
 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 العاملين فيھا نحو عملھم في الجامعات الفلسطينية على اتجاھات داريةتأثير السياسات اإل ىمد

The Extend of the Effect of the Applied Policies in Palestinian 
Universities on Their Employees' Attitudes toward their Job 

 

  خالد قرواني

Khaled Kerawani 
  ، فلسطينفرع قلقيلية ،توحةجامعة القدس المف

    kkerawani@qou.edu:بريد الكتروني

  )23/4/2014: (، تاريخ القبول)16/1/2013: (تاريخ التسليم
 
  ملخص

دارية الكشف عما إذا كان ھناك تأثير للسياسات اإلتھدف ھذه الدراسة بشكل رئيس إلى 
، من وجھة نظرھم ،حو عملھمالمتبعة في الجامعات الفلسطينية على اتجاھات العاملين فيھا ن

، 0.97عد الباحث استبانة فحص صدقھا من قبل متخصصين وبمعامل ثبات ألجمع البيانات و
لتحقيق ومن مجتمع الدراسة،  %20فردا بنسبة  600 وجرى توزبعھا على عينة الدراسة البالغة

ائية للعلوم برنامج الرزم اإلحصوأھداف الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي 
وتحليل التباين  ، بما فيھا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(SPSS)اإلجتماعية 

ال ) 1 :حيث توصلت الدراسة إلى  نتائج من أھمھا للتحقق من صحة فرضيات الدراسة، حادياأل
ملين فيھا نحو المتبعة في الجامعات الفلسطينية على اتجاھات العا داريةيوجد تأثير للسياسات اإل

) 2 .لمتغير الجنسيعزى ) α ≥0.05(اإلحصائية عند مستوى الداللة من وجھة نظرھم  ،عملھم
المتبعة في الجامعات الفلسطينية على اتجاھات العاملين فيھا نحو  داريةيوجد تأثير للسياسات اإل

 العمر(ت يعزى لمتغيرا) α ≥0.05(من وجھة نظرھم عند مستوى الداللة اإلحصائية  ،عملھم
كاديمي، سنوات األلصالح العمل العمل  طبيعة، سنة 55أعمارھم عن لصالح العاملين الذين تزيد 

، المؤھل دينار 1500-1000لصالح الفئة  ، الدخل الشھريسنوات 10-5لصالح الفئة  الخدمة
 اعيةالحالة اإلجتم ،لصالح جامعة النجاح الوطنية ، مكان العمللصالح حملة الدكتوراة العلمي

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فقد أوصى ). أرمل أو مطلق -لصالح غير ذلك
العمل على ابتعاث العاملين من حملة الماجستير في الجامعات الفلسطينية ) 1 :ب الباحث

تحسين رواتب العاملين في ) 2 .لمواصلة تحصيلھم العلمي، والحصول على درجة الدكتوراة
، بغية وف العمل في الجامعات الفلسطينيةتحسين ظر) 3 .سطينية، وظروف عملھمالجامعات الفل

 .إجراء مزيد من الدراسات في ھذا المجال) 4 .رفع مستوى اتجاھاتھم نحو سياساتھا
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Abstract 
This study aimed to investigate whether the applied managerial 

policies in Palestinian universities affect the employees' attitudes toward 
their job. To collect the necessary data, the researcher prepared a 
questionnaire which was valid and constant with coeffieient 97%. To test 
the study hypothesis, the researcher used the analytical descriptive 
methodology statistical package for social sciences (SPSS), including 
arithmetic mediations, standared deviations and ANOVA and the study 
revealed: 1) There is an effect of the applied policies in palestinian 
universities in the employees attitudes toward their job from their 
viewpoint attributed to the variables (Age for who were over 55 years old 
favor, Nature of job for academic work favor, Experience for the 
category 5-10 years old favor, Salary for the category 1000-1500-J.D, 
Scientific qualification for docorate holders favor, Place of work for An-
Najah National university favor, and Social status for who were divorced 
or widow favor) at statistical level (α≤0.05). 2) There is no effect of the 
applied policies in Palestinian universities of the employees attitudes 
toward their job from their viewpoint attributed to the variable (Sex) at 
statistical level (α≤0.05). In the light of study results, the researcher 
recommends: 1) Provide scholarships for those who hold master degree 
to achieve philosophy doctorate degree. 2) Improve employees' salaries 
and their work conditions. 3) Improve job circumstances at Palestinian 
universities in order to increase their attitudes level toward its policies. 4) 
Urge for further studies. 

 
  المقدمة

ات اسالمنظمات العاملة في القطاعين العام والخاص استراتيجيات وترسم سي اتإدارتتبع 
باعتبارھا  ،اإلنتاجالمخططة باستخدام عناصر  أھدافھانجاز وتستخدم تكتيكات مختلفة بغية إ

د، ، والمواواألموال، واآلالت، واألرضوارد البشرية موالمتمثلة بال اإلنتاجيةمدخالت العملية 
  .والمعلومات

فاعلية  األكثرتلك المدخالت باعتبارھا العنصر  أھمتمثل الموارد البشرية في المنظمات و
من خالل الموظفين  داريةاإل والقرارات اإلنتاجيةذ يتم تنفيذ السياسات إ، أھدافھافي تحقيق 

ابي لمواردھا يجإن ھذه المنظمات تعمل على توفير مناخ تنظيمي صحي وفإلذلك . والعاملين فيھا
فاعلة إدارية بفاعلية من خالل استخدام سياسات  إليھانجاز المھام الموكلة إ لتمكينھا منالبشرية 
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العمل  إجراءاتوالقيادية بما يسھل انسياب دارية اإلحدث النظريات أعلمية وفق  أسس إلىتستند 
  )Sirwangwanna,2009. (ودوائرھا ھذه المنظمات أقساموتحقيق تواصل فعال بين 

وتطلع المؤسسات التربوية بدور حيوي وفاعل في رفد المجتمعات بكوادر مؤھلة وقادرة 
تنمية اجتماعية واقتصادية وسياسية،  حداثإھا في خلق نھضة علمية بغية ورعلى االطالع بد
ات قتوضح طبيعة العال إدارية اتخطط استراتيجية ورسم سياس إعدادص على وبذلك فھي تحر

لية اتخاذ القرارات بما يضمن تحقيق آخل ھذه المؤسسات وتحديد الصالحيات والتنظيمية دا
ً الطرق فاعلية وأ بأكثر أھدافھانجاز واتواصل فاعل داخلھا    .قلھا جھداً ووقتا

 مستجداتمواكبة التغيرات المتسارعة ومواجھة ال إلىونظراً لطبيعة الجامعات وحاجتھا 
 إلىتسعى  فإنھاتصادية واالجتماعية والتكنولوجية، والتعقيدات في الظروف السياسية واالق

إدارية سياسات  من خالل وضعمواصلة البحث واالستمرار في التجديد واالبتكار والتطوير 
  .ةواعية ومرن

عالة فالجامعات الفلسطينية ترفد المجتمع بسلعة نادرة وقيمة تتمثل بالكفاءات والكوادر الف
في مختلف المستويات  ھالمسؤوليات العظيمة التي تلقى على عاتقعلى االطالع بالمھام وا ةالقادر
في المرؤوسين من  التأثيرالناجح من  اإلداريعملية مستمرة ومتواصلة تمكن  إطارفي  داريةاإل

التغذية الراجعة  إلىالصحيحة في الوقت المناسب استناداّ  داريةاإلخالل اتخاذ القرارات 
  .مرؤسونال م بھاوالمعلومات التي يزودھ

لمقوماتھا  األمثلعن مدى نجاح الجامعات في االستخدام دارية اإلوتعبر السياسات 
التي  اتالتفاني في خدمة الجامع إلىودفعھم  بأعمالھماھتمام المرؤوسين  وإثارةومواردھا 
وتحسين حالتھم المعنوية  ،الوظيفي للعاملين فيھا األداءرفع  إلىبما يفضي  ،يعلمون فيھا

ً بما يؤثر  اتالجامعھذه مع متطلبات الموقف داخل  والتناغم ،الوظيفيورضاھم  في  إيجابيا
  .نحو عملھم ھماتجاھات

 التي تنتھجھا الجامعات الفلسطينية في داريةاإلالسياسات  ألھميةونظراً  ،وفي ضوء ما تقدم
 ،ومھماتھم أعمالھمر اتجاھاتھم نحو ييوتغ ،، ورفع مستوى أدائھمكفاءة العاملين فيھا تحسين

 ل تقصيتحاون ھذه الدراسة سفإ ،مستوى جودتھاوانعكاس ذلك على تحسين مخرجاتھا ورفع 
 ،في الجامعات الفلسطينية وعلى اتجاھات العاملين فيھا نحو عملھمدارية تأثير السياسات اإل مدى

بما  ،ورفع حالتھم المعنوية ورضاھم الوظيفي ،بغية العمل على تحسين اتجاھاتھم نحو وظائفھم
  .أدائھم الوظيفيمستوى يفضي إلى رفع 

  مشكلة الدراسة
تطلع الجامعات بدور مھم في المجتمع الذي تعمل فيه، وقد بين األدب التربوي والدراسات 

دورھا في عملية التنمية من خالل تزويد المجتمع بالكفاءات العلمية، اذ تمثل  أھميةالسابقة 
درب القادر على اإلسھام في تنمية المجتمع في مختلف مخرجاتھا المورد البشري المؤھل والم

  .، مما ينعكس على مستوى حياتھا ورفاھيتھاةمجاالت الحيا
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 وسيردارية اإلتتضمن آلية اتخاذ القرارات  إداريةوترسم الجامعات الفلسطينية سياسات 
نشودة إجراءات العمل وضمان تواصل فاعل بين أقسامھا وإدارتھا بغية تحقيق أھدافھا الم

في والثقافية وتعزيز دورھا في إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية والعلمية والسياسية 
  .المجتمع الفلسطيني

وفاعلة قادرة على  ة مطالبة برسم سياسات إدارية مرنةن الجامعات الفلسطينيإوبذلك ف
 حون إيجابيةاتجاھات  حققتحقيق رضا وظيفي عال لدى العاملين فيھا ورفع حالتھم المعنوية بما ي

شباع حاجاتھم والمواءمة إوالعمل على دارية اإلفي اتخاذ القرارات  إشراكھمعمالھم من خالل أ
  .الجامعات الفلسطينية المخططة وأھداف أھدافھمبين تحقيق 

ناجعة، وعدم وضوح قنوات االتصال وانسياب إدارية ن عدم استخدام سياسات إولذلك ف
مود ھذه جبابية في الھيكل التنظيمي للجامعات الفلسطينية ، فضالً عن ضوجود والعمل  إجراءات

، أعمالھمخلق اتجاھات سلبية لدى العاملين فيھا تجاه  إلىقد يؤدي  األحيانالسياسات في بعض 
  .المنشودة أھدافھامما يؤثر سلباً على تحقيق 

محاولة بھا وفي ضوء مالحظات الباحث وتوصيفه لمشكلة الدراسة والتي يمكن تلخيص
في الجامعات الفلسطينية على اتجاھات العاملين فيھا دارية اإلالسياسات  تأثيرالتعرف على مدى 

  :عن السؤال الرئيس التالي اإلجابةن مشكلة الدراسة تتمثل في محاولة إنحو عملھم، ف

نحو  في الجامعات الفلسطينية على اتجاھات العاملين فيھادارية اإلالسياسات  تأثيرما مدى 
 ؟من وجھة نظرھم  عملھم

  الدراسة أسئلة

في الجامعات الفلسطينية على اتجاھات العاملين فيھا نحو دارية اإلالسياسات  تأثيرما مدى  .1
 ؟من وجھة نظرھم  عملھم

الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، طبيعة العمل، (العوامل الديموغرافية  تأثيرما مدى  .2
على استجابات العاملين في ) لمؤھل العلمي، مكان العملسنوات الخبرة، مستوى الدخل، ا

من  فيھا على اتجاھاتھم نحو عملھم دارية اإلالسياسات  تأثيرالجامعات الفلسطينية نحو مدى 
 ؟وجھة نظرھم 

  فرضيات الدراسة
في الجامعات الفلسطينية على اتجاھات العاملين فيھا نحو  داريةاإلللسياسات  تأثيرال يوجد  .1

الجنس، العمر، الحالة (المتغيرات الديموغرافية  إلىيُعزى ن وجھة نظرھم معملھم 
عند مستوى  )االجتماعية، طبيعة العمل، سنوات الخبرة، مستوى الدخل، المؤھل العلمي

 ).α≥ 0.05( اإلحصائيةالداللة 
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نحو  في الجامعات الفلسطينية على اتجاھات العاملين فيھا دارية وجد تأثير للسياسات اإلئال ي .2
مكان تعزى إلى ) α ≥0.05( عند مستوى الداللة اإلحصائيةمن وجھة نظرھم عملھم 
 .العمل

  أھداف الدراسة
الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، (للمتغيرات الديموغرافية  تأثيركان ھناك  إذاالكشف عما  .1

املين في على استجابات الع) سنوات الخبرة، مستوى الدخل، المؤھل العلمي،طبيعة العمل، 
من وجھة  على اتجاھاتھم نحو عملھمدارية السياسات اإل تأثيرالجامعات الفلسطينية حول 

 .نظرھم

في الجامعات الفلسطينية على استجابات دارية الكشف عما إذا كان ھناك تأثير للسياسات اإل .2
متغير عزى لتُ  من وجھة نظرھم العاملين في الجامعات الفلسطينية على اتجاھاتھم نحو عملھم

 .مكان العمل

  الدراسة ھميةأ
في الجامعات الفلسطينية في تحقيق  دارية اإلدور السياسات أھمية الدراسة من  أھميةتنبع 
الجامعات الفلسطينية في تزويد المجتمع الفلسطيني  أھميةالمنشودة لھا، فضالً عن  األھداف

تنمية شاملة في مختلف  إلحداث ينيالمجتمع الفلسطج إليھا تايحبالكوادر المؤھلة والمدربة التي 
القرار في ھذه  أصحاب النتائج المرجوة من ھذه الدراسة وتزويدإلى  إضافةنواحي حياته، 
المتبعة فيھا ودورھا في تحقيق أھدافھا دارية مات حول نجاعة السياسات اإلالجامعة بمعلو

  .على اتجاھات العاملين فيھا نحو عملھم رھاالمخططة ومدى تأثي

  د الدراسةحدو
 الفصل تشمل الدراسة جميع العاملين في الجامعات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية في

  .وستكون من وجھة نظرھم 2013/2014من العام الجامعي  األولالدراسي 

  منھج الدراسة
  .لمالءمته ألغراض الدراسة ياستخدم الباحث المنھج الوصفي التحليل

 مصطلحات الدراسة

بأنھا ھي التي ترشد األعضاء في المنظمة في "فقد عرفھا دالتون : داريةاإل اتالسياس −
 . )Dalton, 2011( تصرفاتھم وعند اتخاذھم للقررات

بأنھا منھج تخطيطي تعتمده اإلدارة إلصدار التوجيھات "يمكن تعريفھا : يةدارالسياسات اإل −
الزمني البعيد والتي تؤثر  القرارات الجوھرية ذات المدىالتخاذ  يرونالتي يسترشد بھا المد

ويتأثر بھا كل أطراف البيئة الداخلية والخارجية، وبذلك فھي قرارات مسبقة تصبح ممارسة 
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جواد والمؤمن، (قرارات أخرى في المستقبل التخاذ دليل عمل دم نمطية وتستخإدارية 
ً تعريف دارية وسيعتمد الباحث ھذا التعريف للسياسات اإل ).56: ، ص2000 ً ئيإجرا ا  .لھا ا

 ظمتتن والنفسي عصبيوالتأھب الستعداد الحالة ا"يعرفھا جوردن البورت بأنھا  :االتجاھات −
وتكون ذات تأثير توجيھي أو دينامي على استجابة الفرد لجميع  الشخص  خبرةمن خاللھا 

 ).O’Keefe, 2002, p.6(ستجابة الموضوعات والمواقف التي تستثير ھذه اال

نھا نظام متكامل من المفاھيم والمعتقدات والعادات والدوافع والميول أب"كما يمكن تعريفھا  −
بية أو سلبية، وتتضمن ايجإمحيطة بھم إما شياء الالسلوك أو مشاعر األفراد تجاه األو

 ).58: ص ،2003 اللوزي،(دراكية وسلوكية يسة عاطفية وإجزاء رئأثالثة  االتجاھات
ي عدادات والميول التي توجه سلوك العاملين فستإجرائيا بإنھا اال االتجاھاتوتعرف 

 .على اتجاھاتھم نحو عملھم دارية ثير السياسات اإلالجامعات الفلسطينية نحو مدى تأ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: والأ
 واإلنتاجية والمالية دارية نجاز العمليات اإلفي إدوراً فاعالً  دارية تؤدي السياسات اإل

وتحقيق أھداف المنظمات خاصة في ظل التغيرات االقتصادية والسياسية والتكنولوجية 
المطبقة في ھذه المنظمات التحديات  داريةالمتسارعة، إذ ال بد أن تواكب السياسات اإل

ً والمتغيرات وتتفاعل معھا    .بما يُفضي إلى تحقيق أھدافھا اإلستراتيجية بفاعلية إيجابيا

ضرورية إلجراء التخطيط المالئم القادر على تمكين إدارة ھذه  داريةإلالسياسات اد عوتُ 
الداخلية المنظمات في مواجھة التغيرات المستمرة في البيئة الخارجية وفھم وإدارة عوامل البيئة 

فيھا، دارية دارة المنظمات مطالبة بتحديد آلية اتخاذ القرارات اإلولذلك فإن إ. لھذه المنظمات
التواصل بين  في  تصال واضحة داخل ھذه المنظمات، بما يحقق مرونة وسھولةووضع قنوات ا

، بغية تسيير إجراءات العمل بأكثر الطرق فاعلية وأقلھا كلفة من داريةمختلف المستويات اإل
حيث الجھد والوقت والمال، وموازنة ذلك بتحقيق أھداف المنظمة في إطار رؤية عادلة 

  .)2008 أبو ھتلة،(ين العاملين فيھا وحاجاتھم ومتوازنة مع اتجاھات الموظف

المرنة المتبعة في المؤسسات التربوية بشكل خاص بدائل دارية وتوفر السياسات اإل
بغية معالجة عدم تناغم الجھود المبذولة والتصرف بانفراد، إضافة إلى العمل  داريةللقرارات اإل

في حل  اإلسھاماف التربوية للجامعات وعلى تسيير إجراءات العمل بروح الفريق لتحقيق األھد
  ).233، ص 2007 مصطفى،بني (المشكالت التي يواجھھا المجتمع إلحداث التنمية فيه 

على تحقيق مناخ تنظيمي تدعيمي أو دفاعي داخل المنظمات  داريةوتعمل السياسات اإل
ً لطبيعتھا وعمق رؤيتھا ومالمستھا لحاجات واتجاھات األفراد العاملين فيھا، فضالً عن  وفقا

المرنة العادلة التي دارية سياسات الحوافز والترقيات والعقوبات التي تتضمنھا، فالسياسات اإل
توازن بين تحقيق أھداف المنظمة وحاجات العاملين فيھا، وتعمل على خلق والء تنظيمي عال، 
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ً على مستوى أداء اإويفضي إلى روح معنوية ورضا وظيفي مرتفع، تنعكس  لعاملين فيھا يجابا
  ).2009 ومالحمة، ،نخليفا(

عملھا بفاعلية ونجاح،  داريةالمرنة إمكانية ممارسة القيادة اإلدارية وتتضمن السياسات اإل
إدارية في إطار ممارسات  داريةخاصة وأنھا تمكن قيادة المنظمات من ممارسة المھارات اإل

دارية أھداف المنظمة وتنظيم وحداتھا اإلوإجراءات عمل فاعلة، بدءاً بالتخطيط والتنسيق لتحقيق 
ھا في إطار موأقسامھا والتنسيق بينھا وتوجيھھا وانتھاًء بالرقابة على أدائھا وإدارة أنشطتھا وتقيي

تباع سياسة علمية في التوظيف وإدارة رة فاعلة للوقت ومعالجة حثيثة لألزمات التي قد تنشأ واإدا
األجور والتحفيز والترقيات والعقاب وغيرھا، والتي تعتمد  شؤون األفراد فيھا، بما فيھا سياسات

والتنظيمية دارية ممارسات وأنشطة تنظيمية تضمن توزيع السلطة والنفوذ بين الوحدات اإل
  ).416ص  ،2004 ماھر،( وحل النزاع و إدارة الصراع  داخل المنظمة) ديرونالم(

وقيادية  إداريةممارسات وسلوكيات  المتبعة في المنظماتدارية وينبني على السياسات اإل
ً إداريا لھا في إطار أدائھا دارية لإلدارات في مختلف المستويات اإل ً سلوكيا بما يمثل نمطا

  ).2010 ،قاسم، الطيطي، أبو سمرة(القيادية والوظيفية  لمھماتھا

 تضمن سير إجراءاتإدارية عتماد سياسات ابد لھا من  وحتى تحقق الجامعات أھدافھا ال
العمل فيھا بسالسة بحيث تنسجم مع متطلبات العمل األكاديمي واإلداري فيھا وتُحقق أھدافھا 
باستخدام التخطيط العلمي السليم وسياسات توظيف تستند إلى أسس علمية تضمن جودة الموارد 

 ً ً تنظيميا ً البشرية فيھا، بما يخلق مناخا زيز يقوم على التعاون والعمل بروح الفريق وتع إيجابيا
الثقة بين إدارة الجامعة والعاملين فيھا، ويفضي إلى تحقيق روح معنوية عالية ورضا وظيفي 

  .(Lunenburg & Omstein,2004,p.11)مرتفع ومستويات رفيعة من األداء فيھا 

المتبعة في الجامعات الفلسطينية تبعاً لألنماط القيادية التي تتبناھا  داريةوتتعدد السياسات اإل
ھذه الجامعات مما ينعكس على المناخ التنظيمي ورضا العاملين فيھا، فالجامعات إدارات 

الفلسطينية تعاني من مشكالت وأزمات بفعل عوامل داخلية وأخرى خارجية، فممارسات 
عاقت تطورھا ونموھا، مكانية تطوير ھذه الجامعات، بل وأاالحتالل اإلسرائيلي حدت من إ
ضبيق على حرية الحركة للطلبة والعاملين أدى إلى عرقلة سير خاصة وأن سياسات اإلغالق والت

ن بشكل عام، مما يالعمل األكاديمي، فضالً عن تأثير ھذه الممارسات على المواطنين الفلسطيني
حد َمن قدرتھم على تمويل تكاليف دراسة أبنائھم وانعكس على الوضع المالي لھذه الجامعات 

ني التحتية فيھا، وأدى إلى عجز بعضھا عن الوفاء بالتزاماتھا وأعاق إمكانية تطوير أدائھا والب
 ).2009 المجلس الفلسطيني للتنمية واالعمار،(تجاه العاملين فيھا و الموردين لھا 

التي تنتھجھا إدارة الجامعات الفلسطينية الجانب اآلخر من أسباب دارية وتمثل السياسات اإل
ه الجامعات، فسياسات التوظيف والبطالة المقنعة التي المشكالت واألزمات التي تعاني منھا ھذ

نفاق وقصور ھذه السياسات عن إيجاد مصادر تمويل منھا تلك الجامعات وعدم ترشيد اإلتعاني 
لتسيير العمل فيھا وتشجيع البحث العلمي، مما أدى إلى تراجع أدائھا واستفحال األزمات المالية 

تمرة مع اتحادات نقابات العاملين فيھا وانعكاس ذلك في بعضھا، إضافة إلى نشوء نزاعات مس
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ً على أدائھا وتحقيق أھدافھا، فضالً عن تأثير ذلك على الرضا الوظيفي للعاملين فيھا  سلبا
فر أو غياب ابمدى إدراك العاملين فيھا لتو االتجاھاتواتجاھاتھم نحو عملھم، إذ تتأثر ھذه 

 والخطيب، ،الجرجاوي( يمي في الجامعات الفلسطينيةالعوامل والظروف التي تشكل المناخ التنظ
2007.(  

  داريةمفھوم السياسات اإل
تھدف إدارة المنظمات إلى تحقيق أھدافھا اإلستراتيجية في إطار تخطيط سليم، إذ تعمل 

وخطوط  وإجراءاته العمل سيروتحديدھا بما يضمن وضوح آلية  داريةعلى وضع السياسات اإل
، فالمنظمة التي تتبع سياسات وصالحياتھم ديد مسؤوليات العاملين فيھاالسلطة وقنواتھا وتح

غير واضحة وغير محددة تكون أعمالھا وأنشطتھا مضطربة وغير واضحة يسودھا  إدارية
  .الغموض والضبابية مما يعوق إنجازھا ألھدافھا المرغوبة

في كتابه مبادئ  )1953( فقد عرفھا تيري داريةوقد تعددت التعريفات لمفھوم السياسات اإل
ً أو غير مكتوب(اإلدارة بأنھا المرشد العام  الذي يضع الحدود التي يتم على ) سواء  كان مكتوبا

د عرفاھا في كتابھما فق )1995( ، أما كيث وكويلن"العام للعمل اإلداري االتجاهأساسھا تحديد 
تجاه  ومواقفھا رة المنظمةالصيغة التي تحدد وجھة نظر إدا"ت األعمال على أنھا المدخل لمنشآ

المرشد "، وأما كوانتز ولودنيل فقد  عرفاھا بأنھا "لھا) المستھلك(الحاالت الداخلية والخارجية 
ن القرارات المناسبة بشأالتخاذالعام والدليل لتفكير العاملين في المنظمة على اختالف مراكزھم 

  ).56- 55: ص ص 2000 والمؤمن، ،جواد(الحاالت التي قد تواجھھم 

ً بين متخذي القرار بما يمكن كالً دارية وتتضمن السياسات اإل منھم ليكون في موقف  تفاھما
أفضل من حيث إمكانية التنبؤ بسلوك اآلخرين في ظل ظروف معينة، كما تمثل قرارات مسبقة 

  ).1988 المؤمن،(قرارات أخرى مستقبالً التخاذنمطية  تستخدم دليل عمل إدارية وممارسات 

ً تقره اإلدارة إلصدار ادارية لسياسات اإلد اعك تُ وبذل ً تخطيطيا لتوجيھات التي منھجا
القرارات اإلستراتجية ذات المدى الزمني الطويل والتي تؤثر في  التخاذيسترشد بھا المديرون 

من اختصاص اإلدارة العليا في  ية والخارجية للمنظمة، كذلك تعدكل مكونات البيئة الداخل
تقع عليھا مسؤولية وضع السياسات لما تقتضيه من استھالكھا المدة الالزمة والقدرة المنظمة، إذ 

والحساسية المطلوبة في تحديد الطرق التي ستنتھجھا المنظمة في مواجھة تحديات عوامل البيئة 
 الداخلية والخارجية للمنظمة، وكذلك للقرارات التي ستتخذھا سواء من حيث استمرار 

ً لمعطيات السوق والفئة المستھدفة من نشاط المنظمة أو ئهالعمل وإبقا . درجة تخصصه وفقا
)Koontz & O’gonnell.1984.(  

لمنظمة من إدارة عمله والقيام بالمھام ل بوصفه قائداً المدير دارية وتمكن السياسات اإل
قة متناسقة مع تخاذ القرارات بطريالستناد إليھا االالمنوطة به بفاعلية ونجاعه ، إذ يستطيع  القائد 

في المنظمة، واستثمار الوقت المتاح له وتحسين التواصل  دارية ع المستويات اإلياألھداف ولجم
داخل المنظمة، إضافة إلى التنبؤ بسلوك المرؤوسين إلى الحد الذي يوضح كيفية قيامھم باتخاذ 
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مدير لصالحياته قراراتھم وتنفيذ المھام المنوطة بھم وفق ھذه السياسات، وتسھيل ممارسة ال
  .بفاعلية

  )25-21، ص ص2005 الصالحات،(دارية خصائص السياسات اإل

العام الذي يجب أن تسلكه أنشطة المنظمة  االتجاهأنھا المرشد العام للمرؤوسين وتعكس  .1
  .لتحقيق األھداف

 .توحد سلوك متخذي القرار تجاه القضايا المماثلة وتنميط سلوك اتخاذ القرار .2

 .األسئلة والمشاكل والقضايا التي تواجھه نن اإلجابة عتمكين القائد م .3

 .والروتينية منھا وخاصة المتكررةدارية تخفف األعباء اإل .4

تحدد آلية اتخاذ القرارات في المنظمة بشكل أصيل بعيداً عن اإلحراج واالرتباط بما يُعزز  .5
 .ثقة المستفيدين والمتعاملين مع المؤسسة والعاملين فيھا

 .املين في المؤسسة وتخفف من حاالت الشك والحيرة وعدم االطمئنانتعزز ثقة الع .6

توضح عملية التفويض للصالحيات وتمكن المديرين في المستويات الدنيا من اتخاذ  .7
وتنمية  يرينالقرارات دون الرجوع إلى رئيسھم المباشر، بما يعزز التطوير الذاتي للمد

 .الموارد البشرية في المنظمة

  ومقوماتھا دارية اإل طبيعة السياسات
من خالل تحديد وظيفتھا المتمثلة في تحقيق األھداف دارية يمكن تحديد طبيعة السياسات اإل

األساسية للمنظمة وفق الخطة اإلستراتيجية لھا، إضافة إلى دور كبار الموظفين واإلدارة العليا 
  (Al.Juboori, Mansoor, 2005, p.s). في تحديد ھذه الوظيفة

تشتمل على توضيح آلية صنع القرارات الضرورية لضمان سير دارية ت اإلفالسياسا
إجراءات العمل وتسھيل مھمات المرؤوسين الوظيفية وتمكينھم من أدائھا بفاعلية، باالستناد إلى 

نقاط القوة : الذي حددھا بـ  (Harvard Model)معطيات أساسية ومنھا نموذج ھارفرد
وقيم ) الداخلية والخارجية(تھديدات في بيئة المنظمة والضعف في المنظمة، والفرص وال

إجراءاتھا لتحقيق دارية المخططين في المنظمة، المسؤولية المجتمعية لھا، إذ تتخذ القيادة اإل
ً لتحليل رؤيتھا تختلف من منظمة ألخرى  داريةالرفاھية للمنظمة بكاملھا، فاإلجراءات اإل تبعا

 .)wheelen & hunger, 2004, p.35(ألنشطة للمنظمة ستراتيجيتھا ومفتاح اوأھدافھا وا

جل تسھيل تحقيق أھداف المنظمة وبناء روح الفريق خذ اإلدارة العليا إجراءاتھا من أوتت
إدارية الواحد وخلق حالة من التضامن بين الموظفين العاملين فيھا وحفزھم في إطار منظومة 

ات، وترصد االنجاز، وتدعم الجھود، وتقيم تتضمن تنمية العمل بروح الفريق، وتوضح اإلجراء
  .النتائج، وتأخذ العبر وتستخلصھا
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من مرونتھا في اختيار التصرف واإلجراء المناسب، دارية وتنبثق طبيعة السياسات اإل
، والحدود العامة التي االتجاھاتوبالتالي فھي تحدد اإلطار العام لتنفيذ األعمال والمسارات و

الحرية، وتحدد لھم اإلطار العام  يرينذ القرارات، فھي بذلك تتيح للمدترشد إلى مجاالت اتخا
الذي يجب أن يسلكوه في تحقيق األھداف المخططة، وفقاً لمقتضيات الموقف وطبيعة المتغيرات، 

  .)(Al.Juboor. Mansoor, 2005, pp.191-192 ھمووفق اجتھادات

  ):60: ص ،2000والمؤمن،  جواد( داريةشروط مقومات السياسات اإل

واضحة ومفھومة بما يسھل استيعابھا من قبل منفذيھا دارية يجب أن تكون السياسات اإل .1
  .وكذلك المستفيدين منھا

 .يجب أن يكون للسياسات نوع من التجانس والتوافق مع السياسات والخطط األخرى .2

 .لمخططةأن تكون تحت السيطرة لدى تنفيذھا بما يضمن تحقيقھا لالستراتيجيات واألھداف ا .3

 .أن تكون مرنة بما يساعد على امتصاص ومعالجة المشاكل التي قد تواجه اإلدارة .4

أن تتمتع بقدر من الثبات واالستقرار لطمأنة العاملين والمستفيدين من المنظمة في إطار  .5
 .متناغم مع البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة

 والفكر المعاصردارية السياسات اإل
وفق مبادئھا لتقويم سلوك المرؤوسين تبعاً العتبارات دارية ليا السياسات اإلتضع اإلدارة الع

دارية عملية وضع السياسات اإل دعأساسية، وبما يضمن تحقيق أھدافھا اإلستراتيجية، إذ تُ 
ً ألحداث العصر ومنظومة العادات والتقاليد، واتجاھات األفراد الذين  متغيرة، ومتطورة، وفقا

المحيطة للمنظمة أو داخلھا، فكلما تطورت عناصر البيئة، وتجددت األحداث  يعيشون في البيئة
في المنظمة في مواصلة الحلول البديلة وتبنيه وسلوكه فيھا، انعكس ذلك على تفكير الفرد العامل 

والمراقبة عليھا، بما وتنظيمھا ألساليب جديدة في التنبؤ، وصياغة األھداف، وتخطيط األعمال 
لقيم المشتركة للمنظمة، وإعادة تحديدھا، بما يؤكد الحاجة إلى إدارة مسؤولة يضمن تدعيم ا

 .(AL.Juboor. & Mansoor, 2005. p.197)وملتزمة 

ھم التطور العلمي والتكنولوجي واالنفجار المعرفي وظھور نظريات ومدارس أسوقد 
، فاإلدارة العلمية تحدد ةداريعملية وضع السياسات اإللطبيعة اللية واآلمتعددة في تطوير إدارية 

ً مغايراً للسياسات اإل عن اإلدارة الموقفية أو التفاعلية أو غيرھا من النظريات دارية نمطا
 ).1989 جواد،(المختلفة  داريةوالمدارس اإل

  )60: ص ،2000والمؤمن،  جواد(دارية مجاالت السياسات اإل

  .المنظمة وبنائھا واستمرارھاالمجال التكويني ويشمل وضع السياسات المتعلقة بتكوين  .1

المجال التطبيقي ويشمل السياسات التشغيلية التنفيذية المتعلقة باستخدام الموارد المادية  .2
 .والبشرية في المنظمة
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المجال التنظيمي ويشمل وضع السياسات التنظيمية واإلجرائية لألعمال التي تقع ضمن  .3
 .الرقابة

ع سياسات السيطرة والرقابة على فعاليات ويشمل وض) الرقابي( المجال االستقرائي .4
 .المنظمة المختلفة

 التجاھاتا
تعبر اتجاھات األفراد عن استعداداتھم النفسية وميولھم وتنعكس في سلوكھم واستجاباتھم 
نحو قضية أو مسألة أو موقف معين، إذ يتجه الفرد نحو سلوك ما، وفق اتجاھاته وقيمه التي 

وتدفعه إلى ذلك السلوك، ويصدر أحكامه على ذلك السلوك من حيث  يتمثلھا، والتي تربى عليھا،
كونه مقبوالً أو غير مقبول، وتأثيراته على مستوى الفرد والمجتمع وفق اتجاھاته وميوله 

  ).2010 عثمان،(والمنظومة القيمية التي يتبناھا 

اتھم اليومية بسبب تأثيراتھا في حياة األفراد وممارس االتجاھاتوقد اھتم علماء النفس ب
بأنه استعداد : "االتجاه) 157، ص،1998( وحاولوا تعريفھا وتحديد مفھومھا، فقد عرف دويدار

ً تؤثر  ً حتى يتخذ صوراً ثابته نسبيا يكتسب نتيجة لما يمر به الفرد من خبرات ثم يتبلور تدريجيا
ورة نزعات جزئية على سلوك الفرد وعالقته بالناس ونظرته إلى مناحي الحياة، فھو يبدأ على ص

  ".مشتقة ثم تتآلف وتترابط وتتماسك في شكل واضح

حالة عقلية تحدد استجابات الفرد وتُعبر عن "بأنه ) 97، ص،2001(كما عرفه ھالل 
، "أو سلبية من حيث الجانب الذي يميل إليه و درجة ھذا الميل إيجابيةالميول والرغبات بطريقة 

الحياة، وتؤثر على األفراد في يول مكتسبة من خبرة في مجملھا استعدادات وم االتجاھاتف
سلوكھم وتصرفاتھم بشكل ثابت، كما أنھا حالة عقلية وعصبية لالستعداد تتكون من خبرة الفرد 
وممارسته واتصاله بالبيئة، وتؤثر على استجابته للموضوعات والمواقف التي ترتبط أو تتصل 

  .بھا

اھات، يتبين بشكل جلي أنھا تتشكل من مكونات وبالنظر إلى التعريفات العديدة لالتج
  ):1985، تينشوا(معرفية، وعاطفية، وأدائية سلوكية،  ويمكن توضيحھا على النحو التالي 

ويشمل األفكار والمعتقدات التي يحملھا الفرد عن موضوع : المكون المعرفي أو العقلي .1
ف الفرد شكل وتكون موقوتتعلق بالجوانب المعرفية حول موضوع محدد والتي ت االتجاه

بعض التربويين المكون اإلدراكي والذي يتكون  ويطلق عليهلة، نحو ھذا الموضوع أو المسأ
  . من مجموعة من المثيرات التي تساعد الفرد على إدراك المعرفة اإلجتماعية

ويشمل المشاعر واالنفعاالت التي يحس بھا الفرد نحو : المكون العاطفي أو االنفعالي .2
نحو من حيث حبه أو نفوره منه، ويتعلق بالشعور العام بالقبول مقابل الرفض موضوع 

 .بتعاد عنهاله أو االتوجه نحو موضوع معين مقابل تجنبلة معينه أو موضوع أو مسأ
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ويقصد به ميل الفرد للتصرف بطريقة معينه نحو موضوع : المكون السلوكي أو األدائي .3
ھذا الموضوع، ويتعلق كذلك بنوع السلوك الذي يسلكه  وفقاً لمشاعره ومعتقداته نحو تجاهاال

، 1990، وعبد الرحمن، السيد(إلى االستعداد للقيام بسلوك معين  االتجاهالفرد، إذ يشير 
 ).253:ص

 )110-107:، ص ص2012، جامعة القدس المفتوحة( االتجاھاتمراحل تكوين 

اكية المعرفية والتي يدرك الفرد أولھا المرحلة اإلدر: بمراحل عديدة االتجاھاتيمر تكوين 
ً معرفيبوصفھا اطاراً فيھا مثيرات البيئة ويتعرف عليھا، ثم تتكون لديه معلومات وخبرات   ا

  .للمثير

ويلي مرحلة اإلدراك المعرفي، مرحلة التقييم التي يحاول الفرد فيھا الحكم على المثيرات 
كون في المرحلة األولى، سواء كان ذلك ذاتياً البيئية المحيطة استناداً إلى اإلطار المعرفي الذي ت

  .موضوعياً يستند إلى مدى تكامل ھذه الخبرات مكالمشاعر واألحاسيس أ

المرحلة التقديرية، يصدر الفرد حكمه ة والتي يطلق عليھا علماء النفس وفي المرحلة الثالث
ً تجاه الفرد فيما يتعلق بعالقته مع المثيرات، ومكونات البيئة المحيطة، إذ يكون ا أو سلبياً  إيجابيا

ً لقراره نحو المثير، وفي المرحلة األخيرة يتدعم  ً للمكاسب واالرتياح  االتجاهتبعا لدى الفرد وفقا
، ليقوم الفرد الحقاً بتعميمه على المواقف المشابھة وفقاً لھذه المكاسب، االتجاهالذي يحققه من ھذا 

   .مرحلة الثبات ويطلق على ھذه المرحلة 

 االتجاھاتالعوامل المؤثرة في تكوين 
إلى أن أھم العوامل المؤثرة في تكوين  )149- 144، ص ص 2004(إبراھيم  شيري

  :تتمثل فياالتجاھات 

ً وبشكل دينامي  االتجاھاتتتفاعل العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات و: اإلطار الثقافي .1 معا
جتماعية وتفاعله بالبيئة التي الل عالقته االكوين اتجاھاته من خلتؤثر في الفرد وتساعد في ت

  .االتجاھاتيعيش فيھا، فاإلطار الثقافي يتأثر بعدة عوامل ويؤثر في تحديد طبيعة ھذه 

ه نحو األسرة المؤسسة التربوية األولى التي تعمل على إكساب الفرد اتجاھاتد عإذ تُ : األسرة .2
نشئة االجتماعية التي تمارسھا األسرة عناصر البيئة المحيطة، من خالل عمليات التمكونات 

باعتبارھا مؤسسة التنشئة االجتماعية األولى في المجتمع، فالوالدان واألبناء تربطھما عالقة 
 .عض  في األسرة الواحدةبأكبر من العالقة الموجودة بين األبناء بعضھم ب

تفاعل بين أفراد وتشير إلى طبيعة العالقة وال: العالقات االجتماعية خارج نطاق األسرة .3
المجتمع خارج نطاق األسرة كما ھو الحال في جماعة األصدقاء والنقابات والمؤسسات 
 الرسمية وغير الرسمية واألقارب والجيران وفق دراسات وأبحاث مورجان ورمرز

 .لدى الفرد االتجاھاتالتي أكدت تأثير ھذه العالقات في تكوين  )1969(
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إلى تأثير عامل الجنس من حيث كون الفرد ذكراً أو أنثى وھذا يشير : عامل الجنس والسن .4
تختلف لدى األطفال في مرحلة  االتجاھاتوكذا األمر بالنسبة للسن، ف االتجاھاتفي تكوين 
 .في مرحلة الرشد والشيخوخةعنھا المراھقة 

إذ ازداد تأثير وسائل اإلعالم واالتصال نظراً ): التلفزيون(وسائل اإلعالم واالتصال  .5
تطور الھائل فيھا بعد الثورة التكنولوجية وللمزايا المتعددة التي تتميز بھا ھذه الوسائل لل

والتي تؤثر مباشرة في اتجاھات الجماعة واألفراد حيث تتميز بقدر معقول من التفاعل البين 
 .شخصي، وإن كان عبر التلفاز أو برامج التواصل اإلجتماعي وتقنيات االنترنت

ً بالعوامل الداخلية : وتكوينھا االتجاھاتالتي تؤثر في نشاط العوامل النفسية  .6 وتسمى أحيانا
بين األفراد وتعمل على وجود اختالفات  وتكوينھا االجتماعية االتجاھاتوتؤثر في نشاط 

بين اتجاھاتھم، خاصة عند تعرضھم لتنظيم اجتماعي واحد أو لنوع واحد من اإلعالم وذلك 
 .والتي يسعى إلشباعھا وأھدافه التي يعمل على تحقيقھا بفعل الحاجات النفسية للفرد

االجتماعية تتكون لدى األفراد عندما  االتجاھاتف: في الخبرات الفردية المتشابھةالتكامل  .7
ً وإطار إذتتكامل الخبرات الفردية المتشابھة في وحدة كلية،   اً تصبح ھذه الوحدة مقياسا

 .ستجاباته للمواقف المشابھة والخبرات الماضيةيصدر الفرد عنه أحكاماً وتتحدد بموجبه ا

الفردية المتتالية يساعد في تحديد اتجاه  االتجاھاتتشير الدراسات إلى أن تصميم : التمايز .8
وبالتالي  واكتمال نضجه،وتطوره  االتجاهالفرد بشكل واضح وجلي، مما يؤدي إلى نمو 

 .ن غيره واكتسابه ذاتية توضح معالمهتميزه م

نفعاالت التي يتعرض لھا الفرد إلى تغيير اتجاھاته نحو دولة التؤدي اقد : ت الحادةنفعاالاإل .9
أو شعب معين في حال تعرض شعبه إلى عدوان من تلك الدولة أو الشعب أو تعرضه 
ً إلى إضرار جسدي أو نفسي من جھة معينة، كتغير اتجاھات الكويتيين من  شخصيا

 .عراقيين بعد احتالل الكويت مثالً ال

يعمد األفراد إلى تقليد غيرھم، خاصة األطفال في األسرة الواحدة، فاألطفال يعتمدون : لتقليدا .10
جتماعية على التقليد في مرحلة الطفولة في تكوين اتجاھاتھم في األسرة نظراً لمكانتھا اال

 .قتصادية بالنسبة للطفلواال

  االتجاھاتخصائص 
خصائص الات أو الظواھر النفسية بعدد من النفسية وغيرھا من المتغير االتجاھاتتتميز 

تحدد معالمھا بدقة، إذ يوجد لدى الفرد اتجاھات نفسية مرتبطة بمواضيع وأفكار  التي سماتالو
كما  النفسية االتجاھاتومفاھيم أو أشخاص وبتفاعل معھا في إطار مكونات البيئة المحيطة، ف

   :اتتصف بخصائص عديدة منھ ، )75، ص 1974(زھران  يراھا

 .مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية من خالل المواقف التي يواجھھا الفرد اتجاھات .1
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يشترك فيھا عدد من األفراد أو بمثيرات ومواقف اجتماعية  االتجاھاتتتكون وترتبط  .2
الجماعات، فھي ال تتكون من فراغ وتتضمن عالقة بين الفرد وموضوع من موضوعات 

 .البيئة

العالقة  االتجاھاتفق المثيرات والموضوعات، وبذلك توضح وتتنوع و االتجاھاتتتعدد  .3
 .االتجاهموضوع فرد وبين ال

عناصر عقلية معرفية، وانفعالية عاطفية، وسلوكية أدائية تعبر عن معتقدات  االتجاهيتضمن  .4
الفرد ومعرفته وخبرته، وعن تقييم الفرد ومدى حبه واستجابته االنفعالية نحو موضوع 

 د، ويعاالتجاهلى أنه يعبر عن سلوك الفرد الظاھر الموجه نحو موضوع ، إضافة إاالتجاه
 .نتاجاً للخبرة السابقة، ويرتبط بالسلوك الحاضر ويشير إلى السلوك المستقبلي للفرد

 االتجاھاتمبادئ قياس 
يھدف قياس اتجاھات الفرد إلى تسھيل التنبؤ بالسلوك المستقبلي وتعديل أو تغيير اتجاھاته 

 ،غانم(بد من االلتزام بالمبادئ التالية  لدى الفرد ال االتجاھاتمعينه، وحتى يتم قياس  نحو قضية
  :)2012، والقليوبي

تحديد المجال أو الموضوع المنوي قياس اتجاه الفرد نحوه بدقة، وكذلك العناصر الرئيسة  .1
  .فيه والجوانب التي يشتمل عليھا

نحو  االتجاهبالتجانس أو أحادية التعبير أو  االتجاهأن تتصف اإلدارة المستخدمة في قياس  .2
 .موضوع واحد فقط وأن تتناول البنود فيھا مختلف جوانب ھذا الموضوع

: يجب أن يكشف المقياس عن اتجاه الفرد نحو الموضوع المعين من أربعة وجھات وھي .3
 الرفض، والشدةالوجھة أي الميل نحو الموضوع أو ضده، والدرجة أي مقدار التأكيد أو 

يجابي أو السلبي، والظھور أو السيادة بمعنى مدى أھمية اتجاه الفرد من وھي قوة الشعور اإل
 .حيث كونه مركزيا أو سطحيا أو ھامشيا

يجب أن تتصف أداة القياس بالصدق والثبات، إذ ال بد أن تقيس األداة بالفعل ما أعدت  .4
مختلفتين في زمنين مختلفين  إذا ما طبقت مرتيننفسھا لقياسه، وأن تعطي األداة النتيجة 

 .أو المجموعةنفسه على الفرد 

 االتجاھاتأنواع مقاييس 
  ):107- 101، 2003العطية، (إلى أربع فئات  االتجاھاتصنف علماء النفس مقاييس 

  .مقاييس التقدير الذاتي .1
 .أساليب مالحظة السلوك الفعلي .2
  .فعل الفسيولوجيةال دمن خالل اإلرجاع أو ردو االتجاھاتأساليب التعرف على  .3
 .سقاطية األساليب اإل .4
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 االتجاھاتطرق قياس 
  ):112- 110 ،2001ھالل (وتتنوع على النحو التالي  االتجاھاتتتعد طرق قياس 

  .طريقة االنتخاب .1

 .طريقة الترتيب .2

 .زدواجيةطريقة المقارنة اإل .3

  .طريقة التدريج .4

 .طريقة ليكرت .5

  الدراسات السابقة: ثانيا
لى تقصي أثر الممارسات اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية إ) 2012( ھدف القاضي

على أداء الجامعات الخاصة في األردن، وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي وبرنامج 
 ةالمعياري اتوالمتوسطات الحسابية واالنحراف )SPSS(زمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية رال

ستبانة لجمع البيانات األولية من عينة الدراسة التي شملت الواستخدم الباحث ا ،)ت(واختبار 
ً وموظفة" 88" وبتحليل البيانات أظھرت الدراسة وجود أثر للممارسات اإلستراتيجية . موظفا

إلدارة الموارد البشرية على أداء العاملين في الجامعات الخاصة في األردن عند مستوى الداللة 
رت الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية لعوامل االستقطاب ، كما أظھ)α ≥0.05(اإلحصائية 

والتعيين والتدريب والتطوير ومشاركة العاملين على أداء العاملين في الجامعات الخاصة في 
األردن،  كذلك وجود أثر للممارسات  اإلستراتيجية إلدارة الموارد البشرية على أداء الجامعات 

لھا يعزى لمتغيرات االستقطاب، والتعيين ونظم التعويضات  الخاصة في األردن، كما يوجد أثر
وقد أوصت الدراسة بضرورة  )α ≥0.05( والتدريب والتطوير عند مستوى الداللة اإلحصائية

إشراك اإلداريين في ممارسة االستقطاب والتعيين مع مدير دائرة الموارد البشرية والعمل على 
في الجامعات الخاصة في األردن فرصة المشاركة في تعديل نظم التعويضات وإعطاء العاملين 

  .اتخاذ القرار

الفعالة في دارية إلى الكشف عن مستوى الممارسات اإل) 2012(ھدف أبو سمرة  كما
د تكونت عينة الدراسة من أبو ديس كما يقدره أعضاء ھيئة التدريس فيھا، وق -  جامعة القدس

، 2010/2011في العام الجامعي " 504"ددھم من أعضاء ھيئة التدريس البالغ ع عضو" 100"
ستخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي وبرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية وقد ا

)SPSS ( فقرة، وقد " 35"وذلك لتحليل البيانات التي جمعت باستخدام استبانة مكونه من
أبو ديس كما يقدره  -جامعة القدسالفعالة في  دارية أظھرت الدراسة أن مستوى الممارسات اإل

) 2.70(أعضاء ھيئة التدريس فيھا كان دون المستوى المقبول وبمتوسط حسابي متدن بمقدار 
وفق مقياس ليكرت الخماسي، كذلك أظھرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

متغيري الجامعة التي الفعالة تعزى  لدارية تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى الممارسات اإل
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ھا عضو ھيئة التدريس، وممارسته للعمل اإلداري في الجامعة، ولم تظھر الدراسة أية فيتخرج 
ضرورة عقد اجتماعات بفروق تعزى لمتغيري الجنس، والمؤھل العلمي، وقد أوصت الدراسة 

يتم تعيين  وأن داريةدورية بين أعضاء ھيئة التدريس وإدارة الجامعة لمناقشة الممارسات اإل
ى الجدارة والكفاءة بعيداً عن العاملين في المجال اإلداري وفق معايير مھنية بحيث تستند إل

عتبارات الحزبية والفئوية، إضافة إلى ضرورة أن تشرف وزارة التربية والتعليم العالي على اال
  .مؤسسات التعليم في الوطن بفاعلية ومراقبة الممارسات واألداء فيھا

في دراسته مدى تأثير اإليمان بالمؤسسة على رغبة ) 2011( ةحنونأبو الروس و لوقد تناو
العاملين في الجامعات الفلسطينية في االستمرار بالعمل فيھا، وذلك في دراسة ميدانية أجريت 
على العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة فلسطين، وھدفت الدراسة إلى التعرف على 

لعاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة اتجاه مؤسساتھم، وذلك من خالل مستوى إيمان ا
ستمرار بالعمل في المؤسسة، ان بالمؤسسة ومستوى الرغبة في االقياس العالقة بين مستوى اإليم

 الجنس، العمر، مستوى(والتعرف على مدى تأثير بعض العوامل الديموغرافية للموظفين 
على مستوى إيمانھم ) المستوى الوظيفي، مكان العمل، نوع الوظيفةالتعليم، سنوات الخدمة، 

وقد  .بالمؤسسة، ومستوى رغبتھم في اإلستمرار بعملھم في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
استخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي وبرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ومعامل 

ت التي جمعت باستخدام استبانة وزعت على مجتمع الدراسة المكونة رتباط، وبتحليل البيانااال
ً موظف" 340"عشوائية طبقية عددھا  ةمن عين ً وموظفة " 1676"من أصل  ةً وموظف ا موظفا

فلسطين، حيث بينت الدراسة أن العاملين في  -  العاملين في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة
ً أظھروا مستوى عالالجامعات الفلسطينية بقطاع غزة قد  لتزام التنظيمي بشكل عام، كما المن ا يا

ستمرار بالعمل كمتغير تابع واإليمان بين متغير اال إيجابيةوجود عالقة  الدراسة أظھرت
بالمؤسسة كمتغير مستقل، كذلك  تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغيرات 

في حين تبين ) ظيفة، مدة الخدمة ، الفئة الوظيفيةالعمر، مستوى التعليم، نوع الو(الديموغرافية 
ة بضرورة العمل وقد أوصت الدراس). الجنس، ومكان العمل(عدم وجود فروق تعزى لمتغيري 

لتزام التنظيمي بين العاملين في الجامعات الفلسطينية وأن تعمل إدارة ھذه على نشر ثقافة اال
 ً ً وعلميا بتعاث والدورات التدريبية وورش باستخدام اال الجامعات على تطوير الموظفين وظيفيا

  .العمل، إضافة إلى العمل على تحسين المناخ التنظيمي داخل ھذه الجامعات

في دراسته واقع السلوك اإلداري للقيادات الجامعية ودوره في ) 2009( تناول سلمان كما
في جامعة  داريةالوحدات اإل يريتطوير العمل الجامعي من وجھة نظر رؤساء األقسام و مد

ديالى، كما ھدفت إلى تقصي وجود فروق ذات دالله إحصائية وفق متغيرات سنوات الخدمة، 
في جامعة  داريةالوحدات اإل يريوالمؤھل العلمي، وقد شملت الدراسة جميع رؤساء األقسام ومد

زعت و ةلتحليل السياسات التي جمعت باستخدام استبان 2008/2009ديالى في العام الجامعي 
ً من أصل " 80"على عينة الدراسة البالغة  من مجتمع  الدراسي األصلي، وقد " 155"موظفا

لوحدات ا يريأظھرت الدراسة أن واقع السلوك اإلداري للقيادات الجامعية من رؤساء أقسام ومد
ً لمتغيري دارية اإل سنوات الخدمة في الوظيفة، (إيجابي بصورة عامة وأن ھناك تأثيراً واضحا
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على السلوك اإلداري للقيادات الجامعية، وقد أوصت الدراسة بتنظيم دورات ) مؤھل العلميال
، وإجراء انتخابات داريةباستخدام مركز التطوير اإلداري لتطوير سلوكات القيادات اإل

فيھا على مواكبة  داريةفي الجامعات، وتشجيع القيادات اإل دارية ديموقراطية للقيادات اإل
  .لتطوير العمل اإلداري إدارية ربوية الحديثة وفق سلوكات التطورات الت

ثر العوامل المسببة للرضا الوظيفي على رغبة أ) 2008(تناول حويجي في دراسته و
العاملين في االستمرار بالعمل في اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزة وحاول التعرف على 

عشوائية  لدراسة عينةم، وقد شمل مجتمع اأفضل الوسائل لتحقيق مستوى الرضا الوظيفي لديھ
ً  في مراكز االتحاد في قطاع غزة" 148"من  ةمكون المنھج  وقد استخدم الباحث. موظفا

لجمع المعلومات حيث أظھرت الدراسة أن ھناك عالقة ذات داللة  الوصفي التحليلي واستبانة
ال يوجد  مرار في العمل وانهإحصائية بين العوامل المسببة للرضا الوظيفي والرغبة في االست

ثر للبدائل المسببة للرضا الوظيفي والرغبة في االستمرار في العمل تعزى إلى المتغيرات أ
الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، عدد أفراد األسرة، المؤھل العلمي، سنوات (الديموغرافية 

ثر للعوامل أ، بينما يوجد )فةطبيعة الوظيدرجة العلمية، الدرجة الوظيفية، الخبرة، الراتب، ال
ن أو) مكان العمل(ستمرار في العمل يعزى إلى متغير المسببة للرضا الوظيفي والرغبة في اال

ستقرار الوظيفي منخفض، كما بينت الدراسة عدم رضا العاملين عن الرواتب إلمستوى ا
  .ومستوى العدالة في التعامل

األداء الجامعي من وجھة نظر أعضاء  في دراسته إلى تقييم) 2004(وقد ھدف الحجار 
الھيئة التدريسية في جامعة األقصى في ضوء مفھوم إدارة الجودة الشاملة وقد استخدم الباحث 

فقرة على عينة الدراسة المكونة من " 40"من  ةووزع استبانة  مكون يالمنھج الوصفي التحليل
لجامعي منخفض ولم يصل إلى وأظھرت الدراسة أن المستوى العام لألداء ا ،اً وعض" 123"

، وأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند %"60"فتراضي المطلوب وھو المستوى اال
في تقدير أفراد العينة لمستوى األداء الجامعي يعزى إلى ) α ≥0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 

اھيم وثقافة الجودة وأوصت الدراسة بضرورة نشر مف) الكلية، المؤھل العلمي، الخبرة(متغيرات 
وخلق مناخ تنظيمي  ،الشاملة والعمل على إنشاء دائرة أو عمادة للجودة الشاملة في الجامعة

 .يشجع على الجودة الشاملة

المدارس  ديريفي دراسته أثر النمط القيادي لم) Adegbesan, 2013(ديجبيسان وتناول إ
وقد أجريت . نوية الحكومية في نيجيرياوغان الثاأتجاھات المعلمين نحو عملھم في مدارس اعلى 

الدراسة على  عينة عشوائية بسيطة من المدارس الحكومية في نيجيريا، واستخدم الباحث المنھج 
المدارس وكيفية تأثيره في نجاح أو  يريالوصفي التحليلي، حيث ركزت الدراسة على سلوك مد

المدارس يؤثر على  يريتمد من مدوقد أظھرت الدراسة أن النمط القيادي المع. فشل المدارس
يعرفون مدى التعاون المطلوب مع  يرينتجاھات العاملين وأدائھم في المدارس، وأن بعض المدا

زيادة إنتاجيتھم وأدائھم، وأن السمات الشخصية لمدير المدرسة تؤثر في ب) المعلمين(المدرسين 
مات شخصية سيئة ال يستطيع إسعاد تيسير تقدم المدرسة، إضافة إلى أن المدير الذي يعاني من س

  .الموظفين واألتباع الذين يعملون معه
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المدارس كان غير مالئم إلدارة  أن النمط القيادي الذي يتبعه مديرو كما أظھرت الدراسة
ً من األنماط القيادية في  مدرسة فعالة، وأن القائد الفعال يجب أن يكون مرناً، ويستخدم خليطا

وغان في نيجيريا كان أوأن نمط إدارة مدراء المدارس في مقاطعة . معلمينتعامله مع أتباعه وال
ً وغير مالئم كذلك  فإن المعلمين لم .  إضافة إلى عدم مالءمة الحوافز المقدمة للمعلمين ،قاسيا

يُحفزوا ولم يُشجعوا بشكل مالئم وأن ظروف العمل بشكل عام لم تكن مشجعة، فضال ًعن أن 
وقد أوصت الدراسة بضرورة  .تجاھات المعلمين نحو أعمالھمايمي أثر على التقييرين سلوك المد

بتوزيع الحوافز  والمكافآت المقدمة على  يرينللمد النيجيريةتوجيه وزارة التربية والتعليم 
المدارس  يريالمعلمين الجيدين وذلك  في نھاية كل فصل دراسي، وضرورة إخضاع مد

نه على أوكذلك . اإلدارة المدرسية والعالقات اإلنسانية لھم فييلورشات عمل ومحاضرات لتأھ
ً الديرين الم تجاھات المعلمين نحو عملھم، وأن يستمع تقييم المعلمين فصلياً، وأن يعيروا اھتماما
  .لنصائح المعلمين ويأخذوا مشورتھم في تسيير أعمال المدرسة ديرونالم

في دراستھما تعزيز سلوك ) Al-shrafi & Ismi, 2013(والشرافي  اسميوقد تناول 
دور ممارسات القيادة، وھدفت إلى فحص تأثير ممارسات  -اإلنتماء التنظيمي بين الموظفين

 - دولة اليمن(ودراسته في إطار السياق العربي سلوك االنتماء الوظيفي للعاملين  القيادة على
على العالقة بين ممارسات لتزام التنظيمي فة إلى دراسة مدى تحقيق تأثير اال، إضا)كدولة نامية

البنوك مكونة من  يرينتماء التنظيمي وقد أجريت الدراسة على عينة من مدالقيادة وسلوك اال
غير  عدت" 43"منھا  ة،استبان" 117"مديراً لبنوك تجارية في اليمن، حيث أعيدت " 160"

امج الرزمة ستخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي وبرناوقد . صالحة للتحليل اإلحصائي
قوي إيجابي للقيادة  ، وقد أظھرت الدراسة بأنه يوجد تأثير)SPSS(اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

ً في  تجسدنتماء التنظيمي، وأنه يمكن لثالث ممارسات قيادية أن على سلوك اال دوراً مفتاحيا
ي إلى بيئة ذات نتماء التنظيمي بين الموظفين والذي سيؤديادة االلتزام التنظيمي وسلوك االز

كذلك أظھرت الدراسة أن معظم ممارسات القيادة لھا تأثير متوسط على . إنتاجية وإبداعية عالية
كما . والتي لھا مستوى منخفض في التطبيق" عملية التحدي" التطبيق في البنوك اليمنية باستثناء

المواطنة (أظھرت الدراسة أن الموظفين سينخرطون أكثر في سلوك االنتماء التنظيمي 
ً للكفاءة، وأن لجميع الممارسا) التنظيمية ت القيادية دوراً وتأثيراً في عندما يكون القائد نموذجا

للبنوك  يةلتزام التنظيمي والممارسات القيادي، وأن ھناك عالقة متوسطة بين االلتزام التنظيماال
  .اليمنية

لتزام انماط القيادية وفي دراسته العالقة بين األ )Teshome, 2011( سومتي وتناول
الدراسة  س أبابا في أثيوبيا، وقد قدمتالموظفين في المؤسسات التربوية الخاصة في مدينة أدي

جامعة أديس أبابا في الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من 
التحويلية والقيادة اعلية، التف( ھدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين األنماط القياديةو. أثيوبيا
لتزام المعياري في المؤسسات التربوية الفعالية، االستمرارية، اال( ظفينلتزام المووا) التسيبيه

، واستخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي وبرنامج الرزمة )الخاصة في مدينة أديس أبابا
، وأخرى داريةما للقيادة اإلستبانتين إحداھاولجمع البيانات صمم الباحث  .)SPSS(اإلحصائية
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من " 115"ستبانات على عينة الدراسة المكونة من لاللتزام التنظيمي للموظفين، ووزعت اال
، )قائداً  20من األكاديميين و 95(العاملين في المؤسسات التربية الخاصة في مدينة أديس أبابا 

، وقد أشارت الدراسات التي ستبانة ألسباب خاصة بالمبحوثينا" 12"ولم تعد " 103"أعيد منھا 
عوامل تعد وردت في أدبيات علم النفس والسلوك التنظيمي أن األنماط القيادية والتزام الموظفين 

وقد أظھرت الدراسة بأن نمط القيادة التحويلية يؤثر وذو عالقة . في نجاح أو فشل المنظمة ةرئيس
وذو عالقة  ،نمط القيادة التفاعليةيؤثر ا منلتزام الموظفين واستمرارھم  الفعال، بياعلى  إيجابية
غير مرتبط وال  ةن نمط القيادة التسيبيأكما أظھرت الدراسة ب. لتزام المعياري فقطمع اال إيجابية

  .لتزام الموظفين الفعالايؤثر على 

في دراسته أثر إدراك الموظفين للمشاركة في المسؤولية ) Dan, 2010( وقد تناول دان
وقد أشارت الدراسة . دراسة ميدانية في الصين -تجاھاتھم وسلوكھم نحو عملھم المجتمعية على ا
ھتمام بقضايا المجتمع والبيئة المحيطة استناداً إلى مفھوم التنمية المستدامة وعدم الإلى وجوب ا

قتصاد، كما ويجب أن تنخرط الشركات في تطوير موظفيھا كتفاء بمخرجات األعمال واالاال
ع المحلي والمجتمع ككل، إذ أن االسھام في ھم وحياة عائالتھم، وكذا المجتموتحسين نوع حيات

ً من إستراتيجية األعمال من اال المسؤولية المجتمعية أصبح ھتمامات العامة وجزءاً مھما
التجارية، وذلك بسبب تسارع التكامل العالمي، مما يجذب المستثمرين والمستھلكين ويضمن 

ً  تفاعالً  وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي ووزعت  ).الدولة(ومة مع الحك إيجابيا
الصينيين لفحص مدى تأثير المشاركة في يرين استبانة لجمع البيانات الالزمة من الموظفين والمد

المسؤولية المجتمعية، حيث أظھرت الدراسة وجود تأثير مھم للمشاركة في المسؤولية المجتمعية 
لموظفين والعاملين، كما أنه يمكن للمشاركة في المسؤولية المجتمعية على اتجاھات وسلوكات ا

في نجاح األعمال وتحقيق وضع مربح، كما  اإلسھامتحسين اتجاھات وسلوكات الموظفين و
قتصاد، الشرعية اال: أظھرت الدراسة أن األبعاد األربعة للمشاركة في المسؤولية المجتمعية

ً متساوياً، إذ لكل منھا تأثير ال يمكن ، األخالق والمسؤولية ا)القانون( لتقديرية تستحق اھتماما
جدية ال تتعلق مباشرة  اً تجاھله، كذلك أظھرت النتائج أن للمشاركة في المسؤولية المجتمعية آثار

ً أ ولكنھا تؤثر على اتجاھاتھم وسلوكھم فحسب، بالموظفين العاملين   .يضا

تجاھات الموظفين افي دراستھما ) Shah & Irain, 2010( وايراني شاهوقد تناول 
وقد ركزت  .)النظراء(وسلوكاتھم نحو التغير التنظيمي باستخدام عالقة المشرفين والزمالء 

تجاھات الموظفين وسلوكاتھم نحو االدراسة على مكان العمل والعوامل الديموغرافية لمعرفة 
صل ألف استبانة من وقد أعيدت خمسمائة وست وخمسين استبانة من أ .التغير التنظيمي

وقد أظھرت . األكاديميين المتفرغين والذين يعملون في جامعات القطاع العام في باكستان
 .ستعداد للتغيير ومكان العمل والعوامل الديموغرافيةالدراسة وجود عالقة مؤثرة ومھمة بين اال

يث أظھرت ح .ستعداد للتغييروقد جرى فحص عالقة المشرفين والزمالء بالمقارنة مع اال
الدراسة وجود عالقة موجبة وذات داللة إحصائية بين اإلستعداد للتغير وعالقات الزمالء 

الدراسة في األدب حول تغيير اإلدارة، خصوصاً بالنسبة للدول النامية، إذ  أسھمتوالمشرفين، و
التطوير عن إدارة الموارد البشرية في باكستان، و) المسؤولين(عمل كل من اإلدارة والممارسين 
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التنظيمي، وعوامل التغيير في التقييم على تصميم برامج جديدة أو تقويم البرامج الموجودة 
  .للتغيير التنظيمي

ستعانة بمصادر فحص أثر اال) Sriwongwanna, 2009(وقد حاول سيريوفغ وان 
خارج المنظمة في نشاطات الموارد البشرية على اتجاھات سلوكات الموظفين، وقد أجريت 

لدراسة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في إدارة الموارد البشرية من جامعة ا
حديد العوامل المؤثرة في قرار وقد ھدفت الدراسة إلى ت. غرب استراليا -موردوش في بيرت

ستعانة بمصادر خارجية في أنشطة الموارد البشرية وكذلك العوامل المؤثرة في اتجاھات اال
ستعانة بمصادر خارجية في أنشطة الموارد البشرية وكيفية تأثير ذلك على ن تبعاً لقرار االلعامليا

)  Delphi Technique(مخرجات ونتائج أعمال المنظمة، وقد استخدم الباحث تقنية وأداة دلفي 
لتقييم أثر قرار استخدام مصادر خارجية في أنشطة الموارد البشرية، حيث اشترك في الدراسة 

إدارات الموارد البشرية في  ووموظف يروناإلدارات والمد يروفيھم مد نن شخصاً بمعشرو
  :ستنتاجات رئيسة ھيا ةخمس منظمات أعمال، وقد أشارت الدراسة إلى ثالث

إن المنظمات بشكل نمطي تستخدم مصادر خارجية في أنشطة وعمليات إدارة الموارد  .1
  .البشرية لتحقيق ميزة التنافس

 .ن عملية صنع القرار باستخدام مصادر خارجية واتجاھات الموظفينھناك عالقة بي .2

تصال الفعال، والوعي المعرفي التام، وإدراك يمكن للسياسات التنظيمية بما فيھا اال .3
ستعانة بمصادر خارجية وإشراك الموظفين في القرار أن تقلل المشاعر السلبية إلى الحد اال

ستعانة بالمصادر الخارجية، وقد ن نحو قرار االاألدنى، وكذلك اتجاھات وسلوك العاملي
ستعانة بمصادر تخاذ القرار باالاخرجت الدراسة بتوصيات نظرية وعملية حول عملية 

  .على إدراكات الموظفينھا خارجية وآثار

إلى تقصي تنوع ) Mgoshi & Chang, 2009(ھدف ماغوشي وشانغ في دراستھما و
دليل من اليابان وكوريا،  –لتزام التنظيمي للموظفين الثيرھا على اوتأدارية الممارسات اإل

لعولمة وتنوع اإلدارة  كمسألة  مھمة بالرغم من عدم تنوع اإلدارات اتزايد وخاصة مع ظھور 
 ً  اً ھتمام أكثر بالتنوع باعتبارھا موردإذ يجب على ھذه الشركات اال .في كوريا واليابان تقليديا

معظم الدراسات حول التنوع أجريت في الواليات المتحدة للمنافسة، فقد تبين أن  محتمالً 
األمريكية، ولكن ذلك ال يعكس الواقع في الدول اآلسيوية كاليابان وكوريا، حيث تختلف الثقافة 

وتصف ھذه الدراسة واقع التنوع في . والقيم بشكل مھم، وكذلك فإن القوى العاملة فيھا متجانسة
ً كيفية تأثير ھذه وحقيقته اليابانية والكوريةفي الشركات  داريةالممارسات اإل ، وتفحص تجريبيا

الممارسات على اتجاھات الموظفين في مكان العمل، وقد أظھرت الدراسة بأن تنوع الممارسات 
لتزام التنظيمي للعاملين في الشركات اليابانية والكورية على اال إيجابيةيُؤدي إلى آثار  داريةاإل

  .جراءات فيھاكاتھم وعدالة االوالتي تحققت بفعل إدرا
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 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في دراستھم إلى تقصي تأثير ) Paterson, et. al, 1997(وقد ھدفت باترسون وآخرون 
إن الناس  :فتراضين التاليينعلى أداء األعمال من خالل فحص االدارية الممارسات اإل

ً في أداء إدارة الموارد البشرية تحدث فرق، والموظفين أغلى الموارد التي تملكھا المنظمة ا
  .الشركة أو المنظمة

  :وھي وقد طرحت الدراسة أربعة أسئلة لإلجابة عنھا

 )الرضا الوظيفي، وااللتزام الوظيفي نحو المنظمة(ھل ھناك عالقة بين اتجاھات الموظفين  .1
 أداء الشركات التي يعملون بھا ؟و

 أدائھا الالحق؟بھل تنبئ ثقافة المنظمة  .2

ً في أداء الشركة؟ وإذا كان كذلك ما ھي ھل تحدث ممارسات إدارة الموا .3 رد البشرية فرقا
 أكثر الممارسات المؤثرة في ذلك؟

استراتيجيات التنافس، التأكيد على الجودة والنوعية، (دارية كيف تؤثر الممارسات اإل .4
ومقارنة تأثيرھا على أداء ) االستثمار في البحث والتطوير، االستثمار في التكنولوجيا

 ممارسات الموارد البشرية؟ الشركة بتأثير

في تحديد وجھة جھودھم  يرينوقد سعت ھذه الدراسة بالدرجة الرئيسة إلى مساعدة المد
معت من مئة مشروع جُ  ستندت الدراسة على بياناتاكبر أثر على أداء شركاتھم، وقد ألضمان 

جود صورة ، حيث أظھرت الدراسة و)بريطاينا(صناعي صغير إلى متوسط في المملكة المتحدة 
المتعددة على أداء الشركة، كما أظھرت الدراسة وجود  داريةواضحة عن أثر الممارسات اإل

عالقة بين اتجاھات العاملين وأداء الشركة، ووجود عالقة بين ثقافة المنظمة وأداء العاملين، 
الدراسة في التنبؤ بأداء المنظمة، وقد أوصت دارية وكذلك أبرزت الدراسة أھمية الممارسات اإل

ً بأنه على إدارة المنظمات اإلھتمام بإدارة األفراد واتجاھاتھم إذا أرادت التأثير  على أداء  إيجابيا
ن عن عملھم أفضل لشركتھم من حيث ون الراضوشركاتھم، وزيادة إنتاجيتھا وربحيتھا، فالموظف

  .أدائھم وعملھم

  تعقيب على الدراسات السابقة
شكل خاص الدراسات ذات العالقة اإلھتمام الواسع الذي تبين مراجعة األدب التربوي وب

على اتجاھات العاملين في المؤسسات التعليمية عامة  دارية ناله موضوع تأثير السياسات اإل
  .والجامعات بشكل خاص

وقد اتفقت ھذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أھمية موضوع الدراسة وتأثيره على 
االتجاھات وتباين في مدى تأثير بعض المتغيرات نحو مدى تأثير  العاملين من حيث األداء أو

ستمرار جاھات العاملين فيھا ورغبتھم باالفي ھذه المؤسسات التربوية على ات دارية السياسات اإل
ظھرت بعض الدراسات اء العاملين بھذه السياسات، كما أفي العمل من عدمه، فضالً عن تأثر أد
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ين اتجاھات العاملين ومستوى أداء العاملين فيھا تبعا لطبيعة وجود عالقة طردية موجبة ب
  .المتبعة في تلك المؤسسات دارية السياسات اإل

  منھج الدراسة
  .غراض الدراسةألاستخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي نظراً لمالءمته 

 عينة الدراسة
لين في الجامعات عضاء ھيئة التدريس من العامأعضو من  600 تكونت عينة الدراسة من

عضو ھيئة تدريس في الجامعات  3000عدده من مجتمع الدراسة البالغ % 20الفلسطينية بنسبة 
وموظف  أكاديمي(استباناتھم  في الجامعات الفلسطينية من العاملين )457( الفلسطينية، أعاد

العشوائية  وقد اختيرت العينة ،سباب خاصة بھماستباناتھم أل )143( عديُ  في حين لم ،)داريإ
الذكور (بة الدراسة طبقا لنس حيث جرى توزيع االستبانة على عينة، %20بنسبة الطبقية 
وحسب نسبة العاملين في كل جامعة إلى مجموع العاملين في ) داريأكاديمي وإ(، )واإلناث

الجنس، العمر، الحالة ( اتتوزيع العينة حسب متغير) 1( ويوضح الجدول. الجامعات الفلسطينية
  ).، مكان العملجتماعية، طبيعة العمل، سنوات الخبرة، مستوى الدخل، المؤھل العلمياال

  .خصائص عينة الدراسة :)1(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  المتغير  المتغيرات المستقلة

  %71.1 325  ذكر  الجنس
 %28.9  132  أنثى

  العمر

  %32.4  148  سنة 35أقل من 
  %44.4  203  سنة 45-35من 
  %18.2  83  سنة55-46 من

  %5  23  سنة 55أكثر من 

  الحالة االجتماعية
  %17.7 81  أعزب
  %78.1  357  متزوج
 %4.2  19  مطلق/أرمل

  %42  192  أكاديمي  نوع العمل
 %58  265  اداري

  سنوات الخدمة

  %30.4  139  سنوات  5أقل من
  %37.4  171  سنوات 10وأقل من  5من 
  %20.8  95  سنة 15وأقل من  10من 

 %11.4 52  سنة 15أكثر من 
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 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(تابع جدول رقم ... 
  النسبة المئوية  التكرار  المتغير  المتغيرات المستقلة

  الدخل الشھري

  %42.7 195  دينار 1000أقل من 
  %33.9  155  ديتار 1000-1500
  %16.4 75  دينار 1500-2000

 %7 32  دينار 2000أكثر من 

  المؤھل العلمي

  %15.8  72  أقل من بكالوريوس
  %34.8  159  بكالوريوس
  %15.8 72  ماجستير
 %33.6  154  دكتوراة

  مكان العمل

  %58  265  جامعة النجاح الوطنية
  %1.1 5  الجامعة العربية االمريكية

  %10.1  46  جامعة فلسطين التقنية
 %30.9  141  جامعة القدس المفتوحة

  أداة الدراسة
وطورھا بنفسه بعد االطالع على األدب وصاغ فقراتھا ) ستبانةاال(الباحث أداة الدراسة  أعد

في جمع بيانات  عليھا اعتمد الباحث و ،بھا والدراسات السابقة ذات العالقة التربوي المتعلق
، مقسمة إلى عشرة مجاالت باالستناد إلى فقرة) 50( ھابلغ عدد فقرات حيثالدراسة الحالية، 

االستبانة بشكل خماسي حسب نظام  درجتوقد  .األدب التربوي والدراسات السابقة ذي العالقة
، أوافق )درجات5 (أوافق بشدة  :ث وزعت الدرجات على الفقرات كالتاليالخماسي حي) ليكرت(
  ).درجة 1(معارض بشدة  ،)اندرجت(،  معارض )درجات 3(،  محايد )درجات 4(

  صدق األداة
 المحكمين عدد من ھا علىعرضومن ثم  وصياغتھا قام الباحث بإعداد فقرات أداة الدراسة

على التعديالت أجرى بالمالحظات و أخذ  الباحث ،بناًء على رأي المحكمينوالمتخصصين، 
، حيث ، سواء من حيث الصياغة اللغوية أو حذف بعض الفقرات أو تعديلھاأداة الدراسةفقرات 

وبعد األخذ بمالحظات  ھااعتمد الباحث على رأي المحكمين وإجماعھم كمؤشر على صدق
يوضح فقرات ) 1(والملحق رقم ، النھائي ابشكلھ داة الدراسةأالمحكمين وآرائھم، تم إعداد 

  .في صورتھا النھائية ستبانةاال

  ثبات األداة
كرونباخ (ستخدام معادلة بامعامل الثبات لألداة  حتسبا، د تطبيق أداة الدراسة على العينةبع

وفق معادلة كرونباخ ألفا ) 0.97(لالتساق الداخلي، حيث بلغت قيمة معامل الثبات لألداة ) ألفا
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يبين معامل الثبات حسب مجاالت األداة ) 2(الجدول رقم  بولة تربوياً للبحث العلميوھي قيمة مق
  .حصائيامالت مقبولة إن جميع ھذه المعاأويتضح 

  .لمجاالت األداة والثبات الكلي تبعا Cronbach Alphaقيم الثبات كرونباخ الفا : )2(جدول 

 )α(قيمة كرونباخ ألفا المجاالت
 0.73 المجال األول
 0.78 المجال الثاني
 0.86 المجال الثالث
 0.93 المجال الرابع

 0.8 المجال الخامس
 0.85 المجال السادس
 0.93 المجال السابع
 0.7 المجال الثامن
 0.88 المجال التاسع
 0.92 المجال العاشر
 0.97 جميع الفقرات

  لجة االحصائيةاالمع
استبانة صالحة للتحليل ) 457(منھا  ردّ تُ سااستبانة على عينة الدراسة، ) 600( وّزعت

ومن أجل معالجة . من المبحوثين استباناتھم ألسباب خاصة بھم) 143(د االحصائي، ولم ُيعِ 
، والمتوسطات )SPSS(البيانات إحصائياً استخدم الباحث البرنامج اإلحصائي للعلوم اإلجتماعية 

ستجابات أفراد عينة الدراسة على االستبانة الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ال
 للمجموعتين المستقلتين) ت(ككل وعلى كل فقرة من فقراتھا، كما استخدم اختبار 

)Independent T-test( وتحليل التباين األحادي ،)One Way ANOVA( واستخدم ،
  .لحساب معامل الثبات) كرونباخ ألفا(معادلة 

  نتائج الدراسة
في الجامعات دارية التعرف على مدى تأثير السياسات اإل"إلى  ھدفت ھذه الدراسة

وبعد إجراء عمليات ". الفلسطينية على اتجاھات العاملين نحو عملھم في ضوء بعض المتغيرات
ن التحليل اإلحصائي الالزمة وتطبيق إجراءات الدراسة على إستبانة أعدھا الباحث مكونة م

الستناد إلى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات فقرة موزعة على عشرة مجاالت با) 50(
  :فقد تم الحصول على النتائج التالية العالقة



 309ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د قروانيخال

 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وھو ،لسؤال األول والرئيس للدراسةالنتائج المتعلقة با: أوالً 
في الجامعات الفلسطينية على اتجاھات العاملين فيھا نحو دارية ما مدى تأثير السياسات اإل

 ؟من وجھة نظرھم  عملھم

وعلى  ،ول استخدم الباحث المتوسطات الحسابية لكل فقرة ومحورالسؤال األ نإلجابة عل
ومن أجل تفسير النتائج اعتمد الباحث  .يبين ذلك) 10(والجدول  ، الدرجة الكلية لألداة عند العينة

  :(Mckmimie, 2011) الخاص باالستجابة على الفقرات كما يلي الحسابيالمقياس المتوسط 

  درجة متوسطة 3-   3.50      درجة قليلة 3اقل من   2.5-   درجة قليلة جدا 2.5 أقل من

  درجة كبيرة جدا 4أكثر من     درجة كبيرة  4اقل من 3.50

جاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة للفقرات والم ):3(جدول 
  .لفلسطينية نحو علمھموالدرجة الكلية التجاھات العاملين في الجامعات ا

متوسط  الفقرات الرقم
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 ظروف العمل جالم :االول المجال
 كبيرة جدا 1.07 4.08 .تعد ساعات العمل في الجامعة طويلة 1

تتوافر المرافق الصحية في الجامعة بشكل  2
 كبيرة .98 3.95 .كاف

ادية مالئمة من حيث أرى أن ظروف العمل الم 3
 كبيرة 1.14 3.73 .الخ.......المكان اإلضاءة والتھوية والتدفئة،

أرى أن الوسائل التقنية والمكتبية في الجامعة  4
 كبيرة .92 3.96 .مالئمة

تعد الصالحيات والمسؤوليات في العمل  5
 كبيرة 1.01 3.81 .واضحة

 كبيرة .72 3.89 االولجال الدرجة الكلية للم
 االستقرار الوظيفي:الثاني لمجالا

 كبيرة 1.03 3.94 .توفر الجامعة الشعور باالستقرار الوظيفي  1
 كبيرة .98 3.76 .تعد نسبة إسھام الجامعة في االدخار مالئمة 2
 كبيرة 1.20 3.59 .يوجد أمان مستقبلي في حال إنھاء الخدمة 3
 كبيرة 1.16 3.57 .توفر الجامعة فرص التقدم الوظيفي للعاملين 4

توفر الجامعة خدمة التامين الصحي للموظف  5
 كبيرة جدا .80 4.23 .وعائلته

 كبيرة .78 3.80 الثاني جالالدرجة الكلية للم
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متوسط  الفقرات الرقم
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 عالقة الرؤساء بالمرؤوسين:الثالث المجال

تنسق األقسام والدوائر في الجامعة مع بعضھا 1
 كبيرة .92 3.96.بعضاً

 كبيرة .95 3.89 .بالوضوح ارية دتتسم التعليمات اإل  2

بالعاملين في دوائرھم بشكليرونيجتمع المد 3
 كبيرة 1.10 3.60.دوري

تتيح الجامعة للموظفين فرص المشاركة في  4
 كبيرة 1.19 3.48 .اتخاذ القرار

تقوم عالقة الزمالء في الجامعة على التعاون 5
 كبيرة .91 3.92.واالحترام

 كبيرة .82 3.75 الثالث جالالدرجة الكلية للم
 الدخل والحوافز:الرابع المجال

1  ً  متوسطة 1.23 3.47 .يعد الدخل الشھري مناسبا
 متوسطة 1.17 3.25 .تقدم الجامعة حوافز للعاملين 2

يتناسب الدخل الشھري مع متطلبات الحياة في  3
 متوسطة 1.38 3.16 .فلسطين

فييشجعني الدخل الشھري على االستمرار 4
 كبيرة 1.19 3.54.العمل

يتناسب الدخل الشھري مع الدرجة العلمية التي 5
 متوسطة  1.22 3.44.أحملھا

 متوسطة 1.09 3.37 الرابع جالالدرجة الكلية للم
 توقعات الفرد:الخامس المجال

 كبيرة 1.18 3.65 .تتيح الجامعة فرصاً عديدة للتدريب والتطور 1
 كبيرة جدا .78 4.10 .امعة خبرات جديدةيكسبني العمل في الج 2

يكسبني العمل في الجامعة مكانة اجتماعية 3
 كبيرة جدا .64 4.17.الئقة

أتوقع أن أتقدم في وظيفتي بسبب اجتھادي في 4
 كبيرة .95 3.92.العمل

أتوقع أن أتمكن من رفع درجة التحصيل 5
 كبيرة 1.01 3.82.العلمي لدي

 كبيرة .71 3.91 الخامس الجالدرجة الكلية للم
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 )3(تابع جدول رقم ... 

متوسط  الفقرات الرقم
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 قيمة االنجاز:السادس المجال
 كبيرة جدا .70 4.38 .أفخر ألنني أعمل في الجامعة  1

يقوي العمل في الجامعة عالقاتي األسرية  2
 كبيرة جدا .83 4.08 .واالجتماعية

أشعر بالراحة واالطمئنان ألني أعمل في  3
 كبيرة جدا .88 4.07 .الجامعة

 كبيرة جدا .85 4.05 .عملي في الجامعة على تحقيق ذاتييساعدني  4

في خدمة المجتمع  إيجابيةأشعر أن مشاركتي   5
  كبيرة جدا .81 4.18 .الفلسطيني وتقدمه

  كبيرة جدا .66 4.13 السادس جالالدرجة الكلية للم
 العدالة:السابع المجال

  كبيرة 1.05 3.61 .أرى أن نظام العمل في الجامعة عادل 1
  كبيرة 1.13 3.51 .يوجد عدالة في تقسيم المھام الوظيفية 2
  متوسطة 1.21 3.30 .يوجد عدالة في توزيع الحوافز والمكافآت 3

تتعامل إدارة الجامعة بعدالة ومساواة مع جميع  4
  متوسطة 1.23 3.49 .الموظفين

تقّوم إدارة الجامعة أداء العاملين طبقاً لمعايير 5
  كبيرة 1.12 3.57 .موحدة وصحيحة

 كبيرة 1.02 3.49 السابعجال الدرجة الكلية للم
 الرغبة في االستمرار في العمل:الثامن المجال

  قليلة  1.35 2.98 .أفكر جديا بترك عملي في الجامعة 1

أشعر بالرضا واالرتياح عن عملي في  2
  كبيرة .92 3.92 .الجامعة

  كبيرة جدا .78 4.18 .أرغب بالتقدم في عملي في الجامعة مستقبالً 3

يمكنني عملي في الجامعة من إشباع حاجاتي  4
  كبيرة 1.01 3.74 .وحاجات أسرتي

أرى أن عملي في الجامعة يحقق األمان لي  5
  كبيرة .93 3.86 .وألسرتي

 كبيرة .69 3.72 الثامن جالالدرجة الكلية للم
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متوسط  الفقرات الرقم
 االستجابة

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 قنوات االتصال:التاسع المجال

نوات اتصال واضحة في توفر إدارة الجامعة ق 1
  كبيرة جدا .89 4.08 .الجامعة

تمكنني ظروف العمل في الجامعة من التواصل  2
  كبيرة جدا .85 4.01 .بيسر مع رؤسائي في العمل

يمكنني االتصال مع اإلدارة العليا لطرح  3
  كبيرة 1.06 3.71 .مشكالتي عليھم

  كبيرة 1.06 3.71 .أتلقى رداً على طلباتي ومراسالتي بسرعة 4
  كبيرة 1.19 3.60 .تنظم إدارة الجامعة لقاءات دورية مع العاملين 5

 كبيرة .84 3.80 التاسع جالالدرجة الكلية للم
 طبيعة السلوك القيادي في الجامعة:العاشر المجال

تشرك إدارة الجامعة العاملين في اتخاذ القرار  1
  كبيرة 1.19 3.45 .دارية في مختلف المستويات اإل

 إيجابياًيعد المناخ التنظيمي في الجامعة  2
 ً   كبيرة 1.06 3.61 .ومريحا

تحترم إدارة الجامعة العاملين فيھا وتقدر  3
  كبيرة 1.01 3.77 .دورھم

تراعي إدارة الجامعة النواحي اإلنسانية في  4
  كبيرة .95 3.91 .تعاملھا مع العاملين في الجامعة

داء الوظيفي توازن إدارة الجامعة بين األ 5
  كبيرة 1.01 3.69 .واشباع حاجات العاملين في الجامعة

 كبيرة .91 3.67 العاشر جالالدرجة الكلية للم
 كبيرة .72 3.72 الدرجة الكلية لجميع الفقرات

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة * 

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول
ابي لالستجابة كانت كبيرة على جميع أن المتوسط الحس) 3(يظھر من الجدول السابق 

ً وايجابي اً كبير اً اي أن لھا تأثير" محور ظروف العمل" 1ول ما عدا الفقرة األ المجالفقرات   ا
- 3.73(على العاملين في ھذه الجامعات وتراوح متوسط االستجابة عليھا من قبل العينة بين 

  .رجة أثر كبيرة جدابد 4.08فبلغ المتوسط الحسابي لھا  1ما الفقرة أ) 3.96
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فقد كان  المجالأما بالنسبة للمتوسط الحسابي لالستجابة على المعدل العام لجميع فقرات ھذا 
  3.89يجابيا وبلغ يره كبيراً وإتأث

والذي يتعلق باالستقرار الوظيفي فأن المتوسط الحسابي  الثاني للمجالأما بالنسبة 
ً يجابيكبيرا جدا وإلالستجابة كان تأثيره   المجالأما باقي فقرات ھذا  4.23وبلغت  5على الفقرة  ا

 3.80وبلغ المتوسط للمعدل العام ) 3.94-3.57(فقد كان متوسطھا كبيرا ايجابيا وتراوح ما بين 
  .إيجابيةبدرجة تأثير كبيرة 

محور عالقة " الثالث المجالوكان المتوسط الحسابي لالستجابة كبيراً على جميع فقرات 
ً وايجابي اً كبير اً تأثير المجالي أن لفقرات ھذا أ" ؤوسينالرؤساء بالمر على العاملين في ھذه  ا

، وبلغ المتوسط )3.96-3.48(الجامعات وتراوح متوسط االستجابة عليھا من قبل العينة بين 
  .إيجابية بدرجة تأثير كبيرة  3.75المجالالحسابي للمعدل العام لفقرات ھذا 

والذي يتعلق بالدخل والحوافز فقد كان المتوسط الحسابي  الرابع للمجالأما بالنسبة 
ً لالستجابة  ، وبلغ المتوسط )3.47-3.44(وتراوح ما بين ) 5-3-2-1(على الفقرات  متوسطا

بلغ المتوسط الحسابي للمعدل العام لفقرات ھذا بدرجة أثر كبيرة كما ) 3.5(  4الحسابي للفقرة
  .بدرجة تأثير متوسطة3.37  المجال

ن المتوسط  الحسابي لالستجابة كانت كبيرة على إ" توقعات الفرد" :الخامس الالمج
ً اي أن لھا تأثي المجالھذا ) 6-5-4-1(الفقرات  ً جابيإي اً ر كبيرا على العاملين في ھذه الجامعات  ا

فقد كان ) 3-2( الفقرتانأما ) 4.17-3.65(وتراوح متوسط االستجابة عليھا من قبل العينة بين 
 ).4.17، 4.10(الحسابي كبيرا جدا وبلغ لكل منھما على التوالي  المتوسط

فقد  المجالالحسابي لالستجابة على المعدل العام لجميع فقرات ھذا  فيما يتعلق بالمتوسط أما
ً كان تأثيره كبيراً وإ   3.91وبلغ  يجابيا

 4.38على متوسط حسابي وبلغ على أ 1حازت الفقرة " قيمة االنجاز" :السادس المجال
ن المتوسط الحسابي لالستجابة إف المجال، اما باقي فقرات ھذا إيجابيةبدرجة تأثير كبيرة جدا و
على العاملين في ھذه الجامعات وتراوح  جداً  اً كبير تأثيراً ي أن لھا عليھا فكانت كبيرة جدا أ

  .)4.38-4.05(متوسط االستجابة عليھا من قبل العينة بين 

فقد كان  المجالسابي لالستجابة على المعدل العام لجميع فقرات ھذا أما بالنسبة للمتوسط الح
   4.13تأثيره كبيراً  جدا وايجابيا وبلغ 

والذي يتعلق بالعدالة فقد كان المتوسط  الحسابي لالستجابة كبيراً ايجابيا  :السابع المجال
بي متوسطا على ، كما كان المتوسط الحسا)3.61-3.51(وتراوح ما بين ) 5-2-1(على الفقرات 

، وبلغ المتوسط الحسابي للمعدل )3.49، 3.30(وبلغ المتوسط لھما على التوالي ) 4-3(الفقرتين 
  .بدرجة تأثير متوسطة 3.49 المجالالعام لفقرات ھذا 



 ......"مدى تأثير السياسات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية على "ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 314

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

الرغبة في االستمرار في العمل فقد كان المتوسط الحسابي بوالذي يتعلق  :الثامن المجال
كما كان المتوسط الحسابي لالستجابة كبيراً على الفقرات  4.18لغ وب 3كبيرا جدا على الفقرة 

وبلغ ) 1(، كما كان المتوسط الحسابي قليلة على الفقرة )3.92-3.74(وتراوح ما بين ) 5، 4، 2(
بحيث تدلل ھذه الفقرة على أن العاملين ال يفكرون جديا بترك عملھم في الجامعات، وبلغ ) 2.98(

  .إيجابيةبدرجة تأثير كبيرة  3.72المجالدل العام لفقرات ھذا المتوسط الحسابي للمع

االحسابي لالستجابة كانت كبيرة على  ن المتوسطإ" قنوات االتصال" :التاسع المجال
) 2، 1(أما الفقرتين ) 3.71 3.60-(وتراوح متوسط االستجابة عليھا ما بين ) 3،4،5(الفقرات 

عاملين في ھذه الجامعات وبلغ متوسط االستجابة عليھا فالمتوسط الحسابي لھا كبير جدا على ال
، وبلغ المتوسط الحسابي للمعدل العام لفقرات ھذا )4.08،4.01(من قبل العينة على التوالي 

  .إيجابيةبدرجة تأثير كبيرة  3.80المجال

ن المتوسط الحسابي لالستجابة كانت إ" طبيعة السلوك القيادي في الجامعة" :العاشر المجال
ً يجابياً إكبير اً ي أن لھا تأثيرأ المجالبيرة على جميع فقرات ھذا ك على العاملين في ھذه  ا

، وبلغ المتوسط )3.91-3.45(الجامعات وتراوح متوسط االستجابة عليھا من قبل العينة بين 
  .إيجابيةبدرجة تأثير كبيرة  3.80المجالالحسابي للمعدل العام لفقرات ھذا 

بدرجة تأثير كبيرة  3.72حسابي للمعدل العام لجميع فقرات االداة كما وبلغ المتوسط ال
أن العاملين في الجامعات الفلسطينية راضون عن النمط القيادي وطبيعة  وھذا يشير إلىإيجابية 

في دارية في مدى تاثير السياسات اإلدراسة ال وبذلك فقد اتفقت .فيھادارية سلوك القيادة اإل
بو أبدرجة كبيرة مع دراسة  إيجابيةى اتجاھات العاملين فيھا، وأنھا الجامعات الفلسطينية عل

، ودراسة )2009( ودراسة سلمان) 2011(حنونة أبو الروس و، ودراسة )2012(سمرة
، ودراسة )2011(، ودراسة تيسوم )2013(، ودراسة راجياني والشرافي )2013(ادبجستان 

، ودراسة ماغوشي )2009(ة سيريوفغ ، ودراس)2010(وايراني  شاه، ودراسة )2010( دان
   .)1997(، ودراسة باترسون وآخرون )2001( ودراسة جانيسان وويتز) 2008( وشانغ

الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، طبيعة (ما مدى تأثير العوامل الديموغرافية  :ثانيا
بات العاملين في على استجا) العمل، سنوات الخبرة، مستوى الدخل، المؤھل العلمي، مكان العمل

 فيھا على اتجاھاتھم نحو عملھم؟ دارية الجامعات الفلسطينية نحو مدى تأثير السياسات اإل

  نتائج الفرضية األولى
في اتجاھات العاملين ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 من وجھة نظرھم ھا على عملھمفيدارية في الجامعات الفلسطينية نحو مدى تأثير السياسات اإل
  .تعزى لمتغير الجنس

لمجموعتين مستقلتين لداللة ) T-test) (ت(لفحص ھذه الفرضية استخدم الباحث اختبار 
  ).4(كما يوضحه الجدول . الفروق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير الجنس



 315ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د قروانيخال

 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفروق على الدرجة الكلية ألداة  لمجموعتين مستقلتين لداللة) ت(نتائج اختبار  ):4(جدول 
  .الدراسة تبعاً لمتغير الجنس

الدرجة الكلية 
 لألداة

 االنحراف المتوسط االنحراف طالمتوس *الداللة  )ت( أنثى ذكر
3.76 0.71 3.65 0.73 1.49 0.14 

  ).α ≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 

لة إحصائية عند مستوى الداللة السابق عدم وجود فروق ذات دال) 4(يتضح من الجدول 
)α ≥0.05 (لمتغير الجنس ً بو سمرة وھذا يتفق مع دراسة أ على الدرجة الكلية للدراسة تبعا
وسلمان ، )2010(وايراني  شاهودراسة ، )2011(حنونة أبو الروس و ، ودراسة)2012(
، )2011(، ودراسة تيسوم )2013(ويختلف مع دراسة اديجستان ) 2008(، وحويجي )2009(

في الجامعات الفلسطينية  دارية ، وھذا يعود إلى أن السياسات اإل)2009( ودراسة سيرفوغ وان
يتم إقرارھا من مجالس األمناء وتنفذ من مجالس العمداء بصرف النظر عن جنس أو عمر أو أي 

  .بذات المنظار داريةمن المتغيرات األخرى، ولذلك فإن الجنسين ينظران إلى السياسات اإل

  نتائج الفرضية الثانية
في اتجاھات العاملين ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 من وجھة نظرھم فيھا على عملھم داريةفي الجامعات الفلسطينية نحو مدى تأثير السياسات اإل
  .تعزى لمتغير العمر

للدرجة الكلية ألداة الدراسة ولفحص ھذه الفرضية استخدم الباحث المتوسطات الحسابية 
  ).5(كما يوضحه الجدول . تبعاً لمتغير العمر

  .المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير العمر ):5(جدول 

 55أكثر من  55-46من  45-35من  سنة 35أقل من  الدرجة الكلية لألداة
 سنة

3.65 3.82 3.54 3.99 

الستخراج داللة الفروق على الدرجة ) ANOVA(التباين األحادي  وتم استخدام تحليل
  .يبين ذلك) 6(والجدول . الكلية لألداة تبعاً لمتغير العمر عند العينة
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الستخراج داللة الفروق على الدرجة ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي  ):6(جدول 
  .الكلية لألداة تبعاً لمتغير العمر عند العينة

الدرجة 
الكلية لألداة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى ف المربعات

 *الداللة 
 2.34 3 7.02 بين المجموعات

4.63 003.  
 0.51 452 228.39 داخل المجموعات 

  455 235.41 المجموع

  ).α ≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 

) α ≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود فروق ذات) 6(يتبين من الجدول 
ً لمتغير العمر  55وذلك لصالح العاملين الذين تتجاوز أعمارھم  ،على الدرجة الكلية للدراسة تبعا

سنة يكون قد كون اتجاھاته، وحدد  55ويعزو الباحث ذلك إلى أن الموظف فوق سن  .عاما
وھذا يتفق مع دراسة  .تبعا لذلك ات الفلسطينيةالمطبقة في الجامعدارية نظرته إلى السياسات اإل

 شاهودراسة  ،)2010(، ودان )2011(حنونة أبو الروس و، ودراسة )2012(بو سمرة أ
، ودراسة )2011(، ودراسة تيسوم )2013(ويختلف مع دراسة اديجستان  ،)2010(وايراني 

أن السياسات ، وھذا يعود إلى )2008(، وحويجي )2009( ، وسلمان)2009(سيرفوغ وان
في الجامعات الفلسطينية يتم إقرارھا من مجالس األمناء وتنفذ من قبا إدارات الجامعات  دارية اإل

بصرف النظر عن عمر الموظف، ولذلك فإن الموظفين ذوي االعمار الكبيرة ينظرون بعمق 
  .في الجامعات الفلسطينية دارية أكثر إلى طبيعة الممارسات والسياسات اإل

  لفرضية الثالثةنتائج ا
في اتجاھات العاملين ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 من وجھة نظرھم فيھا على عملھمدارية في الجامعات الفلسطينية نحو مدى تأثير السياسات اإل
  .عزى لمتغير الحالة االجتماعيةتُ 

ابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة ولفحص ھذه الفرضية استخدم الباحث المتوسطات الحس
  ).7(كما يوضحه الجدول . تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

  .المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية ):7(جدول 

 غير ذلك متزوج أعزب الدرجة الكلية لألداة
3.50 3.76 4.08 

الستخراج داللة الفروق على الدرجة ) ANOVA(اين األحادي وتم استخدام تحليل التب
  .يبين ذلك) 8(والجدول . الكلية لألداة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية عند العينة



 317ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د قروانيخال

 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الستخراج داللة الفروق على الدرجة ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي  ):8(جدول 
  .عند العينةالكلية لألداة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية 

الدرجة 
الكلية لألداة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى ف المربعات

 *الداللة 
 3.30 2 6.59 بين المجموعات

 .51 453 228.82 داخل المجموعات .002 6.53
  455 235.41 المجموع

  ).α ≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 

) α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 8(يتبين من الجدول 
ً لمتغير الحالة االجتماعية وذلك لصالح العاملين الذين حالتھم  على الدرجة الكلية للدراسة تبعا

ويرى الباحث أن المشكالت األسرية تسبب قلقا وتوترا  .)مطلق أو أرمل(االجتماعية غير ذلك
 .المطبقة في الجامعات الفلسطينيةدارية ھاتھم نحو السياسات اإلاجللموظف مما ينعكس على ات

، ودراسة )2011(حنونة أبو الروس و، ودراسة )2012(بو سمرة أمع دراسة ال وبذلك اتفقت
، )2011(، ودراسة تيسوم )2013(مع دراسة اديجستان  واختلفت) 2010(وايراني  شاه

، من حيث تأثير )2008(ودراسة حويجي ، )2009(، وسلمان )2009(ودراسة سيرفوغ وان 
  .متغير الحالة اإلجتماعية على استجابات العاملين في تلك المؤسسات على فقرات أداة الدراسة

  نتائج الفرضية الرابعة
في اتجاھات العاملين ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 من وجھة نظرھم فيھا على عملھمدارية ر السياسات اإلفي الجامعات الفلسطينية نحو مدى تأثي
  .تعزى لمتغير نوع العمل

لمجموعتين مستقلتين لداللة ) T-test) (ت(لفحص ھذه الفرضية استخدم الباحث اختبار 
  ).9(كما يوضحه الجدول . الفروق على الدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير نوع العمل

لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية ألداة ) ت(ر نتائج اختبا ):9(جدول 
  .الدراسة تبعاً لمتغير نوع العمل

الدرجة الكلية 
 لألداة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط *الداللة )ت( اداري أكاديمي
3.97 63. 3.55 73. 6.46 0.00 

  ).α ≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 
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≤ α(السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 9(الجدول يتضح من 
ً لمتغير نو) 0.05 . كاديميع العمل وذلك لصالح نوع العمل األعلى الدرجة الكلية للدراسة تبعا

ويرى الباحث أن عضو ھيئة التدريس يتمتع بمرونة أكثر من الموظف اإلداري في عمله 
وبذلك  كافة بما فيھا القيادة، دارية ثرا بالسلوكات اليومية للمستويات اإلودوامه، مما يجعله أقل تأ

 شاه، ودراسة )2011(حنونة أبو الروس و، ودراسة )2012(بو سمرة مع أ دراسةاتفقت ال
مع دراسة  اختلفتو ،)2011(، ودراسة تيسوم )2013(، دراسة اديجستان )2010(وايراني 

، ودراسة )2009(، ودراسة سلمان )2009(فوغ وان ، ودراسة سير)2013(والشرافيإسمي 
، في مدى تأثير طبيعة العمل على استجابة العاملين )2004(، ودراسة الحجار)2008(حويجي 

  .على فقرات أداة الدراسة

  نتائج الفرضية الخامسة
في اتجاھات العاملين ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

من وجھة نظرھم فيھا على عملھم دارية امعات الفلسطينية نحو مدى تأثير السياسات اإلفي الج
  .تعزى لمتغير سنوات الخدمة

ولفحص ھذه الفرضية استخدم الباحث المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة 
  ).10(كما يوضحه الجدول . تبعاً لمتغير سنوات الخدمة

 حسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخدمةالمتوسطات ال ):10(جدول 

الدرجة 
الكلية لألداة

 سنة 15أكثر من  15-11من  10-5من  سنوات 5أقل من 
3.80 3.87 3.55 3.37 

الستخراج داللة الفروق على الدرجة ) ANOVA(وتم استخدام تحليل التباين األحادي 
  .يبين ذلك) 11(والجدول . وات الخدمة عند العينةالكلية لألداة تبعاً لمتغير سن

الستخراج داللة الفروق على الدرجة ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي  ):11(جدول 
  .الكلية لألداة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة عند العينة

الدرجة 
الكلية لألداة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى ف المربعات

 *الداللة 
 4.57 3 13.70 بين المجموعات

 .49 452 221.71 داخل المجموعات .9.31000 
  455 235.41 المجموع

  ).α ≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 

) α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 11(يتبين من الجدول 
ً لمتغير سنوات الخدمة وذلك لصالح العاملين الذين لديھم خدمة على الدرجة الكلية للدراسة ت بعا
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 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويعزو الباحث ذلك إلى أن طول فترة الخدمة تمكن الموظف من الحكم على  .سنوات 10-5من 
ستقرار الوظيفي، مما يكسبه ثقة ت الفلسطينية، فضال عن شعوره باالللجامعادارية السياسات اإل

ابو مع دراسة ال تفقتھذا بو ير عن رأيه بحرية وتكوين اتجاھاته،بنفسه ويعزز قدرته على التعب
 شاه، ودراسة )2011(، ودراسة تيسوم )2011(حنونة أبو الروس و، ودراسة )2012(سمرة 

، )2013( ، ويختلف مع دراسة راجياني والشرافي)2009(، ودراسة سلمان )2010(وايراني 
من حيث  )2004( ، ودراسة الحجار)2008(، ودراسة حويجي )2009(ودراسة سيرفوغ وان 

ذا كانت السياسات ھات العاملين نحو اعمالھم وفيما إتأثير سنوات الخدمة والخبرة على اتجا
  .المطبقة في تلك المؤسسات تؤثر عليھادارية اإل

  نتائج الفرضية السادسة
لعاملين في اتجاھات ا) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 من وجھة نظرھم فيھا على عملھم داريةفي الجامعات الفلسطينية نحو مدى تأثير السياسات اإل
  .تعزى لمتغير الدخل الشھري

ولفحص ھذه الفرضية استخدم الباحث المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة 
  ).12(كما يوضحه الجدول . تبعاً لمتغير الدخل الشھري

  المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير الدخل الشھري :)12(جدول 

الدرجة الكلية 
 لألداة

 1000أقل من 
 دينار

1000-1500 
 دينار

1500-2000 
 دينار

 2000أكثر من 
 دينار

3.50 3.93 3.82 3.87 

الدرجة الستخراج داللة الفروق على ) ANOVA(وتم استخدام تحليل التباين األحادي 
  .يبين ذلك) 13(والجدول . الكلية لألداة تبعاً لمتغير الدخل الشھري عند العينة

الستخراج داللة الفروق على الدرجة ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي  ):13(جدول 
  .الكلية لألداة تبعاً لمتغير الدخل الشھري عند العينة

الدرجة الكلية 
 لألداة

مجموع  مصدر التباين
 مربعاتال

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى ف المربعات

 *لداللة ا
 5.86 3 17.57 بين المجموعات

 .48  452 217.84 داخل المجموعات .12.15000
  455 235.41 المجموع

  ).α ≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 

) α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 13(يتبين من الجدول 
ً لمتغير الدخل الشھري وذلك لصالح العاملين الذين لديھم دخل  على الدرجة الكلية للدراسة تبعا
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ويرى الباحث أن أصحاب الدخل المرتفع ھم عادة من  .دينار 1500-1000شھري بين 
نحو السياسات  يجابية، مما يفسر اتجاھاتھم اإلإداريةاألكاديميين أو المكلفين منھم بأعمال 

بو سمرة أدراسة  معدراسة ھذه التفق المتبعة في الجامعات الفلسطينية، وبذلك تدارية اإل
، ويختلف مع 2010(وايراني  شاه، ودراسة )2011(حنونة أبو الروس و، ودراسة )2012(

من  )2008(، ودراسة حويجي )2009(، ودراسة سلمان )2013( دراسة راجياني والشرافي
املين في الجامعات الفلسطينية على استجاباتھم نحو مجاالت وفقرات حيث تأثير مستوى دخل الع

  .)أداة الدراسة(اإلستبانة 

  نتائج الفرضية السابعة
في اتجاھات العاملين ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 من وجھة نظرھم ھمفيھا على عملدارية في الجامعات الفلسطينية نحو مدى تأثير السياسات اإل
  .تعزى لمتغير المؤھل العلمي

ولفحص ھذه الفرضية استخدم الباحث المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة 
  ).14(كما يوضحه الجدول . تبعاً لمتغير المؤھل العلمي

  .ميالمتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير المؤھل العل ):14(جدول 

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس أقل من بكالوريوس الدرجة الكلية لألداة
3.45 3.58 3.60 4.06 

الستخراج داللة الفروق على الدرجة ) ANOVA(وتم استخدام تحليل التباين األحادي 
  .يبين ذلك) 15(والجدول . الكلية لألداة تبعاً لمتغير المؤھل العلمي عند العينة

الستخراج داللة الفروق على الدرجة ) ANOVA(ئج تحليل التباين األحادي نتا ):15(جدول 
  .الكلية لألداة تبعاً لمتغير المؤھل العلمي عند العينة

الدرجة 
الكلية لألداة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى ف المربعات

 *الداللة 
 9.04 3 27.13 بين المجموعات

 .46 452 208.28 داخل المجموعات .000 19.63
  455 235.41 المجموع

  ).α ≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 

) α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 15(يتبين من الجدول 
ً لمتغير المؤھل العلمي وذلك لصالح العاملين الذين يحملون  على الدرجة الكلية للدراسة تبعا

 العاملين في الجامعات الفلسطينيةھذه الفئة من لى ثقة ويعزو الباحث  ذلك إ .شھادة الدكتوراة
 دارية وإصدار األحكام على السياسات اإل إيجابيةبأنفسھم مما يعزز قدرتھم على تكوين اتجاھات 
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 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سة ، ودرا)2011(حنونة أبو الروس و، ودراسة )2012(بو سمرة مع أدراسة ال فيھا، بھذا تتفق
 ، ويختلف مع دراسة راجياني والشرافي)2009(، ودراسة سلمان )2010(وايراني  شاه

 ، ودراسة الحجار)2008(، ودراسة حويجي )2009(، ودراسة سيرفوغ وان )2013(
 دارية، من حيث تأثير الدرجة العلمية  للموظف على تقييمه لمدى تأثير السياسات اإل)2004(

  .ته في اإلستمرار في عمله أو تركهعلى اتجاھاته نحو عمله ورغب
  نتائج الفرضية الثامنة

في اتجاھات العاملين ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 من وجھة نظرھم فيھا على عملھمدارية في الجامعات الفلسطينية نحو مدى تأثير السياسات اإل

  .تعزى لمتغير مكان العمل

ضية استخدم الباحث المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة ولفحص ھذه الفر
  ).16(كما يوضحه الجدول . تبعاً لمتغير مكان العمل

  .المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعاً لمتغير مكان العمل ):16(جدول 

 الدرجة الكلية لألداة
جامعة النجاح 

 الوطنية

الجامعة 
العربية 

 مريكيةاال

جامعة 
فلسطين 
 التقنية

جامعة القدس 
 المفتوحة

3.96 3.67 2.99 3.52 

الستخراج داللة الفروق على الدرجة ) ANOVA(وتم استخدام تحليل التباين األحادي 
  .يبين ذلك) 17(والجدول . الكلية لألداة تبعاً لمتغير مكان العمل عند العينة

الستخراج داللة الفروق على الدرجة ) ANOVA(ادي نتائج تحليل التباين األح ):17(جدول 
  .الكلية لألداة تبعاً لمتغير مكان العمل عند العينة

الدرجة 
الكلية لألداة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى ف المربعات

 *الداللة 
 14.91 3 44.7 بين المجموعات

 .42 452 190.66 داخل المجموعات .000 35.36
  455 235.41 المجموع

  ).α ≥0.05(دال إحصائياً عند مستوى * 

) α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 17(يتبين من الجدول 
ً لمتغير مكان العمل وذلك لصالح العاملين الذين مكان عملھم  على الدرجة الكلية للدراسة تبعا

يعزو الباحث ذلك إلى بيئة العمل المالئمة والثقة والسمعة الجيدة التي و .جامعة النجاح الوطنية
تتمتع بھا جامعة النجاح الوطنية في المجتمع الفلسطيني ولدى العاملين فيھا، فضال عن 



 ......"مدى تأثير السياسات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية على "ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 322

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أبو ، ودراسة )2012(بو سمرة مع أدراسة التفق تھذا بوأقدميتھاعلى مثيالتھا في فلسطين، 
، ويختلف مع )2008(، ودراسة حويجي )2011(تيسوم  ، ودراسة)2011(حنونة الروس و

، ودراسة سيرفوغ وان )2010(وايراني  شاه، ودراسة )2013( دراسة راجياني والشرافي
 ، ودراسة الحجار)2008( ، ودراسة ماغوشي وشانغ)2009(، ودراسة سلمان )2009(
ر في عمله، ومدى ، وذلك في مدى تأثير مكان العمل للموظف على رغبته باإلستمرا)2004(

  .اتجاھاته نحو المؤسسة التي يعمل فيھا إيجابية

  تعقيب على نتائج الدراسة
المطبقة في الجامعات دارية لى نتائج الدراسة فقد تبين بوضوح تأثير الدراسات اإلبالنظر إ

الفلسطينية على اتجاھات العاملين بشكل عام وأنه ال يوجد تأثير لمتغير الجنس على استجابات 
المطبقة في الجامعات دارية لعاملين في الجامعات الفلسطينية نحو مدى تأثير السياسات اإلا

العمر، الحالة االجتماعية، (كما أن للمتغيرات المستقلة . الفلسطينية على اتجاھات العاملين فيھا
عات تأثير على استجابات العاملين في الجام) الدخل، مدة الخدمة، المؤھل العلمي، مكان العمل

المتبعة في الجامعات الفلسطينية على اتجاھات دارية الفلسطينية نحو مدى تأثير السياسات اإل
سنة قد تكونت اتجاھاتھم وأن حملة  25العاملين فيھا، ففئة الموظفين الذين أعمارھم أكثر من 

. داريةياسات اإلالشھادة العليا الدكتوراة في الجامعة أكثر ثقة بأنقسھم، وبالتالي يتأثرون أكثر بالس
أما متغير مدة الخدمة في الجامعة فإن الموظف يكون قد اعتاد على ھذه الممارسات، اذ كلما 

أو تكوين  داريةنقد سياساتھا اإل. مضى فترة طويلة على عمله في الجامعة يكون أكثر قدرة على
  . اتجاھاته نحو العمل في تلك الجامعة

في جامعة النجاح الوطنية أكثر استقراراً ورضا عن  وأما مكان العمل، فيبدو أن العاملين
نحو  إيجابيةعملھم من العاملين في الجامعات الفلسطينية األخرى، وبالتالي فإن اتجاھاتھم أكثر 

  .ن ثقتھم بجامعتھم عالية نظراً لقدمھا وسمعتھا الطيبة على المستويين المحلي والعربيعملھم وإ

  النتائج والتوصياتملخص 

  تنتاجاتالسا: والأ
على الدرجة الكلية ) α ≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .للدراسة تبعاً لمتغير الجنس

على الدرجة الكلية ) α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
 .عاما 55ھم للدراسة تبعاً لمتغير العمر وذلك لصالح العاملين الذين تتجاوز أعمار

على الدرجة الكلية ) α ≥0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود  .2
ً لمتغير الحالة االجتماعية وذلك جتماعية غير لصالح العاملين الذين حالتھم اال للدراسة تبعا

 .ذلك
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 2015، )2( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على الدرجة الكلية ) α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
 .اسة تبعاً لمتغير نوع العمل وذلك لصالح نوع العمل االكاديميللدر

على الدرجة الكلية ) α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4
ً لمتغير سنوات الخدمة وذلك لصالح العاملين الذين لديھم خدمة من   10-5للدراسة تبعا

 سنوات

على الدرجة الكلية ) α ≥0.05(الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5
ً لمتغير الدخل الشھري وذلك لصالح العاملين الذين لديھم دخل شھري بين  للدراسة تبعا

 .دينار 1000-1500

على الدرجة الكلية ) α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6
 .ملين الذين يحملون شھادة الدكتوراةللدراسة تبعاً لمتغير المؤھل العلمي وذلك لصالح العا

على الدرجة الكلية ) α ≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7
ً لمتغير مكان العمل وذلك لصالح العاملين الذين مكان عملھم جامعة النجاح  للدراسة تبعا

 .الوطنية

  التوصيات: ثانيا
تير في الجامعات الفلسطينية لمواصلة العمل على ابتعاث العاملين من حملة الماجس .1

 .تحصيلھم العلمي، والحصول على درجة الدكتوراة

 .العمل على تحسين رواتب العاملين في الجامعات الفلسطينية وتعديل كادر الرواتب  .2

 .، بغية رفع مستوى اتجاھاتھم نحو سياساتھا تحسين ظروف العمل في الجامعات الفلسطينية .3

  .ات في ھذا المجالإجراء مزيد من الدراس .4
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