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افر الصحة التنظيمية   درجة تو
 من وجهة نظر العامليـن فـي البلديات الفلسطينية: 

دراسة ميدانية )بلدية البيـرة(

د. عودة هللا بدوي مشارقه

أستاذ إدارة األعمال املساعد

د. محمد عبد اشتيوي

أستاذ إدارة األعمال املشارك
 جامعة القدس املفتوحة

دولة فلسطيـن

امللخص 

هدفت الدراسة إلـــى التعرف علـــى درجة توافر الصحـــة التنظيمية من وجهة نظر العامليـــن فـــي بلدية البيـــرة، وحاولت 
اإلجابة عن الســؤال الرئيس: ما درجة توافر الصحة التنظيمية من وجهة نظر العامليـــن فـــي البلديات الفلســطينية؟ (حيث 
اعتمدت الدراسة علـــى املنهج الوصفـــي التحليلـــي. وقد تمثل مجتمع الدراسة فـــي العامليـــن فـــي البلديات الفلسطينية، حيث 
تــم اختيــار عينــة بطريقــة عشــوائية بســيطة بلــغ عددهــا (78) موظًفــا مــن موظفـــي بلديــة البيـــرة، والذيـــن بلــغ عددهــم اإلجمالـــي 
مئــة موظــف واثنيــن. توصلــت الدراســة إلـــى عــدة نتائــج أبـــرزها أن درجــة املوافقــة علـــى درجــة توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي 
البلديــات الفلســطينية كانــت متوســطة، إذ بلغــت 65.8%، أمــا مؤشــرات توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي البلديــات الفلســطينية 
فـي األبعاد املختلفة علـى انفراد، فقد بينت أن درجة تطبيق النـزاهة والشفافية قد بلغت 66.05 %، وهي بنسبة متوسطة، 
وكذلــك درجــة ممارســة االعتباريــة فـــي البلديــات الفلســطينية كانــت بنســبة متوســطة قــد بلغــت 67.9%، أمــا درجــة وجــود 
الهيــكل األولـــي واألساســـي فـــي البلديــات الفلســطينية، فقــد بلغــت 67.44%، وهــي كذلــك نســبة متوســطة، كمــا إن درجــة توافــر 
الــروح املعنويــة فـــي البلديــات الفلســطينية جــاءت متوســطة، وبلغــت 61.74%. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات 
بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة، نحــو توافــر الصحــة   )α≤ 0.05) داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة

التنظيميــة فـــي البلديــات الفلســطينية تعــزى ملتغيـــرات: العمــر، واملؤهــل العلمـــي، وســنوات الخدمــة.

وفـــي ضــوء النتائــج املتحصلــة، أوصــت الدراســة بضــرورة إيجــاد آليــات مســاءلة إداريــة موحــدة وعادلــة، وأن يسعـــى 
املســئولون فـــي البلديــة إلـــى التعــرف علـــى احتياجــات ومتطلبــات العامليـــن، وتعزيـــز مشــاركتهم فـــي صياغــة القــرارات، والعمــل 

علـــى رفــع الــروح املعنويــة لديهــم بشتـــى الوســائل.

الكلمات املفتاحية :الصحة التنظيمية، أبعاد الصحة التنظيمية، البلديات الفلسطينية.

املقدمة

تسعـــى املنظمــات املعاصــرة إلـــى التميـــز، وتحقيــق امليـــزة التنافســية، فـــي عالــم متغيـــر يشــهد  دوام الجــدة والحداثــة 
والتطور، فهي ال تتورع عن اســتقطاب املوارد البشــرية املتميـــزة بكفاءاتها ومهاراتها العالية، وتوظيف أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا املعاصرة، ليظل اإلنسان رأسمالها الفكري األول، املنفذ لرسالتها، واملحقق ألهدافها، فهو أحد أهم مدخالتها 
 إلـــى درجــة عاليــة مــن الــوالء الحقيقــي للمنظمــة، والــذي يتحقــق عبـــر 

ً
الــذي يتطلــب الرعايــة واالهتمــام املتواصليـــن، وصــوال

الشــعور باألمــان الوظيفـــي، والعدالــة التنظيميــة، وتطويـــر ملــكات اإلبــداع، ومنــح املزيــد مــن تفويــض املهــام والصالحيــات، 
واملشــاركة فـــي صناعــة القــرارات، وهــو مــا ُيــؤدي إلـــى الصحــة التنظيميــة املنشــودة للعامليـــن.
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هدفــت الدراســة إلـــى التعــرف علـــى درجــة توافــر الصحـــة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر العامليـــن فـــي بلديــة البيـــرة،. وتوصلــت 
الدراســة إلـــى عــدة نتائــج أبـــرزها أن درجــة املوافقــة علـــى درجــة توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي البلديــات الفلســطينية كانــت متوســطة، 
إذ بلغــت 65.8%، أمــا مؤشــرات توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي البلديــات الفلســطينية فـــي األبعــاد املختلفــة علـــى انفــراد، فقــد بينــت 
أن درجــة تطبيــق النـــزاهة والشــفافية قــد بلغــت %66.05 ، وهــي بنســبة متوســطة، وكذلــك درجــة ممارســة االعتباريــة فـــي البلديــات 
الفلســطينية كانــت بنســبة متوســطة قــد بلغــت 67.9%، أمــا درجــة وجــود الهيــكل األولـــي واألساســـي فـــي البلديــات الفلســطينية، فقــد 
بلغــت 67.44%، وهــي كذلــك نســبة متوســطة، كمــا إن درجــة توافــر الــروح املعنويــة فـــي البلديــات الفلســطينية جــاءت متوســطة، 
وبلغــت 61.74%. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة)α≤ 0.05)  بيـــن متوســطات 
اســتجابة أفراد عينة الدراســة، نحو توافر الصحة التنظيمية فـــي البلديات الفلســطينية تعزى ملتغيـــرات: العمر، واملؤهل العلمـــي، 
وســنوات الخدمــة. فـــي ضــوء النتائــج املتحصلــة، أوصــت الدراســة بضــرورة إيجــاد آليــات مســاءلة إداريــة موحــدة وعادلــة، وأن يسعـــى 
املســئولون فـــي البلديــة إلـــى التعــرف علـــى احتياجــات ومتطلبــات العامليـــن، وتعزيـــز مشــاركتهم فـــي صياغــة القــرارات، والعمــل علـــى 

رفــع الــروح املعنويــة لديهــم بشتـــى الوســائل.
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 عــن  )Korkmaz, 2006( أن الصحــة التنظيميــة تعبيـــر عــن حالــة تكيــف 
ً

نقــال  )11 لقــد أوردت )الحورانـــي، 2017: 
املنظمة مع بيئتها التـي تتواجد فيها، وهذا لن يتحقق إال بانسجام العامليـن فيها، وتمتعهم بـروح معنوية عالية، تدفعهم إلـى 
السعـــي الحثيــث لتحقيــق أهدافهــا وخططهــا بكفــاءة واقتــدار، فكلمــا تعــززت صحتهــم النفســية والجســدية، ارتفعــت الصحــة 

ز مــن مكانتهــا التنافســية، ومحبــة الجمهــور لهــا.  التنظيميــة الكاملــة للمؤسســة، وزاد ذلــك مــن نمائهــا وتوســعها، وعــزَّ

وتعتبـــر البلديــات مــن أهــم املرافــق العامــة للمواطنيـــن، فهــي الحكومــات املحليــة املصغــرة التـــي تقــدم مجموعــة متنوعــة 
مــن الخدمــات للجمهــور، وُجــلُّ همهــا الوصــول إلـــى استحســانه ورضــاه، ولــن يتحقــق ذلــك إال إذا تمتعــت البلديــات بصحــة 
تنظيميــة قويــة، فهــي أشــبه بالفــرد الــذي يتمتــع بصحــة نفســية وجســدية عاليــة، وهــو األقــدر علـــى القيــام بــدوره علـــى أكمــل 

وجــه، بعكــس الفــرد الواهــن نفســًيا وجســدًيا، صاحــب الهمــة الفاتـــرة، العاجــز عــن إنجــاز مســؤولياته وتحقيــق أهدافــه.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

الدراسات السابقة

دراســة  مثــل  التعليــم،  حقــل  علـــى  ركــز  قــد  منهــا  عــدًدا  أن  تبيـــن  الســابقة،  الدراســات  مــن  العديــد  إلـــى  بالرجــوع 
)الحورانـــي، 2017( التـــي هدفــت إلـــى اكتشــاف العالقــة بيـــن الصحــة التنظيميــة فـــي املــدارس الثانويــة الحكوميــة ومســتوى 
ممارســة املديـريـــن الستـــراتيجيات إدارة الصــراع التنظيمـــي مــن وجهــة نظــر املعلميـــن، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن )290) 
معلًمــا ومعلمــة، تــم اختيارهــم بطريقــة طبقيــة عشــوائية. وقــد اعتمــدت الدراســة علـــى االســتبانة فـــي جمــع البيانــات، و بينــت 
النتائــج أن مســتوى الصحــة التنظيميــة كان مرتفًعــا )7.81(، وأن مســتوى ممارســة مديـــري املــدارس الثانويــة الستـــراتيجيات 
إدارة الصــراع كان مرتفًعــا، وهــو بنســبة )7.61(، وبينــت وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة للصحــة التنظيميــة بالدرجــة الكليــة 
ملمارسة املديـريـــن الستـــراتيجيات إدارة الصراع التنظيمـــي، كما بينت وجود فروق فـــي استجابات أفراد العينة تجاه مستوى 

الصحــة التنظيميــة تعــزى ملتغيـــر الجنــس لصالــح اإلنــاث.

وفـــي الســياق نفســه أجــرى )الوذينانـــي، 2017( دراســة هدفــت إلـــى التعــرف علـــى مــدى توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي 
مــدارس التعليــم العــام بمدينــة مكــة املكرمــة مــن وجهــة نظــر املديـريـــن واملعلميـــن، حيــث اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفـــي 
ــًرا ومعلًمــا،  التحليلـــي، معتمــدة علـــى االســتبانة فـــي جمــع البيانــات، وقــد طبقــت مفــردات الدراســة علـــى عينــة مــن )511( مديـ
وتوصلــت إلـــى أن درجــة توافــر الصحــة التنظيميــة كانــت متوســطة فـــي محــور )التماســك املؤسســـي، االعتباريــة، تأثيـــر املديـــر، 
دعــم املــوارد، املعنويــات، التوجــه األكاديمـــي(، وكان عالًيــا فـــي محــور )املبــادرة بالعمــل(. كمــا بينــت النتائــج وجــود فــروق فـــي 
استجابات أفراد العينة لصالح املرحلة االبتدائية، بتوافر أبعاد )التماسك املؤسســـي، االعتبارية، تأثيـــر املديـــر، املعنويات، 

التوجــه األكاديمـــي(، وكانــت هنــاك فــروق لصالــح املرحلــة املتوســطة املتعلقــة ببعــد االعتباريــة.

أمــا )الخليــوي، والســليمان،2017( فقــد أجريتــا دارســة تهــدف إلـــى التعــرف علـــى العالقــة بيـــن ممارســة قائــدات املــدارس 
ألخالقيــات اإلدارة فـــي اإلســالم ومســتوى الصحــة التنظيميــة فيهــا، حيــث تكــون مجتمــع الدراســة مــن معلمــات التعليــم العــام 
بلــغ عددهــا )141( معلمــة،  فـــي عينــة عشــوائية  الثــالث، وتمثــل مجتمــع الدراســة  فـــي مدينــة الريــاض للمراحــل التعليميــة 
واتبعــت الدراســة املنهــج الوصفـــي االرتباطـــي املسحـــي، حيــث بينــت النتائــج أن درجــة ممارســة قائــدات املــدارس ألخالقيــات 
اإلدارة فـــي اإلســالم كانــت عاليــة، ومســتوى الصحــة التنظيميــة فـــي مــدارس التعليــم العــام كان عالـــًيا، وال توجــد فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة مــن وجهــة نظــر العينــة تجــاه متغيـــرات الدراســة تعــزى ملتغيـــري املؤهــل العلمـــي وســنوات الخبـــرة، وتوجــد 

عالقــة ارتباطيــة قويــة بيـــن درجــة ممارســة أخالفيــات اإلدارة فـــي اإلســالم وبيـــن مســتوى الصحــة التنظيميــة.

وفـــي مجــال التعليــم نفســه أجــرى )السبيعـــي، 2016( دراســة هدفــت إلـــى التعــرف علـــى واقــع الصحــة التنظيميــة فـــي 
بــع الباحــث املنهــج الوصفـــي املسحـــي  املــدارس الثانويــة بمحافظــة جــدة وعالقتهــا بااللتـــزام التنظيمـــي لــدى املعلميـــن، حيــث اتَّ
بـــ )500( معلــم، وقــد بينــت النتائــج أن مســتوى كل مــن الصحــة التنظيميــة، وااللتـــزام  االرتباطـــي، وتمثلــت عينــة الدراســة 
االلتـــزام  وبيـــن  التنظيميــة  الصحــة  بيـــن مســتوى  دالــة  إيجابيــة  هنــاك عالقــة طرديــة  وأن  عاليــة،  بدرجــة  جــاءا  التنظيمـــي 

التنظيمـــي لــدى املعلميـــن. 
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أمــا دراســة )العليــان، 2018( فقــد هدفــت إلـــى التعــرف علـــى مســتوى الصحــة التنظيميــة فـــي املــدارس الثانويــة وعالقتهــا 
باالســتغراق الوظيفـــي لــدى املعلميـــن فـــي دولــة الكويــت، وتــم اســتخدام املنهــج الوصفـــي املسحـــي االرتباطـــي، و اختيــار عينــة 
فـــي  التنظيميــة  الصحــة  أن مســتوى  إلـــى  الدراســة  مــن )410( معلميــن ومعلمــة، حيــث توصلــت  بســيطة مكونــة  عشــوائية 
ا، وأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة ملســتوى 

ً
املــدارس الثانويــة بدولــة الكويــت مــن وجهــة نظــر املعلميـــن جــاء متوســط

الصحــة التنظيميــة فـــي املــدارس الثانويــة بدولــة الكويــت تعــزى ألثـــر الجنــس فـــي جميــع املجــاالت، باســتثناء مجالـــي التأكيــد 
ــر مديـــر املدرســة، حيــث ُوجــدت فــروق وجــاءت الفــروق لصالــح املعلميـــن الذكــور. التـــربوي وتأثيـ

جريــت عــدة دراســات فـــي املجــال التنظيمـــي، مثــل دراســة )الجابـــري، 2017( التـــي هدفــت إلـــى توضيــح الخصائــص 
ُ
كمــا أ

)النـــزاهة  التنظيميــة  الصحــة  أبعــاد  الدراســة  تناولــت  حيــث  االستـراتيجـــي،  واألداء  التنظيميــة  الصحــة  بيـــن  املتداخلــة 
بيـــن  إيجابيــة  وارتبــاط  تأثيـــر  النتائــج وجــود عالقــة  وبينــت  املعنويــة(  والــروح  التنظيمـــي،  والهيــكل  املؤسســية، واالعتباريــة، 

االستـراتيجـــي. واألداء  التنظيميــة  الصحــة 

 أمــا دراســة )حمــادي، وعلـــي، 2016( فقــد هدفــت إلـــى بيــان تأثيـــر املرونــة االستـــراتيجية، والالتأكــد البيئـــي فـــي الصحــة 
التنظيميــة، معتمــدة االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات مــن خمــس شــركات صناعيــة عراقيــة ميدانًيــا، وقــد بينــت النتائــج أن 
توظيــف متغيـــر املرونــة االستـــراتيجية سيســاهم فـــي املزيــد مــن التغييـــرات اإليجابيــة فـــي صحــة املنظمــة، مــع اســتبعاد املتغيـــر 

الوســيط “الالتأكــد البيئـــي”. 

أمــا دراســة )الضالعيـــن، 2012( فقــد هدفــت إلـــى بيــان أثـــر الصحــة التنظيميــة فـــي تعزيـــز الدافعيــة لاللتحــاق بالعمــل 
لــدى العامليـــن فـــي مؤسســات ماليــة عامــة أردنيــة، وقــد اســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات مــن عينــة الدراســة املكونــة مــن 
ا، ولكنــه 

ً
ــا، والتـــي بينــت نتائجهــا أن مســتوى إدراك العامليـــن للصحــة التنظيميــة بجميــع أبعادهــا كان متوســط

ً
(582( مبحوث

كان مرتفًعــا بالنســبة لدوافــع االلتحــاق بالعمــل، كمــا بينــت النتائــج وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة ملتغيـــر الصحــة التنظيميــة 
فـــي دوافــع االلتحــاق بالعمــل.

 وقــد جــاءت دراســة )Anupama & Sumi, 2018( فـــي محاولــة لتحديــد أبعــاد الصحــة التنظيميــة بحســب األدبيــات 
املتوافرة، حيث عقدت عدًدا من املجموعات املركزة “البؤرية” فـي كل من معهد بحوث املواد الكيميائية والبحرية املركزية، 
ومختبـــر املعــادن الوطنـــي ، ومختبـــرات مجلــس البحــوث العلميــة والصناعيــة الهنديــة، وشــارك فـــي تلــك املجموعــات )29( مــن 
الذكــور، و)6( مــن اإلنــاث وقــد أظهــرت النتائــج أن أبعــاد الصحــة التنظيميــة املختلفــة التـــي تــم العثــور عليهــا عبـــر املناقشــات، 
قــد توافقــت مــع األدبيــات التـــي تمــت مراجعتهــا، وقــد قدمــت األدبيــات وجهــات نظــر متضاربــة حــول بنــاء الصحــة التنظيميــة، 

حــت بشــكل محــدد أبعــاد الصحــة التنظيميــة. لكــن املناقشــات وضَّ

أمــا دراســة )Maria et al. , 2018( فقــد ركــزت علـــى بيــان إشــراك القــادة بمستوييـــن تـراتبييـــن فـــي التدخــالت الصحيــة 
التنظيميــة وفًقــا لــرؤى فريــق التدخــل، حيــث اســتخدمت الدراســة املقابلــة مــع الفريــق املســئول عــن تنفيــذ التدخــل الصحـــي 
التنظيمـي فـي منظمتيـن كبيـرتيـن فـي اململكة املتحدة لدراسة كيفية إشراك القادة فـي املواقع االستـراتيجية “اإلدارة العليا” 
والتشغيل “املدراء املباشريـن” فـي التدخل، وبينت النتائج أن )6( موضوعات رئيسة، و)16( موضوًعا فرعًيا تغطـي ردود فعل 
القادة األولية للتدخل، كما بينت عدًدا من الحواجز التـي تعتـرض مشاركة القادة والطرق التـي تعامل بها فريق التدخل مع 

هــذه الحواجــز، وعوامــل تســهيل وتســريع مشــاركة القائــد فـــي التدخــالت الصحيــة التنظيميــة.

ومن جانب آخر أعد )Petra et al., 2016( دراسة هدفت إلـى اإلجابة عن السؤال: كيف ومتـى يؤثـر العمالء علـى املناخ 
التنظيمـــي والصحــة التنظيميــة مــن خــالل مالحظاتهــم، اســتناًدا إلـــى نظريــة األحــداث العاطفيــة؟ وقــد اســتخدمت الدراســة 
نمــوذج املعادلــة الهيكليــة لتحليــل البيانــات املتحصلــة مــن عينــة شــملت )178( مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، و)80( مــن ممثلـــي 
املوارد البشرية، و)10953( موظًفا من )80( منظمة مستقلة، وقد بينت النتائج أن تعزيـز مناخ التمكيـن، يؤثـر علـى الجوانب 

اإليجابيــة فـــي الصحــة التنظيميــة، وأن تعليقــات العمــالء تؤثـــر علـــى املنــاخ العاطفـــي للمؤسســة وصحتهــا التنظيميــة.
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اإلطار النظري

ماهية الصحة التنظيمية 

مــا  وبحســب  التنظيميــة  الصحــة  وأمــا   .)332  :2000 )عطيــة،  العيــب  مــن  الخــال  ال�شــيء  بأنهــا  لغــة  الصحــة  تعــرف 
 عــن مايِلــز )Miles, 1969( وهــو ِمــن أوائــل َمــن تناولــوا مفهــوم الصحــة التنظيميــة علـــى 

ً
أورد )مهيــوب، ومهــري، 2017( نقــال

املســتوى النظــري -  فتعــرف بأنهــا: قــدرة املنظمــة علـــى العمــل بكفــاءة، وأن تتكيــف وتتطــور وتنمــو بشــكل مالئــم، مــن خــالل 
 (2 )الحورانـــي، 2017:  بينــت  مــا  الكلمــة؛ لتحقيــق أهدافهــا املرغوبــة. وبحســب  بــكل معنـــى  نظــام وظيفـــي متكامــل وفعــال 
 عــن )Moses, 2010(، فــإن مفهــوم الصحــة التنظيميــة: هــو التطــور الهــادف إلـــى إحــداث التغييـــرات الالزمــة فـــي أداء 

ً
نقــال

املؤسســات مــن أجــل اإلبــداع فـــي إنجازاتهــا، وليــس علـــى الصعيــد النظــري فحســب، وإنمــا بالتطبيــق العملـــي وتصميــم أدوات 
الــذي   لقيــاس الصحــة التنظيميــة فـــي املؤسســات. ولقــد تعــددت التعريفــات للصحــة التنظيميــة، وذلــك بحســب املجــال 
عرفــت فـــي ضوئــه، حيــث عرفهــا )الصرايـــرة، والطيــط، 2010: 99( بأنهــا تتمثــل فـــي قــدرة الشــركة علـــى التكيــف والتطــور 
 (Rajabian, 2012: 668( والنمو والعمل بكفاءة، من خالل نظام وظيفـي متكامل وفعال؛  لتحقيق أهدافها املرغوبة. أما
فقــد عرفهــا بأنهــا مجموعــة مــن املواهــب واملهــارات التـــي يتمتــع بهــا األفــراد فـــي املؤسســة، واســتخدام تلــك املواهــب مــن أجــل 

أهدافهــا.  تحقيــق 

ممــا ســبق يتضـــح أن الصحــة التنظيميــة هــي تشــكيل متكامــل األركان يجعــل املنظمــة قــادرة علـــى التكيــف ومناغمــة 
التغيـــرات البيئيــة الحاصلــة، عبـــر التكامــل بيـــن عناصــر بيئتهــا الداخليــة وتقديــم أفضــل مخرجاتهــا، لتكــون قــادرة علـــى تلبيــة 

وتطلعاتهــم. املستفيديـــن  حاجــات 

 أبعاد الصحة التنظيمية

ينبنـــي مفهــوم الصحــة التنظيميــة علـــى مجموعــة مــن األبعــاد، حيــث ذهــب الباحثــان إلـــى تبنـــي األبعــاد التـــي تناولتهــا 
دراســة )الجابـــري، 2017: 364(، وهــي )النـــزاهة والشــفافية واالعتباريــة، والهيــكل األساســـي، والــروح املعنويــة(، والتـــي يمكــن 

تناولهــا علـــى النحــو التالـــي:

النـــزاهة والشــفافية: وقــد عرفهــا )الجابـــري،2017: 347( بأنهــا أحــد مســتويات العمــل التـــي تسعـــى إلـــى الحفــاظ علـــى - 
ســالمة اإلجــراءات والتعامــالت التـــي تتــم فـــي بيئــة املنظمــة املحيطــة بهــا، والعمــل علـــى إيجــاد حلــول بســيطة تحمـــي 

صحــة املنظمــة ككل، وتحمـــي صحــة األنظمــة الفرعيــة لهــا.

االعتباريــة: عرفهــا )الوذينانـــي،2017: 513( بأنهــا قــدرة املديـــر علـــى كســب تقديـــر العامليـــن مــن خــالل مــا يمنحــه مــن - 
حــوارات إيجابيــة معهــم، وتلُمــس همومهــم واحتياجاتهــم وميولهــم لتحسيـــن قدراتهــم فـــي العمــل، وتظهــر االعتباريــة 
 القتـــراحاتهم، ويولـــي 

ً
فـــي الشــخصية للمديـــر كونــه داعًمــا وحميًمــا، ويتحمــل املســئولية لرفاهيــة العامليـــن، ومتقبــال

شــخصياتهم االعتباريــة املطلوبــة.

الهيكل األساســـي: يشيـــر )الوذينانـــي، 2017 :513( إلـــى أن الهيكل األساســـي يتمثل فـــي التماسك املؤسســـي املتحقق - 
بقــدرة املديـــر علـــى التعامــل مــع البيئــة املحيطــة للمؤسســة، والحفــاظ علـــى بـــرامجها وعالقاتهــا، وهــو مــا يعــزز حمايــة 

العامليـــن.

فهــا )مهيــوب،2017: 592) علـــى أنهــا: شــعور يخلــق فـــي الفــرد الرغبــة واالســتعداد اللذيـــن يدفعانــه  -  الــروح املعنويــة: عرَّ
لإلقبــال بحماســة وروح معنويــة عاليــة عنــد القيــام بأنشــطته وأعمالــه، بهــدف زيــادة فعاليــة إنجازاتــه.

مشكلة الدراسة 

ظهــرت مشــكلة الدراســة مــن خــالل احتــكاك الباحثيـــن بالعديــد مــن العامليـــن فـــي البلديــات، فهــم امليدانيــون املســؤولون 
عــن التنظيــم والتـــرتيب، والنظافــة، وتســهيل الحركــة التجاريــة واملروريــة، وتنظيــم ورقابــة املخططــات الهيكليــة، وقــد اتضـــح 
أن ثمــة تضــارب فـــي آرائهــم حــول قــدرة البلديــات علـــى تقديــم متطلبــات واحتياجــات املواطنيـــن، وهــو تعبيـــر عــن حالــة مــن 
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الضعــف فـــي الصحــة التنظيميــة للعامليـــن فـــي البلديــات، األمــر الــذي استدعـــى إجــراء دراســة اســتطالعية أوليــة كان عــدد 
التـــي  األوليــة  البيانــات  لتؤكــد  نتائجهــا  جــاءت  الدراســة، حيــث  مــن مشــكلة  للتحقــق  البلديــات،  فـــي    

ً
)20( عامــال مفرداتهــا 

أوردهــا العاملــون، وقــد ركــز الباحثــان علـــى أربعــة أبعــاد رئيســة لتوضيــح درجــة الصحــة التنظيميــة فـــي البلديــة، وهــي )النـــزاهة 
والشــفافية، واالعتباريــة، والهيــكل األساســـي، والــروح املعنويــة(، وهــي األبعــاد التـــي اعتمدتهــا دراســة )الجابـــري، 2017: 364(. 
فـــي ضــوء ذلــك يمكــن بلــورة مشــكلة الدراســة بالســؤال الرئيــس التالـــي: مــا درجــة توافــر الصحــة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر 

العامليـــن فـــي البلديــات الفلســطينية؟

ولإلجابة عن السؤال الرئيس كان ال بد من اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:

ما درجة تطبيق النـزاهة والشفافية فـي البلديات الفلسطينية من وجهة نظر العامليـن فيها؟- 

ما درجة ممارسة االعتبارية فـي البلديات الفلسطينية من وجهة نظر العامليـن فيها؟- 

ما درجة وجود الهيكل األولـي واألساسـي فـي البلديات الفلسطينية من وجهة نظر العامليـن فيها؟- 

ما درجة توافر الروح املعنوية لدى العامليـن فـي البلديات الفلسطينية من وجهة نظر هم؟- 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )α≥ 0.05( فـــي اســتجابات أفــراد العينــة تجــاه درجــة توافــر - 
الصحــة التنظيميــة فـــي البلديــات الفلســطينية تبًعــا للمتغيـــرات )العمــر- الجنــس- ســنوات الخدمــة(؟

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة بصفة رئيسة إلـى التعرف علـى مدى توافر الصحة التنظيمية من وجهة نظر العامليـن فـي البلديات 
الفلسطينية فـي كل من األبعاد: النـزاهة والشفافية، واالعتبارية، والهيكل األساسـي، والروح املعنوية، ثم الوصول إلـى عدد 
مــن اقتـــراح السياســات واإلجــراءات التـــي قــد تســاعد فـــي تعزيـــز نقــاط القــوة وتصحيــح نقــاط الضعــف لهــذه األبعــاد، وكذلــك 

اقتـــراح بعض القضايا البحثية علـــى الباحثيـــن من أجل تحقيق الفائدة املرجوة لهذه املؤسسات املهمة.

فرضيات الدراسة

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة (α( فـــي تقديـــرات أفــراد عينــة الدراســة نحــو توافــر - 
فـــي البلديــات الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر العمــر. الصحــة التنظيميــة 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α) فـــي تقديـــرات أفــراد عينــة الدراســة نحــو توافــر - 
ــر املؤهــل العلمـــي. ــي البلديــات الفلســطينية تعــزى ملتغيـ الصحــة التنظيميــة فـ

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α) فـــي تقديـــرات أفــراد عينــة الدراســة نحــو توافــر - 
تعــزى ملتغيـــر ســنوات الخدمــة. الفلســطينية  البلديــات  فـــي  التنظيميــة  الصحــة 

أهمية الدراسة

- األهمية العلمية: تكمن أهمية الدراسة العلمية كونها
ً

أول

تجمع إطاًرا نظرًيا يمكن أن يشكل قاعدة معرفية تمكن الباحثيـن من الرجوع إليها.- 

من أوائل الدراســات التـــي تســلط الضوء علـــى مفهوم الصحة التنظيمية فـــي حقل البلديات الفلســطينية علـــى حد - 
علم الباحثيـن.

ثانًيا-  األهمية العملية: تكمن أهمية الدراسة العملية كونها

ستحقق إطاًرا معرفًيا يمكن إلدارة البلديات الرجوع إليه عند الحاجة.- 

تضع بيـن يدي متخذي القرارات فـي البلديات نتائج يمكنهم االرتكاز عليها عند اتخاذ قراراتهم املستقبلية.- 

تشكل قاعدة إجرائية يمكن تطويـر  إجراءات العمل فـي ضوئها.- 
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حدود الدراسة

الحــد املوضوعـــي: يتمثــل فـــي كــون الدراســة تذهــب إلـــى التعــرف علـــى درجــة توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي البلديــات - 
الفلســطينية مــن وجهــة نظــر العامليـــن فيهــا.

الحد املكانـي: يتمثل فـي تطبيق مفردات الدراسة علـى بلدية البيـرة املوجودة فـي الضفة الغربية.- 

الحد الزمانـي: طبقت مفردات الدراسة فـي الفصل الثانـي من العام الجامعـي 2018/ 2019.- 

الحد البشري: تمثل الحد البشري من العامليـن فـي بلدية البيـرة محل الدراسة.- 

مصطلحات الدراسة 

الصحــة التنظيميــة: هــي حالــة مــن حــاالت التشــغيل الكامــل الخالـــي مــن العوائــق لجميــع العمليــات التنظيميــة الرســمية 
 .)Xenidis & Theocharous, 2014: 564( .وغيـــر الرســمية، الرئيســة منهــا والثانويــة

أما الباحثان فيعرفانها إجرائًيا بأنها تشكيل متكامل األركان يجعل املنظمة قادرة علـى التكيف والتناغم مع التغيـرات 
البيئيــة الحاصلــة، اعتمــاًدا علـــى حالــة مــن التكامــل بيـــن عناصــر بيئتهــا الداخليــة  والخارجيــة، حتـــى تتمكــن مــن تقديــم أفضــل 

 لحاجــات املخدوميـــن وتطلعاتهم. 
ً
مخرجاتهــا، تلبيــة

البلديــات الفلســطينية: بحســب مــا أوردت )تعامــرة، 2017(، فــإن البلديــة تعــرف علـــى أنهــا دائــرة حكوميــة تعمــل علـــى 
إلـــى تقديــم الخدمــات العامــة مثــل: إنــارة الطــرق وتجهيـــز الشــوارع، وزراعــة  تطويـــر املــدن والقــرى املحيطــة بهــا، باإلضافــة 
األشــجار، وتثبيــت اللوحــات اإلرشــادية، والعمــل علـــى تنظيــم األســواق، ومخططــات البنــاء، والحفــاظ علـــى نظافــة املدينــة، 

.)https://mawdoo3.com( حيــث تقــوم الدولــة بتخصيــص ميـــزانية مناســبة للبلديــة لتطويـــر  شــكل املدينــة وتحســينه

الطريقة واإلجراءات

منهجية الدراسة

اعتمــدت الدراســة علـــى املنهــج الوصفـــي التحليلـــي للبيانــات، وذلــك ملالءمتــه لطبيعــة هــذه الدراســة، كمــا تمــت مراجعــة 
أدبيات البحث والدراسات السابقة ذات العالقة، وقد تمت االستفادة منها فـي صياغة مشكلة البحث، وتصميم االستبانة، 

وفًقا لألصول العلمية، التـــي ُوزعت الحًقا علـــى املبحوثيـــن بهدف الحصول علـــى البيانات الخاصة بإجاباتهم.      

مجتمع الدراسة

مثــل فـــي 
َ
يتكــون املجتمــع العــام للدراســة مــن موظفـــي البلديــات الفلســطينية، أمــا املجتمــع الحقيقــي للدراســة، فقــد ت

العامليـــن فـــي بلديــة مدينــة البيـــرة، حيــث بلــغ عددهــم فـــي فتـــرة جمــع البيانــات )102( هــم جميــع املوظفيــن العامليــن فــي هــذه 
املدينــة.

عينة الدراسة 

تــم اختيــار عينــة مــن مجتمــع الدراســة بالطريقــة العشــوائية البســيطة، وعددهــا )102( هــم جميــع العامليـــن فـــي بلديــة 
البيـــرة، لكــن تــم جمــع أداة الدراســة الصالحــة مــن )78( موظًفــا فقــط، أي مــا نســبته نحــو )78%( مــن مجمــوع موظفـــي بلديــة 

البيـــرة الكلـي.

أداة الدراسة 

تمــت االســتعانة بــاألدب النظــري والدراســات الســابقة ذات العالقــة عنــد تصميــم االســتبانة بحســب نمــوذج ليكــرت 
الخماســـي، وقــد جــرى توزيعهــا علـــى أربعــة أبعــاد: النـــزاهة والشــفافية، واالعتباريــة، والهيــكل األساســـي، والــروح املعنويــة.
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صدق أداة الدراسة: الصدق هو أن تقيس أسئلة االستبانة 
التـــي يفتـــرض أن   الوظيفــة 

ً
مــا وضعــت لقياســه، أي تقيــس فعــال

االختصــاص  ذوي  علـــى  الدراســة  أداة  عــرض  تــم  وقــد  تقيســها، 
املجــال  إلـــى  وانتمائهــا  الفقــرات  صالحيــة  مــن  للتحقــق  والخبـــرة، 

الفقــرات.  بعــض  تــم األخــذ بمالحظاتهــم وُحذفــت  املعنـــي، وقــد 

معامــل الثبــات: يقصــد بثبــات أداة القيــاس أن تعطـــي النتائــج 
نفســها إذا أعيــد تطبيقهــا علـــى العينــة نفســها فـــي الظــروف نفســها. 
ألفــا  كرونبــاخ  ثبــات  معامــل  باســتخدام  املعامــل  قيــاس  تــم  وقــد 
باســتخدام  الثبــات  معامــل  حســاب  (Cronbach’s Alpha(. وتــم 
بـرنامج SPSS والذي من خالله يحسب معامل التمييـز لكل سؤال، 
وتم حذف السؤال الذي معامل تمييـزه ضعيف أو سالب. ويقصد 
درجــات  بيـــن  االرتبــاط  قــوة  االســتبانة  ألســئلة  الداخلـــي  باالتســاق 
كل ُبعــد ودرجــات أســئلة االســتبانة الكليــة، وفيمــا يلـــي نتائــج اختبــار 

كرونبــاخ ألفــا للمقيــاس كمــا يظهــر فـــي جــدول رقــم )1(:

معامــل  قيمــة  أن   )1( رقــم  جــدول  فـــي  النتائــج  مــن  يالحــظ 
الثبــات للمقيــاس ككل بلغــت 0.961، وكانــت مرتفعــة علـــى مســتوى 
أبعــاد املقيــاس األربعــة )النـــزاهة والشــفافية، االعتباريــة، الهيــكل 
األساســـي، الــروح املعنويــة( املحــددة فـــي اســتبانة الدراســة، مــا يــدل 
علـــى ثبات واتساق مرتفع بيـــن فقرات املقياس املستخدم فـــي أداة 

البيانــات. جمــع 

يظهر من النتائج فـي جدول رقم )2( أن قيمة معامل ارتباط 
بيـرسون بيـن الدرجة الكلية للمقياس وكل بعد من أبعاد املقياس األربعة )النـزاهة والشفافية، االعتبارية، الهيكل األساسـي، 
الروح املعنوية( قد كانت مرتفعة بشكل كبيـر )ارتباط دال عند درجة معنوية 0.01(، ما يدل علـى اتساق مرتفع بيـن فقرات 

املقياس املستخدم فـي أداة جمع البيانات.

وبعــد التأكــد مــن جاهزيــة االســتبانة، فقــد تــم توزيعهــا علـــى عينــة الدراســة املشــار إليهــا ســابًقا، وبعــد جمعهــا وفرزهــا فقــد 
ــح منهــا 78 فقــط، مــن أصــل 102 أي مــا نســبته 78%، وهــي نســبة صالحــة إلجــراء الدراســة، وعليــه فقــد تــم تـرميـــز محاورهــا 

ُ
صل

وأبعادهــا وفقراتهــا، ومــن ثــمَّ تفريــغ اســتجابات أفــراد العينــة فـــي الحاســوب باســتخدام البـــرنامج اإلحصائـــي )SPSS(؛ إلجــراء 
التحليــل اإلحصائـــي والخــروج بالنتائــج. وقــد جــاءت أوالهــا بالتعــرف علـــى ســمات عينــة الدراســة كمــا فـــي الفقــرة الالحقــة.

سمات عينة الدراسة

تــم رصــد توزيعــات أفــراد عينــة الدراســة حســب املتغيـــرات النوعيــة فـــي االســتبانة وهــي )العمــر، املؤهــل العلمـــي، ســنوات 
الخدمــة(، وقــد جــاءت هــذه املعالــم كمــا يلـــي:

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

تشيـــر نتائــج الدراســة أن الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد عينــة الدراســة هــم ضمــن الفئــة العمريــة )20 – أقــل مــن 35 ســنة( 
بنسبة بلغت 60% من مجمل عينة الدراسة، وجاء فـي التـرتيب الثانـي من هم ضمن الفئة العمرية )35 – أقل من 45 سنة(، 
حيث بلغت نسبتهم 31% من مجمل عينة الدراسة، فيما جاء فـي التـرتيب الثالث من هم ضمن الفئة العمرية )من 45 سنة 

فأعلـى( بنسبة بلغت 9% فقط، ويظهر الجدول رقم )3( فيما يلـي التوزيع النسبي حسب العمر:

جدول رقم )1(
نتائج اختبار كرونباخ ألفا لفحص التساق الداخلـي 

للمقياس املستخدم

كرونباخ ألفاعدد الفقراتالُبعدالرقم

5.9120النـزاهة والشفافية1
5.9060االعتبارية2
5.8820الهيكل األساسـي3
5.9360الروح املعنوية4

20.9610املجموع

جدول رقم )2( 
نتائج اختبار ارتباط بيـرسون لفحص صدق التساق 

الداخلـي بيـن فقرات الستبانة

املحور
الدرجة الكلية للمقياس

معامل بيـرسون 
لالرتباط

مستوى 
الداللة

عدد 
املشاهدات

000.78**0.856النـزاهة والشفافية
00078.**0.925االعتبارية

00078.**0.890الهيكل األساسـي
0.0078**0.874الروح املعنوية

**تعتبـــر معامالت االرتباط فـــي جدول رقم )2( معامالت ثبات 
داخلـــي دالة إحصائًيا.
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يتضـــح مــن الجــدول رقــم )3( أن غالبيــة العامليـــن فـــي البلديــة هــم مــن الشــباب 
من سن 20 حتـــى أقل من 35 ، وهذا مؤشر إلـــى أن البلدية تهتم بتعييـــن جيل الشباب 

لالســتفادة مــن طاقاتهــم املتعــددة.

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمـي

تشيـــر النتائــج إلـــى أن النســبة األعلـــى مــن أفــراد عينــة الدراســة مــن حملــة درجــة 
درجــات  يحملــون  مــن  الثانـــي  التـــرتيب  فـــي  وجــاء   ،%63 بلغــت  بنســبة  البكالوريــوس، 
)دبلــوم فأدنـــى(، حيــث بلغــت نســبتهم 24%، وفـــي التـــرتيب الثالــث جــاء حملــة درجــات 
)املاجستيـر فأعلـى( بنسبة بلغت 13 %، ويظهر الجدول التالـي رقم )4( التوزيع النسبي 

حســب املؤهــل العلمـــي:

عنـــى عنــد تعييـــن العامليـــن باملؤهــل 
ُ
يتضـــح مــن الجــدول رقــم )4( أن بلديــة البيـــرة ت

العلمـــي، وأن درجــة البكالوريــوس هــي الدرجــة املطلوبــة كمحــدد مــن محــددات التعييـــن 
فـــي أغلــب الوظائــف.

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة

أظهــرت النتائــج أن الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد عينــة الدراســة لديهــم ســنوات 
خدمة أقل من 10 سنوات، بنسبة بلغت 55% من مجمل أفراد عينة الدراسة، وجاء 
فـــي التـــرتيب الثانـــي أفراد عينة الدراســة ممن لديهم ســنوات خدمة من 10 - أقل من 
20 ســنة، بنســبة بلغت 35%، وجاء فـــي التـــرتيب الثالث من أفراد عينة الدراســة َمن 
لديهم ســنوات خدمة من 20 ســنة فأعلـــى، بنســبة بلغت 10% من مجمل أفراد عينة 

الدراســة، ويظهــر الجــدول رقــم )5( التالـــي التوزيــع النســبي حســب ســنوات الخدمــة:

العشــر  الســنوات  خــالل  ركــزت  البيـــرة  بلديــة  أن   )5( رقــم  الجــدول  مــن  يتضـــح 
املاضية علـى تعييـن جيل الشباب بكثـرة، ففاقت النسبة تبًعا لحاالت التوسع فـي أعمال البلدية وتعددية خدماتها املقدمة.

مقياس الدراسة

ولقيــاس اســتجابات أفــراد العينــة علـــى فقــرات الدراســة، 
تــم اســتخدام مقيــاس “ ليكــرت” )Likert Scale(، وذلــك كمــا هــو 

مبيـــن فـــي الجــدول رقــم )6(.

ولتحديــد درجــة املوافقــة )مقيــاس التصحيــح(، تــم تحديــد 
خمســة مســتويات كمــا فـــي الجــدول رقــم )7(.

تــم اســتخراجها باســتخدام املــدى لخيــارات املقيــاس، وهــو 
الفئــة العليــا للمقيــاس - الفئــة الدنيــا = 5 - 1 = 4، والســتخراج 
العليــا  الفئــة  علـــى  املــدى  قســمة  تمــت  املتوســط  فئــة  طــول 
للمقيــاس، أي 4 ÷ 5 = 0.8، وهــي طــول فئــة الوســط الحســابي. 
وعليــه فقــد اتضحــت األســاليب اإلحصائيــة الــالزم اســتخدامها، 

املعالجــات اإلحصائيــة. فـــي  كمــا ستـــرد 

جدول رقم )3(
التوزيع النسبي ألفراد عينة 

الدراسة حسب متغيـر العمر.

النسبةالفئةالرقم
60%من 20-أقل من 135
31%من 35-أقل من 245
9%من 45 فأعلـى3

جدول رقم )4( 
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة 

حسب متغيـر املؤهل العلمـي.

النسبةالفئةالرقم

24%دبلوم فأدنـى1

63%بكالوريوس2

13%ماجستيـر فأعلـى3

جدول رقم )5( 
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة 

حسب متغيـر  سنوات الخدمة.

النسبةالفئةالرقم
55%أقل من 10 سنوات1
35%من 10 – أقل من 20 سنة2
10%من 20 سنة فأعلـى3

جدول رقم )6(
)Likert Scale( درجة مقياس ليكرت الخماسـي

افق الستجابة أو
بشدة

افق ل محايدأو
افق أو

افق  ل أو
بشدة

54321الدرجة

جدول رقم )7(
مقياس التصحيح

فئة الوسط 
الحسابي*

افقة افقةخيار املو درجة نسبة املو
افقة املو

منخفضة جًدا%36 فأقلغيـر موافق بشدة1 – 1.8
منخفضة36.1% - 52.9%غيـر موافق1.81 – 2.6
متوسطة53% - 68.9%محايد2.61 – 3.4
مرتفعة69% - 84.9%موافق3.41 – 4.2

مرتفعة جًدا85% - 100%موافق بشدة4.21 - 5
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املعالجات اإلحصائية

بـــرنامج الرزمــة اإلحصائيــة  إلـــى الحاســوب، باســتخدام  تــم تـرميـــز االســتبانات وإدخالهــا  بعــد عمليــة جمــع البيانــات، 
للعلــوم االجتماعيــة )SPSS( ملعالجــة البيانــات، واســتخراج النتائــج، ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، واختبــار فرضياتهــا، تــم 

التاليــة: املعالجــات اإلحصائيــة  اســتخدام 

مقياس ليكرت الخماسـي )Likert Scale( لقياس درجة توافر الصحة التنظيمية فـي البلديات الفلسطينية.- 

التكرارات والنسب املئوية )Frequencies and Percentages( للتعرف علـى توزيعات عينة الدراسة.- 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية )Descriptive Statistics( لإلجابة عن أسئلة الدراسة.- 

معامل كرونباخ ألفا )Cronbach’s Alpha( لقياس درجة ثبات مقياس الدراسة.- 

معامل بيـرسون لالرتباط )Pearson Correlation( لقياس درجة االتساق فـي مقياس الدراسة.- 

اختبار تحليل التبايـن األحادي )One-way ANOVA( الختبار داللة فروق املتوسطات بيـن أفراد عينة الدراسة.- 

نتائج الدراسة ومناقشتها 

يتناول هذا القسم عرًضا للنتائج التـي تم التوصل إليها، التـي هدفت إلـى التعرف علـى درجة توافر الصحة التنظيمية 
فـي البلديات الفلسطينية.

النتائج املتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة

توافــر الصحــة  مــا درجــة  الدراســة، وينــص علـــى:  الرئيــس بمشــكلة  الدراســة  الرئيــس: يتعلــق ســؤال  الدراســة  ســؤال 
واالنحرافــات  الحســابية،  املتوســطات  اســتخراج  تــم  الســؤال،  هــذا  عــن  لإلجابــة  الفلســطينية؟  البلديــات  فـــي  التنظيميــة 

الدراســة؟ أداة  لفقــرات  املئويــة  والنســب  املعياريــة 

تشيـــر النتائــج إلـــى الدرجــة الكليــة ملقيــاس الدراســة، كمــا يظهــر فـــي جــدول رقــم )8(، أن نســبة ودرجــة املوافقــة علـــى 
درجــة توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي البلديــات الفلســطينية كانــت متوســطة، بنســبة موافقــة بلغــت 65.8%، أي أن أفــراد 
عينــة الدراســة يوافقــون بدرجــة متوســطة علـــى أن األبعــاد: النـــزاهة والشــفافية، واالعتباريــة، والهيــكل األساســـي، والــروح 

املعنويــة- هــي بشــكل رئيــس، املؤشــر علـــى درجــة توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي البلديــات الفلســطينية.

يتضـــح مــن النتائــج التـــي وردت فـــي الجــدول رقــم )8( أن درجــة توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي بلديــة البيـــرة مــن وجهــة 
نظــر العامليـــن فيهــا كانــت بدرجــة متوســطة، حيــث حققــت نســبة )65.8%( مــن اســتجاباتهم تجــاه األبعــاد التـــي شــملها مفهــوم 
الصحــة التنظيميــة. ويعــزو الباحثــان هــذه النتيجــة إلـــى أن بلديــة البيـــرة تعمــل ضمــن ظــروف شــبه اســتثنائية دائمــة، تخضــع 
ملتغيـرات دراماتيكية متالحقة، ال سيما أن االحتالل اإلسرائيلـي لألرض الفلسطينية تنعكس آثاره سلبًيا علـى مجريات الحياة 
ومتطلباتهــا بشــكل عــام، وأن حــاالت التخريــب والعبــث اإلســرائيلية تجــاه املمتلــكات واملقــدرات الفلســطينية مســتمرة، وأن 
البلديــة تقــف بعــض األحيــان عاجــزة عــن تلبيــة متطلبــات الجمهــور بشــكل كامــل، وهــو مــا يشــعر بــه العاملــون مــن خــالل ردود 
األفعــال تجاههــم مــن الجمهــور. وقــد تناغمــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة كل مــن )العليــان، 2018( - )الضالعيـــن، 2012) - 

)الوذينانـــي، 2017( مــن حيــث درجــات توافــر الصحــة التنظيميــة التـــي جــاءت بمســتوى متوســط.

وللتعرف علـى درجة توافر كل بعد من أبعاد الصحة التنظيمية فـي بلدية البيـرة، تم استخراج املتوسطات الحسابية 
واالنحرافات املعيارية لكل عبارة من عبارات أبعاد املقياس، وذلك علـى النحو اآلتـي:

السؤال الفرعـي األول: ما درجة تطبيق النـزاهة والشفافية فـي البلديات الفلسطينية من وجهة نظر العامليـن فيها؟

لتوضيــح الدرجــات لألبعــاد الرئيســة املذكــورة، تــم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لــكل عبــارة 
مــن عبــارات أبعــاد املقيــاس، بدايــة مــن البعــد األول واملتعلــق بالنـــزاهة والشــفافية، والــذي يجيــب عــن الســؤال الفرعـــي األول، 

كمــا يظهــر فـــي الجــدول رقــم )9(:
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جدول رقم )9( 
افات املعيارية والنسب املئوية ودرجة التقديـر   املتوسطات الحسابية والنحر

لستجابات أفراد عينة الدراسة علـى بعد النـزاهة والشفافية

الوسط العبارةالرقم
الحسابي

النحراف 
املعياري

النسبة 
)%(

درجة 
افقة املو

درجة 
األهمية

1مرتفعة3.591.09871.79املعلومات التـي يوفرها النظام فـي البلدية مالئمة وتلبي متطلبات العمل.1
4متوسطة3.171.18963.33املقاييس واملعاييـر املعمول بها فـي البلدية ال تتأثـر باملزاجية الشخصية.2
3متوسطة3.271.20365.38يلتـزم املسئول فـي البلدية بتطبيق معاييـر محددة لألداء فـي البلدية.3
5متوسطة3.151.21863.08توجد آلية واضحة للمساءلة اإلدارية فـي البلدية.4
2متوسطة3.331.18166.67يتم إعالن قوانيـن وآليات املساءلة اإلدارية فـي البلدية لجميع العامليـن.5

متوسطة3.30261.0130366.05الدرجة الكلية للبعد األول

بلــغ متوســط اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة درجــة متوســطة بنســبة بلغــت 66.05%، أي أنهــم يـــرون أن درجــة تطبيــق 
الدراســة  عــن ســؤال  كانــت اإلجابــة  بالتالـــي  تتــم بشــكل متوســط،  الفلســطينية  البلديــات  فـــي  النـــزاهة والشــفافية  معاييـــر 
الفرعـــي األول باملوافقــة بدرجــة متوســطة، بمتوســط حســابي بلــغ 3.3 تقريًبــا وانحــراف معيــاري 1.01 وهــي الدرجــة الكليــة 
للبعــد األول. يالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علـــى أعلـــى درجــة مــن املوافقــة فـــي بعــد النـــزاهة والشــفافية كانــت )املعلومــات 
التـــي يوفرهــا النظــام فـــي البلديــة مالئمــة وتلبــي متطلبــات العمــل( بنســبة موافقــة بلغــت 71.8% ومتوســط حســابي 3.6 تقريًبــا، 
تليهــا عبــارة )يتــم إعــالن قوانيـــن وآليــات املســاءلة اإلداريــة فـــي البلديــة لجميــع العامليـــن( بنســبة 66.7% تقريًبــا. ومــن ثــم عبــارة 

“يلتـــزم املســئول فـــي البلديــة بتطبيــق معاييـــر محــددة لــألداء فـــي البلديــة” بنســبة %65.4. 

يـــرى الباحثــان أن هــذه النتيجــة املتحصلــة تدلــل علـــى حالــة مــن عــدم رضــا العامليـــن املطلــق، عــن أداء البلديــة مــن حيــث بعــد 
النـــزاهة والشــفافية، والــذي يمكــن تفسيـــره بــأن هــؤالء العامليـــن هــم األقــرب إلـــى الجمهــور، مــن حيــث التعــرف علـــى حالــة الرضــا 
العامــة لديــه، ومــن حيــث التعــرف علـــى متطلباتــه التـــي يـــريد، وذلــك مقابــل الحقيقــة التـــي أحيانــا ال يعرفهــا الجمهــور عــن أداء البلديــة. 

وقــد تناغمــت هــذه النتيجــة مــع مــا أوردتــه نتائــج دراســة كل مــن )العليــان، 2018( - )الضالعيـــن، 2012( - )الوذينانـــي، 2017(.

السؤال الفرعـي الثانـي: ما درجة ممارسة العتبارية فـي البلديات الفلسطينية من وجهة نظر العامليـن فيها؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، تــم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لــكل عبــارة مــن عبــارات البعــد 
الثانـــي املتعلــق باالعتباريــة فـــي البلديــات الفلســطينية، كمــا يظهــر فـــي الجــدول رقــم )10(:

جدول رقم )10( 
افات املعيارية والنسب املئوية ودرجة التقديـر   املتوسطات الحسابية والنحر
لستجابات أفراد عينة الدراسة علـى بعد العتبارية فـي البلديات الفلسطينية

الوسط العبارةالرقم
الحسابي

النحراف 
املعياري

النسبة 
)%(

درجة 
افقة املو

درجة 
األهمية

1مرتفعة3.551.14771.03يتحقق احتـرام العامليـن للمسئول فـي العمل الرسمـي وغيـر الرسمـي.1
3متوسطة3.421.09968.46يناقش املسئول العامليـن بما يتوقع منهم من أداء.2
5متوسطة3.141.23562.82يتلمس املسئول احتياجات العامليـن ويسعـى إلـى تحقيقها.3
4متوسطة3.381.14267.69يحاور املسئول العامليـن بلطف واستحسان.4
2مرتفعة3.461.11369.23ينظر العاملون بمثالية واحتـرام إلـى املسئوليـن عنهم فـي العمل.5

متوسطة3.390.9867.85الدرجة الكلية للبعد الثانـي

بلــغ متوســط اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة درجــة متوســطة بنســبة بلغــت 67.9 % تقريًبــا، أي أنهــم يـــرون أن درجــة 
ممارســة االعتبارية فـــي البلديات الفلســطينية متوســطة، وبالتالـــي كانت اإلجابة عن ســؤال الدراســة الفرعـــي الثانـــي باملوافقة 
بدرجــة متوســطة بمتوســط حســابي بلــغ 3.4 تقريًبــا، وانحــراف معيــاري 0.98، كمــا يالحــظ أن التـــي حصلــت علـــى أعلـــى درجــة 
من املوافقة فـي ُبعد االعتبارية، كانت العبارة )يتحقق احتـرام العامليـن للمسئول فـي العمل الرسمـي وغيـر الرسمـي( بنسبة 
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موافقــة بلغــت 71.03% ، ومتوســط حســابي 3.55 ، تليهــا العبــارة )ينظــر العاملــون بمثاليــة واحتـــرام إلـــى املسئوليـــن عنهــم فـــي 
العمــل( بنســبة 69.23%، ثــم عبــارة )يناقــش املســئول العامليـــن بمــا يتوقــع منهــم مــن أداء( بنســبة 68.45%، ومــن ثــم عبــارة 

“يحــاور املســئول العامليـــن بلطــف واستحســان” بنســبة %67.69.

يعــزو الباحثــان هــذه النتيجــة، إلـــى أن واقــع العالقــة بيـــن إدارة البلديــة والعامليـــن مشــوب بحالــة مــن عــدم الرضــا، 
وأن العامليـــن ينظــرون إلـــى إدارة البلديــة علـــى أنهــا ال تعطيهــم حقوقهــم الكاملــة، خاصــة فـــي الجوانــب االعتباريــة واملعنويــة. 
وقــد تتوافــق هــذه النتيجــة مــع مضمــون النتائــج التـــي توصلــت إليهــا دراســة كل مــن )العليــان، 2018( - )الضالعيـــن، 2012) - 

)الوذينانـــي، 2017(. 

السؤال الفرعـي الثالث: ما درجة وجود الهيكل األولـي واألساسـي فـي البلديات الفلسطينية من وجهة نظر العامليـن فيها؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال، تــم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لــكل عبــارة مــن عبــارات البعــد 
الثالــث املتعلــق بالهيــكل األساســـي فـــي البلديــات الفلســطينية، كمــا يظهــر فـــي الجــدول )11(:

جدول رقم )11( 
افات املعيارية والنسب املئوية ودرجة التقديـر املتوسطات الحسابية والنحر

لستجابات أفراد عينة الدراسة علـى ُبعد الهيكل األساسـي فـي البلديات الفلسطينية

الوسط العبارةالرقم
الحسابي

النحراف 
املعياري

النسبة
%

درجة 
افقة املو

درجة 
األهمية

4متوسطة3.291.0765.90يشرك املسئول العامليـن عند عمليات التخطيط للعمل.1
5متوسطة3.281.1965.64يستطيع العاملون التأثيـر فـي قرارات املسؤوليـن فـي البلدية.2
1مرتفعة3.491.0469.74يتعاون العاملون مع املسئوليـن عند إنجاز املهمات املطلوبة منهم.3
2متوسطة3.441.1768.72يتوافر فـي البلدية نظام اتصال سهل بيـن املسئول والعامليـن.4
3متوسطة3.361.2367.18يتوافر لكل وظيفة وصف ومواصفات وظيفية تحدد ما لها وما عليها.5

متوسطة3.370.9467.44الدرجة الكلية للبعد الثالث

بلــغ متوســط اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة درجــة متوســطة بنســبة بلغــت 67.44%، أي أنهــم يـــرون أن الهيــكل األولـــي 
واألساســـي متوافــر فـــي البلديــات الفلســطينية بشــكل متوســط، وبالتالـــي كانــت اإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الفرعـــي الثالــث 
التـــي حصلــت  العبــارة  ُيالحــظ أن  بلــغ 3.37، وانحــراف معيــاري 0.94، كمــا  باملوافقــة بدرجــة متوســطة بمتوســط حســابي 
علـــى أعلـــى درجــة مــن املوافقــة فـــي بعــد الهيــكل األساســـي كانــت العبــارة )يتعــاون العاملــون مــع املسئوليـــن عنــد إنجــاز املهمــات 
املطلوبــة منهــم( بنســبة موافقــة بلغــت 69.74%، ومتوســط حســابي 3.29، تليهــا العبــارة )يتوافــر فـــي البلديــة نظــام اتصــال 
ســهل بيـــن املســئول والعامليـــن( بنســبة 68.72%، ثــم عبــارة )يتعــاون العاملــون مــع املسئوليـــن عنــد إنجــاز املهمــات املطلوبــة 

منهــم( بنســبة 67.18%، ومــن ثــم عبــارة )يشــرك املســئول العامليـــن عنــد عمليــات التخطيــط للعمــل( بنســبة %65.90.

يـــرى الباحثان أن هذه النتيجة تشيـــر إلـــى أن العامليـــن يميلون إلـــى وصف نمط القيادة فـــي بلدية البيـــرة بالنمط غيـــر 
الديمقراطـــي، الــذي ال يســمح لهــم باملشــاركة والتفاعــل والتأثيـــر علـــى طبيعــة القــرارات الصــادرة مــن البلديــة، وأن طبيعــة 
حــدد نظــم اتصــاالت ال تلبــي تطلعــات العامليـــن بالشــكل املطلــوب، حيــث إن درجــة توافــر ُبعــد 

ُ
الهيــكل األساســـي فـــي البلديــة ت

ا، وهــو مــا توافــق كذلــك مــع نتائــج دراســات كل مــن 
ً
الهيــكل األساســـي بحســب مــا رآهــا العاملــون فـــي البلديــة كان متوســط

)العليــان، 2018( - )الضالعيـــن، 2012( - )الوذينانـــي، 2017(. 

افر الروح املعنوية لدى العامليـن فـي البلديات الفلسطينية من وجهة نظرهم؟ السؤال الفرعـي الرابع: ما درجة تو

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال، تــم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لــكل عبــارة مــن عبــارات الُبعــد 
الرابــع املتعلــق بدرجــة توافــر الــروح املعنويــة لــدى العامليـــن فـــي البلديــات الفلســطينية، كمــا يظهــر فـــي الجــدول رقــم )12(:
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جدول رقم )12( 
افات املعيارية والنسب املئوية ودرجة التقديـر   املتوسطات الحسابية والنحر

لستجابات أفراد عينة الدراسة علـى ُبعد درجة الروح املعنوية

الوسط العبارةالرقم
الحسابي

النحراف 
املعياري

النسبة
%

درجة 
افقة املو

درجة 
األهمية

5متوسطة2.881.3557.69يتمتع العاملون بـروح معنوية عالية فـي البلدية.1
2متوسطة3.191.3363.85يسود جو من املودة بيـن العامليـن فـي البلدية.2
4متوسطة2.961.2859.23يمتلك العاملون دافعية كبيـرة نحو تأدية مهامهم املكلفيـن بها.3
1متوسطة3.311.2566.15يتعامل العاملون بلطف بعضهم مع بعض داخل البلدية.4
3متوسطة3.091.2961.79يظهر العاملون شعوًرا باالنتماء للبلدية.5

متوسطة3.091.1661.74الدرجة الكلية للبعد الرابع

أن روحهــم  يـــرون  أنهــم  أي  بلغــت %61.74،  بنســبة  الدراســة درجــة متوســطة  أفــراد عينــة  اســتجابات  بلــغ متوســط 
املعنويــة فـــي البلديــات الفلســطينية ليســت كمــا يجــب، بالتالـــي كانــت اإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الفرعـــي الرابــع باملوافقــة 
بدرجة متوســطة، بمتوســط حســابي بلغ 3.09 وانحراف معياري 1.16، كما ُيالحظ أن العبارة التـــي حصلت علـــى أعلـــى درجة 
مــن املوافقــة فـــي ُبعــد توافــر الــروح املعنويــة كانــت “يتعامــل العاملــون بلطــف بعضهــم مــع بعــض داخــل البلديــة” بنســبة موافقــة 
بلغــت 66.15%، ومتوســط حســابي 3.31، تليهــا العبــارة »يســود جــو مــن املــودة بيـــن العامليـــن فـــي البلديــة« بنســبة %63.85، 
ثــم عبــارة “يظهــر العاملــون شــعوًرا باالنتمــاء للبلديــة” بنســبة 61.79%، ومــن ثــم عبــارة “يمتلــك العاملــون دافعيــة كبيـــرة نحــو 

تأديــة مهامهــم املكلفيـــن بهــا” بنســبة %59.23.

يـرى الباحثان أن ُبعد الروح املعنوية هو انعكاس لتعامل املسؤوليـن مع العامليـن، حول مدى توفيـر الدعم االجتماعـي 
  حاســًما 

ً
واملــؤازرة، وأســلوب الحوافــز املســتخدم، والعدالــة فـــي اإلجــراءات وتوزيــع املهــام واملســؤوليات، كمــا أنــه يعتبـــر عامــال

فـــي تحقيــق حالــة الرضــا للعامليـــن فـــي البلديــة، والــذي تتـــرتب عليــه درجــة انتمائهــم، ومســتوى بــذل جهودهــم، وطبيعــة نتائــج 
أعمالهــم فـــي البلديــة، وملــا كانــت النتيجــة باملســتوى املتوســط، فإنهــا تدلــل علـــى أن قرابــة نصــف العامليـــن املفحوصيـــن ال 

يتمتعــون بحالــة الرضــا املطلوبــة، والــذي قــد ينعكــس ســلبًيا علـــى أدائهــم الــذي تظهــر نتائجــه أمــام الجمهــور.

اختبار الفرضيات اإلحصائية

ملعرفــة مــدى وجــود فــروق فـــي متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، تــم إجــراء اختبــارات إحصائيــة لقيــاس مــدى 
داللــة فــروق متوســطات آراء أفــراد عينــة الدراســة، ويعكــس الجــزء التالـــي فحًصــا لهــذه الفــروق، حســب الفرضيــات التـــي 

تطرحهــا الدراســة:

افر الصحة  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة(   )αبيـن متوسطات استجابة أفراد عينة نحو تو
التنظيمية فـي البلديات الفلسطينية تعزى ملتغيـر العمر.

األحــادي  التبايـــن  تحليــل  اختبــار  إجــراء  تــم  الفرضيــة  هــذه  الختبــار 
أفــراد  آراء  فـــي  املتوســطات  فــروق  داللــة  الختبــار  (One-way ANOVA(؛ 
الفلســطينية  البلديــات  فـــي  التنظيميــة  الصحــة  توافــر  نحــو  الدراســة  عينــة 

االختبــار: نتائــج   )13( رقــم  جــدول  ويظهــر  العمــر،  ملتغيـــر  تعــزى 

بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة اإلحصائيــة 0.219، وهــي أعلـــى مــن قيمــة 
مســتوى املعنويــة املفتـــرض 0.05، وبالتالـــي نقبــل الفرضيــة الصفريــة، مــا يعنـــي 
أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤ 0.05) بيـــن 
متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة، نحــو توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي 

البلديــات الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر العمــر. 

جدول رقم )13( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي 
)One-way ANOVA( لختبار دللة 

الفروق فـي متوسطات آراء أفراد عينة 
افر الصحة التنظيمية فـي  الدراسة حول تو

البلديات الفلسطينية تعزى ملتغيـر العمر

درجات مصدر الفروق
الحرية

اختبار 
 F

مستوى 
الدللة

2بيـن املجموعات
1.549.2190 75خالل املجموعات

77املجموع
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يعــزو الباحثــان هــذه النتيجــة إلـــى أن العامليـــن - بغــض النظــر عــن أعمارهــم - يعملــون ضمــن بيئــة تنظيميــة واحــدة، وأن 
املتغيـرات الحاصلة ساعدت فـي تشكيل درجة إدراكهم املتقاربة ملدى توافر أبعاد الصحة التنظيمية فـي البلدية. وهي نتيجة 

توافقــت مــع مضمــون نتائــج دراســة كل مــن )العليــان، 2018( - )الحورانـــي، 2017(. 

افر  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )α( بيـن متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة نحو تو
الصحة التنظيمية فـي البلديات الفلسطينية تعزى ملتغيـر املؤهل العلمـي.

One-( الختبــار هــذه الفرضيــة تــم إجــراء اختبــار تحليــل التبايـــن األحــادي
way ANOVA( الختبار داللة فروق املتوســطات فـــي آراء أفراد عينة الدراســة، 
نحــو توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي البلديــات الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر املؤهــل 

العلمـــي، ويظهــر جــدول رقــم )14( نتائــج االختبــار:

بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة اإلحصائيــة 0.470، وهــي أعلـــى مــن قيمــة 
مســتوى املعنويــة املفتـــرض 0.05، وبالتالـــي نقبــل الفرضيــة الصفريــة، وهــو مــا 
 (α≤ 0.05( يعنـي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة نحــو توافــر الصحــة التنظيميــة 

فـــي البلديــات الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر املؤهــل العلمـــي. 

يعــزو الباحثــان هــذه النتيجــة إلـــى أن طبيعــة عمــل البلديــة، يأخــذ الجانــب 
املهنـي التنفيذي عند العدد األكبـر من العامليـن املفحوصيـن، حيث ظهر عند تصنيف بيانات عينة الدراسة أن الغالبية من 
العامليـــن هــم مــن حملــة البكالوريــوس، ولكــن طبيعــة املهــام التنفيذيــة التـــي يقــوم بهــا هــؤالء العامليـــن، جعلــت إدراكهــم ملــدى 

توافر أبعاد الصحة التنظيمية فـي البلدية موحد. وهو ما توافق مع نتيجة دراسة )الخليوي، 2017(.

افر  ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )α( بيـن متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة نحو تو
الصحة التنظيمية فـي البلديات الفلسطينية تعزى ملتغيـر سنوات الخدمة.

الختبار هذه الفرضية، تم إجراء اختبار تحليل التبايـن األحادي )One-way ANOVA( الختبار داللة فروق املتوسطات 
فـي آراء أفراد عينة الدراسة، نحو توافر الصحة التنظيمية فـي البلديات الفلسطينية تعزى ملتغيـر سنوات الخدمة، ويظهر 

جــدول رقــم )15( نتائــج االختبــار.

بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة اإلحصائيــة 0.076، وهــي أعلـــى مــن قيمــة 
ــي نقبــل الفرضيــة الصفريــة، وهــو مــا  مســتوى املعنويــة املفتـــرض 0.05، وبالتالـ
 (α≤ 0.05( يعنـي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة نحــو توافــر الصحــة التنظيميــة 

فـــي البلديــات الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر ســنوات الخدمــة. 

يعزو الباحثان هذه النتيجة إلـى أن طبيعة انخراط العامليـن فـي مجريات 
عمــل البلديــة محكــوم بضوابــط ومحــددات واضحــة، وأن عــدد ســنوات الخدمــة 
ال يؤثـر علـى طبيعة إنجاز  تلك املهام املحددة، وهي مؤشر إيجابي من وجهة نظر 
الباحثيـــن علـــى وجــود حالــة مــن اندمــاج العامليـــن الجــدد والقدامــى بعضهــم مــع 
بعــض، نحــو إنجــاز املهــام املوكلــة إليهــم بحســب أنظمــة وقوانيـــن البلديــة، بعيــًدا 

عــن أي اجتهــادات فرديــة. 

جدول رقم )14( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي 

)One-way ANOVA( لختبار دللة الفروق 
فـي متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة 

افر الصحة التنظيمية فـي البلديات  حول تو
الفلسطينية تعزى ملتغيـر املؤهل العلمـي

درجات مصدر الفروق
الحرية

اختبار 
 F

مستوى 
الدللة

2بيـن املجموعات
.7620.4700 75خالل املجموعات

77املجموع

جدول رقم )15( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي 

)One-way ANOVA( لختبار دللة الفروق 
فـي متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة 

افر الصحة التنظيمية فـي البلديات  حول تو
الفلسطينية تعزى ملتغيـر سنوات الخدمة

درجات مصدر الفروق
الحرية

اختبار  
F

مستوى 
الدللة

2بيـن املجموعات
2.662.0760 75خالل املجموعات

77املجموع
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نتائج الدراسة والتوصيات

 - النتائج 
ً

أول

فيما يلـي أهم النتائج التـي توصلت إليها الدراسة:

درجــة تطبيــق النـــزاهة والشــفافية: بلــغ متوســط اســتجابات أفــراد موظفـــي بلديــة البيـــرة درجــة متوســطة بنســبة - 
بلغت 66.05 %، أي أنهم يـــرون أن درجة تطبيق معاييـــر النـــزاهة والشفافية فـــي البلديات الفلسطينية تتم بشكل 
متوســط، كمــا ُيالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علـــى أعلـــى درجــة مــن املوافقــة فـــي بعــد النـــزاهة والشــفافية كانــت 

“املعلومــات التـــي يوفرهــا النظــام فـــي البلديــة مالئمــة وتلبــي متطلبــات العمــل” بنســبة موافقــة بلغــت %71.8. 

درجة ممارســة االعتبارية فـــي البلديات الفلســطينية: بلغ متوســط اســتجابات أفراد عينة الدراســة درجة متوســطة - 
بنســبة بلغت 67.9% تقريًبا، أي أنهم يـــرون أن درجة ممارســة االعتبارية فـــي البلديات الفلســطينية متوســطة، كما 
ُيالحــظ أن التـــي حصلــت علـــى أعلـــى درجــة مــن املوافقــة فـــي ُبعــد االعتباريــة كانــت العبــارة “يتحقــق احتـــرام العامليـــن 

للمسئول فـــي العمل الرسمـــي وغيـــر الرسمـــي” بنسبة موافقة بلغت %71.03.

درجــة وجــود الهيــكل األولـــي واألساســـي فـــي البلديــات الفلســطينية: بلــغ متوســط اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة - 
البلديــات  فـــي  متوافــر  واألساســـي  األولـــي  الهيــكل  أن  يـــرون  أنهــم  أي   ،%67.44 بلغــت  بنســبة  متوســطة  درجــة 
حظ أن التـــي حصلت علـــى أعلـــى درجة من املوافقة فـــي ُبعد الهيكل األساســـي 

ُ
الفلســطينية بشــكل متوســط، كما يال

كانــت العبــارة )يتعــاون العاملــون مــع املسئوليـــن عنــد إنجــاز املهمــات املطلوبــة منهــم( بنســبة موافقــة بلغــت %69.74.

بنســبة -  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  متوســط  بلــغ  الفلســطينية:  البلديــات  فـــي  املعنويــة  الــروح  توافــر  درجــة 
61.7%، وهــي درجــة متوســطة، أي أنهــم يـــرون أن الــروح املعنويــة لــدى العامليـــن فـــي البلديــات الفلســطينية بدرجــة 
متوسطة، كما ُيالحظ أن العبارة التـي حصلت علـى أعلـى درجة من املوافقة فـي بعد الروح املعنوية كانت »يتعامل 

العاملــون بلطــف بعضهــم مــع بعــض داخــل البلديــة« بنســبة موافقــة بلغــت %66.15.

بيـــن   (α≤  0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال  أنــه  الفرضيــات  اختبــار  أظهــر  كمــا 
متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة نحــو توافــر الصحــة التنظيميــة فـــي البلديــات الفلســطينية تعــزى ملتغيـــر العمــر، 

الخدمــة. وســنوات  العلمـــي،  واملؤهــل 

ثانًيا - التوصيات

فـي ضوء النتائج املتحصلة فقد أو�شى الباحثان بما يلـي:

تطبيــق النظــام والقانــون بشــكل موحــد وعــادل، والعمــل علـــى تحديــد املواقــع اإلداريــة والوصــوف الوظيفيــة علـــى - 
الهيــكل التنظيمـــي بوضــوح.

حــث املسئوليـــن فـــي البلديــة علـــى تحديــد احتياجــات ومتطلبــات العامليـــن فيهــا، مــن خــالل الجلــوس معهــم، ســواء - 
بشــكل رسمـــي أو غيـــر رسمـــي، وتعزيـــز طــرق التعــاون والتشــارك فـــي العمــل، والتقــرب منهــم ومتابعتهــم، وتبســيط 
تتعلــق  أكانــت  العامــل عــن احتياجاتــه ومتطلباتــه، ســواء  مــن خاللهــا أن يفصــح  التـــي يمكــن  اإلجــراءات اإلداريــة 

بالعمــل أو بشــكل شخصـــي.

تعزيـــز حالــة املشــاركة بيـــن العامليـــن وإدارة البلديــة عنــد صياغــة القــرارات، وذلــك عبـــر عقــد جلســات تشــاورية - 
بينهم، واطالعهم علـــى تداعيات اتخاذ القرارات، والنتائج املتوقعة منها، حيث إن حالة مشاركة العامليـــن تجعلهم 

ــل النتائــج. جــزًءا مــن التنفيــذ وتحمُّ

العمــل علـــى إيجــاد الســبل التـــي تعــزز الــروح املعنويــة لــدى العامليـــن فـــي البلديــة وتـــرفعها، وذلــك مــن خــالل احتـــرام - 
القيــادي  النمــط  علـــى  واالعتمــاد  بينهــم،  اإليجابيــة  العالقــة  تقــوي  اتصــال  طــرق  وإيجــاد  للعامليـــن،  املسئوليـــن 

الديمقراطـــي فـــي العمــل. 
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ABSTRACT

The study aimed at identifying the degree of regulatory health availability from the point of view 
of the employees of Al-Bireh Municipality and tried to answer the main question )what is the degree of 
organizational health from the point of view of employees in Palestinian municipalities?(. A sample of 
78 employees randomly selected from employees of Al-Bireh Municipality, where the total employees 
in Al- is 102. The study reached a number of results, the most prominent of which were: The degree of 
approval of the degree of availability of regulatory health in the Palestinian municipalities was average, 
reaching 65.8%. 

The indicators of the availability of regulatory health in the Palestinian municipalities in different 
dimensions are; the average level of integrity and transparency in the Palestinian municipalities was 
67.9%, the level of primary and basic structure in the Palestinian municipalities was 67.44%, which is 
also an average percentage. The results showed that there was no statistically significant difference in 
the level of )α ≤ 0.05( between the average response of the study sample members to the availability of 
organizational health in the Palestinian municipalities due to the variables )Age, academic qualification, 
and years of service(.

In the light of the results obtained, the study recommended the need to establish mechanisms of 
administrative accountability in a uniform and fair manner, and that officials in the municipality seek to 
identify the needs and requirements of the workers, to involve them in the formulation of decisions and 
to raise constantly their spirits in many ways.

Keywords: Organizational Health, Organizational Health Dimensions, Palestinian Municipalities.




