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  :قال تعالى
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 لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو نكُمم
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  ملخص الدراسة
  

الــى التعــرف علــى أثــر االنضــباط اإلداري علــى األداء الــوظیفي للعــاملین  الدراســة هــدفت هــذه     
شـرافیة فــي فـي الكلیـات الجامعیـة الحكومیــة بقطـاع غـزة، وذلــك مـن وجهـة نظــر ذوي المناصـب اإل

االلتــزام باألنظمــة والقــوانین فــي العمـــل، :(داري هــي كالتـــاليتلــك الكلیــات، ومظــاهر االنضــباط اإل
واجــب الــوظیفي، عالقــات العمــل، التحلــي بــالقیم واألخــالق الحمیــدة، المحافظــة علــى مقتضــیات ال

  .)النزاهة والشفافیة في العمل
شــرافیة فــي الكلیــات الجامعیــة الحكومیــة بقطــاع غــزة وقــد أجریــت الدراســة علــى ذوي المناصــب اإل

وموظفــة مــوزعین علــى خمــس كلیــات، حیــث تــم توزیــع  موظفــاً ) 100(وعــدد أفــراد الدراســة تقریبــًا 
) 94(تبانة أعـــدت خصیصـــًا لهــــذا الغـــرض باســـتخدام أســـلوب الحصــــر الشـــامل وتـــم اســــترداد اســـ

اسـتبانة، وقــد اســتخدم الباحـث المــنهج الوصــفي التحلیلــي واألسـالیب االحصــائیة المناســبة لمعالجــة 
  .SPSSالبیانات وتحلیلها باستخدام برنامج 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومن أهمها
ن هنالــــك عالقــــة قویــــة بــــین مظــــاهر االنضــــباط اإلداري واألداء الــــوظیفي أأظهــــرت الدراســــة  .1

 %.74.8للعاملین في الكلیات الجامعیة الحكومیة الخمس بنسبة 
الدراســة بــأن هنالــك أثــر قــوي لــبعض مظــاهر االنضــباط االداري علــى األداء الــوظیفي  بینــت .2

الحفــاظ " و "التحلــي بــالقیم واألخــالق الحمیــدة  "للعــاملین فــي الكلیــات الجامعیــة الحكومیــة، وهــي 
داء أمـــا بـــاقي المظـــاهر فقـــد كـــان تأثیرهـــا ضـــعیف علـــى األ ،" علـــى مقتضـــیات الواجـــب الـــوظیفي

 .الوظیفي للعاملین
داري فـي الكلیـات الجامعیـة الحكومیـة الخمـس كـان الدراسة بـأن مسـتوى االنضـباط اإل أشارت .3

 .%82.47وهو  مرتفعاً 

 .الدراسة بأنه ال یوجد هنالك تسیب إداري في جمیع الكلیات الخمس وأثبتت .4

ونسـبته  اً الدراسة أن مستوى األداء الوظیفي للعاملین في الكلیات الخمـس كـان عالیـ أوضحت .5
77.98%. 

  :وقدمت الدراسة عدة توصیات من أهمها
 .العاملین فیها ىأن تأخذ الكلیات دورها في تعزیز مظاهر االنضباط االداري لد .1
 .العاملین، والرقابة الذاتیة أیضاً  ىتفعیل دور االنضباط الذاتي لد .2
 .ضرورة أن توجه إدارة الكلیات الموظفین إلى تطبیق تعلیمات وقواعد العمل بشكل أكبر .3
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AbstrAct   
  

This study aimed to investigate the influence of administrative 
discipline on employees’ performance form the view of employees with 
supervisory positions at governmental university colleges in the Gaza 
Strip. The dimensions of administrative discipline consist of 
(Compliance with regulations and laws at work, maintaining the 
requirements of the job, work relations, possessing values and good 
morals, integrity and transparency). 

 

The study was conducted on employees with supervisory positions at 
governmental university colleges in the Gaza Strip, and the sample 
consisted of (100) male and female employees at five colleges. A 
questionnaire prepared specifically for this purpose was distributed using 
a comprehensive inventory method where (94) questionnaires were 
retrieved. The researcher used the descriptive analytical method and the 
appropriate statistical methods for data processing and analysis using the 
SPSS. 

 

The study concluded with the following findings: 
 

1. There is a strong relationship between the dimensions of 
administrative discipline and employees’ performance at the colleges 
under study with a percentage of 74.8%.   
2. There is a strong influence of some dimensions of administrative 
discipline (possessing values and good morals, maintaining the 
requirements of the job) on employees’ performance, whereas the other 
dimensions had a weak influence on employees’ performance. 
3. The level administrative discipline was revealed to be high at the 
colleges under study 82.47%.  
4. The study also showed that there is no administrative indiscipline at 
all colleges under study. 
5. The level performance was revealed to be high at the colleges under 
study 77.98%.  

The study introduced the following recommendations: 
 

1. The colleges need to reinforce the dimensions of administrative 
discipline among employees.  
2. Encouraging self-discipline among employees. 
3. Guiding employees to show more compliance with work regulations 
and laws.  
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  داءــهاإل
  
  

  .....هلا غفر  ا..الطاهرة   والدتيروح    إىل
  .....أطال ا عمره .. إىل  والدي املعطاء 

  ....افظها ح..  املخلصة  زوجيتىل  إ
  ...يل جعلهم ا قرة عني..  مجميعاً  أبنائيىل  إ

  ...أعزهم   ا .. خواتي أإىل إخواني و 
  ....حفظهم ا.. أساتذتي  الكرام ىل  إ
  ..رمحمهم ا.. شهد اء  الثورات  الفلسطينية ىل  إ

  
  ....أهدي مثرة جهدي هذا 
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  وتقدير شكر
  

  
سـتاذي الفاضـل والمشـرف علـى بحثـي أالـى  والعرفـان أتقدم بالشـكر والتقـدیر

فاضـني أعنـي والـذي  ، والـذي لـم یـذخر جهـداً  وسیم الهابیـل  /الدكتورهذا 
  .بعلمه وبنصائحه

عمیــد كلیــة فلســطین  عمــاد عــدوان /الــدكتوركمــا وأتقــدم بجزیــل الشــكر إلــى 
الـــبلح الـــذي أكـــن لـــه العرفـــان والتقـــدیر فـــي النصـــح والمشـــورة  دیـــر –التقنیـــة 

  .الدراسةحول هذه 
میة ومــن ســالمــن الجامعــة اإل ســاتذة الكــراماأللــى إوأتقــدم بالشــكر والتقــدیر 

كلیـــة فلســـطین التقنیـــة ومـــن جامعـــة األزهـــر والـــذین قـــاموا بتحكـــیم االســـتبیان 
  .والذین قدموا النصیحة والمشورة لي

كـل مـن و  زمالئي في كلیـة فلسـطین التقنیـةلـى إبالشكر والتقدیر كما أتقدم 
  .ثراء هذا البحث وكل من قدم لي ید العون والمساعدةإساهم معي في 

فـــي الكلیـــات الجامعیـــة  ذوي المناصـــب االشـــرافیةوأتقـــدم بالشـــكر للعـــاملین 
  .الحكومیة الخمس على تعاونهم معي في اإلجابة على االستبیان

  لبحثـــــي هـــــذا وهـــــم األســـــاتذة الكـــــرام لجنـــــة المناقشـــــةوأتقـــــدم بالشـــــكر الـــــى 
  رامز بدیر /والدكتور یوسف بحر /الدكتور 
سـبل التشـجیع و  والتـي منحـت لـي عائلتي الحبیبةلـى إتقدم بالشكر وأكما  -

 .هذا يالراحة إلكمال بحث
  

  الباحث  
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  قائمة احملتويات
 

 الصفحة المحتوى
 أ  آیة قرآنیة 

 ب  ملخص الرسالة باللغة العربیة
 ج  ملخص الرسالة باللغة اإلنجلیزیة

 د  هداءاإل
  ه  شكر وتقدیر

 و  قائمة المحتویات
 ط  الجداولقائمة 
 ل   األشكالقائمة 
 ل  المالحققائمة 

 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول
 2 مقدمة

 3 .مشكلة الدراسة
 4 الدراسة متغیرات

 5  نموذج الدراسة
 6  الدراسة فرضیات

  7 أهداف الدراسة
 7 أهمیة الدراسة
  8  حدود الدراسة

  8  خالصة
  اإلطار النظري: الفصل الثاني
  االنضباط االداري: المبحث األول

  11  مقدمة
 11 تعریفات االنضباط اإلداري

  14 نواع االنضباطأ
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 الصفحة المحتوى
  16 اإلداري أهمیة االنضباط

  17  اإلدارياثار عدم االنضباط 
  17  اإلداري االنضباط) أسباب(عوامل 

  19  اإلداريمظاهر االنضباط 
  26  واجبات الموظف العام   - قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني
  26  محظورات على الموظف العام -قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني 

  27  في فلسطین قیم الخدمة المدنیة
  27  خالصة

  األداء الوظیفي: المبحث الثاني
  29  مقدمة

  29 مفهوم األداء الوظیفي
  29 داء الوظیفيعناصر األ
  30  الوظیفيداء األمحددات 

  31  الوظیفي األداء تقییم
  32 الوظیفيداء األهداف تقییم أ

  33 داءاألخطوات تقییم 
  34  داءاألمعاییر 
  34  خالصة

  التعلیم العالي في فلسطین: المبحث الثالث
  36  مقدمة

  36  الفلسطیني العالي التعلیم مؤسسات عن نبذة
  37  هداف التعلیم العالي الفلسطیني أ

  37  وتحدیاته الفلسطیني العالي التعلیم واقع
  39  في فلسطین كلیات المجتمع

  39  الكلیات الجامعیة الحكومیة في قطاع غزة
  41  خالصة
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 الصفحة المحتوى
  الدراسات السابقة: الفصل الثالث

  43  مقدمة
  43  الدراسات العربیة

  54  الدراسات األجنبیة
  57  على الدراسات السابقة التعقیب
  60  خالصة

  اإلطار العملي للدراسة: الفصل الرابع
  )منهجیة الدراسة ( 

  62  المقدمة
  62  منهجیة الدارسة

  62  طرق جمع البیانات
  63  مجتمع الدراسة

  63  الدراسة عینة
  63  أداة الدراسة

  64  هالمقیاس المستخدم في االستباندرجات 
  64  هخطوات بناء اإلستبان

  65  االستبانهصدق 
  72  ثبات االستبانه

  73  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
  73  اختبار التوزیع الطبیعي

  75  خالصة
  تحلیل البیانات واختبار فرضیات الدراسة: الفصل الخامس

  77  المقدمة
  77  البیانات الشخصیةالدراسة وفق  لعینةالوصف اإلحصائي 

  81  االستبانهتحلیل فقرات 
  95  فرضیات الدارسة اختبار
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 الصفحة المحتوى
  113  خالصة

  نتائج وتوصیات الدراسة: الفصل السادس
  115  نتائج الدراسة

  117  وصیات الدراسةت
  118  دراسات مقترحة

  المراجعقائمة 
  120  الكتب العربیة

  121  الرسائل العلمیة
  123  الدوریات

  123  المراجع األجنبیة
  124  المواقع االلكترونیة

  
  اجلداولقائمة 

  
  رقم

  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول

  64  هالمقیاس المستخدم في االستباندرجات  1

2 
باألنظمة والقوانین األول االلتزام  (األول  المجالالصدق الداخلي لفقرات 

  ) المحددة في العمل
66  

3 
الحفاظ على مقتضیات الواجب (الثاني  المجالالصدق الداخلي لفقرات 

  )الوظیفي 
67  

  68  ) عالقات العمل(الثالث  المجالالصدق الداخلي لفقرات  4
  69  )التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة  (الرابع  المجالالصدق الداخلي لفقرات  5
  70  ) النزاهة والشفافیة في العمل(الخامس  المجالالصدق الداخلي لفقرات  6
  71  )األداء الوظیفي  (الثالث  القسمالصدق الداخلي لفقرات  7
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  رقم
  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول

8 
والدرجة الكلیة  اإلستبانه مجاالتمن  مجالدرجة كل  معامل االرتباط بین

  72  هلإلستبان

  73  )طریقة ألفا كرونباخ( معامل الثبات  9
  Normality Distribution Test(  74(اختبار التوزیع الطبیعي 10
  77  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس 11
  77  العمر توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 12
  78  المؤهل العلمي توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 13
  79  سنوات الخبرة توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 14
  79  )مكان العمل ( الكلیة  توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 15
  80  المسمى الوظیفي توزیع عینة الدراسة حسب متغیر 16
  82  ) والقوانین المحددة في العملااللتزام باألنظمة (األول المجالتحلیل فقرات  17
  84  ) الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي ( الثاني المجالتحلیل فقرات  18
  86  )عالقات العمل  ( الثالث المجالتحلیل فقرات  19
  88  ) التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة ( الرابع المجالتحلیل فقرات  20
  90  ) والشفافیة في العملالنزاهة  ( الخامس المجالتحلیل فقرات  21

22 
االنضباط ( فقرات لجمیع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  )اإلداري 
92  

  93  ) الوظیفي ألداءا(   مجالتحلیل فقرات  23

24 
بین االنضباط اإلداري واألداء الوظیفي للعاملین في معامل االرتباط 

  بقطاع غزة الكلیات الجامعیة الحكومیة
96  

25 
بین االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العمل واألداء معامل االرتباط 

  97  الوظیفي للعاملین

26 
بین الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي واألداء معامل االرتباط 

  98  الوظیفي للعاملین

  99  بین عالقات العمل واألداء الوظیفي للعاملینمعامل االرتباط  27
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  رقم
  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول

28 
بین التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة واألداء الوظیفي معامل االرتباط 

  100  للعاملین

  101  بین النزاهة والشفافیة في العمل واألداء الوظیفي للعاملینمعامل االرتباط  29
  101  تحلیل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار 30

31 

في  اإلشرافیةالعاملین في الوظائف  أراء بینللفروق   tنتائج  اختبار 
على  اإلداري االنضباط في أثر الجامعیة الحكومیة في قطاع غزة الكلیات

  .الجنستعزى إلى  األداء الوظیفي للعاملین
105  

32 

في  اإلشرافیةالعاملین في الوظائف  أراء بینللفروق   tنتائج  اختبار 
االنضباط اإلداري على  في أثر الجامعیة الحكومیة في قطاع غزة الكلیات
  .العمرتعزى إلى  الوظیفي للعاملیناألداء 

106  

33 

في  اإلشرافیةالعاملین في الوظائف  أراء بینللفروق   tنتائج  اختبار 
على  اإلداري االنضباط في أثر الجامعیة الحكومیة في قطاع غزة الكلیات

  .المؤهل العلميتعزى إلى  األداء الوظیفي للعاملین
108  

34 

في  اإلشرافیةالعاملین في الوظائف  أراء بینللفروق   tنتائج  اختبار 
على  اإلداري االنضباط في أثر الجامعیة الحكومیة في قطاع غزة الكلیات

  .سنوات الخبرةتعزى إلى  األداء الوظیفي للعاملین
109  

35 
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  مـقــــدمـــــة
  
  

ســـواء مؤسســـات خدماتیـــة أو صـــناعیة هنالـــك الكثیـــر مـــن المؤسســـات المنتشـــرة عبـــر العـــالم      
العــاملین وقــد  مــن خاللهــاوبالتأكیــد لهــا أنظمتهــا اإلداریــة والقــوانین التــي یعمــل حكومیــة أو خاصــة 

تكــون تلــك األنظمــة تمــارس مــن قبــل العــاملین ویلتزمــوا بهــا، وأیضــا مــن العــاملین مــن یخالفهــا وال 
بها، وقد دلت كثیر من الدراسات نجاح المؤسسات التي یعم فیهـا االنضـباط والقـوانین أمـا ینضبط 

التـــي ال یلتـــزم بهـــا العـــاملین فقـــد تتعـــرض لفوضـــى إداریـــة وبالتـــالي عـــدم تحقیـــق أهـــدافها بالشـــكل 
  .المطلوب

لمـــا لهـــا مــن دور فـــي إعـــداد ، مـــن المؤسســـات المهمــة فـــي المجتمعــات الجامعیــةتعتبــر الكلیـــات و 
حیــث تســاهم تلــك الكــوادر فــي تطــویر  ،التطبیقیــة فــي شــتى المجــاالتو الكــوادر والكفــاءات العلمیــة 

ولمـــا كانـــت هـــذه األهمیـــة فـــإن نجـــاح هـــذه المؤسســـة یعتمـــد بشـــكل كبیـــر علـــى ، المجتمـــع وتقدمـــه
  . التـــــــدریس لطلبـــــــة الكلیـــــــة أو أعمـــــــال إداریـــــــة والـــــــذي ینحصـــــــر عملـــــــه فـــــــي، العنصـــــــر البشـــــــري

 التعلـیم الجـامعي، جـودة علـى تـنعكس التـي المهمـة المتغیـرات من الكلیات في الوظیفي األداء إن
 یمتـد وأن ،االنضباط واألداء مستوى لمعرفة الجامعي التعلیم مخرجات قیاس من بد فال هنا ومن

ً  كافـة، الجـامعي النظـام مكونـات إلـى القیـاس مـدى  لمعرفـة ناألكـادیمیی العـاملین مـن ابتـداء
ً بالعاملین اإلداریین و الوظیفیة مهامهم أداء على أثیرهاوت انضباطهم    .أیضا انتهاء

إتقـان العمــل والمحافظـة علــى وأیضـا ال یفوتنـا هنــا أن نـذكر التعلیمــات اإلسـالمیة التــي تـدعو إلــى 
حتــــرام  ٕ ــــد فــــي العمــــل والدقــــة فــــي األداء وا ــــة األمانــــات اآلخــــرینالمواعی ، 2011الســــكارنة، ( وتأدی

وغیرهــا مــن القــوانین الدینیــة التــي تضــبط ســلوك اإلنســان داخــل عملــه لمــا  ) 453ص  -449ص
ن أغلـى مـورد مـن مـوارد المنظمـات أال أحد ینكـر بـأوال  له الخیر على العامل وعلى مكان العمل،

تـزام وبكفایـة ســینعكس ذلـك علــى األداء وهـو المـورد البشــري الـذي إذا كـان هــذا یعمـل بانضــباط وال
  .الذي یقود لتطور المنظمة ونجاحها في تحقیق أهدافها أما العكس فهو ضیاع وفوضى للمنظمة

وجاء هذا البحث لیدرس االنضباط اإلداري ومـدى تـأثیره علـى األداء الـوظیفي للعـاملین وكـان مـن 
 یـة عالجهـا أو التقلیـل منهـا ومـدىمظـاهر التسـیب اإلداري إن وجـدت وكیفستفسار الباحـث حـول إ

هنالـك انضـباط  وهـل فعلیـاً  وعلى أداء األفراد العاملین بشكل خـاص بشكل عام الكلیةالتأثیر على 
  .وما له من تأثیرات أخرى  إداري أم هنالك تسیب إداري
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  :الدراسة مشكلة
  

هنالـك عـاملین  ،الـبلحدیـر  -وقد وجد الباحث مؤسسته التي یعمل بها وهـي كلیـة فلسـطین التقنیـة 
 وآخـرین یتصـفون بعـدم االنضـباط للكلیـةیعملون بانضباط وتماشـي مـع القواعـد واألنظمـة اإلداریـة 

وآخــرین یلتزمــون بــبعض التعلیمــات وال یلتزمــوا بــالبعض األخــر  أو بمســتویات أقــل فــي االنضــباط
طـالع علـى تقـاریر قسـم تصال الباحث بإدارة الكلیة واإلإوآخرین یلتزموا بین هذا وذاك ومن خالل 

التــي م و 2015الیومیــة والشــهریة وذلــك فــي فتــرة شــهري ینــایر وفبرایــر لعــام الرقابــة وتقــاریر اإلدارة 
وفــي تثـني علــى كثیــر مــن العــاملین بســبب تعـاونهم مــع اإلدارة والتــزامهم بأنظمــة وقواعــد المؤسســة 

العــاملین فــي الكلیــة  یلتــزم بهــا التــيأهــم مظــاهر االنضــباط اإلداري تلــك التقــاریر تشــیر أیضــًا إلــى 
وهنالـــك بعـــض العـــاملین یلتزمـــون بـــبعض التعلیمـــات وال یلتزمـــون بـــالبعض األخـــر وأیضـــا تشـــكو 

نجــاز وأحیانــا اإلدارة مــن عــدم انضــباط بعــض العــاملین وتــأثیر ذلــك علــى العمــل والتبــاطؤ فــي اإل
عـــدم التـــزامهم بالقواعـــد تــأخیر المهـــام وأحیانـــا عـــدم تأدیـــة بعـــض المهــام بالشـــكل المطلـــوب نتیجـــة 

  ).حدیر البل –إدارة كلیة فلسطین التقنیة (.اإلداریة واألنظمة
 ومسـتوىمـن حیـث مـدى  أو الـوظیفي مهتمـا فـي ممارسـات االنضـباط اإلداري وأیضا كان الباحث

هـــذه المظـــاهر وهـــل تـــؤثر علـــى األداء الـــوظیفي للعـــاملین ومـــا مـــدى ذلـــك التـــأثیر، لـــذا كـــان مـــن 
 أو االنضـــباطیة الوظیفیـــة التعـــرف علـــى واقـــع تلـــك المظـــاهر االنضـــباطیة اإلداریـــة بـــذلك الجـــدیر

فــي  تفعیلــهأثیرهــا علــى أداء العــاملین، ووضــع تصــورات لتعزیــز االنضــباط وزیــادة تومعرفــة مــدى 
مكانیــة  ،كلیـةال ٕ وباإلضــافة لـذلك معرفــة إذا كــان هنالـك تســیب إداري أم ال وتحدیــد أوجـه التســیب وا

ومــن دواعــي اللجــوء لهــذه الدراســة ، والتوصــیات لعــالج هــذه الظــاهرة إن وجــدت وضــع المقترحــات
االنضــباط اإلداري، أیضــا وجــود دراســات عــن الكلیــات توصــي بــإجراء المزیــد مــن دراســات حــول 

  :تتمثل بالسؤال الرئیسي التالي الدراسةوعلى ضوء ذلك فإن مشكلة 
  

للعـاملین فــي الكلیـات الجامعیــة الحكومیــة مـا أثــر االنضـباط اإلداري علــى األداء الــوظیفي   -1
 ؟ من وجهة نظر ذوي الوظائف االشرافیة بقطاع غزة

  :وتنبثق األسئلة الفرعیة التالیة عن السؤال الرئیسي وهي

  ؟  الجامعیة الحكومیة وسبل تعزیزها مظاهر االنضباط اإلداري في الكلیات يما ه  .1
ذا كانـــت موجـــودة مـــا هـــي تلـــك  وهـــل هنالـــك مظـــاهر تســـیب إداري فـــي الكلیـــات  .2 ٕ المظـــاهر  ؟وا

 ومستویاتها ؟
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 ؟ت التسیب اإلداري وذلك إن وجدمظاهر وما هي المقترحات والحلول لعالج أو التقلیل من   .3
 .ما هو مستوى االداء الوظیفي للعاملین في الكلیات الخمس .4

 
  

  :.  متغريات الدراسة
  

  المتغیر المستقل  -:أوال 
  -:ویتفرع منه المتغیرات التالیةاالنضباط اإلداري  .1

  .االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العمل .1
  .الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي .2
  .عالقات العمل .3
  .التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة .4
  .النزاهة والشفافیة في العمل .5

  المتغیر التابع -:ثانیا 
 األداء الوظیفي للعاملین .1
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  ) 1(شكل رقم 
  .یوضح هذا النموذج المتغیرات المستقلة وتأثیرها على المتغیر التابع: نموذج الدراسة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -:من المصادر التالیة ومجمع وهو ملخص مصدر معلومات الشكلو  ، )  الشكل من إعداد الباحثتصمیم ( 
 .م2012 قرارات مجلس الوزراء، ،"السلوك وأخالقیات الوظیفة العامةمدونة " السلطة الوطنیة الفلسطینیة، .1
 2005و  1998قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني لسنة  .2
 . العربیة مصر جمهوریة – للدولةاإلداري  بالجهاز للعاملین – الوظیفي السلوك مدونة .3

  
  

االلتزام باألنظمة 
والقوانین المحددة في 

  العمل
 

األداء الوظیفي 
  .للعاملین

 ) متغیر تابع ( 

الحفاظ على مقتضیات 
  الواجب الوظیفي

 

  

  عالقات العمل 
 

التحلي بالقیم 
  واألخالق الحمیدة

 

  

النزاهة والشفافیة في 
  العمل

  االنضباط اإلداري
 ) متغیر مستقل(  
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  فرضيات الدراسة 
  

  :االولى الفرضیة الرئیسیة -1
بـــین االنضـــباط اإلداري  ≥α)  0.05(توجــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســتوى داللـــة 

فـــي الكلیـــات الجامعیـــة الحكومیـــة بقطـــاع غـــزة مـــن وجهـــة نظـــر  واألداء الــوظیفي للعـــاملین
  .العاملین في الوظائف االشرافیة

              : الفرضیات الفرعیة التالیة عن الفرضیة الرئیسیة األولى وهي كالتالي وتنبثق
االلتـزام  بـین ≥α)  0.05(إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة  داللـة توجـد عالقـة ارتباطیـه ذات .1

  .واألداء الوظیفي للعاملین باألنظمة والقوانین المحددة في العمل
الحفـاظ  بـین ≥α)  0.05(إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة  داللـة توجـد عالقـة ارتباطیـه ذات .2

  .الوظیفي واألداء الوظیفي للعاملینعلى مقتضیات الواجب 
عالقـات  بـین ≥α)  0.05(إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة  داللـة توجـد عالقـة ارتباطیـه ذات .3

  .العمل واألداء الوظیفي للعاملین
التحلـي  بـین ≥α)  0.05(إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة  داللـة توجـد عالقـة ارتباطیـه ذات .4

  .یفي للعاملینبالقیم واألخالق الحمیدة واألداء الوظ
النزاهـة  بـین ≥α)  0.05(إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة  داللـة توجـد عالقـة ارتباطیـه ذات .5

  .والشفافیة في العمل واألداء الوظیفي للعاملین
  :الفرضیة الرئیسیة الثانیة    -2
  مستوى داللة إحصائیة دعناالنضباط اإلداري على األداء الوظیفي للعاملین  ؤثری
 )0.05  (α≤ 
   :الفرضیة الرئیسیة الثالثة  -3

 العاملین في أراء بین  ≥α) 0.05(داللة  مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد
األداء  علىاالنضباط اإلداري  في أثرالجامعیة الحكومیة   الكلیات الوظائف االشرافیة في

االشرافیة في بعض خصائص العاملین في الوظائف  ختالفاإل إلى ترجعالوظیفي للعاملین 
  مثل متغیر

 .) الوظیفي المسمىو  ،)مكان العمل(الكلیة ، سنوات الخبرة ،المؤهل العلمي، العمر، الجنس(  
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 :أهداف الدراسة  
  

 .مجتمع الدراسة الجامعیة الحكومیة الخمسواقع االنضباط اإلداري في الكلیات  معرفة .1
 .تأثیر االنضباط اإلداري على األداء الوظیفي للعاملین یددتح .2
د .3 ٕ  .امة االنضباط اإلداري في الكلیات الخمستقدیم توصیات واقتراحات لتعزیز وا
أم ال وتحدیـــد أوجـــه التســـیب  الكلیـــات الجامعیـــة الحكومیـــةالتأكـــد مـــن وجـــود تســـیب إداري فـــي  .4

 .اإلداري إن وجد وتقدیم االقتراحات لعالجه
حصائیات إلدارة توفیر معلو  .5 ٕ حـول موضـوع االنضـباط والتسـیب اإلداري لتسـاعد  الكلیـاتمات وا

 .اإلدارة في التخطیط والرقابة
الجـــنس، العمـــر، ( متغیـــر تحدیـــد تـــأثیرات خصـــائص العـــاملین فـــي الوظـــائف االشـــرافیة مثـــل .6

 فـي أثـر علـى أرائهـم )الـوظیفي  ، والمسـمى)مكان العمل(الكلیة سنوات الخبرة،  المؤهل العلمي،
 .للعاملین األداء الوظیفيعلى االنضباط اإلداري 

 .معرفة مستوى األداء الوظیفي للعاملین في الكلیات الخمس .7
 

  -:أهمية الدراسة
  -:تنبع أهمیة الدراسة من النقاط التالیة 
  

مــن الناحیــة النظریــة تفیــد المعنیــین بالمعرفــة العلمیــة لعناصــر االنضــباط اإلداري ووضــعها فــي  .1
 .لجمیع العناصر والمكونات واحدة وشاملةبوتقة 

تعتبر هذه الدراسة مهمة من حیث أنها تسلط الضـوء علـى واقـع االنضـباط من الناحیة العملیة  .2
 .الكلیات الخمساإلداري في 

 تفیـــد هـــذه الدراســـة الكلیـــات الخمـــس فـــي وضـــع الخطـــط والبـــرامج لتقویـــةمـــن الناحیـــة العملیـــة  .3
 .وتحسین األداء عند العاملین لدیها اإلداري جانب االنضباط وتعزیز

ثراؤه حول موضوع االنضباط اإلداريمن الناحیة النظریة  .4 ٕ  .تزوید الباحث بمعلومات وا
كـــن أن تفیــــد هــــذه الدراســــة كثیــــر مـــن المؤسســــات التعلیمیــــة فــــي تعزیــــز االنضــــباط اإلداري مم .5

 .إن وجدت ومعالجة أوجه التسیب اإلداري أیضا
 .إضافة جدیدة للمكتبة العربیة في موضوع االنضباط اإلداريقد تكون هذه الدراسة  .6
 .تعتبر هذه الدراسة مكمال للحصول على درجة الماجستیر في إدارة األعمال .7
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 :حدود الدراسة
 

  :وهي الكلیات الجامعیة الحكومیة في قطاع غزة وعددها خمس كلیات وهي/ الحدود المكانیة 
 

  یونس فرعي غزة و خانكلیة مجتمع األقصى  .1
  حدیر البل -كلیة فلسطین التقنیة  .2
   حدیر البل -اإلسالمیة  كلیة الدعوة .3
  خان یونس  -الكلیة الجامعیة للعلوم والتكنولوجیا  .4
 سخان یون -كلیة فلسطین للتمریض  .5

تقریبـا  2015الفصـل الدراسـي الثـاني ة للباحـث مـن بدایـة حـوتشـمل الفتـرة المقتر / الحدود الزمانیة 
  ).شهور  7أي تقریبا ( 2015- أغسطسوحتى نهایة شهر  2015-من شهر فبرایر
  .اللغة العربیة في الدراسةاستخدام /  الحدود اللغویة

یــات الجامعیــة فــي الكلفــي المناصــب اإلشــرافیة العــاملین  األفــرادالمقصــود بهــم /  الحــدود البشــریة
مـــوزعین علـــى الوظـــائف االشـــرافیة االكادیمیـــة والوظـــائف االشـــرافیة وهـــم  غـــزة،الحكومیـــة بقطـــاع 

فئة عمید كلیـة، نائـب عمیـد للشـئون اإلداریـة، نائـب عمیـد للشـئون ( االداریة في تلك الكلیات، وهم
األكادیمیة، نائب عمید للتخطیط والتطویر، رئیس قسم إداري، رئیس قسـم أكـادیمي، رئـیس شـعبة، 

  ).وظائف االشرافیةوغیر ذلك من ال
  

  :خالصة
الباحث في هذا الفصل اإلطار العام للدراسة، حیث بدأ بالمقدمة ثم تم طرح مشكلة تناول 

الدراسة والمتمثلة في األسئلة المختلفة، ثم تم تحدید متغیرات الدراسة، ووضع نموذج یوضح 
ضیات المختلفة للدراسة، وبعدها تم وضع الفر  تأثیر المتغیرات المستقة على المتغیرات التابعة،

  .واخیرًا تم تحدید أهمیة وأهداف وحدود الدراسة
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري للدراسة

  
      

  
  
  
  
 االنضباط االداري: املبحث األول  
  األداء الوظيفي: املبحث الثاني  
 التعليم العايل يف فلسطني: املبحث الثالث  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-10-  
 

  االنضباط اإلداري   - :املبحث األول 
  
  
  
  
  
 مقدمة 
 تعريفات االنضباط اإلداري 
 أنواع االنضباط 
 أهمية االنضباط 
  أثار عدم االنضباط 
  االنضباط) أسباب(عوامل 
  مظاهر االنضباط 
 قانون اخلدمة املدنية الفلسطيني 
   واجبات املوظف العام 
  حمظورات على املوظف العام 
 قيم اخلدمة املدنية الفلسطيني 
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  :مقدمة
  

داري فــي المؤسســات هــو مــن أســس النجــاح والتطــور لتلــك المؤسســات والــذي یعتبــر االنضــباط اإل
خـالق فـي یتمثل في االلتزام بالقوانین واألنظمة في تلك المؤسسات وأیضا التقیـد بمعـاییر القـیم واأل

علـى المؤسسـة  المجتمع، وقد نادى به كثیر من خبراء اإلدارة منذ سنین، لما له من نتـائج إیجابیـة
  .والموظف والمجتمع، ویتضح ذلك في مخرجات العاملین في تأدیة مهامهم وأعمالهم
جنبیــة، ویبــین أوهنــا یســتعرض الباحــث تعریفــات االنضــباط المختلفــة ســواء لشخصــیات عربیــة أو 

یضـــا أوأهمیتـــه علـــى المؤسســـة والموظـــف، ویســـتعرض الباحـــث  هأســـبابأنـــواع االنضـــباط االداري و 
مناقشـة مظـاهر االنضـباط االداري بشـیئ  ویلیهااالنضباط والتي تعني التسیب االداري  نتائج عدم

، وفـــي خاتمـــة المبحـــث ســـیتم عـــرض لقـــانون الخدمـــة المدنیـــة الفلســـطیني مـــن حیـــث مـــن التفصـــیل
  .واجبات الموظف العام وماهیة المحظورات وقیم الخدمة المدنیة

  

 االنضباط اإلداري اتتعریف

بســرد معنــى االنضــباط فــي اللغــة ومعنــاه فــي اإلســالم ومــن ثــم ســیتم عــرض  وهنــا ســیقوم الباحــث
  .التعریفات في األدبیات اإلداریة أیضا

  معنى كلمة الضبط واالنضباط في اللغة
  ): الجزء التاسع : ابن منظور( عرف  :معنى كلمة ضبط

لــزوم الشــيء وحبســه، ضــبط علیــه وضــبطه یضــبط ضــبطا وضــباطه، وضــبط الشــيء : الضــبط " 
 یضـــبط ال قــوي شــدید، وفــالن:حفظــه بــالحزم، والرجــل ضــابط أي حــازم، ورجـــل ضــابط وضــبطي

  .ولیه ما والیة عن عجز إذا عمله یضبط ال فالن إلیه، ویقال فوض بما یقوم ال أي عمله
ا ینضـبط انضـبطَ ) المعاصـر العربیـة اللغة: معجم حمد مختار عمر،أ(وفي ط،  فهـو انضـباًط نضـِب ُ م

م: العملُ  وانضبط ّ  حركتُها، انتظمت:  السَّاعةُ  وُأتقِن، وانضبطتِ  ُأحكِ خلـل،  مـن بهـا مـا إصالحُ  تم
  .للنظام خضعوا:  الطُّالَّبُ  وانضبط

ةً  من خالل معنى كلمة ضبط توصـل إلـى معنـى كلمـة  :ویرى الباحث بأن معنى كلمة انضباط لًغ
األمــور والقیــام باألعمــال انضــباط فــي اللغــة وهــي تعنــى الخضــوع لألوامــر والتعلیمــات والحــزم فــي 

  .التي توكل للفرد بشكل حازم
  :االنضباط في اإلسالم

یكـاد یكـون االنضـباط مطلبـا أساسـیا فـي اإلسـالم لشـدة عنایتـه بـه، ولـه صـور عدیـدة ومـن األمثلـة 
على ذلك االنضباط في العقیدة فكلمة اإلسالم تؤكد على ضبط هذا الجانب بعـدم صـرف أي نـوع 

تبـاع الرسـول محمـد علیـه الصـالة والسـالم، والصـالة لهـا انضـباط من العبادة لغیر ا ٕ هللا عز وجل وا
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فـــي مواعیـــدها، وأعمالهـــا وأقوالهـــا، وفـــي الصـــوم فـــي زمانـــه وبدایتـــه ونهایتـــه، وفـــي الزكـــاة أســـلوبها 
، واالنضـــباط أیضـــا فـــي )448، 2011الســـكارنة،(ومقـــدارها، وفـــي الحـــج زمانـــه ومكانـــه وأعمالـــه 

  .لوكیات في البیت والشارع والتجارة والعلم والعملجمیع المعامالت والس
  :تعریفات االنضباط في األدبیات اإلداریة

ال یوجــد تعریــف محــدد وقــاطع أو تعریــف معــین لالنضــباط اإلداري، وأیضــا ظهــرت مصــطلحات 
عدیــدة تشــیر إلــى االنضــباط اإلداري مثــل االنضــباط الــوظیفي أو االنضــباط فــي العمــل ، وهنالــك 

  بذكر مصطلح االنضباط فقط، لذا كان ال بد من عرض المصطلحات والتعریفاتاكتفوا 
  .المختلفة حول هذا الموضوع

  :تعریف االنضباط
هـو الحـزم فـي تنظـیم األمـور بمعنـى، اهتمـام التقنـي  ": االنضـباط )448، 2011(یعـرف السـكارنة

بجمیـــع األنظمـــة المنظمـــة لمهنتـــه والمحافظـــة علیهـــا، ســـواء فـــي األوقـــات أو التصـــرفات، أو فـــي 
  ."الشكل أو في التعامل مع جمیع المستویات 

إطاعــــة األوامـــر والتعلیمــــات، واحتـــرام القواعــــد  " :االنضـــباط )38، 2011(حویعـــرف عبــــد الفتــــا
یمـــــات، والتقیـــــد بالنظـــــام، وااللتـــــزام بالتقالیـــــد واألعـــــراف، وأنـــــه مـــــن األفضـــــل أن ال یكتســـــب والتعل

  ".االنضباط من توقیع العقاب المستمر، ولكن بالتوجیه والنصح واإلرشاد 
هو السلوك أو التصرف التلقـائي للفـرد أو الجماعـة الـذي  " :االنضباط) 67، 2001(عرف راویةتو 

دها القــوانین والتعلیمــات وتملیهــا قواعــد الــدین واألخــالق علــى نحــو یتفــق مــع الضــوابط التــي تحــد
  ".یؤكد الطاعة الفوریة والتلقائیة لألوامر والنواهي السائدة في المجتمع 

االنضــــــباط یعنــــــي اتبــــــاع القواعــــــد، " الــــــى تعریــــــف االنضــــــباط ) Garner)2012 ،10ویشــــــیر 
وفـي القـاموس تعنـي كلمـة انضـباط ان  و فـي وحـدة اجتماعیـة،أالقوانین، واالجراءات في المنظمـة 

لهـــا عـــدة معـــاني، انهـــا ممكـــن ان تعنـــي التعلیمـــات، والـــتعلم، وایضـــا ممكـــن ان تعنـــي التحســـین، 
  ".وممكن ان تعني التصحیح والعقاب 

  

  :تعریف االنضباط الوظیفي
 واالهتمــام األمــور، تنظــیم فــي الحــزم ": االنضــباط الــوظیفي بأنــه )124، 2009(یعــرف الســكارنة

 والتعامـل والشـكل، والتصـرفات، والوقـت، األداء، حیـث من للعمل المنظمة العملیات بجمیع لعاليا
  ."اآلخرین  خالل ومن مع
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  :االنضباط الوظیفي بأنه )2، 2011(في مقالة ویعرف الكردي
  .بها المكلف الوظیفة ومسؤولیات بواجبات الموظف التزام .1
  .بها یلتزم أن الموظف على یجب مسبقاً  محددة ولوائح قواعد وجود .2
  .المهام إنجاز في واستغالله العمل وقت على المحافظة .3
 .الجید السلوك حیث من لزمالئه قدوة الموظف یكون أن .4
 

  :التعریف اإلجرائي لالنضباط اإلداري
  وبنـــــــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــــتعراض بعـــــــــــــــــــــــــض التعریفـــــــــــــــــــــــــات والمفـــــــــــــــــــــــــاهیم لالنضـــــــــــــــــــــــــباط

لتزام وخضـوع وسـلوك إهو  االنضباط الوظیفياالنضباط اإلداري أو  ن الباحث یرى أن تعریفإف 
الموظــــف للقــــوانین واللـــــوائح واألنظمــــة والتعلیمـــــات مــــن قبــــل إدارة المنظمـــــة والمتعلقــــة بالمنظمـــــة 

  .وااللتزام باألخالق والقیم المتعارف علیها في المنظمة والمجتمع وبالوظیفة والمهام المكلف بها
  

 دارة المعاصرةاالنضباط في العمل في اإل

هنالـك نظریـات عدیــدة سـعت الـى تحقیــق االنضـباط فــي العمـل ومنهـا نظریــة االدارة العلمیـة والتــي 
  )6، 1997الكیالني، (سباب العلمیة اآلتیة لى األإترى بان زیادة الكفایة االنتاجیة للفرد ترجع 

دراســـة طـــرق العمـــل بأســـلوب علمـــي وذلـــك لكـــل وظیفـــة والقیـــام بتحدیـــد الخطـــوات الضـــروریة   - 1
 .واستبعاد الخطوات الغیر ضروریة ألداء العمل

 ساس علمي ووضع العامل المناسب في المكان المناسبأتعیین واختیار العاملین على   - 2

 .اعتماد طرق وأسالیب الحوافز المادیة لتشجیع العمال على االنتاجیة واألداء والسرعة  - 3

 .متابعة ورقابة واإلشراف على العمال  - 4

همالهــا للجانــب اإلنســاني وتعاملهــا مــع إلتــي وجهــت الــى هــذه النظریــة هــي ولكــن مــن االنتقــادات ا
ظهرت بعدها مدرسة العالقات االنسـانیة ومـن روادهـا و علیها العمل واإلنتاج،  الة أنه العامل على

ثـر العوامـل المادیـة علـى أالتون مایو، حیـث قامـت دراسـاته والتـي تعـرف بتجـارب هوثـورن لمعرفـة 
  )253 ،1990 العساف،(وكان من نتائج هذه الدراسة العمل واإلنتاجیة، 

 .فراد في العمل حسب قواعد وتعلیمات الجماعةیتصرف األ  -1

 .ثر ودور فعال للحوافز المعنویة على تنشیط العمالأهنالك   -2

رتیــاح والرضــا مــن نتاجیــة العامــل لــم تتحــدد حســب مقدرتــه، بــل حســب شــعور العامــل باإلإن إ  -3
 .و مع المشرفینأعالقات العمل سواء مع الزمالء 

همــال أولكــن  ٕ یضــا لــم تخــل تلــك المدرســة مــن االنتقــادات بســبب تركیزهــا علــى العامــل االنســاني وا
  ).437 ،1991حلواني وآخرون، (خرى أعوامل 
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مـت بتفسـیر شـهر نظریاتهـا هـرم ماسـلو للحاجـات والتـي قاأوظهرت بعدها المدرسـة السـلوكیة ومـن 
شـباع الحاجـات بالترتیـب إسلوك الفرد بنـاء علـى الرغبـة والحاجـة واإلشـباع حیـث یسـعى الفـرد الـى 

مــن ثـــم الحاجــات االجتماعیــة ثـــم ومــن ثـــم حاجــات األ) ساســیةاأل(بــدء مــن الحاجــات الفســـیولوجیة
  )201 ،1985 الكندري،( حترام والتقدیر وفي النهایة حاجات تقدیر الذاتحاجات اإل

  

  أنواع االنضباط: ثالثاً 

هنالك نوعین من االنضباط هما االنضباط الذاتي واالنضـباط الخـارجي وسـنتطرق الـى كـل منهمـا 
  .بالترتیب

  :االنضباط الذاتي أوالً 
  :هــــــــــــو الــــــــــــذاتي االنضــــــــــــباط أن " )137، 1997(الخیربــــــــــــو أ أشــــــــــــار:  الــــــــــــذاتي االنضــــــــــــباط

 والحـرص لعملـه غیـره، وعبادتـه یحاسـبه أن قبـل لنفسه وتصرفه ومحاسبته سلوكه في الفرد قدرة"  
  ".والتفاني واإلخالص لتزامواإل الجدیة من بروح دوره أداء على

 نفســـه علـــى یســـیطر اإلنســـان یعنـــي أن: الـــذاتي االنضـــباط أن) 13، 2002 (األقصـــرى ویعـــرف 
ـــه عنـــه غنـــى ال ســـیادة ویســـودها  .یغضـــب وال یثـــور وال ینـــدفع فـــال الیومیـــة األعمـــال ســـائر فـــي ل

 الســاعات فــي عملــه إلــى اإلنســان أن یجلــس فــي تتمثــل الــنفس علــى والســیطرة الــذاتي، فاالنضــباط
صــرار علــى حــب بكــل المعینــة ٕ  إهمــال ألي دون أعمالــه عــزم بكــل یتــابع وأن اإلنجــاز، وعزیمــة وا
 الشــرود أو الغفلــة مــن یحتــرس فیهــا، وأن تقــع ال التــي اإلشــارة أو الكــالم تجنــب یحســن وأن منهــا،
 یتقیــد بنظــام اإلنسـان یجعــل االنضـباط وهــذا یعیـب، مــا علــى اإلهمــال واإلقـدام إلـى یســوقان اللـذان

ــــو حیاتــــه فــــي خــــاص ــــه، ویعتــــدل فــــي العشــــوائیة، أو الفوضــــى مــــن یخل ــــه علــــى ویثــــابر میول  عمل
  .الشدائد وسط وفعالیته نفسه وینظم الظروف الحرجة في وحزم بهدوء ویتصرف

  أخرى بمفاهیم الذاتي االنضباط ستعمالإ
 السـلوك ضـبط علـى أقـدر الضمیر الوجدان أو أن )285، 1982(یشیر رابح الضمیر أو الوجدان

  فهو ،)العام  والرأي االجتماعیة والقوانین الطبیعیة القوانین( الثالث الضوابط من
 الضـمیر  بـه یمتـاز وممـا، أحـد مـن رقابـة یتهرب أن یستطیع وال علیه ینام ال الذي الواعي الرقیب

 الحكــم تمثــل التــي الضــوابط ســائر بعكــس ذاتیــة ســلطة مــن الحكــم المنبثــق یمثــل انــه الوجــدان أو
 وممـا، الخـارجي الحكـم إلـى منه الذاتي إلى الحكم میال أشد واإلنسان خارجیة، سلطة من الصادر

 سـلوكه فـي طبیعـة الحكـم مجـال لإلنسـان یفسـح أنـه أیضـا الضـوابط سـائر الضـمیر علـى بـه یمتاز
  .أخالقه مستوى ورفع إرادته تقویة یعمل على مما وذلك والشر، الخیر بین واالختیار
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بــان الفــرد الــذي یتصـف باالنضــباط الــذاتي فهــو ال یحتــاج ان یخــل بعملــه او ان ال  ویــرى الباحــث
یطبــق التعلیمــات والقــوانین، وال یحتــاج الــى رقابــة مــن الخــارج علیــه، فهــو لدیــه ثقافــة وتربیــة علــى 
العمل الصحیح والصدق فـي التعامـل وحبـه ألن یكـون متأقلمـا مـع وضـع العمـل الـذي یعـیش فیـه، 

ثقافتـه وضـمیره وأخالقـه والمبـادئ التـي یسـیر علیهـا فـي حیاتـه، فهـي تـنعكس علیــه فمـا یحركـه إال 
  .في البیت والعمل وخارج العمل أیضا

  : االنضباط الخارجي اً ثانی
   -:الى ان هذا النوع من االنضباط یأتي من الخارج على النحو التالي )60، 2013(ویشیر بدر

 .یأتي من رقابة المنظمة على سلوك موظفیها -1

 .یشمل على مجموعة من اللوائح واألنظمة لضبط السلوك االداري -2

 یأتي من خارج المنظمة من اجهزة الرقابة الحكومیة -3

جهـــــزة الرقابیــــــة و األأالـــــى ان الرقابـــــة التـــــي تمارســـــها المنظمـــــة ) 25، 2011(ویوضـــــح المـــــالكي
وســائل الرقابیــة الحكومیـة علــى المـوظفین مــن خـالل فــرض اللــوائح واألنظمـة والقــوانین باسـتخدام ال

  -:لى إالمختلفة فهي تهدف 
 .داء الموظفین ألعمالهم والعمل على حلها وتالفیهاأالتعرف على معوقات  -1

 .معرفة االنحرافات اثناء وقوعها وبعد وقوعها والعمل على وضع الحلول المناسبة لها -2

 .التأكد من االداء واإلنتاج یسیر حسب الخطط والمعاییر الموضوعة مسبقا -3

فـراد ن األأكد مـن العمـل وممارسـة الوظـائف یسـیر حسـب التعلیمـات واألنظمـة والقـوانین، و التأ -4
 .العاملین ملتزمین بتلك التعلیمات والقوانین

 .فراد یقومون بواجباتهم الوظیفیةالتأكد من األ -5

 .األفراد یحصلون على حقوقهم الوظیفیة بالكامل لقاء عملهم والتزامهم أن التأكد من -6
 

هـو أن األفـراد العـاملین المنضـبطین خارجیـا هـو انضــباط  الباحـث بـأن االنضـباط الخـارجيویـرى 
ً علــى التعلیمــات واألنظمــة والقــوانین التــي وضــعتها المنظمــة أو االدارة العامــة فــي المنظمــات  بنــاء
الحكومیــــة، وهــــذا ال یعنــــي أن األفــــراد ال یتــــأثرون فقــــط بمــــا یصــــدر عــــن منظمــــاتهم مــــن قــــوانین 

بــل یتــأثروا أیضـا بــالقیم والثقافــة التـي یعتقــدوا بهــا، فهـي كمــا أســلفنا سـابقا لهــا دور كبیــر وتعلیمـات 
  .في التأثیر على ثقافة االنضباط عند االفراد العاملین
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 أهمیة االنضباط االداري

نظمــة وطــرق للعمــل حتــى أن الطبیعــة البشــریة تحتــاج مــن وقــت آلخــر للتــذكیر والنصــح وتــوفیر إ
ال صــارت المنظمـات ملیئــة بالتضــارب وعـدم التجــانس والتكامــل علیهــا األ یسـیر ٕ فــراد فـي العمــل، وا

ن یكون هنالك انضباط خارجي یعتمـد علـى التعلیمـات والقـوانین أوالتنسیق في العمل، ولهذا یجب 
فــــراد یختلفــــون فــــي خصائصــــهم الشخصــــیة ن األواألنظمــــة، وذلــــك بجانــــب االنضــــباط الفــــردي، أل

لــى ضــمان ســیر العمــل ونجــاح إفــي النهایــة یهــدف االنضــباط الخــارجي  نإوالســلوكیة، وعمومــا فــ
  .االمكان، مما یساهم في النهایة ویؤدي الى رقي الدولة والمجتمع داریة والوظیفیة قدرالعملیة اإل

  -:المنظمة والمجتمع والدولة  على االداريهمیة االنضباط أ
داري فــي المنظمــات الــوظیفي او اإلهمیــة وجــود االنضــباط ألــى ان إ) 28، 2001(ویــرى المــالكي

  -:هدافا وفوائد كثیرة منها أنه یحقق أالحكومیة، حیث 
هـدافها ونموهـا وتطویرهـا لألفضـل ممـا یـنعكس المـردود أعمالهـا وتحقیـق أنجاح المنظمـات فـي  .1
 .یجابي على الموظفین وعلى المنظمة وعلى المستفیدین من خدمات المنظمة بوجه عاماإل

التنمیــة التــي تســعى الدولــة الــى تحقیقهــا مــن خــالل الخطــط الموضــوعة والتــي تــم تحقیـق بــرامج  .2
  .رصد مبالغ كبیرة لها

جراء تطویر وتحسین كماً  .3 ٕ   .في الخدمات المقدمة للمواطنین ونوعاً  تحقیق الكفایة والفاعلیة وا
 .عمال الموكلة للموظفداء األأستغالل األمثل للوقت والجهد في اإل .4

التعلیمـــــات والقـــــوانین واألنظمـــــة والسیاســـــات المتعلقـــــة بـــــالموظفین  ضـــــمان ســـــیر العمـــــل وفـــــق .5
  .والوظائف

 .لى الرفاهیة والسعادة لمواطني الدولة من خالل تقدیم خدمات جیدة لهمإالوصول  .6

  -:على الموظفین  اإلداريهمیة االنضباط أ
فـــــي  فــــراد العــــاملینن هنالـــــك نتــــائج ایجابیــــة تــــنعكس علـــــى األأ، الــــى )78، 2012(ویشــــیر بــــدر

  -:المنظمات نتیجة انضباطهم الوظیفي ومنها 
یجابیـة نحـو وظیفــتهم إلشـعور المـوظفین بـروح معنویـة عالیـة، حیـث الحالـة الذهنیـة والعاطفیـة ا .1

نتمـــاء والـــوالء للوظیفـــة یجـــابي ویزیـــد درجـــة اإلإداء بشـــكل ونحـــو منظمـــتهم ممـــا یـــنعكس علـــى األ
  .وللمنظمة وزیادة في الرضا الوظیفي

داء نتیجــة االنضــباط زیـادة  درجــة التمیــز فـي األ إلــى فهنالــك دراسـات تشــیر -:میـز داء المتاأل .2
  .داءالوظیفي، حیث كلما زادت درجة االنضباط الوظیفي كلما زادت درجة التمیز في األ
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زیــادة درجــة االنضــباط الــوظیفي  أن تشــیر بعــض الدراســات الــى -:التقلیــل مــن دوران العمــل  .3
ل، حیــث ان االنضــباط الــوظیفي فــي العمــل یقلــل مــن درجــة التــأخر یقلــل مــن معــدالت دوران العمــ

 .والغیاب عن العمل وحتى یقلل من درجة ترك العمل

بــان نتــائج االنضــباط الــوظیفي عنــد األفــراد یعــود بكــل النتــائج االیجابیــة علــى الفــرد  ویــرى الباحــث
بـان النتـائج االیجابیـة نفسه وعلى منظمته وعلى المجتمع وعلى الدولة نفسها، وأیضا یرى الباحـث 

 .السابقة الذكر قد تكون شاملة ووافیة لما طرحه المعنیین في هذا المجال
 

 أثار عدم االنضباط االداري

ن عـدم االنضــباط الــوظیفي مـن قبــل المــوظفین ینـتج عنــه النتــائج أ، الــى )68، 2012(ویشـیر بــدر
  -:التالیة

  .نجاز سیكون ضعیفاً ن اإلأعند الموظفین، ویعني ذلك  واألداء ضعف االنتاجیة .1
  )المادیة والتقنیة، البشریة، الوقت( هدار في الموارد إ .2
  زیادة التكلفة .3
  عدم اتقان العمل .4
 بیئة عمل مفككة وفوضى .5

 

داري قــد تصــل فــي المنظمــات الــى حالــة مــن ثــار أو نتــائج عــدم االنضــباط اإلأبــأن  ویــرى الباحــث
  .لى حالة من الفساد االداري وهكذاإداري وقد تتطور حالة التسیب االداري التسیب اإل

  

 

 داري  االنضباط اإل) أسباب ( عوامل 

سباب والعوامل وراء سلوكیات الفـرد العامـل فـي المنظمـات ن هنالك العدید من األأ دبیاتتشیر األ
و عــدم انضــباطه ســواء انضــباطه مــن أو الخاصــة، مــن ناحیــة انضــباطه الــوظیفي أســواء العامــة 

و انضـــباطه الخـــارجي والـــذي یطلـــق علیـــه أتلقـــاء نفســـه وهـــو مـــا یطلـــق علیـــه االنضـــباط الـــذاتي، 
نظمـة والقــوانین والتعلیمـات فــي العمــل، وهنـا ســیتم تقســیم االنضـباط الخــارجي ویعـود الــى وجــود األ

ول العامـل ساسـین وهمـا األأین لـى عـاملإسباب المـؤثرة فـي االنضـباط الـوظیفي و األاهذه العوامل 
  -:الشخصي والثاني العامل التنظیمي وهما على النحو التالي

  

  )16، 2010أبوعمرة، (  -:العوامل الشخصیة: أوالً 
و علـى أالوازع الدیني واالخالقي ، فالوازع الدیني له تأثیر كبیر علـى درجـة انضـباط الموظـف  .1
یمـان الفـرد بالمعتقـدات واألوامـر والنـواهي الدینیـة إخالله بوظیفته، ویشیر الوازع الدیني الـى مـدى إ

ن یتحلــى بهــا ومــن ثــم یجــب علیــه تطبیــق تلــك المبــادئ والقــیم فــي حیاتــه وفــي أوالقــیم التــي یجــب 
تلكــات صـحابها واإلتقــان فـي العمــل والحفـاظ علــى ممأمانـة الــى مانـة أي تأدیــة األعملـه، ومنهــا األ
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عطاء العمل حقـه وهكـذا، وحیـث كلمـا كـان ذلـك الـوازع قویـاً األ ٕ  نظریـاً  خرین والدولة، واإلخالص وا
لـى القـیم إلى انضباطه في عمله، ومن ناحیة الوازع االخالقي وهـو یشـیر إدى بالفرد أكلما  وعملیاً 

ن ینجـز ویحـافظ أو  لتـزام الفـرد فـي عملـهإوالمبادئ والمعتقدات التي توجه الفـرد فـي سـلوكه، ومنهـا 
فـرد لـى سـلوك الإدى أ خالقـي قویـاً على العمل والى ذلك من سلوكیات، وحیث كلما كـان الـوازع األ

 .وانضباطه في العمل بشكل افضل

و الممیـــزات والتركیبـــات ألـــى مجمـــوع الصـــفات إوتشـــیر شخصـــیة الفـــرد " شخصـــیة الموظـــف،  .2
، 1997حــریم، "(كهــا الفــرد وتمیــزه عــن غیــره جتماعیــة التــي یمتلنفعالیــة واإلالجســمیة والعقلیــة واإل

، وهنـــا صـــفات الشخصـــیة والثقافیـــة لهـــا دور كبیـــر فـــي التـــأثیر علـــى ســـلوك الفـــرد ســـیما فـــي ) 48
لتــزام بســاعات العمــل والدقـــة لتزامــه فــي المواعیــد والحضــور للعمــل واالااالنضــباط الــوظیفي مثــل 

لــــى ذلــــك، وهنالــــك خصــــائص إا وقدرتــــه علــــى تحمــــل عبــــئ العمــــل ودرجــــة الــــذكاء واالنفعــــال ومــــ
جتماعي والثقافـة وسـنوات الخبـرة جتماعیة ونظامه اإلالشخص من ناحیة السن والجنس والحالة اإل

كــدت تـأثیر تلــك الخصـائص علــى ألهـم تــأثیر علـى انضــباطه الـوظیفي وذلــك حسـب عــدة دراسـات 
 .خالل الوظیفيو اإلأدرجة االنضباط 

  -:عوامل تنظیمیة : ثانیاً 

ن هنالك عدة عوامل تنظیمیة لها دور وتأثیر على االنضباط الوظیفي أب) 70، 2012(یشیر بدر
  -:عند العاملین وهي على النحو التالي

المكانــة االجتماعیـــة للموظـــف داخــل المنظمـــة، ویقصـــد بهــا مكانـــة الفـــرد الرســمیة فـــي التنظـــیم  .1
فــراد علـــى فیســـعى األووضــعه الـــوظیفي وظــروف العمـــل والمهــارات ودرجتـــه الرســمیة فـــي العمــل، 

 .المحافظة على مكانتهم ووضعهم من خالل زیادة درجة االنضباط الوظیفي في المؤسسة

هـداف المؤسسـة أنـه كلمـا كانـت  أهنالـك دراسـات تشـیر الـى و هداف وتحدیـد األدوار وضوح األ .2
ــــد إدى أوالفــــرد واضــــحة و یعــــرف دوره ومــــا هــــو، كلمــــا  لــــى زیــــادة درجــــة االنضــــباط الــــوظیفي عن

 .ص والعكس صحیحالشخ

ویقصـد بالرضـا الـوظیفي الحالـة التـي یشـعر فیهـا الفـرد  بالراحـة والسـعادة فـي  الرضا الـوظیفي، .3
یجابیة تجاه المنظمـة، فكلمـا كانـت درجـة الرضـا الـوظیفي عالیـة عنـد الموظـف عمله والمشاعر اإل

 .لى زیادة االنضباط الوظیفي لدیه والعكس صحیحإدى أكلما 

تصـاالت لى البیئة التنظیمیـة وخصـائص وظـروف العمـل وطبیعـة اإلإالمناخ التنظیمي، وتشیر  .4
وأسالیب االشراف السائدة وأسلوب القیادة مـن ناحبـة الدیمقراطیـة واألوتوقراطیـة وسـلوك الجماعـات 

ویســـوده التفـــاهم وحـــب العمـــل والتنســـیق  یجابیـــاً إفـــي المنظمـــة، حیـــث كلمـــا كـــان المنـــاخ التنظیمـــي 
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شراف ونمط القیـادة الجیـد المتبـع مـن الرؤسـاء م الصراعات وظروف العمل الجیدة وأسلوب اإلوعد
 .كلما زاد من درجة االنضباط الوظیفي عند العاملین

ٕ هــــداف و مشــــاركة العــــاملین فــــي التنظــــیم ، فمشــــاركة العــــاملین فــــي القــــرارات ووضــــع األ .5 تخــــاذ ا
 .درجة االنضباط الوظیفي القرارات یزید من درجة الرضا والوالء التنظیمي ومن

نظــم الحـــوافز فـــي المنظمــة، فوجـــود نظـــام عــادل وشـــامل للحـــوافز فــي المنظمـــة، ســـواء حـــوافز  .6
نتمــاء واالنضــباط وذلــك حســب دراســات فــراد ودرجــة اإلو معنویــة لــه تــأثیر علــى ســلوك األأمادیــة 

یقهـــا علـــى نظمـــة للعقـــاب والتأدیـــب تكـــون عادلـــة وشـــاملة ویـــتم تطبأن وجـــود أشـــارت لـــذلك، كمـــا أ
و الوظیفیـــة لـــه تـــأثیر علـــى االنضـــباط الـــوظیفي عنـــد أداریـــة رتكـــاب المخالفـــات اإلإالعـــاملین عنـــد 

 .العاملین
 

 مظاهر االنضباط االداري 

تشـیر الوقـائع والدراســات اإلداریـة الــى أن سـلوك المـوظفین فــي المؤسسـات وانضــباطهم فـي العمــل 
فاصـــیل كثیـــرة وهنــا ســـیقوم الباحـــث بإیجـــاز لــه صـــور وجوانـــب كثیــرة، وقـــد تكـــون كـــل صــورة لهـــا ت

وتجمیع تلك المظاهر والصور في خمسـة مظـاهر أساسـیة ومـن ثـم سـیقوم بتفصـیل وتوضـیح لكـل 
  -:مظهر من تلك المظاهر حسب الترتیب وهي كالتالي

  .لتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العملاال  .1
  .الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي .2
  .عالقات العمل .3
  .التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة .4
 .النزاهة والشفافیة في العمل .5
  

  )81، 2007المجالي، ( اوًال االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العمل 
  

 مـات،یوالتعل الـنظم حـدود فـي وأمانـة بدقـة الـى الموظـف الصـادرة األوامـر ذیتنف خالل منویتم ذلك 

 وال القائمـة واألنظمـة نیبـالقوان دیـالتق عـن مسـئول فـالموظف إهمـال، أو مخالفـة أو تجـاوز أي دون

 تجـاوزی أو نظـامي أو شـرعي أسـاس إلـى سـتندی ال موقـف أو ریتـدب أو قـرار أي تخـاذإ لـه حـقی

نما نیاآلخر  اختصاصات على عتديی أو بالنظام المحددة اتهیصالح ٕ  اتیوالصالح بالحدود لتزمی وا

ً نظامـا لـه نوحـةمالم ، المتخـذة بـالقرارات المتعلقـة بـاإلجراءات الخاصـة القواعـد حتـرامإ خـالل مـن ،
ٕ و  بدقة طبقی أن هیوعل  رهیغ اتیصالح على تجاوز أي دون بها المعمول واألنظمة نیالقوان خالصا
  .أخرى سلطة ختصاصاتإ على وتجاوز ن،یمرؤوس أو رؤساء نیالموظف من
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فـة یالوظ واجبـات أهـم مـن تعتبـر نیوالقوان  اللوائح حددتها التي ةیالرسم العمل دیمواع حترامإ فإن لذا
ث یـح مـن دیـالمواع بهـذه دیـتقی وأن الواجبـات هـذه ةیـلتأد خصصـهای أن الموظـف علـى جـبی والتـي

 إخـالالً  عتبـری الـدوام عـن ریالتأخ أو رسمي إذن أو عذر بدون بیالتغ أن كما واالنصراف الحضور

الـدوام  بأوقـات الموظـف التـزام عـدم علـى ترتـبیو  ة،یـبیالتأد المسـاءلة تقتضـي ةیـفیالوظ بالواجبـات
بـأدوار  واإلخـالل المؤسسـة بمصـالح واإلضـرار العمـل ةیـإنتاج تـدني مثـل دةیـعد أضـرار الرسـمي

 .نیاآلخر 

  -:نظمـــــة والقـــــوانین والتعلیمـــــات الخاصـــــة بهـــــا فـــــي العمـــــل فهنالـــــك وتحـــــدد المنظمـــــات األ 
  )81، 2007المجالي، ( 
ــــد للحضــــور للعمــــل واالنصــــراف .1 ــــك مــــوظفین یلتزمــــون بســــاعات الحضــــور  مواعی منــــه ، فهنال

 .وقات المحددة ایضا للمنظمة وینصرفون في األ

ــــدوام الرســــمي فــــي العمــــل إال للضــــرورة أو الهــــروب أعــــدم الخــــروج المتكــــرر  .2 ــــاء ســــاعات ال ثن
 للقصوى 

 .عدم التغیب عن العمل بشكل مستمر ومفاجئ ایضا إال في الضرورة .3

صـــول واألنظمـــة المعمـــول بهـــا فـــي المنظمـــة، مثـــل تـــتم وفـــق األ المعـــامالت االداریـــة والمالیـــة .4
جـــازة ، تقـــدیم طلـــب حاجیـــات للعمـــل، وعملیـــات الصـــرف الموافقـــة مـــن الـــرئیس المباشـــر علـــى اإل

ٕ والنفقات و   .عتمادها من الرؤساء وهكذاا

 . وامر وتعلیمات الرؤساء في العمل والعمل ضمن توجیهاتهم االداریةأطاعة  .5

 .العمل الوظیفي، إال حسب ما یجیزه القانونسراء أفشاء إعدم  .6

 .المحافظة على اموال وممتلكات المنظمة .7
 

 

  )196، 2009السكارنة، ( الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي ثانیاً 
  

ن الموظـف یلتـزم بالمهـام الوظیفیــة ألـى إ عملیـة الحفـاظ علـى مقتضـیات الواجــب الـوظیفي،وتشـیر 
ویتعین علـى الموظـف أن یـؤدي واجباتـه كمل وجه قدر اإلمكان ألى الموكلة الیه وتأدیة وظیفته ع

  .بكل جد واجتهاد وعنایة وانتباه وأن یسعى إلى تحقیق أعلى المستویات في الخدمة للمواطنین
 مبــدأ هنــاكفــي مســألة الحفــاظ علــى مقتضــیات الواجــب الــوظیفي، أن ) 15، 2012(ویشــیر الفــرا 

 أن" علــى تــنص والتــي المدنیــة الفلســطیني الخدمــة قــانون فــي ضــعهی أن علــى المشــرع حــرص هــام
 لرســـميا وقــت العمـــل خصـــصی وأن وأمانــة بدقـــة بنفســه بـــه المنــوط العمـــل ةیــبتأد الموظـــف لتــزمی

 مــن فیــتكل علــى بنــاء ةیالرســم العمــل أوقــات ریــغ فــي بالعمــل لتــزمی وأن فتــه،یوظ واجبــات ألداء
  ."ذلك العمل مصلحة قتضتإ إذا المختصة الجهة
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 هـــذا ألداء والتفــرغ في،یالـــوظ العمــل أداء فـــي اإلخــالص: نیشــق الواجـــب هــذا أن لنـــا نیتبــ وبــذلك
  .العمل

 االخالص في اداء العمل الوظیفي  - 1

 أمــور عـدة أمامــه ضـعی أن العـام الموظــف جانـب مــن فيیالـوظ العمـل أداء فــي اإلخـالص تطلـبی
  :وهي توافرها جبیو  هامة

 واجبــــات ألداء الرســــمي العمــــل وقــــت وتخصــــیص وأمانــــة بدقــــة بنفســــه بــــه المنــــوط العمــــل أداء -
 مصـلحة اقتضـت إذا الرسـمیة العمـل أوقـات غیـر فـي بهـا یكلـف قـد التـي األعمال وظیفته، وانجاز

  .العمل ذلك
ٕ و  الجمهور، معاملة حسانا -   .المناسب الوقت في مصالحه نجازا
تباع العمل دیمواع على المحافظة - ٕ  حالـة فـي للوحـدة ةیـالداخل الالئحة تحددها التي اإلجراءات وا

  .دیالمواع عن ریالتأخ أو العمل عن بیالتغ
 الخدمــــة ذیـــوتنف العمـــل ریســـ نیلتــــأم الالزمـــة العاجلـــة الواجبـــات أداء فــــي زمالئـــه مـــع التعـــاون -

  .العامة
 التفرغ ألداء العمل الوظیفي  - 2

إنشـــغاله بـــأمور خـــارج وهنـــا یكـــرس الموظـــف كـــل وقتـــه خـــالل الـــدوام ألداء عملـــه الـــوظیفي وعـــدم 
  .العمل وذلك قدر اإلمكان وأن ال یضیع وقته في أمور ال تخص عمله ووقته الوظیفي

  

  عالقات العمل  ثالثا
  

ـــــة العامـــــة(وتشـــــیر   ـــــات الوظیف ـــــوظیفي وأخالقی ـــــة الســـــلوك ال  فـــــي تعامـــــل) 2014، االردن -مدون
  -:إلي التالي الخدمة ومتلقي والزمالء والمرؤوسین الرؤساء مع الموظف

 وحیادیــة وكیاسـة ولباقــة حترامإبـ معهــم والتعامـل ســتثناءإ دون اآلخـرین ومصــالح حقـوق حتـرامإ .1
 أو الدینیــة المعتقــدات أو االجتمــاعي النــوع أو العــرق أســاس علــى تمییــز دون وموضــوعیة وتجــرد

 .التمییز أشكال من شكل أي أو السن أو االجتماعي الوضع أو السیاسیة
 یخـــالف ال بمـــا اإلداري التسلســـل وفـــق وتعلیمـــاتهم وتوجیهـــاتهم رؤســـائه أوامـــر بتنفیـــذ التقیـــد  .2

 . النافذة والتشریعات النظام
 بهــدف بعملــه متعلقــة معلومــات أي إخفــاء وعــدم تضــلیلهم، وعــدم حترامإبــ رؤســائه مــع التعامـل .3

  .المتخذة القرارات على التأثیر
 حســـنة قــدوة یكـــون وأن أدائهــم، تحســین علـــى وتحفیــزهم ومســاعدتهم مرؤوســـیه قــدرات تنمیــة   .4

  .النافذة والتعلیمات واألنظمة بالقوانین وااللتزام األداء في بالعمل لمرؤوسیه
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 لحـــــل لهـــــم المســـــاعدة وتقـــــدیم وموضـــــوعیة بمهنیـــــة الـــــرأي ومشـــــاركتهم زمالئـــــه مـــــع التعـــــاون  .5
 .لالعم مجال في تواجههم التي المشكالت

 المشــكلة اللجــان وأهــداف العمــل نطــاق ضــمن األخــرى الحكومیــة الــدوائر مــوظفي مــع التعــاون .6
 فـــي تـــواجههم التـــي المشـــكالت لحـــل لهــم المســـاعدة وتقـــدیم وموضـــوعیة بمهنیـــة الـــرأي ومشــاركتهم

  .العمل مجال
 تامـة بسـریة معهـم یتعامـل الـذین بـاألفراد المتعلقـة الشخصـیة والمعلومـات الوثائق مع التعامل   .7

  .شخصیة لغایات المعلومات هذه ستغاللإ وعدم بها، المعمول واألنظمة للقوانین ووفقاً 
نجاز الخدمة متلقي ثقة كتسابإ إلى السعي  .8 ٕ  المطلوبـة، والدقـة بالسـرعة المطلوبة المعامالت وا

 صـالحیاته توظیـف. ط وموضـوعیة ومهنیـة بدقـة الخدمـة متلقي وشكاوى استفسارات على واإلجابة
  .المواطنین لخدمة

 ضـــــمن دائرتـــــه ونشـــــاطات بأعمـــــال والمتعلقـــــة الخدمـــــة لمتلقـــــي المطلوبـــــة المعلومـــــات تـــــوفیر  .9
 آلیـة إلـى بإرشـادهم والقیـام النافـذة، للتشـریعات وفقـاً  تضـلیل أو خـداع دون وسـرعة بدقـة صالحیاته

 .المعنیة الجهات إلى شكوى رفع في رغبتهم حال في الشكاوى تقدیم
  .لهم والمساعدة العون وتقدیم الخاصة االحتیاجات لذوي والرعایة العنایة أولویة إعطاء .10

  

  التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة رابعا
  

المبـادئ والمعـاییر التـي تعـد مرجـع " إلى أن أخالقیات العمـل هـي) 21، 2009(ویشیر السكارنة  
للسلوك المطلوب ألفراد المهنة الواحدة والتي یعتمد علیها المجتمـع فـي تقیـیم أدائهـم اجابـًا أو سـلبًا 

 فـــةیوخــارج الوظ داخــل الموظـــف وتصــرفات بســلوك تتعلـــق التــي هــي اتیـــاألخالق تلــك، إلــى أن "
 ني علـىیالفلسـط ةیـالمدن الخدمـة قـانون هـایف بمـا ةیـالمدن الخدمـة أنظمـة عیـجم صتن ولقد العامة،
  . دةیالحم واألخالق الحسنة رةیبالس العام الموظف تحلي وجوب

  -:ویمكـــــن تحدیـــــد القـــــیم واالخـــــالق التـــــي یتحلـــــى بهـــــا الموظـــــف فـــــي عملـــــه علـــــى النحـــــو التـــــالي
  )21، 2012الفرا، (
  القوة واألمانة والصدق -1

 فـــةیوظ مـــن ختلـــفی القـــوة  ومفهـــوم العامـــة فـــةیالوظ فـــي نیـــیالتع فـــي الصـــفات شـــرطاً هـــذه  تعتبـــر
 وأن لشـــغلها، كمـــا الالزمـــة ةیـــالذات والقـــدرات والمـــؤهالت عملهـــا عـــةیطب ضـــوء علـــى وذلـــك ألخـــرى
 هنـا بمفهـوم والمقصـود والمجتمـع، الشـخص علـى ریبـالخ تعـود التـي اتیاألخالق من تعتبر األمانة
، وأن الصــدق فــي القــول أمــوال مــن هیــلد ودعیــ مــا الفــرد حفــظی بــأن قیالضــ بمعناهــا هــو األمانــة

  .والفعل لهو أیضا من األخالقیات األساسیة في العمل
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  تقان العملإ -2
 فـي إال هیـف ضیالتفـو  لـه جوزی وال بنفسه، هایعل نیالمع فةیالوظ عمل مباشرة الموظف على جبی

 فتـه،یوظ ألعمـال ومهـام الموظـف مباشـرة هو األصل ألن تهیمسئول وتحت ةیالنظام الحدود نطاق
 العمـل مباشـرته لهـذا فـي اً یـجابیإ كـونی أن فتـهیوظ ألعمـال العـام الموظـف مباشـرة مستلزمات ومن
خـالص بدقـة عملـه ؤديی ثیبح ٕ  كفـيیفـال  ة،یالرسـم العمـل سـاعات لـةیط األداء هـذا كـونی وأن وا
 المطلــوب القــدر بإنجــاز مكلــف إنــه بــل ،عمــال ؤديیــ أن بــدون مقــر العمــل فــي الموظــف وجــدی أن
ال فتـه،یوظ مهام بحكم منه ٕ ، مقصـر  عتبـری فإنـه وا  فـي والسـرعة العمـل، إجـادة العمـل إتقـان ویشـملًا

 تمیــ ثیــح الشــاملة الجــودة إدارة ذلــك تؤكــد علــى كمــا األخطــاء فــي الوقــوع تجنــب ومحاولــة إنجــازه،
 مطلـــوب المــتقن والعمـــل أخطــاء بـــدونمــرة  وكـــل مــرة أول مـــن العمــل أداء: "بأنهـــا الجــودة فیــتعر 

ذا عمــل احــدكم إن اهللا یحــب إ" اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم  رســول هیــعل حــث مــا وهــو وضــروري،
  ."ن یتقنهأعمال 

  خالص في العمل اإل -3
 نیبــــ العالقــــات عــــةیطب وألن النــــاجح، الموظــــف مقومــــات أهــــم مــــن العمــــل فــــي اإلخــــالص عتبــــری

ـــة العـــام الموظـــف  العمـــل ؤديیـــ أن فانـــه یترتـــب علـــى الموظـــف العـــام ةیـــتعاقد عالقـــة هـــي والدول
 األداء هــذا كــونین أجــب ی كمــا ،العقــد لهــذا وفــاء هیــلد المتــوافرة اإلمكانــات بأقصــى هیــإل الموكــول

  .الشروط عیلجم اً یمستوف
   وقات الدوام الرسميأالمحافظة على  -4

 أن هیـــفعل بهـــا، عمـــلی التـــي للجمهـــور وللمؤسســـة ملـــك هـــو إنمـــا للموظـــف ملكـــا سیلـــ العمـــل وقـــت
  .المحددة فتهیوظ خالل واجبات من هیإل أوكل الذي العمل ةیتأد في ووقته جهده كل كرسی
  داب اللیاقة أمراعاة  -5

 الموظــف عمـل عـةیطب ألن المعاملـة حسـنو  العـام، الـذوق اتیمقتضـ هـي اقـةیالل بـآداب والمقصـود
 ضـــًا مختلفـــةیأ عالقـــات فـــي والـــدخول النـــاس مـــن مختلفـــة اتیبمســـتو  حتكـــاكاإل هعلیـــ تحـــتم العـــام

أن  هیـــعل جـــبی والموظـــف المعاملـــة فـــي أســـلوبه علـــى راً یـــكب عتمـــاداً إ عتمـــدی العالقـــة هـــذه وبنجـــاح
  .والتفاهم مع الجمیع التعاون روح وبذلك اقةیالل بآداب تحلىی
  تحمل المسئولیة -6

بهـا  قـومی التـي األعمـال ةیمسـئول تحملی مات،یوالتعل األوامر ذیتنف ةیمسئول تحملی الذي فالموظف
 قـدر وعلـى إهمـال، أو تجـاوز أي حصل ما متى ةیالمسئول هذه تقوم ثیح تخذها،ی التي والقرارات

  .ةیالمسئول السلطة تكون
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  الحفاظ على كرامة الوظیفة العامة -7
 كـــونی أن هیــعل نیتعــی ولهــذا بهــا عمــلی التــي اإلدارة أو المؤسســة أو الــوزارة العــام الموظــف مثــلی
 بمـا خارجهـا أو بهـا عمـلی التـي الجهـة مقـر فـي سـواء وتصرفاته سلوكه في الجهة لهذه ر ممثلیخ
  .والشبهات بةیالر  مواطن عن به بعدی وبما بتهایوه كرامتها العامة فةیللوظ حفظی

 الموظــف علـى بمحظـورات م 2005 لســنة ة الفلسـطیني المعـدلیــالمدن الخدمـة جـاء فــي قـانون فقـد
 حظــری ثیــح العامــة فــةیالوظ بــةیكرامــة وه علــى وحــرص ریتقــد شــأنها مــن وكلهــا قترفهــای أن العــام
 القبـول أو شخصـي ربـح أو ةیـذات ها لمنفعةیف اتهیوصالح فتهیوظ استغالل: " العام الموظف على

، "فتــهیوظ بواجبــات امــهیق بمناســبة عمولــة أو منحــة أو مكافــأة أو ةیــهد ةیــأل بالواســطة أو مباشــرة
 فــي الواجــب علــى مقتضــى الخــروج" العــام الموظــف علــى حظــری أنــه علــى القــانون فــي وجــاء كمــا

 هــذه مــن المشــرع ، وغایــة"الوظیفــة بكرامــة اإلخــالل شــأنه مــن بمظهــر الظهــور أو فتــهیوظ أعمــال
 لیســب علــى محظــورات وردت وهــي والریبــة الشــبهات مــواطن عــن الموظــف یبعــد أن المحظــورات

  .الحصر ال المثال
  

  

  في العملوالحیادیة النزاهة والشفافیة  خامسا
  -:ن إ) 2، 2012( فلسطین -وتشیر مدونة السلوك واخالقیات الوظیفة العامة

  "الوضوح في العلنیة واإلجراءات والغایات واألهداف في تأدیة الموظف لعمله" الشفافیة هي
  "منظومة القیم المتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص في العمل" والنزاهة هي 

بعــد الشــخص عــن الســوء والشــبهات، وهنــا نقصــد بهــا أن یكــون الموظــف شخصــا وتعنــي النزاهــة 
، و  أمسـتقیما وبعیـدا عـن الفســاد واألعمـال المحظـورة النزاهــة هـى االلتـزام الراسـخ بالمبــادىء وقانونیـًا

ویمكــن تلخــیص النزاهــة ببســاطة بعمــل الشــيء ، للتجــزء ةقابلــالغیــر  ةالمتكاملــ ةاألخالقیــة الســلیم
 .حد یراقبأالصحیح للسبب الصحیح حتى عندما ال یوجد 

ن النزاهـــة أالـــى ) 2014، مصـــر للعـــاملین بجهـــاز الدولـــة، مدونـــة الســـلوك الـــوظیفي(وتشـــیر 
   -:الوظیفیة تتمثل في التالي والشفافیة

مــع  الخدمــة، أداء عنـد القصــد وســالمة الـذمم، بــراءة أسـاس علــى القــائم الـوظیفي الــنهج إتبـاع -1
  .الوظیفیة الواجبات أداء أثناء الشبهات مواطن عن بتعادواإل الضمیر، بنقاء التحلي

المصـــــالح  فـــــوق الجمهـــــور خدمـــــة تجـــــاه وااللتزامـــــات العمـــــل، ومســـــئولیات الواجبـــــات وضـــــع -2
  .العام للموظف الشخصیة

تقان بإخالص المهام أداء -3 ٕ ثقـة  تحـوز مهنیـة بطریقـة التعامـل مـع للمسـئولیة كامـل تحمل مع وا
  .معهم یتعامل الذین األشخاص
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 للتـربح وجنـي تـؤدي سـلیمة غیـر بصـورة الوظیفیـة والمواقـع الرسـمیة المناصب استغالل حظر -4
  .الشخصیة المنافع

بطریقـة  سـتالم،إ أو شـتراطإ أو قبـول أو طلـب العـام للموظـف یجـوز فال النزیه بالسلوك األخذ -5
 ذلـك نقدیـة  وغیـر قیمـة ذات میـزة أي أو هدیـة أو هبـة أو مالیة منفعة أي مباشرة، غیر أو مباشرة

  .الوظیفي الواجب أداء مقابل المبررة، غیر المدفوعات أشكال من
  ) 2010، فلسطین –مان أ" –االئتالف من اجل النزاهة والمسائلة ( وتشیر مدونة 

التي یجب ان یتصف بها الموظـف فـي عملـه الى ان هنالك الحیادیة الوظیفیة والحیادیة السیاسیة 
  -:وهي كالتالي

  الحیادیة الوظیفیة: أوالً 
التعصـب فـي  وأعن الفئویة الحزبیـة  ي بعیداً حیادتقدیم الخدمات للجمهور بشكل  على الحفاظ .1

 . المعتقدات والمصالح واالهتمامات الخاصة

 األسـباب التـي دفعـت اءعطابناء على الحقائق والجوانب الموضوعیة للقضیة، و  اتقرار الذ ااتخ .2
 . إلى اتخاذ قرار معین إذا طلب ذلك

بعــــرض الحقــــائق دون أیــــة اعتبــــارات خاصــــة ودون إخفــــاء للمعلومــــات أو تحریفهــــا أو  االلتـــزام .3
 .تأخیرها

ائق بشـــكل ســـلیم المعلومـــات بنـــاء علـــى األدلـــة دون أي تحیـــز، وعـــرض الخیـــارات والحقـــ تقـــدیم .4
 . ودقیق

  الحیادیة السیاسیة: ثانیاً 
بخدمة الحكومة، بغـض النظـر عـن توجهاتهـا السیاسـیة ومعتقـداتها، بأفضـل شـكل ممكـن  القیام .1

وبطریقــة تضــمن الحفــاظ علــى الحیــاد السیاســي وتتماشــى مــع متطلبــات قواعــد الســلوك هــذه بعیــدا 
 .معتقدات السیاسیة والشخصیةالعن 

ضـمان القـدرة علـى  محاولـةبثقة المسئولین وفـي الوقـت ذاتـه  بطریقة جدیرة باالحتفاظ التصرف .2
 .طلب العمل معهم في الحكومات المستقبلیةتإنشاء نفس العالقة مع أشخاص قد ی

م القیــود القانونیــة المفروضــة علــى النشــاطات السیاســیة لــبعض المناصــب اإلداریــة، وفــي احتــر ا .3
 . مكان العمل وأوقاته

السیاسیة الشخصیة بتحدید طبیعـة النصـح والمشـورة  الراء الموظفعلى عدم السماح  الحرص .4
  . هوأفعال هللمسئولین أو أن تؤثر على أعمال هالمقدمة من قبل
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  واجبــــــــــــــــات الموظــــــــــــــــف العــــــــــــــــام –قــــــــــــــــانون الخدمــــــــــــــــة المدنیــــــــــــــــة الفلســــــــــــــــطیني 
 )م2005م وعام 1998قانون الخدمة الفلسطیني المعدل لعام ( 

ن أم علـــى  2005لعـــام  )4(رقـــم  المعـــدلم والقـــانون 1998لعـــام نــص قـــانون الخدمـــة الفلســـطیني 
 -:هي كالتالي يواجبات الموظف وسلوكه الوظیف

تأدیــة العمــل المنــوط بــه بنفســه بدقــة وأمانــة وأن یخصــص وقــت العمــل الرســمي ألداء واجبــات  .1
ء علـى تكلیـف مـن الجهـة المختصـة وظیفته، وأن یلتزم بالعمل فـي غیـر أوقـات العمـل الرسـمیة بنـا

  .إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
  .أن یحسن معاملة الجمهور وأن ینجز معامالتهم في الوقت المحدد .2
  .احترام مواعید العمل .3
  .المحافظة على األموال والممتلكات العامة .4
تصاالته الوظیفیة وتنفیـذ مـا یصـدر إلیـه مـن أوامـر وتعلیمـات فـي إحترام التسلسل اإلداري في إ .5

حدود القوانین واللوائح النافـذة، ویتحمـل كـل مسـؤول مسـؤولیة األوامـر التـي تصـدر منـه كمـا یكـون 
  .ختصاصاتهامسؤوًال عن حسن سیر العمل في حدود 

علــــى القـــوانین واللــــوائح والتعلیمــــات  واإلطـــالعأن یعمـــل علــــى تنمیـــة قدراتــــه وكفاءتـــه العلمیــــة  .6
المتعلقة بعمله واإلحاطة بهـا وتقـدیم االقتراحـات التـي یراهـا مفیـدة لتحسـین طـرق العمـل فـي الـدائرة 

  .ورفع مستوى األداء فیها
  

 -:ما ما یحظر على الموظف، حیث نص القانون انه یحظر على الموظف العام  التاليأ
قوانین واللوائح األخرى المعمول بها والمتعلقـة بالخدمـة المدنیـة مخالفة أحكام هذا القانون أو ال  .1

  .والموظفین
  .الجمع بین وظیفته وبین أي عمل آخر یؤدیه بنفسه أو بالواسطة  .2
وتحدد الالئحة التنفیذیة لهذا القانون الضـوابط واألحكـام لألعمـال التـي یجـوز للموظـف أداؤهـا   .3

  .أو یتعارض أو یتناقض مع الوظیفة أو مقتضیاتها في غیر أوقات الدوام الرسمیة بما ال یضر
ــه وصـــــالحیاته فیهــــا لمنفعـــــة ذاتیـــــة أو ربــــح شخصـــــي أو القبـــــول مباشـــــرة او   .4 اســــتغالل وظیفتـــ

  .بالواسطة ألیة هدیة أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قیامه بواجبات وظیفته
ص عنهــا أو أن ینزعهــا أن یحــتفظ لنفســه بأصــل أیــة ورقــة رســمیة أو صــورة أو نســخة أو ملخــ  .5

  .من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصیاً 
أن یفشي أیًا من األمور التي یطلع بحكـم وظیفتـه خالفـًا للمجـاالت التـي یجیزهـا القـانون حتـى   .6

  .ولو ترك الوظیفة
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الخـــروج علـــى مقتضـــى الواجـــب فـــي أعمـــال وظیفتـــه أو الظهـــور بمظهـــر مـــن شـــأنه اإلخـــالل   .7
  .بكرامة الوظیفة

 . شرب الخمر ولعب القمار في األندیة أو في المحال العامة  .8
 

 )4، 2012مدونة السلوك وأخالق الوظیفة العامة، ( في فلسطین قیم الخدمة المدنیة

  -:ینبغي على الموظف في قیامه باألعمال والمهام الموكلة الیه مراعاة القیم التالیة
العدالة، الشفافیة، تكافؤ الفرص، المسائلة، النزاهة، المهنیـة، الفاعلیـة، الـوالء للـوطن، التحفیـز   .1

 .والتمیز

 .الحیادیة والبعد عن التجاذبات السیاسیة .2

 .الجدارة واالستحقاق  .3

 .المساواة وعدم التمییز بصرف النظر عن العرق أو الجنس او الدین أو المعتقد أو العمر  .4

 .المرأة واألشخاص ذوي االعاقة واألسیر، وتعزیز ثقافة النوع االجتماعياحترام حقوق  .5

 .احترام الكرامة االنسانیة وتقدیر قیمة الفرد  .6
  

  :خالصة
  

تطــــرق الباحــــث فــــي هــــذا المبحــــث الــــى مفهــــوم االنضــــباط االداري وأنواعــــه وأهمیتــــه وأثــــاره علــــى 
یعتبــر المتغیــر المســتقل والــذي المؤسســة والموظــف، وكــون هــذا المفهــوم وهــو االنضــباط اإلداري 

ها ســابقًا فــي هــذا المبحــث، فتنــاول الباحــث دتنبثــق منــه المتغیــرات الفرعیــة الخمســة والتــي تــم تحدیــ
عتمــد الباحــث فــي تحدیــد تلــك المتغیــرات علــى  ٕ هــذه المتغیــرات بشــیئ مــن التفصــیل والتوضــیح، وا

وتلخیصـــها الـــى أن توصـــل الـــى عـــدة مصـــادر، حیـــث قـــام بدراســـة تلـــك المصـــادر وقـــام بتجمیعهـــا 
االلتــزام بـــالقوانین واالنظمـــة فــي العمـــل، الحفـــاظ (خمــس مكونـــات لمتغیــر االنضـــباط اإلداري وهـــي

علـى الواجــب الــوظیفي، عالقــات العمــل، التحلــي بــالقیم واالخــالق الحمیــدة، والنزاهــة والشــفافیة فــي 
  ).العمل
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  األداء الوظيفي: املبحث الثاني
  
  
  
  
  
  

 مقدمة 
 مفهوم األداء الوظيفي 
 عناصر االداء الوظيفي 
 حمددات االداء الوظيفي 
 الوظيفي األداء تقييم 
 اهداف تقييم االداء الوظيفي  
 خطوات تقييم االداء  
 معايري االداء  
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  :مقدمة
حظـي مفهـوم األداء الــوظیفي باإلهتمـام والدراســة لـدي كثیــر مـن المعنیــین فـي األمــر، وذلـك لكــون 

تواجــــه تطــــورا هــــائال فــــي مجــــال التكنولوجیــــا واالتصــــاالت، وتواجــــه أیضــــا كثیــــر مــــن المؤسســــات 
علــــى ادارات تلـــك المؤسســــات أن توجــــه مــــًا التحـــدیات ومــــن ضـــمنها المنافســــة الشــــدیدة، فكـــان لزا

موظفیها الى أداء ومستوى معین حتـى تـنجح وتسـتمر وتتطـور فـي ظـل التغیـرات الكثیـرة فـي عـالم 
لــى توضــیح مفهــوم األداء الــوظیفي وعناصــره ومحدداتــه، إالعمــل واألعمــال، وهنــا تتطــرق الباحــث 

  .اً ومفهوم تقییم األداء وأهدافه ومعاییر التقییم أیض
  

  األداء الوظیفيمفهوم 
  ن االداء الوظیفي هوأالى ) 219، 2004(سلطان  یشیر

دراك بالقدرات تبدأ التي الفرد لجهود الصافي األثر  " ٕ  إلـى یشـیر بالتـالي والـذي المهام أو الدور وا
تمام تحقیق درجة ٕ   ". الفرد لوظیفة المكونة المهام وا

التــي تنجــز فیهــا مهــام الوظیفــة  وهــي الطریقــة" األداء الــوظیفي ) RASHID )2013 ،1یعــرف و 
  ".ویضیف بأن األداء هو الفن في إنجاز المهام الموكلة الیه"، "بناء على الوصف الوظیفي

یشــیر الـــى الســلوكیات التـــي " الــى أن األداء الـــوظیفي هــو  )Campbell )1993 ،20ویشــیر  
  ".یقوم بها الموظف في وظیفته والمرتبطة بأهداف المنظمة 

  في المنظماتبأنه النتائج واإلنجازات التي یحققها العاملون  " االداء الوظیفي الباحث ویعرف
  ." والمتعلقة بأهداف المنظمة وذلك في فترة محددة حسب المهام والواجبات المكلفین بها

  

  داء الوظیفي عناصر األ
الــوظیفي ه هنالــك عــدة عناصــر او مكونــات أساســیة لــألداء نــألــى إ) 34، 2008( عكاشــةویشــیر 

  -:ویمكن حصرها فیما یلي
 والخلفیـة والمهنیـة الفنیـة، والمهـارات العامـة، المعـارف تشـملو  :الوظیفـة بمتطلبـات المعرفـة .1

 .بها المرتبطة والمجاالت الوظیفة عن العامة
 رغبـة مـن یمتلكـه ومـا بـه یقـوم الـذي عملـه عن الفرد یدركه ما مدى في وتتمثل: العمل نوعیة .2

 .األخطاء في الوقوع دون العمل وتنفیذ التنظیم على وقدرة وبراعة ومهارات
 العادیـة الظـروف فـي إنجـازه الموظـف یسـتطیع الـذي العمـل مقـدار أي: المنجـز العمـل كمیـة .3

 .اإلنجاز هذا سرعة ومقدار للعمل،
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 مسـئولیة تحمـل علـى الموظـف وقـدرة العمـل فـي والتفـاني الجدیـة وتشـمل: والوثـوق المثـابرة .4
نجاز العمل ٕ  قبـل من والتوجیه لإلرشاد الموظف هذا حاجة ومدى ،ةالمحدد أوقاتها في األعمال وا

 .المشرفین
  الوظیفي األداء  محددات

 األداء مسـتوى تحدیـد یتطلـب محـددات األداء الـوظیفي أنـه  لـىإ) 48، 2013( سـامیةشـیر تو 
 بـین البـاحثین بعـض یمیـزو  بینهمـا والتفاعـل المسـتوى هـذا تحـدد التـي العوامـل معرفـةو  الفـردي
   :هيو  الوظیفي لألداء محددات ثالثة

 مهمته ألداء الفرد یبذلها التي والعقلیة الجسمیة الطاقة إلى المبذول الجهد یشیر حیث :الجهد  .1
 تتقلـب أو تتغیـر ال التـي الوظیفـة، ألداء المسـتخدمة الشخصـیة الخصـائص هـي :القـدرات  .2

 .قصیرة زمنیة فترة خالل
 جهـوده توجیـه الضـروري مـن أنـه الفرد یعتقد الذي تجاهاإل إلى یشیر :المهمة أو الدور إدراك  .3

 بتعریـف مهامـه أداء في بأهمیتها الفرد یعتقد الذي والسلوك األنشطة وتقوم خالله، من العمل في
 كـل فـي اإلتقـان مـن أدنـى حـد وجـود مـن بـد ال األداء مـن مرضـي مسـتوى ولتحقیـق الـدور إدراك
 .األداء مكونات من مكون
 :التالیة المعادلة في األداء محددات صیاغة ویمكن

    القدرات × الدور إدراك ×الجهد =  الوظیفي األداء محددات
دراك القـدرات الجهـد، مـن كـل بـین تفاعـل محصلة إال هو ما الوظیفي فاألداء ٕ  المهمـة أو الـدور وا

 نفـس وفـي اآلخـرین، العـاملین مـع بتفاعلـه بـل مسـتقلة بصـفة األداء علـى یـؤثر ال عامـل فكـل
  :یلي ما في الوظیفي األداء محددات )51، 2003(الحربي یمیز المنحنى

 الفـرد دافعیـة درجـة حقیقـة یمثـل العمـل ألداء الفـرد طـرف مـن المبـذول الجهـد  إن :الدافعیـة .1
 جهـده الفـرد یكثـف مـا فمقـدار العمـل، ألداء الفـرد حمـاس درجـة الواقـع فـي الجهـد فهـذا لـألداء،
 .للعمل األداء دافعیة یعكس ما بمقدار

 .المبذول الجهد فعالیة درجة تحدد التي :السابقة وخبراته الفرد قدرات .2
 یتكـون التـي واألنشـطة السـلوك عـن وانطباعاتـه تصـوراته یعنـي :الـوظیفي لـدوره الفـرد إدراك .3

 األداء محـددات صیاغة ویمكن المنظمة في دوره یمارس أي ینبغي التي الكیفیة وعن عمله منها
 :التالیة المعادلة في

 السـابقة وخبراته الفرد قدرات الفرد، دافعیة من كل بین تفاعل محصلة إال هو ما الوظیفي فاألداء
دراك الخبرة، التدریبو  التعلیمو  ٕ  .األداء لتحدید بینها تتفاعل العوامل فهذه الوظیفي، لدوره الفرد وا
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  الوظیفي األداء  یمیتق
  

حــد الــنظم أنشــطة والعملیــات الخاصــة بــإدارة المــوارد البشــریة وهــو هــم األأداء مــن تقیــیم األیعتبــر 
فضـل للمــوارد أســتخدام إالفرعیـة المكونـة لهــذه االدارة الـذي یحقــق النفـع للفــرد والمنظمـة فــي صـورة 

هــم عنصــر مــن عناصــر تحقیــق الكفایــة االنتاجیــة وهــو أداء حــول البشــریة، حیــث یــدور تقیــیم األ
كفــــاء مــــن لــــى األإن تعهــــد المنظمــــات بالوظــــائف أن االمــــر یقتضــــي إصــــر البشــــري، لــــذلك فــــالعن

العـــاملین، حیـــث یتســـنى لهـــم القیـــام بمســـئولیاتهم والنهـــوض بأعبـــائهم، وحتـــى یمكـــن التعـــرف علـــى 
مســـتویات الكفـــاءة، ال بـــد مـــن قیـــاس وتقیـــیم مســـتویات األداء وهـــذا بـــدوره یتطلـــب وضـــع معـــاییر 

  ).162، 2008القحطاني، (سالیب التقییم أیر ومستویات لألداء وتطو 
الحصـول علـى حقـائق او " داء الـوظیفي هـي ن عملیـة تقیـیم األأبـ ") 86، 2007( شـاویش ویشـیر

داء العامـل لعملـه ومسـلكه فیـه، فـي أن تساعد على تحلیل وفهم وتقیـیم أبیانات محددة، من شأنها 
لیــة والعلمیــة، للقیــام بالواجبــات المتعلقــة بعملــه فتــرة زمنیــة محــددة، وتقــدیر مــدى كفاءتــه الفنیــة العم

  ".الحالي وفي المستقبل 
تقیـیم كـل شـخص مـن العـاملین فـي " داء العـاملین هـوأن تقیـیم أبـ ")236، 1998( ویعرف زویلـف

  ".تمها خالل فترة زمنیة معینة وتصرفاته مع من یعملون معهأعمال التي أساس األلمنشأة على ا
داء هــو تقیــیم محــدد ورســمي للموظــف وذلــك ن تقیــیم األأبــ" ) DENISI)2001 ،232 ویعــرف 

  "نجازه لوظیفته بفاعلیةإلتحدید درجة 
خاللهــــا تقیــــیم ألداء یــــتم مـــن العملیـــة التــــي مـــن "  هــــي الــــوظیفيداء ألویعـــرف الباحــــث تقیــــیم ا

حســب المهـــام  نجــاز عملــهإوالســـلوكیات التــي یتبعهــا الموظــف فـــي  العمــلالمــوظفین ســواء طــرق 
تخـاذ قـرارت معینـة إوفي فترة محـددة وذلـك لغـرض  مسبقا، فق معاییر محددةذلك و ، و الموكلة الیه

  "ذات قیمة بناء على نتائج التقییم الفعلیة وذلك بكل موضوعیة ومهنیة
  

  العناصر األساسیة التي تشكل مفهوم تقییم األداء 
  -:داء هي كالتاليالتي تشكل تقییم األن تلك العناصر أب) 270، 2008( یشیر درة وآخرون

 .األداء عملیة مستمرة، ومنتظمة تالزم الفرد طوال حیاته الوظیفیةتقییم  .1

عملیــة تقیــیم األداء تتطلــب وجــود شــخص یالحــظ ویراقــب األداء بشــكل مســتمر، وغالبــًا یكــون   .2
 .الرئیس المباشر، لیكون التقییم موضوعیًا وسلیماً 

معـاییر ومعـدالت أداء إذ علـى أساسـها سـیقاس أداء الفـرد ومـن ثـم  عملیة التقییم تتطلـب وجـود .3
 .الحكم على مستوى كفاءته، وسلوكه في العمل
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یبنـى علــى نتــائج تقیــیم األداء قــرارات وظیفیــة كثیــرة تتعلــق بمســتقبل العــاملین الوظیفیــة كالترقیــة  .4
 .والنقل والفصل والمكافآت والتعیین

 .لیة تقییم األداءیخضع جمیع العاملین في المنظمة لعم .5

یعتمد تقییم اإلداء بشكل أساسي على الرأي والحكم الشخصـي، وهـذا یعـرض نتـائج التقیـیم الـى  .6
 .إحتمال وجود تحیز إیجابیأ سلبي من قبل المقیم، وقد یكون هذا التحیز عن قصد أو غیر قصد

 

  أهداف تقییم األداء الوظیفي
ً على ما حدد  ) 163، 2008(یشیر القحطاني  ) Donald, 1987(بناء

داء الــوظیفي نفســهم مــن وراء عملیــة تقیــیم األأو العــاملین أهــداف وفوائــد للمنظمــة أهنالــك أنــه الــى 
  :وهي كالتالي

ن نتائج عملیة التقییم قـد توضـح بعـض القصـور إالمساهمة في تخطیط الموارد البشریة، حیث  .1
نمـــا یرجـــأفـــي  ٕ ع لعـــدم انســـجامهم مـــع داء بعـــض العـــاملین، وذلـــك لـــیس بســـبب ضـــعف قـــدراتهم وا

 .خرى تتفق مع قدراتهمأعمال ألنقلهم الى  متطلبات وظائفهم، وذلك یعد مدخالً 

 .تفسیر عملیة تقییم األداء في الحكم على مدى سالمة مراحل وعملیات التعیین .2

 .تساهم عملیة تقییم األداء في رسم سیاسة التدریب والتطویر للعاملین في المنظمة .3

ــــق منــــاخ صــــالح لبنــــاء العالقــــات تســــاعد عملیــــة تقیــــیم  .4 األداء فــــي رفــــع معنویــــة العــــاملین وخل
 .اإلنسانیة

المســـاهمة فـــي تـــوفیر األســـاس الموضـــوعي والعـــادل للكثیـــر مـــن األنشـــطة واألعمـــال المرتبطـــة  .5
 .بإدارة الموارد البشریة مثل الترقیة، النقل، األجور والتحفیز

إدراكهــم بــأن أعمــالهم وســلوكهم ســتكون المســاهمة فــي إشــعار المــوظفین بالمســئولیة مــن خــالل  .6
 .موضع تقییم من رؤسائهم

كشـــف مـــا قـــد یوجـــد مـــن قصـــور فـــي مهـــارات اإلتصـــال لـــدي الرؤســـاء إذا تبـــین قصـــور فهـــم  .7
 .المرؤوسین ألهداف ومعاییر التقییم

 .لى تدعیم عالقات طیبة بین االدارة والعاملینإداء یؤدي ن وجود نظام عادل لتقییم األإ .8
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  داءتقییم األ خطوات
إلـــى أن هـــذه الخطـــوات والتــي تشـــكل بمجموعهـــا نظـــام تقیـــیم ) 278، 2008( خـــرونادرة و  ویشــیر

  -:األداء من قبل إدارة القوي البشریة وهي
  

  داءخطوات وضع نظام تقییم األ -:اوال 
ویقصــــد بهــــا وضــــع المعــــاییر التــــي تســــتخدم فــــي عملیــــة التقیــــیم، فمــــن  -:تحدیــــد المقــــاییس  .1

علیــه إن عملیــة التقیــیم تتطلــب وجــود معــاییر محــددة یقــارن بهــا األداء والســلوك الفعلــي المتعــارف 
 .لتحدید مستوى الكفاءة

هنالــك طــرق متعــددة یمكــن اســتخدام احــداها فــي عملیــة تقیــیم االداء،  -:اختیــار طریقــة التقیــیم  .2
 .قاوهذه الطرق منها ما هو تقلیدي ومنها ما هو حدیث وسوف یتم عرض تلك الطرق الح

 .وهي تحدید فترة عملیة التقییم والفاصل الزمني بین كل فترة -:تحدید دوریة التقییم .3

وهــو تحدیــد الشــخص الــذي ســیقوم بتقیــیم الموظــف للحكــم علــى أداء وســلوك  -:تحدیــد المقــیم .4
 .الموظف، وممكن أن یكون الرئیس المباشر هو المقیم وقد یكون أنسب شخص لذلك

یجــب علــى الشــخص المقــیم أن یتــدرب علــى عملیــة التقیــیم وتكــون وهــي أنــه  -:تــدریب المقــیم  .5
 .لدیة القدرة والمهارة والخبرة والمعلومات الكافیة عن عملیة التقییم

وفـــي هـــذه الخطـــوة یتقـــرر فیمـــا اذا كانـــت نتـــائج التقیـــیم ســـیتم إعالنهـــا  -:علنیـــة نتـــائج التقیـــیم  .6
 .لجمیع العاملین، أم لفئة منهم، أم ستبقى سریة

وتنــاقش هــذه الخطــوة موضــوع المقابلــة التــي تجــري مــع  -:نتــائج التقیــیم مــع العــاملین  مناقشــة .7
العاملین بشأن شرح النتائج التي تم التوصل الیها من قبل المقیم بعد تقیـیم أدائـه وتحدیـد مضـمون 

 .هذه المقابلة، والهدف الذي تسعى الى تحقیقه

مفتوحــا أمــام مــن یــرى أنــه یشــعر بأنــه مظلــوم الـتظلم مــن نتــائج تقیــیم األداء  وهــي جعــل البــاب  .8
 .من نتائج التقییم، ومن حقه أن یحصل على إجابات على ذلك، ویفضل أن تكون العملیة مقننة

وهي وثیقة تتضمن كافة المعلومات عـن عملیـة تقیـیم الموظـف، مثـل  -:تصمیم إستمارة التقییم .9
 .ة وهكذا بیاناتاسم الموظف ووظیفته ونتائج التقییم والمعاییر المستخدم

  -:ثانیا خطوات التقییم التنفیذیة 
  -:یلي ویقوم بهذه الخطوة التقیمیة الشخص المقیم وتشمل على ما

 .ازتو معاییر التقییم المحددة ویتم فهمها بشكل ممأدراسة مقاییس  .1

ٕ داء العاملین و أمالحظة  .2  .نجازاتهم وقیاس ذلكا
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داء بنتـائج حدید نقاط القوة والضـعف فـي هـذا األداء العاملین بالمقاییس الموضوعة، وتأمقارنة  .3
 .التقییم

ترقیــة، مكافــأة، ( لیهــا المقارنــةإتخــاذ القــرارات الوظیفیــة المناســبة فــي ضــوء النتــائج التــي تنتهــي إ .4
 .)الخ...جور أنقل، 

 

  :داءمعاییر األ
  -:نواع وهي كالتاليأداء ثالثة ن معاییر األإ) Yoder )1988 ،232ویشیر

ن تنـتج خـالل أنتاج التـي یجـب معینة من وحدات اإل ةوبموجبها یتم تحدید كمی :كمیةمعاییر   .1
وحــدة خـــالل ثمــاني ســـاعات، وهـــذا یســمى بالمعـــدل الزمنـــي  100نتـــاج إفتــرة زمنیـــة محــددة، مثـــل 

 .لإلنتاج

ــة  .2 لــى مســتوى معــین مــن الجــودة والدقــة واإلتقــان إوتعنــي وجــوب وصــول الفــرد  :معــاییر نوعی
نتاج المعیب یجب أال یتجاوزهـا الفـرد، وهـذا یسـمى و اإلأخطاء د نسبة معینة من األما تحد وغالباً 

 .بالمعدل النوعي لألداء

نتـاج الفـرد مـن إن یصـل أذ یجـب إوهـو مـزیج بـین النـوعین السـابقین،  -:معاییر كمیة ونوعیـة .3
 .نتاج خالل فترة زمنیة معینة وبمستوى معین من الجودة واإلتقانإلعدد معین من ا

طـــرق مـــا یناســـب ن المنظمـــة تختـــار مـــا یناســـبها مـــن المعـــاییر حســـب نشـــاطها و إ یـــرى الباحـــثو 
  .عملها

ن یشــكل ألیـه و إن یكــون ممكـن الوصــول أن یتصــف أي معیـار بالوضــوح والتحدیـد، و أولكـن یجـب 
أي ان  بالمصــداقیة والثبــات، ن یكــون المعیــار متصــفاً أللمــوظفین للوصــول إلیــه كمــا ویجــب  حــافزاً 

ن نحصل على نفـس النتـائج مـن الفـرد لـو طبـق علیـه المعیـار فـي فتـرات أصمم ألجله، و یقیس ما 
 .خرینأو من مشرفین أمختلفة 

  

  :خالصة
داء الوظیفي ومحدداته وعناصره وتقییم األداء الوظیفي وأهدافه وخطواته تم استعراض مفاهیم األ

  .وأیضًا معاییر تقییم األداء
األداء في دراسته المیدانیة على دراسات سابقة من خالل  وقد إعتمد الباحث في صیاغة متغیر

االستبانات السابقة وأیضًا على تصورات المعنیین في مجال األداء مثل الكاتب سامیة والكاتب 
حربي، وقد تم موائمة فقرات األداء وعناصره لیتماشى مع األداء الوظیفي للعاملین في 

  .ة الحكومیةالمؤسسات التعلیمیة مثل الكلیات الجامعی
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  التعليم العايل يف فلسطني   - :املبحث الثالث 
  

  
  
  
  
 مقدمة 
 الفلسطينية العايل التعليم مؤسسات عن نبذة 
  أهداف التعليم العايل الفلسطيني 
 وحتدياته الفلسطيني العايل التعليم واقع 
 تمعيف فلسطني كليات ا  
 الكليات اجلامعية احلكومية يف قطاع غزة  
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  :مقدمة
  

الجامعـــات والكلیـــات فــي المجتمعـــات مـــن المؤسســـات الحیویــة والبنـــى التحتیـــة ألي مجتمـــع تعتبــر 
علـــى الكـــرة األرضـــیة، حیـــث هـــي التـــي تصـــنع الكـــوادر البشـــریة فـــي شـــتى العلـــوم والمعرفـــة ســـواء 

 هـتم الباحـث هنـا فـي دراسـته حـول تلـكإالنظریة او التطبیقیة، ولما كان هذا دور تلك المؤسسـات، 
  .الكلیات الجامعیة الحكومیة والتي تعتبر جزء من المنظومة العلمیة في المجتمع

وهنــا لجــأ الباحــث إلــى دراســة االنضــباط اإلداري ومــدى تــأثیره علــى األداء الــوظیفي للعــاملین فــي 
ك الكلیـــات، والـــذي یعتبـــر األداء هـــو بمثابـــة مخرجـــات العملیـــة التعلیمیـــة فـــي تلـــك المؤسســـات، لـــت

الـــى تطـــور وتقـــدم الكلیـــات فـــي عملهـــا والـــذي یـــنعكس علـــى مخرجاتهـــا فـــي تخـــریج والـــذي یـــؤدي 
یة والتي ینهض المجتمـع مـن خاللهـا، وفـي هـذا المبحـث تطـرق الباحـث إلـى الكوادر البشریة العلم

نبـــذة عـــن التعلـــیم العـــالي الفلســـطیني وواقـــع وأهـــداف التعلـــیم العـــالي، وأخیـــرًا فـــي هـــذا المبحـــث تـــم 
مــوجزة عــن الكلیــات الجامعیــة الحكومیــة فــي قطــاع غــزة، وهــي التــي تمثــل  التطــرق إلــى معلومــات

  .مجتمع الدراسة في هذه الدراسة
  

  )58، 2010عبدالرحمن، (الفلسطیني  العالي التعلیم مؤسسات عن نبذة
  

 جامعــة زیــت، بیــر جامعــة هــي جامعــة عشــرة إحــدى الفلســطینیة األراضــي فــي الجامعــات عــدد بلــغ
 كلیــة( األقصــى جامعــة اإلســالمیة، الجامعــة األزهــر، جامعــة لحــم، بیــت جامعــة الوطنیــة، النجــاح
ا التربیة  األمریكیـة العربیـة الجامعـة ،) الخلیـل( فلسـطین بولتیكنیـك المفتوحـة، القدس جامعة ،)سابقً
  عامة تعلیمیة مؤسسات الجامعات هذه تعد ،الخلیل جامعة القدس، جامعة بجنین،

 نحـــو بلغـــت الطلبـــة مـــن تســـجیل نســـبة أعلـــى تســـتوعب ،والتـــي المفتوحـــة القـــدس جامعـــة باســـتثناء
 أكثـر الجامعـات هـذه تسـتوعب الفلسـطینیة، الجامعات في المسجلین الطلبة مجموع من%  22.9

ــــب 120000 مــــن ــــع فــــي وطالبــــة طال  مــــدرس 4500 نحــــو بتدریســــهم یقــــوم التخصصــــات، جمی
 أغلــب الجامعــات وتقــدم ،الفلســطیني العــالي التعلــیم حصــائیاتإ حســب العلمیــة الــدرجات بمختلــف
 جــامعتي فــي فــروع لهــا فتحــت القــدس،ثم جامعــة علــى اقتصــر الــذي الطــب عــدا الدراســیة البــرامج
 ودرجـــة عدیــدة تخصصــات فــي الماجســتیر درجــة الجامعـــات مــن الكثیــر تمــنحو  ،واألزهــر النجــاح

 ولهــا المســتمر، والتعلــیم المجتمــع خدمــة مراكــز إلــى باإلضــافة التخصصــات، بعــض فــي الــدكتوراه
 الجامعـــــات جمیـــــع علـــــى العـــــالي التعلـــــیم وزارة تشـــــرفو  العلمیـــــة األبحـــــاث بعـــــض فـــــي نشـــــاطات
  .جدیدة وتخصصات برامج الفتتاح الالزمة التراخیص وتمنحها الفلسطینیة

  بیت نابلس، غزة، وهي الرئیسة الفلسطینیة المدن في الفلسطینیة الجامعات غالبیة تتركز
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 جامعـات ثـالث المثـال سـبیل علـى توجـد إذ السكاني، التوزیع هذا یراعي وال ،اهللا رام الخلیل، لحم،
 أیـــة توجـــد ال بینمـــا غـــزة، مدینـــة هـــي واحـــدة جغرافیـــة منطقـــة فـــي) األقصـــى-اإلســـالمیة-األزهـــر(

 خـالل. المرتفعـة السـكانیة كثافتهـا مـن الـرغم علـى غزة محافظات من الجنوبیة المنطقة في جامعة
ا األقصــى انتفاضــة ً  فــي الجامعــات مــن للعدیــد فــروع افتتحــت والحــواجز اإلغالقــات لظــروف ونظــر
 أقامـــت التـــي المفتوحـــة القـــدس وجامعـــة اإلســـالمیة الجامعـــة مثـــل غـــزة، قطـــاع مـــن متفرقـــة أمـــاكن
 باإلضـافة ،غـزة مدینـة إلى الوصول على القادرین غیر الطلبة لخدمة الجنوبیة المناطق فيفروعًا 
 منـــع بســبب الغربیــة الضـــفة فــي بالجامعــات غــزة محافظـــات مــن كبیــرة أعـــداد لتحــاقإ تعــذر لــذلك

 الضـــفة طلبــة علـــى الصــعب مـــن وكــان االحـــتالل، قــوات قبـــل مــن المســـتمرة واإلغالقــات التجــوال
  .ممنتظ بشكل بجامعاتهم االلتحاق الغربیة

  

  )2015موقع وزارة التربیة والتعلیم العالي، ( -:هداف التعلیم العالي الفلسطیني أ
  

  . الصالحة المواطنة ومبادئ، والحضاریة والوطنیة الدینیة المفاهیم ترسیخ .1
  . ومضموناً  شكالً  التعلیمیة بالبیئة هتماماإل .2
  .والمعامالت السلوك على إیجاباً  تنعكس التي والمبادئ القیم غرس .3
  .العالي التعلیم مؤسسات بین والتفاهم التعاون أواصر تقویة .4
  . الداعمة والمؤسسات المحلى المجتمع مع العالقات تنمیة .5
  . المختلفة الوزارات مع والتنسیق التعاون .6
برازه العالي التعلیم دور تعزیز .7 ٕ   .إعالمیا وا
  .همومه ومشاركته الفلسطیني الشعب قضایا تبنى .8
  .والمراجعین للجمهور الخدمات أفضل توفیر .9

  .العالي التعلیم لموظفي القدرات وتنمیة الكفاءات مستوي رفع .10
  . بقضایاهم واالهتمام والطالب الخریجین رعایة .11
 .الخارجیة الهجرة من بدالً  العالي التعلیم مؤسسات في الفلسطینیة العقول توطین .12

  

  وتحدیاته الفلسطیني العالي التعلیم واقع
، 2007فلسـطین،  - اهللا رام -التربـوي الواقـع تشـخیص وثیقة العالي، والتعلیم التربیة وزارة( وتشیر
ـــیم العـــالي الفلســـطیني فریـــداً أ   )212 ـــیم العـــالي  وممیـــزاً  نـــه یعتبـــر التعل مـــن بـــین جمیـــع نظـــم التعل

یفوق بكثیر معدل االلتحاق في كثیـر مـن بلـدان الشـرق  الدولیة حیث إن معدل االلتحاق اإلجمالي
  العــــالي مـــن مجمــــوع الســــكان لتحـــاق فــــي التعلـــیماألوســـط والبلــــدان النامیـــة حیــــث بلغـــت نســــبة اإل
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البقـاء  ورغم قدرة التعلیم العالي علـى ،3797من السكان  100,000وعدد الطلبة لكل %  3.8 
  :من التحدیات یمكن تلخیصها انه یواجه الیوم عدداً  إالوالنمو في ظل أوضاع متقلبة 

ٕ نمـو غیـر مضـبوط وتوسـع غیـر مـدروس و  .1 حتیاجـات المجتمــع إمـع  المالئمـةفتقـار برامجـه إلـى ا
  .والشرق األوسط بشكل عام الفلسطیني

ـــــاب إدارة فعالـــــه علـــــى المســـــتوى المؤسســـــي وضـــــعف التنســـــیق بـــــین الـــــوزارة والمؤسســـــات .2  غی
  .والمؤسسات فیما بینها

  .موحد يغیاب نظام معلومات .3
  .والمهنيالحاجة إلى كادر تعلیمي متخصص رادف للتعلیم العالي والتعلیم التقني  .4
االقتصــادي لمعظــم  االجتمــاعيرغــم ان التعلــیم المهنــي والتقنــي یعتبــر الــنهج األساســي للنمــو  .5

على قـدر مـن األهمیـة للتنمیـة المسـتدامة للـبعض اآلخـر مـن الـدول حـول أعلى  نه یعتبرأالدول، و 
  .ینلهذا التعلیم تعتبر إلى حد بعید سلبیة في فلسط العالم، إال ان النظرة االجتماعیة

ن وجود نظام للتوجیه المهني هو أمر ال غنى عنـه للتعلـیم المهنـي والتقنـي علـى المـدیین أرغم  .6
  .ان هكذا نظام غیر موجود إالوالبعید  القریب

ن أ إالعتبــار تــوفر بعــض التخصصــات، إن التعلــیم المهنــي یعتبــر مجــدي للفتیــات، مــع أرغــم  .7
ٕ و  عموماً المهني والتقني محدود  لتحاقهن بالتعلیمإ لتحاقهن بتخصصات غیر تقلیدیة محـدود وغیـر ا

  .منتظم
نحـــاء الضـــفة أتتعـــدد وتتنـــوع وتنتشـــر فـــي جمیـــع  ن مؤسســـات التعلـــیم والتـــدریب عمومـــاً أرغـــم  .8

وبتكــرار هنــا وهنــاك علــى  فتتــاح المزیــد مــن التخصصــات ســنویاً إلــى إنهــا تبــادر أ والقطــاع، ورغــم
ن التوافـق بـین جـانبي مخرجـات التعلـیم أ إاللسـطین، بلـد صـغیر كف مساحات جغرافیة محـدودة فـي

  .والنوع غیر مؤكدة والتدریب وحاجة سوق العمل من حیث الكم
ن التعلـــیم المهنـــي والتقنـــي یتمیـــز بمكوناتــــه المتغیـــرة والمتســـارعة والتـــي تتطلـــب بالتــــالي أرغـــم  .9

ذات طــابع تقلیــدي  حالیــاً ن المنــاهج المســتعملة أ إاللســهل والسـریع، اللتحــدیث  منـاهج مرنــة وقابلــة
  .قابل للتقادم مع الوقت وال یسمح بالتطویر والتحدیث السهل من حیث نهج تصمیمها ومحتواها

رغم أن التعلیم والتدریب المهني والتقني ینتشر من خـالل مؤسسـاته مـن كلیـات ومـدارس فـي  . 10
فیمــــا یتعلــــق بتوزیــــع  ولــــیس فعــــاالً  الضــــفة والقطــــاع إال أن هــــذا التوزیــــع لــــیس مثالیــــاً  محافظــــات

 15اقتصــاد منزلــي،  2فنــدقي،  2تجــاري،  2زراعــي،  2: تخصــص  23( التخصصـات المهنیــة 
  ).المحافظات/ فیما یتعلق بتوزیع التخصص المهني  (لیس أیضا مثالیا أو فعاال ) صناعي 
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  في فلسطین كلیات المجتمع
  -:المتوسط مایليعن التعلیم الجامعي ) 2015موقع وفا اإللكتروني، (ویشیر

  :یهدف التعلیم في كلیات فلسطین التقنیة وكلیات المجتمع إلى تحقیق هدفین هما
إعـداد القــوى البشــریة المدربــة فــي المســتوى التقنـي فــي مجــاالت الصــناعة والزراعــة والخــدمات   - 1

  .لتلبیة حاجات المجتمع والتنمیة
 .تنمیتهااإلسهام في خدمة المجتمعات المحلیة على نحو یؤدي إلى   - 2

     
  )الموقع االلكتروني لكل كلیة( -:الكلیات الجامعیة الحكومیة في قطاع غزة

  

وهنــا ســیتم عــرض نبــذة مختصــرة عــن الكلیــات الجامعیــة الحكومیــة فــي قطــاع غــزة، وهــذه الكلیــات 
  -:الخمس تمثل مجتمع الدراسة لهذا البحث، وهي كالتالي 

  

  )2015موقع الكلیة، ( كلیة مجتمع االقصى :اوالً 
 مختلــف فــي الفلســطیني للمجتمــع والمهنــي التقنــي التعلــیم خدمــة لتقــدم م2007عــام  الكلیــة أنشــئت

 األســـباني المعهـــد( غـــزة مدینـــة  فـــي وفرعهـــا یـــونس خـــان مدینـــة  فـــي الـــرئیس بمقریهـــا المجـــاالت
 العامـة المـدني المجتمـع مؤسسـات في والعاملین العامة الثانویة خریجي للطلبة الكلیة تتیح ،)سابقاً 

 یشـهده الـذي المتالحـق التطـور مواكبـة أجـل من الرفیعة والفنیة التقنیة المهارات اكتساب والخاصة
  .العالم

 فـــي تعتبـــر والتـــي المتمیـــزة التخصصـــات مـــن عـــدداً  جنباتهـــا بـــین األقصـــى مجتمـــع كلیـــة تضـــمو  
 المهـــارة الطلبـــة إلكســـاب العملـــي الجانـــب علـــى فیهـــا التركیـــز یـــتمو  تطبیقیـــة مجـــاالت فـــي مجملهـــا
 تســعىو  ،تقنیــا مـؤهلین بخــریجین ورفــده المحلـي المجتمــع علـى ایجــابي بشــكل یـنعكس ممــا الالزمـة
ــرج أن األكادیمیــة الخــدمات هــذه خــالل مــن الكلیــة  العمــل ســوق فــي االنخــراط علــى قــادراً  جــیالً  تُخَ

  .الفلسطیني لمجتمعا على نافع هو ما بكل تعود خدمات وتقدیم الفلسطیني،
 بعـد وذلـك الجدیـدة األكادیمیـة والبـرامج التخصصـات مـن المزیـد لفـتح جاهـدة تسـعى الكلیـة أن كما

داري أكــادیمي كــادر الكلیــة فــي ویعمــل العــالي والتعلــیم التربیــة وزارة مــن عتمادهــاإ ٕ  متخصـــص، وا
 نوعیـــة علـــى إیجابـــا یـــؤثر ممـــا العلمیـــة الكفـــاءات الســـتقطاب دائمـــا تجتهـــد الكلیـــة إدارة أن حیـــث

  .العلمیة الكفاءة حیث من الخریجین
 كلیــة مبنــى( البلــد – خــانیونس فــي المتوســطة للدراســات األقصــى مجتمــع كلیــة تقــع :الكلیــة موقــع
  ).فلسطین مسجد مقابل الجالء شارع( االسباني المعهد غزةوفي ) سابقاً  التربیة
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  )2015موقع الكلیة، ( دیرالبلح –كلیة فلسطین التقنیة  :ثانیاً 
م، بإمكانیـــات متـواضـعـــــة فــــي تجهیـــزاتــــها وتخصصـــاتها إال أن الحاجـــة 1992نشـــأت الكلیـــة عـــام 

ـــیم التقنـــي والتـــدریب الفنـــي  زدادت ألجـــل مواكبـــة هـــذا التطـــور الهائـــل فـــي نظـــام الحیـــاة إإلـــى التعل
  .المؤهلین تقنیاً والمجتمع الذي صاحبه نقص حاد في المهندسین والفنیین المتخصصیـن 

ـــي  ـــدس المتخــــصص والفنـ ـــام المهنــ وبــدت الحاجــة إلــى إیجــاد كــوادر مــاهرة وقــادرة علــى القیــام بمـهـ
ٕ فـــي مختلــــف التخصصــات، و  ـــة ا ـــة كمؤسســة تقنیـ ـــین التقنیـ ســتجابة لتلــك العوامــل بــرزت كلیــة فلسطـ

ــــة ت المتطـــورة فـــي الحیـــاة، متخصصـــة رائـــدة تعمـــل عـــل دمـــج اســـتخدام الحاســـوب والتقنیـــا  تعلیمیـ
  .وصقل العقلیة العلمیة المبدعة والمبتكرة لمواكبة التطورات العلمیة المتسارعة

ســتراتیجي لرســم دیــر الــبلح مــن خــالل تبنیهــا لمــنهج التخطــیط اإل -وتســعى كلیــة فلســطین التقنیــة
ي خدمــة صــورة واضــحة للكلیــة للســنوات الخمــس القادمــة، وذلــك لتطــویر الكلیــة وتعزیــز مكانتهــا فــ

  .دیر البلح في موقع الكلیة، وتنمیة المجتمع المحلي
  

  

  )2015موقع الكلیة، ( كلیة الدعوة االسالمیة :ثالثاً 
 وهـي فلسـطین، فـي) العـالي والتعلـیم التربیـة وزارة( بهـا تعتـرف جامعیـةٌ  كلیةٌ  اإلسالمیة الدعوة كلیةُ 
ٌ إ وهي الدینیة، والشئون األوقاف لوزارة تابعةٌ  ٌ  متداد  أنشـأتها التـي الشـرعیة األوقـاف لمـدارس طبیعي

ٍ  إلعــداد الــوزارة ــاً  تــأهیالً  المــؤهلین والمرشــدین والــدعاة العلمــاء مــن نخبــة ّ  قــادرین لیكونــوا ســلیماً  علمی
 اإلســـالم صـــالحیة یحقـــق بمـــا جتهـــادواإل الحســـنة، والموعظـــة بالحكمـــة اإلســـالم إلـــى الـــدعوة علـــى

  .ومكان زمانٍ  لكلِّ  الحنیف
ٍ  تنفیذاً ) م1999( سنة في الكلیة ُأنشئت ٍ  لقرار  یاسـر/  الـرئیس األخ فلسـطین دولـة رئـیس من حكیم

ً  عرفــات، / الشـــیخ ســـماحة الدینیـــة والشـــئون األوقـــاف وزیـــر بأعمـــال القـــائم مـــن تنســـیبٍ  علـــى وبنـــاء
  .سالمة جمعة یوسف
 أحـدهما الـوطن محافظـات فـي للكلیـة فـرعین الـوزارة أنشأت كافة، الفلسطیني الشعب ألبناء وخدمةً 

  .قلقیلیة في واآلخر غزة، في
  

  )2015موقع الكلیة، ( الكلیة الجامعیة للعلوم والتكنولوجیا :رابعاً 
 تعنـــي أهلیـــة، كمؤسســـة م،1990 عـــام یـــونس بخـــان والتكنولوجیـــا للعلـــوم الجامعیـــة الكلیـــة أنشـــئت
 والتعلــیم التربیــة لــوزارة تابعــة حكومیــة مؤسســة الكلیــة أصــبحت ثــم والمهنیــة التقنیــة العلــوم بتــدریس
 والتعلــیم التربیــة وزارة مـع وبالتعــاون الكلیــة إدارة تـدخر لــم اللحظــة تلـك ومنــذ م،1997 عــام العـالي
 لكــي والتكنولــوجي التقنــي التعلــیم مجــال فــي رائــدة أكادیمیــة لجامعــة نــواة جعلهــا فــي جهــداً  العــالي
ـــة الكلیـــة شـــهدت ولقـــد شـــعبنا، أبنـــاء مـــن واســـعاً  قطاعـــاً  تخـــدم  برنـــامج أول فتتـــاحإ بعـــد نوعیـــة نقل
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 درجـة فـي تخصصـاً  عشـر ثنـيإ إلـى وصـلت حتـى التخصصـات افتتـاح تـوالي ثم فیها، بكالوریوس
ــــة البكــــالوریوس ــــدبلوم لدرجــــة تخصــــص وعشــــرون وثالث ــــى تســــعى وهــــي ال ــــد فتتــــاحإ إل  مــــن المزی
  .جورة اللوت –خانیونس مدینة  فيموقع الكلیة ، التخصصات

  

   )2015موقع الكلیة، ( كلیة فلسطین للتمریض :خامساً 
 كــان حیـث الحكیمــات مدرسـة سـمإب م1976 عــام غـزة مدینــة فـي للتمـریض فلســطین كلیـة تأسسـت
ــــك المــــؤهالت للممرضــــات الحاجــــة أشــــد فــــي غــــزة قطــــاع  أعــــداد فــــي الشــــدید الــــنقص بســــبب وذل

 حملـة مـن مـؤهالت قانونیـات ممرضـات إعـداد هـو آنـذاك الهـدف وكـان ،الفتـرة تلك في الممرضین
 ومـع المختلفـة الصـحیة والمراكـز المستشـفیات فـي الـنقص ذلـك لتغطیـة سـنوات ثـالث دبلـوم شهادة
 فلســطین كلیــة إلــى الحكیمــات مدرســة اســم تحــول 1994 عــام الفلســطینیة الوطنیــة الســلطة قــدوم

 األولــى الجامعیــة الدرجــة تمــنح جامعیــة كلیــة إلــي المدرســة م تطــورت1997 عــام وفــي للتمــریض
 للكلیـة الطیبـة السـمعة مـعو  العالي والتعلیم التربیة وزارة قبل من بها االعتراف تم إذ) البكالوریوس(

 مـن الـرئیس الكلیـة مقـر نقـل تـم م1999 عـام فـيو  ودولي عربي باعتراف تحظى فإنها نشأتها منذ
 مــع وتمشــیا األوربــي مستشــفى جــوار – الفخــاري بمنطقــة الجدیــد المبنــي فــي یــونس خــان إلــي غــزة

  .م2001 عام غزة مدینة في للكلیة فرع فتح تم البرامج في التوسع سیاسة
  

  :خالصة 
فــي هــذا المبحــث تطــرق الباحــث إلــى نبــذة عــن التعلــیم العــالي الفلســطیني وواقــع وأهــداف التعلــیم 

الحكومیـة العالي، وأخیرًا في هذا المبحـث تـم التطـرق إلـى معلومـات مـوجزة عـن الكلیـات الجامعیـة 
  .في قطاع غزة، وهي التي تمثل مجتمع الدراسة في هذه الدراسة
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  الفصل الثالث
  

  الدراسات السابقة
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 الدراسات العربية  
 الدراسات األجنبية  
 التعقيب على الدراسات السابقة 
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  :مقدمة
  

حول موضوع االنضباط  الباحث في هذا الفصل الدراسات العربیة والدراسات األجنبیة استعرض
اإلداري، كما تناول التعقیب على تلك الدراسات، وفي الخاتمة استعرض میزات هذه الدراسة عن 

جنبیة لم تعالج كافة ألغیرها، ومن الالفت للنظر بأن اغلب الدراسات السابقة سواء العربیة أو ا
كانت الدراسات السابقة االنضباط االداري بشكله الشامل في دراسة واحدة، بل ) مظاهر(عناصر

تدرس جزئیات أ وجزء من مظاهر االنضباط مثل االنضباط في الوقت في الحضور والغیاب، 
وهكذا، ولكن قدر اإلمكان حاول الباحث ان یستفید  والشفافیة أو الجانب االخالقي، او النزاهة

  .من تلك الدراسات وربطها بهذه الدراسة قدر االمكان
  

  :العربيةالدراسات  -:أوال 
  

 مـدیریات مـدیري لـدى اإلداریـة الشفافیة تحقق درجة" ، بعنوان )2014(دراسة الحشاش،  )1
 التعـرف إلـىالدراسـة هـدفت و ، "فیهـا  بـأداء العـاملین وعالقتهـا غـزة بمحافظات والتعلیم التربیة

والتعلـــیم بمحافظـــات غـــزة وعالقتهـــا  درجـــة تحقـــق الشـــفافیة اإلداریـــة لـــدى مـــدیري مـــدیریات التربیـــة
، المــنهج الوصــفي التحلیلــي اســتخدم الباحــثالدراســة ولتحقیــق أهــداف ، بدرجــة أداء العــاملین فیهــا

اإلداریـة لـدى مـدیري مـدیریات  األولـى لتحدیـد درجـة تحقـق الشـفافیة، للدراسـةوأعد استبانتین كأداة 
مــدیریات التربیـة والتعلــیم  جـة أداء العــاملین فـيوالثانیــة لتحدیـد در ، التربیـة والتعلـیم بمحافظــات غـزة

مــن جمیــع رؤســاء األقســام والمشــرفین التربــویین العــاملین الدراســة تكــون مجتمــع ، بمحافظــات غــزة
 (: موظفـًا مـوزعین كمـا یلـي ) 903(التربیـة والتعلـیم بمحافظـات غـزة والبـالغ عـددهم  في مـدیریات

رئـــیس قســـم  ) 281 (مــن الدراســـة وتكونـــت عینــة  ،مشــرفًا تربویـــاً  )189 (و ،رئــیس قســـم ) 121
  )  %90.93(  أي بنسبة استرجاع، موظفاً  )309(ومشرفًا تربویًا من

  :إلى النتائج التالیةالدراسة وقد توصلت 
كانــت  غــزة بمحافظــات والتعلــیم التربیــة مـدیریات مــدیري لــدى اإلداریــة الشــفافیة تحقــق درجـة أن .1

  .كبیرة
  .بیرةك كانت غزة بمحافظات والتعلیم التربیة مدیریات في العاملین أداء درجة أن .2
 والتعلـیم التربیـة مـدیریات مـدیري لـدى اإلداریـة الشـفافیة تحقق لدرجة موجبة ارتباطیه عالقة توجد .3

 .فیها العاملین أداء ودرجة غزة بمحافظات
  :بما یليالدراسة  أوصتوقد 

فـــي  اآلن علیـــه هـــي ممـــا أكبـــر بدرجـــة اإلداریـــة للشـــفافیة والتعلـــیم التربیـــة مـــدیري تحقیـــق ضـــرورة .1
  .تحقیقها إلى تفضي التي الممارسات وتعزیز، اإلداریة عملیاتهم
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 كـل عملیـاتهم فـي الشـفافیة انتهـاج علـى والتعلیم التربیة مدیري تلزم التي والتشریعات القوانین سن .2
  .اإلداریة

  

االنضباط السلوكي ألعضاء هیئة التـدریس فـي الجامعـات  "بعنوان ) 2012( ،دراسة زكي )2
دراســة تطبیقیــة علــى (اإلســالمیة مــن وجهــة نظــر طالبهــم  ةاألخالقیــالســعودیة فــي ضــوء القــیم 

الدراســة إلــى التعــرف علــى االنضــباط الســلوكي ألعضــاء هــذه هـدفت ، و ")جــامعتي طیبــة والطــائف
والكشــف عــن طبیعــة العالقــة بــین االنضــباط هیئــة التــدریس فــي ضــوء القــیم األخالقیــة اإلســالمیة 

الســلوكي ألعضــاء هیئـــة التــدریس فــي ضـــوء القــیم األخالقیــة ٌاإلســـالمیة والمتغیــرات الدیموغرافیـــة 
  ).المستوى الدراسي، نوع الكلیة، مقر الجامعة، جنس الطالب(الخاصة بمجتمع الدراسة 

  .المنهج الوصفي التحلیلي: منهج الدراسة
  .ب وطالبات جامعتي طیبة والطائفطال: مجتمع الدراسة
عبـارة موزعــة علـى خمــس محـاور تمثــل القـیم األخالقیــة ) 53(اســتبانه مكونـة مــن : أدوات الدراسـة

  .اإلسالمیة
  :توصلت الدراسة إلى: نتائج الدراسة

إن أعضـــاء هیئـــة التـــدریس یمثلـــون القـــیم األخالقیـــة اإلســـالمیة فـــي ممارســـتهم الســـلوكیة وأنهـــم  .1
إال ، فـي ضـوء قیمتـي األمانـة والعدالـة مـن وجهـة نظـر طالبهـم ما یكونـوا منضـبطین سـلوكیاً  غالباً 

ســتقامة ومحاســبة واإل، أنهــم أحیانــا یكونــوا منضــبطین ســلوكیا فــي ضــوء قیمــة الرعایــة والمســئولیة
 .نفتاح والتواصل مع اآلخرین من وجهة نظر طالبهمواإل، النفس وتهذیبها

ســــتجابات أفــــراد عینــــة إفــــي ) 0.0 (5ئیة عنــــد مســــتوى داللــــةوجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــا .2
الدراسة حول االنضباط السلوكي ألعضاء هیئة التـدریس فـي الجامعـات السـعودیة فـي ضـوء القـیم 

، االسـتقامة ومحاسـبة الـنفس وتهـذیبها، الرعایة المسـئولیة، العدالة في المعاملة، األمانة(األخالقیة 
لمتغیـــر مقـــر ، تعـــزي لمتغیـــر جـــنس الطالـــب ولصـــالح الـــذكور)  نفتـــاح والتواصـــل مـــع اآلخـــرین اإل

لمتغیــر نــوع الكلیــة ولصــالح كلیــات ، قعــة فــي مقــر غیــر مقــدساولصــالح الجامعــات الو ، الجامعــة
 .وعدم وجود فروق دالة إحصائیة تعزى لمتغیر المستوى الدراسي، العلوم الطبیعیة

 

  :كانت أبرز التوصیات: التوصیات
ومحاولـة التـأثیر ، رها في محاولـة التركیـز علـى هـذه القـیم لألسـتاذ وصـقلهاخذ الجامعة دو أت أن .1

 :في درجة ممارستها ولذلك بإتباع اآللیات التالیة
 إعطاء األولویة للعنصر القیم واألخالقي عند تقییم أداء عضو هیئة التدریس بالجامعة. 
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 الــــدورات واألخالقیــــات علــــى أن تتضــــمن بــــرامج بلــــك ، عقــــد دورات تدریبیــــة متطــــورة ومســــتمرة
 .وأن یكون اجتیازها بنجاح من الشروط الرئیسة للترقیة العلمیة، اإلسالمیة لمهنة العمل الجامعي

تفعیـــل دور الرقابـــة الذاتیـــة فـــي العمـــل التدریســـي بالجامعـــة والتـــي قوامهـــا مراقبـــة اهللا فـــي الســـر  .2
 .والعلن

م األخالقیــة اإلســالمیة فیهتمــون ن یـؤمن أعضــاء هیئــة التــدریس بـأن رئیســهم الفعلــي هــو قـیمهأ .3
 .أو نادراً  بالعبارات التي عكست نتائج الدراسة من وجهة نظر طالبهم انضباطهم فیها أحیاناً 

 

 للعـاملین الـوظیفي بـاألداء وعالقتـه التنظیمي االلتزام: " بعنوان  ) 2012( دراسة البقمي،  )3
 التعـرف فـي الدراسـة مشـكلة تنحصـرالدراسـة  حیـث إن مشـكلة، ." المكرمـة مكـة منطقـة بجـوازات

و  الـوظیفي بـأدائهم وعالقتـه المكرمـة مكـة منطقـة بجـوازات للعـاملین التنظیمـي االلتـزام مسـتوى علـى
 وفـرد و ضـابط مفـردة  ) ٤٣٠ ( وعـددهم المكرمة مكة منطقة بجوازات العاملون هم الدراسة مجتمع

 االسـتبانة باسـتخدام التحلیلـي الوصـفي المـنهج الباحـث ستخدما حیث وأدوات الدراسة الدراسة منهج 
 .المعلومات لجمع  كأداة

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
ا مرتفع مستوى وجود .1 ً   المكرمة مكة منطقة بجوازات العاملین لدى التنظیمي االلتزام من نسبی
ا مرتفع مستوى وجود .2 ً  . المكرمة مكة منطقة بجوازات العاملین لدى الوظیفي األداء من نسبی
 العـاملین لـدى واألداء الـوظیفي التنظیمـي االلتـزام بـین وطردیـة موجبـة ارتبـاط عالقـة وجـود .3

  .المكرمة مكة منطقة بجوازات
 االلتـزام التنظیمـي الدراسـة محـاور حـول المبحـوثین آراء بـین إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجد ال .4

ـا  الـوظیفي واألداء سـنوات  ، العمـر ، الرتبـة ، التعلیمـي المؤهـل ( والوظیفیـة الشخصـیة للمتغیـرات وفقً
 .)الخبرة 

 : التوصیات أهم
 تنفیـذي برنـامج وفق للجوازات العامة المدیریة في والوالء االلتزام وتعزیز لتفعیل إستراتیجیة وضع .1

 معطیات استخدام خالل من وذلك الجوازات، قطاع عناصر جمیع فیها یشارك جادة ومقننة ومتابعة
 .الحدیثة التقنیة

 طریق عن وذلك موظف كل إنتاجیة ومعرفة ،دوریة بصفة العاملین أداء لتقییم معلن نظام وضع .2
 . العمل وواجبات مهام توزیع في التوازن یحقق بما والمقصر، المجتهد بین للتمییز اآللي الحاسب

 بـالجوازات للعـاملین الـوظیفي بـاألداء وعالقته التنظیمي االلتزام حول مماثلة مستقبلیة دراسات إجراء
 . مناطق أخرى في
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 األداء مسـتوى فـي العمـل ضـغوط تـأثیر قیـاس:  "  ، بعنـوان )  2012( دراسـة حسـین،  )4
  .التقني هیئة التعلیم في العاملین من عینة آلراء تحلیلیة استطالعیة دراسة"  الوظیفي 

 عینـة لـدى العمـل ضـغوط مسـتوى هـو مـا : اآلتـي التسـاؤل على اإلجابة دراسةال حاولت عام وبشكل
  . الوظیفي ؟ األداء مستوى في تأثیره وما مدى ؟ الدراسة

 الفنیـین مـن المنصور / التقني الطبي والمعهد التقني التعلیم هیئة منتسبي البحث مجتمع و تضمن

اإلداریـة، وتـم جمـع المعلومـات مـن خـالل  والوحـدات والشـعب المختبـرات فـي واإلداریـین العـاملین
  .مفردة من مجتمع البحث 80استبانة توزعت على عینة 

 : أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة  توصلت وقد
 األول بـالمركز جـاء قـد العمـل طبیعـة بعـد إن حیـث العینـة ألفـراد العمـل ضـغوط مسـتوى ارتفاع .1

 صـراع العمـل، عـبء الـدور، غمـوض بعـد یلیـه العمـل ضـغوط مصـادر ومسـبب مـن كمصـدر
 . التوالي على)الدور

 فـي متمـثال العـاملین دافعیـة انخفـاض إلـى یـؤدي العمـل ضـغوط مـن المناسـب غیـر المقـدار إن .2

 وزیادة العمل انجاز في التأخیر ومعدل والخالفات النزاعات معدل وارتفاع على التركیز القدرة عدم

 . الغیاب معدل
 النجـاز المخصـص الوقـت كفایـة عـدم علـى الدراسـة قیـد المنظمـات فـي العینـة أفـراد جمیع اتفق .3

 متطلبات النجاز العائلي وقتهم من جزء استقطاع إلى أفراد العینة یضطر مما المكلفین بها المهام

 بـأمراض إصـابتهم إلـى تـؤدي نفسـیة لضـغوط وتعرضهم العائلیة على التزاماتهم یؤثر بشكل عملهم
 الغیاب معدل من وتزید مستوى أدائهم على تؤثر وجسدیة نفسیة

 العمل محیط في المعنوي بالجانب ضعیف الدراسة قید المنظمات في العلیا اإلدارات اهتمام إن .4

 بطبیعـة یتعلـق فیمـا الدراسـة متغیـرات أهمیـة تشـخیص فـي المیـداني الجانـب نتـائج مـا أظهرتـه وهذا
  .ومستوى الدافعیة العمل

 المسـتقل المتغیـر لبعـدي معنویة داللة ذو تأثیر هناك إن المتعدد االنحدار تحلیل نتائج أظهرت .5

 وغمـوض صـراع بعـدي دون الـوظیفي األداء مسـتوى فـي العمـل وعـبء العمـل بطبیعـة والمتمثلـة

 یفـوق بشـكل العمـل حجـم وزیـادة العمـل وقـت كفایـة عـدم إن إلـى ذلـك السـبب فـي یعـود الـدور وقـد
ً  له العینة أفراد قدرات  سیاسات متعارضـة وصـالحیات ظل في العمل في اكبر واضحًا بشكل تأثیر

 .العمل مسببات ضغوط من رئیسیاً  مسبباً  كونه واضحة غیر

 : هم التوصیاتأو 
 .العاملین دافعیة تعزیز في أثر من ذلك في لما اإلدارة في اإلنسانیة العالقات مفهوم تفعیل .1
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 . للعمل محفزات إلى وتحویلها الضغوط مع الفعال التعامل في المناسبة البنیة إیجاد .2
 

 في التدریسیة الهیئات أعضاء لدى الوظیفي األداء : بعنوان ،) 2011 (الصرایرة، دراسة )5
 . فیها األقسام رؤساء نظر وجهة من الرسمیة األردنیة الجامعات

 بالطریقـة اختیـارهم تـم أكـادیمي قسـم رئـیس ( 77 ) مـن مكونـة عینـة علـى الدراسـة هـذه أجریـت
 الهیئـات ألعضـاء الـوظیفي األداء مسـتوى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفتو  العشـوائیة البسـیطة

 .فیها األقسام رؤساء نظر وجهة من الرسمیة األردنیة الجامعات في التدریسیة
 حیث للدراسة كأداة االستبانة على عتمدإ وقد التحلیلي الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد

 وتوصلت  (الوظیفي األداء لقیاس والثاني البیروقراطیة القیم لقیاس األول) مقیاسین استخدم
 :أهمها من نتائج إلى الدراسة

إذ  مرتفعـة، كانـت التدریسـیة الهیئـات ألعضـاء الـوظیفي األداء مسـتوى أن الدراسة نتائج بینت  - 1
 .درجات ٥ من درجة  )٣,٧٨ ( بلغت

 .الدراسة لعینة الدیموغرافیة للمتغیرات تعود داللة ذات فروق وجود عدم على النتائج ودلَّت  - 2
  -:وقد أوصى الباحث 

 .فیها التدریسیة الهیئات ألعضاء األداء الوظیفي بتعزیز الجامعات تقوم بأن - 1
شباعها منها لتحقیق الممكن ورغباتهم حاجاتهم إلى تتعرف وأن - 2 ٕ  .وا
 علـى المحافظـة فـي إیجـابي مـن أثـر لهـا لمـا ومعنویة، مادیة تشجیعیة، حوافز نظام توفر وأن - 3

 .المرتفع الوظیفي األداء مستوى
 

 هیئـة أعضاء لدى الوظیفي االلتزام درجة" : ، بعنوان ) 2011(دراسة حمادات وعیاصرة،  )6
 "  وجهة نظرهم من األردنیة الجامعیة الحصن كلیة في التدریس

وهــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة االلتــزام الــوظیفي لــدي أعضــاء هیئــة التــدریس فــي كلیــة الحصــن 
مــن أفــراد هیئــة التــدریس ) 91(بـاألردن حیــث اســتعملت االســتبانة وتـم توزیعهــا علــى عینــة حجمهـا 

  -:وتوصلت تلك الدراسة إلى من مختلف الدرجات العلمیة، 
  عالیة، تقدیر وبدرجة األولى المرتبة في المهنة جاء نحو هیئة التدریس عضو مسؤولیة مجال  -1
 متوسطة تقدیر وبدرجة "الطلبة نحو التدریس عضو هیئة مسؤولیة" مجال تاله  -2

  متوسطة تقدیر وبدرجة "المدرسین الزمالء كما أن االلتزام نحو  -3
 فـي جـاء فقـد "المحلـي والمجتمـع األمـور أولیـاء نحـو التـدریس هیئـة عضـو مسـؤولیة" مجـال أمـا -4

  متدنیة تقدیر وبدرجة األخیرة المرتبة
ا دالة فروق وجود عدم إلى أشارت النتائج كما -5 ً  a= 0.05) (الداللة مستوى عند إحصائی
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  العلمي  والمؤهل الجنس لمتغیري تعزى نظر المبحوثین وجهات من
  -:هم ما أوصت به الدراسة أو 
 عقـد خـالل مـن المحلـي والمجتمـع الطلبـة أمور وأولیاء التدریس عضو هیئة بین التفاعل بزیادة  -1

قامة اللقاءات ٕ   .لخإ...الندوات والدورات وا
 آلیـات في التدریس هیئة أعضاء لدى الوظیفي االلتزام درجة عن للكشف مماثلة دراسات إجراء  -2

  .التطبیقیة البلقاء لجامعة تابعة أخرى
 .أخرى بمتغیرات ولكن الوظیفي االلتزام حول مماثلة دراسة إجراء  -3

  .المحلي المجتمع خدمة في األردنیة الجامعات مساهمة مدى حول دراسة إجراء  -4
 

ات: " بعنوان )  2010( دراسة  جبر وصنوبر،  )7 ة األخالقی ا اإلداری ي وأثرھ  األداء ف
 بمراحلهـا اإلدارة أخالقیـات تطـور مراحـل علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـذه هـدفت ،"  المؤسسي

 ثـم التقلیدیـة المرحلـة فـي اإلدارة وأخالقیـات التقلیدیـة قبـل المرحلـة فـي أخالقیـات اإلدارة : الثالثـة

 األداء علـى وأثرهـا المراحـل هـذه بـین العالقـة تحدیـد وكـذلك. المرحلـة الحدیثـة في اإلدارة أخالقیات

 أخالقیـات تـأثیر مـدى حـول تمحـورت رئیسـیة فرضـیات علـى ثـالث الدراسـة واعتمـدت،  المؤسسـي
 المسـاهمة الشـركات مـن الدراسـة مجتمـع تكـون وقـد.،المؤسسـي  األداء علـى مرحلـة كـل في اإلدارة

 للمجتمـع ممثلـة بسیطة عشوائیة عینة وتم أخذ ،المالیة لألوراق  فلسطین سوق في المدرجة العامة

 -:إلى النتائج التالیة الدراسة توصلت وقد. شركة  ( 36 )مقدارها

 واألداء والتقلیدیة التقلیدیة قبل اإلدارة أخالقیات بین إحصائیة داللة عالقة ذات وجود عدم إلى .1

 .المؤسسي

واألداء  الحدیثـة اإلدارة أخالقیـات بـین إحصـائیة داللـة ذات قویـة هنـاك عالقـة كـان ولكـن .2
 .المؤسسي

 -:هم التوصیات أو 

 وتبنـي اإلدارة بأخالقیـات االهتمـام زیـادة إلـى الهادفـة التوصـیات مـن الدراسـة مجموعـة وقـدمت .1
 .الحدیثة اإلدارة أخالقیات نهج

نـدرة  أو لقلـة رانظـ واألعمـال اإلدارة أخالقیـات عـن األبحـاث مـن المزید إجراء إلى الباحثین دعوة .2
 . العربي الوطن في األبحاث هذه
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أخالقیــات العمــل اإلداري لــدي مــدیرات المــدارس  :  " ، بعنــوان ) 2009( دراســة الغامــدي،  )8
  "الوظیفي والوالء التنظیمي للمعلمات بمنطقة الباحة التعلیمیة الثانویة وعالقتها بالرضا 

وهـــدفت الدراســـة إلــــى تحدیـــد درجــــة ممارســـة المـــدیرات فــــي المـــدارس الثانویــــة ألخالقیـــات العمــــل 
اإلداري مــن وجهــة نظــرهن ومــن وجهــة نظــر المعلمــات، والتعــرف علــى مســتوى الرضــا الــوظیفي 

الثانویـــة، والكشــف عــن عالقـــة ممارســة العمـــل اإلداري والــوالء التنظیمــي للمعلمـــات فــي المــدارس 
معلمــــة فــــي  650مــــدیرة و 47بالرضـــا الــــوظیفي والــــوالء التنظیمــــي، حیــــث أجریـــت الدراســــة علــــى 

المــدارس الثانویـــة فـــي منطقـــة الباحـــة التعلیمیـــة فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، واســـتخدم الباحـــث 
   .ت علـــــــــــى أفـــــــــــراد الدراســـــــــــةاألســـــــــــلوب الوصـــــــــــفي التحلیلـــــــــــي مـــــــــــن خـــــــــــالل اســـــــــــتبانه توزعـــــــــــ

  -:وكانت أهم النتائج كالتالي 
تتمتــع مــدیرات المــدارس الثانویــة بدرجــة ممارســة ألخالقیــات العمــل اإلداري وصــل إلــى درجــة  .1

   .مرتفعة جداً 
  .تتمتع المعلمات بمستوى رضا وظیفي متوسط .2
  .تتمتع المعلمات بمستوى والء تنظیمي مرتفع .3
بین ممارسة المدیرات ألخالقیات العمـل اإلداري وكـل مـن  ال یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة .4

 .درجة الرضا الوظیفي والوالء التنظیمي للمعلمات

  -:وكانت أهم التوصیات 
  .تبني إستراتیجیة كاملة لغرس أخالقیات العمل في أفراد المجتمع .1
ٕ  العمــل علــى إصــدار میثــاق لمهنــة اإلدارة المدرســیة یشــارك فــي وضــعه المختصــون ، .2 عتمــاده وا

 .في تقییم األداء الوظیفي لمدیرات المدارس
 

 لمـدیري الـوظیفي بـاألداء وعالقتـه اإلداري اإلبداع:  "  ، بعنوان ) 2009( دراسة العجلة،  )9
 واقـع معرفـة إلـى هـدفت الدراسـة هـذه،  "غـزة قطـاع وزارات علـى تطبیقیـة دراسـة" القطـاع العـام

 .غزة قطاع العاملین بوزارات المدیرین بأداء وعالقته اإلداري اإلبداع
 البیانات لجمع كوسیلة الدراسة استبانة تصمیم تم وقد الوصفي، المنهج على الدراسة عتمدتإ

اسـتبانة مـن إجمـالي  305طبقـي، وتـم تحلیـل  أسـاس علـى الدراسـة عینـة علـى توزیعهـا تم الالزمة،
     . مجتمع الدراسة

 :الدراسة نتائج أهم
 .عالیة المبدعة بدرجة للشخصیة الممیزة القدرات جمیع یمتلكون غزة قطاع بوزارات المدیرون .1

 .اإلبداعي المناخ توفیر في متفاوتة بدرجات تساهم الدراسة قید التنظیمیة المتغیرات .2
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 .مقبول عام بشكل غزة قطاع بوزارات اإلداري اإلبداع واقع .3

 الموظـف والـوزارة یخـدم بمـا وفعـال صـحیح بشـكل تـتم ال غـزة قطاع بوزارات األداء تقویم عملیة .4

 .معاً 

 .مقبول عام بشكل غزة قطاع بوزارات الوظیفي األداء واقع .5

 :الدراسة توصیات أهم
  ).األفكار بنك( یسمى ما إنشاء أو لإلبداع حاضنة إدارة إنشاء .1
 .والموهوبین المبدعین عن للكشف دقیقة معاییر على مبنیة إستراتیجیة وضع .2

 .تخاذ القراراتإ في المرؤوسین ومشاركة السلطة وتفویض الالمركزیة إتباع على العمل .3

األداء ومكافـأة  فـي واإلبـداع التمیـز تتضـمن مهنیـة ومعـاییر أسـس علـى الحـوافز نظـام تفعیـل .4
 .المبدعین

 طـالع الموظـفإ تكفـل وواضـحة، موضـوعیة تقـویم معـاییر لیتضـمن األداء تقـویم نظام مراجعة .5
 .التقویم نتائج على

 

  

العوامــل المــؤثرة فــي االنضــباط الــوظیفي، دراســة (: ، بعنــوان ) 2008( دراســة المــالكي،   )10
ــة بمنطقــة مكــة المكرمــة ــى األجهــزة الحكومی ــة عل معرفــة أثــر إلــى هــذه الدراســة  تهــدف ،)میدانی

 العائــد المـــادي مـــن الوظیفــة وطبیعـــة الوظیفــة التـــي یشـــغلها( بعــض العوامـــل اإلداریــة والتنظیمیـــة 
علـى االنضـباط الـوظیفي وذلـك ) مط القیادي الذي یتبعه الـرئیس المباشـر فـي العمـل الموظف والن

التــأخر فــي الحضــور ( مــن خــالل عالقــة هــذه العوامــل بــبعض مظــاهر عــدم االنضــباط الــوظیفي 
، والغیـاب عــن العمـل بــدون عـ هــدار وقـت العمــل الرسـميذصـباحًا واالنصـراف ظهــرًا ٕ ، وذلــك )ر، وا

طقـة مكـة المكرمـة والتـي تقـدم خدمـة مباشـرة للجمهـور، وذلـك مـن خـالل في األجهزة الحكومیـة بمن
مـــن المـــوظفین الـــذین یشـــغلون المرتبـــة األولـــى حتـــى ) موظفـــًا  302(عینـــة الدراســـة التـــي بلغـــت 

 -: وقد توصلت الدراسة إلى )جدة ، الطائف ، رابغ ( السادسة بمحافظات 

ســـبع  ىســاعات العمـــل والــذي هــســاعة مـــن مجمــوع  1.22أن هنــاك هــدر لوقــت العمـــل بلــغ   -1
  .ساعات

للعائــد المــادي مــن الوظیفــة، ولطبیعیــة الوظیفــة یشــغلها الموظــف،  إنكمــا تبــین مــن الدراســة   -2
والـــنمط القیـــادي الـــذي یتبعـــه الـــرئیس فـــي العمـــل عالقـــة بحـــدوث بعـــض مظـــاهر عـــدم االنضـــباط 

، الغیـاب عـن العمـل المبكـر ظهـرًا مـن العمـل واالنصـرافالتـأخر فـي الحضـور صـباحًا ( الوظیفي 
  .ر، إهدار وقت العمل في غیر ما خصص له ذبدون ع
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بوجــوب العمــل علــى تحقیــق أكبــر قــدر ممكــن مــن االنضــباط الــوظیفي فــي  وقــد أوصــت الدراســة
 :األجهزة الحكومیة، من خالل استخدام وسائل إداریة وتنظیمیة تمثلت في اآلتي

الفنیــة للعمــل، وذلــك مــن خــالل المعرفــة  یتعــین علــى الــرئیس المباشــر أن تكــون لدیــه المعرفــة .1
  .بالنواحي الفنیة والمهارات الوظیفیة التي یسیر في إطارها، واألنظمة واللوائح التي تحكمه

مكافأة الموظفین المنضـبطین فـي العمـل مادیـا أو معنویـا، وهـم الموظفـون الملتزمـون بالمواعیـد  .2
ا فــــي الســــلوكیات غیــــر الم واالنصــــرافالمحــــددة للحضــــور  ً رغــــوب فیهــــا، حتــــى یكــــون ذلــــك حــــافز

  .للموظفین غیر المنضبطین لالقتداء بهم ومنافستهم
حـــزم القیـــادة المســـؤولة فـــي تطبیـــق األنظمـــة العقابیـــة التـــي نـــص علیهـــا نظـــام تأدیـــب الموظـــف  .3

 .العام، وعدم التهاون والتحیز في تطبیقها بین المرؤوسین

الرســـمي فـــي مجـــال االنضـــباط الـــوظیفي، عقـــد دورات ونـــدوات ومناقشـــات أثنـــاء أوقـــات الـــدوام  .4
تهــدف إلــى تعریــف المــوظفین بأخالقیــات الوظیفــة العامــة، والتــي ترتكــز علــى المبــادئ األخالقیــة 

 .النابعة من القرآن والسنة النبویة الشریفة
 

 فـرص تقلیـل فـي الوظیفیـة األخالقیـات أثـر:" بعنـوان ، )  2007( ، دراسة عبد اللطیـف  )11
 ".الحكومیة الوظائف في اإلداري الفساد
 : یلي بما البحث أهداف وتتركز

 . وأهمیة مفهوماً  , اإلدارة ألخالقیات نظریاً  عرضا تقدیم  .1
 . اإلداري الفساد وأسباب ألشكال نظریاً  عرضاً  تقدیم  .2
 .وعالجه اإلداري الفساد لمواجهة مصدراً  عدها یمكن التي المجاالت تحدید  .3

 اإلدارة فیهــا المســح النظــري للدراســات الســابقة ألخالقیــاتســتخدم الباحــث إوهــذه دراســة نظریــة 
  .مظاهر الفساد  إلى تطرقت التي والدراسات بعامة

  -:ومن أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث 
هـذه  تعبـر إذ للجماعـة أو للفـرد سـواء الممیـزة الداخلیـة بالخصـائص اإلدارة أخالقیـات تـرتبط .1

 الجماعة وللمكونـات تلك أو الفرد ذلك لظروف تاریخي بعد ذات متمیزة استجابة عن الخصائص
 . الحضاري والعمق االجتماعي المخزون منهم لكل األصلیة

 غیر أخالقـي أم أخالقیا أو انه السلوك تحكم التي القواعد بمثابة وتكون بالقیم األخالق ترتبط .2
 دینـي مـذهب جزء مـن تكون بل لألخالقیات مطابقة لیست القیم إن آما القیم دالة فالسلوك وبذلك

 . أخالقیة أبعاد لها وان كانت مذاهب لیست فهي القیم أما أخالقي مذهب أو سیاسي مذهب أو
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  -:ومن أهم التوصیات 
أصـبحت  بـل بـه التـأثیر یمكـن وال بـالفرد یتعلـق ذاتیـاً  مفهومـاً  اإلدارة أخالقیـات مفهـوم یعـد لـم .1

 بوصـفها أحـد اإلدارة ألخالقیـات والنظـر المفهـوم هـذا مغـادرة إلـى الحاجـة بـأمس الیـوم اإلدارة
 رؤوس أمـوال بـاقي عـن شـأناً  تقـل وال اجتمـاعي بـربح سـتعود التـي السـلوكي التمویـل مصـادر
 . الربحیة تحقیق في تعتمدها التي المنظمة

 وآداب وأصـول تقالیـد ترسیخ من أجل اإلدارة مهنیة حقیقة تجسید إلى اإلدارات تسعى أن البد .2
 . له ال اختصاص من اختصاص اإلدارة یعد الذي المفهوم وتجاوز األخرى بالمهن أسوة المهنة

 

 الــــــوظیفي للمســــــلك المــــــوظفین إدراك" بعنــــــوان ،) 2005(  والعــــــدیم، العنــــــزي دراســــــة  )12
 هــذه هــدفت وقــد ،"الكویــت بدولــة الحكومیــة األجهــزة علــى میدانیــة دراســة واألخالقیــات المهنیــة،

دراكهــم الوظیفیــة للواجبــات المــوظفین إدراك مــدى علــى التعــرف إلــى الدراســة ٕ  اإلداریــة للمســئولیة وا
 خــالل مــن الوظیفــة أخالقیــات معرفــة الدراســة هــذه تحــاول كمــا عــاتقهم، علــى الملقــاة واالجتماعیــة

  في العاملین جمیع على وذلك واالجتماعیة، اإلداریة والمسئولیة الوظیفیة والحقوق الوعیبالواجبات
(  توزیـع، حیـث تـم 15 رقـم المدنیـة الخدمـة وقـانون نظـام تطبـق التي الحكومیة واإلدارات الوزارات

  .الوزارات بهذه والموظفین المشرفین من مجموعة على استبانة)  300
  :أهمها من نتائج إلى الدراسة وتوصلت

 معامالتـه تأدیـة مـن تمـانع ال أنهـا حیـث الوظیفیـة واجباتهـا تـدرك ال المـوظفین مـن فئـات وجـود .1
  .الرسمیة عملها أوقات أثناء في الخاصة

ـــــل مـــــن إدراك هنـــــاك عـــــام بشـــــكل .2 ـــــة اإلداریـــــة للمســـــئولیة المـــــوظفین قب ـــــرون واالجتماعی  أن وی
  .العام الصالح لخدمة به القیام یستطیعون ما كل على قائمة المسؤولیة الوظیفیة

مجزیــة  رواتــب مــن الوظیفیــة حقــوقهم علــى حصــولهم عــدم تــرى المــوظفین مــن فئــة هنــاك توجــد .3
  .الموظفین بین المعاملة في والتفرقة الرؤساء قبل من واحترام

مـــن  كبیـــرة فئــات قبـــل مـــن اإلداریــة لألخالقیـــات خروقــات هنـــاك أن علـــى البیانــات تحلیـــل یــدل .4
 .الموظفین

  :به أوصت ما أهم من وكان
 تدریبیـة بـرامج تصـمیم خـالل مـن العامة الخدمة بأخالقیات الموظفین لدى اإلدراك مستوى رفع .1

  .أثنائها في أو بالخدمة االلتحاق قبل سواء
  .الوظیفة بأخالقیات لاللتزام وتهیئتهم العامة الخدمة موظفي تثقیف على العمل .2
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ــــین تحفیزیــــة مســــابقات عمــــل .3  للمــــوظفین خاصــــة العامــــة الخــــدمات أجهــــزة داخــــل المــــوظفین ب
 .الوظیفیة المتمیزین بعالقاتهم

 

األجهـزة  في الوظیفي والتسیب اإلداریة الممارسات" بعنوان ،)2000( إدریس، أبو دراسة  )13
الــوظیفي  التســیب مظـاهر علــى التعـرف إلــى الدراسـة هــذه هـدفت حیــث "تطبیقیــة دراســة المحلیـة،
والعملیـة  العلمیـة الحلـول بعض تقدیم محاولة مع الظاهر هذه انتشار أسباب عن الكشف ومحاولة
مــن  حزمــة اســتخدام تــم األهــداف هــذه ولتحقیــق. انتشــارها مــن الحــد أو الظــاهرة هــذه علــى للتغلــب

 التســــیب لظــــاهرة الباحــــث معایشــــة خــــالل مــــن اســــتطالعیة دراســــة اســــتخدام تــــم حیــــث األســــالیب
 شخصــــیة ومقابلـــة المحلیـــة، األجهــــزة فـــي المـــوظفین لـــبعض وجهــــت اســـتبانة الـــوظیفي، وتصـــمیم

 ذات المحلیـة األجهـزة فـي العاملین على الحزمة هذه تطبیق تم حیث منهم، مع المستقصى معمقة
 ومدیریـــة الزراعـــة، مدیریـــة( وهــي الشـــرقیة محافظـــة فـــي المــواطنین جمـــاهیر مـــع العالقــة بالتعامـــل
اإلســـكان،  ومدیریـــة الداخلیــة، والتجـــارة التمــوین ومدیریـــة والتعلــیم، التربیـــة ومدیریــة القــوى العاملـــة،

  ).والریاضة الشباب ومدیریة
  :أهمها من نتائج إلى الدراسة وتوصلت

  :هي اإلداریة بالممارسات المرتبطة الوظیفي التسیب مظاهر من .1
  .اإلشرافیة بواجباتهم القیام في وتهاونهم المدیرین لدى الدیني الوازع ضعف .1
  .رئاستهم تحت یقومون الذین والمتمیزین األكفاء للموظفین المدیرین تقدیر عدم .2
  .الرسمي الدوام بأوقات أنفسهم في المدیرین التزام عدم .3
  .الدوام بأوقات موظفیهم التزام متابعة في المدیرون تهاون .4
  :هي المحلیة األجهزة في الموجودة التسیب مظاهر من .5
نجاز المراجعین من المعارف مجاملة .6 ٕ   .غیرهم قبل معامالتهم وا
  .الرسمي الدوام بأوقات الموظفین التزام عدم .7
  .العامة المصلحة على الشخصیة المصلحة تفضیل .8
 الــــوظیفي التســــیب مظــــاهر بعــــض بوجــــود یعلمــــون المحلیــــة األجهــــزة فــــي المــــدیرین معظــــم إن .2

  .یرأسونها التي فیإداراتهم
 .یرأسونها التي إداراتهم في الوظیفي التسیب مظاهر وجود إزاء المدیرین أفعال ردود تنوع .3

  :به أوصت ما أهم من وكان
  .مصر في المحلیة اإلدارة تنمیة برامج وتنفیذ تخطیط عملیة في الشمول مراعاة .1
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 علــى قــدرتهم بمــدى المحلیــة بــاألجهزة اإلداریــة مناصــبهم فــي واســتمرارهم المــدیرین ترقیــة ربــط .2
  .یرأسونها التي إداراتهم في االنضباط توفیر

  .المفاجئة المیدانیة بالزیارات المحلیة األجهزة في العلیا اإلدارة وظائف شاغلي قیام .3
 جمهـــور مـــع التعامـــل حیـــث المـــوظفین مـــع) اإلداریـــة المســـاءلة( والعقـــاب الثـــواب آلیـــات تفعیـــل .4

  .المواطنین
 

  -:الدراسات األجنبية  -:ثانيا 
  

 Warraich Usman Ali, Ahmed  Rizwan Raheem, Ahmadدراسـة )1

Nawaz  and Khoso Imamuddin ،  )2014   ( علــى  الضــغوطتــأثیر : " بعنــوان
 .الجامعات القطاع الخاص في كراتشي، باكستان للعاملیندراسة میدانیة : " األداء الوظیفي

 ألنــه یقــوم علــى ،للمــوظفي األداء الــوظیفي علــى الضــغوط تــأثیر إلــى تحدیــدوهــدفت هــذه الدراســة 
 القطــاع الخــاص فــي فــي الجامعــات مــن مــوظفي 133 علــى الدراســة أجریــت ،البحــوث التجریبیــة

مـن  البیانـات ذات الصـلة تـم جمـع ،مختلفـة فـي تخصصـات التعلیم التي تقدم في باكستان كراتشي
  .ذات األسئلة المغلقة خالل االستبیانات

  -:هم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أو 
إن عبئ العمل وصراع الدور هي األسـباب الرئیسـیة للضـغوط عنـد المـوظفین، وهـذه الضـغوط  - 1

 . تقلل من كفاءتهم

  -:وأهم التوصیات 
التقلیــــل مــــن الضــــغوط عــــن طریــــق إعــــادة تصــــمیم الوظــــائف و یجــــب علــــى صــــاحب العمــــل   - 1

 .تخفیض عبئ العمل والتقلیل من صراع الدور

ویجب أیضا على صاحب العمل دفـع مرتبـات كافیـة وتـوفیر التـدریب والمشـورة للمـوظفین مـن   - 2
 .أجل تحسین أدائهم الوظیفي ورضاهم الوظیفي
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 Rashid Saeed, Merium  Shakeel and Rab Nawaz Lodhiدراسـة  )2
الســلوك األخالقــي واألداء الــوظیفي للمــوظفین فــي قطــاع التعلــیم فــي "  -:بعنــوان )  2013(  ،

الــــوظیفي  علــــى األداء األخالقــــي ســــلوكال تــــأثیر معرفــــةوهــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى " الباكســــتان 
ومعرفــة كیــف تســاهم عوامــل الســلوك األخالقیــة فــي ذلــك  باكســتان يفــ قطــاع التعلــیم فــي للعــاملین

مفـــردة مـــن المدرســـین فـــي القطـــاع الحكـــومي  150أیضـــا، وأجریـــت الدراســـة علـــى عینـــة حجمهـــا 
والخـاص مــن الــذكور واإلنــاث مــوزعین علــى الكلیـات والجامعــات والمــدارس مــن خــالل اســتبانه تــم 

  .توزیعها على العینة
  -:الدراسة هم النتائج التي توصلت إلیها أو 
 .الدلیل األخالقي له عالقة ایجابیة على أداء الموظفین  - 1

 .والقیم األخالقیة لها عالقة ایجابیة على أداء الموظفین أیضا  - 2

  -:وأهم التوصیات 
 .ممكن توسیع حجم العینة للحصول على نتائج أفضل وذات داللة معنویة  - 1

 .یجب إجراء دراسات على مدن أخرى في الباكستان  - 2
 

     Awais Imam, Abdus Sattar Abbasi  and Saima Muneerدراســة  )3
 شخصـیةاختبـار :تأثیر أخالق العمل اإلسـالمیة علـى أداء الموظـف  "   -:بعنوان )  2013(  

وهــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة تــأثیر أخــالق العمــل اإلســالمیة علــى أداء  " س وشخصــیة ص
  الموظف من خالل نموذج شخصیة س ونموذج شخصیة ص،

أعضــاء فــي كلیــات الجامعــات فــي دولــة الباكســتان وتــم اســتخدام  األســاتذةوأجریــت الدراســة علــى 
  .مجتمع الدراسة مفردة من 400االستبانه في جمع المعلومات، وبلغت حجم عینة الدراسة 

  -:هم النتائج التي توصلت إلیها الدراسةأو 
 . أخالق العمل اإلسالمي تؤثر بشكل كبیر على أداء الموظف - 1

أیضـا أخـالق العمــل اإلسـالمي تــؤثر علـى كـل مــن شخصـیة س وشخصــیة ص والتـي بــدورها   - 2
 . على أداء الموظف تؤثر بشكل كبیر

  -:وأهم التوصیات 
وتشیر الدراسة إلى أن منظور إسـالمي یمكـن أن تضـیف لفهـم أداء المـوظفین، مـع اثنـین مـن   - 1

 .موظفال، جنبا إلى جنب مع خصائص Yوشخصیة  Xنماذج مختلفة للشخصیة 
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  ،  Victor Obule Ebuara1 and  Maurice Ayodele Cokerدراســة  )4
علـى للعمـل علـى الرضـا الـوظیفي  المـوظفین واتجـاههمتأثیر انضـباط "  -:بعنوان )  2012(  

وهـدفت هــذه الدراسـة إلــى معرفــة " و فــي والیــة كــروس ریفــر مؤسســات تیراتیــريالمحاضـرین فــي 
تجــاههم نحــو العمــل علــى الرضــا الــوظیفي، وأجریــت الدراســة علــى تــأثیر االنضــباط المــوظفین وإل

  .العینةمحاضر من الذكور واإلناث، من خالل استبانه تم توزیعها على أفراد  400
  -:هم النتائج التي توصلت لها الدراسة هي أو 
 .إن الرضا الوظیفي للمحاضرین ال یعتمد على مستوى انضباطهم في العمل  - 1

 .ال یمكن تحدید الرضا للمحاضرین من خالل موقفهم في التدریس في الغرف الدراسیة  - 2

اإلشـراف علـى برنـامج عتمـد علـى موقـف المحاضـرین نحـو یالرضا الوظیفي لهم هـو أیضـا ال   - 3
 .الطالب

 .وجهودهم همشخصبوباإلضافة إلى ذلك، یمكن تحدید الرضا الوظیفي من خالل االعتراف   - 4

  -:وأهم التوصیات 
وهــذا یخلــق  الكلیــةلــوائح و  یجــب وضــع آلیــة إنفــاذ التأدیبیــة المناســبة لضــمان االمتثــال لقواعــد  - 1

 .لرضا الوظیفيل ویطبق بیئةبیئة آمنة 

المحاضــرین فــي العمــل یجــب أن یـــتم التعــرف علیــه مــن ســلطة الكلیــة لتمكـــین األداء موقــف   - 2
 .الوظیفي

 .نحو مزید من االهتمام في إشراف البرنامج األكادیمي للطلبة لتعزیز فعالیة العمل  - 3
 

 Paul R. Sparrow and Nelson Perera ، Anilدراســـة   )5

Chadrakumara ،  )2010  ( تـــأثیر قـــیم العمـــل واألخـــالق علـــى المواطنـــة   " :بعنـــوان
 "اختبــار فــي الــدول النامیــة : وعلــى أداء المهــام فــي الشــركات المســتثمرة المحلیــة واألجنبیــة 

وهــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــي بحــــث تــــأثیر قــــیم العمــــل والخصــــائص الفردیــــة علــــى ســــلوك المواطنــــة 
نكا، مـن خـالل اسـتبانه تـم توزیعهـا التنظیمي وعلى أداء المهام لموظفي قطاع التصنیع في سیریال

 .مفردة 416على عینة 

  -:هم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أو 
وأبعـاد قـیم العمـل تـؤثر )  الجنس ونوع الوظیفة ومسـتوى التعلـیم( كل من العوامل الدیموغرافیة  - 1

 .في سلوك المواطنة التنظیمي في كل من الشركات المحلیة واألجنبیة

 ر داللة من العوامل الدیموغرافیةلقیم العمل على سلوك المواطنة التنظیمي أكث التأثیر النسبي - 2



-57-  
 

هنالــك اختالفــات أیضــا بــین الشــركات المحلیــة واألجنبیــة فــي تــأثیر العوامــل الدیموغرافیــة وقــیم  - 3
 .العمل على سلوك المواطنة التنظیمیة

  -:التوصیات 
  .ال توجد توصیات

  

علـى  تـأثیر المشـاركة الوظیفیـة  " -:بعنـوان )   2008(  Aamir Ali Chughtai  دراسـة  )6
وهـدفت هـذه الدراسـة إلـى معرفـة تـأثیر  "أداء أنشطة الوظیفیة وعلـى سـلوك المواطنـة التنظیمیـة 

المشـــاركة الوظیفیـــة علـــى أداء أنشـــطة الوظیفیـــة وعلـــى ســـلوك المواطنـــة التنظیمیـــة، وقـــد أجریـــت 
ــــة التدریســــیة  فــــي مــــن أعضــــاء ا 208الدراســــة علــــى عینــــة حجمهــــا  جامعــــة فــــي دولــــة  53لهیئ

  .  مدن رئیسیة، وتم جمع المعلومات من خالل استبانه وزعت على أفراد العینة 5في  الباكستان،
  -:هم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة أو  
 . وجود عالقة قویة بین المشاركة الوظیفیة وأداء األنشطة الوظیفیة .1

 . إن االلتزام التنظیمي یتوسط جزئیا العالقة بین المشاركة الوظیفیة وأداء األنشطة .2

  -:وأهم التوصیات 
 .ن یستفید من هذه الدراسة المدراء في المنظماتأ .1
 

 

  :التعقيب على الدراسات السابقة 
  
  

  :بالنسبة للدراسات العربية : أوال 
  

موضـوع االنضـباط اإلداري بمفهومـه الشـامل  نأمن خالل عرض الدراسات العربیة تبین للباحث ب
  .لم یتم التطرق إلیه بشكل شامل وواضح

االنضـباط  لعناصـر ومكونـاتوعلى حد علم الباحـث بأنـه لـم یـتم إجـراء دراسـة فـي موضـوع شـامل 
  . اإلداري وتأثیرهــــــــا علــــــــى األداء الــــــــوظیفي للعــــــــاملین ســــــــواء فــــــــي القطــــــــاع العــــــــام أو الخــــــــاص

  .ى الكلیات الجامعیة الحكومیة في قطاع غزةو أیضا لم تجرى دراسة عل
  

تناولـــت مظـــاهر ) 2000(أبـــو إدریـــس نجـــد أن دراســـة و وأیضـــا بالنســـبة للدراســـات الســـابقة نفســـها 
التســـیب الـــوظیفي واالداري للمـــوظفین، وقـــد تناولـــت أغلـــب المظـــاهر ولكنهـــا ركـــزت علـــى التســـیب 

فهـي تناولـت ادراك المـوظفین لطبیعـة ) 2005(ط، أمـا دراسـة العنـزي والعـدیمولیست على االنضبا
  .عملهم وأیضا تأثیر الجانب األخالقي على األداء

ثـر األخالقیـات الوظیفیـة فـي التقلیـل أ، فتطرقـت الدراسـة إلـى ) 2007( عبد اللطیف ونجد دراسة 
من الفساد اإلداري، وبمعنى آخر وكأن الدراسـة تشـیر إلـى دور األخـالق فـي العمـل وتأثیرهـا علـى 
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باط اإلداري، وهــي تشــترك مــع دراســتي بشــكل كبیــر، ولكنهــا لــم تتطــرق إلــى عناصــر أخــرى االنضــ
  .والواجب الوظیفي وعالقات العمل في جوانب االنضباط مثل االلتزام بالقوانین والتعلیمات

هي التي تحدثت عن االنضـباط اإلداري مـن جانـب العوامـل )  2008( ونجد أن دراسة المالكي  
ضـــباط اإلداري وعالقـــة تلـــك العوامـــل بـــبعض مظـــاهر عـــدم االنضـــباط اإلداري المـــؤثرة علـــى االن

هدار الوقت في العمل ٕ   .كالغیاب والتأخیر عن العمل، وا
فهـــي تحـــدثت عـــن األخالقیـــات فـــي اإلدارة المدرســـیة وتأثیرهـــا ) 2009(لغامـــدي اأمـــا عـــن دراســـة 

ضــا هــذه الدراســة تطرقــت علــى المعلمــات فــي جانــب الــوالء التنظیمــي والرضــا الــوظیفي، وبــذلك أی
  .إلى جزء كبیر من مظاهر االنضباط اإلداري

فهـي تطرقـت إلـى جزئیــة فـي مكونـات االنضـباط اإلداري وهــي )  2009( أمـا عـن دراسـة العجلــة 
  .اإلبداع اإلداري وعالقته باألداء عند المدراء في وزارات قطاع غزة 

اإلداریـــــة وأثرهـــــا علـــــى األداء تحـــــدثت عـــــن األخالقیـــــات )  2010( وأمـــــا دراســـــة جبـــــر وصـــــنوبر
  .وأیضا هذه الدراسة تحدثت عن جزء من االنضباط اإلداري المؤسسي،

تطرقـت إلـى االلتـزام الـوظیفي )  2011( ودراسـة الصـرایرة )  2011(اصـرة یأما دراسة حمـادة وع
لــدي أعضــاء هیئــة التــدریس، وبــذلك هــي اقتصــرت الدراســة علــى مــوظفین معینــین وهــم المدرســین 

  .تتطرق إلى الوظائف األخرىولم 
فتناولـت االنضـباط السـلوكي ألعضـاء الهیئـة التدریسـیة مـن وجهـة نظـر ) 2012(أما دراسة زكـي 

الطـــالب، فركـــزت الدراســـة علـــى الجوانـــب االخالقیـــة االســـالمیة، وهـــي تعتبـــر جـــزء مـــن منظومـــة 
لتقیـیم مـن وجهـة االنضباط الـوظیفي، ولـم تشـمل كافـة جوانـب االنضـباط، كمـا أنهـا ارتكـزت علـى ا

  .نظر الطالب ولیس من وجهة نظر المسئولین في العمل
ثــر الضــغوط علــى األداء الــوظیفي لــدي العــاملین فــي أتطرقــت إلــى )  2012( أمــا دراســة حســین 

هیئة التعلیم التقني، وهذه الدراسة تطرقـت إلـى جانـب سـلوكي أیضـا مـن جوانـب السـلوك التنظیمـي 
ر جــزء مــن االنضــباط اإلداري، وبــذلك لــم تتطــرق تلــك الدراســة إلــى وهــو یعتبــ علــى األداء، هوتــأثیر 

  .الجوانب األخرى في االنضباط اإلداري
فهـــي تناولـــت االلتـــزام التنظیمـــي وأثـــره علـــى األداء الـــوظیفي عنـــد )  2012( أمـــا دراســـة البقمـــي 

  .وأیضا هذه الدراسة لم تتطرق إلى الجوانب األخرى في االنضباط اإلداري العاملین،
تناولــت فــي التركیــز علــى الشــفافیة االداریــة وأثرهــا علــى العــاملین، ) 2014(الحشــاش  دراســة مــاأ

  .ولم تتناول باقي عناصر االنضباط
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  :بالنسبة للدراسات األجنبية : ثانيا
  

ــــ ــــین للباحــــث ب ــــة تب ن موضــــوع االنضــــباط اإلداري أوأیضــــا مــــن خــــالل عــــرض الدراســــات األجنبی
  .التطرق إلیه بشكل شامل وواضحبمفهومه الشامل لم یتم 

  :وبالنسبة للتعقیب على الدراسات األجنبیة حیث نجد أن 
تـأثیر المشـاركة الوظیفیـة علـى أداء   "  -:بعنـوان )   Aamir Ali Chughtai  )2008دراسـة  

ن هــذه الدراســة تركــزت علــى جــزء مــن إحیـث  ،"أنشـطة الوظیفیــة وعلــى ســلوك المواطنــة التنظیمیــة
  .االنضباط اإلداري وهو المشاركة الوظیفیة وتأثیرها على األداء والمواطنة التنظیمیةمكونات 

 Paul R. Sparrow and Nelson Perera ، Anilلدراســة  امــا بالنســبة 

Chadrakumara  ،  )2010  (ــــوان تــــأثیر قــــیم العمــــل واألخــــالق علــــى المواطنــــة   " :بعن
وهــذه ، "اختبــار فــي الــدول النامیــة  -وعلــى أداء المهــام فــي الشــركات المســتثمرة المحلیــة واألجنبیــة

نظــرا لتطرقهــا لقــیم العمــل واألخــالق علــى األداء  هــذه الدراســةالدراســة تتشــابه الــى حــد كبیــر مــع 
  .والمواطنة التنظیمیة

)  Victor Obule Ebuara1 and  Maurice Ayodele Coker     )2012دراسـةأمـا 
المحاضـرین فـي علـى للعمل على الرضا الـوظیفي  الموظفین واتجاههمتأثیر انضباط "  -:بعنوان 

بشــكل كبیـر ولكـن هــذه  هـذه الدراسـةنجـدها تتشــابه مـع " فـي والیــة كـروس ریفـر مؤسسـات تیراتیـري
علــى الرضــا الـــوظیفي  طالدراســة اقتصــرت علــى المدرســین واقتصــرت أیضـــا علــى تــأثیر االنضــبا

  .ولیست على األداء الوظیفي
 Rashid Saeed, Merium  Shakeel and Rab Nawaz  دراســة أمــا 

Lodhi ،  )2013  ( الســـلوك األخالقـــي واألداء الـــوظیفي للمـــوظفین فـــي قطـــاع "  -:بعنـــوان
أیضـا علـى المدرسـین وعلـى السـلوك األخالقـي وتـأثیره  فهـي أیضـا ركـزت" التعلیم فـي الباكسـتان 

  .على األداء الوظیفي
 Negin Memari ,  Omid Mahdieh and  Ahmad Baratiعـن دراسـة  أمـا

Marnani    ،   )2013  ( تأثیر االلتزام التنظیمـي علـى األداء الـوظیفي للمـوظفین  "-:بعنوان
لـدي العـاملین فـي  وهدفت هـذه الدراسـة إلـى معرفـة تـأثیر االلتـزام التنظیمـي علـى األداء الـوظیفي" 

  .مؤسسة مصرفیة وهي أیضا أخذت جوانب كبیرة في االنضباط اإلداري
     Awais Imam, Abdus Sattar Abbasi  and Saima Muneer أمـا عـن دراسـة 

 شخصــیةاختبــار -تــأثیر أخــالق العمــل اإلســالمیة علــى أداء الموظــف " -:بعنــوان )  2013(  
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ولكنهـا أضـافت نمـوذجین لتختبـر  هـذه الدراسـةفهي إلى حد كبیر تشترك مـع  " س وشخصیة ص
  .أدائهما وهما شخصیة س وشخصیة ص

  

  :خالصة
بتصنیف الدراسات السابقة إلـى دراسـات عربیـة ودراسـات أجنبیـة وتـم ترتیـب الدراسـات  قام الباحث

  .األقدم حتى حسب تاریخ إجرائها من األحدث
ن الدراســات أوبنـاء علــى اســتعراض كثیــر مــن الدراســات السـابقة العربیــة واألجنبیــة، وجــد الباحــث بــ

  .بالدراسات العربیةاألجنبیة تشترك إلى حد كبیر مع هذه الدراسة وذلك مقارنة 
  

حتـــوت علـــى إطـــار إ هـــذه الدراســـةعـــن بـــاقي الدراســـات الســـابقة هـــي إن  هـــذه الدراســـة ومـــا یمیـــز
ــــى األداء الــــوظیفي للعــــاملین مــــن وجهــــة نظــــر  ذوي ونمــــوذج شــــامل لالنضــــباط اإلداري وأثــــره عل

  .المناصب اإلشرافیة
التـي تناولــت  والنــادرة القلیلـةعلـى حـد علــم الباحـث تعتبــر هـذه الدراسـة مــن الدراسـات  ومیـزة أخــرى
فــــــي  وأثــــــره علــــــى األداء الــــــوظیفي والواضـــــح بمفهومــــــه الشــــــاملاإلداري أو الــــــوظیفي االنضـــــباط 

  .المنظمات الحكومیة أو الخاصة
الكلیــات الجامعیــة الحكومیــة حیــث انــه لــم تجــرى دراســات مــن هــذا النــوع علــى  وأیضــا میــزة أخــرى

  .البحثالخمس والتي هي موضوع الدراسة في هذا 
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  :مقدمةال
نجـــاز الجانـــب التطبیقـــي مـــن إا یـــتم مـــن خاللـــه إجراءاتهـــا محـــورا رئیســـ الدراســـة وة تعتبـــر منهجیـــ

وعـن طریقهـا یــتم الحصـول علـى البیانـات المطلوبــة إلجـراء التحلیـل اإلحصـائي للتوصــل ، الدراسـة
وبالتـالي تحقـق ، إلى النتائج التي یتم تفسیرها في ضوء أدبیـات الدراسـة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة

  . تسعى إلى تحقیقها األهداف التي
ً علـــى ذلـــك  وكـــذلك أداة ، الدراســـةوعینـــة ومجتمـــع  متبـــعنهج الللمـــ تنـــاول هـــذا الفصـــل وصــفاً وبنــاء

وینتهـــي  ،ومـــدى صـــدقها وثباتهـــا، وكیفیـــة بنائهـــا وتطویرهـــا عـــدادهاإالدراســـة المســـتخدمة وطریقـــة 
ٕ و لبیانــات ســتخدمت فــي تحلیــل اأالفصــل بالمعالجــات اإلحصــائیة التــي   اوفیمــ، النتــائجســتخالص ا

  .یلي وصف لهذه اإلجراءات
  

  منهجیة الدارسة .1
 مـن حـاولی الـذي التحلیلـي الوصـفي المـنهج باسـتخدام الباحـث قـام الدراسـة أهـداف تحقیـق أجل من

 تطـرح التـي واآلراء مكوناتها بین العالقةو  بیاناتها، وتحلیل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعملیات حولها

المـنهج الـذي یسـعى لوصـف " بأنـه التحلیلـي الوصـفي المـنهج )100، 2006( الحمـداني یعـرفو 
الراهنـــة فهــو أحــد أشــكال التحلیـــل والتفســیر المــنظم لوصـــف  أوالظــواهر أو األحــداث المعاصــرة، 

معرفـة المشـاركین فـي وتتطلـب  ظاهرة أو مشكلة، ویقـدم بیانـات عـن خصـائص معینـة فـي الواقـع،
  ."التي نستعملها لجمع البیانات واألوقاتندرسها  اسة والظواهر التير الد

  

  طرق جمع البیانات .2
  :وقد استخدم الباحث مصدرین أساسین للمعلومات

مصـــادر  ىإلـــ للدراســـةفـــي معالجـــة اإلطـــار النظـــري  ه الباحـــثتجـــإحیـــث : المصـــادر الثانویـــة .1
البیانـــات الثانویـــة والتـــي تتمثـــل فـــي الكتـــب والمراجـــع العربیـــة واألجنبیـــة ذات العالقـــة، والـــدوریات 

اســـــة، والبحـــــث ر والمقـــــاالت والتقـــــاریر، واألبحـــــاث والدراســـــات الســـــابقة التـــــي تناولـــــت موضـــــوع الد
 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

جمـع البیانـات  ىإلـ یة لموضوع الدراسـة لجـأ الباحـثوانب التحلیللمعالجة الج: المصادر األولیة .2
لهذا الغرض األولیة من خالل اإلستبانة كأداة رئیسة   .للدراسة، صممت خصیصا ً
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 الدراسةمجتمع  .3

ً علـــى مشـــكلة ، یعـــرف بأنـــه جمیـــع مفـــردات الظـــاهرة التـــي یدرســـها الباحـــثمجتمـــع الدراســـة  وبنـــاء
فـي فـي المناصـب اإلشـرافیة العـاملین  ألفـرادا ون مـنالدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف یتكـ

، فرعــي غــزة و خــان یـــونسكلیــة مجتمــع األقصـــى  "الجامعیــة الحكومیــة الخمســـة التالیــة  یــاتالكل
الكلیــة الجامعیــة للعلــوم  ،حدیــر الــبل -اإلســالمیة  كلیــة الــدعوة، حدیــر الــبل -كلیــة فلســطین التقنیــة 

) 100(تقریبــاوالبــالغ عــددهم  "سخــان یــون -للتمـریض  كلیــة فلســطین ،خــان یــونس -والتكنولوجیـا 
مـوزعین علــى الوظـائف اإلشــرافیة األكادیمیـة والوظـائف اإلشــرافیة اإلداریـة فــي تلـك الكلیــات،  فـرداً 

وهــم فئــة عمیــد كلیــة، نائــب عمیــد للشــئون اإلداریــة، نائــب عمیــد للشــئون األكادیمیــة، نائــب عمیــد 
رئــــیس قســــم أكــــادیمي، رئــــیس شــــعبة، وغیــــر ذلــــك مــــن للتخطــــیط والتطــــویر، رئــــیس قســــم إداري، 

  .الوظائف االشرافیة
  

 عینة الدراسة .4

سـتخدام طریقــة الحصـر الشــامل لمجتمـع الدراســة، حیـث تــم توزیـع عینــة اســتطالعیة إقـام الباحــث ب
. )30(وتـــم اســـترداد تلـــك االســـتبانات ال ختبـــار الصـــدق والثبـــات لإلســـتبانةإســـتبانة إل 30حجمهـــا 

إسـتبانة علـى ) 70( بـاقي االسـتبانات صـدق وسـالمة االسـتبانة لالختبـار تـم توزیـعوبعد التأكد من 
ــــاقي ــــم اســــترداد  ،مجتمــــع الدراســــةمفــــردات  ب اســــتبانة، لیصــــبح اجمــــالي االســــتبانات ) 64(وقــــد ت

   %.94بنسبة  استبانة أي) 94(المستردة 
  

  أداة الدراسة .5
أثـــر االنضـــباط اإلداري علـــى األداء الـــوظیفي للعـــاملین فـــي الكلیـــات  " تـــم إعـــداد إســـتبانة حـــول

  "الجامعیة الحكومیة بقطاع غزة 
  :تتكون إستبانة الدارسة من ثالثة أقسام رئیسة

المؤهــل ، العمـر، الجــنس( عبـارة عــن البیانــات الشخصــیة عـن المســتجیبوهــو : القسـم األول .1
  ).الراتب الشهري، نوع الوظیفة، المسمى الوظیفي، )مكان العمل(الكلیة ، سنوات الخبرة، العلمي

  مجاالت 5موزع على، فقرة 36ویتكون من ، وهو عبارة عن االنضباط اإلداري :القسم الثاني .2
  .فقرات) 8(ویتكون من ، االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العمل: المجال األول
  .فقرات) 8(ویتكون من ، الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي: المجال الثاني
  .فقرات) 5(ویتكون من ، عالقات العمل :المجال الثالث
  .فقرات) 8(ویتكون من ، التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة: المجال الرابع

  .فقرات) 7(ویتكون من ، النزاهة والشفافیة في العمل: المجال الخامس
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 .فقرة )15( ویتكون من، وهو عبارة عن األداء الوظیفي :ثالثالقسم ال .3
  

دل علــى  10بحیــث كلمــا اقتربــت الدرجــة مــن لفقــرات االســتبیان  10-1ســتخدام المقیــاس إوقــد تــم 
  :یوضح ذلك ) 1(  التاليجدول ، والالموافقة العالیة على ما ورد في العبارة والعكس صحیح

  )1(جدول 
  االستبانةالمقیاس المستخدم في درجات 

موافق بدرجة   االستجابة
  قلیلة جدا

موافق بدرجة   
  كبیرة جدا

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الدرجة
  
  :خطوات بناء اإلستبانة .6

أثــر االنضــباط اإلداري علــى األداء الــوظیفي للعــاملین  "لمعرفــة بإعــداد أداة الدراســة  قــام الباحــث
  -:الخطوات التالیة لبناء اإلستبانة  الباحث، واتبع "في الكلیات الجامعیة الحكومیة بقطاع غزة 

واالســتفادة ، الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدراســةو  اإلدارياألدب اإلطــالع علــى  - 1
  .منها في بناء اإلستبانة وصیاغة فقراتها

 مجــــاالتستشـــار الباحــــث عـــددًا مــــن أســــاتذة الجامعـــات الفلســــطینیة والمشــــرفین فـــي تحدیــــد إ - 2
 .وفقراتها اإلستبانة

 .الرئیسة التي شملتها اإلستبانة مجاالتتحدید ال - 3
 .مجالتحدید الفقرات التي تقع تحت كل  - 4
 . تم تصمیم اإلستبانة في صورتها األولیة - 5
 .تم مراجعة وتنقیح االستبانة من قبل المشرف - 6
الجامعـــة  مـــن المحكمـــین مـــن أعضـــاء هیئـــة التـــدریس فـــي) 10(تـــم عـــرض اإلســـتبانة علـــى  - 7

 .دیر البلح-، وكلیة فلسطین التقنیةغزة–جامعة األزهر و ، غزة-اإلسالمیة
فــي ضــوء أراء المحكمــین تــم تعــدیل بعــض فقــرات اإلســتبانة مــن حیــث الحــذف أو اإلضــافة  - 8

  ).2( قملح، فقرة) 51(اإلستبانة في صورتها النهائیة على  رلتستق، والتعدیل
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  :انةصدق االستب .7
، كمــا )105 ،2010 الجرجـاوي،" (لقیاسـه مـا وضـع سـتبیانقـیس االیأن  "صـدق االسـتبانة یعنـي  

شــمول االستقصــاء لكــل العناصــر التــي یجــب أن تــدخل فــي التحلیــل مــن ناحیــة، "یقصــد بالصــدق 
 عبیــدات( "ووضــوح فقراتهــا ومفرداتهــا مــن ناحیــة ثانیــة، بحیــث تكــون مفهومــة لكــل مــن یســتخدمها

  :یقتینبطر  انةالتأكد من صدق اإلستب وقد تم) 179، 2001 ،وآخرون
 :"الصدق الظاهري" المحكمین رأي  - 1

 

ا الباحـث یختـار أن هـو"یقصـد بصـدق المحكمـین   مجـال فـي المتخصصـین المحكمـین مـن عـددً
حیـث تـم عـرض اإلسـتبانة علـى ) 107، 2010 الجرجـاوي،" (الدراسـة موضوع المشكلة أو الظاهرة

والبحــث العلمـــي واللغـــة متخصصــین فـــي علـــم االدارة )  10(مجموعــة مـــن المحكمــین تألفـــت مـــن 
، وقــد اســتجاب الباحــث آلراء المحكمــین وقــام بــإجراء )1(العربیــة وأســماء المحكمــین بــالملحق رقــم 

مـــا یلـــزم مـــن حـــذف وتعـــدیل فـــي ضـــوء المقترحـــات المقدمـــة، وبـــذلك خـــرج االســـتبیان فـــي صـــورته 
  ).2(انظر الملحق رقم  -النهائیة 

  

  :صدق المقیاس  - 2
 Internal Validityتساق الداخلي اإل : أوال

الـذي تنتمـي  المجـالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقـرات اإلسـتبانة مـع یقصد بصدق اإل
تســـاق الــداخلي لإلســـتبانة وذلــك مـــن خــالل حســـاب إلیــة هـــذه الفقــرة، وقـــد قــام الباحـــث بحســاب اإل

  .نفسه مجالاإلستبانة والدرجة الكلیة لل مجاالترتباط بین كل فقرة من فقرات معامالت اإل
  

باألنظمـة المجـال األول االلتـزام  –االنضـباط اإلداري " الصدق الداخلي لفقرات القسم الثاني  .1
 والقوانین المحددة في العمل

االلتــزام باألنظمــة والقــوانین  " مجــالفقــرات االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن  معامــل) 2(جــدول یوضــح 
رتبـاط المبینـة دالـة عنـد والـذي یبـین أن معـامالت اال، والدرجـة الكلیـة للمجـال"  المحددة فـي العمـل

  .صادق لما وضع لقیاسه المجالوبذلك یعتبر  α≥ 0.05معنویة  مستوى
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  )2(جدول 
"  االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العمل " بین كل فقرة من فقرات مجال االرتباط معامل

  مجالوالدرجة الكلیة لل

مل   الفقرة  م
معا

ون
رس

بی
  

باط
الرت

ل
یة  

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(.  

نصراف في یلتزم الموظف بمواعید الحضور واال   .1
 .الكلیة

.698 *0.000 

 0.000* 612. .یلتزم الموظف بالدوام أثناء ساعات العمل الرسمیة   .2

 0.000* 712.  .یبلغ الموظف رئیسه عند غیابه عن العمل   .3

الوصف یمارس الموظف صالحیاته وقراراته ضمن    .4
 .الوظیفي

.681 *0.000 

5.   
العمل بصورة وقواعد یطبق الموظف تعلیمات 

 .صحیحة
.744 *0.000 

 0.000* 846.  .تعلیمات رئیسه المباشریلتزم الموظف ب   .6

 0.000* 872.  .قدر االمكان یحافظ الموظف على أسرار العمل   .7

8.   
الكلیة قدر یحافظ الموظف على أموال وممتلكات 

  .االمكان
.648 *0.000 

  .α  ≥ 0.05دال إحصائیًا عند مستوى داللة  االرتباط *
  

الحفـاظ علــى : الثــانيالمجـال  –" االنضــباط االداري" الصـدق الــداخلي لفقـرات القســم الثـاني  .2
 مقتضیات الواجب الوظیفي

  

الحفـــاظ علـــى مقتضـــیات  " مجـــالرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات معامـــل اال) 3(جـــدول یوضـــح 
والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد  ،مجــالوالدرجــة الكلیــة لل"  الواجــب الــوظیفي

  .صادق لما وضع لقیاسه المجالوبذلك یعتبر  α≥  0.05معنویة  مستوى
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  )3(جدول 
 " الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي "مجال معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات 

  مجالوالدرجة الكلیة لل

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
یة  

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(.  

1. 
في ضوء  بها یؤدي الموظف جمیع أعماله المكلف

  .صالحیاته
.784 *0.000 

 0.000* 841. .یستثمر الموظف وقته في تأدیة مهامه وواجباته الوظیفیة .2

 0.000* 850.  .یؤدي الموظف عمله بإتقان وعدم األخطاء قدر اإلمكان .3

 0.000* 774.  .الموظف عمله بأقصى اإلمكانیات المتوافرة لدیهیؤدي  .4

5. 
یؤدي الموظف األعمال المكلف بها خارج الدوام الرسمي إذا 

  .اقتضت مصلحة العمل
.790 *0.000 

 0.000* 722. .بشكل الئق المستفیدین في الكلیةیعامل الموظف  .6

 0.000* 773.وموضوعیةبدقة  المستفیدین في الكلیةینجز الموظف معامالت  .7

 0.000* 755.  .عمل الموظف بروح الفریق مع زمالئهی .8

  .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة  *
  

 عالقات العمل: لثالمجال الثا –" االنضباط االداري" الصدق الداخلي لفقرات القسم الثاني  .3
  

والدرجــة "  عالقــات العمــل "مجــال معامــل االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات ) 4(جــدول یوضــح 
 α≥  0.05معنویــة  مســتوى، والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مجــالالكلیــة لل

  .صادق لما وضع لقیاسه المجالوبذلك یعتبر 
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  )4(جدول 
  مجالوالدرجة الكلیة لل"  العملعالقات  "مجال  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
یة  

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(.  

 0.000* 706.یلتزم الموظف باللباقة واآلداب عند االتصال برؤسائه في العمل .1

2. 
یتبع الموظف الود واالحترام عند اختالفه مع رؤسائه 

 .في العمل
.737 *0.000 

 0.000* 906. .ئهلزمال یسهل الموظف طرق العمل .3

 0.000* 896.  .في العمل بمعاملة طیبة ئهیتعامل الموظف مع زمال .4

 0.000* 784.  .ه بعدالةئیتعامل الموظف مع زمال .5

  .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة   *
  

التحلـي بـالقیم : رابـعالمجـال ال –" االنضـباط االداري" الصدق الداخلي لفقـرات القسـم الثـاني  .4
 واألخالق الحمیدة

  

التحلـــي بـــالقیم واألخـــالق  " مجـــالمعامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات ) 5(جـــدول یوضـــح 
 مســـتوى، والــذي یبـــین أن معـــامالت االرتبــاط المبینـــة دالــة عنـــد مجـــالوالدرجـــة الكلیــة لل"  الحمیــدة
  .صادق لما وضع لقیاسه المجالوبذلك یعتبر   α≥ 0.05معنویة 
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  )5(جدول 
والدرجة "  التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة " مجالمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات 

  مجالالكلیة لل

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
یة  

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(.  

 0.000* 611.  .یتصف الموظف باألمانة في العمل   .1

 0.000* 658. .یتعامل الموظف بصدق مع اآلخرین في العمل   .2

 0.000* 615.  .عماله بنفسهأیقوم الموظف بأداء    .3

 0.001* 549.  .ض اآلخرین عند الضرورةیفو بتیقوم الموظف    .4

یحافظ الموظف على ادائه ضمن معاییر الجودة للعمل    .5
  .الكلیةفي 

.849 *0.000 

6.   
 االخرینیتمیز الموظف بإقامة شبكة عالقات طیبة مع 

  .داخل العمل
.736 *0.000 

 0.000* 782.  .یتمیز الموظف بروح المسئولیة في تأدیة أعماله   .7

یحافظ الموظف على هیبة وكرامة الوظیفة في المظهر    .8
  .السلوكو 

.799 *0.000 

  .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة   *
  

النزاهـــة : المجـــال الخـــامس –" االنضـــباط االداري" الصـــدق الـــداخلي لفقـــرات القســـم الثـــاني  .5
 والشفافیة في العمل

  

"  النزاهـة والشـفافیة فـي العمـل " مجـالمعامل االرتباط بین كـل فقـرة مـن فقـرات ) 6(جدول یوضح 
 0.05معنویـة  مسـتوى، والذي یبین أن معامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنـد مجالوالدرجة الكلیة لل

≤α   صادق لما وضع لقیاسه المجالوبذلك یعتبر.  
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  )6(جدول 
والدرجة الكلیة "  النزاهة والشفافیة في العمل " مجالمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات 

  مجاللل

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
یة  

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(.  

 أداء أثناء الشبهات مواطن یبتعد الموظف عن   .1
 .الوظیفیة الواجبات

.789 *0.000 

2.   
یضع الموظف واجباته ومسئولیاته في عمله فوق 

 .مصالحه الشخصیة
.895 *0.000 

 0.000* 863.  .كاملةیؤدي الموظف جمیع أعماله بمهنیة    .3

 0.001* 570. .یعتبر الموظف محل ثقة عند اآلخرین في العمل   .4

5.   
الوظیفة بصورة  ستغاللهبایتصف الموظف 

 .سلیمة
.758 *0.000 

 0.000* 770. .اعماله بنزاهةیمارس الموظف    .6

یقدم الموظف النصح والمشورة لآلخرین بمهنیة    .7
  .تامة في العمل

.669 *0.000 

  .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة   *
  

 " االداء الوظیفي" الصدق الداخلي لفقرات القسم الثالث  .6
  

والدرجــة "  األداء الــوظیفي " مجــالمعامــل االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات ) 7(جــدول یوضــح 
  α≥ 0.05معنویــة  مســتوى، والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مجــالالكلیــة لل

  .صادق لما وضع لقیاسه المجالوبذلك یعتبر 
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  )7(جدول 
  مجالوالدرجة الكلیة لل"  األداء الوظیفي " مجالمعامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات 

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
یة  

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(.  

1. 
في  المحددة األهداف تحقیق على الموظف یحرص
  .الكلیة

.704 *0.000 

 0.000* 847.  .المطلوبة والفاعلیة بالكفاءة األعمال بتأدیة الموظف یقوم .2

3. 
 الوظیفة بمتطلبات الكاملة المعرفة الموظف ىلد تتوفر
  .هایمارس التي

.736 *0.000 

 0.000* 731.  .المحدد الوقت في مهامه الموظف ینجز .4

 0.003* 485.  .یستغل الموظف الموارد المتاحة استغالل جید .5

 0.000* 674.  .أعماله إلنجاز والحماس الرغبة الموظف ىلد تتوافر .6

 0.000* 783.  .العمل مشاكل حل على بالقدرة الموظف یتمتع .7

 0.000* 765.  .مستمر بشكل هومهارات هأداؤ  الموظف یطور .8

 0.001* 550.  .العمل النجاز االخرینمع  ینسق الموظف .9

10. 
 الناتجة األخطاء تصحیح على الموظف لدى قدرة توجد

  .عن العمل
.826 *0.000 

11. 
 والتعامل مع الجیدة التواصل بمهارة الموظف یتمتع

  .اآلخرین
.539 *0.001 

 0.000* 727.  .للموظف واضحة الوظیفي الوصف بطاقة .12

13. 
القوة  نقاط فعال بشكل الوظیفي األداء تقییم نظام یحدد

  .الموظف لدى والضعف
.841 *0.000 

ً  األداء تقییم یتم .14  0.000* 700.  .واضحة للجمیع ومعاییر علمیة أسس على بناء
 0.000* 609.  .تمنح االدارة الحوافز للموظف المبدع .15

  .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة   *
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  Structure Validity البنائيالصدق : ثانیا
یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقـق األهـداف التـي تریـد األداة 

الدراســــة بالدرجــــة الكلیــــة لفقــــرات  مجــــاالتمــــن  مجــــالارتبــــاط كــــل  ىالوصــــول إلیهــــا، ویبــــین مــــد
  .اإلستبانة

عنــد اإلســتبانة دالــة إحصــائیًا  مجــاالتأن جمیــع معــامالت االرتبــاط فــي جمیــع ) 8(یبــین جــدول 
  .لقیاسه تاإلستبانة صادقه لما وضعمجاالت عتبر جمیع توبذلك  α≥ 0.05معنویة  مستوى

  

  )8(جدول 
  اإلستبانة والدرجة الكلیة لإلستبانة مجاالتمن  مجالدرجة كل  معامل االرتباط بین   

  المجال
  معامل بیرسون

  لالرتباط
القیمة 

 (.Sig)االحتمالیة

 0.000* 921. .االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العمل

 0.000* 931. .الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي

 0.000* 800. .عالقات العمل

 0.000* 892. .التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة

 0.000* 919. .النزاهة والشفافیة في العمل

 0.000* 983. .االنضباط اإلداري

 0.000* 933. .األداء الوظیفي

  .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *           
   

   :Reliabilityثبات اإلستبانة 
، متتالیـة مـرات عـدة تطبیقـه أعیـد إذا النتـائج االسـتبیان نفـس یعطـي یقصد بثبات االسـتبانة هـو أن

أو مـا  ،إلى أي درجـة یعطـي المقیـاس قـراءات متقاربـة عنـد كـل مـرة یسـتخدم فیهـا أیضا ویقصد به
ت مختلفــــــــة تمراریته عنــــــــد تكــــــــرار اســــــــتخدامه فــــــــي أوقــــــــاواســــــــهــــــــي درجــــــــة اتســــــــاقه وانســــــــجامه 

  .)97 :2010الجرجاوي،(
 Cronbach's وقــد تحقــق الباحــث مــن ثبــات إســتبانة الدراســة مــن خــالل معامــل ألفــا كرونبــاخ 

Alpha Coefficient9(هي مبینة في جدول  ، وكانت النتائج كما.(  
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  )9(جدول 
  ألفا كرونباخ لقیاس ثبات اإلستبانةمعامل 

  المجال
عدد 
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

الصدق 
  *الذاتي

باألنظمة والقوانین المحددة في االلتزام 
 .العمل

8 0.864 0.929 

 0.952 0.906 8 .الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي

 0.926 0.858 5 .عالقات العمل

 0.922 0.850 8 .التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة

 0.935 0.875 7 .النزاهة والشفافیة في العمل

 0.983 0.966 36 .االنضباط اإلداري

 0.954 0.910 15 .األداء الوظیفي

 0.986 0.972 51  جمیع المجاالت معا

  الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الصدق الذاتي*     
  

 مجـــالأن قیمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ مرتفعــة لكــل ) 9(واضــح مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول 
وكــذلك قیمـــة ). 0.972(فقـــرات اإلســتبانة ، بینمـــا بلغــت لجمیــع )0.850،0.966(حیــث تتــراوح بــین 

، بینمــــا بلغــــت لجمیــــع فقــــرات )0.922،0.983(حیــــث تتــــراوح  مجــــالالصــــدق الــــذاتي مرتفعــــة لكــــل 
   .الثبات مرتفع ودال إحصائیاوهذا یعنى أن ) 0.986(اإلستبانة 

  

ـــة للتوزیـــع) 2(تكـــون اإلســـتبانة فـــي صـــورتها النهائیـــة كمـــا هـــي فـــي الملحـــق بـــذلك و  كـــون یو  ،قابل
علــى ثقــة تامــة بصــحة اإلســتبانة  إســتبانة الدراســة ممــا یجعلــهالباحــث قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات 

  .وصالحیتها لتحلیل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها
  

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
 Statistical Package forتفریـغ وتحلیـل اإلسـتبانة مـن خـالل برنـامج التحلیـل اإلحصـائي تـم 

the Social Sciences  (SPSS).  
ـــع الطبیعـــي   ـــار التوزی اختبـــار  تـــم اســـتخدام:Normality Distribution Test اختب

الختبــار مــا إذا كانــت  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Test ســمرنوف - كولمجــوروف
  ).10(جدول في ، وكانت النتائج كما هي مبینة البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه
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  )10(جدول 
  التوزیع الطبیعيیوضح نتائج اختبار 

القیمة االحتمالیة   المجال
(Sig.) 

 0.990 .االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العمل

 0.880 .الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي

 0.685 .عالقات العمل

 0.610 .التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة

 0.913 .والشفافیة في العملالنزاهة 

 0.949 .االنضباط اإلداري

 0.683 .األداء الوظیفي

 0.962  جمیع مجاالت االستبانة معا

  
 مجــــاالتجمیـــع ل (.Sig)أن القیمـــة االحتمالیـــة ) 10(واضـــح مـــن النتـــائج الموضـــحة فـــي جـــدول 

یتبــع التوزیــع  مجــاالتال هــذهوبــذلك فــإن توزیــع البیانــات ل 0.05مســتوى الداللــة مــن  أكبــرالدراســة 
  . تم استخدام االختبارات المعلمیة لإلجابة على فرضیات الدراسة حیثالطبیعي 

  

  :وقد تم استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة
 .الدراسة عینةوصف ل ):Frequencies & Percentages( لنسب المئویة والتكراراتا  .1

 .والمتوسط الحسابي النسبي المتوسط الحسابي  .2

 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة) Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ  .3

الختبــار مــا  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Test ســمرنوف - اختبــار كولمجــوروف .4
  .إذا كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه

: لقیــاس درجــة االرتبــاط) Pearson Correlation Coefficient(معامــل ارتبــاط بیرســون   .5
 وقـــد اســـتخدمه الباحـــث لحســـاب االتســـاق ،العالقـــة بـــین متغیـــرینیقـــوم هـــذا االختبـــار علـــى دراســـة 

 .المجاالتلالستبانة وكذلك لدراسة العالقة بین  والصدق البنائي الداخلي

لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد ) T-Test( في حالة عینـة واحـدة Tاختبار   .6
ولقــد اســتخدمه الباحــث للتأكــد . أم زادت أو قلــت عــن ذلــك 6الدرجــة المتوســطة وهــي  ىلت إلــوصــ

 .من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة
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  .)Linear Stepwise Regression- Model(تحلیل االنحدار المتدرج الخطي  .7
إذا كـان هنـاك لمعرفـة مـا ) Independent Samples T-Test( فـي حالـة عینتـین Tاختبـار  .8

 . ذات داللة إحصائیة بین مجموعتین من البیانات المستقلة تفروقا

) ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي  .9
ــــة إحصــــائیة بــــین ثــــالث مجموعــــات أو أكثــــر مــــن  لمعرفــــة مــــا إذا كــــان هنــــاك فروقــــات ذات دالل

تعــــزى للمتغیـــر الـــذي یشـــتمل علـــى ثـــالث مجموعــــات اســـتخدمه الباحـــث للفـــروق التـــي  .البیانـــات
 .فأكثر

  
  :خالصة

  

وكـذلك أداة الدراسـة المســتخدمة ، الدراســةوعینـة ومجتمـع  متبــعنهج الللمـ تنـاول هـذا الفصــل وصـفاً 
وینتهـــي الفصـــل بالمعالجـــات  ،ومـــدى صـــدقها وثباتهـــا، وكیفیـــة بنائهـــا وتطویرهـــا عـــدادهاإوطریقـــة 

ٕ و لبیانــات تحلیــل اســتخدمت فــي أاإلحصــائیة التــي  ، وهنــا ینــوه الباحــث بأنــه تــم ســتخالص النتــائجا
مفــردة  30مـن خــالل عینـة اســتطالعیة حجمهـا ) االســتبانة(التأكـد مــن صـدق وثبــات أداة الدراسـة 

ودخلـت هـذه العینـة % 100استبانه علیهم وتم استرداد الجمیع أي بنسبة  30حیث تم توزیع عدد 
  .اسةفي التحلیل اإلحصائي الشامل للدر 
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  الفصل اخلامس
  

  حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
  

  
  
  

 املقدمة. 

  الدراسة لعينةالوصف اإلحصائي  
 .البيانات الشخصيةوفق  

 حتليل فقرات االستبانة.  
 اختبار فرضيات الدراسة. 
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  :المقدمة
  

، وذلـك مـن خـالل اإلجابــة فرضـیات الدراسـةتحلیـل البیانـات واختبـار یتضـمن هـذا الفصـل عرضـًا ل
عــن أســئلة الدراســـة واســتعراض أبـــرز نتــائج اإلســـتبانة والتــي تــم التوصـــل إلیهــا مـــن خــالل تحلیـــل 

 المســتجیبالشخصــیة عــن  البیانــاتعلــى  شــتملتاوالوقــوف علــى متغیــرات الدراســة التــي ، فقراتهــا
نــوع ، المســمى الــوظیفي، )ان العمــلمكــ(الكلیــة ، ســنوات الخبــرة، المؤهــل العلمــي، العمــر، الجــنس(

 إســتبانةلــذا تــم إجــراء المعالجــات اإلحصــائیة للبیانــات المتجمعــة مــن ، )الراتــب الشــهري، الوظیفــة
للحصـول علـى  (SPSS)برنـامج الـرزم اإلحصـائیة للدراسـات االجتماعیـة  سـتخداماإذ تـم  ،الدراسة

  . نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحلیلها في هذا الفصل
  

   البیانات الشخصیةالدراسة وفق  لعینةالوصف اإلحصائي : أوال
   البیانات الشخصیةوفق  لخصائص عینة الدراسة وفیما یلي عرض

  

 عینة الدراسة حسب الجنستوزیع  -

  عینة الدراسة حسب الجنستوزیع  ): 11(جدول 
%النسبة المئویة  العدد الجنس  

 81.9 77 ذكر

 18.1 17 أنثى

 100.0 94  المجموع
  

  .إناث %18.1بینما  ،ذكور من عینة الدراسة% 81.9أن ما نسبته ) 11(یتضح من جدول 
مـــوظفین ذكـــورا أكثـــر مـــن اإلنـــاث لمـــا  تتطلـــب شـــرافیةن الوظـــائف اإلأویعـــزو الباحـــث ذلـــك الـــى 

  .بشكل أكبر من اإلناث یتصف الذكور بالقدرة على تحمل عبئ العمل
 عینة الدراسة حسب العمرتوزیع  -

  عینة الدراسة حسب العمرتوزیع  ):12( جدول     
%النسبة المئویة  العدد العمر  

 4.3 4 سنة 30أقل من  - 20

 47.9 45 سنة 40أقل من  - 30

 36.2 34  سنة 50أقل من  - 40

 11.7 11  سنة فأكثر 50

 100.0 94  المجموع
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أقـل مـن  -20تتـراوح أعمـارهم مـن  من عینة الدراسـة% 4.3أن ما نسبته ) 12(یتضح من جدول 
 -40تتـراوح أعمـارهم مـن% 36.2، سـنة 40أقـل مـن  -30تتراوح أعمارهم من% 47.9، سنة 30

  .سنة فأكثر 50أعمارهم %11.7بینما   ،سنة 50أقل من 
 30ویعزو الباحث أن أكثر فئة عمریة فـي المناصـب اإلشـرافیة فـي الكلیـات الخمـس هـي مـن فئـة 

رب مـن سـن الرشـد حیـث تتصـف قراراتهـا بالعقالنیـة بصـورة جیـدة، كمـا أن سنة، وهـي تقتـ 40إلى 
  .هذا السن یكون فیه العطاء واإلنتاج بشكل أكبر

  

 عینة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزیع  -
  

  عینة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزیع  ):13( جدول 
%النسبة المئویة  العدد المؤهل العلمي  

 2.1 2 دبلوم

 34.0 32 بكالوریوس

 44.7 42  ماجستیر

 19.1 18  دكتوراه

 100.0 94  المجموع
  

 %34.0، مــؤهلهم العلمــي دبلــوم الدراســة مــن عینــة% 2.1أن مــا نســبته ) 13(یتضــح مــن جــدول 
مـــؤهلهم العلمـــي  %19.1بینمـــا  ،مـــؤهلهم العلمـــي ماجســـتیر %44.7 ،مـــؤهلهم العلمـــي بكـــالوریوس

  .دكتوراه
الماجســــتیر والبكــــالوریوس هــــي مــــن أعلــــى الفئــــات فــــي الوظــــائف ویــــرى الباحــــث بــــأن نســــبة فئــــة 

اإلشــرافیة فــي الكلیــات الخمــس، وذلــك یتناســب مــع التخصصــات فــي هــذه الكلیــات والتــي أغلبهـــا 
تمــنح درجــة دبلــوم مــع وجــود درجــات بكــالوریوس بصــورة أقــل، فمــن الطبیعــي ان تكــون المــؤهالت 

  .الوظائف االشرافیةالماجستیر والبكالوریوس هي من أكثر الفئات في 
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  عینة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزیع  -
 

  عینة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزیع  ):14( جدول 
%النسبة المئویة  العدد سنوات الخبرة  

 3.2 3 سنوات 5أقل من 

 45.7 43 سنوات 10أقل من  -5

 51.1 48  سنوات فأكثر 10

 100.0 94  المجموع
  

، سـنوات 5أقـل مـن سنوات خبرتهم  من عینة الدراسة% 3.2ما نسبته أن ) 14(یتضح من جدول 
 10سـنوات خبــرتهم % 51.1بینمـا ، سـنوات 10أقـل مـن  - 5مـن تتـراوح سـنوات خبـرتهم  45.7%

  .سنوات فأكثر
ویعزو الباحـث ان أكثـر الفئـات خبـرة فـي الوظـائف اإلشـرافیة فـي الكلیـات الخمـس هـي فئـة العشـر 

الخمــس سـنوات، بســبب أن المناصــب اإلداریـة یشــغلها أشـخاص ذوي خبــرة بصــورة سـنوات ثــم فئـة 
  .أكبر من غیرهم، لما لهم القدرة والكفاءة للعمل في تلك المناصب

  

  

 )مكان العمل(عینة الدراسة حسب الكلیة توزیع   -
 

  )مكان العمل(عینة الدراسة حسب الكلیة توزیع  ): 15(جدول 
%النسبة المئویة  العدد )مكان العمل(الكلیة   

 17.0 16  مجتمع األقصى

 26.6 25  دیر البلح -فلسطین التقنیة

 16.0 15  الدعوة اإلسالمیة

 22.3 21  الجامعیة للعلوم والتكنولوجیا

 18.1 17 فلسطین للتمریض

 100.0 94  المجموع

  
یعملــــون فــــي كلیــــة مجتمــــع  الدراســــة مــــن عینــــة% 17.0أن مــــا نســــبته ) 15(یتضــــح مــــن جــــدول 

ـــبلح -یعملـــون فـــي كلیـــة فلســـطین التقنیـــة % 26.6، األقصـــى یعملـــون فـــي كلیـــة % 16.0، دیـــر ال
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 %18.1بینمـــــا  ،یعملـــــون فــــي الكلیـــــة الجامعیــــة للعلـــــوم والتكنولوجیــــا% 22.3، الــــدعوة اإلســــالمیة
  .یعملون في كلیة فلسطین للتمریض

لفــة فــي الكلیــات الخمــس وذلــك بســبب حجــم كــل یــرى الباحــث بــان أعــداد الوظــائف االشــرافیة مخت
كلیـة وحاجاتهــا المختلفــة مــن تلـك المناصــب، كمــا أن عــدد وطبیعـة التخصصــات المختلفــة وأعــداد 

  .الطلبة في تلك الكلیات لها دور في تحدید حجم المناصب اإلشرافیة أیضاً 
  

  عینة الدراسة حسب المسمى الوظیفيتوزیع  -
  
  

  الدراسة حسب المسمى الوظیفيعینة توزیع  ):16( جدول 
%النسبة المئویة  العدد المسمى الوظیفي  

 3.2 3  عمید

 3.2 3 نائب عمید للشئون األكادیمیة

 3.2 3  نائب عمید للشئون اإلداریة

 2.1 2  نائب عمید للتخطیط والتطویر

 33.0 31  رئیس قسم أكادیمي

 31.9 30  رئیس قسم إداري

 8.5 8  رئیس شعبة

 14.9 14  غیر ذلك

 100.0 94  المجموع

  
نائــب  ،عمیــدمســماهم الــوظیفي  الدراســة مــن عینــة% 3.2أن مــا نســبته ) 16(یتضــح مــن جــدول 

نائـــب عمیـــد مســـماهم الـــوظیفي % 2.1، نائـــب عمیـــد للشـــئون اإلداریـــةو عمیـــد للشـــئون األكادیمیـــة 
مســماهم الــوظیفي  %31.9، رئــیس قســم أكــادیميمســماهم الــوظیفي % 33.0، للتخطــیط والتطــویر
غیــر مســماهم الــوظیفي  %14.9بینمــا ، رئــیس شــعبةمســماهم الــوظیفي  %8.5، رئــیس قســم إداري

  . ذلك
ویرى الباحث أن أكثر نسبة في الوظائف اإلشرافیة فـي الكلیـات الخمـس هـي الوظـائف األكادیمیـة 

ضــا بســبب مــا ثــم الوظــائف اإلداریــة وذلــك بســبب أن نشــاط تلــك الكلیــات ذات طبیعــة أكادیمیــة وأی
  .تحتاجه من مهام لإلشراف على األعمال اإلداریة المختلفة
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  : تحلیل فقرات االستبانة: ثانیا
  

لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت متوســـط درجـــة  لعینـــة واحـــدة Tتـــم اســـتخدام اختبـــارلتحلیـــل فقـــرات االســـتبانة 
ــ ،أم ال 6االســتجابة قــد وصــلت إلــى درجــة الموافقــة المتوســطة وهــي   Sig > 0.05ا كانــت إذف

)Sig  متوسـط آراء األفـراد حــول الظـاهرة موضـع الدراسـة ال یختلـف جوهریــًا  فـإن) 0.05أكبـر مـن
فــإن ) 0.05أقــل مــن  Sig < 0.05 )Sig، أمــا إذا كانــت 6عــن موافــق بدرجــة متوســطة وهــى 

، وفـي هـذه الحالـة یمكـن تحدیـد رجـة الموافقـة المتوسـطةعـن دآراء األفراد  یختلف جوهریًا متوسط 
وذلــك  .الموافقـة المتوســطةذا كــان متوسـط اإلجابــة یزیــد أو یـنقص بصــورة جوهریـة عــن درجــة مـا إ

موجبــة فمعنــاه أن المتوســط الحســابي لإلجابــة قیمـة االختبــار مـن خــالل قیمــة االختبــار فــإذا كانــت 
  .یزید عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحیح

  

  "االنضباط اإلداري " تحلیل فقرات : أوالً 
 
  " االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العمل" تحلیل فقرات مجال  -

درجـة الموافقـة قد وصـلت إلـى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة  Tتم استخدام اختبار 
  ).17(النتائج موضحة في جدول  ،أم ال 6المتوسطة وهي 
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  )17(جدول 
االلتزام باألنظمة " لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  " والقوانین المحددة في العمل

  الفقرة م

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

اري 
معی

ف ال
حرا

االن
بي  
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قیم

 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(. 

یب
ترت

ال
  

1. 
یلتزم الموظف بمواعید الحضور واالنصراف في 

 .الكلیة
8.31 0.98 83.09 22.75 *0.000 5 

 3 0.000* 22.60 84.57 1.05 8.46 .یلتزم الموظف بالدوام أثناء ساعات العمل الرسمیة .2

 2 0.000* 22.74 85.21 1.07 8.52  .یبلغ الموظف رئیسه عند غیابه عن العمل .3

4. 
یمارس الموظف صالحیاته وقراراته ضمن الوصف 

 .الوظیفي
8.10 1.14 80.96 17.88 *0.000 7 

5. 
یطبق الموظف تعلیمات وقواعد العمل بصورة 

 .صحیحة
7.93 1.05 79.26 17.78 *0.000 8 

 4 0.000* 25.52 84.26 0.92 8.43  .یلتزم الموظف بتعلیمات رئیسه المباشر .6

 5 0.000* 20.21 83.09 1.11 8.31  .یحافظ الموظف على أسرار العمل قدر االمكان .7

8. 
وممتلكات الكلیة قدر یحافظ الموظف على أموال 

 1 0.000* 22.25 86.28 1.15 8.63  .االمكان

  0.000* 31.11 83.34 0.73 8.33  جمیع فقرات المجال معاً  

  .α  ≥ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 
  

  :یمكن استخالص ما یلي) 17(من جدول 
"  الكلیـة قـدر االمكـانیحافظ الموظف علـى أمـوال وممتلكـات "  الثامنةللفقرة المتوسط الحسابي  -
 ختبـاراال، قیمـة %86.28 أي أن المتوسط الحسـابي النسـبي) 10الدرجة الكلیة من ( 8.63ساوي ی

مـن  بدرجـة كبیـرة یعني أن هنـاك موافقـةوهذا  0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  22.25
  . على هذه الفقرة أفراد العینة قبل

  

"  العمـل بصـورة صـحیحةوقواعـد یطبـق الموظـف تعلیمـات  " الخامسـةللفقـرة المتوسط الحسابي  -
القیمــــة وأن  ،17.78، قیمــــة االختبــــار %79.26أي أن المتوســــط الحســــابي النســــبي  7.93ســــاوي ی
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 أفــراد العینــةقبــل مــن  بدرجــة كبیــرة وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة 0.000تســاوي  )Sig(.االحتمالیــة 
  . على هذه الفقرة

  

، وأن المتوســط الحســابي النســبي 8.33بشــكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي یســاوي  -
ــــار، قیمــــة %83.34یســــاوي  ــــذلك  0.000تســــاوي  )Sig(.القیمــــة االحتمالیــــة وأن  ،31.11 االختب ل
إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة  ةدالــ"  االلتــزام باألنظمــة والقــوانین المحــددة فــي العمــل"  مجــالیعتبــر 
0.05 ≤ α ، یختلــف جوهریــًا عــن درجــة  المجــالممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا

علـى فقـرات هـذا  قبـل أفـراد العینـةمـن بدرجـة كبیـرة  الموافقة المتوسطة وهذا یعني أن هنـاك موافقـة
 .المجال

  

االلتــزام باألنظمــة " یتضــح أن هنالــك موافقــة بدرجــة كبیــرة علــى مجــال  الســابق مــن خــالل الجــدول
، وهذا یدل علـى أنـه یوجـد انضـباط إداري بشـكل كبیـر لـدي مـوظفي " والقوانین المحددة في العمل

الكلیات الخمس مـن حیـث جزئیـة االلتـزام باألنظمـة والقـوانین فـي العمـل، وهـذا مؤشـر إیجـابي یـدل 
ي من تسیب إداري في مجـال عمـل المـوظفین الـذي یتماشـى مـع األنظمـة على أن الكلیات ال تعان

  .والقوانین والتعلیمات في العمل
  

أن أغلــب المــوظفین فــي األقســام المختلفــة فــي الكلیــات الخمــس هــم مــن ذلــك إلــى  ویعــزو الباحــث
الـذاتي أصحاب المـؤهالت العلمیـة ومـن المثقفـین وبالتـالي یـنعكس ذلـك علـى التـزامهم وانضـباطهم 

مـن حیـث األنظمــة والقـوانین، كمــا أن التـزام المــوظفین یرجـع إلـى وجــود أقسـام الرقابــة فـي الكلیــات 
والتي تمارس عملها ومهامها من حیـث فـرض االلتـزام بـالقوانین واألنظمـة علـى المـوظفین، ووجـود 

  .أیضا أنظمة العقاب المختلفة، ووجود أقسام الجودة في تلك الكلیات
  

فـي التـزام أعضـاء هیئـة التـدریس فـي  )2011 حمـادات وعیاصـرة،(لدراسة مـع دراسـة هذه ا واتفقت
ومتعلمـة فهـي طبقـة مثقفـة  ناألكـادیمییمهنتهم، ویعزو الباحث أن هذا االتفاق قد یكون بسـبب أن 

، وأیضـًا هنالـك تشــابه لـدیها انضـباط ذاتـي ومكـانتهم فــي المجتمـع ال تسـمح لهـم بالتســیب الـوظیفي
  . ع وعینة الدراسةكبیر في مجتم

  

المــوظفین  التــزاموالتــي توصــلت إلــى عــدم ) 2000أبــو إدریــس، (مــع دراســة  نتیجــةهــذه ال واختلفــت
ــــدوام فــــي العمــــل، وعــــدم  ــــد، ویعــــزو الباحــــث ســــبب  اســــتغالللســــاعات ال وقــــت العمــــل بشــــكل جی

  .مجتمع وعینة الدراسة واختالفإلى البیئة التي أجریت فیها الدراسة  االختالف
جــــود الغیــــاب والتــــأخر عنــــد و حیــــث ) 2008المــــالكي، (مــــع دراســــة  النتیجــــةهــــذه  أیضــــاً  واختلفــــت

  .مجتمع وعینة الدراسة اختالفإلى  االختالفالموظفین، ویعزو الباحث 
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 " الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي" تحلیل فقرات مجال   -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت إلـى درجـة الموافقـة  Tتم استخدام اختبار 
  ).18(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 6وهي  المتوسطة

  

  )18(جدول 
الحفاظ على مقتضیات الواجب "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  "الوظیفي

 الفقرة م
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1.  
یؤدي الموظف جمیع أعماله المكلف بها في ضوء 

 1 0.000* 25.90 84.68 0.92 8.47  .صالحیاته

2.  
یستثمر الموظف وقته في تأدیة مهامه وواجباته 

 .الوظیفیة
7.93 1.08 79.26 17.29 *0.000 7 

3.  
یؤدي الموظف عمله بإتقان وعدم األخطاء قدر 

 6 0.000* 19.33 80.64 1.03 8.06  .اإلمكان

4.  
یؤدي الموظف عمله بأقصى اإلمكانیات المتوافرة 

 4 0.000* 17.73 81.38 1.17 8.14  .لدیه

5.  
یؤدي الموظف األعمال المكلف بها خارج الدوام 

 8 0.000* 12.20 78.82 1.49 7.88  .الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل

 2 0.000* 23.95 84.47 0.99 8.45 .یعامل الموظف المستفیدین في الكلیة بشكل الئق  .6

7.  
  بدقةالمستفیدین في الكلیة ینجز الموظف معامالت 

 3 0.000* 20.22 83.40 1.12 8.34 .وموضوعیة 

 5 0.000* 14.51 81.09 1.39 8.11 . یعمل الموظف بروح الفریق مع زمالئه  .8
  0.000* 25.20 81.75 0.84 8.17  جمیع فقرات المجال معاً  
  .α ≥ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 
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  :یمكن استخالص ما یلي) 18(من جدول 
ــــىللفقــــرة المتوســــط الحســــابي  - ــــه المكلــــف"  األول فــــي ضــــوء  بهــــا یــــؤدي الموظــــف جمیــــع أعمال

، %84.68 أي أن المتوســط الحســابي النســبي) 10الدرجــة الكلیــة مــن ( 8.47ســاوي ی"  صــالحیاته
 وهــذا یعنـي أن هنــاك موافقــة 0.000تســاوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیـة وأن  ،25.90قیمـة االختبــار 

 . من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة بدرجة كبیرة

بهـا خـارج الـدوام الرسـمي یؤدي الموظـف األعمـال المكلـف "  الخامسةللفقرة المتوسط الحسابي  -
، قیمـــة %78.82 أي أن المتوســـط الحســـابي النســـبي 7.88ســـاوي ی"  إذا اقتضـــت مصـــلحة العمـــل

بدرجـة  وهذا یعني أن هنـاك موافقـة 0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  ،12.20االختبار 
  .قبل أفراد العینة على هذه الفقرة من كبیرة

  

، وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي 8.17بشكل عام یمكـن القـول بـأن المتوسـط الحسـابي یسـاوي   -
ــــذلك  0.000تســــاوي  )Sig(.القیمــــة االحتمالیــــة وأن  ،25.20 ، قیمــــة االختبــــار%81.75یســــاوي  ل

 0.05دال إحصــائیًا عنـد مسـتوى داللــة  " الحفـاظ علــى مقتضـیات الواجـب الـوظیفي"  یعتبـر مجـال

≤ α ،علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذا المجـال یختلـف جوهریـًا عـن درجـة الموافقـة  مما یدل
 .من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال بدرجة كبیرة المتوسطة وهذا یعني أن هناك موافقة

  

أن المـوظفین یـؤدوا أعمـالهم المكلفـین بهـا وأیضـا المهـام ومعاملـة  یتبـین السـابق من خالل الجدول
دین الـــذین هـــم مـــن الطـــالب أو المـــراجعین أو غیـــرهم بصـــورة جیـــدة، وهـــذا یعطـــي مؤشـــر المســـتفی

الحفـــاظ علـــى مقتضـــیات الواجـــب " إیجـــابي مـــن حیـــث االنضـــباط اإلداري للمـــوظفین فـــي جزئیـــة 
وهــــو أنــــه ال یوجــــد تســــیب إداري فــــي موضــــوع الواجبــــات  آخــــر، وأیضــــا هنالــــك مؤشــــر "الــــوظیفي

  .الوظیفیة عند الموظفین في مختلف األقسام سواء األكادیمیة أو اإلداریة في الكلیات الخمس
أن أغلب الموظفین هم من أصحاب المـؤهالت العلمیـة وأن درجـة الـوعي ذلك إلى  ویعزو الباحث

  .ظیفیةلدیهم عالیة من حیث الواجبات والمسئولیات الو 
  

فـي قیـام المــوظفین بواجبـاتهم الوظیفیـة، ویرجــع ) 2012البقمــي، ( واتفقـت هـذه النتیجــة مـع دراسـة 
سبب االتفاق الى أن الموظفین في دراسـة البقمـي لـدیهم رضـا وظیفـي وحـوافز مشـجعة تـؤثر علـى 

  .، كما أن مجتمع الدراستین یخضع لمؤسسات الدولة الحكومیةجانب العمل واألداء
  

فـي عـدم ) 2000أبـو ادریـس، (ودراسـة ) 2005العنـزي والعـدیم، ( مع دراسـة النتیجةهذه  فتواختل
قیـــام المــــوظفین فــــي كثیــــر مــــن المهــــام الوظیفیـــة مثــــل معاملــــة المســــتفیدین علــــى أســــاس المعرفــــة 
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، ویعـــزو الباحـــث الموظـــف وقـــت العمـــل فـــي وظیفتـــه أثنـــاء الـــدوام اســـتغاللعـــدم  الشخصـــیة وفـــي
  .طبیعة مجتمع وعینة الدراسةاختالف االختالف إلى 

  

 "  عالقات العمل" تحلیل فقرات مجال  -
  

درجـة الموافقـة قد وصـلت إلـى لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة  Tتم استخدام اختبار 
  ).19(النتائج موضحة في جدول  ،أم ال  6وهي  المتوسطة

  

  )19(جدول 
  " عالقات العمل "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
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 1 0.000* 25.74 85.43 0.96 8.54یلتزم الموظف باللباقة واآلداب عند االتصال برؤسائه في العمل.1

2.
الموظف الود واالحترام عند اختالفه مع یتبع 

 3 0.000* 18.50 81.49 1.13 8.15  .رؤسائه في العمل

 5 0.000* 15.09 80.64 1.33 8.06 .یسهل الموظف طرق العمل لزمالئه.3

4.
یتعامل الموظف مع زمالئه في العمل بمعاملة 

 2 0.000* 25.38 84.47 0.93 8.45  .طیبة

 3 0.000* 15.60 81.49 1.34 8.15  .بعدالةیتعامل الموظف مع زمالئه .5
  0.000* 22.90 82.70 0.96 8.27  جمیع فقرات المجال معاً  

  .α ≥ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 
  

  :ما یلي استخالصیمكن ) 19(من جدول 
االتصــال برؤســائه فــي یلتــزم الموظــف باللباقــة واآلداب عنــد " األولــىللفقــرة المتوســط الحســابي  -

، قیمـة %85.43 أي أن المتوسـط الحسـابي النسـبي) 10الدرجـة الكلیـة مـن ( 8.54ساوي ی"  العمل
بدرجـة  وهذا یعني أن هنـاك موافقـة 0.000تساوي  )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  ،25.74االختبار 

  . من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة كبیرة
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أي أن  8.06ســاوي ی"  ئــهیســهل الموظــف طــرق العمــل لزمال " الثالثــةللفقــرة المتوســط الحســابي  -
ـــــة وأن  ،15.09 ، قیمـــــة االختبـــــار%80.64المتوســـــط الحســـــابي النســـــبي   )Sig(.القیمـــــة االحتمالی

  . من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة بدرجة كبیرة وهذا یعني أن هناك موافقة 0.000تساوي 
، وأن المتوســط الحســابي النســبي 8.27بشــكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي یســاوي  -

لــــذلك  0.000تســــاوي  )Sig(.القیمــــة االحتمالیــــة وأن  ،22.90 ، قیمــــة االختبــــار%82.70یســــاوي 
ممــا یــدل علــى أن ، α ≥ 0.05عنــد مســتوى داللــة  إحصــائیاً  دال " عالقــات العمــل "یعتبــر مجــال 
المجال یختلف جوهریًا عن درجـة الموافقـة المتوسـطة وهـذا یعنـي أن  االستجابة لهذامتوسط درجة 

  .المجال من قبل أفراد العینة على فقرات هذا بدرجة كبیرة هناك موافقة
  

أن المـــوظفین فـــي الكلیـــات یتســـمون بممارســـة عالقـــات طیبـــة  الســـابق یتضـــح مـــن خـــالل الجـــدول
زمالئهــم، وهــذا یــدل علــى درجــة الرقــي فــي المعاملــة عنــد واحتــرام وود فیمــا بیــنهم وبــین رؤســائهم و 

  .الموظفین، ودرجة الوعي العالیة لدیهم في المعاملة
  

أن المـوظفین هـم فـي بیئـة مسـلمة وأنهـم یلتزمـون بقـیم دیـنهم فـي المعاملـة  ذلك إلـى ویعزو الباحث
الكلیـــات لـــه دور رســـمي فـــي تلـــك الالحســـنة مـــع اآلخـــرین كمـــا أن وجـــود مـــا یســـمى بـــالتنظیم غیـــر 

  .إیجابي في تحسین العالقات في العمل
  

فـي عالقـات أعضـاء هیئـة التـدریس مـع  )2011، حمادة وعیاصـرة(واتفقت هذه النتیجة مع دراسة 
لـى أن طبیعـة إسواء الـزمالء أو المسـتفیدین مـن الخـدمات، ویعـزو الباحـث سـبب االتفـاق  اآلخرین
ومكانتهــا فهــي تفــرض نــوع مــن المســئولیة علــى  ترامهــااحوهــي مهنــة راقیــة لهــا  ناألكــادیمییمهنــة 

  .، كما أن هنالك تشابه كبیر لمجتمع وعینة الدراسةصاحبها لیكون ذو عالقة جیدة مع اآلخرین
  

فـي عـدم  )2000أبـو ادریـس، (ودراسـة  )2005العنـزي والعـدیم، ( واختلفت هذه النتیجة مع دراسـة
ویعـــزو الباحـــث ســـبب  عـــامالت مـــع المســـتفیدین،الم معاملـــة المـــوظفین وال فـــي وجـــود عدالـــة فـــي

  .طبیعة مجتمع وعینة الدراسةاختالف  االختالف إلى
  

  " التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة "تحلیل فقرات مجال  -
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت إلـى درجـة الموافقـة  Tتم استخدام اختبار 

  ).20(النتائج موضحة في جدول  ،أم ال 6وهي المتوسطة  
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  )20(جدول 
التحلي بالقیم واألخالق  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  " الحمیدة

 الفقرة م
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 1 0.000* 30.17 87.98 0.90 8.80  .یتصف الموظف باألمانة في العمل  .1
 3 0.000* 25.27 84.68 0.95 8.47 .یتعامل الموظف بصدق مع اآلخرین في العمل  .2
 2 0.000* 27.70 85.27 0.88 8.53  . یقوم الموظف بأداء أعماله بنفسه  .3
 7 0.000* 16.27 80.43 1.22 8.04  .یقوم الموظف بتفویض اآلخرین عند الضرورة  .4

5.  
یحافظ الموظف على أدائه ضمن معاییر الجودة 

 8 0.000* 15.71 78.94 1.17 7.89  .للعمل في الكلیة

6.  
یتمیز الموظف بإقامة شبكة عالقات طیبة مع 

 4 0.000* 21.12 83.01 1.05 8.30  .االخرین داخل العمل

 6 0.000* 17.32 81.70 1.21 8.17  .یتمیز الموظف بروح المسئولیة في تأدیة أعماله  .7

8.  
یحافظ الموظف على هیبة وكرامة الوظیفة في 

 5 0.000* 16.37 82.55 1.34 8.26  .المظهر والسلوك

  0.000* 27.87 83.01 0.80 8.30  جمیع فقرات المجال معاً  
  .α  ≥ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 

  

  :ما یلي یمكن استخالص) 20(من جدول 
الدرجـة ( 8.80سـاوي ی"  یتصـف الموظـف باألمانـة فـي العمـل " األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -

القیمــة وأن 30.17 ، قیمــة االختبــار %87.98 أي أن المتوســط الحســابي النســبي) 10الكلیــة مــن 
العینــة مــن قبــل أفــراد بدرجــة كبیــرة وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة  0.000 تســاوي )Sig(.االحتمالیــة 

  .على هذه الفقرة
  

یحــافظ الموظــف علــى أدائــه ضــمن معــاییر الجــودة للعمــل  " الخامســةللفقــرة المتوســط الحســابي  -
وأن  15.71، قیمـة االختبـار %78.94أي أن المتوسـط الحسـابي النسـبي  7.89ساوي ی"  الكلیةفي 

مــن قبــل أفــراد  بدرجــة كبیــرة وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة 0.000تســاوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیــة 
  .العینة على هذه الفقرة



-89-  
 

، وأن المتوســط الحســابي النســبي 8.30 بشــكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي یســاوي -
لـذلك یعتبـر  0.000 تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  27.87، قیمة االختبار %83.01یساوي 
، ممـا یــدل α ≥ 0.05إحصـائیًا عنــد مسـتوى داللـة  ةدالـ"  التحلـي بـالقیم واألخــالق الحمیـدة " مجـال

على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال یختلـف جوهریـًا عـن درجـة الموافقـة المتوسـطة وهـذا 
  .من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال بدرجة كبیرة یعني أن هناك موافقة

  

یتضح لنا أن الموظفین فـي الكلیـات الخمـس یتحلـون بـالقیم واألخـالق الحمیـدة  السابق من الجدول
فــي العمــل، وهــذا یعطــي مؤشــر إیجــابي علــى وجــود االنضــباط اإلداري فــي مجــال األخــالق والقــیم 
التـي یتصــف بهــا المـوظفین، ممــا یؤكــد علـى عــدم وجــود فسـاد أخالقــي لــدیهم، ویبعـدهم عــن دائــرة 

  .األخالق والقیم التسیب االداري في مسألة
  

أن تعــــالیم الــــدین اإلســــالمي لهــــا دور كبیــــر فــــي تنمیــــة وتقویــــة جانــــب  ذلــــك إلــــى ویعــــزو الباحــــث
األخالق والمعاملة عند الموظفین، كما أن إدارة الكلیات لها دور في اختیـار كـوادر مـن المـوظفین 

المــؤهالت ذوي كفــاءة وأمانــة وصــدق وأخــالق عالیــة، كمــا أن أغلــب المــوظفین هــم مــن أصــحاب 
  .العلمیة والتي قد یكون لها دور في تقویة جانب األخالق والسلوك والمعاملة لدیهم أیضا

  

 Rashid(ودراسـة ) 2007عبـداللطیف، ( ودراسـة) 2012زكـي، (دراسـةهـذه النتـائج مـع  تفقتاو 

Saeed ،2013 ( التـي یمارسـونها المـوظفین  الحمیـدة وجود مستوى عال من األخـالق والقـیمفي
تقــان العمــل وروح المســئولیة لــدیهم وغیرهــا مــن الصــفات  فــي أعمــالهم مثــل ٕ قــیم األمانــة والصــدق وا

واألخالق الحمیدة، ویعزو الباحث سبب االتفاق إلـى طبیعـة البیئـة التـي ینشـأ فیهـا المـوظفین وهـي 
ــــه  بیئــــة إســــالمیة ودور التنشــــئة والتربیــــة اإلســــالمیة ودورهــــا فــــي صــــقل شخصــــیة الفــــرد وزرع  فی

األخالق والقیم الحمیـدة، كمـا أن أغلـب مجتمـع الدراسـة یقـع ضـمن الطبقـة المتعلمـة والمثقفـة وهـي 
  .طبقة المعلمین واألكادیمیین

  

 لألخالقیــــات خروقــــاتفــــي وجــــود  )2005العنــــزي والعــــدیم، (واختلفــــت هــــذه النتیجــــة مــــع دراســــة 
لـى عـدم وجـود رقابـة إویعزو الباحـث سـبب االخـتالف  من الموظفین، كبیرة فئات قبل من اإلداریة

جهـزة الحكومیـة فـي األ فـيلتسـیب الـوظیفي لوالعقـاب  الحفـزصـر افعالة على الموظفین وغیاب عن
 .اختالف مجتمع وعینة الدراسةاالختالف في الدراسة یرجع إلى دولة الكویت، وأیضأ 
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 " النزاهة والشفافیة في العمل "تحلیل فقرات مجال  -
  

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت إلـى درجـة الموافقـة  Tتم استخدام اختبار 
  ).21(النتائج موضحة في جدول  ،أم ال 6وهي المتوسطة  

  

  )21(جدول 
النزاهة والشفافیة في  "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  " العمل
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1. 
 الواجبات أداء أثناء الشبهات مواطن یبتعد الموظف عن

 .الوظیفیة
8.47 1.16 84.68 20.61 *0.000 1 

2. 
یضع الموظف واجباته ومسئولیاته في عمله فوق 

 .مصالحه الشخصیة
7.99 1.28 79.89 15.04 *0.000 6 

 5 0.000* 16.18 80.53 1.23 8.05  .یؤدي الموظف جمیع أعماله بمهنیة كاملة .3
 3 0.000* 17.71 82.02 1.21 8.20 .یعتبر الموظف محل ثقة عند اآلخرین في العمل .4
 7 0.000* 14.64 79.35 1.28 7.94 .الوظیفة بصورة سلیمة یتصف الموظف باستغالله .5
 4 0.000* 16.24 81.60 1.29 8.16 .یمارس الموظف اعماله بنزاهة .6

7. 
یقدم الموظف النصح والمشورة لآلخرین بمهنیة تامة 

 . في العمل
8.26 1.12 82.58 19.41 *0.000 2 

  0.000* 22.68 81.48 0.92 8.15  جمیع فقرات المجال معاً  
  .α  ≥ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 

  

  :یمكن استخالص ما یلي) 21(من جدول 
 الواجبـــات أداء أثنــاء الشــبهات مـــواطن یبتعــد الموظــف عــن " األولـــىللفقــرة المتوســط الحســابي  -

، %84.68 أي أن المتوســـط الحســـابي النســـبي) 10الدرجـــة الكلیـــة مـــن ( 8.47ســـاوي ی"  الوظیفیـــة
 وهـذا یعنـي أن هنـاك موافقـة 0.000 تسـاوي )Sig(.القیمـة االحتمالیـة وأن  20.61 قیمـة االختبـار 

  .من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة بدرجة كبیرة
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"  الوظیفــــة بصــــورة ســــلیمة ســــتغاللهبایتصــــف الموظــــف  " الخامســــةللفقــــرة المتوســــط الحســــابي  -
القیمـــــة وأن  14.64، قیمـــــة االختبـــــار %79.35أي أن المتوســـــط الحســـــابي النســـــبي  7.94ســــاوي ی

مــن قبــل أفــراد العینــة  بدرجــة كبیــرة وهــذا یعنــي أن هنــاك موافقــة 0.000تســاوي  )Sig(.االحتمالیــة 
  .على هذه الفقرة

  

، وأن المتوســط الحســابي النســبي 8.15 بشــكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي یســاوي -
لـذلك یعتبـر  0.000 تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  22.68، قیمة االختبار %81.48یساوي 
، ممـا یـدل علـى α ≥ 0.05إحصـائیًا عنـد مسـتوى داللـة  ةدالـ"  النزاهة والشفافیة في العمل " مجال

أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال یختلف جوهریًا عن درجـة الموافقـة المتوسـطة وهـذا یعنـي 
   .من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال بدرجة كبیرة أن هناك موافقة

  

بــأن المــوظفین یمارســون أعمــالهم بشــفافیة ونزاهــة عالیــة فــي الكلیــات الســابق ویتضــح مــن الجــدول 
الخمــس، ممــا یؤكــد علــى وجــود االنضــباط االداري لــدیهم فــي جزئیــة النزاهــة والشــفافیة فــي العمــل، 

لفسـاد والرشـاوي فـي العمـل، وهـا لـه دور ایجـابي وهذا یؤكد على عدم وجـود تسـیب اداري یتعلـق با
  .ایضا كبیر

  

الثقافة العالیة لدي موظفي تلك الكلیات التي توجه سـلوكهم نحـو األفضـل ذلك إلى  ویعزو الباحث
فــــي العمــــل، كمــــا للجانــــب الــــدیني والتربــــوي واألخالقــــي دور كبیــــر فــــي صــــقل شخصــــیات أولئــــك 

ونزاهـــة عالیـــة، كمـــا أیضــــا وجـــود الرقابـــة وممارســـة دورهــــا المـــوظفین لیمارســـوا أعمـــالهم بشــــفافیة 
  .الرقابي أیضا له دور في إبتعاد الموظفین عن الفساد والشبهات في العمل

  

  واتفقت هذه النتیجة مع دراسة
 )Awais Imam, Abdus Sattar Abbasi  and Saima Muneer     
في جانب األخالق والسلوك ) 2012زكي، (ودراسة  )2007عبد اللطیف، (ودراسة  ) 2013 ،

الجید للموظفین، ویعزو الباحث أن سبب االتفاق یرجع إلى تأثیر التربیة اإلسالمیة ووجود الوازع 
الدیني والذي یمثل الموجه لسلوك الشفافیة والنزاهة والتي تعتبر تلك الصفات من منظومة أخالق 

  .وقیم اإلسالم العظیم
  

 "اري االنضباط اإلد" تحلیل جمیع فقرات  -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت إلـى درجـة الموافقـة  Tتم استخدام اختبار 
  ).22(النتائج موضحة في جدول  .أم ال 6وهي المتوسطة 
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  )22(جدول 
  "االنضباط اإلداري"فقرات لجمیع  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

 البند

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

 

ف 
حرا

االن
اري

معی
ال

بي  
نس

ي ال
ساب
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ط 
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ة ا
قیم

 

یة 
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قیم
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)
Si

g
(.  

یب
ترت

ال
  

االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في 
  .العمل

8.33 0.73 83.34 31.11 *0.000 1 

 4 0.000* 25.20 81.75 0.84 8.17 .الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي
 3 0.000* 22.90 82.70 0.96 8.27 .عالقات العمل

 2 0.000* 27.87 83.01 0.80 8.30 .التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة
 5 0.000* 22.68 81.48 0.92 8.15 .النزاهة والشفافیة في العمل

  0.000* 29.73 82.47 0.73 8.25  االنضباط اإلداري بشكل عام
  .α ≥ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند *          

  

ــــین أن ) 22(جــــدول مــــن  ــــع تب  8.25ســــاوي ی االنضــــباط اإلداريفقــــرات المتوســــط الحســــابي لجمی
وأن  29.73 ، قیمــة االختبــار%82.47 أي أن المتوســط الحســابي النســبي) 10الدرجــة الكلیــة مــن (

مــن قبــل أفــراد  بدرجــة كبیــرة عنــي أن هنــاك موافقــةوهــذا ی 0.000تســاوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیــة 
   .فقرات االنضباط اإلداري بشكل عام العینة على

  

بأنــه یوجــد انضــباط اداري عــالي لــدي المــوظفین فــي جمیــع المجــاالت الســابق یتضــح مــن الجــدول 
علـــى أن المـــوظفین  قـــوي ، ممـــا یعطـــي مؤشـــر إیجـــابيالحكومیـــة المـــذكورة فـــي الكلیـــات الخمـــس

داري لـدي المـوظفین فـي تلـك إعـدم وجـود تسـیب منضبطین في عملهم، وأیضا یعطي داللة علـى 
  .الكلیات

  

كمــا أشـــار ســـابقا الــى وجـــود عــدة أســـباب تجعــل أن مظـــاهر االنضـــباط ذلــك إلـــى  ویعــزو الباحـــث
، وأن تلــك الكلیــات ال تعــاني بشــكل الحكومیــة االداري موجــودة وبشــكل كبیــر فــي الكلیــات الخمــس

  .عام من وجود تسیب اداري لدیها
  " األداء الوظیفي "تحلیل فقرات مجال : ثانیا

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت إلـى درجـة الموافقـة  Tتم استخدام اختبار 
  ).23(النتائج موضحة في جدول  ،أم ال 6وهي المتوسطة  
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  )23(جدول 
  " األداء الوظیفي "لكل فقرة من فقرات مجال  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

  الفقرة م
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1. 
 األهداف تحقیق على الموظف یحرص

 1 0.000* 18.28 81.70 1.15 8.17  .المحددة في الكلیة

2. 
 بالكفاءة األعمال بتأدیة الموظف یقوم

 3 0.000* 18.09 81.17 1.13 8.12  .المطلوبة والفاعلیة

3. 
 الكاملة المعرفة الموظف لدى تتوفر

 6 0.000* 15.75 80.21 1.24 8.02  .یمارسها التي الوظیفة بمتطلبات

 6 0.000* 17.70 80.21 1.11 8.02  .المحدد الوقت في ینجز الموظف مهامه .4

5. 
یستغل الموظف الموارد المتاحة استغالل 

 3 0.000* 19.07 81.17 1.08 8.12  .جید

6. 
 إلنجاز والحماس الرغبة الموظف لدى تتوافر
 10 0.000* 17.30 79.47 1.09 7.95  .أعماله

7. 
 مشاكل حل على بالقدرة الموظف یتمتع
 9 0.000* 17.63 79.68 1.08 7.97  .العمل

 11 0.000* 14.35 77.98 1.21 7.80  .مستمر بشكل ومهاراته أداؤه الموظف یطور .8
 2 0.000* 19.13 81.38 1.08 8.14  .العمل ینسق الموظف مع االخرین النجاز .9

10. 
 تصحیح على الموظف لدى قدرة توجد

 6 0.000* 17.70 80.21 1.11 8.02  .عن العمل الناتجة األخطاء

11. 
 الجیدة التواصل بمهارة الموظف یتمتع

 5 0.000* 18.98 80.74 1.06 8.07  .اآلخرین والتعامل مع

 14 0.000* 8.07 74.26 1.71 7.43  .للموظف واضحة الوظیفي الوصف بطاقة .12

13. 
 فعال بشكل الوظیفي األداء تقییم نظام یحدد
 12 0.000* 10.41 76.49 1.54 7.65  .الموظف لدى القوة والضعف نقاط

14. 
ً  األداء تقییم یتم  علمیة أسس على بناء

 13 0.000* 9.69 74.79 1.48 7.48  .واضحة للجمیع ومعاییر

 15 0.926 0.09 60.21 2.20 6.02  .تمنح اإلدارة الحوافز للموظف المبدع .15
  0.000* 19.62 77.98 0.89 7.80  جمیع فقرات المجال معاً  
  .α  ≥ 0.05مستوى داللة المتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 
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  :یمكن استخالص ما یلي) 23(من جدول 
"  فـي الكلیـة المحـددة األهـداف تحقیـق علـى الموظف یحرص " األولىللفقرة المتوسط الحسابي  -
، قیمـة االختبـار %81.70 أي أن المتوسط الحسـابي النسـبي) 10الدرجة الكلیة من ( 8.17ساوي ی

مـن  بدرجـة كبیـرة وهذا یعنـي أن هنـاك موافقـة 0.000 تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن 18.28 
  .قبل أفراد العینة على هذه الفقرة

 6.02سـاوي ی"  تمنح اإلدارة الحوافز للموظـف المبـدع " الخامسة عشرللفقرة المتوسط الحسابي  -
 )Sig(.القیمــة االحتمالیــة وأن  0.09، قیمــة االختبــار %60.21أي أن المتوســط الحســابي النســبي 

مـن قبـل أفـراد العینـة علـى فقـرات هـذا  بدرجـة متوسـطة وهـذا یعنـي أن هنـاك موافقـة 0.926تساوي 
   .المجال

، وأن المتوســط الحســابي النســبي 7.80 بشــكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي یســاوي -
لـذلك یعتبـر  0.000 تساوي )Sig(.القیمة االحتمالیة وأن  19.62، قیمة االختبار %77.98یساوي 
، ممـا یـدل علـى أن متوسـط α ≥ 0.05إحصـائیًا عنـد مسـتوى داللـة  ةدالـ"  األداء الوظیفي " مجال

درجـة االسـتجابة لهـذا المجــال یختلـف جوهریـًا عــن درجـة الموافقـة المتوســطة وهـذا یعنـي أن هنــاك 
  .من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المجال بدرجة كبیرة موافقة

  

یتمیـزون بـأداء عـالي فـي أعمـالهم یتضـح بـأن المـوظفین فـي الكلیـات الخمـس السـابق مـن الجـدول 
باســـتثناء نظـــرة العـــاملین فـــي الوظـــائف االشـــرافیة حـــول جزئیـــة مـــنح االدارات الحـــوافز للمـــوظفین 

  . المبدعین
  

حـول األداء العـالي لـدي المـوظفین فـي األقسـام المختلفـة فـي الكلیـات الخمـس ذلـك  ویعزو الباحث
یعة عملهم من حیث الواجبـات والمسـئولیات، كمـا الى إنتمائهم ووالئهم وحبهم لعملهم، وفهمهم لطب

وجود هیئات الجودة داخل الكلیـات ووجـود هیئـات الرقابـة أیضـا لـه دور واضـح فـي تحسـین األداء 
  .والعمل

أما فیما یتعلق بضعف توجهات وممارسات االدارات في مـنح الحـوافز للمـوظفین المبـدعین، فیـرى 
واإلجــراءات فــي الحكومــة لهــا دور فــي هــذا الجانــب، وقــد الباحــث بأنــه قــد تكــون القــوانین والــنظم 

  .یكون أیضا تقاعسًا من جانب اإلدارة في تلك الكلیات في منح الحوافز للموظف المبدع
  

 تفـــي أن األداء الـــوظیفي للعـــاملین فـــي الـــوزارا) 2009العجلـــة، (دراســـة واتفقـــت هـــذه النتـــائج مـــع 
یعـزو الباحـث أن االتفـاق فـي النتیجـة یعـود إلـى مقبـول بشـكل عـام، و الحكومیة في قطـاع غـزة أنـه 

أن بیئــة الدراســة واحــدة ویطبــق علیهــا نفــس القــوانین واألنظمــة الحكومیــة، كمــا أیضــأ وجــود الثقافــة 
  .حول قیم العمل واألداء لبیئة الدراسةالمشتركة 
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عنـد  عـاليأداء  مسـتوى فـي وجـود) 2011الصـرایرة، (واتفقت أیضا نتائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة 
الهیئة التدریسـیة فـي الجامعـات األردنیـة الرسـمیة، ویرجـع سـبب االتفـاق الـى أن طبقـة األكـادیمیین 

  .هي ذات مكانة رفیعة وقدوة ومثقفة في المجتمع مما یؤثر على سلوكها وأدائها نحو األفضل
  .حول األداء العالي عند عینة الدراسة) 2012البقمي، (كما واتفقت النتیجة مع دراسة 

  

فـــي ضـــعف األداء وذلـــك یرجـــع الـــى عـــدم ) 2008المـــالكي،  (واختلفـــت هـــذه النتـــائج مـــع دراســـة 
أي بســـبب هـــدر  وكثـــرة غیـــاب المـــوظفین اســتغالل واســـتثمار وقـــت العمـــل فـــي الواجبـــات الوظیفیــة

  .مجتمع وعینة الدراسةبیئة و لوقت العمل، ویعزو الباحث أن سبب االختالف یرجع الى اختالف 
  

  اختبار فرضیات الدراسة: ثالثاً 
 ≥α) 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : الفرضیة الرئیسة األولى

بین االنضباط اإلداري واألداء الوظیفي للعاملین في الكلیات الجامعیة الحكومیة بقطاع غزة 
  .من وجهة نظر العاملین في الوظائف اإلشرافیة

تساوي ) .Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 748.أن معامل االرتباط یساوي ) 24(جدول یبین 
وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة  α ≥ 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

بین االنضباط اإلداري واألداء الوظیفي للعاملین في الكلیات الجامعیة الحكومیة بقطاع إحصائیة 
  .اإلشرافیةغزة من وجهة نظر العاملین في الوظائف 

  

أیضًا من خالل الجدول التالي یتبین بأن هنالك عالقة طردیة قویة بین االنضباط اإلداري 
مستوى االنضباط  ارتفعالحكومیة، حیث أنه كلما واألداء الوظیفي للعاملین في الكلیات الجامعیة 

  .لهم أیضاً  سیرتفع معه األداء الوظیفي عند الموظفین اإلداري
ن ذلــك إذا كـان المـوظفین لـدیهم انضـباط اداري فـي كافـة الجوانـب فـإنـه أذلـك إلـى  ویعـزو الباحـث

االلتـــزام  (وهـــيتبط بـــأدائهم ومســـتواه أیضـــا، واالنضـــباط اإلداري یتكـــون مـــن خمـــس عناصـــر ســـیر 
، عالقـات العمـل، الحفاظ على مقتضیات الواجـب الـوظیفي، باألنظمة والقوانین المحددة في العمل

  .)النزاهة والشفافیة في العمل، التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة
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  ): 24(جدول 
بین االنضباط اإلداري واألداء الوظیفي للعاملین في الكلیات الجامعیة معامل االرتباط 

  الحكومیة 

  معامل بیرسون  الفرضیة
  لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)االحتمالیة

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
)0.05 (α≤  بین االنضباط اإلداري واألداء الوظیفي

للعاملین في الكلیات الجامعیة الحكومیة بقطاع غزة من 
  .اإلشرافیةوجهة نظر العاملین في الوظائف 

.748 *0.000 

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *
  

  :ویتفرع من هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة التالیة
بین االلتزام  ≥α) 0.05(إحصائیة عند مستوى داللة  داللة ارتباطیه ذاتتوجد عالقة  .1

 . باألنظمة والقوانین المحددة في العمل واألداء الوظیفي للعاملین
 

تساوي ) .Sig(القیمة االحتمالیة ، وأن 660.أن معامل االرتباط یساوي ) 25(جدول یبین 
إحصائیة وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة  α≥ 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

  .بین االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العمل واألداء الوظیفي للعاملین
  

االلتـــزام باألنظمـــة أیضـــًا مـــن خـــالل الجـــدول التـــالي یتبـــین بـــأن هنالـــك عالقـــة طردیـــة قویـــة بـــین 
تطبیـــق المـــوظفین  ازداد، حیــث أنـــه كلمــا والقــوانین المحـــددة فــي العمـــل واألداء الــوظیفي للعـــاملین

  .لألنظمة والقوانین المحددة في العمل كلما ارتفع األداء الوظیفي لألفضل
أن الموظــف الــذي یطبـق القــوانین والتعلیمــات سـیكون أدائــه مختلــف عــن ذلــك إلـى  ویعـزو الباحــث

علــى أهمیــة  وهــذا یعطــي داللــة وكامــلالموظــف الــذي یتهــاون أو ال یطبــق األنظمــة بشــكل ســلیم 
ــــة تــــوفر االنضــــباط اإل ــــدي "  االلتــــزام باألنظمــــة والقــــوانین المحــــددة فــــي العمــــل "داري فــــي جزئی ل

  .جاز وتحسین وتطویر األداء لألفضلالموظفین لما له دور إیجابي في اإلن
  

فـــي وجـــود عالقـــة طردیـــه قویـــة بـــین االلتـــزام ، )2012البقمـــي، (واتفقـــت هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة 
قـد یكـون فـي تشـابه مجتمـع الدراسـة مـن حیـث سـبب االتفـاق بأن ویعزو الباحث واألداء الوظیفي، 

أنه یتبع لمؤسسة حكومیة، وال شك بـأن المؤسسـات الحكومیـة بشـكل عـام تسـود فیهـا كثـرة القـوانین 
وتلــك الدراســة أكــدت علــى قــوة  نمطیــة ودوریــة،واألنظمــة والتعلیمــات ویــتم مراقبتهــا تقریبــًا بصــورة 

  .العالقة بین االلتزام واألداء الوظیفي للعاملین
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  .ولم تختلف هذه النتیجة مع أي من الدراسات السابقة التي تم عرضها
  

  ): 25(جدول 
بین االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العمل واألداء الوظیفي معامل االرتباط 

  للعاملین

  معامل بیرسون  الفرضیة
  لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)االحتمالیة

عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة توجد 
)0.05 (α≤  بین االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة

  .في العمل واألداء الوظیفي للعاملین
.660 *0.000 

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *
  

بـین الحفـاظ  ≥α) 0.05(إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة  داللة عالقة ارتباطیه ذاتتوجد  .2
 . على مقتضیات الواجب الوظیفي واألداء الوظیفي للعاملین

 

ـــــاط یســـــاوي ) 26(جـــــدول یبـــــین  ـــــة ، وأن 691.أن معامـــــل االرتب تســـــاوي ) .Sig(القیمـــــة االحتمالی
إحصـائیة وهذا یدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة  α≥ 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

  .بین الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي واألداء الوظیفي للعاملین
  

الحفـاظ علــى مقتضــیات قویــة بــین  طردیـهأیضـًا مــن خـالل الجــدول التــالي یتبـین أن هنالــك عالقــة 
ــــوظیفي ــــوظیفي للعــــاملین الواجــــب ال ــــاتهم واألداء ال ــــذ المــــوظفین لواجب ــــه كلمــــا ازداد تنفی ، حیــــث أن

  .األداء الوظیفي لألفضل ارتفعالوظیفیة في العمل كلما 
  

أهمیـــة حفــاظ الموظـــف علــى واجبـــات الوظیفـــة لمــا لهـــا مــن ارتبـــاط فـــي ذلــك إلـــى  ویعــزو الباحـــث
داء ن األإفـــ داء والنتـــائج المتعلقـــة بالوظیفـــة نفســـها، أمـــا عـــدم قیـــام الموظـــف بواجباتـــه الوظیفیـــةاأل

  .سیكون منحرف عن مساره الصحیح
  

فـــي وجـــود عالقـــة طردیـــه قویـــة بـــین تأدیـــة ) 2011الصـــرایرة، (واتفقـــت هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة 
أعضاء الهیئة التدریسیة في الجامعات األردنیة الرسـمیة لواجبـاتهم ومهـامهم الوظیفیـة وبـین األداء 

أنـه هنالـك تشـابه إلـى حـد كبیـر فـي مجتمـع وعینـة  ویعزو الباحث سبب االتفاق إلىالوظیفي لهم، 
  .الدراسة

  .ولم تختلف هذه النتیجة مع أي من الدراسات السابقة التي تم عرضها
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  ): 26(جدول 
  واألداء الوظیفي للعاملین الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفيبین معامل االرتباط 

  معامل بیرسون  الفرضیة
  لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)االحتمالیة

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
)0.05 (α≤  بین الحفاظ على مقتضیات الواجب

  .الوظیفي واألداء الوظیفي للعاملین
.691 *0.000 

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *
  

بـین عالقـات  ≥α) 0.05(إحصائیة عند مسـتوى داللـة  داللة توجد عالقة ارتباطیه ذات .3
 . العمل واألداء الوظیفي للعاملین

 

ـــــاط یســـــاوي ) 27(جـــــدول یبـــــین  ـــــة ، وأن 512.أن معامـــــل االرتب تســـــاوي ) .Sig(القیمـــــة االحتمالی
إحصـائیة وهذا یدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة  α≥ 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

  .بین عالقات العمل واألداء الوظیفي للعاملین
  

واألداء  عالقـات العمــلأن هنالـك عالقــة طردیـه قویـة بــین بـأیضـًا مـن خــالل الجـدول التـالي یتبــین 
، حیــث أنــه كلمــا كانــت عالقــات العمــل جیــدة مــع اآلخــرین مــن رؤســاء العمــل و الــوظیفي للعــاملین

  .من زمالء ومستفیدین في العمل كلما ارتفع األداء الوظیفي لألفضل
  

وفر عالقات إیجابیة في العمل لها أهمیـة كبیـرة علـى إنجـاز األعمـال أن تذلك إلى  ویعزو الباحث
وعلى األداء بشكل عام، فوجود عالقة سـلبیة سـواء فـي االحتـرام المتبـادل أو التعـاون والتنسـیق أو 
الصــدام بـــین الموظـــف ورئیســـه أو مـــع الـــزمالء ســیؤدي إلـــى نتـــائج عكســـیة علـــى اإلنجـــاز واألداء 

  .فةللمهام في الوظائف المختل
  

للموظـف  فـي جانـب المشـاركة الوظیفیـة ،)Aamir ) ،2008 اتفقت هذه النتیجة مـع دراسـةأیضًا و 
أنـــه هنالــك تشــابه إلــى حــد كبیــر فــي بیئــة ومجتمـــع  ویعــزو الباحــث ســبب االتفــاق إلــى فــي عملــه

  .وعینة الدراسة
  .ولم تختلف هذه النتیجة مع أي من الدراسات السابقة التي تم عرضها
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  ): 27(جدول 
  واألداء الوظیفي للعاملین عالقات العملبین معامل االرتباط 

  معامل بیرسون  الفرضیة
  لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)االحتمالیة

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
)0.05 (α≤  بین عالقات العمل واألداء الوظیفي

  .للعاملین
.512 *0.000 

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *
  

بـین التحلـي  ≥α) 0.05(إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة  داللة توجد عالقة ارتباطیه ذات .4
 . بالقیم واألخالق الحمیدة واألداء الوظیفي للعاملین

 

ـــــاط یســـــاوي ) 28(جـــــدول یبـــــین  ـــــة ، وأن 704.أن معامـــــل االرتب تســـــاوي ) .Sig(القیمـــــة االحتمالی
إحصـائیة وهذا یدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة  α≥ 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

  .بین التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة واألداء الوظیفي للعاملین
  

التحلـــي بــــالقیم أیضـــًا مـــن خـــالل الجـــدول التـــالي یتبـــین بـــأن هنالـــك عالقـــة طردیـــه قویـــة بـــین 
، حیث أنه كلما كان الموظفین یتصفون فـي قـولهم للعاملینواألخالق الحمیدة واألداء الوظیفي 

  .وعملهم بالقیم واألخالق الحمیدة في العمل كلما ارتفع األداء الوظیفي لألفضل
  

أن الموظف الذي توجهه قـیم وأخـالق معینـة سـتؤدي بـه إلـى مسـتوى أداء ذلك إلى  ویعزو الباحث
األهمیــة الكبیــرة لهــذا الجانــب، حیــث تحلــي معــین مــرتبط بتلــك األخــالق والقــیم، وهــذا یؤكــد علــى 

سـیكون  اإلیجابیـة وغیرهـا مـن الصـفات واالحتـرام الموظف بصفات مثل األمانـة والصـدق واإلتقـان
لــه فســیكون  الموظـف عــن تلــك األخـالق انحــرافلهـا الــدور اإلیجـابي علــى األداء فــي العمـل، أمــا 

  .هنتائج عكسیة سلبیة على األداء والعمل وعلى الموظف نفس
  

والتــي توصــلت وجــود عالقــة قویــة بــین ) 2010جبــر وصــنوبر، (واتفقــت هــذه النتیجــة مــع دراســة 
وجـــود معــــاییر  ویعــــزو الباحـــث ســــبب االتفـــاق إلــــى أخالقیـــات اإلدارة الحدیثــــة واألداء المؤسســـي،

  .أخالقیة في بیئة الدراستین یؤمن بها المجتمع وتكون بمثابة ثقافة لمجتمع هذه البیئة
فــي وجــود عالقــة ایجابیــة ) Rashid Saeed ،2013( وأیضــًا اتفقــت هــذه النتیجــة مــع دراســة

قویــة بــین القــیم األخالقیــة والــدلیل األخالقــي وأداء المــوظفین، ویعــزو الباحــث ســبب االتفــاق إلــى 
مجتمـع وعینـة الدراسـة المتمثلـة فـي مـوظفي  الكلیـات والجامعـات والمـدارس و  بیئـة تشابه كبیـر فـي

  .في دولة باكستان اإلسالمیة یةالحكوم



-100-  
 

  .ولم تختلف هذه النتیجة مع أي من الدراسات السابقة التي تم عرضها
  

  ): 28(جدول 
  واألداء الوظیفي للعاملین التحلي بالقیم واألخالق الحمیدةبین معامل االرتباط 

  معامل بیرسون  الفرضیة
  لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)االحتمالیة

إحصائیة عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة
)0.05 (α≤  بین التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة

  .واألداء الوظیفي للعاملین
.704 *0.000 

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *
  
بـین النزاهـة  ≥α) 0.05(إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة  داللة توجد عالقة ارتباطیه ذات .5

   .والشفافیة في العمل واألداء الوظیفي للعاملین
ـــــاط یســـــاوي ) 29(جـــــدول یبـــــین  ـــــة ، وأن 675.أن معامـــــل االرتب تســـــاوي ) .Sig(القیمـــــة االحتمالی
إحصـائیة وهذا یدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة  α≥ 0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

  .واألداء الوظیفي للعاملینبین النزاهة والشفافیة في العمل 
  

بـین النزاهـة والشـفافیة فـي أیضًا من خالل الجدول التالي یتبین بـأن هنالـك عالقـة طردیـه قویـة 
، حیــث أنــه كلمــا كــان المــوظفین یتصــفون فــي قــولهم وعملهــم العمــل واألداء الــوظیفي للعــاملین

  .في العمل كلما ارتفع األداء الوظیفي لألفضلالنزاهة والشفافیة ب
  

أن الوضــوح والنزاهــة والشــفافیة والمهنیــة لهــا أهمیتهــا الكبیــرة فــي العمــل ذلــك إلــى  ویعــزو الباحــث
وانعكــاس ذلــك علــى األداء فتغلیـــب الموظــف لمصــلحة العمــل علـــى مصــالحه الشخصــیة والعمـــل 
بمهنیة والبعد عن األعمال المریبة سـتؤدي بـه إلـى نتـائج إیجابیـة وحقیقیـة فـي األداء واإلنجـاز أمـا 

  .ممارسة العكس فإن ذلك سیؤدي إلى نتائج قد ال تحمد عقباها في العمل
  

 طردیــهوالتــي أوضــحت فیهــا بوجــود عالقــة ، ) 2014الحشــاش، (واتفقــت هــذه النتیجــة مــع دراســة 
مـدیریات التعلـیم لمبدأ الشفافیة في العمل وتأثیره على أداء العـاملین فـي  یرینقویة بین تطبیق المد

إلــى تشــابه بیئــة مجتمــع الدراســة فــي القــوانین  ویعــزو الباحــث ســبب االتفــاق إلــى بمحافظــات غــزة،
الحكومیــة والتعلیمــات وقــوانین الخدمــة المدنیــة الفلســطیني، ووجــود الثقافــة المشــتركة بــین مجتمعــي 

  .الدراستین
  .ولم تختلف هذه النتیجة مع أي من الدراسات السابقة التي تم عرضها
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  ): 29(جدول 
  واألداء الوظیفي للعاملین النزاهة والشفافیة في العملبین اط معامل االرتب

  معامل بیرسون  الفرضیة
  لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)االحتمالیة

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
)0.05 (α≤  بین النزاهة والشفافیة في العمل

  .واألداء الوظیفي للعاملین
.675 *0.000 

  .α ≥ 0.05االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى داللة *
  

في الكلیات  ؤثر االنضباط اإلداري على األداء الوظیفي للعاملینی :الفرضیة الرئیسة الثانیة
  .≥α) 0.05(عند مستوى داللة إحصائیة  الجامعیة الحكومیة بقطاع غزة

  

  :ما یلي ستنتاجایمكن ) 30(في جدول Stepwiseمن نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طریقة 
  

التحلي بالقیم واألخالق ": هي" األداء الوظیفي"رة على المتغیر التابع ثتبین أن المتغیرات المؤ  -
وأن باقي المتغیرات تبین أن تأثیرها  ،"الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي"و، "الحمیدة
  .ضعیف

عدَّل0.571= معامل التحدید  - ُ من % 56.2، وهذا یعني أن 0.562= ، ومعامل التحدید الم
تم تفسیره من خالل العالقة الخطیة والنسبة المتبقیة ) المتغیر التابع( األداء الوظیفيالتغیر في 

  . األداء الوظیفيقد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على % 43.8
  

  تحلیل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار): 30(جدول 
 .Sigالقیمة االحتمالیة   Tقیمة اختبار  معامالت االنحدار المتغیرات المستقلة

 0.490 0.694 0.465  المقدار الثابت
 0.000 4.449 0.478  التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة

 0.000 4.005 0.412 الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي
عدَّل 0.571 =معامل التحدید  ُ  0.562= معامل التحدید الم

  
* 0.412+ التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة *  0.478+  0.465= األداء الوظیفي 

  الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي
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األداء "  التأثیر علىتبین أن المتغیرات المستقلة حسب أهمیتها في ) 30(من خالل جدول 
من ثم الحفاظ على "، و" التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة": هي Tحسب قیمة اختبار "  الوظیفي

  ".مقتضیات الواجب الوظیفي
  

ویعـزو الباحــث إلـى أن مــن أكثــر مـا یــؤثر علـى األداء الــوظیفي فــي أجـزاء االنضــباط اإلداري هــو 
، حیـــث تعتبـــر هـــي المحـــرك للســـلوك والمـــؤثر علـــى األداء مـــن  التحلـــي بـــالقیم واألخـــالق الحمیـــدة

  .أتي بعدها في قوة التأثیر هي الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفيغیرها ثم ی
ً علـى هـذه النتیجـة ضـرورة أن تعمـل إدارات الكلیـات جاهـدة علـى االهتمـام بهـذین العنصـرین  وبناء
المــؤثرین علــى األداء الــوظیفي وهمــا عنصــر التحلــي بــالقیم واألخــالق الحمیــدة و عنصــر الحفــاظ 

الوظیفي، وأن تعـزز اإلدارات وتقـوي ذلـك العنصـرین عنـد المـوظفین، كمـا على مقتضیات الواجب 
  .ضرورة أن یهتم ویعزز الموظفین هذین العنصرین والتطویر لألفضل دائماً 

  

ــتقل األول الـــذي لـــه التـــأثیر القـــوي علـــى األداء الـــوظیفي للعـــاملین وهـــو جـــزء مـــن  فـــالمتغیر المسـ
الق الحمیــدة مــن جانــب المــوظفین یتمثــل فــي صــور التحلــي بــالقیم واألخــاالنضــباط اإلداري وهــو 

كثیرة والتي لها انعكاساتها وأثرهـا القـوي علـى األداء لألفضـل، ومـن هـذه الصـور وأولهـا هـي أمانـة 
الموظف فـي عملـه، حیـث أن الوظیفـة التـي یعمـل بهـا هـي أمانـة أؤتمـن علیهـا، فیجـب أن یحكمـه 

مــام عینیـــه، أمـــا الصـــورة الثانیـــة لتلـــك القـــیم ضــمیره، وأن یـــؤدي جمیـــع مهامـــه ویضـــع مخافـــة اهللا أ
واألخـالق وهــي صــدق الموظـف مــع نفســه ومــع اآلخـرین فــي العمــل، فیجـب أن یبتعــد عــن الكــذب 
والغــش والمراوغــة والخــداع، وأن تكــون لــه مصــداقیة عالیــة فــي أقوالــه وأفعالــه، أمــا الصــورة الثالثــة 

یفیــة بنفســه، وبعــدها صــفة اتقــان العمــل وأن یعمــل واجباتــه الوظ اآلخــرینعــدم التواكــل علــى وهــي 
وهي تعني الجودة، فیجب أن تكون طرق عمله ونتائج األداء صحیحة وتقترب إلـى الدقـة والكمـال 

 اإلمكـان،قدر االمكان، وصفة أخرى العالقـات الطیبـة والتعاونیـة والـود واالحتـرام مـع الجمیـع قـدر 
لوظیفــة والمؤسســة التــي یعمــل بهــا، وذلــك أمــا الصــفة األخیــرة وهــي المحافظــة علــى هیبــة وكرامــة ا

یكـون بشــكله الالئــق وتصــرفاته وأعمالــه داخــل المؤسسـة وخارجهــا، وهــذه الصــفات مجتمعــة مــا إن 
  .للموظف توفرت في الموظف ستكون لها التأثیر القوي على األداء بل وأداء ممیز

  

بعـــد المتغیـــر  المســـتقل الثـــاني الـــذي لـــه التــأثیر القـــوي علـــى األداء الـــوظیفي للعـــاملین أمــا المتغیـــر
الحفـــاظ علـــى مقتضـــیات الواجـــب وهـــو جـــزء مـــن االنضـــباط اإلداري وهـــو  المســـتقل األول الســـابق

مـــن جانــب المـــوظفین یتمثــل فـــي صـــور كثیــرة والتـــي لهــا انعكاســـاتها وأثرهــا القـــوي علـــى  الــوظیفي
فــي ضــوء  بهــا یــؤدي الموظــف جمیــع أعمالــه المكلــفأن  لصــورة األولــى وهــيوا األداء لألفضــل،
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أمـا الصـورة صالحیاته التي منحهـا إیـاه القـانون، وال یتعـدى علـى صـالحیات اآلخـرین فـي العمـل، 
الثانیـــة وهـــي أن یســـتثمر الموظـــف وقتـــه فـــي تأدیـــة مهامـــه وواجباتـــه الوظیفیـــة، وال یهـــدر ســـاعات 

یـــؤدي أمــا الصــورة الثالثــة وهــي أن  فــي أمــور ال تتعلــق بوظیفتــه،العمــل فــي أمــوره الشخصــیة أو 
ـــه بأقصـــى اإلمكانیـــات المتـــوافرة لدیـــه ـــه الموظـــف عمل ، فیجـــب أن ال یتقـــاعس الموظـــف عـــن عمل

ویجـــب أن یســـخر مهاراتـــه ومعرفتـــه وطاقاتـــه فـــي العمـــل وال یعمـــل بالحـــد األدنـــى، فهـــذه وظیفتـــه 
یــؤدي الموظـف األعمـال المكلــف بهـا خــارج وهـي أن أمـا الصـورة الرابعــة ویتقاضـى علیهـا األجــر، 

، فیجـب أنـه یكـون عنـد الموظـف اسـتعداد وتضـحیة مـن الدوام الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمـل
أجـــل مصـــلحة العمـــل حتـــى لـــو تطلـــب منـــه التـــأخر بعـــد نهایـــة الـــدوام، أو أن ینجـــز أعمـــال خـــارج 

یعامــل الموظــف المســتفیدین أن  أمــا الصــور األخــرى فهــي مؤسســته بنــاء علــى أوامــر مــن اإلدارة،
مــن مؤسســته معاملــة الئقــة حســنة وفیهــا احتــرام وبشاشــة، وأن ینجــز طلبــاتهم بكــل مهنیــة ممكنــة، 

وهــذه المتطلبــات مجتمعــة مــا إن وأیضــًا أن یعمــل الموظــف بــروح الفریــق مــع زمــالؤه فــي العمــل، 
  .ز للموظفتوفرت في الموظف ستكون لها التأثیر القوي على األداء بل وأداء ممی

  

أمـــا بالنســـبة لبـــاقي المتغیـــرات المســـتقلة الثالثـــة وهـــي جـــزء مـــن مكونـــات االنضـــباط اإلداري وهـــي 
) النزاهـــة والشــفافیة فــي العمـــلمــل، ، عالقــات العااللتــزام باألنظمــة والقـــوانین المحــددة فــي العمـــل(

   .Stepwise، وذلك حسب نتائج تحلیل اً ضعیف اً فهي لها تأثیر على األداء الوظیفي ولكن تأثیر 
  

أخـــالق العمـــل فـــي أن  )Awais and Abdus  ،2013(واتفقـــت هـــذه النتـــائج مـــع دراســـة 
فـــي كلیـــات الجامعـــات فـــي الباكســـتان ، ویعـــزو  اإلســـالمي تـــؤثر بشـــكل كبیـــر علـــى أداء الموظـــف

  .وعینة الدراسة الباحث االتفاق إلى التشابه الكبیر في مجتمع
  

فــي وجــود تــأثیر قــوي  )Aamir Ali Chughtai، 2008(مــع دراســة  النتیجــةهــذه  واتفقــتكمــا 
الحفـــاظ علـــى " مـــن والمشـــاركة الوظیفیـــة تعتبـــر جـــزء  للمشـــاركة الوظیفیـــة علـــى األداء الـــوظیفي،

ویعــزو الباحــث ســبب االتفــاق إلــى أن هنالــك تشــابه كبیــر  للمــوظفین " مقتضـیات الواجــب الــوظیفي
  .الباكستاندولة جامعة في  53في مجتمع وعینة الدراسة والتي هي أعضاء الهیئة التدریسة لـ 

  

لقـیم  نسـبيفـي وجـود تـأثیر  ) Anil and Paul )   ،2010كما واتفقت هذه النتیجـة مـع دراسـة
  .العمل واألخالق على أداء المهام

  .النتائج مع الدراسات السابقة التي تم عرضها في هذه الدراسةلف هذه ولم تخت
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  ≥α) 0.05(داللـة  مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد :الفرضیة الرئیسـة الثالثـة
االنضـباط  فـي أثـر الجامعیـة الحكومیـة فـي الكلیـات اإلشـرافیةالعـاملین فـي الوظـائف  أراء بـین

فـي بعـض خصـائص العـاملین فـي  خـتالفاال إلـى اإلداري علـى األداء الـوظیفي للعـاملین ترجـع
مكـان (الكلیـة  ،سـنوات الخبـرة ،المؤهـل العلمـي ،العمـر ،الجنس( مثل متغیر اإلشرافیةالوظائف 

  ). الوظیفي المسمى ،)العمل
 

لمعرفـة مــا إذا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة إحصــائیة " لعینتـین مسـتقلتینT  "تـم اسـتخدام اختبـار 
" كـذلك تـم اسـتخدام اختبـار . وهو اختبار معلمي یصلح لمقارنة متوسطي مجموعتین مـن البیانـات

لمعرفــة مـــا إذا كــان هنـــاك فــروق ذات داللـــة إحصــائیة وهـــذا االختبــار معلمـــي " التبــاین األحـــادي 
  .متوسطات أو أكثر 3یصلح لمقارنة 

  :هذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة التالیة ویشتق من
  

العـاملین فـي  أراء بـین  ≥α) 0.05(داللـة  مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد .1
 االنضـباط اإلداري فـي أثـر الجامعیـة الحكومیـة فـي قطـاع غـزة فـي الكلیـات اإلشرافیةالوظائف 

 .الجنسمتغیر تعزى إلى  على األداء الوظیفي للعاملین

 -  T"المقابلـة الختبـار (.Sig)تبین أن القیمـة االحتمالیـة ) 31( الموضحة في جدول من النتائج 
، لجمیـــع المجـــاالت والمجـــاالت مجتمعـــة معـــا 0.05أكبـــر مـــن مســـتوى الداللــة " لعینتــین مســـتقلتین 

ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات تقـــدیرات عینـــة  وبـــذلك یمكـــن اســـتنتاج أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات دالل
  .الجنسالدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

ئف اإلشـرافیة یتبین لنا بأنه لیس هنالك فرق فـي أراء العـاملین فـي الوظـا التالي من نتائج الجدولو 
  .سواء كانوا ذكورًا أم اناثًا في تأثیر االنضباط اإلداري على األداء الوظیفي للعاملین

  

فـــي الوظـــائف اإلشـــرافیة  واحــدة فـــي الجنســـین المســـئولین ونظــرة أن أراءذلـــك إلـــى ویعــزو الباحـــث 
ـــــى حـــــول االنضـــــباط اإلداري و  ـــــره عل ـــــوظیفي للعـــــاملین،األداء أث ـــــة ال ـــــدرجات العلمی  والخبـــــرات فال

االنضــباط بأبعــاد  ومــن ثـم فهــم یتمتعـون بــالخبرة والمعرفـة، بیـنهمفیمــا األكادیمیـة واإلداریــة متقاربـة 
  .ض النظر عن جنسهمغب االداري واألداء الوظیفي

  

والتــي  )2011 ،الصــرایرة(ودراســة  )2011 حمــادات وعیاصــرة،(واتفقــت هــذه النتیجــة مــع دراســة 
عضـاء هیئـة التـدریس أ وأداء توصلت بأنـه ال یوجـد فـروق ذات داللـة احصـائیة فـي تقـدیرات التـزام

  .تشابه مجتمع وعینة الدراسة ویعزو الباحث سبب االتفاق إلى الى متغیر الجنس، ىعز ت
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 والتـــي توصـــلت بأنـــه یوجـــد فـــروق ذات داللـــة، )2012زكـــي، ( واختلفـــت هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة
وذلــك  ة فــي تقــدیرات االنضــباط الســلوكي ألعضــاء هیئــات التــدریس تعــزى لمتغیــر الجــنسإحصــائی

اخــتالف مجتمــع وعینــة الدراســة مــن حیــث  ویعــزو الباحــث ســبب االخــتالف إلــى، لصــالح الــذكور
  .طبیعة الجهة التي تحكم على انضباط الهیئة التدریسیة

  
  الجنس –" لعینتین مستقلتین  -  T" نتائج اختبار): 31(جدول 

 المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

یة   
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
 أنثى ذكر .)

االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة 
 .في العمل

8.36 8.24 0.615 0.540 

الحفاظ على مقتضیات الواجب 
 0.277 1.093- 8.38 8.13 .الوظیفي

 0.657 0.446- 8.36 8.25  .عالقات العمل

 0.564 0.579 8.20 8.32 .واألخالق الحمیدةالتحلي بالقیم 

 0.382 0.878 7.97 8.19 .النزاهة والشفافیة في العمل

 0.900 0.126 8.23 8.25 .االنضباط اإلداري

 0.218 1.241- 8.04 7.74 .األداء الوظیفي

 0.726 0.351- 8.17 8.10 جمیع المجاالت معا
  

 
العـاملین فـي  أراء بـین  ≥α) 0.05(داللـة  مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد .2

االنضـباط اإلداري  فـي أثـر الجامعیـة الحكومیـة فـي قطـاع غـزة فـي الكلیـات اإلشـرافیةالوظـائف 
  .العمر متغیر تعزى إلى على األداء الوظیفي للعاملین

  :یمكن استنتاج ما یلي)  32(الموضحة في جدول من النتائج 
 مــن مســتوى الداللــةأكبــر " التبــاین األحــادي  "المقابلــة الختبــار (.Sig)تبــین أن القیمــة االحتمالیــة 

0.05 ≤ α   وبـذلك یمكـن " األداء الـوظیفي"و ،"الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي "للمجالین
عینـة الدراسـة حـول هـذین توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات ال استنتاج أنه 

  .العمرالمجالین تعزى إلى 
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 أقــل (.Sig)القیمــة االحتمالیــة أمـا بالنســبة لبــاقي المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معــا فقــد تبــین أن 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین  وبــذلك یمكــن اســتنتاج أنــه،  α ≥ 0.05مســتوى الداللــة  مــن

عینــة الدراسـة حــول هـذه المجــاالت والمجـاالت مجتمعــة معـا تعــزى إلـى العمــر متوسـطات تقـدیرات 
  .سنة 50أقل من  -40وذلك لصالح الذین تتراوح أعمارهم تتراوح من 

  

دراك أكبــر مــن الفئــات  ٕ ویعــزو الباحــث بأنــه قــد یكــون لتلــك الفئــة فــي المناصــب االشــرافیة وعــي وا
  .وأیضًا وصولها لسن الرشدوالخبرة العملیة مع تقدم السن بسبب عامل السن  األخرىالعمریة 

  

والتــي توصــلت بأنــه یوجــد فــروق ذات ) 2005العنــزي والعــدیم، (واتفقــت هــذه النتیجــة مــع دراســة 
داللة إحصائیة في ادراك المـوظفین لألخـالق اإلداریـة تعـزى لمتغیـر العمـر، ویعـزو الباحـث سـبب 

  .تمع وعینة الدراسةاالتفاق إلى تشابه كبیر في بیئة ومج
  

والتـي توصـلت بأنـه ال یوجـد فـروق ذات داللـة  ،)2012 البقمـي،(هذه النتیجة مع دراسـة  واختلفت
ویعــزو الباحــث ســبب  وأثــره علــى أدائهــم تعــزى لمتغیــر العمــر، إحصــائیة فــي مــدى التــزام العــاملین

طقـة مكـة المكرمـة، إلى أن تلك الدراسة تناولت مؤسسة حكومیة واحدة وهي جـوازات من االختالف
  .وأیضًا بسبب اختالف طبیعة مجتمع وعینة الدراسة

  

  العمر –" التباین األحادي " اختبار نتائج  ):32(جدول 

 المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

یة   
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(. 

أقل من  -20
 سنة 40

أقل  -40
سنة  50 سنة 50من 

 فأكثر

المحددة في االلتزام باألنظمة والقوانین 
 .العمل

8.16 8.62 8.20 4.491 *0.014 

 0.063 2.845 7.97 8.44 8.04 .الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي

 0.002* 6.975 8.13 8.73 7.98 .عالقات العمل

 0.001* 7.353 8.06 8.69 8.08 .التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة

 0.001* 7.229 7.87 8.60 7.90 .النزاهة والشفافیة في العمل

 0.001* 7.362 8.04 8.61 8.04 .االنضباط اإلداري

 0.071 2.727 7.39 8.04 7.72 .األداء الوظیفي

 0.004* 5.929 7.85 8.44 7.95 جمیع المجاالت معا

  .α ≥ 0.05الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة  *
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العـاملین فـي  أراء بـین ≥α) 0.05(داللـة  مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد .3
االنضـباط اإلداري  فـي أثـر الجامعیـة الحكومیـة فـي قطـاع غـزة فـي الكلیـات اإلشـرافیةالوظـائف 

  .المؤهل العلمي متغیر تعزى إلى األداء الوظیفي للعاملین على

  :یمكن استنتاج ما یلي)  33(الموضحة في جدول من النتائج 
 مــن مســتوى الداللــة أقــل" التبــاین األحــادي  "المقابلــة الختبــار (.Sig)تبــین أن القیمــة االحتمالیــة 

0.05 ≤ α   وبذلك یمكـن اسـتنتاج أنـه توجـد فـروق ذات "  التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة "لمجال
 العلمـيالمؤهـل عینة الدراسة حول هـذا المجـال تعـزى إلـى داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات 

  .مؤهلهم العلمي دكتوراهالذین وذلك لصالح 
  

یعـــزو الباحـــث بأنــــه قـــد تكـــون نظــــرة أصـــحاب المــــؤهالت العلمیـــة مـــن الــــدكتوراه فـــي المناصــــب و 
مــن  أكثــر فــي مجــال المعرفــة التقــدم والتطــور العلمــي وصــولهم الــى بســبب اإلشــرافیة أوســع وأكبــر

االنضــباط اإلداري وأثــره علــى  تقیــیمفــي  أرائهــم، وبالتــالي یــنعكس علــى غیــرهم مــن الفئــات األخــرى
  .األداء الوظیفي للعاملین

 أكبر (.Sig)القیمة االحتمالیة أما بالنسبة لباقي المجاالت والمجاالت مجتمعة معا فقد تبین أن 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین ال وبذلك یمكن استنتاج أنه  0.05مستوى الداللة  من

نة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى المؤهل عیمتوسطات تقدیرات 
     .العلمي

من خالل الجدول تبین أنه ال یوجد فرق في أراء العاملین في الوظائف االشرافیة حول 
االنضباط اإلداري وأثره على األداء الوظیفي للعاملین بسبب اختالف المؤهل العلمي إال باستثناء 

  .توراهفئة مؤهل الدك
  

والتي توصلت بأنه ال یوجـد فـروق ذات داللـة  )2014الحشاش، (هذه النتیجة مع دراسة  ختلفتوا
ــــیم إحصــــائیة فــــي  ــــة وأبعادهــــا لــــدى مــــدیري مــــدیریات التربیــــة والتعل درجــــة تحقــــق الشــــفافیة اإلداری

أن هنالك تشـابه كبیـر فـي بیئـة ومجتمـع وعینـة  رغم، لمتغیر المؤهل العلمي بمحافظات غزة تعزى
  .الدراسة

  

ال یوجـد  إلـى أنـه والتـي توصـلت )2011، اصـرةیحمـادة وع(هـذه النتیجـة مـع دراسـة  ختلفـتكما وا
ـــة إحصـــائیة فـــي  لیـــة كأعضـــاء هیئـــة التـــدریس فـــي  لـــدى االلتـــزام الـــوظیفيدرجـــة فـــروق ذات دالل
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رغـم أن هنالـك تشـابه ، المؤهـل العلمـي لمتغیـر تعـزى نظـرهم الحصن الجامعیة األردنیـة مـن وجهـة
  .كبیر في بیئة ومجتمع وعینة الدراسة

  

  .التي تم عرضها هذه النتیجة مع الدراسات السابقة تتفقولم 
  

  المؤهل العلمي –" التباین األحادي " اختبار نتائج  ):33(جدول 

 المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

یة   
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(. 

  /دبلوم
 دكتوراه ماجستیر بكالوریوس

االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في 
 .العمل

8.12 8.39 8.60 2.882 0.061 

 0.491 0.716 8.33 8.21 8.05 .الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي

 0.326 1.134 8.47 8.34 8.08 .عالقات العمل

 0.040* 3.347 8.53 8.42 8.03 .التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة

 0.138 2.023 8.27 8.30 7.90 .النزاهة والشفافیة في العمل

 0.098 2.383 8.44 8.33 8.04 .االنضباط اإلداري

 0.816 0.204 7.81 7.85 7.72 .األداء الوظیفي

 0.228 1.505 8.26 8.19 7.94 جمیع المجاالت معا

  .α ≥ 0.05الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة  *
  

العـاملین فـي  أراء بـین  ≥α) 0.05(داللـة  مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد .4
االنضـباط اإلداري  فـي أثـر الجامعیـة الحكومیـة فـي قطـاع غـزة فـي الكلیـات اإلشـرافیةالوظـائف 

 .سنوات الخبرة متغیر تعزى إلى على األداء الوظیفي للعاملین

 -  T"المقابلـة الختبـار (.Sig)تبین أن القیمـة االحتمالیـة ) 34( الموضحة في جدول من النتائج 
لجمیـــع المجـــاالت والمجـــاالت مجتمعـــة معـــا  0.05أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة " لعینتـــین مســـتقلتین 

ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات تقـــدیرات عینـــة  وبـــذلك یمكـــن اســـتنتاج أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات دالل
  .سنوات الخبرةالدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى 



-109-  
 

ً كانوا حـدیثي الخدمـة أم مـن  ویعزو الباحث بأن أراء العاملین في المناصب االشرافیة موحدة سواء
  .ال تتأثر بسنوات الخبرة في العملفنظرتهم  امى في الخدمة،القد

  

والتــي توصـلت إلــى أنـه ال یوجــد فــروق ذات  ) )2011الصــرایرة، (واتفقـت هــذه النتیجـة مــع دراسـة 
فــــي الجامعــــات األردنیــــة  األداء الــــوظیفي لــــدى أعضــــاء الهیئــــات التدریســــیةداللــــة إحصــــائیة فــــي 

ســنوات الخبــرة، ویعــزو الباحــث ســبب  لمتغیــرتعــزى  فیهــامــن وجهــة نظــر رؤســاء األقســام  الرســمیة
  .االتفاق إلى أن هنالك تشابه كبیر في مجتمع وعینة الدراسة

  

، والتــي توصــلت بأنــه ال یوجــد فــروق ذات )2012البقمــي، (اتفقــت هــذه النتیجــة مــع دراســة أیضــًا و 
وازات منطقـــة مكـــة للعـــاملین فـــي جـــ داللـــة إحصـــائیة فـــي مـــدى التـــزام العـــاملین وأثـــره علـــى أدائهـــم

ســـبب االتفـــاق إلـــى أن مجتمـــع الدراســـتین  تعـــزى لمتغیـــر ســـنوات الخبـــرة، ویعـــزو الباحـــث المكرمـــة
  .یخضع لمؤسسات الدولة الحكومیة

  

والتــي توصــلت بأنــه یوجــد فــروق ذات ) 2005العنــزي والعــدیم، (واختلفــت هــذه النتیجــة مــع دراســة 
اریــــة تعــــزى لمتغیــــر ســــنوات الخبــــرة، ویعــــزو داللــــة إحصــــائیة فــــي ادراك المــــوظفین لألخــــالق اإلد

  .الباحث سبب االختالف إلى اختالف مجتمع وعینة الدراسة
  

  سنوات الخبرة–"  لعینتین مستقلتین -  T" اختبار نتائج  ):34(جدول       

 المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

یة   
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(. 

أقل من 
 سنوات 10

سنوات  10
 فأكثر

االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في 
 .العمل

8.32 8.35 -0.170 0.865 

 0.187 1.330- 8.29 8.06 .الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي

 0.197 1.299- 8.40 8.14 .عالقات العمل

 0.377 0.888- 8.37 8.23 .التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة

 0.220 1.236- 8.26 8.03 .النزاهة والشفافیة في العمل

 0.267 1.116- 8.33 8.16 .االنضباط اإلداري

 0.707 0.377 7.76 7.83 .األداء الوظیفي

 0.518 0.649- 8.16 8.06 جمیع المجاالت معا
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العـاملین فـي  بـین أراء  ≥α) 0.05(داللـة  مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد .5
االنضـباط اإلداري  فـي أثـر الجامعیـة الحكومیـة فـي قطـاع غـزة فـي الكلیـات اإلشـرافیةالوظـائف 

  ).مكان العمل(الكلیةمتغیر  تعزى إلىعلى األداء الوظیفي للعاملین 

 "المقابلـــة الختبـــار (.Sig)تبـــین أن القیمـــة االحتمالیـــة )  35(الموضـــحة فـــي جـــدول مـــن النتـــائج 
لجمیــع المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معــا  α ≥ 0.05 مــن مســتوى الداللــة أقــل" التبــاین األحــادي 

عینـة الدراسـة وبذلك یمكن اسـتنتاج أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات تقـدیرات 
    یعملــون فــيالــذین وذلــك لصــالح  الكلیــةحــول هــذه المجــاالت والمجــاالت مجتمعــة معــا تعــزى إلــى 

  ."كلیة الدعوة اإلسالمیة " 
  

في الكلیـات الخمـس تقریبـا متقاربـة إال أراء  في الوظائف اإلشرافیة املینویرى الباحث بان أراء الع
العــاملین فــي المناصــب اإلشــرافیة فــي كلیــة الــدعوة اإلســالمیة حیــث نجــد أن أرائهــم تختلــف حــول 

  . االنضباط اإلداري وأثره على األداء الوظیفي للعاملین
  

اإلداري عنــد العــاملین فــي كلیــة الــدعوة ویعــزو الباحــث ذلــك الــى أنــه قــد یكــون مســتوى االنضــباط 
  .اإلسالمیة أكثر من الكلیات األربعة األخرى وذلك بشيء قلیل

  

والتــي توصــلت إلــى أنــه یوجــد فــروق ذات داللــة  ) 2012زكــي،  (واتفقــت هــذه النتیجــة مــع دراســة 
التـــدریس  هیئـــةألعضـــاء  الســـلوكي االنضـــباط حــولاســـتجابات أفـــراد عینـــة الدراســـة  احصــائیة فـــي

وذلـك لصـالح ) مكان العمـل(األخالقیة تعزى لمتغیر الجامعة ضوء القیم  فيالسعودیة  بالجامعات
الجامعات الواقعة في مكان غیر مقدس، ویعـزو الباحـث سـبب االتفـاق إلـى أن هنالـك تشـابه كبیـر 

  .في بیئة ومجتمع وعینة الدراسة
  

لت بأنـه ال یوجـد فـروق ذات داللـة  والتي توص) 2011الصرایرة، (واختلفت هذه النتیجة مع دراسة 
مــن وجهــة نظــر  فــي الجامعــات األردنیــة الرســمیة األداء الــوظیفي لــدى أعضــاء الهیئــات التدریســیة

، ویعــزو الباحــث ســبب االخــتالف إلــى )مكــان العمــل( الجامعــةتعــزى لمتغیــر  رؤســاء األقســام فیهــا
األداء الـــوظیفي للعـــاملین دون التطـــرق  مســـتوى أن تلـــك الدراســـة فقـــط تناولـــت فـــي التركیـــز علـــى

  .وأثره على األداء الوظیفي لمتغیر االنضباط االداري
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  ) مكان العمل ( الكلیة –" التباین األحادي" اختبار نتائج  ):35(جدول 

 المجال

  المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قیم
یة   

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(. 

مجتمع 
 األقصى

فلسطین 
 التقنیة

الدعوة 
 اإلسالمیة

الجامعیة 
للعلوم 

 والتكنولوجیا

فلسطین 
 للتمریض

االلتزام باألنظمة والقوانین 
 .المحددة في العمل

8.28 8.66 8.77 7.82 8.49 5.755 *0.000 

الحفاظ على مقتضیات 
 .الواجب الوظیفي

8.00 8.51 8.67 7.74 8.37 4.263 *0.003 

 0.000* 7.687 8.59 7.43 8.84 8.49 8.31 .عالقات العمل

التحلي بالقیم واألخالق 
 .الحمیدة

8.20 8.51 8.80 7.71 8.63 6.613 *0.000 

 0.000* 7.603 8.49 7.41 8.73 8.48 8.06 .النزاهة والشفافیة في العمل

 0.000* 8.456 8.51 7.65 8.76 8.54 8.16 .االنضباط اإلداري

 0.003* 4.289 7.76 7.77 8.56 7.77 7.47 .األداء الوظیفي

 0.000* 6.052 8.29 7.68 8.70 8.31 7.96 جمیع المجاالت معا

  .α ≥ 0.05الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة  *
  

العـاملین فـي  أراء بـین  ≥α) 0.05(داللـة  مسـتوى عنـد إحصـائیة داللـة ذات فـروق توجـد .6
 االنضـباط اإلداري و فـي أثـر الجامعیة الحكومیة في قطاع غزة في الكلیات اإلشرافیةالوظائف 

 .المسمى الوظیفيمتغیر تعزى إلى  على األداء الوظیفي للعاملین

  :یمكن استنتاج ما یلي) 36( الموضحة في جدول من النتائج 
 مــن مســتوى الداللــة أقــل" التبــاین األحــادي  "المقابلــة الختبــار (.Sig)تبــین أن القیمــة االحتمالیــة 

0.05 ≤ α   الحفـــاظ علـــى مقتضـــیات  ،االلتـــزام باألنظمـــة والقــوانین المحـــددة فـــي العمــل "للمجــالین
وبـــذلك یمكــن اســتنتاج أنـــه توجــد فــروق ذات داللـــة إحصــائیة بــین متوســـطات "  الواجــب الــوظیفي

الـــذین ح وذلـــك لصـــال المســـمى الـــوظیفيعینـــة الدراســـة حـــول هـــذین المجـــالین تعـــزى إلـــى تقـــدیرات 
  . مسماهم الوظیفي رئیس قسم أكادیمي

  

یعــزو الباحــث بأنــه قــد تكــون نظــرة المســئولین األكــادیمیین وأرائهــم أدق حــول االنضــباط اإلداري و 
االلتــزام باألنظمــة والقــوانین المحــددة فــي  "وأثــره علــى األداء الــوظیفي للعــاملین وذلــك فــي جزئیتــي 

، وذلــك عــن غیــرهم مــن المناصــب اإلشــرافیة "الــوظیفيالحفــاظ علــى مقتضــیات الواجــب "و ،"العمــل
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یمكــن قیــاس أدائهــم بشــكل أوضــح وأدق لــذلك نــرى أن  ناألخــرى وذلــك بــأن المــوظفین األكــادیمیی
تقیــیم رئــیس القســم األكــادیمي لموظفیــه فــي القســم أدق وأوضــح مــن غیــره مــن المناصــب االشــرافیة 

  .األخرى
  

 أكبـر (.Sig)القیمـة االحتمالیـة جتمعـة معـا فقـد تبـین أن أما بالنسبة لباقي المجـاالت والمجـاالت م
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین ال وبـــذلك یمكـــن اســـتنتاج أنـــه  0.05مســـتوى الداللـــة  مـــن

عینة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعـة معـا تعـزى إلـى المسـمى متوسطات تقدیرات 
  .الوظیفي

  
  

توجـد فـروق ذات داللـة والتـي توصـلت إلـى أنـه ) 2014الحشـاش، ( هذه النتیجة مع دراسة واتفقت
العــاملین فــي مــدیریات التربیــة  لدرجــة أداء تقــدیرات أفــراد عینــة الدراســةإحصــائیة بــین متوســطات 
ویعـــزو ، "رئـــیس قســـم  " لصـــالح وذلـــكتعـــزى لمتغیـــر المســـمى الـــوظیفي  والتعلـــیم بمحافظـــات غـــزة

راســة واحــدة وأیضــَا تخضــع مؤسســات تلــك الدراســة إلــى أن بیئــة مجتمــع الد االتفــاقالباحــث ســبب 
  .في قطاع غزة، ومع وجود قوانین ونظم موحدة، وقانون خدمة مدنیة موحد أیضاً  الحكومة

  

، والتـي توصـلت بأنـه ال یوجـد فـروق ذات داللـة )2012البقمـي، (واختلفت هذه النتیجة مع دراسـة 
أدائهــم للعــاملین فــي جــوازات منطقــة مكــة المكرمــة إحصــائیة فــي مــدى التــزام العــاملین وأثــره علــى 

تعزى لمتغیر رتبة الضباط ورتبة األفراد، وهـذه رتـب عسـكریة والرتـب یقابلهـا فـي الوظـائف المدنیـة 
المســمى الــوظیفي ویعــزو الباحــث ســبب االخــتالف الــى االخــتالف فــي مجتمــع وعینــة الدراســة مــن 

وأیضــــًا لــــم تجــــرى الدراســــة علــــى عــــدة حیــــث أن تلــــك الدراســــة أجریــــت علــــى مؤسســــة عســــكریة  
  .مؤسسات
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  المسمى الوظیفي –" التباین األحادي " اختبار نتائج  ):36(جدول 

 المجال

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

یة   
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
Si

g
(. 

  /عمید
نائب 
 عمید

رئیس قسم 
 أكادیمي

رئیس قسم 
 إداري

رئیس 
  شعبة

غیر 
  ذلك

االلتزام باألنظمة 
والقوانین المحددة 

في العمل

8.43 8.63 8.13 8.33 8.04 2.579 *0.043 

الحفاظ على 
مقتضیات الواجب 

8.25 8.52 7.98 8.24 7.72 3.006 *0.022 

 0.308 1.220 8.34 8.38 7.97 8.39 8.58 .عالقات العمل

التحلي بالقیم 
 .واألخالق الحمیدة

8.58 8.54 8.01 8.14 8.25 2.231 0.072 

النزاهة والشفافیة 
 .في العمل

8.25 8.42 7.87 8.19 8.03 1.464 0.220 

 0.060 2.350 8.06 8.25 8.00 8.51 8.41 .االنضباط اإلداري

 0.568 0.739 7.79 7.96 7.60 7.97 7.74 .األداء الوظیفي

 0.135 1.802 7.98 8.16 7.88 8.35 8.21 جمیع المجاالت معا
  .α ≥ 0.05الفرق بین المتوسطات دال إحصائیًا عند مستوى داللة  *      
  

  :خالصة
الفصل بتحلیل نتائج التحلیل االحصائي لفقرات أداة الدراسة وهي قام الباحث في هذا 

ثم قام بتفسیرها بالترتیب حسب كل قسم وكل مجال، وربط هذه النتائج والتفسیرات ) االستبانه(
ناحیة اتفاق النتائج أو اختالفها، ثم تلى بعدها تحلیل فرضیات الدراسة بالدراسات السابقة من 

وتفسیر نتائجها وربط النتائج مع الدراسات السابقة من حیث االتفاق واالختالف، وناقش 
الباحث أثر المتغیرات المستقلة على المتغیر التابع أیضًا وربط ذلك بالدراسات السابقة، ثم تم 

راء المبحوثین طبقًا للمتغیرات الشخصیة وربطها أیضًا مع الدراسات مناقشة الفروفات في أ
  .السابقة
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  الفصل السادس
  

  نتائج وتوصيات الدراسة
      

  
  
  
  
 نتائج الدراسة 

 توصيات الدراسة 

 دراسات مقرتحة 
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 ً   نتائـــج الدراســـة : أوال
  

هــذه الدراســة الــى معرفــة أثــر االنضــباط االداري علــى األداء الــوظیفي للعــاملین فــي  هــدفت      
الكلیــات الجامعیــة الحكومیــة بقطــاع غــزة وذلــك مــن وجهــة نظــر ذوي الوظــائف اإلشــرافیة فــي تلــك 

  -:الكلیات، وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالیة 
  

ضـــــباط اإلداري واألداء الـــــوظیفي ن هنالـــــك عالقـــــة قویــــة بـــــین مظـــــاهر االنأالدراســـــة  ثبتــــتأ .1
 %.74.8بنسبة  في قطاع غزة للعاملین في الكلیات الجامعیة الحكومیة الخمس

االنضـباط االداري علـى األداء الـوظیفي  عناصرأظهرت الدراسة بأن هنالك أثر قوي لبعض  .2
التحلـي بـالقیم واألخـالق " ، وهـي فـي قطـاع غـزةالخمـس  للعاملین فـي الكلیـات الجامعیـة الحكومیـة

أمـــا بـــاقي المظـــاهر فقـــد كـــان تأثیرهـــا  ،" الحفـــاظ علـــى مقتضـــیات الواجـــب الـــوظیفي" و "الحمیـــدة 
 .داء الوظیفي للعاملینضعیف على األ

فــي  داري فــي الكلیــات الجامعیــة الحكومیــة الخمــسالدراســة بــأن مســتوى االنضــباط اإل بینــت .3
 .%82.47وهو  كان مرتفعاً  قطاع غزة

 الحكومیــــة الجامعیــــة الدراســــة بأنـــه ال یوجــــد هنالـــك تســــیب إداري فـــي جمیــــع الكلیـــات أثبتـــت .4
 .في قطاع غزة الخمس

بــین الكلیــات الخمــس، وقــد كــان  داري كــان متفاوتــاَ الدراســة بــأن مســتوى االنضــباط اإل أشــارت .5
، أمـــــا الكلیـــــة الجامعیـــــة للعلـــــوم 8.70علـــــى مســـــتوى انضـــــباط وهـــــو ألكلیـــــة الـــــدعوة االســـــالمیة 

 -، أمــا كلیــة فلســطین التقنیــة7.68أقــل مســتوى وهــو  مســتواها الخــامس وهــي كنولوجیــا فكانــتتوال
، وكلیــة فلســطین للتمــریض كـــان 8.31فكانــت ترتیبهــا الثــاني ومســتوى االنضــباط هــو   حدیــر الــبل

  . 7.96، أما كلیة مجتمع األقصى فكان مستواها الرابع وهو 8.29مستواها الثالث وهو 
 مجــال   داري فــي الكلیــات الخمــس كــانإمســتوى انضــباط  وأول بــأن أعلــىكمــا بینــت الدراســة  .6
التحلـي بـالقیم واألخـالق "، والثـاني هـو %83.34ونسـبته " االلتـزام باألنظمـة والقـوانین فـي العمـل" 

   ، أمــا الرابــع فهــو%82.70ونســبته " عالقــات العمــل "، والثالــث هــو %83.01ونســبته " الحمیــدة
خــر المسـتوى الخــامس وهـو أ، أمــا %81.75ونسـبته " الحفـاظ علـى مقتضــیات الواجـب الــوظیفي" 

 %.81.48ونسبته " النزاهة والشفافیة في العمل"مستوى فكان 
ونسـبته  اً الدراسة أن مستوى األداء الوظیفي للعاملین في الكلیات الخمـس كـان عالیـ أوضحت .7

77.98%. 
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تمــــارس مــــنح الحــــوافز للمــــوظفین المبــــدعین بشــــكل  الخمــــس أظهــــرت الدراســــة بــــأن الكلیــــات .8
 .%60.21ضعیف وذلك بنسبة 

 فـــي أراء المبحـــوثین فـــي الوظـــائفذات داللـــة إحصـــائیة وجـــد فـــروق تأثبتـــت الدراســـة بأنـــه ال  .9
في للعــاملین داء الــوظیفــي الكلیــات الخمــس مــن ناحیــة أثــر االنضــباط اإلداري علــى األاإلشــرافیة، 

 .)الجنس، سنوات الخبرة ( الى المتغیرات الشخصیة التالیة  في األقسام المختلفة، تعزى
أثبتــــت الدراســــة بأنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة فــــي أراء المبحــــوثین فــــي الوظــــائف  .10

إلشــرافیة، فــي الكلیــات الخمــس مــن ناحیــة أثــر االنضــباط اإلداري علــى األداء الــوظیفي للعــاملین ا
مكـان (الكلیـةالعمـر، المؤهـل العلمـي، المسـمى الوظیفـة، ( في األقسام المختلفة، تعـزى الـى متغیـر 

  .) )العمل
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 ً   ة ــات الدراســتوصي: ثانيا
  

ً على النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، فإن الباحث یوصي بما یلي   -:بناء
  

 ىنضــباط االداري لــداال جمیــع عناصــرأن تأخــذ الكلیــات دورهــا فــي تعزیــز بــ یوصــي الباحــث .1
الحفـــاظ  "و التحلـــي بــالقیم واألخـــالق الحمیـــدة" والتركیـــز اإلضــافي علـــى عنصـــري  العــاملین فیهـــا،

أنظمــة الثــواب تطبیــق تطــویر و التوعیــة والتثقیــف و مــن خــالل  " علــى مقتضــیات الواجــب الــوظیفي
 .المختلفة الرقابةوسائل والعقاب، و 

ــــذاتي لــــد .2 ــــة الذاتیــــة ا ىتفعیــــل دور االنضــــباط ال ــــة لعــــاملین، والرقاب ، مــــن خــــالل التوعی أیضــــًا
 .والتثقیف وورش العمل والتدریب

 .ضرورة أن توجه إدارة الكلیات الموظفین إلى تطبیق تعلیمات وقواعد العمل بشكل أكبر .3
علـى المـوظفین اسـتثمار وقـتهم فـي تأدیـة المهـام الوظیفیـة بشـكل أفضـل،  یوصي الباحث بأن .4

 .أهمیة وقت العمل واستغالله في الوظیفةوهنا دور نشر ثقافة 
علــــى  ویفضــــل، یحــــافظ الموظــــف علــــى أدائــــه ضــــمن معــــاییر الجــــودة للعمــــل فــــي الكلیــــةأن  .5

الموظفین أن یكون أدائهم قدر االمكـان ضـمن معـاییر الجـودة، وهنـا یبـرز دور مسـئولیة الموظـف 
ومسـئولیة دوائــر الجـودة فــي تلـك الكلیــات، وأیضـا دور دوائــر الرقابـة اتجــاه متابعـة الجــودة والتأكیــد 

 .علیها
ذا التأكیـــد علـــى المـــوظفین فـــي مســـألة وضـــع مصـــلحة العمـــل فـــوق المصـــالح الشخصـــیة، وهـــ .6

بـدوره یتطلـب نشــر ثقافـة مصـلحة العمــل أوًال باإلضـافة لـدور اإلدارة فــي اإلرشـاد والتوجیـه، وأیضــًا 
 .دور الرقابة في المتابعة

ثـارة وتقویــة الرغبــة إدارات الكلیـات المنــاخ المناسـب والظــروف لتعمـل علــى إضـرورة أن تــوفر  .7
 .عمالهم بصورة أفضلأنجاز والحماس لدي الموظفین إل

علـى حـل مشـاكل العمـل  العملیة رات تدریبیة للموظفین لتمكینهم وتقویة جانب القدرةتوفیر دو  .8
 .التي تواجههم قدر االمكان

حــث المــوظفین علــى تطــویر األداء والمهــارات بشــكل مســتمر، ویــتم ذلــك مــن خــالل التــدریب  .9
 .المستمر للموظفین وأیضا ورش العمل

ن تـوفر وتوضـح بطاقـات الوصـف الـوظیفي للمـوظفین، لمـا لـه دور أدارة الكلیـات إ یرجى من .10
 .داءیجابي على األإ
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ضــرورة أن تعمــل إدارة الكلیــات علــى تــوفیر وتوضــیح نتــائج تقیــیم األداء الخــاص بــالموظفین  .11
 .وخاصة في جزئیة نقاط القوة والضعف، وذلك حتى تكون األمور واضحة للموظف

ً علـــى أســـس علمیـــة ومعـــاییر واضـــحة الكلیـــات إتبـــاع نظـــم ت یرجـــى مـــن إدارة .12 قیـــیم األداء بنـــاء
 .للجمیع وبشكل أفضل

ن تمـارس الكلیـات دورهـا فـي تقـدیر المـوظفین أ یرجىتطویر نظم الحوافز في الكلیات، حیث  .13
 .بداعالمبدعین ومنحهم الحوافز على اإل

 

 ً   دراســات مقرتحــة: ثالثا
  

  :تلك الدراسة، فإن الباحث یقترح إجراء الدراسات التالیة وأوصت به في ضوء ما توصلت الیه
  

أثــر االنضــباط االداري علــى أداء المــوظفین األكــادیمیین فــي الكلیــات " إجــراء دراســة بعنــوان  .1
 ".الجامعیة الحكومیة یقاع غزة 

أثـــر االنضـــباط االداري علـــى أداء المـــوظفین اإلداریـــین فـــي الكلیـــات " إجـــراء دراســـة بعنـــوان  .2
 ".الجامعیة الحكومیة یقاع غزة 

 ."أسباب االنضباط اإلداري في الكلیات الجامعیة الحكومیة بقطاع غزة"دراسة بعنوان إجراء  .3
 ".أسباب االنضباط اإلداري في الوزارات الحكومیة بقطاع غزة " إجراء دراسة بعنوان  .4
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  - :قائمة املراجع 
  

  الكتب العربية : أوال 
  

                    القرآن الكریم -
، دار، 9، جــــزء "لســـان العــــرب " ، )1964(ابـــن منظــــور، جمـــال الــــدین محمــــد بـــن مكــــرم،  -

                  .یروتصادر ب
ة أبنـاء المنهجیـة لبنـاء االسـتبیان، الطبعـة الثانیـة، مطبعـ، القواعد )2010(جرجاوي، زیاد، ال -

                .الجراح، فلسطین
زهــــران  ، الســــلوك التنظیمــــي وســــلوك األفــــراد فــــي المنظمــــات، دار)1997(حــــریم، حســــین،  -

                  .للنشر والتوزیع
    ق للنشر، األردن، عمان، مناهج البحث العلمي، مؤسسة الورا)2006(حمداني، موفق، ال -
    .ریة، جامعة القدس المفتوحة، إدارة القوى البش)2008(عبدالباري وأخرون،  درة، -
  .روان المطبوعات الجامعیة، الجزائ، أصول التربیة والتعلیم، دی)1982(رابح، تركي،  -
    .، السلوك في المنظمات، الدار الجامعیة، اإلسكندریة)2001(راویة، حسن،  -
    .دار مجالوي للنشر، عمان د، إدارة األفرا)1998(زویلف، مهدي حسن،  -
    .للنشر والتوزیع، عمان ، أخالقیات العمل، دار المسیرة)2009(سكارنة، بالل خلف، ال -
    .داري، دار وائل، عمان، األردن، الفساد اإل)2011(سكارنة، بالل خلف، ال -
للنشــر والتوزیـــع،  ، إدارة المـــوارد البشــریة، دار الشــروق)2007(شــاویش، مصــطفى نجیــب،  -

                  .عمان
ــــاح، محمــــد ســــمیر،  - ــــد الفت ــــو للنشــــر، )2011(عب ــــوظیفي، دار ان ــــنفس والســــلوك ال ــــم ال ، عل

                    .القاهرة
 -، البحــــث العلمــــي)2001(كایـــد، ، وعبـــد الحــــق، عبــــد الــــرحمن، عبیـــدات، ذوقــــان وعـــدس -

        .لفكر للنشر والتوزیع، عمانمفهومه وأدواته وأسالیبه، دار ا
    .، دار الكتاب الجامعي، صنعاء، إدارة الموارد البشریة)2012(عریقي، منصور محمد، ال -
ر جــــودة األداء ؟، واجبــــات الموظـــف العـــام ودورهــــا فـــي تطـــو)م2012(فـــرا، یحیـــى نـــافع، ال -

          .عام الفلسطیني، فلسطین، غزةاإلداري في القطاع ال
    .یاضلعبیكان للنشر، الر ، إدارة الموارد البشریة، ا)2008(قحطاني، محمد بن دلیم، ال -
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    .م2011، كردي، علي، اإلدارة والقیادة، وادي النیل للتنمیة البشریة، القاهرةال -
    .األكادیمیة العربیة، الدنمارك، ، القانون االداري،)2008(لیلو، مازن راضي،  -
رؤیــــة مســــتقبلیة، الــــدار الجامعیــــة للطبــــع  -، إدارة المــــوارد البشــــریة)2001(محمــــد، راویــــة،  -

   .اهرةالنشر والتوزیع، القو 
       

 

  الرسائل العلمية: ثانيا 
  

  

األجهــزة  فــي الــوظیفي والتســیب اإلداریــة الممارســات"  ،)2000( أبــو ادریــس، محمــد العــزازي، -
 .1، العدد23مجلة البحوث التجاریة، المجلد ، "تطبیقیة دراسة المحلیة،

التقنیـة فـي عوامل اإلخالل الـوظیفي فـي الكلیـات " ، )2010(أبو عمرة، حسن محیسن حسن،  -
    .غزة، رسالة ماجستیر، فلسطین - ، رسالة ماجستیر، الجامعة االسالمیة"قطاع غزة 

معوقــات تقیــیم أداء العــاملین فــي الجامعــات الفلســطینیة " ، )2007(أبوماضــي، خالــد ماضــي،  -
        .غزة، فلسطین -عة االسالمیة ، رسالة ماجستیر، الجام"وسبل عالجها 

تصــور مقتــرح لتفعیــل معــاییر االنضــباط وجــودة االداء لــدي "، )2012(بــدر، رأفــت اســماعیل،  -
ــــیم مــــن منظــــور اســــالمي ــــة فــــي قطــــاع التعل رســــالة ، جامعــــة ام القــــرى بالســــعودیة، "القــــوى العامل

              .، السعودیةماجستیر
االلتــــزام التنظیمــــي وعالقتــــه بــــاألداء الــــوظیفي للعــــاملین بجــــوازات " ، )2012(بقمــــي، ســــعد، ال -

            .السعودیة مكة، ، رسالة ماجستیر،"المكرمةمنطقة مكة 
األخالقیـــات اإلداریـــة وأثرهـــا فـــي " ، )2010( جبـــر وصـــنوبر، عرفـــات جبـــر وداوود صـــنوبر،  -

      .نجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، بحث منشور، جامعة ال"األداء المؤسسي
، "الـوظیفي  قیاس تـأثیر ضـغوط العمـل فـي مسـتوى األداء"  ، ) 2012(حسین، سحراء انور،  -

     .قني المنصور، بغداد، العراقرسالة ماجستیر، المعهد الت
 درجـة تحقـق الشـفافیة اإلداریـة لـدى مـدیري مـدیریات التربیـة" ، )2014(الحشاش، خالـد سـعد،  -

-رسالة ماجستیر، الجامعة االسـالمیة  ،"العاملین فیها والتعلیم بمحافظات غزة وعالقتها بأداء
    .فلسطین غزة، غزة،

درجـة االلتـزام الـوظیفي لـدى "، )2011(حمادات وعیاصرة، محمد حمادات و محمـد عیاصـرة،  -
، بحـث منشـور، كلیـة "أعضاء هیئة التدریس في كلیة الحصن الجامعیة األردنیة من وجهة نظـرهم

              .اربد الجامعیة، البلقاء، األردن
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یئــــة التــــدریس فــــي االنضــــباط الســــلوكي ألعضـــاء ه" ، )2012(زكـــي، خدیجــــة بنــــت محمـــود،  -
دراسـة تطبیقیـة (الجامعات السعودیة في ضوء القیم األخالقیـة اإلسـالمیة مـن وجهـة نظـر طالبهـم 

 جامعة ام القرى،  مكة، السعودیة، رسالة ماجستیر، ) "على جامعتي طیبة والطائف
رســـالة ، "محـــددات الرضـــا الـــوظیفي وأثرهـــا علـــى أداء المـــوظفین" ، )2013(ســـامیة، زویـــش،  -

          .البویرة، الجزائر -حاج جامعة اكلي محند اولماجستیر، 
األداء الوظیفي لـدى أعضـاء الهیئـات التدریسـیة : بعنوان " ، )2011(  صرایرة، خالد أحمد، ال -

، رسـالة ماجســتیر، جامعــة "فـي الجامعــات األردنیـة الرســمیة مــن وجهـة نظــر رؤسـاء األقســام فیهــا 
              . مؤتة، األردن

دور التعلـیم العـالي فـي تعزیـز الهویـة الفلسـطینیة وأثـره " ، )2010(الرحمن، برهان حافظ، عبد  -
، رســــالة ماجســــتیر، جامعــــة النجــــاح "علــــى التنمیــــة السیاســــیة مــــن وجهــــة نظــــر الطلبــــة والعــــاملین

              .الوطنیة، نابلس
لفســـاد أثــر األخالقیـــات الوظیفیــة فــي تقلیـــل فــرص ا" ، )2007( اللطیــف، أســـار فخــري،  عبــد -

    .، بحث منشور، البنك المركزي العراقي، بغداد، العراق"اإلداري في الوظائف الحكومیة 
اإلبـداع اإلداري وعالقتــه بـاألداء الــوظیفي لمــدیري " ، ) 2009(عجلـة، توفیــق عطیـة توفیــق، ال -

-، رســالة ماجســتیر، الجامعــة االســالمیة "دراســة تطبیقیــة علــى وزارات قطــاع غــزة "القطــاع العــام 
              .غزة، فلسطین

أثــر الثقافــة التنظیمیــة علــى مســتوى االداء التنظیمــي " ، )2008(عكاشــة، أســعد احمــد محمــد،  -
          .غزة، فلسطین -، رسالة ماجستیر ، الجامعة االسالمیة"

 الــوظیفي للمســلك المــوظفین إدراك"  ،)2005( العنــزي، عــوض خلــف، والعــدیم، عقــوب رشــید، -
 .جامعة الكویت، الكویت، "واألخالقیات المهنیة

أخالقیــــات العمــــل اإلداري لــــدى مــــدیرات المــــدارس "، )2009(غامــــدي، رحمــــة بنــــت محمــــد، ال -
، جامعــة "الثانویــة وعالقتهــا بالرضــا الــوظیفي والــوالء التنظیمــي للمعلمــات بمنطقــة الباحــة التعلیمیــة

          .أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة، السعودیة
، جامعـــة "العوامـــل المـــؤثرة فـــي االنضـــباط الـــوظیفي" ، )2001(احمـــد،  مـــالكي، هاشـــم حامـــدال -

            .الملك عبدالعزیز بالسعودیة، رسالة ماجستیر، السعودیة
العالقـة بـین العوامـل الشخصـیة والوظیفیـة ومـدى التـزام "، )2007(مجالي، ولید علـي دیـاب، ال -

جامعــة عمــان ، جســتیر غیــر منشــورةرســالة ما، "العــاملین بالــدوام الرســمي فــي أمانــة عمــان الكبــرى
     .العربیة للدراسات العلیا، األردن
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  الدوريات: ثالثا 
  

الممارســـات اإلداریـــة والتســـیب الـــوظیفي فـــي "، )2001(أبـــو إدریـــس، محمـــد العـــزازي،  -
    .1، العدد23تجاریة، المجلد ، مجلة البحوث ال"دراسة تطبیقیة -األجهزة المحلیة

ــــد محمــــود،  - ســــبل تعزیــــز أخالقیــــات العمــــل فــــي القطــــاع العــــام " ،)2009(طــــبش، خال
، ورقـة عمـل مقدمــة لمـؤتمر اإلصـالح والتطــویر "الفلسـطیني، دراسـة علـى وزارة الصــحة

              .ل، دیوان الموظفین العاماإلداري األو 
أثـــر األخالقیـــات الوظیفیـــة فـــي تقلیـــل فـــرص "، )2006(عبـــد اللطیـــف، أســـار فخـــري،  -

    .29، العدد 4لوم إنسانیة، سنة ، مجلة ع"الحكومیةالفساد اإلداري في الوظائف 
      .، السلطة الوطنیة الفلسطینیة)2005(قانون الخدمة المدنیة المعدل،  -
مدونــة الســـلوك الـــوظیفي للعـــاملین بالجهـــاز اإلداري للدولـــة بجمهوریـــة مصـــر العربیـــة ،  -

    .مركز الحوكمة-قومي لإلدارة ،  المعهد ال)2014(جمهوریة مصر العربیة، 
ـــــات الوظیفـــــة العامـــــة،  - ـــــة ، المم)2014(مدونـــــة الســـــلوك الـــــوظیفي وأخالقی لكـــــة األردنی

                    .الهاشمیة
طة ، قــرارات مجلــس الــوزراء، الســل)2012(مدونــة الســلوك وأخالقیــات الوظیفــة العامــة،  -

                  .الوطنیة الفلسطینیة
ـــــوي،  - ـــــة تشـــــخیص الواقـــــع الترب ـــــیم ا)2007(وثیق  -لعـــــالي، رام اهللا، وزارة التربیـــــة والتعل

   .فلسطین
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  املالحـــق
  
  
  
 
   لالستبانة قائمة بأمساء احملكمني) 1(ملحق رقم  

   يشكلها النهائيف االستبانة )  2(ملحق رقم  
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) 1( ملحق رقم   
 

 قائمة بأسماء المحكمین لالستبانه
 

الدكتوراسم  الجامعة التخصص المكانة الوظیفیة  الرقم 
د یوسف عاشور.أ الجامعة االسالمیة ادارة أعمال عضو هیئة تدریس  1.  
یوسف بحر. د الجامعة االسالمیة ادارة أعمال عضو هیئة تدریس  2.  
نافز بركات. د الجامعة االسالمیة احصاء عضو هیئة تدریس  3.  
د سمیر صافي.أ الجامعة االسالمیة احصاء عضو هیئة تدریس  4.  

تدریسعضو هیئة  وفیق األغا. د جامعة االزهر ادارة أعمال   5.  
كلیة فلسطین  ادارة أعمال عمید كلیة

دیر البلح -التقنیة  
عماد عدوان. د  6.  

كلیة فلسطین  ادارة أعمال عضو هیئة تدریس
دیر البلح -التقنیة  

منصور األیوبي. د  7.  

كلیة فلسطین  ادارة أعمال عضو هیئة تدریس
دیر البلح -التقنیة  

أمال الحیلة. د  8.  

عضو هیئة تدریس 
و رئیس قسم 
المكتبة والبحث 

 العلمي

كلیة فلسطین  لغة عربیة
دیر البلح -التقنیة  

محمد البحیصي. د  9.  
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) 2( ملحق رقم   
 االستبانه في شكلها النهائي

  
  غزة  اإلسالمیة الجامعة

  التجارة كلیة
  األعمال إدارة قسم

  -:استبانة حبث بعنوان   
  داء الوظيفي للعاملني يف الكليات اجلامعية احلكومية بقطاع غزةاإلداري على األ ثر االنضباطأ

  ة/احملرتم                                                             ة/السيد
  

 
أثـــر االنضـــباط اإلداري علـــى األداء الـــوظیفي للعـــاملین فـــي  " والمعنونـــة الحالیـــة الدراســـة جـــاءت

وذلـك مـن وجهـة نظـر العـاملین فـي الوظـائف اإلشـرافیة، " الكلیات الجامعیة الحكومیة بقطاع غـزة 
ـــة بوصـــفها فـــي إدارة األعمـــال وذلـــك الماجســـتیر رســـالة إلتمـــام مظـــاهر االنضـــباط  لـــتلمس محاول

 ومـدى تأثیرهـا علـى أدائهـم غزة محافظات فية الحكومیة االداري او الوظیفي في الكلیات الجامعی
 ،وســبل تعزیزهــا وظــائفهم فــي الظــاهرة هــذه وجــود مقــدار لقیــاس إحصــائیة تعــد أنهــا كمــا المهنــي،

 فقـــرات علـــى باإلجابـــة مســـاهمتكم خـــالل مـــنمعنـــا  بتعـــاونكم إال اهللا، فضـــل بعـــد یتحقـــق لـــن وهـــذا
علـــى فقـــرات البیانـــات الشخصـــیة، وأیضـــا وضـــع )  X( إشـــارة  بوضـــع التكـــرم فالرجـــاء االســـتبانة،

علــى فقــرات االنضــباط اإلداري واألداء  المخصــص المكــانفــي )  10-1( الدرجــة المناســبة مــن 
  .الوظیفي
 دقــــة بكـــل فقراتهـــا عـــن وتجیــــب اهتمامـــك، جـــل االســـتبانة هـــذه ســــتولي بأنـــك ثقـــة علـــى والباحـــث

 بهـا سـتدلي التـي البیانـات أن بالتأكیـد، تعلـم وكمـا إعـدادها، من الهدف الدراسة لتحقق وموضوعیة
 إلـى عنهـا اإلجابـة بعد االستبانة بإعادة التفضل أرجو راوأخی فقط، بحثیة ألغراض إال تستعمل لن

  .ممكن وقت بأسرع منها استلمتها التي الجهة
أخي المسئول حضرتكم في هذه االستبانة تقیمون انضباط وأداء مرؤوسیكم   -:للتنويه مالحظة 

  وتقديري،،، حتياتي خالص واواقبل.التابعین لكم، وذلك بشكل عام

  الباحث
  كمال نوفل   

  0599879897: رقم جوال         
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  .على اإلجابة المناسبة)  X( یرجى وضع إشارة  : مالحظة
  

  البيانات الشخصية: أوال
  
  

 أنثى  ذكر  الجنس - 1
    

 سنة 40أقل من  - 30 سنة 30أقل من  - 20 العمر - 2

  40-  سنة 50أقل من  50 فأكثر سنة 
    

 بكالوریوس  دبلوم  المؤهل العلمي - 3

  ماجستیر  دكتوراه 
    
   سنوات الخبرة - 4

  سنوات 5أقل من  5-  سنوات 10أقل من  10 سنوات فأكثر 
    

    
   )العمل مكان(الكلیة - 5

 مجتمع االقصى  دیر البلح_فلسطین التقنیة  الدعوة االسالمیة 

  الجامعیة للعلوم
 التكنولوجیاو 

 فلسطین للتمریض   

    

 نائب عمید للشئون األكادیمیة   عمید  المسمى الوظیفي - 6

  نائب عمید للشئون اإلداریة  نائب عمید للتخطیط والتطویر 

  رئیس قسم أكادیمي   إداري رئیس قسم 

   شعبةرئیس  غیر ذلك حدد )            (  
    
  
  
  



-130-  
 

لكل فقرة من الفقرات التالیة، مع العلم ) 10 -1(یرجى وضع الدرجة المناسبة من  :مالحظة
دل ذلك على الموافقة التامة على الفقرة، وكلما )  10( انه كلما اقتربت درجة اإلجابة من 

  .دل على عدم الموافقة التامة على الفقرة) 1(اإلجابة من  اقتربت
  

   االنضباط اإلداري: ثانيا
  
  

 

 ةالفقر  م
  من االجابة

 )1- 10 ( 

االلتزام باألنظمة والقوانین المحددة في العمل -1  
  .الكلیةیلتزم الموظف بمواعید الحضور واالنصراف في   .1

  .الرسمیةیلتزم الموظف بالدوام أثناء ساعات العمل   .2

   .یبلغ الموظف رئیسه عند غیابه عن العمل  .3

  .الوصف الوظیفيیمارس الموظف صالحیاته وقراراته ضمن   .4

  .العمل بصورة صحیحةوقواعد یطبق الموظف تعلیمات   .5

   .تعلیمات رئیسه المباشریلتزم الموظف ب  .6

   .قدر االمكان یحافظ الموظف على أسرار العمل  .7

   .الكلیة قدر االمكانیحافظ الموظف على أموال وممتلكات   .8

الحفاظ على مقتضیات الواجب الوظیفي -2  
   .في ضوء صالحیاته بها یؤدي الموظف جمیع أعماله المكلف  .9

  .یستثمر الموظف وقته في تأدیة مهامه وواجباته الوظیفیة  .10

   .یؤدي الموظف عمله بإتقان وعدم األخطاء قدر اإلمكان  .11

   .إلمكانیات المتوافرة لدیهاالیؤدي الموظف عمله بأقصى   .12

یؤدي الموظف األعمال المكلف بها خارج الدوام الرسمي إذا اقتضت   .13
  .مصلحة العمل

 

  .بشكل الئق المستفیدین في الكلیةیعامل الموظف   .14

  .بدقة وموضوعیة المستفیدین في الكلیةینجز الموظف معامالت   .15

   .الفریق مع زمالئهعمل الموظف بروح ی  .16
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 ةالفقر  م
  من االجابة

 )1- 10 ( 

 عالقات العمل  -3
  .یلتزم الموظف باللباقة واآلداب عند االتصال برؤسائه في العمل  .17

  .یتبع الموظف الود واالحترام عند اختالفه مع رؤسائه في العمل  .18

  .ئهیسهل الموظف طرق العمل لزمال  .19

   .في العمل بمعاملة طیبة ئهیتعامل الموظف مع زمال  .20

   .ه بعدالةئالموظف مع زمالیتعامل   .21

 التحلي بالقیم واألخالق الحمیدة -4 
   .یتصف الموظف باألمانة في العمل  .22

  .یتعامل الموظف بصدق مع اآلخرین في العمل  .23

   .عماله بنفسهأیقوم الموظف بأداء   .24

   .ض اآلخرین عند الضرورةیفو بتیقوم الموظف   .25

   .الكلیةیحافظ الموظف على ادائه ضمن معاییر الجودة للعمل في   .26

   .داخل العمل االخرینیتمیز الموظف بإقامة شبكة عالقات طیبة مع   .27

   .یتمیز الموظف بروح المسئولیة في تأدیة أعماله  .28

   .السلوكو یحافظ الموظف على هیبة وكرامة الوظیفة في المظهر   .29

 العملالنزاهة والشفافیة في  -5
  .الوظیفیة الواجبات أداء أثناء الشبهات مواطن یبتعد الموظف عن  .30

  .یضع الموظف واجباته ومسئولیاته في عمله فوق مصالحه الشخصیة  .31
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