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 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على العاللة لبعض المتؽٌرات التنظٌمٌة للعاملٌن اإلدارٌٌن فً جامعات 

لطاع ؼزة مع األداء الوظٌفً، حٌث شملت المتؽٌرات التنظٌمٌة: "نمط االتصال"، "طبٌعة العمل"، 

جانب التعرؾ على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً اتجاهات و"التكنولوجٌا المستخدمة"، ب

العاملٌن نحو تلن المتؽٌرات تعزى لبعض  الخصائص ألفراد مجتمع الدراسة، ولد تم جمع بٌانات 

( موظفاً من العاملٌن 025( فمرة، تم توزٌعها عشوائٌاً على )05الدراسة باستخدام استبانه مإلفة من )

( موظفاً، وأظهرت النتائج توافر درجة مرتفعة من 262ات، ولد استجاب منهم )اإلدارٌٌن بالجامع

المتؽٌرات التنظٌمٌة فً جامعات لطاع ؼزة ، وكان ترتٌب المجاالت كالتالً: التكنولوجٌا المستخدمة،  

طبٌعة العمل، نمط االتصال. وأن هنان مستوى مرتفع من األداء، كما دلت النتائج على وجود عاللة 

باطٌه دالة بٌن المتؽٌرات التنظٌمٌة وبٌن األداء الوظٌفً، كما دلت على وجود فروق فً تصورهم ارت

ً للجامعة التً ٌعملون فٌها لصالح الجامعة اإلسالمٌة، ووجود فروق بٌن جامعة  لتلن المتؽٌرات تبعا

ٌن أفراد األزهر وجامعة األلصى لصالح جامعة األزهر، كما دلت النتائج على عدم وجود فروق ب

 العٌنة تبعاً لمتؽٌرات: المستوى الوظٌفً ومكان العمل.
 كلمات مفتاحٌة: المتغٌرات التنظٌمٌة، نمط االتصال، طبٌعة العمل، التكنولوجٌا المستخدمة، األداء الوظٌفً

Abstract 

This study aimed  to investigate the relationship between the organizational  variables and job 

performance at Gaza strip Universities, the organizational  variables included: communication 

style ,nature of work , the technology used. and it aimed to identify the extent of differences 

statistically significant in employees trends toward the reality of organizational variables 

attributed to some characteristics of the study population. The data has been collecting using a 

questionnaire consisting of (50) paragraphs. The questionnaire was distributed randomly to 

(320) employees of the administrative staff in Gaza strip universities; (262) employees 

responded, and the results showed the availability of a high degree of organizational  

variables in Gaza Universities, the order of variables were as follows: the technology used, 

the nature of work, and finally communication style, and it showed a high level of job 

performance, in addition the results showed a significant correlation between organizational  

variables and job performance, and there was existence of differences in the perception of the 

organizational variables depending on the university, for the benefit of the Islamic university, 

and differences between Al-Azhar University and Alaqsa University for the benefit of Al-

Azhar University, as results showed no differences between the sample depending on the 

variables: the functional level and the workplace . 

Keywords: organizational variables, communication style, work nature, used 

technology, job performance. 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



 ممدمة 

تعد المتؽٌرات التنظٌمٌة اللبنة األولى الستثمار طالات األفراد وتوجٌهها فً المسار الصحٌح نحو 

اإلبداع وتنمٌة األداء وتطوٌره ، لذلن من الضروري بمكان التعرؾ على أهم هذه المتؽٌرات التً 

 (.2505فً تحسٌن مستوى األداء )بحر، والعجلة:تساهم وبشكل فاعل 

وهنان الكثٌر من المتؽٌرات التنظٌمٌة التً تلعب دوراً كبٌراً فً ترصٌن السلون األخاللً والوظٌفً 

لألفراد العاملٌن من ناحٌة تشكٌل وتعدٌل المٌم والعادات والسلون، ونجاح الجامعات فً إٌجاد 

راد من شؤنه أن ٌشجع على خلك أجواء عمل هادفة ترصن سبل المتؽٌرات التنظٌمٌة المالئمة لألف

 الثبات واالستمرار للعاملٌن من جهة وللجامعة من جهة أخرى.

إذ أن العاملٌن فً البٌئة التنظٌمٌة الفاعلة ٌشعرون بؤهمٌتهم فً العمل ولدرتهم على اإلسهام فً رسم  

 (. 066: ص2552راد)حمود، السٌاسات والخطط وٌسود شعور بالثمة بٌن اإلدارة واألف

فً تحمٌك أهدافها توافر عدد من المتؽٌرات التنظٌمٌة بشكل سلٌم ومن بٌن هذه  وٌتطلب نجاح المنظمات

 طبٌعة العمل، والتكنولوجٌا المستخدمة، إذ تعكس هذه المتؽٌرات المتؽٌرات: نمط االتصال السائد،

 التنظٌمً السلون فٌها وهً أٌضاً من محددات المنظمة شخصٌتها كما ٌتصورها العاملون فً التنظٌمٌة

 مستوى أدائهم. وفً العاملٌن تإثر فً رضا التً

فً ظل التؽٌرات البٌئٌة السرٌعة التً تعٌشها المنظمات  وتزداد أهمٌة وجود بٌئة تنظٌمٌة صحٌة

األداء والتطوٌر  تحسٌن والمنافسة الشدٌدة والتؽٌر التكنولوجً السرٌع، مما ٌفرض على المنظمة

تمثل وصؾ خصائص بٌئة العمل، لذا فال بد من أن ٌتؤثر  المتؽٌرات التنظٌمٌة المستمرٌن، ولما كان

 التنظٌمٌة السائدة فإما أن تكون مشجعةً لألداء أو معولةً له، فالمتؽٌرات بهذه المتؽٌرات األداء الوظٌفً

أوسع فً العمل  الصحٌة تعطً الفرصة لتحسٌن األداء وتشجع التجدٌد وتمنح األفراد مجاالً 

  .واالتصاالت واستخدام التكنولوجٌا بما ٌخدم العمل

تحسٌن أداء والجامعات هً مثال جٌد للمنظمات التً تحتاج لتوفر متؽٌرات تنظٌمٌة جٌدة من أجل 

العاملٌن فٌها لٌتسنى لها المٌام بوظٌفتها الحٌوٌة للمجتمع، ومن هذا المنطلك جاءت فكرة الدراسة 

الحالٌة، حٌث ٌسعى الباحث إلى تمٌٌم أثر بعض المتؽٌرات التنظٌمٌة السائدة فً جامعات لطاع ؼزة 

 على تحسٌن األداء الوظٌفً للعاملٌن اإلدارٌٌن فٌها.

 :مشكلة الدراسة

 على عاتك ٌمع سلبً أو إٌجابً العاملٌن فً المإسسة بشكل أداء فً تإثر التً العوامل على التعرؾ إن

اإلدارة، ولد أظهرت  مشاكل مسببات أحد علٌها ٌعتبر التعرؾ إهمال مإسسة وإن أٌة إدارة فً المسئولٌن

ي فً الجامعات ( أن درجة رضا العنصر البشر2506( ودراسة )الطالع،2552دراسة )أبو عامر،

الفلسطٌنٌة متوسطة وال ترلى للتولعات، وٌرى الباحث من خالل خبرته فً مجال العمل األكادٌمً أن 

هنان تباٌن فً أداء الموظفٌن فً الجامعات الفلسطٌنٌة فً لطاع ؼزة، وأن هنان العدٌد من المتؽٌرات 

التصال الموجود، باإلضافة إلى تؤثٌر التً تإثر على أدائهم، ومن هذه المتؽٌرات طبٌعة العمل، ونمط ا

التكنولوجٌا المستخدمة، كما أكدت الدراسات السابمة العاللة الوطٌدة بٌن هذه المتؽٌرات مع األداء 

( والتً أوضحت أن من المتؽٌرات المإثرة على 2500الوظٌفً، ومن هذه الدراسات دراسة )حسٌن،

على طبٌعة  تهدؾ إلى التعرؾ الدارسة فإن هذه ل، ولذلناالداء الوظٌفً فً البٌئة الجامعٌة طبٌعة العم

 إدارات هذه الجامعات اهتمام فً توجٌه المساعدة أجل من المتؽٌرات باألداء الوظٌفً، وذلن عاللة هذه

 العمبات التً ومواجهة تلن الجامعات للنهوض بؤداء سلبٌاتها تحسٌن هذه المتؽٌرات ومعالجة أهمٌة إلى

 فنًٌا.و إدارًٌا تواجهها

 

 

 

http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801


 فروض الدراسة:

توجد عاللة بٌن المتؽٌرات التنظٌمٌة محل الدراسة فً جامعات لطاع ؼزة واألداء الوظٌفً للعاملٌن 

  اإلدارٌٌن.

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً آراء أفراد العٌنة حول عاللة المتؽٌرات التنظٌمٌة باألداء الوظٌفً 

 ة.للعاملٌن اإلدارٌٌن تعزى لمتؽٌر الجامع

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً آراء أفراد العٌنة حول عاللة المتؽٌرات التنظٌمٌة باألداء الوظٌفً 

 للعاملٌن اإلدارٌٌن تعزى للمتؽٌرات الوظٌفٌة )المستوى الوظٌفً، مكان العمل(.

 متغٌرات الدراسة:

 التكنولوجٌا المستخدمة(. -طبٌعة العمل -المتؽٌرات التنظٌمٌة )نمط االتصال المتغٌرات المستملة:

 : األداء الوظٌفً للعاملٌن اإلدارٌٌن فً جامعات لطاع ؼزة.المتغٌر التابع

 : )الجامعة، المستوى الوظٌفً ، مكان العمل(. المتغٌرات الوظٌفٌة

 نموذج الدراسة:

 

 

 

 

 

 

 

 أهمٌة الدراسة:
 تظهر أهمٌة الدراسة من خالل:

ن على إدارة الموارد البشرٌة فً جامعات لطاع ؼزة فً التعرؾ أنها لد تساعد صناع المرار والمائمٌ

على أبعاد العاللة التً تربط المتؽٌرات التنظٌمٌة )طبٌعة العمل، نمط االتصاالت، التكنولوجٌا 

 المستخدمة( فً الجامعات ومستوى األداء للعاملٌن بها. 

لمجاالت المهمة التً تناولت مفهوم إضافة إلى هذا المجال الحٌوي من مجاالت البحوث، حٌث أنه من ا

اداء الموى البشرٌة، وحاجتها للتطوٌر فً الولت الحاضر نتٌجة للتطورات الهائلة فً المجاالت 

المختلفة، ومواجهة حاجة المنظمات من الكفاءات البشرٌة التً تساعد فً حل المشاكل التً تعترضها 

 فً سبٌل تحمٌك أهدافها.

ٌة الموارد البشرٌة الخاصة بها وفعالٌتها، وجزء مهم من هذه الموارد الكادر ألن الجامعات تتؤثر بنوع

 اإلداري، لذا ٌجب توجٌه المزٌد من االهتمام بهم حتى تستطٌع تحمٌك أهدافها وؼاٌاتها.

ربط المتؽٌرات الوظٌفٌة بمستوى األداء الوظٌفً من خالل دراسة الموضوع فً جامعات لطاع ؼزة 

ألكادٌمً، وٌؤمل الباحث أن تساهم هذه الدراسة فً إثراء المكتبة العربٌة بالدراسات فً مجال التعلٌم ا

 المتعلمة بهذا المجال.

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحمٌك األهداؾ التالٌةأهداف الدراسة: 

 إلماء الضوء على والع المتؽٌرات التنظٌمٌة السائدة فً جامعات لطاع ؼزة.

 ثرة فً األداء الوظٌفً لدى عٌنة الدراسة.التعرؾ إلى أهم العناصر المإ

 تحلٌل العاللة التً تربط بٌن المتؽٌرات التنظٌمٌة محل الدراسة ومستوى األداء الوظٌفً.

التعرؾ إلى مدى ارتباط المتؽٌرات التنظٌمٌة ومستوى األداء للعاملٌن بجامعات لطاع ؼزة بالخصائص 

 الوظٌفٌة )المستوى الوظٌفً، مكان العمل(. 

 لتعرؾ على أهم الفروق فً األداء الوظٌفً المترتبة على المتؽٌرات التنظٌمٌة فً جامعات لطاع ؼزة.ا

 المتغٌر المستمل: 

 نمط االتصال

 طبيعة العمل

 المتغٌر التابع:

 

 األداء الوظٌفً

 :الوظٌفٌةالمتغٌرات 

المستوى  ،الجامعة

 .الوظٌفً، مكان العمل



تمدٌم التراحات وتوصٌات تساعد إدارة جامعات لطاع ؼزة وجمٌع اإلدارات العاملة فً المجال 

 التعلٌمً على تحسٌن ورفع مستوى األداء للعاملٌن.

 الدراسات السابمة:

 (: 6102)دراسة بن اوصٌف 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الّدالالت التً تحملها عاللات العمل داخل المإسسة انطاللا من معرفة 

طبٌعة العمل، الظروؾ االجتماعٌة والمهنٌة للعمل، نوعٌة الّسلطة، إلى الكشؾ عن الطبٌعة التضامنٌة 

لمعتمدة داخل المإسسة، ولد والنزاعٌة لعاللات العمل، إضافة إلى محاولة الكشؾ عن االتصاالت ا

اعتمدت الدراسة على االستمارة كؤداة رئٌسٌة، باإلضافة إلى المالحظة والممابلة كؤدوات مساعدة لجمع 

 .البٌانات

ولد خلصت هذه الدراسة إلى أن هنان طبٌعة تضامنٌة ونزاعٌة لعاللات العمل داخل المإسسة، إضافة 

التنظٌمٌة على أنماط االتصاالت األخرى وأثرها على األداء إلى تؽلب االتصاالت بٌن نفس المستوٌات 

 الوظٌفً.

 (:  :Hernaus & Mikulić 6102دراسة هٌرنس ومٌكلتش )

هدفت هذه الدراسة إلى التحمك من نمط العاللات بٌن خصائص العمل وأداء العمل لدى العاملٌن فً 

 منظمة كرواتٌة. 82وظؾ فً م 002مجال المعرفة، حٌث أجرٌت الدراسة على عٌنة مكونة من 

ولد خلصت هذه الدراسة إلى وجود تفاعل بٌن طبٌعة العمل ونتائج أداء العمل، وأن الخصائص 

المعرفٌة لها تؤثٌر كبٌر على كل أبعاد سلون العمل، بٌنما أظهرت خصائص العمل والخصائص 

 االجتماعٌة تؤثٌرات مختلفة على األداء الوظٌفً.

 

 

  (:6102دراسة حسٌن )

هدفت إلى التعرؾ على مستوى ضؽوط العمل والمتعلمة بمتؽٌرات )طبٌعة العمل، ؼموض الدور، 

 عبء العمل( وأثره على األداء الوظٌفً.

ولد أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى تمدٌرات أفراد العٌنة لضؽوط العمل بشكل عام، سواء ما  

ووجود أثر لهذه المتؽٌرات على األداء  ٌتعلك بطبٌعة العمل أو ؼموض الدور أو عبء العمل،

 الوظٌفً.

 ( : " ,Shilpee 2013دراسة سٌلبً) 

ل اإلداري واختبار زٌادة دعم الموظفٌن من المشرفٌن هدفت الدراسة إلى دراسة أنماط االتصا  

واحترام الذات المائم فً منظمتهم. وٌمٌم رضا التواصل واحترام الذات لدى الموظفٌن وأثره على األداء 

موظؾ من عشر شركات صناعٌة فً  855وااللتزام والتؽٌب عن العمل. ولد أجرٌت الدراسة على 

 تم تطوٌر ممٌاس لمٌاس نمط  االتصاالت.الهند من خالل االستبٌان . ولد 

ولد توصلت الدراسة إلى أن نمط االتصاالت ٌضفً ألصى لدر من الدعم للموظفٌن. وأن الدعم  

اإلشرافً من المشرفٌن مع االتصاالت فً مكان العمل ٌعزز رضا الموظفٌن والمائم على احترام 

 ات و ٌملل تؽٌب الموظفٌن.الذات. وان االتصاالت الجٌدة تعزز العاللات فً المنظم

 ( : ,Den Hartog & Verburg 2013دراسة دٌن هارتوغ وفٌربرغ) 

هدفت الدراسة إلى استكشاؾ جودة االتصاالت  كوسٌط  للعاللة بٌن تصنٌؾ ممارسات الموى البشرٌة 

 من وجهة نظر المدٌرٌن ووجهة نظر الموظفٌن، وأثر التصور  لممارسات الموى البشرٌة على الرضا

( موظفاً 2560الوظٌفً واألداء، ولد أجرٌت الدراسة على مصادر متعددة ومستوٌات متعددة على )

 ( شركة كبٌرة.004( مدٌراً فً )884و)

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Shilpee+A.+Dasgupta&fd1=aut


وأظهرت النتائج أن ممارسات الموى البشرٌة  تتوسط العاللة بٌن تنفٌذ ممارسات إدارة الموارد البشرٌة 

العاللة بٌن تصور المدراء والموظفٌن إلدارة الموارد وبٌن الرضا واألداء وأن االتصاالت تتوسط 

البشرٌة، وهذه النتائج تساعد الباحثٌن على فهم كٌفٌة تؤثٌر إدارة المواد البشرٌة على مخرجات 

 الموظفٌن.

 (: & Ismail 2013 Hashimدراسة هاشم واسماعٌل )

نٌة واألداء الوظٌفً. تم استخدام هدفت الدراسة لمعرفة العاللة بٌن سهولة استخدام الوثائك اإللكترو

االستبٌانات للموظفٌن من موظفً الدعم فً شركة  46االستبٌان كؤداة رئٌسٌة و وزعت الباحثة 

( موظفا من موظفً الدعم االستبٌان. 25بٌرمودالن بٌرهاد الوطنٌة  )كواال لمبور(. استجاب ثمانٌن )

 ٪ .25كان معدل االستجابة 

ن عاللة بٌن سهولة استخدام الوثائك اإللكترونٌة واألداء الوظٌفً. أظهرت وأظهرت النتائج أن هنا 

نتائج الدراسة أٌضا أن موالؾ موظفً الدعم هً العناصر الرئٌسٌة التً تإثر فً لبول التكنولوجٌا 

 على الوثائك اإللكترونٌة من أجل األداء الوظٌفً.

 

 

 (: ,Musah, et al 2012دراسة موسى وآخرون) 

ه الدراسة إلى التعرؾ على دور المناخ التنظٌمً فً األداء الوظٌفً ألعضاء هٌئة التدرٌس هدفت هذ

فً مإسسات التعلٌم العالً المالٌزٌة، كما هدفت للتحمك من الخصائص السٌكومترٌة للمناخ التنظٌمً 

( 2من )( عضو هٌئة تدرٌس 255وألداء الموى العاملة، وتم استخدام االستبانة لجمع البٌانات من )

مإسسات تعلٌم عالً فً مالٌزٌا، وتكون الممٌاس من خمسة عناصر للمناخ التنظٌمً وعنصرٌن ألداء 

 الموى العاملة.

وأظهرت النتائج أن هنان أثر إٌجابً لوي لعناصر المناخ التنظٌمً على أداء الموى العاملة، كما 

 الوظٌفً.أظهرت النتائج أن تؤسٌس مناخ تنظٌمً إٌجابً ٌحسن من األداء 

 (:6106دراسة عطٌة )

هدفت إلى التعرؾ على أثر استخدام تكنولوجٌا المعلومات على األداء الوظٌفً للعاملٌن فً األجهزة 

الحكومٌة المحلٌة. ولد أظهرت نتائج الدراسة وجود عاللة ارتباطٌه بٌن استخدام التكنولوجٌا واألداء 

حصائٌا بٌن استخدام التكنولوجٌا واألداء الوظٌفً الوظٌفً، كما أظهرت الدراسة وجود فروق دالة إ

 تعزى لمتؽٌر الفئة الوظٌفٌة )المستوى الوظٌفً(. 

 (: 6106دراسة اللوزي والزهرانً )

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على العوامل المإثرة فً األداء الوظٌفً للعاملٌن فً إمارة الباحة وتحدٌد 

لن تحدٌد تؤثٌر اختالؾ هذه العوامل باختالؾ العوامل أكثرها تؤثٌراً فً األداء الوظٌفً، كذ

ذلن باستخدام أسلوب الدٌموؼرافٌة للعاملٌن )العمر، نوع الوظٌفٌة، الخبرة، المستوى التعلٌمً(، و

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود عاللة دالة بٌن المتؽٌرات   المسح الشامل

، االتصال الوظٌفً، الحوافز، التدرٌب، المٌادة اإلدارٌة( واألداء الوظٌفً، المستملة مجتمعة )بٌئة العمل

كذلن وجود عاللة إٌجابٌة بٌن كل عامل على حدى واألداء الوظٌفً، كما أظهرت النتائج وجود فروق 

ذات داللة إحصائٌة فً أثر العوامل التنظٌمٌة فً األداء الوظٌفً تعزى للمتؽٌرات التنظٌمٌة )نوع 

ٌفٌة، الخبرة، المستوى التعلٌمً(، ولد أوصت الدراسة بضرورة توفٌر بٌئة عمل ذات مواصفات الوظ

لٌاسٌة، والعمل على تفعٌل االتصال التنظٌمً، وتنوٌع برامج الحوافز المادٌة والمعنوٌة، لما لها من أثر 

 على األداء الوظٌفً.

 

 



 ( : ,Hsu et al 2012دراسة هسو) 

تكشاؾ الدور الفعال لنظام الذاكرة النشطة على عملٌات العمل الجماعً هدفت هذه الدراسة إلى اس

( فرداً من العاملٌن فً 206واألداء، واستخدم المنهج التحلٌلً فً الدراسة، حٌث جمعت البٌانات من )

نظم المعلومات من خالل استبانة أعدت لهذا الؽرض، حٌث أكدت النتائج أن نظام الذاكرة النشطة ٌمكن 

ز األداء بشكل فعال من خالل تحسٌن االتصال وعملٌات التنسٌك، وأن الذاكرة النشطة تلعب أن ٌعز

دور الوسٌط بٌن تعمد التكنولوجٌا والعمل الجماعً، وأوصت الدراسة بضرورة إجراء مزٌداً من 

 الدراسات المستمبلٌة عن الذاكرة النشطة والعمل الجماعً.

 

 

 ( : ,Torkzadeh & Hardin 2011دراسة تركزاده ووهاردن) 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة استخدام وأثر التكنولوجٌا فً تمكٌن التعلم الوظٌفً، ولد أجرٌت الدراسة 

 (  من المستخدمٌن النهائٌٌن.052على )

ولد أظهرت النتائج أن استخدام التكنولوجٌا ساهم فً تعلم األفراد وتحسٌن أدائهم، حٌث ساعدت  

دمة فً عملٌات دعم اتخاذ المرار، االنخراط فً العمل، خدمة العمالء، عملٌة التكنولوجٌا المستخ

 الرلابة اإلدارٌة، ومهما االبتكار واإلنتاجٌة، وروضا العمالء.

 (: 6101دراسة بحر وأبوسوٌرح )

هدفت هذه الدراسة للتعرؾ إلى أثر المناخ التنظٌمً على األداء الوظٌفً للعاملٌن اإلدارٌٌن فً  

ة اإلسالمٌة بؽزة، وهدفت الدراسة إلى التعرؾ على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً الجامع

اتجاهات العاملٌن نحو تؤثٌر عناصر المناخ التنظٌمً على األداء الوظٌفً تعزى للخصائص 

( 25الدٌموؼرافٌة ألفراد مجتمع الدراسة، ولد تم جمع بٌانات الدراسة باستخدام استبانة مإلفة من )

( موظفاً وموظفة من العاملٌن اإلدارٌٌن بالجامعة، ولد أمكن جمع 200مرة، تم توزٌعها عشوائٌاً على )ف

 ( استبانه صالحة للتحلٌل.025)

ولد توصلت الدراسة إلى : توافر مناخ تنظٌمً إٌجابً فً الجامعة اإلسالمٌة ٌشمل المتؽٌرات )الهٌكل  

طبٌعة العمل، نمط االتصاالت، التكنولوجٌا المستخدمة(، التنظٌمً، نمط المٌادة، اتخاذ المرارات، 

ووجود عاللة إٌجابٌة لوٌة بٌن توافر مناخ تنظٌمً جٌد ومستوى األداء الوظٌفً للعاملٌن بالجامعة 

اإلسالمٌة، وجود مستوى جٌد جداً من األداء الوظٌفً للعاملٌن فً الجامعة اإلسالمٌة، وعدم وجود 

فً آراء أفراد العٌنة حول درجات تؤثٌر عناصر المناخ التنظٌمً على األداء فروق ذات داللة إحصائٌة 

 الوظٌفً للعاملٌن اإلدارٌٌن تعزى للجنس والعمر والمإهل العلمً ولمكان العمل.

 (:6101دراسة بحر والعجلة )

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على مدى مساهمة بعض المتؽٌرات التنظٌمٌة  فً مإسسات المطاع 

لعام بتحسٌن مستوي األداء الوظٌفً لدى المدٌرٌن والمتؽٌرات هً )البناء التنظٌمً، أنظمة وإجراءات ا

العمل، االتصاالت، نمط المٌادة، الحوافز، التدرٌب(.ولد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً 

دعم هدؾ واستخدمت االختبارات اإلحصائٌة المناسبة بهدؾ الوصول لدالالت ذات لٌمة ومإشرات ت

 الدراسة.

ولد توصلت إلى النتائج التالٌة: والع المتؽٌرات التنظٌمٌة بوزارات لطاع ؼزة ال ٌساهم بشكل جٌد فً   

تحسٌن مستوى األداء الوظٌفً للمدٌرٌن، أداء المدٌرٌن العاملٌن بوزارات لطاع ؼزة محكوم بضوابط 

ت لطاع ؼزة  ٌتم بشكل روتٌنً دون جدوى تمثل معاٌٌر األداء الجٌد، تموٌم األداء الوظٌفً بوزارا

 حمٌمٌة تخدم الموظؾ والوزارة معاً.

 

 



 (:6112دراسة العمري )

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على أثر نظم المعلومات اإلدارٌة المحوسبة فً أداء العاملٌن فً شركة 

ؽرض جمع البٌانات االتصاالت الفلسطٌنٌة، ولتحمٌك أهداؾ الدراسة تم تطوٌر وتصمٌم االستبانة ل

هنان  ( موظفاً، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها:005وتوزٌعها على أفراد العٌنة البالػ عددهم) 

أثر للمستلزمات الرئٌسٌة إلدارة وتشؽٌل نظم المعلومات المحوسبة )المادٌة، والبرمجٌة، والبشرٌة، 

ذات داللة إحصائٌة بٌن تصورات  والتنظٌمٌة( فً األداء الوظٌفً، أظهرت الدراسة وجود فروق

 المبحوثٌن لمستلزمات تشؽٌل نظم المعلومات ، تعزى للمتؽٌرات )مكان العمل، المستوى الوظٌفً(.

 ( : 6112دراسة العكش )

هدفت هذه الدراسة إلى التعرؾ على دور نظام الحوافز والمكافآت وأثره فً تحسٌن األداء الوظٌفً  

 ة فً لطاع ؼز ة .فً وزارات السلطة الفلسطٌنٌ

أن هنان أثر ضعٌؾ لفعالٌة نظام الحوافز والمكافآت فً تحسٌن  -0وكان من أهم نتائج هذه الدراسة: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً  -2أداء العاملٌن فً الوزارات الفلسطٌنٌة فً لطاع ؼزة،.

أن  -0عزى لمتؽٌر طبٌعة الوظٌفة.مستوى األداء الوظٌفً لدى العاملٌن فً لطاع المإسسات الحكومٌة ت

 مستوى أداء العاملٌن بوزارات السلطة الوطنٌة بشكل عام كان مرتفعاً. 

 ( :6112دراسة البطوش )

هدفت إلى معرفة أثر المناخ التنظٌمً على أداء العاملٌن فً مإسسة المناطك الحرة األردنٌة، وعاللة 

لخصائص الشخصٌة، والوظٌفٌة. وتوصلت الدراسة كل من المناخ التنظٌمً، وأداء العاملٌن ببعض ا

إلى مجموعة من  النتائج: أن المدٌرٌن فً مإسسة المناطك الحرة ال ٌمومون بتفوٌض الصالحٌات 

بالمستوى المطلوب ، كما بٌنت الدراسة وجود أثر ذا داللة إحصائٌة بٌن المناخ التنظٌمً )الهٌكل 

شرٌة( وأداء العاملٌن فً مإسسة المناطك الحرة، وأنه ال ٌوجد التنظٌمً، االتصاالت، تنمٌة الموارد الب

أثر ذا داللة إحصائٌة بٌن المناخ التنظٌمً )نظم وإجراءات العمل، اتخاذ المرارات، الحوافز( وأداء 

العاملٌن فً مإسسة المناطك الحرة، وبٌنت وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً المناخ التنظٌمً تعزى 

، ولصالح المدٌرٌن ورإساء األلسام. كما بٌنت وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً للمسمى الوظٌفً

 أداء العاملٌن تعزى للمسمى الوظٌفً، ولصالح المدٌرٌن.

 ثالثاً /التعمٌب على الدراسات السابمة:

. تم استعراض العدٌد من الدراسات العربٌة واألجنبٌة التً تناولت المتؽٌرات الوظٌفٌة، واألداء 0

 لوظٌفً ومن خاللها نجد:ا

الدراسات التً ربطت بٌن طبٌعة العمل واألداء الوظٌفً كانت دراسات كالً من دراسة:)هٌرنس 

، 2505، بحر وأبوسوٌرح: 2502، اللوزي والزهرانً:2500، حٌسن:2508ومٌكلتش: 

 (.2552العكش:

كالً من دراسة: )بن والدراسات التً ربطت بٌن نمط االتصاالت واألداء الوظٌفً كانت دراسات 

، دٌن هارتوغ وفٌربرغ: 2502، اللوزي والزهرانً:2502، عطٌة:2500، سٌلبً:2506اوصٌؾ :

 (.2552، البطوش: 2505، بحر والعجلة:2505، بحر وأبوسوٌرح: 2502، هسو: 2500

والدراسات التً ربطت بٌن التكنولوجٌا واألداء الوظٌفً كانت دراسات كالً من دراسة: )بحر 

 (.2500، تركزاده وهاردن :2500، هاشم وإسماعٌل:2554، العمري:2505وسوٌرح: وأب

وكل هذه الدراسات أظهرت العاللة الوثٌمة بٌن المتؽٌرات التنظٌمٌة محل الدراسة وبٌن األداء 

الوظٌفً، وعلى أهمٌة توافر هذه المتؽٌرات فً المنظمات من أجل المٌام بعملها بشكل السلٌم ورفع 

 ئها.مستوى أدا

 . تمٌزت الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابمة من خالل النماط التالٌة: 2



عدم وجود دراسات تناولت موضوع المتؽٌرات التنظٌمٌة وعاللته باألداء الوظٌفً كدراسة ممارنة بٌن 

 الجامعات الفلسطٌنٌة وذلن على حد علم الباحث.

ً الجامعات الفلسطٌنٌة وهم مكون أساسً من عٌنة الدراسة حٌث ركزت على الموظفٌن اإلدارٌٌن ف

 الموى البشرٌة فً الجامعة وٌمع على عاتمهم تمدٌم الخدمات للفئات االخرى فً الجامعة.

تسعى هذه الدراسة إلى معرفة الفروق تبعاً للمتؽٌرات الوظٌفٌة فً مستوى المتؽٌرات التنظٌمٌة واألداء 

 الوظٌفً.

لمتؽٌرات التنظٌمٌة مجتمعة معاً وهً )نمط االتصال، طبٌعة العمل، تناولت هذه الدراسة مجموعة من ا

 التكنولوجٌا المستخدمة(.

تمدٌم مجموعة من التوصٌات والنتائج  للجامعات الفلسطٌنٌة من خالل نتائج دراسة المتؽٌرات التنظٌمٌة 

 لعملً.بناء علً دراسة تطبٌمٌة ومٌدانٌة بما ٌمكن من تحمٌك فاعلٌة االداء فً الوالع ا

 

 العاللة بٌن المتغٌرات التنظٌمٌة واألداء الوظٌفً:

 . تؤثٌر نمط االتصال على األداء الوظٌفً:0

ٌعد االتصال العصب الرئٌسً فً العملٌة اإلدارٌة فً أي منظمة، فهو الذي ٌإمن نمل المعلومات بٌن 

 ً ً دون االعتماد على اإلدارات واألفراد، إذ ال ٌمكن ألي عمل إداري أن ٌنجز انجازاً عملٌا سلٌما

المعلومات والتً ال ٌمكن أن تصل فً الولت المناسب والمدر المناسب والشخص المناسب إال فً ظل 

 (.22:ص2552نمط اتصال إداري ناجح)شحادة، 

وأشار )لبموب( أن االتصاالت تتمثل بمدى الحصول على المعلومات الكافٌة إلتمام العمل، ومدى 

ائل المستخدمة لالتصال بٌن الرإساء والمرإوسٌن، إذا إن ذلن سٌإدي لمٌل سهولة او صعوبة الوس

 (.02:ص2552العالٌن ببذل الجهود الطوعٌة لتحمٌك أهداؾ المنظمة )لبموب،

 (:2550، العجمً،2556وتبرز أهمٌة نمط االتصال فً الجامعات من خالل النماط التالٌة)دمحم،

معات على فهم أهداؾ وواجبات الجامعة فٌما بٌنهم بطرٌمة ٌساعد نمط االتصاالت اإلدارٌٌن فً الجا

 بناءة من أجل تحمٌك األهداؾ.

 ٌعد االتصال الفعال النهج األبرز واألنجح لتحمٌك أهداؾ اإلدارة الجامعٌة وبؤعلى المستوٌات.

 ٌساعد االتصال على تكوٌن عاللات إنسانٌة سلٌمة بٌم اإلدارة الجامعٌة والعاملٌن.

معً بكل جوانبه وتحمٌك أهداؾ الجامعة والعاملٌن ال ٌمكن تحمٌمه دون اتصال فعال إٌجابً العمل الجا

. 

 . تؤثٌر طبٌعة العمل على األداء الوظٌفً:6

إن العمل الروتٌنً ٌمود إلى إحداث الملل واإلهمال وعدم االكتراث والالمباالة نحو التحدٌث والتطوٌر، 

 (2558:052بؤن عمله لٌس بذي أهمٌة. )العمٌان، بسبب عدم تشجٌع اإلبداع وشعور الفرد

ذلن أن العمل الذي ال ٌحس العامل بمٌمته فً نهاٌة ٌومه ٌإدي على فمدان العامل بإحساسه بؤهمٌة 

دوره، وبالتالً ال ٌرى حافزاً للتحسٌن فً االداء، بل ٌظل ٌرلب التراب الدوام حتى ٌخلص من مثل 

 ً  (220: ص0448. )المرٌوتً،هذا الكابوس الً لد ٌسبب اكتئابا

ومن ذلن نجد أن طبٌعة العمل تإثر بشكل كبٌر على األداء، فكلما كانت طبٌعة العمل تحث على 

االبتكار واإلبداع كلما ساعد ذلن فً تحسٌن االداء، وزٌادة الكفاءة والفاعلٌة للموظفٌن، وكلما كانت 

 إلحباط، وانخفاض اإلنتاجٌة لهم.طبٌعة العمل ذات طابع روتٌنً ادت إلى شعور العاملٌن با

وهذا ما اكده )حسٌن( فً دراسته أن طبٌعة العمل تإثر بشكل واضح على االداء الوظٌفً فً المنظمة 

 (.2500)حسٌن، 

لذا على المنظمات أن تعمل وبشكل دائم على أن تكون طبٌعة العمل متناسبة مع مإهالت األشخاص 

الشخص المناسب فً المكان المناسب، باإلضافة إلى المٌام  المائمٌن علٌه ولدراتهم، من خالل وضع



بعملٌة التدوٌر الدوري للعاملٌن فً الوظائؾ المختلفة لمتل روح الرتابة فً العمل، وزٌادة خبراتهم 

وتحسٌن أدائهم، وإشعارهم بؤهمٌة الوظائؾ واألدوار المائمٌن علٌها، ومدى مساهمة هذه الوظٌفة فً 

 لمنظمة.اإلنتاجٌة العامة ل

 . تؤثٌر التكنولوجٌا المستخدمة على األداء الوظٌفً:2

تشٌر تكنولوجٌا المعلومات إلى األسالٌب المستخدمة فً العمل، أو هً فنون أو أدوات تحوٌل المدخالت 

 (.022،ص2500إلى مخرجات)ماهر،

ى العملٌات، مما وٌشٌر )المحطانً( أن تكنولوجٌا المعلومات تسهم فً إضفاء عاملً السرعة والدلة عل

 (. 00،ص2500ٌإدي إلى مخرجات أكثر جودة وتحمٌك نتائج أفضل )المحطانً،

وتكنولوجٌا المعلومات لد ٌكون لها تؤثٌر إٌجابً وسلبً على العاملٌن، فمد تإدي إلى تبسٌط إجراءات 

استؽناء  العمل والتخلص من األجزاء الروتٌنٌة والمجهود العضلً، وزٌادتها تتسبب فً البطالة سبب

المنظمات عن العاملٌن واعتمادها بنسبة كبٌرة على التكنولوجٌا المستخدمة فٌها)عٌسى، 

 (.25،ص2508

إال إنه إذا تم استخدام التكنولوجٌا بالشكل الصحً فإنها تسهم فً تحسٌن اإلنتاجٌة من 

 (:022:ص2552حمود،(خالل

 كل سلٌم بٌن األفراد والجماعات.تساهم التكنولوجٌا فً توزٌع المهام والواجبات والعمل بش

تساهم التكنولوجٌا فً إٌجاد وتحدٌد شبكات االتصال بطرٌمة ٌحمك معها التالحم المنظمً بؤلصى كفاءة 

 وفاعلٌة.

 تحدد التكنولوجٌا المستوٌات والعاللات التنظٌمٌة طبماً لالحتٌاجات الحمٌمٌة فً شبكات تدفك العمل.

أداء األفراد فً المنظمة من حٌث السرعة، وتملٌص الهدر والضٌاع فً  تسهم التكنولوجٌا فً رفع كفاءة

 الجهود البشرٌة والمادٌة والمالٌة.

تسهم التكنولوجٌا فً تحسٌن الظروؾ المادٌة للعمل من حٌث الضوء والحرارة والصوت، بما ٌتالءم 

 مع تحمٌك أعلى كفاءة ممكنة فً األداء.

طورة من شؤنها أن تحمك األجواء التنظٌمٌة المادرة على لتل روح ومن هنا ٌتضح بؤن التكنولوجٌا المت

الرتابة والروتٌن فً األداء، وتطلك اإلبداعات الذاتٌة للفرد والجماعات فً العمل، وتحمٌك الظروؾ 

 المالئمة لإلنجاز المتمٌز.

 إجراءات الدراسة:

 الدراسة: أوالً/ منهج

وذلن لوصؾ وبٌان الظاهرة المراد دراستها كما توجد فً  تعتمد هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً

الوالع، والباحث فً هذا المنهج ٌتناول دراسة أدوات وظواهر وممارسات لائمة وموجودة ومتاحة 

للدراسة والمٌاس كما هً، دون تدخل الباحث فً مجرٌاتها، وٌستطٌع الباحث أن ٌتفاعل معها فٌصفها 

 (.80:ص0442آلؼا، وٌحللها بشكل علمً وموضوعً )ا

 :البٌانات من أساسٌٌن نوعٌن على الدراسة وتعتمد

 األولٌة: البٌانات

 وحصر وتجمٌع الدراسة مفردات لدراسة استبانات بتوزٌع المٌدانً الجانب فً بالبحث وذلن 

 االختبارات اإلحصائٌة باستخدام وتحلٌلها تفرٌؽها ثم ومن الدراسة، موضوع فً الالزمة المعلومات

 .الدراسة موضوع تدعم ومإشرات لٌمة ذات لدالالت الوصول بهدؾ ناسبةالم

بعض الممابالت الشخصٌة التً أجراها الباحث مع المعنٌٌن؛ بهدؾ الحصول على بعض البٌانات ؼٌر 

 الموثمة كتابة، وإٌضاح بعض اآلراء. 

 

 



 :الثانوٌة البٌانات

 العلمٌة والمهنٌة والمجالت ةالخاص والمنشورات والدورٌات الكتب مراجعة خالل من وذلن

 علمً، وهدؾ بشكل إثراء  الدراسة فً تسهم مراجع وأٌة الدراسة، بموضوع المتعلمة المتخصصة

 العلمٌة والطرق األسس على إلى التعرؾ الدراسة فً الثانوٌة للمصادر اللجوء خالل من الباحث

 مجال فً وتحدث حدثت التً جداتالمست آخر تصور عام عن أخذ وكذلن الدراسات، كتابة فً السلٌمة

 .الدراسة

 الدراسة: ثانٌاً/ مجتمع

ٌتؤلؾ مجتمع الدراسة من جمٌع الموظفٌن اإلدارٌٌن فً الجامعات الفلسطٌنٌة الرئٌسة فً لطاع ؼزة 

وهذه الجامعات هً: الجامعة اإلسالمٌة، جامعة األزهر، جامعة األلصى، ومن خالل اإلحصاء لمجتمع 

 ( موظفاً إدارٌاً.400ٌتكون من )الدراسة وجد أنه 

 ثالثاً/ عٌنة الدراسة:

عٌنة استطالعٌة طبك علٌها الباحث أدوات الدراسة ، للتحمك من صدق وثبات هذه األدوات وبلػ حجم 

 ( موظفاً إدارٌاً . 02العٌنة) 

نة من تم استخدام أسلوب العٌنة الطبمٌة العشوائٌة فً الدراسة، ولد أجرٌت الدراسة على عٌنة مكو

( 228( موظفاً إدارٌاً من الجامعات الثالث، علماً بؤن العٌنة المطلوبة والمحسوبة حسب المانون )025)

%( ولد كان توزٌع العٌنة ودرجة االستجابة كما فً 20.22موظفاَ،  ولد كانت نسبة االستجابة )

 الجدول التالً:

 منهم(:عدد أفراد العٌنة فً كل جامعة وعدد المستجٌبٌن 0جدول )

 المجموع جامعة األلصى جامعة األزهر الجامعة اإلسالمٌة البند

 953 298 227 428 حجم المجتمع

 %100 31% 24% 45% النسبة

 274 حجم العٌنة المطلوب

 274 85 66 123 العٌنة المطلوبة حسب الجامعة

 320 71 77 144 العٌنة الموزعة

 262 80 71 111 عدد المستجٌبٌن

 %81.87 %80.80 %92.20 %77.08 ابةنسبة االستج

  ولد تم حساب حجم العٌنة من المعادلة التالٌة:
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 حٌث:

Z  :ًالمٌمة المعٌارٌة الممابلة لمستوى داللة معلوم )مثال :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 

m مثالً: : الخطؤ الهامشً: وٌُعبّر عنه( 0.05بالعالمة العشرٌة) 

 ٌتم تصحٌح حجم العٌنة فً حالة المجتمعات النهائٌة من المعادلة:
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 اوي:( نجد أن حجم العٌنة ٌس0تمثل حجم المجتمع باستخدام المعادلة ) Nحٌث 
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 ( ٌساوي:2، فإن حجم العٌنة الُمَعّدل باستخدام المعادلة )N =( 953)حٌث أن مجتمع الدراسة 

n الُمعَّدل   = 274
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( 025ٌع )( على األلل، ولد تم توز228وبذلن فإن حجم العٌنة المناسب فً هذه الحالة ٌساوي )

 %(.20.22( استبانة صالحة للتحلٌل، وكانت نسبة االسترداد )262استبانة، ولد تم استرداد )

 :رابعاً/ أداة الدراسة

لما كانت طبٌعة الفروض والمتؽٌرات المتضمنة فٌها هً التً تتحكم فً اختٌار األداة المناسبة، تبعاً 

ب وأهدافها وفروضها، وهو ممٌاس المتؽٌرات لذلن لام الباحث بإعداد ممٌاس لتلن الدراسة ٌتناس

 التنظٌمٌة وعاللتها باألداء الوظٌفً فً الجامعات.

 ولد مرت عملٌة تصمٌم وإعداد ممٌاس الدراسة بعدة مراحل وخطوات وهً كما ٌلً:

االطالع على أدبٌات المتؽٌرات التنظٌمٌة واألداء الوظٌفً، والدراسات السابمة المتعلمة بموضوع 

. صٌاؼة عبارات الممٌاس بما ٌتناسب مع عٌنة 0. جمع وتحدٌد فمرات الممٌاس. 2ة الحالٌة. الدراس

.إجراء دراسة ثبات وصدق 6. طرٌمة تصحٌح الممٌاس. 0. وضع تعلٌمات الممٌاس. 8الدراسة.

 للممٌاس.

 ( متؽٌرات تنظٌمٌة باإلضافة لمجال األداء الوظٌفً، وهً كالتالً:0تم اعتماد )

 بٌن أبعاد ممٌاس المتؽٌرات التنظٌمٌة وعاللته باألداء الوظٌفً فً الجامعات(:2ٌجدول )

 عدد الفمرات المجاالت م

 05 نمط االتصال المجال األول

 05 طبٌعة العمل المجال الثانً

 05 التكنولوجٌا المستخدمة المجال الثالث

 25 األداء الوظٌفً المجال الرابع

 ب صدق الممٌاس بالطرق التالٌة: لام الباحث بحسا صدق الممٌاس:

ً من خالل عرضها على نخبة من 0 . الصدق الظاهري: لام الباحث بالتؤكد من صدق األداة ظاهرٌا

(، والصدق الظاهري ٌدل على المظهر 2الحاصلٌن على درجة الدكتوراه فً إدارة األعمال، وعددهم )

العبارة للمجال، ومدى وضوح الصٌاؼة  العام لالختبار من حٌث مدى مناسبته للمفحوصٌن، وانتماء

 والتعلٌمات.

 . صدق االتساق الداخلً: 2

تم حساب صدق االتساق الداخلً للممٌاس من خالل إٌجاد معامالت االرتباط بٌن كل مجال       

( 02والدرجة الكلٌة للممٌاس حٌث أجرى الباحث الصدق والثبات على عٌنة استطالعٌة لوامها )

ٌجاد معامالت االرتباط لكل فمرة بالمجال الذي تنتمً إلٌه، وكذلن معامالت االرتباط موظفاً، وذلن بإ

 بٌن كل مجال وبٌن الممٌاس ككل، كما فً الجداول التالٌة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (: معامالت الصدق لكل فمرة مع الدرجة الكلٌة لمجال التابعة له0جدول )

 طبيعت انعمم نمط االتصال
انتكنونوجيا 
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 ظيفياألداء انو
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1 0.782 0.01 11 0.563 0.01 11 0.757 0.01 11 0.565 0.01 11 0.490 0.01 

2 0.711 0.01 11 0.381 0.05 11 0.734 0.01 11 0.823 0.01 11 0.708 0.01 

3 0.756 0.01 11 0.366 0.05 11 0.574 0.01 11 0.633 0.01 11 0.768 0.01 

4 0.732 0.01 11 0.604 0.01 11 0.451 0.01 11 0.425 0.05 11 0.367 0.05 

5 0.767 0.05 11 0.640 0.01 11 0.807 0.01 11 0.551 0.01 11 0.731 0.01 

6 0.821 0.01 11 0.692 0.01 11 0.818 0.01 11 0.694 0.01 11 0.652 0.01 

7 0.745 0.01 11 0.591 0.01 11 0.782 0.01 11 0.844 0.01 11 0.784 0.01 

8 0.742 0.01 11 0.715 0.01 11 0.857 0.01 11 0.368 0.05 11 0.893 0.01 

9 0.656 0.01 11 0.535 0.01 11 0.585 0.01 11 0.666 0.01 11 0.706 0.01 

11 0.770 0.01 12 0.457 0.01 12 0.796 0.01 12 0.565 0.01 12 0.792 0.01 

 

 

 

(:معامالت االرتباط للمجاالت و الدرجة الكلٌة لممٌاس المتؽٌرات التنظٌمٌة وعاللتها باألداء 8جدول )

 الوظٌفً فً الجامعات

 مستوى الداللة معامل االرتباط المجاالت م

 0.01دالة عند  0.898 نمط االتصال 0

 0.01دالة عند  0.775 طبٌعة العمل 2

 0.01دالة عند  0.862 التكنولوجٌا المستخدمة 0

 0.05دالة عند  0.401 األداء الوظٌفً 8

( وهذا 5.50ٌتضح لنا من الجدول السابك أن جمٌع معامالت الصدق مرتفعة وكلها دالة عند مستوى )

 ممٌاس على التمٌٌز.ٌعطً ثمة بمدرة ال

 ثبات الممٌاس: 

إن مفهوم الثبات ٌعنً مدى لدرة االختبار على إعطاء نفس الدرجات أو المٌم لنفس الفرد أو األفراد     

 (.  02:ص0442إذا ما تكررت عملٌة المٌاس )عوض،

 وللتؤكد من ثبات الممٌاس  لام الباحث باستخدام الطرق التالٌة: 

: وذلن عن طرٌك حساب معامل االرتباط بٌن األسئلة الفردٌة واألسئلة فٌةطرٌمة التجزئة النص -0

 الزوجٌة ، وحصل على معامالت الثبات التً ٌوضحها الجدول التالً.

 (:معامل ثبات ممٌاس المتؽٌرات التنظٌمٌة وعاللتها باألداء الوظٌفً فً الجامعات0جدول )

عدد  المجاالت م
 الفمرات

معامل االرتباط 
 عدٌللبل الت

معامل االرتباط 
 بعد التعدٌل

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  5.220 5.222 05 نمط االتصال 0

 0.01دالة عند  5.222 5.060 05 طبٌعة العمل 2

 0.01دالة عند  5.280 5.022 05 التكنولوجٌا المستخدمة 0

 0.01دالة عند  5.202 5.620 05 المجال الكلً للمتؽٌرات التنظٌمٌة 

 0.01دالة عند  5.242 5.250 25 ألداء الوظٌفًا 0

انسابق أن معامالت انثبات بطريقة انحجزئة انىصفية  جميعها كاوث مرجفعة، وأن معامم  جدوليحضح نىا مه ان

 ( مما يدل عهى أن االسحباوة جحمحع بدرجة عانية مه انثبات118121انثبات انكهي كان )

لباحث معامل ألفا كرونباخ لحساب معامل الثبات لجمٌع عبارات معامل ثبات ألفا كرونباخ: استخدم ا-2

( وهو معامل ثبات عالً ٌشٌر إلى لوة وصالحٌة 5.420الممٌاس حٌث ٌبلػ معامل االرتباط العام )



الممٌاس حٌث الحظ الباحث أن نتائج معامالت ارتباط بٌرسون تتفك مع نتائج معامل ثبات ألفا 

اء معامل ثبات ألفا كرونباخ بٌن عبارات كل مجال على حدة وهو موضح كرونباخ، ثم لام الباحث بإجر

 فً الجدول التالً:

(: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من أبعاد ممٌاس المتؽٌرات التنظٌمٌة وعاللتها 6جدول )

 باألداء الوظٌفً فً الجامعات

(، وهذا ٌدل على أن 5.200ٌتضح من الجدول السابك أن معامالت ألفا كرونباخ جمٌعها فوق )

 االستبانة تمتع بدرجة عالٌة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبٌمها على عٌنة الدراسة.

 حصائٌة:خامساً/ األسالٌب اإل

، حٌث تم (SPSS)تم استخدام الحاسوب فً المعالجة اإلحصائٌة، وخاصة برنامج الرزم اإلحصائٌة 

 إدخال جمٌع البٌانات التً حصل علٌها الباحث ومن ثم استخراج النتائج 

 من خالل المعادالت العلمٌة الالزمة لذلن وأهم ما استخدم فً هذه الدراسة:

 نحرافات المعٌارٌة والنسب المئوٌة.المتوسطات والتكرارات واال

معامل ارتباط سبٌرمان براون للتجزئة النصفٌة المتساوٌة، ومعامل ألفا كرونباخ  لمعرفة ثبات 

 االستبانة.

 معامل ارتباط بٌرسون لمٌاس العاللة بٌن المتؽٌرات.

 لمعرفة الفروق بٌن المتوسطات. T testاختبار 

 روق بٌن أكثر من مجموعتٌن.تحلٌل التباٌن األحادي لمعرفة الف

 اختبار شٌفٌه البعدي لمٌاس اتجاه الفروق.

 تحلٌل النتائج واختبار الفروض:

ولإلجابة على أسئلة الدراسة وحٌث تم استخدام ممٌاس لٌكارت الخماسً فً إعداد أداة الدراسة فمد 

خدام ممٌاس لٌكارت تبنت الدراسة المعٌار الذي ذكره عز عبد الفتاح للحكم على االتجاه عند است

 ( والجدول التالً ٌوضح ذلن:004، 2552الخماسً. )عبد الفتاح: 

 سلم المماٌٌس المستخدمة فً هذه الدراسة(:2جدول )

األسلوب  
 المستوى

 عالٌة جداً  عالٌة متوسطة منخفضة منخفضة جداً 

المتوسط 
 الحسابً

ألل من 
(0.25) 

( : 0.25من )
(2.04) 

( : 2.65من )
(0.04) 

( : 0.85من )
(8.04) 

أكبر من 
(8.25) 

 الوزن النسبً
ألل من 
06.55% 

: 06.55من
00.45% 

: 02.55من
62.45% 

: 62.55من
20.45% 

أكبر من 
28.55% 

( تدل على وجود درجة منخفضة  0.25وهذا ٌعطً داللة إحصائٌة على أن المتوسطات التً تمل عن )

( فهً تدل على وجود درجة 2.04: 0.25بٌن )جداً فً عناصر المجال، أما المتوسطات التً تتراوح 

( فهً تدل على 0.04:2.65منخفضة  فً توافر عناصر المجال، بٌنما المتوسطات التً تتراوح بٌن )

( فهً تدل على 8.04:0.85وجود درجة متوسطة فً عناصر المجال، والمتوسطات التً تتراوح بٌن )

( فٌدل على وجود درجة كبٌرة جداً فً 8.25عن )وجود درجة كبٌرة فً عناصر المجال، أما ما ٌزٌد 

 عناصر المجال، وذلن على سلم الممٌاس المستخدمة فً الدراسة المبٌن فً الجدول السابك.

 مستوى المتغٌرات التنظٌمٌة محل الدراسة فً جامعات لطاع غزة:

 معامل ثبات ألفا كرونباخ المجاالت م

 5.405 نمط االتصال 0

 5.200 طبٌعة العمل 6

 5.242 التكنولوجٌا المستخدمة 2

 5.402 األداء الوظٌفً 2



رتٌب. وكانت النتائج لجؤ الباحث إلى التكرارات والمتوسطات واالنحراؾ المعٌاري والنسب المئوٌة والت

 كما توضحها الجداول التالٌة:

 

 

 المجال األول/ نمط االتصال:

(:التكرارات والمتوسطات واالنحراؾ المعٌاري والنسب المئوٌة والترتٌب الستجابات أفراد 2جدول )

 العٌنة فً مجال نمط االتصال
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ٌساهم نظام االتصال بالجامعة على تحمٌك أهداؾ  0
 الجامعة

262 0.64 5.450 73.80% 2 

ٌنجز االتصال بٌن الرإساء والمرإوسٌن بسرعة  6
 كبٌرة

260 0.08 5.422 70.80% 7 

ٌساهم نظام االتصال بالجامعة على توفٌر المعلومات  2
 الالزمة التخاذ المرارات 

260 0.60 5.400 72.20% 3 

تستخدم الجامعة جمٌع لنوات االتصال وفً جمٌع  2
 االتجاهات

262 0.02 5.400 71.60% 5 

 6 %71.20 5.488 0.06 262 تبذل اإلدارة جهداً للتؽلب على معولات االتصال. 5

 4 %72.20 5.404 0.60 262 تستخدم الجامعة وسائل حدٌثة ومتطورة فً االتصال.  2

المنمولة عبر االتصال تتصؾ بالدلة  المعلومات 2
 البالؽة والوضوح

260 0.00 5.220 70.20% 9 

ٌمكن االتصال بالمستوٌات اإلدارٌة العلٌا بدون  8
 عوائك

260 0.00 0.500 66.20% 10 

ٌتم االتصال بٌن الدائرة/العمادة وما بٌن الدوائر  2
 والعمادات األخرى بكل سهولة

262 0.20 5.202 74.20% 1 

0
1 

 8 %70.80 5.402 0.08 262 ٌتمٌز االتصال اإلداري فً الجامعة  بالمرونة

 الدرجة الكلٌة لمجال نمط االتصال 
262 

0.06
62 

5.2220 71.32%  

نالحظ من الجدول السابك أن جمٌع الفمرات تتراوح بٌن نسبة متوسطة وعالٌة، حٌث أن هنان تسع 

%( كما حصلت فمرة واحدة 20.45%( و)62عالٌة بٌن ) فمرات فً هذا المجال كانت ذات نسبة مئوٌة

%(، وحصلت الدرجة الكلٌة للمجال على نسبة مئوٌة 62.45%( و)02.55على درجة متوسطة بٌن ) 

 ( وهً درجة عالٌة.71.30%)

وتدل هذه النتٌجة على أن نظام االتصال فً الجامعات جٌد، حٌث ٌوجد سهولة فً االتصال بٌن 

فً الجامعة، كما أن نمط االتصال ٌساهم فً تحمٌك الجامعة ألهدافها وتوفٌر  اإلدارات المختلفة

 المعلومات الالزمة.

( والتً توصلت إلى أن نظام االتصال بالجامعة 2505وتتفك هذه النتٌجة مع دراسة )بحر وأبو سوٌرح:

دٌثة ومتطورة جٌد حٌث أنه ٌساهم فً تحمٌك أهداؾ الجامعة، وأن الجامعة تستخدم وسائل اتصاالت ح

تساعد فً سهولة االتصاالت بٌن وحدات ودوائر الجامعة، واتفمت نتائج هذا المجال مع دراسة 

(، ودراسة 2502ودراسة )اللوزي والزهرانً: (Gratto,2001)(، ودراسة 2556)الشنطً، 

( حٌث 2500(، ودراسة )تركزاده ووهاردن:2500(، ودراسة )دٌن وفٌربرغ:2552)البطوش:

ذه الدراسات أن نمط االتصاالت المستخدم فً هذه المإسسات مالئم، وٌرجح الباحث هذه أظهرت ه

النتٌجة إلى السرعة فً الحصول على المعلومات وإنجاز األعمال وإلى وسائل االتصاالت المستخدمة 



 ( التً أظهرت أن2558فً المإسسات التً ُطبمت علٌها الدراسة، وأٌضاً اتفمت مع دراسة )السكران، 

 محور االتصاالت فً دراسته حصل على أعلى التوجهات اإلٌجابٌة من بٌن جمٌع محاور الدراسة.

 المجال الثانً/ طبٌعة العمل:

(:التكرارات والمتوسطات واالنحراؾ المعٌاري والنسب المئوٌة والترتٌب الستجابات أفراد 4جدول )

 العٌنة فً مجال طبٌعة العمل 
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 7 %71.00 0.004 0.00 265 ساعات العمل ومواعٌد الدوام مناسبة 0

تصامٌم المكاتب توفر الراحة النفسٌة والبدنٌة  6
 )التهوٌة، اإلضاءة، الحركة(

202 0.20 0.066 64.60% 10 

 8 %69.40 5.440 0.82 202 توفر اإلدارة ممومات األمن والسالمة 2

 9 %67.40 0.550 0.02 265 ٌتٌح لً العمل فرص عدٌدة للتجدٌد واالبتكار 2

ٌتالءم حجم العمل مع لدراتً الشخصٌة  5
 ومإهالتً العلمٌة

202 0.04 0.500 71.80% 5 

 2 %75.40 5.422 0.22 265 تتفك متطلبات عملً مع لدراتً ومهاراتً 2

اجبات والمهام الملماة أشعر بالرضا حٌال الو 2
 على عاتمً فً العمل

265 0.62 0.556 73.40% 4 

تمنحنً وظٌفتً تمدٌر واحترام اآلخرٌن فً  8
 المجتمع

202 0.40 5.222 79.00% 1 

ٌتمتع العاملٌن فً الجامعة باإلجازات التً  2
 ٌستحمونها وفماً للنظام

265 0.20 0.552 75.00% 3 

 6 %71.80 0.002 0.04 265 ار واألمن الوظٌفًتوفر لً وظٌفتً االستمر 01

  %71.80 5.6240 0.0244 262 الدرجة الكلٌة لمجال طبٌعة العمل 

نالحظ من الجدول السابك أن جمٌع الفمرات تتراوح بٌن نسبة متوسطة وعالٌة، حٌث أن هنان ثمانً 

كما حصلت فمرتٌن  %(20.45%( و)62فمرات فً هذا المجال كانت ذات نسبة مئوٌة عالٌة بٌن )

%(، وحصلت الدرجة الكلٌة للمجال على نسبة مئوٌة 62.45%( و)02.55على درجة متوسطة بٌن ) 

 ( وهً درجة عالٌة.71.80%)

وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بؤن الوظٌفة فً الجامعة من أكثر الوظائؾ احتراماً فً المجتمع، فهً تعطً 

تً تستمطبها الجامعة تكون حسب الوصؾ والمواصفات الموظؾ مكانة محترمة، كما أن الوظائؾ ال

ً سنوٌاً 00الوظٌفٌة، باإلضافة إلى أن الجامعات تمنح الموظفٌن اإلدارٌٌن إجازة سنوٌة لدرها ) ( ٌوما

حسب لانون الكادر الموحد للجامعات، وأن العمل ٌكون خمسة أٌام أسبوعٌاً، كل هذه األسباب تجعل 

 ن طبٌعة العمل الخاصة بهم.هنان رضا من لبل الموظفٌن ع

( حٌث تبٌن أن طبٌعة العمل فً الجامعة ٌمنح 2505وتتفك هذه النتٌجة مع دراسة )بحر وأبو سوٌرح:

العاملٌن بها االحترام والتمدٌر فً المجتمع وٌتالءم حجم العمل مع المدرات الشخصٌة والمإهالت 

ل عام فإن طبٌعة العمل فً الجامعة جٌدة العلمٌة وٌوفر االستمرار واألمن الوظٌفً لعاملٌن، وبشك

(، بٌنما اختلفت النتٌجة مع دراسة 2502ومالئمة، كما اتفمت مع دراسة )اللوزي والزهرانً:

(، حٌث أظهرت نتائج دراسته عدم تناسب طبٌعة العمل وواجبات الوظائؾ التً 2556)الشنطً:

علٌها، وٌفسر الباحث هذه النتٌجة أن  ٌشؽلها العاملٌن مع المإهالت العلمٌة والتخصصات الحاصلٌن

 هنان خلل فً الهٌكل التنظٌمً فً وزارات السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة.

 المجال الثالث/ التكنولوجٌا المستخدمة:

(:التكرارات والمتوسطات واالنحراؾ المعٌاري والنسب المئوٌة والترتٌب الستجابات أفراد 05جدول )

 المستخدمةالعٌنة فً مجال التكنولوجٌا 
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 فً الجامعة فً المستخدمة تساهم التكنولوجٌا 0
 تحسٌن اتخاذ المرارات

265 0.20 5.402 74.60% 6 

 التكنولوجٌا تطوٌر تحرص الجامعة على  6
 بالجامعة باستمرار المستخدمة

265 0.22 5.248 76.40% 2 

بالجامعة إلى  المستخدمة تإدي التكنولوجٌا 2
العمل وتحسٌن مستوى جودة  سرعة إنجاز

 الخدمات.
265 0.22 5.408 75.60% 4 

 التً تستخدمها الجامعة تتمٌز التكنولوجٌا 2
 االستخدام بسهولة

204 0.26 5.408 77.20% 1 

 مع بالجامعة المستخدمة التكنولوجٌا تنسجم 5
 العمل طلباتمت

265 0.20 5.428 75.00% 5 

بالجامعة بتوفٌر  المستخدمة التكنولوجٌا تساهم 2
 الجهد

265 0.25 5.420 76.00% 3 

هنان إلمام جٌد بالتطورات التكنولوجٌة المناسبة  2
 ألهداؾ العمادات والدوائر والجامعة ككل

204 0.60 5.456 72.20% 10 

 8 %73.40 5.420 0.62 265 مع حجم العمل تتناسب التكنولوجٌا المستخدمة 8

 الجامعة أؼلب أعمالها باستخدام تنجز 2
 التكنولوجٌا

265 0.62 5.406 73.60% 7 

تتؤللم وتستجٌب الجامعة للتؽٌرات التكنولوجٌة  01
 بصورة دائمة

265 0.60 0.525 73.00% 9 

  %74.55 5.2802 0.2222 262 الدرجة الكلٌة لمجال التكنولوجٌا المستخدمة 

%(، ولد حصلت 20.45%( و)62نالحظ من الجدول السابك أن جمٌع الفمرات كانت عالٌة بٌن )

 ( وهً درجة عالٌة.%74.55الدرجة الكلٌة للمجال على نسبة مئوٌة )

وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بؤن الجامعات الفلسطٌنٌة تواكب التطورات التكنولوجٌا بشكل مستمر، 

ٌث ٌوجد فً جمٌع هذه الجامعات وحدات تكنولوجٌا معلومات، تشرؾ على وتحاول تطوٌرها، ح

برمجة الجامعات، وتمدٌم الخدمات االلكترونٌة للطلبة والعاملٌن واإلدارة العلٌا فً الجامعات بشكل 

مناسب، فعلى صعٌد الطلبة تمكنهم التكنولوجٌا المستخدمة من التسجٌل الفصلً من داخل البٌت من 

االلكترونٌة للجامعات، كما ٌمكنهم طلب الخدمات الطالبٌة من كشوفات عالمات،  خالل الموالع

ً من خالل الموالع االلكترونٌة، كما تمدم  وشهادات المٌد، ومعرفة العالمات الخاصة بهم أٌضا

 التكنولوجٌا المستخدمة للعاملٌن المعلومات الالزمة، وتراسل البٌانات بٌن الدوائر المختلفة فً الجامعة

من خالل الشبكة الداخلٌة الموجودة فً كل جامعة، كما توفر التكنولوجٌا المستخدمة المعلومات الالزمة 

 لإلدارة العلٌا من خالل لواعد البٌانات الموجودة.

(، والتً بٌنت أن الجامعة تحرص على مواكبة 2505وتتفك هذه النتٌجة مع دراسة )بحر وأبو سوٌرح:

 مل باستمرار على تطوٌر التكنولوجٌا المستخدمة بالجامعة، وأن التكنولوجٌاالتطورات التكنولوجٌة وتع

العمل وتحسٌن مستوى جودة الخدمات. واتفمت هذه  إنجاز بالجامعة أدت إلى سرعة فً المستخدمة

ً مع دراسة )الشنطً:  (، 2554(، دراسة )العمري:2502(، ودراسة )عطٌة:2556النتٌجة أٌضا

ً حول التكنولوجٌا 2500:ودراسة )هاشم واسماعٌل ً إٌجابٌا ( حٌث أظهرت هذه الدراسات توجها

المستخدمة ووجود عملٌات تطوٌر مستمرة للتكنولوجٌا المستخدمة المإسسات التً أُجرٌت علٌها 

الدراسات، وٌرجح الباحث ذلن إلى طبٌعة عمل تلن المإسسات وحاجتها إلى التكنولوجٌا لتحسٌن األداء 

 األعمال.والسرعة فً إنجاز 

 

 

 



 مستوى األداء الوظٌفً السائد فً جامعات لطاع غزة:

لجؤ الباحث إلى التكرارات والمتوسطات واالنحراؾ المعٌاري والنسب المئوٌة والترتٌب، وكانت 

 النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً:

ابات أفراد (:التكرارات والمتوسطات واالنحراؾ المعٌاري والنسب المئوٌة والترتٌب الستج00جدول )

 العٌنة فً محور األداء الوظٌفً
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 1 %85.80 5.620 8.24 204 أحرص على تحمٌك األهداؾ العامة للجامعة 0
المحدد  الولت فً المحدد العمل إنجاز استطٌع 6

 إلنجازه
265 8.02 5.244 82.40% 13 

 الٌومٌة األعباء مسإولٌة لتحمل المدرة امتلن 2
 للعمل

204 8.04 5.265 83.80% 7 

امتلن المدرة على تحمل أي أعباء وظٌفٌة  2
 إضافٌة

265 8.52 5.206 80.40% 16 

 5 %84.40 5.228 8.22 265  الجامعة ولوانٌن بؤنظمة وأتمٌد التزم 5
ظروؾ مع  التكٌؾ على توجد لدي المدرة 2

 العمل
265 8.04 5.225 83.80% 8 

 11 %83.40 5.226 8.02 265 أنسك وأتعاون مع اآلخرٌن ألداء العمل 2
 والبرامج للخطط وفما العمل تنفٌذ على أحرص 8

 المرسومة
204 8.52 5.228 81.60% 14 

 للعاملٌن المناسب التدرٌب اإلدارة توفر 2
 جٌدة بصورة أعمالهم أداء من لتمكنهم

265 0.02 0.524 67.60% 20 

 تحسٌن فً ٌساعد األداء بجودة اإلدارة التزام 01
  أدائً مستوى

265 0.28 5.454 74.80% 19 

والتجدٌد  اإلبداع على المدرة لدى ٌتوفر 00
 العمل وتطوٌر

202 8.55 5.202 80.00% 17 

 الناتجة األخطاء تصحٌح على المدرة لدى توجد 06
 العمل بؤداء لٌامً عن

265 8.50 5.250 80.60% 15 

أنفذ األوامر والتعلٌمات الصادرة من مسئولً  02
 المباشر فٌما ٌخص العمل

265 8.20 5.200 84.60% 3 

 المباشر نتٌجة اإلشراؾ أدائً مستوى ٌتحسن 02
  الرإساء لبل من المستمرة والمتابعة

204 0.22 5.405 76.40% 18 

 2 %85.00 5.285 8.20 265 الرسمٌة العمل بؤولات االلتزام على أحافظ 05
 12 %82.60 5.404 8.00 204 العمل إلنجاز الدافعٌة لدي تتوافر 02
 بطرٌمة األعمال إلنجاز الكافً الولت أبذل 02

 صحٌحة
265 8.20 5.258 84.20% 6 

 بطرٌمة األعمال إلنجاز الكافً الجهد أبذل 08
 صحٌحة

204 8.02 5.285 83.60% 10 

 الوظٌفة بمتطلبات الكاملة المعرفة لدي تتوفر 02
 أإدٌها التً

265 8.20 5.266 84.60% 4 

ٌتوفر لدي االستعداد الستخدام األسلوب العلمً  61
 للتخطٌط للمهام الموكلة لً

265 8.02 5.262 83.60% 9 

  %81.51 5.0000 8.5202 262 الدرجة الكلٌة لمجال االداء الوظٌفً 

ن جمٌع الفمرات تتراوح بٌن نسبة متوسطة وعالٌة جداً، حٌث أن هنان ست نالحظ من الجدول السابك أ

%(، وأن هنان ثالثة عشر 28.55فمرات فً هذا المجال كانت ذات نسبة مئوٌة عالٌة جداً أعلى من)



%(، بٌنما حصلت فمرة 20.45%( و)62فمرة فً هذا المجال كانت ذات نسبة مئوٌة عالٌة بٌن )

%(، وحصلت الدرجة الكلٌة للمجال على نسبة 62.45%( و)02.55بٌن ) وحٌدة على درجة متوسطة

 ( وهً درجة عالٌة.%81.51مئوٌة )

ومن خالل الجدول السابك نجد أن هنان درجة عالٌة من األداء للموظفٌن اإلدارٌٌن فً الجامعات، 

ة فً الجامعات وبرط هذه النتٌجة مع مإشرات األداء التً تم الحصول علٌها من الدراسة االستطالعٌ

( والتً 2505نجد توافك بٌن هاتٌن النتٌجتٌن، ولد اتفمت هذه النتٌجة مع دراسة )بحر وأبو سوٌرح:

 توصلت إلى وجود درجة مرتفعة من األداء فً الجامعة اإلسالمٌة.

 اختبار فروض الدراسة:

ء الوظٌفً للعاملٌن توجد عاللة بٌن المتؽٌرات التنظٌمٌة محل الدراسة فً جامعات لطاع ؼزة واألدا

 اإلدارٌٌن.

لجؤ الباحث إلى إٌجاد معامل ارتباط بٌرسون بٌن المتؽٌرات التنظٌمٌة واألداء الوظٌفً، وكانت النتائج 

 كما ٌوضحها الجدول التالً:

 (:مصفوفة ارتباطٌه بٌن المتؽٌرات التنظٌمٌة محل الدراسة واألداء الوظٌفً فً الجامعات02جدول )

 ء الوظٌفًاالدا المجاالت

 **5.042 نمط االتصال

 **5.820 طبٌعة العمل

 **5.802 التكنولوجٌا المستخدمة

 **5.822 الدرجة الكلٌة للمتغٌرات التنظٌمٌة

 (5.50** ذات داللة عند مستوى )

 (5.50*  ذات داللة عند مستوى )

تؽٌرات التنظٌمٌة والدرجة نالحظ من الجدول السابك أن هنان عاللة ارتباطٌة موجبة دالة بٌن جمٌع الم

الكلٌة للمتؽٌرات التنظٌمٌة مع األداء الوظٌفٌن وهذا ٌدل على صحة الفرضٌة وٌإكد على أهمٌة 

 المتؽٌرات التنظٌمٌة وأثرها الكبٌر على األداء الوظٌفً.

ه فمن خالل النتائج التً تم التوصل إلٌها تبٌن ان هنان متؽٌرات تنظٌمٌة جٌدة فً الجامعات، مصاحب

 ألداء مرتفع.

(، 2502(، )اللوزي والزهرانً:2502(، )عطٌة:2500وتتفك هذه النتٌجة مع دراسة كالً من )حسٌن:

(، )هاشم 2500(، )دٌن وفٌربرغ:2500(، )سلٌبً:2554(، )العمري:2505)بحر وأبو سوٌرح:

األداء ( فً وجود االتصاالت مع 2552( كما اتفمت النتٌجة مع دراسة )البطوش:2500واسماعٌل:

 الوظٌفً.

(، حٌث بٌنت النتٌجة ضعؾ تؤثٌر طبٌعة العمل على 2552بٌنما اختلفت النتٌجة مع دراسة )العكش:

 األداء الوظٌفً فً وزارات السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة.

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً آراء أفراد العٌنة حول عاللة المتؽٌرات التنظٌمٌة باألداء الوظٌفً 

 ٌن اإلدارٌٌن تعزى لمتؽٌر الجامعة.للعامل

 كما ٌظهر فً الجدول التالً: One way anova تم استخدام تحلٌل التباٌن األحادي

(:مصدر التباٌن ومجموع المربعات ودرجات الحرٌة ومتوسط المربعات ولٌمة "ؾ" 00جدول )

 ومستوى الداللة تعزى لمتؽٌر المستوى الوظٌفً
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المحور 
األول: 

المتغٌرات 
 التنظٌمٌة

 نمط االتصال

 2.442 2 02.420 بٌن المجموعات

04.20 
دالة عند 

5.50 
 5.806 204 002.022 داخل المجموعات

  260 006.052 المجموع

 طبٌعة العمل

 2.604 2 02.202 بٌن المجموعات

25.24 
دالة عند 

5.50 
 5.800 204 056.280 داخل المجموعات

  260 028.525 المجموع

التكنولوجٌا 
 المستخدمة

 00.052 2 05.608 بٌن المجموعات

08.22 
دالة عند 

5.50 
 5.804 204 000.600 داخل المجموعات

  260 088.264 المجموع

الدرجة الكلٌة 
ات للمتغٌر

 التنظٌمٌة

 05.262 2 20.028 بٌن المجموعات

02.02 
دالة عند 

5.50 
 5.005 204 20.002 داخل المجموعات

  260 052.506 المجموع

المحور 
 الثانً:

 األداء الوظٌفً

 5.420 2 0.482 بٌن المجموعات

0.82 
دالة عند 

5.50 
 5.224 204 22.220 داخل المجموعات

  260 28.068 المجموع

 0.50( =5.50( وعند مستوى داللة )204، 2لٌمة "ؾ" الجدولٌة عند درجات حرٌة ) 

 8.62( =5.50( وعند مستوى داللة )204، 2لٌمة "ؾ" الجدولٌة عند درجات حرٌة ) 

ٌتضح من الجدول السابك أن لٌمة "ؾ" المحسوبة أكبر من لٌمة "ؾ" الجدولٌة وبالتالً توجد فروق 

ً لمتؽٌر الجامعة، وفً محور ذات داللة إ حصائٌة فً جمٌع المجاالت وفً الدرجة الكلٌة للممٌاس تبعا

 األداء الوظٌفً، وهذا ٌثبت صحة الفرضٌة. 

وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة الختالؾ ظروؾ كل جامعة عن جامعة أخرى، فبٌنما نجد أن الجامعة 

وهً جامعة عامة، نجد أن جامعة األلصى هً اإلسالمٌة هً ألدم الجامعات نشؤةً وأكثرها استمراراً، 

أحدث هذه الجامعات نشؤة وهً جامعة حكومٌة، تدٌرها الحكومة وال تطبك الكادر الموحد بشكل كامل 

على موظفٌها، كما إنها تتؤثر باالنمسام السٌاسً الموجود على الساحة الفلسطٌنٌة، ومن تبعٌتها لوزارتً 

خرى فً رام هللا، وبالتالً انمسام الموظفٌن فً والئهم ألي تعلٌم عالً، إحداها فً ؼزة، واأل

الحكومتٌن، وكل ذلن ٌإثر على توفر المتؽٌرات التنظٌمٌة محل الدراسة فٌها، كما أن جامعة األزهر 

والتً تتعرض ألزمات مالٌة من فترة ألخرى نتٌجة االعتماد بشكل أساسً على الرسوم المحصلة من 

 ة، مما ٌإثر فً أدائها وعلى الوضع التنظٌمً السائد فٌها.الطالب فً تموٌل الجامع

ولمعرفة اتجاه الفروق فً المجاالت التً ظهرت فٌها فروق تم استخدام اختبار شٌفٌه البعدي 

Scheffe Test :كما فً الجداول التالٌة 

ال نمط للتعرؾ على اتجاه الفروق وداللتها فً مج Scheffe Test(:نتائج اختبار شٌفٌه 08جدول )

 االتصال تعزى لمتؽٌر الجامعة

 اإلسالمٌة الجامعة
 2.8620م= 

 األزهر
 2.5228م= 

 األلصى
 2.6126م= 

   - 0.2260اإلسالمٌة م= 

  - -5.2028* 0.0622األزهر م= 

 - -5.0606* -5.6225* 0.2582األلصى م= 

 (5.50* دالة عند مستوى داللة )

( تعزى لمتؽٌر الجامعة 5.50داللة إحصائٌة عند مستوى ) ٌتضح من الجدول السابك وجود فروق ذات

فً مجال "نمط االتصال" بٌن الجامعة اإلسالمٌة وكالً من جامعتً األزهر واأللصى لصالح الجامعة 

اإلسالمٌة، وٌفسر الباحث هذه النتٌجة باالستمرار اإلداري الموجود فً الجامعة اإلسالمٌة، والذي 



لمنوات اتصال أكثر حرٌة،  كما نالحظ من الجدول وجود فروق دالة  ٌنعكس بدوره على فتح مجال

ً إلى  ً بٌن جامعتً األزهر واأللصى لصالح جامعة األزهر وٌرجع ذلن كما بٌنا سابما إحصائٌا

 االستمطاب السٌاسً الموجود فً جامعة األلصى.

اللتها فً مجال طبٌعة للتعرؾ على اتجاه الفروق ود Scheffe Test(:نتائج اختبار شٌفٌه 00جدول )

 العمل تعزى لمتؽٌر الجامعة

 اإلسالمٌة الجامعة
 2.8286م= 

 األزهر
 2.2126م= 

 األلصى
 2.6622م= 

   - 0.2022اإلسالمٌة م= 

  - -5.2005 0.6522األزهر م= 

 - -5.0220* -5.6528* 0.2244األلصى م= 

 (5.50* دالة عند مستوى داللة )

( تعزى لمتؽٌر الجامعة 5.50ود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )ٌتضح من الجدول السابك وج

فً مجال "طبٌعة العمل" بٌن الجامعة اإلسالمٌة وكالً من جامعتً األزهر واأللصى لصالح الجامعة 

اإلسالمٌة، وٌفسر الباحث هذه النتٌجة باالستمرار اإلداري الموجود فً الجامعة اإلسالمٌة، والذي 

لى تحدٌد طبٌعة عمل تتناسب مع العاملٌن،  كما نالحظ من الجدول وجود فروق دالة ٌنعكس بدوره ع

ً إلى  ً بٌن جامعتً األزهر واأللصى لصالح جامعة األزهر وٌرجع ذلن كما بٌنا سابما إحصائٌا

 االستمطاب السٌاسً الموجود فً جامعة األلصى.

تجاه الفروق وداللتها فً مجال للتعرؾ على ا Scheffe Test(:نتائج اختبار شٌفٌه 06جدول )

 التكنولوجٌا المستخدمة تعزى لمتؽٌر الجامعة

 اإلسالمٌة الجامعة
 8.5200م= 

 األزهر
 0.2525م= 

 األلصى
 0.2682م= 

   - 8.5200اإلسالمٌة م= 

  - -5.0625* 0.2525األزهر م= 

 - -5.8824* -5.2054* 0.2682األلصى م= 

 (5.50* دالة عند مستوى داللة )

( تعزى لمتؽٌر الجامعة 5.50ٌتضح من الجدول السابك وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )

فً مجال "التكنولوجٌا المستخدمة" بٌن الجامعة اإلسالمٌة وكالً من جامعتً األزهر واأللصى لصالح 

امعة اإلسالمٌة، الجامعة اإلسالمٌة، وٌفسر الباحث هذه النتٌجة باالستمرار اإلداري الموجود فً الج

والذي ٌنعكس بدوره على توفٌر أحدث وسائل التكنولوجٌا فً العمل،  كما نالحظ من الجدول وجود 

فروق دالة إحصائٌاً بٌن جامعتً األزهر واأللصى لصالح جامعة األزهر وٌرجع ذلن كما بٌنا سابماً إلى 

 االستمطاب السٌاسً الموجود فً جامعة األلصى.

 

للتعرؾ على اتجاه الفروق وداللتها فً الدرجة  Scheffe Testاختبار شٌفٌه  (:نتائج02جدول )

 الكلٌة للمتؽٌرات التنظٌمٌة تعزى لمتؽٌر الجامعة

 اإلسالمٌة الجامعة
 0.4000م= 

 األزهر
 0.6220م= 

 األلصى
 0.2022م= 

   - 0.4000اإلسالمٌة م= 

  - *5.22020- 0.6220األزهر م= 

 - *5.04865- *5.62580- 0.2022األلصى م= 

 (5.50* دالة عند مستوى داللة )

( تعزى لمتؽٌر الجامعة 5.50ٌتضح من الجدول السابك وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )

فً الدرجة الكلٌة للمتؽٌرات التنظٌمٌة بٌن الجامعة اإلسالمٌة وكالً من جامعتً األزهر واأللصى 

ر الباحث هذه النتٌجة باالستمرار اإلداري الموجود فً الجامعة لصالح الجامعة اإلسالمٌة، وٌفس



اإلسالمٌة، والذي ٌنعكس بدوره على توفٌر مناخ تنظٌمً جٌد،  كما نالحظ من الجدول وجود فروق 

ً إلى  ً بٌن جامعتً األزهر واأللصى لصالح جامعة األزهر وٌرجع ذلن كما بٌنا سابما دالة إحصائٌا

وجود فً جامعة األلصى، وإلى أن الخبرة اإلدارٌة الموجودة فً جامعة األزهر االستمطاب السٌاسً الم

 أكبر نتٌجة أن نشؤتها سبمت نشؤة جامعة األلصى.

للتعرؾ على اتجاه الفروق وداللتها فً محور  Scheffe Test(:نتائج اختبار شٌفٌه 02جدول )

 األداء الوظٌفً تعزى لمتؽٌر الجامعة

 اإلسالمٌة الجامعة
 8.0682م= 

 األزهر
 8.5620م= 

 األلصى
 0.4652م= 

   - 8.0682اإلسالمٌة م= 

  - -5.5462 8.5620األزهر م= 

 - -5.0520 -5.2585* 0.4652األلصى م= 

 (5.50* دالة عند مستوى داللة )

( تعزى لمتؽٌر الجامعة 5.50ٌتضح من الجدول السابك وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )

"األداء الوظٌفً" بٌن الجامعة اإلسالمٌة وجامعة األلصى لصالح الجامعة اإلسالمٌة، وٌفسر  فً محور

الباحث هذه النتٌجة بالمناخ التنظٌمً الجٌد الموجود فً الجامعة اإلسالمٌة كما بٌنت النتائج السابمة 

ل عدم وجود فروق والذي أدى إلى تحسٌن األداء الموجود فً الجامعة اإلسالمٌة، كما نالحظ من الجدو

ً بٌن جامعتً األزهر واأللصى، وبٌن الجامعة اإلسالمٌة وجامعة األلصى فً األداء  دالة إحصائٌا

 اإلداري .

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً آراء أفراد العٌنة حول عاللة المتؽٌرات التنظٌمٌة باألداء الوظٌفً 

 ستوى الوظٌفً، مكان العمل(.للعاملٌن اإلدارٌٌن تعزى للمتؽٌرات الوظٌفٌة )الم

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً آراء أفراد العٌنة حول عاللة المتؽٌرات التنظٌمٌة باألداء الوظٌفً 

 للعاملٌن اإلدارٌٌن تعزى لمتؽٌر المستوى الوظٌفً.

 كما ٌظهر فً الجدول التالً: One way anova تم استخدام تحلٌل التباٌن األحادي

 

صدر التباٌن ومجموع المربعات ودرجات الحرٌة ومتوسط المربعات ولٌمة "ؾ" (:م04جدول )

 ومستوى الداللة تعزى لمتؽٌر المستوى الوظٌفً

 المحور
 المصدر المجاالت

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة لٌمة ف

المحور 
األول: 

المتؽٌرات 
 التنظٌمٌة

 نمط االتصال

بٌن 
 اتالمجموع

0.632 2 0.316 

5.658 
 ؼٌر

  ً  دالة إحصائٌا
داخل 

 المجموعات
135.475 259 0.523 

  261 136.107 المجموع

 طبٌعة العمل

بٌن 
 المجموعات

0.055 2 0.027 

5.502 
 ؼٌر

  ً  دالة إحصائٌا
داخل 

 المجموعات
124.025 259 0.479 

  261 124.080 المجموع

التكنولوجٌا 
 خدمةالمست

بٌن 
 المجموعات

1.658 2 0.829 

0.050 
 ؼٌر

  ً  دالة إحصائٌا
داخل 

 المجموعات
142.611 259 0.551 

  261 144.269 المجموع

الدرجة الكلٌة 
للمتغٌرات 

بٌن 
 المجموعات

0.168 2 0.084 5.200 
 ؼٌر

  ً  دالة إحصائٌا



 المحور
 المصدر المجاالت

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة لٌمة ف

داخل  التنظٌمٌة
 المجموعات

93.310 259 0.360 

  261 93.477 وعالمجم

المحور 5
 الثانً:

 االداء الوظٌفً

بٌن 
 المجموعات

0.733 2 0.366 

0.242 
 ؼٌر 
 دالة 

 ً  إحصائٌا
داخل 

 المجموعات
73.432 259 0.284 

  261 74.164 المجموع

 0.50( =5.50( وعند مستوى داللة )204، 2لٌمة "ؾ" الجدولٌة عند درجات حرٌة ) 

 8.62( =5.50( وعند مستوى داللة )204، 2ة عند درجات حرٌة )لٌمة "ؾ" الجدولٌ 

ٌتضح من الجدول السابك أن لٌمة "ؾ" المحسوبة ألل من لٌمة "ؾ" الجدولٌة، أي أنه ال توجد فروق 

 ذات داللة إحصائٌة فً جمٌع المجاالت وفً الدرجة الكلٌة للممٌاس تبعاً لمتؽٌر المستوى الوظٌفً.

تٌجة بؤن الموظفٌن بمختلؾ مستوٌاتهم الوظٌفٌة لدٌهم تصور إٌجابً عن وٌفسر الباحث هذه الن

 المتؽٌرات التنظٌمٌة محل الدراسة السائدة فً جامعتهم وعن أدائهم الوظٌفً.

( والتً أظهرت وجود فروق 2552(، )البطوش:2505وتختلؾ النتٌجة مع دراسة )بحر وأبو سوٌرح:

 ً.فً هذه المتؽٌرات تبعاً للمستوى الوظٌف

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً آراء أفراد العٌنة حول عاللة المتؽٌرات التنظٌمٌة باألداء الوظٌفً 

 للعاملٌن اإلدارٌٌن تعزى لمتؽٌر مكان العمل.

 كما ٌظهر فً الجدول التالً: One way anova تم استخدام تحلٌل التباٌن األحادي

رجات الحرٌة ومتوسط المربعات ولٌمة "ؾ" (:مصدر التباٌن ومجموع المربعات ود25جدول )

 ومستوى الداللة تعزى لمتؽٌر مكان العمل

 المحور 
 المصدر المجاالت

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 لٌمة ف
مستوى 

 الداللة

المحور 
األول: 

المتؽٌرات 
 التنظٌمٌة

 نمط االتصال

بٌن 
 المجموعات

1.897 3 0.632 

0.200 
 ؼٌر

دالة  
ً إ  حصائٌا

داخل 
 المجموعات

134.210 258 0.520 

  261 136.107 المجموع

 طبٌعة العمل

بٌن 
 المجموعات

1.792 3 0.597 

0.265 
 ؼٌر

دالة  
 ً  إحصائٌا

داخل 
 المجموعات

122.288 258 0.474 

  261 124.080 المجموع

التكنولوجٌا 
 المستخدمة

بٌن 
 المجموعات

1.940 3 0.647 

0.022 
 ؼٌر

دالة  
 ً  إحصائٌا

داخل 
 المجموعات

142.329 258 0.552 

  261 144.269 المجموع

الدرجة الكلٌة 
للمتغٌرات 
 التنظٌمٌة

بٌن 
 المجموعات

0.948 3 0.316 

5.220 
 ؼٌر

دالة  
 ً  إحصائٌا

داخل 
 المجموعات

92.529 258 0.359 

  261 93.477 المجموع

المحور 
 الثانً:

 ألداء الوظٌفًا

بٌن 
 المجموعات

1.813 3 0.604 
2.000 

 ؼٌر
دالة  

 ً  0.280 258 72.351داخل  إحصائٌا



 المحور 
 المصدر المجاالت

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 لٌمة ف
مستوى 

 الداللة

 المجموعات

  261 74.164 المجموع

 2.60( =5.50( وعند مستوى داللة )202، 0لٌمة "ؾ" الجدولٌة عند درجات حرٌة )

 0.20( =5.50اللة )( وعند مستوى د202، 0لٌمة "ؾ" الجدولٌة عند درجات حرٌة )

ٌتضح من الجدول السابك أن لٌمة "ؾ" المحسوبة ألل من لٌمة "ؾ" الجدولٌة، أي أنه ال توجد فروق 

ذات داللة إحصائٌة فً جمٌع المجاالت وفً الدرجة الكلٌة للممٌاس، كما  تبٌن عدم وجود فروق فً 

 االداء الوظٌفً بٌن المبحوثٌن تبعاً لمتؽٌر مكان العمل.

تفسٌر هذه النتٌجة بؤن بٌئة العمل فً الجامعة متداخلة ومتماربة إلى حٍد ما، مما ٌجعل تصور وٌمكن 

 العاملٌن للمتؽٌرات التنظٌمٌة محل الدراسة متشابه.

ً لمكان العمل، بٌنما اختلفت 2552واتفمت هذه النتٌجة مع دراسة )البطوش: ( بعدم وجود فروق تبعا

(، حٌث أظهرت نتائج هذه الدراسات وجود فروق تبعاً 2502نً:النتٌجة مع دراسة)اللوزي والزهرا

 لمكان العمل والتخصص.

 

 

 النتــــــائـــج والتوصٌات

 أوالً/ النتائج:

دلت النتائج على توافر درجة عالٌة من المتؽٌرات التنظٌمٌة فً جامعات لطاع ؼزة من وجهة نظر 

%(. وكان ترتٌب المجاالت كالتالً: 22.06الموظفٌن اإلدارٌٌن، حٌث بلؽت النسبة المئوٌة )

%. كما دلت 20.02%، نمط االتصال:20.25%، طبٌعة العمل:28.00التكنولوجٌا المستخدمة: 

النتائج أن هنان مستوى مرتفع من األداء من وجهة نظر الموظفٌن اإلدارٌٌن، حٌث بلؽت النسبة المئوٌة 

طردٌة بٌن المتؽٌرات التنظٌمٌة واألداء %(. كما أظهرت النتائج وجود عاللة ارتباطٌة 20.00)

الوظٌفً. وأن هنان فروق فً تصور العاملٌن للمتؽٌرات التنظٌمٌة واألداء الوظٌفً تبعاً للجامعة التً 

ٌعملون فٌها فً جمٌع المجاالت والدرجة الكلٌة للمتؽٌرات التنظٌمٌة. حٌث تبٌن أن هنان فروق دالة 

ً بٌن الجامعة اإلسالمٌة  وجامعة األلصى فً جمٌع المجاالت والدرجة الكلٌة للمتؽٌرات إحصائٌا

ً بٌن  ً دالة إحصائٌا التنظٌمٌة، وفً محور األداء الوظٌفً، لصالح الجامعة اإلسالمٌة. وأن هنان فرولا

الجامعة اإلسالمٌة وجامعة األزهر فً مجالً: نمط االتصال، التكنولوجٌا المستخدمة، لصالح الجامعة 

ً بٌن جامعة األزهر وجامعة األلصى فً جمٌع اإلسالمٌة. با إلضافة لوجود فروق دالة إحصائٌا

المجاالت لصالح جامعة األزهر. بٌنما دلت النتائج على عدم وجود فروق فً تصور العاملٌن 

 للمتؽٌرات التنظٌمٌة واألداء الوظٌفً تبعاً لمتؽٌر المستوى الوظٌفً ولمتؽٌر مكان العمل.

 ثانٌاً/ التوصٌات:

  زٌادة اهتمام إدارات جامعات لطاع ؼزة الثالث عامة، وجامعتً األلصى واألزهر خاصة بتوفٌر

 المتؽٌرات التنظٌمٌة الجٌدة.

 المستمر له. فٌها والتحسٌن العاملٌن بؤداء إدارات الجامعات تعزٌز اهتمام  

 تعزٌز التمٌٌم الدوري لألداء الوظٌفً وإطالع العاملٌن علٌه وإبداء رأٌهم فٌه. 

 .حل مشاكل العاملٌن وإعطاإهم الفرصة للمساهمة فً حل مشاكلهم بؤنفسهم 



 المراجع:

 أوالً/ المراجع العربٌة:

والع الجودة اإلدارٌة فً الجامعات الفلسطٌنٌة من وجهة نظر اإلدارٌٌن وسبل (، 2552أبو عامر، آمال) .0

 ، فلسطٌن.، رسالة ماجستٌر فً أصول التربٌة، الجامعة اإلسالمٌة، ؼزةتطوٌره

أثر المناخ التنظٌمً على األداء الوظٌفً للعاملٌن اإلدارٌٌن فً (: 2505بحر، ٌوسؾ، أبو سوٌرح، أٌمن: ) .2

 ، فلسطٌن.الجامعة اإلسالمٌة بغزة

المتغٌرات التنظٌمٌة  وعاللتها باألداء اإلبداعً للمدٌرٌن العاملٌن (: " 2505بحر، ٌوسؾ، العجلة، توفٌك: )  .0

 "دراسة مٌدانٌة على المدٌرٌن العاملٌن بوزارات لطاع ؼزة" فلسطٌن.العام بمإسسات المطاع 

، أثر المناخ التنظٌمً على أداء العاملٌن فً مإسسة المناطك  الحرة األردنٌة(: 2552البطوش، موسى:) .8

 رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، جامعة آل البٌت، األردن.

 ها على األداء الوظٌفً فً المإسسة الصناعٌة الجزائرٌةعاللات العمل و تؤثٌر(،  2506بن اوصٌؾ، مرٌم ) .0

 ، جامعة طٌبة ، الجزائر.

لٌاس تؤثٌر ضغوط العمل فً مستوى األداء الوظٌفً، دراسة استطالعٌة تحلٌلٌة (، 2500حسٌن، سحراء ) .6

لسادس ، مجلة كلٌة بؽداد للعلوم االلتصادٌة، العدد األراء عٌنة من العاملٌن فً هٌئة التعلٌم التمنً

 ، العراق.222-252والثالثون،ص ص 

 "،: دار الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان، األردن.السلون التنظٌمً(: "2552حمود، خضٌر،) .2

المناخ التنظٌمً وعاللته باألداء الوظٌفً: دراسة مسحٌة على ضباط لطاع لوات (:"2558السكران، ناصر:) .2

امعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ، الرٌاض، المملكة " رسالة ماجستٌر ، جاألمن الخاصة بمدٌنة الرٌاض

 العربٌة السعودٌة.

العاللة بٌن أنماط السلون المٌادي وأنماط االتصال لدى اإلدارٌٌن االكادٌمٌٌن من ( 2552شحادة، رائؾ ) .4

ة ، رسالة ماجستٌر فً اإلدارة التربوٌة، جامعوجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات الفلسطٌنٌة

 النجاح، نابلس، فلسطٌن.

نموذج ممترح لمٌاس وتموٌم األداء الجامعً فً إطار المعاٌٌر العالمٌة للجودة، ( 2506الطالع، سلٌمان ) .05

، رسالة دكتوراه فً إدارة األعمال، جامعة لناة السوٌس، دراسة مٌدانٌة بالتطبٌك على الجامعات الفلسطٌنٌة

 مصر.

 .، الماهرة، دار الفكررسٌةاإلدارة المد( ،2550العجمً،دمحم) .00

نظام الحوافز والمكافآت وأثره فً تحسٌن األداء الوظٌفً فً وزارات السلطة (: "2552العكش، عالء، ) .02

 " رسالة ماجستٌر ، الجامعة اإلسالمٌة، ؼزة ، فلسطٌن.الفلسطٌنٌة فً لطاع غزة

، فً شركة االتصاالت الفلسطٌنٌةأثر نظم المعلومات المحوسبة على أداء العاملٌن ( 2554العمري، اٌمن ) .00

 رسالة ماجستٌر، كلٌة التجارة، الجامعة اإلسالمٌة. 

، مكتبة خوارزم العلمٌة، SPSSممدمة فً اإلحصاء الوصفً واالستداللً باستخدام (، 2552عبد الفتاح، عز ) .08

 مصر.

ملٌن فً األجهزة أثر استخدام تكنولوجٌا المعلومات على األداء الوظٌفً للعا(، 2502عطٌة، العربً ) .00

 – 020، ص ص 05مجلة الباحث، العدد  – دراسة مٌدانٌة فً جامعة ورللة )الجزائر( –الحكومٌة المحلٌة 

 ، الجزائر.002

"، الطبعة الثانٌة، دار وائل للنشر، عمان، السلون التنظٌمً فً منظمات األعمال( "2550العمٌان، محمود،) .06

 االردن.

مٌدانٌة على إدارة المنافذ  اخ التنظٌمً على األداء الوظٌفً للعاملٌن، دراسةتؤثٌر المن(، 2508عٌسى، حمد ) .02

، رسالة ماجستٌر، جامعة العلوم بشئون الجنسٌة والجوازات واإللامة فً وزارة الداخلٌة بمملكة البحرٌن

 التطبٌمٌة، البحرٌن.

 .دمحم  جامعة اإلنسانٌة، العلوم جلةم ،" العاملٌن بؤداء وعاللته التنظٌمً المناخ"،( 2008 ) ، عٌسى ، لبموب .02

 180  163 ص ص ،( 14 ) العدد الجزائر، ، بسكرة خٌضر

المناخ التنظٌمً وعاللته بضغوط العمل من وجهة نظر ضباط رئاسة الحرس (، 2500المحطانً، ناٌؾ ) .04

 ، رسالة ماجستٌر، جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة، الرٌاض، السعودٌة.الوطنً

، العدد مإتة للبحوث والدراساتتمٌٌم المناخ التنظٌمً فً الجامعة األردنٌة، (، 0448، دمحم لاسم)المرٌوتً .25

 (، األردن.0)



السلون التنظٌمً: دراسة السلون التنظٌمً اإلنسانً الفردي والجماعً فً (، 0448المرٌوتً، دمحم ) .20

 ، الطبعة الثانٌة، دار المشرق، عمان، األردن.المنظمات اإلدارٌة

العوامل المإثرة على األداء الوظٌفً للعاملٌن بإمارة الباحة (، 2502للوزي، موسى، والزهرانً، عمر )ا .22

، المجلد مجلة دراسات: العلوم اإلدارٌة، دراسة تحلٌلٌة، والمحافظات التابعة لها بالمملكة العربٌة السعودٌة

 .0، العدد04

 ، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر.ل النظمًتصمٌم المنظمات مدخل فً التحلٌ(، 2500ماهر، احمد ) .20

 .، الدار العالمٌة للنشر والتوزٌع، الماهرة، مصراالتصال التربوي(، 2556دمحم،أمٌره.) .28

 ثانٌاً/ المراجع األجنبٌة: .65

26. Den Hartog, D. N., Boon, C., Verburg, R. M., & Croon, M. A. (2013). HRM, Communication, 

Satisfaction, and Perceived Performance A Cross-Level Test. Journal of Management, 39(6), 1637-

1665. 

27. Gratto, Frederic, (2001)"The Relationship Organizational Climate and Job Satisfaction 

for Pirectors of Physical plants  

28.        http://www.emeraldinsight.com/researchregister 

29. Hashim, S. F. S. M., & Ismail, Z. (2013, April). Relationship on perceived ease of use of electronic 

document towards job performance. In Business Engineering and Industrial Applications 

Colloquium (BEIAC), 2013 IEEE (pp. 11-16). IEEE. 

30. Hernaus, Tomislav ,and  Mikulić, Josip , (2014) "Work characteristics and work performance 

of knowledge workers", EuroMed Journal of Business, Vol. 9 Iss: 3, pp.268 - 292 

31. Hsu, J. S. C., Shih, S. P., Chiang, J. C., & Liu, J. Y. C. (2012). The impact of transactive memory 

systems on IS development teams' coordination, communication, and performance. International 

Journal of Project Management, 30(3), 329-340. 

32.  Musah,M  , et al, (2016) "Organisational climate as a predictor of workforce performance in the 

Malaysian higher education institutions", Quality Assurance in Education, Vol. 24 Iss: 3, pp.416 - 438 

33. Shilpee A. Dasgupta, Damodar Suar, Seema Singh, (2013) "Impact of managerial 

communication styles on employees’ attitudes and behaviors", Employee Relations, Vol. 35 

Iss: 2, pp.173 - 199 

Torkzadeh, G., Chang, J. C. J., & Hardin, A. M. (2011). Usage and impact of technology enabled job 

learning. European Journal of Information Systems, 20(1), 69-86 

http://www.emeraldinsight.com/researchregister
http://www.emeraldinsight.com/author/Hernaus%2C+Tomislav
http://www.emeraldinsight.com/author/Mikuli%C4%87%2C+Josip
http://www.emeraldinsight.com/author/Musah%2C+Mohammed+Borhandden

