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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل العالقة بني القيم التنظيمية والنغما�س الوظيفي 

ملوظفي البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة. 
للدرا�سة  اأداًة  ال�ستبانة  واُ�ستخدمت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت 
النغما�س  وحمور   ،  )1995( وودكوك  و  لفران�سي�س  التنظيمية  القيم  حماور  كانت  حيث 
عت  َوُوَزّ ال�سامل  امل�سح  طريقة  الباحثون  وا�ستخدم   ،  )1965( وكيجرن  للودال  الوظيفي 
 ، )101( ا�ستبانة وبلغ عدد ال�ستبانات امل�سرتدة )80( ا�ستبانة بن�سبة مقدارها )%79( 
كما  الوظيفي،  والنغما�س  التنظيمية  القيم  بني  طردية  عالقة  وجود  الدرا�سة  اأظهرت  وقد 
قدمت الدرا�سة جمموعة من التو�سيات اأهمها: �رشورة تعزيز القيم الإيجابية لدى موظفي 
ي�ساهم يف  للموظفني  تهيئة مناخ منا�سب  و احلر�س على  بقطاع غزة،  الإ�سالمية  البنوك 
القيم  الدرا�سات حول كٍل من  واإجراء املزيد من  الوظيفي لديهم،  زيادة م�ستوى النغما�س 

التنظيمية والنغما�س الوظيفي باأ�ساليب اإح�سائية خمتلفة. 
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Organizational values   and their relationship with job involvement
“A study on the Islamic banks employees- Gaza strip”

Abstract:

The aim of this study is to identify the relationship between organizational 
values and job involvement of the employees in the Islamic banks in Gaza 
Strip. The study used the descriptive analytical approach, and a questionnaire 
as a tool of the study. The organizational values   of Francis & Woodcock 
(1995) , and the Axis Job Involvement of Lodhal & Kejner (1965) were 
used. The researchers used the comprehensive survey method, in which 
(101) questionnaires were distributed and (80) returned. The response rate 
was (79%) . The study shows that there is a positive relationship between 
organizational values and job involvement. The study recommends that there 
is a need to promote positive values among Islamic banks employees in Gaza 
Strip, create a suitable climate for employees to increase the level of job 
involvement for them and conduct more studies on both organizational values 
and job involvement. 
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مقدمة: 
ت�سعى منظمات الأعمال دومًا اإىل حتقيق الكفاءة والفاعلية الإدارية من اأجل حتقيق 
الأداء وتطويره، من  بالغًا يف تنمية  اهتمامًا  الأعمال املتقدمة  ُوتويل منظمات  الأهداف، 
الهتمام  املنظمات  لهذه  احلديثة  الجتاهات  ومن  احلديثة،  الإدارة  اأ�ساليب  اتباع  خالل 
الإدارة  مالمح  اأهم  من  التنظيمية  الثقافة  تعدُّ  حيث  للمنظمة،  التنظيمية  بالثقافة  البالغ 
احلديثة، وتعد عن�رشاً مهمًا يف تكوين منظمات الأعمال، حيث تقوم بدوٍر حيوي يف جت�سيد 
التنظيمي  ال�سلوك  على  التاأثري  يف  مهمًا  عن�رشاً  وتعدُّ  وتطويره،  احلديث  الإداري  الفكر 

)القريوتي، 2000: �س150(. 
اللتزام  من  عالية  بدرجة  القوية  الثقافة  ذات  املنظمات  يف  العاملون  ويتميز 
بها  والتم�سك  املركزية  والعتقادات  القيم  على  الوا�سع  فالإجماع  للمنظمة،  والنتماء 
باملنظمة  ال�سديد  والت�ساقهم  العاملني وولئهم  اإخال�س  يزيد من  اجلميع  قبل  ب�سدة من 

)حرمي، 2004: �س340( . 
الداخلية  اخل�سائ�س  تعك�س  التنظيمية  القيم  اأن  �س105(   :2008( اأحمد  ويرى 
للمنظمة وتعرب عن فل�سفتها، وتوفر الأ�سا�س لتوجيه ال�سلوك و�سنع القرار، وكما اأن للفرد 
قيمًا، فكذلك للتنظيم، واإن كاًل منهما يحاول التاأثري يف قيم الآخر، اأي اأن العالقة بينهما 
هي عالقة تبادلية، واإذا ما ازداد التفاعل بينهما يكون هناك تطابق بني اأهداف املنظمة 
بتحقيق  والتزامهم  دوافعهم  وزيادة  لالأفراد  الر�سا  م�ستوى  وارتفاع  اأع�سائها،  واأهداف 

اأهداف املنظمة. 
الرئي�سية  امل�سائل  من  الوظيفي  النغما�س  م�سالة  اأن   1993 �سنة  يف  ر�سيد  واعترب 
واملهمة لفهم ال�سلوك التنظيمي يف العمل، وذلك ب�سب الدور الرئي�س واحليوي الذي يوؤديه 
املوظف  وحاجات  ناحية،  من  الإنتاجية  م�ستوى  بني  و�سل  كحلقة  املوظفني  انغما�س 

ونوعية احلياة الوظيفية من ناحية اأخرى. 
توؤديه  الذي  الدور  اأهمية  الوظيفي كمفهوم يعرب ب�سورة عامة عن مدى  والنغما�س 
الوظيفة يف حياة الفرد من جهة، ومدى ا�ستعداد ذلك الفرد للحفاظ على تلك الوظيفة، وبذل 

اأق�سى املجهودات للوفاء مبتطلباتها من جهة اخرى )الف�سلي، 2001: �س106( . 
ان  الوظيفي ميكن  النغما�س  التباين يف  اأن درجة   Siegel اعترب   1969 �سنة  ويف 

ترجع اإىل اختالف توجهات القيم نحو العمل، والتي مت تعلمها منذ ال�سغر. 
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مشكلة الدراسة: 
الفل�سطيني،  القت�ساد  بنيان  يف  واملهمة  الأ�سا�سية  الدعامات  اإحدى  البنوك  تعدُّ 
نتيجة  الفل�سطيني  امل�رشيف  القطاع  �سهده  الذي  الكبري  التطور  مع  اأهميتها  وازدادت 

التطورات التكنولوجية امللمو�سة. 
وقد بداأت البنوك الإ�سالمية يف فل�سطني اأعمالها بعد تاأ�سي�س �سلطة النقد الفل�سطينية، 
ويختلف منهاج البنوك الإ�سالمية من حيث اللتزام باأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية واجتناب 
مع  يتنا�سب  مبا  متنوعة  م�رشفية  خدمات  تقدمي  على  والعمل  والعطاء  الأخذ  يف  الربا 

احتياجات العمالء )اخلالدي، 2006: �س2( . 
وتلتزم امل�سارف الإ�سالمية بالرتكيز على مقابلة احتياجات العاملني ولكن بدرجة 

غري كافية )عاي�س، : 2008�س85( . 
ويف ظل حمدودية الأبحاث والدرا�سات امليدانية التى تناولت كاًل من القيم التنظيمية 
بالنغما�س  التنظيمية  القيم  عالقة  اإىل  للتعرف  الدرا�سة  هذه  تربز  الوظيفي،  والنغما�س 
ال�صوؤال  ينبثق  ومنها  غزة  قطاع  يف  العاملة  الإ�سالمية  البنوك  يف  للعاملني  الوظيفي 

الرئي�صي للبحث وهو: 
البنوك  للعاملني يف  الوظيفي  باالنغما�س  التنظيمية  القيم  ما عالقة 

االإ�صالمية العاملة يف قطاع غزة؟ 
متغريات الدراسة: 

ت�صتمل الدرا�صة على التغريات االتية: 
وودكوك . 1 فران�سي�س  ت�سنيف  ح�سب  وهي  التنظيمية  القيم  امل�صتقل:  املتغري 

 : )1995(
قيم اإدارة املنظمة وت�سمل قيم )القوة، ال�سفوة، املكافاأة(  �
قيم اإدارة املهمة وت�سمل قيم )الكفاءة، الفعالية، القت�ساد(  �
قيم اإدارة العالقات وت�سمل قيم )القانون والنظام، فرق العمل، العدل(  �
قيم اإدارة البيئة وت�سمل قيم )الدفاع، التناف�س، ا�ستثمار الفر�س(  �
املتغري التابع: النغما�س الوظيفي. . 2
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فرضية الدراسة: 
القيم  ● بني   )α ≤0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 

التنظيمية والنغما�س الوظيفي للعاملني يف البنوك الإ�سالميةi قطاع غزة. 
ويتفرع منها الفر�صيات االآتية: 

اإدارة . 1 اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤0.05( بني قيم  توجد عالقة ذات دللة 
املنظمة والنغما�س الوظيفي للعاملني يف البنوك الإ�سالميةi قطاع غزة. 

اإدارة . 2 اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤0.05( بني قيم  توجد عالقة ذات دللة 
املهمة والنغما�س الوظيفي للعاملني يف البنوك الإ�سالميةi قطاع غزة. 

اإدارة . 3 اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤0.05( بني قيم  توجد عالقة ذات دللة 
العالقات والنغما�س الوظيفي للعاملني يف البنوك الإ�سالميةi قطاع غزة. 

اإدارة . 4 اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α ≤0.05( بني قيم  توجد عالقة ذات دللة 
البيئة والنغما�س الوظيفي للعاملني يف البنوك الإ�سالميةi قطاع غزة. 

أهداف الدراسة: 
التعرف اإىل القيم التنظيمية ال�سائدة يف البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة كما يدركها . 1

العاملون. 
تكوين اإطار نظري للتعرف اإىل مفاهيم كل من القيم التنظيمية والنغما�س الوظيفي. . 2
التعرف اإىل عالقة القيم التنظيمية بالنغما�س الوظيفي. . 3
حتديد م�ستوى النغما�س الوظيفي للعاملني يف البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة. . 4

أهمية الدراسة: 

تظهر اأهمية هذه الدرا�صة كما ياأتي: 
االأهمية العلمية: . 1

التنظيمية  القيم  وهو  تناولته  الذي  املو�سوع  الدرا�سة من حيوية  هذه  اأهمية  تنبثق 
وعالقتها بالنغما�س الوظيفي للعاملني من خالل جهود املنظمات التي ت�سعى لإر�ساء قيم 
تنظيمية قوية ت�سهم يف حت�سني الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز النغما�س الوظيفي، اإذ من 
املتوقع اأن ت�سهم هذه الدرا�سة يف زيادة الرتاكم املعريف من خالل النتائج التي تلقي بع�س 
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ال�سوء حول دور القيم التنظيمية، واملتطلبات الواجب توافرها لدعم القيم التنظيمية التي 
توؤدي اإىل حت�سني ظروف العاملني مبا يوؤدي اإىل النغما�س الوظيفي، اإن اأهمية هذه الدرا�سة 
تكمن يف كونها من الدرا�سات القليلة –على حد علم الباحثنيi التي تناولت مو�سوع القيم 

التنظيمية ودورها يف املوؤ�س�سات املحلية. 
االأهمية العملية: . 2

البنوك  يف  ال�سائدة  التنظيمية  بالقيم  اخلا�س  املعريف  الإطار  الدرا�سة  هذه  �ست�سكل 
التنظيمية  بالقيم  يتعلق  فيما  جيدة  ومعلومات  م�ساهمات  �ستقدم  وبالتايل  الإ�سالمية، 
ال�سائدة لدى العاملني، مما ميكن اإدارات البنوك من العمل على تعزيز القيم الإيجابية بهدف 
جت�سيد الأداء وتطويره، وتعزيز النغما�س الوظيفي لين�سجم مع اجتاهات الإدارة مبا يحقق 

اأهداف البنوك. 
املجتمع: . 3

امل�رشيف  القطاع  من  مهمًا  جزءاً  غزة  قطاع  يف  العاملة  الإ�سالمية  البنوك  تعد 
�سينعك�س  البنوك،  هذه  يف  للعاملني  الوظيفي  النغما�س  تعزيز  فاإن  وبالتايل  الفل�سطيني، 
الدرا�سة  هذه  اأن  اإىل  وبالإ�سافة  �رشائحه،  بكافة  الفل�سطيني  املجتمع  على  اإيجابي  ب�سكل 

�ستفتح اآفاًقا جديدة ملجالت البحث يف قيم املنظمات من جوانب متعددة. 

القيم التنظيمية:

مفهوم القيم: 

تعددت التعاريف ملفهوم القيم فريى )البدري، 2002: �س388( باأنها اجلانب غري 
الأ�سا�سية  اللتزامات  عن  وتعرب  التنظيم،  لتما�سك  احلقيقي  واجلوهر  للمنظمة  امللمو�س 

لالأفراد جتاه منظماتهم. 
�سخ�سيًا  )املقبولة(  املف�سلة  ال�سلوك  اأ�سكال  حول  اأ�سا�سية  معتقدات  متثل  وهي 
واجتماعيًا مقارنة ب�سلوك اآخر متناق�س، وتت�سمن القيم عن�رشاً حكميًا كونها تعك�س اأفكار 

)راأي( الفرد حول ما هو �سحيح، جيد، او مرغوب فيه )العطية، 2003، �س96( . 
ويلتزمون  بقيمتها  ويعتقدون  اأ�سحابها،  بها  يوؤمن  التي  املعتقدات  هي  القيم  و 

مب�سايقتها اإذ يتحدد مبوجبها ال�سلوك الذاتي لالأفراد )حمود، 2002: �س85( . 
اأو تقديراً يف حياته  اأهمية كربى  اأنها املعاين التي يعطيها الفرد  وتعرف القيم على 
و�سلوكه من املغامرة والعدل وال�سجاعة وغريها من ال�سفات )الرحاحلة و عزام، 2011: 
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هذه  تعمل  بحيث  العمل،  بيئة  اأو  مكان  يف  القيم  فهي  التنظيمية  القيم  اأما   ، �س122( 
)امل�ساواة  ومنها:  املختلفة  التنظيمية  الظروف  �سمن  العاملني  �سلوك  توجيه  على  القيم 
)العميان،  الخ  والإنتاجية....  بالنتاج  والهتمام  الوقت،  باإدارة  والهتمام  العاملني،  بني 

2005، �س: 312( . 
العاملني يف املنظمات الإدارية  التنظيمية جانبًا مهمًا من معتقدات  القيم  وت�سكل 
التي  املبادىء  جمموعة  وهي  �س103(   :2000 وال�رشايرة،  )الطراونة  ورغباتهم 
ُيحكم  معياراً  له  وت�سكل  متحيزة،  غري  مو�سوعية  بطريقة  وتوجهه  العامل  �سلوك  ت�سري 
)زرفة،  املوؤ�س�سة  لن�ساط معني يف  اأو خطئه جتاه ممار�سته  �سلوكه  اأ�سا�سه ب�سواب  على 

�س145( .   :2012
و متثل القيم الركيزة الأ�سا�سية يف اأية ثقافة تنظيمية، واأنها جوهر فل�سفة اأيه منظمة 
ت�سعى اإىل حتقيق اأهدافها بكفاءة وفعالية، واأنها تعك�س �سعور العاملني واجتاهاتهم العامة 
املنظمة  جناح  باأن  يعتقد  لذا  اليومية،  لأن�سطتهم  العري�سة  اخلطوط  وحتدد  املنظمة  نحو 
يتوقف على كيفية ادراك منت�سبيها لتلك القيم التنظيمية والعمل مبوجبها )العويف، 2005: 

�س13( . 
ويرى )ماهر، 2003: �س178( اأنها ذلك الهيكل املثايل من املبادىء الذي ينظر من 
خالله الفرد اإىل ما يجب اأن يكون عليه �سلوكه و�سلوك الآخرين، وتنعك�س هذه القيم على 

ال�سلوك اخلارجي لالأفراد. 
والقيم عبارة عن ميل عام لتف�سيل حالت و�سئون معينة عن اأخرى )ح�سن، 2004: 

�س151( . 

خصائص القيم التنظيمية: 
ويرى )العتيبي، 2010: �س543( اأن هناك خ�صائ�س للقيم التنظيمية منها: 

القيم  ♦ كانت  كلما  وبالتايل  لل�سخ�سية  اأ�سا�سيًا  مقومًا  التنظيمية  القيم  اأ�سبحت 
�سوية، كلما كانت ال�سخ�سية الن�سانية كذلك والعك�س. 

اأن القيم التنظيمية �سمة �سخ�سية ويف الوقت نف�سه معيار للحكم على بع�س الأ�سياء  ♦
واملو�سوعات وموجه لتخاذ القرارات. 

اأن القيم التنظيمية �سلوك مكت�سب يف الغالب، ومبا اأنها كذلك فهي اختيارية، ولكن  ♦
تتاأثر عملية الختيار بالعقيدة وبطبيعة الثقافة ونوعية املجتمع. 

اأن القيم التنظيمية جتمع بني متغريات التنا�سب والثبات والتغري.  ♦
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تصنيف القيم التنظيمية: 
هناك ت�صنيفات عديدة الأنواع القيم يف جمال ال�صلوك التنظيمي ومنها: 

بو�سع . 1 وقام  �س125(   :2011 وعزام،  )الرحاحلة  للقيم  �صرباجنر  ت�صنيف 
ت�سنيف للنا�س ح�سب قيمهم ومعتقداتهم يف �ست جمموعات على النحو الآتي: 

خا�س  � ب�سكل  وتهتم  للفرد،  الفل�سفية  اأو  العقلية  الجتاهات  وهي  الفكرية:  القيم 
بالبحث عن احلقائق واأ�سباب حدوثها ب�سكل تطبيقي منظم. 

القيم القت�سادية: وهي التي توؤدي اإىل اجتاهات عملية مع الرتكيز على اجلوانب  �
والأهداف القت�سادية، وما ينتج عنها من حتقيق مادي. 

وترابط  � الإن�سانية،  بالعالقات  اهتماماتها  تتعلق  التي  وهي  الجتماعية:  القيم 
املجتمع وتفاعالت اأفراده. 

القيم اجلمالية: وهي التي تتميز اهتماماتها باجلوانب الفنية واجلمالية يف احلياة  �
من حيث الت�سكيل والتن�سيق والن�سجام مع الغري. 

القيم ال�سيا�سية: وهي التي تهتم مبظاهر القوة والنفوذ وال�سيطرة �سواء على م�ستوى  �
الفرد اأم اجلماعة. 

القيم الدينية: وهي التي توؤدي اإىل خلق قيمة عليا جمردة حتكمها فكرة التوحيد  �
ووحدة الوجود والنتماء اإىل نظام من العالقات بكينونة اخلليقة. 

2 . : )98i97 ت�صنيف روكيج للقيم )العطية، 2003: �س
يتكون من جمموعتني من القيم وكل جمموعة تت�سمن )18( وحدة من القيم الفردية، 
مثل:  للوجود  النهائية  بالغايات  وتتعلق  النهائية  القيم  عليها  يطلق  الأوىل  املجموعة 
)احلياة املريحة، واحلياة املثرية، وال�سعور بالجناز، وامل�ساواة( واملجموعة الثانية يطلق 
عليها ا�سم القيم الو�سيلية وتتعلق بالأ�سكال ال�سلوكية املف�سلة، اأو الو�سائل التي حتقق القيم 

النهائية مثل: )الطموح، والعقل املتفتح، والقدرة، واملرح، وال�سجاعة( . 
ت�صنيف )Quinn & Rohrbauagh( للقيم )عبد اهلل، 2002: �س242( : . 3
قيم الهدف الر�سيد وت�سمل قيم التخطيط والإنتاجية.  �
قيم العالقات الإن�سانية وت�سمل قيم التما�سك وتنمية املوارد الب�رشية.  �
قيم النظام املفتوح وت�سمل قيم املرونة واحل�سول على املوارد.  �
قيم العمليات الداخلية وت�سمل قيم اإدارة املعلومات وال�سبط.  �
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4 . :  )38i37 ت�صنيف بوكهولز )Buchholz( للقيم )حمادات، 2006: �س 
�سنف القيم اإىل خم�سة اأنظمة قيمية هي: 

يجب  � مقد�س  �سيء  العمل  فاإن  النظام،  لهذا  ووفقًا  العمل:  اأخالقيات  قيم  نظام 
الإخال�س فيه؛ لأنه مينح الفرد كرامًة و�رشفًا. 

نظام قيم التوجه الجتماعي: حيث يكت�سب العمل معناه �سمن اإطار هذه القيم من  �
خالل مدى تاأثريه يف املجموعة التي يعمل فيها الفرد، فالعمل لي�س غاية يف حد ذاته، واإمنا 
الفرد  ل�سالح  قدرات املجموعة  اهتمامات املجموعة وم�ساحلها، وتوظيف  و�سيلة خلدمة 

وبال�سكل الذي يعزز جناحه يف املنظمة. 
نظام القيم الن�سانية: وتوؤكد هذه القيم على �رشورة الهتمام بالإن�سان يف موقع  �

العمل، وبنموه وتطوره الإن�ساين اأكرث من الهتمام الذي يعطي للجوانب املادية للمنظمة. 
نظام قيم امل�ساركة املجتمعية: ووفقًا لهذه القيم فاإن العمل هو الأ�سا�س يف اإ�سباع  �

اأمام العاملني ليكون لهم دور  اإف�ساح املجال  احلاجات املتعددة لالأفراد، وذلك من خالل 
بارز يف اإدارة املنظمة من خالل امل�ساركة يف قراراتها الأ�سا�سية. 

نظام قيم الراحة والفراغ: وتوؤكد هذه القيم على ف�سح املجال لراحة العاملني يف  �
اأثناء العمل لي�سعروا باإن�سانيتهم وميار�سوا هواياتهم املف�سلة. 

ت�صنيف جوردن للقيم )البنوي، 2005: �س15( �سنف جوردون القيم اإىل خم�سة . 5
اأنواع هي: 

قيم الدعم والتقدير: وتعني احرتام كرامة الن�سان وتقديرها وحفظ حقوقه ودعم  �
روح املبادرة لديه. 

والنظمة  � للقوانني  التنظيم  اأع�ساء  يبديه  الذي  الحرتام  وتعني  المتثال:  قيم 
والتعليمات. 

قيم ال�ستقاللية: وتتمثل هذه القيمة بدرجة احلرية يف العمل والبتعاد عن تاأثري  �
العالقات ال�سخ�سية. 

قيم اخلريية: وتعني اإقامة عالقات اإن�سانية جدية مع الآخرين.  �
قيم القيادة: وتتمثل مبدى ال�ستعداد والقدرة على اإقناع الآخرين وجعلهم يتبعون  �

الآخرين. 
�س . 6 وودكوك1995:  و  )فران�سي�س  للقيم  وودكوك  و  فران�صي�س  ت�صنيف 

جمموعات ت�سم كل جمموعة   )4( خالل  من  قيمة   )12( اإىل  القيم  �سنف   :  )44i39
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الآتي:  النحو  على  قيم   )3(
اإدارة الإدارة )املنظمة( : املنظمة عبارة عن نظام معقد، ولها وظائف خا�سة يجب  �

اأن تتكامل من اأجل اأن تتمكن هذه املنظمة من العمل، ذلك اأن الإدارة وحدها ت�ستطيع توجيه 
اأن  وتن�سيق العنا�رش املعقدة للمنظمة، ومن اأجل اإحراز النجاح فاإن م�سادر الإدارة يجب 
اإدارة   « العملية  باإتقان وحتفز بحق، ويطلق على هذه  حتدد بدقة، وتختار بعناية وتدرب 

املنظمة«، وتت�سمنها ثالث قيم هي »القوة وال�سفوة واملكافاأة«. 
اإدارة املهمة: من املمكن اأن يكون العمل مماًل ومرهقًا ومتحديًا ومزعجًا، غري اأن  �

اإدارة  اأو �سعوبتها، واأن  كل منظمة يف نهاية التحليل تهتم بالنتائج، ولي�س ب�سدة املهمة 
اأهداف  على  الرتكيز  يتطلب  الأمر  وهذا  باإتقان،  ُيوؤدى  اأن  يجب  العمل  اأن  تعني  املهمة 
وا�سحة والعمل بكفاءة، ويطلق على هذه العملية » اإدارة املهمة« وتت�سمنها ثالث قيم هي 

» الفعاليةi والكفايةi والقت�ساد«. 
اإدارة العالقات: يتوقع املديرون اأ�سياء كثرية من الأفراد الذين يعملون يف املنظمة،  �

فهم يطالبونهم بالعمل اجلاد والولء، واملهارة يف الأداء، والأمانة، غري اأن املوظفني �سوف 
اأن  اإىل  يحتاجون  فالأفراد  تدير،  لأن  منا�سبة  اأنها  يدركون  التي  لالإدارة  ولءهم  يقدمون 
يعاملوا بلطف واأن ي�سعروا باأن لهم قيمتهم، واأن يثقوا يف عدالة القواعد والأنظمة العادلة، 
 iفرق العمل iويطلق على هذه العملية » اإدارة العالقات« وتت�سمنها ثالث قيم هي » العدل

القانون والنظام«
وغالبًا  � م�سطربة  اأحيانًا  البيئة  – هذه  بيئة  منظمة  كل  يف  تتواجد  البيئة:  اإدارة 

غري ودية )عدائية( ومعقدة، وبالتايل فاإن الإدارة يجب –حقيقةi اأن تفهم بيئتها من كل 
اجلوانب الجتماعية والفنية والإقت�سادية والتناف�سية، اإذ بدون هذه املعلومات، فاإنه من 
اأن ت�ستمر املنظمة وتنجح يف بيئتها يجب  اأجل  ال�سائبة، ومن  القرارات  امل�ستحيل اتخاذ 
عليها اأن ت�سوغ ا�سرتاتيجية للدفاع القوي لتحمي م�ساحلها، كما يجب عليها اأن تتخذ كل 
اخلطوات ال�رشورية لتكون مناف�سة وت�ستغل الفر�س اأينما وجدت، ويطلق على هذه العملية 

» اإدارة البيئة« وتت�سمنها ثالث قيم هي »الدفاع والتناف�س وا�ستغالل الفر�س«. 

االنغماس الوظيفي: 

مفهوم االنغماس الوظيفي: 

اأن  الوظيفي  النغما�س  جمال  يف  املتاحة  للدرا�سات  املتتبعون  الباحثون  ي�ستطيع 
يالحظوا اأن مفهوم النغما�س الوظيفي ما زال مو�سعًا للجدل الأكادميي، واأنه ما زال يفتقر 
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اإىل اإطار نظري �سامل ومتكامل ميكن اأن يتخذ دلياًل موجهًا للباحثني يف هذا املجال. 
فريى )Leong،2003،p. 365( اأنه حالة من اإدراك الفرد ملدى تواوؤمه النف�سي مع 

عمله، طاملا اأن للعمل القدرة على اإ�سباع احلاجات البارزة واملتوقعة للفرد. 
املنغم�س  فالفرد  الفرد،  حياة  يف  الوظيفة  اأهمية  الوظيفي  النغما�س  ويعك�س 
يف  جناحه  ويرى  املنظمة،  يف  الوظيفية  ملهماته  عظيمًا  اهتمامًا  يعطي  عالية  بدرجة 
العمل كموؤ�رش من تقدير الذات والنجاح يف احلياة ككل، ويف املقابل املوظف املنغم�س 
 Elias &( الوظيفة  من  اأهم  احلياة  يف  اأخرى  اأ�سياء  هناك  باأن  ي�سعر  اأقل  بدرجة 

 . )Mittal،2011،p. 305i 306
وكذلك يو�سف النغما�س الوظيفي باأنه درجة ارتباط الفرد بوظيفته، والتي توؤثر على 

 . )Bhatia،2012،p. 1( اأدائه يف خمتلف جمالت احلياة
ويلخ�س )يو�صف، 2011: �س70( اأبعاد االنغما�س الوظيفي يف اأنها: 

متثل العمل الهدف الأ�سا�سي يف احلياة.  ♦
امل�ساركة الفعالة يف العمل والقدرة على التحكم يف الظروف ال�سخ�سية مبا يحقق  ♦

اأهداف العمل. 
متثل الأداء الأ�سا�س لتحقيق الذات.  ♦
الأداء املرتبط مبفهوم الذاتية والثقة بالنف�س.  ♦

خصائص االنغماس الوظيفي: 

وتتمثل يف جمموعة من العوامل )قا�صم، 2012: �س 97�95( هي: 
اخل�سائ�س ال�سخ�سية: وتتمثل يف )الدوافع/ والقيم/ والجتاهات/ والنوع( .  ♦
والتنوع/  ♦ الوظيفة/  وا�ستقاللية  )احلافز/  يف  وتتمثل  الوظيفية:  اخل�سائ�س 

ات/ وامل�ساركة/ والتغذية العك�سية( .  وتو�سيف املهمَّ
اتخاذ  ♦ يف  وامل�ساركة  الآخرين/  مع  )العمل  يف  وتتمثل  الجتماعية:  اخل�سائ�س 

القرارات/ وم�ساعر النجاح( . 
وامل�ساركة  الآخرين  مع  فالعمل  بع�سًا،  بع�سها  مع  مرتبطة  اخل�سائ�س  هذه  واأن 
الفعلية مثاًل من اخل�سائ�س الجتماعية تتاأثر بخ�سائ�س الفرد ال�سخ�سية كالنوع والقيم 

وهذه الأخرية تتاأثر بدورها باخل�سائ�س الوظيفية كالو�سف التف�سيلي واحلوافز. 
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كما اأن هناك جمموعة من العوامل التي ت�صاعد على زيادة م�صتوى االنغما�س 
الوظيفي، وتتمثل فيما ياأتي: 

توافر كل من الرغبة والقدرة على انهماك الفرد يف وظيفته.  �
توافر اإطار من القيم التي حتث الفرد على النغما�س يف عمله.  �
مراعاة الختالفات ال�سخ�سية بني الأفراد من حيث النوع وم�ستوى التعليم ومدة  �

اخلدمة وقوة احلاجة والقوة وم�ستوى ال�سيطرة. 
اإثراء الوظيفة يف اأثناء الت�سميم مبا يتنا�سب وقدرات الفرد.  �
ات وو�سوحها واهميتها.  � مراعاة خ�سائ�س العمل والتي تت�سمن تنوع املهمَّ
ت�سجيع الإدارة على م�ساركة الأفراد يف توفري م�ساحة من الإبداع وتطبيق الأفكار  �

اجلديدة يف بيئة العمل. 

قياس االنغماس الوظيفي: 

هناك مقايي�س متعارف عليها يف قيا�س االنغما�س الوظيفي وهي: 
مقيا�س لودال وكينجر )Lodahl & Keinger،1965( : يعدُّ من اأكرث املقايي�س  ♦

ا�ستخدامًا يف قيا�س النغما�س الوظيفي، وقد اُ�ستخدم هذا املقيا�س يف هذه الدرا�سة، ويتكون 
م املقيا�س على �سكل مقيا�س ليكرت ذي النقاط اخلم�س واملرتاوح  من )20( فقرة حيث ي�سمَّ

من موافق ب�سدة اإىل غري موافق ب�سدة )الف�سلي، 2011: �س115( . 
لقيا�س  ♦ املعروفة  املقايي�س  من  وهو   :  )Kanungo،1982( كاننجو  مقيا�س 

النغما�س الوظيفي، ويتكون من )10( فقرات، وي�سمم على �سكل مقيا�س ليكرت ذي النقاط 
 . )Khan، et al،2011: p. 256( اخلم�س واملرتاوح من موافق ب�سدة اإىل غري موافق ب�سدة

: هو مقيا�س يتكون من )9(  ♦  )White & Ruh،1973( وايت و راح مقيا�س 
غري  اإىل  ب�سدة  موافق  من  واملرتاوح  اخلما�سي  ليكرت  مقيا�س  �سكل  على  وي�سمم  فقرات، 
عندها  لينتج  الت�سعة  النقاط  على  اإجابات  عن  احلا�سل  املتو�سط  ويح�سب  ب�سدة،  موافق 

 . )Khan & Nemati،2010: p2243( النتيجة الفردية لالنغما�س الوظيفي
مقيا�س باويل )Paullay et al،1994( : وهو مقيا�س يتكون من )27( فقرة،  ♦

ر من قبل العلماء )Paullay et al( والذي ق�سم النغما�س الوظيفي اإىل جزاأين هما:  وُطَوّ
ات اخلا�سة بوظيفته،  دور املوظف وو�سع املوظف، وميثل الدور مدى اندماج الفرد يف املهمَّ
ات وظيفته احلالية مندجمًا، و  اأما الو�سع فيمثل الدرجة التي جتعل الفرد الذي ينفذ مهمَّ
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ي�سمم على �سكل مقيا�س ليكرت ال�سباعي، واملرتاوح بني موافق ب�سدة وغري موافق ب�سدة 
 . )Diefendroff، et al، 2002: p. 99(

الدراســـات الســابقــة: 

درا�صة )ن�صار، 2013( : 
بعنوان: جودة حياة العمل واأثرها على تنمية ال�ستغراق الوظيفي “ درا�سة مقارنة بني 

دائرة الرتبية والتعليم يف وكالة الغوث ووزارة الرتبية والتعليم احلكومي. 
هدفت هذه الدرا�سة للتعرف اإىل م�ستوى جودة حياة العمل يف كل من دائرة الرتبية 
والتعليم يف وكالة الغوث، ووزارة الرتبية والتعليم احلكومي، وقد طبقت هذه الدرا�سة على 
وتو�سلت  مدير،  وم�ساعد  مدر�سة  مدير  بني  موظفًا   )406( قوامها  طبقية  ع�سوائية  عينة 
الدرا�سة لنتائج عدة اأهمها: وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني جودة حياة العمل وتنمية 
ال�ستغراق الوظيفي يف كال الدائرتني، وان اأبعاد جودة حياة العمل متوافرة اأي�سًا يف كال 

الدائرتني بدرجة متو�سطة ومقبولة، واأن درجة ال�ستغراق الوظيفي فيهما جيدة جداً. 
 : )Sheikh & Newman, 2013( درا�صة

بعنوان: القيادة التحويلية والنغما�س الوظيفي يف ال�رشق الأو�سط، الدور الو�سيط للقيم 
الثقافية الفردية. 

هدفت هذه الدرا�سة ملعرفة العالقة بني �سلوك القيادة التحويلية للم�رشفني والنغما�س 
التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  الو�سط،  ال�رشق  يف  للمروؤو�سني  الوظيفي 
من  موظفا   )229( حجمها  البالغ  العينة  على  ال�ستبيانات  بتوزيع  البيانات  وجمعت 
5منظمات يف دولة الإمارات العربية املتحدة، واأظهرت النتائج ان القيادة التحويلية لها 
تاأثري اإيجابي على النغما�س الوظيفي، واأن القيم الثقافية تتو�سط هذه العالقة، واأنها توؤثر 

ب�سكل اإيجابي على العالقة بني القيادة التحويلية والنغما�س الوظيفي. 
 : )Raymond & Mjoli, 2013( درا�صة

لدى  التنظيمي  واللتزام  الوظيفي  الر�سا  الوظيفي،  النغما�س  بني  العالقة  بعنوان: 
موظفي امل�ستويات الدنيا يف �رشكة لت�سنيع ال�سيارات ب�رشق لندنi جنوب اأفريقيا

 ، الوظيفي(  الر�سا  الوظيفي،  )النغما�س  العالقة بني  اإىل درا�سة  الدرا�سة  هدفت هذه 
وهما متغريان م�ستقالن واللتزام التنظيمي، وهو املتغري التابع للموظفني يف امل�ستويات 
الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  اأفريقيا،  بجنوب  �سيارات  ت�سنيع  �رشكة  يف  الدنيا 
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التحليلي، وجمعت البيانات عن طريق ا�ستبانة وزعت على عدد )100( موظف من موظفي 
امل�ستويات الدنيا بال�رشكة، اختريوا ب�سكل ع�سوائي، واأظهرت النتائج اأن النغما�س الوظيفي 
ن�سبة  اأظهر  الوظيفي  الر�سا  واأن  التنظيمي،  اللتزام  مع  بقوة  يرتبطان  الوظيفي  والر�سا 

تباين اأعلى من النغما�س جتاه اللتزام التنظيمي. 
درا�صة )احلراح�صة، 2012( : 

يف  والتعليم  الرتبية  مديريات  مدار�س  مدراء  لدى  ال�سائدة  التنظيمية  القيم  بعنوان: 
حمافظة املفرق يف اململكة الردنية الها�سمية من وجهة نظر معلميهم. 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل درجة ممار�سة القيم التنظيمية لدى مديري مدار�س 
مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة املفرق من وجهة نظر معلميهم واأثر كل من: النوع 
عينة  على  الدرا�سة  وطبقت  يدر�سونها،  التي  واملرحلة  اخلدمة،  و�سنوات  العلمي  واملوؤهل 

قوامها )362( معلمًا ومعلمة. 
الأربعة  ب�سكل كلي ومبجالتها  التنظيمية  القيم  اأن درجة ممار�سة  الدرا�سة  واظهرت 
ممار�سة  بدرجة  جاءت  البيئة(  واإدارة  العالقات،  واإدارة  املهمة،  واإدارة  الإدارة،  )اأ�سلوب 
مرتفعة، واأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية يف درجة ممار�سة القيم التنظيمية من وجهة 

نظر اأفراد العينة وفقًا للنوع واملرحلة التي يدر�سونها. 
درا�صة )ال�صائغ، 2012( : 

يف  ميدانية  درا�سة   – ال�سرتاتيجي  اخليار  على  واأثرها  التنظيمية  القيم  بعنوان: 
منظمات الت�سالت النقالةi اليمن

هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة القيم التنظيمية، واأثرها يف حتديد اخليار ال�سرتاتيجي 
يف منظمات الهاتف النقال )اجلوال( يف اليمن، وطبقت هذه الدرا�سة على املديرين العاملني 
عددهم  والبالغ  املنظمات  هذه  يف  الأق�سام(  وروؤ�ساء  الإدارات،  ومديري  العموم،  )مديري 

)95( مفردة. 
واأظهرت الدرا�سة اأن القيم التنظيمية املطبقة داخل هذه املنظمات جاءت متو�سطة، واأن 
هناك عالقة تاأثري وذات دللة اإح�سائية للقيم التنظيمية يف اخليار ال�سرتاتيجي للمنظمة. 

درا�صة )قا�صم، 2012( : 
بعنوان: منوذج ثالثي الأبعاد للعالقة بني جودة احلياة الوظيفية واللتزام التنظيمي 

وال�ستغراق يف العملi درا�سة ميدانية على العاملني املدنيني بوزارة الداخليةi م�رش
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هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة العالقة بني جودة احلياة الوظيفية واللتزام التنظيمي 
ثالثي  منوذج  اقرتاح  خالل  من  تابع  كمتغري  الوظيفي  والنغما�س  م�ستقلني  كمتغريين 
الأبعاد لهذه العالقة، وطبقت هذه الدرا�سة على عينة ع�سوائية قوامها )400( موظفا مدنيًا 
يف امل�ستويات الإدارية املختلفة ببع�س اإدارات وزارة الداخلية، وجمعت البيانات عن طريق 
املقابلة، واأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية وتاأثرياً اإيجابيًا لكل من اأبعاد جودة 

احلياة الوظيفية واللتزام التنظيمي مع النغما�س الوظيفي. 
 : )Ching & Kee, 2012( درا�صة

بعنوان: عالقة قيم العمل املف�سلة مع اللتزام التنظيمي لدى املعلمني يف ماليزيا
هدفت هذه الدرا�سة اىل التعرف اإىل العالقة بني قيم العمل املف�سلة واللتزام التنظيمي 
 لدى اجليل من املعلمني يف ماليزيا با�ستخدام بيانات جمعات من عينة ع�سوائية مكونة من 
يف  املعلمني  تف�سيل  النتائج  واأظهرت  املاليزية،  التدريب  موؤ�س�سات  يف  معلمًا   )118(
ماليزيا لقيم الأمن والعمل البيئي، وهذا ما تختلف فيه عن البالد الغربية، واأو�سحت قيم 
العمل اختالفًا وتباينًا قدره 17% يف اللتزام التنظيمي، بالإ�سافة اإىل اأن القيم اجلوهرية 
ترتبط باللتزام الوظيفي، واأن التوجهات الثقافية للمعلمني لها تاأثري على عالقة قيم العمل 

باللتزام الوظيفي. 
 : )Abu tayeh & Alqatawneh, 2012( درا�صة

بع�س  يف  الوظيفي  النغما�س  على  الب�رشية  املوارد  اإدارة  ن�ساطات  تاأثري  بعنوان: 
ال�رشكات اخلا�سة الأردنية. 

النغما�س  على  الب�رشية  املوارد  اإدارة  تطبيقات  تاأثري  لبحث  الدرا�سة  هذه  هدفت 
تطبيقات هي حتليل  مت )6(  َمّ الوظيفي يف البالد العربية والأردن على وجه التحديد، و�سُ
وطبقت  الوظيفية،  احلياة  واإدارة  والتعوي�س  والتدريب،  الأداء،  تقومي  الختيار،  الوظائف، 
على )15( �رشكة يف الأردن، وجمعت البيانات من عينة حجمها )272( موظفًا، واأظهرت 
الدرا�سة اأن جميع تطبيقات اإدارة املوارد الب�رشية لها تاأثري اإيجابي على النغما�س الوظيفي، 
وان عملية الختيار لها اأكرب تاأثري على النغما�س الوظيفي، بينما التدريب له التاأثري الأقل 

على النغما�س الوظيفي. 
 : )Andorta & Harleen, 2012( درا�صة

بعنوان: الجتاهات الوظيفية والنغما�س الوظيفي – درا�سة حالة للموظفني الهنديني 
هدفت هذه الدرا�سة ملعرفة املواقف ال�سمنية وال�رشيحة للموظفني العاملني يف �رشكة 
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توزيع لل�سلع ال�ستهالكية الهندية ودورها يف حتقيق النغما�س الوظيفي، وا�ستخدم الباحث 
املنهج الو�سفي التحليلي، وُجمعت البيانات عن طريق ال�ستبانة املوزعة على العينة البالغ 

حجمها )450( عاماًل. 
اللتزام  يف  توؤثر  وال�رشيحة  ال�سمنية  املواقف  بني  التفكك  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
التنظيمي، ومعظم امل�ساركني يف الدرا�سة يرون باأن املواقف ال�سمنية اإيجابية نحو روؤ�سائهم 

والتنظيم وعالقات العمل، واأن املواقف ال�سمنية لها تاأثري على النغما�س الوظيفي. 
درا�صة )م�صعودة، 2011( : 

بجامعة  ميدانية  درا�سة  العايل  التعليم  بجودة  وعالقتها  التنظيمية  القيم  بعنوان: 
ب�سكرة – اجلزائر 

ب�سكرة  جامعة  يف  ال�سائدة  التنظيمية  القيم  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
وتكون  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  العايل،  التعليم  بجودة  وعالقتها 
جمتمع العينة من الأ�ساتذة الدائمني، واختريت العينة ب�سكل مق�سود ليبلغ حجمها )250( 
مفردة، وا�ستخدمت ا�ستبانة مبنية على مقيا�س فران�سي�س وودكوك للقيم التنظيمية، وجزء 
خا�س بجودة التعليم العايل، واأظهرت الدرا�سة اأن درجة ممار�سة القيم التنظيمية باأبعادها 
الإدارية الأربعة اإيجابية بدرجة متو�سطة، وهناك اآراء اإيجابية ل )10( قيم تنظيمية، واآراء 
�سلبية ل )2( من القيم التنظيمية، واأن درجة ممار�سة اجلودة ترتفع بارتفاع درجة ممار�سة 

القيم التنظيمية. 
درا�سة )يو�صف، 2011( : بعنوان: عالقة بع�س �سمات ال�سخ�سية بال�ستغراق الوظيفي 

لدى عينة من اأطباء الطوارىء. 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستك�ساف طبيعة العالقة ال�سببية بني بع�س ال�سمات ال�سخ�سية 
النف�سية والذكاء النفعايل  اأطباء الطوارىء، وعالقته بال�سالبة  والنغما�س الوظيفي لدى 
لديهم من خالل جمع البيانات لعينة قوامها )262( من اأطباء الطوارىء، وا�ستملت اأدوات 
الدرا�سة على ثالثة اختبارات لالإجابة على ت�ساوؤلت الدرا�سة، واأظهرت الدرا�سة اأن الذكاء 

النفعايل وال�سالبة النف�سية لهما تاأثري مبا�رش على النغما�س الوظيفي. 
 : )Khann & Jam, 2011( درا�صة

بعنوان: النغما�س الوظيفي والتنبوؤ باللتزام التنظيميi باك�ستان
التنظيمي  اللتزام  اأنواع  على  الوظيفي  النغما�س  تاأثري  ملعرفة  الدرا�سة  هذه  هدفت 
املنهج  الباحث  وا�ستخدم  املعياري،  واللتزام  امل�ستمر  واللتزام  العاطفي  اللتزام  وهي 
الو�سفي التحليلي، وجمعت البيانات عن طريق ا�ستبانة وزعت على عينة مكونة من )211( 
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موظفًا من )11( منظمة خمتلفة، واأظهرت الدرا�سة وجود تاأثري اإيجابي على كل من اللتزام 
العاطفي واللتزام امل�ستمر واللتزام املعياري. 

 : )Teng, 2010( درا�صة
بعنوان: قيم العمل وعالقتها بالنغما�س الوظيفيi ال�سني

واخلارجية(  )اجلوهرية  العمل  قيم  بني  العالقة  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الباحث  وا�ستخدم  بال�سني،  نياجن  يف  والتغليف  التعبئة  ملوظفي  الوظيفي  والنغما�س 
البيانات  جمع  اأداة  وكانت  موظفًا،   )92( من  العينة  وتكونت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج 
اإيجابيًا ومعنويًا بالنغما�س  اأن القيم اجلوهرية مرتبطة  هي ال�ستبانة، واأظهرت الدرا�سة 

الوظيفي، واأن القيم اخلارجية كانت مرتبطة �سلبيًا ومعنويًا بالنغما�س الوظيفي. 
درا�صة )العتيبي، 2009( : 

بعنوان: القيم التنظيمية ال�سائدة يف موؤ�س�سات التعليم والتدريب العايل التقني واملهني 
باملدينة املنورة 

التعليم  موؤ�س�سات  ال�سائدة يف  التنظيمية  القيم  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
والتدريب العايل واملهني وفق مقيا�س ديف فران�سي�س ومايك وودكوك، وطبقت هذه الدرا�سة 
على اأع�ساء الهيئة التدريبية والتدري�سية جميعهم بكلية ال�سياحة والفندقة باملدينة املنورة 

والبالغ عددهم )53( مفردة. 
واأظهرت الدرا�سة اأن ترتيب الق�سايا الرئي�سية للقيم التنظيمية ال�سائدة يف جمتمعهم 
ب�سكل عام قد جاء كما ياأتي: اإدارة العالقات ثم اإدارة البيئة وكلتاهما بدرجة جيدة ثم اإدارة 

الإدارة ثم اإدارة املهمة وكلتاهما بدرجة متو�سطة. 
درا�صة )الغامدي، 2005( : 

�سوء  يف  املكرمة  مكة  مبنطقة  والتعليم  الرتبية  لإدارات  التنظيمية  القيم  بعنوان: 
مقيا�س ديف فران�سي�س ومايك وودكوك – درا�سة ميدانية. 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل القيم التنظيمية ال�سائدة يف اإدارات الرتبية والتعليم 
مبنطقة مكة املكرمة، من خالل درا�سة )12( قيمة اختربها كل من ديف فران�سي�س ومايك 
هي  البيانات  جمع  اأداة  وكانت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  وودكوك،  و 
اأن القيم التنظيمية متار�س  ال�ستبانة، وبلغ حجم العينة )328( مفردة، واأظهرت الدرا�سة 

باإدارات الرتبية والتعليم بدرجة متو�سطة ما عدا قيمة القوة متار�س بدرجة قوية. 
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 : )Ho, 2006( درا�صة
التنظيمي  واللتزام  الوظيفي  والنغما�س  العمل  قيم  بني  العالقات  درا�سة  بعنوان: 

للممر�سات التايونيات. 
اللتزام  و  الوظيفي  النغما�س  ومدى  للممر�سات  العمل  قيم  لو�سف  الدرا�سة  هدفت 
التنظيمي للممر�سات التايوانيات، واكت�ساف العوامل التي توؤثر عليهم، وا�ستخدم الباحث 
البالغ  العينة  ا�ستبانة وزعت على  البيانات عن طريق  التحليلي، وجمعت  الو�سفي  املنهج 
حجمها )1300( ممر�سة، واأظهرت الدرا�سة اأن قيم العمل ترتبط بعالقة موجبة مع كل من 
النغما�س الوظيفي واللتزام التنظيمي، واأن النغما�س الوظيفي يرتبط بعالقة موجبة مع 

اللتزام التنظيمي. 
درا�صة )املغربي، 2004( : 

بعنوان: جودة حياة العمل واأثرها يف تنمية النغما�س “ال�ستغراق” الوظيفيi درا�سة 
ميدانيةi م�رش

على  اأثرها  وبيان  العمل  حياة  جودة  طبيعة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
وا�ستخدم  املن�سورة،  بجامعة  املتخ�س�سة  الطبية  باملراكز  للعاملني  الوظيفي  النغما�س 
املنهج الو�سفي التحليلي مع ا�ستخدام اأداتني جلمع البيانات هما املقابلة وال�ستبانة، وبلغ 

حجم العينة )350( مفردة. 
واأظهرت النتائج اأن عوامل جودة حياة العمل جمتمعة )ظروف بيئة العمل، وخ�سائ�س 
الرئي�س يف الإ�رشاف، وامل�ساركة  العمل، واأ�سلوب  الوظيفة، والأجور واملكافئات، وجماعة 
يف اتخاذ القرارات( توؤثر يف النغما�س الوظيفي، واأن اأهم هذه العوامل تاأثريا يف النغما�س 
الوظيفي تتمثل يف: )الأجور واملكافئات، وخ�سائ�س الوظيفة، وظروف بيئة العمل املعنوية 

واأ�سلوب الرئي�س يف الإ�رشاف( . 
درا�صة )الف�صلي، 2001( : 

الوظيفي  النغما�س  القيمية على  والتوجهات  الدميوغرافية  املتغريات  تاأثري  بعنوان: 
يف القطاع احلكومي بدولة الكويت. 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة العالقة بني النغما�س الوظيفي وجمموعة من املتغريات 
الدميوغرافية واملتغريات اخلا�سة بالتوجهات القيمية لدى الفرد. 

وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، وتكونت عينة الدرا�سة من )294( موظفا 
وموظفة من العاملني يف القطاع احلكومي الكويتي، وجمعت البيانات بوا�سطة ال�ستبانة. 
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ودرجة  الوظيفي  النغما�س  بني  موجب  ارتباط  ذات  عالقة  وجود  النتائج  واأظهرت 
م�ستويات  تراجع  مقابل  العمل،  باإن�سانية  والإميان  اجلاد،  العمل  بقيمتي  الفرد  اإميان 

النغما�س الوظيفي مع ارتفاع درجة اهتمام الفرد باأوقات الراحة والفراغ. 

اإلجراءات املنهجية:

منهجية الدراسة: 

لظاهرة  دقيقة  ومتابعة  ر�سد  على  يقوم  الذي  التحليلي  الو�سفي  املنهج  اُ�ستخدم 
اإىل  اأجل التعرف  اأو فرتات عدة من  اأو نوعية يف فرتة زمنية  اأو حدث معني بطريقة كمية 
الظاهرة اأو احلدث من حيث املحتوى وامل�سمون، والو�سول اإىل نتائج وتعميمات ت�ساعد يف 

فهم الواقع وتطويره، واعتمد الباحثون على نوعني من امل�سادر جلمع البيانات هي: 
امل�صادر االأولية:  ♦

مت ا�ستبانة يتعلق اجلزء الأول منها يتعلق بالقيم التنظيمية، وقد متت ال�ستعانة  َمّ �سُ
باملقيا�س امل�سمم من قبل فران�سي�س وودكوك )1995( ، وُعَدّل من قبل الباحثني لينا�سب 
متطلبات الدرا�سة، واجلزء الثاين يتعلق بالنغما�س الوظيفي، وُيقا�س بوا�سطة مقيا�س لودال 

وكينجر )1965( . 
امل�صادر الثانوية:  ♦

العلمية  واملجالت  واملن�سورات  والدوريات  والكتب  العلمية  الر�سائل  مراجعة  متت 
خالل  ومن  الدرا�سة،  مبو�سوع  العالقة  ذات  النرتنت  �سبكة  على  اللكرتونية  واملواقع 
امل�سادر الثانوية تعرف الباحثون على الأ�س�س والطرق ال�سليمة يف كتابة الأبحاث والإملام 

العلمي بجوانب مو�سوع الدرا�سة وهي القيم التنظيمية والنغما�س الوظيفي. 

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�سة من املوظفني العاملني يف البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة وهي 
 www. aibnk.( موظفا )البنك الإ�سالمي العربي وله فرعان والبالغ عدد موظفيه )21
غزة  قطاع  حمافظات  يف  موزعة  فروع  �ستة  وله  الفل�سطيني،  الإ�سالمي  والبنك   )com
والبالغ عدد موظفيه )101( موظف )www. islamicbank. ps( ، وبذلك يكون جمتمع 
يف  الداخلية  اخلدمات  وموظفي  املرا�سلني  من  كل  ا�ستثناء  وبعد  موظفًا،   )122( الدرا�سة 
البنوك والبالغ عددهم )21( موظفًا، اأ�سبح جمتمع العينة مكونًا من )101( موظف، واعتمد 

الباحثون اأ�سلوب احل�رش ال�سامل يف هذه الدرا�سة. 
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الجدول )1( 
يوضح عدد العاملين في البنوك المستهدفة

املجموعالبنك االإ�صالمي العربيالبنك االإ�صالمي الفل�صطينيالفرع

18018جباليا

291140غزة

17017الن�سريات

12012دير البلح

151025خانيون�س

10010رفح

10121122الجمايل

17421عدد امل�ستثنيني

8417101جمتمع العينة النهائي

أداة الدراسة: 

اعتمدت هذه الدرا�سة ب�سكل اأ�سا�سي على الأداة امليدانية )ال�ستبانة( يف جمع البيانات 
املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة، حيث اأُعدت ال�ستبانة من قبل الباحثني من خالل الطالع على 
نظر  ووجهات  باآراء  ال�ستعانة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سلة  ذات  ال�سابقة  والأبحاث  الدرا�سات 
املحكمني وذوي اخلربة والخت�سا�س، وبناًء عليه فقد تكونت اأداة الدرا�صة )اال�صتبانة( 

من ق�صمني رئي�صيني على النحو االتي: 
على  ♦ للتعرف  تهدف  التي  الأ�سئلة  الأول مبجموعة من  الق�سم  متثل  االأول:  الق�صم 

واحلالة  الوظيفي،  وامل�سمى  )اجلن�س،  يف:  ومتثلت  امل�ستجيب  عن  ال�سخ�سية  البيانات 
الجتماعية، والعمر، واملوؤهل العلمي، و�سنوات اخلدمة( . 

التنظيمية حيث تكون من  ♦ القيم  الذي يعرب عن حمور  الق�سم  وهو  الثاين:  الق�صم 
مع  فقط  وت�ستخدم  وودكوك  و  لفران�س�سي�س  التنظيمية  القيم  ل�ستبانة  وفقًا  فقرة   )57(
املوظفني الإداريني وامل�رشفني واملهاريني، موزعة على )4( جماالت على النحو االتي: 

الإدارة يف . 1 قيم  م�ستوى  املجال  هذا  ويقي�س   : املنظمة(  اإدارة  )قيم  الأول  املجال 
البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة. 
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املجال الثاين )قيم اإدارة املهمة( : ويقي�س هذا املجال م�ستوى قيم اإدارة املهمة يف . 2
البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة. 

اإدارة . 3 قيم  م�ستوى  املجال  هذا  ويقي�س   : العالقات(  اإدارة  )قيم  الثالث  املجال 
العالقات يف البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة. 

املجال الرابع )قيم اإدارة البيئة( : ويقي�س هذا املجال م�ستوى قيم اإدارة البيئة يف . 4
البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة م�ستوى. 

الق�صم الثالث )النغما�س الوظيفي( : حيث تكون هذا املحور من )19( فقرة تهدف  ♦
الإ�سالمية بقطاع  البنوك  العاملني يف  لدى املوظفني  الوظيفي  النغما�س  لقيا�س م�ستوى 
وجود  على  تدل  عليها  املوافقة  اإيجابية  فقرة   )13( على  الفقرات  هذه  ت�سمل  حيث  غزة، 
انغما�س  وجود  عدم  على  تدل  عليها  املوافقة  �سلبية  فقرات   )7( وكذلك  وظيفي،  انغما�س 

وظيفي. 

تصميم أداة الدراسة: 

تعر�س  حيث  اخلما�سي،   )Likert Scale( ليكرت  مقيا�س  وفق  ال�ستبانة  مت  َمّ �سُ
اإجابات حتدد م�ستوى موافقته  املبحوثني ومقابل كل فقرة خم�س  ال�ستبانة على  فقرات 
عليها وُتعطى فيه الإجابات اأوزانًا رقمية متثل درجة الإجابة على الفقرة يف حال الفقرات 
املتو�سط  قيمة  على  وُيعتمد  املقيا�س  عك�س  يتم  ال�سلبية  الفقرات  حالة  ويف  الإيجابية، 
على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  موافقة  م�ستوى  لتحديد  اأ�سا�سي  ب�سكل  الن�سبي  والوزن  احل�سابي 

فقرات وحماور ال�ستبانة، واجلدول )2( يو�سح ذلك: 
الجدول )2( 

يوضح سلم المقياس المستخدم في الدراسة

مرتفع جداً 5مرتفع 4متو�صط 3منخف�س 2منخف�س جدا 1م�صتوى املوافقة

اأكرب من 4.194.20 -3.393.40 -2.592.60 -1.80اأقل من 1.80الو�سط احل�سابي
اأكرب من %84%83.9 -%68%67.9 -%52%51.9 -%36اأقل من %36الوزن الن�سبي

التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة: 

ي�ستخدم الإح�سائيون نوعني من الختبارات الإح�سائية لختبار الفر�سيات، النوع 
الأول الختبارات املعلمية )Parametric Tests( والنوع الثاين الختبارات الالمعلمية 
)Non Parametric Tests( ، وي�سرتط ل�ستخدام الختبارات املعلمية �رشط التوزيع 
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اإجراء الختبارات الإح�سائية عليها، بينما ت�ستخدم الختبارات  الطبيعي للبيانات املراد 
للبيانات،  الطبيعي  التوزيع  الالمعلمية بدياًل لالختبارات املعلمية حال عدم حتقق �رشط 
بينما  مفردة،   )30( عن  حجمها  يقل  التي  ال�سغرية  العينات  حال  فقط  يكون  ذلك  ولكن 
العينات التي يزيد حجمها عن )30( مفردة ميكن التخلي عن �رشط التوزيع الطبيعي وذلك 

وفقًا ملا تقره نظرية النهاية املركزية )اأمني، 2007: �س111( .
كما تو�سل )Norman،2010: p625( اإىل انه ميكن ا�ستخدام الختبارات املعلمية 
مع بيانات مقيا�س ليكرت اخلما�سي بغ�س النظر عن حجم العينة كبرياً اأم �سغرياً، وبغ�س 
النظر عن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي اأم ل.ويف هذه الدرا�سة �سيتم ا�ستخدام الختبارات 

املعلمية وفقًا ملا ُذكر �سابقًا بغ�س النظر عن التوزيع الطبيعي للبيانات.

صدق أداة الدراسة )االستبانة( : 

1 .Internal Consistency :صدق االت�صاق الداخلي�
يق�سد بالت�ساق الداخلي مدى ات�ساق كل فقرة من فقرات ال�ستبانة مع املجال الذي 
الداخلي من خالل ح�ساب  الفقرة، ويتم التحقق من وجود �سدق الت�ساق  اإليه هذه  تنتمي 
وذلك  اإليه،  تنتمي  الذي  للمجال  الكلية  والدرجة  فقرة  كل  درجة  بني  الرتباط  معامالت 
بهدف التحقق من مدى �سدق ال�ستبانة ككل، وفيما ياأتي عر�س لنتائج التحقق من �سدق 

الت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة: 
الجدول )3( 

يوضح صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة

معامل ارتباط بري�صونعدد الفقراتاملجالرقم

90.690قيم الإدارة1

80.717قيم اإدارة املهمة2

100.754قيم اإدارة العالقات3

100.676قيم اإدارة البيئة4

190.480النغما�س الوظيفي5

 دالة إحصائية عند مستوى 5%.

ن�ستنتج اأن جميع فقرات املجالت ال�سابقة ترتبط ارتباط ذا دللة اإح�سائية بالدرجة 
الكالية ملحاورها، واأنها �سادقة لقيا�س ما و�سعت لقيا�سه.
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ثبات أداة الدراسة: 

يقدم برنامج احلزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS( العديد من طرق ح�ساب 
ثبات اأداة الدرا�سة، وهنا اكتفى الباحثون بح�ساب الثبات با�ستخدام طريقة الفا كرونباخ.

طريقة األفا كرونباخ:  ●
ملزيد من الدقة يف التحقق من ثبات البيانات التي ُجمعت من اأفراد العينة، اُ�ستخدم 

معامل األفاكرونباخ، وكانت النتائج كما هو مو�سح باجلدول )4( .
الجدول )4( 

يوضح معامات ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكرونباخ

معامل األفاكرونباخعدد الفقراتاملجال

90.863قيم الإدارة

80.871قيم اإدارة املهمة

100.919قيم اإدارة العالقات

100.875قيم اإدارة البيئة

190.820النغما�س الوظيفي

560.941اال�صتبانة ككل

تراوحت  الثبات  لقيا�س  األفاكرونباخ  اأن معامالت  ال�سابق  يالحظ من خالل اجلدول 
كما  العالقات«،  اإدارة  »قيم  ملحور   0.919 و  الوظيفي«  »النغما�س  ملحور   0.820 بني 
اأداة  اإىل متتع  القيمة  0.941 وت�سري هذه  األفاكرونباخ لال�ستبانة ككل  بلغت قيمة معامل 

الدرا�سة بدرجة كبرية جداً من الثبات يف البيانات التي مت جمعها.

نتائج حتليل جماالت القيم التنظيمية األربعة: 

اجلدول )5( يو�سح املتو�سطات والوزان الن�سبية وقيمة اختبار )Ti test( وم�ستوى 
اإدارة   iاملهمة اإدارة   iاملنظمة )اإدارة  الأربعة  التنظيمية  القيم  لالختبار ملجالت  الدللة 

العالقاتi اإدارة البيئة( .
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الجدول )5( 
يوضح نتائج تحليل مجاالت القيم التنظيمية )إدارة المنظمة- - إدارة المهمة- إدارة العاقات- إدارة البيئة) 

املتو�صط املجال
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الن�صبي

قيمة 
t اختبار

م�صتوى 
الداللة

م�صتوى 
الرتبةاملوافقة

4مرتفع7511.170.000%3.750.60اإدارة املنظمة

2مرتفع7915.040.000%3.930.55اإدارة املهمة

3مرتفع7610.650.000%3.810.67اإدارة العالقات

1مرتفع8017.590.000%3.990.50اإدارة البيئة

حيث يالحظ من خالل اجلدول )5( اأن املتو�سط احل�سابي لكل جمال من املجالت يزيد 
زيادة جوهرية وذات دللة اإح�سائية عن القيمة )3( التي تعرب عن املتو�سط التام للموافقة 
عينة  اأفراد  قبل  من  وجوهرية  مرتفعة  موافقة  وجود  ن�ستنتج  عليه  وبناًءا  املجال،  على 
الدرا�سة على جمالت القيم التنظيمية وعليه وجود درجة ممار�سة مرتفعة للقيم التنظيمية 
الوىل مبتو�سط  البيئة باملرتبة  اإدارة  قيم  ال�سالمية بقطاع غزة، حيث جاءت  البنوك  يف 
املهمة مبتو�سط3.93  اإدارة  قيم  الرتتيب  80% وثم جاء بعدها على  ن�سبي  3.99 ووزن 
ووزن ن�سبي 79% ثم جاء بعدها قيم اإدارة العالقات مبتو�سط 3.81 ووزن ن�سبي %76 
ويف املرتبة الخرية جاءت قيم اإدارة املنظمة مبتو�سط ح�سابي 3.75 ووزن ن�سبي %75، 
قيم  احتالل جمال  2012( يف  )احلراح�سة،  درا�سة  نتائج  الدرا�سة مع  نتائج هذه  واتفقت 
التايل:  النحو  التنظيمية والتي ترتبت على  القيم  للمرتبة الوىل بني جمالت  البيئة  اإدارة 
قيم اإدارة البيئة )املرتبة الأوىل( i قيم اإدارة املهمة )املرتبة الثانية( i قيم اإدارة العالقات 
)املرتبة الثالثة( i قيم اإدارة املنظمة )املرتبة الرابعة( ، واختلفت نتائج هذه الدرا�سة مع 
والتي   )2005 الغامدي،  و   2009 العتيبي،  و   2011 )م�سعودة،  من  كل  درا�سات  نتائج 
اإدارة العالقات املرتبة الأوىل بني جمالت القيم التنظيمية بينما احتلت  احتلت فيها قيم 

املرتبة الثالثة يف نتائج هذه الدرا�سة.
اإدارات  لذا حتر�س  با�ستمرار،  الفل�سطينية متقلبة ومتغرية  البيئة  اأن  اإىل  ويرجع هذا 
البنوك على اأن تكر�س جهودها يف التعامل مع ق�سايا خا�سة بالتناف�س يف عامل التجارة، 
والتاأثري يف البيئة املحيطة ل�ساحلها، على عك�س الدرا�سات الخرى والتي تعي�س جمتمعاتها 
نوعا من ال�ستقرار ال�سيا�سي والإداري مما يجعل الإدارات حري�سة على تبني قيم تخت�س 
بالعالقات الداخلية بني العاملني يف منظماتهم من خالل �سعورهم بالعدل ووجود النظمة 

والقوانني التي تنظم �سري العمل وت�سجيع العمل اجلماعي.
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مما �سبق يت�سح اأن درجة ممار�سة القيم التنظيمية عند العاملني يف البنوك الإ�سالمية 
. 3.99i3.75 مرتفعة وبدرجة اإيجابية مبتو�سط ح�سابي مابني

البنوك  يف  العاملني  لدى  التنظيمية  القيم  ممار�سة  درجة  ارتفاع  الباحثون  ويعزو 
ال�سائدة ووجود  الإ�سالمية بقطاع غزة اإىل ارتفاع درجة وعي العاملني بالقيم التنظيمية 
قيادة اإدارية مميزة يف البنوك الإ�سالمية قادرة على توجيه املوظفني ح�سب القيم الو�سوعة 

ب�سكل عملي.
واتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سات )احلراح�سة، 2012( والتي كانت فيها درجة 
القيم  2009( يف درجة ممار�سة  )العتيبي،  التنظيمية مرتفعة، ومع درا�سة  القيم  ممار�سة 
)العتيبي،  درا�سات  مع  واختلفت  فقط،  البيئة  واإدارة  العالقات  اإدارة  ملجايل  التنظيمية 
2009 و ال�سائغ، 2010 وم�سعودة2011 والغامدي، 2009( ، والتي كانت فيها ممار�سة 

القيم التنظيمية بدرجة متو�سطة اإيجابية.
الدرا�سة  الدرا�سة وعينتها ففي هذه  الدرا�سة وجمتمع  اإىل اختالف مكان  وهذا يرجع 
كان جمتمع الدرا�سة مكونًا من املوظفني الإداريني العاملني يف البنوك الإ�سالمية بقطاع 
غزة، اأما يف الدرا�سات الأخرى فكان جمتمع الدرا�سة وعينتها مكونًا من مديري املدار�س 
كاجلامعات  خمتلفة  اأماكن  ويف  اجلامعات  واأ�ساتذة  واملدر�سني  العامني  واملديرين 
واملدار�س ومنظمات الهاتف النقال مما يعني اختالفًا واتفاقًا يف بع�س القيم ح�سب طبيعة 

الأفراد وثقافاتهم.
نتائج حتليل حمور االنغماس الوظيفي: 

الق�سم الثاين من ال�ستبانة يتكون من )19( فقرة تهدف لقيا�س النغما�س الوظيفي 
يو�سح  اأدناه   )6( واجلدول  غزة،  بقطاع  ال�سالمية  البنوك  يف  العاملني  املوظفني  عند 
نتائج حتليل فقرات املحور ككل من خالل ح�ساب اأهم املقايي�س الإح�سائية لهذه الفقرات 
اُخترب متو�سط  الن�سبي وكذلك  الو�سط احل�سابي والنحراف املعياري والوزن  واملتمثلة يف 
كل فقرة من الفقرات با�ستخدام اختبار )Ti test( للتحقق من اأن متو�سط الفقرة يزيد عن 

املتو�سط التام اأم ل.
الجدول )6( 

يوضح نتائج تحليل فقرات محور »االنغماس الوظيفي«

املتو�صط حمور االنغما�س الوظيفي
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الن�صبي

قيمة 
t اختبار

م�صتوى 
الداللة

م�صتوى 
املوافقة

مرتفع7414.08.000%3.690.43فقرات املحور ككل

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
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يت�سح من خالل اجلدول ال�سابق اأن متو�سط الدرجة الكلية ملحور النغما�س الوظيفي 
ت�سري  كما   ،%74 ن�سبي  بوزن   3.69 بلغ  الإ�سالمية  البنوك  يف  العاملني  املوظفني  لدى 
على  املوافقة  متو�سط  لأن  0.05؛  دللة  م�ستوى  عند  املعنوية   )ti test( اختبار  نتيجة 
املحور يزيد زيادة جوهرية وذات دللة اإح�سائية عن م�ستوى املوافقة املتو�سطة التي يعرب 
عنها بالقيمة )3( وي�سري ذلك لوجود درجة مرتفعة من موافقة اأفراد عينة الدرا�سة على هذا 

املحور ككل.
في  العاملين  الموظفين  الوظيفي عند  االنغماس  يعني وجود مستوى مرتفع من  وهذا 

البنوك اإلسالمية.
وجه  على  الإ�سالمية  البنوك  ويف  عام،  ب�سكل  البنوك  يف  العمل  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع 
التحديد ُيعدُّ من الوظائف ذات امل�ستوى العايل باملقارنة مع الوظائف الأخرى يف قطاع 
لنظام  نظراً  للموظفني  النف�سية  الراحة  من  نوعًا  البنوك  هذه  يف  العمل  ويخلق  العمل، 
والوظيفي،  النف�سي  ال�ستقرار  اإىل  يوؤدي  وبالتايل  البنك،  ت�سود  التي  الإ�سالمية  املعامالت 

مما ينتج عنه النغما�س يف العمل وبدرجة مرتفعة.
Sheikh & Newman،2013، A i ،ااتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سات كَلّ من )
drota،2012، Abutayeh،2012،Khan&Jam،2011،Raymond&Mjo
ارتفاع  يف   )2012 قا�سم،   ،2013 ن�سار،   ،2011 يو�سف،   ،2001 الف�سلي،   ،li،2013
كان  والتي   ،  )2004 )املغربي،  درا�سة  مع  وتختلف  العاملني،  لدى  النغما�س  م�ستوى 

م�ستوى النغما�س للعاملني فيها منخف�سًا.

اختبار فرضيـة الدراسة ومناقشتها:
م�ستوى  ◄ عند  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  »وجود  على  البحث  فر�سية  تن�س 

 iالإ�سالمية البنوك  يف  للعاملني  الوظيفي  والنغما�س  التنظيمية  القيم  بني   )α≤0.05(
قطاع غزة”.

ويتفرع من هذه الفر�سية اأربع فر�سيات فرعية، وللتحقق من �سحة هذه الفر�سيات 
ُح�سب معامل ارتباط بري�سون لقيا�س العالقة بني متغريات الدرا�سة، ويتم احلكم على نتيجة 
 )Sig( فاإذا كانت قيمة ، )Sig( الختبار بناًء على قيمة م�ستوى الدللة املح�سوبة لالختبار
اإذا  اأما  اإح�سائية،  اأقل من م�ستوى0.05 فاإن ذلك يعني وجود عالقة حقيقية وذات دللة 
كانت قيمة )Sig( اأعلى من 0.05، فاإن ذلك يعني عدم وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية، 

ويو�سح اجلدول )7( نتائج اختبار الفر�سيات الفرعية: 
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الجدول )7( 
يوضح اختبار العاقة بين مجاالت القيم التنظيمية واالنغماس الوظيفي

جماالت القيم التنظيمية
االنغما�س الوظيفي

م�صتوى الداللة )Sig( معامل ارتباط بري�صون

0.0600.600قيم اإدارة املنظمة

0.1320.264قيم اإدارة املهمة

0.4150.000قيم اإدارة العالقات

0.2910.009قيم اإدارة البيئة

 دالة إحصائية عند مستوى 0.05

يت�سح من خالل اجلدول )7( اأن قيمة معامل ارتباط بري�سون بني قيم اإدارة املنظمة 
والنغما�س الوظيفي كانت منخف�سة جداً حيث بلغت قيمتها )r = 0.06( يف حني اأن قيمة 
يعني  0.05، مما  دللة  م�ستوى  اأكرب من  )sig = 0.600( وهي  بلغت  املح�سوبة  الدللة 
عدم وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني قيم اإدارة املنظمة وم�ستوى النغما�س الوظيفي 

للعاملني يف البنوك ال�سالمية بقطاع غزة.
وبناًء على هذه النتيجة ا�ستنتج الباحثون عدم �سحة الفر�سية الفرعية الأوىل التابعة 

لفر�سية الدرا�سة.
املهمة  اإدارة  قيم  بني  بري�سون  ارتباط  معامل  قيمة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  ويت�سح 
والنغما�س الوظيفي بلغت )r = 0.132( وتعرب عن عالقة �سعيفة بني املتغريين، ولكن 
قيمة م�ستوى الدللة املح�سوبة بلغت )sig = 0.264( وهي اأكرب من م�ستوى دللة 0.05، 
مما يعني عدم وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني قيم اإدارة املهمة والنغما�س الوظيفي 
الفرعية  الباحثون عدم �سحة  ا�ستنتج  وعليه  بقطاع غزة،  ال�سالمية  البنوك  للعاملني يف 

الثانية التابعة لفر�سية الدرا�سة.
ويت�سح من خالل اجلدول ال�سابق اأي�سًا اأن قيمة معامل ارتباط بري�سون بني قيم اإدارة 
العالقات والنغما�س الوظيفي بلغت )r = 0.415( وتعرب عن وجود عالقة طردية متو�سطة 
اأقل من  بني املتغريين، كما بلغت قيمة م�ستوى الدللة املحو�سبة )sig = 0.000( وهي 
العالقات  اإدارة  اأن هناك عالقة طردية متو�سطة بني قيم  0.05، مما يعني  م�ستوى دللة 
والنغما�س الوظيفي للعاملني يف البنوك ال�سالمية بقطاع غزة، وعليه ا�ستنتج الباحثون 

�سحة الفر�سية الفرعية الثالثة التابعة لفر�سية الدرا�سة.
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اإدارة العالقات لدى موظفي البنوك  اإنه كلما زادت درجة ممار�سة قيم  وميكن القول 
ال�سالمية بقطاع غزة، كلما ارتفع م�ستوى انغما�سهم الوظيفي.

اإدارة  قيم  بني  بري�سون  ارتباط  معامل  قيمة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  اأي�سًا  يت�سح  و 
البيئة والنغما�س الوظيفي بلغت )r = 0.291( ، وتعرب عن وجود عالقة طردية متو�سطة 
بني املتغريين، كما بلغت قيمة م�ستوى الدللة املحو�سبة )sig = 0.009( ، وهي اأقل من 
والنغما�س  البيئة  اإدارة  قيم  بني  متو�سطة  طردية  عالقة  يعني  مما   ،0.05 دللة  م�ستوى 
�سحة  الباحثون  ا�ستنتج  وعليه  غزة،  بقطاع  الإ�سالمية  البنوك  يف  للعاملني  الوظيفي 

الفر�سية الفرعية الرابعة التابعة لفر�سية الدرا�سة.
البنوك  موظفي  لدى  البيئة  اإدارة  قيم  ممار�سة  درجة  زادت  كلما  اإنه  القول  وميكن 

ال�سالمية بقطاع غزة، كلما ارتفع م�ستوى انغما�سهم الوظيفي.

نتائج اختبار العالقة بني القيم التنظيمية واالنغماس الوظيفي: 

الوظيفي  النغما�س  ومتغري  عام  ب�سكل  التنظيمية  القيم  متغري  العالقة بني  ولقيا�س 
ُح�سب معامل الرتباط بني املتغريين، وكانت النتائج كما هي مو�سحة باجلدول اأدناه: 

الجدول )8( 
يوضح اختبار العاقة بين القيم التنظيمية واالنغماس الوظيفي

االنغما�س الوظيفياملحور

القيم التنظيمية
0.256معامل ارتباط بري�سون 

 (Sig) 0.023م�ستوى الدللة

 (N) 79عدد ال�ستجابات

 دالة إحصائية عند مستوى 0.05

يت�سح من خالل اجلدول )8( نتيجة اختبار العالقة بني القيم التنظيمية والنغما�س 
الوظيفي للعاملني يف البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة، حيث ات�سح اأن قيمة معامل الرتباط 
بلغت )r = 0.256( وتعرب عن وجود عالقة طردية �سعيفة بني املتغريين، كما بلغت قيمة 
0.05، وبالتايل  اأقل من م�ستوى دللة  )sig = 0.023( وهي  الدللة املحو�سبة  م�ستوى 
ون�ستنتج اأن هناك عالقة طردية �سعيفة بني القيم التنظيمية والنغما�س الوظيفي للعاملني 
يف البنوك ال�سالمية بقطاع غزة، وعليه ا�ستنتج الباحثون �سحة فر�سية البحث الرئي�سة 

بوجود عالقة بني القيم التنظيمية والنغما�س الوظيفي.
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البنوك  موظفي  لدى  التنظيمية  القيم  ممار�سة  درجة  زادت  كلما  اإنه  القول  وميكن 
الإ�سالمية بقطاع غزة، كلما ارتفع م�ستوى النغما�س الوظيفي لديهم.

 Ho،2006و  2001 )الف�سلي،  من  كًلّ  درا�سات  نتائج  مع  الدرا�سة  نتائج  واتفقت 
والنغما�س  التنظيمية  القيم  بني  طردية  اإيجابية  يوجدعالقة  اأنه  يف   )Teng،2010و
الوظيفي رغم الختالف يف ت�سنيف القيم الذي اُ�ستخدم يف الدرا�سات املذكورة واختالف 
كان   )Teng،2010( درا�سة  يف  ولكن  اأي�سًا،  اُ�ستخدم  الذي  الوظيفي  النغما�س  مقيا�س 
هناك نوعان من القيم، وهما القيم اجلوهرية )الداخلية( والقيم اخلارجية حيث ترتبط قيم 
العمل اجلوهرية بقوة مع النغما�س الوظيفي، وترتبط قيم العمل اخلارجية ب�سكل �سلبي مع 
النغما�س الوظيفي، مما يدلل على اأنه ميكن لأي ت�سنيف للقيم من الت�سنيفات التي ُذكرت 

م�سبقًا يف الإطار النظري اأن يختلف يف نتائجه مع الدرا�سات املذكورة.

النتائج: 
الوظيفي . 1 والنغما�س  التنظيمية  القيم  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 

للعاملني يف البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة، واأن هذه العالقة طردية �سعيفة.
الوظيفي . 2 والنغما�س  املنظمة  اإدارة  قيم  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  لتوجد 

للعاملني يف البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة.
الوظيفي . 3 والنغما�س  املهمة  اإدارة  قيم  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  لتوجد 

للعاملني يف البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة.
الوظيفي . 4 والنغما�س  العالقات  اإدارة  قيم  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 

للعاملني يف البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة، واأن هذه العالقة طردية متو�سطة.
الوظيفي . 5 النغما�س  و  البيئة  اإدارة  قيم  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 

للعاملني يف البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة، واأن هذه العالقة طردية �سعيفة.
واإدارة . 6 املنظمة،  )اإدارة  الأربعة:  باأبعادها  التنظيمية  القيم  ممار�سة  درجة  كانت 

تنازليًا  ترتيبها  وجاء  مرتفعة،  بدرجة  اإيجابية  البيئة(  واإدارة  العالقات،  واإدارة  املهمة، 
ح�سب اأو�ساطها احل�سابية على التوايل: )اإدارة البيئة واإدارة املهمة واإدارة العالقات واإدارة 

املنظمة( .
اإن م�ستوى النغما�س الوظيفي للعاملني يف البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة اإيجابي . 7

وبدرجة مرتفعة، مما ميكن القول باأن موظفي البنوك الإ�سالمية بقطاع غزة منغم�سني جداً 
يف وظائفهم 
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التوصيات: 
تفعيل القيم التنظيمية عمليًا داخل البنوك الإ�سالمية من خالل قدرة القيادة على . 1

والتحفيز  املتوا�سل  الدعم  مع  �سياغتها  عملية  يف  واإ�رشاكهم  باأهميتها  العاملني  اإقناع 
امل�ستمر، لينعك�س ذلك على زيادة م�ستوى النغما�س الوظيفي.

زيادة م�ستوى الوعي باأهمية القيم التنظيمية لدى املوظفني، ذلك بتحقيق اأهدافهم . 2
ال�سخ�سية من خالل عملهم وزيادة فر�س حتقيق ما ي�سبون اإليه بخلق الفر�س املتكافئة 

بينهم.
عادل، . 3 مكافاآت  نظام  وو�سع  الإ�سالمية،  البنوك  يف  املكافاأة  بقيمة  الهتمام 

وربطها بالتميز بعيداًعن املح�سوبية.
اإتاحة الفر�س للمديرين وامل�رشفني بتطوير قدراتهم من خالل م�ساركتهم الفعالة . 4

الربامج  تلك  وتنفيذ  ودائم،  دوري  ب�سكل  لهم  التدريبية  الحتياجات  حتديد  عملية  يف 
التدريبية التي تالئم احتياجاتهم.

اتباع الطرق العلمية ال�سحيحة يف اختيار وتعيني املر�سحني للمنا�سب الإدارية . 5
داخل البنوك الإ�سالمية من خالل تعزيز مبادىء ال�سفافية والنزاهة يف الختيار.

�رشورة وجود قواعد واإجراءات تنظيمية قوية وا�سحة لدى املوظفني يف امل�ستويات . 6
الإدارية كافة تعزز العدالة وامل�ساواة يف البنوك الإ�سالمية.

العمل . 7 ثقافة  وتبني  الإ�سالمية  البنوك  داخل  العمل  وفرق  بجماعات  الهتمام 
الأعلى يف  املثل  باعتبارهم  الثقافة،  الإدارية يف تدعيم هذه  القيادات  واإ�سهام  اجلماعي، 

املنظمة.
واحلوافز . 8 التنظيمي  والهيكل  العمل  )ظروف  مثل  التنظيمية  العوامل  يف  البحث 

يف  العاملني  لدى  الوظيفي  النغما�س  م�ستوى  زيادة  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  التي  وغريها( 
البنوك الإ�سالمية.

احلر�س على تهيئة مناخ منا�سب للعاملني يعتمد على الثقة املتبادلة بني الرئي�س . 9
واملروؤو�س وتوفري بيئة عمل جيدة ت�ساهم يف زيادة م�ستوى النغما�س الوظيفي لديهم. 
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املصادر املراجع: 
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التنظيمية: . 1 والقيم  التحويلية  القيادة  بني  العالقة  حتليل   :  )2008( �سهيناز.  اأحمد، 
والإدارة،  القت�ساد  جملة  البطاريات،  ل�سناعة  العامة  ال�رشكة  يف  ا�ستطالعي  بحث 

العدد )73( . 
اأمني، اأ�سامة ربيع. )2007( : التحليل الإح�سائي با�ستخدام برنامج SPSS، القاهرة: . 2

املكتبة الكادميية، ط 2. 
البدري، عبد القادر. )2002(: دوافع العمل وعالقتها بنظم القيم ال�سخ�سية لدى موظفي . 3

القطاع العام يف منطقة بنغازيi ليبيا، جملة الإدارة العامة، املجلد )42( ، العدد )2( 
، �س: 429-379. 

البنوي، ن�رشين. )2005(: اجتاهات املديرين يف الوزارات الردنية نحو اللتزام بالقيم . 4
الثقافية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة موؤتة. 

مديريات . 5 مدار�س  مدراء  لدى  ال�سائدة  التنظيمية  القيم   :(  2012( حممد.  احلراح�سة، 
نظر  من وجهة  الها�سمية  الردنية  اململكة  املفرق يف  والتعليم يف حمافظة  الرتبية 

معلميهم، املجلة الرتبوية، العدد )103( ، اجلزء الثاين. 
منظمات . 6 يف  واجلماعات  الفراد  �سلوك  التنظيمي:  ال�سلوك   :  )2004( ح�سني.  حرمي، 

العمال، عمان: دار احلامد للن�رش والتوزيع. 
ح�سن، راوية. )2004( : ال�سلوك التنظيمي املعا�رش، ال�سكندرية: الدار اجلامعية للن�رش . 7

والتوزيع. 
حمادات، حممد. )2006( : قيم العمل واللتزام الوظيفي لدى املديرين واملعلمني يف . 8

املدار�س، عمان: دار احلامد للن�رش والتوزيع. 
حمود، خ�سري. )2002( : ال�سلوك التنظيمي، عمان: دار �سفاء للن�رش والتوزيع. . 9

اخلالدي، اأمين. )2006( : قيا�س مدى جودة خدمات امل�سارف الإ�سالمية العاملة يف . 10
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احلكومية يف حمافظة الكرك: درا�سة ميدانية، جملة موؤتة للبحوث والدرا�سات« �سل�سلة 
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