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النزاهة السلوكية ودورها في الحد من األنوميا التنظيمية -دراسة تطبيقية على
العاملين في كلية فلسطين التقنية -دير البلح

د .شذا سليم أبو سليم*

د .ناهض حسين أبو شقفة*

الملخص
هدف البحث التعرف إلى النزاهة السلوكية بأبعادها (الثقة المتبادلة ،والمصداقية في التعامل) ودورها في

الحد من األنوميا التنظيمية بأبعادها (الالمعيارية التنظيمية ،والتهكم التنظيمي) من وجهة نظر العاملين في

كلية فلسطين التقنية -دير البلح .وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع البحث من جميع

العاملين في كلية فلسطين التقنية – دير البلح والبالغ عددهم ( )186عامالً وتم استخدام أسلوب الحصر

ال شامل الختيار عينة البحث ،حيث تم استخدام نماذج الجوقل على عينة البحث ،كما تم استثناء العينة
االستطالعية التي شملت ( )30عامالً ،وكانت االستبانات التي تم تحليلها ( .)136أظهرت النتائج وجود

عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين توافر أبعاد النزاهة السلوكية واألنوميا التنظيمية من

وجهة نظر العاملين في كلية فلسطين التقنية -دير البلح ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية

عند مستوى ( )α≤0.05حول استجابات أفراد العينة لتوافر أبعاد النزاهة السلوكية واألنوميا التنظيمية تعزي
إلى متغيرات (النوع ،المؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخدمة) .ويوصي الباحثان بدعم مصداقية التعامل من
خالل تبادل اآلراء واالقتراحات بين العاملين في الكلية ،وتعزيز الروابط االجتماعية بين العاملين في الكلية.

الكلمات المفتاحية :النزاهة السلوكية ،الثقة المتبادلة ،األنوميا التنظيمية ،التهكم التنظيمي.

د .شذا أبو سليم -أستاذ مساعد في إدارة األعمال  /كلية فلسطين التقنيةshatha.saleem@gmail.com .
د .ناهض أبو شقفة  -أستاذ مساعد في إدارة األعمال  /كلية فلسطين التقنيةshnahd@hotmail.com.
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The effect of neuromuscular compatibility training on soccer, the
soccer match
Abstract:
The aim of the research is to identify the role of behavioral integrity with its
dimensions (mutual trust, and credibility in dealing) in reducing organizational
anemia with its dimensions (organizational non- normativeness, organizational
cynicism) from the point of view of workers at Palestine Technical College - Deir
al-Balah. The research used the descriptive analytical method, and the research
community consisted of all workers in the Palestine Technical College- Deir alBalah, who numbered (186) workers. (30) individuals, and the questionnaires that
were analyzed were (136). The results showed a statistically significant
relationship at the level (α≤0.05) between the availability of dimensions of
behavioral integrity and organizational anomia from the point of view of workers at
Palestine Technical College - Deir al-Balah, and the results showed a statistically
significant relationship at the level (α≤0.05) about the responses of The sample due
to the availability of dimensions of behavioral integrity and organizational anomia
due to the variables (type, educational qualification, and number of years of
service). The two researchers recommend supporting the credibility of dealing
through the exchange of opinions and suggestions among the employees of the
college, and the strengthening of social ties between the employees of the college.
Keywords: behavioral integrity, mutual trust, organizational anomia,
organizational cynicism.

إيجسساد أف سسل السسسبل فسسي الحسسد مسسن انتشسسار مختل س
.أشكال األنوميا التنظيمية أو إنهائها إن أمكن

وتبسسر األنوميسسا فسسي العلسسوم االجتمسسسسا ية كحالسسة مسسن

عسسسدم االسسسستقرار أو االضسسسطراا والقلسسسج النسسساجم عسسسن

:المقدمة

، المنظمسس سات التعليميسسسسة مجتمعسس سات مصسس س ر

تعكسس س

يتواجد فيها العنصر البشري بوصفه أسساس النجسا

 وهو يش ل دائماً اهتمام البساحثين فسي،واالستمرارية

 وذلس مسن أجسل،مجال الدراسات اإلدارية والسسلوكية

انهيسسار المعسسايير والقسسيم االجتما يسسة واالفتقسسسار إلسسى
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النزاهة السلوكية

ودورها....

المجتمعسسسسسسسات والم سسسسسسسسسسات ،وانهيسسسسسسسار المعسسسسسسسسايير

أوالً -مشكلة الدراسة وأبعادها
 -1مشكلة الدراسة:

األه سداف والمثسسل العليسسا ،وتتجلسسى ظسساهر عنسسد تفك س

الصسسحيحة لتحقيسسج هسسذا األهسسداف عقلسسي.)2016 ،

انتشسسسار الالم ياريسسسة التنظيميسسسة مرتفسس لسسسدى العينسسسة

التكنولوجية في صناعة فجو رقمية بين األجيال قد

أن األمسسسسور وصسسسسل إلسسسسى حسسسسدود القلسسسسج علسسسسى أداء

التنظيمية ،وانفصال األهسداف المعلنسة عسن الوسسائل
ويسسسسهم التفكس س المجتمعسسسي النسسساجم عسسسن التطسسسورات
تس س دي إلسسسى فسسسساد المجتمعسسسات والم سسسسسات .وهسسسذا

الفساد له تكلفة باهظة ،مسن نسوا عديسد اقتصسادياً

واجتما ي ساً وأخالقي ساً وسياسسسياً ،ويعمسسل علسسى إعاقسسة

تنميسسسة وا دهسسسار المجتمعسسسات والم سسسسسات ،ويقسسسو

بناءهسسا القسسيم الراقيسسة لإلنسسسانية كالنزاهسسة السسسلوكية

فسسسي األداء الم سسس سي ،لسسسذا فالوقايسسسة منس سه ضسسسرور

توصسسسسل دراسسسسسة خالسسسسد )2018 ،إلسسسسى أن مسسسسستوي
المدروسة بمتوسط حسسابي  ،3.89وهسو يشسير إلسى

المسسسوظفين العسسساملين فسسسي م سسسسسات األعمسسسال ،كمسسسا
وأشسسسسارت دراسسسسسة صسسسسالح )2017 ،إلسسسسى أن ،قافسسسسة

الشفافية والمصداقية في الم سسات يشوبها الكثير

من المعوقات التي تحول دون إتمامها بشكل مر ٍ
مثسسل عسسسدم تعسسساون اإلدار والقيسسادات العليسسسا والرقابسسسة
وض س

البنيسسة التحتيسسة والتلهيسسل المهنسسي ومقاومسسة

إسسستراتيجية للمصسسلحة العامسسة والشسساملة البرغسسو،ي،

الت ييسسر فسسسي الم سسسسسات ،ومسسن جانسسسإل خسسسر أ،بتسس

وي كسسسسسسد السسسسسسدليمي و خسسسسسسرون  ،2020ص  )76أن
النزاهسسسة السسسسلوكية تعمسسسل علسسسى بنسسساء اسسسستراتيجيات

السسسلوكية للقائسسد فسسي الم سسسسات ُتسسسهل السسسلوكيات
التعاونيسسة داخسسل فسسرق العمسسل والتسسي بسسدورها تسسسمح

والمعتقدات والقناعات وبشسكل يحقسج أف سل النتسائ

بشسسكل أف سسل ،وأوص س دراسسسات حديثسسة مثسسل دراسسسة

والشعيبي.)2016 ،

سسسلوكية تعتمسسد علسسى التطسسابج بسسين القسسيم الداخليسسة
فسسسي األداء واالسسسسستقامة للعسسساملين والتعامسسسسل العسسسسادل
والصدق في العمل.

دراسسسة  )Choi & Others, 202 0أن النزاهسسة

للمسسوظفين بسسامتال الم سوارد الكافيسسة ألداء وظسسائفهم
سسسعد )2020 ،بخفسسض مسسستوى السستهكم التنظيمسسي

و ياد مستوي الفخر التنظيمي واألداء الوظيفي في

إن تسسسوفير المنسسساا المناسسسسإل للقسسسيم اإلنسسسسانية التسسسي

المستشسسسسسسس يات التعليميسسسسسسسسة ،ودراسسسسسسسسسة حسسسسسسسسر

تعز نزاهة السسلو ُيسسهم فسي خلسج بنيسة مجتم يسة
سسسسسسليمة قسسسسسادر علسسسسسى تحقيسسسسسج السسسسسسالمة الصسسسسسحية

والثقة بين العاملين في بلدية طولكرم ،وابتكار أمور

والنفسية والمهنية داخل المنظمات ،وي ،ر بشكل أو

والعرقسسساوي )2019 ،أوصس س بتعزيسسسز تس سوافر العالقسسسة

إدارية تعز العالقة ليتم التخلص من جمود الهيكسل

بسسسسسلخر علسسسسسى األداء الم سسسسسسسي وصسسس سوالً لتحقيسسسسسج
المنظمسسسات ألهسسسسدافها .ومسسسن هنسسسسا يسسسسعي الباحثسسسسان

التنظيمي ،وأوص أي اً دراسسة جبسارين و خسرون،
 )2018ب سسرور السسدف نحسسو ترسسسيا مفهسسوم الثقسسة

لدراسسسسة النزاهسسسة السسسسلوكية ودورهسسسا فسسسي الحسسسد مسسسن

التنظيمية في جمي الم سسات التعليمية وسن نظم

انتشار األنوميا التنظيمية في كلية فلسطين التقنيسة

– دير البلح بوصفها م سسسة تعليميسة تعكس

المجتم في صور مص ر .

واقس

للمكافسسسلت والحس سوافز ،وفسسسي ضسسسوء مسسسا سسسسبج تتحسسسدد

مشكلة البحث في التساؤل الرئي
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التالي:
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التقنيسسسة بسسسدير السسسبلح مسسسن وجهسسسة نظسسسر

مسسا دور النزاهسسة السسسلوكية فسسي الحسسد مسسن األنوميسسا

العاملين فيها.

التنظيمية في كلية فلسطين التقنية -دير البلح؟

ا .ال يوجسسد تسسل،ير ذو داللسسة إحصسسائية عنسسد

أسسسسس لة الدراسسسسسة :ينبثسسسسج عسسسسن التسسسسساؤل السسسسسرئي

مسسسستوى داللسسسة  )α≤0.05بسسسين درجسسسة

التساؤالت الفر ية التالية:

أ .مسسسسسا درجسسسسسة االسسسسسستجابة ألبعسسسسساد النزاهسسسسسة

تسوافر أبعسساد النزاهسسة السسسلوكية بلبعادهسسا

المصسسسسداقية فسسسسي التعامسسسسل) فسسسسي كليسسسسة

التعامسسسسسسل) فسسسسسسي الحسسسسسسد مسسسسسسن األنوميسسسسسسا

ا .مسسسا واقس س األنوميسسسا التنظيميسسسة بلبعادهسسسا

التنظيمية ،والتهكم التنظيمي) في كليسة

الثقسسسسسة المتبادلسسسسسة ،والمصسسسسسداقية فسسسسسي

السلوكية المتمثلة بسسسس الثقسة المتبادلسة،

التنظيميسسسسسسسسة بلبعادهسسسسسسسسا الالم ياريسسسسسسسسة

فلسطين التقنية بدير البلح؟

فلسطين التقنية بسدير السبلح مسن وجهسة

المتمثلسسسسة بسسسسس الالم ياريسسسسة التنظيميسسسسة،

نظر العاملين فيها.

السسستهكم التنظيمسسسي) فسسسي كليسسسة فلسسسسطين

ج .هسسسل يوجسسسد فسسسروق ذات داللسسسة إحصسسسائية

التقنية بدير البلح؟

ج .هسسسل يوجسسسد عالقسسسة ذات داللسسسة إحصسسسائية

عنسسسسد مسسسسستوى داللسسسسة  )α≤0.05فسسسسي

األنوميسسا التنظيميسسة فسسي كليسسة فلسسسطين

درجسسسة تس سوافر أبعسسساد النزاهس سة السسسسلوكية

اسسسستجابات أفس سراد عينسسسة الدراسسسسة حسسسول

بسين أبعسساد النزاهسسة السسسلوكية والحسسد مسسن

والحد من األنوميا التنظيمية ُتعسزى إلسى

التقنية بدير البلح؟

د .هسسل يوجسسد تسسل،ير ألبعسساد النزاهسسة السسسلوكية

المت يرات الشخصية والوظي ية التالية:

فسسي الحسسد مسسن األنوميسسا التنظيميسسة فسسي

النسسو  ،الم هسسل العلمسسي ،عسسدد سسسنوات

كلية فلسطين التقنية بدير البلح؟

 -2فرضيات الدراسة:

الخدمة) في كلية فلسطين التقنية بسدير
البلح من وجهة نظر العاملين فيها.

تسسسم وضس س الفرضسسسيات التاليسسسة بهسسسدف تسسسوفير إجابسسسة

 -3أهداف الدراسة:

مناسبة للتساؤالت البحثية المطروحة:

جسساءت هسسذا الدراسسسة ب سسر

أ .ال يوجسسد عالقسسة ذات داللسسة إحصسسائية عنسسد
مسسسستوى داللسسسة  )α≤0.05بسسسين درجسسسة

الوصسسول إلسسى الفائسسد

المرجو منها ،والمتمثلة بتحقيج األهداف التالية:
أ .الكشسسس س

عسسسسسن درجسسسسسة االسسسسسستجابة عنسسسسسد

تسوافر أبعسساد النزاهسسة السسسلوكية بلبعادهسسا

المبحسسسسو،ين ألبعسسسساد النزاهسسسسة السسسسسلوكية

التعامسل) والحسد مسسن األنوميسا التنظيميسسة

المصسسسسداقية فسسسسي التعامسسسسل) فسسسسي كليسسسسة

والسستهكم التنظيمسسي) فسسي كليسسة فلسسسطين

ا .التعسسسرف إلسسسى واقس س األنوميسسسا التنظيميسسسة

الثقسسسسسة المتبادلسسسسسة ،والمصسسسسسداقية فسسسسسي

بلبعادهسسسسسسسا الالم ياريسسسسسسسة التنظيميسسسسسسسة،
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المتمثلسسسسسسسسة بسسسسسسسسسسسس الثقسسسسسسسسة المتبادلسسسسسسسسة،
فلسطين التقنية بدير البلح.

بلبعادهسسسسسا المتمثلسسسسسسة بسسسسسس الالم ياريسسسسسسة

النزاهة السلوكية

ودورها....
أ .يعتبسسر البحسسث امتسسسداداً للدراسسسات السسسسابقة

التنظيمية ،الستهكم التنظيمسي) فسي كليسة

التي تناول موضسوعات حيويسة ،كونهسا

فلسطين التقنية بدير البلح.

تناول س العالقسسة بسسين النزاهسسة السسسلوكية

ج .معرفسسة إذا مسسا كسسان هنسسا عالقسسة ارتبسسا

واأل نوميا التنظيمية.

ذات داللسة إحصسائية بسين أبعساد النزاهسسة

السلوكية والحد مسن األنوميسا التنظيميسة

ا .تنسساول البحسسث مكونساً مهمساً مسسن مكونسسات

عن تسل،ير أبعساد النزاهسة السسلوكية

الجامعسسسات التعليميسسسة التسسسي تسس سهم فسسسي

في كلية فلسطين التقنية بدير البلح.
د .الكش

المجتم الفلسطيني المتمثل في إحسدى
بناء المجتم الفلسطيني وتنميته وهسي

فسسي الحسسد مسسن األنوميسسا التنظيميسسة فسسي

كلية فلسطين التقنية -دير البلح.

كلية فلسطين التقنية بدير البلح.

ه .تحديسسد الفسسروق ذات الداللسسة اإلحصسسائية

ج .تنب األهمية من تناولها موضوعاً مهماً

اسسسستجابات أفس سراد عينسسسة الدراسسسسة حسسسول

معرفة جديد للمكتبات العربية قد يكون

عنسسسسد مسسسسستوى داللسسسسة  )α≤0.05فسسسسي

يسعى الباحثسان مسن خاللسه إلسى إضسافة

درجسسسة تس سوافر أبعسسساد النزاهسسسة السسسسلوكية

لها أهمية علمية وأهمية تطبيقية.

والحد من األنوميا التنظيمية التي ُتعزى
إلسى المت يسرات التاليسسة :النسسو  ،الم هسسل

 -5أنموذج ومت يرات الدراسة:

العلمي ،عدد سنوات الخدمة) فسي كليسة

اسسستناداً إلسسى راء عسسدد مسسن البسساحثين فسسي الدراسسسات

السسسابقة التسسي قسسدم إشسسارات لطبيعسسة العالقسسة بسسين

فلسطين التقنية بدير البلح.

مت يسسري النزاهسسة السسسلوكية واألنوميسسا التنظيميسسة ،قسسام
الباحثان بتقديم أنموذج فرضي للعالقسة بسين النزاهسة

 -4أهمية الدراسة:

السسسلوكية واألنوميسسا التنظيميسسة كمسسا هسسو موضسسح فسسي

يمكسسسن تحديسسسد أهميسسسة الدراسسسسة مسسسن خسسسالل الجوانسسسإل

الشكل رقم )1

التالية:

المصداقية في التعامل

الثقة المتبادلة
ارتباط

تأثري

األنوميا التنظيمية
الالم يارية التنظيمية
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التهكم التنظيمي

العوامل الدميغرافية

النزاهة السلوكية

الجن  ،الم هل العلمي ،سنوات الخدمة)

شكل رقم  )1نموذج الدراسة

د .شذا أبو سليم ،مجلة جامعة األقصى ،المجلد السادس والعشرون ،العدد الثالث ،سبتمبر2022

فسسي التعامسسل تتسسرجم علسسى شسسكل سسسلو

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على دراسة

العبيدي ،)2019 ،ودراسة الحسناوي)2019 ،

إيجسسسسسسابي محبسسسسسسإل ومستحسسسسسسسن داخسسسسسسل
الم سسة.

 -6حدود الدراسة:

أ .الحد البشري :طبقس الدراسسة علسى جميس

ا .الثقسسسسة المتبادلسسسسة :شسسسسعور إيجسسسسابي بسسسسين

طسسرفين داخسسل كليسسة فلسسسطين التقنيسسة-

العسسساملين فسسسي كليسسسة فلسسسسطين التقنيسسسة-

دير السبلح يتكسون نتيجسة تسراكم الخبسرات

ديسسسر السسسبلح ،وبلسسسد عسسسدد عينسسسة الدراسسسسة

التسسسي طبقس س عليهسسسا االسسسستبانة )168

مسسسسسن خسسسسسالل التعسسسسسامالت الجيسسسسسد بسسسسسين

موظفاً.

األطسسراف ،ويعتبسسسر المفتسسسا ألي عالقسسسة

ناجحة.

ا .الحسسسسد الزمسسسساني :أجريسس س الدراسسسسسة فسسسسي
الفصسسسسسسسسسسسل األول للعسسسسسسسسسسسسام الدراسسسسسسسسسسسسسي

ج .األنوميسسسسسسا التنظيميسسسسسسة :تظهسسسسسسر نتيجسسسسسسة

ج .الحسسسد المكسسساني :اقتصسسسرت الدراسسسسة علسسسى

الخارجيسسة فسسي كليسسة فلسسسطين التقنيسسة-

د .الحد الموضوعي :تناول الدراسة المت يسر

وغيسسسسساا المبسسسسساد الموجهسسسسسة للسسسسسسلو

لت سسسسارا البي سسسسة الداخليسسسسة مسسس البي سسسسة

.2022/2021

ديسر السبلح وتس دي إلسى انهيسار األخسالق

كلية فلسطين التقنية -دير البلح.

المسسسستقل النزاهسسسة السسسسلوكية وأبعادهس سا:

ضسسسسسمن اإلطسسسسسار القسسسسسانوني واألخالقسسسسسي

التعامسسسسسل) ،والمت يسسسسسر التسسسسساب األنوميسسسسسا

االن با .

التنظيمية ،والتهكم التنظيمي).

العامسسل داخسسل كليسسة فلسسسطين التقنيسسة-

وتشسسسسير إلسسسسى اسسسسستمرارية ،قافسسسسة عسسسسدم

الثقسسسسسة المتبادلسسسسسة ،والمصسسسسسداقية فسسسسسي

د .السستهكم التنظيمسسي :سسسلو منحسسرف يتبعسسسه

التنظيميسسسسسسسة وأبعادهسسسسسسسا :الالم ياريسسسسسسسة

دير السبلح بسسبإل مشساعر سسلبية وعسدم

-7مصطلحات الدراسة:

رضي تجاا الم سسة تكون مسن خيبسة

تعرف مصطلحات الدراسة إجرائياً بلنها:

أمسسسل العتقسسسسادا بسسسسلن الم سسسسسسة تفتقسسسسر

أ .النزاهسة السسسلوكية :صسسفات حسسسنة يمتلكهسسا

للنزاهة والعدالة والموضو ية.

العسساملون فسسي كليسسة فلسسسطين التقنيسسة-
ديسر السسبلح مسن قسسيم وأخسالق ومصسسداقية

8
 -الدراسات السابقة:

بسسسسين مصسسسسداقية المسسسسسدير والمواءمسسسسة اإلسسسسسستراتيجية

دراسات تناول النزاهة السلوكية مثل دراسة Lees

وتحفيز الموظفين ،تم استخدام تصميم بحثي كمسي.

 )& Dhanpat, 2021هسدف التعسرف إلسى العالقسة

تم أخذ العينات غير االحتمالية ،وتسم جمس البيانسات
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ودورها....

باسستخدام اسستبيانات ،ابتسة مسن عينسة .N = 3112

استبانة منها .توصلسس النتائسسس إلسسسى وجسسسود عالقسة

ويعمل المشاركون في الدراسة في صناعات مختلفة

ارتبسسسسا طرديسسسسة ومعنويسسسسة بيسسسسسن النسسسسسزاهة التنظيميسسسسة

المتحسسسد األمريكيسسسة .تسسسم تحليسسسل البيانسسسات باسسسستخدام

ومعنسسسسسسسسسوي للنسسسسسسسسسسزاهة التنظيميسسسسسسسسسة فسسسسسسسسسي القيسسسسسسسسساد

مقرهسسا فسسي جنسسوا إفريقيسسا وجنسسوا إفريقيسسا والواليسسات
اإلحصسساء الوصسسفي واالسسستنتاجي ،توصسسل الدراسسسة

إلسسى نتسسائ مسسن أهمهسسا :تسسم العثسسور علسسى المت ي سرات
الثال،سسة مصسسداقية المسسدير ،والمواءمسسة االسسستراتيجية

والقيسساد المتواضعة ،وكذلسسس وجسسسود تل،يسسسسر موجسسسإل

المتواضعة .كما هسدف دراسسة أبسو طبسيا)2019 ،
التعسسسرف إلسسسى دور سسسسلو القيسسساد الجمسسسالي بلبعسسسادا
الحساسسسسية الجماليسسسة ،السسسنه الجمسسسالي ،التواصسسسل

والتحفيز) لتكون مرتبطة بشكل إيجابي بشكل كبير.

الجمسسسسسالي ،التطبيسسسسسج الجمسسسسسالي ،السسسسسدعم الجمسسسسسالي،

وتس س ،ر مصسسسداقية المسسسدير علسسسى السسسداف والمواءمسسسة

والصدق الجمالي) فسي تحقيسج االسستقامة التنظيميسة

االسسسسستراتيجية .وأي سس ساً مسسسسن النتسسسسائ أن مصسسسسداقية
المسسسدير والمواءمسسسة االسسسستراتيجية لهمسسسا تسسسل،ير مهسسسم

إحصسسسسائياً علسسسسى تحفيسسسز المسسسسوظفينُ .يظهسسسسر تحليسسسسل

الوسسسسسساطة أن المواءمسسسسسة اإلسسسسسستراتيجية تلعسسسسسإل ا
دورً

إيجابياً في التوسط بين مصداقية المسدير والتحفيسز.

أمسسا دراسسسة  )Choi & Others, 2020هسسدف
التعرف إلى النزاهة السلوكية للقائد والموظ

ودوها

بلبعادهسسسا التفسسساؤل التنظيمسسسي ،الم فسسسر التنظيميسسسة،
الثقسسسسة التنظيميسسسسة ،التعسسسساط

التنظيمسسسسي ،والنزاهسسسسة

التنظيمية) في العتبسة العلويسة المقدسسة بسالعراق ،تسم
الحصسول علسى البيانسات بواسسطة اسستمار االسستبانة
المو عسسسسة علسسسسى عينسسسسة مسسسسن المسسسسوظفين ،إذ و عسس س
 )541اسسسسسسسستبانة ،واسسسسسسسسترجع

 )511اسسسسسسسستبانة

صسسسحيحة توصسسسسسسسسل نتسسسسسسسسائ التحليسسسسسسسسل اإلحصسسسائي

في مستوي األداء في كوريا الجنوبيسة ،تسم اسستخدام

إلسسسسسسسسى أنسسسه يوجسسسد عالقسسسة ارتبسسسا طرديسسسة ومعنويسسسة

بيانات متعدد المصادر من ،نائيات بسين المسوظفين

لسسسلو القيسساد الجمسسالي م س االسسستقامة التنظيميسسسسة

نتسسسائ أهمهسسسا :هنسسسا تسسسل،ير إيجسسسابي غيسسسر مباشسسسر

الفر يسسة .وتطرقس دراسسسة بسسن برطسسال )2018 ،إلسسى

أكدت أي اً على أهمية االختالف الفردي للقائد أي

حالة على كلية العلوم االقتصسادية والتجاريسة وعلسوم

اسسستقاللية الوظيفسسة) التسسي تسسسهل تلقسسي السسسلوكيات

الدراسسسسة أدا االسسسستبانة لجمس س المعلومسسسات وكانس س

والمديرين بلد عسددها  ،209وتوصسل الدراسسة إلسى
للنزاهسسة السسسلوكية للقائسسد علسسى األداء فسسي الوظيفسسة،

النزاهسسسسة السسسسسلوكية للقائسسسسد) ومسسسسوارد الوظيفسسسسة أي

الداعمسسة ألع سساء الفريسسج التسسي بسسدورها تنشسسط أداء

الموظس

فسسي السسدور .أمسسا دراسسسة العبيسسدي)2019 ،

هدف التعرف إلى النسزاهة السسلوكية وانعكاسسها فسي

القيسساد المتواضسسعة :دراسسسة اسسستطال ية آلراء عينسسة
من أساتذ كلية اإلمام الكاظم -أقسام بابل بالعراق،

قسسام الباحسسث بتو يس  55اسسستبانة وتسسم اسسسترجا 53

علسسسسسسى المسسسسسسستوى الكلسسسسسسي وعلسسسسسسى مسسسسستوى األبعسسسساد
تل،ير فرق العمل على تنمية الثقة التنظيمية دراسسة
التسسسسسيير بجامعسسسسة األغسس سوا بسسسسالجزائر ،اسسسسستخدم

عينة الدراسة مكونة من  48مفرد مسن أصسل 124
أستاذ مكونة للمجتم الكلسي ،وقسد توصسل الدراسسة

إلى نتائ من أهمها :أغلإل أساتذ الكلية يمارسون

الكثيسسسر مسسسن المهسسسام فسسسي شسسسكل فسسسرق عمسسسل وجسسسود

مسسستوى مقبسسول مسسن الثقسسة التنظيميسسة لسسدى األسسساتذ

تجسسساا السسسزمالء والمشسسسرفين هنسسسا داللسسسة إحصسسسائية
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لوجسسسود أ،سسسر لفسسسرق العمسسسل علسسسى الثقسسسة التنظيميسسسة.

اإلدارات

المسسسسوظفين تبلسسسسد  372فسسسسرداً مسسسسن مختلسسس

ودراسسسسات تناولس س األنوميسسسا التنظيميسسسة مثسسسل دراسسسسة

العمومية وتوصل الدراسة إلي وجود عالقسة ارتبسا

للسستهكم التنظيمسسي فسسي العالقسسة بسسين الفخسسر التنظيمسسي

الالم ياريسسة التنظيميسسة يفسسسر  %38مسسن الت يسسر فسسي

بالتمريض في المستش يات التعليمية المصسرية ،تسم

السسسربط بسسسين النزاهسسسة السسسسلوكية واألنوميسسسا التنظيميسسسة

سسسعد )2020 ،هسسدف التعسسرف إلسسى السسدور الوسسسيط

واألداء الوظيفي ،وقد طبق الدراسسة علسى العساملين

تجميس س البيانسسسسات والمعلومسسسات المتعلقسسسسة باسسسسستخدام

موجبسسة بسسين المت يسسرين ووجسسدت الدراسسسة أن مت يسسر
السلو المنحرف في مكان العمل .ودراسات تناول

مثسسسل :دراسسسسة مزعسسسل )2018 ،هسسسدف التعسسسرف إلسسسى

أسسسسلوا االستقصسسساء مسسسن خسسسالل عينسسسة بل سس ٢٥٦

دور السستهكم التنظيمسسي كوسسسيط للعالقسسة بسسين العدالسسة

مفسرد مسسن العسساملين فسسي المستشس يات الطبيسسة محسسل

التنظيميسسة المدركسسة و أرس المسسال االجتمسساعي لثقسسة،

الدراسسسة ،وتوصسسل الدراسسسة إلسسى نتسسائ مسسن أهمهسسا:

التعساون ،االلتسزام ،القابليسة االجتما يسة) بالمصسسارف

وجسسسسود عالقسسسسة خطيسسسسة سسسسسالبة بسسسسين أبعسسسساد السسسستهكم

العراقية ،بل

التنظيمي في تل المستش يات .وجود عالقة خطية

أهمهسسا :أن هنسسا عالقسسة تسسل،ير مباشسسر بسسين السستهكم

التنظيمسسي فسسي المستش س يات محسسل الدراسسسة والفخسسر

عينة الدراسة  315فرداً تم استرجا

 280اسسسستبانة ،توصسسسل الدراسسسسة إلسسسى نتسسسائ مسسسن

سسسالبة بسسين السستهكم التنظيمسسي بالمستشسس يات وبسسين

التنظيمسسسسي وأبعسسسسادا علسسسسى رأس المسسسسال االجتمسسسساعي

أشسسسارت دراسسسسة  )Abdelmoteleb, 2020إلسسسى

عسسدم ،قسسة المسسوظفين برؤسسسائهم فسسي العمسسل وانعسسدام

مسسسسستوي األداء السسسسوظيفي فسسسسي تلسسس المستشسسس يات.
إبس س ار أهميسسسة تكسسسري

مزيسسسد مسسسن الدراسسسسات لمت يسسسر

السسستهكم التنظيمسسسي ،م كسسسد األسس س

النظريسسسة لسسسربط

وأبعادهسا فسسي جميس عينسسات الدراسسسة ممسسا يسسدل علسسى
التعاون والشعور باإلحبا لدى الموظفين.

السسسسلو السسسساخر بسسسالمت يرات الصسسسنا ية والنفسسسسية.

التعقيإل على الدراسات السابقة:

نموذجس سا بحثيس ساً تتوسسسسط فيسسسه
تقتسسسر هسسسذا المراجعسسسة
ً
عوامسسسسسل اإلجهسسسسساد والتحسسسسسدي فسسسسسي العالقسسسسسات بسسسسسين

بعض النقا  :تناول بعض أبعساد النزاهسة السسلوكية

المالحظات الساخر والسلو االنسسحاا  /المبتكسر.

سددا مسسن المت ي سرات الموق يسسة والظرفيسسة
كمسسا يقسسدم عس ً
التسسسي يمكسسسن أن تخ س س

العالقسسسات بسسسين المالحظسسسات

الساخر والعوائج وتحدي ال س وطات ،وفسي النهايسة

االنسحاا  /السلو المبتكر ..هدف دراسة خالسد،
 )2018إلى التعرف على أ،ر الالم يارية التنظيميسة

فسسسسي السسسسسلو المنحسسسسرف فسسسسي مكسسسسان العمسسسسل دراسسسسسة
استطال ية على عينة من موظفي اإلدار العموميسة

فسسسي الجزائسسسر ،تسسسم تو يس س اسسسستبانة علسسسى عينسسسة مسسسن

اتفق س الدراسسسة الحالي سة م س الدراسسسات السسسابقة فسسي
مثسسل المص سداقية ف سي التعامسسل كدراسسسة

& Lees

 ،)Dhanpat, 2021واتفقسسس مس س دراسسسسسة أبسسسسو

طبسسسيا )2019 ،ودراسسسسة بسسسن برطسسسال )2018 ،فسسسي

ُبعد الثقة المتبادلة ،واتفقس الدراسسة مس دراسسة كسل
من  (Choi & Others, 2020ودراسة العبيدي،
 )2019فسسسي تنسسساول المت يسسسر النزاهسسسة السسسسلوكية فسسسي
الم سسسات .أي ساً اتفسج البحسسث مس دراسسة كسل مسسن

 )Abdelmoteleb,2020و سسسسسسسسسسسسسسسعد)2020 ،

ودراسسسسة مزعسسسل )2018 ،فسسسي تنسسساول ُبعسسسد السسستهكم
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ودورها....

التنظيمسسي .اختلف س الدراسسسة الحالي سة عسسن الدراسسسات

المنحرف ،وأي ا جاء االختالف فسي مجسال التطبيسج

السسسسابقة مسسسن حيسسسث ربسسسط المت يس سرات التسسسي تناولتهسسسا

حيث طبق معظم الد ارسات السابقة على المصارف

أبعاد النزاهسة السسلوكية بمت يسرات عديسد منهسا فسرق

العموميسسة .تميسسسزت الدراسسسة الحاليسسة عسسن الدراسسسسات

المتواضعة مثل دراسة أبو طبيا ،)2019 ،ودراسة

بسسدير السسبلح مسسن م سسسسات التعلسسيم العسسالي ،والفتسسر

العبيسسسدي ،)2019 ،ودراسسسسة خالسسسد )2018 ،التسسسي

الزمني سة ،وطبيعسسة العينسسة التسسي تسسم تناولهسسا فسسي هسسذا

بمت ي سرات مختلفسسة ،حيسسث ربط س الدراسسسات السسسابقة
العمسسسل وسسسسلو القيسسساد الجمسسسالي ،وأي س ساً القيسسساد

ربطس س الالم ياريسسسة التنظيميسسسة وأ،رهسسسا فسسسي السسسسلو

،انياً :اإلطار النظري للدراسة

 -1النزاهة السلوكية وأبعادها:

البنكيسسسسسسسسسة ،والمستشسسسسسسس س يات التعليميسسسسسسسسسة ،واإلدارات

السسسابقة :بلنسسه طبسسج علسسى كليسسة فلسسسطين التقنيسسة-

الدراسة.

النزاهسسسة السسسسلوكية مصسسسطلح يشسسسير إلسسسى سسسسلوكيات

سالقيم العميقسسسة التسسسي تشسسسكل الهويسسسة
هسسسي االلتس سزام بسس ً
ومفهسسوم السسذات وفسسي حسسال انتهسسا النزاهسسة السسسلوكية

البسسسساحثون والكتسسسساا أن يظهسسسسروا جوانبسسسسه اإليجابيسسسسة

داخسسسل الم سسسسسات  .)Simons, 2013النزاهسسسسة

أف سسسل ألنسسسه يتعلسسسج بسسسالقيم واألخسسسالق والمصسسسداقية

للتميسسسز بسسسين الحسسسج والباطسسسل وفسسسج معسسسايير مقبولسسسة

داخسسل الم سسسسة ومسسدى تطابقهسسا مسس قسسيم وأخسسسالق

أخالقيسسا ووظيفسسة وجدانيسسة ُترسسسم بال سسمير والتقسسدير

لم سسته.

الق اررات واألفعال الدليمي و خرون.)2020 ،

العسسسسساملين داخسسسسسل المنظمسسسسسات يحسسسسساول مسسسسسن خاللسسسسسه
وتسسل،يرا غيسسر المباشسسر علسسى تحسسسين األداء بصسسور

ومصسداقية العامسل وسسلوكياته ليصسبح الوجسه اآلخسر

سسسيحدا التنسسافر بسسين الهويسسة وعسسدم االلتسسزام بسسالقيم

السلوكية تعتبر وظيفة معرفية تمثل بصير اإلنسسان

السسسذاتي التسسسي لهس سا تسسسل،ير بسسسار فسسسي توجيسسسه مجمسسسل

إن النسسسسسسزاهة السسسسسسلوكية تعسسسسسرف علسسسسسى أنهسسسسسا قيمسسسسسة

مما سبج يتبين أنه يمكن اعتبسار النزاهسة السسلوكية

أخالقيسسسة عليسسسسسا وسسسسسسلوكيات إيجابيسسسة تهسسسسسدف إلسسسسسى

في مكان العمل عامالً إيجابياً من الناحية التقليدية،

المحافظسسسسسة علسسسسسسسى المعسسسسسايير األساسسسسسسية الخاصسسسسسسسة

له جذور في أساليإل القياد التحويلية والكاريزميسة،

بالوظيفسسسسة المنبثقسسة عسسسسن الثقسسسسة واالحت سرام المتبسسادل

اكسفورد بلن النزاهة

مسسسس إشسسسساعة ،قافسسسسة اتبسسسسا المصسسداقية فسسسسي تنفيسسسسذ
جميسسسسسسس الوعسسسسسسسود فسسسسسسسي إطسسسسسسسار منصسسسسسسس

وعسسسسسسسادل

العبيدي.)2019 ،

وي يد ذل ما جاء في قوامي

هسسسسي جسسسسود الصسسسسدق ،ووجسسسسود المبسسسساد األخالقيسسسسة

القوية ،وهي صسفات يجسإل أن يتحلسى بهسا العساملون
بالم سسة والقاد المسس ولين معساً ،وقيساد العمليسة

أضسساف  (Tomlinson et al., 2014,723أن

اإلداريسسة بلكملهسسا ه سي مسسن تسسستطي تطبيسسج النزاهسسة

النزاهسسة السسسلوكية هسسي النظسسر اإليجابيسسة للمسسوظفين

واتباعها ،وبثهسا كثقافسة م سسسية تسنعك

باإليجساا

التعامل بالمثل وممارسة السسلوكيات اإليجابيسة التسي

الطويل.

باعتبسسسسارهم مسسسسورداً اجتما يسسساً قيمسسساً لسسسسه الحسسسسج فسسسسي
تتجسساو المتطلب سات الشسسكلية .إن النزاهسسة الحقيقيسسة

علسسى األداء الم سسسسي ورضسسا العمسسالء فسسي المسسسدي
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أبعاد النزاهة السلوكية:
أ .الثقة المتبادلة:

أنواعهسسسا وأشسسسكالها .يقسسسي ُبعسسسد المصسسسداقية القسسسدر
السسذي يسسرى بسسه الموظفسسون اإلدار صسسادقة ،ومقنعسسة،

تعس سرف الثقسسسسة المتبادلسسسة :بلنهسسسسسسا االعتقسسساد المسسسسرتبط
ً
بالسسسلو أو تنفيسسذ األفعال ،وتشسير إلسسسى المعتقسدات

لممارسسات االتصسال التسسي تجريهسا اإلدار  ،وأهليتهسسا،

القسس اررات من طرف يثسج بساآلخر العبيسدي.)2019 ،

إن المصسسسداقية هسسسي الحكسسسم السسسذي يتخسسسذا الجمهسسسور

وينظر للثقة على أنها عملية تبادليسة بسين المشسرف

عسسالم

السسسسسسلوكية المحتملس سة مسسسسسن اآلخسسسرين ،عنسسسد اتخسسسسساذ

والمرؤوسسسين ونتيجسسسة لسسسذل  ،يميسسسل المشسسسرفون إلسسسى
تقسسديم دعسسم هائسسل لمرؤوسسسيهم كاسسستجابة متبادلسسة،

ومن المرجح أن يعمل المرؤوسسون بجسد نحسو تلبيسة

معسسايير وتوقعسسات أداء المشسسرف فسسي عالقسسة مو،سسوق
بهسسا بشسسكل متبسسادل ،ويكسسون كسسال الطسسرفين فيهسسا علسسى

استعداد لالنخ ار في اتصال أكثر انفتاحاً وفعاليسة

وجسسسسسدير بالثقسسسسسة ،وذلسسس س بتقيسسسسسيم إد ار المسسسسسوظفين
ونزاهتها.

حسسول مسسدى مصسسداقية المتحسسدا ،كمسسا ي سسي

السسنف

 ،Dan O’Keefeوهسسي مهمسسة ألن النسساس

غالباً يختارون الرد على رسالة مقنعة ال تستند إلى
المحت سوى بسسل علسسى تصسسورهم للمتصسسل O'Quin,
.)2016

فسسسي مجسسسال اإلدار

أوضسسسح أخصسسسائية علسسسم السسسنف

كاريسسسسا ،سسساكر) م لفسسسة كتسسساا فسسسن المصسسسداقية) أن

)Kim & Others, 2018

جسوهر المصسداقية يكمسن فسي تقبلس لسذات وحقيقتس

وبالتالي فالثقة بين األطسراف المتفاعلسة هسي أسساس

التي تشمل نقا القو وال

العالقسسات الفعالسسة ،ويجسسإل علسسى المسسدراء والمشسسرفين

األمسسسر يتطلسسسإل قسسسد اًر كبيسس اًر مسسسن الشسسسجاعة األخالقيسسسة

فسسي تقريسسرا عسسن فوائسسد تلس الثقسسة المتبادلسسة فسسي بي سسة

خسسسسالل سسسس ي إليجسسسساد طريقسسسسة للتوفيسسسسج بسسسسين هسسسسذا

مسسن مشسساركة المسسوظفين وااللتسسزام والنجسسا التنظيمسسي

األحيان طوال.)2018 ،

تعزيزها لجني فوائدها حيث أشسار )Serrat,2009

األعمسسال أنهسسا تسسرتبط بشسسكل إيجسسابي بسسدرجات عاليسسة

 ،وبالتلكيد فسنن هسذا

عندما يتم تحدي قيم وعالقات بخيسارات مت ساربة

الخيسسسسارات بحلسسسسول مبتكسسسسرا وخالقسسسسة فسسسسي كثيسسسسر مسسسسن

الذي يقود إلسى يساد القيمسة ،نمسو متسسار السسوق

 -2األنوميا التنظيمية وأبعادها:

والثقسسسسة المجتم يسسسسة ،السسسسسمعة والعالمسسسسات التجاريسسسسة

لفظ األنوميا جاء من مصسطلح يونساني )anomia

المعروفسسسة  ،تواصسسسل بسسسال مجهسسسود لتعزيسسسز االبتكسسسار،

وتعنسسسي حسسسسإل مسسسا ورد فسسسي علس سم االجتمسسسا غيسسساا

المصسسسسلحة اآلخسسسسرين ،تحسسسسسين التعسسسساون والشسسسراكة

عدم وجود م يار نات عن فجو كبير بين األهداف

عالقسسسسات إيجابيسسسسة وشسسسسفافة مسس س األفسس سراد وأصسسسسحاا

أنظمة وهياكل متوافقة تماماً.

اجتما يساً والوسسسائل المتاحسسة للفسراد للوصسسول إليهسسا

ا .المصداقية في التعامل:

يعتبسسر الصسسدق حاجسسة ملحسسة وضسسرور أساسسسية مسسن
ضرورات المجتم لمسا لسه مسن أهميسة فسي سسلوكيات
األفس سراد والجماعسسسات فسسسي الم سسسسسات علسسسى مختلس س

القانون ،وقد أقر "روبارت مارتون" أن األنوميسا هسي

صالح.)2020 ،

وهذا على عك

ما يجسإل أن تتمتس بسه الم سسسات

التعليميسسسة مسسسن سسسسياد القسسسانون والنظسسسام ،فانتشسسسار
شعورً باالغتراا واالنهيسار
ا
األنوميا التنظيمية يخلج
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النزاهة السلوكية

ودورها....

األخالقسسسسسي ممسسسسسا يسسسسسنعك

سسسسسسلباً علسسسسسى سسسسسسلوكيات

الموظفين في العمل .إن الم سسات التعليمية كيسان

بناء شخصيات سوية متزنسة ذات أخالقيسات وقسيم ال
والعسسادات والتقاليسسد المجتم يسسة إضسسافة إلسسى

تتعسسار

اجتمسسسسسساعي يشسسسسسسكل العسسسسسساملون فيهسسسسسسا مجموعسسسسسسات

مسسا يتفسسج والتعسساليم الدينيسسة حتسسى تسسستطي أن تحقسسج

اجتما ية ،تتفاعسل فيمسا بينهسا ،وتظهسر الالم ياريسة

أهدافها المجتم ية بالشكل المطلوا.

نتيجسسسة التنسسساقض بسسسين البي سسسة الداخليسسسة والخارجيسسسة.
خال سد )2018 ،وتتسسل،ر األنوميسسا التنظيميسسة بالعديسسد

مسسسسسسن العوامسسسسسسل منهسسسسسسا االقتصسسسسسسادية واالجتما يسسسسسسة
والتحصسسيل العلمسسي ونسسو الجسسن

والسسدخل والتسلسسسل

الهرمسسسي للوظيفسسسة التسسسي يشس س لها الموظس س

ا .التهكم التنظيمي

ُعس سرف أنسسسه رد الفعسسسسل السسسسذي يظهسسسرا العامسسسل نتيجسسسة
اإلحبسسا والالمبسساال  ،وخيبسسة األمسسل ،وبالتسسسسالي يكسسون
لديه اتجاهسسات إيجابية أقسسل تجسسساا الم سسسة ،حيسث

الحكسسسيم

إن فشسسسسسسسل الم سسسسسسسات فسسسسسسسي الوفسسسسساء باحتياجسسسسسات

ساء علسسسى مسسسا سسسسبج يت سسسح أن ق سسسية األنوميسسسا
وبنسس ً
التنظيميسسة ت سس الم سسسسات التعليميسسة أمسسام مهسسسام

واإلحبسسسا السسسذي يسسسسبإل السسستهكم التنظيمسسسي كسسساظم،

.)2016

وواجبات يجإل القيام بها للحد مسن انتشسارها ،وذلس

التهكم التنظيمي هو مواق

وناصر.)2014 ،

بنشسسر ،قافسسة مبنيسسة علسسى معتقسسدات سسسليمة موحسسد

العسساملين وتلبيسسة توقعسساتهم يطلسسج عليسسه خيبسسة األمسسل

العاملين السسلبية تجساا

العمل وانعدام الثقة في اإلدار واإلحبا وخيبة األمل

على الوالء والعمل برو الفريج واستخدام األساليإل

فسسسسي تحقيسسسسج أهسسسسداف الم سسسسسسة وسسسسسيطر مشسسسساعر

اإلدارية لمواجهة وعالج االنحرافات السلوكية.

األنانيسسسة والحسسسسد والكراهيسسسة والعسسسداو بسسسين السسسزمالء

داخل الم سسة الفتالوي و خرون.)2019 ،

أبعاد األنوميا التنظيمية:

أ .الالم يارية التنظيمية:

وبالتالي يتمثل التهكم التنظيمي في سسلو مسن قبسل

السسيطر

العاملين يعبرون من خاللسه باالسستياء وعسدم الرضسا

علسسسى سسسسلو العسسساملين المنحسسسرف نتيجسسسة تجسسساهلهم

الوظيفي نتيجة النعدام العالقة اإليجابية بينهم وبين

تشير الالم ياريسة التنظيميسة إلسى انخفسا

للقواعد والمعايير والقيم التنظيمية خالسد،)2018 ،

اإلدار وهسذا يعمسل علسسى انخفسا

فسسالقيم هسسي تكسسوين فرضسسي يسسستدل عليسسه مسسن خسسالل

تحقيج أهداف الم سسة.

وهسسي نتسساج اجتمسساعي يتعلمهسسا الفسسرد ويكتسسسبها مسسن

 -1منه الدراسة:

التعبيسسسر اللفظسسسي والسسسسلو الشخصسسسي واالجتمسسساعي

التنش ة االجتما ية صالح.)2020 ،

اإل نتاجيسة وعرقلسسة

،الثاً :الدراسة الميدانية

مسسسن أجسسسل تحقيسسسج أهسسسداف البحسسسث اعتمسسسد الباحثسسسان

لسسسذا يجسسسإل علسسسى المجتمس س والم سسسسسة العمسسسل علسسسى

المسسنه الوصسسفي التحليلسسي ،وقسسد تسسم الحصسسول علسسى

غسسرس القسسيم حتسسى تتفسسادي الم سسسسات السسسلوكيات

البيانات الال مة من خال ل استبانة التي تم إعسدادها

الم سسسسسة والمجتمس س بشسسسكل عسسسام ،فلسسسساس عمسسسل

باستخدام برنام اإلحصائي (Statistical SPSS

ال ير مرغوا فيها وتحويلها إلى طاقة إيجابية تخدم
الم سسسسسات التعليميسسسة سسسواء لموظفيهسسسا أو طالبهسسسا

لهسسذا ال سسر  ،وتسسم تفريسسد البيانسسات وتحليسسل النتسسائ

).Package for Social Science
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 -2مصادر جم المعلومات:
أ -المصادر الثانوية :استخدم ل سر

 -3مجتم وعينة الدراسة:

معالجسة

اختسار الباحثسسان مجتمس الدراسسة ليتكسسون مسسن جميس

اإلطسسار النظسسري للدراسسسة ،واشسستمل علسسى

العسسساملين فسسسي كليسسسة فلسسسسطين التقنيسسسة بسسسدير السسسبلح

الكتسسسإل ،الم ارجسس  ،السسسدوريات ،المجسسسالت،

والبالد عددهم  )186موظفاً ،وتم استخدام أسلوا

الدراسسسسسسات ،شسسسسسبكة اإلنترنسسسس ) بسسسسسالل تين

استخدام نماذج الجوقل على عينة الدراسة ،كمسا تسم

الو،سسسسسسسسسائج ،النشسسسسسسس سرات ،اإلحصسسسسسسسسسائيات،

العربية واألجنبية.

ا -المصسسسسادر األوليسسسسة :واسسسسستخدم االسسسسستبانة
وهسسسي بسسسار عسسسن  )24فقسسسر مسسسستخدماً

نماذج جوقل.

الحصسسسر الشسسسامل الختيسسسار عينسسسة البحسسسث ،حيسسسث تسسسم

اسسسستثناء العينسسسة االسسسستطال ية التسسسي شسسسمل

)30

موظفاً ،وكان االستبانات الصالحة للتحليل )136
اسسسسستبانة ،وجسسسسدول  )1يوضسسسسح خصسسسسائص عينسسسسة

الدراسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة.

جدول  )1خصائص عينة الدراسة
التكرار

المت يرات الشخصية
النو
ذكر

91

أنثى

45

اإلجمالي

بكالوريوس

6

%4.4

40

دكتور
ا

55

اإلجمالي

من  – 5أقل من  10سنوات

15

136

يت ح من الجدول رقم  )1أن:
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%40.4

%11.0

85

االجمالي

%29.4

136

36

أكثر من  10سنوات

%25.7

%100

عدد سنوات الخدمة

أقل من  5سنوات

%33.1

136

35

ماجستير

%66.9
%100

الم هل العلمي
دبلوم متوسط

النسبة الم وية

%26.5
%62.5

%100

النزاهة السلوكية

ودورها....

أ .نسسسسبة السسسذكور أعلسسسى مسسسن اإلنسسساا بنسسسسبة

المتبادلسسة ويتكسسسون مسسسن  6فقسسرات ،والمصسسسداقية فسسسي

 ،%66.9ويفسسسر الباحثسسان هسسذا الفسسرق

التعامسسسسل ويتكسسسسون مسسسسن  6فقسسسرات) ،والجسسسسزء الثالسسسسث

بسبإل انش الهن باألمور العائلية حيسث

التنظيميسسة ويتكسسون مسسن  6فق سرات ،السستهكم التنظيمسسي

كون اإلناا يرغبن في الدوام المدرسسي
يتميز الدوام بالكليات والجامعات بشسكل

عام بفترات وقتية أطول وأي ساً مجهسود

أكبر ،والظروف البي ية تعز من فسرص
التحسسسسسساق السسسسسسسذكور بوظسسسسسسائ

التعلسسسسسسسيم

المت يسسسر التسسساب ويتكسسسون مسسسن مجسسسالين الالم ياريسسسة
ويتكون من  6فقرات) ،وتم استخدام مقياس ليكسرت

العشسسسساري لقيسسسساس اسسسسستجابات المبحسسسسو،ين لفقسس سرات
االستبانة

 -5صدق أدا الدراسة االستبانة):

الجامعي.

ا .الم هالت الدراسسية كانس النسسبة األكبسر

أ .صدق المحكمين "الصدق الظساهري" :قسام
الباحثسسسسسان بعسسسسسر

أدا الدراسسسسسسة فسسسسسي

فيهسسا لحملسسة السسدكتو ار بنسسسبة %66.9

صسسسورتها األوليس سة علسسسى مجموعسسسة مسسسن

 ،%29.4يري الباحثان أنه أمر طبيعي

مختصسسسسين فسسسسي مجسسسسال منسسسساه البحسسسسث

واالحتياج المستمر للم هالت العلمية.

التقنيسسة -ديسسر السسبلح وجامعسسة األقصسسى،

يليهسسسسسسسا حملسسسسسسسة الماجسسسسسسسستير بنسسسسسسسسبة

بسسسسسسبإل الخطسسسسسط التطويريسسسسسة للقسسسسسسام

ج .ارتفا نسبة العاملين الذين لديهم خدمة

أكثسسر مسسن  10سسسنوات لتصسسل ،%62.5

المحكمسسسين تللفس س مسسسن  )11محكمسسساً،

العلمسسسسي فسسسسي كسسسسل مسسسسن كليسسسسة فلسسسسسطين
وقسسسسسد قسسسسساموا بسسسسسدورهم بتقسسسسسديم النصسسسسسح
واإلرشاد.

وقد كان النسسبة األدنسى لمسن لهسم أقسل

ا .صسسسسسسسدق االتسسسسسسسساق السسسسسسسداخلي لفقسسسسس سرات

الباحثان هذا النتيجة كون الكلية بدأت

السسسداخلي ،مسسسدى اتسسسساق كسسسل فقسسسر مسسسن

مسسن  5سسسنوات بنسسسبة  ،%11.0يفسسسر

االسسسسسستبانة :يقصسسسسسد بصسسسسسدق االتسسسسسساق

مسسسسيرتها التعليميسسسة فسسسي عسسسام 1995م

فقسسس ارت االسسسسستبانة مسسس المحسسسسور السسسسذي

وحتى اآلن ،وهسذا مسن شسلنه أن يكسسإل

تنتمي إليه هذا الفقر  ،حيث تم حساا

العاملين المعرفة والخبر والكفاء .

 -4أدا الدراسة:

االتساق الداخلي لفقرات االستبانة التي
و ع على عينة الدراسة االستطال ية

تم إعداد استبانة موجهة لعينة الدراسسة تكونس مسن

البسسسسسالد حجمهسسسسسا  )30مفسسسسسرد  ،وذلسسسس

ويتكسسسسسون مسسسسسن ،ال،سسسسة مت يسسسسرات النسسسسسو  -الم هسسسسسل

والدرجسسسة الكليسسسة للمحسسسور التابعسسسة لسسسه،

،ال،ة أجزاء وهي :الجزء األول :البيانات الشخصية،

العلمسسسسي -عسسسسدد سسسسسنوات الخدمسسسسة) ،والجسسسسزء الثسسسساني
المت يسسسسر المسسسسستقل ،ويتكسسسسون مسسسسن مجسسسسالين الثقسسسسة
ج .الذي يوضحه جدول .)2
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جدول رقم  :)2الصدق الداخلي للفقرات
المت ير

الفقر

المجال

الثقة المتبادلة
المت ير المستقل
المصسسسسسداقية فسسسسسي
التعامل

الالم ياريسسسسسسسسسسسسسسسسسسة
التنظيمية

المت ير التاب
التهكم التنظيمي

معامسسسسسل ارتبسسسسسا
الفقر بالمجال

الفقر

معامسسسل ارتبسسسا

معامل ارتبا

الفقر بالمجال

المجال ككل

1

**0.962

2

**0.918

3

**0.919

4

**0.922

5

**0.986

6

**0.947

1

**0.951

2

**0.951

3

**0.970

4

**0.974

5

**0.970

6

**0.961

1

**0.929

2

**0.928

3

**0.938

4

**0.948

5

**0.899

6

**0.940

1

**0.942

2

**0.935

3

**0.982

4

**0.978

5

**0.969

6

**0.980

* معامل االرتبا دال إحصائي عند مستوى 0.05

ويسسسسرى الباحثسسسسان أن النتسسسسسائ ُتظهسسسسر أن معسسسسسامالت

االرتبسسا المبينسسة دالسسة عنسسد مسسستوى داللسسة ،)0.05

**0.929

**0.981

**0.968

**0.977

الجدوليسسسة والتسسسي تسسسساوي  ،)0.361وبسسسذل تعتبسسسر
فقرات االستبانة صادقة لما وضع لقياسه.

، -6بات أدا الدراسة االستبانة):

حيسسسث أن القيمسسسة االحتماليسسسة لكسسسل فقسسسر أكبسسسر مسسسن

أ-طريقسسسسة التجزئسسسسسة النصسسسس ية

 ،)0.05وقيمسسسسة  rالمحسسسسسوبة أقسسسسل مسسسسن قيمسسسسة r

:Coefficient

Split-Half

تم إيجاد معامل ارتبا بيرسون بين معدل األس لة الفردية الرتبة ،ومعدل األسس لة الزوجيسة الرتبسة لكسل بعسد،

وقسسد تسسم تصسسحيح معسسامالت االرتبسسا باسسستخدام معامسسل ارتبسسا سسسبيرمان بسسراون للتصسسحيح Spearman-

 )Brown Coefficientحسإل المعادلة التالية:
معامل الثبات =

ا .طريقسسسة ألفسسسا كرونبسسساا

2ر

حيث ر معامل االرتبا  ،ويبين جدول  )2أن هنسا

:Alpha

+1ر

معامل ،بات كبير نسبياً فقرات االستبانة مما يشج
الباحثين على استخدام االستبانة بكل ،قة.

Cronbach's

استخدم الباحثان طريقة ألفا كرونباا لقياس ،بسات
االستبانة كطريقة ،انية لقياس الثبات ،ويبين جدول
 )3أن معسسسسسامالت الثبسسسسسات مرتفعسسسسسة ممسسسسسا يشسسسسسج

استخدام االستبانة بكل ،قة.
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ودورها....

جدول ، :)3بات أدا جم البيانات االستبانة)
المت ير
المت ير المستقل
المت ير التاب

محتوى المحور

عسسسسسسسسسسسسسسسسسدد التجزئسسسسسسسسسسسسسسسسسسة معمل االرتبسا
الفقرات

النص ية

المصحح

الثقة المتبادلة

6

0.944

0.971

0.974

المصداقية في التعامل

6

0.958

0.978

0.983

الالم يارية التنظيمية

6

0.963

0.981

0.968

التهكم التنظيمي

6

0.986

0.993

0.984

أن معسسسامالت الثبسسسات
مسسسن الجسسسدول السسسسابج يت سسسح ب

المصسسداقية فسسي التعامسسل) فسسي كليسسة فلسسسطين التقنيسسة

جم البيانات.

ولإلجابسسسة عسسسن هسسسذا السس س ال تسسسم اسسسستخدام حسسسساا

مرتفعة مما يطم ن الباحثين الستخدام االستبانة في

بدير البلح؟

نتائ التحليل اإلحصائي واختبار فرضيات الدراسة

المتوسسسط الحسسسابي ،واالنح سراف الم يسساري ،والسسو ن

الس ال األ ول :مسا درجسة اسستجابة المبحسو،ين ألبعساد

النسسسبي ،لكسسل فقسسر مسسن فق سرات المحسسور واالسسستجابة

النزاهسسسة السسسسلوكية المتمثلسسسة بسسسسسسس الثقسسسة المتبادلسسسة،

الكلية للمحاور.

جدول رقم  :)4تحليل فقرات ُبعد الثقة المتبادلة
#
1
2

ألفا كرونباا

ُ .1بعد الثقة المتبادلة
المتوسسسسسسسسسسسسط االنحسسسسسسسراف السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ن

الفقر
تسود مشاعر الثقة بين العاملين بالكليسة فسي تنفيسذ المهسام بسرو

الفريج.

يثج العاملون في الكلية بقدر رؤسائهم على نشر القيم الراقية كس
العدل ،التعاون ،االنتماء).

تثسسج إدار الكليسسة بقسسدر العسساملين فيهسسا علسسى أداء المهسسام الموكلسسة

الحسابي

الم ياري

النسبي

7.455

2.502

%74.55

2

7.125

2.120

%71.25

5

7.860

2.416

%78.60

1

7.235

2.633

%72.35

4

7.345

2.329

%73.45

3

2.644

%70.14

6

3

بجدار .

4

شلنها إلحاق ال رر بهم.

5

األمثل.

6

تسسدعم إدار الكليسسة سياسسسة ر المنافسسسة الشسسريفة المبنيسسة علسسى 7.014

يثسسج العسساملون فسسي الكليسسة بعسسدم قيسسام أي واحسسد مسسنهم بلشسسياء مسسن

يثج العاملون بما يقدمه رؤساؤهم من دعم إلنجا العمل بالشكل
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#

المتوسسسسسسسسسسسسط االنحسسسسسسسراف السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ن

الفقر

الحسابي

الم ياري

النسبي

الترتيإل

الثقة بين العاملين فيها.
جمي الفقرات

7.339

2.303

%73.39

يتبين من الجدول رقم  )4أن أعلى فقسر ُبعسد الثقسة
المتبادلسسسة حسسسسإل السسسو ن النسسسسبي هسسسي كمسسسا يلسسسي:

وبصسسسفة عامسسسة ،فسسسنن السسسو ن النسسسسبي لُبعسسسد الثقسسسة
المتبادلة كان  ،)%73.39أي ُبعسد الثقسة المتبادلسة

بقسسسسدر العسسسساملين فيهسسسسا علسسسسى أداء المهسسسسام الموكلسسسسة

ويعزو الباحثان هذا النتيجة إلى االتصال والتواصسل

جاءت الفقر  )3التي تنص على" تثج إدار الكليسة

قد حقج األهداف المرجو بدرجة كبير .

بجسسدار " فسسي المرتبسسة األولسسى فسسي ترتيسسإل فق سرات هسسذا

المستمر بين الزمالء في العمسل ،حيسث تسوفر قنسوات

ما يعني أن هذا الم يار مطبج بدرجة كبير .

العسساملين ،أي ساً وجسسود عالقسسات مهنيسسة قائمسسة علسسى

المحور ،حيث بلد الو ن النسبي  )%78.60وهسو

االتصسسال الشسسفافية التسسي تعسسز الثقسسة المتبادلسسة بسسين

وتبين النتائ أن أقل فقر ُبعد الثقة المتبادلة حسإل
الو ن النسبي هي كما يلي :جاءت الفقر  )6التي

االحتسرام وااللتسزام األخالقسسي والقواعسسد المهنيسسة ،لسسذل

يجإل على الم سسات التعليمية بشكل خاص تعزيسز

تسسسسسنص علسسسسسى " تسسسسسدعم إدار الكليسسسسسة سياسسسسسسة ر

الثقسسة المتبادلسسة فسسي المجتم س السسداخلي لمسسا لسسه مسسن

المنافسة الشريفة المبنية علسى الثقسة بسين العساملين

أهميسسة فسسي تحقيسسج أهسسداف الم سسسسة .واتفقس هسسذا

فيهسسسا" فسسسي المرتبسسسة األخيسسسر فسسسي ترتيسسسإل فقسسرات هسسسذا

النتيجسسسة مسس دراسسسسة أبسسسو طبسسسيا ،)2019 ،وأكسسسدت

ما يعني أن هذا الم يار مطبج بدرجة كبير .

مسسن الثقسسة التنظيميسسة لسسدى األسسساتذ تجسساا السسسزمالء

المحور ،حيث بلد الو ن النسبي  )%70.14وهسو

دراسسسة بسسن برطسسال )2018 ،وجسسود مسسستوى مقبسسول

والمش سرفين فسسي كليسسة العلسسوم االقتصسسادية والتجاريسسة
وعلوم التسيير بجامعة األغوا بالجزائر.
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البعد المصداقية في التعامل
ُ .2
جدول رقم  :)5تحليل فقرات ُبعد المصداقية في التعامل
المتوسسسسسسسسسسسسط االنحسسسسسسسراف السسسسسسسسسسسسسسسسسسسو ن

#

الفقر

1

توافج أفعال اإلدار العليا ما تد يه في لقاءاتها واجتماعاتها.
تمتلسسس اإلدار العليسسسسا نيسسسسة صسسسسادقة فسسسسي توجههسسسسا نحسسسسو صسسسسناعة

2

المستقبل األف ل للكلية.

3

سلوكيات العاملين في الكلية تبر المصداقية في حسن تعاملهم.

4
5
6

تتبنى إدار الكليسة تبسادل اآلراء واالقتراحسات التسي تسدعم مصسداقية

التعامل.

تمتل الكلية مصادر مو،وقة للحصول على المعلومات التي تعز

مصداقية تعامالتها.

تسسسدعم إدار الكليسسسة المصسسسداقية فسسسي إتمسسسام المعسسسامالت مسسسن خسسسالل

الصراحة والوضو
جمي الفقرات

يتبسسسين مسسسن الجسسسدول رقسسسم  )5أن أعلسسسى فقسسسر ُبعسسسد

المصسسداقية فسسي التعامسسل حسسسإل السسو ن النسسسبي هسسي

كمسسسا يلسسسي :جسسساءت الفقسسسر  )2والتسسسي تسسسنص علسسسى "
تمتل س اإلدار العليسسا نيسسة صسسادقة فسسي توجههسسا نحسسو

صناعة المستقبل األف ل للكلية" في المرتبة األ ولى

الحسابي

الم ياري

النسبي

7.051

2.852

%70.51

3

7.227

2.485

%72.27

1

7.051

2.432

%70.51

4

6.977

2.637

%69.77

5

6.867

2.526

%68.67

6

7.382

2.425

%73.82

2

7.093

2.460

%70.93

---

فقسسسرات هسسسسذا المحسسسسور ،حيسسسسث بلسسسسد السسسسو ن النسسسسسبي
 )%68.67وهو مسا يعنسي أن هسذا الم يسار مطبسج

بدرجة متوسطة.

وبصفة عامة ،فنن السو ن النسسبي ُلبعسد المصسداقية
فسسي التعامسسل كسسان  ،)%70.93أي ُبعسسد المصسسداقية

فسسي ترتيسسإل فق سرات هسسذا المحسسور ،حيسسث بلسسد السسو ن

في التعامل قد حقج األهداف المرجو بدرجة كبير .

النسبي  )%72.27وهو مسا يعنسي أن هسذا الم يسار

ويعسسسسزو الباحثسسسسان هسسسسذا النتيجسسسسة لقناعسسسسة العسسسساملين

وتبسسسين النتسسسائ أن أقسسسل فقسسسر ُبعسسسد المصسسسداقية فسسسي

ميسسزات النجسسسا وتقسسسوي العالقسسسات اإليجابيسسسة بيسسسنهم،

الفقر  )5التي تسنص علسى " تمتلس الكليسة مصسادر

العسسسساملين والرقسسسسي بسسسسالمجتم حيسسسسث تعتبسسسسر الكليسسسسة

مو،وقسسسسة للحصسسسسول علسسسسى المعلومسسسسات التسسسسي تعسسسسز

م سسة تعليمية خدمية ال يكفسي فيهسا صسدق القسول

مطبج بدرجة كبير .

التعامل حسإل الو ن النسبي هسي كمسا يلسي :جساءت

مصداقية تعامالتها" فسي المرتبسة األخيسر فسي ترتيسإل

واإلدار بالكليسسسة بسسسلن المصسسسداقية فسسسي التعامسسسل مسسسن

وتسسساهم فسسي خلسسج اإلبسسدا و يسساد العطسساء مسسن قبسسل

وإنما يعز مسن خسالل الصسدق فسي التعسامالت بشسكل
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فعلي ،باإلضافة إلى أن التدوير الوظيفي سساهم فسي

الس ال الثاني :ما واق األنوميسا التنظيميسة بلبعادهسا

معرفسسة المعسسامالت اليوميسسة وبالتسسالي قلسسل مسسن الكسسذا

المتمثلسسسسسسة بسسسسسسس الالم ياريسسسسسسة التنظيميسسسسسسة ،السسسسسستهكم

& Lees

ولإلجابسسة عسسن هسسذا الس س ال ق سام الباحثسسان باسسستخدام
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العسساملين .واتفق س النتيجسسة مس دراسسسة
2021

 )Dhanpat,التسسسسي أكسسسسدت علسسسسى تسسسسل،ير

مصداقية المدير في الداف والمواءمة االستراتيجية.

التنظيمي) في كلية فلسطين التقنية بدير البلح؟

حسسساا المتوسسسط الحسسسسابي ،واالنحسسراف الم يسسساري،
والسسسو ن النسسسسسبي ،لكسسسل فقسسسسر مسسسن فقسسسرات المحسسسسور
واالستجابة الكلية للمحاور.

البعد الالم يارية التنظيمية
ُ .1

جدول رقم  :)6تحليل فقرات ُبعد الالم يارية التنظيمية
#
1
2
3
4

المتوسسسسط االنحسسسسسسسراف السسسسسسسسسسسسسسو ن

الفقر
يتعر

العاملون في الكلية ل

بلية وسيلة ممكنة.

و كبير تجبرهم على تنفيذ المهسام

يتم عند الحاجة اللجوء إلى كسر القيود والقواعد التنظيميسة كسي يستم

تحقيج أهداف الكلية.
لسي

بال سرور أن ينسال الموظفسون الملتزمسون والجسادين فسي العمسسل

رضا اإلدار العليا في الكلية.
تمتل س إدار الكليسسة قابليسسة االلتفسساف علسسى قواعسسدها التنظيميسسة التسسي
تعيج تنفيذ مهامها الوظي ية.
تتبنسسى إدار الكليسسة منهجيسسة غيسسر ملتزمسسة ب سالقيم والعسسادات والتقاليسسد

الحسابي

الم ياري

النسبي

7.308

2.311

%73.08

5

7.419

2.009

%74.19

2

7.455

2.135

%74.55

1

7.419

2.151

%74.19

3

7.419

2.027

%74.19

4

2.258

70.51

6

1.999

%73.45

---

5

المجتم ية في مواجهة المت يرات البي ة المحيطة

6

تتبنى إدار الكلية سياسات قائمة على انتقاص حقوق العاملين.

7.051

جمي الفقرات

7.345

ويتبسسسين مسسسن الجسسسدول رقسسسم  )6أن أعلسسسى فقسسسر ُبعسسسد

الالم يارية التنظيمية حسإل الو ن النسبي هي كما

يلسسي :جسساءت الفقسسر  )3والتسسي تسسنص علسسى " لسسي

بال سسرور أن ينسسال الموظفسسون الملتزمسسون والجسسادين
في العمل رضا اإلدار العليا في الكليسة" فسي المرتبسة

األولسسى فسسي ترتيسسإل فق سرات هسسذا المحسسور ،حيسسث بلسسد

السسو ن النسسسبي  )%74.55وهسسو مسسا يعنسسي أن هسسذا
الم يار مطبج بدرجة كبير .

وتبسسسسسين النتسسسسسائ أن أقسسسسسل فقسسسسسر ُبعسسسسسد الالم ياريسسسسسة
التنظيميسسسة حسسسسإل السسسو ن النسسسسبي هسسسي كمسسسا يلسسسي:
جسساءت الفقسسر  )6التسسي تسسنص علسسى " يشسسعر بعسسض
العاملين فسي الكليسة بتعرضسهم لكثيسر مسن االسست الل
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في العمل" في المرتبة األخير في ترتيإل فقسرات هسذا

طمسسسو الجميسس نتيجسسسة العسسسدد الكبيسسسر مسسسن العسسساملين

المحور ،حيث بلد الو ن النسبي  )%70.51وهسو

البسسساحثين عسسسن فسسسرص أف سسسل فسسسي العمسسسل ممسسسا يولسسسد

وبصفة عامة ،فنن الو ن النسسبي ُلبعسد الالم ياريسة
التنظيميسسسة كسسسان  ،)%73.45أي ُبعسسسد الالم ياريسسسة

العسساملين باسسستكمال الدراسسسة فسسي مجسسال معسسين لعسسدم

وهو ما يعني أن هذا الم يار مطبج بدرجة كبير .

التنظيمية قد حقج األهداف المرجو بدرجة كبير .

شعورً باالستياء أو االست الل ،فقد ال تسمح لبعض
ا
الحاجسسسة إليس سه ،أو عسسسدم تمكسسسين السسسبعض مسسسن تسسسولي
المناصإل اإلدارية واإلشسرافية التسي يطمحسون إليهسا،

ويعزو الباحثان هذا النتيجة إلى امتال كل منظمسة

وألن ذل س يعسسار

العليا ،ويمثل التزام الموظفين فيها نقطة البداية في

وجسسسسود أ،سسسسر الالم ياريسسسسة التنظيميسسسسة فسسسسي السسسسسلو

،قافسسسة تنظيميسسسسة وقسسسسيم خاصسسسسة تحقسسسسج رضسسسا اإلدار
تحقيسج الرضسا ولسي

نقطسة النهايسة ،وبالتسالي قسد ال

هذا النتيجة م دراسسة خالسد )2018 ،التسي أ،بتس
المنحرف في مكان العمل.

تسسستمكن الكليسسسات والم سسس سات التعليميسسسة مسسسن تلبيسسسة

البعد التهكم التنظيمي
ُ .2

جدول رقم  :)7تحليل فقرات ُبعد التهكم التنظيمي

#

المتوسسسسط االنحسسسسسسسراف السسسسسسسسسسسسسسو ن

الفقر
يشتكي العاملون في الكليسة مسن بعسض الممارسسات التسي مسن شسلنها

1

أن ُتشعرهم بالدونية.

2

ودورهم في تحقيقها.

3

يقوم العديد من العاملين بالسخرية من شعارات الكلية ومبادراتها.

4
5
6

تنسسسسإل إدار الكليسسسة اإلنجسسسا ات لنفسسسسها متجاهلس س ًة جهسسسود العسسساملين

يتعسسر

سياسسسية الكليسسة أحيان ساً .واتفق س

بعسسض العسساملين فسسي الكليسسة للسستهكم عنسسد مناقشسستهم لتقيسسيم

أدائهم.

يتبادل العاملون في الكلية نظرات االستياء وال جر فيما بينهم.
يتداول الموظفون أحاديث تشسير إلسى تعرضسهم للستهكم مسن مالءهسم

في العمل.

جمي الفقرات

الحسابي

الم ياري

النسبي

7.088

2.265

%70.88

2

7.161

2.161

%71.61

1

70.14

2.394

%70.14

3

6.757

2.583

%67.57

5

6.757

2.583

%67.57

6

6.830

2.516

%68.30

4

6.935

2.328

%69.35

---

ويتبسسسين مسسسن الجسسسدول رقسسسم  )7أن أعلسسسى فقسسسر ُبعسسسد

العسساملين ودورهسسم فسسي تحقيقهسسا" فسسي المرتبسسة األولسسى

يلسسي :جسساءت الفقسسر  )2والتسسي تسسنص علسسى " تنسسسإل

النسبي  )%71.61وهو مسا يعنسي أن هسذا الم يسار

السستهكم التنظيمسسسي حسسسسإل السسو ن النسسسسبي هسسسي كمسسسا
إدار الكليسسسسة اإلنجسسسسا ات لنفسسسسسها متجاهلسس س ًة جهسسسسود

فسسي ترتيسسإل فق سرات هسسذا المحسسور ،حيسسث بلسسد السسو ن
مطبج بدرجة كبير
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وتبسسين النتسسائ أن أقسسل فقسسر ُبعسسد السستهكم التنظيمسسي
حسسسإل السسو ن النسسسبي هسسي كمسسا يلسسي :جسساءت الفقسسر
 )5والتي تنص على " يتبادل العساملون فسي الكليسة

نظ سرات االسسستياء وال سسجر فيمسسا بيسسنهم" فسسي المرتبسسة
األخيسسر فسسي ترتيسسإل فق سرات هسسذا المحسسور ،حيسسث بلسسد

السسو ن النسسسبي  )%67.57وهسسو مسسا يعنسسي أن هسسذا
الم يار مطبج بدرجة متوسطة.

أمكسسسسسن .وقسسسسسد اتفقسسس س هسسسسسذا النتيجسسسسسة مسسس س دراسسسسسسة
2020

 ،)Abdelmoteleb,ودراسسسسسسة سسسسسسعد،

 ،)2020ودراسة مزعل.)2018 ،

الس ال الثالث :هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية

بسسسين أبعسسساد النزاهسسسة السسسسلوكية والحسسسد مسسسن األنوميسسسا

التنظيمية في كلية فلسطين التقنية بدير البلح؟

وبصسسسفة عامسسسة ،فسسسنن السسسو ن النسسسسبي ُلبعسسسد السسستهكم
التنظيمسسسسسسسي كسسسسسسسان  ،)%69.35أي ُبعسسسسسسسد السسسسسسستهكم

الفرضية الرئيسية األولي وهي:

متوسطة.

داللة إحصائية عند مسستوى داللسة  )α≤0.05بسين

التنظيمسسسسسي قسسسسسد حقسسسسسج األهسسسسسداف المرجسسسسسو بدرجسسسسسة

ولإلجابة عن هذا الس ال قام الباحثان باإلجابة عن

الفرضسسسية الرئيسسسسية األولسسسى" :ال يوجسسسد عالقسسسة ذات

ويعسسزو الباحثسسان هسسذا النتيجسسة إلسسى نقسسص الحسسوافز

درجة توافر أبعساد النزاهسة السسلوكية بلبعادهسا الثقسة

والمكافسسسلت التشسسسجي ية خاصسسسة فسسسي ظسسسل الظسسسروف

المتبادلسسسة ،والمصسسسسداقية فسسسي التعامسسسسل) والحسسسد مسسسسن

شعورً لدى العديسد مسن العساملين
ا
والتي بدورها ولدت
أن اإلنجسسسسا ات تنسسسسسسإل لسسسسإلدار العليسسسسسا دون تقسسسسسدير

والسستهكم التنظيمسسي) فسسي كليسسة فلسسسطين التقنيسسة بسسدير

البلح من وجهة نظر العاملين فيهسا" .ولإلجابسة عسن

بي ة عمل سلبية تزيد من مشاعر التهكم التنظيمي،

بيرسسسسسسون  )rلمعرفسسسسسة عالقسسسسسة المت يسسسسسر المسسسسسستقل

االقتصادية الص بة التي تمر بها معظم الم سسات

جهسسودهم المبذولسسة ،وهسسذا شسسلنه أن يسسهم فسسي خلسسج
وقد يعود ذل لعدم عقسد اللقساءات التسي تشسر فيهسا

اإلدار للعسساملين مسسا تمسسر بسسه مسسن أوضسسا  ،وتسسستم

فيها إلى شسكواهم ومشساكلهم والعمسل علسى حلهسا إن

األنوميا التنظيمية بلبعادها الالم ياريسة التنظيميسة،

هذا الس ال قام الباحثان بنيجاد قيمة معامسل ارتبسا
النزاهسسسسة السسسسسلوكية) بسس سالمت ير المتسسسساب

األنوميسسسسا

التنظيميسسسسة) ،ويوضسسسسح الجسسسسدول  )8قيمسسسسة معامسسسسل

ارتبا بيرسون .)r
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جدول رقم  :)8يوضح معامل االرتبا واالنحدار الخطي البسيط للمت ير التاب
معامسسسسل معامسسسسل
المت يسسسسسسسر
درجة الحرية
التحديسد
االرتبا
df
التاب
R2
R
بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسين
األ نوميسسسسسا
التنظيمية

المجموعات
 0.818 0.904داخسسسسسسسسسسسسسسسسسسل

مسسستوى

F
المحسوبة

الداللة

المجموعات

134

المجمو

135

0.000 600.918

أشسارت النتسائ لمعامسسل ارتبسا بيرسسون  )rأن قسسو

مسسسستوى

T
المحسوبة الداللة

معامل االنحدار
الثاب a

1

األنوميا التنظيمية)

b

1.284

0.812

5.114

24.514

المتبادلسسة ،والمصسسداقية فسسي التعامسسل) فسسي الحسسد مسسن

العالقة بين المت يرين تساوي  ،0.904وهسي عالقسة

األنوميا التنظيمية بلبعادها الالم ياريسة التنظيميسة،

 0.05لسسذل تسسم رفسسض الفرضسسية الصسسفرية ،والقبسسول

البلح من وجهة نظر العاملين فيهسا" .ولإلجابسة عسن

طردية قوية ،ومستوى الداللة  0.000وهي أقل مسن

بالفرضية البديلة" ،يوجد عالقة ذات داللة إحصائية

والسستهكم التنظيمسسي) فسسي كليسسة فلسسسطين التقنيسسة بسسدير

هسسذا الس س ال قسسام الباحثسسان باسسستخدام اختبسسار تحليسسل

عنسسسد مسسسستوى داللسسسة  )α≤0.05بسسسين درجسسسة تسسوافر

االنحسسسسدار البسسسسسيط لمعرفسسسسة أ،سسسسر المت يسسسسر المسسسسستقل

والمصسسسسداقية فسسسسي التعامسسسسل) والحسسسسد مسسسسن األنوميسسسسا

التنظيمية) ،حيث يوضح الجدول  )8نتسائ اختبسار

أبعسساد النزاهسسة السسسلوكية بلبعادهسسا الثقسسة المتبادلسسة،

النزاهسسة السسسلوكية) علسسى المت يسسر المتساب

األنوميسسا

التنظيمية بلبعادها الالم ياريسة التنظيميسة ،والستهكم

تحليسسسل االنحسسسدار ،ومسسسن قيمسسسة مربس س االرتبسسسا

وجهة نظر العاملين فيها".

السسسلوكية) يفسسسسر مسسسا نسسسبته قيمسسسة  )%81.8مسسسن

السسسس ال الرابسسس  :هسسسسل يوجسسسسد تسسسسل،ير ألبعسسسساد النزاهسسسسة

النتسسسسائ أن قيمسسسسة  Fتسسسسساوي  600.918ومسسسسستوى

فلسطين التقنية بدير البلح؟

الفرضسسسية الصسسسفرية ،ونقبس سل الفرضسسسية البديلسسسسة ،أي

التنظيمي) في كلية فلسطين التقنية بدير السبلح مسن

 squareنسسسسسسرى أن المت يسسسسسسسر المسسسسسسسستقل النزاهسسسسسسسة
المت يسسسر التسسساب

السلوكية في الحد مسن األنوميسا التنظيميسة فسي كليسة

R

األنوميسسسا التنظيميسسسة) .كمسسسا بينس س

داللسسسة  0.000وهسسسي أقسسسل مسسسن  0.05لسسسذل نسسسرفض

ولإلجابة عن هذا الس ال قام الباحثان باإلجابة عن

يوجسسد تسسل،ير ذو داللسسة إحصسسائية عنسسد مسسستوى داللسسة

الفرضية الرئيسية الثانية" :ال يوجسد تسل،ير ذو داللسة

والحسسسد مسسسن األنوميسسسا التنظيميسسسة فسسسي كليسسسة فلسسسسطين

تسس سوافر أبعسسسساد النزاهسسسسة السسسسسلوكية بلبعادهسسسسا الثقسسسسة

وهسذا يسسدل علسى وجسسود أ،سر ذي داللسسة إحصسائية بسسين

الفرضية الرئيسية الثانية وهي:

إحصائية عند مستوى داللة  )α≤0.05بسين درجسة

 )α≤0.05بين درجة توافر أبعاد النزاهسة السسلوكية

التقنيسة بسسدير السسبلح مسسن وجهسة نظسسر العسساملين فيهسسا.
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المت يسسسسر المسسسسستقل النزاهسسسسة السسسسسلوكية) ،والمت يسسسسر
التاب

األنوميا التنظيمية).

اسسستجابات أفسسراد عينسسسة الدراسسسة حسسسول درجسسة تسسوافر

أبعاد النزاهة السلوكية واألنوميا التنظيمية ُتعزى إلى

وأن نموذج االنحدار كالتالي:

المت يس سرات الشخصسسسية والوظي يسسسة التاليسسسة :النسسسو ،

Y = a + b Xمعادلة خط االنحدار البسيط

الم هسسل العلمسسي ،عسسدد سسسنوات الخدمسسة) مسسن وجهسسة

= Xالمت ير المستقل النزاهة السلوكية)

ولإلجابة عن هذا الس ال قام الباحثان باإلجابة عن

=  Yالمت ير التاب

نظر العاملين في كلية فلسطين التقنية بدير البلح.

األنوميا التنظيمية) ,

الفرضية الفر ية التالية:

 b:معامسسل االنحسسدار للمت يسسر المسسستقل ،, a:اب س

 .1ال توجسسسد فسسسروق ذات داللسسسة إحصسسسائية عنسسسد

االنحدار

مستوى داللة  )α≤0.05فسي اسستجابات

ومسسسسن خسسسسالل الجسسسسدول السسسسسابج يت سسسسح أن معادلسسسسة

أفس سراد عينسسسة الد ارسسسسة حسسسول درجسسسة تس سوافر

االنحدار كالتالي:
= X0.812 + 1.284Y
االجابة على فرضية الدراسة :هل يوجسد فسروق ذات

أبعسسسسسسساد النزاهسسسسسسسة السسسسسس سلوكية واألنوميسسسسسسسا

التنظيميسسسة ُتعسسسزى إلسسسى مت يسسسر النسسسو مسسسن
وجهسسة نظسسر العسساملين فسسي كليسسة فلسسسطين

داللة إحصسائية عنسد مسستوى داللسة  )α≤0.05فسي

اسسستجابات أفسسراد عينسسسة الدراسسسة حسسسول درجسسة تسسوافر

التقنية بدير البلح.

أبعاد النزاهة السلوكية واألنوميا التنظيمية ُتعزى إلى
المت يس سرات التاليسسسة :النسسسو  ،الم هسسسل العلمسسسي ،عسسسدد

ولإلجابة عسن هسذا الفرضسية تسم اسستخدام اختبسار ت

سسسسنوات الخدمسسسة) فسسسي كليسسسة فلسسسسطين التقنيسسسة بسسسدير

لعينتسسسين مسسسستقلتين الختبسسسار الفسسسروق فسسسي متوسسسسط

البلح.

اسسستجابة عينسسة فسسي اسسستجابات أف سراد عينسسة الدراسسسة
حسول درجسة تسوافر أبعسساد النزاهسة السسلوكية واألنوميسسا

ولإلجابة عن هذا الس ال قام الباحثان باإلجابة عن

التنظيميسسسسة ُتعسسسسزى إلسسسسى مت يسسسسر النسسسسو وجهسسسسة نظسسسسر

الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة

والجدول رقم  )8يوضح تحليل المحور.

الفرضية الرئيسية الثانية التالية:

إحصسسسسسائية عنسسسسسد مسسسسسستوى داللسسسسسة  )α≤0.05فسسسسسي

العسسساملين فسسسي كليسسسة فلسسسسطين التقنيسسسة بسسسدير السسسبلح،

جسدول رقسسم  :)9نتسسائ اختبسسار  Tحسول درجسسة تسوافر أبعسساد النزاهسسة السسلوكية واألنوميسا التنظيميسسة ُتعسسزى إلسسى

المت ير النو
المحور

النو

تسسسسسسس سوافر أبعسسسسسسسسساد النزاهسسسسسسسسسة ذكر
السسسسسسسسسسسسسسلوكية واألنوميسسسسسسسسسسسسسا
انثى
التنظيمية

العدد

المتوسسسسط االنحسسسسسسسراف
الحسابي

الم ياري

91

7.397

2.232

45

6.736

1.977

قيمة t

1.685
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مسسسسسسستوى
الداللة

0.094

النتيجة
غيسسر دال عنسسد
0.05

النزاهة السلوكية

ودورها....

قيمسسة  tالجدوليسسة عنسسد مسسستوى داللسسة  0.05ودرجسسة

 .2ال توجسسسد فسسسروق ذات داللسسسة إحصسسسائية عنسسسد
مستوى داللة  )α≤0.05فسي اسستجابات

حرية " "135تساوي 1.975

أفس سراد عينسسسة الدراسسسسة حسسسول درجسسسة تس سوافر

يت ح من الجدول السابج:

إن القيمسسسسة  Tالمحسسسسسوبة لجميسس س األبعسسسساد تسسسسساوي

أبعسسسسسسساد النزاهسسسسسسسة السسسسسسسسلوكية واألنوميسسسسسسسا

التنظيميسسة ُتعسسزى لمت يسسر الم هسسل العلمسسي
مسسسسن وجهسسسسة نظسسسسر العسسسساملين فسسسسي كليسس سة

 1.685وهسسسسي أقسسسسل مسسسسن قيمسسسسة  tالجدوليسسسسة والتسسسسي

تسسسسساوي  ،1.975كمسسسسا أن قيمسسسسة مسسسسستوى الداللسسسسة

فلسطين التقنية بدير البلح

 0.094وهسسي أكبسسر مسسن  0.05ممسسا يسسدل علسسى عسسدم
وجود فروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول

ولإلجابسسسة عسسسن هسسسذا الفرضسسسية تسسسم اسسسستخدام اختبسسسار

تحليل التباين األحادي الختبار الفسروق فسي متوسسط

درجسسسسة تسس سوافر أبعسس ساد النزاهسسسسة السسسسسلوكية واألنوميسسسسا

التنظيمية ُتعسزى إلسى المت يسر النسو مسن وجهسة نظسر
العاملين في كلية فلسطين التقنية بدير البلح.

اسسستجابة عينسسة فسسي اسسستجابات أف سراد عينسسة الدراسسسة

حسول درجسة تسوافر أبعسساد النزاهسة السسلوكية واألنوميسسا

التنظيميسسسة ُتعسسسزى إلسسسى مت يسسسر الم هسسسل العلمسسسي مسسسن
وجهة نظر العاملين في كلية فلسسطين التقنيسة بسدير

ويعسسسسزو الباحثسسسسان هسسسسذا النتيجسسسسة إلسسسسى أن غالبيسسسسة

العاملين من المتعلمين بينهم تقارا في المسستويات

البلح ،والجدول رقم  )10يوضح تحليل المحور.

التعليميسسة والتعسسايش بيسسنهم يقسسوم علسسى ،قافسسة وقسسيم

االحتسرام المتبسسادل بسسين الجنسسسين وتوحيسسد السياسسسات
على الجمي .

جدول رقم  :)10نتائ اختبار تحليل التبساين األحسادي حسول درجسة تسوافر أبعساد النزاهسة السسلوكية واألنوميسا

التنظيمية ُتعزى إلى مت ير الم هل العلمي
عنوان المحور

ت سوافر أبعسساد النزاهسسة السسسلوكية
واألنوميا التنظيمية

مصدر التباين
بين المجموعات

مجمسسسسسسسسسسسسسسسو درجسسسسسسسسسسسسسسة متوسسسسسسسسسسسسسسسط قيمة
الحرية

المربعات

3 57.762

4.362

4.414

0.005

داله عند 0.05

135 633.582

قيمسسسسة  Fالجدوليسسسسة عنسسسسد درجسسسسة حريسسسسسة ""132 ،3
ومستوى داللة  0.05تساوي 2.675

االحتمالية

19.254

داخل المجموعات 132 575.80
المجمو

المربعات

"" F

القيمسسسسسسسسسسسسسة

النتيجة

إن القيمسسسة  Fالمحسسسسوبة لجميسس المجسسساالت تسسسساوي
 4.414وهسسسي أكبسسسر مسسسن قيمس سة  Fالجدوليسسسة والتسسسي

تسسسسساوي  ،2.675كمسسسسا أن قيمسسسسة مسسسسستوى الداللسسسسة
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 0.005وهي أكبسر مسن  0.05ممسا يسدل علسى وجسود

البعدي إليجاد اتجاا الفروق ،والنتائ موضسحة فسي

فروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجسة

الجدول رقم .)11

وجهة نظر العاملين في كلية فلسسطين التقنيسة بسدير

المتوسسسسطات االسسسستجابة حسسسول درجسسسة تس سوافر أبعسسساد

توافر أبعاد النزاهة السلوكية واألنوميا التنظيمية من

السسبلح ُتعسسزى إلسسى مت يسسر الم هسسل العلمسسي ،لسسذل قسسام
الباحثان باستخدام اختبسار أقسل فسروق معنويسة LSD

الفسسسسسسسسسسسسرق بسسسسسسسسسسسسين دبلوم متوسط

جسسسسسدول رقسسسسسم  :)11اختبسسسسسار  LSDللفسسسسسروق بسسسسسين
النزاهسسة السسسلوكية وسسسلو العمسسل ُتعسسزى إلسسى مت يسسر
الم هل العلمي

بكالوريوس

دكتو ار

ماجستير

المتوسطات

M.D

Sig

M.D

Sig

M.D

Sig

M.D

Sig

دبلوم متوسط

-

-

-

-

-

-

1.945

0.032

بكالوريوس

-

-

-

-

-

-

1.485

0.001

ماجستير

-

-

-

-

-

-

-

-

دكتو ار

-

-

-

-

-

-

-

-

M.D. Mean Difference
Sig - significant at the 0.05 level
ويت ح من الجدول رقم  )11أنه:

 .3ال توجسسسد فسسسروق ذات داللسسسة إحصسسسائية عنسسسد

أ .يوجسسسسد فسسسسروق بسسسسين " دبلسسسسوم متوسسسسسط " و"

مستوى داللة  )α≤0.05فسي اسستجابات

ا .يوجسسسسسد فسسسسسروق بسسسسسين " بكسسسسسالوريوس " و"

أبعسسسسسسساد النزاهسسسسسسسة السسسسسسسسلوكية واألنوميسسسسسسسا

دكتو ار " والفروق لصالح "دكتو ار ".

أفس سراد عينسسسة الدراسسسسة حسسسول درجسسسة تس سوافر

التنظيميسسسسة ُتعسسسسزى لمت يسسسسر عسسسسدد سسسسسنوات
الخدمة من وجهة نظر العاملين في كليسة

دكتو ار " والفروق لصالح " دكتو ار ".

ج .يعسزو الباحثسسان هسسذا النتيجسة إلسسى أن الكليسسة
سال ومسسسن الطبيعسسسي أن
م سسسسسة تعلسسسيم عسس ٍ
تكسسون النتيجسسة لصسسالح حملسسة السسسدكتو ار ،
وبالتسسسسسالي لسسسسسديهم إد ار عسسسسسالي بمخسسسسساطر

األنوميسسا التنظيميسسة ،وتتسسوفر لسسديهم فسسرص
أوسس لطسسر

رائهسسم وأفكسسارهم التسسي تعمسسل

على الحد منها.

فلسطين التقنية بدير البلح

ولإلجابسسسة عسسسن هسسسذا الفرضسسسية تسسسم اسسسستخدام اختبسسسار

تحليل التباين األحادي الختبار الفسروق فسي متوسسط

اسسستجابة عينسسة فسسي اسسستجابات أف سراد عينسسة الدراسسسة

حسول درجسة تسوافر أبعسساد النزاهسة السسلوكية واألنوميسسا

التنظيمية ُتعزى إلى مت ير عدد سنوات الخدمسة مسن
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النزاهة السلوكية

ودورها....
السسبلح ،والجسسدول رقسسم  )12يوضسسح تحليسسل المحسسور.

وجهة نظر العاملين في كلية فلسسطين التقنيسة بسدير

جدول رقم  :)12نتائ اختبار تحليل التبساين األحسادي حسول درجسة تسوافر أبعساد النزاهسة السسلوكية واألنوميسا

التنظيمية ُتعزى إلى مت ير عدد سنوات الخدمة
عنوان المحور
ت سوافر أبعسساد النزاهسسة السسسلوكية
واألنوميا التنظيمية

مصدر التباين
بين المجموعات

مجمسسسسسسسسسسسسسسسو درجسسسسسسسسسسسسسسة متوسسسسسسسسسسسسسسسط قيمة
المربعات

المربعات

الحرية

2 115.845

االحتمالية

"" F

57.923

داخل المجموعات 133 517.737
المجمو

القيمسسسسسسسسسسسسسة

النتيجة

3.893

0.000

14.880

داله عند 0.05

135 633.582

قيمسسسسة  Fالجدوليسسسسة عنسسسسد درجسسسسة حريسسسسسة ""133 ،2

ت سوافر أبعسساد النزاهسسة السسسلوكية واألنوميسسا التنظيميسسة

إن القيمسسسة  Fالمحسسسسوبة لجميسس المجسسساالت تسسسساوي

نظر العاملين في كلية فلسطين التقنية بسدير السبلح،

ومستوى داللة  0.05تساوي 3.065

 14.880وهسسسي أكبسسسر مسسسن قيمسسسة  Fالجدوليسسسة التسسسي

تسسسسساوي  ،3.065كمسسسسا أن قيمسسسسة مسسسسستوى الداللسسسسة

 0.000وهي أكبسر مسن  0.05ممسا يسدل علسى وجسود

فروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجسة

ُتعسسزى إلسسى مت يسسر عسسدد سسسنوات الخدمسسة مسسن وجهسسة

لسسسذل قسسسام الباحثس سان باسسسستخدام اختبسسسار أقسسسل فسسسروق

معنوية  LSDالبعدي إليجاد اتجاا الفروق ،والنتائ
موضحة في الجدول رقم .)13

جدول رقم  :)13اختبار  LSDللفروق بين المتوسطات االستجابة حول درجة توافر أبعاد النزاهة السسلوكية
واألنوميا التنظيمية ُتعزى إلى مت ير عدد سنوات الخدمة

الفرق بين المتوسطات

مسسسسن  - 5أقسسسسل مسسسسن 10

أقل من  5سنوات

أكثر من  10سنوات

سنوات
M.D
1.459

Sig
0.017

M.D
2.741

Sig
0.000

من - 5أقل من  10سنوات

-

-

-

-

1.281

0.001

أكثر من  10سنوات

-

-

-

-

-

-

أقل من  5سنوات

M.D
-

Sig
-

M.D. Mean Difference
Sig - significant at the 0.05 level
ويت ح من الجدول رقم :)13
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أ .يوجسد فسروق بسين " أقسل مسن  5سسسنوات " و"

مسسن  -5أقسسل مسسن  10سسسنوات " والف سروق
لصالح "من  -5أقل من  10سنوات".

ا .يوجد فروق بين " أقل من  5سسنوات " و"

التعامل بواق الو ن النسبي )%70.93
.

 .2أ،بت س النتسسائ أن مسسستوى الحسسد مسسن أبعسساد
األنوميسسسا التنظيميسسسة فس سي كليسسسة فلسسسسسطين

أكثر من  10سنوات " والفروق لصسالح "

التقنية بدير البلح قد حصل علسى موافقسة

ج .يوجسسسد فسسسروق بسسسين " مسسسن  -5أقسسسل مسسسن 10

ُلبعسسسسد الحسسسسد مسسسسن الالم ياريسسسسة التنظيميسسسسة
 )%73.45وكسسسان السسسو ن النسسسسبي ُلبعسسسد

أكثر من  10سنوات".

سسسسسسسنوات" و" أكثسسسسسسر مسسسسسسن  10سسسسسسسنوات "

والفروق لصالح "أكثر من  10سنوات".

ويعسسزو الباحثسسان هسسذا النتيجسسة إلسسى تفسساوت األعمسسار

بدرجسسة كبيسسر حيسسث كسسان السسو ن النسسسبي

الحسسسسسسسد مسسسسسسسن السسسسسسستهكم التنظيمسسسسسسسي كسسسسسسسان
.)%69.35

بسسين العسسساملين فسسسي الم سسسسة ،وألن السسسسن المتقسسسدم

 .3أ،بتسسس س النتسسسسسائ وجسسسسسود تسسسسسل،ير ذي داللسسسسسة

مسسن البسسديهي أن تتولسسد الصسسداقات وعالقسسات الزمالسسة

لواقس س النزاهسسسة السسسسلوكية فسسسي الحسسسد مسسسن

والخبر في العمل تحد من األنوميا في العمل ،حيث

والمحبسسة بسسين العسساملين السسذي أم سوا أكثسسر مسسن 10

سنوات وأصبح الكلية جزءاً من حيساتهم وروتيسنهم

اليومي.

إحصائية عنسد مسستوى داللسة )α≤0.05

مسسسسستوى األنوميسسسسا التنظيميسسسسة فسسسسي كليسسسسة
فلسطين التقنية بدير البلح.

 .4أظهسسسسرت النتسسسسائ عسسسسدم وجسسسسود فسسسسروق فسسسسي

نتائ وتوصيات الدراسة

استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجسة

أوالً -نتائ الدراسة:

تسوافر أبعسساد النزاهسسة السسسلوكية والحسسد مسسن

بنسساء علسسى مسسا تسسم ذكسسرا فسسي الجانسسإل العملسسي للبحسسث

األ نوميا التنظيمية ُتعزى إلى مت يسر النسو
مسسسسن وجهسسسسة نظسسسسر العسسسساملين فسسسسي كليسسسسة

االسسستنتاجات المبنيسسة علسسى النتسسائ يمكسسن تلخيصسسها

 .5أ،بتس النتسسائ وجسسود فسسروق فسسي اسسستجابات

 .1أظهسسسرت النتسسسائ أن هنسسسا موافقسسسة بدرجس سة

أبعاد النزاهة السلوكية والحد من األنوميا

كبيسسسسر مسسسسن قبسسسسل المبحسسسسو،ين فسسسسي كليسسسسة

التنظيميسسة مسسن وجهسسة نظسسر العسساملين فسسي

وباالعتمساد علسسى نتسائ التحليسسل اإلحصسائي التسسي تسسم

التوصل إليهسا أصسبح باإلمكسان تحديسد مجموعسة مسن
في النقا اآلتية:

فلسسسطين التقنيسسة بسسدير السسبلح علسسى ت سوافر

النزاهسسسسسة السسسسسسلوكية ممثلسسسسسة ببعسسسسسد الثقسسسسسة

فلسطين التقنية بدير البلح.

أفس سراد عينسسسة الدراسسسسة حسسسول درجسسسة تس سوافر

كليسسة فلسسسطين التقنيسسة بسسدير السسبلح ُتعسسزى
إلى مت ير الم هل العلمي ،وكان النتائ

المتبادلسسسسسسسسة بواقسسسسسسسس السسسسسسسسو ن النسسسسسسسسسبي

كالتسسالي :بسسين "دبلسسوم متوسسسط" و"دكتسسو ار "

 ، )73.39%وبعسسسسسسسد المصسسسسسسسداقية فسسسسسسسي

لصسسالح "دكتسسسو ار " ،وبسسين " بكسسسالوريوس "
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توجسسسد فسسسروق ُتعسسسزى إلسسسى مت يسسسر الم هسسسل
العلمي بين "ماجستير" و"دكتو ار ".

اإلدار العليسسسا فسسسي الكليسسسة) ،بسسسو ن نسسسسبي
 ،)%74.55وبدرجة موافقة كبير ).

 .6وأظهرت النتائ وجود فروق في اسستجابات

 .10جاءت الفقر رقم  )2كلعلى فقر في ُبعسد

استقامة القياد وسلو العمل االسستباقي

إدار الكليسسة أن اإلنجسسا ات جسساءت نتيجسسسة

أفس سراد عينسسسة الدراسسسسة حسسسول درجسسسة تس سوافر

الحسد مسن الستهكم التنظيمسي ،وهسي تعتبسر

فسسسي كليسسسة فلسسسسطين التقنيسسسة بسسسدير السسسبلح

جهسسود العسسساملين ودورهسسم فسسسي تحقيقهسسسا)،

ُتعسسزى إل سى مت يسسر عسسدد سسسنوات الخدمسسة،

بسسسسسسسو ن نسسسسسسسسبي  ،)%71.61وبدرجسسسسسسسة

وكانس النتسسائ كالتسالي :بسسين "أقسل مسسن 5

سنوات" و "من  -5أقسل مسن  10سسنوات"
لصسسالح "مسسن  -5أقسسل مسسن  10سسسنوات"،

موافقة كبير ).
،انياً -توصيات الدراسة:

 .1ر سياسة المنافسة الشريفة المبنية على

وبين "أقل من  5سنوات" و"أكثسر مسن 10

الثقسسسة بسسسين العسسساملين فسسسي الكليسسسة ،حيسسسث

وبسسسسين "مسسسسن  -5أقسسسسل مسسسسن  10سسسسسنوات"

ا
العمسسسسل ويعتبرهسسسسا السسسسبعض
محفسسسسزُ جيسسسسداً
للمسسوظفين وتجعلهسسم يبسسذلون المزيسسد مسسسن

 .7جاءت الفقسر رقسم  )3كسلعلى فقسر فسي ُبعسد

األقسسسسسام مسسسسن خسسسسالل التسسسسدريإل المسسسسستمر

بقسسسدر العسسساملين فيهسسسا علسسسى أداء المهسسسام

 .2تبنسسي إدار الكليسسة تبسسادل اآلراء واالقتراحسسات

سسسنوات" لصسسالح "أكثسسر مسسن  10سسسنوات"،
و"أكثر من  10سنوات" لصالح "أكثر مسن

 10سنوات".

الثقسسة المتبادلسسة ،وهسسي تثسسج إدار الكليسسة

الموكلسسسسسسسسسة بجسسسسسسسسسدار ) ،بسسسسسسسسسو ن نسسسسسسسسسسبي
 ،)%78.60وبدرجة موافقة كبير ).

 .8جاءت الفقسر رقسم  )2كسلعلى فقسر فسي ُبعسد
المصسسسداقية فسسسي التعامسسسل ،وهسسسي تمتلس س

اإلدار العليا نية صادقة في توجهها نحو

أمرً ال مفر منسه فسي بي سة
تعتبر المنافسة ا

الجهد ،وهي من المهام الموكلسة لرؤسساء
للعاملين.

التسسي تسسدعم مصسسداقية التعامسسل مسسن خسسالل

فستح األبسواا والتعامسل مس الجميس بالثقسة

واالحتسسسسسسرام وحريسسسسسسسة التعبيسسسسسسسر ،وإعطسسسسسسساء
العاملين فرص متساوية فسي االجتماعسات

الدورية.

صناعة المستقبل األف ل للكلية) ،بسو ن

 .3تعزيسسسسز مصسسسسادر مو،وقسسسسة للحصسسسسول علسسسسى

نسسسسسسسبي  ،)%72.27وبدرجسسسسسسة موافقسسسسسسة

المعلومسسسسسسسات التسسسسسسسسي تعسسسسسسسز مصسسسسسسسسداقية

 .9جاءت الفقسر رقسم  )3كسلعلى فقسر فسي ُبعسد

 .4توضيح وشر المهام الموكلسة إلسى لعساملين

بال سسسسسرور أن ينسسسسال الموظفسسسسسون

بالعمسل إمسسا شسسفاهياً أو كتابيساً لتفسسادي أي

كبير ).

الحسسسد مسسسن الالم ياريسسسة التنظيميسسسة ،وهسسسي
لسسسسي

الملتزمسسسسون والجسسسسادون فسسسسي العمسسسسل رضسسسسا
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المعامالت في الكلية.

فسسسي الكليسسسة مسسسن قبسسسل اإلدار قبسسسل القيسسسام
سوء فهم يحدا عند العاملين.

د .شذا أبو سليم ،مجلة جامعة األقصى ،المجلد السادس والعشرون ،العدد الثالث ،سبتمبر2022

 .5مشاركة العاملين في الكلية ومناقشستهم فسي

 .6تعزيز الروابط االجتما ية بين العاملين فسي

نتائ تقييم أداءهسم مس المقسيم ،والتركيسز

الكلية من خسالل السرحالت والمشساركة فسي

علسسى نقسسا ال س

الموظس

نف س

اإليجابي لديه.

حوارات مجتم ية هادفة.

لسسديهم حتسسى ال يكسسرر

األخطسساء ،ويعسسز السسسلو

المراجسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
المراج العربية
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