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لُِّف ] ا  َلا ُيكا ها باْت  ۚ  اَّللهُ ىاْفًسا إَِله ُوْسعا ا اْكتاسا ا ما لاوْها عا باْت وا سا ا كا اا ما ناا َلا  ۚ  َلا به را

ْيىاا  اِخْذىاا إِْن ىاِسوناا أاْو أاْخطا ًا ِذينا ِمْن  ۚ  ُت َلا اله اْلتاُه عا َما َحا ا كا ْوناا إِْْصً لا ِْمْل عا َلا َتا ناا وا به را

بْلِناا  َلا َُتا  ۚ  قا ناا وا به ناا بِِه را ا َلا طااقاةا لا ْلناا ما ْناا  ۚ  مِّ اْرَحا ناا وا اْغِفْر لا نها وا اْعُف عا أاْىتا  ۚ  وا

افِِرينا  ْوِم اْلكا َلا اْلقا ىاا عا ىاا فااْىُُصْ ْوَلا  [ما

 [236:سكرة البقرة]
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 مهخص انذراصت
قةػػػؽ  ح كأثرىػػػي اػػػ ،  مكػػػةف المػػػكارد الب ػػػرةاإسػػػ را ة ةا  ىػػػدات الدراسػػػا إلػػػع ال  ػػػرؼ  مػػػع 

م راػا كدراسػا  عحةث ركزت البيحثا  م، ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة األىداؼ اإلس را ة ةا
 حقةػػؽ األىػػداؼ اإلسػػ را ة ةا  ككػػذلؾ قةػػيس مػػدل، بككادرىػػي الب ػػرةااى مػػيـ البنػػكؾ اإلسػػبلمةا ل مػػد

 مكةف المكارد الب رةاكالمسؤكلةا اال  مي ةا( مف خبلؿ إس را ة ةا  ، اإلن ي ةا، االب كير) بم غةرا يي
 كالقكة ال نظةمةا(.، ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين ، الحرةا كاالس قبللةا، الم يركا بيلم مكميت) بم غةرا يي

 مػػػل البةينػػػيت مػػػف ممػػػيدرىي الم  ػػػددة سػػػكا   اقػػػد  ػػػـ، كل حقةػػػؽ أغػػػراض الدراسػػػا كأىػػػداايي
 المميدر الثينكةا أـ المميدر األكلةا.

كقػػد  كػػكف م  مػػل ، إل ػػرا  الدراسػػا داـ المػػنيا الكمػػل  ال حمةمػػ كقػػد قيمػػت البيحثػػا بيسػػ خ
كالبػيل  ، كاإلدارة الكسػط  اػ  البنػكؾ اإلسػبلمةا بقطػيع غػزة، ا  اإلدارة ال مةػي الدراسا مف المكظلةف

 كزةػل  ػـ ك ، اسػ بينا كػاداة رسةسػا ل مػل الم مكمػيت  ػـ  مػمةـحةػث  ( مكظلين كمكظلػا214)  ددىـ
 كبمػ   ػدد اإلسػ بينيت المسػ ردة حػكال ، ( اسػ بينا170) بمػ   ػددىي،   ػكاسةا  ةنا   معاإلس بينا 

 .(81.8%) ( اس بينا بنسبا139)

كقػػد أظيػػػرت ن ػػػيسا الدراسػػػا ك ػػػكد  بلقػػا ذات داللػػػا إحمػػػيسةا بػػػةف األىػػػداؼ اإلسػػػ را ة ةا 
إحمػيسةا ككػذلؾ ك ػكد  بلقػا ذات داللػا ، كالم يركا بيلم مكميت اػ  البنػكؾ اإلسػبلمةا بقطػيع غػزة

 ك ػػكد ةمكػػف اسػػ ن يجلػػذلؾ ، بػػةف األىػػداؼ اإلسػػ را ة ةا كالحرةػػا كاالسػػ قبللةا اػػ  البنػػكؾ اإلسػػبلمةا
س را ة ةا  مكةف المكار  ذات داللا إحميسةا  بلقا د الب رةا اػ  البنػكؾ بةف األىداؼ اإلس را ة ةا كا 

 بقطيع غزة. اإلسبلمةا

 اسا ب دة  كمةيت، كيف مف أبزرىي:كخر ت الدر 

،  ل ةػػؿ سةيسػػيت ال ػػدرةب، ال مػػؿ بػػركح اللرةػػؽ  مػػعيدة   ػػ ةل إدارة البنػػكؾ اإلسػػبلمةا زةػػ
ال حػػػػدةيت المحةطػػػػا ببةسػػػػا ال مػػػػؿ  ال غمػػػػب  مػػػػ  محيكلػػػػا ،إ ػػػػداد ك خطػػػػةط  ةػػػػد لمكاردىػػػػي الب ػػػػرةا

كضػل إطػير كاضػل لم بلقػيت بػةف المػكظلةف ،  ل ةؿ نظيـ الحكااز كالمكياػتت اػ  البنػكؾ، الممرا 
كأخةػران أف    مػد البنػكؾ اإلسػبلمةا اػ  قطػيع غػزة ثقياػا  نظةمةػا    مػد ، يـ كبػةف اإلدارةأنلسيـ كبةن

 كأف  ككف ىذه الثقياا مسيندة إلس را ة ةا ال مكةف كدا ما ليي.، الركح ال مي ةا
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Abstract 
 This study aimed to identify the Human Resources Empowerment 

Strategy, and its relationship in achieving the strategic objectives in Islamic 

banks in Gaza Strip. 

The researcher focused in knowing and learning the concern of 

Islamic banks in their human resources, also measuring the extent of 

achieving the strategic objectives and its variables (share information, 

freedom and independence, self-managed work teams, and organizational 

strength). 

To achieve the study purposes and its objectives, data were collected 

from multiple sources, both secondary sources and primary sources. 

The researcher used descriptive analytical method to conduct the 

study, The study population consisted of staff in senior management and 

middle management in Islamic banks in the Gaza Strip, totaling (214) 

employees, where the questionnaire was designed as a key tool to collect 

information, Questionnaire was distributed to a random sample, 

numbered(170), a questionnaire and the number of questionnaires 

recovered about (139) with identification rate (81.8%). 

The results of study showed that there is a statistically significant 

relationship between strategic objectives and share information in Islamic 

banks in Gaza Strip, also there is a statistically significant relationship 

between strategic objectives and freedom and independence, so it can be 

concluded that there is a statistically significant relationship between 

strategic objectives and human resources empowerment  in Islamic banks 

in Gaza Strip. 

The study came out with several recommendations, most of them 

was: encourage the management of  Islamic banks on teamwork, activating 

training policies, a good preparing and planning of its human resources, 

Work to reduce the challenges surrounding the banking business 

environment , activating the system of the incentives and rewards in banks, 

develop a clear framework for relations between the employees themselves 

and with management, and finally The Islamic banks in Gaza Strip must 

depend on an organizational culture based on collective spirit , and this 

culture must support the strategy of empowerment. 
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 شكر وتقذير
أ ػػػرؼ المرسػػػمةف سػػػةدني محمػػػد مػػػم  ا    مػػػعكالمػػػبلة كالسػػػبلـ ، رب ال ػػػيلمةفالحمػػػد ا  

مةػل كا  رااػين بلضػؿ  ، "الا ةاْ ُكُر المَّوا ماْف الا ةاْ ُكُر النَّػيسا انطبلقين مف قكؿ الممطل  " ،  مةو كسمـ
 أف ال ةسػػ ن  كأنػػي أن يػػ  مػػف إ مػػيـ ىػػذا ال يػػد الم كاضػػل إال، الدراسػػا مػػف سػػي دن  اػػ  إ مػػيـ ىػػذه

الػذم  لضػؿ  بحرر يوسف عبد عطيةالدك كر الليضػؿ:  ف إلعأ قدـ بخيلص ال كر كال رايف كاالم ني
حةػث كػػيف لمبلحظي ػػو ،  ػػك ةي  كأ ػػكر لػػو  يػده الم كامػػؿ اػ ، رسػيلاىػػذه ال بقبػكؿ اإل ػػراؼ  مػع

خرا يي بيذه المكرة، األثر الطةب ا  إثرا  ىذه الرسيلا سػي ذة ككػذلؾ ال ػكر مكمػكؿ ل مةػل األ، كا 
 ايضؿ ا  كمةا ال  يرة بيل يم ا اإلسبلمةا.األ

 أكرم سمور. الدك كر الليضؿ: كمي أ قدـ بيل كر إلع

  محمد فارس.ر الليضؿ: كالدك ك 

كال ػ  ، مبلحظػيت ك ك ةيػيت مػي قػدمكه مػفي بقبكؿ منيق ا ىذه الرسيلا ك مػع  لضميم  مع
 إثرا  ىذه الرسيلا. أدت إلع

قةمػػػا  إضػػػياا األسػػػي ذة المحكمػػػةف لئلسػػػ بينا لمػػػي قػػػدمكه مػػػف كمػػػي أ قػػػدـ ب زةػػػؿ ال ػػػكر مػػػف
 إخرا يي بيل كؿ المحةل. سي دت  مع، لئلس بينا

ك مةػػػل مكظلةيػػػي ، اػػػ  قطػػػيع غػػػزة كمػػػي أ قػػػدـ ب زةػػػؿ ال ػػػكر مػػػف إدارات البنػػػكؾ اإلسػػػبلمةا
 .الدراسا الم يركا ا  إ ميـ ىذهكا  طيسيـ مف كق يـ ل  بسا اإلس بينا ك ، ل مكليـ ا   ةنا الدراسا

لع، ككؿ أمدقيس ، الكراـ ك يسما زك   كال كر مكمكؿ ل مةل أاراد  يسم   كؿ مف قدـ  كا 
 ل  النمل كالم كرة كالم كنا.

  زاكـ ا  خةران 
 كا  كل  ال كاةؽ

 لباحثةا
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 األول الفصل

 لمدراسة العام اإلطار

 مقدمة 1.1

ال نمر الب رم ا   معف أىـ كظيسؼ اإلدارة ل ركةزىي     بر إدارة المكارد الب رةا م
اي   يدؼ ،   غيلبةا المنظميت   بر إدارة ك نمةا المكارد الب رةا ركنين أسيسةين ا حةث، المنظما

  معك مكف المنظميت مف اس قطيب ك اىةؿ الكلي ات البلزما كالقيدرة ،   زةز القدرات اإلن ي ةا إلع
 .اكالمس قبمةا ال    حةط بيلمنظم مكاكبا ال حدةيت الحيلةا

البحث  البيحثةف كالملكرةف إلع، المحةطا بيلمنظما حةث دا ت ال غةرات ال نةلا ا  البةسا
بحةث  ككف ىذه ، مكا يا كؿ  مؾ ال حدةيت المحةطا بيلمنظميت  مع ف مليىةـ حدةثا قيدرة 

، ماكمؼ األىمةا اإلس را ة ةا الم سير ا لم يممةف ا  الكظيسؼ األميمةا لممنظ المليىةـ قيدرة  مع
لذا البد مف  مكةف ال يممةف مف ، كذلؾ الح كيكيـ الداسـ كالمبي ر بكؿ ال غةرات ا  البةسا الخير ةا

ال مرؼ المحظ  كالسرةل ا  األمكر كالقضيةي ال   ةن ا  نيي مخيطر أك ارص  كىرةا كميما 
 (. Daft,2001:P.25) لممنظما ب قمةا م  يبيا مف  قمةا اإلدارة ال مةي

ت خيما مركنا كبةرة كقدرا كؼ األميمةا ا  المنظما ةح يج إلع  الملإف ال مؿ ا
ال   قد  كا ييـ أثني  قةيميـ با ميليـ كمييميـ. لذا ، كؿ المخيطر  س د    درةب ال يممةف  مع

كىذا ال طكر ةس ك ب ال مؿ بإس را ة ةا ، البد مف كضل الخطط ال خيذ القرارات السرة ا كالمحظةا
  ة ةا ال مكةف. دةدة كى  إس را

، (Empowerment) حةث ة  بر ال مكةف مف الممطمحيت الحدةثا ا  اإلدارة األمرةكةا
ألنو ةسي د ، ة ال كدة ال يمماخمكمين إذا اكرت المنظما ا   طبةؽ إدار ، ايك ةح ؿ أىمةا كبةرة

ميت ال    ركز لذا ىنيلؾ مف ةرم أف  مكةف ال يممةف ا  المنظ، األاراد لدلاإلبداع كاالب كير   مع
خمكمين بيلنسبا ، )ةف مبي رة مل الزبيسفمكخيما لؤلاراد الم  يم، ال مةؿ ة  بر أمر البد منو  مع

درةس، الغيلب ، )لمبنكؾ(  (.2009:88، كا 
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م يركا ال يممةف  كاالى ميـ بمدل،  مكميت خيص كا يؿلذا البد لممنظميت مف بني  نظيـ م
ككذلؾ   زةز الثقا ، ك نمةا ك ل ةؿ االل زاـ الذا  ، الذا ةاالحي ا لمنطؽ ال مؿ بيلرقيبا  كمدل

كذلؾ البد مف ك كد ىةكؿ  نظةم  كثقيا  ةكضل الرؤةا كالغيةيت ، الم بيدلا بةف ال يممةف كاإلدارة
 كالقةـ كالمكرة الذىنةا لممنظما. 

 :(2010:65، الرقب، )حةث ة  رط ل نلةذ  ممةا ال مكةف ا  المنظما ميةم 

طرؽ ، إس را ة ةا المنظما، ك ةييت كاضحا حكؿ كؿ مي ة  مؽ برؤةا كغيةا المنظما قدةـ   -
 ككةلةا إرضي  الزبيسف.

 الم مكميت. ؿ ال كنكلك ةي الحدةثا لمحمكؿ  معالم مكما كاس  مي منل حؽ ال كمؿ إلع -
  درةب ك اىةؿ ال يممةف. -
 ا  ميد ال غذةا ال كسةا. -
 الزبيسف. حدةد مؤ رات كم يةةر قةيس در ا رضي  -
 كضل نظيـ حكااز كمكياتت ا يلا. -

مكينةا  ػاثةرىـ  مػعلذا اإف ال مكةف ةح يج  يممةف ة دربكف ب كؿ مس مر ل   كسةل سمط يـ كا 
 غةةػر مليػـك القػكة اػ  داخػؿ المنظمػا مػف النظػرة  إلػعكليذا اإف المنظما الم مكنا بحي ػا ، اآلخرةف

 داـ القػػػػػػػػكة ل  ػػػػػػػػؿ األ مػػػػػػػػيؿ  ن ػػػػػػػػزمليػػػػػػػػـك اسػػػػػػػػ خ ، إلػػػػػػػػعال ػػػػػػػػيممةف  مػػػػػػػػعال ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػرض القػػػػػػػػكة 
(Schermerhorn,2003:P.137 كبذلؾ اقد  س   ىذه الدراسا الحيلةا.) لرمد المؤ رات الييما

 أثػػػر إسػػ را ة ةا  مكػػػةف المػػكارد الب ػػػرةا اػػ   حقةػػػؽ األىػػداؼ اإلسػػػ را ة ةا اػػ  البنػػػكؾ كالدالػػا  مػػع
 ا  قطيع غزة. اإلسبلمةا
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 مشكمة الدراسة 1.2

 -الدراسا بب دةف رسةسةف:   محكر م كما

الذم ، كـ كأىمةا ال مكةفب د نظرم ة مثؿ بقما الك يبيت ال    نيكلت ملي كاألكؿ: ىالب د 
أحد أبرز المليىةـ الحدةثا  حةث    بر إس را ة ةا ال مكةف، نمك كبقي  ك طكر المنظما ةؤدم إلع

را ة ةا لممنظما ا  ظؿ بةسا األ ميؿ أحد األىداؼ اإلس  كل  اى ميمين كبةران بيل يممةف كى ال    ُ 
 المضطربا.

ال مؿ   معالمنظميت كخيما البنكؾ  يىزةاك  اس  داد  بمدلكة مثؿ  :أمي الب د ال طبةق 
المكظلةف  ةف  مع طبةؽ إس را ة ةا ال مك حةث  يدؼ البيحثا لدراسا مدل، بإس را ة ةا ال مكةف

كنظران ألىمةا البنكؾ ا  أم ، ةا ا  قطيع غزةا  البنكؾ اإلسبلم كسط كال  مةيا  اإلدارة ال
لذلؾ البد مف ، اق ميد كخيما أىمةا البنكؾ اإلسبلمةا ا  خدما ك طكةر االق ميد اللمسطةن 

ألف ىؤال  المكظلكف ، كسط كال  مةياالى ميـ ب يمؿ المكارد الب رةا كخيما المكظلةف ا  اإلدارة ال
ف بيلكظيسؼ كخيما مف ةقكمك ، ـ أمحيب كظيسؼ حةكةاألني، ة  بركف أداة ميما ا   مؿ البنكؾ

 كالذم حيلةا الم مثما ا  السؤاؿ الرسةسك مةو اقد برزت م كما الدراسا ال، ؾاألميمةا ا  ىذه البنك 
"ما أثر استخدام إستراتيجية تمكين الموارد البشرية في تحقيق األىداف مليده 

 "؟اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية في قطاع غزة

 ا مف ال سيؤالت اللر ةا ال يلةا:ىذا كةمكف  كضةل م كما الدراسا مف خبلؿ م مك 

بيلم مكميت ا   حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا   مي أىمةا الم يركا -1
 قطيع غزة؟

 مسيىما الحرةا كاالس قبللةا لم يممةف ا   حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ا  البنكؾ مي مدل -2
 بلمةا ا  قطيع غزة؟ اإلس

 دارة ذا ةين ا   حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ا  البنكؾكةؼ ةمكف أف  سيىـ ارؽ ال مؿ المُ  -3
 اإلسبلمةا ا  قطيع غزة؟
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كةؼ ةمكف أف  سيىـ القكة ال نظةمةا ا   حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ا  البنكؾ اإلسبلمةا  -4
 ا  قطيع غزة؟ 

 متغيرات الدراسة 1.3

 ابع:المتغير الت

 ا  البنكؾ كالمسؤكلةا اال  مي ةا(، اإلن ي ةا، االب كير) ىك  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا
درةس،   (.223-240:ص2007اإلسبلمةا ا  قطيع غزة،)الغيلب  كا 

 المتغيرات المستقمة:

 س را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا،ك  مؿ:اس خداـ إ- 

 أىمةا الم يركا بيلم مكميت. -

 ةا كاالس قبللةا لم يممةف.مسيىما الحر  -

 مسيىما ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين. -

 (.Blanchard,et..al.,1999مسيىما القكة ال نظةمةا،) -
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 يوضح العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة (1.1) رقم شكل

 ر التابعالمتغي                                             المتغيرات المستقمة

  

 

 

 
 

 

 

 بتصرف، Blanchard,et…..al.,1999المصدر:   

درةس،                                     ،ب مرؼ2007كالغيلب  كا 

 فرضيات الدراسة 1.4

  :األولىة الفرضية الرئيس

س را ة ةا  مكةف المكارد " ىنيلؾ  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا كا 
 (".(α≤0.05داللا مس كل رةا  ند الب

 كة  ؽ اللرضةيت اللر ةا ال يلةا:ىذا 

 :ىالفرضية الفرعية األول

داللا إحميسةا بةف  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا كالم يركا بيلم مكميت  ند  ىنيلؾ  بلقا ذات"
 (".(α≤0.05داللا  مس كل

، تحقيق األىداف اإلستراتيجية
 مؿ:ك  

 تبكار اال-

 اإلنكرجية-

 المسئوليةاالجكمرعية-

إستراتيجية تمكين الموارد 
 ك  مؿ: البشرية

 الم يركا بيلم مكميت -

 الحرةا كاالس قبللةا -

 ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين  -

 القكة ال نظةمةا -
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 الفرضية الفرعية الثانية:

 حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ك الحرةا كاالس قبللةا لم يممةف  بةف ىنيلؾ  بلقا ذات داللا إحميسةا"
 (".(α≤0.05داللا  مس كل ند 

 الفرضية الفرعية الثالثة:

 ند  دارة ذا ةين  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ك ارؽ ال مؿ المُ  ىنيلؾ  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف"
 (".(α≤0.05داللا  مس كل

 الفرضية الفرعية الرابعة:

 مس كل ند  ىنيلؾ  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ك القكة ال نظةمةا"
  (".(α≤0.05داللا 

 ة الثانية:الفرضية الرئيس

بةف م كسطيت إ يبيت المبحكثةف حكؿ إس را ة ةا  مكةف المكارد  اركؽ ذات داللا إحميسةا  ك د"
، ال نس، ال مر) لمم غةرات ال خمةا ال يلةا   زلس را ة ةا  حقةؽ األىداؼ اإل ا الب رةا كأثرىي 

الكظةل    دد سنكات ال مؿ ا  المسمع،  مي ةاالحيلا اال ، ال خمص، ال  مةم  المس كل
 (. الكظةل  الُمسمع، ؼ دد سنكات ال مؿ ا  قطيع الممير ، الحيل 

 أىداف الدراسة 1.5

المرا ل األدبةا كاس خبلص   مع االطبلعكذلؾ مف خبلؿ ، م را  إطير نظرم إ داد -1
 لمدراسا الحيلةا. أبرز النقيط الملةدة كالمؤ رات الييما

إس را ة ةا )  قدـ ىذه الدراسا ربط منطق  بةف م غةرةف ىيمةف ا  إدارة المكارد الب رةا -2
لطرؽ أىـ المؤ رات كالمةيغيت الدقةقا لم بلقا ، ال مكةف ك حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا(

 المليىةـ ا  إطير منظـ ةمكف اخ بيره ا  سةيؽ بةينيت الدراسا كال حمةؿ.بةف  مؾ 
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كمحيكلا ايـ م كبلت ال مؿ اةمي ة  مؽ ، إلقي  الضك  نحك ال مؿ ا  البنكؾ اإلسبلمةا  -3
 بإدارة المكارد الب رةا.

لم  مقا م مك ا مف ال كمةيت ال   مف  انيي أف  قدـ ب ض الحمكؿ لمم كبلت ا قدةـ  -4
ا  البنكؾ اإلسبلمةا ككذلؾ زةيدة اي مةا إس را ة ةا  مكةف المكارد  لمكارد الب رةابإدارة ا

 الب رةا. 

 أىمية الدراسة 1.4

مف خبلؿ  إثيرة قضةا  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ا  ال ركةز  مع أىمةا الدراسا  كمف -1
 ن يز كاإلن ي ةا.  بر ال مكةف م غةر ميـ ا  اإلحةث ةُ ،  مكةف المكارد الب رةا  إس را ة ةا

كدراسا  اإلسبلمةا لطرقيي م يؿ البنكؾ، س س لةد البيحثا مف خبلؿ اك سيب خبرة  دةدة -2
 . اإلسبلمةا إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا ا  البنكؾ

   بر أحد  اإلسبلمةا ألف البنكؾ،  طكةر الخدما الممراةا ؾ ىنيؾ حي ا ممحا إلعكذل -3
حةث ال بد مف األخذ بيال  بير  يمؿ المنياسا بةف ، ميدالركيسز األسيسةا ا  أم اق 

، كىذا ةمكنيي مف كضل خطط كبراما اإلسبلمةا ال يممةف ا  بةسا األ ميؿ ككذلؾ البنكؾ
 ة ـ مف خبلليي  مكةف ال يممةف ا  ىذه البنكؾ.

 إكسيب المنظميت  مع مكةف المكارد الب رةا أكثر اإلس را ة ةيت قدرة    بر إس را ة ةا  -4
مس لةدة ممي  كاره ، در ا  يلةا مف المركنا كالسر ا الممكنا ا  مقيبما اح ةي يت ال مبل 

 إس را ة ةا ال مكةف مف خمؽ منيخ  نظةم  مبلسـ كا يؿ.
كخيما الم  مل الذم سة كد  مةو ، س س لةد  ييت مخ ملا مف ن يسا ىذه الدراساربمي  -5

المكظلةف ك حقةؽ إس را ة ةا  مس كلف ازدىير االق ميد اللمسطةن  مف خبلؿ  طكر ك حس
 ال مكةف لمي لذلؾ مف أىمةا ا   نمةا االق ميد اللمسطةن .

 حدود الدراسة 1.7

 :الحدود البشرية-1

 األاراد ال يممكف ا  اإلدارة ال مةي كالكسط  ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة.
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 : الحدود المكانية-1

البنؾ اإلسبلم  ، البنؾ اإلسبلم  اللمسطةن ) ةالبنكؾ اإلسبلمةا ال يمما ا  قطيع غز 
 .البنؾ الكطن  اإلسبلم (، ال رب 

 الحدود الزمانية:-1

ـ كلغيةا 2013\11\1المدة الزمنةا ال    مـز إلن يز ىذه الدراسا ى  مف الل رة 
 ـ.2014\5\20

 الحدود العممية:-6

 ةا المق رحا مف قبؿم غةرات إس را ة ةا  مكةف المكارد الب ر  سة ـ اال  ميد  مع 
(Blanchard,1999ك ) (Hall,2001: كى ) ارؽ ، الحرةا كاالس قبللةا، الم يركا بيلم مكميت

م غةرات األىداؼ اإلس را ة ةا الذم سة ـ  بيإلضياا إلع، كالقكة ال نظةمةا، ال مؿ المدارة ذا ةين 
درةس، الغيلب ) مي كرد  ف يد اةو  معاال  م ، م غةرات االب كيركالذم ة مؿ ، (2009، كا 

 كالمسسكلةا اال  مي ةا.، اإلن ي ةا

 مصطمحات الدراسة 1.8

 إدارة الموارد البشرية: -1

الحمكؿ  مع القكة الب رةا ال يمما مف حةث النكع كالكـ بمي ة بل ـ مل حي ا المنظما 
ن يز اس را ة ةي يي المحددة  .(30: 2003، كالخر ا، حمكد ) الم نةا للرض  حقةؽ أىداايي كا 

 إستراتيجية تمكين الموارد البشرية: -1

ك   ة يـ للرض  كاةر مييرا يـ الخيما كخبرا يـ  مع نحك ، حث األاراد ال يممةف
ذلؾ  ف طرةؽ منحيـ المزةد مف الحرةا ا  ال مرؼ ألدا  أ ميليـ كالم يركا ا  ، أاضؿ

مع ال مؿ بلي مةا  حقةقين ألىداؼ الم مكميت إلع  ينب المكارد كاالم ةيزات األخرل لةككنكا قيدرةف  
 (.9: 2010، النكاؿ) المنظما
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 :األىداف اإلستراتيجية -1
 .(142: 2010، ك كاد، ال زاكم، )الخطكات المحددة ل حقةؽ رسيلا المنظما

 :المشاركة بالمعمومات -6
إمكينةا الكمكؿ إلع الم مكميت الم كارة  ف غيةيت كأىداؼ المنظما كاس را ة ةي يي بمي 

 (.Appelbaum, 1999: 249) ةمكف ال يممةف مف ايـ أدكارىـ ل حقةؽ األىداؼ كن يح المنظما
 :حرية واالستقالليةال -6

منل األاراد ال يممةف ا  المس كةيت الكسطع كالدنةي حرةا ال  رؼ ا  الن يطيت الخيما 
 (.168: 2002، الممكؾ ) بيلميميت ال   ةميرسكنيي

 :تياً دارة ذاالعمل الم   فرق -4
ارؽ ال مؿ ال     كار ليي كيمؿ المبلحةيت إلدارة نلسيي بنلسيي ك حقةؽ أىداايي ك حدةد 

 (.2013:75، كميلل، دكرمال ) مكاردىي الميدةا ك درةب أارادىي ك  ةةف كاخ ةير األاراد
 :القوة التنظيمية -7

  اثةر ( ةقكـ ب    ال ةقكـ بو لكالB) (بمقدار مي ة  ؿB) ( قكة  معA) ام بلؾ 
(Aمةو ). (4: 1999، المةيح). 
 :االبتكار -8

، ن ـ) .ال كمؿ إلع مي ىك  دةد بمةغا ال طكر المنظـ ك طبةؽ ال مؿ للكرة  دةدة
2012:139 ). 

 :اإلنتاجية -9
 2008:،ك بلب، ر ةد) مقةيس نسبع ةبةف نسبا مسيىما المخر يت مف المدخبلت

114). 
 : المسئولية االجتماعية -11

ب ةدان ، ال   ةؤدم بيي المسسكلكف ا  المنظما أن ط يـ نحك خدما كحميةا الم  ملالدر ا 
 (. 2008:45،  يمرمال )  ف الس   ل حقةؽ المنيال اللنةا كاالق ميدةا المبي رة لممنظما
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 مقدمة 2.1.1

مف  قد ال س ةنيت ا  القرف اك سب مكضكع ال مكةف  يرة كاس ا بداةا النمؼ األخةر 
ا ة ةيت األخرل ككنو إس را ة ةا إدارةا  س خدـ مل اإلس ر ، مف النيحةا النظرةا كال طبةقةا، الميض 

ة  بر مليـك  ثحة القرارات. حمؿ المسؤكلةا كا خيذ ال حكةؿ ك ، ال درةب، مثؿ إدارة ال كدة ال يمما
كمف األسيلةب ال    سي د اإلدارة ا  ، ا  اللكر اإلدارم الحدةث، ال مكةف مف المليىةـ الحدةثا

ك كار منيخ  نظةم  ة سـ ، داألاراد ال يممةف مف  مـ ك خبرة كم يك  لدلإطبلؽ القكم الكيمنا 
األاراد كا  يحا اللرما لؤلاراد ل قدةـ أاضؿ مي ندىـ مف  كاح راـبيلم يركا كال ليىـ كحرةا الرأم 

 (.98ص:2002، حسف) خبرات كم يكدات

إدارة  عةمبحكف أكثر قدرة  م، ك ندمي ةم مؾ المكظلكف سمطا ا خيذ القرار ب اف مييميـ
كالمكظلكف الذةف ة م  كف بيلسمطا ةككنكف ، ن يسا  مميـلكف بممكة يـ كة  ر ، ك نظةـ  مميـ ذا ةين 

كالذم أمبل ضركرةين ل حقةؽ ، مكا يا المكاقؼ الم با لذلؾ ظير ممطمل ال مكةف عقيدرةف  م
لم طمبيت  كاالس  يباالكلي ة كاللي مةا ا  األدا  كسر ا ال  يمؿ كال لي ؿ مل الم غةرات ال يلمةا 

 (. 56ص:2003، البند) السكؽ كال مبل 

كةخ مؼ مليـك ال مكةف ا  مضمكنو كأىمة و  ف مليكـ  لكةض السمطا الذم ة ن  
 األىداؼ ال نظةمةا. إلعاآلخرةف ل  مؿ  ممةا ال نلةذ كالكمكؿ  إلع لكةض  ز  مف المبلحةيت 

كمي أف ، (ال ةمغ  مسؤكلةا الملكض  ف الن ة ا النييسةا لم مؿDelegation) ايل لكةض
ل لكةض حيلا مؤق ا  ن ي  بين يي  الميما ال    ـ ال لكةض ليي. أمي اةمي ة  مؽ بيل مكةف اإنو ا

كةس مر مل بقي  ال مؿ ا  المنظما. إذ أف األاراد الذةف ة ـ  مكةنيـ كمنحيـ سمطا  النييةا لو
ة نيسب  ا خيذ القرار ىـ المسسكلكف  ف الن ة ا النييسةا لسةر األ ميؿ ك نلةذىي بيل كؿ الذم

 (.136ص:2007، المكزم) كةنس ـ مل أىداؼ منظم يـ

 الم يركا اةباف  مم، كمي ةخ مؼ مليكـ ال مكةف  ف مليكـ الم يركا
(Participation ى  المل يح األكؿ كالركف األسيس  ا   ممةا ال مكةف الكظةل) ، لميلو مف أىمةا

ل خم   ف النمكذج ال قمةدم لمقةيدة ضركرة ا عاكرة ال مكةف  م  قكـ ثال نظةم . حةا  البني  
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كىذا ة طمب  غةران  ذرةين ا  ال بلقا بةف المدةر ، كال ك و نحك قةيدة  ؤمف بيلم يركا أك ال  يكر
أمي بيلنسبا ، الثقا كال لكةض إلعادكر المدةر ة طمب ال حكؿ مف ال حكـ كال ك ةو ، كالمرؤكسةف

الم يركا ا  ا خيذ القرارات . ةك سب  إلعال  مةميت لممرؤكسةف اة طمب ال حكؿ مف إ بيع القكا د ك 
ال مكةف بنلس الكقت أىمة و مف خبلؿ ككنو ة  ر ال يممةف بيلمسسكلةا كحس  يل  بيلممكةا كرضي 

إذ أف منطؽ ، ككذلؾ ةمنل ال يممةف سمطا كاس ا ا   نلةذ مييميـ كةزةد المما بةنيـ،  ف اإلن يز
ف إدراؾ ىذه األمكر     ميـ بيلنسبا ، ب ال مؿ بمنطؽ اللرةؽال مؿ بإس را ة ةا ال مكةف ةس ك  كا 

 (.29ص:2013، كميلل، الدكرم) لممنظما

 مفيوم وأىمية التمكين 2.1.2

 يذةب كيدر  إلعايك ةؤدم ، ة د ال مكةف  ز ن م يكدان مف ال غةر ا   يلـ المني ا الةكـ
كمي ة د ال مكةف  يمؿ ميـ ، لمدرا المنظما الذةف ة يرككف ا  مييميـ الةكمةا باقؿ  دد مف ا

 مكةف ال يممةف   معايلمنظميت ال     مؿ ، كمل يح أسيس  ل نمةا  يمؿ اإلبداع داخؿ المنظما
كذلؾ مف خبلؿ  مةةز ، لمنل قرارا يـ بانلسيـ ى    رؼ أف ال يممةف ةرةدكف االس ليدة مف ال مؿ

 ل مكةف ىك ارما ل طكةر مييرات ال يممةف.كحةث  ككف ىذه المنظميت كاثقا مف أف ا، ال مؿ ال ةد

( أف ال يممةف ال ةرةدكف اقط إ بيع حي ي يـ بم رد Ivancevich,1995:P.582) لإذ رأ
 مي ب د ذلؾ بكثةر. إلعبؿ أف حي ي يـ  م د ، أف ةككف ليـ كظيسؼ

ايك ة د طرةقا  دةدة ل غةةر المنظميت بإ حيه ، كال مكةف ىك أكثر مف كمما أك   رةؼ
إنو ة  ؿ المنظميت غيةا ا  المركنا ، عياسا كأكثر   قةدان مف أم كقت مض قبؿ أكثر منمس

حم يي   معك مبةا طمبيت الزبيسف كالمحياظا ، ال  مـ كال كةؼ بغةا المحيؽ بيلمنياسا  معكالقدرة 
 (.34:ص2004،) بد الكىيب،السكقةا ك كسة يي

ز  مف  غةةر  يمؿ سةككف ميثبلن ( أف ال مكةف ىك  28ص:2009، كميلل، الدكرم) ةرم
كحقةقا كاق ا ا  مني ا ىذه األةيـ. اقد ظير ىذا المليكـ ا  ال قد األخةر مف القرف ال  رةف 
بكملو مل يحين أسيسةين ةؤ ر ملا مميرسا دةمقراطةا ك  بةا ا  المنظميت ال      سد مف خبلؿ 

  كؿ ارةؽ  مؿ.  مع طبةؽ منطؽ اإلدارة الذا ةا لم ميؿ 
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أف ال مكةف ىك ال ممةا ال    سي د  إلع( Ivancevich,et..al.,2000:P.219) ة ةرك 
 ك معالمدرا  اآلخرةف الك سيب كاس خداـ القكة ال   ةح ي كنيي ال خيذ القرار الذم لو  اثةر  مةيـ 

 ال مؿ.

ال مكةف بانو ال ممةا ال   ة ـ بمك بيي  إلع(Hellvieg,et..al.,2001:47) كمي أ ير
 أك منل ال يممةف السمطا، المييرات ، كالحرةا لمقةيـ بكظيسليـ. إ طي 

أف ال مكةف ىك  إلع(بيإل يرة P.21:Schermerhorn,et..al.,2003) كذلؾ ة لؽ
اك سيب المييرات كالسمطا ال     معال ممةا ال   ةقكـ المدرا  مف خبلليي بمسي دة ال يممةف 

 كا   مميـ.  ةح ي كنيي ال خيذ القرارات ال    ؤثر اةيـ

(   رةلين لم مكةف بي  بيره القكة بكمليي أداة الربط بةف الرسةس Daft,2000:P.502) كةقدـ
اةرم أف ال مكةف ىك محيكلا ن ر كم يركا القكة ا  ، كالمرؤكسةف ا   نلةذ الميميت ا  المنظميت

أف نميذج السمكؾ إذ ةرم ، كؿ مكيف ا  المنظما. كىنيؾ مف أحيط مليـك ال مكةف بنكع مف ال مكؿ
ال    رم  طكةرىي ا  ال س ةنيت قد أارزت نمكذج ال مكةف بكملو نمكذ ين  دةدان ل كس م يركا 

اإف المسسكؿ ةقـك بإ راؾ المكظلةف ، ال يب ةف لو كأثني  أدا  ذلؾ  معالمسسكؿ ا  ال اثةر كالسةطرة 
إدراؾ الم ين    معنحيـ القدرة إذ ةم، اردةين أك ضمف ارةؽ ا   قرةر كةلةا  حقةؽ أىداؼ المنظما

دراؾ ال مؿ ب كؿ كاضل، كالمنياسا كال قرةر ال خم  اإدراؾ المنياسا ةمنل ، كىذا ةكلد ايـ كا 
السةطرة   معة  ر ال يممةف بيلقدرة   الذا ال قرةر  كأف، يـ مي ىـ بحي ا إلةوال يممةف الثقا بيم بلك

كمي أف إدراؾ ىذا األثر ، حداث األثر المبي راالس  يبا ك إ  معأن ط يـ الخيما كالقدرة   مع
كبذلؾ اإف ال مكةف بيذا الكمؼ ةسي د ا  إ بيع الحي يت ، ة  ؿ ال يمؿ ةرم ن يسا  ممو

ن يزىي كال  كر بيالن مي  إلةيي كالثقا بيلنلس. كىذا ةؤدم   كر ال يممةف بقني ا  إلع األسيسةا كا 
 كال ك ر النلس . كبر مف أدا  أ ميليـ كة نبيـ اإلحبيطأكرضي 

 يذةب كيدر المنظما الذةف  إلع( أف ال مكةف ةؤدم Ivancevich,2000:P.582) كةؤكد
 ة يرككف ا  مييميـ الةكمةا باقؿ  دد مف المدةرةف.
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 يهبي  طرةقا  دةدة ل غةةر المنظميت (باف ال مكةف ة د Daft,2000:P.502) لكةر 
، كمي أنو ة  ؿ المنظميت غيةا ا  المركنا، مض مس قبؿ أكثر منياسا كأكثر   قةدان مف أم كقت 

  معكالمحياظا ، ال  مـ كال كةؼ بغةا المحيؽ بيلمنياسا ك مبةا طمبيت ال مبل   معكلدةيي القدرة 
ف ، ةس ك ب ال مؿ بركح اللرةؽ ف منطؽ ال مؿ بإس را ة ةا ال مكةفإالسكقةا ك كسة يي. حم يي  كا 

كمي أف أىمةا ال مكةف  ا   مف خبلؿ ككنو ضركرةين ، لممنظماإدراؾ ىذه األمكر     ميـ بيلنسبا 
ايك ةكسب المنظما مركنا  يلةا  مكنيي ، لمكاكبا ال غةرات الحيمما ا  البةسا المحةطا بيلمنظما

 مف ال كةؼ السرةل.

كمف األسيلةب ال    سي د ، حةث ة  بر ال مكةف مف المليىةـ الحدةثا ا  اللكر اإلدارم
ال يممةف مف  مـ كخبرة كم يكد ك كار منيخ  نظةم  ة سـ  لدلطبلؽ القكم الكيمنا إ  معاإلدارة 

بيلم يركا كال ليىـ كحرةا الرأم كاح راـ األاراد كا  يحا اللرما لؤلاراد ل قدةـ أاضؿ مي  ندىـ مف 
 (.98ص:2002، حسف) خبرات كم يكدات

مكةف  خص مي (ال مكةف بانو  ندمي ة ـ  Meredith&Murrel,2000:P.102)  رؼ
 ال درةب كالثقا كالد ـ ال يطل . القةيـ بمسسكلةيت أكبر كسمطا مف خبلؿ لة كلع

( باف ال مكةف ىك الم يركا الل مةا مف  ينب ال يممةف 34ص:2004،  بد الكىيب) لكةر 
، كال مرؼ ا  المكاقؼ، كال لكةر اإلبدا  ، كحؿ الم كبلت، القرارات بي خيذا  إدارة منظمي يـ 

 اإلن يج.  معالمسسكلةا كالرقيبا  ك حمؿ

( ال مكةف بانو  ممةا م يركا ال يممةف Conger&Kanungo,2000:P.67) كذلؾ  رؼ
( Self-Effectiveness)  ك ممةا  د ةـ إحسيس اللرد بلي مة و الذا ةا، لمقيدة ا  نلكذىـ كقك يـ

القكة كمحيكلا  بلاةيي   داـنبيال كامؿ ال    زةد مف   كره   معا  ال مؿ كذلؾ مف خبلؿ ال  رؼ 
أك بطرةقا ، سكا  بطرةقا مبي رة  ف طرةؽ  غةةر ال نظةـ كاألسيلةب القةيدةا ك حسةف بةسا ال مؿ

 اإلن يز.  معغةر مبي رة  ف طرةؽ  غذةا األاراد بيلم مكميت ال    رال ثق يـ كقدر يـ 
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 -ضةف أسيسةةف ىمي:اا را  مع(أف مليـك ال مكةف ةقكـ P.32:Spreitzer,2005) لكةر 

أف ال مكةف لةس ملا  خمةا داسما ةمكف   مةميي ا  المكاقؼ المخ ملا بؿ ىك م مك ا  -1
 مف المدركيت ال     ككف مف خبلؿ البةسا ال نظةمةا.

 أنيـ أكثر أك أقؿ  مكةنين.  معاألاراد  إلعألنو ةمكف النظر ، أف ال مكةف م غةر م مؿ -2

ذا مي نظرني  اإنو ، ا  المنظمااإنو ة  بر  نمر اس ثميرم ميـ ، أىمةا ال مكةف إلعكا 
إن ي ةا المنظما لككنو ةسيـ ا   طكةر قيبمةيت ال يممةف كزةيدة رضيىـ ك مسكيـ ةسيـ ا  زةيدة 

 بيلمنظما.

كالمنظميت  نطمؽ نحك ، ةكسب ال مكةف المنظما مركنا  يلةا  مكنيي مف ال كةؼ السرةل
 (:Daft, 2000:P.502) ةمكف إة يزىي بمي ةا   ال مؿ بإس را ة ةا ال مكةف ألسبيب

 ة  بر ال مكةف خطا إلزامةا ل حسةف المن  يت كالخدميت. -1
كةلةا  ك و ال ركيت ) أف ال ركيت األخرل   مؿ كذلؾ ا  مني ا إس را ة ةا ال مكةف -2

 .( ل قمةد منظميت مميثما ا  نلس البةسا
قيما منظما   مةـ ارةدة مف نك يي مل -3  قدرات أدا   يلةا.  مف أ ؿ خمؽ كا 

أف ال يممةف ا  الخطكط األكل  داسمين ةم مككف  ليمين أاضؿ مف  إلع(Daft) كمي أ ير
رضي  الزبيسف كحؿ م كبلت اإل  اضبلن  ف أف ال يممةف ىـ، ن يجمدراسيـ  ف كةلةا  حسةف ال مؿ كا 

 ةا مةيغا القرار.أكثر خضك ين لقرار مي أك طرةقا أدا  م ةنا  ندمي  ككف ليـ مما م ةنا ب مم

 تعريف إستراتيجية تمكين الموارد البشرية 2.1.3

 نيمر ال مكةف أك محيكر  إلع( 30ص:2013، كميلل، الدكرم) ة ةر ب ض البيحثةف
ك  رابط ىذه ال نيمر اةمي بةنيي ب كؿ م لي ؿ ل حقةؽ أكبر ال اثةرات ، ال مكةف ا  المنظما

أف  إلع(Ivancevich,et..al.,2000:P.488)  يرحةث أ، اإلة يبةا ل طكةر ال مؿ بيلمنظما
 ىنيلؾ ثبلث  نيمر ل مكةف المكارد الب رةا:

 م يركا مرةحا ا  م مكميت أدا  األ ميؿ مل ال يممةف.  -1
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 ىةكؿ ةكضل م يمةل ال مؿ كاألاراد ضمف إدارة ذا ةا. -2
 إحبلؿ ارؽ ال مؿ بدالن مف ال سمسؿ اليرم  كالسمطا. -3

 ك كد أرب ا  نيمر  مكف ال يممةف مف ال مرؼ إلع( Daft,2001:P.504) كمي أ ير
 بحرةا أكثر إلن يز أ ميليـ كى :

 الم مكميت. -1
 الم راا. -2
 القكة. -3
 المكيااة. -4

(ثبلثا  نيمر رسةسةا ل رض مليكـ إس را ة ةا Blanchard,et..al.,1999) حةث حدد
ان لؤلب يد ال   ( كمي أنيي   د أكثر حمر Ivancevich) كى  ال  خ مؼ  مي  ي  بو، ال مكةف

 كى :، ة طمبيي  طبةؽ إس را ة ةا ال مكةف

ذلؾ الم مكميت  ف الن يط ال يـ لممنظما كيألربيح   معالم يركا ا  الم مكميت: مثيؿ 1-
 إلعبيإلضياا ، الم ةب كالليقد، كالخسيسر كالن يط ال سكةق  كالحمص السكقةا كاإلن ي ةا كاإلن يج

ايلم يركا ا  ، كط األميمةا مف ال مرؼ ا  المكاقؼ ال دةدةكخيما ا  الخط،  مكةف ال يممةف
( بةف ال يممةف ا  مس كةيت اإلدارة ال مةي Trust) الم مكميت  م ب دكران ىيمين ا  بني  الثقا

 كالخطكط اإل رااةا األكل . ك  د الم يركا ا  الم مكميت ى  المل يح األكؿ إلس را ة ةا ال مكةف.

كار ال يممةف كخيما حدكد  مرايت ال يممةف بيدؼ إر يد كرسـ أد حدم كاضل الم يلـ ل 2-
ال ك ةو السمةـ لطيقيت ال يممةف  إلعكةيدؼ ىذا المل يح ، يت ال يممةف ب ضيـ لب ضقبيلنسبا ل بل

 مثيؿ ذلؾ األغراض، ك حقةؽ  اثةر مبي ر ا  المكاقؼ ال دةدة ال   قد  كا و ال يممةف
(Purposesال    س يدايي المنظ)كالقةـ، ما (Valuesال    حكـ إر يدا يي ال ممةا ) ، كالمكرة

(. كاألدكار المسندة Goals) كأىداؼ المنظما، ( الحيلةا كالمس قبمةا لممنظماImage) الذىنةا
 ( كار بيطي يي.Systems) كاليةكؿ ال نظةم  لممنظما كمي ةحكمو مف نظـ، (Roles) لم يممةف
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 ف ، دكر اللرةؽ ا  اإلطير ال دةد إذ ةخ مؼ دكر اللرةؽ  معح دكر اللرةؽ: ةركز ىذا المل ي 3-
ال  األخةرة ة كؿ اللرةؽ مف اإلدارات الكظةلةا المخ ملا لمقةيـ بميما ، دكره ا  المنظما ال قمةدةا
أمي ا  المنظما الم مكنا ةمبل اللرةؽ ركةزة اليةكؿ ال نظةم  لممنظما ، محددة أك م ركع م ةف

كىك بذلؾ ة مةز بخيمةا االس مرار كمي أنو ة مؿ ،  يي  الميما أك الم ركعبحةث ال ةن ي  بين
كياا األن طا ا  المنظما. حةث ة  رؾ أ ضي  اللرةؽ  مة ين ا  المنظما الم مكنا ا  رسـ 

كحدة  نظةمةا   معايل مكةف ىني ةنمب ، كا  إدارة ال مؿ مف البداةا ح ع النييةا، الخطط ك نلةذىي
، م مك ا مف األاراد ال يممةف الذةف ال  ربطيـ ركابط كاضحا  معكلةس ، س قؿليي كةينيي الم

  معكالغيةا مف ال مكةف ا  ىذا اإلطير ىك إر يد ارةؽ ال يممةف بيلكةلةا ال      ميـ أقؿ ا  ميدان 
 .اإلدارة ال مةي ا  إدارة أن ط يـ

 التغيرات التي يتطمبيا تطبيق إستراتيجية التمكين 2.1.4

ثقياا كأنظما  ا ك غةرات ، رات ىةكمةا ك نظةمةا طبةؽ إس را ة ةا ال مكةف  غة ة طمب
(بانو Daft,2000:P.506) حد كمؼ  معك مةو اإنو ةمكف كمؼ  مكةف ال يممةف ، المنظما

اكثةران ، ال يلـ ا  س طةل أف  حدث  غةران سرة ين  ال  مةـ كال   عل يح األكؿ نحك منظما قيبما ل بنالم
حةث ة مةز ، أنو الم كما األكثر  ةك ين ا  مكا ي يي عال غةرات  م إلعمدةرك المنظميت  مي ةنظر

كقد ةحدث ،  يلـ األ ميؿ الةكـ بيل مكلةا كالمنياسا الم زاةدة ككسيسؿ اال ميالت اللكرةا كالملي تت
ا اإف  ممةا كبيذ، حدثين مغةران ةمكف أف ةخمؽ أثران كبةران مف الم كبا أك مف المس حةؿ ال نبؤ بو

 مركنا كبةرة كم يب ا  دةدة لم غةرات البةسا الخير ةا. إلعالمحيؽ بيلم غةرات  ح يج 

ى  نقطا االى ميـ ، إف ال غةرات ال    حدث ا  المنظما سكا  ا  داخؿ أـ خيرج المنظما
، لثقيااا  إ طي  ال يممةف مسؤكلةا ك خكةؿ أكسل لمةيغا القرارات كاى ميـ كبةر ا   كحةد القةـ كا

نك ةا كقكة القةـ الثقياةا   معكال    ؤكد ، منظميت   مةـ إلعحةث  حكؿ ب ض المنظميت نلسيي 
ك بن  اليةكؿ الذم   ممو لسد ارص ال مؿ كم يل ا الككارث كبقي  أك اس مرار المنياسا ا  بةسا 

مكةف سيللا لذلؾ اإف ال غةرات ا  المنظما ةمكف قةيد يي حسب  نيمر ال ، خيلةا مف الم يكؿ
 -:ةا  الذكر كمي 



 

21 
 

نييةا ال مكةف مف خبلؿ مي أسمكه  إلع( Blanchard,1999:P.85) أ ير ال غةر اليةكم : 1-
لذا اإف المنظما ال    قرر اال  يه نحك ال مكةف  مـز نلسيي ببني  ارؽ ال مؿ ، بيلمنظميت الم مكنا

  معلذلؾ ، كظيسؼ كأدكار األارادكمي ة طمب ذلؾ مف إ يدة النظر ا    مةـ ال، داخؿ ىةيكميي
كثر أىمةا   مثؿ كمي أف األ،  زكةد ال يممةف بيلم راا كالمييرات ال   ةح ي كنيي ألدا  المييـ المدرا 

ةس طةل اةو ارؽ ال مؿ  حقةؽ الن يح كالنيحةا األكثر أىمةا ا    مةـ الكظةلا  الذما  خمؽ ال ك 
  معألنو ةككف لدةيـ رقيبا كبةرة ، ال يممةف اةوبحةث ة ـ  درةب أ ضي  ارؽ ال مؿ ك مكةف 

  مميـ.

 ك  ةككف ىؤال ، لذلؾ ة ب أف  ككف الكظيسؼ مممما بمبلحةا كمسؤكلةا م سيكة ةف
 أنلسيـ ا  المنظما . س ثميركاكم حممةف المسؤكلةا ا   لكةرىـ األاراد مسسكلةف  ف أا يليـ 

ةمكف أف ةسي د ، لقرارات حكؿ أ ميليـا  خيذالةـ الكظيسؼ ال    مكف ال يممةف إف   م
كمل ذلؾ اإف ال دةد مف المدرا  ، كاألاكير ب كيراتاالي أنو ةسي د األاراد ا   قدةـ المنظما كم

 نضميميـا ردد ال يممةف أنلسيـ ا   إلعاا إضي، كال نلةذةةف ةمين كف كة رددكف ا   مكةف ال يممةف
 كةر ل، ال يممةف قد ةقمؿ مف حرة يـ لدلؼ ابيل يل  ىذا ال ردد كالخك ، ارؽ ال مؿ إلع
(Ivancevich,et..al.,2000:P.488 ذلؾ )أف لةس كؿ المنظميت  سيرع إلدارة أ ميليـ  إلع

 اس خداـ ارؽ ال مؿ كذلؾ لسببةف: مف خبلؿ

 إف  ممةا قةيدة ارؽ ال مؿ لةست سيما مقيرنا بيلقةيدة ال قمةدةا.- أ

 إف الن يسا ال ةمكف قةيسيي بسيكلا.- ب

كمي ، سمكؾ اآلخرةف  مع ؾ أف السمطا ى  الحؽ ال ر   ا  ال اثةر  ال ال نظةم :ال غةر  2-
كالسمطا ال   ن  إ بير ، القرارات ال    حكـ  مرايت اآلخرةف  خيذاؼ بػانيي الحؽ ا    ر 

كمي ال   ن  ا  نلس الكقت أف لمرسةس الحؽ ا  ، إن يز أ ميليـ  معال يممةف ا  المنظما 
، نمي ةس مد الرسةس سمط و مف مرؤكسةو كلةس مف رؤسيسوا  ة ي  مف أكامر ك  مةميت ك  دار ميإم

، كالسمطا  بيرة  ف  بلقا قيسما بةف األاراد  ندمي ةقبؿ المرؤكسةف ال ك ةو الميدر مف الرسةس
 ىذا األسيس ال ةك سب الرسةس السمطا إال ب د مكااقا المرؤكسةف كال زاميـ بيذه السمطا ك مع
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ال اثةر ا  السمكؾ اللردم كال مي     مع(. أمي القكة اي  القدرة 36ص:2013، كميلل، مالدكر )
ىذا المك ز  دالرسم . كب كا  المنظميت  ميرس القكة مف خبلؿ ال نظةـ ، ل حقةؽ أىداؼ م ةنا

ايلمبلحظ أف ال مكةف ، مكقل ال مكةف بةنيمي  معلم بلقا بةف السمطا كالقكة ال بد مف أف ن  رؼ 
النقةض   مع، حةث أف السمطا ى  مليـك  بلسق  بةف األاراد،  مؼ ب كؿ  ذرم  ف السمطاةخ

، القكة إلعكذلؾ مف حةث النظرة ، القيبمةا ل  ؿ األ ةي   حدث  معمف مليكـ ال مكةف إذ أنو ةؤكد 
  معز كاؽ النظرة ال قمةدةا ال    رك  معال  الكقت الذم ةككف اةو ال اكةد  ككف ىني  بلقا سيكنا 

 والمنظما  ك ةبذؿ أكبر لم يكد مف قبؿ األاراد ضمف  بلقيت  نظةمةا م بيدلا. لذا  ندمي  حيكؿ 
 عا ال غةةر سةقكد إلكأف ىذ، األسلؿ ىرمةين  مةيي دراسا نميذج القكة الم مكؿ بيي سيبقين  إلعالقكة 

 أسسما منيي:

 أسيس إ ميـ المييـ؟  معبنةا ذكك ال مكةف( منل مكياتت أك مكااقيت م) ىؿ ةس طةل األاراد 
  ؟مل  ر ةا السمطا الرسم  ة مي عكىؿ أف حقيـ ا  اإلقرار(Echermrhorn,et..al., 

2000.) 

كةيدد ، القكة ىذه ال سيؤالت ىك أف ال مكةف ة رقؿ  رسةخ نميذج مكاقل  معإف ال كاب 
مةف ا  الخطكط األكل  إذ انو ةس   لزةيدة سمطا ال يم، كسط كال  مةيالمدةرةف ا  المس كةيت ال
ك قمةؿ  مؽ دكرة ال غذةا ال كسةا ك قمةؿ ، منل قرارا يـ بانلسيـ  معمف أ ؿ أف ةككنكا قيدرةف 

 اإلدارة ال مةي.  معاال  ميد 

مكينةا  اثةرىـ ال دةد ،  يممةف ة دربكف داسميا  إلعلذا ااف ال مكةف ةح يج  ل كسةل سمط يـ كا 
إذ أف الدةنيمةكةا بةف ال يممةف ، ممدرا  ك حدم كبةر لم يممةفكىذا ا  كاقل الحيؿ ميما م با ل

 كاؽ  حدةيت البةسا الخير ةا.  معكالم راةف س  غةر داسمين 

 غةةر مليكـ السمطا كالقكة ا  داخؿ المنظما  إلعىذا اإف المنظما الم مكنا بحي ا  عك م
س خداـ السمطا ل  ؿ األ ميؿ ا  معمليـك ةؤكد  إلعاآلخرةف   معمف النظرة ال    لرض السمطا 

 (. 37ص :2013، لالدكرم، كميل)  ن ز
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أف  بسمطا ة لذا ميى  حدكد ال مكةف ؟ كىؿ كؿ ال يممةف الذةف ة ب أف ةككنكا أكثر 
 ةككنكا  مة يـ م مكنةف؟

، طبة ا نظيـ الرقيبا الم  مد ا  المنظما إلعىذا السؤاؿ  س د   ال طرؽ   معإف اإل يبا 
كىك االل زاـ ، منظميت مف  نم  الرقيبا الرسمةا كال   ةطمؽ  مةيي بيالل زاـ الخير  اينيلؾ مف ال

كاإل را ات كال قكبيت كالحكااز بانكا يي سمبةا  الني ا  ف ال قةد بكسيسؿ الضبط الخير ةا كيلمكاسل
م   ينب  ن أخرلكمنظميت ، أقدارىـ قمةما  معكىني  ككف سةطرة ال يممةف ، كالمكازنيت، أـ إة يبةا

ضركرة  إلع( Argyris,2000:P.99) الرقيبا الذا ةا أك مي ةسم  بيالل زاـ الداخم  . لذا أ ير
حسيب ال كامؿ األخبلقةا كالرضي كاالل زاـ بسةيسيت ال بلقيت اإلنسينةا ك دـ   ميي الم ةير النييس  

كةظيركف ، دةف مم يزةفأف اليدؼ النييس  ىك األدا . امف الممكف أف ةككف األاراد مؤ  إلعمنبيين 
األدا  ا  المنظميت ال      و نحك   معكمل ىذا  بق  األخبلؽ م لكقا ، أدن  بمس كلأخبلؽ 
إذ أنيي  ندمي  س خدـ األخبلؽ كالرضي كال  كر بيل مكةف كم ةير نييس  لمن يح ا  ، ال مكةف
إذ أف ، الكاحد كال  رةفاإنيي  غط  الكثةر مف الم يكؿ ال    كا و المنظما ا  القرف ، المنظما

ب د  حدةد المس كةيت ال   ة ك ب ، الم ةير ىك  نمةا كسيسؿ الضبط الداخم  كالرقيبا الذا ةا
  مكةنيي.

ف كينت ىذه ال غةةرات  إلعكةؤدم ال غةةر ال نظةم    ل ع ال نيقضيت الداخمةا ح ع كا 
إذ أف ذلؾ ،   يىمييك ؼ ىذه ال نيقضيت ك دـ   معلذا ةس ك ب ال مؿ ،  سةر ب كؿ محةل

كثةران مي ، سةخمؽ منيي  مؿ  خرةب  ة رقؿ مسةرة ال مكةف كالقكم الم ضررة مف  را  اقداف مكاق يي
 إلع(Argyris,2000:P.100) لذلؾ ة ةر، الم يمةل الم مكنا لدل سئ الظف ك نم  اإلحبيط 
 ل غةةر ال نظةم  ا  المنظما كى :أربل خطكات كلةما بإن يح ا

 .ةيدةالر  حدةد - أ

  حدةد اس را ة ةيت المنياسا الم كااقا مل الرؤةي.- ب

  حدةد ال مؿ المنظم  كاإلس را ة ةيت ال    نلذ.- ت

  حدةد م طمبيت كظةلا األاراد.- ث
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 ا   قةـ الم يركا بكمليي  ز  مف ثقياا المنظما كمل يحين   غةرات ا  ثقياا كأنظما المنظما:3-
حةث أف ثقياا المنظما ال بد ليي أف  د ـ ، ر الثقيا أسيسةين ةنبغ  كض و ا  مقدما قكم ال غةة

، ا حلةز ال يممةف ال ة ـ بيلنقكد اقط، خبلؿ بني  الثقياا ال مي ةا كنبذ اللردةا فال  يركةا ماإلدارة 
 ةا ال مكةف كيإلحسيس  سيـ ا   ك ةو ثقياا المنظما نحك ال   ةؿ بإس را ة أخرلبؿ ىنيؾ أمكران 

كالثقا بيـ كالداال الم نكم الم مثؿ بلرص ال رقةا أك  قدةـ د ـ ،  يممةف لممنظماال ن مي ابيللخر مف 
لذا اإف ال يممةف ة كق كف ك حمةؿ حيمؿ كمف خبلؿ م يرك يـ ، مف خبلؿ ال درةب أك ال ثقةؼ

 ا  الم مكميت أف ة ـ إخبيرىـ بمي  مةيـ القةيـ بو كمي  مةيـ أف ة راكا مي ة ب  ممو.

كا  كةلةا إدارة ، ركا كال مكةف ة طةيف ال يممةف الحؽ ا  أدا  أ ميليـايإلدارة بيلم ي
 در ا  يلةا مف ال مكةف ا   بن  مسؤكلةا أدا  أ ميليـ  معايـ ةمبحكف ، المنظما

(Ebert&Griffin,2000:P.191.) 

 خالصةال 2.1.5

كقيمت ، اككذلؾ إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رة، قيمت البيحثا ب كضةل مليـك ال مكةف
كنيق ت ، ب كضةل اللرؽ بةف ال مكةف كاإلدارة بيلم يركا ككذلؾ اللرؽ بةف ال لكةض كال مكةف

البيحثا ال غةرات البلـز إ بي يي  ند  طبةؽ إس را ة ةا ال مكةف ا  أم منظما مف منظميت 
 األ ميؿ. كممي ال ؾ بو أف ىنيؾ أىمةا كبةرة لم مكةف ا  بةسا منظميت األ ميؿ.

 سة ـ دراسا كمنيق ا اال  يىيت اللكرةا إلس را ة ةا ال مكةف.، مبحث ال يل ا  ال

 

 

 

 

 



 

24 
 







 املبحث الثاني
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 مقدمة 2.2.1

أنو   معايلب ض ةنظر لم مكةف ، سة ـ ا  ىذا المبحث  كضةل اال  يىيت اللكرةا لم مكةف
كذلؾ ، أك امسلا منظمةا  دةدة، أنو إةدةكلك ةا إدارةا  معكآخركف ةنظركف لو ، إس را ة ةا إدارةا

 .داؼ ال مكةفأب يد كأى، سةكضل ىذا المبحث مة 

 االتجاىات الفكرية لمتمكين 2.2.2

 إلس را ة ةاب ضيـ بي ة ا  حةف ة ةر إلةوأنو امسلا منظمةا  دةد  معكثةران مي ة ير لم مكةف 
كلغرض اؾ ال داخؿ بةف ىذه المليىةـ ك حدةث اةمي لك ، بككنو إةدةكلك ةا إدارةا كآخركف، اإلدارةا

سة ـ  نيكؿ كؿ لذلؾ ، ؼ ال مكةف أك  دـ محا إطبلقييكينت  مةل ىذه المليىةـ مقبكلا لكم
 حدة:  معكمؼ منيي 

 جديدة: منظميوالتمكين بوصفو فمسفة  1-

قةم يي كقني  يي   معاإف لكؿ منظما امسلا    مد ،  دةدة منظمةوإذا كيف ال مكةف امسلا 
 حةث أ ير، غيةي ييكمكاقليي ال     ضمف م مك ا مف السةيسيت كاإل را ات ال     بنيىي ل حقةؽ 

(Canningham,et..al.,2005:P.143 )امسلا المنظما بككنيي  قد ضمن  بةف أ ضي   إلع
 دراسا كمي أ يرت، إلن يز غيةيت المنظما، كةلةا ال مؿ  مة ين   معالمنظما ةحكـ ىؤال  

(Duvall,2003:P.205)رد المكا  معاألكل  امسلا المحياظا ، أف المنظميت    مد امسل ةف عإل
ايللمسلا األكل   س   ، كالثينةا  كيمؿ المكارد لضميف الن يح المنظم ، لضميف الن يح المنظم 

منل األاراد مف ار كيب األخطي  سكا  ب قمةص خةيرا يـ ا  ال مرؼ بيل مؿ أك بسبب مميرسا  إلع
ا   قمةص  سيـكنظـ إدارةا بمي ةالرقيبا  مةيـ ل بيةف سمككةي يـ كم يرايـ مف خبلؿ كضل ضكابط 

دكر األاراد ا  منل القرارات المنظمةا. إف ىذه اللمسلا    مد ال حدةد المسبؽ لمميميت المس قبمةا 
 مرؼ بيي مف أ ؿ  قمةص اح ميالت ككةلةا ال، كال خمةص المسبؽ لممكارد، كلمقرارات المنظمةا

 القرارات الغةر محةحا.  خيذا
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 ا ركز، المنظم  لن يحا لضميف يمؿ المكاردأسيس  ك  معأمي اللمسلا الثينةا اي   قـك 
 إلعطرةؽ ال مؿ مف دكف النظر ير ب د منحيـ حرةا اخ ة، الن يسا المس يداا لم يممةف  مع

ىذه اللمسلا   د كاؽ   مع( أف األخطي  Horsfalt,2002:P.26) كرأم، األخطي  بكمليي أسيسين 
يو ضمف اآلايؽ المحةحا. حةث أف الخطا  غةر السمكؾ ك ك  م راا  دةدة ك سيبكادركسين لم  مـ 
بانيي   مؿ ( ىذه اللمسلا Duvall,2003:P.207) كاإلبداع. حةث كمؼ لبلب كيرارما داسما 

كأف األاراد ةدخمكف المنظميت بيحثةف اةيي  ف ، سةمي رأس الميؿ اللكرم كيمؿ المكارد ال  مع
 ال طم يت كالقكة لممنظميت.ارص الن يح ك حقةؽ الذات كال يرة حيممةف م يـ األاكير ك 

 يةسا األ كا  المنيسبا لك  ةطمؽ ال يممةف  إلعالمنظميت ال      مد ىذه اللمسلا  الذا  م 
بدا ي يـ دكف ال  دةد   اإل را ات كاألنظما المقةدة لئلبداع.  معطيقي يـ كا 

 إلعأف المدرا  المك يةف بيل مكةف ةم اكف  إلع( Canningham,2005:P.145) كأ ير
مراقبا الن يسا بدالن مف رقيبا السمكؾ اللردم كذلؾ بإقيما نظيـ مراقبا الن يسا كةككف دكرىـ إزالا كؿ 

لذا   د امسلا ضميف الن يح ، مي ة ةؽ اإلن يز مل ضميف  كاةر المكارد لغرض األدا  اللي ؿ
 األاضؿ لخمؽ البةسا المنظمةا المبلسما لم مكةف.

 إدارية:التمكين بوصفو إيديولوجية  2-

اإلةدةكلك ةا اإلدارةا ى  م مك ا مف األاكير كالم  قدات ال   ة  نقيي اإلدارةكف الذةف 
كىذه األاكير ال   ، (Collins,2000:P.25) االق ميدةاةميرسكف اإلدارة كالسمطا ا  المنظميت 

كمي ،  مؿلمضغكط ا  بةسا ال ةض يي األاراد اللي مكف ا  المنظما ة كقل أف   غةر ك  كةؼ  ب ين 
دارةين بإ حيه إقرار قةـ كسمككةيت إدارةا  دةدة  خدـ   معأنيي قيدرة   غةةر كاقل المنظما  نظةمةين كا 

 األىداؼ ب كؿ أاضؿ. 

ا   قدم الثمينةنيت كال س ةنيت مف ، اال ميالتالبةسةا كخيما ثكرة أحدثت ال غةرات 
ممي ، المكارد الب رةا ب كؿ كبةر  مع دلبل  ميالقرف الميض   غةرات  كىرةا كبةرة أبرزت الحي ا 

 د ت الحي ا لبركز إةدةكلك ةيت  ب ث الثقا بيلنلس ك خلؼ مف م ينية ال يممةف. كبذلؾ أ ير
(Collins,2000:P.27 )مد يياكاحد مف ىذه األةدةكلك ةيت ال   أف ال مكةف ىك  إلع   
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ك كمف ، م كاارة ليـ قبؿ ذلؾ المنظميت ا  ارض كاقل  دةد ة ط  األاراد مكينا  دةدة لـ  كف
أثر المنياسا كالضغكط البةسةا الخير ةا ال     د مف أىـ ، األسبيب ا  حي ا المنظميت لم غةةر

كظيكر الحي ا لم يممةف ا  الخطكط األكل  لم  يمؿ المبي ر ، ال حدةيت ال   كا يت المنظميت
أف  نسحب مف الطرؽ ال قمةدةا ا   لذلؾ إف اإلدارة أمبل لزامين  مةيي، االس ثميرةامل اللرص 

 ك  قدـ بطرؽ بدةما اي ما  سيـ ا   ذب الكلي ة لممنظما.، ال نظةـ كأسيلةب ال مؿ

 التمكين بوصفو إستراتيجية إدارية:3-

( ال مكةف بككنو إس را ة ةا إدارةا  س خدـ لحث األاراد Nixon,2004:P.16) كمؼ
، نحك أاضؿ  مع كاةر ميير يـ الخيما كخبرا يـ  ك   ة يـ بمي اةيـ المدرا  لغرض، ال يممةف

 ينب المكارد  إلع، كذلؾ  ف طرةؽ منحيـ المزةد مف القكة كالحرةا ا  ال مرؼ ألدا  أ ميليـ
 ك معىداؼ المنظما كغيةي يي ألخدما  ال مؿ بلي مةا  معاألخرل لةككنكا قيدرةف  كاالم ةيزات

ه ( ل ؤ ر اقرات ىذEstrad,2000:P.330) (  ي ت دراساNixon) أسيس ىذا الكمؼ ؿ
 اإلس را ة ةا بمي ةا  :

 الكاقل. إلعأم  حدةد رؤةا المنظما كنقميي ، كضل الرؤةا -1
 كضل األسبقةيت. -2
  طكةر  بلقيت قكةا بةف زمبل  ال مؿ. -3
كةقمد بيي  كسةل  بكا م يركا  مةل ال يممةف ا  ن يطيت ،  كسةل  بكا األ ميؿ -4

 المنظما.
قيما ال حيلليت الم  ركا كإ را ات لم كيمؿ ، الد ـ الخير ةا كالداخمةا بم يمةل الس  يناا -5 كا 

  دة.  بي  يىيت

إدارةا مف خبلؿ  حدةد أب يد ىذه اإلس را ة ةا ككف ال مكةف إس را ة ةا  أخرلسا كمي د مت درا
 ( ال   لخمت إس را ة ةا ال مكةف ب حدةد الرؤةا ك حدةد القةـCook,2006:P.10) كدراسا
اإلدارة لدكر المسيؿ لضميف ال نسةؽ كال كيمؿ كالد ـ ال  رةب   كا  ميدال مؿ اللرق   ميدكا  

 ك حسةف ال ممةيت.
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ةسةا ا  إس را ة ةا ثبلث مليىةـ رس إلع( Long,2007:P.8) ا  حةف أ يرت دراسا
 ال مكةف كى :

 خطا إس را ة ةا سنكةا. -1
  قةةميت إدارةا سنكةا. -2
 ال درةب كال طكةر. -3

مضياا ( ةكمف ا   حقةؽ القةما الLong) اإلس را ة   لم مكةف كمي أ ير إلةو إف الب د
 ا  ميدهآايؽ زمنةا ب ةدة كمي أف ال مكةف ةمكف أف ةككف إس را ة ةا لك  ـ ضمف أىداؼ م ةنا ك 

 كب د رسةس  مف أب يد نظـ إدارة ال كدة ال يمما كال حسةف المس مر ألثره ال راكم  لم كدة كال حسةف.

 صيغ إستراتيجية التمكين 2.2.3

 كةمكف  قدةـ ذلؾ  بر المك ز ال يل  ليذه المة :،   خذ إس را ة ةا ال مكةف مةغين مخ ملا

 صيغ التمكين عبر المشاركة: 1-

 مؾ ال ممةا ، القرار اغي  د مة  ال مكةف مف األمكر ال    سي د ال يممةف ا   ممةا مة
ككيف األاراد ةسيمكف ا  ، (Bowen&Lawler,2002:P.38) مييميي المدرا  ة كلعال   كيف 

 كلكف، منل القرار بكمؼ ذلؾ اإلسييـ   بةران  ف الرغبا ا   كسةل إطير الدةمقراطةا
(Marcinigton&Wilkinson,2000:P.25) ، إذ ، ل مكةف لو مما بيلم يركاأف ا إلعأ يركا

ارما لمنل القرار  (ال مكةف بانو  مرؼ ةمنل النيسGeroy,et..al.,2001:P.531)  رؼ
الحرةا ا   ممةا منل القرار. امـ   د اإلسييما المحدكدة كياةا لم  بةر  ف  لبكاسطا  كسةل مد

ف كينت كذلؾ ا  ظؿ نظرةا ال لكةض، حرةا ال يممةف اإنيي اآلف ا  ظؿ المنظميت الم مكنا ، كا 
 أخذت حرةيت أكسل.

ؾ ال يممةف لمبلحةا منل ن  ام بلال كمةؼ الذم ة  لمس كةةف: مس ك  ا   الم يركا  بر 
 ,Marchington&Wilkinson)، السرة ا ال نلةذ() ذات المما ب كمةليت ال مؿ المبي ر القرارات

2000: P.23 إذ ة مؿ المكضكع بيح ةيج ال يممةف الذم ، مني ا الخدما مس كل  مع(. ككذلؾ



 

29 
 

كا  ىذه ، (Rafiq& Ahmed,1998:P.98)، ةخ ص بيلقرارات الم مةزة ل مبةا الخدما لمزبيسف
 لممنظما  القرارات اإلس را ة ةا  معالحيلا اإف ال مكةف ة رم مف خبلؿ الرقيبا 

(Lashley,2001:P.65.) 

 صيغ التمكين عبر إغناء العمل: 2-

إدراؾ   مع  ضمف مةغا إغني  ال مؿ ا  ال مكةف برنيم ين  درةبةين ملمبلن ة  ل ال يممةف 
ينية الزبكف بيدؼ إ طي  قةما لمخدما المقدما مف قبؿ المنظما ك قمص دكر ال  يطؼ مل م 

، المبيدرات ا   مبةا م طمبيت خدما الزبكف ا  ضمف ىذا السةيؽ إلعكالم ك  
Lashley,2001:P.67)حةث أ ير .) (P.176:Antonacpoulou&Kanampully,2000 )

كثقياا المنظما ال  مةمةا اللرد مف خبلؿ د ـ  مس كل  معكال مكةف ، كةلةا إغني  ال مؿ عإل
ل مبل أكثر ، كا  الكقت نلسو قد  ككف ب ض ال غةرات ا  األدكار اإلدارةا، حضيرم إسمكبب

ةغةر منيا إغني  ال مؿ ا  ال مكةف مف طبة ا ىةكؿ  ك يدةن ، د مين كأقؿ إح ةي ين لمرقيبا المبي رة
 اإلدارة أك  كزةل القكم كالمبلحةا داخؿ المنظما. 

خمؽ  إلعني  ال مؿ سةقكد غكبةر ا  منل القرار كىكذا اإف إ نحك  معمبلحةا ك   رؾ ال
ل مبةا ، الخط األكؿ مف ال يممةف س  يباا ف طرةؽ  حسةف  محيكالت نك ةا محسنا مف الخدما

برنيم ين  لقد كض ت ب ض المنظميت، (Lashley,2001:P.76) م طمبيت الخدما السرة ا
 طكةر قدرة اإلحسيس  إلعحةث ةيدؼ البرنيما ، لم يمؿ الكاحد ( سي ا40-60)  درةبةين ةس غرؽ

كمي  قـك ، األمكر كمي ةراىي الزبكف إلعظر بيل  يطؼ مل م ينية الزبكف اضبلن  ف مرا ية الن
نحك غةر مبي ر مف خبلؿ   مـ الدركس المس ليدة مف   معالمنظما ب  مةـ األاراد مييرات 

كةزةد ، لممنظما ن ميسيـاكىذا مي ةحسف ، كانداي ين كثقا حميسين المنظميت ال  مةمةا لةمبحكا أكثر 
 ك بن  مميرسيت ال نلةذ المحةل مف المرة األكل ،  يمؿ الرقيبا الذا ةا

(Lashley,2001:P.79). 
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 صيغ التمكين عبر الممكية: 3-

أف سةطرة ال يممةف  إلع 2.1))  ( مف خبلؿ ال كؿMarchington,et..al.,2000) أ ير
 يي  مثؿ أ م  در يت الم يركا.بان

 القرار اتخاذ( يمثل مدرج مشاركة العاممين في 2.1) رقم شكل

 

 

 

 

 

  

 

 

  .Page:225 ،Source: Marchington,et..al.,2000 

، كا  ب ض الدراسيت  حظ  ممكةا ال يممةف لممنظميت المني ةا قدران كبةران مف ال اةةد
امف خبلؿ ، القرارات ا خيذ  زةز مكين يـ ا    معال يممةف  امف المل رض أف ة ةف ذلؾ كبذلؾ

األقؿ  حسةف  اثةر الضغكط كاالس غبلؿ الذم   معةس طةل ال يممكف مقيكما أك ، ممكةا ال يممةف
 (.Lashley,2001:P.86) ةميرسو الميلككف بحقيـ
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 أبعاد إستراتيجية التمكين 2.2.3

مح كاه   معأب يده ال    دؿ   معد   ال  رؼ ال مكةف  س  ال  ؾ أف دراسا إس را ة ةا
حةث  نيكؿ الك يب كالبيحثكف  لمةؿ إس را ة ةا ال مكةف ك حدةد أب يد ىذه اإلس را ة ةا ، كمضمكنو

 .(2.1) كاؽ مح كةيت ال دكؿ  ييت نظر مخ ملا ةمكف إن يزىيمف ك 

 (2.1) رقم جدول
 يوضح أبعاد إستراتيجية التمكين

 عاداألب السنة الباحث م
-1 Simons 1995 الرقيبا 

-2 Blanchard,et. 

Al., 

1999 
1999 
2001 

حرةػػػػا أكبػػػػر ، الم ػػػػيركا اػػػػ  الم مكمػػػػيت
 اػػػػرؽ ال مػػػػؿ الذا ةػػػػا، لؤلقسػػػػيـ الحدكدةػػػػا
 كالقكة ال نظةمةا.

-3 Brown 1996 ال لكةض، المكارد، ال كدة 
-4 Malek&Harold 1996 الثقياا ال نظةمةا 
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( Blanchard,et..al.,1999) دراسا ا  ميدسة ـ ، الدراسيت السيبقا  معلذا إ  ميدان 
كخكضين  اى ميمين بل ه مف أكثر البيحثةف كزم Blanchardكذلؾ ألف ، أسيسين ل رض أب يد ال مكةف

 النحك اآل  :  معككينت األب يد ، ا  إس را ة ةا ال مكةف

 المشاركة بالمعمومات 1-

 -حد سكا   مع –مر الكقت نسمل مف القيدة كأ ضي  اللرةؽ   معأنو  إلعأ ير البيحثكف 
الم يركا  إلع نطمؽ مف الحي ا كلكف مف أةف ةبدأ ككةؼ؟ إذ أف البداةا ، باف ال مكةف ةبدك راس ين 

أمي أ ضي  ، لةس بكس ني ا ؿ ذلؾ() اإنو سر يف مي  نطمؽ ردكد أا يؿ القيدة، الم مكمي ةا الن طا
لميذا   كقل المسيلا اآلف؟( كىذه الردكد  ؤدم ، ميذا   ن ؟ لةس لدةني م مكميت سيبقا) اللرةؽ أايدكا

ركا الم مكمي ةا ى  الخطكة األكل  كالحر ا ا  ىذه  دد مف ال سيؤالت كيف أكليي لميذا الم ي إلع
 (.Blanchard,1999:P.47) المرحما؟

امك طمب مف قيدة ، ا  الكقت نلسو اك مةق اىذا ال سيؤؿ بسةط  معحةث اإل يبا 
اةنبغ  أف ةككف لدةيـ الم مكميت ، نحك  ةد  معالمنظميت  كل  مسؤكلةا منل قرارات ال مؿ 

اآلخرةف منل  مؾ القرارات   معكمف دكف ذلؾ ةم ب ، المدرا  لمقةيـ بذلؾ نلسيي ال   ةس  ةف بيي
اكةؼ نطمب مف ال يممةف أف ةمن كا قرارا يـ بانلسيـ مف دكف أف ، ا  ضمف  مؾ الل كة ال مةقا
 ؟ةم مكيي المدرا  كقيدة المنظما  ةم مككا الم مكميت نلسيي ال  

ابل ، كض المخيطرة كمنل القرارات الميماالنقطا األخرل ى  أنني لك سمحني لآلخرةف بخ
 .(78ص2013:،كميلل، الدكرم) بد مف أف ةككف لم يممةف ثقا بيإلدارة كالنظـ ال نظةمةا األخرل

، أف الم مكميت  م ب دكران مركزةين ا   مكةف األاراد إلع( Lashley,2000:P.26) أ ير
( Collins,2000:P.26) كمؼ  معكالسبب ، أم أنيي ال نمر الرسةس  ا  إس را ة ةا ال مكةف

ىك   ؿ ال يممةف أكثر ايمين ألسبيب القرارات الم خذة لك  ةككنكا أكثر إل زامين بإ را ات المنظما 
 بيس خداـارما ال  بةر  ف آراسيـ  م مككاأف مف الميـ لؤلاراد أف ة إلع( Collins) ككذلؾ أ ير
الم كبلت الخيما بيلميميت  حؿ  معم ردة المي دة مل اإلدارة بدالن مف القدرة ال اال ميالت

أف أمكات األاراد ةمكف أف  مؿ بطرؽ  إلع( أ يرت Collins) كمي أف دراسا، ال   ةؤدكنيي
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ألف  مؾ الطرؽ  نقؿ  كيكم ال يممةف كلكف ربمي ال ة ـ النظر ، كلكنيي ال  غن   ف ال مكةف، م  ددة
كقد ة طمب مف ال يممةف ، ل م كبلت ال يممةفا  حةف ة ن  ال مكةف ال لي ؿ اإلة يب  م، إلةيي
كربمي ة ـ ذلؾ  ف طرةؽ ارؽ  مؿ م بيدلا ، م مكميت مف خيرج م مك ا  مميـ المبي ر  مل

 األاقةا. لقد  كمؿ اال ميالتبب د  د مي ة رؼالكظةلا كىذا ة ن  إة ي
(Appelbaum,1999:P.249 )ف غيةيت  الم مكميت إلعحقةقا أف  كاةر إمكينةا الكمكؿ  إلع 

س را ة ة يي  يمؿ ميـ مر بط بيل مكةف ألف ام بلؾ الم مكميت كالم راا  ف ، المنظما كأىداايي كا 
كةليميـ ، ككةلةا  بلقي يي مل البةسا الخير ةا سةمنل ال يممةف اإلحسيس بممكةا المنظما، المنظما

مكميت ةسي د ا  خلض كمي أف  كاةر الم ، كذلؾ أدكارىـ كسمككةي يـ ا   حقةؽ ن يحيت المنظما
 حيالت  دـ ال اكد  ف طرةؽ  زكةد األاراد بليـ  مةؽ لبةسا  مميـ.

أف المدخؿ الرسةس  ل طبةؽ ال مكةف  إلع( Blanchard,et..al.,1999:P.29) اقد أ ير
إ يحا الم مكميت ك ف طرةؽ كةلةا سةر األ ميؿ ا  المنظما أميـ  مةل األاراد  لمد  معة  مد 

، الدكرم) كمي أ ير، . اضبلن  ف مكاردىي كطيقي يي اإلن ي ةا كحمميي السكقةاال يممةف اةيي
م يركا ال يممةف بيلم مكميت م مك ا مف المؤ رات ال     د اكاسد ل إلع( 79ص:2013، كميلل
 كى :

 ا  الكقت المنيسب. كا خيذىي سي د ا   ممةا منل القرارات  -1
 .الح ةي ي يـف  مبةا   زةز الم مكميت مف الخدميت المقدما لمزبيس -2
ذلؾ مف  حسةف نك ةا   معكمي ة ر ب ،  حقؽ الم مكميت ال حسةف المس مر لم ممةيت -3

 السمل كالخدميت المقدما ل ميكر المس لةدةف.
اللي مةا كالكلي ة( ند منل األاراد ال يممةف ) ةمكف لممنظما أف  حقؽ ن يسا إة يبةا -4

 أثرىي.  معالم مكميت ال   ة ممكف 
 المنظما مف مييرة األاراد كخبرا يـ كيمما  ندمي ةم مككف الم مكميت المبلسما. س لةد  -5

أنو ال ةك د     ة  ؿ األاراد ةثقكف بيإلدارة مثؿ  ع( إلGriseri,2000:200) كمي أ ير
ف إ راؾ، م يرك يـ ا  الم مكميت الخيما بمنظم يـ ي بيلم مكميت رسيلا إدارة المنظما أارادى كا 

 .ميما لكؿ ارد
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س خدـ األاراد  مؾ الم مكميت ةحةث ذلؾ ةؤكد أف  مؾ اإلدارة  ثؽ بيـ ك رغب ا  أف 
، بمدد إ يحا الم مكميتا لغيةا المنظما كأارادىي. حةث ك ك كظةليي مل المييرة ال   ةم مككىي خدم
ا   اال ميالتكنظـ ، ك حدةد المسؤكلةيت االل زاـك  زةز ، اقد  رم  رض مكضكع الثقا ال نظةمةا

كىذا مي ةؤكد أف  رض ىذا الب د ةبلمس ىذه المكضك يت بكمليي مككنيت ار ةا  سيـ ، لمنظماا
كىذه ، كمي أف إ يحا الم مكميت ال ةمكف أف  ككف دكف ىذه المككنيت اللر ةا، ا  إ يحا الم مكميت

يي كردت كلكن، إلس را ة ةا ال مكةف أخرلال بلقا ال بيدلةا قد ة ةر الب ض إلةيي بكمليي أب يدان 
 ( كزمبلسو  حت مليـك الم يركا بيلم مكميت.Blanchard) حد كمؼ  مع

 واالستقالليةالحرية  2-

، إف لـ ةكف ال يمؿ األكثر أىمةا، ميمين ا   مكةف ال يممةف إف حرةا ال مرؼ   د  يمبلن 
 ،الممكؾ) س ا ال مرؼ ا  الن يطيت الخيما بيلميميت ال   ةميرسكنيي األارادألنيي  منل 

ك كد ثبلثا أنكاع مف  إلع( Rafiq&Ahmed,1998:P.70) كمي أ يرت دراسا، (2002:68
كحرةا ، (Creative) كحرةا ال مرؼ الخبلقا، (Routine) الرك ةنةا الحرةا حرةا ال مرؼ كى 

حةث حرةا ال مرؼ الرك ةنةا  بلمس األ ميؿ ذات البداسؿ الم نك ا ، (Deviant) ال مرؼ المقةدة
، مي ال ة كرر أميميـ ب كؿ رك ةن   معا  حةف أف الحرةا الخبلقا  نمب ، ال يممةفال    كا و 

أنكاع الحرةا ة طةني  إلعأمي الحرةا المقةدة اانيي   كؿ النكع السمب  مف أنكاع الحرةا .إف اإل يرة 
 ايمين  ف حدكد ال مرؼ ال   ةم ـز بيي ال يممةف كمي أنيي  حدد كةؼ ك م   كأةف  ككف الحرةا

ال يممةف ا   لدلكل ؿ المنطؽ ا  إس را ة ةا ال مكةف ةح ـ أف  ككف حرةا ال مرؼ ، المطمكبا
 ضك  الرؤةي الكاضحا لرسيلا المنظما كأىداايي. 

دكر  إلغي ةقمد بيي  االس قبللةاأف  إلع( Wilkinson,1998:P.44) كذلؾ ة ةر
إ را ات ذات مسيحيت  بي خيذا أم منل ال يممةف مبلحةيت كاس ، الم راةف ا  خطكط ال ممةيت

 اس حداثك حدةد مسير  داؽ المن ا أك ، كا  يدة  كزة يي اةمي بةنيـ، كإ يدة ىةكما ال مؿ، أكسل
 م يمةل  مؿ  بو مس قما   رؼ اآلف بلرؽ ال مؿ.
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، ل ىني ال ةقمد بيي ال نيكب الكظة االس قبللةاأف  إلع( 68ص:2002، الممكؾ) كأ ير
(Job Rotationأك ا ) ا   مكةف ال يممةف   ن  أف األاراد ىـ  االس قبللةاألف ، إلغني  الكظةل

ممي ة رم ، نحك أكسل  معالذةف ةقرركف  ليمةؿ  ممةيت اإلن يج ك حدةد م يةةر م مك ا ال مؿ 
 قسةـ الميميت ككضل  بيس قبللةاذلؾ أف األاراد الم مكنةف ة م  كف ، ا  طرؽ إ يدة ىةكما الكظةلا

  معكالسةطرة ، كربمي  منل ارؽ ال مؿ مسؤكلةا ال  ةةف كال درةب المؤقت لممبلؾ، ةفأىداؼ ال حس
 سي يت ال مؿ اإلضياةا.

ى  حرةا ال مرؼ بيلمييرات  االس قبللةاأف  إلع( Wilkinson,1998:P.44) كمي أ ير
حدده كلكف ذلؾ ة ـ ضمف اليةكؿ ال    ، الكسيسؿ كاألدكات الخيما بيل مؿ اخ ةيركالكسيسؿ أم 

ب كؿ  اس ة يبييكل ؿ حرةا ال مرؼ ربمي ال ة رم ، االس قبللةااإلدارة ال مةي  ند  حدةد آايؽ ىذه 
كىني ال بد مف أف ، كىذا  حمةؿ حيمؿ  را  اللركؽ بةف ال يممةف، م ميثؿ مف قبؿ  مةل ال يممةف

ة لؽ مل الرؤةا   قـك اإلدارة ب حدةد األطر اإلر يدةا ل حدةد األسيلةب المنيسبا لم مرؼ بمي
 اإلس را ة ةا لممنظما.

أف كضكح الرؤةا ة ط  إدراكين م  ركين  إلع( Appelboum,1999:P.241) لقد أ ير
س را ة ةيت،  يمين لم ك و المنظم  كأف األاراد ذكم ال مكةف ال يل  ة  ركف ، غيةيت كأىداؼ كا 

 بيم بلكيـذا الليـ اإنيـ ة  ركف لي كبيم بلكيـبانيـ ةليمكف رؤةا المنظما ك ك ييي اإلس را ة   
 كال ك ةو مف قبؿ اإلدارة ال مةي. السميح ان ظيربدالن مف  بيس قبللةالقدرة ال مؿ 

ال يممةف ك حدةين لقيبمةي يـ بغرض  لدلككذلؾ اإف ىذه الرؤةا   ن  نك ين مف ال حدم 
  حسةف كض يـ ككضل منظم يـ.

ا  المنظما  اإلس را ة ةاك كد الرؤةي  إلع( أ ير Blanchard,et..al.,1999:P.42) إف
أسيس ككنيي اللكرة ال يما الم ردة ذات المضمكف اللمسل   ك مع، كدكرىي ا   ةسةر  ممةا ال مكةف

كالقرةبا ا  اضيسميي مف الحمـ اإلنسين  كىك منظكر مس قبم  لئلدارة كال يممةف كممدر   كر 
 .الم  رؾ كاالن مي بيلكال  
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أف اإلدارة  ند رغب يي ا   طبةؽ ال مكةف  إلع( Eccles,2003:P.20) كقد أ يرت دراسا
، كىذا األمر ة كؿ م ضما ألم إدارة،  مةيي أف  ضل حدكدان لمحرةا الممنكحا لؤلاراد الم مكنةف

كبذلؾ   مكف مف كضل ال ك ةييت ، خمؽ نكع مف ال كازف بةف ال ك ةو كال مكةف إلعألنيي س ح يج 
 .كاإلر يدات ا  آف كاحد

اسيد إدارم طيلمي أف ال مكةف ة ن   إلعس قكد  كاالس قبللةاكرب سيسؿ ةساؿ ىؿ أف الحرةا 
 ال حرر مف سةطرة طبقا الم راةف؟

إذ رأم أف م كما ، (Collins,2000:P.30) ىذا ال سيؤؿ  كمف ا  إ يرة  معإف اإل يبا 
األدا    معرة لغرض سةطر يي المنظميت الم يمرة  كمف ا  كةلةا إة يد المكاسما بةف حي يت اإلدا

لقد أ يرت كذلؾ ، األاراد الذةف ةن زكف الكظيسؼ لدلالداخم   االل زاـالكظةل  كالرغبا ا  خمؽ 
أف ال مكةف ة د ال بلج المضمكف لم كما مزمنا  إلع( Claydon&Doyle,2000:P.13) دراسا

كبيلنسبا لم مكةف اإف ، نيسب منييالنمط الم كاخ ةيركى   ممةا الرقيبا ،   ين  منيي أكثر المنظميت
ة ن   خلةض الرقيبا المبي رة  ممي،  نمره األسيس  ىك الحرةا ال   ة م ل بيي مف ة ـ  مكةنيـ

 مميرسا الرقيبا الذا ةا.  معك  زةز إدراؾ األاراد لقدرا يـ 

أف ال مكةف ا   كىره ةحمؿ نك ين مف الرقيبا  إلع( 71ص:2002، الممكؾ) كأ ير
كاإلسييـ  كا خيذىي مةيي مف قبؿ اإلدارة ألف منل ال يممةف مبلحةيت منل القرارات المسةطر 

كمف ، مل اإلدارة كنكع مف ال ك ةو المخطط لمطيقيت بيال ليؽبن يطيت المنظما ك حدةد األىداؼ 
ألف مي ة ـ ، الذا   االل زاـالمبي رة كبخيما  ند  كار  الرقيبا إلعثـ ضميف اإلن يز دكف الحي ا 

  حقةقو كقةيسو كاقين لممخطط ة د نك ين مف أنكاع الرقيبا.

 استبدال الييكل التنظيمي اليرمي التقميدي بفرق العمل الذاتية 3-

ال  ، ةخ مؼ دكر اللرةؽ ا  المنظميت الم مكنا  نو ا  المنظميت اليرمةا ال قمةدةا
ةيـ بميما محددة أك م ركع المنظميت اليرمةا ة كؿ اللرةؽ مف اإلدارات الكظةلةا المخ ملا لمق

بحةث ال ، اإف اللرةؽ ةمبل ركةزة اليةكؿ ال نظةم  لممنظما، أمي ا  المنظما الم مكنا، م ةف
كمي أنو ة مؿ أن طا  االس مراركىك بذلؾ ة مةز بخيمةا ، الميما أك الم ركع بين يي ةن ي  
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نو ةدةر أإطير المنظما الم مكنا للرةؽ ا  المنظما كياا. كالخيمةا األخرل ال   ة مةز بيي  نظةـ ا
كا  إدارة ال مؿ منذ ، نلسو بنلسو. اا ضي  اللرةؽ ة  رككف  مة ين ا  رسـ الخطط كا   نلةذىي

  معكلةس ، كحدة  نظةمةا ليي كةينيي المس قؿ  معايل مكةف ىني ةنمب ، البداةا ح ع النييةا
حةث الغيةا مف ال مكةف ىني ىك ، م مك ا مف األاراد ال يممةف الذم ال  ربطيـ ركابط كاضحا
 ل مةي ا  إدارة ن يطي يـاإلدارة ا  معإر يد ارةؽ ال يممةف بيلكةلةا ال      ميـ أقؿ إ  ميدان 

 (.90:ص2007،ال ربةن )

 بكؿ ىذه المييـ دكف اللرةؽ ع م اال  ميدىك كةؼ ة رم ، كالسؤاؿ الذم ةطرح نلسو اآلف
كسيبيـ الم يرؼ كالم مكميت البلزما لمنيكض ، ك مكةنيـ  غةرات  كىرةا ا  إ داد األارادأم  كا 

 بمييـ اإلدارة ال مةي؟

أنو ا  الكقت الذم ال ةلك ني اةو ال  دةد  إلع( Blanchard,et..al.,1999:P.10) أ ير
 اس مراراإف ، االس قبللةاك ك كضةل الحدكد إلطير ال مرايت ركا الم مكمي ةا يالم أىمةا   مع

البلـز   قدةـ الد ـ كال ك ةواس خداـ ال لي بلت الب رةا ا   إلعكةف ةح يج الرحما نحك ال م
 األمثؿ نيىةؾ  ف  نمةا مكاىب اآلخرةف. س خداـلبل

رؤكس   معأف مكارد المنظما الةـك لـ  ق مر  إلع( Daft,2001:P.257) كمي أ ير
اللكرةا الم راةا ى  بؿ أضحت الرأسميلةا ، األمكاؿ كاألةدم ال يمما كالمكارد الميدةا احسب

اقد أ يرت ، كاالس مراركمف ثـ الن يح ، كاإلبداع االب كيرالمنظميت نحك  انطبلؽاألسيس ا  
أف المس كةيت ال مةي مف ال درةب كال  مةـ كال اىةؿ   د  إلع( Erstad,2000:P.229) دراسا
ألف ، ال نياس  معيدرة ل  زةز ال مكةف ا  ضك   كاةرىي لممييرات كالقيبمةيت اللردةا الق، حيسما

أف  نمر الم راا قد  ي   إلعلم درةب كال طكةر  اثةران م كازنين ا  ال مكةف. كىني ة ةر البيحث 
أف الم راا ى   نمر مف  بي  بير، ضمنين ا  بني  ارؽ ال مؿ الذا ةا كمس مـز أسيس  لبنيسيي

أف ال درةب  إلع( أ يرت Lawson,2001:P.9) كمي أف دراسا،  نيمر ثقياا المنظميت الم  مما
ككؿ ، البراما ال طكةرةا المس مرة المبلسما عكةح يج ذلؾ إل، األاراد بقدرا يـ كال طكةر ة ززاف ثقا

 منظما   مؿ بلرؽ ال مؿ الذا ةا.ع مف ككنيي منظما ىرمةا إل ىذا ةلةد  ندمي نرةد  حكةؿ المنظما
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أنو ال ةممؾ مييرات انةا ا   ع نىذا ال ة، اللرةؽ  ندمي ة درب ىذا األسيس اإف عك م
كمي  حيكؿ أغمب المنظميت ، مكامما   مـ المييرات ال دةدة إلعبؿ أف ال مةل بحي ا ، األدا 

ك نحمر المسالا ىني ا    مةـ اآلخرةف كةلةا  دبةر ،  يىدة إل يحا ارص   مـ  مؾ المييرات
كأف ،  ف الن يسا كمسسكلةفل مؿ أم مسي دة اآلخرةف ل  مـ كةلةا ال مرؼ ك ركي  ا  ا، أنلسيـ

 لدةيـ   كران كيمبلن بيلممكةا.

أف قيدة اللرةؽ ة دكف بمثيبا أ م   عإل (Blanchard,et..al.,1999:P.102) كة ةر
 ف خمؽ بةسا  مسسكلةفكمي أنيـ ، ال طبةؽ القرار ككملو مكضل كا خيذسمطا ا  حؿ الم يكؿ 

ا كالبكح بذلؾ مف دكف خكؼ مف اإلحسيس بيلثار أك آمنا   ةل أل ضي  اللرةؽ ال  بةر  ف الحي 
 .االن قيـ

 القوة التنظيمية 4-

أف ة  ؿ   معإذ   رؼ القكة بانيي  بيرة  ف القدرة ، ةكيد ة لؽ الملكركف حكؿ   رةؼ القكة
 (.P.66:Schermerhorn,et..al.,2003) الطرؼ اآلخر ة مؿ بيل كؿ الذم ةرةد

، ال    حمؿ ا  إطير ال نظةـ اال  مي ةاكؿ ال بلقيت ك مثؿ القكة  كبلن مف أ كيؿ ىة
القكة   بر  ف  ينب مف ف إككاؽ ىذا المليكـ ا، كؿ ال نظةم كلكف ىذا ال ةظير كاضحين ا  الية

، الخضرا)، رسم  الذم   م ل بو ب ض األطراؼ كااراد أك  مي يتالغةر ال نظةـ 
 اي ، كف مميرس و بم زؿ  ف اآلخرةفال ةم ا  مي  (. ايلقكة ى  مليكـ 56:ص,2005كآخركف
ةمكنو أف ةؤثر ا  الطرؼ  إذ أف كؿ طرؼ، ال كيمم  بةف األطراؼ كاال  ميدال بلقيت  إلع ح يج 
ا   كالغبامف الحرةا  انطبلقين كمي أف كؿ طرؼ ةمكف أف ةسي د أك ة ةؽ الطرؼ اآلخر ، اآلخر

رسمةا كلكنيـ ة م  كف ال ةم مككف السمطا الكغيلبين ن د ا  المنظما ب ض األاراد الذةف ، االس  يبا
غةر السمطا  أخرلمميدر  عالقدرة ىذه  مك س ند ، أدا  كسمكؾ اآلخرةفا  ال اثةر  عبيلقدرة  م
د ىذا أف اللر  عكة ن، اآلخرةف كالكلي ة كالخبرة كالثقا الم بيدلا مل كاالح راـكقكة ال خمةا ، الرسمةا

كى  ، كمي ةمكف أف ةم مكيي أم ارد داخؿ ال نظةـ، السمطا  بلكوماةمكف أف ةم مؾ القكة بم زؿ  ف 
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المقيبؿ ن د ىنيؾ أارادان ةم مككف السمطا الرسمةا كلكف لةس   كا، المدةرةف اقط عغةر مقمكرة  م
 مرؤكسةيـ. ا ال اثةر  عقدرة  ملدةيـ 

المميدر  حدةد  ا كبةران  ا ليقين اإف ىنيؾ ، القكة عراد  مكمف حةث مميدر حمكؿ األا
 المميدر ال يلةا: ع( إلP.62:Hall,2001) األسيسةا لمقكة. كة ةر

اليةكؿ  ا المدةر( بسبب كظةل و أك مركزه )  مةيي اللرد ؿةحم ال  القكة ال ر ةا: - أ
ممي ة  ؿ المرؤكسةف ة  يكنكف ، أسلؿ عىذا النكع مف القكة إل ا  يهككف كغيلبين ة، ال نظةم 

  طةو حؽ  إذ إف كظةلا المدةر، ممي ة  ميـ ةقبمكف أكامره، مل اللرد بسبب ككنو مدةران 
ك ندمي ةككف أسيس القكة رسمةين ةككف  يد اللرد قمةبلن ا  ، مرؤكسةوإمدار األكامر ك ك ةو 

 إقنيع اآلخرةف.
مكيااة اآلخرةف أك ال اثةر ا  قرار مكياا يـ   معقكة المكيااة: كةم مكيي اللرد الذم لو القدرة - ب

 ممي ة  ميـ ةطة كف أكامره كةنلذكنيي ، م نكةين  ميدةين أك
قرار  قكب يـ ا  حيلا  دـ  ا ال اثةر   قدة اآلخرةف أك عكة اإلكراه: ك مثؿ قدرة اللرد  مق- ت

 لمي ةحدده. كةمكف أف ةككف ال قيب ميدةين أك م نكةين. االم ثيؿ
مكينةا  الم مكميت كالمييرات كالقدرات كام بلؾالم راا  يالخبرة: كأسيسيقكة - ث  لال  يمؿ مكا 

  قدةـ الم كرة.  معممي ة  ميـ قدرة ، حيالت  دـ ال اكد كحؿ الم كبلت
إ  يب األاراد بمي ةم مكو ب ضيـ مف خميسص  خمةا كسم ا  ياإل  يب: كأسيسيقكة - ج

ة  قد م ركاا مف قبؿ آخرةف. كمي  ا  مي ةاككنيـ ةمثمكف رمكزان ، بةسا المنظما ا نا حس
حب اآلخرةف. كةرم ب ضيـ أف اإل  يب  عممي ةؤدم إل، رد ك مراي وبةا الل يذ ع م
مرؤكسةو أكثر  عحةنيي  ككف لو القكة  م، السمطا ةم مؾ الذمكف ملةدان إذا  م ل بو اللرد ةك

اقد ةككف ذلؾ ، أمي إذا  م ل بيي  خص لةس لو سمطا رسمةا، ممي  خكلو لكاسل المنظما
 مضران لممنظما كةمثؿ  يدةدان ليي.

الذةف ةم مككف ىذا النكع مف القكة ىـ الميلككف لممنظما أك ل ز  مف  دالممكةا: األاراقكة - ح
ف المدةر أسيميي . كالقكانةف كاأل راؼ   ط  الميلؾ حؽ ال مرؼ بامكالو كمم مكي  و. كا 
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مف المدةر اآلخر الذم ال ةم مؾ أسيمين  لا  المنظما غيلبين ةككف أقك  ةم مؾ أسيمين  الذم
 (.23ص:2001، لمةيحا) اةيي

 أىداف إستراتيجية التمكين 2.2.5

اخ ملت ك ييت نظر البيحثةف حكؿ األىمةا كاألىداؼ ال   ةمكف أف  حققيي إس را ة ةا 
كاخ بلؼ ، ال مكةف ا  الكمؼ دكف أف  خ مؼ ا  الن ة ا كالغيةا الرسةسةا مف ىذه اإلس را ة ةا

ككنو إس را ة ةا إدارةا أك امسلا منظمةا أك الكمؼ قد ةككف سببو اخ بلؼ النظرة لم مكةف ل
 أةدةكلك ةا إدارةا. 

أف  إلع(Lawson,2000:P.9) لذلؾ ةمكف أف  كرد البيحثا ك ييت نظر البيحثةف. إذ أ ير
 ةف ةمكف أف ةحقؽ األىداؼ اآل ةا:ال مك

 إبقي  المنظما ا  المقدما داسمين كمحيكلا   ميي راسدة ا  الم يؿ الذم   مؿ اةو. -1
 س ليدة اللي ما مف إمكينةا المكارد الب رةا الم كاارة.اال -2
 كزةيدة المبة يت اةيي كمف ثـ  حقةؽ النمك.، زةيدة ربحةا المنظما -3

 -اقد رأم أف ال مكةف ةقكد إلع  حقةؽ األىداؼ اآل ةا:، (Lioyd,1999:P.83) ا  حةف أ ير

ثـ   ؿ أداسيـ   ؿ ال يممةف ة م  كف برضي أ مع   يه كظيسليـ كمنظمي يـ كمف  -1
 أاضؿ.

لمكمكؿ إلع الكلي ة ال يلةا كاللي مةا   س خدـ، ة د ال مكةف إس را ة ةا إدارةا م يمرة -2
 الم زاةدة.

ةمكف اس خداـ ال مكةف كاداة ميما ا   طكةر اإلس را ة ةيت ال   ال ةمنل اس خداميي  -3
مممحا ل  زةز ركح ال غةةر بةف أ ضي  المنظما كالم  يممةف م يي مف أمحيب ال

 كالمي مةف بيذا ال غةر خدما ل ك ةييت الم  مل كأىدااو.
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( اقد أ ير إلع أف اليدؼ مف ال مكةف ىك Ugboro&Obenge,2000:P.255) أمي
، إة يد قكم  يمما ذات قدرات اي ما إلن يج سمل ك قدةـ خدميت  مبع  كق يت الزبيسف أك  زةد  مةيي

 لكؽ الم دالت المحددة لمم  يممةف مل المنظما أك أك ةميرس األاراد ال يممةف اةيي ن يطيت 
 المس لةدةف مف ن يطي يي.

( إلع أف اليدؼ النييس  لم مكةف ىك  طكةر أدا  Erstad,2000:P.325) ا  حةف أ ير
 ال يممةف كاس نييض  يدىـ الكيمف بيدؼ  طكةر أدا  المنظما.

الرسةسةا مف ال مكةف ى  (إلع أف الغيةا Ivancevich,et..al.,1997:P.220) كقد أ ير
إةقيؼ محيكالت  حلةز ال يممةف بحكااز خير ةا المن ا كاالس  يضا  نيي ببني  بةسا لم مؿ  حلزىـ 

كيللخر بيالن مي  لممنظما ، أم بيس خداـ حكااز ذا ةا  نبل مف ذات األاراد ال يممةف، داخمةين 
 كاال  زاز بمميرسا ال مؿ اةيي.

(  مع أف اليدؼ الرسةس  Johnson&Thurston,1997:69) كذلؾ قد ركزت دراسا
ل مكةف األاراد ىك البحث  ف طرؽ  دةدة ل   ةل الطيقيت الكيمنا لدل ال يممةف ك حلةزىـ  مع 
االب كير لغرض إداما المنظميت  مع البقي  ا  ظؿ البةسا ال نياسةا الم يمرة ال   أارزت كثةر 

ك  قد اح ةي يت الزبيسف ، بسبب سيكلا المكامبلتمنيي إ يدة  نظةـ األسكاؽ كزةيدة  قيربيي 
كان  ير ال مؿ ، (Downsizing) ك نك يي اضبلن  ف إ يدة ىةكما المنظميت ب د  ر قةيي ك قمةميي

 (.TQM) بنظيـ ال كدة ال يمما

 إلعإذف إف كاحدان مف األىداؼ ال   ال ةمكف ال غيض   نيي أف إس را ة ةا ال مكةف  يدؼ 
مف االن غيؿ ا  ال ينب ال ممةي   كاالنمراؼ إلع ال ينب اإلس را ة   الذم  ال مةي حرةر اإلدارة 

ة د  ينبين خطران سكا  أكيف ا   حمةمو لمبةسا الخير ةا كرمد ال يدةدات ك ا ةر اللرص أـ ا  
 رؤل أكثر  طكران. إلع  زةز رؤةا المنظما مف خبلؿ إدراكيي لقدرا يي ال كىرةا كاالنطبلؽ 
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 خالصةال 2.2.6

اي  إس را ة ةا ،    بر إس را ة ةا ال مكةف مف اإلس را ة ةيت الحدةثا ا  القرف الحدةث
، ك نك ت ا  يىي يي اللكرةا، ميما كحةكةا  ند  طبةقيي ا  منظميت األ ميؿ ا  ال مر الحيل 

اةمي قيـ  ،كالب ض اآلخر أ  برىي إةدةكلك ةا إدارةا، اب ض البيحثةف ا  برىي امسلا منظمةا حدةثا
 آخركف بي  بيرىي إس را ة ةا إدارةا.

كممي ال  ؾ بو أف إس را ة ةا ال مكةف إس را ة ةا ، أىداايي كأب يدىي، ككذلؾ  نك ت مةغيي
اي  ، البةركقراطةاميما ال غن   نيي لحؿ الكثةر مف الم كبلت الداسما ال    كا و مكاقل ال مؿ 

 يلـ أكثر  إلعراكيي لقدرا يي ال كىرةا كاالنطبلؽ  سي د ا    زةز رؤةا المنظما مف خبلؿ إد
 إبدا ين ك طكران ك مةزان.

   بر األىداؼ اإلس را ة ةا أسيس ميـ كحةكم، ا   مؿ المنظميت، اي   مةز ىذه المنظميت 
 ف غةرىي، حةث لكؿ منظما أىداؼ إس را ة ةا خيما بيي  مةزىي  ف أىداؼ المنظما األخرل، 

 النييسةا لؤلن طا المخططا ا  المدل الب ةد.ألنيي  مثؿ الن يسا 

لذا ا  المبحث ال يل ، سة ـ منيق ا كدراسا األىداؼ اإلس را ة ةا، ك رح   رةؼ األىداؼ 
 اإلس را ة ةا، أىمة يي، ككذلؾ نظرةيت األىداؼ اإلس را ة ةا.
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 مقدمة 2.3.1

اخ بلؼ   مع  د األىداؼ اإلس را ة ةا األسيس المنطق  كالمك و الل م  لممنظميت 
ألنيي  ن ر ، إذ  مثؿ سما  مةز  مؾ المنظميت  ف سكاىي مف النظـ الم  م ةا األخرلأن ط يي. 
ايألىداؼ اإلس را ة ةا ،  نظةميي الداخم طبة ا  ك مع، ال بلقيت الخير ةا لممنظميت  مع اثةرا يي 

 اي   مثؿ الن يسا كالمخر يت ال    س   المنظما لمكمكؿ إلةيي.، ميما ل مةل المنظميت

اخ بلؼ  ك يي يـ   معالمنظرةف كالك يب كالبيحثةف  لدلالمنطمؽ ال ةك د  ؾ  كمف ىذا
 .حكؿ ضركرة ك كد أىداؼ ألةا منظما، اللكرةا  قمةدةا كينت أك إس را ة ةا أك غةرىي

 تعريف األىداف اإلستراتيجية 2.3.2

 اخ بلؼ  مع  د األىداؼ اإلس را ة ةا األسيس المنطق  كالمك و الل م  لممنظميت 
ألنيي  ن ر ، أن ط يي. إذ  مثؿ سما  مةز  مؾ المنظميت  ف سكاىي مف النظـ الم  م ةا األخرل

 طبة ا  نظةميي الداخم . ك مع، ال بلقيت الخير ةا لممنظميت  مع اثةرا يي 

اخ بلؼ  ك يي يـ   معالمنظرةف كالك يب كالبيحثةف  لدلكمف ىذا المنطمؽ ال ةك د  ؾ 
ك اكةدان لذلؾ ، حكؿ ضركرة ك كد أىداؼ ألةا منظما، أك إس را ة ةا أك غةرىياللكرةا  قمةدةا كينت 

ايليدؼ كيمف ضمف ، (:"ةس حةؿ أف ن د منظما دكف أىداؼ لييWeiss,2000:P.59) أ ير
   رةؼ المنظما".

 ئ مر لل مف بني  أك كثةب رمؿ أك  بؿ"  ؿاة ن  "ك، مخ ير المحيح() كذلؾ ُ رؼ ا 
 (.146ص:2000، كميلل، داغر، )ين كمنو سم  الغرض ىدا

كةمثؿ الن يسا ال    س   ، مكرة حيلا مس قبمةا إلعأمي إمطبلحين ايليدؼ ة ةر 
 (.58ص:2005، الدكرم)  حقةقيي كالميميت كاأل ميؿ ال    ؤدةيي إلعالمنظميت 

( اإف اليدؼ ة ن :" كضل مس قبم  Schermerhorn,2005:25) ككذلؾ مف منظكر
 ظما لمكمكؿ إلةو".مرغكب  س   المن
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اي  حيلا خيما مف األىداؼ ، (Strategic Objectives) أمي األىداؼ اإلس را ة ةا
 (.29ص:2001، ك كنز، ىؿ) ال يما  مثؿ المككف األسيس كاألكؿ ل ممةا اإلدارة اإلس را ة ةا

  كا، أنيي "ال زاـ إدارم ةحقؽ أىداؼ أدا  محددة  معككذلؾ   رؼ األىداؼ اإلس را ة ةا 
إطير زمن  محدد ل حقةؽ الن يسا ال    ر بط مبي رة برؤةا المنظما اإلس را ة ةا كقةميي األسيسةا" . 

( الذم ةحمؿ ال رأة كالطمكح كال حدم Strategic intent) كمي   رؼ بانيي:" القمد اإلس را ة  
ة أك رةيدة ا  ل حقةؽ مكينا محدد،   رةف أك ثبلثةف  يمين  إلعالقكم طكةؿ األمد الذم قد ةمؿ 

 Thompson، )م يؿ م ةف أك اك  يؼ حقؿ  دةد أك  اسةس ثقياا إة يبةا كا دة"
&Strickland,2006:46-49ال يمرم ك الغيلب ) (. كبمليكـ  كمةم  آخر ةرم ،

( أنيي " األىداؼ ال    رغب المنظما الكمكؿ إلةيي مس قببلن ك خص المنظما 209ص:2008
 باكمميي". 

( مليكـ األىداؼ اإلس را ة ةا بإطير أكثر Hamel & Prahalad,2002) كةؤطر
ايلكثةر مف ، ايمي ة براف  نيي بيآل  :" أنيي أكثر مف م رد طمكح طمةؽ، كضكحين كا  راسةا

إنيي   مؿ  ممةا إدارة أن طا  -المنظميت  ممؾ أىدااين إس را ة ةا طمكحا كمل ذلؾ ال  حققيي
كحلز النيس  ف طرةؽ إةميؿ اكرة قةما اليدؼ ، ر اللكز كى  مع  ذب  ركةز ان بيه المنظما 

السميح ب كار   رةليت   معاللرد كاللرةؽ كالحليظ  مس كلى  ؿك رؾ م يؿ لممسيىميت ، إلةيـ
 ".كأخةران اس خداـ اليدؼ بي سيؽ ل ك ةو  خمةص المكارد،   غةمةا  ندمي   غةر الظركؼ

ل    رةد المنظما الكمكؿ إلةيي مكظلا كؿ كمي أف األىداؼ اإلس را ة ةا ى  " الغيةيت ا
 إلعالطرةؽ الذم ةكمميي   معال يكد كالطيقيت مف أ ؿ  حقةؽ مرحما مف المراحؿ ال    قل 

 (.242ص:2009، الكرخ ، )الرؤةا"

، كاألىداؼ اإلس را ة ةا، لذلؾ   دد الك يب كالملكرةف الذةف  نيكلكا   رةؼ مليـك األىداؼ
كى  ال زاـ إدارم ، اي  كيمنا ا  رسيلا المنظما، مةا األىداؼ اإلس را ة ةاأى  معك مة يـ أكدكا 

  س   اإلدارة ل حقةقيي.
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 أىمية األىداف اإلستراتيجية 2.3.3

ةمكف ، لؤلىداؼ اإلس را ة ةا أىمةا كبةرة ة مل  مةيي منظرك اإلدارة اإلس را ة ةا كبيحثكىي
،  (Juach &Gluck,2000:P.60)ك  ،(Pearson,2001:P.15)  مخةميي بيآل   حسب

(Thompson &Strickland,2006:P.27) ،ك (Kaufman,et..al.,2003:P.188:) 

  حدةد مسيرات ال ك و اإلس را ة   لممنظما بكضكح. -1
  رسـ المس قبؿ المن كد لممنظما ب كؿ إ راس  قيبؿ لممبلحظا كالقةيس. -2
 لئلدارة ال مةي ا   حدةد الخةير األنسب. إذ  مثؿ دلةبلن كم ةيران ،   د مر دان ال خيذ القرارات -3
  مثؿ م يةةر ل قكةـ األدا  ال نظةم  كبةيف مكيمف قك و كنقيط ض لو. -4
 م ب دكران ممةزان ا   حلةز ال يممةف ك حذ ىمميـ نحك اإلن يز ك قمةؿ حيالت اإلحبيط مف  -5

 خبلؿ كاق ة يي كانس يميي مل اإلمكينيت المنظمةا الم يحا. 
اسيت أمحيب المميلل الذةف ةم مككف  إلعمنظما ا   كضةل اح ةي ي يـ  سي د قيدة ال -6

 القكة كالسةطرة.

 بعض االعتبارات في صياغة األىداف اإلستراتيجية 2.3.4

 (:128ص:2008،  بلب، )مف الملةد مرا ية ميةم   ند مةيغا األىداؼ اإلس را ة ةا

 الربط بةف األىداؼ اإلس را ة ةا كبةف الرؤةا كالرسيلا. -1
   بر  ف الن يسا النييسةا. -2
   يمميي مل القضيةي الحةكةا لممنظما. -3
 ال حدم كلكف بكاق ةا.  معقدر يي  -4
 بقيؤىي  حت السةطرة. -5
 محددة بكقت. -6
 ذات مح كةيت ميلةا. -7
 ذات دالالت إس را ة ةا. -8
   كس نكاةي مؤكدة كلةس نكاةي اح ميلةا. -9
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 ية ميةم : را ة ةا ال بد مف مرا كذلؾ  ند مةيغا األىداؼ اإلس

 الن يط أك الخدما ال    نكم المنظما  قدةميي. -1
 غةر ذلؾ(.، م مك ا ا  مي ةا م ة ةا، نسي ، مسنةف، أطليؿ) م يمةل المس لةدةف -2
 الم كما أك القضةا المراد م يل  يي. -3
 الن يسا المرغكب بيي. -4
 أىمةا الم يؿ أك النطيؽ الم مكؿ بيلقضةا. -5
 كحا كال  مةميت ذات األكلكةا.القكانةف النيقدة كالمبلحةيت الممن -6

  معاي   سي د القيسمةف ، حةث ىذه اال  بيرات  سي د  ند مةيغا األىداؼ اإلس را ة ةا
 كضل أىداؼ إس را ة ةا   نيسب ك  كااؽ مف رسيلا كرؤةا المنظما.، مةيغا األىداؼ اإلس را ة ةا

 نظريات األىداف اإلستراتيجية 2.3.5

، المنظما مثير  دؿ كاسل بةف  ممي  اإلدارة كال نظةـ لقد كيف مكضكع  حدةد أىداؼ
ككينت السما ، كقدمت ا  حةنيي  مما مف الحمكؿ ال    مثؿ رؤل م راةا ألكلسؾ البيحثةف كال ممي 

، كىذا ة ن  محدكدةا البحكث المةدانةا ال    نيكلت ىذا ال ينب، الميةمنا  مةيي ى  السما النظرةا
  معكم كبا ال مكةؿ ، ك  ددىي مف  ينب، سبب  نكع النظرةيتكمف ثـ اإف المراع ةظير ب

ذا كينت منظميت األ ميؿ  م مؾ أىدااين ، إحداىي أك ال مل بةنيي مف  ينب آخر اإف ىذه ، كا 
اإف ، األىداؼ  مثؿ رغبيت ىذه المنظميت ا  اس خداـ مكاردىي المخ ملا ل حقةؽ الن يسا الكاردة

 ف  حدةد  سكلا  إطير كمح كم كنك ةا ىذه األىداؼ كال ييت المساللكر اإلدارم قد  طكر كثةران ا
 كى :، كةمكف اس  راض أىـ النظرةيت ال   أ طت مكضكع  حدةد األىداؼ أىمةا، ىذه األىداؼ

 (: Classic Economics Theory) النظرية االقتصادية الكالسيكية1-

كالمدةر ة مؿ ، ما ىك الميلؾك كد منظـ كاحد لممنظ  معا  مدت ىذه النظرةا االق ميدةا 
قةد الحةية سكم  مؾ   معكلـ  س طل البقي  ،   مؼ بيلمنياسا البح ا، كسط نظيـ مف قكم سكقةا

كقد د مت ىذه النظرةا ال مكرات ال قمةدةا بارب ا اا راضيت ، المنظميت ال     ظـ أربيحيي
 أسيسةا:
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 .لةس ىنيؾ سكم ني ط كاحد ة خذ القرارات 
 ىدؼ كاحد بك و خيص.  معك ركز ، ي أىداؼأف المنظما لي 
 .اليدؼ ىك الس   نحك األربيح 
 ة ـ   ظةـ اليدؼ( ،Scott,1992:P.288.) 

كا  إطير ىذه النظرةا ا  برت المنظما نظيـ اق ميدم إن ي   ةس خدـ مكارده ب كؿ 
مؿ ىذه النظرةا أمبحت ال  س  ةب لكاقل ال طكر الحي فاألىداؼ. إ  ظةـ  إلعكؼ  لمكمكؿ 

ك  د اللمسلا اللكرةا ليذه النظرةا  نطمؽ مف ككف الربل ةمثؿ ، ا   ككةف المنظميت كبةسيت  مميي
لذلؾ ةل رض ،   دةد المكارد كنمك المنظما كاس مرارىي  معحيلا مرغكبا كمطمكبا لككنيي  سي د 

، مةيحال) بيلمدةر الميلؾ أف ةككف  قبلنةين كة مرؼ بامثمةا  يما لغرض   زةز ىذا اليدؼ
 (.70-71ص:1999

 (:Behavioral Theory) النظرية السموكية 2-

  مخص ىذه النظرةا بانو ككف المنظما نظيـ ارضت  مةيي أىداؼ م  ددة مف االس بلؼ 
ك قكـ اإلدارة ال مةي ، إال أف ىذه األىداؼ  مر مف خبلؿ ني ط كاحد ىك اإلدارة ال مةي، الخير  

داؼ. إف ىذا المنظكر ة  ؿ المنظما مل كحا مف النيحةا النظرةا بدكرىي بيلمكا ما بةف ىذه األى
(.كةبق  االا راض الم  مؽ Jones,1995:P.503) أميـ مؤثرةف آخرةف غةر الني ط الرسةس 

كةل رض أف كظةلا   ظةـ األىداؼ ، ككذلؾ االا راض الم  مؽ بيلني ط الكاحد أةضين ، بيل  ظةـ قيسمين 
ني ما  ف ال اثةرات الخير ةا كالداخمةا  Peak Coordinator– -ألكؿالمنسؽ ا-مف اإلدارة ال مةي
أم أنيي  قـك بمةيغا نظيـ ، كبذلؾ  قكـ إدارة المنظما بكظةلا  كيممةا، المنظما  معال    ميرس 

لم لمةبلت خيص بيلمنظما مف خبلؿ القةيـ ب نسةؽ مميلل كأىداؼ  ييت م  ددة قد    يرض 
ل مؾ ال ييت ضركرة ال كااؽ كال نيغـ لغرض اس مرارةا المنظما  لك كضالب ةد. ا  المدل الزمن  

، المةيح) كلكنيي  قـك بذلؾ  حت ثقؿ ال اثةرات الكا ةا كغةر الكا ةا ال    ميرس  مةيي، ا   مميي
  مع(.كمل ال طكر الحيمؿ ا  بةسا األ ميؿ أمبحت ىذه النظرةا ال  كل  لمرد 73ص:1999

 ـ المنظميت ب اف  حدةد األىداؼ كم يب ا  نلةذىي.ال حدةيت المطركحا أمي



 

49 
 

 (:Bargaining Theory) نظرية المساومة3-

منظميت األ ميؿ بككنيي خبلةي ا  مي ةا  إلعلقد  طكر كثةران مليكـ األ ميؿ كأمبل ةنظر 
كا  ىذا اإلطير   رم مسيكميت ك كااقيت م  ددة لغرض ، بيإلضياا لككنيي كحدات اق ميدةا

كا  إطير ىذه ، داؼ  مب  م طمبيت مخ مؼ أمحيب المميلل داخؿ المنظما كخير يي حدةد أى
لةس بككنيي البل ب  –  د ال كلةليت كاالنس يـ المنيسب  اال مةي لممنظمالمسيكميت اإف اإلدارة 

ل مبةا م طمبيت أىداؼ ىذه ال مي يت كقةكد  س خدـ ا  إطيرىي مكارد المنظما ل حقةؽ  –الكحةد 
 ح ع لك أف الب ض منيي ة حقؽ بمك ب م طمبيت الحد األدنع المقبكؿ، داؼىذه األى

(Hall,1999:P.111) ، حد المراع بةف مخ مؼ  إلعكا  إطير ىذه النظرةا قد ةمؿ األمر
ك بق  الحيلا الحيكما ليذا األمر ى  ضركرة قبكؿ ك ييت النظر الم بيةنا بككف المنظما ، األطراؼ

أف  س  ةب ىذه األىداؼ بيس مرارةا  مؿ المنظما كيدؼ مركزم م لؽ كة ب ، ليي أىداؼ م  ددة
  مةو مف قبؿ كياا األطراؼ.

 (:Political Theory) النظرية السياسية 4-

  اثر أطركحيت ىذه النظرةا بدراسيت  ممي  اال  ميع كالنلس كالسةيسا كال   حيكلت أف 
ككنيي مةداف لممراع السةيس   إلعي ةا ا  م،  نقؿ منظميت األ ميؿ مف ككنيي خبلةي اق ميدةا

كمي ةر بط بذلؾ مف اخ بلؼ كمراع ا  المميلل كاالى ميميت بةف مخ مؼ اللسيت. إف ، كاللكرم
 إلعكنقؿ الدراسا مف دراسا أىداؼ المنظميت ، ىذا المنظكر حد مف إمكينةا قبكؿ أىداؼ ثيب ا

( Georgion,1993:P.306) ليذا ةرم، ةين دراسا أىداؼ اللسيت المخ ملا ا  مي ةين كنلسةين كسةيس
لذلؾ اإنني ن حدث  ف  دـ ك كد ، أف المنظما ى  م يؿ ة ـ  بيدؿ مميلل األطراؼ المخ ملا

ىذه   مع(. إف الماخذ الميـ 76ص:1999، المةيح) أىداؼ لممنظما ا  إطير ىذه النظرةا
ككةنكنا األاراد ، م كم نكم(ككنيي كةيف ميد) النظرةا  كمف ا   دـ اللرز بةف كةنكنا المنظما

كالم مك يت كاللسيت كال حيلليت ال    م مؾ مممحا مبي رة أك غةر مبي رة مف ك كد مثؿ ىذه 
 المنظما.
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 (:Theory Flexible Objectives) نظرية األىداف المرنة 5-

ف   نطمؽ األاكير األسيسةا ليذه النظرةا مف ككف منظميت األ ميؿ ك دت ل بق  ك س مر كا 
 حقةؽ ىذه االس مرارةا مر بط بنمكىي ك حقةؽ أربيح م مي دة. إف ىذا االس مرار ة ةل   معدر يي ق

ليي إمكينةا  حقةؽ أىداؼ م  يقبا م  ددة كم  ددة  ب د الني طةف الداخمةةف كالخير ةةف المؤثرةف 
 رم أف  المنظميت كاؽ آلةيت كطرؽ مخ ملا. إف ىذه النظرةا ؼ حدةد أىداالمنضكةف ا  م  رؾ 

األكل : ةمكف أف نطمؽ  مةيي أىداؼ المنظما ذا يي كى  ، األىداؼ ةمكف أف  مثؿ بم مك  ةف
الربل. كالم مك ا الثينةا ى  أىداؼ ا  إطيرىي   ـ  ممةا ال كااقيت ، النمك، االس مرارةا

 نطمؽ النظرةا مف أف األىداؼ  أخرلكمف  يا ، كالمسيكميت كالمرا يت بةف مخ مؼ األطراؼ
كا  إطير م طمبيت بةسةا م  ددة  ن ط اةيي أطراؼ كثةرة  اخذ أكلكةي يي كاؽ ،   غةر  بر الزمف

ا  بيرات أىمةا ىذه األطراؼ لممنظما كبقي ىي كنمكىي كأربيحيي. لذلؾ البد لئلدارة ال مةي  اطةر ىذه 
 رض  مف  يا ك ، المسيكميت كالضغكط كالمرا يت ا  مةغا  ممةا ال  ضر بمميلل المنظما

 .أخرلمخ مؼ الني طةف كأمحيب المميلل مف  يا 

درةػػػس، الغػػػيلب ، )نظرةػػػيت األىػػػداؼ اإلسػػػ را ة ةا (3.1) لػػػذلؾ ةكضػػػل ال ػػػدكؿ  :2007،كا 
233-229.) 

 ( يوضح نظريات األىداف اإلستراتيجية1.1.1) رقم جدول

 المنطق الفكري النظرية
الجية المسئولة 

 عن تحديد
 األىداف

وب األىداف المطم
 تحقيقيا

 ال قمةدةا
 االق ميدةا()

المنظما حمةؼ لك كد منظـ 
كاحد أك مسسكؿ أ م  كاحد 
ىك الميلؾ أك مف لو سمطا 

 القرار.

   ظةـ األربيح المدةر الميلؾ

المنظما نظيـ ارضت  مةيي  السمككةا
أىداؼ م  ددة مف االس بلؼ 

  ظةـ األربيح كرضي  اإلدارة ال مةي
 ال يممةف
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 المنطق الفكري النظرية
الجية المسئولة 

 عن تحديد
 األىداف

وب األىداف المطم
 تحقيقيا

إال أف ىذه ، الخير  
األىداؼ  مر مف خبلؿ 

إلدارة ني ط كاحد ىك ا
 ال مةي.

 المسيكما

المنظما خبلةي ا  مي ةا 
اضبلن  ف ككنيي كحدات 

كا  إطيرىي ، اق ميدةا
  رم مسيكميت م  ددة 

لغرض مةيغا أىداؼ  مب  
م طمبيت أمحيب 

 المميلل.

اإلدارة ال مةي 
كال حيلليت 
 المؤثرة

أىداؼ م  ددة م قيربا 
 األمد القمةرا  

 السةيسةا

المنظما مةداف لممراع 
السةيس  كاللكرم بةف 
اللسي يلمخ ملا ا  مي ةين 

 كنلسةين كسةيسةين 

اإلدارة ال مةي 
 أخرلك ييت 

 دةدة   ميرع 
اةمي بةنيي ا  
ضك  اس خداـ 

 القكة

ال ك كد ألىداؼ خيما 
بيلمنظما بؿ أىداؼ 
 لممؤثرةف األسيسةف

 أمحيب القكة()

 المرنااألىداؼ 

المنظما ك دت ل بق  
  معك س مر كأف قدر يي 

 حقةؽ ىذه االس مرارةا 
مر بط بنمكىي ك حقةؽ أربيح 

 م مي دة

اإلدارة ال مةي 
كأمحيب 
المميلل 

المبي رةف كغةر 
 المبي رةف

أىداؼ م  ددة كم  ددة 
 اخذ أكلكةا اةمي بةنيي 

ا ةكاقين لمظركؼ البةس
كطبة ا ال نيزالت 

محيب الم بيدلا بةف أ
 المميلل

درةس،  : الغيلبالمصدر  . 229-233ص :2007، كا 
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 لةس كمةيغ يي اإلس را ة ةا األىداؼ  حدةد  ممةا أف ،السيبؽ ال دكؿ مف كةس خمص

مكينةا مكضك ة يي  ركط ل حقةؽ اكرم كمنطؽ نظرةيت  حكميي بؿ ،اليةف بيألمر   مع   سةدىي كا 

 أىداؼ. أنميؼ  مثؿ أنيي أك الكاق ةا ال ركط اةيي اار  ك  ال ال   األىداؼ كاس ب يد ،الكاقل أرض

 نك ةف بةف  ةدان  ةمةز أف ال نلةذم المدةر  مع(:"PETER DRUCKER) قيؿ ذلؾ ك ف

 ة بر كالثينةا    ( ال مف أاضؿ رغةؼ نمؼ) القدةـ المثؿ  نيي ة بر األكل  ،األىداؼ مف مخ ملةف

 الحمكؿ  دـ مف أسكأ طلؿ نمؼ) مضمكنو الذم فامرأ ة بةف الطلؿ  كزةل مسالا ا  الحكـ  نيي

مكينةا الكاق ةا  ركط األكل  الحيلا ال  ،طلؿ( أم  مع  ىك الخبز مف ايليدؼ ،م كاارة ال نلةذ كا 

 ط يمين. ة د قم و  مع الرغةؼ كنمؼ الط يـ

 بقيدر لةس الطلؿ نمؼ أف ذلؾ البقي . ك ركط الكاق ةا مطيلب ةمب  ابل الطلؿ نمؼ أمي

 (.396ص:2002 ،بيكر) ،كاالس مرار ل ةشا  مع

 محددات األىداف اإلستراتيجية 2.3.6

 تالمحددا مرا ية اإلس را ة ةا األىداؼ ب حدةد الم نةةف مف ةس مـز ،سبؽ مي أسيس ك مع
 األىداؼ:  مؾ مةيغا  ند اآل ةا

ن يزا يي ،كاس را ة ةي يي أىداايي ك  مؿ ،المنظما  يرةخ -1  كأن ط يي. كا 
 المنظما. ا  كالسةطرة القكة كمراكز المميلل حيبأم قةـ -2
 ،االق ميدةا) ال كامؿ ك ضـ المبي رة( غةر) ال يما بيلبةسا الم مثما الخير ةا البةسا  كامؿ -3

  كامؿ  ضـ كال   المبي رة() الخيما كالبةسا كال قنةا( ،القينكنةا ،اال  مي ةا ،السةيسةا

 .....(. ،الزبيسف ،الم يزةف ،المنياسةف)
 النظـ ،ال نظةم  اليةكؿ ،اإلدارة نمط ،القةيدة ،المنظما  مر ك  مؿ ،ال نظةمةا الثقياا -4

 اإلدارةا.
 الم  مل. م طمبيت  حقةؽ ا  المنظما كدكر ،اال  مي ةا المسؤكلةا -5
 ،المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػف كال طػػػػػػػػػػػػػػػػػكةر كال  دةػػػػػػػػػػػػػػػػػد بيالب كػػػػػػػػػػػػػػػػػير االى مػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ مسػػػػػػػػػػػػػػػػػ كل -6

(KOTLER,ET..AL.,2001:P.37)، (JOHNSON & SCHOLES,2003:P.7.) 
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 أنواع األىداف اإلستراتيجية 2.3.7

 :ى  أنكاع 3إلع  نقسـ اإلس را ة ةا األىداؼ فأ إلع (244-245ص:2009 ،الكرخ ) أ ير

  حقةؽ بمكغيي كرا  مف المنظما  س   ال   األىداؼ  كى المخر يت: نحك المك يا األىداؼ -1

 الرسةسةا. يطي يين  أم دة مخ مؼ ك مع بيلكمةيت محددة مممكسا مخر يت
 ال  غةمةا الخطا م يؿ ا   دخؿ ال   األىداؼ بيي كةراد ال ممةيت: نحك المك يا األىداؼ -2

 المخر يت. نحك المك يا األىداؼ  مع مبي رة غةر بمكرة  ؤثر كال  
 م ةف نطيؽ ا  ال غةرات  ف   حدث ال   األىداؼ بيي دكةرا اآلثير: نحك المك يا األىداؼ -3

 كالم يرؼ ، غةةرىي ةراد ال   المكاقؼ أم ،محددة اسا أكا  م ةنا مدةنا كأ الم  مل مثؿ

 كمؼ مل م ةنا زمنةا ا رة خبلؿ  ك ةييي المراد كالسمكؾ كالم يرؼ ، غةةرىي المراد كالسمكؾ

 ال غةةر. لدر ا

 ارتباطات األىداف اإلستراتيجية 2.3.8

 ،كمةيغ يي اإلس را ة ةا لبني  تكض  ال   ال حمةبلت ب مةل اإلس را ة ةا األىداؼ  ر بط
 ىنيؾ أف ن د ليذا ،األىداؼ كمنيي اإلس را ة ةا  نيمر  مع  ؤثر  ي يي مف ال حمةبلت  مؾ أف كمي

 ةا  : مي خبلؿ مف اإلس را ة ةا يتمككن بإطير األىداؼ  ربط كطةدة  بلقا

 كالقةـ. كالرسيلا لمرؤةا ال يما بيألاكير األىداؼ ار بيط -1
 الخير ةا. بةس يي ا  المنظما بن يط اؼاألىد ار بيط -2
 لممنظما. الذا ةا بيلقدرات األىداؼ ار بيط -3
 :2009 ،م ةد ،الكرخ ) ،كال حدةيت كاللرص القكة كنقيط الض ؼ بنقيط األىداؼ ار بيط -4

 (.245ص

 اإلس را ة ةا: لؤلىداؼ مح كةيت ؾىني أف عإل الكرخ () أضيؼ كذلؾ

 ةيي.إل الكمكؿ المنظما  رةد ن يسا بمكغ -1
 المس لةدةف. لدل الرضي مف م ةف مس كل  حقةؽ -2
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 الخدميت. مف م ةف مس كل  حقةؽ -3
 اآلخرةف. مف كالمسي دات اإل ينيت مف منيسب مس كل بمكغ -4
 المنظما. أن طا مل ة بل ـ الم طك ةف مف منيسب  دد ح د -5
 م ةف. مس كل إلع المنظما أدا  كلي ة زةيدة -6
 . المنظما لدل المبيدرات  طكةر -7
 المنظما. لدل األ ميؿ  نلةذ ا  المس خدما ال كنكلك ةي  طكةر -8

 تصنيف األىداف اإلستراتيجية 2.3.9

 كمي  ي ت اقد ،اإلس را ة ةا األىداؼ  منةؼ إلع(NICTINA,2007:P.115) أ ير لقد

 ةم :

 لممنظما كاالق ميدم اال  مي   الن يط  ف ة بر نك   أك كم  ىدؼ ىك ا  ةيدم: ىدؼ -1

 ةيدةا.اال   الظركؼ ا 
 ال   ال حدةيت احدم  مع القضي   حقةقو مف المنظما  س   ىدؼ ككى ى كم : ىدؼ -2

 كاحدة كؿ  حيكؿ حةث ،الب ض ب ضيي منياسا مثؿ المنظميت  كا يو مي كىذا ، كا ييي

  مةو. االس ةبل   طمل الذم الن يط مسيحا مف األخرل إزاحا
 المنظميت مؼ إلع االر قي  وخبلل مف المنظما  رةد الذم اليدؼ كىك كظةل : ىدؼ -3

 ال يلةا. كالسم ا ال يرة ذات األخرل
 رقـ ك مبل المنظميت بةف بسم ا ال لرد اةو المنظما  رةد الذم اليدؼ كىك  لردم: ىدؼ -4

  مة ين.  مةيي ا سمك كاحد

 أساليب تحديد األىداف اإلستراتيجية 2.3.10

 أ ؿ مف إ بي يي ةمكف سيلةبأ  دة ىنيؾ أنو إلع (254-2009:255 ،الكرخ ) أ ير لقد

 -ةم : بمي ك  مخص اإلس را ة ةا األىداؼ  حدةد

 ا  ال يممةف مف  دد أكبر م يركا بيي كةراد (:STAFF CONTRIBUTION) الم يركا سمكبأ -1

 كأسمكب كغيةي يي بيي م راا أكثر لككنيـ كذلؾ ،اإلس را ة ةا األىداؼ مةيغا ا  المنظما
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 المنظما  رةد مي  حدةد ا  غةرىـ مف أاضؿ ايـ ، قدميي ال   الخدميت كطبة ا ، مميي

  مع ةسي د اإلس را ة ةا األىداؼ مةيغا ا   مة ين  إ راكيـ اإف كليذا ،المس قبؿ ا   حقةقو

 أاضؿ. كاقل إلع المنظما  نقؿ ال حقةؽ ممكنا أىداؼ إرسي 
 أك المنظما اخؿد م ةنا  يا  كمةؼ   ن  الحيلا دراسا إف (:CASE STUDY) الحيلا دراسا -2

 رؤة يي ضك  ا  كالمس قبمةا الحيلةا ا  يىي يي ك حدةد لكضل  يمؿ  حمةؿ بإ را  خير يي

 األىداؼ  حدةد ثـ كمف ،إدار يي كم مس ،المنظما إدارات الدراسا ىذه ا  كة يرؾ ،كرسيل يي

 ذلؾ. خبلؿ مف اإلس را ة ةا
 األىداؼ ل حدةد ممام خ  مؿ ارؽ ب كمةؼ كذلؾ (:WORKING GROUP) ال مؿ ارؽ -3

   كؿ قد أك األىداؼ  مةل  حدةد  ي قو  مع ةاخذ كاحد  مؿ ارةؽ ةككف كقد ،اإلس را ة ةا

 اإلس را ة ةا أىدااو لو كةرسـ ،المنظما ن يط مف  ينبين  ارةؽ كؿ ةاخذ بحةث ،ارؽ  دة

 ىداؼاأل ىذه لضميف  مةي ل نا أك رسةس  ارةؽ خبلؿ مف األىداؼ ىذه بةف ال نسةؽ كة رم

 ك تلليي.
 خبلؿ مف اإلس را ة ةا األىداؼ كضل ة ـ (:حةثBRAIN STORMING) الذىن  ال مؼ -4

 لكضل ذىنةين   ملين  ك  رم م  م ا أك نلسيي مل  خ م  الم خممةف مف م مك ا  كمةؼ

 لكاقل كم را يي الم يؿ ىذا ا  خبر يي إلع مس ندة لممنظما المنيسبا اإلس را ة ةا األىداؼ

 المنظما.
 الذةف الم خممةف مف م مك ا اخ ةير ة ـ حةث (:FOCUS GROUP) ال ركةز مك ام  -5

 المنظما. أىداؼ  حدةد بيدؼ ميما حكارات ك  رم المنظما  ؤكف ا  الم راا ةممككف
 أك اإلدارة م مس مف ل نا  قكـ باف ةقض  (:كالذمDELPHI TECHNIQUE) دلل  أسمكب -6

 ة مؿ كؿ ،اإلس را ة ةا لؤلىداؼ مق رح ةيغابم اإلس را ة ةا بكضل المكمؼ ال مؿ ارةؽ

 كاحد كؿ اةقكـ ،األ ضي  كؿ  مع م م ا ك كزع ذلؾ ب د المق رحيت   مل ثـ ،إنلراد  مع

 ك كزة يي ب م يي ل قكـ اللرةؽ سكر يرةا إلع ةقدميي ثـ كمف السيبقا المرة ا  ك بو مي بمرا  ا

 م ةنا مةيغا  مع ال كااؽ ةحمؿ أف إلع كىكذا ،ثينةا مرة مرا   يي لة ـ أخرل مرة

 لؤلىداؼ.
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 منيجية صياغة األىداف اإلستراتيجية 2.3.11

درةس ،الغيلب ) ة ةر  اإلس را ة ةا األىداؼ مةيغا  ممةا أف إلع (228ص:2007 ،كا 

 اآل ةا: الخطكات مف   ككف  ممةا مني ةا ا  ميد   طمب

 بإ حيه  مب ليي إس را ة ةا أىداؼ مةيغا ةراد ال   الرسةسةا اإلس را ة ةا المحيكر  حدةد -1

 ال مةي. اإلدارة مسؤكلةا مف كىذه ،كرسيل يي المنظما رؤةا  حقةؽ
 نحكىي لم حرؾ مر دان  ل ككف الرسةسةا اإلس را ة ةا المحيكر ضمف المس قبمةا المكاقل   خةص -2

 كرسيل يي. رؤة يي  حقةؽ مف  ق رب لك  المنظما قبؿ مف
 ،منيي األنسب كاخ ةير  ر ةل لغرض ك قكةميي مرا   يي ثـ مفك  ،لؤلىداؼ األكلةا المةيغا -3

 مس قبؿ  مع األ ظـ اإلة يبةا كال اثةرات كالكاق ةا المكضك ةا  ركط اةو   كاار الذم

 المرغكب. المنظما
 مليكما اآللةيت ىذه  ككف بحةث المر حا اإلس را ة ةا األىداؼ ك كثةؽ  دكةف آلةيت اخ ةير -4

 كال  قةد. الغمكض مف اكخيلة لم مةل ككاضحا

 اإلستراتيجيةخصائص األىداف  2.3.12
 ى : اإلس را ة ةا األىداؼ خميسص أف إلع (244-245ص:2009 ،الكرخ ) أ ير

 ، نكانو مف ةليـ أم ،اةو غمكض ال كالمح كةيت الم يلـ كاضل أم محددان: اليدؼ ةككف أف -1
لع ةبدأ أةف مف  مةو: ال  رؼ ةمكف بحةث  الميما. ن يزإل ةن ي  أةف كا 

 ال  رؼ ةمكف ك مةو     ل حقةؽ ةكضل أف بد ال اليدؼ أف ة ن  اكىذ لمقةيس: اليدؼ قيبمةا -2

 اليدؼ.  حقؽ لمد قةيس نس طةل كبذلؾ ،ال ئ ىذا  مع ككضكح كدقا ببسيطا
 كؿ مبلحظا مف بد ال ك مةو ، حقةقو   ذر إذا م ن  أم لميدؼ امةس لم حقةؽ: اليدؼ قيبمةا -3

 اليدؼ.  حقةؽ  مع ككلية يي مبل م يي كمدل بيلمنظما ةطاالمح الظركؼ
 ال نلسو اليدؼ اإف اليدؼ لكضل مبلسما الظركؼ  ككف مي كبقدر ،مبلسمين  اليدؼ ةككف أف -4

 منيي. المس لةدة كاللسيت كاى ميمي يي كحي ي يي المنظما كاقل مل ة بل ـ أف بد
 ىك ككمياليدؼ. إلن يز محدد كقت نيؾى ةككف أف بم ن  ،لم نلةذ زمنةا ا رة لميدؼ ةككف أف -5

 -اآل  : بيل كؿ مبةف
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 ( يوضح خصائص األىداف اإلستراتيجية3.1) شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 244-245.:ص.2009 ،محمد ، الكرخ :المصدر

درةس ،الغيلب ) أكرده مي  مع اال  ميد  ـ اقد ،الحيلةا الدراسا كلغرض -2007:240 ،كا 
 كى : ،اإلس را ة ةا األىداؼ بخمكص (223

 االح ةي يت  ل  أف ةمكف  دةدة أاكير  كلةد  مع القدرة ى  لبلب كير القيبمةا إف االب كير: -1

 ،لئلبداع أكل  خطكة لبلب كير القيبمةا دك   المنظما. قبؿ مف لملرص االس  يبا أك المدركا
 البد  ا  سيىـ  إنيي إذ ،الطكةؿ لالمد  مع المنظما لن يح  دان  ضركرةا الظيىرة كىذه

   سـ بةسا ا  ة ممكف كاألقسيـ كالم مك يت األاراد أف بي  بير المنظما ا  ال غةةر بإ را 

 (.425ص:2008 ،كالغيلب  ،ال يمرم) ،ال دةدة األاكير ك طبةؽ كاإلبداع بيل  دةد
 ؼاألىدا مف الكثةر   حقؽ إطيرىي ا  ال   األسيسةا األىداؼ مف   د ايإلن ي ةا اإلن ي ةا: -2

ن ي ةا المكارد بإن ي ةا االر قي  المنظميت  حيكؿ لذلؾ ،األخرل   مع كاإلن ي ةا ال يممةف كا 

 إلع المخر يت حةث نسب  مقةيس ببسيطا كاإلن ي ةا ،األ ميؿ لمنظما الكم  المس كل

 األدا  كنكع كمةا بةف ال بلقا  ف  بيرة ى  اإلن ي ةا كذلؾ اةيي. سيىمت ال   المدخبلت

 

ن يكون الهدف أ

 محددا  

أن يكون لميدف 
أن يكون اليدف  فترة زمنية لمتنفيذ

 مالئماً 

قابمية اليدف 
 لمتحقيق

قابمية اليدف 
خصائص  لمقياس

األىداف 
 اإلستراتيجية
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 قةما  مع المخر يت قةما قسما حيمؿ ى  اإلن ي ةا أخرل ب بيرة ،المكارد كاس غبلؿ

 (.41ص:2008 ،كالغيلب  ،ال يمرم) ،المدخبلت
 كا ب ى  اال  مي ةا المسؤكلةا أف (DAFT,2001:P.143) ةؤكد اال  مي ةا: المسؤكلةا -3

 لمم  مل ىةاراي  حقؽ بطرةقا كاألا يؿ الميما القرارات ا خيذ ا  األسيس  المنظما إدارة

 كمميلحو.
  مع  ركز أخبلقةا ا  بيرات إلع  س ند بانيي (ROBBINS,1998:P.147) ةؤكد كمي -4

 الحقةقةا األ ميؿ منظما مبيدرات اال  بير ا  آخذة األمد ب ةدة ال زاميت ب كؿ األىداؼ

 ذلؾ مف أب د إلع ذىب مف يؾكىن الم  مل. ا  مكر يي ة زز كبمي ،االل زاميت بيذه لمكاي 

 حميةا نحك أن ط يـ المنظما مدةرك بيي ةؤدم ال   الدر ا بانيي إلةيي كااا ير  ،بقكليـ

 لممنظما المبي رة اكاالق ميدة اللنةا المنيال ل حقةؽ الس    ف ب ةدان  ،الم  مل

(CERTO,1990:207.) 

 الخالصة 2.3.13

 ل كضةل ركرةاض اي  ،لممنظميت كالل م  المنطق  األسيس اإلس را ة ةا األىداؼ    بر

 ا  اإلس را ة ةا األىداؼ مليكـ ب كضةل البيحثا قيمت لذا ، حقةقيي ا  المنظميت  رغب ال   الن يسا

 ،أنكا يي ،محددا يي ،نظرةي يي ،اإلس را ة ةا األىداؼ أىمةا كدراسا منيق ا ك ـ كمي ،المبحث ىذا
 اإلس را ة ةا. األىداؼ خميسص ككذلؾ ،مةيغ يي مني ةا ،أسيلةبيي ، منةليي ،ار بيطي يي

 امسلا  ف  خ مؼ  دةدة بلمسلا   مةز كى  ال نمةا  ممةا ا  كا يالن  ميمين  دكران  اإلسبلمةا البنكؾ  م ب

 ا  اإلسبلمةا البنكؾ مكضكع كمنيق ا دراسا سة ـ ،ال يل  المبحث ا  لذا ال  يرةا، ال قمةدةا البنكؾ

 طةن .اللمس الكطن  االق ميد ا  كأىمة يي ،غزة قطيع
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 رابعاملبحث ال
 البهوك اإلسالمية يف قطاع غزة
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 مقدمة 2.4.1

كالدكلةا ا  ، سبلمةام ةد السيحا الممراةا ال ربةا كاإل  معبدأت البنكؾ اإلسبلمةا 
،  بيدة، )كلمسلا  دةدة  خ مؼ  ف البنكؾ ال قمةدةا، الربل األخةر مف القرف ال  رةف الميض 

2005:25.) 

بقبكؿ األمكاؿ ك  مةل ، ا  ضك  أحكيـ ال رة ا اإلسبلمةا الغرا  حةث   مؿ  مؾ البنكؾ
كذلؾ ا  م يالت ، كاليي الخيما ز  مف أم إلعبيإلضياا ، المدخرات كمف ثـ  قكـ بإ يدة  كظةليي

 كأن طا اس ثميرةا مخ ملا كاؽ مة  كأدكات اس ثميرةا إسبلمةا.

ككذلؾ االسمكب المس خدـ ، كال  ؾ أف اخ بلؼ ال بلقا مل المكد ةف مف النيحةا القينكنةا
ؽ ةس مـز كضل أسس كطر ،  نيي ا  البنكؾ ال قمةدةا، اإلسبلمةا بنكؾا  ال مكةؿ كاالس ثمير ا  ال

ككذلؾ كضل إس را ة ةا  مكةف كاضحا  س مـز ، كاإلدارة ال مةيل كضةل  بلقا المكظلةف ، كاضحا
 ككذلؾ  كضةل ال بلقا بةف المكظلةف أنلسيـ.، زةيدة االى ميـ بيلمكظلةف

اإلسبلمةا  م ب دكران ىيمين ا   ممةا ال نمةا    ؿ منيي ذات أىمةا  بنكؾكنظران ألف ال
 (.104ص:2005، كحمس، مقداد) ةاا  الدكؿ النيم كبرم

ك كضةحيي لممكظلةف ، لذلؾ البد مف االى ميـ بيألىداؼ اإلس را ة ةا لمبنكؾ اإلسبلمةا
 كال مبل  ألنيي  ؤدم دكران كبةران كميمين ا   حقةؽ ازدىير ك قدـ ىذه البنكؾ.

اإلسبلمةا ا  امسطةف  قل  مةيي مسسكلةيت خيما ا  د ـ االق ميد  بنكؾاإف ال
كال زاؿ ة ين  مف ، الم كبلت كالظركؼ ال   مر بيي ا  الميض  إلعبيلنظر ، لمسطةن  الني ئال

كال قةد ، اإلسبلمةا سةيسيت محيسبةا سمةما بنكؾكىذا بدكرىة طمب إ بيع ال، آثيرىي ا  الحيضر
 ك طكةر أداسيي.  بنكؾبم يةةر مينةا  سيىـ ا  د ـ مسةرة  مؾ ال

 بيالبنك اإلسالمي العر  2.4.2

ب يرةخ ، كاكؿ  ركا ممراةا إسبلمةا   مؿ ا  امسطةف،  اسس البنؾ اإلسبلم  ال رب 
كقد بي ر البنؾ ن يطو  (563201011)كىك  ركا مسيىما  يما مس ما  حت رقـ 8-1-1995
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كةقكـ البنؾ بمميرسا األ ميؿ الممراةا كالميلةا كال  يرةا كأ ميؿ ، 1996الممرا  ا  مطمل  يـ
بيإلضياا ين ألحكيـ ال رة ا اإلسبلمةا كذلؾ مف خبلؿ المركز الرسةس  بمدةنا البةرة االس ثمير كاق

 اللركع كالمكي ب كأ يزة المراؼ اآلل  المن  رة ا  مخ مؼ محياظيت الكطف. إلع

 رؤية البنك:

كخةير أكؿ لم  يمؿ  اإلسبلم كة مؿ البنؾ  مع  رسةخ مبدأ ال  يمؿ مل النظيـ الممرا  
يـ بدكر ا يؿ ا  النيكض بيلنظيـ االق ميدم اإلسبلم  ل حقةؽ مبدأ ال كياؿ كمرا ية البنك  كالقة

كةم ـز البنؾ ب قدةـ حمكؿ كخدميت ممراةا إسبلمةا  مرةا ذات ، األىداؼ اال  مي ةا اإلسبلمةا
كذلؾ مف خبلؿ االس مرار ا   سكةؽ ك  مةؽ مبيدئ االق ميد اإلسبلم  محمةين كدكلةين ،  كدة  يلةا

ك درةب الككادر  مع األ ميؿ الممراةا حسب ال رة ا ، ال مؿ ضمف ركح اللرةؽ الكاحدك 
 اإلسبلمةا كقبكؿ الم كرة مف ال مةل لمي اةو خدما الم  مل.

 :رسالة البنك

البنؾ إلع  مبةا االح ةي يت الممراةا الم نك ا لمم  يممةف كاؽ أحكيـ ال رة ا  ةس ع
 لكؽ م طمبي يـ ك كق ي يـ بمي ةضمف  حقةؽ أاضؿ ال كاسد  اإلسبلمةا الغرا  كال    ضيى  أك

ك قدةـ خدميت ممراةا ، الممكنا لممسيىمةف كالمكد ةف  مع أسيس ة سـ بيلثبيت كاالس قرار
إسبلمةا بيس خداـ كسيسؿ ال كنكلك ةي كاال ميالت الحدةثا اس  يبا لم طمبيت ال طكر كاإلبداع 

، س خداـ أحدث ال قنةيت الم يحا ك طبةؽ أرقع الم يةةر المينةاكا، كالمنياسا ك نكع رغبيت ال مبل 
 (. 22-5-2014، البنؾ اإلسبلم  ال رب )

 البنك الوطني اإلسالمي 2.5.3

البنؾ الكطن  اإلسبلم  ىك  ركا امسطةنةا  اسست بمك ب قينكف ال ركيت اللمسطةن  
، (563201581)ت رقـكس مت  ح،  يما محدكدة األسيـ() ـ ك  دةبل و ك ركا1929لسنا 

( المن قدة 88)  مس و رقـ كرخص ليي بيل مؿ بمك ب قرار م مس الكزرا  اللمسطةن  الميدر ا 
 ـ لم مؿ ا  م يؿ ال مؿ الممرا .2008-11-25ب يرةخ
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ال  ظؿ الحمير الخينؽ الملركض  مع قطيع غزة ا    ع الم يالت كال   مف بةنيي 
البنكؾ ال يمما ا  قطيع غزة لمحككما كمؤسسي يي  كا  ظؿ مقيط ا  مةل، القطيع الممرا 

ارما اس ثميرةا  ةدة ةمكف  كاألكيدةمةةف األ ميؿاقد ك د م مك ا مف ر يؿ ، كمكظلةيي
اس غبلليي بإن ي  بنؾ ة  يمؿ مل ال ييت ال   ة ـ مقيط  يي مف بيق  البنكؾ ال يمما ا  قطيع 

 غزة.

كمف ثـ ا ل أبكابو ، ـ2009ميرس  15  كقد بدأ البنؾ رحم و بل ل بيب االك  يب ا
، كمنذ ذلؾ الكقت اإف البنؾ ا  نمك م زاةد كةحقؽ إن يزات  دةدة، ـ2009أبرةؿ  21لم ميكر ا  

ممي حدا البنؾ لئلسراع ، اقد ايؽ إقبيؿ ال ميكر مف   ير كمؤسسيت كأاراد كمكظلةف كؿ ال كق يت
 س قبؿ أقؿ مف  يـ  مع إن يسو.ا  اا  يح ارع ثين  لمبنؾ كىك ارع محياظا خينةكن

مف الن يح كال لكؽ ا  ال مؿ الممرا  اإلسبلم                                  ن كة كقل القيسمكف  مع البنؾ مزةدا  
                            ن       ن       ن       ن                ك حقةؽ غيةي و ب قدةـ نمكذ ي  ممراةي  إسبلمةي  م مةزا  بإذف ا   ز ك ؿ.

 :أعمال البنك

 األ ميؿ الممراةا غةر الربكةا: 1-

 .قبكؿ الكداسل كا ل الحسيبيت 
   يمؿ بيل مبلت األ نبةا.ال 
 .قدةـ ال سيةبلت البلزما  
 .إدارة المم مكيت لمغةر 
 .قدةـ االس  يرات المخ ملا  

 المسسكلةا اال  مي ةا: 2-

 .قدةـ القرض الحسف  
 .دارة المنيدةؽ المخمما لمر يةا اال  مي ةا                                                   إن ي  كا 
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 رؤية البنك:

كالمسيىما ، ة ا اإلسبلمةا الغرا                                       ن             قدةـ نمكذج ممةز ا  ال مؿ الممرا  كاقي  ألحكيـ ال ر 
 ا   نمةا االق ميد الكطن  ك مبةا اح ةي يت الم  مل اللمسطةن .

 رسالة البنك:

                                                   ن                       كياا الخدميت كالبراما الممراةا بااضؿ المكامليت كاقي  ألحكيـ ال رة ا اإلسبلمةا   قدةـ
أحدث ال قنةيت  ك حقةؽ م دالت منياسا لم يسد لممس ثمرةف بااضؿ المكامليت كاؽ، السمحي 

 (.17-5-2014، البنؾ الكطن  اإلسبلم ، )لمةا كالطكاقـ الب رةا الم مةزةيال 

  البنك اإلسالمي الفمسطيني 2.5.4

( 563200922) اإلسبلم  اللمسطةن  ك ركا مسيىما  مكمةا  حت رقـ البنؾاسس  
  معالبنؾ كحمؿ ، ـ ك  دةبل و1929بمك ب قينكف ال ركيت لسنا ، ـ1995-12-16ب يرةخ 

 ـ.1997-5-15 رخةص سمطا النقد اللمسطةنةا ب يرةخ 

                                                                      ن       حةث مرحت سمطا النقد اللمسطةنةا لمبنؾ بمزاكلا  مةل األ ميؿ الممراةا كاقي  ألحكيـ 
 ال رة ا اإلسبلمةا.

ا ليقةا مل بنؾ القيىرة  ميف ، ـ 2005ميةك  13كق ت إدارة البنؾ اإلسبلم  اللمسطةن  ب يرةخ
ارع الم يمبلت اإلسبلمةا مف قبؿ البنؾ  –  ميا  مك كدات بنؾ القيىرة  ميف  ـ بمك بيي  را

 ـ  كقةل ا ليقةا ، ـ 2010كا  بداةا  يـ ، اإلسبلم  اللمسطةن  بمبم  كقدره ثبلثا مبلةةف دكالر
حةث ةميرس البنؾ اإلسبلم  ، مل بنؾ األقمع اإلسبلم   ـ بمك بيي  را  محلظا بنؾ األقمع

ك بكا ارك و المن  رة ا  مخ مؼ ، يلو مف خبلؿ ار و الرسةس  ا  مدةنا غزةاللمسطةن  أ م
                               ن المحياظيت ك ددىي سب ا   ر ار ي .

 رؤية البنك:

 ال مةز ا   كدة األدا  الممرا  اإلسبلم .
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 البنك: رسالة
 خدميت ممراةا إسبلمةا نك ةا ك مرةا م مةزة ذات  يسد م زم.  قدةـ
 قيم البنك:

 -القكة كاألمينا –الثقا  -االن مي  -اإلبداع كال  دةد –ال دالا  –ال  يكف  -ال كازف -ال مةز
 كال لياةا. -االل زاـ كالكاي 
 أىداف البنك:

  قدةـ كن ر الخدميت الممراةا اإلسبلمةا الم مةزة. -
  نمةا ك طكةر ك ذب ككادر ب رةا م مةزة. -
  داما.المسيىما الل يلا ا  ال نمةا اال  مي ةا كاالق ميدةا المس -
 (.20-5-2014، البنؾ اإلسبلم  اللمسطةن ، )  ظةـ ال يسد ك حقةؽ أربيح م زةا -

 خالصةال 2.5.5

 قكـ بدكر كبةر ا  خدما الم  مل كالبةسا ،    بر البنكؾ اإلسبلمةا بنكؾ ا  مي ةا
كالخدميت ، مندكؽ الزكية ك قدةـ القركض بدكف اكاسد  معالمحةطابيي مف خبلؿ اإل راؼ 

ةا كاالس ثميرةا منيي. حةث   مةز البنكؾ اإلسبلمةا بيلمسؤكلةا اال  مي ةا ذات المليـك اال  مي 
كىذا مي ةمةزه  ف ، كذلؾ ة مةز البنؾ اإلسبلم  بانو بنؾ   يرم  نمكم ا  مي  ، ال يمؿ كالم كازف

 أنكاع البنكؾ األخرل سكا  أكينت بنكؾ   يرةا أـ بنكؾ  طكةرةا.

    ن            كاقي  ألحدث الطرؽ ، ؿ أسيسةيت ال مؿ الممرا  الم طكرةقكـ البنؾ اإلسبلم  بك
كاألسيلةب اللنةا ل سيةؿ ال بيدؿ ال  يرم ك ن ةط االس ثمير كدال   ما ال نمةا االق ميدةا 

 مل أحكيـ ال رة ا اإلسبلمةا. ة نياعبمي ال ، كاال  مي ةا

لبيحثا منيق  يي رأت ا، كألىمةا البنكؾ االق ميدةا ا  ال نمةا االق ميدةا ا  امسطةف
 كدراسا الدكر الذم  م بو ا  االق ميد اللمسطةن . 

كال   اس ليدت منيي البيحثا ا  ، اس  راض الدراسيت السيبقاسة ـ ، خبلؿ اللمؿ ال يل 
 م يل ا مكضكع الدراسا الحيلةا.
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 مقدمة 3.1

حةث ال ةمكف ،    بر الدراسيت السيبقا مككف ىيـ مف مككنيت الدراسا ال ممةا ال يدة
  مع االطبلعككذلؾ ال ةمكف ألم بحث أك دراسا أف  حقؽ أىداايي دكف ، االس غني   نيي

 ك كسبو م مكميت كثةرة ا  م يؿ دراس و.، ألنيي  ثرم م يرؼ البيحث، الدراسيت كالخبرات السيبقا

  معلقد  نك ت الدراسيت السيبقا ال    نيكلت إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا سكا  
 المحم  أك ال رب  كالدكل . المس كل

أك مف ، رةا سكا  مف قبؿ بيحثةف أارادلقد  ـ  نيكؿ مكضكع إس را ة ةا  مكةف المكارد الب 
ككينت ىنيؾ الكثةر مف الن يسا كال كمةيت  را  الكـ الكبةر مف ، قبؿ مراكز كم يىد لمبحث ال مم 

 كىذا مي أايد البيحثا ا  م يل ا مكضكع الدراسا.، الدراسيت السيبقا حكؿ ىذا المكضكع

، ال    نيكل يي ا  ىذه الدراسااةمي ةم  س  رض البيحثا م مك ا مف الدراسيت السيبقا 
 دراسيت  ربةا كدراسيت أ نبةا.، دراسيت محمةا إلعكقد  ـ  منةليي 

 الدراسات المحمية 3.2

ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك عمى إبداع  ىبعنوان: "مد( 1111) دراسة العطار1-
 إلسالمية بغزة ".دراسة مقارنة لوجيات نظر العاممين في جامعتي األزىر وا"، العاممين"

ك مع مس كل اإلبداع ، ىدات ىذه الدراسا إلع ال  رؼ  مع مس كل ال مكةف اإلدارم
سبلمةا ك يم ا األزىر ا  قطيع غزة .  اإلدارم لدل ال يممةف ا  كؿ مف ال يم ا اإلإ

، ا  كبل ال يم  ةف اإل راقةا ككف م  مل الدراسا مف اسا المكظلةف أمحيب المنيمب 
(  خمين مف 169) كبم  إ ميل   دد ال ةنا، (  خمين 266) م  مل الدراسا حةث بم   دد

 (  خمين مف األزىر. 97) بةنمي بم   ددىـ، ال يم ا اإلسبلمةا
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( اس بينا كبمغت نسبا 266) سمكب الحمر ال يمؿ حةث  ـ  كزةلأاس خدـ البيحث 
 :كقد خممت الدراسا إلع أف، 75%االس رداد 

  مع  كار ال مكةف اإلدارم كأب يده محؿ الدراسا بنسب م ليك ا ا  أاراد ال ةنا ةكااقكف 
حةث بمغت در ا المكااقا  مع محكر ال مكةف ا  ال يم ا اإلسبلمةا ، ال يم  ةف
 . 68.51%بةنمي بمغت لدل مكظل   يم ا األزىر ، %78.44

 المركنا، حؿ الم كبلت) كمي كااؽ أاراد ال ةنا  مع  كار اإلبداع اإلدارم ب مةل أب يده ،
ا  كبل ال يم  ةف ( القدرة  مع ال حمةؿ كالربط، ك ركةز االن بيه، الطبلقا اللكرةا، األميلا

كأظيرت الدراسا أف در ا مكااقا مكظل  ال يم ا اإلسبلمةا أكبر مف ، بنسب م ليك ا
محكر اإلبداع اإلدارم   معحةث بمغت در ا المكااقا ، در ا مكااقا مكظل   يم ا األزىر

 . 78.87%بةنمي مكظل   يم ا األزىر ، 82.78%مكظل  ال يم ا اإلسبلمةا  للد

كأكمت الدراسا لكم ي ال يم  ةف بيل مؿ ال يد  مع ن ر ثقياا ال مكةف اإلدارم مف خبلؿ   زةز 
 أب يده كالقةـ ال    حث  مةو .

اإلداريين في اإلداري وعالقتو بإبداع العاممين  نبعنوان: "التمكي( 2011) دراسة نسمان 2-
 الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة".

، إدارم كاسمكبمليكـ ال مكةف اإلدارم كأىمة و   مع سمةط الضك   إلعىدات ىذه الدراسا 
حةث ةسيـ ا   حقةؽ اللي مةا اإلدارةا كالك ؼ  ف در ا ال مكةف اإلدارم ا  ال يم يت 

ال مكةف اإلدارم بإبداع ال يممةف ا    بلقا  معال  رؼ  إلعكمي ىدات ، اللمسطةنةا بقطيع غزة
 ك ككف م  مل الدراسا مف اإلدارةةف مف ال يممةف ا  كؿ مف، ال يم يت اللمسطةنةا بقطيع غزة

حةث ممـ ، ( إدارةين 914) كةبم   ددىـ،  يم ا األقمع( -ال يم ا اإلسبلمةا،  يم ا األزىر)
در ا ال مكةف كاآلخر لقةيس در ا البيحث اس بينا مككنا مف محكرةف أسيسةةف أحدىمي ةقةس 

ك ـ ، ( اس بينا252)  ـ  كزةل  دد، كقيـ البيحث بيس خداـ الطرةقا ال  كاسةا البسةطا، اإلبداع
 .86.2%( اس بينا بسبا 218) اس رداد
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 الن يسا ال يلةا: إلعمت الدراسا كقد  كم

 دارم م كارة ا  ال يم يت ككذلؾ أب يد ال مكةف اإل،  كار أب يد اإلبداع اإلدارم بدر ا كبةرة
 اللمسطةنةا قةد الدراسا.

 اال ميؿ ك داؽ ، ال درةب)  ك د  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف ال مكةف باب يده
بداع ال يممةف ا  ال يم يت ، الحكااز، ارؽ ال مؿ، الم مكميت  لكةض السمطا( كا 
 اللمسطةنةا.

 إبداع ال يممةف ا  اس  يبا أاراد ك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا حكؿ ال مكةف ك بلق و ب
لم غةر ال يم ا لميلل أاراد ال ةنا    زلال نس لميلل الذككر كاركؽ  إلع   زلال ةنا 

 الذةف ىـ مف ال يم ا اإلسبلمةا. 
  ك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا ا  اس  يبيت أاراد ال ةنا حكؿ ال مكةف ك بلق و بيإلبداع

( سنا بةنمي ال 41-50)ل أاراد ال ةنا الذةف أ ميرىـ بةفلم غةر ال مر لميل   زلاإلدارم 
   زلال  مةم  كك دت اركؽ  المس كللم غةر    زل ك د اركؽ ذات داللا إحميسةا 

 ( سنا.10-15) لم غةر سنكات الخبرة لميلل أاراد ال ةنا الذةف ليـ سنكات الخبرة مف

 ال كمةيت أىميي: ال دةد مف إلعالن يسا السيبقا  كمؿ البيحث   معكبني ن 

  حمؿ ن يسا أ ميليـ كا  يحا اللرما   مع  زةز م يالت اإلبداع لم يممةف ك   ة يـ 
لم يممةف بيس خداـ طرؽ  دةدة ا  ال مؿ مف خبلؿ منحيـ الثقا كالمبلحةيت البلزما 

 كمكيااة المبد ةف منيـ. 
 لبراما ال درةبةا زةيدة االى ميـ بم يالت ال مكةف ا  ال يم يت اللمسطةنةا مف خبلؿ ا

ككذلؾ دقا كسر ا كمكؿ ، الم يركا مف خبلؿ ارؽ ال مؿ  معك   ةل ال يممةف 
كزةيدة االى ميـ بيلحكااز ك بن  ال دالا كالمكضك ةا ا  ، الم مكميت ال   ةح ي يي ال يممةف

نظيـ ال رقةيت كضميف م يركا ال يممةف ا  ا خيذ القرارات كذلؾ مف أ ؿ   زةز اإلبداع 
 ممةف.لم ي
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القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات  ة"عالقبعنوان: ( 2010) دراسة الرقب3-
 الفمسطينية بقطاع غزة ".

ال اثةر ) ىدات ىده الدراسا إلع ال  رؼ  مع ال بلقا بةف القةيدة ال حكةمةا باب يدىي األرب ا
ك مكةف ال يممةف ا  ال يم يت ، ا(اال  بيرات اللردة، الحلز اللكرم، الحلز اإللييم ، المثيل 

بيخ ةير أداة اإلس بينا ، حةث اس خدـ البيحث المنيا الكمل  ال حمةم ، اللمسطةنةا بقطيع غزة
، مف األكيدةمةةف بر با إدارةا( 660) مف  ةنا  مل الدارسا كالمككنا مف، ل مل البةينيت

 .اللمسطةنةا كاإلدارةةف ا  ال يم يت

 :اساككينت أىـ ن يسا الدر 

  كار  نيمر ال مكةف ا  ال يم يت اللمسطةنةا حةث  كارت ب ض ال نيمر اإللييمةا 
الحلز ، الحلز اإللييم ، ال اثةر المثيل ) كأف سمككةيت، بدر ا كبةرة كأخرل بدر ا م كسطا

كأ يرت الدراسا ، م كارة ا  ال يم يت اللمسطةنةا قةد الدراسا( اال  بيرات اللردةا، اللكرم
 ك د  بلقا إة يبةا بةف القةيدة ال حكةمةا باب يدىي محؿ الدراسا ك مكةف ال يممةف  إلع أنو

 ا  ال يم يت اللمسطةنةا.
  كأكمت الدراسا  مع ضركرة زةيدة االى ميـ بحي يت ال يممةف ال خمةا كال ممةا ك   ةل

نياس  المدرا   مع القةيـ بمميرسا  ممةيت ال لكةض كال مكةف ، كال مؿ  مع خمؽ منيخ  
كذلؾ ضركرة   زةز ثقياا    ةل ال يممةف  مع  قدةـ األاكير كزةيدة الدكرات ، بةنيـ

كاالى ميـ بسمككةيت ك نيمر ، ال درةبةا ا  ال يم يت اللمسطةنةا الخيما بيلقيسد ال حكةم 
، ككذلؾ أكمت بضركرة م يركا ال يممةف ال حكةمةا لزةيدة  مكةف ال يممةفالقةيدة 

 األن طا ال   ةقكمكف بيي. بيلم مكميت  ف

تمكين العاممين في الجامعات العامة الفمسطينية في  ع"واقبعنوان: ( 2010) دراسة الجعبري4-
 الضفة الغربية من وجية نظر اإلداريين".

ىدات الدراسا إلع م راا كاقل ال مكةف لدل ال يممةف اإلدارةةف ا  ال يم يت ال يما 
ككذلؾ م راا ، لغربةا مف نيحةا ال مكةف اإلدارم كال مكةف النلس اللمسطةنةا ال يمما ا  الضلا ا
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ك ـ ا  ىذه الدراسا دراسا أب يد ، م ةقيت  طبةؽ ال مكةف مف ك يا نظر ال يممةف أنلسيـ
كضكح ، الم يركا ا  منل القرارات، ال حلةز، الداا ةا، ال مؿ ال مي  ،  لكةض السمطا)ال مكةف
إضياا إلع ( ال طكةر كاإلبداع، اال  راؼ ك ال قدةر،  ميالت الل يلااال، انسةيب الم مكميت، اليدؼ

المنيا  أسمكب. اس خدمت البيحثا ( ال اثةر، االس قبللةا، القدرة، الم نع) أب يد ال مكةف النلس  كى 
( 226) الكمل  بيخ ةير اإلس بينا كاداة ل مل البةينيت مف  ةنا   كاسةا طبقةا مككنا مف

 . خص

 :اسا ب دة ن يسا مف أىميير ت الدر خ

  إف كاقل ال مكةف الكم  لدل ال يممةف اإلدارةةف ا  ال يم يت اللمسطةنةا  ي  بدر ا
 مر ل ا.

 ىنيلؾ  ليكت ا  إ يبيت المبحكثةف حكؿ أب يد ال مكةف اإلدارم بحةث أح ؿ ب د : الدكاال ،
م يركا ا  ا خيذ كانسةيب الم مكميت كال، ال مؿ ال مي  ،  لكةض السمطا، كضكح اليدؼ

القرارات المقدما ةمةو ال طكةر كاإلبداع ثـ اال  راؼ كال قدةر كاال ميالت الل يلا كأخةران 
 الحكااز .

 الدراسات العربية 3.3

 التمكين في إدارة األزمات في منظمات األعمال". ر"دو بعنوان: (2010) دراسة عريقات1- 

م راا م طمبيت ال مكةف ككةلةا ، ل يممةفىدات ىذه الدراسا إلع ال  رةؼ بمليكـ  مكةف ا
كذلؾ ىدات إلع بةيف ، مل بةيف دكر ال مكةف ا  إدارة األزميت ال      رض ليي المنظما،  حقةقو

، اللرؽ مي بةف المنظما ال    طبؽ ال مكةف كالمنظما ال   ال  ؤمف بو ا  إدارة كؿ منيي لؤلزميت
ذلؾ بيس خداـ أداة اإلس بينا ل مل البةينيت ك طبةقيي ك ، اس خدـ البيحث المنيا الكمل  كال حمةم 

حةث  ـ اس خداـ كؿ مف بنؾ اإلسكيف لم  يرة ،  مع البنكؾ كال ركيت الميلةا ال يمما ا  األردف
 كالبنؾ ال  يرم األردن  ك ركا السنيبؿ الدكلةا ك ةنا لمدراسا.، كال مكةؿ
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 :ىـ الن يسا ال   أظير يي الدراساككيف مف أ

  بنع المنظما ل ممةا  مكةف ال يممةف لدةيي مف خبلؿ زرع الثقا ا  نلكسيـ باىمةا مي أف 
 كاالس ميع لك ييت نظرىـ.، كم يكر يـ كأخذ رأةيـ، ةقكمكف بو مف أ ميؿ

  خبلقين  ك كد براما  درةبةا  يدؼ إلع رال مس كل  لكةرىـ لةمبل إبدا ةين. 
 كأف المكظؼ ، طيت كالمسؤكلةيتك كد ىةكؿ  نظةم  مرف ةسمل بنقؿ ك لكةض السم

 الممكف مؤىؿ ل كقل الم يكؿ كاألزميت كال مدم ليي.

 أنو: كأكمت الدراسا إلع

 كلةس م رد  كملا ركا ب كا  يزات.،  مع المنظميت النظر إلع المكظلةف كرأس ميؿ ب رم 
  ند اك  يؼ المكظؼ ذك القدرة المخزنا كالغةر مس غما ة ب  مع المنظما أف     و 

كا  راكو ا  ا خيذ القرارات مل ، مو ك مكنو مف خبلؿ منحو المزةد مف المبلحةيتك د 
 ال ركةز  مع منل الحكااز.

وعالقتو بالرضا الوظيفي لمعاممين في جياز قوات  ن"التمكيبعنوان: ( 2010) أالصقة دراسة2-
 األمن الخاصة في الرياض".

حرةا ) يممةف باب يده األرب اىدات الدراسا إلع ال  رؼ  مع در ا كمس كل  مكةف ال 
ا  قكات األمف الخيص ا  الرةيض كدر ا الرضي ( ال اثةر، م نع ال مؿ، اللي مةا الذا ةا، االخ ةير

كم راا ال بلقا بةف مس كل ال مكةف لدل ال يممةف كدر ا الرضي الكظةل  ، الكظةل  لم يممةف
اركؽ  كىرةا ذات داللا إحميسةا  لمنسكب   ييز قكات األمف الخيص كم راا مي إذا كيف ىنيلؾ
حةث اس خدـ البيحث لذلؾ المنيا ، ا  آرا  المبحكثةف   زل لم غةرا يـ ال خمةا كالكظةلةا

قكات ( ضيبطين ا  (440ككينت اإلس بينا أداة  مل البةينيت ب طبةقيي  مع  ةنا قكاميي ، الكمل 
 .األمف الخيما ا  الرةيض

 :كأظيرت الدراسا الن يسا ال يلةا

  اسا ةدرككف ال مكةف بمس كل مر للأف أاراد  ةنا الدر. 
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 . أف أاراد  ةنا الدراسا ة  ركف بيلرضي الكظةل  بدر ا  يلةا 
  ك كد  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف مس كل  مكةف ال يممةف باب يده األرب ا كدر ا الرضي

 الكظةل  لم يممةف .
 ( م نع ال مؿ) يت أاراد ال ةنا حكؿ بةف أف ىنيؾ اركؽ ذات داللا إحميسةا ا  ا  يى

بةف ( م نع ال مؿ) ككذلؾ  ك د اركؽ حكؿ، لميلل أاراد  ةنا ر با مبلـز أكؿ كنقةب
الحيممةف  مع مؤىبلت  يم ةا ااقؿ كأاراد  ةنا الدراسا الحيممةف  مع دراسيت  مةي 

 لميلل أاراد ال ةنا الحيممةف  مع مؤىؿ  يم   ااقؿ .

ت ال   أكمت بيي الدراسا ىك ك كب ال مؿ  مع إ يحا ارما ككينت مف أىـ ال كمةي
 أكبر لبلس ليدة مف قدرات ال يممةف مل  حسةف ارص اإلبداع ك حسةف مس كل ال مكةف .

إستراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق ( بعنوان: "2010) دراسة النوفل 3-
 الكويت ". األىداف اإلستراتيجية في البنوك التجارية بدولة

ا   حقةؽ ، الك ؼ  ف أثر إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا إلعىدات ىذه الدراسا 
 األىداؼ اإلس را ة ةا ا  البنكؾ ال  يرةا بدكلا الككةت.

اقرة ل مل الم مكميت األكلةا مف  (35)  ـ  ممةـ اس بينا  ممت، ل حقةؽ أىداؼ الدراسا
مف مكظل  اإلدارة الكسط  ا  البنكؾ ال  يرةا بدكلا  ( اردان 273)  ةنا الدراسا المككنا مف

 الككةت. 

ك ـ ، (SPSS) كا  ضك  ذلؾ  ـ اس خداـ برنيما الرزما اإلحميسةا لم مكـ اال  مي ةا
االنحراؼ ، اس خداـ ال دةد مف األسيلةب اإلحميسةا ل حقةؽ أىداؼ الدراسا منيي الم كسط الحسيب 

 الم ةيرم كاالنحدار البسةط. 

 يف مف أىـ ن يسا الدراسا:كك

  الحرةا كاالس قبللةا كالقكة ال نظةمةا ا  ، أىمةا كؿ مف الم يركا بيلم مكميت مس كلأف
 البنكؾ ال  يرةا الككة ةا م كسطا.
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 أىمةا ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين ا  البنكؾ ال  يرةا الككة ةا مر لل ب كؿ  يـ. مس كل 
  بنكؾ ال  يرةا الككة ةا م كسطين.األىداؼ اإلس را ة ةا ا  ال مس كلأف 
  ك كد أثر ذك داللا م نكةا إلس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا ا   حقةؽ األىداؼ

 اإلس را ة ةا ا  البنكؾ ال  يرةا الككة ةا.

 كقد أكمت الدراسا بمي ةم :

  كسةل الم يركا ا  ا خيذ القرارات مف خبلؿ إ يدة النظر ا  كمؼ كظيسؼ البنكؾ 
 ا كزةيدة قنكات اال ميؿ ك قمةؿ المركزةا اإلدارةا.المبحكث

 كأف  ككف ىذه ، ا  ميد البنكؾ ال  يرةا المبحكثا ثقياا  نظةمةا    مد الركح ال مي ةا
 الثقياا مسيندة إلس را ة ةا البنكؾ نحك ال مكةف كدا ما ليي.

  يج لم كف لك  كاالى ميـ بيلمؤسسيت ال دةدة كال    ح ، زةيدة م يرك يي لمم  مل المحم
  س مر بيلسكؽ.

"التمكين اإلداري وآثاره في إبداع العاممين في بعنوان :( 2009) وارشيدة، دراسة المعاني4-
 . "دراسة ميدانية تحميمية"، الجامعة األردنية "

، ىدات ىذه الدراسا إلع م راا  مكرات ال يممةف لمليكـ ال مكةف اإلدارم كأثره ا  اإلبداع اإلدارم
حةث ا  ممت ، اخ بير اللركؽ  ب ين ل مكرا يـ مف حةث الخميسص الدةمغرااةا كالكظةلةاككذلؾ 

، حةث اس خدـ البيحث المنيا الكمل  ال حمةم ، ( مكظلين 295) الدراسا  مع  ةنا مككنا مف
 كأظيرت ن يسا الدراسا أف ال يممةف ة  ركف بمس كل م كسط مف ال مكةف ل دة أسبيب منيي :

  ضك ةا نظيـ ال رقةيت. دـ  دالا كمك 
 .ض ؼ الم يركا ا  منل القرارات 
 ن  الركا ب ك دـ كلية يي د. 
 ض ؼ نظيـ الم مكميت. 
 .دـ  بن  خطط كاضحا لم درةب  
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كأظيرت أف ، الدراسا أف ال يم ا  م ـز باب يد ال مكةف اإلدارم ال    ـ دراس يي ةنتكمي ب
ةك د أثر ذك داللا إحميسةا بةف ال مكةف كأنو ، ال يممةف ة  ركف بمس كل مر لل مف اإلبداع

 .ارم كمس كل اإلبداع لدل ال يممةفاإلد

التمكين اإلداري وعالقتو بتجسيد  ةبعنوان: "ممارس(2009) والمبيضين، دراسة صالح-5
 األىداف اإلستراتيجية لوزارة البيئة األردنية".

رم ب  سةد األىداؼ ىدات ىذه الدراسا إلع ال  رؼ  مع  بلقا مميرسا ال مكةف اإلدا
كطبقت الدراسا  مع  ةنا مف ، ارضةيت 7حةث أس خدـ ، اإلس را ة ةا لكزارة البةسا األردنةا

كقد  ـ ، ( اردان 336) أمي ال ةنا الب رةا اكينت، (  ركا13) ال ركيت المني ةا الكبةرة بم   ددىي
 اس خداـ اإلس بينا كاداة أسيسةا ا   مل الم مكميت مف ال ةنا .

  كممت الدراسا إلع ال دةد مف الن يسا أبرزىي: كقد

  أنو كممي زادت مميرسا ال مكةف اإلدارم زاد   سةد األىداؼ اإلس را ة ةا لكزارة البةسا  مع
 أرض الكاقل .

 .ضركرة  بن  براما ال درةب البةس  كاإلدارم كثقياا دا ما ل  سةد مبدأ ال  مةـ مدل الحةية 
 ال مكةف ا  ال ركيت المبحكثا. زةيدة الك   بيلبةسا كأىمةا 
  كثةؼ براما الرقيبا كالرمد البةس  مف قبؿ كزارة البةسا  مع ال ركيت المبحكثا كا  ميد 

  منةؼ ليذه ال ركيت ا  ضك  مميرسي يي البةسةا .

جاىزيتيا  ومدىلتعميمية التمكين في المنظمات ا تبعنوان: "مقوما((2009الرشوديدراسة 6-
 ضباط كمية الممك فيد األمنية وكمية الممك خالد العسكرية". عمىمسحية  "دراسة، لتطبيقو"

در ا أىمةا مقكميت  مكةف ال يممةف ا  الكمة ةف قةد   معال  رؼ  إلعىدات ىذه الدراسا 
م راا ىؿ ىنيؾ  إلعكىدات أةضين ،  يىزة يي ل طبةؽ ال مكةف لمد  معككذلؾ ال  رؼ ، الدراسا

 ف در ا أىمةا مقكميت ال مكةف ا  الكمة ةف حسب م غةرا يـ ال خمةا  اركؽ بةف آرا  المبحكثةف
  يىزةا الكمة ةف ل طبةؽ ال مكةف.  لكالكظةلةا ك ف مد
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حةث  ككف مف  مةل الضبيط ، اس خدـ البيحث أسمكب الحمر ال يمؿ لم  مل الدراسا
كقد بمغت ، يبطين ( ض348) كال يممةف ا  الكمة ةف الذةف ةحممكف ر با مبلـز امي اكؽ ك ددىـ

 ( اس بينا.212) المس ردة كالميلحا االس بينيت

 كأظيرت الدراسا الن يسا ال يلةا:

  بةنت الدراسا أف أىـ مقكميت ال مكةف مف ك يا نظر أاراد الدراسا   مثؿ ا  د ـ اإلدارة
ف مف أمي أقؿ مقكميت ال مكة، ةمةيي  كاةر البراما المبلسما، ال مةي كقني  يي ب دكل ال مكةف

 حةث األىمةا   مثؿ ا  كليةا الحكااز الميدةا كالم نكةا.
  أىمةا ال مكةف ا  الكمة ةف قةد الدراسا.  معأف أاراد الدراسا مكااقكف بدر ا  يلةا 
 يىزةا الكمة ةف ل طبةؽ ال مكةف. لأف أاراد الدراسا م اكدكف بدر ا م كسطا مف مد  
  أاراد  ةنا الدراسا ال يممةف ا  كمةا الممؾ ك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا بةف ا  يىيت

خيلد كأاراد  ةنا الدراسا ال يممةف ا  كمةا الممؾ ايد األمنةا حكؿ در ا كأىمةا مقكميت 
 مكةف ال يممةف ا  الكمةيت قةد الدراسا لمممحا أاراد  ةنا الدراسا ال يممةف ا  كمةا الممؾ 

 خيلد.

لمقكميت ال    زةد مف  طبةؽ ال مكةف ا  كأكمت الدراسا بضركرة االى ميـ ب د ةـ ا
كزةيدة الثقا بةف المرؤكسةف كا  قدرا يـ كمييرا يـ ك يةسا بةسا ال مؿ ، المنظميت ال  مةمةا األمنةا

  طبةؽ ال مكةف.  معالمنيسبا بمي ةسي د 

 التمكين في تحقيق أمن األنشطة الرياضية". ربعنوان: "دو  (2009) دراسة الشيراني7-

 كمدل، الم كبلت ال    كا و أمف األن طا الرةيضةا  معال  رؼ  إلعالدراسا ىدات ىذه 
كدكر ال مكةف ا   طكةر أدا  ،  طبةؽ ال مكةف ا  ال ييت الم نةا بامف األن طا الرةيضةا

كالم كقيت ال    حكؿ دكف  مكةف ال يممةف ، ال يممةف ا  ال ييت الم نةا بامف األن طا الرةيضةا
، كالم طمبيت البلزما ل مكةف ال يممةف ا  ىذه ال ييت، ةا بامف األن طا الرةيضةاا  ال ييت الم ن

اخ بلؼ رؤةا المبحكثةف لدكر ال مكةف ا   حقةؽ أمف األن طا الرةيضةا بيخ بلؼ م غةرا يـ  كمدل
 ال خمةا كالرةيضةا.



 

76 
 

كقد اس خدـ البيحث المنيا الكمل  ال حمةم   ف طرةؽ المدخؿ المسح  بيس خداـ 
( ملردة مف منسكب  ال ييت الم نةا بامف 174) بم  مل دراسا، إلس بينا كاداة ل مل البةينيتا

 األن طا الرةيضةا مف الضبيط كالمكظلةف المدنةةف.

 كأظيرت الدراسا الن يسا ال يلةا:

 .ة ـ  طبةؽ ال مكةف ا  ال ييت الم نةا بامف األن طا الرةيضةا بدر ا م كسطا 
 ل    حكؿ دكف  مكةف ال ييت الم نةا بامف األن طا الرةيضةا إف الم كقيت الميما ا

ك دـ الم راا الكياةا بمليـك ، نظيـ الحكااز الميدةا كالم نكةا ؼى : ض بدر ا قكةا 
 ال مكةف كاا قير المن تت الرةيضةا لب ض  دابةر السبلما كالكقيةا.

 :كقد أكمت الدراسا

  البةسا المنيسبا ل طكةر أدا  ال يممةف ا  ال ييت بضركرة ن ر ثقياا ال مكةف البلزما ل يةسا
 .الم نةا بامف المن تت الرةيضةا

 كاخ ةير نمكذج ال مكةف المنيسب ، إلحيؽ ال يممةف بدكرات  درةبةا م قدما ا  ال مكةف
 . لطبة ا  مؿ كن يطيت المن تت الرةيضةا

 .ضركرة  كاةر ال قنةيت الحدةثا البلزما ل مكةف ال يممةف 

 العاممين كأسموب لمواجية بعض المشكالت نبعنوان: "تمكي( 2008) باعثمان دراسة-8
ميدانية عمى المؤسسة العامة لمخطوط الجوية  ةدراس ."العامةالتنظيمية في المؤسسات 

 السعودية.

ىدات الدراسا إلع ال  رؼ  مع در ا  طبةؽ ال مكةف ا  المنظميت الكطنةا ال يما  مع 
كمي ، يما أكثر أ كيؿ ال ييز اإلدارم لمدكلا مبلسما ل طبةؽ ىذا االسمكبا  بير أف المؤسسيت ال 

كقد مممت البيحثا اإلس بينا لغرض الدراسا ككز ت ،  مكةف ال يممةف باسمكبىدات إلع ال  رةؼ 
 الكمل  ال حمةم . االبيحثا المنيكا  مدت ، ( مكظؼ مف مدةنا  دة500)  مع  ةنا مككنا مف
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 :كأظيرت ن يسا البحث

 رم لحؿ الم كبلت كا خيذ القرارات. أف ال مكةف ة  ل ال يممةف  مع ال لكةر اإلب كي-
 لكيمنا داخؿ األاراد. حقةؽ اس غبلؿ الطيقا ا

  مركنا المكاسل ك قمةؿ المس كةيت اإلدارةا كال حسةف المس مر ا  ال ممةيت  سي د ا  ككذلؾ
 طبةؽ ال مكةف مثؿ ارةؽ ال مؿ  كمي أف ىنيؾ ركيسز أسيسةا  سي د  مع،  طبةؽ ال مكةف

كبيلرغـ مف ك كد م كقيت إلع أف الن يسا خممت إلع ك كد ، كبني  الك   كالقةيدة الم ل حا
 بةسا منيسبا ل طبةؽ ال مكةف ا  المؤسسيت ال يما الس كدةا .

القيادية وعالقتيا بمستويات التمكين من وجية  طبعنوان: "األنما( 2008) يدراسة الجميم-9
 موظفي مجمس الشورى".  نظر

ككذلؾ األنميط اإلدارةا السيسدة ، ىدات ىذه الدراسا إلع ال  رؼ  مع مس كةيت ال مكةف
، ككذلؾ ال  رؼ  مع ال بلقا بةف النمط اإلدارم السيسد كال مكةف اإلدارم، لدل المسسكلةف ال نلةذةةف

مف كبير المسسكلةف ال نلةذةةف كاخ ير البيحث م  مل الدارسا ، كال  رؼ  مع أىـ م كقيت ال مكةف
 كقد اس خدـ البيحث المنيا الكمل  ال حمةم  .، ا  م مس ال كرل بيلمممكا ال ربةا الس كدةا

 ككيف مف أىـ ن يسا الدراسا:

  كاالس را ة  كنمط القيسد الم يرؾ ،  كار كؿ مف النمط القةيدم ال حكةم. 
 .مةل أاراد ال ةنا مكااقكف  مع مس كةيت ال مكةف  
 ك   ةل ، كسيكلا الكمكؿ إلع مميدر الم مكميت، سيكلا  كامؿ ال يممةف مل مدراسيـ

 كد ـ األاكير الم  مقا ب حسةف األدا .
 مف أ ؿ  نمةا مييرا يـ كقدرا يـ  كاةر اللرص لممكظلةف. 
  ك بةف مف الن يسا ك كد  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف األنميط القةيدةا اإلدارةا كمس كةيت

 ةف.ال مك
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 كض ؼ ال لكةض، كأف مف أىـ م كقيت ال مكةف   مثؿ ا  محدكدةا ا يلةا نظـ الحكااز ،
ك دـ منل المكظلةف ، ك دـ مسيىما بةسا ال مؿ ا  مسي دة المكظلةف ا  حؿ م يكميـ

 حؽ الم يركا ا  ا خيذ القرارات.

 :ككيف مف أىـ  كمةيت الدراسا

 ل كرل.إةضيح مليـك ال مكةف لمسسكل  كأاراد م مس ا 

 .حكؿ المسسكلةف نحك مميرسا مرنا لممبلحةيت كا  يدة  كزة يي  مع المس كةيت اإلدارةا  

 مف خبلؿ ال  يكف كال نسةؽ بةف ،  يةسا بةسا ال مؿ بم مس ال كرل بمي ةد ـ ال مكةف
 اإلدارات كاألقسيـ كال مي يت كاألاراد ك بيدؿ الم مكميت .

 كذلؾ  ف طرةؽ األخذ باسمكب ال مؿ ، س ال كرلال مؿ  مع زةيدة ال مكةف ا  إدارة م م
ككذلؾ    ةل ال يممةف ل قدةـ المبيدرات خيرج ال  مةميت ، ال مي   كلرةؽ إلن يز األ ميؿ

 الرسمةا كا  يحا حةز مف الحرةا لم يممةف ا   حدةد األسمكب المنيسب إلن يز األ ميؿ.

ية التمكين وأثرىا في فاعمية فريق إستراتيج( بعنوان:"2008) وعبد الرسول، دراسة األمير-10
 . "دراسة تحميمية في كميات جامعة القادسية"، العمل"

كىـ رؤسي  األقسيـ كاللركع ، ىدات الدراسا إلع  حدةد مس كل إدراؾ  ةنا الدراسا
ك حدةد مدل اي مةا ارؽ ال مؿ ا  الكحدات ال نظةمةا ، إلس را ة ةا ال مكةف الم ب ا ا  منظمي يـ

بيس خداـ اإلس بينا كاداة ل مل ، كقد اس خدـ البيحث المنيا الكمل  ال حمةم ، دراسال ةنا ال
 .( ملردة52) البةينيت ب ةنا دراسا

 كأظيرت الدراسا الن يسا ال يلةا:

  ىنيؾ  ك و ممحكظ مف قبؿ اإلدارة نحك د ـ ثقياا اللرةؽ كال مؿ ال مي   كالذم ة د مف
 ؿ.أىـ المؤ رات   يه بني  ارةؽ ال م
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  مد المنظما المبحكثا  مع قنكات ا ميؿ كقكة  سيةؿ  بيدؿ الم مكميت ال يدةا بةف   
 مخ مؼ المس كةيت اإلدارةا كال نظةمةا.

 .ك كد أثر ذك داللا إحميسةا إلس را ة ةا ال مكةف ا  اي مةا ارةؽ ال مؿ 

ف اللكر كقد أكمت الدراسا بانو  مع قيدة اللرةؽ ا  المنظما المبحكثا أف ةؤمنكا با
 تأةدكلك ةيبحةث ظيرت ، اإلدارم ال قمةدم لـ ة د منيسبين لمكا يا ال حدةيت المحةطا ببةسا ال مؿ

كأكمت أةضين بك كب إ طي  اللرةؽ الحرةا ، كاس را ة ةيت إدارةا حدةثا مف ضمنيي ال مكةف
 كع إلع أخذ مكااقا الكيمما بيل مرؼ بيلمسيسؿ الرك ةنةا كغةر الرك ةنةا الم  مقا با ميليـ دكف الر 

 اإلدارة ال مةي كة ب أف  ككف ىذه الحرةا مر بطا بكضكح رؤةا كرسيلا كأىداؼ المنظما .

العاممين منيج متكامل في إطار إستراتيجية  ن"تمكيبعنوان: ( 2008) وصالح، دراسة زكريا-11
 ."دراسة ميدانية في عينة من المصارف العراقية"، إدارة الجودة الشاممة "

ات الدراسا إلع   خةص قدرة ال يممةف ا  المنظميت المبحكثا  مع ال كةؼ ل طبةؽ ىد
 :كيف أبرزىيمت الدراسا إلع ال دةد مف الن يسا كقد  كم، إس را ة ةا ال مكةف

  ك و المنظميت نحك إس را ة ةا ال مكةف بح ـ الم غةرات البةسةا المحةطا بن يط ةر بط 
 الذم أحدث ال طكر ال كىرم ا  اللكر اإلدارم .، سةس المنظما ال     د ى  الداال الر 

   كأف  طبةؽ إس را ة ةا ال مكةف ةبدأ بيل يممةف كنظـ المنظما كثقيا يي ك نظةميي لةن ي
إدارة  كدة  يمما  إلعكبذلؾ اإف ال مكةف بحد ذا و منيا م كيمؿ ةقكد المنظما ، بيلزبكف

 مما  بن و المنظميت .كة كبلألسبيب االب داسةا لقةيـ نظيـ  كدة  ي

التمكين اإلداري عمى السموك اإلبداعي لدى العاممين  ر"أثبعنوان: (2008) دراسة المبيضين-12
 في المصارف التجارية األردنية.

ال يممةف ا   لدلكالسمكؾ اإلبدا    ال مكةف اإلدارم مس كل حدةد  إلعالدراسا  ىدات
لع، المميرؼ ال  يرةا األردنةا  السمكؾ اإلبدا  .  معثةر أب يد ال مكةف اإلدارم اخ ةير  ا كا 
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 حةث  ـ  كزة يي  مع أاراد ال ةنا البيل   ددىـ، اس خدـ البيحث اس بينا كاداة ل مل البةينيت
 .مكظلين كمكظلا( 391)

  كممت الدراسا إلع:

 الم يركا ،  لكةض المبلحةيت) ك كد أثر ذك داللا إحميسةا لم يالت  مكةف ال يممةف
ال درةب ك  مةـ ، إة يد الثقياا الدا ما،  طبةؽ إدارة  مؿ اللرةؽ، خيذ القراراتا  ا 

  مع السمكؾ اإلبدا   لدل ال يممةف ا  المميرؼ ال  يرةا األردنةا.( ال يممةف
 مع السمكؾ ( إثرا  ال مؿ) ال ةك د أثر ذك داللا إحميسةا لم يؿ  مكةف ال يممةف 

 ال  يرةا األردنةا. اإلبدا   لدل ال يممةف ا  المميرؼ
    زلال ةك د اركؽ ذات داللا إحميسةا ألثر ال مكةف اإلدارم  مع السمكؾ اإلبدا   

المس كل ، الخبرة الكظةلةا، المؤىؿ ال مم ، ال مر، ال نس) لمم غةرات الدةمغرااةا
كمي أظير  حمةؿ بةينيت الدراسا أف المميرؼ ال  يرةا األردنةا ( ال خمص، الكظةل 
كمي أف ىنيؾ سمككين إبدا ةين لدل ال يممةف ا  ، ال مكةف اإلدارم بدر ا م كسطا ميرس 

 . مؾ المميرؼ بدر ا م كسطا

 لدىممارسة مفاىيم الثقة والتمكين  ةبعنوان: "درج(2008) ومعايعة، أندراوسدراسة 13-
 القيادات األكاديمية في الجامعات األردنية".

القةيدات األكيدةمةا ا   لدلسا الثقا كال مكةف الك ؼ  ف ممير  إلعىدات ىذه الدراسا 
حةث طبقت الدراسا ، كل حقةؽ ذلؾ اس خدـ البيحثيف المنيا الكمل  ال حمةم ، ال يم يت األردنةا

 م  مل مككف مف  مةل رؤسي  ال يم يت كنكابيـ ك مدا  الكمةيت كرؤسي  األقسيـ ك ددىـ  مع
 ةا:كبةنت الدراسا الن يسا ال يل، (468)

  كد در ا  حقؽ  يلةا لمليكـ الثقا خيما أف الثقا ى  ال     زز  مكةف األاراد مف ك
  حمؿ المسؤكلةا ك لكةض المسؤكلةيت ليـ.
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 كأف الم يؿ األكيدةم  لمليكـ ال مكةف ، م ظـ اقرات مليكـ ال مكةف قد  حققت بدر ا  يلةا
ضمف ، ف ا  المر با الثينةاثـ  ي  الم يؿ اإلدارم لمليـك ال مكة، قد أح ؿ المر با األكل 

 مميرسا  يلةا لكؿ منيمي.
  مليكـ ال مكةف ا  ال يم ا األردنةا ةخ مؼ اخ بلاين  كىرةين  نو ا   يم ا الةرمكؾ لميلل

 األردنةا.
  لم غةر    زل ك د اركؽ ذات داللا إحميسةا ا  در ا المميرسا الكمةا لمليكـ ال مكةف

  مةي.المكقل اإلدارم لميلل المس كةيت ال
 كىذه ، م كسطا() ىنيؾ  بلقا بةف در    مميرسا مليكم  الثقا كال مكةف ضمف قكة

 ال بلقا  ظير أنو ال  مكةف بدكف ثقا.

بالتمكين لدى المدراء من مستوى  ربعنوان: "الشعو (2006) والعنزي، دراسة القريوتي-14
 .اإلدارة الوسطى في دولة الكويت"

مف حةث  كار ، ضل الراىف ا  اإلدارة الككة ةاىدات ىذه الدراسا إلع   خةص الك 
إلع  كالمسؤكلةفال كامؿ ال     زز ال  كر بيل مكةف مف ك يا نظر المدرا  ك ك ةو أنظير البيحثةف 

ككذلؾ ىدات إلع ، أىمةا مكضكع ال مكةف لمي لو مف دكر ا   حقةؽ ال طكةر اإلدارم المن كد
ك ـ إ را  الدراسا  مع  ةنا   كاسةا مككنا ،  يممةفال  رؼ  مع مس كل ال  كر بيل مكةف لدل ال

كقد بةنت ،  خمين مف اسا المدرا  مف اإلدارة الكسطع ا  مخ مؼ األ يزة الحككمةا 455) ) مف
   زلكأف ىنيؾ  ليك ين ا  أرا  المبحكثةف ، الدراسا  كاار ال كامؿ الم ززة لم  كر بيل مكةف الكظةل 

 مدة الخدما كال مر.، المس كل ال  مةم ، ل مؿبدر ا أسيسةا لم غةرات  يا ا

 ك ي ت أىـ ال كمةيت:

 بيل مكةف لدل  ضركرة اى ميـ الدكلا ب كاةر مزةد مف الظركؼ ال    ؤدم إلع زةيدة ال  كر
 .ال يممةف كالمدرا 

  ال اكةد  مع ضركرة ا  ميد المؤىبلت ال ممةا المنيسبا كم طمبيت ةنبغ   كاارىي اةمف ة ـ
   كظيسؼ إدارةا.  ةةنيـ ا
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 ذ القرارات ب اف إ يحا ارص أكبر لم يركا ال نمر النسيس  ا  الكظيسؼ القةيدةا  ند ا خي
 .  ةةف القةيدةةف

مصادر قوة اإلدارة العميا في اختيار إستراتيجية  ر"أثبعنوان: (2006) دراسة الخشالي-15
 ."دراسة ميدانية في المصارف األردنية"، النمو"

إلع ال  رؼ  مع مدل  اثةر قكة اإلدارة ال مةي ا  المميرؼ ال  يرةا ىدات الدراسا 
( مدةران مف 113) كقد أ رةت الدراسا  مع  ةنا مككنا مف، األردنةا ا  اخ ةير إس را ة ةا النمك

كذلؾ بيس خداـ أداة ، ال حمةم  اس خدـ البيحث المنيا الكمل ، الذةف ة ممكف ا  اإلدارة ال مةي
 . ك ةنا لمدراسا البةينيت ك طبةقيي  مع المميرؼ ال  يرةا األردنةا اإلس بينا ل مل

كقد  كممت الدراسا إلع أف قكة اإلدارة ال مةي الم  مقا بيلممكةا كالخبرة ليي  اثةران م نكةين ا  
اةمي لـ ةكف ىذا ال اثةر م نكةين ، اخ ةير المميرؼ األردنةا إلس را ة ةا النمك  ف طرةؽ ال ركةز

 لقكة اليةكمةا كالمكينا ا  اخ ةير إس را ة ةا النمك . بيلنسبا

التمكين في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاممة في  ر"أثبعنوان: (2006) دراسة الزيدانيين -16
 المؤسسات المالية األردنية".

ىدات الدراسا إلع ال  رؼ  مع أثر ال مكةف اإلدارم ا   طبةؽ مبيدئ إدارة ال كدة ال يمما 
، لمؤسسيت الميلةا األردنةا . كل حقةؽ أىداؼ الدراسا  ـ  طكةر اإلس بينا لغرض  مل البةينيتا  ا

 مكظلين ك كممت الدراسا إلع ن يسا أىميي:( 523) ك ـ  كزةل اإلس بينا  مع  ةنا مككنا مف

  .إف  مكرات المبحكثةف لم مكةف اإلدارم كيف مر ل ين 
 ال يمما ا   ةإدارة ال كدد ال مكةف اإلدارم ا  ىنيؾ أثر ميـ كذك داللا إحميسةا ألب ي

 المؤسسيت الميلةا األردنةا .
  لم غةرات   زلك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا ل مكرات المبحكثةف لم مكةف اإلدارم 

 (.الحيلا اال  مي ةا، الخبرة، المؤىؿ ال مم ، ال مر، ال نس)
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 اممين :إطار مفاىيمي".تمكين الع ر: "جوىبعنوان( 2005) دراسة العتيبي -17

ىدات الدراسا إلع  قدةـ إطير مليىةم  ل مكةف ال يممةف ك رض ألىـ اس را ة ةيت كمنيىا 
ال مكةف ال   ةمكف لممؤسسيت كال ركيت ا  المممكا ال ربةا الس كدةا أف  ليضؿ بةنيي ل خ ير مي 

 ةف .كمي كىدات إلع  قدةـ مق رحين ل مكةف ال يمم، ةنيسب بةس يي الثقياةا

 أف: كخممت الدراسا إلع

 لبةسا المبلسما ل طبةؽ كمدل  كاار ا، أىمةا احص خميسص البةسا اإلدارةا ال ربةا
 ال مكةف. 

   كأف ن يح أك ا ؿ ال مكةف ةخضل ب كؿ أسيس  إلع مدل  كاار الم طمبيت ال كىرةا ا
 قةؽ الن يسا المالكاا . ح إلعالبةسا ال نظةمةا ال   قد  سي د أحةينين أك   ةؽ أحةينين الكمكؿ 

م كقيت  طبةؽ ال مكةف ا  المنظميت ال ربةا   مثؿ ا  البني   :إلع أف ك كممت الدراسا
بيإلضياا إلع خكؼ ال يممةف ا  مخ مؼ ، كالمركزةا ال دةدة ا  ا خيذ القرارات، ال نظةم  اليرم 

 درةب . كأكمت الدراسا كض ؼ نظيـ الحكااز كال، اإلدارات كالمس كةيت ك دـ رغب يي ا  ال غةر
كالسميح ب داكؿ الم مكميت بيإلضياا إلع  طبةؽ نظيـ ، بضركرة اال  يه نحك البني  ال نظةم  المرف

 حكااز ك كاةر ال درةب المبلسـ لمقةيدات اإلدارةا.

حالة في منشأة  ةالمنظمة: دراس فبعنوان: "أىدا(2002) والزيادي، دراسة الغالبي -18
 لمصناعات اليندسية". ورآمنشأة ، صناعية

ىدات الدراسا إلع ال  رؼ  مع كاقل  ممةا مةيغا األىداؼ ك  ب يي ا  من اة آكر 
، كىؿ  ممؾ ىذه المن اة مةغا  ممةا ة ـ مف خبلليي مةيغا األىداؼ، لممني يت اليندسةا

ك ـ  ،اردان مف  مةل المس كةيت اإلدارةا كالكظةلةا ا  المن اة( 79)  ككنت  ةنا الدراسا مف
 . ممةـ اإلس بينا لغرض  مل الم مكميت
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 دـ إلميـ المس كةيت اإلدارةا ال مةي ا  المن اة باسيلةب  ككينت أبرز الن يسا مي ةم :
كأف ال ركةز كيف ، كخيما اةمي ة  مؽ بإس را ة ةا المن اة ك قسةميت أىداايي، كطرؽ اإلدارة الحدةثا

  مع أىـ أىداؼ ال مؿ كالميميت الرك ةنةا .

قوة مديري اإلدارة العميا في تحديد األىداف  ر: "أثبعنوان(2001) دراسة الصياح -19
 ميدانية". ةدراس األردنية:إلستراتيجية في المصارف ا

ىدات الدراسا إلع ال  رؼ  مع مدل قكة مدةرم اإلدارة ال مةي ا  المميرؼ األردنةا ا  
ف كياا مدةرم اإلدارة ال مةي ال يممةف ا   حدةد األىداؼ اإلس را ة ةا  ككنت  ةنا الدراسا م

 مدةران .( 75) المميرؼ ال  يرةا األردنةا المدر ا أسيميي ا  سكؽ  ميف الميل  .كالبيل   ددىـ

ىنيؾ  اثةر م نكم لقكة اإلدارة ال مةي  فأ :أبرزىيإلع ال دةد مف الن يسا  كقد  كممت الدراسا
، كالمكارد الميلةا، كالمكارد الب رةا، بيألىداؼ ال سكةقةاا   حدةد األىداؼ اإلس را ة ةا الم  مقا 

اةمي لـ ةكف ىذا ال اثةر م نكةين لقكة اإلدارة ، كأىداؼ الربحةا، كالمسؤكلةا اال  مي ةا، كاإلن ي ةا
 ال مةي ا  األىداؼ الم  مقا بيإلبداع.

ومنظمات القطاع العاممين في المصالح الحكومية  نبعنوان: "تمكي(2001) دراسة المغربي20-
 المنظمات العاممة بمحافظة دمياط". عمى"دراسة تطبيقية ، الخاص"

دراسا ك  خةص ك حمةؿ ال كامؿ كالم غةرات ال    مكف مف  إلعىدات ىذه الدراسا 
سمككةيت  مكةف ال يممةف بيلمميلل الحككمةا كمنظميت القطيع الخيص بمحياظا   معالكقكؼ 
بيس خداـ مقةيس مممو ، ا اس خدـ البيحث المنيا الكمل  ال حمةم كل حقةؽ أىداؼ الدراس، دمةيط

(  خص ملردة 400)  معكطبؽ المقةيس ، ال يممةف لدلكؿ مف سككت ك يا  لقةيس ال مكةف 
  دة ن يسا كى : إلعكقد خممت الدراسا ، كبل القطي ةف  معبيل سيكم 

  ال دالا ، األخبلقةيت، رضكضكح الغ) أف أىـ  كامؿ ال مكةف  مثمت ا  ثمينةا أب يد ى
كالبةسا ،  ميالت الل يلااال، الم يركا، ال مؿ ال مي  ، اال  راؼ كال قدةر، كاإلنميؼ
 المحةا(.
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  ىنيؾ اخ بلاين  كىرةين بةف آرا  ال يممةف ا  مخ مؼ المميلل الحككمةا ال يمما لمحياظا
ةف ثقياا كؿ منظما أسبيب منيي  بي إلعدمةيط نحك  كامؿ  مكةف ال يممةف كال    ر ل 

كمي ك ك د ىذه االخ بلايت ا  القطيع ، كنكع الن يط كالقكانةف كالنظـ الم مكؿ بيي
أىـ  كامؿ ال مكةف ا  المميرسيت ال ممةا ا  المميلل  إلعك كممت الدراسا ، الخيص

كأف أقميي أىمةا   مثؿ ا  ، الم يركا ككضكح الغرض، الحككمةا ى  اال ميالت الل يلا
أمي ا  منظميت ، ك دـ  ل   أخبلقةيت ال مكةف، كاال  راؼ كال قدةر، ل مي  ال مؿ ا

اال  راؼ كال قدةر ىـ  إلعالبةسا المحةا بيإلضياا ، القطيع الخيص اكيف اال ميؿ الل يؿ
  ي ت بيق  ال كامؿ كاقؿ أىمةا ا  ال طبةؽ. أكثر أىمةا ا  حةف

حةث ةقدـ نمكذ ين ة سمسؿ ، ر األارادكيرت( كمدخؿ ل غةة) كأكمت الدراسا بيق راح طكره
  معكأكم  البيحث بضركرة ال مؿ ، كا  يدة ال  مد(، ال غةةر، إذابا ال  مد) ا  ثبلث مراحؿ

 ال يممةف. لدل نمةا الك   كالم راا بمليـك ال مكةف 

اصة مقترح لتمكين العاممين في المنشآت الخ ج"نموذبعنوان: ( 1999) دراسة المدىون -21
 .دارة الجودة الشاممةكأداة إل

ك كضةل ، ىدات ىذه الدراسا إلع دراسا مكضكع  مكةف ال يممةف ا  المن تت الخيما
كالذم ، بيإلضياا إلع طرح نمكذج خيص ب مكةف ال يممةف بيلمن تت، الخملةا النظرةا لممكضكع

 ةكضل األنميط اإلدارةا اةمي ة  مؽ بيس خداـ المدرا  لمسمطا .

 راسا مي ةم :كمف أىـ ن يسا الد

 .إف إ طي  المكظؼ مسؤكلةيت كاضحا كسمطا ا مةا ة د أداة ميما مف أدكات ال مكةف 
  إف ثقا اإلدارة كاإلةميف بقدرات المكظؼ كال  بةر لو  ف ىذه الثقا ةسي د  مع زةيدة ا يلة و

 ا  م يؿ خدما ال مةؿ .

ال   ة ـ اال ليؽ  كأكمت الدراسا بإ طي  مبلحةيت لممكظؼ لم مرؼ مبي رة ا  األمكر
كأف ة خمع الرسةس  ف سمطا ا خيذ القرار لميلل المرؤكس ضمف ،  مةيي بةف المدةر كالمكظؼ
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بيدؼ  ك ةو كرسـ دكره بيلنسبا ل حسةف خدما ال مةؿ ، إطير راسخ الم يلـ ةحدد  مرايت المكظؼ
 كاإلبداع ا  أسيلةب  قدةـ الخدما .

 الدراسات األجنبية 3.4

 The Psychological Effects of"(بعنوان:Fuchs , et..al , 2010) دراسة -1

Empowerment Strategies on consumers Product Demand". 

 ."الطمب لمنتجات المستيمكين عمى، اآلثار السيكولوجية إلستراتيجيات التمكين"

ت ىدات الدراسا إلع احص األثر السةككلك   الس را ة ةيت ال مكةف  مع الطمب لمن  ي
كقد اس خدـ البيحثكف  ةنا المس يمكةف .كقد أ رةت الدراسا ا  الكالةيت الم حدة األمرةكةا ،

 طيلبين  يم ةين مف أرب ا امكؿ.( 264) ك ككنت  ةنا الدراسا مف،   كاسةا

ة طةيـ قدرة أكبر  مع ، كقد  كممت الدراسا إلع أف إ طي  الحرةا لممس يمكةف ك مكةنيـ
ككذلؾ إ يحا اللرما لممس يمكةف إلبدا  آراسيـ نحك المن  يت المقدما ، ضمااخ ةير من  ي يـ المل

 .ليـ

 The Mediating Effect of":بعنوان( Ismail, et..al , 2009) دراسة2-

Empowerment in the Relationship Between Transformational 

Leadership and service quality". 

 ."لعالقة بين القيادة التحويمية وجودة الخدمةا عمىاألثر الوسيط لمتمكين "

ىدات الدراسا إلع اخ بير األثر الكسةط لم مكةف  مع ال بلقا بةف القةيدة ال حكةمةا ك كدة 
كقد ، بميلةزةي Sarawakة ممكف ا  مدةنا ، (  يمبلن 115) الخدما.  ككنت  ةنا الدراسا مف

 القةيدة ال حكةمةا ك كدة الخدما.  زةز كممت الدراسا إلع أف ىنيؾ دكران إة يبةين ا   
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 Empowerment of Employees is more":بعنوان( Emerson, 2008) دراسة3-

than A slogan in Custom Union" 

 ."الجمركي االتحادتمكين الموظفين أكثر من مجرد شعار في "

مف م رد   ير ىدات الدراسا إلع ال  رؼ  مع األسبيب ال      ؿ  مكةف ال يممةف أكثر 
 ككذلؾ ىدات إلع  حقةؽ رضي المكظلةف مف خبلؿ  ممةا ال مكةف .، ال مرك  اال حيدسيسد ا  

 طبقت ىذه الدراسا ا  منظما أككسليـ الدكلةا البرةطينةا.

 خر ت الدراسا بيل دةد مف الن يسا أىميي:

 بيل يل  ،  ييةسمل لممكظلةف أف ةككف ليـ رأم ا  القضيةي ال   ة  ةف  مةيـ ال  يمؿ م
 ة  ركف باف ليـ ممكةا ا  ىذه ال ممةا .

  ضركرة السميح لممكظلةف بيلكقكؼ  مع آراسيـ كة طمب ضركرة  قةةـ كسيسؿ اال ميؿ
 بحةث ةككف اال ميؿ ا  كبل اال  يىةف 

  ة ب  مع اإلدارة مميرسا ك   ةل أسمكب  مكةف ال يممةف مف خبلؿ الثقا كال كامؿ مل
 المكظلةف.

 Empowerment in the Context of" :( بعنوان Cerbert ,et..al,2007) دراسة4-

Transformational Change, A study of Acquisitions and Privatization in 

Eastern Europe" 

 ".خصة في أوروبا الشرقيةالتمكين في سياق التغيير التحويمي: دراسة لعمميات االستحواذ والخص"

كال  رؼ ، ال غةةر   رؼ  مع أثر  طبةؽ إس را ة ةا ال مكةف  مع إدارةىدات الدراسا إلع ال
 مع نك ةف مف ال غةر ال حكةم  السيسد ا  أكركبي ال رقةا كىك اس حكاذ ال ركيت مف قبؿ 

كذلؾ ، ا  مد البيحث  مع  ةنا مف ال ركيت، المس ثمرةف األ ينب كخمخما ىذه ال ركيت
 ا لمحمكؿ  مع.اس خدـ طرةقا المقيبما ك اإلس بين
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  كممت الدراسا إلع ال دةد مف الن يسا منيي:

 ال  ظؿ االس حكاذ مف قبؿ ، أف نكع ال غةةر ة د  نمر حيسـ إلدراؾ ال يممةف لم مكةف
أمي ا  ظؿ ، المس ثمرةف األ ينب ةدرؾ األاراد ال مكةف  مع أنو ارما ة ب اغ نيميي

 مكةف  مع أنو ممدر لمخطر.ككف ال  طبةؽ الخمخما اإف األاراد  يدة مي ةدر 
 . ككذلؾ  كممت إلع أنو ال  ك د  بلقا خطةا كاضحا بةف ال مكةف كبةف إدارة ال غةةر 

 The Influence of Organizational Power":بعنوان( Reuver , 2006) دراسة5-

on Conflict Dynamics ". 

 ".ديناميكيات الصراع عمىتأثير السمطة التنظيمية "

ا إلع بةيف ال اثةر المح مؿ لمقكة ال نظةمةا  مع المراع الحيمؿ بةف ال يممةف ىدات الدراس
( مدةران ممف ة ممكف ا  الخطكط األميمةا ا  488)  ـ  طبةؽ الدراسا  مع، ا  المنظميت

 .حدة األمرةكةامنظميت غةر ىيداا لمربل بيلكالةيت الم 

ة ال نظةمةا لدل المدةرةف ال يممةف ا  كقد  كممت الدراسا إلع أف ىنيؾ  اثةران م نكةين لمقك 
 الخطكط األميمةا  مع حؿ المراع الحيمؿ بةف ال يممةف ا  المؤسسيت م  مل الدراسا. 

 The Importance of"(بعنوان:Common and Mathaisel , 2005) دراسة6-

Empowerment and Participation" 

 "أىمية التمكين والمشاركة".

 رؼ  مع أىمةا ال مكةف كالم يركا ا   ممةا ال طكةر كال  دةد ا  ىدات الدراسا إلع ال 
ا ا  الكالةيت الم حدة  يم ( 18)  ـ  طبةؽ الدراسا  مع، ال يم يت الحككمةا األمرةكةا

 .األمرةكةا

 أظيرت الدراسا:

 . مدل أىمةا ال مكةف كالم يركا ا  ن يح ال يم يت ك مةزىي 
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  ا  ال يم يت ة ب أف  ككف  مع أسيس اي ؿ كبني  بةنت أف مبيدرات ال غةةر كال  دةد
أم  مع أسيس ركح المبيدرة كال غةةر الييدؼ كلةس  مع أسيس مف ردكد األا يؿ ا  

 مكا يا الم غةرات ب د حدكثيي .
  دكر القةيدة ا  ىذه ال ممةا ك مةو ال بد أف   كار لم يممةف مس كةيت كياةا مف حرةا

  راحيت كالم يركا اللي ما ا   ممةا ال طكةر كال  دةد .ال مرؼ كال مكةف ا   قدةـ االق
  أكدت الدراسا  مع أىمةا الحكااز كال قدةر ال خم  كالد ـ الميدم كالم نكم لم يممةف

كأىمةا اال ميؿ كالم يركا ، إضياا إلع أىمةا ال درةب كرال كلي ة ال يممةف ا  ال يم يت
 مس كةيت المنظما . ا  الم مكميت ك داكليي بحرةا كسبلسا ا   مةل

 Across – Cultural Study of Employee"( بعنوان: Franz , 2004) دراسة 7-

Empowerment and organizations Justice" . 

 ."والعدالة التنظيمية، دراسة استطالعية بين تمكين الموظف من جية"

،  دالا اال  مي ةاىدات الدراسا إلع  حمةؿ ال بلقا بةف  مكةف ال يممةف مف  يا كبةف ال
  معطبقت الدراسا ، كضغكط ال مؿ مف  يا أخرل، كدكراف ال مؿ، كالكال  ال نظةم  كالرضي

كأمرةكي. ، م مك ا  ركيت م  ددة ال نسةيت مف البرازةؿ كبم ةكي ككندا كارنسي كألمينةي كبرةطينةي
 ( مكظلين.6698) كبمغت  ةنا الدراسا

 :إلعك كممت الدراسا 

 يما ذات داللا إحميسةا بةف ال مكةف اإلدارم مف  يا كال دالا ال نظةمةا ك كد  بلقا م
 مف  يا.

  ىنيؾ  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف ال مكةف اإلدارم كبةف كؿ مف الكال  كدكراف ال مؿ
ك خ مؼ ىذه ال بلقا بةف ال مكةف كال كامؿ األخرل بيخ بلؼ ثقياا ، كضغكط ال مؿ

 .اةيي ال ركيت حسب الدكؿ المك كدة
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 Personal Empowerment"( بعنوان:Edwards ,et..al 2002) دراسة8-

Efficiency and Environmental Characteristics". 

 ."وعالقتو بالخصائص البيئية، كفاءة التمكين الشخصي"

ىدات الدراسا إلع ال  رؼ  مع ميىةا ال مكةف ال خم  ك بلق و بيلكلي ة كالخميسص 
  ككنت ال ةنا مف، ل  رؼ  مع أىـ اإلس را ة ةيت لزةيدة إدراؾ المكظلةف لم مكةفككذلؾ ا، البةسةا

 (مدرسين ا  م مك ا مف المدارس الحككمةا ا  كالةا ككلكرادك األمرةكةا 413)

 :ك ي ت أىـ الن يسا

 . ك كد  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف  مكةف األاراد كزةيدة كلي ة اإلدارة 
 دل المدرسةف لمليـك ال مكةف .ىنيؾ إدراكين  يلةين ل 

( United State General Accounting OfficeGAO,2001)دراسة9-
 Practices of Involvement and Empowerment of employees""عنوان:ب

 ظفين".و ممارسات إشراك وتمكين الم"

ةف أ رل ىذه الدراسا مك ب المحيسبا ال يما األمرةكةا  مع  ةنا مف الخبرا  كالمخ م
، كى   يدؼ إلع ال  رؼ  مع المميرسيت ال    مكف المكظلةف، كب ض المدرا  ال نلةذةةف

 .ال نظةمةا كةيت بيإلضياا إلع  مؿ مقيببلت مل مدرا  كمكظلةف مف مخ مؼ المس

ا   كقيـ البيحثكف بدراسا ست مميرسيت رسةسةا ا  المنظميت ال   مف  انيي أف  سيىـ
 :رك يـ كى ةف المكظلةف كزةيدة م ي مك

 .إظيير ال زاـ اإلدارة ال مةي 
 إ راؾ النقيبيت ال ميلةا لممسيىما ا   ممةا ال غةر. 
 .درةب المكظلةف ك  زةز مييرا يـ كخبرا يـ  
 .ككةف ارؽ  مؿ لممسيىما ا   حقةؽ أىداؼ المنظما  
 إ راؾ المكظلةف ا  ال خطةط ك بيدؿ الم مكميت. 
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 لم مكميتإ راؾ المكظلةف ا  ال خطةط ك بيدؿ ا. 
 السمطا إلع المكظلةف ا  المس كةيت األدنع.  لكةض 

حةث أظيرت الن يسا ك كد مكانل ل طبةؽ ال مكةف بيلمليكـ األمثؿ مثؿ المكانل ال نظةمةا 
كلكف ، كبةسا ال مؿ كقما الثقا كمقيكما ال غةةر كقما مييرات المكظلةف ا  أدنع اليـر ال نظةم 

لع بيلرغـ مف ىذه المكانل اإف ال منظميت  س ع إلع كضل اس را ة ةيت  يدؼ إلع الحد منيي كا 
 .رة ل حسةف األدا  ك  يكز ال قبيتكخممت الدراسا إلع أىمةا   يكف المكظؼ كاإلدا، زةيدة ال مكةف

 The Relationship between Cognitive"( بعنوان:Salazer,2000) دراسة10-

Empowerment of Employees and Job Satisfaction and Career 

Commitment" 

 "العالقة بين التمكين اإلدراكي لمعاممين وبين الرضا الوظيفي وااللتزام الوظيفي". 

طبة ا ال بلقا بةف أب يد ال مكةف اإلدراك  لم يممةف   معال  رؼ  إلعىدات ىذه الدراسا 
اإلدراك  كبةف االل زاـ ال بلقا بةف أب يد ال مكةف   معككذلؾ ىدات لم  رؼ ، كبةف الرضي الكظةل 

  نكب الكالةيت الم حدة األمرةكةا.م مك ا المس  لةيت الكيسنا ا    معكذلؾ بيل طبةؽ ، ال نظةم 

 :ب دة ن يسا منيي كخر ت الدراسا

  بط أف أب يد ال مكةف  ر  إلعك كممت ، أف أب يد ال مكةف  ر بط إة يبةين بيلرضي الكظةل 
 إة يبةين بيالل زاـ ال نظةم .

  مدركيت ال يممةف لكبل   معأف االخ بلايت ا  نكع المس قم  منيـ  ؤثر  إلعكذلؾ ك
 االل زاـ ال نظةم  كالرضي الكظةل .، الم غةرةف
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 ,Empowerment and Effectiveness"بعنوان: (Spreitizer,1997) دراسة11-

Satisfaction and Its Relationship to Psychological Stress" 

 ميمية بعنوان: التمكين والفعالية والرضا وعالقتيما باإلجياد النفسي"."دراسة تح 

ارص ، االر ةيح ا  ال مؿ، الل يلةا) أب يد ال مكةف الثبلثا  معال  رؼ  إلعىدات الدراسا 
بةف ال مكةف كاإل ييد النلس  ا   كىدات أةضين إلع ال  رؼ  مع ال بلقا مي، ال مؿ ذات المما(

ك ككنت ال ةنا مف ، اإل يزات المرضةا(، اإلرىيؽ، المحا ال قمةا) محةا كثبلث  كانب، ال مؿ
كاس خدـ البيحث مقةيسين ، كمف ىـ أقؿ مس كل ا  مؤسسيت مني ةا مخ ملا،  مةل مدرا  الكحدات

 كاألثر(.،  حدةد الممةر، الكلي ة، عالم ن) مككنين مف أرب ا أب يد لم مكةف

كأف أب يد أاراد ، برات أب يد ال مكةف لكبل ال ةن ةفىنيؾ نقمين ا  خ :أظيرت الن يسا أف
كأف ال مكةف ا  ال مؿ ة  بر كاحدان مف ال كامؿ ال    قمؿ ، مقةيس ال مكةف مخ ملا  معال ةن ةف 

 مف اإل ييد النلس  كسك  الحيلا المحةا.

 الدراسات السابقة عمىالتعقيب  3.5

،   مقا بإس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةامف خبلؿ االس  راض السيبؽ لمدراسيت السيبقا الم
اقد ، نبلحظ أف ىذه الدراسيت السيبقا قد   ددت أىداايي ك سيؤال يي كمحيكرىي كن يس يي ك كمةي يي

ك بلق و بيلكثةر مف ، إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا كم غةر  يبل  معركزت ىذه الدراسيت 
الرضي ، دكر ال مكةف ا  إدارة األزميت، القةيدة ال حكةمةا، رماإلبداع اإلدا) مثيؿ، الم غةرات األخرل

الم يركا ا  ،  كدة الخدما، إدارة ال كدة ال يمما، الثقا، ارؽ ال مؿ، األنميط القةيدةا، الكظةل 
  معككذلؾ ركزت ىذه الدراسيت ، كاالل زاـ الكظةل (، ال دالا اال  مي ةا،  ممةا ال طكةر كال  دةد

ككذلؾ ال  رةؼ ، ا ة ةا  مكةف المكارد الب رةا ك بلق يي بب ض الم غةرات األخرلال  رةؼ بإس ر 
  معككذلؾ  رات بيآلثير الم ر با ، باىمةا ال مكةف كم غةر ىيـ كحةكم ا  منظميت األ ميؿ

، ال يم يت، اس خداـ إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا ا  م يالت مخ ملا مثؿ قطيع البنكؾ
كمي  ـ إ داد ىذه الدراسيت ا  ب ض الدكؿ ، قطيع المنظميت المني ةا، رةاال ركيت ال  ي

 األكركبةا كاألمرةكةا.، ال ربةا
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يذه ب ض ا، كلغرض بةيف ك كضةل ميةمةز ىذه الدراسا الحيلةا  ف الدراسيت السيبقا
 المقيرنيت بيدؼ ال كضةل:

، يت األمرةكةا كاألكركبةاال رك  معأ رةت م ظـ الدراسيت السيبقا  من حيث بيئة الدراسة: -1
ال دةد مف الدراسيت ال   أ رةت ا  ب ض الدكؿ ال ربةا ا  م مك ا مف  إلعإضياا 

األردف ا  حةف  ـ إ را  ك نلةذ ىذه الدراسا ا  بةسا البنكؾ ، منظميت األ ميؿ مثؿ الككةت
 اإلسبلمةا ا  قطيع غزة.

ألف  مةل الدراسيت ، اإلسبلمةاكالسبب ة كد ا   نيكؿ مكضكع الدراسا ا  بةسا البنكؾ 
طبقت ا  بةسا ، ال    نيكلت إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا مف حةث بةسا البنكؾ السيبقا

ك رم البيحثا اقر الدراسيت ال     رضت لدراسا إس را ة ةا ال مكةف ا  ، البنكؾ ال  يرةا
، كحةث أف ال يلـ اآلف م  و نيحةا االس ثمير اإلسبلم  كالبنكؾ اإلسبلمةا، البنكؾ اإلسبلمةا

 لذا  ي ت اكرت ىذه الدراسا.

 كضةل  إلعال   ىدات ، اال  يىيت البحثةا لمدراسيت السيبقا ت نك  الدراسة:من حيث ىدف  -2
كدة ال يمما إدارة ال ، م غةرات  دةدة مثؿ اإلبداع اإلدارم  معك حدةد أثر إس را ة ةا ال مكةف 

اةمي قيمت الدراسا الحيلةا ب كضةل كدراسا ، أك السمكؾ اإلبدا   ا  ب ض المنظميت
كأثرىي ا   حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ا  البنكؾ ، إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا

 اإلسبلمةا بقطيع غزة.

ا  ، اسيت السيبقااألسيلةب اإلحميسةا المس خدما ا  الدر  ت ليك  الدراسة:من حيث منيجية  -3
المنيا الكمل  ال حمةم  لمبةينيت ال   سة ـ  م يي مف   معحةف ا  مدت الدراسا الحيلةا 

 مما مف كسيسؿ كأدكات   معثـ  حمةميي إ  ميدان ، مف خبلؿ اإلس بينا، المس قم  منيـ
 كمف ثـ الخركج، الن يسا كاالس ن ي يت ال    خدـ أىداؼ الدراسا إلعإحميسةا لمكمكؿ 

 بم مك ا مف ال كمةيت ال    خدـ أىداؼ البحث ال مم  ب كؿ  يـ.

حةث م غةرات ب ض ، يوجد اختالف في متغيرات الدراسة الحالية والدراسات السابقة -4
إبداع ، ال حمةؿ كالربط  معالقدرة ، األميلا، الدراسيت السيبقا  ي ت كيل يل : حؿ الم كبلت
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كضكح ، الداا ةا، ال مؿ ال مي  ،  لكةض السمطا، كرمالحلز الل، ال اثةر المثيل ، ال يممةف
ا  حةف ، كم ن  ال مؿ، إدارة األزميت، اال ميالت اللي ما، انسةيب الم مكميت، اليدؼ

ارؽ ، الحرةا كاالس قبللةا،  ي ت م غةرات الدراسا الحيلةا كيل يل : الم يركا بيلم مكميت
 اإلن ي ةا كالمسسكلةا اال  مي ةا.، كيراالب ، القكة ال نظةمةا، ال مؿ المدارة ذا ةين 

اس ليدت البيحثا مف  مةل الدراسيت السيبقا، ا  إثرا  ىذه الدراسا، سكا  ا  ال ينب النظرم،  -5
، ككذلؾ ا  ال ينب ال طبةق  ال مم  ،اقد  ـ اح ك يينظران لمكـ الييسؿ مف الم مكميت ال   

ةف الدراسيت السيبقا كالدراسا الحيلةا، كىذا مي كال  يبو ب االخ بلؼالربط كالمقيرنا كبةيف أك و 
 ىذه الدراسا. أثرم
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 الفصل الرابع

 منيجية الدراسة

 مقدمة 4.1

ةػ ـ مػف خبللػو ان ػيز ال ينػب ال طبةقػ  مػف  رسةسػةين     بر مني ةا الدراسا كا  را ا يػي محػكران 
 الدراسا، ك ف طرةقيي ة ـ الحمكؿ  مع البةينيت المطمكبا إل را  ال حمةػؿ اإلحمػيس  لم كمػؿ إلػع
الن ػػػيسا ال ػػػ  ةػػػ ـ  لسػػػةرىي اػػػ  ضػػػك  أدبةػػػيت الدراسػػػا الم  مقػػػا بمكضػػػكع الدراسػػػا، كبيل ػػػيل   حقػػػؽ 

 األىداؼ ال    س ع إلع  حقةقيي. 

الدراسػا، ككػػذلؾ أداة الدراسػػا ك ةنػػا كم  مػل  م بػػلنيا اللممػػ نػػيكؿ ىػذا اللمػػؿ كمػلي حةػث 
 يي كثبي يػػي. كمػػي ة ضػػمف كمػػلين ، كمػػدل مػػدقبنيسيػػي ك طكةرىػػي اككةلةػػ إ ػػدادىيالمسػػ خدما كطرةقػػا 
كاألدكات ال   اس خدم يي ل مػل أداة الدراسا ك قنةنيي،   ممةـا   ابيي البيحثمت لئل را ات ال   قي
لبةينػػػػيت كةن يػػػػ  اللمػػػػؿ بيلم يل ػػػػيت اإلحمػػػػيسةا ال ػػػػ  اسػػػػ خدمت اػػػػ   حمةػػػػؿ ابةينػػػػيت الدراسػػػػا، 

 ةم  كمؼ ليذه اإل را ات. يكاس خبلص الن يسا، كاةم

 يج الدراسةمن 4.2

 خبللو مفاميلمني يلكملةيل حمةمةيلذم ةحيكؿ منا م حقةقاىداايلدراساقيم يلبيحثابيس خد
 حكليي  طرح  كاآلرا  ال  مككني يي بةف كال بلقا، بةيني يي ك حمةؿ، الدراسا مكضكع الظيىرة كمؼ

 . حدثيي ال   كاآلثير   ضمنيي ال   كال ممةيت

"المنيا الذم ةس ع  بانو ال حمةم  الكمل  ياالمن( 100ص:2006، الحمدان (ة رؼ
الراىنا ايك أحد أ كيؿ ال حمةؿ كال لسةر المنظـ  أك، لكمؼ الظكاىر أك األحداث الم يمرة

ك  طمب م راا الم يركةف ، كةقدـ بةينيت  ف خميسص م ةنا ا  الكاقل، لكمؼ ظيىرة أك م كما
 .  مميي ل مل البةينيت"ال   نس كاألكقيتندرسيي  سا كالظكاىر ال  راا  الد
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 وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لممعمومات:

ممػػػيدر  إلػػػع: حةػػػث ا  يػػػت البيحثػػػا اػػػ  م يل ػػػا اإلطػػػير النظػػػرم لمدراسػػػا المصرررادر الثانويرررة .1
كالػػػدكرةيت ، البةينػػيت الثينكةػػػا كال ػػػ    مثػػػؿ اػػػ  الك ػػب كالمرا ػػػل ال ربةػػػا كاأل نبةػػػا ذات ال بلقػػػا

كالبحػػػػث ، كاألبحػػػػيث كالدراسػػػػيت السػػػػيبقا ال ػػػػ   نيكلػػػػت مكضػػػػكع الدارسػػػػا ،كالمقػػػػيالت كال قػػػػيرةر
 كالمطيل ا ا  مكاقل اإلن رنت المخ ملا.

 مل البةينيت األكلةا مف خػبلؿ  إلع: لم يل ا ال كانب ال حمةمةا ل ات البيحثا المصادر األولية .2
ليػػذا الغػػرض، اإلسػػ بينا كػػاداة رسةسػػا لمدراسػػا بيحثػػا بػػإ را  كػػذلؾ قيمػػت ال، مػػممت خمةمػػي ن

مثػػؿ السػػةد:  يسػػد أبػػػك ، مقػػيببلت  خمػػةا مػػل مػػدرا  ب ػػض البنػػكؾ اإلسػػبلمةا اػػ  قطػػيع غػػزة
ككػػذلؾ السػػةد: ةيسػػر السػػي ي   ، اػػرع الرمػػيؿ -مػػدةر  ػػيـ البنػػؾ اإلسػػبلم  اللمسػػطةن ، رمضػػيف

ا   كالسةد: إةييب أبك ةكنس مدةر ال بلقيت ال يما، مف اإلدارة ال يما لمبنؾ الكطن  اللمسطةن 
 البنؾ اإلسبلم  ال رب .

 مجتمع الدراسة 4.3

م  مل الدراسا ة رؼ بانو  مةل ملردات الظيىرة ال ػ  ةدرسػيي البيحػث. كبنػي ن  مػع م ػكما 
اإلدارة ال مةػػي كاإلدارة الكسػػطع  اػػإف الم  مػػل المسػػ يدؼ ة كػػكف مػػف المػػكظلةف اػػ ، الدراسػػا كأىػػداايي

 ( مكظلين كمكظلا.214)    ددىـك البيل، ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة

 عينة الدراسة 4.4

 حةث  ـ  كزةل  ةنا اس طبل ةا ح ميي، ال ةنا ال  كاسةاقيمت البيحثا بيس خداـ طرةقا 
(اس بينا الخ بير اال سيؽ الداخم  كالمدؽ البنيس  كثبيت اإلس بينا. كب د ال اكد مف مدؽ 30)

( 139) ينا  مع م  مل الدراسا كقد  ـ اس رداد(اس ب170) كسبلما اإلس بينا لبلخ بير  ـ  كزةل
 (.81.8%) اس بينا بنسبا
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 أداة اإلستبانة 4.5

إستراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق األىداف " ـ إ داد اس بينا حكؿ
 اإلستراتيجية في البنوك اإلسالمية في قطاع غزة "

 تتكون استبانة الدراسة من ثالث أقسام رئيسية:

اسـ البنؾ، ال مر، ال نس، ) كىك  بيرة  ف الخميسص الدةمغرااةا  ف المس  ةبالقسم األول: 
المس كل ال  مةم ، ال خمص، الحيلا اال  مي ةا،  دد سنكات ال مؿ ا  المسمع الكظةل  

 (.الكظةل  سمعالمُ الحيل ،  دد سنكات ال مؿ ا  قطيع المميرؼ، 

(اقرة، مكزع  24) ، كة ككف مفجية تمكين الموارد البشريةإستراتي بيرة  ف  ككى الثاني:القسم 
 ( م يالت:4)  مع

 ( اقرات.6) كة ككف مف المشاركة بالمعمومات،المجال األول: 

 ( اقرات.6) كة ككف مف ،ية لمعاممينالحرية واالستقاللالمجال الثاني:

 ( اقرات.8) ، كة ككف مفاً دارة ذاتيفرق العمل الم  المجال الثالث: 

 ( اقرات.4) كة ككف مف التنظيمية، ةالرابع: القو جال الم

( 3) ( اقرة، مكزع  مع19) ، كة ككف مفاألىداف اإلستراتيجية بيرة  ف  ككى الثالث:القسم 
 م يالت:

 ( اقرات.6) كة ككف مف االبتكار،المجال األول: 

 ( اقرات.7) كة ككف مف ،اإلنتاجيةالمجال الثاني:

 ( اقرات.6) ، كة ككف مفاالجتماعية المسؤوليةالمجال الثالث: 
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 ـ اس خداـ مقةيس لةكرت الخميس  لقةيس اس  يبيت المبحكثةف للقرات االس بةيف حسب 
 (:4.1)  دكؿ

 ( 4.1)رقم  جدول
 درجات مقياس ليكرت الخماسي

 مكااؽ ب دة مكااؽ محيةد غةر مكااؽ غةر مكااؽ ب دة االس  يبا
 5 4 3 2 1 الدر ا

" كبذلؾ ةككف الكزف النسب  ا  ىذه  غةر مكااؽ ب دة( لبلس  يبا "1) ا الدر ااخ يرت البيحث
 % كىك ة نيسب مل ىذه االس  يبا.21الحيلا ىك

 خطوات بناء اإلستبانة 4.6

"إستراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرىا في تحقيق لم راا قيمت البيحثا بإ داد أداة الدراسا 
كا ب ت البيحثا الخطكات ال يلةا لبني  ، وك اإلسالمية في قطاع غزة"األىداف اإلستراتيجية في البن

 :اإلس بينا

الر كع إل  أىداؼ كارضةيت كأسسما الدراسا لك  ة ـ الربط بةف ىذه األىداؼ كاللرضةيت -1
 كبةف ال ينب ال مم .

     ليدة                                                 الدراسيت السػيبقا ذات المػما بمكضػكع الدراسػا، كاالسػ          اإلدارم ك      األدب      مع        االطبلع  - 2
                                      منيي ا  بني  اإلس بينا كمةيغا اقرا يي.

          اإلسػ بينا    ن                                                       ددان مف أسي ذة ال يم يت كالم راةف اإلدارةةف ا   حدةد أب ػيد    ا      البيحث   ت       اس  ير - 3
  .        كاقرا يي

                                              حدةد الم يالت الرسةسةا ال    مم يي اإلس بينا.- 4

                                     حدةد اللقرات ال    قل  حت كؿ م يؿ. - 5
        ( اقرة.47 )           ( م يالت ك7 )                     األكلةا كقد  ككنت مف                             ـ  ممةـ اإلس بينا ا  مكر يي  - 6
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                                            (مف المحكمػػةف اإلدارةػػةف مػػف أ ضػػي  ىةسػػا ال ػػدرةس      ن محكمػػين   11 )                      ػػـ  ػػرض اإلسػػ بينا  مػػع - 7
                        ( ةبػػػػةف أسػػػػمي  أ ضػػػػي  ل نػػػػا 2 )               . كالممحػػػػؽ رقػػػػـ            يم ػػػػا األزىػػػػر                    اػػػػ  ال يم ػػػػا اإلسػػػػبلمةا، 

         ال حكةـ.
                    حةػػث الحػػذؼ أك اإلضػػياا                                                      اػػ  ضػػك  آرا  المحكمػػةف  ػػـ   ػػدةؿ ب ػػض اقػػرات اإلسػػ بينا مػػف - 8

   (.4 )     رقـ   ؽ           ( اقرة، ممح43 )                                 اإلس بينا ا  مكر يي النييسةا  مع   ر               كال  دةؿ، ل س ق

 اإلستبانةصدق  4.7

، ال ر يكم) مدؽ اإلس بينا ة ن  " أف ةقةس االس بةيف مي كضل لقةيسو"
كمي ةقمد بيلمدؽ " مكؿ االس قمي  لكؿ ال نيمر ال   ة ب أف  دخؿ ا  ، (105ص:2010

بحةث  ككف مليكما لكؿ مف ، ككضكح اقرا يي كملردا يي مف نيحةا ثينةا، ال حمةؿ مف نيحةا
 (.كقد  ـ ال اكد مف مدؽ اإلس بينا بطرةق ةف:59ص:2001،  بةدات كآخركف) ةس خدميي"

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -1

 ا  ةفالم خمم المحكمةف مف  ددنا البيحث ةخ ير أف ىكبمدؽ المحكمةف "ةقمد 
( حةث  ـ  رض 107ص:2010، ال ر يكم) "الدراسا مكضكع الم كما أك الظيىرة م يؿ

، إدارة األ ميؿ م خممةف ا ، محكمين (11)اإلس بينا  مع م مك ا مف المحكمةف  اللت مف
كقد اس  يبت البيحثا آلرا  ، (2) كاإلحمي  ال طبةق  كأسمي  المحكمةف بيلممحؽ رقـ الرةيضةيت

كبذلؾ ، مت البيحثا بإ را  مي ةمـز مف حذؼ ك  دةؿ ا  ضك  المق رحيت المقدماالمحكمةف كقي
 (.4) انظر الممحؽ رقـ -خرج االس بةيف ا  مكر و النييسةا 

 صدق المقياس: -2

 Internal Validity: االتساق الداخمي أوالً 

الذم  ةقمد بمدؽ اال سيؽ الداخم  مدل ا سيؽ كؿ اقرة مف اقرات اإلس بينا مل الم يؿ
كقد قيمت البيحثا بحسيب اال سيؽ الداخم  لئلس بينا كذلؾ مف خبلؿ حسيب ،  ن م  إلةا ىذه اللقرة

 م يمبلت االر بيط بةف كؿ اقرة مف اقرات م يالت اإلس بينا كالدر ا الكمةا لمم يؿ نلسو.
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 لمجاالت " إستراتيجية تمكين الموارد البشرية" نتائج االتساق الداخمي -

 مكةف المكارد  ا"اس را ة ةم يؿ ( م يمؿ االر بيط بةف كؿ اقرة مف اقرات 4.2)  دكؿةكضل 
بةف أف م يمبلت االر بيط المبةنا دالا  ند مس كل م نكةا كالذم ةُ ، " كالدر ا الكمةا لمم يؿالب رةا
0,05 =α ،.كبذلؾ ة  بر الم يؿ ميدؽ لمي كضل لقةيسو 

 (4.2) ر قم جدول
فقرة من فقرات مجال " إستراتيجية تمكين الموارد البشرية " والدرجة الكمية معامل االرتباط بين كل 

 لممجال

 الفقرة ـ

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 (

S
ig

). 

: المشاركة بالمعموماتأوال    

1.  
ةػػػ ـ م ػػػيركا  مةػػػل ال ػػػيممةف بيلم مكمػػػيت  ػػػف ن ػػػيط كأىػػػداؼ البنػػػؾ 

 ب كؿ  يـ.
.800 *0.000 

2.  
ال ػػيممةف اػػ  البنػػؾ ن ة ػػا الم ػػيركا الل يلػػا اػػ   لػػدليلةػػا   كلػػد ثقػػا  
 الم مكميت.

.773 *0.000 

3.  
  ػػةل الم ػػيركا بيلم مكمػػيت اػػ  البنػػؾ إمكينةػػا  يلةػػا ل حدةػػد م ػػيالت 

 ال يممةف. لدلالقكة كالض ؼ 
.724 *0.000 

4.  
  مػػعة م ػػل البنػػؾ ببنةػػا  كنكلك ةػػا  يلةػػا  مكػػف ال ػػيممةف مػػف ال  ػػرؼ 

 ت المطمكبا إلن يز أ ميليـ.كياا الم مكمي
.624 *0.000 

5.  
  مػػػػؼ بةسػػػػا ال مػػػػؿ بيلبنػػػػؾ ب ػػػػكاةر كسػػػػيسؿ كقنػػػػكات كأسػػػػيلةب  ػػػػداؽ 

 م مكميت م نك ا ككاضحا.
.730 *0.000 

6.  
ة ػػيرؾ ال ػػيممكف اػػ   كضػػةل ك حسػػةف الم مكمػػيت الم ػػكارة  ػػف بةسػػا 

 ال مؿ كطبة  و لم مبل .
.816 *0.000 
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 الفقرة ـ
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 (

S
ig

). 

: الحرية واالستقالليةثانيا    

1.  
لم ػػػػيممةف كخيمػػػػا  االحرةػػػػا كاالسػػػػ قبللةمبػػػػدأ   مػػػػع ؤكػػػػد إدارة البنػػػػؾ 

كىػػـ ال ػػيممةف الػػذةف ةككنػػكف مبي ػػرة ، )ال ػػيممةف اػػ  الخطػػكط األميمةػػا
 مف ال مرؼ ا  المكاقؼ ال دةدة. ( ا  مكا يا الزبيسف

.601 *0.000 

 0.000* 878.  حمؿ المسؤكلةا   يه أ ميليـ.  مع   ل إدارة البنؾ ال يممةف   .2

 0.000* 713. ة حمؿ كؿ مكظؼ المسؤكلةا الكيمما   يه أ ميلو.  .1

 0.000* 695.  د ـ إدارة البنؾ مميرسا كؿ ارد لمبلحةي و المخكلا لو.  .2

3.  
 قػػػـك إدارة البنػػػؾ ب قػػػدةـ  مػػػكر كاضػػػل ك ػػػيمؿ لم مػػػؿ  يركػػػا اليػػػيمش 

 األكبر لم يممةف لم نلةذ.
.908 *0.000 

4.  
ف  ػػػف م طمبػػػيت إن ػػػيزىـ أل مػػػيليـ بحرةػػػا  نػػػيقش إدارة البنػػػؾ ال ػػػيممة

  يما.
.488 *0.003 

5.  
لم ػػػػيممةف كخيمػػػػا  االحرةػػػػا كاالسػػػػ قبللةمبػػػػدأ   مػػػػع ؤكػػػػد إدارة البنػػػػؾ 

كىػػـ ال ػػيممةف الػػذةف ةككنػػكف مبي ػػرة ، )ال ػػيممةف اػػ  الخطػػكط األميمةػػا
 مف ال مرؼ ا  المكاقؼ ال دةدة. ( ا  مكا يا الزبيسف

.601 *0.000 

 0.000* 878.  حمؿ المسؤكلةا   يه أ ميليـ.  معلبنؾ ال يممةف    ل إدارة ا  .6

دارة ذاتيا  : فرق العمل الم  ثالثا    

 0.002* 505. ةك د ا  البنؾ ارؽ  مؿ م خمما إلن يز المييـ الةكمةا.  .1

 0.000* 666. ال مؿ باسمكب اللرةؽ.  مع   ل إدارة البنؾ ال يممةف   .2

 0.000* 751.  نظةمةا م  ددة. مس كةيتل مؿ مف  قـك إدارة البنؾ ب  كةؿ ارؽ ا  .3

 0.000* 822. ا خيذ القرارات الم  مقا ب مميي.  مع   بر ارؽ ال مؿ قيدرة   .4

5.  
 خضل ارؽ ال مؿ ل درةب مكثؼ كم دم قبػؿ قةيميػي بيلميػيـ المككمػا 

 ليي. 
.692 *0.000 

 0.000* 721. ةم ـز  مةل أ ضي  اللرةؽ ب نلةذ القرارات.  .6
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ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 (

S
ig

). 

 0.000* 676. مسي لا  مةل أ ضي  اللرةؽ  ف الن ة ا النييسةا لم مؿ. ة ـ  .7

 0.000* 648. ة  يكف  مةل ال يممةف ا  اللرةؽ مل قيسد اللرةؽ.   .8

: القوة التنظيميةرابعا    

1.  
لػذلؾ ، كثةػر  دد المكظلةف الذةف ةحممكف نلس  نكاف كظةل ػ  بيلبنػؾ

 .ة ـ ال نياس بةف المكظلةف لم مةز ا  م يليـ
.768 *0.000 

2.  
لػػػذلؾ ، ة ػػػغؿ  ػػػدد مػػػكظلةف كثػػػر كظػػػيسؼ أ مػػػ  مػػػف كظةل ػػػ  بيلبنػػػؾ
 ةس   المكظؼ لبل  ييد لنةؿ الكظيسؼ األ مع مف كظةل و.

.842 *0.000 

3.  
 أخػػػرل  سػػػل مػػػدة خبػػػرة المكظػػػؼ اػػػ  البنػػػؾ الحػػػيل  لم مػػػؿ اػػػ  بنػػػكؾ 

م مك ػا الميػيرات كالخبػرات   مػعبنػي ن ، داخؿ قطػيع غػزة أك امسػطةف
 اك سبيي خبلؿ  ممو ا  البنؾ الحيل . ال  

.418 *0.011 

4.  
ة  رؾ المكظؼ ا   دة دكرات  درةبةػا م خممػا بيل مػؿ الممػرا  

 ا  دكؿ م قدما.
.715 *0.000 

 . α=0,05االر بيط داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا  *
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 لمجاالت " األىداف اإلستراتيجية" نتائج االتساق الداخمي -

" اإلس را ة ةا ؼ"األىدام يؿ مؿ االر بيط بةف كؿ اقرة مف اقرات ( م ي4.3)  دكؿةكضل 
 α= 0,05م نكةا  كالذم ةبةف أف م يمبلت االر بيط المبةنا دالا  ند مس كل، كالدر ا الكمةا لمم يؿ

 كبذلؾ ة  بر الم يؿ ميدؽ لمي كضل لقةيسو.

 (4.3) رقم جدول
 ىداف اإلستراتيجية " والدرجة الكمية لممجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " األ

 الفقرة ـ

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

الرت
ل

 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 (

S
ig

). 

: االبتكارأوالً   
 0.000* 700. ة ركز اى ميـ إدارة البنؾ ب قدةـ خدميت ممراةا  دةدة.   .1

2.  
ة ركز اى ميـ إدارة البنؾ ب حسةف ك طكةر مي ىك قيسـ مف خدميت 

 ممراةا.
.719 *0.000 

 0.000* 830. البحث  ف أسكاؽ  دةدة ألن ط يي. إلع  س   إدارة البنؾ  .3

4.  
  يػػػ ـ إدارة البنػػػؾ بيل كسػػػل اػػػ  اسػػػ خداـ ميػػػيرات كأن ػػػطا حدةثػػػا

 .........(.، كيأل م ا)
.689 *0.000 

 0.000* 767.  ي ـ إدارة البنؾ بيب كير أسيلةب حدةثا ل ذب  مبل   دد.  .5

6.  
بمػػي ة ػػزز ، ل ػػاثةر اػػ  سػػمكؾ ال مػػبل  كقػػةميـ حػػيكؿ إدارة البنػػؾ ا
  زاةد  دد ال مبل . 

.843 *0.000 

: اإلنتاجيةثانيا    

 0.004* 473.  بحث إدارة البنؾ  ف طرؽ   ظةـ ال كاسد مف رأس الميؿ الم يح.  .1

 0.000* 781.   ظةـ االن ليع مف ال مؿ.  معال اكةد  إلع س   إدارة البنؾ   .2

 0.000* 795.  ظػػةـ االن لػػيع كاالسػػ ليدة مػػف  إلػػعىمةػػا كبةػػرة  ػػكلع إدارة البنػػؾ أ  .3
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 ........(، الكداسل، النقدةا) المدخبلت

4.  
 ي ـ إدارة البنؾ بيألاراد ال يممةف لمي ليـ مف دكر كبةػر كميػـ اػ  

 رال مس كل اإلن ي ةا.
.761 *0.000 

5.  
 قكـ إدارة البنؾ بإ داد  خطةط دقةؽ لمكاردىي الب رةا بمػي ةسػي د 

ممػي ،  حقةؽ ال كازف بةف م طمبيت ال مػؿ كسةيسػيت ال ػدرةب  مع
 إن ي ةا اللرد.  معةن كس 

.593 *0.000 

6.  
ةسػػػػيىـ المح ػػػػكم الم مكمػػػػي   ك كنكلك ةػػػػي الم مكمػػػػيت اػػػػ  راػػػػػل  

 اإلن ي ةا. 
.510 *0.002 

 0.031* 344.  قدـ الحكااز كالمكياتت دكر كبةر ا   حسةف إن ي ةا ال يممةف.  .7

المسؤولية االجتماعية: ثالثا    

1.  
 ضػػػػل إدارة البنػػػػؾ ضػػػػمف أكلكةي يػػػػي  ػػػػكاةر اػػػػرص م سػػػػيكةا اػػػػ  

 ال  ةةف.
.834 *0.000 

2.  
، ال يم ػيت)  س ع إدارة البنؾ ل طكةر  بلقي يي مل الم  مل مثػؿ

 .........(.، ال م ةيت ال  يكنةا، المس  لةيت
.439 *0.008 

 0.001* 548. ةما .األربيح قم  مع   بر نسبا الضراسب الملركضا   .3

4.  
، لم يم ػػػػػػػػيت) اػػػػػػػ   ػػػػػػػػكاةر الػػػػػػػد ـ المػػػػػػػػيدم  سػػػػػػػيىـ إدارة البنػػػػػػػػؾ

 ....(.، الخةرةا ال م ةيت، المس  لةيت
.761 *0.000 

5.  
 راػػل الضػػػكابط كال  مةمػػيت المػػػيدرة  ػػف سػػػمطا النقػػد اللمسػػػطةنةا 

 مف مس كل ال مؿ الممرا  بمكرة داسما.
.487 *0.004 

6.  
ل يممةف كم يكميـ كة  بػر ذلػؾ ميػـ اػ   ي ـ اإلدارة ال مةي بيمـك ا

 رال مس كل  مكةف ال يممةف. 
.835 *0.000 

 . α=0,05االر بيط داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا  *
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 Structure Validityالبنائي: الصدق ثانياً 

ة  بر المدؽ البنيس  أحد مقيةةس مدؽ األداة الذم ةقةس مدل  حقؽ األىداؼ ال    رةد 
ار بيط كؿ م يؿ مف م يالت الدراسا بيلدر ا الكمةا للقرات  لكةبةف مد، إلةيي األداة الكمكؿ

 اإلس بينا.

( أف  مةل م يمبلت االر بيط ا   مةل م يالت اإلس بينا دالا إحميسةين 4.4) ةبةف  دكؿ
 لقةيسو. تكبذلؾ ة  بر  مةل م يالت اإلس بينا ميدقو لمي كض ،α= 0,05 ند مس كل م نكةا 

 (4.4)رقم  جدول
 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة

 معامل بيرسون المجال
 لالرتباط

القيمة 
 ( (.Sigاالحتمالية

 0.000* 705. .الم يركا بيلم مكميت

 0.000* 683. .ةا لم يممةفالحرةا كاالس قبلل

 0.000* 804. .دارة ذا ةين ارؽ ال مؿ المُ 

 0.002* 516. .لقكة ال نظةمةاا

 0.000* 953. .إستراتيجية تمكين الموارد البشرية

 0.000* 867..االب كير

 0.000* 924. .اإلن ي ةا

 0.000* 790. .المسؤكلةا اال  مي ةا

 0.000* 940. األىداف اإلستراتيجية.

 . α=0,05االر بيط داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا *
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 Reliabilityنة ثبات اإلستبا4.8 
 هو"يقصد م اتعدةكطتبيقهأعيدإذاالنكرئجنفساالسكتبيرنيعطيأنتبثتبرتاإلسكتبرنة

" إلع أم در ا ة ط  المقةيس قرا ات م قيربا : كةقمد بو أةضين ، (2010:97، ال ر يكم) "مككرلية
س مرارة و  ند  كر  ار اس خدامو ا   ند كؿ مرة ةس خدـ اةيي، أك مي ى  در ا ا سيقو كانس يمو كا 

 (. 44ص:2002، القحطين ) أكقيت مخ ملا"

ألفا  لمعام خبلؿ:كقد  حققت البيحثا مف ثبيت اس بينا الدراسا مف 
 :Cronbach's Alpha Coefficientكرونباخ

ككينت الن يسا كمي ى  مبةنا ، اس خدمت البيحثا طرةقا أللي كركنبيخ لقةيس ثبيت اإلس بيناك 
 (.4.5) ا   دكؿ

 (4.5)رقم  جدول
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.918 0.842 6 .الم يركا بيلم مكميت

 0.904 0.817 6 .لةا لم يممةفالحرةا كاالس قبل

 0.915 0.838 8 .دارة ذا ةين ارؽ ال مؿ المُ 

 0.830 0.689 4 .القكة ال نظةمةا

 0.927 0.860 24 .إستراتيجية تمكين الموارد البشرية

 0.924 0.854 6.االب كير

 0.851 0.724 7 .اإلن ي ةا

 0.868 0.753 6 .المسؤكلةا اال  مي ةا

 0.943 0.889 19 األىداف اإلستراتيجية.

 0.964 0.928 43 فقرات اإلستبانة معاً جميع 

 ب لم يمؿ أللي كركنبيخالمدؽ الذا   = ال ذر ال ربة   المك *
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( أف قةمػػا م يمػػؿ أللػػي كركنبػػيخ مر ل ػػا لكػػؿ 4.5) كاضػػل مػػف الن ػػيسا المكضػػحا اػػ   ػػدكؿ
(. ككػذلؾ 0.928) ( بةنمي بمغت ل مةل اقػرات اإلسػ بينا0.889, 0.689) م يؿ حةث   راكح بةف

 مةػػل بمغػػت ل بةنمػػي(0.943، 0.830) قةمػػا المػػدؽ الػػذا   مر ل ػػا لكػػؿ م ػػيؿ حةػػث   ػػراكح بػػةف
 ( كىذا ة نع أف م يمؿ الثبيت مر لل.0.964) اقرات اإلس بينا

( قيبمػػا لم كزةػػل. 4) رقػػـ كبػػذلؾ  كػػكف اإلسػػ بينا اػػ  مػػكر يي النييسةػػا كمػػي ىػػ  اػػ  الممحػػؽ
اسػػػ بينا الدراسػػػا ممػػػي ة  ميػػػي  مػػػع ثقػػػا  يمػػػا بمػػػحا ك كػػػكف البيحثػػػا قػػػد  اكػػػدت مػػػف مػػػدؽ كثبػػػيت 

 ا كاإل يبا  مع أسسما الدراسا كاخ بير ارضةي يي.اإلس بينا كمبلحة يي ل حمةؿ الن يس

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة 4.9

 Statistical Package ـ  لرة  ك حمةؿ اإلس بينا مف خػبلؿ برنػيما ال حمةػؿ اإلحمػيس  

for the Social Sciences (SPSS). 

 Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي

الخ بػير مػي إذا K-S))Kolmogorov-Smirnov Testسػمرنكؼ-ر ككلم ػكركؼاخ بػي  ـ اس خداـ
 (.4.6) ا   دكؿككينت الن يسا كمي ى  مبةنا ، كينت البةينيت   بل ال كزةل الطبة   مف  دمو

 (4.6) رقم جدول
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

 ((.Sigالقيمة االحتمالية المجال
 0.273 . رةاإس را ة ةا  مكةف المكارد الب

 0.320 األىداؼ اإلس را ة ةا.

 0.611 جميع مجاالت اإلستبانة

مس كل مف  أكبر(.Sig) ( أف القةما االح ميلةا4.6) مف الن يسا المكضحا ا   دكؿ ة ضل
0الداللػػػا  .05  سػػػة ـ  حةػػػث، ة بػػػل ال كزةػػػل الطبة ػػػ  يػػػذه الم ػػػيالتكبػػػذلؾ اػػػإف  كزةػػػل البةينػػػيت ل

 س خداـ االخ بيرات الم ممةا لئل يبا  مع ارضةيت الدراسا. ا
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 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 لكمؼ  ةنا الدراسا.(:Frequencies & Percentages) النسب المسكةا كال كرارات -1

 .الم كسط الحسيب  كالم كسط الحسيب  النسب  -2

 يت اقرات اإلس بينا.(، لم راا ثبCronbach's Alpha) اخ بير أللي كركنبيخ -3
مػػي إذا كينػػت  لم راػػا K-S) ): Kolmogorov-Smirnovسػػمرنكؼ-اخ بػػير ككلم ػػكركؼ -4

 .البةينيت   بل ال كزةل الطبة   مف  دمو

( لقةػيس در ػا االر بػيط: Pearson Correlation Coefficient) م يمػؿ ار بػيط بةرسػكف -5
 ػػـ اسػػ خدامو لحسػػيب اال سػػيؽ . كقػػد ةقػػـك ىػػذا االخ بػػير  مػػع دراسػػا ال بلقػػا بػػةف م غةػػرةف

 كال بلقا بةف الم غةرات.، الداخم  كالمدؽ البنيس  لئلس بينا

م كسػط در ػا االسػ  يبا قػد ( لم راا مػي إذا كينػت T-Test) ا  حيلا  ةنا كاحدة Tاخ بير  -6
أـ زادت أك قمػػت  ػػف ذلػػؾ. كلقػػد  ػػـ اسػػ خدامو لم اكػػد مػػف 3الحةػػيد كىػػ   در ػػا كمػػمت إلػػع

 ؿ اقرة مف اقرات اإلس بينا.داللا الم كسط لك

( لم راػػا مػػي إذا كػػيف Independent Samples T-Test) اػػ  حيلػػا  ةن ػػةف Tاخ بػػير  -7
 ذات داللا إحميسةا بةف م مك  ةف مف البةينيت المس قما.  تىنيؾ اركقي

( لم راػا One Way Analysis of Variance) ANOVAاخ بير  حمةؿ ال بيةف األحػيدم  -8
 قيت ذات داللا إحميسةا بةف ثبلث م مك يت أك أكثر مف البةينيت.مي إذا كيف ىنيؾ ارك 
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 امسالفصل الخ

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 مقدمة 5.1

كذلؾ مف خبلؿ ،  حمةؿ البةينيت كاخ بير ارضةيت الدراساة ضمف ىذا اللمؿ  رضين ل
اإل يبا  ف أسسما الدراسا كاس  راض أبرز ن يسا اإلس بينا كال    ـ ال كمؿ إلةيي مف خبلؿ  حمةؿ 

اسـ البنؾ، ال مر، )ال   ا  ممت  معك ، لممبحكثةف ةاالخميسص الدةمغراااقرا يي، كالكقكؼ  مع 
ال نس، المس كل ال  مةم ، ال خمص، الحيلا اال  مي ةا،  دد سنكات ال مؿ ا  المسمع 

لذا  ـ إ را  ، (سم  الكظةل الكظةل  الحيل ،  دد سنكات ال مؿ ا  قطيع المميرؼ، المُ 
 ـ اس خداـ برنيما الرـز  ذ، إالدراسا اس بيناالم يل يت اإلحميسةا لمبةينيت الم  م ا مف 

ال   سة ـ  رضيي ، لمحمكؿ  مع ن يسا الدراسا( SPSS) اإلحميسةا لمدراسيت اال  مي ةا
 ك حمةميي ا  ىذا اللمؿ. 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص الديمغرافية 5.2

  :                   الخميسص الدةمغرااةاكاؽ  لخميسص  ةنا الدراسا كاةمي ةم   رض

 عينة الدراسة حسب اسم البنكوزيع ت -

 (5.1) رقم جدول
 عينة الدراسة حسب اسم البنكتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد اسم البنك
 24.5 34 البنؾ اإلسبلم  ال رب 

 41.7 58 البنؾ اإلسبلم  اللمسطةن 

 33.8 47 البنؾ الكطن  اإلسبلم 

 100.0 139 المجموع
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ة ممػػػكف اػػػ  البنػػػؾ  مػػػف  ةنػػػا الدراسػػػا(% 24.5) ب و( أف مػػػي نسػػػ5.1) ة ضػػػل مػػػف  ػػػدكؿ
ة ممػػكف (% (33.8ة ممػػكف اػػ  البنػػؾ اإلسػػبلم  اللمسػػطةن ، بةنمػػي ( %41.7، )اإلسػػبلم  ال ربػػ 

 ا  البنؾ الكطن  اإلسبلم .

  ،                                                                                     لسػر البيحثػػا ىػػذا ال كزةػػل ل ةنػػا الدراسػػا مػػف خػػبلؿ ان  ػػير اػػركع لكػػؿ بنػػؾ مػػف البنػػكؾ السػػيبقا
          أمػي البنػؾ   ،                                        ارع اػ  مدةنػا غػزة كاآلخػر اػ  مدةنػا خػينةكنس  ،                ال رب  لو ار يف                  حةث البنؾ اإلسبلم 
  ،       الرمػػػيؿ  ،      النمػػػر  ،       بػػػيل بل                                           ( اػػػركع كىػػػ  من  ػػػرة كيل ػػػيل : اإلدارة ال يمػػػا4 )                   الػػػكطن  اإلسػػػبلم  امػػػو

     ح ػػع                                    ( اػػركع من  ػػرة اػػ  قطػػيع غػػزة مػػف ال ػػميؿ 7 )               اللمسػػطةن  امػػو                  أمػػي البنػػؾ اإلسػػبلم   ،        خػػينةكنس
            أكبر  ػدد مػف       مع                      لذلؾ اس حكذ ىذا البنؾ   ،                               بر بنؾ إسبلم  مف حةث  دد اللركع      كىك أك  ،       ال نكب

  ،        خػينةكنس  ،                                 أمػي ارك ػو ايػ   ن  ػر كيل ػيل : غػزة  ،                                           اإلس بينيت خبلؿ ال كزةػل الػذم قيمػت بػو البيحثػا
      النمر  ،    رال  ،         النمةرات  ،          دةر البمل  ،        بيلةي

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 (5.2)رقم جدول
 دراسة حسب العمرعينة التوزيع 

 النسبة المئوية % العدد العمر
 33.1 46 سنا 30أقؿ مف 

 38.8 54 سنا 40أقؿ مف  -30مف 

 20.9 29 سنا 50أقؿ مف  -40مف 

 7.2 10 سنا ااكثر 50

 100.0 139 المجموع

 30أ مػػيرىـ أقػػؿ مػػف  %(مػػف  ةنػػا الدراسػػا33.1) ( أف مػػي نسػػب و5.2) ة ضػػل مػػف  ػػدكؿ
 44%(   ػػراكح أ مػػيرىـ مػػف 20.9) سػػنا، 40أقػػؿ مػػف  -30كح أ مػػيرىـ مػػف %   ػػرا38.8، سػػنا
 سنا ااكثر. 50%(أ ميرىـ7.2) سنا، بةنمي 50أقؿ مف  –سنا 
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                                                           (  كزةل ال ةنا حسب ال مر باف ىنيؾ مي ةقػيرب ثمػث المػكظلةف ىػـ 5.2 )              ة ضل مف  دكؿ
                    البنػػػكؾ، كحداثػػػا بػػػركز                ُ              كىػػػذا مػػػي ةمكػػػف ُةػػػرد لحداثػػػا  يػػػد  ،                   مػػػي دكف الثبلثػػػةف  ػػػيـ  ،              مػػػف اسػػػا ال ػػػبيب

   اػ    ،        بيل ػبيب         االى مػيـ      مػع                                                            ال خمميت البنكةػا اػ  ال يم ػيت البنكةػا اػ  ال يم ػيت بػةف ال ػبيب 
   أف      إلع            كىذامي ة ةر   ،                     سنا  لكؽ نسبا ال بيب  40       أقؿ مف -30      مف سف          ال مرةا      اللسا       نسبا        حةف أف

                    كىػك مػي ةػدحض اكػرة أف   ،   ةػر                                  اللسا ال مرةا الثينةا إف  يز ال  ب     لدل                          ىنيلؾ   بث ك مسؾ بيلكظيسؼ 
       أقػؿ مػف -40                     اػ  حػةف أف اللس ػةف مػف   ،                           ن اللسػيت ال ػبيبةا األمػغر  مػران       مع                    البنكؾ اإلسبلمةا  ركز 

                              ك كدىي اػ  البنػكؾ كضػمف المػكارد       مع                       سنا ااكثر ميزالت  حياظ   50                  كاللسا ال مرةا مف   ،    سنا  50
                       كىػ  نسػبا لةسػت بيلضػسةما   ،  ((27%                                                      الب رةا المك كدة كبنسبا ا ضحت مف ال دكؿ بانيػي مػي  قػيرب

                                            رسخ الكيكلا ضمف المكارد الب رةا ال يمما .     إلع      ك  ةر 

                                 ( ال ػػ  أ ػػيرت لك ػػكد اػػركؽ ذات داللػػا 2011 )                      ن               كىػػك مػػي ال ة لػػؽ  زةسةػػين مػػل دراسػػا نسػػميف
             لم غةػػر ال مػػر         ػػزل                                                           اػػ  اسػػ  يبيت أاػػراد ال ةنػػا حػػكؿ ال مكػػةف ك بلق ػػو بيإلبػػداع اإلدارم          إحمػػيسةا

      (  دـ 2008 )                    ن               ىذا كقد أظيرت أةضين دراسا المبةضةف  ،  (41-50 )                 ل ةنا مف األ مير             لميلل أاراد ا
      ككػذلؾ   ،                                                لم غةر ال مر كىك مي ال ة لؽ مل ن يسا دراس ني ىذه        زل                           ك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا 
       لم غةػػػر         ػػػزل                                 بػػػاف ىنػػػيؾ  لػػػيكت اػػػ  آرا  المبحػػػكثةف   ،  (2006 )                              أظيػػػرت دراسػػػا القرةػػػك   كال نػػػزم

                      ضل ن يسا ذلؾ ال ليكت.       كلـ  ك   ،      ال مر

             لم غةػػػر ال مػػػر         ػػػزل                        ن ( ك ػػػكد اػػػركؽ دالػػػا إحمػػػيسةين 2006 )                                ىػػػذا كقػػػد أظيػػػرت دراسػػػا الزةػػػدانةةف
                                                       لميلل ال مكةف اإلدارم كىك مي ة سؽ مل ن يسا دراس ني ىذه.
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 عينة الدراسة حسب المستوى التعميميتوزيع  -

 (5.3) رقم جدول
 يعينة الدراسة حسب المستوى التعميمتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد المستوى التعميمي
 21.6 30 دراسيت  مةي

 70.5 98 بكيلكرةكس

 7.9 11 دبمـك

 100.0 139 المجموع

ةحممػػػػػكف در ػػػػػا  %(مػػػػػف  ةنػػػػػا الدراسػػػػػا70.5) ( أف مػػػػػي نسػػػػػب و5.3) ة ضػػػػػل مػػػػػف  ػػػػػدكؿ
. ةحممكف در ا( %7.9) %( ةحممكف در ا الدراسيت ال مةي، بةنمي(21.6، البكيلكرةكس  الدبمـك

                            ( مػف ال ةنػا ممػف ةحممػكف در ػا 70% )          مػي ةقػيرب     إلػع         ال  مةمػ           المسػ كل                      ة ةر  كزةل ال ةنا حسب 
                اةمي ةمثؿ أمحيب   ،                                                                       البكيلكرةكس كىـ  بيرة  ف ال يممةف ا  الكظيسؼ ال يدةا ا  البنكؾ اإلسبلمةا

                  س رغبا ىذه البنػكؾ            كىذا مي ة ك  ،                  ( مف أاراد ال ةنا21% )                               ال  مةم  دراسيت  مةي مي نسب و         المس كل
              ممػػي ةخلػػؼ  ػػػنيـ   ،          بكػػيلكرةكس        بمسػػ كل                                                  اػػ  أف  كػػكف در ػػا  اىةػػؿ ال ػػيممةف اػػ  الكظػػيسؼ ال يدةػػا 

                                            أمي الدراسيت ال مةي اي  بنسبا مبلسما لمكظػيسؼ   ،                                                أ بي  الركا ب ال يلةا ال   ب طمبيي المؤىؿ األ مع
              كىػػذا مػػي ة لػػؽ  ،           ممػػ  أ مػػ                              كال ػػ    طمػػب خبػػرة أ مػػ  كمؤىػػؿ  ،                               ال مةػػي اػػ  اإلدارة كرؤسػػي  األقسػػيـ

                                  ن                   كال     ةر لك ػكد اػركؽ دالػا إحمػيسةين ل مػكرات المبحػكثةف   ،  (2006 )        ن                     زةسةين مل دراسا الزةدانةةف
          ال  مةم .         المس كل       لم غةر         زل               لم مكةف اإلدارم 
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 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس-

 

 (5.4)رقم  جدول
 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع 

بة المئوية %النس العدد الجنس  

 71.2 99 ذكر

 28.8 40 أنثع

 100.0 139 المجموع

 البػػػيق  ذكػػػكر، بةنمػػػي %(مػػػف  ةنػػػا الدراسػػػا(71.2( أف مػػػي نسػػػب و 5.4) ة ضػػػل مػػػف  ػػػدكؿ
 %( إنيث.28.8)

                                         ألف بةسػا البنػكؾ اإلسػبلمةا اػ  قطػيع غػزة ةيػةمف   ،                                           لسر البيحثػا ار لػيع نسػبا الػذككر اػ  ال ةنػا
                              ا  حةف  دد المكظلةف الذككر اػ    ،                               ةث ب ض اللركع ةككف بيي مكظل ةف ح  ،                     مةيي ال نمر الذكرم
                                                         كىذا مي ةق رب مف النسب اإلحمػيسةا ل ميلػا المػرأة اػ  الم  مػل   ،       ( مكظؼ15 )                   البنؾ نلسو ة  يكز

  ( 18.2%                                                                ، حةػػػػث بمغػػػػت نسػػػػبا مسػػػػيىما المػػػػرأة اللمسػػػػطةنةا اػػػػ  القػػػػكة ال يممػػػػا حػػػػكال )         اللمسػػػػطةن 
                                   مميرسػػػا األ مػػػيؿ ال ػػػ  ةك ػػػد بيػػػي اح كػػػيؾ       مػػػع               دةيـ قػػػدرة أ مػػػ          الػػػذككر لػػػ    أف     كمػػػي  ،  (%70      مقيبػػػؿ)

                                  كمػػػي لػػػدةيـ ىػػػيمش ا  مػػػي   أكسػػػل لبنػػػي    ،                                           مبي ػػػر بػػػيل ميكر كم يبيػػػا ب ػػػض الم ػػػكبلت الم قػػػدة
  ،                                      ن         كقػػد دخػػؿ الػػذككر سػػكؽ ال مػػؿ البنكػػ  مبكػػران  ػػف اإلنػػيث  ،                                بلقػػيت   ػػبةؾ ك ػػربةط مػػل مسػػسكلةيـ

   ل.                                      كبيل يل  اك سبكا خبرات أكسل ك بلقيت أكس
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 عينة الدراسة حسب التخصصتوزيع  -

 (5.5) رقم جدول
 عينة الدراسة حسب التخصصتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد التخصص
 43.9 61 محيسبا

 22.3 31 إدارة أ ميؿ

 4.3 6 اق ميد

 15.8 22  مـك ميلةا كممراةا

 10.1 14 حيسكب

 3.6 5 أخرل

 100.0 139 المجموع

  خممػػيـ محيسػػبا، (مػػف  ةنػػا الدراسػػا%(43.9( أف مػػي نسػػب و 5.5) ة ضػػل مػػف  ػػدكؿ
%(  خممػػػػيـ  مػػػػـك (15.8%(  خممػػػػيـ اق مػػػػيد، 4.3) ( خممػػػػيـ إدارة أ مػػػػيؿ،22.3%)

 %( خمميـ غةر ذلؾ.(3.6%(  خمميـ حيسكب، بةنمي (10.1ميلةا كممراةا، 

  ،        ة أ مػػػيؿ     إدار   ،       محيسػػػبا )                                                           لسػػػر البيحثػػػا ار لػػػيع  ػػػدد المػػػكظلةف مػػػف ال خممػػػيت ال ممةػػػا مثػػػؿ
                                 حةػػث بةسػػا ال مػػؿ الممػػرا   سػػ ك ب أف   ،                         كىػػذه  خممػػيت كمةػػا ال  ػػيرة  ،                     ك مػػـك ميلةػػا كممػػراةا(

                                   اػ  حػةف  ػي   خمػص الحيسػكب اػ  المر بػا   ،                                      المكظلةف مف حمما ىذه ال خمميت ال ممةا      ةككف
                                                     كذلػػؾ ألف كػػؿ بنػػؾ سػػكا  إسػػبلم  أك   ػػيرم ةسػػ ك ب أف ةكػػكف مػػف   ،  (10.1% )               الخيمسػػا بنسػػبا
                                                                       و ميندسػػػةف حيسػػػكب ك قنةػػػةف مػػػةينا لمػػػةينا كم يب ػػػا األ يػػػزة ال كنكلك ةػػػا كأنظمػػػا          ضػػػمف مكظلةػػػ
                   كم ظميػي  خممػيت مثػؿ   ،       ن                                       كأخةران  ػي ت ال خممػيت األخػرل اػ  المر بػا السيدسػا  ،              الرقيبا لمبنؾ
                                                      .... الػػػخ. كىػػػؤال  المػػػكظلةف ةح مػػػكف كظػػػيسؼ مثػػػؿ كظػػػيسؼ داسػػػرة   ،            بلقػػػيت  يمػػػا  ،              المغػػػا ال ربةػػػا

                         ة مكف أاػراد  ةنػا الدراسػا      ح ع     ن                                 كأةضين ار ليع نسبا  خمميت كمةا ال  يرة   ،    كذا                 ال بلقيت ال يما كى
                                           مف إدراؾ كا بيت كم طمبيت كظيسليـ كأ ميليـ.
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 عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع  -

 ( 5.6)رقم  جدول
 عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعيةتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد الحالة االجتماعية
 14.4 20 أ زب

 84.2 117 م زكج

 1.4 2 مطمؽ

 100.0 139 المجموع
حيل يـ اال  مي ةا  مف  ةنا الدراسا(%14.4) ( أف مي نسب و5.6) ة ضل مف  دكؿ

 مطمؽ. (%1.4) م زكج، بةنمي (%(84.2، أ زب

كى  نسبا  يلةا ، (84%) ك لسر البيحثا ذلؾ باف نسبا المكظلةف الم زك ةف ا  ال ةنا كيف
م زك ةف كىك مي ة كس حيلا مف االس قرار ا  الكظةلا الغةر ( مف المكظلةف 14%) مقيبؿ
إال أف ىذا ، المكظلا ال دةدة أال  ككف م زك ا  معبيلرغـ مف أف البنكؾ ال قمةدةا    رط ، البنكةا

نسبا الم زك ةف ضمف  ا  رال       ن  زةسةي   كىك مي ةسيىـ، البنكؾ اإلسبلمةا ال رط غةر مك كد ا 
 ال ةنا .
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 عينة الدراسة حسب عدد سنوات العمل في المسمى الوظيفي الحاليتوزيع  -

 (5.7) رقم جدول
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات العمل في المسمى الوظيفي الحاليتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات العمل في المسمى الوظيفي الحالي
 38.1 53 سنكات 5أقؿ مف 

 34.5 48 سنكات 10مف  أقؿ -5مف 

 14.4 20 سنا 15أقؿ مف  -10مف 

 12.9 18 سنا ااكثر 15

 100.0 139 المجموع

أ يبكا أف  دد سنكات  %(مف  ةنا الدراسا38.1) ( أف مي نسب و5.7) ة ضل مف  دكؿ
 10أقؿ مف  -5%(  راكح مف (34.5سنكات، 5خبر يـ ا  المسمع الكظةل  الحيل  أقؿ مف 

سنا  15%(سنكات خبر يـ (12.9سنا، بةنمي  15أقؿ مف  -10%(  راكح مف 14.4) سنكات،
 ااكثر.

أف النسبا األكبر  إلع( ة ةر 38%) ار ليع نسبا سنكات الخبرة األدنع كىـ لسر البيحثا 
أقسيـ البنكؾ ا  السنكات   كسل، كىذا ة زم ألكثر مف سبب منيي، ىـ مف حدةث  ال يد بيلبنكؾ

ككذلؾ حداثا  يد ب ض ، لضغط  مةيي إبيف قدكـ السمطا ك حكؿ الركا ب  مةييب د زةيدة ا األخةرة
ممي أ يح ،      ن                                                      كأةضي   كار ال خمميت ال ممةا الممراةا مل  طكر أقسيـ ال يم يت، اركع البنكؾ

  معكذلؾ ل خلةض نسبا اإلنليؽ ، أ داد أكبر مف حدةث  الخبرة بغرض  درةبيـ اس قطيب، لمبنكؾ
المكظلةف ال دد ا  ال  يط  مل  لدلككذلؾ لك كد مركنا ،                ن بط بيلخبرة أةضي  ال    ر ، الركا ب

ضغكط ال مؿ كاالس  يبا لمسسكلةيـ خبلؿ ال مؿ أكثر مف ذكم الخبرة ال يلةا الذةف ةركا بانلسيـ 
 ال يممةف . لدلكىني ةا   ال مكةف  بر   زةز الخبرة كبنيسيي ، كلي ة  يلةا قد  لكؽ كلي ة مسسكلةيـ

ك كد اركؽ دالا  إلع( ال   أ يرت 2006)                 ن                    مي ال ة لؽ  زةسةي  مل دراسا الزةدانةةف كىذا
 لم غةر الخبرة لميلل الخبرة.    زل       ن إحميسةي  
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 عينة الدراسة حسب عدد سنوات العمل في قطاع المصارفتوزيع  -

 (5.8) رقم  جدول
 عينة الدراسة حسب عدد سنوات العمل في قطاع المصارفتوزيع 

العمل في قطاع المصارف عدد سنوات  النسبة المئوية % العدد 
 30.9 43 سنكات 5أقؿ مف 

 30.2 42 سنكات 10أقؿ مف  -5مف 

 14.4 20 سنا 15أقؿ مف  -10مف 

 24.5 34 سنا ااكثر 15

 100.0 139 المجموع

سنكات  مميـ ا  قطيع  %(مف  ةنا الدراسا(30.9( أف مي نسب و 5.8) ة ضل مف  دكؿ
سنكات،  10أقؿ مف -5%(   راكح سنكات  مميـ مف 30.2، )سنكات 5قؿ مف المميرؼ أ

 سنا ااكثر. 15%( سنكات  مميـ (24.5سنا، بةنمي  15أقؿ مف  -10%(   راكح مف (14.4

كأف البنكؾ اإلسبلمةا ، ىذه الن يسا بير ليع نسبا ال بيب ا  البنكؾ اإلسبلمةا  لسر البيحثا
، سنا ااكثر( اي  اسا المدرا  15) بيس ثني  اسا، كقطيع غزة                  ن          ظيرت كأن ات حدةثي  ا  امسطةف
، حةث ىذه اللسا قد   نقؿ ا  منيمب كثةرة مف بنؾ آلخر، حةث  مثؿ م ظـ البنكؾ اإلسبلمةا

كىذا ة ن  ، برة كاس ا ا  م يؿ ال مؿ الممرا كىذه اللسا  ح ؿ منيمب حسيسا كىـ أمحيب خ
ال ة كس اركؽ ذات داللا إحميسةا لميلل لمميرؼ أف زةيدة  دد سنكات ال مؿ ا  قطيع ا

ال     ةر ل دـ ك كد اركؽ ذات داللا ، (2008) ال مكةف كىذا مي ة لؽ مل دراسا المبةضةف
كىك مي ال ، م غةر الخبرة الكظةلةال   زلالسمكؾ اإلبدا     معإحميسةا ألثر ال مكةف اإلدارم 

لك كد اركؽ دالا إحميسةا ل مكرات المبحكثةف ( ال     ةر 2006) ة لؽ مل دراسا الزةدانةةف
 لم غةر الخبرة.   زللم مكةف اإلدارم 
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  عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفيتوزيع  -

 (5.9)رقم  جدول
 عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفيتوزيع 

 النسبة المئوية % العدد المستوى الوظيفي
 46.0 64 مكظؼ 

 5.8 8 مدةر ارع

 8.6 12 مراقب

 30.2 42 رؤسي  أقسيـ

 5.8 8 مدةر

 3.6 5 نيسب مدةر

 100.0 139 المجموع

 

%(مػػػػف  ةنػػػػا الدراسػػػػا مسػػػػميىـ الػػػػكظةل  (46.0( أف مػػػػي نسػػػػب و 5.9) ة ضػػػل مػػػػف  ػػػػدكؿ
%( مػػػػػػدةر، (5.8%( رؤسػػػػػػي  أقسػػػػػػيـ، (30.2%( مراقػػػػػػب، 8.6) %(مػػػػػػدةر اػػػػػػرع،(5.8مكظػػػػػػؼ ،

 نيسب مدةر.  مسميىـ الكظةل ( (3.6%بةنمي

           ( مػف رؤسػي  30%   ، )                              ( مف المكظلةف كى  النسبا األكبر46% )        ( نسبا5.9 )         ير  دكؿ  ةظ
          ػدد أكبػر       مػع                                                 طبة ا ال قسةـ اإلدارم ا  ال مؿ الممػرا  الػذم ة  مػد      إلع            كىك مي ة ةر   ،       األقسيـ

               كمػي   كػس نسػبا  ،                        خدمػا الزبػيسف ب ػكؿ مبي ػر      مػع                                        مف المكظلةف الذةف ة ممكف ا  كظػيسؼ    مػد 
                                                          كسل أقسيـ البنػكؾ لمق ضػةيت  كسػل األقسػيـ ن ة ػا زةػيدة الطمػب      إلع  ،       األقسيـ            ( مف رؤسي %30 )

       اػ  حػةف   ،                          كزةػيدة الكظػيسؼ اػ  الم  مػل  ،                                                   مف قبؿ الزبيسف كنيكض الم  مػل كار بػيط حي  ػو بػيلبنكؾ
                           كىػذا مػي ة لػؽ م دراسػا األمةػر   ،                                                              أف المراكز اإلدارةا  ق ض  أ داد أقؿ بكثةر لغػرض اإلدارة كالرقيبػا

                                                  أىمةػػا اال مػػيؿ كال قسػػةـ بػػةف مخ مػػؼ المسػػ كةيت اإلدارةػػا      إلػػع          ال ػػ    ػػةر   ،  (2008 )        الرسػػكؿ     ك بػػد 
                                                                             كال نظةمةا ك اي مةا ارةؽ ال مؿ ا  قةيس أثر ال مكةف ا  كمةيت  يم ا القيدسةا. 
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 تحميل فقرات اإلستبانة5.3 

 كسط در ا لم راا مي إذا كينت م ل ةنا كاحدةTل حمةؿ اقرات اإلس بينا  ـ اس خداـ اخ بير
 أـ ال.3در ا الحةيد كى   إلعاالس  يبا قد كممت 

حسػب مقةػيس لةكػرت  كىػ   قيبػؿ در ػا الحةػيد 3م كسط در ػا اإل يبػا ةسػيكم  :الفرضية الصفرية
 المس خدـ.

 .3م كسط در ا اإل يبا ال ةسيكم  :الفرضية البديمة

ضػػةا المػػلرةا اللر ( اإنػػو ال ةمكػػف راػػض 0.05أكبػػر مػػف  Sig) Sig > 0.05إذا كينػت 
كةكػػكف اػػ  ىػػذه الحيلػػا م كسػػط آرا  األاػػراد حػػكؿ الظػػيىرة مكضػػل الدراسػػا ال ةخ مػػؼ  كىرةػػين  ػػف 

( اةػػ ـ راػػض اللرضػػةا 0.05أقػػؿ مػػف Sig) Sig < 0.05أمػػي إذا كينػػت ، 3در ػػا الحةػػيد كىػػع 
الحةػػيد در ػػا  ػػف آرا  األاػػراد ةخ مػػؼ  كىرةػػين المػػلرةا كقبػػكؿ اللرضػػةا البدةمػػا القيسمػػا بػػاف م كسػػط 

كاػػ  ىػػذه الحيلػػا ةمكػػف  حدةػػد مػػي إذا كػيف م كسػػط اإل يبػػا ةزةػػد أك ةػػنقص بمػػكرة  كىرةػػا ، 3كىػع 
كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ قةمػػا االخ بػػير اػػإذا كينػػت قةمػػا االخ بػػير مك بػػا ام نػػيه أف  .3در ػػا الحةػػيد كىػػع 

 الم كسط الحسيب  لئل يبا ةزةد  ف در ا الحةيد كال كس محةل.
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 ة تمكين الموارد البشرية"تحميل فقرات "إستراتيجي

 " المشاركة بالمعموماتأوال: تحميل فقرات مجال "

در ا  إلعلم راا مي إذا كينت م كسط در ا االس  يبا قد كممت  T ـ اس خداـ اخ بير 
 (.4.16) الن يسا مكضحا ا   دكؿ أـ ال.  3الحةيد كىع

 (5.10) رقم جدول
 "قرة من فقرات مجال " المشاركة بالمعموماتلكل ف(.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ي  
ساب

الح
ط 
وس

لمت
ا

بي
نس
ال

بار 
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
S

ig
).

 

يب
ترت
ال

 

1.  
ةػػػػ ـ م ػػػػيركا  مةػػػػل ال ػػػػيممةف بيلم مكمػػػػيت  ػػػػف 

 ن يط كأىداؼ البنؾ ب كؿ  يـ.
4.19 83.88 19.00 *0.000 1 

2.  
يممةف اػػ  البنػػؾ ن ة ػػا ال ػػ لػػدل  كلػػد ثقػػا  يلةػػا 

 الم يركا الل يلا ا  الم مكميت.
4.12 82.45 16.87 *0.000 2 

3.  

  ػػػػةل الم ػػػػيركا بيلم مكمػػػػيت اػػػػ  البنػػػػؾ إمكينةػػػػا 
 لػػػػػػدل يلةػػػػػػا ل حدةػػػػػػد م ػػػػػػيالت القػػػػػػكة كالضػػػػػػ ؼ 

 ال يممةف.
4.09 81.73 17.15 *0.000 3 

4.  

ة م ل البنؾ ببنةا  كنكلك ةا  يلةا  مكف ال يممةف 
كياػػػػػا الم مكمػػػػػيت المطمكبػػػػػا  مػػػػػع مػػػػػف ال  ػػػػػرؼ 

 إلن يز أ ميليـ.
4.00 80.00 13.85 *0.000 4 

5.  
  مؼ بةسا ال مؿ بيلبنػؾ ب ػكاةر كسػيسؿ كقنػكات 

 كأسيلةب  داؽ م مكميت م نك ا ككاضحا.
4.00 80.00 15.87 *0.000 4 

6.  
ة يرؾ ال يممكف ا   كضةل ك حسةف الم مكمػيت 

  .الم كارة  ف بةسا ال مؿ كطبة  و لم مبل
3.97 79.41 14.53 *0.000 6 

  0.000* 22.50 81.25 4.06 جميع فقرات المجال معاً  

0* الم كسط الحسيب  داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا  .05 . 
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 ( ةمكف اس خبلص مي ةم :5.10) مف  دكؿ

   ت  ف ن يط كأىداؼ ة ـ م يركا  مةل ال يممةف بيلم مكميلملقرة األكلع "الم كسط الحسيب
( أم أف الم كسط الحسيب  5الدر ا الكمةا مف ) 4.19البنؾ ب كؿ  يـ" ةسيكم 

لذلؾ  0.000( سيكم Sig.)القةما االح ميلةاكأف 19.00قةما االخ بير، %83.88النسب 
0   بر ىذه اللقرة دالا إحميسةين  ند مس كل داللا  .05  ، سط ممي ةدؿ  مع أف م ك

كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف 3در ا الحةيد كىع در ا االس  يبا ليذه اللقرة قد زاد  ف 
 قبؿ أاراد ال ةنا  مع ىذه اللقرة. 

   ة يرؾ ال يممكف ا   كضةل ك حسةف الم مكميت الم كارة لملقرة السيدسا "الم كسط الحسيب
لحسيب  النسب  أم أف الم كسط ا3.97 ف بةسا ال مؿ كطبة  و لم مبل  ةسيكم 

لذلؾ  0.000( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 14.53قةما االخ بير ، 79.41%
0   بر ىذه اللقرة دالا إحميسةين  ند مس كل داللا  .05  ، ممي ةدؿ  مع أف م كسط

ااقا مف مك  كىذا ة ن  أف ىنيؾ3در ا الحةيد كىع در ا االس  يبا ليذه اللقرة قد زاد  ف 
 قبؿ أاراد ال ةنا  مع ىذه اللقرة. 

  كأف الم كسط الحسيب  ، 4.06ب كؿ  يـ ةمكف القكؿ باف الم كسط الحسيب  ةسيكم
( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 22.50قةما االخ بير، %81.25النسب  ةسيكم 

لا " داؿ إحميسةين  ند مس كل دالبالمعمومات ة"المشاركم يؿ لذلؾ ة  بر  0.000
0 .05  ، ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذا الم يؿ ةخ مؼ  كىرةين  ف

 كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع اقرات ىذا الم يؿ. 3در ا الحةيد كىع

يط "ة ـ م يركا  مةل ال يممةف بيلم مكميت  ف ن  حمكؿ اللقرة األكل  ك  زك البيحثا
ألىمةا كحسيسةا ال مؿ ا  القطيع الممرا  ، المر با األكل   مع". كأىداؼ البنؾ ب كؿ  يـ

مدادىـ بكؿ الم مكميت ، كالبنكؾ كخيما البنكؾ اإلسبلمةا                                                      لذلؾ ال بد مف م يركا ال يممةف كا 
ال يممةف  كبيل يل  إطبلع، أ ـ  كؿ  معكالقةيـ بيلمييـ المككما ليـ ، ك مةز أ ميليـ البلزما إل ميـ

 كبيل يل  لميلل  حقةؽ أىداؼ البنؾ.، الم مكميت ال   ةح ي كنيي لميلل البنؾ  مع
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كلكف  ي ت اقرة" ة يرؾ ال يممكف ا   كضةل ك حسةف الم مكميت الم كارة  ف بةسا ال مؿ 
حةث ىنيؾ م مكميت ال ةس طةل ال يممكف  كضةحيي ، كطبة  و لم مبل " ا  المر با السيدسا

بذلؾ ةم ا ال يممكف لمسؤاؿ مف مدراسيـ المبي رةف ل كضةل ، ل دـ ك كد  ليمةؿ لدةيـ، لم مبل 
، كىذا ة  بر مف أسرار ال مؿ الممرا  بسبب حسيسةا ب ض الم مكميت ا  البنكؾ  يما، المكرة

 كالبنكؾ اإلسبلمةا خيما.

  زةز  ( كال   أكدت  مع2011) نسميفكا لقت ىذه الن يسا مل ب ض الدراسيت كدراسا 
إ يحا اللرص أميـ ال يممةف لمم يركا   معك   ةل البنكؾ ، كاإلبداع لم يممةف، م يالت ال مكةف

زةيدة االى ميـ بم يالت ال مكةف ا  ال يم يت   معككذلؾ ، بيلم مكميت  ف طبة ا ال مؿ
 كمي أظيرت دراسا، ككذلؾ دقا كسر ا كمكؿ الم مكميت ال   ةح ي يي ال يممةف، اللمسطةنةا

          ن                      كأكمت أةضي  بضركرة زةيدة االى ميـ ، ( أىمةا م يركا ال يممةف بيلم مكميت2010) الرقب
 بحي يت ال يممةف ال خمةا كال ممةا.

أف  طبةؽ إس را ة ةا  مكةف ال يممةف ةبدأ   مع( 2008) كميلل، كمي أكدت دراسا زكرةي
 يليـ.الم مكميت الم يحا لدةيـ  ف طبة ا أ م لكال حقؽ مف مد، بيل يممةف

أىمةا الم يركا  إلعىذا كة كد سبب اال ليؽ بةف الدراسا الحيلةا كالدراسيت المذككرة أ بله 
بيلم مكميت ا   مكةف ال يممةف لمي   كمو مف  د ةـ لم يممةف لم راا مييـ أ ميليـ ك ليمةؿ مييـ 

يدة اي مةا كىذا مي ةسي د ا  زة، أاضؿ ك و  معممي ةد ـ إبدا يـ كأداسيـ أل ميليـ ، ال مؿ
 ال مكةف ا  د ـ زةيدة إن ي ةا ال يممةف ك كةليـ مل مييميـ الكظةلةا.
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 " يةالحرية واالستقاللتحميل فقرات مجال "  :ثانيا
در ػا الحةػيد لم راا مي إذا كينت م كسط در ا االسػ  يبا قػد كمػمت  T ـ اس خداـ اخ بير 

 (.5.11) الن يسا مكضحا ا   دكؿ أـ ال.3كىع 
 (5.11) رقم ولجد

 "يةالحرية واالستقالللكل فقرة من فقرات مجال "(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال

 الفقرة م
بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 (

S
ig

).
 

يب
لترت

ا
 

1.  

 االحرةػػػا كاالسػػػ قبللةمبػػػدأ   مػػػع ؤكػػػد إدارة البنػػػؾ 
، يممةف ا  الخطػكط األميمةػالم يممةف كخيما ال 

كىػػـ ال ػػيممةف الػػذةف ةككنػػكف مبي ػػرة اػػ  مكا يػػا )
 مف ال مرؼ ا  المكاقؼ ال دةدة. ( الزبيسف

3.71 74.20 8.97 *0.000 5 

2.  
 حمػؿ المسػؤكلةا   مع   ل إدارة البنؾ ال يممةف 

   يه أ ميليـ.
4.09 81.87 18.40 *0.000 3 

3.  
  ػػػػػػيه ة حمػػػػػػؿ كػػػػػػؿ مكظػػػػػػؼ المسػػػػػػؤكلةا الكيممػػػػػػا 

 أ ميلو.
4.29 85.90 21.00 *0.000 1 

4.  
 ػػػػد ـ إدارة البنػػػػؾ مميرسػػػػا كػػػػؿ اػػػػرد لمػػػػبلحةي و 

 المخكلا لو.
4.10 82.01 16.20 *0.000 2 

5.  
 قػػػػـك إدارة البنػػػػؾ ب قػػػػدةـ  مػػػػكر كاضػػػػل ك ػػػػيمؿ 

 لم مؿ  يركا الييمش األكبر لم يممةف لم نلةذ.
3.66 73.19 8.53 *0.000 6 

6.  
مةف  ف م طمبيت إن ػيزىـ  نيقش إدارة البنؾ ال يم
 أل ميليـ بحرةا  يما.

3.77 75.44 10.46 *0.000 4 

  0.000* 19.33 78.80 3.94 جميع فقرات المجال معاً  

0* الم كسط الحسيب  داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا  .05 . 
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 ( ةمكف اس خبلص مي ةم :5.11) مف  دكؿ

   ة حمؿ كؿ مكظؼ المسؤكلةا الكيمما   يه أ ميلو " ةسيكم "لثيلثاالملقرة الم كسط الحسيب
قةما االخ بير ، %85.90( أم أف الم كسط الحسيب  النسب 5الدر ا الكمةا مف ) 4.29

لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا إحميسةين  0.000( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 21.00
0 ند مس كل داللا  .05  ، ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه اللقرة قد زاد

 كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع ىذه اللقرة. 3در ا الحةيد كىع  ف 
   قـك إدارة البنؾ ب قدةـ  مكر كاضل ك يمؿ لم مؿ  يركا لملقرة الخيمسا "الم كسط الحسيب 

، %73.19أم أف الم كسط الحسيب  النسب  3.66ةسيكم الييمش األكبر لم يممةف لم نلةذ"
لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا 0.000( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 8.53قةما االخ بير

0إحميسةين  ند مس كل داللا  .05  ، ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه
كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع  3 در ا الحةيد كىعاللقرة قد زاد  ف 

 ىذه اللقرة.
  كأف الم كسط الحسيب  ، 3.94ب كؿ  يـ ةمكف القكؿ باف الم كسط الحسيب  ةسيكم

( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 19.33قةما االخ بير ، %78.80النسب  ةسيكم 
داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا "  الحرية واالستقالليةلذلؾ ة  بر م يؿ "  0.000

0 .05  ، ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذا الم يؿ ةخ مؼ  كىرةين  ف
كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع اقرات ىذا 3در ا الحةيد كىع 

 الم يؿ. 

  معالكيمما   يه أ ميلو"  حمكؿ اقرة " ة حمؿ كؿ مكظؼ المسؤكلةا البيحثا   زكك 
ا  حةف  ي ت اقرة"  قكـ إدارة البنؾ ب قدةـ  مكر كاضل ك يمؿ لم مؿ  يركا ، المر با األكل 

بدأ م  معكمي  ي ت اقرة "  ؤكد إدارة البنؾ ، الييمش األكبر لم يممةف لم نلةذ" ا  المر با السيدسا
كىذا ةؤكد أف ، مةا" ا  المر با الخيمساالحرةا كاالس قبللةا كخيما ال يممةف ا  الخطكط األمي

حةث  قـك ،                                                                 ُ أىمةا الحرةا كاالس قبللةا ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة كيف م كسطي   مس كل
، إدارة البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة ب كضةل كسيسؿ كطرؽ كأسيلةب ال مؿ كال  يمؿ مل ال مبل 
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اي  ال   ط  ، ليـ آلةيت ال نلةذ ب كؿ مطمؽكال   رؾ ، كخيما ال يممةف ا  الخطكط األميمةا
ميمةا كخيما ا  المكاقؼ الحرةا كاالس قبللةا الكيمما مف ال مرؼ بحرةا لم يممةف ا  الخطكط األ

كضركرات الرقيبا كال مؿ ضمف النظـ ، كة كد السبب ا  ذلؾ لحسيسةا ال مؿ الممرا ، ال دةدة
كالدقا ، ا ال مؿ كاب  يد المكظؼ  ف المكضك ةال دـ  خمة، كالقكانةف المنظما لم مؿ الممرا 

بحةث  ككف ىكامش ال مؿ كالمييـ المحددة كغةر مل كحا لبل  ييدات ، أك المميلل ال خمةا
 ال خمةا.

  مع( ال   أكدت 2010) كا لقت ىذه الن يسا مل ب ض الدراسيت السيبقا كدراسا النكاؿ
، كخيما ا  المكاقؼ ال دةدة كالطيرسا، ا  ال مؿ أىمةا الحرةا كاالس قبللةا لم يممةف ا  ال مرؼ

كا  ميد البنكؾ ال  يرةا ا  الككةت ثقياا ، الم يركا ا  ا خيذ القراراتكأكمت ىذه الدراسا ب كسةل 
كأف  ككف ىذه الثقياا مسيندة إلس را ة ةا البنكؾ نحك ال مكةف ،  نظةمةا    مد الركح ال مي ةا

 كدا ما ليي. 
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 " فرق العمل المدارة ذاتياً رات مجال " ثالثا: تحميل فق
كىع در ا الحةيد  إلعلم راا مي إذا كينت م كسط در ا االس  يبا قد كممت T ـ اس خداـ اخ بير 

 (5.12) الن يسا مكضحا ا   دكؿ أـ ال.3
 (5.12) رقم جدول

 "ذاتيافرق العمل المدارة لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال

 الفقرة م
بي
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ط 
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لمت
ا
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1.  
ةك ػػػد اػػػ  البنػػػؾ اػػػرؽ  مػػػؿ م خممػػػا إلن ػػػيز 

 المييـ الةكمةا.
4.05 81.01 15.11 *0.000 5 

2.  
ال مػػؿ باسػػمكب   مػػع  ػػ ل إدارة البنػػؾ ال ػػيممةف 

 اللرةؽ.
4.22 84.32 21.47 *0.000 1 

3.  
 قػػػػػػػـك إدارة البنػػػػػػػؾ ب  ػػػػػػػكةؿ اػػػػػػػرؽ ال مػػػػػػػؿ مػػػػػػػف 

 مس كىيت  نظةمةا م  ددة.
3.92 78.42 13.29 *0.000 7 

4.  
ا خػػػػيذ القػػػػرارات   مػػػػع   بػػػػر اػػػػرؽ ال مػػػػؿ قػػػػيدرة 

 الم  مقا ب مميي.
3.96 79.28 14.85 *0.000 6 

5.  
 خضػػل اػػرؽ ال مػػؿ ل ػػدرةب مكثػػؼ كم ػػدم قبػػؿ 

 قةيميي بيلمييـ المككما ليي. 
3.90 77.99 12.18 *0.000 8 

 4 0.000* 17.13 81.58 4.08 ةم ـز  مةل أ ضي  اللرةؽ ب نلةذ القرارات.  .6

7.  
ةػػ ـ مسػػي لا  مةػػل أ ضػػي  اللرةػػؽ  ػػف الن ة ػػا 

 النييسةا لم مؿ.
4.09 81.73 16.93 *0.000 3 

8.  
ة  ػػػػػيكف  مةػػػػػل ال ػػػػػيممةف اػػػػػ  اللرةػػػػػؽ مػػػػػل قيسػػػػػد 

 اللرةؽ. 
4.12 82.45 16.87 *0.000 2 

  0.000* 23.71 80.85 4.04 رات المجال معاً جميع فق 

0* الم كسط الحسيب  داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا  .05 . 
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 ( ةمكف اس خبلص مي ةم :5.12) مف  دكؿ

   ال مؿ باسمكب اللرةؽ"   مع   ل إدارة البنؾ ال يممةف "الثينةالملقرة الم كسط الحسيب
قةما ، %84.32( أم أف الم كسط الحسيب  النسب 5كمةا مف الدر ا ال) 4.22ةسيكم 
لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا  0.000( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 21.47االخ بير

0إحميسةين  ند مس كل داللا  .05  ، ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه
كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع 3ىع  ف در ا الحةيد ك اللقرة قد زاد 
 ىذه اللقرة. 

   خضل ارؽ ال مؿ ل درةب مكثؼ كم دم قبؿ قةيميي لملقرة الخيمسا "الم كسط الحسيب 
قةما ، %77.99أم أف الم كسط الحسيب  النسب  3.90بيلمييـ المككما ليي " ةسيكم

لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا  0.000 سيكم (Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 12.18االخ بير
0إحميسةين  ند مس كل داللا  .05  ، ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه

كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع 3 ف در ا الحةيد كىع اللقرة قد زاد 
 ىذه اللقرة. 

 كأف الم كسط الحسيب  ، 4.04 كسط الحسيب  ةسيكم ب كؿ  يـ ةمكف القكؿ باف الم
( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 23.71قةما االخ بير، %80.85النسب  ةسيكم 

 ند مس كل داللا  إحميسةين  " داؿفرق العمل المدارة ذاتياً لذلؾ ة  بر م يؿ " 0.000
0 .05  ،  ف الم يؿ ةخ مؼ  كىرةين  يبا ليذاممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس 

 كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع اقرات ىذا3در ا الحةيد كىع 
 الم يؿ. 

  معال مؿ باسمكب اللرةؽ"   معحمكؿ اقرة "    ل إدارة البنؾ ال يممةف البيحثا  ك  زك
         ن                         ارة ذا ةي  ا  البنكؾ اإلسبلمةا بقطيع أىمةا ارؽ ال مؿ المد  مع دؿ كىذه الن ة ا ، المر با األكل 

، ال مؿ بإسمكب اللرةؽ  معأف إدارة البنكؾ اإلسبلمةا بقطيع غزة    ل   معكىذا مي ةؤكد ، غزة
ا  حةف  ي ت اقرة "  خضل ارؽ ال مؿ ،  حقةؽ األىداؼ بكلي ة كاي مةا  معحةث ىذا ة مؿ 
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ض ؼ   معكىذا ةؤكد ، ا  المر با الثيمنال درةب مكثؼ كم دم قبؿ قةيميي بيلمييـ المككما ليي" 
 ال مؿ ا  البنكؾ اإلسبلمةا بقطيع  زة. ارؽ ال درةب المقدـ أل ضي 

ك ا   ا  سةيؽ ال  ربا ، أف الخبرة ا  البنكؾ  راكمةا إلعكةبدك أف ض ؼ ال درةب ة كد 
ف ال درةب ا  حةف أ، ال ممةا أكثر بكثةر ممي  ا   مف ال درةب ضمف دكرات أك  درةب  قمةدم

كىك مي ةق ض   رؾ المكظؼ ،  يل الك ح يج لمكقت كال يد ، ضمف دكرات  ممةا مكملا لمبنكؾ
كىك مي ال ة نيسب مل بةسا ال مؿ الممرا  ال   ال   رؾ لممكظؼ أم ، ل ممو كان غيلو بيل درةب

قا ذات ( ال     ةر لك كد  بل2011) كىك مي ة لؽ مل دراسا نسميف،  ز  مف الكقت ل رؾ مييمو
( ال   2010) كمي ال   لؽ ىذه الدراسا مل دراسا  رةقيت، داللا إحميسةا بةف ال مكةف كال درةب

ال لكةر ا  منظميت األ ميؿ بغرض  مس كلرال  إلع  ةر ألىمةا ك كد براما  درةبةا  يدؼ 
ل     ةر ( ا2009) ا  حةف أف ىذه الن ة ا ال   لؽ مل دراسا الم ين  كار ةدة، اإلبداع الخبلؽ

م كسط مف  بمس كلأف  دـ  بن  خطط كاضحا لم درةب ىك أحد أسبيب   كر ال يممةف  إلع
 ال مكةف اإلدارم.

الخبرة ال ممةا   معطبة ا البنكؾ ال      مد  إلعاالخ بلؼ كذلؾ ة كد السبب ا  
ب كؿ  المحؾ كال درةب مف خبلؿ ال  يمؿ مل ال ممةيت الممراةا  معالممراةا مف خبلؿ ال مؿ 

        ُ                                                              كال   ال ة م ف ال درةب مف خبلؿ الدكرات ا   ليمةميي ال   قد ةككف ليي طيبل ، مبي ر
المييرات   معال درةب  إلعأمي اال ليؽ ايك ة كد ، الخمكمةا ا  حيالت ال مؿ الممرا 
كىك مي ة  يبو ، مييـ ال مؿ ا  سةيؽ المييـ الدار ا  معالم  يبيا ال    ق ض   درةب المكظلةف 

 .أخرلال درةب ا  مؤسسيت  مل

كالذم ، ضركرة ال مؿ بإسمكب اللرةؽ  مع( ال   أكدت 2010) كمي  ي ت دراسا النكاؿ
ا خيذ القرارات الل يلا بمي   معكأف ىذه اللرؽ ليي القدرة ،  حقةؽ األىداؼ بكلي ة كاي مةا  معة مؿ 

 ك حقةؽ أىدااو.، ة بل ـ مل مممحا البنؾ

( ال    ي ت أىـ  كمةي يي بضركرة ال مؿ ال مي   2008) ةم     ُ                 كأةضي   ي ت دراسا ال م
 ليـ. المككما كلرةؽ إلن يز األ ميؿ ك سيةؿ المييـ
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 "القوة التنظيمية: تحميل فقرات مجال "رابعا

در ا  إلعلم راا مي إذا كينت م كسط در ا االس  يبا قد كممت T ـ اس خداـ اخ بير 
 (.5.13)  دكؿ الن يسا مكضحا ا  أـ ال.3الحةيد كىع 

 (5.13) رقم جدول
 "القوة التنظيميةلكل فقرة من فقرات مجال "(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال

 الفقرة م
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 (
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g
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يب
ترت
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1.  
 ػػػػػػدد المػػػػػػكظلةف الػػػػػػذةف ةحممػػػػػػكف نلػػػػػػس  نػػػػػػكاف 

لػػػػذلؾ ةػػػػ ـ ال نػػػػياس بػػػػةف ، كثةػػػػر نػػػػؾكظةل ػػػػ  بيلب
 المكظلةف لم مةز ا  م يليـ.

3.72 74.39 7.78 *0.000 3 

2.  
ة ػػػػغؿ  ػػػػدد مػػػػكظلةف كثػػػػر كظػػػػيسؼ أ مػػػػ  مػػػػف 

لػػذلؾ ةسػػ   المكظػػؼ لبل  يػػيد ، كظةل ػػ  بيلبنػػؾ
 لنةؿ الكظيسؼ األ مع مف كظةل و.

3.88 77.55 11.98 *0.000 2 

3.  

م مؿ   سل مدة خبرة المكظؼ ا  البنؾ الحيل  ل
، داخػػؿ قطػػيع غػػزة أك امسػػطةف أخػػرلاػػ  بنػػكؾ 

م مك ػػػػا الميػػػػيرات كالخبػػػػرات ال ػػػػ    مػػػػعبنػػػػي ن 
 اك سبيي خبلؿ  ممو ا  البنؾ الحيل .

4.04 80.72 15.06 *0.000 1 

4.  
ة ػػػػػػػػ رؾ المكظػػػػػػػػؼ اػػػػػػػػ   ػػػػػػػػدة دكرات  درةبةػػػػػػػػا 
 م خمما بيل مؿ الممرا  ا  دكؿ م قدما.

3.45 68.91 4.22 *0.000 4 

  0.000* 12.72 75.43 3.77 لمجال معاً جميع فقرات ا 

0* الم كسط الحسيب  داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا  .05 . 
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 ( ةمكف اس خبلص مي ةم :5.13) مف  دكؿ

   سل مدة خبرة المكظؼ ا  البنؾ الحيل  لم مؿ ا  بنكؾ "الثيلثالملقرة الم كسط الحسيب  
م مك ا المييرات كالخبرات ال   اك سبيي   معبني ن ، ةفداخؿ قطيع غزة أك امسط أخرل

( أم أف الم كسط 5الدر ا الكمةا مف ) 4.04خبلؿ  ممو ا  البنؾ الحيل " ةسيكم 
( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 15.06قةما االخ بير، %80.72الحسيب  النسب 

0 لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا إحميسةين  ند مس كل داللا 0.000 .05  ، ممي ةدؿ  مع
كىذا ة ن  أف ىنيؾ 3 ف در ا الحةيد كىع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه اللقرة قد زاد 
 مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع ىذه اللقرة. 

   ة  رؾ المكظؼ ا   دة دكرات  درةبةا م خمما بيل مؿ لملقرة الراب ا "الم كسط الحسيب
، %68.91أم أف الم كسط الحسيب  النسب  3.45دكؿ م قدما " ةسيكم الممرا  ا 
لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا  0.000( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 4.22قةما االخ بير

0إحميسةين  ند مس كل داللا  .05  ، ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه
كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع 3ر ا الحةيد كىع  ف داللقرة قد زاد 
 ىذه اللقرة.

  كأف الم كسط الحسيب  ، 3.77ب كؿ  يـ ةمكف القكؿ باف الم كسط الحسيب  ةسيكم
( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 12.72قةما االخ بير، %75.43النسب  ةسيكم 

0 ند مس كل داللا  إحميسةين  " داؿيميةالقوة التنظلذلؾ ة  بر م يؿ " 0.000 .05  ،
 ف در ا الحةيد الم يؿ ةخ مؼ  كىرةين  ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذا

 الم يؿ.  كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع اقرات ىذا3كىع 

، ا  البنكؾ اإلسبلمةا بقطيع غزة كبةر مةاالقكة ال نظة مس كلك  زك البيحثا ذلؾ إلع أف 
داخؿ قطيع غزة أك  أخرلحةث  ي ت اقرة "  سل مدة خبر   ا  البنؾ الحيل  لم مؿ ا  بنكؾ 

كمةا المييرات كالخبرات ال   ةك سبيي المكظلةف   معكىذا ةدؿ ، األكل  ا  المر با، امسطةف"
لةف كثر كظيسؼ أ م  مف كظةل   كمي  ي ت اقرة " ة غؿ  دد مكظ، خبلؿ  مميـ الممرا 
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المنياسا كاال  ييد مف قبؿ ال يممةف ا  البنكؾ  لمد  معا  المر با الثينةا كىذا ةدؿ ، بيلبنؾ"
 اإلسبلمةا لملكز بكظةلا مي.

 كسةل   مع( ال   أكدت 2010) النكاؿ كا لقت ىذه الن يسا مل ب ض الدراسيت كدراسا
نظر ا  كمؼ كظيسؼ البنكؾ كزةيدة قنكات اال ميؿ ك قمةؿ الم يركا ا  ا خيذ مف خبلؿ إ يدة ال

كزةيدة ال درةب المقدـ لم يممةف مف أ ؿ أف ةككنكا مؤىمةف لكظيسؼ ا م  مف كظيسليـ ، المركزةا
 الحيلةا.

أف   مع، كال مؿ بمنطؽ اللرةؽ، بإ را   غةرات ىةكمةا           ن النكاؿ أةضي   دراساكمي أكمت 
ك حدةد إطير كاضل الم يلـ لحدكد ، يمما لكضل الخطط ك نلةذىي منل ىذه اللرؽ المسسكلةيت الك
 كرسـ أدكارىـ خيما اةمي ةخص ال بلقيت بةنيـ.، مليت ال يممةف بيدؼ إر يدىـ

( كال   2010) مل ال زةسةا ال      مؽ بلقرة ال درةب مل دراسا  رةقيتاخ بلؼ كمي ةك د 
لكةر أ ضي  منظميت األ ميؿ لغرض   مس كلرال  إلع   مؽ بك كد براما  درةبةا  يدؼ 

بيلرغـ مف ، كى  أقؿ در ا 4( بدر ا حةيد 5.13) كى  اللقرة ال   أ ةر إلةيي ا   دكؿ، اإلبداع
كىذا مي ة ن  أف ال درةب ا  البنكؾ مخ مؼ  نو ا  المؤسسيت ، 3أف م كسط در يت الحةيد ى  

  المكظلةف لنةؿ در ا أ م  مف در  و أمي حكؿ اقرة " س ، األخرل كبيل يل  ا  الدراسيت األخرل
ك كد ال نياس ا   إلعدر ا حةيد أ م  مف الم كسط ف اي    ةر   معكال   حممت ، الكظةلةا "

ال دالا  ( ا  ن يس يي كال     ةر ل دـ2009) كىك مي ال ة لؽ مل دراسا الم ين  كار ةدة، البنكؾ
كمي ةك د ا ليؽ  زس  اةمي ة  مؽ بلقرة ، كالمكضك ةا ا  نظيـ ال رقةيت ا  ال يم ا األردنةا

( ال     ةر ا  ن يس يي 2009) أىمة يي ا  ال مكةف مل دراسا ال يران  إلعال نياسةا ال     ةر 
أف ض ؼ نظيـ الحكااز الميدةا كالم نكةا ىك مف الم كقيت الميما ال    حكؿ دكف  مكةف  إلع

 ال ييت الم نةا بامف األن طا الرةيضةا.
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 " إستراتيجية تمكين الموارد البشريةجميع فقرات "تحميل  -

در ػا الحةػيد  إلػعلم راا مي إذا كينػت م كسػط در ػا االسػ  يبا قػد كمػمت T ـ اس خداـ اخ بير 
 (.5.14) الن يسا مكضحا ا   دكؿ .3كىع 

 (5.14) رقم جدول
 الموارد البشرية "فقرات "إستراتيجية تمكين لجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال
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 0.000* 24.20 79.53 3.98 إستراتيجية تمكين الموارد البشرية 

 

( أم أف 5الدر ا الكمةا مف ) 3.98أف الم كسط الحسيب  ةسيكم ( 5.14) مف  دكؿ      بةف
( سػػػػيكم Sig.)القةمػػػػا االح ميلةػػػاكأف 24.20قةمػػػا االخ بػػػير، %79.53لنسػػػػب الم كسػػػط الحسػػػيب  ا

0لذلؾ    بر اللقرات دالا إحميسةين  ند مس كل داللا  0.000 .05  ، ممػي ةػدؿ  مػع أف م كسػط
كىػػذا ة نػػ  أف ىنػػيؾ مكااقػػا مػػف قبػػؿ أاػػراد ال ةنػػا 3 ػػف در ػػا الحةػػيد كىػػع در ػػا االسػػ  يبا قػػد زاد 

 مع اقرات "إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا" ب كؿ  يـ. 

اقرات إس را ة ةا  مكةف   معك  زك البيحثا ذلؾ إلع أف ىنيلؾ مكااقا مف أ ضي  ال ةنا 
ارؽ ال مؿ ، الحرةا كاالس قبللةا، كال    ي ت كيل يل :" الم يركا بيلم مكميت، المكارد الب رةا

ا إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا  ي ت بدر ا مر ل  مس كلا". كأف كالقكة ال نظةمة،              ن المدارة ذا ةي  
حةث أف ، م طمبيت ال مؿ ا  البنكؾ اإلسبلمةا  ضةوق كذلؾ لمي ، ا  البنكؾ اإلسبلمةا بقطيع غزة

الم يركا بيلم مكميت ى  األسيس ل زكةد ال يممةف بيلم طةيت البلزما إل را  ال ممةيت الممراةا 
، حةث    مؽ بحقكؽ كبامكاؿ كنقذ، دكف الكقكع ا  أم أخطي    سـ بيل سيما، أسيس سمةـ  مع
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كأف البنكؾ اإلسبلمةا  قكـ ب ممةيت خيما ، البنؾ نلسو  معكالخطا قد ة كد بيلضرر كالخسيرة 
كبيل يل  اإف البنكؾ ، ذلؾ المرابحا أك االس منيع  معمثيؿ ، ممراةا أ قد مف البنكؾ ال قمةدةا

مؤسسيت ليي مممحا ممحا   كد  مةيي بيلنلل مف كرا  الم يركا بيلم مكميت كىك مي اإلسبلمةا ك
( ال   أكدت 2011) كىك مي ة لؽ مل دراسا نسميف،            ن                                 ة زز  زةسةي  إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا

( 2010) كدراسا أالمقا، ضركرة زةيدة االى ميـ بم يالت ال مكةف ا  ال يم يت اإلسبلمةا  مع
ككذلؾ دراسا ، ال مكةف لم يممةف مس كلأكمت بضركرة االس ليدة مف قدرات ال يممةف ك حسةف ال   

 ( ال   أكمت بضركرة إ طي  المكظؼ مسسكلةيت كاضحا 1999) المدىكف

أمي اةمي ة  مؽ بيل مكةف ،                                                        كا  طيسو مبلحةيت لم مرؼ مبي رة ا  األمكر كالمكاقؼ ال دةدة
،                  ن                       الداللا أقؿ  زةسةي  مف الم يركا بيلم مكميت مس كللةا اقد كيف ك بلق و بمؤ ر الحرةا كاالس قبل

كذلؾ لمي ةق ضةو  كزةل ال مؿ كحدكد المييـ كدر ا المبلحةيت كال    ككف محسكبا بدقا در ا 
بةف الحدكد الذا ةا الحرةا كاالس قبللةا بيي ك  ال ةحدث أم نكع مف ال داخؿ ا  المييـ أك خمط 

ةا كاالس قبللةا ا  حدكد مي  ق ضةو المبيدرة المحسكبا ألغراض اإلبداع ك ككف الحر ، كالرسمةا
                                    ن                              كاةمي ة  مؽ بلرؽ ال مؿ المدارة ذا ةي  ةا   ال مكةف ضمف رؤةا المكقؼ ، كزةيدة اإلن يج كال طكةر

مف أكثر مف زاكةا كمرا ية ألىمةا الرؤل المخ ملا ل قةةـ المكقؼ ب كؿ سمةـ ضمف ارةؽ  مؿ 
ا خيذ القرارات السمةما كمكا يا أم   معقكة ال نظةمةا اي    كس بني  قيدر أمي ال،  مي  

        ن                                      كىك أةضي  مي ة لؽ مل الدراسيت ال يلةا ف كدراسا ، االل زاـ  معكالحليظ ، م كبيت أك م كقيت
Common and Mathaisel (2005)  ال   أكمت باىمةا ال مكةف كالم يركا ا  ن يح

               ن       ن       أف ىنيلؾ  اثةرا  م نكةي  لمقكة  إلعكال    كممت Reuver (2006)سا ككذلؾ درا، ال يم يت ك مةزىي
حؿ المرا يت ا  منظميت غةر   معالمدةرةف ال يممةف ا  الخطكط األميمةا  لدلال نظةمةا 

 الربحةا ا  الكالةيت الم حدة األمرةكةا.
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 "يل فقرات "األىداف اإلستراتيجيةتحم -

 "االبتكار: تحميل فقرات مجال "أوالً 

در ا  إلعلم راا مي إذا كينت م كسط در ا االس  يبا قد كممت T ـ اس خداـ اخ بير 
 (.5.15) الن يسا مكضحا ا   دكؿ أـ ال.3كىع الحةيد 

 (5.15) رقم جدول
 "لكل فقرة من فقرات مجال "االبتكار(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال
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ة ركز اى ميـ إدارة البنؾ ب قدةـ خدميت ممراةا   .1
  دةدة. 

4.32 86.33 25.27 *0.000 1 

ة ركػػػز اى مػػػيـ إدارة البنػػػؾ ب حسػػػةف ك طػػػكةر مػػػي   .2
 ىك قيسـ مف خدميت ممراةا.

4.22 84.32 20.80 *0.000 3 

ف أسػكاؽ  دةػدة البحػث  ػ إلػع  س   إدارة البنؾ  .3
 ألن ط يي.

4.17 83.33 18.50 *0.000 5 

 يػػػ ـ إدارة البنػػػؾ بيل كسػػػل اػػػ  اسػػػ خداـ ميػػػيرات   .4
 .........(.، كيأل م ا) كأن طا حدةثا

4.19 83.88 20.09 *0.000 4 

 يػػػ ـ إدارة البنػػػؾ بيب كػػػير أسػػػيلةب حدةثػػػا ل ػػػذب   .5
  مبل   دد.

4.24 84.89 20.65 *0.000 2 

6.  
نػػػػؾ ال ػػػػاثةر اػػػػ  سػػػػمكؾ ال مػػػػبل   حػػػػيكؿ إدارة الب

 بمي ة زز  زاةد  دد ال مبل . ، كقةميـ
4.10 82.01 16.20 *0.000 6 

  0.000* 27.43 84.10 4.21 جميع فقرات المجال معاً  

0* الم كسط الحسيب  داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا  .05 . 
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 ( ةمكف اس خبلص مي ةم :5.15) مف  دكؿ

  ة ركز اى ميـ إدارة البنؾ ب قدةـ خدميت ممراةا  دةدة" "األكلعلملقرةكسط الحسيب  الم
قةما ، %86.33( أم أف الم كسط الحسيب  النسب 5الدر ا الكمةا مف ) 4.32ةسيكم 
لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا  0.000( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 25.27االخ بير

0إحميسةين  ند مس كل داللا  .05  ، ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه
كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع 3 ف در ا الحةيد كىع اللقرة قد زاد 
 ىذه اللقرة. 

   بمي ،  حيكؿ إدارة البنؾ ال اثةر ا  سمكؾ ال مبل  كقةميـلملقرة السيدسا "الم كسط الحسيب
بمي ة زز ، زاةد  دد ال مبل  " حيكؿ إدارة البنؾ ال اثةر ا  سمكؾ ال مبل  كقةميـة زز  

قةما ، %82.01أم أف الم كسط الحسيب  النسب  4.10 زاةد  دد ال مبل " ةسيكم
لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا  0.000( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 16.20االخ بير

0إحميسةين  ند مس كل داللا  .05  ، ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه
كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع 3 ف در ا الحةيد كىع اللقرة قد زاد
 ىذه اللقرة. 

  كأف الم كسط الحسيب  ، 4.21ب كؿ  يـ ةمكف القكؿ باف الم كسط الحسيب  ةسيكم
( سيكم Sig.)القةما االح ميلةا،كأف 27.43ا االخ بيرقةم، %84.10النسب  ةسيكم 

0 ند مس كل داللا  إحميسةين  " داؿر"االبتكام يؿ لذلؾ ة  بر  0.000 .05  ، ممي ةدؿ
كىذا 3 ف در ا الحةيد كىع الم يؿ ةخ مؼ  كىرةين   مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذا

 الم يؿ.  اد ال ةنا  مع اقرات ىذاة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أار 

  معك  زك البيحثا حمكؿ اقرة " ة ركز اى ميـ إدارة البنؾ ب قدةـ خدميت ممراةا  دةدة" 
 ا  حةف  ي ت اقرة "  ي ـ إدارة البنؾ بيب كير أسيلةب حدةثا ل ذب  مبل   دد"، المر با األكل 

ل ا  سمسما الخدميت الممراةا ال   ةقدميي اى ميـ البنؾ بيل كس  معكىذا ةدؿ ، ا  المر با الثينةا
كرغبا البنكؾ اإلسبلمةا ب قدةـ ، كذلؾ بسبب المنياسا ال دةدة ا  سكؽ ال مؿ الممرا ، لزبيسنو

لزةيدة قيسما ، بيسف  ددكطرؽ  دةدة ل ذب ز  كالس   الب كير أسيلةب، كؿ خدما  دةدة لزبيسنيي
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كاالم داد ، ا  ال كسل كالنمك، بنكؾ اإلسبلمةا ألىدااييممي ة كس أىمةا ال مكةف ا  بمكغ ال، زبيسنيي
بكاسطا طكاقـ ب رةا ةزداد إن ي يي ك زداد ، كزةيدة ال ممةيت الممراةا، الكطن  المس كل  مع

ال كدة ال     معا  حةف أنيي  حياظ ، دكف أف ةكمليي األمر المزةد مف ال ميلا، خدمي يي ل ميكرىي
   مب زبيسف  دد.

أف  إلع(ال    كممت 2001) المةيح الن يسا مل ب ض الدراسيت كدراسا كا لقت ىذه
، ىنيلؾ  اثةر م نكم لقكة اإلدارة ال مةي ا   حدةد األىداؼ اإلس را ة ةا الم  مقا بيألىداؼ ال سكةقةا

 االب كير كالمسؤكلةا اال  مي ةا.، اإلن ي ةا، المكارد الميلةا، المكارد الب رةا

(، كال   أكدت  مع ضركرة زةيدة م يركا البنكؾ 2010) سا مل دراسا النكاؿكمي ا لقت ىذه الن ي
ال  يرةا ا  الم  مل المحم ، كاالى ميـ بيلمؤسسيت ال دةدة، كال    ح يج لم كف لك   س مر 

 بيلسكؽ، كىذا مي ة  ؿ ىذه البنكؾ بحي ا إل   كسةل سمسا خدمي يي الممراةا المقدما لمسكؽ. 

 ت مجال "اإلنتاجية "ثانيًا: تحميل فقرا
در ػػا  إلػػعلم راػػا مػػي إذا كينػػت م كسػػط در ػػا االسػػ  يبا قػػد كمػػمت T ػػـ اسػػ خداـ اخ بػػير 

 (.5.16) الن يسا مكضحا ا   دكؿ أـ ال.3الحةيد كىع
 (5.16) رقم جدول
 "اإلنتاجية"لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 (

S
ig

).
 

يب
ترت
ال

 

1.  
 بحػػث إدارة البنػػؾ  ػػف طػػرؽ   ظػػةـ ال كاسػػد مػػف 

 رأس الميؿ الم يح.
4.29 85.90 21.61 *0.000 1 

2.  
  ظػػػػػػةـ   مػػػػػػعال اكةػػػػػػد  إلػػػػػػع سػػػػػػ   إدارة البنػػػػػػؾ 
 االن ليع مف ال مؿ.

4.24 84.78 22.95 *0.000 3 
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 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 (

S
ig

).
 

يب
ترت
ال

 

3.  

  ظةـ االن ليع  إلعالبنؾ أىمةا كبةرة  كلع إدارة 
، الكداسػػػػػل، النقدةػػػػػا) كاالسػػػػػ ليدة مػػػػػف المػػػػػدخبلت

)........ 
4.19 83.88 20.09 *0.000 4 

4.  
 يػػػ ـ إدارة البنػػػؾ بػػػيألاراد ال ػػػيممةف لمػػػي ليػػػـ مػػػف 

 دكر كبةر كميـ ا  رال مس كل اإلن ي ةا.
4.01 80.14 12.58 *0.000 6 

5.  

ةط دقةػػؽ لمكاردىػػي  قػػـك إدارة البنػػؾ بإ ػػداد  خطػػ
 حقةػػػػؽ ال ػػػػكازف بػػػػةف   مػػػػعالب ػػػػرةا بمػػػػي ةسػػػػي د 

ممػي ةػن كس ، م طمبيت ال مؿ كسةيسيت ال درةب
 إن ي ةا اللرد.  مع

3.94 78.71 11.90 *0.000 7 

6.  
ةسػػػػػػػػػػيىـ المح ػػػػػػػػػػكم الم مكمػػػػػػػػػػي   ك كنكلك ةػػػػػػػػػػي  

 الم مكميت ا  رال اإلن ي ةا. 
4.18 83.65 20.76 *0.000 5 

7.  
كياػػػتت دكر كبةػػػر اػػػ   حسػػػةف  قػػػدـ الحػػػكااز كالم
 إن ي ةا ال يممةف.

4.25 84.93 18.50 *0.000 2 

  0.000* 25.14 83.10 4.16 جميع فقرات المجال معاً  

0* الم كسط الحسيب  داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا  .05 . 

 ( ةمكف اس خبلص مي ةم :5.16) مف  دكؿ
   بحث إدارة البنؾ  ف طرؽ   ظةـ ال كاسد مف رأس الميؿ كلع "لملقرة األالم كسط الحسيب 

، %85.90( أم أف الم كسط الحسيب  النسب 5الدر ا الكمةا مف ) 4.29الم يح " ةسيكم 
لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا 0.000( سيكمSig.)القةما االح ميلةاكأف 21.61قةما االخ بير

0إحميسةين  ند مس كل داللا  .05  ، ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه
كىذا ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع 3در ا الحةيد كىع اللقرة قد زاد  ف 

 ىذه اللقرة.
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   قكـ إدارة البنؾ بإ داد  خطةط دقةؽ لمكاردىي الب رةا لملقرة الخيمسا "الم كسط الحسيب 
  معممي ةن كس ، ازف بةف م طمبيت ال مؿ كسةيسيت ال درةب حقةؽ ال ك   معبمي ةسي د 

قةما االخ بير ، %78.71أم أف الم كسط الحسيب  النسب   3.94إن ي ةا اللرد " ةسيكم 
لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا إحميسةين  ند 0.000( سيكمSig.)القةما االح ميلةاكأف 11.90

0مس كل داللا  .05  ،ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه اللقرة قد زاد  ف  ممي
 مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع ىذه اللقرة. كىذا ة ن  أف ىنيؾ3 در ا الحةيد كىع

 كأف الم كسط الحسيب  النسب  ، 4.16ب كؿ  يـ ةمكف القكؿ باف الم كسط الحسيب  ةسيكم
لذلؾ  0.000( سيكمSig.)الح ميلةاالقةما اكأف  25.14قةما االخ بير، %83.10ةسيكم 

0" داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا  اإلنتاجية ة  بر م يؿ" .05  ، ممي ةدؿ  مع أف
كىذا ة ن  أف 3در ا الحةيد كىع م كسط در ا االس  يبا ليذا الم يؿ ةخ مؼ  كىرةين  ف 

  يؿ.ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع اقرات ىذا الم

إذ   مثؿ ، اإلن ي ةا ا  البنكؾ اإلسبلمةا  ي  مر لل مس كلك  زك البيحثا ذلؾ إلع أف 
أىمةا اإلن ي ةا ا  البنكؾ اإلسبلمةا ب  ظةـ ال كاسد مف رأس الميؿ الم يح ك  ظةـ االن ليع مف 

          ن ظلةيي دكرا  ككذلؾ  م ب الحكااز كالمكياتت ال    قدميي البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة لمك ، ال مؿ
      ن      ن                                كبةرا  كا يال  ا   حسةف إن ي ةا ىؤال  المكظلةف.

ضركرة   معال   أكدت ، (2010) كا لقت ىذه الن يسا مل ب ض الدراسيت كدراسا النكاؿ
كضركرة ، ال كاسد الم حققا ك  ظةـ االن ليع مف رأس الميؿ الم يح كمف ال مؿ االس ليدة ك  ظةـ

، ككذلؾ أكدت ىذه الدراسا  مع    ةل ال مؿ نكؾلم يممةف ا  الب زةيدة الحكااز كالمكياتت المقدما
دارة إلدارم، ك اسةس منيا اإلبركح اللرةؽ بكملو آلةا اي ما ا  زةيدة مسيحا مميرسا ال مكةف ا

 بيلثقا، ككؿ ىذا ةزةد مف مس كم اإلن ي ةا.
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 "المسؤولية االجتماعيةثالثًا: تحميل فقرات مجال "
در ػػا  إلػػعلم راػػا مػػي إذا كينػػت م كسػػط در ػػا االسػػ  يبا قػػد كمػػمت T ػػـ اسػػ خداـ اخ بػػير 

 (.5.17) الن يسا مكضحا ا   دكؿ أـ ال.3كىع الحةيد 

 (5.17) رقم جدول
 " المسؤولية االجتماعية"لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال

 الفقرة م

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا
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الخت

ة ا
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لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 (

S
ig

).
 

يب
ترت
ال

 

1.  
 ضػػػل إدارة البنػػػؾ ضػػػمف أكلكةي يػػػي  ػػػكاةر اػػػرص 

 3 0.000* 10.41 76.67 3.83 م سيكةا ا  ال  ةةف.

2.  

 سػ ع إدارة البنػػؾ ل طػػكةر  بلقي يػػي مػػل الم  مػػل 
ال م ةػػػػػػػػػيت ، المس  ػػػػػػػػػلةيت، ال يم ػػػػػػػػػيت) مثػػػػػػػػػؿ

 .........(.، ال  يكنةا
4.16 83.19 20.84 *0.000 1 

3.  
األربػػػيح   مػػػع   بػػػر نسػػػبا الضػػػراسب الملركضػػػا 

 6 0.000* 5.80 68.91 3.45 قمةما .

4.  

 اػػػػػػ   ػػػػػػكاةر الػػػػػػد ـ المػػػػػػيدم  سػػػػػػيىـ إدارة البنػػػػػػؾ
، الخةرةػػػػا ال م ةػػػػيت، المس  ػػػػلةيت، لم يم ػػػػيت)

.).... 
3.80 76.09 10.66 *0.000 4 

5.  

 راػػػل الضػػػكابط كال  مةمػػػيت المػػػيدرة  ػػػف سػػػمطا 
ال مػػػػؿ الممػػػػرا   مسػػػػ كلا مػػػػف النقػػػػد اللمسػػػػطةنة
 بمكرة داسما.

3.88 77.65 11.00 *0.000 2 

6.  

 يػػػػػ ـ اإلدارة ال مةػػػػػي بيمػػػػػـك ال ػػػػػيممةف كم ػػػػػيكميـ 
كة  بػػػػػػر ذلػػػػػػؾ ميػػػػػػـ اػػػػػػ  راػػػػػػل مسػػػػػػ كل  مكػػػػػػةف 

 ال يممةف. 
3.70 73.91 7.35 *0.000 5 

  0.000* 14.92 76.06 3.80 جميع فقرات المجال معاً  

0يسةين  ند مس كل داللا الم كسط الحسيب  داؿ إحم* .05 . 
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 ( ةمكف اس خبلص مي ةم :5.17) مف  دكؿ

   س ع إدارة البنؾ ل طكةر  بلقي يي مل الم  مل مثؿلملقرة الثينةا "الم كسط الحسيب  
الدر ا الكمةا ) 4.16.........(" ةسيكم ، ال م ةيت ال  يكنةا، المس  لةيت، ال يم يت)

القةما كأف 20.84قةما االخ بير، %83.19أف الم كسط الحسيب  النسب ( أم 5مف 
لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا إحميسةين  ند مس كل داللا 0.000( سيكمSig.)االح ميلةا

0 .05  ، در ا الحةيد ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه اللقرة قد زاد  ف
 نيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع ىذه اللقرة.كىذا ة ن  أف ى3كىع

   األربيح قمةما " ةسيكم   مع   بر نسبا الضراسب الملركضا " الثيلثالملقرةالم كسط الحسيب
القةما كأف 5.80قةما االخ بير ، %68.91أم أف الم كسط الحسيب  النسب   3.45

إحميسةين  ند مس كل داللا لذلؾ    بر ىذه اللقرة دالا 0.000( سيكمSig.)االح ميلةا
0 .05  ، در ا الحةيد ممي ةدؿ  مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذه اللقرة قد زاد  ف
 مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع ىذه اللقرة. كىذا ة ن  أف ىنيؾ3كىع 

 يب  النسب  كأف الم كسط الحس، 3.80ب كؿ  يـ ةمكف القكؿ باف الم كسط الحسيب  ةسيكم
لذلؾ  0.000( سيكمSig.)القةما االح ميلةاكأف 14.92قةما االخ بير، %76.06ةسيكم 

0" داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا المسؤولية االجتماعيةة  بر م يؿ " .05  ، ممي ةدؿ
كىذا 3ع در ا الحةيد كى مع أف م كسط در ا االس  يبا ليذا الم يؿ ةخ مؼ  كىرةين  ف 
 ة ن  أف ىنيؾ مكااقا مف قبؿ أاراد ال ةنا  مع اقرات ىذا الم يؿ.

ك  زك البيحثا ذلؾ إلع إةميف البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة باىمةا مسسكلة يي اال  مي ةا 
كخيما المس  لةيت كدكر ،   يه األاراد كالمؤسسيت كال م ةيت الخةرةا ا  الم  مل المحم 

ككذلؾ لمضكابط كال  مةميت ال    مدر  ف سمطا النقد ، ل  يكنةا كالخةرةاالمسنةف كال م ةيت ا
ضركرة   معك اكةد إدارة البنكؾ اإلسبلمةا ، دكر ميـ ا   يذةب ال مؿ الممرا  بمكرة داسما

بحةث ، كىك مي ةق ضةو الطيبل اإلسبلم  لمبنكؾ، كارص م سيكةا ا  ال  ةةف،  مؿ  كاةر ارص
 و اإلسبلـ.ةإل كال  مي   ال   ةد   سـ بخميسص ال كياؿ ا
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( كال   خر ت ا  ن يس يي باف ىنيؾ  اثةر م نكم 2001) كىك مي ة لؽ مل دراسا المةيح
 لقكة اإلدارة ال مةي ا   حدةد األىداؼ اإلس را ة ةا الم  مقا بيلمسؤكلةا اال  مي ةا.

 مي ةا لمبنكؾ ال  يرةا ا  أىمةا المسسكلةا اال   مع( ال   أكدت 2010) النكاؿ دراسامل ككذلؾ 
ك بلق يي  دكر المسؤكلةا اال  مي ةا  مع( ال   أكدت 2011)      ن            كأةضي  دراسا نسميف، دكلا الككةت

بداع ال يممةف ا  ال يم يت اللمسطةنةا بقطيع غزة.                                                                    بيل مكةف اإلدارم كا 

 "األىداف اإلستراتيجيةجميع فقرات مجال "تحميل 

در ا الحةيد إلىا كينت م كسط در ا االس  يبا قد كممت لم راا مي إذT ـ اس خداـ اخ بير 
 (.5.18) الن يسا مكضحا ا   دكؿ أـ ال.3كىع 

 (5.18)رقم  جدول
 فقرات "األىداف اإلستراتيجية"لجميع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال

 البند

بي
سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي 
نس
ي ال

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مالي
الحت

ة ا
قيم

ال
) ة

Si
g

). 

 0.000* 25.24 81.21 4.06 األىداف اإلستراتيجية

( أم أف 5الدر ا الكمةا مف ) 4.06أف الم كسط الحسيب  ةسيكم ( 5.18) مف  دكؿ      بةف
( سػػػػيكم Sig.)القةمػػػػا االح ميلةػػػاكأف 25.24قةمػػػا االخ بػػػير، %81.21الم كسػػػط الحسػػػيب  النسػػػػب 

0 نػد مسػ كل داللػا  لػذلؾ    بػر  مةػل اللقػرات دالػا إحمػيسةين  0.000 .05  ، ممػي ةػدؿ  مػػع أف
كىػػذا ة نػ  أف ىنػيؾ مكااقػػا مػف قبػؿ أاػػراد 3در ػػا الحةػيد كىػع م كسػط در ػا االسػػ  يبا قػد زاد  ػف 

 " ب كؿ  يـ.األىداف اإلستراتيجيةال ةنا  مع اقرات "

، االب كػير) إلسػ را ة ةااقػرات األىػداؼ ا  مػع ي ت مكااقا مر ل ػا مػف أاػراد  ةنػا الدراسػا 
أىمةػػا ىػػذه   مػػعكىػػذا ةػػدؿ ، اػػ  البنػػكؾ اإلسػػبلمةا بقطػػيع غػػزة كالمسػػؤكلةا اال  مي ةػػا(، اإلن ي ةػػا
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ك مكػةف ال ػيممةف ، سػ   اإلدارة ل حقةػؽ ىػذه األىػداؼ اإلسػ را ة ةا كمػدل، األىداؼ بيلنسػبا لمبنػكؾ
ر ل ا مف قبؿ ال يممةف ضمف أاػراد ال ةنػا ك ا    مؾ المكااقا الم، ل حقةؽ ىذه األىداؼ اإلس را ة ةا

ل ؤكػػد رغبػػا ال ػػيممةف اػػ  البنػػكؾ اإلسػػبلمةا اػػ   حقةػػؽ األىػػداؼ اإلسػػ را ة ةا لمبنػػكؾ ال ػػ  ة ممػػكف 
كىػ  مر بطػا بن ػيح البنػؾ الػذةف ة ممػكف ، أمبلن منيـ ا  االر قي  ك حسػةف أكضػي يـ الكظةلةػا، بيي
ممػػي ةلػػ ل لػػو ، ا كغةرىػػي ال ػػ  ةقػػـك بيػػي البنػػؾ اإلسػػبلم كبن ػػيح الم ػػيمبلت اإلسػػبلمةا كيلمرابحػػ، بػػو

 اال  مي ةػػاكبيل ػػيل   ػػزداد اسػػ حقيقيت المسػػؤكلةا ، آاػػيؽ  دةػػدة لم مػػؿ كال كسػػل كاالب كػػير كاإلن ي ةػػا
كةزداد إقبيؿ مؤسسيت كاسيت الم  مل المس لةدة مػف بنػد اإلنلػيؽ الم  مػؽ بيلمسػؤكلةا ، الم  مل نحك

ة  ػؿ ال ػيممةف اػ  البنػكؾ  كىك مي،  ممةا  بيدلةا مضنةا لطرا  الم يدلاكذلؾ ضمف ، اال  مي ةا
كأكثر رضين  ف أنلسيـ ا  ال مػؿ ضػمف ، اإلسبلمةا أكثر  لي بلن مل األىداؼ اإلس را ة ةا لبنككيـ

خيمػان كأف ب ضػيـ قػد  ػرؾ ، بنكؾ ذات أىداؼ مرض   نيي إسبلمةين ممي ةخر يـ مف داسػرة الحػراـ
ؾ الربكةػا ال ػ   خػرج أىػداايي اإلسػ را ة ةا  ػف قػةـ الحػبلؿ اػ  اإلسػبلـ كك ػدكا ليػـ ال مؿ ا  البنػك 

 م يمبلت إسبلمةا .  مع مبلن ا  بنكؾ إسبلمةا    مد 

  معكال   أكدت ، (2009) كالمبةضةف، كا لقت ىذه الدراسا مل ب ض الدراسيت مثؿ دراسا ميلل
، لػكزارة البةسػا األردنةػا   سػةد األىػداؼ اإلسػ را ة ةازاد ، مميرسػا إسػ را ة ةا ال مكػةفأنو كممي زادت 

أىمةػػػا  مكػػػةف المػػػكارد الب ػػػرةا كأثرىػػػي الل ػػػيؿ اػػػ    مػػػع( ال ػػػ  أكػػػدت 2010) ككػػػذلؾ دراسػػػا النكاػػػؿ
  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ا  البنكؾ ال  يرةا ا  دكلا الككةت.

 اختبار الفرضيات 5.4

 الفرضية الرئيسة األولى() من متغيرات الدراسة اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين

 ال  ك د  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف م غةرةف مف م غةرات الدراسا. :الفرضية الصفرية

 . ك د  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف م غةرةف مف م غةرات الدراسا :الفرضية البديمة

اإنو ال ةمكف راض  α≤0.05أكبر مف مس كل الداللا  Sig. (P-value)إذا كينت 
، اللرضةا الملرةا كبيل يل  ال  ك د  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف م غةرةف مف م غةرات الدراسا

اة ـ راض اللرضةا الملرةا  α≤0.05أقؿ مف مس كل الداللا  Sig. (P-value)كينت أمي إذا 
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م غةرةف مف م غةرات  ك د  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف كقبكؿ اللرضةا البدةما القيسما بانو 
 .الدراسا

ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق األىداف اإلستراتيجية : ىالفرضية الرئيسة األول
ستراتيجية تمكين الموارد البشرية عند   .((α≤0.05داللة  مستوىوا 

 ( 5.19) رقم جدول
ستراتيجية تمكين المعامل االرتباط   موارد البشريةبين تحقيق األىداف اإلستراتيجية وا 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

ىنيلؾ  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف  حقةؽ األىداؼ 
 .س را ة ةا  مكةف المكارد الب رةااإلس را ة ةا كا  

.817 *0.000 

 α≤0.05االر بيط داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا*

.( Sig) القةما االح ميلةاكأف ، 817.ةسيكم  يط( أف م يمؿ االر ب5.19)  دكؿةبةف 
كىذا ةدؿ  مع ك كد  بلقا ذات داللا  α≤0.05كى  أقؿ مف مس كل الداللا 0.000 سيكم 

س را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا  ند مس كل داللا  إحميسةا بةف  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا كا 
 (.α≤0.05) إحميسةا

الم يركا ) س را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا بم غةرا ييك  زك البيحثا ذلؾ إلع أىمةا إ
كالقكة ال نظةمةا( كأثرىي ا   حقةؽ ،                        ن ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةي  ، الحرةا كاالس قبللةا، بيلم مكميت

كالمسؤكلةا اال  مي ةا(. حةث    بر م يركا ، اإلن ي ةا، االب كير) األىداؼ اإلس را ة ةا بم غةرا يي
ك م ب دكر ا يؿ ا  إن يز ، كميت الم يحا  ف المييـ المككما ليـ ذات أىمةاالمكظلةف بيلم م
، األ ميؿحةث  م ب ارؽ ال مؿ دكر كبةر كميـ ا  إن يز ، ككذلؾ ارؽ ال مؿ، ال يممةف لكظيسليـ

 إلعكةؤدم ايـ المكظلةف أل ميليـ ، كمي  قكـ بو البنكؾ مف  درةب م دم كمكثؼ لمكظلةيي
 كلا االر قي  لنةؿ الكظيسؼ األ مع.ال نياس بةنيـ كمحي
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ال   أظيرت ك كد أثر  (2009) حةث   لؽ ىذه الدراسا مل دراسا األمةر ك بد الرسكؿ
 مل دراسا المةيح              ن كمي   لؽ أةضي  ، رةؽ ال مؿذك داللا إحميسةا إلس را ة ةا ال مكةف ا  اي مةا ا

 كالمسؤكلةا اال  مي ةا.( ال   أظيرت  اثةر إس را ة ةا ال مكةف ا  اإلن ي ةا 2001)

 ويشتق الفرضيات الفرعية التالية:

ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق األىداف اإلستراتيجية  الفرضية الفرعية األولي:
 (.(α≤0.05داللة  مستوىوالمشاركة بالمعمومات عند 

 ( 5.20) رقم جدول
 ركة بالمعموماتتحقيق األىداف اإلستراتيجية والمشابين معامل االرتباط 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

ىنيلؾ  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف  حقةؽ األىداؼ 
 .اإلس را ة ةا كالم يركا بيلم مكميت

.672 *0.000 

 α≤0.05االر بيط داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا*

.( Sig) القةما االح ميلةاكأف ، 672.ةسيكم  ( أف م يمؿ االر بيط5.20)  دكؿةبةف 
كىذا ةدؿ  مع ك كد  بلقا ذات داللا  α≤0.05كى  أقؿ مف مس كل الداللا0.000 سيكم 

 إحميسةا بةف  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا كالم يركا بيلم مكميت  ند مس كل داللا إحميسةا
(α≤0.05.) 

م مكميت  ف ن يط كأىداؼ ك  زك البيحثا ذلؾ إلع اي مةا كأىمةا م يركا ال يممةف بيل
كىذا ةن ا  نو اي مةا كزةيدة إن ي ةا ، حةث   كلد ثقا  يلةا لم يممةف ن ة ا الم يركا اللي مةا، البنؾ

كبيل يل  ، كىذا ة ن  أف ةليـ ال يممةف رسيلا البنؾ، ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزةال يممةف 
ا  حيلا انس يـ مل أ ميليـ كرض   يل   ف  كةككنكا، ة ممكا بإخبلص كبإ قيف ا  أدا  مييميـ

ممي ة  ميـ ةنخرطكا ا  ال لكةر بيب كير كسيسؿ كطرؽ  دةدة كأاكير مقن ا مف  انيي ، أنلسيـ
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 إلعكمي ةقكد ذلؾ ، كبيل يل    مةـ رسيلا البنكؾ اإلسبلمةا ب كؿ أاضؿ،  ذب الزبيسف كاس قطيبيـ
اإلنليؽ األكبر لبنكد المسؤكلةا   معؾ كمف قدرا يي ممي ةزةد مف إمكينةيت البنك ، رال اإلن ي ةا
           ن                                                            ال   ى  أمبل  أمكاؿ إف قدميي البنؾ لميلل مؤسسيت  خمـ مف الضراسب الحككمةا ، اال  مي ةا

كىذا م ط  ب كؿ ىيـ مف الم مكميت ال   ة ب  كضةحيي لم يممةف كلم ميكر ، المس حقا  مةو
 كدراسا زكرةي كميلل، (2011) دراسا نسميف كىذا مي ة لؽ مل، ك  ـ م يرك يي ب كؿ كاسل

                        ن                    كىك مي أ رني إلةو سيللي  ا  م ف ىذه الرسيلا.، (2008)

ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق األىداف اإلستراتيجية  الفرضية الفرعية الثانية:
 (.(α≤0.05داللة  مستوىند عوالحرية واالستقاللية لمعاممين 

 ( 5.21) رقم جدول
 تحقيق األىداف اإلستراتيجية والحرية واالستقاللية لمعاممينبين ل االرتباط معام

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

ىنيلػػػػػػػػؾ  بلقػػػػػػػػا ذات داللػػػػػػػػا إحمػػػػػػػػيسةا بػػػػػػػػةف  حقةػػػػػػػػؽ األىػػػػػػػػداؼ 
 .اإلس را ة ةا كالحرةا كاالس قبللةا لم يممةف

.673 *0.000 

 α≤0.05ند مس كل داللااالر بيط داؿ إحميسةين  *

.( Sig) القةما االح ميلةاكأف ، 673.ةسيكم ( أف م يمؿ االر بيط5.21)  دكؿةبةف 
كىذا ةدؿ  مع ك كد  بلقا ذات داللا  α≤0.05كى  أقؿ مف مس كل الداللا  0.000 سيكم 

لا إحميسةا بةف  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ك الحرةا كاالس قبللةا لم يممةف  ند مس كل دال
 (.α≤0.05) إحميسةا

ضركرة  حقةؽ مبدأ الحرةا كاالس قبللةا ل مةل ال يممةف ا  البنكؾ ك  زك البيحثا ذلؾ إلع 
حرةا  مرؼ ال يممةف ا  المكاقؼ ال دةدة   معكأف    ل ىذه البنكؾ ال يممةف ، اإلسبلمةا
بذلؾ ة ـ ،  ميليـالمسؤكلةا الكيمما   يه أ حمؿ كؿ مكظؼ   معكأف    ل ال يممةف ، كالطيرسا
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  ييالم يكؿ كالمكاقؼ ال   مف الممكف مكا ي  معكبزةيدة  درةب ال يممةف ، زةيدة كلي ة ال يممةف
  مع ال كةؼ مل ىذه الم يكؿ ك زداد إن ي ة يـ. زداد قدر يـ ، ا  ال مؿ

جية و ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق األىداف اإلستراتي الفرضية الفرعية الثالثة:
 (.(α≤0.05داللة  مستوىفرق العمل المدارة ذاتيًا عند 

 ( 5.22)رقم  جدول
 بين تحقيق األىداف اإلستراتيجية و فرق العمل المدارة ذاتياً معامل االرتباط 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

ىنيلؾ  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف  حقةؽ األىداؼ 
 .ا ة ةا ك ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين اإلس ر 

.757 *0.000 

 α≤0.05االر بيط داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا*

.( Sig) القةما االح ميلةاكأف ، 7574.ةسيكم  ( أف م يمؿ االر بيط5.22)  دكؿةبةف 
كىذا ةدؿ  مع ك كد  بلقا ذات داللا  α≤0.05كى  أقؿ مف مس كل الداللا 0.000 سيكم 

 ةف  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ك ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين  ند مس كل داللا إحميسةاإحميسةا ب
(α≤0.05.) 

                                                   ن                             ك  زك البيحثا ذلؾ إلع أىمةا ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةي  ا   مؿ البنكؾ اإلسبلمةا بقطيع 
 مؿ نيحةا ال ا  يه ال مؿ ا  البنكؾ اإلسبلمةا كمدل، حةث أم زةيدة ا   درةب المكظلةف، غزة

حةث ال مؿ بركح اللرةؽ ، ينةا  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةاالزةيدة ا  إمك إلع سةؤدم بركح اللرةؽ
ة يبةيت كثةرة ارأم كاحد قد ةخطا كلكف  ندمي ةككف م مك ا مف المكظلةف ضمف ارةؽ ، لو مزاةي كا 

كاب ا  ا خيذ ك زداد اح ميلةا الم، ال  يكر بةنيـ إلعاذلؾ ةؤدم ، رسةس ليذا اللرةؽةقكدىـ 
 القرار.
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ال مؿ بركح اللرةؽ بكملو آلةا (، كال   أكدت  مع    ةل 2010كىذا مي ة لؽ مل دراسا النكاؿ)
سةؤدم إلع زةيدة اي مةا إس را ة ةا ال مكةف اي ما ا  زةيدة مسيحا ال مكةف اإلدارم، ألف ذلؾ 

 كبيل يل  زةيدة  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا.

ىنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق األىداف اإلستراتيجية و  رابعة:الفرضية الفرعية ال
 (.(α≤0.05داللة  مستوىالقوة التنظيمية عند 

 (5.23)رقم  جدول
 بين تحقيق األىداف اإلستراتيجية و القوة التنظيميةمعامل االرتباط 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

قا ذات داللا إحميسةا بةف  حقةؽ األىداؼ ىنيلؾ  بل
 0.000* 566. القكة ال نظةمةا.اإلس را ة ةا ك 

 .α≤0.05االر بيط داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا*

.(  سيكم Sig) القةما االح ميلةاكأف ، 566.ةسيكم  ( أف م يمؿ االر بيط5.23)  دكؿةبةف 
ؿ  مع ك كد  بلقا ذات داللا إحميسةا كىذا ةد α≤0.05كى  أقؿ مف مس كل الداللا  0.000

 (.α≤0.05) بةف  حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ك القكة ال نظةمةا  ند مس كل داللا إحميسةا

ك  زك البيحثا ذلؾ إلع أىمةا القكة ال نظةمةا ا   حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ا  البنكؾ اإلسبلمةا 
بيلمكظلةف كزةيدة المييرات كالخبرات ال    ى ميـاالضركرة   معحةث أكدت ىذه اللقرة ، بقطيع غزة

، المكظلةف بدكرات  درةبةا خير ةا البنؾ أك خبلؿ ال حيؽ ةك سبكنيي مف خبلؿ ال درةب سكا  داخؿ
 الم بل ا  البنؾ. إ قيف ال مؿ مف خبلؿ نظيـ الحكااز كالمكياتت  مع   ةل المكظلةف  ككذلؾ

( كال   أكمت بضركرة إلحيؽ ال يممةف بدكرات 2009)كا لقت ىذه الن يسا مل دراسا ال يران 
 درةبةا م قدما ا  ال مكةف، كاخ ةير نمكذج ال مكةف المنيسب لطبة ا  مؿ كن يطيت المن تت 

 الرةيضةا ألف ىذا ةزةد مف مس كل القكة ال نظةمةا ا  المنظميت.
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إجابات المبحوثين  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطاتتوجد الفرضية الرئيسة الثانية : 
لمبيانات  تعزىتحقيق األىداف اإلستراتيجية  عمىحول إستراتيجية تمكين الموارد البشرية وأثرىا 

اسم البنك، العمر، الجنس، المستوى التعميمي، التخصص، الحالة ) التالية الديمغرافية
في قطاع سنوات العمل  دالحالي، عداالجتماعية، عدد سنوات العمل في المسمى الوظيفي 

 (.المصارف، المسمي الوظيفي

ل ةن ػػػةف مسػػػ قم ةف" لم راػػػا مػػػي إذا كػػػيف ىنػػػيؾ اػػػركؽ ذات داللػػػا T  ػػػـ اسػػػ خداـ اخ بػػػير "
إحمػيسةا كىػك اخ بػير م ممػ  ةمػمل لمقيرنػا م كسػط  م مػك  ةف مػف البةينػيت. كػذلؾ  ػـ اسػ خداـ 

ا إحميسةا كىذا االخ بير م مم  مي إذا كيف ىنيؾ اركؽ ذات دالل ااألحيدم "لم رااخ بير " ال بيةف 
 م كسطيت أك أكثر. 3ةممل لمقيرنا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول إستراتيجية تمكين 
 السم البنك. تعزىتحقيق األىداف اإلستراتيجية  عمىالموارد البشرية وأثرىا 

 (5.24) رقم جدول
 اسم البنك–"يالتباين األحاد" اختبار نتائج 

 المجال
 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة 
القي

لية
تما
الح

ا
 

(
Si

g
). 

البنك 
اإلسالمي 
 العربي

البنك 
اإلسالمي 
 الفمسطيني

البنك 
الوطني 
 اإلسالمي

 0.454 0.793 4.04 4.02 4.17 الم يركا بيلم مكميت.

 0.806 0.216 3.97 3.95 3.89 الحرةا كاالس قبللةا.

 0.682 0.384 4.02 4.02 4.11 رة ذا ةين.ارؽ ال مؿ المدا

 0.235 1.465 3.74 3.69 3.95 القكة ال نظةمةا.

 0.635 0.456 3.97 3.95 4.04 إستراتيجية تمكين الموارد البشرية.

 0.096 2.384 4.32 4.19 4.07 االب كير.

 0.245 1.420 4.18 4.21 4.02 .اإلن ي ةا

 0.193 1.666 3.68 3.83 3.93 المسؤكلةا اال  مي ةا.

 0.779 0.251 4.07 4.08 4.01 األىداف اإلستراتيجية.

 0.976 0.024 4.01 4.01 4.03 جميع المجاالت معا
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المقيبما  (.Sig)  بةف أف القةما االح ميلةا( 5.24) مف الن يسا المكضحا ا   دكؿ
ت كالم يالت م  م ا ل مةل الم يالα≤0.05الخ بير" ال بيةف األحيدم" أكبر مف مس كل الداللا 

م ي، كبذلؾ ةمكف اس ن يج أنو ال  ك د اركؽ ذات داللا إحميسةا بةف م كسطيت  قدةرات  ةنا 
 .اسـ البنؾالدراسا حكؿ ىذه الم يالت كالم يالت م  م ا م ي   زل إلع 

اسـ البنؾ  إلع   زليسةا ا   دـ ك كد اركؽ ذات داللا إحم البيحثا باف السبب لك ر 
كا  أف ، ا  األسس المحددة لمم يمبلت اإلسبلمةاال  يبو الكبةر بةف البنكؾ اإلسبلمةا  عة كد إل

كى  ميما ا  البنؾ ك    ذب الزبيسف ك خر يـ مف ، كمما اإلسبلم  مك كدة ا  البنكؾ الثبلثا
   زل                                                                ن كبمي أف اإلسبلم   ئ ثيبت كلةس م غةر اإف  دـ ك كد اركؽ دالا إحميسةي  ، داسرة الحراـ

ف كيف االخ بلؼ ا  الكمميت األخرل المراقا مل كمما ، اسـ البنؾ ةمبل      بو بدةي  إلع                                                  كا 
كىك مي ة لؽ مل ، أم أسس  كىرةا ا  الم يمبلت إلعال مؽ أك  إلعإسبلم  ىك اخ بلؼ ال ة ةر 

ة ليي أف قكة اإلدارة ال مةي الم  مقا بيلممكةا كالخبر  إلعال     ةر  (2006)       ن               زةسةي  دراسا الخ يل 
اةمي لـ ةكف ىذا ،       ن       ن                                                            اثةرا  م نكةي  ا  اخ ةير المميرؼ األردنةا إلس را ة ةا النمك  ف طرةؽ ال ركةز

كا لقت الدراسا الحيلةا مل ، س را ة ةا النمكإ اخ ةيركالمكينا ا                 ن                      ال اثةر م نكةي  بيلنسبا لقكة اليةكمةا
ةف م كسطيت  قدةرات  ةنا الدراسا ىذه الدراسا مف حةث أنو ال  ك د اركؽ ذات داللا إحميسةا ب

 اسـ البنؾ. إلع   زل

 

 

 

 

 

 



 

152 
 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول إستراتيجية تمكين الموارد  توجد
 إلى العمر. تعزىتحقيق األىداف اإلستراتيجية  عمىالبشرية وأثرىا 

 (5.25) رقم جدول
 العمر–"التباين األحادي" اختبار نتائج 

 مجالال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
S

ig
).

 

أقل من 
 سنة 30

من 
أقل -30
 40من 

 سنة

40 
سنة 
 فأكثر

 0.395 0.936 3.96 4.10 4.10 الم يركا بيلم مكميت.

 0.007* 5.225 3.70 4.04 4.03 الحرةا كاالس قبللةا.

 0.043* 3.230 3.87 4.08 4.14 ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين.

 0.396 0.933 3.65 3.85 3.78 القكة ال نظةمةا.

 0.039* 3.331 3.81 4.04 4.05 إستراتيجية تمكين الموارد البشرية.

 0.001* 6.872 3.96 4.34 4.25 االب كير.

 0.019* 4.081 3.95 4.25 4.22 .اإلن ي ةا

 0.193 1.663 3.67 3.91 3.79 المسؤكلةا اال  مي ةا.

 0.011* 4.711 3.87 4.17 4.10 تيجية.األىداف اإلسترا

 0.017* 4.187 3.84 4.09 4.07 جميع المجاالت معا

 .α≤0.05*اللرؽ بةف الم كسطيت داؿ إحميسةين  ند مس كل داللا

 ( ةمكف اس ن يج مي ةم :5.25) مف الن يسا المكضحا ا   دكؿ

 بػػػةف أف القةمػػػا االح ميلةػػػا (Sig.) حػػػيدم" أكبػػػر مػػػف مسػػػ كل المقيبمػػػا الخ بػػػير" ال بػػػيةف األ
"، اال  مي ةػػا اال نظةمةػا، المسػؤكلةالقػكة ،الم ػيركا بيلم مكمػيتلمم ػيالت "α≤0.05الداللػا 
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كبذلؾ ةمكف اس ن يج أنو ال  ك د اركؽ ذات داللػا إحمػيسةا بػةف م كسػطيت  قػدةرات  ةنػا 
 ال مر. الدراسا حكؿ ىذه الم يالت   زل إلع 

 ػػػػػػػػػيالت م  م ػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػي، اقػػػػػػػػػد  بػػػػػػػػػةف أف القةمػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػي بيلنسػػػػػػػػػبا لبػػػػػػػػػيق  الم ػػػػػػػػػيالت كالم 
 ك ػػد اػػركؽ  كبػػذلؾ ةمكػػف اسػػ ن يج أنػػو α≤0.05أقػػؿ مػػف مسػػ كل الداللػػا (.Sig)االح ميلةػػا

ذات داللا إحميسةا بةف م كسػطيت  قػدةرات  ةنػا الدراسػا حػكؿ ىػذه الم ػيالت كالم ػيالت 
 40إلػػع أقػػؿ مػػف 30كذلػػؾ لمػػيلل الػػذةف   ػػراكح أ مػػيرىـ مػػف ال مر   ػػزل إلػػع  م  م ػػا م ػػين 

 ااقؿ . 30ككذلؾ مف اسا ، سنا

لم غةر ال مر ى  لميلل    زلك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا  إلعذلؾ البيحثا  ك  زك
، سنا كى  اللسيت األكثر قيبمةا لم  مـ كاك سيب ال  ربا كالمييرة 40اللسيت ال مرةا ال بيبةا أقؿ مف 

لدةيـ اس  يبا أكثر حةيؿ مؤ رات ال مكةف اإلدارم ا  ك ،                ن                    ن كىـ األكثر طمكحي  مف اللسيت األكبر سني  
 كىذا مي ة لؽ مل دراسا الزةدانةةف،                                     ن  ف غةرىـ مف اللسيت ال مرةا األكبر سني  ، البنكؾ اإلسبلمةا

   زل( كال     ةر ا  ن يس يي لك كد داللا إحميسةا ل مكرات المبحكثةف لم مكةف اإلدارم 2006)
ال   لؽ ىذه الدراسا مل دراسا  أخرلكمف  يا ،   يه ال بلقادكف أف   ةر ال، لم غةر ال مر

  مع( كال     ةر ل دـ ك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا ألثر ال مكةف اإلدارم 2008) المبةضةف
(ال   2011ر، ككذلؾ   لؽ ىذه الن يسا مل دراسا نسميف)لم غةر ال م   زلالسمكؾ اإلبدا   

سةا ا  اس  يبيت أاراد ال ةنا حكؿ ال مكةف ك بلق و بيإلبداع أ يرت لك كد اركؽ ذات داللا إحمي
 ( سنا.41-50اإلدارم   زل لم غةر ال مر لميلل أاراد ال ةنا الذةف أ ميرىـ بةف)
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فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول إستراتيجية تمكين الموارد  توجد
 الجنس. إلى تعزىف اإلستراتيجية تحقيق األىدا عمىالبشرية وأثرىا 

 (5.26)رقم  جدول
 الجنس–"لعينتين مستقمتين -T" اختبار نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.911 0.111 4.05 4.07 الم يركا بيلم مكميت.

 0.769 0.294 3.92 3.95 الحرةا كاالس قبللةا.

 0.638 0.472- 4.08 4.03 المدارة ذا ةين. ارؽ ال مؿ

 0.109 1.611 3.62 3.83 القكة ال نظةمةا.

 0.725 0.352 3.95 3.99 إستراتيجية تمكين الموارد البشرية.

 0.801 0.253 4.19 4.21 االب كير.

 0.322 0.994 4.08 4.18 اإلن ي ةا.

 0.563 0.580 3.75 3.82 المسؤكلةا اال  مي ةا.

 0.465 0.732 4.01 4.08 ف اإلستراتيجية.األىدا

 0.588 0.542 3.98 4.03 جميع المجاالت معا

المقيبما  (.Sig)(  بةف أف القةما االح ميلةا5.26) مف الن يسا المكضحا ا   دكؿ
ل مةل الم يالت كالم يالت م  م ا α≤0.05ل ةن ةف مس قم ةف" أكبر مف مس كل الداللا  -Tالخ بير"

مكف اس ن يج أنو ال  ك د اركؽ ذات داللا إحميسةا بةف م كسطيت  قدةرات  ةنا م ي، كبذلؾ ة
 ال نس.    زل إلع الدراسا حكؿ ىذه الم يالت كالم يالت م  م ا م ين 

أك ،            ن الكظيسؼ مثبل    معال ةك د ارؽ ذكر كأنث  ا  ال نياس أنو  إلع ك  زك البيحثا ذلؾ
بغض النظر ، ةيـ بمييمو                          كا  طيسو ال درةب البلـز لمقالميـ ىك دما المكظؼ ، ا   مكةف ال يممةف

اإلسبلمةا، كىذا مي ةخ مؼ مل ال يممةف ا  البنكؾ كىذا مي ة  بر أسيس م ةف ل مكةف ،  ف  نسو
حكؿ ال مكةف ك بلق و ( ال   أكدت  مع ك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا 2011دراسا نسميف)

  زل لم غةر ال نس لميلل الذككر.بإبداع ال يممةف ا  اس  يبا أاراد ال ةنا  
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بين متوسطات إجابات المبحوثين حول إستراتيجية تمكين الموارد  توجد فروق ذات داللة إحصائية
 إلى المستوى التعميمي. تعزىتحقيق األىداف اإلستراتيجية  عمىالبشرية وأثرىا 

 ( 5.27)رقم  جدول
 المستوى التعميمي–"التباين األحادي" اختبار نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
Si

g
دراسات  بكالوريوس .(

 دبموم عميا

 0.877 0.132 4.05 4.11 4.05 الم يركا بيلم مكميت.

 0.524 0.649 4.00 4.03 3.90 الحرةا كاالس قبللةا.

 0.652 0.429 4.18 4.03 4.03 ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين.

 0.306 1.195 4.09 3.74 3.74 .القكة ال نظةمةا

 0.650 0.432 4.09 4.00 3.96 إستراتيجية تمكين الموارد البشرية.

 0.926 0.077 4.23 4.23 4.19 االب كير.

 0.760 0.275 4.26 4.12 4.16 اإلن ي ةا.

 0.364 1.019 4.06 3.80 3.77 المسؤكلةا اال  مي ةا.

 0.680 0.387 4.19 4.06 4.05 األىداف اإلستراتيجية.

 0.646 0.438 4.13 4.03 4.00 جميع المجاالت معا

المقيبما  (.Sig)ة بةف أف القةما االح ميلةا( 5.27) مف الن يسا المكضحا ا   دكؿ
ل مةل الم يالت كالم يالت م  م ا α≤0.05الخ بير" ال بيةف األحيدم" أكبر مف مس كل الداللا 

اركؽ ذات داللا إحميسةا بةف م كسطيت  قدةرات  ةنا  م ي، كبذلؾ ةمكف اس ن يج أنو ال  ك د
 يلمس كل ال  مةم . الدراسا حكؿ ىذه الم يالت كالم يالت م  م ا م ي   زل إلى

كىذا ، ال  مةم  المس كللم غةر    زلالبيحثا  دـ ك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا  لك ر 
ايـ ة طم كا لم مكةف ، ما الدبمكـالمكظلةف مف حم لدلمف الممكف  لسةره باف ىنيؾ طمكح كبةر 

لذلؾ ال ةضة كا أم ارما  سنل ليـ ، كةرةدكف أف ةككنكا بخبرة مف ىـ ب ييدة أ م  مف  ييد يـ
ا  حةف قد ةرم المكظلةف مف حمما البكيلكرةكس ، لبلر قي  كال قدـ ا  كظيسليـ أك نةؿ كظةلا أ م 

 ييدات أ م  مف  إلعا كقد ال ةككنكا بحي ا كالمي س ةر بانيـ كممكا لمرحما  ممةا مرمكقا ك يلة
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كةركف باف خبر يـ بيل مؿ كبةرة ككياةا لحؿ  مةل المكاقؼ ال دةدة ال   قد    رض ،  ييد يـ
( ال   2006) كىك مي ال ة لؽ مل دراسا الزةدانةةف،  مميـ أك الم كبلت ال   قد ةكا يكنيي بيل مؿ

ال  مةم  ا  حةف أف ىذه الن ة ا   لؽ مل  المس كلةر لم غ   زل                            ن   ةر لك كد اركؽ دالا إحميسةي  
لم غةر المؤىؿ    زل                                        ن ( كال     ةر ل دـ ك كد اركؽ دالا إحميسةي  2008) دراسا المبةضةف

( ال   أكدت  مع  دـ ك كد اركؽ ذات داللا 2011                  ن                ، كىك مي ة لؽ أةضي  مل دراسا نسميف)ال مم 
 إحميسةا   زل لم غةر المس كل ال  مةم .

بين متوسطات إجابات المبحوثين حول إستراتيجية تمكين الموارد  فروق ذات داللة إحصائية جدتو 
 .التخصصإلى  تعزىتحقيق األىداف اإلستراتيجية  عمىالبشرية وأثرىا 

 (5.28)رقم  جدول
 التخصص–"التباين األحادي"اختبار نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
Si

g
إدارة  محاسبة .(

 أعمال

عموم 
مالية 
 ومصرفية

اقتصاد،  حاسوب
 أخرى

 0.881 0.295 3.89 4.11 4.05 4.09 4.07 الم يركا بيلم مكميت.

 0.789 0.427 3.74 3.90 3.98 3.93 3.97 الحرةا كاالس قبللةا.

 0.882 0.292 3.99 3.96 3.99 4.05 4.09 ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين.

 0.287 1.265 3.36 3.73 3.68 3.85 3.84 ةمةا.القكة ال نظ

إستراتيجية تمكين الموارد 
 البشرية.

4.01 4.00 3.95 3.94 3.80 0.501 0.735 

 0.587 0.709 3.95 4.20 4.23 4.22 4.23 االب كير.

 0.510 0.828 3.96 4.13 4.31 4.16 4.14 اإلن ي ةا.

 0.763 0.463 3.68 3.67 3.85 3.76 3.86 المسؤكلةا اال  مي ةا.

 0.644 0.626 3.87 4.01 4.14 4.05 4.08 األىداف اإلستراتيجية.

 0.715 0.528 3.83 3.97 4.03 4.02 4.05 جميع المجاالت معا
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المقيبمػػػػػا  (.Sig)(  بػػػػػةف أف القةمػػػػػا االح ميلةػػػػػا5.28) مػػػػػف الن ػػػػػيسا المكضػػػػػحا اػػػػػ   ػػػػػدكؿ
ل مةػػل الم ػػيالت كالم ػػيالت م  م ػػا α≤0.05 الخ بػػير" ال بػػيةف األحػػيدم" أكبػػر مػػف مسػػ كل الداللػػا

م ػػي، كبػػذلؾ ةمكػػف اسػػ ن يج أنػػو ال  ك ػػد اػػركؽ ذات داللػػا إحمػػيسةا بػػةف م كسػػطيت  قػػدةرات  ةنػػا 
 يل خمص.   زل إلى الدراسا حكؿ ىذه الم يالت كالم يالت م  م ا م ين 

          بػػل كمةػػا                                         نسػػبا المػػكظلةف مػػف ال خممػػيت ال ممةػػا ال ػػ                                ك  ػػزك البيحثػػا ذلػػؾ إلػػع ار لػػيع 
                         حةػػػث  ػػػي ت المحيسػػػبا بم كسػػػػط   ،                     ك مػػػـك ميلةػػػا كممػػػراةا(  ،            إدارة أ مػػػيؿ  ،       محيسػػػبا )             ال  ػػػيرة كىػػػ 

           ك ػي ت  مةػػل   ،  (4.03 )                            ك مػـك ميلةػا كممػراةا بم كسػط  ،  (o2.4 )      بم كسػط              إدارة األ مػيؿ  ،  ((4.05
                                        حةػػث ىػػذه ال خممػػيت ال ممةػػا ىػػ  المطمكبػػا اػػ    ،                   %( كىػػ  نسػػبا مر ل ػػا71.5 )               الم ػػيالت بنسػػبا

                            ( كال     ةر ل دـ ك كد اركؽ 2008 )                                  كىذا مي ال ة لؽ مل دراسا المبةضةف  ،              ال مؿ الممرا     سكؽ 
            ، كلكػػػف ىنػػػيؾ                               مكؾ اإلبػػدا     ػػػزل لم غةػػػر ال خمػػص                                    ذات داللػػا إحمػػػيسةا ألثػػػر ال مكػػةف  مػػػع السػػػ

                                                ( ال ػػػػػ    ػػػػػةر لك ػػػػػكد اػػػػػركؽ ذات داللػػػػػا إحمػػػػػيسةا ل مػػػػػكرات 2006                          ا لػػػػػيؽ مػػػػػل دراسػػػػػا الزةػػػػػدانةةف)
                                       كةف اإلدارم   زل لم غةر المؤىؿ ال مم .               المبحكثةف لم م

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول إستراتيجية تمكين الموارد  توجد
 .الحالة االجتماعيةإلى  تعزىتحقيق األىداف اإلستراتيجية  عمىالبشرية وأثرىا 

 (5.29)رقم  جدول
 الة االجتماعيةالح–"لعينتين مستقمتين - T" اختبار نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
S

ig
).

 غير ذلك متزوج 

 0.205 1.272- 3.92 4.09 الم يركا بيلم مكميت.

 0.456 0.748- 3.86 3.96 الحرةا كاالس قبللةا.

 0.231 1.203- 3.92 4.07 ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين.

 0.147 1.460- 3.57 3.81 القكة ال نظةمةا.

 0.164 1.400- 3.85 4.00 إستراتيجية تمكين الموارد البشرية.
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 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
S

ig
).

 غير ذلك متزوج 

 0.029* 2.204- 3.98 4.25 االب كير.

 0.138 1.492- 4.00 4.18 اإلن ي ةا.

 0.111 1.604- 3.61 3.84 المسؤكلةا اال  مي ةا.

 0.052 1.963- 3.87 4.10 األىداف اإلستراتيجية.

 0.086 1.727- 3.86 4.04 جميع المجاالت معا

 ( ةمكف اس ن يج مي ةم :5.29) مف الن يسا المكضحا ا   دكؿ
 بػػةف أف القةمػػا االح ميلةػػا (Sig.) "المقيبمػػا الخ بػػيرT-  ل ةن ػػةف مسػػ قم ةف" أقػػؿ مػػف مسػػ كل

"، كبػػػػذلؾ ةمكػػػػف اسػػػػ ن يج أنػػػػو  ك ػػػػد اػػػػركؽ ذات داللػػػػا االب كػػػػيرلمم ػػػػيؿ "α≤0.05الداللػػػػا 
الحيلػػػػا قػػػػدةرات  ةنػػػػا الدراسػػػػا حػػػػكؿ ىػػػػذا الم ػػػػيؿ   ػػػػزل إلػػػػع إحمػػػػيسةا بػػػػةف م كسػػػػطيت  

 اال  مي ةا كذلؾ لميلل الم زك ةف.
 أمي بيلنسبا لبيق  الم يالت كالم يالت م  م ا م ي، اقد  بةف أف القةما االح ميلةػا (Sig.) 

كبػػػذلؾ ةمكػػػف اسػػػ ن يج أنػػػو ال  ك ػػػد اػػػركؽ ذات داللػػػا  α≤0.05أكبػػػر مػػػف مسػػػ كل الداللػػػا 
 كسػطيت  قػدةرات  ةنػا الدراسػا حػكؿ ىػذا الم ػيؿ كالم ػيالت م  م ػا م ػي إحميسةا بػةف م

 الحيلا اال  مي ةا.   زل إلع 
كىذا مي ، ك  زك البيحثا ذلؾ إلع ار ليع  دد المكظلةف الم زك ةف مف أاراد  ةنا الدراسا

ؿ حةث لمست البيحثا خبل، ة كس حيلا االس قرار الذم ة ة و المكظلةف ا  البنكؾ اإلسبلمةا
كىذا مي ة لؽ مل دراسا ، إ را  ىذه الدراسا ك كد نسبا  يلةا مف المكظلةف كالمكظليت الم زك ةف

( كال     ةر إلع ك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا ل مكرات المبحكثةف لم مكةف 2006) الزةدانةةف
        ن                                ، كأةضي  ىذه الن يسا  ي ت م لقا مل دراساالحيلا اال  مي ةا لم غةر   زلاإلدارم 
(ال   أ يرت لك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا الس  يبيت المبحكثةف حكؿ 2010النكاؿ)

 إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا   زل لم غةر الحيلا اال  مي ةا. 



 

159 
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول إستراتيجية تمكين 
عدد سنوات العمل في إلى  تعزىىداف اإلستراتيجية تحقيق األ عمىالموارد البشرية وأثرىا 
 .المسمى الوظيفي الحالي

 (5.30)رقم  جدول
 في المسمى الوظيفي الحالي عملعدد سنوات ال–"التباين األحادي" اختبار نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
S

ig
).

 

أقل من 
 سنوات 5

-5من 
أقل من 

10 
 سنوات

10 
نوات س

 فأكثر

 0.071 2.693 4.06 4.20 3.94 الم يركا بيلم مكميت.

 0.120 2.155 3.85 4.08 3.88 الحرةا كاالس قبللةا.

 0.287 1.260 3.94 4.12 4.04 ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين.

 0.781 0.248 3.81 3.80 3.72 القكة ال نظةمةا.

 0.200 1.627 3.93 4.08 3.92 .إستراتيجية تمكين الموارد البشرية

 0.356 1.040 4.11 4.27 4.21 االب كير.

 0.182 1.725 4.10 4.27 4.09 اإلن ي ةا.

 0.052 3.013 3.85 3.94 3.64 المسؤكلةا اال  مي ةا.

 0.164 1.834 4.03 4.17 3.99 األىداف اإلستراتيجية.

 0.162 1.843 3.97 4.12 3.95 جميع المجاالت معا

المقيبما الخ بير" ال بيةف  (.Sig)(  بةف أف القةما االح ميلةا5.30) حا ا   دكؿمف الن يسا المكض
ل مةل الم يالت كالم يالت م  م ا م ي، كبذلؾ ةمكف α≤0.05األحيدم" أكبر مف مس كل الداللا 

اس ن يج أنو ال  ك د اركؽ ذات داللا إحميسةا بةف م كسطيت  قدةرات  ةنا الدراسا حكؿ ىذه 
  دد سنكات ال مؿ ا  المسمع الكظةل  الحيل . لم يالت م  م ا م ين   زل إلىالم يالت كا

، دسةف ا  المسم  الكظةل  الحيل أف ب ض المكظلةف ةككنكا مب  ك  زك البيحثا ذلؾ إلع
كىذا قد ةككف سببو  كسل ، كىذا ة ةر إلع أف النسبا األكبر ى  حدةث  ال يد بيل مؿ ا  البنكؾ

ىذا ، ككذلؾ  كار ال خمميت ال ممةا بكمةا ال  يرة، اإلسبلمةا ا  قطيع غزةأقسيـ كاركع البنكؾ 
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حمما   معاس قطيب أكبر  دد مف المكظلةف بيدؼ  قمةؿ إنليؽ الركا ب  إلعمي دال البنكؾ 
كىذا مي ة لؽ مل دراسا ، ك خلةض المكظلةف مف أمحيب الخبرة الكبةرة كالكاس ا، ال ييدات ال مةي

ك كد اركؽ ذات داللا إحميسةا ل مكرات المبحكثةف لم مكةف ال     ةر إلع  (2006) الزةدانةةف
 لم غةر الخبرة.   زلاإلدارم 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول إستراتيجية تمكين 
مل في قطاع عدد سنوات العإلى  تعزىتحقيق األىداف اإلستراتيجية  عمىالموارد البشرية وأثرىا 

 .المصارف
 (5.31) رقم جدول

 عدد سنوات العمل في قطاع المصارف–"التباين األحادي" اختبار نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

لية
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 (

Si
g

). 

أقل من 
5 

 سنوات

 -5من 
أقل من 

 سنوات10

من 
أقل -10
 15من 

 سنة

 

سنة 15
 فأكثر

 0.163 1.736 3.95 4.23 4.15 3.98 الم يركا بيلم مكميت.

 0.294 1.251 3.79 3.89 3.99 4.03 الحرةا كاالس قبللةا.

 0.350 1.104 3.94 3.96 4.13 4.07 ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين.

 0.585 0.649 3.74 3.98 3.76 3.72 القكة ال نظةمةا.

 0.502 0.788 3.87 4.01 4.04 3.98 تمكين الموارد البشرية.إستراتيجية

 0.089 2.219 4.03 4.15 4.33 4.25 االب كير.

 0.489 0.813 4.08 4.06 4.24 4.18 اإلن ي ةا.

 0.882 0.221 3.83 3.74 3.85 3.76 المسؤكلةا اال  مي ةا.

 0.485 0.820 3.99 3.99 4.15 4.07 األىداف اإلستراتيجية.

 0.521 0.755 3.92 4.00 4.08 4.02 جميع المجاالت معا
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الخ بير المقيبما  ((.Sig(  بةف أف القةما االح ميلةا5.31) يسا المكضحا ا   دكؿمف الن 
ل مةل الم يالت كالم يالت م  م ا م ي، α≤0.05األحيدم" أكبر مف مس كل الداللا  ف"ال بية

كبذلؾ ةمكف اس ن يج أنو ال  ك د اركؽ ذات داللا إحميسةا بةف م كسطيت  قدةرات  ةنا الدراسا 
  دد سنكات ال مؿ ا  قطيع المميرؼ. م يالت كالم يالت م  م ا م ي   زل إلىحكؿ ىذه ال

كاللسا ، سنكات 5ك  زك البيحثا ذلؾ إلع ار ليع أ داد المكظلةف مف اللسا ال مرةا أقؿ مف 
 بيل يل   ي   مثةميـ ب كؿ كبةر ا   ةنا الدراسا.، سنكات 10أقؿ مف  -5ال مرةا مف 

كم كسط اللسا ال مرةا ، سنا 15أقؿ مف  –10سا ال مرةا مف              ن          كلكف  ي  أةضي  م كسط الل
كلكف اللس ةف ال مرة ةف األخةر ةف ، حةث ال ةك د اركؽ  كىرةا ككاضحا، سنا ااكثر مر ل ا15

كىـ أمحيب خبرة كاس ا ككاةرة ا  م يؿ ال مؿ ، كمدرا  البنكؾ، ةمثمكف طبقا رؤسي  األقسيـ
نكات ال مؿ ا  قطيع المميرؼ ال ة كس اركؽ ذات داللا كىذا ة ن  أف زةيدة  دد س،  الممرا

( ال     ةر ل دـ ك كد اركؽ 2008) كىذا مي ة لؽ مل دراسا المبةضةف، إحميسةا لميلل ال مكةف
 لم غةر الخبرة الكظةلةا.   زلذات داللا إحميسةا ألثر ال مكةف اإلدارم  مع السمكؾ اإلبدا   

متوسطات إجابات المبحوثين حول إستراتيجية تمكين الموارد فروق ذات داللة إحصائية بين  توجد
 .سمي الوظيفيالم  إلى  تعزىتحقيق األىداف اإلستراتيجية  عمىالبشرية وأثرىا 

 (5.32) رقم جدول
 المسمي الوظيفي–"التباين األحادي" اختبار نتائج 

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
Si

g
ر مدي موظف  .(

رؤساء  مراقب فرع
 أقسام

-مدير
نائب 
 مدير

 0.611 0.674 4.21 4.05 4.10 4.27 4.01 الم يركا بيلم مكميت.

 0.868 0.314 3.77 3.96 3.96 3.96 3.95 الحرةا كاالس قبللةا.

 0.748 0.483 3.90 3.99 4.07 4.11 4.09 ارؽ ال مؿ المدارة ذا ةين.
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 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

لية 
تما
الح

ة ا
قيم

ال
 

(
Si

g
ر مدي موظف  .(

رؤساء  مراقب فرع
 أقسام

-مدير
نائب 
 مدير

 0.602 0.688 3.60 3.85 3.83 4.03 3.71 القكة ال نظةمةا.

إستراتيجية تمكين الموارد 
 البشرية.

3.97 4.10 4.01 3.98 3.89 0.240 0.915 

 0.249 1.366 3.92 4.27 4.22 4.38 4.20 االب كير.

 0.689 0.564 4.04 4.22 4.07 4.32 4.13 اإلن ي ةا.

 0.336 1.149 3.63 3.79 3.93 4.19 3.78 المسؤكلةا اال  مي ةا.

 0.406 1.007 3.88 4.10 4.08 4.30 4.04 داف اإلستراتيجية.األى

 0.700 0.550 3.89 4.03 4.04 4.19 4.00 جميع المجاالت معاً 

المقيبما  (.Sig)(  بةف أف القةما االح ميلةا5.32) مف الن يسا المكضحا ا   دكؿ
كالم يالت م  م ا  ل مةل الم يالتα≤0.05الخ بير" ال بيةف األحيدم" أكبر مف مس كل الداللا 

م ي، كبذلؾ ةمكف اس ن يج أنو ال  ك د اركؽ ذات داللا إحميسةا بةف م كسطيت  قدةرات  ةنا 
 المس كل الكظةل .    زل إلع الدراسا حكؿ ىذه الم يالت كالم يالت م  م ا م ين 

ميت كلدةيـ كمةا كبةرة مف الم مك ، ك  زك البيحثا ذلؾ إلع  م ل مدرا  اللركع بخبرة كاس ا
نيؾ  قيرب ا  الم كسطيت كلكف ى، كالمييرات  ف طبة ا ال مؿ الممرا  ا  البنكؾ اإلسبلمةا

                                                 ن                         كذلؾ نسبا المكظلةف ا  الكظيسؼ ال يدةا مر ل ا أةضي  كذلؾ بسبب طبة ا ال قسةـ ، ب كؿ  يـ
ال دد األكبر مف المكظلةف الذةف ة ممكف ا  كظيسؼ   معاإلدارم لم مؿ الممرا  الذم ة  مد 
( ال   2008) كىذا مي ة لؽ مل دراسا األمةر ك بد الرسكؿ،    مد  مع خدما الزبيسف ب كؿ مبي ر

حةث ذلؾ ،   ةر إلع أىمةا اال ميؿ كال قسةـ بةف مخ مؼ المراكز كالمس كةيت اإلدارةا كال نظةمةا
 ا  كمةيت  يم ا القيدسةا. ةسي د ا  ا يلةا ال مكةف
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات

 مقدمة 6.1

                     ن                                                      ة ضمف ىذا اللمؿ ممخمي  ألىـ الن يسا ال    ـ ال كمؿ إلةيي مف خبلؿ الدراسا ال   
حةث ، ممت إلةو الدراسا مف ن يساككذلؾ ال كمةيت المق رحا ا  ضك  مي  ك ، قيمت بيي البيحثا

ة  سي د ىذه الن يسا كال كمةيت ا  زةيدة اي مةا إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا كبيل يل  زةيد
 ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة. أثرىي ا   حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا

 نتائج الدراسة 6.2

          ن        كقدمت أةضي  ارضةيت ، ةسةا أـ اللر ةاأثيرت ىذه الدراسا سمسما مف ال سيؤالت سكا  الرس
ال دةد مف الن يسا ال    حةث  كممت إلع، م غةرات الدراسا ال اثةر بةف لالدراسا كأكضحت مد

ىذه  إبرازك حيكؿ البيحثا ، سيىمت ا  حؿ م كما الدراسا كاإل يبا  ف  سيؤال يي كارضةي يي
 الن يسا:

لدراسا كينت مكز ا ا  البنؾ اإلسبلم  ( مف  ةنا ا41.7%) بةنت الن يسا أف مي نسب و -1
كمي أف ، ( اركع ا  القطيع7) ايك لو، كذلؾ بسبب كثرة ارك و ا  قطيع غزة، اللمسطةن 

كىذا بسبب حداثا ، ( مف  ةنا الدراسا38.8%) سنا  مثؿ 40أقؿ مف  –30ال مرةا مف 
 30أقؿ مف ) رةاكمي أف م ظـ مكظل  ىذه البنكؾ مف اللس ةف ال م،  يد البنكؾ اإلسبلمةا

ا  حةف  ي ت اللسيت ، بسبب مغر  مر المكظلةف، سنا( 40أقؿ مف -30مف ) سنا( ك
 ال مرةا األ مع ا  ال ر ةب الثيلث كالرابل.

ا  حةف  ي ت نسبا اإلنيث ، %( مف  ةنا الدراسا71.2) نسبا الذككر حكال  ت ي  -2
، الذككر مقيرنا بيلمكظليتكىذا مي ةمكف  لسةره بير ليع  دد المكظلةف ، (288%) حكال 
إلع  ينب مكظلا أك ، مكظلةف (10) ب ض اللركع ىنيؾ  دد قد ة  يكز ا حةث 

 مكظل يف.
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حةث ، بةنت الدراسا أف  خمميت كمةا ال  يرة  ي ت بنسب مر ل ا ا   ةنا الدراسا -3
  مـك ميلةا كممراةا، (22.3%) إدارة األ ميؿ، (43.9%) نسبا  خمص المحيسبا

، (13.7%)   حةف  ي   خمص الحيسكب كال خمميت األخرل حكال ا، (%15.8)
كذلؾ مكظل  ىذه ، كىذا مي ةمكف  لسةره بحي ا القطيع الممرا  ليذه ال خمميت

 ال خمميت قيدرةف  مع إدراؾ كا بيت كمييـ أ ميليـ.
  ي ت بنسبا، سم  الكظةل  الحيل                                        ُ أظيرت الدراسا أف  دد سنكات ال مؿ ا  الم   -4

أقؿ مف -5( لملسا ال مرةا مف 34.5%) ككذلؾ نسبا، سنكات 5سا أقؿ مف ( لمل%38.1)
 ا  حةف كينت نسبا  دد سنكات ال مؿ ا  قطيع المميرؼ حكال ، سنكات 10
أقؿ مف -5( لملسا ال مرةا مف 30.2%) ككذلؾ نسبا، سنكات 5( للسا أقؿ مف %30.9)

 ي ةف اللس ةف.كىذا مي ةمكف  لسةره بكثرة  دد المكظلةف مف ى، سنكات 10
،             ُ           ن ارؽ ال مؿ الم دارة ذا ةي  ، الم يركا بيلم مكميت ) كؿ مف أىمةا مس كلبةنت الدراسا أف  -5

كىذا ،                             ن اإلسبلمةا بقطيع غزة كيف مر ل ي  ا  البنكؾ  ك اإلن ي ةا(، االب كير، القكة ال نظةمةا
  كمو مف لمي ، مي ةمؾ  لسةره باىمةا كؿ مف الم يركا بيلم مكميت ا   مكةف ال يممةف

  مع د ةـ ال يممةف بم راا مييـ أ ميليـ كال ليمةؿ المحةطا بيل مؿ ،ىذا بيل يل  ةن كس 
بدا يـ                      ُ           ن                       كذلؾ دكر ارؽ ال مؿ الم دارة ذا ةي  ا   حقةؽ األىداؼ كخيما ،                    إن ي ة يـ كا 

ا  حةف  ي  مس كل القكة ال نظةمةا مر لل بسب ، األىداؼ اإلس را ة ةا بكلي ة كاي مةا
 ةفكمي أف اليدا، لمييرات كالخبرات ال   ةك سبيي المكظؼ خبلؿ مسةر و ال ممةاكمةا ا

أىمةا اب كير البنكؾ اإلسبلمةا لخدميت االب كير  ي  ب كؿ مر لل بسبب  ةفاإلس را ة ة
كمي  س ع البنكؾ ، كاس داما الزبيسف القدامع، كأسيلةب  دةدة  سي د ا   ذب زبيسف  دد

دكر  كىذا ة كس، ف رأس الميؿ ك  ظةـ قةـ االن ليع مف ال مؿ     ن                 داسمي  ل  ظةـ  كاسدىي م
 أىمةا ال مكةف ا  بمكغ البنكؾ اإلسبلمةا ألىداايي اإلس را ة ةا.

المسسكلةا ك ، لم يممةف الحرةا كاالس قبللةا) أىمةا كؿ مف مس كلأكضحت الدراسا أف  -6
ألف إدارات البنكؾ كذلؾ ،                             ن اإلسبلمةا بقطيع غزة كيف م كسطي  ا  البنكؾ  اال  مي ةا(

، اإلسبلمةا   ط  الحرةا لم يممةف ا  ال مرؼ بيلمكاقؼ ال      رضيـ خبلؿ ال مؿ
ا  حةف ، كذلؾ لحسيسةا ال مؿ الممرا  كأىمة و، كلكنييي لةست بحرةا مطمقا كمل كحا
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حةث  ؤمف البنكؾ ،  ي  مس كل المسسكلةا اال  مي ةا منيسب كلكف لةس بيل كؿ المطمكب
كلكف قد ، ا باىمةا دكرىي اال  مي     يه األاراد كالمؤسسيت ا  الم  مل المحم اإلسبلمة

 ةككف ىنيؾ دكر ا يؿ أكثر ممي ىك مك كد  مع أرض الكاقل.
، االب كير) ك كد  بلقا ذات داللا إحميسةا بةف األىداؼ اإلس را ة ةا بم غةرا يي -7

س را ة ةا  مكةف ، اإلن ي ةا الم يركا ) المكارد الب رةا بم غةرا يي                                         كالمسسكلةا اال  مي ةا( كا 
كالقكة ال نظةمةا( ا  ،             ُ           ن ارؽ ال مؿ الم دارة ذا ةي  ، الحرةا كاالس قبللةا لم يممةف، بيلم مكميت

 البنكؾ اإلسبلمةا بقطيع غزة.
الحيلا  ) إلع   زل  ك د اركؽ ذات داللا إحميسةا بةف م كسطيت  قدةرات  ةنا الدراسا -8

 .الم زك ةف( كذلؾ لميلل، اال  مي ةا
اسـ ) إلع   زل ك د اركؽ ذات داللا إحميسةا بةف م كسطيت  قدةرات  ةنا الدراسا  ال -9

                     ُ      دد سنكات ال مؿ ا  الم سم  ، ال خمص، ال  مةم  المس كل، ال نس، ال مر، البنؾ
 .الكظةل (    ُ    كالم سمع، ال مؿ ا  قطيع المميرؼ  دد سنكات، الكظةل  الحيل 

 ت الدراسةوصيات 6.3

ةمكف كضل ب ض ال كمةيت ال    رم البيحثا أنيي ةمكف أف ، بلؿ ن يسا الدراسامف خ
ا ك ل ةؿ أثرىي ا   حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ة،  سيىـ ا    زةز إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا

 حةث  ـ الخركج بب ض ال كمةيت:، ا  البنكؾ اإلسبلمةا بقطيع غزة

كأف ة ـ   كةؿ ىذه ، ال مؿ بمبدأ ركح اللرةؽ  معا زةيدة    ةل إدارة البنكؾ اإلسبلمة -1
ككذلؾ ، اللرؽ مف مس كةيت  نظةمةا مخ ملا لزةيدة الخبرات ك بيدؿ الخبرات بةف ال يممةف

كان ييج سةيسا أاراد قيدرة ، ا  بير ارةؽ ال مؿ كحدة  نظةمةا مس قما ليي كةينيي المس قؿ
 .مييـ الةكمةا باقؿ  دد مف المدةرةف يذةب كيدر المنظما الذةف ة  رككف ا  ال  مع

كخيما ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع ، زةيدة م يركا المرأة ا  سكؽ ال مؿ الممرا  -2
 كذلؾ    ةل ك مكةف المرأة مف خبلؿ إسنيد المييـ الحةكةا كالحسيسا ليي.، غزة

سةف كنقيط الض ؼ مف أ ؿ  بل يي ل ح، ال يممةف ك  زةزىي لدلالبحث  ف نقيط القكة  -3
  كدة أدا  ال يممةف.
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كخيما مف ىـ ا  الخطكط األميمةا ، مبدأ الحرةا كاالس قبللةا لم يممةف مس كلزةيدة  -4
زةيدة م يركا ال يممةف ا   كضةل  ككذلؾ، ال دةدة ال    كا ييـلم مرؼ ا  المكاقؼ 

ككذلؾ زةيدة ك كسةل ، ة  ف بةسا ال مؿ كطبة  و لم مبل ك حسةف الم مكميت الم كار 
ن يز أ ميليـا ا  ،                                                                                لييمش الذم   ركو إدارة البنكؾ اإلسبلمةا بقطيع غزة لم يممةف ل نلةذ كا 

 إطير م لؽ  مةو بةنيـ.
زةيدة ككذلؾ ، قبؿ قةيميـ بيلمييـ المككما ليـ إخضيع ال يممةف ل درةب م دم كمكثؼ -5

 زةيدة إن ي ةا المكظلةف. إلعاالى ميـ بيلطرؽ كالكسيسؿ ال    ؤدم 
 خطةط   معبمي ةسي د ، ة البنكؾ اإلسبلمةا بإ داد  خطةط دقةؽ لمكاردىي الب رةاقةيـ إدار  -6

 إن ي ةا اللرد.  معكبيل يل  ةن كس ، ال كازف بةف م طمبيت ال مؿ كسةيسيت ال درةب
لمي لو مف أثر ا يؿ ا  ،  ل ةؿ نظيـ الحكااز كالمكياتت الذم  قدمو البنكؾ لمكظلةيي -7

  حسةف إن ي ةا ال يممةف.
ألف ذلؾ ة  بر  يمؿ ميـ ا  رال ، ةيدة اى ميـ إدارة البنؾ بيمكـ ال يممةف كم يكميـز  -8

  معضركرة   زةز ثقياا    ةل ال يممةف ككذلؾ ،  مكةف ال يممةف مس كلكرال ،  ةااإلن ي
 االب كير ك  قدةـ األاكير ال دةدة.

 ال مؿ  مع  قمةؿ ال حدةيت المحةطا ببةسا ال مؿ الممرا . -9
كة طمب ذلؾ  ل ةؿ نظيـ اال ميؿ ، آراسيـ  معبيلكقكؼ  سميح لممكظلةفضركرة ال -14

بحةث ةككف اال ميؿ كال كامؿ ا  ، كال كامؿ بةف اإلدارة كالمكظلةف ا  البنكؾ اإلسبلمةا
 كبل اال  يىةف.

ككف مف أىـ أىداؼ  ككةف ارؽ ال مؿ ا  البنكؾ اإلسبلمةا بقطيع غزة ىك ة ب أف ة -11
ىداؼ ال يما لمبنؾ ب كؿ  يـ كاألىداؼ اإلس را ة ةا ب كؿ المسيىما ا   حقةؽ األ

 خيص.
  زةز ا  ميد البنكؾ اإلسبلمةا بقطيع غزة ال  مـ ال نظةم  كمنيا دا ـ لمميرسا  -12

كسيبيـ مييرات  دةدة  سيـ ، لمي لو مف دكر ا  زةيدة م يرؼ كخبرات ال يممةف، ال مكةف                             كا 
كال  يمؿ ، المس  دات البةسةا ك قمةؿ آثيرىي ال كةؼ مل  معب كؿ مبي ر ا  زةيدة قدر يـ 

 مل اإلبدا يت الم بلحقا.
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ككذلؾ ، ك يذةب ىذه ال بلقيت، كضل إطير كاضل لم بلقيت بةف المكظلةف أنلسيـ -13
  كضةل ال بلقا بةف اإلدارة كالمكظلةف.

ف كأف  كك ، أف    مد البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة ثقياا  نظةمةا    مد الركح ال مي ةا -14
ال يممةف  لدلح ع ة ـ  قمةؿ الخكؼ ، ىذه الثقياا مسيندة إلس را ة ةا ال مكةف كدا ما ليي

 غةرىـ مف ال يممةف اآلخرةف بيلبنؾ. إلعمف  قكةض سمط يـ ك حكةميي 
  مؽ الم يركا بيلم مكميت ب كؿ ا يؿ ككؼ  الثقا بةف ال يممةف ا  المس كةيت اإلدارةا  -15

إذ قد  مةؿ ب ض المس كةيت اإلدارةا لحبس ، األكل  اإل راقةا ال مةي كال يممةف ا  الخطكط
لذلؾ ال بد مف ، كىك  ينب ميـ ةر بط بثقياا المنظما، الم مكميت ل  زةز مراكز القكم

الم يركا بيلم مكميت ك  زةز م يركا ال يممةف بيلم مكميت  ف أن طا  بمس كلاالى ميـ 
 البنؾ.

 دراسات مقترحة 6.4

 لمس قبمةا ال يلةا:الدراسيت ا، كالن يسا ال    كممت ليي،   ضك  الدراسا ق رح البيحثا ا

إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا كأثرىي ا   حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ا  البنكؾ  -1
 غزة. ال  يرةا بقطيع

 أثر سةيسا البنكؾ اإلسبلمةا بيل كسل بسمسما ارك يي ا   حقةؽ أىداايي اإلس را ة ةا. -2
 درةب المقدـ لمككادر الب رةا ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا   حقةؽ أىداؼ ارؽ ال مؿ.أثر ال  -3
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 عرررررررالمراج

 :  ً                  أوال : المراجع العربية

 القرآف الكرةـ. 

 :الكتب 
مدخؿ ل طكةر  (:"اإلدارة بيلثقا كال مكةف:2008أندكراس، رام ، كم ية ا،  يدؿ، ) -1

 المؤسسيت"،  يلـ الك ب لمن ر كال كزةل، إربد،  ميف.
(:"اف اإلدارة "،  ر ما أس د أبك لبدة، دار الب ةر،  ميف، المممكا 2002بيكر،  كزةؼ، ) -2

 األردنةا اليي مةا.
(:"القكا د المني ةا لبني  االس بةيف"، الطب ا الثينةا، مطب ا أبني  2010ال ر يكم، زةيد، ) -3

 ح، امسطةف.ال را
 (:"منيىا البحث ال مم "، مؤسسا الكراؽ لمن ر،  ميف، األردف.2006الحمدان ، مكاؽ، ) -4
(:" نظرةا المنظما كالسمكؾ ال نظةم "، مدةر دار 2000داغر، منقذ، كميلل،  يدؿ، ) -5

 الك ب لمطبي ا كالن ر، بغداد، ال راؽ.
 كال كزةل،  ميف، األردف.(:"نظرةا المنظما"، دار ملي  لمن ر 1992الدىيف، أمةا، ) -6
(:"إدارة ال مكةف كاق ميدةيت الثقا ا  2009، ) معالدكرم، زكرةي مطمؾ، كميلل، أحمد  -7

منظميت أ ميؿ األللةا الثيلثا"، الطب ا األكل ، دار الةيزكرم ال ممةا لمن ر كال كزةل، 
  ميف، األردف.

ةف كاق ميدةيت الثقا ا  (:"إدارة ال مك2013، ) معالدكرم، زكرةي مطمؾ، كميلل، أحمد  -8
منظميت أ ميؿ األللةا الثيلثا"، الطب ا الثينةا، دار الةيزكرم ال ممةا لمن ر كال كزةل، 

  ميف، األردف.
(:"اإلدارة اإلس را ة ةا، مدخؿ 2008ر ةد، ميلل  بد الرضي، ك بلب، إحسيف دىش، ) -9

 ألردف. كيمم "، الطب ا الثينةا، دار المنيىا لمن ر كال كزةل،  ميف، ا
دارة المكارد (: "2011السي دم، مؤةد ن ما، ) -14                                                  مس  دات اكرةا ا  السمكؾ ال نظةم  كا 

 الب رةا"، الطب ا األكل ، مؤسسا الكراؽ لمن ر كال كزةل،  ميف، األردف.
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(:"اإلدارة كاأل ميؿ"، 2008ال يمرم، ميلل ميدم، كالغيلب ، طيىر محسف منمكر، ) -11
 ا الثينةا،  ميف، األردف.دار كاسؿ لمن ر كال كزةل، الطب 

(:"إدارة المكارد الب رةا"، دار الحرةرم لمطبي ا، 2004كآخركف، )  مع بد الكىيب،  -12
 القيىرة، ممر.

 -(:"البحث ال مم 2010 بةدات، ذكقيف، ك دس،  بد الرحمف، ك بد الحؽ، كيةد، ) -13
 مليكمو كأدكا و كأسيلةبو"، دار اللكر لمن ر كال كزةل،  ميف، األردف.

أاكير ل  زةز  مكةف ال يممةف ا  المنظميت (: "2004  ةب ، س د بف مرزكؽ، )ال -14
 ال ربةا"، المؤ مر ال رب  الدكل  الخيمس ا  اإلدارة،  ـر ال ةخ، ممر.

(:" كىر  مكةف ال يممةف، إطير مليىةم "، المم ق  2005ال  ةب ، س د بف مرزكؽ، ) -15
 برةؿ، الخبر، الس كدةا.أ 17-18السنكم ال ي ر إلدارة ال كدة ال يمما، 

(:"دكر ال مكةف ا  إدارة األزميت ا  منظميت األ ميؿ"، 2010 رةقيت، محمد، ) -16
منظميت األ ميؿ،   معالمؤ مر ال مم  الدكل  السيبل،  دا ةيت األزما االق ميدةا 

 ال حدةيت، اللرص، الرقيبا،  يم ا الزرقي  الخيما، األردف.
در  -17 (: "اإلدارة 2007ةس، كاسؿ محمد مبح ، )                                الغيلب ، طيىر محسف منمكر، كا 

اإلس را ة ةا: منظكر مني   م كيمؿ"، دار كاسؿ لمن ر كال كزةل، الطب ا األكلع،  ميف، 
 األردف.

درةس، كاسؿ محمد مبح ، ) -18 (:"اإلدارة 2009                                                    الغيلب ، طيىر محسف منمكر، كا 
 ا الثينةا،  ميف، منظكر مني   م كيمؿ"، دار كاسؿ لمن ر كال كزةل، الطب اإلس را ة ةا:

 األردف.
(:"ال خطةط اإلس را ة  ،  رض نظرم ك طبةق "، الطب ا 2010الكرخ ، م ةد، ) -19

 الثينةا، دار المنيىا لمن ر كال كزةل،  ميف، األردف.
(:"أسيسةيت كمليىةـ حدةثا"، الطب ا األكل ، دار كاسؿ لمن ر 1999المكزم، مكس ، ) -24

 كال كزةل،  ميف، األردف.
(:"إ را ات ك نظةـ ال مؿ"، دار كاسؿ لمن ر كال كزةل، الطب ا 2007س ، )المكزم، مك  -21

 الثينةا،  ميف، األردف.
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(:"إدارة الم راا: المليىةـ كاإلس را ة ةيت كال ممةيت"، دار الكراؽ 2005ن ـ،  بكد ن ـ، ) -22
 لمن ر كال كزةل.

يغ، م يد (:"إدارة األدا "،  ر ما محمكد مرس  كزىةر المب1988ىيةنز، ميرةكف، ) -23
 اإلدارة ال يما، الرةيض، الس كدةا.

(:"اإلدارة اإلس را ة ةا"،  ر ما راي   محمد 2001ىؿ،  يرلز، ك كنز،  يرةت، ) -24
راي   كمحمد سةد أحمد، ال ز  األكؿ، ال ز  األكؿ، دار المرةخ لمن ر كال كزةل، الرةيض، 

 الس كدةا.
ال مر الحدةث"، الطب ا األكل ، (:"ال مكةف اإلدارم ا  2012الكادم، محمكد حسةف، ) -25

 دار الحيمد لمن ر كال كزةل،  ميف، األردف.
 دراسات الماجستير والدكتوراه: 

(:"ال مكةف ك بلق و بيلرضي الكظةل  لم يممةف ا   ييز 2010أالمقا، محمد إبراىةـ، ) -1
ـ األمف الخيص بمدةنا الرةيض"، رسيلا مي س ةر غةر من كرة،  يم ا نيةؼ ال ربةا لم مك 

 األمنةا كاإلدارةا، الرةيض، الس كدةا.
(:" مكةف ال يممةف كاسمكب لمكا يا ب ض الم كبلت ال نظةمةا 2005بي ثميف، رةمي، ) -2

ا  المؤسسيت ال يما: دراسا مةدانةا  ف المؤسسا ال يما لمخطكط ال كةا الس كدةا"، 
 الس كدةا.رسيلا مي س ةر غةر من كرة، كمةا ال  يرة،  يم ا الممؾ  بد ال زةز، 

 مكةف ال يممةف، دراسا  حمةمةا بةف   مع(:"أثر القةيدة ال نظةمةا 2003البند، خكلو، ) -3
المميرؼ ال  يرةا الكطنةا كاأل نبةا ا  دكلا اإلميرات ال ربةا الم حدة، رسيلا مي س ةر 

 غةر من كرة، كمةا ال  يرة،  يم ا  ةف  مس، القيىرة.
ف ال يممةف ا  ال يم يت ال يما اللمسطةنةا ال يمما (:"كاقل  مكة2010ال  برم، د ي ، ) -4

ا  الضلا الغربةا مف ك يا نظر اإلدارةةف"، رسيلا مي س ةر غةر من كرة،  يم ا الخمةؿ، 
 الخمةؿ، امسطةف.

(:"األنميط القةيدةا ك بلق يي بمس كةيت ال مكةف، مف 2008ال مةم ، مطر  بد المحسف، ) -5
سيلا مي س ةر غةر من كرة، كمةا الدراسيت ال مةي، ك يا نظر مكظل  م مس ال كرل"، ر 

 قسـ ال مـك اإلدارةا،  يم ا نيةؼ ال ربةا لم مـك األمنةا كاإلدارةا، الرةيض، الس كدةا.
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در ا  مكةف ال يممةف، بيل طبةؽ   مع(:"أثر اخ بلؼ األنميط القةيدةا 2008حسف، سيرة، ) -6
سيلا مي س ةر غةر من كرة، كمةا  ركيت ال امةف ا  القطيع ال يـ كالخيص"، ر   مع

 ال  يرة،  يم ا القيىرة، ممر.
(:"ال بلقا بةف أب يد ال مكةف كدر يت الرضي الكظةل ، دراسا مةدانةا 2002حسف، سيل ، ) -7

بقطيع الب ركؿ"، دراسا مي س ةر غةر من كرة، كمةا ال  يرة،  يم ا  ةف  مس، القيىرة، 
 ممر.

(:"إس را ة ةا ال مكةف كأثرىي ا  المةزة ال نياسةا"، 2003الدكرم، زكرةي، كالذىب، ةيسر، ) -8
 رسيلا مي س ةر غةر من كرة،  يم ا بغداد، ال راؽ.

 كمدل(:"مقكميت ال مكةف ا  المنظميت األمنةا ال  مةمةا 2009الر كدم، خيلد سمةميف، ) -9
نةا  يىزة يي ل طبةقو"، رسيلا مي س ةر غةر من كرة،  يم ا نيةؼ ال ربةا لم مكـ األم

 كاإلدارةا، الرةيض، الس كدةا.
(:" بلقا القةيدة ال حكةمةا ب مكةف ال يممةف ا  ال يم يت 2010الرقب، أحمد ميدؽ، ) -14

 اللمسطةنةا بقطيع غزة"، رسيلا مي س ةر غةر من كرة،  يم ا األزىر، غزة.
يمما (:"أثر ال مكةف اإلدارم ا   طبةؽ مبيدئ إدارة ال كدة ال 2006الزةدانةةف، محمد، ) -11

ا  المؤسسيت الميلةا األردنةا"، رسيلا مي س ةر غةر من كرة،  يم ا مؤ ا، الكرؾ، 
 األردف.

  مع(:"أخبلقةيت اإلدارة كأثرىي ا  الرقيبا اإلدارةا 2001السي دم، مؤةد ةكسؼ ن ما، ) -12
كاؽ أنمكذج الثقا، دراسا مةدانةا ا  ال ركا ال يما لبلس ك يايت النلطةا"، رسيلا 

 ةر من كرة، كمةا اإلدارة كاالق ميد،  يم ا بغداد، ال راؽ.مي س ةر غ
(:"األدكار القةيدةا لمدةرم ال ربةا كال  مةـ ا  ضك  م طمبيت 2009السبة  ،  بةد، ) -13

 إدارة ال غةةر"، رسيلا دك كراة غةر من كرة، كمةا ال ربةا،  يم ا أـ القرل، الس كدةا.
مكةف ا   حقةؽ األن طا الرةيضةا"، رسيلا (:"دكر ال 2009ال يران ،  بد ا   كض، ) -14

 مي س ةر غةر من كرة،  يم ا نيةؼ ال ربةا لم مـك األمنةا كاإلدارةا، الرةيض، الس كدةا.
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الكال  ال نظةم "،   مع(:"أثر بةسا ال مؿ الداخمةا 2002مينل، )  معالقحطين ، محمد  -15
منةا كاإلدارةا، الرةيض، رسيلا مي س ةر غةر من كرة،  يم ا نيةؼ ال ربةا لم مكـ األ

 الس كدةا.
 لدلالسمكؾ اإلدارم اإلبدا     مع"أثر ال مكةف  (:2008المبةضةف، محمد ذةت، ) -16

ال يممةف ا  المميرؼ ال  يرةا األردنةا"، أطركحا دك كراة غةر من كرة، األكيدةمةا ال ربةا 
 لم مـك الميلةا كالممراةا،  ميف، األردف.

(: "دكر ال مكةف ا    زةز اإلبداع المنظم : دراسا آلرا  2002الممكؾ،  بلؿ س د، ) -17
القةيدات ال ممةا ا   يم ا المكمؿ"، أطركحا دك كراة غةر من كرة، كمةا اإلدارة 

 كاالق ميد،  يم ا المكمؿ، ال راؽ.
(: "إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا كأثرىي ا   حقةؽ 2010النكاؿ، بدر  ةس ، ) -18

ةا ا  البنكؾ ال  يرةا بدكلا الككةت"، رسيلا مي س ةر غةر من كرة، األىداؼ اإلس را ة 
  يم ا ال رؽ األكسط، األردف.

 المجالت العممية: 
(:"أثر مميدر قكة اإلدارة ال مةي ا  اخ بير إس را ة ةا 2006الخ يل ،  يكر  يد ا ، ) -1

ة األ ميؿ، الم مد النمك: دراسا مةدانةا ا  المميرؼ األردنةا"، الم ما األردنةا ا  إدار 
 .1، ال دد2

دراسا اس طبل ةا  -(:" مكةف ال يممةف ا  منظميت األ ميؿ2003الدكرم، زكرةي مطمؾ، ) -2
ال يم ا المس نمرةا،  -ا   ةنا مف المميرؼ ال راقةا"، م ما اإلدارة كاالق ميد

 .46ال دد:
 را ة ةا ال كدة (:" مكةف ال يممةف منيا م كيمؿ ا  إطير إس2004الدكرم، زكرةي مطمؾ، ) -3

 ، ال يم ا المس نمرةا، بغداد.46ال يمما"، م ما كمةا اإلدارة كاالق ميد، ال دد:
(:"السمكؾ القةيدم ال حكةم  كسمكؾ المكاطنا ال نظةمةا ا  األ يزة 2002ال يمرم، أحمد، ) -4

 الحككمةا الس كدةا"، الم ما ال ربةا لم مـك اإلدارةا، الم مد ال يسل، ال دد األكؿ.
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(: "إس را ة ةا ال مكةف كأثرىي ا  اي مةا 2008بد األمةر، أثةر، كحسةف،  بد الرسكؿ، )  -5
،  يم ا 3(، ال دد 10ارؽ ال مؿ"، م ما القيدسةا لم مكـ اإلدارةا كاالق ميدةا، الم مد )

 القيدسةا.
 مس كلالمدةرةف مف  لدل(:"ال  كر بيل مكةف 2006القرةك  ، قيسـ، كال نزم، محمد، ) -6

 رة الكسط  ا  دكلا الككةت"، م ما دم ؽ لم مـك االق ميدةا كالقينكنةا.اإلدا
المنظما   مع(:" اثةر ثقياا ال مكةف كالقةيدة ال حكةمةا 2009الكسيةسا، محمد، كآخركف، ) -7

 الم  مما"، الم ما األردنةا ا  إدارة األ ميؿ، ال يم ا األردنةا،  ميف، األردف.
(:"محددات كن يسا  مكةف ال يممةف بيلكظيسؼ 2002، ك كاد،  مرك، ) معالمبةض،  -8

اإلدارةا بمس  لةيت  يم ا  ةف  مس"، الم ما ال ممةا لبلق ميد كال  يرة، كمةا ال  يرة، 
  يم ا  ةف  مس، القيىرة، ممر.

(:"نمكذج مق رح ل مكةف ال يممةف ا  المن تت الخيما، 1999المدىكف، مكس   كاةؽ، ) -9
، 13ما"، م ما  يم ا الممؾ  بد ال زةز، االق ميد كاإلدارة، ـ كاداة إلدارة ال كدة ال يم

 ،  دة، الس كدةا.2ع
(:"ال مكةف اإلدارم كآثيره ا  إبداع 2009الم ين ، أةمف  كدة، كار ةدة،  بد الحكةـ، ) -14

ال يممةف ا  ال يم يت األردنةا"، الم ما األردنةا ا  إدارة األ ميؿ، ال يم ا األردنةا، 
  ميف، األردف.

(:" مكةف ال يممةف ا  المميلل الحككمةا كمنظميت 2001المغرب ،  بد الحمةد، ) -11
المنظميت ال يمما بمحياظا دمةيط، بحث من كر،   معالقطيع الخيص"، دراسا  طبةقةا 

، كمةا ال  يرة،  يم ا طنطي، 1الم ما ال ممةا لم  يرة كال مكةؿ، الممحؽ الثين ، ال دد 
 ممر.

 المؤتمرات العممية: 
(: "إمكينةا  طبةؽ  مكةف ال يممةف ا  ال ركيت المني ةا"، 2000الخطةب، محمكد، ) -1

بحث مر   ، المؤ مر ال مم  السنكم الثين  كاال  يىيت الحدةثا ا  إدارة األ ميؿ، 
 القيىرة، ممر.
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(: "مميرسا ال مكةف اإلدارم ك بلق و 2009، كالمبةضةف، محمد ذةت، ) معميلل، أحمد  -2
ال ركيت   معداؼ اإلس را ة ةا لكزارة البةسا األردنةا: دراسا مةدانةا ب  سةد األى

المني ةا"، كرقا  مؿ مقدما لممؤ مر ال مم  السنكم، ل يم ا الزة كنا األردنةا المن قد 
 نةسيف،  ميف، األردف.20-30خبلؿ الل رة مف 

األىداؼ  (: "أثر قكة مدةرم اإلدارة ال مةي ا   حدةد2001المةيح،  بد الس ير، ) -3
، 6مةدانةا"،  رش لمبحكث كالدراسيت، الم مد  ااألردنةا: دراساإلس را ة ةا ا  المميرؼ 

 ، األردف.1ال دد
(: "أىداؼ 2002الغيلب ، طيىر محسف منمكر، كالزةيدم،  بد ال ظةـ درةلش، ) -4

  المنظما: دراسا حيلا ا  من اة مني ةا  راقةا، من اة آكر لممني يت اليندسةا"، البمقي
 لمبحكث كالدراسيت،  يم ا  ميف األىمةا.

(:" دكر البنكؾ اإلسبلمةا ا   مكةؿ 2005مقداد، محمد إبراىةـ، كحمس، سيلـ  بد ا ، ) -5
ال نمةا االق ميدةا ا  امسطةف"، بحث مقدـ لممؤ مر ال مم  األكؿ، المن قد ا  كمةا 

 .ميةك 8-10ال  يرة، ال يم ا اإلسبلمةا، غزة، امسطةف، الل رة:
   ابالت:      المق 

مقيبما ، غزة، ارع الرميؿ -مدةر  يـ البنؾ اإلسبلم  اللمسطةن ،  يسد، أبك رمضيف -1
 .2014/03/13ب يرةخ ،  خمةا

مقيبما ، ارع الرميؿ -مدةر ال بلقيت ال يما لمبنؾ اإلسبلم  ال رب ، إةييب، أبك ةكنس -2
 .2014/04/17ب يرةخ،  خمةا

مقيبما ، غزة، ال بل ، مبنؾ الكطن  اإلسبلم مف اإلدارة ال يما ل، ةيسر، السي ي   -3
 . 2014/03/25ب يرةخ،  خمةا
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 (1) ممحق رقم
 كتاب التحكيم

 بسـ ا  الرحمف الرحةـ

 
يغةةةةةة  ي-اجلامعةةةةةةميا  ةةةةةة م مي

ي

يعمةةةةةةةةاس ياالعا ةةةةةةةةا يااع  ةةةةةةةةا

ي

يك  ةةةةةةةةةةةةةةةةمياا  ةةةةةةةةةةةةةةةةاع 

ي

يقسةةةةةةةةةةةةةة ي ساع يا عمةةةةةةةةةةةةةةا 

ي

 حلظو ا  .الدك كر:.................................................................األس يذ

 حقةؽ إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا كأثرىي ا  "لقةيـ بدراسا ب نكاف: ا يدؼ البيحثا 
 حدةد أثر  إلعحةث  يدؼ الدراسا ، البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة"األىداؼ اإلس را ة ةا ا  

إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا ا   حقةؽ األىداؼ اإلس را ة ةا ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع 
بلقا بةف ككذلؾ  يدؼ الدراسا لطرؽ أىـ المؤ رات كالمةيغيت الدقةقا ال    حكـ ال ، غزة
: إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا ك  حقةؽ األىداؼ ةرةف ىيمةف ا  م يؿ اإلدارة كىميم غ

 اإلس را ة ةا.

كمحيكلا ايـ م كبلت ، كذلؾ   كؿ الدراسا إضي ة ىيما كقكةا نحك ال مؿ ا  البنكؾ
 ال مؿ اةمي ة  مؽ بإدارة المكارد الب رةا.

كذلؾ لمي لرأةكـ السدةد مف ، كال دقةؽ ليذه اإلس بينا كبةيف الرأم بيالطبلعال لضؿ  نر ك
 البحث ال مم .   معكىذا كمو سةن كس ح مين ، أىمةا كثقؿ

 أدامكم اهلل ووفقكم.

 الباحثة

 أماني حسام قديح
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 ( 2) ممحق رقم
 قائمة بأسماء المحكمين

 مكان العمل المسمي الوظيفي االسم م.
 م ا اإلسبلمةاال ي أس يذ  أ.د. مي د محمد اللرا 1-
 ال يم ا اإلسبلمةا أس يذ  أ.د. ةكسؼ  ي كر 2-
 ال يم ا اإلسبلمةا أس يذ م يرؾ د. سيم  أبك الركس 3-
 ال يم ا اإلسبلمةا أس يذ م يرؾ د. سمةر ميا  4-
  يم ا األزىر أس يذ م يرؾ د. نييةا ال مبين  5-
 ال يم ا اإلسبلمةا أس يذ م يرؾ د. ر دم كادم 6-
  يم ا األزىر أس يذ مسي د د. محمد ايرس 7-
  يم ا األزىر أس يذ مسي د رةد. رامز بد 8-
 ال يم ا اإلسبلمةا أس يذ مسي د د. أكـر سمكر 9-
 ال يم ا اإلسبلمةا أس يذ مسي د د. كسةـ الييبةؿ 10-
 ال يم ا اإلسبلمةا أس يذ مسي د د. نياذ بركيت 11-
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 ( 3) محق رقمم
 نة في صورتيا األوليةاإلستبا

 

 
يغةةةةةة  ي-اجلامعةةةةةةميا  ةةةةةة م مي

ي

يعمةةةةةةةةاس ياالعا ةةةةةةةةا يااع  ةةةةةةةةا

ي

يك  ةةةةةةةةةةةةةةةةمياا  ةةةةةةةةةةةةةةةةاع 

ي

يقسةةةةةةةةةةةةةة ي ساع يا عمةةةةةةةةةةةةةةا 

ي

 الكريم/أخيت الكرمية أخي

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
 

 

 املوضوع : تعبئة استبانة لرسالة ماجستري
 

الب رةا كأثرىي ا   حقةؽ األىداؼ   قكـ البيحثا بدراسا حكؿ" إس را ة ةا  مكةف المكارد
در ا   مع            ن                 كذلؾ اس كميال  لم طمبيت الحمكؿ ، اإلس را ة ةا ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة"

المي س ةر ا  إدارة األ ميؿ. كحةث أنني نؤمف بانكـ خةر ممدر لمكمكؿ لمم مكميت المطمكبا 
ككمني أمؿ أف ن د ال  يكف مف قبمكـ. لذا ،  ك يني إلةكـ ل  بسا ىذه اإلس بينا، أىؿ ال  ربا ككنكـ

بكضل  بلما مل ، ةر   قرا ة اقرات اإلس بينا المراقا كاخ ةير اإل يبا ال     كس الكاقل ال مم 
    ن           ممي  باف كياا ، كؿ  بيرة  مع بر  ف در ا مكااق كـ أك  دـ مكااق كـ                 ُ ا  ال مكد الذم ة  

س خدـ إال ألغراض البحث      ُ كلف    ، رةا  يماالم مكميت ال   سة ـ الحمكؿ  مةيي س  يمؿ بس
 ال مم .

 ولكن جزيل الشكر والتقدير

 الباحثة

 قديـــححسام أمـــاني  
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 الخصائص الديمغرافيةأوال: 
 

     اسـ البنؾ .1
     

  البنؾ اإلسبلم  اللمسطةن    البنؾ اإلسبلم  ال رب 
     

     البنؾ الكطن  اإلسبلم 
     

     . العمر1

 سػػػػػػػػػػػػػػػػنا 34أقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 سػػػػػنا 44 أقػػػػػؿ مػػػػػف– 34مػػػػػف    
 

  
       

 سػػػنا 54 أقػػػؿ مػػػف–44مػػػف 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكثر 54   
 

  
     
     . الجنرررررررس1

  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنث   رػػػػػػػػػػػػػػػػذكػػػػػػػ
     
     . المستوى التعميمي6

 بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلكرةكس 
 

   ثينكةا  يما امي دكف   
       

 ت  مةػػػػػػػػػيدراسػػػػػػػػػي
 

 دبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك   
 

  
     
     . التخصص6

 محيسػػػػػػػػػػػػػػػبا
 

 إدارة أ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ   
 

  
       

 اق مػػػػػػػػػػػػػػػػػيد
 

    مـك ميلةا كممراةا   
       

 حيسػػػػػػػػػػػػػػكب
 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد، أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل   
 

  
     
     . الحالة االجتماعية4

  م زكج   أ زب
     

  ؿػػػػػػػأرم   ؽػمطم
     
 يفي الحاليالمسمي الوظفي  العمل. عدد سنوات 7

 سػػػػػػػػػػػػػػنكات 5أقػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػف 
 

   سنكات 14أقؿ مف – 5مف    
       

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكثر 15    سنا 15أقؿ مف–14مف 
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 . عدد سنوات العمل في قطاع المصارف8
 سػػػػػػػػػػػػػػنكات 5أقػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػف 

 

   سنكات 14أقؿ مف– 5مف    
       

 سػػػػنا 15أقػػػػؿ مػػػػف–14مػػػػف 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكثر 15   
 

  
     
     الوظيفي. المستوى 9

  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مكظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ
 

   مدةر ارع   
       

 مراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 

 رؤسػػي  األقسػػيـ   
 

  
       

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةر
 

 نيسػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػدةر   
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 تمكين الموارد البشرية إستراتيجيةثانيًا: 
 
  م

 رةررررررررررررررالفق

 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوصررول إلرى المعمومررات المتروفرة عررن غايرات وأىررداف  ةبأنيررا "إمكانيربالمعمومررات: تعررف  أواَل: المشراركة
 المنظمة واستراتيجياتيا بما يمكن العاممين من فيم أدوارىم لتحقيق األىداف ونجاح المنظمة".

ممةف بيلم مكمػػػػيت ةػػػػ ـ م ػػػػيركا  مةػػػػل ال ػػػػي 1
 البنؾ ب كؿ  يـ. ف ن يط كأىداؼ 

     

اػػػ  البنػػػؾ  ال ػػػيممةف لػػػدللةػػػا   كلػػػد ثقػػػا  ي 2
 ا  الم مكميت. الل يلا ن ة ا الم يركا

     

  ػػػػػػةل الم ػػػػػػيركا بيلم مكمػػػػػػيت اػػػػػػ  البنػػػػػػؾ  3
ا ل حدةػػػػػػػد م ػػػػػػػيالت القػػػػػػػكة إمكينةػػػػػػػا  يلةػػػػػػػ

 ال يممةف. لدلكالض ؼ 

     

ة م ػػل البنػػؾ ببنةػػا  كنكلك ةػػا  يلةػػا  مكػػف  4
كياا الم مكمػيت   معال يممةف مف ال  رؼ 

 ن يز أ ميليـ.المطمكبا إل

     

  مػػؼ بةسػػػا ال مػػػؿ بيلبنػػػؾ ب ػػػكاةر كسػػػيسؿ  5
كقنػػػكات كأسػػػيلةب  ػػػداؽ م مكمػػػيت م نك ػػػا 

 ككاضحا.

     

ة ػػػػػيرؾ ال ػػػػػيممكف اػػػػػ   كضػػػػػةل ك حسػػػػػةف  6
الم مكمػػػػػػػيت الم ػػػػػػػكارة  ػػػػػػػف بةسػػػػػػػا ال مػػػػػػػؿ 

 كطبة  و لم مبل .

     

ن فرري المسررتويات الوسررطى والرردنيا حريررة واالسررتقاللية: تعرررف بأنيررا" مررنح األفررراد العرراممي ةثانيررًا: الحريرر
 التعرف في النشاطات الخاصة بالميمات التي يمارسونيا".

1 

الحرةػػػػػػػػا مبػػػػػػػػدأ   مػػػػػػػػع ؤكػػػػػػػػد إدارة البنػػػػػػػػؾ 
لم يممةف كخيما ال ػيممةف اػ   كاالس قبللةا

كىػػػػـ ال ػػػػيممةف الػػػػذةف ، )الخطػػػػكط األميمةػػػػا
مػػػف ( ةككنػػػكف مبي ػػػرة اػػػ  مكا يػػػا الزبػػػيسف

  دةدة. ال مرؼ ا  المكاقؼ ال
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  م

 رةررررررررررررررالفق

 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 حمػػػػؿ   مػػػػع  ػػػػ ل إدارة البنػػػػؾ ال ػػػػيممةف  2
 المسؤكلةا   يه أ ميليـ.

     

ة حمؿ كؿ مكظؼ المسؤكلةا الكيممػا   ػيه  3
 أ ميلو.

     

 ػػػػػػػػػد ـ إدارة البنػػػػػػػػػؾ مميرسػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػػرد  4
 لمبلحةي و المخكلا لو.

     

5 
 قػػػػػػـك إدارة البنػػػػػػؾ ب قػػػػػػدةـ  مػػػػػػكر كاضػػػػػػل 

األكبػػػػػػر ك ػػػػػػيمؿ لم مػػػػػػؿ  يركػػػػػػا اليػػػػػػيمش 
 لم يممةف لم نلةذ.

     

 نػػيقش إدارة البنػػؾ ال ػػيممةف  ػػف م طمبػػيت  6
 إن يزىـ أل ميليـ بحرةا  يما.

     

بأنيرا" فررق العمرل التري تتروفر ليرا كامرل الصرالحيات إلدارة نفسريا  فذاتيرًا: تعرر ثالثًا: فرق العمل المدارة 
 أفرادىا وتعيين واختيار األفراد". بنفسيا وتحقيق أىدافيا وتحديد مواردىا المادية وتدريب

ا خػػػػػػيذ   مػػػػػػع   بػػػػػػر اػػػػػػرؽ ال مػػػػػػؿ قػػػػػػيدرة  1
 القرارات الم  مقا ب مميي.

     

 خضل ارؽ ال مؿ ل ػدرةب مكثػؼ كم ػدم  2
 قبؿ قةيميي بيلمييـ المككما ليي.

     

البنػػؾ اػػرؽ  مػػؿ م خممػػا إلن ػػيز  لػػدل 3
 المييـ الةكمةا.

     

ال مػػػػؿ   مػػػػعف   ػػػػ ل إدارة البنػػػػؾ ال ػػػػيممة 4
 بإسمكب اللرةؽ.

     

 قػػػـك إدارة البنػػػؾ ب  ػػػكةؿ اػػػرؽ ال مػػػؿ مػػػف  5
 .  مس كةيت  نظةمةا م  ددة

     

      ةم ـز  مةل أ ضي  اللرةؽ ب نلةذ القرارات. 6
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  م

 رةررررررررررررررالفق

 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

ةػػػػ ـ مسػػػػي لا  مةػػػػل أ ضػػػػي  اللرةػػػػؽ  ػػػػف  7
 الن ة ا النييسةا لم مؿ.

     

 ة  يكف  مةل ال ػيممةف اػ  اللرةػؽ مػل قيسػد 8
 اللرةؽ. 

     

( يقروم بشريء ال يقروم B) (بمقردار مرا يجعرلB) ( قوة عمىA) بأنيا" امتالك فالتنظيمية: تعر  ةرابعًا: القو 
شرخص آخرر، وبرذلك يقروم  عمرىبمعني امتالك شخص ما قروة يرؤثر مرن خالليرا  (عميو".A) بو لوال تأثير

 ىذا اآلخر بردة فعل.
ف  ػدد المػػكظلةف الػػذةف ةحممػكف نلػػس  نػػكا 1

لػػػذلؾ ةػػػ ـ ال نػػػياس ، كظةل ػػػ  بيلبنػػػؾ كثةػػػر
 .بةف المكظلةف لم مةز ا  م يليـ

     

كظػػػيسؼ أ مػػػ   كثػػػر مػػػكظلةف ػػػدد ة ػػػغؿ  2
لػذلؾ ةسػ   المكظػؼ ، بيلبنػؾمف كظةل ػ  

لبل  يػػػػػػػيد لنةػػػػػػػؿ الكظػػػػػػػيسؼ األ مػػػػػػػع مػػػػػػػف 
 كظةل و.

     

اػ  البنػؾ الحػيل   ة المكظػؼ  سل مدة خبػر  3
ع غػزة أك داخؿ قطي أخرللم مؿ ا  بنكؾ 

م مك ػػػػا الميػػػػيرات   مػػػػعبنػػػػي ن ، امسػػػػطةف
كالخبػػػرات ال ػػػ  اك سػػػبيي خػػػبلؿ  ممػػػو اػػػ  

 البنؾ الحيل .

     

اػػػ   ػػػدة دكرات  درةبةػػػا  ة ػػػ رؾ المكظػػػؼ 4
م خممػػػػػػا بيل مػػػػػػؿ الممػػػػػػرا  اػػػػػػ  دكؿ 

 م قدما.
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 اإلستراتيجيةاألىداف ثالثًا: 
 

 رةررررررررالفق م
 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 :تعرف بأنيا" التوصل إلى ما ىو جديد بصيغة التطور المنظم وتطبيق العمل لفكرة جديدة". االبتكار أواًل:

ة ركػػػػػز اى مػػػػػيـ إدارة البنػػػػػؾ ب قػػػػػدةـ  1
      خدميت ممراةا  دةدة. 

2 
ة ركػػػز اى مػػػيـ إدارة البنػػػؾ ب حسػػػةف 

يت ك طػػػكةر مػػػي ىػػػك قػػػيسـ مػػػف خػػػدم
 ممراةا.

     

3 
البحػػث  ػػف  إلػػع  سػػ   إدارة البنػػؾ

      أسكاؽ  دةدة ألن ط يي.

4 
 يػػػػػػػػ ـ إدارة البنػػػػػػػػؾ بيل كسػػػػػػػػل اػػػػػػػػ  
 اسػػػػ خداـ ميػػػػيرات كأن ػػػػطا حدةثػػػػا

 .........(.، كيأل م ا)
     

أسػػػػيلةب  بيب كػػػػير يػػػػ ـ إدارة البنػػػػؾ  5
      حدةثا ل ذب  مبل   دد.

6 
  حػػػػػػػيكؿ إدارة البنػػػػػػػؾ ال ػػػػػػػاثةر اػػػػػػػ 

بمػػي ة ػػزز ، سػػمكؾ ال مػػبل  كقػػةميـ
  زاةد  دد ال مبل . 

     

 :تعرف بأنيا" مقياس نسبى يبين نسبة مساىمة المخرجات من المدخالت". :اإلنتاجية ثانياً 

1 
 بحث إدارة البنؾ  ف طػرؽ   ظػةـ 

      ال كاسد مف رأس الميؿ الم يح.

  مػعال اكةػد  إلػع س   إدارة البنػؾ  2
      مف ال مؿ. االن ليع  ظةـ 
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 رةررررررررالفق م
 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

3 

 إلػػػع ػػكلع إدارة البنػػػؾ أىمةػػا كبةػػػرة 
مػػػػػػف  كاالسػػػػػػ ليدة االن لػػػػػػيع  ظػػػػػػةـ 

، الكداسػػػػػػػػػػل، النقدةػػػػػػػػػػا) المػػػػػػػػػػدخبلت
)........ 

     

4 
 يػػػ ـ إدارة البنػػػؾ بػػػيألاراد ال ػػػيممةف 
لمػػػي ليػػػـ مػػػف دكر كبةػػػر كميػػػـ اػػػ  

 رال مس كل اإلن ي ةا.
     

5 

 قػػػػػـك إدارة البنػػػػػؾ بإ ػػػػػداد  خطػػػػػةط 
كاردىػػي الب ػػرةا بمػػي ةسػػي د دقةػػؽ لم
 حقةػػؽ ال ػػكازف بػػةف م طمبػػيت   مػػع

ممػػػػػػي ، ال مػػػػػؿ كسةيسػػػػػيت ال ػػػػػدرةب
 .إن ي ةا اللرد  معةن كس 

     

6 
ةسػػػػػػػػػػيىـ المح ػػػػػػػػػػكم الم مكمػػػػػػػػػػي    

ك كنكلك ةػػػػػي الم مكمػػػػػػيت اػػػػػ  راػػػػػػل 
 اإلن ي ةا. 

     

7 
 قػػدـ الحػػكااز كالمكياػػتت دكر كبةػػر 

      ا   حسةف إن ي ةا ال يممةف.

" الدرجة التي يؤدي بيا المسئولون في المنظمرة أنشرطتيم نحرو تعرف بأنيا: االجتماعية:المسؤولية  لثاً ثا
 بعيدًا عن السعي لتحقيق المنافع الفنية واالقتصادية المباشرة لممنظمة".، خدمة وحماية المجتمع

1 
 ضػػػل إدارة البنػػػؾ ضػػػمف أكلكةي يػػػي 
       كاةر ارص م سيكةا ا  ال  ةةف.

2 

ل طػكةر  بلقي يػي ؾ س ع إدارة البن 
، ال يم ػػػػػػيت) مػػػػػػل الم  مػػػػػػل مثػػػػػػؿ

، ال م ةػػيت ال  يكنةػػا، المس  ػػلةيت
.)......... 

     

3 
الملركضػػػػا     بػػػػر نسػػػػبا الضػػػػراسب

      .األربيح قمةما   مع
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 رةررررررررالفق م
 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

4 
اػ   ػػكاةر الػػد ـ   سػيىـ إدارة البنػػؾ

، المس  ػػػلةيت، لم يم ػػػيت) المػػػيدم
 ....(.، الخةرةا ال م ةيت

     

5 

 راػل الضػػكابط كال  مةمػػيت المػػيدرة 
 ػػػػف سػػػػمطا النقػػػػد اللمسػػػػطةنةا مػػػػف 

ال مػػػػؿ الممػػػػرا  بمػػػػكرة  مسػػػػ كل
 داسما.

     

6 
 يػػػ ـ اإلدارة ال مةػػػي بيمػػػـك ال ػػػيممةف 
كم ػػػػيكميـ كة  بػػػػر ذلػػػػؾ ميػػػػـ اػػػػ  

 رال مس كل  مكةف ال يممةف. 
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 ( 4) ممحق رقم
 اإلستبانة في صورتيا النيائية

 
يغةةةةةة  ي-اجلامعةةةةةةميا  ةةةةةة م مي

ي

يعمةةةةةةةةاس ياالعا ةةةةةةةةا يااع  ةةةةةةةةا

ي

يك  ةةةةةةةةةةةةةةةةمياا  ةةةةةةةةةةةةةةةةاع 

ي

يقسةةةةةةةةةةةةةة ي ساع يا عمةةةةةةةةةةةةةةا 

ي

 الكريم/أخيت الكرمية أخي

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
 

 

 املوضوع : تعبئة استبانة لرسالة ماجستري
 

ؽ األىداؼ  قكـ البيحثا بدراسا حكؿ" إس را ة ةا  مكةف المكارد الب رةا كأثرىي ا   حقة
در ا   مع            ن                 كذلؾ اس كميال  لم طمبيت الحمكؿ ، اإلس را ة ةا ا  البنكؾ اإلسبلمةا ا  قطيع غزة"

المي س ةر ا  إدارة األ ميؿ. كحةث أنني نؤمف بانكـ خةر ممدر لمكمكؿ لمم مكميت المطمكبا 
يكف مف قبمكـ. لذا ككمني أمؿ أف ن د ال  ،  ك يني إلةكـ ل  بسا ىذه اإلس بينا، أىؿ ال  ربا ككنكـ

بكضل  بلما مل ، ةر   قرا ة اقرات اإلس بينا المراقا كاخ ةير اإل يبا ال     كس الكاقل ال مم 
    ن           ممي  باف كياا ، كؿ  بيرة  مع بر  ف در ا مكااق كـ أك  دـ مكااق كـ                 ُ ا  ال مكد الذم ة  

ال ألغراض البحث س خدـ إ     ُ كلف    ، الم مكميت ال   سة ـ الحمكؿ  مةيي س  يمؿ بسرةا  يما
 ال مم .

 ولكن جزيل الشكر والتقدير

 الباحثة

 قديـــح حسام أمـــاني
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 الخصائص الديمغرافيةأوال: 
 

     اسـ البنؾ. 1
     

  البنؾ اإلسبلم  اللمسطةن    البنؾ اإلسبلم  ال رب 
     

     البنؾ الكطن  اإلسبلم 
     

     . العمر1

 سػػػػػػػػػػػػػػػػنا 34أقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 

 سػػػػػنا 44 أقػػػػػؿ مػػػػػف– 34 مػػػػػف   
 

  
       

 سنا 54 أقؿ مف–44مف 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكثر 54   
 

  
     
     . الجنرررررررس1

  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنث   رػػػػػػػػػػػػػػػػذكػػػػػػػ
     
     . المستوى التعميمي6

 بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلكرةكس 
 

   
 

  
       

 دراسػػػػػػػػػيت  مةػػػػػػػػػي
 

 دبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك   
 

  
     
     . التخصص6

 محيسػػػػػػػػػػػػػػػبا
 

 إدارة أ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ   
 

  
       

 اق مػػػػػػػػػػػػػػػػػيد
 

    مـك ميلةا كممراةا   
       

 حيسػػػػػػػػػػػػػػكب
 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد، أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل   
 

  
     
     . الحالة االجتماعية4

  م زكج   أ زب
     

  ؿػػػػػػػأرم   ؽػمطم
     
 المسمى الوظيفي الحاليفي  العمل. عدد سنوات 7

 سػػػػػػػػػػػػػػنكات 5أقػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػف 
 

   سنكات 14ؿ مف أق– 5مف    
       

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكثر 15    سنا 15أقؿ مف–14مف 
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 . عدد سنوات العمل في قطاع المصارف8
 سػػػػػػػػػػػػػػنكات 5أقػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػف 

 

   سنكات 14أقؿ مف– 5مف    
       

 سػػػػنا 15أقػػػػؿ مػػػػف–14مػػػػف 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكثر 15   
 

  
     
     الوظيفي سمي. الم  9

 مكظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ
 

   مدةر ارع   
       

 مراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 

 رؤسػػي  األقسػػيـ   
 

  
       

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةر
 

 نيسػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػدةر   
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 تمكين الموارد البشرية إستراتيجيةثانيًا: 

 
 م

 
 رةررررررررررررررالفق

 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

المعمومررات المتروفرة عررن غايرات وأىررداف  "إمكانيرة الوصررول إلرى أواَل: المشراركة بالمعمومررات: تعررف بأنيررا
 المنظمة واستراتيجياتيا بما يمكن العاممين من فيم أدوارىم لتحقيق األىداف ونجاح المنظمة".

ممةف بيلم مكمػػػػيت ةػػػػ ـ م ػػػػيركا  مةػػػػل ال ػػػػي 1
 البنؾ ب كؿ  يـ. ف ن يط كأىداؼ 

     

اػػػ  البنػػػؾ  ال ػػػيممةف لػػػدل  كلػػػد ثقػػػا  يلةػػػا  2
 ا  الم مكميت. ل يلاال ن ة ا الم يركا

     

  ػػػػػػةل الم ػػػػػػيركا بيلم مكمػػػػػػيت اػػػػػػ  البنػػػػػػؾ  3
ا ل حدةػػػػػػػد م ػػػػػػػيالت القػػػػػػػكة إمكينةػػػػػػػا  يلةػػػػػػػ

 ال يممةف. لدلكالض ؼ 

     

ة م ػػل البنػػؾ ببنةػػا  كنكلك ةػػا  يلةػػا  مكػػف  4
كياا الم مكمػيت   معال يممةف مف ال  رؼ 

 المطمكبا إلن يز أ ميليـ.

     

ؾ ب ػػػكاةر كسػػػيسؿ   مػػؼ بةسػػػا ال مػػػؿ بيلبنػػػ 5
كقنػػػكات كأسػػػيلةب  ػػػداؽ م مكمػػػيت م نك ػػػا 

 ككاضحا.

     

ة ػػػػػيرؾ ال ػػػػػيممكف اػػػػػ   كضػػػػػةل ك حسػػػػػةف  6
الم مكمػػػػػػػيت الم ػػػػػػػكارة  ػػػػػػػف بةسػػػػػػػا ال مػػػػػػػؿ 

 كطبة  و لم مبل .

     

:الحريررة واالسررتقاللية: تعرررف بأنيررا" مررنح األفررراد العرراممين فرري المسررتويات الوسررطى والرردنيا حريررة  ثانيرراً 
 ي النشاطات الخاصة بالميمات التي يمارسونيا".التعرف ف

1 

 مبػػػػػػػػدأ الحرةػػػػػػػػا  مػػػػػػػػع ؤكػػػػػػػػد إدارة البنػػػػػػػػؾ 
كاالس قبللةا لم يممةف كخيما ال ػيممةف اػ  

كىػػػػـ ال ػػػػيممةف الػػػػذةف ، )الخطػػػػكط األميمةػػػػا
مػػػف ( ةككنػػػكف مبي ػػػرة اػػػ  مكا يػػػا الزبػػػيسف

 ال مرؼ ا  المكاقؼ ال دةدة. 
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 م

 
 رةررررررررررررررالفق

 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 حمػػػػؿ  مػػػػع   ػػػػ ل إدارة البنػػػػؾ ال ػػػػيممةف  2
 المسؤكلةا   يه أ ميليـ.

     

ة حمؿ كؿ مكظؼ المسؤكلةا الكيممػا   ػيه  3
 أ ميلو.

     

 ػػػػػػػػػد ـ إدارة البنػػػػػػػػػؾ مميرسػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػػرد  4
 لمبلحةي و المخكلا لو.

     

5 
 قػػػػػػـك إدارة البنػػػػػػؾ ب قػػػػػػدةـ  مػػػػػػكر كاضػػػػػػل 
ك ػػػػػػيمؿ لم مػػػػػػؿ  يركػػػػػػا اليػػػػػػيمش األكبػػػػػػر 

 لم يممةف لم نلةذ.

     

ة البنػػؾ ال ػػيممةف  ػػف م طمبػػيت  نػػيقش إدار  6
 إن يزىـ أل ميليـ بحرةا  يما.

     

:تعررف بأنيرا" فررق العمرل التري تتروفر ليرا كامرل الصرالحيات إلدارة نفسريا  ثالثًا: فرق العمل المدارة ذاتيراً 
 بنفسيا وتحقيق أىدافيا وتحديد مواردىا المادية وتدريب أفرادىا وتعيين واختيار األفراد".

  البنػػػػؾ اػػػػرؽ  مػػػػؿ م خممػػػػا ةك ػػػػد اػػػػ 1
 إلن يز المييـ الةكمةا.

     

ال مػػػػؿ   مػػػػع  ػػػػ ل إدارة البنػػػػؾ ال ػػػػيممةف  2
 اللرةؽ. باسمكب

     

 قػػػـك إدارة البنػػػؾ ب  ػػػكةؿ اػػػرؽ ال مػػػؿ مػػػف  3
 مس كةيت  نظةمةا م  ددة.

     

ا خػػػػػػيذ   مػػػػػػع   بػػػػػػر اػػػػػػرؽ ال مػػػػػػؿ قػػػػػػيدرة  4
 القرارات الم  مقا ب مميي.

     

ال مؿ ل ػدرةب مكثػؼ كم ػدم   خضل ارؽ 5
 قبؿ قةيميي بيلمييـ المككما ليي. 

     

      ةم ـز  مةل أ ضي  اللرةؽ ب نلةذ القرارات. 6
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 م

 
 رةررررررررررررررالفق

 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

ةػػػػ ـ مسػػػػي لا  مةػػػػل أ ضػػػػي  اللرةػػػػؽ  ػػػػف  7
 الن ة ا النييسةا لم مؿ.

     

ة  يكف  مةل ال ػيممةف اػ  اللرةػؽ مػل قيسػد  8
 اللرةؽ. 

     

( يقروم بشريء ال يقروم B) (بمقردار مرا يجعرلB) ( قوة عمىA) بأنيا" امتالك فتعر  التنظيمية: رابعا: القوة
شرخص آخرر، وبرذلك يقروم  عمرىبمعني امتالك شخص ما قروة يرؤثر مرن خالليرا  (عميو".A) بو لوال تأثير

 ىذا اآلخر بردة فعل.
 ػدد المػػكظلةف الػػذةف ةحممػكف نلػػس  نػػكاف  1

لػػػذلؾ ةػػػ ـ ال نػػػياس ، كثةػػػر كظةل ػػػ  بيلبنػػػؾ
 .ةف المكظلةف لم مةز ا  م يليـب

     

كظػػػيسؼ أ مػػػ   كثػػػر مػػػكظلةف ػػػدد ة ػػػغؿ  2
لػذلؾ ةسػ   المكظػؼ ، بيلبنػؾمف كظةل ػ  

لبل  يػػػػػػػيد لنةػػػػػػػؿ الكظػػػػػػػيسؼ األ مػػػػػػػع مػػػػػػػف 
 .كظةل و

     

اػ  البنػؾ الحػيل   ة المكظػؼ  سل مدة خبػر  3
داخؿ قطيع غػزة أك  أخرللم مؿ ا  بنكؾ 

ات م مك ػػػػا الميػػػػير   مػػػػعبنػػػػي ن ، امسػػػػطةف
كالخبػػػرات ال ػػػ  اك سػػػبيي خػػػبلؿ  ممػػػو اػػػ  

 البنؾ الحيل .

     

اػػػ   ػػػدة دكرات  درةبةػػػا  ة ػػػ رؾ المكظػػػؼ 4
م خممػػػػػػا بيل مػػػػػػؿ الممػػػػػػرا  اػػػػػػ  دكؿ 

 م قدما.
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 اإلستراتيجيةاألىداف ثالثًا: 
 

 رةررررررررالفق م
 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 بأنيا" التوصل إلى ما ىو جديد بصيغة التطور المنظم وتطبيق العمل لفكرة جديدة". فاالبتكار: تعر : الً أو 

ة ركػػػػػز اى مػػػػػيـ إدارة البنػػػػػؾ ب قػػػػػدةـ  1
      خدميت ممراةا  دةدة. 

2 
ة ركػػػز اى مػػػيـ إدارة البنػػػؾ ب حسػػػةف 
ك طػػػكةر مػػػي ىػػػك قػػػيسـ مػػػف خػػػدميت 

 ممراةا.
     

3 
البحػػث  ػػف  إلػػع  سػػ   إدارة البنػػؾ

      أسكاؽ  دةدة ألن ط يي.

4 
 يػػػػػػػػ ـ إدارة البنػػػػػػػػؾ بيل كسػػػػػػػػل اػػػػػػػػ  
 اسػػػػ خداـ ميػػػػيرات كأن ػػػػطا حدةثػػػػا

 .........(.، كيأل م ا)
     

أسػػػػيلةب  بيب كػػػػير يػػػػ ـ إدارة البنػػػػؾ  5
      حدةثا ل ذب  مبل   دد.

6 
 حػػػػػػػيكؿ إدارة البنػػػػػػػؾ ال ػػػػػػػاثةر اػػػػػػػ  

بمػػي ة ػػزز ، سػػمكؾ ال مػػبل  كقػػةميـ
 ال مبل .   زاةد  دد

     

 :تعرف بأنيا" مقياس نسبى يبين نسبة مساىمة المخرجات من المدخالت". :اإلنتاجية ثانياً 

1 
 بحث إدارة البنؾ  ف طػرؽ   ظػةـ 

      ال كاسد مف رأس الميؿ الم يح.

  مػعال اكةػد  إلػع س   إدارة البنػؾ  2
      مف ال مؿ. االن ليع  ظةـ 



 

212 
 

 رةررررررررالفق م
 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

3 

 إلػػػعا كبةػػػرة  ػػكلع إدارة البنػػػؾ أىمةػػ
مػػػػػػف  كاالسػػػػػػ ليدة االن لػػػػػػيع  ظػػػػػػةـ 

، الكداسػػػػػػػػػػل، النقدةػػػػػػػػػػا) المػػػػػػػػػػدخبلت
)........ 

     

4 
 يػػػ ـ إدارة البنػػػؾ بػػػيألاراد ال ػػػيممةف 
لمػػػي ليػػػـ مػػػف دكر كبةػػػر كميػػػـ اػػػ  

 رال مس كل اإلن ي ةا.
     

5 

 قػػػػػـك إدارة البنػػػػػؾ بإ ػػػػػداد  خطػػػػػةط 
دقةػػؽ لمكاردىػػي الب ػػرةا بمػػي ةسػػي د 

زف بػػةف م طمبػػيت  حقةػػؽ ال ػػكا  مػػع
ممػػػػػػي ، ال مػػػػػؿ كسةيسػػػػػيت ال ػػػػػدرةب

 .إن ي ةا اللرد  معةن كس 

     

6 
ةسػػػػػػػػػػيىـ المح ػػػػػػػػػػكم الم مكمػػػػػػػػػػي    

ك كنكلك ةػػػػػي الم مكمػػػػػػيت اػػػػػ  راػػػػػػل 
 اإلن ي ةا. 

     

7 
 قػػدـ الحػػكااز كالمكياػػتت دكر كبةػػر 

      ا   حسةف إن ي ةا ال يممةف.

الدرجة التي يؤدي بيا المسئولون في المنظمرة أنشرطتيم نحرو " تعرف بأنيا: االجتماعية:المسؤولية  ثالثاً 
 بعيدًا عن السعي لتحقيق المنافع الفنية واالقتصادية المباشرة لممنظمة".، خدمة وحماية المجتمع

1 
 ضػػػل إدارة البنػػػؾ ضػػػمف أكلكةي يػػػي 
       كاةر ارص م سيكةا ا  ال  ةةف.

2 

ل طػكةر  بلقي يػي ؾ  س ع إدارة البن
، ال يم ػػػػػػيت) مػػػػػػل مثػػػػػػؿمػػػػػػل الم  
، ال م ةػػيت ال  يكنةػػا، المس  ػػلةيت
.)......... 

     

3 
الملركضػػػػا     بػػػػر نسػػػػبا الضػػػػراسب

      .األربيح قمةما   مع
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 رةررررررررالفق م
 بدائل اإلجابة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

4 
اػ   ػػكاةر الػػد ـ   سػيىـ إدارة البنػػؾ

، المس  ػػػلةيت، لم يم ػػػيت) المػػػيدم
 ....(.، الخةرةا ال م ةيت

     

5 

 راػل الضػػكابط كال  مةمػػيت المػػيدرة 
سػػػػمطا النقػػػػد اللمسػػػػطةنةا مػػػػف   ػػػػف

ال مػػػػؿ الممػػػػرا  بمػػػػكرة  مسػػػػ كل
 داسما.

     

6 
 يػػػ ـ اإلدارة ال مةػػػي بيمػػػـك ال ػػػيممةف 
كم ػػػػيكميـ كة  بػػػػر ذلػػػػؾ ميػػػػـ اػػػػ  

 رال مس كل  مكةف ال يممةف. 
     

 
 

 


