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صدؽ هللا العظيـ

(قرآف كريـ ،سورة النمؿ ،اآلية)19 :
مػ ػ ػ ػػف ال يةػ ػ ػ ػػكر النػ ػ ػ ػػاس ال يةػ ػ ػ ػػكر هللا ،أدب ػ ػ ػ ػاً وحب ػ ػ ػ ػاً وعرفان ػ ػ ػ ػاً بالجميػ ػ ػ ػػؿ ،وبعػ ػ ػ ػػد ةػ ػ ػ ػػكر هللا
(عػػز وج ػػؿ) ،يس ػػعدني أف أتق ػػدـ بالة ػػكر واالمتن ػػاف إل ػػى أكاديمي ػػة اإلدارة والسياس ػػة لمد ارس ػػات
العميا بغزة ،التي منحتني فرصة اسػتكماؿ درجػة الماجسػتير ممثمػة فػي عميػدىا الػدكتور محمػد
المدىوف وأعضاء الييئتػيف األكاديميػة واإلداريػة الػذيف مػا بلمػوا عمػي يومػاً بعمميػـ وبلبػراتيـ،
فبارؾ هللا فييـ.
كمػػا وأتوجػػو بالةػػكر والتقػػدير لمػػدكتور /أديػػب سػػالـ األغػػا عمػػى قبولػػو اإلة ػراؼ عمػػى رسػػالتي
ىذه ،وعمى مػا أبػداه مػف توجييػات روارةػادات ونصػائف ،فبػارؾ هللا لػو فػي عممػو وعممػو ،وجػزاه
هللا لير الجزاء.
والةػكر موصػوؿ إلػػى الػذيف تفضػػبل بالموافقػة عمػى مناقةػػة رسػالتي ،وتقػػديـ التوجيػو والنصػػف،
وأثراء الدراسة مف غزير عمميما الدكتور :محمد المدىوف ،والدكتور :رائد الحجار
كمػ ػػا وأتوجػ ػػو بالةػ ػػكر والتقػ ػػدير لمػ ػػدكتور /حسػ ػػاـ نعػ ػػيـ النفػ ػػار عمػ ػػى مسػ ػػاعدتو فػ ػػي العمميػ ػػة
اإلحصائية.
والةكر موصوؿ إلى الدكتور بساـ عايش النجار عمى مراجعة الدراسة وتدقيقيا لغوياً.
وألي اًر وليس أل اًر ،أتقدـ بجزيؿ ةكري إلى كؿ مف مدوا لي يد العػوف والمسػاعدة والنصػف فػي
إلراج ىذه الدراسة عمى أكمؿ وجو.
الباحث إبراىيـ عبد اليادي األسطؿ
[ث]

خالصة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور النلبة القيادية في رفع كفاءة األداء لػد العػامميف فػي
بعػػض مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي ،وقػػاـ الباح ػػث بص ػػياغة فرض ػيتيف أساسػػيتيف ،ومجموع ػة أس ػػئمة لتغط ػػي
جوانب الدراسة كافة.
اسػػتلدـ الباحػػث المػػنيا الوصػػفي التحميمػػي ليػػذا الغػػرض ،وتػػـ اسػػتلداـ االسػػتبانة ك ػ داة لجمػػع
البيانات لمدراسة ،ولئلجابة عمى أسئمة الدراسة تـ استلداـ برنػاما الػرزـ اإلحصػائية لمد ارسػات االجتماعيػة
( )spssوتمثػػؿ مجتمػػع الد ارسػػة فػػي المػػوظفيف األكػػاديمييف ورؤسػػاء األقسػػاـ اإلداريػػة المتفػػرغيف فػػي بعػػض
مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي والب ػػالد ع ػػددىـ ( )616موظفػ ػاً ،وأل ػػذ الباح ػػث عين ػػة عةػ ػوائية ع ػػددىا ()237
مبحوث ػ ػاً ،حيػ ػػث تػ ػػـ توزيػ ػػع االسػ ػػتبانات عمػ ػػييـ ،وتػ ػػـ جمػ ػػع عػ ػػدد ( )202اسػ ػػتبانة بنسػ ػػبة  ،%85وجميػ ػػع
االستبانات التي تـ جمعيا كانت صالحة لبلستلداـ.
وكاف مف أىـ النتائج ما يمي:
أنػػو يوجػػد دور لمنلبػػة القياديػػة فػػي رفػػع مسػػتو كفػػاءة األداء لػػد العػػامميف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ
العػػالي بػػوزف نسػػبي ( ،)%65.4وأيض ػاً تسػػاىـ النلبػػة القياديػػة فػػي تػػوفير بيئػػة عمػػؿ تسػػاعد عمػػى زيػػادة
مستو كفاءة العامميف في مؤسسات التعميـ العالي بنسبة ( ،)%67وكذلؾ تساىـ النلبة القيادية في توافر
االتصاؿ الوظيفي الفعاؿ الذي يساىـ في زيادة مستو كفػاءة العػامميف فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي بػوزف
نس ػػبي ( ،)%66.2وتس ػػاىـ النلب ػػة القيادي ػػة ف ػػي ت ػػوفير الحػ ػوافز الت ػػي تس ػػاعد عم ػػى زي ػػادة مس ػػتو كف ػػاءة
العامميف في مؤسسات التعميـ العالي بنسبة ( )%63.7وأيضػاً تػوفر النلبػة القيػادة بػراما تدريبيػة لمعػامميف
فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي بنسػبة ( ،)%63.7وتتمتػع النلبػة القياديػة بصػفات قياديػة تسػاعد عمػى زيػػادة
مستو كفاءة أداء العامميف في مؤسسػات التعمػيـ العػالي بػوزف نسػبي ( )%66.5كمػا بينػت الد ارسػة وجػود
عبلقػػة طرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف دور النلبػػة ومسػػتو كفػػاءة األداء لػػد العػػامميف فػػي مؤسسػػات
التعميـ العالي لجميع المجاالت.
وكانت أىـ التوصيات ما يمي:
 .1استحداث قسـ لاص بالموارد البةرية ،يكوف مف ضمف ميامو قياس أداء العامميف ووضع لطة لتطويره.
 .2ضػػرورة تطػػوير األداء الػػوظيفي مػػف لػػبلؿ تحسػػيف بيئػػة العمػػؿ ،وتػػوفير بيئػػة اتصػػاالت إداريػػة مناسػػبة،
وتبني نظاـ حوافز يكافئ الجيود
ووضع براما تدريبية تناسب العامميفَ ،
[ج]

Abstract
role of the elite leadership in raising the efficiency of job performance of the
employees in some institutions of higher education
This study aimed to identify the role of the elite leadership in raising the efficiency
of job performance of the employees in some institutions of higher education. The
researcher formulated two basic hypotheses and a set of questions covering all
aspects of the study.
The descriptive analytical method was used for this purpose. Questionnaires were
used as a tool for the study. In order to answer the questions of the study, the of
statistical package for social studies software (SPSS) was used. The study
population consisted of academic staff and the full-time heads of the administrative
departments in three institutions of higher totaling (616) employees. The researcher
used a sample random sample of (237) respondents for which questionnaires were
distributed and from them (202; 85%) questionnaires were collected and that was
due to the difficulty of full recovery of the distributed questionnaires. All received
questionnaires were valid for use.
The most important findings include:
There exists a role of the elite leadership in raising the level of performance quality
of the employees in the institutions of higher education with relative weight
(65.4%), and The elite leadership contributes to providing a work environment
which helps to increase the level of efficiency of workers in higher education
institutions with relative weight (67%). Also the elite leadership contributes to the
provision of administrative communication that helps to increase the level of the
efficiency of workers in higher education institutions with relative weight (66.2%).
And the elite leadership contributes to the provision of incentives that help to
increase the level of efficiency of the performance of employees in higher education
institutions with relative weight (63.7%).The elite leadership contribute to the
provision of the training process that helps to raise the level of efficiency of the
performance of employees in institutions of higher education with relative weight
(63.7%). and the elite leadership enjoys a leadership style which helps to increase
the efficiency of the performance of employees in higher education institutions with
relative weight (66.5%). There is a direct relationship with statistical significance
between the role of the elite and the rise in the performance efficiency of the
employees in the institutions of higher education in all areas.
The main recommendations include:
1. Creating a special unit or department for human resources where its duties
include measuring performance and putting plan to develop it.
2. The need for functionality development through improvement of the working
environment, provision of proper administrative communication environment,
making a strategical development plan for all employees which includes the training
courses that meet the future needs of the trainees, and the adoption of an incentive
system that rewards efforts.
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 .1اإلطار العاـ لمدراسة
توطئة:
لقد أصبحت المؤسسػات والجيػات الحكوميػة كافػةً وغيرىػا مػف المؤسسػات تركػز عمػى
الموارد البةرية ،ألنيا العنصر األساسي في نجاح المؤسسات ورقييا وازدىارىا ،لما لذلؾ مػف
أىميػػة وت ػ ثير عمػػى واقعيػػا ومسػػتقبميا .ويقػػع العػػبء األكبػػر فػػي السػػعي لتحقيػػؽ النجػػاح عمػػى
كاىؿ النلبة القيادية التي تعتبر أعمى مستو في الجياز اإلداري وتحظى النلب القيادية في
المجتمػػع الفمسػػطيني وفػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي باىتمػػاـ كبيػػر وبػػالد ،ألنيػػا ىػػي التػػي تقػػوـ
برسـ السياسات واالستراتيجيات المستقبمية.
إف إدارة المورد البةػري ألػذت مػف اىتمػاـ الدارسػيف والبػاحثيف والعممػاء الحيػز األوفػر
فػػي السػػنوات األلي ػرة ،فمػػـ تعػػد تمػػؾ اإلدارة التقميديػػة التػػي تتضػػمف ميػػاـ روتينيػػة كػػالتوظيؼ
والت ػػدريب والتحفي ػػز ب ػػؿ أضػ ػيفت لي ػػا أبع ػػاد متدالم ػػة م ػػع بقي ػػة حق ػػوؿ المعرف ػػة اإلداري ػػة مني ػػا
والسػػموكية واالجتماعيػػة ،إذ يعتمػػد نجػػاح المنظمػػات المعاصػرة وفاعميتيػػا عمػػى المػػورد البةػػري
الػػذي ىػػو األسػػاس فػػي لمػػؽ القيمػػة المتمثمػػة بالملرجػػات المناسػػبة التػػي تحقػػؽ رضػػا الجميػػور
وتعزز مف السمعة والمكانة االجتماعية لممنظمة (عباس.)20 :2003 ،
وحيث إف عممية تحسيف األداء تتطمب نظرة ةمولية تبدأ مف الجذور ،ألف الصورة ال
تتكامؿ إال عندما نركز عمى كؿ الموارد الممكنة لتحسيف األداء وأىميا المػوارد البةػرية ،وىػذا
مػػا ت كػػد لػػد الباحػػث مػػف لػػبلؿ اطبلعػػو عمػػى العديػػد مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي ىػػذا المجػػاؿ
مث ػػؿ د ارس ػػة الطيػ ػراوي ( )2010والت ػػي بحث ػػت دور اس ػػتراتيجيات تنمي ػػة المػ ػوارد البةػ ػرية ف ػػي
تطػػوير األداء المؤسسػػاتي فػػي المؤسس ػات غيػػر الحكوميػػة فػػي محافظػػات قطػػاع غ ػزة ،حيػػث
أظي ػػرت نت ػػائا الد ارس ػػة أف اس ػػتراتيجيات تنمي ػػة المػ ػوارد البةػ ػرية س ػػاىمت بة ػػكؿ إيج ػػابي ف ػػي
تطوير األداء المؤسساتي بةكؿ عاـ(الطيراوي.)4 :2010 ،
ويمكف القوؿ أف األداء الوظيفي ظؿ جزءاً ىاماً مف منظومة اإلدارة العممية وأحد أىـ
الب ػ ارما التػػي تيػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة بػػؿ وسػػيمة ىامػػة فػػي االرتقػػاء بػػاألداء إلػػى
تحقيػ ػ ػػؽ أىػ ػ ػػداؼ المنظمػ ػ ػػة ووسػ ػ ػػيمة ىامػ ػ ػػة فػ ػ ػػي االرتقػ ػ ػػاء بػ ػ ػػاألداء ورفػ ػ ػػع مسػ ػ ػػتو العػ ػ ػػامميف
(الزىراني و الموزي)2 :2012 ،
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إف مف أىـ واجبات القائد الفعاؿ أف ي لذ بزمػاـ المبػادرة ويتوقػع مػا يمكػف أف يحػدث،
ويفك ػػر ويب ػػدع ف ػػي كيفي ػػة تبلف ػػي ح ػػدوث المة ػػكبلت ،كم ػػا يج ػػب عم ػػى القائ ػػد تييئ ػػة األجػ ػواء
المناسػبة لمعػامميف لتفجيػر مػواىبيـ روابػداعاتيـ وتحفيػزىـ لممسػاىمة بمػػا لػدييـ مػف أفكػار فيحػؿ
المةكبلت ،وذلؾ لبلرتقاء بمستو األداء واإلنتاجية ،رواعطاء المجػاؿ لمتفػوؽ والتميػز وتجػاوز
التحديات(العامودي.)3 :2013 ،
وقد أظيرت دراسة (بحر و سويرح :2010 ،ص  )1توجياً عاماً نحػو الموافقػة عمػى
مناخ تنظيمي إيجابي ،ووجود عبلقة بيف توافر مناخ جيػد ومسػتوي األداء الػوظيفي لمعػامميف،
وكانت مف أىـ توصيات الدراسة أف تتولي اإلدارة العميا اىتماماً لاصاً بجميع عناصر المناخ
التنظيمي باعتباره متغي اًر ىاما يساىـ في الت ثير في األداء.
وتعػاني كثيػر مػػف المؤسسػات عمػى الػػتبلؼ مياميػا وأحجاميػا العديػػد مػف المةػػكبلت
المتعمقػػة بػػاألداء وتتجمػػي ىػػذه المةػػكبلت فػػي اعتمػػاد القيػػادات والعػػامميف فػػي ىػػذه المنظمػػات
عمػػى اسػػموب المحاولػػة واللط ػ  ،وال ةػػؾ أف ىػػذا األمػػر يمثػػؿ أحػػد األسػػباب الميمػػة التػػي قػػد
تؤدي إلى فةؿ تمؾ المنظمات في تحقيؽ درجة عالية مف الكفاءة والفاعمية فػي أداء العػامميف
لػدييا ممػػا يتطمػػب مػػف ىػػذه المنظمػػات أف تسػػعى إلػى إيجػػاد جيػود إبداعيػػة مػػف أجػػؿ النيػػوض
بمستواىا وتطوير أداء العامميف لدييا(جبر)50 :2010 ،
وفػػي ض ػػوء م ػػا سػػبؽ ف ػػإف ى ػػذه الد ارسػػة تػ ػ تي لتبح ػػث اسػػتلداـ ى ػػذه المػ ػوارد بالة ػػكؿ
األمثؿ ،والكةؼ عف دور النلبة القيادية في رفع كفاءة األداء وتحسينو في مؤسسػات التعمػيـ
العالي الحكومية.
 :1.1مشكمة الدراسة:
نظ اًر ألىمية النلبة القيادية في مؤسسات التعميـ العالي الذيف يعمموف في أعمى قمة
اليرـ اإلداري لممؤسسة ،وأف القيادة الناجحة تتطمب الطموح وعدـ الركوف لمجمود ،فالقيادة
تتطمب العمؿ المتواصؿ ألحداث التغيير وتحقيؽ التطوير(.الةكره ،)1 :2013 ،ودورىـ في
رفع كفاءة مستو األداء وتحسينو .ويعد األداء الوظيفي لمعامميف مف مفردات إدارة الموارد
البةرية البالغة في األىمية ،واالىتماـ بو مف األمور التي تؤدي الى تحقيؽ األىداؼ
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واالرتقاء بكفاءة وفاعمية العامميف في المؤسسات كافة (.الزىراني و الموزي،)2 :2012 ،
وىو الذي ينعكس عمى درجة عطائيـ روانتاجيـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة والتي ربما تعتبر
اليدؼ األسمى لمنلبة القيادية ،وأيضاً قمة األبحاث المتعمقة بدور النلب القيادية في
مؤسسات التعميـ العالي فإف الباحث ير أف دراسة النلبة القيادية ودورىا في رفع كفاءة
جدير بالبحث والدراسة ،ومف أجؿ االرتقاء
األداء في مؤسسات التعميـ العالي موضوعُ
ٌ

وبناء عمى ذلؾ تـ تحديد مشكمة
بمؤسسات التعميـ العالي وبالعامميف بيا ستتـ الدراسة
ً
الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما دور النخبة القيادية في رفع مستوى كفاءة األداء لدى العامميف في مؤسسات التعميـ
العالي؟ حيث يتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1إلى أي مد تساىـ النلبة القيادية بتوفير بيئة عمؿ في مؤسسات التعميـ العالي؟
 .2ما درجة توافر االتصاؿ الوظيفي الفعاؿ الذي يساىـ في رفع كفاءة األداء الوظيفي لمعامميف؟
 .3ما طبيعة الحوافز المقدمة مف النلبة القيادية في مؤسسات التعميـ العالي؟
 .4ىؿ توفر النلبة القيادية براما تدريبية لمعامميف في مؤسسات التعميـ العالي ؟
 .5ما الصفات القيادية التي تتمتع بيا النلب القيادية في مؤسسات التعميـ العالي؟
 .6ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( )0.05 ≥ aفي استجابة
المبحوثيف حوؿ دور النلبة القيادية في رفع كفاءة األداء تعز

إلى المتغيرات

الديموغرافية والةلصية ( المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات اللبرة ،نوع
الوظيفة ،الجنس ،العمر)؟
 :2.1أىداؼ الدراسة:
 .1إبراز دور النلبة القيادية في توفير بيئة عمؿ تساعد عمى زيادة مستو كفاءة أداء
العامميف في مؤسسات التعميـ العالي.
 .2التعرؼ عمى مكونات العممية االتصالية التي توفرىا النلب القيادية بينيا وبيف العامميف.
 .3الكةؼ عف نظاـ الحوافز التي تتبناىا النلب القيادية وت ثيرىا عمى مستو
العامميف في مؤسسات التعميـ العالي.
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أداء

 .4تحديد اتجاىات العامميف حوؿ البراما التدريبية ودور النلب القيادية في وضع لطة
تطوير لمكادر البةري لدييا.
 .5تحديد الصفات القيادية التي تتمتع بيا النلب القيادية والتي مف ة نيا أف تؤثر عمى
مستو أداء العامميف.
 .6الكةؼ عف داللة الفروؽ في استجابات أفراد العينة حوؿ النلبة القيادية ودورىا في رفع
كفاءة األداء والتي تعز لممتغيرات التالية (المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،طبيعة
العمؿ ،الجنس ،العمر ،سنوات اللدمة ،نوع الوظيفة).
 .7التوصؿ إلى نتائا وتوصيات مف ة نيا أف تساىـ في رفع الكفاءة لد

العامميف في

مؤسسات التعميـ العالي.
 :3.1أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مف األثر اإليجابي المترتب عمى النتائا التي يتوقعيا الباحث،
ويمكف تقسيـ األىمية إلى جانبيف:
أ .األىمية النظرية:
 .1حركة اإلنتاج العممي :حيث إف الدراسة تعتبر إضافة نوعية في ميداف العمـ ،وىي
فرصو إلثراء النقاش والحوار حوؿ موضوع ميـ ،ولو بالد األثر عمى األداء العاـ
لممنظمات بةكؿ عاـ.
 .2مؤسسات التعميـ العالي في قطاع غزة :حيث سيتـ دراسة مؤسسات التعميـ العالي
ودور النلبة القيادية في رفع كفاءة األداء الوظيفي لد

العامميف بيا ،حيث نجد أف

ىناؾ ندرة في األبحاث المتعمقة بمؤسسات التعميـ العالي.
 .3ي مؿ الباحث أف تسيـ ىذه الدراسة في زيادة معرفتو النظرية والتطبيقية رواثراء معموماتو
في ىذا المجاؿ الياـ مف مجاالت اإلدارة ،وأىمية المورد البةر دالؿ المؤسسات
التعميمية بصفة عامة ومؤسسات الحكومة بصفة لاصة.
 .4إثراء المكتبات في محافظات غزة ومحاولة سد جزء مف الفراغ في المكتبة الناتا عف
ندرة الدراسات المحمية ،وي مؿ الباحث أف تساىـ ىذه الدراسة المتواضعة في إثراء
المكتبة العربية بإضافة نوعية في ىذا المجاؿ.
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ب .األىمية العممية:
أثر عمى تحسيف األداء العاـ ،رواثارة األنةطة
 .1اللروج بنتائا وتوصيات يكوف ليا ٌ
الداعمة لترسيخ دور النلبة القيادية في مؤسسات التعميـ العالي.

 .2العمؿ عمى تعزيز وتنمية ميارات العامميف مف لبلؿ إبراز دور النلبة في رفع كفاءة األداء.
 .3الدراسة يتـ تطبيقيا بمؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة ،حيث أف قطاع التعميـ
أصبف أىـ الدعائـ األساسية لتطور ورقي المجتمع.
 .4تعتبر مؤسسات التعميـ العالي أىـ مكونات المجتمع حيث تضـ أفراد مثقفيف وتلرج
أجياؿ مف الطمبة.
 :4.1متغيرات الدراسة:
شكؿ رقـ ( )1يوضح نموذج الدراسة (العوامؿ المؤثرة في األداء الوظيفي)
ج

بٌئة العمل
دور النخب القٌادٌة (متغٌر مستقل)

الفروق
متغٌر تابع

االتصال الوظٌفً
المإهل العلمً
نظام الحوافز

المسمى الوظٌفً

كفاءة األداء

سنوات الخبرة
ج

نوع الوظٌفة

التدرٌب الوظٌفً

الجنس
العمر

القٌادة اإلدارٌة

المصدر( :الزىراني و الموزي :2012 ،ص )4

بناء عمى نموذج الدراسة فإف العبلقات بيف متغيرات الدراسة كما ىي موضحة
ً
بالةكؿ أعبله فإف المتغيرات المستقمة والممثمة بمجموعة العناصر التالية وىي (بيئة العمؿ-

[]6

االتصاؿ -نظاـ الحوافز -التدريب – القيادة والنفوذ ) تؤثر في المتغير التابع وىو كفاءة
االداء لمعامميف.
إال أف الدراسة بصدد تفسير ومعرفة العبلقة بيف المتغيرات المستقمة عمى المتغير
التابع ،وكذلؾ تفسير ما إذا كانت ىناؾ فروؽ بيف آراء المبحوثيف تةير إلى تمؾ العبلقة
التي تعز إلى متغيرات ديموغ ارفية وةلصية وىي (الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنوات
اللدمة ،المسمى الوظيفي).
 :5.1فرضيات الدراسة:
تنطمؽ ىذه الدراسة مف فرضيتيف أساسيتيف ،وينبثؽ مف الفرضية األساسية
األولى عدة فرضيات وىي كالتالي:
الفرضية األساسية األولي :متوسط تقديرات العينة لدور النلبة القيادية في رفع مستو
األداء لمعامميف يزيد عف ( )5.5عند مستو داللة ()a ≤ 0.05
ويتفرع مف الفرضية األساسية األولى عدة فرضيات فرعية:
 .1تيتـ النلب القيادية بتوفير بيئة عمؿ تساعد في زيادة مستو كفاءة األداء لمعامميف يزيد
عف ( )5.5عند مستو داللة إحصائية (.)a ≤ 0.05
 .2تيتـ النلب القيادية بتسييؿ االتصاؿ الوظيفي بما يساعد عمى زيػادة مسػتو كفػاءة أداء
العامميف لمعامميف يزيد عف ( )5.5عند مستو داللة إحصائية (.)a ≤ 0.05
 .3ت ػػوفر النل ػػب القيادي ػػة نظامػ ػاً لمحػ ػوافز ي ػػؤثر بة ػػكؿ إيج ػػابي عم ػػى مس ػػتو أداء الع ػػامميف
لمعامميف يزيد عف ( )5.5عند مستو داللة إحصائية (.)a ≤ 0.05
 .4تمتمػػؾ النلػػب القياديػػة لطػػة لتػػدريب العػػامميف مػػف لػػبلؿ دورات تدريبيػػة لتحسػػيف كفػػاءة
األداء لمعامميف يزيد عف ( )5.5عند مستو داللة إحصائية (.)a ≤ 0.05
 .5لػػد النلػػب القياديػػة دور قيػػادي يػػؤدي إلػػى رفػػع كفػػاءة أداء لمعػػامميف يزيػػد عػػف ()5.5
عند مستو داللة إحصائية (.)a ≤ 0.05
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الفرضػػػػية األساسػػػػية الثانيػػػػة :ال توجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتو معنويػ ػػة
( )0.05 ≥ aفػػي متوسػػطات آراء أفػػرد العينػػة حػػوؿ النلبػػة القياديػػة ودورىػػا فػػي رفػػع كفػػاءة
األداء تعز لممتغيرات الديموغرافية والةلصية.
ويتفرع مف الفرضية األساسية الثانية عدة فرضيات فرعية:
 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ عند مستو داللة ( )0.05 ≥ aفي آراء
المبحوثيف تعز لممؤىؿ العممي.
 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ عند مستو داللة ( )0.05 ≥ aفي آراء
المبحوثيف تعز لممسمى الوظيفي.
 .3ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ عند مستو داللة ( )0.05 ≥ aفي آراء
المبحوثيف تعز لسنوات اللبرة.
 .4ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ عند مستو داللة ( )0.05 ≥ aفي آراء
المبحوثيف تعز لنوع الوظيفة.
 .5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ عند مستو داللة ( )0.05 ≥ aفي آراء
المبحوثيف تعز لمجنس.
 .6ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ عند مستو داللة ( )0.05 ≥ aفي آراء
المبحوثيف تعز لمعمر.
 :6.1حدود الدراسة:
 الحد الموضوعي:
أقتصرت الدراسة عمى معرفة الواقع الحالي لدور النلبة القيادية في مؤسسات التعمػيـ
العالي ،وذلؾ مف لبلؿ مفيوـ النلب القيادية ومد انعكاسيا عمػى تحسػيف ورفػع كفػاءة أداء
العامميف (األكاديمييف ،رؤساء األقساـ اإلداريػة) وذلػؾ مػف لػبلؿ د ارسػة األبعػاد (بيئػة العمػؿ،
الحوافز ،التدريب ،االتصاؿ الوظيفي ،القيادة).
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 الحد المكاني:
لقػػد تػػـ إسػػقاط ىػػذه الد ارسػػة عمػػى مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي الحكوميػػة التابعػػة ل ػػو ازرة
التربية والتعميـ العالي الحكوميػة (جامعػة األقصػى ،الكميػة الجامعيػة لمعمػوـ والتكنولوجيػا ،كميػة
فمسطيف التقنية).
 الحد الزماني:
تمت ىذه الدراسة لبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي 2016/2015
 الحد البشري:
ركػػزت ىػػذه الد ارسػػة عمػػى العػػامميف األكػػاديمييف ورؤسػػاء األقسػػاـ اإلداريػػة المتفػػرغيف
الذيف عمى رأس عمميـ.
 :7.1مصطمحات الدراسة (والتعريفات اإلجرائية):
 .1النخبة:
ىي" :مجموعة مف األفراد الذيف يقودوف المجتمع ،وىي مفيوـ قديـ ارتبط ظيروه
تاريليا بالحاجة إلى تنظيـ ممارسة السمطة ،وعممية صنع القرار" ،وىي" :الجماعة األكثر
تنظيما في المجتمع" ،إال أف ىذه النلبة ليست متجانسة ككتمة واحدة بؿ تعبر عف فئات
المجتمع الملتمفة ،فيي امتداد لمبنية االجتماعية نفسيا وجزء ال يتج أز مف تركيبتيا(الميمي،
)2011

 .2القيادة:
ىي العممية التي مف ة نيا أف تجعؿ التابعيف أو المرؤوسيف يسمكوف األنماط
المرغوب فييا(.جاد الرب)3 :2112 ،
يعرفيا الباحث إجرائياً :ىي مد

قدرة النلب القيادية بالت ثير في العامميف في

مؤسسات التعميـ العالي روامكانية أف تجعؿ التابعيف يسمكوف نفس النمط القيادي التي تتمتع
بو النلب القيادية في مؤسسات التعميـ العالي.
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 .3القيادة اإلدارية:
تعرؼ القيادة اإلدارية" ب نيا عممية ت ثير ةلص يمارس في موقؼ معيف ويدار عف
طريؽ االتصاالت نحو الوصوؿ إلى ىدؼ معيف أو محدد ،فالقيادة تمثؿ محاولة مف جانب
القائد الذي يؤثر في تعديؿ سموؾ التابعيف( .الةريؼ) 44 :2114 ،
ويعرفيا الباحث إجرائياً :ىي ت ثير النلبة القيادية في العامميف لد مؤسسات التعميـ
العالي باستلداـ الوسائؿ اإلدارية المتاحة بيدؼ رفع كفاءة األداء لد العامميف األكاديمييف
ورؤساء األقساـ اإلدارية المتفرغيف.
 .4بيئة العمؿ:
ىي كؿ ما يحيط بالمنظمة مف مؤثرات البيئة الدالمية واللارجية المتوافرة في
المجتمع كالقيـ والمعتقدات وتةمؿ كافة العناصر والمجموعات ذات الت ثير المباةر عمى
عمميات التنظيـ األساسية مثؿ :الحكومات ،المساىميف ،االتحادات ،وجماعات المصمحة.
(الموزي والزىراني)3 :2012 ،
ويعرفيا الباحث إجرائياً :ىي البيئة المحيطة بالعامميف في مؤسسات التعميـ العالي
في محافظات غزة (محؿ الدراسة) وتتمثؿ في الموظفيف األكاديمييف ورؤساء األقساـ
اإلدارية في تمؾ المؤسسات.
 .5الكفاءة:
ىي النسبة بيف قيمة الملرجات وبيف قيمة المدلبلت ،أو أنيا نسبة االنتاج الى
عناصر اإلنتاج أو المستلدمات( .زويمؼ) 233 :1998 ،
يعرفيا الباحث إجرائياً :ىي العائد المتوقع مف قيمة الملرجات مف العامميف في
مؤسسات التعميـ العالي (األكاديمييف ،رؤساء األقساـ اإلدارية) بما يتـ تكميفو مف مياـ
إدارية تناسب وظيفتو بةكؿ صحيف.
 .6اَّلتصاؿ الوظيفي:
عممية تبادلية مستمرة في نقؿ األفكار والمةاعر والمعمومات بيف األفراد والجماعات
عمى التبلؼ مستوياتيا باستلداـ المفظ أو اإلةارة بما يحقؽ التفاىـ( .الحمو)3 :2008 ،
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ويعرفو الباحث إجرائياً :االتصاؿ ىو عممية تبادؿ االفكار والمعمومات ومناقةتيا بيف
الع ػػامميف ف ػػي مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي والمتمثم ػػة ب ػػالموظفيف األك ػػاديمييف ورؤس ػػاء األقسػ ػػاـ
اإلدارية مػف ناحيػة وبػيف النلبػة القياديػة مػف ناحيػة ألػر  ،وتكػوف عمميػة االتصػاؿ بػيف أكثػر
مف ةلص ،بيف مرسؿ ومستقبؿ ،إما مكتوباً أو اتصاالً ةفوياً أو عبر البريد اإللكتروني.

 .7اَّلداء:
ىو التفاعؿ بيف السموؾ واإلنجاز ،أو أنو مجموع السموؾ والنتائا التي تحققت معاً،
مع الميؿ إلى إبراز اإلنجاز أو النتائا ،وذلؾ لصعوبة الفصؿ بيف السموؾ مف ناحية،
واإلنجاز والنتائا مف ناحية ألر ( .نعيـ)40 :2012 ،
 .8اَّلداء الوظيفي:
الملرجات واألىداؼ التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا لبلؿ فترة محددة ،وىذا
يدؿ عمى أنو يعكس كبلً مف األىداؼ والوسائؿ البلزمة لتحقيقيا ،ويربط بيف أوجو
المفيوـ ّ
األنةطة باألىداؼ التي تسعى المنظمة إلى تحقيقيا( .الصرايرة)608 :2011 ،

ويعرفو الباحث إجرائياً :ىو قيمة الملرجات التي ينتجيا الفرد مقارنة ما يوكؿ إليو
مف مياـ واتباعو لمتعميمات التي قد تصؿ مف قبؿ اإلدارة ومد

تنفيذ ما يطمب منو مف

أعماؿ في الوقت المحدد في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة.
 .9الحوافز:
ىي مجموعة األدوات والوسائؿ التي توفرىا اإلدارة لمعامميف بيدؼ المساىمة في
إةباع حاجاتيـ ورغباتيـ مف ناحية وتحقيؽ أىداؼ المنظمة مف ناحية ألر ( .السالـ،
)330 :2009
ويعرفو الباحث إجرائياً :ىي التي تتمثؿ بما يحصؿ عميو العامموف مف الموظفيف
األكاديمييف أو رؤساء األقساـ اإلدارية في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية مف مكافآت
وتقدير وقد تكوف مادية ممموسة أو معنوية ،وىي تزيد مف إنتاجية الموظؼ وتحسف مف أدائو
مقارنة ما كاف عميو في السابؽ.
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 .10التدريب:
ب نو عممية يقصد بيا زيادة كفاءة الفرد اإلنتاجية ،وكذلؾ زيادة الكفاءة اإلنتاجية
لممنظمة التي يعمؿ فييا ىذا الفرد ،وذلؾ عف طريؽ معاونة كؿ فرد عمى أف يستغؿ
إمكانياتو اإلنتاجية إلى أقصى حد ممكف ،وكذلؾ معاونة العامميف في المنظمة ككؿ عمى
حسف استغبلؿ إمكانياتيـ اإلنتاجية بوصفيـ جماعة تعمؿ متعاونة لتحقيؽ أىداؼ معينة.
(الصيرفي)17 :2009 ،
ويعرفو الباحث إجرائياً :ىو محاولة تحسيف أداء العامميف وتنمية قدراتيـ وتطويرىـ
بما يتناسب مع طبيعة عمميـ وتنميتو في مؤسسات التعميـ العالي والمتمثمة في (الموظفيف
األكاديمييف ورؤساء األقساـ اإلدارية) وذلؾ مف لبلؿ تقديـ دورات تدريبية منظمة وبةكؿ
مستمر.
 .11مؤسسات التعميـ العالي:
ىي مؤسسات تضـ كؿ منيا ماال يقؿ عف ثبلث كميات جامعية أو أقساـ
متلصصة ،وتقدـ براما تعميمية تنتيى بمنف الدرجة الجامعية األولى ،و لمجامعة أف تقدـ
براما لمدراسات العميا ،تنتيى بمنف درجة الدبموـ العالي أو الماجستير أو الدكتوراه ،ويجوز
ليا تقديـ براما تعميمية تنتيى بمنف ةيادة الدبموـ ،وفؽ أنظمة الدبموـ (النجار)8 :2013،
ويعرفيا الباحث :ىي تمؾ المؤسسات التعميمية التي تتبع و ازرة التربية والتعميـ العالي
وتمنف درجات الدبموـ والبكالوريوس والماجستير وتتمثؿ في مجتمع الدراسة وىي جامعة
األقصى ،الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا ،كمية فمسطيف التقنية.
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 .2اإلطبر اننظري نهذراصخ
تىطئخ:
 1.2ادلجسث االول :اننخجخ انمٍبدٌخ
ً
 :1.1.2أوال  :ثٍئخ انؼًم
ً
 :2.1.2ثبنٍب :االتصبالد اإلدارٌخ
ً
 :3.1.2ثبنثب :احلىافز
ً
 :4.1.2راثؼب :انتذرٌت
ً
 :5.1.2خبيضب :انمٍبدح
 2.2ادلجسث انثبنً :أداء انؼبيني
 :1.2.2ادلطهت األول :يفهىو األداء انىظٍفً
 :2.2.2ادلطهت انثبنً :تمٍٍى أداء انؼبيهني
 3.2ادلجسث انثبنث :يؤصضبد انتؼهٍى انؼبيل
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 :1.2المبحث اَّلوؿ :النخبة القيادية
توطئة:
يتنػاوؿ ىػذا المبحػػث النلبػة وتعريفيػػا ،وعػف مفيػوـ النلبػػة بةػكؿ عػػاـ ومفيػوـ النلبػػة
القياديػػة ،حيػػث إف الباحػػث سػػيدرس المتغيػػر المسػػتقؿ وىػػو النلػػب القياديػػة كمتغيػػر رئيسػػي،
ومتغيرات فرعية تتمثؿ في بيئة العمػؿ واالتصػاؿ ،الحػوافز ،والتػدريب ،والقيػادة ،وكفػاءة األداء
كمتغي ػػر ت ػػابع ،عممػ ػاً بػ ػ ف تم ػػؾ العناص ػػر تعتب ػػر م ػػف أى ػػـ المف ػػاىيـ الت ػػي ق ػػد ت ػػؤثر ف ػػي األداء

ػر مػف ِقبػؿ النلػب
اء بالسمب إذا لـ تتػوافر ،أو باإليجػاب إذا أعطيػت اىتمامػاً كبي اً
الوظيفي سو ً
القياديػػة فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،وسػػوؼ يػػتـ د ارسػػة تمػػؾ المتغي ػرات والكةػػؼ ع ػف دور
النلب القيادية فػي االىتمػاـ بتمػؾ العناصػر وسػبؿ تعزيزىػا ،وسػيتـ التطػرؽ لممتغيػرات الفرعيػة
مف لبلؿ مطالب سيتـ دراستيا لبلؿ الفصؿ.
تنبػع أىميػة النلبػة القياديػة فػي مؤسسػات التعمػػيـ العػالي الػذيف يعممػوف فػي أعمػى قمػػة
اليرـ اإلداري لممؤسسة ودورىـ في رفع كفاءة وتحسيف مستو األداء وىو الذي ينعكس عمػى

درج ػػة عط ػػائيـ روانت ػػاجيـ ف ػػي تحقي ػػؽ أى ػػداؼ المؤسس ػػة الت ػػي تُعتب ػػر الي ػػدؼ األس ػػمى لمنلب ػػة
القيادي ػػة ،وى ػػي رف ػػع مس ػػتو كف ػػاءة االداء ،حي ػػث تُعتب ػػر النلب ػػة القيادي ػػة ى ػػي الطبق ػػة المثقف ػػة
والواعية.
 .1مفيوـ النخبة بشكؿ عاـ:
ظيرت مدرستاف رئيسيتاف ىيمنتا عمى بحوث النلبة ،حيث إف المدرسػة األولػى اعتبػرت
أف النلبة تتةكؿ مف مجموعة مف األفراد الذيف يممكوف صفات غير عادية ،وىذه الصػفات غيػر
العاديػػة تمػػنحيـ القػػدرة عمػػى ت ديػػة وظػػائؼ حيويػػة وميػػاـ تاريليػػة ،أمػػا المدرسػة األلػػر  ،فتنظػػر
إلى النلبة عمى أنيا مجموعة مػف األفػراد غيػر المتجانسػيف فػي التكػويف ،والػذيف قػد تكػوف بيػنيـ
التبلف ػػات كبيػ ػرة ف ػػي الص ػػفات والطب ػػاع ،وم ػػف ىن ػػا يص ػػعب الح ػػديث ع ػػف ُنل ػػب ل ػػارج األط ػػر

المؤسسػػاتية الملتمفػػة وعمػػى جميػػع المسػػتويات ،أي أف النلبػػة ىػػـ أولئػػؾ األف ػراد الموجػػودوف فػػي

مواقػػع ص ػػناعة الق ػرار ،ويييمن ػػوف عم ػػى الحقػػوؿ الملتمف ػػة ،االجتماعيػػة ،واالقتص ػػادية والسياس ػػية
والثقافية والحزبية وغير ذلؾ مف مياديف الحياة( .صميف)111 :2009 ،
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وأةػ ػػارت د ارسػ ػػات النلبػ ػػة ب ػ ػ ف أصػ ػػؿ المفيػ ػػوـ لػ ػػيس عربي ػ ػاً ،وكمػ ػػا أةػ ػػار البػ ػػاحثوف
الغربييػوف ( )Moska, Parero, Lasswell, Puntamوىػـ مػف ركػزوا فػي د ارسػاتيـ عمػى
النلبة ونظرياتيا التي تفسػر كػؿ الجوانػب التػي تتعمػؽ بالنلبػة ،فمفيػوـ النلبػة ( )Eliteاةػتُؽ
مف الفعؿ البلتيني ( )eligereوتعني( :يلتػار) ،أي العنصػر الملتػار ،أو المنقػوؿ مػف ثقافػة
يةغموف مناصب عميا ،ففي البداية أةار المفيوـ إلى السػمع وجودتيػا ،وفػي
ما ،واألفراد الذيف َ
العصػػر الحػػديث تغيػػرت دالالت المصػػطمف عنػػدما اسػػتلدـ فػػي العمػػوـ االجتماعيػػة ،ف صػػبف
يةير إلى السمو ورفعة المكانة في السمـ االجتماعي مثؿ كبار العسكرييف والنببلء ،ومػف ىنػا
أصبف مفيوـ النلب بةكؿ عاـ يةير إلى جماعة مف الناس تحتؿ مكاناً مميػ اًز فػي المجتمػع.
(عمير)13 :2012 ،
ومف ىنا ظيرت عدة تعريفات لمنلبة سوؼ نذكر منيا :
ىي" :مجموعة مف األفراد الذيف يقودوف المجتمع ،وىي مفيوـ قديـ ارتبط ظيروه
تاريليا بالحاجة إلى تنظيـ ممارسة السمطة ،وعممية صنع القرار" ،وىي" :الجماعة األكثر
تنظيما في المجتمع" ،إال أف ىذه النلبة ليست متجانسة ككتمة واحدة بؿ تعبر عف فئات
المجتمع الملتمفة ،فيي امتداد لمبنية االجتماعية نفسيا وجزء ال يتج أز مف تركيبتيا(الميمي،
)2011
وعرفيا كماؿ المنوفي :ب نيا :مجموعة مف األفراد الذيف يمتمكوف مصادر وأدوات قوة
السياسة في المجتمع بحيث تستطيع التحكـ في رسـ السياسة العامة وصنع الق اررات
الرئيسية في المجتمع(.سعادة)95 :2010 ،
أما تعريؼ ميمز :فقد ربط بيف النلبة والقوة ،واعتبر النلبة :أولئؾ األفراد الذيف
يحتموف مراكز القوة والنفوذ في النةاطات الرئيسية في المجتمع ،ولكف (ميمز) لـ يرجع أسباب
القوة والنفوذ الموجوديف لد

النلبة إلى عوامؿ سيكولوجية ،بؿ اعتبر أف النفوذ السياسي

واالقتصادي وتةابؾ المصالف بيف الفئات المكونة لمنلب ىو العامؿ األساسي في منف القوة
ليا( .صميف)112 :2009 ،
يري الباحث أف (الميمي) اتجو جزء مف تعريفو نحو عمـ االجتماع ،في حيف أف
(كماؿ المنوفي نقبلً مف صميف) ركز في تعريفو عمى أنيا أداة قوة في السياسة في المجتمع،
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بينما كاف تعريؼ (ميمز نقبل عف صميف) أةمؿ مف التعريفات السابقة حيث ربط بيف مفيوـ
النلبة والقوة.
ويعرفيا الباحث في ضوء التعريفات السابقة :ىـ مجموعة مف األفراد يتـ التيارىـ
 ليس عةوائياً -لقيادة مجموعة مف األةلاص ،بحيث يمتمكوف صفة القيادة والقوة والنفوذوالسيطرة ،وىي تدؿ عمى األةلاص المثقفيف واألكثر قدرة عمى إدارة المجتمع وقيادتو.
ويعرفيا الباحث إجرائياً :ىي أعمػى مسػتو فػي الجيػاز اإلداري ،وىػي الطبقػة المثقفػة
المنوط بيـ مياـ صناعة القرار ووضع االستراتيجيات واعتمػاد سياسػات بنػاء الكػوادر البةػرية
واالرتقاء ب دائيـ نحو تحقيؽ األىداؼ المرجوة في مؤسسات التعميـ العالي في قطاع غزة.
 .2النخبة القيادية:
يةغموف مراكز النفوذ العميا دالؿ الييكؿ التنظيمي في مؤسسات
ىـ األفراد الذيف َ

التعميـ العالي في قطاع غزة ،وىي التي تممؾ القرار ،وتجعؿ التابعيف أو المرؤوسيف يسمكوف
األنماط المرغوب فييا ،ويقوموف باتباع إستراتيجيات وسياسات تيدؼ إلى رفع كفاءة األداء
مف لبلؿ توفير بيئة عمؿ مناسبة واالتصاؿ والتواصؿ ،والعممية التدريبية ،ونظاـ الحوافز،
والقيادة ،لدي العامميف األكاديمييف ورؤساء األقساـ اإلدارية المتفرغيف.
أما عف إضافة مفيوـ (القيادية) فيو مفيوـ مرتبط بقيادة مؤسسات التعميـ العالي فكاف
األجدر استلداـ مفيوـ النلبة القيادية بحيث نستطيع مف لبلليا دراسة النلبة مف ىـ؟،
وبعد ذلؾ ندما مفيوـ النلبة ونضيؼ إلييا مفيوـ القيادية ،بحيث تكوف مصطمف مركب مف
النلب القيادية.
مف لبلؿ المبحث تـ التطرؽ إلي مفيوـ النلبة والتعرؼ عمى مفاىيميا حيث أف مفيوـ
النلبة ليس عربياً وظيرت عدة مدارس حيث المدرسة األولي اعتبرت أف النلبة تتةكؿ مف
مجموعة مف األفراد الذيف يممكوف صفات غير عادية والمدرسة الثانية اعتبرت اف النلبة
عبارة عف مجموعة مف األفراد غير المتجانسيف في
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التكويف.

ً
 :1.1.2أوال  :ثٍئخ انؼًم
 :1.1.2يذخم إىل ثٍئخ انؼًم
 :1.1.1.2يفهىو ثٍئخ انؼًم
 :2.1.1.2أنىاع ثٍئخ انؼًم
 :3.1.1.2ػنبصر ثٍئخ انؼًم
 :4.1.1.2ثٍئخ انؼًم يف يؤصضبد انتؼهٍى انؼبيل
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توطئة:
يعتبػػر موضػػوع بيئػػة العمػػؿ مػػف الموضػػوعات اليامػػة والحديثػػة التػػي انتةػػرت مػػؤل اًر،
حيث إف بيئة العمؿ ىي البيئة المحيطػة بالعػامميف فػي أمػاكف عمميػـ والتػي تػؤثر عمػى األداء
الوظيفي .وييدؼ الباحث في ىذا المطمب إلى إبراز دور النلبة القيادية في توفير بيئػة عمػؿ
تسػاعد عمػػى زيػػادة مسػػتو كفػػاءة األداء لػػد العػػامميف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي الحكوميػػة
بمحافظات قطاع غزة ،حيث سوؼ يركز الباحث مف لبلؿ سرد المعمومات عمى مفيػوـ بيئػة
العمؿ وأنواعيا وعناصرىا وعف طبيعة بيئة العمؿ الموجودة في مؤسسات التعميـ العالي.
وقد تعددت البحػوث الميتمػة ببيئػة العمػؿ ،حيػث يسػيـ تحسػيف بيئػة العمػؿ فػي تنميػة
دوافع العامميف وزيادة إقباليـ عمى العمؿ ،وذلؾ ينعكس عمى أدائيـ وزيادة التزاميـ في أماكف
العمؿ اللاصػة بالعػامميف ،وزيػادة والئيػـ لممؤسسػة بحيػث يقومػوف بإنجػاز األعمػاؿ أوالً بػ وؿ
إذا توافرت بيئة عمؿ مريحة ىادئة بعيدة عف الضوضاء.
ويتزايد اىتماـ المؤسسات في الوقت الحػالي بموضػوع البيئػة التػي يقػوـ العػامموف فييػا
بػ ػ داء المي ػػاـ الموكم ػػة إل ػػييـ ،وأل ػػذت ى ػػذه المؤسس ػػات ت ػػدرؾ أف في ػػـ بيئ ػػة العم ػػؿ ق ػػد أص ػػبف
األس ػػموب األمث ػػؿ لمتع ػػرؼ إل ػػى المؤةػ ػرات ذات األث ػػر المباة ػػر ف ػػي س ػػموؾ العنص ػػر البة ػػري
ودوافعو وأدائػو ،والوسػيمة الرئيسػية لتحسػيف األداء الػوظيفي وتطػويره وزيػادة الكفػاءة واإلنتاجيػة
مف لبلؿ تمبية حاجات العامميف النفسية واالجتماعية والمادية( .المةوط)18 :2011 ،
 :1.1.1.2مفيوـ بيئة العمؿ:
مػػف لػػبلؿ التعػػرؼ عمػػى ىػػذا المفيػػوـ سػػوؼ يركػػز الباحػػث عمػػى بيئػػة العمػػؿ وت ثيرىػػا
عمػػى األداء الػػوظيفي ،مػػف لػػبلؿ سػػرد المعمومػػات يسػػتطيع الباحػػث أف يصػػؿ إلػػى بيئػػة عمػػؿ
مناسبة تساعد العامميف عمى االىتماـ بالمؤسسة وتحقيؽ أىدافيا.
تعددت التعريفات اللاصة بمفيوـ بيئة العمؿ وسنورد أىميا:
حيث عرفيا (الموزي و الزىراني )3 :2012 ،ب نيا :ىي كؿ مػا يحػيط بالمنظمػة مػف
م ػػؤثرات البيئ ػػة الدالمي ػػة واللارجي ػػة المتػ ػوافرة ف ػػي المجتم ػػع ك ػػالقيـ والمعتق ػػدات وتة ػػمؿ كاف ػػة
العناصر والمجموعات ذات الت ثير المباةر عمى عمميات التنظيـ األساسية مثؿ :الحكومػات،
المساىميف ،االتحادات ،وجماعات المصمحة.
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ويعرفيا (القحطاني )7 :2012 ،ب نيا :البيئة التي تتكوف مف متغيرات دالؿ المنة ة
نفسػ ػػيا ،وال تكػ ػػوف عػ ػػادة ضػ ػػمف مجػ ػػاؿ الػ ػػتحكـ قصػ ػػير المػ ػػد لػ ػػئلدارة العميػ ػػا ،وتةػ ػػكؿ ىػ ػػذه
المتغيرات المحيط الذي يتـ في إطاره إنجاز العمؿ.
ويعرفيا (الةػمري )14 :2013 ،ب نيػا :المكونػات الماديػة المتػوفرة دالػؿ مقػر العمػؿ
مف ضوضاء ودرجة ح اررة رواضاءة وتصميـ المكتب وأدوات مكتبية مساعدة.
ويعرفيػػا (رحمػػوف )13 :2014 ،ب نيػػا :ك ػػؿ مػػا يحػػيط بػػالفرد ف ػػي عممػػو ويػػؤثر ف ػػي
س ػػموكو وأدائ ػػو وف ػػي ميول ػػو تج ػػاه عمم ػػو ،والمجموع ػػة الت ػػي يعم ػػؿ معي ػػا واإلدارة الت ػػي يتبعي ػػا
والمةروع الذي ينتمي إليو
ويعرفيا الباحث في ضوء التعريفات السابقة :ب نيا كؿ ما يحيط بالفرد في دالؿ
المؤسسة التي يعمؿ بيا ،وتتمثؿ في طبيعة تصميـ المكتب واإلضاءة والتيوية ،بحيث يةعر
الموظؼ دالؿ مكتبو بالراحة واالطمئناف ،وذلؾ يؤد إلى رفع مستو األداء.
ومف لبلؿ التعاريؼ السابقة وتعاريؼ ألر يتبيف ب ف مفيوـ البيئة يتملص بما يمي:
 .1اإلضاءة والتيوية ،تصميـ المكتب ،درجة الح اررة ،اليدوء.
 .2المكونات المادية وطبيعة الحوافز والمكافآت ،واألنظمة رواجراءات العمؿ.
 .3بيئة العمؿ تؤثر عمى عناصر العممية اإلدارية.
 :2.1.1.2أنواع بيئة العمؿ:
قسـ عمماء اإلدارة بيئػة العمػؿ فػي المنظمػات والمؤسسػات إلػى أنػواع ملتمفػة ،وتحديػد
أنواعيا يساعد عمى توضيف العبلقة القائمة بيف كؿ بيئة وألػر والػذي بػدوره يسػيـ فػي تبيػاف
العناصر التي تتضمنيا كؿ بيئة عمى حدة ،ويمكف تحديدىا في اآلتي:
 .1البيئة العامة والبيئة الخاصة:
أ .بيئة العمؿ العامة:
نعن ػػي بالبيئ ػػة العام ػػة تم ػػؾ الت ػػي تتك ػػوف م ػػف األبع ػػاد الملتمف ػػة والمحيط ػػة ب ػػالتنظيـ أو
المؤسسػػة والتػػي يمكػػف ليػػا أف تػػؤثر عمػػى أنةػػطتيا ،وىػػذه العناصػػر لػػيس بالضػػرورة أف تػرتبط
بطريقة مباةرة بعناصر في المنظمة ومف أمثمة ىذا النوع مف البيئة (البيئة الطبيعية كالطبيعة
ومناليػػا ،البيئػػة االقتصػػادية كػػالنظـ االقتصػػادية ،البيئػػة التكنولوجيػػة كالمعرفػػة والتقػػدـ ،البيئػػة
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االجتماعيػػة كػػاألدوار االجتماعيػػة والطبقػػات االجتماعيػػة ،البيئػػة الثقافيػػة كالعػػادات والتقاليػػد)،
ونسػتلمص أف البيئػة العامػة ىػػي اإلطػار العػاـ الػذي تعمػػؿ فيػو جميػع المنظمػات والمؤسسػػات
سػ ػواء الص ػػناعية اإلنتاجي ػػة واللدماتي ػػة حي ػػث يق ػػع تػ ػ ثير ى ػػذه البيئ ػػة عم ػػى كاف ػػة المنظم ػػات
والمؤسسات (رحموف)32 :2014 ،
ب .بيئة العمؿ الخاصة:
فيي البيئة التي تعيش دالؿ ةبكة المنظمة المعنية وتوضف عبلقاتيػا مػع المنظمػات
والجيات األلر ذات الت ثير المباةر عمى عمؿ المنظمة ،ويقع ضمف ىذه البيئة المجيػزوف
والموزعػ ػػوف والوكػ ػػاالت أو المنظمػ ػػات الحكوميػ ػػة ذات العبلقػ ػػة ،والمنافسػ ػػوف الػ ػػذيف يجػ ػػب أف
تتفاعؿ معيـ المنظمة( .العمياف)325 :2005 ،
 .2البيئة الخارجية والبيئة الداخمية:
 .iالبيئة الخارجية:
البيئػػة اللارجيػػة ىػػي التػػي تقػػع لػػارج المنظمػػة وتحػػيط بيػػا وتػػؤثر فييػػا ،مثػػؿ البيئػػة
االقتصادية واالجتماعية ،والسياسية ،والقانونية( .العمياف)325 :2005 ،
 .iiالبيئة الداخمية:
ىػػي عبػػارة عػػف األف ػراد والجماعػػات والتقنيػػات والتة ػريعات والػػنظـ التػػي تعمػػؿ دالػػؿ
المنظمة وتعمؿ المنظمة بموجبيا( .رحموف)34 :2014 ،
ويعرفيػا الباحػث :أنيػػا كػؿ مػػا يحػيط بػػالفرد دالػؿ المنظمػػة ومػد عبلقتػػو مػع زمبلئػػو
ومع مرؤوسيو ومد توفير سبؿ الراحة واليدوء والبعد عف الضوضاء.
 :3.1.1.2عناصر بيئة العمؿ:
يػػر (القحطػػاني )13 :2012 ،أف عناصػػر بيئػػة العمػػؿ الدالميػػة تتمثػػؿ فػػي :الييكػػؿ
التنظيم ػػي ،الس ػػموؾ اإلنس ػػاني ،وال ػػوظيفي ال ػػذي يمث ػػؿ درج ػػة الة ػػعور بالمس ػػئولية ،والعبلق ػػات
السػػائدة دالػػؿ المنظمػػة التػػي تةػػمؿ حريػػة التصػػرؼ ،درجػػة الت ييػػد فػػي العمػػؿ ،درجػػة التةػػجيع
عم ػػى تحمػ ػػؿ الملػ ػػاطر ،درجػػػة التةػػػجيع عمػػػى إبػػػداء ال ػ ػرأي ،درج ػػة الةػ ػػعور بوج ػػود معػ ػػايير
موضوعية لتنظيـ األداء ،درجة الةعور باالنتماء إلى المنظمة ،باإلضافة إلى نظـ المكاف ة.
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شكؿ رقـ ( )2يوضح العناصر التي تـ ذكرىا والمستخمصة مما أورده القحطاني:

السلوك
االنسانً
الشعور
بالمسئولٌة
العالقات
السائدة

الهٌكل
التنظٌمً الحوافز
والمكافآت
االنتماء
للمإسسة

عناصر
بٌئة العمل

درجة
التؤٌد

تحمل
المخاطر

وجود
معاٌٌر

إبداء
الرأي

الةكؿ( :القحطاني)2012 ،

ير الباحث ب ف عناصر بيئة العمؿ كما ىي موضحة في الةكؿ رقـ ( ،)2وىي تتمثؿ
في الييكؿ التنظيمي أي اإلدارات واألقساـ الموجودة في المؤسسة والتبعية اإلدارية لكؿ منيا،
أيضاً السموؾ اإلنساني والوظيفي أي تعامبلت الموظفيف العامميف بعضيـ مع بعض دالؿ بيئة
العمؿ ،والعبلقات السائدة بينيـ وبيف الرؤساء والمدراء والتواصؿ فيما بينيـ ،ودرجة التةجيع عمى
إبداء الرأي ،أو وجود نظاـ حوافز سواء كانت مادية أو معنوية ،وتحمؿ الملاطر التي قد تنتا
عف العمؿ ،باإلضافة إلى االنتماء الحقيقي لمعمؿ ولممؤسسة التي يعمؿ بيا.
جدوؿ ( )1يبيف عناصر بيئة العمؿ الداخمية ومكوناتيا
مكوناتيا

عناصر بيئة العمؿ الداخمية

القيػ ػػادة اإلداريػ ػػة ،الػ ػػنظـ والم ػ ػوائف ،طبيعػ ػػة العمػ ػػؿ ،والتلصػ ػػص،
العناصر اإلدارية

الرقاب ػػة اإلداري ػػة ،تف ػػويض الس ػػمطة ،االتص ػػاؿ اإلداري ،العبلق ػػات
الرسمية وغير الرسمية ،الحوافز والمكافآت

العناصر المادية

الح اررة والتيوية ،الضوضاء ،اإلضاءة ،األثاث والتجييزات والنظافة
المصدر (رحموف)40 :2014 ،
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وىناؾ عناصر ألر لاصة بالعنصر البةر لكف الباحث اكتفى بالعناصر أعبله.
في حيف يرى (العمياف )334 -328 :2005 ،العناصر البيئية حسب التالي:
 .1البيئػػة الثقافيػػة :وتعػػرؼ البيئػػة الثقافيػػة ب نيػػا الةػػيء الػػذي تػػؤمف بػػو مجموعػػة مػػا أو
مجتمع معيف ويصبف مرغوباً لذاتو.
 .2البيئػػة االجتماعيػػة :يػػؤثر البنػػاء االجتمػػاعي فػػي مجتمػػع معػػيف عمػػى ىيكػػؿ وعبلقػػات
منظمات األعماؿ باعتباره اإلطار الذي يحتضنيا.
 .3البيئة االقتصادية :تؤثر البيئػة االقتصػادية بمػا تحويػو مػف متغيػرات عديػدة فػي سػموؾ
المنظمات والعامميف فييا.
 .4البيئة السياسية والقانونية :إف فمسفة النظاـ الحاكـ وأيدولوجيتو السياسػية واالقتصػادية
ليا ت ثيرىا القوي في الق اررات اإلدارية الملتمفة في المنظمات الرسمية.
 .5البيئػػة التكنولوجيػػة :تعنػػي التكنولوجيػػا التطبيػػؽ واالسػػتلداـ العممػػي المػػنظـ لممعرفػػة
اإلنسانية في المجاالت أو المياـ العممية.
 .6البيئػة األلبلقيػة :تتكػػوف البيئػة األلبلقيػة مػػف األحكػاـ القيميػة المنصػػبة عمػى األفعػػاؿ
اإلنس ػػانية م ػػف حي ػػث كوني ػػا ص ػػحيحة أـ غي ػػر ص ػػحيحة ،جي ػػدة أـ س ػػيئة ،مقبول ػػة أـ
مرفوضة.
نبلحظ أف (العمياف) أوجػز عناصػر البيئػة الدالميػة فػي  6عناصػر بحيػث ةػمميا فػي
كافػػة الن ػواحي المعيةػػية ،وأف (رحمػػوف) أوجزىػػا فقػػط فػػي عنص ػريف رئيسػػييف وىمػػا العناصػػر
الماديػ ػػة والعناصػ ػػر اإلداريػ ػػة ،لػ ػػذلؾ كافػ ػػة العناصػ ػػر تػ ػػؤثر عمػ ػػى البيئػ ػػة الدالميػ ػػة وعمػ ػػى أداء
العامميف ،والباحث يميؿ الى استلداـ العناصر التي تـ سردىا سابقاً لمباحث العمياف حيث تـ
ذكر كافة النواحي ،وقد تؤثر بةكؿ إيجابي إذا حسف التصرؼ بيا ،وقد تؤثر بةكؿ سمبي إذا
أسيء استلداميا.
ويظي ػػر تػ ػ ثير بيئ ػػة العم ػػؿ عم ػػى الع ػػامميف ف ػػي المنظمػ ػة والت ػػي تة ػػمؿ الق ػػيـ والمن ػػاخ
التنظيمػي لممؤسسػػة والقواعػػد ،حيػػث تمعػػب الثقافػػة دو اًر بػػالد األثػػر فػػي التػ ثير عمػػى قػػيـ األفػراد
ومعتقداتيـ الثابتة ،ويتجسد دور الثقافة ىنا مف لبلؿ فائدتيا لممؤسسة فيي تعمؿ عمػى لمػؽ
بيئة مناسبة تساعد عمى تطوير األداء لمعامميف ،كما يمكف أف تمعب دو اًر سمبياً يتمثؿ في أنيا
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قػػد تضػػر المؤسسػػة بوضػػع المعوقػػات التػػي تفػػوؽ تحقيػػؽ إ سػػتراتيجيات المنظمػػة وتسػػبب مقاومػػة التغييػػر
وعدـ االلتزاـ( .الموزي والزىراني)9 :2012 ،
ويعػػرؼ ك ارسػػيؾ وبريتةػػارد ( ) karasick and Prichardالمنػػاخ التنظيمػػي عمػػى أنػػو" :
لصػػائص معينػػة ليػػا سػػمة االسػػتقرار النسػػبي فػػي بيئػػة العمػػؿ فػػي المنظمػػة وتتةػػكؿ ىػػذه اللصػػائص
كنتيجػػة لفمسػػفة اإلدارة العميػػا وممارسػػتيا باإلضػػافة إلػػى نظػػـ وسياسػػات العمػػؿ فػػي المنظمػػة ،كمػػا أنيػػا
تستلدـ ك ساس لتفسير الق اررات بجانب توجيو األداء وتحديد معدالتو (صميحو.)6 :2010 ،
ويةػػير ىػػذا التعريػػؼ لمػػدور الميػػـ الػػذي تمعبػػو اإلدارة العميػػا ،والفمسػػفة التػػي تمارسػػيا الجيػػات
المسػػؤولة لتػػوفير منػػاخ تنظيمػػي مناسػػب ونظػػـ سياسػػات رواج ػراءات محػػددة ،بحيػػث تسػػتطيع مػػف لبلليػػا
زيادة مستو كفاءة األداء.
 :4.1.1.2بيئة العمؿ في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة:
اتضف مف لبلؿ عمؿ الباحث في إحد مؤسسات التعميـ العالي واطبلعو مف لبلؿ الزيارات
والمبلحظات البسيطة التي قاـ بيا لباقي المؤسسات ب نو تتوافر بيئة عمؿ مناسبة ولكػف ينقصػيا بعػض
األمور ،حيث تتوافر في أغمب المكاتب التيوية والبعد عف الضوضاء واإلضاءة باإلضافة إلى النظافة،
بل في تصميـ المكاتب وطبيعة األثاث فيو قديـ نوعا
وبلصوص باقي العناصر فيناؾ نقص واضف مث ً
مػػا فػػي بعػػض مكاتػػب العػػامميف الموجػػودة فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،وىنػػاؾ اىتمػػاـ مػػف قبػػؿ النلػػب
القيادية بتغيير ما ىو موجود ولكف تػردي األوضػاع االقتصػادية وقمػة التمويػؿ يحػوؿ دوف تغييػر مػا ىػو
موجود.
مف لبلؿ العرض السػابؽ الػذي قػاـ بػو الباحػث ،يتضػف أنػو ينبغػي االىتمػاـ ببيئػة العمػؿ التػي
أصػػبحت تمثػػؿ تحػػدياً لممؤسسػػة التػػي ال بػػد ليػػا مػػف مواجيتػػو ،والعمػػؿ عمػػى تييئػػة الظػػروؼ المناسػػبة
لمعامميف لما ليا مف أىمية بالغة في رفع إنتاجيتيـ إذا كانت إيجابية ،أو الت ثير بةكؿ سمبي إذا كانت
غير مناسبة .كما تـ التعرؼ عمى أنواع بيئة العمػؿ العامػة واللاصػة ،واللارجيػة والدالميػة .ومػف ثػـ تػـ
الحديث عف عناصر بيئة العمؿ التػي تػؤثر عمػى أداء العػامميف ،ويبقػي عمػى أصػحاب القػرار مػف نلػب
قياديػػة فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي تػػوفير بيئػػة عمػػؿ مناسػػبة تسػػاعد العػػامميف عمػػى رفػػع مسػػتو كفػػاءة
المرجوة.
األداء بما يعود بالنفع عمى مؤسساتيـ مف لبلؿ تحقيؽ األىداؼ
ّ
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 .2يذخم إىل يفهىو االتصبالد اإلدارٌخ
تىطئخ:
 :1.2.1.2يفهىو االتصبل
 :2.2.1.2يكىنبد ػًهٍخ االتصبل
 :3.2.1.2أهًٍخ االتصبل
 :4.2.1.2يؼىلبد االتصبل
 :5.2.1.2كفبءح االتصبل
 :6.2.1.2االتصبالد انتنظًٍٍخ واإلدارٌخ
 :7.2.1.2أنىاع االتصبالد انتنظًٍٍخ واإلدارٌخ
 :8.2.1.2ثٍئخ االتصبالد اإلدارٌخ وانتنظًٍٍخ يف يؤصضبد انتؼهٍى انؼبيل
مبسبفظبد غزح.
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توطئة:
تعتبر االتصاالت مف العمميات اإلدارية الميمػة فػي اإلدارة عمػى الػتبلؼ المسػتويات
اإلدارية ،فوجود عممية اتصاؿ بيف المرؤوسيف واإلدارة العميا أمر في غاية األىمية حيػث إف
الكتػاب .سػيتـ مػف لػبلؿ
موضوع االتصاؿ والتواصؿ حظي باىتماـ كبيػر مػف َقبػؿ البػاحثيف و ُ
ىذا المطمب التعرؼ عمى مكونات العممية االتصالية التي توفرىا القيادة اإلداريػة المتمثمػة فػي
النلب ػػة القيادي ػػة بيني ػػا وب ػػيف الع ػػامميف ف ػػي تم ػػؾ المؤسس ػػات ،حي ػػث س ػػيتـ التط ػػرؽ إل ػػى مفي ػػوـ
االتصػػاؿ ،ومكوناتػػو ،وأىميتػػو ،ومعوقاتػػو ،وأيض ػاً عمػػى كفػػاءة االتصػػاؿ ،وكػػذلؾ االتصػػاالت
ػاء ببيئػة االتصػاالت اإلداريػة والتنظيميػة
التنظيمية واإلدارية وأنواعيػا فػي عمميػة االتصػاؿ انتي ً
في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة.
إف عمميػػة االتصػػاؿ تمثػػؿ األداة الفعالػػة واألنسػػب فػػي ربػػط المنظمػػة مػػع المجتمػػع
األلر ،وتػربط أيضػاً بػيف المحاضػر والطمبػة ،وبػيف رؤسػاء األقسػاـ مػع الجميػور والمػوظفيف،
وينبغي أف تكوف عممية االتصاؿ والتواصؿ عممية مرنة وليست عممية معقدة.
يتوقػػؼ نجػػاح أو فةػػؿ عمميػػة االتصػػاؿ لػػيس فقػػط عمػػى عمػػـ الفػػرد القػػائـ باالتصػػاؿ
بموضوع االتصاؿ بؿ أيضاً عمى اعتبارات كثيرة منيا :لبرتو في صياغة األفكار ،واستلداـ
وس ػػيمة االتص ػػاؿ المناس ػػبة لي ػػذه األفك ػػار ،وكف ػػاءة اس ػػتقباؿ وفي ػػـ تص ػػرؼ الف ػػرد اآلل ػػر ال ػػذي
يستقبؿ ىذه األفكار(.ديري)223 :2011 ،
 :1.2.1.2مفيوـ اَّلتصاؿ:
ىػػو عمميػػة إرس ػػاؿ واسػػتقباؿ لممعموم ػػات بػػيف طػػرفيف (مرسػػؿ ومس ػػتقبؿ) وىػػذا يعن ػػي
التفاع ػػؿ والمة ػػاركة بينيم ػػا ح ػػوؿ معموم ػػة أو رأي أو اتج ػػاه أو س ػػموؾ ،وكمم ػػة االتص ػػاؿ ى ػػي
مةتقة مف األصػؿ البلتينػي لمفعػؿ  Communicateوىػي تعنػي المةػاركة و كممػة االتصػاؿ
ترجػ ػػع لمكممػ ػػة البلتينيػ ػػة  Communisوتعنػ ػػي  Commonأي مةػ ػػترؾ أو عػ ػػاـ وفػ ػػي كمتػ ػػا
الحػػالتيف ،نجػػد أف كممػػة االتصػػاؿ مرتبطػػة بمعنػػى المةػػاركة حػػوؿ فك ػرة أو ةػػيء أو فعػػؿ مػػا
(المانع)14 :2006 ،
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ويعػػرؼ االتصػػاؿ االنسػػاني ب نػػو :عمميػػة تبادليػػة مسػػتمرة فػػي نقػػؿ األفكػػار والمةػػاعر
والمعمومػػات بػػيف األفػراد والجماعػػات عمػػى الػػتبلؼ مسػػتوياتيا باسػػتلداـ المفػػظ أو اإلةػػارة بمػػا
يحقؽ التفاىـ(.الحمو)3 :2008 ،
ويعػػرؼ (العجمػػي) االتصػػاالت اإلداريػػة :ب نيػػا عمميػػة نقػػؿ وتبػػادؿ اآلراء والمعمومػػات
ُ

واللبػ ػرات والتوجيي ػػات اإلداري ػػة ب ػػيف األطػ ػراؼ الملتمف ػػة لمعممي ػػة التعميمي ػػة واإلداري ػػة بغ ػػرض
المساعدة في تحقيؽ األىداؼ التربوية( .العجمي)265 :2008 ،
ويعػػرؼ االتصػػاؿ التنظيمػػي :ب نػػو عمميػػة إداريػػة واجتماعيػػة ونفسػػية دالػػؿ المنظمػػة،
تسػػاىـ فػػي نقػػؿ وتحويػػؿ األفكػػار عبػػر القن ػوات الرسػػمية مسػػتيدفة لمػػؽ التماسػػؾ بػػيف وحػػدات
ومكونات البناء التنظيمي لممنظمة وتحقيؽ أىدافيا( .جبلؿ الديف)25 :2009 ،
ير الباحث ب ف تعريؼ العجمي ركػز عمػى الجوانػب التربويػة واإلداريػة فػي االتصػاؿ
بغ ػػرض تحقي ػػؽ األى ػػداؼ واللبػ ػرات والتوجيي ػػات ب ػػيف اطػ ػراؼ العممي ػػة االتص ػػالية ،ف ػػي ح ػػيف
تعريؼ االتصاؿ االنساني متةابو في الوسيمة ولكف يوجػد الػتبلؼ ب نػو يػتـ باسػتلداـ الرمػوز
أو اإلةػػارة ،ويتغيػػر مػػف ةػػلص أللػػر ،واالتصػػاؿ التنظيمػػي ىػػو االتصػػاؿ اإلداري الػػذي يػػتـ
دالػػؿ المنظمػػة ،ويكػػوف اليػػدؼ مػػف االتصػػاؿ ىػػو زيػػادة التػرابط والتماسػػؾ بػػيف االعضػػاء فػػي
المنظمة،
تكمػػف أىميػػة التعريػػؼ السػػابؽ ب نػػو اسػػتلدـ عبػػارات مػػف الواقػػع الػػذي يعيةػػو ،وربػػط
االتصاؿ ب نو أحد االةياء التي تساىـ في لمؽ التماسؾ بيف وحدات ومكونات أي تنظيـ.
 :2.2.1.2عناصر عممية اَّلتصاؿ:
مػػف لػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة تقسػـ عمميػػة االتصػػاؿ إلػػى عػػدة عناصػػر عمميػػة وىػػي:
(ديري)228 -226 :2011 ،
 .1المرسؿ :ولديو مجموعة مف األفكار والمعمومات التي يريد أف ينقميا إلى طرؼ آلر.
 .2الرسالة :وىي عبارة عف تحويؿ األفكار إلى مجموعة مػف الرمػوز ذات معػاف مةػتركة بػيف
المرسؿ والمستقبِؿ ،وتحويؿ األفكار إلى رموز منيا الكممات ،الحركات ،والحروؼ.
 .3الوسيمة :عمى المرسؿ أف يلتار الوسيمة األكثر تعبي اًر وت ثي اًر وفعالية عمى المستقبِؿ ليا.
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 .4المسػػتقبِؿ :يسػػتقبؿ الطػػرؼ األلػػر الرسػػالة مػػف لػػبلؿ حواسػػو الملتمفػػة (السػػمع ،البصػػر،
الةـ ،الذوؽ ،والممس) ويلتار وينظـ المعمومات ويحاوؿ أف يفسرىا.
ويضيؼ (درة و جػواد)311 ،310 :2012 ،عمى عناصر ومكونات عممية اَّلتصاؿ وتتمثؿ
فيما يمي:
 .1الترميز :ولكي ينقػؿ المرسػؿ إدراكاتػو العقميػة إلػى اآللػريف فإنػو يقػوـ بعمميػة وضػع أفكػاره
في ةكؿ رموز ،والمغة ىي أكثر أنواع الترميز ةيوعاً لد اإلنساف.
 .2التغذيػة الراجعػػة :نعنػػي بيػػا االسػػتجابة التػػي يقػػوـ بيػػا المسػػتقبؿ وتمكػػف المصػػدر (المرسػػؿ)
مف معرفة ما إذا كانت رسالتو قد استقبمت وفيمت أـ ال.

ِ
يحدث في أي عنصػر
وي ْم ِكف أف
َ
 .3التةويش :وىي كؿ ةيء يؤثر سمباً عمى دقة االتصاؿُ ،
مف عناصر عممية االتصاؿ.

وير الباحث أف العناصر الرئيسية األربعػة لبلتصػاؿ لػو فقػد أي عنصػر منيػا لتػؿ
المعن ػػي ،ول ػػـ تص ػػؿ الرس ػػالة بص ػػورة ص ػػحيحة ،ف ػػي حػ ػيف أف العناص ػػر الثبلث ػػة الت ػػي تم ػػت
إضافتيـ ال تقؿ أىميتو عف العناصر األربعة األولى ،ولكف لػو فُِقػ َد أي عنصػر ال يػؤثر عمػى

جوىر الرسالة أىميتيا ولكف لزيادة فعالية عممية االتصاؿ.

شكؿ رقـ ( )3يبيف عممية اَّلتصاؿ وعالقة كؿ عنصر بالتشويش

المرسل

الترميز

القناة

الرسالة

التشويش

المصدر (درة و جواد)310 :2012 ،
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حل الرموز

المستقبل

 :3.2.1.2أىمية اَّلتصاؿ:
 .1إف االتصػػاؿ أمػػر الزـ وضػػروري لكػػؿ إنسػػاف يعػػيش فػػي المجتمػػع وال بػػد لػػو أف يتصػػؿ
بغيره وال بد لآللريف أف يتصموا بو ليتـ نقؿ األفكار والمعارؼ واللبرات وتبادليا.
 .2إف االتصػػاؿ عممي ػػة أساسػػية لتس ػػيير الوظػػائؼ اإلداري ػػة الدالميػػة ف ػػي أي منظمػػة ،وم ػػف
ناحيػة ألػػر فػإف االتصػػاؿ يعمػؿ عمػػى ربػط المنظمػػة ببيئتيػا اللارجيػػة وتنظػيـ العبلقػػات
بينيما( .درة و جواد)308 :2012 ،
 :4.2.1.2أىداؼ اَّلتصاؿ:
يقوؿ الجيوسي :إف اليدؼ الرئيس لبلتصاؿ ىو تبادؿ المعمومات بيف األفػراد والعمػؿ
عم ػػى تحري ػػؾ وتع ػػديؿ سػ ػػموؾ األفػ ػراد ونعن ػػي ب ػػو األداء الجي ػػد ،وفيم ػػا يم ػػي ع ػػرض ألىػػػداؼ
االتصاؿ عمى الصعيد الوظيفي اإلداري( :عمياف)229 :2010 ،
 .iنقؿ المعمومات والت كد مف تحقيؽ التعاوف بيف األفراد.
 .iiقيادة وتوجيو األفراد والتنسيؽ بيف جيودىـ وحفزىـ لمعمؿ.
 .iiiتحقيؽ التفاىـ بيف اإلدارة والعامميف وبيف أعضاء اإلدارة العميا.
 .ivإقامة الثقة واالحتراـ والتفاىـ بيف المنظمة والمجتمع.
 .vتييئة المناخ التنظيمي الجيد لتحقيؽ الرضى في العمؿ ورفع الروح المعنوية.
 .viةرح أىداؼ ولطط المنظمة لمعامميف.
 :5.2.1.2معوقات اَّلتصاؿ:
ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تعمؿ كمعوقات لبلتصاؿ ،تؤدي ىذه المعوقػات إلػى
التةويش عمى عممية االتصاؿ وىي:
أ .معوقات في المرسؿ:
يقع المرسؿ في عدة ألطاء عند اعتزامو االتصاؿ باآللريف ،وىذه األلطػاء تنحصػر
فػػي عػػدـ التبصػػر بالعوامػػؿ الفرديػػة أو النفسػػية التػػي تعتمػػؿ بػػدالؿ المسػػتقبِؿ والتػػي يمكنيػػا أف
تؤثر في ةكؿ وحجـ األفكار والمعمومات التي يود أف ينقميػا المرسػؿ والمرسػؿ إليػو ومػف ىػذه
العوام ػ ػ ػ ػ ػػؿ :اللبػ ػ ػ ػ ػ ػرة ،وال ػ ػ ػ ػ ػػتعمـ ،والفيػػ ػ ػ ػ ػػـ ،واإلدراؾ ،والةلص ػ ػ ػ ػ ػػية ،والعممي ػ ػ ػ ػ ػػات الوجدانيػػ ػ ػ ػ ػػة
والعقمية(.الرحاحمة ،العزاـ)279 :2011 ،
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ب .معوقات في الرسالة:
تتعػػرض المعمومػػات أثنػػاء وضػ عيا فػػي رسػػالة لػػبعض المػػؤثرات التػػي تغيػػر مػػف أو تسػػيء إلػػى
طبيعة وةكؿ وحجـ ومعنى المعمومات واألفكػار ،وأف اللطػ فػي الرسػالة يحػدث عنػد القيػاـ بالصػياغة،
وترميز المعمومات ،وتحويميا إلى كممات وأرقاـ وأةكاؿ ،وحركات ،وجمؿ (.ديري)232 :2011 ،
في حيف ير الباحث أف المعوقات في الرسالة ىي أىػـ المعوقػات ،ولاصػة إذا كػاف الةػلص
الذي يكتب الرسالة غير ميي وليس لدية لبرة كافية ،أو يوجد لديو عدـ فيـ لموضوع الرسالة ،وقد ينتا
عف ذلؾ عدـ وضوح الرسالة وبالتالي الرسالة لـ تؤدي الغرض إذا لـ يفيميا المستقبؿ.
ت .معيقات المتصمة بالمنظمات :وتتمثؿ المعيقات ىنا فيما يمي( :درة :جودة)320 :2012 ،
 .1الييكػػؿ التنظيمػػي مػػف حيػػث التعقيػػد والرسػػمية :عػػدـ وجػػود ىيكػػؿ تنظيمػػي يحػػدد بوضػػوح
مراكز االتصػاؿ ولطػوط السػمطة الرسػمية فػي المنظمػة ،ممػا يجعػؿ القيػادات اإلداريػة تعتمػد
عمػػى االتصػػاؿ غيػػر الرسػػمي الػػذي ال يتفػػؽ فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف فػػي أىدافػػو مػػع األىػػداؼ
اإلدارية( .آؿ الةيخ)52 :2011 ،
 .2طبيعة العمؿ والتخصص :وىو أحد األسس التي يقػوـ عمييػا التنظػيـ ويمكػف أف يصػبف ىػذا
األمػر ،مػف معوقػات االتصػاؿ ،وذلػؾ فػػي الحػاالت التػي يةػكؿ فييػا الفنيػوف والمتلصصػػوف
جماعات متباينة لكؿ منيا لغتيا اللاصػة وأىػدافيا اللاصػة فيصػعب عمييػا االتصػاؿ بغيػر
الفنيػػيف المتلصصػػيف( .المنتػػدي العربػػي إلدارة المػوارد البةػرية2015/12/18 ،2015 ،
.)http://www.hrdiscussion.com
 .3عدـ وجػود نظػاـ كفػؤ لممعمومػات :إف ممارسػة العمػؿ اإلداري واتلػاذ القػ اررات تتوقػؼ عمػى
كمية ونوعية البيانات والمعمومات المتاحة أماـ صانعي القرار(المطرفي.)41 :2012 ،
ث .معوقات ناتجة عف قنوات اَّلتصاؿ المستخدمة ،ومف ذلؾ( :عمياف)262 :2010 ،
 عدـ توفر قنوات كافية ومناسبة لبلتصاؿ.
 عدـ فعالية القنوات المستلدمة.
 مةكمة التةويش عمى القنوات المستلدمة.
 سوء استلداـ القنوات المتوافرة.
 معوقات ناتجة عف طبيعة ةبكات االتصاؿ المستلدمة.
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 :6.2.1.2كفاءة عممية اَّلتصاؿ:
ويقصػد بهااا مادد قاادرة طرفااً االتصااال علااى إٌصاال الرسااالة فااً الوقاات المحاادد
وعلاااى الػػتبلؼ المسػػتويات الثقافيػػة وبدقػػة وسػػرعة عاليػػة والبعػػد عػػف الكممػػات المعقػػدة قػػدر
في ػـ الرسػػالة ،أي أف النلػػب القياديػػة تسػػتطيع أف تػػؤدي
المسػػتطاع ،بحيػػث يسػػتطيع المسػػتقبؿ ْ
عممية االتصاؿ مع المرؤوسيف بكؿ دقة وسرعة وتحدد اليدؼ مف كؿ عممية اتصاؿ.
تتميز االتصاالت ذات الكفاءة العالية باللصائص التالية:
 .1السرعة :إف مد السرعة أو البطء في نقؿ المعمومات قد يعود إلى الوسػيمة المسػتلدمة،
حيث تفقد المعمومات قيمتيا إف لـ تنقؿ أو تصؿ في وقت اتلاذ القرار أو التصرؼ.
 .2االرتداد :تسيؿ الوسائؿ الةفيية في االتصاؿ مف إمكانية حصوؿ أطراؼ االتصاؿ عمى
معموم ػػات مرت ػػدة تس ػػاعد عم ػػى رد الفع ػػؿ الس ػػميـ رواتم ػػاـ عممي ػػات االتص ػػاؿ بنج ػػاح( .دي ػػري،
)234 :2011
 .3التس ػػجيؿ :يمك ػػف ل ػػبعض وس ػػائؿ االتص ػػاؿ أف تحف ػػظ ف ػػي س ػػجبلت وممف ػػات ،بحي ػػث ي ػػتـ
الرجوع إلييا ومتابعة عممية االتصاؿ.
 .4الكثافػػة :تتميػػز بعػػض الوسػػائؿ ب نيػػا قػػادرة عمػػى تقػػديـ معمومػػات كثيفػػة مثػػؿ اللطابػػات
والتقارير.
 .5الرس ػػمية :إذا ك ػػاف موض ػػوع االتص ػػاؿ رس ػػمياً ،أمك ػػف اس ػػتلداـ وس ػػائؿ اتص ػػاؿ تناس ػػبؾ،
فإعبلـ فرد بالترقية أو النقؿ مف لبلؿ لطاب يعتبر وسيمة مناسبة.
 .6التكمفػػة :بصػػفة عامػػة ،كممػػا كانػػت وسػػيمة االتصػػاؿ غيػػر مكمفػػة كممػػا كػػاف ذلػػؾ أفضػػؿ.
(الرحاحمة :العزاـ)284 ،283 ،2011 ،
ومػػف لػػبلؿ الطػػرح السػػابؽ لكفػػاءة عمميػػة االتصػػاؿ التػػي تػػـ ذكرىػػا تبػػيف لػػد الباحػػث
ب ف اللصائص جميعيا ميمة جداً في االتصاؿ حتى تػنجف عمميػة االتصػاؿ وتحقػؽ اليػدؼ
التي وجػدت مػف أجمػو ،لػذا يػر الباحػث أف عناصػر كفػاءة األداء تػرتبط ارتباطػاً وثيقػاً بعمميػة
االتصاؿ لد النلب القيادية في مؤسسات التعميـ العػالي بصػفة عامػة ولػد العػامميف بصػفة
لاصة إذا عممت عمى تنمية العناصر أعبله.
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 :7.2.1.2اَّلتصاَّلت التنظيمية واإلدارية:
تُعتبر االتصاالت التنظيمية واإلدارية مػف أىػـ المصػطمحات اإلداريػة التػي تسػعي أيػة
منظمة أف تكػوف لػدييا اتصػاالت تنظيميػة بينيػا وبػيف بػاقي المؤسسػات األلػر  ،وبينيػا وبػيف
العامميف ،حيث سوؼ يتـ التطرؽ لمتعرؼ عمى مفيوـ االتصاالت التنظيمية واإلداريػة وكػذلؾ
أنواعيا رواسقاطو عمى الواقع الموجود حالياً في تمؾ المؤسسات.
يقصػ ػػد باالتصػ ػػاالت التنظيميػ ػػة واإلداريػ ػػة تمػ ػػؾ الوسػ ػػائؿ التػ ػػي تسػ ػػتلدميا المنظم ػ ػػة
والمػػديروف أو األف ػراد العػػامموف فػػي المنظمػػة لتػػوفير معمومػػات لبػػاقي األط ػراؼ األلػػر  ،وىػػي
وس ػػائؿ تلػ ػػدـ أغػ ػراض وأىػػػداؼ المنظم ػػة بصػ ػػفة أساس ػػية ،كمػ ػػا أني ػػا تس ػػيؿ عم ػػؿ المػ ػػديريف
والعامميف في المنظمة( .ديري)238 :2011 ،
ويعرفي ػػا الباح ػػث :ب ني ػػا أداة تس ػػتطيع بي ػػا اإلدارة العمي ػػا أو النل ػػب القيادي ػػة توص ػػيؿ
أفكارىا وتوجيياتيػا لمعػامميف والعكػس فػي نفػس المؤسسػة ،وأيضػاً لتوصػيؿ صػورة ذىنيػة راقيػة
عف المؤسسة لممجتمع المحمي ،وىي ىنا بمثابة العبلقات العامة في المؤسسة.
 :8.2.1.2أنواع اَّلتصاَّلت التنظيمية واإلدارية:
ىنػػاؾ تقسػػيمات عديػػدة ألن ػواع االتصػػاالت التنظيميػػة واإلداريػػة ،فمنيػػا الرسػػمي وغيػػر
الرسػػمي ،وأيض ػاً مػػف أعم ػى ألسػػفؿ ومػػف أسػػفؿ ألعمػى وغيرىػػا ،لػػذلؾ نسػػتلدـ التقسػػيـ التػػالي:
(الرحاحمة :العزاـ)285 ،283 ،2011 ،
 .1اتصاالت لنقؿ معمومات مف المنظمة والمديريف إلى العامميف بة ف العمػؿ ،وىػي بػالطبع
اتصاالت مف أعمى ألسفؿ.
 .2اتص ػػاالت لنق ػػؿ معموم ػػات م ػػف الع ػػامميف والم ػػديريف إل ػػى المنظم ػػة والمس ػػتويات اإلداري ػػة
األعمى بة ف التقدـ في اإلنجاز ،ومةاكؿ التنفيذ ،وىي بالطبع اتصاالت مف أسفؿ ألعمى.
 .3اتصاالت لبناء ةلصية متميزة لممنظمة ،وللمؽ والء العامميف لممنظمة.
ويػ ػػري الباحػ ػػث أف النػ ػػوع األوؿ والثػ ػػاني مػ ػػف االتصػ ػػاالت التنظيميػ ػػة واإلداريػ ػػة ىػ ػػي
المستلدمة في المؤسسات محؿ الدراسة ،وىي التي ليا عبلقة مباةرة مػا بػيف النلػب القياديػة
والعامميف والعكس ،في حيف أف النوع الثالث يستلدـ ولكف بصورة قميمة.
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 :9.2.1.2بيئة اَّلتصاَّلت اإلدارية والتنظيمية في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة:
ومف لبلؿ اإلثراء النظري لموضع االتصػاالت اإلداريػة نسػتطيع القػوؿ بػ ف المعمػوؿ
بػ ػػو فػ ػػي مؤسسػ ػػات التعمػ ػػيـ العػ ػػالي بمحافظػ ػػات غ ػ ػزة ىػ ػػي جميػ ػػع أن ػ ػواع االتصػ ػػاالت اإلداريػ ػػة
والتنظيميػػة حيػػث إف ىنػػاؾ اتصػػاالت تكػػوف مػػف أعمػػى ألسػػفؿ وىػػي القػ اررات واإلسػػتراتيجيات
والسياسػػات والتعميمػات اإلداريػػة الناتجػػة عػػف اإلدارة العميػػا ،وأيضػاً يوجػػد اتصػػاالت مػػف أسػػفؿ
ألعمى وىي مثػؿ إعػداد تقػارير دوريػة عػف النةػاطات التػي تقػوـ بيػا اإلدارة الوسػطي أو الػدنيا
ورفعيا لئلدارة العميا الطبلعيػا بمػا يحػدث ومعرفػة كػؿ مػا ىػو جديػد بالمؤسسػة ،وأيضػاً ىنػاؾ
اتصػاالت بػيف المؤسسػة وبػػيف المؤسسػات األلػر ويكػوف ىػػدفيا زيػادة التواصػؿ مػع المجتمػػع
المحمى وربط عبلقات بينيا وبينيـ .
ومف لبلؿ الطػرح السػابؽ تطرقنػا إلػى مفيػوـ االتصػاؿ ومكونػات أي عمميػة اتصػاؿ،
وكػػذلؾ عػػف أىميػػة االتصػػاؿ التػػي ال بػػد عمػػى النلػػب القياديػػة اسػػتعماليا بينيػػا وبػػيف العػػامميف
عمى التبلؼ المسػتويات اإلداريػة ،وكػذلؾ تػـ التطػرؽ لمعوقػات االتصػاؿ التػي مػف المفتػرض
أف تعمؿ القيادة اإلدارية قدر المستطاع لتبلفييا والعمؿ عمػى زيػادة وكفػاءة االتصػاؿ ،وبعػدىا
تـ الحديث عف االتصاالت اإلدارية والتنظيمية وأنواعيا.
أيضاً نجد أف عمميػة االتصػاؿ ال تقػؼ بػيف المرسػؿ والمسػتقبؿ لمرسػالة ،بػؿ ال بػد أف
يقػػوـ المسػػتقبؿ لمرسػػالة بػػالرد عمييػػا وىػػو مػػا يطمػػؽ عميػػو بالتغذيػػة العكسػػية ،وىػػي لطػػوة تؤكػػد
لممرسػػؿ ب ػ ف الرس ػالة تػػـ اسػػتبلميا مػػف قبػػؿ المسػػتقبؿ .وألىميػػة عمميػػة االتصػػاؿ فػػي تحقيػػؽ
أىداؼ المؤسسات كاف البد عمى أصحبا القرار والنلب االىتماـ بتوفير نظاـ اتصػاؿ فعػاؿ
ليضمف رفع كفاءة األداء ،وبالتالي تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
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 .3احلىافز
تىطئخ:
 :1.3.1.2يفهىو احلىافز
 :2.3.1.2أصش ينر احلىافز
 :3.3.1.2أنىاع احلىافز
 :4.3.1.2يمىيبد فبػهٍخ نظبو احلىافز
 :5.3.1.2شروط إجنبذ احلىافز
 :6.3.1.2والغ نظبو احلىافز يف يؤصضبد انتؼهٍى انؼبيل مبسبفظبد غزح

[]33

توطئة:
ػرد مػػف لػػبلؿ
تعتبػػر الح ػوافز مػػف األةػػياء الميمػػة التػػي تنمػػي وتزيػػد مػػف إنتاجيػػة األفػ ا
تحفي ػػزىـ ومة ػػاركتيـ ف ػػي وض ػػع األى ػػداؼ ،ولي ػػا دور كبي ػػر ف ػػي تنمي ػػة األداء ال ػػوظيفي ل ػػد
الع ػػامميف ف ػػي مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي .سػ ػيتـ التركي ػػز ف ػػي ى ػػذا المطم ػػب عم ػػى أى ػػـ مف ػػاىيـ
الحوافز ،وعمى أي أساس تمنف الحوافز ،وكذلؾ أنواعيا ،وأيضاً نفرؽ بيف الحػوافز واإلنتاجيػة
انتياء بما ىو معموؿ بو في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة،
وةروط إنجاح الحوافز
ً
ووصػوالً لمكةػػؼ عمػػى نظػػاـ الح ػوافز التػػي تتبناىػػا النلػػب القياديػػة وت ثيرىػػا عمػػى مسػػتو أداء
العػػامميف فػػي تمػػؾ المؤسسػػات ،وقػػد تكػػوف الح ػوافز ماديػػة مثػػؿ المكافػػآت وح ػوافز معنويػػة مثػػؿ
الترقية.
وتت كد أىمية ذلؾ إذا عممنا أف المنظمات تتغيػر بسػرعة كبيػرة فػي عػالـ اليػوـ ،األمػر
الذي يؤةر لضرورة تغيير براما التعويضات لدييا ،صػحيف أف بعػض المنظمػات ال تسػتطيع
زيػػادة المرتبػػات واألجػػور إال إذا تحققػػت زيػػادات فػػي أداء العػػامميف ،لكػػف ىػػذا ال يمنعيػػا مػػف
استلداـ تةػكيمة متنوعػة مػف الحػوافز المقترنػة بػاألداء وبةػكؿ يضػمف تحقيػؽ كفػاءة أعمػى فػي
األداء وفعالية أكبر لنظاـ التعويضات( .السالـ)229 :2009 ،
 :1.3.1.2تعريؼ الحوافز:
ىػػي مجموعػػة األدوات والوسػػائؿ التػػي توفرىػػا اإلدارة لمعػػامميف بيػػدؼ المسػػاىمة فػػي
إةػػباع حاجػػاتيـ ورغب ػػاتيـ مػػف ناحيػػة وتحقي ػػؽ أىػػداؼ المنظمػػة م ػػف ناحيػػة ألػػر ( .الس ػػالـ،
)330 :2009
نبلحظ في التعريؼ السابؽ أف الكاتب اعتبر أف الحوافز قد تُةبِع رغبات وحاجات
العامميف وىدفيا تحقيؽ أىداؼ المنظمة مف لبلؿ زيادة اإلنتاجية.
ويعرفيا (بحر و العجمة :)5 :2010 ،تعتبر الحوافز إحد

الوسائؿ اليامة التي

تيدؼ إلى حث األفراد عمى العمؿ بكفاءة وفاعمية ،وعمى تنمية وتعزيز األداء اإلبداعي في
المنظمات ،فالحوافز ليا أثرىا عمى تةجيع الموظفيف عمى اإلبداع والمبادأة والتجديد ،وبذؿ
مزيد مف الجيد في اإلنجاز وزيادة الطبلقة الفكرية واإلنتاجية ،وتعتبر الحوافز مقوماً رئيسياً
في المنظمات المبدعة بؿ وركيزة أساسية لوجود اإلبداع وتنميتو.
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ويعرفيا آلروف :ب نيا مجموعة مف الظروؼ التي تتوافر في بيئة العمؿ ،وتةبع
رغبات األفراد التي يسعوف إلةباعيا عف طريؽ العمؿ ،أي أنيا قوة دفع توجو سموؾ األفراد
إلى تحقيؽ أىداؼ المنظمة( .الموزي و الزىراني)3 :2012 ،
ويعرفيا الباحث :ىي قيمة ما يحصؿ عميو الفرد بالتبلؼ راتبو الةيري مف لبلؿ
منحو وتكوف الحوافز إما مادية مثؿ مكاف ة مالية أو معنوية مثؿ ترقية ،ةيادة ةكر ،وبالتالي
يةعر الفرد باىتماـ اإلدارة العميا بو ،وينعكس ذلؾ عمى أدائو الوظيفي ،وبذلؾ يتـ تحقيؽ
أىداؼ المؤسسة.
ير الباحث أف أغمب التعريفات السابقة لمحوافز تصب في إةباع رغبات العامميف
لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،األمر الذ

يعزز ثبات المنطؽ الذ

أسس عميو الدراسة وعبلقة

المتغيرات المةار إلييا.
 :2.3.1.2أسس منح الحوافز:
إف أىـ أساس (أو معيار) عمى اإلطبلؽ لمنف الحوافز ىو التميز في األداء ،وفيما
يمي عرض ليذه األسس (المعايير)( :المدىوف)192 :2005 ،
 .1األداء  :يعتبر التميز في األداء المعيار األساسي وربما األوحد لد البعض في بعض
الحاالت ،وىو يعني ما يزيد عف المعدؿ النمطي لؤلداء.
 .2المجيود :يصعب أحياناً قياس ناتا العمؿ ،وذلؾ ألنو غير ممموس واضف ،كما في
أداء وظائؼ اللدمات ،واألعماؿ الحكومية.
 .3األقدمية :ويقصد بيا طوؿ الفترة التي قضاىا الفرد في العمؿ ،وىي تةير إلى حد ما
إلى الوالء واالنتماء ،وىي في الغالب ت تي في ةكؿ عبلوات.
 .4الميارات :بعض المنظمات تعوض وتكافئ الفرد عمى ما يحصؿ عميو مف ةيادات
أعمى ،أو رلص ،أو براءات أو دورات تدريبية.
ويضيؼ الباحث ىذه األسس أو المعايير كما يأتي:
 .1تخفيض التكاليؼ :فمف لبلؿ عممية تقميؿ التكاليؼ قد تمنف الحوافز مقارنة مع المبمد
الذي تـ تلفيضو وبالتالي المبمد الذي تـ توفيره يعود بالربف عمى المؤسسة.
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 .2إ نجاز عمؿ مميز :فمف لبلؿ قياـ العامميف بإنجاز عمؿ مميز يستحؽ المكاف ة فالتالي
يتـ إعطاؤىـ حوافز لتةجيعيـ عمى العمؿ.
لمحوافز أثر ميـ في تحفيز الموظؼ عمى العمؿ ،وارتفاع أدائو ،لاصة إذا ما كانػت
الح ػوافز متفقػػة مػػع حاجػػات الموظػػؼ مػػف ناحيػػة ،ومرتبطػػة ب دائػػو روانتاجػػو مػػف ناحيػػة ألػػر ،
ولعممية تحفيز العامميف أىداؼ يجب مراعاتيا مف قبؿ إدارة المؤسسة وىي:
 .1تةجيع المنافسة بيف األفراد.
 .2تحسيف اإلنتاجية.
 .3إبراز أنةطة المؤسسة.
 .4رفع الروح المعنوية لمعامميف.
 .5االحتفاظ بالعامميف الممتازيف.
 .6مكاف ة األداء المتميز.
 .7تةجيع اإلبداع واالبتكار الجديد.
 .8حفز األداء المتوسط إلى التقدـ واالرتقاء (أبو ةرخ)9 :2010 ،
 :3.3.1.2أنواع الحوافز:
يمكف تصنيؼ أنواع الحوافز مف عدة جوانب أىميا:
 .1أنواع الحوافز مف حيث الفاعمية
تنقسـ الحوافز مف حيث الفاعمية إلى نوعيف رئيسيف:
أ .الحوافز اإليجابية :تعكس الحوافز اإليجابية مبدأ الثواب لمعامميف ،حيث تيدؼ إلى
تةجيع السموؾ المرغوب فيو وتحسيف األداء ،ومف أىـ األمثمة عمى الحوافز اإليجابية زيادة
الراتب والمكافآت التةجيعية.
ب .الحوافز السمبية :تستلدـ الحوافز السمبية لمنع حدوث سموؾ غير مرغوب فيو حيث
يمكف تعديؿ سموؾ األفراد في ىذا المجاؿ لموصوؿ إلى تحسيف األداء ،ومف أمثمة ذلؾ
حجب العبلوة السنوية أو اللصـ مف الراتب( .درة  :جودة)254 :2012 ،
 .2أنواع الحوافز مف حيث المستفيدوف منيا:
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تقسـ الحوافز مف حيث األطراؼ المستفيدة منيا إلى نوعيف:
أ .الحوافز الفرديػة :حيػث تقػدـ ىػذه الحػوافز لفػرد بعينػة نتيجػة قيامػو بعمػؿ معػيف يكػوف قػد
أنجزه أو تلطى اليدؼ المحدد مسبقاً ،وقد تكوف مادية أو معنوية.
ب .الحوافز الجماعية :توجو مثؿ ىذه الحوافز لمجموعة مف العامميف في التنظيـ ،يعممػوف
بةكؿ جماعي في قسـ إنتاجي محدد ،وتساعد الحوافز الجماعية في ىذه الحالة عمػى التفػاؼ
العػػامميف باتجػػاه تحقيػػؽ اليػػدؼ بالوصػػوؿ لرفػػع الكفػػاءة وزيػػادة اإلنتاجيػػة ،وتزيػػد مػػف الرقابػػة
الذاتيػ ػ ػػة لػ ػ ػػد العػ ػ ػػامميف ،وتتػ ػ ػػيف الفرصػ ػ ػػة ليػ ػ ػػـ فػ ػ ػػي تقػ ػ ػػديـ اقت ارحػ ػ ػػاتيـ مػ ػ ػػف أجػ ػ ػػؿ تحسػ ػ ػػيف
األداء(.العكش)13 :2007 ،
 .3أنواع الحوافز مف حيث طبيعتيا
يمكف تقسـ الحوافز مف حيث طبيعتيا إلى نوعيف أساسيف كذلؾ:
أ .الحوافز المادية :ىي األجور والعبلوات السنوية ،والزيادات في األجر لمقابمة الزيادة في
نفقات المعيةة ،والمكافآت والمةاركة في األرباح وتتةكؿ مف األجر عمى أساس الساعة ،أو
األ سبوع ،أو اليوـ ،أو السنة ،إضافة لزيادات بالدفع عمى أساس األداء ،وكذلؾ المزايا مثؿ
الت ميف الصحي والتعويضات ،والمزايا العينية ذات القيمة المادية (.أبو ةرخ)11 :2010 ،
ب .الحوافز المعنوية :ال تقؿ الحوافز المعنوية أىمية عف الحوافز المادية بؿ أف المادية
منيا قد ال تحقؽ غايتيا إذا لـ تقترف بحوافز معنوية( .ةيلة)233 :2010 ،
في حيف ير الباحث ب ف جميع أنواع الحوافز سابقة الذكر ميمة في أوقاتيا روامكانية
الدما بينيا ،مثبلً مف الممكف التيار النوع الحوافز المادية مع الفردية ،وأيضاً ممكف الربط
بيف الحوافز المادية الجماعية ،وأيضاً ربط الحوافز المعنوية اإليجابية ،وربط الحوافز
المعنوية السمبية .ومف الجدير بالذكر أف الحوافز اإليجابية ب نواعيا تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية
بعد ةعور الفرد بالرضا الوظيفي كذلؾ يمكف أف نزيد مف مستو األداء بتطبيؽ الحوافز
السمبية ألف حرماف الفرد مف حوافز أعطيت لزمبلئو قد يدفعو لتحسيف مستو أدائو
لمحصوؿ عمى ما استحقو زمبلؤه مف امتيازات ومكافآت ،بذلؾ نستطيع القوؿ ب ف الحوافز
تمعب دور ميـ في زيادة مستو كفاءة األداء لد العامميف في مؤسسات التعميـ العالي.
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 :4.3.1.2مقومات فاعمية نظاـ الحوافز:
يتطمب نجاح نظاـ الحوافز – بةكؿ عاـ -توافر عدة مقومات أساسية تسيـ في
رضا العامميف عف أعماليـ ،وزيادة إنتاجيتيـ ووالئيـ لممنظمة ،وتحسيف األداء لدييـ ،وتتمثؿ
ىذه المقومات في اآلتي( :الحبليبة)20:21 :2013 ،
 .1دراسة اإلدارة لمعامميف مف حيث (ةلصياتيـ ومةكبلتيـ االجتماعية والعممية).
 .2التيار مزيا مف الحوافز المناسبة والفاعمة.
 .3تقديـ نظاـ الحوافز بةكؿ واضف لمعامميف رواقناعيـ بمزاياه.
 .4التقييـ المستمر لمنظاـ ،بما يضمف تقديمو لنفس المستو مف المزايا لكؿ مف اإلدارة والعامميف.
 :5.3.1.2شروط إنجاح الحوافز:
ىنالؾ العديد مف الةروط األساسية التي ال بد مف ألػذىا فػي عػيف االعتبػار لضػماف
االسػػتفادة مػػف الح ػوافز فػػي إنجػػاح العمميػػة اإلنتاجيػػة وزيػػادة مردودىػػا حيػػث ذكػػر (أبػػو ةػػرخ،
 )13 :2010نقبلً عف (زوليؼ) بعضاً منيا:
 .1اف ترتبط الحوافز ب ىداؼ العامميف واالدارة معاً.
 .2إيجاد صمة وثيقة بيف الحافز واليدؼ الذي يدفع اإلنساف لتحقيؽ رغباتو.
 .3التيار الوقت المبلئـ الذي يستلدـ بو الحوافز ،ولاصة الحوافز المادية منيا.
 .4ضماف استم اررية الحوافز روايجاد ةعور الطم نينة لد األفراد ،بتوقع انتظاـ تمقي الحوافز.
 .5يجب أف تتصؼ السياسة التي تنظـ الحوافز بالعدالة والمساواة والكفاءة.
 .6أف تنمي في ىذه العامؿ العبلقة العضوية بيف األداء الجيد والحصوؿ عمى الحافز.
 .7أف يكوف الحافز متناسباً مع أداء الفرد.
 .8إدراؾ األفراد ومعرفتيـ لمسياسة التي بموجبيا تنظـ وتمنف الحوافز.
وبارز في تحقيؽ أعمى االنتاجيػة وزيػادة مسػتو األداء
اً
دور ميماً
وبدييي أف لمحوافز اً
الوظيفي ،حيث يةعر الموظؼ ب نو يوجػد اىتمػاـ بػو مػف قبػؿ اإلدارة العميػا بغػض النظػر عػف
نوع الحوافز المقدمة كونيا تةعره باالحتراـ والتقدير لجيوده ومكانتو.
يػػر الباحػػث وبعػػد اسػػتعراض مفيػػوـ الح ػوافز واألسػػاس الػػذي يمػػنف عميػػو الح ػوافز وأن ػواع
الحوافز ومرو اًر بمقومات فاعمية نظاـ الحوافز ،ووصوالً لةروط إنجاح الحوافز ،أنو ال بػد أف تكػوف
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ىنػػاؾ لطػػة موضػػوعة يكػػوف بموجبيػػا لمػػف تُعط ػى الح ػوافز؟ ،ومػػاىي األعمػػاؿ التػػي يتوجػػب بعػػد
إنجازىا أف يكوف ىناؾ حافز؟ ،بحيث تكفؿ ىذه اللطة إنصاؼ جميػع العػامميف فػي المؤسسػة دوف
أي تحيز ،وبالتالي تزيد مف الكفاءة اإلنتاجية نتيجة وجود نظاـ ولطة مدروسة.
 :6.3.1.2واقع نظاـ الحوافز في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة:
مػف لػػبلؿ طػػرح المعمومػػات واالث ػراء النظػػري لموضػػوع الحػوافز أعػػبله نسػػتطيع القػػوؿ
ب ػ ػ ف الح ػ ػوافز س ػ ػواء كانػ ػػت الماديػ ػػة أو المعنويػ ػػة ميمػ ػػة لمعػ ػػامميف بحيػ ػػث تةػ ػػعرىـ بالرض ػ ػى
وباالىتماـ مف قبؿ النلب القيادية ،ومػف لػبلؿ د ارسػة الواقػع عػف طريػؽ الزيػارات والمبلحظػة
اء الماديػة أو المعنويػة وىػو مػا تػـ مبلمسػتو مػؤل اًر فػي
المباةػرة ،يوجػد العديػد مػف الحػوافز سػو ً
تمػػؾ المؤسسػػات مػػف تطبيػػؽ نظػػاـ لمحػوافز الػػذي تػػـ مصػػادقتو مػف قبػػؿ مجمػػس الػػوزراء بطػػرح
قانوف الحوافز وتـ العمؿ بو بالفعػؿ فػي جامعػة األقصػى والكميػة الجامعيػة لمعمػوـ والتكنولوجيػا
وكمية فمسطيف التقنية محؿ الدراسة باإلضافة لمعديد مف الحوافز المعنوية مثػؿ ةػيادة ةػكر،
وترةيف لدورات متميزة وىكذا.
بع ػػد التط ػػرؽ إل ػػى أى ػػـ موض ػػوعات الحػ ػوافز ،وم ػػف ل ػػبلؿ س ػػرد المعموم ػػات النظري ػػة
نستطيع القوؿ بػ ف الحػوافز ميمػة جػداً فػي زيػادة اإلنتاجيػة ورضػا العػامميف ،ويقػع عمػى عػاتؽ
النلب القيادية تفعيؿ الحوافز بةكؿ أكبر مما ىو موجػود ،بحيػث يةػعر الموظػؼ بػ ف اإلدارة
العميا ميتمة بالموظفيف وتكافئيـ بما يقوموف بو مف أعماؿ.
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 .4انؼًهٍخ انتذرٌجٍخ
تىطئخ:
 :1.4.1.2يفهىو انتذرٌت
 :2.4.1.2أهذاف انؼًهٍخ انتذرٌجٍخ
 :3.4.1.2أهًٍخ انتذرٌت
 :4.4.1.2أنىاع انتذرٌت
 :5.4.1.2يرازم انؼًهٍخ انتذرٌجٍخ
 :6.4.1.2انتذرٌت يف يؤصضبد انتؼهٍى انؼبيل
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توطئة:
ُيع ػػد الت ػػدريب م ػػف األس ػػاليب العممي ػػة والحديث ػػة ف ػػي زي ػػادة اإلنتاجي ػػة وتحس ػػيف األداء

الوظيفي لد العامميف في مؤسسات التعميـ العػالي ،حيػث سػيتـ التركيػز عمػى مفيػوـ التػدريب
وأىػػداؼ أي ػة عمميػػة تدريبيػػة وكػػذلؾ أىميػػة التػػدريب وأنواعػػو ،وأيض ػاً م ارحػػؿ العمميػػة التدريبيػػة
ػاء بمػػا ىػػو موجػػود فػػي تمػػؾ المؤسسػػات ،كمػػا سػػيتـ تحديػػد اتجاىػػات العػػامميف حػػوؿ لطػػط
انتيػ ً
تدريبيػػة ودور النلػػب القياديػػة فػػي وضػػع لطػػة لتطػػوير الكػػادر البةػػري فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ
العالي.
عممية التدريب ةغمت اىتماـ الباحثيف وال ُكتّاب – بةكؿ ممحوظ -في اآلونة األليػرة،
ولعؿ انلفاض مستو األداء يرجع في أحياف عديدة إلى قمة العممية التدريبية ،رواف ما نةػيده
اليػػوـ م ػػف ازديػػاد االىتم ػػاـ بالتػػدريب حي ػػث أص ػػبحت أغمػػب المؤسس ػػات التعميميػػة تض ػػع بن ػػداً
لاصاً في الموازنة لمقياـ بالعممية التدريبية واالرتقاء بالعنصر البةري لدييا بحيث تسد الفجوة
األداء مقارنة باألداء المرغوب بو ليو أكبر دليؿ عمى ذلؾ.
إف العنصر البةػري ىػو الثػروة الحقيقيػة والمتغيػر األىػـ فػي عمميػة التنميػة ،والتػدريب
المناسب والمستمر ىو أحد المحاور الرئيسية لتحسػيف ىػذا العنصػر حتػي يصػبف أكثػر معرفػة
واسػػتعداداً وقػػدرة عمػػى أداء الميػػاـ المطموبػػة منػػو بالةػػكؿ المطمػػوب والمناسػػب وبابتكػػار( .أبػػو
النصر)11 :2012 ،
 :1.4.1.2تعريؼ التدريب:
ىناؾ تعريفات عديدة لمتدريب نذكر منيا:
ػتثمارىا
ُيعػد التػدريب أداة التنميػة الةػاممة ووسػيمتيا ،كمػا أنػو األداة التػي إذا أُ ْحسػف اس ُ

ػت المؤسسػػات مػػف تحقيػػؽ الكفػػاءة فػػي األداء واإلنتػػاج ،وتبػػرز أىميػػة ذلػػؾ
وتوظيفيػػا تَ ًم َكنػ ْ
باعتباره أساس كؿ تعمـ وتطوير وتنمية لمعنصر البةػري ،ومػف ثػـ تقػدـ المجتمػع وبنائػو ،كمػا
يعتبػر التػػدريب أحػد العوامػػؿ اليامػػة التػي تسػػاعد عمػػى األداء الػوظيفي المميػػز ،لصوصػاً وأف
المنظمات عمى ملتمؼ أنةطتيا تواجو تغيرات وتطورات عديدة في ظؿ االتجاه المت ازيػد نحػو
العولمة( .بحر و العجمة)5 :2010 ،
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ويعرفو (الصيرفي :)17 :2009 ،ب نو عممية يقصد بيا زيادة كفاءة الفرد اإلنتاجيػة،
وكػذلؾ زيػادة الكفػاءة اإلنتاجيػة لممنظمػة التػي يعمػؿ فييػا ىػذا الفػرد ،وذلػؾ عػف طريػؽ معاونػػة
كػػؿ فػػرد عمػػى أف يسػػتغؿ إمكانياتػػو اإلنتاجيػػة إلػػى أقصػػى حػػد ممكػػف ،وكػػذلؾ معاونػػة العػػامميف
فػػي المنظمػػة ككػػؿ عمػػى حسػػف اسػػتغبلؿ إمكانيػػاتيـ اإلنتاجيػػة بوصػػفيـ جماعػػة تعمػػؿ متعاونػػة
لتحقيؽ أىداؼ معينة.
ويعرفػػو (المػػوزي و الزى ارنػػي )3 :2012 ،أيض ػاً :ىػػو النةػػاط المسػػتمر لتزويػػد الفػػرد
باللبرات والميارات واالتجاىات التي تجعمو صالحاً لمزاولة عمؿ ملصص.
ويعرفو (السكارنو : )19 :2011 ،ىػو عبػارة عػف عمميػة ملططػة ومنظمػة ومسػتمرة
تيدؼ إلى تنمية ميارات وقدرات الفػرد وزيػادة معموماتػو وتحسػيف سػموكو واتجاىاتػو بمػا يمكنػو
مف أداء وظيفتو بكفاءة وفعالية.
يب مف لبلؿ االستفادة مف التعريفات السابقة التي ساقيا الكتاب
ويعرفو الباحث التدر َ

والباحثوف عمى أنو :وسيمة يتـ مف لبللو وضع لطة تدريب تةمؿ مجموعة مف العامميف يتـ
التيارىـ وفؽ طريقة محددة ،ويكوف اليدؼ األساسي تحسػيف سػموكو ،وسػد العجػز مػف لػبلؿ
اكتسابو العديد مف اللبرات والميارات بما يزيد مف إنتاجيتو وأداء وظيفتو بالةكؿ المناسب.
نبلحظ مف التعريفات السابقة ب ف عممية التدريب ليست عممية عةػوائية بػؿ عمميػة منظمػة
وملططة ومستمرة لتغطية فجوة األداء بما ىو مطمػوب فػي األداء الفعمػي ،بحيػث تزيػد مػف إنتاجيػة
الموظؼ ،وبالتالي تؤد إلػى رفػع كفػاءة األداء الػوظيفي ،األمػر الػذ يرسػخ مبػدأ التػ ثير والفاعميػة
لدور النلب في ىذا المجاؿ لتحسيف أداء العامميف في مؤسسات التعميـ العالي.
ةكؿ رقـ ()4العممية التدريبية
المدخالت

العملٌات

المخرجات

االحتٌاجات التدرٌبٌة

األنشطة التدرٌبٌة

نتائج التدرٌب

البيئة
نظام التدرٌب /التغذٌة العكسٌة

المصدر( :المدىوف)80 :2005 ،
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ويتبيف مف الةكؿ السابؽ أف عممية التدريب تبدأ بتحديػد االحتياجػات التدريبيػة ،وىػي
مرحمػػة ميمػػة مػػف م ارحػػؿ العمميػػة التدريبيػػة ،حيػػث يسػػتطيع متلػػذو الق ػرار مػػف النلبػػة القياديػػة
تحديػػد األولويػػات الفعميػػة لمػػدورات التدريبيػػة نتيجػػة االحتياجػػات الفعميػػة لمعػػامميف فػػي مؤسسػػات
التعميـ العالي ،وبعد تحديد االحتياجات نقوـ بتنفيذ البراما التدريبية حسب حاجة العػامميف ،و
بعد االنتياء مف العممية التدريبية ت تي مرحمة تقييـ نتائا العممية التدريبية وىؿ حققت أىػدافيا
أـ ال؟ ،وتكػػوف ىنػػاؾ مرحمػػة التغذيػػة الراجعػػة أو العكسػػية وىػػي ىػػؿ أف الػػذيف تػػـ إلضػػاعيـ
لمعممية التدريبية استطاعوا سد الفجوة ما قبؿ التدريب وبعد عممية التدريب؟.
 :2.4.1.2أىداؼ العممية التدريبية:
مف لبلؿ التعريفات السابقة نبلحظ أف عممية تيدؼ إلى ما يمي (العزاوي و جواد،
:)225 :2010
 .1إكساب األفراد معمومات ومعارؼ وظيفية متلصصة تتعمؽ ب عماليـ وأساليب األداء األمثؿ فييا.
 .2صقؿ الميارات والقدرات التي يتمتع بو األفراد.
 .3تعديؿ السموؾ وتطوير أساليب األداء التي تصدر عف األفراد فعبلً.
 .4رفع الكفاءة والفعالية لممنة ة.
 .5تحقيؽ أىداؼ المجتمع.
وير الباحث أف مف أىداؼ العممية التدريبة تغطية الفجوة بػيف مػا ىػو مطمػوب مػف األداء
وب ػػيف الفعم ػػي ،وك ػػذلؾ قي ػػاس أداء الع ػػامميف قب ػػؿ العممي ػػة التدريبي ػػة وبع ػػد العممي ػػة التدريبي ػػة بحي ػػث
نستطيع قياس ما تـ االستفادة منو مف لبلؿ عممية التدريب ،حينيػا نسػتطيع أف نحكػـ عمػى عمميػة
التػػدريب ىػػؿ حققػػت اليػػدؼ أـ ال ؟ ،رواذا تػػـ تحقيػػؽ اليػػدؼ نحكػػـ أف العمميػػة ناجحػػة ،رواف لػػـ يػػتـ
تحقيؽ اليدؼ فإف ذلؾ يتطمب منا البحث عف العائؽ الذي أد إلى عدـ تحقيقو.
 :3.4.1.2أىمية العممية التدريبية:
تكمف أىمية التدريب في اآلتي:
أ .إنجاز وظيفي أفضؿ ،كماً ونوعاً ،أي زيادة اإلنتاجية ،وبالتالي تلفيض التكاليؼ.
ب.

زيادة فرص إةباع المستفيد أو المستيمؾ لمنتجات المنظمة مف لبلؿ تحسيف

اللدمات والسمع المقدمة لو( .ةيلة)392 :2010 ،
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ت.

استلداـ التكنولوجيا الحديثة.

ث.

استكماؿ دور الجامعات والمدارس .فإذا كاف التعميـ يوفر األساس الذي يمكف أف

ينطمؽ في تنمية المجتمع فإف التدريب يةمؿ تنمية معمومات وميارات األفراد والجماعات
في االتصاؿ والتعاوف رواقامة عبلقات إنسانية متساندة( .السكارنو)21 :2011 ،

ةكؿ رقـ

( )5أىمية التدريب

التدرٌب

معلومات مهارات
خبرات سلوكٌات

رفع مستود أداء
الموظف /العامل

تقلٌل تكالٌف المشروع

زٌادة إنتاجٌة
الموظف /العامل

تقلٌل تكالٌف المشروع

زٌادة دخل المنشؤة

زٌادة إنتاجٌة المنشؤة

زٌادة الدخل القومً

زٌادة إنتاجٌة السلع

زٌادة الخدمات

التنمٌة

المصدر(أبو النصر)18 :2012 ،
يب ػػيف الة ػػكؿ الس ػػابؽ أىمي ػػة الت ػػدريب حي ػػث يب ػػدأ الت ػػدريب ويي ػػدؼ م ػػف وراء العممي ػػة
التدريبية إلى إكساب الموظؼ بعض المعمومػات والميػارات واللبػرات والسػموكيات بحيػث تزيػد
مػػف رفػػع مسػػتو أداء الموظػػؼ ،وبالتػػالي نتيجػػة رفػػع كفػػاءة األداء ،يػػؤد إلػػى زيػػادة إنتاجيػػة
الموظػػؼ ،وتقميػػؿ تكػػاليؼ المةػػروع ،بحيػػث يسػػتطيع ت ديػػة ميامػػو دوف أي ألطػػاء قػػد تط ػ أر،
وينعكس مباةرة عمى زيادة إنتاجية المنة ة ،وزيادة األرباح ،وزيػادة فػي الػدلؿ واللػدمات ممػا
يؤدي جميعاً إلى التنمية وىي ما تسعى إليو المؤسسة.
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 :4.4.1.2أنواع التدريب
يمكػػف أف نميػػز بػػيف أن ػواع عديػػدة لمتػػدريب تبع ػاً لػػبعض الجوانػػب التػػي ت ػرتبط بيػػا عمميػػة
التصنيؼ ىذه وىي (المدىوف:)85 :2005 ،
 .1التدريب مف حيث مدتو:
أ .تػػدريب قصػػير األجػػؿ :وتتػراوح مدتػػو بػػيف أسػػبوع إلػػى سػػتة أسػػابيع ،ويمكػػف فػػي ظػػؿ ىػػذا
النوع أف يتفرغ المتدرب جزئيػاً أو كميػاً لمتػدريب ،أي أف المتػدرب يكػرس بعػض وقتػو لمتػدريب،
ويعمؿ بالوقت المتبقي أو يكوف جؿ وقتو لمتدريب.
ب .تػػػدريب طويػػػؿ األجػػػؿ  :يمك ػػف النظ ػػر إلي ػػو عم ػػى أن ػػو اس ػػتثمار لممس ػػتقبؿ ية ػػمؿ برنامجػ ػاً ة ػػامبلً
لممعمومات والميارات ال يمكف الوفاء بيا عف طريؽ التدريب قصير األمد ،ويبلحػظ أف مػدة التػدريب قػد
تزيد عف  6ةيور ،أو قد تصؿ إلى سنة أو أكثر مف ذلؾ ،وقد تنتيي بةيادة مينية أو عممية.
 .2التدريب في ضوء احتياجات األفراد أو لعدد المتدربيف:
أ .التدريب الذاتي :ىو ذلؾ النوع مف التدريب الذي يقوـ بو الفرد لتطوير مياراتو ،عمى أف
تت ػوافر لػػو الظػػروؼ التػػي تسػػاعده عمػػى تنميػػة نفسػػو بنفسػػو فػػي عممػػو ،كت ػوافر نظػػاـ الح ػوافز
التةجيعية والظفر برعاية مف غيره عمى صورة معاونة( .العزاوي و جواد)230 :2010 ،
ب .التدريب الفردي :أي تدريب كؿ فرد عمى حػدة ،وقػد يكػوف بغػرض اإلعػداد ،أو بغػرض
تحسيف األداء ،وتستلدـ فيو أسػاليب تدريبيػو متنوعػة ،وتتػوافر فيػو فػرص االسػتفادة لممتػدرب،
وعادة ما تكوف تكاليفو عالية( .ةيلة)394 :2010 ،
ت .التدريب الجماعي :ويقصد بالتدريب الجماعي تدريب أكثر مػف موظػؼ معػاً وفػي غيػر
أوقات العمؿ الرسمية ،وقد يتـ في م اركػز التػدريب فػي المنظمػة – إذا وجػدت – أو فػي مركػز
تدريب لارج المؤسسة ،وعادة ما ُيعفى األفراد لبلؿ فترة التدريب مػف الػدواـ الرسػمي ،ويعمػؿ

ىػػذا النػػوع مػػف التػػدريب عمػػى إفػػادة المتػػدربيف مػػف اللبػرات المتبادلػػة بيػػنيـ نتيجػػة وجػػودىـ فػػي
مكاف واحد أثناء فترة التدريب( .سعدية)26 :2005 ،
 .3التدريب وفقاً لمكاف التدريب:
أ .التدريب في مواقع العمؿ :ومف أةكاؿ ىذا التدريب التدوير الوظيفي في وظائؼ
ملتمفة ،والمةاركة في المجاف والتنمية الذاتية( .ةيلة)394 :2010 ،
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ب .التػػػدريب خػػػارج مواقػػػع العمػػػؿ :يعنػػي أف ينقطػػع الموظػػؼ عػػف العمػػؿ لفت ػرة محػػدودة
ليمتحػؽ أثناءىػػا بػػدورة أو ببرنػاما تػػدريبي فػػي أحػد الم اركػػز التدريبيػػة فػي البمػػد أو فػػي لارجيػػا،
ولكف ليس في مؤسستو التي يعمؿ بيا( .المدىوف)87 :2005 ،
ير الباحث أف التدريب أثنػاء العمػؿ ىػو أفضػؿ أنػواع التػدريب بسػبب أف الموظػؼ يبقػي عمػى
رأس عممػػو ،حيػػث إننػػا نحتػػاج لموظػػؼ غي ػره فػػي حػػاؿ غياب ػو ،روامكانيػػة تطبيػػؽ مػػا تعممػػو مػػف ميػػارات
مباةرة في عممو ،وفي أغمب مؤسسات التعميـ العالي الحكومية أصبف قسـ ملػتص يسػمي قسػـ التعمػيـ
المسػػتمر ىدفػو الػرئيس تنفيػػذ الػػدورات حسػػب الحاجػػة ،وتقػػديـ التػػدريب فػػي دالػػؿ العمػػؿ فػػي المؤسسػػات
التعميميػة لممػوظفيف رواكسػابيـ اللبػرات والميػارات والسػموكيات ،األمػر الػػذي يػنعكس بةػكؿ مباةػر عمػػى
أداء العامميف ،وبالتالي الرفع مف الكفاءة العممية وزيادة الجودة ،ويعود ذلؾ بالنفع عمى الطمبة اللريجيف
المنطمقيف لسوؽ العمؿ.
 :5.4.1.2مراحؿ العممية التدريبية:
الكتّ ػاب ،فمػػنيـ مػػف قسػػميا إلػػى أربعػػة
تةػػمؿ العمميػػة التدريبيػػة عػػدة م ارحػػؿ مػػف وجيػػة نظػػر ُ
مراحؿ ،والبعض األلر حددىا في لمس مراحؿ ،وفيما يمي المراحؿ التي تـ تحديدىا مف قبػؿ الكتّػاب:
(ةاويش 2011 ،و السكارنو)235،252 :2011 ،
المرحمة األولػى :مرحمػة جمػع اَّلحتياجػات التدريبيػة وتحميميػا :ويػتـ مػف لبلليػا تػوفير المعمومػات عػف
النظاـ التدريبي ،وتحديد العوامؿ المؤثرة في النظاـ فيو ،سواء أكانت دالمية تلص المنظمة أـ لارجية،
وعمميػػة جمػػع المعمومػػات ليسػػت غايػػة فػػي حػػد ذاتيػػا روانمػػا ىػػي لطػػوة تمييػػا عمميػػة التحميػػؿ واالسػػتنتاج
بيدؼ استلبلص مؤةرات تكوف ىي أساس تلطيط وتوجيو النظاـ التدريبي( .السكارنو)62 :2011 ،
المرحمػػة الثانيػػة :تحديػػد اَّلحتياجػػات التدريبيػػة :تمثػػؿ الحاجػػات التدريبيػػة فػػي أبسػػط صػػورىا الفػػرؽ بػػيف
اإلمكانيات والقدرات والميارات والمعػارؼ المتػوافرة حاليػاً فػي الفػرد وبػيف تمػؾ التػي يفتػرض توافرىػا فيػو،
وتعػػد ىػػذه المرحمػػة مػػف أىػػـ العناص ػػر فػػي تصػػميـ البرنػػاما التػػدريبي ،ومػػف أج ػػؿ تحديػػد االحتياجػػات
التدريبية بدقة يمكف اتباع اللطوات الثبلث التالية:
أ .تحميؿ المنظمة ،لتحديد أي الدوائر أو األقساـ أو الةعب التي تكوف في مسيس الحاجة إلى التدريب.
ب .تحميؿ العمميات ،لتحديد مضموف التدريب ومحتواه.
ت .تحميؿ الفرد ،لتحديد َم ْف يحتاج إلى التدريب والميارات البلزمة( .عمياف)287 :2010 ،
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شكؿ رقـ ( )6يبيف عالقة التدريب بإدارة األداء

تحدٌد
تحدٌد
وتحلٌل
فجوة
األداء

المستود
المطلوب من
األداء

قٌاس المستود
الفعلً لألداء

تصميم برامج تحسين وتطوير األداء

المصدر (المدىوف)92 :2005 ،
ومف لبلؿ الةكؿ السابؽ نستطيع القوؿ ب ف عبلقة التدريب بإدارة األداء تبدأػ بقيػاس
المستو الفعمي لؤلداء عمى أرض الواقع ،وبعػد ذلػؾ نقػوـ بتحديػد وتحميػؿ فجػوة األداء مقارنػة
ما بيف األداء الفعمي واألداء المطموب ،وبعد ذلؾ نقوـ بتصػميـ نظػاـ بحيػث يعػالا الفجػوة مػا
بيف المقياسيف حتى نصؿ إلى نتيجة إيجابية

.

المرحمػػة الثالثػػة :مرحمػػة تخطػػيط (تصػػميـ) الب ػرامج التدريبيػػة :تمػػر عمميػػة تلطػػيط البرنػػاما
التدريبي بمراحؿ متعددة ،يمكف توضيحيا بإيجاز فيما ي تي( :ةاويش)238 ،235: 2011،
أ .تحديد أىداؼ البرناما :األىداؼ ىي الغايات التي يؤمؿ تحقيقيا مف وراء البرناما التدريبي.
ب .تحديد نوع الميارات التي سػيدرب عمييػا :وىػذه الميػارات يمكػف أف تكػوف ميػارات لغويػة أساسػية
كالقراءة وأصوؿ وقواعد الكتابة ،أو الميارات ذات الطبيعة الفنية البلزمة ألداء عمؿ معيف.
ت .و ضع المنياج التدريبي :ىي الموضوعات أو المواد ومفرداتيا التي ستدرس أو يدرب عمييا المتدربوف.
ث .التيار أسموب التدريب.
ج .التكاليؼ وعدد المتدربيف.
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المرحمة الرابعة :مرحمة تنفيذ البرامج التدريبية:
تتضمف عممية تنفيذ التدريب لطوات عديدة ،نذكر أىميا كالتالي( :أبو النصر)129 :2012 ،
أوَّلً :اختيار المتدربيف :ىـ العنصر المستفيد مف نةاط التدريب ،والذي يجري عميو التدريب.
ثانياً :اختيار المدرب :ىو ةلص يقوـ بميمة نقؿ المعرفة و تعميـ الميارة أو تغيير السموؾ.
ثالث ػاً :إعػػداد المػػادة التدريبيػػة :ىػػي الممػػؼ التػػدريبي أو الحقيبػػة التدريبيػػة والتػػي تةػػمؿ عمػػى
سبيؿ المثاؿ :المحاضرات ،المملصات ،المقاالت ،االستقصاءات ،االلتبارات ،والتماريف.
رابعاً :اختيار األساليب التدريبية المناسبة :تسػتلدـ فػي البػراما التدريبيػة أسػاليب عديػدة مػف
أجؿ تحقيؽ أىداؼ التدريب.
خامسػاً :تحديػػد زمػػاف ومكػػاف التػػدريب :تحديػػد الزمػػاف والمكػػاف المناسػػبيف لمتػػدريب مػػف حيػػث
توقيتات البداية والنياية لمبرناما التدريبي سواء دالؿ المنظمة أو لارجيا.
المرحمة الخامسة :مرحمة تقييـ البرامج التدريبية:
إف أىػػـ المجػػاالت التػػي يمكػػف التػػدلؿ مػػف لبلليػػا لتقػػيـ النةػػاط التػػدريبي فػػي المؤسسػػة ىػػي:
(نوري و كورتؿ:)253 :2011 ،
 .1تقييـ فعالية التدريب :يقيـ التدريب ،ك ي وظيفة أو ميمة إداريػة ،وذلػؾ بتحديػد مػد فاعميتػو
إذ ليست العبرة بوجود تدريب ،أو ىيئة قائمة عمى تنفيذه ،بؿ العبرة في تحقيؽ أىدافو.
 .2تقييـ نواتج األداء التنظيمي :تقاس فاعمية التػدريب بآثارىػا عمػى النتػائا ،وذلػؾ بقيػاس عائػد
التدريب بالنسبة ألىداؼ المؤسسة المباةرة ،إذ يمثؿ ذلؾ االلتبار النيائي لفاعمية التدريب.
 .3تقييـ درجة نجاح التدريب عند التنفيذ :إف مؤةر نجاح التدريب عند التنفيذ يعػد واحػداً
مف أىـ المؤةرات التي قد تكوف أكثر ةمولية وأكثر وضوحاً.
في حيف يضيؼ ( شيخة) يضيؼ عمى تمػؾ المجػاَّلت ،مػا يػرى أنيػا تمثػؿ أغػراض التقػويـ
العامة( :ةيلة)415 ،414 :2010 ،
أ -تحس ػػيف البػ ػراما التدريبي ػػة مس ػػتقببلً ،ومعرف ػػة التع ػػديبلت الواج ػػب إدلالي ػػا لزي ػػادة فعالي ػػة
التدريب ،وذلؾ مف لبلؿ المعمومات التي يقدميا التقويـ عف ردود أفعاؿ المتدربيف.
ب -التعػ ػػرؼ عمػ ػػى مػػػد إةػ ػػباع الب ػ ػراما التدريبيػػػة لبلحتياجػ ػػات التدريبي ػػة القائمػػػة ،ومػ ػػد
مبلءمة المواد والمنيجية واألساليب التدريبية المستلدمة في البراما.
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ت -التعرؼ عمى مد قدرة البراما التدريبية عمى حػؿ مةػكبلت بعينيػا فػي المنظمػة ،وىػؿ
نج ػػف الت ػػدريب ف ػػي زي ػػادة فعاليتي ػػا ،أـ أف األمػ ػواؿ الت ػػي ت ػػـ إنفاقي ػػا عم ػػى الت ػػدريب ينبغ ػػي أف
تستلدـ لتنفيذ أنةطة تسيـ بفعالية أكبر في بموغ أىداؼ المنظمة.
ث -تقديـ تغذية راجعة عف أداء موظؼ التدريب ،وتقديـ تبرير لمتكاليؼ المترتبة عمى ذلؾ.
ي ػػر الباح ػػث أف أى ػػـ مرحم ػػة م ػػف م ارح ػػؿ الت ػػدريب ى ػػي مرحم ػػة تحدي ػػد االحتياج ػػات
التدريبية وبعد ذلؾ التيار المتدربيف ،تمييا مرحمة ال تقؿ أىمية وىي مرحمة المتابعػة والتقيػيـ،
وم ػػف المفت ػػرض قي ػػاس أداء األة ػػلاص ال ػػذيف ت ػػـ ترة ػػيحيـ ف ػػي ميم ػػة معين ػػة وطب ػػؽ عم ػػييـ
الت ػػدريب أيػ ػاً ك ػػاف نوع ػػو ،وبع ػػد ذل ػػؾ ي ػػتـ أيضػ ػاً قي ػػاس األث ػػر البرن ػػاما الت ػػدريبي عم ػػى ىػ ػؤالء
األةػػلاص ،فبعػػد ذلػػؾ نسػػتطيع أف نحكػػـ عمػػى البرنػػاما التطبيقػػي ىػػؿ تػػـ نجاحػو أو فةػػمو أو
نجاحػػة بنسػػب معينػػة؟ ،ولكػػف مػػا ىػػو موجػػود فػػي مؤسسػػاتنا ربمػػا يعتبػػر التػػدريب مجػػرد نزىػػة
لممتدرب وىروباً مف العمؿ دوف أي نتيجة ،وىذا ما سوؼ تكةؼ عف بعضو الدراسة.
 :6.4.1.2التدريب في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة:
ينظر إلى مؤسسات التعميـ العالي في الوقت الحاضر عمى أنيا رمػز التطػور والرقػي
واالزدىػػار ،وتكمػػف أىميػػة الجامعػػات والكميػػات بمػػد ارتباطيػػا بػػالتطور اليائػػؿ والتقػػدـ العممػػي
والتكنول ػػوجي وتلػ ػريا األجي ػػاؿ ،ل ػػذلؾ أص ػػبف ف ػػي مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي دائػ ػرة ملتصػ ػة
بالتػػدريب وىػػو مػػا يسػػمي بقسػػـ التعمػػيـ المسػػتمر وبعػػض الػػدوائر أو األقسػػاـ المتلصصػػة فػػي
مجاؿ الجػودة والنوعيػة ،حيػث أف أىػداؼ التعمػيـ المسػتمر ىػي تنفيػذ الػدورات لمفئػات (الطمبػة،
الموظفيف ،المجتمع المحمػى) وتكػوف ىػذه األقسػاـ تابعػة مباةػرة لػئلدارة العميػا ،ويلصػص ليػا
بنػػد لػػاص بالموازنػػة لتطػػوير العػػامميف ،حيػػث ىنػػاؾ ب ػراما تدريبيػػة دوريػػة تسػػتيدؼ المجتمػػع
المحمػػى وبػراما تسػػتيدؼ الطمبػػة وبػراما تسػػتيدؼ المػػوظفيف سػواء اإلداريػػيف أو األكػػاديمييف،
ويتـ تحديد االحتياجات التدريبية والبراما التي تناسب العامميف في األقساـ ،حيث تـ اكتةاؼ
ذل ػػؾ وس ػػرد المعموم ػػات ،م ػػف ل ػػبلؿ الزي ػػارات والمبلحظ ػػات ومة ػػاىدة اإلعبلن ػػات الترويجي ػػة
لمدورات التدريبية في مؤسسات التعميـ العالي والفئة المستيدفة مف ىذه الدورات.
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 :7.4.1.2المعوقات التي تواجو العممية التدريبية ىي:
إف طػػرح المةػػاكؿ والمعوقػػات ينبغػػي أف يػػتـ باألسػػموب العممػػي والعممػػي القػػائـ عمػػى
التحميػػؿ المنطقػػي لممةػػاكؿ والمعوقػػات ،بعيػػداً عػػف اإلةػػكاليات اللاصػػة التػػي تواجػػو جيػػات
التدريب بةكؿ منفرد ،وأف تركػز الطروحػات عمػى إيجػاد واقتػراح الحمػوؿ والمعالجػات المناسػبة
لكافة األطراؼ وبدائميا ،والبعد عف الذاتيػة فػي الطػرح ،وتقػدير مػد روامكػاف تحقيػؽ المطالػب
وبم ػػا ي ػػتبلءـ م ػػع الظ ػػروؼ المحيط ػػة ،م ػػف أى ػػـ المعوق ػػات أو المة ػػاكؿ الت ػػي تواج ػػو العممي ػػة
التدريبية ىي( :أبو تيمخ)91 :2014 ،
 .1عػػدـ االنسػػجاـ والت ػرابط بػػيف تحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة وبػػيف أىػػداؼ العمميػػة التدريبيػػة
التػػي ترمػػي إلييػػا المنظمػػة مػػف ناحيػػة ،وعػػدـ وجػػود المعػػايير المناسػػبة فػػي تحديػػد االحتياجػػات
التدريبيػػة التػػي يػػتـ استلبلصػػيا بالدرجػػة األولػػى مػػف األىػػداؼ التدريبيػػة ممػػا يػػؤثر عمػػى أليػػة
وتنفيذ وتقييـ البراما التدريبية مف ناحية ألر .
 .2إف عػػدـ االلت ػزاـ بتحديػػد معػػايير لبلحتياجػػات التدريبيػػة قػػد يفضػػي الػػى قيػػاـ المنظمػػة أو
الم اركػػز التدريبيػػة التػػي يعتمػػد عمييػػا فػػي القيػػاـ بالتػػدريب بتنفيػػذ ب ػراما تدريبيػػة ال حاجػػة إلييػػا
أصبل في كؿ أو جػزء مػف محتويػات ىػذه البػراما التدريبيػة ،وىػذا ممػا يزيػد فػي تعميػؽ الفجػوة
بيف محتو البراما التدريبية وأىداؼ العممية التدريبية.
ويضيؼ الباحث مف ما يالحظو مف خالؿ عممو في إحدى مؤسسات التعميـ العالي بعض
المعوقات أو التحديات كما يمي:
 .iقمة الموازنة المالية المرصودة لتطوير الكادر البةري مما يعيؽ تنفيذ بعض الدورات.
 .iiعدـ ثقة المتدرب بالمدرب نظ اًر ألف معظـ المدربيف ليسوا لبراء في موضوع التدريب بؿ
لبراء في التدريب فقط.
 .iiiإجبار المتدرب لحضور دورة تدريبية وربطيا مثبلً في تقييـ األداء.
 .ivعدـ رغبة المتدرب لحضور دورة تدريبية باعتقاده ب ف التدريب مضيعة لموقت.
 .vاالحتياجات التدريبية يتـ تحديدىا بةكؿ عةوائي في غالب البراما المطروحة.
ومػػف لػػبلؿ سػػرد المعمومػػات اللاصػػة بالعمميػػة التدريبيػػة يتبػػيف ب ػ ف التػػدريب ُيعػػد فػػي

ػدر لمحصػوؿ عمػى األمػواؿ ،وفػي ىػذا المبحػث تػـ االثػراء
بعض المجتمعػات أداة لمتنميػة ومص اً
[]51

النظ ػػري ب ػػدءاً م ػػف مفي ػػوـ الت ػػدريب ،وم ػػف ث ػػـ م ػػرو اًر عم ػػى أى ػػداؼ العممي ػػة التدريبي ػػة وأىميتي ػػا
وأنواعيػ ػػا ،ووص ػ ػوالً إلػ ػػى الم ارحػ ػػؿ العمميػ ػػة التدريبيػ ػػة ،وقػ ػػد تبػ ػ ّػيف أف العممي ػػة التدريبيػ ػػة عمميػ ػػة
ملططة ومنظمة وةاممة وىادفة تقوـ بيا مؤسسات وىيئات وةػركات ،بحيػث أصػبف فػي كػؿ

مؤسسػػة أو ىيئػػة وحػػدة لاصػػة أو قسػػـ أو إدارة لاصػػة بالعمميػػة التدريبيػػة سػواء لممػػوظفيف أو
طمػؽ عميػو قسػـ التعمػيـ المسػتمر
لممجتمع المحمي في أغمب مؤسسات التعميـ العالي وىػو مػا ُي ْ
أو وحػػدة إدارة الم ػوارد البة ػرية ،تقػػوـ ىػػذه اإلدارة بتحديػػد وتحميػػؿ االحتياجػػات التدريبيػػة والتػػي
تكفػػؿ تنفيػػذ العديػػد مػػف الػػدورات التدريبيػػة والب ػراما وتكػػوف مسػػتمرة  ،وتػػـ الحػػديث أيض ػاً عػػف
التدريب في مؤسسات التعميـ العالي وأىـ المعوقات التي تواجو عممية التػدريب .ونلمػص إلػى
أف عممية التدريب وفاعميػة أي برنػاما تػدريبي وتقييمػو مػرتبط بتحديػد االحتياجػات التدريبيػة
حيػػث يػػتـ التيػػار أي نػػوع مػػف أن ػواع التػػدريب والفئػػة المسػػتيدفة مػػف التػػدريب ،وتقريػػر مسػػتو
األداء ،وقيػػاس مػػا تػػـ تحقيقػػو مػف أىػػداؼ موضػػوعة لمتػػدريب مػػف لػػبلؿ تنفيػػذ دورات تدريبيػػة،
ومعرفة الكفايات واللبرات والميارات المطموبة لمفرد.
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 .5انمٍبدح
تىطئخ:
 :1.5.1.2يفهىو انمٍبدح
 :2.5.1.2اإلدارح وانمٍبدح
 :3.5.1.2يصبدر لىح انمٍبدح
 :4.5.1.2نظرٌبد انمٍبدح
 :5......ػىايم اختٍبر اننًىرج انمٍبدي
 :6......أهًٍخ انمٍبدح
 :7......والغ انمٍبدح اإلدارٌخ يف يؤصضبد انتؼهٍى انؼبيل
 :8......أهًٍخ انمٍبدح يف يؤصضبد انتؼهٍى انؼبيل

[]52

توطئة:
الكتّػاب منػػذ
ُيعتبػػر موضػػوع القيػػادة مػػف الموضػػوعات التػػي حظيػػت باىتمػػاـ البػػاحثيف و ُ

وقػت طويػػؿ حتػػي عصػرنا ىػػذا ،وزاد االىتمػػاـ بيػا فػػي الوقػػت الحػالي نظػ اًر لحاجػػة المؤسسػػات
لقيػػادة فاعمػػة رةػػيدة تتعامػػؿ مػػع كافػػة المتغي ػرات التػػي قػػد تط ػرأ ،فالقيػػادة ليػػا دور أساسػػي فػػي
ػاء عم ػػى رغب ػػة القائ ػػد،
التػ ػ ثير عم ػػى األلػ ػريف وجعمي ػػـ يتقبم ػػوف كاف ػػة التغيػ ػرات والتوجيي ػػات بن ػ ً
وييدؼ ىذا المطمب لتحديد الصفات القيادية التي تتمتع بيػا النلػب القياديػة والتػي مػف ةػ نيا
أف تؤثر عمى مستو األداء ،لذلؾ سوؼ نحاوؿ في ىذا الفصػؿ أف نصػؿ إلػى مفيػوـ القيػادة
ونفرؽ بيف القيادة واإلدارة ونتعرؼ عمى مصادر قوة القيادة ،ونتطرؽ إلى أىػـ نظريػات القيػادة
وأنماطيا وأىميتيا بالنسبة لممؤسسة ،وكذلؾ سوؼ نتعرؼ عمػى الواقػع الػذي تعيةػو مؤسسػات
التعميـ العالي.
ي ػػر (عمي ػػاف )169 -168 :2010 ،أف القائ ػػد يول ػػد وال يص ػػنع ،فم ػػيس ك ػػؿ م ػػدير
قائػداً ،روانمػا يمكػف أف يكػوف القائػد مػدي اًر ،ويفتػرض الػبعض أف ىنػاؾ ارتباطػاً وثيقػاً بػيف القػػادة
واألداء الفعاؿ عمى أساس أف القائد الفعاؿ ىو الفرد الذي تتوافر فيو:
 صفات ذاتية قيادية (موىوبة).
 لبرة وظيفية عامة ،ولبرة وظيفية تلصصية في العمؿ اإلةرافي والقيادة (زاد).
 تكويف ةلصي بسمات مميزة (ممكات لاصة).
 مؤىبلت تعميمية (سبلح).
 طرؽ وأساليب ومدالؿ في إدارة العمؿ والناس (أدوات).
 قدرات ورغبة تحقؽ لو األداء المتميز (فعالية).
 :1.5.1.2تعريؼ القيادة:
تعددت التعريفات اللاصة بمفيوـ القيادة ،وينػتيا الكتّػاب منػاىا ملتمفػة فػي تعريػؼ
القيػػادة ،ومػػنيـ مػػف التمػػؼ مػػع األلػػر بسػػبب الػػتبلؼ الزوايػػا والمػػدارس التػػي ينظػػروف لمقيػػادة
منيا ،فيما يمي نذكر منيا:
ويعرؼ (جاد الرب )3 :2112 ،القيادة ب نيا :ىي العممية التي مف ة نيا أف تجعؿ
التابعيف أو المرؤوسيف يسمكوف األنماط المرغوب فييا.
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ويعرؼ (بيتر دراكر) القيادة :إنيا ليست عممية صنع جدوؿ األعماؿ ،والت ثير

باألفراد مثؿ رجاؿ البيع ،روانما ىي االرتقاء برؤية الفرد إلى مستويات أعمى ورفع أداء الفرد

إلى معايير أعمى ،وبناء ةلصية الفرد إلى ما بعد حدودىا االعتيادية( .نجـ)22 :2011 ،

ويعرؼ (العجمي )30 :2012 ،القيادة :ب نيا فف معاممة الطبيعة البةرية أو فف

الت ثير في السموؾ البةر لتوجيو جماعة مف الناس نحو ىدؼ معيف بطريقو تضمف طاعتيـ
وثقتيـ واحتراميـ وتعاونيـ.

ويعرفيا الباحث :ب نيا فف معاممة اآللريف بالطريقة التي تكفؿ االىتماـ مف القائد

لمةلص المسؤوؿ عنو وتوجييو نحو سموؾ معيف ،بحيث يكفؿ أف يتـ انتياج نفس النمط

القيادي الذي يتمتع بو القائد.

يعرؼ (عبد الرازؽ )38 :2012 ،القيادة اإلدارية :ىو القدرة العممية والفنية التلاذ

الق اررات البلزمة لتنفيذ األعماؿ بواسطة اآللريف لتحقيؽ أىداؼ المنظمة عمى أحسف وجو

وفي أقصر وقت وب قؿ التكاليؼ.

وير الباحث أف القيادة ىي فف الت ثير في اآللريف ،في حيف أف القيادة اإلدارية ىي

مد القدرات العممية والميارات التي يستلدميا ةلص ،ويجب أف يكوف ممماً بكافػة األنظمػة

والقوانيف والتعميمات ،وىي أعػـ وأةػمؿ مػف مفيػوـ القيػادة ،حيػث تةػمؿ مفيػوميف وكػؿ مفيػوـ
يعبر عف مد مقدرة الت ثير في اآللريف بطرؽ ملتمفة.

ويعرفيػػا الباحػػث ف ػػي ضػػوء مػػا س ػػبؽ مػػف تعريف ػػات :ب نيػػا عمميػػة تػ ػ ثير القائػػد عم ػػى

مرؤوسيو مف لبلؿ فف توجيو اآللريف بطريقة لطيفة ومؤدبة نحو تحقيؽ األىداؼ المطموبة.

وميم ػػا يكػػػف م ػػف أمػ ػػر ى ػػذه التعريفػ ػػات وتعػػػددىا إال أن ػػو يوجػ ػػد اتف ػػاؽ بػ ػػيف الكت ػ ػاّب

والباحثيف أف موضوع القيادة يةمؿ عمى العناصر التالية:

 .1أف جميع التعريفات ركزت عمى أف القيادة ىي القدرة عمى الت ثير في اآللريف.
 .2أف جميع التعريفات ركزت عمى أف القيادة البد مف وجود قائد وتابعيف.

 .3أف كؿ قائد يلتمؼ عف اآللر ،مف حيث اآللية التي سوؼ يؤثر عمى اآللريف بيا.
 .4ىدؼ القيادة ىو تحقيؽ األىداؼ المحددة لممؤسسة.

 .5القيػػادة عمػػـ وفػػف ،عمػػـ مػػف حيػػث اسػػتلداـ بعػػض األدوات والميػػارات واألسػػاليب ،ومػػف
حيث الفف تعتمد عمى السمات الةلصية لمقائد.
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 :2.5.1.2اإلدارة والقيادة:
لق ػ ػ ػ ػػد ت ازي ػ ػ ػ ػػد النق ػ ػ ػ ػػاش ح ػ ػ ػ ػػوؿ الف ػ ػ ػ ػػرؽ ب ػ ػ ػ ػػيف اإلدارة والقي ػ ػ ػ ػػادة ،وف ػ ػ ػ ػػي ى ػ ػ ػ ػػذا الس ػ ػ ػ ػػياؽ يؤك ػ ػ ػ ػػد
(نجػػـ )34 :2011 ،أف المػػديريف يحػػب أف يكون ػوا مػػف الناحيػػة المثاليػػة قػػادة ،إال إف القػػادة ال يفتػػرض
فييـ بالضرورة امتبلؾ القدرات أو الميارات الضرورية لممديريف الفعاليف .وال بد مف أجؿ ذلػؾ لمتوضػيف
والت كيػػد عمػػى أف لكػػؿ مػػف القيػػادة واإلدارة ميػػارات وق ػدرات تميػػز ك ػبلً منيمػػا ،فالقيػػادة ىػػي القػػدرة عمػػى
التػ ثير عمػػى العػػامميف مػػف لػػبلؿ القػػوة والةلصػػية واللبػرة الذاتيػػة ،فػػي حػػيف أف اإلدارة ىػػي القػػدرة عمػػى
توجيو األفراد وتحفيزىـ باالعتماد عمى الصبلحيات الرسمية المرتبطة بالمركز اإلداري.
ير الباحث أف تكامؿ المفيوميف اإلدارة والقيادة أمر ُسمّـ بو ،إال أف القيادة ت لػذ ةػكبلً حػديثاً

مف أةكاؿ اإلدارة ،حيػث تظيػر فػي القيػادة قػوة وفػف التػ ثير فػي اآللػريف بحيػث يجعميػـ ينتيجػوف نفػس
منيجػػو ،وىػػذا مػػا يطمػػؽ عميػػو القيػػادة التحويميػػة ،وحفػػزىـ نحػػو تحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة واإلدارة تيػػتـ
بالتلطيط والتنظيـ والتوجيو والرقابة ،بحيث يتـ استغبلؿ المػوارد والصػبلحيات الممنوحػة حسػب القػانوف
مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ ب قؿ جيد ووقت وتكمفة.
في حيف يري (جاد الرب )10 -9 :2012 ،في القيادة واإلدارة :أف اإلدارة ليا داللة أكثر مف
حيث التركيز عمى الجوانب المنطقيػة والعقميػة ،وكعمميػة معنيػة بعقػوؿ النػاس أكثػر مػف قمػوبيـ ،فػاإلدارة
تركػػز عمػػى :الكف ػػاءة ،والتلطػػيط ،والعمػػؿ المكتبػػي ،اإلج ػراءات ،القواعػػد والق ػوانيف ،الرقابػػة ،التماسػػؾ.
والقيادة تكوف معنية أكثر بما يمي :ألذ الملاطر في الحسباف ،الديناميكية ،اللمؽ واالبداع ،التغيير.
يػػر الباحػػث أف (جػػاد الػػرب) ف ػرؽ بػػيف اإلدارة والقيػػادة بحيػػث يؤكػػد أف اإلدارة وظيفػػة لمعمػػؿ

المؤسسػػاتي الحكػػومي أكثػػر مػػف عمػػؿ الةػػركات والمؤسسػػات الربحيػػة روامكانيػػة ملاطبػػة النػػاس بعقػػوليـ
أكثػػر مػػف قمػػوبيـ ،فػػي حػػيف تُعنػػى القيػػادة بالتوقعػػات المسػػتقبمية ،ويػػر الباحػػث أنػػو اتجػػاه إيجػػابي فػػي
وصؼ اإلدارة والقيادة.
 :3.5.1.2مصادر قوة القيادة:
تعني قوة القائد وقدرتو االستثنائية والفريدة عمى إحداث تػ ثير فػي سػموؾ المرؤوسػيف أو األفػراد
التابعيف لو ،وذلؾ لتحقيؽ جممة مف األىداؼ المةتركة والمرغوبة لمجماعة أو اإلدارة التي ينتموف إلييا.
وتةػير العديػػد مػف الد ارسػػات واألبحػػاث إلػى أف أنمػػاط قػوة القائػد وتػ ثيره تةػتمؿ عمػػى مػا يمػػي( :العػػبلؽ،
)17 :2010
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 .1القوة الشرعية والقانونية:
وىػػذه الق ػػوة تن ػػتا ع ػػف مرك ػػز القائ ػػد ف ػػي الييك ػػؿ التنظيم ػػي أو ف ػػي اإلدارة كػ ػ ف تض ػػع
مسمى وظيفتو عمى باب المكتب مثؿ (المدير العاـ -المدير -المةرؼ)
 .2قوة التحكـ في نظاـ التحفيز:
وىذه القدرة تعتمد عمى قدرة القائد عمى رقابػة روادارة ومكافػ ة اآللػريف مثػؿ (الرواتػب-
الترقيات -الجوائز).
 .3قوة اإلجبار:
القدرة عمى إيقاع العقوبة أو منف المكاف ة كوسيمة لمت ثير عمى اآللريف( .درة وجودة)216 :2012 ،
 .4قوة التخصص:
إف اللبرة المتراكمة في مجاؿ التلصص أو المعرفة التي يمتمكيا الفرد ويكوف متمي اًز
فيي ػػا ع ػػف غيػ ػره أو أق ارن ػػو ،تعطي ػػو ق ػػوة تمكن ػػو م ػػف القي ػػادة ،فالمين ػػدس الكيمي ػػاوي العري ػػؽ ف ػػي
تلصص ػػو ،واللبي ػػر ف ػػي مج ػػاؿ عمم ػػو ،يتمت ػػع بق ػػوة التلص ػػص ف ػػي التػ ػ ثير عم ػػى الميندس ػػيف
اآللريف ممف ال يتمتعػوف بيػذه القػوة الفريػدة المت نيػة مػف التلصػص الػدقيؽ والمعرفػة الواسػعة
والمتعمقة في مجاؿ اليندسة الكيمياوية( .عمياف)172 :2010 ،
 .5قوة اإلعجاب واَّلقتداء:
وىػػي القػػوة المسػػتندة إلػػى جاذبيػػة القائػػد رواعجػػاب المرؤوسػػيف بػػو وتقػػديرىـ لػػو لمػػا يتمتػػع بػػو مػػف
لصائص وسمات ةلصية تثير لدييـ اإلعجاب واالقتداء بو( .الفريجات و الموزي)239 :2009 ،
ويؤكػػد الباحػػث أف مصػػادر قػػوة القيػػادة إذا ت ػوافرت فييػا جميػػع القػػو المػػذكورة أعػػبله،
فإف باستطاعة القائد الت ثير في اآللريف والت ثير في سموكيـ بحيػث يجعميػـ ينتيجػوف منيجػو
ومحاولة تقمص دوره القيادي والريادي.
 :4.5.1.2نظريات القيادة:
لقد ساىـ التطور العممي في تطػور نظريػات واسػتحداث نظريػات القيػادة التػي حاولػت
أف تكةػػؼ اتجاىػػات القائػػد ولصائصػػو ،لقػػد بػػدأ العديػػد مػػف إسػػيامات المفك ػريف والكتّػاب فػػي
نظريػػات القيػػادة مػػع بدايػػة ظيػػور الفكػػر اإلداري ،ونتيجػػة جيػػود عممػػاء وبػػاحثيف ومفكػريف فػػي
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اإلدارة وعمماء ألػريف فػي تطػور فػي العمػـ والفكػر ،ويوجػد الكثيػر مػف النظريػات لكػف ال يتسػع
المقاـ لذكرىا في ىذه الدراسة.
 :5.5.1.2عوامؿ اختيار النموذج القيادي:
إف التيػ ػ ػ ػ ػػار (عميػ ػ ػ ػ ػػاف )177 :2010 ،النمػ ػ ػ ػ ػػوذج القيػ ػ ػ ػ ػػادي مػ ػ ػ ػ ػػف بػ ػ ػ ػ ػػيف األنمػ ػ ػ ػ ػػاط
القيادية تؤثر بو عوامؿ متعددة نذكر منيا:
 .1عوامػػؿ تلػػص القائػػد :مػػف قػػيـ يػػؤمف بيػػا ذلػػؾ القائػػد فػػي إدارتػػو لمرؤوسػػيو ،ومػػد إيمانػػو
بكفاءتيـ ،وتصوره لدرجة تحمميـ المسؤولية.
 .2عوامػ ػػؿ تلػ ػػص المرؤوسػ ػػيف :كاسػ ػػتعداد المرؤوسػ ػػيف لتحمػ ػػؿ المسػ ػػؤولية ،وقػ ػػدراتيـ عمػ ػػى
التصرؼ في المواقؼ الملتمفة ،وثقتيـ بقدراتيـ ،واتجاىاتيـ.
 .3العوامؿ التي تتعمؽ بالموقؼ :يؤثر الموقؼ عمػى نػوع األسػموب المتبػع فػي القيػادة ،إذ ال
تةجع المواقؼ الصعبة التي يتعرض ليا القادة عمى مةاركة المرؤوسيف في مواجيتيا ،إذ إف
بعػػض المواقػػؼ قػػد تفػػرض بعػػض القيػػود عمػػى التيػػار األسػػموب القيػػادي المناسػػب( .الفريجػػات
والموزي)254 :2009 ،
 .4الض ػػغوط الزمني ػػة :إف الحاج ػػة الممح ػػة لس ػػرعة اتل ػػاذ القػ ػرار احيانػ ػاً تمي ػػؿ ب ػػالرئيس إل ػػى
االنفراد بإصدار القرار دوف الرجوع لمةاركة الجماعة( .عمياف)177 :2010 ،
 .5العوامػػؿ التػػي تتعمػػؽ بالبيئػػة :تحػػيط بالمنظمػػة عوامػػؿ ومتغي ػرات بيئيػػة ملتمفػػة ومتنوعػػة
الت ثير ،ال يستطيع القائد تجاىميا ،ألنيا تفرض القيود عمى سػموكو ،ومػف أىػـ ىػذه المتغيػرات
القػ ػػيـ والعػ ػػادات والتقاليػ ػػد السػ ػػائدة فػ ػػي المجتمػ ػػع ،وكػ ػػذلؾ األوضػ ػػاع االقتصػ ػػادية والسياسػ ػػية،
والمنظم ػػات المنافس ػػة ،وظ ػػاىرة العولم ػػة والتط ػػورات والتغيػ ػ ارت البيئي ػػة المتس ػػارعة( .الفريج ػػات
والموزي)254 :2009 ،
فػ ػ ػ ػ ػػي حػ ػ ػ ػ ػػيف يػ ػ ػ ػ ػػر الباحػ ػ ػ ػ ػػث أف العوامػ ػ ػ ػ ػػؿ التػ ػ ػ ػ ػػي تتعمػ ػ ػ ػ ػػؽ بالتيػ ػ ػ ػ ػػار النمػ ػ ػ ػ ػػوذج أو
النمط القيادي ىي عوامؿ منطقية ،ويحتمؿ تدالؿ بعض العوامؿ في آف واحػد ،فحينيػا القائػد
ىػػو الػػذي يقػػرر اسػػتلداـ الػػنمط القيػػادي المناسػػب حسػػب الظػػروؼ والمتغيػرات والموقػػؼ الػػذي
يحيط بالقائد.
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 :6.5.1.2أىمية القيادة:
إف القيادة ال بد منيا لحياة المجتمع البةري ،حتي تترتب حياتيـ ويقػاـ العػدؿ ويحػاؿ
ِ
ضػ ػػيُ ْـ بِػ ػ َػب ْع ٍ
ض لَفَ َسػ ػ َػد ِت
ػاس َب ْع َ
دوف أف ي كػ ػػؿ القػ ػػوي الضػ ػػعيؼ ،قػ ػػاؿ تعػ ػػالى َ ولَػ ػ ْػوَال َد ْفػ ػػعُ اَّلل النػ ػ َ

ض(قػ ػرآف كػ ػريـ ،س ػػورة البقػ ػرة ،اآلي ػػة )251 :فالقي ػػادة بالغ ػػة األىمي ػػة وتم ػػؾ األىمي ػػة ذات
ْاأل َْر ُ
اللياؿ الواسع والطاقة واالبتكار التي تستطيع أف تتلذ القػ اررات الجزئيػة والةػجاعة وفػي نفػس
الوقت الممتزمة بالنظـ ،ف ىمية القيادة تكمف في( :العجمي)66 :2008 ،
أ -إنيا حمقة الوصؿ بيف العامميف وبيف لطط المؤسسة وتصوراتيا المستقبمية.
ب -إنيا البوتقة التي تنصير بدالميا طاقة المفاىيـ والسياسات واالستراتيجيات.
ت -إنيا قيادة المؤسسة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسومة.
ث -تدعيـ القو اإليجابية في المؤسسة وتقميص الجوانب السمبية قدر اإلمكاف( .العبلؽ)53 :2010 ،
ج -السيطرة عمى مةكبلت العمؿ وحميا ،وحسـ اللبلفات والترجيف بيف اآلراء.
ح -تنميػػة وتػػدريب ورعايػػة األفػراد باعتبػػارىـ أىػػـ مػػورد لممنظمػػة ،كمػػا أف األفػراد يتلػػذوف مػػف
القائد قدوة ليـ.
خ -تسييؿ لممنظمة تحقيؽ األىداؼ المرسومة.
 :7.5.1.2أىمية القيادة في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة:
تنبػ ػ ػػع أىميػ ػ ػػة القيػ ػ ػػادة الرةػ ػ ػػيدة فػ ػ ػػي مؤسسػ ػ ػػات التعمػ ػ ػػيـ العػ ػ ػػالي لكونيػ ػ ػػا مؤسسػ ػ ػػات
تتطور وتتنامى عمى مدار الزمف ،فوجود قيادة رةيدة قد تؤدي إلى تطوير وتحسيف مف كفاءة

تم ػػؾ المؤسس ػػات وجعمي ػػا ف ػػي مي ػػداف المنافس ػػة ب ػػيف المؤسس ػػات الة ػػبيية ،وأيضػ ػاً ال ب ػػد م ػػف
االعتناء واالىتماـ بالمورد البةري الذي ىو رأس ماؿ أي مؤسسة حكوميػة ،تحقيػؽ أي ىػدؼ
يػػتـ مػػف لػػبلؿ العنصػػر البةػػري إذا تػػـ االعتنػػاء واالىتمػػاـ بيػػـ ،وكػػذلؾ االىتمػػاـ بالسياسػػات
العام ػػة واللاص ػػة وأيضػ ػاً االس ػػتراتيجيات واللط ػػط المس ػػتقبمية الت ػػي تس ػػير عميي ػػا المؤسس ػػات
التعميمية.
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 :8.5.1.2واقع القيادة اإلدارية في مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة:
مػػف لػػبلؿ اطػػبلع الباحػػث ومنصػػبة الػػوظيفي سػػابقاً ك ػرئيس قسػػـ ةػػؤوف الم ػوظفيف
ويعمػػؿ فػػي إحػػد مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي الحكوميػػة بمحافظػػات غ ػزة عمػػى مػػدار  6سػػنوات
سابقة ،وتغيير عدد مف رؤساء وعمداء المؤسسات نجد أف ىناؾ التبلفاً بػيف رئػيس أو عميػد
ورئيس أو عميد آلر ،ألف كؿ ةلصية ليا فكرىا وسياستيا تلتمؼ عػف األلػر وىػذا مػا تػـ
مبلحظتػػو فػػي كافػػة مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي س ػواء فػػي المؤسسػػة التػػي أعمػػؿ بيػػا أو بجامعػػة
األقصى مف لػبلؿ مكالمػة تمفونيػة مػع رئػيس قسػـ ةػؤوف المػوظفيف فػي الجامعػة ومػع مكتػب
الةػػؤوف اإلداريػػة وكػػذلؾ مػػع كميػػة فمسػػطيف التقنيػػة مػػف لػػبلؿ مكالمػػة تمفونيػػة أيضػاً مػػع رئػػيس
قسـ ةؤوف الموظفيف ورئيس قسـ الديواف بالكمية تـ إقرار ذلػؾ بػ ف كػؿ ةلصػية تلتمػؼ عػف
األلر  ،ومف المعروؼ ب ف القيادة اإلدارية يتـ تغييرىا بيف الحيف واآللر في كافة مؤسسات
التعميـ العالي.
حي ػػث أف القي ػػادة اإلداري ػػة تتج ػػو نح ػػو القي ػػادة التة ػػاركية أو الديموقراطي ػػة ف ػػي اتل ػػاذ
القػ اررات ووضػػع األىػػداؼ ورسػػـ السياسػػات واإلسػػتراتيجيات ،وال ينعػػزؿ رئػػيس الػػدائرة بإصػػدار
ق اررات واستراتيجيات يتبناىا بمفرده إال بعد مةاورة أصحاب القػرار بػذلؾ لػذلؾ ينطبػؽ عمػييـ
النمط الديموقراطي إلى حد ما.
ومف لبلؿ سرد المعمومات السابقة يتبيف أف القيادة ليا أىميػة كبيػرة وال تسػتطيع أي
مؤسس ػػة أو منظم ػػة تحقي ػػؽ أي م ػػف االى ػػداؼ إال أف تك ػػوف ىن ػػاؾ قي ػػادة إداري ػػة رة ػػيدة متزن ػػة
وت ػػابعوف متزنػ ػوف ،بحي ػػث يعمم ػػوف بعض ػػيـ م ػػع بع ػػض لمل ػػروج بتحقي ػػؽ األى ػػداؼ ف ػػي الفتػ ػرة
المحػػددة ،و تػػـ التعػػرؼ عمػػى مفيػػوـ القيػػادة والقيػػادة واإلداريػػة وتػػـ التفريػػؽ بػػيف القيػػادة واإلدارة
ومصادر قوة القيادة ،وتـ الحديث عف أىـ النظريات القيادية وأنماطيا وأىميتيػا ،وواقػع القيػادة
اإلداريػػة فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،حيػػث توصػػؿ الباحػػث ب ػ ف الواقػػع الموجػػود مػػف أنمػػاط
قيادية في تمؾ المؤسسات تتجو نحو الديموقراطية والتةاركية.
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ادلجسث انثبنً :ادلطهت األول أداء انؼبيني
تىطئخ:
 :1.2.2األداء انىظٍفً
 :1.1.2.2يفهىو األداء انىظٍفً
 :2......حتذٌذ ثؼض ادلفبهٍى ادلرتجطخ ثبألداء انىظٍفً
 :3......لٍبس أداء انؼبيهني
 :4......أهًٍخ األداء انىظٍفً
 :5......ػنبصر األداء انىظٍفً
 :6......حمذداد األداء انىظٍفً
 :7......حتضني األداء انىظٍفً
 :2.2.2تمٍٍى األداء
 :1.2.2.2يفهىو تمٍٍى األداء انىظٍفً
 :2......أهًٍخ تمٍٍى األداء انىظٍفً
 :3......أهذاف تمٍٍى األداء انىظٍفً
 :4......نظى تمٍٍى األداء انىظٍفً
 :5......طرق تمٍٍى األداء انىظٍفً
 :6......يشكالد ػًهٍخ تمٍٍى أداء انؼبيهني
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 :1.2.2األداء الوظيفي
توطئة:
ت ػرتبط فاعميػػة أي منظمػػة بكفػػاءة العنصػػر البةػػري وقدرتػػو عمػػى العمػػؿ ورغبتػػو فيػػو
باعتب ػػاره العنص ػػر الم ػػؤثر والفع ػػاؿ ف ػػي اس ػػتلداـ المػ ػوارد المتاح ػػة وتعتم ػػد اإلدارة ف ػػي تعظ ػػيـ
النتائا ،سػيتـ التطػرؽ لػبلؿ ىػذا المطمػب إلػى مفيػوـ األداء وقياسػو وأىميتػو وتحديػد عناصػر
األداء الػػوظيفي وكػػذلؾ المحػػددات وطريقػػة تحسػػينو ،بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى واقػػع المسػػتو العػػاـ
ألداء العامميف في مؤسسات التعميـ العالي ،وترةيد استلداـ الموارد المادية والبةرية المتاحة،
وقد يصعب ترةيد استلداـ العنصر البةري ،لدرجة تزيد مف صعوبة قدرة اإلدارة عمػى ترةػيد
اسػػتلداـ ىػػذا العنصػػر ،وىػػو األمػػر الػػذي جعػػؿ المةػػكمة الرئيسػػية التػػي تواجػػو اإلدارة فػػي أي
منظمة ىي التعرؼ عمػى المتغيػرات المحػددة ليػذا العنصػر ،والتػي تػنعكس عمػى سػموؾ ىػؤالء
األفراد الذيف يمثموف قدرة العمؿ في المنظمة.
نظ ػ اًر ألىميػػة األداء الػػوظيفي فػػي المؤسسػػات باعتبػػاره المعيػػار الػػذي يحػػدد مػػد تحقيػػؽ
أىدافيا ،سنتعرؼ عمى مفيومػو وعمػى أىػـ مؤةػراتو الدالػة عميػو ،والبحػث فػي أىػـ المفػاىيـ المتعمقػة
ب ػػو والمرتبط ػػة أو حت ػػى المة ػػابية ،والتط ػػرؽ لمحددات ػػو الت ػػي م ػػف لبللي ػػا يمك ػػف إثب ػػات أف األداء
الػػوظيفي جيػػد أو متوسػػط أو متػ ٍ
ػدف ،أو أنػػو غيػػر فعػػاؿ ،ومعرفػػة أىػػـ أسػػاليب قياسػػو فػػي المنظمػػات
والمؤسسات ،وكما ىو معموـ فإف رواد الفكر اإلداري قدموا نظريات متعددة ساىموا مف لبلليػا فػي
تحديد أىـ معايير نجاح المؤسسات في تحقيؽ أىدافيا (.رحموف)64 :2014 ،
 :1.1.2.2مفيوـ األداء الوظيفي:
لقد تعددت التعريفات التي تناولت األداء الوظيفي سنركز ىنا عمى أىميا:
فم ػػنيـ م ػػف ع ػػرؼ األداء ب ن ػػو :ى ػػو التفاع ػػؿ ب ػػيف الس ػػموؾ واإلنج ػػاز ،أو أن ػػو مجم ػػوع
السػػموؾ والنتػػائا التػػي تحققػػت مع ػاً ،مػػع الميػػؿ إلػػى إب ػراز اإلنجػػاز أو النتػػائا ،وذلػػؾ لصػػعوبة
الفصؿ بيف السموؾ مف ناحية ،واإلنجاز والنتائا مف ناحية ألر ( .نعيـ)40 :2012 ،
ومػػف لػػبلؿ التعريػػؼ يبلحػػظ الباحػػث ب نػػو ربػػط األداء باإلنجػػاز والنتػػائا مع ػاً ،ويتفػػؽ
الباحث مع التعريؼ السابؽ.
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ومنيـ مف عرؼ األداء الوظيفي ب نو :األداء الوظيفي يةير إلى درجة تطبيػؽ رواتمػاـ
الميػػاـ المكونػػة لوظيفػػة الفػػرد ،وىػػو يعكػػس الكيفيػػة الت ػي يحقػػؽ أو يةػػبع بيػػا الفػػرد متطمبات ػو
الوظيفية ،وغالباً ما يحدث لبس وتدالؿ بيف األداء والجيد فالجيد يةير إلى الطاقة المبذولة،
أما األداء فيقاس عمى أساس النتائا التي حققيا الفرد( .حسف)215 :2000 ،
مف المبلحظ أنو مف لبلؿ التعريؼ السػابؽ أف األداء الػوظيفي يمثػؿ األداة التػي مػف
لبلليا يستطيع الفرد إةباع المياـ التي توكؿ إليو.
ومنيـ مف عرؼ األداء الوظيفي ب نو :الملرجات واألىداؼ التي تسعى المنظمة إلى
ػدؿ عمػى أنػو يعكػس كػبلً مػف األىػداؼ والوسػائؿ
تحقيقيػا لػبلؿ فتػرة محػددة ،وىػذا المفيػوـ ي ّ

البلزمػة لتحقيقيػا ،ويػربط بػيف أوجػو األنةػطة باألىػداؼ التػي تسػعى المنظمػة إلػى تحقيقيػا
(الصرايرة)608 :2011 ،
ويعرف ػػو عربي ػػات ب ن ػػو :ى ػػو العم ػػؿ ال ػػذي يؤدي ػػو المرؤوسػ ػوف ،بم ػػا يس ػػيـ ف ػػي تحقي ػػؽ
األىػػداؼ مػػف لػػبلؿ تفيمػػو لػػدوره رواتقانػػو لػػو ،واتباعػػو لمتعميمػػات التػػي تصػػؿ إليػػو مػػف اإلدارة،
وسموكو مع زمبلئو ورؤسائو ،وتطوره الميني( .عربيات)709 :2012 ،
ويعرفو الباحث في ضػوء التعريفػات السػابقة :ب نػو مػد كفػاءة الفػرد الفنيػة ،والعمميػة،
لمقياـ بالواجبات وانجاز ما يوكؿ إليو مف ميػاـ فػي الوقػت المحػدد لمقيػاـ بيػذه الميمػة لتحقيػؽ
أىداؼ المؤسسة التي يعمؿ بيا في مؤسسات التعميـ العالي.
ويتضف مما سبؽ تعدد التعريفات اللاصة باألداء الوظيفي وأغمب التعريفات تتمحور
حػػوؿ كميػػة الجيػػد والطاقػػة المبذولػػة مػػف العػػامميف بمػػا ُي ْو َكػؿ إلػػييـ مػػف ميػػاـ ،ولبلصػػة القػػوؿ
ينطوي األداء الوظيفي عمى :
 .1مجموع السموؾ والنتائا التي تحققت معاً.
 .2كفاءة الفرد الفنية ،والعممية ،لمقياـ بالواجبات روانجاز ما يوكؿ إليو مف مياـ في الوقت المحدد.
 .3تحقيؽ األىداؼ مف لبلؿ تفيمو لدوره رواتقانو لو.
 .4تحويؿ المدلبلت إلى ملرجات ذات جودة تتفؽ مع ميارات وقدرات ولبرات العامميف.
 .5الجيد يةير إلى الطاقة المبذولة ،أما األداء فيقاس عمى أساس النتائا التي حققيا الفرد.
 .6كمية الملرجات.
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 :2.1.2.2ويمكف عرض بعض المفاىيـ المرتبطة باألداء الوظيفي كما يأتي:

 .1الكفاءة:
ىي مد تحقيؽ األىداؼ وبالتالي فيي تقاس بالعبلقة بيف النتائا المحققة واألىداؼ
المرسومة (مزىودة)87 :2001،
ويعرفيا الباحث :ىي نسبة ما يتـ إنجازه بالسرعة الممكنة وب قؿ التكاليؼ.
 .2اإلنتاجية:
تعبر اإلنتاجية عف المقدرة عمى لمؽ الناتا (القيمػة المضػافة) باسػتلداـ عوامػؿ إنتػاج
محددة لبلؿ فترة زمنية معينة ،وىي عبلقة نسبية بيف عناصر اإلنتاج المستلدمة لتوليد كميػة
معينة مف اإلنتاج وقيمة اإلنتاج وفقًا لمقياس نقدي أو مادي محدد(.صميحة)63 :2010 ،
ويعرفيػػا الباحػػث :ب نيػػا قيمػػة مػػا يػػتـ إنجػػازه بمػػا ىػػو مكمػػؼ بػػو مػػف قبػػؿ العػػامميف فػػي
مؤسسات التعميـ العالي.
 :3.1.2.2قياس أداء العامميف:
وفيمػػا يمػػي توضػػيح لكػػؿ عنصػػر مػػف عناصػػر قيػػاس أداء العػػامميف( :سػػمطاف:2002 ،
)231 ،229
 .1كمية الجيد المبذوؿ :وتعنػي مقػدار الطاقػة الجسػمانية ،أو العقميػة التػي يبػذليا الفػرد فػي
العمؿ لبلؿ فترة زمنية معينة ،كذلؾ السرعة في أداء العمؿ.
 .2نوعية الجيد المبذوؿ :وتعني مستو

الجػودة فػي إنجػاز العمػؿ ،ودرجػة مطابقػة الجيػد

المبذوؿ لمواصفات نوعيػة معينػة ،فػبعض األعمػاؿ ال يػتـ التركيػز فييػا عمػى كميػة األداء ،أو
سػ ػػرعتو ،إنمػ ػػا يػػػتـ التركيػ ػػز عمػ ػػى درجػػػة لمػ ػػو األداء مػػػف األلطػ ػػاء ،ومػ ػػد مطابقػ ػػة اإلنتػ ػػاج
لممواصفات المطموبة.
 .3نمػػط األداء :المقصػػود بػػو الطريقػػة التػػي يػػتـ بيػػا ت ديػػة أنةػػطة العمػػؿ ،فمػػثبلً يمكػػف مػػف
لبلؿ نمط األداء قياس الطريقة التي يتـ الوصوؿ بيا إلى حؿ ،أو قرار لمةكمة معينة.
 .4معػدَّلت األداء :معػدالت األداء عبػارة عػف ميػزاف يمكػف بواسػطتيا أف يػزف المقػيـ إنتاجيػػة
الموظؼ لمعرفة مد كفاءتو في العمػؿ مػف حيػث الجػودة ،والكميػة لػبلؿ فتػرة زمنيػة محػددة،
ويتـ ذلؾ بمقارنة العمؿ المنجز لمموظؼ مع المعدؿ المحدد والذي مف المفترض القياـ بو.
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 :4.1.2.2أىمية األداء الوظيفي:
يحت ػػؿ األداء الػ ػػوظيفي مكانػ ػػة لاص ػػة دالػ ػػؿ أي منظمػ ػػة كان ػػت باعتبػ ػػاره النػ ػػاتا النيػ ػػائي
لمحصػمة جميػػع األنةػػطة بيػا ،وذلػػؾ عمػػى مسػتو الفػػرد والمنظمػػة والدولػة ،ذلػػؾ أف المنظمػػة تكػػوف
أكثر استق ار اًر وأطوؿ بقاء حيف يكوف أداء العامميف أداء متمي اًز ،ومف ثـ يمكف القػوؿ بةػكؿ عػاـ إف
اىتماـ إدارة المنظمة وقيادتيا بمستو األداء عادة ما يفوؽ اىتماـ العػامميف بيػا (الةػريؼ:2004 ،
 )82لػػذلؾ أصػػبف االىتمػػاـ فػػي العصػػور األلي ػرة وبةػػكؿ واضػػف بالعنصػػر البةػػري وبتنميػػة اداء
العػػامميف مػػف لػػبلؿ إلحػػاقيـ بػػدورات تدريبيػػة واالىتمػػاـ بػػو وتحفيػػزىـ لمقيػػاـ ب عمػػاؿ تفػػوؽ األعمػػاؿ
المكمفيف بيا ،بحيث ينعكس األداء عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
ومف وجية نظر(الشريؼ) فإف أىمية األداء الوظيفي تبرز في اآلتي:
 .1لػػؤلداء الػػوظيفي أىميػػة كبي ػرة دالػػؿ أيػػة منظمػػة تحػػاوؿ تحقيػػؽ النجػػاح والتقػػدـ باعتبػػاره النػػاتا
النيائي لمحصمة جميع األنةطة التي يقػوـ بيػا الفػرد أو المنظمػة ،فػإذا كػاف ىػذا النػاتا مرتفعػاً فػإف
ذلؾ يعد مؤة اًر واضحاً لنجاح المنظمة واستق ارراىا وفعاليتيا.
 .2كمػػا ال تتوقػػؼ أىميػػة األداء الػػوظيفي عمػػى مسػػتو المنظمػػة فقػػط بػػؿ تتعػػد ذلػػؾ إلػػى أىميػػة
األداء في نجاح لطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدولة(.صميحة)65 ،64 :2010 ،
 :5.1.2.2عناصر األداء الوظيفي:
يتضمف األداء الوظيفي عدة عناصر أىميا ما يمي( :السكراف)31 ،30 :2004 ،
 .1المعرفػػػة بمتطمبػػػات الوظيفػػػة :وتة ػػمؿ المع ػػارؼ العام ػػة والمي ػػارات الفني ػػة والميني ػػة واللمفي ػػة
العممية العامة عف الوظيفة والمجاالت المرتبطة بيا.
 .2نوعية العمؿ :وتتمثؿ في مد ما يدركو الفػرد عػف عممػو الػذي يقػوـ بػو ومػا يمتمكػو مػف رغبػة
وميارات فنية وبراعة وقدرة عمى التنظيـ وتنفيذ العمؿ دوف الوقوع في األلطاء.
 .3كميػػة العمػػؿ المنجػػز :أي مقػػدار العمػػؿ الػػذي يسػػتطيع الموظػػؼ إنجػػازه فػػي الظػػروؼ العاديػػة
لمعمؿ ،ومقدار سرعة ىذا اإلنجاز.
 .4المثػػػابرة والوثػػػوؽ :وتةػػمؿ الجدي ػػة ف ػػي العمػػؿ وق ػػدرة الموظ ػػؼ عمػػى تحم ػػؿ مس ػػئولية العم ػػؿ
روانج ػػاز األعم ػػاؿ ف ػػي أ وقاتي ػػا المح ػػددة ،وم ػػد حاج ػػة ى ػػذا الموظ ػػؼ لئلرة ػػاد والتوجي ػػو م ػػف قب ػػؿ
المةرفيف ،وتقييـ نتائا عممو.
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وبالتالي فإف عناصر األداء الفعاؿ تتمثؿ في اآلتي( :درة والصباغ)305 :2008 ،
األداء الفعاؿ ألي موظؼ= كفايات الموظؼ× متطمبات الوظيفة× بيئة التنظيـ
أداء فعاَّلً
شكؿ رقـ ( )7يوضح التداخؿ بيف العوامؿ السابقة الذي ينتج ً

المصدر  :درة والصباغ306 :2008 ،
 :6.1.2.2محددات األداء الوظيفي :
إف سموؾ األداء الذي يقوـ بو الفرد يحدده ثالثة عوامؿ رئيسية ىي:
 .1الجيػػػد المبػػػذوؿ :وىػػو يعكػػس درجػػة حمػػاس الفػػرد ألداء عممػػو ،فالجيػػد المبػػذوؿ يمثػػؿ
حقيقة درجة دافعية الفرد ألداء عممو.
 .2القدرات والخصػائص الفرديػة :وىػو يمثػؿ قػدرات الفػرد ولب ارتػو السػابقة التػي تحػدد درجػة
فعالية الجيد المبذوؿ.
 .3إدراؾ الفػػرد لػػدوره الػػوظيفي :وىػػو يعنػػي تصػػورات الفػػرد وانطباعاتػػو عػػف األنةػػطة التػػي
يتكػػوف منيػػا عممػػو ،وعػػف الكيفيػػة التػػي ينبغػػي أف يمػػارس بيػػا دوره فػػي المنظمػػة .إف الحػوافز
ىػػي المفتػػاح األساسػػي لتحسػػيف أداء العػػامميف ،وأداء العػػامميف يعتمػػد عمػػى المقػػدرة والح ػوافز،
والمقػػدرة تعتمػػد عمػػى التعمػػيـ ،والتػػدريب ،واللب ػرة فػػي مجػػاؿ العمػػؿ ،وتحسػػيف المقػػدرة عمميػػة
طويمة ،وبطيئة ،لذا فمف الممكف تحسػيف أداء العػامميف بعمميػة أسػرع ،وذلػؾ عػف طريػؽ تقػديـ
الحوافز المناسبة ليـ( .جبر)53 :2010 ،

[]65

 :7.1.2.2تحسيف األداء الوظيفي :
مفيوـ تحسيف األداء:
ىػػو اسػػتلداـ جميػػع الم ػوارد المتاحػػة لتحسػػيف الملرجػػات روانتاجيػػة العمميػػات ،وتحقيػػؽ
التكامػؿ بػيف التكنولوجيػا الصػحيحة التػي توظػػؼ رأس المػاؿ بالطريقػة المثمػى ،ويتطمػب تحسػػيف
أداء أية منظمة تػوازف العناصػر األربػع التاليػة( :الجػودة ،اإلنتاجيػة ،التكنولوجيػا ،التكمفػة) ،ألف
توازف ىذه العناصر يؤكد أف توقعات واحتياجات أصحاب المصمحة في المنظمة قد ألذت في
االعتبار ،ويطمؽ عمى ىذا المنيا المتكامؿ "إدارة التحسيف الةامؿ"( .ناصر)55 :2010 ،
ويعرفو الباحث في ضوء التعريؼ السابؽ :ب ف أي تحسيف يظير عمى األداء مقارنة
بما كاف يظير قبؿ ذلؾ ،باستلداـ أي وسيمة التي أدت إلى تحسيف األداء وزيادة اإلنتاجية.
ومف لبلؿ سرد المعمومات تـ الحديث عف األداء الوظيفي وتحديد بعض المفاىيـ المرتبطة
أىميو وعناصره وكذلؾ محددات األداء الوظيفي وطرؽ تحسينو،
باألداء الوظيفي وقياسو و َ

ويبقى عمى كاىؿ النلب القيادية الوقوؼ عمى األداء الموجود ومحاولة رفع مستو كفاءة

األداء حتي يتـ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
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ادلطهت انثبنً :تمٍٍى األداء
تىطئخ:

 :2.2.2تمٍٍى األداء انىظٍفً:
 :1.2.2.2يفهىو تمٍٍى األداء انىظٍفً
 :2......أهًٍخ تمٍٍى األداء انىظٍفً
 :3......أهذاف تمٍٍى األداء انىظٍفً
 :4.2.2.2نظى تمٍٍى األداء انىظٍفً
 :5......طرق تمٍٍى األداء انىظٍفً
 :6......يشكالد ػًهٍخ تمٍٍى أداء انؼبيهني
 :7.2.2.2والغ تمٍٍى األداء يف اجلبيؼبد وانكهٍبد انفهضطٍنٍخ احلكىيٍخ
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توطئة:
يعتبر تقييـ األداء الوظيفي أحد الوظائؼ المتعارؼ عمييا في إدارة الموارد البةرية،
حيث إف عممية تقييـ األداء الوظيفي عممية دورية في بداية كؿ عاـ جديد فقد تـ التطوير
عمى ىذه العممية في كافة محافظات قطاع غزة ،عمى أف تةمؿ جميع الو ازرات والدوائر
والمؤسسات والييئات الحكومية بما فييـ مؤسسات التعميـ العالي الحكومية التي تتبع لو ازرة
التربية والتعميـ العالي لتصبف بةكؿ إلكتروني ،حيث يقوـ الرئيس المباةر بتقييـ مرؤوسيو،
بناء عمى محاور معينة تلتمؼ مف وظيفة إلى ألر  ،فيقوـ بتعبئة النموذج اللاص بةكؿ
ً
الكتروني ومف ثـ اعتماده ،وباستطاعة الرئيس المباةر أيضاً التيار دورات مناسبة بحيث
تمكف المرؤوس مف تحسيف أدائو ورفع كفاءتو الوظيفية.
إف قياس أداء العامميف عممية ضرورية وال غنى عنيا ألية مؤسسة حيث يترتب عمى
ىذه العممية ق اررات كثيرة في مجاؿ إدارة ةؤوف األفراد ومف ذلؾ الحكـ عمى أىمية العامميف
لمبقاء في العمؿ ،واستحقاقيـ لمترقية ،وتنزيؿ درجاتيـ أو رواتبيـ أو حتى االستغناء عنيـ،
وذلؾ لسبب ىو أف العامميف ىـ عناصر إنتاجية ووسائؿ لتحقيؽ غايات يحددىا التنظيـ
لنفسو ،وال بد لذلؾ التنظيـ مف التثّبت مف قدرة ىذه العناصر البةرية عمى القياـ بالمياـ
المطموبة منيا( .كورتؿ ونوري)319 :2011 ،
 :1.2.2.2مفيوـ تقييـ األداء الوظيفي:
لقد تعددت تعريفات تقييـ األداء الوظيفي ونذكر منيا:
ويعرفو (درة والصباغ :)259 :2008 ،ىو عبػارة عػف عمميػة إصػدار حكػـ عػف أداء
وسموؾ العامميف في العمؿ ،ويترتب عمى إصدار الحكـ ق اررات تتعمؽ باالحتفػاظ بالعػامميف أو
ت ػرقيتيـ أو نقميػػـ إلػػى عمػػؿ آلػػر دالػػؿ المؤسسػػة أو لارجيػػا ،أو تنزيػػؿ درجػػتيـ الماليػػة ،أو
تدريبيـ وتنميتيـ أو ت ديبيـ أو فصميـ واالستغناء عنيـ.
ويعرف ػ ػػو (ة ػ ػػيلة :)331 :2010 ،ب ني ػ ػػا وس ػ ػػيمة تمك ػ ػػف اإلدارة م ػ ػػف إص ػ ػػدار حك ػ ػػـ
موضوعي عف قدرة الموظؼ في أداء واجبات ومسؤوليات وظيفتو.
ويعرفػػو (صػػميحة :)76 :2010 ،تقيػػيـ األداء عمميػػة تػػتـ وفػػؽ نظػػاـ رسػػمي موضػػوع
مسبقاً مف قبؿ إدارة الموارد البةػرية ،ويػتـ بموجبػو قيػاس أداء العػامميف وسػموكيـ وتقييميػا فػي
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أثنػػاء العمػػؿ ،وذلػػؾ عػػف طريػػؽ المبلحظػػة المسػػتمرة ليػػذا األداء والسػػموؾ وتحديػػد نتائجيػػا مػػف
لبلؿ فترات دورية زمنية محددة مسبقاً.
ويعرفو الباحث في ضوء التعريفػات السػابقة :ب نيػا أداة يسػتطيع مػف لبلليػا المسػؤوؿ
ػاء عمػ ػػى محػ ػػاور موضػ ػػوعة ومدروسػ ػػة
المباةػ ػػر مػ ػػف إصػ ػػدار الحكػ ػػـ عمػ ػػى أداء الموظػ ػػؼ بنػ ػ ً
وملططة ،وتكوف عممية دورية مستمرة.
وبمراجعػػػة التعريفػػػات السػػػابقة وتعريفػػػات أخػػػرى يتضػػػح أف تقيػػػيـ األداء يتميػػػز
بالخصائص التالية :
 .1أف عممية تقييـ األداء عممية ملططة.
 .2أف عممية تقييـ األداء عممية دورية ومستمرة.
 .3أف عممية تقييـ األداء عبارة عف إصدار حكـ نيائي عف أداء الموظؼ،
 .4أف عممية تقييـ األداء عبارة عف قياس نقاط القوة والضعؼ.
 .5إتاحة الفرصة لئلدارة العميػا لمعرفػة أداء العػامميف وألػذ قػ اررات وظيفيػة تتعمػؽ بػالموظفيف
مثؿ الترقية والنقؿ والمكافآت وغيرىا.
 .6إف عممية تقييـ األداء تةمؿ جميع الموظفيف في جميع اإلدارات.
 :2.2.2.2أىمية تقييـ األداء الوظيفي:
يحظػ ػػى موضػ ػػوع تقػ ػػويـ أداء العػ ػػامميف ب ىميػ ػػة مرموقػ ػػة فػ ػػي العمميػ ػػة اإلداريػ ػػة وبػ ػػيف
موضػػوعاتيا ،فيػػو الوسػػيمة التػػي تػػدفع األجي ػزة اإلداريػػة لمعمػػؿ بحيويػػة ونةػػاط ،حيػػث تجعػػؿ
الرؤسػػاء يتػػابعوف واجبػػات ومسػػؤوليات مرؤوسػػييـ بةػػكؿ مسػػتمر ،وتػػدفع المرؤوسػػيف لمعمػػؿ
بفعالية ،وتظير أىمية ىذه الوسيمة أيضػاً عنػد النظػر إلػى المجػاالت التػي تسػتلدـ فييػا نتػائا
تقويـ األداء وأىميا( :ةيلة)332 :2010 ،
 .1تحسيف أداء الموظؼ وتطويره.
 .2وسيمة لتحديد المكافآت والعبلوات الدورية.
 .3أداة لمكةؼ عف االحتياجات التدريبية.
 .4وسيمة لمحكـ عمى مد سبلمة سياسات االلتيار والتعيف والتدريب.
 .5أساس موضوعي كذلؾ لرسـ ىذه السياسات.
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ويرى (المدىوف )152 :2005 ،أف أىمية تقويـ أداء العامميف تكمف في ما يأتي:
أ .رفع معنويات العامميف.
ب .دعـ إجراءات الترفيع والنقؿ رواثبات عدالتيا وتحديد المكافآت التةجيعية.
ت .يساعد في تحديد مد

فاعمية المةرفيف والمديريف في تنمية وتطوير األفراد الذيف

يعمموف تحت اةرافيـ وتوجياتيـ.
ث .استمرار الرقابة واإلةراؼ.
ج .يزود إدارة األفراد بالمعمومات عف أداء وأوضاع العامميف فييا مما يعتبر مؤة اًر إلجراء
دراسات ميدانية تتناوؿ أوضاع العامميف ومةكبلتيـ روانتاجيتيـ.
كبير عمى كافة
اً
ويةير الباحث إلى أف أىمية تقويـ أداء العامميف لقيت اىتماماً
المستويات سواء الرؤساء أو العامميف ،إضافة إلى ما أورده (المدىوف وةيلة) حوؿ أىمية
التقييـ ،حيث ُيعتبر التقييـ أيضاً بمثابة تغذية راجعة لممستويات اإلدارية العميا ومعرفة

مستو األداء القائـ فعبلً ومحاولة التحسيف والرفع مف إنتاجية الموظؼ بحيث يحقؽ أىداؼ
المؤسسة ،ومعرفة نقاط القوة والضعؼ في حيف ينبغي أف تقع عمى كاىؿ النلب القيادية في
مؤسسات التعميـ العالي تعزيز نقاط القوة ،أما نقاط الضعؼ فتحاوؿ تبلةييا ،وأيضاً ترفع
مف الروح المعنوية لمموظؼ بحيث يةعر الموظؼ بالعدالة مقارنة بالجيد المبذوؿ.

 :3.2.2.2أىداؼ تقييـ األداء الوظيفي:
عمميػػة تقيػػيـ األداء تلػػدـ ك ػبلً مػػف الفػػرد والمنظمػػة مػػف لػػبلؿ مسػػاىمتيا فػػي تحقيػػؽ
األىداؼ التالية( :عباس)138 :2003 ،
 .1األىػػػداؼ اَّلسػػػتراتيجية :تيػػدؼ عمميػػة تقػػويـ األداء إلػػى ال ػربط والتكامػػؿ بػػيف األىػػداؼ
التنظيميػػة ونةػػاطات العػػامميف ولصائصػػيـ المناسػػبة لتنفيػػذ االسػػتراتيجية التنظيميػػة والمتمثمػػة
بالملرجػػات المحػػددة مسػػبقاً ،والبػػد أف يكػػوف نظػػاـ تقيػػيـ األداء مرنػػا يسػػتجيب ألي تغييػػر فػػي
استراتيجية المؤسسة.
 .2األىػػػداؼ التطويريػػػة :يعػػد تطػػوير العػػامميف مػػف األىػػداؼ الجوىريػػة لنظػػاـ تقػػويـ األداء
بصورة لاصة ألولئؾ العامميف الفػاعميف فػي وظػائفيـ ،أمػا أصػحاب المعػدالت المتدنيػة فبلبػد
مف اتلاذ اإلجراءات المناسبة لتحسيف أدائيـ.
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 .3األىداؼ اإلدارية :تسػتلدـ المنظمػات المعمومػات المتعمقػة بنتػائا تقػويـ األداء فػي اتلػاذ
العديػػد مػػف الق ػ اررات اإلداريػػة مثػػؿ األجػػور والرواتػػب واالسػػتغناء عػػف العػػامميف وكػػذلؾ تحديػػد
الحوافز.
ويرى (درة والصباغ )259 :2008 ،أف تقييـ األداء يحقؽ في المنظمة أىدافاً مف أبرزىا:
أ .تزويد متلذي الق اررات في المنظمة بمعمومات عف أداء العامميف وىؿ ىو أداء ُمرض أـ
غير مرض؟.
ب .يساعد المسؤوليف في المنظمة عمى الحكـ عمى مد

إسياـ العامميف في تحقيؽ

أىداؼ المنظمة ،وعمى إنجازىـ الةلصي.
ت .يةكؿ أداة لتقويـ ضعؼ العامميف واقتراح إجراءات لتحسيف أدائيـ ،وقد ي لذ التحسيف
ةكؿ تدريب دالؿ المنظمة أو لارجيا.
ث .يسيـ في اقتراح المكافآت المالية المناسبة لمعامميف.
ي ػػر الباح ػػث أف أى ػػـ أى ػػداؼ تقي ػػيـ األداء ى ػػو معرف ػػة مس ػػتو األداء الفعم ػػي لكاف ػػة
العػػامميف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،والوقػػوؼ عمػػى مسػػؤولياتيـ إذا كانػػت النسػػب متدنيػػة
بحيث يكػوف ىنػاؾ لطػة تطػوير ألصػحاب المعػدالت المتدنيػة ومتػابعتيـ بعػد ذلػؾ ،مػع العمػـ
ب ف الموظؼ الذي يرغب في الحصوؿ عمى ترقية يتـ تعبئة نموذج لػاص بالترقيػة مػع تعبئػة
تقيػػيـ األداء آللػػر  4سػػنوات ،وبعػػد ذلػػؾ إذا كانػػت التقييمػػات تفػػوؽ الجيػػد فتػػتـ الترقيػػة عمػػى
الدرجة التي يستحقيا.
 :4.2.2.2نظـ تقييـ األداء الوظيفي:
يقصد بنظـ تقييـ األداء الوظيفي ىو الطرؽ التي يتـ مف لبلليا إدراج حكـ عمى أداء
العامميف في مؤسسات التعميـ العالي وتلتمؼ مف مكاف إلى آلر حسب النظاـ المتبع في
المؤسسة ،وتتـ عممية تقويـ أداء العامميف وفؽ نظاـ معدالت األداء ،كما قد تتـ وفؽ نظاـ
االلتبارات ،ووفؽ نظاـ تقارير األداء كذلؾ ،وذلؾ عمى النحو التالي( :ةيلة)333 :2010 ،
 .1نظاـ معدَّلت األداء :تعرؼ معدالت األداء ب نو وصؼ مكتوب لمد الجودة التي يجب
أف يؤدي بيا الموظؼ الواجبات والمسؤوليات المحددة التي تنطوي عمييا وظيفتو.
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 .2نظاـ اَّلختبارات :ووفؽ ىػذا النظػاـ ،تمجػ اإلدارة إلػى إجػراء التبػارات تحريريػة أو ةػفوية
فػػي صػػورة مق ػػاببلت لممػػوظفيف ،بيػػدؼ تق ػػويـ أدائيػػـ فػػي الوظ ػػائؼ التػػي يةػػغمونيا ،إف ثم ػػة
مةػػكبلت أساسػػية تواجػػو ىػػذا النظػػاـ ،منيػػا عػػدـ إمكانيػػة تقػػويـ الصػػفات والقػػدرات الةلصػػية
لػ ػ ػ ػ ػ ػػدي الموظػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ ،كمػ ػ ػ ػ ػ ػػا أنيػ ػ ػ ػ ػ ػػا تتفػ ػ ػ ػ ػ ػػاوت قػ ػ ػ ػ ػ ػػدرات المػ ػ ػ ػ ػ ػػوظفيف فػ ػ ػ ػ ػ ػػي أداء االلتبػ ػ ػ ػ ػ ػػارات
مما ينتا نتائا غير دقيقة.
 .3نظاـ تقارير األداء :بموجب ىذا النظاـ يقوـ الرئيس المباةر لمموظؼ بكتابة تقارير
دورية ،يضمنيا تقديره ورأيو في أداء مرؤوسيو لبلؿ فترة محددة ،وذلؾ باالستناد إلى
عناصر تقويـ محددة.
ويضػػيؼ الباحػػث بػ ف نظػػاـ تقػػارير األداء ىػػو المعمػػوؿ بػػو فػػي محافظػػات قطػػاع غػزة
في كافة الو ازرات والمؤسسات والييئات الحكومية وىو مػا يطبػؽ عمػى المػوظفيف العػامميف فػي
مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،حيػػث يقػػوـ ال ػرئيس المباةػػر بتعبئػػة النمػػوذج اللػػاص بكػػؿ موظػػؼ
بة ػػكؿ إلكترون ػػي عب ػػر الييكمي ػػة اللاص ػػة بالمؤسس ػػة والمعتم ػػدة ف ػػي ديػ ػواف الم ػػوظفيف الع ػػاـ،
وتلتمؼ النماذج مف وظيفة إلػى ألػر  ،وال يجػوز تقيػيـ الموظػؼ مػف رئيسػو المباةػر إال بعػد
 3ةيور مف تكميفو برئاستو.
 :5.2.2.2طرؽ تقييـ األداء الوظيفي:
ىن ػػاؾ ع ػػدة ط ػػرؽ لقي ػػاس أداء األفػ ػراد ف ػػي المؤسس ػػات ،ويمك ػػف تقس ػػيميا إل ػػى ط ػػرؽ
تقميدية ،وألر حديثة ،كما يمي( :البمبيسي)29 :2012 ،
 .1الطرؽ التقميدية وتشمؿ:
 طريقة التدريا البياني.
 طريقة الترتيب.
 طريقة المقارنة الثنائية بيف العامميف.
 طريقة التوزيع اإلجباري
 طرؽ القوائـ Check List
 طريقة التقييـ بحرية التعبير Free-Form Eassay
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 .2الطرؽ الحديثة وتشمؿ:
ىنػػاؾ العديػػد مػػف الطػػرؽ واألسػػاليب الحديثػػة التػػي تحػػاوؿ قيػػاس مسػػتو أداء العامػػؿ
بمعدالت أداء مثالية مصػممة عمػى ضػوء مػؤىبلت العامػؿ وتسػتند ىػذه الطػرؽ إلػى مبػدأ عػاـ
مفاده "إنجاز الرجؿ النموذجي" وفي نفس الوؽ تعتمػد عمػى قيػاس مسػتو أداء العامػؿ بمعػزؿ
عف األلريف أو تقارنو بمعدالت أداء مثالية ،ومف أىـ ىذه الطرؽ( :صميحة)89 :2010 ،
 طريقة األحداث الحرجة.
 اإلدارة باألىداؼ.
 طريقة االلتيار اإلجباري
 :6.2.2.2مشكالت عممية تقييـ أداء العامميف:
تتجسػػد المةػػكمة األساسػػية فػػي عمميػػة تقيػػيـ أداء الموظػػؼ فػػي كيفيػػة ضػػماف الموضػػوعية
وعػػدـ التحيػػز لػػد ال ػرئيس المباةػػر أو المػػدير وتحصػػينو ضػػد احتمػػاالت اللط ػ  ،فقػػد لػػوحظ مػػف
طاء عديػدة مػف ةػ نيا ىػدـ
لبلؿ البحوث الميدانية أف المدير أو القائـ ب عماؿ التقييـ قد يمارس أل ً
أدؽ عممية في إدارة الموارد البةرية ومف بيف ىذه األلطاء( :السالـ)255 :2009 ،
 .1عدـ مقدرة الرئيس عمى الفرز الدقيؽ بيف معايير التقييـ.
مباةر لطبيعة عبلقتو مع المرؤوس.
اً
 .2بعض المديريف يجد نتيجة التقييـ التي يقدميا انعكاساً
 .3اعتياد بعض الرؤساء عمى الموقؼ الوسط "الحموؿ الوسطى" .
 .4التحيز الةلصي
ويبلحػػظ الباحػػث أف مةػػكبلت عمميػػة تقيػػيـ األداء الموجػػودة أعػػبله أو غيرىػػا مػػف المةػػكبلت
والمعيقػػات نبلمسػػيا فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي وال بػػد مػػف معالجتيػػا ،ويؤكػػد الباحػػث أف المةػػكبلت
أعبله ،تحاوؿ اإلدارة العميا المةرفة عمى مؤسسات التعميـ العالي تبلةييا مف لبلؿ تةكيؿ لجنة لتدقيؽ
التقييمػػات ،ويكػػوف مػػف ضػػمف مياميػػا د ارسػػة كا فػػة التقييمػػات الموجػػودة ومعالجتيػػا ،ومػػف لػػبلؿ سػػرد
المعمومػػات السػػابقة نسػػتطيع الحػػديث بػ ف عمميػػة تقيػػيـ األداء بػػيف اآلونػػة واأللػػر تةػػيد عمميػػة تعػػديؿ
وتغيير مف ل بلؿ ورش العمؿ التي يعقدىا ديواف الموظفيف ويعرض المةاكؿ التػي قػد تظيػر مػع مػدراء
بل ،وتكػػوف ورش العمػػؿ بةػػكؿ
النظػػاـ ،ويحػػاوؿ أف يػػتـ التغييػػر عمييػػا بحيػػث ال تظيػػر المةػػاكؿ مسػػتقب ً
دوري كؿ عاـ تقريباً.
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 :7.2.2.2واقع تقييـ األداء في الجامعات والكميات الفمسطينية الحكومية:
وحػػديثاً ومػػف واقػػع لبػرة الباحػػث كمسػػؤوؿ نظػػاـ سػػابؽ فػػي قسػػـ ةػػؤوف المػػوظفيف منػػذ
ظير حديثاً تـ تطوير عممية تقييـ األداء فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي الحكوميػة بحيػث يكػوف
ىنػػاؾ جػػدوؿ زمنػػي يػػتـ مػػف لبللػػو تقيػػيـ األداء مػػف لػػبلؿ المسػػؤوؿ المباةػػر ،وبعػػد ذلػػؾ يقػػوـ
رئيس الدائرة الحكومية باعتماد التقييمات ،وبعدىا يتـ اعتماد الرئيس األعمى ،وبعػد ذلػؾ يقػوـ
دي ػواف المػػوظفيف العػػاـ بفػػتف التقييمػػات وتبمي ػػد المػػوظفيف بمةػػاىدة التقييمػػات اللاصػػة بي ػػـ،
روامكانية كؿ موظؼ بتقديـ تظمـ في حاؿ ةػعر أف التقيػيـ الموضػوع غيػر عػادؿ أو منصػؼ،
فيقوـ رئػيس الػدائرة الحكوميػة بتةػكيؿ لجنػة تسػمي لجنػة التظممػات روارسػاليا لػديواف المػوظفيف
الع ػػاـ العتمادى ػػا وف ػػتف ص ػػبلحيات لػ ػرئيس المجن ػػة ،بحي ػػث يك ػػوف م ػػف ميامي ػػا الجم ػػوس م ػػع
الموظػػؼ ومػػع ال ػرئيس المباةػػر لمموظػػؼ المػػتظمـ وتعطػػي بعػػد ذلػػؾ الق ػرار أمػػا بالتعػػديؿ أو
بالبقػػاء عمػػى مػػا ىػػو موجػػود ،وكػػؿ ذلػػؾ يكػػوف بةػػكؿ إلكترونػػي عمػػى موقػػع دي ػواف المػػوظفيف
العاـ ،ويكوف بعد ذلؾ تقييـ رئيس الدائرة والرئيس األعمى لمدائرة الحكومية.
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ادلجسث انثبنث
يؤصضبد انتؼهٍى انؼبيل احلكىيٍخ مبسبفظبد غزح
تىطئخ:
 :1.3.2خبيؼخ األلصى.
 :2.3.2انكهٍخ اجلبيؼٍخ نهؼهىو وانتكنىنىخٍب
 :3.3.2كهٍخ فهضطني انتمنٍخ
 : 4.3.2أهًٍخ يؤصضبد انتؼهٍى انؼبيل مبسبفظبد غزح
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توطئة:
مؤسسات التعميـ العػالي الحكوميػة ىػي التػي تتبػع و ازرة التربيػة والتعمػيـ العػالي ،حيػث
إف ىنػػاؾ عػػدداً مػػف المؤسسػػات فػػي قطػػاع غ ػزة س ػواء كانػػت اللاصػػة أو العامػػة أو الحكوميػػة
وسوؼ تنصب الدراسة عمى تمؾ المؤسسات التي تتبع و ازرة التربية والتعميـ العالي إدارياً وىي
جامعة األقصى ،الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا ،كمية فمسطيف التقنية دير البمف.
مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ىػػي المؤسسػػات التػػي يمتحػػؽ بيػػا طمبػػة الثانويػػة العامػػة بعػػد تلػػرجيـ
لنيػػؿ درجػػة البكػػالوريوس أو الػػدبموـ أو حتػػي الطمب ػػة اللريج ػوف الػػذيف يرغبػػوف فػػي اس ػػتكماؿ
دراستيـ العميا.
نبذة عف مؤسسات التعميـ العالي:
نة ت مؤسسات التعميـ العالي في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي وبمبادرات محمية وطنية،
ونمػػت وتطػػورت بسػػرعة حتػػى وصػػؿ عػػدد الجامعػػات عمػػى األرض الفمسػػطينية عػػاـ 2011
( )14جامعػػة ( 2حكوميػػة 3 ،لاصػػة ،و  9عامػػة) وعػػدد الكميػػات الجامعيػػة ( ،)15والكميػػات
المتوسطة ( ،)20وبذلؾ يبمد عدد مؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف ( )49مؤسسة ينلرط
فييا حوالي ( )214ألؼ طالػب وطالبػة ،مػنيـ حػوالي ( )6600طالػب فػي بػراما ماجسػتير،
وحػوالي  65الػػؼ طالػػب وطالبػػة فػػي التعمػػيـ المفتػػوح مػػوزعيف جميع ػاً عمػػى تلصصػػات يقػػرب
ع ػػددىا م ػػف حػ ػوالي ( )1000تلص ػػص وبرن ػػاما أك ػػاديمي .ويعم ػػؿ فيي ػػا حػ ػوالي ()14600
موظؼ موزعيف عمى كادر أكػاديمي رواداري ولػدماتي ( %21مػنيـ غيػر متفػرغيف) .وقػد بمػد
معدؿ االلتحاؽ بالتعميـ العالي لمفئة العمرية ( )24 – 18سػنة حػوالي ( % 30قاعػدة بيانػات
التعمػيـ العػالي( )2011 ،موقػع وزارة التربيػة والتعمػيـ العػالي2015/06/12 ،2012 ،
)http://www.mohe.pna.ps/Intro.htm
تعريؼ مؤسسات التعميـ العالي:
ىي المؤسسات التي تضـ كؿ منيا ماال يقؿ عف ثبلث كميات جامعية ،وتقدـ براما
تعميمية تنتيى بمنف الدرجة الجامعي األولى ،و لمجامعة أف تقدـ براما لمدراسات العميا،
تنتيي بمنف درجة الدبموـ العالي أو الماجستير أو الدكتوراه ،ويجوز ليا تقديـ براما تعميمية
تنتيى بمنف ةيادة الدبموـ ،وفؽ أنظمة الدبموـ (النجار)8 :2013،
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ومع قدوـ السطمة الوطنية الفمسطينية واىتماميا بالتعميـ بةكؿ عاـ وبالتعميـ العالي بةكؿ
لاص فقد توالى إنةاء الجامعات والكميات المتوسطة في قطاع غزة ،والتى تطورت حتي
باتت تغطى كؿ التلصصات التي يحتاجيا الوطف( .كحيؿ)39 ،2014 ،
وسنقوـ في ىذا المبحث بالتعرؼ عمى مؤسسات التعميـ العالي والتابعة لو ازرة التربية والتعميـ
العالي والمتمثمة في جامعة األقصى والكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا وكمية فمسطيف
التنقية ،مف حيث النة ة والرسالة واألىداؼ والتعرؼ عمى التلصصات بيا.
 :1.3.2جامعة األقصى ( :موقع جامعة األقصى اَّللكتروني ،15/7/2015،
)http://www.alaqsa.edu.ps/site
بدأت جامعة األقصى سنة 1955ـ كمعيد لممعمميف تحت إدارة الحكومة المصرية،
وكاف اليدؼ _آنذاؾ_ ىو إعداد المعمميف وت ىيميـ ،وفي عاـ 1991ـ تطور المعيد إلى
كمية عرفت بكمية التربية الحكومية ،ومنذ ذلؾ الحيف ألذت الكمية تتنامى ةيئاً فةيئاً في
لططيا التعميمية ،وأقساميا العممية ،وأساتذتيا ،وطبلبيا ،ولرجت كثي اًر مف المدرسيف
والباحثيف ذوي الكفاءة العممية والتربوية العالية مف حممة البكالوريوس ،أو الميسانس،
والدكتوراه عبر برناما الدراسات العميا المةترؾ مع جامعة عيف ةمس ،ومع بداية العاـ
الجامعي ( )2001/2000تـ تحويؿ الكمية إلى جامعة األقصى.
رؤية الجامعة:
تسعى جامعة األقصى إلى أف تكوف متميزة بيف الجامعات الفمسطينية ،واإلقميمية في
مج ػػاالت التعم ػػيـ الج ػػامعي ،والبح ػػث العمم ػػي ،ولدمػػػة المجتم ػػع المبني ػػة عم ػػى ثقاف ػػة الجػػػودة
الةاممة.
رسالة الجامعة:
جامعػة األقصػػى ىػي مؤسسػػة تعمػيـ عػ ِ
ػاؿ حكوميػة فمسػػطينية تيػدؼ إلػػى إعػداد إنسػػاف
م ػزود بالمعرفػػة ،والميػػارات ،والقػػيـ ،ولديػػو القػػدرة عمػػى الػػتعمـ المسػػتمر ،وتوظيػػؼ تكنولوجيػػا
المعمومات مف لبلؿ براما بناء القدرات ،والتعميـ الجامعي ،والبحث العممي ،وتنمية المجتمػع
ولدمتو ،وتمتزـ جامعة األقصى لػبلؿ تحقيقيػا لرؤيتيػا بالثقافػة العربيػة ،واإلسػبلمية ،ومبػادئ
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حقوؽ اإلنساف التي تةمؿ المسؤولية ،وااللتزاـ بحكـ القانوف ،والةفافية ،واالحتراـ ،والتسامف،
والعدالة ،والمساواة ،والتمكيف ،والمةاركة ألصحاب المصمحة.
أىداؼ الجامعة:
تس ػػعى الجامع ػػة إل ػػى نة ػػر المعرف ػػة ،وتعمي ػػؽ ج ػػذورىا ،ولدم ػػة المجتم ػػع الفمس ػػطيني
وتطػػويره لاصػػة ،والمجتمػػع العربػػي واإلنسػػاني عامػػة ،فػػي إطػػار فمسػػفة تسػػتند إلػػى المفػػاىيـ
الوطنية وتراث الحضارة العربية واإلسبلمية  ،وتسعى لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف لبلؿ:
 .1تعزيػ ػز التط ػػوير المؤسس ػػي لجامع ػػة األقص ػػى م ػػف ل ػػبلؿ تحس ػػيف كف ػػاءة ال ػػدعـ المس ػػاند
لمعممية التعميمية ،والبحث العممي ولدمة المجتمع.
 .2تحسيف جودة البراما األكاديمية في الجامعة مف لبلؿ توفير بيئة تعميمية تعممية فاعمة.
 .3المسػػاىمة فػػي تحسػػيف المعرفػػة والفيػػـ ك سػػاس لػػدعـ اتلػػاذ الق ػ اررات ،وصػػنع السياسػػات
حوؿ قضايا جامعة األقصى والمجتمع الفمسطيني مف لبلؿ التةبيؾ مع المؤسسات والم اركػز
التعميمية والبحثية ،ومؤسسات المجتمع المدني عمى المستو المحمي واالقميمي والعالمي.
 .4المسػػاىمة فػػي عمميػػة التنميػػة المسػػتدامة لممجتمػػع الفمسػػطيني مػػف لػػبلؿ تقػػديـ اللػػدمات
التعميمي ػػة والتدريبي ػػة والبحثي ػػة واالستة ػػارية والعم ػػؿ التط ػػوعي وذل ػػؾ بالةػػراكة م ػػع المؤسس ػػات
الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع اللاص.
 .5تط ػػوير نظ ػػاـ تعميم ػػي مين ػػي متوس ػػط يرتك ػػز عم ػػى التمي ػػز واإلتق ػػاف ،ويمب ػػي احتياج ػػات
المجتمع التنموية .
كميات الجامعة:
كميػػة مجتمػػع األقصػػى لمد ارسػػات المتوسػػطة وىػػي كميػػة تمػػنف درجػػة الػػدبموـ المتوسػػط،
وكمية التربية ،وكمية العموـ التطبيقيةػ وكمية اإلدارة والتمويػؿ ،وكميػة اآلداب والعمػوـ اإلنسػانية،
وكمية االعبلـ ،وكمية الفنوف الجميمة.
 :2.3.2الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا -خانيونس (دليؿ الطالب2015/2014 ،ـ)
أنةئت الكمية الجامعية لمعموـ والتكنموجيػا تحػت اسػـ كميػة العمػوـ والتكنولوجيػا -بلػاف
يػونس عػػاـ  1990ـ كمؤسسػػة أىميػػة ،تعنػى بتػػدريس العمػػوـ التقنيػػة ،وقػد تػػولى مجمػػس التعمػػيـ
العالي بالقدس اإلةراؼ عمييا عاـ  1995ـ ،ثػـ تولػت و ازرة التربيػة والتعمػيـ العػالي اإلةػراؼ
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عمييػ ػػا ،وأصػ ػػبحت الكميػ ػػة مؤسسػ ػػة حكوميػ ػػة عػ ػػاـ  1997ـ ،تمػ ػػنف الكميػ ػػة لريجييػ ػػا درجتػ ػػي
البكالوريوس والدبموـ المتوسط فػي سػتو و ثبلثػيف تلصصػاً عمميػاً تقنيػاً ضػمف برنػاما د ارسػي
متميز.
رؤية الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا -خانيونس:
منطمقوف بقوة اإلرادة لنتولى ريادة التعميـ التقني في فمسطيف ،والعالـ

العربي..

رسالة الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا -خانيونس:
لمجتمعنػ ػػا اإلمكانيػ ػػات العمميػ ػػة ،والبحثيػ ػػة ،والتدريبيػ ػػة الجػ ػػادة فػ ػػي إطػ ػػار مػ ػػف
ُنقػ ػػدـ ُ

التةػػاركية والةػػفافية لتييئػػة البيئػػة السػػميمة لئلنتػػاج العممػػي والتقنػػي األصػػيؿ ب حػػدث السػػبؿ
التعميميػػة ،والتدريبيػػة المعاص ػرة لصػػقؿ ميػػارات أف ػراده ،وتمكيػػنيـ مػػف االسػػتقامة فػػي الحيػػاة،
والتراؽ تحديات سوؽ العمؿ ،بإتقاف روابداع وتميز ،عمى المستوييف المحمي والعالمي.
أىداؼ الكمية الجامعية:
 .1تقديـ لدمة التعميـ التقني الحديث.
 .2تييئة البيئة البحثية المبلئمة.
 .3تنفيػػذ ب ػراما التنميػػة المجتمعيػػة ،لتمكػػيف الطمبػػة الل ػريجيف ،والمجتمػػع المحمػػي ،والك ػوادر
العامم ػػة فيي ػػا م ػػف اكتس ػػاب المعرف ػػة الجامعي ػػة ،والمي ػػارات النوعي ػػة ،وف ػػرص التط ػػوير ال ػػذاتي،
والسموؾ اإلنساني القويـ ،مف أجؿ االسياـ في التنمية الوطنية الةاممة.
أقساميا األكاديمية:
أ .برامج البكالوريوس:
تضـ الكمية الجامعة عػدة أقسػاـ أكاديميػة تمػنف درجػة البكػالوريوس وىػي :قسػـ العمػوـ
اليندسية والفنوف التطبيقية ،قسـ عمػوـ الحاسػوب وتكنولوجيػا المعمومػات ،قسػـ العمػوـ اإلداريػة
والمالية ،قسـ العموـ الطبية ،قسـ األكاديمي الذي يعني بتدريس مساقات متطمبات الكمية.
ب .برامج الدبموـ:
برن ػ ػػاما العم ػ ػػوـ اليندس ػ ػػية ،برن ػ ػػاما العم ػ ػػوـ الطبي ػ ػػة ،برن ػ ػػاما الحاس ػ ػػوب وتكنولوجي ػ ػػا
المعمومات ،برناما العموـ اإلدارية.
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 :3.3.2كمية فمسطيف التقنية( :دليؿ الطالب2014/2013 ،ـ)
نة ػ ت الكميػػة عػػاـ  1992بإمكانيػػات متواضػػعة فػػي تجييزاتيػػا وتلصصػػاتيا إال أف
الحاجػػة إلػػى التعمػػيـ التقنػػي والتػػدريب الفنػػي قػػد ازدادت ألجػػؿ مواكبػػة ىػػذا التطػػور اليائػػؿ فػػي
نظػاـ الحيػاة والمجتمػػع الػذي صػػاحبو نقػص حػاد فػػي الميندسػيف والفنيػػيف المتلصصػيف تقنيػاً،
وبدت الحاجة إلػى إيجػاد كػوادر مػاىرة وقػادرة عمػى القيػاـ بميػاـ المينػدس المتلصػص والفنػي
في ملتمؼ التلصصات ،واستجابة لتمؾ العوامػؿ بػرزت كميػة فمسػطيف التقنيػة كمؤسسػة تقنيػة
تعميميػة متلصصػة ارئػدة تعمػؿ عمػى دمػا اسػتلداـ الحاسػوب والتقنيػات المتطػورة فػي الحيػاة،
وصقؿ العقمية العممية المبدعة والمبتكػرة لمواكبػة التطػورات العمميػة المتسػارعة ،وتسػعى الكميػة
مػػف لػػبلؿ تبنييػػا لمػػنيا التلطػػيط االسػػتراتيجي لرسػػـ صػػورة واضػػحة لمكميػػة لمسػػنوات اللمػػس
القادمة ،وذلؾ لتطوير الكمية وتعزيز مكانتيا في لدمة المجتمع المحمي وتنميتو.
الرؤية:
نحو جامعة تقنية رائدة ترقى باإلنساف والوطف بما يمبي احتياجات المجتمػع المتجػددة
ويحقؽ التنمية المستدامة.
الرسالة:
تمتزـ كمية فمسطيف التقنية -دير البمف بتقديـ براما تقنية وأكاديمية متميزة تساىـ في
إعػ ػػداد ملرجػ ػػات وطنيػ ػػة مؤىمػ ػػة وتوظيػ ػػؼ تكنولوجيػ ػػا المعمومػ ػػات والبحػ ػػث والتطػ ػػوير للدمػ ػػة
المجتمع وبنائو مف أجؿ الرفعة والتطور.
الغايات:
 .1تطوير التعميـ التقني واألكاديمي في ملتمػؼ التلصصػات لسػد احتياجػات المجتمػع وفقػاً
لممعايير الوطنية والعالمية.
 .2تحسػػيف البيئػػة التعميميػػة التعمميػػة مػػف أجػػؿ تقػػديـ وتػػوفير اللػػدمات والتسػػييبلت المناسػػبة
لجميع العامميف والطمبة بالكمية.
 .3تعزيػ ػز وتط ػػوير الق ػػدرات اإلداري ػػة والتنظيمي ػػة لمكمي ػػة بم ػػا يتف ػػؽ م ػػع رؤي ػػة ورس ػػالة الكمي ػػة
وغاياتيا االستراتيجية.
 .4تطوير قدرات الكمية كي تتبوأ دو اًر ممي اًز في تنمية وتمبية حاجات المجتمع.
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 .5تنميػػة الم ػوارد الماليػػة لمكميػػة وترةػػيد النفقػػات بمػػا يحقػػؽ الت ػوازف فػػي الموازنػػة واالعتمػػاد
الكامؿ عمى الذات.
أقساميا األكاديمية:
قس ػػـ المي ػػف اليندس ػػية ،قس ػػـ الفن ػػوف التطبيقي ػػة ،قس ػػـ الفندق ػػة ،قس ػػـ الحاس ػػوب ،قس ػػـ
األعماؿ اإلدارية والمالية ،والقسـ األكاديمي.
 :4.3.2أىمية مؤسسات التعميـ العالي بمحافظات غزة:
مؤسسات التعميـ العػالي وىػي مؤسسػات تتبػع لػو ازرة التربيػة والتعمػيـ العػالي ،حيػث أف
ىناؾ بعض المؤسسات اللاصة وىناؾ مؤسسات حكومية تتبع لو ازرة التربيػة والتعمػيـ العػالي،
ويػػتـ تقسػػيـ تمػػؾ المؤسسػػات إلػػى جامعػػات وكميػػات جامعيػػة وكميػػات متوسػػطة ،جميعيػػا تمػػنف
درج ػػات عممي ػػة متفاوت ػػة م ػػا ب ػػيف درج ػػة البك ػػالوريوس ودرج ػػة ال ػػدبموـ ،وبعض ػػيا يق ػػدـ بػ ػراما
الماجسػػتير ،ووج ػػود تم ػػؾ ومؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي الحكوميػػة لي ػػا ع ػػدة فوائ ػػد الت ػػي تحقق ػػت
لممجتمع بوجودىا وىي كالتالي:
 وسيمة لتحقيؽ طموح الطمبة في تعميـ ٍ
عاؿ.
 معقولية التكاليؼ المادية قياساً بغيرىا مف مؤسسات.
 أ ارحػػت كثي ػ اًر مػػف الطمبػػة مػػف مةػػاؽ السػػفر لملػػارج ،والتعػػرض لمضػػغوط التػػي يمارسػػيا
االحػػتبلؿ عمػػى المعػػابر مػػف إرجػػاع لمطالػػب أو عػػدـ السػػماح لػػو بالسػػفر ،أو مسػػاومتو عمػػى
التلابر مع العدو مقابؿ إكماؿ دراستو.
 رفت المجتمع بالكوادر المتلصصة في مجاالت متنوعة.
 ساىمت في تنمية المجتمع.
 تعمؿ عمى حؿ مةكبلت المجتمع مف لبلؿ البحث العممي.
 قػ ّػدمت لدمػػة جميػػة ألبنػػاء الة ػرائف ذات الػػدلؿ االقتصػػادي المتػػدني بمسػػاعدتيـ بإكمػػاؿ

دراستيـ الجامعية برسوـ معقولة جداً.

 تساىـ في تةكيؿ ةلصية الطمبة مف لبلؿ المساقات واألنةطة المتنوعة التي تقدميا.
 وجود كادر أكاديمي رواداري قػادر عمػى مواكبػة كافػة التغيػرات والتطػورات التػي تتغيػر فػي
العممية التعميمية.
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انفصم انثبنث انذراصبد انضبثمخ
تىطئخ.
 :1.3انذراصبد انفهضطٍنٍخ.
 :2.3انذراصبد انؼرثٍخ.
 :3.3انذراصبد األخنجٍخ.
 :4.3انتؼمٍت ػهى انذراصبد انضبثمخ.
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توطئة:
لقػػد حظػػي موضػػوع تحسػػيف األداء الػػوظيفي باىتمػػاـ الكثيػػر مػػف البػػاحثيف سػواء عمػػى
صػػعيد المجتمػػع المحمػػي أو المجتمػػع العربػػي وأيض ػاً المجتمػػع األجنبػػي ،وسػػوؼ يػػتـ عػػرض
الدراسات الفمسطينية ومػف ثػـ الد ارسػات العربيػة التػي تناولػت موضػوع األداء الػوظيفي أو أحػد
متغيرات الدراسة التي تؤثر عمى األداء الوظيفي ،ثـ يتـ نتنػاوؿ الد ارسػات األجنبيػة وبعػد ذلػؾ
سوؼ يتـ التعقيب عمى الدراسات السابقة.
 :1.3الدراسات الفمسطينية:
 :1.1.3دراسة النديـ ( )2014بعنواف " :بعنواف اَّلتصاؿ اإلداري وعالقتو بجودة األداء
الوظيفي في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة " ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة
االتصاؿ اإلداري وعبلقتو بجودة األداء الوظيفي في الجامعات الفمسطينية حيث تـ استلداـ
المنيا الوصفي التحميمي وتكونت عينة الدراسة مف جميع أفراد مجتمع الدراسة والبالد عددىـ
( )182رئيس قسـ ،وتـ استلداـ أداة االستبانة.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1أف درجة ممارسة االتصاؿ اإلداري في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة جاءت
بنسبة ( )%70أي بدرجة كبيرة.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1ضرورة اىتماـ الجامعات الفمسطينية بتطوير وسائؿ وأدوات االتصاؿ اإلداري.
 .2اىتماـ إدارة الجامعات بالتغذية الراجعة مف العامميف.
 :2.1.3دراسػػػة العػػػامودي ( )2013بعنػػػواف" :مسػػػتوى كفػػػاءة األداء الػػػوظيفي وعالقتػػػو
باألنماط القيادية السائدة لدى القيادات اإلدارية فػي سػمطة التػرخيص بغػزة" :ىػدفت الد ارسػة
لتعرؼ مستو كفاءة األداء الوظيفي وعبلقتو باألنماط القيادية السػائدة لػد القيػادات اإلداريػة
فػػي سػػمطة التػػرليص بغػزة ،وذلػػؾ مػػف لػػبلؿ د ارسػػة وتحميػػؿ الػػنمط القيػػادي السػػائد وأثػره عمػػى
أداء المػوظفيف ،اعتمػػدت الد ارسػػة عمػى المػػنيا الوصػػفي التحميمػي وتػػـ اسػػتلداـ أداء االسػػتبانة
واسػػتلداـ أسػػموب الحصػػر الةػػامؿ لمجتمػػع الد ارسػػة وةػػممت جميػػع مػػوظفي سػػمطة التػػرليص
بقطاع غزة في الوظائؼ اإلدارية والتنفيذية واإلة ارفية البالد عددىـ  70موظفاً.
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وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1أف النمط القيادة الديمقراطي ىو السائد في سمطة الترليص.
 .2عػ ػػدـ وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية فػ ػػي مسػ ػػتو كفػ ػػاءة األداء الػ ػػوظيفي وعبلقتػ ػػو
باألنمػػاط القياديػػة فػػي سػػمطة التػػرليص تعػػز لممتغي ػرات  :المسػػمى الػػوظيفي ،نػػوع الوظيفػػة،
المؤىؿ العممي ،سنوات اللبرة.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1االستفادة مف ملرجات نظاـ الحوافز والترقيات ك ساس لمتنمية والتطوير اإلداري.
 .2اس ػػتغبلؿ وج ػػود مع ػػايير األداء عم ػػى مس ػػتو المؤسس ػػة والف ػػرد ود ارس ػػة إمكاني ػػة تطبي ػػؽ
النموذج األوروبي لؤلداء.
 :3.1.3دراسػة ناصػر ( )2010بعنػواف  :األ نمػاط القياديػػة وعالقتيػا بػاألداء الػوظيفي فػػي
المنظمػػات األىميػػة الفمسػػطينية مػػف وجيػػة نظػػر العػػامميف ،ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ
عم ػػى أنم ػػاط الس ػػائدة ف ػػي المنظم ػػات األىمي ػػة الفمس ػػطينية ،والتع ػػرؼ إل ػػى األداء ال ػػوظيفي ف ػػي
المنظم ػػات األىمي ػػة الفمس ػػطينية ،وك ػػذلؾ التع ػػرؼ عم ػػى طبيع ػػة العبلق ػػة ب ػػيف األنم ػػاط القيادي ػػة
واالداء الػ ػػوظيفي فػ ػػي المنظمػ ػػات األىمي ػ ػة الفمسػ ػػطينية ،كمػ ػػا ىػ ػػدفت إلػ ػػى تحديػ ػػد مػ ػػد ت ػ ػ ثير
المتغيػرات الةلصػػية المتغيػرات التنظيميػػة عمػػى تقػػديرات العػػامميف لمػػنمط القيػػادي السػػائد وأثػره
عمى األداء الوظيفي ،وقد اتبع الباحث المنيا الوصفي التحميمي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ
بتصػػميـ اسػػتبانة ك ػ داة لمد ارسػػة ،وتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف ( )138منظمػػة أىميػػة فمسػػطينية
تعمؿ في قطاع غزة ،تـ توزيع االستبانة عمى عينة الدراسة فبمغت (.)340
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1أف الػنمط القيػػادي الػػديموقراطي ىػو األكثػػر اسػػتلداماً فػي المنظمػػات األىميػػة الفمسػػطينية،
يميو النمط القيادي األوتوقراطي ،وألير النمط القيادي الحر.
 .2كما أظيرت نتائا الدراسة أف المستو العاـ لؤلداء الوظيفي كاف جيداً.
 .3كما أظيػرت نتػائا الد ارسػة وجػود عبلقػة طرديػة ذات داللػة إحصػائية بػيف الػنمط القيػادي
الػػديموقراطي والحػػر المسػػتلدـ فػػي المنظمػػات األىميػػة الفمسػػطينية ومسػػتو األداء الػػوظيفي،
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ووج ػػود عبلق ػػة عكس ػػية ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف نم ػػط القي ػػادة األوت ػػوقراطي المس ػػتلدـ ف ػػي
المنظمات األىمية الفمسطينية ومستو األداء الوظيفي في ىذه المنظمات.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1تعزيز ممارسة النمط القيادي الديموقراطي في المنظمات األىمية الفمسطينية.
 .2تحسيف مستو األداء الوظيفي.
 :4.1.3دراسػػػة جبػػػر ( )2010بعنػػػواف" :اإلبػػػداع اإلداري وأثػػػره عمػػػى أداء العػػػامميف دراسػػػة
تطبيقيػػة عمػػى مػػديري مػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة بقطػػاع غػػزة" ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ
عمى مستو االبداع اإلداري وأثره عمى مستو األداء الػوظيفي لػد مػدراء المػدارس فػي وكالػة
الغوث ،وقد تكوف مجتمع الد ارسػة مػف ( )208مػدير مدرسػة ،واسػتلدـ الباحػث المسػف الةػامؿ
لكؿ مفردات مجتمع الدراسة حيث تـ توزيع ( )30استبانة كعينة أولية ومف ثـ تـ توزيػع البػاقي
( )178استبانة عمى المبحوثيف وتـ تحميؿ االستبانات باستلداـ البرناما اإلحصائي .SPSS
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1وجود عبلقة طردية بيف مستو االبداع اإلداري وبيف األداء الوظيفي لد مدراس المدارس.
 .2وجػػود بعػػض أوجػػو القصػػور فػػي مقومػػات االبػػداع اإلداري لػػد برنػػاما التعمػػيـ فػػي وكالػػة
الغوث الدولية.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1ضرورة تطوير نظاـ تقييـ األداء الوظيفي لمدراء المدارس بحث يكوف اإلبداع اإلداري
أحد عناصره الميمة.
 .2ربط نظاـ التقييـ بعممية التدريب وذلؾ لتحسيف وتطوير كفايات وميارات مدراء المدارس.
 .3القياـ بتدريبيـ وتطويرىـ مينياً لتوفير قيادات إدارية مؤىمة وقادرة عمى استثمار الطاقات
االبداعية.
 :5.1.3دراسة شحادة ( )2008بعنواف" :العالقة بيف أنماط السموؾ القيادي وأنماط
اَّلتصاؿ لدى اإلدارييف األكاديمييف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات
الفمسطينية" ،ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف أنماط السموؾ القيادي وأنماط االتصاؿ
لد اإلدارييف األكاديمييف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية،
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استلدـ الباحث لغرض الدراسة استبانتيف :األولى :تتكوف مف  39فقرة لمعرفة األنماط
القيادية ،والثانية مكونة مف  55فقرة لمعرفة نمط االتصاؿ ،تـ التيار عينة بالطريقة
العةوائية الطبقية ممثمة لمجتمع الدراسة مكونة مف  400عضو مف أعضاء الييئة التدريسية
في الجامعات الفمسطينية
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1أف الػػنمط الػػديموقراطي ىػػو الػػنمط القيػػادي األكثػػر ةػػيوعاً لػػد اإلداريػػيف األكػػاديمييف فػػي
الجامعات الفمسطينية ،يميو النمط الدكتاتوري ،ثـ النمط التسيبي.
 .2أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعز لمجنس والمؤىؿ العممي واللبرة العممية.
 .3أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في كؿ مف أنماط السػموؾ القيػادي وأنمػاط االتصػاؿ
لد اإلدارييف األكاديمييف في الجامعات الفمسطينية تعز لمتغير الجامعة.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1تعزي ػز االىتمػػاـ ب نمػػاط االتصػػاؿ الةػػفيية مػػف لػػبلؿ تةػػجيع حريػػة االتصػػاؿ فػػي جميػػع
االتجاىات ،مف لبلؿ األنةطة البلمنيجية مثؿ الندوات العممية والثقافية والرحبلت الترفييية.
 :6.1.3دراسػػة العكػػش ( )2007بعنػواف ":نظػػاـ الحػوافز والمكافػ ت وأثػػره فػػي تحسػػيف األداء
الوظيفي في و ازرات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة"  :ىدفت ىػذه الد ارسػة إلػى التعػرؼ عمػى
دور نظػػاـ الحػوافز والمكافػػآت وأثػره فػػي تحسػػيف األداء الػػوظيفي فػػي و ازرات السػػمطة الفمسػػطينية
في قطاع غزة  ،واعتمد الباحث المنيا الوصفي التحميمي ،الذي يعتمػد عمػى جمػع البيانػات عػف
الظاىرة وتفسيرىا ،وقد تـ استلداـ االسػتبانة السػتطبلع عينػة الد ارسػة ،والمكونػة مػف المػوظفيف
العػامميف بوظػائؼ إةػرافيو ويتمقػوف حػوافز فػي و ازرات السػمطة الفمسػطينية فػي قطػاع غػزة والتػػي
بمد عددىا  368موظفاً ،وتـ استلداـ براما  SPSSاإلحصائي لتحميؿ البيانات.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
ػر ضػػعيفاً لفعاليػػة نظػػاـ الح ػوافز والمكافػػآت فػػي تحسػػيف أداء العػػامميف فػػي
 .1أف ىنػػاؾ أثػ اً
الو ازرات الفمسطينية في قطاع غزة ،وأف معظـ المػوظفيف فػي و ازرات السػمطة الفمسػطينية لػيس
لدييـ عمـ بنظاـ الحوافز ومنف المكافآت.
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 .2وجود لمؿ في طرؽ وآليات الترقية وعدـ وجود وضوابط ومعايير لمنف الحوافز.
 .3أف مستو أداء العامميف بو ازرات السمطة الوطنية بةكؿ عاـ كاف مرتفعاً.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1إعادة مراجعة وتقييـ نظاـ الحوافز الحكومي وتطويره بةكؿ يتناسب وتوقعات الموظؼ العاـ.
 .2أف تمنف الحوافز والترقيات وفقًا لمضوابط والمعايير التي حددىا القانوف.
 .3يجب الربط بيف نتائا تقييـ األداء السنوي ونظاـ منف الحوافز والمكافآت.
 :2.3الدراسات العربية:
 :1.2.3دراسة الحربي ( )2015بعنواف "التدريب عمى التقنيات الحديثة ودوره في رفع
أداء منسوبي األمف والسالمة بجامعة الممؾ سعود" ،ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى دور
التدريب عمى التقنيات الحديثة في تحسيف األداء ،وتمثؿ مجتمع الدراسة مف جميع منسوبي
األمف والسبلمة بجامعة الممؾ سعود بمدينة الرياض وعددىـ ( )702فرداً ،والتار الباحث
عينة عةوائية منيـ بمد حجميا ( )248فرد ،استلدـ الباحث المنيا الوصفي وتـ التيار
االستبانة ك داة لجمع المعمومات البلزمة لمدراسة باعتبارىا انسب أدوات البحث العممي.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1يةػػمؿ البرنػػاما التػػدريبي التػػدريب عمػػى جميػػع االجي ػزة والمعػػدات التػػي تعمػػؿ بالتقنيػػات
الحديثة والمطموبة ألداء العمؿ.
 .2لعب التدريب عمى التقنيات الحديثة دو اًر بار اًز في تعريؼ منسوبي األمف والسبلمة بمياـ عمميـ.
 .3عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أف ػراد عينػػة الد ارسػػة حػػوؿ المحػػاور الرئيسػػية
بالتبلؼ جميع بياناتيـ الةلصية.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1ضػػرورة األلػػذ فػػي االعتبػػار احت ػواء البرنػػاما التػػدريبي عمػػى التػػدريب عمػػى اجي ػزة تعمػػؿ
بالتقنيات الحديثة ومتلصصة في مجاالت محددة ومطموبة إلنجاز العمؿ.
 :2.2.3دراسػػة الغامػػدي ( )2015بعنػػػواف " دور التػػدريب فػػي رفػػػع كفػػاءة أداء مػػػوظفي
القطاع العػاـ" ىػدفت الد ارسػة لمتعػرؼ عمػى دور التػدريب فػي رفػع كفػاءة أداء مػوظفي القطػاع
العػػاـ ،د ارسػػة حالػػة الةػػؤوف االجتماعيػػة ،اسػػتلدـ الباحػػث المػػنيا الوصػػفي لوصػػؼ الظػػاىرة،
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واستلدـ لجمع البيانات الملتمفة المقاببلت والمبلحظات وفحػص السػجبلت ،وقػد بمػد مجمػوع
عينة الدراسة أربعيف عينة موزعة عمى فروع مكاتب الضماف االجتماعي بمنطقة الباحة.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1موافقة افراد عينة البحث عمى دور التدريب في زيادة كفاءة األداء وحاجتيـ إليو لتطوير أدائيـ.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1ضرورة ربط الترقيات والميمات اللارجية وبعض أنواع الحوافز والمكافآت بالسجؿ
التدريب لمموظفيف بالو ازرة.
 .2منف حوافز مالية لممتدربيف عند اجتياز بعض أنواع البراما التدريبية بتفوؽ.
 :3.2.3دراسة السالمي ( )2014بعنواف" :مدى إدراؾ الموظفيف اإلدارييف لعدالة نظاـ
تقويـ األداء ودوره في تحسيف األداء الوظيفي بمدينة األمير سمطاف الطبية العسكرية
بالرياض" ،ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مد

إدراؾ الموظفيف اإلدارييف لعدالة نظاـ تقويـ

األداء ودوره في تحسيف األداء الوظيفي بمدينة األمير سمطاف الطبية العسكرية بالرياض،
حيث تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الموظفيف اإلدارييف والعامبلت اإلداريات في مدينة
األمير سمطاف الطبية العسكرية بالرياض والبالد عددىـ ( )340موظفاً وموظفة ،تـ التيار
عينة عةوائية بمد حجميا ( )118منيـ  59موظفاً و 56موظفة ،استلدمت الباحثة المنيا
الوصفي التحميمي عف طريؽ المدلؿ المسحي باستلداـ االستبانة ك داة لجمع البيانات.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1واقػ ػػع إدراؾ المػ ػػوظفيف اإلداريػ ػػيف لعدالػ ػػة نظػ ػػاـ تقػ ػػويـ األداء تتمثػ ػػؿ فػ ػػي المعػ ػػايير التػ ػػي
يس ػػتلدميا الػ ػرئيس المباة ػػر ف ػػي تقي ػػيـ أداء الموظ ػػؼ ال ػػذي يتص ػػؼ بالعدال ػػة والموض ػػوعية،
ويتضمف تقييـ أداء الموظفيف اإلدارييف النواحي اإليجابية والسمبية.
 .2دور إدراؾ المػػوظفيف بعدالػػة نظػػاـ تقػػويـ األداء فػػي تحسػػيف األداء الػػوظيفي يتمثػػؿ فػػي
تحس ػػف أداء الموظ ػػؼ عن ػػدما ي ػػدرؾ أف أس ػػموب الرقاب ػػة ال ػػذي يتبع ػػو رئيس ػػو ع ػػادؿ ،ويح ػػرص
الموظؼ عمى تحسيف أدائو بةكؿ مستمر.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1توفير فرص التدريب لمرؤساء في مجاالت تقييـ األداء الوظيفي لمعامميف.
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 .2العمؿ عمى االستفادة مف األلطاء التي تحدث في عممية تقييـ األداء الوظيفي وتبلفييا مستقببلً.
 .3حث إدارة الموارد البةرية بتحديث نماذج تقييـ األداء الوظيفي دورياً .
 :4.2.3دراسة رحموف ( )2014بعنواف :بيئة العمؿ الداخمية وأثرىا عمى األداء الوظيفي
دراسة عمى عينة مف اإلدارييف بكميات ومعاىد جامعة باتنو ،ىدفت إلى معرفة مد الت ثير
الحاصؿ بيف بيئة العمؿ الدالمية واألداء الوظيفي لئلدارييف ومعرفة االيجابيات والسمبيات
التي تنعكس عمى أدائيـ ،حيث تـ استلداـ المنيا الوصفي التحميمي وتـ استلداـ االستمارة
المقننة والبسيطة لجمع البيانات والمعمومات الميدانية ،وتـ توزيعيا عمى عينة احتمالية
عنقودية قدرت ( )106مبحوث.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1استوفت بيئة العمؿ الدالمية عناصرىا اإلدارية والمالية بةكؿ نسػبي بنسػبة ()%66.50
وليس بةكؿ تاـ في االدارة الجامعية.
 .2مستو األداء الوظيفي لئلدارييف في ظؿ العناصر اإلدارية والمالية لبيئة العمؿ الدالميػة
أف مسػ ػػتو األداء الػ ػػوظيفي نسػ ػػبي ألف رضػ ػػا اإلداريػ ػػيف عػ ػػف بيئػ ػػة عمميػ ػػـ الدالميػ ػػة نسػ ػػبي،
ومستو ت ثيرىـ نسبي أيضػاً عمػى أدائيػـ وكػذا أدائيػـ الػوظيفي وفػؽ مؤةػرات نسػبي جػداً مػف
وجية نظر أفراد العينة.
 :5.2.3دراسػػػة الشػػػريؼ ( )2013بعنػػػواف" :دور إدارة التطػػػوير اإلداري فػػػي تحسػػػيف األداء
الوظيفي دراسة تطبيقية عمى الموظفات اإلداريات في جامعة الممػؾ عبػد العزيػز بجػدة" ،ىػدفت
الدراسة إلى معرفة دور إدارة التطوير اإلداري في تحسيف األداء الوظيفي لمموظفػات اإلداريػات
فػػي جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز  ،قامػػت الباحثػػة بتصػػميـ اسػػتبانة تحتػػوي عمػػى ( )27فق ػرة ،وتػػـ
توزي ػػع االس ػػتبانة عم ػػى الموظف ػػات اإلداري ػػات ف ػػي جامع ػػة المم ػػؾ عب ػػد العزي ػػز وع ػػددىـ ()241
موظفة بعينة عةوائية بسيطة مف مجتمع الدراسة ،حيث تـ استلداـ المنيا الوصفي التحميمي.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1قياـ إدارة التطوير اإلداري بالدور الذي تسعى لتحقيقو بالتعاوف مع كؿ اإلدارات
واألقساـ دالؿ الجامعة.
 .2وجود بعض التحديات التي تواجو عممية التطوير.
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وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1توعية الرؤساء ب ىمية مبلءمة مكاف وظروؼ العمؿ لمعامميف مما يساعد في تحسيف أدائيـ.
 :6.2.3دراسة الحاليبة ( )2013بعنواف أثر الحوافز في تحسيف األداء لدى العامميف في
مؤسسات القطاع العاـ في األردف (دراسة تطبيقية عمى أمانة عماف الكبرى) ،ىدفت
الدراسة إلى تقصي أثر الحوافز في تحسيف األداء لد

موظفي األمانة ،روالى التعرؼ عمى

مستو األداء ،كما ىدفت إلى تحديد العبلقة بيف الحوافز وتحسيف األداء ،استلدـ الباحث
المنيا الوصفي التحميمي وتـ التيار عينة بالطريقة الطبقية العةوائية بمد عددىا 150
موظؼ مف المديريف ورؤساء األقساـ والموظفيف اإلدارييف.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1حيازة كؿ مف الحوافز المادية والمعنوية عمى المستو المنلفض.
 .2حيازة الحوافز االجتماعية واألداء عمى المستو المتوسط.
 .3وجود عبلقة لطية وترابطية قوية ،بيف استلداـ أبعاد الحوافز وتحسيف األداء لد موظفي االمانة.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1ترسػ ػػيخ ثقافػ ػػة العمػ ػػؿ بػ ػػروح الفريػ ػػؽ الواحػ ػػد كحػ ػػافز معنػ ػػوي لموصػ ػػوؿ لمسػ ػػتويات األداء
الملطط ليا
 :7.2.3دراسة الزىراني ( )2012بعنواف" :العوامؿ المؤثرة في األداء الوظيفي لمعامميف
بإمارة منطقة الباحة والمحافظات التابعة ليا بالمممكة العربية السعودية (دراسة تحميمية)،
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة في األداء الوظيفي لمعامميف بإمارة
منطقة الباحة والمحافظات التابعة ليا بالمممكة العربية السعودية وتحديد أكثرىا ت ثي اًر في
األداء الوظيفي ،وكذلؾ تحديد التبلؼ ت ثير ىذه العوامؿ بالتبلؼ العوامؿ الديموغرافية
لمعامميف ،استلدـ الباحث االستبانة ك داة لجمع البيانات مف جميع أفراد مجتمع الدراسة البالد
عددىـ ( )1025فرداً ،اعتمد الباحث عمى المنيا الوصفي التحميمي.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1وجػػود عبلقػػة إيجابيػػة بػػيف كػػؿ عام ػؿ وحػػده (بيئػػة العمػػؿ ،االتصػػاؿ ،التػػدريب ،القيػػادة،
الحوافز) واألداء الوظيفي حيث أظيرت النتائا أف عامؿ بيئة العمؿ كاف أكثر ت ثي اًر.
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 .2وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي أثػػر العوامػػؿ التنظيميػػة فػػي األداء الػػوظيفي تعػػز
لممتغيرات الديموغرافية.
 .3بينما لـ تظير النتائا وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي أثػر العوامػؿ التنظيميػة عمػى
األداء الوظيفي تعز لمحالة االجتماعية والعمر.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1توفير بيئة عمؿ ذات مواصفات عالية وقياسية لمعامميف في منطقة امارة الباحة بما
يتناسب مع التطورات الحديثة والتكنولوجيا السريعة.
 .2العمؿ عمى تفعيؿ االتصاؿ الوظيفي.
 .3تنويع براما الحوافز المادية والمعنوية وتفعيميا لما ليا مف أثر كبير في األداء الوظيفي.
 :8.2.3دراسة الصرايرة ( )2011بعنواف" :األداء الوظيفي لدى أعضاء الييئات التدريسية
في الجامعات األردنية الرسمية مف وجية نظر رؤساء األقساـ فييا" ىدفت الدراسة إلى
تعرؼ مستو األداء الوظيفي ألعضاء الييئات التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية مف
وجية نظر رؤساء األقساـ فييا ،قاـ الباحث بتطوير استبانة الدراسة ،ثـ طبقت عمى عينة
مكونة مف ( )77رئيس قسـ أكاديمي تـ التيارىـ بالطريقة العةوائية البسيطة ،ولئلجابة عف
أسئمة الدراسة تـ حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والتبار (ت) وتحميؿ
التبايف األحادي ،والتبار ةيفيو.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1مستو األداء الوظيفي ألعضاء الييئات التدريسية كاف مرتفعاً ،إذ بمغت نسبتو ()3.78
درجة مف ( )5درجات.
 .2عدـ وجود فروؽ ذات داللة تعود لممتغيرات.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1أف تقوـ الجامعات بتعزيز األداء الوظيفي ألعضاء الييئات التدريسية فييا.
 .2أف تػوفر نظػػاـ حػوافز تةػػجيعية ،ماديػة ومعنويػػة ،لمػػا ليػػا مػف أثػػر إيجػػابي فػػي المحافظػػة
عمى مستو األداء الوظيفي المرتفع.
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 :9.2.3دراسػػة صػػميحو ( )2010بعنػواف" :المنػػاخ التنظيمػػي وتػػأثيره عمػػى األداء الػػوظيفي
لمعػػامميف دراسػػة حالػػة جامعػػة أمحمػػد بػػوقره بػػومرداس" ىػػدفت الد ارسػػة عمػػى معرفػػة المنػػاخ
التنظيمػي وتػ ثيره عمػػى األداء الػوظيفي لمعػامميف فػػي الجامعػة ،واعتمػدت الد ارسػػة عمػى المػػنيا
الم ػػوجبي ومحاولػ ػة في ػػـ العبلق ػػة ب ػػيف ملتم ػػؼ عناص ػػر المن ػػاخ التنظيم ػػي ومس ػػتويات األداء
ّ
الػػوظيفي لمعػػامميف فػػي تحقييػػا ،وقػػد اسػػتلدـ الباحػػث االسػػتبياف وتػػـ توزيعػػو عمػػى أف ػراد العينػػة
األولية  48إدارياً و 100أستاذ في ةكمو النيائي بعد عرضو عمى المةرؼ ثـ وزع في ةػكمو
األولػػي عمػػى بعػػض األفػراد مػػف العينػػة لمتعػػرؼ عمػػى مػػد اسػػتجابة المبحػػوثيف وتعػػديؿ بعػض
األسئمة وتوضيف روالغاء بعضيا.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
أوَّلً  :بالنسبة لمموظفيف اإلدارييف:
 .1وجػػود توجي ػات إيجابيػػة مرتفعػػة لػػد أف ػراد العينػػة نحػػو محػػور التكنولوجيػػا ك حػػد محػػاور
المناخ التنظيمي.
 .2وج ػػود توجيي ػػات إيجابي ػػة ل ػػد أفػ ػراد العين ػػة نح ػػو مح ػػوري نم ػػط القي ػػادة واالتص ػػاؿ ك ح ػػد
محاور المناخ التنظيمي.
ثانياً :بالنسبة لألساتذة:
 .1وجػػود توجيػػات سػػمبية لػػد أف ػراد العينػػة نحػػو محػػور المةػػاركة فػػي صػػنع الق ػ اررات ك حػػد
محاور المناخ التنظيمي.
 .2وجود توجيات سمبية لد أفراد العينة نحو محور االتصاؿ ك حد محاور المناخ التنظيمي.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1ض ػػرورة اىتم ػػاـ المسػػػؤوليف ف ػػي جامعػ ػػة ب ػػومرداس عم ػػى الػػػتبلؼ مس ػػتوياتيـ الوظيفيػػػة
بعناصر المناخ التنظيمي في الجامعة دوف التمييز فيما بينيا حيػث إف جميػع ىػذه العناصػر
تؤثر إما إيجابا أو سمبا عمى الفعاليات واألنةطة اإلنسانية واالقتصادية دالؿ الجامعة.
 :10.2.3دراسة بوعطيط ( )2009بعنواف :اَّلتصػاؿ التنظيمػي وعالقتػو بػاألداء الػوظيفي
لدى العامميف المنفذيف بمؤسسة سونمغاز ،ىػدفت الد ارسػة إلػى ضػرورة الوقػوؼ عمػى طبيعػة
ى ػػذه العبلق ػػة ب ػػيف االتص ػػاؿ التنظيم ػػي وأداء العم ػػاؿ ال ػػوظيفي ،ولتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة ق ػػاـ
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الباحث بوضع فرضيات والتبارىـ مف لبلؿ تصميـ استمارة اعتمدت ك داة بحث وتػـ التيػار
عينة عةوائية مقدراىا ( )49عامؿ ،وتـ استلداـ المنيا الوصفي التحميمي لغرض الدراسة.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1تػػـ الكةػػؼ عػػف وجػػود نمطػػي االتصػػاؿ النػػازؿ والصػػاعد دالػػؿ مؤسسػػة سػػونمغار وأىميػػة
كؿ نمط في تحقيؽ السيرورة التنظيمية لممؤسسة.
 .2ت ػػـ التوص ػػؿ إل ػػى وج ػػود عبلق ػػة ارتباطي ػػة موجب ػػة متوس ػػطة ب ػػيف االتص ػػاؿ الن ػػازؿ واألداء
الوظيفي لد العامؿ المنفذيف.
 .3كػػذلؾ وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة موجبػػة متوسػػطة بػػيف االتصػػاؿ الصػػاعد واألداء الػػوظيفي
لد عينة الدارسة.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1اعطاء حرية أكبر لمعامميف بالمؤسسة ليس فقط في اتصاليـ باإلدارة روايصاؿ انةغاالتيـ
ولكف بضرورة إةراكيـ في عممية اتلاذ الق اررات.
 .2زيادة وتطوير قدرات العماؿ مف لبلؿ تكثيؼ وترقية العمميات التكوينية التدريبية.
 :11.2.3دراسة الشػريؼ ( )2004بعنػواف" :األنمػاط القياديػة وعالقتيػا بػاألداء الػوظيفي
مف وجية نظر العامميف بإمارة مكة المكرمػة" ،ىػدفت الد ارسػة لمتعػرؼ عمػى االنمػاط القياديػة
السائدة بإمارة منطقة مكة المكرمة (مؤسسات حكومية) ،ومحاولة التعرؼ عمى طبيعة العبلقة
بػػيف األنمػػاط القياديػػة واألداء الػػوظيفي بإمػػارة منطقػػة مكػػة المكرمػػة ،تػػـ تصػػميـ اسػػتبانة بمػػد
عػػددىا  ،240وتػػـ توزيعيػػا عمػػى عينػػة عةػوائية مػػف العػػامميف فػػي إمػػارة منطقػػة مكػػة المكرمػػة
الػػذيف يعممػػوف فػػي وظيفػػة مػػدير إداري ورئػػيس قسػػـ ،وتػػـ اسػػتلداـ المػػنيا الوصػػفي التحميمػػي
لغرض الدراسة.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
افر ألنمػػاط القيػػادة الثبلثػػة حيػػث يمػػارس ويطبػػؽ القػػادة فػػي إمػػارة منطقػػة مكػػة
 .1أف ىنػػاؾ تػو اً
المكرمػ ػػة الػ ػػنمط القيػ ػػادي الػ ػػديمقراطي بدرجػ ػػة عاليػ ػػة والػ ػػنمط الحػ ػػر بدرجػ ػػة متوسػ ػػطة والػ ػػنمط
األوتوقراطي بدرجة أقؿ.
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 .2تبػػيف وجػػود عوامػػؿ ولصػػائص تػػؤدي إلػػى ارتفػػاع مسػػتو األداء الػػوظيفي وألػػر تػػؤدي
إلى انلفاض مستو األداء الوظيفي.
 .3اتض ػػف أف ىنال ػػؾ عبلق ػػة ارتب ػػاط دال ػػة إحص ػػائياً وموجب ػػة ب ػػيف نم ػػط القي ػػادة ال ػػديمقراطي
ومس ػػتو األداء ،وعم ػػى الجان ػػب اآلل ػػر وج ػػود عبلق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية س ػػمبية ب ػػيف نم ػػط
القيادة ومستو األداء الوظيفي لد كؿ مف نمط القيادة الحر ونمط القيادة األوتوقراطي.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أىـ توصياتيا:
 .1ضرورة منف المزيد مف االىتمػاـ والعنايػة لتزويػد العػامميف بمنطقػة مكػة المكرمػة بالمعرفػة
النظرية أىمية القيادة اإلدارية ونظرياتيا ولصائص القادة التي تزيد مف فاعميتيا أثناء ت ىيميـ
في الدورات التدريبية.
 .2ح ػػرص القي ػػادة عم ػػى تنمي ػػة الرقاب ػػة الذاتي ػػة وتة ػػجيع الع ػػامميف والثن ػػاء عم ػػى المجي ػػودات
الةلصية التي يقوموف بيا لتطوير األداء روانجازه في الوقت المناسب.
 :3.3الدراسات األجنبية:
 :1.3.3دراسة ()Olorunsola E.O, 2012
Job Performance And Gender Factors Of Administrative staff in
south west of administrative staff job performance in south west
Nigerian universities
األداء الوظيفي والعوامؿ المؤثرة في النوع لمموظفيف اإلدارييف في جامعات جنوب غرب نيجيريا

ىدفت الدراسة لتعػرؼ مسػتو األداء الػوظيفي لمعػامميف اإلداريػيف فػي الجامعػات النيجيريػة
الغربية في جنوب نيجريا مف وجية نظر المػدراء واإلدارات كػذلؾ تػ ثير عامػؿ الجػنس عمػى األداء
الوظيفي لئلدارييف ووظائفيـ ،بمد مجتمع الدراسة  5918موظفػاً ،بينمػا ةػممت عينػة الد ارسػة 400
موظؼ وموظفة مف ملتمؼ اإلدارات العاممة في أربع جامعات تعمػؿ فػي تمػؾ المنطقػة ،وتػـ قيػاس
األداء الػػوظيفي مػػف لػػبلؿ مجموعػػة مػػف األبعػػاد (مسػػتو الكفػػاءة والفعاليػػة ،العبلقػػات اإلنسػػانية،
اإلحسػػاس بالمسػػئولية ،االعتمػػاد عمػػى الوظيفػػة تحػػت ضػػغوط العمػػؿ ،الػػدافع لمعمػػؿ  ،نػػوع القيػػادة ،
االلتزاـ واالنتظاـ بالمواعيد ،المعرفة المينية وتطبيقيا).
أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
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 .1إف األداء الوظيفي لموظفي ىذه الجامعات كػاف مرتفعػاً جػداً ،حيػث تجػاوز ارتفػاع األداء
في مجمؿ أبعاد األداء الوظيفي  %79لجميع العوامؿ المرتبطة باألداء.
 .2أظيػرت النتػائا أف االرتفػػاع فػي األداء الػػوظيفي لمعػامميف قػػد يكػوف نتيجػػة لمجػودة والقػػدرة
التي أظيرتيا القيادة في التعامؿ مع اآللريف.
 .3ال توجػػد فػػروؽ جوىريػػة فػػي األداء الػػوظيفي لمعمػػؿ تعػػز إلػػى عام ػؿ الجػػنس ،فقػػد كػػاف
األداء مرتفعاً لد الذكور واإلناث في ىذه الجامعات.
 :2.3.3دراسة ()Eisenberger & Neves, 2012
Management Communication and Employee Performance : The
"contribution of Perceived Organizational Support

" اَّلتصاؿ اإلداري واألداء الوظيفي :مساىمة في النظر لمدعـ التنظيمي"
ىدفت الدراسة لمتعرؼ إلى معرفة العبلقة بيف االتصاؿ اإلداري والمساىمة في الػدعـ
التنظيمػػي ،ومعرفػػة نتائجػػو عمػػى األداء الػػوظيفي ،واسػػتلدـ الباحثػػاف المػػنيا التجريبػػي ،حيػػث
استغرقت الدراسة  3سنوات ،بينما اعتمدت االستبانة ك داة دراسة.
أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1وجود عبلقة كبيرة بيف االتصاؿ اإلداري واألداء الوظيفي.
 .2االتصاالت المفتوحة بيف اإلدارة والموظفيف تكوف فعالة في زيادة األداء الوظيفي.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أبرز توصياتيا:
 .1إجراء المزيد مف األبحاث والدراسات عمى وسائط االتصاؿ الملتمفة ومعرفة مد ت ثيرىا
عمى االتصاؿ اإلداري.
 :3.3.3دراسة ( )Bartley, 2011بعنواف:
Effective

Initiatives

Development

and

Training

Faculty

Instruction in Distance Higher Education.
"تدريب أعضاء ىيئة التدريس وتطويرىـ في التعميـ العالي " أمريكيا
ىدفت الدراسة إلى الكةؼ عف مد

إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس لحاجتيـ مف

التطوير والتدريب ،واعتمد الباحث المنيا الوصفي التحميمي في دراستو ،واستلدمت االستبانة
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ك داة لجمع المعمومات ،وقد تـ جمع البيانات عف طريؽ المسف اإللكتروني ،كما كانت ىناؾ
مقاببلت انتقائية مع ( )8أعضاء ىيئة تدريس ،وزيارات ميدانية ،وطبؽ الدراسة عمى ()132
عضواً مف ( )27مؤسسة تعميمة في والية ()Ohio
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1أف ( )%75مف عينة الدراسة مقتنعوف بمستو اإلعداد لدييـ.
 .2وأف ( )%62مػػنيـ ارض ػػوف ع ػػف أدائي ػػـ ،وأني ػػـ يفض ػػموف ال ػػتعمـ ال ػػذاتي وس ػػيمة لمتط ػػوير
الميني ،وأف بقية أفراد العينة طمبوا أف يجري تطويرىـ نموىـ في مجاؿ اسػتلداـ التكنولوجيػا،
ومجاؿ االرتقاء بفف التدريس ،مف أجؿ تعميـ فعاؿ يؤدي إلى اإلبداع.
 .3بينت الدراسة الحاجة إلى نيا منظـ لمتدريب والتطوير.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أبرز توصياتيا:
 .1ضرورة االلتزاـ بالنيا االستراتيجي في تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس.
 :4.3.3دراسة (  :)Gure, 2010بعنواف
"أثر التحفيز عمى أداء الموظفيف :دراسة حالة لناشيف لينؾ تميكوـ في الصوماؿ"
ىػػدفت إلػػى د ارسػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ أي عبلقػػة بػػيف محف ػزات العمػػؿ ،والرضػػا عػػف
العمػػؿ وأداء المػػوظفيف ،ولتحقيػػؽ أغ ػراض الدارسػػة قػػاـ الباحػػث بػػإجراء مسػػف بيػػاني ،ثػػـ قػػاـ
بمعالجتيا باستلداـ تقنيات متعددة المتغيرات مثؿ اإلحصاء الوصفي كالتردد والنسػبة المئويػة
لوصؼ المتغير :كنوع الجنس والعمر والحالة االجتماعية ،إضافة إلى المسمى الوظيفي ،كما
قػػاـ الباحػػث باسػػتلداـ ارتبػػاط بيرسػػوف لقيػػاس العبلقػػة اللطيػػة بػػيف المتغي ػرات المسػػتقمة وغيػػر
المستقمة ،ودرجة العبلقة ،واتجاىيا.
أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 .1أف التحفيز لو أثر إيجابي قوي عمى أداء الموظفيف بةكؿ أكبر مف الرضا الوظيفي.
 .2أف الرضا الوظيفي لديو ت ثير منلفض فيما يتعمؽ بت ثيره عمى أداء الموظفيف.
وبناء عمى نتائج الدراسة كاف مف أبرز توصياتيا:
 .1بزيادة تحفيز الموظفيف حيث يةكؿ التحفيز دافعًا لد الموظفيف مما يسيـ في تحسيف أدائيـ.
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 :5.3.3دراسة ()Yang. Sarah, 2006
دراسة بعنواف Trust and the Relationship Between Leadership and
Follower Performance.
"الثقة والعالقة بيف أداء الموظفيف القيادة"
ىدفت الدراسة لمعرفة الثقة والعبلقة بيف أداء الموظفيف التابعيف (كما صنفوا مف قبؿ
قادتيـ) ونوعيف مف القيادة :القيادة التحويمية والقيادة اإلجرائية في ظؿ بيئتيف ثقافيتيف
ملتمفتيف (أستراليا ،الصيف) .وقد بمد عدد المبحوثيف ( )119موظفاً مف أستراليا ،و ()122
موظفاً مف الصيف .
وكاف مف أىـ النتائج ما يمي:
 .1تبيف أف المرؤوسيف االسترالييف أبدوا مستويات أعمى مف الثقة تجاه قادتيـ ،عند المقارنة
بالمرؤوسيف الصينييف.
 .2ظير وجود عبلقة بيف القيادة التحويمية واإلجرائية ومستو أداء المرؤوسيف في أستراليا،
ولكف عمى النقيض لـ تظير عبلقة بيف القيادة التحويمية واإلجرائية وأداء المرؤوسيف في الصيف.
 :6.3.3دراسة ()Lok & Crawford, 2003
The Effet of Organizational Culture and Leadership Style on Job
Satisfaction and Commitment

"أثر الثقافة التنظيمية ونمط القيادة عمى الرضا الوظيفي واَّللتزاـ التنظيمي"
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر الثقافة التنظيمية ونمط الرضا الوظيفي وااللتزاـ
التنظيمي لد عينة مف المدراء مف ىونا كونا وأستراليا ،وقد بمد حجـ العينة  317مدي اًر (219
مف ىونا كونا 118 ،مف أ ستراليا) مف العامميف في مجاؿ االتصاالت والبنوؾ.
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 .1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الدولتيف.
 .2أف ثقافة اإلنجاز والتعاطؼ اإلنساني ىي السائدة في المنظمات األسترالية.
 .3الرضا الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي في المنظمات األسترالية أعمى منو في منظمات ىونا
كونا التي غمب عمييا ثقافة النظـ واألدوار.
 .4أف الثقافة التنظيمية والنمط القيادي ليما آثار إيجابية عمى الرضا الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي.
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 :4.3التعقيب عمى الدراسات السابقة:
مف لبلؿ استعراض الدراسات السابقة والتي كانت متنوعػة مػا بػيف الد ارسػات المحميػة
والد ارسػػات العربيػػة والد ارسػػات األجنبيػػة ذات العبلقػػة بموضػػوع الد ارسػػة ،وتوصػػمت الد ارسػػات
الس ػػابقة إل ػػى مجموع ػػة م ػػف النت ػػائا الت ػػي استرة ػػد بي ػػا الباح ػػث ف ػػي إثػ ػراء الد ارس ػػة ،حي ػػث ت ػػـ
االستعانة ببعض المعمومات الموجودة بيا ،ويتضف لمباحث ب ف الد ارسػات السػابقة تتةػابو مػع
الدراسة الحالية في تناوؿ موضوع تحسيف ورفع األداء الوظيفي.
 :1.4.3أوجو اَّلستفادة مف الدراسات السابقة:
 .1النموذج المستلدـ في المتغيرات مف دراسة الزىراني والموزي .2012
 .2ساعدت الدراسات السابقة الباحث عمى معرفة كتابة اإلطار النظري.
 .3ساعد الباحث لمتعرؼ عمى المتغيرات واألداة التي ةممتيا الدراسات السابقة.
 .4االطبلع عمى مجموعة مف المصادر والمراجع التي استفادت منيا الدراسات السابقة.
 .5االطبلع عمى األدوات المستلدمة في الدراسات ،والتيار ما يناسب مع موضوع
الدراسة.
 .6االستفادة مف تحديد االساليب اإلحصائية المناسبة ،ومنيجية الدراسة
 :2.4.3أوجو اَّلتفاؽ واَّلختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أوَّلً :مف حيث المنيج المستخدـ في الدراسة:
اتفقػػػت الد ارسػ ػػة الحاليػػػة مػ ػػع العديػػػد مػ ػػف الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة فػ ػػي اس ػػتلداميا المػ ػػنيا
الوص ػ ػػفي التحميم ػ ػػي لتحقي ػ ػػؽ الي ػ ػػدؼ م ػ ػػف الد ارس ػ ػػة مث ػ ػػؿ د ارس ػ ػػة (الن ػ ػػديـ ،)2014 ،ود ارس ػ ػػة
(العامودي ،)2013 ،ودراسة ( ناصػر ،)2010 ،ود ارسػة (جبػر ،)2010 ،ود ارسػة (ةػحادة،
 ،)2008ود ارس ػ ػ ػػة (العك ػ ػ ػػش ،)2007 ،ود ارس ػ ػ ػػة (الحرب ػ ػ ػػي ،)2015 ،ود ارس ػ ػ ػػة (الغام ػ ػ ػػدي،
 ،)2015ود ارس ػ ػ ػػة (صػ ػ ػ ػرايرة ،)2011 ،ود ارس ػ ػ ػػة (الزى ارن ػ ػ ػػي و الم ػ ػ ػػوزي ،)2012 ،ود ارس ػ ػ ػػة
(الة ػ ػ ػريؼ ،)2004 ،ود ارسػ ػ ػػة (الة ػ ػ ػريؼ ،)2013 ،ود ارسػ ػ ػػة (السػ ػ ػػالمي ،)2014 ،ود ارسػ ػ ػػة
(رحمػ ػ ػػوف ،)2014 ،ود ارسػ ػ ػػة (الحبليبػ ػ ػػة ،)2013 ،ود ارسػ ػ ػػة (بػ ػ ػػوعطيط ،)2009 ،ود ارسػ ػ ػػة
( ،)Yang. Sarah, 2006د ارسػة ( ،)Lok & Crawford, 2003و د ارسػة ( Gure,
 ،)2010دراسة (.)Bartley, 2011
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والتمفت بعض الدراسات حيث استلدمت دراسة (صميحة )2010 ،التي استلدمت
المنيا الموجبي ،ودراسة( )Olorunsola E.O, 2012استلدمت المنيا المسحي ،ودراسة
( )Eisenberger & Neves, 2012استلدمت المنيا التجريبي.
ثانياً :مف حيث األداة المستخدمة في الدراسة:
اتفقت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية في استلداـ أداة الدراسة االسػتبانة كد ارسػة
(النػػديـ ،)2014 ،ود ارسػػة (العػػامودي ،)2013 ،ود ارسػػة ( ناصػػر ،)2010 ،ود ارسػػة (جبػػر،
 ،)2010ودراسة (ةحادة ،)2008 ،ود ارسػة (العكػش ،)2007 ،ود ارسػة (الحربػي،)2015 ،
ود ارسػ ػ ػػة (ص ػ ػ ػرايرة ،)2011 ،ود ارسػ ػ ػػة (الزى ارنػ ػ ػػي و المػ ػ ػػوزي ،)2012 ،ود ارسػ ػ ػػة (الة ػ ػ ػريؼ،
 ،)2004ود ارس ػ ػ ػػة (الةػػ ػ ػريؼ ،)2013 ،ود ارس ػ ػ ػػة (الس ػ ػ ػػالمي ،)2014 ،ود ارس ػ ػ ػػة (رحم ػ ػ ػػوف،
 ،)2014ود ارس ػػة (الحبليب ػػة ،)2013 ،ود ارس ػػة (ب ػػوعطيط ،)2009 ،ود ارس ػػة (

Yang.

 ،)Sarah, 2006د ارسػة ( ،)Lok & Crawford, 2003و د ارسػة ( ،)Gure, 2010
ود ارسػ ػػة(2012

E.O,

 ،)Olorunsolaد ارس ػ ػػة (2011

 ،)Bartley,ود ارس ػ ػػة

(.)Eisenberger & Neves, 2012
والتمفت فقط مع ودراسة (الغامدي )2015 ،حيث استلدمت أداة الدراسة المقابمة
والمبلحظة وفحص السجبلت ،ودراسة (صميحة )2010 ،استلدمت المقابمة الةلصية
ثالثاً :مف حيث العينة المستخدمة في الدراسة:
اتفق ػػت الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع د ارس ػػة الن ػػديـ(  )2014م ػػف حي ػػث رؤس ػػاء األقس ػػاـ ف ػػي
الجامعػػات الفمسػػطينية وكػػذلؾ اتفقػػت مػػع د ارسػػة ةػػحادة ( )2008حيػػث العينػػة ةػػممت اعضػػاء
ىيئة التػدريس فػي الجامعػات الفمسػطينية ود ارسػة الصػرايرة ( )2011فػي اسػتلداـ األكػاديمييف
ورؤسػػ ػ ػػاء األقسػ ػ ػ ػػاـ ،ود ارسػ ػ ػ ػػة صػ ػ ػ ػػميحة ( )2010حيػ ػ ػ ػػث اسػ ػ ػ ػػتلدمت العينػ ػ ػ ػػة لؤلكػ ػ ػ ػػاديمييف،
ودراسة) )Bartley 2011استلدمت اعضاء ىيئة تدريس.
والتمفت معظـ الدراسات السػابقة عػف الد ارسػة الحاليػة فػي التيػار عينػة الد ارسػة التػي
تمثمػػت (األكػػاديمييف ،ورؤسػػاء األقسػػاـ اإلداريػػة) وىنػػاؾ بعػػض الد ارسػػات ألػػذت عينػػة مػػدراء
المدارس والمدراء العاموف والوظائؼ اإلةرافية مثؿ دراسة العامودي ( ،)2013ودراسة ناصر
( ،)2010ود ارسػ ػػة جبػ ػػر ( ،)2010ود ارسػ ػػة الحبليبػ ػػة ( ،)2013وبعػ ػػض الد ارسػ ػػات ألػ ػػذت
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عينتي ػػا م ػػف م ػػوظفي م ػػف بع ػػض المؤسس ػػات األل ػػر مث ػػؿ د ارس ػػة الحرب ػػي ( )2015ود ارس ػػة
الزى ارنػػي ،المػػوزي ( ،)2012ود ارسػػة الة ػريؼ ( ،)2004ود ارسػػة الة ػريؼ ( ،)2013ود ارسػػة
السػػالمي ( ،)2014ود ارسػػة رحمػػوف ( ،)2014ود ارسػػة بػػوعطيط ( ،)2009ود ارسػػة Yang
 ،)2006( Sarahدراسة  ،)2003( Lok & Crawfordودراسة  ،)2010( Gureودراسة
 ، ،)2012(Olorunsolaودراسة .)2012( Eisenberger & Neves
 :3.4.3أوجو التميز لمدراسة الحالية:
 .1أنيا تبحث في جانب ميـ دراسة عدة عوامؿ ممثمة (ببيئة العمؿ ،التدريب ،الحوافز،
التدريب ،والقيادة) وعبلقتيا برفع كفاءة األداء لد

العامميف في مؤسسات التعميـ العالي

الحكومية ،وىذا لـ تتناولو دراسات ألر عمى حد عمـ الباحث.
 .2أنيا تناولت متغير ميـ وىي النلبة القيادية.
 .3مجتمع الدراسة تكوف مف العامميف األكاديمييف باإلضافة إلى رؤساء األقساـ اإلدارية في
مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في قطاع غزة فمسطيف.
 .4أف ىذه الدراسة ةممت مؤسسات التعميـ العالي (كجامعة ،ككمية تقنية ،ككمية جامعية).
 .5الجيات المستفيدة مف الدراسة صناع القرار في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية في
قطاع غزة فمسطيف.
 .6الحداثة في الدراسة.

[]111

 :4.4.3الفجوة البحثية:
يمكف لمباحث تحديد الفجوة البحثية بيف الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
جدوؿ ()2الفجوة البحثية والجوانب اإلضافية التي يتناوليا الباحث في دراستو
الدراسات السابقة

الدراسة الحالية

الفجوة البحثية

الدراسات السابقة لػـ تتحػدث عػف األبعػاد لـ تظير مف لبلؿ تكام ػػؿ وة ػػموؿ وتع ػػدد األبعاد(بيئ ػػة
التي تحدثت عنو الدراسة باستثناء دراسة الد ارسػػ ػػات السػ ػ ػػابقة العمػػؿ ،الح ػوافز ،التػػدريب ،القيػػادة،
الزى ارن ػػي وك ػػاف مجتم ػػع الد ارس ػػة يلتم ػػؼ األبع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاد الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي االتصػ ػػاالت اإلداريػ ػػة) ،مػ ػػف لػ ػػبلؿ
عف مجتمع الدراسة الحالية.

اسػػػتلدميا الباحػ ػػث د ارس ػػة النل ػػب القيادي ػػة ودورى ػػا ف ػػي
في الدراسة الحالية رفع كفاءة أداء العامميف

مجػ ػ ػػاؿ التطبيػ ػ ػػؽ ىنػ ػ ػػاؾ الػ ػ ػػتبلؼ بػ ػ ػػيف قمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات لك ػػف الد ارس ػػة الحالي ػػة ترك ػػزت عم ػػى
الد ارس ػػات الس ػػابقة والد ارس ػػة الحالي ػػة ف ػػي المتعمق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػدور مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي الحكوميػػة
التطبيػ ػػؽ فػ ػػيبلحظ أف الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة النلػػب القياديػػة فػػي وتنوعت ما بيف جامعة وكميات
ةػػممت بعػػض الجامع ػػات اللاصػػة مني ػػا مؤسسػ ػ ػػات التعمػ ػ ػػيـ
والعام ػػة ،الد ارس ػػات ة ػػممت المؤسس ػػات العالي
اللاصة وبعض الو ازرات
العينة التػي ةػممتيا الد ارسػات السػابقة قػد قمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات حي ػ ػػث أف الد ارس ػ ػػة الحالي ػ ػػة رك ػ ػػزت
تلتمػػؼ عػػف بعػػض الد ارسػػة الحاليػػة فػػي المتعمقػ ػ ػػة بالجانػ ػ ػػب عمى القطاع التعميمي والتيار عينة
مجتمع الدارسة

التعميمي

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف (األكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاديمييف ،ورؤسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
األقساـ).
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انفصم انراثغ :ادلنهدٍخ واإلخراءاد
تىطئخ:
 :1.4ينهح انذراصخ
 :2.4يصبدر مجغ انجٍبنبد
 :3.4جمتًغ انذراصخ
 :4.4ػٍنخ انذراصخ
 :5..أداح انذراصخ
 :6..صذق االداح
 :7..ثجبد األداح
 :8.4األصبنٍت اإلزصبئٍخ
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توطئة:
يتن ػػاوؿ ى ػػذا الفص ػػؿ اإلجػ ػراءات الت ػػي اتبعي ػػا الباح ػػث ف ػػي تنفي ػػذ الد ارس ػػة ،وم ػػف ذل ػػؾ
تعريػػؼ مػػنيا الدارسػػة ،ووصػػؼ مجتمػػع الدارسػػة ،وتحديػػد عينػػة الد ارسػػة ،رواعػػداد أداة الد ارسػػة
(االس ػػتبانة) ،والت ك ػػد م ػػف ص ػػدقيا وثباتي ػػا ،وبي ػػاف إجػ ػراءات الد ارس ػػة ،واألس ػػاليب والمعالج ػػات
اإلحص ػػائية الت ػػي ت ػػـ اس ػػتلداميا ف ػػي تحمي ػػؿ واس ػػتلبلص النت ػػائا ،وفيم ػػا يم ػػي وص ػػؼ لي ػػذه
اإلجراءات.
 :1.4منيج الدراسة:
سوؼ يستلدـ الباحث المنيا الوصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف
تسػػاؤالتيا حيػػث يعتمػػد ىػػذا المػػنيا عمػػى د ارسػػة الظػػاىرة كمػػا توجػػد فع ػبلً بػػالواقع ،كمػػا ييػػتـ
بوصػفيا وصػػفاً دقيقػاً ،ويعبػر عنيػػا تعبيػ اًر كيفيػاً أو تعبيػ اًر كميػاً ،بحيػث يصػػؼ التعبيػػر الكيفػػي
الظاىرة ويصؼ لصائصيا ،أما التعبير الكمي فيعطي وصفاً رقمياً بحيث يوضف مقدار ىذه
الظ ػػاىرة أو حجمي ػػا ودرج ػػات ارتباطي ػػا م ػػع الظػ ػواىر الملتمف ػػة األل ػػر  ،وال يتوق ػػؼ الم ػػنيا
الوصفي عند وصؼ الظاىرة فقط بؿ يتعد ذلػؾ إلػى التعػرؼ عمػى العبلقػات بػيف المتغيػرات
التي تؤثر في الظاىرة والتنبؤ بقياميا( .القحطاني)63 :2012 ،
 :2.4مصادر جمع البيانات:
 المصػػادر األوليػػة :لمعالجػػة الجوانػػب التحميميػػة لموضػػوع البحػػث والد ارسػػة الميدانيػػة وذلػػؾمف لبلؿ المبلحظة المباةرة كوف الباحػث أحػد العػامميف فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي وكػذلؾ
االستبانة التي تـ توزيعيا عمى أعضػاء الييئػة األكاديميػة ورؤسػاء األقسػاـ اإلداريػة المتفػرغيف
في مؤسسات التعميـ العالي المعنية.
 المصػػػادر الثانويػػػة :لمعالجػػة اإلطػػار النظػػري لمبحػػث تػػـ المجػػوء إلػػى مصػػادر البيانػػاتالثانويػػة والتػػي تتمثػؿ فػػي الكتػػب والم ارجػػع العربيػػة واألجنبيػػة ذات العبلقػػة والػػدوريات والرسػػائؿ
العممية السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،وكذلؾ مواقع اإلنترنت.
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 :3.4مجتمع الدراسة:
يتك ػػوف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف جمي ػػع الع ػػامميف األك ػػاديمييف ورؤس ػػاء األقس ػػاـ اإلداري ػػة
المتفػػرغيف ،فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي الحكوميػػة التابعػػة لػػو ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي فػػي
محافظات قطاع غزة ،ألف الطبقة التي تػـ التيارىػا ىػـ القػادريف عمػى توصػيؿ مػا ىػدفت إليػو
الد ارسػػة ،وذلػػؾ لػػبلؿ الفصػػؿ الد ارسػػي األوؿ مػػف العػػاـ الجػػامعي  2016/2015فػػي ثػػبلث
مؤسسات ىي :جامعة األقصى بفرعييا غزة ولانيونس ،الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيػا-
لػػانيونس ،كميػػة فمسػػطيف التقنيػػة -ديػػر ال ػػبمف ،وقػػد بمػػد عػػدد العػػامميف األكػػاديمييف ورؤس ػػاء
ػاء عمػػى
األقسػػاـ اإلجمػػالي بمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي بمحافظػػات قطػػاع غػزة محػػؿ الد ارسػػة وبنػ ً
إحصػػائيات أقسػػاـ ةػػؤوف المػػوظفيف فػػي تمػػؾ المؤسسػػات ( )616موظف ػاً وموظفػػة عمػػى رأس
عمميـ ،كما يوضحو الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( )3يوضح أعداد الموظفيف األكاديمييف ورؤساء األقساـ اإلدارية في مؤسسات
التعميـ العالي الحكومية:

الهٌئة األكادٌمٌة
اسم المإسسة
جامعة األقصى

دكتوراه

ماجستٌر

رإساء األقسام اإلدارٌة
بكالورٌوس

دكتوراه

ماجستٌر

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

199

21

137

32

14

11

1

1

1

1

المجموع

بكالورٌوس

الكلي

ذكور إناث
15

17

445

الكلٌة الجامعٌة
للعلوم

17

1

62

6

4

6

1

1

1

1

1

5

202

والتكنولوجٌا
كلٌة فلسطٌن
التقنٌة
المجموع
المجموع الكلي

13

1

28

5

13

7

1

1

1

1

2

1

66

229

22

227

43

33

21

1

1

1

1

24

15

626

251

271

54

575

1

1

39

42

يبلحظ مف الجػدوؿ السػابؽ بػ ف العػدد األكبػر مػف العػامميف كػاف فػي جامعػة األقصػى
كػػوف الجامعػػة أكبػػر مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،وك ػػاف العػػدد األكبػػر مػػف العػػامميف مػػف حمم ػػة
الةػػيادات العميػػا ،وأيضػاً يبلحػػظ أف الكميػػات التقنيػػة عػػدد حممػػة المػػؤىبلت العمميػػة العميػػا فييػػا
قميؿ ألف الكميات تمنف درجة الدبموـ وفييا عدد أقؿ مف براما البكالوريوس.
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 :4.4عينة الدراسة:
تـ التيار العينة البسيطة العةوائية وتـ حساب حجـ العينة مف لبلؿ المعادلة التالية
(:)Moore, D McCabe,2003
)

(

حيث:
 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستو داللة معموـ (مثبلً  z=1.96لمستو داللة )α=0.05
 : mاللط اليامةي :ويعبر عنو بالعبلمة العةرية (مثبلً)±0.05 :
ويتـ تصحيف حجـ العينة في حالة المجتمعات النيائية مف المعادلة:
المعدؿ
حيث  Nتمثؿ حجـ المجتمع
باستلداـ المعادلة ( )1نجد حجـ العينة يساوي:
(

)

وحيث إف مجتمع البحث ،)1909(=N ،فإف حجـ العينة المعدؿ باستلداـ المعادلة ( )2يساوي:
المعدؿ
وبذلؾ فإف حجـ العينة المناسب في ىذه الحالة يساوي ( )237مفردة تقريباً ،وتـ توزيعيا
نسبة وتناسب حسب فئات مجتمع البحث ،وىي موضحة بالجدوؿ رقـ (:)3
جدوؿ ( )4يوضح مجتمع وعينة الدراسة
أعضاء
مجتمع
الدراسة
413

اسـ الجامعة
جامعة األقصى
الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

كمية فمسطيف التقنية
اإلجمالي

96

67
576

ىيئة التدريس
عينة
الدراسة
159
37

26
222

رؤساء األقساـ اإلدارية
عينة
مجتمع
الدراسة
الدراسة
12
32
6

2
40

2

1
15

المصدر :إعداد الباحث في ضوء تحديد مجتمع وعينة الدراسة
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العدد
مجتمع
الدراسة
445
102
69
616

اإلجمالي
عينة
الدراسة
171
39

27
237

واتل ػػذ الباح ػػث العين ػػة البس ػػيطة العةػ ػوائية ع ػػددىا ( )237مبحوثػ ػاً ،حي ػػث ت ػػـ توزي ػػع
االسػػتبانات ،وتػػـ جمػػع عػػدد ( )202اسػػتبانة بنسػػبة  %85نظػ اًر لصػػعوبة اسػػترداد االسػػتبانات
بالكامؿ ،وجميع االستبانات التي تـ جمعيا كانت صالحة لبلستلداـ.
 .1توزيع أفراد العينة حسب الجنس :
جدوؿ ( )5يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب النوع حيث ف = 202
النوع

العدد

النسبة المئوية

ذكر

011

3263

أنثى

33

6464

المجموع

616

%011

يبيف جدوؿ ( )1أف ما نسبتو ( )%3263مػف عينػة الد ارسػة مػف الػذكور ،بينمػا البػاقي
يمثؿ ما نسبتو ( )%6464مف اإلناث ،ويعزو الباحث ىذه النسبة إلػى أف نسػبة الػذكور حممػة
الةػػيادات العمميػػة أكثػػر مػػف نسػػبة االنػػاث ألف الظػػروؼ فػػي بعػػض االحيػػاف ال تسػػمف ليػػف
بإكمػػاؿ د ارسػػتيف س ػواء فػػي الػػدالؿ أو اللػػارج ،وبػػذلؾ نسػػبة التوظيػػؼ األعمػػى فػػي مؤسسػػات
التعميـ العالي ولاصة األكاديمييف تكوف مف الذكور.

 .2توزيع أفراد العينة حسب العمر :
جدوؿ ( )6يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر حيث ف = 202
العمر

العدد

النسبة المئوية

 61أقؿ مف 41

01

1

 -41أقؿ مف 31

53

3261

 31أقؿ مف 11

20

4166

 11ف كثر

43

0464

المجموع

616

%011

يبػ ػػيف الجػ ػػدوؿ ( )2أف مػ ػػا نسػ ػػبتو ( " )%1أجػ ػػابوا " 61أقػ ػػؿ مػ ػػف ،"41و ()%3261
أجابوا " 41أقؿ مف  ،"31و( " )%4166أجابوا " 31أقؿ مف  ،"11و( " )%0464أجػابوا "11
ف كثر" ،ويعزو الباحث أف النسبة األكبر مف بيف أفراد العينة كانت ما بيف  41إلػى  31عامػاً
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وىي نسبة طبيعية ألف أغمب الموظفيف وبعد االنتياء مف دراستيـ األكاديمية والحصوؿ عمػى
المؤىبلت العممية العميػا يكػوف عمػرىـ قػد تجػاوز  41عامػاً وكانػت نسػبة مػا بػيف  61إلػى 41
نسػػبة ضػػئيمة بسػػبب أف ىنػػاؾ نقصػاً فػػي التوظيػػؼ فػػي اآلونػػة األليػرة وىػػذا سػػبب رئيسػػي فػػي
عػػدـ وجػػود نسػػبة عمريػػة مػػا بػػيف  61إلػػى  ،41وكانػػت النسػػبة المئويػػة مػػف  31إلػػى  11وىػػي
عبارة عف الموظفيف الذيف تـ تعيينيـ سابقاً وأغمبيـ يحمؿ الدراسات العميا.

 .3توزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي:
جدوؿ ( )7يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي حيث ف = 202
المؤىؿ العممي

العدد

النسبة المئوية

بكالوريوس

40

0164

ماجستير

014

1061

دكتوراه

24

4463

المجموع

616

%011

يبػػيف الجػػدوؿ ( )3أف مػػا نسػػبتو ( " )%0164أجػػابوا "بكػػالوريوس" ،و( )%10أجػػابوا
"ماجس ػ ػػتير" ،و( " )%4463أج ػ ػػابوا "دكت ػ ػػوراه" ،يع ػ ػػزو الباح ػ ػػث أف النس ػ ػػبة القميم ػ ػػة م ػ ػػف حمم ػ ػػة
البكالوريوس إلى أف مؤسسات التعميـ العالي عند التوظيؼ ولاصة بتوظيػؼ فئػة األكػاديمييف
ترغ ػػب ف ػػي توظي ػػؼ حمم ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا ماجس ػػتير فػ ػ عمى ،ولك ػػف ف ػػي بع ػػض المؤسس ػػات
ولاصة التقنية منيا توظػؼ مػف حممػة البكػالوريوس ،ولاصػة إذا كػاف قػد ُي َػدرس طمبػة دبمػوـ،

وكانت النسبة األكبر مف حممة الماجستير ألف حممػة الماجسػتير فػي قطػاع غػزة أكبػر بكثيػر
مػ ػػف حممػ ػػة الػ ػػدكتوراه ألنػ ػػو ربمػ ػػا الجامعػ ػػات الفمسػ ػػطينية تلػ ػػرج الماجسػ ػػتير عمػ ػػى الػ ػػتبلؼ
التلصصات ،لكف ىناؾ ندرة فػي تلػريا حممػة الػدكتوراه إال باللػارج ،وىػذا السػبب أف النسػبة
األكبػػر مػػف حممػػة الماجسػػتير تمييػػا حممػػة الػػدكتوراه ،وأف الد ارسػػة اسػػتيدفت مؤسسػػات التعمػػيـ
العػػالي ويوجػػد منيػػا مؤسسػػتاف ككميػػات جامعيػػة تقنيػػة ،وال تػػدعو الحاجػػة فػػي بعػػض األحيػػاف
لتوظيؼ حممة الدكتوراه.
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 .4توزيع أفراد العينة حسب نوع الوظيفة:
جدوؿ ( )8يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع الوظيفية حيث ف = 202
نوع الوظيفة

العدد

النسبة المئوية

أكاديمي

041

5062

إداري

03

463

المجموع

616

%011

يب ػػيف الج ػػدوؿ ( )4أف م ػػا نس ػػبتو ( " )%5062أج ػػابوا "أك ػػاديمي" ،و( )%463أج ػػابوا
"إداري" وذلؾ يعود مف وجية نظػر الباحػث أف مؤسسػات التعمػيـ العػالي ذات طبيعػة أكاديميػة
وأف الع ػػدد األكب ػػر أك ػػاديمي ألف الد ارس ػػة تس ػػتيدؼ باألس ػػاس الم ػػوظفيف األك ػػاديمييف ورؤس ػػاء
ثير ونظػ اًر للبػراتيـ
األقسػاـ اإلداريػػة ألنيػػـ أكثػػر مبلءمػة ألىػػداؼ البحػػث وأف قػ ارراتيـ أكثػر تػ اً
العممية والعممية في الناحية التعميمية واألكاديمية

 .5توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة :
جدوؿ ( )9يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة حيث ف = 202
سنوات اللبرة

العدد

النسبة المئوية

أقؿ مف 1

66

0165

 – 1أقؿ مف 01

33

4460

 – 01أقؿ مف 01

13

6263

 01ف كثر

35

6364

المجموع

616

%011

يبيف الجدوؿ ( )5أف ما نسػبتو ( " )%0165أجػابوا "أقػؿ مػف ،"1و ( )%4460أجػابوا
" 1أقػػؿ مػػف  ،" 01و( " )%6263أجػػابوا " 01اقػػؿ مػػف  ،"01و( )%6364أجػػابوا " 01ف ػ كثر"
ويفسر الباحث أف العدد األكبر كاف مف  1وأقؿ مف  01سنوات ،إلى الوضع السياسي وحالة
االنقسػػاـ فػػي قطػػاع غػزة ألسػػباب لبلفيػػة ،ممػػا أد إلػػى توظيػػؼ أعػػداد كبي ػرة مػػف المػػوظفيف،
وبسػػبب ازديػػاد وافتتػػاح تلصصػػات جديػػدة ،وكانػػت نسػػبة أقػػؿ مػػف  1سػػنوات ضػػئيمة بسػػبب
تجميد بعض اعبلنات التوظيؼ في اآلونة األليرة.
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 .6توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي :
جدوؿ ( )10يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي حيث ف = 202
المسمى الوظيفي

العدد

النسبة المئوية

أستاذ مساعد

26

4163

محاضر جامعي

016

1161

مدرس جامعي

64

0063

رئيس قسـ

01

363

المجموع

616

%011

يبػػيف الجػػدوؿ ( )01أف مػػا نسػػبتو ( " )%4163أجػػابوا "أسػػتاذ مسػػاعد" ،و()%1161
أجػػابوا "محاضػػر جػػامعي " ،و(" )%0063أجػػابوا "مػػدرس جػػامعي" ،و( )%363أجػػابوا "رئػػيس
قسـ" ويعود ذلؾ أف النسبة األكبر في مؤسسات التعميـ العالي مف حممة الماجسػتير وبمسػمى
محاضر جامعي ،وتمييا حممة الدكتوراه بمسمي أستاذ مساعد ،وألف طبيعة المؤسسات تحتػاج
لحممػػة المػػؤىبلت العمميػػة لمد ارسػػات العميػػا كانػػت نسػػبة قميمػػة نوع ػاً مػػا مػػف حممػػة البكػػالوريوس
كمدرس جامعي كوظائؼ أكاديمية.

 .7توزيع أفراد العينة حسب مكاف العمؿ :
جدوؿ ( )11يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكاف العمؿ حيث ف = 202
مكاف العمؿ

العدد

النسبة المئوية

جامعة األقصى

045

2464

كمية فمسطيف التقنية

62

0665

الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

43

0464

المجموع

616

%011

يبػػيف الجػػدوؿ ( )00أف مػػا نسػػبتو ( " )%2464أجػػابوا "جامعػػة األقصػػى" ،و()%0665

أجػػابوا "كميػػة فمسػػطيف التقنيػػة" ،و(" )%0464أجػػابوا "الكميػػة الجامعيػػة لمعمػػوـ والتكنولوجيػػا" ويعػػزو
الباحث أف النسبة األكبر مف عينة الد ارسػة كانػت مػف جامعػة األقصػى ألف جامعػة األقصػى مػف

أكبر مؤسسات التعميـ العالي الحكومية ،ونسبة الموظفيف كبيرة جداً مقارنة بباقي المؤسسات.
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 :5.4أداة الدراسة:
تػػـ توزيػػع عينػػة أوليػػة اسػػتطبلعية لمت كػػد مػػف سػػبلمة األداة مػػف لػػبلؿ تصػػميـ اسػػتبانة
لذلؾ وبسبب أف المنيا الوصفي التحميمي فيي األداة المناسبة واألقؿ تكمفة ويستطيع الباحػث
مف لبلليا عمى توزيعيا عمى أكبر قػدر مػف أفػراد العينػة ،وتػـ إعػدادىا وفقػاً لؤلسػموب العممػي
السػػميـ وتػػـ التيػػار توزيػػع المقيػػاس العةػػري (مػػف  1إلػػى  )10بحيػػث يكػػوف رقػػـ  1ىػػو أدن ػى
إجابة ورقـ  10أعمػى إجابػة لمكةػؼ عػف آراء المبحػوثيف ضػمف األوزاف التػي سػيتـ اعتمادىػا،
وت ػػـ اعتم ػػاد  6محػ ػػاور أساس ػػية تق ػػيس مكونػ ػػات الفرض ػػيات باإلض ػػافة إلػػػى مح ػػور البيانػ ػػات
الةلصية ،وتكونت االستبانة مف قسميف رئيسييف ىما :
القسـ األوؿ  :البيانات الةلصية األولية عبارة عف البيانات األولية لمجتمع الدراسة

القسـ الثاني  :وينقسـ إلى :
قياس آراء المبحوثيف حوؿ دور النخبة القيادية فػي رفػع كفػاءة األداء لػدى العػامميف
في مؤسسات التعميـ العالي
عب ػػارة ع ػػف مج ػػاالت دور النلب ػػة القيادي ػػة ف ػػي رف ػػع كف ػػاءة األداء ل ػػد الع ػػامميف ف ػػي
مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ويتكػػوف مػػف ( )16فقػرة موزعػػة عمػػى ( )2مجػػاالت رئيسػػية حيػػث تػػـ
االستعانة بدراسة ( الزىراني و الموزي )2012 ،في بناءىا عمى النحو التالي :
المجاؿ األوؿ  :بيئة العمؿ ()4
المجاؿ الثاني  :االتصاالت اإلدارية ()4
المجاؿ الثالث  :الحوافز ()4
المجاؿ الرابع  :العممية التدريبية ()00
المجاؿ الخامس  :القيادة ()2
المجاؿ السادس :كفاءة األداء()00

كيفية بناء اَّلستبانة :
تػػـ إعػػداد أداة الد ارسػػة (االسػػتبانة ) لمعرفػػة دور النلبػػة القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء
لد العامميف في مؤسسات التعميـ العالي  ،وتـ اتباع اللطوات التالية لبناء االستبانة :
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 قاـ الباحث باستعراض الدراسات السابقة واألطػر النظريػة حػوؿ دور النلبػة القياديػة فػي
رفع كفاءة األداء لد العامميف في مؤسسات التعميـ العالي.
 تحكيـ ىذه المقاييس مف قبؿ الملتصيف واللبراء .
 استصدار المراسبلت مف أجؿ توزيع استبيانات عمى األفراد .
 توزيع ىذه المقاييس عمى العينة االستطبلعية المكونة مف (.)41
 التحقؽ مف صدؽ وثبات األدوات .
 توزيع المقاييس عمى العينة الفعمية في البحث .
 عمؿ صدؽ وثبات .
 تحميؿ البيانات وتفسيرىا .

العينة اَّلستطالعية :
قاـ الباحث بتطبيػؽ أداة الد ارسػة عمػى عينػة اسػتطبلعية قواميػا ( )41مػف المػوظفيف،
وتػػـ تفريغيػػا عمػػى برنػػاما  SPSSلمت كػػد مػػف مػػد االتسػػاؽ الػػدالمي والصػػدؽ البنػػائي وثبػػات
االستبانة وظيرت النتائا سميمة وتـ اعتمادىا.

 :6.4صدؽ اَّلستبياف :
يقصػد بصػدؽ االسػتبياف أف تقػػيس أسػئمة االسػتبانة مػا وضػػعت لقياسػو ،وقػاـ الباحػػث
بالت كد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف :
 .1صدؽ المحكميف :

صدؽ بواسطة المحكميف (الصدؽ الظاىري):
قاـ الباحػث بعػرض مقػاييس الد ارسػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف ممحػؽ ( )4ت لفػت
مػػف ( )2مػػف أعضػػاء الييئػػات التدريسػػية فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية الملتمفػػة ،ومنػػاىا البحػػث
العممي ،لمتحقؽ مف الصدؽ الظػاىري ،وبنػاء عمػى ذلػؾ قػاـ المحكمػوف بالتعػديؿ عمػى مقيػاس

الدراسة مف لبلؿ حذؼ فقرات وتعديؿ بعض الفقرات رواضافة بعض الفقرات.
 .2صدؽ المقياس
أوَّلً :اَّلتساؽ الداخمي:
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يقصد بصدؽ االتساؽ الدالمي مد اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجػاؿ الػذي
تنمي إليو ىذه الفقرة ،وقد قاـ الباحث بحسػاب االتسػاؽ الػدالمي لبلسػتبانة وذلػؾ مػف لػبلؿ حسػاب
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.

نتائج اَّلتساؽ الداخمي :
حساب معامالت اَّلرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لممقياس
اللتبار صدؽ االتساؽ الدالمي قاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط بػيف كػؿ فقػرة
مف فقرات المجاؿ والمجاؿ نفسو وحصؿ الباحث عمى مصفوفة االرتباط التالية :
جدوؿ ( )12معامالت اَّلرتباط بيف فقرات المجاؿ األوؿ (بيئة العمؿ) والدرجة الكمية لممجاؿ
الفقرات

ـ
0

توفر النلب القيادية مقومات األمف والسبلمة

6

تيػػتـ النلػػب القياديػػة بتػػوفير وتصػػميـ مكاتػػب تػػوفر ال ارحػػة
النفسية والبدنية (التيوية ،االضاءة ،الحركة)

4

تيتـ النلب القيادية بتوفير األماف واالستقرار الوظيفي

3

تراعي النلب القيادية الييكؿ التنظيمي الذي يحدد التركيب
الدالمي لمعبلقات السائدة في المؤسسة

1

تسػ ػػود عبلقػ ػػات التقػ ػػدير واالحت ػ ػراـ المتبادلػ ػػة بػ ػػيف النل ػ ػػب
القيادية والعامميف

2

تػ ػػوفر النلػ ػػب القياديػ ػػة نظػ ػػاـ المعمومػ ػػات المحوسػ ػػب ممػ ػػا

3

مػ ػػف أولويػ ػػات العمػ ػػؿ لػ ػػد النلػ ػػب القياديػ ػػة تػ ػػوفير وسػ ػػائؿ

يساعدنا في إنجاز أعمالنا بسرعة ودقة عالية

تكنولوجيػػا حديثػػة مثػػؿ أجيػػزة حاسػػوب وأجي ػزة مكتبيػػة بمػػا

معامؿ اَّلرتباط

مستوى الدَّللة

** 1634

دالة عند مستو 1610

** 1630

دالة عند مستو 1610

** 1641

دالة عند مستو 1610

** 1625

دالة عند مستو 1610

1630

**

دالة عند مستو 1610

1635

**

دالة عند مستو 1610

**

دالة عند مستو 1610

** 1625

دالة عند مستو 1610

1640

تساعد عمى إنجاز العمؿ وتحسيف مستو جودة األداء

4

تواف ػػؽ النل ػػب القيادي ػػة إجػ ػراءات العم ػػؿ بحي ػػث تػ ػوائـ ب ػػيف
قدرات الموظؼ والمياـ الموكمة إليو

(**) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1610ودرجة حرية ( )64تساوي 16352
(*) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1611ودرجة حرية ( )64تساوي 16444

يتضػػف مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )06وجػػود عبلقػػة دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتو داللػػة  1610بػػيف
المجاالت والدرجة الكمية لممجاؿ ،حيث إف كبلً منيا ( sigمستو الداللة ) أقؿ مف α = 1611
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جدوؿ ( )13معامالت اَّلرتباط بيف فقرات المجاؿ الثاني (اَّلتصاَّلت اإلدارية) والدرجة
الكمية لممجاؿ

ـ
0

الفقرات
تتبػ ػػع النلػ ػػب القياديػ ػػة أسػ ػػموب المقػ ػػاءات الةلصػ ػػية لنقػ ػػؿ
التوجييات العامة

6

تي ػػتـ النل ػػب القيادي ػػة بم ارع ػػاة أوقاتن ػػا وظروفن ػػا عن ػػد طم ػػب

4

ت ػ ػػوفر النل ػ ػػب القيادي ػ ػػة أنظم ػ ػػة وتقني ػ ػػات االتص ػ ػػاؿ ال ػ ػػذي

المقاء بنا

يساعدنا عمى القياـ ب عمالنا

3

تيػػتـ النلػػب القياديػػة بمنحنػػا توجييػػات مسػػتمرة السػػتثمار
الوقت لتحسيف استثمار الوقت والموارد األلر

1

تػػتمكف النلػػب القياديػػة مػػف السػػيطرة عمػػى حجػػـ العمػػؿ بمػػا
يلدـ سيولة التفاىـ بيننا وبينيـ

2

تب ػػذؿ النل ػػب القيادي ػػة جي ػػداً لمتغم ػػب عم ػػى المعوق ػػات الت ػػي

تعيؽ عمميػة االتصػاؿ لنػتمكف مػف إنجػاز العمػؿ فػي الوقػت

معامؿ اَّلرتباط

مستوى الدَّللة

** 1633

دالة عند مستو 1610

** 1635

دالة عند مستو 1610

** 1643

دالة عند مستو 1610

** 1623

دالة عند مستو 1610

**

دالة عند مستو 1610

1634
1633

**

المحدد

3

تسػاىـ النلػب القياديػػة لتػوفير نظػاـ اتصػػاالت بحيػث يعمػػؿ
عمػػى تػػوفير المعمومػػات البلزمػػة التلػػاذ القػ اررات فػػي الوقػػت

1644

**

المناسب

4

تسػػتلدـ النلػػب القياديػػة جميػػع قنػوات االتصػػاؿ وفػػي جميػػع
االتجاىػػات (صػػاعدة ،ىابطػػة ،أفقيػػة) ليسػػاعدنا عم ػػى أداء

** 1635

أعمالنا ب قصى سرعة ممكنة

دالة عند مستو 1610

دالة عند مستو 1610

دالة عند مستو 1610

(**) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1610ودرجة حرية ( )64تساوي 16352
(*) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1611ودرجة حرية ( )64تساوي 16444

يتض ػػف م ػػف الج ػػدوؿ رق ػػـ ( )04وج ػػود عبلق ػػة دال ػػة عن ػػد مس ػػتو دالل ػػة  1610ب ػػيف
المجاالت والدرجة الكمية لممجػاؿ ،حيػث إف كػبلً منيػا ( sigمسػتو الداللػة ) أقػؿ مػف 1611
=α
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جدوؿ ( )14معامالت اَّلرتباط بيف فقرات المجاؿ الثالث (الحوافز) والدرجة الكمية لممجاؿ
ـ

الفقرات

0

تعتبػػر المكافػػآت والحػ ػوافز الماديػػة مناس ػػبة ومبلئمػػة األم ػػر
الذي ينعكس عمى انجاز المياـ الموكمة إلينا

6

معامؿ اَّلرتباط

مستوى الدَّللة

** 1646

دالة عند مستو 1610

نةعر بالرضى عندما تقدـ النلب القيادية الحوافز المعنوية
(عبػ ػػارات الةػ ػػكر والتقػ ػػدير واالحت ػ ػراـ) بمػ ػػا يػ ػػنعكس عمػ ػػى

** 1623

دالة عند مستو 1610

مستو األداء والتحمس لمعمؿ

4

تيػػتـ النلػػب القياديػػة بتقػػديـ الح ػوافز االجتماعيػػة (الج ػوائز
وةػػيادات الةػػكر وةػػيادات التقػػدير ) بمػػا يزيػػد مػػف والئيػػـ

** 1633

دالة عند مستو 1610

لمعمؿ

3

تمػنف النلػػب القياديػة عػػبلوات اسػتثنائية لممتميػزيف فػػي أداء
العمؿ

1

توجد لوائف واضحة تحدد نظاـ الحوافز والمكافآت

2

ت ػربط النلػػب القياديػػة بػػيف الح ػوافز والمكافػػآت وكفػػاءة أداء
العامميف األمر الذي يةعرنا بالعدالة والثقة بيـ

3

تمػ ػػنف النل ػ ػػب القياديػ ػػة الحػ ػ ػوافز بصػ ػػورة موض ػ ػػوعية لم ػ ػػف
يستحقيا

4

يتمت ػ ػػع الع ػ ػػامموف ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػة بقض ػ ػػاء اإلج ػ ػػازات الت ػ ػػي
يستحقونيا وفؽ النظاـ

** 1633

دالة عند مستو 1610

1635

**

دالة عند مستو 1610

1640

**

دالة عند مستو 1610

**

دالة عند مستو 1610

** 1634

دالة عند مستو 1610

1623

(**) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1610ودرجة حرية ( )64تساوي 16352
(*) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1611ودرجة حرية ( )64تساوي 16444

يتضف مف الجدوؿ رقـ ( )03وجود عبلقة طردية قوية عند مسػتو داللػة  1610بػيف
المجاالت والدرجة الكمية لممجػاؿ ،حيػث إف كػبلً منيػا ( sigمسػتو الداللػة ) أقػؿ مػف 1611
=α
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جدوؿ ( )15معامالت اَّلرتباط بيف فقرات المجاؿ الرابع (العممية التدريبية) والدرجة الكمية
لممجاؿ

ـ
0

معامؿ اَّلرتباط

مستوى الدَّللة

تعطي النلب القيادية اىتماماً كبي اًر لبراما التدريب

** 1633

دالة عند مستو 1610

6

تمبي الدورات التدريبية حاجات المتدربيف المستقبمية

** 1620

دالة عند مستو 1610

4

يعتبػػر تنفيػػذ الب ػراما التدريبيػػة مػػف ضػػمف سػػمـ أولويػػات

** 1615

دالة عند مستو 1610

** 1634

دالة عند مستو 1610

**

دالة عند مستو 1610

النلب القيادية

3

تق ػػوـ النلػ ػػب القياديػ ػػة بتحديػ ػػد اإلمكانػ ػػات والمسػ ػػتمزمات
الكافية لتنفيذ البراما التدريبية

1

تيػػتـ النلػػب القياديػػة بتنويػػع الب ػراما التدريبيػػة عمػػى أف

2

تتبنػ ػػي النلبػ ػػة القياديػ ػػة ب ػ ػراما تدريبيػ ػػة مسػ ػػتمرة لتواكػ ػػب

تةمؿ التدريب اإلداري والتقني معاً

التطػ ػػور الحاصػ ػػؿ ليسػ ػػاعدنا عمػ ػػى تنفيػ ػػذ كافػ ػػة الميػ ػػاـ

1623

**

دالة عند مستو 1610

**

دالة عند مستو 1610

** 1634

دالة عند مستو 1610

1640

وتحسيف الملرجات

3

يتـ التيار براما تدريبية مبلئمة تتناسب مع العامميف

4

تعمف النلػب القياديػة عػف األىػداؼ المرجػوة مػف البػراما
التدريبية

5

1625

ت ػػوفر النلبػػػة القياديػ ػػة مكانػ ػاً مناسػ ػػباً ومبلئمػ ػاً السػ ػػتفادة

أفضػػؿ لتنفيػػذ الػػدورات التدريبيػػة بحيػػث يةػػعر بالرضػػى

** 1633

التاـ وحضور الدورات

01

تنتق ػػي النل ػػب القيادي ػػة م ػػدربيف أكف ػػاء(دالمي ،ل ػػارجي)
أكثػ ػػر تفيم ػ ػاً الحتياجاتنػ ػػا التدريبيػ ػػة ممػ ػػا يسػ ػػاعدنا عمػ ػػى

** 1643

دالة عند مستو 1610

** 1643

دالة عند مستو 1610

تغيير اتجاىاتنا وقناعتنا بجدوي التدريب

00

يػػتـ تقيػػيـ نتػػائا الػػدورات التدريبيػػة مػػف لػػبلؿ انعكاسػػيا
عمى أداء المتدربيف

دالة عند مستو 1610

(**) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1610ودرجة حرية ( )64تساوي 16352
(*) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1611ودرجة حرية ( )64تساوي 16444

يتضػػف مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )01وجػػود دالػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو داللػػة  1610بػػيف
المجاالت والدرجة الكمية لممجػاؿ ،حيػث إف كػبلً منيػا ( sigمسػتو الداللػة ) أقػؿ مػف 1611
=α
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جدوؿ ( )16معامالت اَّلرتباط بيف فقرات المجاؿ الخامس (القيادة) والدرجة الكمية
لممجاؿ

معامؿ

ـ
0

اَّلرتباط
يسػػاعد أسػػموب القيػػادة عمػػى إبػ ػراز جػػو مػػف األلفػػة والمحبػػة ب ػػيف
العامميف

6

تنقؿ النلب القيادية ما لدييا مف لبرة إلى العامميف

4

تحػرص النلػػب القياديػػة عمػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة بمػػا يقودنػػا
إلى ذلؾ بةكؿ مباةر

3

تفوض النلب القيادية بعض الصبلحيات لؤلدنى لتسير األعماؿ

1

تعتمػػد النلػػب القياديػػة أسػػموب المسػػاءلة فػػي تعامميػػا مػػع العػػامميف
بما يةعرنا باالنضباط وااللتزاـ

2

تمنف النلب القيادية الثقة في العامميف

مستوى الدَّللة

** 1631

دالة عند مستو 1610

** 1623

دالة عند مستو 1610

** 1611

دالة عند مستو 1610

** 1625

دالة عند مستو 1610

1635

**

دالة عند مستو 1610

1612

**

دالة عند مستو 1610

(**) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1610ودرجة حرية ( )64تساوي 16352
(*) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1611ودرجة حرية ( )64تساوي 16444

يتضف مف الجدوؿ رقـ ( )02وجود عبلقة طردية قوية عند مسػتو داللػة  1610بػيف
المجاالت والدرجة الكمية لممجػاؿ ،حيػث إف كػبلً منيػا ( sigمسػتو الداللػة ) أقػؿ مػف 1611
=α
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ثانياً  :الصدؽ البنائي
يعتبػػر الصػػدؽ البنػػائي أحػػد مقػػاييس صػػدؽ األداء الػػذي يقػػيس مػػد تحقػػؽ األىػػداؼ
التػػي تريػػد األداة الوصػػوؿ إلييػػا ،ويبػػيف مػػد ارتبػػاط كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الد ارسػػة بالدرجػػة
الكمية لفقرات االستبانة.
يبػػيف جػػدوؿ ( )03أف جميػػع معػػامبلت االرتبػػاط فػػي جميػػع مجػػاالت االسػػتبانة دالػػة
إحصػائياً عنػد مسػتو معنويػػة  α =1611وبػذلؾ تعتبػر جميػع مجػػاالت االسػتبانة صػادقة لمػػا
وضعت لقياسو.
جدوؿ ( )17معامؿ اَّلرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاَّلت اَّلستبانة والدرجة الكمية
لالستبانة

المجاؿ
بيئة العمؿ

بيئة العمؿ

اَّلتصاَّلت

الحوافز

اإلدارية

العممية

القيادة

جميع الفقرات

التدريبية

-

االتصاالت اإلدارية

**1613

-

الحوافز

**1623

**1623

-

العممية التدريبية

*1634

**1635

**1616

-

القيادة

**1611

**1610

*1630

*1632

-

**1633

**1633

**1634

**1635

**1634

جميع الفقرات  /الدرجة
الكمية

-

(**) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1610ودرجة حرية ( )64تساوي 16352
(*) قيمة  rالجدولية عند مستو داللة  1611ودرجة حرية ( )64تساوي 16444

يتضف مف الجدوؿ رقـ (  ) 03وجود عبلقة دالػة إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة 1611
بػػيف المجػػاالت والدرجػػة الكميػػة لممجػػاؿ ،حيػػث إف ك ػبلً منيػػا ( sigمسػػتو الداللػػة ) أقػػؿ مػػف
α = 1611
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 :4.7ثبات اَّلستبانة
يقصػػد بثبػػات االسػػتبانة أف تعطػػي ىػػذه االسػػتبانة نفػػس النتيجػػة لػػو تػػـ إعػػادة توزيػػع
االسػػتبانة أكثػػر مػػف م ػرة تحػػت نفػػس الظػػروؼ والةػػروط ،أو بعبػػارة ألػػر إف ثبػػات االسػػتبانة
يعني االستقرار في نتائا االستبانة وعدـ تغييرىػا بةػكؿ كبيػر فيمػا لػو تػـ إعػادة توزيعيػا عمػى
أفراد العينة عدة مرات لبلؿ فترات زمنية معينة.

ثبات المقياس:
أ .معامؿ ألفا كرونباخ Cronbach Alpha
تػـ الت كػد مػػف ثبػات االسػػتبانة مػف لػبلؿ حسػػاب معامػؿ ألفػػا كرونبػاخ Cronbach
 Alphaعف طريؽ برناما الحاسوب  SPSSكما ىو موضف بجدوؿ رقـ ()04
جدوؿ ( )18معامؿ الثبات ألفا كرونباخ لكؿ مجاؿ مف مجاَّلت المقياس
معامؿ ألفا كرونباخ
1643

المجاؿ
بيئة العمؿ
االتصاالت اإلدارية

1623

الحوافز

1633

العممية التدريبية

1634

القيادة

1625

األداء

1643

جميع مجاالت االستبانة

1644

يتضػف مػػف الجػدوؿ رقػػـ ( )04لممقيػػاس ككػؿ ( )1644وىػػو معامػؿ ثبػػات مرتفػػع وداؿ
إحصائيا عند مستو داللة . 1611
ب .التجزئة النصفية
قػػاـ الباحػػث بػػالتحقؽ مػػف ثبػػات االلتبػػار بإيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف األسػػئمة
الفرديػػة والزوجيػػة كمقيػػاس لكػػؿ محػػور ،وقػػد تػػـ تصػػحيف معػػامبلت االرتبػػاط باسػػتلداـ معامػػؿ
ارتب ػػاط س ػػبيرماف بػ ػراوف لمتص ػػحيف ،ومعادل ػػة جتم ػػاف ويب ػػيف الج ػػدوؿ ( )19مع ػػامبلت ثب ػػات
االلتبار باستلداـ طريقة التجزئة النصفية .
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جدوؿ ( )19معامالت اَّلرتباط لكؿ مجاؿ مف مجاَّلت المقياس بطريقة التجزئة النصفية

عدد

معامؿ اَّلرتباط قبؿ

معامؿ الثبات

الفقرات

التعديؿ

مجاؿ التعديؿ

بيئة العمؿ

4

1630

0.79

االتصاالت اإلدارية

4

1624

0.73

الحوافز

4

1635

0.86

العممية التدريبية

00

1642

0.89

القيادة

2

1635

0.88

األداء

00

1634

0.85

جميع الفقرات

16

1642

0.92

المجاؿ

ويتضػػف مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )05أف معامػػؿ الثبػػات لممقيػػاس ( )1642ومعامػػؿ الثبػػات
المعدؿ ( )1645وىو معامؿ ثبات مرتفع وداؿ إحصائيا عند مستو داللة . 1611
 :8.4األساليب اإلحصائية المستخدمة :
التبػػار التوزيػػع الطبيعػػي كولمجػػوروؼ – سػػمرنوؼ ( Nolmogorov-Simirov
 )Test (K-Sلمعرفة ىؿ التوزيع طبيعي أـ ال ؟.

اختبار التوزيع الطبيعي (Nolmogorov-Simirov Test (K-S
تػـ اسػتلداـ التبػار كولمجػوروؼ – سػمرنوؼ ( Nolmogorov-Simirov Test
 )(K-Sاللتبػػار مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو وكانػػت النتػػائا كمػػا
ىي مبينة في جدوؿ ()61
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جدوؿ ( )20نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
ـ

قيمة z

االستبانة

القيمة
االحتمالية

0

بيئة العمؿ

1641

0.11

6

االتصاالت اإلدارية

1634

0.23

4

الحوافز

1625

0.06

3

العممية التدريبية

1643

0.14

1

القيادة

1652

0.30

2

األداء

1650

0.26

1634

1643

جميع مجاَّلت اَّلستبانة

يتضػػف مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )61أف القيمػػة االحتماليػػة ( )Sigلجميػػع مجػػاالت المقيػػاس
كانػػت أكبػػر مػػف مسػػتو الداللػػة  α = 1611وبػػذلؾ فػػإف توزيػػع البيانػػات ليػػذه المجػػاالت يتبػػع
التوزيع الطبيعي ،حيث إف العينة ممثمة لممجتمع فيعتبػر توزيعػاً طبيعيػاً ألف القيمػة االحتماليػة
أكبػػر مػػف ( ،)1611وعميػػو تػػـ اسػػتلداـ االلتبػػارات المعمميػػة لتحميػػؿ فقػرات االسػػتبانة واإلجابػػة
عمى الفرضيات.
وتـ استلداـ األساليب اإلحصائية التالية :
 المتوسػػط الحسػػابي وذلػػؾ لمعرفػػة ارتفػػاع أو انلفػػاض اسػػتجابات أف ػراد الد ارسػػة عػػف كػػؿ
عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية.
 التبػػار  Tلمعينػػة الواحػػدة ( )One Seample T.testلمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػط الفقػرة
والمتوسط الحيادي ""161
 التبار  T.testإليجاد الفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف.
 التبػػار  One way Anovaتحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لمفػػرؽ بػػيف ثػػبلث عينػػات مسػػتقمة
ف كثر.
 التبار ةيفيو لتوضيف الفروؽ لصالف الفئة.
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انفصم اخلبيش
حتهٍم انجٍبنبد واختجبر فرضٍبد انذراصخ واننمبط
تىطئخ
 :1.5اختجبر فرضٍبد انذراصخ
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توطئة :
يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػػا لتحميػػؿ البيانػػات والتبػػار فرضػػيات الد ارسػػة وذلػػؾ مػػف
لبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،واستعراض أبرز نتائا االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف
لػػبلؿ تحميػػؿ فقراتيػػا ،والوقػػوؼ عمػػى متغيراتيػػا التػػي اةػػتممت عمػػى (الجػػنس – العمػػر – نػػوع
الوظيفية – اللبرة – المسمى الوظيفي – مكػاف العمػؿ) ،لػذا تػـ إجػراء المعالجػات اإلحصػائية
لمبيانات المتجمعة مف استبانة الدراسة ،حيػث تػـ اسػتلداـ برنػاما الػرزـ اإلحصػائية لمد ارسػات
االجتماعيػػة ( )SPSSلمحص ػػوؿ عمػػى نت ػػائا الد ارسػػة الت ػػي س ػيتـ عرض ػػيا وتحميميػػا ف ػػي ى ػػذا
الفصػؿ ،حيػػث تػػـ االعتمػػاد عمػػى معيػػار كمتوسػػط حسػػابي ( )161بحيػػث نسػػتطيع الحكػػـ عمػػى
درجة االنطباؽ.

تحميؿ فقرات اَّلستبانة :
ولْلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي :ما دور النخبة القيادية في رفع مستوى كفاءة األداء لدى
العامميف في مؤسسات التعميـ العالي؟

وينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس الفرضية:
الفرضػػية األساسػػية األولػػي :يوجػػد دور ميػػـ ذو داللػػة إحصػػائية ( )0.05 ≥ aلمنلبػػة
القيادي ػػة ف ػػي رف ػػع مس ػػتو األداء ل ػػد الع ػػامميف ف ػػي مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي ،حي ػػث أثبت ػػت
الدراسة أف ىناؾ دو اًر لمنلبة القيادية في رفع مستو كفاءة األداء لد العامميف في مؤسسات

التعميـ العالي وبالتالي سنقبؿ بالفرضية.
تـ تحميؿ البيانات باستلداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيـ  Tوقيـ  SIGوالوزف
النسبي كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي :
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جدوؿ ( )21المتوسط الحسابي واَّلنحراؼ المعياري والوزف النسبي وقيمة اَّلحتماؿ لمجاَّلت
دور النخبة القيادية في رفع كفاءة األداء لدى العامميف في مؤسسات التعميـ العالي
المجاؿ

المعياري

النسبي

"ت"

اَّلحتمالية

الترتيب

بيئة العمؿ

6.7

1.64

67

10.4

1611

0

االتصاالت اإلدارية

6.62

1.68

66.2

9.43

1611

4

الحوافز

6.37

1.74

63.7

7.12

1611

3

العممية التدريبية

6.37

1.82

63.7

6.80

1611

1

القيادة

6.65

1.94

66.5

8.42

1611

6

6.54

1.53

65.4

9.68

1611

الدرجة الكمية

المتوسط

االنحراؼ

الوزف

قيمة

القيمة
()sig

المتوسط الحسابي داؿ احصائيا عند مستو داللة (( α ≤ 1611
يتضح مف الجدوؿ (: )21

 نجد ترتيب الفقرات حسب المجػاؿ ،حصػؿ المجػاؿ بيئػة العمػؿ عمػى المرتبػة األولػي جػاء
ب ػػوزف نس ػػبي ( ،)23ويمي ػػو المج ػػاؿ الث ػػاني وى ػػو القي ػػادة ب ػػوزف نس ػػبي ( ،)2261وك ػػاف المج ػػاؿ
الثالث وىو مجاؿ االتصاالت اإلدارية بوزف نسبي ( ،)2266والمجاؿ الرابع وىو الحوافز جاء
بوزف نسبي ( )2463والي اًر كاف المحور اللامس واللاص بالعممية التدريبية جاء بوزف نسػبي
(.)2463
 المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية يساوي ( )2613أي أف الػوزف النسػبي ( ،)%21.3قيمػة
االلتب ػػار ( )5624وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sigتس ػػاوي ( )1611يعن ػػي أف ى ػػذا المج ػػاؿ داؿ
إحصائياً عند مستو داللػة ( ( α ≤ 1611مما يدؿ عمى أف ىنػاؾ دو ارً لمنخبػة القياديػة فػي
رفع مستوى كفػاءة األداء لػدى العػامميف فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي ،ويعػزو الباحػث ذلػؾ
أف النتيجة الكمية كانت ( )%2163وىي دالة احصائية وىذا يدؿ عمى اىتماـ مػف قبػؿ النلبػة
القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء لكػػف لربمػػا تواجػػو بعػػض العقبػػات التػػي تحػػوؿ دوف زيػػادة النسػػبة
وق ػػد تك ػػوف ى ػػذه العقب ػػات اقتص ػػادية أو طبيع ػػة مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي بس ػػبب التغيي ػػر ف ػػي
الييكميات ورؤساء الجامعات والكميات عمى فترات زمنية.
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ولْلجابة عمى السؤاؿ األوؿ  :إلى أي مد تساىـ النلبة القيادية بتوفير بيئة عمؿ
تؤدي إلى زيادة مستو كفاءة أداء العامميف في مؤسسات التعميـ العالي؟

وينبثؽ مف السؤاؿ األوؿ الفرضية:

 .1تيتـ النخب القيادية بتوفير بيئة عمؿ تساعد عمى زيادة مستوى كفاءة األداء عند

مستوى دَّللة إحصائية ( ،)0.05 ≥ aحيث أثبتت الدراسة ب ف ىناؾ دو اًر لمنلبة القيادية
يساىـ بتوفير بيئة عمؿ تساعد عمى زيادة كفاءة أداء العامميف في مؤسسات التعميـ العالي،

وبالتالي سنقبؿ الفرضية.

تـ تحميؿ البيانات باستلداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيـ  Tوقيـ SIG

والوزف النسبي كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي :
جدوؿ ( )22المتوسط الحسابي واَّلنحراؼ المعياري والوزف النسبي وقيمة اَّلحتماؿ لكؿ
فقرة مف فقرات مجاؿ بيئة العمؿ

الفقرات
0
6
4
3
1
2

توفر النلب القيادية مقومات األمف والسبلمة
تيػػتـ النلػػب القياديػػة بتػػوفير وتصػػميـ مكاتػػب تػػوفر
الراحة النفسية والبدنية (التيوية ،االضاءة ،الحركة)

تيتـ النلب القيادية بتوفير األماف واالستقرار الوظيفي

ت ارعػػي النلػػب القياديػػة الييكػػؿ التنظيمػػي الػػذي يحػػدد
التركيب الدالمي لمعبلقات السائدة في المؤسسة
تسود عبلقات التقدير واالحتراـ المتبادلة بيف النلػب
القيادية والعامميف
توفر النلب القيادية نظاـ المعمومات المحوسب ممػا
يساعدنا في إنجاز أعمالنا بسرعة ودقة عالية

المتوسط

اَّلنحراؼ

المتوسط

قيمة

القيمة

المعياري

الحسابي

6.84

2

68.4

9.513

6.77

5.17

67.7

3.487

1611

6.41

1.92

64.1

6.689

1611

4

6.71

1.78

67.1

9.696

1611

3

6.94

1.93

69.4

10.59

1611

0

6.63

2

66.3

8.062

1611

3

الحسابي

النسبي

اَّلختبار

اَّلحتمالية
()sig

الرتبة

1611

6
4

مػ ػػف أولويػ ػػات العم ػػؿ لػ ػػد النلػ ػػب القياديػ ػػة تػ ػػوفير وسػ ػػائؿ
3

تكنولوجيػػا حديثػػة مثػػؿ أجي ػزة حاسػػوب وأجي ػزة مكتبيػػة بمػػا

6.68

1.95

66.8

8.589

1611

1

تساعد عمى إنجاز العمؿ وتحسيف مستو جودة األداء
4

توافػػؽ النلػػب القياديػػة إج ػراءات العمػػؿ بحيػػث ت ػوائـ
بيف قدرات الموظؼ والمياـ الموكمة إليو
جميع فقرات المجاؿ

6.65

1.84

66.5

8.861

1611

6.7

1.64

67

10.40

1611

المتوسط الحسابي داؿ احصائيا عند مستو داللة (( α ≤ 1611
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2

يتضح مف الجدوؿ (: )22

المتوس ػػط الحس ػػابي لمدرج ػػة الكمي ػػة يس ػػاوي ( )263أي أف المتوس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي
( ،)%23قيمة االلتبار ( )01631وأف القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )1611يعني أف ىذا
المجػػاؿ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتو داللػػة ( ( α ≤ 1611ممػػا يػػدؿ عمػػى أف النخبػػة القياديػػة
تسػػػاىـ بتػػػوفير بيئػػػة عمػػػؿ مناسػػػبة تػػػؤدى إلػػػى زيػػػادة مسػػػتوى كفػػػاءة أداء العػػػامميف فػػػي
مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ اف النتيجػػة كانػػت دالػة احصػػائية ويفسػػر ذلػػؾ
النتيجة جاءت بوزف نسػبي غيػر مرتفػع وبيئػة العمػؿ الموجػودة فعػبلً ال تتغيػر وال تجػدد بسػبب
األوضاع االقتصادية والحصار اللانؽ الذي يعيةو قطاع غزة.
أعمى فقرتيف :
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( " )1تسود عبلقات التقػدير واالحتػراـ المتبادلػة بػيف النلػب
القياديػ ػػة والعػ ػػامميف " يسػ ػػاوي ( )2653أي أف المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي النسػ ػػبي ( ،)%2563قيمػ ػػة
االلتب ػػار ( )01615وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sigتس ػػاوي ( )1611يعن ػػي أف ى ػػذه الفقػػرة دال ػػة
إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة ( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه
الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوس ػػط الحس ػػابي لمفقػ ػرة رق ػػـ ( " )0ت ػػوفر النل ػػب القيادي ػػة مقوم ػػات األم ػػف والس ػػبلمة "
يسػػاوي ( )2643أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي ( ،)%2463قيمػػة االلتبػػار ( )56104وأف
القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )1611يعني أف ىذه الفقرة دالة إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة
( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة زاد عػف درجػة الموافقػة
المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.

ويوضػػف الباح ػػث أف أعم ػػي فقػ ػرة ( )1أي أف ىن ػػاؾ عبلقػػات التق ػػدير واالحتػ ػراـ م ػػا ب ػػيف
النلب القياديػة والعػامميف فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة مػف
جميع العامميف عمى ىذه الفقرة ،تمييا الفقرة رقـ ( )0أي أف النلب القياديػة تقػوـ بتػوفير
مقوم ػػات األم ػػف والس ػػبلمة ف ػػي كاف ػػة مج ػػاالت العم ػػؿ مم ػػا ي ػػدلؿ عم ػػى أف الع ػػامميف ف ػػي
مؤسسات التعميـ العالي يمتمسوف ىذه المقومات مما ينجف إجراءات العمؿ.
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أدنى فقرتيف :
 المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي لمفق ػ ػرة رقػ ػػـ ( " )4تيػ ػػتـ النلػػػب القياديػ ػػة بت ػػوفير األمػ ػػاف واالسػ ػػتقرار
الػ ػػوظيفي " يسػ ػػاوي ( )2630أي أف المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي النسػ ػػبي ( ،)%2360قيمػ ػػة االلتبػ ػػار
( )26245وأف القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )1611يعني أف ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند
مسػتو داللػة ( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة زاد عػػف
درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( " )2توفر النلب القيادية نظػاـ المعمومػات المحوسػب ممػا
يسػػاعدنا فػػي إنجػػاز أعمالنػػا بسػػرعة ودقػػة عاليػػة " يسػػاوي ( )2624أي أف المتوسػػط الحسػػابي
النس ػػبي ( ،)%2264قيم ػػة االلتب ػػار ( )46126وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sigتس ػػاوي ()1611
يعني أف ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستو داللة ( ( α ≤ 1611مما يدؿ عمػى أف متوسػط
درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمػى
ىذه الفقرة.

وبلصوص أدني فقرتيف :رقـ ( )4يرجع الباحث ذلؾ ألف العامميف في
مؤسسات التعميـ العالي يتبعوف قانوف اللدمة المدنية ،ونظ اًر لمحصار المفروض عمى
قطاع غزة وقمة الرواتب أدت إلى النسبة التي حصمت عمييا الفقرة ،أما الفقرة الثانية
رقـ ( )2يرجع الباحث ذلؾ لعدـ توافر التقنييف والمبرمجيف لذلؾ وعدـ تبني النلب
القيادية مثؿ ىذه األنظمة وأف مف أولوياتيا تكوف أقساـ المالية والقبوؿ والتسجيؿ،
بسبب التكمفة المادية التي قد تمحؽ بالمؤسسة في حاؿ توظيؼ بنظاـ العقود المؤقتة.
 وتتف ػػؽ الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع د ارس ػػة رحم ػػوف ( )6103حي ػػث أظي ػػرت أف مس ػػتو األداء
الوظيفي لئلدارييف في ظؿ العناصػر اإلداريػة والماليػة لبيئػة العمػؿ الدالميػة أف مسػتو األداء
الػػوظيفي نسػػبي ألف رضػػا اإلداريػػيف عػػف بيئػػة عمميػػـ الدالميػػة نسػػبي ،ومسػػتو تػ ثيرىـ نسػػبي
أيضاً عمى أدائيـ وىكذا أدائيـ الوظيفي وفؽ مؤةرات نسبي جداً مف وجية نظر أفراد العينة،
وتتفؽ أيضاً مع دراسة الزىراني ( )2012حيث أظيرت بػ ف ىنػاؾ عبلقػة ايجابيػة بػيف عامػؿ
بيئة العمؿ واألداء الوظيفي.
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ولْلجابة عمى السؤاؿ الثاني :ما درجة توافر االتصاؿ الوظيفي الفعاؿ الذي يساىـ في
رفع كفاءة األداء الوظيفي لمعامميف في مؤسسات التعميـ العالي ؟

وينبثؽ مف السؤاؿ الثاني الفرضية:
 .2تيػتـ النخػب القياديػػة بتػوفير اَّلتصػاؿ الػػوظيفي الفعػاؿ الػذي يسػػاىـ فػي رفػع مسػػتوى
كفاءة أداء العامميف عنػد مسػتوى دَّللػة إحصػائية ( ،)0.05 ≥ aومػف لػبلؿ الد ارسػة تبػيف
أف النلػػب القياديػػة تسػػاىـ بتػػوفير االتصػػاالت اإلداريػػة التػػي تسػػاعد عمػػى زيػػادة مسػػتو كفػػاءة

أداء العامميف في مؤسسات التعميـ العالي ،وبالتالي سنقبؿ بالفرضية .
تـ تحميؿ البيانات باستلداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعيػاري وقػيـ  Tوقػيـ SIG
والوزف النسبي كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي :
جدوؿ ()23المتوسط الحسابي واَّلنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة
اَّلحتماؿ لفقرات مجاؿ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ اَّلتصاَّلت اإلدارية
الفقرات

0

6

4

3

1

تتبع النلب القيادية أسموب المقاءات الةلصية لنقؿ
التوجييات العامة
تي ػػتـ النل ػػب القيادي ػػة بم ارع ػػاة أوقاتن ػػا وظروفن ػػا عن ػػد
طمب المقاء بنا
توفر النلػب القياديػة أنظمػة وتقنيػات االتصػاؿ الػذي
يساعدنا عمى القياـ ب عمالنا
تيػػتـ النلػػب القياديػػة بمنحنػػا توجييػػات مسػػتمرة السػػتثمار
الوقت لتحسيف استثمار الوقت والموارد األلر
تتمكف النلب القيادية مف السيطرة عمى حجـ العمػؿ
بما يلدـ سيولة التفاىـ بيننا وبينيـ

المتوسط
الحسابي

اَّلنحراؼ
المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
اَّلختبار

القيمة
اَّلحتمالية

الرتبة

()sig

6.75

3.92

67.5

4.546

1611

4

6.3

1.97

63

5.76

1611

4

6.5

1.95

65

7.307

1611

2

6.4

1.93

64

6.6

1611

3

6.56

1.91

65.6

7.94

1611

1

تبػػذؿ النلػػب القياديػػة جيػػداً لمتغمػػب عمػػى المعوقػػات
2

التي تعيؽ عممية االتصاؿ لنتمكف مف إنجػاز العمػؿ

6.97

في الوقت المحدد
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1.89

69.7

11.013

1611

0

تساىـ النلب القياديػة لتػوفير نظػاـ اتصػاالت بحيػث
3

يعمؿ عمى توفير المعمومات البلزمة التلاذ الق اررات

6.84

1.77

68.4

10.75

1611

6

في الوقت المناسب
تسػتلدـ النلػػب القياديػػة جميػع قنػوات االتصػػاؿ وفػػي
4

جميع االتجاىات (صاعدة ،ىابطة ،أفقيػة) ليسػاعدنا

6.63

1.88

66.3

8.517

1611

عمى أداء أعمالنا ب قصى سرعة ممكنة
جميع فقرات المجاؿ

6.62

1.68

66.2

9.43

1611

المتوسط الحسابي داؿ احصائيا عند مستو داللة (( α ≤ 1611
يتضح مف الجدوؿ (: )23

المتوسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابي لمدرجػ ػ ػػة الكميػ ػ ػػة يسػ ػ ػػاوي ( )2626أي أف المتوسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابي النسػ ػ ػػبي
( ،)%2266قيم ػػة االلتب ػػار ( )5634وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sigتس ػػاوي ( )1611يعن ػػي أف
ىػذا المجػاؿ داؿ إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة ( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى النخبػة القياديػة
تػػوفر اَّلتصػػاؿ الػػوظيفي الفعػػاؿ الػػذي يسػػاىـ فػػي رفػػع كفػػاءة األداء الػػوظيفي لمعػػامميف فػػي
مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي ،ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إال أف نظػػاـ االتصػػاؿ الػػوظيفي بػػيف النلػػب
القياديػػة والعػػامميف جػػاء بنسػػبة ( )2266قػػد يكػػوف بسػػبب ضػػغط العمػػؿ الػػذي يقػػع عمػػى النلػػب
القيادية األمر الذي ينعكس عمى النتيجة بسبب عدـ االلتقاء بالعامميف لكثرة انةغاالتيـ .
أعمى فقرتيف :
 المتوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة رقػػـ ( " )2تبػػذؿ النلػػب القياديػػة جيػػداً لمتغمػػب عمػػى المعوقػػات
التي تعيؽ عممية االتصاؿ لنتمكف مف إنجػاز العمػؿ فػي الوقػت المحػدد " يسػاوي ( )2653أي
أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي ( ،)%2563قيمػػة االلتبػػار ( )006104وأف القيمػػة االحتماليػػة
( )sigتسػاوي ( )1611يعنػػي أف ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػتو داللػػة (( α ≤ 1611
مما يدؿ عمى أف متوسط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة زاد عػف درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػذا
يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقػـ ( " )3تسػاىـ النلػب القياديػة لتػوفير نظػاـ اتصػاالت بحيػث
يعمػػؿ عمػػى تػػوفير المعمومػػات البلزمػػة التلػػاذ القػ اررات فػػي الوقػػت المناسػػب " يسػػاوي ()2643
أي أف المتوسط الحسابي النسبي ( ،)%2463قيمة االلتبػار ( )01631وأف القيمػة االحتماليػة
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( )sigتسػاوي ( )1611يعنػػي أف ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػتو داللػػة (( α ≤ 1611
مما يدؿ عمى أف متوسط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة زاد عػف درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػذا
يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
ويعػػزو الباحػػث ب ػ ف أعمػػى فق ػرة رقػػـ ( )2بػػوزف نسػػبي ( )%2563وأف النسػػبة ليسػػت
بالعاليػػة جػػداً ولكنيػػا طبيعيػػة ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف النلػػب القياديػػة تػػدرؾ ب ػ ف عمميػػة االتصػػاؿ
بينيـ وبيف العامميف ميمة بحيث يتمكف العامموف مف المقػاء بيػـ لتوجيػو ليػـ النصػف واإلرةػاد
فػػي انجػػاز أعمػػاليـ التػػي قػػد توكػػؿ إلػػييـ لػػبلؿ فتػرة قصػػيرة مػػف الػػزمف ،أمػػا الفقػرة الثانيػػة رقػػـ
( )3بػػػوزف نسػ ػػبي ( )%2463وىػ ػػي نسػ ػػبة طبيعيػ ػػة ،ألف وجػ ػػود نظ ػػاـ اتصػ ػػاالت ي ػػوفر عمػ ػػى
المؤسسػػة البيانػػات والمعمومػػات البلزمػػة التلػػاذ أي ق ػرار فػػي الوقػػت المحػػدد والمناسػػب ،ألنػػو
أحياناً يكوف عامؿ الوقت ميـ جداً التلاذ الق اررات.
أدنى فقرتيف :
 المتوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة رقػػـ ( " )6تيػػتـ النلػػب القياديػػة بم ارعػػاة أوقاتنػػا وظروفنػػا عنػػد
طمػػب المقػػاء بنػػا " يسػػاوي ( )264أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي ( ،)%24قيمػػة االلتبػػار
( )1632وأف القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )1611يعنػي أف ىػذه الفقػرة دالػة إحصػائياً عنػد
مسػتو داللػة ( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة زاد عػػف
درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي لمفق ػ ػرة رقػ ػػـ ( " )3تيػ ػػتـ النلػ ػػب القياديػ ػػة بمنحنػ ػػا توجييػ ػػات مسػ ػػتمرة
السػػتثمار الوقػػت لتحسػػيف اسػػتثمار الوقػػت والم ػوارد األلػػر " يسػػاوي ( )263أي أف المتوسػػط
الحسابي النسبي ( ،)%23قيمة االلتبار ( )262وأف القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ()1611
يعني أف ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستو داللة ( ( α ≤ 1611مما يدؿ عمػى أف متوسػط
درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمػى
ىذه الفقرة.
أمػػا بلصػػوص أدنػػى فق ػرتيف :رقػػـ ( )6بػػوزف نسػػبي ( )%24يكػػوف مػػف حػػؽ النلػػب
القياديػػة المقػػاء مػػع أي فػػرد أو موظػػؼ موجػػود فػػي المؤسسػػة ،ألف المقػػاء يكػػوف لػػو ىػػدؼ تبنػػي
عميػػو النلػػب القياديػػة أحيان ػاً ق ػ اررات التػػي مػػف ة ػ نيا تلػػدـ المػػوظفيف ،وىػػذا يوضػػف أنػػو عنػػد
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المق ػػاء بن ػػا ى ػػـ م ػػف يقوم ػػوف بتحدي ػػد االوق ػػات الت ػػي يك ػػوف فعميػ ػاً ال توج ػػد ل ػػدييـ أعم ػػاؿ ،أم ػػا
بلصوص الفقرة الثانية رقـ ( )3بوزف نسبي ( )%23أي أف النلب القيادية ليس لدييا الوقت
الكافي لمنف العامميف توجييات باستمرار ألنو يغمب عمػى الوظيفيػة الحكوميػة العمػؿ الروتينػي
والمتكػػرر ،وأف سياسػػة البػػاب المفتػػوح التػػي يجػػب أف تتبعيػػا النلػػب القياديػػة ليسػػت بالدرجػػة
المطموبػػة ،عمػػى الػػرغـ أني ػػا تعمػػؿ عمػػى تبػػادؿ المعرف ػػة والمعمومػػات واللب ػرات والتعبيػػر ع ػػف
أراءىـ ومةاركتيـ ومعرفة ردودىـ.
 تتفػ ػػؽ الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة مػ ػػع د ارسػ ػػة النػ ػػديـ ( )6103حيػ ػػث أظيػ ػػرت أف درجػ ػػة ممارسػ ػػة
االتصاؿ اإلداري في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة جػاءت بنسػبة ( )%70أي بدرجػة
كبي ػرة ،وتتفػػؽ مػػع د ارسػػة الزى ارنػػي ( )2012فػػي وجػػود عبلقػػة ايجابيػػة بػػيف عامػػؿ االتصػػاؿ
واألداء الػوظيفي ،واتفقػت مػع د ارسػة  )2012( Eisenberger & Nevesحيػث أظيػرت
وجود عبلقة كبيػرة بػيف االتصػاؿ اإلداري واألداء الػوظيفي ،واالتصػاالت المفتوحػة بػيف اإلدارة
والموظفيف تكوف فعالة في زيادة األداء الوظيفي ،واتفقػت مػع د ارسػة بػوعطيط ( )2009حيػث
اظيػػرت التوصػػؿ الػػى وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة موجبػػة متوسػػطة بػػيف االتصػػاؿ النػػازؿ واألداء
الوظيفي ،ويعزو الباحث ذلؾ االتفاؽ عمى وجود عبلقػة قويػة بػيف األبعػاد المسػتلدمة ودورىػا
في رفع كفاءة األداء.

ولْلجابػػة عمػػى الس ػؤاؿ الثالػػث  :مػػا طبيعػػة الحػوافز المقدمػػة مػػف النلبػػة القياديػػة والتػػي
تؤثر بةكؿ إيجابي عمى مستو االداء لد العامميف؟
وينبثؽ مف السؤاؿ الثالث الفرضية:
 .4تػوفر النخػػب القياديػػة نظامػاً لمحػوافز يػؤثر بشػػكؿ إيجػػابي عمػػى مسػػتوى أداء العػػامميف
عنػػد مسػػتوى دَّللػػة إحصػػائية ( ،)0.05 ≥ aحيػػث ومػػف لػػبلؿ الد ارسػػة أثبتػػت النتػػائا أف
دور لمنلبػػة القياديػػة يسػػاىـ بتػػوفير الحػوافز التػػي تسػػاعد عمػػى زيػػادة مسػػتو كفػػاءة أداء
ىنػػاؾ اً
العامميف في مؤسسات التعميـ العالي ،وبالتالي سنقبؿ بالفرضية

تـ تحميؿ البيانات باستلداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيـ T
وقيـ  SIGوالوزف النسبي كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي :
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جدوؿ ( )24المتوسط الحسابي واَّلنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة
اَّلحتماؿ لفقرات مجاؿ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ الحوافز

الفقرات
0

تعتب ػػر المكاف ػػآت والحػ ػوافز المادي ػػة مناس ػػبة ومبلئم ػػة
األمر الذي ينعكس عمى انجاز المياـ الموكمة إلينا

المتوسط
الحسابي

6.42

اَّلنحراؼ

المتوسط

المعياري

الحسابي

2.17

64.2

النسبي

قيمة

القيمة

اَّلختبار

اَّلحتمالية
()sig

الرتبة

6.028

1611

3

نةػػعر بالرضػػى عنػػدما تقػػدـ النلػػب القياديػػة الحػوافز
6

المعنوي ػػة (عبػػػارات الة ػػكر والتق ػػدير واالحتػ ػراـ) بم ػػا

7.1

2.06

71

11.08

1611

0

ينعكس عمى مستو األداء والتحمس لمعمؿ
تيػ ػػتـ النلػ ػػب القياديػ ػػة بتقػ ػػديـ الح ػ ػوافز االجتماعيػ ػػة
4

(الج ػوائز وةػػيادات الةػػكر وةػػيادات التقػػدير ) بمػػا

6.56

2.05

65.6

7.366

1611

4

يزيد مف والئيـ لمعمؿ
3
1
2
3
4

تم ػػنف النل ػػب القيادي ػػة ع ػػبلوات اس ػػتثنائية لممتميػ ػزيف
في أداء العمؿ
توجد لوائف واضحة تحدد نظاـ الحوافز والمكافآت
تربط النلػب القياديػة بػيف الحػوافز والمكافػآت وكفػاءة
أداء العامميف األمر الذي يةعرنا بالعدالة والثقة بيـ
تمنف النلب القيادية الحوافز بصورة موضػوعية لمػف

يستحقيا

يتمتع العامموف فػي المؤسسػة بقضػاء اإلجػازات التػي
يستحقونيا وفؽ النظاـ
جميع فقرات المجاؿ

6.07

2.28

60.7

3.545

1611

2

5.87

2.36

58.7

2.20

1611

4

6.13

2.23

61.3

4.043

1611

1

5.97

2.29

59.7

2.914

1611

3

6.84

2.09

68.4

9.108

1611

6

6.37

1.74

63.7

7.12

1611

المتوسط الحسابي داؿ احصائيا عند مستو داللة (( α ≤ 1611
يتضح مف الجدوؿ (: )24

المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة يسػػاوي ( )2643أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي
( ،)%2463قيم ػػة االلتب ػػار ( )3606وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sigتس ػػاوي ( )1611يعن ػػي أف
ىػذا المجػاؿ داؿ إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة ( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى النخبػة القياديػة
تساىـ بتوفير الحوافز التي تساعد عمى زيػادة مسػتوى كفػاءة أداء العػامميف فػي مؤسسػات
التعميـ العالي ،ويعػزو الباحػث ذلػؾ النسػبة ( )%2463أف الحػوافز موجػودة ومطبقػة ولكػف قػد
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تك ػػوف بصػػػورة قميمػػػة نوعػ ػػا م ػػا وىػػػذه طبيعػػػة المؤسسػ ػػات الحكومي ػػة حي ػػث أف نظ ػػاـ الح ػ ػوافز
والمكافآت والترقيات مقيد ضمف العبلوات والترقيات التي ينص عمييا قانوف اللدمة المدنية.
أعمى فقرتيف :
 المتوسػػط الحسػػابي لمفقػرة رقػػـ ( " )6نةػػعر بالرضػػى عنػػدما تقػػدـ النلػػب القياديػػة الحػػوافز
المعنوية (عبارات الةكر والتقدير واالحتراـ) بما يػنعكس عمػى مسػتو األداء والػتحمس لمعمػؿ
" يس ػػاوي ( )360أي أف المتوس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي ( ،)%30قيم ػػة االلتب ػػار ( )00614وأف
القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )1611يعني أف ىذه الفقرة دالة إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة
( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة زاد عػف درجػة الموافقػة
المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسط الحسابي لمفقػرة رقػـ ( " )4يتمتػع العػامموف فػي المؤسسػة بقضػاء اإلجػازات التػي
يستحقونيا وفؽ النظاـ " يسػاوي ( )2643أي أف المتوسػط الحسػابي النسػبي ( ،)%2463قيمػة
االلتب ػػار ( )56014وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sigتس ػػاوي ( )1611يعن ػػي أف ى ػػذه الفقػػرة دال ػػة
إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة ( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه
الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.

يوضف الباحث أف أعمػى فقػرتيف رقػـ ( )2بػوزف نسػبي ( )%71أي أف العػامميف
فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي يةػػعروف بالرضػػى عنػػدما يػػتـ تقػػديـ حػوافز معنويػػة وماديػػة
ليـ مف قبػؿ النلػب القياديػة ،وبالتػالي عمػى النلػب القياديػة أف تقػدـ مزيػداً مػف الحػوافز
سواء المادية أو المعنوية بحيث يةعر الموظؼ ب ف ىناؾ مػف يقػؼ بجانبػو عنػد إنجػاز
أي عمػػؿ ويػػنعكس ذلػػؾ عمػػى أداءه روانتاجيتػػو ،أمػػا الفق ػرة الثانيػػة رقػػـ ( )8بػػوزف نسػػبي
( )% 6884وىذا يعني أف الموظفيف يتمتعوف بإجػازاتيـ السػنوية وفػؽ النظػاـ وال تمػنعيـ
النلب القيادية مف الحصوؿ عمى إجازاتيـ.
أدنى فقرتيف :
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( " )1توجػد لػوائف واضػحة تحػدد نظػاـ الحػوافز والمكافػآت "
يس ػػاوي ( )1643أي أف المتوس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي ( ،)%1463قيم ػػة االلتب ػػار ( )6616وأف
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القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )1611يعني أف ىذه الفقرة دالة إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة
( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة زاد عػف درجػة الموافقػة
المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( " )3تمنف النلب القياديػة الحػوافز بصػورة موضػوعية لمػف
يسػ ػػتحقيا " يسػ ػػاوي ( )1653أي أف المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي النسػ ػػبي ( ،)%1563قيمػ ػػة االلتبػ ػػار
( )66503وأف القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )1611يعني أف ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند
مسػتو داللػة ( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة زاد عػػف
درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.

أما بلصوص أدنى فقرتيف :الفقرة رقـ ( )5بوزف نسبي ( )%5887يفسر
الباحث ذلؾ ب نو ال توجد لوائف واضحة ومحددة تحدد نظاـ الحوافز والمكافآت
لمعامميف ،ويقع عمى عاتؽ النلب القيادية والمسؤوليف وضع نظاـ حوافز يناسب جميع
العامميف ،وبلصوص الفقرة الثانية رقـ ( )7بوزف نسبي ( ،)%5987يوضف الباحث أف
النلب القيادية وبسبب عدـ وجود أنظمة ولوائف لاصة بموضوع الحوافز والمكافآت قد
تكوف عرضة لمتحيز لصالف فئة عف فئة ألر .
ُ

 وتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة الحبليبة ( )2113حيث أظيرت وجود عبلقة

لطية وترابطية قوية بيف استلداـ أبعاد الحوافز وتحسيف األداء ،واتفقت مع دراسة
الزىراني ( )2112بوجود عبلقة ايجابية بيف الحوافز واألداء الوظيفي ،واتفقت مع
دراسة  )2111( Gureحيث أظيرت أف التحفيز لو أثر ايجابي قوي عمى أداء
أثر
الموظفيف ،واتفقت مع دراسة العكش ( )2117حيث أظيرت الدراسة أف ىناؾ اً
ضعيفاً لفعالية نظاـ الحوافز والمكافآت في تحسيف أداء العامميف في الو ازرات الفمسطينية في
قطاع غزة  ،وأف معظـ الموظفيف في و ازرات السمطة الفمسطينية ليس لدييـ عمـ بنظاـ
الحوافز ومنف المكافآت ،ويعزو الباحث ربما تكوف الدراسة قديماً نوعاً ما مف حيث وقت
الدراسة وتلتمؼ عف الوقت الحاضر ،حيث ىناؾ بعض األنظمة والقوانيف اللاصة بنظاـ

المكافآت والحوافز.
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ولْلجابػػة عمػػى الس ػؤاؿ الرابػػع :ىػػؿ تػػوفر النلبػػة القياديػػة ب ػراما تدريبيػػة لمعػػامميف فػػي
مؤسسات التعميـ العالي بما يساىـ في تحسيف مستو االداء؟
وينبثؽ مف السؤاؿ الرابع الفرضية:
 .4توفر النخبة القيادية برامج تدريبية لمعامميف مف خالؿ دورات تدريبية لتحسيف كفاءة
األداء لدى العامميف عند مستوى دَّللة إحصائية ( ،)0.05 ≥ aومف لبلؿ النتائا تبيف
ب ف النلبة القيادية توفر بيئة تدريبية تساعد عمى زيادة مستو كفاءة أداء العامميف في
مؤسسات التعميـ العالي ،وبالتالي سنقبؿ بالفرضية.

تـ تحميؿ البيانات باستلداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيـ T
وقيـ  SIGوالوزف النسبي كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي :
جدوؿ ()25المتوسط الحسابي واَّلنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة
اَّلحتماؿ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ العممية التدريبية

الفقرات

المتوسط
الحسابي

اَّلنحراؼ
المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
اَّلختبار

القيمة
اَّلحتمالية

الرتبة

()sig

0

تعطي النلب القيادية اىتماماً كبي اًر لبراما التدريب

6.49

2.12

64.9

6.59

1611

6

6

تمبي الدورات التدريبية حاجات المتدربيف المستقبمية

6.46

1.96

64.6

6.955

1611

4

6.15

2.1

61.5

4.381

1611

00

6.24

2.11

62.4

5.001

1611

5

6.66

2.13

66.6

7.72

1611

0

4

3

1

يعتبر تنفيذ البراما التدريبية مف ضمف سمـ أولويػات
النلب القيادية
تقوـ النلػب القياديػة بتحديػد اإلمكانػات والمسػتمزمات
الكافية لتنفيذ البراما التدريبية
تيتـ النلب القيادية بتنويع البراما التدريبية عمى أف
تةمؿ التدريب اإلداري والتقني معاً
تتبنػػي النلبػػة القياديػػة بػراما تدريبيػػة مسػػتمرة لتواكػػب

2

التطػػور الحاصػػؿ ليسػػاعدنا عمػػى تنفيػػذ كافػػة الميػػاـ

6.43

2

64.3

6.624

1611

3

وتحسيف الملرجات
3

ي ػ ػػتـ التي ػ ػػار بػ ػ ػراما تدريبي ػ ػػة مبلئم ػ ػػة تتناس ػ ػػب م ػ ػػع
العامميف

6.41

[]134

2.08

64.2

6.26

1611

1

4

تعمػ ػػف النلػ ػػب القياديػ ػػة عػ ػػف األىػ ػػداؼ المرجػ ػػوة مػ ػػف
البراما التدريبية

6.38

1.97

63.8

6.36

1611

3

تػػوفر النلبػػة القياديػػة مكانػاً مناسػػباً ومبلئمػاً السػػتفادة
5

أفضؿ لتنفيذ الدورات التدريبية بحيث يةعر بالرضى

6.41

1.97

64.1

6.53

1611

2

التاـ وحضور الدورات
تنتقي النلب القيادية مدربيف أكفاء(دالمي ،لارجي)
01

أكثػػر تفيمػاً الحتياجاتنػػا التدريبيػػة ممػػا يسػػاعدنا عمػػى

6.3

1.97

63

5.79

1611

4

تغيير اتجاىاتنا وقناعتنا بجدوي التدريب
00

يتـ تقييـ نتائا الدورات التدريبية مف لبلؿ انعكاسػيا
عمى أداء المتدربيف
جميع فقرات المجاؿ

6.16

2.1

61.6

4.49

1611

6.37

1.82

63.7

6.80

1611

المتوسط الحسابي داؿ احصائيا عند مستو داللة (( α ≤ 1611
يتضح مف الجدوؿ (: )25

المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة يسػػاوي ( )2643أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي
( ،)%2463قيم ػػة االلتب ػػار ( )2641وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sigتس ػػاوي ( )1611يعن ػػي أف
ىػػذا المجػػاؿ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتو داللػػة ( ( α ≤ 1611ممػػا يػػدؿ عمػػى النلبػػة القياديػػة
تسػػاىـ بتػػوفير لتطػػوير الكػػادر البةػػري مػػف لػػبلؿ إلحػػاقيـ بػػدورات تدريبيػػة تسػػاعد عمػػى زيػػادة
مستو كفاءة أداء العامميف في مؤسسات التعميـ العالي.
أعمى فقرتيف :
 المتوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة رقػػـ ( " )1تيػػتـ النلػػب القياديػػة بتنويػػع الب ػراما التدريبيػػة عمػػى أف
تةػ ػ ػػمؿ التػ ػ ػػدريب اإلداري والتقنػ ػ ػػي مع ػ ػ ػًا " يسػ ػ ػػاوي ( )2622أي أف المتوسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابي النسػ ػ ػػبي
( ،)%2262قيمػػة االلتبػػار ( )3.36وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )sigتسػػاوي ( )1611يعنػػي أف ىػػذه
الفقرة دالة إحصائياً عند مستو داللة ( ( α ≤ 1611مما يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة
ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( " )0تعطي النلب القيادية اىتمامػاً كبيػ اًر لبػراما التػدريب "
يس ػػاوي ( )2635أي أف المتوس ػػط الحس ػػابي النس ػػبي ( ،)%2365قيم ػػة االلتب ػػار ( )2615وأف
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01

القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )1611يعني أف ىذه الفقرة دالة إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة
( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه الفقػرة زاد عػف درجػة الموافقػة
المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
يفسػػر الباحػػث النتػػائا ب ػ عمى فق ػرتيف الفق ػرة األولػػى رقػػـ ( )1بػػوزف نسػػبي ()%2262
وىي نسبة طبيعية أعمى مف المتوسط الحسابي أي أف ىناؾ دور لمنلػب القياديػة بحيػث تقػوـ
بتنويػػع البػراما التدريبيػػة ،وتكػػوف ىنػػاؾ بػراما ليػػا عبلقػػة بالجانػػب اإلداري وبػراما ليػػا عبلقػػة
اء عمػػى المجػػاؿ التقنػػي أو اإلداري وأف ىنػػاؾ مػػف
بالجانػػب التقنػػي حسػػب الحاجػػة لمتػػدريب سػو ً
ض ػػمف مجتم ػػع الد ارس ػػة كميت ػػيف تقنيت ػػيف ،أم ػػا بلص ػػوص الفقػ ػرة الثاني ػػة رق ػػـ ( )0ب ػػوزف نس ػػبي
( )%2365أي أف ىناؾ وجود لبراما التدريب ولكف ليس بالصورة التي يجب اف تكوف ،ويقػع
عمى كاىؿ النلب القياديػة وضػع لطػة تدريبيػة متنوعػة تةػمؿ عمػى البػراما التدريبيػة الحديثػة
ومواكبة التطور الحاصؿ عمى الجانب التدريبي ،بحيث تناسب جميػع العػامميف عمػى الػتبلؼ
الفئات بحيث يستطيعوف تنفيذ المياـ وزيادة مستو أدائيـ الوظيفي.
أدنى فقرتيف :
 المتوسػػط الحسػػابي لمفق ػرة رقػػـ ( " )4يعتبػػر تنفيػػذ البػراما التدريبيػػة مػػف ضػػمف سػػمـ أولويػػات
النلػػب القياديػػة " يسػػاوي ( )2601أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي ( ،)%2061قيمػػة االلتبػػار
( )3644وأف القيمػػة االحتماليػػة ( )sigتسػػاوي ( )1611يعنػػي أف ىػػذه الفق ػرة دالػػة إحصػػائياً عنػػد
مستو داللة ( ( α ≤ 1611مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عػف درجػة
الموافقة المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.

 المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي لمفق ػ ػرة رقػ ػػـ ( " )00يػ ػػتـ تقيػ ػػيـ نتػ ػػائا الػ ػػدورات التدريبيػ ػػة مػ ػػف لػ ػػبلؿ
انعكاسيا عمى أداء المتدربيف " يساوي ( )2602أي أف المتوسط الحسابي النسبي (،)%2062
قيمة االلتبار ( )3635وأف القيمة االحتمالية ( )sigتساوي ( )1611يعنػي أف ىػذه الفقػرة دالػة
إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة ( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه
الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
أمػػا بلصػػوص أدنػػى فق ػرتيف الفق ػرة األولػػى رقػػـ ( )4بػػوزف نسػػبي ( )2061أي أف ىنػػاؾ دور
ولكػػف لػػيس باالىتمػػاـ المطمػػوب ألف ب ػراما التػػدريب وتحديػػد االحتياجػػات التدريبيػػة والتيػػار
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المدربيف ليست بالعممية السيمة ،مع مبلحظة أف الوضع االقتصادي والحصار أحيانػاً لػبعض
المؤسسات يكوف مػف الصػعب نوعػاً مػا بتنفيػذ وتنػوع البػراما التدريبيػة إذا كانػت الػدورات التػي
سوؼ يحصؿ عمييا الموظؼ تكوف باللارج مثؿ بعض الدورات التقنية ،أما الفقػرة الثانيػة رقػـ
( )00بػػوزف نسػػبي ( )%2062أي أف تقيػػيـ نتػػائا الػػدورات تحتػػاج مػػف النلػػب القياديػػة قيػػاس
األداء قبػػؿ تنفيػػذ الػػدورات وقيػػاس األداء بعػػد تنفيػػذ الػػدورات وبعػػد ذلػػؾ يسػػتطيع متلػػذ الق ػرار
الت كػػد بػ ف الػػدورات التدريبيػػة اتػػت ثمارىػػا أـ ال ،حيػػث أف تنفيػػذ مثػػؿ ىػػذا التقيػػيـ تحتػػاج لوقػػت
بحيػػث يكػػوف ىنػػاؾ مجموعػػة تجريبيػػة ومجموعػػة ضػػابطة ،ويػػري الباحػػث أنػػو مػػف الضػػروري
قي ػػاس األداء القبم ػػي والبع ػػدي ألي برن ػػاما ت ػػدريبي ي ػػتـ عق ػػده ،حت ػػي ن ػػتمكف م ػػف الحك ػػـ عم ػػى
البرناما وىؿ تحقؽ األىداؼ المرجوة مف ذلؾ أـ ال.
 تتفؽ دراسة الغامدي ( )6101حيث أظيرت الدراسة موافقة أفراد عينػة البحػث عمػى دور
الت ػػدريب ف ػػي رف ػػع كف ػػاءة األداء وح ػػاجتيـ إلي ػػو لتط ػػوير أدائي ػػـ ،واتفق ػػت م ػػع د ارس ػػة الزى ارن ػػي
( ،)6106بوجػ ػػود عبلقػ ػػة ايجابيػ ػػة بػ ػػيف التػ ػػدريب واالداء الػ ػػوظيفي ،واتفقػ ػػت مػ ػػع د ارسػ ػػة
 )6100(Bartleyحيث بينت الدراسة الحاجة إلى نيا منظـ لمتػدريب والتطػوير ،واتفقػت مػع
دراسة الحربي ( )6101حيث أظيرت الدراسة أف ىناؾ تميز لمنسوبي األمػف والسػبلمة الػذيف
تمقػوا تػػدريباً عمػػى التقنيػػات الحديثػػة بميػػارات أفضػػؿ وبمسػػتو أداء أعمػػى فػػي أعمػػاليـ ،ويعػػزوا
الباحث إلى أىمية دور التدريب في رفع كفاءة األداء وتنمية الميارات الذاتية لػبعض العػامميف
فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي بحيػػث يةػػعرىـ باىتمػػاـ النلػػب القياديػػة برفػػع مسػػتواىـ األدائػػي
الوظيفي.

ولْلجابػػة عمػػى السػؤاؿ الخػػامس :مػػا الصػػفات القياديػػة التػػي تتمتػػع بيػػا النلػػب القياديػػة
والتي مف ة نيا أف ترفع مف مستو أداء العامميف؟
وينبثؽ مف السؤاؿ الخامس الفرضية:
 .5لدى النخب القيادية دور قيادي يؤدي إلى رفع كفاءة أداء العامميف عند مستوى دَّللة
إحصائية ( ،)0.05 ≥ aحيث أثبتت الدراسة أف النلبة القيادية تتمتع بصفات قيادية تسػاعد
عمػ ػػى زيػ ػػادة مسػ ػػتو كفػ ػػاءة أداء العػ ػػامميف فػ ػػي مؤسسػ ػػات التعمػ ػػيـ العػ ػػالي ،وبالتػ ػػالي سػ ػػنقبؿ
بالفرضية.
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تـ تحميؿ البيانات باستلداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيـ T
وقيـ  SIGوالوزف النسبي كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي :
جدوؿ ( )26المتوسط الحسابي واَّلنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي النسبي وقيمة
اَّلحتماؿ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ القيادة

الفقرات

0
6
4

3

1
2

يسػ ػاعد أس ػػموب القي ػػادة عم ػػى إبػ ػراز ج ػػواً م ػػف األلف ػػة
والمحبة بيف العامميف
تنقؿ النلب القيادية ما لدييا مف لبرة إلى العامميف
تح ػ ػ ػػرص النل ػ ػ ػػب القيادي ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى تحقي ػ ػ ػػؽ أى ػ ػ ػػداؼ
المؤسسة بما يقودنا إلى ذلؾ بةكؿ مباةر
تفػػوض النلػػب القياديػػة بعػػض الصػػبلحيات لؤلدنػػى
لتسير األعماؿ
تعتمد النلب القيادية عمى المساءلة فػي تعامميػا مػع
العامميف بما يةعرنا باالنضباط وااللتزاـ
تمنف النلب القيادية الثقة في العامميف
جميع فقرات المجاؿ

المتوسط
الحسابي

اَّلنحراؼ
المعياري

المتوسط
الحسابي
النسبي

قيمة
اَّلختبار

القيمة
اَّلحتمالية

الرتبة

()sig

7.27

5.4

72.7

4.67

1611

0

6.4

2.12

64

6.04

1611

2

6.72

1.9

67.2

9.15

1611

6

6.54

2.01

65.4

7.34

1611

4

6.44

2.16

64.4

6.17

1611

1

6.52

2.01

65.2

7.20

1611

3

6.65

1.94

66.5

8.42

1611

المتوسط الحسابي داؿ احصائيا عند مستو داللة (( α ≤ 1611
يتضح مف الجدوؿ (: )26

المتوسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة يسػػاوي ( )2621أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي
( )%2261قيم ػػة االلتب ػػار ( )4636وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sigتس ػػاوي ( )1611يعن ػػي أف
ىػذا المجػاؿ داؿ إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة ( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى النخبػة القياديػة
تتمتع بصفات قيادية تساعد عمى زيادة مستوى كفاءة أداء العامميف فػي مؤسسػات التعمػيـ
العالي ،ويعزو الباحػث أف النخػب القياديػة يػتـ اختيػارىـ لػيس عشػوائياً بػؿ بشػكؿ مػدروس
وىـ اعمى مستوى إداري موجود في الييكؿ التنظيمي ،بحيث يستطيعوا كسػب ثقػة األخػريف
بيـ.
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أعمى فقرتيف :
 المتوسػػط الحسػػابي لمفقػ ػرة رقػػـ ( " )0يسػػاعد أس ػػموب القيػػادة عمػػى إبػ ػراز جػػو مػػف األلف ػػة
والمحبػػة بػػيف العػػامميف " يسػػاوي ( )3663أي أف المتوسػػط الحسػػابي النسػػبي ( ،)%3663قيمػػة
االلتب ػػار ( )3623وأف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ( )sigتسػ ػػاوي ( )1611يعنػ ػػي أف ى ػػذه الفق ػ ػرة دالػػػة
إحصػائياً عنػد مسػتو داللػة ( ( α ≤ 1611ممػا يػدؿ عمػى أف متوسػط درجػة االسػتجابة ليػذه
الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( " )4تحرص النلب القيادية عمى تحقيػؽ أىػداؼ المؤسسػة
بمػ ػػا يقودنػ ػػا إلػ ػػى ذلػ ػػؾ بةػ ػػكؿ مباةػ ػػر " يسػ ػػاوي ( )2636أي أف المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي النسػ ػػبي
( ،)%2366قيم ػػة االلتب ػػار ( )5601وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sigتس ػػاوي ( )1611يعن ػػي أف
ىػذه الفقػرة دالػة إحصػػائياً عنػػد مسػتو داللػػة ( ( α ≤ 1611ممػػا يػػدؿ عمػى أف متوسػػط درجػػة
االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقػة المتوسػطة وىػذا يعنػي أف ىنػاؾ موافقػة عمػى ىػذه
الفقرة.
وير الباحث ب ف أعمى فقرتيف الفقػرة األولػى رقػـ ( )0بػوزف نسػبي ( )%3663أي أف
أسػػموب القيػػادة فػػي التعامػػؿ مػػع العػػامميف يسػػاعد عمػػى تحقيػػؽ جػػو مػػف األلفػػة والمحبػػة بػػيف
العػػامميف دوف تحيػػز ،بحيػػث يسػػتطيعوا كسػػب ثقػػة الجميػػع بيػػـ وتحقيػػؽ المحبػػة بيػػنيـ وبػػيف
اآللريف ،وطبيعة القيادة ىي التي تبرز دور المحبة بيف العامميف مع بعضيـ الػبعض ويفسػر
ذل ػػؾ أف النلػػػب القيادي ػػة تتعامػ ػػؿ م ػػع العػ ػػامميف بة ػػكؿ متسػ ػػاوي وال تتحي ػػز ألةػػػلاص عمػػػى
أةػػلاص أل ػريف ممػػا يةػػعر العػػامميف بال ارحػػة واالطمئنػػاف ،أمػػا الفق ػرة الثانيػػة رقػػـ ( )4بػػوزف
نسػػبي ( )%2366إذا كانػػت النلبػػة القياديػػة تسػػعى لتحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة وتةػػعر العػػامميف
بذلؾ ويةارؾ العامموف في وضع األىداؼ ،حينيا يسػعي الجميػع لتحقيػؽ تمػؾ األىػداؼ ،ألف
العػػامميف جػػزء مػػف المؤسسػػة وبالتػػالي يقػػع عمػػى عػػاتؽ الجميػػع تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي وجػػدت
المؤسسة لتحقيقيا.
أدنى فقرتيف :
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( " )6تنقؿ النلب القيادية ما لدييا مف لبرة إلى العامميف "
يساوي ( )263أي أف المتوسط الحسػابي النسػبي ( ،)%23قيمػة االلتبػار ( )2613وأف القيمػة
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االحتمالية ( )sigتساوي ( )1611يعني أف ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستو داللة (1611
≤  ( αمما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة زاد عف درجة الموافقة المتوسطة
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
 المتوسط الحسابي لمفقرة رقـ ( " )1تعتمد النلب القياديػة عمػى أسػموب األمػر والنيػى فػي
تعامميػ ػػا مػ ػػع العػ ػػامميف بمػ ػػا يةػ ػػعرنا باالنضػػػباط وااللت ػ ػزاـ " يسػ ػػاوي ( )2633أي أف المتوسػ ػػط
الحس ػػابي النس ػػبي ( ،)%2363قيم ػػة االلتب ػػار ( )2603وأف القيم ػػة االحتمالي ػػة ( )sigتس ػػاوي
( )1611يعنػػي أف ىػػذه الفقػرة دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتو داللػػة

( ( α ≤ 1611ممػػا يػػدؿ

عمى أف متوسط درجة االستجابة ليػذه الفقػرة زاد عػف درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػذا يعنػي أف
ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة.
أمػػا أدنػػى فق ػرتيف الفق ػرة األولػػى رقػػـ ( )6بػػوزف نسػػبي ( )%23يوضػػف الباحػػث لربمػػا
يكػػوف ذلػػؾ أف النلبػػة القياديػػة لػػيس لػػدييا المعػػارؼ الكاممػػة حتػػي تنقميػػا لؤلل ػريف ويقػػع عمػػى
عػػاتؽ المرؤوسػػيف الػػتعمـ مػػنيـ مػػف لػػبلؿ اكسػػابيـ لملبػرات والمعػػارؼ والميػػارات وال تسػػتطيع
النلب القيادية بإكساب جميػع العػامميف بػاللبرات فػاللبرات تػ تي مػف لػبلؿ ممارسػة األعمػاؿ
اإلداريػػة رواكسػػابيـ الميػػارة البلزمػػة وقػػد ال توجػػد فع ػبلً فػػي بعػػض المؤسسػػات مػػا يسػػمي بػػإدارة
المعرفػػة ،أمػػا الفقػرة الثانيػػة رقػػـ ( )1بػػوزف نسػػبي ( )%23أي عنػػد تعامػػؿ النلػػب القياديػػة مػػع
العامميف تتـ مف لبلؿ المساءلة وقػد يػتـ أحيانػاً التحيػز لمػوظفيف عػف مػوظفيف ألػريف ،ويػري
الباحث إلى أىمية القيادة في بعض المؤسسات التعميمية وأنػو مػف الضػروري أف تكػوف النلبػة
القياديػػة قػػدوة حسػػنة بحيػػث تسػػتطيع كسػػب ثقػػة الجميػػع بيػػـ ،حيػػث أف بعػػض الد ارسػػات تتفػػؽ
عمى وجود عبلقة إيجابية بيف القيادة واألداء الوظيفي ،كما ىو موضف:
 اتفق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت فق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الزى ارن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ( )6106حي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث أظي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرت الد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
وج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود عبلق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ايجابي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف القي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة واألداء ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوظيفي،
ود ارسػة  )6106( Olorunsolaوأظيػرت النتػائا أف االرتفػػاع فػي األداء الػوظيفي لمعػػامميف
ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد يكػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف نتيج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمجػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة والق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرة التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أظيرتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا القي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة فػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
التعامؿ مع اآللريف.
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لْلجابػػة عمػػى السػؤاؿ السػػابع  :ىػػؿ توجػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف دور النلبػػة

القيادية ومستو كفاءة األداء لد العامميف في مؤسسات التعميـ العالي ؟
ينبثؽ مف السؤاؿ السابع الفرضية التالية :
َّل توجػػد عالقػػة ذات دَّللػػة إحصػػائية بػػيف دور النخبػػة القياديػػة ورفػػع كفػػاءة األداء لػػدى

العامميف في مؤسسات التعميـ العالي.
جدوؿ ( )27معامؿ اَّلرتباط بيف دور النخبة القيادية في رفع كفاءة األداء لدى العامميف
في مؤسسات التعميـ العالي

المتغير التابع

معامؿ بيرسوف

القسمة

لبلرتباط

االحتمالية
()sig

المتغير المستقؿ

بيئة العمؿ

** 1630

1611

االتصاالت اإلدارية

** 1646

1611

الحوافز

** 1630

1611

العممية التدريبية

** 1634

1611

القيادة

** 1636

1611

جميع المجاالت

** 1630

1611

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستو داللة α ≤ 1611
يبػػػيف جػ ػػدوؿ رقػ ػػـ ( )63أف االرتبػ ػػاط يسػ ػػاوي ( )1630وأف القيمػ ػػة االحتماليػ ػػة ()sig
تسػػاوي ( )1611وىػػي أقػػؿ مػػف مسػػتو الداللػػة ( ،( α ≤ 1611وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود عبلقػػة
طرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف دور النلبػػة القياديػػة ورفػػع كفػػاءة األداء لػػد العػػامميف فػػي
مؤسسات التعميـ العالي لجميع المجاالت ،لذلؾ نرفض الفرض الصفري ونقبؿ الفػرض البػديؿ
القائؿ بوجود عبلقة طردية ذات داللة احصائية بيف دور النلبة القيادية ورفع كفاءة األداء.

لْلجابة عمى السؤاؿ الثامف  :ىؿ توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتو داللػة
( )1815 ≥ aفي استجابة المبحوثيف تعز المتغيرات الديموغرافية والةلصية ( الجنس
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– العم ػػر – المؤى ػػؿ العمم ػػي – ن ػػوع الوظيف ػػة – اللبػ ػرة – المس ػػمى ال ػػوظيفي – مك ػػاف
العمؿ)؟
ينبثؽ مف السؤاؿ الثامف الفرضيات التالية :
َّ .0ل توجػػد فػػروؽ ذات دَّللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات آراء المبحػػوثيف حػػوؿ دور النخبػػة

القيادية في رفع كفاءة األداء لدى العامميف في مؤسسات التعميـ العالي تعزى لمتغير الجنس.
استلدـ الباحث التبار "ت" لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعتيف
جدوؿ ( )28المتوسط وقيمة (ت) المحسوبة ودَّللتيا لمتعرؼ إلى الفروؽ تبعاً لمتغير
الجنس

المجاالت

بيئة العمؿ
االتصاالت اإلدارية
الحوافز
العممية التدريبية
القيادة

األداء
جميع المجاالت

االنحراؼ

النوع

التكرار

المتوسط

ذكر

155

6.8

1.68

أنثى

47

6.37

1.49

ذكر

155

6.75

1.65

أنثى

47

6.17

1.73

ذكر

155

6.36

1.81

أنثى

47

6.4

1.5

ذكر

155

6.43

1.82

أنثى

47

6.18

1.84

ذكر

155

6.66

1.65

أنثى

47

6.61

2.69

ذكر

155

6.68

1.79

أنثى

47

6.13

1.53

ذكر

155

6.61

1.53

أنثى

47

6.31

1.53

قيمة "ت" عند مستو  1611تساوي 0652
قيمة "ت" عند مستو  1610تساوي 6614

يتبيف مف الجدوؿ رقـ()64
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المعياري

قيمة "ت "

0613

6655

1600

1646

1603

0644

0605

مستو
الداللة
1602

1614

1650

1630

1644

1612

1664

أف قيمػ ػ ػػة مسػ ػ ػػتو الداللػ ػ ػػة  sig=0.23وىػ ػ ػػي أكبػ ػ ػػر مػ ػ ػػف  α=1611وأف قيمػ ػ ػػة "ت"
المحسوبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية ،وبالتالي سنقبؿ الفرضية الصفرية ،حيث يتضف أنػو ال
توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات دور النلبػػة القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء
ل ػػد الع ػػامميف ف ػػي مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي تع ػػز لمتغي ػػر الج ػػنس لجمي ػػع األبع ػػاد م ػػا ع ػػدا
"االتصاالت اإلدارية" يوجد فروؽ لصالف الذكور ،ويعزو الباحث ذلؾ ربمػا إلػى األىميػة التػي
يوكميػػا المجتمػػع لمم ػرأة فػػي انلراطيػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة والتعبيػػر عػػف ال ػرأي ،وبلصػػوص
محور االتصاالت اإلداريػة كػاف لصػالف الػذكور وذلػؾ يػدلؿ لمػا يتميػز بػو الػذكور عػف اإلنػاث
ف ػػي الحري ػػة والتنق ػػؿ والممارس ػػة وانلػ ػراطيـ دال ػػؿ المنظم ػػة وم ػػع المجتم ػػع بنس ػػبة أعم ػػى م ػػف
اإلناث.
 وتتفؽ مػع د ارسػة ةػحادة ( ،)6114ود ارسػة الحربػي ( )6101ود ارسػة الصػرايرة ()6100
ود ارسػػة  )6106( Olorunsloarجمػػيعيـ كانػػت ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية تعػػز
لمتغير الجػنس ،أي اف المبحػوثيف كانػت اسػتجاباتيـ ال تلتمػؼ عمػى الػتبلؼ الجػنس وجميػع
كانت اجابتيـ متقاربة إلى حد ما
َّ .6ل توجد فروؽ ذات دَّللة إحصائية بيف متوسطات آراء المبحوثيف حػوؿ دور النخبػة
القيادية في رفع كفاءة األداء لدى العامميف في مؤسسات التعميـ العالي تعزى لمتغير العمر
اسػتلدـ الباحػث التبػار التبػايف األحػادي ) (One Way Anovaلمتعػرؼ عمػى الفػروؽ فػي
متغير العمر ،حيث إف االلتبار يقيس الفرؽ بيف ثبلث عينات مستقمة ف كثر.
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جدوؿ ( )29نتائج تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAتبعاً لمتغير العمر
المجاَّلت

بيئة العمؿ

االتصاالت اإلدارية

الحوافز

العممية التدريبية

القيادة

األداء

جميع المجاالت

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

5.8

3

1.93

دالؿ المجموعات

537

198

2.71

المجموع

543

201

بيف المجموعات

7.24

3

2.41

دالؿ المجموعات

563

198

2.85

المجموع

571

201

بيف المجموعات

1.12

3

0.37

دالؿ المجموعات

606

198

3.06

المجموع

607

201

بيف المجموعات

5.81

3

1.94

دالؿ المجموعات

662

198

3.34

المجموع

668

201

بيف المجموعات

13.2

3

4.39

دالؿ المجموعات

741

198

3.75

المجموع

755

201

بيف المجموعات

8.2

3

2.73

دالؿ المجموعات

606

198

3.06

المجموع

614

201

بيف المجموعات

5.48

3

دالؿ المجموعات

466

198

المجموع

472

201

مصدر التبايف

0.713

0.848

0.122

0.579

1.172

0.893

حدود الدَّللة اإلحصائية لقيمة (ؼ)عند مستوى  ...5لدرجة حرية ( )2.67=2.2-4

يتبيف مف الجدوؿ رقـ()65
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الدَّللة
0.545

0.469

0.947

0.629

0.322

0.446

1.83
0.776
2.36

حدود الدَّللة اإلحصائية لقيمة (ؼ)عند مستوى  ...1لدرجة حرية ( )3.06= 2.2-4

قيمة F

مستوى

0.509

أف قيم ػ ػػة مس ػ ػػتو الدالل ػ ػػة  sig=0.509وى ػ ػػي أكب ػ ػػر م ػ ػػف  α=1610وأف قيم ػ ػػة "ؼ"
المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية ،وبالتالي سنقبؿ الفرضية الصفرية ،حيث يتضف أنو ال
توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات دور النلبػػة القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء
لد العامميف في مؤسسات التعميـ العالي تعز لمتغير العمر لجميػع األبعػاد ،ويعػزو الباحػث
ذلؾ إلى أف جميع الفئات العمرية كانت اجاباتيـ متساوية وال توجػد فػروؽ بػيف العػامميف عمػى
الػتبلؼ اعمػارىـ فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي ،ويفسػر أيضػاً بػ ف األبعػاد التػي تػـ اسػتلداميا
في الدراسة كانت ممموسة وىذا يدؿ عمى أف االستبانة التي تـ اسػتلداميا كانػت واضػحة مػف
لبلؿ استجابة المبحوثيف لذلؾ.
 وتتفؽ مع دراسة الحربػي ( )6101ود ارسػة الصػرايرة ( )6100ود ارسػة الزى ارنػي ()6106
جميعيـ كانت ال توجد فروؽ ذات داللػة احصػائية تعػز لمتغيػر العمػر ،ويفسػر الباحػث ذلػؾ
أف جميػػع المبحػػوثيف مػػف أف ػراد العينػػة ال توجػػد الػػتبلؼ يعػػز لمتغيػػر العمػػر وجميػػع الفئػػات
العمرية ال توجد فروؽ.
َّ .4ل توجد فروؽ ذات دَّللة إحصػائية بػيف متوسػطات آراء المبحػوثيف حػوؿ دور النخبػة
القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء لػػدى العػػامميف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي تعػػزى لمتغيػػر
المؤىؿ العممي
اسػػتلدـ الباحػػث التبػػار التبػػايف األحػػادي ) (One Way Anovaلمتعػػرؼ عمػػى
الفروؽ في متغير المؤىؿ العممي.
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جدوؿ ( )30نتائج تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAتبعاً لمتغير المؤىؿ
العممي

المجاَّلت

بيئة العمؿ

االتصاالت اإلدارية

الحوافز

العممية التدريبية

القيادة

األداء

جميع المجاالت

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

8.21

2

4.1

دالؿ المجموعات

535

199

المجموع

543

201

بيف المجموعات

2.9

2

دالؿ المجموعات

568

199

المجموع

571

201

بيف المجموعات

2.01

2

دالؿ المجموعات

605

199

المجموع

607

201

بيف المجموعات

6.57

2

دالؿ المجموعات

661

199

المجموع

668

201

بيف المجموعات

16.1

2

دالؿ المجموعات

738

199

المجموع

755

201

بيف المجموعات

7.88

2

دالؿ المجموعات

606

199

المجموع

614

201

بيف المجموعات

5.55

2

دالؿ المجموعات

466

199

المجموع

472

201

مصدر التبايف

قيمة F

1.52

مستوى
الدَّللة

0.221

2.69
1.45
0.50

0.602

2.85
1
0.33

0.72

3.04
3.28
0.988

0.374

3.32
8.07
2.174

0.116

3.71
3.94
1.293

0.277

3.05
2.78
1.185
2.34

حدود الدَّللة اإلحصائية لقيمة (ؼ)عند مستوى  ...1لدرجة حرية ( )3.83= 2.2-3
حدود الدَّللة اإلحصائية لقيمة (ؼ)عند مستوى  ...5لدرجة حرية ( )2.62=2.2-3

يتبيف مف الجدوؿ رقـ()41
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0.308

أف قيم ػ ػػة مس ػ ػػتو الدالل ػ ػػة  sig=0.308وى ػ ػػي أكب ػ ػػر م ػ ػػف  α=1611وأف قيم ػ ػػة "ؼ"
المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية ،وبالتالي سنقبؿ الفرضية الصفرية ،حيث يتضف أنو ال
توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات دور النلبػػة القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء
لد العامميف في مؤسسات التعمػيـ العػالي تعػز لمتغيػر المؤىػؿ العممػي لجميػع األبعػاد ،وىػذا
يدؿ عمى عدـ االلتبلؼ في متوسط التقديرات بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي ،ويعزو الباحث
ذلػػؾ لمتطػػور التكنولػػوجي اليائػػؿ فػػي مجػػاؿ االنترنػػت بحيػػث يعطػػي لمفػػرد الػػتعمـ الػػذاتي زيػػادة
معارفو ولبراتو أو مف لبلؿ ما تقدمو مؤسسات التعميـ العالي مف تطػوير لمميػارات والقػدرات
العممية ،وجميع استجابات أفػراد العينػة اجػابوا بػنفس االجابػة عمػى الػتبلؼ المػؤىبلت العمميػة
(دكتوراه ،ماجستير ،بكالوريوس).
 اتفقت مع دراسة العامودي ( ،)6104د ارسػة ةػحادة ( ،)6114ود ارسػة الحربػي ()6101
ودراسة الصرايرة ( )6100ودراسة الزىراني ( )6106جميعيـ كانت ال توجد فروؽ ذات داللة
احصائية تعز لمتغير المؤىؿ العممي.
َّ .3ل توجد فروؽ ذات دَّللة إحصػائية بػيف متوسػطات آراء المبحػوثيف حػوؿ دور النخبػة
القيادية في رفع كفاءة األداء لدى العامميف في مؤسسات التعمػيـ العػالي تعػزى لمتغيػر نػوع
الوظيفة.
استلدـ الباحث التبار "ت" لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعتيف
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جدوؿ ( )31المتوسط والقيمة المحسوبة ودَّللتيا لمتعرؼ إلى الفروؽ تبعاً لمتغير نوع
الوظيفة

المجاالت

نوع

التكرار

المتوسط

أكاديمي

185

6.67

1.68

إداري

17

7.1

1.08

أكاديمي

185

6.56

1.73

إداري

17

7.27

0.92

أكاديمي

185

6.28

1.76

إداري

17

7.41

1

أكاديمي

185

6.31

1.86

إداري

17

7.09

1.14

أكاديمي

185

6.54

1.97

إداري

17

7.88

0.74

أكاديمي

185

6.46

1.72

إداري

17

7.59

1.72

أكاديمي

185

6.47

1.56

إداري

17

7.39

0.87

الوظيفة
بيئة العمؿ
االتصاالت اإلدارية
الحوافز
العممية التدريبية
القيادة

األداء
جميع المجاالت

االنحراؼ
المعياري

قيمة "ت "

0614

6633

3604

6653

1640

6625

4640

مستو
الداللة
1641

1615

1610

1610

16112

1610

1610

قيمة "ت" عند مستو  1611تساوي 0652
قيمة "ت" عند مستو  1610تساوي 6614

يتبيف مف الجدوؿ رقـ()40
أف قيمػة مسػػتو الداللػػة  sig=0.01تسػػاوي  α=1610حيػػث أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة
أكبػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة ،وبالتػػالي سػػنرفض الفرضػػية الصػػفرية ،حيػػث يتضػػف أنػػو توجػػد
فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات دور النلبػػة القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء لػػد
العامميف في مؤسسات التعميـ العالي تعز لمتغير نوع الوظيفة لجميع األبعاد لصالف اإلداري
ما عدا "بيئة العمؿ +االتصاالت اإلدارية" ال توجػد فػروؽ ،وىػذا يػدلؿ عمػى أف درجػة الموافقػة
ح ػػوؿ المح ػػاور (الحػ ػوافز ،الت ػػدريب ،القي ػػادة) كان ػػت أكب ػػر ل ػػد أفػ ػراد العين ػػة لص ػػالف اإلداري،
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ويعػ ػػزو الباحػ ػػث ىػ ػػذه النتيجػ ػػة إلػ ػػى أف فئػ ػػة اإلداري تلػ ػػتمط بالنلػ ػػب القياديػ ػػة أكثػ ػػر مػ ػػف فئػ ػػة
األكاديمي حيث تربطيـ أنظمة وقوانيف رواجػراءات أكثػر مػف فئػة األكػاديمييف ،فػي حػيف كانػت
ال توجػػد فػػروؽ فػػي محػػور بيئػػة العمػػؿ واالتصػػاالت ألف جميػػع العػػامميف فػػي بيئػػة عمػػؿ واحػػدة
وتربطيـ اتصاالت إدارية موحػدة أي أف ال يوجػد تمييػز فػي بيئػة العمػؿ لصػالف فئػة عمػى فئػة
ألر وكذلؾ االتصاالت اإلدارية.
 تتفػ ػػؽ مػ ػػع د ارسػ ػػة الزى ارنػ ػػي ( )6106حيػ ػػث أظيػ ػػرت الد ارسػ ػػة وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة
احصائية لكؿ مف الحوافز ،وبيئة العمؿ واالتصاؿ يعز لمتغير نوع الوظيفة.
 تلتمػػؼ مػػع د ارسػػة العػػامودي ( )6104حيػػث أظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ ،وتلتمػػؼ أيضػاً
مع دراسة الزىراني ( )6106حيث أظيرت عدـ وجود فػروؽ فػي عامػؿ التػدريب والقيػادة ،وقػد
يكوف االلتبلؼ بسبب عينة البحث تلتمؼ عف الدراسة الحالية.
َّ .1ل توجد فروؽ ذات دَّللة إحصػائية بػيف متوسػطات آراء المبحػوثيف حػوؿ دور النخبػة
القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء لػػدى العػػامميف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي تعػػزى لمتغيػػر
سنوات الخبرة
اسػػتلدـ الباحػػث التبػػار التبػػايف األحػػادي ) (One Way Anovaلمتعػػرؼ عمػػى
الفروؽ في متغير سنوات اللبرة.

[]149

جدوؿ ( )32نتائج تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAتبعاً لمتغير سنوات
الخبرة

المجاَّلت

بيئة العمؿ

االتصاالت اإلدارية

الحوافز

العممية التدريبية

القيادة

األداء

جميع المجاالت

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

4.36

3

1.45

دالؿ المجموعات

539

198

المجموع

543

201

بيف المجموعات

16.5

3

دالؿ المجموعات

554

198

المجموع

571

201

بيف المجموعات

22.1

3

دالؿ المجموعات

585

198

المجموع

607

201

بيف المجموعات

17.3

3

دالؿ المجموعات

651

198

المجموع

668

201

بيف المجموعات

35.8

3

دالؿ المجموعات

719

198

المجموع

755

201

بيف المجموعات

15.1

3

دالؿ المجموعات

599

198

المجموع

614

201

بيف المجموعات

16.3

3

دالؿ المجموعات

455

198

المجموع

472

201

مصدر التبايف

قيمة F

0.534

مستوى
الدَّللة

0.659

2.72
5.49
1.96

0.121

2.8
7.36
2.48

0.062

2.96
5.78
1.75

0.156

3.29
11.9
3.29

0.022

3.63
5.03
1.662

0.177

3.03
5.44
2.36
2.3

حدود الدَّللة اإلحصائية لقيمة (ؼ)عند مستوى  ...1لدرجة حرية ( )3.06= 2.2-4
حدود الدَّللة اإلحصائية لقيمة (ؼ)عند مستوى  ...5لدرجة حرية ( )2.67=2.2-4

يتبيف مف الجدوؿ رقـ()46
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0.072

أف قيمػ ػ ػػة مسػ ػ ػػتو الداللػ ػ ػػة  sig=0.07وىػ ػ ػػي أكبػ ػ ػػر مػ ػ ػػف  α=1611وأف قيمػ ػ ػػة "ؼ"
المحسوبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية ،وبالتالي سنقبؿ الفرضية الصفرية ،حيث يتضف أنػو ال
توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات دور النلبػػة القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء
لد العامميف في مؤسسات التعميـ العالي تعػز لمتغيػر سػنوات اللبػرة لجميػع األبعػاد مػا عػدا
بعد (القيادة) حيث تبيف أنو يوجد فروؽ لصالف الذيف سنوات لدمتيـ تتراوح ما بيف ()01-1
سػػنوات ،يعػػزو الباحػػث ذلػػؾ أف العػػامميف الػػذيف تت ػراوح سػػنوات لػػدمتيـ مػػف ( )01-1سػػنوات
ربما يةكموا العدد األكبر مف العػامميف فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي لػذلؾ كانػت اجػابتيـ أكثػر
ت ػ ثي اًر ،فػػي حػػيف أف الػػذيف سػػنوات لػػدمتيـ أقػػؿ مػػف  1سػػنوات يعتبػػروف مػػف العػػامميف الجػػدد
وبالتػػالي ربمػػا لب ػرتيـ الوظيفيػػة تكػػوف أقػػؿ ت ػ ثي اًر مػػف الفئػػة ( )01-1سػػنوات ،أمػػا بلصػػوص
باقي المحاور ربما يدلؿ عمى عدـ وجود التبلؼ في وجيات نظر العامميف حوؿ دور النلب
القياديػػة تعػػز لمتغيػػر سػػنوات اللب ػرة ،وىػػذا يرجػػع إلػػى فيػػـ محػػاور االسػػتبانة عمػػى الػػتبلؼ
سنوات اللبرة.
 وتتفػػؽ مػػع د ارسػػة الزى ارنػػي ( )6106حيػػث أظيػػرت الد ارسػػات عػػدـ فػػروؽ وجػػود فػػروؽ
لعامػػؿ بيئػػة العمػػؿ يعػػز لمتغيػػر سػػنوات اللبػرة ،ود ارسػػة العػػامودي ( ،)6104ود ارسػػة ةػػحادة
( ،)6114عدـ فروؽ وجود فروؽ يعز لمتغير سنوات اللبرة.
ىرن ػػي ( )6106حي ػػث أظي ػػرت الد ارس ػػة وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػػة
 تلتم ػػؼ م ػػع د ارس ػػة الز ا
إحصائية لعوامؿ القيادة اإلدارية ،والتدريب والحوافز واالتصاؿ الوظيفي وفقاً لمتغير اللبرة.
َّ .2ل توجد فروؽ ذات دَّللة إحصػائية بػيف متوسػطات آراء المبحػوثيف حػوؿ دور النخبػة
القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء لػػدى العػػامميف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي تعػػزى لمتغيػػر
المسمى الوظيفي
اسػػتلدـ الباحػػث التبػػار التبػػايف األحػػادي ) (One Way Anovaلمتعػػرؼ عمػػى
الفروؽ في متغير المسمى الوظيفي.
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جدوؿ ( )33نتائج تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAتبعاً لمتغير المسمى
الوظيفي

المجاَّلت

بيئة العمؿ

االتصاالت اإلدارية

الحوافز

العممية التدريبية

القيادة

األداء

جميع المجاالت

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

17

3

5.67

دالؿ المجموعات

526

198

المجموع

543

201

بيف المجموعات

14.8

3

دالؿ المجموعات

556

198

المجموع

571

201

بيف المجموعات

34.3

3

دالؿ المجموعات

573

198

المجموع

607

201

بيف المجموعات

22.1

3

7.38

دالؿ المجموعات

646

198

3.26

المجموع

668

201

بيف المجموعات

48.5

3

دالؿ المجموعات

706

198

المجموع

755

201

بيف المجموعات

28.2

3

دالؿ المجموعات

586

198

المجموع

614

201

بيف المجموعات

24.9

3

دالؿ المجموعات

447

198

المجموع

472

201

مصدر التبايف

قيمة F

2.133

مستوى
الدَّللة

0.097

2.66
4.94
1.76

0.156

2.81
11.4
3.955

0.009

2.89

2.262

0.082

16.2
4.533

0.004

3.57
9.4
3.175

0.025

2.96
8.3
3.677
2.26

حدود الدَّللة اإلحصائية لقيمة (ؼ)عند مستوى  ...1لدرجة حرية ( )3.06= 2.2-4
حدود الدَّللة اإلحصائية لقيمة (ؼ)عند مستوى  ...5لدرجة حرية ( )2.67=2.2-4

يتبيف مف الجدوؿ رقـ()44
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0.013

أف قيمػ ػ ػػة مسػ ػ ػػتو الداللػ ػ ػػة  sig=0.013وىػ ػ ػػي أقػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف  α=1611وأف قيمػ ػ ػػة "ؼ"
المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة "ؼ" الجدوليػػة ،وبالتػػالي سػػنرفض الفرضػػية الصػػفرية ،حيػػث يتضػػف
أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات دور النلبة القيادية فػي رفػع كفػاءة األداء
لػػد العػػامميف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي تعػػز لمتغيػػر المسػػمى الػػوظيفي ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى
وجػػود فػػروؽ فػػي محػػور (الحػوافز ،والقيػػادة ،واألداء) لصػػالف رئػػيس القسػػـ ،وعػػدـ وجػػود فػػروؽ
في محور (االتصاالت اإلدارية  ،وبيئة العمؿ) ،ألف وظيفة رئػيس القسػـ تكػوف وظيفػة إداريػة
ويػػتـ التيػػار رؤسػػاء األقسػػاـ وفقػاً لعػػدة معػػايير منيػػا قػػد يكػػوف متغيػػر اللبػرة والميػػارة والمؤىػػؿ
العممػػي ،ووجػػود فػػروؽ بػػيف الفئتػػيف مػػدرس جػػامعي ومحاضػػر جػػامعي لصػػالف الفئػػة محاضػػر
جػػامعي ،ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف فئػػة المحاضػػر الجػػامعي أعمػػى درجػػة وظيفي ػاً مػػف فئػػة
مػدرس جػػامعي حيػػث أف فئػػة المحاضػر تحمػػؿ ةػػيادة عمميػػة درجػة الماجسػػتير ،فػػي حػػيف فئػػة
مدرس جامعي تحمؿ درجة البكالوريوس.
 وتلتمػ ػػؼ مػ ػػع د ارسػ ػػة العػ ػػامودي ( ،)6104ود ارسػ ػػة الص ػ ػرايرة ( ،)6100حيػ ػػث أظيػ ػػرت
الدراسات عدـ وجود فروؽ تعز لمتغير المسمى الوظيفي ،وقػد يكػوف االلػتبلؼ نتيجػة عينػة
الد ارسػػة التػػي طبقػػت عمييػػا كانػػت مػػف الوظػػائؼ اإلة ػرافية ومجتمػػع الد ارسػػة الحاليػػة كػػاف مػػف
األكاديمييف ورؤساء األقساـ كجانب تعميمي.
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جدوؿ ( )34اختبار شيفيو لتوضيح الفروؽ في متغير المسمي الوظيفي
أستاذ مساعد

محاضر جامعي

مدرس جامعي

رئيس قسـ

2641

2623

1645

3636

أستاذ مساعد
2641

-

محاضر جامعي

1605

-

مدرس جامعي

1660

1616

-

رئيس قسـ

1610

1614

16114

2623
1645
3636

-

يتضف مف الجدوؿ أعبله:
 ال توجد فروؽ بيف مسمي وظيفي أستاذ مساعد ومحاضر جامعي.
 ال توجد فروؽ بيف مسمي وظيفي أستاذ مساعد ومدرس جامعي.
 توجد فروؽ بيف مسمي وظيفي مدرس جامعي ومحاضر جامعي لصالف محاضر جامعي.
 توجد فروؽ بيف رئيس قسـ وأستاذ مساعد لصالف رئيس قسـ.
 توجد فروؽ بيف رئيس قسـ ومحاضر جامعي لصالف رئيس قسـ.
 توجد فروؽ بيف رئيس قسـ ومدرس جامعي لصالف رئيس قسـ.
َّ .3ل توجد فروؽ ذات دَّللة إحصػائية بػيف متوسػطات آراء المبحػوثيف حػوؿ دور النخبػة
القيادية في رفع كفاءة األداء لدى العامميف في مؤسسات التعميـ العالي تعزى لمتغير مكػاف
العمؿ.
اسػػتلدـ الباحػػث التبػػار التبيػػاف األحػػادي ) (One Way Anovaلمتعػػرؼ عمػػى
الفروؽ في متغير مكاف العمؿ.
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جدوؿ ( )35نتائج تحميؿ التبايف األحادي ) (One Way ANOVAتبعاً لمتغير مكاف
العمؿ

المجاَّلت

بيئة العمؿ

االتصاالت اإلدارية

الحوافز

العممية التدريبية

القيادة

األداء

جميع المجاالت

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

2.4

2

1.2

دالؿ المجموعات

541

199

المجموع

543

201

بيف المجموعات

1.81

2

دالؿ المجموعات

569

199

المجموع

571

201

بيف المجموعات

2.37

2

دالؿ المجموعات

605

199

المجموع

607

201

بيف المجموعات

3.45

2

دالؿ المجموعات

665

199

المجموع

668

201

بيف المجموعات

1.22

2

دالؿ المجموعات

753

199

المجموع

755

201

بيف المجموعات

0.54

2

دالؿ المجموعات

614

199

المجموع

614

201

بيف المجموعات

0.66

2

دالؿ المجموعات

471

199

المجموع

472

201

مصدر التبايف

قيمة F

0.442

مستوى
الدَّللة

0.644

2.72
0.91
0.317

0.729

2.86
1.19
0.39

0.677

3.04
1.73
0.517

0.597

3.34
0.61
0.161

0.852

3.79
0.27

0.088

0.916

3.08
0.33

0.139
2.37

حدود الدَّللة اإلحصائية لقيمة (ؼ)عند مستوى  ...1لدرجة حرية ( )3.83= 2.2-3
حدود الدَّللة اإلحصائية لقيمة (ؼ)عند مستوى  ...5لدرجة حرية ( )2.62=2.2-3

يتبيف مف الجدوؿ رقـ()41
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0.87

أف قيمػ ػ ػػة مسػ ػ ػػتو الداللػ ػ ػػة  sig=0.87وىػ ػ ػػي أكبػ ػ ػػر مػ ػ ػػف  α=1611وأف قيمػ ػ ػػة "ؼ"
المحسوبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية ،وبالتالي سنقبؿ الفرضية الصفرية ،حيث يتضف أنػو ال
توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات دور النلبػػة القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء
لد العامميف في مؤسسات التعميـ العالي تعز لمتغير مكاف العمؿ لجميع األبعاد ،وىذا يدؿ
عمػػى أف جميػػع العػػامميف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي كانػػت إجابػػاتيـ متةػػابية عمػػى الػػتبلؼ
مكػػاف العمػػؿ اللػػاص بيػػـ ،وربمػػا يعػػود ذلػػؾ ألف مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي تتبػػع لػػو ازرة التربيػػة
والتعميـ العالي وبالتػالي تػربطيـ أنظمػة وقػوانيف موحػدة لجميػع المؤسسػات ،بغػض النظػر عػف
مكاف العمؿ جغرافيا.
 وتتفػػؽ مػػع ود ارسػػة الص ػرايرة ( )6100حيػػث أظيػػرت نتػػائا الدارسػػة أنػػو ال توجػػد فػػروؽ
ذات داللػػة إحصػػائية يعػػز لمتغيػػر مكػػاف العمػػؿ ،وتتفػػؽ مػػع د ارسػػة ةػػحادة( ،)6114ود ارسػػة
النػػديـ ( )6103حيػػث اظيػػرت الد ارسػػة أف ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية يعػػز لمتغيػػر
مكاف العمؿ.
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انفصم انضبدس
 :1.6اننتبئح
 :2.6حتمك أهذاف انذراصخ
 :3.6انتىصٍبد
 :4.6ادلمرتزبد
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 :1.6النتائج:
دور لمنلبػة القياديػة فػي رفػع مسػتو كفػاءة األداء لػد العػامميف
 .1بينت الدراسة بػ ف ىنػاؾ اً
في مؤسسات التعميـ العالي بوزف نسبي (.)%65.4
 .2تبػػيف مػػف لػػبلؿ الد ارسػػة أف النلبػػة القياديػػة تسػػاىـ بتػػوفير بيئػػة عمػػؿ تسػػاعد عمػػى زيػػادة
مستو كفاءة العامميف في مؤسسات التعميـ العالي بوزف نسبي (.)%67
 .3أظيرت الدراسة أف النلبػة القياديػة تػوفر االتصػاؿ الػوظيفي الفعػاؿ الػذي يسػاىـ فػي رفػع
كفاءة األداء الوظيفي لمعامميف في مؤسسات التعميـ العالي بوزف نسبي (.)%66.2
 .4أف النلب ػػة القي ػػادة تس ػػاىـ بت ػػوفير الحػ ػوافز الت ػػي تس ػػاعد عم ػػى زي ػػادة مس ػػتو كف ػػاءة أداء
العامميف في مؤسسات التعميـ العالي بوزف نسبي ()%63.7
 .5أظيػػرت النتػػائا ومػػف لػػبلؿ الد ارسػػة أف النلبػػة القيػػادة تػػوفر ب ػراما تدريبيػػة تسػػاعد عمػػى
زيادة مستو كفاءة أداء العامميف في مؤسسات التعميـ العالي (.)%63.7
 .6تب ػػيف م ػػف ل ػػبلؿ الد ارس ػػة أف النلب ػػة القيادي ػػة تتمت ػػع ب س ػػموب قي ػػادي يس ػػاعد عم ػػى زي ػػادة
مستو كفاءة أداء العامميف في مؤسسات التعميـ العالي بوزف نسبي (.)%66.5
 .7توجد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بيف دور النلبة ورفع كفاءة األداء لد العامميف
في مؤسسات التعميـ العالي لجميع المجاالت بنسبة(.)0.71
 .8ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات آراء المبحػػوثيف حػػوؿ دور النلػػب
القيادية في رفع كفاءة األداء لد العامميف في مؤسسػات التعمػيـ العػالي تعػز لمتغيػر الجػنس
لجميع األبعاد ما عدا "االتصاالت اإلدارية" يوجد فروؽ لصالف الذكور.
 .9ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطات آراء المبحػػوثيف حػػوؿ دور النلػػب
القيادية في رفع كفاءة األداء لد العامميف في مؤسسات التعميـ العػالي تعػز لمتغيػر "العمػر"
لجميع األبعاد.
 .10ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطات آراء المبحػػوثيف حػػوؿ دور النلػػب
القيادية في رفع كفاءة األداء لد العامميف في مؤسسات التعميـ العالي تعز لمتغيػر "المؤىػؿ
العممي" لجميع األبعاد
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 .11توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطات آراء المبح ػػوثيف ح ػػوؿ دور النل ػػب
القياديػػة فػػي رفػػع كفػػاءة األداء لػػد العػػامميف فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي تعػػز لمتغيػػر "نػػوع
الوظيفة" ،لجميع األبعػاد لصػالف اإلداري مػا عػدا "بيئػة العمػؿ +االتصػاالت اإلداريػة" ال توجػد
فروؽ.
 .12ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػطات آراء المبحػػوثيف حػػوؿ دور النلػػب
القيادية في رفع كفاءة األداء لد العامميف في مؤسسات التعميـ العالي تعػز لمتغيػر "سػنوات
بعػػد القيػػادة فقػػد رصػػدت فػػروؽ كانػػت لصػػالف الػػذيف سػػنوات
اللب ػرة " لجميػػع األبعػػاد باسػػتثناء ُ
لدمتيـ تتراوح ما بيف ( )10-5سنوات.

 .13توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطات آراء المبح ػػوثيف ح ػػوؿ دور النل ػػب
القيادي ػػة ف ػػي رف ػػع كف ػػاءة األداء ل ػػد العػ ػػامميف ف ػػي مؤسس ػػات التعم ػػيـ الع ػػالي تع ػػز لمتغيػ ػػر
"المسمى الوظيفي" ،لؤلبعاد (الحػوافز +القيػادة +األداء) لصػالف رئػيس القسػـ فػي حػيف األبعػاد
األلر ال توجد فروؽ (بيئة العمؿ ،والتدريب).
 .14ال توجد فروؽ بيف مسمي وظيفي أستاذ مساعد ومحاضر جامعي.
 .15ال توجد فروؽ بيف مسمي وظيفي أستاذ مساعد ومدرس جامعي.
 .16توجػػد فػػروؽ بػػيف مسػػمي وظيفػػي مػػدرس جػػامعي ومحاضػػر جػػامعي لصػػالف محاضػػر
جامعي.
 .17توجد فروؽ بيف رئيس قسـ وأستاذ مساعد لصالف رئيس قسـ.
 .18توجد فروؽ بيف رئيس قسـ ومحاضر جامعي لصالف رئيس قسـ.
 .19توجد فروؽ بيف رئيس قسـ ومدرس جامعي لصالف رئيس قسـ.
 .20ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات آراء المبحػػوثيف حػػوؿ دور النلػػب
القيادية في رفع كفػاءة األداء لػد العػامميف فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي تعػز لمتغيػر "مكػاف
العمؿ" لجميع األبعاد.
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ثانياً :النتائج المتعمقة بتحقيؽ أىداؼ الدارسة
أظيػػرت النت ػػائا المتعمق ػػة بتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة م ػػف ل ػػبلؿ الد ارس ػػة االس ػػتطبلعية والبح ػػث
الميداني ،كما ىو موضف في الجدوؿ التالي:
جدوؿ ( )36النتائج المتعمقة بتحقيؽ أىداؼ الدارسة
ـ
.1

اليدؼ

دور لمنلب ػػة القيادي ػػة
إبراز دور النلبة القيادية في توفير بيئة عمؿ يتض ػػف م ػػف الج ػػدوؿ رق ػػـ ( )22أف ىن ػػاؾ اً

تساعد عمى زيادة مستو كفاءة أداء العامميف يساىـ بتوفير بيئة عمؿ تساعد عمػى زيػادة مسػتو كفػاءة األداء

في مؤسسات التعميـ العالي.

.2

مجاؿ تحققو

في مؤسسات التعميـ العالي.

التعرؼ عمى مكونات العممية االتصالية التي يتضػف مػف الجػدوؿ رقػـ ( )23أنػو يػدؿ عمػى أف النلػب القياديػة

توفرىا النلب القيادية بينيا وبيف العامميف.

تسػ ػػاىـ بتػ ػػوفير االتصػ ػػاالت اإلداريػ ػػة التػ ػػي تسػ ػػاعد عمػ ػػى زيػ ػػادة

مستو كفاءة األداء لد العامميف.

.3

الكةؼ عمى نظاـ الحوافز التي تتبناىا النلب يتضػػف مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )24أف النلبػػة القياديػػة تسػػاىـ بتػػوفير
القيادية وت ثيرىا عمى مستو أداء العامميف في الح ػ ػوافز لكػ ػػي تسػ ػػاعد عمػ ػػى زيػ ػػادة مسػ ػػتو كفػ ػػاءة األداء لػ ػػد

مؤسسات التعميـ العالي.

.4

العامميف.

تحديد اتجاىات العامميف حوؿ لطط تدريبية يتضػػف مػػف الجػػدوؿ رقػػـ ( )25أف النلبػػة القياديػػة تػػوفر ب ػراما

ودور النلب القيادية في وضع لطة تطوير تدريبية مناسبة ولدييا لطة لتطوير الكادر البةري.
لمكادر البةري لدييا.

.5

تحديد الصفات القيادية التي تتمتع بيا النلب القيادية يتض ػ ػػف م ػ ػػف الج ػ ػػدوؿ رق ػ ػػـ ( )26أف النلب ػ ػػة القيادي ػ ػػة تتمتػػ ػػع

.7

التوصؿ إلى نتائا وتوصيات مف ة نيا أف تساىـ ت ػ ػػـ التوص ػ ػػؿ لمجموع ػ ػػة م ػ ػػف النت ػ ػػائا وت ػ ػػـ ص ػ ػػياغة مجموع ػ ػػة م ػ ػػف

والتي مف ة نيا أف تؤثر عمى مستو أداء العامميف.
في رفع الكفاءة لد

العالي.

.8

بصفات قيادية تنعكس عمى أداء العامميف وتساىـ بتوفيرىا.

العامميف في مؤسسات التعميـ التوصػػيات التػػي مػػف ة ػ نيا أف تعػػزز وتسػػاىـ فػػي رفػػع كفػػاءة األداء
لد العامميف في مؤسسات التعميـ العالي.

الكةؼ عف داللة الفروؽ في استجابات أفراد العينة تػ ػػـ الكة ػ ػػؼ ع ػ ػػف دالل ػ ػػة الفػ ػػروؽ ح ػ ػػاؿ وجودى ػ ػػا ف ػ ػػي اس ػ ػػتجابة آراء
لمنلبة القيادية ودورىا في رفع كفاءة االداء والتي المبحوثيف أفراد العينة التي تعز لممتغيرات الديموغرافية.
تعز لممتغيرات التالية (المؤىؿ العممي ،المسمى
الوظيفي ،طبيعة العمؿ ،الجنس ،العمر ،سنوات
اللدمة ،نوع الوظيفة).
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 :3.6التوصيات:
 .1ضرورة تطوير األداء الوظيفي مف لبلؿ تحسيف بيئة العمؿ ،وتوفير بيئة اتصاالت إدارية
مناسػػبة ،ووضػػع لطػػة اسػػتراتيجية تطويريػػة لكافػػة العػػامميف عمػػى أف تةػػمؿ الػػدورات التدريبيػػة
وتبني نظاـ حوافز يكافئ الجيود.
التي تمبي احتياجات المتدربيف المستقبميةّ ،

 .2االىتماـ بتوفير بيئة عمؿ دالمية مثاليػة ومبلئمػة ومتجػددة ومناسػبة تسػاعد العػامميف عمػى
إنجاز كافة المياـ المطموبة منيـ وزيادة رضاىـ الوظيفي.
 .3العمؿ عمى تقوية نظاـ االتصاؿ اإلداري بحيث يكوف انسيابياً وذا اتجاىات متعددة.
 .4ض ػػرورة نق ػػؿ المع ػػارؼ واللبػ ػرات والمي ػػارات م ػػف النل ػػب القيادي ػػة إل ػػى الع ػػامميف ورؤس ػػاء
األقساـ حتي تتـ االستفادة.
 .5تبني نظاـ حوافز عادؿ وواضف لجميع العامميف في مؤسسات التعميـ العالي.
 .6العمؿ عمى توفير لطة لتطوير الكادر البةري مف لبلؿ إلحاقيـ بػدورات تدريبيػة تتناسػب
مع جميع العامميف في مؤسسات التعميـ العالي.
 .7العمؿ عمى صناعة قيادات إدارية ناجحة لممستقبؿ تتماةى مع متطمبات العصر.
 .8التركيز عمى أىداؼ المؤسسة رواعبلـ المرؤوسيف بذلؾ حتي يتـ تحقيقيا.
 .9اس ػػتحداث وح ػػدة أو قس ػػـ ل ػػاص ب ػػالموارد البةػ ػرية يك ػػوف م ػػف ض ػػمف ميام ػػو قي ػػاس األداء
ووضع لطة لتطويره.
 .10توفير عنصر األماف واالستقرار الوظيفي.
 .11ضرورة توفير نظاـ محوسب لممعمومات يساعد في انجاز العمؿ مع الوسائؿ التكنولوجية.
 .12مراعاة األوقات عند طمب المقاء بالعامميف.
 .13ضرورة منف توجيات مستمرة الستثمار أوقات العمؿ وتحسيف استثمار الموارد األلر
 .14تقييـ نتائا الدورات التدريبية قبؿ وبعد عممية التدريب.
 .15ضرورة مةاركة العامميف في اتلاذ الق اررات ووضع األىداؼ.
 .16تحديد االحتياجات التدريبية بةكؿ دقيؽ لتتناسب الدورات التدريبية مع جميع العامميف.
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 :4.6مقترحات الدراسة
يقترح الباحث :القياـ بالدراسات التالية:
 .1دور إدارة المعرفة في مؤسسات التعميـ العالي وعبلقتو بجودة األداء الوظيفي.
 .2بيئة العمؿ ودورىا في زيادة الرضى الوظيفي لد العامميف في مؤسسات التعميـ العالي.
 .3إدارة الجودة الةاممة ودورىا في تحسيف األداء الوظيفي في مؤسسات التعميـ العالي.
 .4دور االتصاؿ والتواصؿ في بناء العبلقات االجتماعية بيف العامميف في مؤسسات التعميـ
العالي.
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جدوؿ ( )37نموذج مقترح لتنفيذ توصيات الدراسة

 .5النتائج

جية المسئولية

 .6التوصيات

 .7المدة الزمني

 .8ل ػ ػ ػ ػػبلؿ الع ػ ػ ػ ػػاـ
النلب ػ ػػة القيادي ػ ػػة تس ػ ػػاىـ بت ػ ػػوفير االىتم ػ ػ ػػاـ بت ػ ػ ػػوفير بيئ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػؿ اإلدارة العميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
بيئػ ػػة عمػ ػػؿ تسػ ػػاعد عمػ ػػى زيػ ػػادة دالميػػة مثاليػػة ومبلئمػػة ومتجػػددة مؤسسػات التعمػيـ العػالي الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامعي

مس ػ ػ ػػتو كف ػ ػ ػػاءة الع ػ ػ ػػامميف فػػ ػ ػػي ومناس ػػبة تس ػػاعد الع ػػامميف عم ػػى (أقس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة2017/2016 ،
مؤسسػ ػػات التعمػ ػػيـ العػ ػػالي بػ ػػوزف إنجػػ ػػاز كافػ ػ ػػة الميػػ ػػاـ المطموبػ ػ ػػة الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيانة ،المكتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب

نسبي ()%67

منيـ وزيادة رضاىـ الوظيفي.

اليندسي)

 .9ل ػ ػ ػ ػػبلؿ الع ػ ػ ػ ػػاـ
النلبػ ػػة القياديػ ػػة تػ ػػوفر االتصػ ػػاؿ العمؿ عمى تقوية نظاـ االتصاؿ اإلدارة العميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
الوظيفي الفعػاؿ الػذي يسػاىـ فػي اإلداري بحيث يكوف انسيابياً وذا مؤسسػات التعمػيـ العػالي الحالي 2016
رف ػ ػ ػ ػػع كف ػ ػ ػ ػػاءة األداء ال ػ ػ ػ ػػوظيفي اتجاىات متعددة

باالة ػ ػ ػػتراؾ م ػ ػ ػػع دوائ ػ ػ ػػر

لمعػ ػػامميف فػ ػػي مؤسسػ ػػات التعمػ ػػيـ

وأقسػػاـ العبلقػػات العامػػة
وأقساـ التعميـ المستمر

العالي بوزف نسبي (.)%66.2

النلبػ ػ ػػة القيػ ػ ػػادة تسػ ػ ػػاىـ بتػ ػ ػػوفير تبني نظاـ حوافز عػادؿ وواضػف و ازرة التربيػ ػ ػ ػ ػػة والتعمػ ػ ػ ػ ػػيـ ل ػ ػ ػ ػػبلؿ الع ػ ػ ػ ػػاـ

الح ػوافز التػػي تسػػاعد عمػػى زيػػادة لجميػ ػػع العػ ػػامميف فػ ػػي مؤسسػ ػػات الع ػ ػػالي باالة ػ ػػتراؾ م ػ ػػع الحالي 2016
مسػػتو كفػػاءة أداء العػػامميف فػػي التعميـ العالي

مؤسسػات التعمػيـ العػالي

مؤسسػ ػػات التعمػ ػػيـ العػ ػػالي بػ ػػوزف

وأقساـ المالية واإلدارية

نسبي ()%63.7

النلبة القيادة توفر براما تدريبية تػ ػ ػػوفير لطػ ػ ػػة لتطػ ػ ػػوير الكػ ػ ػػادر اإلدارة العميػ ػػا باالةػ ػػتراؾ ل ػ ػ ػ ػػبلؿ الع ػ ػ ػ ػػاـ
تسػاعد عمػػى زيػادة مسػػتو كفػػاءة البة ػ ػ ػػري م ػ ػ ػػف ل ػ ػ ػػبلؿ إلح ػ ػ ػػاقيـ مع دوائر وأقساـ الجػودة 2017/2016

أداء الع ػ ػ ػ ػػامميف ف ػ ػ ػ ػػي مؤسس ػ ػ ػ ػػات بػ ػ ػػدورات تدريبيػ ػ ػػة تتناسػ ػ ػػب مػ ػ ػػع وأقساـ التعميـ المستمر

التعميـ العالي (.)%63.7

جميع العامميف

النلبػ ػػة القياديػ ػػة تتمتػ ػػع ب سػ ػػموب العمػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى صػ ػ ػػناعة قيػ ػ ػػادات اإلدارة العميػػا مػػف لػػبلؿ ل ػ ػ ػ ػػبلؿ الع ػ ػ ػ ػػاـ
قيادي يساعد عمػى زيػادة مسػتو

إداريػػة ناجحػػة لممسػػتقبؿ تتماةػػى ت ػ ػػوفير نظ ػ ػػاـ معموم ػ ػػات 2017/2016

مؤسسػ ػػات التعمػ ػػيـ العػ ػػالي بػ ػػوزف

إجراءات

كفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءة أداء العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامميف فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مع متطمبات العصر
نسبي (.)%66.5
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روادارة المعرف ػ ػ ػ ػػة ودلي ػ ػ ػ ػػؿ

المراجع:
أوَّلً :المصادر
 .1القرآف الكريـ
ثانياً :المراجع بالمغة العربية
أ .الكتب
 .1أبػػو النصػػر ،مػػدحت ،مراحػػؿ العمميػػة التدريبيػػة تخطػػيط وتنفيػػذ وتقػػويـ الب ػرامج التدريبيػػة،
 ،2012المجموعة العربية لمتدريب والنةر ،مصر.
 .2جاد الرب ،سيد محمد ،القيادة اَّلستراتيجية ،2012 ،حقوؽ الطبع والنةر محفوظة لممؤلؼ.
 .3درة ،عب ػػد الب ػػاري إبػ ػراىيـ :ج ػػودة ،محف ػػوظ أحم ػػد ،األساسػػػيات فػػػي اإلدارة المعاصػػػرة منحػػػى
نظامي ،2012،ط  ،2دار وائؿ لمنةر والتوزيع ،عماف.
 .4ديري ،زاىد محمد ،السموؾ التنظيمي ،2011 ،ط  ،1دار المسيرة لمنةر والتوزيع ،عماف.
 .5الرحاحمة ،عبد الرزاؽ :العزاـ ،زكريا أحمد ،السموؾ التنظيمي في المنظمػات ،2011 ،ط ،1
مكتبة المجتمع العربي لمنةر والتوزيع ،عماف
 .6زويمؼ ،ميدي حسف ،إدارة األفراد ،1998 ،ط  ،3دار مجدالوي لمنةر ،عماف.
 .7السػػالـ ،مؤيػػد سػػعيد ،إدارة المػػوارد البشػػرية مػػدخؿ اسػػتراتيجي ،2009 ،ط  ،1إث ػراء لمنةػػر
والتوزيع ،األردف.
 .8سعادة ،مولود ،النخبة والمجتمع ،2010 ،جامعة باتنة.
 .9السػػكارنو ،بػػبلؿ لمػػؼ ،اتجاىػػػات حديثػػػة فػػػي التػػػدريب ،2011 ،ط  ،1دار المسػػيرة لمنةػػر
والتوزيع والطباعة ،عماف.
 .10س ػػمطاف ،محم ػػد س ػػعيد ،الس ػػموؾ اإلنس ػػاني ف ػػي المنظم ػػات ،2002 ،دار الجامع ػػة الجدي ػػدة
لمنةر ،القاىرة.
 .11ةاويش ،مصطفي نجيب ،إدارة الموارد البشرية(إدارة األفػراد) ،2011 ،دار الةػروؽ لمنةػر
والتوزيع ،فمسطيف.
 .12ةػػيلة ،نػػادر أحمػػد ،إدارة الم ػوارد البة ػرية إطػػار نظػػري وحػػاالت عمميػػة ،2010،ط  ،1دار
صفاء لمنةر والتوزيع ،عماف.
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 .13الصيرفي ،محمد عبد الفتاح ،التدريب اإلداري ،2009 ،دار المناىا لمنةر والتوزيع ،عماف.
 .14عب ػػاس ،س ػػييمة محم ػػد ،إدارة المػ ػوارد البةػ ػرية م ػػدلؿ اس ػػتراتيجي ،2003 ،ط  ،1دار وائ ػػؿ
لمنةر والتوزيع ،عماف.
 .15عبد الرازؽ ،محمد نور الديف ،مبادئ عمـ اإلدارة ،2012 ،كمية الممؾ فيد األمنية.
 .16العجمي ،محمد حسيف ،اَّلتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية،2008 ،
ط  ،1دار المسيرة لمنةر والتوزيع ،عماف.
 .17العػ ػزاوي ،نج ػػـ عب ػػد هللا و جػ ػواد ،عب ػػاس حس ػػيف ،الوظ ػػائؼ االس ػػتراتيجية ف ػػي إدارة المػ ػوارد
البةرية ،2011 ،دار اليازوري العممية لمنةر والتوزيع ،عماف.
 .18العبلؽ ،بةير ،القيادة اإلدارية ،2010 ،ط  ،1دار اليازوري العممية لمنةر والتوزيع ،األردف.
 .19عمياف ،ربحي مصطفي ،العمميات اإلدارية ،2010 ،دار صفاء لمنةر والتوزيع ،عماف.
 .20العمي ػػاف ،محم ػػود س ػػميماف ،2005 ،الس ػػموؾ التنظيم ػػي ف ػػي منظم ػػات األعم ػػاؿ ،ط  ،3دار
وائؿ لمنةر ،األردف.
 .21الفريجات ،لضير كاظـ حمود و الموزي ،موسى سبلمة ،2009 ،السموؾ التنظيمي مفػاىيـ
معاصرة ،ط  ،1إثراء لمنةر والتوزيع ،االردف.
 .22كورتػػؿ ،فريػػد :نػػوري ،منيػػر :إدارة الم ػوارد البة ػرية ،2011 ،ط  ،1مكتبػػة المجتمػػع العربػػي
لمنةر والتوزيع ،عماف.
 .23الموزي ،موسي ،التنمية اإلدارية ،2002 ،ط  ،2دار وائؿ لمنةر ،عماف.
 .24المدىوف ،محمد إبراىيـ ،إدارة وتنمية الموارد البةرية ،2005 ،ط  ،1فمسطيف.
 .25نجـ ،نجـ عبػود ،القيادة اإلداريػة فػي القػرف الواحػد والعشػريف ،ط  ،2011 ،1دار صػفاء
لمطبعة والنةر والتوزيع ،عماف.
 .26الييتي ،لالد عبد الرحيـ ،إدارة الموارد البشرية ،2003 ،ط  ،1دار وائؿ لمنةر ،عماف.
ب .الرسائؿ العممية
 .1أبو تيمخ ،آالء كامؿ  :2014واقع اإلدارة اإللكترونية في التعميـ المستمر بمؤسسات
التعميـ العالي في محافظات غزة وعالقتو ببرامج التدريب ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر،
غزة
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 .2أبو حسنة ،أحمد  :2014ميارات التخطيط اَّلستراتيجي لدى قيادات كميات التربية في
الجامعات الفمسطينية وعالقتيا بتحسيف األداء المؤسسي ليا ،رسالة ماجستير ،الجامعة
اإلسبلمية غزة.
 .3أبو ةرخ ،نادر حامد ( :)2010تقييـ أثر الحوافز عمى مستوى األداء الوظيفي في شركة
اَّلتصاَّلت الفمسطينية مف وجية نظر العامميف ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
 .4آؿ الةيخ ،عبد المجيد بف عبد المحسف ( :)2011معوقات اَّلتصاؿ اإلداري المؤثرة عمى
أداء العامميف في جوازات مدينة الرياض ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ لمعموـ األمنية،
السعودية.
 .5البمبيسي ،أسامة زياد ( :)2012جودة الحياة الوظيفية وأثرىا عمى األداء الوظيفي لمعامميف
في المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة
 .6جبر ،عبد الرحمف ( :)2010اَّلبداع اإلداري وأثره عمى أداء العامميف دراسة تطبيقية عمى
مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
 .7جبلؿ الديف ،بوعطيط ( :)2009اَّلتصاؿ التنظيمي وعالقتو باألداء الوظيفي ،رسالة
ماجستير ،جامعة منتوري محمود ،قسنطينة ،الجزائر
 .8الحربي ،ياسر بف محمد صالف (" :)2015التدريب عمى التقنيات الحديثة ودوره في رفع
أداء منسوبي األمف والسالمة بجامعة الممؾ سعود ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ لمعموـ
األمنية ،الرياض.
 .27الحبليبػة ،غػػازي حسػػف عػودة( :)2013أثػػر الحػوافز فػػي تحسػػيف األداء لػػدى العػػامميف فػػي
مؤسسػػػات القطػػػاع العػػػاـ فػػػي اَّلردف ،دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى أمانػػػة عمػػػاف الكبػػػري ،رسػػالة
ماجستير ،جامعة الةرؽ األوسط ،األردف.
 .28الحم ػػو ،فاطم ػػة عرف ػػات  :2008اَّلتصػػػاؿ الصػػػامت وتػػػأثيره فػػػي اآلخػػػريف دراسػػػة قرآنيػػػة
موضوعية ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة
 .29رحمػػوف ،سػػياـ ( :)2014بيئػػة العمػػؿ الداخميػػة وأثرىػػا عمػػى األداء الػػوظيفي دراسػػة عمػػى
عينػػة مػػف اإلداريػػيف بكميػػات ومعاىػػد جامعػػة باتنػػو ،رسػػالة دكتػػوراه ،جامعػػة محمػػد ليضػػر،
بسكره.
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 .30السالمي ،نادية ( :)2014مدى إدراؾ الموظفيف اإلدارييف لعدالػة نظػاـ تقػويـ األداء ودوره
فػػػي تحسػػػيف األداء الػػػوظيفي بمدينػػػة األميػػػر سػػػمطاف الطبيػػػة العسػػػكرية بالريػػػاض ،رسػػالة
ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 .31سػػعدية ،منصػػور محم ػػد  ،2005تقيػػػيـ عمميػػػة التػػػدريب لمعػػػامميف بالكميػػػات التقنيػػػة فػػػي
محافظات غزة مف وجية نظر المتدربيف ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
 .32سنو ،مي العبد هللا ( :)2001اَّلتصاؿ في عصر العولمة الدور والتحديات الجديدة ،بحػث
نظري ميداني ،الجامعة المبنانية ،بيروت.
 .33ة ػػاىيف ،ماج ػػد إبػ ػراىيـ ( :)2010مػػػدي فاعميػػػة وعدالػػػة نظػػػاـ تقيػػػيـ أداء العػػػامميف فػػػي
الجامعات الفمسطينية وأثره عمى األداء الوظيفي والوَّلء والثقة التنظيميػة ،رسػالة ماجسػتير،
الجامعة اإلسبلمية غزة.
 .34ة ػػحادة ،ارئ ػػؼ ( ،)2008العالقػػػة بػػػيف أنمػػػاط السػػػموؾ القيػػػادي وأنمػػػاط اَّلتصػػػاؿ لػػػدى
اإلداريػػيف األكػػاديمييف مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية،
رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس.
 .35الة ػريؼ ،ريػػـ ( :)2013دور إدارة التطػػػوير اإلداري فػػػي تحسػػػيف األداء الػػػوظيفي دراسػػػة
تطبيقيػػة عمػػى الموظفػػات اإلداريػػات فػػي جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز بجػػدة ،رسػػالة ماجسػػتير،
جامعة الممؾ عبد العزيز ،السعودية.
 .9الةريؼ ،طبلؿ  :2004اَّلنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي مف وجية نظر
العامميف بإمارة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 .10الةكره ،منصور عبيد جييماف( :)2013دور القيادة التحويمية في تحسيف مستوى األداء
لدى العامميف باإلدارة العامة لممرور ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ لمعموـ األمنية،
الرياض.
 .11الةمري ،عايد رحيؿ عيادة ( :)2013دور البيئة الداخمية في تحقيؽ اَّللتزاـ التنظيمي
لدى منسوبي قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ
لمعموـ األمنية ،السعودية.
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 .12صميف ،فراس عبد هللا أحمد ( :)2009الرأي العاـ الفمسطيني وأثره عمى تحديد التوجيات
السياسية لصناع القرار وعممية صنع القرار السياسي الفمسطيني ،رسالة ماجستير ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابمس.
 .13صميحو ،ةامي ( :)2010المناخ التنظيمي وتأثيره عمى األداء الوظيفي لمعامميف دراسة
حالة جامعة أمحمد بوقره بومرداس ،رسالة ماجستير ،جامعة أمحمد بوقرة بمورداس،
الجزائر.
 .14الطيراوي ،عبد المنعـ رمضاف ( :)2010دور استراتيجيات تنمية الموارد البشرية في
تطوير األداء المؤسساتي في المنظمات الغير حكومية في غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة
اإلسبلمية غزة.
 .15العامودي ،محمد زكي( :)2013مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقتو باألنماط القيادية
السائدة لدى القيادات اإلدارية ،رسالة ماجستير ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا،
غزة.
 .16العكش ،عبلء2007 ،ـ" :نظاـ الحوافز والمكاف ت وأثره في تحسيف األداء الوظيفي في
و ازرات السمطة الفمسطينية في قطاع غزة" رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة
 .17عمير ،ميسوف محمد أحمد ( :)2012النخب السياسية الفمسطينية وأثرىا عمى الوحدة
الفمسطينية (نخبة المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني نموذجاً) ،رسالة ماجستير ،جامعة
النجاح الوطنية ،نابمس.
 .18الفايدي ،سالـ بف بركة براؾ ( :)2008فرؽ العمؿ وعالقتيا بأداء العامميف في األجيزة
اَّلمنية ،رسالة دكتوراه ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض.
 .19القحطاني ،سعد بف سعيد ( :)2012بيئة العمؿ الداخمية وعالقتيا بمعنويات العامميف
بمعيد الجوازات بالرياض ،رسالة ماجستير ،جامعة نايؼ لمعموـ األمنية ،السعودية.
 .20كحيؿ ،محمد صبحي محمد ( :)2014استراتيجيات إدارة الموارد البشرية ودورىا في
تطوير كفاءة أداء العامميف في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير،
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا ،غزة.
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 .21المانع ،محمد2006 ،ـ :تقنيات اَّلتصاَّلت ودورىا في تحسيف األداء ،رسالة ماجستير،
جامعة نايؼ لمعموـ األمنية ،الرياض.
 .22المةوط ،محمد سعد فيد ( :)2011أثر بيئة العمؿ عمى اَّلبداع اإلداري دراسة تطبيقية
عمى أكاديمية سعد العبد هللا لمعموـ األمنية في دولة الكويت ،رسالة ماجستير ،جامعة
الةرؽ األوسط ،الكويت.
 .23المطرفي ،ذياب سعد جبير ( :)2012فاعمية أساليب اَّلتصاؿ اإلداري ومعقواتيا لدى
مديري المدارس اَّلبتدائية في مدينة مكة المكرمة مف وجية نظر العامميف ،رسالة
ماجستير ،جامعة أـ القري ،السعودية.
 .24ناصر ،حسف محمود :2010األ نماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي في المنظمات
األىمية الفمسطينية مف وجية نظر العامميف ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
 .25نعيـ ،محمد حسيف( :)2012واقع تنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعميـ العالي
وعالقتيا بمستوى األداء اإلداري ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
 .26النديـ ،رنا سامي محمد فضؿ ( :)2014اَّلتصاؿ اإلداري وعالقتو بجودة األداء الوظيفي
في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
 .27النونو ،نائمو( :)2004سياسات تقييـ أداء العامميف في مؤسسات التعميـ العالي الحكومية
في قطاع غزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
ت .المجالت والدوريات والمؤتمرات:
 .1بحر ،يوسؼ :العجمة ،توفيؽ( :)2010المتغيرات التنظيمية وعالقتيا باألداء اإلبداعي
لممديريف العامميف بمؤسسات القطاع العاـ "دراسة ميدانية عمى المديريف العامميف بو ازرات
قطاع غزة"
 .2بحر ،يوسؼ :سويرح ،أيمف ( )2010أثر المناخ التنظيمي عمى األداء الوظيفي لمعامميف
اإلدارييف في الجامعة اإلسبلمية ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ،المجمد  ،28العدد الثاني.
 .3البغدادي ،عادؿ ( :)2007بعنواف عالقة وتأثير الذاكرة التنظيمية في اَّلداء التنظيمي
دراسة تطبيقية في عينة مف الشركات الصناعية العامة ،مجمة اإلدارة واالقتصاد العدد
اللامس والستوف.
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 .4الزىراني ،عمر عطية :الموزي ،موسى سبلمة  ،2012العوامؿ المؤثرة في األداء الوظيفي
لمعامميف بإمارة منطقة الباحة والمحافظات التابعة ليا بالمممكة العربية السعودية (دراسة
تحميمية) ،دراسات العموـ اإلدارية ،المجمد  ،39العدد األوؿ ،الجامعة االردنية.
 .5الصرايرة ،لالد أحمد ،2011األداء الوظيفي لدى أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات
األردنية الرسمية مف وجية نظر رؤساء األقساـ فييا ،مجمة جامعة دمةؽ ،المجمد ،27
العدد األوؿ والثاني.
 .6عربيات ،بةير )2012(،أنماط القيادة التربوية السائدة لدى رؤساء األقساـ األكاديمية
في جامعة البمقاء التطبيقية ،وأثرىا عمى األداء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس (كمية
اليندسة التكنولوجية دراسة حالة) ،مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية،
المجمد  ،20العدد الثاني.
 .7مزىودة ،عبد المميؾ  ،2001األداء بيف الكفاءة والفاعمية مفيوـ وتقييـ ،مجمة العموـ
اإلنسانية ،جامعة محمد لضير بسكرة ،العدد األوؿ.
 .8الميمي ،نرديف  ،2011ورقة عمؿ بعنواف دور العوامؿ الخارجية في تشكيؿ النخبة
الفمسطينية في أواخر الدولة العثمانية) القرف التاسع عشر (وفترة اَّلنتداب ،جامعة بير
زيت.
 .9النجار ،بساـ عايش( )2013دور مؤسسات التعميـ العالي في تنمية الحس الوطني لدى
طمبتيا ،ورؽ عمؿ لمؤتمر.
ث .المواقع اإل لكترونية:
 .1موق ػ ػػع و ازرة التربي ػ ػػة والتعم ػ ػػيـ الع ػ ػػالي،http://www.mohe.pna.ps/Intro.ht ،2012 ،
2015/06/12
 .2موق ػ ػ ػ ػػع العرب ػ ػ ػ ػػي إلدارة المػ ػ ػ ػ ػوارد البةػ ػ ػ ػ ػرية،http://www.hrdiscussion.com ،2015 ،
08:30 ،2015/12/18ـ.
 .3موقع جامعة األقصى اإللكتروني )http://www.alaqsa.edu.ps/site ،15/7/2015،

[]171

: المراجع اَّلجنبية:ًثالثا
1. Lok, Peter & Crawford, John(2003): The Effet of Organizational
Culture and Leadership Style on Job Satisfaction Commitment a
cross- national comparison, Australia.
2.

Moore, D, McCabe, G, Duckworth, W, sclove. S. The Practice of business statistics: Using data for
decisions, (2003)

3. Olorunsola E. O (2012) Job Performance And Gender Factors Of
Administrative staff in south west of administrative staff job
performance in south west Nigerian universities Journal of
International Education Research
4. Yang, sarah, (2006) "Trust and the Relationship Between
Leadership and Follower Performance."
5. Pedro Neves & Robert Eisenberger (2012). Management
Communication and Employee Performance: The contribution of
Perceived Organizational Support,
6. Gure, Naima Abdullahi (2010). The Impact of Motivation on
Employee Performance: A Study of Nationlink Telecom Somalia
Somalia". Masters thesis, University Utara Malaysia.
7. Bartley, Jeanette Marie (2001). Faculty Training and Development
Initiatives Effective Instruction in Distance Higher Education. EdD.
University of Cincinnati, Education: curriculum and Instruction

]171[

ادلالزك وانىثبئك
يهسك رلى ( )1كتبة تضهٍم يهًخ ثبزث ين األكبدميٍخ
يهسك رلى ( )2كتبة تضهٍم يهًخ ثبزث ين خبيؼخ األلصً
يهسك رلى ( )3لبئًخ ثأمسبء حمكًً االصتجبنخ
َ
يهسك رلى ( )4االصِتجبنخ

[]172

كتاب تسييؿ ميمة باحث مف األكاديمية
ممحؽ رقـ ()1
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ممحؽ رقـ ( )2كتاب تسييؿ ميمة باحث مف جامعة األقصي
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ممحؽ رقـ ( )3قائمة بأسماء محكمي اَّلستبانة
الرقـ

أسماء المحكميف

المسمي الوظيفي

مكاف العمؿ

النائب األكاديمي

جامعة غزة
الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا
جامعة األقصى

.1

أ.د .سييؿ دياب

.2

د .بساـ عايش النجار

رئيس قسـ األكاديمي

.3

د .محمد عاشور صادؽ

عميد الكمية الجامعية

.4

د .وسيـ اليابيؿ

.5

د .محمد المدىوف

.6

د .محمد يحيي فروانة

لمعموـ والتكنولوجيا سابقاً
أستاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

عميد األكاديمية

أكاديمية اإلدارة والسياسة
لمدراسات العميا

أستاذ مساعد
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الكمية الجامعية لمعموـ والتكنولوجيا

ممحؽ رقـ (ِ )4
اَّلستبا َنة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

األخ الفاضؿ /األلت الفاضمة
السبلـ عميكـ ورحمو هللا وبركاتو،،،
يتة ػ ػػرؼ الباح ػ ػػث بػ ػ ػ ف يض ػ ػػع ب ػ ػػيف ي ػ ػػديكـ اس ػ ػػتبانة وذل ػ ػػؾ إلجػ ػ ػراء د ارس ػ ػػة بعنػ ػ ػواف

دور النخبة القياديػة فػي رفػع كفػاءة األداء لػدى العػامميف فػي مؤسسػات التعمػيـ
العالي وذلؾ استكماالً لمتطمبات الحصوؿ عمػى درجػة الماجسػتير ب كاديميػة اإلدارة والسياسػة
لمد ارسػػات العميػػا بغػزة ،لػػذا يرجػػى التكػػرـ مػػف سػػيادتكـ قػراءة ،وتعبئػػة فقػرات االسػػتبانة المرفقػػة،
وذلؾ بوضع عبلمة ( )في اللانة التي تعكس رأيكـ حوؿ الواقع الفعمي ،رواف حرصكـ عمى
تقديـ المعمومات بدقة سيؤدي إلى تقييـ أفضؿ لموضوع الدراسة بما يعود بالنفع عمى متلػذي
الق ػ ػرار فػػػي مؤسسػ ػػات التعمػػػيـ العػ ػػالي مػ ػػع العمػ ػػـ أف المعمومػ ػػات والبيانػ ػػات التػػػي سػ ػػتقدمونيا
ستستلدـ ألغراض البحث العممي فقط.

مع فائق االحرتام والتقدير،،،
الباحث
إبراهٌم عبد الهادي األسطل
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أوالً :البيانات الشخصية:
الرجاء وضع عالمة ( )فً المربع المقابل لإلجابة المناسبة:
 .1الجنس
 .2العمر

 أنثى

 ذكر

 -31 أقل من  41سنة  -41 أقال مان 51

 - 21 أقل من  31سنة

سنة  51 سنة فؤكثر
 .3المإهل العلمً

 بكالورٌوس

 .4نوع الوظٌفة

 أكادٌمً

 .5عاااادد ساااانوات الخباااارة

 ماجستٌر  دكتوراه
 إداري

 أقاااال ماااان  5ساااانوات  ماااان  – 5أقاااال ماااان  11ساااانوات

 من  -11أقل من  15سنة  15 سنة فؤكثر
 .6المساامى الااوظٌفً

 أسااتاذ مساااعد

 محاضاار جااامعً

 ماادرس جااامعً

 رئٌس قسم
 .7مكان العمل

 جامعة األقصى

 كلٌة فلسطٌن التقنٌة

 الكلٌة الجامعٌة للعلوم والتكنولوجٌا
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ثانٌاً :محاور االستبانة الرجاء وضع العالمة المناسبة مقابل كل فقرة بحٌث تعتبر العالمة رقم 11
أعلً عالمة بدرجة موافق جدا ً

المحور األول بيئة العمل :تيتـ النلب القيادية بتوفير بيئة عمؿ تؤثر إيجابياً عمى مستو كفاءة األداء
م
1 .1
2 .2
3 .3
4 .4
5 .5
6 .6
7 .7

8 .8

الفقرة

11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

حىفش الٌخب القُادَت هقىهاث األهي والسالهت
حهتخن الٌختتب القُادَتتت رختتىفُش وحاتوُن هراحتتب حتتىفش الشا تتت
الٌفسُت والبذًُت (الخهىَت ،االضاءة ،الحشكت)
حهخن الٌخب القُادَت رخىفُش األهاى واالسخقشاس الىظُفٍ
حشاعٍ الٌخب القُادَت الهُرل الخٌظُوٍ الزٌ َحذد الخشكُب
الذاخلٍ للعالقاث السائذة فٍ الوؤسست
حستتتىد عالقتتتاث الخقتتتذَش واال ختتتشام الوخبادلتتتت رتتتُي الٌختتتب
القُادَت والعاهلُي
حتتتىفش الٌختتتب القُادَتتتت ًظتتتام الوعلىهتتتاث الوحىستتتب هوتتتا
َساعذًا فٍ إًجاص أعوالٌا رسشعت ودقت عالُت
هتتتي أولىَتتتاث العوتتتل لتتتذي الٌختتتب القُادَتتتت حتتتىفُش وستتتائل
حرٌىلىجُا ذَثت هثتل أجهتضة استى وأجهتضة هرخبُتت روتا
حساعذ علً إًجاص العول وححسُي هسخىي جىدة األداء
حىافتتا الٌختتب القُادَتتت إجتتشاءاث العوتتل رحُ ت حتتىائن رتتُي
قذساث الوىظف والوهام الوىكلت إلُه

المحور الثاني االتصاالت اإلدارية :تسييؿ النلب القيادية االتصاؿ الوظيفي بما يساعد عمى زيادة مستو كفاءة أداء العامميف

م
1 .1
2 .2
3 .3
4 .4
5 .5

6 .6

الفقرة
حخبتتت الٌختتتب القُادَتتتت أستتتلى اللقتتتاءاث اليخاتتتُت لٌقتتتل
الخىجُهاث العاهت
حهتتخن الٌختتب القُادَتتت روشاعتتاة أوقاحٌتتا وظشوفٌتتا عٌتتذ لتتب
اللقاء رٌا
حىفش الٌخب القُادَت أًظوت وحقٌُاث االحاال الزٌ َستاعذًا
علً القُام رأعوالٌا
حهتتخن الٌختتب القُادَتتت روٌحٌتتا حىجُهتتاث هستتخوشة الستتخثواس
الىقج لخحسُي اسخثواس الىقج والوىاسد األخشي
حتتخوري الٌختتب القُادَتتت هتتي الستتُمشة علتتً جتتن العوتتل روتتا
َخذم سهىلت الخفاهن رٌٌُا ورٌُهن
حبزل الٌخب القُادَت جهذا ً للخغلب علً الوعىقاث الختٍ حعُتا
عولُت االحاال لٌخوري هي إًجاص العول فٍ الىقج الوحذد
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7 .7

حساهن الٌخب القُادَتت لختىفُش ًظتام احاتاالث رحُت َعوتل علتً
حىفُش الوعلىهاث الالصهت الحخار القشاساث فٍ الىقج الوٌاسب

8 .8

حسخخذم الٌختب القُادَتت جوُت قٌتىاث االحاتال وفتٍ جوُت
االحجاهتتاث (عتتاعذة ،هارمتتت ،أفقُتتت) لُستتاعذًا علتتً أداء
أعوالٌا رأقاً سشعت هورٌت

المحور الثالث الحوافز :استلداـ النلب القيادية لنظاـ حوافز يؤثر عمى كفاءة األداء بةكؿ إيجابي
م
1 .1

الفقرة
حعخبتتش الورافتتاث والحتتىافض الوادَتتت هٌاستتبت وهالئوتتت األماار
الذي ٌنعكس على انجاز المهام الموكلة إلٌنا
ًيعش رالشضً عٌتذها حقتذم الٌختب القُادَتت الحتىافض الوعٌىَتت
(عباساث اليرش والخقذَش واال خشام) روا ٌَعرس علً هسخىي
األداء والخحوس للعول
حهتتخن الٌختتب القُادَتتت رخقتتذَن الحتتىافض االجخواعُتتت (الجتتىائض
وشتهاداث اليترش وشتهاداث الخقتذَش ) روتا َضَتذ هتي والئهتتن
للعول

4 .4
5 .5
6 .6

حوٌح الٌخب القُادَت عالواث اسخثٌائُت للوخوُضَي فٍ أداء العول

2 .2

3 .3

7 .7
8 .8

11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

حىجذ لىائح واضحت ححذد ًظام الحىافض والورافاث
حتتشرا الٌختتب القُادَتتت رتتُي الحتتىافض والورافتتاث وكفتتاءة أداء
العاهلُي األهش الزٌ َيعشًا رالعذالت والثقت رهن
حوتتتٌح الٌختتتب القُادَتتتت الحتتتىافض راتتتىسة هىضتتتىعُت لوتتتي
َسخحقها
َخوختتت العتتتاهلىى فتتتٍ الوؤسستتتت رقضتتتاء اإلجتتتاصاث الختتتٍ
َسخحقىًها وفا الٌظام

المحور الرابع العملية التدريبية :امتبلؾ النلب القيادية للطط تطوير العامميف مف لبلؿ دورات تدريبية تحسف كفاءة األداء
.1
.2
.3
.4

م
1
2
3
4

5 .5
6 .6

الفقرة
حعمٍ الٌخب القُادَت اهخواها ً كبُشا ً لبشاهج الخذسَب
حلبٍ الذوساث الخذسَبُت اجاث الوخذسرُي الوسخقبلُت
َعخبش حٌفُز البشاهج الخذسَبُت هي ضوي سلن أولىَاث الٌخب القُادَت

حقىم الٌخب القُادَت رخحذَذ اإلهراًاث والوستخلضهاث الرافُتت
لخٌفُز البشاهج الخذسَبُت
حهخن الٌخب القُادَت رخٌىَ البشاهج الخذسَبُت علً أى حيتول
الخذسَب اإلداسٌ والخقٌٍ هعا ً
حخبٌتتٍ الٌخبتتت القُادَتتت رتتشاهج حذسَبُتتت هستتخوشة لخىاكتتب الخمتتىس
الحاعل لُساعذًا علً حٌفُز كافت الوهام وححسُي الوخشجاث
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7 .7
8 .8
9 .9

َخن اخخُاس رشاهج حذسَبُت هالئوت حخٌاسب ه العاهلُي
حعلي الٌخب القُادَت عي األهذاف الوشجىة هي البشاهج الخذسَبُت
حتتىفش الٌخبتتت القُادَتتت هراًتا ً هٌاستتبا ً وهالئوتا ً الستتخفادة أفضتتل لخٌفُتتز
الذوساث الخذسَبُت رحُ َيعش رالشضً الخام و ضىس الذوساث

 11تنتقً النخب القٌادٌة مدربٌن أكفاء(داخلً خاارجً) أكثار
تفهماااا ً الحتٌاجاتناااا التدرٌبٌاااة مماااا ٌسااااعدنا علاااى تغٌٌااار
اتجاهاتنا وقناعتنا بجدوي التدرٌب
ٌ 11تم تقٌٌم نتائج الدورات التدرٌبٌة من خالل انعكاساها علاى
أداء المتدربٌن
المحور الخامس القيادة :األثر اإليجابي لمنلب القيادية بما يؤثر عمى مستو أداء العامميف.
م
1 .1
2 .2
3 .3
4 .4
5 .5
6 .6

الفقرة
جاو مان األلفاة والمحباة
ٌساعد أسالوب القٌاادة علاى إباراز ا
بٌن العاملٌن
تنقل النخب القٌادٌة ما لدٌها من خبرة إلى العاملٌن
تحرص النخب القٌادٌاة علاى تحقٌاق أهاداف المإسساة بماا
ٌقودنا إلى ذلك بشكل مباشر
تفااوا النخااب القٌادٌااة بعااا الصااالحٌات لألدنااى لتسااٌر
األعمال
تعتمد النخب القٌادٌة المساءلة فً تعاملها ماع العااملٌن بماا
ٌشعرنا باالنضباط وااللتزام
تمنح النخب القٌادٌة الثقة فً العاملٌن
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