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  اإلهـــــــداء

، اوٕاحسانَ  طاعةً .  الجليلين يَّ دَ لِ التضحية وا ورمزالحنان  إلى نبعَ  -
 .ورحمًة وبرًا بهما، لاح الذُ وخفض جنَ 

عناء البحث وظلت زوجتي التي قاسمتني ، إلى شريكة حياتي -
ا آملة ومتطلعة حبً  تراقب خطوات هذا المنجز العلمي بعينٍ 

 .اوٕاخالصً 
 .من كان نعم السند والمدد إلى أخي الكريم -
الغائبين زمالئي وزميالتي وكل أهلي أهدي هذا و إلى الحاضرين  -

  .الجهد المتواضع
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  الشكر والتقدير

ــــرحيم ــ ــــرحمن ال ــم اهللا الــ ــــلين، بســــ ــــاء والمرســ ـــــاتم األنبيــ ــــى خـ ـــــالم علــ ـــالة والسـ ــــه ، والصـــ ــــــى آلــ وعل
  :وصحبه أجمعين

ـــــع أن  ـــــل المتواضــ ـــذا العمــ ـــان لهــــ ـــــا كــــ ــهفمــ ــــ ـــل وتوفيقـ ــــز وجــــ ـــل اهللا عـــ ــــوال فضــــ ـــ ـــــتم ل ــ ـــــل ، ي وفضــ
  .وكنت بهم بعد اهللا أستعين، أصحاب الفضل الذين لهم أدين

ــــل إال أن ـــرح التعليمــــي الجمي ـــذا الصـ ــــي هـ ـــعني ف ــــدم ال يسـ ــكر والعرفــــان أتق  ســــتاذلأل بجزيــــل الشــ
ــول اإلشــــراف علــــى هــــذه الرســــالة ،جمــــال درهــــم زيــــد /الــــدكتور الــــذي لــــم يبخــــل أبــــدًا و ، لتفضــــله بقبــ

ــــي كـــــل استفســـــاراتي ــه لتلقـ ــــب قلبـــ ــــتح لـــــي طيـ ـــه وفـ ــه الســـــديد وٕاعطـــــائي جـــــل وقتــ ــــح والتوجيـــ  ،بالنصـ
ـــذه ال ـــب حتـــــى خرجـــــت هــ ـــور واألمـــــانوأكرمنـــــي بالتوضـــــيح والترغيــ ـــاطئ النــ ــة إلـــــى شــ ـــذي ، دراســـ والــ

  .أسئل اهللا أن يجزيه عني خير الجزاء

ــكر  ـــرام  والعرفـــــانكمــــا أتقـــــدم بالشـــ ـــى األســـــاتذة الكـ ــيس و إلــ ــةرئـــ ـــة المناقشـــ . أ(وهـــــم ، أعضـــــاء لجنــ
ـــد برقعـــان/ د ـــد محم ـــيم/ د. أ، أحم ـــد/ د. أ، جمـــال ناصـــر الكم ـــى تفضـــلهم ، )جمـــال درهـــم زي عل

ــــالة ــــا بقـــــراءة الرسـ ــــراء ، والحكـــــم عليهـ ــــي إثـ ــــر فـ ـــر الكبيـ ــ ــــا ومالحظتهمـــــا األث ـــيكون آلرائهمـ ــــذي ســ والـ
  .فجزآهم اهللا خير الجزاء ووفقهم وسدد خطاهم ،هذا العمل وٕاصالح جوانب القصور فيه

ــــول ـــكر موصـ ــــالة مـــــن  والشــ ـــة الرسـ ــــله بمراجعــ ــــى تفضـ ــــد الغزالـــــي علـ ـــدكتور خالـ ــ ـــتاذ ال ـــــى األســ إل
  .الناحية الغوية وطرح التعديالت المناسبة حتى خرجت بهذه الصورة

ـــاءو  ـــة منــــارة وجزيــــل االمتنــــان  ،خــــالص المحبــــة والوفـ ـــوم والتقنيـ ـــدلس للعلـ ـــة األنـ ــــى جامعـ ــــم إل العل
ــة ــــ ــة، والمعرف ـــــذه الدرجــــ ــــل هــ ــة لنيـــ ـــة الدراســـــ ـــــي فرصـــ ــت لــ ـــــي أتاحـــــ ـــــان ، التــ ـــكر والعرفــ ــــص بالشــــ وأخـــ

ــة ــــيس الجامعــــ ـــــان رئــ ــــد برقعـ ـــد محمــ ــــدكتور أحمـــ ــ ــــتاذ ال ــــل األســ ــ ــــول ، الجمي ـــــدير موصــ ــكر والتقـ والشــــ
ـــرام  ـــدكتور األســـــتاذ إلـــــى بجـــــل الـــــود واالحتــ ـــدير الــ ــات القــ ـــران عميـــــد الدراســـ ـــرزاق قطــ يحيـــــى عبـــــد الــ

ـــاء  ــةالعليــ ــــي الجامعـــ ــــارب ع، فـ ــــدير علــــــي محمـــــد هـ ــــدكتور القـ ــــى الـ ــــة موٕالــ ــــوم اإلداريــ ــــة العلـ ــــد كليـ يــ
ــة ــــ ــــى، بالجامعـــ ــــ ــــول إلــ ــــ ــكر موصـ ــــ ــنباني  والشـــ ــــ ــــر الســــ ـــ ـــدكتور جبــ ــــ ـــــال الــ ـــم إدارة األعمـــــ ــــ ـــيس قســ ــــ رئــ
  .بالجامعة

ـــدم و  ـــ ــــالص أتق ـــــان بخــ ـــكر والعرفـ ــــى الشـــ ــــإلــ ـــــدراء و ل كــ ــــين المـ ـــوظفين اإلداريــ ــات المـــ ـــــي الجامعــــ فـ
  .على تعاونهم معي أثناء جمع البيانات الميدانية للدراسةقيد الدراسة اليمنية األهلية 

  الباحث
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  الدراسة ملخص

ـــــدفت  ــــذه هـ ــــاألداء اإلداهــ ــ ـــة ب ـــ ـــــل الداخلي ـــة العمـ ـــ ــة بيئ ـــــى عالقــــ ـــرف علـ ــــى التعـــ ــ ـــة إل ــــي الدراســـ ــ ري ف
ــة ـــة األهليــــ ـــات اليمنيـــ ـــــن  ،الجامعـــ ــة مـ ــات األوليــــ ـــــأداة لجمــــــع البيانــــ ـــتبانة كـ ــث االســـ ـــتخدم الباحــــ واســـ

ـــيطة ــــوائية بســــ ــة عشـــ ــــ ــــا ، عينـ ــغ حجمهـــ ــــ ــــردةً ) 213(بلـ ــــة  مفـــ ـــــع الدراســـ ـــن مجتمــ ـــــددهم مــــ ـــــالغ عــ البــ
ـــــن ) 479( ـــــي الجمــ ــين فــ ــــ ـــوظفين اإلداريـ ــــي المــــ ـــــارة وهـــ ــــة المختــ ـــة األهليـــ ـــات اليمنيــــ ــــة (امعــــ جامعـــ

ــــا ـــوم والتكنولوجيــــ ــة، العلـــــ ــــ ــة اليمنيــ ــــ ــة، الجامعــ ــــ ــــوم والتقنيــ ـــدلس للعلــــ ـــة األنـــــ ـــ ـــترجاع ، )جامعــ ـــ ـــــم اســ تـــ
ــــتمارةً ) 165( ــــ ــــا اســ ــــ ـــم تحليلهــ ــــ ــــل وتـــ ــــ ــالحة للتحليــ ــــ ـــائي  صــــ ــــ ــــل اإلحصـــ ــــ ـــة التحليــ ــــ ـــتخدام حزمـــ ــــ باســـ

SPSS ،ــة ـــــداف الدراســــ ــــق أهـ ــــ ولتحقيــ ــــه الدْ  متِ خدَ تَ اْســ ــــي لمالئمتــ ــــفي التحليلــ ــنهج الوصــ ـــة المــــ راســـ
ــة ــة الدراســــ ـــدت، لطبيعــــ ــــة  واعتمـــ ـــًال مــــــن الدراســ ــــى كـــ ــــي(علــ ــة، الهيكــــــل التنظيمــ ـــة التنظيميــــ ، الثقافـــ

ــة ــــا المتاحـــــ ــة، التكنولوجيـــ ـــوارد المتاحـــــ ــــاالت ،)المــــ ــة كمجـــ ـــــل الداخليـــــ ـــة العمــ ــــاس بيئــــ ـــــم ، لقيـــ ـــــا تــ كمــ
ـــــاد ــــي( اعتمــ ــــزام التنظيمـــ ـــــداع اإلداري، االلتـــ ــــا ،)اإلبــ ــــاس األداء اإل التكمجـــ ــات لقيـــ ــــ داري بالجامعـ

  .اليمنية األهلية محل الدراسة

  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

ــــة  -1 ــ ـــل الداخلي ـــة العمـــ ـــ ــــين بيئ ــ ــائية ب ـــة إحصــــ ـــ ـــة ذات دالل ــــود عالقـــ ـــة وجــ ـــائج الدراســـ ـــ ــــرت نت أظهــ
  .اإلداري في الجامعات اليمنية األهليةواألداء 

ــة أن  -2 ـــــائج الدراســـــ ـــرت نتــ ــات أظهــــ ــــي الجامعـــــ ــة فـــ ــــل الداخليـــــ ـــة العمـــ ــــد لبيئــــ ـــتوى جيـــ ــــاك مســــ هنـــ
  .اليمنية األهلية بمتوسط حسابي

ــات   -3 ــــ ــــي الجامعــ ــــ ـــن األداء اإلداري ف ــــ ــــد مـ ــــ ـــتوى جي ــــ ـــاك مسـ ـــ ـــة أن هنــ ــــ ــــــائج الدراسـ ـــــرت نتــ أظهـــ
  .اليمنية األهلية وبمتوسط حسابي

ــــ -4 ــــد فروقــــ ــه ال توجــــ ــــ ــة أنــ ــــ ـــــائج الدراســ ـــــرت نتـــ ــــي آراء ذ اتأظهـــ ـــائية فــــ ــــ ـــة إحصـ ــــ ــــة ات داللـ عينــــ
ـــة واألداء اإلداري ال ــــل الداخليــ ـــة العمـ ــــق ببيئــ ـــة فيمـــــا يتعلـ ـــرات ُتعـــــزى دراســ ــــي(لمتغيــ ، المؤهـــــل العلمـ

ــة ـــــي الجامعــــ ـــة فـ ـــنوات الخدمـــ ـــوظيفي، ســـ ــــتوى الـــ ـــاك ، )المســ ـــت هنـــ ـــــا كانـــ ـــــروقبينمـ ــــة  فـ ذات داللــ
  ).الجنس، الجامعة( ُتعزىإحصائية في أراء عينة الدراسة 

  

  

 



 س 
 

  :أهم التوصيات

ــــة  -1 ــــل الداخليــ ــــة العمــ ــــتمر ببيئــ ــــرورة االهتمــــــام المســ ــــاضــ ــــي  كونهــ ـــية التــ ـــد العناصــــــر الرئيســـ أحـــ
ــــي  ــــلبًا فـ ــــًا أو سـ ــــؤثر إيجابـ ــــة و  أداءتـ ــم المعنويـ ـــع روحهـــ ــوظفين ورفــ ـــدى المـــ ــــى مــ ــــك علـ ــــاس ذلـ انعكـ

  .مستوى التزامهم بالمهام الوظيفية وتطوير قدراتهم اإلبداعية

ـــز  -2 ــــى تعزيــ ــــل علـ ــــي العمـ ــزام التنظيمـ ـــ ــــوظفين اإلدار و ، االلت ـــدى المـ ــ ــــداع اإلداري ل ــــي اإلبـ ـــين فـ ــ ي
  .محل الدراسة الجامعات اليمنية األهلية
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  الفصل األول
  والدراسات السابقة للدراسة العاماإلطار  

ـــمن ــــة األول الفصــــــل  يتضـــ ـــكلة الدراســ ـــة ومشـــ ـــــي مقدمـــ ــــذي يتمثــــــل فـ ــــة والــ ـــام للدراســ ـــار العـــ اإلطـــ
ـــدافها ــــة ، وأهــ ــيات الدراسـ ــــاوفرضـــ ـــدودها، وأهميتهـ ـــة وحــ ــــي الدراســ ــــواردة فـ ـــطلحات الـ فضـــــًال ، والمصــ

ــة ــــوذج الدراســـ ــــرات وأنمـ ــــاول متغيـ ــــا، عـــــن تنـ ــــا يتنـ ـــابقةكمـ ـــات الســ ـــل األول الدراســ ـــيتم ، ول الفصــ وســ
  :تناول ذلك في مبحثين وكما يأتي

  :الدراسة مقدمة

ـــــافس إن  ـــاتتن ــــا  المنظمــ ـــرقفيمـــــا بينهـ ــــوير األداء  بطــ ــــي تطـ ـــــدرتها فـ ــــت ق ـــة جعلـ اإلداري مختلفــ
ـــق اعتبــــــار امتالك ــــدد أو تنطلــــــق وفـــ ــــاتتحــ ــــة  هــ ــــل داخليــ ـــة عمــ ـــية أو  ُتَجّســــــدبيئـــ ــــوة أساســـ ـــر قــ عناصـــ

ــة ـــ ــــذه البيئ ـــعف فـــــي هـ ــــة ، ضــ ــتالك بيئـ ــــا أن امـــ ــــة العمـــــل الكمـ ـــزات داخليـ ــ ـــزلممي  كثيـــــرة تجعلهـــــا تركــ
  .المنافسة المنظماتمميزات متفردة قياسًا مع  المنظمةالقوة الدافعة التي تعطي على 

ـــعى  ـــاتالمنظوتســـ ــــت مــــــن أجلهــــــا والتــــــي تمثــــــل  المعاصــــــرة مـــ إلــــــى تحقيــــــق أهــــــدافها التــــــي ُأِسَســ
ـــائها ـــرض األساســـــي مـــــن إنشــ ـــة مـــــن األداء ، الغــ ـــق مســـــتويات عاليــ ـــعى إلـــــى تحقيــ ـــدها تســ لـــــذلك تجــ

ــــالل، اإلداري ـــــن خــ ــرورية مـ ــــات الضــــ ـــــرية والمعلومــ ـــة والبشـ ـــوارد الماديـــ ــــات والمـــ ــــوفير اإلمكانــ وال ، تــ
ــــة مالئمــــ ـــة عمــــل داخلي ــود بيئـ ـــك أن وجــ ـــيًا لنجـــــاح شـ ـــجعة ُتعــــد مقومــــًا أساسـ ـــة ومشـ ة للعمـــــل ومثاليـ

ــة ـــة منظمـــ ــ ـــوفير، أي ــــة  فتــ ـــة عمـــــل داخليـ ــ ــــبةبيئ ــة مناسـ ــــق للمنظمـــ ـــتويات  تحقـ ــــة مـــــن مســ األداء عاليـ
  ).أ ،2014 ،بن رحمون(اإلداري 

ـــرى ـــة كغيرهــــا مــــن المنظمــــات األخـ ــًة خدماتيـ ـــق ، وتعــــد الجامعــــة منظمــ ــعى جاهــــدة إلــــى تحقيـ تســ
ــــا  ـــــن األداء اإلداري لموظفيهـــ ـــة مــ ــــتويات عاليــــ ــــق مســـ ــــالل تحقيـــ ـــــن خـــ ـــــع مــ ـــة المجتمــ ـــدافها لخدمــــ أهــــ

ــة ـــتوياتهم اإلداريــــ ــــف مســـ ــــدراتهم ، بمختلــ ــة قــ ـــتهم وتنميــــ ـــة وتهيئـــ ــوارد بشــــــرية هامـــ ــم كمــــ ـــام بهــــ واالهتمـــ
  ).أ، 2014، بن رحمون(داعاتهم واستغالل طاقاتهم وٕاب

ــــرًا ألن ـــــم ونظــ ــــاح  أهـ ـــباب نجــ ـــاتأســــ ــةً  المنظمــــ ــــ ــــتويات عالي ــــا لمســـ ـــــن األداء اإلداري  وتحقيقهــ مــ
ـــمنه مــــــن  ــــة ومــــــا تتضـــ ــــل داخليــ ـــة عمــ ـــود بيئـــ ـــب وجـــ ــــاالتيتطلـــ ــة مجــ ــــل التنظيميــــ ــــة ، كالهياكــ والثقافــ

ــــائدة ــــة الســـ ـــ ــة، التنظيمي ــــ ـــا المتاحـ ــــ ـــــن، والتكنولوجي ـــًال عــ ــوارد  فضــــ ــــ ــةمـ ــــ ــوفرة المنظمـ ــــ ــة المتـ ــــ ، والمتاحـ
ــث تكــــون قــــادرة علــــى التكيــــف مــــع المتغيــــرات التــــي تحــــدث فــــي محيطهــــا الــــداخلي ومــــع البيئــــة  بحيــ

  .المرسومة هااألداء اإلداري لتحقيق أهدافمستوى الخارجية المحيطة بها وترفع من 
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ـــات ــة المنظمـــ ــــود كافــــ ـــه جهــ ــب حولـــ ـــ ـــذي تنصـ ــــرئيس الـــ ــــور الــ ـــر األداء اإلداري المحــ ـــــل ، ويعتبـــ بـ
ـــكل أهـــــم  ـــدافهويشــ ــــؤدي، اأهــ ـــــع أن تــ ـــات تتوق ــــا  فالمنظمــ ــــة وظائفهـ ـــداعاإلداريـ ـــــالتزام وٕابــ ــــرتبط ، ب ويــ

ــــالتزام  ـــداع بـــ ــــزام واإلبــــ ـــذا االلتـــ ــةهــــ ــــل المنظمـــــ ـــري داخـــ ـــر البشــــ ـــار و ، العنصــــ ـــديم أفكــــ ـــي تقــــ ــــه فــــ رغبتـــ
  .باعتباره العنصر الفعال والمؤثر داخل بيئة المنظمة الداخلية، إبداعية جديدة ومتطورة

  :مشكلة الدراسة 1-1-1
ــــة  ـــة العمـــــل الداخليـ ـــل بيئــ ــــة تمثــ ــــي أي منظمـ ــهم فـ ـــخاص بعضـــ ــــه األشــ ــــذي يتفاعـــــل فيـ ــــاء الـ الوعـ

ــــبعض ــة، بــ ــــل الداخليــــ ـــة العمــ ـــة لبيئـــ ـــة المكونـــ ـــر المختلفـــ ــــذا ، ومــــــع العناصـــ ـــــام لــ ــــدم االهتمـ ــؤدي عــ يــــ
ــات  ــــ ـــــي المنظمـ ــ ـــة ف ـــ ـــــل الداخليـ ــــة العمــ ـــــين بيئـــ ــــوير وتحســ ــــة بتطـــ ـــ ـــــاض الجامعي ــ ـــــى انخف ــــا إلــ كفاءتهـــ

ــة ـــعور بعــــض العــــ، التنظيميــ ـــجع علــــى نتيجــــة شـ ـــة العمــــل التــــي ال تشـ املين باإلحبــــاط فــــي ظــــل بيئـ
ـــذل الجهــــد ـــائفهم، بـ ـــز فــــي أداء مهــــام وظـ ــــى التركيـ ـــاملين عل ـــاعد العـ ـــزام ، وال تسـ ـــو االلتـ ــــدفعهم نحـ لت

ـــائفهم ــــدم اهتمام فضــــــًال عــــــن، بمهــــــام وظـــ ــــاعــ ــــين  هــ ـــوظفين اإلداريــ ـــة للمـــ ـــدرات اإلبداعيـــ بتعزيــــــز القـــ
   .في تلك المنظمات

ــام اإلدار  ــا اومـــــن منطلـــــق اهتمـــ ـــة ببيئتهـــ ــكل ية الجامعيــ ــة وتـــــوفير كـــــل عناصـــــرها بشـــ ـــز لداخليـــ حفــ
ــة ــــ ـــدراتهم اإلبداعيـ ـــز قــــ ــــ ـــــين وتعزي ــ ـــوظفين اإلداري ـــدى المــــ ــــ ــــي ل ـــزام التنظيمـــ ـــق أن ، اإللتــــ ــــ ــــن منطل ومـــ

ــــؤهاإلدارة  ــت  الكفـ ـــ ــــي الوق ــــديها فـ ــوظفين لـ ــــى األداء اإلداري للمـــ ــــيطرة علـ ــــدرتها فـــــي السـ ـــدد بقـ ال تتحــ
ـــر ــــى الرضـــــا ال، الحاضــ ـــل علـ ــ ــــداع دلي ـــاز واإلبـ ـــل واإلنجــ ــــي العمــ ــــة فـ ـــــام ألن الرغبـ ــــاح ت وكـــــذا االرتيـ

ـــاءة األداء اإلداري ــــل كفـــ ــكالن أحــــــد أهـــــم عوامـ ـــــذان يشـــ ــــة  ،الل ــــة الحاليــ ــــكلة الدراسـ ــــورت مشــ ـــد تبلـ فقــ
  :اآلتيةؤالت التسااإلجابة على في 

 ما واقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات اليمنية األهلية؟  .أ 
 ما مستوى األداء اإلداري في الجامعات اليمنية األهلية؟  .ب 
ـــــل   .ج  ــــي هــ ـــة واألداء اإلداري فـــ ــــل الداخليــــ ــة العمـــ ـــــين بيئـــــ ــــائية بــ ــــة إحصـــ ــة ذات داللـــ ــــاك عالقـــــ هنـــ

 الجامعات اليمنية األهلية؟

ـــائية اتفروقـــــ توجـــــدهـــــل   .د  ــةعينـــــة  فـــــي آراء ذات داللـــــة إحصــ ـــق ببيئـــــة العمـــــل  الدراســـ فيمـــــا يتعلــ
ـــة واألداء اإلداري  ــــ ــةالداخليــ ــــ ــية والديمغرافيـــ ــــ ـــرات الشخصـــ ــــ ــــزى للمتغيــ ــة( تعـــــ ــــ ـــنس، ، الجامعـــ ــــ الجــ

 ؟)سنوات الخدمة، المستوى الوظيفيعدد المؤهل العلمي، 
    :أهداف الدراسة 2-1-1

  :إلى تحقيق األهداف اآلتيةالحالية تهدف الدراسة 
 .واقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات اليمنية األهليةالتعرف على   .أ 
 .مستوى األداء اإلداري في الجامعات اليمنية األهلية تحديد   .ب 
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ــةال تحديـــــد   .ج  ـــ ــــين  عالق ــــة بـ ـــة العمـــــل الداخليـ ــ ــةببيئ ــــا األربعـــ ــــي( مجاالتهـ ـــل التنظيمـ ــــة ، الهيكــ الثقافـ
ــة ــــ ــة، التنظيميــــ ــــ ــــا المتاحــــ ـــ ــة، التكنولوجيـــ ــــ ــوارد المتاحــــ ــــ ــــه باألداء اإلداري و ) المــــ ــــ ـــزام (مجاليــ ــــ االلتـــ

 .في الجامعات اليمنية األهلية، )اإلبداع اإلداري، التنظيمي
ـــاك   .د  ـــان هنـــ ــــا إذا كـــ ـــرف علــــــى مــ ــــالتعـــ ــ ـــائية  اتفروق ـــة إحصـــ ــــي آراءذات داللـــ ــــة  فــ ــ ــةعين  الدراســــ

ـــة واألداء اإلداري  ــــل الداخليـــ ـــة العمــ ـــق ببيئـــ ـــ ـــــا يتعل ــــة فيمـ ـــة األهليــ ـــ ــــات اليمني ـــــي الجامعــ ـــــزى تُ فـ عـ
ـــــرات ا ــةللمتغيــــ ــــ ــة( لديمغرافيـــ ــــ ـــي، ، الجامعـــ ــــ ـــــل العلمــ ـــنس، المؤهــــ ــــ ـــدد الجــ ــــ ـــة، عــ ــــ ــــنوات الخدمــ ــــ سـ

 .)المستوى الوظيفي

ـــــديم   .ه  ــــيات تقـ ـــأنهاتوصــ ــــي  مــــــن شـــ ــ ـــهم ف ــتوىأن تســـ ـــــز مســــ ــات  األداء اإلداري تعزيـ ـــــي الجامعــــ فـ
 . بناًء على النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة الحالية، اليمنية األهلية

  :الدراسة فرضيات 3-1-1
  :اآلتية الفرضياتوأهدافها يمكن صياغة وتساؤالتها بناًء على مشكلة الدراسة 

ال توجــــــد عالقــــــة ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى معنويــــــة : األول ةالرئيســــــ يةالفرضــــــ
  .بين بيئة العمل الداخلية واألداء اإلداري في الجامعات اليمنية األهلية )(0.05

  :اآلتيةالفرعية  ضية الفرضياتالفر  هذه من ويتفرع
ــــــ يةالفرضــــــ • ــــــ ةالفرعي ــــة :ىاألول ـــتوى معنويــ ـــد مســـ ــــائية عنـــ ــــة إحصــ ـــة ذات داللــ ـــد عالقـــ ال توجـــ

ــــي  )(0.05 ــــ ـــــل التنظيمـ ــــين الهيكــــ ــــ ــــه واألداء اإلداري بـ ــــ ــــي(بمجاليـ ــــ ـــزام التنظيمـ ــــ ـــــداع ، االلتــ اإلبــــ
  .في الجامعات اليمنية األهلية، )اإلداري

ــــة :ةالثانيــــــ ةالفرعيــــــ يةالفرضــــــ • ـــة التنظيميــ ــــائية بــــــين الثقافـــ ــة إحصــ ـــة ذات داللــــ ـــد عالقـــ ال توجـــ
ــــه واألداء اإلداري  ــــ ــــياالل(بمجالي ــزام التنظيمــــ ــــ ـــــداع اإلداري، تــ ــــة ، )اإلبـــ ــــ ـــات اليمني ــــ ـــي الجامعـ ــــ فـ

  .األهلية
ـــد عالقـــــة ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين التكنولوجيـــــا:ةالثالثـــــ ةالفرعيـــــ يةالفرضـــــ • ــة ال توجــ  المتاحـــ

ــــه واألداء اإلداري  ــــ ــــياالل(بمجالي ــزام التنظيمــــ ــــ ـــــداع اإلداري، تــ ــــة ، )اإلبـــ ــــ ـــات اليمني ــــ ـــي الجامعـ ــــ فـ
  .األهلية

ــــــ يةالفرضــــــ • ــــــ ةالفرعي ــــة :ةالرابع ـــــوارد المتاحــ ــــين المـ ـــائية بــ ــة إحصـــ ـــة ذات داللــــ ــــد عالقـــ ال توجــ
ــــه واألداء اإلداري  ــــ ــــياالل(بمجالي ــزام التنظيمــــ ــــ ـــــداع اإلداري، تــ ــــة ، )اإلبـــ ــــ ـــات اليمني ــــ ـــي الجامعـ ــــ فـ

  .األهلية

عينــــــة  فــــــي آراءذات داللــــــة إحصــــــائية  اتتوجــــــد فروقــــــ ال :ةالثانيــــــ ةالرئيســــــ يةالفرضــــــ
ــــة العمــــل الداخليــــة  فيمــــا يتعلــــق الدراســــة ــــة ألداء اإلداري واببيئ فــــي الجامعــــات اليمنيــــة األهلي

ـــــة تُ  ـــــرات الشخصـــــية والديمغرافي ـــــزى للمتغي ـــــي، ســـــنوات ، الجامعـــــة(ع الجـــــنس، المؤهـــــل العلم
  .)المستوى الوظيفيالخدمة، 
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  :أهمية الدراسة4-1-1 

  :اآلتي فيأهمية الدراسة الحالية  تكمن

ــة العمـــــل  :العلميـــــةاألهميــــة   .أ  ـــاور بيئـــ ــع إطـــــار لمحـ ـــة فــــي وضـــ ــة للدراســ ـــة العلميــ تظهـــــر األهميــ
ــــة  ــــ ــــي(الداخليـــ ــــ ــــل التنظيمـــ ــــ ــة، الهيكـــ ــــ ــــ ــة التنظيميـ ــــ ــــ ــة، والثقافـ ــــ ــــ ــــا المتاحـ ــــ ــوارد ، والتكنولوجيـــ ــــ ــــ والمـ

ــة ــــاحثين، )المتاحـــ ـــوح المجـــــال للبـ ــة ال زال مفتــ ــــل الداخليـــ ــــة العمـ ــــور بيئـ ـــدد  إذ أن محـ ــــرًا لتعـــ نظـ
ــة ــــ ـــــا الفرعيـ ــا ومتغيراتهــ ــــ ـــــا وأبعادهـ ــــذا ، مجاالتهــ ــــالل هـــ ــــن خـــ ــــارومـــ ــــا  اإلطـــ ـــــف بهـــ ـــيتم التعريــ ســــ
ــــاألداء اإلداري ـــــا بـــ ــــا وعالقتهــ ــــة ، وبمجاالتهـــ ــــوع بيئـــ ـــى موضـــ ـــة إلــــ ــــافة علميــــ ــتمثل إضـــ ــــ ـــــا سـ كمــ

  .العمل الداخلية في المكتبات اليمنية
ــة فــــي النتــــائج التــــي  :األهميــــة العمليــــة  .ب  ــة للدراســــة الحاليــ ــة العمليــ ــرز األهميــ ســــتخلص إليهــــا تبــ

ــة ــــة ، هـــــذه الدراســـ ــــل الداخليـ ــــة العمـ ــــوفير بيئـ ـــدابير لتـ ــــراءات وتــ ــاذ إجـ ــــي اتخـــ ـــهم فـ ــــد تســ ــــي قـ والتـ
ــــة  ــــقالالزمــ ــــة اإلداري األداء  لتحقيــ ـــاءة عاليــ ـــ ـــــوظفيبكف ـــات لمـ ــة الجامعـــ ــــة األهليــــ ـــــن ، اليمنيــ ومـ

ـــة الع ـــي بيئــ ـــور فــ ـــي أوجـــــه القصــ ـــة والتـــــي تـــــؤثر ســـــلباً ثـــــم تالفــ ـــدم  بســـــببعلـــــيهم  مـــــل الداخليــ عــ
 .لهم تلك البيئةمالئمة 

  :مصطلحات الدراسة 5-1-1

ـــمل ــــ ــــة  تشـــ ــــ ــــطلحات الدراســ ــــ ــــى مصــ ــــ ــ ــــة عل ــــ ــ ـــــات اإلجرائي ــــ ـــرات التعريفـ ــــ ـــ ــــة المتغي ــــ ــ ــــة الحالي ــــ لدراســ
  :وهي كاآلتيومجاالتها 

  :بيئة العمل الداخلية: أوالً 

ــــتُ  ــــة ف رَّ َعــ ــــل الداخليــ ـــة العمــ ــــابيئـــ ـــي يمكــــــن للمن"  :بأنهــ ــــل والمتغيــــــرات التـــ ـــة العوامــ ــــة مجموعـــ ظمــ
ــــا ــيطرة عليهـ ــا والســـ ــتحكم فيهـــ ــة أو  ،"الـــ ــــوارده الماليـــ ـــق بإمكانـــــات التنظـــــيم ومـ ــــا يتعلــ ومـــــن أمثلتهـــــا مـ

ــــطة  ـــة أنشــ ــــا إلــــــى مجموعـــ ـــة والتــــــي يمكــــــن تحويلهــ ـــوارده البشــــــرية والمعنويـــ ــــافة إلــــــى مـــ ــــة إضــ الماديــ
  .)283، 2007،يسالغالي و إدر ( وأعمال إنتاجية وتسويقية ومالية

ــث أن ُيعــــرف ــــة بأنهــــا ويمكــــن للباحــ ــــة العمــــل الداخلي ـــز  المجــــاالتمــــن مجموعــــة  :بيئ التــــي تميـ
ــة ــــ ــة للجامعــ ــــ ــ ــــل الداخلي ـــة العمــــ ــــ ــــي، بيئـ ــــ ــة ف ــــ ــــة  والمتمثلــ ــــ ـــة والثقاف ــــ ــــي الجامعـ ــــ ــــي ف ـــ ـــــل التنظيمـ الهيكـــ

ــــا ــــائدة فيهـــ ــة الســـ ــــ ــة ،التنظيمي ـــة للجامعــــ ـــوارد المتاحــــ ــــا والمــــ ــة والتكنولوجيــ ــــالموارد الماليـــــ ــوارد ، كـــ والمـــــ
ـــويقية ــــرية، التســ ــوارد البشـ ــــوير، والمـــ ــوث والتطـ ــــوظفين ، ومراكـــــز البحـــ ـــــل المـ ــــن قب ــة مـ ــون مدركـــ وتكـــ
  .مستوى أدائهم اإلداري داخل الجامعةوالتي تؤثر سلبًا أو إيجابًا على ، فيهااإلداريين 
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  :الهيكل التنظيمي: ثانياً 

ــه ــــ" :يعـــــرف الهيكـــــل التنظيمـــــي بأنـــ ـــة الرسـ ـــر اآلليــ ـــة عبــ ــــا إدارة المنظمــ ـــن خاللهـ ـــتم مــ مية التـــــي يــ
  ).44، 2012، رضوان ( "تحديد خطوط السلطة واالتصال بين الرؤساء والمرؤوسين

ـــــرف ــــث أن ُيعـ ـــــن للباحــ ــه ويمكـ ــــ ـــــي بأن ــــل التنظيمـ ـــرم  :الهيكــ ــــيالهـــ ــــة  التنظيمــ ـــــن للجامعــ ـــذي مـ ـــ ال
ــه ــــتم  خاللــــ ــــيميــ ــــة  تقســ ــيمات اإلداريــ ــــدات أو التقســــ ـــن الوحــ ـــــدد مـــ ــــى عـ ــــة إلــ ـــــل الجامعــ ــــة داخـ المختلفــ

ــة و  ـــة بكـــــل وحـــــدة إداريـــــة الـــــذي يـــــتم مـــــن خاللـــــه الجامعـــ ــةتحديـــــد الوظـــــائف الخاصــ ـــنادها  وكيفيـــ إســ
   .وربطها مع باقي الوحدات اإلدارية المختلفة داخل الجامعة، األفراد الموظفينإلى 

   :الثقافة التنظيمية: ثالثاً 

ــــتُ  ــــارَّ َعـ ــــة بأنهـ ـــة التنظيميـ ــات " :ف الثقافــ ـــر والقناعـــ ـــــيم وأســـــاليب التفكيــ ـــتركة مـــــن الق ـــة مشــ منظومــ
ــة ــراد المنظمــ ــ ـــدى أف ـــانية لـ ــب اإلنسـ ــة المتعلقــــة بالجوانــ ـــة معــــايير ، الخاصــ ـــوم بتحديــــد طبيعـ ــــي تقـ والت

  .)11، 2008، عكاشة(السلوك اإلنساني داخل بيئة العمل 

ـــــرف ـــ ــث أن ُيعـ ــــ ـــــن للباحـــ ــــا ويمكــــ ــــ ــة بأنهـ ــــ ـــة التنظيميـــ ــــ ــــراف و مجم :الثقافــ ــــ ــــيم واألعـ ـــ ــــــن القــ ـــة مـــ ــــ عــ
ـــــل  ـــون واإلدارة داخــ ــــ ــــا الموظف ــــــي تكوينهـــ ـــترك فـ ـــي يشــــ ــــ ـــــائص الت ــــدات والخصــ ـــ ـــــلوالمعتق ـــة العمــ ــــ  بيئ

ــة ـــة األهليـــــ ـــات اليمنيــــ ــــي الجامعــــ ــة فـــ ـــــل ، الداخليـــــ ــــير العمــ ــــي ســـ ــًا فـــ ــــلبًا أو إيجابـــــ ــنعكس ســـ ـــــي تـــــ والتــ
  .الجامعة اإلداري داخل

  :المتاحة التكنولوجيا: رابعاً 

ــــا يُ  ـــام تكنولوجيــ ـــرف نظـــ ــهعـــ ــات بأنــــ ـــــل " :المعلومــــ ــة والتــــــي تعمـ ـــزاء المترابطــــ ـــــن األجـــ ــة مـ مجموعــــ
ــــاً  ــــزة  معــ ــــل األجهــ ـــــاند عمــ ــــي تسـ ــــة التــ ــــراءات اإلداريــ ــــة واإلجــ ـــهيالت التكنولوجيــ ــمل التســـ ـــــام يشــــ كنظـ

ــــالل  ـــن خــــ ــــ ـــــا مـ ـــــا ونقلهـــ ـــــا وخزنهـــ ــــات ومعالجتهـــ ــــ ــع البيان ــــ ـــة بجمــ ــــ ـــات المختصـ ــــ ــــدات والبرمجيـ والمعــــ
ـــوب ـــة العمــــل المطلـ ـــمان تأديـ ـــة ضـ ـــاالت بغيـ ـــبكات االتصـ ــكل المناســــبين شـ ـــت والشــ لهواســــي ( " بالوقـ

  ). 31، 2014 ،و البر زنجي

ـــــرف ـــ ــث أن ُيعـ ــــ ـــــن للباحـــ ــــا ويمكــــ ــــ ـــة بأنهـ ــــ ـــا المتاحــ ــــ ــــة  :التكنولوجيــ ــــ ـــات التكنولوجيـ ــــ ــــك اإلمكانيــ ــــ تلـ
ــة ــــ ــــة األهلي ــات اليمنيـــ ـــــي الجامعــــ ــة فــ ــــ ـــل الداخلي ـــة العمــــ ـــــي بيئـــ ــوفرة فــ ــــ ــــزة ، المت ـــــي األجهـــ ـــة فـ والمتمثلــــ

ــــورة  ــــرامج المتطــ ـــة والبــ ـــة الحديثـــ ــــا االلكترونيـــ ــــا فيمــ ـــهولة تناقلهــ ـــات وســـ ـــــزن المعلومـــ ـــــى خـ ــــادرة علـ القــ
  .بين الوحدات اإلدارية داخل الجامعة بسرعة وجودة عالية
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  : الموارد المتاحة: خامساً 

ــــا ـــة بأنهـــ ـــوارد المنظمـــ ــــرف مـــ ـــمل :"تعــ ــــي تشـــ ــــوارد التــ ــة( المــ ــــ ـــوارد المالي ــــرية، المــــ ـــوارد البشـــ ، والمـــ
ــة ـــوارد الطبيعيــ ــــد مــــن ، )وغيرهــــا، والمـ ـــوارد الب ـــذه المـ ـــيط، توافرهــــاوهـ ـــاهم فــــي تنشـ ــــل ، كــــي تسـ وتفعي

ــة ــــ ــــات المنظمـــ ــــ ــــا، طاقـ ــــ ـــات نجاحهـ ــــ ـــوق، وٕامكانــ ــــ ــــــي الســ ـــــا فـــ ـــتمرار بقائهــــ ــــ ـــطتها ، واســ ـــ ـــاز أنشـــ ــــ وٕانجــ
  ).196 ،2013 ،مساعده ( "وسر ديناميكيتها وحيويتها، فهي روح المنظمة، المختلفة

ــث أن ُيعــــــرف ـــن للباحــــ ــــا ويمكـــ ــــة بأنهــ ـــوارد المتاحــ ــك  :المـــ ــواردتلــــ ــــي  المــــ ــــوفرة فــ ـــات المتــ واإلمكانيـــ
ــــة  ـــة األهليــ ــــات اليمنيـــ ــة فــــــي الجامعــ ــــل الداخليــــ ـــة العمــ ــــي بيئـــ ــة فــ ــواردوالمتمثلــــ ــــة  المــــ ـــة والماليــ الماديـــ

ـــويقيةوا ــــى تــــو  إضــــافةً ، لبشــــرية والتسـ ــوث وتطــــوير فر اإل ــــى التفاعــــل مراكــــز بحــ ـــاعد الجامعــــة عل تسـ
  .تحقيق أهداف الجامعةبما يساعد ذلك في ع خدماتها المقدمة تبُّ مع بيئتها المحيطة بها لتَ 

  :األداء اإلداري: سادساً 

ــه ـــــرف األداء اإلداري بأنـــــ ــــة " :يعــ ـــف نتيجـــ ـــا الموظــــ ـــــي يحققهــــ ـــات التــ ـــــائج والمخرجــــ ـــلة النتــ محصــــ
  .)33، 2008 ،عكاشة(الواجبات والمسؤوليات الموكلة إليه بالجهد المبذول من خالل قيامه 

ـــــرف ــث أن ُيعـ ـــن للباحــــ ــه ويمكـــ ــــ ـــــام : األداء اإلداري بأن ــــينقيـ ــوظفين اإلداريــ ــات  المــــ ـــــي الجامعــــ فـ
ـــــم ـــــددة لهـ ـــام المحـ ــة بالمهـــ ـــة األهليــــ ـــــالء ، اليمنيـــ ــــات العمـ ــــي رغبــ ــــا يلبــ ـــــالب(وبمــ ــتفيدين، الطـ ، والمســــ

  .)وغيرهم، والمدرسين

  :اإللتزام التنظيمي: سابعاً 

ــه ــــزام التنظيمــــي بأنــ ــــه بهــــا" :يعــــرف االلت ـــزازه وفخــــره وتعلق ـــه واعتـ ــــرد الشــــديد بمنظمتـ ــــاط الف ، ارتب
ـــدافهاوٕايمانـــــه  ـــالل تكـــــريس جـــــل وقتـــــه ، بقيمهـــــا وأهــ ـــن خــ ـــق أهـــــدافها مــ وبذلـــــه قصـــــارى جهـــــده لتحقيــ

ــــتخدمها  ـــي يســـ ـــــا واألدوات التــــ ــــــى مرافقهــ ــــة علـ ــــع المحافظـــ ــا مـــ ــــ ـــف بهـ ــــل المكلــــ ـــــام العمـــ ـــــاز مهــ إلنجــ
ـــــان ـــــدر اإلمكـــ ـــــل بقـــ ــــي العمـــ ـــتخدمة فــــ ــواد المســـــ ــــ ــتهالك المــ ــــ ــــيد اســ ــــا وترشــــ ـــادة مواردهــــ ـــعيه لزيـــــ  "وســـــ

  .)30، 2013 ،الشمري(

ــث  ــــن للباحـــ ــه أن ُيعـــــرفويمكـ ـــزام التنظيمـــــي بأنـــ ــ ــة :االلت ـــ ــــي الرغب ــــا التـ ـــف اإلداري  يمتلكهـ الموظــ
ــــة  ــــة األهليــ ــات اليمنيــ ــــي الجامعــــ ـــــن فــ ــــع مـ ــــه وللمجتمــ ــــة عملــ ــــا ولبيئــ ـــه لهــ ـــــدى حبـــ ـــه ومـ ـــو وظيفتـــ نحـــ

ــه ـــزامباإلضــــــافة إلــــــى حجــــــم ، حولــــ ــه االلتـــ ـــه لجامعتــــ ــــه مــــــع عــــــادات ، الــــــذي يقدمـــ ــــالل تفاعلــ ـــن خــ مـــ
ــــا ـــاتها وٕاجراءاتهـ ــــة وسياســ ــة وتقاليـــــد الجامعـ ــــه ، التنظيميـــ ـــه فـــــي العمـــــلوتفاعلـ ـــع زمالئــ ــــابي مــ ، اإليجـ

   .داخل الجامعةفي مجال عمله اإلداري بهدف تقديم أفضل األداء 
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  :اإلبداع اإلداري: ثامناً 

ــــه  ـــرف اإلبــــداع اإلداري بأن ــــدة " يعـ ــــاج فكــــرة جدي ــــدرات التــــي تمكــــن الفــــرد مــــن إنت ـــزيج مــــن الق مـ
ـــام قـــــائم أو إيجـــــاد مفهـــــوم أو إســـــلوب ، قابلـــــة للتطبيـــــق، متميـــــزة ــكلة أو تطـــــوير نظــ بهـــــدف حـــــل مشـــ

ــة ـــاءة وفاعليـــــة ، عملـــــي لتنفيـــــذ أعمـــــال المنظمـــ ، 2009 ،العجلـــــة(بشـــــكل يكفـــــل تحقيـــــق األهـــــداف بكفــ

14(.  

ـــــن للبا ـــــرفويمكــ ــــث أن ُيعــ ــه حـــ ـــــداع اإلداري بأنـــــ ــات : اإلبــ ــــ ــــي الجامعـ ــــف اإلداري فـــ ـــدرة الموظـــ قــــ
ـــهم فــــي جديــــدة إبداعيــــة اليمنيــــة األهليــــة علــــى تقــــديم أفكــــار  ــات  ةتلبيــــفــــي مجــــال أعمــــالهم تسـ حاجــ

ـــــالء  ــــات العمـ ــتفيدين، الطــــــالب(ورغبــ ــــين، والمســــ ـــرهم، والمدرســ ـــور ، )وغيـــ ــــم األمـــ ــــى تفهــ ـــدرة علــ والقـــ
ــة ـــــدى الجامعــــ ـــودة لـ ــكالت موجـــ ــــل مشــــ ـــدة لحــ ــــول جديـــ ـــــديم حلــ ــــق، وتقـ ــــى  بطرائــ ــ ــــؤدي إل ـــــاليب تــ وأسـ

  .نتائج متفوقة ومتميزة

ــات عُ  :األهليــــــة الجامعــــــات اليمنيــــــة: تاســــــعاً  ــــا مؤسســــ ـــت بأنهــ ــةرفـــ ــــة  خدميــــ ـــإثراء المعرفــ ـــوم بـــ تقـــ
ــــاوتطوي ــــرية رهـــ ــــاءات البشـــ ــــداد الكفـــ ــــا ، وٕاعـــ ـــا وفكريـــ ـــئتها علميــــ ــاعدة وتنشــــ ـــــال الصـــــ ـــناعة األجيــ وصــــ

  ).33 ، 2005، حبيشي(ووطنيا وثقافيا 

  :حدود الدراسة 6-1-1
  :ةاآلتيالحدود تمثلت حدود الدراسة في 

  :الحدود الموضوعية 1-6-1-1
ــــى  ــة علـ ـــ ــــة الحالي ـــزت الدراسـ ــة تحديـــــدركــ ـــ ــــة  عالق ـــة العمـــــل الداخليـ ــ ـــر بيئ ــ ــــكمتغي ــــتقل بـ األداء مسـ

ــــابع اإلداري  ــــر تــــ ــةكمتغيــــ ــــ ـــة األهليــ ــات اليمنيـــــ ــــ ــــي الجامعــ ــــى، فــــ ــــرف علــــ ـــــل  والتعــــ ـــة العمـــ ــع بيئـــــ ــــ واقــ
  .ومستوى األداء اإلداري في تلك الجامعات، الداخلية

    :الحدود المكانية 2-6-1-1
ــــي ـــة فـــ ـــة للدراســــ ـــــدود المكانيــــ ـــت الحــ ــةا تمثلــــ ــــ ـــة األهليـ ــــات اليمنيــــ ــــالغ و ، لجامعـــ ــــددها البـــ ) 33(عـــ

ــة ـــة أهليــ ــك و  ،جامعـ ـــر ذلــ ـــب تقريـ ــث العلمـــــيبحسـ ــــيم العــــالي والبحــ ــوزارة التعل ــة لــ ـــة االلكترونيــ ، البوابــ
  .)2017(بوابة التسجيل االلكتروني للجامعات اليمنية األهلية 

  :الحدود الزمانية 3-6-1-1
  .2017-2016 العام الدراسيالدراسة الحالية خالل أجريت 
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  :متغيرات وأنموذج الدراسة 7-1-1
فـإن متغيــرات الدراسـة تشـمل علـى متغيـر مســتقل ومتغيـر تـابع والشـكل رقــم لفـروض الدراسـة وفقـًا 

واألدبيـات العلميـة  متغيـرات الدراسـات السـابقة باالسـتفادة مـنوالتي تم تحديـدها ، يبين المتغيرات) 1(
  :بموضوع الدراسة الحاليةذات العالقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).2017، الباحث إعداد من: المصدر(. متغيرات الدراسة) 1(شكل 

  :الدراسات السابقة 2-1

ــــــت ـــابقة رتبـ ــــات الســــ ــه الدراســـ ــــ ــــة ومتغيراتـ ـــ ــة الحالي ــــ ـــــوع الدراسـ ــــــى موضــ ــاًء علـ ــــ ـــــن ، بنـ ــًال عــ ــــ فضـ
  :التعليق على تلك الدراسات وكما سيأتي

ــــــة  1-2-1 ــــــل الداخلي ــــــة العم ــــــت بيئ ــــــي تناول ــــــا الدراســــــات الت ــــــاألداء وعالقته ب
  :اإلداري

يفي أثـــــر البيئـــــة الداخليـــــة فـــــي األداء الـــــوظ :بعنـــــوان) 2015( دراســـــة عبـــــداهللا  1-2-1-1
  .للعاملين بالمصارف السودانية

ــــة  ـــــى معرفـــ ــة إلــ ـــــدفت الدراســـــ ـــر هـ ــــة علـــــــى اأثــــ ــة الداخليـــ ـــل البيئـــــ ـــاملين عوامــــ ــوظيفي للعــــ ألداء الـــــ
ــــودانية ــــ ـــــارف السـ ــون و ، بالمصــــ ــــ ـــــن أتكـــ ــــة مــــ ــــ ــــوذج الدراســ ـــ ــــة نمــ ــــ ـــة الداخليـ ــــ ــتقل البيئــ ــــ ــر مســــ ــــ كمتغيـــ

 بيئة العمل الداخلية

  الهيكل التنظيمي
  الثقافة التنظيمية

  التكنولوجيا المتاحة
  الموارد المتاحة

 

 الجامعة -1
 الجنس -2
 المؤهل العلمي -3
 عدد سنوات الخدمة -4
 المستوى الوظيفي -5

  االلتزام التنظيمي

  اإلبداع اإلداري

  

 األداء اإلداري

 المتغيرات الديمغرافية
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ـــمن ــــي( ،وتتضــ ــــل التنظيمـ ــةالثق، الهيكـ ـــ ــة التنظيمي ــة، افـــ ــــوارد المتاحـــ ـــوظيفي و ، )المـ ــ ـــر األداء ال ــ كمتغي
ــــابع  ـــمنتـ ــــي( ،ويتضــ ــزام التنظيمـ ـــ ـــوظيفي، اإللت ــــاء الــ ــتقرار، الرضـ ـــوظيفي االســـ ــ ــــع ، )ال ــون مجتمـ وتكـــ

ـــــن  ــة مـ ــــالدراســــ ـــوظفي بعــــــض المؤسســ ــــودانيةمـــ ـــة الســ ـــرفية التجاريـــ ــــتخدمو ، ات المصـــ ــة تاســ  الدراســــ
ــتبانة كـــــأدا ــة ة لجمـــــعاالســـ ـــة الدراســـ ــات مـــــن عينــ ــة، البيانـــ ــــدت الدراســـ ــا اعتمـ ــفي  كمـــ ــــنهج الوصـــ المـ

  .التحليلي في الدراسة

ــــد و  ــــائج قـ ــــى نتـ ــــة إلـ ــــدة توصـــــلت الدراسـ ــــاعـ ــــة  :أهمهـ ــة الداخليـ ــــين البيئـــ ــــة بـ ـــة إيجابيـ ــود عالقــ وجـــ
ـــــن و  ـــــًال مـــ ــــيكـــ ــزام التنظيمــــ ــــ ـــوظيفي االلتــ ــــا الـــــ ـــ ــــى، والرضـ ــافة إلــــ ــــ ـــودانية  باإلضــ ــــ ـــارف السـ أن المصـــــ

 .المتطورة في العمل باستخدام الوسائل المستخدمةتواكب التكنولوجيا 

ــيات ـــة توصـــ ــدمت الدراســ ــيق  :أهمهـــــاعـــــدة  وقـــ ـــاملين والتنســـ ــين العــ ـــام بـــ العمـــــل علـــــى توزيـــــع المهــ
ـــه ـــنهم لتســـ ـــ ــا بي ـــــلفــــــي مــــ ــورة األفضـ ــــيره بالصــــ ــــل وتيســ ـــرورةو ، يل العمــ ــــى  ضـــ ــ ـــاملين عل ـــــدريب العـــ تـ

  .عاملين جدد أو قدامىالعمل الجماعي وغرس روح الفريق الواحد في داخلهم سواء كانوا 

أثـــــــر بيئـــــــة العمـــــــل اإلبداعيـــــــة  :بعنـــــــوان) OKKim,&Shin,2015(دراســـــــة  1-2-1-2
  .اإلبداع السلوكي  في الخدمات المالية العالميةو على االلتزام التنظيمي 

ــــي  ــزام التنظيمـــ ــــ ــــى االلت ــــة علـــ ــــل اإلبداعيــ ـــة العمـــ ـــــر بيئـــ ـــــى أثــ ــــرف علـ ــــى التعـــ ـــة إلــ ـــــدفت الدراســــ هـ

ــــي و  ـــداع الســـــلوكي  فـ ــةاإلبــ ــــي الشـــــركات الكوريـــ ــــة فـ ـــة العالميـ ـــناعة الخـــــدمات الماليــ ــــة  صــ ـــي مدينـ فــ

)(Seol-Korea ، ــون و ــــ ـــــن أتكـــ ـــة مــــ ــــ ــــوذج الدراســ ـــ ــــة نمــ ــــل اإلبداعيـــــ ــــة العمـــــ ــــ ــتقل بيئـ ــــ ــر مســـ ــــ كمتغيـــ

ـــمن ـــور( ،وتتضــ ــة،  ITنظـــــام ، الحضــ ـــاطر األمنيـــ ـــتقالل المهـــــام، والمخــ ــــيو ، )اســ ــــزام التنظيمــ ، االلتـ

ـــلوكيوا ـــداع الســــ ــة إلبــــ ـــرات تابعـــــ ـــات ،كمتغيــــ ــــع البيانــــ ـــــأداة لجمـــ ـــتبانة كــ ــــة االســــ ـــتخدمت الدراســـ ، واســــ

   .كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

ـــلت الدراســــة  ـــد توصـ ـــة العمــــل اإلبداعيــــة  :أهمهــــاعــــدة نتــــائج إلــــى وقـ ـــة لبيئـ وجــــود أثــــر ذات داللـ

 .على اإلبداع السلوكي واإللتزام التنظيمي لدى موظفي الشركات الكورية

ـــــون  دراســـــة 1-2-1-3 ـــــن رحم ـــــوان) 2014(ب ـــــل الد :بعن ـــــة العم ـــــى بيئ ـــــة وأثرهـــــا عل اخلي
  . األداء الوظيفي

ــــة واألداء  ـــــل الداخليــــ ـــة العمــ ــــ ــــين بيئ ـــــل بــــ ــــأثير الحاصــ ـــدى التـــ ــــة مــــ ـــــى معرفــــ ـــة إلــ ــــدفت الدراســــ هـــ

ــــين  ــــ ـــوظيفي لإلداريـ ــــ ــة، الــ ــــ ـــدفت الدراســـ ــــ ـــــا هــ ـــوظيفي  كمــــ ــــ ـــتوى األداء الــ ــــ ـــــى مســ ـــرف علــــ ــــ ـــى التعــ ــــ إلــ

ــــ ـــــم  فــ ــــيمهم ألدائهـ ــــالل تقيــ ـــــل لإلداريــــــين مــــــن خــ ــــي ظـ ـــة وفــ ـــــم الداخليـــ ـــة عملهـ ــــر بيئـــ ــــل عناصــ ي ظــ

ــــا ـــاهم عنهـ ــــدم رضــ ـــاهم أو عـ ــــ، رضــ ــــة علـ ـــت الدراسـ ـــــدارهاوقـــــد أجريــ ـــة مق ـــة عنقوديــ ــة احتماليــ ـــ  ى عين
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ــة ــــة باتنــــ ـــة بجامعــ ــــين فــــــي اإلدارة الجامعيـــ ـــن اإلداريــ ــتخدمت ، مـــ ــةوقــــــد اســــ ــــ الدراســــ ــــأداة االســ تبانة كــ

  .التحليليوصفي المنهج ال على الدراسةكما اعتمدت ، لجمع بيانات الدراسة

ــــد و  ــــى قـ ــــة إلـ ــــائج عـــــدةتوصـــــلت الدراسـ ــــا نتـ ــــى  :أهمهـ ــــة علـ ــــل الداخليـ ــــة العمـ ـــأثير بيئـ ــــدى تــ أن مـ

ــــأثير  ــو تـــ ـــة هــــ ـــة باتنــــ ـــــد بجامعـــ ـــات والمعاهـ ــة للكليــــ ــــ ــــي اإلدارة الجامعي ــــين فـــ ـــوظيفي لإلداريــ األداء الـــ

 .اً أن مستوى األداء الوظيفي في ظل عناصر بيئة العمل الداخلية نسبيو  ،قوي ومرتفع جداً 

ــيات ــــة توصـــ ــــدمت الدراسـ ــــا عـــــدة وقـ ــــة  :أهمهـ ــــي اإلدارة الجامعيـ ــئولين فـ ـــى المســـ ــ فضـــــًال عـــــن عل

ــةا ــــل داخليــــ ـــة عمــ ــــوفير بيئـــ ــــدركوا االهتمــــــام بتــ ــــوظيفي أن يــ ــــتويات األداء الــ  هتمــــــامهم بتحســــــين مســ

ــــورة ـــددة ومتطــ ــــة ومتجـــ ـــة ومالئمــ ــــد و . مثاليـــ ـــوانين والقواعــ ــــنظم والقـــ ـــــيح الــ ـــرح وتوضـ ـــــى شـــ ــــل علـ العمــ

 .عن طريق كتيبات أو مناشير توزع لهم المنظمة للعمل اإلداري

ـــــــوان) 2014(دراســـــــة عيســـــــى  1-2-1-4 ـــــــاخ التنظ :بعن ـــــــأثير المن ـــــــى األداء ت ـــــــي عل يم
ـــوظيفي للعـــاملين ـــة ( ال ـــذ بشـــؤون الجنســـية والجـــوازات واإلقام ـــى إدارة المناف ـــة عل دراســـة ميداني

  .)في وزارة الداخلية بمملكة البحرين
ــــي  ـــاملين  فــ ـــوظيفي للعـــ ــــى األداء الـــ ـــــي علــ ـــــاخ التنظيمـ ــــأثير المنـ ــــة تــ ــــى دراســ ـــة إلــ ـــدفت الدراســـ هـــ

ـــرين ـــة البحــ ــة بمملكــ ــة فـــــي وزارة الداخليـــ ـــوازات واإلقامـــ ــية والجــ ـــؤون الجنســـ ــــذ بشــ ــون و ، إدارة المنافـ تكـــ

ــة مـــــن أ ـــوذج الدراســـ ــــي نمــ ــــاخ التنظيمـ ــتقل أبعـــــاد المنـ ـــر مســـ ــ ـــمنكمتغي ــــي( ،ويتضــ ـــل التنظيمـ ، الهيكــ

ـــــادة ـــوافز، القيـــ ــــ ــة، الحـ ــــ ـــــرارات، التقنيــ ــــاذ القـــ ــــي اتخــــ ـــاركة فــــ ــــ ــــا، المشـ ـــوظيفيو ، )التاالتصــــ ــــ  األداء الـ

ــــابع ــــر تـ ــــتخدم، كمتغيـ ــة تواسـ ــــتمارة الدراســـ ــات مـــــن االسـ ــــة  كـــــأداة لجمـــــع البيانـــ ـــوائية عينـ مــــــن عشــ

ــــاملين ـــوازات وا العــ ـــية والجـــ ــــؤون الجنســـ ــــذ بشــ ـــــي إدارة المنافــ ــــفـ ــ ـــي وزارة الداخلي ـــة فـــ ــةإلقامـــ ، ة بمملكــــ

  .لمنهج الوصفي التحليلياعلى الدراسة  اعتمدت كما

ــــد و  ــــى قــ ــ ــة إل ـــلت الدراســــ ـــــائجتوصـــ ـــــدة نتـ ــــا عـ ــــين  :أهمهــ ــ ــــائية ب ـــة إحصــ ـــ ــــة ذات دالل ـــود عالقــ وجـــ

ــــاملين ــــوظيفي للعــ ـــــائد واألداء الــ ــــي السـ ــــاخ التنظيمــ ـــــاد المنــ ـــية  أبعـ ــــؤون الجنســـ ـــذ بشــ ـــــي إدارة المنافـــ فـ

ــــة  ـــي وزارة الداخليــ ــــة فـــ ــــوازات واإلقامــ ـــرينوالجــ ــة البحـــ ــــى ، بمملكــــ ــــباإلضــــــافة إلــ ـــود فروقــ ذات  اتوجـــ

ــــى األداء  ــــاخ التنظيمــــي عل ـــأثير أبعــــاد المن ـــات تـ ـــة حــــول درجـ ــراد العينـ ــــي أراء أفــ ـــائية ف ـــة إحصـ داللـ

ـــوظ ـــ ـــرات ال ـــزى للمتغيـــ ــــاملين تعـــ ــةالديفي للعــ ــــ ــة يموغرافي ــــ ـــر( اآلتي ــــي، العمـــ ـــــل العلمــ ـــنوات ، والمؤهـ ســـ

  ).المسمى الوظيفي، الخبرة
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ــيات ـــة توصــــ ـــدمت الدراســـ ـــــدة وقـــ ــــا عـ ــرورة  :أهمهــ ـــالي إلدارة ضــــ ــــي الحـــ ـــل التنظيمــ ــــوير الهيكـــ تطــ

ــث  ــــذ بحيــــ ـــونالمنافــ ـــــدةً  تكـــ ــةً  وحـ ــةً  متكاملــــ ــــذ  قائمــــ ـــوظفي المنافــ ــــات مـــ ــع احتياجــ ـــــي جميــــ ـــذاتها وتلبـ بـــ

ــــة  ـــــرية والماليــ ـــــالموارد البشـ ـــة كـ ــــاإلدارات المختلفـــ ـــل بــ ـــمين الهيكـــ ـــة كتضـــ ـــــنالمختلفـــ ـــًال عـ ــــة  فضـــ تقنيــ

 .المعلومات والتدريب والجودة

تــــــأثير بيئــــــة المنظمــــــة الداخليــــــة علــــــى  :بعنــــــوان)  Janew,2014( دراســــــة  5-1-2-1
  .في دولة نيروبي ) BASED HIV AND AIDS( أداء مجتمع منظمات 

ــــة  ـــى األداء فـــــي منظمـ ــــة علــ ــة الداخليـ ـــة المنظمـــ ـــأثير بيئــ ــــار تــ ــــى اختبـ ــــة إلـ ــــدفت الدراسـ ) HIV(هـ

ــــة  ــــي ) AIDS(ومنظمـ ــــا –فـــــي نيروبـ ــون و ، كينيـ ـــة مـــــن أتكـــ ـــوذج الدراســ ــــة نمــ ـــة الداخليـ ـــة المنظمــ بيئــ

ــتقل  ــــ ــــر مســـ ــــ ـــمنكمتغيـ ــــ ــوظفين( ،وتتضــ ــــ ــــارات، المـــ ــــ ـــت، المهـ ــــ ــــيم المشــ ــــ ــة، ركةالقـ ــــ ـــــل ، األنظمـــ الهيكــــ

ــــي ـــلأ، التنظيمـــــ ــــ ـــــادةســ ــة، وب القيــــ ــــ ـــة المنظمـــ ــــ ــات و ، )ديموغرافيــ ــــ  BASED HIV AND(أداء منظمـــ

AIDS (،  ــــابع ــــر تـــ ــمن كمتغيـــ ــــ ــة(ويتضـ ــــ ـــاءة، الفعاليـ ــال، الكفــــ ــــ ــــالي، االتصـ ــو المـــ ــــ ـــتخدم ، )النمـ ـــ واسـ

ــةالبــــاحثون  ـــتبانة كــــأداة لجمــــع بيانــــات الدراســ ـــة علــــى ، االسـ المــــنهج المســــحي كمــــا اعتمــــدت الدراسـ

  .لجمع المعلومات

ـــلت الدراســـــة إلـــــى قـــــد و  ــــا نتـــــائج عـــــدةتوصــ ـــا تـــــأثيرً  :أهمهـ ـــة الداخليـــــة لهــ ـــة المنظمــ ــــى  أن بيئــ علـ
ــة وكفاءتهـــــا ـــداع المنظمـــ ــالنمو اإلقتصـــــادي، إبــ ــة بـــ ــة وثيقـــ كمـــــا أن لهـــــا تـــــأثير علـــــى ، وأن لهـــــا عالقـــ

ــةك ـــاءة مؤشـــــرات األداء داخـــــل المنظمـــ ــــا ، فــ ــــة كمـ ــــدراء منظمـ ـــــى أن مـ ـــة إل ــارة الدراســ  ،)AIDS( أشـــ
ــــاتهم  ــــي منظمـ ــة فـ ــــل التنظيميـــ ـــة والهياكـ ــة الداخليــ ـــــي تطـــــوير أألنظمـــ ــــة ف ـــة محتملـ ـــة وثيقــ لهـــــم عالقــ

  .دائهالتطوير أ

 بيئـــــة العمـــــل علـــــى أداء المـــــوظفين تـــــأثير :بعنـــــوان )(Bushiri,2014دراســـــة  1-2-1-6
 . )دراسة حالة معهد اإلدارة المالية في إقليم دار السالم(

ــــد اإلدارة  ــــي معهــ ــوظفين فــ ــــة العمــــــل علــــــى أداء المــــ ـــر بيئــ ـــد أثـــ ــــة إلــــــى تحديـــ ــــذه الدراســ ــــدفت هــ هــ
ــــا ـــــي تنزانيـ ـــــيم دار الســـــالم ف ـــــي إقل ـــة ف ــ ــت، المالي ــت  وطبقـــ ــوائية بلغـــ ــــة عشـــ ــــى عينـ هـــــذه الدراســـــة علـ

ــــ) 50( ــــ ــ ــــنهم  اً موظف ـــ ــــاً ) 25(مـــ ــــ ــــا موظفــ ــــ ـــن اإلدارة العليــ ــــ ــــاً ) 25(، مـــ ــــ ــــدنيا موظفــ ــــ ـــــن اإلدارة الــ ــــ ، مـ
ــة ــــ ـــــداف الدراسـ ــــق أهــ ـــفي لتحقيـــ ــنهج الوصــــ ــــ ــــتخدام المـ ــــتخدم، باســـ ــة تواســـ ــــ ــــأداة  الدراسـ ــتبانة كـــ ــــ االسـ

ـــــن  ــات مـ ــــع المعلومــــ ــةلجمــ ــــة الدراســــ ــــي عينــ ـــم التــ ـــــام  تضـــ ــــاء األقسـ ـــــرية ورؤســ ــــوارد البشـ ــــدراء المــ مــ
ــون  ممـــــن ــفي ، فـــــي معهـــــد اإلدارة المـــــالي بتنزانيـــــايعملـــ ـــى المـــــنهج الوصـــ ـــدت الدراســـــة علــ كمـــــا اعتمــ

  .التحليلي
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أن لبيئــة العمــل أثــر علــى األعضــاء بقــدر ارتبــاطهم  :أهمهــانتــائج عــدة توصــلت الدراســة إلــى قــد و 
الــوظيفي إذا قامــت اإلدارة بتحديــد المشــاكل التــي وأن المــوظفين يمكــن لهــم مــن تطــوير أدائهــم ، بهــا

  .تتصف بالمرونة والعمل على حلها

المتكـررة والعمــل علــى العمــل علـى حــل مشـاكل المــوظفين  :أهمهـا عــدة وقـدمت الدراســة توصـيات
ــتجابة لمتطلبــــاتهمالتحفيــــزهم وا يجــــب علــــى اإلدارة إيجــــاد طــــرق ووســــائل إليصــــال أهــــدافها كمــــا ، ســ

  .إلى الموظفين لتحقيق رؤية ورسالة المنظمة على أكمل وجهواستراتيجياتها 

يره علــى األداء الــوظيفي المنــاخ التنظيمــي وتــأث :بعنــوان) 2010(دراســة صــليحة  1-2-1-7
  .)بومرداس" محمد بوقرة"دراسة حالة جامعة ( للعاملين

الـــوظيفي هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مـــدى تـــأثير عناصـــر المنـــاخ التنظيمـــي علـــى األداء 
المنــاخ التنظيمــي نمــوذج الدراســة مــن أتكــون و  ،الجزائريــة "بــومرداس" محمــد بــوقرة"ين بجامعــة للعــامل

العمـــل ، التكنولوجيـــا، نمـــط االتصـــال، ونمـــط القيـــادة، الهيكـــل التنظيمـــي( ويتضـــمن كمتغيـــر مســـتقل 
ــاعي ــــام، الجمـــ ــــاركة العـ ـــنع القـــــراراتمشـ ــــي صــ ـــوافز، لين فـ ـــوظيفي واألداء، )والحــ ــ ــــابع ال ــر تـ ـــ ، كمتغي

المقابلة الشخصية مـع  باإلضافة إلى، االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات الدراسةاستخدمت و 
  ، المنهج الوصفي التحليلي كما اعتمدت الدراسة على، الموظفين والمسئولين واألساتذة بعض

المناخ التنظيمـي  عناصر بين وجود تأثير مرتفع جداً  :أهمها نتائج عدةتوصلت الدراسة إلى قد و 
واألداء الوظيفي للعاملين وأن المناخ التنظيمي السائد في الجامعة حسب وجهة نظر أفراد العينة هو 

  .مناخ حيادي ومناخ غير مالئم للعمل بدرجة كبيرة

مــنح الثقــة وٕاعطــاء الفرصــة للمــوظفين إلظهــار إبــداعاتهم  :أهمهــا عــدة وقــدمت الدراســة توصــيات
والعمـل علـى الـتخلص مـن أنمـاط ، ت لهـم ومشـاورتهم فـي شـئون اإلدارةالصالحيا من خالل تفويض

  .هداف الجامعة وطبيعتها الوظيفيةالمركزية التي ال تتناسب مع أ

  :الدراسات التي تناولت بيئة العمل الداخلية 2-2-1
ضـغوط العمـل فــي ثـر أبعـاد المنـاخ التنظيمـي علـى أ :بعنـوان) 2015(علـي دراسـة  1-2-2-1

ــة كليــة الدراســات الهندســية( المؤسســات الجامعيــة كليــة  -كليــة الدراســات التجاريــة -دراســة حال
  .)الفنون والحاسوب بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

ــــي  ــــاخ التنظيمــ ــــة بــــــين متغيــــــرات أبعــــــاد المنــ ــــار العالقــ ــة إلــــــى اختبــ ــــي هــــــدفت الدراســــ ــة فــ المتمثلــــ

ــــي( ــــل التنظيمـــ ـــــل، الهيكـــ ــة العمــ ـــط ، طبيعـــــ ـــــادةنمــــ ــــاالت، القيــ ـــط االتصـــ ـــــاذ ، نمــــ ــــي اتخــ ـــــاركة فـــ المشــ

ـــــراراتال ــــا، قــ ـــز ، التكنولوجيـــ ــات ، )والتحفيــــ ـــرى بالكليـــــ ـــة أخــــ ـــن جهــــ ــــل مــــ ـــغوط العمـــ ــة وضــــ مـــــــن جهـــــ
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ــــا ــــابق ذكرهــ ــة، الســ ــــات الدراســــ ــ ــع بيان ـــــأداة لجمــــ ــــتبانة كـ ـــة االســ ــــتخدمت الدراســـ ـــدت ، واســ ــــا اعتمـــ كمــ

  .الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

ــــى  ـــة إلـ ــــد توصـــــلت الدراســ ــــوقـ ــــا ائج عـــــدةنتـ ــــ :أهمهـ ــــود توجهـ ــــ اً وجـ ــــاخ  اً إيجابيـ ـــبعض أبعـــــاد المنـ لــ

ــــي ـــة العمـــــل( التنظيمـ ــــود، )الهيكـــــل التنظيمـــــي وطبيعــ ــــ ووجـ ــــلبي اً توجهـ ــــي اً سـ ــــاخ التنظيمـ ــــاد المنـ  ألبعـ

  ).التحفيز، المشاركة في اتخاذ القرارات، التكنولوجيا، نمط االتصال، نمط القيادة(

ــيات ــــة توصــــ ــــدمت الدراســ ــ ـــــدة وق ــــا عـ ــــيح  :أهمهــ ــــاتذة توضــ ــة لألســ ــــة المنتهجــــ ــــات اإلداريــ السياســ

ــــدد وإ  ــــاالجــ ــــادقة عليهــ ـــي المصــ ـــــاتذة فـــ ــــراك األسـ ــــى ، شــ ــ ــافة إل ـــنع باإلضــــ ــــي صـــ ــ ـــاملين ف ــراك العـــ إشــــ

ـــــداع  ـــــى اإلبــ ــــجيعهم علــ ـــرارات وتشـــ ــــارالقــــ ــــوفر و ، واالبتكـــ ــــث تـــ ـــــل بحيـــ ـــة للعمــ ـــة الماديــــ ـــــين البيئــــ تحســ

  .الراحة النفسية والبدنية

 بيئــــــة العمــــــل فــــــي اإلبــــــداع اإلداري رأثــــــ :بعنــــــوان) 2014(دراســــــة إســــــماعيل  1-2-2-2
  .)دراسة حالة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا(

ــــودان  ـــة الســ ــــي جامعـــ ـــة العمــــــل واإلبــــــداع اإلداري فــ ـــتوى أهميـــ ــــد مســـ ـــــى تحديــ ــــة إلـ ــــدفت الدراســ هــ

ــــا ــــوم والتكنولوجيــــ ـــــل ، للعلــــ ـــة العمـــ ــــل بيئـــــ ــــر عوامــــ ـــد أثــــ ــــي وتحديـــــ ـــة فــــ ــــي(المتمثلـــــ ـــــل التنظيمــــ ، الهيكـــ

ـــــدريب ــــ ـــوافز والمكا، التـ ــــ ـــآتالحـــ ــــ ــــا، فـــ ــــ ـــــل، والتكنولوجيــ ــــ ــــروف العمـ ــــ ـــــداع اإلداري ،)وظــ ــــ ــــى اإلبـ ــــ ، علــ

ــــى ـــة علـ ـــدت الدراســ ــــي واعتمــ ــــفي التحليلـ ــــنهج الوصـ ــــا، المـ ــتخدمت  كمـ ــةاســـ ــــأداة  الدراســـ ــــتبانة كـ االسـ

ــــوظفين  ـــن المـــ ــــون مـــ ـــة المكـــ ـــــع الدراســــ ـــن مجتمــ ـــات مــــ ـــع البيانــــ ــــودانلجمـــ ــــة الســـ ـــــي جامعـــ ــــاح "فــ الجنـــ

  ."الغربي

ــــى  ــــة إلـــ ـــــلت الدراســـ ـــد توصــ ـــــدةوقــــ ــائج عــ ــــا نتـــــ ـــر  :أهمهـــ ــــود أثــــ ـــــل  اً وجـــ ــــائية للهيكــ ـــة إحصـــ ذو داللــــ

ــــي ـــآت، والتــــــدريب، التنظيمــ ـــوافز والمكافـــ ـــروف العمــــــل علــــــى اإلبــــــداع اإلداري، والحـــ ــــد ، وظـــ وال يوجــ

ـــائية  ـــة إحصـــ ـــر ذو داللـــ ـــ ـــــداع اإلداريأث ـــــى اإلبـ ـــــا علـ ــــا ، للتكنولوجيـ ـــــائج أن بيَّ كمــ ــــت النتـ ــــة نــ الجامعــ

  .التكنولوجياكوادر بشرية مؤهلة وذات مهارة عالية في استخدام تمتلك 

ــيات ــــ ـــة توصـ ــــدمت الدراســــ ـــ ـــــدة وق ــــا عــ ـــرورة :أهمهـــ ـــاملين  ضــــ ـــب العــــ ــــ ــــادة روات ــــو زيـــ ــعي نحـــ ــــ السـ

ـــرب العــــاملين منهــــا ووقــــف نزيــــف فقــــد ـــًا لتسـ ـــوافزهم منعـ ـــوظيفيوحـ ، ان الخبــــرات وتحقيــــق الرضــــا الـ

ــرورة  ـــاءة وضـــ ــم بكفــ ــــة عملهـــ ــــن ممارسـ ــــاملين مـ ــة التـــــي تمكـــــن العـ ــات الالزمـــ ـــة االحتياجـــ ــــوفير كافــ تـ
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ــة ــــ ـــــالهموااله، وفعاليـ ـــــرتبط بأعمــ ــــوجي المــ ـــ ـــور التكنول ــة التطــــ ــــ ـــام بمواكبـ ـــ ـــوفير ، تمـ ــــ ـــــى ت ــــل علــ والعمـــ

  .االحتياجات الالزمة من التكنولوجيا

ـــــوان) 2014(محمـــــد  ،الشـــــيخ دراســـــة 1-2-2-3 ـــــى  :بعن ـــــة عل ـــــل الداخلي ـــــة العم ـــــر بيئ أث
  .دوران العمل االختياري في الجامعات السودانية

ــــى  ـــة إلــ ــــدفت الدراســـ ــــى هــ ـــة علــ ـــ ـــــل الداخلي ـــة العمـ ـــ ــــر بيئ ــ ــــان أث ــ ـــاريبي ـــ ــــل االختي ــــي  دوران العمــ فــ

ـــات الســـــودانية ـــة إلـــــى قيـــــاس الرضـــــ ،الجامعــ ـــره فـــــي دوران العمـــــل  اكمـــــا هـــــدفت الدراســ الـــــوظيفي وأثــ

ـــاري ــــ ــــودانية االختي ـــــات الســـ ــــي الجامعــ ــون و ، فـــ ــــ ـــــن أتكـ ــة مــ ــــ ـــوذج الدراسـ ــــة نمــــ ـــل الداخليـــ ـــة العمــــ ــــ بيئ

ــتقل  ــــر مســــ ــمل كمتغيــ ــة(وتشــــ ــــل الداخليــــ ـــروف العمــ ــــة ظـــ ــة، طبيعــ ــــادة اإلداريــــ ــــل القيــ ـــــل ، عوامــ الهيكـ

ــــي ــتخدمة، التنظيمـ ـــــا المســـ ـــوظيفي و ، )التكنولوجي ــــاء الــ ـــدل الرضـ ـــر معــ ــ ـــملكمتغي الرضـــــا عـــــن :(ويشــ

ــب ـــوافز، الراتـــ ــع الــــــزمالء، الرضــــــا عـــــن الحـــ ـــة مـــ ــــن العالقـــ ــــا عـ ــــو تــــــرك العمــــــل، الرضــ ــة نحـ  ، )والنيــــ

ـــاريو  ـــــل االختيـــــ ــــابع دوران العمـــ ــر تــــ ــــ ــــد ، كمتغيــ ـــونوقــــ ــــة  تكـــــ ـــــع الدراســــ ـــــنمجتمـــ ـــاء  مـــ ــــة أعضـــــ هيئــــ

ـــدريس ــــ ــــودانية التـ ـــات الســـــ ــــ ـــــض الجامعــ ـــــي بعــــ ــــتخدمو ، فــــ ــة تاســـــ ــــ ــــع  الدراســـ ـــــأداة لجمـــــ ــتبانة كــــ ــــ االســـ

  .المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة كما اعتمدت الدراسة على، البيانات

ــــد و  ــــة قـــ ـــــلت الدراســـ ـــــدةتوصــ ــائج عــ ـــى نتـــــ ــــا إلــــ ــــا  :أهمهـــ ــــين التكنولوجيـــ ـــة بـــ ــــة إيجابيــــ ــــود عالقـــ وجـــ

ـــــل  ــــتخدمة ودوران العمــ ـــاريالمســـ ــــا ، االختيــــ ـــــرت كمـــ ـــاك الأظهــ ــائج أن هنــــ ــــين نتـــــ ــــة بـــ ــــة إيجابيـــ عالقـــ

ــــ ـــــل التنظيمــــ ـــاريالهيكــ ــــل االختيـــــ ـــق ودوران العمــــ ــــ ــــا ، ي المطب ــــائج كمـــ ـــرت النتـــ ــــة أظهـــــ ــود عالقــــ ــــ وجــ

ـــي ــــة بـــ ــــاايجابيــ ــــتخدمة والرضــ ــــا المســ ـــاء ن التكنولوجيــ ـــزمالء والرؤســـ ــع الـــ ــــة مــــ ــــن العالقــ ــوظيفي عــ ، الــــ

ـــــن ـــًال عــ ـــــق والر  فضــــ ــــي المطبــ ـــل التنظيمـــ ــــين الهيكــــ ــة بـــ ـــة إيجابيـــــ ـــود عالقــــ ـــــن وجــــ ــوظيفي عــ ــــا الـــــ ضـــ

  .المرتبات والحوافز

ــيات ـــة توصـــ ـــدمت الدراســ ــ ــــا عـــــدة وق ــــة  :أهمهـ ـــاء هيئـ ــــاس اتجاهـــــات أعضــ ـــام بقيـ ــــرورة االهتمــ ضـ

  .وظيفيالتدريس بالجامعات السودانية نحو بيئة العمل والرضا ال

أثـــــر عوامـــــل البيئـــــة الداخليـــــة علـــــى الـــــوالء  :بعنـــــوان) 2014(دراســـــة منصـــــور 1-2-2-4
  .)دراسة حالة جامعة األقصى بغزة( من وجهة نظر الموظفين اإلداريين التنظيمي

ــة تهــــدف ــة الداخليــــة للمنظمــــة  الدراســ ــر بعــــض مــــن عوامــــل البيئــ ـــة أثــ كــــل الهي(ومنهــــا إلــــى معرفـ

ــــي ــة، التنظيمــ ـــة التنظيميــــ ـــــزة ،)الثقافـــ ـــى بغـ ـــة األقصـــ ــــي جامعـــ ــــاملين فــ ـــــي للعــ ــــوالء التنظيمـ ـــــى الــ ، علـ
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ــــتخدمو  ــة تاسـ ــــع  الدراســـ ـــأداة لجمـ ــــتبانة كــ ــةاالسـ ــــات الدراســـ ــــى ، بيانـ ــة علـ ــــنهج واعتمـــــدت الدراســـ المـ

  .الوصفي التحليلي

ـــل ـــد توصــ ــة توقــ ــــى  الدراســـ ــــائج عـــــدةإلـ ــــا نتـ ــة :أهمهـ ـــ ــــل البيئ ـــن عوامـ ـــط مــ ـــتوى متوســ ــــود مســ  وجـ

ــة األقصــــى بغــــزة ــتوى الــــوالء التنظيمــــي كــــان عاليــــاً ، الداخليــــة فــــي جامعــ ــا أن مســ ــة كمــ ، فــــي الجامعــ

ــــة و  ــائج الدراسـ ـــ ـــرت نت ــــة أظهــ ــــل التنظيمـــــي والثقافـ ــــين الهيكـ ــــة بـ ـــة العالقـ ـــح لطبيعــ ـــأثير واضــ ــ ــود ت وجـــ

ــوظفين ــــى الــــوالء التنظيمــــي للمــ ـــة عل ـــة األقصــــى بغــــزة التنظيميـ ــــين فــــي جامعـ أظهــــرت كمــــا ، اإلداري

ــــة  ــــائج الدراســ ــ ـــه النت ـــ ــــتو  أن ــــ دجــ ـــراد اتفروقــ ـــ ــين أف ــــ ــــة  ب ـــل البيئــ ـــأثير عوامـــ ـــ ـــي ت ـــ ــة ف ــــ ـــة المبحوث ـــ العين

ـــية  ــم التنظيمـــــي وفقـــــا لعـــــدد مـــــن المتغيـــــرات الشخصــ المؤهـــــل ، رالعمـــــ، النـــــوع(الداخليـــــة علـــــى والئهـــ

 .)سنوات الخبرة، العلمي

ــيات ـــة توصــــ ـــدمت الدراســـ ـــــدة وقـــ ــــا عـ ــرورة  :أهمهــ ــــة ضــــ ـــــر بيئــ ــع عناصـ ــين جميــــ ـــــام بتحســــ االهتمـ

ـــــرك  ـــ ــــزة لتت ـــــى بغــــ ـــة األقصـــ ــــ ــــي جامعـ ـــة فــــ ـــ ــ ـــــل الداخلي ـــر العمـــ ــــ ــــاً  اً أثـ ــــي  ايجابيــــ ــــوالء التنظيمــــ ــــى الــــ علــــ

ــوظفين ــــ ــرورة ، للمــ ــــ ــــة وضــ ـــــل وٕاتاحــــ ــوير المتواصـــ ــــ ـــــدريب والتطــ ـــالل التـــ ــــــن خـــــ ـــوظفين مــ ــــين المـــــ تمكــــ

  .الفرص لإلبداع

دور بيئـــــة العمـــــل الداخليـــــة فـــــي تحقيـــــق  :بعنـــــوان) 2013(لشـــــمري ادراســـــة  1-2-2-5
  .االلتزام التنظيمي لدى منسوبي قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية

ـــة العمـــــل الداخليـــــة فـــــي تحقيـــــق االلتـــــزام التنظيمـــــي  ـــرف علـــــى دور بيئــ ــة إلـــــى التعــ هـــــدفت الدراســـ

ــمالية ــة الحــــــدود الشــــ ــرس الحــــــدود بمنطقــــ ــــادة حــــ ـــوبي قيــ ــــدى منســـ ــــة ، لــ ـــوذج الدراســ ـــون أنمـــ ـــــن وتكـــ مـ

ـــمن ـــاور تتضـــــ ـــة محـــــ ــــي(، أربعـــــ ـــزام التنظيمــــ ــتويات االلتـــــ ــــ ــة، مســ ــــ ــــل الداخليــ ـــة العمــــ ـــ ـــائص بيئــ ، خصـــــ

ــة ــــ ــــل الداخليــ ـــة العمـــ ــــين بيئـــــ ــات تحســـ ــــ ــــة ، معوقـ ــة الالزمــــ ــــ ـــــل الداخليـ ـــة العمـــ ــــ ــــين بيئ ــــات تحســــ متطلبـــ

ــــي ـــزام التنظيمـ ــ ـــــق االلت ــــتخدمو  ،)لتحقي ــة تاسـ ــــ الدراســـ ــةاالسـ ــــات الدراســـ ــع بيانـ ــــا  تبانة كـــــأداة لجمـــ كمـ

  .التحليليالمنهج الوصفي اعتمدت الدراسة على 

ــــى  ـــة إلـ ــــد توصـــــلت الدراســ ــــائج عـــــدةوقـ ــــا نتـ ـــاع  الســـــلوكاتأن أهـــــم  :أهمهـ ـــر عـــــن ارتفــ التـــــي تعبــ

ــــي ـــزام التنظيمـــــي هـ ــ ــــتويات االلت ــــا: مسـ ــــل يوميـ ــــد ، إنجـــــاز مهـــــام العمـ ــــور فـــــي موعـ ــــزام بالحضـ وااللتـ

ـــر ، الــــدوام الرســــمي ـــات التــــ، ام الرؤســــاء وااللتــــزام بتعليمــــاتهمواحتـ ـــهم فــــي كمــــا أن أهــــم المتطلبـ ي تسـ
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ــــي ـــي هـــ ـــزام التنظيمــــ ــــ ــق االلت ــــ ــــة لتحقيـ ــــة الالزمـــ ـــ ـــل الداخلي ـــة العمــــ ــين بيئــــ ــــ ـــزات : تحسـ ــــ ــــوفير التجهي ـــ ت

 ).تكييف، تهوية، إضاءة(المادية 

ــيات ــــة توصــــ ــــا عــــــدة وقــــــدمت الدراســ ــرورة  :أهمهــ ـــزام ضــــ ـــتويات االلتـــ ـــز مســـ ــــي تعزيـــ ــــتمرار فــ االســ

  .التنظيمي وبيئة العمل الداخلية اإليجابية

ــــــديادراســــــة  1-2-2-6 ــــــوان) 2013( لعبي ــــــ :بعن ــــــز الرضــــــاء دور بيئ ة العمــــــل فــــــي تعزي
  .)دراسة تطبيقية في معمل بغداد للغازات( الوظيفي

ــــى التَّ  ـــدفت الدراســــة إل ــة الرضــــاهـ ــــى درجــ ـــدى العــــاملين فــــي مصــــنع بغــــداد  عــــرف عل ـــوظيفي لـ الـ

ــــا ــــاء ســــــلباً  للغــــــازات ومــ ــــذا الرضــ ــــؤثر علــــــى هــ ــــي تــ ــــاً  هــــــي العوامــــــل التــ ــون ، أو إيجابــ ــــوذج أوتكــــ نمــ

ــة مـــــن  ـــة العمـــــلالدراســـ ـــتقل بيئــ ــــر مســ ــمل  كمتغيـ ـــور ( وتشـــ ــــرافأمحــ ــــادة واإلشـ ــــلوب القيـ ـــور ، سـ محــ

ــة ــــ ـــة الوظيفـ ـــ ــة، طبيعـ ــــ ــــة المنظمـ ـــور ثقافـــ ــة، محــــ ــــ ـــــل الماديـ ـــروف العمــ ـــور ظــــ ـــاء ، محــــ ـــور الرضــــ محــــ

ـــوظيفي  ــــ ــــاو ، )ال ـــوظيفي الرضـــ ــــابع الـــــ ــر تــــ ــــ ــتخدمت و ، كمتغيـ ــــ ــــع اسـ ـــأداة لجمــــ ــتبانة كــــ ــــ ـــة االســ الدراســــ

  .في الدراسة التحليليالمنهج الوصفي  اعتمدت الدراسة علىكما ،بيانات الدراسة

ـــور  :أهمهـــــا نتـــــائج عـــــدةإلـــــى الدراســـــة  وتوصـــــلت ف المرتبـــــة ســـــلوب القيـــــادة واإلشـــــراأاحتـــــل محــ

ــــا ــــات الرضــ ـــــي درجــ ــــى فـ ــ ــــة و  األول ــ ــــور ثقاف ـــــاء محــ ـــــم جـ ــــة ثـ ــ ـــوى الوظيف ـــ ـــة ومحت ــــور طبيعـــ ـــــاله محــ تـ

 .محور ظروف العمل المادية المنظمة بالمرتبة الثالثة وأخيراً 

ــيات ـــة توصــ ـــالل وضــــع  :أهمهــــا عــــدة وقــــدمت الدراسـ ـــن خـ ـــة العمــــل مـ ــين بيئـ ــــى تحســ العمــــل عل

ــــهل ع ـــــدات تســ ـــــرامج ومعـ ــــائل وبـ ـــــن أدوات ووســ ــة مـ ـــــم نظــــــم كاملــــ ــوفر لهـ ــــم وتــــ ـــاملين عملهــ ــــى العـــ لــ

  .اإلمكانيات للعمل بطرق مريحة هكاف

العاملين بيئة العمل الداخلية وعالقتها بمعنويات  :بعنوان) 2012(دراسة القحطاني  1-2-2-7
  .بمعهد الجوازات بالرياض

هدفت الدراسة إلى التعرف علـى عالقـة بيئـة العمـل الداخليـة بمعنويـات العـاملين بمعهـد الجـوازات 

ومعنويـــات العـــاملين ، بيئـــة العمـــل الداخليـــة كمتغيـــر مســـتقلوتكـــون أنمـــوذج الدراســـة مـــن ، بالريـــاض

 مــن عــامالً ) 147(وقــد أجريــت الدراســة بأخــذ عينــة مقــداره ، بمعهــد الجــوازات بالريــاض كمتغيــر تــابع

ــة العربيــــة مجتمــــع الدراســــة المكــــوَّ  ــوازات بمدينــــة الريــــاض بالمملكــ ن مــــن جميــــع العــــاملين بمعهــــد الجــ
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، تبانة كـأداة لجمـع بيانـات الدراسـةاالسـت الدراسـة اسـتخدمو ، مالً عـا) 217(السعودية والبـالغ عـددهم 

  .التحليليالمنهج الوصفي كما اعتمدت الدراسة على 

باط ضـناقـات إنسـانية جيـدة بـين الـزمالء و وجـود عال :أهمهـا نتـائج عـدةتوصـلت الدراسـة إلـى قد و 

كمــا ، العمــل الجمــاعيي عالقــتهم مــن خــالل وشــعورهم بالثقــة فــ، ورغبــتهم فــي العمــل، داخــل المعهــد

ذات داللــة إحصــائية فــي اتجاهــات أفــراد مجتمــع الدراســة  اتعــدم وجــود فروقــأظهــرت نتــائج الدراســة 

الرتبــة أو (بــاختالف متغيــر  ،)أهــم خصــائص بيئــة العمــل الداخليــة بمعهــد الجــوازات بالريــاض(حــول 

 .)وعدد الدورات التدريبية، الخبرةوعدد سنوات ، الدرجة

إجــراء دراســات مســتقبلية وافيــة حــول تهيئــة بيئــة ضــرورة  :أهمهــا عــدة وصــياتوقــدمت الدراســة ت

  .العمل المناسبة لتحسين معنويات العاملين بمعهد الجوازات بالرياض

  :الدراسات التي تناولت األداء اإلداري 1-2-3

دورا لســــــلوك التنظيمــــــي فــــــي أداء منظمــــــات  :بعنــــــوان) 2015(دراســــــة بلــــــل  1-2-3-1
  .بيئة المنظمة الداخلية كمتغير معدل: األعمال

ــة دور  ــــى معرفـــــ ــــة إلـــ ـــدفت الدراســـ ــــد اهـــ ـــــال وتحديـــ ـــــات األعمــ ــــي أداء منظمــ ـــي فـــ ــــلوك التنظيمـــ لســـ

ـــات ـــذه المنظمــ ـــي فـــــي أداء هــ ــــلوك التنظيمــ ـــة مـــــن  ،دور السـ ـــوذج الدراســ ــــون أنمــ ــــلوك وتكـ ــاد السـ أبعـــ

ــــي  ــتقل التنظيمــ ــر مســــ ــــ ـــمنويكمتغي ـــات(  ،تضـــ ــة، االتجاهـــ ــــ ـــز، والدافعي ـــــل، والتحفيـــ ــغوط العمـ ، وضــــ

ــة ــــ ـــــادة اإلداري ــــي، والقيـ ـــــراع التنظيمــ ــــة ، والصـ ـــة التنظيميــ ـــــارفو ، )والثقافـــ ــــابع  أداء المصـ ــــر تـــ كمتغيــ

ــمن  ــــ ـــاءة( ويتضــــ ــــ ــة ،الكفــــ ــــ ــــودة األداء ،والفعاليـــــ ــــ ــــي  ،وجـــ ــــ ــزام التنظيمـــ ــــ ــــ ــــة و ، )وااللت ــــ ـــة الداخليـــ ــــ البيئــــ

ــــة  ــــ ــمن للمنظمـ ــــ ـــــدل وتتضـــ ــــر معــــ ــــ ـــــل ( كمتغيـ ــــيالهيكــــ ــــ ــــا، التنظيمـ ــــ ــة، والتكنولوجيـ ــــ ـــ ــة المادي ــــ ـــ ، والبيئ

ـــــراءات ــــد ، )واإلجــ ـــ ـــاع وق ــــة للقطــــ ـــ ـــة ممثل ـــة  كعينــــ ــــ ـــــارف تجاري ـــة مصــ ــــــى ثالثــــ ـــــة علـ ــت الدراســ ــــ أجريـ

ــوداني ــــتخدم، المصــــــرفي الســــ ــة تواســ ــــة  الدراســــ ــــة مــــــن عينــ ــــات الدراســ ــــع بيانــ ـــتبانة كــــــأداة لجمــ االســـ

ـــوائية  ــةعشــ ــــوظفي مـــــن  مكونـــ ـــار مـ ــطى والـــــدنيا بالمصــ ــا والوســـ ـــة المختـــــارةاإلدارات العليـــ ، ف التجاريــ

  .كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

ــــد و  ــــى قـ ـــة إلـ ــــلت الدراســ ــــدة توصـ ــائج عـ ــــانتـــ ـــر  :أهمهـ ــــود أثــ ــــاً  اً وجـ ــــى  إيجابيـ ـــة علـ ــــة التنظيميــ للثقافـ

ـــــارف ــــ ــاءة أداء المصـ ــــ ـــتوى كفــــ ـــ ــــة  وأن، مســــ ــــ ـــأثر بالثقافــ ــــ ــة تتـــ ــــ ـــــارف المبحوثــــ ــــ ـــة األداء بالمصـ ــــ فعاليـــ

 .يةالتنظيمية وبيئة المنظمة الداخل
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ــيات ــــة توصـــ ـــدمت الدراسـ ــــا عـــــدة وقــ ــــد  :أهمهـ ـــــي تعتمـ ـــة الت ــ ــــل التنظيمي ــــميم الهياكـ ـــام بتصـ االهتمــ

ــف  ــــ ــالحيات لمختل ــام والصــــ ـــــدد المهــــ ـــة تحـ ـــ ـــوائح تنظيمي ـــ ـــــل ل ــــة وعمـ ــ ــــة والعملي ــ ـــس العلمي ـــــى األســـ علـ

ــــيمات ـــــرفي ، التقســـ ــــاع المصــ ــــي القطـــ ـــة فـــ ـــة اإليجابيــــ ـــــل الداخليــــ ـــة العمــ ــــز بيئــــ ــــي تعزيـــ ــــتمرار فـــ واالســـ

  .السوداني

ــــــوان)  Sylvia&others2015( دراســــــة  1-2-3-2 ــــــى  :بعن ــــــاء التنظيمــــــي عل ــــــر البن أث
  . األداء التنظيمي

ــــى ــــ ــــة إل ــــدفت الدراســــ ـــر  هــــ ــــ ــــد أثـ ــــااتحديــــ ــــي ءلبنــــ ــــى األداء التنظيمــــ ـــي علــــ ــــ ـــــض  التنظيمـ ـــي بعـــ ــــ فـ

ــة ــــ ـــات النيجيريـــ ــــ ـــــن ، المنظمــ ــــة مــــ ــــ ـــوذج الدراسـ ــــ ــون أنمــ ــــ ــــي وتكـــ ــــ ــــاء التنظيمـ ــــ ــتقل البنـ ــــ ــــر مســـ ــــ كمتغيـ

ـــمن ــــ ــــل ا( ،ويتضـ ــــيالهيكــــ ـــــص، لتنظيمــــ ـــــل، التخصـــ ــراءات العمـــ ــــ ــــي و ، )إجــ ـــر األداء التنظيمــــ ــــ كمتغيـ

ـــمن ــــ ــابع ويتضـ ــــ ــــاج(، تــ ـــاءة، اإلنتــــ ــــتخدم، )الكفـــــ ــة تواســــ ــــ ــــأداة الدراســ ـــتبانة كــــ ــــع  االســـــ ـــاتلجمــــ ــــ  بيانـ

  .كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الدراسة

ــــى  ــــة إلــــ ـــ ـــــلت الدراسـ ــــد توصـــ ــــدة وقــــ ــــائج عــــ ــــ ــــانت ــــى األداء  :أهمهــــ ــــ ــــر عل ــــي أثــــ ـــا التنظيمــــ ــــ أن للبنـ

ــــي ــــى و  التنظيمـــ ـــــلوكاتعلـــ ــة ســ ــــ ــــي المنظمـ ـــوظفين فـــ ـــر و ، المــــ ـــكل كبيــــ ــــد بشــــ ــــة يعتمـــ أن أداء المنظمـــ

 .على الهيكل التنظيمي

ــيات ــــة توصــــ ــــدمت الدراســ ـــــدة وقــ ــــا عـ ــــتالك  :أهمهــ ـــى امـــ ــــعى إلـــ ـــات أن تســ ـــــى المنظمـــ ــــب علـ يجـــ

ـــددةجيــــدً  التنظيمــــي المعــــرف والمحــــدد تحديــــداً  ءلبنــــاا يجــــب علــــى كمــــا ، ا لكــــي تحقــــق أهــــدافها المحـ

ـــن خـــــالل التركيـــــز علـــــى كفـــــاءة ااإلدارة أن تحلـــــل  ــة مــ ـــاءة المنظمـــ ـــة التـــــي يـــــتم كفــ لهياكـــــل التنظيميــ

  .أن تسعى إلى امتالك هياكل ميكانيكية لكي تحقق األهداف التي وضعتهاو ، وضعها

ــــــوان) 2013(دراســــــة الشــــــريف  1-2-3-3 دور إدارة التطــــــوير اإلداري فــــــي تحســــــين  :بعن
ـــوظيفي  ـــى الموظفـــات (األداء ال ـــد العزيـــز دراســـة تطبيقيـــة عل ـــات فـــي جامعـــة الملـــك عب اإلداري

  .)بجدة
ـــوظيفي  ــــ ــــين األداء الـــ ــــ ــــي تحســ ــــ ــــوير اإلداري فــ ــــ ـــة دور إدارة التطــ ــــ ــــــى دراســـ ــــة إلــــ ــــ ـــــدفت الدراســ ــــ هـ

ــات  ــــ ـــات اإلداري ـــزللموظفـــ ـــ ـــد العزي ــك عبـــ ــــ ـــة المل ـــــي جامعـــ ــة، فـ ــــتخدمت الدراســــ ــــأداة  واســ ــتبانة كــ االســــ
  .الوصفي التحليلي المنهجعلى  الدراسة كما اعتمدت، الدراسةلجمع المعلومات من عينة 

ــة إلـــــى قـــــد و  تطـــــوير الهياكـــــل ب قيـــــام إدارة التطـــــوير اإلداري :أهمهـــــا نتـــــائج عـــــدةتوصـــــلت الدراســـ
ــــة العمــــــل ــــوء حجــــــم وطبيعــ ــــة علــــــى ضــ ــــاملينتحدو ، التنظيميــ ــة للعــ ـــات الوظيفيــــ ــــد االحتياجـــ ــــا ، يــ كمــ
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ــــزة  ـــدات واألجهــ ـــة كالمعـــ ــة للجامعـــ ـــــالموارد المتاحــــ ــــة بـ ــ ــة وعناي ـــود متابعــــ ــــدم وجـــ ـــــائج عــ ـــرت النتـ أظهـــ
 .واألدوات المكتبية المستعملة بالجامعة

ــيات ـــة توصـــ ــرورة  :أهمهـــــا عـــــدة وقـــــدمت الدراســ ــة بأهميـــــة ضـــ ــا فـــــي كـــــل جهـــ ـــة اإلدارة العليـــ توعيــ
ـــاملين عنـــــد الرغبـــــة  ـــاركة العــ ـــدهم  بالقيـــــاممشــ ـــتهم وتأييــ ـــب ثقــ ــــا يســـــاعد فـــــي كســ ـــر ممـ ــــداث تغييــ بإحـ

ــــا ـــرورة ،لهــ ــــي  وضـــ ـــــا فــ ـــع اإلدارات العليـ ــــوير اإلداري مـــ ـــاون إدارة التطــ ــــراءات تعـــ ــــة إجــ ــــادة دراســ إعــ
ـــهيل العمـــــل اإلداري ـــة وذالـــــك لتســ ــب علـــــى التعقيـــــدات المتبعــ ــــة كمـــــا ، العمـــــل والتغلـــ ـــت الدراسـ أوصــ

ــــا ــة الرؤســ ــــرورة توعيــــ ــــة  ءبضــ ــةبأهميــ ــــي  مالئمــــ ـــــاعد فــ ــا يسـ ــــاملين ممــــ ــــل للعــ ـــروف العمــ ـــان وظـــ مكـــ
  .تحسين أدائهم

أثــــــر التغييــــــر التنظيمــــــي علــــــى أداء  :بعنــــــوان) 2013( دراســــــة عبــــــد الفتــــــاح  1-2-3-4
  .)وحدة األغواط -"سونلغاز" دراسة حالة مؤسسة( الموارد البشرية

ـــوارد البشــــــرية  ــــوظيفي للمـــ ـــى األداء الــ ــر التنظيمــــــي علـــ ـــر التغييــــ ــــة أثـــ ـــى دراســ ــة إلـــ هــــــدفت الدراســــ
ــة ــــي مؤسســــ ـــونلغاز"فــ ــواط" ســـ ـــدة األغــــ ـــر، وحـــ ــــى ، الجزائـــ ـــة علــ ــــدت الدراســـ ـــــا اعتمــ ــــة كمـ ــــنهج دراســ مــ
ــــ ــــة والمــــ ـــ ــــتخدام الحالـ ـــــاعي باســــ ـــــح االجتمـــ ــق المســـ ــــ ــــــن طريــ ــــي عــ ــــ ـــفي التحليل ــــ ـــتبانةنهج الوصـ ـــ  االســ

ـــاتو  ــــع المعلومـــ ــــائق والســــــجالت لجمــ ـــتخدام الوثــ ـــوائية ، اســـ ـــة عشـــ ــــى عينـــ ــــة علــ ــــت الدراســ ـــد أجريــ وقـــ
ــة ــــ ــــ ــة مكونــ ــــ ــــ ـــطى والتنفيذيــ ــــ ـــ ـــاء والوســ ــــ ــــ ـــة العليـ ــــ ــــ ـــتويات اإلداريـ ــــ ــــ ــــي المسـ ــــ ــــاملين فــــ ــــ ــــن العــــ ــــ ـــ ــــي  مـ ــــ ـــ فـ
  .وحدة األغواط" سونلغاز"مؤسسة

ـــلت الدراســـــة إلـــــى قـــــد و  ـــائية فـــــي الهيكـــــل  :أهمهـــــا نتـــــائج عـــــدةتوصــ ـــة إحصــ ــود أثـــــر ذو داللــ وجـــ
ــتخدمة ـــــا المســـ ــوارد ، التنظيمـــــي والتكنولوجي ـــــى أداء المـــ ـــري عل ــب البشــ ــمل الجانـــ ـــذي يشـــ ــر الــ ـــ والتغيي

 .الجزائر وحدة األغواط" سونلغاز"ة في شركةالبشري

ــيات ــــة توصـــــ ــــدمت الدراســـ ـــــدة وقـــ ــــا عــ ــــ :أهمهـــ ــــى هياكـــ ــــاد علـــ ـــرورة االعتمـــ ـــر ضــــ ــــة أكثــــ ل تنظيميـــ
ـــــدة ـــة الجامـ ـــ ـــــل التنظيمي ــــن الهياكـ ـــــاد عــ ــة واالبتعـ ــــة ، مرونــــ ــ ــــل المركزي ـــــن الهياكــ ــــاد عـ ـــــذالك االبتعــ وكـ

ــــى الســــلطة وتمركزهــــا ــــل إل ــــي تمي ــــي الهيكــــل التنظيمــــي بمــــا ، والت ــــر ف ـــون التغيي ـــرورة أن يكـ ــع ضـ مــ
  .يتوافق مع متطلبات العمل وبعد دراسة البيئة الداخلية والخارجية دراسة متأنية

  :الدراسات التي تناولت اإللتزام التنظيمي 4-2-1
ــــددراســــة  1-2-4-1 ــــا زي ــــي عيســــى وأب ــــوان) 2014( بن ــــي فــــي  :بعن ــــزام التنظيم دور االلت

  .تحسين أداء العاملين في القطاع المصرفي األردني
ــــي ــــزام التنظيمـــــي فـ ـــة دور االلتـ ــــى معرفــ ـــة إلـ ـــدفت الدراســ ـــاع  هــ ــــي القطــ ــــاملين فـ ــين أداء العـ تحســـ

ــــي ـــــرفي األردنــ ــوافره، المصـ ــــ ـــدى ت ــــة مـــ ــ ــــــي الق ،ومعرف ـــائد ف ــــنمط الســـ ــ ــــيوال ـــــرفي األردنــ ــاع المصـ ، طــــ
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ــون  ــتقل االلتـــــزام التنظيمـــــي نمـــــوذج الدراســـــة مـــــن أوتكـــ ـــمنكمتغيـــــر مســـ ـــاطفي( ،ويتضــ ـــزام العــ ، االلتــ

ــــ ــتمرااللتـ ـــاري، زام المســـ ــ ــــزام المعي ـــاملين و ، )االلتـ ــــابع أداء العــ ـــر تـ ــ ـــمنكمتغي ــــم العمـــــل( ،ويتضــ ، حجـ

ـــــل ــــودة العمــ ــةالمع، جـــ ـــــات الوظيفـــــ ــــزام بمتطلبــ ـــة وااللتـــ ــــتخدمو ، )رفــــ ــة تاســـ ــــأداة  الدراســـــ ــــتبانة كـــ االســـ

  .كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،لجمع البيانات من عينة الدراسة

ــــى قـــــد و  ـــة إلـ ـــلت الدراســ ــــا نتـــــائج عـــــدةتوصــ ــــة  :أهمهـ ـــاملين فـــــي البنـــــوك األردنيـ ـــات العــ أن اتجاهــ
ـــة وبدرجــــة  ـــزام التنظيمــــي إيجابيـ ـــو االلتـ ــةنحـ ـــة وبدرجــــة باإلضــــافة إلــــى ، مرتفعــ ـــة إيجابيـ ـــود عالقـ وجـ

 .مرتفعة لدور االلتزام التنظيمي في تحسين أداء العاملين في القطاع المصرفي األردني

ــيات ـــة توصــــ ـــدمت الدراســـ ــــدة  وقـــ ــــاعــ ـــزام  :أهمهــ ــــز االلتـــ ــــرورة تعزيــ ـــاملين ضــ ــــدى العـــ ــــي لــ التنظيمــ
ــؤث ـــرارات التـــــي تــــ ــة اتخــــــاذ القــ ـــــي عمليـــ ــــاملين ف ــــراك العــ ــــالل إشـ ــــن خـ ــوك مــ ـــــي البنـــ ــــاتهم ف ــــي حيــ ر فـ

ــة ــة واالجتماعيـــــ ــــ ــــرامج ، المهني ــــي بـــ ـــق تبنـــ ــــن طريـــ ـــــداع عـــ ــــادرة واإلبـ ـــة روح المبـــ ــــى تنميـــ ـــــل علـــ والعمـ
  .تشجيعية لألفكار اإلبداعية

ــــــوان )2014( دراســــــة فــــــارس 1-2-4-2 ــــــين الث :بعن ــــــة ب ــــــزام العالق ــــــة وااللت قــــــة التنظيمي
 .)غزة-دراسة ميدانية على جامعة األزهر(التنظيمي 

ــــى التَّ  ــــة إلــ ـــدفت الدراســ ــــة هـــ ـــة بأبعادهــــــا الثالثــ ـــة التنظيميـــ ـــة بــــــين الثقـــ ـــرف علــــــى العالقـــ ــــة (عـــ الثقــ
ـــــرفين ـــــل، بالمشــ ـــزمالء العمــ ـــة بــــ ــة، الثقــــ ــــ ـــــإدارة الجامعـ ــــة بــ ــــة  ،)الثقـــ ـــــي جامعـــ ـــــي فــ ــــزام التنظيمــ وااللتـــ

ــــ ـــــزةاألزهــ ــــتخدم، ر بغـ ــة تواســ ــــي الدراســــ ـــفي التحليلــ ــنهج الوصـــ ــة المــــ ــــتخدم، فــــــي الدراســــ ـــــا اســ  تكمـ
  .بيانات الدراسةلجمع كأداة ستبانة اال الدراسة

ـــــائج عــــــدة ـــة إلــــــى نت ــــا وتوصـــــلت الدراســـ ــــين  :أهمهــ ـــطة بــ ـــة متوســـ ــــه طرديــ ــة ارتباطيــ ــــود عالقــــ وجـ
ــــة  ــ ــــينالثق ــ ــة وب ــــ ــــا الثالث ـــة بأبعادهــ ـــ ــــي التنظيمي ــزام التنظيمــ ــــ ــــود ، االلت ــــائج وجــ ــ ـــحت النت ـــــذلك أوضـــ وكـ

ــــيع ـــزام التنظيمــ ـــــل وااللتـــ ـــــزمالء العمـ ـــة بـ ـــ ــــين الثق ـــعيفة بــ ـــة ضـــ ـــ ـــاط طردي ـــ ــــة ارتب ـــــرت ، القــ ــــا أظهـ كمــ
ــــائج  ــزام التن أنالنتـــ ــــ ـــة وااللتـ ـــإرادة الجامعــــ ــــة بــــ ــــين الثقـــ ــطة بـــ ــــ ـــة متوسـ ــــة طرديــــ ــــاك عالقـــ ــــيهنـــ ، ظيمـــ

ــافة إلــــى ـــين الثقــــة  باإلضــ ـــعيفة بـ كمــــا ، بــــزمالء العمــــل وااللتــــزام التنظيمــــيوجــــود عالقــــة طرديــــة ضـ
 .كانت منخفضة ملين في جامعة غزة بإدارة الجامعةدرجة ثقة العا أن

ــيات ــــ ــــة توصــ ـــدمت الدراســــ ــــ ـــــدة وقـ ــــا عـــ ــــين إدارة  :أهمهــــ ــــ ــة ب ــــ ــ ــــز العالق ــــ ـــام بتعزي ـــ ـــرورة االهتمــ ــــ ضـ
ــــة  ـــات التوجيهيــ ـــاءات واالجتماعـــ ــــف اللقـــ ـــالل تكثيــ ــــينها مــــــن خـــ ــــا وتحســ ــــاملين وتطورهــ ـــة والعــ الجامعـــ

  .بموضوعية وشفافية وفتح المجال للعاملين إلبداء وجهات نظرهم وأفكارهم ومناقشتها
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المنــــــــاخ التنظيمــــــــي وعالقتــــــــه بــــــــااللتزام  :بعنــــــــوان) 2014(دراســــــــة هــــــــواين  1-2-4-3
  .)دراسة ميدانية ببلدية عين قشرة( نظيمي لدى موظفي اإلدارة المحليةالت

ـــدى  ــــي لــ ـــزام التنظيمـ ــــي وااللتــ ــين المنـــــاخ التنظيمـ ـــة بـــ ـــرف علـــــى العالقــ ـــة إلـــــى التعــ ـــدفت الدراســ هــ
ــة ــــوظفي اإلدارة المحليـــــ ـــــرة مـــ ـــين قشــ ــة عــــ ــــالجزائر ببلديـــــ ــون و ، بـــ ـــــن أتكـــــ ـــة مــ ــوذج الدراســــ ــــاخ نمـــــ المنـــ

ــــي  ــتقل التنظيمــــ ــــ ــــر مســـ ـــمنكمتغيـــــ ــــ ــــي( ،ويتضـ ـــــل التنظيمـــــ ـــــرارات، الهيكــــ ـــــاذ القــــ ــــرق اتخــــ ـــط ، طــــ ــــ نمــ
ــــياالتصــــــال ا ــال، لتنظيمــ ـــوافز، تــــــدريب العمــــ ــــي و ، )الحـــ ـــزام التنظيمــ ــــابع االلتـــ ـــمنكمتغيــــــر تــ  ،ويتضـــ

ـــاطفي( ــــ ـــزام العـ ــــ ــــ، االلتـ ـــاريااللتــــ ــــ ــتمر، زام المعيـ ــــ ـــزام المســ ــــ ــتخدمت و ، )االلتـ ــــ ــــتبانة اســ ــــة االســــ الدراســــ
  .المنهج الوصفي التحليلي كما اعتمدت الدراسة على، كأداة لجمع بيانات الدراسة

ــــى  ــــة إلـ ـــد توصـــــلت الدراسـ ــــائج عـــــدةوقــ ــــا نتـ ــــة  :أهمهـ ــــائية موجبـ ـــة إحصـ ـــة ذات داللــ ــــود عالقــ وجـ
ــــين  ـــر بـ ــــوظفي عناصــ ــــدى مـ ــــي لـ ـــزام التنظيمـ ــاخ التنظيمـــــي وااللتــ ــــالمنـــ ـــة عـ ــــالجزائر ين قشـــــرةبلديــ ، بـ
ــــا  ــــه كمــ ـــة أنــ ـــــائج الدراســـ ـــرت نتـ ــــأظهـــ ـــــد فروقــ ـــزام  اتال توجـ ــة االلتـــ ــــي درجــــ ـــائية فــ ـــة إحصـــ ذات داللـــ

  .التنظيمي تبعا لمتغيري الجنس ودرجة األقدمية

ــيات ــــة توصـــــ ـــدمت الدراســـ ـــــدة وقــــ ــــا عــ ــرورة  :أهمهـــ ــــ ـــر ضـ ــــاول متغيــــ ـــرى تتنـــ ـــات أخــــ ـــام بدراســــ القيــــ
ـــرى ــــرات أخــ ــــه بمتغيـ ــــزام التنظيمـــــي وربطـ ــــا ، االلتـ ــــي أبعـــــادكمـ ـــة تبنـ ــــي الدراســ ــــاخ  اً توصـ ـــرى للمنـ أخــ
  .في دراستها الدراسةالتنظيمي وااللتزام التنظيمي لم تتعرض لها 

المنــــــــــــــــــاخ  :بعنــــــــــــــــــوان) Noordin,Fauzia&Others,2010(دراســــــــــــــــــة  4-4-2-1
  .التنظيمي وأثره على االلتزام التنظيمي

ــــي  ـــزام التنظيمـــــــي فـــ ـــــى االلتــــ ـــــي علــ ـــاخ التنظيمــ ـــر المنــــ ـــــى أثــــ ـــــرف علــ ـــــى التعــ ـــة إلــ ــــدفت الدراســــ هـــ

ــــة  ــة )(ABCمنظمـــ ــون و ، الماليزيـــــ ـــــن أتكـــــ ـــة مــ ــــوذج الدراســــ ــــي نمـــ ــــاخ التنظيمـــ ــتقل المنـــ ــــر مســـــ كمتغيـــ

ـــمن ـــوظيفي(، ويتضــ ـــوافز، الرضــــــا الـــ ــة، الحــ ــة التنظيميــــ ـــــادة، الثقافــــ ــة العمــــــل، القي االتصــــــال ، جماعــــ

ــاذ القـــــرار، التنظيمـــــي ــــي، اتخـــ ــميم التنظيمـ ــــيو ، )التصـــ ــــر تـــــابع االلتـــــزام التنظيمـ ــت ، كمتغيـ ــــد طبقـــ وقـ

ــــى  ــة علـ ــــاً ) 509(الدراســـ ــــة  موظفـ ـــــذيين فـــــي منظمـ ـــر التنفي ــ ـــذيين وغي ــ ــــين التنفي  )(ABCمـــــن اإلداريـ

ــة ــــ ــتخدمت ، الماليزيـ ــــ ــةواسـ ــــ ـــتبانة الدراســ ـــ ــــأداة  االسـ ــةكــــ ــــ ــة الدراسـ ــــ ـــــن عينــ ـــات مــ ــع البيانـــــ ــــ ــــا ، لجمـ كمــــ

  .التحليلياعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 



23 
 

ــــد و  ــــى قــــ ـــة إلــــ ــــلت الدراســـــ ـــــدةتوصــــ ــــائج عـــ ــــا نتــــ ــــة  :أهمهــــ ــوظفي منظمــــ ــــ ــــة  )(ABCأن مــ الماليزيــــ

ـــولهم علـــــى عـــــرض عمـــــل أفضـــــل فـــــي المســـــتقبل ــم أثنـــــا حصــ ــرك عملهـــ ـــتعدون لتـــ ـــروأنهـــــم ، مســ  غيــ

  .وأنهم ال يكافئون مقابل أدائهم، راضيين عن مرتباتهم

ــيات ــــة توصــــ ــــدمت الدراســ ــــا عــــــدة وقــ ــــة  :أهمهــ ــــب علــــــى منظمــ ــــوظفين  )(ABCيجــ ـــويض المــ تعـــ

ـــة لت ــــد ملموسـ ــةبفوائ ـــو المنظمــ ــــى االلتــــزام نحـ ـــجيعهم عل ـــرورة، شـ ــــد وتوضــــيح الهــــدف مــــن  وضـ تحدي

ــة، العمـــــل ــراءات العمـــــل فـــــي المنظمـــ ــــات وٕاجـــ ــــيح سياسـ ــــة ، وتوضـ ــــب علـــــى القيـــــادة اإلداريـ ــــا يجـ كمـ

  .االهتمام بالموظفين وتقديم التغذية الراجعة لهم

  :اإلداريلدراسات التي تناولت اإلبداع  5-2-1
ــــــداع : بعنــــــوان) 2016( دراســــــة مصــــــطفى 1-2-5-1 ــــــى اإلب ــــــر المنــــــاخ التنظيمــــــي عل أث

  .)دراسة ميدانية في عيادة الضياء بورقلة( ي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاإلدار 
ـــاخ التنظيمـــــي علـــــى اإلبـــــداع اإلداري فـــــي عيـــــادة  ـــى معرفـــــة مـــــدى تـــــأثير المنــ ــة إلــ هـــــدفت الدراســـ

ـــياء ــون و ، الضــ ــــة مـــــن أتكـــ ـــوذج الدراسـ ــــي نمــ ــــاخ التنظيمـ ــتقل المنـ ــــر مســـ ـــمنكمتغيـ الهيكـــــل ( ،ويتضــ

ــــي ـــوافز، التنظيمـ ــام الحــ ـــــادة، نظـــ ـــط القي ــــاملين، نمــ ــــاركة العـ ـــــداع اإلداريو ، )مشـ ــــابع اإلب ــــر تـ ، كمتغيـ

ــــتخدمو  ــة تاســـ ــــ ــــع  الدراسـ ـــــأداة لجمـــ ــــتبانة كــ ــةاالســـ ــــ ــــات الدراسـ ــــى، بيانـــ ــــة علـــ ـــدت الدراســـ ـــــا اعتمــــ  كمــ

  .في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

ــــد و  ــــى قـ ــــة إلـ ــــائج عـــــدةتوصـــــلت الدراسـ ــــا نتـ ــــع  :أهمهـ ــــتوى مرتفـ ـــاك مسـ ــــي أن هنــ ـــاخ التنظيمـ للمنــ
ـــياء ـــادة الضــــ ـــــي عيــــ ــــا ، فـ ــــة كمــ ــائج الدراســ ـــرت نتـــــ ــــين أظهــــ ــــائية بـــ ـــة إحصـــ ـــ ـــة ذات دالل ــــود عالقــــ وجـــ

ـــداع ـــي واإلبـ ــــائج، اإلداري الهيكــــل التنظيمـ ــــين القيــــادة  كمــــا أظهــــرت النت ـــة ب ـــة ذات داللـ وجــــود عالقـ
  .وجود عالقة بين نظام الحوافز واإلبداع اإلداري فضًال عن، اإلدارية واإلبداع اإلداري

ــيات ــــ ــــة توصــ ــــدمت الدراســــ ـــــدة وقــــ ــــا عـــ ـــرورة :أهمهــــ ــــ ــــع  ضـ ــــ ــــي بجمي ـــــاخ التنظيمــــ ـــ ــام بالمن ــــ االهتمــ
 .عاملينمكوناته وعناصره كونه متغير هام يساعد في التأثير على اإلبداع اإلداري لل

العالقـــــة بـــــين مقومـــــات ومعوقـــــات  :بعنـــــوان): 2015( الحـــــاكم و دراســـــة علـــــي 1-2-5-2
دراســـــة تطبيقيـــــة علـــــى بعـــــض منظمـــــات األعمـــــال ( داع اإلداري بالمؤسســـــات الســـــودانيةاإلبـــــ

 .)متعددة األنشطة العاملة بمدينة الخرطوم

ــب  ـــــديري المكاتــــ ـــة لمـ ــة واإلبداعيـــ ـــمات اإلبتكاريــــ ــــرز الســـ ــــف عــــــن أبــ ـــى الكشــ ـــة إلـــ ـــــدفت الدراســـ هـ
ـــوم ـــة الخرطـ ـــي مدينـ ـــة فـ ـــطة العاملـ ــال متعــــددة األنشـ ـــات األعمــ ـــبعض منظمـ الدراســــة  هــــدفتكمــــا ، بـ



24 
 

ــــأثره ب ــــدى تـ ـــة مـ ـــداع اإلداري ودراســـ ــــع اإلبــ ــــة واقــ ـــــى معرفـ ـــــداع اإلداريإل ـــات اإلب ــتخدمت ، معوقـــ واســــ
ــة االســــتبانة  ــةالدراســ ــع بيانـــــات الدراســ ـــا اعتمـــــدت الدراســــة علـــــى، كـــــأداة لجمــ ــاريخي  كمـ المــــنهج التـــ

  .في الدراسة واالستقرائي والتحليل الوصفي

ــــد و  ــــى قـــ ــة إلـــ ــــ ـــلت الدراسـ ـــــدةتوصــــ ــــائج عــ ــــا نتـــ ــــدرا :أهمهـــ ــــة أن مـــ ــــاإلدارات المختلفـــ ــــب بـــ ء المكاتـــ
ــة ــــ ــــة عاليـــ ـــ ـــــداع اإلداري بدرجــ ـــ ــــات اإلبـ ــــ ـــون بمقومـ ــــ ـــــم ، يتمتعــ ــــي أهــــ ــــ ـــة هـ ــــ ـــات التنظيميــ ــــ وأن المعوقــ
 .المعوقات التي تحد من اإلبداع اإلداري لدى تلك اإلدارات

ــيات ـــة توصــ ـــدمت الدراسـ ــك  :أهمهــــا عــــدة وقـ ــــد اإلدارة العليــــا ألن ذلــ ــز الســــلطة فــــي ي ــ عــــدم تركي
ـــن التجديــــد واالبتكــــارمــــ ـــأنه يحــــد مـ ـــة واإلجــــراءات المنصــــوص عليهـــــا و ، ن شـ ــــار األنظمـ ـــدم اعتب عـ

ــــرئيسمـــــن اإلدا ــــدف الـ ــــا الهـ ــــى أنهـ ــا علـ ـــوافز ، فـــــي العمـــــل رة العليـــ ــــنح الحــ ــــادة مـ مـــــع االهتمـــــام بزيـ
ــــدعين ـــة للمبــ ـــة والماديـــ ــــنع القــــــرار اإلداري ، المعنويـــ ــة صــ ــــوير عمليــــ ـــجيع العلــــــم الجمــــــاعي وتطــ وتشـــ

  .بما يشجع اإلبداع اإلداري

أثــــــر المنــــــاخ التنظيمــــــي علــــــى الســــــلوك  :بعنــــــوان) 2013(دراســــــة الزعبــــــي  1-2-5-3
  .)اورانج األردنية لالتصاالت في مدينة أربدحالة دراسية على شركة ( اعي للعامليناإلبد

ــــى التَّ  ــــة إلــ ــــدفت الدراســ ــــي هــ ـــاملين فــ ـــتوى أداء العـــ ــــي مســـ ـــاخ التنظيمــــــي فــ ـــر المنـــ ــــى أثـــ عــــــرف علــ

ـــــد ـــة أربــ ـــــي مدينــــ ــــاالت فــ ــــة لالتصـــ ــركة اورانـــــــج األردنيـــ ــــاخ ، شـــــ ــــين المنـــ ـــة بـــ ـــــى العالقــــ ـــــرف علــ والتعــ

ــــا ـــــداعي فيهــ ــــلوك اإلبـ ــــي والســ ــون و ، التنظيمــ ـــــن أتكــــ ــة مـ ــــوذج الدراســــ ــــي نمــ ـــاخ التنظيمــ ـــر المنـــ كمتغيـــ

ــتقل  ــــ ـــمنمسـ ــــي( ،ويتضــــ ـــل التنظيمـــ ــة، الهيكــــ ــــ ــة الرقابـ ــــ ــــاالت، اإلداريـ ــة، االتصـــ ــــ ــــلوك و ، )الدافعيـ الســـ

ـــداعي ـــ ــــابع اإلب ــ ــــر ت ــة، كمتغيــ ــــات الدراســــ ــ ــع بيان ــــأداة لجمــــ ـــتبانة كــ ــــة االســـ ــــتخدمت الدراســ ــــا ، واســ كمــ

  .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليل في الدراسة

ــــة  ـــد توصـــــلت الدراسـ ــائج عـــــدةوقــ ــــا إلـــــى نتـــ ــــأثير  ال يوجـــــد :أهمهـ ــةتـ ــــي  ذو داللـــ ــــل التنظيمـ للهيكـ
ـــركة اورا ـــــي شــ ــــاملين ف ــــداعي للعـ ــــلوك اإلبـ ـــتوى السـ ـــــى مســ ــــعل ــــاالتنـ ــــأثير  بينمـــــا يوجـــــد، ج لالتصـ تـ

ـــتوى ا ــــى مســــ ـــ ــــة عل ـــ ـــاالت والدافعي ـــة واالتصــــ ــــ ـــــن الرقاب ــــل مــ ــــاملينلكـــ ــــداعي للعـــ ـــ ــــلوك اإلب ــــا  ،لســـ كمـــ
ــــة  ـــــائج الدراســ ـــــرت نتـ ـــائأظهـ ـــة إحصـــ ـــ ـــات دال ــــود فروقـــ ــــة وجــ ــ ــية والوظيفي ــــرات الشخصــــ ــــين المتغيــ ــ يا ب

ـــر( ــــي، العمـــ ــتوى التعليمــ ــة، المســــ ــة االجتماعيــــ ـــداعي ،)والحالــــ ــــلوك اإلبـــ ــــين الســ ــــد ، وبــ ــــا ال توجــ بينمــ
ــــة  ـــية والوظيفيـــ ـــــرات الشخصــــ ــــين المتغيــ ــــات بـــ ـــنس(فروقـــ ـــــرة، الجــــ ـــداعي  ،)الخبــ ــــلوك اإلبــــ ــــين الســـ وبـــ

 .للعاملين
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ــيات ــــ ــــة توصــ ـــدمت الدراســــ ــــ ـــــدة وقـ ــــا عـــ ــرورة  :أهمهــــ ــــ ـــــل ضــ ـــي الهيكـــ ــــ ــــة فـ ــــ ـــدة تنظيمي ــــ ــــاد وحـ إيجــــ
  .المبدعة والسلوكاتالتنظيمي ترعى المبدعين 

ــــافرة 1-2-5-4 ــــوان) 2013( دراســــة الجع ــــا  :بعن ــــي وعالقته أســــاليب إدارة الصــــراع التنظيم
ة فـــي محافظـــة الكـــرك مـــن وجهـــة باإلبـــداع اإلداري لـــدى مـــديري ومـــديرات المـــدارس الحكوميـــ

 .نظرهم

ــــة  ــــ ــــى معرف ــة إلـــــ ــــ ــــدفت الدراســـ ــــا هــــ ـــــي وعالقتهـــــ ــــراع التنظيمــــ ــــاليب إدارة الصـــــ ـــين أســــ ـــ ــــة بـــ العالقـــــ
ـــة الكـــــرك ــــي محافظــ ــة فــ ــــدارس الحكوميـــ ــــديرات المـ ــــديري ومــ ــــدى مـ ـــداع اإلداري لـ ، فــــــي األردن باإلبــ

ــتخدمت  ــــ ــةواسـ ــــ ــــع  الدراسـ ـــــأداة لجمـــ ــــتبانة كــ ــةاالســـ ــــ ــــات الدراسـ ــــى ، بيانـــ ــــة علـــ ـــدت الدراســـ ــــا اعتمــــ كمـــ
  .المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة

ــــلت ـــد توصــ ـــ ــــة الدرا وق ــــى ســ ــ ـــــدةإل ـــــائج عـ ــــا نتـ ـــاء  :أهمهــ ـــداع اإلداري جـــ ـــ ــــي لإلب ــــال الكلــ أن المجــ
ــة ـــة مرتفعـــ ـــدم ، بدرجــ ـــــائج عــ ــــرت النت ــا أظهـ ــــكمـــ ـــود فروقـ ـــــداع  اتوجــ ــــائية فـــــي اإلب ــــة إحصـ ذات داللـ

ــــي ــــبينمـــــا ، اإلداري الكلـــــي تعـــــزى للجـــــنس والمؤهـــــل العلمـ ــة فـــــي اإلبـــــداع  اتوجـــــدت فروقـ ذات داللـــ
ـــــرة ــ ـــــزى للخب ـــــي تعــ ــ ــــراع ، اإلداري الكل ــــاليب إدارة الصـــ ــــين أســـ ـــ ـــة ب ـــة دالــــ ــــة ايجابيــــ ـــ ـــود عالق ــــع وجــــ مـــ
 .وأبعاده واإلبداع اإلداري وأبعاده
ــيات ـــة توصـــ ـــدمت الدراســ ــــا عـــــدة وقــ ـــرورة :أهمهـ ــــديرات مـــــن  ضــ ــــل المـــــديرين والمـ ـــام بتأهيـ االهتمــ

ـــوي ــوير التربــــ ــــ ــــرامج التطـ ــــالل بـــ ـــــالي، خـــ ـــــى أســ ـــدريبهم علــ ــةوتــــ ــــ ــــادة اإلداريـ ــــة ، ب القيـــ ــرامج تدريبيـــ وبـــــ
  .يلتحقون بها لتنمية المهارات اإلبداعية لديهم

أثــر الثقافــة التنظيميــة علــى اإلبــداع اإلداري لــدى  :بعنــوان) 2013(دراســة جلــولي  1-2-5-5
  ).بسكرة-جامعة محمد خيضر –دراسة حالة (العاملين في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية 

إلى التعرف على اتجاهات العاملين فـي جامعـة بسـكرة نحـو مسـتوى الثقافـة التنظيميـة هدفت الدراسة 
باإلضـافة إلـى معرفـة أثـر الثقافـة ، والتعرف أيضًا على مستوى اإلبداع اإلداري السائد لديهم، السائدة

الثقافـة  وقد تكون أنموذج الدراسة مـن، التنظيمية بأبعادها المختلفة في اإلبداع اإلداري لدى العاملين
، المعــايير، الرمــوز، الطقــوس، االفتراضــات، القــيم، المعتقــدات(التنظيميــة كمتغيــر مســتقل وتتضــمن 

ــمن ، )االتصـــاالت ـــابع ويتضـ تشـــجيع ، روح المخـــاطرة، القابليـــة للتغييـــر(واإلبـــداع اإلداري كمتغيـــر ت
اســة علــى المــنهج كمــا اعتمــدت الدر ، واســتخدمت الدراســة االســتبانة لجمــع بيانــات الدراســة، )اإلبــداع

  .الوصفي التحليلي
أن مستوى الثقافة التنظيمية السـائدة فـي جامعـة بسـكرة جـاء : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

وتبــين وجــو أثــر ذو داللــة ، كمــا كــان مســتوى اإلبــداع اإلداري بــنفس الجامعــة بمســتوى مرتفــع، مرتفــع
اإلبــداع اإلداري لــدى العــاملين فــي جامعــة جامعــة إحصــائية للثقافــة التنظيميــة بأبعادهــا المختلفــة فــي 

  .بسكرة
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على إدارة الجامعة تشجيع العاملين علـى العمـل ضـمن فـرق العمـل : أهمها وقدمت الدراسة توصيات
  .تسودها روح المخاطرة

أثر المناخ التنظيمي على السـلوك اإلبـداعي فـي  :بعنوان) 2012( دراسة السعودي 1-2-5-6
  .الخاصةالجامعات األردنية 

عــرف علــى أثــر المنـــاخ التنظيمــي علــى الســلوك اإلبــداعي فــي الجامعـــات هــدفت الدراســة إلــى التَّ 

الهيكــل ( ،ويتضــمنكمتغيــر مســتقل المنـاخ التنظيمــي نمــوذج الدراســة مــن أتكــون و ، األردنيـة الخاصــة

السـلوك و ، )االتصالنموذج ، المشاركة، لوجياالتكنو ، الحوافز والمكافآت، القوانين والقواعد، التنظيمي

درة علـى القـ، روح المجازفـة، القـدرة علـى التغييـر، حـل المشـكالت( ،ويتضـمنكمتغيـر تـابع اإلبداعي 

، كــأداة لجمــع البيانــات مــن عينــة الدراســة االســتبانة الدراســة تواســتخدم، )تشــجيع اإلبــداع، االتصــال

  .كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة

تـــأثير ذو داللـــة إحصـــائية لعناصـــر المنـــاخ  وجـــود :أهمهـــا نتـــائج عـــدةتوصـــلت الدراســـة إلـــى  قـــدو 

الدراســة أن مســتوى   أظهــرت نتــائجكمــا ، اإلبــداعي فــي أوســاط عينــة الدراســة التنظيمــي علــى الســلوك

 .ستهدفين للسلوك اإلبداعي كان عالٍ وأن إدراك الم، المناخ التنظيمي كان متوسطعناصر 

تعزيـز وتطـوير المـوظفين وتحديـد التمويـل الكــافي ضــرورة  :أهمهـا عـدة الدراسـة توصـياتوقـدمت 
  .لدعم إبداعاتهم في الجامعات األردنية الخاصة

    :التعليق على الدراسات السابقة 6-2-1

مــن  وجــد الباحــث مجموعــةً الحاليــة مــن اســتعراض أدبيــات اإلدارة التــي تناولــت موضــوع الدراســة 
  .دراسات تتحدث عن األداء اإلداري الدراسات السابقة التي تتحدث عن بيئة العمل الداخلية وأيضاً 

وعالقتهـــا بـــاألداء اإلداري بيئـــة العمـــل الداخليـــة موضـــوع تناولـــت الســـابقة التـــي  فـــبعض الدراســـات
ات األخـرى عناصرها أو أبعادها من خالل عالقتهـا أو تأثيرهـا علـى المتغيـر  علىهدفت إلى التعرف 

مثل دراسـة ، )بيئة العمل الداخلية أو األداء اإلداري( ،مع وجود اختالف في مسميات أحد المتغيرين
ودراســـة ، )2014 ،بـــن رحمـــون(ودراســـة ، )OKKim,&Shin2015(ودراســـة ، )2015 ،اهللا عبـــد(
ــــى( ــــة ، )2014 ،عيســـ ــــة ، )janew2014(ودراســـ ــــة ، )Bushiri،2014(ودراســـ ـــليحة(ودراســـ ، صــــ

2010(.  

هــدفت والتــي ، وتناولــت بعــض الدراســات الســابقة موضــوع األداء اإلداري كأحــد متغيــرات الدراســة
تأثيرهــا علــى  أو عالقتهــا إلــى الكشــف عــن أبعادهــا أو عناصــرها أو خصائصــها مــن خــالل دورهــا أو
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ــــة  ـــــل دراســ ـــرى مثـ ـــرات األخـــ ـــ ـــــل(المتغي ــــة  ،)2015 ،بلـ ــــة ، )Sylvia&others2015(ودراســ ودراســ
  .) 2013 عبد الفتاح(ودراسة  ،)2013، الشريف(

بيئــة العمــل الداخليــة كأحــد متغيــرات الدراســة  موضــوعبعــض الدراســات الســابقة تناولــت فــي حــين 
 أو عالقتهــا هــدفت إلـى الكشــف عـن أبعادهــا أو عناصــرها أو خصائصـها مــن خـالل دورهــا أووالتـي 

ودراسـة ، ) 2014 ،إسـماعيل(ودراسـة ، )2015 ،علـي(تأثيرها على المتغيـرات األخـرى مثـل دراسـة 
ـــور(ودراســــة ، ) 2014،محمــــد( ــمري(ودراســــة ، ) 2014 ،منصـ ـــدي(ودراســــة ، )2013 ،ألشــ  ،العبيـ

  ).2012 ،القحطاني(ودراسة ، )2013

إلــى التعــرف  أيضـاً السـابقة موضــوع االلتـزام التنظيمــي والتـي هــدفت  تناولــت بعـض الدراســاتكمـا 
ودراســة ، )2014، بنــي عيســى وأبــا زيــد(علــى دوره أو عالقتــه أو تــأثره بمتغيــرات أخــرى مثــل دراســة 

  ).Noordin,& others 2010( ودراسة، )2014، هواين(ودراسة ، )2014، فارس(

تناولـــت بعـــض الدراســـات موضـــوع اإلبـــداع اإلداري والتـــي هـــدفت إلـــى وفـــي نفـــس الســـياق أيضـــًا 
ـــل دراســـة  ـــأثره بمتغيـــرات أخـــرى مث ــه أو ت ـــى عالقتـ ــطفى(التعـــرف عل علـــي (ودراســـة ، )2016، مصـ

ـــاكم ــــة ، )2015، والحــ ــــي(ودراسـ ــــة ، )2013، الزعبـ ــــافرة(ودراسـ ــــة ، )2013 ،الجعـ ــــولي(ودراسـ ، جلـ
  ).2012، السعودي(ودراسة ، )2013
تـراوح المـدى حيـث ، ترتيـب زمنـي مـن األحـدث إلـى األقـدمل اً وفقـالسـابقة الدراسـات تـم عـرض وقد 

علــى  كمــا تــم عــرض الدراســات الســابقة بنــاءً ، )2016 : 2010( ،الزمنــي للدراســات الســابقة مــا بــين
العالقـة بعرض الدراسات التي تناولـت موضـوع حيث بدأت الدراسة الحالية ، اليةموضوع الدراسة الح

بيئـــة ضـــت الدراســـات التـــي تناولـــت موضـــوع رِ ومـــن ثـــم عُ ، لعمـــل الداخليـــة واألداء اإلداريبـــين بيئـــة ا
عـرض الدراسـات  كما تم، ثم عرضت الدراسات التي تناولت موضوع األداء اإلداري، العمل الداخلية

وفــي األخيــر تــم عـــرض الدراســات التــي تناولــت موضـــوع ، التــي تناولــت موضــوع االلتــزام التنظيمـــي
  .اإلدارياإلبداع 

 ،بعضـــها فـــي الجامعـــات جريـــتأُ  إذ، فـــي قطاعـــات مختلفـــة جريـــتالســـابقة أُ الدراســـات  أنعلمـــًا  
فــي المنافــذ  جريــتوأخــرى أُ ، شــركات خاصــةو ، المصــارف التجاريــةفــي  والــبعض اآلخــر تــم إجراءهــا
  .وفي منظمات أخرى، بشؤون الجنسية والجوازات

وقـــد تفاوتـــت الدراســـات الســـابقة فـــي حجـــم عينتهـــا وطبيعتهـــا وأســـاليبها اإلحصـــائية وأدوات جمـــع 
، وقد غلب المنهج الوصفي التحليلي على هذه الدراسـات، ومتغيرات الدراسة، بياناتها ومنهج دراستها
جه التشابه وللتعرف على أو ، ة لجمع البياناتكأداة رئيس االستبانةفي استخدام  باإلضافة إلى اتفاقها

  :واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة سيتم توضيح ذلك كما يأتي
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  :أوجه التشابه: أوالً 
تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها لمنهج الدراسة وهـو المـنهج الوصـفي   .أ 

كمــا تتشــابه الدراســة الحاليــة مــع بعــض الدراســات ، االســتبانةوأداة جمــع البيانــات وهــي ، التحليلــي
فـي تناولهـا لموضـوع بيئـة العمـل الداخليـة وعالقتهـا بـاألداء اإلداري مثـل دراسـة نوعـًا مـا السابقة 

)OKKim,&Shin,2015 ( اإلبــداع و بعنــوان أثــر بيئــة العمــل اإلبداعيــة علــى االلتــزام التنظيمــي
  .لشركات الكوريةفي ا السلوكي  في الخدمات المالية العالمية

وهـي فـي تناولهـا لعناصـر بيئـة العمـل الداخليـة مع الدراسـات السـابقة كما تتشابه الدراسة الحالية   .ب 
محــددة للتعــرف  كمجــاالت ،)المــوارد المتاحــة، التكنولوجيــا، الثقافــة التنظيميــة، الهيكــل التنظيمــي(

  .بيئة العمل الداخلية في المنظماتعلى واقع 
بعــض نتــائج الدراســات الســابقة فــي توصــلها إلــى نفــس بعــض تتشــابه الدراســة الحاليــة مــع كمــا   .ج 

 .بيئة العمل الداخلية وعالقتها باألداء اإلداريموضوع  من خالل تناولالدراسة الحالية 
  :أوجه االختالف: ثانياً 

والمتمثلة فـي المتغيـر  مجاالت متغيرات الدراسةتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في 
ــتقل  ــة(المسـ ــة العمـــل الداخليـ ـــر التـــابع ، )بيئـ ــة عـــن و ، )األداء اإلداري(والمتغي ـــف الدراســـة الحاليـ تختل

ــةبعــــض الدراســــات الســــابق ــة الدراســ وكــــذا البيئــــة أو القطــــاع فــــي بعــــض ، ة فــــي طبيعــــة مجتمــــع وعينــ
  .الدراسات السابقة

  :الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما يميز 7-2-1
بيئــة العمــل الداخليــة وعالقتهــا  لمتغيــرفــي تناولهــا الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة  تميــزت

 الدراسـات السـابقةغالبيـة  أجريـتفـي حـين ، بشكل عام اري في الجامعات اليمنية األهليةباألداء اإلد
  .أو بيئات مختلفة، في بيئات غير محلية

بيئـة العمـل الداخليــة  مجــاالتكمـا تتميـز الدراسـة الحاليــة عـن الدراسـات الســابقة فـي تناولهـا ألهـم 
ــة ــت الدراســــة الحاليــــة ، واألداء اإلداري فــــي الجامعــــات اليمنيــــة األهليــ ــث تناولــ الهيكــــل ( مجــــاالتحيــ

خاللهــا علــى  يــتم التعــرف مــن كمجــاالت) المــوارد المتاحــة، التكنولوجيــا، الثقافــة التنظيميــة، التنظيمــي
وألن العصـــر الـــراهن هـــو عصـــر التميـــز ، فـــي الجامعـــات اليمنيـــة األهليـــةواقـــع بيئـــة العمـــل الداخليـــة 

واإلبــداع ، االلتــزام التنظيمــي( مجــاليعلــى تنــاول  الدراســة الحاليــة توالمنافســة فــي األداء فقــد حرصــ
لجامعـــات اليمنيـــة يـــتم مـــن خاللهـــا التعـــرف علـــى مســـتوى األداء اإلداري فـــي ا كمجـــاالت، )اإلداري
  .حسب علم الباحث وهذا ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، األهلية
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  الفصل الثاني
  بيئة العمل الداخلية

ــــة  ـــ ـــــل الداخلي ــــة العمــ ـــ ـــــر بيئ ــ ـــــاني متغي ــ ــــل الث ــــاول الفصـــ ـــ ــف يتن ــــ ـــــذا مختلـ ــــاالتوكــ ـــــرى  المجـــ األخــ
ــة ــث، بهــــا المرتبطــ ـــاول ذلــــك فــــي أربعــــة مباحــ ـــيتم تنـ ـــس بيئــــة ، وسـ ــث األول أسـ حيــــث يتنــــاول المبحــ

ــة ــــل الداخليـــ ــــي، العمـ ـــــاني مجـــــال الهيكـــــل التنظيمـ ــث الث ـــاول المبحـــ ــ ــيتناول ، بينمـــــا يتن ــــي حـــــين ســـ فـ
ــة ـــة التنظيميــــ ـــث مجــــــال الثقافـــ ـــث الثالـــ ــــا ، المبحـــ ــــالي التكنولوجيــ ـــع مجــ ــث الرابـــ ـــاول المبحــــ ــرًا يتنـــ وأخيــــ

  :كما سيأتي عرض تلك المباحثوسيتم ، المتاحة والموارد المتاحة

  بيئة العمل الداخلية سسأ 2-1
ـــــرف ــــى  للتعــ ـــرعلـــ ــــذا  متغيــــ ـــــي هـــ ــــنتطرق فــ ــة ســـ ـــــل الداخليـــــ ـــة العمــ ــثبيئــــ ــــى  المبحـــــ ــــاإلـــ  مفاهيمهـــ

  :وكما يأتي، بها المرتبطةوكذا مختلف العناصر األخرى وأنواعها 

  :بيئة العمل 1-1-2

  :بيئة العملمفهوم : أوالً 
ــــاعُ  ـــة بأنهـ ــ ــت البيئ ـــــع الع " :رفـــ ــةجمي ـــارج حـــــدود المنظمـــ ــودة خــ ــــر الموجـــ ـــــي يحتمـــــل أن  ناصـ والت

ــــا ـــــزاء منهــــ ــــي أجـــ ــــل أو فــــ ـــة ككــــ ـــــي المنظمـــــ ــــؤثر فـــ ـــمل، "تــــ ـــرات  وتشـــــ ـــــل أو المتغيـــــ ـــة العوامـــ مجموعـــــ
ــة ــــ ـــة والخارجي ـــ ــواءً ( ،الداخلي ــــها ســــ ـــــن قياســ ــــها، يمكـ ـــــن قياســ ـــــدود  ،)أو ال يمكـ ــــل حـ ــــع داخــ ــــي تقــ والتــ
ــه ـــيم أو خارجـــ ــؤثرة  أو التـــــي يحتمـــــل أن ، التنظــ ــــيوالمـــ ـــى فعاليـــــة وكفـــــاءة األداء التنظيمـ ــؤثر علــ ، تـــ
ــــم إدراكهــــا  ـــاطةوالتــــي ت ـــل فرصــــاً ، اإلدارة بوسـ ـــا تمثـ ــــى أنهـ ــــتم إدراكهــــا عل ــم ي ــ ـــوداً  أو ل ــــن( أو قيـ ، دودي

2014 ،41.(  

ــــا ــــة "  :وُيعرفهــــــا آخــــــرون بأنهــ ــــب الماديــ ــة الجوانــ ــمل كافــــ ــــذي يشــــ ـــان والــ ــــيط باإلنســـ ـــط المحــ الوســـ
ــــر ال ــــريةوغيــ ــــر البشــ ــــا وغيــ ـــــرية منهــ ــــة البشـ ـــــان ، ماديــ ـــن كيـ ــــارج عـــ ـــو خــ ــــل مــــــا هـــ ـــي  كــ ـــة تعنـــ فالبيئـــ

ــف ، اإلنســــان وكــــل مــــا يحــــيط بــــه مــــن مجهــــودات ــه البشــــر مختلــ كمــــا أنهــــا الحيــــز الــــذي يمــــارس فيــ
  .)31، 2014، بن رحمون(  "أنشطة حياتهم

  :أنواع بيئة العمل: ثانياً 

ــة ـــات إلـــــى أنـــــواع مختلفـــ ـــاء بيئـــــة العمـــــل فـــــي المنظمـــــات والمؤسســ ـــد أنواعهـــــا ، قســـــم العلمــ وتحديــ
ـــرى ـــة وأخـ ــــين كــــل بيئـ ـــيح العالقــــة ب ـــر ، يســــاعد علــــى توضـ ــــان العناصـ ــهم فــــي تبي ـــذي بــــدوره يســ والـ

  .)185، 2013، الطيطي(  التي تتضمنها كل بيئة إلى حد ما

ـــر ـــ ـــــل  ويعتب ــــن العوامـ ـــة مــ ــــة المنظمـــ ــ ــفة أن بيئ ـــن الفالســــ ـــــد مـــ ــةالعديـ ــــاح  المهمــــ ــــدد نجــ ـــــي تحــ التـ
ــة ـــر ، المنظمــ ــب والتغييـ ـــة مــــن التركيــ ــة عاليـ ــــى درجــ ــة أعمــــال عل ـــات اليــــوم بيئــ ـــه المنظمـ ـــث تواجـ حيـ
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ـــــد ــ ـــة والتعقي ــات ، والمعلوماتيــــ ــــ ــــد والسياسـ ــــي القواعـــ ـــ ــــديالت ف ـــرات وتعـــ ـــن تغييــــ ـــــا مــــ ــــدث فيهــ ـــــا يحـــ لمــ
ــاليب ــات ، واألســ ـــة المنظمــــة يمكــــن تقســــيم بيئــــات العمــــل للمنظمــــات إلــــى ثــــالث بيئــ وفــــي ســــياق بيئـ

  ):184، 2013، الطيطي(  كما يلي يهو 

ـــــة الداخليـــــة للمنظمـــــة  .أ  ــــا : البيئ ـــرد بهـ ــ ـــــي تنف ــــة والت ــــل المنظمـ ـــة داخـ ـــر البيئيــ ــمن العناصــ وتتضـــ
 .المنظمة دون غيرها من المنظمات 

ــة أو  :البيئــــــة الخارجيـــــــة للمنظمـــــــة  .ب  ـــة ذات العالقـــــ ــارج المنظمـــ ـــة خـــــ ـــر البيئـــ ــــمن عناصــــ وتتضــ
ــة ـــــى المنظمــــ ــــأثير علـ ــ ـــــالمجتمع ، الت ـــرى بـ ــات األخـــ ـــــع المنظمــــ ـــة مـ ـــــا المنظمـــ ــترك فيهـ ـــــي تشــــ والتـ

 .وفي مجاالت العمل خاصة، عامة
ـــة والخارجيـــــة  :البيئـــــة الكليـــــة للمنظمـــــة  .ج  ـــر البيئـــــة الداخليــ ــن عناصــ ـــمل علـــــى كـــــل مـــ والتـــــي تشــ

  . معاً 

  :ل الداخليةبيئة العممفهوم  2-1-2

ـــــرف تُ  ــــة عــ ـــــل الداخليـــ ـــة العمــ ــــابيئــــ ــــها"  :بأنهـــ ــــة نفســـ ـــــل المنظمـــ ـــل داخــ ــــي تعمــــ ــوى التـــ ـــل القـــــ  ،"كــــ
ــوارد  ـــة ومـــ ــة المنظمــ ــــددة وثقافـــ ــــكاله المتعـ ـــة بأشـ ـــي للمنظمــ ــــل التنظيمــ ــــة الهيكـ ـــة الداخليـ ــــمل البيئــ وتشـ
ـــــم  ــــرية ونظــ ـــوارد البشـــ ـــوير والمــــ ـــث والتطــــ ـــة والبحــــ ــــويق والماليــــ ــــاج والتســـ ـــم اإلنتـــ ـــــي تظــــ ـــة التــ المنظمــــ

  .)94، 2011 ،العريقي ( "المعلومات

ــــا ــــا وعرفهــ ــــة "  :آخــــــرون بأنهــ ـــة والمعنويــ ـــر البشــــــرية والماديـــ ـــة مــــــن العناصـــ ـــن مجموعـــ ـــارة عـــ عبـــ
ــت مــــن أجلهــــا ــــي قامــ ـــدافها الت ـــبيل تحقيــــق أهـ ـــها فــــي سـ ـــع بعضـ ، دهمــــان( "التــــي تتفاعــــل وتتســــاند مـ

2010 ،318.(  

ــــا ـــــا عرفهــــ ــــا كمـــ ــــرون بأنهــــ ــــطة "  :آخــــ ــائف واألنشــــ ــــ ــع الوظــ ــــ ـــــا جميــ ـــهر فيهـــ ـــي تنصـــــ ـــة التـــــ البوتقـــــ
ـــداف ـــق أهــــ ــــة لتحقيــــ ـــــام الالزمـــ ــال والمهــ ــــائدة  واألعمـــــ ــة الســـ ـــة التنظيميـــــ ـــوء الثقافــــ ـــــي ضــــ ــة فــ المنظمـــــ

ــــات تُ  ـــــى مخرجــ ــة إلـ ــــ ــــي النهاي ـــؤدي فــ ــــا لتـــ ــــاملين فيهــ ــــة وأداء العــ ـــــن أداء المنظمــ ــــر عـ  ،إســــــماعيل(عبــ
2014 ،18.(  

ــــة علــــى أنهــــاكمــــا ُتعــــ ــــة العمــــل الداخلي ــــى  :رف بيئ ـــؤثر عل ــوع العوامــــل والمتغيــــرات التــــي تـ مجمــ
ـــداخل ـــــن الـــــ ـــة مـــ ـــــل  ،المنظمـــــ ــــي داخـــ ــــال فــــ ــــة ألداء األعمــــ ـــة واإلجرائيــــ ــــة الفنيـــــ ـــــي الناحيــــ ـــــل فـــ وتتمثـــ

ــــة  ــــي البيئـــ ـــــدخل فـــ ــــتعملة ويــ ــــدات واألدوات المســـ ـــل واآلالت والمعـــ ـــرق أداء العمــــ ــــل طــــ ـــة مثـــ المنظمــــ
ــــيم  ــــي واإلداري والتنظــ ـــــل األساســ ــــا الهيكـ ـــــا فيهــ ــــة بمـ ـــة بالمؤسســ ــــوانين الخاصـــ ــ ــــنظم والق ــ ــــة ال ــ الداخلي

  .)37 ،2014، بن رحمون(الرسمي وغير الرسمي 
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  :يأتيما  يستنتج الباحثومن استعراض التعريفات السابقة 

ــاب  إن  .أ  ـــي يمكــــن  تعريفــــاتهمركــــزوا فــــي والبــــاحثين الكتــ ـــى العوامــــل التـ ـــة علـ ــة العمــــل الداخليـ لبيئــ
ــــا ــــيطرة عليهــــ ـــ ـــة السـ ــــ ــــة ، للمنظمـ ــــ ــوارد المعنوي ــــ ــــة والمــ ـــة والماليــــ ــــ ـــوارد الماديـ ــــ ـــــي المـ ـــ ــــة ف ـــ والمتمثلـ

 .والبشرية
 .المادية والبشرية والمعنويةالعناصر تفاعل  تنتج منبيئة العمل الداخلية  عناصر  .ب 
ـــــل   .ج  ــــــي تعمــ ـــوى التـ ــــ ـــي الق ــــ ـــة ف ــــ ــــل الداخلي ـــة العمـــ ــــ ــــل بيئ ـــ ــــة تتمث ـــ ــةكاف ــــ ـــــل المنظمـ ـــــل ، داخــ كالهيكــ

 .والثقافة التنظيمية وموارد المنظمة، التنظيمي
  .عوامل فنية وٕاجرائية لبيئة العمل الداخلية تؤثر على المنظمة من الداخل  .د 

  :أنواع بيئة العمل الداخلية 3-1-2

ـــة العمــــل  ـــيم بيئـ ـــاء اإلدارة فــــي تقسـ ــــة اهــــتم علمـ ـــدد مــــن الداخلي ــى عـ ـــة إلــ فــــي المنظمــــات المختلفـ
ـــواع هـــــذه ، األنـــــواع ــة بـــــين أنــ ـــة العالقـــ ــــيح طبيعــ ــا علـــــى توضـ ــوع منهـــ ــــاعد كـــــل نـــ ـــاتويسـ ــــا  البيئــ ممـ
ــة العن يســــهم ــة عمــــلفــــي تقــــديم شــــرح حــــول نوعيــ يمكــــن تحديــــد و  ،اصــــر التــــي تتكــــون منهــــا كــــل بيئــ

  ):104، 2015، بلل(أنواع بيئة العمل الداخلية في اآلتي 

ــــة  :البيئــــــة التنظيميــــــة  .أ  ـــاالت والتقنيــ ــادة واالتصـــ ــــاط القيــــ ـــــراءات وأنمــ ـــة واإلجـ ــــمن األنظمـــ وتتضــ
ــــات ا ـــتخدمة والعالقـــــ ــــ ــــيم واالالمســ ــــ ــــل والقـ ــــة العمـــــ ــــ ـــــي بيئـ ـــــائدة فــــ ـــ ـــــل لسـ ـــائدة داخــــ ــــ ــات الســ ــــ تجاهـــ

 .التنظيمات اإلدارية
ــب وجـــــزاءات  :البيئـــــة الوظيفيـــــة  .ب  ـــور ورواتـــ ــا يتعلـــــق بـــــالموظفين والعـــــاملين مـــــن أجــ تتضـــــمن مـــ

ــة ــة ومعنويـــ ـــار وتعيـــــين، وحـــــوافز ماديـــ ـــتقطاب واختيــ ــرية مـــــن اســ ـــوارد البشـــ ـــات إدارة المــ ، وسياســ
 .وصف الوظائف وتصميمها وتصنيفها فضًال عن

ــــة مثــــــل : البيئــــــة الماديــــــة  .ج  ــــة الداخليــ ــــة المنظمــ ــــؤثرة علــــــى بيئــ ـــة المــ ــات الماديـــ ــــمن المكونــــ تتضــ
 .لضوضاء ودرجة الحرارة واإلضاءة وتصميم المكاتب واألدوات المكتبية وغيرهاا

ــــــة التقنيــــــة  .د  ــــي  :البيئ ــــل فــ ــــر أداء العمــ ـــــي تيســ ـــتخدمة التـ ــة المســـ ــــ ـــــا الحديث ــمن التكنولوجيـ تتضــــ
  .المنظمات وتسهم في توفير الوقت والجهد

ــــاً  ــة وفقـــ ـــــل الداخليـــــ ـــة العمــ ــــنيف بيئــــ ــــن تصـــ ــــة  ويمكـــ ــة المركزيـــ ــــلطة ودرجـــــ ـــــياب الســـ ـــوط انســ لخطــــ
ــــى ــ ــــائدة إل ــــة الســ ــ ـــة التنظيمي ـــ ــــائد والثقاف ــادي الســ ــــ ـــنمط القي ـــ ـــائدة وال ــة الســـ ــــ ـــواع  والالمركزي ـــ ــةاألن ــــ  اآلتي

  ):25، 2013، ألشمري(

ــــــدة  .أ  ــــــة الجام ــةو  :البيئ ــــ ـــــي البيئ ـــــديدة واال هـ ــــرامة الشـ ـــــم بالصــ ـــــي تتسـ ــــة التـ ــ ــــزم وقل ــــباط والحــ نضــ
ــــلطات ــــ ـــويض الســ ــــ ــة، تفـــ ــــ ــة المطلقــــ ــــ ــــى المركزيــــ ـــ ــــاد علـــ ــــ ـــــلطة ، واالعتمــ ــــ ــــوط السـ ــــ ــــريان خطــ ــــ وســ

ـــدي ــــي التقليــ ــــي الهرمـ ـــي الهيكـــــل التنظيمـ ـــفل فــ ــــى أســ ــــى إلـ ـــن أعلـ ــــاالت مــ ــــالل ، واالتصـ ـــن خـ مــ
ــة ــــ ـــادة األوتوقراطي ـــط القيـــ ـــاألوامر ، نمـــ ـــــد بـــ ــــة التقيـ ـــــار نتيجــ ــــداع واالبتكـ ــــل اإلبــ ــ ـــة تقل ـــــذه البيئـــ وهـ
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ــــا ـــات وانتظــ ــــى والتعليمـــ ــــة األعلــ ــ ـــة واإلداري ــــتويات القياديـــ ـــن المســ ـــات مـــ ــــذه التعليمـــ ــــدور هــ ر صــ
ــــى  ــــة أعلــــ ــــب قياديــــ ـــولي مناصــــ ــــاملين لتـــــ ـــداد العــــ ـــــل أو إعـــــ ـــــل العمـــ ــــن تعطيـــ ــــر عــــ ـــــض النظــــ بغـــ

ــــى ـــة أدوار أرقــ ــــي  ،وممارســـ ـــوع فــ ــوف مــــــن الوقـــ ــــود الخــــ ــــل يســ ـــاءبــ ــات  األخطـــ ــــرض للعقوبــــ والتعــ
 .والتقيد بالروتين واإلجراءات المطولة

ـــداع واالبتكــــارهــــي او  :البيئــــة المرنــــة  .ب  ــة وتشــــجيع اإلبـ والتوســــع فــــي ، لبيئــــة التــــي تتســــم بالمرونــ
ــــلطات  ــــويض الســ ــة، تفــ ــــى الالمركزيــــ ـــاد علــ ـــاالت ، واالعتمـــ ــــلطة واالتصـــ ــــوط الســ ــــريان خطــ وســ

ـــــادة  ــط القيـــ ــــ ــــالل نمــ ــــن خــــ ــفوفي مــــ ــــ ـــــي المصــ ـــل التنظيمـــ ــــ ـــــي الهيكـ ـــات فـــ ــــ ـــــع االتجاهـ ـــ ـــي جمي ــــ فـ
ـــــذه الب ـــة وهــــ ــــ ــ ـــــادة التحويلي ــــاألداء والقيــــ ــــ ـــــادة بـ ــــ ـــة والقي ـــ ـــــداع الديمقراطيـــ ـــــى اإلبــــ ــــ ـــــاعد عل ــة تســــ ــــ يئـــ

ــــار ـــات، واالبتكـــ ـــــر والتعليمــــ ـــذ األوامــ ـــــي تنفيــــ ــــة فــ ـــة المرونـــ ــــذه ، نتيجــــ ـــــدور هـــ ـــار صــ ـــدم انتظــــ وعــــ
ـــاعد  ــــى ممــــا يسـ ـــة األعل ــة واإلداريـ ـــات مــــن المســــتويات القياديــ ســــرعة إنجــــاز العمــــل  فــــيالتعليمـ

ــــى ـــة أدوار أرقـ ـــى وممارســ ـــة أعلــ ــ ـــب قيادي ــولي مناصــ ـــ ـــاملين لت ــــوف ، وٕاعـــــداد العــ ــــود الخـ ــــال يسـ فـ
  .والتقيد بالروتين واإلجراءات المطولة، وقوع في األخطاء والتعرض للعقوباتمن ال

  : عناصر بيئة العمل الداخلية 4-1-2
ــــود  ــــرًا لوجـ ـــر خـــــارجي نظـ ـــــي وآخــ ـــأثير داخل ــ ـــأثر وت ــ ــــة لتفاعـــــل ت ـــة مـــــع البيئـ ــ ــــل الداخلي ــة العمـ ـــ بيئ

ــــة والمجتمـــــع ــــى، الخارجيـ ــــدل علـ ــــا مـــــا يـ ـــا بينهـ ــــل فيمــ ـــمنها وتتفاعـ ــــر تتضــ ــــاك عناصـ ــــي و ، أن هنـ هـ
ـــي اإلدارة ـــيير المهــــــام فـــ ـــية لتســـ ـــر أساســـ ـــداف، عناصـــ ــق األهـــ ـــا ضــــــروري لتحقيــــ ـــا هــــــو ، ووجودهـــ فمـــ
ــة يســــهمال وفعَّــــ مهــــمداخــــل أســــوار ومبنــــى المنظمــــة هــــو عنصــــر  وينظــــر إلــــى ، فــــي فعاليــــة المنظمــ

ــث حولهــــا وطبقــــا ألهــــدافها  هــــذه العناصــــر مــــن عــــدة زوايــــا طبقــــاً  ــتالف البيئــــات التــــي تــــتم البحــ الخــ
  .)37، 2014، بن رحمون(

ــــي ـــ ــة ف ــــ ـــــل الداخليـ ــة العمــ ــــ ـــل بيئـ ــــو : وتتمثــــ ـــ ـــــدى ت ــــي ومــ ـــل التنظيمـــ ــــة االهيكــــ ـــ ـــــاءات اإلداري ــ فر الكف
ــة ــــ ـــة المطلوبـ ــــ ــــر الفني ــة، واألطـــ ــــ ــــة المنظمـ ـــ ـــددة أو ، وثقاف ـــة محــــ ــــ ـــة وٕاداري ــــ ــــل تنظيمي ـــــا عوامـــ باعتبارهــ

ــة ــــي المنظمــــ ــــزة فــ ـــــن، محفــ ـــًال عـ ــــة  فضـــ ــــة للمنظمــ ـــــل الوظيفيــ ــويق( العوامـ ــــاج، التســــ ـــراد، اإلنتــ ، األفـــ
ــة ــــوير و ، والماليـــ ـــوث والتطـ ــــي ) البحــ ــــب التـ ـــمن معظـــــم الجوانـ ـــهموالتـــــي تتضــ ــواحي  تســ ــراز نـــ ــــي إبـــ فـ

  ).124، 2005، الدوري(القوة والضعف في المنظمة 
ــــرون ــــرى آخــ ــــة  ويــ ـــون مــــــن العمــــــل أن بيئــ ــة تتكـــ ــفة عامــــ ــــة بصــــ ــة للمنظمــ ـــة مــــــن الداخليــــ مجموعـــ

  ):113، 2013، الزنفلي( يأتيويمكن سردها فيما العناصر 

 .واألنماط اإلداريةالفلسفة واألهداف   .أ 
 .الهيكل التنظيمي الرئيس لها ككل والهياكل التنظيمية إلداراتها وأقسامها  .ب 
 .هيكل وخصائص الموارد البشرية المتاحة  .ج 
 .الموارد المالية والتمويل  .د 
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 .اإلمكانات المادية والتجهيزات  .ه 
  .القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بالمنظمة  .و 

ــــى ـــــرون إلــــ ـــب آخـــ ـــات وذهــــ ــــم مكونـــــ ــــة  أن أهــــ ـــــر بيئــــ ـــــل عناصـــ ــــيالعمـــ ـــة هــــ الهواســــــــي و ( الداخليـــــ
  :) 77، 2014، البرزنجي

 كل التنظيمي                   الهي -ب                    .الموارد البشرية -أ 
    .الفلسفة واألنماط اإلدارية -د       .أدوات وأساليب تقديم الخدمة -ج 
  .النظم اإلدارية والمعلوماتية -ه 

ـــــدول  ـــــم والجــ ـــــح ) 1(رقــ ـــكيوضــ ــــي  تلــــ ــــاث التـــ ـــات واألبحـــ ـــرالدراســــ ــــت عناصــــ ـــــل بينـــ ـــة العمــ  بيئــــ
  :ينها في تحديد عناصرها ومكوناتهاوالتي تباينت فيما ب، في بيئات مختلفة الداخلية

  اصر ومكونات بيئة العمل الداخليةعن )1(جدول 
  عناصر بيئة العمل الداخلية  الكاتب  السنة

2014 
الهواسي 
  والبرزنجي

ــوارد  ــــ ــــريةالمـ ــــي، البشـــ ــــل التنظيمـــ ــة، الهيكـــ ــــ ـــــديم الخدمـ ــ ـــــاليب تق ، أدوات وأســ
  .النظم اإلدارية والمعلوماتية، الفلسفة واألنماط اإلدارية

  الزنفلي 2013

ــة ـــاط اإلداريـــــ ـــداف واألنمــــ ـــفة واألهــــ ــــا ،الفلســــ ـــــرئيس لهـــ ـــــي الــ ـــل التنظيمــ الهيكــــ
ــوارد ،ككـــــل والهياكـــــل التنظيميـــــة إلداراتهـــــا وأقســـــامها هيكـــــل وخصـــــائص المـــ

ـــــرية  ــــ ــةالبشـ ــــ ـــــل، المتاحــــ ــــ ـــة والتمويـ ــــ ـــ ـــوارد المالي ــــ ــــة ، المـــ ــــ ـــات الماديــ ــــ ـــ اإلمكان
  .القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بالمنظمة، والتجهيزات

  بن رحمون 2013

ــمن : أوال ــــ ــــــي تتضـــ ـــ ــــة والت ـــ ــ ــــة والوظيفي ــــ ـــــل التنظيميـ ـــة العمــــ ــــ ــ ــة(بيئ ــــ ، األنظمـــ
ـــــراءات ــــ ـــــادة، واإلجـ ــــ ــــاط القيـ ــــ ــــاالت، وأنمــ ــــ ــتخدمة، واالتصــ ــــ ــة المســــ ــــ ، والتقنيــــ

ــب ــة، والجـــــزاءات، والرواتـــ ـــ ـــة والمعنوي ــ ـــوافز المادي ـــات ال، والحــ ــــائدة والعالقــ سـ
ـــــل ـــة العمــــ ـــ ــــــي بيئـــ ــــيم واال، فـــ ــــ ــات والقـ ــــ ــــل التنظيمـــ ــــ ــــائدة داخـ ــــ ــات السـ ــــ تجاهـــ

  ).وضغوط العمل، اإلدارية
ــة: ثانيـــــا ـــاء: بيئـــــة العمـــــل الماديـــ ــمن الضوضــ ـــرارة، والتـــــي تتضـــ ـــة حــ ، ودرجــ

  .واألدوات المكتبية المساعدة، وتصميم المكاتب

  الدوري  2005
ــــة  ــــ ـــر الفني ــــ ــة واألطـ ــــ ــ ـــاءات اإلداري ــــ ــوفر الكفـ ــــ ــ ــــدى ت ــــي ومــــ ـــ ــــل التنظيمـ الهيكــــ

ــة ــــ ــة، المطلوب ـــة المنظمــــ ـــ ــة، وثقاف ـــة للمنظمــــ ـــ ـــــل الوظيفي ــويق: (والعوامـ ، التســــ
  ).والبحوث والتطوير، والمالية، األفراد، اإلنتاج

  .2017، الباحث إعدادمن : المصدر
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  :مجاالت بيئة العمل الداخلية 2-1-5

ــت آراء  ــــ ـــــل تباينــ ـــة العمـــ ــــ ـــاالت بيئـ ــــ ـــد مجـ ــــ ــــول تحديـ ـــ ــــابقة حـ ــــة الســــ ـــ ـــــاث العلميـ ـــات واألبحـــ ــــ الدراسـ
  :وذلك وفقًا لهدف ومجتمع كل دراسة ومن تلك الدراسات ما يأتي، الداخلية

ـــاالت   .أ  ــــتخدمت مجــــ ـــات اســـ ــــي(دراســــ ــــل التنظيمـــ ــة، الهيكـــ ــــ ــة التنظيميـ ــــ ــة، الثقافـ ــــ ــوارد المتاحـ ــــ ) المـ
  ).2015، عبداهللا(منها دراسة و ، بيئة العمل الداخليةمتغير أساسية لدراسة  كمجاالت

ـــاالت   .ب  ــــ ــــددت مجــ ــــ ــــات حـ ــــ ــــي(دراسـ ــــ ـــــل التنظيمـ ـــــل، الهيكــــ ـــة العمــــ ــــ ـــــادة، طبيعــ ـــــط القيــــ ـــط ، نمــــ ــــ نمــ
ــــاالت ـــــرارات، االتصـــ ـــــاذ القــ ــــي اتخــ ــــاركة فـــ ــــا، المشـــ ـــز، التكنولوجيـــ ــــاالت، )التحفيــــ ـــية  كمجـــ أساســــ

  ).2015، علي(ومنها دراسة ، بيئة العمل الداخليةمتغير لدراسة 
ـــاالت   .ج  ــــتخدمت مجـــ ــــات اســ ــــي(دراســ ـــل التنظيمــ ــة، الهيكـــ ــة التنظيميــــ ــــاالت، )الثقافــــ ـــية  كمجــ أساســـ

  ).2014، منصور(ومنها دراسة ، بيئة العمل الداخليةمتغير لدراسة 

ــة الحاليــــة  ـــع هــــدف الدراســ ـــجامًا مـ ـــبق وانسـ ـــًا علــــى مــــا سـ ـــة الحاليــــة وتأسيسـ ـــد اعتمــــدت الدراسـ فقـ
ــــاالت ــــي( علـــــى مجـ ـــل التنظيمـ ــة، الهيكــ ـــة التنظيميـــ ــةالتكنولوجيـــــا الم، الثقافــ ــة، تاحـــ ـــوارد المتاحـــ ، )المــ

ـــــرف ـــة وللتعــ ـــــذه الدراســــ ـــن هــ ــــة مــــ ــــق الغايـــ ـــي تحقيـــ ـــــتم فــــ ـــية تهــ ــــاالت أساســــ ــــى  كمجـــ ــــر علـــ ـــــذهأكثـــ  هــ
ــــاالت ـــيتم  المجــ ـــيحهاســــ ـــاالت وتوضــــ ـــك المجــــ ــــاول تلـــ ـــًا  تنـــ ــــذا نظريـــ ـــن هـــ ـــة مــــ ــث القادمـــ ــــي المباحـــــ فـــ

  .الفصل
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  الهيكل التنظيمي 2-2

ــــي ـــل التنظيمـ ـــــى الهيكــ ـــرف عل ــــذا ، للتعــ ــــي هـ ـــرق فـ ــــيتم التطــ ــهسـ ـــ ـــه وأهميت ـــــى مفهومــ ـــث إل ، المبحــ
  :وكما يأتي، ة إلى مختلف العناصر المرتبطة بهباإلضاف

  :مفهوم الهيكل التنظيمي 1-2-2

ــــي رفعَّـــــيُ  ـــل التنظيمـ ــه الهيكــ ـــر " :بأنـــ ـــة عبــ ــــا إدارة المنظمــ ـــن خاللهـ ـــتم مــ ــمية التـــــي يــ ــــة الرســـ اآلليـ
ــــين ـــــاء والمرؤوســــ ــــين الرؤســـ ــــال بــــ ـــــلطة واالتصــــ ــــوط الســـ ـــد خطــــ ــــ ــــه ، تحديـ ـــا أنــــ ــــ ـــــام كمـ ـــــلطة نظـــ للســـ

ــالزم  ــــ ـــــل الـ ـــة العمــ ـــكل وطبيعــــ ـــدد شــــ ـــذي يحــــ ــــ ـــة ال ــــ ـــــدات التنظيمي ـــــين الوحــ ـــــات بــ ـــاءلة والعالقــ والمســــ
  .)45، 2012 ،رضوان( "للمنظمة

ــــويُ  ــه رف عَّ ـــمي " :الهيكــــل التنظيمــــي بأنــ ــيق الرسـ ــة التعامــــل والتنســ ـــوذج الــــذي يعكــــس طبيعــ النمـ
ــراد  ــــين مهـــــام األفـــ ــــربط بـ ـــك مـــــن أجـــــل الـ ــــل اإلدارة وذلــ ــمم مـــــن قبـ ــــة المصـــ ــات فـــــي المنظمـ والجماعـــ

  .)141، 2014، الشميمري وآخرون( "بما يعمل على تحقيق أهداف المنظمة

ــهويُ  ـــد واللـــــوائح التـــــي تعطـــــي الحـــــ" :عرفـــــه آخـــــرون بأنـــ ــارة عـــــن مجموعـــــة القواعــ ق لمجموعـــــة عبـــ
  ".األوامر ألفراد آخرين على نحو يحقق الرشد والكفاءة األفراد أن تصدر

ـــــأن   ــــًا بـ ــــرون أيضــ ــــيف آخــ ــــيويضــ ـــل التنظيمــ ــير  :"الهيكـــ ــــا يشــــ ــــنظم فيهــ ـــــي تــ ــــة التـ ـــــى الطريقــ إلـ
ــا البشــــرية فــــي صــــورة عالقــــات مســــتقرة نســــبيا تعــــد إلــــى حــــد كبيــــر أنمــــاط التفاعــــل  المنظمــــة مواردهــ

  .)89، 2014، والبر زنجي، الهواسي( "والتنسيق والسلوك الموجه نحو إنجاز أهداف المنظمة

ــهوُيعرفـــــه  ــورة كاريكاتي":آخـــــرون بأنـــ ــــن صـــ ــــة عبـــــارة عـ ــمها علـــــى لوحـ ـــتم رســـ ـــة عـــــن التنظـــــيم يــ ريــ
ــــ ــــ ـــتطيالت أو مربعـ ــــ ــــن مســ ــــ ـــون مـ ـــ ــة وتتكـــ ــــ ــبية أو ورقيـــ ــــ ـــتيكية أو خشـــ ــــ ـــة أو بالســ ــــ ــب معدنيــ ــــ ات يكتـــ

ــة أو ــــل وظيفــــ ــــداخلها اســــــم كــ ــــيم بــ ــــي التنظــ ـــتوى إداري فــ ـــوط الســــــلطة  كــــــل مســـ ـــا خطـــ وتوضــــــح فيهـــ
ـــفل ـــــى األســــ ـــــى إلــ ــــن األعلــ ــــاب مـــ ـــــي تنســـ ــــا التــ ـــــتم تعليقهـــ ــــرئيس ويــ ـــدخل الـــ ــــى المــــ ــة أو  علـــ ــــ للمؤسسـ

  .)141، 2013، الشواورة(" للمنظمة أو للوحدة اإلدارية

  :أهمية الهيكل التنظيمي 2-2-2

ــة ـــداف المنظمــــ ــــق أهـــ ـــعى لتحقيــ ــــة تســـ ـــيلة أو أداة هادفــ ــــي وســـ ــــر الهيكــــــل التنظيمــ ــــا، يعتبــ أن  فكمــ
ـــاعدة  ــمم لمســـ ـــي يصــــ ـــــل التنظيمـــ ــــذالك الهيكـ ـــة فكــ ـــــداف معينـــ ــــق أهـ ـــاؤها لتحقيــ ــــتم إنشـــ ـــة يــ أي منظمـــ

ـــدافها المنظمـــــة علـــــى ـــات األعمـــــال لعـــــل ، تحقيـــــق أهــ ـــة كبيـــــرة لمنظمــ ـــي أهميــ ولبنـــــا الهيكـــــل التنظيمــ
ــــا  ـــه مــ ـــ ــــرز أهميت ــ ـــــن أب ــــأتيمـ ــ ـــــائي( ي ـــــي والطـ ــــــاس(و  )510، 2013 ،القيسـ  ،خيــــــري(و  )162، 2008، عب

2014 ،58(:  
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ـــــذ  .أ  ــــب أن ينفـ ــــذي يجــ ــ ـــــل ال ــــي العمـ ـــــل التنظيمــ ـــــدد الهيكـ ـــــذه، يحـ ـــــتم تنفيـ ــــف يـ ــ ــــى ، وكي ــ ـــتنادًا إل اســـ
 .إستراتيجية المنظمة

ـــــال   .ب  ــــذ األعمـــ ـــــراراتهم لتنفيــــ ــــى قـــ ــــديرين وعلــــ ــــل المــــ ـــة عمــــ ـــــى كيفيـــــ ــي علـــ ــــ ــــل التنظيمــ ــــؤثر الهيكــــ يـــ
 .اإلدارية

 .المهام التنظيمية إلنجازيهتم بالعمليات التي تجري داخل المنظمة   .ج 
ــمم   .د  ــــ ــةيصـ ــــ ـــــى المنظمـ ــ ـــــة عل ــ ـــات الفردي ـــأثير االختالفــــ ــــبط تــــ ـــيص وضـــ ـــــي لتقلــــ ـــــل التنظيمــ ، الهيكــ

 .تطلبات المنظمة وليس العكسفالهيكل التنظيمي يضمن امتثال األفراد لم
ــوارد المتاحـــــة للمنشـــــأة  .ه  ـــتخدام األمثـــــل للمـــ ـــاعد الهيكـــــل التنظيمـــــي فـــــي تحقيـــــق االســ ـــادي ، يســ وتفــ

ـــات ـــطة والعمليــ ـــــين األنشـــ ـــة ب ـــــداخل واالزدواجيــ ـــــي العمـــــل، الت ــــات ف ــب االختناقــ ـــ ـــق ، وتجن وتحقيـــ
ـــطة واألدوار ــــ ــــدات واألنشــ ـــ ــــف الوحــ ــــ ـــــين مختلـ ــق بــــ ــــ ـــجام والتناســـ ــــ ـــــن، االنســ ـــــًال عــــ ــــين  فضــــ ــــ تمكـ

ـــة مـــــن ال ـــتجابةمنظمـ ـــرات  االســ ــةللتغيـ ـــد تحــــدث داخـــــل المنظمـــ وخارجهــــا والعمـــــل علـــــى  التـــــي قــ
  .التكيف مع هذه المتغيرات

 .تحديد اإلدارات واألقسام والوحدات داخل المنظمة  .و 
 .تحديد المستويات اإلدارية في المنظمة واختصاصات ومسؤوليات كل مستوى  .ز 
 .إبراز مبدأ التخصص وتقسيم العمل  .ح 
 .السلطةتحديد خطوط   .ط 
 .تحديد العالقات الرسمية  .ي 
 .تحديد نطاق اإلشراف  .ك 
 .تصالتحديد خطوط اال  .ل 
 .ترتيب الوظائف والتنسيق بينها  .م 
 .تسهيل عمليات بناء الوحدات واألقسام واإلدارات  .ن 

  :المبادئ التي يقوم عليها الهيكل التنظيمي 3-2-2

ــــا ـــد مــــر بن ـــن تعــــار يفــــ لقـ يــــتم أن الهيكــــل التنظيمــــي  وجــــدنا، هوخصائصــــ هالهيكــــل التنظيمــــي مـ
ــــى ـــتناد إلــ ـــاؤه باالســـ ـــر بنـــ ــــادئ أو المفــــــاهيم أو العناصـــ ــــة مــــــن المبــ ــــا  ولعــــــل .مجموعــ ــــا مــــــن أهمهــ مــ

  ):81، 2014 ،الهواسي والبرزنجي(و) 268، 2010 ،جواد(و ) 212،  2013 ،العريقي( يأتي

ــهيقصــــد و : مبــــدأ تقســــيم العمــــل  .أ  ــند كــــل جــــزءٍ ، تجزئــــة العمــــل إلــــى أجــــزاء أصــــغر بــ  بحيــــث يســ
 . إلى قسم أو إدارة أو أفراد أو فرد معين

يؤكــــد هــــذا المبــــدأ علــــى ضــــرورة وجــــود رئــــيس واحــــد و : مبــــدأ وحــــدة الســــلطة أو وحــــدة األمــــر  .ب 
ــــين ــــ، للمرؤوســـ ـــــر ويرفـــ ــه األوامــ ــــتلم منـــــ ـــذي يســـ ــــرئيس الــــ ــة الـــ ـــب بمعرفـــــ ـــرؤوس يرغــــ ــــة والمــــ ع آليـــ

 .التقارير ونتائج األعمال
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والمسـؤولية هـي اإللتـزام ، السلطة هي الحق في التصـرف وٕاعطـاء األوامـر: السلطة والمسؤولية  .ج 

فـإذا ضـعفت السـلطة أدى ، والبد مـن التـوازن بـين السـلطة والمسـؤولية، بالقيام بالواجبات المحددة

 . والدكتاتورية التسلطوٕاذا ازدادت السلطة قاد ذالك إلى ، ذلك إلى التسيب

، عـــدد المرؤوســـين الـــذين يشـــرف علـــيهم إداري واحـــد يقصـــد بنطـــاق اإلشـــراف :نطـــاق اإلشـــراف  .د 

 . ويخضعون لسلطته

دة العمـل تحقيقـًا هو ترتيب جميع جهود األفراد داخل المنظمة بهدف الوصول إلى وح :التنسيق  .ه 

من أعلى إلى أسفل أو العكس فـي الهيكـل التنظيمـي  اوالتنسيق قد يكون رأسيً  ،ألهداف المنظمة

ــًا بــين المســ ــة فــي الوحــدات اإلداريــة وقــد يأخــذ شــكًال داخليــًا بــين أو قــد يكــون أفقي تويات المتماثل

األفـــرع واألقســـام اإلداريـــة داخـــل المنظمـــة أو قـــد يأخـــذ شـــكًال خارجيـــًا يـــتم بـــين المنظمـــة كوحـــدة 

 .مستقلة وغيرها من المنظمات األخرى ذات العالقة

  :خصائص الهيكل التنظيمي 4-2-2

ـــد مــــــن ـــد العديـــ ــــائص  توجـــ ــــي والتــــــي يالخصــ ــــل تنظيمــ ــــا فــــــي أي هيكــ ـــب توافرهــ ــــه جـــ ــــل منــ وتجعــ
ـــاتها ـــة وسياسـ ـــطة المنظمـ ـــرض أنشـ ــاكل قــــد تعتـ ـــرن قابــــل للتعــــديل إزاء أي مشــ ـــل مــــن . هيكــــل مـ ولعـ

 :)38، 2009 ،ناطوريه(و) 92، 2009، سميث( يأتيأهم تلك الخصائص ما 

ـــــوازن  .أ  ـــمن: الت ــة ويتضــ ـــ ــــات المتوازن ـــق العالقـ ـــي الهيكـــــل التنظيمـــــي علـــــى تحقيــ ــــوازن فــ  مبـــــدأ التـ
ــــرد ــــنح للفــ ـــــي تمــ ــؤوليات التـ ــالحيات والمســــ ــــين الصــــ ــــراف ، بــ ـــــاق اإلشــ ــــوازن فــــــي نطـ ــــذالك التــ وكــ

ــــال الوظيف ــوط االتصـ ـــتويات ، ةيـــــوخطـــ ـــر الصـــــادرة مـــــن المســ ــــاد مبـــــدأ وحـــــدة األمــ وكـــــذالك اعتمـ
 .اإلدارية المختلفة

ــــل التعــــديالت : المرونــــة  .ب  ــميمه علــــى تقب ـــل التنظيمــــي المــــراد تصــ ــــة الهيكـ ـــة قابلي يقصــــد بالمرونـ
ـــاء  ـــــا البنــــ ـــــي يتطلبهــ ــ ــة الت ــــ ــــة والخارجيـ ـــــرات الداخليـــ ــ ــب التغيي ــــ ــــك حسـ ـــ ـــتمرة وذال ــة المســــ ــــ التنظيميـ

 .التنظيمي الذي يعطي كفاءة عالية ودقة في العمل
ـــاء الهياكـــــل  :االســـــتمرارية  .ج  ــ ـــي بن ــ ـــة ف ــ ــــس العلمي ــــرورة اعتمـــــاد األسـ ــــى ضـ ـــتمرارية إلـ ــــير االســ تشـ

ــتطال ـــب اســـ ــخيص الواقـــــع إلـــــى جانــ ـــري الدقـــــة فـــــي تشـــ ـــة مـــــع تحــ ع التغيـــــرات التـــــي قـــــد التنظيميــ
ــــررة   ــــة متكـ ـــرات جوهريـ ــ ـــــى تغيي ــــرض الهيكـــــل التنظيمـــــي إل ــــدون أن يتعـ ـــتقبل بـ ـــدث فـــــي المســ تحــ

 . لى سير العمل اإلداري بشكل مباشرمما يؤثر ع
ــــي :المركزيــــــــة والالمركزيــــــــة  .د  ــــة تعنــــ ــــي  المركزيــــ ــة فــــ ــــ ـــة معينــ ــــدى جهـــــ ـــــزة لــــ ـــــلطات مركـــ أن الســـ

ــة ـــــلطات مو ، "المؤسســــ ـــــي أن السـ ــة تعنـ ـــــين أن الالمركزيــــ ـــي حـ ـــ ـــة عف ـــتويات زعـــ ــع مســـ ــــ ــــى جمي ــ ل
 . الهيكل التنظيمي
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ــــي :الرســـــمية  .ه  ــمية تعنـ ــــة لكـــــل عمـــــل الرســـ ـــــاك قواعـــــد دقيقـ ـــاملين ، أن هن ـــاة للعــ ــــة المعطــ والحريـ
ــة ــــ ــــي ، "قليلـ ـــ ــــتحكم ف ـــ ـــــن ال ـــــى يمكــ ــم حتــ ــــ ـــرة الحجـ ـــات كبيــــ ــــي المؤسســــ ـــة فـــ ــــون هامــــ ــمية تكـــ ــــ الرسـ

 .المؤسسة ولكن هذا يجعل القرارات بطيئة ويقلل من القدرة على اإلبداع

  :عناصر الهيكل التنظيمي 5-2-2
ــــد  ـــر تحديـ ــ ـــات عب ـــــتم مـــــن خاللهـــــا إدارة المنظمــ ـــــي ي ـــمية الت ــــة الرســ ــــو اآلليـ الهيكـــــل التنظيمـــــي هـ

ــــين ــــاء والمرؤوسـ ــــين الرؤســ ــــال بــ ــــلطة واالتصـ ـــوط الســ ــون ، خطــ ويتضــــــح أن الهيكـــــل التنظيمــــــي يتكــــ
ــن عناصـــــر رئيســـــية وهـــــي ، جـــــواد( و)  89، 2014، الهواســـــي والبرزنجـــــي(  يـــــأتيكمـــــا  مـــــن مجموعـــــة مـــ

  ):141، 2014، الشميمري وآخرون(و ) 255، 2010
 .يحتوي الهيكل التنظيمي على تقسيمات تنظيمية ووحدات مختلفة  .أ 
 .نطاق اإلشراف وخطوط السلطة والمسؤولية  .ب 
 .مواقع اتخاذ القرارات من حيث المركزية والالمركزية  .ج 
ــــي وحـــــدات   .د  ـــات فـ ــــاملين فـــــي المنظمــ ــة للعـ ـــ ـــز الوظيفي ــع المراكــ ــــكل مـــــن تجميـــ ــــث تتشـ ـــة حيـ ــ إداري

 .هذه الوحدات اإلدارية إدارات وأقسام إدارية لتكون الهرم التنظيمي
ــــي   .ه  ـــيق الرأســ ــة التنســـ ــهيل عمليــــ ـــة لتســــ ـــة المطلوبـــ ــــرق المختلفـــ ــات أو الطــ ــــى ( اآلليــــ ــن أعلــ أي مــــ

ـــفلها  ــــى أســـ ــ ــة إل ــؤولين ) المنظمــــ ـــــوا مســــ ــب أن يكونـ ـــذين يجــــ ـــ ــــخاص ال ــــدد األشــ ــــد عــ ــ ـــــل تحدي مثـ
ـــة إدا ــــز أو وظيفــ ـــــل تجـــــاه أي مركـ ـــن قب ـــــتم مــ ــن أن ت ـــــي يمكـــ ـــويض الت ــ ـــة التف ـــة محـــــددة ودرجــ ــ ري

 .المسؤول في هذه الوظيفة اإلدارية
ــــي  .و  ــــ ــيق األفقـ ــــ ـــة التنســـ ـــ ـــهيل عمليـــ ــــ ـــة لتســ ــــ ـــة المطلوبــ ــــ ـــرق المختلفــ ــــ ـــات أو الطــ ــــ ــــين ( ، اآلليــ ــــ أي بـ

 .وذلك كما يتم عادة من خالل اللجان وفرق العمل) اإلدارات واألقسام في المنظمة 
ــــوء  :التخصــــــــص  .ز  ـــ ـــي ضـ ــــ ــــد فـ ــــ ـــــدأ التوحي ـــ ـــق مب ــــ ــــى وفـ ــــ ـــيمها عل ــــ ــــال وتقسـ ــــد األعمــــ ــــ ـــو تحدي ــــ وهـ

 . المواصفات المتماثلة بغية تكليف أفراد معينين أو جماعات مختارة
ـــــــايرة  .ح  ـــــــيس أو المع ــــة  :التقي ــــراءات المنظمـــ ــــيط إجـــ ـــــد وتنمـــ ــ ـــس توحي ــــذي يعكــــ ـــ ــه ال ــــ ــو التوجـ ــــ وهـ

ـــات ــــل وثبـــــ ــــال بتماثــــ ــــاملين ألداء األعمــــ ـــدفع العــــ ــــكل يـــــ ــــة بشــــ ــــالي إذ، المعنيــــ ـــــرى وبالتــــ ـــــم يجـــ ا لـــ
 . التقييس لألعمال فإن المنظمة ستكون عاجزة عن بلوغ مرادها

ـــــام  :الصـــــالحية  .ط  ـــاع عـــــن القي ـــام أو االمتنــ ــــرين للقيــ ــــدار األمـــــر إلـــــى اآلخـ ــــي إصـ ــــق فـ ــــي الحـ وهـ
ــــا ــــل مـ ــــاً ، بعمـ ـــــاين المنظمـــــات عمومـ ـــز القـــــرار وتتب ـــــى مراكــ ــالحيات عل ــع الصـــ ـــ ــــي ، فـــــي توزي ففـ

ــة تتحمــــــل إد ــــى المركزيـــ ـــــل إلــ ــــالمنظمـــــات التــــــي تمي ـــرارات ومــ ــبء اتخــــــاذ القــ ــــة عـــ ن ثــــــم ارة القمــ
ــــدنيا ـــى اإلدارات ال ــــ ، توصــــلها إلـ ــة فــــإن بعــــض أمَّ ــــى الالمركزيــ ــــل إل ــــي تمي ـــات الت ــــي المنظمـ ا ف

ــة ــــر إدارة القمــــ ـــرى غيــ ـــتويات األخـــ ــــي المســـ ــــل المــــــدراء فــ ـــن قبــ ـــرارات تتخــــــذ مـــ ـــوع ، القـــ ــاك نـــ وهنــــ
  .ثالث من المنظمات تحاول الجمع بين المنهجين
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  :مراحل إعداد الهيكل التنظيم 6-2-2
ـــة بمراحـــــل  ــ ــــل التنظيمي ــــة إعـــــداد الهياكـ ـــر عمليـ ــــا أهـــــم عـــــدةتمــ ــــل مـ ـــك المراحـ ــ ــــأتي تل ، رضـــــوان( يـ

  ):208، 2008 ،العميان( و )45، 2012

 . تحديد األهداف واألنشطة األساسية في المنظمة  .أ 
 .تحديد األنشطة الفرعية المساعدة  .ب 
 .وظائفة والمساعدة إلى تحديد األنشطة الرئيس  .ج 
 .تجميع وتوزيع الوظائف المتجانسة والمتكاملة في وحدات تنظيمية  .د 
ــــدة   .ه  ــة فـــــي الوحـ ــــل وظيفـــ ــــي لكـ ــــراء وصـــــف وظيفـ ــة وٕاجـ ـــدة تنظيميـــ ــــل وحــ ـــات كـ تحديـــــد اختصاصــ

 .التنظيمية تبين فيها الواجبات والسلطات والمسؤوليات
 .تحديد الوظائف اإلشرافية والتنفيذية داخل كل وحدة من الوحدات التنظيمية  .و 
 .إعداد الخريطة التنظيمية والدليل التنظيمي للمنظمة  .ز 

  :الشروط الواجب مراعاتها عند تصميم الهيكل التنظيمي 7-2-2

ـــات عـــــدة  ــــا  هنـــــاك شـــــروط وواجبــ ـــب مراعاتهـ ـــدى يجــ ـــة لــ ــــاء الهياكـــــل التنظيميــ ــــميم وبنـ عنـــــد تصـ
ـــات ـــا ذكرهـــــا الصـــــيرفي . المنظمــ ـــك الشـــــروط مــ ــةولعـــــل مـــــن أهـــــم تلــ  ،الصـــــيرفي( يـــــأتيفيمـــــا  والمتمثلـــ

2005 ،64(:  

ــــه  إذ :الوضــــــوح  .أ  ـــئولياته وعالقاتــ ـــي وحــــــدود ســــــلطاته ومســـ ــتواه التنظيمـــ ــــز مســــ ــــل مركــ ــــدد لكــ يحــ
 .باآلخرين

ـــوافرأن  :الســـــــرعة  .ب  ــــي  تتــــ ـــرعة فـــ ــــا االســــ ـــتويات العليـــ ــــين المســــ ــــات بـــ ــــر والتعليمـــ ــياب األوامـــ ــــ نسـ

 .بما يسهل من عملية اتخاذ القرارات والدنيا

ــــاملين :الثبـــــات  .ج  ــــاملين والمتعـ ـــان العـ ــــى اطمئنــ ــؤدي إلـ ـــة التـــــي تـــ ــات إلـــــى الدرجــ ـــز بالثبـــ ، أن يتميــ

 .وتقوى الثقة في الوحدة اإلدارية

ــث أنــــه صــــمم ليبقــــى مــــع الســــماح لــــه بتجديــــد  :االســــتمرار  .د  أن يكــــون قــــادر علــــى االســــتمرار حيــ

 .نفسه بحيث ال يصبح غير حساس لمتطلبات النشاط في أي وقت

ـــديرين  د واجبــــــات العــــــاملينأن يكــــــون قــــــادر علــــــى تحديــــــ  .ه  ــــن مـــ ــة مــ ـــــل وحــــــدة إداريــــ ــــي كـ فــ

ـــذين ــــدف ، ومنفـــ ـــث تــــــرتبط دائمــــــا بالهــ ــــات بحيـــ ـــك األعمــــــال أو الواجبــ ــــين تلـــ ــــة بــ ــــذالك العالقــ وكــ

 .العام للمنظمة
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ــعوبة   .و  ـــًا مـــــا تـــــؤدي إلـــــى صـــ ـــي غالبــ ـــة والتــ ـــتويات اإلداريــ ـــمح بتجنـــــب مخـــــاطر تعـــــدد المســ أن يســ

 .االتصاالت والتنسيق بين وحدات التنظيم

ــــرافأن ال   .ز  ــــيع نطـــــاق اإلشـ ـــمح بتوسـ ــــزم بحـــــدود ، يســ ـــييقه بـــــل يلتـ ــــمح بتضــ ــــل ال يسـ وفـــــي المقابـ

  .أفراد) 7-3( ذلك النطاق والتي تتراوح مابين

  :أقسام الهيكل التنظيمي 8-2-2

ــــتراتيجية  ــــال لإلســــ ــــذ الفعــــ ـــق التنفيــــ ـــــى تحقيـــــ ــــدف إلـــ ــــذي يهــــ ـــو الــــ ـــاجح هـــــ ـــي النـــــ ـــــل التنظيمـــــ الهيكـــ
ــة ـــداف المنظمـــ ـــدد  الكتـــــاب والبـــــاحثين الهيكـــــل التنظيمـــــي إلـــــىومـــــن هنـــــا قســـــم الكثيـــــر مـــــن ، وأهــ عــ

  : يأتيمن التقسيمات أهمها ما 
  .الوظيفيالتقسيم : أوالً 
  .)الجغرافي ( لموقعي االتقسيم : ثانياً 
  .قسيم على أساس المنتوج أو الخدمةالت: ثالثاً 
  .التقسيم المصفوفي: رابعاً 

  .التقسيم المركب:خامساً 
  .التقسيم التنظيمي البسيط:سادساً 

ـــة للجامعـــــات اليمنيـــــة  ـــل الداخليــ ـــة العمــ ـــوع الهياكـــــل التنظيميـــــة المطبقـــــة فـــــي بيئــ وبـــــالنظر إلـــــى نــ
ـــة فقــــد  ـــوع  تبــــيناألهليـ ــو الهيكــــلأن نـ ــع هــ ـــي المتبــ ـــرف علــــى الهيكــــل ، هيكــــل وظيفــــي التنظيمـ وللتعـ

  :يأتيالوظيفي سوف يتم التطرق إلى هذا النوع من الهياكل التنظيمية فيما 
ــوع مــــن الهياكــــل هــــو األكثــــر شــــيوعا وفيــــه يــــتم تجميــــع و : الهيكــــل التنظيمــــي الــــوظيفي • هــــذا النــ

ــــة  ــ ـــــدة إداري ــــي وحـ ـــــاط فــ ــــاالت النشـ ـــن مجــ ـــــين مـــ ــــال معـ ـــي مجــ ـــة فـــ ــطة المتخصصـــ ـــة األنشــــ كافـــ
ــة أساســــية ـــس وظيفــ ـــدة تعكـ ـــام باألنشــــطة األساســــية فــــي ، واحـ ــوع مــــدى االهتمـ ويعكــــس هــــذا النــ

ــة ــــ ـــ ـــناعية واإلنتاجي ــــ ــــات الصــ ــــ ــــــــي(  المنظمـ ــــدو  ). 206، 2013، العريقـ ــــ ـــــم ل والجـ ـــــح ) 2(رقــــ يوضــــ
 :)260، 2010، جواد( إيجابيات وسلبيات التقسيم الوظيفي للهيكل التنظيمي
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   للهيكل التنظيمي إيجابيات وسلبيات التقسيم الوظيفي) 2(جدول 
  السلبيات  اإليجابيات

 يروج لمهارة التخصص -
 يقلل من ضياع الجهد -
 يعزز تطوير القابليات -
 الخبراتيسمح بتوثيق وتبادل  -
 يكثر من تقنيات حل المشاكل -
 يميل إلى الالمركزية في اتخاذ القرار -
  له ميزة اقتصادية للمنظمات  -

 يخلق روتينية في األعمال -
 يقلل التواصل بين األقسام -
 يخلق حاالت الصراع أحيانا -
 يعقد جدولة األعمال بين األقسام  -
 يدفع التركيز على متطلبات القسم -
 تركيز الخبرة في مجال واحد -
 ال يخدم المنظمات ذات اإلنتاج المتنوع -
  يخلق صعوبات أمام الجهود التنسيقية -

  ).2010،جواد: (المصدر

  :السياسات التنظيمية 9-2-2

ــالفــــي و  ـــوم  مجــ ــــى مفهـ ـــرق إل ـــات األعمــــال يمكــــن التطـ ـــدث عــــن الهياكــــل التنظيميــــة لمنظمـ التحـ

ــــا  ـــزة لهــ ــــائص المميـــ ـــة والخصــ ـــات التنظيميـــ ــــواع السياســـ ـــم أنــ ــة وأهـــ ــــراءات التنظيميــــ ــــات واإلجــ السياســ

  :يأتيوكما للمنظمات  ةالتنظيمي بالهياكللما لها من عالقة 

  :التنظيميةمفهوم السياسات : أوالً 

ــات  ــــ ـــرف السياســ ــــة تعـــــ ــــاالتنظيميــــ ـــــا ال " :بأنهــــ ـــرارات بمـــ ـــــاذ القـــــ ـــر واتخـــ ــــادية للتفكيـــــ ـــ ـــــد إرشـ  قواعـــ
ــة ـــة للخطـــ ــــد "كمـــــا أنهـــــا  ،يتعـــــارض واألهـــــداف النهائيــ ـــة والتـــــي ترشـ ـــوط العريضـــــة والعامــ ــك الخطــ تلـــ

ـــــارة ـــتراتيجية المختــ ــــق لإلســــ ـــــذ أو التطبيـــ ــة التنفيــ ــــ ـــــن، عمليـ ــــًال عــ ــــا  فضـــ ـــــن أنهـــ ـــارة عــ ــات عبــــ ــــ توجيهـ
ــــا ـــعها اإلدارة العليـــــا بمـ ـــداف وٕارشـــــادات تضــ ـــق األهــ ــــي تحقيــ ــاهم فـ ـــتخدامها ، يســـ ــــا مـــــا يـــــتم اســ وغالبـ

  .)59، 2014، دودين(  "على مستوى الوحدات اإلدارية المختلفة في اإلدارات واألقسام

ــــا ــــبعض بأنهــــ ــــ ـــــا ال ـــــا يعرفهـــ ـــــل ": كمـــ ــــير العمـــ ـــم ســــ ــــ ـــــي تحكـ ـــ ـــــد الت ــــادئ والقواعـــ ــة المبــــ ــــ ، مجموعــ
ــــي  ــــاملون فــ ـــــا العــ ـــــد بهـ ـــــي يسترشـ ـــة اإلدارة والتـ ـــــلفا بمعرفـــ ــــددة سـ ــــد والمحــ ـــة عنـــ ــــتويات المختلفـــ المســ

  ).60، 2014، الهواسي و البر زنجي(  "اتخاذ القرارات والتصرفات المتعلقة بتحقيق األهداف

  :الجيدةالتنظيمية خصائص السياسات : ثانياً 

ــــا ــــائص أهمهـــ ـــــن الخصـــ ـــدد مــ ــــدة بعــــ ـــات الجيـــ ــز السياســــ ــيرات( تتميـــــ ، دوديـــــــن(و )140، 2008، نصـــــ
  ): 110، 2011، يوسف وعريقات( و) 60، 2014

 .لالجتهادفيها أن تكون واضحة ال لبس فيها وال غموض وال مجال : الوضوح  .أ 
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ــجام  .ب  ــون : االنســــ ـــــداف وأن تكــــ ــــع األهـ ـــــجمة مــ ـــا ومنسـ ــا بينهـــ ـــة فيمــــ ـــــجمة ومتناغمـــ ـــون منسـ أن تكـــ
 . مفهومة ومقبولة لمن يقوم بتنفيذها

 .يجب أن تكون مرنة بحيث يمكن تعديلها إذا تطلب األمر: المرونة  .ج 
ــــ  .د  ـــتلط سياســ ـــاتأال تخـــ ــــراءات تنبثــــــق عــــــن السياســـ ــــل ذلــــــك أن اإلجــ ـــإجراءات العمــ ـــل بـــ ، ات العمـــ

 . وكالهما يعمل على دفع الجهود من أجل الوصول إلى األهداف العامة للمنظمة
ــات   .ه  ــــ ــ ـــــداف والغاي ــــق األهـــ ـــ ـــو تحقيـ ــــ ــــة نحـ ــــل المنظمــــ ـــــال داخــــ ــه األعمـــ ــــ ــ ـــات أداة لتوجي ــــ أن السياسـ

 .والنهايات المنشودة للمنظمة
 . يح السبل والمناهج لتحقيق األهداف والغايات المسطرةاألفراد بتوض سلوكاتتحديد   .و 
ــة برســــم   .ز  ــــى شــــؤون المنظمــ ـــائمين عل ـــاعد القـ ــادرة  ســــلوكاتتسـ ــة ومنظمــــة ومتينــــة تجعلهــــا قــ ثابتــ

 . على النمو
 .تمثل السياسات القواعد األساسية التي يتم من خاللها تنفيذ االستراتيجيات  .ح 
ـــوت  .ط  ـــبياً : الثبــ ـــة نســ ـــر ، بمعنـــــى أنهـــــا ثابتــ ـــرً ويعتبــ ـــا أمــ ا مـــــن قبـــــل جميـــــع ا وملزًمـــــا ضـــــروريً إتباعهــ

 .العاملين في المنظمة
 . يمكن تطبيقها في الواقع العملي للمنظمة: واقعية  .ي 
 .يم والمعايير األخالقية السائدةأن تتوافق مع الق: التوافق  .ك 

  :التنظيمية أنواع السياسات: ثالثاً 

ـــن  ت ــات يقســــيمكـ ـــًا لطريقــــة بنائهــــا التنظيميــــة م السياســ ـــى أقســــام وفقـ يوســــف ( يــــأتيوكمــــا عــــدة إلـ
  ):61، 2014 ،دودين( و )110، 2011، وعريقات

ــــة  .أ  ــــا ):األساســــية(السياســــات العام ــعها اإلدارة العلي ، وهــــي ذات بعــــد زمنــــي طويــــل، التــــي تضــ
 .نجاز األعمالاوتوضح القواعد العامة في القرارات و 

ـــاط معــــين مثــــل  :السياســــات الفرعيــــة  .ب  ــــى نشـ ـــق عل ـــعها اإلدارة الوســــطى وتطبـ ــــي تضـ وهــــي الت
 .والتسويق، والمالية، اإلنتاج : 

ـــــة  .ج  ـــعها  :السياســـــات التنفيذي ــــى  اإلدارةوالتـــــي تضــ ــق علـ ـــيال وتطبـــ ـــر تفصــ ــــي أكثــ ـــرافية وهـ اإلشــ
 .النشاطات اليومية

ـــــة  .د  ـــد ع :السياســـــات التقليدي ــات تعتمــ ــــبقاً بعـــــض المنظمـــ ـــة مسـ ـــة ومعروفــ ــ ــــات تقليدي ، لـــــى سياسـ
ـــــدة ـــات جديـ ـــتعمال سياســـ ــــى اســـ ـــرة علــ ـــون مجبـــ ــــزءًا ال ، وال تكـــ ـــات جــ ــــذه السياســـ ـــــبح هــ ــــد تصـ وقــ

ــة ـــــادة المنظمـــ ــا علـــــى قي ــبب تأثيرهـــ ــــا بســـ ــة وتاريخهـ ــة المنظمـــ ــزأ مـــــن ثقافـــ ــــى ، يتجـــ ـــــم علـ ــــن ث ومـ
 .قوتها وكفاءتها
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ــــأ :السياســـــــة القســـــــرية  .ه  ـــــرية  وتنشـــ ـــة القســ ـــــنالسياســــ ــــة  مــ ـــــى المنظمـــ ــ ـــــرض عل ــ ـــــردي يف ــ رأي ف
ــعيه، اعتباطـــــاً  ــةفهـــــي تمـــــنح واضـــ ــرف تجـــــاه المنظمـــ وتمنـــــع اآلخـــــرين مـــــن هـــــذه ، ا حريـــــة التصـــ

ـــــال وٕادارة  ـــــام باألعمــ ـــة القيــ ـــنهم المنظمــــ ــب مــــ ـــ ــــذي تتطلــ ــت الـــ ـــــي الوقـــــ ـــــرف فــ ـــي التصــ ــــة فــــ الحريـــ
ـــاط الخـــــاص  ــــاالنشــ ــــا، بهـ ــــدم الرضـ ـــن عـ ــــة مــ ـــن حالـ ــــي  ممـــــا يمكــ ــــاملين فـ ــين والعـ ـــين المرؤوســـ بــ
ــــدنيا ـــتويات الــ ـــو األهــــــد، المســ ـــه نحـــ ــــين التوجــ ــــوة بــ ـــداث فجــ ــــي إحـــ ــبب فـ ـــودة ممــــــا يتســــ اف المنشـــ

 .وبين أسلوب تنفيذ الخطط
ـــرق  :السياســـــــــة التفضـــــــــيلية  .و  ــــ ــــات والطــ ــــ ـــــدات والتوجيهـ ـــ ــــيلية المرشـ ــــ ـــة التفضـ ــــ ــــوي السياســ ــــ تحـ

ـــــادة  ــــل لقيـ ـــة عمــ ــــة كسياســـ ــــا للمنظمــ ـــر اإلدارة العليــ ـــــل فــــــي نظـــ ــــا األفضـ ــــية التــــــي تجعلهــ األساســ
 .اعملياته

  :اإلجراءات التنظيمية 10-2-2
  :مفهوم اإلجراءات التنظيمية: أوالً 

ـــرف اإلجـــــراءات التنظيميـــــة بأنهـــــا ـــة والمراحـــــل التفصـــــيلية التـــــي توضـــــح "  :تعــ ـــوات المكتبيــ الخطــ
ــــة  ـــة الالزمــ ـــدة الزمنيـــ ــــذ والمـــ ـــذا التنفيــ ـــن هـــ ـــؤولية عـــ ــــذها والمســـ ـــة تنفيــ ــام األعمــــــال وكيفيـــ أســــــلوب إتمــــ

  .)60، 2014، الهواسي و البر زنجي( " إلتمام األعمال
ــــا ــــة أيضـــــًا بأنهـ ــــراءات التنظيميـ ـــت اإلجـ ــ ــــي  ":وعرف ــــوات أو المراحـــــل التـ سلســـــلة األعمـــــال والخطـ

ــــا ـــــذ عمـــــل مـ ــب إتباعهـــــا لتنفي ــــة إلتمـــــام ، يجـــ ــــل المنظمـ ـــه داخـ ــــب إتباعــ ـــذي يجـ ــ ــــار ال ــــي المسـ أي هـ
  .)112، 2011، يوسف وعريقات(  "عمل من األعمال

  :أهمية اإلجراءات التنظيمية: ثانياً 
ـــر  ــــراءات تعتبــ ــــة اإلجـ ـــر تحديـــــدً التنظيميـ ــهأكثــ ـــام بـــ ـــب القيــ ــــا يجــ ـــك ا لمـ ــــة  وذلــ ـــن أهميـ ــــا لهـــــا مــ لمـ

  :)75، 2014، الهواسي و البرزنجي(  يأتيوترجع أهميتها إلى ما  .كبيرة
ــــراءات   .أ  ـــــر اإلجـــــ ــــة تعتبــــ ــــ ـــملالتنظيميـ ــــ ــم وأشــ ــــ ــة أعـــ ــــ ــات التنظيميـــ ــــ ـــن السياســـ ــــ ــف ، مــ ــــ ـــــا تتصـــ كمــــ

  .اإلجراءات بأنها متكررة ومتسلسلة وفق خطوات ثابتة
ــــراءات   .ب  ــــة تهــــــدف اإلجــ ـــتراتيجياتالتنظيميــ ــــذ االســـ ـــيرة  ،إلــــــى تنفيــ ـــداف قصـــ ــمن وضــــــع أهـــ وتتضــــ

  .اإلنفاقاألجل وتخصيص الموارد البشرية والمادية وتوزيعها بين بدائل 
ــب   .ج  ـــه ذالــــك مــــن تعــــديل التنظيميــــة اإلجــــراءات تتطلــ ـــداخل بمــــا قــــد يتطلبـ ـــة مــــن الـ ـــة المنظمـ تهيئـ

ــــا ـــطة واهتماماتهـــ ــــع األنشــــ ــــؤوليات ووضـــ ــــلطات والمســـ ـــــع الســـ ــــادة توزيــ ــــي وٕاعـــ ــــل التنظيمـــ ، الهيكـــ
ــــائص  ــــ ـــــد خصـــ ــــ ــ ــــذ وتحدي ــــ ـــ ـــــى تنفي ــــ ــ ـــاعد عل ــــ ــا يســــ ــــ ــــ ــا بمـ ــــ ــــ ـــدريبها وتنميتهـ ــــ ــــ ـــة وت ــــ ــــ ــــوى العامل ــــ ـــ الق

   .اإلستراتيجيات
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  الثقافة التنظيمية 2-3

ــــى  للتعـــــرف ــالعلـ ــــة  مجـــ ـــة التنظيميـ ــــة الثقافــ ـــة العمـــــل الداخليـ ــــاالت بيئــ ــــي كأحـــــد مجـ ــــنتطرق فـ سـ
ـــث إلــــى ماهيتهــــا  ـــذا المبحـ ـــة التنظيميــــة هـ ـــة الثقافـ ــر األخــــرى المرتبطــــة وأهميـ وكــــذا مختلــــف العناصــ

  .بها

  :مفهوم الثقافة التنظيمية 1-3-2

ــة تعـــــرف ــة التنظيميـــ ـــر "  :بأنهـــــا الثقافـــ ـــاط إنســـــاني محلـــــي نـــــابع عـــــن البيئـــــة ومعبــ ثمـــــرة كـــــل نشــ
ــــدها فــــــي هــــــذا الميــــــدان أو ذاك ـــا أو مواصــــــل لتقاليــ ـــوم ، عنهـــ ـــي يقـــ ــــات التـــ ـــة المعلومــ وهــــــي مجموعـــ

ــعوب فهــــي  ــعب مــــن الشــ ــام حيــــاة أي شــ ـــا نظــ ـــددعليهـ ــه الفكــــري ونظرتــــه  تحـ أســــلوب حياتــــه ومحيطــ
ــــاة ــــى الحيــ ــة، إلــ ــــ ــــه الجغرافي ــه وبيئتــ ـــه واحتياجاتــــ ـــــن ظروفـــ ــــة مـ ــه ونابعــ ــــ ــــة ب ـــون خاصــ ـــــد أن تكـــ ، والبـ

  .)198، 2007، حبتوربن (وتطور بالده التاريخي الحضاري 

ـــــا ت ـــــرفكمــ ــة عـــ ــــ ـــة التنظيميــ ـــ ــــا الثقافــ ــــيم "  :بأنهــــ ــــادات والقــــ ــــات واالعتقــــ ـــــن االفتراضــــ ــة مـــ ــــ مجموعــ

  . )10، 2008، عكاشة(" يير التي يشترك بها أفراد المنظمةوالقواعد والمعا

ــه ــــ ــــوع نفســـ ــــي الموضـــــ ــــرون وفـــــ ـــــا آخـــــ ــــا يعرفهــــ ـــــادات " :بأنهـــــ ــــيم والعــــ ـــــدات والقـــــ ــــة المعتقــــ ـــ مجموعــ
ــة ــاء المنظمـــــ ـــــا أعضــــ ــترك فيهــ ـــــي يشـــــ ــــات التــ ـــلوكيات والتوقعـــ ـــــو ، والســـ ــــف العضــ ـــــى تكييـــ ــــؤدي إلــ وتـــ

  ).137، 2014، درة وجرادات( " ويتم نقلها عبر األجيال المختلفة، الجديد

  :أهمية الثقافة التنظيمية 2-3-2

ــــلوك  ـــه الســــ ــــ ـــــيم وتوجي ـــًا لتنظـــ ـــارًا عامــــ ـــ ــــوفر إطــ ـــ ــــا ت ــــي أنهــــ ــة فـــ ــــ ـــة التنظيميــ ـــ ــة الثقافـ ــــ ـــــن أهميــ تكمــ
ـــكل عـــــام ــــوين ســـــلوكهم بشـــــكل خـــــاص ويمكـــــن ، التنظيمـــــي بشــ ـــا علـــــى العـــــاملين وتكـ وكـــــذلك تأثيرهــ

ــــراد وا ــ ـــى األف ـــ ــــأثير عل ــ ــــي الت ــ ــــا ف ــة ودورهــ ـــة التنظيميــــ ـــ ــــة الثقاف ــ ــيص أهمي ــــا تلخــــ ــات فيمــ ــــأتيلمنظمــــ ــ  ي
  :)233، 2014 ،شعيب(و  )89، 2011 ،حضاونه(، )77، 2016 ،درهم(

ــــروطها   .أ  ــــمن شـ ـــــراد ضـ ــــلوك األف ــــل سـ ـــــى جعـ ـــل عل ــــث تعمــ ــــة حيـ ــة المنظمـ ـــاملين بثقافـــ ــــزام العــ التـ
 .وخصائصها

ــيط   .ب  ــراد العــــاملين حــــول األحــــداث التــــي تحــــدث فــــي المحــ تعمــــل علــــى توســــيع أفــــق ومــــدارك األفــ
ــه ــون فيـــ ـــــذي يعملـــ ــكل ، ال ــــي فتشـــ ــطة فـ ـــداث واألنشـــ ــــير األحــ ـــراد بتفسـ ــــوم األفــ ـــــًا يقـ ــــارًا مرجعي إطـ

 .ضوئه
ـــات  .ج  ــراد والجماعـــــ ــــ ــــلوك األفــ ـــؤ بســــ ــــي التنبـــــ ـــــاعد فــــ ــراد ، تســـ ــــ ــــرفات األفــ ــــة تصــــ ـــالل مراقبــــ ـــن خـــــ مـــــ

 .ونوعيات سلوكياتهم المختلفة
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ـــعارها أو   .د  ــــ ـــدخالت أو بشــ ــــ ـــات أو المــ ـــ ــــالل المخرجـــ ــــ ـــــن خـ ــــا مــــ ــــ ــــن مثيالتهـ ــــ ــــة عـ ــــ ـــــز المنظمـ تميــــ
 .بسماتها

ـــــدات أو   .ه  ــون معتقــ ــــ ـــدما تكـ ــر عنــــ ــــ ــــر مباشـ ـــر أو غيـــ ــكل مباشــــ ــــ ــــؤثر بشـ ــــتخدمها تـــ ـــــات يســـ افتراضــ
 .ستراتيجيون عند بناء إستراتيجياتهمإلالمخططون ا

ـــــل   .و  ـــــي مثـ ـــــي أو الكلـ ــــر ســــــواء الجزئـ ــة التغييــ ــــي عمليــــ ــة فــــــي تبنــ ـــة التنظيميــــ ـــــاد الثقافـــ تســــــاعد أبعـ
 .إعادة تنظيم المنظمة أو تغيير الحوافز أو الهيكل التنظيمي

ــب إتباعهــــا واالسترشــــاد   .ز  ـــات التــــي يجــ ــإلدارة نمــــاذج الســــلوك والعالقـ ــ ــــة تشــــكل ل ــة التنظيمي ــ الثقاف
 .بها

ـــق   .ح  ــــو تحقيـــ ـــود نحــ ــــر والجهـــ ـــه الفكــ ـــة لتوجـــ ــــي المنظمـــ ــطة فــ ـــراد واألنشــــ ــــدور المرشــــــد لألفـــ ــــوم بــ تقــ
 .أهداف المنظمة ورسالتها

ـــات الع  .ط  ــــين واحتياجـــ ـــات المنافســ ــــة لتحركـــ ــراد المنظمــ ــــتجابة أفــــ ــــرعة اســ ــــلوب وســ ـــــالء تحــــــدد أســ مـ
 .بما يحقق للمنظمة تواجدها ونموها

ــــالل   .ي  ـــــن خـــ ــــيط مــ ـــــع المحـــ ـــة والمجتمــ ـــــراد المنظمــــ ــين أفــ ـــــارجي بـــــ ـــداخلي والخــ ـــــل الــــ ـــق التكامــ تحقــــ
 .معامالت االتصال والتكيف بين المنظمة والبيئة الخارجية

 .ترسخ مفاهيم الوالء التنظيمي وتقرر استقرار وتوازن المنظمة كنظام اجتماعي  .ك 
ــــادات فــــــي ا  .ل  ــــة اهتمـــــام القيــ ــــل وخــــــارج المنظمــ ــم داخــ ــــة بهــــ ــة المحيطــ ـــات الثقافيـــ ــــعار التوجهـــ ستشــ

 .وتفعيلها في عمليات اإلدارة والتدريب والتثقيف

  :خصائص الثقافة التنظيمية 3-3-2

ــيالو  ـــن التحلـــــ ــــة  تمــــ ــة التنظيميـــ ـــــاهيم الثقافـــــ ـــة لمفــ ــــد المختلفــــ ــــائص وجـــ ـــدة خصـــ ــــز بعــــ ــــا تتميـــ أنهـــ
  ):311، 2008 ،العميان(، )606، 2011 ،جالب(، )75، 2016، درهم( يأتيأهمها ما 

ــع أفــــراد المنظمــــة ويميزهــــا عــــن  إنهــــا  .أ  ــين جميــ نظــــام عــــام اجتمــــاعي يســــهم فــــي ربــــط المعــــاني بــ
 .غيرها

 .نموذجًا مرجعيًا للسلوك الذي يجب أن يلتزم به العاملون في المنظمةأتشكل إطارًا و   .ب 
ـــاملين   .ج  ــــتركة للعـــ ـــات المشــ ــــات والقناعـــ ـــوين االتجاهــ ــــي لتكـــ ــــدر الرئيســ ـــر المصــ ــــي تعتبـــ ــ واألداة الت

 .توجه سلوكهم
 .نها ثقافة متعددة األبعاد والعناصر المادية والذهنيةإ  .د 
 .نها تشكل عبر فترات طويلة من الزمن وتحتاج لجهود ضخمة إلرساء قواعدهاإ  .ه 
ــة  .و  ــــ ـــة المنظمـ ــكيل ثقافــــ ــــ ــــي تشـ ـــ ـــــم ف ــــر الحاســ ــــاء العنصـــ ـــ ــــد اإلدارة العلي ـــــن، تعـــ ـــًال عــ ـــهام  فضــــ إســــ

 .العاملين والعمالء في تشكيلها
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ــــة   .ز  ــــي المنظمــــ ـــ ـــاملين فـ ــــ ـــــع العـ ـــ ــين جمي ــــ ــ ــــل ب ــــة الوصــــ ــــ ـــل حلق ــــ ــــتوياتهم تمثـ ـــتالف مســــ ــــ ـــــى اخـ ـــ عل
 .التنظيمية

 .تسهيل عملية نقل المعرفة وعملية التحسين المستمر  .ح 
 .التسريع في عملية االبتكار وفي مختلف المستويات التنظيمية  .ط 
 .تشجيع اإلبداع وتبني المخاطر من قبل األفراد  .ي 
 .قرارات التي تتخذها اإلدارةالتوجه نحو األفراد في مختلف ال  .ك 
 .التوجه نحو العمل الجماعي بدًال عن العمل الفردي  .ل 
ـــر  .م  ـــن جيـــــل آلخــ ـــة لالنتقـــــال مــ ـــة قابلــ ـــة عمليــ ـــة التنظيميــ ـــة متوارثـــــة ي، الثقافــ ـــاء تنفالثقافــ اقلهـــــا األبنــ

 .عن اآلباء واألجداد
ــبع حاجــــات اإلنســــان وتــــريح الــــنفس وترضــــي : نفســــي الثقافــــة التنظيميــــة عمليــــة رضــــا  .ن  فهــــي تشــ

 .والفرد يشعر بأنه مقبول في الجماعة، الضمير

  :عناصر الثقافة التنظيمية 4-3-2

ــة مــــن العناصــــر التــــي لهــــا تــــأثير علــــى ســــلوك  تعـــد الثقافــــة التنظيميــــة نظــــام يتــــألف مــــن مجموعــ
  ):76، 2016، درهم( يأتيما عناصر هذه الأهم ولعل . األفراد داخل المنظمة

ــة العمــــل التنظيميــــو  :القــــيم التنظيميــــة  .أ  ــمن بيئــ ــه ســــلوك العــــاملين ضــ ، ةتعمــــل القــــيم علــــى توجيــ
 ).واالهتمام باألداء، وٕادارة الوقت، المساواة( ،ومن أهمها قيم

ــف  :المعتقـــــــدات التنظيميـــــــة  .ب  ــــ ــاملين بمختلـ ــــ ــــين العـ ـــ ـــتركة ب ــــار المشــــ ــــك األفكـــ ـــى تلـــ ــــ ــير إل ــــ وتشـ
ــــة  ــة للمنظمـ ـــتويات التنظيميـــ ــاليب العمـــــل والمهــــــام المســ ــــة وأســـ ــــاة االجتماعيـ ــــة الحيـ ــول طبيعـ حـــ

 )العمل الجماعي، المشاركة في اتخاذ القرار( ،التنظيمية ومن أهم هذه القيم
ـــار  :األعــــراف التنظيميــــة  .ج  ـــاملون علــــى اعتبـ ـــة التــــي يلتــــزم بهــــا العـ وهــــي المعــــايير غيــــر المكتوبـ

ـــدم تعيــــين األقــــارب(، أنهــــا معــــايير مقيــــدة للمنظمــــة مثــــل تكــــوين مخالفــــات ألغــــراض  وعــــدم، عـ
 ).مكاسب شخصية

ـــــن  :التوقعــــــات التنظيميــــــة  .د  ـــة مــ ــــمن مجموعـــ ـــــي تتضــ ـــة والتــ ـــــر المكتوبـــ ــــدات غيـ ـــــل بالتعاقــ تتمثــ
ــــرة  ــــالل فتـ ـــــرد خـ ــــن الف ــــة مـ ـــة أو المنظمـ ـــن المنظمــ ــــرد مــ ـــن الفـ ــــا كـــــل مــ ــــي يتوقعهـ ـــات التـ التوقعــ

ــة ــــ ـــــي المنظمــ ــــل فـــ ـــ ـــــن ( ،العمـ ــــاء مـــ ـــات الرؤســــ ــــ ــــينالمر توقعـ ــات و  ؤوســــ ــــ ـــــن توقعــ ـــــين مـــ المرؤوســـ
 ).وتوقعات العاملين من إدارة المنظمة وتوقعات إدارة المنظمة من العاملين، الرؤساء
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  :أبعاد الثقافة التنظيمية 5-3-2

ــة ـــة التنظيميــ ـــرة والتــــي رئيســــأبعــــاد ب تتميــــز الثقافـ ــا تختلــــف حولهــــا اآلراء أكثـ ــك  مــ ـــد تلــ فــــي تحديـ
ــة التنظيميـــــة مـــــا . األبعـــــاد ــاد الثقافـــ ، خيـــــري(، )138، 2014، درة وجـــــرادات ( يـــــأتيولعـــــل مـــــن أهـــــم أبعـــ
2014 ،79:(  

  .بمعنى إلى أي حد تؤثر تلك الثقافة فعال في العاملين :قوتها وكثافتها  .أ 
  .بمعنى إلى أي حد تشترك الوحدات المختلفة في ثقافة واحدة :تجانسها  .ب 
  .من حيث القيم والمعتقدات والسلوك الذي تثمنه :مضمونها  .ج 
ـــود المناف :المنافســـــة  .د  ــب وجــ ـــاملين تتطلـــ ـــة بـــــين العــ ــية إيجابيــ ــق بيئـــــة تنافســـ ــوعية خلـــ ــة الموضـــ ســ

ــة ـــوب، داخــــل المنظمــ ــو مطلـ وتــــوفير فــــرص متكافئــــة ، تتمثــــل بتواجــــد تحــــدي فــــي إنجــــاز مــــا هــ
  .للترقية والتقدم

ــؤمن الـــــرئيس أو  :ثقافـــــة المنظمـــــة التـــــي تتســـــم بـــــاحترام وتقـــــدير األفـــــراد  .ه  ـــذا يعنـــــي أن يـــ وهــ
ـــب احتر  ــأن لكـــــل فـــــرد شخصـــــية فريـــــدة يجــ ــت ، امهـــــاالمـــــدير بـــ وأن الفـــــرد العـــــادي قـــــادر إذا أتيحـــ

  .ا عن االعتبارات الشخصية إلى حد كبيربعيدً  ا موضوعياً أن يفكر تفكيرً ، له الفرصة
ـــة المنظمـــــات اإلبتكاريـــــة : ثقافـــــة المنظمـــــة المتميـــــزة والتـــــي تشـــــجع علـــــى االبتكـــــار  .و  إن ثقافــ

ــراد علـــــى القواعـــــد  ـــبقية األفـــ ـــددةتتســـــم بالميـــــل إلـــــى تأكيـــــد روح المبـــــادرة وأســ ، واإلجـــــراءات المحــ
ــة مفتوحــــة لتقبــــل أيــــة فكــــرة جديــــدة بأقــــل قــــدر مــــن االعتراضــــات التــــي تحــــبط اإلبتكــــار  ــع رؤيــ مــ

 .ومبادراته

  :العوامل المؤثرة في الثقافة التنظيمية 6-3-2

ــواءً  ــأثر ثقافــــة المنظمــــة ســ يمكــــن و  بعوامــــل عــــدةالمراحــــل الالحقــــة فــــي أو  تكوينهــــافــــي بدايــــة  تتــ
  :)111، 2011 ،العريقي(و )77، 2016، درهم( يأتيحصرها فيما 

ــات  :فلســــفة المؤسســــين  .أ  ــة األولويــ ـــد ثقافــ ـــفة المؤسســــين دورًا مهمــــًا فــــي تحديـ ـــؤدي فلسـ حيــــث تـ
ـــــن ـــــل مـ ـــة بكـ ـــ ـــة المتعلق ــــدى المنظمـــ ــ ــــية(ل ـــــراكة والتنافســ ـــة والشـ ـــ ـــؤولية االجتماعي ـــاح والمســـ ـــ ) األرب

ـــة كالمشــــاركة فــــي اتخــــاذ القــــرار  ـــدم تبنــــي العديــــد مــــن المبــــادئ اإلداريـ ــافة إلــــى تبنــــي أو عـ إضــ
  .والتمكين اإلداري ودعم اإلبداع

ــــة  :التغيــــــرات البيئيــــــة  .ب  ــــي ثقافــ ـــديالت فــ ــــض التغييــــــرات والتعـــ ـــــدث بعــ ـــة تحـ ــــرات البيئيـــ إن التغييــ
ــة ــــة ، المنظمــ ــــي بداي ــة ف ــ ـــت فعال ـــة التــــي كانـ ـــت نجــــد أن بعــــض عناصــــر الثقافـ ـــرور الوقـ ـــع مـ فمـ

ــف  ـــول دون التكيـــــ ـــة وتحــــ ـــاح المنظمــــ ــق نجــــ ـــدوى وتعيـــــ ـــة الجــــ ـــــبح عديمــــ ــــة تصــ ــيس المنظمـــ تأســـــ
  .والتعامل مع متغيرات البيئة
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ــــادة ا  .ج  ــــين الق ـــط  ):االســــتراتيجيين(إلداري ــــه أإن نمـ ـــا ل ـــه اإلدارة العليـ ــــادة التــــي تمارسـ ســــلوب القي
ــة ـــة المنظمــ ـــون وتطــــوير ثقافـ ــــى تكـ ــــر عل ـــأثير كبي ــتمد هــــ، تـ ــــأثير مــــن ؤ ويســ ــــي الت الء أســــلوبهم ف

  .تجاربهم الخاصة المحكومة بثقافة المجتمع

  :قوة الثقافة التنظيمية 7-3-2

ـــة شــــدة  ــوة الثقافــــة التنظيميـ ـــاء التنظــــيم للثقاتعنــــي قــ ـــالل تنفيــــذهم لألنشــــطة اســــتجابة أعضـ ـــة خـ فـ
ــة ــــوة الثقافـــــة  ،اليوميــ ـــة ق ـــإن هــــذا يــــدل علـــــى درجـ ــة فـ ــة وٕايجابيـــ ــتجابة التنظــــيم فعالــ ـــت اســـ فكلمــــا كانـ

ــة ـــة علــــى تــــو ، وتأثيرهــــا فــــي حيــــاة المنظمــ ـــة التنظيميـ ـــة قــــوة الثقافـ ـــة خصــــائص اوتعتمــــد درجـ فر ثالثـ
  ):90، 2010 ،ياسين(  كما يأتي هيو أساسية 

ــــة  .أ  ـــكل الثقافــــة  :كثافــــة الثقافــــة التنظيمي ـــتركة التــــي تشـ ــة المشـ ـــدد االفتراضــــات المهمــ وتعنــــي عـ
  .والتي تتمثل بقيم وتقاليد وقواعد

ــــا  :نطـــــاق اإلشـــــراف  .ب  ـــــد ويشـــــترك فيهـ ــــيم ومعتقـــــدات وتقالي ــك قـ ـــ ــــي تمتل ـــات التـ ــ ــى أن الثقاف بمعنـــ
ـــة األخــــر  ــات التنظيميـ ـــأثيرًا مــــن الثقافــ ـــاملين تكــــون أكبــــر تـ ى التــــي ال تتمتــــع عــــدد كبيــــر مــــن العـ

  .بهذه الصفة
ــــد : وضــــوح الترتيــــب  .ج  ــــز بقــــيم ومعتقــــدات وتقالي ـــة التــــي تتمي ــــة القويـ ـــة التنظيمي ـــفة للثقافـ ــو صـ هــ

  .منطقية وواضحة وبسيطة بعيدة عن الغموض ومعروفة النتائج
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  :التكنولوجيا والموارد المتاحة 2-4
ــــاول ــة يتنــ ــــا المتاحـــــ ــــوم التكنولوجيــ ــث مفهــ ــــذا المبحــــ ــــا ، هــ ـــفوأهميتهــ ـــــاول مختلــــ ـــن تنـ ــًال عـــ  فضــــ

ـــة بهـــــا ـــر المرتبطــ ــــا ، العناصــ ــيتناول كمـ ـــة وأنواعهـــــاســـ ـــوارد المتاحــ ـــيتم و ، مفهـــــوم المــ ــك  عـــــرضســ ذلـــ
  :كما سيأتي

  :المتاحة التكنولوجيا 1-4-2

ــة ــال المنظمـــــ ــــ ـــة أعمـ ــــال بيئــــ ـــاق ومجـــ ــــاع نطــــ ــــع اتســـ ــــا، مـــ ــــدد مكوناتهـــ ـــــداخل ، وتعـــ ــات وتــ ــــ العالقـ
ــــا ــرورة ، بينهـ ــــة إلـــــى ضـــ ــات وتظهـــــر الحاجـ ــــة المعلومـــ ـــد أهميـ ــــدها تتزايــ ـــا وتعقيـ ـــدل تغيرهــ ــــادة معــ وزيـ

ـــــديثها  ــــا وتحــ ـــــات وتخزينهـــ ــــات والمعلومــ ـــ ــــذه البيان ــــوفير هـــ ـــ ــــة لت ـــ ــــة الحديث ـــ ـــــاليب التقني ــتخدام األســ ــــ اسـ
ــــو  ـــــا بصــــ ــــا وتجهيزهـــ ــــاوتحليلهــــ ــــتفادة منهــــ ــــريعة لالســــ ـــة وســــ ــــتراتيجية  ،رة مالئمـــــ ــــد اإلدارة اإلســــ وتعتمــــ

ـــر البيئـــــة الخارجيـــــة ون ـــن عناصــ ــات عــ ـــيط االســـــتراتيجي علـــــى تـــــوفير وتحـــــديث المعلومـــ ـــام التخطــ ظــ
ــة ـــ ـــة الداخلي ــ ــــا، والبيئ ــــتراتيجية والمفاضـــــلة بينهـ ـــــد االختيـــــارات اإلسـ ــــاس لتحدي ـــــو بكـــــر( كأسـ ، 2010، أب

186(.  

ـــات ــــ ــــا المعلومـــ ــــ ــ ـــتخدام تكنولوجي ــــ ــة الســـ ــــ ــاءت الحاجــــ ــــ ــــذا جــــ ــــ ـــــل ، لهــ ــــ ــــائل لتحويـ ــــ ـــــا وســ ــــ باعتبارهـ
ــــ ـــــى مخرجـــ ـــدخالت إلــ ــــة ، اتالمــــ ـــــي البيئـــ ـــية فــ ـــوى األساســــ ـــد القــــ ــــة أحــــ ـــــرات التكنولوجيـــ ــــر التغيــ وتعتبـــ

ـــــدات ـــنع الفـــــرص والتهدي ــــي صــ ـــؤثر فـ ــ ـــث ت ــــة حيــ ـــة للمنظمـ ــ ــوجي ، الكلي ــــدم التكنولـــ ــؤثر التقـ ـــ ــــادة ي وعـ
ــــلبياً  ــــا الجديـــــدة سـ ـــول علـــــى التكنولوجيـ ــــتطيع الحصــ ــــي ال تسـ ـــغيرة التـ ـــات الصــ ـــــى المنظمــ ــــا ، عل بينمـ

ـــورات  ـــة التطــــ ــــى متابعــــ ــــادرة علـــ ـــوير نـــ ـــوث وتطــــ ـــك إدارة بحــــ ــــي تملــــ ـــــرة التـــ ـــات الكبيــ ـــتفيد المنظمــــ تســــ
ــة ـــــد، التكنولوجيــــ ـــل جديـ ــول علــــــى كـــ ــــة للحصــــ ــة الالزمــ ــــ ـــدرة المالي ـــك القـــ ـــ ـــــا تمتل ، 2009، الظــــــاهر( كمـ

108.(  

ــــن ا ــــد مــ ــــد العديــ ــــة لوتوجــ ـــــلبية واإليجابيــ ـــأثيرات السـ ــــالتـــ ـــل مــــــن أهمهــ ــــأتي لتكنولوجيــــــا لعـــ ـــا يــ (  مـــ

  :)27، 2007 ،الظاهري

ــــا   .أ  ــــدة تكنولوجيـــ ــات المعقـــ ــــ ـــــي المنظمـ ــ ــاملين ف ــــ ـــدى العـ ــــ ـــة ل ــــ ــة والدافعي ــــ ـــروح المعنويـ ــــ ــــاض ال ـــ انخف
  .ملين في ظل تكنولوجيا أقل تعقيدامقارنة بزمالئهم العا

ــــد   .ب  ـــاملين قــــ ـــ ـــين العــ ـــ ــــل بــ ـــــا والتفاعــــ ـــــدالت الرضـــ ــا أن معـــ ــــ ــــدة كمــ ـــات المعقــــ ــــي المنظمـــــ ـــدنى فــــ تتـــــ
ــــا ــاة آل، تكنولوجيــ ــوجي دون مراعــــ ــــ ـــه التكنول ـــــن جانبـــ ـــذ مـ ـــذي يؤخـــ ـــر الـــ ـــــل وأن التغيـــ ــــار العوامــ ثــ

ــــة  ـــية والمجتمعيــ ــهالنفســـ ـــده وٕايجابياتــــ ـــوق فوائـــ ــا تفـــ ـــرارا وأمراضــــ ــــد أضـــ ـــــإن ، يولــ ـــس فـ ــــى العكـــ وعلــ
ـــــؤثر  ــرات المـ ــر المتغيــــ ـــــا ويستحضــــ ــــة معـ ــــة والتقنيــ ــــنظم االجتماعيــ ــين الــ ـــق بــــ ـــــذي يوفـــ ـــر الـ ة التغيـــ

ــــة  ــــد ملموســ ــ ــــب فوائ ـــــد يجلــ ـــتورد قـ ــــتحدث أو المســـ ــــي المســ ــ ـــر التقن ـــ ــــول للتغي ـــــل التحــ ـــــأثرة قبـ والمتـ
  .أداء المنظمة وتطورهتنعكس آثارها على 
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  :المتاحة تكنولوجيا المعلومات مفهوم 1-1-4-2

ــــ ــهُعــ ــــات بأنــــ ــــا المعلومــ ـــام تكنولوجيــ ـــــل " :رف نظـــ ــــي تعمـ ــــة والتــ ـــــزاء المترابطــ ــــن األجـ ــة مــ مجموعــــ
ــــزة  ــــل األجهــ ـــــاند عمــ ــــي تسـ ــــة التــ ــــراءات اإلداريــ ــــة واإلجــ ـــهيالت التكنولوجيــ ــمل التســـ ـــــام يشــــ معــــــا كنظـ
ــــالل  ـــن خــــ ــــ ـــــا مـ ـــــا ونقلهـــ ـــــا وخزنهـــ ــــات ومعالجتهـــ ــــ ــع البيان ــــ ـــة بجمــ ــــ ـــات المختصـ ــــ ــــدات والبرمجيـ والمعــــ

ــكل ا ــــ ـــت والشــ ــــ ــوب بالوقـ ــــ ــــل المطلــ ـــة العمــــ ــــ ــمان تأديـ ــــ ــة ضــ ــــ ـــاالت بغيــ ــــ ــــبكات االتصـ ــــبينشــــ ـــ ( " لمناسـ
  ).31، 2014 ،الهواسي والبر زنجي

ــــ ــــا ُعـــ ــهكمـــ ـــًا بأنـــــ ــات أيضــــ ــا المعلومـــــ ـــــام تكنولوجيـــــ ـــنعة " ( ،:رف نظــ ــــول الصــــ ــــم أصـــ ـــــن وعلـــ  ،)فــ
ــة للتطبيــــق فــــي مجــــال  ــات وبحــــوث ومهــــارات وخبــــرات الزمــ ــك بمــــا تحتويــــه وتتطلبــــه مــــن دراســ وذلــ

  ). 504، 2013، أبو قحف(" أو مجموعات إنتاجية معينة

ـــوع  ـــــي الموضـــ ـــــاموفـ ــــرف نظـ ــ ــه ُع ــات  نفســــ ــــا المعلومــــ ــ ــهتكنولوجي ــــ ــــي " : بأن ــ ـــا الت ـــ ــــك التكنولوجي ــ تل
ـــتخدم فــــــي اتخــــــاذ  ــــات تســـ ــكل معلومــ ــة بشــــ ــا للمنظمــــ ـــات وتوفيرهــــ ـــزين البيانـــ ــــل تخـــ ــــتخدم مــــــن أجــ تســ

  ).77، 2012 ،وسام(القرارات بالمنظمة 

  :المتاحة أهمية تكنولوجيا المعلومات 2-1-4-2

ــــادية  ـــة واالقتصــــ ـــاة االجتماعيـــــ ـــــف الحيـــــ ـــي مختلـــ ــــارعة فـــــ ــــة المتســــ ــــورات التكنولوجيــــ ـــة للتطــــ نتيجـــــ
ـــورات  ـــدرة المنظمـــــة علـــــى مســـــايرة هـــــذه التطــ ـــر بقــ ـــة إلـــــى حـــــد كبيــ ــبحت مرتبطــ والثقافيـــــة والتـــــي أصـــ

ــــة ، الســــريعة ـــة لمواكب ـــبحت المنظمــــات بحاجــــة ماسـ ــــه ، هــــذه التطــــوراتفقــــد أصـ ــع ب ــرًا لمــــا تتمتــ نظــ
ــــك التكنولوجيــــــا مــــــن أه ــــة تلــ ـــات ون ميــ ــــى المعلومـــ ــول علــ ــــد فــــــي الحصــــ ـــت والجهــ ــــوفير الوقـــ ــــا وتــ قلهــ

ــال ــــا المعلومـــــات فـــــي المنظمــــات مـــــن خــــالل قيامهـــــا بالعديـــــد و  ،والمــ ـــة تكنولوجي يمكـــــن تحديــــد أهميــ
  ):60، 2014، وعباس حافظ( يأتيمن المهام كما 

 .االستجابة والتكيف مع متطلبات البيئة  .أ 
 .التنسيق بين األقسام  .ب 
 .األيدي العاملة تقليل االعتماد على  .ج 
ــة لغـــــرض   .د  ـــتويات عنـــــد الحاجـــ ـــات إلـــــى مختلـــــف المســ ـــة المعلومــ ــات اإلداريــ ــام المعلومـــ ـــوفر نظـــ يــ

 .ممارسة وظائفها في التخطيط والتنظيم والسيطرة
 .تقييم نشاطات المنظمة وتقييم النتائج بغية تصحيح االنحرافات  .ه 
ــــ  .و  ـــة بغيـ ـــاالت المتوقعــ ـــة واالحتمــ ـــتقبل المنظمــ ـــؤ بمســ ــ ــات المســـــاعدة علـــــى التنب ة اتخـــــاذ االحتياطـــ

 .الالزمة في حالة وجود خلل في تحقيق األهداف
  . زيادة كفاءة وفاعلية اإلدارة من خالل إشباع حاجاتها أو متطلباتها من المعلومات  .ز 
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ــــا  ــــاالت أهمهــ ــف المجـ ـــــي مختلــــ ــــدم ف ـــداث تقــ ــــدة إلحــ ـــات واعــ ــــر تكنولوجيــــــا المعلومــ ، وســــــام(وتعتبـ
2012 ،78:(  

ـــات  .أ  ـــة البيانـــ ــات ونظــــــم معالجـــ ـــة للمعلومــــ ــــدرة التخزينيـــ ــــوف ، برفــــــع القــ ــــمح بســ ــــتوى تســ ــــع بمســ رفــ
  .اإلنتاجية في مجال الخدمات

  .أن استخدام االنترنت سيؤدي إلى تحسين االتصاالت  .ب 
ـــور   .ج  ـــرعة التطــــ ـــدل ســــ ــــادة معــــ ـــث وزيـــ ــــار والبحــــ ــــيم واالبتكـــ ـــــال التعلـــ ـــــي مجــ ــــورة فــ ـــــدث ثـــ ــــا تحــ أنهـــ

 .التكنولوجي وانتشاره

  :المتاحة تكنولوجيا المعلوماتأنواع  3-1-4-2

ــة ــة عمــــل كــــل منظمــ ـــًا لطبيعــ ــة ألخــــرى تبعـ ـــن منظمــ ــات المتاحــــة مـ  .تختلــــف تكنولوجيــــا المعلومــ

ـــة أقســـــام رئيســـــ م تكنولوجيـــــايتقســـــيمكـــــن و  ـــات إلـــــى ثالثــ ، 2014 ،الهواســـــي والبرزنجـــــي(ة وهـــــي المعلومــ

64(:  

ــري جميــــع عملياتهـــــا مــــن إدخـــــال  :تكنولوجيــــا المعلومـــــات اليدويــــة: أوال ـــة التـــــي تجــ وهـــــي األنظمـ

ــــدوي ــكل يـ ـــات وٕاخـــــراج بشـــ ــة، ومعالجــ ـــتخدام أداة تكنولوجيـــ ــــة . ومـــــن دون اســ ـــذه األنظمـ ــــتخدم هــ وتسـ

ــــا ــــغيل بياناتهــــ ــــــي تشــــ ــ ـــة ف ـــ ــ ــــة ، األدوات التقليدي ــــ ــــض األدوات العادي ــــــى بعــــ ــ ـــــالم وحت ـــ ــــاألوراق واألق ـــ كـ

  .كالحاسبات اليدوية وغيرها

وهــــذه األنظمــــة تعتمــــد علــــى األجهــــزة اإللكترونيــــة فــــي  :ات الحاســــوبيةتكنولوجيــــا المعلومــــ: ثانيــــاً 

ــــا ــــ ــواءً ، عملياتهـ ــــ ــراج ســـ ــــ ــــات أو اإلخـــ ــــ ـــــال أو المعالجـ ــــة ، اإلدخــــ ــــ ـــات اإللكترونيــ ــــ ــتخدم المعالجــ ــــ وتســـ

  .للبيانات

وهــــي أنظمــــة تطبــــق مجموعــــة كبيــــرة مــــن األنظمــــة فــــي  :تكنولوجيــــا المعلومــــات المتكاملــــة: ثالثــــاً 

ــه ـــت نفســـــ ــــ، الوقــــ ـــة واحـــ ـــــل منظمــــ ــةداخــ ــــن منظمـــــ ـــر مـــ ــــتخدام ، دة أو أكثــــ ـــرار اســـ ـــب تكــــ ــــك لتجنــــ وذلـــ

ــــرات ـــات مـــ ـــــدة المعلومــــ ـــــام عــ ـــــل نظــ ــــــي كــ ــــض ا، فــ ـــــل وخفـــ ـــة العمــ ــــ ـــادة فاعلي ـــــدف زيـــــ ــــاليفبهــ ، لتكــــ

ـــــل ـــة كـــ ـــذه األنظمـــــ ـــتخدم هـــــ ــات  وتســـــ ــــ ــواع المعالجــ ــــ ــة(أنــ ــــ ـــة واآلليــ ـــر  ،)اليدويـــــ ـــن العناصـــــ ـــال عـــــ فضـــــ

ـــك ــر ذلـــ ــراءات أو غيــــ ــــاألفراد أو اإلجــــ ــــا كــ ـــــل عملهــ ـــــي تكمـ ـــرى التـ ـــــن ، األخـــ ــــرز مـ ــــة وتبــ ـــك أنظمــ ذلـــ

 :لعل من أهمها ما يأتيالمعلومات في الكثير من األشكال 

ــات  :أنظمـــــة المعلومـــــات اإلداريـــــة  .أ  ــة وتشـــــغيل العمليـــ ـــة معلومـــــات تخـــــتص بمعالجـــ وهـــــي أنظمــ
ــة ــــي المنظمـــ ـــة فـ ــ ــــى ، اإلداري ــــام علـ ـــتخدمي النظـ ـــــديم معلومـــــات تســـــاعد اإلداريـــــين ومســ ــة تق ـــ بغي
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ــــيدة ــــرارات الرشــ ــــاتهم مــــــن، اتخــــــاذ القــ ـــاءة  والقيــــــام بواجبــ ــة وبكفـــ ـــه ورقابــــ ــــيم وتوجيـــ ـــيط وتنظــ تخطـــ
 .وفاعلية

ــــرها  :أنظمـــــــة المعلومـــــــات المســـــــتندة للحاســـــــوب  .ب  ـــدخالتها وعناصـــ ــــون مــــ ــــة تكـــ ــــــي أنظمـــ وهـ
ـــوب ــــا الحاســـ ــ ـــات تكنولوجي ــالج عمليـــ ـــق وتعــــ ـــ ــــات تتعل ـــــا معلومــ ـــتفيدون ، ومخرجاتهـ ــــون المســـ ويكــ

 .اصرً منها هم العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات عامة وتكنولوجيا الحاسوب ح

  :  المتاحة تأثيرات تكنولوجيا المعلومات 4-1-4-2

ـــات ــــال المنظمـــــ ــــي أعمــــ ــــات فــــ ــــا المعلومــــ ــة وتكنولوجيــــ ــــ ـــؤثر أنظمــ ــــ ــف ، ت ــــ ـــر ولمختلــ ــكل كبيـــــ ــــ وبشــ
ـــطتها ــــرة ، أنشـــ ــــات حتــــــى صــــــارت األخيــ ــــا المعلومــ ــة وتكنولوجيــ ــــوم مــــــع أنظمــــ ـــت اإلدارة اليــ إذ التحمـــ

ــب اإلدارة األ ـــ ــةعصـــــ ــــ ــــا المختلفــــ ــــ ـــــاز عملياتهــ ـــ ـــــي إنجــ ـــــاس فـــــ ــــا  ،ســـــ ــــ ــــأثير تكنولوجيــ ــــ ـــــي تــ ــــا يلـــــ ـــ وفيمـــ
ــات  ـــض أعمـــــال المنظمــــ ـــــى بعــ ــــات عل ــــأتيالمعلومـ ـــــوري( وكمـــــا يـ ، دوديــــــن(و  )122، 2015، جمعـــــة ون

2014 ،48(:  

  : تأثير تكنولوجيا المعلومات في الوظائف اإلدارية: أوالً 

ــــي ــــة وهــ ــم فرعيــ ــــة نظــــ ـــون مــــــن ثالثــ ــــل يتكـــ ــام كامــ ـــيم كنظــــ ـــر إلــــــى أي تنظـــ ، نظــــــام اإلدارة( ،ينظـــ
ـــات ـــام المعلومــ ـــات، ونظــ ــ ــــة ، )ونظـــــام العملي ــنظم الفرعيـ ـــ ـــذه ال ــــدمج هــ ـــد تنـ ــ ـــغير ق ــــيم الصــ ففـــــي التنظـ

ـــددة ولكـــــن  ـــة منفصـــــلة ومحــ ــ ــــنظم الفرعي ــــون الـ ـــد تكـ ــــر قــ ــــيم الكبيـ ــــا فـــــي التنظـ ــــد بينمـ ـــام واحـ ــــي نظــ فـ
ـــات ــــ ـــــا عالقـ ــــة ، بينهمـــ ـــــا عالقــــ ـــــي لهـــ ــــطة التـــ ـــــخاص واألنشــــ ــــمن األشـــ ـــــي يتضــــ ـــــام اإلدارة الفرعـــ فنظـــ

  .القرارات لنظام العمليات الفرعي ي التخطيط والرقابة ومفاهيم اتخاذمباشرة ف

ـــــ ــاعد علـــــى تـــــدفق الخـــــدمات والتـــــي  اأمَّ ــطة التـــــي تســـ ـــات الفرعـــــي فيتضـــــمن األنشـــ ــام المعلومــ نظـــ
ــا عالقــــة مباشــــرة فــــي أداء الوظــــائف األوليــــة فــــي التنظــــيم ــو عبــــارة عــــن ، لهــ ــام العمليــــات فهــ أمــــا نظــ

ــــا ـــات واألفكـ ـــراد والخامــ ــــع لألفــ ــات تجميـ ـــ ـــات عـــــن العملي ــ ـــــى جمـــــع البيان ــؤدي إل ـــطة التـــــي تـــ ر واألنشــ
ــمنة األعمـــــال الروتينيـــــة وأنشـــــطة  ـــية للتنظـــــيم متضـــ ـــات الرئيســ ـــة االحتياجــ ـــن مـــــن مقابلــ ــة تمكــ بطريقـــ
ــــا  ـــتويات اإلدارة وأيضــ ــــل مســـ ــرارات لكـ ــة واتخـــــاذ القــــ ـــه والرقابــــ ـــيق والتوجيـــ ــــيم والتنســ ــــيط والتنظــ التخطـ

  .احتياجات الجهات الخارجية عن األنظمة

  :تأثير تكنولوجيا المعلومات في طبيعة عمل المنظمات: انياً ث

ــــى أي  ــة المنظمـــــات وٕالـ ـــات اإليجـــــابي فـــــي طبيعـــ ـــر تكنولوجيـــــا المعلومــ ـــن الصـــــعب تجاهـــــل أثــ مــ
ــــية ـــزة تنافسـ ــا ميــ ــــوفر لهـــ ــن أن تـ ــــاحباً ، مـــــدى يمكـــ ــات مصـ ــــذه التقنيـــ ــــال هـ ـــون إدخـ ــــين يكــ ــــيما حـ  والسـ

  :لتغييرات تنظيمية وٕادارية وفنية ومن أبرز هذه التأثيرات
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ـــرات   .أ  ــــ ــــن تغييــ ــــا مـــــ ــــ ـــــا رافقهـ ـــة ومــــ ــــ ـــامالت التجاريــ ــــ ـــــي المعــ ـــات فــــ ــــ ــــا المعلومــ ــــ ـــــتخدام تكنولوجيـ ـــ اسـ
ــــاً  ـــية وأفـــــرزت نمطـ ـــة ونفســ ــــادية واجتماعيــ ــــداً  اقتصـ ــــرص  جديـ ــــق فـ ــــائف وخلـ ــــوق والوظـ ـــن التسـ مــ

  .غيرت من ظروف العمل التقليديةعمل جديدة و 
ـــــا ال  .ب  ــــالل إدارة لتكنولوجيــ ــــن خـــ ـــــي مـــ ـــــل التنظيمــ ـــة العمــ ـــــات وطبيعــــ ــــي المنظمــ ـــر فـــ ــــات أثــــ معلومـــ

ـــر مـــــن الزبـــــائن ومـــــن ثـــــم تقـــــديم  ــع عـــــدد كبيــ ـــة مـــ ـــن تعامـــــل المنظمــ ـــة مــ البيانـــــات الكثيـــــرة الناتجــ
  .الخدمات المناسبة مع احتياج كل واحد من زبائنها لكسب والئهم وزيادة رضاهم

ـــاعد  .ج  ــــق ال تســ ـــات فـــــي تحقيـ ــــات المنظمــ ــــا المعلومـ ــــدة تكنولوجيـ ـــة أو مزايـــــا فريـ ـــافة قيمــ ــــز بإضــ تميـ
  .المنظمات وجودة الخدمة المقدمةلتحسين صورة هذه 

  .تساعد تكنولوجيا المعلومات على سرعة وفاعلية ومرونة اتخاذ القرارات  .د 
ــــرية  .ه  ـــوارد البشـ ـــف المــ ــــات علـــــى تخفيــ ــــا المعلومـ ــام تكنولوجيـ ـــل نظـــ ـــهل تـــــرابط األقســـــام ، يعمــ ويســ

ـــبكا ــــالل الشـــ ـــن خــ ــة مـــ ــــي المنظمــــ ــة فــ ــــين اإلداريــــ ــات بــ ــــل المعلومــــ ــــادل وتناقــ ــهل تبــ ــــي تســــ ت التــ
  .أقسام العمل

ــات   .و  ــــ ـــات إلدارة معلومــ ــــ ــــــن المعلومـ ــك مــ ــــ ـــا بنــ ــــ ـــــى بنـ ـــات علـــ ــــ ــــا المعلومـ ــة تكنولوجيــــ ــــ ــــل أنظمــ تعمــــ
ــة ــــ ــــة ، المنظمـ ـــوير بنيـــ ــــــي تطــــ ـــــات فـ ـــــذه المعلومــ ـــتثمار هــ ــــة الســــ ـــاة وديناميكيـــ ــــي حيــــ ـــــذا يعطـــ وهــ

ــــا ــــة وفاعليتهـ ـــات اإلداريـ ـــة المعلومــ ـــًال ، اإلدارة وحركــ ــراج إدفضــ ـــن إخـــ ــــع  عــ ـــة مـــــن واقـ ارة المنظمــ
  .إلى تركيز الجهد ونمذجة العمل، التشتت وبطء الحركة وعشوائية العمل

ــةإن  ـــن جهـــ ــــات مــ ــــا المعلومـ ــــين تكنولوجيـ ــة بـ ــات المتداخلـــ ـــرى، العالقـــ ــــة أخــ ــــن جهـ ـــة مـ ، والمنظمــ
  :ا وتتأثر بعدد كبير من العوامل الوسيطة والمؤثرات من بينهاهي معقدة جدً 

  .المعيارية المتبعةإجراءات العمليات   .أ 
  .سياسات المنظمة  .ب 
  .ومحيطها الخارجي الذي تعمل في إطاره، ثقافة المنظمة المتأثرة بثقافة العاملين  .ج 
  .هي األخرى مع المنظمة، وٕامكاناتها وعالقاتها المتداخلة، البيئة المحيطة بالمنظمة  .د 
ــــ  .ه  ــــتثمار اإلمكانــ ـــــى اســ ــــدى تأثيرهــــــا علـ ــة ومــ ـــــن إدارة المنظمــــ ــادرة عـ ــــرارات الصــــ ــــورة القــ ات المتطــ

  .والمتسارعة لتكنولوجيا المعلومات
 .في بعض األحيان قد يكون للحض دور أساس للنتائج المتوقعةو   .و 

  :تأثير أنظمة وتكنولوجيا المعلومات في التنظيم: ثالثاً 

ــــة و  ـــة فــــــي المنظمــ ــتخدم هــــــذه األنظمـــ ــــي لتســــ ـــة فــ ـــع اإلدارات المختلفـــ تحســــــين التنظــــــيم فــــــي جميـــ
ـــز ــــة ، المركــ ـــروع التابعـ ــــاوفـــــي الفــ ــــيم اإلداري مـــــن ، لهـ ــــؤولية والتنظـ ـــدود الســـــلطة والمسـ ــــيح حــ وتوضـ

ــــي ــــل التنظيمـــــ ــــ ــــالل الهيكـ ـــ ـــات، خــ ــــ ـــــد الواجبــ ـــ ــــى تحديـ ــــل علـــــ ــــ ـــــا تعمـ ــالحي، كمــــ ــــ ــــة والصـــ ــــ ات الممنوحـ
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ــــئولين ــــوظفين والمســــ ـــــن أن ، للمــــ ـــًال عـــ ــــ ــــع فضـ ـــجم مــــ ـــ ــواءم وتنســ ــــ ــ ــــي أن تت ــات ينبغــــ ــــ ــــم المعلومــ نظــــ
ــــة  ــةالمنظمـ ـــ ـــدد بغي ــــي يحتاجهـــــا عــ ــات الضـــــرورية التـ ـــدها بالمعلومـــ ــ ــــة  تزوي ــات المهمـ ـــن المجموعـــ مــ

  .المنظمة في

  :تأثير أنظمة وتكنولوجيا المعلومات في األفراد والعالقة بينهما: رابعاً 

ــــ ـــر األساســــ ــــن العناصـــــ ــة مــــ ــــ ــــي المنظمــ ــــاملين فــــ ـــراد العــــ ـــدرات األفـــــ ــــارات وقـــــ ــــد مهــــ ــــاح  يةتعــــ لنجــــ
ــة ـــــم، المنظمــــ ـــاملين وفهـ ـــراد العـــ ـــ ــــى األف ــا إلــ ـــه اهتماماتهــــ ـــات توجيـــ ــــزم إدارة المنظمـــ ـــــر يلــ ـــذا األمـ  وهـــ

ـــن األعمــــــال التــــــي ي ــــيين عـــ ـــوا راضــ ـــاتهم ليكونـــ ــــاتهم ورغبـــ ــــاحاجــ ــــى ، نجزونهــ ـــنعكس علــ ــك يـــ ألن ذالــــ
ــــائن ــــك أن رضــــا، رضــــا الزب ـــو شــــرط أســــاس لرضــــااأل ذال ـــراد العــــاملين هـ ــــائن فـ كمــــا أن رضــــا ، الزب

ـــاض معـــــدل دوران العمـــــل ـــوظفين جـــــدد بســـــبب انخفــ ـــل الحاجـــــة لمــ ـــراد يـــــؤدي إلـــــى تقليــ ـــر ، األفــ األمــ
ـــت ــــيض االســ ـــبب تخفـ ـــذي يســ ـــددالــ ــوظفين جــ ــين مـــ ـــي تعيـــ ــات ، ثمارات فــ ــــا المعلومـــ ــــا أن لتكنولوجيـ كمـ

  .تأثير كبير في إدخال متطلبات جديدة بخصوص األفراد العاملين وتغيير أجورهم

  :الموارد المتاحة 2-4-2

ــة ــوارد المنظمـــ ــمل مـــ ــوارد مـــــن الكـــــًال  تشـــ ــةالمـــ ــة، ملموســـ ـــوارد غيـــــر ملموســـ ـــمل ومــ ــوارد ( وتشــ المـــ
ــة ــــل األرض ،)الملموســـ ــــة مثـ ــياء الماديـ ــــاني، األشـــ ــــزون، المعـــــدات، المبـ ــــوال، المخـ ــــين ، األمـ ــــي حـ فـ

ــة(تتمثــــل  ــر الملموســ ـــوارد غيــ ــة وموظفوهــــا فــــي ،)المـ ـــة التــــي تخلقهــــا المنظمــ ــر الماديـ ، الكيانــــات غيــ
ـــاري ــــل االســــــم التجـــ ــة، مثــ ـــهرة المنظمــــ ــــالخبرة، شـــ ـــون بــ ـــبها الموظفـــ ـــة التــــــي اكتســـ ــــة ، والمعرفـــ والملكيــ
ــة وال ــــ ــة للمنظمــ ــــ ــــراعالفكريــ ـــــراءات االختــــ ــمن بـــ ــــ ــــي تتضــ ـــر، تــــ ــــ ـــــأليف والنشـ ــــوق التـــ ــات ، حقــــ ــــ والعالمــ

  ).185، 2008 ،لزهل وجونز(التجارية 

ـــــياغة  ـــــا أن صــ ــــتراتيجية ( كمــ ـــدافها، )اإلســـ ــــالتها وأهــــ ـــت رســـ ــــذ ، وتثبيــــ ــــع التنفيـــ ـــعها موضـــ ووضــــ
ـــب أن تحصـــــل المنظمـــــة علـــــى مواردهـــــا  ـــك(يتطلــ ـــمل، )المـــــوارد الالزمـــــة لتحقيـــــق ذالــ ــوارد : وتشــ المـــ

ــة ــ ــة، المالي ـــوارد الطبيعيــ ــوارد البشــــرية، والمـ ـــك، والمــ ـــن توفرهــــا لكــــي ، وغيــــر ذلـ ـــد مـ ـــوارد البـ هــــذه المـ
ـــي ــــاهم فـــــي تنشــ ـــوق تسـ ــــا فـــــي الســ ــتمرار بقائهـ ــــا واســـ ـــات نجاحهـ ــــة وٕامكانيــ ــــات المنظمـ ـــل طاقـ ط وتفعيــ

ــة ــــ ــطتها المختلفــ ــــ ــــاز أنشــ ــــا، وٕانجــــ ـــــا وحيويتهــــ ــــر ديناميكيتهـــ ــة وســــ ــــ ــــي روح المنظمــ ـــــور(  فهــــ ــــــن حبتـــ ، بــ
2007 ،205 .(  

ــوارد كمـــــا تمثـــــل  ـــتراتيجيةالمتاحـــــة المـــ ــر األساســـــية لإلســ ـــذي ، العناصـــ ـــدد مـــــا الــ ــك ألنهـــــا تحــ وذالـــ
  .)47، 2009، مار(قه وليس ما الذي تريد تحقيقه تستطيع المنظمة تحقي
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  :مفهوم الموارد المتاحة 1-2-4-2

ــة"إن  ــــ ــــ ــوارد التنظيمي ــــ ــة" المــــ ــــ ـــة منظمــــ ــــ ــات أيـــ ــــ ــــ ــــة وعملي ــــ ــــي أنظمــ ــــ ــــل فــ ــــ ــــى ، تتمثــ ــــ ـــمل علــ ــــ وتشـــ
ــــي ـــــل التنظيمــ ـــتراتيجيات والهيكـ ــة، اإلســـ ـــة التنظيميــــ ــوارد، والثقافـــ ــــتريات، وٕادارة المــــ ــــاج، والمشــ ، واإلنتــ

ــة ـــ ــث ، والمالي ــــويروالبحـــ ـــات، والتطـ ــم المعلومــ ــة، ونظـــ ـــ ـــة الرقاب ـــويق ألنظمــ ـــوم ، والتســ ـــإن مفهــ ــ لهـــــذا ف
ــــارً  ــــد إطــ ـــة يعــ ـــوارد التنظيميـــ ــــموليً المـــ ـــامالً ا شــ ــوارد  ا ومتكـــ ــــة للمــــ ــةالمتاحــ ــــا المنظمــــ أو ، التــــــي تمتلكهــ

ـــي تحتاجهـــــا ـــدافها، التــ ــوارد ، إلنجـــــاز أهــ ـــوق وفـــــي المجتمـــــع ولـــــذالك فمفهـــــوم المـــ ــــي الســ ورســـــالتها فـ
ـــمل ــــع وأشــ ـــة أوسـ ــ ــــى التنظيمي ـــمل علـ ــــذي يشــ ـــة والـ ــ ـــوارد المادي ــــوم المــ ــــن مفهـ ــــائل ، المعـــــدات: مـ ووسـ

ــــنع ــــي، المصــــ ــــ ــــع الجغراف ــــ ــة، والموق ــــ ـــوارد األوليــ ــــ ـــــع، والمـ ـــ ــبكة التوزي ــــ ــة، وشــ ــــ ــــاعدة ( والتكنولوجيــ ، مســــ

2013 ،196(.  

  :أنواع الموارد المتاحة 2-2-4-2

ــات  ــــ ـــة مجموعـ ــــمن المنظمــــ ـــــدةتتضـــ ـــق  عــ ـــي تحقيــــ ــــتخدمها فــــ ــــي تســـ ـــوارد التـــ ـــل والمــــ ـــــن العوامــــ مــ
  :ولعل من أهم تكلك العوامل والموارد ما يأتيأهدافها 

ـــاس  :الماليــــــة المــــــوارد: أوالً  ـــة باعتبارهــــــا المقيـــ ــة للمنظمـــ ــــة الماليــــ ـــى الحالــ ــــر إلـــ ـــــا ينظــ ـــر مـ كثيـــ
ــــتثمرين ـــــر المســ ــــة نظـ ـــــن وجهــ ـــة مـ ـــفة عامـــ ـــا بصـــ ـــــي وجاذبيتهـــ ــــا التنافسـ ـــــل لمركزهــ ــــد واألفضـ ــ ، الوحي

ـــتراتيجيات ويعــــ ـــبيل وضــــع اسـ ـــعف المــــاليين بالمنظمــــة ضــــروري فــــي سـ ــوة والضـ ـــاط القــ د تعريــــف نقـ
  . )233، 2011، العارف(فعالة 

ــــة  ــــاذ القــــــرارات المتعلقــ ـــية أو اتخــ ـــي التوصـــ ـــة فـــ ــــي المنظمـــ ــــة فــ ـــة اإلدارة الماليــ ــــز وظيفـــ ــا تتركــ كمــــ
  ).106، 2011 ،العريقي( باالستثمار والتمويل 

ــــة  ــــد عمليــ ـــوال ا تحليــــــلوتتجســ ــــادر األمـــ ــــد مصــ ــــالل تحديــ ـــن خــ ـــة مـــ ـــة فــــــي المنظمـــ ـــوارد الماليـــ لمـــ
ـــتخدامها ـــة اســ ــ ــــالي، وكيفي ــــل المـ ـــة والتحليـ ــ ــــالي والرقاب ـــيط المـ ــــات التخطــ ــــى ، وٕاجـــــراء عمليـ إضـــــافة إلـ

ــة ــــي المنظمـــ ـــة فـ ــ ـــيولة والربحي ــة الســ ــــد درجـــ ـــة وتحديـ ــــة ، معرفــ ــــى حقيقـ ـــوف علـ ــــرورة الوقــ ــــذالك ضـ وكـ
ــــة أ ــــة والخارجيـــــ ـــ ـــــوال الداخليــ ــــادر األمــــ ـــف لمصـــــ ــــ ـــــديون الموقــ ـــاء الــــ ــــ ــــدير أعبــ ـــــــدوري(و تقـــــ ، 2005، الــ

134.(  

ــات  ــــوفير احتياجــــ ـــة لتــ ـــوال الالزمـــ ــم األمـــ ــــة تضــــ ــوارد الماليــ ــــتنتاج أن المــــ ـــن اســ ــبق يمكـــ ــــا ســــ وممــ
ـــات ــــور والمرتبــــ ـــــع األجـــ ـــدمات ودفــ ـــــديم الخــــ ــــتلزمات تقــ ـــــال ، ومســـ ــطة واألعمــ ــــ ــــى األنشـ ـــاق علـــ واإلنفــــ

  .ومقابل السيولة المطلوبة، المعاونة

ـــــذلك و  :المــــــوارد البشــــــرية: ثانيــــــاً  ــــرفتهم وكـ ـــوظفين ومعــ ــــارات المـــ ــــرية مهــ ــــوارد البشــ ـــمن المــ تتضـــ
ــــاح  ــــبة لنجــ ـــة بالنســ ــــة فــــــي األهميـــ ــــي تعتبــــــر غايــ ـــة والتــ ــــاالت خاصـــ ــــة العمــــــل فــــــي مجــ ـــة كيفيــ معرفـــ
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ـــة وكــــذلك جــــدارة وســــلوك فريــــق العمــــل ــــديهم مــــن ، المنظمـ ـــوظفين ودوافعهــــم ومــــا ل ـــر والء المـ ويعتبـ
ــة ــك  ،مرونــــة فــــي العمــــل غالبــــًا مــــن العوامــــل المهمــ ألن خبــــرة وكفــــاءة المنظمــــة تتطــــور بمــــرور وذلــ

  .)51، 2009 ،مار(الوقت 

ــؤة فإنهـــا تســـتطيع وضـــع اســـتراتيجيات تحقـــق أهــــدافها  امتلكـــت وكلمـــا ــوارد بشـــرية كفـ المنظمـــة مـ
ألجــل تحســين التوافــق  العمــلوالبــد إلدارة المــوارد البشــرية مــن  ،ســتراتيجية بفاعليــة وكفــاءة عاليــةاإل

، وظيفــةهــذا التوافــق يــؤثر علــى الو ، واالنســجام بــين األفــراد فــي الوظــائف أو األعمــال داخــل المنشــأة
وتقـويم أداء النـواحي مـع دراسـة حـاالت ، واالهتمـام باختيـار وتـدريب العـاملين الجـدد، العاملين ورضا

مســـتقبال مـــع إدارة الرواتـــب واألجـــور  وتخطـــيط القـــوى البشـــرية، واســـتقطاب األفـــراد، الترقيـــة للعـــاملين
 البحــوث لتقــويم رضــا وهــذا مــا يفــرض علــى اإلدارة المســئولة أهميــة دراســة، والتفــاوض مــع النقابــات

ومــا يجــب إنجــازه مــن عمــل فــي كــل وظيفــة مــن حيــث ، وظــروف عملهــم، ومعرفــة آمــالهم، العــاملين
  ).199، 2013، مساعدة(النوعية والكمية

ــا أ ــــ ـــــري نكمــ ـــوارد البشـــ ـــــل ة المـــــ ـــدىإتمثـــ ــــة  حـــــ ـــائف الهامــــ ـــــل الوظـــــ ــــاح وفشـــ ـــي نجــــ ـــية فـــــ واألساســـــ
ـــات ــــذا ،المنظمـــ ــ ــوارد  ل ـــــال المــــ ــــي مجـ ــــعف فــ ـــوة والضــ ـــ ــــاط الق ــ ــــيم نق ــ ـــــل وتقي ـــب تحليـ ينبغــــــي أن ينصـــ

ــــي  ــــة فـــ ـــاع القائمـــ ـــــن األوضــــ ـــف عــ ـــــي تكشــــ ــ ـــرات الت ـــــن المؤشــــ ـــة مــ ـــوفير مجموعــــ ــــ ـــى ت ــــ ـــرية عل ـــ البشـ
ـــــع ـــ ــــبها مـ ـــ ــــا وتناســ ــــ ــــدى توافقهـ ـــــرية ومـــــ ـــ ـــوارد البشـ ــــ ـــات إدارة المــ ــــ ـــــات وممارســ ــــة  سياســــ ــــ ـــــالة ورؤيـ رســــ

ــة ــــتراتيجيات المنظمـــ ــــات واسـ ــــرية. وطموحـ ـــوارد البشـ ـــدان المــ ــعف فـــــي ميــ ــــاط الضـــ ـــاع ، ومـــــن نقـ ارتفــ
ـــــدوران ـــــدل الـــ ــــاملين، معـــ ـــــاض والء العــــ ـــر، وانخفـــ ـــو الكبـــــ ـــاملين نحـــــ ـــري للعـــــ ــــل العمـــــ ــــوح الهيكــــ ، وجنــــ

ـــرى ـــات أخــ ـــي تخصصــ ـــات أو انحســـــارها فــ ـــض التخصصــ ـــاملين فـــــي بعــ ، وغيرهـــــا، وزيـــــادة عـــــدد العــ
ــــي المقابـــــل فـــــإن  ــــوةوفـ ــــاط القـ ـــن نقـ ــــائدة : مــ ــة السـ ـــة التنظيميـــ ـــبب الثقافــ ـــاب بســ ــب الغيــ ــــاض نســـ انخفـ

ــاء بالعمـــــل ــــة عـــــن الرضـــ ــــرامج ، والناتجـ ــــن البـ ـــد مـ ــــديم العديــ ـــالل تقـ ــــن خــ ــــاملين مـ ــــتوى العـ رفـــــع مسـ
  ).88، 2010 ،سليم(وغيرها ، انتشار روح الفريق بالمنظمة، التدريبية

يعــــد البحــــث والتطــــوير مــــن األنشــــطة التــــي تحظــــى بأهميــــة كبيــــرة فــــي  :األبحــــاث والتطــــوير: ثالثــــاً 
ـــاالت  ـــة فــــــي مجـــ ـــة للمنظمـــ ـــة المتاحـــ ـــافة للمعرفـــ ــــق اإلضـــ ـــتهدف خلــ ــــو يســـ ـــرة فهــ ــــات المعاصـــ المنظمــ
ــــه  ـــة وبوجـــ ــطتها المختلفــــ ــــ ـــي أنشـ ــــ ــــدة ف ـــــات جديـــ ــ ـــــي تطبيق ـــة فــ ــــ ــــك المعرف ــتخدام تلـــ ــــ ــها واسـ ــــ اختصاصـ

ـــات ــــاص العمليـــ ــــف ا. خــ ـــذت توظــ ــات المعاصــــــرة أخـــ ـــإن المنظمــــ ــــوارد المتزايــــــدة البشــــــرية لــــــذلك فـــ لمــ
ـــوير باتجـــــاه زيـــــادة كـــــم  ـــث والتطــ ــــن ثمـــــار البحــ ــتفادة مـ ــــاه االســـ ــة باتجـ ـــة والمعلوماتيـــ ـــة والماليــ والماديــ

ــة ـــاءة والفاعليـــ ـــدمات وزيـــــادة الكفــ ـــكيلة الســـــلع والخــ ــب ، ونـــــوع وتشــ ـــة تحقيـــــق المـــــردود المناســـ وبخاصــ
  ). 415، 2007 ،الشماع(
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ــــوير وتمثــــــل  ــث والتطــ ـــة البحــــ ــــيةوظيفـــ ــة أساســ ــة وظيفــــ ـــائف المنظمــــ ـــن وظـــ ــث ، مـــ ـــون البحــــ ويتكـــ

ــــيين ـــرين أساســـ ـــوير مـــــــن عنصــــ ــات : والتطــــ ـــة بالمنتجـــــ ـــوير الخاصــــ ـــــاث والتطــــ ــــر األول األبحــ العنصـــ

  .والعنصر الثاني األبحاث والتطوير الخاص بالعمليات. سلع وخدمات

ــــى  ـــة إل ــــي النهايـ ــــى المجهــــودات التــــي تقــــود ف ــير إل فــــالبحوث والتطــــوير الخــــاص بالمنتجــــات تشــ

ــراع أو تاخ ــةتـــــ ــــات المنظمـــــ ــوير فـــــــي مخرجـــ ــــدف  ،طـــــ ــــات تهـــ ــــة بالعمليـــ ـــوير المتعلقـــ ــــوث والتطــــ والبحـــ

ــت ، إلــــى تخفــــيض تكــــاليف التشــــغيل وجعلهــــا أكثــــر كفــــاءة ــت البيئــــة أكثــــر ديناميكيــــة كانــ وكلمــــا كانــ

  )108، 2011 ،العريقي(الحاجة لألبحاث والتطوير أكثر أهمية 

ــات  ـــف إمكانــــ ـــالل توظيـــ ــــة مــــــن خـــ ــــل مــــــع البيئــ ــــًا بالتفاعــ ــــوير أساســ ــث والتطــ ــــاط البحــــ ــــتم نشــ ويهــ

ــة ـــلع والخـــــدمات النافعـــ ــك البيئـــــة مـــــن الســ ـــاه خدمـــــة حاجـــــات ورغبـــــات تلـــ ــة باتجــ فاالهتمـــــام ، المنظمـــ

  :)417، 2007، الشماع( أهمهاعدة سباب ألبنشاط البحث والتطوير يأتي 

ـــال  .أ  ـــن خـــ ــك مـــ ــــا وذلــــ ــوير التكنولوجيــ ــــار وتطــــ ــةابتكـ ــــوع التكنولوجيــــــا المطلوبــــ ــــد نــ وتقليــــــل ، ل تحديــ

  .التكنولوجيا المستوردة بوجه خاص االعتماد على

ــث   .ب  ــــى البحــ ـــأة عل ــــدرة المنشـ ــــين ق ـــة ب ـــة وقويـ ـــاك عالقــــة طرديـ ـــة إذ أن هنـ ــــادة اإلنتاجيـ ــعي لزي الســ

ــه ــوير واهتمامهــــا بــ ــة وبــــين قــــدرتها علــــى تحســــين اإلنتاجيــــة ، والتطــ وتــــوفير المــــوارد لــــه مــــن جهــ

  . من جهة أخرى

ــهيُ و  :التســــــويق: رابعــــــاً  ـــويق بأنــــ ـــرف التســـ ـــتهلك : عـــ ــــات المســـ ـــات ورغبــ ـــة احتياجـــ عبــــــارة عــــــن معرفـــ

ـــناعي النهـــــا ــتعمل الصــ ـــاف(ئي والمســـ ـــث واالكتشــ ـــالل البحــ ـــن خــ ـــدمات ) مــ وترجمتهـــــا إلـــــى ســـــلع وخــ

  ).103، 2011 ،العريقي( إلشباع هذه الحاجات

ــات و  ــــ ــات ورغبــــ ــــ ـــباع حاجـــ ــــ ـــق وٕاشـــ ــــ ـــــع وخلــ ـــف وتوقـــــ ــــ ــــة تعريــ ــــ ـــويق كعمليــ ـــ ــــف التســـ ــــ ـــــن وصــ ـــ يمكـ

  ). 227، 2011، العارف ( المستهلكين للسلع والخدمات 

  ):130، 2005، الدوري(أهم األنشطة والمجاالت التسويقية الواجب دراستها هي كما أن 

  .تطبيق المفهوم التسويقي لخلق الشعور واإلدراك برسالة المنظمة  .أ 

  .إيصال السلعة أو الخدمة وفقًا الحتياجات ورغبات المستهلك  .ب 

ــــتج  .ج  ــــ ـــوث المنـ ــــ ـــــائج بحـــ ــــ ـــــام بنت ــة( ،االهتمــــ ــــ ــات ) أو الخدمــــ ــــ ـــة المنتجــــ ــــ ـــة ونوعيــ ــــ ــــد كميـــ ــــ أو لتحديـ

  .الخدمات المطلوبة في السوق وتحديد األسعار التنافسية

  .تحديد وسائل وأساليب اتصال فعالة للوصول إلى المستهلك المرغوب  .د 

  .امتالك رجال بيع لديهم خبرة وكفاءة في األداء  .ه 
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  الفصل الثالث
  األداء اإلداري

ـــر ــــث متغيــــ ــــل الثالـــ ــــاول الفصـــ ــه يتنـــ ــــ ــــة ، األداء اإلداري ومجاالتـ ـــــي أربعـــ ــ ــــك ف ـــاول ذلـــ ـــيتم تنــــ وســــ
ــث ــــ ـــــيات األداء اإلداري، مباحــ ـــث األول أساســـ ــيتناول المبحـــــ ــــ ــــث ســ ــث ، حيــــ ــــ ـــيتناول المبحــ ـــــا ســـــ بينمـــ

ـــاالت األداء اإلداري ــــ ـــــاني مجـ ـــــل ، الثـــ ـــة العمـــ ــــ ــــة بيئـ ــث عالقــــ ــــ ــ ــث الثال ــــ ــــيتناول المبحــ ـــــين ســــ ـــــي حـــ فـــ
ــــاألداء اإلداري ـــ ــــة ب ـــ ـــث الر ، الداخلي ــــيتناول المبحــــ ـــــرًا ســـ ــ ــــة وأخي ـــ ـــات اليمني ـــ ـــأة الجامعـ ـــ ــع ونشـ ــــ ـــــع واقـ ــ اب

ــة ـــة محـــــل الدراســـ ــــة األهليــ ـــف بالجامعـــــات اليمنيـ ـــرق إلـــــى التعريــ ــًال عـــــن التطــ ــة فضـــ ـــيتم ، األهليـــ وســ
  :عرض تلك المباحث كما سيأتي

  أساسيات األداء اإلداري 3-1

ـــــراً  ـــق  نظــ ــــدى تحقيــــ ــــدد مـــ ـــــذي يحـــ ـــــار الــ ـــاره المعيــ ـــــات باعتبــــ ـــي المنظمــ ـــة األداء اإلداري فــــ ألهميــــ
ـــدافها ــــى ، أهــــ ـــ ـــنتعرف عل ــهســــ ــــ ــــى مفاهيمـ ـــ ــــ وعل ـــ ــــرق لمحددات ــــه والتطـــ ـــــره وأنواعـــ ـــــن  هعناصــ ـــــي مــ ــ الت

ــال ـــات أن األداء اإلداري فعـــــال أو غيـــــر فعـــ ـــن إثبــ ــــي ، خاللهـــــا يمكــ ـــه فـ ــاليب قياســ ــم أســـ ــة أهـــ ومعرفـــ
  .المتعلقة باألداء اإلداري وغير ذلك من المفاهيم، المنظمات

  :األداء اإلداري مفاهيم 1-1-3
  :األداء مفهوم: أوالً 

ــــه  ـــ ـــرف األداء بأن ــــا" عــــ ـــروع مـــ ـــيط لمشــــ ــا أو التخطــــ ــــ ــــلوك مـ ــــخص بســـ ـــــام الشـــ ــ ـــار ، قي ــــي إطــــ ـــ وف
ـــــام  ـــــا النظـ ـــــي ينتجهـ ـــة التـ ـــات ذات القيمـــ ـــه المخرجـــ ـــــف األداء بأنـــ ــــيم يمكــــــن تعريـ ـــة أو التنظــ المؤسســـ

  .)74، 2008 ،أبو النصر(في شكل سلع وخدمات 
ــة ــة مــــــع البيئــــ ــــع الرغبــــ ـــدرة مــ ـــن محصــــــلة تفاعــــــل القـــ ــارة عـــ ــــرد عبــــ ـــإن أداء الفــ ـــة فـــ ــفة عامـــ  وبصــــ

  البيئة× الرغبة × القدرة = األداء  :ويمكن التعبير عنها بالمعادلة اآلتية
ـــــدرة  ــهفالقـــ ــــ ـــام بعملــ ــــى القيـــــ ـــــرد علــــ ـــدرة الفـــ ـــــي قـــــ ـــــل فـــ ـــــد، تتمثـــ ــــى ويعتمـــ ــــيم: علــــ ـــــدريب، التعلــــ ، التـــ

ــهبينمــــا تمثــــل ، الخبــــرات ــ ــــام بعمل ــــي القي ــــة الفــــرد ف ــــى، رغب ـــك عل ـــد ذلـ ـــع العمــــل: ويعتمـ ـــوافز ، دوافـ حـ
  ).74، 2008، أبو النصر( العمل

ــة ــه، فـــي حـــين تمثـــل البيئـ ويعتمـــد ذلـــك علـــى تـــوفر بيئـــة ، كـــل مـــا يحـــيط بـــالفرد داخـــل بيئـــة عملـ
  .عمل مالئمة تتضمن كل عناصر ومقومات تنفيذ األنشطة والمهام بكفاءة وجودة عالية

ـــرف ا ــــا عـــــ ــهكمــــ ــــ ـــــًا بأنــ ـــــارة :" ألداء أيضـــ ـــــن عبـــ ـــــل عـــ ـــــن المراحـــ ـــة مـــ ــــــن مجموعـــــ ـــــر عــ ــــل يعبـــ فعــــ
  ).41، 2012،وسام(" والعمليات وليس النتيجة التي تظهر في وقت من الزمن
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ــــرون  ـــه آخـ ــ ــــي نفـــــس المنحـــــى يعرف ــهوفـ ـــ ـــاز :" بأن ـــدد أو إنجــ ــــل محــ ـــة عمـ ــ ـــيء أو تأدي ـــــام بالشــ القي
  ).74، 2008، أبو النصر( "مهمة أو نشاط معين

  :األداء اإلداري مفهوم: ثانياً 
ـــــرف األداء اإلداري  ــهيعـ ــــ ــــرد :" بأن ـــــى الفــ ـــة إلـ ــال الموكلـــ ــــاز األعمــــ ـــــا إنجــ ــــتم بهـ ـــــي يــ ــة التـ ــــ الطريق

ـــنت  ـــت أهــــدافها وأحسـ ـــد حققـ ــه قـ ــ ـــن منظمت ـــل مـ ـــث يجعـ ـــة بحيـ ـــة الطريقـ ــار وكيفيـ ــاين مســ ــ العامــــل وتب
ــــا ــــتخدام مواردهـ ــــرد ، اسـ ــــد أن يتوقـــــف الفـ ـــائج بعـ ــ ـــر أو نت ــــى مـــــن أثــ ــــاز يعنـــــي مـــــا يبقـ كمـــــا أن اإلنجـ

  .)65، 2014، بن رحمون( عامل عن العمل ال
ــــا  ـــًا يعـــــرف كمـ ــهاألداء اإلداري أيضــ ــــطرة " :بأنـــ ـــط المسـ ــام والخطــ ــق األهـــــداف والمهـــ ــــة تحقيـــ درجـ

ــــة  ــــوارد المتاحــ ــــتخدام األمثــــــل للمــ ــةباالســ ــــاً للمنظمــــ ـــة معــ ـــو الكفــــــاءة والفعاليـــ " ، بمعنــــــى أدق األداء هـــ

  .)144، 2015، نجالء(
ـــوم  ــرف مفهــ ـــس المنحـــــى يعـــ ــهاألداء وفـــــي نفــ ــــا :" اإلداري بأنـــ ــــرد مـ ــــلة الجهـــــد اإلنســـــاني لفـ محصـ

ـــر ـــة أفـــــراد ســـــواء بشـــــكل مباشــ ـــر مباشـــــر عنـــــدما يكـــــون هـــــ، أو لمجموعــ ـــكل غيــ ذا األداء هـــــو أو بشــ
ــــا ـــدة مــــ ــــ ـــغيل وحـ ــــ ـــــاتج تشـ ـــ ــــاأو  ن ـــة مــــ ــــ ـــتهدفاً اإلداري واألداء ". منظمـ ــــ ـــون أداء مسـ ــــ ـــا أن يكـ ـــ أي ، إمــ

ــة وال ــــزمن والكميــ ـــايير محــــددة مــــن حيــــث ال ــوب إنجــــازه وفقــــا لمعـ ـــودة مطلــ ) المواصــــفات(تكلفــــة والجـ
ــــا  ــــاتج وفقــ ـــق النــ ــــذا األداء أن يحقـــ ـــتطاع هــ ــــواء اســـ ـــًال ســ ــق فعـــ ـــذي تحقــــ ــــاتج الـــ ـــًا أي النــ أو أداء فعليـــ

  .)23، 2014 ،مصطفى(للمعايير المحددة مسبقا أم ال 

  :عناصر األداء اإلداري 2-1-3

ـــن قبـــــل ـــرف عليهـــــا مــ ــاألداء اإلداري والتـــــي يفتـــــرض التعــ ـــاملين  تتنـــــوع العناصـــــر المرتبطـــــة بـــ العــ
ــكل ج ـــر  .يـــــدفـــــي المنظمـــــة بشـــ ــك العناصــ ــم تلـــ ــير الكثيـــــر مـــــن البـــــاحثين إلـــــى أن أهـــ  مـــــا يـــــأتيويشـــ

  :)117، 2015 ،بلل(

ــــل المنجــــز  .أ  ــــة العم ــــى تنظــــيم العمــــل  :نوعي ـــتمكن التقنــــي والقــــدرة عل ـــام والـ ـــة والنظـ ـــمل الدقـ وتشـ
 .والتحرر من األخطاء

ــــة  :المعرفــــــة بمتطلبــــــات الوظيفــــــة  .ب  ــــة العامــ ــة والخلفيــ ــة الفنيــــ ـــة والمعرفــــ ــمل المهــــــارة المهنيـــ وتشــــ
  .عن الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها

ــــة العمــــل المنجــــز  .ج  ـــز :كمي ــمل حجــــم العمــــل المنجـ ـــازه فــــي ، وتشــ ــف إنجـ ـــتطيع الموظــ ـــذي يسـ الـ
  .الظروف العادية ومقدار سرعة هذا اإلنجاز

ــــي العمــــــل :المثــــــابرة والوثــــــوق  .د  ــــاني فــ ــــة والتفــ ــمل الجديــ ــــ، وتشــــ ــــؤولية والقــ ــــل مســ درة علــــــى تحمــ
ـــدد، العمـــــل ــــت المحــ ـــــي الوقـ ـــازه ف ـــــل ، وٕانجــ ــــه مـــــن قب ــاد والتوجيـ ــــف لإلرشـــ ـــة الموظـ ـــدى حاجــ ومــ

  .وتقييم نتائج عمله، المشرفين
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ــال مـــــن ــو إال محصـــــلة تفاعـــــل بـــــين كـــ ــة العمـــــل المنجـــــز والمعرفـــــة : فـــــاألداء اإلداري مـــــا هـــ نوعيـــ
  . برة والوثوق في العملبمتطلبات الوظيفة وكمية العمل المطلوب إنجازها وحجم المثا

  .اإلداري يبين مكونات وعناصر األداء) 3(والشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )25، 2014 ،مصطفى(: المصدر عناصر ومكونات األداء اإلداري )3(شكل 

ـــــرى  ــــــب(وتــــ ـــــن طالـــ ـــق األداء ) 46، 2010،بــــ ــــ ــه ولتحقيــ ــــ ـــرين اإلداري أنـــ ــــ ــــوفر عنصــ ـــ ـــــي تــ ـــ ينبغـ
  :كما يأتي هامين وهما

ــــى األداء  .أ  ـــام بعمــــل مــــا :القــــدرة عل ــب ، وتعــــرف علــــى أنهــــا إمكانيــــة الموظــــف علــــى القيـ وتكتســ
ـــــدرات  ـــ ـــــي والقــ ــــ ـــتعداد الشخصـ ــــ ـــــى االســـ ــــ ــافة إلـ ــــ ــــة باإلضــــ ــــ ــــرة العلميــ ــــ ــــدريب والخبــ ــــ ــــالتعليم والتــ ــــ بــ

ـــــدريب ــــيم والتـ ــــا التعلــ ـــــي يمنحهــ ـــية التـ ـــيين ، الشخصـــ ــــرين أساســـ ـــــلة لعنصــ ـــــي المحصـ ـــــالي هـ وبالتـ
  .ارةالمه× المعرفة = القدرة: المعرفة والمهارة أي أن: هما

ــــة فــــي األداء  .ب  ـــلك ســــلوك معــــين  :الرغب ــه لكــــي يسـ ـــي تحركــ ـــة فــــي العامــــل التـ ـــوة الكامنـ وهــــي القـ
ــــة العمــــــل ــــابرة ، لتأديــ ــة المثــ ـــه وفــــــي درجــــ ـــذي يبذلـــ ـــد الـــ ـــة الجهـــ ـــوى فــــــي كثافـــ ـــذه القـــ ـــنعكس هـــ وتـــ

ـــية هــــي، واإلتقــــان ــــي العمــــل بــــثالث عناصــــر أساسـ ـــف ف ـــة الموظـ ــــأثر رغبـ ظــــروف العمــــل : وتت
  .حاجات ورغبات الموظف، عيةظروف الموظف االجتما، المادية

ــــة  ــــدرة علــــــى األداء والرغبــ ــــال مــــــن القــ ــين كــ ــــل بــــ ـــو إال محصــــــلة التفاعــ ـــوظيفي مــــــا هـــ ــــاألداء الـــ فــ
  .الموجودة في العامل لتأدية العمل

  
  
  

 المعايير المواصفات اتجاهات مهارات معارف

 الرغبة القدرة

 اإللتزام الدافعية

 تكلفة جودة كمية زمن

 الفرد اإلنجاز المطلوب

 عناصر األداء
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  :أنواع األداء اإلداري 3-1-3

ـــواع األداء  ـــــد أنــــ ــــيماإلداري إن تحديــ ــايير التقســـ ــــ ـــار معـ ـــة اختيــــ ـــه حتميــــ ـــــد لــــ ــــنف ، البــ ــــي تصـــ التـــ

ــــاً  ــــ ــــي  اعتيادي ــــكال هــــ ـــة أشــــ ــــ ـــمن أربعـ ــــ ـــمولية: ضـ ــــ ــــار الشـ ـــ ــــدر األداء، معيـ ــــار مصــــ ــــ ـــار ، معي ــــ المعيـ

  :)144، 2015، نجالء( ومعيار الطبيعة والتي سيتم توضيحها في اآلتي  ،الوظيفي

ـــــار الشـــــمولية: أوالً  ــــي  :حســـــب معي ـــب هـــــذا المعيـــــار يقســـــم األداء إلـــــى أداء كلـــــي وأداء جزئـ حســ

  :وفيما يلي توضيح ذلك

ـــر  :أداء كلـــــي  .أ  ــــائج التـــــي ســـــاهمت بهـــــا جميـــــع العناصــ ــة فـــــي النتـ ــــي للمنظمـــ يتجلـــــى األداء الكلـ

ـــر  ــــادون انفــ ـــده فــــــي تحقيقهــ ــــر لوحــ ــــديث  ،اد جــــــزء أو عنصــ ــــي الحــ ـــة يعنــ ـــي للمنظمـــ ـــاألداء الكلــ فـــ

ـــية كاال ـــدافها الرئيســـ ــق أهـــ ــــي تحقيــــ ـــة فــ ـــة اإلجماليـــ ـــــدرة المنظمـــ ـــــن قـ ـــق عـ ــــو وخلـــ ــــتمرارية والنمــ ســ

  .القيمة

ــــي :أداء جزئــــــي  .ب  ــالف األداء الكلــ ــــة ، علــــــى خــــ ــــة الفرعيــ ـــدرة األنظمــ ــو قـــ ــــي هــــ ـــإن األداء الجزئــ فـــ

  .وبالتالي المساهمة في تحقيق األهداف الكلية، للمنظمة في تحقيق أهدافها الفرعية

وأداء  ،)داخلــــي(يقســــم األداء وفــــق هــــذا المعيــــار إلــــى أداء ذاتــــي  :حســــب معيــــار المصــــدر: ثانيــــاً 

  :والتالي يوضح ذلك خارجي

ـــوارد ضـــــرورية  ):أداء الوحـــــدة(ذاتـــــي أداء   .أ  ـــه ينـــــتج بفضـــــل مـــــا بحـــــوزة المنظمـــــة مـــــن مــ أي أنــ

 .لنشاطها

ــــي  ):أداء ظــــــاهري( أداء خــــــارجي  .ب  ــ ــــدث ف ـــــي تحــ ــــرات التـ ــ ـــن التغي ــــاتج عـــ ــ ـــك األداء الن ـــ ـــو ذل وهـــ

  . المحيط الخارجي للمنظمة

ــة التــــ :حســـب المعيــــار الـــوظيفي: ثالثـــاً  ــب وظـــائف المنظمـ ـــا لهـــذا المعيــــار حسـ ي يقســـم األداء وفق

ــــى ـــــرها إلــــ ـــن حصـــ ــــ ــة: يمكـ ــــ ـــة الماليــ ــــ ــــاج، وظيفـ ــة اإلنتــــ ــــ ــــرية، وظيفــ ـــوارد البشــــ ــــ ـــة المـ ــــ ــــة ، وظيفـ وظيفــــ

   .وظيفة العالقات العمومية، وظيفة البحث والتطوير، وظيفة التموين، التسويق

أداء ، حســــب هــــذا المعيــــار فــــإن األداء يقســــم إلــــى أداء اقتصــــادي :حســــب معيــــار الطبيعــــة: رابعــــاً 

  .تكنولوجي أداء، أداء سياسي، اجتماعي
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  :أسرار قوة األداء اإلداري 4-1-3

ــــالم  ــــل العــ ـــون(توصــ ــــر داوســـ ــــرض ) روجــ ـــــى عــ ــة إلـ ــة الطويلــــ ـــه اإلداريــــ ـــــى خبراتـــ ـــــاء علـ  )13(بنـ
  ).85، 2008، أبو النصر( كاآلتيوهي  ينسرًا لقوة األداء لدى الموظف

  .حب المغامرة وتحمل المخاطر  .أ 
  .تحمل مسؤولية أنفسهم  .ب 
  .للحلاإلحساس الدائم بوفرة بدائل   .ج 
  .يعرفون هدف رحلتهم  .د 
  .معايشة مسبقة للنجاح قبل وقوعه  .ه 
  .ال يسمحون لآلخرين بجذبهم إلى مستويات أداء أقل  .و 
  .يؤمنون بضرورة تغيير ما يجب تغييره  .ز 
  .يعرفون كيف يخلقون الفرص  .ح 
  .رون األموال لخدمتهمسخِّ يعرفون كيف يُ   .ط 
  .لقد تعلموا كيفية تحديد مستقبلهم  .ي 
  .تثمرونهيحافظون على وقتهم ويس  .ك 
  .يحولون الخوف إلى الثروة  .ل 
 .لقد تعلموا كيفية مزج الحب بحياتهم  .م 

  :العوامل المؤثرة في األداء اإلداري 5-1-3

ـــــل  ــــن العوامـــ ـــــد مــــ ــــاك العديـــ ـــــؤثرات هنــــ ــــؤثر والمـــ ــــي تــــ ــــىالتــــ ـــف اإلداري  علــــ ــكل أداء الموظـــــ ــــ بشــ
ــــى  ـــاص وعل ــكل عــــام األداء اإلداري خـ ــالبشــ ـــات األعمــ ــــي منظمـ ـــك العوامــــل  .ف ولعــــل مــــن أهــــم تلـ

  :)31، 2014، مصطفى( يأتيما 
  .نقص أو قصور أو خلل في التكوين النفسي للفرد العامل أو اتجاهاته  .أ 
  .انخفاض مستوى المعارف أو المهارات لدى الفرد عما هو مطلوب ألداء العمل  .ب 
  .افتقار الفرد العامل للقيم اإليجابية للعمل  .ج 
ــة فـــــي   .د  ــــرد العامـــــل للرغبـــ ـــار الفـ ــــرافافتقــ ـــور اإلشـ ـــاط بســـــبب قصــ ــة شـــــعوره باإلحبــ ، العمـــــل نتيجـــ

ــة ــــ ــ ـــــاد العدال ـــ ــوبية، أو افتق ــــ ــــيوع المحســ ـــــل ، أو شــــ ـــة للعمـــ ــــ ــــورة الكاملـ ــــاد الصــــ ــــ ــات (أو افتق ــــ ــ عالق
  .بينه وبين زمالئه في دورة العمل ونظام العمل) المدخالت والمخرجات

ــــة والت  .ه  ـــل االجتماعيـ ــــة العمــ ــــل فـــــي بيئـ ــــود خلـ ــــل مكـــــان العمـــــل وجـ ــــة جعـ ) القســـــم ،اإلدارة(نظيميـ
  .وليس جذاباً ، مكانًا طارداً 
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ــة  .و  ــــ ــــل الماديــ ــــة العمــــ ــــور بيئــــ ـــــل أو قصــــ ـــاءة( خلـــ ــــ ـــرارة ،اإلضـ ــــ ــة ،الحـ ــــ ـــــان ،التهويــ ـــاع المكـــ ــــ ، )اتسـ
  .وصعوبة األداء الفعال في إطارها

ـــــل  .ز  ـــــأن العمــ ـــــاء بشــ ــــن الرؤســ ــــــادرة مـــ ـــات الصـ ـــوح التعليمــــ ـــدم وضــــ ـــــرح ، عــــ ـــاء شــ ــال الرؤســــ ــــ وٕاهمـ
  .وتفصيل هذه التعليمات للمرؤوسين

ــــور ن  .ح  ـــدم أو قصـــ ـــــالهمعــــ ـــراد ألعمــ ــــ ــــذ األف ـــ ــــاء تنفي ـــــي أثنـــ ــتمر فــ ــــ ــــيم المسـ ـــة والتقيـــ ـــــام المتابعــــ ، ظــ
  .وتوجيههم المباشر لهم

  .عدم وجود أدلة عمل إجرائية أو إرشادية للكثير من األعمال واألنشطة  .ط 
  .قصور فعالية نظم تقييم األداء في تحديد األفراد ذوي الكفاءات العالية  .ي 
ــــايير أد  .ك  ــــود معــ ــــى وجـــ ـــــدات إلـــ ــــاد معظـــــــم الوحــ ــــود افتقــ ـــــل أو وجـــ ـــة العمــ ــــاس إنتاجيــــ ــة لقيـــ اء كميـــــ

ــــاس األداء ــــرات أداء لقيـ ــــواء ، مؤشـ ــأدوات العمـــــل سـ ـــ ـــام ب ــــور االهتمــ ـــــى وجـــــود قصـ ــافة إل باإلضـــ
  .على المستوى الفني أو اإلداري

ــة  .ل  ــــ ــة واإلداريـ ــــ ــــة والفنيـ ـــــالتجهيزات المكتبيـــ ــام بــ ــــ ـــور االهتمـ ــــنظم ، قصــــ ــة بـــ ــــ ـــك المتعلقـ ـــة تلــــ وخاصــــ
  .يات الحفظ واالسترجاعأو تقن، أو توفير المعلومات، االتصاالت

 .زيادة معدالت دوران العمل  .م 
    :محددات األداء اإلداري 3-1-6

ـــــض  ــــى بعـ ــالع علــ ـــالل اإلطــــ ـــن خـــ ـــات و مـــ ـــــن األدبيـــ ـــة مـ ــــديم جملـــ ـــــن تقــ ــــوفرة يمكـ ـــات المتــ الدراســـ
ــــاحثين ــــق عليهــــا نســــبيًا عــــدد مــــن الب ــين التــــي اتف ــــر مــــن بــ ــــرون أن ، المحــــددات التــــي تعتب ــث ي حيــ

ــاآلتي  اإلدارياألداء  ـــي كــــ ـــددات وهـــ ـــة مــــــن المحـــ ـــين جملـــ ـــة لمصــــــلحة التفاعــــــل بـــ ــــو إال نتيجـــ ــا هــ مــــ
  )71، 2014، بن رحمون(

ـــرف بأنهـــــا و  :الدافعيـــــة  .أ  ــــاه "تعــ ـــتوى واتجـ ـــل الفـــــرد التـــــي تـــــؤثر أو تحـــــدد مســ ـــوى الكامنـــــة داخــ القــ
ـــــل ـــو العمــ ـــ ـــــذول نحـ ـــــد المبــ ـــتمرارية الجهــ ــراد ، "واســــ ــــ ــــف األفـ ـــ ــــذا التعري ـــدمو هـــ ــــ ـــنف مق ــث صــــ ــــ حيـ

ــــي ــــوعين فـ ـــــى نـ ــــاملين إل ـــات العـ ـــو العمـــــل، المنظمــ ــة نحــ ـــ ـــوا بدافعي ــــالي ، األول أفـــــراد يتمتعــ وبالتـ
ــم يتســــم باإلنجــــاز العــــالي ــإن أدائهــ أمــــا النــــوع الثــــاني هــــم األفــــراد الــــذين ال يتمتعــــون بدافعيــــة ، فــ

 .نحو العمل وبالتالي أدائهم متدني
ــون  :إدراك الـــــدور  .ب  ــطة التــــــي يتكــــ ــــلوك واألنشـــ ـــن الســ ـــه عـــ ــــدور وانطباعــ ـــرد للــ ـــور الفــ يعنــــــي تصـــ

ــه ــارس بهـــــا دوره فـــــي المنظمـــــة ، منهـــــا عملـــ ـــي ينبغـــــي أن يمـــ ــة التــ ــــاه ، وعـــــن الكيفيـــ ـــو االتجـ وهــ
ــه ــ ـــوده فــــي العمــــل مــــن خالل ـــن الضــــروري توجيــــه جهـ ــه مـ ـــذي يعتقــــد الفــــرد أنــ ــــالي فــــإن ، الـ وبالت

ــــر  ـــؤثرات تتــ ـــه يتلقــــــى مـــ ـــه لمهنتـــ ـــا أدائـــ ــــل أثنـــ ــون عبــــــارة عــــــن العامــ ــــات تكــــ ــكل معلومــ جم فــــــي شــــ
ـــات ـــوافز، التوجيهـــ ـــور وحـــ ـــاه مــــــن أجـــ ـــ ـــــا يتلق ـــــزمالء ومـ ــــال الـ ـــوم ، وردود أفعــ ـــؤثرات يقـــ ــــذه المـــ هــ

ـــه الســــابقة مــــن  العامــــل بفرزهــــا وتفســــيرها وتنظيمهــــا وفهمهــــا انطالقــــًا مــــن تــــأثره بدوافعــــه وخبراتـ
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ـــرى ـــة أخــــ ـــــن جهــــ ــــات مــ ـــــائص المعلومـــ ــــة وخصــ ـــة وبطبيعـــ ـــــد أن، جهــــ ـــق نجــ ـــــذا المنطلــــ ــــن هــ  ومـــ
 .لظروف والواقع الذي يتعاملون معهاألفراد يختلفون في فهمهم وٕادراكهم لنفس ا

ــــين أن و  ــــ ــــتوى األداء اإلداري يتبــ ـــ ــــد مســـ ــــ ــق بتحديــ ــــ ــــدور المتعلــــ ــــ ــ ـــــر إدراك ال ــــ ـــالل عنصـ ــــ ــــن خـــ ــــ مــ

ــف  ـــدى ) اإلداري(الموظــــ ــه لمـــ ـــــد إدراكــــ ـــينبثق بالتأكيـ ـــــابي ســـ ـــكل إيجـ ـــــل بشـــ ـــــي العمـ ـــــدوره فـ ــه لـ بإدراكــــ

ــوائح  ـــه بــــالقوانين واللــ ــهالتزامـ ـــة لعملــ ـــدة الزمنيــــة ، المنظمـ ـــذالك بــــاحترام أوقــــات العمــــل والمـ وٕادراكــــه كـ

 .الالزمة إلنجاز أعماله ومهامه وطبعًا في ظل ظروف عمل مالئمة

ـــوظيفي: بيئــــــة العمــــــل  .ج  ــــهل األداء الـــ ـــان العمــــــل يســ ــــوم أن مكـــ ــــا ، معلــ ــــه بمــ ــب تهيئتــ ـــث يجــــ حيـــ

ـــاء ـــاح والرضـ ــعر باالرتيـ ــــى يشــ ــات الفــــرد العامــــل حت ـــب وحاجــ ــك مــــ، يتناسـ ــ ــث تجهيــــزه وذل ــ ن حي

ــرارة ونمـــــط القيـــــادة العـــــادل والـــــنظم والقـــــوانين العادلـــــة أيضـــــاً  بمعنـــــى ، واألدوات واإلضـــــاءة والحـــ

 .تهيئة بيئة العمل المالئمة ألداء المهام المحددة

ـــــل  .د  ـــــى أداء العم ـــــرد عل ـــــدرة الف ــة :ق ـــ ــتخدمة ألداء الوظيف ـــية المســـ ــــائص الشخصــ ــــي الخصـ ، وهـ

ـــالل فتــــرة زمنيــــ ـــب خـ ــة أو ، ة قصــــيرةوالتــــي ال تتغيــــر أو تتقلـ ـــن المعرفــ ـــن محصــــلة مـ ــــألف مـ وتت

ـــــل ــة للعمــ ـــة الالزمـــــ ـــات الفنيــــ ــــين، المعلومــــ ـــص معـــ ـــة نــــ ـــن ترجمــــ ـــــالتمكن مــــ ـــــارة كــ ـــدى ، والمهــ ومــــ

ــــدور ــــوح الـ ــه، وضـ ــــدد لـــ ــــل المحـ ــــى أداء العمـ ــــدرة علـ ـــدى الفـــــرد العامـــــل القـ ــــوافر لــ ــب أن تتـ ، فيجـــ

ـــمل ـــــذول ويشـــ ـــــد المبـ ـــة الجهـ ـــ ـــة فاعلي ـــدد درجـــ ــــي تحـــ ــ ـــابقة الت ــــرات الســـ ــ ــــيم : والخب ــ ـــــدريب التعل والتـ

  .والخبرات

ــتنتاج أن  ــــ ـــن اســ ــــ ــبق يمكـ ــــ ـــا ســ ــــ ـــــنومـ ـــل مـــ ــــ ــــل كـ ـــــلة تفاعــــ ـــو محصـــ ــــ ــــة : األداء اإلداري هـ الدافعيــــ

ـــــدرات  ـــ ـــــدور والقـ ـــدى إدراك الــــ ــــ ـــة ومــ ــــ ــــة والرغبــ ــــ ـــــل اإلبداعيـ ـــــرد العامــــ ــــا الفــــ ــــ ـــي يملكهـ ــــ ــــة ( التــ ــــ المعرفـ

  .وبيئة العمل خصوصًا الداخلية) توالخبرا

  :األداء اإلداري مجاالت 7-1-3

ـــــددت ـــات تعــــ ــــ ـــاالت األداء  اتجاهــ ــــ ـــد مجــ ــــ ـــول تحديــ ــــ ـــابقة حــ ــــ ــــة الســ ــــ ــاث العلميـ ــــ ـــات واألبحـــ ــــ الدراســ

  :وذلك وفقًا لهدف ومجتمع كل دراسة ومن تلك الدراسات ما يأتي، اإلداري

ــتخدمت   .أ  ــــ ــــ ـــات اســ ــــ ــــاالتدراســـــ ــــ ــــي( مجــــ ــــ ـــزام التنظيمــــ ــــ ـــوظيفي، االلتـــــ ــــ ــــاء الـــــ ــــ ــــتقرار ، الرضــــ ــــ االســــ

 ).2015، عبداهللا(ومنها دراسة ، كمؤشرات لألداء الوظيفي، )لوظيفيا

ــتخدمت   .ب  ــــ ــــات اســـ ــــ ــــاالتدراسـ ــــ ـــاءة( مجـ ــــ ــة، الكفــ ــــ ــــودة األداء، الفعاليـــ ــــ ــــزام ا، وجـ ــــيااللتـــــ ــــ ، )لتنظيمـ

 ).2015 عبد الحق ،بلل(ومنها دراسة ، كمؤشرات ألداء المصارف
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ــتخدمت   .ج  ــــات اســــ ــــاالتدراســ ــــي( مجـــ ــــزام التنظيمــ ـــلوكي، االلتــ ـــــداع الســـ ـــــألداء ، )اإلبــ ـــرات لــ كمؤشـــ

 .)OK Kim & Shin,2015(ومنها دراسة ، الوظيفي

ــــع  ـــجامًا مــ ـــبق وانســ ـــــى مــــــا ســ ــــًا عل ـــدافوتأسيسـ ــــة  أهــ ــــة الحاليــ ــــة الدراسـ ــــد اعتمـــــدت الدراســ فقـ

ــــى  ـــة علـــ ــــاليالحاليــــ ــــي( مجـــ ـــزام التنظيمـــ ـــــداع اإلداري، االلتــــ ــــي ، )واإلبــ ـــتم فـــ ـــية تهــــ ــــاالت أساســــ كمجـــ

ــــة  ـــذه الدراســ ـــن هــــ ـــة مـــ ــــق الغايــــ ـــــرفتحقيــ ــــى  وللتعــ ـــــر علـــ ــــاليأكثـ ـــــداع  مجــ ــــي واإلبــ ـــزام التنظيمــ االلتــــ

  .من هذا الفصل القادم المبحثفي نظريًا  سيتم تناول تلك المجاالت وتوضيحها اإلداري
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  األداء اإلداري مجاالت 3-2
وذلك من خالل التطرق إلى ، )واإلبداع اإلداري، االلتزام التنظيمي(مجالي الثاني يتناول المبحث 

  :المرتبطة بهما وكما يأتيباإلضافة إلى مختلف العناصر ، وأهميتهما، مفاهيمهما

  :التنظيمي االلتزام 1-2-3
ــة ــــن زوايـــــا مختلفـــ ــــزام التنظيمـــــي مـ ــــى االلتـ ــــر إلـ ــــي النظـ ـــات فـ ــــدد األدبيــ وفضـــــًال عـــــن ، نظـــــرًا لتعـ

ـــــن  ـــــي مــ ـــزام التنظيمــ ـــون االلتــــ ــــاالتكــــ ــز األداء اإلداري المجـــ ــــ ـــة لتميـ ــث أن  ،المهمــــ ــــ ــــد رأى الباحـ ـــ فق
ــــة  ـــــاهيم المتعلقــ ـــــن المفـ ـــــض مـ ــــي وبعـ ـــزام التنظيمــ ـــاهيم االلتـــ ــــول مفـــ ـــتفيض حــ ــــتعراض مســـ ــــوم باســ يقــ

ــــي ــااللتزام التنظيمـ ـــ ــــذه ، ب ـــرض فـــــي هـ ـــتخدام هـــــذا العــ ـــه واســ ــ ــع جوانب ـــ ـــن جمي ـــه مــ ـــك بهـــــدف فهمــ ــ وذل
  .الدراسة

  :مفاهيم االلتزام التنظيمي 1-1-2-3

  :مفهوم اإللتزام: أوالً 

ــــزام مــــن الم ـــر يعــــد االلت ــــه يعبـ ـــث أن ــة حيـ ــة فــــي إدارة أي منظمــ ــــاط  عــــنواضــــيع الحيويــ ــــوة ارتب ق
ــة، الموظــــف مــــع المنظمــــة التــــي يعمــــل فيهــــا ــة مــــن القــــيم الجوهريــــة فــــي المنظمــ ، ويعــــد االلتــــزام قيمــ

  .)277، 2010 ،جودة( تلك القيم التي يتفق عليها مؤسسو المنظمة العاملين فيها

  :مفهوم اإللتزام التنظيمي :ثانياً 

حالــة نفســية واجتماعيــة تــدل علــى تطــابق أهــداف العــاملين مـــع " :بأنــه اإللتــزام التنظيمــييعــرف 
والتمســك بقــيم وأهــداف المنظمــة ، أهــداف المنظمــة وشــعور كــل طــرف بواجباتــه اتجــاه الطــرف اآلخــر

  ).16، 2015، عاشوري(والشعور القوي باالنتماء أليها والدفاع عنها والرغبة في االستمرار فيها 

ــه ــه ويعرفـــ ــــرون بأنـــ ــــيم "  :آخـ ــــزام بقـ ـــى االلتـ ــــة علــ ـــف فـــــي المحافظـ ــــدى الموظــ ـــادقة لـ ــــة الصــ الرغبـ
ــة ـــدى المنظمـــــ ــــائد لــــ ـــــل الســـ ــــتمر ، العمـ ـــكل مســـ ـــة وبشــــ ــــة بفعاليــــ ـــــي المنظمـــ ـــل فـ ـــودة(والعمــــ ، 2010،جــــ

279.(  

  :خصائص اإللتزام التنظيمي 2-1-2-3

ــــائص  ـــن الخصــ ـــــدد مـــ ـــــى عـ ـــــي علـ ــــزام التنظيمـ ــــوي اإللتــ ــــزاتينطــ ــ ــك . والممي ــــ ــم تل ــــل مــــــن أهــــ ولعــ
  ):47، 2015، عاشوري(و ) 285، 2005 ،فليه وعبد المجيد( الخصائص ما يلي

ـــاعي مـــــن أجـــــل   .أ  ــة التـــــي يبـــــديها الفـــــرد للتفاعـــــل االجتمــ ـــير إلـــــى الرغبـــ أن اإللتـــــزام التنظيمـــــي يشــ
  .تزويد المنظمة بالحيوية والنشاط ومنحها الوالء

  .الفرد يمثل االلتزام التنظيمي التطابق مع المنظمة واالرتباط بها من جانب  .ب 
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ــــة   .ج  ــ ـــــل بالطريق ــــرد للعمـ ــ ـــــى الف ـــغط علـ ـــذي يضـــ ـــ ـــداخلي ال ـــ ــعور ال ــــي بالشــــ ــــزام التنظيمــ ــ ـــــرف االلت يعـ
  .التي يمكن من خاللها تحقيق مصالح المنظمة

ــــي  .د  ـــية وهـ ـــة أبعـــــاد رئيســ ــــي ثالثــ ــزام التنظيمـ ــــمن االلتـــ ــــين : يتضـ ـــداني بـ ــاطفي أو الوجــ ــــاط العـــ الربـ
  .لواجب تجاه المنظمةوالشعور با، االستمرار والبقاء في العمل، الفرد والمنظمة

ــواهر   .ه  ــــالل ظـــــ ــا مـــــــن خـــ ـــتدل عليهــــ ــــة يســــ ـــــر محسوســـ ـــة غيــ ـــــن حالـــ ــــي عــ ـــزام التنظيمـــ ـــــر االلتــــ يعبـ
  .وتجسد مدى والئهم لمنظماتهم، تنظيمية معينة تتضمن سلوك األفراد وتصرفاتهم

ـــرى  .و  ـــة األخـ ــواهر اإلداريـ ـــر مــــن الظــ ــــى كثيـ ــــأثيرًا مباشــــرًا عل ـــزام التنظيمــــي ت ـــؤثر االلتـ ويتضــــح ، يـ
ــةفــــي رغبــــة  ومســــتوى ، ومــــدى التــــزامهم بالحضــــور إلــــى العمــــل، األفــــراد فــــي البقــــاء فــــي المنظمــ

  .األداء واإلنجاز
ــــويال  .ز  ــه وقتـــــًا طـ ـــزام فـــــي تحقيقـــ ــــتغرق االلتــ ــــرد، يسـ ـــة للفـ ــــة تامــ ــة قناعـ ـــه يجســـــد حالـــ ــ ــــا أن ، ألن كمـ

ــة ـــطحية طارئــ ـــأثير عوامــــل سـ ــه ال يكــــون نتيجــــة لتـ ــأثيرات ، التخلــــي عنــ ـــة لتــ ـــد يكــــون نتيجـ ـــل قـ بـ
  .غطةإستراتيجية ضا

ــــدف   .ح  ــق هــ ــيلة لتحقيـــ ــزام كوســـ ـــا االلتــــ ــــكال مـــــن أهمهــ ـــور وأشــ ـــزام التنظيمــــــي عـــــدة صــ ــــذ االلتــ يأخـ
  .وااللتزام كامتثال لما يتوقعه اآلخرون، وااللتزام كقيمة في حد ذاته، معين

ــــة   .ط  ـــ ـــروف الخارجي ــــل والظــــ ـــية والعوامـــ ــــفات الشخصــــ ــــة الصـــ ـــــي بمجموعـــ ــــزام التنظيمــ ـــ ــــأثر االلت ـــ يت
  .المحيطة بالعمل

ـــات اال  .ي  ـــة وعــــدم تركهــــاتتمثــــل مخرجـ ـــة انتظــــام ، لتــــزام التنظيمــــي فــــي البقــــاء داخــــل المنظمـ ودرجـ
 .واإلخالص للمنظمة، والحماس للعمل، واألداء الوظيفي، وحضور العاملين

 .يؤثر االلتزام التنظيمي على قرار الفرد فيما يتعلق ببقائه أو تركه للمنظمة  .ك 

  :أهمية االلتزام التنظيمي 3-1-2-3

يعتبــر مفهــوم االلتــزام التنظيمــي مــن المفــاهيم اإلداريــة الحديثــة والــذي حضــي باهتمــام العديــد مــن 

ــا هـــذا لمـــا يتمتـــع بـــه االلتـــزام ويعـــزى هـــذا االهتمـــام ، البـــاحثين والكتـــاب منـــذ زمـــن بعيـــد وحتـــى يومنـ

تمثـل تو . التنظيمي من تأثير هام علـى كثيـر مـن ثقافـات واتجاهـات األفـراد والمنظمـة علـى حـد سـواء

  :)106، 2014،هواين(أهمية االلتزام التنظيمي في النقاط التالية 

  .انخفاض مستويات دوران العمل والغياب  .أ 

  .زيادة تماسك األفراد وثقتهم بالمنظمة وبالتالي تحقيق االستقرار ألمنظمي  .ب 

  .زيادة معدالت األداء واإلنتاجية  .ج 

  .التوافق بين قيم وأهداف األفراد والمنظمةارتفاع الروح المعنوية لألفراد من خالل زيادة معدل   .د 
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 .انخفاض المشكالت التي تحصل بين العاملين واإلدارة  .ه 

ولكي تحافظ المنظمة على مستوى اإلنظباط الوظيفي وتقليل نسبة التسرب والغياب والتأخر لدى 

وذلـك ، ةفالبد من االهتمام بغرس مفهـوم االلتـزام التنظيمـي لـدى المـوظفين داخـل المنظمـ، الموظفين

وتــوفير كافــة ، وتوضــيح األهــداف والسياســات المنظمــة للعمــل، مــن خــالل إشــباع حاجــاتهم اإلنســانية

الوظيفــة بمــا يتناســب وحاجــات الداخليــة إضــافة إلــى االهتمــام بتهيئــة بيئــة العمــل ، متطلبــات العمــل

ذلــك علــى  المــوظفين بواجبــاتهم الوظيفيــة وانعكــاس التــزامكــل ذلــك يــنعكس علــى مســتوى ، المــوظفينو 

  .داخل المنظمةاإلداري مستوى أدائهم 

  :أنواع اإللتزام التنظيمي 4-1-2-3

 ، 2009 ،جرينبـرج وروبـرت( و )279 ،2010 ،جـودة(لتـزام التنظيمـي هـيتوجد ثالثة أنـواع رئيسـية لال

216:(  

  :االلتزام االستمراري: أوالً 

بـأن تـرك  العمـل بمنظمـة معينـة العتقـادهويشير االلتزام االستمراري إلى قوة رغبة الفرد ليبقى فـي 

فكلما طالت مدة خدمـة الفـرد فـي المنظمـة فـإن تركـه لهـا سـيفقده الكثيـر ممـا  ،العمل فيه يكلفه الكثير

وكثيـر ، )والصـداقة الحميمـة لـبعض األفـراد، خطـط المعاشـات: ( استثمره فيها على مدار الوقت مثل

إن درجـــة والئهـــم  مثـــل هـــؤالء األفـــراد يقـــال علـــيهم ورمـــن األفـــراد ال يرغـــب فـــي التضـــحية بتلـــك األمـــ

  .االستمراري عالية

  :االلتزام العاطفي: ثانياً 

ــــ ـــه العــ ـــف وارتباطـــ ــة الموظـــ ـــاطفي عالقــــ ـــزام العـــ ـــس االلتـــ ـــــل يعكـــ ـــي يعمـ ــــة التـــ ــــع المنظمــ اطفي مــ
ــــديها ـــر ،ل ــــه يعبــ ـــاعره كمشـــــاعر  كمــــا أن ـــالل مشـ ــــه مـــــن خـ ــــاط الموظـــــف نفســــيًا مــــع منظمت عــــن ارتب

ــب ــــدفء والحــ ـــدل ، العاطفــــة وال ـــدة كمعـ ــــة عديـ ـــًا بمخرجــــات تنظيمي ــــرتبط االلتــــزام العــــاطفي إيجابيـ وي
  .دوران العمل ومعدل التغيب عن العمل ومستوى األداء

ـــدى إد ــــأثر بمــــ ــــة ويتـــ ـــداني بالمنظمــــ ــــاط الوجــــ ـــــن االرتبـــ ـــاطفي عـــ ــــزام العــــ ـــر االلتـــ ــــ ــــرد ويعب راك الفــــ
ــــة  ـــــذلك درجـــ ـــــرفين وكــ ـــه بالمشــ ــــ ــــارات وعالقت ـــــي المهـــ ــ ــــوع ف ـــ ـــتقاللية وتن ـــــن اســــ ــــه مــ ـــ ـــائص عمل لخصــــ

  .إحساس الموظف ببيئة المشاركة الفعالة في عملية اتخاذ القرارات
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  :اإللتزام المعياري: ثالثاً 

ــــ ـــزم بالبقـ ــ ــه ملت ــــرد بأنـــ ــــعور الفـ ـــــى شـ ــــير إل ــو يشـ ـــرينوهـــ ـــغوط اآلخــ ــــبب ضــ ـــة بسـ ــــي المنظمــ  ،اء فـ
ــــاذا  ـــر مـ ــ ــــد كبي ــــى حـ ــــابهم إلـ ــــي حسـ ــاري يأخـــــذون فـ ـــ ـــزام المعي ــ ــــديهم االلت ــوى لـ ـــ ـــذين يق ــ ـــخاص ال فاألشــ

ــةيمكـــــن أن يقولـــــ ـــًا  ،ه اآلخـــــرون لـــــو تـــــرك العمـــــل بالمنظمـــ ـــبب قلقــ ــهفهـــــو ال يريـــــد أن يســ أو  لمنظمتـــ
ــو كـــــان  ـــ ـــــى ول ــــي حت ـــزام أدبـ ــو التــ ــــل إذن فهـــ ـــه العمـ ـــبب تركــ ـــه بســ ــــدى زمالئــ ــيئًا لـ ــــرك انطباعـــــًا ســـ يتـ

  .على حساب نفسه

  :مداخل تنمية االلتزام التنظيمي 5-1-2-3

ــــا  ـــيطرة اإلدارة ممـ ـــاق ســ ــــن نطــ ـــرج عـ ــــي تخــ ـــزام التنظيمـــــي التـ ـــددات االلتــ ـــر مـــــن محــ هنـــــاك الكثيــ
ـــة االلتــــزام ــه فــــي حالــــة  ،التنظيمــــي يتــــيح أمامهــــا فرصــــة محــــدودة لتقويـ فعلــــى ســــبيل المثــــال نجــــد أنــ

ــراد  ــــدى األفـــ ــــتمراري لـ ـــزام االسـ ــ ـــنخفض االلت ــ ــــة ي ــــرص الوظيفيـ ــــرة الفـ ــةوفـ ـــ ــــرص عمـــــل بديل ـــوافر فـ ــ ، لت
ـــأتي  ـــة االلتـــــزام العـــــاطفي مــــن خـــــالل مـــــا يــ ومــــع ذلـــــك فـــــإن اإلدارة باســــتطاعتها عمـــــل الكثيـــــر لتقويـ

  ):219، 2009، جرينبرج وروبرت(

  :اإلثراء الوظيفي: أوالً 

ــــه  ـــ ـــن عمل ـــئولية عــــ ــــر مســــ ــــرد أكثـــ ــــل الفـــ ــــة يجعـــ ــــــي للوظيفـــ ـــــالتعمق الرأسـ ــوظيفي بــ ــــ ــراء الـ ــــ إن اإلثـ
ــــة  ــ ـــــن حري ـــــد مـ ــــه المزيـ ــ ـــــرارات ويعطي ــــاذ القـ ــــي اتخــ ــ ــــاركة ف ــــن المشــ ــــد مــ ــ ــــتقالل ومزي ـــــرف واالســ التصـ

  .وهذا من شأنه أن يقوي االلتزام التنظيمي لدى األفراد، المؤثرة في عمله

  :إيجاد نوع من التوافق بين مصلحة المنظمة ومصالح العاملين: ثانياً 

ــــ ــــيهم أيضـــــًا بـ ــــود علـ ــــافع يعـ ــة مـــــن منـ ــه المنظمـــ ـــ ــا تحقق ــأن مـــ ـــ ــــاملون ب ــعر العـ ــب أن يشـــ النفع يجـــ
  .ألن هذا الشعور من شأنه أن يقوي التزامهم تجاه المنظمة

  :استقطاب واختيار الموظفين الجدد الذين تتوافق قيمهم على قيم المنظمة: ثالثاً 
ـــزام  ــه االلتـ ـــوي لديــ ــة وأهــــدافها كلمــــا قـ ــــيم المنظمــ ـــع ق ـــة مـ ــــيم الفــــرد متوافقـ ــت ق ــة(كلمــــا كانــ  خاصــ

ـــاطفي ـــزام العــــ ــــ ــة) االلت ــــ ـــــاه المنظمـ ـــــان ،تجــ ـــــإذا كــ ـــــاد  فــ ـــــل الجـــ ــام بالعمــ ــــ ــة االهتمـ ــــ ـــــيم المنظمـ ــــن قــ مـــ
ـــدد  ــوظفين الجــ ـــــار المـــ ـــد اختي ــ ـــزم عن ـــذه الشـــــروط بحــ ــب أن تراعـــــي هــ ـــودة فيجـــ ــــى الجــ ـــرص علـ والحــ

  .بحيث يتم اختيار من تتوافر فيه تلك القيم

  :العوامل المؤثرة على االلتزام التنظيمي 6-1-2-3
ـــد مــــن  توجــــد ـــزام التنظيمــــي و  العوامــــلالعديـ ــؤثر علــــى االلتـ ـــي تــ ــات التـ لــــدى األفــــراد داخــــل منظمــ
ــال ــك . األعمـــــ ـــــم تلـــــ ـــــن أهــ ـــــؤثرات ومــ ــــوام أو المــ ــــا العـــ ــــأتيمـــ الموقـــــــع  متـــــــاح علـــــــى ،2015 ،الســـــــندي( يـــ
  ):281، 2010 ،جودة( و )https://hrdevelopmentatoz.blogspot.comاإللكتروني 
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  :ثقافة الفرد: أوالً 
ــــة  اإلنســـــان ــــت والمدرسـ ـــي البيـ ــــرد فــ ــــة للفـ ـــئة االجتماعيـ ـــع والتنشــ ــــيم المجتمــ ــــه فقـ ـــاج ثقافتـ ـــو نتــ هــ

ــة ــــات الثقافــ ــة والعمــــل وغيرهــــا مــــن مكون ـــية ، والجامعــ ـــة فــــي شخصـ ـــب هامـ تســــاهم فــــي تعزيــــز جوانـ
  .ل واألمانة واالنتماء واإللتزاممالفرد واتجاهاته إزاء اإلخالص في الع

  :توقعات الفرد من العمل: ثانياً 
ــة ــك العمـــل فـــي حالـ ـــين واقـــع ذلـ ـــرد مـــن عملـــه وب ــين توقعـــات الف ــك ، عـــدم وجـــود فـــروق بـ ــإن ذلـ فـ

ــــزام التنظيمـــــي  ـــتوى االلتـ ـــدىيـــــؤثر فـــــي مســ ــت هـــــذه الفـــــروق كلمـــــا زاد ، الفـــــرد لــ ـــه كلمـــــا قلـــ ـــث أنــ حيــ
  .االلتزام المؤسسي لدى الفرد

  :وضوح األهداف: ثالثاً 
ـــأنه ال ـــــن شــــ ـــوظفين مــ ـــام المــــ ــــة أمــــ ـــ ـــداف المنظمي ــــوح األهــــ ــــى إن وضـــ ـــ ــــل عل ـــزام عمـــ ــــ ــــادة االلت ـــ زي

ـــوب مــــنهم  ،التنظيمــــي ـــراد لمــــا هــــو مطلـ ــان فهــــم األفـ ــــك األهــــداف واضــــحة كلمــــا كــ ــت تل ــ فكلمــــا كان
  .مما يساعد في تعزيز االلتزام التنظيمي لديهم، تحقيقه أفضل وأكثر شموالً 

  :العوامل المتعلقة بالوظائف: رابعاً 
ــــائج المت ـــــرات للنتـــ ـــــم المؤشــ ـــد أهــ ــــزام التنظيمـــــــي أحــــ ــــد االلتـــ ــــة يعـــ ــــتوى وقعـــ ــــى المســـ ــــائف علـــ للوظـــ

ـــؤ بمعــــدالت  ،الفــــردي ـــرار مــــن التنبـ ـــذي القـ ـــة يمكــــن متخـ ــتوى االلتــــزام بالمنظمـ ــــث أن قيــــاس مســ حي
ــام الوظيف ــــ ــــال والمهـــ ــــاز األعمـــــ ـــــال إنجـــــ ـــي مجــــ ــــ ــة فــ ــــ ــود المبذولـــ ــــ ـــب والجهـــ ــــ ـــل والتغيــ ــــ ــــة دوران العمــ يـــــ

ـــتويات األداء ـــتويات  ،ومســ ــــاض مســ ــــود إلـــــى انخفـ ـــد تقـ ــــة قــ ـــة المبهمـ ــــد أن المهـــــام الوظيفيــ ـــث نجـ حيــ
ــــيا ــزام التنظيمـــــ ــــ ـــزام ، اللتـــ ــــ ـــتوى االلتــ ــــ ــــل مســ ـــز أو تقليـــــ ــــ ـــــي تعزيــ ـــــي فــــ ـــة الترقــــ ــــ ــؤثر فرصــ ــــ ـــــذلك تـــ وكــــ

ـــتقاللية فـــــي ، التنظيمــــي ـــات واالســ ــئوليات والواجبـ ـــة األخــــرى مثـــــل المســـ ــــؤثر العوامـــــل الوظيفيــ كمـــــا ت
  .أداء المهام على درجة االلتزام التنظيمي لدى األفراد

  :الفرص الوظيفية للعاملين: خامساً 
ــــرص ال ـــؤثر الفـــ ـــ ــــي تـ ــة فـــ ــــ ـــك المتاحـ ـــة أو تلــــ ــة الحاليــــ ــــ ـــواًء بالمنظمـ ـــراد ســــ ـــة لألفــــ ــة المتاحــــ ــــ وظيفيـ

ــراد  ـــزام التنظيمـــــي لـــــدى األفـــ ــزام التنظيمـــــي حيـــــث تقـــــل درجـــــة االلتــ ـــيط العمـــــل علـــــى درجـــــة االلتـــ محــ
ـــس  ـــة والعكــ ـــتهم الحاليـ ـــار مؤسســ ـــارج إطـ ـــبة خــ ـــة مناسـ ـــنهم الحصـــــول علــــى فـــــرص وظيفيـ الــــذين يمكـ

  .صحيح
  :شخصيات األفراد: سادساً 

ــــل ا ــــي تعمـــ ـــزام التنظيمـــ ــــتويات االلتــــ ـــــراد علـــــــى مســـ ـــة األفــ ــــوين وثقافــــ ـــة وتكـــ ــــروف الديموغرافيــــ لظـــ
  .النوع، الخبرة، العمر: مثل

  :بيئة العمل السائدة بالمنظمة: سابعاً 
ــــي ـــزام التنظيمـ ـــتوى االلتــ ـــــى مســ ـــائدة عل ــة العمـــــل الســ ـــؤثر بيئـــ ــ ـــزام ، ت ـــتوى االلتــ ــع مســ ــث يرتفـــ حيـــ

ــــ ــــاتها للعــ ـــيح سياســ ــــات التــــــي تتـــ ــــي المنظمــ ــــي فــ ـــهمها التنظيمــ ــبة فــــــي أســـ ـــول علــــــى نســــ املين الحصـــ
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ــــر عـــــن  ـــة ونجاحهـــــا يعبـ ـــون المنظمــ ـــأنهم يملكــ ــهم بــ ـــالل إحساســـ ـــن خــ ــك مــ ــــدمتهم بهـــــا وذلـــ ــــر خـ نظيـ
  .ال يتجزأ من عملية اتخاذ القرارات بالمنظمة كما أنهم يعتبرون أنفسهم جزاءً ، نجاحهم

ـــار و  ـــة باالختيــ ـــوارد البشـــــرية المتعلقــ ـــات المتعلقـــــة بسياســـــات المــ ــب آخـــــر تـــــؤثر الممارســ مـــــن جانـــ
ــــين ــــ ـــات، والتعيــ ــــ ـــوظيفي، والترقيـــ ــــ ـــــدوير الـــ ـــزام ، والتـــــ ــــ ـــتوى اإللتـــ ــــ ـــــى مســـ ــــه علـــــ ــــ ـــــيم األداء وخالفــ وتقيـــــ
ــــي ــــتوى ، التنظيمــ ــــا إزداد مســ ـــاملين كلمــ ـــــال العـــ ــــات وآمـ ـــــن تطلعــ ــــات عـ ــك السياســ ــــ ـــــرت تل ــا عبـ فكلمــــ

  .كس صحيحااللتزام التنظيمي والع
  :يجابيةالعالقات اإل: ثامناً 

ـــاملين  ـــدى العــ ــ ــــزام التنظيمـــــي ل ــــة االلتـ ـــــى درجـ ــــة عل ــــائدة بالمنظمـ ــرافية السـ ـــات اإلشـــ ــ ــؤثر العالق ـــ ت
  .فكلما كان اإلشراف عادال كلما ارتفع مستوى االلتزام التنظيمي ،اا أو سلبً إيجابً 
  :هيكل المنظمة: تاسعاً 

ـــة دورً  ــب هيكـــــل المنظمــ ـــيً يلعـــ ــــي تحدا أساســ ــــي ا فـ ـــزام التنظيمـ ـــة االلتــ ــــد درجــ نجـــــد أن الهيكـــــل  إذيـ
ــؤثر ســــــلبً  ــــادة مــــــا يــــ ــي عــ ــــرار البيروقراطــــ ــات القــ ــــؤثر علــــــى عمليــــ ــــا يــ ــــي كمــ ـــزام التنظيمــ ــــى االلتـــ ا علــ

ـــزام التنظيمــــي ـــى االلتـ ـــؤثرة علـ ـــة بالعوامــــل األخــــرى المـ ــات ، المتعلقـ ـــن المنظمــ ــت العديــــد مـ ــ ــــذلك تبن ل
ــــة  ــــل تنظيميـــ ـــر هياكـــ ـــــا عبــــ ـــر إدارة أعمالهــ ـــــرنا الحاضــــ ــي عصــ ـــاملين فـــــ ـــة العــــ ـــــيح لكافــــ ــة تتــ ووظيفيـــــ

  .المشاركة في أعمال المنظمة وقراراتها
  :نظام اإلدارة السائد: عاشراً 

ـــزام  ــة االلتــــ ــــ ــــي درجـ ـــ ــــرة ف ــــورة مباشـــ ــــؤثر بصـــ ـــ ـــــل ي ــــه الهيكــ ــــذي يعكســـ ـــ ــــائد ال ـــط اإلدارة الســـ إن نمــــ
ــــي ـــــاذ ، التنظيمـــ ـــيط واتخــ ـــات التخطــــ ــــ ــــي عملي ــاركة فـــ ــــ ـــي المشـ ــــ ــاملين ف ــــ ــــرص العـ ــت فـــ ــــ ــــا ارتفعـ فكلمـــ

  .لقة بأعمال المنظمة كلما ارتفعت معدالت الوالء التنظيمي لديهمالقرارات المتع

 :اإلبداع اإلداري 2-2-3
ــات  ــةنظـــــرًا لتعـــــدد األدبيـــ ـــداع اإلداري ب ذات العالقـــ ــةاإلبــ ــا مختلفـــ ــون ، مـــــن زوايـــ ــًال عـــــن كـــ وفضـــ

ـــداع اإلداري  ــــ ـــثُ اإلبـــ ــــ ـــد رأى الباحـــ ــــ ــز األداء اإلداري فقـــ ــــ ــة لتميــــ ــــ ـــــاد المهمــــ ــــــن األبعـــــ ــــرضأن  مــــ ــــ  يعــ
ـــــاهيم  ـــداع اإلداري اإلمفــ ــةبــــ ــــ ـــاهيم المتعلقـ ـــــض المفــــ ـــــداع اإلداري وبعــ ــــي، باإلبــ ـــًال فـــ ـــ ـــــن  أمـ ـــه مــ فهمــــ

  .جميع جوانبه واستخدام هذا العرض في هذه الدراسة

  :اإلبداع اإلداريمفاهيم  1-2-2-3
  :مفهوم اإلبداع: أوالً 

ـــــــو ـــــــداع ه ــات  :"اإلب ــــ ـــنقص بالمعلومـ ـــ ـــجام والـ ـــدم االنســــ ـــعف وعــــ ـــواطن الضــــ ـــــي بمــــ ـــة وعــ ــــ عملي
ــــول بــــوءنوالت ـــث عــــن حل ـــكالت والبحـ ـــًال عــــن و  ،بالمشـ ــودًا مــــن فضـ ـــم يكــــن موجــ ــــد لـ ــاج شــــي جدي ٕانتــ

  ).212، 2014 ،خيري( "قبل على هذه الصورة
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ــه ـــــداع بأنــــ ــــرف اإلبـ ـــرات " ويعــ ــكالت والتغيـــ ــس بالمشــــ ـــة التحســــ ـــــي أي عمليـــ ــث العلمـ ــــة البحــــ عمليــ
  ).298، 2011 ،ديري(في المعرفة وصياغة النتائج 

  :اإلداريمفهوم اإلبداع : ثانياً 
ــه ــــ ــــداع اإلداري بأنـ ـــــرف اإلبـــ ــــة :" يعــ ــــــائج المحققـــ ـــــداف والنتـ ــق األهــ ــــ ـــــى تحقيـ ــ ـــزة عل ــــدرة المتميــــ القـــ

ــــل اإلدارة ـــن عمــــ ــــ ــتفيدين مـ ــــ ـــــالح المســ ــــ، لمصـــ ــــو أيًضــــ ــةوهــــ ــــ ـــوارد المتاحــ ــــ ـــــذكي للمـ ـــ ــــتخدام ال ، ا االســــ

ـــر  ــ ـــــي تفتق ـــات الت ــــر واردة فـــــي المنظمــ ــــورة وغيـ ــــاليب متطـ ـــات بأسـ ــ ــكالت والعقب ـــــى المشـــ ــــب عل والتغلـ

  ).209، 2009 ،اهللا خير(" إلى اإلبداع والمبدعين

ــــرون ـــــرف آخــ ـــــداع اإلداري ويعـ ــه اإلبـ ــات :" بأنــــ ــــ ــراءات والعملي ــــة اإلجــــ ـــــلوكاتمجموعــ ــــي  والسـ ــ الت

ـــز  ــــالل تحفيـــ ـــــن خــ ــــداعي مـ ــــل األداء اإلبــ ـــة وتفعيــ ـــــي المنظمـــ ـــــام فـ ـــاخ العـ ــين المنـــ ـــــى تحســــ ــــؤدي إلـ تــ

ــــداعً  ــــر إبـ ــكالت واتخـــــاذ القـــــرارات بأســـــلوب أكثـ ــــى حـــــل المشـــ ــاملين علـ ــــة العـــ ـــــر مألوفـ ـــة غي ــ ا وبطريق

  ).103، 2012، اسحق(في التفكير

ـــداع اإلداري كمـــــا يعـــــرف  ــــااإلبــ ــه أيًضـ ـــ ـــدأ ب" :بأن ــراءات تبــ ـــات وٕاجـــ ــ ـــــل عملي ـــار يمث اعتمـــــاد األفكــ

ـــــدة ـــرق مفيــ ـــات وطــــ ـــــدمات وعمليــــ ــــات وخــ ــــى منتجـــ ـــــا إلـــ ــــتم تحويلهــ ــة ليـــ ــــ ــرؤى اإلبتكاريـ ـــــل  ،والـــــ ويتمثــ

ــــة  ـــات اإلداريـــ ـــات والعمليــــ ـــوهر الممارســــ ــــي جــــ ــــوير فـــ ــــديث وتطـــ ــين وتحـــ ــــي تحســـــ ـــداع اإلداري فـــ اإلبــــ

ـــة جوا ــــليم أو أيــــ ــــع أو التســـ ـــاج أو التوزيـــ ـــ ـــــى اإلنتـ ــ ـــب عل ـــــي تنصــــ ــــاإلدارة التــ ـــــلة بـــ ــــرى متصــ ــب أخـــ ــــ نـ

  .)193، 2010 ،لخفاجياصور و من( والتنظيم

  :أهمية اإلبداع اإلداري 2-2-2-3

ــــاط  ـــات فـــــي النقـ ــــي التنظيمــ ــاهرة اإلبـــــداع اإلداري فـ ــا ظـــ ـــــي توفرهـــ ـــات الت ــــال اإليجابيــ يمكـــــن إجمـ

  :)43، 2011 ،حضاونه(و )213، 2009 ،خير اهللا(و) 15، 2009، العجلة( اآلتية

ــة  .أ  ــة المحيطـــ ـــتجابة لمتغيـــــرات البيئـــ ـــتقر ممـــــا ، القـــــدرة علـــــى االســ ــع مســ ـــيم فـــــي وضـــ يجعـــــل التنظــ

ــات  ــــ ــــير العملي ـــــى ســ ــــؤثر علـ ـــكل ال يــ ـــرات بشـــ ـــــذه التغيـــ ــة هـ ــــتعداد لمواجهــــ ـــه االســ ـــون لديـــ إذ يكـــ

  .التنظيمية

  .تحسين خدمات التنظيم بما يعود بالنفع على التنظيم والفرد  .ب 

ـــتغالل   .ج  ـــــلاالســـ ـــورات  األمثـ ــــع التطـــ ــب مــ ــة تتواكــــ ــاليب علميــــ ـــتخدام أســــ ــــق اســـ ـــوارد عــــــن طريــ للمـــ

  .الحديثة
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ة في تنميـة القـدرات الفكريـة والعقليـة للعـاملين فـي التنظـيم عـن طريـق إتاحـة الفرصـة لـه المساهم  .د 
  .في اختبار تلك القدرات

حسن استغالل الموارد البشرية واالسـتفادة مـن قـدراتهم عـن طريـق إتاحـة الفرصـة لهـا فـي البحـث   .ه 
  .غيرات المحيطةعن الجديد في مجال العمل والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما يتفق مع الت

ـــر اإل  .و  ـــاني يعتبـ ـــواع الســــلوك اإلنسـ ـــذيبــــداع أحــــد أهــــم أنـ ـــذات ومــــن  والـ ـــق الـ يحركهــــا دافــــع تحقيـ
ــــاة ــاالت الحيـــ ـــــي مجـــــ ـــــداع فــ ـــر اإلبــ ـــن أن يظهــــ ـــــم يمكــــ ــة ثــ ـــــادة ، كافـــــ ـــــل اإلداري وقيــ ـــــا العمــ ومنهــ

  .اآلخرين
  .المادية والمعنوية األرباحإكساب المنظمة المزيد من   .ز 
 .البقاء والكيان والديمومةيمنح المنظمة المزيد من قوة   .ح 
 .يساعد في تحقيق المزايا التنافسية للمنظمة المبدعة  .ط 

  :عناصر اإلبداع اإلداري 3-2-2-3

ــــود  ــــدث عـــــن وجـ ـــــدونها ال يمكـــــن التحـ ـــية وب ـــر أساســ ـــات أو عناصــ ــ ــــة مكون ـــدرات اإلبداعيـ إن للقــ
ـــداع ـــر ، إبــ ـــات علـــــى عناصــ ـــد مـــــن الدراســ ــع البـــــاحثون إلـــــى حـــــد كبيـــــر فـــــي العديــ اإلبـــــداع وقـــــد أجمـــ

  ):210، 2009 ،خير اهللا(و )209، 2002، حمود(و ) 209، 2013، عوض( األساسية اآلتية

يقصـــد بهــــا إنتــــاج أكبــــر قـــدر ممكــــن مــــن األفكــــار حـــول موضــــوع معــــين فــــي وحــــدة و  :الطالقــــة  .أ 
  .زمنية معينة

  .يقصد بها القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف :المرونة  .ب 
ـــعى  :األصـــــالة  .ج  ـــا يســ ــه وٕانمــ ـــ ــــين ب ـــار المحيطـ ـــر بأفكــ ـــدع ال يفكــ ــ ــــخص المب ــــا أن الشـ ــــد بهـ ويقصـ

 .إلى تقديم وطرح أفكار جديدة ومتطورة
ــــا  :القـــــدرة علـــــى التحليـــــل والتجميـــــع  .د  ـــول علـــــى المعلومـــــات وجمعهـ ـــدرة فـــــي الحصــ وتعنـــــي القــ

  .وتبويبها وتحليلها وتقويمها واالحتفاظ بها عند الحاجة إليها
ــــى التجريــــب  .ه  ـــاع بــــاألمور والقضــــايا التــــي يمكــــن أن يميــــ :النــــزوع إل ـــدم االقتنـ ل المبــــدع إلــــى عـ

ــــيراهــــا اآلخــــرون أبعــــاد مُ  ــك وانتقادهــــا واعتبارهــــا أمــــورً ألم بهــــا بــــل سَّ ــبية نــــه يميــــل عــــادة للشــ ا نســ
ـــرد إزاءهــــا ـــذاتي للفـ ـــور الـ ـــق يعتبــــر مــــن  ،تعتمــــد علــــى المنظـ ــب والتحقيـ ـــة التجريــ ـــذا فــــإن عمليـ ولـ

 .الصفات الذاتية المالزمة لسلوكه مع اآلخرين
ـــكلة  :الحساســـــية للمشـــــكالت  .و  ـــؤرق المشــ ـــرارة التفكيـــــر المبـــــدع حيـــــث تــ هـــــي الســـــيل إلطـــــالق شــ

ــة ــات مبدعــ ـــر فــــي تجاوزهــــا بإنتاجـــ ـــه إلـــــى التفكيـ إدراك المشــــكلة هـــــي  ألن، صــــاحبها ممــــا يدفعـ
 .والنصف الثاني يأتي من التفكير المبدع، نصف الطريق إلى حلها



76 
 

ـــم علـــــى صـــــالحيته  :القـــــدرة علـــــى التقـــــويم  .ز  ـــة مـــــا أبدعـــــه والحكــ أي قـــــدرة المبـــــدع علـــــى مراجعــ
 .ومدى إتقان ما أبدعه مع معايير المالئمة والجودة والطرافة، ومناسبته للغرض

  :مستويات اإلبداع اإلداري 4-2-2-3

ـــتوياتيمكـــــن التمييـــــز بـــــين ثالثـــــة  ـــات مســ ـــداع اإلداري فـــــي المنظمــ ـــتويات  .مـــــن اإلبــ وهـــــذه المســ
ــــا  ـــيحها فيمــــ ــــ ـــن توضـ ــــ ــــأتييمكـ ـــودة( يــــ ـــــر اهللا( ، )313، 2010 ،جـــــ ـــــــري(و )210، 2009 ،خيـــ ، 2011 ،ديـ

300:(  

  .اإلبداع على مستوى الفرد: أوالً 

  .اإلبداع على مستوى الجماعة: ثانياً 

  .اإلبداع على مستوى المنظمة: ثالثاً 

ــــذه  ـــتوياتوهـ ــــرة   المســ ـــات المعاصـ ــــا ضـــــرورية للمنظمــ ـــبعض وجميعهـ ـــها الــ ــزز بعضــ تكمـــــل وتعـــ
  :يأتيفيما  الثالثة باختصار المستوياتوسنناقش 

  :اإلبداع على مستوى الفرد: أوال

ــه ـــتوى الفـــــرد بأنـــ ـــدد: " ويقصـــــد باإلبـــــداع علـــــى مســ ـــوم بـــــه شـــــخص محــ ، ذلـــــك اإلبـــــداع الـــــذي يقــ
ــــو  ــــروري أن تتــ ـــث مــــــن الضــ ــماتاحيـــ ـــذا الشــــــخص المبــــــدع ســــ ـــــدرة  فر فــــــي هـــ ــــة والقـ ــة كالمعرفــ معينــــ

   ."على التحمل والمبادرة واالستقاللية في التفكير
  :ويمكن أن نفرق بين فردين في المنظمات

  .هو الشخصية المبدعة :الفرد المبدع  .أ 
  .هو الشخصية غير المبدعة :الفرد العادي  .ب 

ـــر  ـــوافر فــــي الشــــخص غيـ ـــي ال تتـ ـــا والتـ ــز بهـ ــمات الفــــرد المبــــدع التــــي يتميــ ومــــن خصــــائص وســ
  : يأتي مامبدع ال
  .حب المعرفة  .أ 
  .حب التعلم  .ب 
  .الذكاء والحنكة  .ج 
  .الشخصية المقدامة وتحمل روح المخاطرة واالستقاللية  .د 
 .الطموح والتفاعل مع اآلخرين وتبادل اآلراء واألخطار معهم  .ه 

  :اإلبداع على مستوى الجماعة: نياً ثا

ــــي  ـــة فــ ــــة معينـــ ــــالل جماعــ ـــن خــ ـــه مـــ ــــتم تحقيقـــ ــوع مــــــن اإلبــــــداع يــ ــــذا النــــ ــــوهــ ــــة قــ ــون المنظمــ د تكــــ
ــة ـــة فإنـــــه يتفـــــوق علـــــى ، لجـــــان، قســـــم، دائـــــرة، مديريـــ ــتوى الجماعــ ـــون اإلبـــــداع علـــــى مســـ وعنـــــدما يكــ
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ــــردي ــــداع الفـــــ ــــة وأن  ،اإلبـــــ ــــات الجماعـــــ ــــر بمكونـــــ ــــكل كبيـــــ ــأثر بشـــــ ــــ ــــــاعي تتـــ ــــداع الجمـــ ـــ ـــة اإلبــ ـــ عمليـــ
ــة ــــ ـــات الجماعــ ــــ ــــي األداء، واتجاهـ ــالتميز فــــ ــــ ــ ـــة ب ــــ ــــزام الجماعـ ـــدى التــــ ــــ ـــؤازرة ، ومـ ــــ ــــدعم ومـ ــــ ـــــذلك ب وكـــ

ـــاء  ـــهم الـــــبعضأعضــ ـــة لبعضــ ـــداف ، الجماعــ ـــجام والتكامـــــل بـــــين أهــ ــنس وتنـــــوع الجماعـــــة واالنســ وجـــ
  .وكذلك حجم الجماعة وعمرها، جماعةال

ـــداع اإلداري و  ـــفات اإلبــ ـــتوى الجماعـــــة أهـــــم صــ ـــق علـــــى مســ ـــي خلــ ــون فــ ــادة اإلداريـــ ــنجح القـــ أن يـــ
ـــــابي والمُ  ـــاخ اإليجـ ــــجَّ المنـــ ــةشــ ــــاء المنظمــــ ـــــين أعضــ ـــــل والتنــــــافس بـ ــــل والتواصـ ــــي  ،ع علــــــى التفاعــ لكــ

ــــرات ـــــارب والخبــــ ـــات والتجــ ـــــار والمعلومــــ ـــــداول األفكـــ ــــير تــ ــــة ويصـــ ــق المعرفــــ ــــ ــــر وتتخلـ ــــراكم الفكـــ ، يتـــ
ـــــن  ــــولهم مـ ـــــا حــ ــــل مـ ـــــن كـــ ـــتفيدين مـ ــــداع مســـ ــــرص لإلبــ ـــنهم الفـــ ــــبعض مـــ ـــــق للــ ــث تتحقـ ــــ ـــزبحي  تحفيــــ

  .وتشجيع وخبرات وتجارب متراكمة

  :اإلبداع على مستوى المنظمة :ثالثا

ــه ــــ ــــة بأنــ ـــتوى المنظمــــ ــــ ــــل مسـ ــــداع عــــ ـــــرف اإلبــــ ــــة  : "يعـــ ــــود الفرديــــ ـــة الجهــــ ــــ ـــــن مجموعـ ـــــارة عـــ عبـــ
ــــالي يمكــــــن  ــــي وبالتــ ــــداع التنظيمـ ــــي مجـــــال التطــــــوير واإلبــ ــة فــ ـــاء المنظمــــ ــة لجميــــــع أعضــ والجماعيـــ

ــات المب ــــ ـــفة المنظمـ ــــق صــــ ــــة دأن نطلـــ ــــاء المنظمـــ ــا أعضـــ ــــ ــــون فيهـ ــــي يكـــ ــات التـــ ــــى المنظمـــــ ــة علـــ ــــ عـ
  . "كأفراد وجماعات من األشخاص المميزين في عملية اإلبداع

ــات  ــــذه المنظمـــ ــــز هـ ــــا وتتميـ ـــن مثيلتهـ ـــف عــ ــ ـــــي تختل ــة الت ـــ ـــة والهيكلي ــ ــــائص اإلداري ــبعض الخصـ ـــ ب
ـــي اإلدارة ــــديمقراطي فـــ ــــلوب الــ ـــتخدام األســ ـــــي واســـ ـــــل التنظيمـ ــــي الهيكـ ـــاطة فــ ـــات كالبســـ  مــــــن المنظمـــ
ـــــالء  ـــات العمــ ــة حاجــــ ــة ودراســـــ ـــو التجربـــــ ــــل نحــــ ـــــل اإلداري والميـــ ــات العمــ ـــــي بأخالقيـــــ ــــزام ألقيمــ وااللتـــ

   .بداعوكذلك بتأييد قوي من قبل اإلدارة لعملية اإل
ـــددو  ـــاتها البــــد مــــن تــــوافر عـ مــــن الشــــروط  اً لكــــي تحقــــق المنظمــــات اإلبــــداع فــــي عملهــــا وممارسـ

  :لتحقيق ذلك أهمها
ــــق  .أ  ــــر عميـ ـــاج إلـــــى أشـــــخاص ذوي تفكيـ ــــادة تحتــ ـــرورة إدراك أن اإلبـــــداع والريـ ــــة ، ضــ وذات عالقـ

ــاهيم ـــات الجيـــــدة، بالمفـــ ــ ـــة للنظري ـــة العلميــ ـــدرون القيمــ ـــتطالع، ويقــ ــة االســ ـــ ــــديهم رغب ــــة ، ولـ ولتنميـ
ـــتعلم  ـــن خــــالل الـ ــياء وتعزيزهــــا علــــى المنظمــــة أن تعمــــل علــــى توســــيع إدراك الفــــرد مـ ـــذه األشــ هـ

  .والتدرب والمشاركة في الدورات والمؤتمرات
ــة  .ب  ــــورة إبداعيــــ ـــكالت بصــ ــــل المشـــ ـــــم حــ ــــرورة تعلـ ـــجيعه : ضــ ـــــر وتشـــ ـــــرويض التفكيـ ــــي تـ ـــذا يعنــ وهـــ

ــة ـــون أكثـــــر مرونـــــة وسالســـ ـــتطيع أن ينفـــــذ مـــــن األطـــــر واألســـــ، ليكــ ــث يســ ـــددة أو بحيـــ اليب المحــ
  .المألوفة في التعامل مع المشكالت

ــــا  .ج  ــكالت وتعزيزهـ ــاد المشـــ ــــي إيجـــ ــة فـ ـــدرات اإلبداعيـــ ــــارات والقــ ـــة المهـ ـــاعد : ضـــــرورة تنميــ ممـــــا يســ
ـــق  ــــ ــــر المطل ـــ ــــى التفكي ـــ ــــود عل ـــكالت والتعـــ ــاف المشــــ ــــ ـــة الكتشـ ــــ ــــارات اإلبداعي ـــة المهـــ ــــ ــــى تنمي ـــ عل

  .غير مألوف وتقصي أبعاد أية مشكلة مما هو غير مباشر وفيما هو، والشامل
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ـــدم   .د  ـــن العـــ ــكالت مـــ ـــ ـــــا المشـ ــكالت أو بنـ ـــنع المشــــ ــــي صـــ ــ ـــة ف ـــ ـــــارات اإلبداعي ـــة المهـ ـــ ــــرورة تنمي ضــ
ــنعها ونعمــــل  ــــل هــــي التــــي نصــ ـــها ب ــــن عــــن نفسـ ـــة ال تعل ــــى حلهــــا فالمشــــكلة اإلداريـ والعمــــل عل

ــكالت مـــــن خـــــالل ، علــــى حلهـــــا ـــي صــــنع المشـــ ـــة فــ ـــن تنميـــــة المهــــارات والقـــــدرات اإلبداعيــ ويمكــ
ــاؤال ـــــارة التســـ ـــكيك وٕاث ــواءً التشــ ـــة ســـ ــــالي فـــــي المنظمــ ــــع الحـ ــق بالهيكـــــل  ت بشـــــأن الواقـ ـــ فيمـــــا يتعل

  .التنظيمي أو العمليات أو أساليب العمل أو أدواته أو غيرها

  :اإلبداع اإلداري عمليةمراحل  5-2-2-3

ـــــل  ــــى مراحـ ــــداع اإلداري علــ ــــة اإلبــ ـــتمل عمليــ ــــدة تشـــ ــــي تتابععــ ـــة فــ ــــيمتتاليـــ ـــــا الزمنــ ـــــن  .هـ ويمكـ
  :)289، 2010 ،خظير حمود(و )316، 2010 ،جودة( يأتيإيجازها كما 

ــث : رأو التصــــوُّ  رحلــــة اإلعــــدادم  .أ  ــات وتــــوفير حيــ يقــــوم الفــــرد فــــي هــــذه المرحلــــة بجمــــع المعلومــ
 .المراجع ومناقشة اآلخرين في الفكرة

ــات  ــــ ـــــل لإلمكانـــ ـــور كامــــ ــــ ـــــدة أو تصــ ـــــرة جديــــ ــــاجح بفكــــ ـــ ــــداع النــ ـــ ــــية لإلبــ ــوة األساســـــ ــــ ــــدأ الخطـــ ـــ وتبــ
ــة ـــات المطلوبـــــ ـــة واالحتياجــــ ــــي ، التكنولوجيــــ ـــة التـــ ـــــادية واالجتماعيــــ ــــافع االقتصــ ـــة المنـــ ــافة لدراســــ إضـــــ

ـــذها  ــــدعيأخــــ ـــ ــــار المب ـــ ــــر االعتب ــــع ، بنظـــ ـــ ــب المتوق ــــ ــة الطلـ ــــ ـــــل(أو طبيعـ ــــافع ، )المحتمــ ـــ ــــة المن ـــ ومقارن
  .المطلوب المتوقعة بكلفة اإلنتاج

ــــا : مرحلــــــة الحضــــــانة  .ب  ــــة وفيهــ ــــى تصــــــل إلــــــى مرحلــ ــــرد حتــ ـــات فــــــي ذهــــــن الفــ تتفاعــــــل المعلومـــ
  .النضوج وظهور الفكرة الجديدة

ـــة اإللهـــــام: مرحلـــــة اإلضـــــاءة  .ج  ــول الفكـــــرة فـــــي ذهـــــن الفـــــرد إلـــــى مرحلــ ـــث تلمـــــع الفكـــــرة ، تتحـــ حيــ
  .الجديدة في ذهن الفرد

ــــرة : مرحلــــــة التحقــــــق  .د  ــة األخيــ ــــي المرحلــــ ـــرد فــ ــــوم الفـــ ـــدى يقــ ـــى مـــ ـــوف علـــ ــــرة للوقـــ باختبــــــار الفكــ
  .صحتها وصالحيتها للتطبيق

  :معوقات اإلبداع اإلداري 6-2-2-3

ـــن اإلبــــداع وتحــــول دون تن ــــي تحــــد مـ ـــات الت ـــة مــــن العوامــــل والمعوقـ ــــاك مجموعـ ــه وتمنــــع هن ــ ميت
ــه ــــات منـــــ ــتفادة المنظمـــ ــــى  .اســــ ـــــداع علـــ ــة اإلبــ ــــرض عمليـــــ ـــي تعتـــ ـــات التــــ ــــل المعوقـــ ـــــن أن نجمـــ ويمكــ

  ):302، 2011 ،ديري(و )401، 2008 ،انالعمي( النحو التالي

ــه  .أ  ـــات لــــ ـــة المنظمـــ ــــر ومقاومـــ ـــــوف مــــــن التغييــ ــــع ، الخـ ـــول الوضــ ــتقرار وقبـــ ـــة االســــ ــــيل حالـــ وتفضــ
  .الراهن

ــغال  .ب  ــــدراءُ  انشـــ ــة المـ ـــ ــة الروتيني ـــ ـــيعة ، باألعمـــــال اليومي ــــدة واعتبارهـــــا مضــ ــــار الجديـ ــــض األفكـ ورفـ
  .للوقت
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ـــكليات   .ج  ــــ ــــى الشـ ـــــز علــــ ـــــي التركيـــ ــــدد فـــ ـــات والتشــــ ــــ ــوانين والتعليمـ ــــ ـــة القــ ــــ ــــزام بحرفيـ ـــــن االلتــــ دون مـــ
  .المضمون

  .بتفويض األعمال الروتينية البسيطة إلى العاملين اإليمانوعدم ، مركزية اإلدارة  .د 
  .عدم اإليمان بأهمية المشاركة من قبل الموظفين  .ه 
ــــة   .و  ـــوافزقلــ ــة الحــــ ــــة والمعنويـــــ ــةً ، الماديــ ــةَ  وخاصــــ ـــغلين  الماديـــــ ـــاملين منشــــ ـــــل العــــ ـــــا تجعـ ــــا ممــ منهــ

  .بتدبير أمورهم الحياتية ومصادر رزقهم وتجنبهم للعمل اإلبداعي
ـــر   .ز  ــ ـــة غي ــ ـــــادات اإلداري ــــؤهالقي ــث : الكفـ ـــ ـــز حي ـــــي تحفيــ ــــدور األساســـــي ف ـــاحبة الـ ــر اإلدارة صــ ـــ تعتب

ـــــوجيههم  ـــوظفين وتـ ــــراكهمالمـــ ــــذ  وٕاشــ ــ ـــــع وتنفي ــــي وضـ ـــداففــ ــة األهـــ ــــ ـــاون، التنظيمي ــــق التعـــ ــ ، وخل
  .ةمالبيئة المناسبة داخل المنظ وٕايجاد

ــــ  .ح  ــــوظفين ، ةيالفواصـــــل الرئاسـ ـــــين المـ ــــال ب ــــدم االتصـ ــــئولينأو عـ ــــى  والمسـ ـــــا حتـ ــــي اإلدارة العلي فـ
  .يوصلون أفكارهم ومقترحاتهم ويناقشونها معهم

ــــوالء التن  .ط  ــــ ـــعف ال ــــ ــــيظضـ ــث : يمــــ ــــ ــ ــــي حي ــــوالء التنظيمــــ ــــ ــــعف ال ــــؤدي ضــــ ـــ ــــرد (يـ ـــ ـــــا الفـ والء وٕانتمـــ
ــة التــــي يعمــــل فيهــــا ــة بإنجــــازاء إلــــى االكتفــــ )للمنظمــ ـــة إليــ ، الحــــد األدنــــى مــــن المهمــــات الموكلـ

  .ويعمل بشكل متقاعس وغير مبالي وبالتالي عدم التوقع منه اإلبداع
ــــق  .ي  ــر المتعمـــ ــــ ـــــر غيـ ـــار : التفكيــ ـــع األفكــــ ــــل مــــ ـــــن إذ أن التعامـــ ـــار مــ ـــــار األفكــــ ــ ـــق واعتب دون تعمــــ

ــث والنقــــاش يُ  ــكل حــــاجزًا كبيــــرًا فــــي واألحــــداث علــــى أنهــــا مســــلمات غيــــر خاضــــعة للبحــ وجــــه شــ
 .اإلبداع

ــة  .ك  ـــة التـــــي تعمـــــل بموجبهـــــا المنظمـــــة : معوقـــــات تنظيميـــ ــوانين الداخليــ ـــة والقـــ وتتمثـــــل فـــــي األنظمــ
ـــداع ــة اإلبـــ ـــًا أمــــــام عمليــــ ــــف عائقـــ ــــفة ، ويمكــــــن أن تقــ ــــداف واإلجــــــراءات وفلســ ـــات واألهــ فالسياســـ

 .وأيضًا وجود القيادات اإلدارية المتسلطة، اإلدارة قد تكون معيقًا لعملية اإلبداع
ـــــات م  .ل  ــةمعوقـ ــــة : اليــــ ــــي خدمــ ــــتثمر فــ ــرة تســ ــوال كبيــــ ــــى أمــــ ــــاج إلــ ــــداع تحتــ ـــة اإلبــ ــث أن عمليـــ حيــــ

ــات و المبــــدعين  الــــذي قــــد ال يتــــوفر لــــدى الكثيــــر مــــن منظمــــات األعمــــال ألن كثيــــرًا مــــن منظمــ
ــــ ــــي  حٍ األعمـــــال المعاصـــــرة تعـــــاني مـــــن ُشـ ــة فـ ـــة الحاليـــ ـــة الماليــ ـــة ومـــــا األزمــ ـــوارد الماليــ فـــــي المــ

  .أكبر دليل على ذلك العالم إالّ 

  :اإلداري اإلبداع) مقومات(محفزات  7-2-2-3
ـــاك  ـــزات عـــــدة و هنــ ــــزز مـــــن اإلبـــــداع محفــ ـــداع واالبتكـــــار تتـــــداخل التـــــي تعـ ــة لإلبــ وتـــــدفع المنظمـــ

ـــري منهــــا مــــا، مــــع بعضــــها ـــو متعلــــق بالعنصــــر البشـ ـــة العمــــل اإلداري، هـ ــق بطبيعـ ، والــــبعض متعلــ
ــــ ــةوال ــــة المحيطــ ـــق بالبيئ ـــر متعلـ ــــك المحفــــزات مــــا  ،بعض اآلخـ ــــأتيومــــن أهــــم تل ، 2009 ،خيــــر اهللا( ي

  ):313، 2010 ،جودة(و )215

ـــية   .أ  ــــ ـــه النفسـ ــــ ــه وتوجهاتـ ــــ ــ ـــة ورغبات ــــ ــه الذهنيـ ــــ ــ ــــرد وقدرات ــــ ــــائص الف ــــــم لخصــــ ــ ـــــل المالئ ـــناد العمـــ ــــ إسـ
 .واالجتماعية
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  .في اتخاذ القرارات) أو إشراكه( ،تحميل الفرد مسؤولية األداء وتفويضه  .ب 
ــــي   .ج  ـــة فـ ـــاء الرغبــ ـــاملين وٕازكــ ـــدي بـــــين العــ ــو التنـــــافس والتحــ ــــالل إثـــــارة جـــ ـــن خـ ـــز مــ ـــوق والتميــ التفــ

  .نظم الحوافز
  .ربط الحوافز المادية والمعنوية باألداء ومستويات اإلنجاز في العمل  .د 
ــئلة   .ه  ـــــارة األســـــ ـــول بإثــ ـــ ــــحذ العق ـــــادل اآلراء وشـــ ـــــل وتبـ ــاالت التفاعــ ــــتح مجـــــ ـــاالت وفــ ــة االتصــــ ــــ تنمي

  .التي تبحث لها المنظمة عن إجابات
  .االلتزام بالجودة الشاملةتنمية ثقافة التطوير والتحسين المستمر وتأكيد   .و 
ــات   .ز  ـــق بتقــــــديم االقتراحــــ ـــــر المنطلـــ ــة التفكيـ ــــة علــــــى ممارســــ ـــــي المنظمــ ــراد والقــــــادة فـ ــجيع األفــــ تشــــ

  .وتطوير األساليب وتحمل مسؤولية تحديث ما يقومون به من عمل
  .تأكيد المحاسبة على النتائج  .ح 
ـــية   .ط  ــــ ـــذكاء والشخصــــ ــــ ــــ ـــة كال ــــ ــــ ــــفات معين ـــ ـــون صــــ ـــ ــــ ـــذين يمتلكـ ــــ ــــ ـــزين ال ــــ ـــراد المتميــــ ــــ ــــف األفــــ ــــ ـــ توظي

  .والذين يتمتعون بروح المخاطرة، واالستقاللية في التفكير
ــــار  .ي  ـــــاخ اإلبتكـــ ـــوفير منــ ــة، تــــ ـــــن البيروقراطيـــــ ــــدة عــ ـــة بعيـــ ــــاليب إداريــــ ــــود أســـ ــــك وجـــ ــب ذلـــ ، ويتطلـــــ

ـــة بـــــين الــــرئيس والمرؤوســـــين ـــة المتبادلــ ـــوفير الثقـ ـــرورة تــ ـــذلك ضــ ـــا يفتــــرض تـــــوفير بيئـــــة ، وكـ كمــ
  .الجديدةتتسم بالحرية في العمل والتحفيز على توليد األفكار 

ـــار   .ك  ـــارب مـــــع اعتبــ ـــراء التجــ ـــة الكاملـــــة إلجــ ـــة الفرصــ ـــاطرة أعلـــــى وٕاتاحــ ـــامش مخــ تقبـــــل اإلدارة لهــ
  .األخطاء فرص للتطوير

  .تخصيص الموارد للبحث والتطوير وزيادة الدعم المادي  .ل 
ــاعي  .م  ــــل الجمــــ ــــجيع العمــ ـــــن ، تشــ ــة ويمكـ ــــ ــــار اإلبداعي ــــدفق األفكــ ــــل تتــ ــــرص العمــ ــــالل فــ فمــــــن خــ

  .تبادل اآلراء والتجارب
ــة إدارة  .ن  ــــ ــراد ، المعرفـــ ــــ ـــــل األفــــ ـــــن قبـــــ ـــر مــــ ــــ ــــة أكبـــ ــــ ـــــى معرفــ ــــ ــــداع إل ــــ ــة اإلبــ ــــ ـــــاج عمليــــ ـــ ــث تحتـ ــــ حيــــ

  .والمجموعات
ـــات فـــــي   .س  ـــة ألجـــــل زيـــــادة المعـــــارف وتحســـــين المهـــــارات وتعـــــديل االتجاهــ تنفيـــــذ الـــــدورات التدريبيــ

  .مجال التفكير اإلبداعي

  :العوامل المؤثرة على اإلبداع اإلداري 8-2-2-3
ـــــداع  ــ ــــأثر اإلب ـــ ـــــدةاإلداري يت ـــــل عــ ــــلبًا أو  ،بعوامــ ــــاً إســـ ـــ ـــات يجاب ــــي المنظمــــ ـــــن . فـــ ـــكومــ ــــ ـــــم تل  أهــ

  :)72، 2011 ،اونهحض( يأتيما  العوامل
ــــة : العوامــــــل الثقافيــــــة  .أ  ــــاء المنظمــ ــــا أعضــ ــــترك بهــ ــــي يشــ والتــــــي تتمثــــــل بالمعتقــــــدات والقــــــيم التــ

  .والتي تعمل على تحقيق التكامل الداخلي
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ـــــة  .ب  ــــ :العوامـــــل التنظيمي ــــي مرًنـ ــون الهيكـــــل التنظيمـ ـــث يكـــ ــــجع  ابحيــ ـــه ويشـ ــــل معــ ــهل التعامـ ويســـ
  .على حرية التفكير ووضوح المهام واألدوار

ــات  :تـــــــــوفير المـــــــــوارد والمســـــــــتلزمات المختلفـــــــــة  .ج  ــــ ــة أو األدوات والمعلومـــ ــــ ـــــالموارد الماليـــ كــــ
  .ز اإلبداع اإلداريتحف التيوالتسهيالت 

ـــــرق العمـــــل  .د  ــــي : تكـــــوين ف ـــجيع التنظيمـ ـــة والتشــ ـــة المختلفــ ــات اإلداريــ ــمن الممارســـ ـــذي يتضـــ والــ
ــــردالـــــذ ــة للفـ ـــه المنظمـــ ــــي اتخـــــاذ  ي تقدمــ ــــاركة فـ ـــادل والمشـ ــوض المخـــــاطرة والتقيـــــيم العــ ــــل خـــ مثـ

ــــع  ــع واقــ ـــــف مــــ ـــة والتكيـ ـــة الحديثـــ ـــة اإلداريـــ ـــ ـــــال التقني ــــي إدخـ ــــًا فــ ــــيم أيضــ ــــدرة التنظــ ـــرارات وقــ ـــ الق
ـــــال  ـــدة واألعمــ ــــ ــــار الجدي ـــــديم األفكـــ ــ ــــــى تق ــــابي علـ ــــأثير إيجـــ ـــ ــــي ذات ت ـــة والتـــ ـــروف المحيطــــ الظــــ

  .اإلبداعية
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  عالقة بيئة العمل الداخلية باألداء اإلداري 3-3

ـــا علـــــى أداء العـــــاملين فيهـــــا ـــة بيئـــــة العمـــــل الداخليـــــة مـــــن خـــــالل تأثيرهــ ألن قـــــدرة ، تظهـــــر عالقــ

المنظمــــة علــــى تأديــــة مهامهــــا المناطــــة بهــــا تتوقــــف بدرجــــة كبيــــرة علــــى الصــــورة التــــي توجــــد لهــــذه 

ــــا ـــاملين بهـــ ـــوس العــــ ـــــي نفــــ ــ ــــة ف ــة، المنظمـــ ــــ ــة داخليـ ــــ ـــة بيئـ ــــل منظمــــ ـــــن  فلكـــ ــــون مــ ـــــا تتكـــ ـــة بهــ خاصــــ

ـــى األداء اإلداري ــــ ــــلبي علــ ـــ ــــابي أو الســ ـــ ـــــا االيجــ ـــد تأثيرهــــ ــــ ــًا لتحديــ ــــ ـــــل معـــ ـــ ـــي تتفاعـ ــــ ــــاالت التــ ، المجـــــ

  :بيئة العمل الداخلية باألداء اإلداري كما يأتيمجاالت عالقة  وسيتناول المبحث الثالث

  :عالقة الهيكل التنظيمي باألداء اإلداري 1-3-3

ــــد  ــــي يعـ ـــل التنظيمـ ــةأحـــــد أهـــــم الهيكــ ـــ ــــل الداخلي ـــة العمـ ـــاالت بيئــ ـــذي و  مجــ ــ ــــودال ـــى الطر  يقـ ــ ــــإل ق يـ

والطــــرق التــــي يتجمــــع فيهــــا األفــــراد معــــًا فــــي أقســــام ، التــــي يــــتم فيهــــا توزيــــع الواجبــــات علــــى األفــــراد

ــة ــة، ووظــــائف المنظمـــ ـــس خارطـــــة المنظمـــ ـــذي  ،والهيكــــل الـــــذي يعكـ ـــمي الــ ـــميم الرســ كمــــا أنـــــه التصـ

  ).192، 2007 ،بن حبتور(التنظيمي يقرر العالقات ويحدد عدد المستويات في السلم 

ــا أ ــــى كمــــ ــ ـــــدرتهم عل ــــي قـ ـــؤثر فــ ـــ ــــيم ت ـــــي التنظــ ــــاملين فـ ـــــرة العــ ـــــي ونظـ ـــل التنظيمـ ـــة الهيكـــ ن طبيعـــ

ـــــل ـــــي العمـ ــــداع فـ ــ ـــاركة واإلب ــــى ، المشـــ ــ ــهم عل ــتهم وحرصــــ ـــاه منظمــــ ـــــي تجـــ ــــزامهم التنظيمـ ــ ــــذلك الت وكــ

ــــا ـــتمرار بقائهــ ـــارج هــــــذ الهيكــــــل ، اســـ ــــات خـــ ـــذي ال يتــــــيح عالقــ ـــرن والـــ ـــر المـــ فالهيكــــــل التنظيمــــــي غيـــ

ــــن إنشـــــاء أ ــــوف مـ ــــاملين للتخـ ــــؤدي بالعـ ــــين يـ ــــر متحمسـ ــــاالت ويجعلهـــــم غيـ ـــة اتصـ ــ ــات وأي ـــ ـــة عالق ــ ي

ـــــم أو  ــــداء أرائهـ ــ ــــداتهمإلب ــات ، نقــ ـــــى التنظيمــــ ـــر إلـ ـــــذي ينظـــ ـــد والـ ـــــي الجامـــ ـــــل التنظيمـ ـــــا أن الهيكـ كمـ

ــر الرســــمية مخالفــــة دائًمــــ ــةفــــي تلويــــث المنــــاخ التنظيمــــي  يســــهما غيــ ــعر الموظــــف انــــه  للمنظمــ ويشــ

ـــود ال مبــــرر لهــــا ــغوط وقيـ ـــه ضــ ــــي حــــين أن، تمــــارس عليـ ـــونالتنظيمــــي المــــرن  الهيكــــل ف قــــادر  يكـ

ـــق  ــــ ـــبيل تحقي ـــــي ســــ ــ ــــار ف ــاد واالبتكـــ ــــ ــــى االجتهـ ـــ ـــاملين عل ــــجع العــــ ـــرات ويشـــ ــــ ــتيعاب المتغي ــــ ـــــى اسـ ــ عل

ـــداف ــــ، األهــــ ــــل التنوأيًضـــ ـــــل الهيكـــ ـــــى تفعيــ ـــــاعد علــ ـــدافا يســ ــــق األهــــ ــمي لتحقيـــ ــر الرســـــ ــــ ـــــي غيـ  ظيمــ
  ).95، 2010 ،صليحة(

ــــأثير ـــة تـ ــــاك عالقـــ ــــأَ  وهنـ ــــينوتــ ــــي  ثر بـ ــــي الهيكــــــل التنظيمـ ــــات األعمــــــال واألداء اإلداري فــ منظمـ
  ):59، 2014 ،خيري(، )256، 2010 ،جواد(و )92، 2014، الهواسي والبرزنجي(يأتي منها ما 

ــــرار   .أ  ـــــى التكـــــ ـــاء علــــ ــــ ـــــن القضــ ــــن مــــ ــــة يمكـــــ ـــــام المختلفـــــ ــــود اإلدارات واألقســــ ــين جهـــــ ــــ ـــيق بـــ ــــ التنســ
ــة ـــ ـــــأكبر ، واالزدواجي ــــة أن تعمـــــل ب ــــى جميـــــع الوحـــــدات التنظيميـ ـــدوره يفـــــرض علـ ــ ــــة وهـــــذا ب كفايـ

  .ممكنة وفي وقت واحد وبشكل مستمر



83 
 

ــــ  .ب  ـــرارات ومــ ــبء اتخــــــاذ القــ ــــة عـــ ــة تتحمــــــل إدارة القمــ ــــى المركزيـــ ـــــل إلــ ن ثــــــم المنظمـــــات التــــــي تمي
ــــدنيا ـــى اإلدارات الـ ــ ــــلها إل ـــة فـــــإن بعـــــض ،توصـ ــ ـــــى الالمركزي ــــل إل ـــــي تميـ ـــات الت ـــي المنظمــ أمـــــا فــ

  .لمستويات األخرى غير إدارة القمةالقرارات تتخذ من قبل المدراء في ا
ـــر   .ج  ـــات العمـــــل األمــ ـــين األفـــــراد ومجموعــ ـــة االتصـــــال بــ ــهيل عمليــ ـــي تســـ ـــهم التنظـــــيم الســـــليم فــ يســ

ــات  ــين مجموعــ ــياب المعلومــــات بــــين أرجــــاء التنظــــيم وتحقيــــق التناســــق بــ الــــذي يــــؤدي إلــــى انســ
  .العمل في اإلدارة

ــــد  ـــددوتوجــ ــــي  عـــ ـــــل التنظيمــ ــــة الهيكـ ـــاءة وفعاليــ ـــ ـــعف كف ـــة عــــــن ضـــ ـــلبية الناتجـــ ـــــار الســـ ــــن اآلثـ مــ
ــــى األداء اإلداري  ــــلبًا علـ ــؤثر سـ ــــدورها تـــ ــــي بـ ــال والتـ ـــات األعمـــ ــــا ولعـــــل مـــــن لمنظمــ ـــأتي أهمهـ ــ ــا ي مـــ

  ):59، 2014 ،خيري(

  .تدني أو انخفاض الروح المعنوية للعاملين  .أ 
  .اتخاذ قرارات إدارية غير سليمة  .ب 
  .ية والنزاعات الوظيفيةتزايد الصدامات التنظيم  .ج 
  .انخفاض مستوى اإلبداع والطموح عند العاملين  .د 
 .ارتفاع التكاليف وزيادة النفقات التنظيمية  .ه 

تلــك الباحــث أن  بــاألداء اإلداري يســتنتجالهيكــل التنظيمــي  عالقــة ومــن خــالل مــا تــم عرضــه عــن
مــل بيئــة الع مجــاالتل التنظيمــي مــن أهــم يعــد الهيكــحيــث ، عالقــة جذريــة داخــل المنظمــات العالقــة

ونظـرة المـوظفين داخـل ، أن طبيعـة الهيكـل التنظيمـي فـي حـين، األداء اإلداريالداخلية المؤثرة على 
ــاته ــأثير  فضــًال عــن، الوظيفيــة مالمنظمــة إلــى الهيكــل التنظيمــي يــؤثر علــى مســتوى التــزامهم بواجب ت

لــذلك ، م المخصصــة لهــمالهيكــل التنظيمــي علــى مســتوى اإلبــداع لــدى المــوظفين فــي مجــال وظــائفه
تطـــوير الهيكـــل تعــديل و رأيهــم فـــي مجـــال  إبـــداءويتــيح للعـــاملين ، فكلمــا كـــان الهيكــل التنظيمـــي مرنـــاً 

كلما انعكس ذلك على التـزامهم بواجبـاتهم الوظيفيـة وقـدرتهم ، بما يتناسب وحاجات العملالتنظيمي و 
وأقـل  المنظمة بأقل جهد وأقل تكلفةوتحقيق أهداف  األداء تطويرعلى تقديم أفكار جديدة من شأنها 

  . وقت ممكن

  :عالقة الثقافة التنظيمية باألداء اإلداري 2-3-3

ــة تعـــــد ـــة التنظيميـــ ـــًا  الثقافــ ـــاالت مـــــن أهـــــم أيضــ ـــددالمجــ ـــلها ةالمحــ ـــات أو فشــ ــــاح المنظمــ  إذ، لنجـ
ــــا  ـــاملين بهـ ــــي تـــــدفع العــ ــــادئ التـ ـــاهيم والمبـ ــــيم والمفــ ـــة وتركيزهـــــا علـــــى القـ ــــاح المنظمــ ــــين نجـ ــربط بـ تـــ
ــــي اتخــــاذ القــــرارات والعمـــــل  ــــد والمشــــاركة ف ـــداع واالبتكــــار والتجدي ـــاد واإلبـ ـــل الجـ ــــزام والعمـ إلــــى اإللت
ـــــالء  ـــات العمــ ــــة الحتياجــــ ـــتجابة المالئمـــ ــية واالســــ ــــ ــا تنافسـ ــــ ـــــق مزايـ ــ ـــودة وتحقي ــــى الجــــ ـــ ـــة عل للمحافظــــ

  .)53، 2014، دودين(طراف ذوي العالقة في بيئة عمل المنظمة واأل
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ـــر  ــــة أثـ ـــة ومفتوحــــة  اً وللثقافــــة التنظيمي ـــوين أنظمــــة اتصــــال فعالـ ــــي تكـ ــــًا ف ــات وبإيجابي عــــدة اتجاهــ
ــرارات إداريــــة  ــورة مباشــــرة عمليــــات اتخــــاذ قــ ــة للمنظمــــة تســــاند بصــ ـــة العمــــل الداخليــ ــف فــــي بيئـ تتصــ

ـــــن الت ــــدرة مــ ــــل قـــ ـــة وبأقـــ ـــة والدقــــ ـــاتبالعقالنيــــ ـــاليف والمعوقــــ ــــؤثر ، كــــ ــــابي المـــ ــــدور اإليجـــ ـــــح الـــ ويتضــ
ـــاء فــــي  ـــتركة للعمــــل والســــلوك التنظيمــــي البًنـ ـــادئ وتقاليــــد مشـ ــة قــــيم ومبـ ــة التنظيميــــة فــــي تهيئــ للثقافــ

ــــنع القـــــرارات  ــــز صـ ــــة ومراكـ ــــتوياتها اإلداريـ ــــف مسـ ــــة وبمختلـ ــــة للمنظمـ ــــة التنظيميـ ــــار البنيـ داخـــــل إطـ
  ).90، 2010 ،ياسين(بيئة عمل المنظمة 

ــــة القويـــــة  وتعـــــد ـــاًال الثقافـــــة التنظيميـ ـــدافها للمنظمـــــة  عنصـــــرًا فعــ ـــق أهــ ـــا علـــــى تحقيــ ومســـــاعدًا لهــ
ــــا ــــة ، وطموحاتهـ ـــة قويـ ـــة التنظيميــ ـــون الثقافــ ــــذا عنـــــدما تكــ ــــاملينو هـ ــة العـ ـــرف غالبيـــ ــــن طــ ــة مـ ، مقبولـــ
ـــون بِ  ـــا وقواعـــــدهاويرتضــ ـــك فـــــي ، قيمهـــــا وأحكامهــ ـــلوكاتهمويتبعـــــون كـــــل ذالــ ـــا تعتبـــــر الثقافـــــة  ،ســ كمــ

ـــر  ـــة عنصــ ـــورات التنظيميــ ــة التطــ ـــدرتها علـــــى مواكبـــ ــة المنظمـــــة للتغييـــــر وقــ ـــذريًا يـــــؤثر علـــــى قابليـــ ًا جــ
ـــة مـــــن حولهـــــا ــت المنظمـــــة ، الجاريــ ــة إلـــــى األفضـــــل كانـــ ــة ومتطلعـــ ـــت قـــــيم المنظمـــــة مرنـــ ــا كانــ فكلمـــ

ــــى  ــرص علـ ـــر وأحـــ ــــى التغييــ ــــدر علـ ـــتفادةأقـ ــه االســ ـــ ــــة ، من ــــيم المنظمـ ـــت قـ ــــا كانــ ــــس كلمـ ــــى العكـ وعلـ
ــــ ـــتحفظ قلــ ــــرص والـــ ــــات والحــ ـــى الثبــ ــــل إلـــ ــــويرتميــ ـــتعدادها للتطــ ـــة واســـ ــــتوى  ت قــــــدرة المنظمـــ فــــــي مســ

  .)71، 2014 ،خيري( أدائها اإلداري

ــــا أن  ــــة كمــ ــ ــــاة التنظيمي ــ ــــى الحي ــ ــوهري عل ـــأثير جــــ ـــ ــة ت ــــ ــة التنظيمي ـــــنللثقافــــ ـــــرغم مـ ـــــى الـ ـــدم  علـ عـــ
ــــلوك  ـــز للســ ــــى محفـــ ــــة ولكنهــــــا تبقــ ــــاملين فــــــي المنظمــ ـــًا بــــــين األفــــــراد العــ ــــأثير دائمـــ ـــوح هــــــذا التــ وضـــ

ــــي ــــر التنظيمــ ــــي التفكيــ ــــإلدارة فــ ـــل لــ ــــل عمـــ ــــة ، ودليــ ــــل الخاصــ ــــات العمــ ــــي العمــــــل المــــــرتبط بحاجــ وفــ
  ).90، 2010 ،ياسين(بإستراتيجية المنظمة 

ــــردي وألن ــــكل فـ ــــم بشـ ـــؤدون أدوارهـ ــــاملين ال يــ ــــي ، العـ ــــار تنظيمـ ـــــي إطـ ـــــدون وٕانمـــــا ف ــــا يري أو كمـ
ــإن الثقافــــة التنظيميــــة بمــــا تحتويــــه مــــن قــــيم وقواعــــد ســــلوكية تحــــدد لهــــؤالء العــــاملين ، واحــــد لــــذالك فــ

ــــنهم ـــع مــ ـــوظيفي المتوقـــ ــــنهم ، الســــــلوك الـــ ـــهم وبيــ ــين بعضـــ ــــنهم وبــــ ــــات بيــ ــــاط العالقــ ـــــم أنمــ ـــدد لهـ وتحـــ
ـــرى ـــات األخـ ــــين الجهـ ـــاملون معهــــا وب ــــي يتعـ ـــاملين ، الت ـــإلدارة والعـ ــــل لـ ـــة دلي ــة التنظيميـ ــ ــــل الثقاف وتمث

ــــا ـــاد بهــ ــب إتباعهــــــا واالسترشـــ ـــــي يجــــ ـــات التـ ــــاذج الســــــلوك والعالقـــ ــم نمــ ـــكل لهــــ ــــة ، وتشـــ ـــر ثقافــ وتعتبـــ
ــــى  ـــد علـ ـــت تؤكــ ــــة إذا كانــ ـــة نافعـ ـــرين ســـــلوكاتالمنظمــ ـــة اآلخــ ـــاني فـــــي العمـــــل وخدمــ ـــة كالتفــ ، خالقــ
ـــت تؤ  ــــبح ضــــــارة إذا كانـــ ــــد تصــ ــــا قــ ــــى ولكنهــ ـــد علــ ــة ســــــلوكاتكـــ ـــزام ، روتينيــــ ـــة واإللتـــ ــــة التامـــ كالطاعــ

  . )71، 2014 ،خيري(الحرفي بالرسميات 

ــــد  ـــ ـــة واألداءوق ــــ ـــة التنظيمي ـــابين الثقافــــ ـــة مــــ ــــ ــــاحثون بالعالق ـــ ـــــتم الب ــــى ، اإلداري اهــ ـــ ــــك إل ـــ وأدى ذال
ـــوع  ـــات حــــول الموضـ ــــالث نظريـ ـــروز ث ـــات فيمــــا بـ ــــك النظريـ ــراز تل ـــن إبــ ــــأتيويمكـ ، 2006، بطــــاح(  ي

55:(  
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  :نظرية الثقافة القوية أوالً 

ــات و   ــــل مـــــن المنظمـــ ــــون أداؤهـــــا أفضـ ـــة يكـ ــ ــة القوي ـــ ــة التنظيمي ـــات ذات الثقافـــ ــأن المنظمــ ـــ ـــــد ب تفي
ـــرى ــــيم ، األخـــ ــــى قـــ ــــاع علـــ ــــالل اإلجمـــ ـــن خــ ــراد مــــ ـــلوك األفـــــ ـــــي ســـ ــــتحكم فــ ـــهولة الـــ ــــبب ســـ ــك بســـ وذلـــــ

  .مشتركة وأهداف مشتركة

   :نظرية التوافق ثانياً 

ـــاغم بـــــينو  ـــتراتيجيته تفيـــــد بأنـــــه البـــــد مـــــن التوافـــــق والتنــ ـــدمات التـــــي تقـــــدمها المنظمـــــة وٕاســ ، االخــ
  :وهناك ثالثة عوامل يمكن أن تؤثر على الثقافة هي

  .البيئة التي توجد فيها المنظمة  .أ 
  .مطالب العمالء الزبائن  .ب 
  .وتوقعات المجتمع من المنظمة، التوقعات االجتماعية  .ج 

   :نظرية التكيف: ثالثاً 

ـــة بـــــاألداء و  ــــات المرتبطــ ـــأن المنظمـ ــ ـــد ب ــات تفيــ ـــــي توجـــــد فيهـــــا ثقافـــ ـــات الت ــز هـــــي المنظمــ ـــ المتمي
  .تنظيمية تساعد على التكيف مع المتغيرات والمستجدات

ــه ــا ســــبق عرضــ ــة بــــاألداء اإلداري  وممــ ــث  يســــتنتجعــــن عالقــــة الثقافــــة التنظيميــ أن الثقافــــة الباحــ
حيث تؤثر الثقافة التنظيمية تـأثيرًا كبيـرًا علـى  ،بيئة العمل الداخلية مجاالتالتنظيمية تعتبر من أهم 

لكونـــه أحـــد الســـبل ، )اإلبـــداع اإلداري، االلتـــزام التنظيمـــي(فيهـــا األداء اإلداري  ومســـتوى، المنظمـــات
بمثابـــة اإلنــزيم التـــي فالثقافــة التنظيميـــة هــي ، المنظمـــات وتميــز أدائهـــا كفــاءةلرفــع وتحســـين المهمــة 

، أذهـان العـاملين فيهـافـي  بهـاواألفكـار الخاصـة  والمعتقـدات لقـيماغـرس  همـن خاللـتحاول المنظمـة 
أدائهــم علــى مســتوى  ســينعكس بــالطبعكــل ذلــك ، وأفكــارهم الخاصــة بهــم هموبمــا ينســجم مــع معتقــدات

أفكار  ورغبتهم في تقديم ،معتقدات المنظمة وتقاليدهابقيم و التزامهم  وذلك من خالل، داخل المنظمة
  .اإلداري أدائهاوتطوير تساهم في حل مشكالت المنظمة  إبداعية جديدة ومتميزة

  :عالقة التكنولوجيا المتاحة باألداء اإلداري 3-3-3

ــال ـــة العمــــل الداخليــــة لــــدى منظمــــات األعمــ ـــاالت بيئـ ــم مجـ ، تعــــد تكنولوجيــــا المعلومــــات مــــن أهــ
ـــارعة ـــة المتســ ــ ــــورات التكنولوجي ـــل التطـ ـــة فـــــي ضــ ـــى م، وخاصــ ــ ــــؤثر عل ـــــدورها تـ ـــي ب ــ ــــتوى والت أداء سـ

ـــــاص ــكل خــ ـــــى األداء اإلداري بشــــ ـــــام وعلــ ـــكل عـ ــــات بشــــ ــــا  ،المنظمــ ــــأثيرات مـــ ـــك التــ ــــأتيومــــــن تلــــ  يـــ
  ):108، 2010 ،صليحة(و) 131، 2015 ،جمعة ونوري(

  .زيادة قدرة المنظمة على اإلشراف على المشاريع في جميع أقسام وفروع المنظمة  .أ 
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ـــتغاللها  .ب  ــــة اســـ ــ ــــة بغي ــام المنظمــ ـــة أمــــ ــــرص المتاحـــ ــ ــــادة الف ــ ــــة ، زي ــ ـــــل عملي ـــار وتفعيـ ـــابق األفكـــ تطـــ
  ).سلع أو خدمات ( الجديدة وتطوير المنتجات 

ـــدافها  .ج  ــــق أهـــ ــــي تحقيـــ ـــة فـــ ــة المنظمـــ ــــــادة فاعليـــــ ـــيما، زي ـــــالخطط  الســــ ــة بــ ــــل والمتعلقـــــ ـــة األجــ طويلــــ
ـــتراتيجية ــــيرة األجــــــل، اإلســـ ــًال عــــــن قصــ ـــنع ، فضــــ ــة صـــ ــة عمليــــ ــــادة فاعليــــ ــــالل زيــ ـــن خــ ــــك مـــ وذلــ

ــــا ـــــين محتواهـــ ــا وتحســ ـــــادة جودتهـــــ ـــــرارات وزيــ ــاذ القــ ـــــادة ، واتخـــــ ــةوزيــ ـــة عمليـــــ ـــاالت اال فاعليــــ تصــــ
ـــة داخـــــل المنظمـــــة وخارجهـــــا ـــافًتا إلـــــى، اإلداريـ ـــتويات  إضــ ـــيق بـــــين مختلـــــف المســ تحســـــين التنســ

  .اإلدارية داخل المنظمة والتي تعمل على إنجاز أهدافها
ــــد   .د  ــ ـــة لتولي ـــا المختلفـــ ــــتغالل مواردهـــ ـــدافها واســ ــــق أهـــ ــ ـــــي تحقي ــــة فـ ـــة المنظمــ ـــ ـــاءة وفاعلي ـــ ــــادة كف ــ زي

ـــات ــة المخرجـــ ــــل ت، المطلوبــــ ــةوبأقــ ـــة ممكنــــ ـــطتها ذو ، كلفـــ ــــا وأنشـــ ــة عملياتهــ ــــالل أتمتــــ ــك مــــــن خــ لــــ
ـــوباعتمــــادً  ــــى تطبيقــــات الحاسـ ــــل ، ا عل ــة الخــــدمات ويقل ـــهم فــــي تحســــين نوعيــ ـــذي يسـ ـــر الـ األمـ

  .اإلداري للمنظمة التباين والتفاوت في مستوى األداء
ـــهم  .ه  ــرارة  تســـــ ــــ ــــوء والحــ ـــث الضــــ ــــــن حيـــــ ـــل مــ ــة للعمـــــ ــــ ـــروف الماديــ ـــ ــــين الظــ ــــــي تحســــ ــــا فــ التكنولوجيــــ

  .اإلداري بما يتالءم مع تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في األداء والصوت وغيرها
ـــهم  .و  ــــيص  تســ ــــرعة وتقلـ ـــث السـ ـــن حيــ ــــة مــ ــــي المنظمـ ــراد فـ ـــاءة أداء األفـــ ــــع كفــ ــــا فـــــي رفـ التكنولوجيـ

 .الهدر والضياع في الجهود البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية

ــه ــــ ـــم عرضـ ــــ ــــا ت ــــالل مـــ ـــن خـــ ـــــن  ومــــ ــــة عــ ـــ ــــا العالق ـــ ــــة تكنولوجي ـــــاألداء المتاحـــ ــ ـــتنتجب  اإلداري يســــ
ــث  ــــى الباحــ ـــة تعــــود إل ــــك العالقـ ــــة تل ــالأن أن أهمي ــــا يعــــد أيضــــًا مــــن أهــــم  مجــ  مجــــاالتالتكنولوجي

ــة ــــه يعمــــل علــــى ، بيئــــة العمــــل الداخليــ ــف كون ــ ــين المــــوظفين فــــي مختل ــ ـــات ب ــــادل المعلومـ ـــهيل تب تسـ
ــة ـــــل المنظمــــ ـــة داخـ ـــ ـــتويات التنظيمي ـــــل، المســـ ــــراءات العمـ ــــيط إجــ ـــرعة وتبســ ـــــى ســـ ـــــافة إلـ ـــــل  إضـ داخـ

ــــ ــــي ، ةالمنظمــــ ــورة وتلبـــــ ــــ ــة ومتطـــ ــــ ــــا حديثــ ـــ ـــــال لتكنولوجيــ ـــات األعمـــ ــــ ــتالك منظمــ ــــ ـــإن امـــ ــــ ـــــالي فـ وبالتــــ
ــــالطبع ــ ـــينعكس ب ـــة ســـ ـــة عملهــــــا الداخليـــ ـــ ــــــي بيئ ــــل ف ــات العمــ ــف  احتياجــــ ـــتوى أداء الموظــــ ـــــى مســـ علـ

ــة ويســــهمداخــــل المنظمــــة  ـــه الوظيفيــ ـــار إبداعيــــة  فــــيقدرتــــه وتعزيــــز ، فــــي التزامــــه بواجباتـ تقــــديم أفكـ
  .اإلداري في حل مشكالت المنظمة وتطوير أدائها تسهمجديدة ومتطورة 

  :عالقة الموارد المتاحة باألداء اإلداري 4-3-3

ــات  ــوارد المنظمـــة المتاحـــة مـــن أهـــم عناصـــر ومجـــاالت بيئـــة العمـــل الداخليـــة لـــدى منظمـ تعـــد مـ
لـألداء ممـا  ما يتم اإلشارة للموارد علـى أنهـا القائـد اغالبً و . لمؤثرة على األداء اإلداري فيهااألعمال وا

وغالبــًا مــا تعمــل المــوارد  ،رد ووجــود القيمــة الخاصــة بالمنظمــةيؤكــد فكــرة العالقــة الســببية بــين المــوا
والــذي بالتــالي يعمــل ، المعنويــة مثــل مهــارات المــوظفين وعالقــاتهم بالعميــل علــى إرضــائه والــوالء لــه

  ).49، 2009 ،مار(على تحقيق القيمة للمساهم 
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فر المعلومـات والخبـرة المتاحـة اة التي تتصف بوجود اإلمكانـات الماديـة وتـو فبيئة المنظمة الداخلي
والمنـاخ الـذي تسـوده ، والنظام اإلداري المرن الذي ال يتصـف بالتعقيـد أو الجمـود، ألعضاء المنظمة

تنميـة االتصـال المفتـوح الـذي يسـاعد بـدوره علـى تـدفق المعلومـات وحــل  أسـسالثقـة بـين األفـراد هـي 
المشكالت من شأنها أن تؤثر في األداء اإلداري في المنظمة عن طريق االهتمـام بالعنصـر البشـري 
وحل مشاكله وتشجيع التعبير عن األفكار الجديدة وتطويرها وحمايتها وتقديرها لدى الموظفين داخل 

  ).395، 2008 ،العميان(المنظمة 

ووضـعها موضـع التنفيـذ يتطلـب أن ، وتثبيـت رسـالتها وأهـدافها، )اإلسـتراتيجية ( أن صياغة كما 
والمــوارد ، المــوارد الماليــة: وتشــمل، )المــوارد الالزمــة لتحقيــق ذالــك( ،تحصــل المنظمــة علــى مواردهــا

في تنشيط وتفعيل طاقات  سهمتهذه الموارد البد من توفرها لكي ، والموارد البشرية وغيرها، الطبيعية
فهي روح المنظمة ، المنظمة وٕامكانيات نجاحها واستمرار بقائها في السوق وٕانجاز أنشطتها المختلفة

  .)205، 2007، حبتوربن ( وسر ديناميكيتها وحيويتها
، المــوارد المتاحــة تمثــل أهــم مجــاالت بيئــة العمــل الداخليــةيســتنتج الباحــث أن  وممــا ســبق عرضــه

ــه تســتطيع المنظمــة  البقــاء حيــث تمثــل المــوارد المتاحــة ألي منظمــة الوريــد الرئيســي الــذي مــن خالل
تـوافر فإن هذا يتطلـب  تحقيق أهدافهاولكي تصل المنظمة إلى أنه  كما، واالستمرار في سوق العمل

بيئـة  ومعنويـة تسـتطيع مـن خاللهـا دعـم وتحفيـز العـاملين فـيتتمتـع بقـدرات ماديـة داخليـة بيئة عمل 
مسـاعدة العمل وتحقيق رغبـاتهم كـون العنصـر البشـري يمثـل أهـم عناصـر بيئـة العمـل الداخليـة نحـو 

داخــل  اإلداري وهــذا بــدوره يــنعكس علــى تحســين مســتوى األداء، تلــك األهــدافتحقيــق المنظمــة فــي 
   .المنظمة

 كانــتكلمــا يســتنتج ، ومــن خــالل مــاتم عرضــه حــول عالقــة بيئــة العمــل الداخليــة بــاألداء اإلداري
مالئمــة لثقافــة  فيهــاوكانــت الثقافــة التنظيميــة الســائدة ، مرنــة وبســيطةلــدى المنظمــة هياكــل تنظيميــة ال

ــافة ، وتلبـــي احتياجـــات العمـــل المنظمـــة تكنولوجيـــا حديثـــة ومتطـــورة وامـــتالك، المـــوظفين إلـــى باإلضـ
كلمـا انعكـس ذلـك علـى سـهولة تنفيـذ األعمـال والتـزام ، كافية لتأدية أنشـطتها المختلفـةموارد  هاامتالك

جديـدة وتشـجيعهم علـى تقـديم أفكـار إبداعيـة ، الموظفين بتأدية مهام وظائفهم اإلداريـة بسـهولة ويسـر
  .وتحسين األداء اإلداري داخل للمنظمةتساهم في تطوير ومتطورة من شأنها أن 
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  محل الدراسة الجامعات اليمنية األهلية واقع وتطور 3-4

ــــة  ـــة األهليــ ـــ ــــات اليمني ــــى الجامعــ ــ ــــرف عل ــــللتعــ ــــع ســ ــ ــــى واق ــ ـــث إل ـــذا المبحـــ ـــمن هـــ ـــرق ضـــ يتم التطـــ
ـــأتها وأســـــباب  ـــة ونشــ ـــأتهاالجامعـــــات األهليــ ــَال عـــــن ، نشــ ـــففضـــ الجامعـــــات اليمنيـــــة األهليـــــة ب التعريــ

  .الدراسة محل

  :واقع الجامعات اليمنية األهلية 1-4-3

ـــذي  ــ ـــــا المعاصـــــر وال ــــامعي فـــــي عالمن ـــــيم الجـ ـــكال التعل ـــــي أحـــــد أشــ ـــامعي األهل ــــيم الجــ ــــد التعلـ يعـ
ــــى  ــــة التــــــي طــــــرأت علــ ـــية واالقتصــــــادية واالجتماعيــ ـــيمن بــــــالتغيرات السياســـ ـــأته فــــــي الـــ ــــت نشـــ ارتبطــ

ـــرين ــرن العشـــــ ــــ ـــعينيات القــ ــــي تســـــ ـــــي فــــ ـــــع اليمنـــ ــة، المجتمـــ ــــ ـــــدة اليمنيــ ـــام الوحـــ ــــب قيـــــ ــــي عقــــ ـــــام فــــ  العـــ
ـــف والمواءمـــــة مـــــع ، م1990 ـــى التكيــ ـــدر علــ ـــتقالل مـــــالي وٕاداري ربمـــــا يجعلـــــه أقــ وكونـــــه يتمتـــــع باســ

ــة ــــ ــــه الخارجي ــ ــيمن، بيئت ــــ ـــــي ال ـــاملة فـ ــة الشـــ ــــ ـــق التنمي ـــ ــــــي تحقي ــهام ف ــــن اإلســــ ـــه مــ ـــ ــــا يمكن ـــــذلك ، بمــ ولـ
ـــًا  ـــد مطلبــــ ـــــرة يعــــ ـــة المعاصــ ــات العالميــــ ــــ ــوء االتجاهـ ــــ ــــي ضـ ــالتطوير فـــ ــــ ــــاً فـ ـــق  مهمـــ ـــروريًا لتحقيــــ وضــــ

  ).85، 2011، القانص(ات المرجوة منه اآلمال والطموح

ــــد و  ـــــام لقـــ ــة لعــ ــــانية العربيـــــ ــــة اإلنســـ ـــر التنميـــ ـــــي تقريــــ ـــاء فــ ــــامعي ، 2003جــــ ــــيم الجـــ ــــع التعلـــ وضـــ
ــة بأنــــه يعــــد الشــــريك للتعلــــيم الحكــــومي كونــــه  أعــــداد كبيــــرة  يســــتوعباألهلــــي فــــي الجمهوريــــة اليمنيــ

ــة ـــات الحكوميــ ــبء علــــى الجامعـ ـــف العــ ـــة ممــــا يخفـ ــة العامـ ـــات الثانويــ ـــن مخرجـ ــات ، مـ ـــير البيانــ وتشـ
ــــة  ــ ـــــات األهلي ـــدد الجامعـ ــــي عـــ ـــوظ فــ ــــاع ملحـــ ــ ــــاك ارتف ــ ــــة أن هن ــ ــــات األهلي ـــة بالجامعــ ــــغ  إذالخاصـــ ــ بل

ــــة  ــ ـــــات األهلي ـــدد الجامعـ ــةً ) 25(عـــ ــات ، جامعــــ ــــذه الجامعــــ ـــــم هــ ــات ) 24(وتضـ ــــ ـــي كلي ــــًا فـــ تخصصــ
ـــان ــــوم اإلنســـ ــة) 14(ية والعلــ ــــوم التطبيقيــــ ـــات العلــ ــــًا فــــــي كليـــ ــات ، تخصصــ ـــــذه التخصصــــ ــع هـ وجميــــ

ــــا ـــــارة  مــ ـــــم التجـ ـــــدا قسـ ـــــا عـ ــة مـ ــــ ـــات الحكومي ـــي الجامعـــ ـــ ــــودة ف ـــات الموجــ ــرار للتخصصـــ ــــي إال تكــــ هــ
ــة ــــ ـــانية، اإللكترونيــ ــــوم اإلنســـــ ـــات العلــــ ـــ ــــي كليــ ـــة فــــ ــات اإلداريـــــ ــــ ــم المعلومــ ــــ ـــــم نظــ ــــة ، وقســـ ــــم تقنيــــ وقســــ
ـــات ــة، المعلومـ ــ ـــات اإللكتروني ــة وقســــم نظــــم المعلومـ ــ ـــوم التطبيقي ـــات العلـ ـــذ بعــــين ، فــــي كليـ ــع األخـ مــ

  ).37، 2012 ،عطية(في أكثر من جامعة واحدة  راالعتبار أن هذه األقسام ال تتكر 

  :نشأة الجامعات األهلية في اليمن 2-4-3

بإنشــاء الكليــة الوطنيــة للعلــوم ) 1992(تعــود البــدايات األولــى للتعلــيم الجــامعي األهلــي إلــى عــام 
وقـــد تطـــورت لتصـــبح جامعـــة ، )1992( فـــي العـــاموالتكنولوجيـــا التـــي دشـــنت عامهـــا الدراســـي األول 

هـذا ستثمار فـي بال القطاع الخاص واألهلي على االوبعدها زاد إق) 1994(العلوم والتكنولوجيا عام 
 أنه وبعد تأسيس وزارة التعليم العالي وٕاصـدار قـانون الجامعـات والكليـات إالَّ ، المجال سنه بعد أخرى

ــا األهليــة رقــم  لجامعــات والئحتــه التنفيذيــة لــم يســتمر التأســيس ل) 2005(لســنة ) 13(والمعاهــد العلي
وقـد مثـل تأسـيس وزارة التعلـيم  ،سـتثمار الممنـوح مـن قبـل وزارة التربيـة والتعلـيماألهلية وفقـًا لقـانون اال
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العالي نقلة نوعية في تنظيم عمل الجامعات األهلية وتوجيـه أدائهـا بمـا يحقـق األهـداف المرجـوة مـن 
ويجعل منها رافدًا نوعيًا لمخرجات التعليم الجامعي بما يلبي متطلبات التنمية وسوق العمل ، وجودها

  ).35، 2012 ،عطية(

  :أسباب نشأة الجامعات اليمنية األهلية 3-4-3

ـــت وراء ــــباب والعوامـــــل كانــ ـــة مـــــن األسـ ـــوافرت مجموعــ ــــة لعـــــل  تــ ــــات اليمنيـــــة األهليـ ـــأة الجامعـ نشــ
  :)50، 2011 ،القانص( يأتيمن أهمها ما 

ــيمن بصــــورة  :زيــــادة الطلــــب االجتمــــاعي علــــى التعلــــيم  .أ  ــكانية فــــي الــ حيــــث شــــكلت الزيــــادة الســ
ــة ـــوبة، عامــــ ــــدل الخصـــ ــــاع معــ ــــيمو ، وارتفــ ــ ــــحة والتعل ــــال الصــ ـــي مجــ ـــــل ، التحســــــن فـــ ــــد العوامـ أحــ

ــــيم ــــى التعلـ ـــب علـ ــ ــــادة الطل ـــة فـــــي زيـ ــــى ، الهامــ ــــراكمباإلضـــــافة إلـ ـــن الطـــــالب  تـ ـــــرة مــ ــــداد كثي أعـ
 .يفوق النسب المحددة للقبول وفق الطاقة االستيعابية للجامعات الحكومية

ــــة  .ب  ــــة للجامعــــات الحكومي ــة التعلــــيم العــــالي بشــــكل عــــام  :نقــــص المخصصــــات المالي تعــــد تكلفــ
ــة ــرياً ، مرتفعـــ ـــًا وبشـــ ــه، ماديــ ــــاء بـــ ـــتطيع الوفـ ــة ال تســ ـــدول العربيـــ ــــث أن معظـــــم الــ ــــا ، حيـ نظـــــرًا لمـ

ــــا ــــدات وغيرهـ ــــرات والمعـ ــآت والمختبـ ـــي المنشـــ ـــه مـــــن تجهيـــــزات تتمثـــــل فــ ــاج إليــ ــافة ، يحتـــ باإلضـــ
ــــخ ــــدالت التضــ ـــاع معــ ــــى ارتفـــ ـــاق العــــــام إلــ ـــة لإلنفـــ ـــة الحقيقيـــ ــــاض القيمـــ ــــذي أدى إلــــــى انخفــ م والــ

ـــذا اإلنفـــــاق، علـــــى التعلـــــيم ـــوارد االقتصـــــادية مـــــن زيـــــادة هــ ــث ، وعـــــدم تمكـــــن األوضـــــاع والمــ حيـــ
 .ما زالت السلطات تنظر إلى التعليم على أنه استهالك أكثر منه استثمار

ــــة اقتصــــاديات الســــوق  .ج  ــــاح االقتصــــاد :هيمن ـــة االنفت ـــن سياسـ ـــاتج عـ ــه نحــــو ، يوهــــذا نـ والتوجــ
ـــة بعــــد تحقيــــق الوحــــدة اليمنيــــة  ــه الدولـ ــــذي انتهجتــ ــث ، 1990 فــــي العــــاماقتصــــاد الســــوق ال حيــ

ـــيئا ــيًا فشـ ـــاع العــــام شــ ــات القطـ ـــة تتخلــــى عــــن بعــــض مؤسســ ـــدأت الدولـ ـــذلك المجــــال ، بـ لينفــــتح بـ
ـــاريع  ــــ ــــى مشــ ــا إلـــــ ــــ ـــة وتحويلهـــ ــــ ـــطة االجتماعيــ ــــ ـــــى األنشــ ــيطرة علــــ ــــ ــال للســـ ــــ ـــحاب المـــ ــــ ــام أصــ ــــ أمـــ

 .استثمارية
ــالب فــــي  كثــــرة أعــــدادوهــــذا نــــاتج عــــن  :ة التعلــــيم فــــي الجامعــــات الحكوميــــةتــــدني نوعيــــ  .د  الطــ

ــة ــات الحكوميـــ ــنقص ، الجامعـــ ــــي ضـــــل الـــ ــــوق العمـــــل فـ ــــات ال تلبـــــي سـ ــــى تخصصـ ــــالهم علـ وٕاقبـ
ـــات ــــي اإلمكانيــــ ـــــح فـــ ــــا، الواضــ ــاط بهـــ ـــدور المنـــــ ـــات بالــــ ـــك الجامعــــ ـــام تلــــ ـــة لقيــــ ـــوارد الالزمــــ ، والمــــ

ــات  ـــــاب السياســـــ ــــة وغيــ ــــوح الرؤيـــ ـــدم وضـــ ـــــى عــــ ـــــافة إلــ ــــباإلضــ ـــحة التـــ ــــة  يالواضــــ ــم العمليـــ تحكـــــ
 .التعليمية في هذه المؤسسات

ــث  :ظهـــور قـــوى سياســـية واجتماعيـــة ترغـــب أن يكـــون لهـــا دور فاعـــل فـــي المجتمـــع  .ه  حيـ
ــب المناصـــــرين والمـــــواليين ــبة لكســـ ــة الخصـــ ـــوى البيئـــ ـــدمت ، ونشـــــر أألفكـــــار، وجـــــدت هـــــذه القــ فقــ

ـــة السياســـــية، الـــــدعم المـــــادي ـــي، والرعايــ ــب السياســ ـــق المكاســـ ــةواالجت، ةبهـــــدف تحقيــ إلـــــى ، ماعيـــ
 .جانب الربح المالي
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ــــة  .و  ــــي المنطق ــــدول  :األوضــــاع السياســــية ف ــــى واقــــع ال ـــها عل ــية نفسـ ـــاع السياســ ـــت األوضـ عكسـ
ـــهدها ــــي تشــــ ــــاالت، التـــ ـــن المجـــ ـــر مــــ ـــــي الكثيــــ ــ ـــــا ف ـــــاورة لهــ ــــذه ، أو المجــ ــــد هـــ ـــــيم أحـــ ــ ـــد التعل ويعــــ

ــفر عنهـــا ، المجـــاالت بـــل أهمهـــا ــك أزمـــة الخلـــيج الثانيـــة والتـــي أسـ ـــر مـــن ال عـــودةومثـــال ذلـ كثي
ــك  ــ ـــر مــــواطني تل ــع قيــــود محــــددة لغيـ ـــبب وضــ ــــة بسـ الطــــالب الدارســــين فــــي الجامعــــات الخليجي

ـــؤالء الطــــالب ، الــــدول ـــن هـ ــا كــــان مـ ـــلة  إالفمــ ـــاتهم فــــي مواصـ البحــــث عــــن جامعــــات تلبــــي رغبـ
ــــامعي ــيمهم الجــ ــت ، تعلــــ ــــ ــــي كان ــ ــــالغ الت ــ ـــع المب ـــت عــــــن دفـــ ـــ ـــة الكوي ـــ ــف دول ــــى توقــــ ــ ـــــافة إل باإلضـ

ــــا ـــنعاء كمرتب ـــة صـ ـــرفها علــــى جامعـ ـــربتصـ ـــدريس العـ ـــة التـ ــك أحــــد ، ت ألعضــــاء هيئـ ـــان ذلــ فكـ
 .العوامل التي شجعت على قيام الجامعات اليمنية األهلية

 .القصور في إيجاد بدائل مناسبة للتعليم الجامعي  .ز 
ــة :التقليــــل مــــن اســــتنزاف العملــــة الصــــعبة  .ح  ــاث رقمــــًا صــــعبًا فــــي اقتصــــاد الدولــ ، يشــــكل اإلبتعــ

ـــعبة إلــــى جانــــب احتمــــاالت التشــــويه للقــــيم لــــدى الشــــباب  ـــتنزاف العملــــة الصـ إذ يعمــــل علــــى اسـ
ــة ـــ ـــدول األجنبي ــ ــــي ال ــــرب فـ ــــؤخراً ، المغتـ ـــــي ظهـــــرت مـ ــــة الت ــيهم مـــــن األوبئـ ـــ ــــًا عل ــــا، وخوفـ ، وغيرهـ

 .األهليةفكان ذلك أحد العوامل التي شجعت على قيام الجامعات اليمنية 
ــات  ـــط عـــــن الجامعـــ ــــرض مبســ ـــد عـ ــــة وبعــ ــــيتماألهليـ ــف  سـ ــةالتعريـــ ــــات محـــــل الدراســـ  بالجامعـ

ــة مـــــن  ـــ ـــــالث والمؤلف ــات ث ــــة جامعـــ ــــي أهليـ ــــة (وهـ ــــاجامعـ ــــوم والتكنولوجيـ ــة، العلـ ــــة اليمنيـــ ، الجامعـ
  :ذلك يوضحوالتالي ، )جامعة األندلس للعلوم والتقنية

  :جامعة العلوم والتكنولوجيا 4-4-3

ــــا  إن ـــوم والتكنولوجيـ ـــة العلــ ــــيجامعــ ـــيبًا  هـ ـــذت نصــ ـــة التـــــي أخــ ــــة األهليــ ــات اليمنيـ ـــدى الجامعـــ إحــ
ــة المختـــــارة  ــــات األهليـــ ــــد الجامعـ ـــث باختيارهـــــا كأحـ ــام الباحــ ـــن اهتمـــ ــــامــ ــــراء الدراســـــة عليهـ ــــد ، إلجـ فقـ

ـــر  ـــف العناصـــ ــــة ومختلـــ ـــف بالجامعــ ــــا التعريـــ ـــاول مــــــن خاللهــ ــــذة تنـــ ـــث علــــــى تقــــــديم نبــ ــــرص الباحـــ حــ
  :اآلتي عرضك من خالل المرتبطة بالجامعة وذل

  :التعريف بجامعة العلوم والتكنولوجيا 1-3-4-3

م 1994 فـي العـامتأسسـت والتي إحدى الجامعة اليمنية األهلية تعتبر جامعة العلوم والتكنولوجيا 
ــة الوطنيـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا النـــواة األولـــى لنشـــأة ، )2(علـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم  بنـــاءً  وتعـــد الكليـ

يــات منفصــلة عــن وهــي جامعــة غيــر مختلطــة ويوجــد للطالبــات كل، وتتبــع النظــام الفصــلي، الجامعــة
، حضـرموت، تعـز، عدن، صنعاء( من المحافظات اليمنية وهي عددٍ  ولها فروع في ،كليات الطالب

 وتحتــل الجامعــة المرتبــة ،صــنعاء العاصــمة اليمنيــة للجامعــة يقــع فــي قــر الــرئيسوالم، )إب، حديــدةال
ــة )53( ــة تحـــت اســـم الكليـــة ، فـــي تصـــنيف الجامعـــات العربيـ وكانـــت الجامعـــة قـــد بـــدأت ككليـــة أهليـ
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 م وتعتبــر أول كليــة أهليــة بــاليمن1992 فــي العــامالوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والتــي شــكلت نواتهــا 
  .)www.Ust.edu https:// ،2017 الموقع الرسمي للجامعة(

  : الكليات في الجامعة 2-3-4-3

ــات  اعــــددً يوجــــد فــــي الجامعــــة  الموقــــع الرســــمي للجامعــــة  ( فــــي اآلتــــيوالتــــي ســــيتم تناولهــــا مــــن الكليــ

www.Ust.edu https:// ،2017( :  

 .كلية الطب والعلوم الصحية  .أ 
 .كلية الهندسة  .ب 
 .كلية طب األسنان  .ج 
 .كلية الصيدلة  .د 
 .كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  .ه 
 .كلية التعليم المفتوح  .و 
  .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  .ز 

  : المراكز البحثية والخدمية في الجامعة 3-3-4-3

ـــاك  ـــددٌ هنـــ ــك  اعـــ ــــة ومــــــن تلــــ ــــا الجامعــ ــــي تمتلكهــ ــــورة والتــ ـــة المتطــ ـــة والخدميـــ ــــز البحثيـــ مــــــن المراكــ
  :)www.Ust.edu https:// ،2017الموقع الرسمي للجامعة  ( يأتيالمراكز ما 

 .مركز االستشارات والتنمية  .أ 
 .مركز اللغات الدولي  .ب 
 . مركز اللغة العربية والدراسات الشرقية  .ج 
 .مركز تطوير التفوق  .د 
 .المركز اإلعالمي لإلنتاج والتدريب واالستشارات  .ه 
 .مركز الحاسوب للتدريب واألنظمة  .و 
 . مركز التعليم والتعلم  .ز 
 .مركز أبحاث المناطق الحرة  .ح 
 .مركز التعليم الطبي والتدريب  .ط 
 .مركز االستشارات والبحوث الهندسية  .ي 
 . مركز معايرة واستشارات األجهزة الطبية  .ك 
 .GISمركز نظم المعلومات الجغرافية للتدريب والبحوث   .ل 
 .مركز التصميم اإللكتروني والطاقة المتجددة  .م 
 .مركز التكنولوجي للمياه والبيئة  .ن 
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 .جامعة العلوم والتكنولوجيا للكتاب الجامعي مركز  .س 
 .مركز األبحاث والدراسات الصيدالنية  .ع 
  .المركز اإلسالمي للمصارف والتمويل اإلسالمي  .ف 

ــــد  ــــا فقـ ــات العليـ ــــبة للدراســـ ــتوبالنسـ ــــرة  عملـــ ـــة بعـــــد فتـ ــــهاالجامعــ ــــن تأسيسـ ــــرامج  مـ ــــى تقـــــديم بـ علـ
ــــدكتوراه ــ ـــتير وال ـــــالي والماجســـ ـــــدبلوم العـ ـــــي الـ ــــا فـ ــ ــــات العلي ــــرص ، للدراســ ـــة فــ ــــــي إتاحـــ ـــــا ف ــــة منهـ رغبــ

ـــد اتفاقـــــات تعـــــاون مـــــع ، التأهيـــــل العلمـــــي المتقـــــدم ــة إلـــــى عقــ ولتنفيـــــذ هـــــذه البـــــرامج عمـــــدت الجامعـــ
ــــدكتوراه ـــتير والـ ـــائل الماجســ ــــى رســ ــراف علـ ـــة لإلشـــ ــــة والدوليــ ــــة والعربيـ ـــات المحليـ ــــي  بعـــــض الجامعــ فـ

  ).11، دليل الطالب، م والتكنولوجياجامعة العلو (عدة تخصصات 

   :الرؤية 4-3-4-3

ــــا  ـــوم والتكنولوجيـــــ ــــ ــة العلـ ــــ ــــزت جامعـــ ــــ ـــــنتمي ـــــا مـــ ــــا  كغيرهــــ ــــة برؤيتهـــــ ـــة األهليـــــ ــــ ــات اليمنيـ ــــ الجامعـــ
ــــا  ـــها فيمــ ـــــاز نصـــ ـــن إيجـ ـــــي يمكـــ ــــتراتيجية والتـ ـــأتي اإلســ ـــ ـــة  (ي ـــمي للجامعـــ ــــع الرســـ ــ  www.Ust.eduالموق

https:// ،2017(:  

  .اتصبح جامعة العلوم والتكنولوجيا إحدى الجامعات الرائدة إقليميًا والمتميزة عالميً أن 

   :الرسالة 5-3-4-3

ــــة  ــز الجامعـــ ــــ ـــا يميـ ـــــل مــــ ــــة لعــ ـــة األهليـــ ــــ ـــات اليمني ــــاقي الجامعــــ ــــتراتيجية كبـــ ــالتها اإلســــ ــــ ـــــي رسـ هــ
ـــددة  ــــا المحــــ ــها فيمـــ ــــ ـــــراز نصـ ــ ـــــن إب ـــأتي ويمكــ ــــ ـــة  (ي ـــمي للجامعــــ ـــع الرســــ ــــ ، //:www.Ust.edu httpsالموق

2017(:  

ـــــزة ــ ـــة متمي ــــ ــــة تعليمي ـــديم خدمـــ ــــ ــــى تق ـــ ـــــا إل ـــوم والتكنولوجيــ ــــ ــة العل ــــ ـــعى جامعـ ــــة ، تســــ ــب الطلبـــ ــــ تكسـ
ـــة وســـــ ـــات التنميــ ــارات تلبـــــي متطلبــ ـــارف ومهـــ ـــع بتقـــــديم ، ق العمـــــلو معــ ــة المجتمــ ــهام فـــــي تنميـــ واإلســـ

ــتمر ــــ ــــيم المسـ ــرامج التعلـــ ــــ ــــة وبـ ـــــارية وتدريبيـــ ــة واستشــ ــــ ـــدمات بحثيـ ــــاديمي ، خــــ ـــــادر أكـــ ـــالل كــ ـــن خــــ مــــ
ـــــفء ــــة ، وٕاداري كـــ ـــــزةوبيئــــ ــــة محفـــ ــــورة، تعليميــــ ــرامج متطــــ ــــ ــ ــــة ، وب ــــراكات المحليــــ ـــــي الشــــ ــع فـــ ــــ والتوســ

  .واإلقليمية والدولية

  :األهداف 6-3-4-3

ــــا  ـــة فيمــ ـــداف الجامعـــ ــــأتييمكــــــن إبــــــراز أهـــ ـــة  ( يــ ـــمي للجامعـــ ــــع الرســـ ، //:www.Ust.edu httpsالموقــ

2017(:  

 .إكساب الطالب المعارف والمهارات في التخصصات األكاديمية المختلفة  .أ 
 .المعرفي والتطبيقي في المجاالت المختلفةو اإلسهام في دعم جهود البحث العلمي   .ب 
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 .ربط المخرجات التعليمية بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل  .ج 
 .توفير البنية التحتية الالزمة لدعم العملية التعليمية والخدمات واألنشطة الطالبية  .د 
 .توفير فرص التعليم والتعلم غير المختلط  .ه 
ـــع فـــــي الشـــــراكات  .و  ـــًا ، التوســ ـــي محليــ ــث العلمــ ـــات البحـــ ــات ومؤسســ ــع الجهـــ ــات مـــ وتطـــــوير العالقـــ

 .وٕاقليميًا ودولياً 
 .تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي  .ز 
 .تحقيق التنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريس والكوادر اإلدارية  .ح 
 .سسي المتميززيادة القدرة التنافسية للجامعة من خالل األداء المؤ   .ط 

  :القيم 7-3-4-3

ــة ـــــيم التاليــــ ـــي القـ ـــة فـــ ـــة بالجامعـــ ــــيم الخاصـــ ـــــل القــ ـــة  ( تتمثـ ـــمي للجامعـــ ــــع الرســـ  www.Ust.eduالموقــ
https:// ،2017(:  

 .االلتزام بالمعايير األخالقية والمهنية  .أ 
 .الجودة والتميز  .ب 
 .ومبدأ المساءلة، واعتماد الشفافية، الموضوعية  .ج 
 .التعلم المستمر  .د 
 .المسؤولية نحو المجتمعتنمية روح   .ه 
 .العمل بروح الفريق الواحد  .و 
 .تشجيع المبادرات الذاتية واإلبداعية  .ز 

  :الجامعة اليمنية 5-4-3
ـــيبًا مــــــن اهتمــــــام  ـــذت نصـــ ــــي أخـــ ـــة التــ ــــة األهليـــ ــات اليمنيــ ــــدى الجامعــــ ـــة إحــ ـــة اليمنيـــ ـــد الجامعـــ تعـــ

ــة ــــة الحاليــــ ـــــارة للدراســ ــــة المختـ ــــات األهليــ ـــــد الجامعــ ـــــا كأحـ ــث باختيارهـ ــث ، الباحــــ ــــرص الباحــــ ـــــد حــ فقـ
ــر المرتبطــــة بالجامعــــة  ـــف العناصــ ــــذة تنــــاول مــــن خاللهــــا التعريــــف بالجامعــــة ومختلـ ــــى تقــــديم نب عل

  :كما يأتيوذلك 
  :وصف الجامعة اليمنية 1-5-4-3

وتعتبر ، )1995( في العامإحدى الجامعات اليمنية األهلية والتي تأسست تعتبر الجامعة اليمنية 
بكلية العلـوم الشـرعية  مؤسسة تعليمية أسسها أساتذة جامعيون من خالل تأسيس كليات منفصلة بدءً 

ول كليــة جامعيــة خاصــة فــي الــيمن تالهــا والتــي تعتبــر أ )1993( فــي العــاموالقانونيــة والتــي نشــأة 
وتــم االتفــاق بــين الكليتــين  )1994(فــي العــامنشــأة والتــي أُ ) الوطنيــة(تأســيس كليــة اإلدارة واالقتصــاد 

ــة اليمنيــــة بموجــــب قــــرار المجلــــس األعلــــى للجامعــــا ــوزراء علــــى إنشــــاء الجامعــ ) 1368(ت رئــــيس الــ
ويقـع ، واآلداب لتضاف إلى الكليتين السـابقتينتم افتتاح كلية اللغات نفسه وفي العام ، )1995(لعام
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عــدن (مــن الفــروع للجامعــة فــي كــل مــن  عــددوهنــاك ، المقــر الرئيســي للجامعــة فــي العاصــمة صــنعاء
  ).http//www.yuniv.net/ar/det.php?id=1 ،2017الموقع اإللكتروني ( )وتعز والحديدة وٕاب

ذلــك فقـد عملــت الجامعـة علــى مـد نشـاطها وافتتحــت فـروع لهــا فـي مدينــة الشـارقة فــي  فضـًال عـن
افتتحــت  97/1998وفــي العــام الجــامعي ، وغــزة، والدوحــة، وعمــان، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

  ).61، 2011،القانص(كلية علوم الحاسوب ليتوالى بذلك نمو كليات الجامعة وتطويرها 
  :ةكليات الجامع 2-5-4-3

ــــة  ــــ ـــ ـــــي الجامعـ ــــ ـــ ــــد ف ــــ ــــدًدايوجــــ ــــ ــــي عــــ ــــ ـــات وهــــ ــــ ــــ ــــن الكليـ ــــ ــــأتي مــــ ــــ ــــ ــا ي ــــ ــــ ــــــــــي ( كمــ ــــــــــع اإللكترونــ ــ الموق
http//www.yuniv.net/ar/det.php?id=1 ،2017(:  

 .كلية العلوم الطبية  .أ 
 .كلية الهندسة وعلوم الحاسوب  .ب 
 .كلية اإلدارة واالقتصاد  .ج 
 .كلية اللغات واآلداب  .د 
 .كلية العلوم الشرعية  .ه 
 .كلية التعليم المفتوح  .و 

م الجامعـة بـرامج الدراسـات العليـا لـدرجتي الماجسـتير والـدكتوراه دِ قَـتُ : دراسات العليابال يتعلقوفيما 
وبــذلك حســب الشــروط ، واللغــات واآلداب، واإلدارة واالقتصــاد، العلــوم الشــرعية والقانونيــة: فـي كليــات

دليــل ، جامعــة اليمنيــةال(الخاصــة التــي تتبعهــا كــل كليــة للحصــول علــى أي مــن الــدرجات العلميــة العليــا 
  ).35، الجامعة

  :رؤية الجامعة 3-5-4-3
السعي نحو الريادة والتميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بمـا يسـهم فـي تحقيـق التنميـة 

  ).http//www.yuniv.net/ar/det.php?id=1 ،2014الموقع اإللكتروني (المستدامة 
  

  :الرسالة 4-5-4-3
تقــديم تعلــيم مميــز ذو جــودة عاليــة مــن خــالل إيجــاد بيئــة محفــزة للتعلــيم واإلبــداع الفكــري وتشــجيع 

الموقـع اإللكترونـي (ودعم البحث العلمي في اليمن بما يلبي احتياجـات سـوق العمـل المحليـة واإلقليميـة 
http//www.yuniv.net/ar/det.php?id=1 ،2017.(  

  :األهداف 5-5-4-3
ــــا  ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــة فيمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــداف الجامعــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــراز أهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــن إبــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــأتييمكـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــــي ( يــ ــــــــ ـــــــع اإللكترونـــــــ ـــــــــ الموقـــــــــ

http//www.yuniv.net/ar/det.php?id=1 ،2017(:  
التميز في تقديم البرامج التعليمية التي تكسب الطالب المهارات والمعارف الالزمة لتلبية حاجات   .أ 

 .سوق العمل
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 .كافةتشجيع ودعم البحث العلمي معرفيًا وتطبيقيًا في المجاالت   .ب 
 .اإللتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسعي نحو الحصول على االعتماد األكاديمي  .ج 
 .توفير البنية التحتية الالزمة لدعم العملية التعليمية وتشجيع األنشطة الطالبية  .د 
 .تطوير العالقات مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي محليًا وٕاقليميًا ودوليا  .ه 
 .شاء مراكز استشارية وتدريبيةخدمة المجتمع من خالل إن  .و 

  :القيم 6-5-4-3
ــــيم  ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــي القــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــة فـ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــيم الجامعـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــراز قـ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــن إبــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــةيمكـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــي ( اآلتيـــ ــــــــ ـــع اإللكترونـــ ـــــــــ الموقـــــــــ

http//www.yuniv.net/ar/det.php?id=1 ،2017(:  
 .الجودة والتميز. ج        .المحافظة على القيم والمبادئ اإلسالمية  .أ 
 .احترام التنوع الثقافي. د                                .النزاهة والشفافية  .ب 
  .العمل بروح الفريق الواحد  .ج 

  :جامعة األندلس للعلوم والتقنية 6-4-3
جامعة األندلس للعلوم والتقنية إحدى الجامعات اليمنية األهلية التي أخذت نصيبًا من اهتمام  تعد

حـرص الباحــث علــى تقــديم  لــذا، الباحـث باختيارهــا كأحــد الجامعـات األهليــة المختــارة للدراسـة الحاليــة
نبــذة تنــاول مــن خاللهــا التعريــف بالجامعــة ومختلــف العناصــر المرتبطــة بالجامعــة وذلــك مــن خــالل 

  :التطرق إلى اآلتي
  :التعريف بجامعة األندلس للعلوم والتقنية 1-6-4-3

ــة األنــــدلس ــــر جامعــ ــــة  تعتب ــــوم والتقني ــــي للعل ـــئت ف ـــة والتــــي أنشـ ـــة اليمنيـ إحــــدى الجامعــــات األهليـ
ويقــع المقــر الرئيســي لهــا فــي  ،مــن قبــل مجموعــة مــن األكــاديميين ورجــال األعمــال، )م2003(امالعــ

ــع شـــارع تعـــز ــة دار ســـلمجو ( ،تقـــاطع شـــارع الخمســـين مـ ــنعاء) لـ ــمة صـ ـــع الجامعـــة ( أمانـــة العاصـ موق

http//www.andalusuniv.net/vision.php ،2017 .(  
  :كليات الجامعة 2-6-4-3

ــــة  ــــ ـــ ـــــي الجامعـــ ــــ ــــ ـــــد فـ ــــ ــــدًدايوجـــــ ــــ ــــ ــــي عــ ــــ ــــ ــــات وهــ ــــ ــــ ــــــن الكليــ ـــ ــــ ــــا  مـ ــــ ـــ ــــأتيكمـــ ــــ ــــ ــــــــة ( يــ ــــــع الجامعــــــ موقــــــــ

http//www.andalusuniv.net/vision.php.2017(:  
شـــبكات ، تكنولوجيـــا معلومـــات الحاســـوب: كليـــة الهندســـة وتقنيـــة المعلومـــات وتضـــم تخصصـــات  .أ 

 .الحاسوب
 .التسويق والتأمين، المحاسبة، إدارة األعمال: كلية العلوم اإلدارية وتضم تخصصات  .ب 
اللغـــة ، اللغـــة العربيـــة، الدراســـات اإلســـالمية: كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية وتضـــم تخصصـــات  .ج 

 .اإلنجليزية
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  : المراكز البحثية والخدمية في الجامعة 3-6-4-3
مـن المراكـز البحثيـة والخدميـة المتطـورة والتـي تمتلكهـا الجامعـة ومـن تلـك المراكـز مــا  عـدًداهنـاك 

  :)http//www.andalusuniv.net/vision.php ،2017موقع الجامعة (يلي 
 .مركز الحاسوب وتقنية المعلومات  .أ 
 .مركز خدمة المجتمع  .ب 
 .ضمان الجودةوحدة   .ج 
 .اللغة العربية لغير الناطقين بهامعهد   .د 

نشأت جامعـة األنـدلس للعلـوم والتقنيـة عمـادة وفيما يتعلق بنظام الدراسات العليا في الجامعة فقد أَ 
التي تقوم بخدمة المجتمع المحلي ، لتكون إحدى صروح العلم والمعرفة في الجامعة، العلياالدراسات 

ــة ـــوم عـــــالي+ ماجســـــتير( ،واإلقليمـــــي مـــــن خـــــالل تقـــــديم بـــــرامج الدراســـــات العليـــــا المتنوعـــ وفـــــي ) دبلــ
بمــا يلبــي تطلعــات المجتمــع واحتياجــات الســوق المحلــي واإلقليمــي مــن خــالل ، تخصصــات مختلفــة

  .متميزة ذات جودة عاليةتقديم برامج 
علـى تـرخيص مـن وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العملـي ) 2014(وقد حصـلت الجامعـة فـي العـام 

  ).مـ15/2014) 457( ،من برامج الدراسات العليا رقم الترخيص الفتح عددً 
ــة واضـــحة ورســـالة ســـامية وأهـــداف  ـــى رؤيـ ـــدلس عل ـــا بجامعـــة األن وتعتمـــد عمـــادة الدراســـات العلي

  ).www.andalusuniv.net ،2017الموقع االلكتروني ( يأتيوالتي يمكن إيجازها فيما ة طموح

   :الرؤية 4-6-4-3
الجامعات اليمنيـة األهليـة برؤيتهـا اإلسـتراتيجية  كغيرها من األندلس للعلوم والتقنيةتميزت جامعة 

ــها فيمــــا  ــــأتيوالتــــي يمكــــن إيجــــاز نصــ ــــع الجامعــــة ( ي ، http//www.andalusuniv.net/vision.phpموق

2017(:  
حــائزين علــى ثقــة ، ةأن نكــون روادًا فــي جميــع البــرامج التــي نقــدمها منطلقــين مــن قيمنــا اإلســالمي

  .المجتمع
   :الرسالة 5-6-4-3

موقــع (يــأتي ويمكــن إبــراز نصــها فيمــا لعــل مــا يميــز الجامعــة هــي رســالتها اإلســتراتيجية المحــددة 
  :)http//www.andalusuniv.net/vision.php ،2017الجامعة 

تسـعى جامعـة األنـدلس للعلـوم والتقنيـة إلـى تحقيـق القيمـة الكاملـة للتعلـيم والوفـاء بمتطلبـات ســوق 
مــن خــالل تطــوير ونشــر العلــوم الحديثــة وتنميــة المعــارف والقــدرات لــدى ، العمــل المحليــة واإلقليميــة

  .مية الساميةبمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي والحفاظ على القيم اإلسالمع االلتزام ، طالبها
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  :األهداف العامة 6-6-4-3
، http//www.andalusuniv.net/vision.phpموقـع الجامعـة ( يـأتييمكن إبراز أهداف الجامعة فيمـا 

2017(:  
 احتياجات سوق العملتطوير البرامج العلمية المختلفة للجامعة بما يواكب التغير في   .أ 

 .المحلي واإلقليمي
 .تأهيل الطالب في التخصصات المعرفية والمهنية وصقل مهاراتهم العلمية والعملية  .ب 
 .تشجيع البحث العلمي واإلسهامات العلمية المختلفة  .ج 
 .نشر الثقافة والمعرفة في أوساط المجتمع لتعزيز دور الجامعة في المسؤولية االجتماعية  .د 
 .ي األداء األكاديمي وااللتزام بمعايير الجودة في التعليم الجامعيتحقيق التميز ف  .ه 
 .تحقيق االستقرار المالي واإلداري في الجامعة بما يمكن من تعزيز دورها الريادي في المجتمع  .و 
دة وتوسـيع مـداركهم وآفـاق تهيئة بيئة تعليمية وتربوية للطالب وبناء شخصياتهم وفقًا للقيم الحميـ  .ز 

 .تفكيرهم
  :القيم التنظيمية 7-6-4-3

ــراز قـــيم الجامعـــة في ، http//www.andalusuniv.net/vision.phpموقـــع الجامعـــة ( يـــأتيمـــا يمكـــن إبـ

2017(:  
 .الصدق في التعامل  .أ 
 .اإلتقان في األداء  .ب 
 .التعاون واالحترام المتبادل  .ج 
 .احترام وتنمية األخالق والعادات السامية المستمدة من اإلسالم الحنيف  .د 
 .روح الفريق الواحد بين جميع منسوبي الجامعةالحفاظ على   .ه 
 .العدل والمساواة  .و 

 .اعتماد المعايير العلمية  .ز 
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 الفصل الرابع
 اإلطار المنهجي للدراسة

عينااااااا ملتماااااا      د الدراساااااااد  مصاااااا در لماااااا  بي ناااااا   الدراسااااااا ماااااان  الراباااااا   الفصاااااا  يتناااااا   
 تحدياااااد د  مقي سااااا   نا(ساااااتب حااااا  تصاااااميا  بنااااا ) لدا  الدراساااااا  اامرافضااااا ت عااااا  تنااااا    الدراسااااااد 

إضاااااا فات إلاااااا  د الدراسااااااا عينااااااااألسااااااا ليص ايحاااااااص ةيا المسااااااتجدما فاااااا  تح يااااااا  اسااااااتل ب   لفااااااراد 
  حسااااا ص صااااادس  ابااااا   ااساااااتب ناد دالدراساااااا لمحااااا ر التقااااادير ال ف ااااا   كيفياااااا احتسااااا صت ضاااااي  

 ذلااااا  كمااااا   لملتمااااا  الدراساااااا الشجصاااااياد الديم ةرافيااااااا  تح يااااا  المت يااااار   لجيااااارات عااااار  نتااااا ة 
 يأت :

 الدراسة: يةمنهج 1-4
التااااا  تتضااااام  التضااااار  ع ااااا  ع  اااااا بيةاااااا الضمااااا    الدراساااااا الح لياااااا  ضااااام   بيضاااااا م ضااااا  

المااااان   ال صاااااف  التح ي ااااا   اساااااتجدااالداج ياااااا بااااا ألدا) ايدار  فااااا  الل مضااااا   اليمنياااااا األ  يااااااد 
الدراسااااااااا   االتم عياااااااااا  فااااااااا   ت مااااااااا  لكاااااااااار المنااااااااا    اساااااااااتجدام ألنااااااااا  دفااااااااا  إلااااااااارا)ا  الدراساااااااااا

ي اااااااتا كمااااااا   ا ال ااااااا  ر  كمااااااا  ت لاااااااد بااااااا ل ا  ديضتماااااااد ع ااااااا  دراسااااااا المااااااان   ال صاااااااف   د اينسااااااا نيا
ل  تضبياااارات كمياااا تد بحياااار يصاااا  التضبياااار الكيفاااا    ا كيفيتااااب صااااف    صااااف ت د يقاااا ت  يضباااار عن اااا  تضبياااارت 

  بحياااار ي ضاااا  مقااااادار   ر ميتاااايض اااا   صااااافت ف د لمااااا  التضبياااار الكماااا ال اااا  ر   ي ضاااا  جص ةصاااا  
 ااااااااذة ال اااااااا  ر  ل  حلم ااااااااا   درلاااااااا   ارتب   ااااااااا  ماااااااا  ال اااااااا ا ر األجااااااااار د  ا يت  اااااااا  المااااااااان   

ي  ال صاااااااف  عناااااااد  صااااااا  ال ااااااا  ر  فقااااااا  بااااااا  يتضاااااااد  ذلااااااا  إلااااااا  التضااااااار  ع ااااااا  الض  ااااااا   بااااااا
 .(67د 2013 دالشمر   المت يرا  الت  تؤار ف  ال   ر   التنبؤ بقي م  

 مجتمع وعينة الدراسة: 2-4
 يتما  ملتم   عينا الدراسا ك آلت :

 مجتمع الدراسة: 1-2-4

 بحسااص بي ناا    دالل مضاا   اليمنيااا األ  ياااالماا  في  ايداريااي  فاا  ملتماا  الدراسااا ماا   يتكاا  
ل زار  التض يا الض ل   البحر الض م د ب ابا التسلي  االكتر نا  ل ل مضا   اليمنياا الب ابا االكتر نيا 

كم  ي ضا  ذلا  د ( ل مضات 33 األ  يا اليمنيا ب غ الضدد ايلم ل  ل ل مض    دفق (د2017األ  يا  
 .(*2الم حس ر ا  

( 3   اللااد  ساا  ص الضينااا القصااديا فاا  اجتياا ر الل مضاا    عينااا الدراسااا( ل اسااتجدم  الدراسااا 
 الدراسا. مح األ  يا اليمنيا الل مض   ملتم  الدراسا ف   ي ض 
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 الدراسا مح  املتم  الدراسا ف  الل مض   اليمنيا األ  ي (3لد    
 عدد الموظفين اإلداريين اسم الجامعة م
 583 جامعة العلوم والتكنولوجيا 1
 94 جامعة األندلس للعلوم والتقنية 2
 93 الجامعة اليمنية 5

 974 المجموع
 .2017 دالمذك ر الل مض    الض م ي  ف  إدار  الم ارد البشريا ف حسص إف د  م  إعداد الب حر المصدر: 

 لت   الل مض   إل  األسب ص اآلتيا: سبص اجتي ر الب حر ضز  ي  

فاااااااا  الت اااااااا ر المتصاااااااا عد   ت الدراسااااااااا تمااااااااا  لنم ذلاااااااا ت إيل بياااااااايااااااااد كاااااااا   الل مضاااااااا    ن اااااااارات ل .أ 
 المن فساااااا فااااا   ااااا  تضااااادد الل مضااااا   اليمنياااااا األ  يااااااد  مااااا  تتمتااااا  بااااا  مااااا  سااااامضا إيل بياااااا 

الت اااااااا ير المسااااااااتمر نحاااااااا  المن فسااااااااا فاااااااا  مجت اااااااا  بنيت اااااااا  التحتيااااااااا المتاااااااا فر    فضاااااااا ت عاااااااا  
ت ااااا عااااددات ماااا  الك ياااا    الملاااا ا  الض مياااااد  امت ك اااا  إمك ناااا   مت اااا ر د إضاااا فا إلاااا  لن اااا 

 األ ساااااا ا  المراكااااااز البحاياااااااد فقااااااد حرصاااااا  الدراسااااااا الح ليااااااا ع اااااا  اجتياااااا ر  ااااااذة الل مضاااااا   
 كضينات مما ا يلرا) الدراسا ع ي  .

  ااااا  اجتياااااا ر الب حااااار ع اااااا  المااااا  في  ايداريااااااي   المجتصاااااي  فاااااا  الملااااا   ايدار د ألن ااااااا  .ب 
ما تسااااتدع   لاااا د بيةااااا الضماااا  يت لاااا   من صااااص إداريااااا متن عااااا  يتحم اااا   مسااااؤ لي   ضااااج

الداج ياااااااا التااااااا  تلااااااادد نشااااااا   ا ب ساااااااتمرار لزيااااااا د   ااااااادرات ا ع ااااااا  تحمااااااا   اااااااذة المساااااااؤ لي   
  التزام ا ب    تضزيز  درات ا ايبداعيا ف  ت  ير م  م ا ايداريا.

 عينة الدراسة: 2-2-4

البساااااي ا فاااااا  تحدياااااد حلاااااا الضيناااااا ألن اااااا  ضشااااا اةيا ع ااااا  لساااااا  ص الضيناااااا الالدراساااااا اعتماااااد  
 ساااااتيف  ا مبسااااا  ( فقاااااد تاااااا تحدياااااد حلاااااا  بنااااا )ت ع ااااا  مض دلاااااا المن سااااابا للمااااا  بي نااااا   الدراسااااااد 

 كم  يأت :عينا الدراسا 

  
         

                
 

S تد  ع   حلا الضينا 
 X (1.96) تس     ((0.95الدرلا المضي ريا المق ب ا لمست   الدالا  
P      0.50نسبا ت افر الج صيا))  
N حلا ملتم  الدراسا 
d     0.05نسبا الج أ  تس))  

 :ل   ب لتض ي  ف  المض دلا يتبي 
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   213     
م زعااااا ع اااا   ( مفاااارد 213 اااا    عينااااا الدراسااااا بضااااد التضاااا ي  فاااا  المض دلااااا تبااااي  ل  حلااااا 

 :( اآلت 4ف  اللد    الل مض   الا ر كم     م ض  
 الدراسا مح ( ت زي  عينا الدراسا ع   الل مض   اليمنيا األ  يا 4لد    

 حجم العينة حجم المجتمع اسم الجامعة م
 125 385 والتكنولوجياالعلوم جامعة  1
 48 49 للعلوم والتقنية األندلسجامعة  2
 40 45 اليمنيةالجامعة  5

 213 479 اإلجمالي
 .7102د المصدر: م  إعداد الب حر

 جمع البيانات والمعلومات:مصادر  9-5
اعتمد  الدراسا ف  لم  البي ن    المض  م   المتض قاا ب لم ضا   محا  الدراساا ع ا  المصا در 

 : اآلتيا
 األولية:المصادر  1-3-4

ااساااتب نا كاااأدا  رةيساااا ل دراسااااد حيااار الح لياااا ع ااا   الدراساااا اعتماااد لمااا  البي نااا   األ لياااا ل
 ذلاا  ماا  جاا   اي اا   ع اا  بضاا  الدراساا   الساا بقا المتض قااا صاامم  جصيصاا ت ل ااذا ال اار د 

د 7103الشااامر دد 7102د عيسااا د7102د مصااا ف د7107بم ضااا   الدراسااااد كدراساااا  البقمااا د
  زعاا  ع اا  الماا  في  ايداريااي  فاا  الل مضاا   اليمنيااا (د 7102د الشاايم محماادد7102إساام عي د
 .مح  الدراسااأل  يا 

 :المصادر الثانوية 2-3-4

مصاا در البي ناا   الا ن يااا  التاا  تتمااا  فاا   ع اا فاا  مض للااا اي اا ر الن اار   اعتمااد  الدراسااا
الكتص  المل   الض ميا  ال ا ةس الرسميا  شبكا األنترن   الدراس   الس بقا ذا  الض  ا بم ضا   

 الدراسا الح ليا.
 :صورتها األوليةفي  أداة الدراسةإعداد  4-4

ل حصاا   كااأدا   ااسااتب نااسااتجدم  الدراسااا  الضيناااماا  مفااردا   األ ليااالماا  البي ناا   ل اار  
لنا  يضاد ما  ال سا ة  المضتا د   إذد ع   المض  م    البي ن   الت  يلر  تضبةت   م   ب  المستليبي 
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بيةاا الضما  الداج ياا با ألدا) ايدار  ع  اا  الملديا ف  ما   ذا الن   م  الدراس  د  ذلا  لتحدياد 
  كم  يأت : ااستب ناتصميا  إل  الدراسا سض د   د األ  يااليمنيا ف  الل مض   

ملما عتي د الملم عااا األ لا  تن  لا  المت ياارا  ع ا  ااساتب نا  التا  اشااتم     ةمااا تاا إعاداد  .ل 
الشجصيا  الديم رافيا لضيناا الدراسااد الملم عاا الا نياا تن  لا  محا ر  الدراسااد المحا ر األ   

 الااااا ن  تناااا    األدا) ايدار  المحاااا ر   يتضاااام  لربضااااا ملاااا ا د بيةااااا الضماااا  الداج ياااااتناااا    
  يتضم  مل لي .

م  ج   مرالضا األدبي   المتض قا  األدا) ايدار  بيةا الضم  الداج يا المض  م   ح   حصر  .ص 
  كذل  الدراس   الس بقا. بم ض   الدراسا

( ي ضاا  6الدراساااد  اللااد   ر ااا   ملاا ا ( فقاارة م زعااا ع اا  26ب ااغ عاادد فقاارا  ااسااتب نا   .ج 
 الدراسا  مل ات    كم  ي  : مح ر ت زي  فقرا  ااستب نا ف  ص رت   األ ليا ع   

 الدراسا  مل ات   مح ر ( ت زي  فقرا  ااستب نا ف  ص رت   األ ليا ع   6لد    
 عدد الفقرات   المجال المحور

 بيئة العمل الداخلية

 8 ال يك  التن يم 
 9 الاق فا التن يميا
 8 التكن ل لي  المت حا
 03 الم ارد المت حا

 38 ملم   فقرا  بيةا الضم  الداج يا

 األداء اإلداري
 07 االتزاا التن يم 
 06 ايبدا  ايدار 

 72 ملم   فقرا  األدا) ايدار 
 26 ملم   فقرا  ااستب نا كك 

 .7102المصدر: م  إعداد الب حرد 
 في صورتها النهائية: أداة الدراسةإعداد  9-3

 تا صي ةا ااستب نا بص رت   الن  يا  كم  ف  الج  ا  اآلتيا:
آرا) ملم عاا ما   با  ااساتب نا بنا )ت ع ا  ما  تاا  رحا  ما  بضض ت م  فقرا  تا حذ   تضدي   .ل 

 .ألدا  الدراسا الدك تر  المحكمي 
ي   .ب  فقر د  ذل  بضد حذ  عدد ( 39 اشتم   ع   عدد حير الن  ة د   ف  شك   ااستب نا ص 

 مح ر ( ي ض  ت زي  الفقرا  ع   2ر ا  ( فقر  م  ااستب نا بص رت   األ لياد  اللد   72 
 بص رت   الن  ةيا: مل ا  ااستب نا 
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 الدراسا  مل ات   مح ر ص رت   الن  ةيا ع   ف  ( ت زي  فقرا  ااستب نا 2لد    
 عدد الفقرات   المجال المحور

 العمل الداخلية بيئة

 2 ال يك  التن يم 
 6 الاق فا التن يميا
 6 التكن ل لي  المت حا
 2 الم ارد المت حا

 73 ملم   فقرا  بيةا الضم  الداج يا

 األداء اإلداري
 2 االتزاا التن يم 
 01 ايبدا  ايدار 

 02 ملم   فقرا  األدا) ايدار 
 39 ملم   فقرا  ااستب نا كك 

 .7102د المصدر: م  إعداد الب حر
 أداة الدراسة: هيكل 9-6

 م  اآلت : ااستب نا بص رت   الن  ةيا تك ن 
صافحا ال ا   التا  تضار  المبحا اي  ب لبحار  ل دافا   بضا   ب يض فا إل ااستب نا  اشتم  

 ع   ملم عتي  م  األسة ا.د الدراساالتض يم   ال  ما ألفراد ملتم  
تتض اس ب لبي نا   الديم ةرافياا ألفاراد عيناا الدراساا  األساة ا تتك   ع   عدد ما   :المجموعة األولى
( فقاااارا  رةيسااااا  اااا   الل مضاااااد اللااااندد المؤ اااا  الض ماااا د عاااادد ساااان ا  الجدماااااد 5 تتكاااا   ماااا   

 .المست   ال  يف (
 :  م  تقيد مح ري ( فقر  39 عدد     ااستب نافقرا  م    تتك   :المجموعة الثانية

بيةااااا الضمااا  الداج يااااد  تتضاااام  لربضاااا ملاااا ا   ااا   ال يكاااا  التن يمااا د الاق فااااا  :المحوووور األول
 التن يمياد التكن ل لي  المت حاد الم ارد المت حا(.

 األدا) ايدار د  يتضم  مل لي   م   االتزاا التن يم د األدا) ايدار (. المحور الثاني:
 مقياس ليكرت: 7-4

لنااا ا  مقااا ييد ااتل  ااا  د   اااذا  الجم سااا    ااا  لحاااد   (ليكااار  اعتماااد  الدراساااا ع ااا  مقيااا د 
( نقااا  د  ذلااا  لقيااا د بيةاااا الضمااا  الداج ياااا  ع  ت ااا  بااا ألدا) ايدار  فااا  5المقيااا د متااادرج مااا   

 :( ي ض  ذل 7ر ا  اللد     د مح  الدراسا الل مض   اليمنيا األ  يا
 الدراسادا  أل مقي د ليكر ( 7لد    

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة
5 4 3 2 1 
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 احتساب التقدير اللفظي: 8-4
ر اااااا  فقااااا ت ل لاااااد   سااااايتا ت ضاااااي  كيفياااااا ذلااااا  الدراساااااا  لمحااااا ر التقااااادير ال ف ااااا   حتسااااا صا

(د  ذلااااا  ب ساااااتجراج الماااااد  كمااااا   ااااا  مضااااار   مااااا  جااااا   حسااااا ص الفااااارس باااااي  لع ااااا   يماااااا 6 
  4=  1 – 5المد  =   :اآلت  لدن   يما ع   النح  

  يتا تحديد     الفةا بقسما المد  ع   عدد القيا ع   النح  الت ل :
  0.8=  5/4    الفةا = 

 :اآلت  ب لت ل  يتا تحديد فة   المقي د كم  ف  اللد   
 الدراسا مح ر  لفقرا ( التقدير ال ف   8لد    
 إذا كانت النسبة التقدير اللفظي إذا كان المتوسط

بشد  ةير م افس 1.8ل   م  إل   0م    %36ل   م   
 %52%  ل   م  36م   ةير م افس 2.6 ل   م   1.8م  
 %68%  ل   م  52م   مح يد 3.4 ل   م   2.6م  
 %84%  ل   م  68م   م افس 4.2 ل   م   3.4م  

 %100% حت  84م   م افس بشد  5حت   4.2م  
د  ذل  ع   النح  الدراسا مح ر لفقرا  ( كيفيا احتس ص التقدير ال ف   8يتض  م  اللد    

 :اآلت 
فا   التقادير ال ف ا  ( %(36 النسابا ل ا  ما   ((1.8ل ا  ما   ل فقار إذا ك   المت سا  الحسا ب  

ذا ك   المت س  الحس ب    ل   النسابا  (2.6  ل ا  ما   (1.8)ما   ل فقار     ةير م افس بشد (د  ا 
ذا ك   المت س  الحس ب    ف   التقدير ال ف   ل  (%52%  ل   م  (36م       ةير م افس(د  ا 
 ا    ف   التقدير ال ف   ل  (%68%  ل   م  (52 النسبا م   (3.4) ل   م   (2.6 م   ل فقر 

ذا كاا   المت ساا  الحساا ب     النساابا ماا   ((4.2 ل اا  ماا   3.4) ماا   ل فقاار م افااس إلاا  حااد ماا (د  ا 
ذا كاا   المت ساا  الحساا ب    فاا   التقاادير ال ف اا  ل اا (%84%  ل اا  ماا  (68  ل فقاار  اا   م افااس(د  ا 
  م افس بشد (. د    ف   التقدير ال ف   ل  (%100% حت  84  النسبا م   (5حت   4.2 م  

 أداة الدراسة: صدق  9-4
لقااد تااا ل  تقاايد لسااة ا ااسااتب نا ماا   ضااض  لقي ساا د    لدا  الدراسااا  ااسااتب نا(يقصااد بصاادس 

 :يأت  كم  التأكد م  صدس ااستب نا ب ريقتي  
 من وجهة نظر المحكمين:أداة الدراسة صدق  1-10-4

مااا  الاااادك تر   اعضااا ت ( 00  عااادد ا  ساااتب نا ع ااا  ملم عاااا ماااا  المحكماااي  اا حيااار عرضااا  
ر اااا م حاااس كمااا  ي ضااا  ذلااا  الالمتجصصاااي  فااا  ملااا   ايدار   ايحصااا ) فااا  الل مضااا   اليمنيااااد 

حااا   لدا    اااد اساااتل ص الب حااار آلرا) المحكماااي   د لسااام  الااادك تر  المحكماااي  ألدا  الدراساااا( *(3 
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 األدا رلا     ا بإلرا) م  ي زا م  حذ   تضادي  فا  ضا ) المقترحا   المقدمااد  باذل  جالدراساد 
 .(لدا  الدراسا بصي ت   الن  ةيا  *(1 ر ا الم حس  كم  ي ض  ذل ف  ص رت   الن  ةيا 

  :ألداة الدراسةصدق االتساق الداخلي  2-10-4

 مض م   ارتب   بيرس   لحس ص استجدم  الدراسافقد  ل ستب نا الداج   التل ند مد  لمضرفا
 الك يا ل مل   نفس د درلاال  مل ا  ااستب نا  عب را  م  عب ر  ك  بي  درلا اارتب   مض م  

 :اآلتياكم  ت ض  ذل  اللدا   

 :(بيئة العمل الداخلية)لمتغير المستقل لمجاالت اصدق االتساق الداخلي  أوال:

 "الهيكل التنظيمي": ,نتائج االتساق الداخلي للمجال األول .أ 

م  المح ر  التن يم " ( مض م  اارتب   بي  ك  فقر  م  فقرا  المل   األ   "ال يك  9لد    
  الدرلا الك يا ل مل  األ  " بيةا الضم  الداج يا"  

رقم 
 الفقرة

معامل  فقرات الهيكل التنظيمي
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 000. **723. يسمح لي الهيكل التنظيمي الحالي بالمشاركة في اتخاذ القرارات. 1

 000. **764. يساعدني الهيكل التنظيمي على سرعة إنجاز العمل بكفاءة وفاعلية. 2

 000. **777. خطوط السلطة بين الرؤساء والمرؤوسين في الجامعة واضحة ومفهومة. 3

 000. **780. يوجد توصيف وظيفي يحدد بوضوح المسؤوليات والواجبات. 4

 000. **795. والتعليمات في توضيح وتبسيط إجرارات العمل.تساعدني اللوائح  5

6 
يتصف الهيكل التنظيمي بالمرونة الكافية )أي قابل للتعديل لمواجهة 

 000. **727. التغيرات(.

 .7102المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد 

فقر  م  فقرا  المل   األ    الدرلا الك يا ل مل  د مض م  اارتب   بي  ك   (9ي ض  اللد   
( حيااار 0.01 الاااذ  يباااي  ل  مضااا م   ايرتبااا   ك نااا    ياااا  دالاااا إحصااا ةي ت عناااد مسااات   دالاااا  

 بذل  يضتبر المل   ص د  ت لم   ض  لقي س . (0.723–0.795ترا ح  مض م   اارتب   بي   
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 "الثقافة التنظيمية":نتائج االتساق الداخلي للمجال الثاني  .ص 
م  المح ر لتن يميا" مض م  اارتب   بي  ك  فقر  م  فقرا  المل   الا ن  "الاق فا ا (10لد    

  الدرلا الك يا ل مل  األ  " بيةا الضم  الداج يا" 
 رقم

 فقرات الثقافة التنظيمية الفقرة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 000. **767. منطقية واضحة وبسيطة.تمتلك الجامعة قيم ومعتقدات  7
 000. **844. تهتم الجامعة بترسيخ مفاهيم الوالء التنظيمي واالنتماء لدى العاملين. 8
 000. **870. القيم السائدة بالجامعة تنظر إلى العاملين كمورد هام له قيمه. 9

العمل  يلتزم العاملون بالسلوكيات اإليجابية التي تنص عليها نظم وقوانين 10
 000. **731. داخل الجامعة.

11 
القيم السائدة في الجامعة تنظم العالقات بين العاملين والجامعة على 

 000. **834. أساس الحقوق والواجبات.

 .7102المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد 
ماا  فقااارا  الملاا   الااا ن   الدرلااا الك ياااا ( مض ماا  اارتباا   باااي  كاا  فقاار  10ي ضاا  اللااد    

( 0.01ل ملاا  د  الااذ  يبااي  ل  مضاا م   ايرتباا   ك ناا    يااا  دالااا إحصاا ةي ت عنااد مساات   دالااا  
 بااذل  يضتبار الملا   صا د  ت لما   ضاا   (0.731–0.870حيار ترا حا  مضا م   اارتبا   باي   

 لقي س .
 لوجيا":نتائج االتساق الداخلي للمجال الثالث "التكنو  .ج 

م  المت حا"  مض م  اارتب   بي  ك  فقر  م  فقرا  المل   الا لر "التكن ل لي  (11لد    
  الدرلا الك يا ل مل  المح ر األ  " بيةا الضم  الداج يا" 

 رقم
معامل  فقرات التكنولوجيا الفقرة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

 000. **822. متطلبات العمل.تتوافق التكنولوجيا المستخدمة بالجامعة مع  12
 000. **843. تسهم التكنولوجيا المتوفرة لدى الجامعة في سرعة وتبسيط إجراءات العمل. 13

14 
تعمل التكنولوجيا المتاحة في الجامعة على تقليل الجهد وتوفير الوقت وتحسين 

 000. **892. األداء.

 000. **828. المرتبط بأعمالها.تعمل الجامعة على مواكبة التطور التكنولوجي  15

 000. **689. تمتلك الجامعة كوادر بشرية مؤهلة ذات مهارة عالية في استخدام التكنولوجيا. 16
 .7102المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد 

الا لر  الدرلا الك يا ل مل  د ( مض م  اارتب   بي  ك  فقر  م  فقرا  المل   11ي ض  اللد    
( حيااار 0.01 الاااذ  يباااي  ل  مضااا م   ايرتبااا   ك نااا    ياااا  دالاااا إحصااا ةي ت عناااد مسااات   دالاااا  

 لقي س .(  بذل  يضتبر المل   ص د  ت لم   ض  0.689-0.892  ترا ح  مض م   اارتب   بي 
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 نتائج االتساق الداخلي للمجال الرابع "الموارد المتاحة": د.
من المحور األول" بيئة العمل المتاحة"  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع "الموارد12جدول )

 والدرجة الكلية للمجالالداخلية" 
 رقم

معامل  فقرات الموارد المتاحة الفقرة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 000. **780. بكفاءة عالية.تحرص الجامعة على استخدام الموارد المالية المتاحة  17
 000. **760. الخطط المالية لألقسام تتطابق مع الخطة المالية العامة للجامعة ككل. 18

تنظر الجامعة إلى العاملين كونهم أحد الموارد المهمة التي ينبغي  19
 000. **830. االهتمام بها.

 000. **822. ومتميزة.تهتم الجامعة باستقطاب وتعيين كوادر بشرية مؤهلة  20
 000. **791. تمتلك الجامعة مراكز بحثية متخصصة. 21

تهتم الجامعة بإجراء بحوث ودراسات ذات عالقة بنشاط الجامعة  22
 وخدماتها.

.773** .000 

 000. **637. تحرص الجامعة على تقديم خدمات ذات أسعار تنافسية. 23

 .7102التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  

( مض مااااا  اارتبااااا   باااااي  كااااا  فقااااار  مااااا  فقااااارا  الملااااا   الرابااااا   الدرلاااااا 12ي ضااااا  اللاااااد    
الك ياااااا ل ملااااا  د  الاااااذ  يباااااي  ل  مضااااا م   ايرتبااااا   ك نااااا    ياااااا  دالاااااا إحصااااا ةي ت عناااااد مسااااات   

( باااااااااذل  يضتبااااااااار 0.637–0.830( حيااااااااار ترا حااااااااا  مضااااااااا م   اارتبااااااااا   باااااااااي   0.01دالاااااااااا  
 المل   ص د  ت لم   ض  لقي س .

 :(األداء اإلداري)صدق االتساق الداخلي للمتغير التابع ثانيا: 

 نتائج االتساق الداخلي للمجال األول "اإللتزام التنظيمي": .أ 

م  المح ر التن يم " ( مض م  اارتب   بي  ك  فقر  م  فقرا  المل   األ   "ايلتزاا 13لد    
  الدرلا الك يا ل مل  الا ن  "األدا) ايدار " 

 رقم
 الفقرة

معامل  فقرات اإللتزام التنظيمي
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 000. **698. أشعر بالفخر واالعتزاز كوني أحد أفراد هذه الجامعة. 1

الفوائد التي أحصل عليها في هذه الجامعة هي إحدى األسباب الرئيسية  2
 الستمراري في العمل فيها.

.688** .000 

 000. **711. أهتم بوضع ومستقبل الجامعة التي أعمل بها. 3
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 000. **791. أشعر بواجب أخالقي يدفعني لالستمرار في العمل في الجامعة. 4

 000. **546. أخاف أن أترك عملي في الجامعة دون توفير عمل بديل. 5

 000. **688. واندفاع كبيرين.أعمل في الجامعة بحماسة  6

 .7102المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد 
"االتاازاا التن يماا " ( مض ماا  اارتباا   بااي  كاا  فقاار  ماا  فقاارا  الملاا   األ   13ي ضاا  لااد    

إحصاا ةي ت عنااد مساات    الدرلااا الك يااا ل ملاا  د  الااذ  يبااي  ل  مضاا م   ايرتباا   ك ناا    يااا  دالااا 
 باذل  يضتبار الملا    (0.546 – 0.791( حيار ترا حا  مضا م   اارتبا   باي   0.01دالاا  

 ص د  ت لم   ض  لقي س .
 نتائج االتساق الداخلي للمجال الثاني "اإلبداع اإلداري": .ب 

من المحور الثاني "األداء اإلداري " ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني" اإلبداع 14جدول )
 والدرجة الكلية للمجالاإلداري" 

 رقم
 مستوى الداللة معامل االرتباط فقرات اإلبداع اإلداري الفقرة

 000. **725. أنجز ما يوكل إلي من عمل بأسلوب جديد ومتطور. 7
 000. **816. لدي القدرة على تقديم أفكار إبداعية جديدة لتطوير العمل. 8
 000. **802. القدرة على اقتراح الحلول السريعة لمواجهة مشاكل العمل.أمتلك  9
 000. **738. أعمل على التطوير الدائم إلحداث تغيير في أساليب العمل. 10
 000. **780. أمتلك الجرأة والشجاعة في القيام بأعمال إبداعية. 11
 000. **771. أحرص على معرفة نقاط الضعف فيما أقوم به من عمل. 12
 000. **763. أنجز ما يوكل إلي من أعمال في الوقت المحدد. 13
 000. **789. أنجز ما يوكل إلي من أعمال بأقل التكاليف. 14
 000. **796. أحرص على تنفيذ العمل وفقا للخطط والبرامج المرسومة. 15
 000. **703. لدي القدرة على تجزئة وتحليل مهام العمل. 16

 .7102المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد 
"ايبااادا  ايدار " مض ماا  اارتبااا   بااي  كاا  فقاار  مااا  فقاارا  الملاا   الااا ن   (14ي ضاا  لااد   

 الدرلااا الك يااا ل ملاا  د  الااذ  يبااي  ل  مضاا م   ايرتباا   ك ناا    يااا  دالااا إحصاا ةي ت عنااد مساات   
 بااذل  يضتباار الملاا    (0.703 – 0.816حياار ترا حاا  مضاا م   اارتباا   بااي   (0.01دالااا 

 .لقي س   ض  ص د  ت لم 
 أداة الدراسة:ثبات  9-11

 استقرار المقي د  عدا تن  ض  م  نفس د ل  ل  المقي د يض   نفاد  باب   لدا  الدراسايقصد 
(د  ب لتا ل  ف ا  ياؤد  إلا  نفسا   النت ة  ب حتم   مس   لقيماا المض ما  إذا لعياد ت بيقا  ع ا  الضيناا
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ل  نتا ة  مت افقاا فا  كا  مار  ياتا في ا  إعا د  القيا دد   نا   عاد   ارس  الحص   ع   نفد النت ة 
ل تأكاد ما   (لفا  كر نبا   لاجتبا ر  ريقاا  اساتجدام ما  ل م ا   لكار ا  لدا  الدراسا ل تحقس م  اب   

د  ل تأكد م  اب   لدا  الدراسا فقاد اساتجدم  الدراساا (021د 7106 ب  د ااتس س الداج   ل مق ييد 
لمضرفااا اباا   فقاارا  ااسااتب نا  مصاادا يت  د فااإذا ك ناا  يسااتجدا حياار اجتباا ر للفاا  كر نباا   ل اباا  د 

% (60تك   ضضيفاد بينما  إذا ك نا  باي   ااستب نافإ  مصدا يا   ةما  (%60  يما للف  ل   م  
ذا ك نااا   يماااا للفااا  باااي   (%70إلااا   تضتبااار لدا   (%80% إلااا  70 تضتبااار المصااادا يا مقب لااااد  ا 

( 15د  اللااد    ف لمصاادا يا تكاا   مرتفضااا (%(80الدراسااا ليااد د بينماا  إذا ك ناا  القيمااا لكااار ماا  
 الدراسا:لدا   لمل ا يبي  نت ة  اجتب ر للف  كر نب   

 الدراساكر نب   ألدا   للف ( نت ة  اجتب ر( 15 لد   
درجة المصداقية  Alphaدرجة الثبات  المجال عدد الفقرات

Alpha½ 
 0.923 0.852 الهيكل التنظيمي  6
 0.932 0.868 الثقافة التنظيمية 5
 0.933 0.870 المتاحة التكنولوجيا 5
 0.942 0.887 الموارد المتاحة 7
 0.867 0.755 االلتزام التنظيمي 6
 0.960 0.921 اإلبداع اإلداري 10
 0.976 0.953 اإلجمالي 39

 .7102نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد المصدر: م  إعداد الب حر م  
مرتفضاااااااا بشاااااااك  عااااااا ا ك نااااااا   الدراسااااااااالابااااااا   ألدا   درلاااااااا( ل   يماااااااا 15اللاااااااد     ي ضااااااا 

ابااااا    بدرلااااااع ااااا  ل  ااساااااتب نا تتمتااااا   دليااااا  كااااا      اااااذا  د(0.953بنسااااابا   م لباااااا ايشااااا ر    
د  عااااادا تن  ضااااا   مااااا  نفسااااا   ااساااااتب نا منااااا  اساااااتقرار المقيااااا د  ابااااا    صااااادس مفاااااردا   مرتفااااا 

للفاااااا  كر نباااااا   ل ملاااااا   األ    درلااااااا اباااااا   بماااااا  ل  ااسااااااتب نا لاااااادي   سااااااتا ملاااااا ا  فقااااااد ب ااااااغ 
للفاااااا  كر نباااااا   ل ملاااااا   الااااااا ن   الاق فااااااا   درلااااااا اباااااا  (د (0.852 ال يكاااااا  التن يماااااا ( يساااااا    

 للفااااااااا  كر نبااااااااا   ل ملااااااااا   الا لااااااااار  التكن ل ليااااااااا   درلاااااااااا ابااااااااا  (د (0.868التن يمياااااااااا( يسااااااااا    
للفااااااا  كر نبااااااا   ل ملااااااا   الرابااااااا   المااااااا ارد المت حاااااااا(   درلاااااااا ابااااااا  (د (0.870( يسااااااا    المت حاااااااا
للفاااااا  كر نبااااا   ل ملااااا   الجاااااا مد  االتااااازاا التن يمااااا ( يساااااا      درلاااااا ابااااا  (د (0.887يسااااا    
ايدار ( يساااااااااااا    للفاااااااااااا  كر نباااااااااااا   ل ملاااااااااااا   الساااااااااااا دد  ايباااااااااااادا    درلااااااااااااا اباااااااااااا  (د (0.755
د (0.921 (د   اااااذا دليااااا  كااااا  ت ع ااااا  ل  الملااااا ا  الساااااتا بفقااااارات ا تتمتااااا  بمض مااااا  ابااااا   عااااا  ت

  ااااااذا يضناااااا  (د 0.976الضينااااااا فقاااااد ب  اااااا  نساااااابا المصاااااادا يا   إل باااااا   فيمااااا  يتض ااااااس بمصاااااادا يا 
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ل  درلااااااا مصاااااادا يا ايل باااااا   مرتفضاااااااد مماااااا  يشااااااير إلاااااا  ل  النتاااااا ة  التاااااا  سااااااترد احقاااااا ت   ب ااااااا 
 .الدراساميا ع   ملتم  ل تض

 أداة الدراسة:تطبيق  11-4
لااااااااا  ز  ل ت بياااااااااس ع ااااااااا  األدا  بضاااااااااد التحقاااااااااس مااااااااا  صااااااااادس  ابااااااااا   لدا  الدراساااااااااا لصااااااااابح  

يصااااااااا ل   إلااااااااا   المااااااااا  في  ايدارياااااااااي  المبحااااااااا اي د حيااااااااار  ااااااااا ا الب حااااااااار بت زيض ااااااااا  شجصاااااااااي ت  ا 
( ي ضاااااا  عاااااادد 16 اللااااااد   ر ااااااا  الدراسااااااا  محاااااا اليمنيااااااا األ  يااااااا   الل مضاااااا  ايدارياااااا   فاااااا  

 :حسص الل مضا ااستم را  الم زعا ع   لفراد عينا الدراسا
 الم زعا لك  ل مضا ايستب ن  دد ( ع16لد    

 الجامعة
اإلستبانات عدد 

 الموزعة

عدد 
اإلستبانات 
التي تم 
 استردادها

نسبة 
اإلستبانات 
 المسترجعة

عدد 
اإلستبانات 

 الفاقدة

نسبة 
االستبانات 

 الفاقدة

العلوم جامعة 
 والتكنولوجيا

125 96 76.8% 29 25% 

 األندلسجامعة 
 للعلوم والتقنية

48 40 85.59% 8 16.6% 

 %23 10 %73 30 40 اليمنيةالجامعة 

 %22 47 %78 166 213 اإلجمالي

 .7102المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد 
 ايساااااااتب ن  الم زعاااااااا ع ااااااا  كااااااا  ل مضاااااااا  نسااااااابا  ايساااااااتب ن  عااااااادد  (16ي ضااااااا  اللاااااااد    

 .الم زعا ايستب ن  ل تح ي  إل   الص لحا
ع ااااا  بساااااي ا ب ريقاااااا عشااااا اةيا  ساااااتب نات ا( 125ففااااا  ل مضاااااا الض ااااا ا  التكن ل ليااااا  تاااااا ت زيااااا   

 يضااااز  الب حاااار ساااابص ت زياااا   ااااذة النساااابا فاااا  ل مضااااا الض اااا ا فاااا  الل مضاااااد  الماااا  في  ايداريااااي 
( م  فاااا ت 385ن اااارات لكااااار  عاااادد الماااا  في  ايداريااااي  فاااا  الل مضااااا  الباااا لغ عاااادد ا  ل لياااا   التكن  

 مق رنا بل مضت د  األندلدد  اليمنيا(.
ااااا  فيمااااا  يتض اااااس بت زيااااا  ااساااااتب ن   ع ااااا   مااااا  لااااا مضت   األنااااادلدد  اليمنياااااا(د  لفاااااراد الضيناااااالمَّ

فااااا  ت ااااا  اللااااا مضتي   األنااااادلدد  ع ااااا  المااااا  في  ايدارياااااي ( اساااااتب نا 88فقاااااد تاااااا ت زيااااا  عااااادد  
( اسااااااتب نا 21( اسااااااتب نا  زعاااااا  ع اااااا  ماااااا  ف  ل مضااااااا األناااااادلدد  عاااااادد  28من اااااا    اليمنيااااااا(د 

  لان  ت الد ا ع   رلد الضم .ع   م  ف  الل مضا اليمنياد  زع  
ساااااتب ن   ع ااااا  الصاااااحيحاد  ااااا ا الب حااااار بت زيااااا  عااااادد اا ايل بااااا   لضااااام   لكبااااار  ااااادر مااااا  

ب اااااغ حيااااار  دفااااا  الل مضااااا   المسااااات دفا لانااااا ) ت الاااااد ا ع ااااا  رلد الضمااااا   ساااااالفاااااراد عيناااااا الدرا
 الصااااااا لحا   ب  اااااا  عااااااادد ااساااااااتب ن   المساااااااترلضاد ساااااااتب ناا( 213  عاااااادد ااساااااااتب ن   الم زعاااااااا



000 
 

(د كمااااااااا  ب اااااااااغ عااااااااادد ااساااااااااتب ن   ةيااااااااار المساااااااااترد  %28 بنسااااااااابا  د ساااااااااتب نات ا( 165 ل تح يااااااااا  
 (.%77( استب ناد  بنسبا  22 الم  يا  

 أساليب التحليل اإلحصائي: 6-12
حزماااااا ايحصااااا ةيا ل ض ااااا ا اساااااتجدم  الدراساااااا برنااااا م  الفقاااااد  بي نااااا   الدراسااااااتح يااااا  ل ااااار  

لتفرياااااااغ البي نااااااا    ترمياااااااز ايل بااااااا  د كمااااااا  اساااااااتجدا البرنااااااا م  لمض للاااااااا ( SPSSاالتم عياااااااا  
ملم عااااااااا ماااااااا  األساااااااا ليص ب يضاااااااا فا إلاااااااا  اسااااااااتجداا  البي ناااااااا    تح ي  اااااااا   اسااااااااتجراج النتاااااااا ة د

 :يأت فيم    يمك  إيل ز   ل ر  التح ي األجر  ايحص ةيا ال صفيا 
( لمضرفاا ماد  ابا   لدا  الدراساا  ماد  مصادا يا Cronbach's Alphaاجتبا ر للفا  كر نبا     .أ 

 آرا) عينا الدراسا.
ا  بااااي  فقاااار  صاااادس ااتساااا س الااااداج   ل تحقااااس ماااا ( Correlationsاجتباااا ر الض  ااااا بيرساااا     .ب 

ااجتب ر  الدرلا الك ياا ل ساتب نا  لقيا د درلاا اارتبا  . يساتجدا  اذا ااجتبا ر لدراساا الض  اا 
 بي  المت يرا .

 النساص المة ياا لحسا ص تكارار  نسابا البي نا   الض ماا ل مشا ركي  فا   Frequenciesالتكرارا   .ج 
 عينا الدراسا.

 ذلاااا  لمضرفااااا مااااد  ارتفاااا  د ل  اسااااتل ب   لفااااراد الضينااااا  meanحساااا ص المت ساااا  الحساااا ب   .د 
الضبا را  حساص لع ا   تا ترتيصع   ك  عب ر د ع م ت لن   الدراساانجف   استل ب   لفراد عين  

 مت س  حس ب .
  ا  ما  لفضا  مقا ييد التشات د ل تضار   Standard deviationحسا ص اانحارا  المضيا ر   .ه 

مت ساا   د   اا  اللااذر للتربيضاا  ع اا  مااد  انحاارا  إل باا   لفااراد عينااا الدراسااا لكاا  عباا ر  عاا  
 الم لص لمت س  مرب  انحراف   القيا ع  مت س   .

 التقدير ال ف   لتفسير مضن  المت س   درلا الم افقا. .و 
 (.One Sample T Test( األح د   Tتح ي  التب ي    .ز 
فا  آرا) الضيناا حساص    ( لمضرفاا دالاا الفر  اOne Way Enovaالمتضادد   Fتح يا  التبا ي   .ح 

 المؤ ااا  الض مااا د  سااان ا  الجدمااااد مت يرات ااا  الشجصااايا التااا  تتكااا   مااا  اااا ر فةااا   فاااأكار 
 (.د الل مضا المست   ال  يف 

فا     ( لمضرفاا دالاا الفر  اIndependent-Samples T Testلضينتاي    Tتح يا  التبا ي   .ط 
  اللند(.ت يرما  مآرا) الضينا حسص مت يرات   الت  تتك   م  فةتي  

 اجتب ر شيفيا لمضرفا داا  الفر     بي  فة   ك  مت ير م  مت يرا  الض ام  الديم ةرافيا. .ي 
 ( لمضرفاا درلاا تاأاير كا Multiple Linear Regressionتح يا  اانحادار الج ا  المتضادد   .ك 

ع ا   ادر  ( ل تضر  R2د كم  تا ااعتم د ع   مضد  التحديد  مت ير مستق  ع   المت ير الت ب 
( لمضرفا الت ير Bالنم ذج ع   تفسير الض  ا بي  المت يرا د ليض ت تا ااعتم د ع    يما بيت   
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( Fالمت  اا  فاا  المت ياار التاا ب  بساابص الت ياار فاا  المت ياار المسااتق د بينماا  تااا اسااتجداا اجتباا ر  
 ل تضر  ع   مضن يا النم ذج كك .

 لمجتمع الدراسة:تحليل المتغيرات الديموغرافية  13-4
لمضرفاااااا مااااد  تمايااااا  إل باااا   ال حااااادا   يااااارا  الديم ةرافيااااا لضيناااااا الدراسااااا ااااد  تح ياااا  المت ي

فقاااااد تاااااا لاااااذل   صااااافي ت ل بي نااااا   الشجصاااااياد  )ت تمااااا  الدراساااااا  مااااا  ااااااا تقاااااديا إحصااااا المبح ااااااا لمل
 ااااايا كااااا  مت يااااار لت ضاااااي  عااااادد المشااااا  دا   تباااااي ت جاااااي   اااااذة البي نااااا   فااااا  لااااادا    لشاااااك   

 ا ال احد  داج  المت ير ف  شك  لر  ا  نسص مة يا.ل قيم
 ااااا   الل مضااااااد اللاااااندد المؤ ااااا   راد عيناااااا الدراساااااا بمت يااااارا  رةيساااااا تتماااااا  جصااااا ة  لفااااا

 :يأت    ال  يف (  نتن  ل   كم  الض م د عدد سن ا  الجدماد المست
 أوال: متغير الجامعة:

 ألفراد عينا الدراسا ير الل مضا ( التكرار  النسبا المة يا لمت17لد    
 النسبة المئوية التكرار الجامعة

 %58.2 96 العلوم والتكنولوجياجامعة 
 %24.2 40 للعلوم والتقنية األندلسجامعة 

 %17.6 29 اليمنيةالجامعة 
 %100 165 اإلجمالي

 .7102المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد 
( ل  ة لبيااااااا لفااااااراد عينااااااا الدراسااااااا  ااااااا ماااااا  فةااااااا الل مضااااااا  الض اااااا ا 17اللااااااد   ر ااااااا   يبااااااي 

(د ااااااااااا فةاااااااااا الل مضاااااااااا  األنااااااااادلد ل ض ااااااااا ا 96%(  بتكااااااااارار ب اااااااااغ  58.2 التكن ل ليااااااااا ( بنسااااااااابا  
(د  لجيااااااااارات فةاااااااااا الل مضاااااااااا  اليمنياااااااااا( بنسااااااااابا 40%(  بتكااااااااارار ب اااااااااغ  24.2 التقنياااااااااا( بنسااااااااابا  

سااااااابص ارتفااااااا   عيناااااااا الدراساااااااا مااااااا  ل مضاااااااا الب حااااااار   ز (د  يضااااااا29%(  بتكااااااارار ب اااااااغ  17.6 
ت ااااا  المااااا ارد البشاااااريا فااااا  لااااا مضت  إلااااا  ل  لااااادي   مااااا ارد بشاااااريا لع ااااا  مااااا  الض ااااا ا  التكن ل ليااااا  

فااااااا   مااااااا  إدارا  المااااااا ارد البشاااااااريافر  ا ذلااااااا  بحساااااااص ايحصااااااا ةي   المتاااااا   األناااااادلدد اليمنياااااااا(د 
  يد الدراسا.  الل مض 

 ثانيا: متغير الجنس:

 مت ير اللند ألفراد عينا الدراسا( التكرار  النسبا المة يا ل18لد    
 النسبة المئوية التكرار الجنس

 %90.3 149 ذكر
 %9.7 16 أنثى

 %100 165 اإلجمالي
 .7102المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد       
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عينااااا الدراسااااا  ااااا ماااا  فةااااا اللااااند  ذكاااار( بنساااابا ( ل  ة لبيااااا لفااااراد 18يتبااااي  ماااا  اللااااد    
%(  بتكاااااااارار ب ااااااااغ 9.7(د اااااااااا فةااااااااا اللااااااااند  لنااااااااا ( بنساااااااابا  149%(  بتكاااااااارار ب ااااااااغ  90.3 
 16). 

الماااااااا  في  إلاااااااا  ل  ة لبيااااااااا ساااااااابص ارتفاااااااا   نساااااااابا الااااااااذك ر عاااااااا  ايناااااااا ر الب حاااااااار    يضااااااااز 
بحسااااااااص الااااااااذك ر فةااااااااا  ااااااااا ماااااااا  محاااااااا  الدراسااااااااا األ  يااااااااا فاااااااا  الل مضاااااااا   اليمنيااااااااا  ايداريااااااااي 

د  كاااااذل  م ح اااااا الب حااااار عناااااد ت زيااااا  صاااااا بااااا لم ارد البشاااااريا فااااا  الل مضااااا  ايحصااااا ةي   الج 
 لدا  الدراسا  ااستب نا(.

 :المؤهل العلميثالثا: متغير 

 ألفراد عينا الدراسا الض م ( التكرار  النسبا المة يا لمت ير المؤ   19لد    
 الترتيب النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 4 %1.8 3 ثانوية
 3 %1.8 3 دبلوم متوسط
 1 %54.5 90 بكالوريوس
 2 %40.6 67 ماجستير
 5 %1.2 2 دكتوراه
  %100.0 165 اإلجمالي

 .7102المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد 
( ل  فةاااااااا المؤ ااااااا  الض مااااااا   بكااااااا ل ري د( لااااااا )  فااااااا  المرتباااااااا األ لااااااا  19اللاااااااد     يباااااااي 
(د ي ي اااااااااا  فةااااااااااا المؤ اااااااااا  الض ماااااااااا   م لسااااااااااتير( بنساااااااااابا 90 بتكاااااااااارار ب ااااااااااغ   (%(54.5بنساااااااااابا 
(د اااااااااا فةااااااااا المؤ اااااااا  الض ماااااااا   دب اااااااا ا مت ساااااااا (  فةااااااااا المؤ اااااااا  67 بتكاااااااارار ب ااااااااغ   (%(40.6

(د  لجيااااااارال فةاااااااا المؤ ااااااا  الض مااااااا   دكتااااااا راة( بنسااااااابا 3 بتكااااااارار ب اااااااغ   (%1.8  ا ن ياااااااا( بنسااااااابا 
المااااااااا  في  ل  نسااااااااابا ع لياااااااااا مااااااااا   تباااااااااي  مااااااااا   اااااااااذة النتااااااااا ة  (د 2 بتكااااااااارار ب اااااااااغ   (%(1.2

 اااااا مااااا  حم اااااا  دمحااااا  الدراساااااا األ  ياااااا اليمنياااااافااااا  الل مضااااا    الدراسااااااعيناااااا  المشااااا ركي  فااااا 
ا إلاااااااا  ل ميااااااااا المااااااااؤ    الل مضيااااااااا  بكاااااااا ل ري دد م لسااااااااتير(  يفساااااااار الب حاااااااار  ااااااااذة النتيلاااااااا

ن اااارات  الدراساااااال  اااا ة  التاااا  تن  لت اااا  عينااااا الدراساااااد  ل   ااااذة النتيلااااا تزيااااد ماااا  ايل بيااااا نتاااا ة  
أل  الض ااااااا يكسااااااص األفااااااراد  يماااااا ت  جباااااارا  تساااااا ا إلاااااا  حااااااد  دل ج فيااااااا الض ميااااااا الليااااااد  ل مبحاااااا اي 

نتيلااااا إيل بيااااا ل  ساااا بيا نحاااا  م ضاااا   مضااااي د  ب ااااذا نلااااد ل   ااااذة الكبياااار فاااا  تكاااا ي  اتل  اااا   
(  التاااااا  بيناااااا  ل  لة بيااااااا عينااااااا دراساااااات   7101تتفااااااس ماااااا  نتيلااااااا دراسااااااا  ف زيااااااا ناااااا ر الاااااادي د

 الل مض  . ريل ك ن  م  ج
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 رابعا: متغير عدد سنوات الخدمة:

 ألفراد عينا الدراسا( التكرار  النسبا المة يا لمت ير عدد سن ا  الجدما 20لد    
 المئويةالنسبة  التكرار عدد سنوات الخدمة

 %35.2 58 سنوات فأقل 5
 %42.4 70 سنوات 10إلى  6من 
 %17.6 29 سنة 15إلى  11من 

 %4.8 8 سنة فأكثر 16
 %100.0 165 اإلجمالي

 .7102المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد 
ساااااان ا ( لاااااا )  فاااااا   10إلاااااا   6( ل  فةااااااا عاااااادد ساااااان ا  الجدمااااااا  ماااااا  20اللااااااد     يبااااااي 

 سااااان ا  5(د ي ي ااااا  فةاااااا سااااان ا  الجدماااااا  70 بتكااااارار ب اااااغ   (%(42.4المرتباااااا األ لااااا  بنسااااابا 
 15إلاااااا    11ماااااا  (د ي ي اااااا  فةااااااا ساااااان ا  الجدمااااااا  58 بتكاااااارار ب ااااااغ   (%(35.2فأ اااااا ( بنساااااابا 

ساااااانا فااااااأكار(  16(د  لجياااااارات فةااااااا ساااااان ا  الجدمااااااا  29 بتكاااااارار ب ااااااغ   (%(17.6( بنساااااابا ساااااانا
ل   ناااا   جباااارا  ليااااد  لااااد  لفااااراد  تبااااي (د  ماااا   ااااذة النتاااا ة  8 بتكاااارار ب ااااغ   (%(4.8بنساااابا 
د حيااااار الدراساااااا محااااا األ  ياااااا فااااا  الل مضااااا   اليمنياااااا  المااااا  في  ايدارياااااي  الدراساااااا مااااا عيناااااا 
ساااااان ا د ممااااااا  يااااااد  ع اااااا  ل  تنااااااا   ( (5ل  لة ااااااص لفاااااااراد الضينااااااا لاااااادي ا جبااااااارا  تتلاااااا  ز  لااااااد 

الدراساااااا تلض  اااااا  ااااا دري  ع ااااا  تكااااا ي  لرا) إيل بياااااا ل  سااااا بيا عيناااااا الجبااااارا  الضم ياااااا لمفاااااردا  
 لكار د   تل ة م ض   الدراسا.

 :خامسا: متغير المستوى الوظيفي

 ألفراد عينا الدراسا( التكرار  النسبا المة يا لمت ير المست   ال  يف  21د    ل
 الترتيب النسبة المئوية التكرار المستوى الوظيفي

 3 %13.3 22 مدير إدارة
 2 %20.0 33 رئيس قسم
 1 %66.7 110 مختص
  %100.0 165 اإلجمالي

 .7102المصدر: م  إعداد الب حر م  نت ة  التح ي  ايحص ة  لبي ن   الدراساد 
ماا  فةاا المساات   الاا  يف   مجاات ( بنساابا  ااا ( ل  ة لبيااا لفاراد الضينااا 21اللااد     يتباي  ماا 

 بتكارار  (%(20(د ي ي ا  فةاا المسات   الا  يف   رةايد  ساا( بنسابا 110 بتكرار ب اغ   (%(66.7
(د  ماا  22 بتكاارار ب ااغ   (%(13.3(د  لجياارات فةااا المساات   الاا  يف   ماادير إدار ( بنساابا 33ب ااغ  

د كمااا  يتضااا  ل  الدراساااا اااذة النتااا ة  يتضااا  ل   نااا   تنااا   فااا  المسااات   الااا  يف  ضااام  عيناااا 
 ال  يف  األ  .األعم   الكاير  تك   ف  الس ا 
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  الخامسالفصل 

  نتائج تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات واستنتاجات الدراسة
ـــامس الفصـــــل  يتنـــــاول ــياتالخــ ـــار الفرضـــ ــــة واختبــ ــــات الدراسـ ـــيتم ، عـــــرض نتـــــائج تحليـــــل بيانـ وســ

ــث ـــة مباحــ ــك فــــي ثالثـ ــ ــــاول ذل ــث ، تن ـــوري حيــ ـــائج مجــــاالت محـ ـــث األول عــــرض نتـ ــيتناول المبحـ ســ
ــة ــــائج ، الدراســــ ــــية ونتـــ ــــة الرئيســ ـــيات الدراســ ـــار فرضــــ ـــائج اختبـــ ـــــاني نتـــ ــث الثـ ــــيتناول المبحـــــ ـــــا ســ بينمـ

ــة ــــيات الفرعيـــ ــار الفرضـ ــياتها ، اختبـــ ــة وتوصــــ ــــتنتاجات الدراســـ ــث اسـ ــــث الثالـــ ــيتناول المبحـ ــــرًا ســــ وأخيـ
  :باحث كما يأتيوسيتم عرض تلك الم، فضًال عن المقترحات المستقبلية

  الدراسة ومناقشتها وتفسيرها محوريمجاالت تحليل نتائج  1-5

ـــث األول ـــاول المبحـــ ــــائج  يتنـــ ـــــرض نتــ ـــاالت عـ ـــوريمجـــ ــــة  محـــ ـــتهاالدراســ ــــي  ومناقشـــ ـــة فــ ـــ والمتمثل
ـــور  ــــ ــة(محــ ــــ ـــــل الداخليــــ ــة العمـــــ ــــ ـــور ، )بيئــــ ــــ ـــك، )األداء اإلداري(ومحــ ــــ ــــة  وذلـــ ــــ ــــوظفين  آراءلمعرفــ ــــ المــ

ــــة  ـــة األهليــــ ـــــات اليمنيـــــ ـــــي الجامعـــ ــــين فـــ ــةاإلداريــــ ــــ ـــــل الدراســ ــــتخدام محـــ ــــ ــــائيًا باسـ ــــا إحصــــ ، ومعالجتهــــ
  .به اإلحصائيةوأساليالمناسبة اإلحصاء الوصفي مقاييس 

  :)بيئة العمل الداخلية( المحور األولمجاالت نتائج تحليل  5-1-1

بيئة العمل لمجاالت  المئويةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب ) 22(جدول 
  الداخلية

  المجاالت  م
مجموع 

  االستجابات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

 Tاختبار 
  الترتيب  التقدير

  Tقيمة 
مستوى 
  الداللة

1 
الهيكــــــــــــــل 

  التنظيمي 
 4  موافق 000. 10.162 71.7% 0.742 3.587 165

2 
ــــــــــــــة  الثقاف

  التنظيمية
 2  موافق 000. 13.691 76.7% 0.785 3.836 165

 1  موافق 000. 20.884 %81.6 0.663 4.078 165  التكنولوجيا 3

4 
المــــــــــــــوارد 

  المتاحة
 3  موافق 000. 10.202 72.9% 0.809 3.645 165

المتوســط لبيئــة 
 العمل الداخلية

  موافق 000. 15.559 75.8% 0.648 3.79 165

  .2017، نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةمن إعداد الباحث من : المصدر
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  :اآلتي) 22(الجدول المحور األول الموضحة في مجاالت تحليل نتائج يتبين من 

ــالحصـــل  ــث  المجـ ــة التكنولوجيــــا(الثالـ ـــى بمتوســـط حســــابي ) المتاحـ ) 4.08(علـــى المرتبــــة األول
 يقع ضمن الفترةحيث أن المتوسط الحسابي ، %)81.6(ونسبة مئوية ) 0.663(معياري نحراف بإو 
وهـــذا يعنـــي أن العينـــة توافـــق أن هنـــاك تكنولوجيـــا متاحـــة للعـــاملين فـــي  ،)4.2وأقـــل مـــن  3.4مـــن (

  .محل الدراسة األهلية الجامعات اليمنية

) 3.59(بمتوســط حســابي ) الهيكــل التنظيمــي(األول  المجــالعليهــا  أمــا المرتبــة األخيــرة فقــد حــاز
 يقع ضمن الفترةحيث أن المتوسط الحسابي ، %)71.7(ونسبة مئوية ) 0.742(معياري نحراف بإو 
وهــــذا يعنــــي أن العينــــة توافــــق أن هنــــاك هياكــــل تنظيميــــة مالئمــــة فــــي  ،)4.2وأقــــل مــــن  3.4مــــن (

  .محل الدراسة الجامعات اليمنية األهلية

بيئــة العمــل الداخليــة فــي الجامعــات الحســابي لجميــع مجــاالت متوســط الأن تبــين  :بصــفة عامــةو 
ــــة  ــــة األهليــ ــــة اليمنيــ ـــل الدراســ ــــغ محـــ ــــد بلــ ــــإو ) 3.79(قــ ــاري نحراف بــ ــــة ) 0.648(معيــــ ـــبة مئويــ ونســـ

وهــذا يــدل علــى  ،)4.2وأقــل مــن  3.4مــن ( يقــع ضــمن الفتــرةأن المتوســط الحســابي  إذ، %)75.8(
أن أغلبيــة أفــراد العينــة يوافقــون أن هنــاك مســتوى جيــد لبيئــة العمــل الداخليــة فــي الجامعــات اليمنيــة 

والتــي بينــت أن ، )2014،بــن رحمــون(تتفــق مــع نتيجــة دراســة  وهــذه النتيجــة، محــل الدراســة األهليــة
اخليــة المكونـة لبيئــة العمـل الدالمـوظفين اإلداريـين راضــون عـن العناصــر اإلداريـة والعناصـر الماديــة 

  .بكليات ومعاهد جامعة باتنة

محــل المــوظفين اإلداريــين فــي الجامعــات اليمنيــة األهليــة وفيمــا يلــي عــرض نتــائج اســتجابات 
  ):بيئة العمل الداخلية(مجاالت محور ب ما يتعلقفيالدراسة 

  :الهيكل التنظيمي: المجال األول

من المحور األول بيئة العمل  )الهيكل التنظيمي( تحليل فقرات المجال األول) 23(جدول 
  الداخلية

  م

رات
لفق

ا
  

ات
جاب

ست
اال

وع 
جم

م
بي  

سا
لح

ط ا
وس

لمت
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

وية
لمئ

ة ا
سب

الن
  

 Tاختبار 

جة
در

ال
يب  

ترت
ال

ة   
قيم

T لة
دال

 ال
وى

ست
م

  

5 

تساعدني اللوائح 
والتعليمات في توضيح 

وتبسيط إجراءات 
  .العمل

 1  موافق 000. 10.864 75.6% 0.924 3.78 165
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2 

يساعدني الهيكل 
التنظيمي على سرعة 
إنجاز العمل بكفاءة 

  .وفاعلية

 2  موافق 000. 11.020 74.2% 0.827 3.71 165

3 

خطوط السلطة بين 
الرؤساء والمرؤوسين 
في الجامعة واضحة 

  .ومفهومة

 3  موافق 000. 6.861 71.2% 1.044 3.56 165

4 

يوجد توصيف وظيفي 
يحدد بوضوح 
المسؤوليات 

  .والواجبات

 4  موافق 000. 6.380 71.2% 1.123 3.56 165

6 

الهيكل يتصف 
التنظيمي بالمرونة 

أي قابل (الكافية 
للتعديل لمواجهة 

  ).التغيرات

 5  موافق 000. 6.984 70.4% 0.947 3.52 165

1 

يسمح لي الهيكل 
التنظيمي الحالي 

بالمشاركة في اتخاذ 
  .القرارات

 6  موافق 000.  5.241  68.0%  0.980  3.40 165

  موافق 000. 10.162 71.8 0.742 3.59 165  المتوسط الكلي لالستجابات

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

  :اآلتي) 23(الجدول فقرات المجال األول الموضحة في تحليل نتائج يتبين من 
ــيط " ومضـــمونها يقـــول) 5(حصـــلت الفقـــرة رقـــم  ــات فـــي توضـــيح وتبسـ ـــوائح والتعليمـ تســـاعدني الل

ونسـبة ) 0.924(معيـاري نحراف بـإو ) 3.78(على المرتبة األولى بمتوسط حسابي " إجراءات العمل
وهــذا ، )4.2وأقــل مــن  3.4مــن ( يقــع ضــمن الفتــرةالمتوســط الحســابي  أنحيــث ، %)75.6(مئويــة 

  .الدراسة على ما جاء في تلك الفقرةعينة من قبل أفراد جيدة يشير إلى أن هناك موافقة 
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يسمح لي الهيكـل التنظيمـي " ومضمونها يقول )1(فقد حازت عليها الفقرة رقم أما المرتبة األخيرة 
ونســبة ) 0.980(معيـاري نحراف بــإو ) 3.4(بمتوســط حسـابي  "القـراراتالحـالي بالمشــاركة فـي اتخــاذ 

وأقـل مـن  3.4مـن  (حيـث تسـاوى المتوسـط الحسـابي مـع درجـة الحيـاد التـي تسـاوي %) 68(مئوية 
  .الدراسة على ما جاء في تلك الفقرةعينة إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد  يشيرهذا و  )4.2
الهيكـل التنظيمـي فـي الجامعـات اليمنيـة  الحسابي لجميع فقـراتالمتوسط أن تبين  :بصفة عامةو 

حيـث ، %)71.8(ونسـبة مئويـة ) 0.742(معياري نحراف بإو ) 3.59(قد بلغ محل الدراسة األهلية 
وهذا يدل على  ،)4.2وأقل من  3.4من (أن المتوسط الحسابي أعلى من درجة الحياد التي تساوي 

 مية في الجامعات اليمنية األهليـةأن أغلبية أفراد العينة يوافقون أن هناك مستوى جيد للهياكل التنظي
والـذي ، وأن لـديهم سـلطات كافيـة تجعلهـم قـادرين علـى تأديـة أعمـالهم بطريقـة مناسـبة، محل الدراسـة

وهـذه النتيجـة تتفـق ، التنظيمـي اتضح من خالل التوجهات اإليجابية لـدى عينـة الدراسـة نحـو الهيكـل
والتـي بينـت أن الهيكـل التنظيمـي المطبـق فـي بيئـة العمـل ، )2014 محمـد ،الشيخ(مع نتيجة دراسة 

  .مناسبكان الداخلية ببعض الجامعات السودانية 
  الثقافة التنظيمية: المجال الثاني

من المحور األول بيئة العمل  )الثقافة التنظيمية( تحليل فقرات المجال الثاني) 24(جدول 
  الداخلية
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7 
ـــدات  ـــيم ومعتق ـــك الجامعـــة ق تمتل

  .منطقية واضحة وبسيطة
 1  موافق 000. 15.935 81.0% 0.850 4.05 165

10 

يلتـــــــزم العـــــــاملون بالســـــــلوكيات 
اإليجابية التـي تـنص عليهـا نظـم 

  .العمل داخل الجامعةوقوانين 
 2  موافق 000. 16.023 80.2%  0.811 4.01 165

11 

القــيم الســائدة فــي الجامعــة تــنظم 
العالقــات بــين العــاملين والجامعــة 

  .على أساس الحقوق والواجبات
 3  موافق 000. 10.465 75.6%  0.952 3.78 165

8 

ـــاهيم  ـــة بترســـيخ مف تهـــتم الجامع
الــوالء التنظيمــي واالنتمــاء لــدى 

  .العاملين

 4  موافق 000. 9.194 75.0%  1.050 3.75 165
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9 
القيم السائدة بالجامعة تنظر إلـى 

  .العاملين كمورد هام له قيمه
 5  موافق 000.  6.580  71.8% 1.148  3.59  165

  موافق 000. 13.691 %76.8 0.785 3.84 165  المتوسط الكلي لالستجابات

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

  : اآلتي) 24(الجدول في فقرات المجال الثاني الموضحة تحليل نتائج من يتبين 

ـــــم  ـــــرة رقــــ ــــلت الفقــــ ــــة ) 7(حصـــــ ــك " والقائلـــــ ــــ ــــحة تمتلـــ ــــة واضـــــ ـــ ـــــدات منطقيــ ــــيم ومعتقــــ ـــة قـــــ ــــ الجامعــ
ـــيطة ــــ ـــابي  ،"وبسـ ــــ ـــــط حسـ ـــــى بمتوســـ ـــ ــة األول ــــ ـــى المرتبــ ــــ ــــإو ) 4.05(علـ ــاري نحراف بــــ ــــ ــ ) 0.850(معي

ــــة  ــبة مئويــ ــــمن الفتــــــرة%) 81(ونســــ ــــع ضــ ـــابي يقــ ـــط الحســـ ــث أن المتوســـ وأقــــــل مــــــن  3.4مــــــن ( حيــــ
ــراد ، )4.2 ــير إلــــى أن هنــــاك موافقــــة مــــن قبــــل أفــ ـــكعينــــة وهــــذا يشــ ـــاء فــــي تلـ  الدراســــة علــــى مــــا جـ
  .الفقرة

ـــــم  ـــــرة رقـ ـــــا الفقـ ـــــازت عليهـ ـــــد حـ ـــــرة فقـ ـــة األخيـ ـــــا المرتبـــ ــــول) 9(أمـ ــ ــــمونها يق ــــائدة " ومضــ ــــيم الســ القــ
ــه ـــه قيمــــ ــام لـــ ـــــورد هــــ ــاملين كمـ ــــر إلــــــى العــــ ـــة تنظــ ـــابي ، "بالجامعـــ ــط حســـ ــــإو ) 3.59(بمتوســــ ــ نحراف ب

ــاري  ـــ ــــة ) 1.148(معي ـــبة مئويـ ــــرة ، %)71.8(ونســ ـــمن الفتـ ـــــع ضــ ـــابي يق ــــط الحســ ـــث أن المتوسـ ــ حي
ــــل مـــــن  3.4مـــــن ( ــراد ، )4.2وأقـ ـــة مـــــن قبـــــل أفـــ ـــاك موافقــ ــــى أن هنــ ــير إلـ ـــذا يشـــ ــــة وهــ ــــة عينـ الدراسـ

  .على ما جاء في تلك الفقرة

ــــــــةو  ــــين  :بصــــــــفة عام ــــ ــــراتأن تب ــــ ـــــع فق ـــ ــــابي لجمي ـــط الحســــ ــــ ــة المتوسـ ــــ ــ ـــة التنظيمي ــــ ــــي  الثقافـ ــــ ف
ــــة  ــــة األهليــــ ـــات اليمنيــــ ــــة الجامعـــــ ــــل الدراســــ ــــغ محــــ ــــد بلــــ ــــإو ) 3.84(قــــ ــاري نحراف بــــ ــــ ) 0.785(معيــ

ــــة  ــبة مئويــ ــث ، %)76.8(ونســــ ــــ ـــــرةحي ــــمن الفتـ ــع ضــ ــــ ـــابي يق ـــط الحســـ ـــــن ( أن المتوســـ ـــــل  3.4مـ وأقـ
ـــون أن  ،)4.2مـــــن  ـــة يوافقــ ـــراد العينــ ـــة أفــ ــى أن أغلبيــ ـــة التنظياوهـــــذا يـــــدل علـــ فـــــي الســـــائدة ميـــــة لثقافــ

ــة ـــة األهليــــ ـــات اليمنيـــ ــــة  الجامعـــ ــــل الدراســ ــةمحــ ــــاملين بالجامعــــ ــــة العــ ـــة لثقافــ ـــة ومالئمـــ ــــذه ، إيجابيـــ وهــ
ــــة  ـــة دراســ ــع نتيجــ ـــف مــــ ــــة تختلـــ ــــتوى ، )Noordin, 2010(النتيجـ ـــاك مســ ـــت أن هنـــ ــــي بينـــ والتـ
  .الماليزية) ABC(منخفض للثقافة التنظيمية في منظمة 
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  :المتاحة التكنولوجيا: المجال الثالث

من المحور األول بيئة العمل  )المتاحة التكنولوجيا( تحليل فقرات المجال الثالث) 25(جدول 
  الداخلية

  م

رات
لفق

ا
  

ات
جاب

ست
اال

وع 
جم

م
بي  

سا
لح

ط ا
وس

لمت
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

وية
لمئ

ة ا
سب

الن
  

 Tاختبار 

جة
در

ال
يب  

ترت
ال

ة   
قيم

T لة
دال

 ال
وى

ست
م

  

16 

تمتلك الجامعة كـوادر 
بشـــــرية مؤهلـــــة ذات 
مهــــــارة عاليــــــة فــــــي 

  .استخدام التكنولوجيا

 1  موافق 000. 17.687 83.2%  0.841 4.16 165

13 

ــــــا  تســــــهم التكنولوجي
المتـــــــــــــوفرة لـــــــــــــدى 
الجامعـــة فـــي ســـرعة 

إجـــــــراءات وتبســـــــيط 
  .العمل

 2  موافق 000. 18.814 82.2%  0.757  4.11  165

14 

تعمـــــــل التكنولوجيـــــــا 
المتاحـة فـي الجامعـة 
علــــى تقليــــل الجهــــد 
وتـــــــــــوفير الوقــــــــــــت 

  .وتحسين األداء

  3  موافق 000.  18.504 81.6%  0.749  4.08 165

12 

تتوافـــــق التكنولوجيـــــا 
المستخدمة بالجامعة 

  .مع متطلبات العمل
  4  موافق 000. 16.415 81.4%  0.835  4.07 165

15 

تعمـــل الجامعـــة علـــى 
ــــــــــة التطــــــــــور  مواكب
ـــوجي المـــرتبط  التكنول

  .بأعمالها

 5  موافق  000.  13.976 79.6%  0.897  3.98 165

  موافق 000. 20.884 %81.6 0.663 4.08 165  المتوسط الكلي لالستجابات

  .2017، الدراسةمن إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات : المصدر

  :اآلتي) 25(الجدول في فقرات المجال الثالث الموضحة  تحليلنتائج من يتبين 
الجامعة كـوادر بشـرية مؤهلـة ذات مهـارة عاليـة  تمتلك" ومضمونها يقول) 16(حصلت الفقرة رقم 

ـــابي ، "فـــــي اســـــتخدام التكنولوجيـــــا ـــة األولـــــى بمتوســـــط حســ ــاري نحراف بـــــإو ) 4.16(علـــــى المرتبــ معيـــ



122 
 

وأقــل  3.4مـن (حيـث أن المتوسـط الحسـابي يقـع ضـمن الفتـرة ، %)83.2(ونسـبة مئويـة ) 0.841(
  .الدراسة على ما جاء في تلك الفقرةعينة وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد ، )4.2من 

ـــــ ــا الفقـــــرة رقـــــم أمَّ ـــة األخيـــــرة فقـــــد حـــــازت عليهـــ ـــمونها يقـــــول) 15(ا المرتبــ تعمـــــل الجامعـــــة " ومضــ
ــــة  ــــى مواكبـــ ــــاعلـــ ــــرتبط بأعمالهـــ ـــوجي المـــ ــــور التكنولــــ ـــابي ، "التطـــ ـــط حســــ ــــإو ) 3.98(بمتوســــ نحراف بـــ

ــاري  ـــ ــــة ) 0.897(معي ـــبة مئويـ ـــــرة، %)79.6(ونســ ـــمن الفت ــع ضــ ـــث أن المتوســـــط الحســـــابي يقـــ ــ  حي
ــــل مـــــن  3.4مـــــن ( ــراد ، )4.2وأقـ ـــة مـــــن قبـــــل أفـــ ـــاك موافقــ ــــى أن هنــ ــير إلـ ـــذا يشـــ ــــة وهــ ــــة عينـ الدراسـ

  .على ما جاء في تلك الفقرة

ـــــــةو  ــــين  :بصـــــــفة عام ـــ ـــرات أن تب ــــ ـــــع فق ــ ــــابي لجمي ــــط الحســـ ــــي المتوســـ ـــ ــة ف ــــ ـــــا المتاحـ ــ التكنولوجي
ــــة  ــــة األهليــــ ـــات اليمنيــــ ــــة الجامعـــــ ــــل الدراســــ ــــغ محــــ ــــد بلــــ ــــإو ) 3.84(قــــ ــاري نحراف بــــ ــــ ) 0.785(معيــ

ــــة  ــبة مئويــ ــــرة ، %)76.8(ونســــ ــــمن الفتــ ــع ضــ ــــ ــــط الحســــــابي يق ـــث أن المتوســ ـــــن (حيـــ ـــــل  3.4مـ وأقـ
ــة يوافقــــ ،)4.2مــــن  ــراد العينــ ـــة أفــ ـــذا يــــدل علــــى أن أغلبيـ ون أن هنــــاك مســــتوى جيــــد للتكنولوجيــــا وهـ
ــباحـــــة المت ــــوفرة بشـــــكل مناســـ ـــات وانهـــــا متـ ـــام والواجبــ ـــة المهــ ــة لتأديــ ـــة األهليـــ ـــات اليمنيــ  فـــــي الجامعــ

ــة ــــيج تختلـــــف مـــــع نتيجــــة دراســـــة ، محــــل الدراســـ ــت ، )2014، محمــــد، الشـــــيخ(وهـــــذه النت والتـــــي بينـــ
ـــات ــــ ــبعض الجامعـ ــــ ــــة بــ ـــ ـــل الداخليـ ــــ ـــة العمـ ــــ ــــي بيئـ ــتخدمة فــــ ــــ ـــا المســ ــــ ـــر  أن التكنولوجيـ ــــ ــــودانية غيـ الســــ

  .مناسبة
  الموارد المتاحة: المجال الرابع

من المحور األول بيئة العمل  )الموارد المتاحة( تحليل فقرات المجال الرابع) 26(جدول 
  الداخلية
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17 

تحــــــرص الجامعــــــة 
علـــــــــى اســـــــــتخدام 
المـــــــــوارد الماليـــــــــة 
المتاحـــــــة بكفـــــــاءة 

  .عالية

 1  موافق  000. 11.124 77.0% 0.976 3.85 165
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23 

تحــــــرص الجامعــــــة 
علــى تقــديم خــدمات 
ذات أســــــــــــــــــــــــــعار 

  .تنافسية

  2  موافق 000. 10.434 75.4% 0.948 3.77 165

20 

تهــــــــــتم الجامعــــــــــة 
باســـتقطاب وتعيـــين 
كوادر بشرية مؤهلة 

  .ومتميزة

 3  موافق  000. 8.515 74.0% 1.061 3.70  165

18 

الخطـــــــــط الماليـــــــــة 
لألقسام تتطابق مـع 
ـــــــــة  الخطـــــــــة المالي
العامـــــــة للجامعـــــــة 

  .ككل

 4  موافق 000. 6.900 71.4% 1.061 3.57  165

21 
ــــــــة  ــــــــك الجامع تمتل
مراكــــــــــــز بحثيــــــــــــة 

  .متخصصة
 5  موافق 000. 6.861 71.2% 1.044  3.56  165

22 

تهــــــــــتم الجامعــــــــــة 
ــــــــــإجراء بحــــــــــوث  ب
ودراســـــــــــــــــــات ذات 
ــــــــــة بنشــــــــــاط  عالق

  .الجامعة وخدماتها

 6  موافق 000. 6.347 70.6% 1.079 3.53  165

19 

تنظــر الجامعــة إلــى 
العاملين كونهم أحد 
الموارد المهمة التي 

  .ينبغي االهتمام بها

 7  موافق 000.  5.777 70.4% 1.146  3.52  165

ـــــــــــــــــي  المتوســـــــــــــــــط الكل
  لالستجابات

  موافق 000. 10.202 72.8% 0.809 3.64 165

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر



124 
 

  :اآلتي) 26(الجدول في فقرات المجال الرابع الموضحة  تحليلنتائج من يتبين 
الجامعة على استخدام الموارد المالية المتاحة تحرص " ومضمونها يقول) 17(حصلت الفقرة رقم 

ونســبة ) 0.976(معيـاري نحراف بــإو ) 3.85(علــى المرتبـة األولــى بمتوسـط حسـابي ، "بكفـاءة عاليـة
وهذا يشير ، )4.2وأقل من  3.4من (حيث أن المتوسط الحسابي يقع ضمن الفترة ، %)77(مئوية 

  .على ما جاء في تلك الفقرةالدراسة عينة إلى أن هناك موافقة من قبل أفراد 
تنظـــر الجامعـــة إلـــى "  ومضـــمونها يقـــول) 19(أمـــا المرتبـــة األخيـــرة فقـــد حـــازت عليهـــا الفقـــرة رقـــم 

نحراف بـإو ) 3.52(بمتوسـط حسـابي ، "العاملين كـونهم أحـد المـوارد المهمـة التـي ينبغـي االهتمـام بهـا
مـــن ( الحســـابي يقـــع ضـــمن الفتـــرةحيـــث أن المتوســـط ، %)70.4(ونســـبة مئويـــة ) 1.146(معيـــاري 

الدراسـة علـى مـا جـاء فـي عينـة وهذا يشير إلى أن هناك موافقة من قبل أفـراد ، )4.2وأقل من  3.4
  .تلك الفقرة

فــي الجامعــات اليمنيــة المــوارد المتاحـة  المتوســط الحســابي لجميـع فقــراتأن تبـين  :بصــفة عامــةو 
حيـث ، %)72.8(ونسـبة مئويـة ) 0.809(معياري نحراف بإو ) 3.64(قد بلغ محل الدراسة األهلية 

وهذا يدل على  ،)4.2وأقل من  3.4من (أن المتوسط الحسابي أعلى من درجة الحياد التي تساوي 
احــة فــي الجامعــات اليمنيــة لمــوارد المتلتــوافر اأن أغلبيــة أفــراد العينــة يوافقــون أن هنــاك مســتوى جيــد 

ــة ، عبــــد اهللا(وهــــذه النتيجــــة تتفــــق مــــع نتيجــــة دراســــة ، ارواهتمامهــــا بتلــــك المــــو محــــل الدراســــة  األهليــ
وتختلـــف مـــع ، بالمصـــارف الســـودانية والتـــي بينـــت أن هنـــاك مســـتوى جيـــد للمـــوارد المتاحـــة، )2015

والتــي بينــت عـــدم اهتمــام إدارة التطــوير بـــالموارد المتاحــة بجامعـــة ، )2013،الشـــريف(نتيجــة دراســة 
  .الملك عبد العزيز بجدة

  :)األداء اإلداري( المحور الثانيمجاالت نتائج تحليل  5-1-2
   األداء اإلداريمحور لمجاالت  المئويةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب ) 27(جدول 

  المجاالت  م
ــــــــــــــوع  مجم
  االستجابات

المتوســط 
  الحسابي

االنحـــــراف 
  المعياري

النســـــــــــــبة 
  المئوية

 Tاختبار 

  الترتيب  التقدير
 Tقيمة 

مستوى 
  الداللة

1 
االلتـــــــــزام 
  التنظيمي

 2  موافق 000. 26.423 83.8% 0.575 4.19 165

2 
اإلبـــــــــداع 

  اإلداري
165 4.27 0.549 85.4% 29.638 .000 

ــــق  مواف
  بشدة

1 

المتوســـــــــــــــــط 
 لألداء اإلداري

  موافق بشدة 000. 31.024 84.6% 0.507 4.23 165

  .2017، نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةمن إعداد الباحث من : المصدر
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 )27(الجــدول الموضــحة فــي ) األداء اإلداري( ،المحــور الثــانيمجــاالت تحليــل نتــائج يتبــين مــن 
  :اآلتي

ــالحصـــــل   ـــابي ) اإلبـــــداع اإلداري( ،الثـــــاني المجـــ ـــة األولـــــى بمتوســـــط حســ ) 4.27(علـــــى المرتبــ
أن المتوســـط الحســـابي أعلـــى مـــن  إذ، %)85.4(ونســـبة مئويـــة ) 0.549(قـــدره نحراف معيـــاري بـــإو 

هنــاك توجهــات إيجابيــة ومرتفعــة جــدًا وهــذا يعنــي أن  ،)5حتــى  4.2مــن (درجـة الحيــاد التــي تســاوي 
محل  اليمنية األهليةفي الجامعات نحو اإلبداع في مجال العمل اإلداري أفراد عينة الدراسة من قبل 
  .الدراسة

) 4.19(بمتوسـط حســابي ) االلتـزام التنظيمــي( ،األول المجــالأمـا المرتبـة الثانيــة فقـد حــاز عليهـا 
حيــث أن المتوســط الحســابي أقــل مــن  %)83.8(ونســبة مئويــة ) 0.575(قــدره معيــاري نحراف بــإو 

هنـاك توجهـات إيجابيـة مـن قبـل يعنـي أن إًال أن هـذا  ،)5حتـى  4.2مـن (درجة الحياد التي تساوي 
 فــي الجامعــات اليمنيــة األهليــةأفــراد عينــة الدراســة نحــو االلتــزام التنظيمــي فــي مجــال عملهــم اإلداري 

  .محل الدراسة
األداء اإلداري فـي الجامعـات اليمنيـة المتوسـط الحسـابي لجميـع مجـاالت أن تبين  :بصفة عامةو 

، %)84.6(ونسـبة مئويـة ) 0.507(قـدره نحراف معيـاري بـإو ) 4.23(قـد بلـغ الدراسـة  محلاألهلية 
وهذا يدل علـى أن  ،)5حتى  4.2من (إذ أن المتوسط الحسابي أعلى من درجة الحياد التي تساوي 

محـل  أغلبية أفراد العينة يوافقون أن هناك مستوى جيد لـألداء اإلداري فـي الجامعـات اليمنيـة األهليـة
  .الدراسة

محــل المــوظفين اإلداريــين فــي الجامعــات اليمنيــة األهليــة تجابات ســإوفيمــا يلــي عــرض نتــائج 
  ):األداء اإلداري(مجاالت محور يتعلق ب مافيالدراسة 

  االلتزام التنظيمي: المجال األول
من المحور الثاني األداء  )االلتزام التنظيمي( تحليل فقرات المجال األول )28(جدول 

  اإلداري

  المتغيرات  م

ات
جاب

ست
اال

وع 
جم

م
بي  

سا
لح

ط ا
وس

لمت
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

وية
لمئ

ة ا
سب

الن
  

 Tاختبار 

ير
تقد

ال
يب  

ترت
ال

ة   
قيم

T لة
دال

 ال
وى

ست
م

  

3 
أهـــــــــــــتم بوضـــــــــــــع 
ــــة  ومســــتقبل الجامع

  .التي أعمل بها
165 4.45 0.761 89.0% 24.305 .000 

موافق 
  بشدة

1 



126 
 

  المتغيرات  م

ات
جاب

ست
اال

وع 
جم

م
بي  

سا
لح

ط ا
وس

لمت
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

وية
لمئ

ة ا
سب

الن
  

 Tاختبار 

ير
تقد

ال
يب  

ترت
ال

ة   
قيم

T لة
دال

 ال
وى

ست
م

  

4  

أشـــــــــــعر بواجـــــــــــب 
ــــــــدفعني  ــــــــي ي أخالق
لالستمرار في العمـل 

  .في الجامعة

165 4.40 0.756 88.0% 23.643 .000 
 موافق
  بشدة

2 

1 
ـــــــــــالفخر  أشـــــــــــعر ب
واالعتزاز كـوني أحـد 

  .أفراد هذه الجامعة
165 4.38 0.729 87.6% 24.217 .000 

موافق 
  بشدة

3 

6 
أعمـــل فـــي الجامعـــة 
بحماســــــة وانــــــدفاع 

  .كبيرين
165 4.27 0.754 85.4% 21.647 .000 

موافق 
  بشدة

4  

2 

الفوائــد التــي أحصــل 
ــــــي هــــــذه  عليهــــــا ف
الجامعــة هــي إحــدى 
األســـــباب الرئيســـــية 
الستمراري في العمل 

  .فيها

 5  موافق 000. 10.266 76.4% 1.027 3.82 165

5 

أخـــــــــاف أن أتـــــــــرك 
ــي فــي  الجامعــة عمل

ــــــوفير عمــــــل  دون ت
  .بديل

 6  موافق 000. 9.725 76.0% 1.052 3.80 165

المتوســـــــــــــط لاللتـــــــــــــزام 
  التنظيمي

  موافق 000. 26.423 83.8% 0.575 4.19 165

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

) 28(الجــدول فــي الموضــحة  ،)االلتــزام التنظيمــي(فقــرات المجــال األول تحليــل نتــائج مــن يتبــين 
  :اآلتي

علـى  ،"أهتم بوضـع ومسـتقبل الجامعـة التـي أعمـل بهـا"  ومضمونها يقول) 3(حصلت الفقرة رقم 
، %)89(ونسـبة مئويـة ) 0.761(قـدره معيـاري نحراف بـإو ) 4.45(المرتبة األولى بمتوسط حسـابي 

عينـــة الدراســـة وهـــذا يعنـــي أن  ،)5حتـــى  4.2مـــن ( يقـــع ضـــمن الفتـــرةالمتوســـط الحســـابي  أنحيـــث 
  .يوافقون وبشدة على ما جاء في نص الفقرة
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أخاف أن أتـرك عملـي فـي "  ومضمونها يقول) 5(أما المرتبة األخيرة فقد حازت عليها الفقرة رقم 
ونسـبة ) 1.052(قـدره نحراف معيـاري بـإو ) 3.8(بمتوسـط حسـابي ، "الجامعة دون تـوفير عمـل بـديل

 ،)5حتــى  4.2مــن (حيــث قــل المتوســط الحســابي عــن درجــة الحيــاد التــي تســاوي ، %)76(مئويــة 
  .عينة الدراسة يوافقون على ما جاء في نص الفقرةوهذا يعني أن 

االلتـزام التنظيمـي فـي الجامعـات اليمنيـة  المتوسط الحسابي لجميع فقراتأن تبين  :بصفة عامةو 
ونسـبة مئويـة ) 0.575(قـدره نحراف معيـاري بـإو ) 4.19(قد بلـغ عينة الدراسة محل الدراسة األهلية 

إال أن ، )5حتـى  4.2مـن (حيث قل المتوسط الحسابي عن درجـة الحيـاد التـي تسـاوي  ،%)83.8(
نحــو محــل الدراســة توجهــات المــوظفين اإلداريــين فــي الجامعــات اليمنيــة األهليــة يــدل علــى أن  هــذا

، )2012، البقمــي(وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتيجــة دراســة ، مرتفعــةااللتــزام التنظيمــي إيجابيــة وبدرجــة 
 والتــي بينـــت أن غالبيــة أفـــراد العينــة يوافقـــون علــى أن هنـــاك التــزام تنظيمـــي لــدى العـــاملين بجـــوازات

، )2014،بنـي عيسـى وأبازيـد(كد هذه النتيجة نتيجة دراسـة وتؤ ، رمة وبدرجة مرتفعةمنطقة مكة المك
  .العاملين في البنوك االردنية نحو االلتزام التنظيمي إيجابية وبدرجة مرتفعةوالتي بينت أن اتجاهات 

  دارياإلبداع اال: المجال الثاني

  من المحور الثاني األداء اإلداري )اإلبداع اإلداري( تحليل فقرات المجال الثاني) 29(جدول 

  المتغيرات  م

ات
جاب

ست
اال

وع 
جم

م
بي  

سا
لح

ط ا
وس

لمت
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

وية
لمئ

ة ا
سب

الن
  

 Tاختبار 

ير
تقد

ال
يب  

ترت
ال

ة   
قيم

T لة
دال

 ال
وى

ست
م

  

8 

لــــدي القــــدرة علــــى 
تقــــــــــــديم أفكــــــــــــار 
إبداعيـــــــة جديـــــــدة 

  .لتطوير العمل

165 4.34 0.621 86.8% 27.660 .000 
موافق 
  بشدة

1 

7 
أنجز مـا يوكـل إلـي 
مــن عمــل بأســلوب 

  .جديد ومتطور
165 4.32 0.664 86.4% 25.518 .000 

موافق 
  بشدة

2 

9  

ــدرة علــى  أمتلــك الق
ــــــــول  ــــــــراح الحل اقت
الســـريعة لمواجهـــة 

  .مشاكل العمل

165 4.31 0.688 86.2% 24.404 .000 
موافق 
  بشدة

3 
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12  
أحرص على معرفة 
نقــاط الضــعف فيمــا 

  .أقوم به من عمل
165 4.31 0.714 86.2% 23.507 .000 

موافق 
  بشدة

4  

15 

أحــرص علــى تنفيــذ 
العمــل وفقــا للخطــط 
والبــــــــــــــــــــــــــــــــرامج 

  .المرسومة

165 4.28 0.679 85.6% 24.159 .000 
موافق 
  بشدة

5 

16 
لــــدي القــــدرة علــــى 
ــــــــل  ــــــــة وتحلي تجزئ

  .مهام العمل
165 4.26 0.772 85.2% 20.826 .000 

موافق 
  بشدة

6 

13 
أنجز مـا يوكـل إلـي 
ـــــي  ـــــال ف ـــــن أعم م

  .الوقت المحدد
165 4.25 0.695 85.0% 23.030 .000 

موافق 
  بشدة

1 

14 
أنجز مـا يوكـل إلـي 
ــــل  مــــن أعمــــال بأق

  .التكاليف
165 4.24 0.719 84.8% 22.158 .000 

موافق 
  بشدة

2 

11 

 أمتلــــــــــك الجــــــــــرأة
ــــــــي و  الشــــــــجاعة ف

القيـــــــــام بأعمـــــــــال 
  .إبداعية

165 4.20 0.800 84.0% 19.225 .000 
موافق 
  بشدة

3 

10  

أعمل على التطوير 
الــــــــدائم إلحــــــــداث 
ــي أســاليب  ــر ف تغيي

  .العمل

  4  موافق 000. 18.879 83.6% 0.798 4.18 165

  موافق بشدة 000. 29.638 %85.4 0.549 4.27 165 المتوسط لألداء الوظيفي

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر
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ــــين  ــــائج مـــــن يتبـ ـــاني تحليـــــل نتـ ــــال الثــ ــــرات المجـ ــــحة  ،)اإلبـــــداع اإلداري(فقـ ــــي الموضـ الجـــــدول فـ
  :اآلتي) 29(

ـــمونها يقـــــول) 8(حصـــــلت الفقـــــرة رقـــــم  ـــار إبداعيـــــة جديـــــدة "  ومضــ لـــــدي القـــــدرة علـــــى تقـــــديم أفكــ
ـــــل ــــوير العمــ ـــابي  ،"لتطـــ ــط حســــ ـــــى بمتوســـــ ـــة األولــ ــــإو ) 4.34(علـــــــى المرتبــــ ــاري بـــ ـــــدره نحراف معيـــــ قــ

ــــة ) 0.621( ـــبة مئويـــ ــث ، %)86.8(ونســــ ـــابي  أنحيـــــ ــــط الحســــ ـــــرةالمتوســـ ــــمن الفتــ ــــع ضـــ ـــــن ( يقـــ مــ
ــــى  4.2 ــــي أن  ،)5حتـ ـــذا يعنـ ــراد وهــ ــــي نـــــص أفـــ ـــاء فـ ــــا جــ ــــى مـ ــــدة علـ ـــون وبشـ ــــة يوافقــ ـــة الدراسـ عينــ
  .الفقرة

ــرة رقـــــم   ـــا الفقـــ ـــد حـــــازت عليهــ ـــة األخيـــــرة فقــ ــــا المرتبــ ــــول) 10(أمـ ــــمونها يقـ ــــى "  ومضـ ــــل علـ أعمـ
ـــــل ـــــاليب العمــ ــــي أســ ـــر فـــ ــــداث تغييــــ ـــــدائم إلحـــ ـــوير الــ ـــابي ، "التطــــ ـــط حســــ ــــإو ) 4.18(بمتوســــ نحراف بـــ

ــاري  ــــة ) 0.798(قــــــدره معيـــ ـــبة مئويــ ــــة ، %)83.6(ونســ ــــابي عــــــن درجــ ـــط الحسـ ـــــل المتوســـ ــــث ق حيــ
ـــاوي  ــــي تســـ ـــــاد التـ ــــى  4.2مـــــن (الحي ــــذا ،)5حتــ ــــي أن  إال أن هـ ــــى يعنــ ـــون علــ ـــة يوافقــ ــــة الدراســـ عينـ
  .ما جاء في نص الفقرة

ــــين  :بصــــفة عامــــةو  ــــراتأن تب ــــع فق ــط الحســــابي لجمي ــات  المتوســ ــــي الجامعــ اإلبــــداع اإلداري ف
ــــة  ــــة األهليـــ ــــة اليمنيـــ ـــل الدراســـ ــــغ محــــ ــــد بلـــ ــــإو ) 4.27(قـــ ــاري بـــ ـــــدره نحراف معيـــــ ـــبة ) 0.549(قــ ونســــ

ــع ضـــــمن الفتـــــرة، %)85.4(مئويـــــة  ـــابي يقـــ ـــط الحســ ــث أن المتوســ وهـــــذا  ،)5حتـــــى  4.2مـــــن ( حيـــ
ــــي  ــــة أن يعنــ ــ ـــة األهلي ـــ ــــات اليمني ـــــي الجامعــ ــــين فـ ــ ــــوظفين اإلداري ــــات المــ ــــة توجهــ ـــــل الدراســ ــــمحـ  ونحــ

ــة ـــدًا وعاليـــ ــة جــ ـــة مرتفعـــ ـــة وبدرجــ ــــة ، اإلبـــــداع اإلداري أيجابيــ ــة دراسـ ــع نتيجـــ ــق مـــ ـــة تتفـــ ـــذه النتيجــ وهــ
ــماعيل( ـــوم ، )2014، اســـ ـــودان للعلــ ـــدى العـــــاملين فـــــي جامعـــــة الســ ـــت أن هنـــــاك إبـــــداع لــ والتـــــي بينــ

  .والتكنولجياء
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  الدراسة فرضيات نتائج اختبار 5-2
ة األولـى فرضـيات فرعيـة الرئيسـتستند هذه الدراسة على فرضيتين رئيسيتين وتنبثق مـن الفرضـية 

علــى الرئيســة والفرضــيات الفرعيــة عــرض نتــائج اختبــار الفرضــيات  وســيتناول المبحــث الثــاني، عــدة
  :النحو اآلتي

 :األولى ةسالرئي يةنتائج اختبار الفرض 1-2-5
 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة ( وتنص هذه الفرضية على أنه

يوضح ) 30(والجدول رقم ، )في الجامعات اليمنية األهلية بين بيئة العمل الداخلية واألداء اإلداري
  :نتائج هذه الفرضية كاآلتي

لتحديد العالقة  األولى ةالرئيسللفرضية الخطي البسيط بيرسون نتائج تحليل االنحدار ) 30(جدول 

  بين بيئة العمل الداخلية واألداء اإلداري

 
 

معامل 
  بيرسون 

R- Square 
  التفسيرمعامل 

   Fاختبار 
  بيتا

Beta 

Sig* 
مستوى 
  الداللة

 0.000 616. 98.375 379. 0.616 بيئة العمل الداخلية

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

معامــل االرتبــاط الخطــي البســيط أن  )30(البيانــات الــواردة فــي الجــدول نتــائج تحليــل يتضــح مــن 
قــد  محــل الدراســة فــي الجامعــات اليمنيــة األهليــة واألداء اإلداريليــة بــين بيئــة العمــل الداخ) بيرســون(

حيـث كـان احتمــال الخطـأ مـن النــوع ( 0.05 معنويــةعنـد مسـتوى وهـو دال إحصــائيًا ) 0.616(بلـغ 
مما يشير إلى وجود ارتباط طـردي  ،)0.05أقل من مستوى المعنوية المحددة مسبقًا  0.000األول 
بمعنـى ، محـل الدراسـة في الجامعات اليمنية األهليـة واألداء اإلداريلية بيئة العمل الداخبين  متوسط

أي أن بيئـــة العمـــل الداخليـــة ، زاد األداء اإلداري أنـــه كلمـــا كانـــت بيئـــة العمـــل الداخليـــة إيجابيـــة كلمـــا
  .تعزز األداء اإلداري بدرجة مرتفعة

مــن التغيــرات فــي األداء اإلداري ) 0.379(يفســر مــا نســبته  )R-square(أمــا معامــل التحديــد 
ــأثير  نتيجــة التغيــر فــي أي أن الزيــادة ) β )0.616بيئــة العمــل الداخليــة، كمــا بلغــت قيمــة درجــة الت

ويؤكـــد ، )0.616(إلــى تحســـين األداء اإلداري بقيمـــة يـــؤدي بدرجــة واحـــدة فـــي بيئــة العمـــل الداخليـــة 
ــت  Fقيمــــة  التــــأثيرمعنويــــة هــــذا  ـــد مســــتوى داللــــة ) 98.375(المحســــوبة والتــــي بلغــ وهــــي دالــــة عنـ

علـى التـي تـنص  )H1(وقبـول الفرضـية البديلـة ) H0(الفرضية العدمية  وهذا يعني رفض، )0.05(
وبــين بــين بيئــة العمــل الداخليــة  0.05هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة "أن 

بـن ( نتيجة دراسـةوهذه النتيجة تتفق مع ، محل الدراسة "في الجامعات اليمنية األهليةاألداء اإلداري 
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علـى ) اإلداريـة والماديـة(وجود أثر نسبي لعناصـر بيئـة العمـل الداخليـة والتي بينت ) 2014،رحمون
  .اريين بكليات ومعاهد جامعة باتنةاألداء الوظيفي لإلد

  . ة األولىرضيات الفرعية من الفرضية الرئيسوفيما يلي نتائج اختبار الف

  :ة األولىلفرضية الرئيسلنتائج اختبار الفرضيات الفرعية  1-1-2-5

األداء اإلداري ســيتم عـــرض و بيئـــة العمــل الداخليـــة بــين بهــدف التعــرف علـــى العالقــة االرتباطيـــة 
ــة(النتــــائج الخاصــــة بعالقــــة ارتبــــاط مجــــاالت محــــور  األداء (بمجــــاالت محــــور ) بيئــــة العمــــل الداخليــ

  :سيأتيوكما األولى ة الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسإثبات أو نفي وذلك من خالل ) اإلداري

  :ىاختبار الفرضية الفرعية األول نتائج: أوال

 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة ( وتنص هذه الفرضية على أنه
  :يوضح نتائج هذه الفرضية كاآلتي) 31(والجدول رقم ، )يكل التنظيمي وااللتزام التنظيميبين اله

  الفرعية األولىنتائج تحليل االنحدار للفرضية ) 31(جدول 

معامل  
  بيرسون 

R- Square 
  التفسيرمعامل 

   Fاختبار 
  بيتا

Beta 
Sig* 

  مستوى الداللة

 0.000 490.  51.319 241. 0.490 الهيكل التنظيمي

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

معامــل االرتبــاط الخطــي البســيط  أن) 31(البيانــات الــواردة فــي الجــدول نتــائج تحليــل يتضــح مــن 
قــد محــل الدراســة األهليــة بــين الهيكــل التنظيمــي وااللتــزام التنظيمــي فــي الجامعــات اليمنيــة ) بيرســون(

حيـث كــان احتمــال الخطـأ مــن النــوع ( 0.05 معنويــةعنـد مســتوى وهــو دال إحصــائيًا  )0.490(بلـغ 
مما يشير إلى وجود ارتباط طـردي  ،)0.05أقل من مستوى المعنوية المحددة مسبقًا  0.000األول 

أي أن ، محل الدراسـة بين الهيكل التنظيمي وااللتزام التنظيمي في الجامعات اليمنية األهلية ضعيف
  .الهيكل التنظيمي يعزز االلتزام التنظيمي بدرجة مرتفعة

فـي االلتـزام التنظيمـي  اتمن التغير ) 0.241(يفسر ما نسبته  R-square)(أما معامل التحديد 
أي أن الزيـادة بدرجـة ) β )0.490الهيكل التنظيمي، كما بلغت قيمة درجة التـأثير نتيجة التغير في 

ويؤكد معنوية هذا ، )0.490(واحدة في الهيكل التنظيمي يؤدي إلى تحسين االلتزام التنظيمي بقيمة 
وهذا يعني  ،)0.05(عند مستوى داللة وهي دالة ) 51.319(المحسوبة والتي بلغت  Fقيمة  التأثير

ــة ) H0(رفــض الفرضــية العدميــة  هنــاك عالقــة " أن علــى التــي تــنص ) H1(وقبــول الفرضــية البديل
ــين الهيكــــل التنظيمــــي وااللتــــزام التنظيمــــي 0.05ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى معنويــــة  فــــي  بــ

والتـي ) 2014،هـواين( نتيجـة دراسـة وهذه النتيجة تتفق مع، "الجامعات اليمنية األهلية محل الدراسة
وجـود عالقـة موجبـة بـين الهيكـل التنظيمـي وااللتـزام التنظيمـي لـدى مـوظفي البلديـة بعـين قشـرة  بينت
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والتـــي بينـــت وجـــود تـــأثير لطبيعـــة الهيكـــل ) 2014،منصـــور(كمـــا تتفـــق مـــع نتيجـــة دراســـة ، الجزائـــر
  ).% 54.5(معة األقصى بغزة بمقدار التنظيمي على الوالء التنظيمي للموظفين اإلداريين في جا

  :اختبار الفرضية الفرعية الثانية نتائج :ثانيا

 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة ( وتنص هذه الفرضية على أنه
  :يوضح نتائج هذه الفرضية كاآلتي) 30(والجدول رقم ، )لهيكل التنظيمي واإلبداع اإلداريبين ا

  الفرعية الثانية نتائج تحليل االنحدار للفرضية ) 32(جدول 

 
  معامل بيرسون 

R- Square 
  التفسيرمعامل 

   Fاختبار 
  بيتا

Beta  

Sig* 
مستوى 
  الداللة

 0.000 0.366 25.052 0.134 0.366 الهيكل التنظيمي

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

ــــي الجـــــدول نتـــــائج تحليـــــل يتضـــــح مـــــن  ــواردة فـ ـــات الـــ ــــي  أن) 32(البيانــ ــــاط الخطـ ــــل االرتبـ معامـ

ــيط  ـــون(البســـــ ــــة ) بيرســــ ــــة األهليـــ ـــات اليمنيـــ ـــــي الجامعــــ ـــداع اإلداري فــ ـــي واإلبــــ ـــــل التنظيمــــ ــــين الهيكــ بـــ

ــــغ محــــل الدراســــة  ــــة ) 0.366(قــــد بل ـــتوى معنوي ــــد مسـ ـــائيًا  عن ـــث كــــان ( 0.05وهــــو دال إحصـ حيـ

ــــوع األول  ـــبقًا  0.000احتمــــــال الخطــــــأ مــــــن النــ ــــة المحــــــددة مســـ ـــتوى المعنويــ ــــن مســـ ) 0.05أقــــــل مــ

ــــود ارتبــــــاط طــــــردي  ــــى وجــ ــــير إلــ ــــا يشــ ــعيفممــ ــــي  ضــــ ــــل التنظيمــــــي واإلبــــــداع اإلداري فــ ــــين الهيكــ بــ

ــة ــات اليمنيــــ ــة الجامعــــ ــة األهليــــ ــــه محــــــل الدراســــ ــــى أنــ ــــاً ، بمعنــ ــــل التنظيمــــــي إيجابيــ ـــان الهيكــ ــا كـــ  كلمــــ

  .اإلبداع اإلداري بدرجة مرتفعةكلما زاد اإلبداع اإلداري، أي أن الهيكل التنظيمي يعزز 

فـي اإلبـداع اإلداري  اتمـن التغيـر ) 0.134(يفسـر مـا نسـبته  (R-square)أما معامـل التحديـد 

أي أن الزيـادة بدرجـة ) β )0.366الهيكل التنظيمي، كما بلغت قيمة درجة التـأثير  نتيجة التغير في

ويؤكـد معنويـة هـذا ، )0.366(اإلداري بقيمـة واحدة في الهيكل التنظيمي يؤدي إلى تحسين اإلبـداع 

وهـذا يعنـي  )0.05(وهي دالة عند مستوى داللـة ) 25.052(المحسوبة والتي بلغت  Fقيمة  التأثير

هنـاك عالقـة ذات " التي تنص علـى أن) H1(وقبول الفرضية البديلة ) H0(العدمية الفرضية  رفض

فــي الجامعــات  بــين الهيكــل التنظيمــي واإلبــداع اإلداري 0.05داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة 

  ."محل الدراسة األهلية اليمنية

ــة  ،)2016،مصــطفى(تيجــة تتفــق مــع نتيجــة دراســة نوهــذه ال والتــي بينــت وجــود عالقــة ذات دالل
 ،)2014،إســماعيل(كمــا تتفــق مــع نتيجــة دراســة ، إحصــائية بــين الهيكــل التنظيمــي واالبــداع اإلداري

 ويؤكد هذا اإلتفـاق ،وجود أثر ذو داللة إحصائية للهيكل التنظيمي على اإلبداع اإلداريوالتي بينت 
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تـأثير  الهيكل التنظيمي لـهأن والتي بينت  ) Janew,Kinyua Niuguna) ،2014نتيجة دراسة
  .على إبداع المنظمة وكفاءتها

وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  على سيتم التعرفومن النتائج أعاله 
 )33(موضح في الجدول  هوبشكل عام وكما  بين الهيكل التنظيمي واألداء اإلداري 0.05
  :اآلتي

العالقة بين الهيكل التنظيمي  لتحديد نوعالخطي البسيط بيرسون نتائج تحليل االنحدار ) 33(جدول 

  واألداء اإلداري

 
معامل االرتباط 

  بيرسون
R- Square 

  التفسيرمعامل 
   Fاختبار 

  بيتا
Beta 

Sig* 
مستوى 
  الداللة

 0.000 0.476 47.511 0.227 0.549 الهيكل التنظيمي

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

ــــي الجـــــدول نتـــــائج تحليـــــل يتضـــــح مـــــن  ــواردة فـ ـــات الـــ ــــي  أن) 33(البيانــ ــــاط الخطـ ــــل االرتبـ معامـ

ــيط  ـــون(البســـ ــــة ) بيرســ ـــات اليمنيـ ــــين األداء اإلداري فـــــي الجامعــ ــــين الهيكـــــل التنظيمـــــي وبـ ــةبـ ـــ  األهلي

ــة ــــل الدراســــ ــــغ  محــ ــــد بلــ ــــتوى ) 0.549(قــ ـــد مســ ـــائيًا  عنـــ ـــو دال إحصـــ ــةوهـــ ــــ ــث  )(0.05 معنوي ــــ حي

ــــوع األول  ـــن النـــ ـــــأ مــــ ـــــال الخطــ ــان احتمــ ـــبقًا  0.000كـــــ ــــددة مســــ ـــة المحـــ ــــتوى المعنويــــ ــــن مســـ ـــــل مـــ أقــ

ـــــردي  )0.05 ــــاط طــ ــــود ارتبـــ ــــى وجــ ــير إلـــ ـــــا يشـــــ ــــطممـ ــــين األداء  متوســـ ــــي وبـــ ــــل التنظيمـــ ــــين الهيكـــ بــ

ــة ـــات اليمنيــ ــة اإلداري فــــي الجامعـ ــة األهليــ ــان الهيكــــل التنظيمــــي ، بمعنــــى أنــــه محــــل الدراســ كلمــــا كــ

ــــاً  ــــ ــــ ــزز األداء ا إيجابي ــــ ــــ ــــي يعــ ــــ ـــل التنظيمــــ ــــ ــــ ـــــا زاد األداء اإلداري، أي أن الهيكـ ــــ ــــة كلمـــ ــــ ـــ إلداري بدرجـ

  .مرتفعة

ــــد  ــ ـــــل التحدي ـــــا معامـ ــبته  )(R-squareأمـ ــــا نســــ ــــر مــ ـــر ) 0.227(يفســ ـــ ـــــن التغي ــــي  اتمـ ــ  األداءف

ـــر فـــــياإلداري  ـــة التغيــ ــــل التنظيمـــــي نتيجــ ــــأثير الهيكـ ــة التـ ـــت قيمـــــة درجـــ أي ) β )0.476، كمـــــا بلغــ

ــــي  ـــدة فــــ ـــة واحـــــ ـــــادة بدرجـــــ ــــيأن الزيـــ ـــل التنظيمــــ ــــين  الهيكـــــ ـــــى تحســــ ـــؤدي إلـــ ــــة  األداءيـــــ اإلداري بقيمــــ

ــــذا )0.476( ــــة هـــ ـــد معنويـــ ــــأثير، ويؤكــــ ــــة  التـــ ــت  Fقيمـــ ــــ ــــي بلغـ ـــ ــوبة والت ــــ ــــي ) 47.511(المحسـ وهـــ

ــــة  ـــتوى داللـــــ ــــ ــــد مســ ــــة عنـــــ ــــة ، )0.05(دالـــــ ـــية العدميـــــ ــــ ــــض الفرضــ ــــي رفـــــ ــــذا يعنـــــ ـــ ــــول) H0(وهــ ـــ  وقبــ

ــــة  ــية البديلــــ ــــ ــــى أن ) H1(الفرضــ ـــنص علــــ ــــ ــــي تـ ــــد " التــــ ــــائية عنــــ ــة إحصــــ ــــ ـــة ذات داللــ ــــ ــــاك عالقـ هنــــ

ــــة  ـــتوى معنويــ ـــل التنظيمــــــي واألداء  0.05مســـ ــة اإلداريبــــــين الهيكـــ ـــة األهليــــ ــات اليمنيـــ  فــــــي الجامعــــ
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ــة ــــة ، "محـــــل الدراســـ ـــة دراسـ ــــع نتيجــ ـــق مـ ــ ـــة تتف ــــذه النتيجــ ــــى(وهـ ــــود ، )2014،عيسـ ـــت وجـ ــ ـــــي بين والت

  .عالقة بين الهيكل التنظيمي واألداء الوظيفي للعاملين في إدارة المنافذ بمملكة البحرين

  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: ثالثا

 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة ( الفرضية على أنهوتنص هذه 
  :يوضح نتائج هذه الفرضية كاآلتي) 34(والجدول رقم ، )فة التنظيمية وااللتزام التنظيميبين الثقا

  الفرعية الثالثةنتائج تحليل االنحدار للفرضية ) 34(جدول 

 
  معامل بيرسون

R- Square 
  التفسيرمعامل 

   Fاختبار 
  بيتا

Beta  

Sig* 

  مستوى الداللة

الثقافة 

 التنظيمية
0.575 .330 79.911 .575 0.000 

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

ــــي الجـــــدول نتـــــائج تحليـــــل يتضـــــح مـــــن  ــواردة فـ ـــات الـــ ــــي  أن) 34(البيانــ ــــاط الخطـ ــــل االرتبـ معامـ

ــيط  ـــون(البســــ ــــة ) بيرســـ ـــة األهليــ ــات اليمنيـــ ــــي فــــــي الجامعــــ ــــزام التنظيمــ ـــة وااللتــ ــة التنظيميـــ ـــين الثقافــــ بـــ

ـــو دال إحصـــــائيًا ) 0.575(قـــــد بلـــــغ محـــــل الدراســـــة  ـــتوى معنويـــــة وهــ ـــد مســ ـــث كـــــان ( 0.05عنــ حيــ

ــــوع األول  ـــــن النـــ ـــــأ مــ ـــــال الخطــ ـــبقًا  0.00احتمــ ـــــددة مســــ ــــة المحــ ـــتوى المعنويـــ ــــن مســــ ــــل مـــ ) 0.05أقـــ

ــــود ارتبـــــاط طـــــردي  ــــى وجـ ـــير إلـ ــا يشــ ــــطممـــ ــــي  متوسـ ــــزام التنظيمـــــي فـ ـــة وااللتـ ــة التنظيميــ ـــين الثقافـــ بــ

ــة ـــ ــــة األهلي ـــات اليمنيـ ــة الجامعــ ــــة محـــــل الدراســـ ــــة إيجابيـ ـــة التنظيميـ ــ ــت الثقاف ــــا كانـــ ــــه كلمـ ـــــى أنـ ، بمعن

  .كلما زاد االلتزام التنظيمي، أي أن الثقافة التنظيمية تعزز االلتزام التنظيمي بدرجة مرتفعة

ــــد  ــبته  (R-square)أمـــــا معامـــــل التحديـ ــــا نســـ ـــر مـ ـــر ) 0.330(يفســ ــ ــــن التغي ـــزام  اتمـ ــ ــــي االلت فـ

ــــي  ــــيالتنظيمـ ــــر فـ ــة التغيـ ــــأثير  نتيجـــ ـــة التــ ــة درجــ ــــت قيمـــ ــا بلغـ ــة، كمـــ ــــة التنظيميــــ ) β )0.575الثقافـ

ـــي بقيمــــة  ـــزام التنظيمـ ــة يــــؤدي إلــــى تحســــين االلتـ ــة واحــــدة فــــي الثقافــــة التنظيميــ ــادة بدرجــ أي أن الزيــ

ـــــد، )0.575( ــة ويؤكــ ــــذا معنويـــــ ــــأثير هـــ ــــة  التـــ ــت  Fقيمـــ ــــي بلغـــــ ــــوبة والتـــ ــــي  ،)79.911(المحســـ وهـــ

ــــة  ـــتوى داللـــــ ــــ ــــد مســ ــــة عنـــــ ــــي  ،)0.05(دالـــــ ـــذا يعنـــــ ــــ ـــــضوهــ ـــية  رفــــ ــــ ــــة الفرضــ ــــول ) H0(العدميـــــ وقبـــــ

ـــية البديلـــــة  ــنص علـــــى أن) H1(الفرضـ ـــد مســـــتوى " التـــــي تـــ ــائية عنــ ـــة إحصـــ هنــــاك عالقـــــة ذات داللــ

ـــزام التنظيمـــــي 0.05معنويـــــة  ـــة وااللتــ ــة التنظيميــ ـــة األهليـــــة محـــــل  بـــــين الثقافـــ فـــــي الجامعـــــات اليمنيــ

ــة ـــق ، "الدراســـ ــــة تتفــ ــــذه النتيجـ ــــة وهـ ــة دراسـ ــع نتيجـــ ـــور(مـــ ــت ) 2014،منصــ ــــأثير والتـــــي بينـــ ـــود تـ وجــ
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ــــوالء التنظيمـــــي للمــــ ـــة علـــــى ال ـــة التنظيميـ ــين الثقافــ ـــة العالقـــــة بــ وظفين اإلداريـــــين فــــي جامعـــــة لطبيعـ

  .األقصى

  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: رابعا

 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة ( وتنص هذه الفرضية على أنه
  :يوضح نتائج هذه الفرضية كاآلتي) 35(والجدول رقم ، )قافة التنظيمية واإلبداع اإلداريبين الث

  الرابعةالفرعية نتائج تحليل االنحدار للفرضية ) 35(جدول 

 
  معامل بيرسون

R- Square 
  التفسيرمعامل 

   Fاختبار 
  بيتا

Beta 
Sig* 

 مستوى الداللة

 0.000 418. 34.204 174. 0.418 الثقافة التنظيمية

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

ــــي الجـــــدول نتـــــائج تحليـــــل يتضـــــح مـــــن  ــواردة فـ ـــات الـــ ــــي  أن) 35(البيانــ ــــاط الخطـ ــــل االرتبـ معامـ
ــيط  ـــون(البســـــ ــــة ) بيرســــ ـــة األهليـــ ــات اليمنيــــ ــــي الجامعـــــ ــــداع اإلداري فـــ ــة واإلبـــ ــــ ــة التنظيميـ ـــــين الثقافـــــ بــ

ــــغ محــــل الدراســــة  ــــة ) 0.418(قــــد بل ـــتوى معنوي ــــد مسـ ـــائيًا  عن ـــث كــــان ( 0.05وهــــو دال إحصـ حيـ
ــــوع األول  ـــــن النـــ ـــــأ مــ ـــــال الخطــ ــــبقاً  0.00احتمــ ــــددة مســـ ــة المحـــ ــــتوى المعنويـــــ ــــل مـــــــن مســـ ) 0.05 أقـــ

ــــاط طــــــردي  ــــود ارتبــ ــــير إلــــــى وجــ ــــا يشــ ــعيفممــ ــــي  ضــــ ــــة واإلبــــــداع اإلداري فــ ــة التنظيميــ ــــين الثقافــــ بــ
ــة ـــ ــــة األهلي ـــات اليمنيـ ــة الجامعــ ــــة محـــــل الدراســـ ــــة إيجابيـ ـــة التنظيميـ ــ ــت الثقاف ــــا كانـــ ــــه كلمـ ـــــى أنـ ، بمعن

  .كلما زاد اإلبداع اإلداري، أي أن الثقافة التنظيمية تعزز اإلبداع اإلداري بدرجة مرتفعة
ــــد  ــــل التحديـ ــــا معامـ ــبته  )(R-squareأمـ ــــر مـــــا نســـ ـــر ) 0.174(يفسـ ـــــداع  اتمـــــن التغيــ ـــي اإلب فــ

ــــياإلداري  ــــة التغيـــــر فـ ــــأثير  نتيجـ ــــة التـ ــــة درجـ ــــت قيمـ ـــة، كمـــــا بلغـ ـــة التنظيميــ أي ) β )0.418الثقافــ
ــــة  ــــداع اإلداري بقيمـــ ــــين اإلبـــ ــــى تحســـ ـــؤدي إلـــ ــــة يــــ ــــة التنظيميـــ ـــــي الثقافـــ ـــــدة فــ ـــة واحــ ـــادة بدرجــــ أن الزيــــ

ــــذا ، )0.418( ــــة هـــ ـــد معنويـــ ــــأثيرويؤكــــ ــــة  التـــ ــت  Fقيمـــ ــــ ــــي بلغـ ـــ ــوبة والت ــــ ــــي ) 34.204(المحسـ وهـــ
ــــة  ـــتوى داللـــــ ــــ ــــد مســ ــــة عنـــــ ــــي  ،)0.05(دالـــــ ـــذا يعنـــــ ــــ ـــــضوهــ ـــية  رفــــ ــــ ــــة الفرضــ ــــول ) H0(العدميـــــ وقبـــــ

ــــة  ــية البديلــــ ــــ ــــى أن ) H1(الفرضــ ـــنص علــــ ــــ ــــي تـ ــــد " التــــ ــــائية عنــــ ــة إحصــــ ــــ ـــة ذات داللــ ــــ ــــاك عالقـ هنــــ
ـــتوى معنويـــــة  ـــة واإلبـــــداع  0.05مســ ـــة التنظيميــ ــةبـــــين الثقافــ  اإلداري فـــــي الجامعـــــات اليمنيـــــة األهليـــ

ــة ـــل الدراســـ ــــة ، "محــ ــة دراسـ ــــع نتيجـــ ـــة تتفـــــق مـ ــــود ، )2013، جلـــــولي(وهـــــذه النتيجــ ــت وجـ والتـــــي بينـــ
ــــي  ــــداع اإلداري فــــ ـــــى اإلبــــ ـــــة علـــ ــا المختلفـــ ــــ ــــة بأبعادهــ ـــة التنظيميــــ ــــ ــــائية للثقافـ ــة إحصــــ ــــ ـــــر ذو داللــ أثـــ

ــــالجزائر ــكرة بـ ــة بســـ ــــا  ،جامعـــ ــــاملين كلمـ ـــبة للعـ ـــروف المناســ ــــوفرت الظــ ــــا تـ ـــه كلمـ ـــدل علـــــى أنــ ــــا يــ ممـ
  .اإلداري ارتفعت روحهم المعنوية نحو اإلبداع
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وجـــــود عالقـــــة ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى ســـــيم التعـــــرف ومـــــن النتـــــائج أعـــــاله 
ــــة  ــــة واألداء اإلداري 0.05معنوي ــــة التنظيمي ــــين الثقاف ــــي  هــــوبشــــكل عــــام وكمــــا  ب موضــــح ف
  :اآلتي) 36(الجدول 
ثقافة التنظيمية العالقة بين النوع  لتحديدالخطي البسيط بيرسون نتائج تحليل االنحدار ) 36(جدول 

  واألداء اإلداري

معامل االرتباط  
  بيرسون

R- Square 
  التفسيرمعامل 

   Fاختبار 
  بيتا

Beta  
Sig* 

 مستوى الداللة

 0.000 552. 70.956 0.305 0.552 الثقافة التنظيمية
  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

ــــي الجـــــدول نتـــــائج تحليـــــل يتضـــــح مـــــن  ــواردة فـ ـــات الـــ ــــي  أن) 36(البيانــ ــــاط الخطـ ــــل االرتبـ معامـ
ــيط  ـــون(البســـ ــــة ) بيرســ ـــات اليمنيـ ــــي الجامعــ ـــــين األداء اإلداري فـ ـــة وب ــ ـــة التنظيمي ــ ــــين الثقاف ــــة بـ األهليـ

ــــغ محــــل الدراســــة  ــــة ) 0.552(قــــد بل ـــتوى معنوي ــــد مسـ ـــائيًا  عن ـــث كــــان ( 0.05وهــــو دال إحصـ حيـ
ــــوع األول  ـــبقًا  0.000احتمــــــال الخطــــــأ مــــــن النــ ــــة المحــــــددة مســـ ـــتوى المعنويــ ــــن مســـ ) 0.05أقــــــل مــ

ــود ارتبـــــاط طـــــردي  ـــا يشـــــير إلـــــى وجـــ ـــة وبـــــين األداء اإلداري فـــــي  متوســـــطممــ ــة التنظيميــ بـــــين الثقافـــ
ــة ـــ ـــات اليمني ــة الجامعــ ـــ ــة األهلي ــــة محـــــل الدراســـ ــــة إيجابيـ ـــة التنظيميـ ــ ــت الثقاف ــــا كانـــ ــــه كلمـ ـــــى أنـ ، بمعن

  .تعزز األداء اإلداري بدرجة مرتفعة الثقافة التنظيميةكلما زاد األداء اإلداري، أي أن 

ــــد  ــ ـــــل التحدي ـــــا معامـ ــبته  )(R-squareأمـ ــــا نســــ ــــر مــ ـــر ) 0.305(يفســ ـــ ـــــن التغي ــــي  اتمـ ــ  األداءف
ــــياإلداري  ــــة التغيـــــر فـ ــة نتيجـ ـــة التنظيميـــ ــــأثير الثقافــ ــــة التـ ــــة درجـ ــــت قيمـ أي ) β )0.552، كمـــــا بلغـ

ــــي  ـــــدة فــــ ــــة واحـــ ـــــادة بدرجــــ ــةأن الزيـــ ــــ ــة التنظيميــ ــــ ــــين  الثقافــ ــــى تحســــ ــــؤدي إلــــ ــــة  األداءيــــ اإلداري بقيمــــ
ــــة )0.552( ـــر قيمـ ـــة هـــــذا األثــ ـــد معنويــ ــت  F، ويؤكــ ــــي بلغـــ ــــة ) 70.956(المحســـــوبة والتـ ــــي دالـ وهـ

ــــة  ــتوى داللـــ ـــد مســـــ ــــة  ،)0.05(عنــــ ــية العدميـــ ـــــض الفرضـــــ ـــــي رفــ ـــــذا يعنــ ـــية ) H0(وهــ ـــول الفرضــــ وقبــــ
ـــتوى معنويـــــة " التـــــي تـــــنص علـــــى أن ) H1(البديلـــــة  ــائية عنـــــد مســ ـــة إحصـــ ـــة ذات داللــ ـــاك عالقــ هنــ
ـــة واألداء اإلداري 0.05 ـــة التنظيميـــ ــــين الثقافـــ ــة بــ ـــة األهليــــ ـــات اليمنيـــ ـــــي الجامعـــ ــة فـ ـــــل الدراســــ ، "محـ

ــــة  ــة دراســ ــع نتيجــــ ـــق مــــ ـــة تتفـــ ــــذه النتيجـــ ــــدالفتاح(وهــ ــة، )2013،عبــ ـــر للثقافــــ ــــود أثـــ ــت وجــ  والتــــــي بينــــ
  .التنظيمية على أداء الموارد البشرية في مؤسسة سونلغاز بالجزائر
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  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة: خامسا

ــه ـــ ـــى أن ــ ــــية عل ــــذه الفرضـ ـــنص هـ ـــــد مســـــتوى ( وتــ ـــــة إحصـــــائية عن ـــــة ذات دالل ال توجـــــد عالق
ــــم ، )وجيــــا المتاحــــة وااللتــــزام التنظيمــــيبــــين التكنول 0.05معنويــــة  ـــدول رق يوضــــح ) 37(والجـ

  :نتائج هذه الفرضية كاآلتي

  الفرعية الخامسةنتائج تحليل االنحدار للفرضية ) 37(جدول 
 

  معامل بيرسون
R- Square 

  التفسيرمعامل 
  Fاختبار 

  بيتا
Beta  

Sig* 
 مستوى الداللة

 0.000 514.  58.079 264. 0.514  التكنولوجيا المتاحة

  .2017، اإلحصائي لبيانات الدراسةمن إعداد الباحث من نتائج التحليل : المصدر

ــــي الجـــــدول نتـــــائج تحليـــــل يتضـــــح مـــــن  ــواردة فـ ـــات الـــ ــــي  أن) 37(البيانــ ــــاط الخطـ ــــل االرتبـ معامـ
ــيط  ـــون(البســـ ـــة األهليـــــة ) بيرســ ـــة وااللتـــــزام التنظيمـــــي فـــــي الجامعـــــات اليمنيــ بـــــين التكنولوجيـــــا المتاحــ

ــــغ محــــل الدراســــة  ــــة ) 0.514(قــــد بل ـــتوى معنوي ــــد مسـ ـــائيًا  عن ـــث كــــان ( 0.05وهــــو دال إحصـ حيـ
ــــوع األول  ـــبقًا  0.000احتمــــــال الخطــــــأ مــــــن النــ ــــة المحــــــددة مســـ ـــتوى المعنويــ ــــن مســـ ) 0.05أقــــــل مــ

ــــاط طــــردي  ــير إلــــى وجــــود ارتب ـــزام التنظيمــــي فــــي  متوســــطممــــا يشــ ــة وااللتـ ــــين التكنولوجيــــا المتاحــ ب
ــة ـــة األهليــ ـــات اليمنيـ ــة الجامعـ ـــل الدراســ ــــمحـ ــــى أن ــــة ، بمعن ــة إيجابي ه كلمــــا كانــــت التكنولوجيــــا المتاحــ

ــــة  ـــــي بدرجــــ ــــزام التنظيمـــ ــــ ــــزز االلت ـــ ـــة تعـ ــــ ــــا المتاحـ ــــي، أي أن التكنولوجيــــ ــزام التنظيمــــ ــــ ــ ـــــا زاد االلت كلمـــ
  .مرتفعة

ــــد  ــبته  )R-square(أمـــــا معامـــــل التحديـ ــــا نســـ ـــر مـ ـــر ) 0.264(يفســ ــ ــــن التغي ـــزام  اتمـ ــ ــــي االلت فـ
ــــيالتنظيمــــي  ــــر ف ـــة التغي ــــأثير  نتيجـ ــة الت ـــة درجــ ـــت قيمـ ـــا بلغـ ــــا المتاحــــة، كمـ ) β )0.514التكنولوجي

ــــي  ــزام التنظيمــ ــــى تحســــــين االلتــــ ــــؤدي إلــ ـــة يــ ــــا المتاحـــ ــة واحــــــدة فــــــي التكنولوجيــ أي أن الزيــــــادة بدرجــــ
ــــة  ــــذا ، )0.514(بقيمـــ ـــة هـــ ــــ ــــد معنوي ـــرويؤكـــ ــــ ــــة  األث ــت  Fقيمـــ ــــ ـــي بلغـ ــــ ــــوبة والت ) 58.079(المحســـ

ــــة  ـــتوى داللــ ــــد مســـ ــــة عنــ ــــي دالــ ــــي  ،)0.05(وهــ ــــذا يعنــ ـــية  رفــــــضوهــ ــــة الفرضـــ ــــول ) H0(العدميــ وقبــ
ــــة  ــية البديلــــ ــــ ــــى أن ) H1(الفرضــ ـــنص علــــ ــــ ــــي تـ ــــد " التــــ ــــائية عنــــ ــة إحصــــ ــــ ـــة ذات داللــ ــــ ــــاك عالقـ هنــــ
ــــة  ــ ـــتوى معنوي ــــة  0.05مســـ ـــات اليمنيــ ــــي الجامعـــ ــ ــــي ف ــزام التنظيمــ ــــ ــة وااللت ـــــا المتاحــــ ــــين التكنولوجيـ ــ ب

  ."محل الدراسة األهلية
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  :السادسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية : سادسا

 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة ( وتنص هذه الفرضية على أنه
  :يوضح نتائج هذه الفرضية كاآلتي) 38(والجدول رقم ، )لوجيا المتاحة واإلبداع اإلداريبين التكنو 

  الفرعية السادسة نتائج تحليل االنحدار للفرضية ) 38(جدول 

 
معامل 
  بيرسون 

R- Square 
  التفسيرمعامل 

   Fاختبار 
  بيتا

Beta  

Sig* 
مستوى 
 الداللة

 0.000 461.  43.667 212. 0.461 التكنولوجيا المتاحة

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

معامل االرتباط الخطي البسيط  أن) 38(البيانات الواردة في الجدول نتائج تحليل يتضح من 

قد محل الدراسة الجامعات اليمنية األهلية جيا المتاحة واإلبداع اإلداري في بين التكنولو ) بيرسون(

حيث كان احتمال الخطأ من النوع ( 0.05عند مستوى معنوية وهو دال إحصائيًا ) 0.461(بلغ 

مما يشير إلى وجود ارتباط طردي ) 0.05أقل من مستوى المعنوية المحددة مسبقًا  0.00األول 

، محل الدراسة  بين التكنولوجيا المتاحة واإلبداع اإلداري في الجامعات اليمنية األهلية ضعيف

بمعنى أنه كلما كانت التكنولوجيا المتاحة إيجابية كلما زاد اإلبداع اإلداري، أي أن التكنولوجيا 

  .المتاحة تعزز اإلبداع اإلداري بدرجة مرتفعة

في اإلبداع اإلداري  اتمن التغير ) 0.212(يفسر ما نسبته  )R-square( ما معامل التحديدأ

أي أن الزيادة ) β )0.461التكنولوجيا المتاحة، كما بلغت قيمة درجة التأثير  نتيجة التغير في

ويؤكد  ،)0.461(بدرجة واحدة في التكنولوجيا المتاحة يؤدي إلى تحسين اإلبداع اإلداري بقيمة 

 ،)0.05(وهي دالة عند مستوى داللة ) 43.667(المحسوبة والتي بلغت  Fقيمة  األثرمعنوية هذا 

هناك " التي تنص على أن) H1(وقبول الفرضية البديلة ) H0(العدمية الفرضية  رفضوهذا يعني 

بين التكنولوجيا المتاحة واإلبداع اإلداري  )(0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

مع نتيجة دراسة  تختلفوهذه النتيجة ، "محل الدراسة في الجامعات اليمنية األهلية

، للتكنولوجيا على اإلبداع اإلداريوالتي بينت عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ) 2014،إسماعيل(

أثر هناك والتي بينت أن ) OK Kim 2015(كما تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 

  .للتكنولوجيا على اإلبداع السلوكي للموظفين
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وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  سيتم التعرف علىومن النتائج أعاله 
) 39(وكما هي موضح في الجدول بشكل عام  بين التكنولوجيا المتاحة واألداء اإلداري 0.05
  :اآلتي

العالقة بين التكنولوجيا نوع  لتحديدالخطي البسيط بيرسون نتائج تحليل االنحدار ) 39(جدول 
  المتاحة واألداء اإلداري

 
معامل االرتباط 

  بيرسون

R- Square 
  التفسيرمعامل 

   Fاختبار 
  بيتا

Beta 

Sig* 

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.541 66.926 0.292 0.541 التكنولوجيا المتاحة

  .2017، الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةمن إعداد : المصدر

ــــي الجـــــدول نتـــــائج تحليـــــل يتضـــــح مـــــن  ــواردة فـ ـــات الـــ ــــي  أن) 39(البيانــ ــــاط الخطـ ــــل االرتبـ معامـ
ــيط  ــــ ـــون(البســ ــــ ــــة ) بيرسـ ــــ ـــات اليمني ــــ ــــي الجامعـ ــــ ــــين األداء اإلداري ف ــــ ــــة وب ـــ ـــــا المتاحـ ـــ ــــين التكنولوجي ــــ ب

ــــة  ــــل الدراســـ ــــة محـــ ــــغ األهليــ ـــد بلـــ ــــة ) 0.541(قــــ ــتوى معنويـــ ــــد مســـــ ـــائيًا  عنـــ ـــو دال إحصــــ  0.05وهـــ
ــــوع األول ( ـــــن النــ ـــــأ مــ ـــــال الخطــ ـــان احتمــ ــث كــــ ــــ ـــددة  0.000حي ـــة المحــــ ــــتوى المعنويــــ ـــن مســـ ـــــل مــــ أقــ

ـــبقًا  ــود ارتبـــــاط طـــــردي ، )0.05مســ ـــير إلـــــى وجـــ ـــة وبـــــين  متوســـــطممـــــا يشــ بـــــين التكنولوجيـــــا المتاحــ
ــة ــــ ـــات اليمنيـــ ــــ ـــــي الجامعــ ـــ ــة األداء اإلداري فـ ــــ ــة األهليـــ ــــ ـــــل الدراســـ ــــى محــــ ــــ ــت ، بمعنـ ــــ ـــــا كانـــ ـــ ـــه كلمـ ــــ أنــ

ــــزز  ــــ ـــة تعــ ــــ ــــــا المتاحـــ ـــ ـــــا زاد األداء اإلداري، أي أن التكنولوجيـ ــــ ــة كلمـ ــــ ــــة إيجابيــــ ـــ ــــا المتاحـــ ــــ التكنولوجيــ
  .األداء اإلداري بدرجة مرتفعة

ــــد  ــ ـــــل التحدي ـــــا معامـ ــبته  )(R-squareأمـ ــــا نســــ ــــر مــ ـــر ) 0.292(يفســ ـــ ـــــن التغي ــــي  اتمـ ــ  األداءف
ــــياإلداري  ــــر فـ ـــة التغيــ ــــا ا نتيجــ ــــأثير لتكنولوجيــ ـــة التــ ــة درجــ ـــت قيمــــ ـــة، كمــــــا بلغــ ) β )0.541المتاحــ

ــة واحـــــدة فـــــي  ــــا أي أن الزيـــــادة بدرجـــ ـــى تحســـــين التكنولوجيـ ـــؤدي إلــ ــة يــ ــــة  األداءالمتاحـــ اإلداري بقيمـ
ــــة )0.541( ـــر قيمـ ـــة هـــــذا األثــ ـــد معنويــ ــت  F، ويؤكــ ــــي بلغـــ ــــة ) 66.929(المحســـــوبة والتـ ــــي دالـ وهـ

ــــة  ــتوى داللـــ ـــد مســـــ ـــية ، )0.05(عنــــ ـــــض الفرضــــ ـــــي رفــ ـــذا يعنــ ــــة وهــــ ـــية ) H0(العدميـــ ـــول الفرضــــ وقبــــ
ـــتوى معنويـــــة " أن  التـــــي تـــــنص علـــــى) H1(البديلـــــة  ــائية عنـــــد مســ ـــة إحصـــ ـــة ذات داللــ ـــاك عالقــ هنــ

ـــة واألداء اإلداري )0.05( ــــ ــــا المتاحــ ـــ ــ ــــين التكنولوجي ــــ ــة بـ ــــ ـــ ــــة األهلي ــــ ـــات اليمنيـ ــــ ــــي الجامعــ ـــ ــ ـــــل  ف محــــ
ــة ــــة ، "الدراســـ ــة دراسـ ــــق مـــــع نتيجـــ ـــة تتفـ ـــليحة(وهـــــذه النتيجــ ــــود ) 2010،صــ ــت وجـ ــــة والتـــــي بينـــ عالقـ

ــــة  ــــوظفين اإلداريــــــين فــــــي جامعــ ـــوظيفي للمــ ــــين التكنولوجيــــــا واألداء الـــ ـــة بــ ــوقرة"موجبـــ ــــد بــــ بــــــو " محمــ
  .الجزائر، مرداس
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  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية السابعة: سابعا

ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة ( وتـــنص هـــذه الفرضـــية علـــى أنـــه
يوضـح نتـائج هـذه الفرضـية ) 40(والجـدول رقـم ، )وااللتزام التنظيمـيوارد المتاحة بين الم )0.05(

  :كاآلتي

  الفرعية السابعةنتائج تحليل االنحدار للفرضية ) 40(جدول 

 
  معامل بيرسون

R- Square 
  التفسيرمعامل 

   Fاختبار 
  بيتا

Beta  
Sig* 

 مستوى الداللة

 0.000 553. 71.037 306. 0.553 الموارد المتاحة

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

ـــــدول  ــــــي الجـــ ــواردة فــ ــــ ــــات الــ ــــــن البيانــــ ــــح مــ ــيط  أن) 40(يتضــــ ــــ ــــــي البســ ـــاط الخطــ ـــــل االرتبـــــ معامـــ
ـــون( ــــة ) بيرســــ ـــة األهليـــ ــــات اليمنيــــ ـــي الجامعـــ ــــي فــــ ـــزام التنظيمـــ ـــة وااللتــــ ـــوارد المتاحــــ ـــ ـــين المـ ـــ ـــــل بـ محــ

ــــة  ــــغ الدراســـ ـــ ــــد بل ـــ ــــة ) 0.553(ق ـــ ـــتوى معنوي ـــد مســــ ــــ ـــائيًا  عن ــــو دال إحصــــ ـــــان ( 0.05وهـــ ـــث كــ ــــ حي
ــــوع األول  ـــبقًا  0.000احتمــــــال الخطــــــأ مــــــن النــ ــــة المحــــــددة مســـ ـــتوى المعنويــ ــــن مســـ ) 0.05أقــــــل مــ

ــــود ارتبــــــاط طــــــردي  ــــى وجــ ــــا يشــــــير إلــ ــــطممــ ــــي  متوســ ـــي فــ ـــزام التنظيمـــ ـــة وااللتـــ ـــوارد المتاحـــ ــــين المـــ بــ
ــة ـــة األهليــــ ـــات اليمنيـــ ــة الجامعـــ ـــل الدراســــ ـــه كلمحـــ ــــة ، بمعنــــــى أنـــ ـــة إيجابيــ ـــوارد المتاحـــ ـــت المـــ ــــا كانـــ مــ

  .كلما زاد االلتزام التنظيمي، أي أن الموارد المتاحة تعزز االلتزام التنظيمي بدرجة مرتفعة

ــــد  ــبته  )R-square(أمـــــا معامـــــل التحديـ ــــا نســـ ـــر مـ ـــر ) 0.306(يفســ ــ ــــن التغي ـــزام  اتمـ ــ ــــي االلت فـ
ــــيالتنظيمــــي  ــة التغيــــر ف ـــة التـــــأثير  نتيجــ ـــة درجـ ــت قيمـ ــة، كمــــا بلغــ ــوارد المتاحـــ أي ) β )0.553المــ

ــــة  ـــــي بقيمــ ـــزام التنظيمـ ــــين االلتـــ ـــؤدي إلــــــى تحســ ــــة يـــ ــوارد المتاحــ ــــدة فــــــي المــــ ـــة واحــ ـــــادة بدرجـــ أن الزيـ
ــــذا ، )0.553( ـــة هـ ـــرويؤكـــــد معنويــ ــــة  األثــ ــت  Fقيمـ ــــي بلغـــ ــــة ) 71.037(المحســـــوبة والتـ ــــي دالـ وهـ

ــــة  ــتوى داللـــ ـــد مســـــ ــــي ، )0.05(عنــــ ـــذا يعنـــ ـــــضوهــــ ـــية  رفــ ــــة الفرضــــ ـــية ) H0(العدميـــ ـــول الفرضــــ وقبــــ
ــــة  ــــى أن) H1(البديلـ ــنص علـ ــــة " التـــــي تـــ ـــتوى معنويـ ــــد مســ ــــائية عنـ ـــة إحصـ ــ ــــة ذات دالل ــــاك عالقـ هنـ
ــة )(0.05 ــــ ــ ـــة األهلي ــــ ــــات اليمنيـ ــــي الجامعــــ ـــي فــــ ــــ ـــزام التنظيمـ ـــ ــ ـــة وااللت ــــ ـــوارد المتاحـ ــــ ــين المـ ــــ ـــــل  بــ محـــ
  ".الدراسة

ــــة  ـــة دراسـ ــــع نتيجــ ــق مـ ــــة تتفـــ ــــذه النتيجـ ــــداهللا(وهـ ــــي ) 2015،عبـ ــوارد والتـ ـــد المــــ ـــــاط بعــ ــت ارتب بينـــ
  .المتاحة ارتباطًا وثيقًا وٕايجابي ومعنوي مع بعد االلتزام التنظيمي

  



141 
 

  :نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثامنة: ثامنا

ال توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة ( وتـــنص هـــذه الفرضـــية علـــى أنـــه
يوضــح نتــائج هــذه الفرضــية ) 41(والجــدول رقــم ، )لمــوارد المتاحــة واإلبــداع اإلداريبــين ا )0.05(

  :كاآلتي

  الفرعية الثامنةنتائج تحليل االنحدار للفرضية ) 41(جدول 

معامل  
  بيرسون

R- Square 
  التفسيرمعامل 

   Fاختبار 
  بيتا

Beta  
Sig* 

 مستوى الداللة

 0.000 436. 37.855 190. 0.436 الموارد المتاحة

  .2017، نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةمن إعداد الباحث من : المصدر

معامــل االرتبــاط الخطــي البســيط  أن) 41(البيانــات الــواردة فــي الجــدول نتــائج تحليــل يتضــح مــن 
قـد بلـغ محـل الدراسـة بـين المـوارد المتاحـة واإلبـداع اإلداري فـي الجامعـات اليمنيـة األهليـة ) بيرسون(
حيــث كــان احتمــال الخطــأ مــن النــوع ( ،)(0.05عنــد مســتوى معنويــة وهــو دال إحصــائيًا ) 0.436(

ممـا يشـير إلـى وجـود ارتبـاط طـردي ) 0.05أقل من مستوى المعنوية المحددة مسبقًا  0.000األول 
، بمعنــى محــل الدراســة بــين المــوارد المتاحــة واإلبــداع اإلداري فــي الجامعــات اليمنيــة األهليــة ضــعيف

ــوارد المت ـــه كلمـــا كانـــت المـ ــا زاد اإلبـــداع اإلداري، أي أن المـــوارد المتاحـــة تعـــزز أن ـــة كلمـ ــة إيجابي احـ
  .اإلبداع اإلداري بدرجة مرتفعة

فـي اإلبـداع اإلداري  اتمـن التغيـر ) 0.190(يفسـر مـا نسـبته  )R-square(أما معامـل التحديـد 
الزيـادة بدرجـة أي أن ) β )0.436المـوارد المتاحـة، كمـا بلغـت قيمـة درجـة التـأثير  نتيجة التغيـر فـي

ويؤكــد معنويــة هــذا ، )0.436(واحــدة فــي المــوارد المتاحــة يــؤدي إلــى تحســين اإلبــداع اإلداري بقيمــة 
وهـذا يعنـي  ،)0.05(وهي دالة عند مسـتوى داللـة ) 37.855(المحسوبة والتي بلغت  Fقيمة  األثر
هنـاك عالقـة ذات " التي تنص علـى أن) H1(وقبول الفرضية البديلة ) H0(العدمية الفرضية  رفض

بــين المــوارد المتاحــة واإلبــداع اإلداري فــي الجامعــات  )0.05(داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة 
  ".محل الدراسة اليمنية األهلية

وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة  سيتم التعرف علىومن النتائج أعاله 
) 42(وكمــا هــي موضــح فــي الجــدول بشــكل عــام  بــين المــوارد المتاحــة واألداء اإلداري )(0.05

  :اآلتي
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الخطي البسيط بيرسون لمعرفة العالقة بين الموارد المتاحة نتائج تحليل االنحدار ) 42(جدول 

  واألداء اإلداري

 
معامل االرتباط 

  بيرسون

R- Square 
  التفسيرمعامل 

   Fاختبار 
  بيتا

Beta 
Sig* 

 مستوى الداللة

 0.000 0.549 69.459 0.301 0.549 الموارد المتاحة

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

ــــي الجـــــدول نتـــــائج تحليـــــل يتضـــــح مـــــن  ــواردة فـ ـــات الـــ ــــي  أن) 42(البيانــ ــــاط الخطـ ــــل االرتبـ معامـ
ــيط  ـــون(البســــ ــــة ) بيرســـ ـــات اليمنيــ ـــــي الجامعـــ ــــين األداء اإلداري فـ ـــة وبــ ـــوارد المتاحـــ ــــين المـــ ــــة بــ األهليــ

ــــة  ــــل الدراســ ــــغ محــ ــــد بلــ ــــائيًا ) 0.549(قــ ــــو دال إحصــ ــــة وهــ ـــتوى معنويــ ــــد مســـ ــث ( (0.05)عنــ ــــ حي
ــــوع األول  ـــن النـــ ـــــأ مــــ ـــــال الخطــ ــان احتمــ ـــبقًا  0.000كـــــ ــــددة مســــ ـــة المحـــ ــــتوى المعنويــــ ــــن مســـ ـــــل مـــ أقــ

ـــــردي  ،)0.05 ــــاط طــ ــــود ارتبـــ ـــــى وجـــ ــير إلــ ـــا يشـــــ ــــطممــــ ــــين األداء  متوســـ ـــة وبـــ ــــوارد المتاحــــ ـــــين المـــ بــ
ــة ـــات اليمنيــ ــة اإلداري فــــي الجامعـ ــ ــة األهلي ـــل الدراســ ـــوارد المتاحــــة محـ ـــت المـ ــــه كلمــــا كانـ ، بمعنــــى أن

ــــة  ــــ ـــ ــــزز األداء اإلداري بدرجــ ــــ ــــ ـــة تعـ ــــ ــــ ــــوارد المتاحــ ــــ ــــ ـــــا زاد األداء اإلداري، أي أن المـ ــــ ــة كلمــــ ــــ ــــ ـــ إيجابي
  .مرتفعة

ــــا معا ــــد أمــ ــ ـــــل التحدي ــبته  )R-square(مـ ــــا نســــ ــــر مــ ـــر ) 0.301(يفســ ـــ ـــــن التغي ــــي  اتمـ ــ  األداءف
ــــياإلداري  ـــر فــ ـــة التغيـــ ــــأثير  نتيجـــ ــة التــ ــــة درجــــ ـــت قيمــ ــــا بلغـــ ــــة، كمــ ـــوارد المتاحــ أي ) β )0.549المـــ

ــــين  ــــــى تحســــ ـــؤدي إلــ ـــ ــ ـــة ي ــــ ـــوارد المتاحـ ــــ ــــي المـ ـــ ــــدة فـ ـــة واحــــ ــــ ـــادة بدرجـ ــــ ــــة  األداءأن الزيـ اإلداري بقيمــــ
ــــة )0.549( ـــر قيمـ ـــة هـــــذا األثــ ـــد معنويــ ــت  F، ويؤكــ ــــي بلغـــ ــــة ) 69.459(المحســـــوبة والتـ ــــي دالـ وهـ

ــــة  ــتوى داللـــ ـــد مســـــ ــــذا، )0.05(عنــــ ــــة  وهـــ ــية العدميـــ ـــــض الفرضـــــ ـــــي رفــ ـــية ) H0(يعنــ ـــول الفرضــــ وقبــــ
ــــة  ــــى أن) H1(البديلـ ــنص علـ ـــاك " التـــــي تـــ ــ ــــة هن ـــتوى معنويـ ــــد مســ ــــائية عنـ ـــة إحصـ ــ ــــة ذات دالل عالقـ
ـــة واألداء ا )(0.05 ـــوارد المتاحـــ ــــين المـــ ــة إلداريبـ ــــة األهليــــ ــــات اليمنيــ ــــي الجامعــ ــة فــ ــــل الدراســــ ، "محــ

ــــة  ــع نتيجــ ـــق مــــ ـــ ــــة تتف ــــذه النتيجــ ــــداهللا(وهــ ــ ــــين ، )2015،عب ــ ـــة ب ـــ ـــة ايجابي ـــ ـــود عالق ــت وجـــ ــــ ـــــي بين والتـ
  .الموارد المتاحة واألداء الوظيفي بالمصارف السودانية

  :ة الثانيةاختبار الفرضية الرئيسنتائج  2-2-5
ــــار  ــــىســــيتم فــــي هــــذا الجــــزء تحليــــل واختب ال :الفرضــــية الرئيســــة الثانيــــة والتــــي تــــنص عل

ببيئـــــة العمـــــل  فيمـــــا يتعلـــــق الدراســـــةعينـــــة  فـــــي آراءذات داللـــــة إحصـــــائية  اتتوجـــــد فروقـــــ

تعـــــــزى للمتغيـــــــرات الشخصـــــــية فـــــــي الجامعـــــــات اليمنيـــــــة األهليـــــــة ألداء اإلداري او الداخليـــــــة 

  ).ى الوظيفيالجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المستو ، الجامعة( والديمغرافية
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ــــ ــــاب الفروقـ ـــر  اتولحسـ ــ ــــل متغي ــب كـ ــــي تناســـ ــارات التـ ـــ ــــد تـــــم اســـــتخدام االختب ــــرات فقـ ــــين المتغيـ بـ

  :على حدة وذلك على النحو اآلتي

  :الجامعة: المتغير األول
لمعرفــة مــدى الداللـــة  ،)(ONE WAY ANOVA التبــاين األحــادي اســتخدم الباحــث تحليــل

  .يوضح ذلك) 43(والجدول ، الجامعات الثالثآراء العينة حسب للفروق بين اإلحصائية 

محل لمعرفة الفروق بين آراء العينة حسب الجامعات  )تحليل التباين األحادي(إختبار  نتائج) 43(جدول 
  الدراسة

  المتغيرات

One-Way ANOVA 

  بين المجموعات  داخل المجموعات

 Fاختبار 
مستوى 

الداللة عند 
0.05  

درجة 
  الحرية

المتوسط 
  تربيع

درجة 
  الحرية

المتوسط 
  تربيع

 000.* 12.960 6.224 2 77.806 162  الهيكل التنظيمي 

 000.* 23.968 11.529 2 77.924 162  الثقافة التنظيمية

 000.* 12.742 4.897 2 62.254 162  التكنولوجيا

 000.* 24.614 12.494 2 81.725 162  الموارد المتاحة

 000.* 24.937 8.099 2 52.289 162  بيئة العمل الداخلية

 114. 2.204 718. 2 52.420 162  االلتزام التنظيمي

 564. 575. 174. 2 48.700 162  اإلبداع اإلداري

 280. 1.283 328. 2 41.209 162  األداء اإلداري

  .2017، الدراسةمن إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات : المصدر

ـــن الجـــــدول  ــــة ) 43(يتضـــــح مــ ــــرات Fأن قيمـ ــــي المتغيـ ـــة فـ ــــي  جـــــاءت دالــ ـــذا يعنـ ــتقلة، وهــ المســـ
ــــا  ــة فيمـــ ـــر الجامعـــــ ــب متغيــــ ـــة حســـــ ـــــي آراء العينــــ ـــائية فــ ــــة احصــــ ــة وذات داللـــ ـــــروق جوهريـــــ ــــود فــ وجـــ

ــــ ــــق بـــ ــــي( مجاالتيتعلـ ــــل التنظيمــ ــة، الهيكـ ـــة التنظيميـــ ــــا، الثقافـــ ــة، التكنولوجيــ ـــوارد المتاحــــ ــــة ) (المــ بيئــ
ــة ــــل الداخليــــ ـــــن ، )العمــ ـــــل مـ ــــائية أقـ ـــة اإلحصــ ـــة الداللـــ ــــت قيمـــ ــث كانــ ــــذا، )0.05(حيــــ ــــي وهــ أن  يعنــ

ــــة  ـــة األهليـ ــات اليمنيــ ــــين فـــــي الجامعـــ ـــوظفين اإلداريـ ــــول  محـــــلالمــ ــم حـ ــــي آرائهـــ ـــون فـ ــة مختلفــ الدراســـ
ــة ـــر الجامعــــ ـــاختالف متغيـــ ـــة بـــ ـــة العمــــــل الداخليـــ ـــر بيئـــ ـــــم ، عناصـــ ــــات تـ ــــذه الفروقــ ــــاد هــ ـــــل واليجــ عمـ

  :اختبار شيفيه كما هو موضح في الجدول التالي
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  حسب متغير الجامعة عينة الدراسةآلراء  درجة الموافقة والتقدير اللفظي) 44(جدول 

  المجال
  التقدير اللفظي/ درجة الموافقة

  الجامعة اليمنية  جامعة األندلس  جامعة العلوم والتكنولوجيا
  التقدير  الدرجة  التقدير  الدرجة  التقدير  الدرجة

 موافق 3.45 محايد 3.16 موافق 3.81 الهيكل التنظيمي

 موافق 3.34 موافق 3.44 موافق 4.15 الثقافة التنظيمية

المتاحة التكنولوجيا  4.27 
موافق 
 بشدة

 موافق 3.66 موافق 3.91

 محايد 3.08 محايد 3.28 موافق 3.97 الموارد المتاحة

 محايد 3.38 موافق 3.45 موافق 4.05 بيئة العمل الداخلية

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

ـــتجابة فــــي اتفروقــــ وجــــود )44( الجــــدول مــــن يتضــــح ــراد  اسـ ــةأفــ ـــاه مجــــاالت العينــ الهيكــــل ( تجـ
ــــي ــة، التنظيمــ ــــ ـــة التنظيمي ـــ ــــا، الثقاف ــة، التكنولوجيــ ـــــوارد المتاحــــ ـــــل ) (المـ ــة العمـ ــــ ــةبيئ ــــ  حســــــب) الداخلي

ـــر ـــة، متغيــــ ــــظ حيـــــــث الجامعــــ ـــــو  أن نالحـــ ــــوفر موظفــ ـــــى تـــ ــــق علــ ــــا توافـــ ــــوم والتكنولوجيـــ ــــة العلـــ جامعـــ
ـــــل  ـــة العمـ ـــ ـــات بيئ ـــ ــــة متطلب ــ ـــابي الداخلي ــــط الحســـ ـــــغ المتوســ ـــث بلـ ـــ ـــــد، )4.05(حي ــين ُوِجـ ـــــي حــــ أن  فـ

ــة األنــــدلس موظفــــو  ــة يوافقــــون أيضــــاَ جامعــ ـــة العمــــل الداخليــ ــات بيئـ ــك  علــــى تــــوفر متطلبــ ويؤكــــد ذلــ
ـــاوي  ـــذي يســــ ـــابي والــــ ـــط الحســــ ــــا، )3.45(المتوســــ ـــدى بينمـــ ــــة  أبــــ ــة اليمنيـــ ــــو الجامعـــــ ــــادهمموظفـــ  حيـــ

ــة ــــ ــــل الداخليـ ـــة العمـــ ــــ ـــات بيئ ـــ ــوفر متطلبـ ــــ ـــــاه تـ ـــابي  تجــ ـــط الحســــ ـــغ المتوســــ ــــ ــــا أن  ،)3.38(إذ بل وبمـــ
ـــوم  ــة العلــ ــــالح جامعـــ ــت لصـ ـــات كانـــ ــــوظفي الجامعــ ــة لمـ ـــة العمـــــل الداخليـــ ــع بيئــ أعلـــــى األوســـــاط لواقـــ

ــــا  ـــاوي (والتكنولوجيـــ ـــــابي يســــ ـــط الحســ ــــى، )4.05المتوســــ ــك علـــ ــــ ـــــدل ذلـ ـــا يــ ــــة أن  مــــ ـــوظفي جامعـــ مــــ
ـــورالعلــــوم لــــديهم  ــة درجــــة تصـ ـــة العمــــل الداخليــ ـــاه بيئـ ـــث ذلــــك إلــــى ، أعلــــى تجـ ـــر ويعــــزو الباحـ العمـ

ــةالزمنــــي  ــة للجامعــ ــة اليمنيــ ــت فــــي الجمهوريــ ــة أهليــــة تأسســ ــم أنهــــا أول جامعــ باإلضــــافة إلــــى ، بحكــ
ـــوافر  ـــة والبشــــــريتــ ـــات الماديــ ـــدى ة اإلمكانــ ــةاللــ ــــوفر ، جامعـــ ــــكل إيجـــــابي علـــــى تــ ـــس بشـ ــــك انعكـــ وذلـ

ـــا م ـــــين فيهـــ ــــاملين اإلداريـ ـــة للعــ ـــ ـــــل داخلي ـــة عمـ ـــ ــــة بيئ ــ ــةقارن ــــ ــــة اليمني ــــة ، باالجامعــ ــ ــــع ببني ــ ـــــي تتمت والتـ
ــون  ـــًا مـــــا تكـــ ــة نوعــ ــةبنـــــاًء علـــــى نتـــــ جيـــــدهتحتيـــ ــتجابات أفـــــراد عينـــــة الدراســـ ـــرت، ائج اســـ  والتـــــي أظهــ

  .الداخليةد تجاه توفر متطلبات بيئة العمل ايدرجة الح
 Fقيمــة فقــد جــاءت  ،)اإلبــداع اإلداري، االلتــزام التنظيمــي( بمجــاالت األداء اإلداريوفيمــا يتعلــق 

وهــذا يعنــي عــدم وجــود  ،) 43(والموضــحة فــي الجــدول رقــم  مجــاالت األداء اإلداريفــي  غيــر دالــة
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االلتــزام (بـــ  فيمــا يتعلــق داللــة احصــائية فــي آراء العينــة حســب متغيــر الجامعــة تفــروق جوهريــة وذا
مسـتوى  حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبـر مـن، )األداء اإلداري) (اإلبداع اإلداري، التنظيمي

أن األداء اإلداري لدى الموظفين اإلداريين في الجامعات اليمنية األهلية  مما يعني، )0.05( الداللة
، االلتـزام التنظيمـي( السبب في ذلـك إلـى أن  ويعزى الباحث، ال يتأثر بمتغير الجامعةمحل الدراسة 

ــة دون أخــــرى )األداء اإلداري) (اإلبــــداع اإلداري ـــام كــــل ، ال يقتصــــر علــــى جامعــ بــــل هــــو فــــي اهتمـ
  .محل الدراسة الجامعات اليمنية األهلية

  :الجنس: الثانيالمتغير 

بين متوسطات آراء أفراد العينة وفقًا  اتلداللة الفروق) T-test(نتيجة اختبار  )45(جدول 
  )الجنس(لمتغير

  العدد الجنس المتغيرات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
(T) 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اللفظية

ــــــــــــــــــــــــل  الهيك
  التنظيمي 

 73301. 3.6353 149 ذكر
 دالة 013.* 2.740

 68912. 3.1354 16 أنثى

ــــــــــــــــــــــــة  الثقاف
  التنظيمية

 76636. 3.9074 149 ذكر
 دالة 000.* 4.212

 64859. 3.1750 16 أنثى

  التكنولوجيا
 67155. 4.1128 149 ذكر

 دالة 011.* 2.766
 47610. 3.7500 16 أنثى

المــــــــــــــــــــــــوارد 
  المتاحة

 81255. 3.6942 149 ذكر
 دالة 004.* 3.224

 59753. 3.1524 16 أنثى

بيئـــــــة العمـــــــل 
  الداخلية

 64030. 3.8374 149 ذكر
 دالة 001.* 3.797

 51786. 3.2920 16  أنثى

االلتــــــــــــــــــــــــزام 
  التنظيمي

 57059. 4.2162 149 ذكر
 دالة 048.* 2.119

 55434. 3.9063 16 أنثى

  اإلبداع اإلداري
 55388. 4.2649 149 ذكر

 غير دالة 729. -351.-
 51104. 4.3125 16 أنثى

  األداء اإلداري
 51525. 4.2405 149 ذكر

 غير دالة 327. 1.169
 41562. 4.1094 16 أنثى

ــة إحصــائية عنــد مســتوى) *( ــة  ذات دالل مــن إعــداد الباحــث مــن نتــائج التحليــل : المصــدر، )p.≤ 0.05(الدالل
  .2017، اإلحصائي لبيانات الدراسة

ـــــدول  ــــن الجـــ ـــــح مــــ ــــة ): 45(يتضـــ ـــتوى الداللــــ ــــ ـــد مسـ ــــ ــــائية عنـ ـــة إحصــــ ــــ ـــــروق ذات داللـ ـــ ــــود ف وجــــ
ــــا  )0.05( ـــنس فيمـ ـــر الجــ ــ ـــزى لمتغي ــــة ُتعــ ــة العمـــــل الداخليـ ـــ ــــاه بيئ ــــة تجـ ــــراد العينـ ـــتجابات أفـ ــــين اســ بـ

ـــ  ـــق بــــ ــــي(يتعلـــ ــــل التنظيمــ ــة ،الهيكــ ــة التنظيميــــ ــــا، الثقافــــ ــة، التكنولوجيــ ـــوارد المتاحــــ ــــة العمــــــل ) (المـــ بيئــ
ــة ـــذه الفـــــروق لصـــــالح الـــــذكور، و )الداخليـــ ــت هــ ـــد كانـــ ـــث كانـــــت كـــــل قـــــيم  ،قــ ــةحيــ ـــائية  الداللـــ اإلحصــ
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ــــل مــــــن  ــــة ، )0.05(أقــ ـــات اليمنيــ ــــي الجامعـــ ــــين فــ ــوظفين اإلداريــ ـــة إلــــــى أن المــــ ــير هــــــذه النتيجـــ وتشــــ
ــــة  ــــة األهليــــ ــــل الدراســــ ــــي محــــ ـــون فــــ ــــ ـــوراتهممختلفـ ــــ ــــة  تصـ ــــل الداخليــــ ـــة العمــــ ــــ ــول بيئـ ــــ ــــا حــ ومجاالتهــــ

ـــنس ـــــاختالف الجــ ـــن الجـــــدول ، ب ــــين مــ ـــبة ) 45(ويتبـ ــــبة هـــــي نســ ــــى نسـ ــــة أن أعلـ ــث فئـ ــــذكور حيـــ الـ
ــــذكور  ـــ ـــبة ال ـــت نســــ ـــــل ، )%(90.3بلغــــ ــ ـــاث أق ــبة اإلنــــ ــــ ـــت نسـ ـــــا كانــــ ــــذكور بينمــ ـــ ــــة ال ـــبة فئـــ ــــن نســــ مـــ

ـــاوي ــث ، )%9.7( وتســ ـــزى الباحـــ ـــدد ويعــ ـــك إلـــــى أن عــ ـــن الـــــذكور أعلـــــى ذلــ المـــــوظفين اإلداريـــــين مــ
ـــاث ــــدد اإلنـــ ــــن عــ ــــة  ،مــ ــة دراســ ـــع نتيجــــ ـــــق مـــ ــة تتفـ ــــذه النتيجــــ ـــــدة(وهــ ــت ، )2006،الجالمـ ــــي بينــــ والتــ

ــــة  ــــ ــــاء هيئ ــــورات أعضــــ ــــائية لتصــــ ـــة إحصــــ ــــ ــات ذات داللـ ــــ ـــود فروقــ ــــ ــات وجـ ــــ ـــي الجامعـــ ــــ ــــدريس فـ ــــ الت
  .الرسمية األردنية ألبعاد بيئة العمل الداخلية تعزو لمتغير الجنس

ــــ ــــ ــــأمَّ ــــ ـــق بالفروق ــــ ـــــا يتعلـ ــــين  اتا فيمـــ ــــ ـــــوظفين اإلداري ـــــين المـــ ــــبـــ ــــ ـــق بـ ــــ ـــــا يتعلـ ـــزام ( مجالفيمـــ ــــ االلتـ
ــــي ـــائياً ، )األداء اإلداري( )التنظيمــ ــة إحصـــ ــــروق دالــــ ــ ــــك الف ـــت تلــ ـــ ـــد كان ــــنس فقـــ ـــر الجــ ــــب متغيـــ ، حســ

ــــيم ــت قـ ـــث كانـــ ــــة الد حيــ ـــائية اللـ ـــزام ، )0.05(مـــــن أقـــــل اإلحصــ ـــير إلـــــى أن االلتــ ـــة تشــ وهـــــذه النتيجــ
ــــة  ـــ ــــة األهلي ـــ ــــات اليمني ــــي الجامعـــ ـــ ــــين ف ـــ ـــوظفين اإلداري ـــدى المــــ ـــــي لــــ ــــة التنظيمــ ــــل الدراســـ ــأثر محـــ ــــ يتـ

ـــر  ـــنسبمتغيـــــ ـــــدول ، الجـــــ ــًا للجـــ ــــ ــــة  )45(ووفقــ ــــطات فئــــ ـــي متوســــ ـــطات هـــــ ــــــى متوســـــ ـــــح أن أعلــ يتضـــ
ــــذكور ــــ ــت ، ال ــــ ــث بلغـــ ــــ ــطات حيـــ ــــ ــك المتوســـ ــــ ــــذكور )(4.2162تلـــ ـــة الـــــ ــــ ــالح فئــ ــــ ــت ، لصــ ــــ ـــــا كانـــ بينمــــ

ـــاوي  ـــاث أقــــــل وتســـ ــة اإلنـــ ــــطات فئــــ ــــذكور ، )3.9063(متوســ ـــة الــ ـــات فئـــ ــــى أن توجهـــ ــــير إلــ ــا يشــ ممــــ
ـــدى  ـــة الصــــادقة لـ ــــى الرغبـ ـــة اإلنــــاث وهــــذا يــــدل عل ـــر مــــن توجهــــات فئـ ـــزام التنظيمــــي أكثـ نحــــو االلتـ

ــة ـــــائدة لــــــدى الجامعــــ ـــــل السـ ـــــيم العمـ ـــزام بقـ ـــة علــــــى االلتـــ ــــي المحافظـــ ــــذكور فــ ــــة ، الــ ـــذل والرغبــ فــــــي بـــ
  . العطاء المستمر والفعال لصالح الجامعة

ـــة دراســـــة  ــع نتيجــ ـــور(وهـــــذه النتيجـــــة تختلـــــف مـــ ـــت عـــــدم وجـــــود فـــــروق ) 2014،منصــ والتـــــي بينــ
ــــوالء التنظيمـــــي للمــــوظفين اإلداريـــــين  ـــتوى ال ــة حـــــول مسـ ــراد العينــ ــــة إحصــــائية فـــــي آراء أفــ ذات دالل

ـــنس ـــة األقصــــى بغــــزة تعــــزو لمتغيــــر الجـ ــف ، فــــي جامعـ ـــذه الدراســــة مــــع نتيجــــة كمــــا تختلــ ـــة هـ نتيجـ
ــــة  ـــواين(دراســـ ــــة ) 2014،هــــ ــــــي درجـــ ــائية فـ ــــ ــــة إحصـ ـــ ـــــروق ذات دالل ــ ــــود ف ـــدم وجـــ ــت عــــ ــــ ـــــي بينـ ــ والت

  .تزام التنظيمي تبعا لمتغير الجنساالل
ــــفيمـــــا  ــــاك أي  فروقـ ــــة  اتلـــــم تكـــــن هنـ ــتوى الداللـ ــــد مســـ ــــائية عنـ ــــة إحصـ ــــين ) 0.05(ذات داللـ بـ

ـــ  ــــ ــ ــــق ب ــــ ـــــا يتعل ـــة فيمـــ ــــ ـــــراد العينـ ـــ ـــتجابات أف ــــ ـــداع اإل(اسـ ــــ ـــر  )األداء اإلداري) (دارياإلبـ ــــ ـــزى لمتغيـ ــــ ُتعـ
ـــنس ـــة الداللـــــة ، الجــ ــــت قيمــ ــــث كانـ ـــائية حيـ ـــر مـــــن اإلحصــ ــــى ، )0.05(أكبــ ـــير إلـ ــة تشــ ـــذه النتيجـــ وهــ

ـــــالجنس ــــأثر بــــ ــــ ــــين ال يتـ ــــ ــوظفين اإلداريـ ــــ ــــداع اإلداري للمـــ ـــ ــــدل، أن اإلبــ ــــ ـــــا يـ ــــى ممــــ ـــــداع  علـــــ أن اإلبــــ
ـــس ــــاث أو العكـــــ ـــــذكور دون اإلنــــ ـــة الـــ ــــ ـــــى فئـ ــــورًا علـــ ــــيس مقصــــ ــو، اإلداري لــــ ــــ ــــل هــ ــــي بــــ ــــ فــــ اول متنــــ

ــــين ـــاث( الجنســـ ـــــذكور واإلنــــ ــــة ، )الــ ــة دراســـ ــع نتيجـــــ ـــــف مـــــ ـــة تختلــ ـــــذه النتيجــــ ـــــدة(وهــ ، )2006،الجالمــ
ـــدريس  ــــة التــــ ـــ ـــاء هيئ ـــورات أعضــــ ـــائية لتصــــ ـــ ـــة إحصـ ــــات ذات داللــــ ـــ ــــود فروق ــت وجـــ ــــ ـــــي بينـ ــــي والتــ ـــ ف

  .ألبعاد اإلبداع التنظيمي تعزى لمتغير الجنسالجامعات الرسمية األردنية 
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  المؤهل العلمي: الثالثالمتغير 
مــــدى الداللــــة لمعرفــــة  )(ONE WAY ANOVA التبــــاين األحــــادي اســــتخدم الباحــــث تحليــــل

ـــائية  ــةاإلحصـــ ــؤهالت العلميــــ ــين المــــ ــــروق بــــ ـــرات ، للفــ ـــ ـــــى متغي ـــــي علـ ــــل العلمـ ــــر المؤهــ ـــأثير متغيــ ـــ وت
  .الدراسة

لمعرفة الفروق بين آراء العينة حسب  )تحليل التباين األحادي(إختبار نتائج ) 46(جدول 
  المؤهالت المختلفة

  المتغيرات

One-Way ANOVA 
  بين المجموعات  داخل المجموعات

  Fاختبار 

مستوى 
الداللة 
عند 
0.05  

درجة 
  الحرية

المتوسط 
  تربيع

درجة 
  الحرية

المتوسط 
  تربيع

 209. 1.487 809. 4 87.021 160  الهيكل التنظيمي 
 098. 1.993 1.198 4 96.190 160  الثقافة التنظيمية

 433. 957. 421. 4 70.363 160  التكنولوجيا
 215. 1.467 950. 4 102.915 160  الموارد المتاحة

 226. 1.432 595. 4 66.106 160  بيئة العمل الداخلية
 454. 920. 305. 4 52.638 160  االلتزام التنظيمي
 236. 1.401 417. 4 47.378 160  اإلبداع اإلداري
 293. 1.249 319. 4 40.591 160  األداء اإلداري

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

فـــي كـــل ) 0.05(عنـــد مســـتوى داللـــة جـــاءت غيـــر دالـــة  Fأن قيمـــة ) 46(يتضـــح مـــن الجـــدول 
وهذا يعني عدم وجود فروق جوهرية وذات داللـة احصـائية فـي آراء العينـة حسـب متغيـر  المتغيرات،

إذ أن كل قيم الداللة اإلحصائية أكبر من  ،ببيئة العمل الداخليةبمجاالت المؤهل العلمي فيما يتعلق 
لــديهم محــل الدراسـة إلـى أن المــوظفين اإلداريـين فــي الجامعـات اليمنيــة األهليـة  ممـا يشــير، )0.05(

يعنــي أن  وهــذا، بــاختالف مــؤهالتهم العلميــةومجاالتهــا داخليــة حــول بيئــة العمــل ال نفــس التصــورات
وهـذه ، لم يكن له أثر جـوهري علـى بيئـة العمـل الداخليـةاإلداريين إختالف المؤهل العلمي للموظفين 

ألفــراد مجتمــع والتــي بينــت وجــود رؤيــة متشــابهة ، )2013،الشــمري(تتفــق مــع نتيجــة دراســة  النتيجــة
ية مهمــا اختلفــت نحــو بيئــة العمــل الداخليــة فــي قيــادة حــرس الحــدود بمنطقــة الحــدود الشــمالالدراســة 

  .مؤهالتهم العلمية
ــ ــــبــين المــوظفين اإلداريــين  اتا فيمــا يتعلــق بالفروقــأمَّ اإلبــداع ، االلتــزام التنظيمــي( فيمــا يتعلــق بـ

، دالـة إحصـائياً غيـر فقد كانـت تلـك الفـروق ، حسب متغير المؤهل العلمي) األداء اإلداري( )اإلداري
وهــذا يشــير إلــى أن المــوظفين اإلداريـــين  ،)0.05(مــن  أكبــرحيــث كانــت قيمــة الداللــة اإلحصــائية 
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الحاصــلين علــى شــهادة الدراســات العليــا أو الشــهادة الجامعيــة أو شــهادة الــدبلوم المتوســط أو الثانويــة 
، )األداء اإلداري) (اإلبــداع اإلداري، االلتــزام التنظيمــي(العامــة جمــيعهم لــديهم نفــس التوجهــات تجــاه 

فـي تغيـر درجـات  لـم يكـن لـه أثـر جـوهرياإلداريـين مما يعني أن إختالف المؤهل العلمي للمـوظفين 
مــع نتيجــة  تتفــقوهــذه النتيجــة ، محــل الدراســة مســتوى األداء اإلداري فــي الجامعــات اليمنيــة األهليــة

والتــي بينــت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي آراء أفــراد العينــة ) 2014،منصــور(دراســة 
حــول مســتوى الــوالء التنظيمــي للمــوظفين اإلداريــين فــي جامعــة األقصــى بغــزة تعــزو لمتغيــر المؤهــل 

والتــي بينــت عــدم وجــود عالقــة ذات ) 2016،مصــطفى(نتيجــة دراســة  ويؤكــد هــذا األتفــاق، العلمــي
  .المؤهل العلميمتغير بداري داللة إحصائية لإلبداع اإل

ـــهادات فـــــي الدراســـــات العليـــــا ــث ذلـــــك إلـــــى أن المـــــوظفين الحاصــــلين علـــــى شــ أو ، ويعــــزى الباحـــ
فــروق فــي مســتوى  لــم تظهــروبالتــالي  متشــابهةإلــخ يعملــون فــي ظــل ظــروف بيئيــة ....البكــالوريوس

 .األداء اإلداري لدى الموظفين اإلداريين تعزى لمتغير المؤهل العلمي
  :سنوات الخدمة: الرابعير المتغ

لمعرفــــة مــــدى الداللــــة  )(ONE WAY ANOVA التبــــاين األحــــادي اســــتخدم الباحــــث تحليــــل
ــةاإلحصـــائية  ـــين ســـنوات الخدمـــة المختلفـ ـــة علـــى ، للفـــروق ب ــة المختلف ـــر ســـنوات الخدمـ وتـــأثير متغي

  .متغيرات الدراسة
بين آراء العينة حسب سنوات  لمعرفة الفروق) تحليل التباين األحادي( اختبارنتائج ) 47(جدول 

  الخدمة المختلفة

  المتغيرات

One-Way ANOVA 
  بين المجموعات  داخل المجموعات

 F اختبار

مستوى 
الداللة 
عند 
0.05  

درجة 
 الحرية

المتوسط 
  تربيع

درجة 
  الحرية

المتوسط 
  تربيع

 131. 1.903 1.030 3 87.163 161  الهيكل التنظيمي 

 204. 1.549 944. 3 98.148 161  الثقافة التنظيمية

 055. 2.592 1.107 3 68.727 161  التكنولوجيا

 078. 2.312 1.478 3 102.279 161  الموارد المتاحة

 061. 2.504 1.024 3 65.415 161  بيئة العمل الداخلية

 215. 1.506 493. 3 52.377 161  االلتزام التنظيمي

 125. 1.944 575. 3 47.323 161  اإلبداع اإلداري

 149. 1.803 456. 3 40.497 161  األداء اإلداري

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر
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ــــة ) 47(يتضـــــح مـــــن الجـــــدول  ــــي Fأن قيمـ ــة فـ ــــرات جـــــاءت غيـــــر دالـــ ــــل المتغيـ ــــي كـ ـــذا يعنـ ، وهــ

ـــنوات  ــــر ســــ ــــب متغيـــ ـــة حســـ ـــــي آراء العينــــ ـــائية فــ ـــة احصــــ ــة وذات داللــــ ــــ ـــــروق جوهريـ ــــود فــ ــــدم وجـــ عـــ

ــــ ــ ـــق ب ــ ــــا يتعل ــة فيمـ ــــتقلةالخدمـــ ــــي( المتغيرات المسـ ــــل التنظيمـ ــة، الهيكـ ـــ ـــة التنظيمي ــ ــــا، الثقاف ، التكنولوجيـ

ــة ــــ ــــوارد المتاحــ ــة) (المــــ ــــ ــــل الداخليــ ـــة العمــــ ـــ ــــيم ، )بيئــ ــــل قــــ ـــــن إذا أن كــــ ـــر مـــ ـــائية أكبـــــ ــــة اإلحصـــــ الداللــــ

ــــة ، )0.05( ـــة األهليــ ــات اليمنيـــ ــــي الجامعــــ ــــين فــ ــ ـــوظفين اإلداري ــــى أن المـــ ـــة إلــ ــــذه النتيجـــ ـــير هــ وتشـــ

ـــون فـــــي محـــــل الدراســـــة  ـــة العمـــــل الداخليـــــة  تصـــــوراتهم تجـــــاهمتفقــ ـــنوات ومجاالتهـــــا بيئــ ـــاختالف ســ بــ

ــة ـــة فـــــي الجامعـــ ــة ،الخدمــ ــى أن متغيـــــر ســـــنوات الخدمـــ ـــدل علـــ ـــا يــ ــوهري علـــــى  ممــ ــه أثـــــر جـــ ـــيس لـــ لــ

ــة ـــ ــــة األهلي ـــات اليمنيـ ــــي الجامعــ ــــة فـ ـــة العمـــــل الداخليـ ــ ــــر بيئ ــة متغيـ ــــوظفين ، محـــــل الدراســـ أي أن المـ

ــة ــــل الداخليــــ ـــة العمــ ــة تجــــــاه بيئـــ ـــس الرؤيــــ ــــديهم نفـــ ــيعهم لــ ـــة جمــــ ــة أو العاليـــ ــــرة القليلــــ ، أصــــــحاب الخبــ

ـــذه النتيجـــــة  ــع نتيجـــــة وهــ ــمري(دراســـــة تختلـــــف مـــ ــت وجـــــود ) 2013،الشـــ ـــة موالتـــــي بينـــ ـــابهة رؤيــ تشــ

ــة ـــة العمــــل الداخليــــة مهمــــا اختلــــف عــــدد ســــنوات الخدمــ ـــة نحــــو بيئـ ــع الدراسـ كمــــا ، لــــدى أفــــراد مجتمــ

ـــة دراســـــة  ـــاء ، )2006،الجالمـــــدة(تختلـــــف مـــــع نتيجــ ـــورات أعضــ ــت وجـــــود فروقـــــات لتصــ والتـــــي بينـــ

  .بيئة العمل الداخلية تعزى لمدة الخدمة في الجامعة ألبعادهيئة التدريس 

ــــ ـــ ــــأمَّ ــق بالفروقـــ ــــ ــــــا يتعلـ ــــة  اتا فيمـ ــــالمتغيرات التابعـــ ـــق بـــ ــــ ــــا يتعل ــين فيمـــ ــــ ــــوظفين اإلداريـ ــــين المـــ بـــ
ــــي( ــزام التنظيمــــ ــــ ــ ـــــداع اإلداري، االلت ـــ ـــر) األداء اإلداري( )اإلب ــــ ـــب متغيـ ــــ ـــــم  حسـ ـــ ــة فل ــــ ـــنوات الخدمــ ــــ سـ

ـــائية ـــة إحصــــ ـــ ــــًا ذات داللـ ـــــروق أيضـــ ــ ــــــن الف ـــــن ، تكـ ــــر مــ ـــ ــــائية أكب ــــة اإلحصـــ ـــ ــــيم الدالل ـــ ـــل ق إذا أن كــــ
ــــين ، )0.05( ــوظفين اإلداريــــ ــــ ــــى أن المــ ــير إلــــ ــــ ــا يشــ ــــ ــــة ممــ ــــة األهليــــ ـــات اليمنيــــ ــــ ــــي الجامعـ ـــــل فــــ محـــ

ــــة  ــــولالدراســــ ـــ ــم حـ ــــ ــــي آرائهــ ـــ ـــون فـ ــــ ــــي( متفقـ ـــزام التنظيمــــ ــــ ـــــداع اإلداري، االلتـ ـــ  ،)األداء اإلداري( )اإلب
ــوهري علــــى مســــتوى األداء اإلداري وهــــذا  ــيس لهــــا أثــــر جــ ــ ـــة ل ـــنوات الخدمـ ـــر سـ ــــى أن متغيـ يــــدل عل

ــة ــــ ـــة األهليــــ ــــ ـــات اليمنيـــ ــــ ـــــي الجامعـــ ــــ ــــين فـ ــــ ـــوظفين اإلداريــ ــــ ــة للمـــ ــــ ـــــل الدراســــ ــــ ــــوظفين  أي، محـ ــــ أن المــ
ــألداء اإلداري ــــبة لـــــ ـــات بالنســـ ــــس التوجهــــ ـــــديهم نفـــ ـــيعهم لــ ــــة جمــــ ــة أو العاليـــ ـــــرة القليلـــــ ــــحاب الخبــ  أصـــ

ــه ــــة ، ومجاالتـــ ــة دراسـ ـــع نتيجـــ ـــق مــ ــة تتفــ ـــور(وهـــــذه النتيجـــ ــــود ) 2014،منصــ ــــدم وجـ ـــت عـ ــــي بينــ والتـ
ــــوظفين  ــــي للمــ ــــوالء التنظيمــ ـــتوى الــ ــــة حــــــول مســـ ـــراد العينــ ـــــي آراء أفـــ ــــائية فـ ـــة إحصــ ــــروق ذات داللـــ فــ

ــــاإل ــــة األقصــــــى بغــــــزة تعــــــز داريـ ــة ىين فــــــي جامعــ ـــنوات الخدمــــ ــــر ســـ ــــة ، لمتغيـ ـــة دراســ ــــدها نتيجـــ وتوكــ
ـــواين( ـــزام ) 2014،هــــ ـــة االلتــــ ــــي درجــــ ـــائية فـــ ـــة إحصــــ ـــروق ذات داللــــ ــــود فــــ ــــدم وجـــ ـــت عـــ ـــــي بينــــ والتــ

ــة ــع نتيجــــة دراســــة ، التنظيمــــي تبعــــًا ألخــــتالف ســــنوات األقدميــ ــة مــ ــة الدراســــة الحاليــ ــق نتيجــ كمــــا تتفــ
ــة( ــ ــت عــــد، )2009،العجل ــــي بينــ ــول مســــتوى األداء والت ـــوثين حــ ــــي إجابــــات المبحـ ــــروق ف م وجــــود ف

  .الوظيفي لدى المديرين العاملين بوزارات قطاع غزة تعزى لمتغير سنوات الخبرة
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  :المستوى الوظيفي: الخامسالمتغير 

لمعرفـــة مـــدى الداللـــة ) (ONE WAY ANOVAالتبـــاين األحـــادي اســـتخدم الباحـــث تحليـــل 

  .وتأثير متغير المستوى الوظيفي على متغيرات الدراسة، المختلفةئية للفروق بين الوظائف اإلحصا

لمعرفة الفروق بين آراء العينة حسب ) تحليل التباين األحادي(إختبار نتائج ) 48(جدول 
  مستويات الوظائف المختلفة

  المتغيرات

One-Way ANOVA 
  بين المجموعات  داخل المجموعات

 Fاختبار 

مستوى 
الداللة 
عند 
0.05  

درجة 
 الحرية

المتوسط 
  تربيع

درجة 
  الحرية

المتوسط 
  تربيع

 364. 1.018 560. 2 89.135 162  الهيكل التنظيمي 
 572. 560. 347. 2 100.288 162  الثقافة التنظيمية

 372. 994. 437. 2 71.173 162  التكنولوجيا
 304. 1.200 784. 2 105.146 162  الموارد المتاحة

 831. 186. 079. 2 68.329 162  بيئة العمل الداخلية
 565. 572. 190. 2 53.475 162  االلتزام التنظيمي
 348. 1.063 320. 2 48.408 162  اإلبداع اإلداري
 401. 920. 237. 2 41.393 162  األداء اإلداري

  .2017، من إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة: المصدر

جاءت غير دالة في كل المتغيرات، وهـذا يعنـي عـدم وجـود  Fأن قيمة ) 48(يتضح من الجدول 
جوهرية وذات داللة احصائية في آراء العينة حسب متغير المسـتوى الـوظيفي فيمـا يتعلـق بــ  اتفروق

إذا أن ، )بيئــة العمــل الداخليــة) (المــوارد المتاحــة، التكنولوجيــا، الثقافــة التنظيميــة، الهيكــل التنظيمــي(
وهـذا يـدل علـى أن متغيـر المسـتوى الـوظيفي لـم يكـن ، )0.05(ائية أكبـر مـن كل قيم الداللة اإلحص

ذوي ممــا يشــير إلــى أن جميــع المــوظفين اإلداريــين ، لــه أي أثــر جــوهري علــى بيئــة العمــل الداخليــة
بيئــة مجــاالت حــول  التصــوراتلــديهم نفــس ، )مخــتص، رئــيس قســم، مــدير إدارة(المســتوى الــوظيفي 

دراســة تختلـف مــع نتيجـة وهــذه النتيجـة ، محـل الدراسـة اليمنيـة األهليــة اتالعمـل الداخليـة فــي الجامعـ
أبعـــاد والتـــي بينـــت وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي أراء أفـــراد العينـــة حـــول ) 2014،عيســـى(

  .تعزى لمتغير المستوى الوظيفي المناخ التنظيمي

ــــ ــةبــــين المــــوظفين اإلداريــــين فيمــــا يتعلــــق بـــــ اتا فيمــــا يتعلــــق بالفروقــــأمَّ االلتــــزام ( المتغيرات التابعــ
إذا ، اإحصـائيً  غيـر دالـةً  افقـد كانـت تلـك الفـروق إيًضـ، )دارياألداء اإل) (اإلبـداع اإلداري، التنظيمي
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وهـذا يـدل علـى أن المسـتوى الـوظيفي لـم يكـن لـه ، )0.05(أن كل قيم الداللـة اإلحصـائية أكبـر مـن 
ـــى مســـتوى األداء اإلداري ـــى أن جميـــع المـــوظفين اإلداريـــين فـــي ، أي أثـــر جـــوهري عل ممـــا يشـــير إل

بـداع اإل، االلتـزام التنظيمـي(مسـتوى متفقـون فـي آرائهـم حـول محل الدراسة الجامعات اليمنية األهلية 
والتـي بينـت عــدم ، )2014،عيســى(وهـذه النتيجـة تتفـق مــع نتيجـة دراسـة ، )األداء اإلداري) (اإلداري

العــاملين فــي إدارة المنافــذ بشــؤون الجنســية والجــوازات فــي  وجــود فروقــات ذات داللــة إحصــائية بــين
  .األداء الوظيفي حسب سنوات الخدمة

  :وعلى ضوء ذلك يمكن استنتاج ما يأتي

لدى أفراد مجتمع الدراسة رؤية متشابهة نحو ببيئة العمل الداخلية واألداء اإلداري مهمـا اختلفـت   . أ
 ).العلمي، سنوات الخدمة، المستوى الوظيفيالمؤهل (متغيراتهم الشخصية والديموغرافية 

لدى أفراد مجتمع الدراسة رؤية مختلفة نحو ببيئة العمـل الداخليـة واألداء اإلداري تبعـًا الخـتالف   . ب
  ).الجنس، الجامعة(متغيراتهم الشخصية والديموغرافية 

 اتال توجد فروق إذ جزئياً الثانية  ةالرئيسومن النتائج السابقة فإنه يتم قبول الفرضية  بشكل عامو 
تعــزى فيمــا يتعلــق ببيئــة العمــل الداخليــة واألداء اإلداري  فــي آراء عينــة الدراســةذات داللــة إحصــائية 

، بينما كانت )المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المستوى الوظيفي( للمتغيرات الشخصية والديموغرافية
، الجامعـة( يفيمـا يتعلـق بمتغيـر  ةالدراسـعينـة  ذات داللـة إحصـائية بـين وجهـات نظـر اتهناك فروق

  ).الجنس
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  .والمقترحات المستقبليةاستنتاجات وتوصيات الدراسة  5-3
ــــاول ــث  يتنـــ ــــ ــث المبحـ ــةالثالـــــ ـــتنتاجات الدراســـــ ـــ ـــــم اسـ ــــرض أهــ ــــيات ، عـــ ــــرح توصـــ ـــن طـــ ــًال عــــ ــــ فضـ

ــة ــة، الدراســــ ـــة الحاليــــ ــــوع الدراســـ ـــلة بموضــ ـــتقبلية وذات الصـــ ـــات المســـ ـــرح المقترحـــ ـــيتم طـــ ـــــر ســـ ، وأخيـ
 :عرض ذلك كما سيأتيوسيتم 

  :الدراسة استنتاجات 1-3-5
ــــاءً  ـــياتها بنــ ـــة وفرضـــ ــــاؤالت الدراســـ ــات ، علــــــى تســ ـــــل البيانــــ ــــير وتحليـ ــــد تفســ ــتنبطةوبعــ ـــــن  المســــ مـ

  :إلى النتائج اآلتيةالحالية توصلت الدراسة فقد ، أجوبة عينة الدراسة

   :نتائج اإلجابة على التساؤل األول 1-1-3-5

  في الجامعات اليمنية األهلية؟ ما واقع بيئة العمل الداخلية

ــــ ــ ـــوظفين اإلداري ــة مــــــن المـــ ــــ ـــراد العين ــــة أفـــ ــ ــــة أن أغلبي ـــــائج الدراســ ـــرت نتـ ــات أظهـــ ــــي الجامعــــ ــ ين ف
ــــة  ـــة األهليـ ــــة اليمنيــ ــــل الدراسـ ــــول محـ ـــة حـ ــةيظهـــــرون آراء إيجابيــ ــــة العمـــــل الداخليـــ ــــذه  ،بيئـ ــــد هـ وتؤكـ

ــة آراء  ــةالنتيجــــة نتيجــ ـــة العمــــل الداخليــــة قيــــد الدراســــة  بمجــــاالتفيمــــا يتعلــــق  أفــــراد عينــــة الدراســ بيئـ
  :وكما يلي

ـــت النتــــــائج أن   .أ  ــالبينـــ ــــا  مجــــ ــــة التكنولوجيــ ــــد المتاحــ ــــاالتكأحــ ـــة احتــــــل  مجــ ــة العمــــــل الداخليـــ بيئــــ
ــــيم ـــث التقيـ ــــن حيــ ـــة األولـــــى مـ ــه، المرتبــ ــــة  يليـــ ـــة الثانيـ ـــي المرتبــ ــالفــ ــة مجـــ ـــة التنظيميـــ ثـــــم ، الثقافــ

ـــة الثالثــــة  ـــي المرتبـ ــاله فـ ــالتــ ــة مجــ ـــوارد المتاحــ ـــاء فــــي، المـ ــال المرتبــــة األخيــــرة وجـ الهيكــــل  مجــ
  .التنظيمي

ــة أن   .ب  ــــد لأظهــــــرت نتــــــائج الدراســــ ـــتوى جيــ ــــاك مســـ ـــل التنظيهنــ ــــة لهيكـــ ـــات اليمنيــ مــــــي فــــــي الجامعـــ
ــــة  ــــة األهليـ ــــي محـــــل الدراسـ ـــاعد المـــــوظفين فــ ــــات التـــــي تســ ــــوائح والتعليمـ ــــالل اللـ ـــك مـــــن خــ وذلــ

ـــات ــــراءات العمـــــل داخـــــل الجامعــ ـــيط إجـ ــيح وتبســ ــةكمـــــا ، توضـــ ـــبة  تؤكـــــد هـــــذه النتيجـــ ــود نســ وجـــ
ــــلطات  ــــوظفين الســ ــــتالك المــ ــــى امــ ــ ـــــؤدي إل ـــــا يـ ـــرارات ممـ ـــاذ القـــ ــــي اتخـــ ــ ـــاركة ف ــــن المشـــ ـــــدة مــ جيـ

  .الكافية التي تؤهلهم للقيام بأعمالهم بطريقة سهلة وبسيطة
ــة أن   .ج  ـــــائج الدراســـــ ـــت نتــ ــــد لبينــــ ـــتوى جيـــ ـــــاك مســــ ــات هنــ ــــي الجامعـــــ ــــائدة فـــ ــــة الســـ ــــة التنظيميـــ لثقافـــ

ــةاليمنيــــة األهليــــة  ـــيم ومعتقــــدات منطقيــــة وذلــــك مــــن خــــالل ، محــــل الدراســ امــــتالك الجامعــــات قـ
ـــيطة ـــحة وبســـ ــــا ، واضـــ ــــة كمــ ــــذه النتيجــ ــــد هــ ــــودتؤكــ ــات  وجــ ــــائدة بالجامعــــ ــــيم الســ ــــدة للقــ ـــبة جيــ نســـ

ــه ـــه قيمــــ ـــ ـــــام ل ــــورد هـ ـــاملين كمــ ــــى العـــ ـــــر إلــ ـــــي تنظـ ـــــام ، والتـ ــــى القيـ ــوظفين علــ ــجع المــــ ـــــا يشــــ ممـ
  .بمهامهم الوظيفية بروح الفريق الواحد في بيئة العمل الجامعية
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 راســة أن هنــاك مســتوى جيــد للتكنولوجيــا المتاحــة فــي الجامعــات اليمنيــة األهليــةبينــت نتــائج الد  .د 
مــن خــالل امــتالك الجامعــات كــوادر بشــرية مؤهلــة وذات مهــارة عاليــة فــي وذلــك ، محــل الدراســة

  .ور التكنولوجي المرتبط بأعمالهالتطاعات تواكب باإلضافة إلى أن الجام، استخدام التكنولوجيا

محــل  الدراســة أن هنــاك مســتوى جيــد للمــوارد المتاحــة فــي الجامعــات اليمنيــة األهليــةبينــت نتــائج   .ه 
، وذلك من خالل حرص الجامعات على اسـتخدام المـوارد الماليـة المتاحـة بكفـاءة عاليـة، الدراسة

باإلضافة إلى اهتمام إدارات الجامعات بالعاملين كونهم أحد الموارد المهمة التي ينبغي االهتمام 
 .بها

  :نتائج اإلجابة على التساؤل الثاني 2-1-3-5
  ما مستوى األداء اإلداري في الجامعات اليمنية األهلية؟

كــان محــل الدراســة بينــت نتــائج الدراســة أن مســتوى األداء اإلداري فــي الجامعــات اليمنيــة األهليــة 
فيمـــا يتعلـــق بالمجـــاالت المتعلقـــة بـــاألداء  أفـــراد عينـــة الدراســـةوتؤكـــد هـــذه النتيجـــة نتيجـــة آراء ، جيـــد

  :اإلداري قيد الدراسة وكما يلي
فــي الجامعــات  التــزام تنظيمــي جيــد لــدى المــوظفين اإلداريــينأظهــرت نتــائج الدراســة أن هنــاك   .أ 

وذلك من خالل اهتمام الموظفين بوضـع ومسـتقبل الجامعـة التـي ، محل الدراسةاليمنية األهلية 
ممـا ، العـاملين مـن تـرك عملهـم فـي الجامعـة دون تـوفير عمـل بـديلوكـذلك خـوف ، يعملون بها

وهـذا ، لهـم وبالتالي تحقيـق االسـتقرار الـوظيفي، يؤدي إلى زيادة تماسك األفراد وثقتهم بالجامعة
  .يساهم في تطوير األداء اإلداري في الجامعات اليمنية األهلية

فــي لــدى المــوظفين اإلداريــين داري لإلبــداع اإل مرتفــعأظهــرت نتــائج الدراســة أن هنــاك مســتوى   .ب 
ــة ـــة األهليــ ــات اليمنيـ ــة الجامعــ ـــل الدراســ ــــين فــــي ، محـ ـــوظفين اإلداري ـــدرة المـ ـــن خــــالل قـ ــــك مـ وذل

وكــذلك قيــام المــوظفين اإلداريــين ، الجامعــات علــى تقــديم أفكــارا إبداعيــة جديــدة لتطــوير العمــل
ن خـدمات التنظـيم بمـا ممـا يـؤدي إلـى تحسـي، بالتطوير الدائم إلحداث تغيير في أسـاليب العمـل

األداء اإلداري فــي الجامعــات  تحســينوهــذا يســاهم فــي ، د بــالنفع علــى الفــرد والتنظــيم ككــليعــو 
 .وتطويره اليمنية األهلية

   :نتائج اإلجابة على التساؤل الثالث 3-1-3-5
ــي الجامعــات  ــة واألداء اإلداري ف ــة العمــل الداخلي ــين بيئ ــة إحصــائية ب ــة ذات دالل ــاك عالق هــل هن

  اليمنية األهلية؟
ـــاكأظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة  ـــائية بـــــين  أن هنــ ــة إحصــ ـــة ذات داللـــ ــتقل عالقــ بيئـــــة (المتغيـــــر المســـ

ــة ــــ ــــل الداخليـــ ــــابع  )العمـــــ ــــر التـــــ ــة )األداء اإلداري(والمتغيـــــ ــــ ـــة األهليـــ ــــ ــــات اليمنيــ ـــ ــــي الجامعــ ـــــل  فـــــ محــــ
ــة ــــي ، الدراســـ ــر فـ ــــكل مباشـــ ـــة يـــــؤثر بشـ ــــة العمـــــل الداخليــ ــــن بيئـ ـــاء المـــــوظفين عـ ــا يعنـــــي أن رضــ ممـــ

  .مستوى األداء اإلداري في تلك الجامعات
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ـــدى  ـــح مـــ ـــة توضــ ـــــائج التاليــ ـــأثر واالوالنت ـــة التــ ــــاط درجــ ــــين رتبـ ــــاالتبــ ــــة  مجـ ـــة العمـــــل الداخليــ بيئــ
 :محل الدراسة في الجامعات اليمنية األهلية بمجاالت األداء اإلداري

ــين الهيكـــل التنظيمـــي واإللتـــزام  أن هنـــاكأظهـــرت نتـــائج الدراســـة   .أ  عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـ
  .محل الدراسة مي في الجامعات اليمنية األهليةالتنظي

ري أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللـة إحصـائية بـين الهيكـل التنظيمـي واإلبـداع اإلدا  .ب 
 .محل الدراسة في الجامعات اليمنية األهلية

األداء و بـــــين الهيكـــــل التنظيمـــــي  طرديـــــة متوســـــطة عالقـــــةبينـــــت نتـــــائج الدراســـــة وجـــــود   .ج 
ــــة ــــة اإلداري فــــي الجامعــــات اليمني ــــه كلمــــا كــــان الهيكــــل محــــل الدراســــة األهلي ــــى أن ، بمعن

انعكــــس ذلــــك علــــى تطــــور كلمــــا  إيجــــابي ويتمتــــع بدرجــــة عاليــــة مــــن المرونــــة التنظيمــــي
 .بين األقسام والوحدات المختلفة داخل الجامعة اإلدارياألداء مستوى 

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الثقافة التنظيمية واإللتزام التنظيمـي   .د 
 .محل الدراسة األهليةفي الجامعات اليمنية 

ري أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين الثقافـة التنظيميـة واإلبـداع اإلدا  .ه 
 .محل الدراسة في الجامعات اليمنية األهلية

األداء اإلداري فـي و بـين الثقافـة التنظيميـة  طرديـة متوسـطة عالقـةبينت نتائج الدراسة وجـود   .و 
السـائدة فـي بمعنى أنه كلما كانـت الثقافـة التنظيميـة  ،محل الدراسة األهليةالجامعات اليمنية 
أدى ذلــك إلــى كلمــا ومنســجمة مــع ثقافــة العــاملين داخــل الجامعــة إيجابيــة الجامعــات األهلية

 .في تلك الجامعات األداء اإلداريتحسن 
ــود عالقــــة ذات داللـــة إحصــــائية بــــين التكنولوجيـــا المتاحــــة واإللتــــزام   .ز  ــة وجــ أظهـــرت نتــــائج الدراسـ

 .محل الدراسة مي في الجامعات اليمنية األهليةالتنظي
ـــا المتاحـــة أ  .ح  ـــين التكنولوجي ــائية ب ــائج الدراســـة وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـ واإلبـــداع ظهـــرت نتـ

 .محل الدراسة اري في الجامعات اليمنية األهليةاإلد
األداء اإلداري فـي و بين التكنولوجيا المتاحـة  طردية متوسطة عالقةبينت نتائج الدراسة وجود   .ط 

، بمعنـى أنـه كلمـا كانـت التكنولوجيـا المتاحـة إيجابيـة محـل الدراسـة األهليـةالجامعات اليمنية 
  .في تلك الجامعات األداء اإلداري تطور مستوىكلما ومتطورة 

يمـي أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللـة إحصـائية بـين المـوارد المتاحـة واإللتـزام التنظ  .ي 
  .محل الدراسة في الجامعات اليمنية األهلية

ــــة واإلبـــــداع   .ك  ـــوارد المتاحـ ــــائية بـــــين المــ ــــة إحصـ ـــة ذات داللـ ــــود عالقــ ــــة وجـ ــائج الدراسـ أظهـــــرت نتـــ
 .محل الدراسة عات اليمنية األهليةاري في الجاماإلد



155 
 

األداء اإلداري فــي و بــين المــوارد المتاحــة  طرديــة متوســطة عالقــةبينــت نتــائج الدراســة وجــود   .ل 
ــات اليمنيــة  ــت المــوارد المتاحــة إيجابيــة  ،محــل الدراســة األهليــةالجامع ــا كان بمعنــى أنــه كلم

 .في تلك الجامعات األداء اإلداري مستوى كلما زادومتوفرة 

   :نتائج اإلجابة على التساؤل الرابع  4-1-3-5

فيمـا يتعلـق ببيئـة العمـل  الدراسـةذات داللـة إحصـائية بـين وجهـات نظـر عينـة  اتهل هناك فروق
ـــة واألداء اإلداري  ـــةتُ الداخلي ـــرات الشخصـــية والديمغرافي الجـــنس، المؤهـــل ، الجامعـــة( عـــزى للمتغي

  ؟)"العلمي، سنوات الخدمة، المستوى الوظيفي

ـــرت  .أ  ـــه ال توجـــــد فروقـــــ أظهــ ـــة أنــ ـــة الدرا اتنتـــــائج الدراســ ـــة إحصـــــائية فـــــي آراء عينــ ســـــة ذات داللــ
ــــة تُ  ـــــل الداخليـــ ـــة العمــ ـــــاه بيئــــ ـــــز تجــ ـــرات ل ىعــ ــــة لمتغيــــ ـــية والديمغرافيـــ ــــي(الشخصــــ ـــــل العلمـــ  ،المؤهــ

ــة ــــ ــــنوات الخدمــ ـــوظيفي، ســــ ــــ ـــتوى الـ ــــ ــــي ، )المسـ ــــ ــين ف ــــ ــ ــــوظفين اإلداري ـــــى أن المــــ ـــ ـــــير إل ــــا يشـــ ممــــ
ـــة األهليــــة  ـــات اليمنيـ ــةمحــــل الدراســــة الجامعـ ــة العمــــل الداخليــ ــم حــــول بيئــ ـــاويين فــــي آرائهــ ، متسـ

  .)المستوى الوظيفي، سنوات الخدمة ،المؤهل العلمي(متغيرات مع اختالف 
ـــرت  .ب  ــــ أظهــ ــــة وجـــــود فروقـ ــائج الدراسـ ـــة الدرا اتنتـــ ــــي آراء عينــ ــــائية فـ ـــة إحصـ ــــاه ذات داللــ ـــة تجـ ســ

ــة تعــــــز  ــــل الداخليــــ ـــة العمــ ـــر  ىبيئـــ ــة أن  ،"الجامعــــــة"لمتغيـــ ـــت نتــــــائج الدراســــ ـــث بينـــ ــــوظفي حيـــ مــ
ــــا  ـــوم والتكنولوجيــ ـــة العلـــ ـــونجامعـــ ــة يوافقـــ ــــل الداخليــــ ـــة العمــ ــات بيئـــ ـــى تــــــوفر متطلبــــ ــــدة علـــ ، وبشــ

ــت النتـــــائج أن  ـــدلس مـــــوظفي فيمــــا بينـــ ـــة األنــ ـــونجامعـ ـــَا  يوافقــ ـــو أيضــ ــــى تــ فر متطلبـــــات بيئـــــة عل
ــة ـــروا  بينمـــــا، العمـــــل الداخليـــ ـــة أظهــ ـــة اليمنيــ ــائج أن مـــــوظفي الجامعــ ـــرت النتـــ ــة الحيـــــاد أظهــ درجـــ

ــة ــــ ــ ـــــل الداخلي ــــة العمـــ ــــاه بيئــــ ـــ ــــي ، تجـ ــــين فــــ ــوظفين اإلداريــــ ــــ ـــــى أن المــ ـــ ــــة إل ـــ ـــــذه النتيجـ ــــير هـــ وتشــــ
ــــة  ـــة األهليــ ــات اليمنيـــ ـــة العمــــــل  محــــــلالجامعــــ ــول بيئـــ ــــم حــــ ـــاويين فــــــي آرائهــ ــــر متســـ ـــة غيــ الدراســـ

  .الجامعة لكًال منهممتغير مع اختالف ، الداخلية
ـــرت  .ج  ــــ أظهــ ــود فروقـ ــة وجـــ ـــة الدرا اتنتـــــائج الدراســـ ــــي آراء عينــ ــــة فـ ــــل الداخليـ ــــة العمـ ـــاه بيئـ ــــة تجــ سـ

ـــر  ىتعــــــز  ــــذكور ،"الجــــــنس"لمتغيـــ ــالح الــ ـــروق لصــــ ـــت الفـــ ــــى، وكانـــ ــــك إلــ ـــزى ذلــ ــــة  ويعـــ أن أغلبيــ
ــــين ــــوظفين اإلداريـ ــــذكور المـ ـــن الـ ـــت مــ ــ ـــة كان ـــة الدراســ ــ ــــى أن ، فـــــي عين ـــير إلـ ـــة تشــ ــــذه النتيجــ وهـ

ــــة  ــ ـــة األهلي ــات اليمنيـــ ــــي الجامعــــ ـــــين فــ ـــوظفين اإلداريـ ــــة المـــ ـــل الدراســ ــــي محـــ ــــاويين فــ ــــر متســ ــ غي
  .الجنسمتغير مع اختالف ، م حول بيئة العمل الداخليةآرائه

ـــرت  .د  ــــ أظهـ ـــد فروق ـــه ال توجـ ــائج الدراســــة أنـ ــ ـــائية اتنت ـــة إحصـ ـــة الدراســــة   ذات داللـ فــــي آراء عينـ
ـــق  ـــا يتعلــــ ــــاه األداء اإلداري فيمــــ ــــاالتتجـــ ـــزام ( بمجـــ ــــياإللتــــ ـــــداع اإلداري، التنظيمـــ ـــــز ) واإلبــ  ىتعــ

ــة ـــر الجامعــــ ـــ ــــى أن، لمتغي ــ ـــة إل ــــذه النتيجـــ ـــير هــ ــــى أن ، وتشـــ ــ ــــدل عل ــ ـــــا ي ـــزام ممـ ـــ ــــياإللت ، التنظيمــ
ـــــداع اإلداري ــة واإلبــ ــــر الجامعـــــ ــــأثر بمتغيـــ ـــتوى األداء اإلداري ال يتـــ ــــددة لمســــ ــــاد محـــ ــــا ، كأبعـــ كمـــ
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ـــرى ــة دون أخـ ـــوظفي جامعــ ـــك المجــــاالت ال تقتصــــر علـــــى مـ ــــاول كـــــل ، أن تلـ ـــل هــــو فــــي متن بــ
  .موظفي الجامعات قيد الدراسة

ـــرت  .ه  ــــ أظهــ ــــة وجـــــود فروقـ ــائج الدراسـ ــــاه  اتنتـــ ـــة تجـ ـــة الدراســ ــــي آراء عينــ ـــائية فـ ــــة إحصــ ذات داللـ
ـــق  ــــا يتعلــــ ــالاألداء اإلداري فيمـــ ــــ ــــي( بمجـ ــزام التنظيمـــ ــــ ـــــز ) اإللتـ ـــنس ىتعــ ـــر الجــــ ــت ، لمتغيــــ ــــ وكانـ

ــــذكور ــالح الــ ــــروق لصــــ ــــذه الفــ ـــــن ، هــ ـــاتهم مـ ـــاه جامعـــ ـــــًا تجـــ ـــــر التزامـ ـــذكور أكثـ ـــــي أن الـــ ــا يعنـ ممــــ
ـــاث ــــ، اإلنـــ ــــي آراء عينــ ــائية فــ ــة إحصــــ ــــروق ذات داللــــ ــاك فــ ـــن هنــــ ــم تكـــ ــــا لــــ ــــاه فيمــ ـــة تجــ ة الدراســـ

ـــق  ـــ ـــــا يتعل ــالاألداء اإلداري فيمـ ـــــداع اإلداري( بمجــــ ـــــز ) اإلبـ ـــنس ىتعـ ـــــر الجـــ ــــي ، لمتغيـ ــــا يعنــ ممــ
ـــــل أن  ـــاث بـ ـــ ــــذكور دون اإلن ـــة الــ ـــى فئـــ ـــــر علـــ ـــيس مقتصـ ـــداع اإلداري لـــ ــــاول اإلبـــ ـــــي متنـــ ــو فـ هــــ

 .الفئتين الذكور واإلناث
ـــرت  .و  ـــ ــــ أظهـ ـــ ـــود فروق ــة وجــــ ــــ ـــــائج الدراسـ ــ ــــي آراء عي اتنت ـــ ــــائية ف ــــة إحصـــ ـــ ـــة وذات دالل ــــ ــــة جوهري ـــ ن

ـــق  ـــاه األداء اإلداري فيمــــــا يتعلـــ ــــة تجـــ ــــاالتالدراســ ــــي( بمجــ ــــزام التنظيمــ ) واإلبــــــداع اإلداري، اإللتــ
ـــــز  ــــ ـــر  ىتعـــ ــــ ـــ ــــي(لمتغيــ ــــ ــــل العلمــــ ــــ ــهادة  )المؤهــــ ــــ ــــ ـــــى شــ ــــ ــــلين علـــ ــــ ــوظفين الحاصــــ ــــ ــــ ـــــالح المــ ـــ ولصــــ

ــــالوريوس ــــي أن ، البكـــ ــا يعنـــ ــــ ـــول األداء اإلداري ممـ ـــــم حــــ ــــي آرائهــ ــــى فـــ ـــ ــــي األعل ـــة هـــ ــــ ـــــذه الفئ هــ
ــات  ــــي الجامعــــ ــــين فــ ـــوظفين اإلداريــ ــــة للمـــ ـــة األهليــ ــــة اليمنيـــ ــــل الدراســ ـــرهم مــــــن ذوي محــ مــــــن غيـــ

  .المؤهالت العلمية األخرى

ـــرت  .ز  ــــة  أظهــــ ـــــائج الدراســـ ـــه النتــ ــــت أنــــ ــــ دوجـــ ــــي آراء  اتفروقـــ ــــائية فـــ ـــة إحصـــ ــة وذات داللــــ ــــ جوهريـ
ـــق  ـــــا يتعلــــ ـــاه األداء اإلداري فيمــ ـــة تجــــ ـــة الدراســــ ــــاالتعينــــ ــــي( بمجـــ ـــزام التنظيمـــ ـــــداع ، اإللتــــ واإلبــ

ـــــز  ،)اإلداري ـــــري  ىتعــ ــ ــة(لمتغي ــــ ــــنوات الخدمـ ـــوظيفي، ســـ ــــ ـــتوى ال ــــى أن  ،)والمســــ ـــ ـــدل عل ـــــذا يــــ وهــ
ـــــري  ــة(متغيـ ــــنوات الخدمــــ ـــوظيفي، ســ ـــ ـــتوى ال ــــتوى  ،)والمســـ ــــى مســ ــ ــوهري عل ــــر جــــ ــ ـــــم أث ــــيس لهـ ــ ل

  .محل الدراسة األداء اإلداري للموظفين اإلداريين في الجامعات اليمنية األهلي
  :توصيات الدراسة 2-3-5

ـــتنتاجات ـــــائج واســـ ـــة مــــــن نتـ ـــه الدراســـ ــــلت إليـــ ــــا توصــ ــــالل مــ ــك ، مــــــن خــ ـــــل تلــــ ــــالل تحليـ ـــن خــ ومـــ
ــيات، النتــــائج وتفســــيرها ــا فــــي المقــــام ، تمكــــن الباحــــث مــــن اقتــــراح بعــــض التوصــ والتــــي يخاطــــب بهــ

ـــئولين  ــــين والمســـ ــــة المعنيــ ــــيناألول كافــ ــــة  بتحســ ـــد الدراســ ـــة قيـــ ــــات األهليـــ ــــي الجامعــ األداء اإلداري فــ
  :وهي كما يأتي، بشكل عاممحل الدراسة ليمنية األهلية والجامعات ا، بشكل خاص

ــــة   .أ  ـــة األهليـــ ــــات اليمنيــــ ـــــل إدارات الجامعـــ ــــة أن تعمــ ـــــل الدراســـ ــــة محــ ـــــام ببيئـــ ـــادة االهتمــ ـــــى زيــــ علــ
ــة ــــل الداخليـــ ــــي ، العمـ ــــلبًا فـ ــــًا أو سـ ــــؤثر إيجابـ ـــية التـــــي تـ ــر الرئيســ األداء باعتبارهـــــا أحـــــد العناصـــ

 .اإلداري
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ــــة   .ب  ــــي الدراســ ــات توصــ ــــة الجامعــــ ـــــل الدراســ ـــة محـ ـــ ـــة األهلي ــةاليمنيـــ ــــد الدراســــ ـــــادة قيــ ـــــام  بزيـ االهتمـ
ــــة  ــــويرببيئـ ـــــى تطـ ـــل عل ـــة والعمــ ــــا العمـــــل الداخليــ ــة عمــــــل  مجاالتهـ ــبح بيئـــ ــــى تصـــ ـــة حتـ المختلفــ

 .ظيفية المحددةمالئمة لتأدية األنشطة الجامعية المختلفة والمهام الو 
ــــزيــــــادة    .ج  ـــة العمــ ــر بيئـــ ـــم عناصــــ ــــذي يمثــــــل أهـــ ــــر البشــــــري الــ ــام بالعنصــ ـــــن االهتمــــ ــة مـ ل الداخليــــ

ــــ ـــــا مهامــــ ــــي تتطلبهـــ ــــهيالت التــــ ـــــل التســــ ـــــديم كـــ ــــه وتقـــ ــــى حاجاتــــ ــــرف علــــ ـــــزه والتعــــ ــــالل تحفيـــ ه خــــ
ــهم  ـــه حتــــــى يســــ ــــة المحــــــددة لـــ ــــي الوظيفيــ ــــوغفــ ــــالي  بلــ ـــتوى عــ ـــى مســـ ــــة إلـــ األداء اإلداري للجامعــ

  .المنافسةو  من التميز واإلبداع مقارنة بالجامعات المحلية والعالمية المتقدمة
ــات   .د  ـــة للجامعـــ ـــة الهياكـــــل التنظيميــ بـــــين محـــــل الدراســـــة اليمنيـــــة األهليـــــة زيـــــادة االهتمـــــام بمراجعــ

ــــة  ـــل الداخليـــ ـــة العمــــ ـــــي بيئــــ ـــــدث فــ ــــي تحــ ــرات التـــ ــــ ـــب التغيـ ـــــا لتواكــــ ـــرى وتطويرهــ ــــرة وأخــــ ـــل فتـــ كــــ
  .باعتبارها اإلطار العام الذي يحكم عمل الموظفين ويحكم آلية التنسيق فيما بينهم

ــــال الثق  .ه  ـــام بمجــ ـــــادة االهتمـــ ــةزيـ ــــ ــــة األهلي ــ ــات اليمني ــــي الجامعــــ ــ ـــــائدة ف ـــة السـ ـــ ــة التنظيمي ـــــل  افــــ محـ
ــة ـــهمممـــــا ، الدراســـ ـــات يســ ــتوى األداء اإلداري فـــــي الجامعــ ـــوير مســـ ـــة وتطــ وذلـــــك مـــــن ، فـــــي تنميــ

ــــي  ـــل فـ ــ ـــــي تتمث ــــة والت ــة التنظيميـ ـــ ــــر الثقاف ــتمر لعناصـ ــــين المســـ ـــوير والتحسـ ــــالل التطــ ــــيم(خـ ، القـ
  ).اط السلوكية وغيرهااألنم، االتجاهات التنظيمية، والمعتقدات التنظيمية

ــــة   .و  ــات اليمنيــــة األهلي ـــدى الجامعــ ــــا المتاحــــة لـ ـــام بتطــــوير التكنولوجي ــــادة االهتمـ محــــل الدراســــة زي
ــة ــــة الحديثـــ ــــورات التكنولوجيـ ـــة التطـ ـــالل مواكبــ ـــاالت ، مـــــن خــ ــبكة اتصــ ـــوين شـــ والعمـــــل علـــــى تكــ

ـــات ــــي الجامعـــ ــ ـــة ف ـــ ـــتويات اإلداري ـــــف المســـ ــين مختلـ ــربط بــــ ــــ ــــتوى ، ت ـــــع مســ ــــل رفـ ــــك مــــــن أجــ ــ وذل
  . وتطويره إلداري في الجامعات اليمنية األهليةاألداء ا

ــــة   .ز  ـــوارد الالزمـــ ــــوفير المـــ ـــام بتــ ــــادة االهتمـــ ــات زيــ ــــي للجامعــــ ـــتجدات التـــ ـــــرات والمســـ ــب التغيـ لتواكــــ
ــــة  ـــات اإلداريـ ــه التنظيمــ ــتقي منـــ ــــد الـــــذي تســـ ــــة باعتبارهـــــا الوريـ ــــل الداخليـ ـــة العمـ ــ ــــدث فـــــي بيئ تحـ

ـــي األداء اإلداري ــو التميــــز فـ ـــوير أدائهــــا نحــ ــــى تطـ ـــات قــــدراتها عل ــة فــــي الجامعـ ــــة األهليــ  اليمني
  .محل الدراسة

ـــرورة  .ح  ــــدى المــــوظفين اإلدار  ضـ ـــزام التنظيمــــي ل ــــز االلتـ ــةتعزي ـــة األهليـــ ـــات اليمنيـ ـــي الجامعـ  يــــين فـ
ــة ــم وتفهــــم حاجــــاتهم بمــــا ، محــــل الدراســ ــك مــــن خــــالل العمــــل علــــى تقــــديم الــــدعم الكــــافي لهــ وذلــ

  .يحقق أهدافهم وتحفيزهم المستمر
ــرورة   .ط  ـــــداع ضـــ ــتوى اإلب ــــز مســـ ــــة اإلداري تعزيـ ــــات اليمنيـ ــــي الجامعـ ـــــين فـ ــوظفين اإلداري ـــــدى المـــ ل

ــة ــة األهليــ ـــل الدراســ ــك ، محـ ـــن خــــالل وذلــ ـــأنه مـ ـــع بــــرامج تشــــجيعية مــــن شـ ــة وتطــــوير وضـ تنميــ
 .محل الدراسة اليمنية األهلية الجامعاتفي األفكار اإلبداعية لدى الموظفين اإلداريين 
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  :المقترحات المستقبلية 3-3-5

ـــة بيئــــة العمــــل الداخليــــة وعالقتهــــا بمتغيــــرات أخــــرى ــتكمال دراسـ ــث أنــــه يمكــــن اســ لــــم  يــــرى الباحــ
ــة ـــة الحاليـــ ــــة  تتناولهـــــا الدراســ ــات اليمنيـ ــــي الجامعـــ ـــز األداء اإلداري فـ ــــؤثر فـــــي تميــ ــــأنها أن تـ ـــن شـ مــ

ــة ــتقبلية، األهليــــ ــــات مســــ ــــراء دراســ ـــن خــــــالل إجــ ــك مـــ ــة، وذلــــ ـــة الحاليــــ ، ذات صــــــلة بموضــــــوع الدراســـ
ــتهلين أفكــــاره ـــتنتاجات ممســ ــة مـــــن اسـ ــة الحاليــ ـــه الدراســ ــت ، مــــن خـــــالل مــــا توصــــلت إليــ ومــــا أوصـــ
  :يأتيويمكن عرض عدد من هذه االقتراحات كما ، به من توصيات

ــــة   .أ  ـــــاد بيئــ ـــــن أبعـ ــــرى مـ ــاد أخــ ـــمل أبعــــ ـــــى أن تشـــ ـــة علـ ـــة الحاليـــ ـــابهة للدراســـ ــــات مشـــ ـــــراء دراســ إجـ
ــــة  ــ ـــــادة اإلداري ـــة والقيـ ـــة المتبعـــ ـــ ــــات اإلداري ـــــل السياســ ـــة مثـ ـــ ــــل الداخلي ـــــاد العمــ ــــن األبعـ ـــــا مــ وغيرهـ

  .لداخليةالمرتبطة ببيئة العمل ا
ــــي   .ب  ــــاألداء اإلداري فـ ـــة وعالقتهـــــا بـ ــ ــــل الداخلي ـــة العمـ ــ ـــــى بيئ ـــرف عل ـــة للتعــ ــ ــــات مقارن ــــراء دراسـ إجـ

  .األهلية والحكومية الجامعات اليمنية
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  :قائمة المراجع
 :الكتب :أوالً 

ـــر .1 ــــو النصـــــ ــــد ، أبــــ ــــدحت محمــــ ــــة ، "األداء اإلداري المتميــــــــز"، )2008(مــــ ـــة العربيــــ المجموعـــــ
 .القاهرة، للتدريب والنشر

ـــر .2 ــــو بكـــ ــ ــــود ، أب ـــطفى محمــ ــــــي التفكيــــــر االســــــتراتيجي واإلدارة "، )2010(مصـــ المرجــــــع ف
 .مصر، اإلبراهيمية، للنشر والتوزيع الدار الجامعية، "اإلستراتيجية

ـــف .3 ــــ ــو قحـ ــــ ــــالم ، أبــ ــــد الســــ ــــــــة "، )2013(عبــــ مــــــــدخل اســــــــتراتيجي (إدارة األعمــــــــال الدولي
 .اإلسكندرية، للنشر الدار الجامعية، ")معاصر

ــــد  .4 ــــد ، أحمـــ ــــرحمن أحمـــ ـــ ـــدا ل ــــ ـــــــدخل إلـــــــى إدارة األعمـــــــال الدوليـــــــة"، )2013(عب دار ، "م
 .القاهرة، المريخ للنشر والتوزيع

ـــس .5 ــــ ــــ ــــ، إدري ــــ ـــ ــــي ثاب ــــ ـــــد المرســـ ــــ ــــدين محمــ ــــ ـــــال الـــ ــــ ـــرحمن وجمــ ــــ ــــ ـــد ال ــــ ــــ اإلدارة "، )2006(ت عب
 .القاهرة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، "اإلستراتيجية

ـــس .6 ــــاهر ، إدريـــــ ــــد و طــــ ــــل محمــــ ــالبيوائــــ ــــ ـــــل ،  "اإلدارة اإلســــــــتراتيجي"، )2011( الغــ دار وائـــ
 .عمان، للنشر والتوزيع

ــهب .7 ـــريم ، األشــــ ـــد الكـــ ـــ ـــوال عب ـــ ــــــت "، )2015(ن ــــــالمفهوم االســــــتراتيجيإدارة الوق ـــــد، "ب  أمجـ
 .عمان، للنشر والتوزيع والطباعة

ــــاح .8 ــــد ، بطـ ـــــة"، )2006(أحمـ ـــــي اإلدارة التربوي ـــر، "قضـــــايا معاصـــــرة ف ــــروق للنشــ ، دار الشـ
 .عمان

ـــور .9 ــــن حبتــــ ـــز ، بـــ ـــد العزيــــ اإلدارة اإلســـــــتراتيجية إدارة جديـــــــدة فـــــــي عـــــــالم "، )2007( عبــــ
 .عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، "متغير

ـــدان .10 ـــــي حمــــ ـــس ، بنــ ـــبيحي إدريــــ ــــد صــــ ــــل محمـــ ــــد ووائـــ ـــد محمـــ ــــ اإلســـــــتراتيجية "، )2007(خال
 .عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، "والتخطيط اإلستراتيجي

ـــش ، جـــــالب .11 ـــــر"، )2011(إحســـــان دهــ دار ، "إدارة الســـــلوك التنظيمـــــي فـــــي عصـــــر التغيي
 .عمان، صفاء للنشر والتوزيع

ــة .12 ـــوري ، جمعــــ ـــاكر نـــ ــــدر شـــ ــــن وحيــ ــــود حســ دراســــــات فــــــي أثــــــر المعرفــــــة "، )2015( محمــ
  بغداد، مطبعة ديالى للنشر، "وتكنولوجيا المعلومات في المنظمات

ـــواد .13 ــوقي نـــــاجي ، جــ ، "منظـــــور كلـــــي المرجـــــع المتكامـــــل فـــــي إدارة األعمـــــال"، )2010(شـــ
 .عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع

ــــودة .14 ــــد ، جــ ــوظ أحمــ ـــــع، "إدارة المــــــوارد البشــــــرية"، )2010(محفــــ ـــــر والتوزيـ ــــل للنشـ ، دار وائــ
 .عمان
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ــــارون ، جيرنبـــــرج .15 ـــرت بـ ـــــي المنظمـــــات"، )2009(جيرالـــــد وروبــ ــه، "إ دارة الســـــلوك ف : ترجمـــ
 .الرياض، دار المريخ للنشر، رفاعي محمد رفاعي وٕاسماعيل علي بسيوني

ــافظ .16 ــين وليـــــد ، حـــ ــك وعبـــــاس حســـ ـــر علـــ ـــد الناصــ اإلداريـــــة نظـــــم المعلومـــــات "، )2014(عبــ
  .عمان، دار غيدا للنشر والتوزيع، "بالتركيز على وظائف المنظمة

ــــلطان ، حســـــن .17 ــعيد سـ ــــد ســـ ــة  ومحمـ ، "الســـــلوك اإلنســـــاني فـــــي المنظمـــــات"، )2013(راويـــ
 .اإلسكندرية، دار التعليم الجامعي

ـــــن .18 ــة، حســ ــــ ــــة ، "الســـــــلوك التنظيمـــــــي المعاصـــــــر"، )2004( راويـ ـــة للطباعـــ ـــــدار الجامعيــــ ــ ال
 .اإلسكندرية ،والنشر والتوزيع

ـــاكف لطفـــــي ، حضـــــاونه .19 ، "إدارة اإلبـــــداع واالبتكـــــار فـــــي منظمـــــات األعمـــــال"، )2011(عــ
 .عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع

 .عمان، دار صفاء للنشر ،"السلوك التنظيمي"، )2002(خضير كاظم ، حمود .20
ــــود .21 ــاظم، حمــــ ــــ ــير كــ ــــ ـــــع، "منظمــــــــة المعرفــــــــة"، )2010( خضــ ـــر والتوزيـــ ــفاء للنشـــــ ــــ ، دار صــ

 .عمان
ــــر اهللا .22 ــــ ــيس ، خيـ ــــ ــــال أنـــ ــــ ـــــــــداع اإلداري"، )2009(جمـ ـــــع، "اإلب ـــ ـــر والتوزيـ ـــ ــامة للنشـــ ــــ ، دار أســـ

 .عمان
 .عمان، دار الراية للنشر والتوزيع، "التميز التنظيمي"، )2014(أسامة ، خيري .23
ـــرادات ، درة .24 ـــد جـــ ــــر محمـــ ـــراهيم وناصــ ــاري إبـــ ــــد البــــ اإلدارة اإلســــــتراتيجية فــــــي "، )2014(عبــ

 .عمان، دار وائل للنشر، "والتطبيقالقرن الحادي والعشرون النظرية 
أخالقيـــــات منظمـــــات األعمـــــال ومســـــؤوليتها االجتماعيـــــة فـــــي "، )2016(جمـــــال ، درهـــــم .25

 .صنعاء، مركز الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، "ضوء مبادئ الحوكمة
ــعاع ، "إدارة المــــوارد البشــــرية مــــن منظــــور إســــالمي"، )2010(عبــــدا لمــــنعم ، دهمــــان .26 شــ

 .حلب، للنشر والعلوم
ــف ، دوديــــــن .27 ـــد يوســــ ـــائف: منظمــــــات األعمــــــال المعاصــــــرة"، )2014(أحمـــ ، "واإلدارة -الوظـــ

 .عمان، األكاديميون للنشر والتوزيع
ــــدوري .28 ــــ ــك ، الــ ــــ ـــــا مطلــــ  -وعمليــــــــــات -مفــــــــــاهيم – اإلدارة اإلســــــــــتراتيجية"، )2005(زكريـــــ

 .عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، "وحاالت دراسية
ـــري .29 ــــ ــــد  ،دي ــــد محمــــ ـــــع، "الســــــــلوك التنظيمــــــــي"، )2011(زاهــــ ـــــر والتوزيـــ ــــيرة للنشـــ ، دار المســــ

 .عمان
فكـــــر وفلســـــفة قبـــــل : إدارة الجـــــودة الشـــــاملة "، )2012( محمـــــود عبـــــد الفتـــــاح ، رضــــوان .30

 .القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر، "أن يكون تطبيق
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ــــي .31 ــــود ، الزنفلــ ـــد محمــ ــــة ، "التخطــــــيط االســــــتراتيجي للتعلــــــيم الجــــــامعي"، )2013(أحمـــ مكتبــ
 .القاهرة، االنجلو المصرية

 .عمان، إثراء للنشر والتوزيع، "إدارة الموارد البشرية"، )2009(مؤيد سعيد ، السالم .32
ــــليم .33 ــــالم ، ســـ ــــد الســـ ــــد عبـــ ـــــــي "، )2010(أحمـــ ـــــــزة التنافســـــــية ف اإلدارة اإلســـــــتراتيجية والمي

 .اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، "المنظمات الحديثة
ـــميث .34 ـــون، ســ ــــري أنطــ ، "تكنولوجيـــــا إدارة المشـــــاريع الهندســـــية والمقـــــاوالت"، )2009( هنـ

 .عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، عالء أحمد سمور: ترجمه
ـــعيب .35 ــــنعم ، شـــ ـــد المــ ــــد عبـــ اإلدارة : منظــــــور تطبيقــــــي: إدارة المستشــــــفيات"، )2014( محمــ

ـــــدوى: خـــــدمات اإلســـــكان: "المعاصـــــرة ـــــف الصـــــحي: مكافحـــــة الع ـــــدريب والتثقي دار ، الت
 .عمان، المنهل للنشر

ــماع  .36 ــــ ـــــن ، الشـ ـــد حســ ــــل محمــــ مبـــــــادئ اإلدارة مـــــــع التركيـــــــز علـــــــى إدارة "، )2007(خليـــ
 .عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، "األعمال

ـــميمري .37 ــــ ــــرون ، الشــ ــــرحمن وآخـــــ ـــــد الـــــ ـــــن عبــــ ــــد بــــ : مبـــــــــادئ إدارة األعمـــــــــال"، )2014(أحمـــــ
 .الرياض، العبيكان للنشر، "األساسيات واإلتجاهات الحديثة

ـــواورة .38 ــــال"، )2013(فيصــــل محمــــود ، الشـ ــــادئ إدارة األعم ــــات : مب ــــة وتطبيق ــــاهيم نظري مف
 .عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، "عملية

ــــيرفي .39 ــــد ، الصــــ ـــر ، "التنظــــــــيم اإلبــــــــداعي"، )2005(محمــــ ـــة للنشـــــ ـــورس الدوليـــــ ـــة حـــــ مؤسســـــ
 .اإلسكندرية، والتوزيع

ــــيرفي .40 ـــدنيا ، "العالقـــــات اإلنســـــانية، الســـــلوك اإلداري"، )2008( محمـــــد، الصـ ـــاء لــ ــ دار الوف
 .اإلسكندرية، الطباعة والنشر

ــــي .41 ــــ ـــباح ، الطيطــ ــــ ــــر مصـــ ــــ ــــد ، "اإلدارة اإلســــــــــتراتيجية"، )2013(خضــ ــــ ـــة الحامــ ــــ دار ومكتبـــ
 .عمان، للنشر والتوزيع

ـــــاهر .42 ـــ ـــراهيم ، الظــ ــــ ـــ ـــيم إب ــــ ــــــــــة  –المفهــــــــــوم :اإلدارة اإلســــــــــتراتيجية"، )2009(نعـــ  –األهمي
 .عمان، للنشر والتوزيععالم الكتب الحديث ، "التحديات

 .اإلسكندرية، الدار الجامعية للنشر، "اإلدارة اإلستراتيجية"، )2011(نادية ، العارف .43
ــــاس .44 ـــط ، عبـ ـــــد الباســ ــــس عب ــــة ، "إدارة األعمـــــال وفــــــق منظـــــوم معاصـــــر"، )2008(أنـ مكتبــ

 .صنعا، مركز الصادق للنشر
ــــاقي .45 ــــد ، عبـــــد البـ ـــدين محمـ ـــالح الــ ــة، "إدارة المـــــوارد البشـــــرية"، )2005(صــ  الـــــدار الجامعيـــ

 .اإلسكندرية، للنشر
ـــر، عبـــــد الـــــرحيم .46 ــــة ، "مفـــــاهيم جديـــــدة فـــــي إدارة المـــــوارد البشـــــرية"، )2011(زاهــ دار الرايـ

 .عمان، للنشر والتوزيع
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ــــي .47 ــــ ــــد النبــ ــــ ــــد ، عبــ ــــ ـــــد أحمــ ــــرون ، "إدارة المــــــــــوارد البشــــــــــرية"، )2010( محمـــــ ــــ ــــزم ناشــ ــــ زمــ
 .عمان، وموزعون

ــــي .48 ــــ ــماعيل ، العريقــ ــــ ـــــد إســــ ــــور محمـــــ ـــ ــاب ، "اإلدارة اإلســــــــــتراتيجية"، )2011(منصـــ ــــ دار الكتــــ
 .صنعاء، الجامعي 

ــــي .49 ــماعيل، العريقـــــ ــــ ــــد إســـ ــــ ـــور محمـ ــــ ــاب ، "الســـــــــلوك التنظيمـــــــــي"، )2013( منصــ ــــ دار الكتـــ
 .صنعاء، الجامعي

ـــــان .50 ــــلمان ، العميــ ــــود ســـ ــال"، )2008(محمـــ ــات األعمـــــ ــــي فـــــــي منظمـــــ ــــلوك التنظيمـــ دار ، "الســـ
 .عمان، وائل للنشر والتوزيع

ــــالي .51 ــــ ـــس ، الغــ ــــ ــــد إدريـــ ــــ ــــل محمــ ــــ ـــن و وائــ ــــ ــاهر محســـ ــــ : اإلدارة اإلســــــــــتراتيجية"، )2007( طــــ
 .عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، "منظور منهجي متكامل

ـــــل .52 ــــود ، الفاضـــ ـــ ـــــد محمـ ــــــــة فــــــــي ضــــــــوء "، )2011(محمـــ ــــــــدات فــــــــي اإلدارة التربوي تجدي
 .عمان، دار المنهل للنشر، "اإلتجاهات المعاصرة

ــه .53 ــ ــــده، فلي ــــاروق عب الســــلوك التنظيمــــي فــــي إدارة "، )2005(عبــــد المجيــــد  والســــيد محمــــد ف
 .عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، "المؤسسات التعليمية

ــــي .54 ـــائي ، القيســــ ــــ ــــون الطـ ـــــي حســــ ـــــد وعلـــ ــــل حمـــ دار ، "اإلدارة اإلســــــــتراتيجية"، )2013(فاضــــ
 .عمان، صفاء للنشر والتوزيع

ـــــل .55 ــــونز ، لزهـــ ـــث جــــ ــــ ــــار وجارديـ ، ")مــــــــدخل متكامــــــــل(اإلســــــــتراتيجية اإلدارة "، )2008(شــــ
 .الرياض، دار المريخ للنشر، محمد سيد أحمد وٕاسماعيل بسيوني: ترجمة

ــــار .56 ـــ ــــارد  ،مـــ ــــ ــه، "اإلدارة اإلســـــــــــتراتيجية لمســــــــــتويات األداء"، )2009(برنــ ــــ ــــد : ترجمــــ ــــ خالـــ
 .مصر، الجيزة، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية، العامري

ــــار .57 ــــد ، مختـــ ـــن محمـــ ــــركة ، "اإلســـــــتراتيجية المفـــــــاهيم والنمـــــــاذجاإلدارة "، )2009(حســــ الشـــ
 .القاهرة، العربية المتحدة للتسويق والتوريدات

ــــي .58 ـــر ، المرســـــ ــــ ــــو بكــ ـــ ــــود أبــ ــــ ـــطفى محمـ ــــ ـــــد ومصــ ـــ ـــدين محمـ ــــ ــــــال الــ التفكيـــــــــر "، )2007(جمـــ
 .مصر، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، "اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية

ــــي .59 ــــد ، مرســــ ــــل محمــــ ـــر ، "اإلســــــــتراتيجيةاإلدارة "، )2003(نبيــــ ــــدة للنشـــــ ـــة الجديــــ دار الجامعـــــ
 .اإلسكندرية، والتوزيع

ـــاعده .60 ـــدي ، مســــ ـــــد المهــــ ـــــد عبــ -عمليــــــــات-اإلدارة اإلســــــــتراتيجية مفـــــــاهيم"، )2013(ماجــ
 .عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، "حاالت تطبيقية

ـــادي ، مســـــلم .61 ـــد الهــ تعلـــــيم دار ال، "الســـــلوك اإلنســـــاني فـــــي المنظمـــــات"، )2013(علـــــي عبــ
 .اإلسكندرية، الجامعي للنشر والتوزيع
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ــطفى .62 ـــــال ، مصــــ ــــد كمـ ــــــيم األداء البشــــــري"، )2014(محمــ ــــــاس وتقي ــــــل وقي ـــز ، "تحلي مركـــ
 .القاهرة، الخبرات المهنية لإلدارة بميك

ـــور .63 ــــاجي ، منصــ ــــاس الخفـ ــــة عبـ ــاهر محســـــن ونعمـ ـــــدخل "، )2010(طـــ ـــــة م ـــــة المنظم نظري
 .عمان، والتوزيعدار اليازوري العلمية للنشر ، "العمليات

ــه .64 ـــالء الــــــدين ، ناطوريــــ دار ، "اإلدارة اإلســــــتراتيجية والتخطــــــيط اإلســــــتراتيجي"، )2009( عـــ
 .عمان، المنهل للنشر والتوزيع

ـــيرات .65 ـــق ، نصـــــ ـــد توفيـــــ ـــيرة ، "إدارة منظمــــــــات الرعايــــــــة الصــــــــحية"، )2008(فريـــــ دار المســـــ
 .عمان، للنشر والتوزيع والطباعة

ــــي .66 ــــي، الهواســــ ــــدر البرزنجــــ ــــود وحيــــ دار ، "مبــــــــادئ علــــــــم اإلدارة الحديثــــــــة"، )2014(محمــــ
 .بغداد، الكتب والوثائق

ــــين .67 ــب ، ياســ ــــ ـــعد غال ـــــع، "اإلدارة اإلســــــتراتيجية"، )2010(ســـ ــــر والتوزيــ ـــــازوري للنشــ ، دار اليـ
 .عمان

ـــف .68 ــات ، يوســـــ ــــ ــــادي عريقــ ـــد الهــــ ـــد وعبـــــ ــــية"، )2011(أحمـــــ ــة األساســــ ــــ ـــــاهيم اإلداريــ دار ، "المفـــ
 .عمان، الحامد للنشر والتوزيع

 :الدوريات واألوراق العلمية: ثانياً 
ــــحق .69 ــو، اسـ ــــر حســـ ـــداع اإلداري " ،)2012(أثيـ ــ ــــز اإلب ـــــاخ التنظيمـــــي فـــــي تعزيـ دور أبعـــــاد المن

ـــــناعية ـــات الصـ ـــــي المنظمـــ ــــركة : فـ ــــي الشــ ــ ــــاملين ف ـــن العــ ـــة مـــ ـــ ــتطالعية آلراء عين ــة اســــ دراســــ
ـــوى ـــة نينـــ ـــــي محافظـــ ـــة فـ ــــتلزمات الطبيـــ ـــة والمســ ــــناعة األدويـــ ــــة لصــ مجلــــــة تكريــــــت ، "العامــ

 .114: 92ص ص، )26(العدد، )8(المجلد. اإلدارية واالقتصاديةللعلوم 
ــــا زيــــد ، بنــــي عيســــى .70 ـــد أب ـــاض احمـ دور االلتــــزام التنظيمــــي فــــي " ،)2014(أحمــــد محمــــد وريـ

ــــي ـــــرفي األردنــــ ــــاع المصـــ ــــي القطــــ ـــاملين فــــ ــــ ــــين أداء العـ ــــــــوم ، "تحســــ ــــــــة دراســــــــات العل مجل
 .374: 362ص ص، )2(العدد ، )41(المجلد  .اإلدارية

ــــافرة .71 ــــ ــفا، الجعــــ ــــ ــــ ـــــل صــ ــــ ــــا " ،)2013(ء جميـــ ــــ ـــ ـــــي وعالقتهـ ــــ ــــراع التنظيمـــ ــــ ــاليب إدارة الصــــ ــــ ــــ أســ
ـــــن  ـــــرك مـ ـــة الكـ ـــــي محافظـــ ــــة فـ ــ ـــدارس الحكومي ـــديرات المـــ ــــديري ومـــ ـــــدى مــ ـــداع اإلداري لـ باإلبـــ

ـــرهم ـــة نظــ ـــــة، "وجهــ ـــــوم التربوي ـــــة دراســـــات العل ــــد . مجل ـــدد ، )40(المجلـ ص ص ، )2(العــ
1663 :1687. 

ـــب اهللا .72 ــــي، حســ ــيظ علـ ـــــد الحفـــ ــــرون ، عب ـــر الب"، )2012(وآخـ ــــي أثــ ـــة فـ ــــة للمنظمــ ـــة الداخليـ يئــ
ـــة للعــــاملين ــة: المشــــاركة المعرفيـ ـــدمات العامــ ــة قطــــاع الخـ مجلــــة العلــــوم اإلنســــانية ، "دراســ

 .11: 1ص ص ، )1(العدد ، واالقتصادية
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ــــي .73 ــــ ـــر، الزعبـ ــــ ـــــد عمــ ـــداعي "، )2013(محمــــ ــــ ــ ـــــلوك اإلب ـــــى الســــ ــــ ـــــي عل ـــاخ التنظيمــــ ــــ ــ ــــر المن ـــ ــ أث
ــــاملين ــــة  :للعـــ ـــــج األردنيـــ ـــركة اورانــ ــــى شــــ ـــية علـــ ــــة دراســــ ـــــدحالـــ ــــة أربــ ــــي مدينـــ ـــاالت فـــ ، "لالتصــــ

 .297: 277ص ص) 2(العدد، )40(المجلد . مجلة دراسات العلوم اإلدارية
ــــعودي .74 ــــي ، السـ ــــي " ،)2012(موســـــى علـ ــــداعي فـ ــــلوك اإلبـ ــــى السـ ــــاخ التنظيمـــــي علـ ــــر المنـ أثـ

ــة ـــة الخاصـــ ــات األردنيــ ـــــد. مجلـــــة التجـــــارة العالميـــــة واإلداريـــــة، "الجامعـــ ـــدد ، )5(المجل العــ
 .27: 14ص ص، )2(

ـــديا .75 ــــ ـــز، لعبيـــ ــــ ــــد العزيـــ ــــ ــــرى عبــ ــــ ـــاء "  ،)2013(بشــ ــــ ـــــز الرضـــ ـــ ـــــي تعزيــ ــــ ـــــل فـ ــــ ــة العمـ ــــ دور بيئــــ
ـــوظيفي ـــ ــــازات: ال ـــــداد للغــ ــــل بغـ ـــــي معمــ ـــة فـ ـــ ـــة تطبيقي مجلــــــة كليــــــة بغــــــداد للعلــــــوم ، "دراســـ

 .278: 254ص ص، )36(العدد. االقتصادية الجامعة
ـــدي .76 ــــ ـــران ، العبيـ ــــ ــــيالن جبـ ـــــام ") 2004(ســــ ـــة لعـــ ـــ ـــانية العربيــ ـــ ــة اإلنســ ــــ ـــر التنميــ ـــ ، م2003تقريــ

ــة المنشــــودةودور  ورقــــة مقدمــــة للوحــــدة المركزيــــة لمكافحــــة ، "التعلــــيم فــــي مجتمــــع المعرفــ
 .الجمهورية اليمنية، صنعاء. الفقر

ــــي .77 ــــد ، علـــ ـــد محمـــ ـــــاهر احمــــ ـــغوط "، )2015(الطــ ـــ ــــى ضـ ــي علـــ ــــ ـــاخ التنظيمـ ـــــاد المنــــ ــــر أبعــ اثـــ
ــة ــــ ـــــات الجامعيـ ـــي المؤسســ ــــ ــــل ف ـــية : العمـــ ــــات الهندســــ ـــات الدراســـ ــــ ــــة كلي ـــة حالـــ ــــة  –دراســــ كليـــ

ــــة  ـــــات التجاريــ ــــا –الدراسـ ــ ــــوم والتكنولوجي ــــودان للعلــ ــة الســ ـــوب بجامعــــ ــــون والحاســـ ـــة الفنــ ـــ ، "كلي
 .95: 70ص ص ، )2(العدد ، )16(المجلد . مجلة العلوم االقتصادية

ــــي .78 ـــ ـــاكم ، عل ـــــد اهللا الحــــ ــ ــــي عب ـــ ـــــادر وعل ــ ـــــد الق ــ ــة عب ــــ ــات " ،)2015(أمينـ ــــ ـــــين مقومـ ــ ــة ب ــــ العالقـ
ــــودان ــــ ـــات الســ ــــ ــــداع اإلداري بالمؤسســـ ــــ ـــات اإلبــ ــــ ـــــض : يةومعوقـــ ــــ ـــــى بعـ ــــ ـــة علـ ــــ ـــ ـــة تطبيقي ــــ دراســـ

ـــوم ــــ ـــة الخرطــ ــــ ـــة بمدينــ ــــ ـــطة العاملــ ــــ ـــددة األنشــ ــــ ـــــال متعــ ـــ ــات األعمـ ــــ ـــــــــوم ، "منظمـــ ـــــــــة العل مجل
 .198:176ص ، )1(العدد ، )16(المجلد . االقتصادية

ـــوض .79 ــــ ـــاطف ، عـــ ــــ ــــوير "، )2013(عـــ ــــ ــــي التطــ ــــ ــــداع اإلداري فــ ــــ ـــر اإلبــ ــــ ــــق عناصـــ ــــ ـــر تطبيــ ــــ أثـــ
ــــي ــات : التنظيمــــ ــــ ـــي مؤسســ ـــاملين فـــــ ـــ ـــــى العــ ــــة علـــ ــــة ميدانيــــ ــــي دراســــ ــة فــــ ــــ ــــاالت الخلويــ االتصــــ

ـــــان ــــــــوم االقتصــــــــادية والقانونيــــــــة، "لبنـــ ــــــــة جامعــــــــة دمشــــــــق للعل ــــد . مجل ، )29(المجلــــ
 .244: 197ص ص، )3(العدد

ـــارس .80 ــــ ــــد ، فـــ ــــ ـــودة محمــ ــــ ـــد جـــ ــــ ـــزام "، )2014(محمـــ ــــ ـــ ـــة وااللت ــــ ـــ ــة التنظيمي ــــ ــــين الثقــــ ـــ ـــ ـــة ب ــــ العالقـــ
ــــي ـــر: التنظيمــ ــة األزهـــ ــــــى جامعــــ ـــة عل ـــ ـــة ميداني ـــــزة-دراســـ ــــــة اإلســــــالمية ، "غـ ــــــة الجامع مجل

 .195: 165ص ص، )2(العدد ، )22(المجلد . ت االقتصادية واإلداريةللدراسا
ـــور .81 ـــــد، منصــــ ــادر محمــ ـــــد القـــــ ــــور عبــ ــــى "، )2014( منصـــ ــة علـــ ـــة الداخليـــــ ـــــل البيئــــ ــــر عوامــ أثـــ

ــــين  ــوظفين اإلداريــ ــــر المــــ ــــة نظــ ــــوالء التنظيمــــــي مــــــن وجهـ ــــة (الـ ــــى دراسـ ــة األقصــ ــة جامعــــ حالــــ
 .95: 77ص ص، )6(العدد . مجلة رؤى اقتصادية، ")بغزة
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  :الرسائل العلمية: ثالثاً 
  :رسائل الدكتوراه     :أ

ـــــل .82 ـــراهيم ، بلــ ـــــي إبــــ ــق علــ ـــــد الحـــــ ــات "): 2015(عبــ ـــــي فـــــــي أداء منظمـــــ ـــــلوك التنظيمــ دور الســ
ــال ــة الداخليــــة كمتغيــــر معــــدل: األعمــ كليــــة ، غيــــر منشــــورة رســــالة دكتــــوراه، "بيئــــة المنظمــ

 .الخرطوم ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الدراسات العليا
ـــدي .83 ــــي  ،تبيــ ـــد حنفــ ــة األداء"):  2010(محمـــ ـــاءة وفعاليــــ ـــتراتيجية علــــــى كفـــ ــــر اإلدارة اإلســـ : أثــ

ــــودانية ــاالت الســ ــــاع االتصــــ ـــة قطــ ــــــوراه، "دراســـ ــــــر منشــــــورة رســــــالة دكت ـــوم  ،غي ـــة العلـــ كليـــ
 .جامعة النيلين السودان ،اإلدارية

ــــي .84 ـــداهللا ، حبيشــــ ــــ ــــود عبـ ـــــادل محمــــ ــــل دور اإلدارة ): "2005(عـــ ــــتراتيجي لتفعيــــ ـــــل االســــ التحليـــ
ـــدافها ـــق أهــ ــ ــــة فـــــي تحقي ـــة اليمنيـ ــ ـــــوراه، "الجامعي ـــوم ، غيـــــر منشـــــورة رســـــالة دكت ــ ـــة العل ــ كلي

 .اليمن، جامعة عدن، اإلدارية
ــــيخ .85 ــــد  محمـــــد، الشـ ــــر محمـ ـــة علـــــى دوران العمـــــل " ):2014(الخضـ ـــة العمـــــل الداخليــ ــــر بيئــ أثـ

ـــاري ــ ــــى بعـــــض : االختي ـــة علـ ــ ـــة تطبيقي ــــودانيةدراســ ـــــوراهرســـــالة ، "الجامعـــــات السـ ـــــر  دكت غي
ـــث العلمـــــي ،منشـــــورة ـــات العليـــــا والبحــ ـــة الدراســ ـــوم والتكنولوجيـــــا، كليــ ـــة الســـــودان للعلــ ، جامعــ
 .الخرطوم

ــــاح .86 ـــد الفتـــ ـــــالوي ، عبـــ ــــرية"):  2013(عــ ـــوارد البشـــ ــــى أداء المــــ ـــر التنظيمـــــــي علـــ ـــر التغييــــ : أثــــ
ـــركة ـــة شــ ــ ـــة حال ــواط -دراســ ــــدة األغـــ ـــــوراه، "وحـ ـــــر  رســـــالة دكت ــــة   ،منشـــــورةغي ـــوم كليـ ــ العل

 .3جامعة الجزائر ،االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
ــة .87 ــــ ــــاجي ، عطيـ ـــ ـــــد ن ــــوء "): 2012(محمــ ـــــي ضـــ ــ ــــة ف ـــ ـــة اليمني ــــات األهليــــ ــوير أداء الجامعـــ ــــ تطـ

ــــة  ــــة كحالــــ ــــوم والتقنيــــ ــــدلس للعلــــ ــة األنــــ ــــ ـــــى جامعــ ــــالتطبيق علـــ ــــتراتيجية بــــ ـــــادئ اإلدارة اإلســــ مبـــ
ــــية ـــوم ،منشـــــــورةغيـــــــر  دكتـــــــوراهرســـــــالة ، "دراســـ ــــودان للعلــــ ـــة الســـ ــوارد ، أكاديميــــ ــــ إدارة المـ
 .الخرطوم، البشرية

ـــــانص .88 ـــ ــــد ، الق ــــ ـــب حمي ــــ ــــي "): 2012(غالـ ــــ ــــة ف ــــ ــــات األهلي ــــوير الجامعــــ ـــــرح لتطــــ ـــ ــــور مقت ـــ تصـ
ــة ــة ،غيــــر منشــــورة دكتــــوراه رســــالة، "الجمهوريــــة اليمنيــ ــين شــــمس، كليــــة التربيــ ، جامعــــة عــ

 .مصر
ــالء .89 ــــ ــــوبلي ، نجــــ ــــ ــ ـــبة "): 2015(ن ــــ ــــتخدام أدوات المحاســـ ــــ ــــين األداء اســ ــــ ـــــي تحســ ــــ ــــة فـ ــــ اإلداريــ

ـــة االقتصـــــادية ــوب : المـــــالي للمؤسســ ـــرى للجنـــ ــاحن الكبــ ــة مؤسســـــة المطـــ ــة حالـــ ــكرة–دراســـ  "بســـ
ــة ،غيـــــر منشـــــورة رســـــالة دكتـــــوراه،  ـــ ــــوم االقتصـــــادية والتجاري ــة العلـ ــــد  ،كليـــ ــــة محمـ جامعـ

 .الجزائر ،خيضر بسكرة
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  :رسائل الماجستير    :ب
ــماعيل .90 ــــ ــماعيل، إسـ ــــ ـــودة إسـ ـــــن مــــ ـــر "): 2014( حســ ـــــداع اإلداريأثــــ ــــي اإلبــ ــــل فـــ ـــة العمـــ : بيئــــ

ــــا ــــوم والتكنولوجيـ ــودان للعلـ ــة الســـ ــــة جامعـــ ـــة حالـ ـــــر منشـــــورة ماجســـــتيررســـــالة ، "دراســ  ،غي
 .الخرطوم، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا

ــة .91 ــــ ـــامش ، أمينـ ــة"): 2015(مـــــ ــــ ــــق إدارة المعرفــ ــــــي تطبيــــ ــــي ودوره فـ ـــــاخ التنظيمــــ ــــة : المنـــ دراســــ
ــــالبويرة  ـــ ـــب ب ــــ ـــة والمكات ــــ ـــــزات الكهرومنزلي ــ ـــع التجهي ــــ ـــة توزي ـــة مؤسســــ ــــ رســـــــالة ، "EDIEDحال

ـــــر منشـــــورة ماجســـــتير ــــيير ،غي ــــوم التسـ ــة وعلـ ــــادية والتجاريـــ ــــوم االقتصـ ـــة العلـ ــــة  ،كليــ جامعـ
 .الجزائر ،العقيد أكلي محند أولحاج

ــــي .92 ـــــام ، البقمــ ـــب غنـ ـــعد تراحيـــ ـــوظيفي ): "2012(ســـ ــــاألداء الـــ ـــه بــ ـــ ــــي وعالقت ـــزام التنظيمــ االلتـــ
ــة ـــة المكرمــــ ـــة مكـــ ـــوازات منطقـــ ـــاملين بجـــ ــــة ، غيــــــر منشــــــورة رســــــالة ماجســــــتير، "للعـــ كليــ

 .الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الدراسات العليا
ـــون .93 ـــن رحمـــــ ـــهام ، بـــــ ـــوظيفي"): 2014(ســـــ ــــى األداء الـــــ ــا علــــ ــــ ـــة وأثرهــ ــــل الداخليـــــ ــة العمــــ ــــ : بيئــ

ــةدراســــة  ــين بكليــــات ومعاهــــد جامعــــة باتنــ غيــــر  رســــالة ماجســــتير، "علــــى عينــــة مــــن اإلداريــ
ــة ،منشــــــــورة ــــ ــ ـــانية واالجتماعي ــــ ــــوم اإلنسـ ــــ ــة العل ــــ ــ ـــر ، كلي ــــ ــــد خيضـ ــــة محمــــ ـــ ــــكرة –جامعـ ، بســــ

 .الجزائر
ــــــب .94 ـــ ــــــن طال ـــامية ، بـــ ــــ ــــي "): 2010(ســ ــــ ــــاملين فـ ــــ ـــى أداء العـ ــــ ــ ـــــا عل ــــل وتأثيرهــــ ــــ ـــغوط العمـ ــــ ضــ

ــة ــــ ــــــــر منشــــــــورة ماجســــــــتيررســــــــالة ، "المنظمــ ـــــادية ،غي ــــوم االقتصـــ ـــة العلــــ ــــ ــــة ، كليـ جامعــــ
 .الجزائر، بومرداس

ـــاني يوســــــف خليــــــل ، جعــــــارة .95 ــــي "): 2010(هـــ ــــا التنظيمــ ــا باإلنتمــ ـــة وعالقتهــــ ـــة التنظيميـــ الثقافـــ
ــة ــات الحكوميــــة فــــي جنــــوب الضــــفة الغربيــ ــوظفي المؤسســ غيــــر  رســــالة ماجســــتير، "لــــدى مــ

 .فلسطين ،جامعة القدس، عمادة الدراسة العليا ،منشورة
ـــــدة .96 ــــ، الجالمــــ ــــ ـــــل بـ ـــــد الجليــــ ـــــداع ): "2006(در عبــــ ــــــا باإلبــــ ـــة وعالقتهـــ ــــ ـــــل الداخليــ ـــة العمــــ ــــ بيئــ

ــة ــــ ــمية األردنيـ ــــ ــات الرسـ ــــ ـــــي الجامعـ ــ ــــدريس ف ـــ ـــة الت ــــ ـــاء هيئ ــــدى أعضــــ ـــ ــــي ل رســـــــالة ، "التنظيمـــ
 .األردن، جامعة مؤتة، عمادة الدراسات العليا، غير منشورة ماجستير

ــــولي .97 ـــماء ، جلـ ـــاملين ): "2013(أســـ ــــدى العـــ ـــداع اإلداري لــ ـــة علــــــى اإلبـــ ـــة التنظيميـــ ــر الثقافـــ أثــــ
ــة ــ ـــات التعلــــيم العــــالي الجزائري ــــي مؤسسـ ــــة : ف ــة حال ـــر –دراســ ـــة محمــــد خيضـ ــكرة-جامعـ ، "بســ

ـــــر منشـــــورة رســـــالة ماجســـــتير ــــيير، غي ــــوم التسـ ــة وعلـ ــــادية والتجاريـــ ــــوم االقتصـ ــة العلـ ، كليـــ
 .الجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة
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ــــاج .98 ـــوزي ، الحــ ــــل فـــ ـــراهيم أمــ ــــي "): 2015(إبـــ ـــي فــ ــــااللتزام التنظيمـــ ــــين اإلداري بــ ــــة التمكــ عالقــ
ــــي قطـــــاع غـــــزة ــة فـ ــة العاملـــ ــــات الدوليـــ ـــــر منشـــــورة رســـــالة ماجســـــتير، "المؤسسـ ــــة  ،غي كليـ

 .غزة ،جامعة األزهر، االقتصاد والعلوم اإلدارية
ـــرب .99 ـــية والتنظيميـــــة علـــــى واقـــــع "): 2011(حســـــام الـــــدين خليـــــل ، حــ ـــرات الشخصــ أثـــــر المتغيــ

ـــويض  ــةتفــــ ـــــادات اإلداريـــــ ــــدى القيــ ــــلطة لـــ ـــطينية : الســـ ــوزارات الفلســــ ــــى الـــــ ــــة علـــ ـــة تطبيقيـــ دراســــ
 .الجامعة اإلسالمية غزة، كلية التجارة ،غير منشورة رسالة ماجستير، "بغزة

ــــامية .100 ـــش ، سـ ــــي "): 2014(زويــ ـــوظفين فـ ــا علـــــى أداء المــ ــــوظيفي وأثرهـــ ـــاء الـ ـــددات الرضــ محــ
ــة ــة أمزيــــل أمحمــــد بحيــــزر: المؤسســ  ،غيــــر منشــــورة ماجســــتيررســــالة ، "دراســــة حالــــة ثانويــ

ـــوم االقتصــــادية والتجاريــــة وعلــــوم التســــيير ـــة العلـ ـــد أولحــــاج، كليـ ـــة أكلــــي محنـ ـــويرة-جامعـ  ،البـ
 .الجزائر

ــــميرة .101 ـــ ــولح ، سـ ــــ ـــري"): 2013(صــ ــــ ـــــين األداء البشـ ـــــي تحســــ ــة فـــ ــــ ــــد المعرفــ ــــة : دور توليـــــ دراســـــ
ــة ــــ ـــــاطق الجافـ ـــــي للمنــ ــــي والتقنــ ـــث العلمـــ ـــــز البحــــ ــة مركــ ــــ ـــاوي -حالـ ـــــر نــــ ـــــر البــ رســـــــالة ، "عمــ

ـــــر منشـــــورة ماجســـــتير ــــيير، غي ــــوم التسـ ــة وعلـ ــــادية والتجاريـــ ــــوم االقتصـ ـــة العلـ ــــة  ،كليــ جامعـ
 .الجزائر، محمد خيضر بسكرة

ـــــريف .102 ـــور، الشــــ ــــ ـــن منصــ ــــ ـــــر بــ ـــ ــت عمـ ــــ ـــ ـــم بن ـــ ـــ ــــي "): 2013(ري ــــ ـــوير اإلداري فـ ــــ دور إدارة التطــ
ـــوظيفي ــين األداء الــ ــك : تحســـ ـــ ــــة المل ـــات فـــــي جامعـ ــات اإلداريــ ــــة علـــــى الموظفـــ ـــة تطبيقيـ دراســ

ـــز بجــــدة ــــر منشــــورة رســــالة ماجســــتير، "عبــــد العزيـ ــة ،غي ـــة االقتصــــاد اإلداريــ جامعــــة ، كليـ
 .المملكة العربية السعودية ،الملك عبد العزيز بجدة

ــمريا .103 ـــــادة ، لشـــ ــــل عي ـــــد رحيـ ـــزام "): 2013(عاي ـــــق االلتــ ــــة فـــــي تحقي ــة العمـــــل الداخليـ دور بيئـــ
ــمالية ــــ ــــدود الشــ ـــة الحــــ ـــدود بمنطقـــــ ـــرس الحـــــ ـــادة حـــــ ــــوبي قيـــــ ـــــدى منســــ ـــي لـــ رســــــــالة ، "التنظيمـــــ

ــــر منشــــورة ماجســــتير ــــا ،غي ــة الدراســــات العلي ــة، كليــ ــ ـــوم األمني ـــة للعلـ ــــايف العربيـ ــة ن ، جامعــ
 .الرياض

ـــليحة .104 ــــامي ، صـــ ــــاملين"): 2010(شــ ــوظيفي للعــ ــــ ــــــى األداء ال ــــأثيره عل ــ ــــي وت ــــاخ التنظيمــ ــ : المن
ــــومرداس ــــوقرة بـ ـــة محمـــــد بـ ــة جامعــ ــــة حالـــ ـــــر منشـــــورة ماجســـــتير رســـــالة، "دراسـ ــــة  ،غي كليـ

 .الجزائر ،جامعة محمد بوقرة بومرداس، العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ــــاهري .105 ــــالح ، الظــــ ـــــن صـــــ ــــاد بــــ ـــــرب "): 2007(حمـــــ ــــا بالتســــ ــة وعالقتهـــــ ــــ ــــل الداخليـــ ــة العمـــــ ــــ بيئــ

ـــوظيفي ــــــر منشــــــورة ماجســــــتير رســــــالة، "الـــ ــــا ،غي ــ ــــات العلي ـــة الدراســ ـــ ــــايف ، كلي ــ ــــة ن جامعــ
 .الرياض، العربية للعلوم األمنية

ـــوري .106 ــــ ـــــام ، عاشــ ــــة ): "2015(ابتســــ ــــ ـــه بالثقافـ ــــ ــة وعالقتــ ــــ ـــــل المؤسســـ ــــي داخــــ ــــزام التنظيمـــــ االلتـــــ
ــة ــــة : التنظيميـــــ ــة الجلفـــ ـــــاري بمدينـــــ ــــيير العقــ ــــة والتســـ ـــوان الترقيـــ ــــة ديــــ ــــة بمؤسســـ ـــة ميدانيـــ دراســــ
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ــة( ــــة العامـــ ـــــر منشـــــورة رســـــالة ماجســـــتير، )"المديريـ ـــوم ، غي ــ ــــانية والعل ـــوم اإلنسـ ــ ــــة العل كليـ
 .الجزائر، بسكره-خيضرجامعة محمد ، االجتماعية

ــــداهللا .107 ــــالح ، عبـــ ـــعيد صـــ ـــاملين "): 2015(ســــ ـــوظيفي للعــــ ـــــي األداء الــــ ــة فــ ــــ ــــة الداخليـ ـــر البيئـــ أثــــ
جامعــــة ، كليــــة الدراســــات العليــــا ،غيــــر منشــــورة ماجســــتيررســــالة ، "بالمصــــارف الســــودانية

 .السودان للعلوم والتكنولوجيا
ــة .108 ــــ ــــة ، العجل ــق عطيـــ ــــه "): 2009(توفيـــــ ــــداع اإلداري وعالقتـــ ـــديري اإلبـــ ـــوظيفي لمــــ ـــاألداء الــــ بــــ

ـــــام ــــاع العــ ـــــزة: القطـــ ـــــاع غــ ـــــى وزارات قطــ ــــة علــ ــــة تطبيقيـــ غيـــــــر  رســـــــالة ماجســـــــتير، "دراســـ
 .غزة ،الجامعة اإلسالمية ،كلية التجارة ،منشورة

ــة .109 ــــد ، عكاشــــ ــــد محمــ ـــعد أحمـــ ــــتوى األداء"): 2008(أســــ ـــــى مســـ ــــة علــ ــــة التنظيميــ ــــر الثقافـــ ، "أثـــ
 .اإلسالمية غزة الجامعة، كلية التجارة، غير منشورة رسالة ماجستير

ــــى .110 ـــداهللا ، عيســ ـــ ـــــي عب ـــد علـ ـــوظيفي "): 2014(حمـــ ـــ ـــــى األداء ال ـــاخ التنظيمــــــي علـ ـــ ــــأثير المن ــ ت
ــــاملين ــــي : للعــ ـــة فــ ــــوازات واإلقامـــ ـــية والجــ ـــؤون الجنســـ ـــــذ بشـــ ــــى إدارة المنافـ ــــة علــ ـــة ميدانيــ دراســـ

ــة البحــــرين ــة ،غيــــر منشــــورة رســــالة ماجســــتير، "وزارة الداخليــــة بمملكــ ــة العلــــوم اإلداريــ ، كليــ
 .البحرين، جامعة العلوم التطبيقية

ــــاني .111 ـــعيد ، القحطــــ ــــ ـــــن سـ ــعد بـــ ــــ ــات "): 2012(ســ ــــ ــــا بمعنويــ ــة وعالقتهــــ ــــ ــ ــــل الداخلي ــة العمــــ ــــ بيئــ
ــــاض ـــاملين بمعهــــد الجــــوازات بالري ــــر منشــــورة رســــالة ماجســــتير، "العـ ــات  ،غي ــة الدراســ ــ كلي

 .الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، العليا
ـــــدهون .112 ـــــل ، المـــ ـــراهيم خليـــ ــــ ـــــاد إبـ ــــراع "): 2012(إيـــ ـــــي والصــــ ــــاخ التنظيمـــ ــــين المنــــ ـــة بــــ ــــ العالقـ

ـــــزة ـــاع غـ ـــطينية بقطـــ ـــات الفلســـ ـــــي الجامعـــ ـــــين فـ ـــوظفين اإلداريـ ـــــدى المـــ ــــي لـ رســــــالة ، "التنظيمــ
 .غزة ،جامعة األزهر، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، غير منشورة ماجستير

ــطفى .113 ــــ ــــ ـــــو ، مصـ ـــ ــــي"): 2016(بلكـــ ــــ ـــاخ التنظيمـــ ــــ ــــر المنــــ ــــ ـــ ــــي  أث ــــ ـــ ـــداع اإلداري ف ــــ ـــــى اإلبــــ ــــ ــ عل
ــطة ـــغيرة والمتوســــ ـــات الصـــ ــة: المؤسســـ ــياء بورقلــــ ــادة الضــــ ــــي عيــــ ــة فــ ــــة ميدانيــــ رســــــالة ، "دراســ

ـــــر منشـــــورة ماجســـــتير ــــيير، غي ــــوم التسـ ــة وعلـ ــــادية والتجاريـــ ــــوم االقتصـ ـــة العلـ ــــة ، كليــ جامعـ
 .الجزائر، ورقلة -باحر قاصدي م

ـــواين .114 ــــة ، هـــ ـــااللتزام "): 2014(فوزيــ ــــه بـــ ـــاخ التنظيمــــــي وعالقتــ ــــوظفي المنـــ ـــدى مــ التنظيمــــــي لـــ
ــة ــــين قشـــــرة: اإلدارة المحليـــ ـــة عـ ــــة ببلديــ ـــة ميدانيـ ـــــر منشـــــورة رســـــالة ماجســـــتير، "دراســ  ،غي

 .الجزائر، 2جامعة سطيف، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ـــــام .115 ـــــل ، وســــ ــــ ـــــل "): 2012(مهيب ــــ ـــــي تفعي ــــ ـــا ف ــــ ــــاالت ودورهــ ــــ ـــات واالتصـ ــــ ــــا المعلومــ ـــ تكنولوجيــ

ــــرية ـــوارد البشـــ ــة إدارة المــــ ــــ ــــة : وظيفـ ــةدراســـ ــــ ـــوزارة الماليـ ــــ ـــــرية ب ــوارد البشــ ــــ ـــة المـ ــــ ـــة مديري ــــ ، "حال
ـــوم  ،غيــــــر منشــــــورة رســــــالة ماجســــــتير ـــة وعلـــ ــــوم التجاريـــ ــــادية والعلــ ــــوم االقتصــ ـــة العلــ كليـــ

 .3جامعة الجزائر، التسيير
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  المحترم.......................

ـــوان  ــــ ـــــال بعن ـــــص إدارة أعمــ ـــتير تخصــ ــــذكرة ماجســــ ـــداد مـــ ـــــار إعــــ ـــــي إطــ ــ ــــة " ف ـــ ـــــل الداخلي ـــة العمــ ــــ بيئ
ــة ـــة ميدانيـــــة علـــــى الجامعـــــات اليمنيـــــة األهليـــ ـــع بـــــين أيـــــديكم . دراســ نضــ

ــــا ـــات ذات الصـــــلة ببحثنـ ــــاون بغـــــرض إفادتنـــــا فـــــي جمـــــع البيانــ ــنكم التعـ ـــين مـــ ـــتبانة راجيــ ، ســ
ـــات عــــــن  ــــع المعلومـــ ــــتهدف جمــ ــــي تســ ـــتبانة التــ ــــذه اإلســـ ــارات هــ ـــة عــــــن عبــــ ــــاء التكــــــرم باإلجابـــ فالرجــ
ــــتوى األداء اإلداري  ــــ ـــة ومســ ــــ ـــة األهليـــ ــــ ــات اليمنيـــ ــــ ــــي الجامعــــ ــــ ـــائدة فــ ــــ ــــة الســـ ـــ ـــــل الداخليـــ ـــ ـــة العمــ ــــ بيئـــ
ـــــارة  ــــل عب ــــو كـ ــــة نظـــــرك نحـ ــــل وجهـ ــــة التـــــي تمثـ ــــي الخانـ فـ

ــات  ـــه مــــن إجابــ علمــــًا بــــأن مــــا تــــدلون بـ
  .لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي مع المحافظة على سريتها

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

                                                    

  :الباحث                                 

  نبيل علي مبخوت حمادي                                                           
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  :النهائية صيغتهافي  أداة الدراسة :)1(ملحق رقم 

  بسم  اهللا الرحمن الرحيم

  جــــــــــــامعـــــــــة األنــــــــــــدلـــــــــــــــــــــــــس
  عمــــــــــــادة  الــــدراســــــات العـــــــــــــليــــا 
  كـــــليـــة الـــــعــــــــــــــلوم اإلداريـــــــــــــــــــــة
  إدارة  أعـــمـــــــــــــــــــــــــــال 

  استمارة استبيان

......................................................لمستجيبة 

  ،،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

ـــوان  ــــ ـــــال بعن ـــــص إدارة أعمــ ـــتير تخصــ ــــذكرة ماجســــ ـــداد مـــ ـــــار إعــــ ـــــي إطــ ــ ف
ــة":وعالقتهـــــا بـــــاألداء اإلداري ـــة ميدانيـــــة علـــــى الجامعـــــات اليمنيـــــة األهليـــ دراســ

ــــا ـــات ذات الصـــــلة ببحثنـ ــــاون بغـــــرض إفادتنـــــا فـــــي جمـــــع البيانــ ــنكم التعـ ـــين مـــ ـــتبانة راجيــ ســ
ـــات عــــــن  ــــع المعلومـــ ــــتهدف جمــ ــــي تســ ـــتبانة التــ ــــذه اإلســـ ــارات هــ ـــة عــــــن عبــــ ــــاء التكــــــرم باإلجابـــ فالرجــ
ــــتوى األداء اإلداري  ــــ ـــة ومســ ــــ ـــة األهليـــ ــــ ــات اليمنيـــ ــــ ــــي الجامعــــ ــــ ـــائدة فــ ــــ ــــة الســـ ـــ ـــــل الداخليـــ ـــ ـــة العمــ ــــ بيئـــ

ـــع إشـــــارة  ــــك بوضــ ــــوظفين وذلـ ـــــارة )    ( للمـ ــــل عب ــــو كـ ــــة نظـــــرك نحـ ــــل وجهـ ــــة التـــــي تمثـ ــــي الخانـ فـ
.  

ــات . وأتمنــــى لكــــم دوام التوفيــــق، وٕاننــــي أشــــكركم علــــى تعــــاونكم ـــه مــــن إجابــ علمــــًا بــــأن مــــا تــــدلون بـ
لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي مع المحافظة على سريتها

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

                                                                

                                                               

                                                           

 

ملحق رقم 

جــــــــــــامعـــــــــة األنــــــــــــدلـــــــــــــــــــــــــس
عمــــــــــــادة  الــــدراســــــات العـــــــــــــليــــا 
كـــــليـــة الـــــعــــــــــــــلوم اإلداريـــــــــــــــــــــة

إدارة  أعـــمـــــــــــــــــــــــــــال  –قــــــســــــــــم 

  

لمستجيبة /المستجيب

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

ـــوان  ــــ ـــــال بعن ـــــص إدارة أعمــ ـــتير تخصــ ــــذكرة ماجســــ ـــداد مـــ ـــــار إعــــ ـــــي إطــ ــ ف
وعالقتهـــــا بـــــاألداء اإلداري

ــــاهـــــذه اإل ـــات ذات الصـــــلة ببحثنـ ــــاون بغـــــرض إفادتنـــــا فـــــي جمـــــع البيانــ ــنكم التعـ ـــين مـــ ـــتبانة راجيــ ســ
ـــات عــــــن  ــــع المعلومـــ ــــتهدف جمــ ــــي تســ ـــتبانة التــ ــــذه اإلســـ ــارات هــ ـــة عــــــن عبــــ ــــاء التكــــــرم باإلجابـــ فالرجــ
ــــتوى األداء اإلداري  ــــ ـــة ومســ ــــ ـــة األهليـــ ــــ ــات اليمنيـــ ــــ ــــي الجامعــــ ــــ ـــائدة فــ ــــ ــــة الســـ ـــ ـــــل الداخليـــ ـــ ـــة العمــ ــــ بيئـــ

ـــع إشـــــارة  ــــك بوضــ ــــوظفين وذلـ للمـ
.أداة الدراسة

وٕاننــــي أشــــكركم علــــى تعــــاونكم
لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي مع المحافظة على سريتها
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  :والديمغرافيةالبيانات الشخصية : أوالً 

  :تحت الخيار المناسب(       ) يرجى التكرم بوضع إشارة 
  :    الجنس -1

  أنثى  ذكر
    
  :المؤهل العلمي -2

  أخرى  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم متوسط  ثانوي
          
  :سنوات الخدمة عدد -3

  سنة فأكثر 16  سنة 15إلى  11من   سنوات 10إلى  6من   سنوات فأقل 5

        
  :المستوى الوظيفي -4

  مختص  رئيس قسم  مدير إدارة
      

  :محاور الدراسة: ثانياً 
  :بيئة العمل الداخلية: المحور األول

أمـام (    ) يرجـى وضـع إشـارة لإلجابـة،فيما يلي مجموعة مـن الفقـرات وأمـام كـل فقـرة خمـس درجـات
  :اإلجابة التي تتوافق مع رأيك

  الفقرات  م

ق 
واف

م
شدة

ب
فق  

موا
ايد  

مح
فق  
موا

ر 
غي

ق   
واف

 م
ير

غ
شدة

ب
  

  :الهيكل التنظيمي في الجامعة :المجال األول      

ــــاركة   1 ــــالي بالمشـ ــــل التنظيمـــــي الحـ ــــي الهيكـ ــمح لـ يســـ
  .في اتخاذ القرارات

          

ـــاز   2 ــرعة إنجــ ـــــى ســـ ــــل التنظيمـــــي عل يســـــاعدني الهيكـ
  .العمل بكفاءة وفاعلية

          

ــــي   3 ــــين فــ ـــاء والمرؤوســ ــين الرؤســـ ــوط الســــــلطة بــــ خطــــ
  .الجامعة واضحة ومفهومة
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ــوح   4 ــــ ــــ ـــدد بوضــــ ــــ ــــ ــــي يحـــ ـــ ــــ ـــ ـــيف وظيف ـــ ــــ ـــد توصــــ ــــ ــــ يوجـــ
  .المسؤوليات والواجبات

          

ــــيح   5 ــــ ـــــي توضـــ ــــ ــات فــ ــــ ــــ ــوائح والتعليمـ ــــ ــــ ـــــاعدني اللـ ــــ تســ
  .وتبسيط إجرارات العمل

          

ــــة   6 ــة الكافيــ ــــي بالمرونـــ ــــل التنظيمــ ـــف الهيكـ أي (يتصــ
  ).قابل للتعديل لمواجهة التغيرات

          

  الفقرات  م

ق 
واف

م
شدة

ب
فق  

موا
ايد  

مح
فق  
موا

ر 
غي

ق   
واف

 م
ير

غ
شدة

ب
  

  :الثقافة التنظيمية :المجال الثاني      

ــــحة   7 ـــة واضـ ــــدات منطقيــ ــــيم ومعتقـ ـــة قـ ــــك الجامعــ تمتلـ
  .وبسيطة

          

ــــي   8 ــــوالء التنظيمــ ــيخ مفــــــاهيم الــ ــــة بترســــ ــــتم الجامعــ تهــ
  .واالنتماء لدى العاملين

          

ـــاملين   9 ــــ ـــــى العـ ـــ ــر إل ــــ ـــة تنظــ ــــ ـــائدة بالجامعـ ــــ ـــيم السـ ــــ القـ
  .كمورد هام له قيمه

          

ــــي   10 ــــ ـــة التــ ـــ ـــلوكيات اإليجابيــــ ــــ ـــاملون بالســـ ــــ ــــزم العـــ ـــ يلتـــ
ـــــل  ــــ ـــل داخــ ــــ ــــوانين العمــــ ــــ ـــــم وقـــ ــــ ـــا نظــ ــــ ـــنص عليهــــ ــــ ـــ تـ

  .الجامعة

          

ــــين   11 ـــات بـ ــــنظم العالقــ ــــة تـ ــــي الجامعـ ــــيم الســـــائدة فـ القـ
ـــوق  ــــ ــــ ــــاس الحقـ ــــ ـــــى أســــ ــــ ـــ ـــة عل ــــ ــــ ــــاملين والجامعـ ــــ العــــ

  .والواجبات

          

  :المتاحة التكنولوجيا :المجال الثالث      

ــــع   12 ـــة مــــ ــــ ــــتخدمة بالجامعـ ـــــا المســــ ـــ ـــق التكنولوجي ــــ تتوافـ
  .متطلبات العمل

          

ــــي   13 ـــ ـــة ف ـــــدى الجامعــــ ــ ـــوفرة ل ــــ ــــا المت ـــ ـــهم التكنولوجي تســــ
  .سرعة وتبسيط إجراءات العمل

          

ــــى   14 ــــة علـــ ـــــي الجامعـــ ـــة فــ ــا المتاحــــ ــــل التكنولوجيـــــ تعمـــ
  .تقليل الجهد وتوفير الوقت وتحسين األداء

          

ــــى   15 ـــة عل ــوجي تعمــــل الجامعـ ــ ـــور التكنول ـــة التطـ مواكبـ
  .المرتبط بأعمالها
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ــوادر بشـــــرية مؤهلـــــة ذات مهـــــارة   16 ــة كـــ تمتلـــــك الجامعـــ
  .عالية في استخدام التكنولوجيا

          

  :الموارد المتاحة:المجال الرابع      
ــــة   17 ـــوارد الماليـ ــــتخدام المــ ــــة علـــــى اسـ ــــرص الجامعـ تحـ

  .المتاحة بكفاءة عالية
          

ــة  18 ــــ ــــط الماليــ ــــة  الخطــــ ــــع الخطــــ ــــابق مــــ ـــام تتطــــ لألقســـــ
  .المالية العامة للجامعة ككل

          

ــوارد   19 ـــد المــ ـــاملين كــــونهم أحـ ــة إلــــى العـ تنظــــر الجامعــ
  .المهمة التي ينبغي االهتمام بها

          

ـــوادر بشـــــرية   20 ـــــين كــ ـــتقطاب وتعي ـــة باســ ــــتم الجامعــ تهـ
  .مؤهلة ومتميزة

          

            .تمتلك الجامعة مراكز بحثية متخصصة  21
ـــات ذات   22 ــــ ـــوث ودراســ ــــ ـــــإجراء بحــ ــــة بــــ ــــ ــــتم الجامعـ ــــ تهـ

  .عالقة بنشاط الجامعة وخدماتها
          

ــــدمات ذات   23 ــــ ـــــديم خــ ــــ ــــى تقـ ـــ ـــ ــــة عل ــــ ــــرص الجامعــ ــــ تحــ
  .أسعار تنافسية

          

  :األداء اإلداري: المحور الثاني

  الفقرات  م

ق 
واف

م
شدة

ب
فق  

موا
ايد  

مح
فق  
موا

ر 
غي

ق   
واف

 م
ير

غ
شدة

ب
  

  :التنظيمياإللتزام :المجال األول      

ــــذه   1 ـــراد هــ ـــد أفـــ ـــوني أحـــ ــــالفخر واالعتــــــزاز كــ ــعر بــ أشـــ
  .الجامعة

          

ــــة   2 ــــذه الجامعــ ــــي هــ ــ ـــــا ف ــــل عليهـ ـــــي أحصــ ـــــد التـ الفوائـ
ــــي  ـــتمراري فـــ ــية الســــ ــــباب الرئيســـــ ــــدى األســـ ـــي إحـــ هــــ

  .العمل فيها

          

            .أهتم بوضع ومستقبل الجامعة التي أعمل بها  3
ــــي   4 ــتمرار فــ ــــدفعني لالســــ ــ ـــــي ي ــــب أخالقـ ــعر بواجــ أشــــ

  .العمل في الجامعة
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ـــوفير   5 ـــة دون تــ ــــي فـــــي الجامعــ ـــرك عملـ أخـــــاف أن أتــ
  .عمل بديل

          

            .أعمل في الجامعة بحماسة واندفاع كبيرين  6
  :اإلبداع اإلداري:المجال الثاني      

ــــد   7 ـــــي مـــــن عمـــــل بأســـــلوب جديــ ــــل إل أنجـــــز مـــــا يوكـ
  .ومتطور

          

ــــة   8 ــ ــــار إبداعي ـــــديم أفكــ ـــــى تقـ ــــدرة علـ ــ ــــدي الق ــ ــــدة ل جديــ
  .لتطوير العمل

          

ـــــريعة   9 ــــول الســــ ـــ ــ ــــراح الحل ــــ ـــــى اقتـ ــــ ــــدرة عل ــــ ـــك القـ ــــ ــ أمتل
  .لمواجهة مشاكل العمل

          

ــــي   10 ــر فـ ـــوير الـــــدائم إلحـــــداث تغييـــ ـــى التطــ أعمـــــل علــ
  .أساليب العمل

          

ـــــال   11 ــام بأعمــــ ــــ ــــــي القيـــ ــــجاعة فـــ ــــرأة والشـــــ ــك الجـــــ ــــ أمتلـــ
  .إبداعية

          

ـــوم   12 ـــعف فيمــــــا أقـــ ــــاط الضـــ ـــة نقــ ـــرص علــــــى معرفـــ أحـــ
  .من عملبه 

          

ــت   13 ــــي الوقـــــ ـــن أعمـــــــال فـــ ـــي مــــ ـــــل إلــــ ــــا يوكــ ـــز مـــ أنجــــ
  .المحدد

          

            .أنجز ما يوكل إلي من أعمال بأقل التكاليف  14
ــرص علــــى تنفيــــذ العمــــل وفقــــا للخطــــط والبــــرامج   15 أحــ

  .المرسومة
          

            .لدي القدرة على تجزئة وتحليل مهام العمل  16
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  األهليةعدد الجامعات اليمنية ) 2(ملحق رقم 

  2017 - 2016الجامعات اليمنية األهلية المعتمدة للعام 

  اسم الجامعة  م  اسم الجامعة  م

  .جامعة آزال للعلوم والتكنولوجيا  18  .جامعة العلوم والتكنولوجيا  1

  .جامعة ابن خلدون  19  .الجامعة اللبنانية الدولية  2

  .اقرأ للعلوم والتكنولوجياجامعة   20  .جامعة الملكة أروى  3

  .جامعة األندلس للعلوم والتقنية  21  .الجامعة اليمنية األردنية  4

  .جامعة االتحاد للعلوم والتكنولوجيا  22  .جامعة سبأ  5

  .جامعة الجزيرة  23  .الجامعة اإلماراتية الدولية  6

  .جامعة الحضارة  24  .جامعة األحقاف  7

  .الحكمةجامعة   25  .جامعة السعيدة  8

  .جامعة الرازي  26  .جامعة العلوم الحديثة  9

جامعــــــــــــة تونتــــــــــــك الدوليــــــــــــة   10
  .للتكنولوجيا

  .جامعة السعيد  27

  .جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية  28  .جامعة المستقبل  11

  .جامعة المعرفة والعلوم الحديثة  29  .جامعة الناصر  12

  .جامعة اليمن  30  .الجامعة البريطانية في اليمن  13

ـــــــــــوم   14 الجامعـــــــــــة العربيـــــــــــة للعل
  .والتقنية

ـــــــــــــوم   31 ـــــــــــــيج للعل ـــــــــــــيمن والخل جامعـــــــــــــة ال
  .والتكنولوجيا

  .الحديدة -جامعة دار العلوم الشرعية  33  .الجامعة الوطنية  15

ــــــــــوم   32  .الجامعة اليمنية  16 ــــــــــة للعل ــــــــــة دار الســــــــــالم الدولي جامع
  .جامعة آزال للتنمية البشرية  17  .والتكنولوجيا
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  :ألداة الدراسة أسماء األساتذة المحكمين :)3(ملحق رقم 

  التخصص  الجامعة  اسم المحكم  الرقم

  تسويقإدارة   جامعة ذمار  آمال محمد المجاهد. د  1

  إستراتيجيةإدارة   جامعة العلوم والتكنولوجيا  منصور محمد إسماعيل العريقي. د  2

  الجودة الشاملةإدارة   سبتمبر21جامعة   جمال ناصر ألكميم. د  3

  إحصاء  صنعاجامعة   عبداهللا عباس مهدي. د  4

  إحصاء  صنعاجامعة   محمد العيسائي. د  5

كلية اإلدارة الحديثة   عبد الكريم الد عيس. د  6
  للدراسات العلياء

  وتخطيطإدارة 

  وتخطيطإدارة   كلية المجتمع سنحان  ناصر سعيد. د  7

  إدارة عامة  األكاديمية اليمنية  نجيب اسكندر. د  8

مناهج بحث وطرق   صنعاجامعة   يحيى عبد الرزاق قطران. د  9
  تدريس

  إدارة إستراتيجية  جامعة األندلس  سعيد عبد المؤمن أنعم. د  10

  إدارة مالية  جامعة ذمار  عبد اهللا القرشي. د  11
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  .صورة من إفادة المركز الوطني للمعلومات حول موضوع الدراسة): 4(ملحق رقم 
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ـــــوم صـــــورة مـــــن كتـــــاب تســـــهيل مهمـــــة ):5(ملحـــــق رقـــــم  ـــــدلس للعل لجامعـــــة األن
  .والتقنية
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  .لجامعة العلوم والتكنولوجياصورة من كتاب تسهيل مهمة ):6(ملحق رقم 
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  .صورة من كتاب تسهيل مهمة للجامعة اليمنية):7(ملحق رقم 
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عمـــــادة كليـــــة  إقـــــرار بالتـــــدقيق اللغـــــوي لرســـــالة ماجســـــتير إلـــــى):8(ملحـــــق رقـــــم 
  .العلوم اإلدارية

 

    



Abstract 

This study aimed at identifying the relationship between the internal work 

environment and the managerial performance at the private universities. 

The researcher used the questioner as tool to collect primary data from a 

simple randomly sample which consists of (213) members of the study 

society who are (479) members of the administrative staff in the Yemeni 

private universities (University of Sciences & Technology, Yemeni 

University and Alandalus University for Sciences and Technology). (165) 

valid forms of analysis were analyzed by using the statistical analysis 

package SPSS. To achieve the objectives of the study, the study used the 

analytical descriptive method to suit the nature of the study. The study 

depended on both (organizational structure, organizational culture, 

available technology, available resources), as areas to measure the internal 

work environment, (organizational commitment, administrative creativity), 

as areas to measure the management performance Yemeni private 

universities eligibility under study.  

The study concluded with a number of results: 

1- The results of the study showed a statistically significant relationship 

between internal work environment and administrative performance in 

the Yemeni private universities.  

2- The results of the study showed that there is a good level of internal 

work environment in the Yemeni private universities with an average of 

arithmetic.    



3- The results of the study showed that there is a good level of 

administrative performance in the Yemeni private universities with an 

average of arithmetic. 

4- The results of the study showed that there were no statistically 

significant differences in the opinion of the sample of the study 

regarding the internal work environment and administrative 

performance due to the variables (scientific qualification, years of 

service at the university, the functional level), while there were 

statistically significant differences in the opinion of the study sample 

(University, gender).  

Recommendations: 

1- The need for constant attention to the internal work environment as one 

of the main elements that affect positively or negatively in the 

performance of staff and raise their spirit of morale and the extent of 

reflection on the level of commitment to the functions and development 

of their creative abilities. 

2- Work to strengthen the organizational commitment and administrative 

creativity of administrative staff in the Yemeni universities in the 

country under study. 
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