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دراسة مسحية مقارنة على الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات واإلدارة 

  ة الداخلية فى مملكة البحرينالعامة للمناطق األمنية بوزار

  
 بحث الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير

 فى العلوم اإلدارية
  
  إعداد

  خالد محمد أحمد الوزان
 )٤٢٣٠٣١٥(الرقم الجامعي 

 
  
  

  إشراف
  محمد سيد حمزاوي. د.أ

)م٢٠٠٦(هـ ١٤٢٧الرياض   

املناخ التنظيمي 
وعالقته بااللتزام 

 التنظيمي
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אאWالمناخ التنظيمي وعالقته بااللتزام التنظيمي  

يب والحراسات واإلدارة العامة للمناطق األمنية دراسة مسحية مقارنة على الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدر
K مملكة البحرينيبوزارة الداخلية ف 

אאWخالد محمد أحمد الوزان.  

א:  محمد حمزاوي/ األستاذ الدكتور. 
 

אW 
  .مشرفاً ومقرراً     محمد حمزاوياألستاذ الدكتور .
 .ـواً                       عضـــ   بن خضير الكبيسيعامرر األستاذ الدكتو .
 .عضــــواً    خالد أبو بشيتور  ــالدكتـ .

     
אWL٤L١٤٢٧FאאLL٢٠٠٦EK 

 
אW  االلتـزام  و المناخ التنظيمـي  لقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث أن هناك عالقة وثيقة بين

فالمناخ التنظيمي  يعتبر من أهم المتغيرات التنظيمية لنجاح المنظمات نظراً ألثره المباشر على مـستوى            ،   مييالتنظ
ومن هنا حرص الباحـث     . ومن ثم على مستوى سلوكهم وأدائهم    ووالئهم والتزامهم التنظيمي             ،  ورضا العاملين   

بـوزارة  دارة العامة للتدريب والحراسات واإلدارة العامة للمناطق األمنية         على دراسة المناخ التنظيمي السائد في اإل      
  .في هاتين اإلدارتينمي يااللتزام التنظوعالقته ببهدف معرفة المناخ التنظيمي السائد الداخلية في مملكة البحرين 

 
אאW  بالمناخ التنظيمي وأثر المناخ التنظيمي اإليجـابي       الدراسة أهميتها من االهتمام المتزايد      استمدت

 تحقيق أهـدافها التـي      لدى األفراد العاملين في المنظمات مما يسهل مهمتها في          ع مستوى االلتزام التنظيمي     ففي ر 
اإلدارة العامة    من للمناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي في كل      ة سابق دراسة إلى عدم وجود     أنشئت من أجلها،  إضافة    

لذا جاءت هـذه الدراسـة   . . مملكة البحرينيللتدريب والحراسات واإلدارة العامة للمناطق األمنية بوزارة الداخلية ف    
، وتقديم التوصيات التي يأمـل       اإلدارتين   ومستوى االلتزام التنظيمي  في هاتين     الوقوف على طبيعة المناخ     من أجل   

لـدى   مستوى االلتزام التنظيم  من أجل رفع تحسين طبيعة المناخ التنظيمي بهاتين اإلدارتين    الباحث أن تساعد على     



 

 
 Wאא:أهداف البحث

اإلدارة العامـة للتـدريب والحراسـات     طبيعة المناخ التنظيمي ومستوى االلتزام التنظيمي في       التعرف على  -
 .فيها وجهة نظر العاملين  وذلك من مملكة البحرينيواإلدارة العامة للمناطق األمنية بوزارة الداخلية ف

ومحاولة  تقديم التوصيات  التي يأمل الباحث  أن تـسهم             المناخ التنظيمي    الكشف عن المعوقات التي تواجه     -
دريبيـة فـي هـذه        كفاءة العملية الت   وتحسين المناخ التنظيمي    في الحد من هذه المعوقات وبالتالي تسهم في         

 .المعاهد األمنية

   :لبحثتساؤالت ا
ما لعالقـة بـين       التالي الرئيسي يحاول الباحث من خالل هذه الدراسة الوصول إلى إجابات على التساؤل             سوف

التنظيمي في كل من اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، واإلدارة العامة للمناطق األمنية            المناخ التنظيمي وااللتزام    

  :  ما ينبثق عنه التساؤالت التالية وهو؟ في وزارة الداخلية بمملكة البحرين
  ".مناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات ؟ ما طبيعة المناخ التنظيمي في كل من اإلدارة العامة لل -

  ".في كل من اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات ؟التنظيمي ما مستوى االلتزام  -

ـ                 - ة هل توجد فروق في اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي بين أفراد الدراس

  ؟اإلدارة العامة للتدريب والحراسة والعاملين في  في اإلدارة العامة للمناطق األمنيةالعاملين

بعض المتغيـرات   باختالف   التنظيمي اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي وااللتزام          هل تختلف  -

لة االجتماعية، المستوى التعليمي، وسنوات     الرتبة العسكرية، الوظيفة، العمر، الدخل، الحا      (: التالية الديموغرافية

  فراد الدراسة العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات؟أل) الخدمة

، تم حساب معامل االرتباط الخطي سبيرمان بـين         المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي   ما هي العالقة بين طبيعة       -

 مناخ التنظيمي وااللتزام التنظيميأبعاد طبيعة ال

في اإلدارة العامة    تحديد العالقة بين المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي        لكي يتمكن الباحث من      :منهج البحث 

كمـا تـم   .  فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  ".للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات ؟     

 بالمنهج الوصفي الوثائقي القـائم      ، كما استعان الباحث   وب المسحي الشامل وذلك لقلة مجتمع البحث        استخدام اٍألسل 

  .على جمع وتحليل ما كتب عن الموضوع من كتب  وأبحاث ودراسات لبناء الخلفية النظرية للدراسة
امـة للتـدريب والحراسـات     بينت نتائج الدراسة في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة الع          : أهم النتائج 

W 
وجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً بين متغير طبيعة المناخ التنظيمي ككل وااللتزام التنظيمي، وذلك عند مستوى                 -

   . مما يشير إلى وجود عالقة طردية بين محاور المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي%). ١(معنوية أقل من 

 عال لدى الضباط الذين يرون أن طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة التي يعملـون               أن مستوى االلتزام التنظيمي    -

للمنـاطق   رغم وجود اختالف في طبيعة المناخ ومستوى االلتزام بين اإلدارتين لصالح اإلدارة العامة               بها مالئم 

يؤدي وهذا بدوره    لتنظيمين المناخ التنظيمي يؤدي إلى زيادة الوالء وااللتزام ا        يمما يؤكد على أن تحس    . األمنية

 . لدى العاملينألداءإلى ارتفاع مستوى ا
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Thesis Problem 
Many studies and papers assert that a close relationship exists between organizational 
environment and organizational commitment.  Organizational environment is seen as a most 
important variant for the success of organizations, due to its direct effect on the level and 
satisfaction of workers, and subsequently on their behavior, performance level, loyalty, and 
organizational commitment.  The researcher, therefore, focuses on studying the organizational 
environment at the General Administration of Training and Guarding Duties and the General 
Administration of Security Precincts at the Ministry of Interior, Kingdom of Bahrain, with the 
purpose of determining the nature of the current organizational environment and its relation to 
organizational commitment in these two administrations. 

 
Significance of the Study 
The study derives its significance from the rising interest in organizational environment and in 
the influence of a positive organizational environment in reaching a higher level of organization-
al commitment among organizational staff members, which facilitates the organizations’ 
endeavor to meet the purposes for which they have been established.  Moreover, no previous 
study has been made of organizational environment and organizational commitment at the 
General Administration of Training and Guarding Duties and the General Administration of 
Security Precincts at the Ministry of Interior, Kingdom of Bahrain.  Therefore, this study aims 
at determining the nature of the environment and the level of organizational commitment in 
these two administrations, in order to raise the level of organizational commitment among staff 
members.  



 

Research Objectives  
This study aims at 
− determining the nature of organizational environment and the level of organizational commitment at 

the General Administration of Training and Guarding Duties and the General Administration of 
Security Precincts at the Ministry of Interior, Kingdom of Bahrain from the perspective of their staff 
members; and 

− identifying the obstacles facing the organizational environment, with an attempt to offer 
recommendations, which the researcher hopes to contribute in limiting these obstacles and, 
consequently, contribute to the improvement of organizational environment and of the training 

process efficiency in these security establishments.  
 
Research Questions  
The researcher will attempt, through this study, to arrive at answers to the 
following main question: What is the relationship between organizational environment and organiza-
tional commitment in each of the General Administration of Training and Guarding Duties and the General 
Administration of Security Precincts at the Ministry of Interior, Kingdom of Bahrain?  The attempt to find 
answers leads, in turn, to the following questions: 
− What is the nature of the organizational environment at each of the General Administration of 

Training and Guarding Duties and the General Administration of Security Precincts? 
− What is the level of organizational commitment at each of the General Administration of Training 

and Guarding Duties and the General Administration of Security Precincts? 
− Are there any differences as regards the organizational environment and organizational commitment 

among study subjects working at the General Administration of Training and Guarding Duties and 
those working at the General Administration of Security Precincts? 

− Do the attitudes of study subjects in the General Administration of Training and Guarding Duties and 
those working at the General Administration of Security Precincts concerning organizational 
environment and organizational commitment change with the change in the following demographic 
variables: military rank, job, age, income, marital status, educational level, and years of service? 

− What is the relationship between the nature of organizational environment and organizational 
commitment?  The Spearman correlation coefficient between the nature of organizational 
environment and organizational commitment is figured out.  

 
Research Methodology 
In order to be able to determine the relationship between organizational environment and organizational 
commitment in the General Administration of Training and Guarding Duties and those working at the 
General Administration of Security Precincts, the researcher employed the comprehensive survey 
technique, taking into consideration the small size of the research community.  He also used the 
documentary descriptive method based on collecting and analyzing the literature dealing with this subject, 
including books, papers, and studies, in order to build a theoretical background for the study. .  
 
Major Findings  
The outcome of the study conducted in the General Administration of Training and Guarding Duties and 
the General Administration of Security Precincts has shown that 
− a statistically significant correlation does exist between the variable of the nature of the organizational 

environment as a whole and organizational commitment, and 
− the level of organizational commitment is high among officers who find the nature of the 

organizational environment in the administration they work in appropriate, in spite of differences in 
environment nature and commitment level between the two administrations to the advantage of 
General Administration of Security Precincts.  This confirms that an improvement in the 
organizational environment leads to greater loyalty and organizational commitment, which in turn 
leads to a higher level of worker performance. 

.  



  
  
  
  
  

 داءــــــــــــــإه
  
  

  .انبيــــ بجفـــقن وــإلى آل م
  

  .إلى آل من ساعدني وشجعني
  

  . إلى والدي ووالدتي حبـــًا وإعـــــزازًا
   

   إلى زوجتي وأبنائي وبناتـــي مـــــودة ووفـــــــــاء
  

  احترامـاديرًا وـإلى إخوتي وأخواتي تق
  
  

 ثـــاحــ     الب                 



أ  

  سم اهللا الرحمن الرحيمب

  

  

  
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى             

  . جمعين أما بعدأآله وصحبه 
  

أشكر اهللا العلي القدير أوالً وآخراً على توفيقه بإتمام هذه الرسالة ، فهو عز وجـل                فإنني  
ال يشكر اهللا من ال     "نطالقاً من قولـه عليه الصالة والسالم       وا .أحق بالشكر والثناء وأولى بهما      

محمد بن خليفة آل خليفـة      /  الشيخ   يلصاحب المعال فإنني أتوجه بالشكر والتقدير     " يشكر الناس 
فجزاه اهللا عني خير الجـزاء      وزير الداخلية السابق على تفضله بالموافقة على استكمال دراستي          

  . ه سميع مجيبوجعل ذلك في موازين حسناته إن
  

 راشد بن عبـد اهللا آل       / لصاحب السعادة الفريق معالي الشيخ     نكما أتقدم بالشكر والعرفا   
  . خليفة وزير الداخلية لما يقدمه من رعاية متواصلة للضباط في كافة مجاالت العمل

  
الشيخ دعيج آل خليفة وكيل وزارة الداخلية وسعادة        /  كذلك لسعادة اللواء   والشكر موصول 

 عبد اللطيف الزياني رئيس األمن العام لجهدهما المتميز في العمل على راحـة ورفـع                /واءالل
  . كفاءتهم للضباط

  
األستاذ الـدكتور   وجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي  رئيس جامعة نايف العربية           تكما أ 

ـ   األمني   حرصه الدائم لتطوير هذا الصرح العلمي     عبد العزيز بن صقر الغامدي ل      ذي الشامخ ال
  .  العلم وروادهطالببفضل اهللا ثم بفضل جهوده أصبح محط أنظار 

  
األسـتاذ الـدكتور عبـد      كلية الدراسات العليا    وجه بخالص الشكر والتقدير لسعادة عميد       تكما أ 

وسعادة أمين الكلية .  الشهراني  بن علي   اللواء الدكتور سعد   وكيل الكلية وسعادة  . العاطي الصياد 
  .ل كثيرة على الدارسين في هذه الكلية امن أفض  على مالهماألستاذ محمد الصغير

  
أتوجه بوافر الشكر والتقدير لألساتذة الكرام في جامعة نايف العربيـة بـشكل عـام               و

رئيس قـسم العلـوم     أخص بالشكر   وأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم اإلدارية بشكل خاص و        

  شكر و تقدير



ب  

 بن خضير الكبيسسي على ما يبذلونه مـن جهـود           رعاماألستاذ الدكتور   سعادة  اإلدارية بالكلية   
  .مشكورة في خدمة الطالب وتشجيعهم  للبحث العلمي وتسهيل المهام األكاديمية واإلدارية لهم

  
أسـتاذ اإلدارة   محمد حمزاوي   لدكتور  األستاذ  الشكر والتقدير لسعادة ا   بخالص  وأتوجه  

 ثـم بفـضل جهـده المتواصـل         على هذه الرسالة ، حيث بفضل اهللا      العلمي  المشرف  العامة و 
تم إنجاز هذا العمل فله مني الوفاء وخالص        وتوجيهاته السديدة ورحابة صدره أثناء فترة البحث        

  .التقدير 
  

األسـتاذ  سـعادة   ألعضاء لجنة المناقشة الموقرين      والتقدير   الشكر   بخالص     أتوجهكما  
 خالد أبو بشيت  الدكتور  األستاذ  ة  وسعاد. أستاذ اإلدارة العامة    عامر بن خضير الكبيسي     الدكتور  

وأعبائهما األكاديمية  رغم كثرة مشاغلهما    والحكم عليها   الرسالة  هذه  على تفضلهما بقبول مناقشة     
  . إنه سميع مجيب ر الصحة والعافية وهما موفيسائال اهللا عز وجل أن يديم علواإلدارية ، 
  

ا بتحكيم استبانة هـذه الرسـالة       كما أتقدم بخالص الشكر إلى جميع األساتذة اللذين قامو        
على ما بذلوه من نصح وتوجيه فجزاهم       بشكل خاص    عمار بوحوش بشكل عام وسعادة الدكتور     

  .اهللا عني خير الجزاء
  

 يزالون وما اخوتي وزوجتي وأبنائي الذين كانوكما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إل
  . عونا ونبراساً ودافعاً لي في مسيرة حياتي

   
مل في إخراج هذا الع   قدم لي العون والمساعدة     في الختام أتقدم بالشكر الجزيل لكل من        و

ـ  ن عبد ب خاصاَ بالشكر كل من سعادة الدكتور منصور          النور األكاديمي إلى   المعـشوق   زالعزي
 اهللا الجميع خيـر     ى على ماقدموه لي من عون ومساعدة فجز        صالح بن محمد النويجم    واألستاذ

   .آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين و. في موازين حسناتهم سميع مجيب الجزاء وجعل ذلك
  
  
  

  الباحث  
  خالد محمد الوزان  



ز 

א 
 

א 
א

    إهداء
 أ    الشكر والتقدير
  ج  ملخص الرسالة

 ز المحتويات
 ط الجداولقائمة 
 ن  األشكالقائمة 
     مدخل الدراسة :  األول الفصل

 ٢      المقدمة ١/١
 ٣      مشكلة الدراسة ١/٢
 ٤      الدراسةتساؤالت ١/٣
 ٥     الدراسةأهداف ١/٤
 ٦    الدراسةأهمية  ١/٥
 ٧  الدراسةمصطلحات ١/٦

     . النظري والدراسات السابقةاإلطار:  الثانيالفصل
 ١٠ المناخ التنظيمي٢/١
  ١٠  تعريف المناخ التنظيمي ٢/١/١
 ١٢  أنواع وتصنيفات المناخ التنظيمي ٢/١/٢
 ١٤  أهمية المناخ التنظيمي ومنافع دراسته ٢/١/٣
  ١٦   غير المالئم مخاطر المناخ التنظيمي٢/١/٤
 ١٧  أبعاد المناخ التنظيمي وعناصره ٢/١/٥
  ٢١   عناصر المناخ التنظيمي٢/١/٦
 ٢٣  طرق قياس المناخ التنظيمي ٢/١/٧
  ٢٥   العوامل المؤثرة في تكوين خصائص المناخ التنظيمي٢/١/٨
  ٢٨   تحليل دور المناخ التنظيمي٢/١/٩
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  مقدمة الدراسة: ١/١

إن التطورات المتالحقة التي  يشهدها عالم اليوم في  كـل المجـاالت، ومـا                
ذه التطورات من تغيرات متصارعة في  كافة نظم الحياة قد استلزمت بشكل             أفرزته ه 

 أن  الطبيعيمباشر حدوث تطور في  العلوم والمعارف الطبيعية واإلنسانية، وكان من            
 واضح مـن هـذا التطـور        رعلم اإلدارة، باعتباره أحد العلوم اإلنسانية، أن يناله قد        

  .)٢٥، ص ٢٠٠٣أبو بكر، (والتطوير 
  

 عملية التطوير والتطـور فـي  علـم اإلدارة تؤكـد             وتناميستمرارية  ومع ا 
 ألداء جميع الوظـائف،     األساسالدراسات على أن العنصر البشرى يبقى هو المحرك         

حيث تتوقف كفاءة وفعالية أداء المنظمة على فعالية هذا العنصر، األمر الذي يتطلـب              
 وبين المنظمة التي  يعمـل بهـا،         تنميته والحفاظ عليه وتحقيق التكامل والتوازن بينه      

بحيث يتحقق الرضا والوالء بصفة دائمة لجهة عمله، إذ أن كفاءة العاملين ووالءهـم              
لمنظماتهم وتنامي الطاقات اإلبداعية لديهم من العوامل الرئيـسية إلنجـاز أهـداف             

  ).٤٠، ص٢٠٠٣أبو بكر، . (المنظمات بشكل متكامل
  

هتمام واضح فـي  اآلونـة األخيـرة،         ومن بين الموضوعات التي  حظيت با      
 يشير إلى مجموعة الخصائص الداخليـة للمنظمـة         والذي  موضوع المناخ التنظيمي    

الناتجة عن تفاعل اإلجراءات واألساليب والنظم والقيم السائدة في المنظمات وكـذلك            
مجموعة االتصاالت والتفاعالت بين الموظفين أنفسهم من جهة وبين اإلدارة من جهة            

ى وغيرها من الجوانب التنظيمية واإلدارية التي يتفاعل معها أفراد المنظمة بمـا             أخر
يكون إدراكاتهم واتجاهاتهم ويحدد سلوكهم الرامي في مجمله لتحقيق أهداف المنظمة           

  ).٢٤ ص ،١٩٨٧، عبد القادر(
  
تؤكد الدراسات والبحوث على أن المناخ التنظيمي  يعد أحد أهـم محـددات              و 

ات على تحقيق أهدافها لما له من تأثير عميق فـي  تكـوين إدراكـات                قدرة المنظم 
 داخل المنظمة، ومـن   ي واإلدار يواتجاهات العاملين بها وفي  تشكيل سلوكهم الوظيف       

ثم في  بناء قدرة المنظمة على استخدام إمكانياتها ومواردها المادية والفنية والبـشرية       
كما تؤكد هذه الدراسات والبحوث علـى أن        . ووالمالية لتحقيق البقاء واالستقرار والنم    

ـ                يأهم ما يواجه المنظمات المعاصرة من تحديات تتمثل في بناء وتنمية مناخ تنظيم



  ٣

يعمق االلتزام التنظيمي  وينمي مهارات اإلبداع واالبتكار لدى العـاملين فـي  هـذه      
  . )٤١ص  .م٢٠٠٣أبو بكر، ( المنظمات المعاصرة 

  
 تزايداً واضحاً في  االهتمـام       الماضينات من القرن    قد شهدت مرحلة الستي   لو

بدراسة المناخ التنظيمي ، إذ تؤكد الدراسات في  هذا المجال على أهمية هذا المناخ،               
له من تأثير في  اسـتقرار التنظـيم          وعلى أنه يستحق الدراسة كفكرة قائمة بذاتها لما       

لمختلفة من ناحيـة، وتـأثيره      واستمراره من خالل تأثيره الفعال في  جوانب التنظيم ا         
ومن ثم فإن مخرجات المنظمة ترتبط بالمنـاخ        . على سلوك األفراد من ناحية أخرى     

فاألفراد وما يحملونه من قيم وأفكار وعادات سلوكية ومـا          . السائد فيها سلباً أو إيجاباً    
األفراد بتعـارفهم   ويتعلق بهم من تشريعات ولوائح يعدون من أهم مدخالت المنظمة،           

 التي تحدث داخل التحوليةوانتظامهم وتفاعلهم وتأثيرهم يعتبرون األساس في العمليات     
  ).٩٠، ص ١٩٨٦النمر، وحمزاوى، (المنظمة 
  

ومن هنا حرص الباحث على دراسة المناخ التنظيمي السائد في اإلدارة العامة            
التنظيمـي  للتدريب والحراسات واإلدارة العامة للمناطق األمنية بهدف معرفة المناخ          

  .مي في المنظمةيااللتزام التنظوعالقته بالسائد 
  

  : مشكلة الدارسة :١/٢
أكدت العديد من الدراسات والبحوث التي أجريت حـول المنـاخ التنظيمـي              

له  أنه أحد أهم المتغيرات التنظيمية لنجاح المنظمات والمؤسسات لما        ) البيئة الداخلية (
 المخططة بكفاءة وفاعلية، مما يوضـح أهميـة         كبير في  تحقيق األهداف    المن األثر   

التعرف على طبيعة وماهية المناخ السائد بأبعاده المختلفة في  أية منظمـة عامـة أو                
خاصة، وذلك من أجل تبني سياسات من شأنها تعزيز النواحي اإليجابيـة وتـصويب              

هـم   السلبية واالرتقاء بالصحة النفسية للعاملين فيهـا ورفـع مـستوى روح            يالنواح
المعنوية مما ينعكس إيجاباً على سلوك وأداء أعضاء المنظمة ومن ثم تنمية قـدرتها              

الـصيدالنى  (على تحقيق أهدافها وإشباع الحاجات أو الرغبات الفرديـة والجماعيـة            
  ).٣٧هـ ص ١٤٢١

  
وقد اتضح للباحث من خالل اإلطالع على عدد من الدراسات والبحوث التـي             

 أنه يحدد إلى درجة كبيرة مستوى ورضـا العـاملين           ،يأجريت على المناخ التنظيم   
  . لهم مستوى السلوك واألداءووالتزامهم ووالئهم التنظيمي 



  ٤

  
وتضيف الدراسات والبحوث أن االلتزام التنظيمي يؤثر بوضوح على كفـاءة           
وفاعلية المنظمات في الحاضر، حيث يجنبهـا التكـاليف االقتـصادية واالجتماعيـة             

 الدراسـات والبحـوث أن      واقعفقد اتضح من    . ى الفرد والجماعة  والنفسية على مستو  
 الذي حققته عدد من الدول مثل ألمانيا واليابان يعود إلى قوة العمالة             االقتصاديالنمو  
من نجاح المنظمات اليابانية يعود إلى االلتـزام وأن         % ٩٠ ، حيث تبين أن      لتزمةالم
  ). ١٠٣ ص ،١٩٩٦الطجم، (المتبقية تعود إلى المواهب % ١٠

  
وحسب حدود علم الباحث أنه ال توجد دراسات سابقة على ماهيـة وطبيعـة              
المناخ السائد في اإلدارات العامة وعالقته بااللتزام التنظيمي بوزارة الداخلية بمملكـة            

  .وبناء عليه فإن مشكلة البحث تتمثل في وجود عدد من المؤشرات األولية. البحرين
  

 إتـضح . العية وعلى ضوء المحاور العملية للباحث     بناء على الدراسة االستط   
 اللتـزام وجود مجاالت متعددة لتطوير المناخ التنظيمي  لبيئة العمل ولتنمية سـلوك ا            

لدى العاملين بما يحقق أهداف المنظمة، بما يبرر ضرورة التعـرف علـى المنـاخ               
عامـة للتـدريب    التنظيمي  السائد وعالقته بااللتزام التنظيمي في كل من اإلدارتين ال          

  . والحراسات، والمناطق األمنية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين 
  

  :تساؤالت الدراسة : ١/٣
سوف يحاول الباحث من خالل هذه الدراسة الوصول إلى إجابـات علـى التـساؤل                

عامة التنظيمي في كل من اإلدارة ال     ما العالقة بين المناخ التنظيمي وااللتزام       : الرئيس التالي 
  للتدريب والحراسات، واإلدارة العامة للمناطق األمنية في وزارة الداخلية بمملكة البحرين؟

  
  :وسيقوم الباحث بتناول هذا التساؤل العام من خالل التساؤالت الفرعية اآلتية

ما طبيعة المناخ التنظيمي في كل من اإلدارة العامة للمنـاطق األمنيـة             "   :السؤال األول

  ".عامة للتدريب والحراسات ؟واإلدارة ال

ما مستوى االلتزام التنظيمي في كل من اإلدارة العامة للمناطق األمنيـة            "   :السؤال الثاني

  ".واإلدارة العامة للتدريب والحراسات ؟



  ٥

هل توجد فروق في اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمـي              :السؤال الثالث

 اإلدارة العامـة للمنـاطق       الدراسة العـاملين   وااللتزام التنظيمي بين أفراد   

  ؟اإلدارة العامة للتدريب والحراسة والعاملين في األمنية

 اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي وااللتـزام          هل تختلف   :السؤال الرابع

الرتبة العسكرية،   (: التالية الديموغرافيةبعض المتغيرات   باختالف  الطبيعي  

العمر، الدخل، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمـي، وسـنوات     الوظيفة،  

فراد الدراسة العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة         أل) الخدمة

  العامة للتدريب والحراسات؟

 مـن وجهـة    المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي   ما هي طبيعة العالقة بين       :السؤال الخامس
  .نظر المبحوثين

  
  : أهداف الدراسة : ١/٤
  

  :الدراسة إلى ما يليهذه تهدف 
التعرف على طبيعة المناخ التنظيمي  السائد في كل من اإلدارة العامة للتـدريب                .١

 .اإلدارة العامة للمناطق األمنيةووالحراسات، 
كل  وااللتزام التنظيمي في  المناخ التنظيمي   بين  على نوع العالقة السائدة     التعرف    .٢

فـي  اإلدارة العامة للمنـاطق األمنيـة       و إلدارة العامة للتدريب والحراسات   امن  
 .وزارة الداخلية بمملكة البحرين؟

معرفة  الفروق ذات الداللة إحصائية بين المناخ التنظيم السائد فـي اإلدارتـين                .٣
في كل من اإلدارة العامة للتدريب والحراسات  وااللتزام التنظيمي لدي المبحوثين     

 .رة العامة للمناطق األمنيةواإلدا
التعرف على أثر المتغيرات الشخصية في كال اإلدارتين علـى  العالقـة بـين                 .٤

 .المناخ التنظيم و االلتزام التنظيمي 



  ٦

النواحي اإليجابية في  أبعاد المناخ التنظيمي في كل من اإلدارة التعرف على   .٥
ق األمنية، لتدعيمها وترسيخها، العامة للتدريب والحراسات، اإلدارة العامة للمناط

   .لحد منها وتالفيهاالسعي لوالتعرف على النواحي السلبية و
  
  :أهمية الدراسة : ١/٥

تتضح أهمية دراسة المناخ التنظيمي في  المنظمات مجال الدراسة لما له مـن              
أثر كبير على تنمية السلوك اإليجابي لدى األفراد وبالتالي على الـسلوك التنظيمـي               

منظمة، كما تكمن أهمية دراسة المناخ التنظيمي  لدوره في  تحديد مستوى الفعاليات              لل
التنظيمية وتأثيره بشكل واضح على االلتزام التنظيمي  والرضـا وإنتاجيـة األفـراد              

  .وبالتالي على نجاح المنظمات وقدرتها على االستمرار والتطور
  

وعالقتـه بمـستوى ودرجـة    إن معرفة المناخ التنظيمي  السائد في  المنظمة          
االلتزام التنظيمي  للعاملين يتيح لإلدارة العليا فرصـة التعـرف علـى انطباعـات               
واتجاهات العاملين وإمكانية إصدار أحكام تقويمية لرفع كفاءة وفاعلية العمل ومن ثـم        

  .تحقيق األهداف المنشودة
  

 تعالجـه   وبشكل عام، فإن أهمية هذه الدراسة تنبع من خالل الموضوع الـذي           
  :واألهداف التي تحاول تحقيقها ويمكن إبرازها كما يلي

  
   : للدراسةعلميةاألهمية ال : ١/٥/١

لتعرف على ماهية المناخ التنظيمي وخصائصه ومحدداته وتحليل عالقتـه          إن ا 
بااللتزام التنظيمي  يسهم في  إثراء المعرفة العلمية لدى المسئولين فـي  المنظمـات                

لف مستوياتهم ويزودهم بمقومـات تحليـل وتـشخيص المنـاخ           مجال الدراسة بمخت  
التنظيمي لتقوية االيجابيات وتالفي السلبيات وحل المشاكل وذلـك لـضمان تحقيـق             

  .أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلية
  

كما أن هذه الرسالة، حسب علم الباحث، تعد أول الدراسات في  هذا المجـال               
  .   سهم بإثراء البحوث بمكتبة الوزارةبوزارة الداخلية بمملكة البحرين مما ي

  



  ٧

  األهمية العملية للدراسة:  ١/٥/٢
ستعطي هذه الدراسة، إن شاء اهللا تعالى، تقويماً عمليـاً عـن نـوع              
وطبيعة المناخ التنظيمي العملي السائد باإلدارتين قيد الدراسـة وعالقتـه           

و متغيرات  بمستوى ودرجة االلتزام التنظيمي لدى الضباط العاملين بهما نح        
المناخ السائد، مما يسهم في  االرتقاء بالعمل األمنـي وتحقيـق األهـداف              

  .المنشودة منه والمخطط لها مسبقاً
  

  :مصطلحات الدراسة: ١/٦

  
  :يالمناخ التنظيم ١/٦/١

 العمـل   بيئـة  مجموعة من الخصائص التي تميز    التنظيمي بأنه   المناخ  يعرف   
  ).٢٤٩، ص٢٠٠٣الطجم، السواط، (مات الداخلية للمنظمة عن غيرها من المنظ

  
 خصائص البيئة إجماليهو  إجرائيا فيعرف الباحث ، المناخ التنظيمي بأنه أما 

 عن محصلة تفاعل أهداف المنظمة والنظم والقوانين والناتجة –الداخلية للمنظمة 
 وتكون مدركة بواسطة األفراد العاملين –واإلجراءات والسياسات المطبقة فيها 

 العمل بما فيعلى سلوكهم وأدائهم ) ضمنيعلني أو (نظمة وتؤثر بشكل واضح بالم
  .يؤدى فى النهاية إلى تحديد قدرة هؤالء األفراد على تحقيق أهداف المنظمة

  
  : االلتزام التنظيمي : ١/٦/٢

الرغبة التي يبديها الفرد للتفاعل االجتماعي من       " يعرف االلتزام التنظيمي بأنه     
ويمكن القـول بـأن عمليـة       . نظمة بالحيوية والنشاط ومنحها الوالء      أجل تزويد الم  

االلتزام التنظيمي ما هو إال عملية اإليمان بأهداف المنظمة وقيمها والعمـل بأقـصى              
خضير ، نعمه عبـاس وأخـرون ،        (  "طاقة لتحقيق تلك األهداف وتجسيد تلك القيم        

  ).٧٧، ص١٩٩٦
   

العـاملين  اقتنـاع    مـدى    م التنظيمي بأنه    إجرائيا فيعرف الباحث ، االلتزا    أما  
ـ    ونوقيمها وأهدافها إلى الدرجة التي تجعله يتوافق      بإداراتهم    فيهـا   وندمج معهـا وين
 المطلوبـة   المجهودات إلى بذل    م مما يدفعه  .ها جزء أساسي ومؤثر  في     م أنه ونويشعر

 إضافية تطوعيـه مـن      مجهودات لبذل   م العادي فضال عن استعداده    مفي مجال عمله  
  . وتقدمها ورفاهيتهااإلدارة  شأنها إنجاح 



 ٨

  

  

 

  الثانيالفصل 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
   المناخ التنظيمي٢/١

   اإللتزام التنظيمي٢/٢

   الدراسات السابقة والتعقيب عليها٢/٣

   نبذة عن وزارة الداخلية في مملكة البحرين٢/٤



 ٩

   :المقدمة

 في ظل التغيرات المتالحقة والتطورات المتسارعة لهذا العصر، تلك التي تحتم على 

المنظمات أن تسلك الطرق العلمية والواضحة لتحقيق األهداف، تتضح أهمية األفراد فى أية 

 العامل الرئيسي بها والذين يلقى على عاتقهم مهمة تحقيق هذه نمنظمة فهم الذين يمثلو

الذي واألهداف، لذا كان من الضروري التعمق في دراسة المناخ السائد فى هذه المنظمات 

 األفراد على التواصل واإلبداع إلنجاز وأداء األعمال المختلفة التي من شأنها يؤثر على قدرة

  .وذلك بهدف معرفة مدى عالقته باإللتزام التنظيمي.تحقيق أهداف المنظمات وبالتالي نجاحها

  

أهميته وأبعاده وطرق المناخ التنظيمى وفصل تعريف  الباحث في هذا ال سيتناولو

يه ، ومداخل دراسته كما سيتناول كذلك مفهوم االلتزام التنظيمي، قياسة والعوامل المؤثرة ف

أهميته، أبعاده، مراحله، طرق قياسه، العوامل المؤثرة فيه، مداخل دراسته، والنتائج المترتبة 

  .عليه



 ١٠

  :المناخ التنظيمي ٢/١

  تعريف المناخ التنظيمي  :٢/١/١

ث بأن المفكرين وعلماء اإلدارة عند التمعن في مفهوم المناخ التنظيمى، يالحظ أي باح

قد اختلفوا في التوصل إلى مفهوم واحد للمناخ التنظيمى، والسبب في ذلك هو اختالف 

توجهاتهم والمجال الذي يبحثون فيه، وانطالقا من هذه الحقيقة أراد الباحث قبل أن يعرض 

يع فى أهم المفهوم الذي أعتمده في هذا البحث عن المناخ التنظيمى أن يخوض بشكل سر

المفاهيم المختلفة للمناخ التنظيمى لبعض الباحثين والمفكرين، حتى يمكن اإللمام بشكل جيد 

بخلفية هذه المفاهيم وأقربها إلى المفهوم الذي سيعتمده الباحث فى نطاق هذا البحث، وفي ما 

  :يلي بعض التعريفات الخاصة بالمناخ التنظيمي
  

الحصيلة لكل العوامل البيئية الداخلية كما يفسرها  "  الكبيسي المناخ التنظيمي أنهعرف

ويحللها العاملون فيها والتي تظهر تأثيراتها على سلوكهم وعلى معنوياتهم وبالتالي على 

  ).٦٣، ص١٩٩٨الكبيسي، " (أدائهم وإنتمائهم للمنظمة التى يعملون فيها 

لعاملين بالمنظمة ويالحظ على هذا التعريف أنه يعزى المناخ التنظيمي لتصورات ا

  .وتأثير هذه التصورات على معنوياتهم وسلوكهم وبالتالي إنتمائهم وأدائهم

  

قد عرفا المناخ ف )  Karasick & Pritchard (  كاراسـيك وبريتشاردأما

خصائص معينة لها سمة االستقرار النسبي في بيئة العمل فى "التنظيمي أنه عبارة عن 

كنتيجة لفلسفة اإلدارة العليا وممارستها باإلضافة إلى نظم المنظمة وتتشكل هذه الخصائص 

وسياسات العمل فى المنظمة، كما أنها تستخدم كأساس لتفسير القرارات بجانب توجيه األداء 

  ).٣٣٢، ص ٢٠٠٥الصيرفي، (وتحديد معدالته 

   

 ويالحظ من هذا التعريف للمناخ التنظيمى إشتماله على خصائص بيئة العمل التي تنتج

كانعكاس لفلسفة اإلدارة وممارستها ،  فضال عن النظم والسياسات المتبعة بالمنظمة، ويمثل 

  .إلخ.... أدائها كل ذلك األساس لتفسير القرارات الخاصة بالمنظمة وتوجيه

  



 ١١

جدول رقم         " R.Likert"  ليكرت يمكن النظر إلى المناخ التنظيمي من خالل دراسةو

اخ التنظيمى على أنه أحد العوامل السببية التي تؤدى إلى الوصول فإنه ينظر للمن ) ١( 

وفي رأيه هناك . لألهداف التي تريد أن تحققها المنظمة مثل الكفاءة اإلنتاجية واألرباح

  - : عوامل وسيطة تساعد فى الوصول إلى تلك األهداف

  

   )١( جدول رقم 

   "R.Likert" ي عند العوامل السببية والوسطية والنهائية للمناخ التنظيم

 العوامل النهائية العوامل الوسيطة العوامل السببية

  هي  المدخالت

من وجهة نظر النظم 

وتشمل المناخ التنظيمى 

الذي يحدد مسار وكفاءة 

المنظمة فى الوصول إلى 

 أهدافها

  هي المخرجات

من وجهة نظر النظم وتعكس 

 أوضاع المنظمة الداخلية

ى قدرة هي العوامل التي تعكس مد

تحقيق أهدافها  المنظمة على

والوصول إلى النتائج التي تريد 

تحقيقها وتشمل مدى كفاءة وفاعلية 

 تحقيق هذه األهداف

  ).١٢٥م، ص١٩٩٦محارمة، (: المصدر

يعرف المناخ التنظيمى أو جو العمل فى المنظمة على " ٢٠٠٥أبو بكر " لكن الباحث 

ات داخل المنظمة وخارجها ، مما يجعل للمنظمة أنه نتاج التفاعل بين عديد من المتغير

شخصية معنوية ذات خصائص وسمات تميزها عن غيرها وذات تأثير عميق على إدراكات 

  ).٣٧م، ص ٢٠٠٥أبو بكر . (واتجاهات أعضاء المنظمة وسلوكهم الوظيفي واإلداري

  

اخ بعد استعراض وجهات نظر العديد من الباحثين حول التعاريف المناسبة للمن

التنظيمي، يرى الباحث أن التعريف المالئم للمناخ التنظيمى هو إجمالى خصائص البيئة 

 والناتجه عن محصلة تفاعل أهداف المنظمة والنظم والقوانين – الداخلية للمنظمة

 وتكون مدركة بواسطة األفراد العاملين بالمنظمة –واإلجراءات والسياسات المطبقة فيها 



 ١٢

على سلوكهم وأدائهم فى العمل بما يؤدى فى النهاية ) ني أو ضمنىعل(وتؤثر بشكل واضح 

  .إلى تحديد قدرة هؤالء األفراد على تحقيق أهداف المنظمة

  

  :من خالل هذا التعريف يتضح مايليو
  

  .أن المناخ التنظيمى هو خصائص البيئة الداخلية للمنظمة )١(

ين واإلجراءات هذه الخصائص تنتج من محصلة تفاعل األهداف والنظم والقوان )٢(

 . والسياسات المطبقة في المنظمة
 .هذه الخصائص تكون مدركة بواسطة األفراد العاملين بالمنظمة )٣(
تؤثر هذه الخصائص المدركة بشكل مباشر وغير مباشر على سلوك وأداء األفراد في  )٤(

العمل بالشكل الذي يؤدى في النهاية إلى قدرة هؤالء األفراد على تحقيق أهداف 

 .المنظمة
  

  أنواع وتصنيفات المناخ التنظيمي : ٢/١/٢

يالحظ أن المناخ التنظيمى ليس عبارة عن نمط ثابت أو وصفة واحدة صماء يمكن 

تطبيقها في أي ظروف وأي بيئة، حيث تؤدى االختالفات الطبيعية والبيئية وغيرها إلى 

التنظيمي قد تعدد اآلراء حول المناخ ، ومنظمةضرورة وجود مناخ تنظيمى مميز لكل 

  :فالبعض يميز بين مناخين أساسيين هما

 .المناخ  التنظيمي اإليجابي -
 .المناخ التنظيمي السلبي -
 

  :والبعض يميز بين

 .المناخ التنظيمي المعاون -
 .المناخ التنظيمي المعيق -
 

  :والبعض يميز بين

 .المناخ التنظيمي الصحي -
  . )٢٠، ص٢٠٠٤السكران، (المناخ التنظيمي المريض  -



 ١٣

) Litwin & Stringer" (سترينجر"و " ليتوين"افة إلى ذلك يوجد تصنيف آخر لـوباإلض

   :الذى يمكن تلخيصه فى ثالثة أنماط كما يلى
  

وهو الذي يعتمد بشكل كامل على استخدام السلطة الرسمية، والتي   : اخ التسلطىــالمن

تستخدم بشكل دائم ومستمر، وكل القرارات فيه تأتي من القمة، 

  .لفرد مصادرة وقراراته مقيدةفحرية ا

وهو يقوم على االتصاالت المباشرة، وتأكيد العالقات اإلنسانية  : المناخ الديمقراطى

والحرية فى العمل وحل المشكالت وتحقيق األهداف والتشجيع 

  .على المناقشة وتبادل الرأى والمشاركة فى اإلدارة

رة أهدافها بالتعاون مع مديرى وهو المناخ الذى تضع فيه اإلدا   :ازــاخ اإلنجـمن

المستويات الدنيا، كما تسمح فيه للموظفين التنفيذيين بوضع 

اإلجراءات الخاصة بوسائل تنفيذ العمل والحوافظ المناسبة له، 

إضافة إلى ذلك توفر للعاملين سبل التقدم المهنى، وتمدهم بصفة 

مستمرة بمعلومات عن أدائهم فى العمل من خالل 

  ).١٦ م،ص٢٠٠٢صغير، ال(التقارير
 

  

على ضوء طبيعة ونتاج التفاعل بين مكونات المناخ التنظيمي يمكن تصنيف المناخ و

أعضاء المنظمة للمناخ التنظيمي، حيث يمكن "التنظيمي حسب خصائصه من خالل إدراكات 

 وفيه يشعر Power - Motivated Climateأن يكون هناك المناخ التنظيمي المتسلط 

القرارات تتخذ بالمستويات العليا وما عليهم سوى التنفيذ، وهناك المناخ التنظيمي األفراد أن 

 وفيه يشعر األفراد بوجود عالقة زمالة وليست Affiliation Oriented Climateاألبوي 

 Achievementمجرد عالقات رسمية جافة، وهناك المناخ التنظيمي المدعم لإلنجاز 
Oriented Climateألفراد بأن اإلدارة تتيح فرصاً للمشاركة فى وضع  وفيه يشعر ا

- ١٦٣، ص٢٠٠٥أبو بكر،(األهداف وصنع القرارات بما يؤدى إلى توافر الحماس لإلنجاز

١٦٤.(  

  



 ١٤

والذي هو المناخ المشجع على التفكير المبدع و: المناخ التنظيمى االبتكارى وهناك 

دعم إتجاهاتهم اإليجابية نحو األفكار يزيد من دافعية األفراد للتفكير اإلبتكارى ويعين على 

الجديدة فى مقابل األنواع األخرى من المناخ بما تشتمل عليه من ظروف معوقة لإلبداع أو 

محبطة لدافعية الفرد المبدع أو تنطوى على تهديد صريح أو مستتر للنشاط 

  ).٢٠٣-٢٠٢م،ص ٢٠٠٣، شاهين.(اإلبداعى

  

لى أن لكل منظمة مجموعة من الصفات أو ونخلص مما سبق، إلى أنه يوجد اتفاق ع

الخصائص التى تميزها عن المنظمات األخرى، وأن مصطلح المناخ التنظيمى هو المؤشر 

العام الذي يعبر عن تلك المجموعة من الصفات أو الخصائص، وأن خصائص المناخ 

ة التنظيمى هو محصلة نهائية للتفاعل بين عدد من المتغيرات التى تحدد خصائص بيئ

المنظمة والتي بدورها تنعكس على إدراكات واتجاهات وسلوك األفراد، وأنه يمكن من خالل 

رؤية إستراتيجية إحداث التغيير فى خصائص المناخ التنظيمى من خالل التأثير فى 

  . خصائص تلك المتغيرات المحددة لها ، أو التغيير فى طبيعة التفاعل بين هذه المتغيرات

  

لب هو أن المناخ التنظيمى يقوم بدور الوسيط فى العالقة بين وأن االتجاه الغا

خصائص البيئة وطبيعة نشاط المنظمة وتنظيمها اإلدارى من ناحية، والنواتج السلوكية 

  .للعاملين بالمنظمة من ناحية أخرى

  

  أهمية المناخ التنظيمى ومنافع دراسته : ٢/١/٣
  

م بدراسة المناخ التنظيمى، وأجمعت لقد شهدت مرحلة الستينات بداية ظهور االهتما

الدراسات على أهمية المناخ التنظيمى حيث اعتبرته فكرة قائمة بذاتها وله تأثيره في استقرار 

واستمرار التنظيم، وذلك من خالل أثره فى جوانب التنظيم المختلفة من ناحية ومن خالل 

تأكد أن نجاح المنظمات فى وبذلك ي. تأثيره على سلوك األفراد التنظيمى، من ناحية أخرى

تحقيق أهدافها المخططة يرتبط الى حد كبير بالمناخ السائد داخل العمل ، وأن تأثيره فى 

تحقيق األهداف النهائية التى تصبو اليها أية منظمة يعد تأثيرا مباشرا ، و من ثم فإن عملية 



 ١٥

 هـ ، ٢٠٠٢، الحريول (ا تنفيذ المنظمة لمخرجاتها يرتبط بالمناخ السائد فيه سلبا أو إيجاب

  ).١٧ص
  

كما يؤكد واقع المنظمات أن خصائص مناخها التنظيمي إما يكون محفزاً ومدعماً 

للمفاهيم والتصورات والسلوكيات اإليجابية لدى أعضاء المنظمة مما يدفعهم لبذل أقصى 

 لتعضيد الجهود لتحقيق أهداف المنظمة ورسالتها وإما يكون مثبطاً لهم بما يقلل دافعيتهم

  .المنظمة في تحقيق أهدافها ورسالتها

  

لذلك كان من المهم دراسة وتوصيف المناخ التنظيمي، للتعرف على جو العمل 

ونوع وعمق تأثيره على أعضاء المنظمة، واالنتهاء إلى توصيف وتوثيق أدراكات 

ظمة وتصورات أعضاء المنظمة ومنهج التفكير لديهم بشأن نقاط القوة والضعف لدى المن

  . وإجراء اإلصالحات الالزمة حسب نتائج دراسة المناخ بالمنظمة

  

تشير الكتابات إلى أن غالبية المنظمات فى الفترات السابقة كانت تعمل فى ظروف و

بيئية تتصف باالستقرار، وأدى ذلك إلى أن المناخ التنظيمى اتجه ليكون ذا طابع تقييدى 

وانب التنظيمية بالجمود واالنغالق ويتزايد  وتتصف الجRestrictive Climateنسبياً 

 ١٩٨٦النمر، حمزاوى، . (االتجاه إلى االلتزام اإلجرائى بالهياكل واللوائح والقواعد النظامية

  .) ٩٢ص 

       

وتضيف كتابات عديدة أن غالبية المنظمات المعاصرة فى بيئة األعمال الحالية تعمل 

 والتعقيد المتزايد، بما يؤدى إلى ضرورة أن يكون فى ظل بيئة أكثر ديناميكية وتتسم بالتغير

المناخ التنظيمى أكثر انفتاحا ومرونة لتمكين أعضاء المنظمة من االستجابة الفعالة بما يحقق 

  .)هـ١٤٢٠العبادى،  (. رسالة المنظمة وأهدافه

  

محفزاً مدعماً للسلوك الوظيفى إما أن وتتفق هذه الكتابات على أن المناخ التنظيمى 

واإلدارى اإليجابى مما يدفعهم لبذل أقصى جهد لتحقيق رسالة المنظمة وأهدافها، وإما أن 

 لرسالة المنظمة وأهدافها، مساهمتهميكون مقيداً مثبطاً لألفراد يضعف دافعيتهم للعمل ويقلل 
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 م٢٠٠٢الحريول، (.مما يؤكد أهمية دراسة وتقويم المناخ التنظيمى للمنظمة بصورة دائمة

    .) ١٨ص 

  

  مخاطر المناخ التنظيمى غير المالئم  ٢/١/٤

تؤكد الكتابات على أنه فى حالة المناخ التنظيمى غير المالئم عادة ما ينعكس على 

السلوك الوظيفى واإلدارى غير المنضبط وعدم االكتراث بالواجبات والمسئوليات الوظيفية، 

يقابلها التزامات حقيقية، وتتعمق الرغبة فى توسيع نطاق الصالحيات والسلطات دون أن 

فضالً عن كون المناخ التنظيمى يصبح بيئة حقيقية للشائعات والسلوك الفضولي الذي يلحق 

  .)١٧ ص م٢٠٠٢الصغير،. (الضرر برسالة المنظمة وأهدافها

  

إلى مجاالت التعرف على خصائص المناخ التنظيمى واالسـتدالل         " أبو بكر "يشير  و

  .من المؤشرات منها ما يلىعلى تأثيراته من خالل عديد 

  .القيم والمعايير السائدة في المنظمة -

 .المفاهيم والتصورات والمعتقدات السائدة لدى أعضاء المنظمة -
 .مستوى الوضوح في العالقات التنظيمية واإلدارية داخل المنظمة -
 .درجة التوافق والتجانس والتآلف التنظيمى والوظيفى في المنظمة -
  .لمسئوليات والواجبات والتنسيق والترابط بينهمامستوى تحديد ووضوح ا -

 .أساليب وطرق التحفيز المادي والمعنوي الفردي والجماعي -
 .مستوى وطرق التعضيد والتحميس اإلداري ألعضاء المنظمة -
 .مستوى االستعداد للمبادأة والمخاطرة -
 .نوع ومستوى الصراعات التنظيمية داخل المنظمة -
 .ن أعضاء المنظمةمستوى التماسك والترابط بي -
  .الء واالنتماء لدى أعضاء المنظمةنوع ومستوى الو  -
 .نوع ومستوى الروح المعنوية لدى أعضاء المنظمة -
  .التوجه لدى أعضاء المنظمة بشأن مفهوم ومستويات الجودة -

  .درجة االستقاللية في التصرف إلنجاز األعمال حسب المواقف -



 ١٧

 .ضاء المنظمةمستوى الثقة واالحترام المتبادل بين أع -
  .االتجاه إلى االستقاللية أو العزلة واالنفرادية بين أفراد ووحدات المنظمة  -

  .نوع ومستوى التماسك التنظيمي والوظيفي والمهني داخل المنظمة -

مدى وضوح ومالءمة التوازن بين الجوانب الرسمية واالعتبارات االجتماعية غير   -

  .الرسمية ألعضاء المنظمة

داد لدى أعضاء المنظمة لاللتزام واالنضباط وفق ما تتطلبه أنظمة مستوى االستع -

  .ومصلحة العمل

  .مدى شيوع روح الفريق والعمل الجماعي لدى أعضاء المنظمة -

مستوى رضا أعضاء المنظمة عن العمل بالمنظمة وعن أنظمة اإلشراف بها  -

 .ومستويات األجور ونظم الترقية والحوافز
  .عن طبيعة العالقات الوظيفية داخل المنظمةمستوى رضا أعضاء المنظمة  -

مستوى إدراك أعضاء المنظمة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم من خالل تحقيق خطـط             -

  ).١٦٦-١٦٥، ص٢٠٠٥ ،أبو بكر. (وأهداف المنظمة

  

   بعاد المناخ التنظيمى وعناصرهأ ٢/١/٥

كوناتـه وتحـدد    اهتم الكثير من الباحثين بتحديد أبعاد المناخ التنظيمي والتي تمثل م          

  .  وفيما يلي عرضاً لهذه األبعاد من وجهة نظر بعض الباحثينخصائصه وصفاته

  

   :الهيكل التنظيمي •

هو األساس الذى تتشكل وفقا له أعمال المنظمة ، حيث يتم من خالل هـذا الهيكـل                 

ذا ويمكن في ه  . توزيع المهام والوظائف الموجودة بالمنظمة على األقسام واإلدارات المختلفة        

الصدد تقسيم العمل في المنظمة وفقا للتقسيم الرأسي للعمل حيث يتم تحديد الـشخص الـذى          

يكون له الحق فى اتخاذ القرار وتكون له سلطة توزيع العمل وتكليف األفـراد وإعطـائهم                

األوامر المختلفة التى من شأنها فى النهاية تحقيق أهداف المنظمة ، وهناك أيـضا التقـسيم                

ل حيث يتم فيه توزيع المهام واألعمال التى من المفترض أن تقوم بها المنظمـة               األفقى للعم 

على األقسام واإلدارات المختلفة المكونة للمنظمة ، بحيث يكون كل قسم مسئوالً عن إنجـاز               



 ١٨

. مهام معينة لينتج فى النهاية األعمال المخطط لهـا وبالتـالى تحقيـق أهـداف المنظمـة                

  )٣٩هـ، ص١٤٢١الصيدالنى (
  

 : تصاالتاإل •
إن االتصاالت هى الوسيلة التى من خاللها يتم تبادل البيانات والمعلومات والتنـسيق             

بين اإلدارات واألقسام بالشكل الذى يضمن حسن سير العمل ، وبالطريقة التى تـؤدى إلـى                

إنه لمن الواضح أن موضوع االتصاالت من الموضوعات الهامـة          . تحقيق أهداف المنظمة  

ويعتمـد نجـاح أى منظمـة علـى شـبكة           .   يهتم بها المسئولون بالمنظمات    التى يجب أن  

االتصاالت الموجودة بها، فكلما كانت االتصاالت شاملة لكل أنواع االتصاالت من اتـصال             

صاعد واتصال هابط واتصال أفقى واتصال رأسى وهكذا ، كلما ساعد ذلك علـى انـسياب                

  .ل وأدائه بشكل إيجابى ومحقق لألهدافوتدفق المعلومات والبيانات وكذلك سير العم

 المرسل والرسـالة    أطراف وهي  أربعةويالحظ أن أركان عملية االتصال تتركز فى        

  . وأداة اإلتصالوالمستقبل

  

  :نظم وإجراءات العمل  •

إن نظم وإجراءات العمل هى النظم واإلجراءات التى تنظم طبيعة العمل الموجـود             

 أصغرها إلى أكبرها ، وكيفية تعامل األقسام بينها وبـين           بالمنظمة وتنسق جميع األعمال من    

  .بعضها البعض بالشكل الذى يؤدى إلى تسهيل إنجاز المهام وتحقيق أهداف المنظمة

  

 :طرق اتخاذ القرارات  •
إن عملية صنع القرار تبحث فى العديد من البدائل المتاحة وتحسب تكلفة كل بـديل               

سب وفى الوقت المناسب، وبالتالى فإنها تتطلـب حلـوال          وعائد كل منها، لتختار البديل األن     

ابتكارية بعيدة عن األساليب التقليدية لمواجهة مشاكل المنظمة، ووفقا للرقابة فى العمل التى             

تحد من تفكير الفرد، وفتح باب المشاركة والمساهمة فى حل المشاكل وتحمل المخاطر التى              

  ).٤٤هـ، ص١٤٢١الصيدالني، (ملين فيها يتم عن طريقها تقرير شئون المنظمة والعا
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 :العالقات الداخلية  •
تمثل العالقات الداخلية بعدا هاما جدا من أبعاد المناخ التنظيمى ، حيث تعبر العالقات              

الداخلية عــن العالقات السائدة بين األطراف المكونة للمنظمة، فهناك العالقـات األفقيـة             

العالقـات بـين اإلدارة     (م واإلدارات وبعضها البعض     والتى تمثل العالقات بيـــن األقسا    

، وهناك العالقـات الرأسـية والتـى تمثـل          )الوسطى أو العالقات بين اإلدارة التنفيذيــة     

العالقات بين اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى والتنفيذيـــة، ويالحظ أن العالقات الداخلية           

  .اف المرغوب فيهالها تأثير كبير على إنجاح العمل وتحقيق األهد

  

 :الحوافز  •
يمكن القول أن الحوافز هى مجموعة العوامل والمؤثرات واألدوات والوسائل التـى            

تدفع الفرد وتحفزه لإلقبال على سلوك معين رغبة فى الحصول علـى النتـائج اإليجابيـة                

فز فالعامل يسعى ألداء عمله بكفاءة وفعالية للحصول على حـا         . المترتبة على هذا السلوك     

مادى أو معنوى ، والذى بدوره يترتب عليه إشباع حاجة نفسية أو اجتماعية ، وهذا السلوك                

وهناك أوجه متعـددة لتـصنيف      . هو نتيجة النعكاس نظام الحوافز الذى يتصل ببيئة العمل          

كالمشاركة فى اتخاذ القرارات،    : كالترقية وزيادة الراتب، والمعنوية     : الحوافز منها المادية    

التى تعمل على تجنب التصرفات التى تتعارض مع التشريعات واللوائح الـسائدة            : لبية  والس

إن شـعور العـاملين     . تفاديا للعقوبة كاإلنذار والخصم من الراتب الشهرى وحجب الترقية          

، نفوسهم الثقة واالنتماء لعملهم   بموضوعية نظام الحوافز وارتباطها بمعدالت األداء يعمق فى         

المبدعة ويحد من السلوكيات السلبية، ويشجعهم كذلك على تحمل المسئولية ،           ويشجع الجهود   

وحفزهم للتجريب وفق هامش أكبر من الحرية فى التصرف ال تعوقه اإلجراءات الروتينيـة              

  ).٤٨هـ، ص١٤٢١الصيدالني، (
  

  :تنمية الموارد البشرية  •
  

راد العـاملين بهـا     إن المنظمات تسعى بشكل دائم ومستمر إلى تطوير إمكانيات األف         

وذلك من خالل توفير برامج وسياسات محددة من شـأنها العمـل علـى زيـادة القـدرات                

والمهارات الشخصية لهؤالء األفراد والتى بدورها تؤدي الى زيادة درجة نجاح األفراد فـى              
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إنجاز األعمال والمهام المطلوبة منهم بشكل مرضي األمر الذى ينعكس على تحقيق األهداف             

طط لها ، هذا باإلضافة إلى سعى المنظمات أيضا إلى جذب المزيد من العناصـر ذات                المخ

الكفاءة والخبرة والقدرة على إنجاز العمل بطريقة أفضل وأوفر للوقت وللتكلفة بما يـنعكس              

وبالتالى يالحظ أن المناخ السائد فى المنظمة يكـون         . تلقائيا فى الحصول على أحسن النتائج     

  .ا اعتمدت المنظمة على البرامج التى تطور وتنمى من الموارد البشريةمناخ إيجابي كلم

  

التوافق . وآخرون أن المناخ التنظيمي يشمل األبعاد التالية" ديفد كولب"ويرى 

Conformity  المسؤلية ،Responsibility والمعايير ،  Standards نظام المكافآت ،

Rewardsالوضوح التنظيمي Organizational clarity   الحماس والتعضيد ،

Warmth and support والقيادة ، Leadership ) ٤٠، ص٢٠٠٥أبو بكر،  -أ(.   
 

،  الهيكل: أبعاد المناخ التنظيمي في العناصر التالية" "Litwin and Stringويحدد  

المسؤولية، نظام المكافآت، الخطر وتحمل المخاطرة، التعضيد، المعايير، الصراع، والوالء 

 .لتماسكأو ا
 

فهناك المتسلط وفيه .  وينتهي الكاتبان إلى أن هناك أنماط ثالثة من المناخ التنظيمي 

يشعر الفرد أن القرارات تتخذ بالمستويات العليا وما عليهم سوى التنفيذ، وهناك المناخ 

األبوي وفيه يشعر األفراد بوجود عالقة زمالة وليست مجرد عالقات رسمية جافة، وأخيراً 

ك المناخ التنظيمي المدعم لإلنجاز وفيه يشعر األفراد بأن اإلدارة تتيح فرصاً للمشاركة فهنا

  .  في وضع األهداف وصنع القرارات بما يؤدي على توافر الحماس لالنجاز
  

أن خصائص المناخ التنظيمي تتحدد بالتفاعل بين كل " سكنيكلر وبارتليت"ويرى 

اح به، االستقاللية أو التحرر، المعايير ودرجة الهيكل اإلداري، الصراع ومدى السم:من

  .)٤٠، ص٢٠٠٥أبوبكر ،(التماسك االجتماعي 
 

بأن خصائص المناخ التنظيمي تتحدد بالتفاعل بـين مجموعـات          " عفيفي  " ويضيف  

  : ثالثة من األبعاد هي
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والتي تشمل على مدى تحديد ووضوح العالقات، المسئولية ، السلطة          : األبعاد التنظيمية  •

 .التوازن بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير رسميو
وتشتمل على كل من االلتزام، التقدير، روح الفريق، وجماعية         : األبعاد الخاصة باألفراد   •

 .األداء، ومدى تحقيق األفراد ألهدافهم
،ص ٢٠٠٥أبوبكر،  (وتشتمل على الوضوح والمعايير     : األبعاد الخاصة بضوابط العمل    •

٤١-٤٠.( 
  

فقد حددا أبعاد المناخ التنظيمـي فيمـا    Koys and Thomas   " وتوماسكوز"أما    

  :يلي

 .وتعني إدراك األفراد الستقالليته فيما يتعلق بإجراءات العمل: االستقاللية •
 .وتعني إدراك الفرد لدرجة المشاركة داخل التنظيم: درجة التماسك •
بوضـوح مـع أعـضاء      وتعني إدراك الفرد لمدى قدرته على االتصال بحرية و        : الثقة •

 .التنظيم في المستويات العليا مع اطمئنانه بأن ذلك لن يؤثر على مستقبله الوظيفي
 . وتعني إدراك الفرد لضغط الوقت فيما يتعلق بإنهاء المهام الموكلة إليه: ضغط العمل •
 .وتعني إدراك الفرد لدرجة تحمل سلوك األفراد من قبل اإلدارة: الدعم •
 ك الفرد بأن عطائه محل تقدير من قبل اإلدارةوتعني إدرا: التقدير •
وتعني إدراك الفرد سلوكيات المنظمة على أنها عادلـة فيمـا يتعلـق بنظـام                : العدالة •

 .المكافآت والترقيات
ويعني درجة التشجيع للتغير الهـادف والتجديـد ومـدى تحمـل المخـاطرة              : اإلبداع •

  ).٣٣٦، ص٢٠٠٥الصيرفي، (

  

  ظيمىعناصر المناخ التن ٢/١/٦

أهتم العديد من الكتاب بتحديد العناصر المكونة للمناخ التنظيمي وهي تتـداخل مـع              

األبعاد المشار إليها سابقاً ولكن تعتبر العناصر األطر األعم التي تستوعب األبعـاد العديـدة               

  :ونذكر منها مايلي
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الـسياسات والممارسـات    : هي  أن عناصر المناخ التنظيمي    Sreers" ستيرز"يرى  

  .البيئة الخارجية ، واتكنولوجيا العمل ، والهيكل التنظيمي ، واريةاإلد

  

أكثر واقعية العتمادة نتائج البحـوث التطبيقيـة والدراسـات          " ستيرز"ويعد نموذج   

النظرية ذات العناصر أو المتغيرات األساسية األكثر شيوعاً في الوقت الحـالي والخاصـة              

ـ   مستوى الفرد وهذا ما يوضحه الشكل التال       بالمناخ التنظيمي ونتائجها الرئيسية على     شكل ي

  : )١(رقم 
  
  

  )١(شكل رقم 

 نموذج لعالقات التأثر والتأثير بين المناخ التنظيمي وغيره من المتغيرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  )١٢٧، ص١٩٩٥ ، أحمد (:المصدر

  

 تغذية عكسية  

  

  السياسات الممارسات 
اإلدارية

  

 هيكل المنظمة

  

 البيئة الخارجية

  

 التكنولوجيا

  ائص المرءوسينخص
  حاجاتهم وأهدافهم

  قابليتهم
 وهكذا..... 

النتائج على مستوى األفراد 
  اإلداري
  الرضا 

  المشارآة
 الخ ...... 

  المناخ التنظيمي 
  االهتمام باالنتاج 
  االهتمام بالعاملين

 الخ...... 
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من أربعـة   ويتضح من الشكل السابق أن المناخ التنظيمي هو مناخ منبثق أو متكون             

السياسات والممارسات اإلدارية، هيكل المنظمة، التكنولوجيا اضافة إلى        :عناصر أساسية هي  

  .)١٢٧، ص١٩٩٥ ، أحمد(البيئة الخارجية 
  

  

  طرق قياس المناخ التنظيمي ٢/١/٧
  

حـداهما كمـي وهـو مقيـاس        أ  تشير الدراسات إلى وجود نوعين من المقـاييس         

ئق التنظيمية التى يمكن التعبير عنها كميا مثل المعلومات         الموضوعية حيث يعتمد على الحقا    

عن حجم التنظيم وعدد المستويات اإلدارية وحجم القوى العاملة ومعدل اإلنتاجيـة وعمـر              

التنظيم و عدد األقسام وغيرها من األبعاد المتعلقة بالخصائص البنائية للمنظمـة موضـوع              

الذي يعتمد على استمارات اإلستبانة التي يتم عن   والنوع الثانى هو مقياس النوعية      . الدراسة  

 ،م ٢٠٠٢الـصغير،   (طريقها وصف الجوانب التى تتعلق بحياة األفراد العاملين فى التنظيم           

  ).٢٨ ص

  

 المالحظ أنه عند قياس المناخ التنظيمى من خالل عناصره المكونة لـه يظهـر               منو

  .ف المناخ التنظيمى لكل منظمةاختالف األهمية النسبية لكل عنصر من العناصر باختال
  

ولعل أكثر مداخل قياس المناخ التنظيمى شيوعا وشموال، المداخل التي حددها كل من             

  -:وتشمل هذه المداخل ما يلى   " James and John" جيمس وجون 
  

  . الصفات التنظيمية –مدخل القياس المتعدد  )١(

 . الصفات التنظيمية –مدخل القياس اإلدراكى  )٢(
  ).١٣٤، ص١٩٩٦محارمة ، ( الصفات الشخصية –ياس اإلدراكى مدخل الق )٣(

  

   :شرحاً لهذه المداخلفيما يلي 

   الصفات التنظيمية –مدخل القياس المتعدد   -أ 

ويعتمد هذا المدخل على مجموعة المقاييس التنظيمية والتى يمكن قياسها ، مثـل             

  .إلخ... حجم المنظمة وعدد المستويات اإلدارية 
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   الصفات التنظيمية –قياس اإلدراكى مدخل ال  -ب 

ويعتمد هذا المدخل على مجموعة المقاييس المدركة بواسطة األفـراد العـاملين            

بالمنظمة ، والتى تتركز على المقاييس التنظيمية أيضا مثل حجـم المنظمـة وعـدد               

  .المستويات اإلدارية
 

   الصفات الشخصية –مدخل القياس اإلدراكى  -جـ 

خل على مجموعة المقاييس المدركة بواسطة األفـراد العـاملين          ويعتمد هذا المد  

بالمنظمة ، والتي تتركز على المقاييس الشخصية ، مثل قـدرات األفـراد العـاملين               

  .بالمنظمة والمستوى الثقافي والقابلية للعمل
  

 الصفات التنظيمية   –مدخل القياس اإلدراكى    " ويالحظ أن المدخل الثانى وهو      

المداخل استخداما نظرا ألنه يتجاوز التركيز الكبيـر علـى العوامـل            هو أكثر هذه    " 

التنظيمية في المنظمة للمدخل األول، كما يتجاوز التركيـز الكبيـر علـى العوامـل               

الشخصية لألفراد فى المنظمة للمدخل الثالث، ولهذا يعتبر من المـداخل التـى يـتم               

  .التنظيمياستخدامها فى الدراسات الحديثة التى تهتم بالمناخ 

  

  :"Letwin and Stinger"مقياس لتوين وستنجر

الهيكل التنظيمي، المكافآت، معايير األداء،     : عناصر المناخ التنظيمي في هذه الدراسة     

 سـؤاالً تغطـي     ٥٠واستخدم الباحثان استبيانا يتكون مـن       .  المخاطرة، المساندة، الصراع  

  .عناصر المناخ

Orgnizational Climate Questionnaire O.C.Q) ،١٧١م، ص١٩٩٥أحمد(  

  

  : "House, Rizzo"مقياس هاوس وريزو   

وقت اتخاذ القرارات، شروط المعلومات ،      : عناصر المناخ التنظيمي في هذه الدراسة     

تفتح اإلدارة العليا، ترقية األفراد من خارج المنظمة، الصيغة الرسمية، ضـغط الوظيفـة،              

استخدم الباحثان  حيث  .  ون، خط السلطة ، االتصال    التعاوتطوير المرؤوسين، روح الفريق     
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استبيان الممارسات اإلدارية وهو مقياس لتحديد شعور األفراد بالنسبة للممارسات اإلداريـة            

  .للرؤساء

Orgnizational Practices Questionnaire O.C.Q) ،١٧١م، ص١٩٩٥أحمد(  
  

  العوامل المؤثرة في تكوين خصائص المناخ التنظيمي ٢/١/٨

    :يمى الى ثالثة مجموعات كما يلىيمكن تقسيم العوامل التى تؤثر فى المناخ التنظو

  : وتشمل:العوامل الخارجية 

  

  : الثقافة التنظيمية

تعتبر ثقافة المنظمة من المتغيرات الرئيسية التي تحكم كيفية عمل وأداء التنظيم فلها             

رسمية وغير الرسمية التـي تحكـم       تأثير مباشر على تصرفات األفراد وكذا على األنظمة ال        

التصرفات في المواقف المختلفة، كما أن لها تأثيراً على اتجاهات القادة واهتماماتهم وكيفيـة              

  .تفاعلهم مع المواقف المتغيرة التي ال تحكمها معايير واضحة

  

  : ظروف العمل

 اإلضاءة والـضوضاء واألثـاث وتنظـيم المكاتـب        "ونقصد بها بيئة العمل المادية      

التي يعمل بها األفراد، حيث يؤثر عدم توافر البيئة السليمة على سلوك األفـراد     ..." والتهوية

  .وربما تؤدي الى حدوث اإلحباط الذي يؤثر سلبا على إنتاجية الفرد

  

  : البيئة الخارجية

وهي مجموعة القيود الخارجية التي تؤثر على العمل بالمنظمة، سواء كانت ظروفـاً             

صادية أو قانونية أو اجتماعية سائدة، فقد تؤدي تلك القيود الى قيـام العـاملين               سياسية أو اقت  

  .بأدوار مختلفة في هذه القيود مما قد يوجد تعارضاً أو صراعاً فيما بينهم

  

  :البيئة التكنولوجية

حيث تعتبر تلك البيئة القاعدة األساسية التي تستطيع أن تنطلـق منهـا أي منظمـة                

 نوعية منتجاتها لذلك البد لكل منظمة من توفير الكوادر ذات المهارات            الحداث أي تغيير في   



 ٢٦

التي تمكنها من متابعة ما يحدث في تلك البيئة ، إذن فتأثير تلك البيئة على سلوك العـاملين                  

يتمثل في دفع هؤالء العاملين الى محاولة اكتساب المهارات الالزمة لمواكبة تلك التغيـرات              

  .التكنولوجية

  

  :ة االجتماعية البيئ

ويقصد بتلك البيئة مجموعة العادات والتقاليد والقيم والثقافات المحليـة واالتجاهـات            

حيث تؤثر تلك البيئة على مدى فهم واستيعاب األفراد لمجريات األحداث داخل التنظيم ومن              

  .ثم على سلوكياتهم وتصرفاتهم

  

  : درجة تماسك الجماعة ومستوى والئها

الذي يسوده مبدأ التأكيد على أهمية أهداف الجماعة مع تزويدها بما           فالمناخ التنظيمي   

تحتاج إليه من معلومات عن كيفية أدائها يقود إلى أداء جيد كما أن حجم الجماعـة ودرجـة    

تماسكها والرغبة في االرتقاء الوظيفي واختالف اإلدراك والعمر الوظيفي ألعضاء جماعـة            

  . ضاءالعمل يحدد درجة التفاعل بين األع

  

  : وتشمل العوامل التنظيمية 
  

  :   طبيعة البناء التنظيمي

سواء فيمـا يتعلـق باألنظمـة       " البيروقراطي" حيث أن البناء التنظيمي غير المرن       

  . والسياسات قد يؤدي في بعض األحيان إلى إصابة العاملين باإلحباط والشعور بالقلق

  

  :النمط القيادي المتبع

لمتبع تأثيراً مباشرا على سلوك وأداء المرؤوسين لذا فإن القيادة          يؤثر السلوك القيادي ا   

المتوازنة التي تعمل على استثمار طاقات العاملين ومجهودا تهم بما يخدم مصلحة المنظمـة              

  .والفرد تعتبر هي األسلوب األمثل القادر على خلق بيئة عمل منتجة
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  :استحالة التقدم الوظيفي

لون في أي منظمة عدم وجود أي فرص للترقي ،حيـث           ما يتعرض له العام    أمن أسو 

  .الكفاءة االنتاجيةيؤدي ذلك إلى إحباطهم ومن ثم تدني مستوى 

  

  : المبالغة في المسئوليات

يالحظ أن تزايد حجم المسئوليات الملقاة على عاتق الموظف وكذا المبالغة في مـنح              

  .من القلق وشعوره باإلحباطالصالحيات له مع عدم مقدرته على تحمل ذلك يؤدي إلى نوع 

  

  :الغموض

تتزايد درجة اإلحباط لدى األفراد كنتيجة منطقية لعدم حصولهم على نتيجـة تقيـيم              

  .أدائهم، وكذا كنتيجة لغموض التعليمات الصادرة إليهم فينعكس ذلك سلباً على مستوى أدائهم

  

  :نظام األجور والحوافز

 مرضية يشجع األفراد    - مادية ومعنوية  -إن تبني المنظمة لنظام أجور عادل وحوافز      

  .المؤهلين إلى االلتحاق بها ويدفعهم لألداء الجيد ويرغبهم أيضاً في االستمرار بالمنظمة

  

  :أهداف المنظمة

فكلما كانت أهداف المنظمة واضحة وكذا األدوار والمسئوليات المناطة باألفراد كلما           

تفعت الروح المعنوية للعاملين ومن ثم      ضعف وجود التعارضات والتناقضات في األداء وار      

  .زاد مستوى إنتاجيتهم
  

  :درجة اإلثراء الوظيفي

 :وهنا يجب تشجيع دوافع العمل الذاتية والتي تعتمد على ثالثة عوامل نفسية هي
 .شعور الفرد بأهمية العمل الذي يؤديه -
 .شعور الفرد بالمسؤولية التامة عن نتائج العمل الذي يقوم به -
  .لتامة بالنتائج الحقيقية لعملهالمعرفة ا -



 ٢٨

حيث تودي هذه العوامل باإلضافة إلـى تنـوع المهـارات ووضـوحها وأهميتهـا               

  .واالستقاللية في أدائها إلى رفع الروح المعنوية لدى العاملين مما يزيد من مستوى أدائهم

  

  :الصراع التنظيمي

د من استقرار يالحظ أن محافظة اإلدارة على المستوى األمثل للصراع سوف يزي

  .العاملين والمحافظة على معنوياتهم ومن ثم زيادة إنتاجيتهم

  

  :العوامل الشخصية
  :   قدرات الفرد

فعدم قدرة الفرد على القيام باألعمال المنوطة إليه قد يسبب له نوعاً من اإلحباط ومن               

  . إنتاجيتهانخفاضثم 

  

  : تناقض القيم

لسلوكيات التي ال تتـفق مع قيم وأخالقيـات        قد يتطلب العمل الوظيفي أحياناً بعض ا      

الموظف، مثل هذه السلوكيات قد توجد شعوراً لدى الموظف بالذنب وتصيبه بحالة من القلق              

  .الدائم وتأنيب الضمير مما ينعكس سلباً على إنتاجه

  

  :درجة المخاطرة
نجاز، بينما المناخ   فالمناخ التنظيمي الذي يسمح بمخاطرة معتدلة محسوبة سيدفع إلى مزيد من اإل           

التنظيمي الذي يتبع المنهج التحفظي أو العشوائي سيدفع إلى مزيد من اإلحباط وضعف الرغبة في تحسين                

  ).٣٣٧، ص٢٠٠٥الصيرفي، (األداء 
  

  :تحليل دور المناخ التنظيمي : ٢/١/٩

يرى العديد من الكتاب والباحثين أن المناخ التنظيمي يقوم بدور حلقة الوصـل بـين               

بين أحدهما توجد عليه المتغيرات المادية والمنظورة مثل الهيكل، القواعد ، أنماط القيادة             جان

وغيرها، وتوجد على الجانب اآلخر المتغيرات المرتبطة بإدراكات واتجاهات األفراد مثـل            

  ).٤(أنظر الشكل رقم .الروح المعنوية واألداء وغيرها



 ٢٩

  .الدور الذي يؤديه المناخ التنظيميهذا التصور عن ) ٢(ويوضح الشكل التالي رقم 

  )٢(شكل رقم

  المناخ التنظيمي كحلقة وصل

  

  المناخ التنظيمي

  إدراك وشعور العاملين تجاه العناصر المادية والمنظورة بالتنظيم

  

  

  إدراكات واتجاهات العاملين:                          العناصر المادية والمنظورة بالتنظيم

    الروح المعنوية-                                                  الهيكل التنظيمي-

   الصراع-        السياسات واإلجراءات                                    -

   األداء-         نمط القيادة                                              -

 ........-                                                أساليب األداء     -

   )٤٢ ، ص ٢٠٠٥أبوبكر ( 
  

فإن هناك آراء ثالثة فـالبعض      وحول طبيعة هذا الدور الذي يؤديه المناخ التنظيمي،         

متغير مستقل، وهناك من يرى أنه متغير وسيط، بينما يرى فريق ثالث أنـه              يرى أن المناخ    

  :لنحو التاليمتغير تابع ويمكن تناول هذه اآلراء على ا

  

  :  المناخ التنظيمي كمتغير مستقل -أ

يرى أنصار هذا الرأي أن المناخ التنظيمي يؤثر على المتغيرات األخرى مثـل             

  .الرضا ومستوى األداء



 ٣٠

يشير البعض إلى أن رضا الفرد عن العمل يتزايد مع تزايد إدراكـه بفـرص               و

ر إلـى أن اهتمـام التنظـيم         البعض اآلخ  في حين يذكر  .  اإلنجاز والترقي في التنظيم   

 وتجنـب المنـاخ     Innovativeبالعاملين به وتدعيم المناخ التجديدي أو االبتكـاري         

  . يؤدي إلى تحسين مستوى األداءInhibiting climateالتقليدي 

  

  : المناخ التنظيمي كمتغير تابع   -ب

التـي  يرى أنصار هذا الرأي بأن المناخ التنظيمي هو نتاج لعديد من العوامل، و            

سـوف   ومـن ثـم      .في مقدمتها خصائص التكنلوجيا والهيكل التنظيمي والنمط القيادي       

يترتب على أي تغيير في تلـك العوامـل تغييـراً ممـاثالً فـي خـصائص المنـاخ                   

فيشير البعض إلى أن األنظمة التعليمية التي بها درجة عالية من البيروقراطية            .التنظيمي

لقواعد الرسمية، يتزايد إدراك األفراد بوجود مناخ       في شكل عدد كبير من اإلجراءات وا      

 وبما يؤدي إلى وجود Closed &constricting climateتنظيمي ضاغط ومغلق 

، وانخفاض مستوى الثقة، فضالً عن عـدم وجـود          Anxietyمستوى عالي من القلق     

هذا يعكس العالقـات الـسائدة باألنظمـة ذات         و.  عالقات تتصف بالعالنية والصراحة   

ويشير البعض اآلخر إلى أن البرامج التدريبية ذات تأثير         .  رجة أقل من البيروقراطية   د

فيمكن عن طريق تلك البرامج تقليل مستوى التنـاقض         .  واضح على المناخ التنظيمي   

Discrepancy              بين إدراكات األفراد لكل من المنـاخ التنظيمـي الفعلـي والمنـاخ 

  .التنظيمي المرغوب في وجوده

  

خرون بأن اختالف خصائص التكنولوجيا والهيكل التنظيمـي وأنمـاط          ويصف آ 

القيادة واالفتراضات التي تقوم عليها فلسفة اإلدارة تؤدي إلى اختالف خصائص المناخ            

  .التنظيمي، والذي ينعكس على نواتج معينة تتعلق بالسلوك والدافعية واألداء وغيرها
  

  : المناخ التنظيمي كمتغير وسيط  -ج

صار هذا الرأي بأن المناخ التنظيمي متغير وسيط بين عديد من المتغيرات،       يرى أن 

فيمكن أن يعدل العالقة بين خصائص التكنولوجيـا والهيكـل التنظيمـي مـن ناحيـة                

  .وإدراكات واتجاهات األفراد، ومن ثم الرضا واألداء من ناحية أخرى



 ٣١

تغير الوسـيط بـين     إلى أن المناخ التنظيمي يقوم بدور الم      " رنسس ليكرت "فيشير  

برامج التطوير والتحديث والدورات التدريبية من ناحية واألداء والرضا الـوظيفي مـن             

  .ناحية أخرى

  

بأن األنظمة اإلدارية تتباين خصائصها وفقاً لدرجة اعتماد وثقة         " ليكرت" ويضيف  

مـي،  اإلدارة في المرؤوسين، والتي تنعكس على اتجاهات األفراد من خالل المناخ التنظي           

ففي نظام االستئثار بالسلطة تكون التفاعالت بين الرؤساء والمرؤوسين عند حدها األدنى،            

  .بينما تصل تلك التفاعالت إلى أقصى مستواها في النظام القائم على مجموعة المشاركة

  

وآخرون إلى أن برامج التطوير والدورات التدريبية تنعكس علـى          " مارو"ويشير  

ي والتي بدورها تؤثر في مـستويات الرضـا واألداء للعـاملين            خصائص المناخ التنظيم  

وهذا ما أدى إلى زيادة اإلنتاجية وتخفيض كل من تكـاليف اإلنتـاج ودوران              .  بالتنظيم

العمالة في أحد مصانع المالبس، حيث أدى برنامج التدريب التطويري لرجال اإلدارة إلى             

  .اركة والتفاعلاالنتقال إلى المناخ التنظيمي الذي يتصف بالمش

  

ويضيف آخرون أن هناك عالقة قوية بين نمط القيادة من ناحية والدافعية والرضا             

  .الوظيفي من ناحية أخرى وذلك من خالل المناخ التنظيمي

  

 خـصائص   فيهـا على شركات ثالث تتباين     " ليتون وسترنجر "ففي دراسة قام بها     

 اختالف األنماط القياديـة مـن حيـث         إلىفي هذا الجانب    يشير الباحثان   فالنمط القيادي،   

درجة االهتمام بالجوانب الهيكلية والرسمية ودرجة المشاركة في اتخاذ القرارات ومـدى            

تعضيد التعاون والعمل الجماعي وغير ذلك، قد أدى إلى تباينات واضحة في خـصائص              

 المناخ التنظيمي والتي انعكست بدورها على درجات متفاوتـة مـن الدافعيـة والرضـا              

  )٤٥-٤١،ص٢٠٠٥أبو بكر، -أ (واألداء

  



 ٣٢

الخالصة إذن أن دراستنا لنظريات ومداخل دراسة المناخ التنظيمي قد ساعدت في            

بلورة األسس التي تتحدد بناء عليها إتجاهات دراسة المناخ التنظيمي وفهم دوره وتـأثيره       

لك عالقتـه    يساعد في بلورة أبعاده وعناصره من ناحيه وكـذ         ممافي السلوك التنظيمي،    

بالجوانب والظواهر األخرى في دراسة السلوك التنظيمي مثل ظاهرة االلتزام التنظيمـي            

  .والتي سنفرد لها المبحث الثاني في هذا الفصل الخاص باالطار النظري للدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٣

  :لتزام التنظيمي اإل ٢/٢

  

  ةمقدم

 سنة األخيرة باهتمام الكثيـر مـن        لقد حظي موضوع االلتزام التنظيمي في الثالثين      

  .الباحثين الغربيين والعرب في مجالي السلوك التنظيمي، وعلم النفس الصناعي

وركزت األبحاث بصفة عامة حول مسببات ومحددات االلتزام التنظيمي وما قد يترتب عليه             

ر الكبير على   من نتائج سلوكية قد تؤثر على مستقبل المنظمة والعاملين فيها ؛ لما له من األث              

تحقيق األهداف المخطط لها للمنظمة بكفاءة وفاعلية ، وخير األمثلة علـى ذلـك التجربـة                

اليابانية حيث يعتبر االلتزام التنظيمي لألفراد العاملين في اليابان شيء مقدس بالنسبة لهـم،              

م أفضل   على تقدي  نويليهم األلمان الذين يلتزمون بالعمل في مؤسساتهم إلى التقاعد ويحرصو         

  .منتج وخدمة لمنظماتهم

  

  مفهوم االلتزام التنظيمى ٢/٢/١

وقد .  التنظيمي من المفاهيم الراسخة في العلوم اإلدارية والسلوكية        لتزاميعد مفهوم اال  

انبثق أساسا من حركة العالقات اإلنسانية في النصف األول من القرن العشرين، من خـالل               

بيعة االرتباط بين الموظف والمنظمة، فحينذاك تـم        الدراسات التي كانت تحاول استكشاف ط     

الوصول إلى نتيجة وهى أن للموظفين مشاعر تجاه المنظمة بما في ذلك التوافق مع أهدافها               

  ).١٢، ص٢٠٠٤رشيد، (

  

ولقد تعددت التعريفات التي تفسر االلتزام التنظيمي، وبغرض تحديد مفهوم االلتـزام            

مفاهيم األساسية التي صاغها الباحثون في هذا المجـال         التنظيمي تعرض الباحث لعدد من ال     

  .بغية تحديد المالمح األساسية لاللتزام التنظيمي في هذه الدراسة

  

عرف كل من عبد الوهاب وخطاب ، االلتزام التنظيمي بأنه استثمار متبادل بـين              فقد  

كاً يفـوق الـسلوك     الفرد والمنظمة باستمرار العالقة التعاقدية، يترتب عليه سلوك الفرد سلو         

الرسمي المتوقع منه والمرغوب فيه من جانب المنظمة، ورغبة الفرد في إعطاء جزء مـن               



 ٣٤

أجل اإلسهام في نجاح واستمرارية المنظمة ، كاالستعداد لبذل مجهود أكبر والقيام بأعمـال              

   .)٥٨ص ، ١٩٩٣عبد الوهاب، خطاب، (تطوعية، وتحمل مسئوليات إضافية 

  

الرغبة التـي يبـديها الفـرد للتفاعـل         "  االلتزام التنظيمي بأنه     تأما نعمة فقد عرف   

ويمكن القـول بـأن     . االجتماعي من أجل تزويد المنظمة بالحيوية والنشاط ومنحها الوالء          

عملية االلتزام التنظيمي ما هو إال عملية اإليمان بأهداف المنظمة وقيمها والعمـل بأقـصى               

، ١٩٩٦خضير ، نعمه عباس وأخـرون ،        " ( ك القيم   طاقة لتحقيق تلك األهداف وتجسيد تل     

   ).٧٧ص

  

درجة القوة النسبية الرتباط    "  االلتزام التنظيمي أنه     اعرففقد   ماثيو وزاجاك    وأما  

  ).١٢ ، ص٢٠٠٤رشيد ، " ( الفرد بمنظمة معينة 
 

  Mowday, Porter&Steers  موداى، بورتر وسـتيرز عرف كل  منكما   

اعتقاداً قوياً وقبوالً من جانب األفـراد ألهـداف المنظمـة           "مثل  أن االلتزام التنظيمي ي   

وقيمها ورغبتهم في بذل أكبر عطاء أو جهد ممكن لصالح المنظمة التي يعملون بها مع               

 .عضويتها ويشتمل هذا التعريف على ثالثة عناصر رغبة قوية في االستمرار في
 .قبول كبير ألهداف وقيم المنظمة •
 . كبير من أجل المنظمةالرغبة في بذل مجهود •
 .رغبة كبيرة في االستمرار في العمل بالمنظمة •
 

ويعتبر التعريف األخير من أكثر التعريفات شموالً لمفهوم االلتزام التنظيمى وبالتـالي            

فإن االلتزام التنظيمى يعبر عن استثمار متبادل بين الفـرد والمنظمـة باسـتمرار العالقـة                

ك الفرد سلوكاً يفوق السلوك الرسمي المتوقع منه والمرغـوب          التعاقدية ويترتب عليه أن يسل    

فيه من جانب المنظمة ، ورغبة الفرد في إعطاء جزء من نفسه من أجل اإلسهام في نجـاح                  

واستمرارية المنظمة ، كاالستعداد لبذل مجهود كبير والقيام بأعمـال تطوعيـه ، وتحمـل               

  . مسئوليات إضافية

  



 ٣٥

لمفاهيم المتنوعة في مجال االلتزام التنظيمـى يمكـن أن          وقد اتفق الباحثون على أن ا     

  :تندرج تحت نوعين مختلفين هما

  .أي التزام البقاء بالمنظمة،  المستمر لتزاماال: األول 

  . المؤثر أي البقاء بالمنظمة عن اقتناعلتزاماال: الثاني 

  

الماً أنـه يحقـق      على التزام الفرد بالبقاء بالمنظمة ط      لتزامويستند النوع األول من اال    

منافع أي التوجه بالمنافع التي يحصل عليها الفرد من عمله الحالي ويمكن أن تتـأثر هـذه                 

مركز الفرد في المنظمة، المعـاش      : ومن أمثلة هذه المنافع     ،  المنافع إذا ترك الفرد المنظمة      

ر مطلوبة  المتوقع الحصول عليه عند بلوغ سن التقاعد باإلضافة إلى تمتع الفرد بمهارات غي            

  : في منظمات عمل أخرى ويعبر الفرد عن هذه النوع بالعبارات اآلتية

 .أنا متمسك بوظيفتي ألنها تعطيني ما أريد 
 .ترك وظيفتي بهذه المنظمة يمثل تضحية شخصيه كبيرة بالنسبة لي 
 .ليس لدى أي فرصة أخرى غير أن أظل بعملي الحالي 
 .هذه المنظمةمعظم جوانب حياتي ستضطرب إذا تركت عملي ب 

  

ويالحظ أن ذلك النوع يمثل انتماء ضعيفا مبنيا فقط على المنافع التي يحققها الفرد من               

عمله داخل المنظمة ويركز على االستثمار المتراكم الذي يمكن أن يفقده الفرد إذا ما تـرك                

المنظمة كما يدرك أنه ال يمكن تعويض ذلك حيث يصبح ترك العمل بالمنظمة أكثر تكلفـة                

بالنسبة له ويبقى الفرد بالمنظمة لعدم وجود بديل آخر وسيكون الجهد الذي يبذلـه محـدوداً                

  . المسئوليةنبهويكاد يفي بالقدر الذي يج

  

 على توجه أهداف الفرد بتوافق مع أهداف المنظمـة          لتزامويستند النوع الثاني من اال    

غبته القوية في البقاء فيها ويعبـر       فهو القوة النسبية القتران الفرد بالمنظمة واندماجه بها ور        

  :الفرد عن هذا النوع من االنتماء بالعبارات التالية

  .لدى شعور قوى بانتمائي للمنظمة التي أعمل بها 

  .أشعر أنني مرتبط عاطفياً بهذه المنظمة 



 ٣٦

 .أشعر أنني فرد من أفراد  العائلة بهذه المنظمة 
 .ذه المنظمةسأكون سعيداً بأن أمضى بقيه حياتي في العمل به 

 
ويالحظ أن هناك باحثين آخرين استخدموا تعريفات مشابهة والتي ترجع إلى ارتبـاط             

-٢١٧، ص ٢٠٠٥الـصيرفي،    ( الموظفين، تطابق األهداف، الوالء واإلخالص لمنظماتهم     

٢١٨.(  

 على تعاريف عديدة لمفهوم االلتزام التنظيمى، فإن الباحث يـرى أن            االطالع بعد   و

  : لخطته والتي سيعتمد عليه في بحثه هو أن االلتزام التنظيمى عبارة عن التعريف المناسب

ـ               فيهـا   دمجاقتناع الفرد بالمنظمة وقيمها وأهدافها إلى الدرجة التي تجعله يتوافق معهـا وين

ويشعر أنه جزء أساسي ومؤثر  في المنظمة مما يدفعه إلى بذل المجهودات المطلوبـة فـي         

ستعداده لبذل مجهودات إضافية تطوعيه من شـأنها إنجـاح          مجال عمله العادي فضال عن ا     

  .المنظمة وتقدمها ورفاهيتها

  

وقد وضع الباحث هذا التعريف استناداً إلى أهم النقاط التـي وردت فـي التعـاريف             

  .والدراسات السابقة لاللتزام التنظيمى

  -:ويتسم هذا التعريف بتركيزه على العناصر اآلتية 

  . المنظمة بقيم وأهداف تلك المنظمةاقتناع الفرد كعضو في )١(

عمق االقتناع بقيم وأهداف المنظمة إلى الدرجة التي تجعل الفـرد يتوافـق مـع        )٢(

 .المنظمة ويرتبط بها ارتباطا قويا
ينتج عن هذا االقتناع بشعور الفرد بقوة تدفعه لبذل أقصى ما يمكن من مجهـود                )٣(

 .لتحقيق أهداف المنظمة
 خالل إستعداد الفرد على بذل مجهـودات إضـافية          تحقيق االلتزام التنظيمى من    )٤(

  .تطوعية في سبيل إنجاح المنظمة وتحقيقها ألهدافها

  

  أهمية االلتزام التنظيمى  :٢/٢/٢

يعد االلتزام التنظيمي من أبرز المتغيرات السلوكية التي سلطت عليها األضواء حيث أكدت              

 الغياب والتأخر عن العمل وتـسرب       نتائج العديد من الدراسات واألبحاث على ارتفاع تكلفة       



 ٣٧

العمالة من المنظمات وانخفاض درجات الرضا الوظيفي، كما سلطت النتائج الضوء علـى             

وقد أكدت كثير من الدراسـات األهميـة        .  أهمية البحث عن أسباب الظواهر السلبية السابقة      

ام التنظيمي في   الواضحة لاللتزام التنظيمي ، إذ أوضحت الدراسات أن ارتفاع مستوى االلتز          

بيئة العمل ينتج عنه انخفاض مستوى مجموعة من الظواهر السلبية وفي مقدمتها ظـاهرتي              

  ).٢هـ، ص١٤٢٣الثمالي،( الغياب والتهرب عن أداء العمل 

  :ومن األسباب التي تبرز أهمية االلتزام التنظيمي واالهتمام المتزايد بهذا المفهوم هي

 أحد المؤشرات األساسية للتنبؤ بعديد مـن النـواحي          أن االلتزام التنظيمي يمثل     - ١

السلوكية، وخاصة معدل دوران العمل فمن المفترض أن األفـراد الملتـزمين            

 .سيكونون أطول بقاء في المنظمة، وأكثر عمالً نحو تحقيق أهداف المنظمة
أن مجال االلتزام التنظيمي قد جذب كالً من المربين وعلماء السلوك اإلنـساني               - ٢

 .نظراً لما يمثله من كونه سلوكاً مرغوباً فيه
أن االلتزام التنظيمي يمكن أن يساعدنا إلى حد ما في تفسير كيفية إيجاد األفراد                - ٣

  ).٣١٦،ص٢٠٠٥عبد الباقي،(هدفاً لهم في الحياة 

  

  أبعاد االلتزام التنظيمى  :٢/٢/٣

شارة إلى البعض منها فيما     لاللتزام التنظيمي أبعاد عديدة وجوانب ومتنوعة، ويمكن اإل       

  -:يلى

 :م أبعاد االلتزام التنظيمي في البعدين التاليين١٩٧٧" سيالنيك"م و١٩٧٧" ستاو"حدد  •
  

و المقصود به العمليات التي تتطابق من خاللها أهداف         : االلتزام االتجاهي   -أ 

 .الفرد مع أهداف وقيم المؤسسة وتزداد لديه الرغبة للبقاء واالستمرار فيها
والمقصود به العمليات التي يصبح الفرد مـن خاللهـا          : االلتزام السلوكي   - ب

فجهده ووقته الـذي يقـضيه      .  مرتبطاً بمؤسسته، ناتجاً من سلوكه السابق     

 هــ،   ١٤٢٠العبـادي،    (داخل مؤسسته يجعله متمسكاً بها وبعـضويتها      

 .)١٦ص
  



 ٣٨

 :م فيذكر بعدين لاللتزام هما١٩٧٨" كيدرون"أما  •
  

والمقصود به تبني الفرد قيم وأهداف المؤسسة ويعتبرها جـزءاً          : خالصيااللتزام اال  - أ

 .من قيمه وأهدافه
والمقصود به الرغبة التي يبديها الموظف باستمراره في عمله         : االلتزام المحسوب   - ب

العبـادي،  ( بالمؤسسة رغم وجود عمل بديل بمؤسسة أخـرى وبمزايـا أفـضل           

 .)١٦هـ، ص١٤٢٠
 
 :زام التنظيمي ثالثة أسس هيأن لاللت" كانتور"وترى  •
  

ويقصد به أن يكرس الفرد حياته ويضحي بمصالحه مـن          : االلتزام المستمر   -أ 

 .أجل البقاء مع الجماعة، دون النظر لما يحققه من مكاسب عند تركها
يتمثل في ارتباط الفـرد بعالقـات اجتماعيـة متماسـكة           : االلتزام التالحمي   -ب 

 ذلك عند تركه السلوك المـؤدي للتبـاغض         ومتضامنة مع الجماعة، ويتحقق   

 .والتناحر، مركزاً على السلوك اإليجابي
ويتمثل في ارتباط الفرد بقيم ومبـادئ الجماعـة ممتـثالً           : االلتزام الموجه   -جـ 

  .ومعاييرها التي تحددها  لسلطتها
 

ويتضح مما سبق تعدد أبعاد االلتزام التنظيمي وعلى الرغم من تعددها إال أن بعض              

لدراسات أظهرت تأثيرها على بعضها البعض، كما أشارت إلى تطابق أهداف الفرد وقيمـه      ا

مع أهدافه وقيمه، متأثراً بخصائص العمل ومناخه لمشاركته اإليجابية في تنفيذه، مركزاً على             

السلوك اإليجابي في ذلك، ويظهر ذلك جلياً برغبته للبقاء بها، واالسـتمرار فيهـا متمـسكاً               

  ). ١٧هـ، ص١٤٢٠العبادي،(وباذالً جهوداً جبارة لتحقيق أهدافها بعضويتها، 

  

 أن االلتزام التنظيمي ال يجب أن يعتمد علـى العواطـف أو أن              Meyer" ماير"يرى  و   •

يكون أدبياً وإنما يكون مستمراً ومتواصالً حيث حدد أن االلتزام التنظيمي يتكون من ثالثة          

  :أبعاد



 ٣٩

وهو يعبر عن درجة االلتزام العاطفي والتأثير       : طفيااللتزام التأثيري أو العا     -أ 

بأهداف وقيم المنظمة وقد يكون هذا االلتزام نـاتج عـن أحـساس وتـأثير               

 .شخصيين للمنظمة وقد يكون مؤقتاً أيضاً لمدة محدودة
وهو نوع آخر من االلتزام ويعبر عـن االلتـزام          : االلتزام المعياري األدبي    -ب 

بقيم وأهداف المنظمة ويكون ناتجا عـن التـأثر         األدبي والشخصي بالتمسك    

 .بالقيم االجتماعية والثقافية والدينية
وهو أرقى وأكثر انواع االلتـزام ويعبـر عـن          : االلتزام المتواصل المستمر    -جـ

الرغبة القوية في التمسك بأهداف وقيم المنظمة وعدم القدرة على التـضحية            

 ).٢٢٠-٢١٩، ص٢٠٠٥لصيرفي، ا( بها لزيادة التكاليف المترتبة عليها 
 
  :بين بعدين لاللتزام التنظيمي هما" Kidron"كما يميز  •

ويقصد به تبني الفرد للقيم وأهداف المنظمـة واعتبارهـا          : االلتزام األدبي   -أ 

 .جزءاً من قيمه وأهدافه
ويقصد به رغبة الموظف في االستمرار فـي العمـل          : االلتزام المحسوب   -ب 

الخييلـي،  ( عمل بديل بمنظمة أخرى وبمزايا أفضل      بالمنظمة برغم وجود    

  ).٨١، ص١٩٩٩
  

   :مراحل االلتزام التنظيمى : ٢/٢/٤

 & Welsch" لتشي والفن"يمر الفرد بعدة مراحل من االلتزام التنظيمي فقد حددها و
Lavan مرحلتين في:  

  

قع اختياره على   مرحلة انضمام الفرد للمؤسسة التي يريد أن يعمل بها وفي الغالب ي             :األولى

  .المؤسسة التي يتوقع أن تحقق رغباته وتطلعاته

حيث أن الفرد يحرص بذله جهداً كبيراً من أجل تحقيـق           : مرحلة  االلتزام التنظيمي     :الثانية

  .أهداف المؤسسة ونهوضه بها

  

  



 ٤٠

  : إلى ثالث مراحل لاللتزام التنظيميO'Reily" أورالي"ويشير 

 الفرد مبني على ما سيحصل عليه من المؤسـسة مـن            أو االلتزام فالتزام  : اإلذعان )١(

فوائد في البداية ، لذا نراه يتقبل سلطة اآلخرين ، ويلتزم بما يطلبونه مقابل حصوله               

 .منها على الفوائد المختلفة
فنجد الفرد يتقبل سـلطة وتـأثير       : مرحلة التطابق أو التماثل بين الفرد والمؤسسة         )٢(

ار للعمل بها، فهي تشبع حاجته لالنتماء، لذا فإنه         اآلخرين من أجل الرغبة واالستمر    

 .يشعر بالفخر النتمائه لها
فالفرد يعتبر أهداف وقيم المؤسسة أهدافاً وقيماً له فـااللتزام نتيجـة            : مرحلة التبني  )٣(

هــ،  ١٤٢٠العبـادي،   ( لتطابق أهداف المؤسسة وقيمها مع أهداف الفرد وقيمـه          

  ) . ١٨ص

  

   التنظيمىطرق قياس االلتزام : ٢/٢/٥

يوجد عدد كبير من المقاييس لاللتزام التنظيمي ونظراً لصعوبة استعراض كل المقاييس التي             

  :تستخدم في قياس االلتزام التنظيمي سوف نذكر بعضاً كمنها

  فقرات سداسية االستجابة لقياس االلتـزام      ٨وقد احتوى المقياس على     : مقياس تونتن  )١(

ت أخرى رباعية وخماسية االسـتجابة تقـيس         فقرا ٧التنظيمي، كما تضمن المقياس     

 .االلتزام المهني
ويتكون  ) QCQ( وقد أطلق عليه إستبانة االلتزام التنظيمي       : مقياس بورتر وزمالئه   )٢(

 فقرة تستهدف قياس درجة التزام األفراد بالمنظمة واستعان بمقيـاس           ١٥المقياس من   

 .ليكرت السباعي لتحديد درجة االستجابة
 فقـرات   ٤حيث قدما مقياس لاللتزام مدى الحياة ويتكون من         : فرىمقياس مارش وما   )٣(

وقد استخدم كأداة لقياس إدراك الفرد لكيفية تعميق االلتزام مـدى الحيـاة، وتعزيـز               

استحسان المنظمة وحث الفرد على االلتزام بقيم العمل ، وأخيرا إبراز نية الفرد للبقاء              

 .في المنظمة
 .  فقرات٦ولة لقياس االلتزام التنظيمي من خالل وهو محا: مقياس جورج وزمالئه  )٤(

  .)٢٣، ص٢٠٠٢: الثمالى (  



 ٤١

  العوامل المؤثرة في االلتزام التنظيمي : ٢/٢/٦

 التنظيمى بعضها عوامل تتعلق بالبيئة      لتزامهناك عديد من العوامل التي تؤثر على اال       

الخارجية للمنظمة، وبعضها يتعلق بخصائص الفرد، والوظيفة، وتجاربه وإدراكه لظـروف           

  :التالي) ٣(بيئة العمل، والعوامل التنظيمية األخرى كما في الشكل رقم 

  

  )٣(شكل رقم 

   التنظيمىااللتزامالعوامل التى تؤثر على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )١٤٧ ، ص١٤٢١خطاب :( المصدر

  

  

  

  

اإللتزام

 التنظيمي

 العوامل الخارجية

 ظروف سوق العمل، فرص االختيار

 

 خصائص الفرد

  

 خصائص الوظيفة

 تجارب الفرد، والعوامل المتعلق

 ببيئة العمل الداخلية

  

 عوامل تنظيمية أخرى

  النتائج

الرغبة في االستمرار    -

  في العمل

 اء في العملالبق -

 االنتظام في العمل -

الرغبــة فــي بــذل  -

 المجهود

 نوعية األداء -

 اإلبداع في العمل



 ٤٢

  : العوامل المتعلقة بالبيئة الخارجية -أ

تؤثر العوامل المتعلقة بالبيئة الخارجية كظروف سوق العمل وفرص االختيار علـى            

اتجاهات األفراد وبالتالي تؤثر على درجة االلتزام التنظيمي خاصة فـي األيـام والـشهور               

  .ات في عملية االلتزام التنظيميوقد سمى هذا بالمسبق.  األولى لبدء العمل

  

فكلما كان هناك رواج في الظروف االقتصادية وتعددت فرص العمل المتاحة، وكان            

قرار االختيار بين البدائل المتاحة، وبأقل ضغوط خارجية، ويمثل العمـل أفـضل فرصـة               

  .العملاختيار بالنسبة للفرد كلما أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي في بدء 

ومن جهة أخرى تؤثر أحوال الكساد، وارتفاع مستوى البطالة وانخفاض الفرص الوظيفيـة             

  .المتاحة على مستوى االلتزام التنظيمي باالرتفاع خاصة في بدء العمل

  

وتؤثر دقة وكمية المعلومات المتاحة عن الوظيفة، ومدى إدراك الفرد لسهولة التنقـل             

 أو خارجها على مستوى االلتزام، خاصة في الـشهور          لوظائف أخرى سواء داخل المنظمة    

  .األولى لبدء العمل بالنسبة للعاملين الجدد

  

عن اتجاهات العاملين والمناخ التنظيمي بالقطاع      " خطاب"وقد تبين من بحث قامت به       

العام أن مستوى االلتزام التنظيمي كان مرتفعاً، وقد كان أحـد األسـباب فـي ذلـك إدراك                  

تفاع معدل البطالة، وقصور المعلومات عن سوق العمل، فضالً عن انخفـاض            العاملين الر 

حركة األفراد في التنقل بين أقاليم الدولة، وانخفاض فرص العمالة بها، بل هذا أثـر علـى                 

  .اتجاهات العاملين بالنسبة لاللتزام التنظيمي باالرتفاع

  

  :خصائص الفرد -ب

من حيث السن وطـول مـدة الخدمـة،         تتناول العديد من الدراسات خصائص الفرد       

  .مستوى التعليم والجنس، ودوافع وقيم األفراد وعالقتها بااللتزام التنظيمي

  



 ٤٣

بخصوص السن، فيالحظ أن هناك عالقة بـين عمـر الفـرد            : السن وطول مدة الخدمة   . ١

ودرجة حبه للمنظمة والتزامه التنظيمى بها، ألنه كلما زاد سن الفـرد كلمـا زاد تعلقـه                 

قاء في المنظمة نظرا لصعوبة قبوله أن يعرض نفسه لمخاطر ترك العمـل الحـالي               بالب

والبحث عن عمل بمنظمة أخرى، مما يعنى قدرا كبيرا من االلتزام التنظيمـي بالنـسبة               

وعلى العكس من ذلك، إذا كان سن الفرد صغيرا حيث تكون متاح أمامه فرصـا               . للفرد

العمل الحالي مما يعنى انخفاضا في درجـة        يمكن الخوض فيها وتحمل المخاطرة بترك       

أما بالنسبة لمدة خدمة الفرد بالمنظمة، فيالحظ أنه كلمـا زادت مـدة             . التزامه التنظيمى 

خدمة الفرد بالمنظمة كلما كان هناك ارتباطا بها بسبب العالقات االجتماعية للفرد تجـاه              

ت المتعددة التي تلقاها مـن      زمالئه وعالقته تجاه المنظمة التي تأسست على تراكم الخدما        

وعلـى  . المنظمة طوال مدة خدمته الطويلة بها، وبالتالي يكون التزامه التنظيمي عاليـا           

  .العكس من ذلك فعندما تكون مدة خدمة الفرد قصيرة فسيكون التزامه التنظيمي منخفض

  

 وفيما يتعلق بالسن ومدة الخدمة في المنظمة فقد كشفت مراجعة الدراسات الـسابقة            

عن وجود ارتباط قوي إيجابي بينها وبين االلتزام التنظيمي، فعندما يكون األفراد أكبـر              

سناً وأمضوا فترة أطول في العمل فإن فرص العمل البديلة المتاحة أمـامهم تميـل إلـى                 

االنخفاض واستثماراتهم الفردية تميل إلى الزيادة وهذا يؤدي بدوره لتعزيز التزام الفـرد             

  ).٩٦-٩٥، ص٢٠٠١ني،نعسا( لمنظمته 

  

قد يرتبط مستوى التعليم عكسياً أو طردياً بااللتزام التنظيمي،         : مستوى التعليم    .٢

وقد يرجع السبب في العالقة العكسية في أنه كلما ارتفع مستوى تعليم الفـرد              

كان التزامه أكثر للمهنـة التـي يعمـل بهـا،           ،وزادت توقعاته من المنظمة،     

ة، كلما أثر هذا على مستوى االلتزام التنظيمي        وتوافرت فرص العمل الخارجي   

باالنخفاض بينما كلما ارتفع مستوى التعليم وزادت خبرات الفرد فـي مجـال             

العمل وكانت طبيعة العمل تتناسب مع قدرات وميول واتجاهات الفـرد كلمـا            

  .ارتفع مستوى االلتزام التنظيمي

  



 ٤٤

بحاث أن النساء أكثر التزاماً باألنظمـة       تبين من بعض األ    :و الحالة االجتماعية  الجنس    .٣

عن الرجال بينما تبين من أبحاث أخرى أنه ليس هناك عالقة بين الجـنس وااللتـزام                

التنظيمي، وقد تكون النتيجة األولى أكثر انطباقاً على منظمات القطاع العام، وخاصـة             

  .المنظمات التقليدية التي تعمل بها النساء

  

 أن هناك عالقة بين الجنس وااللتزام التنظيمي، فقد         كما أظهرت بعض الدراسات   

وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين        ١٩٩٧أظهرت دراسة العتيبي و السواط      

الحالة االجتماعية وااللتزام األدبي، أما االلتزام االستمراري وعالقته بالحالة االجتماعية          

درجة أعلى من االلتـزام مـن       فقد أظهرت النتائج أن الموظف غير المتزوج يتصف ب        

 أن هناك عالقة إيجابية بين الحالة       ١٩٩٦الموظف المتزوج، كما أظهرت دراسة المير       

االجتماعية وااللتزام التنظيمي ألفراد العينة العربية واآلسيوية بينما تختفي هذه العالقـة            

ـ   ١٩٩٥لدى أفراد العينة السعودية والغربية، كما أظهرت دراسـة زايـد             ط  أن متوس

االلتزام األدبي للعامالت كان أعلى من متوسط االلتزام للعاملين ، وأن متوسط االلتزام             

االستمراري للعامالت أعلى من متوسط العاملين، أما بالنسبة لاللتـزام العـاطفي فقـد              

يتساوى تأثيره على العاملين والعامالت ووجدت النتائج أيضاً أن االلتزام االسـتمرارية            

ام العاطفي، والسبب يعود إلى أن فرص المرأة للحصول على عمل في            أعلى من االلتز  

منظمات أخرى أقل من الرجال وبالتالي فهـي تحـاول أن تقـوم بعمـل جيـد فـي                   

  ).١٠٩م،ص ١٩٩٨الخييلي،(.منظمتها
  

كلما كان األفراد ينظرون إلى المنظمة على أنهـا المكـان الـذي             : دوافع وقيم األفراد      .٤

شباع حاجاتهم،وهناك درجة من التطابق بين توقعات األفـراد ومـا           يعتمدون عليه في إ   

فتطبيقات نظام اإلدارة األبوية و األمان الوظيفي       .  تقدمه المنظمة زاد االلتزام التنظيمي    

باليابان وما يرتبط بها من إشباع حاجات األفراد يعتبر من العوامل الهامة في تحقيـق               

  .نيةااللتزام التنظيمي بالمنظمات اليابا

  

ويتأثر االلتزام التنظيمي أيضاً بدوافع اإلنجاز والدوافع العليا فاألفراد الذين لـديهم            

دافع اإلنجاز مرتفع، ويدركون أن أعمالهم تساعدهم على إشباع هذا الدافع، فإن درجـة              



 ٤٥

االلتزام التنظيمي لديهم تكون مرتفعة كما أن إشباع الحاجات االجتماعية يـؤثر أيـضاً              

ام التنظيمي، إذ كلما زاد التفاعل االجتماعي بين األفراد زاد االرتباط النفسي            على االلتز 

  .بالمنظمة

  

وتؤثر قيم األفراد أيضاً على االلتزام التنظيمي، فاألفراد الذين لديهم اعتقاد كبيـر             

بالنسبة لقيمة العمل أو يرون على أنه الجانب ذو األهمية الرئيسية في حيـاتهم، يكـون       

  . زام التنظيمي لديهم مرتفعاًمستوى االلت

  

  خصائص الوظيفة -ج

تؤثر خصائص الوظيفة من حيث مجالها ودرجة التوتر بها على مستوى االلتـزام            

التنظيمي، فتنوع مجال الوظيفة، واالستقاللية والتحدي والتغذيـة المرتـدة، والـشعور            

  .تنظيميباألهمية، والشعور بالمسئولية، كل هذا يرتبط إيجاباً بااللتزام ال

أما عندما تتسم الوظيفة بدرجة كبيرة من التوتر، والذي يتخذ شكل صراع الـدور، أو               

  .عدم وضوح الدور، فإن ذلك يؤثر عكسياً على االلتزام التنظيمي

  

  العوامل المتعلقة ببيئة العمل الداخلية  -د

 ل والرضاامل المتعلقة ببيئة العم  تناولت الكثير من األبحاث دراسة العالقة بين العو       

ثم تناولت بعد ذلك العديد      .الوظيفي وذلك قبل ظهور نظرية االلتزام التنظيمي وتطورها       

من الدراسات بحث عالقة هذه العوامل بااللتزام التنظيمـي كـاألجور، واإلشـراف،             

  . والقيادة، وجماعة العمل

  

تناسب مع  تبين من األبحاث أنه كلما كان نظام األجور يتسم بالعدالة ، وال           : األجور   •

عبء العمل، والقبول من جانب األفراد فإن ذلك يزيد من شعور األفراد بالمسئولية             

 .  وبالتالي يؤثر على االلتزام التنظيمي
تؤثر جماعة العمل على مستوى االلتزام التنظيمـي فكلمـا كانـت             :جماعة العمل    •

تماسك بـين   اتجاهات جماعة العمل ايجابية ناحية المنظمة، وكان هناك درجة من ال          



 ٤٦

أفرادها، زاد التفاعل االجتماعي، والـشعور بالمـسئولية وزاد بالتـالي االلتـزام             

 .التنظيمي
تؤثر نوعية اإلشراف والقيادة على مستوى االلتزام التنظيمـي،          :اإلشراف والقيادة    •

فاإلشراف الديموقراطي والمشاركة في اتخاذ القرارات تحققان درجة مرتفعة مـن           

  .يااللتزام التنظيم

كما أن لكل من النموذجين من القيادة، أي القائد الذي يهتم بهيكلة المهمة والقائـد ذو                

  .االتجاهات اإلنسانية تأثيراً إيجابياً على مستوى االلتزام التنظيمي

  

  :العوامل الخاصة بالهيكل التنظيمي -هـ

مـي،  تناولت عديد من الدراسات العالقة بين الهيكل التنظيمي وااللتزام التنظي         

فقد وجد أن الالمركزية في اتخاذ القرارات، وتوافر درجة االعتمادية في أداء األعمال             

بين اإلدارات الوظيفية وتنظيم إجراءات العمل لها تـأثير إيجـابي علـى اإللتـزام               

  .التنظيمي

كما يرى بعض الباحثين أن حجم المنظمة يؤثر عكـسياً علـى االلتـزام حيـث أن                 

 تتطلب من المدير بذل جهد أكبر في عمل التنـسيق والرقابـة             المنظمات الكبيرة ربما  

وتطوير السلوك مما يؤثر سلباً على التزام المديرين تجاه المنظمات التي يعملون بها ،               

بينما يرى البعض اآلخر أن حجم المنظمة يؤثر إيجابياً على االلتزام حيث أنه كلمـا               

مرؤوسين وفرص أكبر للتداخل بين    زاد حجم المنظمة كانت هناك جماعات أكبر من ال        

األشخاص وزيادة الفرص المتاحة للترقي أمام األفراد األمر الذي يؤدي إلـى زيـادة              

والتي ركز فيها علـى أربعـة       " Stevens"درجة التزامهم بينما تجد دراسة قام بها        

حجم المنظمة، وجود رقابة، نطاق الرقابة، مركزية الـسلطة         : متغيرات هيكلية وهي  

خطـاب،  (لصت إلى أن أيـا من هذه المتغيرات ال يرتبط بااللتزام بشكل قوي           وقد خ 

  ). ١٥٢-١٤٧هـ، ص١٤٢١
 



 ٤٧

  مداخل لدراسة االلتزام التنظيمى : ٢/٢/٧

من البداية نوضح أن هناك تعدد في تعدد المداخل المستخدمة في دراسة االلتزام وتباينا فـي                

نه بصفة عامة يمكن حصر هذه المداخل فيما        األسس المختلفة التي تقوم عليها المداخل غير أ       

  -:يلي

  

  : حيث يتم التركيز على النقاط التاليةETZIONI:مدخل االلتزام عند اتزيوني   -أ
 

وهو يمثل اتجاهاً ايجابيا وقوياً نحو المنظمة ويقوم على االرتبـاط    : االلتزام المعنوي  •

ة لـشعوره أن التنظـيم      بأهداف التنظيم وقيمه وقواعده الداخلية وعلى طاعة السلط       

يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية مفيدة وعادة ما تستخدم هنا القوه المعياريـة وهـي              

  .تستخدم المكافآت الرمزية كأساس لدعم التزام األفراد

وهو يمثل عالقة  اقل قوه مع التنظيم ولكنها عالقة تقـوم علـى              :االلتزام التراكمي    •

 ألفراد يصبحون ملتزمين إذا وجدوا أن هنـاك       مبدأ التبادل بين األعضاء والتنظيم فا     

  .سوف تعود عليهم من وراء هذا االلتزام منافع 

وهو يمثل اتجاها سلبيا تجاه المنظمة وهو ينشأ من المواقف          : االلتزام االضطراري    •

فال يحـدث   . التي يوصف فيها السلوك الفردي دائما باالضطرار أو باإلكراه والقيد           

 نتيجة إلجراء اجتماعي فرض على نزالئه ولم يكن نابعاً من           إال  التنظيم في السجن    

  . ونستخدم هنا عادة القوة اإللزامية أو االضطرارية لدعم التزام األفراد،اختيارهم

  

  :وهنا يتم التركيز على النقاط التالية: KONTER مداخل االلتزام عند كانتر  -ب

هم من أجل بقـاء المنظمـة        ويتمثل في تكريس األعضاء لجهود     -:االلتزام المستمر  •

 يتطلب من األعضاء تضحيات شخصية واستثمارات تتسم بالصعوبة أو ارتفاع           ذاوه

 وعندما يقدم األفراد تضحيات هامة مـن أجـل االلتحـاق            .التكليف بالنسبة للعضو  

، بالمنظمة أو البقاء بها تصبح لديهم الرغبة قويه للحفاظ على حياة هـذه المنظمـة                

فترة التدريب الطويلة التي يقـضيها الفـرد        :  على سبيل المثال   ومن هذه التضحيات  

  الخ....للتدريب على العمل ثم العمل مده طويلة داخل المنظمة 



 ٤٨

يقوم هذا االلتزام أساساً على خلق العالقات االجتماعية        : االلتزام القائم على التماسك    •

ـ             راده وتغـري   وتدعيمها داخل المنظمة بحيث تتولد عالقة قويه بـين التنظـيم وأف

 ولذا تعمد المنظمات إلى استخدام عديـد        ،أشخاصا من خارج التنظيم باالنضمام إليه     

  .من الوسائل واألنشطة التي تهدف إلى الربط النفسي بين األفراد والمنظمة

يمثل ارتباط األعضاء بقيم التنظيم وقواعده والتي تشكل أو تصوغ          : االلتزام الرقابي    •

 المرغوب أو االتجاهات المرغوب فيها ويوجد االلتـزام         بدورها السلوك في الشكل   

الرقابي عندما يرى العامل أن قيم التنظيم وقواعده تمثـل مرشـداً هامـاً للـسلوك                

 يتأثر بالقواعد التي تحكم التصرفات أو األعمال        – أي السلوك    -المرغوب فيه وأنه    

  .اليومية

  :يةتا يتم التركيز على النقاط اآل وهن:التقسيم األكثر شيوعاً لاللتزام التنظيمى  -ج

 وطبقاً لهذا المدخل ينصب التركيز على العملية التي بمقتضاها          -:االلتزام السلوكي    •

يتم ربط السلوك السابق للفرد بالمنظمة حيث يرى هذا المدخل أن االلتزام التنظيمي             

 والحـوافز   هو نتيجة لعمليه التبادل بين الفرد والمنظمة فيما يتعلق بمساهمات الفرد          

التي يحصل عليها وفى ظل هذا المدخل يزداد التزام الفرد نحو التنظـيم كلمـا زاد                

  .تفضيله لعملية التبادل

 حيث ينظر هذا المدخل إلى االلتزام علـى أنـه           -" :السيكولوجي" االلتزام االتجاهي  •

ثـة  عادة ما يكون أكثر نشاطاً وإيجابية نحو المنظمة وان هذا االتجاه يتكون من ثال             

  :عناصر أساسية هي

 التطابق مع أهداف التنظيم وقيمه )١(
 ارتباط كبير بأنشطة العمل  )٢(
 ارتباط وجداني نحو المنظمة )٣(
 

 وهنا ال ينظر لاللتزام على أنه محصلة لعملية التبادل النفسي بين الفرد والمنظمة والتي             

  . )٢٢٦-٢٢٤، ص٢٠٠٥الصيرفي،  ( تحكمها رغبات الفرد المادية وحاجاته إلى األمن

  



 ٤٩

  نتائج االلتزام التنظيمي : ٢/٢/٨

تتضمن نتائج االلتزام على مستوى األفراد كال من النتائج اإليجابية والـسلبية حيـث              

تؤكد النتائج اإليجابية أن ارتفاع مستوى االلتزام التنظيمي ربما يرتبط بعديد من النتـائج أو               

 األمان، التصور الذاتي اإليجـابي،      زيادة مشاعر االنتماء،  : المخرجات اإليجابية لألفراد مثل   

 كما يؤدي زيادة االلتزام إلى زيادة المكافـآت         ،  القوة، وجود أهداف أو أغراض لحياة الفرد      

التنظيمية فاألفراد الملتزمون يجب أن يحصلوا على مكافآت أكثر من األفراد غير الملتزمين             

  .حتى يشجعهم ذلك على بذل الجهد

  

لبية تؤكد أن المنافع والمزايا التي تعود على األفراد من االلتـزام            بينما نجد أن النتائج الس    

 فبرغم أن االلتزام له كثير من الفوائد التي تعود على الفرد            ،  للمنظمة تكون مرتبطة بتكاليف   

  :إال أن هناك بعض الجوانب السلبية لهذا االلتزام منها

لوظائف من خالل الحركة    قلة الفرص المتاحة للتقدم الوظيفي والذي يتحقق في بعض ا          )١(

 .بين عدد من المنظمات
 .قلة الفرص المتاحة للتطور والنمو الذاتي )٢(
 فالفرد عندما يلتزم تجاه منظمة معينة فإنه يبذل         ،  زيادة الضغوط العائلية واالجتماعية    )٣(

الوقت والجهد لها مما يؤثر على التزاماته األخرى مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على              

 .الفرد
 

لنسبة لمستوى االلتزام بالنسبة إلى مجموعات العمل نجد أنه على الرغم من أن             أما با 

 ،هذا المستوى من االلتزام يؤدي إلى نتائج متعددة سواء على أعمال المجموعة أو فاعليتهـا              

إال أن هذا المجال لم يحظ باهتمام يذكر من جانب الباحثين بالرغم من أن النتائج اإليجابيـة                 

  :ت العمل تتمثل فيلاللتزام بجماعا

 .كلما زادت درجة التزام المجموعة زادت درجة الثبات والفاعلية )١(
كلما زادت درجة التزام المجموعة كانت على استعداد لبذل جهد أكبر وبالتالي زيـادة               )٢(

 .فاعلية مجموعة العمل
 .كلما زادت درجة التزام المجموعة زادت درجة التماسك بينها )٣(
  :لسلبية تتمثل فيفي حين نجد أن النتائج ا    



 ٥٠

 .انخفاض القدرة على الخلق واالبتكار والتكيف من خالل استقرار العمالة )١(
انخفاض معدل دوران العمل وبالتالي عدم دخول أفراد لديهم أفكار جديدة ونافعة وفي              )٢(

 أنه من الخطأ االعتقاد بأن ارتفاع معـدل الـدوران    Oliverهذا الصدد يرى أوليفر

فعندما يترك األفراد األقل التزاما المنظمـة قـد   ، طول الخط يمثل مؤشرا سلبيا على   

 .يأتي أفراد آخرون لديهم أفكار جديدة ونافعة ويرون المنظمة بصورة أفضل
 .الجماعي يجعل المجموعة أقل انفتاحا على اآلراء والقيم الجديدة أن التفكير )٣(
 .زيادة فرص الصراع بين المجموعة والمجموعات األخرى )٤(
  

ة لمستوى االلتزام بالنسبة إلى المنظمات فنجد أن النتائج اإليجابية له تتمثل            أما بالنسب 

  :في

 :زيادة فرص الفاعلية بالنسبة إلى التنظيم وذلك من خالل) ١(
 .زيادة الجهد المبذول 
 .انخفاض معدل الدوران 
 .انخفاض نسبة الغياب والتأخير 

 
ن خـارج التنظـيم ألن      زيادة جاذبية المنظمة بالنسبة إلى األفراد الموجودي       )٢(

األفراد األكثر التزاما يعطون صورة إيجابية وواضحة عن المنظمـة ممـا            

  .يجعلها أكثر قدرة على جذب األفراد ذوي المهارات العالية
 

يجب أن نالحظ في هذا المجال أن معدل الدوران والغياب لهما نتـائج إيجابيـة               

مل والمنافع التـي يحـصل      وسلبية في ضوء الظروف المحيطة بالمنظمة ومكان الع       

عليها العاملون من المنظمة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ترفيهية أو طبيعيـة              

  .وتكلفة الحصول عليها

  

  :أما النتائج السلبية فتتمثل في

انخفاض القدرة على االبتكار والتكيف ؛ إذ أن األفراد الذين يلتزمون بدرجة كبيـرة              

اقشة سياسات المنظمة مما يحد من قدرة المنظمة على االبتكار ،           للتنظيم يميلون عادة إلى من    



 ٥١

وجد أن أفراد اإلدارة العليـا الـذين        " جنرال موتورز   " في دراسة قام بها أحد الباحثين في      ف

يتسمون بدرجة عالية من االلتزام والوالء للمنظمة عادة ما تخنق لديهم القدرة على االبتكـار        

   .)٢٣٢-٢٢٩، ص ٢٠٠٥الصيرفى  (.والخلق

  

   : المترتبة على االلتزام التنظيمييلخص اآلثار) ٢(رقم والجدول التالي 
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  )٢(جدول رقم 

  المترتبة على االلتزام التنظيمياآلثار 

  

 اآلثار الممكنة

 إيجابية سلبية
 مستوى التحليل

  الشعور باالنتماء واالرتباط- انخفاض القدرة على الحركة-

  األمان- والتقدم الوظيفي

  األهداف واالتجاه-  انخفاض القدرة على النمو-

  التصور الذاتي اإليجابي- والتطور الذاتي

  المكافآت التنظيمية-  زيادة الضغوط المرتبطة-

بالعائلة والعالقات االجتماعية   الجاذبية للعاملين المحتملين-

 الفرد -١

  العضوية ثبات-  التفكير الجماعي-

  فعالية الجماعة-  انخفاض القدرة على-

  التماسك- االبتكار والتكيف

   الصراع بين الجماعات-

  جماعة العمل-٢

:انخفاض الفاعلية ترجع إلى*   :زيادة الفاعلية ترجع إلى * 

  جهد الفرد-

 ن انخفاض معدل الدورا-
 انخفاض القدرة على التطور -

 والتكيف
  انخفاض نسبة الغياب-

  انخفاض نسبة التأخير- 

   الجاذبية لألعضاء- 

  الموجودين خارج التنظيم 

  التنظيم-٣

  . )٢٣٢ ، ص ٢٠٠٥الصيرفي ( 
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مع تسليمنا بالجدل المثار حول طبيعة اآلثار المترتبة على االلتزام التنظيمي على إنه   

 على –هة النظر األقوى واألكثر منطقية التغيرات الوظيفية للفرد ، إال أننا نسير مع وج

 وهي التي تنظر إلى االلتزام التنظيمي باعتباره ظاهرة إيجابية –األقل من الوجهة النظرية 

ومن المحتمل أن تؤدي إلى نتائج مرغوبة داخل النطاق الوظيفي للفرد وتتمثل هذه النتائج 

دالت الغياب  ،  ودوران العمل في ارتفاع معدالت األداء والرضا عن العمل ، وانخفاض مع

  . وتحقيق المزيد من التقدم  المهني أو الوظيفي 
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   والتعقيب عليها الدراسات السابقة٢/٣
  

  :الدراسات السابقة ٢/٣/١

 الكتابات التنظيمية واإلدارية وكذلك السلوكية      منحظى المناخ التنظيمى باهتمام واسع      

اعية منذ بداية الستينات فى القرن الحادى والعشرين، وتزايد هذا االهتمام بـصورة             واالجتم

وعلى الرغم من هذا االهتمام بالمناخ التنظيمـى        .  من هذا القرن   نيناتواضحة مع بداية الثما   

من حيث المفهوم والعناصر والمحددات إال أن هذا االهتمام لم يواكبه اهتمـام مماثـل فـى                 

 مقدادي ،ة،رالـصراي (اخ التنظيمى بااللتزام التنظيمى للعاملين فى المنظمة      دراسة عالقة المن  

  ).٤٨هـ، ص١٤٢٣

  

وإن كانت هناك بعض الدراسات  من وجهة نظر الباحث، ورغم أهميتها وإمكانيـة              

االستفادة منها، فهى غير كافية للتعرف مع طبيعتها وخصائصها ومتطلبات االستفادة منهـا             

مى وتدعيم االلتزام التنظيمى لدى العاملين فى المنظمات المعاصرة وفى      لتطوير المناخ التنظي  

  .مقدمتها المنظمات الشرطية واألمنية

  

 التى اهتمت بالمناخ وااللتزام التنظيمى وما انتهت إليـه          اتفيما يلى الدراس  سنتناول  و

  .عليهاالتعقيب من نتائج ثم 

الرضا عـن المنـاخ     (اسة بعنوان   در) م١٩٩٤( أجرى موسى اللوزي عام    : الدراسة األولى 

، وهدفت هذه الدراسة    )التنظيمي لدى األفراد العاملين في مستشفيات القطاع العام في األردن         

إلى قياس وتحليل الرضا عن المناخ التنظيمي لدى العاملين في مستشفيات القطاع العام فـي               

مـر ومـسمى الوظيفـة      األردن وعالقته بالجنس، والحالة االجتماعية والمؤهل العلمي والع       

عامال وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم      ) ٥٤٥(ومكان العمل، وقد تكونت عينة الدراسة من        

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن المناخ التنظيمـي لـدى العـاملين تعـزى             

لمتغيرات الجنس والحالة االجتماعية والمؤهل العلمي والعمر، بينما وجدت فروق ذات داللة            

. صائية في الرضا عن المناخ التنظيمي تعزى لمتغيرات مسمى الوظيفة ومكـان العمـل             إح

وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن أعلى درجات رضا العاملين قد تركز في مجـال معـايير                
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األداء والتقييم والبيئة واالنتماء، بينما كانت أدنى مستويات الرضا في مجال الحوافز وتحمل             

  ).م ١٩٩٤اللوزي (  اإلنسانية والمخاطرةالمسئولية والعالقات

  

العالقات اإلنسانية (دراسة بعنوان )  هـ١٤١٧( أجرى القناص عام: الدراسة الثانية

  ).وتأثيرها على أداء العاملين باألجهزة األمنية
 

لقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تنفيذ برامج وأنشطة العالقات اإلنسانية 

 وإلى أي مدى تنسجم أهداف اإلمارة مع دوافع وحاجات العاملين بإمارة منطقة الرياض،

  .بها

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها أن هناك عالقة بين مدى معايشة أنشطة العالقات   

كما كان . اإلنسانية وبين اآلداء، حيث كلما طالت مدة المعايشة كلما ارتفع مستوى آداء الفرد

بين معايشة أنشطة العالقات اإلنسانية وبيئة العمل والرضا من نتائج الدراسة أن هناك عالقة 

عن العمل وظروفه وأوضاعه، وأن الدعم المعنوي في أنشطة العالقات اإلنسانية قيمة 

وأن أنشطة العالقات اإلنسانية وفاعليتها في تحقيق العاملين  ومهمة في الرضا عن العمل،

القناص (رار تلك األنشطة بالمعدالت نفسها ألهدافهم في اآلداء يسهم في التأكيد على استم

  ).٢٢هـ، ص ١٤١٧
 

االلتزام التنظيمي : (دراسة بعنوان) هـ١٤٢٠( عامعباديأجرى ال:  الدراسة الثالثة

  ).والعوامل المرتبطة به لدى مديري مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة جدة

مديري مدارس التعليم العام للبنين إن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة االلتزام التنظيمي لدى 

  .بمحافظة جدة باستخدام مقياس بورتر وزمالءه

  

كما تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن العوامل المرتبطة بااللتزام التنظيمي لدى 

السن، : مديري مدارس التعليم العام للبنيين بمحافظة جدة عن المتغيرات الشخصية التالية

لخدمة، المؤهل التعليمي، الحالة االجتماعية، الراتب، ومتغيرات المستوى الوظيفي، سنوات ا

أهمية العمل، التحدي في العمل، وضوح مهام العمل ، الدعم المعنوي من (بيئة العمل التالية

قبل المشرفين التربويين والمسئولين باإلدارة والزمالء، الثقة في المشرفين والمسئولين 
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راتب والمكافآت، تقدير العمل الذي يقوم به مدير المدرسة باإلدارة والزمالء، الرضا عن ال

  ). ليكرتباستخدام مقياس

  

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التي من أهمها

 .إن االلتزام التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة جدة عال )١(
ظيفي، السن، المستوى الـو   (عدم وجود عالقة بين الصفات الشخصية التي تشمل        )٢(

مي، الحالة االجتماعية، الراتـب  وبـين االلتـزام          لسنوات الخدمة، المؤهل الع   

 ).التنظيمي
  .وجود عالقة بين أهمية العمل لوزارة المعارف وبين االلتزام التنظيمي )٣(

وجود عالقة بين وضوح مهام العمل ومعرفة المطلوب آداؤه بدقة وبين االلتـزام         )٤(

 .التنظيمي
. ه وزارة المعارف من المزايا وبين االلتزام التنظيمـي        وجود عالقة بين ما توفر     )٥(

 ).٣٣هـ، ص ١٤٢٠الصاوى، (
 
المناخ التنظيمي :(دراسة وهي بعنوان) هـ١٤٢١( أجرى الصيدالني عام: الدراسة الرابعة 

وقد ). وعالقته باإلبداع اإلداري في اتخاذ القرار بإمارة منطقة المدينة المنورة وأمانتها

ى معرفة طبيعة المناخ التنظيمي القائم بإمارة المدينة المنورة وأمانتها، هدفت الدراسة إل

والعالقة بين المناخ التنظيمي وكفاءة العاملين، والرضا الوظيفي، والوالء التنظيمي لدى 

العاملين، وكذلك معرفة دور المناخ التنظيمي في تفعيل اإلبداع اإلداري في اتخاذ القرار، 

ة بين السياسات والممارسات اإلدارية وبين اإلبداع لدى العاملين في وتحديد طبيعة العالق

  .إمارة المدينة المنورة وأمانتها

  

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على المسح الشامل، حيث 

. موظف) ١٠٣٦(موظفا من مجتمع الدراسة الذي يتكون من) ٢٣٠(شملت عينة الدراسة 

باحث أيضا األبعاد المناخية التي يرى أنها تتالئم مع طبيعة مجتمع الدراسة، وقد اعتمد ال

الهيكل التنظيمي، االتصاالت، نظم وإجراءات العمل، : حيث شملت كل من األبعاد اآلتية

  .طرق اتخاذ القرارات، العالقات الداخلية، الحوافز، تنمية الموارد البشرية
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الوالء التنظيمـي    ( دراسة بعنوان   )١٩٩٧السواط ،   العتيبي و  ( أجرى: الدراسة الخامسة   

  )لمنسوبي جامعة الملك عبدالعزيز والعوامل المؤثرة فيه 

  أهداف الدراسة 
 

 .قياس االلتزام التنظيمي للعاملين بجامعة الملك عبدالعزيز  -أ 
 .تحديد العوامل التى تؤثر إيجابياً أو سلبياً على االلتزام التنظيمي   -ب 
 . األبعاد المكونة لاللتزام التنظيمي معرفة العالقة بين  -ج 

 
االلتزام : ولتحقيق الهدف األول فقد قام الباحث بقياس االلتزام التنظيمي من ثالثة أبعاد             

العاطفي ، االلتزام المستمر ، االلتزام األخالقي ولقد أظهرت نتائج البحث أن أفراد العينـة               

  .ث يتصفون بدرجة متوسطة من االلتزام في أبعاده الثال

علـى النحـو     ولتحقيق الهدف الثاني تم قياس تأثير ثالث مجموعات من العوامل المـستقلة             

  :التالي 

المرتبـة الوظيفيـة ، سـنوات       السن ،   :  الصفات الشخصية ، وتشمل       :المجموعة األولى 

:  خصائص العمل وتشمل     :المجموعة الثانية   . ، مستوى التعليم ، والحالة االجتماعية       الخدمة

.  العمل للمنظمة التحدي في العمل ، إتاحة الفرصة لبناء عالقات داخل وخارج العمل              أهمية

دعم : مناخ العمل االجتماعي ، ويشمل      : أما المجموعة الثالثة فهي الخبرة في العمل وتشمل         

الراتـب  : مكافأة المنظمة وتشمل    . وتشجيع الرؤساء والزمالء والثقة في الرؤساء والزمالء        

  .كافآت الجانبية ، عدالة الترقية والتقديرالمجزي ، الم

. ولقد أظهرت نتائج البحث أن جميع المجموعات الثالث لها تأثير على االلتزام التنظيمـي               

  :وبالتحديد أظهرت النتائج التالية 

أن من بين الصفات الشخصية كان للسن والحالة االجتماعية تـأثير علـى االلتـزام                 -أ 

  ، وكان لسنوات الخدمة تأثير على االلتزام العاطفي فقط المستمر و االلتزام األخالقي
أن خصائص العمل لها تأثير قوي على االلتزام العاطفي واألخالقي وتأثير بسيط على               -ب 

 .االلتزام المستمر
 أن مناخ العمل االجتماعي له تأثير قوي على االلتزام العاطفي واألخالقي فقط   -ج 
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 االلتزام العاطفي واألخالقي وتأثير بسيط على       أن مكافآت المنظمة لها تأثير قوي على        -د 

 .االلتزام المستمر
وأظهرت . أما الهدف الثالث للبحث فقد كان معرفة العالقة بين األبعاد الثالثة لإللتزام            -هـ

النتائج أن هناك عالقة قوية ومتبادلة بين االنتماء العاطفي واألخالقي كما أن لالنتماء             

ي تأثير متوسط على االلتزام المستمر النابع مـن التكلفـة           العاطفي ولالنتماء األخالق  

 .الشخصية التي ستلحق الموظف في حالة تركه لعمله الحالي 
 

 عالقة االلتـزام التنظيمـي       دراسة بعنوان   )١٩٩٧الفضلى ،    ( أجرى: الدراسةالسادسة   

  بعالقات العمل ما بين الرئيس وتابعيه والمتغيرات الديموغرافية

الدراسة على عينة عشوائية بسيطة من خمس جهات حكومية بدولة الكويت من            أجريت هذه   

 موظفاً بصورة عشوائية من بين العـاملين بتلـك          ٢٥٠وقد تم أخذ    .  وزارة وهيئة    ٤٧بين  

  :وكان يسعى البحث إلى قياس أو التعرف على . الجهات الخمس ليمثلوا مجتمع البحث 

 على مستوى االلتزام    ه بين الرئيس وتابعي   درجة تأثير طبيعة عالقات العمل ما       . أ

 .التنظيمي لديهم
( طبيعة العالقة فيما بين االلتزام التنظيمي وبعض المتغيـرات الديموغرافيـة              . ب

النوع أو الجنس ، والعمر ، والمؤهل العملي ، ومـدة الخدمـة ، والمركـز                

 ) .الوظيفي 
 .وضوع الدراسة متوسط االلتزام التنظيمي في األجهزة الحكومية م  . ج
 فـي األجهـزة     هاتجاه أو متوسط طبيعة عالقات العمل ما بين الرئيس وتابعي           . د

  .الحكومية عينة الدراسة 
 

  :نتائج الدراسة 

 . وااللتزام التنظيمي هوجود عالقة إيجابية معنوية فيما بين الرئيس وتابعي. أ
تلف فئات المتغيرات   وجود فروق معنوية في متوسط االلتزام التنظيمي وفقا لمخ        . ب

  .الشخصية 
 



 ٥٩

:  االلتزام التنظيمي وكل من المتغيرات الشخصية التالية         بينوجود عالقة ارتباط سالب فيما      

  .العمر ، والمؤهل العلمي ، ومدة الخدمة ، والمركز الوظيفي 

  

المناخ ( دراسة بعنوان )  م٢٠٠٢(أجرى الصرايرة ومقدادي عام  :الدراسة السابعة 

  ).ودوافع العمل للموظف العام لدى الدوائر الحكومية في محافظة جرشالوظيفي 

لقد هدفت الدراسة إلى إعطاء الصورة الحقيقية والواضحة للمناخ الوظيفي العام من أجل 

معالجة وتحسين المناخ ودوافع العمل للموظف العام لرفع كفاءة وفعالية الجهاز اإلداري 

وقد شملت عينة الدراسة كافة مديري . حافظة جرشالحكومي في الدوائر الحكومية في م

مديرا، وجميع رؤساء األقسام في مختلف الدوائر الحكومية ) ١٨(الدوائر وعددهم 

  .موظفين من كل دائرة) ٥(رئيسا في حين تم اختيار) ٣٨(وعددهم

  

وقد حدد الباحث األبعاد التي لها عالقة بدوافع العمل للموظف العام لدى الدوائر 

الجانب الوظيفي، الجانب النفسي واالجتماعي، جانب : مية في محافظة جرش وهيالحكو

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين . األجور والحوافز

مديري الدوائر، رؤساء األقسام، وشريحة : المستويات الوظيفية لدى الشرائح الثالث وهي

  :نب اآلتيةالموظفين، وذلك على ضوء الجوا

 .الجانب الوظيفي  ) ١(
 .الجانب النفسي واالجتماعي  )٢(

وقد أظهرت التحليالت بأنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المستويات 

الوظيفية لدى الشرائح الثالث في جانب األجور والحوافز والسياسات المعتمدة لدى 

  ).م٢٠٠٢ة ومقدادى الصراير(الدوائر الحكومية المتعددة في محافظة جرش 

  

المناخ التنظيمي وأثره : (دراسة بعنوان) م٢٠٠٢(أجرى الصغير عام : الدراسة الثامنة 

  ).على آداء العاملين في األجهزة األمنية
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وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المناخ التنظيمي على اآلداء الوظيفي 

، واتبع الباحث في دراسته المنهج بغرض االرتقاء بمستوى العاملين بالمنظمات األمنية

الوصفي التحليلي الذي اعتمد على االستبانة كأداة للدراسة، حيث استخدم الباحث مقياس 

لقياس المناخ التنظيمي مع إجراء بعض التعديالت وفقا لما يتالئم مع ) ليتوين وسترنجر(

بعض التعديالت  عبارة مع إجراء ١٩أغراض دراسته ومجالها التطبيقي والذي يتكون من 

من الضباط العاملين في ) ٣٢٥(عليهن لقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية بسيطة مقدارها

  .شرطة مدينة الرياض

  

  :ومن أهم نتائج الدراسة

 .أن واقع المناخ التنظيمي في شرطة الرياض كان مرتفعا في جميع محاوره •
  . اآلداءأن آداء مفردات الدراسة كان مرتفعا بالنسبة إلى محور •

على ) العالقات،أساليب تحسين العمل  (يوجد تأ ثير جوهري لمحوري المناخ التنظيمي       •

 ). مستوى اآلداء الوظيفي لمفردات الدراسة
 

عالقة االلتزام التنظيمي ببيئة (دراسة بعنوان) م٢٠٠٢( أجرى الثمالي عام:الدراسة التاسعة

  ).العمل الداخلية

  

 إلى التعرف على عالقة بيئة العمل بقوات األمن لقد تطرق الباحث في هذه الدراسة

االلتزام الخاصة بمستويات  االلتزام التنظيمي، وعالقة المتغيرات التنظيمية بمستويات 

، والتعرف على مدى اختالف العالقة بين بيئة العمل الداخلية وااللتزام الوظيفي الوظيفي

  .ألمن الخاصةباختالف المتغيرات الديموغرافية لضباط قطاع قوات ا

  

واتبع الباحث في دراسته منهج المسح االجتماعي الذي اعتمد على االستبانة كأداة 

ضابط من العاملين في ) ٣٠٠(للدراسة، حيث قام الباحث باختيار عينة طبقية عمرية مقدارها

استمارة ) ٢٤٩(قيادة قوات األمن الخاصة والوحدات الميدانية بمدينة الرياض واسترجع

  :لتحليل وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التي من أهمهاصالحة ل
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أن مستوى االلتزام التنظيمي داخل جهاز قوات األمن الخاصة في منطقة الريـاض              •

 .عال بصفة عامة
انخفاض مستوى الرضا نحو األنظمة التي تتعلق باألمور التي تهم منسوبي قـوات              •

  .األمن الخاصة عند جزء من عينة الدراسة

وات األمن الخاصة يهتمون بسمعة الجهاز الذي ينتمون إليه بغض النظر عن            أن ضباط ق   •

 .انخفاض رضاهم عن بعض الجوانب
ال توجد عالقة بين المتغيرات التنظيمية بشكل عام وااللتزام التنظيمي في قوات األمـن               •

 .الخاصة
جة مـن   توجد عالقة طردية بين الصيغة الرسمية وااللتزام التنظيمي فكلما كان هناك در            •

  .الصيغ الرسمية في جهاز قوات األمن الخاصة كلما زاد االلتزام التنظيمي

هناك نسبة كبيرة من أفراد عينة الدراسة يرون أن جهة عملهم ال تشجع علـى إظهـار                  •

 .أقصى ما لديهم من آداء
توجد عالقة سلبية بين المركزية وااللتزام التنظيمي في قوات األمـن الخاصـة، فكلمـا                •

توى المركزية وازداد تفويض الصالحيات للمـشاركة كلمـا زاد االلتـزام            انخفض مس 

  .التنظيمي

 .تتسم قوات األمن الخاصة بدرجة عالية من حيث التأكيد على التمسك بالصيغ الرسمية •
  .ال توجد عالقة بين االلتزام التنظيمي وكل من المؤهل والرتبة والعمر ومدة الخدمة •

األمن الخاصة ودرجة عالية من روح الفريق والزمالة        توجد جماعة عمل جيدة في قوات        •

 ).م٢٠٠٢التمالى، (بين الضباط 
 

المناخ التنظيمي وعالقته : (دراسة بعنوان) م٢٠٠٤عام (أجرى السكران  : الدراسة العاشرة

  ).باآلداء الوظيفي

وقد حاول الباحث التعرف على توجهات ضباط قطاع قوات األمن الخاصة نحو 

يمي ومستوى اآلداء الوظيفي من وجهة نظر ضباط قطاع قوات اآلمن الخاصة المناخ التنظ

 الضباط نحو المناخ التنظيمي ومستوى ى أدائهم الوظيفي جهاتوطبيعة العالقات بين تو

  .والعالقة بين الفروق الفردية للضباط وتوجهاتهم نحو المناخ التنظيمي
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  :ومن أهم نتائج الدراسة

تفعة لدى أفراد العينة نحو المحاور واالتـصاالت وتنظـيم          وجود توجهات ايجابية مر    )١(

  .إجراءات العمل والهيكل التنظيمي للمنظمة كمحاور للمناخ التنظيمي

وجود توجهات إيجابية مرتفعة نحو المحاور والحوافز وطرق اتخاذ القرارات وتنميـة         )٢(

 .الموارد البشرية للمناخ التنظيمي
  .نة نحو الدرجة الكلية للمناخ التنظيميوجود توجهات محايدة لدى أفراد العي )٣(

وجود توجهات إيجابية مرتفعة لدى أفراد العينة نحو الدرجة الكلية لمـستوى أدائهـم               )٤(

 ).م٢٠٠٤السكران، . (الوظيفي
  

  التعقيب على الدراسات السابقة ٢/٣/٢

على ضوء استعراض الدراسات السابقة، يرى الباحث بعض المالحظات المرتبطة بها 

  : يلىمنها ما

  

رغم اتفاق تلك الدراسات على أهمية دراسة المناخ التنظيمى إالّ أنها أختلفت بوضوح              )١(

 .بشأن مفهوم المناخ التنظيمى ومكوناته ومحدداته
رغم تعدد الدراسات التى تناولت المناخ التنظيمى إال أن معظمها أهتم بالتركيز على              )٢(

 .بعض جوانب دون األخرى
ناول الجانب التطبيقى لدراسة وتطوير المناخ التنظيمى       رغم اتجاه بعض الدراسات لت     )٣(

 .إال أن معظمها إتسم بالعموميات التى تقلل فرص االستفادة منها واقعياً
مع وجود بعض حاالت الدراسات الميدانية للمناخ التنظيمى إال أن معظمهـا تنـاول               )٤(

 .المناخ التنظيمى عالقته بالسلوك الوظيفى أو اإلدارى
أن اسات التى تناولت المناخ التنظيمى وعالقته بمتغيرات أخـرى، إال           رغم تعدد الدر   )٥(

عالقته بااللتزام التنظيمى   و النادر من هذه الدراسات تناول موضوع المناخ التنظيمي       

 .لدى العاملين فى المنظمة
رغم تعدد الحاالت التطبيقية فى دراسة المناخ التنظيمى، إالّ أنه ال توجد دراسـات،               )٦(

ع الباحث، استخدمت فيها مدخل المقارنة بـين المنـاخ التنظيمـى            وفق مجال إطال  
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وااللتزام التنظيمى للمقارنة بين منظمتين أو إدارتين ومعرفـة الفـروق الجوهريـة             

 .بينهما
ندوة الدراسات والبحوث العربية التي درست المناخ التنظيمي واإللتزام التنظيمي من            )٧(

 .خالل أبعاده المتعددة
 

 وهي بيئة ذات  في مملكة البحريناسة على وزارة الداخليةأجريت هذه الدر  

خصوصية تختلف في تكوينها ووظائفها وأهدافها وطريقة عملها عن األجهزة 

الحكومية األخرى ، وهذا ما يؤكد على أهمية الدراسة الحالية في تعويض النقص 

  .الحاصل في هذين المجالين
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  كة البحريننبذة مختصرة عن وزارة الداخلية بممل ٢/٤
  

كان الستقالل البحرين إيذانا بحركة بعث جديد في  تاريخها ، فقد تحررت البحـرين               

  .سياسيا وتطورت اجتماعياً وأصبح لها كيان سياسي محسوس ووجود مرموق

ولقد سايرت الشرطة موكب النهضة الشاملة في  البحرين  منذ تولي أسرة آل خليفة الحكـم                 

  .ها غبار الماضي وتدفع خطاها على طريق المستقبلفي  البحرين وأخذت تنفض عن

  

وتطورت الشرطة البحرينية علميا وعمليا ، فهي تستخدم اليوم أحدث ما توصل اليه             

العلم الحديث في  مجاالت البحث الجنائي كما تستعين بأحدث النظريات التي  تبحث اإلجرام               

  .كظاهرة اجتماعية وتعالجه على أسس علمية ونفسية

  

كان من مظاهر هذا التطور الشامل خروج شرطة البحرين عن نطاقها المحلـي             ولقد  

  .لتتعاون مع أجهزة الشرطة في  الدول العربية المجاورة والشقيقة

  

وعلى ذلك فإن جهاز الشرطة في  البحرين ال يزال يبحث ويدرس ليحقق مزيدا مـن        

  .التطور يحتمه طموح شعب البحرين الذي ال يعرف حدودا للنجاح

  

وحين بدأت الشرطة تطورها عقب االستقالل أدركت منذ الوهلة األولـى أن كبـرى              

  .العقبات التي  تواجهها هي الحصول على ثقة المواطنين وتعاونهم

  

ولم يكن الطريق سهال وممهدا ، ألن الفكرة التقليدية كانت قد استقرت فـي  وعـي                 

طويلة يشهد المواطن خاللها صـورة      المواطن ، ولم يكن من الممكن انتزاعها إال بعد فترة           

  .أخرى تختلف تماما عن الماضى

  

وهكذا اتجهت الشرطة بكل جهدها للحصول على ثقة المواطنين بها ، مؤمنة أن هذا              

الهدف الكبير جدير بأن ، يبذل الجهد الكبير في  سبيل تحقيقه ، ولقد تبلور هذا االهتمام في                   

ء إدارة العالقات العامة وجهاز أمن الدولـة وإدارة         تخطيط شامل متكامل كان من آثاره إنشا      
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التحقيقات الجنائية وإنشاء مراكز حديثة في  أنحاء البحرين وضم قسم اإلطفـاء والحريـق               

التابع للبلديات للشرطة وتطوير قسم االتصاالت ، كما تم إنشاء دور لألحداث ، وتم وضـع                

، كما أنشئت أجهزة كثيرة على       " الشرطة في  خدمة الشعب    " شعار جديد للشرطة وهو أن      

واتجهت الجهود  في     . رأسها شرطة النجدة ألداء الخدمات االجتماعية واإلنسانية للمواطنين         

الوقت نفسه الى رفع المستوى الثقافي  لألفراد وضباط الشرطة مع االهتمام بتدريس العلوم              

شرطية بأسلوب إنسانى ، وذلك     االجتماعية واإلنسانية إلى جانب العلوم الشرطية والخدمات ال       

  .بهدف الحصول على المزيد من الثقة والتأييد والتعاون من جانب المواطنين 

  

  ١٩٢٥الشرطة قبل عام 

 كان نظام الحكم الداخلي في  البحرين  يرتكز على منهج الـشريعة              ١٩٢٥قبل عام   

 األصيلة  ، كانت مهمـة  اإلسالمية الغراء ، وما توارثه األجداد من العادات والتقاليد العربية         

قوة حراسة غيـر مميـزة       حفظ األمن مناطة بعدد معين من األهالي الذين كانوا عبارة عن          

الملبس أو التجهيز أال أنهم كانوا يحملون األسلحة النارية و يتمنطقون األحزمة المـصنوعة              

ـ من الجلد المتعدد األلوان والمقاسات ، وقد رصت عليها طلقات الرصاص وعرفـوا ب                   ماس

وكان يدربهم ويرأسهم رجل ذو مكانة اجتماعية ويوصف بالحكمة والـشجاعة           ) النواطير  ( 

  ) .أمير النواطير ( ويعرف باسم ) حاكم البالد ( والخلق يعينه 

  

وتمشيا مع خطى التجديد والتطور االجتماعي دعت الضرورة إلنشاء قوة الـشرطة            

مية الشائعة حينذاك ، حيث تكون منظمة ومدربـة      كما كانت هي التس   ) البوليس(  والنظامية أ 

ولها ما يميزها من الملبس والتجهيزات لكي تتمكن من أداء المهام األمنيـة التـي  أخـذت                  

تتطلبها الحياة اليومية في  البحرين والتي  أصبحت قوة النواطير غير كافية للقيام بها كمـا                 

  ).هـ ١٤٢١الغانم،  ( يجب أن تكون 

  

م ، إذ تم في  ذلـك العـام          ١٨٩٦الجهاز األمني بشكله المنظم عام        عرفت البحرين   

تعيين قضاة لألحوال الشخصية عهد لهم تلقي الشكاوى الخاصة بالنازعات المدنية والجنائية            
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ومباشرة إجراءات التحقيق من بحث وتحري وهي جزء من واجبات الشرطة كما عهد لهـم               

  .إصدار األحكام وتنفيذها

  

أمراء ( تم تعيين مسؤوليين لألمن على المدن الرئيسة أطلق عليهم           ١٩١٥وفي  عام    

فداوية ( ويتبع األمير مجموعة من الرجال غير مميزي الملبس أو التجهيزات يطلق عليهم             ) 

وانحصرت مهمتهم في  النظارة وحراسة األسواق ليال والمحافظة على األمن وكانت هذه             ) 

تعمل ) الفداوية  ( وظلت قوة   . س الشرطة في  ذلك العهد       هى النواة لتأسي  ) الفداوية  ( القوة  

 حيث استبدلت فيما بعد بقوة النواطير التي  تم إصدار قانون البوليس وهو              ١٩٢٠حتى عام   

أحد قوانين بلدية المنامة األربعة عند تأسيسها حيث صدر التشريع األول الذي يحـدد مهـام               

  .الشرطة

   

لفعلي لجهاز األمن ويعتبر عام االنطالقة األولى        وهو عام التطوير ا    ١٩٢٦وفي  عام    

لبداية التنظيم اإلداري الحديث في  البحرين كالقضاء والتعليم واألمن وغيره ، إذ تم زيـادة                

 هو عام التطوير والتغيير في  هذا        ١٩٣٢ فردا، وكان عام     ١٥٠عدد أفراد القوة لتصل الى      

اكتشاف النفط حيث تم استحداث أقسام جديـدة        القطاع الحيوى والهام وكان متزامنا مع بداية        

بقوة الشرطة كان منها قسم الهجانة والخيالة وخصص هذان القسمان لواجبات الدورية على             

  .السواحل البحرية و البراري و األماكن المهمة مثل مصانع تكرير النفط وآبار البترول

  

شرطة واألمن العام   م حدثت تطورات هامة في  الهيكل التنظيمي  لل         ١٩٣٧وفي  عام    

وتم استحداث عدد من األقسام منها قوة حرس الشواطىء ثم المرور والترخيص والمباحـث              

العامة والدوريات الحديثة المجهزة بأجهزة اتصاالت متطورة ، بعد ذلـك أنـشئت مدرسـة               

وأعيد تنظيم هذه المدرسـة     ) قلعة الديوان   ( الشرطة وكانت تقع في  قلعة الشرطة بالمنامة         

  .يما بعد تحت مسمى محطة الشرطة ومدرسة التدريبف
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 التحق عدد من الشباب البحرينى للعمل كضباط في  سلك الشرطة            ١٩٣٩وفي  عام    

البحرينية ، حيث كانت هذه المجموعة النواة األولى النخراط الـشباب البحرينـى المـتعلم               

  . )٢٠٠١الدوسري ، ( المثقف في  الشرطة البحرينية في  ذلك الوقت 

  

واستمر التطوير والتحديث متماشيا مع التطورات والمستجدات في  المجال األمنى ،            

، وفي  األربعينـات     )) ما بعد اكتشاف النفط في  البحرين        ((وخصوصا مع الطفرة الحديثة     

 جميع النقاط واألقسام التابعـة   ت تبلور  حيث من القرن الماضى دخلت الشرطة عصرا جديدا      

، وسـعت الحكومـة     " دائرة األمن العام    "  أمني واحد هو     جهاز  تحت  ) الشرطة  ( للبوليس  

  .الستقطاب ضباط ومدربين من مصر والعراق والمملكة األردنية الهاشمية

  

لذا أصبحت للبحرين قوة أمنية من الشرطة ، منظمة تنظيما حديثا ، وكانـت تقـوم                

المنـاطق ولمـسه جميـع      بواجباتها خير قيام ، مما انعكس عليه استقرار أمني شمل كافة            

المواطنين والوافدين من العرب واألجانب ، وتأتى الستينات بتطورات سريعة شهدتها دائرة            

األمن العام في  كافة جوانبها الفنية باالهتمام بهذا المرفق الحيوي والعمـل علـى تطـوير                 

الذي هـو   أجهزته وتحديثها ورفع مستوى أدائها خدمة للوطن ودعما الستقرار أمنه الداخلي            

و التقدم والنمو والرخاء االقتصادي والسالم االجتماعي واألمن السياسي ،          حركيزة انطالقه ن  

فتوسعت األقسام التابعة لدائرة األمن العام ، واستحدثت األجهزة التي  تمكن رجل الـشرطة               

من أداء واجباته بيسر وسهولة كالسيارات الحديثة المجهزة بأحدث أجهزة االتـصاالت ، و              

دفاتر األعمال اإلدارية اليومية وتنظيم السجالت الجنائية وتحديث األسلحة الناريـة التابعـة             

  .لدائرة األمن العام

  

واستمر تطوير دائرة األمن العام حتى كانت النقلة الكبرى مع استقالل الـبالد عـام               

ة  حيث تم إعادة تنظيم أجهزة الدولة وتشكيل الـوزارات المختـصة ، ومنهـا وزار               ١٩٧١

  . والخاص بإعادة التنظيم اإلدارى للدولة١٩٧٥لسنة ) ١٨(الداخلية بالمرسوم األميرى رقم 

  -:من المادة األولى لهذا المرسوم كما يلي ) ١٣(وقد جاء البند 

   ).١٩٧٥ : ١٨مرسوم رقم ( 
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   :وزارة الداخلية وتشمل 

  .اإلدارة العامة لألمن العام  -١

 .اإلدارة العامة للهجرة والجوازات  -٢
 .اإلدارة العامة لمباحث أمن الدولة  -٣
 .إدارة المرور والترخيص  -٤
 .إدارة خفر السواحل  -٥
 .إدارة التحقيقات الجنائية  -٦
 .إدارة الشؤون اإلدارة والمالية  -٧
 .إدارة التدريب والعمليات  -٨
  .إدارة اإلدعاء العام  -٩

 تعـديل   تطورات الحقة بوزارة الداخلية ، حيث تم إجراء أكثر مـن          أن جرت   ثم لم تلبث    

وب تنظيم اإلدارات التابعة لوزارة الداخلية ، وأخرها كان المرسوم األميرى رقـم             لعلى أس 

   ) ١٩٩٦، ) ٢٩(مرسوم رقم (  بإعادة تنظيم وزارة الداخلية ١٩٩٦لسنة ) ٢٩(

  -:يعاد تنظيم وزارة الداخلية بحيث تشمل اإلدارات التالية : المادة األولى 

o ديوان وزارة الداخلية.  

o دعاء العاماإل.  

o اإلدارة العامة لمباحث أن الدولة.  

o اإلدارة العامة للهجرة والجوازات.  

o اإلدارة العامة للعمليات.  

o  اإلدارة العامة للمناطق األمنية.  

o  اإلدارة العامة لشؤون الشرطة.  

o  اإلدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية.  

o  اإلدارة العامة للتدريب والحراسات.  

o عامة للمرور اإلدارة ال.  

o  إدارة التخطيط والتنظيم. 
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  :وفيما يلي نبذة عن اإلدارتين محل الدراسة في هذه الرسالة وهما

  .اإلدارة العامة للتدريب والحراسات -

 .اإلدارة العامة للمناطق األمنية -
  

  اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

لية ، وتختص هذه اإلدارة بالمهام      هي إدارة منبثقة من اإلدارات العامة المكونة لوزارة الداخ        

  -:التالية 

وضع خطة عمل اإلدارة ومتابعة تنفيذها لدى اعتمادها واقتراح تحديثها وتطويرها            )١(

في  ضوء المستجدات ومتطلبـات وإحتياجـات العمـل فـي  مجـال التـدريب                 

 .والحراسات
عـة لهـا    إجراء الزيارات الميدانية لمرافق اإلدارة وكافة إدارتهـا واألجهـزة التاب           )٢(

والمنشأت والمواقع المسؤولة عن حراستها للوقوف على أوجه القصور والعمل على    

تالفيها، والتأكد من حسن مستويات المعيشة في  الثكنات وتوافر شتراطات األمـن             

 .والسالمة في هذه المرافق 
اإلشراف على التدريب العام في  وزارة الداخلية إلعداد وتأهيـل أعـضاء قـوات          )٣(

لرفـع  . عام وإكسابهم الخبرات الالزمة وتنمية و مهارتهم وصقل قدراتهم          األمن ال 

مستوى وكفاءة األداء واعتماد وتنظيم الـدورات والبـرامج التدريبيـة وتحـديثها             

 .وتطويرها وفقا للمستجدات و احتياجات العمل
توثيق الروابط والصالت مع المؤسسات التدريبية في  الداخل والخـارج وخاصـة              )٤(

والشرطية وتبادل المعلومات والخبرات معها والعمل على االسـتفادة مـن           األمنية  

  .برامجها بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات العمل

متابعة تنفيذ مهام الحراسات األمنية للمنشآت والمواقع بأنواعهـا التـي  تخـتص               )٥(

بحراستها وتأمينها، وكذلك مهام حماية الشخصيات الهامـة والمراسـم والمواكـب            

 واألعمال المتعلقة بالمشاركة في  االحتفاالت والمناسبات المختلفة للمملكة          الرسمية

  .وفقا لما يصدر من تعليمات في  هذا الشأن
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اإلشراف على السجن العسكري لوزارة الداخلية والتأكد من فاعلية تطبيق األنظمـة             )٦(

  .والضوابط المعمول بها

  

  : اإلدارات التالية –    ويتبع هذه اإلدارة 

 ة  التدريبإدار
 تختص بإعداد الخطط والبرامج التدريبية ألعضاء قوات األمن العـام ومتابعـة تنفيـذ              

المعتمد منها ورفع التقارير الخاصة بتقييمها وإبداء المالحظات عليها والتـصديق علـى             

  .نتائج المشاركين فيها

  -:    ويتبع إدارة التدريب األقسام التالية 

  . وحدة حرس الشرف-١  

  .حدة حماية الشخصيات و-٢  

  . وحدة الخيالة-٣  

 . وحدة مرافقة المواكب الرسمية-٤  
  

  إدارة الحراسات العامة  -١

تختص بمهام الحراسات األمنية للمنشآت في  المملكة وحمايتها وذلك وفق ما يصدر من              

  .تعليمات في  هذا الشأن

  -:    ويتبع إدارة الحراسات العامة األقسام التالية 

  .اسة المنشآت الحكوميةقسم حر  .١  

  .قسم حراسة الهيئات الدبلوماسية  .٢  

  .قسم حراسة المنشآت العامة  .٣  

  .قسم أمن القلعة  .٤  

  .معسكر المحرق  .٥  
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 :إدارة األمن الصناعي  -٢
تختص بحراسة وحماية المنشآت الصناعية واإلنتاجية وفق التعليمات الصادرة فـي  هـذا              

الخاصة بحماية وسالمة المنشآت الصناعية واإلنتاجية وعقـد  الشأن، وكذا تقديم االستشارات   

  .الدورات التدريبية للعاملين في  هذه المنشآت بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدنى واإلطفاء

  -:ويتبع إدارة األمن الصناعي األقسام التالية 

  .قسم حراسة المنشآت الصناعية  .١

  .قسم دراسات األمن الصناعى  .٢

  

   حرس رئاسة الوزراء إدارة قيادة -٣

  

تختص باإلشراف الكامل على حراسة وأمن مبانى رئاسة الوزراء وديـوان سـمو رئـيس               

  .الوزراء والمنشات والمبانى الملحقة بها

  -:ويتبع إدارة قيادة حرس رئاسة الوزراء األقسام التالية 

  .وحدة حرس ديوان رئيس الوزراء  .١  

  ."جدا "يرة  وحدة حراسات القصور والمزارع وجز  .٢  

  

  إدارة قيادة حرس مجلسي الشورى والنواب  -٤

تختص اإلشراف الكامل على حراسة وأمن مباني مجلسي الـشورى والنـواب والمنـشآت              

  .والمباني الملحقة بها 

  

  إدارة الفرقة الموسيقية للشرطة -٥

 تختص بإنجاز المهام واألعمال الخاصة بالزيارات والمناسبات الرسمية المتعلقـة بالفرقـة           

الموسيقية والتأكد من حسن أداء ودقة عملها ومتابعة تنفيذ بـرامج تـدريبها والتأكـد مـن                 

 .تجهـيزها والمعدات واألدوات المستخدمة لديها
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  إدارة مديرية أمن وحراسات الديوان الملكي  -٦

  

  تختص بتولي مهمة األمن والحراسة التي  توفرها وزارة الداخلية للقصور الملكية وأمـن              

ن الخاصة باألسرة الحاكمة وكذلك المقار األخرى التابعة للديوان الملكى التي  تصدر             المساك

  .التعليمات بتوفير الحراسة بشأنها
 
 :إدارة قسم شؤون اإلدارة  ـ ٧

  

تختص بإنجاز أعمال شؤون اإلدارة من المراسالت الصادرة والواردة وحفظ السجالت فـي              

  .اإلدارة العامة

  -:ن اإلدارة األقسام التالية ويتبع إدارة قسم شؤو

  .وحدة المراسالت -

  .وحدة الخدمات -

  .وحدة شؤون األفراد -

  .وحدة الدوريات األمنية والمناوبة -
 

  إدارة قسم خزانة السالح  -٨

  .تختص باإلشراف على حفظ األسلحة والذخيرة بالطريقة المناسبة واآلمنة

  

  اإلدارة العامة للمناطق األمنية

 اإلدارات العامة المكونة لوزارة الداخلية ، وتختص هذه اإلدارة بالمهام           هي إدارة منبثقة من   

  -:التالية 

العمل على حفظ األمن واستتاب النظام واالستقرار في اإلطـار الجغرافـي لمملكـة                )١(

  . البحرين

  .تسيير الدوريات الوقائية واتخاذ التدابير األمنية لمنع الجريمة والوقاية منها  )٢(

لشكاوى والتحقيق واتخاذ اإلجراءات األمنيـة والقانونيـة بـشأنها ،           تلقى البالغات وا   )٣(

  .بالتنسيق مع أجهزة األمن المختصة
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االنتقال إلى مكان وقوع الحوادث والجرائم وإتخاذ إجراءات الـتحفظ علـى اآلثـار                )٤(

  .واألدلة وإجراء التحقيقات األولية وإخطار أجهزة األمن المختصة التخاذ إجراءاتها

 حاالت القبض على األشـخاص والموقـوفين والتفتـيش وغيرهـا مـن              إثبات كافة  )٥(

اإلجراءات األمنية والقانونية وتسجيلها ومتابعتها وااللتزام بها وبالقرارات المتصـلة         

 .بهذا الشأن
  -:   وتتكون هذه اإلدارة من اإلدارات التالية وفقا للمناطق 

  .إدارة أمن منطقة المنامة  ) ١

  . المحرق إدارة أمن منطقة)  ٢

  .إدارة أمن منطقة ميناء سلمان   )٣

  .إدارة أمن المنطقة الشمالية   )٤

  .إدارة أمن المنطقة الوسطى   )٥

  .إدارة أمن المنطقة الجنوبية   )٦

  .إدارة أمن المنطقة الشمالية الغربية   )٧

 .إدارة أمن منطقة مدينة حمد   )٨
 .إدارة أمن المطار   )٩
  .إدارة أمن جسر الملك فهد  )١٠

  

  -:وتتكون كل إدارة من اإلدارات السابقة من األقسام التالية 

  مخافر الشرطة )١(

  .قسم اإلدارة )٢(

  .قسم التحقيق )٣(

  .قسم الواجبات العامة )٤(

 .نقاط األمن )٥(
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 الفصل الثالث
  

  اإلطار المنهجي للدراسة
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  اإلطار المنهجي للدراسة   

  

يتناول هذا الفصل منهج البحث العلمي المـستخدم فـي الدراسـة، وحـدودها،              

كما يتطرق لبناء أداة الدراسة واإلجراءات التي تم إتباعهـا          . ويوضح مجتمع الدراسة  

أيضا كيفية تطبيق الدراسة ميدانياً، وأساليب المعالجة       ويبين  . للتحقق من صدقها وثباتها   

  . في معالجة بيانات الدراسةاإلحصائية التي تم استخدامها

  

  :منهجية الدراسة ٣/١

 لدراسة العالقـة    انطالقا من طبيعة الدراسة والمعلومات المراد الحصول عليها       

بمدينة المنامـة بمملكـة     بين المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي في إدارة الحراسات           

فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمـد علـى دراسـة             البحرين ،   

الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنهـا تعبيـرا كيفيـا                

وكميا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أمـا التعبيـر الكمـي              

قميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجـات ارتباطهـا مـع             فيعطينا وصفا ر  

كما ال يكتفي هذا المنهج      ).  ٨٧ ، ص  ١٩٩٧عبيدات وآخرون ،    ( الظواهر األخرى   

 عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة،           

 استنتاجات يبنى عليها التـصور      بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى       

 بـالمنهج الوصـفي     كما استعان الباحـث     .)١٨٦، ص   ١٩٨٩العساف ،   ( المقترح  

 الوثائقي القائم على جمع وتحليل ما كتب عن الموضوع من كتب وأبحاث ودراسـات              

    .لبناء الخلفية النظرية للدراسة

  

   :مجتمع الدراسة : ٣/٢

اط من رتبة مالزم أول وما فوقها العاملين        يتكون مجتمع الدراسة من جميع الضب     

  .في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات

ضـابطاً  ) ٩٧(ضابطاً مـنهم    ) ١٥٦(ويبلغ حجم مجتمع الدراسة وقت إجراء الدراسة        
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مـن حجـم    %) ٦٢,٢(يعملون في اإلدارة العامة للمناطق األمنية ويشكلون ما نسبته          

ضابطا يعملون باإلدارة العامة للتدريب والحراسات ويمثلون ما نسبته         ) ٥٩(مجتمع و ال

  . من حجم المجتمع%) ٣٧,٨(

  

ونظراً لصغر حجم المجتمع فقد قام الباحث باستخدام أسلوب المـسح الـشامل             

ولجمع البيانات تم توزيع االستبانة على جميع أفراد الدراسة وتم          . لجمع بيانات الدراسة  

 لعدم صالحيتها   تاستبانا) ٤(استبعد منها   %)  ٧٣(استبانه أي بنسبة    ) ١١٤(دة  استعا

للتحليل اإلحصائي بسبب عدم اكتمال بياناتها األساسية، وبالتالي أصبح عدد االستبانات           

استبانة من إجمالي عدد االستبانات الموزعـة، أي أن نـسبة           ) ١١٠(الصالحة للتحليل   

  %). ٧١(االستجابة 

  

   :ة الدراسة وإجراءاتهاأدا : ٣/٣

بناءاُ على  طبيعة البيانات التي يراد جمعها وعلى المنهج المتبع فـي البحـث،               

األكثـر  األداة  أن   ، وجـد الباحـث    والوقت المسموح له، واإلمكانيات المادية المتاحة       

   ".االستبانة"   هيمالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة

  

 ذات الصلة بالمنـاخ التنظـيم و عالقتـه          وبعد االطالع على الدراسات السابقة    

بااللتزام التنظيمي تم تصميم االستبانة المالئمة للتعرف على طبيعة المناخ التنظيمـي            

وااللتزام التنظيمي  في اإلدارات العامة للتدريب والحراسات واإلدارة العامة للمناطق            

إلجابة عـن تـساؤالت     األمنية، ومن خالل االستبانة تم جمع بيانات الدراسة الالزمة ل         

  :الدراسة وتحقيق أهدافها واشتملت على ما يأتي

  

  : البيانات الشخصية-

الرتبة العسكرية ، الوظيفة ، العمر، الراتب الـشهري ،    (واشتملت على البيانات التالية     

   .)الحالة االجتماعية ، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة
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  :متغيرات الدراسة األساسية

ات الدراسة من محورين أساسيين هما طبيعة المنـاخ التنظيمـي           وتتكون متغير 

عبارة تقيس عدة محاور للمتغير ومتغير االلتزام التنظيمي ويتكـون          ) ٥٦(ويتكون من   

  . عبارة) ١٩(من 

  

وقد تبنى الباحث في إعداد االستبانة الشكل المغلق الـذي يحـدد االسـتجابات              

 ليكرت المتدرج ذي النقاط الخمس لقيـاس        وقد تم استخدام مقياس   . المحتملة لكل سؤال  

  :السابقة بحيث أخذ هذا المقياس الشكل التالي) ٧٥(العبارات الــ 

  
F٥ZEאאFK٤ZE،אF٣ZE،F٢ZEא،F١ZE،א
،אFאאEאאאאK  

 
  : صدق أداة الدراسة:  ٣/٤

العـساف،  ( صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسـه             

، وقد قام الباحث بالتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة مـن       )٤٢٩م، ص   ١٩٩٥

يدة ومن  عدأكاديمية   جهات    يعملون في  ،   على عدد كبير من المحكمين     عرضها:خالل

، معهـد اإلدارة    جامعة نايف العربية للعلوم األمنية      جامعة الملك سعود،    : الجهاتهذه  

 أداة مشكورين بتحكـيم     اقاموأسماء المحكمين الذين    ) ٢( ويوضح الملحق رقم     .العامة

  وقد طالب الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مدى مالئمـة العبـارات               .الدراسة

صياغة العبارات ومدى مناسبة كـل عبـارة        لقياس ما وضعت آلجلة، ومدى وضوح       

للمحور أو البعد الذي تنتمي إلية، ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور               

متغيرات الدراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا مـن تعـديل              

وكـذلك  صياغة العبارات، أو حذفها، أو إضافة عبارات جديدة الزمة ألداة الدراسـة،             

المطلوبـة  ) الخصائص الشخصية والوظيفية  (إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية       

وتركزت توجيهـات   .  من المبحوثين، إلى جانب مقياس ليكرت المستخدم في االستبانة        
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المحكمين على انتقاد طول االستبانة  ونصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات مـن             

  . عبارات إلى بعض المحاور بعض المحاور، وإضافة بعض ال

  

 إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون، قـام الباحـث بـإجراء             واستناداً

ل صياغة بعض العبـارات،     يالتعديالت التي أتفق عليها معظم المحكمين ، حيث تم تعد         

 لمتغيري الدراسـة، طبيعـة      وبلغ عدد عبارات االستبانة    .وحذف البعض اآلخر منها   

أسئلة تقيس يعض   ) ٩(عبارة باإلضافة إلى    ) ٧٥(التنظيمي وااللتزام التنظيمي،    المناخ  

  .االستبانة في صورتها النهائية ) ١(  ويوضح الملحق رقم .المتغيرات الشخصية

  

  : ثبات أداة الدراسة : ٣/٥

فيعني الحصول على نفس النتائج تقريبـاً لـو تـم           ) االستبانة  ( أما ثبات أداة الدراسة   

 أداة الدراسة   تولقياس مدى ثبا  .  االستبانة لنفس المجتمع تحت نفس الظروف      استخدام

للتأكـد مـن   (Cronbach's Alpha)  معادلة ألفا كرونباخاستخدم الباحث ) االستبانة(

  .ثبات أداة الدراسة

ألفا لمحاور الدراسة طبيعة المناخ التنظيمي ثبات كرونباخ المعامالت ): ٣(جدول 

  وااللتزام التنظيمي

 قيمة المعامل عدد العبارات  المحور

 ٠,٩٣٦ ٥٦  طبيعة المناخ التنظيمي

 ٠,٧٥٢ ١٩  االلتزام التنظيمي

  

متغيري  النتائج الموضحة بالجدول إلى أن المقياس يتسم بثبات مرتفع لكل من          وتشير  

لبنـود  ) ٠,٩٣٦( حيث بلغت قيمة المعامل      طبيعة المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي    

االلتـزام  لبنـود متغيـر     ) ٠,٧٥٢( و    طبيعة المناخ التنظيمـي    متغير التوافق المهني  

 ، وهي قيم مرتفعة تشير إلى ثبات األداة فيما لو استخدمت لـنفس مجتمـع                التنظيمي

  .سةالدراسة تحت نفس الظروف التي ُأجريت فيها الدرا
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ة في قياس ما وضـعت      صادق، )االستبانة( أن أداة القياس     قونستخلص مما سب    

لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة جيدة جدا، مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسـبة وفاعلـة                

  . ويمكن تطبيقها بثقةةلهذه الدراس

  

  : تطبيق الدراسة الميدانيةإجراءات : ٣/٦
 عن طريق العينة االستطالعية، تـم       بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها      

 الـضباط   م تطبيقها ميدانيا على أفراد الدراسـة مـن        ثها النهائية،   إعدادها في صورت  

العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات واإلدارة العامة للمناطق األمنية بوزارة           

وقد استغرق التطبيـق العـام      . الداخلية بمدينة المنامة بمملكة البحرين  اإلدارة العامة         

   : وفق لإلجراءات التاليةهـ وتم١٤٢٦/١٤٢٧الدراسي الثاني 

  

 خطاب تعريف من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يفيـد           حصل الباحث على   -

 قـسم العلـوم     –ارتباط الباحث بدراسة الماجستير في كلية الدراسـات العليـا           

  .اإلدارية

 الحصول على موافقة الجهات المختصة لتطبيق الدراسة ميـدانياً علـى أفـراد              -

  .مجتمع الدراسة

على المجتمع، وبلغ عـدد االسـتبانات       قام الباحث بعد ذلك بتوزيع أداة الدراسة          -

اسـتبانة صـالحة    ) ١١٠(استبانه، وتمكن الباحث من استعادة      ) ١٥٦(الموزعة  

وهي من النسب العالية فـي البحـوث         %) ٧٣(للتحليل، وذلك بنسبة عائد بلغت    

  .االجتماعية المسحية
 
  :ية للبياناتأساليب المعالجة اإلحصائ : ٣/٧

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد     

من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحـزم اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة             

Statistical Package for Social Sciences   ًوالتي يرمز لهـا اختـصارا  
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، وفيما يلي مجموعة األساليب      )١٨م، ص   ٢٠٠٢ عاشور، سالم، (،  )SPSS (بالرمز

  :اإلحصائية التي قام الباحث باستخدامها

تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا مقياس ليكـرت               .أ

المستخدم في محاور الدراسة الخمس، تم حساب       ) الحدود الدنيا والعليا    ( الخماسي  

 على عدد خاليا  المقياس للحصول على طول الخلية          ، ثم تقسيمه  )٤=١-٥( المدى  

بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى اقـل قيمـة فـي             )  ٠,٨٠= ٤/٥( الصحيح أي   

وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه     ) أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح     ( المقياس    

   ):٣٢٢م، ص ٢٠٠٢العمر، ( الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي

نحو العبارة على حـسب مقيـاس   ) غير موافق إطالقاً( يمثل ١,٨٠ إلى  ١  من -

 .المحور
نحو العبارة على حسب مقياس     ) غير موافق ( يمثل   ٢,٦٠ وحتى   ١,٨٠أكبر من    -

  .المحور

نحو العبارة على حـسب مقيـاس       ) محايد( يمثل   ٣,٤٠ وحتى   ٢,٦٠أكبر من    -

  .المحور

لعبارة على حـسب مقيـاس      نحو ا ) موافق( يمثل   ٤,٢٠ وحتى   ٣,٤٠أكبر من    -

  .المحور

نحو العبارة على حسب مقيـاس      ) موافق بشدة ( يمثل   ٥ وحتى   ٤,٢٠أكبر من    -

  .المحور

تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتحايل الوصـفي  للمتغيـرات الشخـصية               .ب

  . لمفردات الدراسة 

 . الدراسة؛ لقياس ثبات أداة "  Alpha Cronbachألفا كرونباخ " معامل ارتباط   .ج
لوصـف  ) مخطط األعمدة والرسوم البيانية الدائري      ( تم استخدام الرسوم البيانية       .د

 .المتغيرات الشخصية
لوصف بعـض المتغيـرات    ، Weighted Meanتم استخدام الوسط الحسابي   .هـ

 . الشخصية ومتغيرات الدراسة األساسية طبيعة المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي
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 للتعرف على مدى (Standard Deviation)تخدام االنحراف المعياري تم اس  . و

انحراف استجابات أفراد الدراسة  لكل عبارة من عبارات متغيـرات الدراسـة             

ولكل محور من المحاور الرئيسية   ويالحظ أن االنحراف المعيـاري يوضـح              

راسـة  التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الد          

إلى جانب المحاور الرئيسية، فكلما اقتربت قيمته من الـصفر كلمـا تركـزت              

إذا كان االنحراف المعياري أقل مـن       (االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس      

الواحد الصحيح فيعني تركز االستجابات وعدم تشتتها، أما إذا كان االنحـراف            

، علمـاً   )ستجابات وتشتتها المعياري واحد صحيح أو أعلى فيعني عدم تركز اال        

بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب المتوسط المرجح لصالح أقل تـشتت عنـد              

 ).  ١١٥: م٢٠٠٢حسن وآخرون، (تساوي المتوسط المرجح 
للفرق بين متوسطين لبيـان مـدى  الفـروق ذات    )  T test(تم استخدام اختبار   . ح

-Two) )   فأقل٠,٠٥داللة والتي تكون عند مستوى ( الداللة اإلحصائيـــة 

sample t-test)    في اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعـة المنـاخ التنظيمـي 

  اإلدارة العامة للمنـاطق األمنيـة      وااللتزام التنظيمي بين أفراد الدراسة العاملين     

  . اإلدارة العامة للتدريب والحراسةوالعاملين في 

ـ   تم استخدام أسلوب اختبار  .ط  One-Way)ي اتجـاه واحـد    تحليـل التبـاين ف

Analysis of Variance)    لبيان مدى وجود اختالفات فـي اتجاهـات أفـراد 

بعـض  بـاختالف   الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي وااللتـزام الطبيعـي          

الرتبة العسكرية، الوظيفـة، العمـر، الـدخل،         (: التالية الديموغرافيةالمتغيرات  

   .)ي، وسنوات الخدمةالحالة االجتماعية، المستوى التعليم

تم حساب معامل االرتباط الخطي سبيرمان بين أبعاد طبيعة المنـاخ التنظيمـي               .ي

ما هي العالقة بـين طبيعـة       " وااللتزام التنظيمي لإلجابة على تساؤل الدراسة       

  .المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي
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  :حدود الدراسة : ٣/٨

  :تالية ال) الحدود(تحددت الدراسة بالمجاالت 

  

  : الحدود الموضوعية

 اقتصرت هذه الدراسة دراسة العالقة بين المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمـي          

  .اإلدارة العامة للتدريب والحراسات واإلدارة العامة للمناطق األمنيةفي 

    

  :الحدود المكانية 

للمناطق تطبق الدراسة على اإلدارة العامة للتدريب والحراسات واإلدارة العامة          

األمنية فقط دون غيرهما من اإلدارات العامة واإلدارات األخـرى بـوزارة الداخليـة              

  .بمملكة البحرين

  

  :  الحدود الزمنية

اقتصرت هذه الدراسة على الفترة  الزمنية التي يتم فيها جمـع البيانـات مـن                

  .هـ١٤٢٧/هـ١٤٢٦مصادرها األولية والثانوية  خالل العام  الدراسي

  

  :  البشرية الحدود

إلدارة العامة للتدريب والحراسات     جميع الضباط العاملين با    تطبق الدراسة على  

  .واإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارات التابعة لها
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 الفصل الرابع

 
 الدراسة بيانات وحتليل عرض
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  الفصل الرابع

  عرض وتحليل بيانات الدراسة
  

 توصلت إليها الدراسة يتضمن هذا الفصل عرضاً وتحليالً مفصالً للنتائج التي

الميدانية التي أجريت على الضباط العاملين في كل من اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

واإلدارة العامة للتدريب والحراسات في وزارة الداخلية بمملكة البحرين، وسيتم أوالً 

وصف أفراد الدراسة من حيث الرتبة العسكرية، والوظيفة، والعمر، والراتب، 

الت االجتماعية، والمستوى التعليمي، وسنوات الخدمة، ومن ثم يتم اإلجابة على والحا

  .تساؤالت الدراسة الواردة في الفصل األول

  

  :خصائص أفراد الدراسة  : ٤/١

يتناول هذا الجزء من الفصل وصف المتغيرات الشخصية وذلك على النحو 

  :التالي

  

  : الرتبة العسكرية : ٤/١/١
  

  ) ٤(جدول رقم 

  وزيع أفراد الدراسة حسب الرتبة العسكريةت
  المجموع اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

الرتبة
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %٨,٣ 9 %٤,٥ 2 %١٠,٩ 7مالزم

 %٣٠,٦ 33 %١٥,٩ 7 %٤٠,٦ 26مالزم أول

 %٢٠,٤ 22 %٢٧,٣ 12 %١٥,٦ 10نقيب

 %٣٢,٤ 35 %٤٣,٢ 19 %٢٥,٠ 16رائد

 %٢,٨ 3 %٠,٠ 0  %٤,٧ 3مقدم

 %٥,٦ 6 %٩,١ 4 %٣,١ 2عقيد

 %١٠٠,٠ 108 %١٠٠,٠ 44 %١٠٠,٠ 64 المجموع
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ويتضح . توزيع أفراد الدراسة حسب الرتبة العسكرية) ٤(يوضح الجدول رقم 

 إلدارة العامة للمناطق األمنية العاملين في امن أفراد الدراسة%) ٤٠,٦(من الجدول أن 

ممن يحملون رتبة رائد  %) ٢٥,٠(يحملون رتبة مالزم أول، يليهم ما نسبته 

يحملون %) ٤,٧(يحملون رتبة مالزم و %) ١٠,٩(يحملون رتبة نقيب، و%) ١٥,٦(و

أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات . رتبة عقيد%) ٣,١(رتبة مقدم  وأخيراً 

من أفراد الدراسة يحملون رتبة رائد، يليهم ما نسبته %) ٤٣,٢(ل أن فيوضح الجدو

يحملون %) ٩,١(يحملون رتبة مالزم أول، %) ١٥,٩(يحملون رتبة نقيب، و%) ٢٧,٣(

كما يتضح من الجدول أن اإلدارة . يحملون رتبة مالزم%) ٤,٥(رتبة عقيد، وأخيرا 

) ٦(ويتضح الشكل رقم . بة مقدم ال يوجد بها ضباط في رتالعامة للتدريب والحراسات

أن توزيع الضباط في اإلدارتين غير متماثل، إذ يالحظ أن نسبة أفراد الدراسة الذين 

يحملون الرتب من نقيب فما فوق أعلى في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات مقارنة 

  .باإلدارة العامة للمناطق األمنية

  

  
  الرتبة العسكريةتوزيع أفراد الدراسة حسب ): ٦(شكل رقم 

%٠

%٥

%١٠

%١٥

%٢٠

%٢٥

%٣٠

%٣٥

%٤٠

%٤٥

%٥٠

مالزم مالزم أول نقيب رائد مقدم عقيد

اإلدارة العامة للمناطق األمنية   

اإلدارة العامة للتدريب والحراسات   

اإلدارتان   

  



  ٨٠

  : الوظيفة الحالية : ٤/١/٢

  

  ) ٥(جدول رقم 

  توزيع أفراد الدراسة حسب الوظيفة الحالية

  المجموع اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية
الوظيفة

 العدد النسبة العدد العدد النسبة العدد

 %٤,١ 3 %٨,٣ 2 %٢,٠ 1ر عاممدي

 %٩,٦ 7 %١٢,٥ 3 %٨,٢ 4مدير

 %٤١,١ 30 %٧٠,٨ 17 %٢٦,٥ 13رئيس قسم

 %٤٥,٢ 33 %٨,٣ 2 %٦٣,٣ 31بحث وتحري

 %١٠٠,٠ 73 %١٠٠,٠ 24 %١٠٠,٠ 49 المجموع

  

  

أن ما يقارب ثلثي أفراد الدراسة في اإلدارة العامة ) ٥(يوضح الجدول رقم   

يعملون في أقسام البحث والتحري، يليهم ما %) ٦٣,٣( أو ما نسبته للمناطق األمنية

يعملون مديري إدارات، %) ٨,٢(يعملون رؤساء أقسام، يليهم %) ٢٦,٥(نسبته 

ويظهر من الجدول أن معظم أفراد الدراسة . يعملون مديرين عامين%) ٢,٠(وأخيراً 

يعملون رؤساء أقسام، %) ٧٠,٨(في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات أو ما نسبته 

يعملون مديرين عامين %) ٨,٣(يعملون مديرين إلدارات مختلفة، و%) ١٢,٥(يليهم 

  .ونسبة مماثلة تعمل في البحث والتحري
  



  ٨١

  العمر : ٤/١/٣

  )٦(جدول رقم 

  توزيع أفراد الدراسة حسب العمر

 اإلدارة العامة للمناطق األمنية
اإلدارة العامة للتدريب 

لحراساتوا  
  المجموع

فئة العمر

 العدد النسبة العدد العدد النسبة العدد

 %٤,٦ 5 %٢,٤ 1 %٦,١ 4 سنة٢٥أقل من 

 %٤٢,٦ 46 %٣١,٠ 13 %٥٠,٠ 33 سنة٣٥ إلى ٢٦من 

 %٣٩,٨ 43 %٤٥,٢ 19 %٣٦,٤ 24 سنة٤٥ إلى ٣٦من 

 %١٣,٠ 14 %٢١,٤ 9 %٧,٦ 5 سنة٤٥أكبر من 

 %١٠٠,٠ 108 %١٠٠,٠ 42 %١٠٠,٠ 66 المجموع

  سنة٣٧,١  سنة٣٩,٦  سنة٣٥,٥الوسط الحسابي

  سنة٧,٧١  سنة٧,٨٣  سنة٧,٢٧االنحراف المعياري

  

إلدارة العامة يالحظ أن نصف أفراد الدراسة في ) ٦(بالنظر إلى الجدول رقم   

سنة، يليهم ما نسبته ) ٣٥(و) ٢٦( تتراوح أعمارهم ما بين للمناطق األمنية

%) ٧,٦(سنة، يليهم ما نسبته ) ٤٥(سنة و) ٣٦(ارهم ما بين تتراوح أعم%) ٣٦,٤(

من أفراد الدراسة تقل أعمارهم من %) ٦,١(سنة، وأخيراً ) ٤٥(تزيد أعمارهم من 

%) ٤٥,٢( فيوضح الجدول أن اإلدارة العامة للتدريب والحراساتأما في . سنة) ٢٥(

نة، يليهم ما نسبته س) ٤٥(سنة و) ٣٦(من أفراد الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين 

سنة، يليهم ما نسبته ) ٣٥(سنة و) ٢٦(تتراوح أعمارهم ما بين %) ٣١,٠(

تقل أعمارهم من %) ٢,٤(سنة، وأخيراً ) ٤٥(ممن تزيد أعمارهم من %) ٢١,٤(

إلدارة العامة وبلغ الوسط الحسابي ألعمار أفراد الدراسة العاملين في ا. سنة) ٢٥(

سنة بانحراف معياري ) ٣٥,٥  (عامة للتدريب والحراساتاإلدارة ال وللمناطق األمنية

على التوالي، أي أن متوسط عمر ) ٧,٨(سنة بانحراف معياري) ٣٩,٦(و) ٧,٣(

 أكبر من متوسط اإلدارة العامة للتدريب والحراساتأعمار الضباط العاملين في 

 هذه النتائج وتشير. أعمار نظرائهم الذين يعملون في اإلدارة العامة للمناطق األمنية

  .إجماالً إلى أن العاملين في اإلدارتين هم من فئة الشباب



  ٨٢

  توزيع أفراد الدراسة حسب العمر): ٧(شكل رقم 

%٠

%١٠

%٢٠

%٣٠

%٤٠

%٥٠

%٦٠

أقل من ٢٥ سنة من ٢٦ إلى ٣٥ سنة من ٣٦ إلى ٤٥ سنة أكبر من ٤٥ سنة

اإلدارة العامة للمناطق األمنية   

اإلدارة العامة للتدريب والحراسات   

اإلدارتان   

  
  :الراتب الشهري : ٤/١/٤

  ):٧(جدول رقم 

  توزيع أفراد الدراسة حسب الراتب الشهري
اإلدارة العامة 

نيةللمناطق األم  
اإلدارة العامة للتدريب 

 والحراسات
  المجموع

فئة الدخل

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %٣,٧ 4 %٤,٥ 2 %٣,١ 2 دينار٥٠٠ إلى أقل من ٣٠٠من 

 %٣٧,٦ 41 %٢٢,٧ 10 %٤٧,٧ 31 دينار٧٠٠ إلى أقل من ٥٠٠من 

 %٤٣,١ 47 %٥٢,٣ 23 %٣٦,٩ 24 دينار١٠٠٠ إلى أقل من ٧٠٠من 

 %١٥,٦ 17 %٢٠,٥ 9 %١٢,٣ 8 دينار١٠٠٠من أكثر 

 %١٠٠ 109 %١٠٠ 44 %١٠٠ 65 المجموع

 770.6 813.6 741.5الوسط الحسابي

 176.54 175.99 172.20االنحراف المعياري

      

من أفراد الدراسة العاملين في %) ٤٧,٧(أن ما نسبته ) ٧(يوضح  الجدول رقم 

دينار ) ٧٠٠(واقل من ) ٥٠٠(ح رواتبهم ما بين  تتراوإلدارة العامة للمناطق األمنيةا

واقل من )  ٧٠٠(تتراوح رواتبهم  ما بين %) ٣٦,٩(في الشهر، يليهم ما نسبته 



  ٨٣

دينار، وأخيراً ) ١٠٠٠(تزيد رواتبهم  من %) ١٢,٣(دينار، يليهم ما نسبته ) ١٠٠٠(

في دينار ) ٥٠٠(و ) ٣٠٠(من أفراد الدراسة تتراوح رواتبهم ما بين %) ٣,١(

 فيوضح الجدول أن ما نسبته اإلدارة العامة للتدريب والحراساتأما في . الشهر

دينار ) ١٠٠٠(واقل من ) ٧٠٠(من أفراد الدراسة تتراوح رواتبهم ما بين %) ٥٢,٣(

سنة واقل من ) ٥٠٠(تتراوح رواتبهم ما بين %) ٢٢,٧(في الشهر، يليهم ما ما نسبته 

دينار، ) ١٠٠٠(ممن تزيد رواتبهم من %) ٢٠,٥(دينار، يليهم ما نسبته ) ٧٠٠(

دينار ) ٥٠٠(و ) ٣٠٠(من أفراد الدراسة تتراوح رواتبهم ما بين %) ٤,٥(وأخيراً 

إلدارة وبلغ الوسط الحسابي للراتب الشهري ألفراد الدراسة العاملين في ا. في الشهر

 دينار بانحراف )٧٤١,٥  (اإلدارة العامة للتدريب والحراسات والعامة للمناطق األمنية

. دينار على التوالي) ١٧٦(بانحراف معياري ) ٨١٣,٦(دينار و) ١٧٢,٢(معياري 

اإلدارة العامة ويستشف من هذه النتائج أن متوسط الراتب الشهري للعاملين في 

، إلدارة العامة للمناطق األمنية أكبر من متوسط نظرائهم في اللتدريب والحراسات

 اإلدارة العامة دد أكبر من الضباط في الرتب العليا فيربما يرجع ذلك إلى وجود ع

  في نفس هذه العامة للمناطق األمنية مقارنة بعددهم في اإلدارة للتدريب والحراسات

  .الرتب

  

  :الحالة االجتماعية : ٤/١/٥
  ) ٨(جدول رقم 

  توزيع أفراد الدراسة حسب الحالة االجتماعية
  

  للمناطق األمنيةاإلدارة العامة
اإلدارة العامة للتدريب 

 والحراسات
  المجموع

الحالة 

 االجتماعية

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %٢٠,٠ 22 %١٣,٦ 6 %٢٤,٢ 16أعزب

 %٨٠,٠ 88 %٨٦,٤ 38 %٧٥,٨ 50متزوج

 %١٠٠,٠ 110 %١٠٠,٠ 44 %١٠٠,٠ 66 المجموع

  

ون، حيث بلغت نسبة أن غالبية أفراد الدراسة متزوج) ٨(يظهر من الجدول 

 اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة في%) ٨٦,٤(و%) ٧٥,٨(المتزوجين 



  ٨٤

كما يالحظ أن نسبة المتزوجين من أفراد الدراسة . للتدريب والحراسات على التوالي

في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات أكبر من نسبتهم في اإلدارة العامة للمناطق 

وربما يرجع ذلك إلى أن متوسط عمر الضابط في اإلدارة العامة للتدريب األمنية 

والحراسات أكبر متوسط عمر الضابط في اإلدارة العامة للمناطق األمنية كما تمت 

  .اإلشارة إلى ذلك آنفاً
  

  توزيع أفراد الدراسة حسب الحالة االجتماعية): ٨(شكل رقم 
 

%٠

%١٠

%٢٠

%٣٠

%٤٠

%٥٠

%٦٠

%٧٠

%٨٠

%٩٠

%١٠٠

اإلدارة العامة للمناطق األمنية    اإلدارة العامة للتدريب والحراسات  اإلدارتان

أعزب 

متزوج

  
  المستوى التعليمي : ٤/١/٦

  ):٩(جدول رقم 

  توزيع أفراد الدراسة حسب المستوى التعليمي

اإلدارة العامة للمناطق 

 األمنية
اإلدارة العامة للتدريب 

 والحراسات
المستوى   المجموع

 التعليمي
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %١,٨ 2 %٢,٣ 1 %١,٥ 1ثانوي

 %٨٦,٤ 95 %٧٥,٠ 33 %٩٣,٩ 62بكالوريوس

 %٧,٣ 8 %١١,٤ 5 %٤,٥ 3دبلوم عالي

 %٣,٦ 4 %٩,١ 4 %٠,٠ 0ماجستير

 %٠,٩ 1 %٢,٣ 1 %٠,٠ 0دبلوم عسكري

 %١٠٠,٠ 110 %١٠٠,٠ 44 %١٠٠,٠ 66 المجموع



  ٨٥

من أفـراد الدراسـة     %) ٩٣,٩(أن غالبية أفراد الدراسة     ) ٩(يوضح الجدول   

%) ٤,٥(ق األمنية يحملون درجة البكالوريوس، وأن       العاملين في اإلدارة العامة للمناط    

من أفراد الدراسة يحملـون درجـة الـشهادة         %) ١,٥(يحملون درجة دبلوم عالي، و    

  فيالحظ أن ثالثة أربـاع أفـراد         اإلدارة العامة للتدريب والحراسات   أما في   . الثانوية

الجامعيـة  يحملون درجات فوق    %) ٢٠,٥(الدراسة يحملون درجة البكالوريوس، وأن      

يحملون شـهادات دبلـوم عـسكري       %) ٢,٣(وأن ما نسبته    ) دبلوم عالي وماجستير  (

  .ونسبة مماثلة تحمل شهادات الثانوية

  

  
  توزيع أفراد الدراسة حسب المستوى التعليمي): ٩(شكل رقم 

 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

ثانوي

%١,٥
دبلوم عالي

%٤,٥

بكالوريوس

%٩٣,٩

  
 

بكالوريوس

%٧٥,٠

دبلوم عالي

%١١,٤

ماجستير

%٩,١

دبلوم عسكري

%٢,٣

ثانوي

%٢,٣

 

  



  ٨٦

  :سنوات الخدمة : ٤/١/٧

  )١٠(جدول رقم 

  توزيع أفراد الدراسة حسب سنوات الخدمة

 سنوات الخدمة
اإلدارة العامة للمناطق 

 األمنية
اإلدارة العامة للتدريب 

 والحراسات
  المجموع

ةالنسب العدد النسبة العدد   النسبة العدد 

 %٢,٧ 3 %٤,٥ 2 %١,٥ 1 سنوات٥أقل من 

 %٢٨,٢ 31 %١٥,٩ 7 %٣٦,٤ 24 سنوات١٠ إلى ٥من 

 %٣٣,٦ 37 %٣٦,٤ 16 %٣١,٨ 21 سنة٢٠ إلى ١١من 

 %٣٥,٥ 39 %٤٣,٢ 19 %٣٠,٣ 20 سنة٢٠أكثر من 

 %١٠٠,٠ 110 %١٠٠,٠ 44 %١٠٠,٠ 66 المجموع

 15.2 16.5 14.4 الوسط الحسابي

 6.35 6.25 6.33 االنحراف المعياري
  
  

 اإلدارة العامة للمناطق أما فيما يتصل بمدة خبرة أفراد الدراسة العاملين في

منهم تتراوح مدة %) ٣٦,٤(أن ما نسبته ) ١٠(، فيتضح من الجدول رقم األمنية

من أفراد %) ٣١,٨(سنوات، يليهم ما نسبته ) ١٠(سنوات و) ٥(خبرتهم ما بين 

%) ٣٠,٣(سنة، يليهم ما نسبته ) ٢٠(و ) ١١(تتراوح مدة خبرتهم ما بين الدراسة 

من أفراد %) ٤٣,٢(كما يوضح الجدول أن ما نسبته . سنة) ٢٠(تزيد مدة خبرتهم من 

) ٢٠( اإلدارة العامة للتدريب والحراسات تزيد مدة خبرتهم من الدراسة العاملين في

) ٢٠(سنة و) ١١( مدة خبرتهم ما بين راوحممن تت%) ٣٦,٤(عاماً، يليهم ما نسبته 

و ) ٥(من أفراد الدراسة تتراوح مدة خبرتهم ما بين %) ١٥,٩(سنة، يليهم ما نسبته 

هذا وقد . سنوات) ٥(ممن تقل مدة خبرتهم من %) ٤,٥(سنوات، يليهم ما نسبته ) ١٠(

) ٦,٣(سنة بانحراف معياري ) ١٤,٤(بلغ الوسط الحسابي لمدة خبرة أفراد الدراسة 

 اإلدارة العامة سنة للعاملين في إدارتي) ٦,٢٥(بانحراف معياري) ١٦,٥(سنة و

مما يشير إلى أن اإلدارة العامة للتدريب والحراسات على التوالي، ، وللمناطق األمنية

  .متوسط مدة الخدمة جيد لقياس الرأي حول متغيرات الدراسة الرئيسية
  



  ٨٧

اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة طبيعة المناخ التنظيمي في كل من    : ٤/٢

   . العامة للتدريب والحراسات

  

كان السؤال األول في هذه الدراسة ما طبيعة المناخ التنظيمي في كل من 

  ".اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات ؟

  
. عبارة) ٥٦(باستخدام تم قياس متغير طبيعة المناخ التنظيمي في هذه الدراسة 

 ذو النقاط (Likert scale)وتم قياس اتجاهات أفراد الدراسة باستخدام مقياس ليكرت 

) ٢(على محايد، و) ٣(على موافق، و) ٤(دالة على موافق جداً ) ٥(الخمسة، الدرجة 

ولتحديد طبيعة المناخ التنظيمي باإلدارة . على غير موافق مطلقاً) ١(غير موافق، و

 للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات، تم تقسيم عبارات المتغير العامة

) ٨(محوراًً؛ ويتألف كل محور من هذه المحاور ما بين عبارة واحدة و) ١٥(إلى 

وفيما يلي  نستعرض نتائج إجابات المبحوثين لبنود متغير المناخ التنظيمي . عبارات

بيعة المناخ التنظيمي في كل من اإلدارة العامة ما ط"لإلجابة على التساؤل األول 

وهذه المحاور لتحديد طبيعة ". للتدريب والحراسات واإلدارة العامة للمناطق األمنية ؟

  : المناخ التنظيمي هي 

  .محور الهيكل التنظيمي . ٢     . محور أهداف المنظمة . ١

   .محور قواعد وإجراءات العمل. ٤     . محور اتخاذ القرارات . ٢

  . محاور جماعة العمل . ٦      . محور تقييم األداء . ٥

  . محور بيئة العمل . ٨     .  محور محتوى العمل . ٧

  . محور ضوابط المسائلة . ١٠    . محور الترقية والمكافئات . ٩

  . محور تقدير العمل . ١٢      . محور األجور . ١١

  . محور نمط االتصال . ١٤     . محور صراع الدور . ١٣

  .   محور التدريب .١٥

  : وسوف تعرض نتائج تحليل البيانات التي تم جعلها كل محور فيما يلي 
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   : محور أهداف المنظمة ٤/٢/١

 
  )١١(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  منظمةواإلدارة العامة للتدريب والحراسات بالنسبة ألهداف ال
  

 العبارة

اإلدارة
 موافق جداً *

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ي
ف المعيار

 االنحرا

1 ٤,٦ %٧,٧ %٢٩,٢ %٤٤,٦ %١٣,٨% 3.55 0.98 
تضع اإلدارة العليا أهداف  1.23 3.30 %٩,١ %٢٠,٥ %١٨,٢ %٣٦,٤ %١٥,٩ 2

 واضحة
3 ٦,٤ %١٢,٨ %٢٤,٨ %٤١,٣ %١٤,٧% 3.45 1.09 
1 ٤,٦ %١٥,٤ %٢١,٥ %٥٠,٨ %٧,٧% 3.42 1.00 
2 ٩,١ %٢٥,٠ %٢٩,٥ %٢٩,٥ %٦,٨% 3.00 1.10 

األهداف التي تضعها 
اإلدارة العليا قابلة للقياس 

 1.06 3.25 %٦,٤ %١٩,٣ %٢٤,٨ %٤٢,٢ %٧,٣ 3 والتطبيق
1 ٣,١ %١٥,٤ %٢٩,٢ %٤٤,٦ %٧,٧% 3.38 0.95 
2 ٧,٠ %١٨,٦ %٣٢,٦ %٣٧,٢ %٤,٧% 3.14 1.01 

يوجد لدى اإلدارة العليا 
خططًا محددة لتحقيق هذه 

 0.98 3.29 %٤,٧ %١٦,٨ %٣٠,٨ %٤٢,١ %٥,٦ 3 األهداف
1 ٤,٥ %١٥,٢ %٣٣,٣ %٣٧,٩ %٩,١% 3.32 0.99 
2 ٦,٨ %٢٥,٠ %٣٦,٤ %٢٧,٣ %٤,٥% 2.98 1.00 

يتوفر لدى الضباط فهمًا 
واضحًا ألهداف اإلدارة 
مما يساعدهم في إنجاز 

 1.01 3.18 %٥,٥ %١٩,١ %٣٤,٥ %٣٣,٦ %٧,٣ 3 تلك األهداف
1 ٤,٢ %١٣,٤ %٢٨,٤ %٤٤,٤ %٩,٦% 3.42 0.98 
 جميع عبارات المحور 1.09 3.1١ %٨,٠ %٢٢,٣ %٢٩,١ %٣٢,٦ %٨,٠ 2
3 ٥,٧ %١٧,٠ %٢٨,٧ %٣٩,٧ %٨,٩% 3.29 1.04 

   اإلدارتان معاً-٣ة للتدريب والحراسات،  اإلدارة العام-٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *
  

اتجاهات أفراد الدراسة حول أهداف المنظمة، حيث تم ) ١١(يوضح الجدول 

من أفراد %) ٥٨,٥(ويتضح من النتائج أن ما نسبته . قياس المحور بأربعة عبارات

رة الدراسة في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن اإلدا

خالف ذلك، أي أنهم %) ١٢,٣(، وفي حين يرى ما نسبته  أهدافاً واضحةالعليا تضع

إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 



  ٨٩

تضع اإلدارة  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٩,٢(

أن أكثر من ) ٠,٩٨( درجة بانحراف معياري )٣,٥٥(البالغ " العليا أهداف واضحة

نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن اإلدارة العليا تضع 

  .أهدافاً واضحة

  

من أفراد %) ٥٢,٣(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

خالف %) ٢٩,٥( نسبته ، في حين يرى ما أهدافاً واضحةالدراسة أن اإلدارة تضع

ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة 

تضع  "وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ١٨,٢(المحايدين 

مما يوضح ) ١,٢٣(درجة بانحراف معياري ) ٣,٣٠" (اإلدارة العليا أهداف واضحة

الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن أن أكثر من نصف 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر من الضباط .اإلدارة العليا تضع أهدافاً واضحة

العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن إدارتهم تضع أهدافاً واضحة 

  .عامة للتدريب والحراساتمقارنة بنسبة الضباط العاملين في اإلدارة ال

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٥٨,٥(وتظهر النتائج أن ما نسبته 

األهداف التي تضعها اإلدارة العليا للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن 

خالف ذلك،  وبلغت نسبة %) ٢٠,٠( ، وفي حين يرى ما نسبته قابلة للقياس والتطبيق

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ٢١,٠(الدراسة المحايدين أفراد 

درجة بانحراف معياري ) ٣,٤٢(البالغ " تضع اإلدارة العليا أهداف واضحة "للعبارة

 أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن) ١,٠(

  .ابلة للقياس والتطبيقاألهداف التي تضعها اإلدارة العليا ق

  

من أفراد %) ٣٦,٤(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في  أن األهداف التي تضعها اإلدارة العليا قابلة للقياس والتطبيق، الدراسة أن اإلدارة

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٣٤,١(حين يرى ما نسبته 
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تضع اإلدارة العليا  " بلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارةو%). ٢٩,٥(

أي أن حوالي نصف ) ١,١٠(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠(البالغ " أهداف واضحة

األهداف التي تضعها الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن 

مقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر من  وب .اإلدارة العليا قابلة للقياس والتطبيق

الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن إدارتهم تضع أهدافاً  

قابلة للقياس والتطبيق مقارنة بنسبة الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب 

   .والحراسات الذين يرون ذلك 

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو ) %٥٢,٣(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

لدى اإلدارة العليا خططاً محددة يوافقون على أن اإلدارة العامة للمناطق األمنية بأن 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير %) ١٨,٥( ، وفي حين يرى ما نسبته لتحقيق أهدافها

%). ٢٩,٢(موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

يوجد لدى اإلدارة العليا  "ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

) ٠,٩٥(درجة بانحراف معياري ) ٣,٣٨(البالغ " خططاً محددة لتحقيق هذه األهداف

 لدى أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن 

  .ة لتحقيق اهدافهااإلدارة العليا خططاً محدد

  

من أفراد %) ٤١,٩(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في حين يرى ما نسبته لدى اإلدارة العليا خططاً محددة لتحقيق أهدافها، الدراسة بأن 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة %) ٢٥,٦(

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ٣٢,٦(سة المحايدين أفراد الدرا

درجة ) ٣,١٤ " (يوجد لدى اإلدارة العليا خططاً محددة لتحقيق هذه األهداف "للعبارة

مما يوضح أن حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة ) ١,٠١(بانحراف معياري 

 .لعليا خططاً محددة لتحقيق أهدافهالدى اإلدارة االعامة للتدريب والحراسات يرون أن 

وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر من الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق 
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لدى اإلدارة العليا خططاً محددة لتحقيق أهدافها مقارنة بنسبة الضباط بأن األمنية يرون 

  . العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات
  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٤٧,٠(نتائج أن ما نسبته ويتضح من ال

يتوفر لدى الضباط فهماً واضحاً يوافقون على أن في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

، وفي حين يرى ما نسبته ألهداف اإلدارة مما يساعدهم في إنجاز تلك األهداف

 موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير%) ١٩,٧(

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ٣٣,٣(أفراد الدراسة المحايدين 

يتوفر لدى الضباط فهماً واضحاً ألهداف اإلدارة مما يساعدهم في إنجاز تلك  " للعبارة

أن نحو من نصف الضباط ) ٠,٩٩(درجة بانحراف معياري ) ٣,٣٢(البالغ  " األهداف

 انه يتوفر لدى الضباط فهماً واضحاً لعاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون ا

  .ألهداف اإلدارة مما يساعدهم في إنجاز تلك األهداف

  

من أفراد %) ٣١,٨(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

ة مما يساعدهم في إنجاز يتوفر لدى الضباط فهماً واضحاً ألهداف اإلدارالدراسة أنه 

وبلغت نسبة أفراد الدراسة . في حين يرى نسبة مماثلة خالف ذلكتلك األهداف، 

يتوفر  " وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٣٦,٤(المحايدين 

البالغ  " لدى الضباط فهماً واضحاً ألهداف اإلدارة مما يساعدهم في إنجاز تلك األهداف

ما يوضضح أن أقل من نصف الضباط ) ١,٠٠(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩٨(

يتوفر لدى الضباط فهماً العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أنه 

 وبمقارنة النتائج يتضح .واضحاً ألهداف اإلدارة مما يساعدهم في إنجاز تلك األهداف

بأنه عامة للمناطق األمنية يرون أن أكثر من نصف الضباط العاملين في اإلدارة ال

يتوفر لدى الضباط فهماً واضحاً ألهداف اإلدارة مما يساعدهم في إنجاز تلك األهداف 

  . مقارنة بأقل من نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات
  

ويتبين من النتائج إجماالً فيما يتعلق بأهداف المنظمة أن ما يزيد من نصف 

باط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن إدارتهم تضع أهدافاً الض
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واضحة وقابلة للقياس، وأنه توجد خطط واضحة قابلة للقياس والتطبيق، وأنه يتوفر 

لديهم فهماً واضحاً ألهداف اإلدارة، في حين يرى نحو نصف الضباط العاملين في 

  .توفر هذه الجوانب في أهداف اإلدارةاإلدارة العامة للتدريب والحراسات 

  

  :  محور الهيكل التنظيمي ٤/٢/٢

  ):١٢(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  للهيكل التنظيميواإلدارة العامة للتدريب والحراسات بالنسبة 

 العبارة

اإلدارة
*

 

 موافق جداً

 موافق

 محايد

 غير موافق

غير موافق 

 مطلقاً

 المتوسط

ف
االنحرا

ي
 المعيار

1 ٧,٦ %٢٢,٧%٣٣,٣%٢٧,٣ %٩,١% 3.08 1.09 
2 ٦,٨ %٢٥,٠%٣٤,١%٣١,٨ %٢,٣% 2.98 0.98 

هيكل اإلدارة العامة 
واإلدارات التابعة لها 

متكامل ومناسب لتحقيق 
 1.04 3.04 %٧,٣ %٢٣,٦%٣٣,٦%٢٩,١ %٦,٤ 3 األهداف

1 ٤,٦ %٢٣,١%٣٠,٨%٣٦,٩ %٤,٦% 3.14 0.98 
2 ٦,٨ %٣٦,٤%٢٧,٣%٢٥,٠ %٤,٥% 2.84 1.03 

توافق واضح بين هناك 
اإلدارة العامة واإلدارات 

 1.01 3.02 %٥,٥ %٢٨,٤%٢٩,٤%٣٢,١ %٤,٦ 3 واألقسام التابعة لها 
1 ١,٥ %١٨,٥%٢١,٥%٥٠,٨ %٧,٧% 3.45 0.94 
2 ٢,٣ %٢٢,٧%٣١,٨%٣٨,٦ %٤,٥% 3.20 0.93 

يمتاز الهيكل التنظيمي 
لإلدارة بالبساطة 

 0.94 3.35 %١,٨ %٢٠,٢%٢٥,٧%٤٥,٩ %٦,٤ 3 والسهولة
1 ٤,٥ %١٨,٢%٣٠,٣%٣٦,٤%١٠,٦% 3.30 1.04 
2 ٦,٨ %٢٢,٧%٢٧,٣%٣٦,٤ %٦,٨% 3.14 1.07 

يتصف الهيكل التنظيمي 
لإلدارة بالمرونة أي قابل 

للتعديل لمواجهة 
 1.05 3.24 %٥,٥ %٢٠,٠%٢٩,١%٣٦,٤ %٩,١ 3 المتغيرات

1 ٤,٦ %٢٠,٦%٢٩,٠%٣٧,٨ %٨,٠% 3.27 1.02 
 جميع عبارات المحور 1.00 3.04 %٥,٧ %٢٦,٧%٣٠,١%٣٣,٠ %٤,٥ 2
3 ٥,٠ %٢٣,١%٢٩,٥%٣٥,٨ %٦,٦% 3.16 1.02 

   اإلدارتان معاً-٣الحراسات،  اإلدارة العامة للتدريب و-٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *
  

اتجاهات أفراد الدراسة حول الهيكل التنظيمي، حيث تم ) ١٢(يوضح الجدول 

من أفراد %) ٣٦,٤(ويتضح من النتائج أن ما نسبته . قياس المحور بأربعة عبارات

 هيكل اإلدارة العامة واإلدارات التابعة لها الدراسة يوافقون بشدة أو يوافقون على أن

خالف ذلك، %) ٣٠,٣( ، وفي حين يرى ما نسبته  ومناسب لتحقيق األهدافمتكامل
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ويوضح الوسط الحسابي إلجابات %). ٣٣,٣(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

هيكل اإلدارة العامة واإلدارات التابعة لها متكامل ومناسب  "أفراد الدراسة للعبارة

أن حوالي نصف ) ١,٠٩(ف معياري درجة بانحرا) ٣,٠٨(البالغ " لتحقيق األهداف

 يرون أن هيكل اإلدارة العامة الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية

  .واإلدارات التابعة لها متكامل ومناسب لتحقيق األهداف

  

من أفراد %) ٣٤,١(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

امة واإلدارات التابعة لها متكامل ومناسب لتحقيق هيكل اإلدارة العالدراسة أن 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين %) ٣١,٨(، وفي حين يرى ما نسبته األهداف

وبلغ الوسط %). ٣٤,١(أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

اإلدارات التابعة لها  هيكل اإلدارة العامة والحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما ) ٠,٩٨(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩٨" (متكامل ومناسب لتحقيق األهداف

يوضح أن أقل من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون 

 .هيكل اإلدارة العامة واإلدارات التابعة لها متكامل ومناسب لتحقيق األهدافأن 

تضح أن نسبة أكبر من الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق وبمقارنة النتائج ي

األمنية يرون أن هيكل اإلدارة العامة واإلدارات التابعة لها متكامل ومناسب لتحقيق 

   .األهداف مقارنة بنسبة الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات
  

 أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو من%) ٤١,٥(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

واإلدارات للمناطق األمنية  هناك توافق واضح بين اإلدارة العامة يوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير %) ٢٧,٧(، وفي حين يرى ما نسبته واألقسام التابعة لها

). %٣٠,٨(موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

هناك توافق واضح بين  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

درجة بانحراف معياري ) ٣,١٤(البالغ " اإلدارة العامة واإلدارات واألقسام التابعة لها 

هناك أن حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون ) ٠,٩٨(

  .ة العامة واإلدارات واألقسام التابعة لهاتوافق واضح بين اإلدار
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من أفراد %) ٢٩,٥(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في هناك توافق واضح بين اإلدارة العامة واإلدارات واألقسام التابعة لها ، الدراسة أن 

غير موافقين خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو %) ٤٣,٢(حين يرى ما نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي %). ٢٧,٣(مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

درجة ) ٢,٨٤" (تضع اإلدارة العليا أهداف واضحة " إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يثير إلى أن أكثر نصف الضباط العاملين باإلدارة ) ١,٠٣(بانحراف معياري 

هناك توافق واضح بين اإلدارة العامة ال يرون أن العامة للتدريب والحراسات 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن حوالي نصف الضباط .واإلدارات واألقسام التابعة لها

العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون هناك توافق واضح بين اإلدارة 

ضباط العاملين في العامة واإلدارات واألقسام التابعة لها مقارنة بأكثر من نصف ال

   .اإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون خالف ذلك
  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٥٨,٥(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

بالبساطة العامة للمناطق األمنية يمتاز الهيكل التنظيمي لإلدارة يوافقون على أن 

ف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين خال%) ٢٠,٠(، وفي حين يرى ما نسبته والسهولة

ويوضح %). ٢١,٥(أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

يمتاز الهيكل التنظيمي لإلدارة  " الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن أكثر من ) ٠,٩٤(درجة بانحراف معياري ) ٣,٤٥(البالغ  " بالبساطة والسهولة

الهيكل التنظيمي الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن نصف 

  .لإلدارة يمتاز بالبساطة والسهولة

  

من أفراد %) ٤٣,٢(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

 في حين يرى ما نسبتهالهيكل التنظيمي لإلدارة يمتاز بالبساطة والسهولة، الدراسة أن 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة %) ٢٥,٠(

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ٣١,٨(أفراد الدراسة المحايدين 

درجة بانحراف ) ٣,٢٠ "  ( يمتاز الهيكل التنظيمي لإلدارة بالبساطة والسهولةللعبارة

حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة مما يوضح أن ) ٠,٩٣(معياري 
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 .يمتاز بالبساطة والسهولة  الهيكل التنظيمي لإلدارةللتدريب والحراسات يرون أن

وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر من الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق 

ة مقارنة بنسبة الضباط األمنية يرون الهيكل التنظيمي لإلدارة يمتاز بالبساطة والسهول

  . العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات
  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٤٧,٠(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

 الهيكل التنظيمي لإلدارة يتصف للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين ) %٢٢,٧(، وفي حين يرى ما نسبته بالمرونة 

ويوضح %). ٣٠,٣(أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

يتصف الهيكل التنظيمي لإلدارة  " الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

معياري درجة بانحراف ) ٣,٣٠(البالغ  " بالمرونة أي قابل للتعديل لمواجهة المتغيرات

 أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن ) ١,٠٤(

  .الهيكل التنظيمي لإلدارة يتصف بالمرونة

  

من أفراد %) ٤٣,٢(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

يرى ما نسبته في حين الهيكل التنظيمي لإلدارة يتصف بالمرونة ، الدراسة بأن 

وبلغ الوسط %). ٢٧,٣(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٢٩,٥(

يتصف الهيكل التنظيمي لإلدارة بالمرونة أي  " الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما ) ١,٠٧(درجة بانحراف معياري ) ٣,١٤ "  (قابل للتعديل لمواجهة المتغيرات

لضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن يوضح أن نحو نصف ا

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر .الهيكل التنظيمي لإلدارة تصف بالمرونة

الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون ان  الهيكل التنظيمي لإلدارة 

يرات مقارنة بنسبة أقل من الضباط يتصف بالمرونة أي قابل للتعديل لمواجهة المتغ

  . العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات
  

وتبين النتائج إجماالً فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي أن نحو ما يزيد من نصف الضباط 

العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن الجوانب المتعلقة الهيكل التنظيمي 
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يرى نحو نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب جيدة، في حين 

  .والحراسات ذلك

  

   محور اتخاذ القرارات ٤/٢/٣ 

  )١٣(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

   التخاذ القراراتبالنسبةواإلدارة العامة للتدريب والحراسات 

 العبارة

اإلدارة
 موافق جداً *

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ي
ف المعيار

 االنحرا

1 ٧,٧ %٦,٢ %٢١,٥ %٤٧,٧ %١٦,٩% 3.60 1.09 

2 ١١,٤ %٢٠,٥ %٢٠,٥ %٣١,٨ %١٥,٩% 3.20 1.27 

المدير يسمح في أوقات 
آثيرة بمشارآة 

المرؤوسين في اتخاذ 
 1.17 3.44 %٩,٢ %١١,٩ %٢١,١ %٤١,٣ %١٦,٥ 3 القرارات

1 ٦,٣ %٧,٨ %١٧,٢ %٤٥,٣ %٢٣,٤% 3.72 1.11 

2 ١٥,٩ %١٨,٢ %١٨,٢ %٢٢,٧ %٢٥,٠% 3.23 1.43 

يشجع المدير الضباط 
على التعبير عن أفكارهم 
وآرائهم حتى إن خالفت 

 1.26 3.52 %١٠,٢ %١٢,٠ %١٧,٦ %٣٦,١ %٢٤,١ 3 آراء وأفكار اإلدارة 

1 ٩,٤ %١٤,١ %٢٦,٦ %٤٢,٢ %٧,٨% 3.25 1.10 

2 ٩,١ %٣١,٨ %٢٢,٧ %٢٩,٥ %٦,٨% 2.93 1.13 

ي فرصة ال تتاح ل
المشارآة في وضع 

الخطط الخاصة باإلدارة 
 1.12 3.12 %٩,٣ %٢١,٣ %٢٥,٠ %٣٧,٠ %٧,٤ 3 **التي أعمل بها

1 ٤,٧ %١٠,٩ %٣٥,٩ %٤٣,٨ %٤,٧% 3.33 0.91 

2 ٤,٥ %٣١,٨ %١٨,٢ %٤٠,٩ %٤,٥% 3.09 1.05 

خطوط السلطة واضحة 
 للرؤساء والمرؤوسين

3 ٤,٦ %١٩,٤ %٢٨,٧ %٤٢,٦ %٤,٦% 3.23 0.97 

1 ٤,٨ %١٥,٩ %٢٣,٨ %٥٢,٤ %٣,٢% 3.33 0.95 

2 ٦,٨ %٢٢,٧ %٢٧,٣ %٣٨,٦ %٤,٥% 3.11 1.04 

تتناسب مسؤولية آل 
ضابط مع مقدار السلطة 

 المفوضة له 
3 ٥,٦ %١٨,٧ %٢٥,٢ %٤٦,٧ %٣,٧% 3.24 0.99 

1 ٩,٢ %١٢,٣ %٢٦,٢ %٣٦,٩ %١٥,٤% 3.37 1.17 

2 ١١,٤ %١٣,٦ %٣٦,٤ %٢٧,٣ %١١,٤% 3.14 1.15 

المدير يتخذ جميع 
القرارات بنفسه ويعلنها 

على المرؤوسين وال 
 1.16 3.28 %١٠,١ %١٢,٨ %٣٠,٣ %٣٣,٠ %١٣,٨ 3 **يسمح بمناقشتها 

1 ٣,١ %١٨,٥ %٣٦,٩ %٣٠,٨ %١٠,٨% 3.28 0.99 

2 ٢,٣ %٢٩,٥ %١١,٤ %٤٣,٢ %١٣,٦% 3.36 1.12 

خذه يجب أن أي قرار أت
 يحظى بموافقة الرئيس

3 ٢,٨ %٢٢,٩ %٢٦,٦ %٣٥,٨ %١١,٩% 3.31 1.04 
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 العبارة

اإلدارة
 موافق جداً *

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ي
ف المعيار

 االنحرا

1 ٠,٠ %٣٠,٨ %٢٠,٠ %٤٠,٠ %٩,٢% 3.28 1.01 

2 ٠,٠ %٤٣,٢ %١١,٤ %٣٦,٤ %٩,١% 3.11 1.08 

عمليه صنع القرار 
تنطوي على شي من 

 المخاطرة
3 ٠,٠ %٣٥,٨ %١٦,٥ %٣٨,٥ %٩,٢% 3.21 1.04 

1 ١,٦ %٤٢,٢ %٢٠,٣ %٢٦,٦ %٩,٤% 3.00 1.07 

2 ٤,٧ %٣٤,٩ %٢٠,٩ %٣٩,٥ %٠,٠% 2.95 0.97 

ال يعرف صاحب 
الصالحية النهائية في 

 **اتخاذ القرارات
3 ٢,٨ %٣٩,٣ %٢٠,٦ %٣١,٨ %٥,٦% 2.98 1.03 

1 ٥,٢ %١٧,٦ %٢٥,٤ %٤٠,٦ %١١,٢% 3.3٣ 1.06 

 جميع عبارات المحور 1.14 3.1٢ %٧,٣ %٢٧,٣ %٢٠,٨ %٣٤,٤ %١٠,١ 2

3 ٦,١ %٢١,٦ %٢٣,٥ %٣٨,١ %١٠,٨% 3.26 1.10 
   اإلدارتان معاً-٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراساٍت، -٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *

  درجات اإلجابة تم عكس **

  

اتجاهات أفراد الدراسة حول اتخاذ القرارات، حيث تم قياس ) ١٣(يوضح الجدول 

من أفراد الدراسة %) ٦٤,٦(ويتضح من النتائج أن ما نسبته . المحور بتسع عبارات

 المدير يسمح في أوقات كثيرة بمشاركة المرؤوسين يوافقون بشدة أو يوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير %) ١٣,٨(في حين يرى ما نسبته ، وفي اتخاذ القرارات

%). ٢١,٥(موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

المدير يسمح في أوقات  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

درجة بانحراف ) ٣,٦(البالغ    " كثيرة بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات

 أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية) ١,٠٩(معياري 

  .يرون أن المدير يسمح في أوقات كثيرة بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات

  

من أفراد %) ٤٧,٧(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

،  يسمح في أوقات كثيرة بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ القراراتالمديرالدراسة أن 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير %) ٣١,٨(في حين يرى ما نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي %). ٢٠,٥(موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 
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واإلدارات التابعة لها متكامل  هيكل اإلدارة العامة إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

يوضح أن نحو ) ١,٢٧(درجة بانحراف معياري ) ٣,٢"  (ومناسب لتحقيق األهداف

المدير يسمح في نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن .أوقات كثيرة بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات

بر من الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن المدير نسبة أك

يسمح في أوقات كثيرة بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات مقارنة بنسبة الضباط 

   .العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

 بشدة أو من أفراد الدراسة يوافقون%) ٦٨,٨(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

 المدير يشجع الضباط على التعبير عن أفكارهم وآرائهم حتى إن يوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم %) ١٤,١(، وفي حين يرى ما نسبته خالفت آراء وأفكار اإلدارة

إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

يشجع المدير  " ي إلجابات أفراد الدراسة للعبارةويوضح الوسط الحساب%). ١٧,٢(

البالغ " الضباط على التعبير عن أفكارهم وآرائهم حتى إن خالفت آراء وأفكار اإلدارة 

أن أكثر من ثلثي الضباط العاملين باإلدارة ) ١,١١(درجة بانحراف معياري ) ٣,٧٢(

لتعبير عن أفكارهم  المدير يشجع الضباط على االعامة للمناطق األمنية يرون أن

  .وآرائهم حتى إن خالفت آراء وأفكار

  

من أفراد %) ٤٧,٧(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

المدير يشجع الضباط على التعبير عن أفكارهم وآرائهم حتى إن خالفت الدراسة أن 

 أي أنهم إما غير خالف ذلك،%) ٣٤,٤(في حين يرى ما نسبته آراء وأفكار اإلدارة، 

وبلغ %). ١٨,٢(موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

"  تضع اإلدارة العليا أهداف واضحة " الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن حوالي نصف الضباط ) ١,٤٣(درجة بانحراف معياري ) ٣,٢٣(

 أن المدير يشجع الضباط على  العامة للتدريب والحراسات يرونالعاملين باإلدارة

 وبمقارنة النتائج .التعبير عن أفكارهم وآرائهم حتى إن خالفت آراء وأفكار اإلدارة
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يتضح أن حوالي أكثر من ثلثي الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

كارهم وآرائهم حتى إن خالفت آراء يرون أن المدير يشجع الضباط على التعبير عن أف

وأفكار اإلدارة مقارنة بحوالي نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب 

  . والحراسات ممن يرون ذلك

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٥٠,٠(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

لخاصة باإلدارة التي تتاح لهم فرصة المشاركة في وضع الخطط ايوافقون على أنه 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين %) ٢٣,٤(، وفي حين يرى ما نسبته أعمل بها

ويوضح %). ٢٦,٦(أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

ال تتاح لي فرصة المشاركة في وضع  "الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

درجة بانحراف معياري ) ٣,٢٥(البالغ  " باإلدارة التي أعمل بهاالخطط الخاصة 

أن حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن ) ١,١٠(

  .تتاح لهم فرصة المشاركة في وضع الخطط الخاصة باإلدارة التي أعمل بها

  

من أفراد %) ٣٦,٤ (أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته

 تتاح لهم فرص المشاركة في وضع الخطط الخاصة باإلدارة التي أعمل الدراسة أنه

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير %) ٤٠,٩(في حين يرى ما نسبته بها، 

وبلغ الوسط الحسابي %). ٢٢,٧(موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

 "   يمتاز الهيكل التنظيمي لإلدارة بالبساطة والسهولةد الدراسة للعبارةإلجابات أفرا

مما يوضح أن أقل نصف الضباط العاملين ) ١,١٣(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩٣(

 تتاح لهم فرص المشاركة في وضع باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أنه

 النتائج يتضح أن نسبة أكبر من  وبمقارنة.الخطط الخاصة باإلدارة التي أعمل بها

الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أنهم تتاح لهم فرص 

المشاركة في وضع الخطط الخاصة باإلدارة التي أعمل مقارنة بنسبة أقل من الضباط 

  . العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات
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من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٤٨,٤(ويظهر من النتائج أن ما نسبته 

 خطوط السلطة واضحة للرؤساء للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير %) ١٥,٦(، وفي حين يرى ما نسبته والمرؤوسين

%). ٣٥,٩(موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

خطوط السلطة واضحة  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن أكثر من ) ١,٠٤(درجة بانحراف معياري ) ٣,٣٣(البالغ  " للرؤساء والمرؤوسين

 خطوط السلطة نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن 

  .واضحة للرؤساء والمرؤوسين

  

من أفراد %) ٤٥,٥(ة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته أما في اإلدار

في حين يرى ما نسبته خطوط السلطة واضحة للرؤساء والمرؤوسين، الدراسة بأن 

وبلغ الوسط %). ١٨,٢(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٣٦,٤(

حة للرؤساء خطوط السلطة واض " الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن نحو نصف الضباط ) ١,٠٥(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠٩ "  (والمرؤوسين

 خطوط السلطة واضحة العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر الضباط العاملين في .للرؤساء والمرؤوسين

أن خطوط السلطة واضحة للرؤساء مقابل نسبة اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون 

  . أقل من الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات
  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٥٥,٦(يتضح من النتائج أن ما نسبته 

، وفي حين  مسؤولية كل ضابط تتناسب مع مقدار السلطة المفوضة لهيوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين %) ٢٠,٦(ه يرى ما نسبت

ويوضح الوسط الحسابي %). ٢٣,٨(مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

تتناسب مسؤولية كل ضابط مع مقدار السلطة المفوضة  "إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

 ما يزيد من نصف الضباط أن) ٠,٩٥(درجة بانحراف معياري ) ٣,٣٣(البالغ " له

 يرون أن مسؤولية كل ضابط تتناسب مع العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية

  .مقدار السلطة المفوضة له
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من أفراد %) ٤٣,٢(وفي اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

 حين يرى ، وفيمسؤولية كل ضابط تتناسب مع مقدار السلطة المفوضة لهالدراسة أن 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، %) ٢٩,٥(ما نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ٢٧,٣(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

 هيكل اإلدارة العامة واإلدارات التابعة لها متكامل ومناسب لتحقيق الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أقل حوالي نصف ) ١,٠٤(درجة بانحراف معياري ) ٣,١١"  (األهداف

 مسؤولية كل ضابط الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر من .تتناسب مع مقدار السلطة المفوضة له

ن مسؤولية كل ضابط الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أ

تتناسب مع مقدار السلطة المفوضة له مقارنة بنسبة الضباط العاملين في اإلدارة العامة 

  .للتدريب والحراسات الذين يرون ذلك

  

اإلدارة العامة من أفراد الدراسة في %) ٢١,٥(ويظهر من النتائج أن ما نسبته 

دير يتخذ جميع القرارات بنفسه  المللمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن

%) ٥٢,٣(، وفي حين يرى ما نسبته ويعلنها على المرؤوسين وال يسمح بمناقشتها

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد 

 ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٦,٢(الدراسة المحايدين 

البالغ " ير يتخذ جميع القرارات بنفسه ويعلنها على المرؤوسين وال يسمح بمناقشتهاالمد"

أن أكثر من نصف الضباط العاملين ) ١,١٧(درجة بانحراف معياري ) ٣,٣٧(

أن المدير يتخذ جميع القرارات بنفسه ويعلنها باإلدارة العامة للمناطق األمنية ال يرون 

  .اعلى المرؤوسين وال يسمح بمناقشته

  

من أفراد %) ٣٨,٦(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

المدير يتخذ جميع القرارات بنفسه ويعلنها على المرؤوسين وال يسمح الدراسة أن 

في حين يرى ربع أفراد الدراسة خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة بمناقشتها، 

تضع  " حسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارةوبلغ الوسط ال%). ٣٦,٤(المحايدين 
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مما يوضح ) ١,١٥(درجة بانحراف معياري ) ٣,١٤" (اإلدارة العليا أهداف واضحة

 أن أن حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون

 .المدير يتخذ جميع القرارات بنفسه ويعلنها على المرؤوسين وال يسمح بمناقشتها

وبمقارنة النتائج يتضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق 

األمنية يرون هناك أن المدير يتخذ جميع القرارات بنفسه ويعلنها على المرؤوسين وال 

يسمح بمناقشتها مقارنة بحوالي نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب 

  .والحراسات

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٤١,٥(النتائج أن ما نسبته ويتضح من 

، وفي حين  أي قرارات يتخذونها يجب أن يحظى بموافقة الرئيسيوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين %) ٢١,٥(يرى ما نسبته 

ضح الوسط الحسابي ويو%). ٣٦,٩(مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

 " يمتاز الهيكل التنظيمي لإلدارة بالبساطة والسهولة " إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن أكثر من نصف الضباط العاملين ) ٠,٩٩(درجة بانحراف معياري ) ٣,٢٨(البالغ 

 أي قرارات يتخذونها يجب أن يحظى بموافقة باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن

  .الرئيس

  

من أفراد %) ٥٦,٨(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في حين يرى ما  أي قرارات يتخذونها يجب أن يحظى بموافقة الرئيس، الدراسة أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت %) ٣١,٨(نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ١١,٤(نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

درجة بانحراف ) ٣,٣٦ ("أي قرار أتخذه يجب أن يحظى بموافقة الرئيس" أن للعبارة

مما يوضح أن أكثر نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب ) ١,١٢(معياري 

 وبمقارنة .يس أي قرارات يتخذونها يجب أن يحظى بموافقة الرئوالحراسات يرون أن

النتائج يتضح أن نسبة أكبر من الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب 
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والحراسات يرون أن أي قرارات يتخذونها يجب أن يحظى بموافقة الرئيس مقارنة 

  . بنسبة الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية

  

راد الدراسة في اإلدارة العامة من أف%) 49.2(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

 عمليه صنع القرار تنطوي على شي للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير %) ٣٠,٨(، وفي حين يرى ما نسبته من المخاطرة

%). ٢٠,٠(موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

 عمليه صنع القرار تنطوي الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارةويوضح 

أن أكثر من ) ١,٠١(درجة بانحراف معياري ) ٣,٢٨(البالغ  " على شي من المخاطرة

 عمليه صنع القرار نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن 

  .تنطوي على شي من المخاطرة

  

من أفراد %) ٤٥,٥(ارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته أما في اإلد

في حين يرى ما عمليه صنع القرار تنطوي على شي من المخاطرة، الدراسة بأن 

وبلغ %). ١١,٤(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٤٣,٢(نسبته 

ع القرار تنطوي على شي عمليه صن " الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن نحو نصف ) ١,٠٨(درجة بانحراف معياري ) ٣,١١ "  (من المخاطرة

 عمليه صنع القرار الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر الضباط .تنطوي على شي من المخاطرة

عامة للمناطق األمنية يرون ان عمليه صنع القرار تنطوي على العاملين في اإلدارة ال

شي من المخاطرة مقارنة بنسبة الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب 

  .والحراسات

   

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٤٣,٨(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

ال يعرف صاحب الصالحية النهائية نه للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أ

خالف ذلك، أي أنهم إما غير %) ٣٥,٩( وفي حين يرى ما نسبته في اتخاذ القرارات،
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%). ٢٠,٣(موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

 ال يعرف صاحب الصالحية ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن نحو ) ١,٠٧(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠(البالغ  " لنهائية في إتخاذ القراراتا

ال يعرف صاحب نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون بأنه 

  . الصالحية النهائية في اتخاذ القرارات

  

راد من أف%) ٣٩,٥(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في حين يرى ،   ال يعرف صاحب الصالحية النهائية في اتخاذ القراراتالدراسة بأنه

وبلغ الوسط %). ٢٠,٩(نسبة مماثلة خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

عمليه صنع القرار تنطوي على شي من  " الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أقل من نصف ) ٠,٩٧(حراف معياري درجة بان) ٢,٩٥ "  (المخاطرة

يعرف صاحب الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون بأنه ال

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر من .الصالحية النهائية في اتخاذ القرارات

 صاحب الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون بأنه ال يعرف

الصالحية النهائية في اتخاذ القرارات مقارنة بنسبة الضباط العاملين في اإلدارة العامة 

  .للتدريب والحراسات

  

ويتضح من قيم الوسط الحسابي لجميع العبارات أن نصف الضباط العاملين في 

ب اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن الجوان

.المتعلقة باتخاذ القرارات جيدة
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  :  محور قواعد وإجراءات العمل ٤/٢/٤

  ):١٤(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  واإلدارة العامة للتدريب والحراسات بالنسبة لقواعد وإجراءات العمل للهيكل التنظيمي

 العبارة

اإلدارة
 موافق جداً *

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ١٣,٨ %٢٣,١ %١٨,٥ %٤١,٥ %٣,١% 2.97 1.16 

يوجد دليل مكتوب لقواعد  1.05 2.53 %١١,٦ %٥١,٢ %١١,٦ %٢٣,٣ %٢,٣ 2
 وإجراءات العمل باإلدارة 

3 ١٣,٠ %٣٤,٣ %١٥,٧ %٣٤,٣ %٢,٨% 2.80 1.13 

1 ١٢,٣ %٢٠,٠ %٢١,٥ %٤٠,٠ %٦,٢% 3.08 1.16 

2 ٦,٨ %٣٦,٤ %١٨,٢ %٢٩,٥ %٩,١% 2.98 1.15 

وجد وصف وظيفي ي
مكتوب لواجبات 

ومسؤوليات العمل الذي 
 1.15 3.04 %١٠,١ %٢٦,٦ %٢٠,٢ %٣٥,٨ %٧,٣ 3 أقوم به 

1 ٦,٣ %١٥,٦ %٣٧,٥ %٣٤,٤ %٦,٣% 3.19 0.99 

2 ٦,٨ %٢٥,٠ %٢٩,٥ %٣١,٨ %٦,٨% 3.07 1.07 
تتميز اللوائح واألنظمة 

والقواعد المعمول بها في 
 1.02 3.14 %٦,٥ %١٩,٤ %٣٤,٣ %٣٣,٣ %٦,٥ 3 اإلدارة بعدم التعارض

1 ١,٦ %٢٠,٣ %٢٩,٧ %٤٠,٦ %٧,٨% 3.33 0.94 

2 ٤,٥ %٢٩,٥ %١٨,٢ %٤٠,٩ %٦,٨% 3.16 1.08 

تتصف اللوائح واألنظمة 
والقواعد المعمول بها 

بدرجة من المرونة 
 1.00 3.26 %٢,٨ %٢٤,١ %٢٥,٠ %٤٠,٧ %٧,٤ 3 والوضوح 

1 ٣,٠ %٣٤,٨ %٢٤,٢ %٣٦,٤ %١,٥% 2.98 0.95 

إجراءات العمل الروتينية  1.08 2.77 %١١,٤ %٣٤,١ %٢٢,٧ %٢٩,٥ %٢,٣ 2
 **ومعوقة لتنفيذ األهداف

3 ٦,٤ %٣٤,٥ %٢٣,٦ %٣٣,٦ %١,٨% 2.90 1.00 

1 ٧,٦ %٤٠,٩ %٢٥,٨ %٢٤,٢ %١,٥% 2.71 0.97 

2 ١١,٦ %٥١,٢ %١٤,٠ %٢٠,٩ %٢,٣% 2.51 1.03 

بها الطريقة التي تنجز 
األعمال في إدارتنا متروآة 

للضابط الذي يكلف بأداء 
 1.00 2.63 %٩,٢ %٤٥,٠ %٢١,١ %٢٢,٩ %١,٨ 3 **العمل

1 ٧,٤ %٢٥,٩ %٢٦,٢ %٣٦,٢ %٤,٤% 3.04 1.05 

 جميع عبارات المحور 1.10 2.83 %٨,٨ %٣٧,٨ %١٩,١ %٢٩,٤ %٥,٠ 2

3 ٨,٠ %٣٠,٧ %٢٣,٣ %٣٣,٤ %٤,٦% 2.96 1.07 
   اإلدارتان معاً-٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، -٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *

   تم عكس درجات اإلجابة**
  



  ١٠٦

  قواعد وإجراءات العملاتجاهات أفراد الدراسة حول) ١٤(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج أن ما نسبته  . اتخاذ القرارات، حيث تم قياس المحور بستة عبارات

 يوجد دليل مكتوب من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه%) ٤٤,٦(

خالف ذلك، %) ٣٦,٩(، وفي حين يرى ما نسبته لقواعد وإجراءات العمل باإلدارة 

وافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين أي أنهم إما غير موافقين أو غير م

يوجد دليل  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ١٨,٥(

درجة بانحراف معياري ) ٢,٩٧(البالغ " مكتوب لقواعد وإجراءات العمل باإلدارة 

 يرون أنه األمنيةأن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق ) ١,١٦(

  .ال يوجد دليل مكتوب لقواعد وإجراءات العمل باإلدارة

  

أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى حوالي ربع أفراد الدراسة 

، في حين يرى ما يوجد دليل مكتوب لقواعد وإجراءات العمل باإلدارةأنه %) ٢٥,٦(

قين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت خالف ذلك، أي أنهم إما غير مواف%) ٦٢,٨(نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ١١,٦(نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

درجة ) ٢,٥٣"  ( يوجد دليل مكتوب لقواعد وإجراءات العمل باإلدارة للعبارة

مما يوضح أن معظم الضباط العاملين باإلدارة العامة ) ١,٠٥(بانحراف معياري 

 .يوجد دليل مكتوب لقواعد وإجراءات العمل باإلدارةدريب والحراسات ال يرون أنه للت

وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة الضباط العاملين الذين يرون أنه يوجد دليل مكتوب 

لقواعد وإجراءات العمل باإلدارة أكبر في اإلدارة العامة للمناطق األمنية منه في 

  .راساتاإلدارة العامة للتدريب والح

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٤٦,٢(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

، وفي حين  يوجد وصف وظيفي مكتوب لواجبات ومسؤوليات العمليوافقون على أنه

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين %) ٣٢,٣(يرى ما نسبته 

ويوضح الوسط الحسابي %). ٢١,٥(يدين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحا

يوجد وصف وظيفي مكتوب لواجبات ومسؤوليات  " إلجابات أفراد الدراسة للعبارة



  ١٠٧

أن حوالي نصف ) ١,١٦(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠٨(البالغ " العمل الذي أقوم به

يوجد وصف وظيفي الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أنه 

  . لواجبات ومسؤوليات العملمكتوب

  

من أفراد %) ٣٨,٦(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في حين يرى يوجد وصف وظيفي مكتوب لواجبات ومسؤوليات العمل، الدراسة أنه 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، %) ٤٣,٢(ما نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ١٨,٢(د الدراسة المحايدين وبلغت نسبة أفرا

يوجد وصف وظيفي مكتوب لواجبات ومسؤوليات العمل الذي أقوم  " الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أقل من نصف الضباط ) ١,٤٣(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩٨"  (به 

 يوجد وصف وظيفي مكتوب  أنهالعاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون

 وبمقارنة النتائج يتضح أن حوالي نصف الضباط العاملين .لواجبات ومسؤوليات العمل

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أنه يوجد وصف وظيفي مكتوب لواجبات 

ومسؤوليات العمل مقارنة بأقل من نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب 

  . الذين يرون ذلكوالحراسات

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٤٠,٦(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها في اإلدارة تتميز بعدم يوافقون على أن 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين %) ٢١,٩(، وفي حين يرى ما نسبته التعارض

  %).٣٧,٥(، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين أو غير موافقين مطلقاً

  

 تتميز اللوائح ويظهر من الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

درجة ) ٣,١٩(البالغ  " واألنظمة والقواعد المعمول بها في اإلدارة بعدم التعارض

للمناطق أن حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة ) ٠,٩٩(بانحراف معياري 

اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها في اإلدارة تتميز بعدم األمنية يرون أن 

  .التعارض



  ١٠٨

من أفراد %) ٣٨,٦(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

 اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها في اإلدارة تتميز بعدم التعارض، الدراسة أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير %) ٣١,٨(ا نسبته في حين يرى م

وبلغ الوسط الحسابي %). ٢٩,٥(موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

 تتميز اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها في "إلجابات أفراد الدراسة للعبارة 

مما يوضح أن ) ١,٠٧(ف معياري درجة بانحرا) ٣,٠٧"  (اإلدارة بعدم التعارض

 اللوائح حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن 

 وبمقارنة النتائج .واألنظمة والقواعد المعمول بها في اإلدارة تتميز بعدم التعارض

ون أن يتضح أن نسبة أكبر من الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية ير

اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها في اإلدارة تتميز بعدم التعارض مقارنة بنسبة 

  .أقل من الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٤٨,٤(ويظهر من النتائج أن ما نسبته 

 اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول قون على أنللمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يواف

خالف %) ٢١,٩(، وفي حين يرى ما نسبته بها تتصف بدرجة من المرونة والوضوح

ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة 

 " ارةويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعب%). ٣٧,٥(المحايدين 

البالغ " تتصف اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها بدرجة من المرونة والوضوح

أن أكثر من نصف الضباط العاملين ) ٠,٩٤(درجة بانحراف معياري ) ٣,٣٣(

 اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن

  .تتصف بدرجة من المرونة والوضوح

  

من أفراد %) ٤٧,٧(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

 اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها تتصف بدرجة من المرونة الدراسة بأن

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة %) ٣٤,١(في حين يرى ما نسبته والوضوح، 

تتصف  " جابات أفراد الدراسة للعبارةوبلغ الوسط الحسابي إل%). ١٨,٢(المحايدين 
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) ٣,١٦"  (اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها بدرجة من المرونة والوضوح 

مما يوضح أن نحو نصف الضباط العاملين باإلدارة ) ١,٠٨(درجة بانحراف معياري 

 اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها تتصف العامة للتدريب والحراسات يرون أن

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر الضباط العاملين .بدرجة من المرونة والوضوح

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها 

تتصف بدرجة من المرونة والوضوح مقابل نسبة أقل من الضباط العاملين في اإلدارة 

  . العامة للتدريب والحراسات

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٣٧,٩(ويتبين من النتائج أن ما نسبته 

، وفي حين يرى  إجراءات العمل الروتينية ومعوقة لتنفيذ األهدافيوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، %) ٣٧,٩(نسبة مماثلة 

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات %). ٢٤,٢(يدين وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحا

البالغ  " إجراءات العمل الروتينية ومعوقة لتنفيذ األهداف " أفراد الدراسة للعبارة

أن أقل من نصف الضباط العاملين باإلدارة ) ٠,٩٥(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩٨(

  .لتنفيذ األهداف يرون أن إجراءات العمل الروتينية ومعوقة العامة للمناطق األمنية

من أفراد %) ٤٥,٥(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

، وفي حين يرى ما نسبته إجراءات العمل الروتينية ومعوقة لتنفيذ األهدافالدراسة أن 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة %) ٣١,٨(

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ٢٢,٧(المحايدين أفراد الدراسة 

درجة بانحراف ) ٢,٧٧ "  ( إجراءات العمل الروتينية ومعوقة لتنفيذ األهدافللعبارة

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة ) ١,٠٤(معياري 

 . ومعوقة لتنفيذ األهداف إجراءات العمل الروتينيةللتدريب والحراسات يرون أن

وبمقارنة النتائج يتضح أن حوالي نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق 

األمنية ال يرون أن إجراءات العمل الروتينية ومعوقة لتنفيذ األهداف مقارنة بأكثر من 

  . نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات
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اإلدارة العامة من أفراد الدراسة في %) ٤٨,٥( أن ما نسبته ويتضح من النتائج

 الطريقة التي تنجز بها األعمال في للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن

%) ٢٥,٨(، وفي حين يرى ما نسبته    اإلدارة متروكة للضابط الذي يكلف بأداء

مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين 

 ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٥,٨(الدراسة المحايدين 

 " الطريقة التي تنجز بها األعمال في إدارتنا متروكة للضابط الذي يكلف بأداء العمل" 

أن أكثر من نصف الضباط العاملين ) ٠,٩٧(درجة بانحراف معياري ) ٢,٧١(البالغ 

 الطريقة التي تنجز بها األعمال في إدارتنا اإلدارة العامة للمناطق األمنية ال يرونب

  .متروكة للضابط الذي يكلف بأداء العمل

  

من أفراد %) ٦٢,٨(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

لذي يكلف الطريقة التي تنجز بها األعمال في اإلدارة متروكة للضابط االدراسة أن 

خالف ذلك، أي أنهم %) ٢٣,٣(في حين يرى نحو ثلثي أفراد الدراسة بأداء العمل، 

إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

الطريقة التي تنجز بها  " وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ١٤(

درجة بانحراف ) ٢,٥١ " (تروكة للضابط الذي يكلف بأداء العملاألعمال في إدارتنا م

مما يوضح أن معظم الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب ) ١,٠٣(معياري 

 أن الطريقة التي تنجز بها األعمال في إدارتنا متروكة للضابط والحراسات ال يرون

 من نصف الضباط العاملين  وبمقارنة النتائج يتضح أن أكثر.الذي يكلف بأداء العمل

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون هناك أن المدير يتخذ جميع القرارات بنفسه 

ويعلنها على المرؤوسين وال يسمح بمناقشتها مقارنة بحوالي نصف الضباط العاملين 

  .في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

العاملين في اإلدارة العامة للمناطق وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة 

مقارنة ) ١,٠٥(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠٤(األمنية لجميع عبارات المحور 

لجميع إجابات أفراد ) ١,١٠(درجة بانحراف معياري ) ٢,٨٤(بالوسط الحسابي 

  .الدراسة العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات
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   محور تقييم األداء ٤/٢/٥
  ):١٥ (جدول

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة 

  لتقييم األداءالعامة للتدريب والحراسات بالنسبة 

 العبارة

 اإلدارة

 موافق جداً

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ٤,٥ %٣٧,٩ %٢٤,٢ %٢٨,٨ %٤,٥% 2.91 1.02 
تعتمد اإلدارة على  1.18 2.75 %١٣,٦ %٣٤,١ %٢٥,٠ %١٨,٢ %٩,١ 2

 الرقابة الذاتية
3 ٨,٢ %٣٦,٤ %٢٤,٥ %٢٤,٥ %٦,٤% 2.85 1.09 
1 ٦,١ %٤٢,٤ %٣١,٨ %١٨,٢ %١,٥% 2.67 0.90 
2 ١٣,٦ %٢٧,٣ %٢٠,٥ %٣١,٨ %٦,٨% 2.91 1.20 

يشعر العاملون بأنهم 
تحت مراقبه دائمة 

للتأآد من أنهم يعملون 
 1.03 2.76 %٩,١ %٣٦,٤ %٢٧,٣ %٢٣,٦ %٣,٦ 3 **وفق القواعد األنظمة

1 ١,٦ %١٨,٨ %٤٣,٨ %٢٨,١ %٧,٨% 3.22 0.90 
2 ١١,٤ %٢٠,٥ %١٥,٩ %٣٨,٦ %١٣,٦% 3.23 1.26 

تحتفظ اإلدارة بسجل 
خطي عن األداء الوظيفي 

 1.05 3.22 %٥,٦ %١٩,٤ %٣٢,٤ %٣٢,٤ %١٠,٢ 3 لكل ضابط
1 ٧,٧ %١٣,٨ %٤٠,٠ %٣٠,٨ %٧,٧% 3.17 1.02 
2 ١٣,٦ %١٥,٩ %٣٤,١ %٢٩,٥ %٦,٨% 3.00 1.14 

نظام تقييم األداء 
المعمول به يتصف 

 1.07 3.10 %١٠,١ %١٤,٧ %٣٧,٦ %٣٠,٣ %٧,٣ 3 بالعدل
1 ٢٣,١ %٢٦,٢ %٢٦,٢ %٢٠,٠ %٤,٦% 2.57 1.19 
2 ١٨,٢ %٤٣,٢ %١٣,٦ %١٨,٢ %٦,٨% 2.52 1.19 

تقوم اإلدارة بإعالم 
الضباط عن نتائج تقييم 

 1.18 2.55 %٢١,١ %٣٣,٠ %٢١,١ %١٩,٣ %٥,٥ 3 أدائهم
1 ٨,٦ %٢٧,٩ %٣٣,١ %٢٥,٢ %٥,٢% 2.93 1.04 
 جميع عبارات المحور 1.21 2.88 %١٤,١ %٢٨,٢ %٢١,٨ %٢٧,٣ %٨,٦ 2
3 ١٠,٨ %٢٨,٠ %٢٨,٦ %٢٦,٠ %٦,٦% 2.90 1.11 

   اإلدارتان معاً-٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، -٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *
   تم عكس درجات اإلجابة**

  

،  تقييم األداء في المنظمةاتجاهات أفراد الدراسة حول) ١٥(يوضح الجدول 

دراسة ويتضح من النتائج أن ثلث أفراد ال. حيث تم قياس المحور بخمسة عبارات

، وفي حين يرى ما  اإلدارة تعتمد على الرقابة الذاتيةيوافقون بشدة أو يوافقون على أن



  ١١٢

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت %) ٤٢,٤(نسبته 

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ٢٤,٢(نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

درجة بانحراف ) ٢,٩١(البالغ " د اإلدارة على الرقابة الذاتية تعتمالدراسة للعبارة

 أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية) ١,٠٢(معياري 

  .ال يرون أن اإلدارة تعتمد على الرقابة الذاتية

  

وأما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى أكثر من ربع أفراد الدراسة 

%) ٤٧,٧(، في حين يرى ما نسبته    اإلدارة تعتمد على الرقابة الذاتيةأن%) ٢٧,٣(

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد 

" وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٥(الدراسة المحايدين 

مما ) ١,١٨(درجة بانحراف معياري ) ٢,٧٥ "  (تعتمد اإلدارة على الرقابة الذاتية

 يوضح أن معظم الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات ال يرون أن

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة الضباط العاملين .اإلدارة تعتمد على الرقابة الذاتية

اإلدارة العامة للتدريب الذين ال يرون أن اإلدارة تعتمد على الرقابة الذاتية أكبر في 

  .والحراسات من في اإلدارة العامة للمناطق األمنية

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ١٩,٧(وتظهر النتائج أن ما نسبته 

 العاملون يشعرون بأنهم تحت مراقبه دائمة للتأكد من أنهم يعملون يوافقون على أن

، وفي حين يرى ما نسبته    قابة الذاتيةوفق القواعد األنظمة تعتمد اإلدارة على الر

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة %) ٤٨,٥(

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ٣١,٨(أفراد الدراسة المحايدين 

 وفق القواعد يشعر العاملون بأنهم تحت مراقبه دائمة للتأكد من أنهم يعملون "للعبارة

أن أكثر من نصف الضباط ) ٠,٩(درجة بانحراف معياري ) ٢,٦٧(البالغ  " األنظمة

يشعرون بأنهم تحت   العاملينالعاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية ال يرون أن

  .مراقبه دائمة للتأكد من أنهم يعملون وفق القواعد األنظمة
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من أفراد %) ٣٨,٦(ات فيرى ما نسبته أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراس

العاملين يشعرون بأنهم تحت مراقبه دائمة للتأكد من أنهم يعملون وفق الدراسة أن 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير %) ٤٠,٩(في حين يرى ما نسبته القواعد األنظمة، 

وبلغ %). ٢٠,٥(موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

يشعر العاملون بأنهم تحت مراقبه  "الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

درجة بانحراف معياري ) ٢,٩١ "  (دائمة للتأكد من أنهم يعملون وفق القواعد األنظمة

مما يوضح أن أقل من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب ) ١,٢١(

يشعرون بأنهم تحت مراقبه دائمة للتأكد من أنهم  أن العاملين والحراسات يرون

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة الضباط العاملين في .يعملون وفق القواعد األنظمة

اإلدارة العامة للمناطق األمنية الذين يرون أن العاملين يشعرون بأنهم تحت مراقبه 

سبة الضباط العاملين في دائمة للتأكد من أنهم يعملون وفق القواعد األنظمة أقل من ن

  .اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٣٥,٩(ويتبين من النتائج أن ما نسبته 

، في حين اإلدارة تحتفظ بسجل خطي عن األداء الوظيفي لكل ضابطيوافقون على أن 

 أو غير موافقين خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين%) ٢٠,٣(يرى ما نسبته 

ويوضح الوسط الحسابي %). ٤٣,٨(مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

تحتفظ اإلدارة بسجل خطي عن األداء الوظيفي لكل  "إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن حوالي نصف ) ٠,٩٠(درجة بانحراف معياري ) ٣,٢٢(البالغ  " ضابط

 اإلدارة تحتفظ بسجل خطي رة العامة للمناطق األمنية يرون أنالضباط العاملين باإلدا

  .عن األداء الوظيفي لكل ضابط

  

من أفراد %) ٥٢,٣(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

، في حين يرى  اإلدارة تحتفظ بسجل خطي عن األداء الوظيفي لكل ضابطالدراسة أن

 أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، خالف ذلك،%) ٣١,٨(ما نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ١٥,٨(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 



  ١١٤

) ٣,٢٣ "  (تحتفظ اإلدارة بسجل خطي عن األداء الوظيفي لكل ضابطالدراسة للعبارة 

 العاملين مما يوضح أن حوالي نصف الضباط) ١,٢٦(درجة بانحراف معياري 

اإلدارة تحتفظ بسجل خطي عن األداء باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن اتجاهات أفراد الدراسة حول اإلدارة .،الوظيفي لكل ضابط

  . تقريباً متماثلةتحتفظ بسجل خطي عن األداء الوظيفي لكل ضابط

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٣٨,٥(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

 نظام تقييم األداء المعمول به يتصف للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو %) ٢١,٥(، وفي حين يرى ما نسبته بالعدل

ويوضح الوسط %). ٤٠(غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

" نظام تقييم األداء المعمول به يتصف بالعدل "الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن حوالي نصف الضباط العاملين ) ١,٠٢(درجة بانحراف معياري ) ٣,١٧(البالغ 

  . نظام تقييم األداء المعمول به يتصف بالعدلباإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون 

  

من أفراد %) ٣٦,٤(رة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته أما في اإلدا

في حين يرى ما نسبته    نظام تقييم األداء المعمول به يتصف بالعدل، الدراسة بأن

وبلغ الوسط %). ٣٤,١(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٢٩,٥(

 "  يم األداء المعمول به يتصف بالعدلنظام تقي " الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن نحو نصف الضباط العاملين ) ١,١٤(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠(

 نظام تقييم األداء المعمول به يتصف باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن

ة  وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر الضباط العاملين في اإلدارة العام.بالعدل

للمناطق األمنية يرون أن نظام تقييم األداء المعمول به يتصف بالعدل مقابل نسبة أقل 

  .من الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

في اإلدارة العامة %) ٢٤,٦(ويتضح من النتائج أن حوالي ربع أفراد الدراسة 

اإلدارة تقوم بإعالم الضباط عن  للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن



  ١١٥

خالف ذلك، أي أنهم إما غير %) ٤٩,٢( ، في حين يرى ما نسبته نتائج تقييم أدائهم

%). ٢٦,٢(موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

اط تقوم اإلدارة بإعالم الضب " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن أقل من ) ١,١٩(درجة بانحراف معياري ) ٢,٥٧(البالغ  " عن نتائج تقييم أدائهم

 اإلدارة تقوم بإعالم نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن

  . الضباط عن نتائج تقييم أدائهم

  

 اإلدارة أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ربع أفراد الدراسة بأن

خالف ذلك، %) ٦١,٤(في حين يرى ما نسبته تقوم بإعالم الضباط عن نتائج تقييم، 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ١٣,٦(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

درجة ) ٢,٥٢"  (تقوم اإلدارة بإعالم الضباط عن نتائج تقييم أدائهم " الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أقل من نصف الضباط العاملين باإلدارة ) ١,١٩(بانحراف معياري 

 تقوم اإلدارة بإعالم الضباط عن نتائج تقييم العامة للتدريب والحراسات يرون أن

 وبمقارنة النتائج يتضح أن ال يوجد في اتجاهات أفراد الدراسة في اإلدارتين .أدائهم

  .حول قيام اإلدارة بإعالم الضباط عن نتائج تقييم

  

وبلغ الوسط الحسابي لجميع إجابات عناصر المحور ألفراد الدراسة في اإلدارة 

درجة ) ٢,٨٨(و) ١,٠٤(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩(العامة للمناطق األمنية 

درجة في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، مما يوضح ) ١,٢١(بانحراف معياري 

 في اإلدارتين حول  نظام تقييم األداء أنه ال يوجد اختالف في اتجاهات أفراد الدراسة

   .التي تعكس عدم الرضا عن نظام تقييم األداء
 
    



  ١١٦

  :  محور جماعة العمل ٤/٢/٦

  ):١٦(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  عمللجماعة البالنسبة  والحراساتواإلدارة العامة للتدريب 

 العبارة

 اإلدارة

 موافق جداً

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ٤,٥ %٩,١ %٢٤,٢ %٤٧,٠ %١٥,٢% 3.59 1.01 

2 ٩,١ %٣١,٨ %١١,٤ %٣٤,١ %١٣,٦% 3.11 1.26 

يشعر آل ضابط باإلدارة 
بدرجة عالية من االرتباط 

 بجماعة العمل 
3 ٦,٤ %١٨,٢ %١٩,١ %٤١,٨ %١٤,٥% 3.40 1.13 

1 ٠,٠ %٣,٠ %١٥,٢ %٥١,٥ %٣٠,٣% 4.09 0.76 

2 ٢,٣ %١١,٤ %٢٢,٧ %٤٠,٩ %٢٢,٧% 3.70 1.02 

يسود الود واالحترام بيننا في 
 العمل

3 ٠,٩ %٦,٤ %١٨,٢ %٤٧,٣ %٢٧,٣% 3.94 0.89 

1 ١,٥ %٧,٦ %٢١,٢ %٥٦,١ %١٣,٦% 3.73 0.85 

2 ٤,٥ %١٣,٦ %١٨,٢ %٥٢,٣ %١١,٤% 3.52 1.02 

هناك تقارب في الثقافة 
واالتجاهات بين زمالء العمل

3 ٢,٧ %١٠,٠ %٢٠,٠ %٥٤,٥ %١٢,٧% 3.65 0.92 

1 ٢,٠ %٦,٦ %٢٠,٢ %٥١,٥ %١٩,٧% 3.8٢ 0.90 

 جميع عبارات المحور 1.13 3.45 %٥,٣ %١٨,٩ %١٧,٤ %٤٢,٤ %١٥,٩ 2

3 ٣,٣ %١١,٥ %١٩,١ %٤٧,٩ %١٨,٢% 3.66 1.01 
   اإلدارتان معاً-٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، -٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *
  

،  جماعة العمل في المنظمةاتجاهات أفراد الدراسة حول) ١٦(يوضح الجدول 

من %) ٦٢,١(ويظهر من النتائج أنما نسبته . حيث تم قياس المحور بثالثة عبارات

 كل ضابط باإلدارة يشعر بدرجة فقون بشدة أو يوافقون على أنأفراد الدراسة يوا

خالف ذلك، أي أنهم إما غير %) ١٣,٦(، وفي حين يرى ما نسبته عالية من االرتباط

%). ٢٤,٢(موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

 يشعر كل ضابط باإلدارة  "ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح ) ١,٠١(درجة بانحراف معياري ) ٣,٥٩(البالغ " بدرجة عالية من االرتباط
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 يرون أن  كل أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية

  .ضابط يشعر باإلدارة بدرجة عالية من االرتباط

  

ت فيرى حوالي ربع أفراد الدراسة أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسا

، ي حين يرى ما  كل ضابط باإلدارة يشعر بدرجة عالية من االرتباطأن%) ٤٧,٧(

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، %) ٤٠,٩(نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ١١,٤(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

درجة ) ٣,١١"  (يشعر كل ضابط باإلدارة بدرجة عالية من االرتباط " ة للعبارةالدراس

مما يوضح أن حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة ) ١,٢٦(بانحراف معياري 

 كل ضابط باإلدارة يشعر بدرجة عالية من العامة للتدريب والحراسات يرون أن

ط العاملين الذين يرون أن اإلدارة  وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة الضبا.االرتباط

تعتمد على الرقابة الذاتية أكبر في اإلدارة العامة للمناطق األمنية أكبر من في اإلدارة 

  . العامة للتدريب والحراسات

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٨١,٨(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

، وفي حين يرى ما نسبته  في العمل يسود الود واالحترام بينهميوافقون على أنه

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة %) ٣,٠(

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ١٥,٢(أفراد الدراسة المحايدين 

عياري درجة بانحراف م) ٤,٠٩(البالغ " يسود الود واالحترام بيننا في العمل " للعبارة

مما يوضح أن غالبية الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون ) ٠,٧٦(

  .الود واالحترام يسود بينهم في العملأن 

  

من أفراد %) ٦٣,٦(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في حين يرى ما العمل ، العاملين أفادوا بأن الود واالحترام يسود بينهم في الدراسة أن 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت %) ١٣,٦(نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ٢٢,٧(نسبة أفراد الدراسة المحايدين 



  ١١٨

 درجة بانحراف معياري) ٣,٧"  (يسود الود واالحترام بيننا في العمل " للعبارة

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب ) ١,٠٢(

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة . أن الود واالحترام يسود بينهم فيوالحراسات يرون

الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية الذين يرون أن الود واالحترام 

الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب يسود في العمل أكبر من نسبة 

  . والحراسات
  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٦٩,٧(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

، في حين يرى  هناك تقارب في الثقافة واالتجاهات بين زمالء العمليوافقون على أن

ر موافقين مطلقاً، خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غي%) ٩,١(ما نسبته 

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات %). ٢١,٢(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

البالغ " هناك تقارب في الثقافة واالتجاهات بين زمالء العمل " أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن معظم الضباط العاملين ) ٠,٨٥(درجة بانحراف معياري ) ٣,٧٣(

 هناك تقارب في الثقافة واالتجاهات بين مناطق األمنية يرون أنباإلدارة العامة لل

  .زمالء العمل

  

من أفراد %) ٦٣,٦(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

، في حين يرى ما  هناك تقارب في الثقافة واالتجاهات بين زمالء العملالدراسة أن

ير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت خالف ذلك، أي أنهم إما غ%) ١٨,٢(نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ١٨,٢(نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

درجة ) ٣,٥٢ "  ( هناك تقارب في الثقافة واالتجاهات بين زمالء العمل"للعبارة 

اإلدارة مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين ب) ١,٠٢(بانحراف معياري 

 هناك تقارب في الثقافة واالتجاهات بين زمالء العامة للتدريب والحراسات يرون أن

 وبمقارنة النتائج يتضح أن هناك هناك تقارباً في الثقافة واالتجاهات بين زمالء .العمل

  .العمل في اإلدارة العامة للمناطق األمنية أكثر من اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

سط الحسابي لجميع إجابات عناصر المحور ألفراد الدراسة في اإلدارة العامة وبلغ الو

درجة بانحراف ) ٣,٤٥(و) ٠,٩(درجة بانحراف معياري ) ٣,٨(للمناطق األمنية 



  ١١٩

درجة في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، مما يوضح أن جماعة ) ١,١٣(معياري 

ل من اإلدارة العامة للتدريب العمل في اإلدارة العامة للمناطق األمنية أفض

  .والحراسات
  

  : محور محتوى العمل  : ٤/٢/٧

  )١٧(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  محتوى العمللواإلدارة العامة للتدريب والحراسات بالنسبة 

 العبارة

 اإلدارة

 موافق جداً

 موافق

غي محايد
ر موافق

 

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ١,٥ %٧,٦ %١٨,٢ %٤٨,٥ %٢٤,٢% 3.86 0.93 

2 ٤,٥ %٢٥,٠ %٩,١ %٤٠,٩ %٢٠,٥% 3.48 1.21 

وظيفتي الحالية توفر لهم 
الفرصة الآتساب مهارات 

 جديدة
3 ٢,٧ %١٤,٥ %١٤,٥ %٤٥,٥ %٢٢,٧% 3.71 1.06 

1 ٣,٠ %٦,١ %١٩,٧ %٥٠,٠ %٢١,٢% 3.80 0.95 

2 ٦,٨ %٢٠,٥ %١٥,٩ %٤٧,٧ %٩,١% 3.32 1.12 

 هناك توافق تام بين متطلبات
 العمل وقدراتي

3 ٤,٥ %١١,٨ %١٨,٢ %٤٩,١ %١٦,٤% 3.61 1.04 

1 ٣,٠ %٩,١ %٢٧,٣ %٤٢,٤ %١٨,٢% 3.64 0.99 

2 ١١,٤ %٣٦,٤ %٦,٨ %٣٤,١ %١١,٤% 2.98 1.28 

تناسب تخصصات وخبرات 
الضابط مع طبيعة المهام 

 وواجبات وظائفهم
3 ٦,٤ %٢٠,٠ %١٩,١ %٣٩,١ %١٥,٥% 3.37 1.16 

1 ٢,٥ %٧,٦ %٢١,٧ %٤٧,٠ %٢١,٢% 3.7٢ 0.95 
 جميع عبارات المحور 1.21 ١٥.3 %٧,٦ %٢٧,٣ %١٠,٦ %٤٠,٩ %١٣,٦ 2

3 ٤,٥ %١٥,٥ %١٧,٣ %٤٤,٥ %١٨,٢% 3.56 1.09 
   اإلدارتان معاً-٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، -٢  اإلدارة العامة للمناطق األمنية،-١ *
  

، حيث تم  محتوى العملاتجاهات أفراد الدراسة حول) ١٧(يوضح الجدول 

من أفراد %) ٧٢,٧(ويظهر من النتائج أن ما نسبته . قياس المحور بثالثة عبارات

 الفرصة الكتساب  وظائفهم الحالية توفر لهمالدراسة يوافقون بشدة أو يوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير %) ٩,١(، وفي حين يرى ما نسبته مهارات جديدة

%). ١٨,٢(موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 



  ١٢٠

وظيفتي الحالية توفر لهم  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن ) ٠,٩٣(درجة بانحراف معياري ) ٣,٨٦(البالغ  "  جديدةالفرصة الكتساب مهارات

 يرون أن وظائفهم الحالية توفر معظم الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية

  .لهم الفرصة الكتساب مهارات جديدة

  

أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى حوالي ربع أفراد الدراسة 

 ، في حين يرى حالية توفر لهم الفرصة الكتساب مهارات جديدةوظائفهم ال%) ٦١,٤(

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، %) ٢٩,٥(ما نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ٩,١(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

) ٣,٤٨ "  (تساب مهارات جديدة وظيفتي الحالية توفر لهم الفرصة الكالدراسة للعبارة

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين ) ١,٢١(درجة بانحراف معياري 

 وظائفهم الحالية توفر لهم الفرصة باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة عالية من  الضباط العاملين .الكتساب مهارات جديدة

ة العامة للمناطق األمنية يرون أن وظائفهم الحالية توفر لهم الفرصة في اإلدار

الكتساب مهارات جديدة مقارنة بنسبة أقل من الضباط العاملين في اإلدارة العامة 

  . للتدريب والحراسات

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٧١,٢(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

 ، في حين يرى ما اً تاماً بين متطلبات العمل وقدراتهم هناك توافقيوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت %) ٩,١(نسبته 

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ١٩,٧(نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

درجة ) ٣,٨(البالغ  " تيهناك توافق تام بين متطلبات العمل وقدرا " الدراسة للعبارة

أن معظم الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية ) ٠,٩٥(بانحراف معياري 

  .هناك توافقاً تاماً بين متطلبات العمل وقدراتهميرون أن 

  



  ١٢١

من أفراد %) ٥٦,٨(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في حين هناك توافقاً تاماً بين متطلبات العمل وقدراتهم، العاملين يرون أن الدراسة أن 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين %) ٢٧,٣(يرى ما نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي %). ١٥,٩(مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

 "  عمل وقدراتيهناك توافق تام بين متطلبات ال " إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط ) ١,١٢(درجة بانحراف معياري ) ٣,٣٢(

 أن هناك توافقاً تاماً بين متطلبات العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق .العمل

رون أن هناك توافقاً تاماً بين متطلبات العمل وقدراتهم أكبر من نسبة األمنية الذين ي

  . الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات
  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٦٠,٦(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

في حين ،  تخصصاتهم  وخبراتهم تناسب مع طبيعة المهام وواجباتيوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين %) ١٢,١(يرى ما نسبته 

ويوضح الوسط الحسابي %). ٢٧,٣(مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

" هناك تقارب في الثقافة واالتجاهات بين زمالء العمل " إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أكثر من نصف ) ٠,٩٩(ف معياري درجة بانحرا) ٣,٦٤(البالغ 

 تخصصاتهم  وخبراتهم الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن

  .تناسب مع طبيعة المهام وواجبات

  

من أفراد %) ٤٥,٥(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

 ، في حين يرى  طبيعة المهام وواجبات تخصصاتهم  وخبراتهم تناسب معالدراسة أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، %) ٤٧,٧(ما نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ٦,٨(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

 تناسب تخصصات وخبرات الضابط مع طبيعة المهام وواجبات "الدراسة للعبارة 

مما يوضح أن أقل من نصف ) ١,٢٨(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩٨ "  (ائفهموظ

 تخصصاتهم  وخبراتهم الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن



  ١٢٢

 وبمقارنة النتائج يتضح أن هناك نسبة أفراد .تناسب مع طبيعة المهام وواجبات

ب مع طبيعة مهامهم وواجباتهم أكبر الدراسة الذين أن تخصصاتهم  وخبراتهم تتناس

  .في اإلدارة العامة للمناطق األمنية من اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

وبلغ الوسط الحسابي لجميع إجابات عناصر المحور ألفراد الدراسة في اإلدارة 

درجة ) ٣,٢٦(و) ٠,٩٥(درجة بانحراف معياري ) ٣,٧٧(العامة للمناطق األمنية 

درجة في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، مما يوضح ) ١,٢١(ياري بانحراف مع

أن محتوى عناصر المحور في اإلدارة العامة للمناطق األمنية أفضل من اإلدارة 

  . العامة للتدريب والحراسات

  

  :  محور بيئة العمل ٤/٢/٨

  )١٨(جدول 

 العامة للمناطق األمنية اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة

  بيئة العملت بالنسبة واإلدارة العامة للتدريب والحراسا
  

 العبارة

 اإلدارة

 موافق جداً

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ٣,١ %١٣,٨ %١٥,٤ %٥٠,٨ %١٦,٩% 3.65 1.02 

2 ٩,١ %١٥,٩ %١٥,٩ %٣٦,٤ %٢٢,٧% 3.48 1.27 

ظروف العمل المادية 
المكاتب ، التهوية ، ( مرضية

 ) اإلضاءة 
3 ٥,٥ %١٤,٧ %١٥,٦ %٤٥,٠ %١٩,٣% 3.58 1.12 

1 ١٣,٨ %١٦,٩ %٤٠,٠ %٢٧,٧ %١,٥% 2.86 1.03 

2 ٩,١ %٢٥,٠ %١٣,٦ %٤٣,٢ %٩,١% 3.18 1.19 

التقنية التي توفرها اإلدارة 
 مالئمة لنوعية العمل

3 ١١,٩ %٢٠,٢ %٢٩,٤ %٣٣,٩ %٤,٦% 2.99 1.10 

1 ٨,٥ %١٥,٤ %٢٧,٧ %٣٩,٢ %٩,٢% 3.25 1.09 

 جميع عبارات المحور 1.23 3.33 %٩,١ %٢٠,٥ %١٤,٨ %٣٩,٨ %١٥,٩ 2

3 ٨,٧ %١٧,٤ %٢٢,٥ %٣٩,٤ %١١,٩% 3.28 1.15 
  معاً اإلدارتان -٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، -٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *
  
  



  ١٢٣

، حيث تم  محتوى العملاتجاهات أفراد الدراسة حول) ١٨(يوضح الجدول 

%) ٦٧,٧(ويظهر من النتائج أن نحو ثلثي أفراد الدراسة . قياس المحور بعبارتين

المكاتب ، التهوية ، (  ظروف العمل المادية مرضيةيوافقون بشدة أو يوافقون على أن

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو %) ١٦,٩ (، في حين يرى ما نسبته)اإلضاءة

ويوضح الوسط %). ١٥,٤(غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

المكاتب ، (  ظروف العمل المادية مرضيةالحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن حوالي ثلثي ) ١,٠٢(درجة بانحراف معياري ) ٣,٦٥(البالغ )" التهوية ، اإلضاءة 

 يرون أن ظروف العمل المادية الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية

  .مرضية

أن %) ٥٩,١(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

، في حين يرى ربع افراد الدراسة خالف ذلًك، وبلغت ظروف العمل المادية مرضية

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ١٥,٩(محايدين نسبة أفراد الدراسة ال

"  )المكاتب ، التهوية ، اإلضاءة ( ظروف العمل المادية مرضية " الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط ) ١,٢٧(درجة بانحراف معياري ) ٣,٤٨(

 .ادية مرضية ظروف العمل المالعاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن

وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة عالية من  الضباط العاملين في اإلدارة العامة 

للمناطق األمنية يرون أن ظروف العمل المادية مرضية مقارنة بنسبة أقل من الضباط 

  . العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

اسة يوافقون بشدة أو من أفراد الدر%) ٢٩,٢(ويوضح الجدول أن ما نسبته 

، في حين يرى ما  التقنية التي توفرها اإلدارة مالئمة لنوعية العمليوافقون على أن

%). ٤٠(خالف ذلك،  وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٣٠,٨(نسبته 

هناك توافق تام بين متطلبات  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن معظم الضباط ) ١,٠٣(درجة بانحراف معياري ) ٢,٨٦(البالغ  " يالعمل وقدرات

التقنية التي توفرها اإلدارة مالئمة العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية ال يرون أن 

  .لنوعية العمل



  ١٢٤

من أفراد %) ٥٢,٣(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في  أن التقنية التي توفرها اإلدارة مالئمة لنوعية العمل، العاملين يرونالدراسة أن 

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٣٤,١(حين يرى ما نسبته 

التقنية التي توفرها  " وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ١٣,٦(

مما يوضح ) ١,١٩( معياري درجة بانحراف) ٣,١٨ "  (اإلدارة مالئمة لنوعية العمل

 أن أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون

 وبمقارنة النتائج يتضح أن مستوى .التقنية التي توفرها اإلدارة مالئمة لنوعية العمل

التقنية المستخدمة في  اإلدارة العامة للتدريب والحراسات افضل من تلك المستخدمة 

  .بة في اإلدارة العامة للمناطق األمنيةنس

  

وبلغ الوسط الحسابي لجميع إجابات عناصر المحور ألفراد الدراسة في اإلدارة 

درجة ) ٣,٣٣(و) ١,٠٩(درجة بانحراف معياري ) ٣,٢٥(العامة للمناطق األمنية 

درجة في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، مما يوضح ) ١,٢٣(بانحراف معياري 

  . مستوى بيئة العمل متوسط وأفضل نسبياً في اإلدارة العامة للتدريب والحراساتأن 
  



  ١٢٥

  :  محور الترقية والمكافئات ٤/٢/٩

  )١٩(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  افآت بالنسبة الترقية والمكواإلدارة العامة للتدريب والحراسات

 العبارة

 اإلدارة

 موافق جداً

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ٠,٠ %٦,١ %٢٧,٣ %٤٧,٠ %١٩,٧% 3.80 0.83 

2 ١٣,٦ %٩,١ %٢٥,٠ %٢٩,٥ %٢٢,٧% 3.39 1.32 

وظيفتي توفر لهم 
االستقرار واألمن 

 الوظيفي
3 ٥,٥ %٧,٣ %٢٦,٤ %٤٠,٠ %٢٠,٩% 3.64 1.06 

1 ١٣,٨ %٢٣,١ %٣٠,٨ %٢١,٥ %١٠,٨% 2.92 1.20 

2 ١٨,٢ %٢٢,٧ %٣١,٨ %٢٠,٥ %٦,٨% 2.75 1.18 

أشعر بعدالة سياسية 
 الترقية المتبعة

3 ١٥,٦ %٢٢,٩ %٣١,٢ %٢١,١ %٩,٢% 2.85 1.19 

1 ٢١,٥ %٢٧,٧ %٢٧,٧ %١٨,٥ %٤,٦% 2.57 1.16 

2 ٣١,٨ %٢٩,٥ %٢٠,٥ %١٥,٩ %٢,٣% 2.27 1.15 

أشعر بعدالة سياسية 
المكافآت والحوافز 

 المتبعة
3 ٢٥,٧ %٢٨,٤ %٢٤,٨ %١٧,٤ %٣,٧% 2.45 1.16 

1 ١٩,٧ %١٥,٢ %٢٥,٨ %٣٣,٣ %٦,١% 2.91 1.24 

2 ١٨,٢ %٤٠,٩ %١٥,٩ %١٣,٦ %١١,٤% 2.59 1.26 

سياسة اإلدارة تعمد 
على استخدام 

المكافآت لتحفيز 
 1.25 2.78 %١٩,١ %٢٥,٥ %٢١,٨ %٢٥,٥ %٨,٢ 3 موظفيها

1 ١٣,٧ %١٧,٩ %٢٧,٩ %٣٠,٢ %١٠,٣% 3.0٤ 1.20 

2 ٢٠,٥ %٢٥,٦ %٢٣,٣ %١٩,٩ %١٠,٨% 2.75 1.29 
جميع عبارات 

 المحور
3 ١٦,٤ %٢١,٠ %٢٦,٠ %٢٦,٠ %١٠,٥% 2.93 1.24 

  تان معاً اإلدار-٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، -٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *
  

،  جوانب الترقية والمكافآتاتجاهات أفراد الدراسة حول) ١٩(يوضح الجدول 

ويظهر من النتائج أن ثلثي أفراد الدراسة . حيث تم قياس المحور بأربعة عبارات

 وظائفهم توفر لهم االستقرار واألمن يوافقون بشدة أو يوافقون على أن%) ٦٦,٧(

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو %) ٦,٧ (، في حين يرى ما نسبتهالوظيفي

ويوضح الوسط %). ٢٧,٣(غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

 وظيفتي توفر لهم االستقرار واألمن الوظيفي "الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة



  ١٢٦

الضباط العاملين أن نحو ثلثي ) ٠,٨٣(درجة بانحراف معياري ) ٣,٨٠(البالغ " 

 يرون أن وظائفهم توفر لهم االستقرار واألمن باإلدارة العامة للمناطق األمنية

  .الوظيفي

  

أن ظروف %) ٥٢,٣(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

من أفراد الدراسة خالف ذلًك، %) ٢٢,٧(، في حين يرى العمل المادية مرضية

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ٢٥(لدراسة المحايدين وبلغت نسبة أفراد ا

درجة ) ٣,٣٩ "  (وظيفتي توفر لهم االستقرار واألمن الوظيفي " الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة ) ١,٣٢(بانحراف معياري 

 .تقرار واألمن الوظيفي وظائفهم توفر لهم االسالعامة للتدريب والحراسات يرون أن

وبمقارنة النتائج يتضح أن حوالي ثلثي الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق 

األمنية يرون أن وظائفهم توفر لهم االستقرار واألمن الوظيفي مقارنة بحوالي نصف 

  . الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات الذين يرون ذلك

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٣٢,٣(لنتائج أن ما نسبته ويتضح من ا

، في حين يرى ما نسبته هم يشعرون بعدالة سياسية الترقية المتبعةيوافقون على أن

ويوضح %). ٣٠,٨(خالف ذلك،  وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٣٦,٩(

 " دالة سياسية الترقية المتبعةأشعر بع "الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن أقل من نصف الضباط  مما يوضح) ١,٠٣(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩٢(البالغ 

  .يشعرون بعدالة سياسية الترقية المتبعةالعاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  

من أفراد %) ٢٧,٣(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فأفاد ما نسبته 

في حين يرى ما العاملين بأنهم يشعرون بعدالة سياسية الترقية المتبعة ، راسة أن الد

وبلغ %). ٣١,٨(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٤٠,٩(نسبته 

 "  أشعر بعدالة سياسية الترقية المتبعة " الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن أكثر من نصف الضباط  مما يوضح) ١,١٨(اري درجة بانحراف معي) ٢,٧٥(



  ١٢٧

يشعرون بعدالة سياسية الترقية العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات ال 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن أكثر من نصف أفراد الدراسة في اإلدارتين ال .المتبعة

  .يشعرون بعدالة سياسية الترقية المتبعة
   

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٢٣,١(سبته يظهر من النتائج أن ما ن

، في حين يرى ما نسبته عدالة سياسية المكافآت والحوافز المتبعةيوافقون على 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة %) ٤٩,٢(

فراد الدراسة ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أ%). ٢٧,٧(أفراد الدراسة المحايدين 

درجة ) ٢,٥٧(البالغ  "  أشعر بعدالة سياسية المكافآت والحوافز المتبعة"للعبارة 

أن أقل من نصف الضباط العاملين باإلدارة  مما يوضح) ١,١٦(بانحراف معياري 

  . يشعرون بعدالة سياسية المكافآت والحوافز المتبعةالعامة للمناطق األمنية

  

أن %) ١٨,٢. (دريب والحراسات فيرى ما نسبتهأما في اإلدارة العامة للت

خالف ذلًك، وبلغت ) ٦١,٤(، في حين يرى سياسية المكافآت والحوافز المتبعة عادلة

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ٢٠,٥(نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

درجة ) ٢,٢٧  (أشعر بعدالة سياسية المكافآت والحوافز المتبعة " الدراسة للعبارة

أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة  مما يوضح) ١,١٥(بانحراف معياري 

 . أن سياسية المكافآت والحوافز المتبعة غير عادلةالعامة للتدريب والحراسات يرون

وبمقارنة النتائج يتضح أن أكثر من نصف أفراد الدراسة في اإلدارتين ال يرون أن 

لمتبعة عادلة وبنسبة أكبر في اإلدارة العامة للتدريب سياسية المكافآت والحوافز ا

  . والحراسات

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة %) ٣٩,٤(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

، في  سياسة اإلدارة تعمد على استخدام المكافآت لتحفيز موظفيهاأو يوافقون على أن

اد الدراسة المحايدين خالف ذلك، وبلغت نسبة أفر%) ٣٤,٨(حين يرى ما نسبته 

سياسة اإلدارة  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٥,٨(

درجة بانحراف معياري ) ٢,٩١(البالغ " تعمد على استخدام المكافآت لتحفيز موظفيها



  ١٢٨

أن معظم الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون  مما يوضح) ١,٢٤(

  .ة اإلدارة تعمد على استخدام المكافآت لتحفيز موظفيها سياسأن

  

يرون أن أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ربع أفراد الدراسة 

في حين يرى ما نسبته سياسة اإلدارة تعمد على استخدام المكافآت لتحفيز موظفيها، 

وبلغ الوسط %). ١٥,٩ (خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين%) ٥٩,١(

سياسة اإلدارة تعمد على استخدام المكافآت  " الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن أكثر من  مما يوضح) ١,٢٦(درجة بانحراف معياري ) ٢,٥٩ "  (لتحفيز موظفيها

 أن سياسة نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات ال يرون

 وبمقارنة النتائج يتضح أن أكثر . على استخدام المكافآت لتحفيز موظفيهااإلدارة تعمد

من نصف الضباط في اإلدارتين ال يرون أن سياسة اإلدارة تعمد على استخدام 

  .المكافآت لتحفيز موظفيها وبنسبة أكبر في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

ألفراد الدراسة في اإلدارة وبلغ الوسط الحسابي لجميع إجابات عناصر المحور 

درجة ) ٢,٧٥(و) ١,٢٠(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠٥(العامة للمناطق األمنية 

درجة في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، مما يوضح ) ١,٢٣(بانحراف معياري 

أن أكثر من نصف أفراد الدراسة غير راضين من جوانب الترقية والمكافآت، ويزداد 

  . اإلدارة العامة للتدريب والحراساتعدم الرضا في 



  ١٢٩

   محور ضوابط المسائلة ٤/٢/١٠

  )٢٠(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  ضوابط المسائلةالعامة للتدريب والحراسات بالنسبة واإلدارة 

 العبارة

 اإلدارة

 موافق جداً

 موافق

غير  محايد
موافق

 

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ١,٦ %١٠,٩ %٣٥,٩ %٤٦,٩ %٤,٧% 3.42 0.81 

2 ١١,٦ %٢٣,٣ %١٨,٦ %٣٧,٢ %٩,٣% 3.09 1.21 
ضوابط المساءلة 

 والعقاب موضوعية
3 ٥,٦ %١٥,٩ %٢٩,٠ %٤٣,٠ %٦,٥% 3.29 1.00 

1 ١,٥ %١٢,٣ %٤٦,٢ %٣٠,٨ %٩,٢% 3.34 0.87 

2 ١٥,٩ %٢٩,٥ %٢٥,٠ %٢٧,٣ %٢,٣% 2.70 1.11 
تعالج شكاوي 

 الضباط بعدل
3 ٧,٣ %١٩,٣ %٣٧,٦ %٢٩,٤ %٦,٤% 3.08 1.02 

1 ١,٦ %١١,٦ %٤١,١ %٣٨,٨ %٧,٠% 3.38 0.84 

2 ١٣,٨ %٢٦,٤ %٢١,٨ %٣٢,٢ %٥,٧% 2.9١ 1.17 
جميع عبارات 

 المحور
3 ٦,٥ %١٧,٦ %٣٣,٣ %٣٦,١ %٦,٥% 3.19 1.01 

   اإلدارتان معاً-٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، -٢رة العامة للمناطق األمنية،  اإلدا-١ *
  

،  جوانب ضوابط المساءلةاتجاهات أفراد الدراسة حول) ٢٠(يوضح الجدول 

ويظهر من النتائج أن نحو نصف أفراد الدراسة . حيث تم قياس المحور بعبارتين

،  ضوابط المساءلة والعقاب موضوعيةنيوافقون بشدة أو يوافقون على أ%) ٥١,٦(

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير %) ١٢,٥(في حين يرى ما نسبته 

ويوضح الوسط %). ٣٥,٩(موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

البالغ  "  ضوابط المساءلة والعقاب موضوعية"الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة 

أن أكثر من نصف الضباط العاملين ) ٠,٨١(درجة بانحراف معياري ) ٣,٤٢(

  . يرون أن ضوابط المساءلة والعقاب موضوعيةباإلدارة العامة للمناطق األمنية

  

من أفراد %) ٤٦,٥(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى مانسبته   

خالف ذلًك، ) ٣٤,٩(ن يرى ، في حيأن ضوابط المساءلة والعقاب موضوعيةالدراسة 



  ١٣٠

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ١٨,٦(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

درجة بانحراف ) ٣,٠٩"  (ضوابط المساءلة والعقاب موضوعية " الدراسة للعبارة

مما يوضح أن حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة ) ١,٢١(معياري 

 وبمقارنة النتائج . أن ضوابط المساءلة والعقاب موضوعيةت يرونللتدريب والحراسا

يتضح أن حوالي  نصف أفراد الدراسة في اإلدارتين يرون أن ضوابط المساءلة 

  . والعقاب موضوعية وبنسبة أكبر في اإلدارة العامة للمناطق األمنية

  

ة أو من أفراد الدراسة يوافقون بشد%) ٤٠(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

%) ١٣,٨(، في حين يرى ما نسبته  شكاوي الضباط تعالج بعدليوافقون على أن

ويوضح الوسط %). ٤٦,٢(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

) ٣,٣٤(البالغ " تعالج شكاوي الضباط بعدل "الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

 أفراد الضباط العاملين باإلدارة أن حوالي نصف) ٠,٨٧(درجة بانحراف معياري 

  . شكاوي الضباط تعالج بعدلالعامة للمناطق األمنية يرون أن

  

من أفراد %) ٢٩,٥(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

%) ٤٥,٥(في حين يرى ما نسبته يرون أن شكاوي الضباط تعالج بعدل، الدراسة 

وبلغ الوسط الحسابي %). ٢٥(الدراسة المحايدين خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد 

درجة بانحراف ) ٢,٧٠"  (تعالج شكاوي الضباط بعدل "إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة ) ١,١١(معياري 

نتائج يتضح  وبمقارنة ال. أن شكاوي الضباط تعالج بعدلللتدريب والحراسات ال يرون

أن أكثر من نصف الضباط في اإلدارتين ال يرون أن سياسة اإلدارة تعمد على 

استخدام المكافآت لتحفيز موظفيها وبنسبة أكبر في اإلدارة العامة للتدريب 

  . والحراسات
  

وبلغ الوسط الحسابي لجميع إجابات عناصر المحور ألفراد الدراسة في اإلدارة 

درجة ) ٢,٩(و) ٠,٨٤(درجة بانحراف معياري ) ٣,٣٨ (العامة للمناطق األمنية

درجة في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، مما يوضح ) ١,١٧(بانحراف معياري 



  ١٣١

أن حوالي نصف أفراد الدراسة راضين عن ضوابط المساءلة مقارنة بنسبة أقل من 

رضاهم النصف من الضباط في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات ممن عبروا عن 

  . عن ضوابط المساءلة في اإلدارة
  

   محور األجور ٤/٢/١١

  )٢١(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  واإلدارة العامة للتدريب والحراسات بالنسبة لألجور
  

 العبارة

 اإلدارة

 موافق جداً

 موافق

 محايد

 غير موافق

غير موا
فق مطلقاً

 

 المتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ٢٨,٨ %٣٦,٤ %١٥,٢ %١٦,٧ %٣,٠% 2.29 1.15 

2 ٤١,٩ %٣٤,٩ %٧,٠ %١١,٦ %٤,٧% 2.02 1.18 
األجور المخصصة 

لوظيفتي تغطي 
 1.16 2.18 %٣٣,٩ %٣٥,٨ %١١,٩ %١٤,٧ %٣,٧ 3 متطلبات المعيشة

1 ٤٣,١ %٣٠,٨ %٤,٦ %١٣,٨ %٧,٧% 2.12 1.32 

2 ٤٣,٢ %٢٢,٧ %١١,٤ %٦,٨ %١٥,٩% 2.30 1.49 

األجور والعالوات 
قليلة قياسيًا 
بالمؤسسات 

 1.38 2.19 %٤٣,١ %٢٧,٥ %٧,٣ %١١,٠ %١١,٠ 3 ** الخاصة

1 ٣٤,٨ %٣٤,٨ %١٦,٧ %١٣,٦ %٠,٠% 2.09 1.03 

العالوات اإلدارية  0.88 1.88 %٣٤,٩ %٤٨,٨ %١١,٦ %٢,٣ %٢,٣ 2
 والمهنية عادلة

3 ٣٤,٩ %٤٠,٤ %١٤,٧ %٩,٢ %٠,٩% 2.01 0.98 

1 ٣٥,٥ %٣٤,٠ %١٢,٢ %١٤,٧ %٣,٦% 2.1٩ 1.17 

2 ٤٠,٠ %٣٥,٤ %١٠,٠ %٦,٩ %٧,٧% 2.١٥ 1.21 
جميع عبارات 

 المحور
3 ٣٧,٣ %٣٤,٦ %١١,٣ %١١,٦ %٥,٢% 2.1٧ 1.19 

   اإلدارتان معاً-٣  اإلدارة العامة للتدريب والحراسات،-٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *
   تم عكس درجات اإلجابة**
  
  

،  جوانب الترقية والمكافآتاتجاهات أفراد الدراسة حول) ٢١(يوضح الجدول 

من %) ١٩,٧(ويظهر من النتائج أن ما نسبته . حيث تم قياس المحور بثالثة عبارات

 ون على أنأفراد الدراسة في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافق



  ١٣٢

، في حين يرى ما نسبته األجور المخصصة لوظائفهم تغطي متطلبات المعيشة

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة %) ٦٥,٢(

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ١٥,٢(أفراد الدراسة المحايدين 

درجة ) ٢,٢٩(البالغ  " فتي تغطي متطلبات المعيشةاألجور المخصصة لوظي " للعبارة

مما يوضح أن نحو ثلثي الضباط العاملين باإلدارة العامة ) ١,١٥(بانحراف معياري 

  . ال يرون أن األجور التي يتقاضونها تغطي المتطلبات المعيشية لهمللمناطق األمنية

  

أفراد الدراسة من %) ١٦,٣(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى 

%) ٧٦,٧(، في حين يرى األجور المخصصة لوظائفهم تغطي متطلبات المعيشةأن 

وبلغ %). ٧(من أفراد الدراسة خالف ذلًك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

األجور المخصصة لوظيفتي تغطي  " الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن معظم ) ١,١٨(رجة بانحراف معياري د) ٢,٠٢"  (متطلبات المعيشة

ال يرون أن األجور التي الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن معظم الضباط .يتقاضونها تغطي المتطلبات المعيشية لهم

طلبات المعيشية العاملين في اإلدارتين ال يرون أن األجور التي يتقاضونها تغطي المت

  . لهم، وبنسب أكبر في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة %) ٧٣,٨(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

، في حين  األجور والعالوات قليلة قياسياً بالمؤسسات الخاصة أو يوافقون على أن

فراد الدراسة المحايدين خالف ذلك،  وبلغت نسبة أ%) ٢١,٥(يرى ما نسبته 

األجور  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٤,٦(

درجة بانحراف معياري ) ٢,١٢(البالغ " والعالوات قليلة قياسياً بالمؤسسات الخاصة 

يروا أن أن معظم أفراد الدراسة العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية ) ١,٣٢(

  .الوات قليلة قياسياً بالمؤسسات الخاصةاألجور والع

  



  ١٣٣

من أفراد %) ٦٥,٩(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فأفاد ما نسبته 

في حين العاملين بأن األجور والعالوات قليلة قياسياً بالمؤسسات الخاصة، الدراسة أن 

 خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين%) ٢٢,٧(يرى ما نسبته 

األجور والعالوات  " وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ١١,٤(

مما ) ١,٤٩(درجة بانحراف معياري ) ٢,٣"  (قليلة قياسياً بالمؤسسات الخاصة 

يوضح أن معظم  الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن 

وبمقارنة النتائج يتضح أن معظم . ؤسسات الخاصةاألجور والعالوات قليلة قياسياً بالم

أفراد الدراسة في اإلدارتين يرون أن األجور والعالوات قليلة قياسياً بالمؤسسات 

  .الخاصة، وبنسبة أكبر في اإلدارة العامة للمناطق األمنية
   

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ١٣,٦(يظهر من النتائج أن ما نسبته 

%) ٦٩,٧(، في حين يرى ما نسبته  العالوات اإلدارية والمهنية عادلةى أنيوافقون عل

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد 

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة %). ١٦,٧(الدراسة المحايدين 

) ١,٠٣(درجة بانحراف معياري ) ٢,٠٩(لبالغ ا "  العالوات اإلدارية والمهنية عادلة"

 يرون أن العالوات أن معظم أفراد الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية

  .اإلدارية والمهنية عادلة

   

من أفراد %) ٤,٧(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

خالف ذلًك، %) ٨٣,٧(، في حين يرى دلة أن العالوات اإلدارية والمهنية عاالدراسة 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ١١,٦(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

درجة بانحراف معياري ) ١,٨٨"  (العالوات اإلدارية والمهنية عادلة " الدراسة للعبارة

يب والحراسات مما يوضح أن غالبية الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدر) ٠,٨٨(

 وبمقارنة النتائج يتضح أن معظم . أن العالوات اإلدارية والمهنية غيرعادلةيرون

أفراد الدراسة في اإلدارتين ال يرون أن العالوات اإلدارية والمهنية عادلة وبنسبة أكبر 

  . في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات



  ١٣٤

فراد الدراسة في اإلدارة وبلغ الوسط الحسابي لجميع إجابات عناصر المحور أل

درجة ) ٢,٠٧(و) ١,١٧(درجة بانحراف معياري ) ٢,١٧(العامة للمناطق األمنية 

درجة في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، مما يوضح ) ١,٢١(بانحراف معياري 

  . أن معظم أفراد الدراسة غير راضين عن الجوانب المتعلقة باألجور

  

  : محور تقدير العمل  : ٤/٢/١٢

  )٢٢(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  بالنسبة تقدير العمل واإلدارة العامة للتدريب والحراسات

 العبارة

 اإلدارة

 موافق جداً

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ٠٫٠ %٧٫٧ %٢٤٫٦ %٤٦٫٢ %٢١٫٥% 3.82 0.86 
  ي باهتمامأتمتع في إدارت 1.23 3.65 %٩٫٣ %٩٫٣ %١٤٫٠ %٤١٫٩ %٢٥٫٦ 2

  وتقدير  رؤسائي
3 ٣٫٧ %٨٫٣ %٢٠٫٤ %٤٤٫٤ %٢٣٫١% 3.75 1.02 

   اإلدارتان معاً-٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، -٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *
  
  

.  تقدير واهتمام الرؤساءاتجاهات أفراد الدراسة حول) ٢٢ (يوضح الجدول

يوافقون بشدة أو يوافقون على %) ٦٧,٧(ويظهر من النتائج أن ثلثي أفراد الدراسة 

خالف ذلك، %) ٧,٧(، في حين يرى ما نسبته  يتمتعون  باهتمام وتقدير الرؤساءأنهم 

غت نسبة أفراد الدراسة المحايدين أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبل

أتمتع في إدارتي  "ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٤,٦(

أن نحو ثلثي ) ٠,٨٦(درجة بانحراف معياري ) ٣,٨٢(البالغ " باهتمام وتقدير رؤسائي

  . الرؤساء يتمتعون  باهتمام وتقديرالضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية 

%) ٦٧,٥(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى حوالي ثلثي أفراد الدراسة 

خالف ذلًك، وبلغت %) ١٨,٦( ، في حين يرى أنه يتمتعون  باهتمام وتقدير الرؤساء

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ١١,٦(نسبة أفراد الدراسة المحايدين 



  ١٣٥

درجة بانحراف معياري ) ٣,٦٥ "  (ون  باهتمام وتقدير الرؤساءيتمتع " للعبارة

يتمتعون  باهتمام مما يوضح أن حوالي ثلثي الضباط العاملين باإلدارتين ) ١,٢٣(

 وبمقارنة النتائج يتضح أن معظم أفراد الدراسة في اإلدارتين يرون .وتقدير الرؤساء

ة أكبر في اإلدارة العامة للمناطق أن هناك اهتماماً وتقديراً من الرؤساء لهم  وبدرج

  . األمنية
  

  : محور صراع الدور  : ٤/٢/١٣

  )٢٣(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

   لصراع الدوربالنسبة واإلدارة العامة للتدريب والحراسات

 العبارة

 اإلدارة

 موافق جداً

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ٦,١ %١٨,٢ %٣٧,٩ %٢٧,٣ %١٠,٦% 3.18 1.05 
2 ٤,٧ %٤٦,٥ %١٨,٦ %١٨,٦ %١١,٦% 2.86 1.15 

أنفذ أشياء ترضي 
طرفًا وال ترضي 

 **الطرف اآلخر
3 ٥,٥ %٢٩,٤ %٣٠,٣ %٢٣,٩ %١١,٠% 3.06 1.10 
1 ٦,٣ %٢١,٩ %٤٥,٣ %٢٣,٤ %٣,١% 2.95 0.92 
2 ٤,٥ %٢٢,٧ %٣٨,٦ %٢٢,٧ %١١,٤% 3.14 1.05 

تعتقد اإلدارة العليا إن 
ارض بين األقسام التع

المتنافسة هي مسألة 
 0.97 3.03 %٥,٦ %٢٢,٢ %٤٢,٦ %٢٣,١ %٦,٥ 3 **صحية

1 ٦,٢ %٢٠,٠ %٤١,٥ %٢٥,٤ %٦,٩% 3.١٣ 0.99 
 جميع عبارات المحور 1.10 ٢,٨٧ %٤,٦ %٣٤,٥ %٢٨,٧ %٢٠,٧ %١١,٥ 2
3 ٥,٥ %٢٥,٨ %٣٦,٤ %٢٣,٥ %٨,٨% 3.04 1.03 

   اإلدارتان معاً-٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، -٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *

  

، حيث  جوانب صراع الدوراتجاهات أفراد الدراسة حول) ٢٣(يوضح الجدول 

من أفراد %) ٣٧,٩(ج أن ما نسبته ويظهر من النتائ. تم قياس المحور بعبارتين

هم  ينفذون الدراسة باإلدارة العامة للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن

%) ١٢,٥(، في حين يرى ما نسبته أشياء ترضي طرفاً وال ترضي الطرف اآلخر

ويوضح الوسط %). ٢٤,٢(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 



  ١٣٦

 أنفذ أشياء ترضي طرفاً وال ترضي الطرف "ابات أفراد الدراسة للعبارة الحسابي إلج

مما يوضح أن نحو نصف ) ١,٠٥(درجة بانحراف معياري ) ٣,١٨(البالغ " اآلخر

 يرون أنهم ينفذون أشياءاً ترضي الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية

  .طرفاً وال ترضي أطرافاً أخرى

  

من أفراد %)٣٠,٢(ة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته أما في اإلدار  

، في حين يرى أنهم ينفذون أشياءاً ترضي طرفاً وال ترضي الطرف اآلخرالدراسة 

وبلغ الوسط %). ١٨,٦(خالف ذلًك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٥١,٢(

ضي طرفاً وال ترضي الطرف أنفذ أشياء تر " الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أكثر من نصف ) ١,١٥(درجة بانحراف معياري ) ٢,٨٦"  (اآلخر

 أنهم ينفذون أشياءاً الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات ال يرون

 وبمقارنة النتائج يتضح أن حوالي أن أكثر .ترضي طرفاً وال ترضي أطرافاً أخرى

 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أنهم ينفذون أشياءاً من نصف أفراد في

ترضي طرفاً وال ترضي الطرف اآلخر مقابل حوالي نصف أفراد الدراسة في اإلدارة 

  . العامة للمناطق األمنية ممن يقومون بذلك

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٢٦,٦(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

 اإلدارة العليا تعتقد إن التعارض بين األقسام المتنافسة هي مسألة أنيوافقون على 

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة %) 28.1(، في حين يرى ما نسبته صحية

تعتقد  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). 45.3(المحايدين 

) ٢,٩٥(البالغ " فسة هي مسألة صحيةاإلدارة العليا إن التعارض بين األقسام المتنا

أن أقل من نصف أفراد الضباط العاملين باإلدارة ) ٠,٩٢(درجة بانحراف معياري 

 اإلدارة العليا تعتقد إن التعارض بين األقسام المتنافسة العامة للمناطق األمنية يرون أن

  .هي مسألة صحية
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من أفراد %) ٣٤,١(بته أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نس

 بين األقسام المتنافسة هي مسألة التعارضيرون أن اإلدارة العليا تعتقد إن الدراسة 

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة %) ٢٧,٣(في حين يرى ما نسبته صحية، 

تعتقد  " وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٣٨,٦(المحايدين 

درجة ) ٣,١٤ "  (ليا إن التعارض بين األقسام المتنافسة هي مسألة صحيةاإلدارة الع

مما يوضح أن حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة ) ١,٠٥(بانحراف معياري 

 أن اإلدارة العليا تعتقد إن التعارض بين األقسام العامة للتدريب والحراسات يرون

 أقل من نصف الضباط في اإلدارة  وبمقارنة النتائج يتضح أن.المتنافسة هي مسألة

العامة للمناطق االمنية يرون ان اإلدارة العليا تعتقد إن التعارض بين األقسام المتنافسة 

هي مسألة صحية مقابل أقل من نصف الضباط في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات 

  . ممن يرون ذلك
  

 الدراسة في اإلدارة وبلغ الوسط الحسابي لجميع إجابات عناصر المحور ألفراد

درجة ) ٣,٠(و) ٠,٩٩(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠٧(العامة للمناطق األمنية 

درجة في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، مما يوضح ) ١,١٠(بانحراف معياري 

  . تقارب مستوى صراع الدور في اإلدارتين
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  : محور نمط االتصال  : ٤/٢/١٤
  )٢٤(جدول 

ت أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة اتجاها

   بالنسبة  نمط االتصالوالحراساتالعامة للتدريب 

 العبارة

 اإلدارة

 موافق جداً

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ١٣,٦ %١٥,٢ %٢٧,٣ %٣٧,٩ %٦,١% 3.08 1.15 

2 ٢,٣ %٢٩,٥ %٢٠,٥ %٣٦,٤ %١١,٤% 3.25 1.08 

تسمح وسائال االتصال 
ن يحصل في اإلدارة أ

الفرد على المعلومات 
الضرورية للعمل في 

 1.12 3.15 %٩,١ %٢٠,٩ %٢٤,٥ %٣٧,٣ %٨,٢ 3 الوقت المناسب

1 ١,٥ %١٢,١ %٢٨,٨ %٥١,٥ %٦,١% 3.48 0.85 

2 ٤,٥ %٢٢,٧ %٢٧,٣ %٣١,٨ %١٣,٦% 3.27 1.11 

النشرات والخطابات 
والتقارير التي  

تستخدمها اإلدارة لنقل 
بالسرعة المعلومات تتم 
 0.96 3.40 %٢,٧ %١٦,٤ %٢٨,٢ %٤٣,٦ %٩,١ 3 والدقة المطلوبة

1 ٠,٠ %٢٣,١ %٣٦,٩ %٣٨,٥ %١,٥% 3.18 0.81 

2 ٢,٣ %١٨,٢ %٢٢,٧ %٥٠,٠ %٦,٨% 3.41 0.95 

نمط اإلتصال الهابط 
والصاعد باإلدارة 
يغلب عليه النمط 

 0.87 3.28 %٠,٩ %٢١,١ %٣١,٢ %٤٣,١ %٣,٧ 3 الرسمي

1 ٤,٥ %٥٠,٠ %٢٨,٨ %١٥,٢ %١,٥% 2.59 0.86 

2 ١١,٤ %٣٤,١ %٢٠,٥ %٢٧,٣ %٦,٨% 2.84 1.16 

مفاهيم اإلتصال 
مفقودة بين الرؤساء 

 والمرؤوسين
3 ٧,٣ %٤٣,٦ %٢٥,٥ %٢٠,٠ %٣,٦% 2.69 0.99 

1 ٤,٩ %٢٥,١ %٣٠,٤ %٣٥,٧ %٣,٨% 3.0٧ 0.98 

2 ٥,١ %٢٦,١ %٢٢,٧ %٣٦,٤ %٩,٧% 3.19 1.09 
 عبارات جميع

 المحور
3 ٥,٠ %٢٥,٥ %٢٧,٣ %٣٦,٠ %٦,٢% 3.13 1.02 

   اإلدارتان معاً-٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، -٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *

  

، حيث تم  نمط االتصالت أفراد الدراسة حولاتجاها) ٢٤(يوضح الجدول 

يوافقون %) ٤٣,٩(ويظهر من النتائج أن ما نسبته . قياس المحور بأربعة عبارات

 وسائل االتصال تسمح في اإلدارة أن يحصل الفرد على بشدة أو يوافقون على أن

%) ٢٨,٨(، في حين يرى ما نسبته المعلومات الضرورية للعمل في الوقت المناسب

ويوضح الوسط %). ٢٧,٣(ف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين خال

 تسمح وسائال االتصال في اإلدارة أن يحصل "الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة 
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درجة ) ٣,٠٨(البالغ " الفرد على المعلومات الضرورية للعمل في الوقت المناسب

 الضباط العاملين باإلدارة العامة مما يوضح أن نحو نصف) ١,١٥(بانحراف معياري 

 يرون أن وسائل االتصال تسمح في اإلدارة أن يحصل الفرد على للمناطق األمنية

  .المعلومات الضرورية للعمل في الوقت المناسب

  

من أفراد %) ٤٧,٧(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

دارة أن يحصل الفرد على المعلومات أن وسائل تسمح االتصال في اإلالدراسة 

خالف ذلًك، وبلغت %) ٣١,٨(، في حين يرى الضرورية للعمل في الوقت المناسب

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ٢٠,٥(نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

تسمح وسائال االتصال في اإلدارة أن يحصل الفرد على المعلومات  "للعبارة

مما ) ١,٠٨(درجة بانحراف معياري ) ٣,٢٥"  (ة للعمل في الوقت المناسبالضروري

يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون 

تسمح وسائل االتصال في اإلدارة أن يحصل الفرد على المعلومات الضرورية أن 

أن نسبة أفراد الدراسة في اإلدارة  وبمقارنة النتائج يتضح .للعمل في الوقت المناسب

العامة للتدريب والحراسات الذين يمكنهم الحصول على المعلومات الضرورية للعمل 

  .أكبر من نسبتهم في اإلدارة العامة للمناطق األمنية ممن يقومون بذلك

   

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٥٧,٦(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

 النشرات والخطابات والتقارير التي  تستخدمها اإلدارة لنقل  أنيوافقون على

خالف %) ١٣,٦(، في حين يرى ما نسبته المعلومات تتم بالسرعة والدقة المطلوبة

ويوضح الوسط الحسابي %). ٢٨,٨(ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

ارير التي  تستخدمها اإلدارة النشرات والخطابات والتق " إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

درجة بانحراف معياري ) ٣,٤٨(البالغ " لنقل المعلومات تتم بالسرعة والدقة المطلوبة

مما يوضح أن أكثر من نصف أفراد الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق ) ٠,٨٥(

 النشرات والخطابات والتقارير التي  تستخدمها اإلدارة لنقل األمنية يرون أن

  . لمعلومات تتم بالسرعة والدقة المطلوبةا
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من أفراد %) ٤٥,٥(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

يرون أن النشرات والخطابات والتقارير التي  تستخدمها اإلدارة لنقل الدراسة 

خالف %) ٢٧,٣(في حين يرى ما نسبته المعلومات تتم بالسرعة والدقة المطلوبة، 

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات %). ٢٧,٣(ك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين ذل

النشرات والخطابات والتقارير التي  تستخدمها اإلدارة لنقل  " أفراد الدراسة للعبارة

) ١,١١(درجة بانحراف معياري ) ٣,٢٧ "  (المعلومات تتم بالسرعة والدقة المطلوبة

ط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات مما يوضح أن حوالي نصف الضبا

 أن النشرات والخطابات والتقارير التي  تستخدمها اإلدارة لنقل المعلومات تتم يرون

 وبمقارنة النتائج يتضح أن أكثر من نصف الضباط في .بالسرعة والدقة المطلوبة

اإلدارة لنقل اإلدارتين يرون ان النشرات والخطابات والتقارير التي  تستخدمها 

  .المعلومات تتم بالسرعة والدقة المطلوبة

  

يوافقون بشدة أو %) ٤٠,٠(ويظهر من النتائج أن نحو نصف أفراد الدراسة 

، في نمط االتصال الهابط والصاعد باإلدارة يغلب عليه النمط الرسمييوافقون على أن 

 المحايدين خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة%) ٢٣,١(حين يرى ما نسبته 

نمط اإلتصال "ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة %). ٣٦,٩(

درجة بانحراف ) ٣,١٨(البالغ " الهابط والصاعد باإلدارة يغلب عليه النمط الرسمي

مما يوضح أن نحو نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق ) ٠,٨١(معياري 

  .صال الهابط والصاعد باإلدارة يغلب عليه النمط الرسمي يرون أن نمط االتاألمنية

   

من أفراد %)٥٦,٨(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

، في حين أن نمط االتصال الهابط والصاعد باإلدارة يغلب عليه النمط الرسميالدراسة 

وبلغ %). ٢٢,٧(دين خالف ذلًك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحاي%) ٢٠,٥(يرى 

نمط االتصال الهابط والصاعد  " الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما ) ٠,٩٥(درجة بانحراف معياري ) ٣,٤١ "  (باإلدارة يغلب عليه النمط الرسمي

يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات ال 
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 وبمقارنة . الهابط والصاعد باإلدارة يغلب عليه النمط الرسمي أن نمط االتصاليرون

النتائج يتضح أن حوالي نصف أفراد في اإلدارتين يرون أن نمط االتصال الهابط 

والصاعد باإلدارة يغلب عليه النمط الرسمي، وبنسبة أكبر قليالً في اإلدارة العامة 

  .للتدريب والحراسات

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ١٦,٧ (ويتضح من النتائج أن ما نسبته

، في حين يرى ما نسبته  مفاهيم االتصال مفقودة بين الرؤساءيوافقون على أن

ويوضح %). ٢٨,٨(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٥٤,٥(

اء مفاهيم االتصال مفقودة بين الرؤس "الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أكثر ) ٠,٨٦(درجة بانحراف معياري ) ٢,٥٩(البالغ  " والمرؤوسين

 مفاهيم من نصف أفراد الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية ال يرون أن

  . االتصال مفقودة بين الرؤساء والمرؤوسين

  

من أفراد %) ٣٤,١(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في حين يرى ما يرون أن مفاهيم االتصال مفقودة بين الرؤساء والمرؤوسين، الدراسة 

وبلغ %). ٢٠,٥(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٤٥,٥(نسبته 

تعتقد مفاهيم االتصال مفقودة بين  " الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن ) ١,١٦(درجة بانحراف معياري ) ٢,٨٤  ( "الرؤساء والمرؤوسين

 أن مفاهيم أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون

وبمقارنة النتائج يتضح أن أكثر من نصف . االتصال مفقودة بين الرؤساء والمرؤوسين

  . ء والمرؤوسينالضباط في اإلدارتين أن مفاهيم االتصال مفقودة بين الرؤسا
  

وبلغ الوسط الحسابي لجميع إجابات عناصر المحور ألفراد الدراسة في اإلدارة 

درجة ) ٣,١٩(و) ٠,٩٨(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠٨(العامة للمناطق األمنية 

درجة في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، مما يوضح ) ١,٠٩(بانحراف معياري 

  . في اإلدارتين يرون أن نمط االتصال السائد مالئمأن حوالي نصف أفراد الدراسة

  



  ١٤٢

  : محور التدريب  : ٤/٢/١٥

  )٢٥(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  واإلدارة العامة للتدريب والحراسات بالنسبة للتدريب

 العبارة 
 اإلدارة

 موافق جداً

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

 المتوسط

ف 
االنحرا

ي
 المعيار

1 ١٣٫٦ %١٦٫٧ %٣٦٫٤ %٢٨٫٨ %٤٫٥% 2.94 1.09 
2 ٩٫١ %٣١٫٨ %١٥٫٩ %٣٤٫١ %٩٫١% 3.02 1.19 

تحرص اإلدارة على 
التعرف على إحتياجات 

الضباط التدريبية 
 لتحسين مستوى أدائهم 

3 ١١٫٨ %٢٢٫٧ %٢٨٫٢ %٣٠٫٩ %٦٫٤% 2.97 1.13 

1 ١٦٫٧ %١٦٫٧ %٣١٫٨ %٢٧٫٣ %٧٫٦% 2.92 1.19 
2 ٩٫١ %٣١٫٨ %١٨٫٢ %٣١٫٨ %٩٫١% 3.00 1.18 

تحرص اإلدارة على 
التعرف على إحتياجات 

الضباط التدريبية 
 لتحسين مستوى أدائهم

3 ١٣٫٦ %٢٢٫٧ %٢٦٫٤ %٢٩٫١ %٨٫٢% 2.95 1.18 

1 ١٢٫١ %١٣٫٦ %٢٨٫٨ %٣٦٫٤ %٩٫١% 3.17 1.16 
2 ٦٫٨ %٢٠٫٥ %١٣٫٦ %٤٧٫٧%١١٫٤% 3.36 1.14 

تعقد دورات تدريبية 
مختلفه لمساعدة الضباط 

رات على إآتساب مها
جديدة تفيدهم في عملهم 

3 ١٠٫٠ %١٦٫٤ %٢٢٫٧ %٤٠٫٩%١٠٫٠% 3.25 1.15 

1 ١٢٫١ %١٢٫١ %٤٣٫٩ %٢٤٫٢ %٧٫٦% 3.03 1.08 
2 ٢٠٫٥ %٢٧٫٣ %١٨٫٢ %٢٢٫٧%١١٫٤% 2.77 1.33 

يعين الرجل المناسب 
 .في المكان المناسب

3 ١٥٫٥ %١٨٫٢ %٣٣٫٦ %٢٣٫٦ %٩٫١% 2.93 1.19 
1 ١٣٫٦ %١٤٫٨ %٣٥٫٢ %٢٩٫٢ %٧٫٢% 3.02 1.13 
 جميع عبارات المحور 1.22 3.04 %١١٫٤ %٢٧٫٨ %١٦٫٥ %٣٤٫١%١٠٫٢ 2
3 ١٢٫٧ %٢٠٫٠ %٢٧٫٧ %٣١٫١ %٨٫٤% 3.03 1.17 

   اإلدارتان معاً-٣إلدارة العامة للتدريب والحراسات،  ا-٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *

  

اتجاهات أفراد الدراسة حول التدريب، حيث تم قياس ) ٢٥(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج أن حوالي ثلث أفراد الدراسة يوافقون . المحور بأربعة عبارات

 اإلدارة تحرص على التعرف على احتياجات الضباطبشدة أو يوافقون على أن 

خالف ذلك، %) ١٢,٣( وفي حين يرى ما نسبته التدريبية لتحسين مستوى أدائهم، 

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات %). ٣٠,٣(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

تحرص اإلدارة على التعرف على احتياجات الضباط التدريبية  " أفراد الدراسة للعبارة

أن أقل من ) ١,٠٩(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩٤(البالغ " لتحسين مستوى أدائهم 



  ١٤٣

اإلدارة  تحرص نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن 

  .على التعرف على احتياجات الضباط التدريبية لتحسين مستوى أدائهم

  

من أفراد %) ٤٣,٢(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

تحرص على التعرف على احتياجات الضباط التدريبية لتحسين ن اإلدارة الدراسة أ

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد %) ٤٠,٩(، وفي حين يرى ما نسبته مستوى أدائهم 

 " وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ١٥,٩(الدراسة المحايدين 

التدريبية لتحسين مستوى أدائهم تحرص اإلدارة على التعرف على احتياجات الضباط 

مما يوضح أن حوالي نصف الضباط ) ١,١٩(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠٢"  (

 تحرص على التعرف العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن اإلدارة

 وبمقارنة النتائج يتضح أن .على احتياجات الضباط التدريبية لتحسين مستوى أدائهم

 الضباط يرون أن اإلدارة تحرص على التعرف على احتياجات الضباط حوالي نصف

  . التدريبية لتحسين مستوى أدائهم في اإلدارتين
  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٣٤,٨(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

 العامة للمناطق األمنية تحرص على التعرف على احتياجات يوافقون على أن اإلدارة

خالف %) ٣٣,٣(، وفي حين يرى ما نسبته ط التدريبية لتحسين مستوى أدائهمالضبا

ويوضح الوسط الحسابي %). ٣١,٨(ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

تحرص اإلدارة على التعرف على احتياجات الضباط  "إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما ) ١,١٩( درجة بانحراف معياري )٢,٩٢(البالغ  " التدريبية لتحسين مستوى أدائهم

 يوضح أن أقل من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن

  .اإلدارة تحرص على التعرف على احتياجات الضباط التدريبية لتحسين مستوى أدائهم

  

من أفراد %) ٤٠,٩(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

  على التعرف على احتياجات الضباط التدريبية لتحسين مستوى دراسة أن اإلدارةال

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو %) ٤٠,٩(في حين يرى ما نسبته أدائهم، 

وبلغ الوسط %). ١٨,٢(غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 



  ١٤٤

تحرص اإلدارة على التعرف على احتياجات  " ةالحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبار

مما ) ١,١٨(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠"  (الضباط التدريبية لتحسين مستوى أدائهم

يوضح أن حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون 

توى تحرص على التعرف على احتياجات الضباط التدريبية لتحسين مسأن اإلدارة 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن هناك تقارب في اتجاهات أفراد الدراسة في .أدائهم

  . اإلدارتين

  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٤٥,٥(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

تعقد دورات تدريبية مختلفة لمساعدة يوافقون على أن اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

، وفي حين يرى ما نسبته  مهارات جديدة تفيدهم في عملهمالضباط على اكتساب

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة %) ٢٥,٨(

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ٢٨,٨(أفراد الدراسة المحايدين 

ى اكتساب مهارات جديدة تعقد دورات تدريبية مختلفة لمساعدة الضباط عل " للعبارة

مما يوضح أن ) ١,١٦(درجة بانحراف معياري ) ٣,١٧(البالغ " تفيدهم في عملهم 

 حوالي من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن اإلدارة

  .تعقد دورات تدريبية مختلفة لمساعدة الضباط على اكتساب مهارات جديدة 

  

من أفراد %) ٥٩,١(امة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته أما في اإلدارة الع

اإلدارة تعقد دورات تدريبية مختلفة لمساعدة الضباط على بأن  الدراسة أن اإلدارة

خالف %) ٢٧,٣(في حين يرى ما نسبته اكتساب مهارات جديدة تفيدهم في عملهم، 

سط الحسابي إلجابات وبلغ الو%). ١٣,٦(ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

تعقد دورات تدريبية مختلفة لمساعدة الضباط على اكتساب  " أفراد الدراسة للعبارة

مما ) ١,١٤(درجة بانحراف معياري ) ٣,٣٦"  (مهارات جديدة تفيدهم في عملهم 

يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون 

دورات تدريبية مختلفة لمساعدة الضباط على اكتساب مهارات جديدة تعقد أن اإلدارة 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر من الضباط العاملين في .تفيدهم في عملهم



  ١٤٥

اإلدارة تعقد دورات تدريبية مختلفه لمساعدة بأن اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون 

 عملهم مقارنة بنسبة الضباط العاملين الضباط على اكتساب مهارات جديدة تفيدهم في

  . في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات
  

من أفراد الدراسة يوافقون بشدة أو %) ٣١,٨(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

، وفي حين يرى ما نسبته يعين الرجل المناسب في المكان المناسبيوافقون على أن 

ويوضح %). ٤٣,٩(دراسة المحايدين خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد ال%) ٢٤,٢(

يعين الرجل المناسب في المكان  " الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن حوالي ) ٠,٩٩(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠٣(البالغ " المناسب

 يعين الرجل المناسب نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أنه

    . المكان المناسبفي

  

من أفراد %) ٣٤,١(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في حين يرى ما نسبته يعين الرجل المناسب في المكان المناسب، الدراسة أنه 

وبلغ الوسط %). ١٨,٢(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٤٧,٧(

"  . يعين الرجل المناسب في المكان المناسبالدراسة للعبارةالحسابي إلجابات أفراد 

مما يوضح أن أقل من نصف الضباط ) ١,٠٠(درجة بانحراف معياري ) ٢,٧٧(

 يعين الرجل المناسب في العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أنه

ملين في اإلدارة وبمقارنة النتائج يتضح أن حوالي نصف الضباط العا .المكان المناسب

يعين الرجل المناسب في المكان المناسب مقارنة بأنه العامة للمناطق األمنية يرون 

  .بأقل من نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

ويتضح من قيم الوسط الحسابي لجميع عبارات التي تقيس الجوانب المتعلقة 

املين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية أفادوا بالتدريب أن نحو نصف الضباط الع

  .بأنهم راضون عن التدريب في اإلدارتين

  



  ١٤٦

) ٣,٢٩(وبلغ الوسط الحسابي لجميع عبارات محور طبيعة المناخ التنظيمي 

متوسط إجابات أفراد ) ٣,٠٤(درجة في اإلدارة العامة للمناطق األمنية مقارنة بـ 

ريب والحراسات مما يشير إلى أن طبيعة المناخ الدراسة في اإلدارة العامة للتد

التنظيمي في حدود الوسط في اإلدارتين غير أفضل في اإلدارة العامة للمناطق 

إجماالً أن مستوى المناخ التنظيمي المتعلقة بجماعة ) ١٠(ويوضح الشكل . األمنية

 عدم العمل وتقدير العمل ومحتوى العمل فوق الوسط في اإلدارتين في حين يالحظ

  .الرضا عن جوانب تقييم األداء واألجور

  

  

  

  )١٠(شكل 

  قيم الوسط الحسابي لعبارات محاور طبيعة المناخ التنظيمي

  

٠,٠

٠,٥

١,٠

١,٥

٢,٠

٢,٥

٣,٠

٣,٥

٤,٠

٤,٥

جماعة العمل تقدير العمل محتوى العمل أهداف

المنظمة

ضوابط

المسائلة 

اتخاذ

القرارات

الهيكل

التنظيمي

بيئة العمل صراع الدور نمط االتصال الترقية

والمكافآت

قواعد

وإجراءات

العمل

التدريب تقييم األداء األجور

اإلدارة العامة للمناطق األمنية
اإلدارة العامة للتدريب والحراسة 

  
  

  

  

  

  

  



  ١٤٧

مستوى االلتزام التنظيمي في كل من اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة  : ٤/٣

ما مستوى االلتزام التنظيمي في كل  " : السؤال الثانيالعامة للتدريب والحراسات كان

  ".من اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات ؟

وتم قياس . عبارة) ١٩(تم قياس متغير االلتزام التنظيمي في هذه الدراسة باستخدام 

لنقاط الخمسة، الدرجة  ذو ا(Likert)اتجاهات أفراد الدراسة باستخدام مقياس ليكرت 

غير موافق، ) ٢(على محايد، و) ٣(على موافق، و) ٤(دالة على موافق جداً ) ٥(

وفيما يلي  نستعرض نتائج إجابات المبحوثين لبنود . على غير موافق مطلقاً) ١(و

ما مستوى االلتزام التنظيمي في "متغير االلتزام التنظيمي لإلجابة على التساؤل األول 

  ".دارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات ؟كل من اإل
  )٢٦(جدول 

اتجاهات أفراد الدراسة حول االلتزام التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  واإلدارة العامة للحراسات والتدريب

 اإلدارة

اإلدارة
 موافق جداً *

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

ا
 لمتوسط

ف المعياري
 االنحرا

1 ٣٫١ %٠٫٠ %٧٫٧%٤٧٫٧%٤١٫٥% 4.25 0.85 

2 ٠٫٠ %٢٫٣ %٤٫٧%٤٦٫٥%٤٦٫٥% 4.37 0.69 
أبذل جهد أآثر مما هو  .١

متوقع مني عادة ، من أجل 
مساعدة إدارتي على 

 0.79 4.30 %١٫٩ %٠٫٩ %٦٫٥%٤٧٫٢%٤٣٫٥ 3 تحقيق األهداف

1 ٦٫٢ %١٣٫٨%١٨٫٥%٤٣٫١%١٨٫٥% 3.54 1.13 

2 ٧٫١ %٩٫٥%١٩٫٠%٣١٫٠%٣٣٫٣% 3.74 1.23 
ي مهمة أنا مستعد للقيام بأ .٢

من أجل االستمرار في 
 1.17 3.62 %٦٫٥ %١٢٫١%١٨٫٧%٣٨٫٣%٢٤٫٣ 3 العمل بهذه اإلدارة

1 ٤٫٦ %١٢٫٣%٢٩٫٢%٤٣٫١%١٠٫٨% 3.43 1.00 
2 ٧٫٠ %٢٠٫٩%٢٠٫٩%٢٧٫٩%٢٣٫٣% 3.40 1.26 

أشعر أن أهدافي تتطابق  .٣
مع أهداف اإلدارة التي 

 1.10 3.42 %٥٫٦ %١٥٫٧%٢٥٫٩%٣٧٫٠%١٥٫٧ 3 أعمل بها

1 ١٫٥ %٦٫٢%٢٦٫٢%٥٠٫٨%١٥٫٤% 3.72 0.86 

2 ٧٫٠ %٩٫٣%٢٣٫٣%٢٧٫٩%٣٢٫٦% 3.70 1.23 
أشعر بالفخر والعتزاز  .٤

عندما أخبر اآلخرين بأنني 
أعمل في هذه اإلدارة 

 1.01 3.71 %٣٫٧ %٧٫٤%٢٥٫٠%٤١٫٧%٢٢٫٢ 3 األمنية

1 ٣٫١ %١٢٫٣%٢٦٫٢%٤٣٫١%١٥٫٤% 3.55 1.00 

2 ٩٫٣ %٢٠٫٩ %٩٫٣%٣٩٫٥%٢٠٫٩% 3.42 1.30 
اإلدارة التي أعمل بها  .٥

حاليًا تشجعني على إظهار 
أقصى ما لدي فيما يختص 

 1.12 3.50 %٥٫٦ %١٥٫٧%١٩٫٤%٤١٫٧%١٧٫٦ 3 باألداء الوظيفي

أي تغيير في ظروفي  .٦ 0.94 3.58 %٠٫٠ %١٤٫١%٣١٫٣%٣٧٫٥%١٧٫٢ 1
 1.04 3.48 %٤٫٨ %١١٫٩%٢٨٫٦%٤٠٫٥%١٤٫٣ 2الحالية مهما آان بسيطًا قد 



  ١٤٨

 اإلدارة

اإلدارة
 موافق جداً *

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

ا
 لمتوسط

ف المعياري
 االنحرا

يؤدي بي إلى ترك العمل 
 0.98 3.54 %١٫٩ %١٣٫٢%٣٠٫٢%٣٨٫٧%١٦٫٠ 3 **في هذه اإلدارة 

1 ٣٫١ %٦٫٢%٤٣٫١%٤٣٫١ %٤٫٦% 3.40 0.81 

2 ١١٫٦ %٢٧٫٩%٢٥٫٦%٢٥٫٦ %٩٫٣%2.93 1.18 
أتفق مع سياسات اإلدارة  .٧

تجاه الموضوعات الهامة 
 1.00 3.21 %٦٫٥ %١٤٫٨%٣٦٫١%٣٦٫١ %٦٫٥ 3 والتي ترتبط بموظفيها

1 ١٫٥ %٠٫٠ %٩٫٢%٤٣٫١%٤٦٫٢% 4.32 0.77 
2 ٧٫٠ %٠٫٠ %٤٫٧%٣٤٫٩%٥٣٫٥% 4.28 1.08 

في الحقيقة تهمني سمعة  .٨
ومستقبل اإلدارة التي 

 0.90 4.31 %٣٫٧ %٠٫٠ %٧٫٤%٣٩٫٨%٤٩٫١ 3 أعمل فيها

1 ١٠٫٨ %١٣٫٨%٣٠٫٨%٢٣٫١%٢١٫٥%3.31 1.26 

2 ٧٫٠ %٩٫٣%٢٥٫٦%٣٢٫٦%٢٥٫٦% 3.60 1.18 
بالنسبة لي فإن هذه اإلدارة  .٩

هي األفضل من بين جميع 
إلدارات األمنية التي يمكن 

 1.23 3.43 %٩٫٣ %١٢٫٠%٢٨٫٧%٢٦٫٩%٢٣٫١ 3 أن أعمل فيها

1 ٣٫١ %٤٫٦%٢٠٫٠%٣٨٫٥%٣٣٫٨% 3.95 1.01 

2 ٦٫٨ %٤٫٥%١٥٫٩%٤٠٫٩%٣١٫٨% 3.86 1.13 
لقد ارتكبت خطًأ آبيرًا  .١٠

حينما قررت العمل بهذه 
 1.06 3.92 %٤٫٦ %٤٫٦%١٨٫٣%٣٩٫٤%٣٣٫٠ 3 **اإلدارة

1 ٠٫٠ %٤٫٥ %٦٫١%٣٤٫٨%٥٤٫٥% 4.39 0.80 

2 ٠٫٠ %٢٫٣ %٠٫٠%٣١٫٨%٦٥٫٩% 4.61 0.62 
أنتهز الفرصة لو أتيحت  .١١

لي للتهرب من المسؤولية 
والعمل دون أن يالحظ 

 0.74 4.48 %٠٫٠ %٣٫٦ %٣٫٦%٣٣٫٦%٥٩٫١ 3 **أحد

1 ٦٫١ %٢١٫٢%٢٤٫٢%٢٢٫٧%٢٥٫٨% 3.41 1.25 

2 ١١٫٦ %١٨٫٦%٢٠٫٩%٣٤٫٩%١٤٫٠%3.21 1.25 
في إذا عرض على عمل  .١٢

مكان آخر بأجر أعلى 
 1.25 3.33 %٨٫٣ %٢٠٫٢%٢٢٫٩%٢٧٫٥%٢١٫١ 3 أقرر فورًا ترك العمل

1 ٤٫٥ %١٣٫٦%٢٥٫٨%٣٩٫٤%١٦٫٧% 3.50 1.07 
أشعر أن الوقت يمر  .١٣ 1.01 3.68 %٢٫٣ %١١٫٤%٢٢٫٧%٤٣٫٢%٢٠٫٥ 2

 **سريعًا في العمل
3 ٣٫٦ %١٢٫٧%٢٤٫٥%٤٠٫٩%١٨٫٢% 3.57 1.04 

1 ١٦٫٧ %٢٢٫٧%٣٦٫٤%١٦٫٧ %٧٫٦%2.76 1.15 

2 ١٨٫٢ %٢٠٫٥%٢٠٫٥%٢٧٫٣%١٣٫٦%2.98 1.34 
توفر لهم اإلدارة من  .١٤

المزايا ما ال توفره غيرها 
 1.23 2.85%١٧٫٣ %٢١٫٨%٣٠٫٠%٢٠٫٩%١٠٫٠ 3 من اإلدارات

1 ٤٫٥ %٩٫١%٢٧٫٣%٣٩٫٤%١٩٫٧% 3.61 1.05 
أشعر بارتباط قوي بهذه  .١٥ 1.12 3.66 %٦٫٨ %٦٫٨%٢٢٫٧%٤٠٫٩%٢٢٫٧ 2

 اإلدارة
3 ٥٫٥ %٨٫٢%٢٥٫٥%٤٠٫٠%٢٠٫٩% 3.63 1.07 

1 ١٠٫٦ %٢٧٫٣%٣٦٫٤%١٥٫٢%١٠٫٦%2.88 1.13 

2 ١١٫٤ %١٥٫٩%٣٤٫١%٢٧٫٣%١١٫٤%3.11 1.17 
سوف أشعر بسعادة غامرة  .١٦

إذا ما قضيت بقية حياتي 
لوظيفية في اإلدارة التي ا

 1.15 2.97%١٠٫٩ %٢٢٫٧%٣٥٫٥%٢٠٫٠%١٠٫٩ 3 أعمل بها حاليًا

1 ٩٫١ %٣١٫٨%٢٥٫٨%٢٥٫٨ %٧٫٦% 2.91 1.12 

2 ١١٫٤ %٢٠٫٥%٢٥٫٠%٢٧٫٣%١٥٫٩%3.16 1.26 
عملي في هذه اإلدارة  .١٧

يعتبر أفضل فرصة عمل 
 1.18 3.01%١٠٫٠ %٢٧٫٣%٢٥٫٥%٢٦٫٤%١٠٫٩ 3 عرضت علي

أعتقد أنه من السهل أن  .١٨ 1.20 ١٠٫٨%3.26 %١٥٫٤%٢٤٫٦%٣٥٫٤%١٣٫٨ 1
 1.12 3.47 %٤٫٧ %١٦٫٣%٢٥٫٦%٣٤٫٩%١٨٫٦ 2أرتبط بإدارة أخرى تمامًا 



  ١٤٩

 اإلدارة

اإلدارة
 موافق جداً *

 موافق

 محايد

 غير موافق

 غير موافق مطلقاً

ا
 لمتوسط

ف المعياري
 االنحرا

 1.17 3.34 %٨٫٣ %١٥٫٧%٢٥٫٠%٣٥٫٢%١٥٫٧ 3 آما أنا مرتبط بإدارتي

1 ١٫٥ %١٣٫٦%٤٠٫٩%٣٣٫٣%١٠٫٦% 3.38 0.91 

أن بقائي في عملي الحالي  .١٩ 1.12 ١١٫٩%3.02 %١٩٫٠%٢٨٫٦%٣٥٫٧ %٤٫٨ 2
 يعكس حاجتي للعمل

3 ٥٫٦ %١٥٫٧%٣٦٫١%٣٤٫٣ %٨٫٣% 3.24 1.00 

1 ٥٫٣ %١٢٫٨%٢٥٫٨%٣٥٫٥%٢٠٫٦% 3.5٤ 1.11 

2 ٧٫٧ %١٣٫٠%١٩٫٩%٣٤٫٢%٢٥٫٢% 3.5٧ 1.21 
  

  جميع عبارات المحور
  3 ٦٫٣ %١٢٫٩%٢٣٫٤%٣٥٫٠%٢٢٫٤% 3.54 1.15 

   اإلدارتان معاً-٣ اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، -٢ اإلدارة العامة للمناطق األمنية، -١ *
   تم عكس درجات اإلجابة**
  

اتجاهات أفراد الدراسة حول االلتزام التنظيمي، حيث تم ) ٢٦(ل يوضح الجدو

من أفراد %) ٨٩,٢(ويتضح من النتائج أن ما نسبته . عبارة) ١٩(قياس المحور بـ 

الدراسة في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أنهم يبذلون 

، وفي حين ارة على تحقيق األهدافجهداً أكثر مما هو متوقع من أجل مساعدة اإلد

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين مطلقاً، %) ٣,١(يرى ما نسبته 

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات %). ٧,٧(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

أبذل جهد أكثر مما هو متوقع مني عادة ، من أجل مساعدة  "أفراد الدراسة للعبارة

مما ) ٠,٨٥(درجة بانحراف معياري ) ٤,٢٥(البالغ " ارتي على تحقيق األهدافإد

يوضح أن غالبية الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أنهم يبذلون 

  .جهداً أكثر مما هو متوقع من أجل مساعدة اإلدارة على تحقيق األهداف

  

من أفراد %) ٩٣,٠(يرى ما نسبته أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات ف

جهداً أكثر مما هو متوقع من أجل مساعدة اإلدارة على تحقيق الدراسة أنهم يبذلون 

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة %) ٢,٣(، وفي حين يرى ما نسبته األهداف

أبذل جهد  " وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٤,٧(المحايدين 

" أكثر مما هو متوقع مني عادة ، من أجل مساعدة إدارتي على تحقيق األهداف

مما يوضح أن معظم الضباط العاملين ) ٠,٦٩(درجة بانحراف معياري ) ٤,٣٧(



  ١٥٠

جهداً أكثر مما هو متوقع من باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أنهم يبذلون 

ارنة النتائج يتضح أن غالبية الضباط  وبمق.أجل مساعدة اإلدارة على تحقيق األهداف

جهداً أكثر مما هو متوقع من أجل مساعدة أنهم يبذلون العاملين في اإلدارتين يرون 

  .اإلدارة العامة للتدريب والحراسات، وبنسبة أكبر في اإلدارة على تحقيق األهداف

   

ناطق من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة للم%) ٦١,٥(ويظهر من النتائج أن 

أنهم مستعدون للقيام بأي مهمة من أجل األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على 

خالف ذلك، وبلغت نسبة %) ٢٠,٠(، وفي حين يرى ما نسبته االستمرار في العمل

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة %). ١٨,٥(أفراد الدراسة المحايدين 

البالغ " ة من أجل االستمرار في العمل بهذه اإلدارةأنا مستعد للقيام بأي مهم " للعبارة

أن أكثر من نصف الضباط العاملين ) ١,١٣(درجة بانحراف معياري ) ٣,٥٤(

أنهم مستعدون للقيام بأي مهمة من أجل باإلدارة العامة للمناطق األمنية أفادوا ب

   .االستمرار في العمل
  

من أفراد %) ٦٤,٣(نسبته وفي اإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرى ما 

في حين يرى  مستعدون للقيام بأي مهمة من أجل االستمرار في العمل، الدراسة أنهم

%). ١٩,٠(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ١٦,٧(ما نسبته 

أنا مستعد للقيام بأي مهمة من  "وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما ) ١,٢٣(درجة بانحراف معياري ) ٣,٧٤" (تمرار في العمل بهذه اإلدارةأجل االس

 يوضح أن نحو ثلثي الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أنهم

وتبين النتائج أن نسبة أكبر . مستعدون للقيام بأي مهمة من أجل االستمرار في العمل

 مستعدون للقيام بأي يرون أنهمريب والحراسات من الضباط العاملين في اإلدارة للتد

مهمة من أجل االستمرار في العمل مقارنة بنسبة الضباط العاملين في اإلدارة العامة 

  .للتدريب والحراسات

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٥٣,٨(ويظهر من الجدول أن ما نسبته 

،  أهدافهم تتطابق مع أهداف اإلدارةأنللمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على 



  ١٥١

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ١٦,٩(وفي حين يرى ما نسبته 

أشعر أن أهدافي  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٩,٢(

ري درجة بانحراف معيا) ٣,٤٣(البالغ " تتطابق مع أهداف اإلدارة التي أعمل بها

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية ) ١,٠(

  .أهدافهم تتطابق مع أهداف اإلدارةيرون أن 

  

من أفراد %) ٥١,٢(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

 يرى ما نسبته ، في حين أهدافهم تتطابق مع أهداف اإلدارةبأن الدراسة أن اإلدارة

وبلغ الوسط %). ٢٠,٩(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٢٧,٩(

 أن أهدافي تتطابق مع أهداف اإلدارة أشعر " الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أكثر من ) ١,٢٦(درجة بانحراف معياري ) ٣,٤٠" (التي أعمل بها

 أهدافهم تتطابق اإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أننصف الضباط العاملين ب

وبمقارنة النتائج يتضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين في . مع أهداف اإلدارة

 أهدافهم بأناإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون 

  .تتطابق مع أهداف اإلدارة

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة %) ٦٦,٢( ما نسبته  ويظهر من الجدول أن

يشعرون بالفخر والعتزاز العامة للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أنهم 

، وفي حين يرى ما نسبته عندما يخبرون اآلخرين بعملهم في هذه اإلدارة األمنية

ويوضح %). ٢٦,٢(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٧,٧(

أشعر بالفخر والعتزاز عندما أخبر  " الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

درجة بانحراف معياري ) ٣,٧٢(البالغ " اآلخرين بأنني أعمل في هذه اإلدارة األمنية

مما يوضح مما يوضح أن نحو ثلثي الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق ) ٠,٨٦(

يشعرون بالفخر والعتزاز عندما يخبرون اآلخرين بعملهم في هذه نهم األمنية يرون أ

  .اإلدارة األمنية



  ١٥٢

من أفراد %) ٦٠,٥(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

يشعرون بالفخر والعتزاز عندما يخبرون اآلخرين بعملهم في هذه الدراسة أنهم 

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد %) ١٦,٣(ه في حين يرى ما نسبتاإلدارة األمنية، 

 وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٣,٣(الدراسة المحايدين 

" أشعر بالفخر والعتزاز عندما أخبر اآلخرين بأنني أعمل في هذه اإلدارة األمنية"

لين مما يوضح أن أكثر نصف الضباط العام) ١,٢٣(درجة بانحراف معياري ) ٣,٧٠(

يشعرون بالفخر والعتزاز عندما باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أنهم 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة .يخبرون اآلخرين بعملهم في هذه اإلدارة األمنية

يشعرون بالفخر أنهم الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية الذين يرون 

الضباط  أقل من نسبة آلخرين بعملهم في هذه اإلدارة األمنيةوالعتزاز عندما يخبرون ا

  .العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

من أفراد الدراسة في  اإلدارة العامة %) ٥٨,٥(وتوضح النتائج أن ما نسبته 

اإلدارة تشجعهم على إظهار أقصى للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن 

خالف %) ٥٨,٥(، وفي حين يرى ما نسبته هم فيما يختص باألداء الوظيفيما لدي

ويوضح الوسط الحسابي %). ٢٦,٢(ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

اإلدارة التي أعمل بها حالياً تشجعني على إظهار  "إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

درجة بانحراف معياري ) ٣,٥٥ (البالغ " أقصى ما لدي فيما يختص باألداء الوظيفي

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق ) ١,٠٠(

اإلدارة تشجعهم على إظهار أقصى ما لديهم فيما يختص باألداء األمنية يرون أن 

  .الوظيفي

  

من أفراد %) ٦٠,٥(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

،  تشجعهم على إظهار أقصى ما لديهم فيما يختص باألداء الوظيفيراسة أن اإلدارةالد

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٣٠,٢(وفي حين يرى ما نسبته 

اإلدارة التي أعمل بها  "وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٩,٣(



  ١٥٣

درجة ) ٣,٤٢" ( ما لدي فيما يختص باألداء الوظيفيحالياً تشجعني على إظهار أقصى

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة ) ١,٣٠(بانحراف معياري 

 تشجعهم على إظهار أقصى ما لديهم فيما العامة للتدريب والحراسات يرون أن اإلدارة

لضباط العاملين في  وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر من ا.يختص باألداء الوظيفي

اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن إدارتهم تشجعهم على إظهار أقصى ما لديهم 

فيما يختص باألداء الوظيفي مقارنة بنسبة الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب 

  .والحراسات الذين يرون ذلك
   

سة في اإلدارة العامة من أفراد الدرا%) ١٤,١(ويظهر من النتائج أن ما نسبته 

أي تغيير في ظروفهم الحالية مهما للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن 

خالف %) ٥٤,٧( وفي حين يرى ما نسبته كان بسيطاً قد يؤدي بهم  إلى ترك العمل،

ويوضح الوسط الحسابي %). ٣١,٣(ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

أي تغيير في ظروفي الحالية مهما كان بسيطاً قد يؤدي  "الدراسة للعبارةإلجابات أفراد 

أن أكثر ) ٠,٩٤(درجة بانحراف معياري ) ٣,٥٨" (بي إلى ترك العمل في هذه اإلدارة

 أي تغيير في من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية ال يرون أن

  .دي بهم  إلى ترك العملظروفهم الحالية مهما كان بسيطاً قد يؤ

  

من أفراد %) ١٦,٧(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

 مهما كان بسيطاً قد يؤدي بهم  الحالية أن أي تغيير في ظروفهم الدراسة أن اإلدارة

خالف ذلك، أي أنهم إما غير %) ٥٤,٨(في حين يرى ما نسبته إلى ترك العمل، 

وبلغ %). ٢٨,٦( موافقين مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين موافقين أو غير

أي تغيير في ظروفي الحالية مهما  " الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

درجة بانحراف ) ٣,٤٨" (كان بسيطاً قد يؤدي بي إلى ترك العمل في هذه اإلدارة 

ضباط العاملين باإلدارة العامة مما يوضح أن أكثر من نصف ال) ١,٠٤(معياري 

أي تغيير في ظروفهم الحالية مهما كان بسيطاً قد يؤدي للتدريب والحراسات يرون أن 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن أكثر من نصف أفراد الدراسة الذين .بهم  إلى ترك العمل



  ١٥٤

رك أفادوا بأن أي تغيير في ظروفهم الحالية مهما كان بسيطاً قد يؤدي بهم  إلى ت

  .العمل في اإلدارتين

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٤٧,٧(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

تفقون مع سياسات اإلدارة تجاه للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أنهم ي

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد %) ٩,٢(، في حين يرى ما نسبته الموضوعات

 ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٤٣,١(ن الدراسة المحايدي

البالغ " أتفق مع سياسات اإلدارة إتجاه الموضوعات الهامة والتي ترتبط بموظفيها"

مما يوضح أن نحو نصف الضباط العاملين ) ٠,٨١(درجة بانحراف معياري ) ٣,٤٠(

  .اإلدارة تجاه الموضوعاتتفقون مع سياسات باإلدارة العامة للمناطق األمنية ي

  

من أفراد %) ٣٤,٩(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في حين يرى ما نسبته تفقون مع سياسات اإلدارة تجاه الموضوعات، الدراسة بأنهم م

وبلغ الوسط %). ٢٥,٦(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٣٩,٥(

أتفق مع سياسات اإلدارة إتجاه الموضوعات  "بات أفراد الدراسة للعبارةالحسابي إلجا

مما يوضح ) ١,١٨(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩٣" (الهامة والتي ترتبط بموظفيها

تفقون مع أن أقل من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات ي

ائج يتضح أن أكثر من نصف  وبمقارنة النت.سياسات اإلدارة تجاه الموضوعات

تفقون مع سياسات اإلدارة تجاه يالضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية 

  . الموضوعات مقارنة بأقل من نصف الضباط في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٨٩,٢(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

، وفي حين يرى اإلدارةطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أهمية وسمعة للمنا

%). ٩,٢(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ١,٥(ما نسبته 

في الحقيقة تهمني سمعة  "ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة



  ١٥٥

أن ) ٠,٧٧(درجة بانحراف معياري ) ٤,٣٢(البالغ " ومستقبل اإلدارة التي أعمل فيها

  .غالبية الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يهمهم سمعة اإلدارة

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة للتدريب %) ٨٨,٤(وأفاد ما نسبته 

خالف %) ٧,٠(في حين يرى ما نسبته ، والحراسات أن سمعة ومستقبل اإلدارة تهمهم

وبلغ الوسط الحسابي إلجابات %). ٤,٧(لغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين ذلك، وب

" في الحقيقة تهمني سمعة ومستقبل اإلدارة التي أعمل فيها "أفراد الدراسة للعبارة

، مما يشير إلى أن معظم الضباط العاملين )١,٠٠(درجة بانحراف معياري ) ٤,٢٨(

 وبمقارنة النتائج . سمعة ومستقبل اإلدارةباإلدارة العامة للتدريب والحراسات يهمهم

  . يتضح أن معظم الضباط العاملين في اإلدارتين يهمهم سمعة ومستقبل إداراتهم
  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٤٤,٦(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

 بين أن هذه اإلدارة هي األفضل منللمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على 

خالف %) ٢٤,٦(، وفي حين يرى ما نسبته جميع إلدارات األمنية التي يمكن أن أعمل

ويوضح الوسط الحسابي %). ٣٠,٦(ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

بالنسبة لي فإن هذه اإلدارة هي األفضل من بين جميع  " إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

درجة بانحراف معياري ) ٣,٣١(البالغ " ن أعمل فيهاإلدارات األمنية التي يمكن أ

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق ) ١,٢٦(

اإلدارة العامة للمناطق األمنية هي األفضل من بين جميع إلدارات األمنية يرون أن 

  .األمنية التي يمكن أن أعمل فيها
  

من أفراد %) ٥٨,١(ب والحراسات فيرى ما نسبته أما في اإلدارة العامة للتدري

هي األفضل من بين جميع إلدارات األمنية التي يمكن أن أعمل الدراسة أن اإلدارة 

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة %) ١٦,٣(، في حين يرى ما نسبته فيها

بالنسبة لي  "وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٥,٦(المحايدين 

" فإن هذه اإلدارة هي األفضل من بين جميع إلدارات األمنية التي يمكن أن أعمل فيها

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط ) ١,١٨(درجة بانحراف معياري ) ٣,٦(البالغ 



  ١٥٦

هي األفضل من بين العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن اإلدارة 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر . التي يمكن أن أعمل فيهاجميع إلدارات األمنية

من الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أنها األفضل من 

بين جميع إلدارات األمنية التي يمكن أن يعملون فيها مقارنة بنسبة الضباط العاملين 

  .في اإلدارة العامة للمناطق األمنية

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٧,٧(من النتائج أن ما نسبته ويظهر 

 ارتكبوا خطًأ كبيراً حينما قرروا للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أنهم

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة %) ٧٢,٣(، وفي حين يرى ما نسبته العمل بها

لقد  "ابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارةويوضح الوسط الحس%). ٢٠,٠(المحايدين 

درجة بانحراف ) ٣,٩٥(البالغ " ارتكبت خطًأ كبيراً حينما قررت العمل بهذه اإلدارة

أن معظم الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أنهم ) ١,٠١(معياري 

 .ارتكبوا خطًأ كبيراً حينما قرروا العمل بهالم 
   

من أفراد %) ١١,٤(رة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته أما في اإلدا

في حين يرى ما نسبته ارتكبوا خطًأ كبيراً حينما قرروا العمل بها، الدراسة أنهم 

وبلغ الوسط %). ١٥,٩(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٧٢,٧(

بت خطًأ كبيراً حينما قررت العمل لقد ارتك " الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يشير إلى أن معظم ) ١,١٣(درجة بانحراف معياري ) ٣,٨٦" (بهذه اإلدارة

لم يرتكبوا خطًأ كبيراً الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أنهم 

 وبمقارنة النتائج يتضح أن معظم الضباط العاملين في .حينما قرروا العمل بها

  . لم ارتكبوا خطًأ كبيراً حينما قرروا العمل بهاأنهم اإلدارتين يرون 
  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٤,٥(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

انتهاز الفرصة لو أتيحت للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أنهم باإلمكان 

%) ٨٩,٤(، وفي حين يرى ما نسبته ة أحدللتهرب من المسؤولية والعمل دون مالحظ

ويوضح الوسط الحسابي %). ٦,١(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 



  ١٥٧

أنتهز الفرصة لو أتيحت لي للتهرب من المسؤولية  " إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما ) ٠,٨٠(درجة بانحراف معياري ) ٤,٣٩(البالغ " والعمل دون أن يالحظ أحد

يوضح أن معظم الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية ال يرون باإلمكان 

  .انتهاز الفرصة لو أثيحت للتهرب من المسؤولية والعمل دون مالحظة أحد
   

من أفراد %) ٢,٣(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

يحت لهم للتهرب من المسؤولية والعمل دون انتهاز الفرصة لو أتالدراسة أنه باإلمكان 

وبلغ الوسط الحسابي . خالف ذلك%) ٩٧,٧(، في حين يرى ما نسبته مالحظة أحد

أنتهز الفرصة لو أتيحت لي للتهرب من المسؤولية  " إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن ) ٠,٦٢(درجة بانحراف معياري ) ٤,٦١" (والعمل دون أن يالحظ أحد

انتهاز معظم الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أنه باإلمكان 

 وبمقارنة النتائج .الفرصة لو أتيحت للتهرب من المسؤولية والعمل دون مالحظة أحد

يتضح أن هناك شبه إجماع بين الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب 

 من المسئولية والعمل دون مسئولية أحد مقارنة والحراسات بأنه ال يمكنهم التهرب

  .بغالبية الضباط في اإلدارة العامة للمناطق األمنية الذين يرون ذلك

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٢٧,٣(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

ن  إذا عرض عليهم عمالً في مكاللمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه

خالف %) ٤٨,٥(، وفي حين يرى ما نسبته آخر بأجر أعلى يقررون فوراً ترك العمل

ويوضح الوسط الحسابي %). ٢٤,٢(ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

إذا عرض على عمل في مكان آخر بأجر أعلى أقرر  " إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

أن أكثر من نصف ) ١,٢٥(نحراف معياري درجة با) ٣,٤١(البالغ " فوراً ترك العمل

 أنهم بإمكانهم ترك وظائفهم الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية ال يرون

  . الحالية لاللتحاق بوظائف بأجور أعلى حال توفرها
  

من أفراد %) ٣٠,٢(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

 عليهم عمالً في مكان آخر بأجر أعلى يقررون فوراً ترك  إذا عرضالدراسة أنه



  ١٥٨

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة %) ٤٨,٨(في حين يرى ما نسبته العمل، 

إذا  " وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٠,٩(المحايدين 

درجة ) ٣,٢١ " (عرض على عمل في مكان آخر بأجر أعلى أقرر فوراً ترك العمل

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة ) ١,٢١(بانحراف معياري 

 أنهم بإمكانهم ترك وظائفهم الحالية لاللتحاق العامة للتدريب والحراسات ال يرون

 وبمقارنة النتائج يتضح أن حوالي نصف الضباط .بوظائف بأجور أعلى حال توفرها

نهم بإمكانهم ترك وظائفهم الحالية لاللتحاق بوظائف العاملين في اإلدارتين يرون أ

  . بأجور أعلى حال توفرها

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٥٦,١(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

، بأن الوقت يمر سريعاً فيللمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن يشعرون 

ف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين خال%) ١٨,٢(وفي حين يرى ما نسبته 

أشعر أن الوقت  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٥,٨(

مما يوضح أن ) ١,٠٧(درجة بانحراف معياري ) ٣,٥٠(البالغ " يمر سريعاً في العمل

الوقت يمر  بأن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون

  .سريعاً في العمل

     

من أفراد %) ٦٣,٦(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

، في حين يرى ما نسبته  يشعرون بأن الوقت يمر سريعاً في العملالدراسة أنهم

وبلغ الوسط %). ٢٢,٧(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ١٣,٦(

" أشعر أن الوقت يمر سريعاً في العمل " ي إلجابات أفراد الدراسة للعبارةالحساب

مما يوضح أن أكثر من نصف الضباط ) ١,٠١(درجة بانحراف معياري ) ٣,٦٨(

 . العملالوقت يمر سريعاً فيالعاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون بأن 

ط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر من الضبا

والحراسات يرون أن إدارتهم تضع أهدافاً واضحة مقارنة بنسبة الضباط العاملين في 

  . اإلدارة العامة للمناطق األمنية الذين يرون ذلك



  ١٥٩

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٢٤,٢(وتبين النتائج أن ما نسبته 

 اإلدارة توفر لهم  من المزايا ما ال دة أو يوافقون على أنللمناطق األمنية يوافقون بش

خالف ذلك، وبلغت %) ٣٩,٤(، وفي حين يرى ما نسبته توفره غيرها من اإلدارات

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ٣٦,٤(نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

البالغ  " غيرها من اإلداراتتوفر لهم اإلدارة من المزايا ما ال توفره  " الدراسة للعبارة

أن أقل من نصف الضباط العاملين باإلدارة ) ١,١٥(درجة بانحراف معياري ) ٢,٧٦(

 اإلدارة توفر لهم من المزايا ما ال توفره غيرها من العامة للمناطق األمنية يرون أن

    .اإلدارات
              

من أفراد %) ٤٠,٩ (أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته

 أن اإلدارة توفر لهم من المزايا ما ال توفره غيرها من اإلدارات، الدراسة أن اإلدارة

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٣٨,٦(في حين يرى ما نسبته 

توفر لهم اإلدارة  " وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٠,٥(

) ١,٣٤(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩٨" (ايا ما ال توفره غيرها من اإلداراتمن المز

مما يوضح أن أقل من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات 

 وبمقارنة . اإلدارة توفر لهم من المزايا ما ال توفره غيرها من اإلداراتيرون أن

عاملين في اإلدارة العامة للتدريب النتائج يتضح أن نسبة أكبر من الضباط ال

والحراسات يرون اإلدارة توفر لهم  من المزايا ما ال توفره غيرها من اإلدارات 

  .مقارنة بنسبة الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٥٩,١(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

، في بارتباطهم القوي باإلدارةنية يوافقون بشدة أو يوافقون على الشعور للمناطق األم

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ١٣,٦(حين يرى ما نسبته 

أشعر بارتباط  " ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٧,٣(

أن معظم الضباط ) ١,٠٥( معياري درجة بانحراف) ٣,٦١(البالغ " قوي بهذه اإلدارة

 لدى اإلدارة العليا خططاً محددة العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن 

               .لتحقيق هذه األهداف
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من أفراد %) ٦٣,٦(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في حين يرى ما القوي باإلدارة، بارتباطهم بأن لديهم الشعور  الدراسة أن اإلدارة

وبلغ %). ٢٢,٧(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ١٣,٦(نسبته 

البالغ " أشعر بارتباط قوي بهذه اإلدارة "الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن معظم الضباط العاملين ) ١,١٢(درجة بانحراف معياري ) ٣,٦٦(

بارتباطهم القوي دارة العامة للتدريب والحراسات يرون بأن لديهم الشعور باإل

وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر من الضباط العاملين في اإلدارة العامة . باإلدارة

لدى اإلدارة العليا خططاً محددة لتحقيق هذه األهداف بأن للتدريب والحراسات يرون 

   . في اإلدارة العامة للمناطق األمنيةمقارنة بنسبة الضباط العاملين

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٢٥,٨(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

 سوف يشعرون بسعادة غامرة إذا للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أنهم

 خالف %)٣٧,٩(، وفي حين يرى ما نسبته ما قضوا بقية حياتهم الوظيفية في اإلدارة

ويوضح الوسط الحسابي %). ٣٦,٤(ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

سوف أشعر بسعادة غامرة إذا ما قضيت بقية حياتي  "إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

درجة بانحراف معياري ) ٢,٨٨(البالغ " الوظيفية في اإلدارة التي أعمل بها حالياً

 الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق مما يوضح أن أقل من نصف) ١,١٣(

 سوف يشعرون بسعادة غامرة إذا ما قضوا بقية حياتهم األمنية ممن يرون أنهم

   .الوظيفية في اإلدارة
  

من أفراد %) ٣٨,٦(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

ية حياتهم الوظيفية في  سوف يشعرون بسعادة غامرة إذا ما قضوا بقالدراسة أنهم

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة %) ٢٧,٣(في حين يرى ما نسبته اإلدارة، 

سوف  "وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٣٤,١(المحايدين 

أشعر بسعادة غامرة إذا ما قضيت بقية حياتي الوظيفية في اإلدارة التي أعمل بها 

مما يوضح أن نحو نصف الضباط ) ١,١٧( درجة بانحراف معياري )٣,١١" (حالياً

 سوف يشعرون بسعادة غامرة العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أنهم
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 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكثر .إذا ما قضوا بقية حياتهم الوظيفية في اإلدارة

 سوف أنهمب والحراسات يرون نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدري

مقارنة بأقل من  يشعرون بسعادة غامرة إذا ما قضوا بقية حياتهم الوظيفية في اإلدارة

  .نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية
   

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٣٣,٣(يتضح من النتائج أن ما نسبته 

 على أن عملهم في اإلدارة يعتبر أفضل  بشدة أو يوافقونللمناطق األمنية يوافقون

خالف ذلك، وبلغت %) ٤٠,٩(، وفي حين يرى ما نسبته فرصة عمل عرضت عليهم

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات أفراد %). ٢٥,٨(نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

 البالغ "عملي في هذه اإلدارة يعتبر أفضل فرصة عمل عرضت علي "الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أقل من نصف الضباط ) ١,١٢(درجة بانحراف معياري ) ٢,٩١(

أن عملهم في اإلدارة يعتبر أفضل العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون 

  .فرصة عمل عرضت عليهم
  

من أفراد %) ٤٣,٢(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

 ، أن عملهم في اإلدارة يعتبر أفضل فرصة عمل عرضت عليهمدارة الدراسة أن اإل

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٣١,٨(في حين يرى ما نسبته 

عملي في هذه اإلدارة  " وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة%). ٢٥(

) ١,٢٦(راف معياري درجة بانح) ٣,١٦ " (يعتبر أفضل فرصة عمل عرضت علي

مما يوضح أن نحو نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون 

 وبمقارنة النتائج . عملهم في اإلدارة يعتبر أفضل فرصة عمل عرضت عليهمأن

يتضح أن نحو نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون 

عتبر أفضل فرصة عمل عرضت عليهم مقارنة بأقل من نصف أن عملهم في اإلدارة ي

  .الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية
   

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٤٩,٢(ويتضح من النتائج أن ما نسبته 

 من السهل االرتباط بإدارة أخرى للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أنه
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خالف ذلك، %) ٢٦,٢(، وفي حين يرى ما نسبته اً كما أنا مرتبط باإلدارة الحاليةتمام

ويوضح الوسط الحسابي إلجابات %). ٢٤,٦(وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

أعتقد أنه من السهل أن أرتبط بإدارة أخرى تماماً كما أنا  " أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن نحو ) ١,٠(جة بانحراف معياري در) ٣,٢٦(البالغ : مرتبط بإدارتي

أنه من السهل االرتباط نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون 

   .بإدارة أخرى تماماً كما أنا مرتبط باإلدارة الحالية
           

من أفراد %) ٣٦,٤(أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته 

في  أن  األهداف التي تضعها اإلدارة العليا قابلة للقياس والتطبيق، أن اإلدارةالدراسة 

خالف ذلك، أي أنهم إما غير موافقين أو غير موافقين %) ٣٤,١(حين يرى ما نسبته 

وبلغ الوسط الحسابي %). ٢٩,٥(مطلقاً، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين 

أنه من السهل أن أرتبط بإدارة أخرى تماماً كما  أعتقد إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن أكثر من ) ١,١٢(درجة بانحراف معياري ) ٣,٤٧" (أنا مرتبط بإدارتي

أنه من السهل نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون  

رنة النتائج يتضح أن  وبمقا.االرتباط بإدارة أخرى تماماً كما أنا مرتبط باإلدارة الحالية

اقل  من نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أنه من 

السهل االرتباط بإدارة أخرى تماماً كما أنا مرتبط باإلدارة الحالية مقارنة بما يزيد من 

   .نصف الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات ممن يرون ذلك

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة العامة %) ٤٣,٩(من النتائج أن ما نسبته ويتضح 

 بقائهم  في عملهم الحالي يعكس للمناطق األمنية يوافقون بشدة أو يوافقون على أن

خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد %) ١٥,٢(، وفي حين يرى ما نسبته حاجتهم للعمل

 بي إلجابات أفراد الدراسة للعبارةويوضح الوسط الحسا%). ٤٠,٩(الدراسة المحايدين 

درجة بانحراف ) ٣,٣٨(البالغ " أن بقائي في عملي الحالي يعكس حاجتي للعمل" 

أن أكثر من نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للمناطق األمنية ) ٠,٩١(معياري 

    . بقائهم  في عملهم الحالي يعكس حاجتهم للعمليرون أن
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من أفراد %) ٤٠,٥(للتدريب والحراسات فيرى ما نسبته أما في اإلدارة العامة 

، في حين يرى بقائهم  في عملهم الحالي يعكس حاجتهم للعملبأن  الدراسة أن اإلدارة

%). ٢٨,٦(خالف ذلك، وبلغت نسبة أفراد الدراسة المحايدين %) ٣١,٠(ما نسبته 

 في عملي الحالي أن بقائي " وبلغ الوسط الحسابي إلجابات أفراد الدراسة للعبارة

مما يوضح أن ) ١,١٢(درجة بانحراف معياري ) ٣,٠٢(البالغ " يعكس حاجتي للعمل

 بقائهم  حوالي نصف الضباط العاملين باإلدارة العامة للتدريب والحراسات يرون أن

 وبمقارنة النتائج يتضح أن نسبة أكبر من .في عملهم الحالي يعكس حاجتهم للعمل

بقائهم  في بأن  في اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون نصف  الضباط العاملين

لدى بحوالي نصف الضباط العاملين في اإلدارة  عملهم الحالي يعكس حاجتهم للعمل

  . العامة للتدريب والحراسات

  

من أفراد الدراسة في اإلدارة %) ٥٦,١(وتبين النتائج إجماالً أن ما نسبته 

من %) ٥٩,٤( على جميع عبارات المحور مقارنة بـ العامة للمناطق األمنية يوافقون

أفراد الدراسة في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات الذين يوافقون على هذه 

) ٣,٥٧(و) ٣,٥٤(ويظهر من قيم الوسط الحسابي لجميع عبارات المحور ، . العبارات

   .سطدرجة على التوالي، أن مستوى االلتزام التنظيمي في اإلدارتين فوق الو

  

  : تباين اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي  : ٤/٤

هل توجد فروق في اتجاهات أفراد الدراسة حول        : كان السؤال الثالث للدراسة     

 فـي اإلدارة    طبيعة المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي بين أفراد الدراسـة العـاملين          

  ؟اإلدارة العامة للتدريب والحراسات والعاملين في نيةالعامة للمناطق األم

هل توجد فروق في اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة         "لإلجابة على تساؤل الدراسة     

 اإلدارة العامة للمناطق    المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي بين أفراد الدراسة العاملين       

 للفـرق  t   تم استخدام اختبار"الحراساتاإلدارة العامة للتدريب و والعاملين في األمنية

  . (Two-sample t-test)بين متوسطين 
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  )٢٧(جدول رقم 

   للفرق بين متوسطينtنتائج تحليل اختبار 
  

اإلدارة العامة للمناطق 

 األمنية
اإلدارة العامة للتدريب 

 والحراسات

 tنتائج اختبار 

االنحراف  المتوسط المتغير

 المعياري
راف االنح المتوسط

 المعياري
درجات  tقيمة 

 الحرية
مستوى 

 الداللة

    : محاور طبيعة المناخ التنظيمي-أ

 0.09 105 1.73 0.97 3.11 0.86 3.42 أهداف المنظمة

 0.16 106 1.42 0.82 3.04 0.84 3.27 الهيكل التنظيمي

 0.06 103 1.94 0.63 3.12 0.50 3.33 اتخاذ القرارات

 0.07 105 1.82 0.61 2.83 0.58 3.04 قواعد وإجراءات العمل

 0.75 104 0.31 0.69 2.88 0.54 2.92 تقييم األداء

 0.01 108 2.57 0.84 3.45 0.64 3.82 جماعة العمل

 0.00 108 3.01 1.13 3.15 0.86 3.72 محتوى العمل

 0.69 107 0.41- 1.14 3.33 0.81 3.25 بيئة العمل

 0.10 106 1.65 0.98 2.75 0.85 3.04 الترقية والمكافآت

 0.01 104 2.87 1.02 2.91 0.68 3.38 ضوابط المسائلة

 0.82 106 0.23 0.87 2.15 0.94 2.19 األجور

 0.42 106 0.81 1.23 3.65 0.86 3.82 تقدير العمل

 0.02 105 2.37 0.59 2.87 0.54 3.13 صراع الدور

 0.27 107 1.11- 0.54 3.19 0.57 3.07 نمط االتصال

 0.90 108 0.13- 1.09 3.04 0.96 3.02 التدريب

 0.03 88 2.18 0.64 3.04 0.45 3.29 طبيعة المناخ التنظيمي

 0.84 102 0.20- 0.70 3.57 0.56 3.54: االلتزام التنظيمي-ب
  
  

 للفرق بين متوسطين الختبار tنتائج تحليل اختبار ) ٢٧(يوضح الجدول رقم 

 في اتجاهات أفراد الدراسة حول متغيري طبيعة مدى وجود فروق دالة إحصائياً

المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي بين أفراد الدراسة التي العاملين في اإلدارة العامة 

وفيما يلي تحليل لنتائج اختبار . للتدريب والحراسات واإلدارة العامة للمناطق األمنية

  : الفرق بين متوسطين
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  :نظيمي محاور طبيعة المناخ الت-أ

تشير النتائج المستعرضة بالجدول إلى أنه يوجد فروق دالة إحصائياً في أربعة محاور 

من محاور طبيعة المناخ التنظيمي بين اتجاهات العاملين في اإلدارة العامة للتدريب 

والحراسات واإلدارة العامة للمناطق األمنية حول هذه المحاور وذلك عند مستوى 

  :، وهي%)٥(معنوية 

  جماعة العمل −

  محتوى العمل −

  ضوابط المسائلة −

  صراع الدور −

  طبيعة المناخ التنظيمي −

  

 اإلدارة العامة للمناطق ويتضح من النتائج أن أفراد الدراسة العاملين في

 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات  يرون أن طبيعة المناخ التنظيمي أفضل مناألمنية

إذ بلغ .  المحاورولجميعات الحسابية لهذه المحاور كما يظهر ذلك من قيم المتوسط

متوسط درجات الموافقة لعناصر محور جماعة العمل ألفراد الدراسة العاملين في 

درجة متوسط ) ٣,٤٥(درجة مقارنة بـ ) ٣,٨٢ (اإلدارة العامة للمناطق األمنية

. و الحراسات اإلدارة العامة للتدريب إجابات الموافقة لعناصر المحور للعاملين في

درجة إلجابات ) ٣,٧٢(وبلغ متوسط درجات الموافقة لعناصر محور محتوى العمل 

درجة متوسط إجابات ) ٣,١٥(العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية مقارنة بـ 

وفيما . في اإلدارة العامة للتدريب والحراساتأفراد الدراسة لعناصر المحور للعاملين 

درجة إلجابات ) ٣,٣٨(ط المسائلة، بلغ متوسط درجات المحور يتعلق بمحور ضواب

درجة متوسط إجابات  ) ٢,٩١(العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية مقارنة بـ 

وبلغ متوسط درجات . اإلدارة العامة للتدريب والحراسات لعناصر المحورالعاملين في 

) ٣,١٣(منية لعناصر صراع الدور إجابات العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األ

درجة متوسط إجابات العاملين في اإلدارة العامة للتدريب ) ٢,٨٧(درجة مقارنة بـ 

درجة ) ٣,٢٩(وبلغ متوسط درجات الموافقة إلجابات جميع المحاور . والحراسات
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درجة للعاملين في ) ٣,٠٤(للعاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية مقارنة بـ 

ويستشف من هذه النتائج طبيعة المناخ التنظيمي . ارة العامة للتدريب والحراساتاإلد

اإلدارة العامة  من طبيعتها في اإلدارة العامة للمناطق األمنيةبصورة عامة أفضل في 

للتدريب والحراسات وبشكل خاص في محاور جماعة العمل، محتوى العمل، ضوابط 

  .المسائلة، وصراع الدور

  

في %) ٥(لجدول أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى معنوية كما يتضح ا

محاور طبيعة المناخ التنظيمي التالية بين اإلدارة العامة للتدريب والحراسات واإلدارة 

  :العامة للمناطق األمنية

  أهداف المنظمة −
  الهيكل التنظيمي −
  اتخاذ القرارات −
  قواعد وإجراءات العمل −
  تقييم األداء −
  بيئة العمل −
  الترقية والمكافآت −
  األجور −
  تقدير العمل −
  نمط االتصال −
 التدريب −
−   

وتشير هذه النتائج إلى أنه في معظم عناصر طبيعة المناخ التنظيمي ال توجد 

  .فروق دالة إحصائياً في اإلدارتين التدريب والحراسات والمناطق األمنية

  

  : االلتزام التنظيمي-ب

 إلى أنه ال يوجد فرق دال بالجدول بااللتزام فتشير النتائج المستعرضة وفيما يتعلق

إحصائياً في مستوى االلتزام التنظيمي لدى أفراد الدراسة العاملين في اإلدارة العامة 



  ١٦٧

للتدريب والحراسات واإلدارة العامة للمناطق األمنية، وذلك عند مستوى معنوية 

)٥.(%   
  
  . راسة باختالف المتغيرات الشخصية والوظيفية  تباين اتجاهات أفراد الد٤/٥

هل تختلف اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي : السؤال الرابع

الرتبة : (وااللتزام التنظيمي باختالف بعض المتغيرات الشخصية والوظيفية التالية

ليمي، وسنوات العسكرية، الوظيفة، العمر، الدخل، الحالة االجتماعية، المستوى التع

ألفراد الدراسة العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة ) الخدمة

   للتدريب والحراسات؟

هل تختلف اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ " لإلجابة على تساؤل الدراسة 

الرتبة : (تاليةالتنظيمي وااللتزام التنظيمي باختالف بعض المتغيرات الديموغرافية ال

العسكرية، الوظيفة، العمر، الدخل، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، وسنوات 

ألفراد الدراسة العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة ) الخدمة

-One)، تم استخدام أسلوب اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد "للتدريب والحراسات

Way Analysis of Variance) للمتغيرات الديموغرافية التي يزيد عدد فئاتها من 

 للمتغيرات (Two-Sample t-test)  للفرق بين متوسطين tوتم استخدام اختبار ) ٢(

وفيما يلي  نستعرض نتائج الفروق في مستويات طبيعة ).  ٢(التي عدد فئاتها يساوي 

الرتبة :  اختالق المتغيرات المستقلةالمناخ التنظيمي وااللتزام الطبيعي بحسب

العسكرية، الوظيفة، العمر، الدخل، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، وسنوات 

   .الخدمة

  

  

  

  

  

  

  



  ١٦٨

  طبيعة المناخ التنظيمي : ٤/٥/١

  الرتبة العسكرية : ٤/٥/١/١

  )٢٨(جدول 

وجود  الختبار مدى (One-Way ANOVA)نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد 

اختالف في اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي بحسب الرتبة 

  العسكرية
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

الرتبة العسكرية
Fقيمة  المتوسط

مستوى 

المعنوية
 مستوى المعنويةFقيمة  المتوسط

 3.62مالزم 2.98مالزم

 3.18مالزم أول 3.33مالزم أول

 3.00نقيب 3.27نقيب

 2.92رائد 3.34رائد

 مقدم 3.01مقدم

 3.20عقيد 3.63عقيد

 3.30المجموع

0.7930.560

 3.04المجموع

0.687 0.606 

  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير طبيعة المناخ ) ٢٨(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود اختالف في المناخ . نظيمي بحسب الرتبة العسكريةالت

التنظيمي بحسب الرتبة العسكرية ألفراد الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات، %) ٥(معنوية 

) ٠,٦٠٦(و) ٠,٥٦٠(ومستوى معنوية ) ٠,٦٨٧(و) ٠,٧٩٣ (Fحيث بلغت قيمتي 

وتشير هذه النتائج إلى أنه ال يوجد اختالف في اتجاهات أفراد الدراسة . على التوالي

  .  حول طبيعة المناخ التنظيمي بحسب الرتبة العسكرية في اإلدارتين
  
  

  

  

  

  



  ١٦٩

  الوظيفة : ٤/٥/١/٢  
  

  )٢٩(جدول 

 الختبار مدى وجود (One-Way ANOVA)نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد 

اختالف في اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي  بحسب الوظيفة 

  الحالية
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

الوظيفة
Fقيمة  المتوسط

مستوى 

المعنوية
Fقيمة  المتوسط

مستوى 

 المعنوية

 3.14مدير عام 2.83ممدير عا

 3.22مدير 3.42مدير

 3.07رئيس قسم 3.36رئيس قسم

 3.57بحث وتحري 3.34بحث وتحري

 3.34المجموع

0.3850.765

 3.14المجموع

0.339 0.797 

  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير طبيعة المناخ ) ٢٩(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود . الوظيفة الحالية ألفراد الدراسةالتنظيمي بحسب 

اختالف ذو داللة إحصائية في مستوى طبيعة المناخ التنظيمي بحسب الوظيفة الحالية 

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية %) ٥(ألفراد الدراسة وذلك عند مستوى معنوية 

ذه النتائج أنه ال يوجد اختالف ويستشف من ه. واإلدارة العامة للتدريب والحراسات

في اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارتين بحسب اختالف 

  . الوظائف التي يتقلدونها



  ١٧٠

  العمر : ٤/٥/١/٣

  )٣٠(جدول 

 الختبار مدى وجود (One-Way ANOVA)نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد 

   حول طبيعة المناخ التنظيمي  بحسب العمراختالف في اتجاهات أفراد الدراسة

  
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

فئة العمر
Fقيمة المتوسط

مستوى 

المعنوية
Fقيمة المتوسط

مستوى 

 المعنوية

3.85  سنة٢٥أقل من 3.08  سنة٢٥أقل من 

3.05  سنة٣٥ إلى ٢٦من 3.23 ة سن٣٥ إلى ٢٦من 
2.97  سنة٤٥ إلى ٣٦من 3.36  سنة٤٥ إلى ٣٦من 

3.02  سنة٤٥أكبر من 3.43  سنة٤٥أكبر من 
3.29المجموع

0.7410.533

3.03المجموع

0.575 0.635 

  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير طبيعة المناخ ) ٣٠(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود اختالف ذو . فراد الدراسةالتنظيمي بحسب فئة العمر أل

داللة إحصائية في مستوى طبيعة المناخ التنظيمي بحسب العمر ألفراد الدراسة وذلك 

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب %) ٥(عند مستوى معنوية 

 الدراسة حول مستوى طبيعة ويتبين من هذه النتائج أن اتجاهات أفراد. والحراسات

المناخ التنظيمي لدى الضباط العاملين في إدارتي المناطق األمنية والتدريب 

  . والحراسات ال تختلف باختالف أعمار هؤالء الضباط

  

  

  

  

  

  

  
  



  ١٧١

  الدخل : ٤/٥/١/٤

  )٣١(جدول 

 الختبار مدى وجود (One-Way ANOVA)نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد 

  تجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي  بحسب الدخلاختالف في ا
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

فئة الدخل
Fقيمة المتوسط

مستوى 

المعنوية
Fقيمة  المتوسط

مستوى 

 المعنوية

 2.91 دينار 500 من أقل إلى 300 من 2.90 دينار 500 من أقل إلى 300 من

 3.42 دينار 700 من أقل إلى 500 من 3.25 دينار 700 من أقل إلى 500 من
 2.84 دينار 1000 من أقل إلى 700 من 3.32 دينار 1000 من أقل إلى 700 من
 3.20 دينار 1000 من أآثر 3.45 دينار 1000 من أآثر

 3.29المجموع

0.8160.492

 3.04المجموع

2.011 0.130 

  
  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير طبيعة المناخ ) ٣١(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود . التنظيمي بحسب الراتب الشهري ألفراد الدراسة

اختالف ذو داللة إحصائية في مستوى طبيعة المناخ التنظيمي بحسب الراتب الشهري 

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية %) ٥(ة ألفراد الدراسة وذلك عند مستوى معنوي

وتشير هذه النتائج إلى اتجاهات أفراد الدراسة . واإلدارة العامة للتدريب والحراسات

حول طبيعة المناخ التنظيمي في إدارتي المناطق األمنية والتدريب والحراسات ال 

  .  تختلف باختالف الراتب الشهري



  ١٧٢

  :الحالة االجتماعية : ٤/٥/١/٥
  

  )٣٢(جدول 

 الختبار مدى  (Two-sample t-test) للفرق بين متوسطين  tنتائج تحليل اختبار 

وجود اختالف في اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي  بحسب الحالة 

  االجتماعية
الحالة  اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

متوسطال االجتماعية tقيمة  
مستوى 

المعنوية
 مستوى المعنويةtقيمة المتوسط

 ٣,٠٦ أعزب ٣,٣٥ أعزب

 ٣,٠٣ متزوج 3.27 متزوج

 3.28المجموع

0.5540.582

 ٣,٠٤المجموع

0.083 0.935 

  

 للفرق بين متوسطين لمتغير طبيعة المناخ tنتائج اختبار ) ٣٢(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود اختالف ذو داللة . الجتماعيةالتنظيمي بحسب الحالة ا

إحصائية في مستوى طبيعة المناخ التنظيمي بحسب الحالة االجتماعية ألفراد الدراسة 

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة %) ٥(وذلك عند مستوى معنوية 

وجد اختالف في اتجاهات أفراد وتشير هذه النتائج إلى أنه ال ي. للتدريب والحراسات

  .  الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي بين  المتزوجين وغير المتزوجين



  ١٧٣

  :المستوى التعليمي : ٤/٥/١/٦

  )٣٣(جدول 

 الختبار مدى (One-Way ANOVA)نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد 

مي  بحسب وجود اختالف في اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة المناخ التنظي

  المستوى التعليمي
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

المستوى التعليمي
 Fقيمةالمتوسط

مستوى 

المعنوية
Fقيمة  المتوسط

مستوى 

 المعنوية

 -ثانوي 2.86ثانوي

 3.05بكالوريوس 3.29بكالوريوس

 3.01عالي دبلوم 3.34عالي دبلوم

 2.83ماجستير -ماجستير

 3.49عسكري دبلوم -عسكري دبلوم

 3.29المجموع

0.4600.634

 3.04المجموع

0.267 ٠,٨٤٩ 

  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير طبيعة المناخ ) ٣٣(يوضح الجدول 

نتائج عدم وجود ويتضح من ال. التنظيمي بحسب المستوى التعليمي ألفراد الدراسة

اختالف ذو داللة إحصائية في مستوى طبيعة المناخ التنظيمي بحسب المستوى 

في اإلدارة العامة للمناطق %) ٥(التعليمي ألفراد الدراسة وذلك عند مستوى معنوية 

ويستشف من هذه النتائج أن اتجاهات . األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات

يعة المناخ التنظيمي في إدارتي المناطق األمنية والتدريب أفراد الدراسة حول طب

  .والحراسات ال تختلف باختالف المستوى التعليمي

  

  

  

  

  

    

  



  ١٧٤

  سنوات الخدمة  : ٤/٥/١/٧

  ):٣٤(جدول 

 الختبار مدى وجود (One-Way ANOVA)نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد 

مناخ التنظيمي  بحسب سنوات اختالف في اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعة ال

  الخدمة
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

سنوات الخدمة
Fقيمةالمتوسط

مستوى 

المعنوية
Fقيمة المتوسط

مستوى 

 المعنوية

 3.46 سنوات٥أقل من  - سنوات٥أقل من 

 3.05 سنوات١٠ إلى ٥من 3.12 سنوات١٠ إلى ٥من 

 3.13 سنة٢٠ إلى ١١من 3.45 سنة٢٠ إلى ١١من 

 2.92 سنة٢٠أكثر من 3.35 سنة٢٠أكثر من 

3.29المجموع

2.4800.095

 3.04المجموع

0.590 0.625 

  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير طبيعة المناخ ) ٣٤(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود . راد الدراسةالتنظيمي بحسب سنوات الخدمة ألف

اختالف ذو داللة إحصائية في مستوى طبيعة المناخ التنظيمي بحسب سنوات الخدمة 

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية %) ٥(ألفراد الدراسة وذلك عند مستوى معنوية 

أفراد ويستشف من هذه النتائج أن اتجاهات . واإلدارة العامة للتدريب والحراسات

الدراسة حول طبيعة المناخ التنظيمي في إدارتي المناطق األمنية والتدريب 

  .  والحراسات ال تختلف باختالف سنوات الخدمة
  



  ١٧٥

  االلتزام التنظيمي : ٤/٥/٢

  الرتبة العسكرية : ٤/٥/٢/١

  )٣٥(جدول 

 الختبار مدى وجود (One-Way ANOVA)نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد 

  في اتجاهات أفراد الدراسة حول االلتزام التنظيمي بحسب الرتبة العسكريةاختالف 
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

الرتبة العسكرية
Fقيمة  المتوسط

مستوى 

المعنوية
 مستوى المعنويةFقيمة  المتوسط

 4.39مالزم 3.77مالزم

 3.60مالزم أول 3.54مالزم أول

 3.57نقيب 3.37نقيب

 3.46رائد 3.59رائد

 -مقدم 3.18مقدم
 3.61عقيد 4.03عقيد

 3.54المجموع

0.9430.461

 3.57المجموع

0.786 0.542 

  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير االلتزام ) ٣٥(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود اختالف في مستوى . بة العسكريةالتنظيمي بحسب الرت

االلتزام التنظيمي بحسب الرتبة العسكرية ألفراد الدراسة ذات داللة إحصائية عند 

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب %) ٥(مستوى معنوية 

ية ليست لها تأثيراً على مستوى وتشير هذه النتائج إلى أن الرتبة العسكر. والحراسات

  .  االلتزام التنظيمي لدى العاملين في اإلدارتين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٧٦

  الوظيفة : ٤/٥/٢/٢
  

  )٣٦(جدول 

 الختبار مدى وجود (One-Way ANOVA)نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد 

  لحاليةاختالف في اتجاهات أفراد الدراسة حول االلتزام التنظيمي  بحسب الوظيفة ا
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

الوظيفة
Fقيمة  المتوسط

مستوى 

المعنوية
 مستوى المعنويةFقيمة  المتوسط

 3.89مدير عام 3.05مدير عام

 4.14مدير 3.83مدير

 3.56رئيس قسم 3.81رئيس قسم

 4.16بحث وتحري 3.55ث وتحريبح

 3.64المجموع

1.423 0.250 

 3.73المجموع

1.366 0.285 

  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير االلتزام ) ٣٦(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود . التنظيمي بحسب الوظيفة الحالية ألفراد الدراسة

حسب الوظيفة الحالية ألفراد اختالف ذو داللة إحصائية في مستوى االلتزام التنظيمي ب

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة %) ٥(الدراسة وذلك عند مستوى معنوية 

وتشير هذه النتائج إلى أن الوظيفة ليس لها تأثيراً على . العامة للتدريب والحراسات

  . مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاملين في اإلدارتين
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٧٧

  العمر : ٤/٥/٢/٣

  )٣٧(جدول 

 الختبار مدى وجود (One-Way ANOVA)نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد 

  اختالف في اتجاهات أفراد الدراسة حول االلتزام التنظيمي  بحسب العمر
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

فئة العمر
Fقيمة المتوسط

مستوى 

المعنوية
Fقيمة المتوسط

مستوى 

 المعنوية

4.63  سنة٢٥أقل من 3.05  سنة٢٥أقل من 

3.69  سنة٣٥ إلى ٢٦من 3.64  سنة٣٥ إلى ٢٦من 
3.57  سنة٤٥ إلى ٣٦من 3.51  سنة٤٥ إلى ٣٦من 

3.32  سنة٤٥أكبر من 3.51  سنة٤٥أكبر من 
3.54المجموع

1.3630.263

3.58المجموع

1.191 0.327 

  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير االلتزام التنظيمي ) ٣٧(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود اختالف ذو داللة . بحسب فئة العمر ألفراد الدراسة

إحصائية في مستوى االلتزام التنظيمي بحسب العمر ألفراد الدراسة وذلك عند مستوى 

. في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات%) ٥ (معنوية

وتشير هذه النتائج إلى مستوى االلتزام التنظيمي لدى الضباط العاملين في إدارتي 

  .  المناطق األمنية والتدريب والحراسات ال يختلف باختالف أعمار هؤالء الضباط

  

  الراتب : ٤/٥/٢/٤

  )٣٨(جدول 

 الختبار مدى وجود (One-Way ANOVA)ئج تحليل التباين في اتجاه واحد نتا

  اختالف في اتجاهات أفراد الدراسة حول االلتزام التنظيمي  بحسب الراتب
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

فئة الراتب
Fقيمة المتوسط

مستوى 

المعنوية
Fقيمة  المتوسط

توى مس

 المعنوية

 3.58 دينار 500 من أقل إلى 300 من3.11 دينار 500 من أقل إلى 300 من

 4.02 دينار 700 من أقل إلى 500 من3.62 دينار 700 من أقل إلى 500 من
 3.44 دينار 1000 من أقل إلى 700 من3.54 دينار 1000 من أقل إلى 700 من
 3.56 دينار 1000 من أآثر3.36 دينار 1000 من أآثر

3.54المجموع

0.8540.470

 3.57المجموع

1.231 0.312 



  ١٧٨

  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير االلتزام ) ٣٨(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود . التنظيمي بحسب الراتب الشهري ألفراد الدراسة

 التنظيمي بحسب الراتب الشهري اختالف ذو داللة إحصائية في مستوى االلتزام

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية %) ٥(ألفراد الدراسة وذلك عند مستوى معنوية 

وتشير هذه النتائج إلى أن مستوى االلتزام . واإلدارة العامة للتدريب والحراسات

 التنظيمي لدى الضباط العاملين في إدارتي المناطق األمنية والتدريب والحراسات ال

  يختلف باختالف الراتب الشهري
  
  :الحالة االجتماعية : ٤/٥/٢/٥

  )٣٩(جدول 

 الختبار مدى  (Two-sample t-test) للفرق بين متوسطين  tنتائج تحليل اختبار 

وجود اختالف في اتجاهات أفراد الدراسة حول االلتزام التنظيمي  بحسب الحالة 

  االجتماعية
ة للمناطق األمنيةاإلدارة العام  اإلدارة العامة للتدريب والحراسات 

الحالة االجتماعية
tقيمة  المتوسطمستوى المعنويةtقيمة  المتوسط

مستوى 

 المعنوية

 3.76 أعزب ٣,٣٢ أعزب

 ٣,٥٤ متزوج 3.62 متزوج

 3.54المجموع

3.59
50.063

 ٣,٥٧المجموع

0.406 0.528 

  

 بين متوسطين لمتغير االلتزام  للفرقtنتائج اختبار ) ٣٩(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود اختالف ذو داللة . التنظيمي بحسب الحالة االجتماعية

إحصائية في مستوى االلتزام التنظيمي بحسب الحالة االجتماعية ألفراد الدراسة وذلك 

تدريب في اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة لل%) ٥(عند مستوى معنوية 

وتشير هذه النتائج إلى أنه ال يوجد اختالف في مستوى االلتزام التنظيمي . والحراسات

  .  بين أفراد المتزوجين وغير المتزوجين
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  :المستوى التعليمي : ٤/٥/٢/٦
  

  )٤٠(جدول 

 الختبار مدى وجود (One-Way ANOVA)نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد 

  لدراسة حول االلتزام التنظيمي  بحسب المستوى التعليمياختالف في اتجاهات أفراد ا
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

المستوى التعليمي
Fقيمة المتوسط

مستوى 

المعنوية
 Fقيمةالمتوسط

مستوى 

 المعنوية

 -ثانوي 3.37ثانوي

 3.63بكالوريوس 3.54بكالوريوس

 3.18عالي دبلوم 3.68عالي دبلوم

 3.41ماجستير -ماجستير

 4.16عسكري دبلوم -عسكري دبلوم

 3.54المجموع

0.1410.869

 3.57المجموع

0.896 0.452 

  
  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير االلتزام ) ٤٠(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود . اد الدراسةالتنظيمي بحسب المستوى التعليمي ألفر

اختالف ذو داللة إحصائية في مستوى االلتزام التنظيمي بحسب المستوى التعليمي 

في اإلدارة العامة للمناطق األمنية %) ٥(ألفراد الدراسة وذلك عند مستوى معنوية 

لتزام ويستشف من هذه النتائج أن مستوى اال. واإلدارة العامة للتدريب والحراسات

التنظيمي لدى الضباط العاملين في إدارتي المناطق األمنية والتدريب والحراسات ال 

  .  يختلف باختالف المستوى التعليمي
  

  

  

  

  

  

  



  ١٨٠

  :سنوات الخدمة : ٤/٥/٢/٧
  

  )٤١(جدول 

 الختبار مدى وجود (One-Way ANOVA)نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد 

  سة حول االلتزام التنظيمي  بحسب سنوات الخدمةاختالف في اتجاهات أفراد الدرا
 اإلدارة العامة للتدريب والحراسات اإلدارة العامة للمناطق األمنية

سنوات الخدمة
Fقيمةالمتوسط

مستوى 

المعنوية
Fقيمة المتوسط

مستوى 

 المعنوية

 4.05 سنوات٥أقل من  - سنوات٥أقل من 

 3.65 سنوات١٠ إلى ٥من  3.53 سنوات١٠  إلى٥من 

 3.68 سنة٢٠ إلى ١١من  3.51 سنة٢٠ إلى ١١من 

 3.39 سنة٢٠أكثر من  3.59 سنة٢٠أكثر من 

 3.54المجموع

0.1160.891

 3.57المجموع

0.825 0.489 

  

نتائج تحليل التباين في اتجاه واحد لمتغير االلتزام ) ٤١(يوضح الجدول 

ويتضح من النتائج عدم وجود . الخدمة ألفراد الدراسةالتنظيمي بحسب سنوات 

اختالف ذو داللة إحصائية في مستوى االلتزام التنظيمي بحسب اختالف سنوات 

في اإلدارة العامة للمناطق %) ٥(الخدمة ألفراد الدراسة وذلك عند مستوى معنوية 

ج أن مستوى ويستشف من هذه النتائ. األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات

االلتزام التنظيمي لدى الضباط العاملين في إدارتي المناطق األمنية والتدريب 

  .  والحراسات ال يختلف باختالف سنوات الخدمة
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  :العالقة بين المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي : ٤/٦

المناخ التنظيمي كان السؤال الخامس للدراسة هو ما هي العالقة بين طبيعة 

، تم حساب معامل االرتباط الخطي سبيرمان بين أبعاد طبيعة المناخ لتزام التنظيميواال

  التنظيمي وااللتزام التنظيمي؟

المناخ التنظيمي وااللتزام ما هي العالقة بين طبيعة " لإلجابة على تساؤل الدراسة 

نظيمي ، تم حساب معامل االرتباط الخطي سبيرمان بين أبعاد طبيعة المناخ التالتنظيمي

  .وفيما يلي نتائج تحليل االرتباط لكل إدارة على حده. وااللتزام التنظيمي
  

  اإلدارة العامة للمناطق األمنية : ٤/٦/١

  )٤٢(جدول 

اإلدارة العامة  المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيميمعامالت االرتباط بين طبيعة 

  للمناطق األمنية
لتزام التنظيميمتغير اال  

 أبعاد طبيعة المناخ التنظيمي
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.016 0.308 أهداف المنظمة

 0.028 0.282 الهيكل التنظيمي

 0.000 0.583 اتخاذ القرارات

 0.031 0.276 قواعد وإجراءات العمل

 0.113 0.206 تقييم األداء

 0.000 0.623 جماعة العمل

 0.000 0.610 محتوى العمل

 0.060 0.240 بيئة العمل

 0.016 0.307 الترقية والمكافآت

 0.004 0.366 ضوابط المسائلة

 0.360 0.118- األجور

 0.000 0.533 تقدير العمل

 0.244 0.150 صراع الدور

 0.588 0.07- نمط االتصال

 0.052 0.246 التدريب

 0.002 0.426 متوسط متغير طبيعة المناخ التنظيمي



  ١٨٢

معامالت االرتباط بين محاور متغير طبيعة المناخ ) ٤٢(يوضح الجدول رقم 

ويتضح من . التنظيمي ومتغير االلتزام التنظيمي في اإلدارة العامة للمناطق األمنية

بين بعض %) ٥ (معنويةالجدول وجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى 

ها ليس لها عالقة محاور المناخ التنظيمي ومتغير االلتزام التنظيمي، كما أن البعض من

، وهي معامالت االرتباط بين محاور %)٥(ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى معنوية 

تقييم األداء، وبيئة العمل، واألجور، وصراع الدور، ونمط االتصال وكل من متغير 

، )٠,٢٤٦(وتراوحت قيم معامالت االرتباط الدالة إحصائياً ما بين . االلتزام التنظيمي

، معامل )٠,٦٢٣(رتباط بين محور التدريب ومتغير االلتزام التنظيمي، ومعامل اال

ويظهر من النتائج وجود عالقة . االرتباط بين محور األجور ومتغير االلتزام التنظيمي

دالة إحصائياً بين متغير طبيعة المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي وذلك عند مستوى 

 النتائج أن جميع معامالت االرتباط الدالة كما يتبين من%). ١(معنوية أقل من 

إحصائياً موجبة، مما يشير إلى وجود عالقة طردية بين محاور المناخ التنظيمي 

وتشير هذه النتائج إلى أن مستوى االلتزام التنظيمي عال لدى . وااللتزام التنظيمي

عة المناخ العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية الذين يرون أن مستوى طبي

أو بمعنى آخر أن أفراد الدراسة الذين لديهم االلتزام التنظيمي عال . التنظيمي مرتفع

ويستشف من ذلك . هم الذين يرون أن طبيعة المناخ التنظيمي في هذه اإلدارة مالئمة

  .أن تحسن المناخ التنظيمي يؤدي إلى زيادة الوالء وااللتزام التنظيمي
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  دارة العامة للتدريب والحراساتاإل : ٤/٦/٢

  )٤٣(جدول 

اإلدارة العامة  المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيميمعامالت االرتباط بين طبيعة 

  للتدريب والحراسات
 متغير االلتزام التنظيمي

 أبعاد طبيعة المناخ التنظيمي
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.000 0.689 أهداف المنظمة

 0.000 0.648 تنظيميالهيكل ال

 0.000 0.632 اتخاذ القرارات

 0.000 0.612 قواعد وإجراءات العمل

 0.000 0.576 تقييم األداء

 0.000 0.653 جماعة العمل

 0.000 0.580 محتوى العمل

 0.007 0.415 بيئة العمل

 0.000 0.776 الترقية والمكافآت

 0.000 0.759 ضوابط المسائلة

 0.019 0.366 األجور

 0.001 0.485 تقدير العمل

 0.047 0.313 صراع الدور

 0.003 0.458 نمط االتصال

 0.000 0.673 التدريب

 0.000 0.817 متوسط متغير طبيعة المناخ التنظيمي

  

معامالت االرتباط بين محاور متغير طبيعة المناخ ) ٤٣(يوضح الجدول رقم 

د الدراسة العاملين في اإلدارة العامة للتدريب التنظيمي ومتغير االلتزام التنظيمي ألفرا

وتوضح النتائج المستعرضة بالجدول وجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً . والحراسات

بين جميع محاور المناخ التنظيمي ومتغير االلتزام %) ٥(عند مستوى معنوية 

 محور ، معامل ارتباط)0.313(وتراوحت قيم معامالت االرتباط ما بين . التنظيمي

، معامل ارتباط محور الترقية )٠,٧٧٦(صراع الدور مع متغير االلتزام التنظيمي، و

كما يظهر من النتائج وجود عالقة قوية دالة . والمكافآت مع متغير االلتزام التنظيمي

إحصائياً بين متغير المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي وذلك عند مستوى معنوية أقل 
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ين من النتائج أن إشارات معامالت االرتباط موجبة، مما يشير إلى كما يتب%). ١(من 

وتشير هذه . وجود عالقة طردية بين محاور المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي

النتائج إلى أن مستوى االلتزام التنظيمي عال لدى العاملين في اإلدارة العامة للمناطق 

أو بمعنى آخر أن أفراد .  التنظيمي عالاألمنية الذين يرون أن مستوى طبيعة المناخ

الدراسة الذين لديهم االلتزام التنظيمي عال هم الذين أفادوا بأن طبيعة المناخ التنظيمي 

وتشير هذه النتائج أن تحسن المناخ . في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات مالئمة

  .التنظيمي يؤدي إلى زيادة الوالء وااللتزام التنظيمي
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   امســل اخلــالفص

  نتائج وتوصيات الدراسة

   

 .نتائج الدراسة ٥/١

  .توصيات الدراسة ٥/٢
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   والتوصيات النتائج

  

يتناول هذا الفصل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومن ثم التوصيات            

مـن  التي ترمي إلى تحسين طبيعة المناخ التنظيمي ومن ثم االلتزام التنظيمي في كل              

اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات بوزارة الداخليـة           

  :بمملكة البحرين وذلك على النحو التالي

  

  : نتائج الدراسة٥/١

طبيعة المناخ التنظيمي في كل من اإلدارة العامـة للمنـاطق واإلدارة              ٥/١/١

 : العامة للتدريب والحراسات
) ١٥(اخ التنظيمي تم تقسيم عبارات المتغيـر إلـى          ولتحديد طبيعة المن  

وفيما يلي ابرز النتائج التي تعكس طبيعة المناخ التنظيمي فـي           . محوراًً

  :اإلدارتين 

  

  : بالنسبة ألهداف المنظمة ٥/١/١/١

أوضحت النتائج أن ما يزيد عن نصف الضباط العاملين فـي           

تضع أهدافاً واضـحة    اإلدارة العامة للمناطق األمنية يرون أن إدارتهم        

 وقابلة للقياس، وأن هناك خططا واضحة قابلة للقياس والتطبيق، وأنـه          

، في حين يرى نحو نـصف       فهماً واضحاً ألهداف اإلدارة   يهم  يتوفر لد 

الضباط العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسـات تـوفر هـذه            

  .الجوانب في أهداف اإلدارة

  

  :ظيمي بالنسبة للهيكل التن ٥/١/١/٢

من نصف الضباط العاملين في اإلدارة     أكثر  النتائج أن   أظهرت  

الهيكـل التنظيمـي    بالعامة للمناطق األمنية يرون أن الجوانب المتعلقة        



 ١٨٥

 يرى نحو نصف الضباط العـاملين فـي اإلدارة العامـة            وكذلكجيدة،  

   .للتدريب والحراسات ذلك

  

   :التخاذ القراراتبالنسبة  ٥/١/١/٣

كل مـن   الضباط العاملين في    ئج أن حوالي نصف     أوضحت النتا 

اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتـدريب والحراسـات          

  .يرون أن الجوانب المتعلقة باتخاذ القرارات جيدة

  

  :قواعد وإجراءات العمل لبالنسبة ٥/١/١/٤

بينت النتائج أن حوالي نصف أفراد الدراسة العاملين في اإلدارة          

امة للمناطق األمنية يرون أن الجوانب المتعلقة بقواعد وإجـراءات          الع

العمل جيدة في حين يرى أقل من نصف أفراد الدراسـة فـي اإلدارة              

العامة للتدريب والحراسات أن الجوانب المتعلقة بقواعـد وإجـراءات          

  .العمل جيدة

  

 :تقييم األداءبالنسبة ل ٥/١/١/٥
اد الدراسة في كـل مـن       أظهرت النتائج أن أكثر من نصف أفر      

اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات غير         

راضيين عن نظام تقييم األداء، كما اتضح من النتـائج عـدم وجـود              

اختالف في اتجاهات أفراد الدراسة في اإلدارتين حول  نظـام تقيـيم             

  . األداء

  

  :بالنسبة لجماعة العمل ٥/١/١/٦

تائج أن معظم أفراد الدراسة في اإلدارة العامة للمناطق         بينت الن 

األمنية يرون أن الجوانب المتعلقة بجماعة العمل جيدة في حين يرى ما            

يزيد عن نصف أفراد الدراسة في اإلدارة العامة للتدريب والحراسـات           
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ويستشف من هذه النتـائج أن جماعـة        . أن جوانب جماعة العمل جيدة    

لعامة للمناطق األمنية أفـضل مـن اإلدارة العامـة          العمل في اإلدارة ا   

  . للتدريب والحراسات

  

  :بالنسبة لمحتوى العمل ٥/١/١/٧

من نصف الضباط العاملين في اإلدارة     أكثر  النتائج أن   أظهرت  

، المتعلقة بمحتوى العمل جيدة   العامة للمناطق األمنية يرون أن الجوانب       

اإلدارة العامـة للتـدريب     نحو نصف الضباط العاملين في       أيضا   يرىو

، مما يشير أن محتـوى العمـل فـي اإلدارة العامـة             والحراسات ذلك 

  .للمناطق األمنية أفضل من اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

  :بالنسبة لبيئة العمل ٥/١/١/٨

أوضحت النتائج أن حوالي نصف أفراد الدراسة في كل مـن           

ة العامة للتـدريب والحراسـات      اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدار    

كما تظهـر النتـائج أن      . يرون أن بيئة العمل في هاتين اإلدارتين جيدة       

مستوى بيئة العمل متوسط وأفضل نسبياً في اإلدارة العامـة للتـدريب            

  . والحراسات

  

  :بالنسبة للترقية والمكافآت ٥/١/١/٩

يظهر من النتائج أن حوالي نصف أفراد الدراسة فـي اإلدارة           

لعامة للمناطق األمنية راضين عـن الجوانـب المتعلقـة بالترقيـات            ا

والمكافآت في حين أفاد أقل من نصف أفراد الدراسة في اإلدارة العامة            

للتدريب والحراسات بأنهم راضين عن هذه الجوانب، مما يوضـح أن           

الجوانب المتعلقة بالترقيات والمكافآت أفضل في اإلدارة العامة للمناطق         

  . األمنية
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  :ضوابط المسائلةبالنسبة ل ٥/١/١/١٠

أظهرت النتائج أن حوالي نصف أفراد الدراسـة فـي اإلدارة           

العامة للمناطق األمنية راضين عن ضوابط المساءلة مقارنة بأقل مـن           

نصف الضباط في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات ممن عبروا عن          

  . رضاهم عن ضوابط المساءلة في اإلدارة

  

  :بالنسبة لألجور ٥/١/١/١١

أظهرت النتائج أن معظم أفراد الدراسة فـي كـل مـن اإلدارة             

العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتـدريب والحراسـات غيـر           

  . راضين عن الجوانب المتعلقة باألجور

  

  :تقدير العملبالنسبة ل ٥/١/١/١٢

ن أن معظم أفراد الدراسة في اإلدارتين يرون أ       أوضحت النتائج   

هناك اهتماماً وتقديراً من الرؤساء لهم  وبدرجة أكبر في اإلدارة العامة            

  . للمناطق األمنية

  

  :بالنسبة لصراع الدور ٥/١/١/١٣

 اإلدارة في الضباط العاملين أن أكثر من نصف     يظهر من النتائج    

العامة للتدريب والحراسات يرون أنهم ينفذون أشياءاً ترضي طرفاً وال          

خر مقابل حوالي نصف أفراد الدراسة فـي اإلدارة         ترضي الطرف اآل  

أن أقـل   كما أظهرت النتائج    . العامة للمناطق األمنية ممن يقومون بذلك     

 اإلدارة  أن يرون   األمنيةمن نصف الضباط في اإلدارة العامة للمناطق        

العليا تعتقد إن التعارض بين األقسام المتنافسة هي مسألة صحية مقابل           

ط في اإلدارة العامة للتدريب والحراسـات ممـن         أقل من نصف الضبا   

مستوى صراع في نسبة تقارب  وبشكل عام يتضح أن هناك   .يرون ذلك 

  . الدور في اإلدارتين
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  :بالنسبة لنمط االتصال ٥/١/١/١٤

بينت النتائج أن حوالي نصف أفراد الدراسة فـي كـل مـن             

والحراسـات  اإلدارة العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتـدريب         

  . يرون أن نمط االتصال السائد مالئم

  

  :بالنسبة للتدريب ٥/١/١/١٥

يتضح من النتائج أن نحو نصف الضباط العاملين فـي اإلدارة           

العامة للمناطق األمنية  واإلدارة العامة للتدريب والحراسة راضون عن          

  .التدريب

  

للمنـاطق واإلدارة    العامة   اإلدارةفي كل من    مستوى االلتزام التنظيمي      ٥/١/٢

  : العامة للتدريب والحراسات 

  

أظهرت النتائج أن أكثر من نصف أفراد الدراسة فـي اإلدارة           

العامة للمناطق األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات موافقـون         

 النتـائج أن    ه، ويتضح مـن هـذ      على جميع جوانب االلتزام التنظيمي    

  .رتين فوق المتوسطمستوى االلتزام التنظيمي في اإلدا
 
االختالفات في اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعـة المنـاخ التنظيمـي             ١/ ٥/١/٢

وااللتزام التنظيمي بين أفراد الدراسة العاملين فـي اإلدارة العامـة للمنـاطق             

   .األمنية والعاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات

  

 فيما يتعلـق  (Two-sample t-test)نشير نتائج اختبار الفرق بين متوسطين 

 إلى أنه يوجد فروق دالة إحصائياً في أربعة محـاور           طبيعة المناخ التنظيمي  بمحاور  

من محاور طبيعة المناخ التنظيمي بين اتجاهات العاملين في اإلدارة العامة للتـدريب             

ى والحراسات واإلدارة العامة للمناطق األمنية حول هذه المحاور وذلك عنـد مـستو            

جماعة العمل، محتوى العمل، ضوابط المساءلة، صراع الدور،        : ، وهي %)٥(معنوية  



 ١٨٩

 اإلدارة   ويتضح من النتائج أن أفراد الدراسة العـاملين فـي          .وطبيعة المناخ التنظيمي  

 اإلدارة العامة    يرون أن طبيعة المناخ التنظيمي أفضل من       العامة للتدريب والحراسات  

لك من قيم المتوسطات الحسابية لهذه المحـاور ولجميـع          للمناطق األمنية كما يظهر ذ    

 بصورة عامة أفضل في     يويتضح من هذه النتائج أن طبيعة المناخ التنظيم       . المحاور

اإلدارة العامة للتـدريب والحراسـات       من طبيعتها في     لمناطق األمنية اإلدارة العامة ل  

ائلة، وصـراع   وبشكل خاص في محاور جماعة العمل، محتوى العمل، ضوابط المس         

  .الدور

  

%) ٥(كما اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة             

في محاور طبيعة المناخ التنظيمي التالية بين اإلدارة العامة للتـدريب والحراسـات             

أهداف المنظمة، الهيكل التنظيمي، اتخاذ القـرارات،       : واإلدارة العامة للمناطق األمنية   

لعمل، تقييم األداء، بيئة العمل، الترقية والمكافآت، األجور، تقـدير          قواعد وإجراءات ا  

كما تشير هذه النتائج إلى أنه في معظـم عناصـر           . العمل، نمط االتصال، والتدريب   

  .طبيعة المناخ التنظيمي ال توجد فروق دالة إحصائياً في اإلدارتين المذكورتين

 فرق دال إحصائياً في مـستوى       وجوددم  أما فيما يتعلق بااللتزام فتشير النتائج إلى ع       

االلتزام التنظيمي لدى أفراد الدراسة العاملين في اإلدارة العامة للتدريب والحراسـات            

 %).٥(واإلدارة العامة للمناطق األمنية، وذلك عند مستوى معنوية 
  

ـ          ٢/ ٥/١/٢       وااللتـزام   يأثر المتغيرات الديموغرافية على طبيعـة المنـاخ التنظيم

 تنظيميال

 اتجاهات أفراد الدراسة حول طبيعـة       هل تختلف "لإلجابة على تساؤل الدراسة     

 الديموغرافيـة بعض المتغيـرات    باختالف  المناخ التنظيمي وااللتزام الطبيعي     

الرتبة العسكرية، الوظيفة، العمر، الدخل، الحالة االجتماعية، المستوى         (:التالية

راسة العاملين في اإلدارة العامة للمناطق      فراد الد أل) التعليمي، وسنوات الخدمة  

  األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات؟
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 One-Way Analysis of)أوضحت نتائج تحليل التباين في اتجاه واحـد    

Variance)وتحليل اختبار )t  ( للفرق بين متوسطين(Two-sample t-test)   أنـه 

ة حول طبيعة المناخ التنظيمـي بحـسب        ال يوجد اختالف في اتجاهات أفراد الدراس      

المتغيرات الديموغرافية المتمثلة في الرتبة العسكرية، الوظيفة، العمر، الدخل، الحالة          

االجتماعية، المستوى التعليمي، وسنوات الخدمة في كل من اإلدارة العامة للمنـاطق            

االلتزام التنظيمي  أما فيما يتعلق بمتغير      .األمنية واإلدارة العامة للتدريب والحراسات    

للفرق بين متوسطين أنه ال توجد اختالفات فـي         )t(فبينت نتائج تحليل التباين واختبار      

  .مستوى االلتزام باختالف هذه المتغيرات الديموغرافية

  

  :العالقة بين طبيعة المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي  ٣/ ٥/١/٢

ما هـي   " لى تساؤل الدراسة    لإلجابة ع لإلجابة على تساؤل الدراسة الرئيسي      

، تم حساب معامـل االرتبـاط       المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي   العالقة بين طبيعة    

  .بين أبعاد طبيعة المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي)spareman(الخطي سبيرمان 

حيث أوضحت النتائج في اإلدارة العامة للمناطق األمنية وجود عالقة ارتبـاط دالـة              

بين بعض محاور المنـاخ التنظيمـي ومتغيـر         %) ٥(ائياً عند مستوى معنوية     إحص

االلتزام التنظيمي، كما أن البعض منها ليس لها عالقة ارتباط دالـة إحـصائياً عنـد                

، وهي معامالت االرتباط بين محاور تقييم األداء، وبيئة العمل،          %)٥(مستوى معنوية   

كمـا  .  من متغير االلتزام التنظيمـي     واألجور، وصراع الدور، ونمط االتصال وكل     

أظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائياً بين متغير طبيعة المناخ التنظيمـي ككـل              

كما يتبين من النتائج أن     %). ١(وااللتزام التنظيمي وذلك عند مستوى معنوية أقل من         

رديـة   معامالت االرتباط الدالة إحصائياً موجبة، مما يشير إلى وجود عالقة ط           جميع

 أن  هذه النتـائج إلـى    يستشف من    و .بين محاور المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي     

مستوى االلتزام التنظيمي عال لدى العاملين في اإلدارة العامة للمناطق األمنية الـذين             

أفـراد الدراسـة     أو بمعنى آخر أن      .يرون أن مستوى طبيعة المناخ التنظيمي مرتفع      

لتنظيمي عال هم الذين يرون أن طبيعة المناخ التنظيمي في هذه           لديهم االلتزام ا  الذين  

  .اإلدارة مالئمة



 ١٩١

 وجود عالقة ارتباط    النتائجتوضح   ف أما في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات     

بين جميع محاور المناخ التنظيمـي      %) ٥(طردية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية       

ن النتائج وجود عالقة قوية دالة إحصائياً بـين         كما يظهر م  . ومتغير االلتزام التنظيمي  

%). ١(متغير المناخ التنظيمي وااللتزام التنظيمي وذلك عند مستوى معنوية أقل من            

 أن مستوى االلتزام التنظيمي عال لدى العـاملين فـي اإلدارة            وتشير هذه النتائج إلى   

 أو  .لتنظيمي عـال  العامة للتدريب والحراسات الذين يرون أن مستوى طبيعة المناخ ا         

لديهم االلتزام التنظيمي عال هم الذين أفادوا بـأن         الذين  أفراد الدراسة   بمعنى آخر أن    

 وتـشير هـذه     .طبيعة المناخ التنظيمي في اإلدارة العامة للتدريب والحراسات مالئمة        

   .النتائج أن تحسن المناخ التنظيمي يؤدي إلى زيادة الوالء وااللتزام التنظيمي

  

  .يات الدراسة توص٥/٢
يتقدم تحليل البيانات لعناصر متغيرات الدراسة ونتائجها       دراسة و على ضوء مؤشرات    

اإلدارة على تحديد واتخاذ اإلجـراءات     الباحث ببعض التوصيات التي يأمل أن تساعد        

  :الالزمة لتطوير وتنمية الخصائص اإليجابية للمناخ التنظيمي 

  

مي في كل من اإلدارة العامة للمنـاطق        بالنسبة لطبيعة المناخ التنظي     ٥/٢/١

 : واإلدارة العامة للتدريب والحراسات
  

  :بالنسبة ألهداف المنظمة  ٥/٢/١/١

غة األهـداف   ا وصـي  تحديد في   ضباطتنمية مستوى مشاركة ال   

مما يـؤدي إلـى تحفيـزهم       ومناقشتها والتأكد من وضوحها وفهمها      

 .والتحمس لها والحرص على تحقيقها
ألهداف بطريقـة واضـحة وقابلـة للقيـاس         ضرورة صياغة ا   )١(

 . والتطبيق
االلتزام بمنظومة تحقق الربط والتوافق بـين كـل هـدف يـتم           )٢(

اعتماده، والخطط والبرامج الالزمة لتحقيقها، ويتطلب ذلـك أن         
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تكون األهداف أحد أهم أسس قياس كفاءة وفعالية تحقيق الخطط          

 .والبرامج
  

 بالنسبة للهيكل التنظيمي ٥/٢/١/٢
مواضع التعقيد والتداخل أو الصراع والنـزاع بـين         يد  تحد )١(

 من وحدات تنظيميـة ومـستويات       التنظيميمكونات الهيكل   

إدارية ووضع الترتيبات الالزمة لتبسيطها وتحقيق التكامـل        

والترابط فيما بينها، على أن يكون الترابط بين هذه الوحدات          

ـ       فيوالمستويات   اس  تحقيق األهداف المشتركة هو معيار قي

 .التنظيمي الهيكل ومالءمة
بين كل فترة وأخـرى وتطـويره        التنظيمي الهيكل   مراجعة )٢(

 بيئة العمـل    في التي تحدث    والمستجدات   تالتغيراليواكب  

 تحقـق مرونـة     التيالداخلية والخارجية، وإدخال التعديالت     

  .الهيكل لالستجابة لهذه التغيرات والمستجدات

  

 تبالنسبة التخاذ القرارا ٥/٢/١/٣
ـ    ية تنم تشجيع روح المبادأة و    )١(  ضباط الرغبة والقدرة لـدى ال

 فـي إلبداء اآلراء والمقترحات والتعبير عن وجهة نظـرهم         

 .سياسات اإلدارة
 عملية  فيتوسيع وتعميق نطاق واجبات وصالحيات الضباط        )٢(

 بـالتوازن   الضباطاتخاذ القرارات بما يحقق اإلحساس لدى       

لقـرارات مـن جانـب      بين مسئوليتهم عن كفاءة وفعاليـة ا      

 اتخاذ هذه القرارات من جانـب       فيوسلطاتهم وصالحياتهم   

 .آخر
  

  



 ١٩٣

  بالنسبة لقواعد وإجراءات العمل ٥/٢/١/٤

تطوير اللوائح والقواعد الحالية وتنميـة مـستوى وضـوحها           )١(

ومرونتها دون اإلخالل بأهداف االنضباط وااللتزام والتأكد من        

ف واضـحة ومرنـة    بأن هذه اللوائح واألهـدا  الضباطإدراك  

 .وهادفة أكثر من كونها إجراءات روتينية جامدة
إعداد أدلة إجراءات عمل توضح الخطوات التفصيلية إلنجـاز          )٢(

 .األعمال التي تؤدى في كل إدارة من اإلدارات
   

  بالنسبة لتقييم األداء ٥/٢/١/٥

 في مراجعة وتطوير نظم     الضباطوضع آلية معلنة تؤكد دور       )١(

 .اءوأساليب تقييم األد
وضع نظام واضح معلن إلعالن نتائج تقييم األداء ومناقشتها            )٢(

مع الضباط بما يحقق التوازن بين خصوصية عمليـة التقيـيم           

 .وكذلك العالنية والشفافية في مناقشتها واالستفادة منها
 
 بالنسبة لجماعة العمل ٥/٢/١/٦

 .تشجيع العمل بروح الفريق لدى الضباط في اإلدارتين )١(
 الجماعييب وأدوات التحفيز بما يتوافق مع األداء        تطوير أسال  )٢(

والمساءلة والمحاسبة الجماعية ووضع أسس وضوابط لتقيـيم        

  . لتنمية الترابط داخل جماعات العملالجماعياألداء والسلوك 

  

  بالنسبة لمحتوى العمل ٥/٢/١/٧

تحديد ومعالجة الفجوة بين تخصصات وخبرات الضباط مـن          )١(

 عن  اجبات الوظائف من جانب آخر     وو ومتطلبات مهام جانب  

، بما يحقق التوافق بين االشتراطات الالزمـة        طريق التدريب 

 . وتخصصات الضباطللوظائف وخبرات



 ١٩٤

توفير فرص العمل التي تخلق روح اإلبـداع لـدى الـضباط             )٢(

 .والبعد عن األعمال الروتينية التي تقتل اإلبداع
  

  بالنسبة لبيئة العمل ٥/٢/١/٨

دية المناسبة من إضاءة وتهوية وأثاث مكتبـي        توفير البيئة الما   )١(

 .بشكل يساعد الضباط على االنجاز والرغبة في العمل
توفير التجهيزات والتقنيات المكتبية التي تسهل سـير العمـل           )٢(

  .   وترفع مستوى األداء
 
  بالنسبة للترقية والمكافآت ٥/٢/١/٩

 رأى الضباط والتعـرف علـى مقترحـاتهم بـشأن           استطالع )١(

وعدالة سياسات الترقية ونظـم التحفيـز وتحديـد         موضوعية  

 .مجاالت تطويرها وإتاحة الفرص أمام الضباط لتنفيذها
إعداد الدراسات المقارنة بين المزايا المالية والعينية والمعنوية         )٢(

  يحصل عليها الضباط حالياً وما تقدمه المنظمات األخرى        التي

مة لتنمية ما   ، ووضع الترتيبات الالز   المشابهة داخليا وخارجيا  

 .تقدمه المنظمة من مزايا بالمقارنة بالمنظمات األخرى
 يحصل عليها الـضباط     التي الدورية ألنواع المزايا     المراجعة )٣(

وتطويرها بما يضمن توافقها مع المستجدات والتغيرات التـى         

 .تحدث في بيئة العمل داخل وخارج المنظمة
  

  بالنسبة لضوابط المساءلة ٥/٢/١/١٠

 وأدوات المساءلة عن األداء والمحاسبة عنـد        مراجعة أسس  )١(

النتائج وتطويرهـا لتنميـة إدراك الـضباط بموضـوعيتها          

 .وعدالتها
  

  



 ١٩٥

  بالنسبة لألجور ٥/٢/١/١١

 . بما يتناسب مع مستوى المعيشة تحسين سلم الرواتب  )١(
  

  بالنسبة لتقدير العمل ٥/٢/١/١٢

ـ   )١( وافز إشعار الضباط بأهمية األعمال التي يؤدونها وتقديم الح

 .سواء المعنوية أو المادية 
تكليفهم باألعمال التي تبعث فيهم روح التحدي وتبعد عـنهم           )٢(

  .الملل والرتابة

  

  بالنسبة لصراع الدور ٥/٢/١/١٣

تحديد مجاالت التعارض والنـزاع أو الـصراع بـين مهـام             )١(

الوظائف وبين أدوار الضباط ووضـع متطلبـات معالجتهـا          

 .فيذهاوتحفيز الضباط للمشاركة في تن
تطبييق مبدأ وحدة األمر حتى ال يشعر الضباط بالتعارض في           )٢(

 .تنفيذ القرارات الصادرة لهم
  

  بالنسبة لنمط االتصال  ٥/٢/١/١٤

تنمية أساليب االتصال بين الوحدات التنظيميـة والمـستويات          )١(

اإلدارية، وكذلك بين الضباط للحـصول علـى المعلومـات          

والشفافية التـى تـؤثر     الخاصة بالوظيفة، بما يدعم الوضوح      

 .إيجابياً على االلتزام التنظيمى لدى الضباط
وضع آلية تحقق التواصل المـستمر بـين اإلدارة والـضباط            )٢(

احتياجاتهم بما ينمى قنـاعتهم بحـرص اإلدارة        للتعرف على   

 .على مصالح الضباط وأهدافهم
تطوير أساليب وأدوات االتصال بما يوفر خـصائص الدقـة           )٣(

لجوانب غير الرسمية في عمليـة االتـصال        والسرعة وينمى ا  



 ١٩٦

وبما يدعم مفاهيم االتصال المشتركة الواضحة بين الـضباط         

 .واإلدارة
 
  بالنسبة للتدريب ٥/٢/١/١٥

وضع آلية واضحة معلنة لتحديد االحتياجات التدريبية، على أن     )١(

تعتمد أساساً على رغبة وحـرص الـضباط للتعـرف علـى            

 وإبداء الرغبة الحقيقية لاللتحاق     احتياجاتهم التدريبية وتحديدها  

 .بالبرامج والدورات التدريبية
تحديد واضح ألدوار اإلدارة ومسئولياتها عن إيجـاد فـرص           )٢(

تدريب حقيقية مستمرة أمام الضباط تنمى مهاراتهم وقـدراتهم         

 . الوظائف األعلىإلى تؤهلهم للترقى التي
تخطيط عملية التدريب من خالل منظومة متكاملـة تـضمن           )٣(

لتنوع والتكامل بين مجاالت التدريب بمـا ينمـى المهـارات          ا

والقدرات المتنوعة لدى الضباط وتوفر أمامهم فرص اكتساب        

 . تتوافق مع متطلبات العملالتيالمهارات الجديدة 
وضع أسس وضوابط واضحة ومعلنة تحقـق التـرابط بـين            )٤(

اكتساب وتنمية المهارات وشغل الوظائف وبما يضمن وضـع         

ناسب في المكان المناسب وفق أسـس موضـوعية         الرجل الم 

 .واضحة معلنة
  
 
في كل من اإلدارة العامـة للمنـاطق        مستوى االلتزام التنظيمي    بالنسبة ل   ٥/٢/٢

  : واإلدارة العامة للتدريب والحراسات 

العمل على رفع مستوى االستعداد لدى مفردات الدراسة لبذل جهـد             ٥/٢/٢/١

 . العليا بما يساهم في تحقيق األهدافأكثر مما هو متوقع من اإلدارة
 مهمة بغـرض البقـاء      بأيتنمية مستوى الرغبة واالستعداد للقيام        ٥/٢/٢/٢

 .واالستمرار في العمل باإلدارة الحالية



 ١٩٧

 الضباط للمنظمة و لـإلدارة      اللتزام التنظيمي لدى  تنمية مستوى ا      ٥/٢/٢/٣

 .التي يمارسهاوالوظيفة 
 
المستوى المرتفع من االستعداد لدى الضباط للمحافظة       االستفادة من       ٥/٢/٢/٤

على سمعة ومستقبل اإلدارة، والعمل على توجيه ذلك لخدمة أهداف          

 .المنظمة
  

  



 ٢٠٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمـــــــة املالحــــــــق
  
  
  

  االستبانة في صورتها النهائية -
  قائمة بأسماء المحكمين -
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 ٢٠٧

  العربية للعلوم األمنيةنايف جامعة
   الدراسات العلياكلية        

   العلوم اإلدارية  قسم          
  . الماجستير في العلوم اإلدارية برنامج  
  

  المحترم               /                                  األستاذسعادة  

  

   وبركاته ، وبعداله عليكم ورحمة السالم  

  

لتزام المنـاخ التنظيمـي وعالقتـه بـاال       "بعنواندراسة   بإجراء   أقوم سعادتكم أنني    أفيد  

دراسة مسحية مقارنة على الضباط العاملين باإلدارة العامة للتـدريب والحراسـات             :التنظيمي

 وذلك اسـتكماالً للحـصول      واإلدارة العامة للمناطق األمنية بوزارة الداخلية فى مملكة البحرين        

   . نايف العربية للعلوم األمنيةبجامعةعلى درجة الماجستير في العلوم اإلدارية 

  

التكـرم   مـنكم    آمـل يث أن نجاح مهمة الباحث مرتبطة بمدى تعاونكم معه فـإنني            وح  

  وموضـوعية  واإلجابة عليها بكل دقـة    محاور االستبانة    كل عبارة من عبارات      علىباإلطالع  

 ألغـراض  جميع إجاباتك ستكون موضع العناية واالهتمام السرية ولـن تـستخدم إال        بانعلماً  

  .   البحث العلمي

  .كم ومقدرين جهودكم شاكرين ل  

  .وتقبلوا خالص تحياتي  

  ثـــــالباح

  

  الد الوزانـــخ

  



 ٢٠٨

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين مدى : لمحور األول طبيعة المناخ التنظيمي ا

أمام )  √  ( طبيعة المناخ التنظيمي والمرجو تحديد درجة موافقتك عليها وذلك بوضع عالمة

  .يارك العبارة التي تناسب إخت
  

 العبارة الرقم
موافق 

 جداً
 محايدموافق

غير 

 موافق
غير موافق 

 مطلقاً
 تضع اإلدارة العليا أهداف واضحة  .١

  األهداف التي تضعها اإلدارة العليا قابلة للقياس والتطبيق  .٢

  يوجد لدى اإلدارة العليا خططاً محددة لتحقيق هذه األهداف  .٣

٤.  
ماً واضـحاً ألهـداف اإلدارة ممـا        يتوفر لدى الضباط فه   

  يساعدهم في إنجاز تلك األهداف

٥.  
هيكل اإلدارة العامة واإلدارات التابعة لها متكامل ومناسب        

  لتحقيق األهداف

٦.  
هناك توافق واضح بين اإلدارة العامة واإلدارات واألقسام        

  التابعة لها 

   والسهولةيمتاز الهيكل التنظيمي لإلدارة بالبساطة  .٧

٨.  
يتصف الهيكل التظيمي لإلدارة بالمرونه أي قابل للتعـديل         

  لمواجهة المتغيرات

٩.  
المدير يسمح في أوقات كثيرة بمشاركة المرؤؤسـين فـي      

  إتخاذ القرارات

١٠.  
يشجع المدير الضباط على التعبير عن أفكارهم وآرائهـم         

 حتى إن خالفت آراء وأفكار اإلدارة 

١١.  
ال تتاح لي فرصة المشاركة في وضع الخطـط الخاصـة           

  باإلدارة التي أعمل بها

  خطوط السلطة واضحه للرؤساء والمرؤسين  .١٢

   له ةوضفتتناسب مسؤولية كل ضابط مع مقدار السلطة الم  .١٣

١٤.  
المدير يتخذ جميع القرارات بنفسه ويعلنها على المرؤسين        

  وال يسمح بمناقشتها 

  أي قرار أتخذه يجب أن يحظى بموافقة الرئيس  .١٥

  المخاطرةعمليه صنع القرار تنطوي على شي من   .١٦

  ال يعرف صاحب الصالحية النهائية في إتخاذ القرارات  .١٧

  يوجد دليل مكتوب لقواعد وإجراءات العمل باإلدارة   .١٨



 ٢٠٩

 العبارة الرقم
موافق 

 جداً
 محايدموافق

غير 

 موافق
غير موافق 

 مطلقاً

١٩.  
يوجد وصف وظيفي مكتوب لواجبات ومسؤليات العمـل        

   أقوم به الذي

٢٠.  
إلدارة اتتميز اللوائح واألنظمة والقواعد المعمول بها فـي         

  بعدم التعارض

٢١.  
مول بها بدرجة من    عتتصف اللوائح واألظمة والقواعد الم    

  لوضوح االمرونه و

 ينية ومعوقة لتنفيذ األهدافتروالإجراءات العمل   .٢٢

٢٣.  
رتنا متروكه للضابط   الطريقة التي تنجز بها األعمال في إدا      

  الذي يكلف بأداء العمل

٢٤.  
 تعتمد اإلدارة على الرقابه لذاتية

  )فسه بنفسه نالموظف يراقب  ( 

٢٥.  
يشعر العاملون بأنهم تحت مراقبه دائمة للتأكد مـن أنهـم           

  لقواعد األنظمةايعملون وفق 

  ألداء الوظيفي لكل ضابطاتحتفظ اإلدارة بسجل خطي عن   .٢٦

  نظام تقييم األاء المعمول به يتصف بالعدل  .٢٧

  تقوم اإلدارة بإعالم الضباط عن نتائج تقييم أدائهم  .٢٨

٢٩.  
يشعر كل ضابط باإلدارة بدرجة عاليـه مـن اإلرتبـاط           

  بجماعة العمل 

  يسود الود واإلحترام بيننا في العمل  .٣٠

  ء العملهناك تقارب في الثقافة واإلتجاهات بين زمال  .٣١

  وظيفتي الحالية توفر لي الفرصة إلكتساب مهارات جديده  .٣٢

  هناك توافق تام بين متطلبات العمل وقدراتي  .٣٣

٣٤.  
تخصصات وخبرات الضابط مع طبيعـة المهـام        تناسب  

  وواجبات وظئفهم

٣٥.  
 دية مرضية اظروف العمل الم

 ) المكاتب ، التهوية ، اإلضاءة ( 

  يففتي توفر لي اإلستقرار واألمن الوظيوظي  .٣٦

   الترقية المتبعةةأشعر بعدالة سياسي  .٣٧

  أشعر بعدالة سياسية المكافآت والحوافز المتبعة  .٣٨

 المكافـآت لتحفيـز     إسـتخدام إلدارة تعمد علـى     اسياسة    .٣٩



 ٢١٠

 العبارة الرقم
موافق 

 جداً
 محايدموافق

غير 

 موافق
غير موافق 

 مطلقاً
  موظفيها

  ضوابط المساءلة والعقاب موضوعية  .٤٠

  الضباط بعدلتعالج شكوي   .٤١

  األجور المخصصة لظيفتي تغطي متطلبات المعيشة  .٤٢

٤٣.  
األجور والعالوات قليلة قياسـياً بالمؤسـسات الخاصـة         

  إلدارية والمهنية عادلةاالعالوات 

  أتمتع في إدارتي بإهتمام وتقدير رؤسائي  .٤٤

  التقنية التي توفرها اإلدارة مالئمة لنوعية العمل  .٤٥

  أنفذ أشياء ترضي طرفاً وال ترضي الطرف اآلخر  .٤٦

٤٧.  
تعتقد اإلدارة العليا إن التعارض بين األقسام المتنافسه هي         

  مسألة صحية

٤٨.  
تسمح وسائال اإلتصال في اإلدارة أن يحصل الفرد علـى          

  المعلومات الضرورية للعمل في الوقت المناسب

٤٩.  
  تـستخدمها اإلدارة     النشرات والخطابات والتقارير التـي    

 ة المطلوبةلنقل المعلومات تتم بالسرعة والدق

٥٠.  
نمط اإلتصال الهابط والصاعد باإلدارة يغلب عليه الـنمط         

  الرسمي

  مفاهيم اإلتصال مفقودة بين الرؤساء والمرؤوسين  .٥١

٥٢.  
تحرص اإلدارة على التعرف على إحتياجـات الـضباط         

  ائهم حسين مستوى أدتالتدريبية ل

٥٣.  
ـ         باط ضتحرص اإلدارة على التعرف على إحتياجـات ال

  التدريبية لتحسين مستوى أدائهم

٥٤.  
تعقد دورات تدريبية مختلفه لمساعدة الضباط على إكتساب        

  مهارات جديدة تفيدهم في عملهم 

  .مكان المناسباليعين الرجل المناسب في   .٥٥
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢١١

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تبين مدى :  التنظيمي مااللتزاالمحور الثاني 

أمام العبارة التي )  √ ( التنظيمي والمرجو تحديد درجة موافقتك عليها بوضع عالمة االلتزام

  . اختياركتناسب 
 

 العبارة الرقم
موافق 

 جداً
 محايدموافق

غير 

 موافق
غير موافق 

 مطلقاً

١.   
ـ         ادة ، مـن أجـل      أبذل جهد أكثر مما هو متوقع مني ع

 مساعدة إدارتي على تحقيق األهداف

٢.   
أنا مستعد للقيام بأي مهمة من أجل اإلستمرار في العمـل           

  بهذه اإلدارة

  أشعر أن أهدافي تتطابق مع أهداف اإلدارة التي أعمل بها   .٣

٤.   
أشعر بالفخر وإلعتزاز عندما أخبر اآلخرين بأنني أعمل        

  ةفي هذه اإلدارة األمني

٥.   
اإلدارة التي أعمل بها حالياً تشجعني على إظهار أقـصى          

  مالدي فيما يختص باألداء الوظيفي

٦.   
أي تغيير في ظروفي الحالية مهما كان بسيطاً قد يـؤدي           

  ي هذه اإلدارة فبي إلى ترك العمل 

٧.   
أتفق مع سياسات اإلدارة إتجاه الموضوعات الهامة والتي        

  ترتبط بموظفيها

   التي أعمل فيهااإلدارةفي الحقيقة تهمني سمعة ومستقبل    .٨

٩.   
بالنسبة لي فإن هذه اإلدارةهي األفضل من بـين جميـع           

  إلدارات األمنية التي يمكن أن أعمل فيها

 د أرتكبت خطًأ كبيراً حينما قررت العمل بهذه اإلدارة قل   .١٠

١١.   
 المسؤلية والعمل   أنتهز الفرصة لو أتيحت لي للتهرب من      

  دون أن يالحظ أحد

١٢.   
إذا عرض على عمل في مكان آخر بأجر أعلـى أقـرر            

  فوراً ترك العمل

  أشعر أن الوقت يمر سريعاً في العمل   .١٣

١٤.   
توفر لي اإلدارة من المزايا ما ال تـوفره غيرهـا مـن             

  اإلدارات

  أشعر بإرتباط قوي بهذه اإلدارة   .١٥
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 العبارة الرقم
موافق 

 جداً
 محايدموافق

غير 

 موافق
غير موافق 

 مطلقاً

١٦.   
ر بسعادة غامرة إذا ما قـضيت بقيـة حيـاتي           سوف أشع 

  الوظيفية في اإلدارة التي أعمل بها حالياً

١٧.   
عملي في هذه اإلدارة يعتبر أفضل فرصة عمل عرضت         

  علي

١٨.   
أعتقد أنه من السهل أن أرتبط بإدارة أخرى تماماً كما أنا           

  مرتبط بإدارتي

  ملأن بقائي في عملي الحالي يعكس حاجتي للع   .١٩
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  أسماء المحكمين  

  
  الجامعة  المحكمين    العدد
  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  إبراهيم عبداهللا الماحي  أستاذ دكتور  ١

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  امر خضير الكبيسيع  أستاذ دكتور  ٢

    المملكة العربية السعودية-معهد اإلدارة بالرياض   عامر عبداهللا الصعيدي  دكتور  ٣

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  عبدالحفيظ المقدم  أستاذ دكتور  ٤

  لبحرين  مملكة ا-مستشار بوزارة الداخلية   عبدالرازق إبراهيم  دكتور  ٥

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  عبدالشافي محمد أبوالفضل  الدكتور   ٦

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  عبدالقادر الشيخلي  أستاذ دكتور  ٧

    المملكة العربية السعودية-معهد اإلدارة بالرياض   محمد البيشي  دكتور  ٨

  العربية للعلوم األمنيةجامعة نايف   محمد سيد حمزاوي  أستاذ دكتور  ٩

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  محمد فتحي محمود  أستاذ دكتور  ١٠

    المملكة العربية السعودية-معهد اإلدارة بالرياض   منصور المعشوق  دكتور  ١١
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  عـــــــــالمراج
  

، الـدار  التنظيم اإلداري في التنظيمات المعاصرة ،م٢٠٠٣أبو بكر، مصطفى محمود،    )١(

 .الجامعية، اإلسكندرية

  .،الدار الجامعية، االسكندرية المدير المعاصر ،م٢٠٠٣ ،أبو بكر، مصطفى محمود )٢(

،  ، الدار الجامعيةاإلستراتيجية واإلدارة اإلستراتيجيلتفكير ا"أبو بكر، مصطفى محمود  )٣(

 .اإلسكندرية

 .اإلسكندرية الدار الجامعية ،اإلدارة العامةم، ٢٠٠٥أبو بكر، مصطفى محمود،  )٤(

 والمنـاخ   القيـادي أثر التفاعل بين أنماط السلوك       م،١٩٩٥أحمد، سوسن عبد الفتاح،      )٥(

 مصر، رسالة   فيقية على البنوك التجارية      دراسة تطبي  :الوظيفي على الرضا    التنظيمي

 .دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس

مطابع  : اإلسكندرية ،مبادئ اإلحصاء الوصـفي ). م٢٠٠٢. (امتثال، حسن، وآخرون  )٦(

 .الدار الجامعية
 التنظيمي ببيئة العمـل الداخليـة      عالقة االلتزام  ،م٢٠٠٢ عبد اهللا،  محمد بن  ،الثمالى   )٧(

 .العربية للعلوم األمنية جامعة نايف –الة ماجستير رس

دار :  عمـان ،سلوك األفراد فى المنظمـات  : التنظيمي السلوك ،م١٩٩٧حريم، حسن،   )٨(

 .زهران للنشر

التنظيمي وعالقتـه بمـستويات المهـارات        المناخ ،م٢٠٠٢ الحريول، زيد بن حمد،    )٩(

 . رسالة ماجستير، جامعة نايف،التفاوضية فى إدارة األزمة

عوامل أساسية لنجاح إدارة الشرطة فى تحقيـق        " ،م٢٠٠٣ ،خضور، صالح محمد   )١٠(

 .، الشارقة١، ع١٢، جمجلة الفكر الشرطى ،"أهدافها



 ٢٠٠

، دراسـة  "التنظيمي وفاعلية المنظمة االلتزام" ،م١٩٩٦خضير، نعمة عباس وآخرون،   )١١(

، جامعات العربية مجلة اتحاد ال  ،    جامعة بغداد  في الكليات العلمية واإلنسانية     فيمقارنة  

 .٣١العدد 

، دار الفكـر    العولمة ومشكلة إدارة المـوارد البـشرية      م،  ٢٠٠١خطاب، عايدة سيد،     )١٢(

 .العربي القاهرة

 بالتطبيق أثر الرضا الوظيفي على االنتماء التنظيميم، ١٩٩٩الخييلي، خميس مغير،     )١٣(

 .على الدوائر المحلية إلمارة أبوظبي، جامعة عين شمس القاهرة

 ،الشاملة اتجاهات العاملين نحو تطبيق إدارة الجودة     م،  ٢٠٠١ جاسم فيحان،    الدوسري، )١٤(

 .، عمانرسالة ماجستير، الجامعة األردنية

  وااللتـزام المهنـي العالقة بين االلتـزام  " ،م٢٠٠٢الرجبى، محمد تيسير عبد الحكيم،    )١٥(

العربية المجلة   اإلدارات،   في دراسة مطبقة على مدققين الحسابات       ،"التنظيمي والصراع 

 .٤٢ يناير، ص١ عدد ١١ مجلد للعلوم اإلدارية،

المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي، رسالة ماجستير         ،م٢٠٠٤،السكران، ناصر  )١٦(

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ،

، الطبعة األولـى،     النظريات –التنظيمي المفاهيم    السلوك ،هـ١٤١٥السواط، الطجم،    )١٧(

 ابغ للنشر والتوزيع،دار النو

دراسة تحليلية لمجموعة   : مفهوم المناخ التنظيمى  " ،١٩٨١ الشال، نبيلة عباس كامل،    )١٨(

 .، العدد الثالثالمجلة العلمية لتجارة األزهر ،"دراسات تجريبية

، سيكولوجية التميز اإلدارى والتحديات المعاصرة     ،م٢٠٠٣،  التوابشاهين، محمد عبد     )١٩(

 .القاهرة.علوم اإلداريةمعهد السادات لل.الشرقية
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أثر العوامل البيئية الداخليـة علـى دوافـع          ،١٩٩٧الشريف، إجالل محمود حسين،      )٢٠(

 رسـالة   ،دراسة تطبيقية على البنـوك التجاريـة المـصرية        : العاملين وأدائهم للعمل  

 .دكتوراه ، كلية التجارة، جامعة أسيوط

مل للموظف العـام لـدى      المناخ الوظيفي ودوافع الع   "  ،هـ١٤٢٣ ،الصرايرة، أكثم    )٢١(

 .، مسقط)٩٠(، العدد مجلة اإلداري ،"الدوائر الحكومية في محافظة جرش

المناخ التنظيمي وأثره علـى أداء العـاملين فـي           ،م٢٠٠٢ ،الصغير، فهد بن عثمان    )٢٢(

 . رسالة ماجستير ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياضاألجهزة األمنية،

التنظيمـي وعالقتـه باإلبـداع       المناخهـ،    ١٤٢١ الح أحمد، الصيدالنى، خالد بن ص    )٢٣(

 . للعلوم العربية، الرياضمنطقه المدينة المنورة، جامعة نايف اإلداري فى اتخاذ القرار،

 . ، حورس للنشر والتوزيع، األسكندريةالسلوك التنظيمي، م ٢٠٠٥محمد ، الصيرفي  )٢٤(

المفـاهيم، النظريـات،    : نظيميالسلوك الت  ،م٢٠٠٠ ،الطجم، عبد اهللا والسواط، طلق     )٢٥(

 .، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة)٣ط(،التطبيقات

االلتزام التنظيمي والعوامل المرتبطـة بـه        ـ،ه١٤٢٠ العبادي، أحمد بن حميد محمد،     )٢٦(

، رسالة ماجـستير ، جامعـة أم        لدى مديري مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة جدة       

  . مكة المكرمةالقرى ،

، الـدار الجامعيـة     مبـادئ الـسلوك التنظيمـي     م،  ٢٠٠٥ صالح الدين،    عبد الباقي،  )٢٧(

 .اإلسكندرية

المناخ المؤسسي وتأثيره على الرضا الوظيفي فـي        م،  ١٩٨٧عبد القادر، هاله أحمد،      )٢٨(

المملكـة األردنيـة    عمـان ،  ،  الجامعة األردنية ، رسالة ماجستير    قطاع المراقبة الجوية  

 .الهاشمية
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إدارة األفـراد والعالقـات     م،  ١٩٩٣عبد الوهاب، علي محمد وخطاب، عيدة الـسيد،          )٢٩(

  . القاهرة،مكتبة عين شمس ،اإلنسانية

: البحـث العلمـي   ). م٢٠٠١(عبيدات، ذوقان وعدس، عبد الرحمن وعبد الحق، كايد           )٣٠(

 .عمان ، دار الفكر .مفهومة وأدواته وأساليبه

ء التنظيمي والعوامل الشخـصية علـى األداء        أثر الوال " ،م١٩٩٣العتيبى، آدم غازى،     )٣١(

 لدى األداء الوظيفى لدى العمالة الكويتية والعمالة العربية الوافدة فى القطاع            الوظيفي

) ١( جامعة الكويت، المجلد     المجلة العربية للعلوم اإلدارية    ،"الحكومى فى دولة الكويت   

 ).١(العدد 

 شـركة   ، "في العلوم الـسلوكية   المدخل إلى البحث    )."م١٩٩٥(العساف، حمد صالح   )٣٢(

 .، الرياضالعبيكان للطباعة والنشر
، )٦ط(،  دراسة تحليلية للوظائف والقرارات اإلداريـة     : اإلدارة ،م٢٠٠٠ ،عالقة، مدنى  )٣٣(

 .مكتبة دار النشر والتوزيع، جدة

مدي تطبيق إدارة الجـودة الـشاملة فـي         ). "م٢٠٠٢. (العمر ، بدران بن عبد الرحمن      )٣٤(

اإلدارة  مجلـة ،  "الرياض من وجهة نظر ممارسي مهنة التمـريض         مستشفيات مدينة   

 معهد اإلدارة العامة ،الرياض. ، العدد الثاني العامة

، جوانب من تاريخ الشرطة فـي البحـرين       هـ،  ١٤٢١الغانم، عبد اهللا خليفة عبد اهللا،        )٣٥(

  .الطبعة األولى، مطبعة وزارة شؤون مجلس الوزراء واإلعالم، مملكة البحرين

، المعهد القومى للتنمية    التنظيمي والفعالية التنظيمية   المناخ،  ١٩٨٠، م ى، إبراهيم الغمر )٣٦(

 .، القاهرةاإلدارية

توصيف المناخ التنظيمي لشركات قطاع التـشييد       م،  ١٩٩٣الغمري، جهان ابراهيم،     )٣٧(

 بورسعيد.جامعة السويسقناة ، رسالة ماجستير العام المصري بهدف التطوير
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عالقة االلتزام التنظيمي بعالقات العمـل مـا بـين          م،  ١٩٩٧الفضلي، فضل صباح،     )٣٨(

 ، اإلدارة العامة، العدد األولالرئيس وتابعية المتغيرات الديموغرافية

التنظيمي والصفات الشخصية  العالقة بين الوالء " ،م١٩٨٧ القطان، عبد الرحيم على،    )٣٩(

ربيـة والعمالـة    دراسة مقارنة بين العمالة األسيوية والعمالـة الع       : "الوظيفيواألداء  

، الثاني عشر، العدد    الحادي، المجلد    العربية لإلدارة  المجلةالسعودية والعمالة الغربية،    

 .ربيع،

العالقات اإلنسانية وتأثيرها على أداء العاملين        ـ،ه١٤١٧،  القناص، إبراهيم محمد   )٤٠(

  .شورة،  رسالة ماجستير غير مناألمنية جامعة نايف العربية للعلوم باألجهزة األمنية،

التنظـيم  : التطوير التنظيمي وقضايا معاصرة     ،م١٩٩٨،  الكبيسي، عامر بن خضير     )٤١(

، الدوحـة مطـابع دار الـشرق، ط         ٤  ج  ،اإلداري الحكومي بين التقليد والمعاصرة    

 .األولى

الرضا عن المناخ التنظيمي لدى األفراد العـاملين فـي          " ،م١٩٩٤اللوزي، موسى،    )٤٢(

، الجامعـة   دراسات العلـوم اإلنـسانية    :  عمان ،"دنمستشفيات القطاع العام في األر    

 .، العدد السادس)أ(األردنية، المجلد الحادي والعشرون 

: العالقة بين المناخالتنظيمي وكفاءة أداء العاملين      م،١٩٨٦متولى، ماجدة محمد أحمد،      )٤٣(

ة دراسة تطبيقية ببنوك القطاع العام التجارية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجار           

 .وإدارة األعمال، جامعة حلوان

  مجلـة    المناخ التنظيمي في الفكر اإلداري     ،١٩٩٦م) يونيو (، ثامر محمد    ه،محارم )٤٤(

 .٦٥اإلداري، العدد 

 . مكتبة عين شمس، القاهرة،إدارة الموارد البشرية ،م٢٠٠٠مصطفى، أحمد سيد  )٤٥(
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دار الـدعوة،   ، مجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، طباعـة          المعجم الوسيط  )٤٦(

 . تركيا–استانبول 

أثر تفاعل المتغيرات التنظيمية والفردية     ،  م٢٠٠١النعساني، عبد المحسن عبد السالم،       )٤٧(

 بـالتطبيق علـى المستـشفيات الجامعيـة         مع الرضا الوظيفي على االلتزام التنظيمي     

 .بالقاهرة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس القاهرة

التنظيمي مؤشـر لفعاليـة      المناخ،  ١٩٨٦الحمزاوى،  النمر، سعود محمد، محمد سيد       )٤٨(

 مركز البحوث، كليـة العلـوم       ،إدارة المؤسسات العامة فى المملكة العربية السعودية      

 .اإلدارية، الرياض

تحليل العالقة بين العدالة الداخلية والخارجية      م،  ١٩٩٩يوسف، درويش عبد الرحمن،      )٤٩(
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