
11

 

اجتاهات موظفي البلديات حنو أعضاء 
اجملالس البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني 

 

 د. شاهر عبيد
 د. سائد ربايعة
 أ. مجال حبش

   تاريخ التسليم: 29/ 9/ 2012م، تاريخ القبول: 18/ 12/ 2012م. 
     عضو هيئة تدريس متفرغ/ فرع جنين/ جامعة القدس المفتوحة. 

       عضو هيئة تدريس متفرغ/ فرع جنين/ جامعة القدس المفتوحة. 
         عضو هيئة تدريس غير متفرغ/ فرع جنين/ جامعة القدس المفتوحة. 



12

أ. جمال حبشاجتاهات موظفي البلديات نحو أعضاء اجملالس البلدية املنتخبة في محافظة جنني 
د. سائد ربايعة
د. شاهر عبيد

ملّخص: 
املجال�ص  اأع�ضاء  نحو  البلديات  موظفي  اجتاهات  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
اجتاهاتهم  اختلفت  اإذا  فيما  معرفة  اإىل  هدفت  كما  جنني،  حمافظة  يف  املنتخبة  البلدية 
واملوقع  اخلدمة،  و�ضنوات  العلمي،  واملوؤهل  والعمر،  اجلن�ص،  متغريات:  من  كلٍّ  باختالف 
بهدف  فقرة   )46( من  تكّونت  ا�ضتبانة  الباحثون  �ضمم  ذلك  للموظف.ولتحقيق  الوظيفي 
قيا�ص اجتاهات املوظفني، حيث متتعت بدرجة �ضدق عالية، وبدرجة ثبات )0.88( ، وقد 
ُوزِّعت على عينة بلغ حجمها )346( موظفًا وموظفة، اأي ما ن�ضبته )49%( من كامل جمتمع 

الدرا�ضة.
نحو  البلديات  موظفي  اجتاهات  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت  وحتليلها،  البيانات  جمع  وبعد 
املوظف  مبكافاأة  البلدي  املجل�ص  اأع�ضاء  قيام  عدم  واأن  �ضلبية،  كانت  املجال�ص  اأع�ضاء 
املتميز، كانت ابرز ق�ضية حملت توجها �ضلبيًا لدى املوظفني تالها الإجراءات التي يتبعها 
اأع�ضاء املجل�ص البلدي يف ترقية املوظفني، كذلك تبني وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند 
م�ضتوى الدللة )α = 0.05( ، بني متو�ضطات اإجابات املوظفني فيما يتعلق باجتاهاتهم 
نحو اأع�ضاء املجال�ص البلدية املنتخبة، وذلك ح�ضب كل من متغري اجلن�ص، و�ضنوات اخلربة 
ومتو�ضط  العلمي،  املوؤهل  متغري  كل من  فروق ح�ضب  عدم وجود  تبني  للموظف، يف حني 
املجال�ص  اتباع  ب�رضورة  الدرا�ضة  واأو�ضت  للموظف،  الوظيفي  واملوقع  ال�ضهري،  الدخل 

البلدية ل�ضيا�ضة وا�ضحة وعادلة يف الرتقيات للموظفني.



13

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )2( - شباط 

Abstract: 

This study aimed at identifying the trends of municipal employees 
towards elected council members in Jenin governorate، it also aimed to 
find out whether their attitudes had changed due to variations in: sex، age، 
education، experience، and job title (position) . To achieve this، questionnaire 
been designed consisted of (46) paragraphs to measure employees trends، the 
research tool has obtained a high degree of sincerity and consistency (0. 88) 
، distributed among a sample of (346) employees، which means (49%) of the 
presented population. 

After data collection and analysis، the study showed that the trends of 
municipal staff towards Municipal council members were negative، the failure 
of Municipal Council members in rewarding the distinguished employee 
was the most negative prominent issue carried by the municipal staff، then 
the procedures of Municipal Council members in promoting the staff، also 
showed statistically significant differences at the level of significance (α = 0. 
05) among staff average answers regarding their attitudes towards elected 
municipal councils members، according to the variables: sex، and experience 
of the employee، while showed no differences to the variables: qualification، 
monthly income average، job title for the employee، the study recommended 
that the municipal councils should follow clear and fair policy in promotions 
for the staff. 
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أ. جمال حبشاجتاهات موظفي البلديات نحو أعضاء اجملالس البلدية املنتخبة في محافظة جنني 
د. سائد ربايعة
د. شاهر عبيد

مقدمة: 
الغربية  ال�ضفة  يف  الأمور  لزمام  ت�ضلمها  ومنذ  الفل�ضطينية،  الوطنية  ال�ضلطة  عملت 
�ضوؤون  ملتابعة  الفل�ضطيني  املحلي  احلكم  وزارة  بت�ضكيل  مبا�رض  قرار  اإ�ضدار  على  وغزة، 
البالد املحلية، والنهو�ص مب�ضتوى ال�ضكان، وذلك يف اجتماع القيادة الفل�ضطينية يف تون�ص 
برئا�ضة الرئي�ص يا�رض عرفات يف تاريخ )25/ 5/ 1994م( ، وقد كان هذا القرار مبثابة 
معاجلة  يف  مهماتها  وت�ضلمت  الفل�ضطيني،  املحلي  احلكم  وزارة  منه  ولدت  الذي  الرحم 
الهموم والق�ضايا التنموية لل�ضعب الفل�ضطيني، واألقي على عاتقها ر�ضم ال�ضيا�ضات وو�ضع 
اإىل تطوير هذا املجتمع وترقيته من جميع مناحي حياته )وزارة احلكم  الهادفة  الربامج 

املحلي2004، �ص، 11( . 
ب�ضكل  املحلية  والهيئات  الهتمام باملجال�ص  تاأ�ضي�ضها على  الوزارة منذ  عملت هذه 
قد  املحلية  والهيئات  املجال�ص  اأن هذه  �ضيما  ب�ضكل خا�ص، ول  البلدية  عام، وباملجال�ص 
حتتية  بنية  اأنقا�ص  على  للمواطنني،  املختلفة  العامة  اخلدمات  تقدمي  م�ضوؤولية  ت�ضلمت 
م�ضدعة، وخدمات بدائية تكاد ل تذكر، وذلك من جراء �ضيا�ضة الحتالل الإ�رضائيلي التي 
 ، العام )1967(  الغربية وقطاع غزة منذ  ال�ضفة  ُفر�ضت على هذه املجال�ص املختلفة يف 

)ح�ضيبا، 2006، �ص: 56( . 
عام  لغاية  غزة  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  يف  املحلية  املجال�ص  لهذه  الكلي  العدد  بلغ 
على  الوطنية  ال�ضلطة  ن�ضوء  بعد  ولكن  قروية،  جمال�ص   )109( و  بلدية،   )30(  :  )1994(
�ضاملة  لتكون  وا�ضتحداثها  املجال�ص  هذه  م�ضاعفة  على  عملت  فقد  الفل�ضطينية،  الأر�ص 
قيام  بعد  عددها  و�ضل  فقد  ولذلك  الفل�ضطينية،  ال�ضكانية  التجمعات  من  العظمى  للغالبية 
من:  املحلية  الهيئات  هذه  تتاألف  حيث  حملية،  هيئة   )485( الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة 
)121( بلدية، و )11( جمل�ضا حمليا، و )251( جمل�ضًا قرويًا، )127( جلنة م�ضاريع، وكذلك 
قامت باإن�ضاء )49( جمل�ضا م�ضرتكا، و )17( جلنة تخطيط اإقليمية يف كل من غزة وال�ضفة 

الغربية )اإ�ضماعيل، 2005، �ص: 121( . 
فقد  با�ضتحداثها،  الوطنية  ال�ضلطة  قامت  التي  البلديات  اأعداد  يف  التزايد  هذا  واأمام 
امل�ضوؤوليات  بتحمل  للقيام  ت�ضدوا  الذين  املواطنني  من  الإدارية  القيادات  عدد  ت�ضاعف 
املختلفة واملرتتبة على املواقع الإدارية التي ت�ضلموها كاأع�ضاء منتخبني يف هذه املجال�ص 
البلدية، وقد كان من البديهي اأن يتما�ضى مع هذا التزايد يف البلديات امل�ضتحدثة، تزايد يف 
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اأعداد املوظفني داخل الهياكل الوظيفية لهذه البلديات، وذلك مبا يتوافق مع متطلبات ن�ضاط 
يحتاج  التي  امل�ضاريع  واإن�ضاء  املتنوعة،  اخلدمات  تقدمي  يتبلور يف  والذي  البلديات،  هذه 
اإليها ال�ضكان املحليون، �ضواء كانت م�ضاريع خدمية اأو تنموية، وقد جعل هذا الأمر من قطاع 
موظفي احلكم املحلي ثاين اأكرب قطاع بعد قطاع التوظيف احلكومي، اإذ اإن عدد املوظفني 
الكلي العاملني يف بلديات غزة وال�ضفة الغربية هو: )6400( موظف، منهم )2260( يعملون 
يف بلديات قطاع غزة، حيث يعمل يف بلدية مدينة غزة وحدها ما ن�ضبته )51%( من جمموع 
موظفي البلديات يف قطاع غزة، و )4140( موظفا يعملون يف بلديات ال�ضفة الغربية، حيث 
يعمل يف بلدية مدينة نابل�ص مان�ضبته )45%( من جمموع موظفي بلديات ال�ضفة الغربية 
)حامد، 2009، �ص: 32( ، ولكن فيما يتعلق باملجال�ص البلدية )البلديات( الواقعة يف اإطار 
حدود حمافظة جنني- التي ت�ضكل حمور هذه الدرا�ضة- فاإن عدد املوظفني العاملني فيها 
يبلغ )706( موظفني، وهذا العدد ي�ضكل ما ن�ضبته )9%( من جمموع املوظفني العاملني يف 
كل املجال�ص البلدية الواقعة يف اإطار غزة وال�ضفة الغربية، كما ي�ضكل ما ن�ضبته )17%( من 
الغربية  ال�ضفة  اإطار  الواقعة يف  البلدية  املجال�ص  العاملني يف  للموظفني  الكلي  املجموع 

فقط )وثائق مديرية احلكم املحلي، جنني، 2011( . 

مشكلة الدراسة: 
العوامل  احد   )547  ،1995( العديلي  ذكر  ما  بح�ضب  وذلك  املوظفني  اجتاهات  تعد 
الرئي�ضة  العنا�رض  من  الجتاهات  تعّد  كما  املنظمات.  يف  التغيري  نحو  الدافعة  التنظيمية 
واملوؤثرة يف ال�ضلوك الإن�ضاين ودوافعه، لذلك فاإن درا�ضة اجتاهات العاملني يف املنظمات 
والهيئات من الق�ضايا املهّمة والأ�ضا�ضية، فالجتاهات هي حمرك رئي�ص يف دوافع الفرد 
الجتاهات  اإىل  تتعرف  اأن  موؤ�ض�ضة  كل  اإدارة  على  ال�رضورة  من  اأ�ضبح  لذلك  املنظمة،  يف 
املختلفة التي يكونها الأفراد يف املنظمات �ضواء كانت اإيجابية اأم �ضلبية، حتى تتمكن اإدارة 
ال�ضلبية. )العميان،  الإيجابية وتعديل الجتاهات  الهيئة من تعزيز الجتاهات  اأو  املنظمة 

2005، �ص89( 
الفل�ضطينية يف كثري  واملحلية  البلدية  املجال�ص  ت�ضهده  الذي  الكبري  التو�ضع  ونتيجة 
من املجالت ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية والبيئية، اإ�ضافة اإىل تو�ضع ال�ضالحيات 
اأعداد  وتزايد  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  دخول  بعد  خا�ضة  واأع�ضائها  املجال�ص  هذه  لروؤ�ضاء 
املوظفني فيها، فعلى �ضبيل املثال بلغ عدد املوظفني العاملني يف بلديات حمافظة جنني 
)706( موظفني، لذلك اأ�ضبح لزامًا درا�ضة اأو�ضاعهم املختلفة ب�ضكل عام، ودرا�ضة اجتاهاتهم 
نحو قياداتها ب�ضكل خا�ص، اذ بلغ عدد اأع�ضاء هذه املجال�ص )127( ع�ضواً منتخبًا، وبناء 
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على ذلك، فاإن م�سكلة هذه الدرا�سة ميكن �سياغتها يف الت�ساوؤل الرئي�س االآتي: 
»ما اجتاهات موظفي البلديات نحو اأع�ساء املجال�س البلدية املنتخبة 

يف حمافظة جنني؟«
أسئلة الدراسة: 

ما اجتاهات موظفي البلديات نحو اأع�ضاء املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة . 1
جنني؟ 
هل هناك فروق يف اجتاهات العاملني يف املجال�ص البلدية نحو اأع�ضائها بح�ضب . 2

كل من متغري اجلن�ص، و�ضنوات اخلدمة، واملوقع الوظيفي، واملوؤهل العلمي للموظف؟ 

فرضيات الدراسة: 
ت�سعى هذه الدرا�سة اإىل فح�س )اختبار( الفر�سيات االآتية: 

الإح�ضائية  ● الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأوًل: 
)α ≤ 0.05( بني متو�ضطات اجتاهات العاملني يف املجال�ص البلدية نحو اأع�ضائها بح�ضب 

متغري اجلن�ص.
الإح�ضائية  ● الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  ثانيًا: 

)α ≤ 0.05( بني متو�ضطات اجتاهات العاملني يف املجال�ص البلدية نحو اأع�ضائها بح�ضب 
متغري �ضنوات اخلدمة.

الإح�ضائية  ● الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  ثالثًا: 
)α ≤ 0.05( بني متو�ضطات اجتاهات العاملني يف املجال�ص البلدية نحو اأع�ضائها بح�ضب 

متغري املوقع الوظيفي.
الإح�ضائية  ● الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  رابعًا: 

)α ≤ 0.05( بني متو�ضطات اجتاهات العاملني يف املجال�ص البلدية نحو اأع�ضائها بح�ضب 
متغري املوؤهل العلمي للموظف.

أهمية الدراسة ومربراتها: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف االآتي: 

اأنها تتناول مو�ضوعا مهما مي�ص جوهر التنمية الإدارية والب�رضية يف املجتمعات . 1
املحلية يف حمافظة جنني، التي ينظم �ضوؤونها احلياتية املحلية.
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لهذه الدرا�ضة اأهمية لكونها تربز اجتاهات موظفي املجال�ص البلدية املنتخبة يف . 2
حمافظة جنني.

من املتوقع اأن ت�ضاعد نتائج هذه الدرا�ضة املجال�ص البلدية يف حمافظة جنني على . 3
الأع�ضاء  البلدية، وبني  العالقة ما بني موظفي املجال�ص  القوة وال�ضعف يف  حتديد نقاط 

املنتخبني لهذه املجال�ص.
العمل على اإثراء الأدبيات املتعلقة باملجال�ص البلدية.. 4
موظفي . 5 اجتاهات  مو�ضوع  عاجلت  التي  نوعها  من  الأوىل  تعد  الدرا�ضة  هذه  اإن 

املجال�ص البلدية نحو اأع�ضاء هذه املجال�ص يف حمافظة جنني بح�ضب علم الباحثني.

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل حتقيق العديد من االأهداف، اأبرزها: 

املجال�ص  ● اأع�ضاء  نحو  البلدية  املجال�ص  يف  العاملني  اجتاهات  اإىل  التعرف  اأوًل: 
البلدية، ومعرفة فيما اإذا اختلفت اجتاهاتهم باختالف متغريات: اجلن�ص، وامل�ضمى الوظيفي، 

و�ضنوات اخلدمة، واملوؤهل العلمي.
الداخلي  ● ب�ضقيها  البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء  تواجه  التي  املعوقات  اأهم  اإبراز  ثانيًا: 

واخلارجي.
ثالثًا: التعرف اإىل طبيعة العالقة بني موظفي املجال�ص البلدية يف حمافظة جنني،  ●

وروؤ�ضاء اللجان املنتخبة لهذه املجال�ص واأع�ضائها.

حدود الدراسة:
ارتبط تنفيذ هذه الدرا�سة باملحددات االآتية: 

♦  -2012  /1  /10( فرتة  خالل  وجمعها  ال�ضتبانة  توزيع  مت  الزمني:  املحدد 
. )2012 /4 /25

وبلدات  ♦ مدن  يف  البلدية  املجال�ص  على  الدرا�ضة  هذه  اقت�رضت  املكاين:  املحدد 
حمافظة جنني.

العاملني من املوظفني املثبتني يف  ♦ الدرا�ضة على  اقت�رضت هذه  الب�رضي:  املحدد 
بلديات حمافظة جنني.



18

أ. جمال حبشاجتاهات موظفي البلديات نحو أعضاء اجملالس البلدية املنتخبة في محافظة جنني 
د. سائد ربايعة
د. شاهر عبيد

مصطلحات الدراسة: 

االجتاه: هو حالة من التهيوؤ العقلي والع�ضبي لدى الفرد جتعله ي�ضتجيب للمثريات  ◄
املتعلقة مبو�ضوع اأو موقف معني على نحو معني، ويعّد مكونًا ذاتيًا ي�ضتدل عليه من خالل 
الظاهرية، وميكن تعلمه من خالل املعاي�ضة والتفاعل مع املواقف املتعددة  ال�ضتجابات 

)�ضليم وريان، 2009، �ص: 159( .
حدود  ◄ وتعني  وُتْلغى  َدْث  حُتْ مايل،  ا�ضتقالل  ذات  اأهلية  موؤ�ض�ضة  وهي  البلدية: 

منطقتها، وحتدد وظائفها و�ضلطاتها مبقت�ضى اأحكام القانون، )اإبراهيم، 2007( 
وجماعة  ◄ وظيفته  من  املوظف  ي�ضتمده  الذي  الكلي  الر�ضا  هو  الوظيفي:  الر�سا 

العمل التي يعمل معها، وروؤ�ضائه الذين يخ�ضع لإ�رضافهم، وكذلك املوؤ�ض�ضة والبيئة اللتني 
يعمل بهما )حجاج، 2007، �ص823( .

رئي�س البلدية: هو اأعلى �ضلطة تقريرية يف املجل�ص البلدي، ويتم انتخابه مبا�رضة  ◄
من بني اأع�ضاء املجل�ص البلدي، وهو الذي يدير �ضوؤون البلدية جميعها، ويراأ�ص الجتماعات 
راتبًا  ويتقا�ضى  البلدية،  معامالت  كافة  على  ويوقع  البلدي،  للمجل�ص  والطارئة  الدورية 

�ضهريًا مبا يتنا�ضب مع درجة ت�ضنيف البلدية )حلوح، 2008( .
الفل�ضطينية،  ◄ الوطنية  )ال�ضلطة  املنتخب  املحلية  الهيئة  هو ع�ضو جمل�ص  الع�سو: 

قانون الهيئات املحلية الفل�ضطينية، 1997( .
دائمة، ولها ت�ضنيف حمدد  ◄ الذي يعني يف وظيفة  هو املوظف  املثبت:  املوظف 

)وزارة احلكم املحلي، 2009،  الوظائف  ت�ضكيالت  وفق فئات ودرجات حمددة يف جدول 
نظام موظفي الهيئات املحلية( . 

اإلطار النظري للدراسة: 

اجملالس البلدية يف الضفة الغربية وقطاع غزة: 
بعد قيام ال�ضلطة الفل�ضطينية عام )1994م( ، اأ�ض�ضت وزارة احلكم املحلي الفل�ضطيني، 
ل بها م�ضوؤولية رعاية املجال�ص البلدية واملحلية املختلفة يف ال�ضفة الغربية وقطاع  ووكِّ
غزة، وقد حددت هذه الوزارة ر�ضالتها لتطوير نظم احلكم املحلي الفل�ضطيني، وفقًا للتطلعات 
ال�ضيادية لل�ضعب الفل�ضطيني )ردايدة، 2006، �ص: 37( ، وحتقيقًا لهذه الأهداف فقد عملت 
ال�ضفة وغزة، فقد كان  البلدية يف  الوزارة منذ تاأ�ضي�ضها على تو�ضيع دائرة املجال�ص  هذه 
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يوجد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة لغاية تاريخ قيام ال�ضلطة الفل�ضطينية: )26( بلدية يف 
ال�ضفة، و )4( بلديات يف غزة، ولذا فقد عملت هذه الوزارة على حتويل )87( جمل�ضًا قرويًا اإىل 
جمال�ص بلدية، منها )74( يف ال�ضفة، و )13( يف غزة، وقد هدفت من وراء ذلك اإىل تو�ضيع 
نطاق اخلدمات املقدمة لل�ضكان، من خالل حتويل املجال�ص القروية اإىل جمال�ص بلدية، وكذلك 

اإ�رضاك املواطنني يف تخطيط واقعهم اخلدماتي والتنموي )�ضاتي، 2003، �ص: 45( . 
ت�ضلمت هذه املجال�ص البلدية يف كل من غزة وال�ضفة الغربية، م�ضئولية تقدمي اخلدمات 
العامة املختلفة للمواطنني، على اأنقا�ص بنية حتتية م�ضدعة، وخدمات بدائية تكاد ل تذكر، 
عام  منذ  املختلفة  املجال�ص  ُفر�ضت على هذه  التي  الحتاللية  ال�ضيا�ضات  وذلك من جراء 
)1967( ، وحتى عام )1994( ، ولذا فقد تنامت هذه املجال�ص البلدية وازداد عددها، وذلك 
من اأجل ترميم هذا الإرث الكبري الذي خلفته مراحل الحتالل واإ�ضالحه وترميمه، ولهذا فقد 
من  العظمى  للغالبية  �ضاملة  لتكون  كافة،  واملتو�ضطة  الكبرية  ال�ضكانية  التجمعات  �ضملت 
التجمعات ال�ضكانية الفل�ضطينية، )ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، وزارة احلكم املحلي، 2006، 
�ص: 42( ولتحديد ال�ضفة العتبارية لهذه التجمعات ال�ضكانية الفل�ضطينية واإبرازها، ولذلك 
فقد بلغ عددها الكلي بعد قيام ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية: )485( هيئة حملية، تتاألف من: 
)121( بلدية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، و )11( جمل�ضًا حمليًا، وكذلك )251( جمل�ضًا 

قرويًا، )127( جلنة م�ضاريع.
الوطنية  ال�ضلطة  قامت  التي  البلديات  اأعداد  يف  املت�ضاعف  التزايد  لهذا  ونتيجة 
با�ضتحداثها، فقد توازى معه اأي�ضا ت�ضاعف عدد القيادات الإدارية من املواطنني املحليني 
التي  الإدارية  املواقع  على  واملرتتبة  املختلفة  امل�ضوؤوليات  بتحمل  للقيام  ت�ضدوا  الذين 
ت�ضلموها كاأع�ضاء منتخبني يف هذه املجال�ص البلدية، وقد كان من البديهي اأن يتما�ضى مع 
هذا التزايد يف البلديات امل�ضتحدثة، تزايد يف اأعداد املوظفني داخل الهياكل الوظيفية لهذه 
البلديات، مبا يتالءم مع متطلبات ن�ضاط هذه البلديات وخدماتها املتنوعة يف جمال: تقدمي 
اخلدمات العامة، واإن�ضاء امل�ضاريع التي يحتاج اإليها ال�ضكان املحليون، �ضواء كانت م�ضاريع 
اأكرب قطاع  ثاين  املحلي  احلكم  الأمر من قطاع موظفي  هذا  وقد جعل  تنموية،  اأم  خدمية 
بلديات غزة  العاملني يف  للموظفني  الكلي  العدد  بلغ  التوظيف احلكومي، حيث  بعد قطاع 
وال�ضفة الغربية: )6400( موظف، منهم )2260( يعملون يف بلديات قطاع غزة، حيث يعمل 
يف بلدية مدينة غزة وحدها مان�ضبته )51%( من جمموع موظفي البلديات يف قطاع غزة، 
و )4140( موظفًا يعملون يف بلديات ال�ضفة الغربية، حيث يعمل يف بلدية مدينة نابل�ص 

مان�ضبته )45%( من جمموع موظفي بلديات ال�ضفة الغربية )حامد، 2009، �ص: 32( . 
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اإن الأدب الإداري احلديث قد بني اأهمية العالقة بني املديرين والقياديني يف املوؤ�ض�ضات 
املختلفة، وبني ميول العاملني فيها واجتاهاتهم ور�ضاهم، وذلك ملا لهذه العالقة من تاأثري 
كبري على ال�ضحة النف�ضية للموظفني، حيث ُوِجد اأن »الأعمال التي تعطي الفر�ص للعاملني 
ل�ضتخدام مهاراتهم وقدراتهم، ت�ضهم يف �ضحة نف�ضية جيدة، واأن ال�ضتياء الكبري من العمل 
ميكن اأن ين�ضا من الأعمال اململة التي تكرث فيها النزاعات، حيث ُوِجد اأن هذه الأعمال ت�رض 
بال�ضحة النف�ضية واجل�ضدية للعاملني« )حجاج، 2007، �ص: 820( ، ولذلك، فاإن املوؤ�ض�ضات 
املتنوعة واملتعددة يف دول العامل املختلفة، قد اأ�ضبحت تهتم باجتاهات املوظفني جتاه 
من  الن�ضبي  احلد  حتقق  اأهمية  العتبار  بعني  تاأخذ  واأ�ضبحت  فيها،  وامل�ضئولني  املديرين 
الر�ضا الوظيفي ملوظفيها، خا�ضة واأن الجتاهات تعني: »ا�ضتعداداً لن�ضاط معني وبطريقة 
منا�ضبة«، كما اأن الجتاهات ميكن تعريفها على اأنها: »طاقة منظمة ن�ضبيًا حول معتقدات 
متداخلة مرتبطة بجوانب متعددة: فمنها ما ي�ضتمل على اجلانب النفعايل، ومنها ما ي�ضتمل 
على ال�ضلوك«، واإن هذه الجتاهات من �ضفاتها اأنها تتميز ب�ضفة الثبات وال�ضتقرار الن�ضبي، 
ولكن ميكن تعديلها وتغيريها يف ظل ظروف حمددة، ولذا فاإن الجتاهات باملفهوم العام 

لها هي اأمناط �ضلوكية ميكن اكت�ضابها وتعديلها. )حمي�ضن، 2009، �ص: 54(.
اإن الرتباط بني الجتاهات املتنوعة للموظفني والعاملني يف املوؤ�ض�ضات املختلفة، 
وبني درجة حتقق الر�ضا الوظيفي لهم، هو ارتباط متني، فكلما كان اجتاه املوظفني حيال 
كلما  واجنازاتهم،  قدراتهم  وباحرتام  لهم،  بتقديره  وبال�ضعور  بالحرتام،  يت�ضم  روؤ�ضائهم 
الوظيفي لهوؤلء املوظفني، ولذلك  الر�ضا  اأ�ضا�ضيا لتحقق درجة عالية من  كان ذلك دافعًا 
فاإن املديرين الناجحني يف املوؤ�ض�ضات املتنوعة، اأ�ضبحوا يولون اهتمامًا خا�ضا لهذا الأمر، 
وذلك باعتباره »عن�رضاً حمفزا للعاملني، وله اأثر فعال على اإنتاجية العمل وتطوره، وي�ضهم 
وهذا  بعملهم«،  وارتباطهم  نحوها  لتعهداتهم  ووفائهم  مبوؤ�ض�ضاتهم  العاملني  التزام  يف 
بدوره ي�ضهم يف حت�ضني ال�ضحة اجل�ضدية والنف�ضية للموظفني، كما يوفر بيئة عمل منا�ضبة 
ومريحة توؤدي اإىل �ضعور املوظف بالر�ضا وال�ضتقرار داخل بيئة العمل وخارجها )حجاج، 

2007، �ص: 820( . 

القيادة واإلدارة: 
اإن مفهوم القيادة والإدارة، �ضغال بني الب�رض منذ عقود مديدة من الزمن املا�ضي، وقد 
القيادة  اأبعاد  ت�ضعبت الآراء واملذاهب الفكرية والإدارية، والدرا�ضات املتنوعة التي بحثت 
القيادة  الدرا�ضات توافقت على تعريف  وعواملها ومقوماتها ومفهومها، ولكن جممل تلك 
اجل  من  ذلك  واجلماعات،  الأفراد  �ضلوك  على  التاأثري  خاللها  من  يتم  التي  »العملية  اأنها 
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 . اأهداف حمددة« )�ضامل واآخرون، 1992، �ص185(  دفعهم للعمل برغبة وا�ضحة لتحقيق 
وعليه، فاإن القيادة الإدارية اأ�ضبحت املعيار الذي يحدد جناح اأي تنظيم، فغالبًا ما يعزى 
جناح التنظيم اأو ف�ضله يف حتقيق اأهدافه، اإىل كفاءة اأو عدم كفاءة قيادته، غري اأن وظيفة 
القائد ودورة يف حتقيق الأهداف هي واحده يف جميع التنظيمات، مهما تعددت اأهدافها، 
وتتمثل هذه الوظيفة يف العمل على حتقيق اأهداف التنظيم من خالل حتديدها وتو�ضيحها 
ملروؤو�ضيه، واحليلولة دون تعار�ص اأهداف التنظيم مع اأهداف املجتمع ككل، واأن القائد يقع 
امل�ضكالت  ومواجهة  واملتناق�ضات،  املواقف،  من  التوفيق بني جمموعة  عاتقه عبء  على 
الناجتة عن تعدد اأهداف التنظيم، ومن ثم العمل على التعاون مع املقودين مبا يحقق اأهداف 

التنظيم” )�ضباعنه، 1999، �ص5( . 

االجتاهات: 
تعّد  لذلك  ودوافعه،  الإن�ضاين  ال�ضلوك  يف  واملوؤثرة  الرئي�ضة  العنا�رض  من  الجتاهات 
لأن  والأ�ضا�ضية،  املهمة  الق�ضايا  من  والهيئات  املنظمات  يف  العاملني  اجتاهات  درا�ضة 
جميع الأفراد يف املوؤ�ض�ضة يكون لهم اجتاهات ووجهة نظر معينة نحو العمل ونحو الروؤ�ضاء 
ونحو الإدارة العليا يف تنفيذها للمهمات املوكلة اإليها فالجتاهات هي حمرك رئي�ص يف 
دوافع الفرد يف، املنظمة، لذلك اأ�ضبح من ال�رضورة على اإدارة كل موؤ�ض�ضة اأن تتعرف اإىل 
الجتاهات املختلفة التي يكونها الأفراد يف املنظمات �ضواء كانت اإيجابية اأم �ضلبية، حتى 
الأفراد  حب  يف  املتمثلة  الإيجابية  الجتاهات  تعزيز  من  الهيئة  اأو  املنظمة  اإدارة  تتمكن 
للعمل، والنتماء والولء التنظيمي، وال�ضداقة وحماربة الجتاهات ال�ضلبية، اأو على الأقل 
التقليل منها، التي تتمثل يف الأنانية، الكراهية والإ�ضاءة لالآخرين وغريها من ال�ضفات غري 
املرغوب فيها التي توؤدي اإىل الإحباط والتوتر الدائم يف العمل )العميان، 2005، �ص89( . 

مفهوم االجتاهات ومكوناتها: 

عرف طه الجتاه باأنه ميل الفرد نحو اتخاذ موقف معني جتاه اأ�ضخا�ص اأو اأ�ضياء 
)طه،  التف�ضيل  عدم  اأو  بالتف�ضيل  �ضعور  �ضورة  يف  وذلك  فكرة،  تبني  اأو  اأحداث  اأو 
لل�ضلوك  والتهيوؤ  »ال�ضتعداد  باأنه:   Schiffman and kanuk فه  وعرَّ  ،  )559  ،2006
معني«  هدف  جتاه  �ضلبيًا  اأم  اإيجابيًا  ال�ضلوك  هذا  كان  �ضواء  ومتوافق،  من�ضجم  ب�ضكل 

 . )Schffman& Kanuk، 2000، 200(

كذلك فاإن االجتاهات تتكون من ثالثة اأمناط هي )حرمي، 2004، 90( : 
اأو ل نرغب، واإىل . 1 اإىل ما نرغب  عاطفي/ انفعايل: وي�ضري هذا اجلانب من الجتاه 
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ما نحب وما ل نحب يف ال�ضيء اأو ال�ضخ�ص مو�ضوع الجتاه، اأي اأنه يت�ضمن م�ضاعر الفرد 
�ضلبي، وقد حظي هذا اجلانب  اأم  اأم حمايد  اإيجابي،  ب�ضكل:  �ضواء  ال�ضيء،  اأو عاطفته حول 

باهتمام كبري يف ال�ضلوك التنظيمي، خا�ضة فيما يتعلق بالر�ضا الوظيفي. 
اجلانب املعريف/ اأملعلوماتي: وهذا يتعلق باعتقادات الفرد ومدركاته واآرائه التي . 2

يتبناها جتاه ال�ضيء، اأو ال�ضخ�ص، اأو احلدث، وتتكون تلك العتقادات من الأفكار واملعارف 
وامل�ضاهدات والتف�ضري املنطقي للعالقات بينها. 

ال�ضلوك: ويطلق عليه البع�ص )النوايا ال�ضلوكية( ، وهو: ميل الفرد لل�ضلوك بطريقة . 3
معينه نحو ال�ضيء )�ضداقة، عدائية، ودية، م�ضاندة( ، وهذه الأفعال ميكن قيا�ضها لفح�ص 

اجلانب ال�ضلوكي يف الجتاهات. 

أشكال االجتاهات: 

يف  الأفراد  �ضلوك  ولكن  ح�رضها،  ال�ضعب  ومن  الأفراد،  لدى  الجتاهات  تتعدد 
هذه  وتتعلق  بالعمل،  املرتبطة  الجتاهات  هذه  من  حمدود  عدد  على  يركز  املنظمات 
الجتاهات بالتقوميات الإيجابية اأوال�ضلبية، التي يتم�ضك بها العاملون حول بيئة عملهم، 
االجتاهات هي:  اأ�سكال من  بثالثة  املنظمة  �سلوك  الدرا�سات يف  اأغلب  اهتمت  وقد 

)عطية، 2003، 101( 
واأن  ♦ عمله،  نحو  الفرد  باجتاه  العمل  عن  الر�ضا  ويتعلق  العمل:  عن  الر�ضا  اأوًل- 

ال�ضخ�ص الذي يكون لديه ر�ضا عن العمل، جند لديه اجتاهًا اإيجابيًا نحو عمله، وعلى العك�ص 
متاما ال�ضخ�ص الذي هو غري را�ص عن عمله، جند لديه اجتاهات �ضلبية نحو العمل. 

ثانيًا- النغما�ص يف العمل: م�ضطلح النغما�ص م�ضطلح جديد يف اأدبيات ال�ضلوك  ♦
التنظيمي، ول يوجد اتفاق عام حول معنى امل�ضطلح، غري اأن التعريف العملي لهذا امل�ضطلح 
اأن  وجد  وقد  عمله،  مع  نف�ضيًا  الفرد  توحد  درجة  يقي�ص  النغما�ص  اأن  على:  ين�ص  العملي 
م�ضتويات عالية من النغما�ص يف العمل ترتبط بانخفا�ص الغيابات، وانخفا�ص معدلت 

ال�ضتقالة. 
يعمل  ♦ التي  املنظمة  العامل مع  توحد  باأنه حالة  ويعرف  للمنظمة:  الولء  ثالثًا- 

فيها، ومع اأهدافها ورغبته باملحافظة على ع�ضويته يف املنظمة، وقد بينت البحوث التي 
اأجريت بهذا املجال باأن هناك عالقة عك�ضية بني الولء للمنظمة ودوران العمل. 

يف  ي�سنفها  لها  ال�سائع  التق�سيم  فاإن  االجتاهات،  باأمناط  يتعلق  مبا  ولكن، 
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)خم�سة اأمناط( وهي م�سنفة ح�سب الرتتيب االآتي: )العميان، 2005، 92( 
اأوًل- الجتاهات من حيث املو�ضوع: وقد تكون )اجتاهات عامة( ، وهي الجتاهات  ♦

التي تت�ضف بالعمومية حول �ضيء ما، ويعاب على العمومية عدم دقتها، اأو عدم �ضحتها 
يف احلكم على الآخرين، وقد تكون )اجتاهات نوعية( ، وهي الجتاهات التي تكت�ضب �ضفة 

العمومية على الإطالق، وتكون موجهة نحو مو�ضوع حمدد اأو �ضخ�ص معني. 
♦  ، جماعية(  )اجتاهات  اإما  وهي  ال�ضمولية:  درجة  حيث  من  الجتاهات  ثانيًا- 

وتكون على م�ضتوى جميع اأفراد املجتمع، اأو جميع العاملني يف املنظمة حول موقف معني، 
اأو )اجتاهات فردية( ، وتكون �ضادرة عن �ضخ�ص واحد جتاه موقف ما. 

وهي  ♦  ، اإيجابية(  )اجتاهات  من  وتتاألف  الهدف:  حيث  من  الجتاهات  ثالثًا- 
ت�ضبع  الجتاهات  هذه  اأن  باعتبار  بها،  بالتم�ضك  الفرد  من  الر�ضا  تنال  التي  الجتاهات 
باعتبارها ل  الفرد  الرف�ص من  تنال  التي  �ضلبية( ووهي  )اجتاهات  و  حاجاته ورغباته، 

ت�ضبع حاجاته ورغباته. 
وهي  ♦  ، �رضية(  )اجتاهات  من  وتتاألف  الظهور:  حيث  من  الجتاهات  رابعًا: 

الجتاهات التي ل ي�ضتطيع الفرد التعبري عنها عالنية اأمام الآخرين، و )اجتاهات علنية( ، 
وهي الجتاهات التي يعرب الفرد عنها عالنية اأمام الآخرين. 

خام�ضًا- الجتاهات من حيث ال�ضدة: وهي )اجتاهات قوية( ، كالجتاهات التي  ♦
تكون م�ضتندة على املعتقدات الدينية، والعادات، والقيم، واملبادئ التي يتم�ضك بها الفرد 
ويعتز بها، و )اجتاهات �ضعيفة( ، كالجتاهات التي تتمثل يف املوقف ال�ضعيف واملتهاون 

الذي يلجاأ اإليه الفرد نحو موقف معني. 

خصائص االجتاهات ووظائفها: 

من  العديد  لها  اأن  كما  وال�سفات،  اخل�سائ�س  من  االجتاهات مبجموعة  متتاز 
الوظائف، ولعلَّ من اأبرز خ�سائ�سها: )ال�ضرييف، 112، 2005( 

وجدانية أ.  ا�ضتعدادات  مبثابة  الجتاهات  تعّد  اإذ  الن�ضبية،  وال�ضتمرارية  الثبات 
مكت�ضبة عن طريق اخلربة، اأو التجربة، اأو التعلم. 

تعّد الجتاهات عملية معرفية ذهنية معقدة، لأنها ذات اأنواع متعددة وكثرية. 	. 
التنظيم ت.  يف  بع�ضًا  ببع�ضها  مت�ضلة  اأنها  مبعنى  ديناميكيًا،  تنظيمًا  منظمة  اأنها 

املعريف للفرد. 
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اإنها حتدد تقومي الفرد للمنبهات الجتماعية. 	. 
قد تتعدد الجتاهات املتعلقة مبوقف حمدد. 	. 
الجتاهات قد تكون �ضلبية اأو اإيجابية، ولكنها ل تكون حمايدة. ح. 

اأهمها  الوظائف  من  العديد  توؤدي  فاإنها  االجتاهات،  بوظائف  يتعلق  ما  واأما 
)ال�ضرييف، 2005، 114( : 

املواءمة: حيث ت�ضاعد الجتاهات الفرد على ت�ضكيل درجة ر�ضاه اأو عدم ر�ضاه عن . 1
ال�ضلعة اأو اخلدمة. 

الذهنية . 2 ال�ضورة  اأو  للفرد،  الذاتية  احلماية  اأجل  من  الجتاهات  تت�ضكل  الدفاعية: 
التي لدى الآخرين عنه. 

املعرفة . 3 على  احل�ضول  نحو  اجتاهاته  تنمية  اإىل  يحتاج  الفرد  اإن  حيث  املعرفة: 
والفهم اخلا�ص بالعامل الذي يحيط به. 

التعبري عن القيم واملثل: فالجتاهات ت�ضتخدم من اأجل م�ضاعدة الفرد للتعبري عن . 4
اإن الفرد يحمل اجتاهات تتفق مع القيم واملثل التي يوؤمن بها وي�ضتمد منها  قيمه، حيث 

ر�ضاه. 
وظيفة معرفية: حيث ت�ضاعد الجتاهات الفرد يف توفري اأطر مرجعية ت�ضاعده يف . 5

تنظيم معارفه ومدركاته لالأمور، ويف تف�ضريه ملا حوله. 
اإ�ضباع احلاجات والرغبات: ت�ضاعد الجتاهات الفرد على اإ�ضباع احلاجات والرغبات . 6

املتعددة، ول �ضيما تلك احلاجات املتعلقة بالنتماء والتقدير. 

الدراسات السابقة: 

أوالً- الدراسات العربية: 

اأجنز العمري )1994( درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل اجتاهات العاملني يف اجلامعات 
الأردنية نحو عملهم، من خالل معرفة اأثر اجلن�ص ومكان العمل على جمالت الر�ضا الوظيفي، 
وقد خل�ضت هذه الدرا�ضة اإىل نتائج عدة اأبرزها: عدم وجود فروق ُتعزى اإىل متغري اجلن�ص 
يف م�ضتوى الر�ضا الوظيفي يف جمال العالقة بني الروؤ�ضاء واملروؤو�ضني، وتوفري الظروف 
املالئمة للعمل، ولكن ُوِجد اأن هناك فروقا ذات دللة اإح�ضائية يف جمال الراتب تعزى اإىل 

متغري اجلن�ص، وفروقا ذات دللة يف جمال الرتقية ُتعزى اإىل متغري املكان.
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اإىل الدور  اإىل التعرف  باإعداد درا�ضة هدفت   )1994( العدوان وطعامنة  وكذلك قام 
القيادي لروؤ�ضاء البلديات يف الأردن، وقد تاألفت عينة هذه الدرا�ضة من )179( ع�ضواً من 
اململكة  بلديات  يف  العاملني  من  موظف   )302( و  الأردن،  يف  البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء 
واجتاهاتها  الدرا�ضة  عينة  اآراء  ل�ضتطالع  الو�ضفي  املنهج  الباحثان  اتبع  الأردنية، حيث 
حول الدور القيادي لروؤ�ضاء بلديات اململكة الأردنية الها�ضمية، وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل: اأن 
روؤ�ضاء البلديات مل يكونوا فاعلني يف اأداء واجبهم من حيث ا�ضتقبال املراجعني وال�ضتماع 
اإىل م�ضكالتهم، اأو التغا�ضي عن خمالفات بع�ص الأفراد، واأن هناك اجتاهًا �ضلبيًا لروؤ�ضاء 

البلديات واملوظفني نحو الدور القيادي الذي ميار�ضه روؤ�ضاء البلديات يف الأردن.
اإىل اجتاهات املواطنني نحو  التعرف  اإىل  هدفت   ،  )2004( للعقيلي  وهناك درا�ضة 
اأو تعيينه واإيجابياته، وقد تكون جمتمع هذه الدرا�ضة من  �ضلبيات انتخاب رئي�ص البلدية 
�ضكان مدينة جر�ص الأردنية، والبالغ عددهم )140000( مواطن، واختريت عينة ع�ضوائية 
بلغت )110( مواطنني من خمتلف الفئات ال�ضكانية، والجتماعية، والعمرية، التي يتاألف 
منها جمتمع هذه الدرا�ضة، وقد بينت، اأنه كلما ازدادت درجة الولء الع�ضائري للمواطنني، 
واأ�ضبحت  لهم،  الدميقراطي  الوعي  درجة  انخف�ضت  لهم،  التعليمي  امل�ضتوى  تدنى  وكلما 
العملية النتخابية غري جمدية، ول حتقق الهدف من وراء تنفيذها، واأن التعيني وفق معايري 
مهنية للرئي�ص املعني يعّد الأف�ضل والأن�ضب، ولكن يف حال توافر متغريات: الولء الوطني، 
الدميقراطي  النتخاب  فاإن  للمواطنني،  الوعي  التعليمي، وازدياد درجة  وارتفاع امل�ضتوى 

يعّد الأن�ضب.
واأما رحمة واإبراهيم ور�سي )2006( فقد اأعدوا درا�ضة لتقومي اأداء املجل�ص البلدي 
اآراء  اإىل معرفة  الدار�ضة  ، وقد هدفت  النتخابية )2002- 2006(  للدورة  املنامة  لبلدية 
املواطنني حول اأداء ممثليهم يف املجل�ص البلدي، وقد اعتمدت الدار�ضة على املنهج امل�ضحي، 
حيث ا�ضتخدمت اأداة ال�ضتبانة جلمع البيانات من اأفراد جمتمع الدرا�ضة املوؤلف من �ضكان 
اختري )1000( فرد منهم كعينة  ن�ضمة، وقد  والبالغ عددهم )55000(  املنامة،  حمافظة 
ع�ضوائية للدرا�ضة، وقد �ضكلت العينة ما ن�ضبته )2%( من عنا�رض جمتمع الدار�ضة، وقد اأظهرت 
الدار�ضة: اأن ن�ضف املبحوثني غري را�ضني عن اأداء املجل�ص البلدي، ويعتقدون اأن املجل�ص 
البلدي يت�ضف بال�ضعف والق�ضور، وقد اأو�ضت الدرا�ضة ب�رضورة تكثيف الوعي البلدي لدى 
الناخبني من خالل ت�ضليط الأ�ضواء على اإقامة الندوات واملحا�رضات واللقاءات املبا�رضة، 

وغريها من الو�ضائل التثقيفية.
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وهناك درا�ضة للحيدر )2006( هدفت اإىل معرفة اجتاهات العاملني يف م�ضت�ضفى امللك 
بتلك الجتاهات،  والوظيفية  ال�ضخ�ضية  التنظيمي وعالقة خ�ضائ�ضهم  املناخ  في�ضل نحو 
وقد تكونت عنا�رض هذا املناخ من: )الهيكل التنظيمي، ونظام املكافاآت، وال�رضاع( ، وقد 
كبرية  ن�ضبة  هناك  اأن  اإىل:  الدرا�ضة  خل�ضت  وقد  موظفًا،   )530( من  الدرا�ضة  عينة  تاألفت 
ال�ضخ�ضية،  املتغريات  بني  توجد عالقة  ل  وانه  ال�ضائد،  التنظيمي  للمناخ  املعار�ضني  من 
وبني عنا�رض املناخ التنظيمي التي ر�ضدتها الدرا�ضة، وقد اأو�ضت ب�رضورة حت�ضني م�ضتوى 

املكافاآت للعاملني.
اإىل معرفة راأي  هدفت   )2008( املدين  املجتمع  درا�سات  مركز  اأعدها  ويف درا�ضة 
 )314( من  الدرا�ضة  عينة  وتاألفت  املغازي،  لبلدية  البلدي  املجل�ص  اأداء  حول  املواطنني 
الدرا�ضة  هذه  نتائج  اأظهرت  وقد  الدرا�ضة،  جمتمع  جممل  من   )%1.8( �ضكل  وهذا  مواطنًا، 
واأن )%54(  البلدي،  اأداء املجل�ص  اأن )52%( من املواطنني غري را�ضني عن  ال�ضتطالعية، 
منهم اأجابوا اأن العالقات ال�ضخ�ضية مع املجل�ص توؤدي دورا يف تقدمي اخلدمات للمواطنني، 
كما اأن )42%( من املبحوثني عربوا عن عدم ر�ضاهم اأداء املجل�ص نتيجة للمح�ضوبية يف 
تعامله مع املواطنني، وقد اأو�ضت ب�رضورة ابتعاد املجل�ص البلدي عن املح�ضوبية والعالقات 
ال�ضخ�ضية يف التعامل مع املواطنني، و�رضورة اتباع املجل�ص خططًا وبرامج معدة م�ضبقا 

وفق الحتياجات املختلفة للمواطنني.
وكذلك اأعد مركز درا�سات املجتمع املدين )2008( درا�ضة اأخرى هدفت اإىل ا�ضتطالع 
راأي املواطنني حول اأداء املجل�ص البلدي لبلدية بني �ضهيال يف قطاع غزة، وقد تاألف جمتمع 
الدرا�ضة من كامل ال�ضكان الذين يحق لهم القرتاع، واأما العينة فتكونت من )257( مواطنًا، 
اأي ما ن�ضبته )1.8%( من جمتمع الدرا�ضة، وقد اأظهرت نتائجها، اأن )47.3%( من املواطنني 
قالوا: اإن اأداء املجل�ص البلدي احلايل دون امل�ضتوى املتوقع منه، واأما ما ن�ضبته )%48.4( 
منهم قد اأجابوا اأن العالقات ال�ضخ�ضية مع املجل�ص توؤدي دورا يف ح�ضول املواطنني على 
اخلدمات املختلفة، وقد اأو�ضت الدرا�ضة ب�رضورة الهتمام بنتائج الدرا�ضات ال�ضتطالعية 
اإ�رضاك  وكذلك �رضورة  و�ضيا�ضاته،  البلدي  املجل�ص  ر�ضم خطط  العتبار يف  بعني  واأخذها 
وحتديد  املحلية،  الحتياجات  خطط  ر�ضم  يف  الفعالة  امل�ضاهمة  على  وحثهم  املواطنني 

الأولويات منها مبا ينا�ضب املواطنني.
البلديات  املديرين يف  اجتاهات  اإىل  التعرف  هدفت   ،  )2011( ملا�سي  درا�ضة  ويف 
املنهج  اُتبع  ذلك  ولتحقيق  الوظيفي،  الأداء  املعرفة يف  اإدارة  لدور  الكربى يف قطاع غزة 
الو�ضفي التحليلي، حيث ُجمعت البيانات الأولية من خالل ال�ضتبانة كاأداة رئي�ضية للبحث، 
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الكربى  اخلم�ص  البلديات  يف  اإ�رضافيًا  موقعًا  يتوىل  ومن  املديرين  من  عينة  على  ووزِّعت 
هناك  اأن  الدرا�ضة  نتائج  وموظفة.اأظهرت  موظفًا   )388( عددهم  والبالغ  غزة،  قطاع  يف 
اإيجابية، ولكن لي�ص بدرجة كبرية لدى املديرين يف البلديات الكربى يف قطاع  اجتاهات 
اأن املديرين يف البلديات الكربى  اأظهرت  اإدارة املعرفة يف الأداء الوظيفي، كما  غزة لدور 
اإيجابيًا نحو  يف قطاع غزة يتمتعون مب�ضتوى جيد من الأداء الوظيفي، واأن هناك توجها 
الأداء الوظيفي ب�ضكل عام، واأظهرت اأي�ضا عدم وجود فروق لجتاهات املديرين يف البلديات 
الكربى يف قطاع غزة نحو تبني مفهوم اإدارة املعرفة وم�ضتوى الأداء الوظيفي تعزى اإىل 
اجلن�ص، والعمر، واملوؤهل العلمي، ومدة اخلدمة كما بينت وجود فروق يف اجتاهات املديرين 
يف البلديات الكربى يف قطاع غزة نحو تبني مفهوم اإدارة املعرفة وم�ضتوى الأداء الوظيفي 

تعزى اإىل امل�ضمى الوظيفي.

ثانيا - الدراسات األجنبية: 

اأجرى املركز الفل�سطيني للدميوقراطية وحل النزاعات )2004( درا�ضة هدفت اإىل 
التعرف اإىل اجتاهات املواطنني نحو اأداء املجال�ص البلدية يف قطاع غزة، ولتحقيق ذلك فقد 
اختريت عينة �ضملت )600( مواطن ممن تزيد اأعمارهم عن )18( �ضنة، وزع عليهم ا�ضتطالع 
راأي �ضمل )45( ق�ضية تتعلق باأداء املجال�ص البلدية وخدماتها.وبعد حتليل البيانات، تبني 
البلدي ل  باأن املجل�ص  العينة عربوا  اأفراد  ان )59%( من  اأهمها:  نتائج عدة من  اأن هناك 
اأع�ضاء  اأ�ض�ص عادلة، واأن )50%( يعتقدون باأن  يقوم بتقدمي خدمات للمواطنني بناء على 
املجال�ص البلدية يبذلون جهودا لتح�ضني نوعية اخلدمات املقدمة، واأن )63.8%( يرون باأن 

عملية التوظيف يف البلديات ل تتم وفق معايري مو�ضوعية.
بعنوان اجتاهات  بدرا�ضة   )Saari & Judge, 2004( و�ساري  جادج  وقام كل من 
املوظفني والر�ضا الوظيفي، حيث هدفت اإىل التعرف اإىل الفجوة ما بني املمار�ضة العملية 
للموارد الب�رضية والنظرية العلمية يف اجتاهات املوظفني ب�ضكل عام، وعلى وجه اخل�ضو�ص 
الوظيفي  والر�ضا  املوظفني،  اجتاهات  حتدد  التي  العوامل  حيث  من  الوظيفي  الر�ضا  يف 
�ضواء كان �ضلبًا اأم اإيجابًا، وتاأثري طريقة قيا�ص اجتاهات املوظفني.وقد مت التو�ضل اإىل اأن 
املمار�ضات العملية –يف امليدان- قد تفيد يف تطوير النظرية وحت�ضن من طرق قيا�ص الأداء 

واجتاهات املوظفني ودورها يف حت�ضني الإجراءات التنظيمية.
درا�ضة بعنوان   )Vakola & Nikolaou, 2005( ونيكوال  فاكوال  اأجرت كل من  كما 
اجتاهات املوظفني نحو التغري التنظيمي: �ضغط العمل واللتزام التظيمي.حيث هدفت اإىل 
التعرف اإىل العالقة بني اجتاهات العاملني نحو التغيري التنظيمي، وكل من ال�ضغوط املهنية 
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واللتزام التنظيمي، وبلغت عينة الدرا�ضة )292( موظفًا من خمتلف املنظمات اليونانية، 
وا�ضتخدمت فيها ا�ضتبانة مكونة من )29( فقرة، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل ان هناك اجتاهات 
اإيجابية نحو التغري التنظيمي لدى املوظفني، ووجود عالقة �ضلبية بني ال�ضغوطات املهنية 
والجتاه نحو التغيري التنظيمي، كما اأ�ضارت اإىل اأن الأ�ضخا�ص الذين لديهم �ضغوط مهنية 

عالية لديهم نق�ص يف اللتزام، وزيادة الرتدد يف قبول التغريات التنظيمية.
يف حني اأجرى �سوكومار )Sukumar, 2009( درا�ضة بعنوان اجتاهات املوظفني نحو 
املنظمة، ودور بع�ص العوامل املتعلقة بهذه الجتاهات، حيث هدفت الدرا�ضة التعرف اإىل 
راأي املوظفني بجميع وظائف املوارد الب�رضية يف �رضكة �ضاكتي املحدودة لل�ضكريات يف 
الهند مثل: مرافق الرعاية، و�رضوط التوظيف، والأجور واحلوافز، والعالقة بني املوظفني، 
ع�ضوائية  عينة  اختريت  الدرا�ضة  هدف  ولتحقيق  الإدارية،  واملمار�ضات  العمل،  وظروف 
الإثراء  بني  عالقة  توجد  ل  اأنه  عن  الدرا�ضة  موظفًا.وك�ضفت   )180( حجمها  بلغ  طبقية 
وبني  والراتب  اخلدمة  مدة  طول  بني  عالقة  ول  للمبحوثني،  العلمية  واملوؤهالت  الوظيفي 
مرافق الرعاية.كما ك�ضفت الدرا�ضة عن اأن معظم املبحوثني لديهم اجتاهات اإيجابية حول 
وظروف  ال�ضخ�ضية،  والعالقات  التوظيف،  و�رضوط  الإدارية،  واملمار�ضات  الرعاية  مرافق 

العمل.واقرتح الباحث خمططًا �ضفافًا للرتقيات يقوم على اأ�ضا�ص الأقدمية والكفاءة.
اإىل  بدرا�ضة هدفت   )Delitheou & Maraki, 2010( ديلثيو وماركي  وقام كل من 
فح�ص درجة فاعلية اخلدمات اللكرتونية من خالل اجتاهات املواطنني نحو هذه اخلدمات 
التي تقدمها احلكومات املحلية يف اليونان، حيث وّزعت )300( ا�ضتبانة على اأفراد املجتمع 
حيث  خمتلفة،  علمية  ودرجات  متفاوتة  عمرية  فئات  من  احلكومات  لتلك  التابع  املحلي 
اأظهرت الدرا�ضة وجود ر�ضا لدى املواطنني )اجتاهات اإيجابية( نحو اخلدمات اللكرتونية 
وذلك ب�ضكل اأكرب مما كانت عليه اخلدمات ال�ضابقة، كما بينت النتائج باأن الغالبية العظمى 
من املبحوثني كان لديهم وعٌي للخدمات اللكرتونية املقدمة، كما تبني اأن درجة ا�ضتخدام 
هذه اخلدمات وال�ضتفادة منها من قبل املواطنني التي تقل اأعمارهم عن )40( �ضنة كانت 
اأكرب من نظرائهم ممن تزيد اأعمارهم عن )40( �ضنة.واأن هذه الدرجة تزداد كذلك بازدياد 
املواطنني  بتوعية  البلدية  قيام  �رضورة  على  املبحوثون  اأكد  العلمية.واأخرياً  امل�ضتويات 

ودفعهم باجتاه ا�ضتخدام هذه اخلدمات.
وقد اأجرى عارفني وزيالين )Ariffin & Zailani, 2011( درا�ضة هدفت اإىل حتديد اأثر 
كفايات املوظفني على اخلدمة املقدمة يف املجال�ص البلدية يف ماليزيا، ولتحقيق ذلك فقد 
مت اأُعّدت ا�ضتبانة وزعت على عينة ع�ضوائية بلغ حجمها )115( موظفًا ممن ي�ضغلون منا�ضب 
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ادارية اأقل من مدير دائرة، وبعد جمع البيانات وحتليلها تبني اأن هناك عالقة موجبة بني 
اخلدمة املقدمة من جهة، وبني املهارات البين�ضخ�ضية للموظف وكفاياته واأو�ضى الباحث 

ب�رضورة العمل على املوظفني يف جميع املجالت لتح�ضني اأدائهم.

مناقشة الدراسات السابقة: 
يت�ضح من خالل الدرا�ضات ال�ضابقة اأن غالبيتها قد تناولت اجتاهات اأفراد املجتمع 
 Saari & Judge, 2004) ، (Sukumar،( املحلي نحو اأع�ضاء املجل�ص البلدي مثل: درا�ضة
2009( ، العقيلي )Delitheou & Maraki، 2010( ، )2004( اإ�ضافة اإىل درا�ضة واحدة حول 
الجتاهات نحو التغري التنظيمي هي: )Vakola & Nikolaou، 2005( ، ودرا�ضات تقوميية 
الفل�ضطيني  للمركز  درا�ضة  مثل:  املحلي  املجتمع  اأفراد  منظور  من  املجال�ص  اأع�ضاء  لأداء 
رحمة   ،  )2008( املدين  املجتمع  درا�ضات  .ومركز   )2004( النزاعات  وحل  للدميوقراطية 
اأو  البلديات  هذه  يف  املوظفني  اجتاهات  ُتدر�ص  مل  حني  يف   ،  )2006( ور�ضي  واإبراهيم 
 Ariffin &( عارفني وزيالين ، )مديريها نحو ق�ضايا خمتلفة اإل يف درا�ضة املا�ضي )2011
Zailani، 2011( ، احليدر )2006( ، ومل تتناول اأي درا�ضة من الدرا�ضات ال�ضابقة اجتاهات 
الدرا�ضة ل�ضتكمال هذا اجلانب،  البلدية، وتاأتي هذه  اأع�ضاء هذه املجال�ص  املوظفني نحو 
اإ�ضافة اإىل ما �ضبق فقد ا�ضتفاد الباحثون من هذه الدرا�ضات يف اإثراء هذه الدرا�ضة من خالل 

بحث العديد من املتغريات التي مل تبحثها الأدبيات ال�ضابقة، لتتكامل مع تلك الدرا�ضات.

إجراءات الدراسة امليدانية: 

منهج الدراسة: 

لقد اتبع املنهج الو�ضفي يف هذه الدرا�ضة، اإذ اإن هذا املنهج يهدف اإىل و�ضف الظاهرة 
كما هي يف الواقع، ومن ثم حتليلها وحماولة تف�ضريها، وربطها بالظواهر الأخرى، وذلك 

ملالءمة هذا املنهج لطبيعة هذه الدرا�ضة واأهدافها.)عودة وملكاوي، 1992( 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

�ضامل  م�ضح  اإجراء  اإىل  الباحثون  �ضعى  فقد  الدرا�ضة،  هذه  جمتمع  حجم  ل�ضغر  نظراً 
جلميع اأفراد جمتمع الدرا�ضة، والذي يتاألف من جميع املوظفني امل�ضنفني واملثبتني الذين 
بلدية ت�ضم )706( موظفني،  يبلغ عددها )12(  التي  بلديات حمافظة جنني،  يعملون يف 
ال�ضتبانة على جميع املوظفني فيها،  اأجل توزيع  البلديات من  حيث خوطبت جميع هذه 
ولكن والأ�سباب عدة مل ي�سرتجع الباحثون اإال )355( ا�ستبانة كانت موزعة بح�سب 
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اجلدول االآتي: 
الجدول )1( 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة ونسب الموظفين المشاركين في تعبئة االستبانة بحسب المجلس البلدي

الن�سبة املئويةعدد اال�ستبيانات امل�سرتجعةعدد املوظفني املثبتنياملجل�س البلديالرقم

 44%470190بلدية جنني1
 68%3725بلدية قباطية2
 77%1310بلدية برقني3
 32%258بلدية اليامون4
 70%1712ال�ضيلة احلارثية5
 75%3325بلدية يعبد6
 79%3931بلدية عرابة7
 92%1211كفر راعي8
 83%65بلدية جبع9

 64%3120بلدية ميثلون10
 73%1511بلدية الزبابدة11
 87%87�ضيلة الظهر12

50%706355املجموع

ا�ضتبانات غري �ضاحلة   )09( اأن هناك  فتبني  ال�ضتبانات،  الباحثون  راجع  ذلك  بعد 
للتحليل مت اإتالفها، وبهذا ا�ضتقرت عينة الدرا�ضة على )346( ا�ضتبانة، اأي مبا ن�ضبته )%49( 
من املجتمع الأ�ضلي، وفيما ياأتي جدول يو�سح توزيع اأفراد العينة بح�سب متغريات 

الدرا�سة: 
الجدول )2( 

توزيع أفراد العينة بحسب متغيرات الدراسة المستقلة

الن�سبة املئويةالعددم�ستويات املتغرياملتغري

اجلن�ص
93.1%322ذكر

6.9%24اأنثى
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الن�سبة املئويةالعددم�ستويات املتغرياملتغري

املوؤهل العلمي
59.5%206ثانوية عامة فاقل

17.6%61دبلوم
22.8%79بكالوريو�ص فاأعلى

�ضنوات اخلدمة
22.5%78اأقل من 5 �ضنوات

27.2%94من 5- 10 �ضنوات
50.3%174اأكرث من 10 �ضنوات

معدل الدخل ال�ضهري
69.1%239اقل من 2500 �ضيقل

23.7%82من 2500- 3500 �ضيقل
7.2%25اأكرث من 3500 �ضيقل

املوقع الوظيفي للموظف

13%45موظف خدمات
28%98موظف مكتبي
44%151موظف ميداين

15%52رئي�ص ق�ضم

أداة الدراسة: 

مبو�ضوع  املتعلقة  ال�ضابقة  الأدبيات  اإىل  الرجوع  بعد  الدرا�ضة  اأداة  الباحثون  �ضمم 
الدرا�ضة، وكذلك الطالع على عدد من الأدوات ال�ضابقة امل�ضابهة، بعد ذلك بنيت اأداة الدرا�ضة، 
وهي ال�ضتبانة يف �ضورتها الأولية، حيث �ضمت )54( فقرة موزعة على جمال رئي�ص ميثل 
اجتاهات موظفي البلديات يف حمافظة جنني نحو اأع�ضاء املجال�ص املنتخبني، وقد اأعطيت 

ال�ضتجابة للفقرات خم�ضة م�ضتويات بح�ضب تدرج “ليكرت” اخلما�ضي.

صدق األداة وثباتها: 

للتحقق من �ضدق اأداة الدرا�ضة، فقد عر�ضت ب�ضورتها الأولية على جلنة من املحكمني 
من ذوي اخلربة والخت�ضا�ص لإبداء راأيهم يف مدى مالءمة الفقرات للمو�ضوع، اإ�ضافة اإىل 
اللغوية، وبناء على ذلك  مدى و�ضوح �ضياغتها ومدى قيا�ضها للهدف املحدد، و�ضالمتها 
حذفت العديد من الفقرات، وعدلت �ضياغة فقرات اأخرى بحيث اأ�ضبحت الأداة ت�ضم )46( 
بلغ  ال�ضتبانة-  ثبات  من  التحقق  بهدف  عينة-  على  الدرا�ضة  اأداة  وزعت  ذلك  بعد  فقرة، 



32

أ. جمال حبشاجتاهات موظفي البلديات نحو أعضاء اجملالس البلدية املنتخبة في محافظة جنني 
د. سائد ربايعة
د. شاهر عبيد

معادلة  بح�ضب  لالأداة  الثبات  معامل  وح�ضب  البلديات،  موظفي  من  موظفًا   )33( حجمها 
)كرونباخ- األفا( ، وبناء على نتائج الثبات حذفت اأربع فقرات مل يتجاوز معامل ارتباط كل 
منها مع الدرجة الكلية )0.2( ، وعليه بلغت قيمة الثبات لالأداة الكلية )0.88( ، وا�ضتقرت 
الأداة على )42( فقرة موزعة على جمال رئي�ص ميثل اجتاهات موظفي البلديات يف حمافظة 

جنني نحو الأع�ضاء املنتخبني.

متغريات الدراسة: 

اأوالً- املتغريات امل�ستقلة: اجلن�ص، واملوؤهل التعليمي، و�ضنوات اخلدمة، ومتو�ضط  ♦
الدخل ال�ضهري.

ثانياً- املتغريات التابعة: متغري تابع وحيد يتمثل يف اجتاهات موظفي البلديات  ♦
نحو اأع�ضاء املجال�ص البلدية املنتخبة 

املعاجلة اإلحصائية ومفتاح تصحيح األداة: 

بعد جمع ال�ضتبانات من عينة الدرا�ضة، فرَّغ الباحثون ا�ضتجابات اأفراد العينة واإدخلت 
املتو�ضطات  ، حيث ح�ضبت   )spss( الـ  برجمية  با�ضتخدام  وقد عوجلت  الآيل،  احلا�ضب  اإىل 
احل�ضابية، والنحرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات ال�ضتبانة على حده، ولالأداة كاملة، 
بهدف الإجابة عن ال�ضوؤال الرئي�ص للدرا�ضة، كما اأجري كل من اختبار )ت( للعينات امل�ضتقلة، 
واختبار حتليل التباين الأحادي لفح�ص فر�ضيات الدرا�ضة، واختبار اأقل فرق دال اإح�ضائيا 
)LSD( ، وح�ضب معامل ثبات اأداة الدرا�ضة بو�ضاطة معادلة الثبات “كرونباخ- األفا”، وقد 

اأدخلت البيانات اإىل احلا�سب االآيل وفق التدرج االآتي:- 
غري موافق ب�ضدةغري موافقحمايدموافقموافق ب�ضدةدرجة التقدير

54321رمز االإدخال

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

اأوًل:- النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الأول من اأ�ضئلة الدرا�ضة والذي ين�ص على: »ما  ◄
يف  املنتخبة  البلدية  املجال�س  اأع�ساء  نحو  البلديات  موظفي  اجتاهات 

حمافظة جنني؟ «.
املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية،  املتو�ضطات  ح�ضبت  ال�ضابق،  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
فقد  النتائج  عملية عر�ص  ولت�ضهيل  على حدة،  كل  فقراتها  من  فقرة  ولكل  الدرا�ضة،  لأداة 
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اُعتمد مفتاح الدرجات الآتي ل�ضلم الإجابات بح�ضب تدرج ليكرت اخلما�ضي: 
4.20- 3.45- 2.64.19- 1.83.39- 12.59- 1.79املتو�سط
اإيجابية جدااإيجابيةعادية�ضلبية�ضلبية جداالدرجة

على م�ستوى االأداة ككل: أ. 
الدرا�ضة  اأداة  اأفراد العينة على جميع فقرات  بعد ح�ضاب املتو�ضط احل�ضابي لإجابات 
اأق�ضى بلغت قيمته خم�ص  اأن قيمته هي )2.599( من حد  ، تبني  الكلية(  )الأداة  جمتمعة 
درجات، وبانحراف معياري قدره )0.7946( ، مما ي�ضري اإىل اأن اجتاهات موظفي البلديات 
نحو اأع�ضائها كانت �ضلبية، وقد يكون �ضبب ذلك هو اأن اأع�ضاء املجال�ص البلدية ل يتعاملون 
البلدية،  اأع�ضاء املجال�ص  اأن  اإىل  اإ�ضافة  اإدارية �ضحيحة ومنهجية مع املوظفني،  بطريقة 
اأو اهتمامًا بق�ضايا املوظفني املتنوعة، �ضواء كانت مهنية، نتيجة  رمبا ل يبدون تعاونًا 
الالزمة يف  والكفاءات  الإدارية،  بالقدرات  املنتخبني  البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء  لعدم متتع 
من  تنطلق  �ضخ�ضية  اأو  واإدارتها،  املحلية  املوؤ�ض�ضات  قيادة  يف  الإدارية  املمار�ضة  جمال 
منطلق ال�ضعور العام من قبل الأع�ضاء بنوع من الزعامة والنفوذ، ولي�ص ال�ضعور باأنهم على 
ذلك  يعود  ورمبا  املوظفني،  جتاه  العامة  بامل�ضوؤولية  ال�ضعور  منهم  تقت�ضي  مهمات  راأ�ص 
اأي�ضا لعدم اهتمام املجال�ص البلدية باإبداعات املوظفني وجناحاتهم واإخال�ضهم يف عملهم، 
هذه  مع  الن�ضجام  اأو  التوا�ضل  وعدم  باخليبة  �ضعورا  املوظفني  لدى  يولد  قد  ما  هذا  واأن 
املجال�ص، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدرا�ضة التي اأعدها مركز درا�ضات املجتمع املدين 
اأداء املجل�ص  اأن )52%( من املواطنني يف املغازي غري را�ضني عن  التي وجدت   )2008(
يف  دوراً  توؤدي  املجل�ص  مع  ال�ضخ�ضية  العالقات  اأن  اأجابوا  قد  منهم   )%54( واأن  البلدي، 
تقدمي اخلدمات للمواطنني.وتتفق اأي�ضا مع نتائج درا�ضة العدوان وطعامنة )1994( التي 
تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن روؤ�ضاء البلديات مل يكونوا فاعلني يف اأداء واجبهم من حيث ا�ضتقبال 
املراجعني وال�ضتماع اإىل م�ضكالتهم، اأو التغا�ضي عن خمالفات بع�ص الأفراد، واأن هناك 
اجتاهًا �ضلبيًا لروؤ�ضاء البلديات واملوظفني نحو الدور القيادي الذي ميار�ضه روؤ�ضاء البلديات 

يف الأردن.
كما تتفق مع نتائج درا�ضة املركز الفل�ضطيني للدميوقراطية وحل النزاعات )2004( 
التي وجدت اأن )59%( من املواطنني يف غزة قد عربوا باأن املجل�ص البلدي ل يقوم بتقدمي 

خدمات للمواطنني بناء على اأ�ض�ص عادلة.
على م�ستوى الفقرات: 	. 

اأكرث )خم�س(  اأن  الدرا�سة تبني  اأداة  البيانات على م�ستوى فقرات  بعد حتليلل 
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ق�سايا تتعلق باأع�ساء املجال�س حملت توجهات �سلبية لدى املوظفني هي:- 
عدم قيام اأع�ضاء املجل�ص البلدي مبكافاأة املوظف املتميز. -
الإجراءات التي يتبعها اأع�ضاء املجل�ص البلدي يف ترقية املوظفني. -
عدم حر�ص اأع�ضاء املجل�ص البلدي على توفري عوامل الراحة النف�ضية للموظفني. -
بطء معاجلة اأع�ضاء املجل�ص البلدي للم�ضكالت. -
عدم حر�ص اأع�ضاء املجل�ص البلدي على تقدمي احلوافز للموظفني. -

يكن  مل  اإن  معظمها  باأن  يتبني  ال�ضابقة  الفقرات  طبيعة  على  الطالع  خالل  ومن 
جميعها، ق�ضايا واأمور تتعلق باحلوافز والرتقيات للموظف نف�ضه، وتختلف النتيجة ال�ضابقة 
مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة �ضوكومار )Sukumar, 2009( التي وجدت اأن معظم العاملني يف 
م�ضنع �ضاكتي لديهم اجتاهات اإيجابية حول مرافق الرعاية واملمار�ضات الإدارية، و�رضوط 
للرتقيات  �ضفافًا  خمططًا  اقرتحت  التي  العمل،  وظروف  ال�ضخ�ضية،  والعالقات  التوظيف، 

يقوم على اأ�ضا�ص الأقدمية والكفاءة.
ثانيًا- النتائج املتعلقة بفح�ص الفر�ضية الأوىل من فر�ضيات الدرا�ضة التي تن�ص  ◄

 )0.05 = α( الإح�ضائية  الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  »ل  على: 
البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء  نحو  يتعلق باجتاهاتهم  فيما  املوظفني  اإجابات  بني متو�ضطات 

املنتخبة، وذلك بح�ضب متغري اجلن�ص للموظف«.)ذكر، اأنثى( 
لفح�ص الفر�ضية ال�ضابقة من فر�ضيات الدرا�ضة، اأُْجِرَي اختبار )ت( لعينتني م�ضتقلتني 
حيث  اجلن�ص،  متغري  بح�ضب  العينة،  اأفراد  متو�ضطات  بني  الفروق  دللة  م�ضتوى  لختبار 

كانت النتائج كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي:- 
الجدول )3( 

نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين الختبار مستوى داللة الفروق بحسب متغير الجنس للموظف

املتو�سط العدداجلن�س املجال
احل�سابي 

درجات 
احلرية

قيمة "ت" 
املح�سوبة 

الداللة 
االإح�سائية

 الأداة الكلية
3222.63ذكر

3442.9790.003
242.14اأنثى

 )0.05 = α) دالة إحصائيا عند 
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 = α( يت�ضح من اجلدول ال�ضابق وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
0.05( ، بني متو�ضطات اإجابات املوظفني فيما يتعلق باجتاهاتهم نحو اأع�ضاء املجال�ص 
الدللة  م�ضتوى  قيمة  بلغت  حيث  للموظف،  اجلن�ص  متغري  بح�ضب  وذلك  املنتخبة،  البلدية 
لالختبار )0.003( ، وهذه القيمة اأ�ضغر من )0.05( ، مما يعني رف�ص الفر�ضية ال�ضفرية 
التي افرت�ضها الباحثون والأخذ بوجود الفروق، وبالنظر اإىل املتو�ضطات احل�ضابية يت�ضح 
اأن الفروق كانت ل�ضالح املوظفني من الذكور حيث بلغ متو�ضط اإجاباتهم )2.63( ، مقابل 
متو�ضط لإجابات الإناث بلغت قيمته )2.14( ، اأي اأن اجتاهات املوظفني الذكور نحو اأع�ضاء 
املجال�ص البلدية املنتخبة هي اأف�ضل من اجتاهات املوظفات الإناث، وقد يعود ذلك اإىل اأن 
املوظفني من الذكور ي�رضكون من قبل اأع�ضاء هذه املجال�ص يف بع�ص الن�ضاطات والأعمال 
اتهم الوظيفية، كما ميكن مالحظة م�ضاركة املوظفني من الذكور لأع�ضاء  التي تتعدى مهمَّ
ات ومنا�ضبات خارج الدوام الر�ضمي خا�ضة الجتماعية منها الأمر  املجل�ص البلدي يف مهمَّ
الذي ي�ضعر املوظف بالأهمية ويح�ضن من وجهة نظره اجتاه ع�ضو املجل�ص البلدي، بينما 
ل يتاح هذا الأمر من الإناث ل�ضبب العادات والتقاليد ال�ضائدة والطبيعة الذكورية للمجتمع 

الفل�ضطيني.
اأظهرت  التي   ،  )2011( ملا�ضي  درا�ضة  اإليه  تو�ضلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتختلف 
عدم وجود فروق لجتاهات املديرين يف البلديات الكربى يف قطاع غزة نحو تبني مفهوم 
اإدارة املعرفة وم�ضتوى الأداء الوظيفي تعزى اإىل اجلن�ص، وتختلف اي�ضا مع درا�ضة العمري 
اإىل متغري اجلن�ص يف م�ضتوى الر�ضا  اإىل عدم وجود فروق ُتعزى  ، التي تو�ضلت   )1994(
الوظيفي لدى العاملني يف اجلامعات الأردنية يف جمايل العالقة بني الروؤ�ضاء واملروؤو�ضني، 

وتوفري الظروف املالئمة للعمل.
ثالثًا- النتائج املتعلقة بفح�ص الفر�ضية الثانية من فر�ضيات الدرا�ضة التي تن�ص  ◄

 )0.05 = α( الإح�ضائية  الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  »ل  على: 
البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء  نحو  يتعلق باجتاهاتهم  فيما  املوظفني  اإجابات  بني متو�ضطات 
بكالوريو�ص  دبلوم،  فاأقل،  عامة  العلمي«.)ثانوية  املوؤهل  متغري  بح�ضب  وذلك  املنتخبة، 

فاأعلى( .
الأحادي  التباين  اختبار حتليل  اأجري  الدرا�ضة،  الفر�ضية من فر�ضيات  لفح�ص هذه 
)Oneway- Anova( ، لختبار م�ضتوى دللة الفروق بني متو�ضطات درجات املوظفني فيما 
العلمي  املوؤهل  املنتخبة، بح�ضب متغري  البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء  يتعلق باجتاهاتهم نحو 

للموظف، حيث كانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:- 
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الجدول )4( 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الختبار مستوى داللة الفروق بحسب متغير المؤهل العلمي للموظف.

م�سدر املجال
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة "ف" 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

الأداة الكلية
0.06220.031بني املجموعات

0.0490.953 217.7743430.635داخل املجموعات
217.836345املجموع

 )0.05 = α) دالة إحصائيا عند 

اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  ال�ضابق عدم جود فروق ذات دللة  يت�ضح من اجلدول 
الإح�ضائية )α = 0.05( ، بني متو�ضطات اإجابات املوظفني فيما يتعلق باجتاهاتهم نحو 
اأع�ضاء املجال�ص البلدية املنتخبة، وذلك بح�ضب متغري املوؤهل العلمي للموظف، حيث بلغت 
قيمة م�ضتوى الدللة لالختبار )0.953( ، وهذه القيمة اأكرب من )0.05( ، مما يعني قبول 
الفر�ضية ال�ضفرية التي افرت�ضها الباحثون، اأي اأن اجتاهات املوظفني نحو اأع�ضاء املجال�ص 
البلدية املنتخبة ل تختلف باختالف املوؤهل العلمي للموظف، وقد يعزى ذلك اإىل اأن املناخ 
التنظيمي العام الذي يعمل فيه املوظفون، من الدرجات العلمية املختلفة، هو مناخ واحد، 

وبالآتي فاإن تاأثري هذا املناخ �ضلبًا اأو اإيجابًا على اجلميع مبعزل عن درجته العلمية.
فروق  وجود  عدم  من   ،  )2011( املا�ضي  اإليه  تو�ضل  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
املعرفة  اإدارة  مفهوم  تبني  نحو  غزة  قطاع  يف  الكربى  البلديات  يف  املديرين  لجتاهات 
اأي�ضا مع درا�ضة احليدر  العلمي، وتتفق  املوؤهل  اإىل متغري  الوظيفي تعزى  الأداء  وم�ضتوى 
يف  بالعاملني  املتعلقة  ال�ضخ�ضية  املتغريات  بني  عالقة  وجود  عدم  بينت  التي   )2006(
م�ضت�ضفى امللك في�ضل وبني عنا�رض املناخ التنظيمي التي ر�ضدتها الدرا�ضة، بينما تختلف 
مع نتائج درا�ضة �ضوكومار )Sukumar, 2009( يف اإطارها العام، التي وجدت باأنه ل توجد 

عالقة بني الإثراء الوظيفي واملوؤهالت العلمية للمبحوثني.
رابعًا- النتائج املتعلقة بفح�ص الفر�ضية الثالثة من فر�ضيات الدرا�ضة التي تن�ص  ◄

 )0.05 = α( الإح�ضائية  الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  »ل  على: 
البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء  نحو  يتعلق باجتاهاتهم  فيما  املوظفني  اإجابات  بني متو�ضطات 
 10  -5 من  �ضنوات،   5 من  )اأقل  للموظف«  اخلدمة  �ضنوات  متغري  بح�ضب  وذلك  املنتخبة، 

�ضنوات، اأكرث من 10 �ضنوات( 
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الجدول )5( 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الختبار مستوى داللة الفروق بحسب متغير سنوات الخدمة للموظف

م�سدر املجال
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة "ف" 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

الأداة الكلية
8.49424.247بني املجموعات

6.9590.001 209.3423430.610داخل املجموعات
217.836345املجموع

 )0.05 = α) دالة إحصائيا عند 

 = α( يت�ضح من اجلدول ال�ضابق وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
0.05( ، بني متو�ضطات اإجابات املوظفني فيما يتعلق باجتاهاتهم نحو اأع�ضاء املجال�ص 
م�ضتوى  قيمة  بلغت  حيث  للموظف،  اخلربة  �ضنوات  متغري  بح�ضب  وذلك  املنتخبة،  البلدية 
الفر�ضية  ، مما يعني رف�ص  اأ�ضغر من )0.05(  القيمة  ، وهذه  الدللة لالختبار )0.001( 
الفروق  مواطن  اإىل  وللتعرف  الفروق،  بوجود  والأخذ  الباحثون  افرت�ضها  التي  ال�ضفرية 
بني م�ضتويات متغري �ضنوات اخلدمة ملوظف البلدية، وحتديد وجهة هذه الفروق فقد اأجري 
اختبار اأقل فرق دال اإح�ضائيا )LSD( للمقارنات البعدية )الذي هو عبارة عن طريقة لإجراء 
عدد من الختبارات الأولية لتحديد الفروق املعنوية للمتو�ضطات حال رف�ص فر�ضية العدم( 

، حيث كانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:- 
الجدول )6( 

جدول يوضح نتائج اختبار اقل فرق دال إحصائيا )LSD( للمقارنات البعدية 
لمتغير سنوات الخدمة للموظف

اأقل من 5 �سنوات�سنوات اخلدمة
املتو�سط )2.8864( 

من 5- 10 �سنوات
املتو�سط )2.5486( 

اأكرث من 10 �سنوات 
املتو�سط )2.4970( 

0.33780.3895------ اأقل من5 �ضنوات املتو�ضط )2.8864( 
- 0.0516 ------ من 5- 10�ضنوات املتو�ضط )2.5486( 

------ اأكرث من 10 �ضنوات املتو�ضط )2.4970( 

يت�ضح من اجلدول ال�ضابق اأن الفروق بني اإجابات اأفراد العينة بح�ضب متغري �ضنوات 
اخلدمة للموظف، كانت- فقط- بني املوظفني الذين تقل �ضنوات خدمتهم عن )5( �ضنوات، 
وذلك  �ضنوات،   )10( واأكرث من  �ضنوات،   )10 -5( اخلدمة من  فئة  املوظفني من  وكل من 
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ذوي  من  املوظفني  اجتاهات  اأن  اأي  �ضنوات،   )5( عن  خدمتهم  �ضنوات  تقل  الذين  ل�ضالح 
�ضنوات اخلدمة القليلة نحو اأع�ضاء املجال�ص البلدية املنتخبة، هي اأف�ضل من نظرائهم ممن 
تزيد مدة خدمتهم عن اخلم�ص �ضنوات، واأن تف�ضري ذلك قد يعود اإىل اأن من لهم �ضنوات كثرية 
يف اخلدمة يعتقدون باأنهم كفاءات عالية، واأنهم اأ�ضحاب خربة مميزة جتعلهم ينظرون اإىل 
الأع�ضاء،  هوؤلء  من  وخربة  دراية  اأكرث  باأنهم  ال�ضعور  من  بنوع  البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء 
وبالآتي ل ينظرون اإليهم بنظرة التقدير املهني والإداري، وهذا بعك�ص املوظفني الذين لي�ص 
اأع�ضاء  من  جتربة  اأعمق  اأو  كفاءة،  اأكرث  باأنهم  ي�ضعرون  ل  فهم  كبرية،  خربة  �ضنوات  لهم 

املجال�ص البلدية.
التي بينت   ، اإليه درا�ضة املا�ضي )2011(  ال�ضابقة مع ما تو�ضلت  النتيجة  وتختلف 
عدم وجود فروق لجتاهات املديرين يف البلديات الكربى يف قطاع غزة نحو تبني مفهوم 

اإدارة املعرفة وم�ضتوى الأداء الوظيفي تعزى اإىل متغري مدة اخلدمة.
التي  ◄ الدرا�ضة  فر�ضيات  من  الرابعة  الفر�ضية  بفح�ص  املتعلقة  النتائج  خام�ضًا- 

 =  α( الإح�ضائية  الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  »ل  على:  تن�ص 
املجال�ص  اأع�ضاء  يتعلق باجتاهاتهم نحو  فيما  املوظفني  اإجابات  0.05( بني متو�ضطات 
 2500 من  للموظف«.)اأقل  ال�ضهري  الدخل  متو�ضط  متغري  بح�ضب  وذلك  املنتخبة،  البلدية 

�ضيكل، من 2500- 3500 �ضيكل، اأكرث من 3500 �ضيكل(.
الأحادي  التباين  اختبار حتليل  اأجري  الدرا�ضة،  الفر�ضية من فر�ضيات  لفح�ص هذه 
املوظفني  درجات  متو�ضطات  بني  الفروق  دللة  م�ضتوى  لختبار   ،  )Oneway- Anova(
بح�ضب متغري متو�ضط الدخل ال�ضهري حيث كانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي: 

الجدول )7( 
 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الختبار مستوى داللة الفروق 

بحسب متغير متوسط الدخل الشهري للموظف

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة "ف" 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

الأداة الكلية
1.39320.697بني املجموعات

1.1040.333 216.4423430.631داخل املجموعات
217.836345املجموع

 )0.05 = α) دالة إحصائيا عند 
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اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  ال�ضابق عدم جود فروق ذات دللة  يت�ضح من اجلدول 
اأع�ضاء  نحو  باجتاهاتهم  يتعلق  فيما  املوظفني  اإجابات  متو�ضطات  بني   ،  )0.05  =  α(
املجال�ص البلدية املنتخبة، وذلك بح�ضب متغري متو�ضط الدخل ال�ضهري للموظف، حيث بلغت 
قيمة م�ضتوى الدللة لالختبار )0.333( ، وهذه القيمة اأكرب من )0.05( ، مما يعني قبول 
الفر�ضية ال�ضفرية التي افرت�ضها الباحثون، اأي اأن اجتاهات املوظفني نحو اأع�ضاء املجال�ص 
البلدية املنتخبة ل تختلف باختالف متو�ضط الدخل ال�ضهري للموظف، وقد يعود ذلك اإىل اأن 
م�ضتويات الدخل الذي يتقا�ضاه موظفو البلديات متقاربة، وبالآتي فاإن ال�ضعور العام لدى 
املوظفني جتاه الهم املايل املتعلق مب�ضتوى الدخل مت�ضابهة، اإ�ضافة اإىل اإدراك املوظفني 
اأن الق�ضايا املالية واملعا�ضات لي�ضت خا�ضعة لرغبة اأع�ضاء املجل�ص البلدي، واإمنا حتكمها 

اأنظمة وقوانني عامة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة �ضوكومار )Sukumar, 2009( يف اإطارها العام، 
التي وجدت باأنه ل توجد عالقة بني الإثراء الوظيفي واملوؤهالت العلمية للمبحوثني، ول 

عالقة بني طول مدة اخلدمة والراتب وبني مرافق الرعاية.
التي  ◄ الدرا�ضة  فر�ضيات  من  الرابعة  الفر�ضية  بفح�ص  املتعلقة  النتائج  �ضاد�ضًا- 

 =  α( الإح�ضائية  الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  »ل  على:  تن�ص 
املجال�ص  اأع�ضاء  يتعلق باجتاهاتهم نحو  فيما  املوظفني  اإجابات  0.05( بني متو�ضطات 
)موظف  املوظف«،  ي�ضغله  الذي  الوظيفي  املوقع  متغري  بح�ضب  وذلك  املنتخبة،  البلدية 

خدمات، اأو موظف مكتبي، اأو موظف ميداين، اأو رئي�ص ق�ضم( 
لفح�ص هذه الفر�ضية من فر�ضيات الدرا�ضة، فقد اأجري اختبار حتليل التباين الأحادي 
)Oneway- Anova( ، لختبار م�ضتوى دللة الفروق بني متو�ضطات درجات املوظفني بح�ضب 

متغري املوقع الوظيفي للموظف، حيث كانت النتائج كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:- 
الجدول )8( 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الختبار مستوى داللة الفروق بحسب متغير الموقع الوظيفي للموظف

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
املربعات

قيمة "ف" 
املح�سوبة

م�ستوى 
الداللة

الأداة الكلية
4.33431.445بني املجموعات

2.3140.076 213.5023420.624داخل املجموعات
217.836345املجموع

 )0.05 = α) دالة إحصائيا عند *
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 α( يت�ضح من اجلدول ال�ضابق عدم جود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
= 0.05( ، بني متو�ضطات اإجابات املوظفني فيما يتعلق باجتاهاتهم نحو اأع�ضاء املجال�ص 
البلدية املنتخبة، وذلك بح�ضب متغري املوقع الوظيفي للموظف، حيث بلغت قيمة م�ضتوى 
الفر�ضية  قبول  يعني  مما   ،  )0.05( من  اأكرب  القيمة  وهذه   ،  )0.076( لالختبار  الدللة 
ال�ضفرية التي افرت�ضها الباحثون، اأي اأن اجتاهات املوظفني نحو اأع�ضاء املجال�ص البلدية 
ال�ضبب  يكون  وقد  املوظف،  ي�ضغله  الذي  الوظيفي  املوقع  باختالف  تختلف  ل  املنتخبة 
البلدية مع املوظفني، يتم  اأع�ضاء املجال�ص  النمطي من قبل  التعامل  اأن  املف�رض لذلك، هو 
مبعيار واأ�ضلوب واحد، ول يتغري من موظف لآخر بتغري املوقع الوظيفي لهذا املوظف اأو ذك، 
ولذلك فاإن اجتاهات املوظفني وعلى اختالف م�ضمياتهم الوظيفية، هي اجتاهات مت�ضابهة، 

لأنهم جميعًا يتم التعامل معهم بنمط واحد من قبل اأع�ضاء املجل�ص البلدي.
يف  فروق  وجود  بينت  التي   ،  )2011( املا�ضي  درا�ضة  مع  النتائج  هذه  وتختلف 
اجتاهات املديرين يف البلديات الكربى يف قطاع غزة نحو تبني مفهوم اإدارة املعرفة تعزى 

اإىل امل�ضمى الوظيفي.

ملخص ألهم النتائج: 

املنتخبة يف  ● البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء  نحو  البلديات  اإن اجتاهات موظفي  اأوالً- 
باأع�ضاء  تتعلق  ق�ضايا  )خم�ص(  اأكرث  اأن  تبني  حيث  �ضلبية،  اجتاهات  هي  جنني  حمافظة 

املجال�ص، حملت توجهات �ضلبية لدى املوظفني هي:- 
عدم قيام اأع�ضاء املجل�ص البلدي مبكافاأة املوظف املتميز.أ. 
الإجراءات التي يتبعها اأع�ضاء املجل�ص البلدي يف ترقية املوظفني.	. 
عدم حر�ص اأع�ضاء املجل�ص البلدي على توفري عوامل الراحة النف�ضية للموظفني.ت. 
بطء معاجلة اأع�ضاء املجل�ص البلدي للم�ضكالت.	. 
عدم حر�ص اأع�ضاء املجل�ص البلدي على تقدمي احلوافز للموظفني.	. 
ثانياً- هناك فروق داّلة اإح�ضائيًا بني متو�ضطات اإجابات املوظفني فيما يتعلق  ●

باجتاهاتهم نحو اأع�ضاء املجال�ص البلدية املنتخبة، وذلك بح�ضب متغري اجلن�ص للموظف، 
وذلك ل�ضالح املوظفني الذكور.



41

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني والثالثون )2( - شباط 

ثالثاً- ل توجد فروق ذات داّلة اإح�ضائيًا بني متو�ضطات اإجابات املوظفني فيما  ●
املوؤهل  متغري  بح�ضب  وذلك  املنتخبة،  البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء  نحو  باجتاهاتهم  يتعلق 

العلمي للموظف.
رابعاً- هناك فروق داّلة اإح�ضائيًا بني متو�ضطات اإجابات املوظفني فيما يتعلق  ●

اخلربة  �ضنوات  متغري  بح�ضب  وذلك  املنتخبة،  البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء  نحو  باجتاهاتهم 
للموظف، وذلك ل�ضالح الذين تقل �ضنوات خدمتهم عن )5( �ضنوات.

فيما  ● املوظفني  اإجابات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد  ل  خام�ساً- 
متو�ضط  متغري  بح�ضب  وذلك  املنتخبة،  البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء  نحو  باجتاهاتهم  يتعلق 

الدخل ال�ضهري للموظف.
فيما  ● املوظفني  اإجابات  متو�ضطات  بني  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد  ل  �ساد�ساً- 

املوقع  متغري  بح�ضب  وذلك  املنتخبة،  البلدية  املجال�ص  اأع�ضاء  نحو  باجتاهاتهم  يتعلق 
الوظيفي للموظف.

التوصيات: 

يف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة يو�سي الباحثون مبا ياأتي: 
الرتفيعات . 1 اإطار  يف  وعادلة  وا�ضحة  �ضيا�ضة  تتبع  اأن  البلدية  املجال�ص  على 

والرتقيات للموظفني الذين ي�ضتحقون تلك الرتقيات.
يف . 2 العاملني  اإىل  واأع�ضائها  البلدية  املجال�ص  واأع�ضاء  روؤ�ضاء  التفات  �رضورة 

البلدي  املجل�ص  اأع�ضاء  بني  اجتماعات  عقد  خالل  من  معهم،  العالقة  وتطوير  البلديات، 
واملوظفني.

البلدي . 3 املجل�ص  اأع�ضاء  اأن�ضطة م�ضرتكة مع  الإناث يف  املوظفات  اإ�رضاك  �رضورة 
يتعدى دورهن الدور الوظيفي العتيادي ولتطوير العالقة بني الطرفني.

�رضورة تعامل اأع�ضاء املجل�ص البلدي مع املوظفني على ا�ض�ص مهنية بعيدة عن . 4
العتبارات احلزبية والع�ضائرية وال�ضخ�ضية.

اأع�ضاء املجل�ص . 5 العمل على توفري بيئة مادية ونف�ضية مريحة للموظفني من قبل 
البلدي ل�ضمان اأداء نوعي.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

اإبراهيم، فالح )2007( : م�ضادر متويل املجال�ص املحلية يف حمافظتي جنني وطول . 1
كرم و�ضبل تطويرها، جامعة القد�ص، اأبو دي�ص، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة. 

بلديات املحافظة . 2 الوظيفي لدى موظفي  الر�ضا  : مدى  اإبراهيم )2012م(  �ضمالة،  اأبو 
ل�ضتكمال  مقدمة  من�ضورة  غري  بحثية  اأٌطروحة  غزة،  الإ�ضالمية،  اجلامعة  الو�ضطى، 

متطلبات احل�ضول على درجة الدبلوم يف اإدارة موؤ�ض�ضات املجتمع املدين. 
اإ�ضماعيل، عبد الكرمي )2005( : دور الهيئات املحلية الفل�ضطينية يف تعزيز امل�ضاركة . 3

واإحداث التنمية ال�ضيا�ضية، جامعة النجاح الوطنية، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة. 
الوظيفي . 4 الأداء  التنظيمي على  املناخ  اأثر   : اأمين )2009(  �ضويرح،  واأبو  يو�ضف.  بحر، 

للعاملني الإداريني يف اجلامعة الإ�ضالمية، جملة اجلامعة الإ�ضالمية )�ضل�ضلة درا�ضات 
اإن�ضانية( ، املجلد الثامن، العدد الثاين، �ص1_59( ( ، غزة. 

حامد، را�ضد )2009( : اإ�ضرتاتيجية تطوير الهيئات املحلية يف منطقة اأريحا والأغوار، . 5
جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة. 

منظمات . 6 يف  واجلماعات  الأفراد  �ضلوك  التنظيمي،  ال�ضلوك   :  )2004( ح�ضني،  حرمي، 
الأعمال، دار احلامد للن�رض والتوزيع، عمان. 

ح�ضيبا، �ضناء )2006( : واقع وا�ضرتاتيجيات الإدارة املحلية يف الأرا�ضي الفل�ضطينية، . 7
جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة. 

التنظيمي . 8 املناخ  نحو  العاملني  اجتاهات   :  )2006( �ضالح  بن  املح�ضن  عبد  احليدر، 
وعالقة خ�ضائ�ضهم ال�ضخ�ضية والوظيفية بتلك الجتاهات: درا�ضة ميدانية يف م�ضت�ضفى 
امللك في�ضل التخ�ض�ضي يف اململكة العربية ال�ضعودية، املجلة العربية لالإدارة، العدد 

الثاين، املجلد ال�ضاد�ص والع�رضون. 
رحمة، �ضادق. واإبراهيم، عبد اهلل. ور�ضي، ر�ضا. و�ضبت، ح�ضني )2006( ، درا�ضة ميدانية . 9

لتقومي اأداء املجل�ص البلدي لبلدية املنامة، للدورة النتخابية: 2002__2006م، مركز 
البحرين للموؤمترات، البحرين. 
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الواقع . 10 الفل�ضطيني  التخطيط ال�ضرتاتيجي يف احلكم املحلي   : ردايدة، �ضكري )2006( 
والإمكانات حالة درا�ضية- ال�ضفة الغربية. جامعة القد�ص، فل�ضطني )ر�ضالة ماج�ضتري 

غري من�ضورة( . 
املفاهيم . 11  :  )1992( اميمة  والدهان،  حم�ضن  وخمامرة،  زياد  ورم�ضان،  فوؤاد  �ضامل، 

الإدارية احلديثة، الطبعة الرابعة، من�ضورات مركز الكتب الأردين، عمان. 
ومديرات . 12 مديري  عند  القيادية  والأمناط  بالنف�ص  الثقة   :  )1999( �ضوكت  �ضباعنة، 

الوطنية،  النجاح  جامعة  فل�ضطني،  �ضمال  حمافظات  يف  احلكومية  الثانوية  املدار�ص 
نابل�ص، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة. 

ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، )1997( : قانون الهيئات املحلية الفل�ضطينية، رام اهلل. . 13
الهيئات  نظام موظفي   :  )2009( املحلي  احلكم  وزارة  الفل�ضطينية،  الوطنية  ال�ضلطة 
املحلية- رقم )07( لعام )2009( - والتعليمات املتعلقة بتنفيذه، الطبعة الأوىل، من�ضورات 

وزارة احلكم املحلي، رام اهلل. 
ال�ضلطة الوطنية الفل�ضطينية، وزارة احلكم املحلي )2006( : ور�ضة عمل الهيئات املحلية . 14

املنتخبة- بتمويل من احلكومة اليابانية، وتنفيذ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي. 
نحو . 15 املفتوحة  القد�ص  جامعة  طلبة  اجتاهات   :  )2009( عادل  وريان،  كامل  �ضليم، 

الإح�ضاء وعالقتها بالتح�ضيل الدرا�ضي، جملة جامعة القد�ص املفتوحة، املجلد الثاين، 
العدد الثالث، �ص �ص )155_193( . 

�ضاتي، علي حممد، )2003( : النتخابات واملجال�ص البلدية والقروية يف عهد ال�ضلطة . 16
الوطنية الفل�ضطينية، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، ر�ضالة ماج�ضتري غري من�ضورة. 

للن�رض . 17 الدولية  حور�ص  موؤ�ض�ضة  ج1،  التنظيمي،  ال�ضلوك   :  )2005( حممد،  ال�ضرييف، 
والتوزيع، الإ�ضكندرية. 

طه، طارق، )2006( : ال�ضلوك التنظيمي يف بيئة العوملة والنرتنت، دار الفكر اجلامعي، . 18
الإ�ضكندرية، القاهرة. 

العدوان، يا�رض. والطعاونة، حممد )1994( : الدور القيادي لروؤ�ضاء البلديات يف الأردن: . 19
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