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  الفصل األول

  العام للدراسة اإلطار

  مقدمة
 إتباع على تعمل فهي إنشائها، األساس من بالغرض والمتمثلة أجلها من قامت التي الرسالة تحقیق إلى المؤسسات تسعى

 المتمثلة المدخالت من مجموعة توافر یتطلب الذي ذلك، األمر تحقیق سبیل في مختلفة وسیاسات وتكتیكات استراتیجیات
 الدعامةا تخصصاتها ومختلف اإلداریة مستویاتها المؤسسة بمختلف في والمواد. وتعتبر الموارد البشریة واألموال اآلالت في

المؤسسة وبالتالي رسالتها  أهداف لتحقیق الحقیقیة األداة البشریة ذه المؤسسة، حیث تمثل المواردتستند إلیها ه التي الحقیقیة
 إلى الموظف تدفع التي الظروف اإلیجابیةوذلك من خالل توفیر التي وضعتها المؤسسة نصب عینیها،  وصوًال إلى رؤیتها

 والتطویر في المؤسسة. الفكرمصدر األهم في ، حیث أن الموظفین یعتبرون الوالعطاء العمل
وألهمیة دور الموارد البشریة في تطویر وبناء المؤسسة، أصبحت قیادة المؤسسات في الكثیر من الدول المتقدمة والنامیة 
تركز على االهتمام بالموارد البشریة وعالقتها بالبیئة التنظیمیة المحیطة بها بشكل عام، والتي یحددها أمران هامان، هما: 

 بیئة هو والثاني وثقافته، وتعلیمه وخبرته وتجربته المعرفي بالنظام كبیر حد إلى المرتبطة الفرد خصائص في ویتمثل لاألو 
 ألخرى مؤسسة من تختلف والتي المؤسسات، من غیرها للمؤسسة عن الممیزة الخصائص تصف التي الداخلیة العمل

 النمط العمل، إجراءات نظم االتصاالت، نظام التنظیمي، الهیكل أشهرها ومن للمناخ التنظیمي المحددة األبعاد باختالف
 األبعاد هذه إن كل حیث العمل، وجماعة الخارجیة العمل وبیئة العمل وظروف طبیعة القرارات، اتخاذ القیادي وأسلوب

 والسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة لتأثیراتها االجتماعیة وتخضع المؤسسات كافة خالله من تعمل الذي العام اإلطار تشكل
  والقانونیة. والتكنولوجیة

 من بدرجة كبیرة تتمتع الداخلیة للبیئة الخصائص من مجموعة ویعبر مفهوم البیئة التنظیمیة أو المناخ التنظیمي عن
والتي تعتبر بها،  یعملون التي في المؤسسة وسلوكهم اتجاهاتهم على وتنعكس العاملون، یفهمها النسبي الثبات أو االستقرار

البیئة  العمل على تحسین المستطاع قدر تحاول العاملین، حیث أصبح من واجبات االدارة أن سلوك على كبیر أثر ذات
  .مؤسستهم أهداف بتحقیق یساهم بشكل التنظیمیة

 وأثره على التنظیمیة)(البیئة  المناخ التنظیمي واقع تشخیص قیادة الوزارة بأهمیة إحساس من الدراسة هذه مشكلة نبعت وقد
 علمیة بطریقة تطویر الوزارة طریق في خطوة تمثل أن الدراسة انه متوقع لهذه وزارة العمل، حیث في البشریة الموارد أداء

  وموضوعیة. 
 یوفر مما البشریة وأداء الموارد التنظیمي المناخ أبعاد بین العالقة على التعرف تهدف إلى كونها هذه الدراسة أهمیة وتكمن
 على التأثیر في بالغة أهمیة من التنظیمي لما للمناخ كذلك المختلفة، بأبعاده التنظیمي المناخ ماهیة عن واقعیة بیانات
 على ینعكس وبما الوظیفي، والرضا واألداء الدافعیة مثل باألفراد ات الصلةذالوزارة   داخل األخرى المتغیرات من العدید
تستطیع  حتى االهتمام من المزید توجیه یجب ولذا الوزارة، إلیها تسعى التي األهداف تحقیقفي  الموظفین مساهمة مدى

  .الفلسطیني للمجتمع التنمیة عملیة دفع في به تقوم التي وتعزیز دورها أهدافها تحقیق
وتعد هذه الدراسة التجربة األولى للوزارة، والتي من خاللها ستحاول االجابة على مجموعة من األسئلة المتعلقة بالمناخ 

محاور مرتبطة به، هي: الهیكل التنظیمي، بیئة العمل، األجور والحوافز والترقیات،  6التنظیمي الحالي للوزارة من خالل 
دارة الوقت. والتي یتوقع من خاللها ان نصل الى التالیة: اوًال التعرف على مدى التكنولوجیا واالتصاالت، التخطیط، و  ٕ ا
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تأثیر محاور المناخ التنظیمي المذكورة على أداء الموارد البشریة في الوزارة، ثانیا معرفة أي من فقرات المحاور ذات تأثیر 
 استخالصها یمكن التي التطبیقیة المجاالت وثالثًا تحدید سلبي وأیها ذات تأثیر إیجابي على أداء الموارد البشریة في الوزارة،

  التنظیمي فیها. المناخ تطویر في الوزارة تفید اقتراحات بذلك من یرتبط وما الدراسة هذه نتائج من
       

  الهدف من الدراسة
 ان تساهم في – في حال تطبیقها –یؤمل من تحلیل البیانات التي تم جمعها الوصول الى استنتاجات وتوصیات یمكن 

في الوزارة ،  القائمة والمعوقات المشكالت على التغلب قصد الموظفین واتجاهات سلوك ومعارف في تغییرات إحداث
 : التالیة وبالتالي تحقیق األهداف

 األداء وبـین الرؤسـاء التـي یحـددها األداء معـاییر بـین توجـد التي الثغرات وسد وسرعة بفاعلیة العمل أداء ضمان .1
  . للموظفین الفعلي

 . العمل أداء في برغبته إنتاجیته مرهونة زیادة إن باعتبار للعمل وانتمائه والئه بتنمیة عمله في الموظف ترغیب .2
 الـوزارة بأهـداف توعیتـه مـن خـالل ونوعـا كمـا إنتاجیتـه وتحسـین كفاءتـه لزیـادة الموظـف لـدى الـذاتي الـدافع تـوفیر .3

 تلك األهداف.   تحقیق في مساهمته ومدى عمله وبأهمیة وسیاساتها
 . األعلى للمناصب للترقیة تؤهله بمقومات واقتناعه الموظف وقدرات مهارات زیادة .4
 الیـه الوصـول المطلـوب األداء ومسـتوى الفعلـي األداء مسـتوى بـین الثغـرة لسـد سـلوكیات المـوظفین وتغییـر تنمیـة .5

 ایجابیـة الـى عالقـة وصوالً  عمله بمیدان یتعلق فیما واتجاهاته ومعارفه مهاراته وتنمیة الموظف أداء ورفع مستوى
 . الموظف على حد سواء وأهداف الوزارة أهداف بتحقیق مرهونة

  
  منهجیة الدراسة

 أفضـل فهـم ولتحقیـق الدراسـة حـول مشـكلة والتفصـیلیة الدقیقـة المعرفـة إلـى للوصـول التحلیلـي الوصـفي المـنهج اسـتخدام تـم
مصـادرها (موظفـو وزارة العمـل فـي  األولیـة مـن البیانـات تـم جمـع وقـد دالالتهـا، علـى والوقـوف بهـا، المتعلقـة للظـواهر وأدق

 صـممت والتـي والجهـد، الوقـت تـوفیر فـي أهمیـة مـن لهـا لمـا رئیسـیة للدراسـة، كـأداة االسـتبانة خـالل الضـفة الغربیـة) مـن
ا ً   على النحو التالي:ستة محاور االستبانة العلى  مقسمة، فقرة 86 وقد تكونت االستبانة من .الدراسة لهذه خصیص

 .سؤاالً  (13) وعددها ،تتعلق بالهیكل التنظیمي أسئلة - 
 .سؤاالً  (16) ببیئة العمل وعددها تتعلق أسئلة - 
 . سؤاالً  ( 20 ) جور والحوافز والترقیات وعددهاألاب تتعلق أسئلة -
 .سؤاالً  ( 13 ) وعددها بالتكنولوجیا واالتصاالت تتعلق أسئلة -
 .سؤاالً  ( 11 ) وعددها بالتخطیط تتعلق أسئلة -
  .سؤاالً  ( 13 ) وعددهاتتعلق بإدارة الوقت  أسئلة -
  
  
  

  مجتمع الدراسة
یتكون مجتمع الدراسة من جمیع موظفي وزارة العمل في الضفة الغربیة بمختلف درجاتهم الوظیفیة، والذین هم على رأس 
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موظفًا عند إجراء عملیة جمع  457زارة ومدیریاتها ومراكز التدریب المهني التابعة لها، والبالغ عددهم عملهم في مركز الو 
البیانات، وذلك اعتمادًا على قاعدة بیانات الموظفین الموجودة في اإلدارة العامة للشؤون اإلداریة والمالیة والموارد البشریة 

  في الوزارة. 
  

  االستمارات المعادة
داخـل مركـز الـوزارة وفـي المحافظـات خـالل فتـرة  اماكن عملهمفي  الدراسة مجتمع االستمارات على جمیع أفراد توزیع قد تمل

، مرفـق معهـا نسـخة مـن رسـالة معـالي وزیـر العمـل یطلـب فیهـا مـن المـوظفین 2011الثلث األخیر مـن شـهر آذار (مـارس) 
% مــن اجمــالي 73اســتمارة بنســبة تبلــغ نحــو  327انــه تــم اســترداد التعــاون التــام مــع فریــق العمــل فــي تعبئــة االســتمارة. اال 

  االستمارات الموزعة. 
%، اال ان هـــذه النســـبة 81.3ویالحـــظ أن نســـبة تعبئـــة االســـتمارات فـــي مـــدیریات العمـــل وصـــلت فـــي مـــدیریات العمـــل الـــى 

بئــة االســتمارات مــن قبــل %، وقــد یعــود الســبب الــى عــدم تع61.5انخفضــت بشــكل واضــح فــي مراكــز التــدریب المهنــي لتبلــغ 
موظـف. امـا الملفـت للنظـر بشـكل واضـح هـو عـزوف  30مركزین هما مركـز جنـین ومركـز الخلیـل الـذین یحویـان اكثـر مـن 

) یوضــح أعــداد االســتمارات التــي تــم توزیعهــا ونســبة 1الجــدول (% مــن مــوظفي مقــر الــوزارة عــن تعبئــة االســتمارة. 40نحــو 
ًا انه تم إضافة تفصیل أكثر للعاملین في مركز الوزارة، حیث تم تحدید األعداد والنسب المعاد منها حسب مكان العمل، علم

  حسب اإلدارات العامة والوحدات التخصصیة.
  ): توزیع أعداد االستمارات الموزعة والمعادة حسب الوحدة االداریة1جدول (

 % المعاد المعاد العدد المراكز % المعاد المعاد العدد المدیریات % المعاد المعاد العدد مقر الوزارة
 0.0 0 19 جنین  93.8 15 16 جنین  58.8 10 17 م.وزیر/وكیل
 100.0 16 16 طولكرم  100.0 10 10 طوباس  48.6 17 35 ش. اداریة

 80.0 12 15 نابلس  70.6 12 17 طولكرم  41.7 5 12 تشغیل
 100.0 8 8 قلقیلیة  89.3 25 28 نابلس  62.5 5 8 تفتیش
 100.0 10 10 بیت عور  100.0 12 12 قلقیلیة  87.5 7 8 تعاون

 86.7 13 15 بیت جاال  80.0 8 10 سلفیت  80.0 8 10 عالقات عمل
 0.0 0 13 الخلیل  45.0 9 20 رام هللا  69.2 9 13 تدریب مھني

 62.5 5 8 حلحول  92.3 12 13 اریحا  100.0 1 1 قانون
 61.5 64 104 المراكز  35.3 6 17 القدس  100.0 3 3 نوع اجتماعي

     76.5 13 17 بیت لحم  100.0 3 3 سیاسات 
     100.0 25 25 الخلیل  42.9 3 7 اعالم

     100.0 16 16 دورا  75.0 6 8 حاسوب
     85.7 6 7 یطا  50.0 4 8 رقابة داخلیة

     81.3 169 208 المجموع  0.0 0 1 القدس
         75.0 3 4 الشكاوى

         33.3 1 3 مجلس الوزراء
         75.0 3 4 غیر ذلك
         60.7 88 145 المجموع

استمارة، حیث وجدت استمارتان بهما معلومات ناقصة حول الوحدة  321) أعاله 1مالحظة: یبلغ عدد االستمارات المسترجعة في الجدول (
  استمارات لعدم صالحیتها.   4االداریة أو مكان العمل، كما تم استبعاد 

  الصدق والثبات
والقیمـة االجمالیـة  بـین فقـرات المحـور األول (الهیكـل التنظیمـي)) الى وجود عالقـة قویـة 2تشیر البیانات الواردة في جدول (
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) والقیمــة االجمالیــة لــه، وبــین فقــرات المحــور الخــامس (التخطــیط) التكنولوجیــا واالتصــاالت(الرابــع بــین فقــرات المحــور و  لــه،
ه. فــي المحــور الثــاني والقیمــة االجمالیــة لــه، ممــا یعنــي ان فقــرات كــل محــور مــن الــثالث المــذكورة صــادقة لمــا وضــعت ألجلــ

) بعد مكان السكن عن مكان العمل لھ أثر في تخفیض انتاجیتي في العمل( 16(بیئة العمل)، تبین أن العالقة بین الفقـرة 
والقیمة االجمالیة لهذا المحور ضعیفة، وبالتالي لیست صـادقة فـي قیـاس مـا وضـعت ألجلـه، فیمـا تبـین أن بـاقي فقـرات هـذا 

قیاس بیئة العمل.  في المحور الثالث (االجور والمكافئات والترقیات)، جمیـع الفقـرات صـادقة فـي قیـاس المحور صادقة في 
) والثالثـة عشــرة أشعر بزیادة انتاجیتي عند حصولي على ترقیة أو تحفیز ماديمـا وضـعت ألجلـه عــدا الفقـرتین التاسـعة (

ور السـادس (إدارة الوقـت)، فـإن جمیـع فقراتـه صـادقة فـي ). أما بالنسـبة للمحـأطمح للوصول إلى درجات أعلى في الوزارة(
  ).یكفي أن أعرف أھدافي وأعتبر كتابتھا مضیعھ للوقتقیاس ما وضعت ألجله عدا الفقرة الثامنة (

أما من حیث الصدق البنائي لالستبانة الذي یقیس العالقة بـین كـل محـور مـع الهـدف الـرئیس لإلسـتبانة والـذي وضـعت مـن 
) تؤكد وجود عالقة قویة بین كل محور 2معامالت االرتباط المدرجة تحت عمود الصدق البنائي في جدول ( أجله، فإن قیم

  والهدف من تصمیم هذه االستبانة، وبالتالي یمكن االستنتاج أن محاور هذه االستبانة صادقة في قیاس ما وضعت ألجله. 
  حاور االستبانة): صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي لفقرات وم2جدول (

  المحور
  الصدق البنائي للمحاور  صدق االتساق الداخلي للفقرات

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مستوى الداللة  معامل االرتباط
  0.000  0.775  0.000  0.804 – 0.498  الهیكل التنظیمي

  0.000  0.884  0.104 - 0.000  0.691 – 0.186  بیئة العمل
  0.000  0.820  0.616 – 0.000  0.692 – 0.057-  االجور والمكافآت

  0.000  0.841  0.000  0.800 – 0.547  التكنولوجیا واالتصاالت
  0.000  0.816  0.000  0.877 – 0.669  التخطیط

  0.000  0.472  0.116 – 0.000  0.748 – 0.177  ادارة الوقت
  

معامـل كرومبـاخ الفـا لفقـرات كـل محـور مـن محـاور  أما من حیث ثبات االستبانة، فقد تم التأكد من ثباتها من خالل حسـاب
  .) ثبات هذه االستبانة3االستبانة، ولجمیع فقراتها كوحدة واحدة، حیث أكدت قیم كرومباخ الفا المرتفعة (انظر جدول 

  ): معامالت كرومباخ الفا لمحاور االستبانة3جدول (
 كرومباخ الفا عدد الفقرات المحور

 0.904 13 الھیكل التنظیمي
 0.858 16 بیئة العمل
 0.852 20 األجور

 0.935 13 التكنولوجیا
 0.933 11 التخطیط
 0.776 13 الوقت

 0.964 86 جمیع المحاور
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 الفصل الثاني

 خصائص الموظفین
 خصــائص المــوظفین فــي الــوزارة، وذلــك مــن خــالل تحلیــلباحتــوى الجــزء األول مــن االســتمارة علــى عــدد مــن األســئلة تتعلــق 

 اجابات الموظفین في االستمارات المعادة، وهي على النحو التالي:
موظفـًا یعملـون فـي مقـر الـوزارة ویشـكلون  88: توزع الموظفـون قیـد الدراسـة حسـب مكـان العمـل بالشـكل: مكان العمل .1

ــًا یعملــون فــي مــدیریات العمــل بواقــع  %169، 27.4 المــوظفین العــاملین فــي مراكــز  %، فیمــا بلــغ عــدد52.6موظف
  .%19.9موظفًا بنسبة  64التدریب المهني 

% 42.5% من الموظفین قید الدراسة إناث، یتوزعون حسب مكان العمل بواقع 34أظهرت البیانات أن  :الجنس .2
مراكز % بین العاملین في 29.2% بین العاملین في مدیریات العمل، ونحو 431.بین العاملین في مقر الوزارة، و 

  ) التالي یوضح أعداد ونسب الموظفین موزعة حسب الجنس ومكان العمل.4التدریب المهني. الجدول (
 ): توزیع أعداد ونسب الموظفین قید الدراسة حسب الجنس ومكان العمل4جدول (

 الجنس
 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 66.0 212 70.8 46 68.6 116 57.5 50 ذكر
 34.0 109 29.2 19 31.4 53 42.5 37 أنثى

 100.0 321 100.0 65 100.0 169 100.0 87 المجموع
  

% من مجتمع الدراسة في االربعینات من أعمارهم، بینمـا نحـو 39) أن نحو 5تظهر بیانات جدول (الفئات العمریة:  .3
ربع الموظفین ینتمون الى فئة الثالثینات ومثلهم تقریبًا في فئة الخمسینات، فیمـا یالحـظ انخفـاض نسـبة الفئـة الشـبابیة 

ان العمـل، یالحـظ تقـارب % فقط. أما عند النظر الى الفئات العمریة للمـوظفین حسـب مكـ9.4(فئة العشرینات) لتبلغ 
نسب الموظفین المتواجدین في مقر الوزارة في الفئات العمریة االربعة، فیما كان توزیع النسب المتقابلـة للمـوظفین فـي 
كل من مدیریات العمـل ومراكـز التـدریب المهنـي متقاربـة وهـي متقاربـة إلـى حـد مـا مـع النسـب المقابلـة لهـا عنـد توزیـع 

) ،كـذلك، أن أكثـر مـن نصـف المـوظفین ضـمن فئـة 5لفئـات العمریـة. ویالحـظ مـن جـدول (اجمالي الموظفین حسب ا
  العشرینات یعملون في مقر الوزارة، حیث یشكلون خمس الموظفین العاملین في مقر الوزارة.

 ): توزیع أعداد ونسب الموظفین قید الدراسة حسب فئات العمر ومكان العمل5جدول (
الفئة 

 العمریة
 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
20 -29 17 19.8 10 6.0 3 4.6 30 9.4 
30 -39 22 25.6 41 24.4 16 24.6 79 24.8 
40 -49 30 34.9 68 40.5 26 40.0 124 38.9 
50 -60 17 19.8 49 29.2 20 30.8 86 27.0 

 100.0 319 100.0 65 100.0 168 100.0 86 المجموع
 

% من موظفي الوزارة یحملون مؤهل بكالوریوس علـى األقـل، توزعـت هـذه النسـبة بواقـع 54أكثر من المؤهل العلمي:  .4
% بــین مراكــز التــدریب المهنــي. كمــا 34.4% بــین مــوظفي المــدیریات، و 54.4% بــین مــوظفي مقــر الــوزارة، 69.0

% مـــن 45) ارتفـــاع نســـبة حملـــة دبلـــوم متوســـط بـــین مـــوظفي مراكـــز التـــدریب المهنـــي لتتجـــاوز6یالحـــظ مـــن جـــدول (
% فــي 12% فـي مـدیریات العمــل، والـى نحـو 18مـوظفي المراكـز، فـي حــین انخفضـت النسـبة المقابلــة لهـا الـى نحــو 

هـرت البیانـات تقـارب مقر الوزارة. كما لوحظ ان نحو ربع مـوظفي الـوزارة یحملـون مؤهـل ثانویـة عامـة أو أقـل، وقـد أظ



 

 

 

N a z i e h  A r m a n ,  R a m a l l a h ,  2 0 1 1 7 

هــذه النســبة بــین مقــر الــوزارة ومراكــز التــدریب المهنــي، حیــث بلغــت نحــو خمــس المــوظفین فــي كــل منهمــا، فــي حــین 
  % بین موظفیها.27.2ارتفعت في المدیریات لتصل الى 

 ): توزیع أعداد ونسب الموظفین قید الدراسة حسب المؤھل العلمي ومكان العمل6جدول (

 الفئة العمریة
 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 23.8 76 20.3 13 27.2 46 19.5 17 ثانوي فأقل

 21.9 70 45.3 29 18.3 31 11.5 10 دبلوم متوسط
 43.8 140 28.1 18 47.3 80 48.3 42 بكالوریوس

 10.6 34 6.3 4 7.1 12 20.7 18 أعلى من بكالوریوس
 100.0 320 100.0 64 100.0 169 100.0 87 المجموع

  
أمــا مــن حیــث توافــق المؤهــل العلمــي للموظــف مــع المؤهــل العلمــي للموقــع الــوظیفي الــذي یشــغله الموظــف، فقــد 

% مـن المـوظفین الـذین مـؤهلهم العلمـي ثـانوي أو أقـل یـرون أن 75.8أن  )7المبینة فـي جـدول ( أظهرت النتائج
% مــنهم یــرون ان مــواقعهم الوظیفیــة 9.1المســمیات الوظیفیــة التــي یشــغلونها تحتــاج لمؤهــل ثــانوي علــى األكثــر، 

% مـن 6.1% یـرون ان مـواقعهم تحتـاج الـى مؤهـل بكـالوریوس. ویـرى 15.1تحتاج الى مؤهل دبلوم متوسط، و 
الـــدبلوم المتوســـط أن مـــوقعهم الـــوظیفي یحتـــاج الـــى مؤهـــل علمـــي أقـــل مـــن دبلـــوم متوسطــــ، فـــي حـــین یـــرى حملـــة 
%) الـى الـذین 13.6% منهم أن موقعهم الـوظیفي یحتـاج الـى دبلـوم متوسـط، فـي تـذهب النسـبة المتبقیـة (80.3

ملـة البكـالوریوس أن % مـن ح76.3یرون أن موقعهم الوظیفي یحتاج الـى بكـالوریوس علـى االقـل. كـذلك، یعتقـد 
% مـــن حملـــة هـــذا المؤهـــل أن 19.4مـــوقعهم یحتـــاج بكـــالوریوس كحـــد ادنـــى لمـــن یشـــغله، فـــي حـــین یعتقـــد نحـــو 

% مـنهم یـرون أن 82موقعهم الوظیفي یتطلب دبلوم متوسط كحد ادنى. أما حملة دبلوم عالي أو أكثر فإن نحـو 
  كحد أدنى لشغلها.مواقعهم الوظیفیة تتطلب مؤهل علمي ال یقل عن بكالوریوس 

  ): توزیع أعداد الموظفین حسب مؤهلهم العلمي والحد االدنى للمؤهل العلمي لشغل مواقعهم الوظیفیة7جدول (
  الحد االدنى للمؤهل العلمي لشغل الموقع الوظیفي  

  المجموع  دبلوم عالي فأعلى  بكالوریوس  دبلوم متوسط  ثانوي فأقل

المؤهل العلمي 
  للموظف

  66  0  10  6  50  ثانوي فأقل
  66  1  8  53  4  دبلوم متوسط

  139  3  106  27  3  بكالوریوس
  33  4  27  2  0  دبلوم عالي فأعلى

  304  8  181  88  57  المجموع
  

% من حملة دبلوم متوسط فأعلى في الوزارة متخصصون في العلوم 36.5: أظهرت البیانات أن فئات التخصص .5
االداریة والمالیة واالقتصادیة (من ضمنها تخصص السكرتاریا)، حیث لوحظ ارتفاع نسبة هذه التخصصات بین 

تي في المرتبة الثانیة التخصصات ذات أ% من إجمالي عددهم، ی41موظفي مقر الوزارة لتصل الى أكثر من 
الطبیعة العلمیة والتي تضم بشكل رئیسي تخصصات الهندسة والعلوم الطبیعیة والحاسوب، حیث بلغت نسبتها 

%. یمكن االطالع 21.3%. أما التخصصات التربویة واالجتماعیة واالنسانیة،  فكان ترتیبها ثالثًا بواقع 29.5
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  ).8ل جدول (على هذه النسب وغیرها من خال

 توزیع أعداد ونسب الموظفین قید الدراسة حسب فئة التخصص ومكان العمل): 8جدول (

 فئة التخصص
 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 29.5 72 35.3 18 27.6 34 28.6 20 تخصصات علمیة

 36.5 89 29.4 15 36.6 45 41.4 29 واقتصادیةتخصصات اداریة 
 6.6 16 23.5 12 2.4 3 1.4 1 مھنیة وحرفیة

 21.3 52 9.8 5 26.8 33 20.0 14 تربویة واجتماعیة وانسانیة
 6.1 15 2.0 1 6.5 8 8.6 6 أخرى

 100.0 244 100.0 51 100.0 123 100.0 70 المجموع

  
سـؤال المـوظفین مـن حملـة مؤهـل دبلـوم متوسـط فـأعلى عـن مـدى توافـق تخصصـهم العلمـي مـع الموقـع الـوظیفي الـذي  وعند

موظفــًا اجــابوا علــى هــذا الســؤال بــأن تخصصــهم ال یتوافــق مــع مــوقعهم الــوظیفي،  222% مــن بــین 23.0یشــغلونه، أجــاب 
%) مقارنـة بالنسـبة المقابلـة لهـا 27.1ریات العمـل (%) ومـدی25.0حیث لوحظ ارتفاع هذه النسبة في كـل مـن مقـر الـوزارة (

  ).9% (انظر جدول 10.6في مراكز التدریب المهني التي انخفضت الى 
 ): توزیع أعداد ونسب الموظفین قید الدراسة حسب توافق تخصصھم مع مكان العمل9جدول (

ھل یتوافق التخصص 
 مع مكان العمل؟

 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 77.0 171 89.4 42 72.9 78 75.0 51 نعم
 23.0 51 10.6 5 27.1 29 25.0 17 ال

 100.0 222 100.0 47 100.0 111 100.0 67 المجموع

  
% مـن مـوظفي الـوزارة ینتمـون الـى الـدرجات الوظیفیـة مـن 60) أن نحـو 10تظهر بیانات جدول (الدرجة الوظیفیة:  .6

االولى وحتى الخامسة، والتي في معظمها الدرجات التي ینتمي الیهـا رؤسـاء االقسـام ورؤسـاء الشـعب ومجموعـة مـن 
المســمیات الوظیفیــة ذات طبیعــة مهنیــة تخصصــیة، حیــث یتضــح ارتفــاع نســبتهم فــي مراكــز التــدریب المهنــي بشــكل 

اضــح، لتصــل الــى أكثــر مــن ثالثــة أربــاع العــاملین فــي المراكــز، فــي حــین یوجــد ارتفــاع واضــح للمــوظفین مــن حملــة و 
أو أعلــى فــي مقــر الــوزارة، لتقتــرب نســبتهم مــن نصــف مــوظفي مقــر الــوزارة. بــاقي النســب واألعــداد یمكــن  Cالدرجــة 

     ).10االطالع علیها من خالل جدول (
 ): توزیع أعداد ونسب الموظفین قید الدراسة حسب الدرجة الوظیفیة ومكان العمل10جدول (

 الدرجة الوظیفیة
 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
A4 2.5 8 0.0 0 1.8 3 5.8 5  فأعلى 

C - A 36 41.9 37 21.9 8 12.3 81 25.3 
 59.7 191 75.4 49 61.5 104 44.2 38 الخامسة-االولى

 12.5 40 12.3 8 14.8 25 8.1 7 العاشرة-السادسة
 100.0 320 100.0 65 100.0 169 100.0 86 المجموع

  

(موظفو ادارة مدنیة التحقوا بكادر  1993ما یقرب من خمس موظفي الوزارة، تم تعیینهم قبل عام  فئة سنة التعیین: .7
)، ارتفعت نسبة هذه الفئة من الموظفین بشكل كبیر في مراكـز التـدریب المهنـي 1994الوزارة عند انشاءها في العام 

ة فـتم تعییـنهم مـع انشـاء السـلطة الوطنیـة % من موظفي المراكز. أما النسبة األكبر من موظفي الـوزار 42لتقترب من 
% مـن مـوظفي الـوزارة، 42وسنوات التسـعینات التـي تلـت تلـك السـنة، حیـث وصـلت الـى أكثـر مـن  1994في العام 
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% 26.2% في مدیریات العمـل، و 47.0% في مقر الوزارة، و 45.3توزعت هذه النسبة حسب مكان العمل بواقع 
ــا أن فــي مراكــز التــدریب المهنــي. كمــا ی % مــن مــوظفي الــوزارة تــم تعییــنهم خــالل الســنوات الخمــس 27.0الحــظ هن

% مــن 87االخیـرة، وقـد تركــزت هـذه التعیینــات فـي كــل مـن مقــر الـوزارة ومـدیریات العمــل، حیـث تــم تعیـین أكثــر مـن 
. إجمـالي المــوظفین الـذین تــم تعییــنهم خـالل الفتــرة المــذكورة فـي كــل مــن مـدیریات العمــل ومقــر الـوزارة منا صــفة تقریبــًا

) التــالي تفاصــیل أكثــر حــول أعــداد ونســب المــوظفین فــي الــوزارة موزعــة حســب ســنوات تعییــنهم 11ویعطــي جــدول (
  فیها.

 ): توزیع أعداد ونسب الموظفین قید الدراسة حسب سنة التعیین ومكان العمل11جدول (

 سنة التعیین
 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 18.8 60 41.5 27 17.3 29 4.7 4 فما قبل 1993
1994-1999 39 45.3 79 47.0 17 26.2 135 42.3 
2000-2005 7 8.1 21 12.5 10 15.4 38 11.9 
2006-2011 36 41.9 39 23.2 11 16.9 86 27.0 

 100.0 319 100.0 65 100.0 168 100.0 86 المجموع

  

% من الموظفین لم یجیبوا على السؤال المتعلق بمعرفتهم بوجود وصف وظیفي 8حوالي . توفر الوصف الوظیفي: 8
موظفًا اجابوا "نعم" على  194مكتوب للموقع الذي یشغلونه. أما الذین اجابوا على السؤال المذكور، تبین أن من بینهم 

یعني أن أكثر من ثلث الموظفین في الوزارة یعتقدون بأنه ال یوجد وصف  %، وهذا65.8هذا السؤال، وهؤالء یشكلون 
وظیفي مكتوب للموقع الوظیفي الذي یشغلونه. هذه النسبة كانت األعلى في مقر الوزارة، رغم تقاربها مع النسب 

). 12دة في جدول (المقابلة لها في المدیریات والمراكز، حیث یمكن االطالع على هذه النسب من خالل البیانات الوار 
جابوا أنه یوجد وصف وظیفي مكتوب لمنصبهم لم أموظفًا من الذین  24كما یمكن االستنتاج من الجدول ذاته أن 

، فإن  170یحددوا فیما اذا كان لدیهم نسخة منه أم ال، أما الذین حددوا اجابتهم وعددهم  % منهم لیس 32.4موظفًا
% في مقر الوزارة، انخفضت قلیًال الى 37.8توزعت هذه النسبة بواقع  لدیهم نسخة عن الوصف الوظیفي لمنصبهم،

 %.18.4% في المدیریات، ثم انخفضت بشكل واضح في المراكز لتصل الى 35.6

 ): توزیع أعداد ونسب الموظفین قید الدراسة حسب وجود وصف وظیفي لموقعھم الحالي ومكان العمل12جدول (
ھل یوجد وصف 
وظیفي مكتوب 

 لمنصبك الحالي؟

 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 65.8 194 67.8 40 65.6 103 64.6 51 نعم
 34.2 101 32.2 19 34.4 54 35.4 28 ال

 100.0 295 100.0 59 100.0 157 100.0 79 المجموع

  ھل لدیك نسخة منھ
 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 67.6 115 81.6 31 64.4 56 62.2 28  نعم
 32.4 55 18.4 7 35.6 31 37.8 17  ال

 100.0 170 100.0 38 100.0 87 100.0 45  المجموع

  
 الموقع الوظیفي إلى لغات أخرى جة. حا9
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تمام المهام % من موظفي الوزارة  یرون أن الموقع الوظیفي الذي یشغلونه ال یحتاج الى لغات أجنبیة إل26.2
% من الموظفین بأن موقعهم الوظیفي یحتاج الى اللغة االنجلیزیة للقیام 64المنوطة به، في حین یرى نحو 
%. من 20.5أن موقعهم الوظیفي یحتاج الى اللغة العبریة فبلغت نسبتهم  بمهامه، أما الموظفین الذین یرون

% من موظفي المدیریات و 52.2% من موظفي مقر الوزارة و 72.3ناحیة أخرى، أظهرت البیانات أن 
% 16.4% من موظفي المراكز یعتقدون بأن موقعهم الوظیفي یحتاج الى اللغة االنجلیزیة. في حین أن 69.3

% من موظفي المراكز یرون أن موقعهم 3.1% من موظفي المدیریات و 29.5قر الوزارة و من موظفي م
  ).13الوظیفي یحتاج الى اللغة العبریة. لمزید من التفاصیل یمكن االطالع على جدول رقم (

 توزیع أعداد ونسب الموظفین حسب حاجتھم الى لغات اخرى ومكان عملھم): 13جدول (
للموقع  اللغات الالزمة

 الوظیفي
 المجموع المراكز المدیریات مقر الوزارة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 27.2 85 26.2 17 34.4 56 14.1 12 ال تحتاج

 51.4 161 66.2 43 36.2 59 69.4 59 االنجلیزیة
 8.0 25 0.0 0 13.5 22 3.5 3 العبریة

 12.5 39 3.1 2 16.0 26 12.9 11 والعبریة ةاالنجلیزی
 1.0 3 4.6 3 0.0 0 0.0 0 غیر ذلك
 100.0 313 100.0 65 100.0 163 100.0 85 المجموع
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 الفصل الثالث

  المعالجات االحصائیة لمحاور المناخ الوظیفي
بیانات هذه االستمارات من قبل مجموعة من الموظفات  تفریغ تمبعد إجراء عملیات الترمیز والتدقیق لجمیع االستمارات، 

صمم خصیصًا لهذا الغرض  EXCELفي وزارة العمل، اللواتي عملن على إدخال بیاناتها إلى الحاسوب باستخدام برنامج 
بمساعدة أحد الزمالء في اإلدارة العامة للتدریب المهني. وبعد االنتهاء من إدخال هذه البیانات الى الحاسوب، تم تجمیع 

وتدقیق بیاناته.  SPSSملفات اإلدخال من أجهزة الحواسیب المشاركة في ملف واحد، ومن ثم تحویل هذا الملف الى ملف 
 م هذه البیانات في ایجاد المقاییس اإلحصائیة المطلوبة، وهي: وذلك قبل استخدا

 .والتكرارات المئویة النسب .1
 .الثبات للفقرات معامل إلیجاد ومعامل كرومباخ الفا الفقرات صدق لقیاس بیرسون ارتباط معامل .2
  ال. أم الطبیعي التوزیع تتبعالمحاور  ما اذا كانت بیانات لمعرفة سمرنوف-جروفو كولم اختبار .3
  الختبار متوسط عینة واحدة. tاختبار  .4
  الختبار الفرق بین وسطین في حالة العینات المستقلة. tاختبار  .5
 اختبار تحلیل التباین األحادي. .6

  
  اختبار طبیعیة البیانات

واختبـارات تحلیـل  tمن الضروري التأكد من أن بیانات المحاور الستة تتبع التوزیع الطبیعـي كشـرط مسـبق إلجـراء اختبـارات 
الـذي أظهـرت نتائجــه الـواردة فـي جــدول  سـمرنوف-جروفو كولمــ اختبـار. مـن أجــل ذلـك، تـم اجـراء اختبــار التبـاین األحـادي

، وبالتـــالي یمكـــن 0.05) أن بیانـــات كـــل محـــور مـــن محـــاور الدراســـة تتبـــع التوزیـــع الطبیعـــي باســـتخدام مســـتوى داللـــة 14(
  م ذكرها.استخدام االختبارات المعلمیة التي ت

  سمرنوف للمحاور- ): نتائج اختبار كولموجروف14جدول (
 مستوى الداللة Zقیمة  المحور

 769. 665. الهیكل التنظیمي
 113. 1.199 بیئة العمل
 697. 709. األجور

 087. 1.251 التكنولوجیا
 278. 992. التخطیط
 060. 1.324 الوقت

 666. 727. جمیع المحاور
  
  
  
  

  فقرات الدراسة تحلیل
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 الخمسة. كما لفقراتاالجابات امستویات مع كل مستوى من  المتفقین لكل فقرة من فقرات محاور الدراسة، تم ایجاد نسب

، حیث 5، موافق بشدة=4، موافق=3، محاید=2، غیر موافق=1أعطیت هذه المستویات القیم بالشكل: غیر موافق بشدة =
ً علیها كل من حساب الوسط الحسابي إلجابات الموظفین، والوزن النسبي له، ومن ثم إجراء اختبار  واتخاذ القرار  tتم بناء

. وقد تم تقییم فقرات كل محور  20- 15ئیة تم تلخیصها في الجداول . هذه الحسابات االحصا0.05عند مستوى داللة 
ً على قیم  ً على  tإلى فقرات ایجابیة ومحایدة وسلبیة بناء وقیم مستوى الداللة، فیما تم ترتیب الفقرات في الجدول تنازلیًا بناء

  قیم الوزن النسبي لها.
  

  فقرات المحور األول: الهیكل التنظیمي
حیث تبین أن بالمحور األول (الهیكل التنظیمي)، فیما یتعلق  محایدةكانت  الموظفین) أن توجهات 15(یبین الجدول رقم 

فقرات ذات تقییم  5وجود  tویوضح اختبار .  0.05أكبر من  0.373ومستوى الداللة یساوي  %) 59.19الوزن النسبي (
ة والرابعة والخامسة واألولى. فیما كانت الفقرات التاسعة ایجابي مرتبة حسب األهمیة النسبیة، هي الفقرات  السادسة والثانی

والعاشرة والثامنة والثالثة ذات تقییم محاید. أما الفقرات األربعة المتبقیة وهي الفقرات السابعة والثانیة عشرة والثالثة عشرة 
.   والحادیة عشرة فكان تقییمها سلبیًا

  األول المحور فقرات من فقرة لكلومستوى الداللة  tوقیمة  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة ): النسب15جدول (

 الفقرة تسلسل
 غیر
 موافق
 بشدة

 غیر
 موافق موافق محاید موافق

 الوزن المتوسط بشدة
 مستوى t قیمة النسبي

 االتجاه الداللة

 األدوار یوضح التنظیمي الھیكل 6
 ایجابي 0.000 7.66 70.0 3.50 12.8 45.7 23.1 15.4 3.0 واالختصاصات والمسؤولیات

 للوزارة التنظیمي الھیكل بین توافق یوجد 2
 ایجابي 0.000 3.74 64.7 3.24 4.8 41.2 31.1 18.4 4.4 ومھامھا

 بھا أعمل التي اإلداریة الوحدة ھیكل یتمیز 4
 ایجابي 0.012 2.53 63.7 3.19 8.2 39.8 22.9 20.3 8.7 الجید بالتصمیم

 انجاز من یسرع بالوزارة التنظیمي الھیكل 5
 ایجابي 0.028 2.21 63.1 3.16 11.1 28.9 31.1 22.6 6.4 العمل

 للوزارة التنظیمي الھیكل بین توافق یوجد 1
 ایجابي 0.020 2.35 63.1 3.16 4.4 41.0 26.6 21.8 6.1 وأھدافھا

  بینھم والعالقة والمرؤوسین الرؤساء مھام 9
 محاید 0.124 1.54 62.2 3.11 7.1 34.4 29.9 19.5 9.1 واضحة بالوزارة

 واالتصال التعاون من عالي مستوى یوجد 10
 محاید 0.466 0.73 61.0 3.05 6.0 33.8 28.2 23.5 8.5 المختلفة االداریة الوحدات بین

 الوحدات اختصاصات في تداخل یوجد ال 8
 محاید 0.485 0.70 60.9 3.05 7.8 28.0 29.7 30.2 4.3 المختلفة اإلداریة

 والخطط التنظیمي الھیكل بین توافق یوجد 3
 محاید 0.885 0.14 60.2 3.01 3.2 29.0 38.5 24.4 5.0 للوزارة والتشغیلیة التنفیذیة

 بانخفاض التنظیمي الھیكل یتمیز 7
 سلبي 0.048 1.99- 57.3 2.87 4.9 21.4 37.5 27.7 8.5 اإلجراءات وببساطة البیروقراطیة

 تطبیق في للوزارة التنظیمي الھیكل یساھم 12
 سلبي 0.000 3.58- 55.6 2.78 1.8 18.4 45.3 25.1 9.4 اإلداریة الالمركزیة
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 طبیعة مع الموظفین تخصصات تتناسب 13
 سلبي 0.000 9.03- 48.4 2.42 1.6 14.8 27.2 36.8 19.6 وظائفھم ومھام

 المكان في المناسب الشخص وضع یتم 11
 سلبي 0.000 12.16- 43.3 2.16 2.4 10.4 22.8 30.0 34.4 خبرتھ أو لتخصصھ المناسب

 محاید 0.373 0.89- 59.51 2.98 5.85 29.75 30.30 24.28 9.80 الفقرات جمیع  

  فقرات المحور الثاني: بیئة العمل
حیث بالمحور الثاني (بیئة العمل)، فیما یتعلق  ایجابیة بشكل عامكانت  الموظفین) أن توجهات 16یبین الجدول رقم (

ویوضح .  0.05أقل من  0.001ومستوى الداللة یساوي  %) 63.16( لهذا المحور أن الوزن النسبي أظهرت النتائج
، 4، 9، 12فقرات ذات تقییم محاید ( 4)، و 7، 8، 6، 14، 13، 10، 15فقرات ذات تقییم ایجابي ( 7وجود  tاختبار 

ً على 1، 5، 3، 2، 11فقرات ( 5بلغ عدد الفقرات ذات التقییم السلبي  )، فیما16 ). الفقرات في الجدول مرتبة تنازلیًا بناء
  قیمة الوزن النسبي لكل منها.

  الثاني المحور فقرات من فقرة لكلومستوى الداللة  tوقیمة  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة ): النسب16جدول (

 الفقرة تسلسل
 غیر
 موافق
 بشدة

 غیر
 موافق موافق محاید موافق

 الوزن المتوسط بشدة
 مستوى t قیمة النسبي

 االتجاه الداللة

 أثر لھا العمل في زمالئي مع عالقاتي 15
 ایجابي 0.000 19.09 79.5 3.97 26.3 52.2 15.8 4.3 1.4 العمل في انتاجیتي على واضح

 عالقتي في وثقة شفافیة ھناك 10
 ایجابي 0.000 14.28 76.8 3.84 25.3 48.1 15.6 7.6 3.5 زمالئي مع الوظیفیة

 فریق ضمن المھام انجاز یناسبني 13
 ایجابي 0.000 13.51 76.0 3.80 22.7 48.4 18.1 7.6 3.2 الفردیة من أكثر عمل

 یتناسب أعمال من بھ أقوم بأن أشعر 14
 ایجابي 0.000 11.85 74.0 3.70 16.1 54.4 17.9 6.9 4.7 االجتماعي مستواي مع

 مع یتناسب لي المعطى العمل حجم 6
 ایجابي 0.000 7.34 70.8 3.54 23.4 40.7 10.0 17.9 7.9 الشخصیة وامكاناتي قدراتي

 الموكلة المھام حیال بالظلم أشعر ال 8
 ایجابي 0.000 3.79 65.7 3.28 16.1 38.1 15.0 19.6 11.2 بھا للقیام لي

 صارمة بیرقراطیة قیود تفرض ال 7
 ایجابي 0.000 4.07 65.4 3.27 10.7 37.9 27.6 15.8 8.1 لمھامي أدائي على

 على الموظفین الوزارة قیادة تشجع 12
 محاید 0.459 0.74- 59.0 2.95 7.1 26.6 33.3 20.2 12.8 الفریق بروح العمل

 بین مستمر تواصل بوجود اعتقد 9
 محاید 0.296 1.05- 58.5 2.93 7.5 30.0 25.7 21.1 15.7 الموظفین وباقي العلیا الھیئة

 عملي مھام على الروتین یغلب ال 4
 محاید 0.184 1.33- 58.1 2.90 8.6 32.3 13.4 32.3 13.4 الیومیة

 لھ العمل مكان عن السكن مكان بعد 16
 محاید 0.139 1.48- 57.6 2.88 14.1 22.5 19.9 24.3 19.2 العمل في انتاجیتي تخفیض في أثر

 الوزارة قیادة تعامل من بالرضا أشعر 11
 سلبي 0.039 2.07- 57.3 2.86 5.4 24.4 35.1 21.5 13.6 الموظفین باقي مع

 سلبي 0.027 2.23- 56.5 2.82 9.2 35.3 6.4 27.1 22.0 كافیة لي المتوفرة المكانیة المساحة 2

 مقومات توفیر على الوزارة تحرص 3
 سلبي 0.000 5.51- 52.5 2.63 4.2 22.9 21.8 33.5 17.6 لي والسالمة األمن
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 سلبي 0.000 5.92- 51.9 2.59 4.9 22.0 18.9 36.0 18.2 واالبتكار التجدید لي تتیح العمل بیئة 5

 النفسیة الراحة توفر المكاتب تصامیم 1
 سلبي 0.000 5.50- 51.1 2.55 10.7 22.7 6.5 31.6 28.5                 لي والبدنیة

 ایجابي 0.001 3.32 63.16 3.16 13.27 34.91 18.81 20.46 12.56 الفقرات جمیع  
  

  
  المحور الثالث: األجور والحوافز والترقیات

، وذلك ألن الوزن  20هذا المحور من  یتكون فقرة، حیث بینت النتائج أن تقییم الموظفین لهذا المحور ككل كان محایدًا
. أما من حیث تقییم 0.05وهي أكبر من  0.118% فیما كانت قیمة مستوى الداللة له تساوي 59.07النسبي له یساوي 

، 14، 8، 9، 13فقرات ایجابیة هي الفقرات ( 8لفقرات یوجد فقرات هذا المحور، فقد أظهرت النتائج أن من بین هذه ا
فقرات) سلبیة  8)، فیما كانت باقي الفقرات (18، 16، 20، 19فقرات محایدة هي الفقرات ( 4)، و 15، 17، 11، 12

  ).17لمزید من التفصیل انظر جدول ( ).5، 7، 1، 6، 3، 2، 10، 4التقییم ، هذه الفقرات السلبیة هي الفقرات (

  ثلالثا المحور فقرات من فقرة لكلومستوى الداللة  tوقیمة  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة ): النسب17جدول (

 الفقرة تسلسل
 غیر
 موافق
 بشدة

 غیر
 موافق موافق محاید موافق

 الوزن المتوسط بشدة
 مستوى t قیمة النسبي

 االتجاه الداللة

 في أعلى درجات إلى للوصول أطمح 13
 ایجابي 0.000 29.91 89.4 4.47 61.7 29.3 4.8 2.4 1.7 الوزارة

 حصولي عند انتاجیتي بزیادة أشعر 9
 ایجابي 0.000 14.74 79.9 3.99 42.3 32.2 12.6 8.4 4.5 مادي تحفیز أو ترقیة على

 في رئیسي قبل من المادي غیر التحفیز 8
 ایجابي 0.000 9.15 72.3 3.62 20.8 44.1 17.6 11.1 6.5 انتاجیتي من یزید العمل

 المناسب المكان في اعمل انني أشعر 14
 ایجابي 0.000 6.90 70.4 3.52 24.4 38.1 12.4 15.1 10.0 وخبرتي لمؤھلي

 في المباشر رئیسي قبل من تقدیرا أجد 12
 ایجابي 0.000 7.40 69.8 3.49 15.0 46.1 18.2 14.3 6.4 إضافي أو ممیز بعمل قیامي حال

11 
 بتحفیزي المباشر رئیسي یقوم

 المھام انجاز في التعاون على وزمالئي
 المشكالت وحل

 ایجابي 0.000 7.11 69.0 3.45 12.3 45.3 24.6 10.9 7.0

 كل المسؤولیة یتحملون الموظفون 17
 ایجابي 0.000 5.76 67.7 3.38 12.6 43.2 21.9 14.7 7.6 صالحیاتھ حسب

 تقدیم في الحریة مطلق للموظف 15
 ایجابي 0.000 4.72 66.6 3.33 15.6 34.4 26.6 14.2 9.2 الجدیدة واألفكار االقتراحات

 واقترحاتھ رأیھ باحترام الموظف یشعر 19
 محاید 0.498 0.68 60.9 3.05 7.5 33.2 27.9 19.3 12.1 مرؤوسیھ قبل من

 تحقیق في بأھمیتھ الموظف یشعر 20
 محاید 0.719 0.36 60.5 3.03 8.0 33.5 24.0 22.2 12.4 الوزارة انجازات

 ومصانة مكفولة والنقد التعبیر حریة 16
 محاید 0.349 0.94- 58.7 2.94 7.8 26.3 29.9 23.5 12.5 الموظفین لجمیع

 في للمشاركة مدعوون الموظفون 18
 محاید 0.057 1.91- 57.4 2.87 7.3 24.7 27.6 28.4 12.0 والتخطیط التفكیر
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 مقارنة الشھري براتبي بالرضا أشعر 4
 سلبي 0.000 6.83- 50.2 2.51 4.8 22.3 17.8 29.5 25.7 المحلي السوق برواتب

 االبتكار نشاطات الوزارة قیادة تدعم 10
 سلبي 0.000 8.72- 49.0 2.45 2.5 13.7 31.4 30.7 21.7 الموظفین لدى واالبداع

 الشھري األجر عن بالرضا أشعر 2
 سلبي 0.000 8.22- 48.4 2.42 4.5 21.3 11.3 37.5 25.4 بھا أقوم التي الوظیفیة األعباء مقابل

 مقارنة الشھري براتبي بالرضا أشعر 3
 سلبي 0.000 8.47- 48.0 2.40 4.4 20.4 13.6 34.0 27.6 بالوزارة زمالئي برواتب

 في ترقیاتي على احصل بأنني أشعر 6
 سلبي 0.000 10.72- 45.0 2.25 2.4 18.6 16.2 26.9 35.9 المناسب الوقت

 تضمن وواضحة محددة آلیة یوجد 1
 سلبي 0.000 12.27- 44.0 2.20 2.6 12.1 18.3 36.6 30.4                       الموظفین بین الفرص تكافؤ

 ومحددة واضحة سیاسة للوزارة یوجد 7
 سلبي 0.000 14.51- 41.4 2.07 1.8 9.7 20.2 30.3 37.9 والترقیات للحوافز

 السنویة العالوة قیمة عن بالرضا أشعر 5
 سلبي 0.000 24.97- 32.9 1.65 3.1 2.4 6.1 33.0 55.4 األسعار ارتفاع مع وتناسبھا

 محاید 0.118 1.57- 59.07 2.95 13.07 27.55 19.15 22.15 18.10 الفقرات جمیع  

  
  

  المحور الرابع: التكنولوجیا واالتصاالت
، حیث بلغت قیمة مستوى ا) أن تقییم الموظفین لهذا المحور 18تشیر البیانات في السطر األخیر من جدول ( یجابي عمومًا

. أما من حیث تقییم فقرات هذا المحور، فقد أظهرت النتائج أنه ال یوجد أي فقرة 0.05وهي أقل من  0.012الداللة له 
فقرات ذات تقییم ایجابي هي الفقرات العاشرة  4سلبي، في حین وجدت  ) ذات اتجاه13من فقرات هذا المحور (وعددها 

  والتاسعة والسابعة والثامنة. أما باقي فقرات هذا المحور فكانت ذات تقییم محاید. 
  

  الرابع المحور فقرات من فقرة لكلومستوى الداللة  tوقیمة  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة ): النسب18جدول (

 الفقرة تسلسل
 غیر
 موافق
 بشدة

 غیر
 موافق موافق محاید موافق

 الوزن المتوسط بشدة
 مستوى t قیمة النسبي

 االتجاه الداللة

 انجاز سرعة في المتوفرة التكنولوجیا تساھم 10
 ایجابي 0.000 6.68 68.8 3.44 11.8 45.5 21.1 17.9 3.7 بالموظف المنوطة المھام

 األداء رفع في المتوفرة التكنولوجیا تساھم 9
 ایجابي 0.000 5.60 67.6 3.38 12.8 40.8 22.4 19.6 4.4 للموظفین الوظیفي

 بین االتصال وطرق نظم في وضوح یوجد 7
 ایجابي 0.025 2.25 62.9 3.14 5.3 36.6 30.0 23.0 4.9 الوزارة داخل الموظفین

 للربط المناسبة التقنیة الوسائل الوزارة توفر 8
 ایجابي 0.044 2.02 62.8 3.14 7.4 36.8 25.2 23.6 7.0 وأفرعھا وحداتھا بین

 أي إلزالة واضحا جھدا الوزارة قیادة تبذل 4
 محاید 0.195 1.30 61.8 3.09 4.8 37.9 28.6 18.5 10.1 االتصاالت تعیق معوقات

 العلیا اإلداریة بالمستویات االتصال یمكن 5
 محاید 0.219 1.23 61.7 3.09 5.9 39.0 23.6 20.9 10.6 عوائق بدون



 

 

 

N a z i e h  A r m a n ,  R a m a l l a h ,  2 0 1 1 16 

 سرعة في بھ المعمول االتصال نظام یساھم 6
 محاید 0.208 1.26 61.7 3.09 7.3 31.2 31.6 22.7 7.3 القرارات التخاذ الالزمة المعلومات توفیر

 الموظفین بین االتصال بطرق تنویع یوجد 12
 محاید 0.284 1.07 61.4 3.07 5.8 31.3 33.7 22.6 6.6 العمل انجاز لتسریع المختلفة بالمستویات

 أخر مواكبة على الوزارة قیادة تحرص 11
 محاید 0.413 0.82 61.1 3.05 6.3 30.1 32.6 24.7 6.3 المحیطة البیئة في التكنولوجیة التطورات

 تحقیق في الحالي االتصال نظام یساھم 3
 محاید 0.903 0.12 60.2 3.01 3.7 35.7 26.6 25.8 8.2 الوزارة أھداف

13 
 التكنولوجیة بالتطورات جید المام یوجد

 في واألقسام الوحدات ألھداف المناسبة
 الوزارة

 محاید 0.662 0.44- 59.4 2.97 7.3 23.6 35.6 25.8 7.7

 المعلومات حركة في ومرونة انسیابیة یوجد 2
 محاید 0.407 0.83- 58.9 2.95 2.8 30.8 32.4 26.3 7.7 المختلفة الوحدات بین

 المعلومات حركة في ومرونة انسیابیة یوجد 1
 محاید 0.268 1.11- 58.5 2.92 5.6 27.3 31.7 24.5 10.8 والقاعدة القمة بین

 ایجابي 0.012 2.54 62.42 3.12 6.68 34.35 28.85 22.76 7.33 الفقرات جمیع 14

  
  

  المحور الخامس: التخطیط
. 0.05وهي أكبر من  0.780قیم الموظفون هذا المحور ككل بأنه ذات اتجاه محاید، حیث بلغت قیمة مستوى الداللة له 

أما بالنسبة لفقرات هذا المحور البالغ عددها أحدى عشرة فقرة، فقد قیمت من بینها فقرتان بأنهما ذات اتجاه إیجابي هما 
ث فقرات بأنها ذات اتجاه سلبي هي الفقرات الثانیة والسادسة والسابعة. أما باقي الفقرتان الرابعة والثامنة، فیما قیمت ثال

  الفقرات فقد قیمت بأنها ذات اتجاه محاید.

  الخامس المحور فقرات من فقرة لكلومستوى الداللة  tوقیمة  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة ): النسب19جدول (

 الفقرة تسلسل
 غیر
 موافق
 بشدة

 غیر
 موافق موافق محاید موافق

 الوزن المتوسط بشدة
 مستوى t قیمة النسبي

 االتجاه الداللة

 في للتخطیط علیا لجنة او ھیئة یوجد 4
 ایجابي 0.000 4.70 66.2 3.31 6.5 38.3 40.3 9.5 5.5 )فأعلى عام مدیر( الوزارة

 أوجھ على فعالة مالیة رقابة یوجد 8
 ایجابي 0.044 2.02 62.9 3.14 8.0 31.7 34.8 17.4 8.0 الخطط تنفیذ عند الصرف

 في وفاعلیة قدرة الوزارة موظفي لدى 5
 محاید 0.071 1.82 62.5 3.13 6.7 33.2 32.7 20.6 6.7 المحدد الزمن ضمن الخطط انجاز

 عالیتان وكفاءة قدرة الوزارة لدى یوجد 1
 محاید 0.276 1.09 61.5 3.07 5.3 33.3 32.9 20.6 7.9 التخطیط في

 اإلداریة الوحدة موظفي غالبیة یشارك 11
 محاید 0.688 0.40 60.5 3.03 4.5 29.5 38.6 18.6 8.6 لھا والفصلیة السنویة الخطط وضع في

3 
 الحسبان في یأخذ التخطیط نظام

 القصوى واالستفادة الموارد محدودیة
 منھا

 محاید 0.724 0.35 60.5 3.02 2.8 32.9 34.3 24.1 6.0

 القائمین على فعالة اداریة رقابة یوجد 9
 محاید 0.732 0.34 60.5 3.02 2.8 34.1 33.2 22.6 7.4 الخطط تنفیذ على
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 التنفیذ نتائج بدراسة الوزارة تقوم 10
 محاید 0.136 1.50- 58.1 2.90 2.4 24.2 42.0 24.2 7.2 الالحق للتخطیط منھا واالستفادة

 یحتوي مرن الوزارة في التخطیط نظام 2
 سلبي 0.046 2.01- 57.4 2.87 1.8 27.0 36.0 26.6 8.6 للطوارئ بدیلة وخطط خطط

 تنفیذ یتابع صارم تطبیقي نظام یوجد 6
 سلبي 0.000 5.48- 52.6 2.63 2.4 15.1 39.6 29.2 13.7 وتقییمھا الخطط

 والتقنیة المالیة الموارد الوزارة توفر 7
 سلبي 0.000 7.16- 49.6 2.48 3.2 15.5 27.4 33.8 20.1 الخطط لتنفیذ الالزمة

 محاید 0.780 0.28- 59.29 2.96 4.22 28.62 35.62 22.47 9.06 الفقرات جمیع  
  
 

  إدارة الوقت: السادسالمحور 
مرتفعة، حیث وصل الوزن یجابیة إتمیز هذا المحور عن المحاور األخرى في هذه الدراسة بأنه قیم من قبل الموظفین ب

%. فقد قیم الموظفون اثنتا عشر فقرة من بین فقراته الثالثة عشر بأنها ذات اتجاه ایجابي بشكل 80.5النسبي له إلى 
یكفي أن أعرف أهدافي في االستبانة، والتي نصها " 8واضح، فیما قیمت فقرة واحدة بأنها ذات اتجاه سلبي، وهي الفقرة رقم 

 مضیعه للوقت".وأعتبر كتابتها 

  السادس المحور فقرات من فقرة لكلومستوى الداللة  tوقیمة  النسبي والوزن الحسابي والمتوسط الفقرات لبدائل المئویة ): النسب20جدول (

 الفقرة تسلسل
 غیر
 موافق
 بشدة

 غیر
 موافق موافق محاید موافق

 الوزن المتوسط بشدة
 مستوى t قیمة النسبي

 االتجاه الداللة

 في العمل مكان وأغادر دوامي أنھي 2
 ایجابي 000. 47.51 90.94 4.55 57.40 40.60 1.30 0.70 0.00 المحدد الوقت

 الوقت في العمل مكان الى أصل 1
 ایجابي 000. 36.30 89.73 4.49 57.70 36.60 2.30 3.40 0.00 المحدد

 ضمن بھ أقوم الذي العمل أنجز 3
 ایجابي 000. 40.53 89.16 4.46 51.20 44.80 2.70 1.30 0.00 لھ المحدد الوقت

 عملھ یتم أن یجب ما باستمرار انجز 13
 ایجابي 000. 31.33 86.10 4.31 41.70 50.50 4.70 2.70 0.30 الیوم خالل

6 
د  معظم أقضي بحیث أولویاتي أحدّ
ا وقتي زً ِّ رك  األكثر األعمال على مُ
 أھمیة

 ایجابي 000. 27.20 84.44 4.22 36.90 53.90 4.40 4.10 0.70

ً  بسیط وقت یوم كل احدد 4  صباحا
 ایجابي 000. 25.39 82.70 4.14 31.80 55.10 8.40 4.40 0.30 الیومي عملي لتخطیط

 بعد العمل لجو العودة أستطیع 10
 ایجابي 000. 18.04 79.11 3.96 27.40 51.00 12.30 8.20 1.00 النشاط بنفس المقاطعة

9 
 تعني أفضل بصوره الوقت أداره
 ةنشطاأل في المستغرق الوقت تقلیل

 المتعددة
 ایجابي 000. 18.48 78.99 3.95 24.80 52.90 16.50 4.00 1.80

 ایجابي 000. 16.90 78.83 3.94 26.50 53.30 12.00 4.50 3.80 العمل في بوقتي استمتع 11

 في انجازه أرید الذي ما أعرف 12
 ایجابي 000. 15.93 78.21 3.91 27.50 49.10 13.10 7.60 2.70 القادم االسبوع
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5 
 في یوم كل مفتوح بجدول أحتفظ
 لألزمات مستعدا أكون لكي العمل

 المتوقعة غیر ولألمور الطارئة
 ایجابي 000. 16.61 77.60 3.88 23.30 51.90 14.50 9.90 0.40

 مقارنة مني تطلب التي العمل كمیة 7
 ایجابي 000. 13.29 76.71 3.84 26.70 49.70 8.60 10.60 4.50 معقولھ تعتبر المتوفر بالوقت

 وأعتبر أھدافي أعرف أن یكفي 8
 سلبي 000. 4.50- 53.87 2.69 4.60 25.40 20.80 33.50 15.80 للوقت مضیعھ كتابتھا

 ایجابي 000. 39.87 80.49 4.02 33.65 47.29 9.35 7.30 2.41 الفقرات جمیع  

  
  على محاور المناخ التنظیمي أثر خصائص الموظفین

للمتغیرات ذات المستویین واختبار تحلیل التباین األحادي للمتغیرات التي قسمت إلى أكثر من مستویین  tتم اجراء اختبار 
یبین  ) أدناه21. جدول (0.05لمعرفة تأثیر مستویات المتغیرات على تقییم محاور المناخ التنظیمي عند مستوى داللة 

  نتائج هذه االختبارات، التي یمكن تلخیصها في النقاط التالیة: 
یوجد فروق بین الذكور واالناث في تقییم المحورین األول والسادس، حیث كان تقییم االناث أعلى من تقییم  .1

 الذكور في كال المحورین. أما باقي المحاور فال یوجد فروق بین الجنسین في تقییمها.
فروق بین العاملین في مركز الوزارة والعاملین في المحافظات في تقییم المحور السادس، حیث كان تقییم  یوجد .2

العاملین في المحافظات أعلى من تقییم العاملین في مقر الوزارة. أما باقي المحاور فال یوجد فروق بین تقییم 
 ظات.الموظفین العاملین في مقر الوزارة وتقییم العاملین في المحاف

فأكثر) أو عند  40أقل،  39ال یوجد فروق في تقییم الموظفین لجمیع المحاور عند توزیعهم الى فئتین عمریتین ( .3
 ).59-50، 49-40، 39- 30، 29-20توزیعهم إلى أربع فئات عمریة (

فما  1993فئات حسب سنة التعیین، هي ( 4ال یوجد فروق في تقییم الموظفین لجمیع المحاور عند توزیعهم الى  .4
 ).2011- 2006، 2005- 2000، 1999- 1994قبل، 

یوجد فروق بین حملة مؤهل دبلوم متوسط فأقل وحملة مؤهل بكالوریوس فأكثر في تقییم المحورین الخامس  .5
والسادس، حیث كان تقییم حملة دبلوم متوسط فأقل أعلى من تقییم حملة بكالوریوس فأكثر في كال المحورین. أما 

یوجد فروق بین مجموعتي المؤهل العلمي في تقییمها. أما في حال تقسیم المؤهل العلمي إلى باقي المحاور فال 
أربع فئات (ثانوي فأقل، دبلوم متوسط، بكالوریوس، دبلوم عالي فأكثر)، فإن نتائج تحلیل التباین األحادي تظهر 

المتوسط والثانوي فأقل من جهة وجود فروق بین الدبلوم العالي فأكثر من جهة وكل من البكالوریوس والدبلوم 
 أخرى في تقییم المحور الخامس (التخطیط)، حیث كان تقییم حملة دبلوم عالي فأكثر األقل في الحاالت الثالث.   

العاشرة) في تقییم -) فأكثر وفئة الدرجة الوظیفیة (األولى(C-A4یوجد فروق بین من فئة الدرجة الوظیفیة  .6
) كال المحورین. C-A4العاشرة) أعلى من تقییم الفئة (-ث كان تقییم الفئة (األولىالمحورین الرابع والخامس، حی

 أما باقي المحاور فال یوجد فروق بین فئتي الدرجة الوظیفیة في تقییمها.
  0.05): أثر المتغیرات األساسیة على محاور الدراسة عند مستوى داللة 21جدول (
  المحور السادس  المحور الخامس  المحور الرابع  المحور الثالث  المحور الثاني  المحور االول  المتغیر
  یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق  ال یوجد فروق  یوجد فروق  الجنس

  یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق  مكان العمل
 ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق یوجد فروق ال ال یوجد فروق  فئات العمر
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 ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق  فئات سنة التعیین

 یوجد فروق یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق  المؤهل العلمي

  ال یوجد فروق یوجد فروق یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق ال یوجد فروق  الوظیفیة الدرجة
 

 
  مستوى تأثیر الصعوبات على األداء الوظیفي للموظفین

مشكلة قد تؤثر على أداء الموظفین، حیث أعطیت لكل مشكلة ثالثة مستویات من الصعوبة هي: بشكل  27تم طرح 
درجات، والمستوى بشكل متوسط  3كبیر، بشكل متوسط، وبشكل قلیل. لغایات التحلیل، أعطي المستوى بشكل كبیر 

،  لتباین مستو    ى درجتین، والمستوى بشكل قلیل درجة واحدة. احصائیًا
مدرجة في  الصعوبات التي تؤثر على األداء الوظیفي للموظفین بشكل كبیر مرتبة من األكثر أهمیة الى األقل أهمیة

  )، وهي:22الجدول (
 الشعور بعدم وجود عدالة في الترقیات. .1
 الشعور بغیاب النزاهة في الترشح للمنح والدورات التدریبیة. .2
 مرؤوسیهم. غیاب التشجیع والحوافز من الرؤساء اتجاه .3
 وجود نقص في الموارد المالیة. .4
 مان الوظیفي من ناحیة استالم الراتب الشهري.عدم الشعور باأل .5
  نقص الموارد البشریة .6

  : الصعوبات التي قیمت بأنها تؤثر على األداء الوظیفي للموظفین بشكل كبیر )22جدول (

 الفقرة تسلسل
بشكل 
 قلیل

بشكل 
 متوسط

بشكل 
 الوزن المتوسط كبیر

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

 بشكل كبیر 000. 13.76 85.45 2.56 68.4 19.6 12.0 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات 21

22 
ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح للمنح 

 بشكل كبیر 000. 11.49 82.87 2.49 61.8 25.0 13.2 والدورات التدریبیة

 بشكل كبیر 000. 10.58 81.92 2.46 59.8 26.1 14.1 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز 7
 بشكل كبیر 000. 7.51 78.22 2.35 52.7 29.2 18.1 ھل تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة 9

26 
ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم راتبك 

 في نھایة الشھر
 بشكل كبیر 000. 4.91 73.78 2.21 39.9 41.6 18.5

 بشكل كبیر 001. 3.26 71.91 2.16 42.3 31.1 26.6 ھل توجھ صعوبة لنقص في الموارد البشریة 8

  اما الصعوبات التي تؤثر على األداء الوظیفي للموظفین بشكل متوسط مرتبة من األكثر أهمیة الى األقل أهمیة، فهي:

 كنتیجة لعملیات التقییم المختلفة لنشاطات الموظف.مان الوظیفي عدم الشعور باأل .1
 عدم توفر البنیة التحیة بشكل كاف ومناسب. .2
 قلة االجتماعات الدوریة الضروریة لمناقشة المهام والنشاطات واالولویات. .3
 انعدام الدعم (المادي أو المعنوي) من قبل الرؤساء اتجاه المرؤوسین. .4
  بأنها تؤثر على األداء الوظیفي للموظفین بشكل متوسط: الصعوبات التي قیمت )23جدول (

 الفقرة تسلسل
بشكل 
 قلیل

بشكل 
 متوسط

بشكل 
الوزن  المتوسط كبیر

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة
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 بشكل متوسط 068. 1.83 69.42 2.08 33 42.8 24.5 ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة تقییم عملك 27

لضعف في البنیة التحتیة ھل تواجھ صعوبة  5
 الالزمة مثل أجھزة متخصصة وغیره

 بشكل متوسط 826. 0.22 67.03 2.01 34 33.2 32.9

ھل تواجھ صعوبة لعدم  وجود اجتماعات دوریة  14
 لمناقشة المھام واألولویات

 بشكل متوسط 816. 0.23- 66.30 1.99 30 39.8 30.7

للقیام  ھل تشعر في عدم وجود دعم من المسئولین 24
 بواجبك

 بشكل متوسط 106. 1.62- 64.10 1.92 27 38.1 34.8

 
من األكثر ) حسب وزنها النسبي 24في جدول (اما الصعوبات التي تؤثر على األداء الوظیفي للموظفین بشكل قلیل مرتبة 

  أهمیة الى األقل أهمیة، فهي:
 طبیعة أجواء العمل داخل الوزارة. .1
 ورؤیتها.غیاب رسالة الوزارة  .2
 .غیاب الهیكلیة التنظیمیة للوزارة .3
 .تعدد الصالحیات والتفویضات في الوزارة .4
 .عدم وضوح لإلجراءات الالزمة لتنفیذ المهام .5
 .غیاب المعلومات .6
 تعدي على صالحیاتك من قبل الموظفین اآلخرین. .7
 .والدوائر والوحداتشعور الموظف باألمان الوظیفي من ناحیة التنقالت القسریة للموظفین بین األقسام  .8
 داخل الوزارة. الضعف في التنسیق واالتصال یبن الدوائر ذوي العالقة .9

 .ضعف في نظام المراقبة وتقییم األداء .10
 .عدم وجود وصف وظیفي .11
 .وجود هرمیة عالیة لتنفیذ المهام .12
 عدم وجود مهام رئیسیة. .13
 .غیاب االحترام بین المسؤول وموظفیه .14
 .التخصص الذي یحمله الموظف مع التخصص المطلوب للقیام بالمهمة عدم تناسق .15
 .عدم وجود خبرة كافیة لدى الموظف للقیام بالمهمات والمسؤولیات المطلوبة .16
  العمل ضمن فریق. .17
  

  : الصعوبات التي قیمت بأنها تؤثر على األداء الوظیفي للموظفین بشكل قلیل)24جدول (

 الفقرة تسلسل
بشكل 
 قلیل

 بشكل
 متوسط

بشكل 
الوزن  المتوسط كبیر

مستوى  tقیمة  النسبي
 التقییم الداللة

23 
ھل تشعر أن أجواء العمل صحیة ومساعدة للعمل 

 داخل الوزارة
 بشكل قلیل 001. 3.22- 62.11 1.86 19 48.2 32.7

15 
ھل غیاب رسالة ورؤیة واضحة للوزارة یعیق 

 بشكل قلیل 002. 3.15- 61.47 1.84 27 30.1 42.8 عملك

 بشكل قلیل 001. 3.23- 61.19 1.84 28 28.4 44 ھل غیاب الھیكلیة التنظیمیة للوزارة یعیق عملك 16

17 
ھل تعدد الصالحیات والتفویضات في الوزارة یعیق 

 عملك
 بشكل قلیل 000. 3.84- 60.54 1.82 24 34.6 41.9
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10 
ھل عدم وضوح لإلجراءات الالزمة لتنفیذ المھام 

 ھو عقبة تواجھك أثناء عملك 
 بشكل قلیل 000. 4.47- 59.88 1.80 20 38.9 40.7

18 
ھل غیاب المعلومات یقف عائق لدیك للقیام بمھامك 

 ومسؤولیاتك
 بشكل قلیل 000. 4.18- 59.83 1.79 25 30.4 45.1

20 
تشعر بان ھناك تعدي على صالحیات اآلخر  ھل

 من قبل الغیر
 بشكل قلیل 000. 4.82- 58.70 1.76 24 27.6 48.2

25 
ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة التنقالت 

 القسریة للموظفین بین األقسام والدوائر والوحدات
 بشكل قلیل 000. 5.31- 58.58 1.76 19 37.5 43.4

4 
تواجھ صعوبة لضعف في التنسیق واالتصال  ھل

 یبن الدوائر ذوي العالقة 
 بشكل قلیل 000. 5.32- 58.36 1.75 20 35.8 44.5

 ھل تواجھ صعوبة لضعف في المراقبة وتقییم األداء 6
 بشكل قلیل 000. 6.18- 56.81 1.70 21 28.8 50.4

 بشكل قلیل 000. 8.62- 53.72 1.61 16 29.7 54.6 ھل تواجھ صعوبة لعدم وجود وصف وظیفي 1

12 
ھل تواجھ صعوبة في عملك لوجود ھرمیة عالیة 

 لتنفیذ المھام
 بشكل قلیل 000. 9.40- 52.80 1.58 15 29.2 56.2

 بشكل قلیل 000. 10.05- 51.54 1.55 15 24.4 60.5 ھل تواجھ صعوبة لعدم وجود مھام رئیسیة 2
 بشكل قلیل 000. 13.08- 48.44 1.45 11 23.6 65.5 المسؤول وموظفیھھل تشعر بغیاب االحترام بین  19

3 
ھل تواجھ صعوبة لعدم تناسق التخصص الذي 

 تحملھ مع التخصص المطلوب للقیام بالمھمة
 بشكل قلیل 000. 16.81- 44.32 1.33 10 12.7 77.2

13 

عدم وجود خبرة كافیة لدیك للقیام بالمھمات 
صعوبة للقیام بالمھام والمسؤولیات قد یشكل 

 المطلوبة
 بشكل قلیل 000. 17.78- 44.03 1.32 8.6 14.9 76.5

 بشكل قلیل 000. 26.58- 40.78 1.22 2.9 16.5 80.6 ھل تواجھ صعوبة عندما تعمل في فریق    11
  

 سبعوعند دراسة أثر مستویات المتغیرات المستقلة على الصعوبات التي تؤثر على أداء الموظفین بشكل كبیر، تبین تكرار 
صعوبات في جمیع مستویات المتغیرات التالیة: الجنس، مكان العمل، العمر، المؤهل العلمي، الدرجة الوظیفیة، وسنة 

  لهذه الصعوبات بین مستویات هذه المتغیرات كما یلي:، مع مالحظة اختالف األهمیة النسبیة التعیین
صعوبات تؤثر على أداء الذكور بشكل كبیر مرتبة حسب  6) وجود 25: أظهرت النتائج الواردة في جدول (الجنس

 6. كما أظهرت النتائج وجود 26، 8، 9، 7، 22، 21األرقام المتسلسلة التالیة:  األهمیة النسبیة. هذه الصعوبات تحمل
صعوبات أیضًا تؤثر على أداء االناث بشكل كبیر، األرقام التسلسلیة لهذه الصعوبات مرتبة حسب أهمیتها النسبیة هي: 

21 ،22 ،7 ،26 ،9 ،27.  
  ى األداء الوظیفي للموظفین حسب الجنس: الصعوبات التي قیمت بأنها تؤثر بشكل كبیر عل)25جدول (

 الذكور

 التقییم مستوى الداللة tقیمة  الوزن النسبي المتوسط الفقرة تسلسل

 بشكل كبیر 000. 11.39 85.59 2.57 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات  21

ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح  22
 بشكل كبیر 000. 9.71 83.07 2.49 للمنح والدورات التدریبیة 

 بشكل كبیر 000. 9.14 82.80 2.48 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز      7

 بشكل كبیر 000. 7.90 80.69 2.42 ھل تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة  9

 كبیر بشكل 000. 3.57 73.66 2.21ھل توجھ صعوبة لنقص في الموارد البشریة        8

ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم  26
 بشكل كبیر 001. 3.26 72.84 2.19 راتبك في نھایة الشھر
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 االناث

 تسلسل
 الفقرة

 التقییم مستوى الداللة tقیمة  الوزن النسبي المتوسط
 بشكل كبیر 000. 7.705 85.19 2.56 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات  21

22 
ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح 

 للمنح والدورات التدریبیة 
 بشكل كبیر 000. 6.211 82.49 2.47

 بشكل كبیر 000. 5.432 80.27 2.41ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز      7

26 
ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم 

 راتبك في نھایة الشھر
 بشكل كبیر 000. 4.140 75.60 2.27

 بشكل كبیر 021. 2.341 73.40 2.20 ھل تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة  9

27 
ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة تقییم 

 عملك
 بشكل كبیر 035. 2.140 71.93 2.16

  
بشكل كبیر  في مركز الوزارةالعاملین صعوبات تؤثر على أداء  5) وجود 26النتائج الواردة في جدول ( بینت: العمل مكان

. كما أظهرت النتائج 9، 26، 7، 22، 21مرتبة حسب األهمیة النسبیة. هذه الصعوبات تحمل األرقام المتسلسلة التالیة: 
بشكل كبیر، األرقام التسلسلیة لهذه  التدریب المهني العاملین في مدیریات العمل ومراكزصعوبات تؤثر على أداء  6وجود 

  .8، 26، 9، 7، 22، 21الصعوبات مرتبة حسب أهمیتها النسبیة هي: 
  للموظفین حسب مكان العملعلى األداء الوظیفي بشكل كبیر ): الصعوبات التي قیمت بأنها تؤثر 26جدول (

 مركز الوزارة

 الفقرة تسلسل
 التقییم الداللةمستوى  tقیمة  الوزن النسبي المتوسط

 بشكل كبیر 000. 6.75 83.95 2.52 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات  21

22 
ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح للمنح 

 والدورات التدریبیة 
 بشكل كبیر 000. 4.19 78.48 2.35

 بشكل كبیر 000. 3.78 77.08 2.31 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز      7

26 
ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم راتبك في 

 نھایة الشھر
 بشكل كبیر 003. 3.03 75.00 2.25

 بشكل كبیر 017. 2.44 74.17 2.23 ھل تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة  9

 المحافظات

 الفقرة تسلسل
 التقییم مستوى الداللة tقیمة  الوزن النسبي المتوسط

 بشكل كبیر 000. 11.99 86.03 2.58 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات  21

22 
ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح للمنح 

 والدورات التدریبیة 
 بشكل كبیر 000. 11.06 84.53 2.54

 بشكل كبیر 000. 10.22 83.82 2.51 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز      7

 بشكل كبیر 000. 7.52 79.86 2.40 تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة  ھل 9

26 
ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم راتبك في 

 نھایة الشھر
 بشكل كبیر 000. 3.88 73.30 2.20

 بشكل كبیر 001. 3.39 73.20 2.20 ھل توجھ صعوبة لنقص في الموارد البشریة        8

  
العاملین ضمن فئات صعوبات تؤثر بشكل كبیر على أداء  6) وجود 27النتائج الواردة في جدول ( بینت :العمریة الفئة

حسب األهمیة النسبیة. هذه الصعوبات تحمل األرقام المتسلسلة في الجدول بة العشرینات والثالثینات من العمر، وهي مرت
العاملین ضمن على أداء بشكل كبیر صعوبات تؤثر  6. كما أظهرت النتائج وجود 27، 26، 7، 22، 9، 21التالیة: 

األرقام التسلسلیة لهذه الصعوبات االربعینات والخمسینات من العمر، مرتبة في الجدول المذكور حسب أهمیتها النسبیة. 
  .8، 26، 9، 7، 22، 21: بالشكل
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  للموظفین حسب الفئة العمریةعلى األداء الوظیفي بشكل كبیر ): الصعوبات التي قیمت بأنها تؤثر 27جدول (

 العشرینات والثالثینات

 الفقرة تسلسل
 التقییم مستوى الداللة tقیمة  الوزن النسبي المتوسط

 بشكل كبیر 000. 5.06 80.13 2.40 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات  21

 بشكل كبیر 000. 4.76 79.04 2.37 تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة  ھل 9

22 
ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح للمنح 

 والدورات التدریبیة 
 بشكل كبیر 000. 4.67 78.91 2.37

 بشكل كبیر 000. 4.59 78.23 2.35 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز      7

26 
باألمان الوظیفي من ناحیة استالم راتبك في  ھل تشعر

 نھایة الشھر
 بشكل كبیر 000. 3.94 76.19 2.29

27 
 بشكل كبیر 005. 2.85 74.31 2.23 ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة تقییم عملك

 االربعینات والخمسینات

 الفقرة تسلسل
 التقییم مستوى الداللة tقیمة  الوزن النسبي المتوسط

 بشكل كبیر 000. 13.92 88.12 2.64 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات  21

22 
ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح للمنح 

 والدورات التدریبیة 
 بشكل كبیر 000. 11.09 84.95 2.55

 بشكل كبیر 000. 9.59 83.70 2.51 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز      7

 بشكل كبیر 000. 5.56 77.46 2.32 تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة  ھل 9

26 
ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم راتبك في 

 نھایة الشھر
 بشكل كبیر 002. 3.15 72.46 2.17

 بشكل كبیر 007. 2.74 72.13 2.16 ھل توجھ صعوبة لنقص في الموارد البشریة        8

  
العاملین حملة مؤهل صعوبات تؤثر بشكل كبیر على أداء  5) وجود 28النتائج الواردة في جدول ( تشیر: العلمي المؤھل

، 21حسب األهمیة النسبیة. هذه الصعوبات تحمل األرقام المتسلسلة التالیة: في الجدول بة دبلوم متوسط أو أقل، وهي مرت
العاملین حملة مؤهل بكالوریوس على أداء بشكل كبیر صعوبات تؤثر  6وجود إلى النتائج  أشارت. كما 26، 9، 7، 22

، 21: هياألرقام التسلسلیة لهذه الصعوبات أو أكثر، هذه الصعوبات مرتبة في الجدول المذكور حسب أهمیتها النسبیة. 
22 ،7 ،9 ،26 ،8.  

  للموظفین حسب المؤهل العلميظیفي على األداء الو بشكل كبیر ): الصعوبات التي قیمت بأنها تؤثر 28جدول (
 دبلوم متوسط فأقل

 الفقرة تسلسل
 التقییم مستوى الداللة tقیمة  الوزن النسبي المتوسط

 بشكل كبیر 000. 10.80 87.73 2.63 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات  21

22 
ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح للمنح 

 والدورات التدریبیة 
 بشكل كبیر 000. 7.92 83.47 2.50

 بشكل كبیر 000. 6.98 82.51 2.48 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز      7

 بشكل كبیر 002. 3.17 74.78 2.24 ھل تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة  9

26 
ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم راتبك في 

 نھایة الشھر
 بشكل كبیر 005. 2.85 72.85 2.19

 بكالوریوس فأعلى

 الفقرة تسلسل
 التقییم مستوى الداللة tقیمة  الوزن النسبي المتوسط

 بشكل كبیر 000. 9.06 83.73 2.51 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات  21

22 
ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح للمنح 

 والدورات التدریبیة 
 بشكل كبیر 000. 8.33 82.42 2.47
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 بشكل كبیر 000. 7.93 81.48 2.44 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز      7

 بشكل كبیر 000. 7.42 80.66 2.42 ھل تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة  9

26 
ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم راتبك في 

  نھایة الشھر
 بشكل كبیر 000. 4.01 74.49 2.23

 بشكل كبیر 008. 2.67 72.26 2.17 ھل توجھ صعوبة لنقص في الموارد البشریة        8

  
موظفي الوزارة صعوبات تؤثر بشكل كبیر على أداء  6) وجود 29النتائج الواردة في جدول ( بینت: الوظیفیة الدرجة

حسب األهمیة النسبیة. هذه الصعوبات في الجدول بة وهي مرتضمن الفئة اإلشرافیة ( المدراء العامون ومدراء الدوائر)، 
بشكل كبیر صعوبات تؤثر  5وجود إلى النتائج  أشارت. كما 26، 8، 7، 21، 22، 9تحمل األرقام المتسلسلة التالیة: 

موظفي الوزارة ضمن الدرجات الوظیفیة األولى إلى العاشرة، هذه الصعوبات مرتبة في الجدول المذكور حسب على أداء 
  .26، 9، 22، 7، 21: هياألرقام التسلسلیة لهذه الصعوبات أهمیتها النسبیة. 

الوظیفیة للموظفین حسب الدرجةعلى األداء الوظیفي بشكل كبیر ): الصعوبات التي قیمت بأنها تؤثر 29جدول (  
C-A4 

الوزن  المتوسط الفقرة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

 بشكل كبیر 000. 7.454 85.19 2.56 ھل تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة 9

 بشكل كبیر 000. 7.454 85.19 2.56 ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح للمنح والدورات التدریبیة 22

 بشكل كبیر 000. 6.408 82.93 2.49 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات 21

 بشكل كبیر 000. 4.456 79.17 2.38 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز 7

  000. 3.816 77.11 2.31 ھل توجھ صعوبة لنقص في الموارد البشریة 8

 بشكل كبیر 014. 2.508 73.75 2.21 في نھایة الشھر ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم راتبك 26

 العاشرة - األولى 
 بشكل كبیر 000. 12.045 86.31 2.59 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات 21

 بشكل كبیر 000. 9.576 82.92 2.49 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز 7

 بشكل كبیر 000. 8.813 81.79 2.45 للمنح والدورات التدریبیةھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح  22

 بشكل كبیر 000. 4.532 75.26 2.26 ھل تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة 9

 بشكل كبیر 000. 4.044 73.53 2.21 ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم راتبك في نھایة الشھر 26

  
صعوبات تؤثر بشكل كبیر على أداء  6) وجود 30النتائج الواردة في جدول ( أظهرت: الوزارة في التعیین سنة فئة

حسب األهمیة النسبیة. هذه الصعوبات في الجدول بة ، وهي مرت2000موظفي الوزارة الذین تم تعیینهم في قبل العام 
بشكل تؤثر  ، كذلك،صعوبات 6وجود إلى النتائج  أشارت. كما 26، 8، 9، 7، 22، 21تحمل األرقام المتسلسلة التالیة: 

فما بعد، هذه الصعوبات مرتبة في الجدول المذكور حسب  2000موظفي الوزارة الذین تم تعیینهم في العام على أداء كبیر 
  .27، 26، 7، 22، 9، 21: هياألرقام التسلسلیة لهذه الصعوبات أهمیتها النسبیة. 

  
  للموظفین حسب سنة التعیین في الوزارةعلى األداء الوظیفي بشكل كبیر  ): الصعوبات التي قیمت بأنها تؤثر30جدول (

 فما قبل 1999

الوزن  المتوسط الفقرة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 االتجاه الداللة

 بشكل كبیر 000. 14.230 88.83 2.66 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات 21

 بشكل كبیر 000. 11.050 85.36 2.56 للمنح والدورات التدریبیة ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح 22

 بشكل كبیر 000. 9.578 84.13 2.52 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز 7
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 بشكل كبیر 000. 5.106 77.03 2.31 ھل تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة 9

 بشكل كبیر 004. 2.929 72.75 2.18 ھل توجھ صعوبة لنقص في الموارد البشریة 8

 بشكل كبیر 008. 2.703 71.83 2.15 ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم راتبك في نھایة الشھر 26

 فما بعد 2000

الوزن  المتوسط الفقرة تسلسل
مستوى  tقیمة  النسبي

 التقییم الداللة

 بشكل كبیر 000. 5.290 79.88 2.40 ھل تشعر بعدم وجود عدالة في الترقیات 21

 بشكل كبیر 000. 5.317 79.51 2.39 ھل تواجھ صعوبة لنقص في الموارد المالیة 9

 بشكل كبیر 000. 5.029 78.98 2.37 ھل تشعر في عدم وجود نزاھة في الترشح للمنح والدورات التدریبیة 22

 بشكل كبیر 000. 4.875 78.27 2.35 ھل تواجھ صعوبة النعدام التشجیع والحوافز 7

 بشكل كبیر 000. 4.375 76.61 2.30 ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة استالم راتبك في نھایة الشھر 26

 بشكل كبیر 033. 2.156 72.12 2.16 ھل تشعر باألمان الوظیفي من ناحیة تقییم عملك 27
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  ستخالصاتاإل
  الدراسة متغیرات: أوالً 

نسبة جیدة ورغم ذلك تعتبر  ،)%70لم تتعدى السبعین في المئة ( المسترجعةاالستمارات لوحظ ان نسبة  -
ولكنها نسبة تعكس درجة معینة من عدم االهتمام، علما بان مظهر  ،للوصول لالستنتاجات ذات الكفایة العلمیة

ر القصور في هذا الجانب یمكن ان یعزى الى طریقة التوزیع واالسترجاع ودرجة االنضباطیة ومدى تقدی
 الموظفین ألهمیة الموضوع اضافة الى صعوبة استیعاب بعض االسئلة و تكراراتها في جوانب مختلفة.

و في مراكز أفي مقر الوزارة  هاانضباطیة اعلى في المدیریات منتبین من نسب االستمارات المعادة ظهور  -
قد یعود ارتفاع  راكز التدریب المهني.، علمًا بأن االستمارات لم یتم تعبئتها من قبل مركزین من مالتدریب المهني

في المدیریات بان عملیة االصالح والبناء والتقییم ستؤدي  ینالى شعور الموظفنسبة االنضباطیة في المدیریات 
، كما یمكن ان یعكس هذا األمر درجة معینة من وضاعهاأاالرتقاء بالى زیادة االهتمام بدور هذه المدیریات و 

 فیها.حسن ادارة المسؤولین 
یمكن اعتبار ارتفاع نسبة االناث في مركز الوزارة بأنه توازن طبیعي، حیث تتركز في مقر الوزارة االدارة العامة  -

للشؤون االداریة والمالیة من جهة، كما تتركز في االدارات العامة االخرى وباقي الوحدات االعمال التي تتطلب 
 االناث.بحكم الواقع العملي القائم اعدادًا اكبر من 

، حیث أن نسبة الشباب الذین في  - تتجه أعمار موظفي الوزارة في وضعها الحالي باتجاه الكهولة عمومًا
% من إجمالي الموظفین، في حین ان نسبة الكهول ضمن فئة 10العشرینات من أعمارهم لم تصل الى 

، حیث أن نسبة هذا االستنتاج ؤكدالباقیة ت%. كما أن الفئات العمریة 27الخمسینات من العمر تصل الى نحو 
 %.14الموظفین ضمن فئة األربعینات من العمر تزید عن نسبة زمالئهم ضمن فئة الثالثینات من العمر بنحو 

وبشكل عام یمكن القول أن نحو ثلث موظفي الوزارة ضمن العشرینات والثالثینات من العمر، ونحو ثلثي موظفي 
 نات من العمر.الوزارة ضمن فئة األربعینات والخمسی

حیث ان  التدریب المهني، الوزارة على حساب المدیریات ومراكز مركزتركز فئة الشباب في أشارت النتائج إلى   -
 الوزارة.مركز % من فئة الشباب یعملون في 50حوالي 

 ،مؤشر ایجابي كبیرمن موظفي الوزارة لدیهم مؤهل بكالوریوس أو أعلى، حیث تعتبر هذه النسبة % 54 نحو  -
ملة الدبلوم لدى مراكز التدریب نسبة حرتفاع ، علمًا بأن اكما ان توزیعهم یأتي بنسب متقاربة و صحیة و مبررة

 المهني امر طبیعي وله اسبابه المعروفة لدى قیادات الوزارة.
بین الموظفین حملة دبلوم متوسط فأعلى، حیث  تشكل تخصصات العلوم اإلداریة واالقتصادیة النسبة األكبر -

 %.36.5بلغت نسبتها 
على ال یتناسب تخصصه العلمي مع مهام موقعه أموظف من بین كل خمسة موظفین حملة دبلوم متوسط ف -

 الوظیفي.
وذلك بالنظر الى هیكلیة  اإلشرافیة مقارنة بالمحافظات، على أعلى نسبة من المراتبمركز الوزارة یستحوذ   -
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الوضع الهیكلي كما ان  ،العامة لإلداراتما یوازي كل المتطلبات الهیكلیة العمل متلك مدیریات تحیث ال  ،لوزارةا
مراكز التدریب المهني ال یسمح وفق نظام الوزارة بتحویل هذه المراكز وظیفیا الى ما هو أعلى من الواقع القائم ل

 حتى االن.
كز الموظفین الجدد في مركز الوزارة ومدیریات العمل، حیث أن نحو تظهر تعیینات السنوات الخمس األخیرة تر  -

. ومع ذلك، قد ال تعوض هذه 87 % من هذه التعیینات تعمل في مركز الوزارة ومدیریات العمل مناصفة تقریبًا
 التعیینات النقص الحاد في المصادر البشریة لبعض اإلدارات والوحدات في الوزارة.

ارة یقومون بـأداء مهامهم الوظیفیة دون وجود وصف وظیفي مكتوب لمسماهم الوظیفي، أكثر من ثلث موظفي الوز  -
  في حین أن نحو ثلث من یعتقدون بوجود وصف وظیفي مكتوب لمسماهم الوظیفي لیس لدیهم نسخة منه.

واألداء الوظیفي المناخ: ثانیاً   

:منھا الموظفین، أداء على تؤثر التي السلبیات من كبیر عدد وجود التحلیل أظھر الموظفین، نظر وجھة من  

 بساطة اإلجراءات.عدم الهیكل التنظیمي و  بیروقراطیة -
 في الهیكل التنظیمي. تطبیق الالمركزیة اإلداریة عدم -
 وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتخصصه أو خبرته. عدم -
 تناسب تخصصات الموظفین مع طبیعة ومهام وظائفهم.عدم  -
 .ه ومع زمالءهبالرضا من تعامل قیادة الوزارة مععدم شعور الموظف  -
 .كافیة للموظف غیرالمساحة المكانیة المتوفرة  -
 .للموظفینالوزارة على توفیر مقومات األمن والسالمة  في حرصعدم وجود  -
 التجدید واالبتكار. غیر مناسبة للموظف إلبراز قدراته فيبیئة العمل  -
       .للموظفوفر الراحة النفسیة والبدنیة تال تصامیم المكاتب  -
 .السوق المحليموظفي الشهري مقارنة برواتب  هراتبقیمة بالرضا ب الموظف ال یشعر -
 .نشاطات االبتكار واالبداع لدى الموظفینبدعم قیادة الوزارة  عدم قیام -
 .هاقوم بیالشهري مقابل األعباء الوظیفیة التي  هجر أبالرضا عن  عدم شعور الموظف -
 .بالوزارة هالشهري مقارنة برواتب زمالئ هراتبعن بالرضا  عدم شعور الموظف -
 .في الوقت المناسب هعلى ترقیات بحصوله عدم شعور الموظف -
 .آلیة محددة وواضحة تضمن تكافؤ الفرص بین الموظفینعدم وجود  -
 .لحوافز والترقیاتفیما یتعلق با د سیاسة واضحة ومحددة للوزارةو وجعدم  -
 .بالرضا عن قیمة العالوة السنویة وتناسبها مع ارتفاع األسعارعدم الشعور الموظف  -
 .یحتوي خطط وخطط بدیلة للطوارئوال مرن غیر نظام التخطیط في الوزارة  -
 .تنفیذ الخطط وتقییمها لمتابعة في الوزارة  نظام تطبیقي صارم عدم وجود -
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  .الوزارةفي  فیذ الخططالموارد المالیة والتقنیة الالزمة لتن عدم توفر -
  

 أثر المتغیرات على محاور المناخ التنظیمي
 االناث أكثر ایجابیة من الذكور في نظرتها للمحورین األول (الهیكل التنظیمي) والسادس (إدارة الوقت). -
 العاملین في المحافظات أكثر إیجابیة من الذكور في تقییمهم للمحور السادس (إدارة الوقت). -
 اخ التنظیمي الستة.نالعمریة للموظفین لم تؤثر في تقییمهم ألي محور من محاور المالفئات  -
 اخ التنظیمي الستة.نفئات سنة التعیین لم تؤثر في تقییمهم ألي محور من محاور الم -
وحملة مؤهل بكالوریوس فأكثر في تقییم المحورین الخامس أكثر ایجابیة من حملة مؤهل دبلوم متوسط فأقل  -

 (إدارة الوقت). ط) والسادس(التخطی
أكثر ایجابیة من موظفي الدرجات اإلشرافیة (المدراء الموظفون ضمن الدرجات الوظیفیة األولى وحتى العاشرة  -

 .في تقییم المحورین الرابع (التكنولوجیا واالتصاالت) والخامس (التخطیط)العامون ومدراء الدوائر) 
  

  بشكل كبیرالصعوبات التي تؤثر على أداء الموظفین 
، بشكل كبیرصعوبات تؤثر سلبًا على أداء الموظفین  7صعوبة تم طرحها في االستبانة، أظهرت النتائج وجود  27من بین 

  مرتبة من األكثر أهمیة إلى األقل أهمیة، هي:
 الشعور بعدم وجود عدالة في الترقیات. -
 .الشعور بعدم وجود نزاهة في الترشح للمنح والدورات التدریبیة -
 .انعدام تشجیع الرؤساء للمرؤوسین وعدم وجود نظام للحوافز -
 وجود نقص في الموارد المالیة. -
 .في نهایة الشهر براتالعدم الشعور باألمان الوظیفي من ناحیة استالم  -
 وجود نقص في الموارد البشریة -
  عدم شعور الموظف باألمان الوظیفي من ناحیة تقییم عمله. -

 


