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  الملخص
 في الموظفين وعالقته بأداء الحكومي الموحد الكادر تطبيق التعرف على واقعهدفت هذه الدراسة إلى     

جامعة ًا من الموظفين العاملين في ) موظف255(اشتملت عينة الدراسة علىفي قطاع غزة،  األقصى جامعة
وبعد فحص االستبيانات لم  .%98.03ي أن نسبة االسترداد كانت ) استبانة، أ250(األقصى، وتم استرداد

 ثانواعتمد الباح. ) استبانة250(عدد االستبانات الخاضعة للدراسة يتم استبعاد أي استبيان، وبذلك يكون
تقديم التفسيرات المتعلقة  لي، الذي يقوم على وصف الظاهرة ومن ثمإلجراء الدراسة المنهج الوصفي التحلي

نتائج الدراسة ال يوجد  من أهمو . الدراسة على أسلوب االستبانة لجمع البيانات من عينة ابها، كما اعتمد
عدم رضا الموظفين على الراتب حسب و مستوى للكادر الموحد الحكومي في جامعة األقصى بقطاع غزة 

العمل على تطبيق الكادر الموحد  الحكومي من أهم التوصيات التي توصلت اليها الدراسةوحد الكادر الم
العمل و  الحكومي على جميع الموظفين في جامعة االقصى ومساواتهم بزمالئهم العاملين في الجامعات العامة

حد الحكومي ووضع على تشكيل لجنة رقابية ادارية تتابع المشاكل الخاصة المتعلقة بتطبيق الكادر المو 
العمل على ترسيخ مبدأ العدالة في تطبيق الكادر الموحد الحكومي فيما يخص العالوات و  الحلول المنصفة لها

   والترقيات ومكافأة نهاية الخدمة وربطه بجدول غالء المعيشة
Abstract  

The Reality of Implementing the Governmental Unified Cadre and Its 
Relationship with The Performance of Employees at Al-Aqsa University 

 

    This study aimed at identify the reality of  applying the governmental unified 
cadre and its relationship with the  performance of employees at Al-Aqsa 
university in the Gaza Strip,  the study sample consisted of (255) employees from  
Al-Aqsa University  (250) questionnaires were withdrawn, namely the withdrawal 
rate was 98.03%. after examining the questionnaires ,the researchers did not 
exclude any questionnaire ,thus the number of questionnaires under the study 
was(250).  The researchers adopted  analytical descriptive method based on the 
description of a phenomenon to provide  the relevant explanations .They also 
adopted the method of questionnaire to collect data from the study sample .The 
most important results of the study are there is no level for the unified government 
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cadre at Al-Aqsa University in Gaza Strip, Lack of employees satisfaction with the 
salary according to the unified  government cadre. The most important 
recommendations of the study are Working towards applying the unified 
government cadre to all employees at Al-Aqsa University and treating them 
equally with their colleagues in public universities, Working towards forming a 
supervisory committee that follows up the problems related to the application of 
the unified government cadre, thereby providing equitable solutions. Working 
towards establishing the principle of justice in applying the unified government 
cadre concerning bonuses ,promotions and end of services rewards as well as its 
linkage to the high cost of living. 

 :مقدمة
يعتبر الكادر البشري في المؤسسات العامل األساس لنجاح إدارتها، إذ يتوقف هذا النجاح على     

مدى كفاءة هذا العنصر وقدرته على القيام بالمهام الموكلة إليه. فالموظفون هم األشخاص الذين تقع 
سياسات الى أفعال ومنجزات، ويتوقف نجاح أي مؤسسة أو فشلها على مدى على عاتقهم ترجمة ال

اهتمام على مدى اهتمام االدارة بالعاملين من حيث رفع انتاجيتهم، من خالل تنمية قدراتهم، 
). ولتطبيق الكادر الموحد الحكومي 13: 2010ومهاراتهم، وزيادة دافعيتهم للعمل واإلنتاج (الشرايدة، 

أداء الموظفين في جامعة األقصى وهو محرك أساس حيث يعتبر وظيفة هامة من عالقة وثيقة ب
وظائف الموارد البشرية تتعلق بالحقوق التي يستحقها الموظفين كما وتدعم نقاش الموظفين في 
الجامعة بخصوص الكادر الموحد الحكومي في زمن زادت فيه الصعوبات المالية على كل 

تحقيق نتائج هامة منها ارتفاع مستوى األداء وزيادة االنتاجية والبقاء المستويات كما أن له عالقة ب
في المؤسسة واستمراريتها واالرتقاء بها ومنافستها لباقي الجامعات على المستوى المحلي واالقليمي. 
ويمثل تحقيق العدالة والموضوعية في تطبيق الكادر الموحد الحكومي أول وأهم المتطلبات والتي 

الموظف باإلدارة وانتمائه لجامعته بتحقيق رسالتها وأهدافها في المجتمع. ويمكن القول بأن تعزز ثقة 
المؤسسة والمنظمة تجني العديد من الفوائد، من خالل العدالة في الحقوق الوظيفية للموظف، فهي 

دالة تعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين، واشعار العاملين بمسئولياتهم وهي وسيلة لضمان ع
المعاملة فاذا شعر الموظف بالعدالة، ذلك يدفعه الى العمل بكفاءة وجودة عالية، ويعتبر تطبيق مبدأ 

ألداء الموظف المساواة والعدالة، وتقدير جهود العامل دون تحيز او ذاتية تأتي بالثمار المرجوة منها 
تي يرتكز عليها نجاح ).ويعتبر العنصر البشري من أهم عناصر اإلنتاج ال289: 1994زويلف، (

المنظمات، لذلك جاء االهتمام باألفراد والعمل على تحقيق متطلباتهم، والبحث عن الوسائل والسبل 
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 المؤسسات أهمية من ). وانطالقاً 1: 2015(السلمى، عد على تحسين األداء الوظيفي لهمالتي تسا
 والوسائل الطرق كل سةدرا علىمسؤولوها  حرص األمم، رفعة في الكبير ودورها التعليمية،
 الجودة، منظومة في المتقدمة أصبح المحطة الذي األداء، تميز تحقق أن شأنها من التي واألساليب

 القوة جوانب وتعرف ألدائها، الدوري التقييم خاللها إلى من تسعى تنافسية ميزة للمؤسسة يحقق حيث
الميدان الوظيفي في جامعة وعالجها، ومن خالل عمل الباحث في  الضعف وجوانب وتعزيزها،

على هذه التبعات التي صاحبت تطبيق الكادر الحالي، واالعتراض والتذمر صى، وبناءًا األق
والشكوى من قبل شريحة واسعة من الموظفين، أراد الباحثان أن يدرس هذه المشكلة وبعمق أكبر، 

الموظفين أداء ب وعالقته وميالحك تطبيق الكادر الموحدومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبحث في واقع 
  في جامعة االقصى.
  :مشكلة الدراسة

اعتبر أن )2015 (رضوان، خالل لقاء مع رئيس لجنة الكادر الموحد الحكومي في قطاع غزة    
هناك قصور في تطبيق الكادر الموحد الحكومي من خالل عدم اضافته على الراتب االساسي، وعدم 

ا مرتبطة بمكافأة نهاية الخدمة ونظام التقاعد وايضا وجود فروق تأثر العالوات، وعدم وجود مزاي
كبيرة بين كادر الجامعات العامة والكادر الحكومي الجديد في جامعة االقصى مما ادى الى تذمر 
شريحة واسعة من الموظفين فأراد الباحثان دراسة الجوانب المحيطة بتطبيق الكادر الموحد الحكومي 

) حول دراسة 2008موظفين في جامعة االقصى. وتشير دراسة (كمال وآخرون، وعالقة ذلك بأداء ال
تطوير الكادر الموحد للعاملين في الجامعات الفلسطينية بأن الكادر الموحد الجديد يتطلب بعض 

  اإلجراءات المالية لتحقيق التوازن بين دخل الجامعات ومصروفاتها.
و ما  الحكومي الموحد الكادر تطبيق ما واقع لذلك كانت المشكلة االساسية للدراسة هي    

  الموظفين في جامعة األقصى؟ بأداء عالقته 
    :أسئلة الدراسة  
 ما مستوى تطبيق الكادر الموحد الحكومي في جامعة االقصى من وجهة نظر الموظفين؟ -1

 ما مستوى االداء الوظيفي للموظفين في جامعة االقصى بقطاع غزة؟ -2

  ادر الموحد الحكومي وأداء الموظفين في جامعة االقصى؟ما هي العالقة بين الك -3
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  التالية: األهدافتحقيق  إلى : سعت الدراسةأهداف الدراسة
تحديد مستوى تطبيق الكادر الموحد الحكومي في جامعة االقصى بقطاع غزة من وجهة نظر  -1

 الموظفين.

 ة.كشف عن مستوى االداء الوظيفي للموظفين في جامعة االقصى بقطاع غز ال -2

عالقة مستوى تطبيق الكادر الموحد الحكومي بمستوى االداء الوظيفي للموظفين في التعرف على  -3
 جامعة االقصى بقطاع غزة.

لتعرف على مستوى رضا الموظفين عن الراتب حسب الكادر الجديد في جامعة االقصى بقطاع ا -4
 غزة.

في جامعة االقصى من  درجة توفر العدالة في تطبيق الكادر الموحد الحكوميالتعرف على  -5
 وجهة نظر الموظفين.

تعرف على درجة ثقة الموظفين بإدارة جامعة االقصى فيما يخص تطبيق الكادر الموحد ال -6
 الحكومي.

التعرف على مستوى التقدير التي تحظى به نقابة العاملين في جامعة االقصى فيما يخص  -7
 جهودهم المبذولة بخصوص الكادر الموحد الحكومي.

وصيات تهدف الى تحسين درجة تطبيق الكادر الموحد الحكومي في جامعة االقصى تقديم ت -8
 بقطاع غزة.

  :أهمية الدراسة
تسهم هذه الدراسة في تقديم مقترحات تطويرية لالرتقاء باألداء الوظيفي في جامعة األقصى  -

  الحكومية من خالل تطبيق الكادر الموحد الحكومي.
قصى على جانب آثار جدًال واسعًا في الميدان، والحد قدر اطالع المسؤولين في جامعة اال -

  اإلمكان من اآلثار السلبية الجانبية التي صاحبت تطبيق الكادر الموحد الحكومي.
الحد من انتقال الكفاءات العلمية وحملة الشهادات العليا الى جامعات اخرى بهدف تحسين  -

  قبل الجامعة ومستقبل االجيال القادمة.رواتبهم وزيادة دخلهم مما يؤثر بالسلب على مست
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  .الراتب حسب الكادر الجديد .1
  تطبيق الكادر.العدالة في  .2
  التنظيمية. الثقة .3
  ر الجديد.الرضا عن الراتب حسب الكاد .4
  .ةتقدير جهود النقاب .5

   :فرضيات الدراسة
بين تطبيق الكادر ) α ≤ 0.05(يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  الفرضية الرئيسية:

 الموحد الحكومي  وبين أداء الموظفين في جامعة االقصى.
  وينبثق من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

الراتب بين ) α ≤ 0.05(: يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى ية الفرعية األولىالفرض .1
 وأداء الموظفين في جامعة األقصى. الكادر الجديد حسب

العدالة بين ) α ≤ 0.05(: يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الفرضية الفرعية الثانية .2
  كادر وأداء الموظفين في جامعة األقصى.تطبيق الفي 

 بين الثقة) α ≤ 0.05(: يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الفرضية الفرعية الثالثة .3
  التنظيمية وأداء الموظفين في جامعة األقصى.

بين الرضا ) α ≤ 0.05(: يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الفرضية الفرعية الرابعة .4
  عن الراتب حسب الكادر الموحد الحكومي وأداء الموظفين في جامعة األقصى.

بين ) α ≤ 0.05(: يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الفرضية الفرعية الخامسة .5
  النقابة وأداء الموظفين في جامعة األقصى. جهود تقدير

  باستخدام المنهج الوصفي التحليلي انحقيق أهداف الدراسة قام الباحثمن أجل ت   :منهج الدراسة
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التي تحاول من خاللها وصف الظاهرة موضوع الدراسة (واقع تطبيق الكادر الموحد لحكومي  
وعالقته بأداء الموظفين في جامعة األقصى) وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي 

ليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها، وهو أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي تطرح حولها والعم
المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة 

  .عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وٕاخضاعها للدراسات الدقيقة
راسة من الموظفين اإلداريين واألكاديميين في جامعة األقصى يتكون مجتمع الد :مجتمع الدراسة

) 753جتمع الدراسة في جامعة األقصى من(ممن يحملون المسميات اإلدارية المختلفة، ويتكون م
  ).2015، شئون الموظفين(موظف

تم اختيار عينة بطريقة العشوائية الطبقية حسب نوع الوظيفة، اشتملت عينة  :عينة الدراسة
) استبانة، 250(ين في جامعة األقصى، وتم استرداد) موظفًا من الموظفين العامل255(ة علىاسالدر 

بتوزيع االستبانات واستردادها بنفسه، وبعد  % حيث قام الباحث98.03أي أن نسبة االسترداد كانت 
فحص االستبيانات لم يتم استبعاد أي استبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة 

  استبانة. )250(اسةللدر 
  الدراسات السابقة:

  :أوًال: الدراسات العربية
) بعنوان: " دور الحوافز المالية والمعنوية Khaldoon M. AL-Dwairi , 2015دراسة ( .1

 على أداء الموظفين في المكتبات األكاديمية في األردن"
 The Role of the Financial and Moral Incentives on Employees 
Performance in Academic Libraries: Case Study of Jordan. 

هدفت الدراسة إلى استكشاف دور الحوافز المالية والمعنوية على أداء الموظفين في المكتبات      
األكاديمية في األردن من خالل التعرف على دور المكتبات األكاديمية في تلبية االحتياجات 

رق وأساليب الحوافز التي تم تطبيقها ومستوى األداء في االجتماعية ألمناء المكتبة ومعرفة ط
ن هناك عالقة بين الحوافز المالية والمعنوية وأداء ألى إالمكتبات األكاديمية وقد توصلت الدراسة 

الموظفين، كما أن هناك عالقة أيضًا بين الحوافز المالية والمعنوية وعملية المكتبة الداخلية ورضا 
رت النتائج أن هناك مستوى كاف بين الحوافز المقدمة ألمناء المكتبة حيث المستخدمين. كما أشا
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بلغت الحوافز المالية المرتبة األولى بينما بلغت الحوافز المعنوية المرتبة الثانية، كما ان هناك 
مستوى عال في أداء الموظفين في المكتبات االكاديمية األردنية وأن رضا المستخدمين بلغ المرتبة 

ى بينما وصل معالجة المكتبة الداخلية المرتبة الثانية وأن هناك عالقة هامة بين الحوافز األول
المعنوية والتعلم والنمو في المكتبات االكاديمية األردنية بينما ال يوجد عالقة بين الحوافز المالية 

 والتعلم والنمو في المكتبات االكاديمية.
البشرية على أداء العاملين في الجامعات "أثر صيانة الموارد ):2012دراسة(عودة،  .2

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر صيانة الموارد البشرية على أداء العاملين في  الفلسطينية".
الجامعات الفلسطينية وركزت الدراسة على ثالث مكونات رئيسية من برامج صيانة الموارد البشرية 

  مة المهنية، برامج الرعاية الصحية.وهي برامج الرفاهية االجتماعية، وبرامج السال
فيها لى أن الجامعات الفلسطينية ال تقدم برامج صيانة الموارد البشرية لموظإوقد توصلت الدراسة     

ظفين أن الجامعات الفلسطينية ال تقدم برامج الرفاهية االجتماعية للمو بالشكل الذي يريده الموظف و 
برامج الرعاية الصحية للعاملين في الجامعات الفلسطينية عدم توفر بالشكل الذي يريده الموظف و 

بالشكل الذي يريده الموظف، كما أن توفر برامج صيانة الموارد البشرية في الجامعات يسهم في 
زيادة أداء العاملين حيث أنه يحسن اتجاه العاملين نحو المؤسسات التي يعلمون فيها وأوصت 

صيانة الموارد البشرية لما لها من تأثير على أداء الموظفين كما  الدراسة الجامعات باالهتمام ببرامج
أوصتها بتطبيق برامج الرعاية الصحية والرفاهية االجتماعية وبرامج السالمة المهنية لما لها من 

 تأثير على أداء الموظفين.
ن في ): "جودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملي2012دراسة (البلبيسي،  .3

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة  المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة".
الوظيفية في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة، ودرجة االلتزام بتطبيق عناصرها داخل 
أروقتها، والتعرف على مستوى األداء الوظيفي لدى عاملي المنظمات غير الحكومية، ومدى تأثرها 
بتطبيق جودة الحياة الوظيفية من عدمه، باإلضافة إلى الخروج بتوصيات من شأنها أن ترتقي بجودة 

وقد توصلت الدراسة الى أن الحياة الوظيفية للمنظمات غير الحكومية وبأدائها وأداء عامليها. 
العاملين المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة تتمتع بحياة وظيفية ذات جودة جيدة، كما أن أداء 

بالكفاءة العالية والمستوى الراقي، وكذلك وجود  في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة يمتاز
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عالقة إيجابية بين جودة الحياة الوظيفية داخل المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة واألداء 
منظمات غير الوظيفي لعامليها وقد أوصت الدراسة بضرورة تحسين جودة الحياة الوظيفية في ال

الحكومية من خالل التركيز على األمان الوظيفي، وفرص الترقية والتقدم واألجور والمكافآت 
والتعويضات، ورفاهية العاملين، وتقويم المظالم داخل المنظمات غير الحكومية، باإلضافة إلى 

  السرعة.ضرورة االهتمام بإصدار تقارير األداء بصفة دورية لمعالجة مواطن الخلل على وجه 
) بعنوان: "مدى اهتمام الجامعات الفلسطينية بمتطلبات 2011(دراسة أبو الروس وأبو ماضي .4

رفع كفاءة عملية تقييم أداء العاملين دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، 
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة  فلسطين".

بمجموعة من متطلبات رفع كفاءة عملية تقييم أداء العاملين مثل تطوير المعايير والنماذج والتغذية 
الراجعة وٕاجراء التظلم ومقابلة ما بعد التقييم والتدريب، وكذلك الثواب والعقاب إثر التقييم وتوصلت 

ع كفاءة عملية تقييم ن مستوى اهتمام الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة بمتطلبات رفألى إالدراسة 
 أداء العاملين متدنية وليست عالية.

وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات للتغلب على معوقات األداء أبرزها إعادة النظر بشكل     
متواصل بالمعايير المتبعة في نماذج التقييم، والعمل على التطوير الدوري لنماذج تقييم األداء، 

نظام المكافأة وتحسينها والحوافز بشقيها اإليجابية والسلبية وربطها بعملية  والعمل على تفعيل تطبيق
تقييم األداء في الجامعات، وضرورة أن يتبع عملية تقييم األداء إجراء مقابالت التقييم مع الموظفين 
م لمناقشتهم في نتائج التقييم وكيفية تحسينها مع تدريب المقيمين على كيفية إدارة عمليات التقيي

  ومقابالت التقييم الناجحة.
) بعنوان: "مدى فاعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامعات 2010(دراسة شاهين .5

هدفت الدراسة إلى تحليل العالقة  الفلسطينية وأثره على األداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيمية".
ات الفلسطينية وأثره على األداء الوظيفي بين فاعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامع

والوالء والثقة التنظيمية في كل من الجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر، ،وكانت أهم نتائج الدراسة 
وجود رضا على نظام تقييم األداء المطبق وعلى عدالته لدى العاملين في الجامعة اإلسالمية وأن 

كان بدرجة معقولة في كال الجامعتين وظهر مستوى الثقة  مستوى األداء الوظيفي والوالء التنظيمي
التنظيمية مرتفعًا في الجامعة اإلسالمية أكثر منها في جامعة األزهر كما أنه ال يوجد نظام لتقييم 
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أداء األكاديميين الذين يشغلون مناصب إدارية في الجامعتين وتبين عدم توفر متطلبات كل من 
األداء المطبق في جامعة األزهر وكانت أهم التوصيات ضرورة تطبيق الفاعلية والعدالة في نظام 

نظام يسمح بتقييم األكاديميين من ذوي المناصب اإلدارية، وضرورة تطوير نظام تقييم األداء في 
جامعة األزهر بما يحقق الفاعلية والعدالة مع العمل على أتمتة العمليات اإلدارية، وضرورة وضع 

  شجيع الموظفين على األداء الجيد.نظام تقييم فعال لت
هدفت  ) بعنوان: " تطوير الكادر الموحد للعاملين في الجامعات"2008دراسة كمال وآخرون ( .6

هذه الدراسة إلى تطوير الكادر الموحد لتحقيق مجموعة أهداف منها مساعدة وزارة التربية والتعليم 
، ينطلق من مراجعة وتحليل الوضع العالي والجامعات الفلسطينية على تبني كادر موحد جديد

الحالي القائم، وتبيان التغيرات المقترحة على الكادر الموحد ومبرراتها واثرها على الوضع المالي 
  للجامعات، وكذلك التقدم بمسودة كادر موحد جديد والتعليمات الخاصة بتطبيقه.
عليم العالي الفلسطيني وقد قام أعضاء الفريق لجمع واالطالع على األدبيات المتعلقة بالت

كالكتب والبيانات والجالت والنشرات ذات العالقة، وكذلك البيانات الالزمة التي تم الحصول عليها 
من وزارة التربية والتعليم العلي، وذلك لبناء تصور شامل عن الوضع الراهن، كذلك اطالع الفري 

  التعليم الخاصة. على بيانات جامعات عربية مجاورة كاألردن وغيرها من مؤسسات
) موظفًا 302(كاديميين واإلداريين وأجريت علىوتم تصميم استمارة خاصة الستطالع رأي األ   

وموظفة، وذلك بهدف التعرف على رضاهم عن الكادر الموحد الحالي وتحديد مكامن الخلل حتي 
ى الجامعات ارة عليصار معالجتها لدى إعداد مسودة الكادر الموحد الجديد. وتم تطبيق هذه االستم

الخليل، وبوليتكنك الخليل، بيت لحم، القدس، بيرزيت، النجاح، اإلسالمية، األزهر)، وقد الفلسطينية (
  أظهرت نتائج البحث اآلتي:

  من المشمولين في الدراسة يرون أن الكادر الحالي يغطى 22أشارت الدراسة إلى أن ما يقارب %
% لم يبدوا رأيهم 3% رأوا خالف ذلك وحوالي 70حين ان جميع الجوانب المالية واإلدارية، في 

 % لم يقوموا باإلجابة عن هذا السؤال.5بهذا الخصوص، وما يقارب 
  من المشمولين بالدراسة راوا أن مجموع الراتب في الكادر الموحد بحاجة إلى تعديل، 94قرابة %

 لم يدلوا برأيهم بهذا الخصوص.% فقط أفادوا ان الراتب مناسب، والبقية 5في حين أن ما يقل عن 
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  من العينة يرون أن الجامعات تطبق الكادر الموحد بعدالة على الجميع، 45أشارت النتائج أن %
 %  لم يدلوا برأيهم بهذا الخصوص.20% راوا خالف ذلك، في حين أن قرابة 35مقابل 

  در الموحد، وفي % من العينة أقروا بأن الجامعات تواجه تحول دون تطبيق الكا43أن نسبة
  % لم يدلوا برأيهم بهذا الخصوص.33% رأوا خالف ذلك، في حين 24المقابل 

وقد أوصى الباحثون بضرورة عقد اجتماع يضم مجلس التعليم العالي ورئاسة الحكومة لتبيان 
وكذلك تكليف لجنة من ظام التعليم الفلسطيني وتطويره. تأثير الكادر الموحد الجديد على حماية ن

جلس لدراسة المقترح الجديد، وأن يتم تطبيق الكادر الموحد والمقر من مجلس التعليم العالي.  الم
ويتطلب تطبيق الكادر الموحد بعض من اإلجراءات المالية لتحقيق التوازن بين دخل الجامعة 

  .ومصروفاتها
  ثانيًا: الدراسات األجنبية:

وامل المحفزة وأداء المعلمين المهني ) بعنوان: "العالقة بين العUche: 2011(دراسة اوشي .1
 بأوجابا بنيجيريا".

Relationship Between Motivational Factors And Teachers’ Performance On 
The Job In Ogba/ Egbema/ Ndoni Local Government Area, Of Rivers State. 

وأداء المعلمين في المهنة،  هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين العوامل المحفزة     
وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة كبيرة بين العوامل المحفزة وأداء المعلمين وأن الحوافز والمكافآت 
من المديرين تساهم في تحفيز المعلمين وتحسين أدائهم الوظيفي كما أن هنالك عالقة إيجابية بين 

يفي وأوصت الدراسة بزيادة تحفيز المعلمين، مستوى التدريب الذي يتلقاه المعلمين وادائهم الوظ
وتفعيل النشاط الصفي، وتشجيع روح اإلبداع والبحث لدى المعلمين، ومساعدة المعلمين ليتناسب مع 
االجتماعية للمجتمع، وتعزيز انتماء المعلمين لمهنية التدريس مما يؤثر ايجابيًا على الممارسات 

  .ةالتعليمية للمعلمين داخل الغرفة الصفي
إن العرض السابق للدراسات سواء المحلية، أو العربية، أو األجنبية  :التعقيب على الدراسات السابقة

يظهر درجة االهتمام بالرواتب وأداء الموظفين وال توجد دراسات تطرقت إلى الكادر الحكومي الموحد 
أهمية خاصة  بشكل خاص سوى دراسة واحدة كانت جهد لمحامين ومستشارون قانونيين ، وأن له

ففي  -خاصة األجنبية منها –، فقد اهتمت العديد من الدراسات بأداء الموظفينفي الميدان التربوي
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هذا الميدان يتم انتاج عقول وسواعد أبناء الوطن، يتم تربيتهم ليكونوا مستقبل الوطن، وأظهرت 
  منشود منه.الدراسات ضرورة تطبيقه بصورة فعالة وعادلة ليؤتي ثمره، ويحقق الهدف ال

اعتمدت الغالبية من الدراسات السابقة على  :ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تأثير نظام الرواتب والحوافز في أداء العاملين واألكاديميين في الجامعات أو من جوانب أخرى، أما 

القته بأداء وع كوميالح الموحد الكادر تطبيق واقعاسة الحالية فكان الهدف منها بحث الدر 
وعلى حد علم الباحثين تعتبر هذه الدراسة في موضوعها االول على مستوى الوطن الموظفين، 

خاصة أن الدراسة تقوم على دراسة الموضوع من وجهة نظر موظفي جامعة االقصى كمحاولة 
األداء قته بلمعرفة واقع تطبيق الكادر الموحد الحكومي ومدى الرضا العام الذي حققه الكادر وعال

، كما أن الدراسة لها ميزة خاصة من حيث التوقيت حيث انها تأتي في ظل الوظيفي لديهم
االضرابات واالعتصامات للنقابات التي تطالب بتحسين الكادر الموحد للجامعات العامة من ناحية 

  والجامعات الحكومية من ناحية أخرى.
  مصطلحات الدراسة:

األداء الوظيفي إجرائيًا: فيمكن تعريفه بأنه السلوك المتوقع للموظف في  أما تعريف األداء الوظيفي:
جامعة األقصى في اربعة مجاالت وهي اإلنتاجية والتطوير، ومهارات االتصال والتواصل، والعمل 

  بروح الفريق، وٕادارة الذات، والمسئولية والمبادرة.
نون وظيفي عام للعاملين في الجامعات هو عبارة عن قاتطبيق الكادر الموحد الحكومي: اجرائيا: 

والكليات الحكومية يتعلق بسلم الرواتب وما يشمله من راتب اساسي وعالوات ومكافأة نهاية الخدمة 
ويتم تطبيقه بنسب مالية متفاوتة حسب الدرجة العلمية وسنوات الخبرة لتكون متقاربة مع الكادر 

  الموحد للجامعات العامة.
  الباحثان أن الرواتب يمكن أن تعرف كما يلي: يرى :مفهوم الرواتب\

هي تلك المبلغ النقدي الذي يدفع لألفراد لقاء األعمال التي يقومون بها في الجامعة بغض  الرواتب:
النظر عن أية امتيازات أخرى، بحيث تمكنهم من تأمين احتياجاتهم األساسية بالدرجة األولى، 

 ة على تحفيز األفراد لبذل المزيدستثمار، وبحيث تكون قادر وتمكنهم من االدخار الذي يمكنهم من اال
 على األقل المحافظة على مستوى اإلنتاج المحلي ونوعيته،الجهد إلنتاج أفضل كما نوعًا، أو من 
  إلحاق الضرر بالمنشأة أو األفراد. دون
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ظام صنع القرارات في علم اإلدارة بأنها "مؤشر على توقعات األفراد أو الجماعات بأن ن :تعرف الثقة
التنظيمية يمكن االعتماد عليه في تحقيق نتائج مفضلة لألفراد أو الجماعات أو التنظيمات حتى دون 

ولقد عرفها بعض الباحثين  )149: 2001(الحوامدة والكساسبة، مارسة أي تأثير على هذا النظام".م
حتى في الحاالت الخطرة التي  بأنها "التوقعات اإليجابية للموظف حول تطبيقات وسياسات المنظمة

  ).Atalay & Yilmaz, 2009: 343تتطلب دعمه للمنظمة" (
  :اإلطار النظري للدراسة
تمثل العدالة في التطبيق وخاصة نتحدث عن الكادر الموحد الكومي  :العدالة في تطبيق الكادر

اجتماعية، ونمط  أحد المكونات األساسية للهيكل االجتماعي والنفسي للجامعة، حيث تعتبر قيمة
اجتماعي، واالعتداء عليها من جانب المنظمة، ينظر إليه على أنه تدمير لقيم العاملين وعالقاتهم 
االجتماعية، لذا يترتب على عدم العدالة إتباع العاملين لسلوكيات ضارة بالمنظمة، وتعود أهمية 

عدالة الحالية بالمنظمة للتنبؤ بما العدالة التنظيمية لسببين، األول: أن األفراد يستخدمون إدراك ال
يمكن أن يعاملوا به مستقبًال، الثاني: أن األفراد يريدوا أن يشعروا بأنهم جزء من المنظمة، وتوفر 

ونحاول من )، 201: 2007ب قيادتهم(المغربي، العدالة مؤشر بأنهم مقبولين ومقدرين من جان
  بعاد العدالة فب التطبيق.خالل هذا المحور تسليط الضوء على مفهوم وأهمية وأ

تعريف العدالة بصفة عامة بأنها إعطاء كل فرد ما يستحق، ولقد  :مفهوم العدالة في التطبيق
(إن اهللا يأمر بالعدل ة في القرآن الكريم، كقوله تعاليوردت مفردات كثيرة تتحدث عن العدال

تميزت سيرته صلى اهللا عليه  "، كما أن من أسماء اهللا الحسنى العدل، ولقد90واإلحسان) "النحل: 
  وسلم وخلفائه الراشدين بالعدل والمساواة.

ي مكان العمل أو المكان ولقد تم تعريف العدالة في التطبيق بأنها إدراكات العاملين للعدالة ف
  ).343: 2003(العتيبي، المنظمي.

يستخدمه المدير كما عرفت بأنها الطريقة التي يحكم الفر من خاللها على عدالة األسلوب الذي 
في التعامل معه على المستويين الوظيفي واإلنساني. وهي مفهوم نسبي يتحدد في ضوء ما يدركه 

   ).4: 2007 .(وادي،الموظف من نزاهة وموضوعية المخرجات واإلجراءات داخل المنظمة
متحقق بأنها محصلة االتفاق بين الجهود المبذولة والعوائد ال )Byars and Rue,1997وقد عرفها(

  .)14: 2004.(الفهداوي والقطاونة، عنها، بشكل يسهم في تحقيق األهداف المطلوبة للمنظمة
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 ,Marie Burns Walsh(بأنها دراسة النزاهة في العمل)Byrne & Cropanzano, 2001(وقد عرفها

2003: 4(  
يًا عن إن الرضا عن العمل شيء نسبي حيث أن البعض يكون راض :رضا الموظفين عن الكادر

العمل، في حين أن اآلخرين قد يشعرون بعدم الرضا، لذلك يعتبر الرضا الوظيفي من الموضوعات 
الهامة والمفاهيم التي يصعب قياسها نظرًا ألنها تتضمن عوامل متعددة، وهناك الكثير من الدراسات 

ت في تحديد التي أثبتت أن هناك رضا عن العمل لدى األغلبية من الناس، وقد اختلفت النظريا
" على أنه LOCKالعوامل المسببة للرضا، لذلك هناك تعاريف متعددة من قبل الباحثين، فلقد عرفه "

"حالة من السعادة أو الشعور اإليجابي ناتج عن تقييم الفرد لوظيفته أو خبراته في تلك الوظيفة"، 
المختلفة التي ترتبط في ويالحظ أن "الرضا يمثل اإلشباعان التي يحصل عليها الفرد من المصادر 

  ).172: 2001تصوره بالوظيفة التي يشغلها" (عبد الباقي، 
كما ويعرف الرضا الوظيفي بأنه:" ذلك الشعور النفسي بالقناعة والسرور واالرتياح، والذي يمد     

، الموظف من وظيفته، وجماعة العمل وما توفره له هذه الوظيفة من مزايا مادية، ومعنوية، واستقرار
  ).64: 2010ومن اإلدارة المباشرة، ومن فرص التقدم المهني والتقدم الوظيفي"(الشرايدة، 

وأيضا عرف الرضا الوظيفي بأنه "مشاعر السعادة الناتجة عن تصور الفرد تجاه الوظيفة، إذ أن     
 هذه المشاعر تعطي للوظيفة قيمة مهمة تتمثل برغبة الفرد في العمل وما يحيط به". (عباس،

2003 :175(  
يعتبر األداء من المفاهيم التي نالت االهتمام والتمحيص والتحليل في  مفهوم األداء الوظيفي:

المؤلفات والمراجع، وكذلك في البحوث والدراسات اإلدارية بشكل عام، والمواضيع المتعلقة بالموارد 
على مستوى العامل والمؤسسة البشرية بالموارد البشرية بشكل خاص، وذلك نظرًا ألهمية هذا المفهوم 

: 2013(المحاسنة، من جهة، وتداخله مع العلوم واالتجاهات الفكرية المختلفة من جهة أخرى
103.(  
ويشير األداء الوظيفي إلى مجموعة من السلوكية اإلدارية المعبرة عن قيام الموظف بعمله،    

بة في الوظيفة، فضًال عن االتصال وتتضمن جودة األداء، وحسن التنفيذ، والخبرة الفنية المطلو 
السعي نحو والتفاعل مع بقية أعضاء المؤسسة وااللتزام باللوائح اإلدارية التي تنظم عمله، و 

  ).608: 2011(الصرايرة، االستجابة لها بكل حرص
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 وهو الفرد، لوظيفة المكونة المهام وٕاتمام تحقيق درجة إلى الوظيفي أيضاً  األداء كما ويشير    
 وتداخل لبس يحدث ما وغالباً  الوظيفة، متطلبات بها الفرد يشبع أو بها، يتحقق التي الكيفية يعكس
النتائج التي  أساس على فيقاس األداء أما المبذولة، الطاقة إلى يشير فالجهد والجهد، األداء بين

  .)215: 2000 حسن،(حققها الفرد
لعاملون في المنظمات اإلدارية بصفة عامة من ومما الشك فيه أن األداء يدل على ما يتمتع به ا    

مهارات وقدرات وٕامكانيات، فإن كان األداء مناسبًا للعمل المطلوب انجازه فإنه يحقق الغرض منه، 
أما إذا كان األداء ال يرقى إلى المستوى المطلوب إلنجاز العمل، فإن ذلك يتطلب استحداث وسائل 

  ).38: 2004دائهم (المربع، أفع كفاءتهم وتحسين مستوى وطرق جديدة وتدريب العاملين عليها لر 
يعرف األداء الوظيفي بأنه "القيام بتأديــة وٕانجــاز المهــام األساســية المطلوبــة  تعريف األداء الوظيفي:

منه داخل الوظيفة أو خارجها، ومــا يتصــل بهــذه المهــام مــن أنشــطة وتفــاعالت وأدوار ســواء كــان ذلــك 
رة وبحيـــث يمكـــن قيـــاس ذلـــك فـــي إطـــار معـــايير تحـــدد مســـبقًا"(كلوب، بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــ

2013 :258.(  
 أو الدور وٕادراك بالقدرات تبدأ التي الفرد لجهود الصافي األثر عن الوظيفي األداء مفهوم ويعبر    
  .)219: 2004(سلطان، الفرد لوظيفة المكونة المهام وٕاتمام تحقيق درجة إلى يشير الذي المهام
 أو المنظمة بها تكلفه التي ومسئولياته ألعماله الموظف "تنفيذ بأنه الوظيفي األداء ا ويعرفكم     

  ).112: 2011(عامر، بها" وظيفته ترتبط الجهة التي
ولقد تمت اإلشارة إلى مفهوم األداء على أنه من أهم محاور العمل المهني في أي مجال وظيفي، 

بيئة عمل يسودها العدل والمساواة، فإنه من المنطقي أن يأخذ هذا فإذا كان هذا األداء مميز في ظل 
األداء صاحبه إلى مكانة مرموقة في المنظمة التي يعمل فيها، وفي ظل عالم يسوده التغيير 
المتسارع والمنافسة الشديدة، ولن تستطيع المنظمة الدخول للمنافسة إال إذا كان األداء العالي أحد 

  ).88: 2009(الطعامنة،ألداء ينبع من حصيلة أداء األفراد في المنظمة ككلأهم خصائصها، وهذا ا
كما أشير إليه أيضًا على أنه "يمثل درجة تحقيق وٕاتمام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس     

الكيفية التي يتحقق بها، أو يشبع الفرد بها متطلبات الوظيفة، وغالبًا ما يحدث لبس وتداخل بين 
(الصواف، األداء فيقاس على أساس النتائج"لجهد، فالجهد يشير إلى الطاقة المبذولة، أما األداء وا
2000 :169.(  
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(الهيتي، "مهامها إليه التي أسندت وظيفته بمتطلبات الموظف عرف أيضًا بأنه "التزام وقد    
2003 :195(  
 من أدائه للمعدل المفروض اً وفق وواجبات مسئوليات من الوظيفة بأعباء كما يعرف بأنه "القيام     

  ).290: 2005الباقي،  عبد ("المدرب الكفء الموظف
ومن منطلق المهام والمسؤوليات التي يقوم بها الموظف، يعبر مفهوم األداء الوظيفي عن تنفيذ      

الموظف ألعماله ومسؤولياته التي تكلفه بها المنظمة أو الجهة التي ترتبط وظيفته بها. (شاويش، 
2005 :94.(  
ويقصد بمفهوم األداء بأنه "مجموعة المخرجات واألهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها عن      

طريق العاملين فيها، فهو مفهوم بربط بين أوجه النشاط وبين األهداف التي تسعى إلى تحقيقها 
: 2003، (العطيةها العاملون داخل تلك المنظمات"المنظمات عن طريق مهام وواجبات يقوم ب

186.(  
كذلك يعرف األداء بأنه "مجموعة النتائج المحددة للسلوك، وبالتالي فإن األداء اإليجابي يمثل      

ج غير المرغوبة المحددة النتائج المرغوبة المحددة للسلوك وفي المقابل فإن األداء السلبي يمثل النتائ
  ).22: 2003(ربايعة، للسلوك"

 يجوز "ال بأنه: ويقول األداء مصطلح على الضوء (Thomas Gilbert)جيلبرت ثوماس(ويلقي     
 في أنشطة من األفراد به يقوم ما هو السلوك أن ذلك واألداء، اإلنجاز وبين السلوك بين الخلط

 عن األفراد يتوقف أن بعد نتاج أو أثر من يبقى ما فهو اإلنجاز أما بها، يعملون التي المنظمة
 إنه أي واإلنجاز السلوك بين التفاعل فهو األداء أما النتائج، أو تاجن أو مخرج أنه أي العمل،
  ).97: 2003 درة،(معًا" تحققت التي والنتائج السلوك مجموع
  : الوظيفي نجد األداء لتعريفات السابق العرض خالل ومن
 صيلةح أنه يرى من ومنهم سلوك، أنه يرى من الكتاب فمن األداء، في تعريفات تعدد هناك أن     
 سواء المجال هذا في واألبحاث الدراسات تعدد عن ناتج وهذا عمل، إنجاز أنه يرى من ومنهم جهد،
 األداء، تعريف في الباحثين بين االختالف من الرغم وعلى. ميدانية دراسات أم نظرية دراسات أكانت
  :يلي كما وهي التعريفات هذه تجمع عوامل هناك أن يرى) هاينز( أن إال
 ودوافع واتجاهات وقيم ومهارات معرفة من يمتلكه وما :الموظف. 
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 عمل فرص من تقدمه وما وتحديات متطلبات من به تتصف وما: الوظيفة. 
 اإلدارية واألنظمة واإلشراف العمل مناخ تتضمن والتي التنظيمية البيئة به تتصف ما وهو: الموقف 

  )273: 1998هاينز، .(التنظيمي والهيكل
أو  النشاط ذلك بأنه الوظيفي األداء الباحثان يعرف التعريفات، من سبق مما :اإلجرائي التعريف
 سواء الموظفين اإلداريين أو األكاديميين في جامعة األقصى طرف من المبذول الجهد أو المهارة
  .لهم الوظيفة الموكلة المهام إتمام أجل من فكرياً  أو عضلياً  كان

 األساسية المكونات أو العناصر من مجموعة من لوظيفيا األداء يتكون عناصر األداء الوظيفي:
 في الوظيفي األداء مستوى وتحديد قياس في العناصر تلك وتستخدم أداء فعال يوجد ال بدونها والتي

  :أهمها العناصر من مجموعة من الوظيفي األداء ويتكون .المنظمات
 العامة والخلفية والمهنية، الفنية، والمهارات العامة، المعارف وتشمل: الوظيفة بمتطلبات المعرفة .1

 .)76: 2003(العماج،بها المرتبطة والمجاالت الوظيفة عن
 رغبة من يمتلكه وما به، يقوم الذي عمله عن الفرد يدركه ما مدى في وتتمثل: العمل نوعية .2

 .)52: 2010(جبر، األخطاء في الوقوع دون العمل وتنفيذ التنظيم على وقدرة وبراعة، ومهارات
 للعمل، العادية الظروف في إنجازه الموظف يستطيع الذي العمل مقدار أي: المنجز العمل كمية .3

 ).132: 2003(العطية، اإلنجاز هذا سرعة ومقدار
 وٕانجاز العمل مسئولية تحمل على الموظف وقدرة العمل في والتفاني الجدية وتشمل: المثابرة .4

، حسن(المشرفين قبل من والتوجيه لإلرشاد موظفال هذا حاجة ومدى المحدد، أوقاتها في األعمال
2005 :72(.  

 معينة عوامل إلى الوظيفية لمهام الفردي األداء مؤثرات تقسم :العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي
 التدريب أو سابقة، تدريبية أو دارات كفايات، مثل داخلية دورات شخصية نتيجة الفرد بها يتميز

 يتعلق جديد هو ما كل وقراءة المطالعة خالل من لدراسة الشخصيةوا المؤسسة في الداخلي
حيث تمت اإلشارة إلى محددات األداء، وتم تقسيمها إلى ثالثة أنواع أشار إليها (أبو  بالوظيفة،

  :) كاآلتي2010شرخ، 
بمتطلبات  الذاتية والمعرفة واألهداف واألساسيات، بالحقائق، المعرفة تقريرية: وتشمل معرفة .1

 .تقريري وبشكل والورقة، القلم بواسطة وتقاس ما، فةوظي
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 معرفة وكيفية بين خليط وهي فعال، أداؤه يجب بما تتعلق المعرفة ومهارية: وهذه إجرائية معرفة .2
 التي تتطلب العملية المهارات أو معرفية، أي إدراكية مهارات وتشمل ذلك، على والقدرة األداء

 .لتحفيزوا العمل، في الجسم عضالت استخدام
مستوى  لألداء، االختيار هي ثالث سلوكيات إحدى من مشترك تأثير والتحفيز: هي الدافعية .3

 .االصرار أي المبذول الجهد واستمرار المبذول، الجهد
  في هذا الصدد فإن األداء يتحدد بثالثة عوامل رئيسية كاآلتي:

درجة  حقيقة يمثل المبذول فالجهد عمله، ألداء الفرد انسجام درجة يعكس المبذول: هو الجهد  -  أ
  .عمله ألداء الفرد دافعية

الجهد  فعالية درجة تحدد التي السابقة وخبراته الفرد الفردية: تتمثل بقدرات والخصائص القدرات  - ب
  .المبذول

 عمله، وعن منها يتكون التي األنشطة عن وانطباعاته الفرد تصورات لوظيفته: يعني الفرد إدراك  - ت
 .)118: 2008المنظمة(مصطفى،  في دوره بها يمارس أن ينبغي التي الكيفية

ومما سبق يتضح للباحثين بأن النظر للموظف من زاوية واحدة ال تكفى، فالموظف الذي يتعامل     
مع األفراد اآلخرين، يؤثر ويتأثر بهم، وهو لديه سمات وسلوكيات تميزه عن غيره، لديه خبرات 

ك عوامل تؤثر في أدائه، وال تقتصر العوامل المؤثرة معينة، يمتلك عوامل داخلية خاصة به، كل ذل
على أدائه على العوامل الداخلية الخاصة به، بل قد تكون عوامل داخلية بالنسبة للمؤسسة، خارجية 
بالنسبة للموظف، كطبيعة اإلدارة، والحوافز، والمكافآت التي تتبعها المؤسسة تجاه موظفيها، والعوامل 

  لمؤسسة وتسطيع توفيرها للموظف تؤثر في أدائه.المادية التي تمتلكها ا
  :اإلطار العملي للدراسة
  :نتائج الدراسة وتفسيرها

عمال من جامعة االقصى دارة األإتم تحكيم استبانة الدراسة من خبراء ومختصين في مجال علم 
  .وجامعة االزهر والجامعة االسالمية بغزة وتم استخدام مقياس ليكرت العشري

  :: الراتب حسب الكادر الموحدالمحور األول



 
 
 
 
 
 

     ....واقع تطبيق الكادر الموحد الحكومي وعالقته
  

  

438 
 

) التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المحور األول 1(رقم جدول
  )250الراتب حسب الكادر الموحد وكذلك ترتيبها (ن =

االنحراف  المتوسط  الفقرات  م
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 70.7 2.372 7.07  لى القيام بالعمل بشكل أفضل.يشجع الراتب  حسب الكادر الموحد ع 1
تقوم الجامعة على إيجاد ترقية استثنائية في العمل حسب ما تقتضيها   2

 المصلحة العامة.
4.38 2.334 43.8 6 

 7 40.4 2.518 4.04  تمنح الجامعة بعض الموظفين المتميزين عالوة تشجيعية بشكل دوري.   3
وحد مع رواتب زمالئي في نفس الوظيفة يتناسب راتبي حسب الكادر الم  4

  في الجامعات العامة.
5.10 2.775 51 3 

 2 52.6 2.697 5.26  يتناسب راتبي حسب الكادر الموحد مع درجتي العلمية.   5
تتالءم نسبة الزيادة السنوية على الراتب حسب الكادر الموحد مع   6

  متطلبات المعيشة.
4.41 2.442 44.1 5 

 4 48.2 2.492 4.82  الكادر الموحد مع متطلبات المعيشة. يتناسب راتبي حسب  7
 8 36.3 2.332 3.63  يوجد في عملي حوافز متنوعة مناسبة.  8
 48.38 1.850 4.838  الدرجة الكلية للمحور 

 4.838بصفة عامة يتبين من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول    
هذا يدل على عدم رضا الموظفين على الراتب حسب الكادر الموحد من %، و 48.38والوزن النسبي 

% 94) التي تنص على أن قرابة 2008(كمال وآخرون، نظرهم، حيث أن هذا يتفق مع دراسةوجهة 
  إلى تعديل، في حين أن أن مجموع الراتب في الكادر الموحد بحاجة أفادوامن المشمولين بالدراسة 

  ان الراتب مناسب، والبقية لم يدلوا برايهم بهذا الخصوص.% فقط أفادوا 5يقل عنما  
ويعزو الباحثان بأن عدم رضا الموظفين عن الراتب حسب الكادر الموحد الحكومي يرجع للعديد من 

الحكومي مع  العوامل منها عدم توفر حوافز متنوعة في العمل، عدم تناسب راتب الكادر الموحد
عند  باإلجحافبة الزيادة السنوية على الراتب، وشعور الموظفين متطلبات المعيشة، وعدم تناسب نس

  مقارنة رواتبهم برواتب زمالئهم العاملين في الجامعات العامة.
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  :تطبيق الكادرالمحور الثاني: العدالة في 
 ) التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المحور الثاني العدالة2( رقم جدول

  )250في التطبيق وكذلك ترتيبها (ن =

االنحراف  المتوسط  الفقرات  م
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
أطلــع علــى المعــايير المســتخدمة فــي وضــع الكــادر الموحــد 

  الحكومي.
4.84 2.617 48.4 4 

2  
يجيــد القــائمون علــى وضــع الكــادر الموحــد الحكــومي الحكــم 

  .حكوميةعلى أداء العاملين في الجامعات ال
4.47 2.212 44.7 8 

3  
يتم تطبيق الكــادر الموحــد الحكــومي علــى جميــع الجامعــات 

  .الحكومية الموجودة في الوطن دون استثناء
6.05 2.846 60.5 2 

4  
يمتلك القائمون على تطبيــق الكــادر الموحــد الحكــومي خبــرة 

  .طويلة
5.09 2.337 50.9 3 

5  
ادر الموحـــــد يشـــــترك مجلـــــس النقابـــــة فـــــي إعـــــداد بنـــــود الكـــــ

  الحكومي.
4.57 2.457 45.7 5 

تتصف المعايير التي وضعت في الكادر الموحد الحكومي   6
  بالعدالة والموضوعية.

4.55 2.374 45.5 6 

 1 64.5 2.488 6.45  يخضع الكادر الموحد الحكومي لضغوطات خارجية.  7

8  
يقيم األداء الوظيفي داخل الجامعــات الحكوميــة علــى مبــدأ  

  واالستحقاق في الترقية. الجدارة
4.53 2.388 45.3 7 

 50.69 1.682 5.069  الدرجة الكلية للمحور  
بصفة عامة يتبين من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني     

%، وهذا يدل على أن الموظفين يرون أن هناك عدالة في تطبيق 50.69والوزن النسبي  5.069
يث لموحد من وجهة نظر الموظفين بشكل ضعيف جدا. وهذا يتفق مع الدراسات السابقة حالكادر ا

% من العينة يرون أن 45) التي تنص على أن 2008(كمال وآخرون، أنها اتفقت مع دراسة
% راوا خالف ذلك، في حين أن 35الجامعات تطبق الكادر الموحد بعدالة على الجميع، مقابل 
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) التي كان 2010(شاهين، لخصوص، كما أنها تعارضت مع دراسةأيهم بهذا ا% لم يدلوا بر 20قرابة 
  من أهم نتائجها عدم توفر متطلبات العدالة في نظام األداء المطبق في جامعة األزهر.

 باألكاديميينمقارنة االداريين عند ويرى الباحثان أن العدالة التنظيمية غير متوفرة خصوصًا     
% 85 -%65تتراوح ما بين  واألكاديميين% من الراتب االساسي 20 حيث أن نسبة االداريين

، وأيضًا عند مقارنة الموظفين أنفسهم بالموظفين العاملين في وسنوات الخبرة حسب الدرجة العلمية
ن نسبة الفرق بين كادر الجامعات العامة والكادر الحكومي تتراوح بين أالعامة حيث  الجامعات

دم وجود عدالة في التطبيق، كما يرى الباحثان أن المعايير التي مما يثبت ع %38لى إ% 21
  ال تتصف بالعدالة والموضوعية. الحكومي وضعت في الكادر الموحد

  :المحور الثالث: الثقة التنظيمية
) التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المحور الثالث 3( رقم جدول

  )250ة وكذلك ترتيبها (ن =الثقة التنظيمي

 المتوسط  الفقرات  م
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
الترتيب النسبي

 9 44.4 2.378 4.44  كل اعتبار. وقتضع ادارة الجامعة مصلحة الموظفين ف  1

2  
تستهدف القرارات االدارية والمالية التي تتخذها ادارة الجامعة  

  مصلحة الموظفين.
4.63 2.214 46.3 7 

3  
قة في ادارة الجامعة حول تطبيق كافة بنود الكادر بما يوجد ث

  ينعكس ايجابا على أدائي.
4.78 2.325 47.8 5 

4  
تسعي إدارة الجامعة إلي كسب ثقة العاملين في قرارها بتطبيق 

  الكادر الموحد الحكومي.
5.21 2.351 52.1 2 

 1 53.8 2.539 5.38  تمثل أهدافي. ألنهاأثق بأهداف جامعتي   5
 3 50.3 2.400 5.03  بقرارات الجامعة حول آليات تطبيق الكادر الموحد الحكومي.أثق   6

7  
التي تقدمها الجامعة بشــأن تعــديل الكــادر الموحــد  دأشعر بأن الوعو 
  صادقة وموثوقة.

4.63 2.410 46.3 8 

 6 46.5 2.302 4.65 الموحد تقديرات حقيقية ألداء الموظفين. رتقدم معايير اتفاقية الكاد  8
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9  
ُيعامــــــل الموظفــــــون بــــــنفس الطريقــــــة التــــــي تعامــــــل بهــــــا الجامعــــــات 

  الحكومية في كافة المحافظات الفلسطينية.
4.88 2.558 48.8 4 

10 
تتــاح الفرصــة للمــوظفين ليعترضــوا علــي آليــة تطبيــق نظــام الكــادر 

 الموحد الحكومي.
3.96 2.348 39.6 10 

  47.58 1.987 4.758  الدرجة الكلية للمحور  
عامة يتبين من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث بصفة     

%، وهذا يدل على عدم وجود ثقة تنظيمية من وجهة نظر موظفين 47.58والوزن النسبي  4.758
 لسابقة حيث أنها تعارضت مع دراسةجامعة األقصى. أن هذه النتيجة تتعارض مع الدراسات ا

نتائجها أن هناك مستوى مرتفع للثقة التنظيمية في الجامعة اإلسالمية  ) التي من2010(شاهين، 
  أكثر منها في جامعة األزهر.

ويرى الباحثان بأن عدم وجود ثقة تنظيمية يرجع إلى العديد من العوامل أهمها االنقسام السياسي     
عة في صرف ومماطلة ادارة الجام ،اروعدم اخذ ادارة الجامعة مصلحة الموظف فوق كل اعتب

ثقة حول تطبيق كافة بنود الكادر الموحد وعدم وجود هيئة رقابية  وعدم وجود الحوافز ان وجدت،
تتابع تنفيذ اتفاقية الكادر بوضع حلول بمشاكل الموظفين والمتعلقة بتطبيق الكادر الموحد الحكومي، 

  . ادر الموحدمما يؤدي إلى عدم اتاحة الفرصة للموظفين لالعتراض على الية تطبيق الك
  الرضا عن الراتب حسب الكادر الجديد:المحور الرابع: 

الرضا ) التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المحور الرابع 4( رقم جدول
  )250=وكذلك ترتيبها (ن عن الراتب حسب الكادر

 المتوسط  الفقرات  م
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 رتيبالت النسبي

 5 43.8 2.406 4.38  تتناسب الزيادات السنوية على الراتب األساسي لكل الفئات الوظيفية. 1

2  
يعتبر الراتب األساسي حسب الكــادر الموحــد الحكــومي مرضــيا مقارنــة  

  بالعاملين في الجامعات االخرى والذين يحملون نفس المؤهل العلمي.
4.40 2.356 44 4 

3  
الموحــــد الحكــــومي كافــــة االحتياجــــات وال يــــوفر الراتــــب حســــب الكــــادر  

 يجعلني أتطلع لعمل أخر.
4.82 2.447 48.2 2 
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4  
تعتبر العالوة االجتماعية "عــالوة الزوجــة واألبنــاء" حســب قــانون الكــادر 

 الموحد الحكومي مناسبة لكل الفئات الوظيفية.
3.94 2.409  39.4 8 

5  
اء بمنحـــه ينصـــف الكـــادر الموحـــد الحكـــومي الموظـــف المتميـــز فـــي األد

 عالوة استثنائية.
3.53 2.280 35.3 9 

6  
يعتبـــــر نظـــــام التقاعـــــد فـــــي الكـــــادر الموحـــــد الحكـــــومي الموحـــــد منصـــــفا 

 للموظف.
4.26 2.333 42.6 7 

7  
ـــة فـــي الكـــادر الموحـــد  يعتبـــر نظـــام العمـــل اإلضـــافي والعـــالوات اإلداري

 الحكومي الموحد منصفا للموظف.
4.57 2.407 45.7 3 

8  
اية الخدمة في الكادر الموحد الحكومي الموحــد منصــفة تعتبر مكافأة نه

 للموظف.
4.32 2.385 43.2 6 

9  
أشـــعر بالرضـــا الـــوظيفي مـــن خـــالل مـــا أتقاضـــاه مـــن رواتـــب وعـــالوات 

  حسب الكادر الموحد الحكومي.
4.99 2.570 49.9 1 

  43.55 1.846 4.355  الدرجة الكلية للمحور  
 4.355المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع  بصفة عامة يتبين من الجدول السابق أن

%، وهذا يدل على عدم رضا الموظفين عن الكادر الموحد الحكومي من 43.55والوزن النسبي 
تطبيق الكادر الموحد وذلك لعدة  نبأن عدم شعور الموظفين بالرضا ع انوجهة نظرهم. ويرى الباحث

كما هي دون  العالوات بالكادر الموحد وبقاء االساسيادراج نسبة الكادر ضمن الراتب  عوامل عدم
هذه العوامل ادت  وعدم شموله ضمن نظام التقاعد مما يؤثر على مكافأة نهاية الخدمة، زيادة تذكر

البحث عن عمل  إلى مما يؤدى بالموظف الى افراغ الكادر من مضمونه من وجهة نظر الباحثين،
  .آخر لتلبية احتياجاته المعيشيةإضافي 

  :المحور الخامس: تقدير جهود النقابة
) التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لفقرات المحور 5( رقم جدول

  )250الخامس تقدير جهود النقابة وكذلك ترتيبها (ن =

االنحراف  المتوسط  الفقرات  م
 المعياري

الوزن 
 النسبي

الترتيب

 2 47.1 2.488 4.71يد العاملين بالمعلومات تحرص نقابة العاملين على تزو  1
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  الكافية حول الكادر الموحد الحكومي .

تحرص نقابة العاملين على متابعة الحلول المتفق عليها   2
 1 49.5 2.267 4.95  مع إدارة الجامعة حول تطبيق الكادر الموحد الحكومي.

تتناسب إنجازات النقابة خالل العام المنصرم مع آمال   3
 10 40.9 2.202 4.09  ت العاملين في الجامعة.وتطلعا

حققت نقابة العاملين إنجازات مرضية فيما يخص سياسة   4
 8 41.6 2.186 4.16  االجور للعاملين بالجامعة.

5  
ساهمت مهنية العمل النقابي في تحقيق المساواة بين 
جميع فئات الموظفين أسوة بزمالئهم في الجامعات 

  الخاصة.
4.23 2.136 42.3 7 

نجحت نقابة العاملين في الجامعة من التقليل من تدخالت   6
 12 37.5 2.391 3.75  األحزاب السياسية في تطبيق الكادر الموحد الحكومي.

تحرص نقابة العاملين في الجامعة على مشاركة اإلدارة   7
 11 40.5 2.311 4.05  العليا بمعظم الخطط التطويرية.

عند  االعتبارلين بعين تضع النقابة آراء وأفكار العام  8
 9 41.4 2.343 4.14  اتخاذها للقرارات.

تنظم نقابة العاملين جلسات بين الموظفين واإلدارة العليا   9
 13 36 2.318 3.60 والمسئولين عن الكادر الحكومي لمناقشة التطورات.

يعزز اطالع نقابة العاملين على معايير وضع الكادر  10
 6 43.1 2.332 4.31  موضوعية معاييره.الموحد الحكومي ثقة الموظف ب

11 
تعمل نقابة العاملين على حل المشاكل المالية المتعلقة 
بين الموظف وبين الجامعة فيما يتعلق بتطبيق الكادر 

  الموحد الحكومي.
4.45 2.439 44.5 4 

 3 45.6 2.388 4.56  للنقابة دور فاعل في الدفاع عن حقوق العاملين. 12

نتزاع صالحيات وقرارات مرضية نجحت النقابة في ا 13
 5  43.9 2.418 4.39  للعاملين من قبل اإلدارة.

 42.60 1.908 4.260  الدرجة الكلية للمحور
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 4.260بصفة عامة يتبين من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس 
من وجهة نظر الموظفين في %، وهذا يدل على عدم تقدير جهود النقابة 42.60والوزن النسبي

عدم رضا الموظفين عن جهود نقابة العاملين إلى عدة عوامل منها  انيعزو الباحث جامعة األقصى.
عدم عدم نجاحها من التقليل من تداخالت االحزاب السياسية فيما يخص تطبيق الكادر الموحد و 

على عدم االطالع على أراء وافكار بين الموظفين واالدارة العليا مما يؤثر  لقاءات قدرتها على عقد
العاملين فيما يخص القرارات المصيرية، كما يعزو الباحثان عدم وجود دور فاعل للنقابة في الدفاع 

الى اتخاذها طابع ذات اللون السياسي الواحد في معظمه ومحاباتها إلدارة  عن حقوق العاملين
في  أي دور ال يوجد لها وأيضا انجاز يذكرالجامعة أدى الى ضعفها وعدم مقدرتها على تحقيق أي 

عدم وجود انجازات للنقابة خالل العام المنصرم ن أاطالع الموظفين على معايير الكادر، كما 
  ساهمت في عدم رضا الموظفين على جهودهم.
  :ولإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة

  المئوية، والجدول التالي يوضح ذلك: باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب انقام الباحث 
) التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل محور من محاور 6( رقم جدول

  )250االستبانة وكذلك ترتيبها (ن =

  المحاور
عدد 
 المتوسط الفقرات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 2 48.38 1.850 4.838  8  الراتب حسب الكادر الموحد
 1 50.69 1.682 5.069  8  تطبيق الكادرالعدالة في 

 3 47.58 1.987 4.758  10  الثقة التنظيمية
 4 43.55 1.846 4.355  9  رضا الموظفين عن الكادر

 5 42.6 1.908 4.260  13  تقدير جهود النقابة
  46.56  1.583 4.656  48  الدرجة الكلية لالستبانة

 د احتل المرتبة األولى بوزن نسبيبق أن محور العدالة في التطبيق قتضح من الجدول السا     
 احتل المرتبة الثانية بوزن نسبي %)، تلي ذلك محور الراتب حسب الكادر الموحد الذي50.69(
%)، ثم 47.58( احتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي %)، تلي ذلك محور الثقة التنظيمية الذي48.38(
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%)، بينما جاء في 43.55(عة وزن نسبيادر في المرتبة الرابعن الك جاء محور رضا الموظفين
موع %)، ولقد كان الوزن النسبي للمج46.56(ور تقدير جهود النقابة بوزن نسبيالمرتبة الخامسة مح

ومما سبق يتبين أن عدم وجود مستوى للكادر الموحد  %).46.56( الكلي للكادر الموحد الحكومي
ي %) من وجهة نظر الموظفين ف46.56( قصى بقطاع غزة وذلك بنسبةالحكومي في جامعة األ

% 22) والتي من نتائجها أن ما يقارب 2008(كمال وآخرون،  ما تعارضه دراسةالجامعة، وهذا 
من المشمولين في الدراسة يرون أن الكادر الحالي يغطى جميع الجوانب المالية واإلدارية، في حين 

% لم يقوموا 5% لم يبدو رأيهم بهذا الخصوص، وما يقارب 3الي % رأوا خالف ذلك وحو 70نأ
بأن عدم رضا الموظفين على تطبيق الكادر الموحد بصفة  انويرى الباحث باإلجابة عن هذا السؤال.

مع زمالئهم في  ةومقارن وٕاداريين نأكاديمييعامة لعدم تحقيقه العدالة بين فئات الموظفين أنفسهم 
يشمل على عالوات ومكافأة نهاية خدمة  كأن كما هو بمتطلباتهم تطبيقه الجامعات العامة، وعد

تحميل نقابة العاملين في نظام التأمين والمعاشات مما ساهم في عدم ثقتهم في االدارة و  هوشمول
 مسئولية كبيرة في فشلهم بالضغط على االدارة لتنفيذ الوعود بما يخص الكادر الموحد الحكومي مما

  ايضا ثقتهم في النقابة. أفقد الموظفين
  اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة:

  باستخدام التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجدول التالي يوضح ذلك: انقام الباحث
) التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لالستبانة وكذلك ترتيبها 7( رقم جدول

  )250(ن =

 المتوسط  الفقرات  م
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

 19 77.5 1.824 7.75 يتميز أدائي في الجامعة دائما بالجودة واإلتقان. 1
 21 75.7 1.864 7.57 يتساوى أدائي الحالي بالمعايير الموضوعة.   2
 18 77.9 1.742 7.79 نادرًا ما أرتكب األخطاء أثناء أدائي لعملي في الجامعة.  3
 10 81.5 1.547 8.15 إجراءات تنفيذ المعامالت في أقل وقت ممكن. انجزأحاول ان   4
 24 68.8 2.277 6.88 يتم تنفيذ العمل وفقًا لخطط سنوية وشهرية.  5
 23 69 2.204 6.90 تزيد مساحة الحرية في العمل من االنتاجية والتطوير لدى.   6
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 16 79 1.950 7.90 وأحترمها. ومسؤوليأتقبل أراء زمالئي   7
 22 69.6 2.234 6.96 أستطيع التعبير عن افكاري بحرية.  8
 14 79.9 1.807 7.99 بدون تردد. الخطأأقوم بتغيير موقفي عند   9
 15 79.3 1.699 7.93 أقترح حلوًال سريعة لمشكالت تواجهني في العمل.  10
 5 83.6 1.803 8.36 أحرص على تكوين عالقات إنسانية مع من حولي.  11
 3 84.3 1.661 8.43 ألتزم باألنظمة والتعليمات واللوائح الداخلية.  12
 2 84.6 1.596 8.46 ألتزم بمواعيد الدوام الرسمية.  13
 11 81 1.714 8.10 أطور ذاتي بالبحث عن مصادر تعليمية متنوعة.  14
 12 80.7 1.712 8.07 أتحمل العمل تحت الضغط برضا.  15
 8 81.9 1.631 8.19 أتكيف مع ظروف العمل بسرعة.  16
 17 78.6 1.732 7.86 أستثمر وقتي بكفاءة.  17
 1 88.1 1.455 8.81 أحرص على أداء عملى بأمانة.  18
 13 80.4 1.755 8.04 أقدم أفكارًا جديدة لتطوير العمل.  19
 20 77.2 1.748 7.72 أبادر للمساعدة بأعمال ليست من واجباتي.  20
 6 82.8 1.578 8.28 حدد.أؤدي واجباتي ومسئولياتي في الوقت الم  21
 4 84.1 1.639 8.41 أنفذ المهمات المطلوبة منى بشكل مستمر.  22
 7 82.8 1.743 8.28 الملقاة على عاتقي برضا. المسؤولياتأتحمل   23
 9 81.9 1.720 8.19 أتقبل المساءلة عن األعمال الخطأ التي أقع بها.  24
  79.59 1.307 7.959  الدرجة الكلية لالستبانة  

 7.959جميع فقرات المحور الخامسحسابي لصفة عامة يتبين من الجدول السابق أن المتوسط الوب 
ى %، وهذا يدل على أنه هناك مستوى ألداء الموظفين في جامعة األقص79.59والوزن النسبي 

التي كان من أهم نتائجها أن المنظمات غير  )2012(البلبيسي، بقطاع غزة، وهذا يتفق مع دراسة
مية في قطاع غزة تتمتع بحياة وظيفية ذات جودة جيدة، كما أن أداء العاملين في المنظمات الحكو 

أداء  بأن انالباحث ويعزو غير الحكومية في قطاع غزة يمتاز بالكفاءة العالية والمستوى الراقي.
لخاصة بهذه نابع من انتمائهم لمؤسستهم والتزامهم بالقوانين واالنظمة والتعليمات ا الموظفين المرتفع

  وينجزونها في الوقت المحدد وبكفاءة عالية.  بأعمالهمالموظفين يقومون  كما أنالمؤسسة، 
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  ثانيًا: إثبات الفرضيات:
عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  ودلدراسة على: وجل الرئيسيةتنص الفرضية     

)05.0 ظفين في جامعة االقصى.) بين الكادر الموحد الحكومي وبين أداء المو  
) 8باستخدام معامل ارتباط بيرسون والجدول ( انوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث 

 يوضح ذلك:
  ) معامل ارتباط بين الكادر الموحد الحكومي وأداء الموظفين8( رقم جدول

  الفرضية
معامل بيرسون 

  لالرتباط
القيمة 
  االحتمالية

بين الكادر الموحد الحكومي  توجد عالقة ذات داللة احصائية
  0.000 0.274 وبين أداء الموظفين في جامعة األقصى

  0.128) = 0.01) وعند مستوى داللة (248ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.098) = 0.05) وعند مستوى داللة (248ر الجدولية عند درجة حرية (

بين ) 05.0( د مستوى داللة  يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ذات داللة إحصائية عن
  الكادر الموحد الحكومي وبين أداء الموظفين في جامعة االقصى.

  يتفرع من هذه الفرضية الفرضيات التالية:
) بــين الراتــب حســب الكــادر الموحــد 05.0توجد عالقة ذات داللة احصائية عنــد مســتوى ( .1

  جامعة االقصى. وبين أداء الموظفين في
  ) معامل ارتباط بين الراتب حسب الكادر الموحد وأداء الموظفين9( رقم جدول

  الفرضية
معامل بيرسون 

  لالرتباط
القيمة 
  االحتمالية

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الراتب حسب الكادر 
 الموحد وبين أداء الموظفين في جامعة األقصى

0.266 0.000  

  0.128) = 0.01) وعند مستوى داللة (248رجة حرية (ر الجدولية عند د
    0.098) = 0.05) وعند مستوى داللة (248ر الجدولية عند درجة حرية (
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بــين  (α ≤ 0.05)يتضح من الجــدول الســابق وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة  
  الراتب حسب الكادر الموحد وبين أداء الموظفين في جامعة االقصى.

) بــين العدالــة فــي التطبيــق وبــين 05.0توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى ( .2
  أداء الموظفين في جامعة االقصى.

  ) معامل ارتباط بين العدالة في التطبيق وأداء الموظفين10( رقم جدول

  الفرضية
معامل بيرسون 

  لالرتباط
القيمة 
  االحتمالية

ة احصائية بين العدالة في التطبيق توجد عالقة ذات دالل
 وبين أداء الموظفين في جامعة األقصى

0.299 0.000  

  0.128) = 0.01) وعند مستوى داللة (248ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.098) = 0.05) وعند مستوى داللة (248ر الجدولية عند درجة حرية (

بــين  (α ≤ 0.05)ئية عنــد مســتوى داللــة يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــا
  .العدالة في التطبيق وبين أداء الموظفين في جامعة األقصى

) بــين الثقــة التنظيميــة وبــين أداء α ≤ 0.05توجــد عالقــة ذات داللــة احصــائية عنــد مســتوى (
  الموظفين في جامعة االقصى.

  ة وأداء الموظفين) معامل ارتباط بين الثقة التنظيمي11( رقم جدول

  الفرضية
معامل بيرسون 

  لالرتباط
القيمة 
  االحتمالية

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الثقة التنظيمية وبين 
 أداء الموظفين في جامعة األقصى

0.280 0.000  

  0.128) = 0.01) وعند مستوى داللة (248ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.098) = 0.05وعند مستوى داللة ( )248ر الجدولية عند درجة حرية (

 (α ≤ 0.05)يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة      
  .بين الثقة التنظيمية وبين أداء الموظفين في جامعة األقصى
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ب الكادر الرضا عن الراتب حس) بين α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى (
  وبين أداء الموظفين في جامعة االقصى.

  

  ) معامل ارتباط بين رضا الموظفين عن الكادر وأداء الموظفين12( رقم جدول

  الفرضية
معامل بيرسون 

  لالرتباط
القيمة 
  االحتمالية

الرضــا عــن الراتــب حســب توجد عالقة ذات داللــة احصــائية بــين 
 ىوبين أداء الموظفين في جامعة األقص الكادر

0.168 0.000  

  0.128) = 0.01) وعند مستوى داللة (248ر الجدولية عند درجة حرية (
  0.098) = 0.05) وعند مستوى داللة (248ر الجدولية عند درجة حرية (

  

 (α ≤ 0.05)يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة     
  اء الموظفين في جامعة االقصى.بين رضا الموظفين عن الكادر وبين أد

  
  

) بين تقدير جهود النقابة وبــين أداء α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى ( .3
 الموظفين في جامعة االقصى.

  

  ) معامل ارتباط بين تقدير جهود النقابة وأداء الموظفين13( رقم جدول

  الفرضية
معامل بيرسون 

  لالرتباط
  الحتماليةالقيمة ا

توجد عالقة ذات داللــة احصــائية بــين تقــدير جهــود النقابــة 
 وبين أداء الموظفين في جامعة األقصى

0.161 0.000  

  0.128) = 0.01) وعند مستوى داللة (248ر الجدولية عند درجة حرية (
    0.098) = 0.05) وعند مستوى داللة (248ر الجدولية عند درجة حرية (

بين  (α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة سابق وجود عالقة ذاتيتضح من الجدول ال
  تقدير جهود النقابة وبين أداء الموظفين في جامعة االقصى.
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    :والتوصيات النتائج
  أوال: النتائج:

ال يوجد مستوى للكادر الموحد الحكومي في جامعة األقصى بقطاع غزة وذلك بوزن نسبي  - 
)46.56.(% 
داللة احصائية بين الكادر الموحد الحكومي وبين أداء الموظفين في جامعة  توجد عالقة ذات -

 األقصى.
عدم رضا الموظفين على الراتب حسب الكادر الموحد من وجهة نظرهم وذلك بوزن نسبي  -

48.38.% 
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الراتب حسب الكادر الموحد وبين أداء الموظفين في جامعة  -

 األقصى.
موظفين يرون أن هناك عدالة في تطبيق الكادر الموحد من وجهة نظر الموظفين بشكل ال -

 %.50.69ضعيف جدا وبوزن نسبي 
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين العدالة في التطبيق وبين أداء الموظفين في جامعة  -

 األقصى.
  %47.58بي عدم وجود ثقة تنظيمية من وجهة نظر موظفين جامعة األقصى وذلك بوزن نس -
 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الثقة التنظيمية وبين أداء الموظفين في جامعة األقصى. -
 %.43.55عدم رضا الموظفين عن الكادر الموحد الحكومي من وجهة نظرهم بوزن نسبي  -
الكادر وبين أداء الموظفين في  الرضا عن الراتب حسبتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين  -

 األقصى. جامعة
عدم تقدير جهود النقابة من وجهة نظر الموظفين في جامعة األقصى وذلك بوزن نسبي  -

42.60.% 
 %.79.59نسبي  ايجابي بوزنجامعة األقصى  الموظفين فين مستوى أداء إ -

  :التوصياتثانيا: 
العمل على تطبيق الكادر الموحد الحكومي على جميع الموظفين في جامعة االقصى ومساواتهم  .1
 .زمالئهم العاملين في الجامعات العامةب
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العمل على ادرج نسبة الكادر الموحد الحكومي في راتب الموظف االساسي وتوحيد النسبة بين  .2
 الموظفين االداريين واألكاديميين.

فوق كل اعتبار واالهتمام بهم فيما يخص  ينن تعمل ادارة جامعة االقصى على وضع الموظفأ .3
 .والحوافزالكادر الموحد الحكومي 

العمل على تشكيل لجنة رقابية ادارية تتابع المشاكل الخاصة المتعلقة بتطبيق الكادر الموحد  .4
 .الحكومي ووضع الحلول المنصفة لها

العمل على ترسيخ مبدأ العدالة في تطبيق الكادر الموحد الحكومي فيما يخص العالوات والترقيات  .5
 .لمعيشةومكافأة نهاية الخدمة وربطه بجدول غالء ا

فعالية بما يخص الكادر الموحد الحكومي  أكثرن تعمل نقابة العاملين بجامعة االقصى بصورة أ .6
 .وحقوق الموظفين

العمل على اخراج جامعة االقصى من دائرة التجاذبات السياسية بما يضمن تحقيق مبدأ العدل  .7
 الموظفين.واالنصاف بين 

امعة االقصى في اعادة صياغة بنود الكادر العمل على مشاركة مجلس نقابة العاملين في ج .8
 الموحد الحكومي بما يضمن حقوق الموظفين.

 :المراجع

  المراجع العربية:
 القرآن الكريم. - 

 الحوافز المادية والمعنوية وعالقتها بتحسين أداء العاملين بادارة الموارد  2015(، بدرالسلمي " :(
، رسالة ماجستير، جامعة االمير نايف بالرياض" البشرية بمدينة االمير سلطان الطبية العسكرية

 ،السعودية.
 ،ربط مؤشرات األداء بنظم الحوافز بغرض إحباط التركيز االنتقائي للمدربين على أبو العز، محمد")

، 2002، 2العدد .،24جوانب األداء: تحليل نظري ودليل تجريبي")، مجلة البحوث التجارية، المجلد
 .297الصفحة 

 جودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملين في ): "2012(أسامة زياد، البلبيسي
 ، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة"
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 )تكنولوجيا األداء البشري في المنظمات :األسس النظرية وداللتها في البيئة 2003درة، عبد الباري :(
  المعاصرة، عمان، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. العربية

 إدارة الموارد البشرية"، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع.2003(ربايعة، علي" :( 
 إدارة األفراد من منظور كمي والعالقات اإلنسانية، دار مجدالوي للنشر 1994(زويلف، مهدى حسن :(

 والتوزيع، عمان.
 ،اإلسكندرية الجديدة، الجامعة دار ،"البشرية الموارد ): "إدارة2004(أنور سعيد محمد سلطان. 
 مدى فاعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامعات الفلسطينية وأثره 2010(شاهين، ماجد :(

دراسة مقارنة بين جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية،  -على األداء الوظيفي والوالء والقفة التنظيمية
 ة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسال

 ،والتوزيع، للنشر الشروق األفراد"، دار إدارة – البشرية الموارد ): "إدارة2005(نجيب مصطفى شاويش 
 األردن. الثالثة، عمان، الطبعة

 )الرضا الوظيفي أطر نظرية وتطبيقات عملية، الطبعة األولي، دار 2010الشرايدة، سالم تيسير :(
 والتوزيع، عمان. صفاء للنشر

 األداء الوظيفي لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية 2011(الصرايرة، خالد :(
  ).1،2)، العدد (27من وجهة نظر رؤساء األقسام فيها، مجلة جامعة دمشق، مج (

 ،بالمملكة تخدمةالمس للنماذج مقارنة دراسة الوظيفي األداء تقويم): "2000(محمد ماهر الصواف 
  .76 العدد العامة، اإلدارة مجلة ،"العربية مصر وجمهورية السعودية العربية

 معايير قياس األداء الحكومي وطرق استنباطها"، رسالة ماجستير منشورة،  ):2009(الطعامنة، محمد"
  الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
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