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 شكر وتقدير

 رُكُشْيَ الَ نْمَ هَاللَّ رُكُشْيَ ال: ) اوعًفُرْمَ ُ هنْعَ هُاللَّ يَضِرَ ةَرَيْرَهُ يبِأَ نْعَ

 .يُّذِمِرْالتِّوَ داوُدَ وبُأَوَ دُمَحْأَ اهُوَرَ( اسَالنَّ

، والصالة والسالم على خير من بشرت به عمته تتم الصالحاتالحمد هلل الذي بن
األراضين السبع والسماوات، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه 

 وبعد،،،،،
يعجز اللسان عن الحديث ويجف القلم عن الكتابة حين يذكر أهل الفضل، ولكنها 

ى وساهم في خروج هذه الدراسة إلى النور؛ كلمات ال بد وأن تقال في حق كل من بذل وأعط
، الذي فارس محمود أبو معمَّر /األستاذ الدكتور األخ مشرفي العزيز: وأخص بالذكر منهم

رشاد وعطاء ورحابة صدر  تشرفت بإشرافه على هذه الرسالة، وقد وجدت منه كل نصح وتوجيه وا 
 .وحسن معاملة، فله مني كل شكٍر وتقدير

 ، ومناقشيأيمن سليمان أبو سويرح/ الدكتورالخارجي األخ  قشيوالشكر موصول لمنا
 .، اللذان تفضال بقبول مناقشتيعطية بحر عبد يوسف/ الدكتور األخ الداخلي

وأخيرًا؛ أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى كل من ساعدني من عمداء ومدراء ورؤساء 
وكل من ساعدني ولو بشطر  محل الدراسة،أقسام وأكاديميين في كليات المجتمع المتوسطة 

 .كلمة، فلهم مني كل الشكر والتقدير، وجزى اهلل الجميع عني خير الجزاء
 الباحث

 سامي محمود عبيدة



 ه

 

 ملخص الدراسة
 ألعضاء اإلبداعي السلوكو  التنظيمي المناخ بين العالقة على التعرف إلى الدراسة هدفت 

الباحاث فاي دراسااته وقاد اعتماد  ،غازة قطاا  فااي المتوساطة المجتماع كلياات فاي التدريساية الهيئاات
 .التحليليالمنهج الوصفي 

ن مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئات التدريسية في كليات المجتمع وتكو  
أما عينة  ،عضوا( 114)المتوسطة في قطا  غزة التي تم اختيارها إلجراء الدراسة والبالغ عددهم 

ة لهيئات التدريسية في كليات المجتمع المتوسطة الستمن أعضاء ا%( 05)الدراسة فكانت تمثل 
 .التي تم اختيارها لهذه الدراسة

استبيان بنسبة بلغت ( 171)استبيان، وقد استرجع منها ما مجمله ( 441)تم توزيع  وقد
من %( 56.0)استبيان وبنسبة ( 160)، وبلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل %(77.1)

 .للتحليل اإلحصائي المسترجع، خضعت جميعها
 :الدراسة نتائج وكانت أهم

بين عناصر المناخ  (α=0.05) إحصائية عند مستوى الداللة داللة ذات عالقة وجود. 1
المشاركة في اتخاذ  –التدريب  –األنطمة والتعليمات  –الهيكل التنظيمي )التنظيمي والمتمثلة في 

في كليات المجتمع (  ظروف العمل –ستخدمة التكنولوجيا الم –الحوافز والمكافآت  –القرارات 
 .المتوسطة في قطا  غزة وبين السلوك اإلبداعي ألعضاء الهيئات التدريسية فيها

ترتيب عناصر المناخ التنظيمي من حيث تأثيرها على السلوك اإلبداعي ألعضاء الهيئات  أن  . 2
األنظمة والتعليمات، : )التاليالتدريسية في كليات المجتمع المتوسطة في قطا  غزة على النحو 

المشاركة في اتخاذ القرارات، الهيكل التنظيمي، التكنولوجيا المتوفرة، ظروف العمل، التدريب، 
 (.وأخيرًا؛ الحوافز والمكافآت

أن  لدى المبحوثين رؤية متشابهة حول محاور الدراسة مرتبطة بكل من المتغيرات الشخصية . 3
 (.لعلمي، سنوات الخبرة، نو  التعيين، والراتبالعمر، المؤهل ا: )التالية

أن  لدى المبحوثين رؤى مختلفة حول محاور الدراسة مرتبطة بكل من المتغيرات الشخصية . 1
 (.الجنس، المسمى الوظيفي، ومكان العمل: )التالية
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 :التالية توصياتوخلصت الدراسة إلى ال
ه في كليات المجتمع المتوسطة بقطا  غزة بشكل تأكيد أهمية المناخ التنظيمي ومراجعة أبعاد. 1

 .مستمر
زيادة االهتمام بالعنصر البشري في كليات المجتمع المتوسطة قيد الدراسة وتفهم احتياجاتهم . 2

 .الحياتية واإلنسانية
إعادة النظر في نظام الحوافز المعمول به فيها وربطه بنتائج أداء العاملين، وعقد المزيد من . 3

 .والندوات واللقاءات التدريبية للعاملين، وربطها بنتائج األداء الدورات
تبني اإلدارة لألفكار اإلبداعية لدى العاملين والعمل على توفير الدعم المادي والمعنوي . 1

 .للمبدعين
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Abstract 

The study aimed to identify the relationship between organizational climate and 

creative behavior of faculty members at colleges medium in the Gaza Strip, the 

community, the researcher has adopted in his study descriptive and analytical 

approach. And The study population consisted of all faculty members in the 

middle of the Gaza Strip community colleges, which have been selected to 

conduct the study totaling 442 members, the study sample was represented 

(50%) of faculty members at colleges intermediate community six that have 

been selected for this study .  It has been distributed (221) questionnaire, has 

been recovered, including a total of (171) questionnaire at a rate (77.4%), and 

the number of valid questionnaires for analysis (165) questionnaire and rate 

(96.5%) of the recovered, all of which were subject to statistical analysis.  

The most important findings of the study include: 

1. There is a statistically significant relationship at the level (α = 0.05) between 

the organizational climate elements represented in (the organizational 

structure , regulations and instructions - training - participation in decision-

making , incentives and rewards , the technology used , work conditions) in 

the community colleges in the Gaza Strip and between the creative behavior 

of the faculty members there.  

2. The order of the organizational climate elements in terms of their impact on 

the creative behavior of faculty members at community colleges in the Gaza 

Strip are as follows: (regulations and instructions, participation in decision-

making, organizational structure, available technology, work conditions, 

training, and finally; incentives and rewards) 

3. The respondents have similar views regarding the study elements in relation 

to the following variables (age, educational qualification, years of 

experience, type of appointment, and salary).  

4. The respondents have different views regarding the study elements in 

relation to the following variables (gender, job title, place of work).  

The study made a number of recommendations; it was the most important:  

1. Emphasizing the importance of the organizational climate and its dimensions 

in the community colleges in the Gaza Strip continuously. 

2. Increased interest in the human element in the intermediate community 

colleges under study and understanding their lives and human needs.  

3. Reconsidering the effective incentives system and linking it to the results of 

the performance of employees, and holding more sessions, seminars and 

training events for employees, and linking it to the results of the 

performance. 

4. Management should embrace creative ideas among workers and to provide 

financial and moral support for innovators.  
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 

 :لمقدمةا
 وماؤثرة قوياة وبقائهاا نجاحهاا اساتمرارية علاى الحفااظ أجال مان - الرائادة المنظمات تجتهد

هاي ف بكثيار، ذلاك مان ألبعاد طموحاةً  تكاون أن تسعى دوماً  هالكن   فقط، الكفاءة حد عند تقف أالا  –
 .ومنافسة وخالاقةً  مبدعةً  لتكون تسعى

 قاعدة على تقوم إذ. اإلبدا  على إلنسانا قدرة على واضحاً  دليالً  المنظمات أصبحت لقد
 قبل من وتدار والخارجية، الداخلية البيئية المتغيرات بين متوازنة تفاعالت إلى وتستند تكنولوجية،
 هيكاال فااي عليهااا ساايطر  م   المنظماة بهااا تتعاماال التااي المااوارد فاإن   ذلااك وفااوق محتاارفين، أشاخاص
 .(2002 السالم،) رضاهم مستويات وتحسين ألفرادا أداء زيادة في تساهم بأساليب مصمم تنظيمي

ن  ويتااأثر ياؤثر فهاو البشااري، العنصار هاو العماال بيئاة فاي أهميااة األكثار العناصار مان وا 
بدا ، بكفاءة أهدافها لتحقيق العنصر هذا وتنمية تطوير مسئولية المنظمة وتتحمل. بها  وتحقق وا 

 .أخرى جهة من أفرادها أهدافو  مصالح وبين جهة من وأهدافها مصالحها بين التوازن
 واالبتكاار؛ االجتهاد إلى دوماً  ودفعه البشري العنصر كفاءة رفع أجل ومن ذلك، ولتحقيق

وهاذه البيئاة تضام  ذلاك، لتحقياق والمالئماة الصاحية التنظيمياة البيئاة المنظماة فاي تتاوفر أن يجاب
 الفعاالاة، والقياادة الواضاحة، لساةالس التنظيمياة والهياكال المالئماة، اإلدارياة السياساات: باين جنبيهاا
 .المطلوب األداء لحجم المناسبة والمكافآت للحوافز نظام وكذلك المالئمة، العمل وظروف

 أو سياساااية أكانااات ساااواء – غااازة قطاااا  فاااي الياااوم المنظماااات تعيشاااها التاااي الظاااروف إنا 
 لهاا يضمن إبداعي بأسلوب للمتغيرات االستجابة عليها لتفرض – أو تعليمية ثقافية أو اقتصادية
 .الخدمات أو السلع في سواءً  للسوق، ومنافستها استمرارها ودوام بقاءها

 وكاذا معالجاة، تحتااج مشاكلة بوجاود اإلحسااس علاى القادرة يحتااج المطلاوب اإلبدا  وهذا
يجاد مبد  بشكل فيها التفكير على القدرة  .لها األنسب الحل وا 
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 وأبعادهااا التنظيميااة البيئااة علااى والوقااوف  الموضااو  هااذا دراسااة ضاارورة الباحااث قااد رأىو 
 غازة، قطاا  فاي المتوساط التعلايم مؤسساات فاي واقعاه علاى لإلطاال  اإلباداعي، بالسلوك وعالقتها
 واإلبدا  التحسين استمرارية يضمن بما هذه المؤسسات إلدارات الالزمة التوصيات تقديم ومحاولة

 .ومقترحات تائجن من الدراسة هذه إليه ستتوصل ما خالل من فيها
في المنظمات  األداء تطوير أهمية على لتؤكد الحديثة؛ الدراسات من العديد جاءت لقد
 (2012 نعيم،) كدراسة ،وبيان العالقة بين المناخ التنظيمي وبين السلوك اإلبداعي المختلفة
 التي ،"اإلداري ألداءبا وعالقتها العالي والتعليم التربية بوزارة البشرية الموارد تنمية واقع: "بعنوان
 بما البشرية، الموارد تنمية لبرامج وأنشطة العامة موازنتها من جزءاً  الوزارة تخصص بأن أوصت
 الدجني،) ودراسة .للمتميزين حوافز مناسبة منح البشرية الموارد تنمية على للقائمين المجال يتيح

 تحليلية وصفية دراسة :مؤسسيال األداء جودة في االستراتيجي التخطيط دور: "بعنوان( 2011
 التطوير لعملية كافية موارد توفير بضرورة أوصت والتي ،"الفلسطينية النظامية الجامعات في

 لتدعيم والفحص، التدقيق وآليات والعمليات لألنظمة ومتكامل شامل نظام وتصميم المؤسسي،
 التنظيمي المناخ أثر" نبعنوا( 2010 حمدونة،) ودراسة. المستمر والتحسين الجودة ضبط عملية
 ضرورة: أهمها توصيات؛ بعدة تقدمت والتي ،"الطبي الشفاء بمجمع العاملين لدى اإلبدا  على

 أداء على مباشر تأثير من ذلك في لما وأبعاده، عناصره وبكافة التنظيمي بالمناخ اإلدارة اهتمام
 تصميم عبر التنظيمي بالهيكل ماالهتما وضرورة اإلبداعية، قدراتهم وزيادة بالمستشفى العاملين
بحر، ) ودراسة. مستقبال بالمجمع تحدث قد التي البنيوية التغيرات يتراع مرنة تنظيمية هياكل

 في اإلداريين للعاملين الوظيفي األداء على التنظيمي المناخ أثر" بعنوان (4515وسويرح، 
 الجامعة إدارة تولي أن رورةض: أهمها توصيات؛ بعدة تقدمت والتي ،"بغزة اإلسالمية الجامعة
 األداء على التأثير في يساهم هاماً  متغيراً  باعتباره التنظيمي المناخ عناصر بجميع خاصاً  اهتماماً 
 للجامعة، وانتمائهم والئهم وزيادة لهم المعنوية الروح ارتفا  إلى سيؤدي مما للعاملين، الوظيفي
 تعزيز من لتتمكن وذلك بالمرونة تتسم جديدة لهياك وتصميم التنظيمية للهياكل الجامعة وتطوير
 تواجهها، التي البيئية والظروف الخارجية والمستجدات الطارئة الظروف مع التكيف على قدرتها
 االحتياجات هذه توفير على تعمل والتي العاملين الحتياجات والمدركة الداعمة القيادة وتعزيز
 العجلة،) ودراسة. وجه أكمل على منهم المطلوبة اجباتوالو  بأعمالهم القيام من العاملين نلتمك  

 تطبيقية دراسة: العام القطا  لمديري الوظيفي باألداء وعالقته اإلداري اإلبدا " بعنوان( 2002
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 ما إنشاء أو لإلبدا  حاضنة إدارة إنشاء: توصياتها أهم من وكان ،"غزة قطا  وزارات على
 المبدعين عن للكشف دقيقة معايير على مبنية إستراتيجية ووضع ،(األفكار بنك) يسمى

 اتخاذ في المرؤوسين ومشاركة السلطة وتفويض الالمركزية إتبا  على والعمل والموهوبين،
 األداء في واإلبدا  التميز تتضمن مهنية ومعايير أسس على الحوافز نظام وتفعيل القرارات،
 تكفل وواضحة موضوعية تقويم معايير نليتضم األداء تقويم نظام المبدعين، ومراجعة ومكافأة
 .التقويم نتائج على الموظف اطال 

 السلوك في البحث دون بعمومه، اإلداري اإلبدا  مجملها في الدراساتهذه  وقد تناولت
هذا  مارس إن لإلبدا  المرء يصل أن ةالضرور ب وليس لإلبدا  مقدمةً  يعتبر الذي اإلبداعي
 .المقصود اإلبدا  إلى خاللها من الشخص يصل قد محاوالت ولكنها ،السلوك

 ،المنظمات في العاملين أداء أثر على من لمناخ التنظيميل ولما الموضو ، وألهمية
 أن الباحث رأى معارفه، وتنمية تهامهار  وصقل الجيل بناء في التعليمية المؤسسات دور وألهمية
 على اختياره فوقع غزة، قطا  محافظات في التعليمية المؤسسات من مجموعة على دراسته يطبق
 وجامعات والعامة النظامية للجامعات كرديف إيجابي دور من لها لما المتوسطة، المجتمع كليات
 .التعليمية احتياجاتهم وتلبية فيها الدارسين رغبات تحقيق في المفتوح، التعليم
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 :وأسئلتها الدراسة مشكلة

 اإلسالمية، األمة وبناء بل القادم، الجيل بناء في التعليمية المؤسسات ألهمية راً نظ
ألهمية و ، المرجو والتطوير التغيير إحداث أجل من جديدة وطرق ألساليب الماسة وحاجتها

السلوك اإلبداعي في حل المشكالت واقراح البدائل اإلبداعية لها وأثر ذلك على أداء المنظمات 
أثر بالغ في إثراء العملية التعليمية،  وعلى وجه الخصوص مؤسسات التعليم العالي لما لذلك من

كان من األهمية بمكان معرفة العالقة بين المناخ التنظيمي المتوفر في هذه المؤسسات وبين 
 من منتقاة مجموعة على الضوء في دراسته سلط الباحث قدو  ،السلوك اإلبداعي للعاملين فيها

 .المتوسطة المجتمع كليات وهي أال غزة، قطا  محافظات في المهمة التعليمية المؤسسات
 

 :التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تتحدد سبق مماو 
 الهيئاااة ألعضاااا  اإلبااداعي  السااالوكو هاااي العالقااة باااين المنااااخ التنظيمااي     مااا 

 غزة؟ بقطاع المتوسطة المجتمع كليات في التدريسية
 :التالية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال من ويتفرع

 المجتمااع كليااات فااي التدريسااية الهيئااات أعضااء لاادى اإلبااداعي الساالوك ىمسااتو  هااو ماا  -1
 غزة؟ قطا  في المتوسطة

الهيكل التنظيمي، األنظمة والتعليمات، التدريب، )ما هو أثر المناخ التنظيمي بمكوناته   -2
علاااااى الساااااالوك ( المشااااااركة فاااااي اتخااااااذ القااااارارات، التكنولوجياااااا المتاااااوفرة، وظاااااروف العمااااال

 ء الهيئات التدريسية في كليات المجتمع المتوسطة بقطا  غزة؟ اإلبداعي ألعضا

 بجمياااع( التنظيمااا  المنااا  ) الدراساااة فاااي المساااتقل المتغيااار باااين العالقاااة طبيعاااة هاااي مااا -3
 كليااات فاي( التدريسااية الهيئاة ألعضااء اإلبااداعي السالوك) التاابع المتغياار وباين مكوناتاه،
 غزة؟ قطا ب المتوسطة المجتمع
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 :ةالدراس فرضيات
 عدة األولى األساسية الفرضية من وينبثق أساسيتين؛ فرضيتين من الدراسة هذه تنطلق

 :كالتالي وهي فرضيات
 :األولى األساسية الفرضية
 في المتوسطة المجتمع كليات في المناخ التنظيمي بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود

 .هافي التدريسية الهيئات ألعضاء اإلبداعي والسلوك غزة قطا 
 :ويتفرع منها الفرضيات التالية

 فاي المتوساطة المجتماع لكلياات التنظيماي الهيكال باين إحصاائية داللاة ذات عالقاة وجاود .1
 .فيها التدريسية الهيئات ألعضاء اإلبداعي السلوك وبين غزة قطا 

 المجتمااع كليااات فاي المتبعااة والتعليمااات األنظماة بااين إحصااائية داللاة ذات عالقااة وجاود .2
 .فيها التدريسية الهيئات ألعضاء اإلبداعي السلوك وبين غزة قطا  في المتوسطة

 المجتمع لكليات التدريسية الهيئات أعضاء تدريب بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود .3
 .اإلبداعي سلوكهم وبين غزة قطا  في المتوسطة

 المجتمع بكليات التدريسية الهيئات أعضاء مشاركة بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود .4
 .اإلبداعي سلوكهم وبين غزة قطا  في المتوسطة

 المجتمع كليات في المتبع والمكافآت الحوافز نظام بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود .5
 .فيها التدريسية لهيئاتا ألعضاء اإلبداعي السلوك وبين غزة قطا  في المتوسطة

 كلياات فاي والمساتخدمة رةالمتاوف التكنولوجياا باين إحصاائية داللاة ذات عالقاة وجاود .6
 التدريسااية الهيئااات ألعضاااء اإلبااداعي الساالوك وباين غاازة قطااا  فااي المتوسااطة المجتماع

 .فيها
 المجتمااع كلياات فاي الساائدة العمال ظاروف باين إحصاائية داللاة ذات عالقاة وجاود .7

 .فيها التدريسية الهيئات ألعضاء اإلبداعي السلوك وبين غزة قطا  في المتوسطة
 

 :الثانية ألساسيةا الفرضية
 السالوك مساتوى فاي الدراساة عيناة أفاراد اساتجابات باين إحصاائية داللاة ذات فاروق وجاود

 ىمالمسا العلماي، المؤهال العمار، الجانس،) الشخصاية لخصائصاهم ت عازى العيناة ألفاراد اإلباداعي
 (.الراتب ،العمل مكان نو  التعيين، الخبرة، الوظيفي،
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 :ةالدراس أهمية
 وهاااو الهامااة؛ التنظيمياااة المفاااهيم أحاااد إلااى تتطاارق كونهاااا ماان دراساااةال أهميااة تنبااع -1

 الحاااديث، اإلداري الفكااار فاااي االهتماااام ذات المواضااايع أحاااد يعتبااار والاااذي اإلبااادا ،
 التاي المؤسساات فاي خاصاةً  وديمومتها، المنظمة بقاء عوامل من مهماً  عامالً  كونه
 .الحديثة اإلدارة استراتيجية تبني إلى دوماً  تسعى

 المناخ التنظيمي عناصر ربط وهو موضوعها؛ أهمية في الدراسة أهمية كمنوت -2
 خالل من وذلك الدراسة، في المستهدفة العينة ألفراد اإلبداعي السلوك بمستوى
 المجتمع كليات في التدريسية الهيئات أعضاء من المستهدفة العينة على تطبيقها

 التنظيمية البيئة وعالقة أثر استقصاء الباحث ومحاولة غزة، قطا  في المتوسطة
 فيها، التدريسية الهيئات أعضاء لدى اإلبداعي السلوك على الكليات هذه في

 .فلسطين في لها نظيرة مؤسسات في نتائجها من واالستفادة
العربية  المكتبة إثراء في المتواضعة الدراسة هذه تساهم أن الباحث ويأمل كما -3

 .المجال بهذا المتعلقة بالدراسات
 التعليمياااة المؤسسااات فااي القااارار صااانعي تساااعد أن يمكاان الدراساااة هااذه فااإن   ذلككاا -4

 مااان لهااا لماااا الكافيااة؛ األولوياااة ومنحهااا العمااال ببيئااة االهتماااام فااي والخاصاااة العامااة
 فااي الخصاوص وجاه علاى اإلباداعي والسالوك اإلبادا  علاى إيجاابي أو سالبي تاأثير
 .المؤسسات تلك

 

 :الدراسة أهداف
 اإلبااداعي السالوك علاى العماال بيئاة أثار علاى التعاارف إلاى أسااس بشاكل الدراسااة تهادف

 تحقيق خالل من وذلك غزة، قطا  في المتوسطة المجتمع كليات في التدريسية الهيئات ألعضاء
 :التالية األهداف

 .غزة قطا  في المتوسطة المجتمع كليات في المناخ التنظيمي أهمية مستوى تحديد .1
 المجتماااع كلياااات فاااي التدريساااية الهيئاااات أعضااااء لااادى داعياإلبااا السااالوك مساااتوى قياااس .2

 .غزة قطا  في المتوسطة
 أعضااااء لااادى اإلباااداعي السااالوك علاااى التنظيماااي المنااااخ ومكوناااات عوامااال أثااار توضاايح .3

 .غزة قطا  في المتوسطة المجتمع كليات في التدريسية الهيئات
 . الدراسة عنها تسفرس التي النتائج بأهم يتعلق فيما التوصيات مجموعة منب التقدم .4
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 :الدراسة متغيرات
 :التابع المتغير: أوالً 

 .غزة قطا  في المتوسطة المجتمع بكليات التدريسية الهيئات ألعضاء اإلبداعي السلوك
 :المستقلة المتغيرات: ثانياً 

 في المشاركة التدريب، والتعليمات، األنظمة التنظيمي، الهيكل: شمليو  ؛المناخ التنظيمي
 .العمل وظروف المتوفرة، التكنولوجيا والمكافآت، الحوافز لقرارات،ا اتخاذ
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 :أنموذج الدراسة
 الهيكل) المستقلة المتغيرات بين العالقة عن يعبر الذي - الدراسة نموذجأ يتمثل 

 والمكافآت، الحوافز القرارات، اتخاذ في المشاركة التدريب، والتعليمات، األنظمة التنظيمي،
 والمتغير ،(التدريسية الهيئة لعضو الديمغرافية والخصائص العمل، ظروف لمتوفرة،ا التكنولوجيا

 :التالي بالشكل - (التدريسية الهيئة ألعضاء اإلبداعي السلوك( في المتمثل التابع

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

 الهيكل التنظيمي

 التدريب

 المشاركة في اتخاذ القرارات

 الحوافز والمكافآت

 التكنولوجيا المتوفرة

 ظروف العمل

لعضو  الديمغرافيةالخصائص 
 الهيئة التدريسية

 األنظمة والتعليمات

 
 السلوك اإلبداعي

 أنموذج الدراسة(: 1 – 1)الشكل 

 أعد بواسطة الباحث: المصدر
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 الثاني الفصل
 

  للدراسة النظري اإلطار

 

 
 
 
 

 :وفيه

 .المناخ التنظيمي
 .داعياإلب السلوك
 .غزة قطا  في ةالمتوسط المجتمع كليات
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 :المقدمة
 ويختر  يبد  اإلنسان كان إذ البشرية، اهلل خلق أن منذ جدتو   إنسانيةً  ظاهرةً  اإلبدا    عدي  

 الَّذِي تَبَارَكَ ": على هذا المعنى في قوله تعالى من سورة الملك الكريم   د القرآن  وقد أك   جديد، كل

وَ عَمَلًا أَحْسَنُ أَيُّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ وَالْحَيَاةَ الْمَوْتَ خَلَقَ الَّذِي*  قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ الْمُلْكُ بِيَدِهِ  وَهُ

َشةَ َعْن َعائ   –صلى اهلل عليه وسلم  -رسولنا الكريم  ، وحث عليه(4 – 1: الملك) "الْغَفُورُ الْعَزِيزُ

َي الل ه  َعْنَها َقاَلْت َقاَل َرس ول  الل ه  َصل ى الل ه  َعَلْيه  َوَسل مَ  إِنّ اللَّهَ تَعَاىل يُحِبّ إِذَا عَمِلَ )  :َرض 

 .رواه البيهقي (عَمَالً أَنْ يُتْقِنَهُ أَحَدُكُمْ

ظمة وتتشكل المنظمة من أجل تحقيق أهداف معينة، ويسعى األفراد المنتمون للمن
من تحقيق أهدافهما، فال بد من  –المنظمة واألفراد  –لتحقيق أهدافهم، وحتى يتمكن الطرفان 

 .تحقيق التوافق بين تلك األهداف
 الظروف، ربتغي   األهداف هذه روتغي   األفراد، أهداف اختالف االعتباربعين  أخذنا ذاا  و 

 بين العالقة تعقيد لزيادة يؤدي ذلك ن  فإ؛ أيضا الظروف ربتغي   المنظمة أهداف رتغي   جانب إلى
 على تظهر التي المنظمة، مخرجات أن   االعتبارعين ب أخذنا ذاا  و  ،فيها العاملين واألفراد المنظمة
 تحقيق شكل على تظهر التي األفراد مخرجات وأن   فيها، العاملين األفراد أهداف تحقيق شكل

 لذلك. فيها العاملين واألفراد المنظمة بين التبادلية ةالعالق بوضوح يبين ذلك فإن   المنظمة، أهداف
 المنظمة - الطرفين كال من تتطلب فيها العاملين واألفراد المنظمة بين التبادلية العالقة هذه ن  إف

 األفراد سلوك على تتعرف أن المنظمة على إذ البعض، بعضهما فهم يحاوال أن - واألفراد
 الذي الرسمي التنظيم على يتعرفوا أن األفراد على هأن   كما وك،السل هذا على المؤثرة والعوامل
 .(4554 العطية،) األفراد وأهداف المنظمة أهداف بين التوافق تحقيق يمكن لكي بداخله يعملون
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 :المناخ التنظيمي
اسااتحوذ مفهااوم المنظمااة وتطبيقاتهااا النظريااة والعملياة علااى جانااب كبياار ماان المعرفااة لقاد  

كشاف يث اختصت تلك المعارف بدراسة الظاهرة التنظيمياة كحقال علماي متخصاص البشرية، حي
فقاااد حقاااق ذلاااك الحقااال تراكماااًا ال باااأس باااه باالساااتفادة مااان . عناصاارها ويحااادد مكوناتهاااا ومتغيراتهاااا

 .(2112، وآخرونالطراونة، )مختلف العلوم بشكل عام ومن جديد س مي علم المنظمة 
 

 :بيئة المنظمةمفهوم 
ات حقيقة واقعية يتعامل معها اإلنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا إن المنظم 

التعامل يكون ضمن حدود محددة وواضحة نسبيًا من أجل تحقيق أهداف مشتركة لكل من 
 .(2112، وآخرونالطراونة، )المنظمة واإلنسان 

 

السااالم علااى  الاادكتور مؤياادالعديااد ماان التعريفااات لمفهااوم المنظمااة، فقااد عرفهااا  توقاد ورد
" المنظمااة حاادود خااارج تقااع التااي العناصاار كاال تضاام إذ المنظمااة، فيااه توجااد الااذي اإلطااار": أنهااا

 .حدودها داخل تقع التي العناصر كل كذلك تضم وهي .(2002 السالم،)
 للتفاعل تنشط أن المنظمة على الذي المجال أو الميدان": بأنها عام بشكل البيئة تفوعر  

أما أحمد زكي بدوي في معجم مصطلحات العلوم االجتماعية فيعرف البيئة . "هاأهداف لتحقيق معه
المجال الذي تحدث فيه اإلثارة والتفاعل لكل وحدة حية، أو هي كل ما يحيط باإلنسان أو ": بأنها

 .(2012 ،آخرونو  الطراونة،) المنظمة من طبيعة ومجموعات بشرية وعالقات شخصية
 

 ذلك في بما التنظيم إطار خارج هو ما كل وهي ؛العامة البيئة ليشمل البيئة مفهوم يتسع 
 والنفسية والطبيعية واالجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية واالقتصادية االجتماعية الظروف
 ما فهي التنظيم على وتأثيراً  تحديداً  األكثر البيئة أما. التنظيم فيها يعمل التي والدولية المحلية
 ذات واألطراف المؤسسة، داخل السائد التنظيمي المناخ من بدءاً  مباشر بشكل تنظيمال على يؤثر

 العمال، ونقابات الضغط، وجماعات ورقابية، حكومية وجهات مستفيدين، من التنظيم مع العالقة
 .(2010 القريوتي،) وصناعة تجارة وغرف

 

 بشكل التنظيمي سلوكال دراسة في المعاصرة الفكرية واالتجاهات الدراسات اهتمت وقد
 ،فكرية قيم من ؛العمل إطار في السائدة المتغيرات كافة يتضمن أنه إذ التنظيمي، بالمناخ كبير
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 لألفراد التنظيمي السلوك على أساسي بشكل تؤثر ،مادية وأبعاد ،حضارية وآثار وعادات
 . والمنظمات والجماعات

 

 ،(التنظيمي المناخ) با يعرف ما وأ المنظمة بيئة لمفهوم ينالباحث نظرة تباينت ولقد
 حيث ،للمنظمة التنظيمي المناخ طبيعة تحديد في الداخلية البيئة خصائص على أكد فبعضهم
 دون للمنظمة، الداخلية البيئة ت ميز التي الخصائص تلك أنه على التنظيمي المناخ مفهوم حددوا
 للبيئة تطرق من ومنهم للمنظمة، لتنظيميا المناخ على وانعكاساتها وأثرها الخارجية للبيئة اإلشارة

 .التنظيمي المناخ طبيعة تحديد في الداخلية للبيئة باإلضافة الخارجية

 في السائدة والنفسية االجتماعية والظروف بالعوامل التنظيمي المناخ حدد من هناك كذلك
 االجتماعية وفللظر  باإلضافة المنظمة داخل المادية للعوامل أيضاً  أشار من وهناك المنظمة،
  .(4515بحر، وسويرح، ) فيها السائدة والنفسية

 هي الداخلية المنظمة بيئة إليه يشار ما أو التنظيمي المناخ بأنا  القول يمكن وعليه
 السلوكية األطر في تؤثر والتي بيئةال هذه بها تتسم التي والخصائص السمات من مجموعة
 والتي والتحفيز الرضا سبل بمقتضاها يتحدد والتي ،سواء حد على والمنظمات والجماعات لألفراد
 .األهداف تحقيق في المؤسسة وفعالية كفاءة على تؤثر

 

 :(4514، آخرونالطراونة، و )ويمكن تقسيم بيئات عمل المنظمة إلى ما يلي  
وتتمثل في العناصر داخل المنظمة والتي تنفرد بها دون غيرها من : البيئة الداخلية .1

هداف وسياسات إدارية وأنظمة عمل وتنظيم إداري وموارد بشرية، المنظمات من أ
 .وغيرها

قة أو التأثير على وتتمثل في عناصر البيئة الخارجية ذات العال: البيئة الخارجية .4
 .رك فيها المنظمة مع المنظمات األخرىالمنظمة، وتشت

 
 .للمنظمة الداخلية ئةالبي عوامل دراسة على فقط التركيز تم فقد الدراسة ههذ تنفيذ ولغاية

 
العديد من الدراسات والبحوث على ضرورة التعرف على طبيعة بيئة العمل السائدة  وتؤكد

في أي منظمة بأبعادها المختلفة، وذلك بهدف تبني سياسات من شأنها تعزيز النواحي اإليجابية 
ما ينعكس إيجابيًا على النواحي السلبية واالرتقاء بالعاملين، وبالتالي روحهم المعنوية ب وتعديل

العزاوي ) تحقيق أهداف المنظمات، والعمل على إشبا  الحاجات والرغبات الفردية والجماعية فيها
 . (4515وجواد، 
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حيث تشير العديد من الدراسات الحديثة إلى وجود عالقة بين فاعلية المنظمة وبيئتها 
ذلك لكونها تمثل إحدى المحاور الرئيسية التنظيمية، سواء أكانت هذه العالقة ايجابية أو سلبية، و 

التي يقع على عاتقها تحقيق التقارب بين أهداف المنظمة وأهداف العاملين فيها، السيما وأنها 
نتاجيتهم، األمر الذي يتيح لهم النمو والتطور واالستخدام  تعد عنصرًا مؤثرًا ومهمًا في أدائهم وا 

بداعاتهم ال وتكمن أهمية المناخ التنظيمي العملية  ،فكرية والتطبيقيةاألمثل لقدراتهم ومهاراتهم وا 
 :(4515العزاوي وجواد، ) عد على تحقيق األغراض التاليةفي كونه يسا

 . وفهمها المنظمة خصائص وصف .1
 . المنظمة في والضعف القوة جوانب وتحديد تقييم .4
 . عليه السيطرة عملية وتسهيل الصرا  عوامل تشخيص .4
 .المشكالت مواجهة على تهادساعوم المنظمة قوة تعزيز .1

 

فالهيكل التنظيمي يتحدد بدايًة باتخاذ قرار تحديد . هناك عالقات متبادلة بين البيئة والتنظيم
القطا  أو المجال الذي يعمل فيه التنظيم إلنتاج السلع والخدمات، لخدمة قطا  محدد من 

لالزمة، مما يحدد بدقة نوعية المستهلكين، وهو أمر يحدد بدوره نظامًا خاصًا بالمعلومات ا
 .(4515القريوتي، )المشاركين، والمتعاملين مع التنظيم، واحتياجاتهم المختلفة بشكل أكثر دقة 

 
الباحث أخذ على عاتقه حصر أهم أبعاد بيئة  فإن   ؛الدراسة هذه أهداف تنفيذ ولغاية

 :بالنواحي التالية –المناخ التنظيمي  –المنظمة 
 الحوافز القرارات، اتخاذ في المشاركة التدريب، والتعليمات، األنظمة ي،التنظيم الهيكل)
 (.العمل وظروف المتوفرة، جياالتكنولو  والمكافآت،

 

البناء أو اإلطار الذي يحدد اإلدارات أو األطر الداخلية  هنا به ويقصد :التنظيمي الهيكل .1
 يتطلبها التي واألعمال نشطةباأل تقوم التي والوحدات التنظيمية التقسيمات نيبي  و ،فيها

 في القرارات وتنفيذ اتخاذ ومواقع السلطة خطوط يرسم أنه كما، المؤسسة أهداف تحقيق
 .المنظمة

 المؤسسة، لتنظيم الرسمي الشكل أو الصورة تلك للمؤسسة التنظيمي الهيكل يمثل
 وهاو المختلفة، بمستوياته الرسمي الشكل هذا باقتراح المسئولة والقيادات اإلداريون ويقوم
 جسمه ويمثل العليا، اإلدارة أو المؤسسة مدير قمته يمثل هرم شكل يأخذ صورة أبسط في

 اتخاااذ مواقااع يحاادد الااذي البناااء وهاو مسااتوياتهم، جميااع فااي بالمؤسسااة العاااملون وقاعدتاه
 .(2002 المجيد، وعبد فليه،) فيها القرارات وتنفيذ
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 الوظيفية العالقات وتحديد األنشطة لتجميع ساسيةاأل الوسيلة هو التنظيمي والهيكل      
 فةالمؤل   لألجزاء ويعطي الفعال االتصال سبل تأطير في يسهم فهو المختلفة، المستويات بين

 أهدافها تحقيق إلى تصورهم في تؤدي التي العالقات من وواضحةً  فاصلةً  حدوداً  للمنظمة
 .(2007 وحمود، الشم ا )

 بأنه (4514الطراونة، وآخرون، : نقاًل عن) التنظيمي الهيكل( Stonar) عر ف وقد    
 بين واالتصال السلطة خطوط تحديد عبرات المنظم إدارة خاللها من يتم التي الرسمية اآللية"

 يحدد الذي البناء أو اإلطار: بأنه آخرين قبل من التنظيمي الهيكل فر  عَ وي   ".والمرؤوسين الرؤساء
 تؤدي التي الفرعية للوحدات والتنظيمات التقسيمات يوضح حيثؤسسة للم الداخلي التركيب
 بين العالقات نوعية يعكس أنه كما ،المؤسسة أهداف لتحقيق الالزمة واألنشطة األعمال مختلف
 وانسيابية االتصال شبكات تحديد عن فضالً  ،والمسئوليات الصالحيات وخطوط أقسامها

 .(4514، آخرونالطراونة، و ) المؤسسة في لمختلفةا اإلدارية المستويات بين المعلومات
 

 :عناصر الهيكل التنظيمي
ومن خالل هذه التعريفات يتضح أن الهيكل التنظيمي يتكون من مجموعة من العناصر 

 :(4514الطراونة، وآخرون، )الرئيسة وهي 
 .يحتوي على تقسيمات تنظيمية ووحدات مختلفة .1
 .ةالتخصص في العمل، أي وجود مهام محدد .4
 .نطاق اإلشراف وخطوط السلطة والمسئولية .4
 .مواقع اتخاذ القرار من حيث المركزية والالمركزية .1

 

 جميع بين العالقة ينظام الذي اإلطار بأن ه التنظيمي الهيكل أن ه يمكن تعريف الباحث ويرى
 كذلك ويضمن ،أهدافها تحقيق أجل من - والمسئولية السلطة خطوط عبر - المنظمة مكونات
 .دون أن تتعارض أهدافهم مع أهداف المنظمة ،هاإلي المنتمين األفراد أهداف تحقيق
 

 :خصائص الهيكل التنظيمي الجيد
ا  ) التالية بالخصائص يتسم أن بد ال األداء في الكفاءة التنظيمي الهيكل يحقق ولكي الشم 
 :(4557وحمود، 
 مع المنظمة، وأهداف الفرد افأهد بين والتنسيق والمسئوليات، الصالحيات بين التوازن -

 .القيادة لممارسة االتصال خطوط وضوح
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 البيئة في التغيرات مع يتناسب بما التنظيمي الهيكل في النظر إعادة خالل من المرونة؛ -
 .المنظمة فيها تعمل التي والخارجية الداخلية

 

 المهام تنظم يالت الدائمة والتعليمات القرارات مجموعة بها ويقصد :والتعليمات األنظمة .2
جراءاته العمل نظم فإن المثال سبيل فعلى .المنظمة عاتق على تقع التي المختلفة  تبين وا 
نهائها، وبحثها مراجعتها وكيفية المعامالت وتسليم تسل م كيفية  التسلسل تبين كما وا 

داراتها المنظمة أقسام بين المعامالت انتقال وكيفية الوظيفي  نم ذلك وغير المختلفة، وا 
 أداء على المنظمة تساعد بصورة العمل سير كيفية تبين التي واألنظمة اإلجراءات

 .(2002 المغربي،) مهامها
 أمام المجال تفسح المنظمة في السائدة والتعليمات األنظمة أن   القول ويمكن

 لمواجهة جديدة أساليب عن والبحث واالبتكار اإلبدا  على بتشجيعهم الموظفين
بالجمود  والتعليمات األنظمة هذه اتسمت إن أما مرنة، كانت إذا يئيةالب المستجدات
فإن ها حتمًا ستجهض األفكار اإلبداعية للموظفين قبل والدتها،  ،والبيروقراطية والروتينية

 .وبالتالي تعجز المنظمة عن مواجهة التغيرات البيئية
 

 مستمرة التدريب عملية وهل التدريبية، االحتياجات تحليل ؛البعد هذا ويتضمن :التدريب .4
 على أداء العاملين يجابياً إ وتنعكس العمل احتياجات مع وتتناسب للتقييم وتخضع وعادلة

  .في المنظمة أم ال
فه قدو   ومشاعر سلوكيات تغيير خاللها من يتم منظمة عملية" أناه على (السالم) عرا

  .(2002 السالم،) "وأدائهم فاعليتهم وتحسين زيادة أجل من العاملين
عراف التدريب كذلك بأنه النشاط الفعاال الذي يسهم في زيادة مهارة األفراد في أداء وي  

أعمالهم لتنفيذ خطط وبرامج العمل الحالية والمستقبلية على أسس علمية وعملية، بهدف رفع 
خاص ويعراف أيضًا بأنه النشاط المنظم والمبني على أسس عملية وال. كفاءة المنظمة وفاعليتها

بإكساب أو زيادة وتطوير المهارات والمعارف لدى األفراد العاملين وتعميق معرفتهم بأهداف 
 (.4511الكاللدة، ) المنظمة وتوجيه سلوكهم باتجاه رفع كفاءتهم في أداء األعمال المكلفين بها

 وأ الرئيس إن حيث بالعمل، العامل فيه يلتحق الذي األول اليوم منذ التدريب عملية تبدأ
 ألدائه، أشخاص إلى يحتاج عمل كل أن إذ مدربين، مساعدين أو مرؤوسين إلى يحتاج المشرف
 الواجب السلوك أنوا  على األشخاص هؤالء يدرب أن أوالً  منه مطلوب الرئيس فإن   وبالتالي
 .(2003 السلمي،) العمل ألداء الالزمة المهارات وأنوا  اتباعها
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 الموظفين أداء تحسين علىالمنظمة  إدارة حرص مدى رى الباحث أن  التدريب يعكسيو 
كسابهم  نتائج خضو  ومدى التدريبية احتياجاتهم على فالتعر   طريق عن ،جديدة مهاراتٍ  وا 
، ومن ثم  التعديل كي يتحقق الهدف والتقييم للمراجعة لها يخضعون التي التدريبية البرامج

 .المنشود منه
 ويتعلق هذا البعد بالمشاركة في عملية صنع القرارات الهامة :القرار اتخاذ في المشاركة. 4 

في عملية بحوثين ووضع األهداف ومدى الصالحيات الممنوحة للم وحل المشكالت التنظيمية
الروتينية ومدى توفر المعلومات الالزمة التخاذ القرار، وأيضًا مركزية أو ال  اتخاذ القرارات
 .مركزية القرارات

 صاانع فاي المشاااركة بمبادأ لألخااذ ضارورة هناااك أن الحديثاة المنظمااات فاي ةاإلدار  جاادتقاد و و 
 عياصاااارة،) واحاااد فاااارد ياااد فاااي القاااارار تركيااازوعاااادم أمكااان كلماااا المشاااااركين دائااارة توساااايع ماااع القااارار

 .(2006 وحجازين،
 ،......(واالقتراحات األفكار) الرأي إبداء فرص للعاملين تتيح القرارات صنع المشاركة في إن  

تقليص الصرا  ورفع الروح المعنوية لألفراد و  العمل، طرق تحسين إلى تؤدي أن شأنها من تيوال
والجماعات، فالقرار هو جوهر العملية اإلدارية ووسيلتها األساسية في تحقيق أهداف المنظمة، 
وتكمن األهمية التي توليها المنظمات المختلفة لمسئولية اتخاذ القرار في أن النشاطات التي 

مارسها المنظمات في ظل السباق العلمي التكنولوجي والحضاري المعاصر يتطلب اعتماد ت
سهام كافة العاملين للمشاركة في اتخاذه حمود، ) الرؤية العلمية الواضحة في اتخاذ القرار وا 

4554). 
 

ويحاول هذا البعد التعرف على انطباعات العاملين حول أسس منح  :والمكافآت الحوافز .5
كما يحاول التعرف على درجة االهتمام بالحوافز المادية والمعنوية،  والترقيات، المكافآت

 .األداءوأسس عملية تقييم 
عماال بشاكل عاام، وتحتال أسابقية عملياة الحفاز مكاناًا باارزا فاي اهتماام منظماات األتحتال 

لمنظماات الفاعلاة ل االهتمام بها مؤشارًا مميازًا لشك  في تفكير المدربين في المنظمات الفاعلة، بل ي  
فااإنا امااتالك منظماااة والنشاايطة عاان المنظمااات غياار الفاعلااة أو غياار النشااايطة، عااالوًة علااى ذلااك 

األعمال لعاملين محفزين يكسبها ميزة تنافسية تميزها عن منظمة األعمال التي ال تمتلك مثل هذه 
لزيادة اإلنتاج أكثر من محاولة الربط بين اإلنجاز والمكافأة في محاولة : ومعنى الحفز هو. الميزة

 .(1122الكاللدة، )المعدل العادي ودفع مكافأة مقابل ذلك 
 التااااي والوساااائل األدوات مجموعاااة" أنهاااا اإلدارة نظااار وجهااااة مااان الحاااوافز "الساااالم"ف وعااار  

 المنظماة أهداف وتحقيق ناحية من ورغباتهم حاجاتهم إشبا  في المساهمة بهدف للعاملين توفرها
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 المكافااآت أو العاالوات مانح فااي اإلدارة رغباة مادى عكااست هايو  .(2002 الساالم،) "أخاارى ناحياة مان
 .الواسطة وأ المحسوبية أساس على وليس والجدارة األداء أساس على للعاملين

اإلدارة من أبعاد المناخ التنظيمي، وتشمل الحوافز  تضعها التي الحوافز أنظمة تعتبر
 ،والمشاركة في األرباح ،لمكافآت التشجيعية واإلضافيةوا ،واألجور ،الرواتب :المادية وتتضمن

والشعور باألمن  ،والشكر والتقدير ،والثناء ،المديح :أما الحوافز المعنوية فتشمل. وغيرها
 ،واإلحساس باهتمام المنظمة بالعاملين ومحاولة تحسين مهاراتهم وتطويرها ،واالستقرار الوظيفي

شراكهم في اتخاذ القرارات   .(4550اغ وحمود، الشم  )وا 
السياسات والوسائل التي ت َصَمم وت كي ف  مجموعة: أن ها على الحوافز تعريف ويمكن
نحو أداء الوظيفة المعهودة إليه بالشكل الذي ينسجم مع تحقيق أهداف ( الموظف)الستمالة الفرد 

شبا  حاجاته  إلى المستوى المنظمة، ما دامت تؤدي بالنهاية إلى تحقيق أهدافه الشخصية وا 
ويحقق أهداف المنظمة  جيداً  الحوافز نظام كان كلما أن ه أي. (4515العزاوي وجواد، )المرغوب 
 .بيئة جيدة تؤثر إيجابيًا على سلوك األفراد فيها توفير على ساعد كلماوالفرد معًا 

من العالقات المتداخلة ضمن مجموعة من المتغيرات داخل  لهذا فإن  الحوافز نظام  
وهي لهذا مهمة شاقة ومعقدة، إذ ليس من السهولة أن نتوقع إمكانية إيجاد  ،خارج المنظمةو 

كما أن هناك كثير من المتغيرات والوسائل  ،أجوبة سهلة وسريعة للمشاكل ذات العالقة بالتحفيز
 .(4515العزاوي وجواد، )التي يمكن اعتمادها لتحسين الحافزية في المنظمة 

 

 التي والعمليات واألساليب المعلومات إلى التكنولوجيا مفهوم يشير :فرةالمتو  التكنولوجيا .6
 مفهوم أن واضحاً  ويبدو ،مخرجات إلى نظام أي في المدخالت تحويل خاللها من يتم

 بل تداوال، األكثر المفهوم وهو واآلالت المعدات في التطور على يقتصر ال التكنولوجيا
 .(2010 القريوتي،) التكنولوجيا من أساس كجزء الفنية المعرفة إلى أيضاً  يشير

 التكنولوجيا تعتبر الذي الحين ففي العمل، جو على المنظمة في السائدة التكنولوجيا تؤثرو 
 بين المخاوف تثير المتطورة التكنولوجيا هذه أن نجد تنافسية، وميزة للمنظمة وثروة نعمة المتطورة
 خدماتهم عن تستغني سوف اإلدارة بأن والشعور ،لهم االستقرار عدم من جواً  وتخلق العاملين،
 .(2011 ديري،) والمجتمع الفرد حياة على السلبية آثارها لها التي البطالة في وقوعهم وبالتالي

 

 والتي المنظمة في الحديثة التكنولوجية األساليب استخدام مدى تكنولوجيابال ويعني الباحث
 حين من العمل المطلوب، ومن ثم  تحديث وجهال على أن تؤدي المنظمة مهامها في تساهم
 لضمان المستمر التكنولوجي للتقدم باستمرار االستجابة ضرورة إلى المنظمات يدعو ذلك .آلخر
 .وفاعلية بكفاءة أهدافها تحقيق
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على بيئة العمل و  على الظروف المتوفرة في يحاول هذا البعد التعرف :العمل ظروف .7
استغالل األفكار والوسائل  العمل، ودور اإلدارة في درجة المخاطرة التي يحتاجها

المخاطر المترتبة  وتحمل ،ومدى التشجيع الذي تقدمه لتجريب مثل هذه الوسائل ،الجديدة
 . على ذلك العمل
 مكان والمعدات، اآلالت: )مثل بالعمل المحيطة المادية الظروف هذه تشكل

 جو تسود التي الظروف من ذلك إلى اوم.....  ونظافته المكان امظن اإلنارة، العمل،
 كانت مهما كبير حد إلى فيه ورغبتهم العمل في األفراد كفاءة على مؤثراً  عامالً ( العمل
  .(2891السلمي، ) أحسن لعمل مهيأة الظروف تلك

 توفير على المؤسسة أو الكلية إدارة قدرة إلىيشير  البعد هذايرى الباحث أن  و 
 أكمل على أعمالهم تنفيذ على العاملين تساعد معنوية أو ديةما مناسبة ناخيةم   شروط
ن  و  وجه،  .األداء على العاملين تاقدر  وزيادة العمل ظروف بين عالقة هناكا 

 
 :العناصر المادية لبيئة العمل الداخلية لإلدارة الجامعية

 :تضم البيئة الداخلية للعمل الجامعي العديد من العناصر؛ أهمها
ر اإلضاءة أهم العناصر المادية لبيئة العمل الداخلية في اإلدارة الجامعية، تعتب :اإلضاءة -

الجيدة من عوامل زيادة وارتفا  إنتاجية الفرد وأدائه الوظيفي، وذلك  ضاءةحيث تعتبر اإل
 .(4557كمال، )ألن الكفاية اإلنتاجية كثيرًا ما تعتمد على سرعة اإلدراك البصري 

ئة العمل الداخلية تؤدي إلى تأذي العينين مع مرور الزمن، واإلضاءة غير الجيدة في بي
 .(4550العقيلي، )وبالتالي تؤدي إلى إضعاف مقدرة الفرد على األداء الجيد بصفة عامة 

فعدم كفاية اإلضاءة الطبيعية أو الصناعية في بيئة العمل الداخلية تؤثر سلبًا على 
واإلرهاق وتناقص القدرات المهارية، العاملين جسميًا ونفسيًا، حيث يشعرون بالتعب 
لذلك فإن  وضع نظام جيد لإلضاءة  .وبالتالي تتناقص الروح المعنوية فيقل األداء لديهم

في بيئة العمل الداخلية سيؤدي حتمًا إلى زيادة الدقة في العمل ويزيد الدافعية واإلبدا  
 .لدى العاملين

ن عناصر بيئة العمل الداخلية، فهي إما أن تعتبر الحرارة والتهوية م :الحرارة والتهوية -
 تكون م فع لة لها أو م ثب طة، فدرجة الحرارة والتهوية سواًء في الصيف أو في الشتاء عامل  
مؤثر  جدًا في صحة األفراد العاملين وفي أدائهم الوظيفي، فارتفاعها يؤثر في الحالة 

جانب أنها تؤثر سلبًا في جهازهم المزاجية والعصبية للعاملين ويجعلهم متوترين، إلى 
التنفسي، وبالنسبة للبرودة فهي تؤدي إلى أمراض الروماتزم والتهابات الرئة المزمنة 

والتدفئة والتهوية في بيئة العمل الداخلية تؤدي حتمًا إلى زيادة كفاءة . (4550العقيلي، )
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الراحة النفسية العمل الوظيفي لألفراد وتخف ض من نسبة الغياب لديهم وتحقق لهم 
 .وبالتالي اإلقبال على العمل ويجعل األداء في المستوى المتوقع

خاصًة في اإلدارة الجامعية،  الضوضاء عامل هام في بيئة العمل الداخليةف :الضوضاء -
 اً األمر الذي يتطلب تركيز  ،باعتبار أن  العمل في التعليم الجامعي يرتبط بالذهن والعقل

 .ضاء بزيادة األخطاء مما يقلل كفاءة العملوقد تتسبب الضو  .أكثر
 

 :المناخ التنظيميالعوامل المؤثرة في 
 وطبيعة أهداف حيث من يناسبها تنظيمي اخ  نم  و  تنظيمية   بيئة   منظمة لكل نإف وبالطبع

 لها كان ووفرتها عليها المنظمة زترك   إذا التي العوامل من مجموعة وهناك. وفلسفتها أعمالها
 .(2010 ،وجواد العزاوي) يجابيإلا التنظيمي المناخ تنمية في قوي أثر

 متهاءمال ومدى لها قبولهم ودرجة فيه العاملين لألفراد النظام أهداف وتحديد وضوح درجة .1

 .تحقيقها مكانيةإو
 التحريف أو التشويش ودرجة ،(خارجي داخلي،) والبيئي والعمودي األفقي االتصال مدى .2

 .يسرهاو  االتصال وسهولة السائدة
 في وسرورهم وقناعتهم رضاهم درجة على المرتكزة النظام فرادأ واتجاه وانفعاالت مشاعر .3

 .العمل
 .المنغلقة والنمطية الرتابة أسير يكون ال وأن والتمايز والتغيير والتطوير النمو مستوى .4
يجاد المسار وتصحيح التعايش على القدرة .0  حد أدنى ضمن لها ومناسبة ناجحة حلول وا 

 .والهدر الجهد من ممكن
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 اإلبداعي السلوك

 :اإلبداعي السلوك مفهوم
 :بأن اه اإلبادا  ع ار ف وقاد ،أنشاأه أي الشايءَ   دَ وَبا  ،دَ َبا تعناي اللغة في اإلبدا  كلمة: اإلبداع

 تتعلاااق كاناات ساااواء المنظمااة خاااارج ماان اساااتعارتها تماات أو المنظماااة داخاال طاااورت فكاارة تطبيااق"
 ديري،) "طبقتها حينما للمنظمة بالنسبة جديدة الفكرة وهذه غيرها، أو لنظاما أو الوسيلة أو بالمنتج،

2011). 
عمليااة تشاابه البحااث العلمااي وعمليااة اإلحساااس بالمشاااكل والثغاارات فاااي " :أنااهب كااذلك ويعاارف

المعلوماات، وتشاكيل أفكااار أو فرضايات، ثام اختبااار هاذه الفرضايات وتعااديلها حتاى ياتم الوصااول 
السااارور، )إنتاااج الجديااد النااادر المختلاااف المفيااد، سااواء أكااان فكاارًا أو عمااال : ا واإلبااد". إلااى نتااائج

2112). 
 

الواقااع أن كلمااة الساالوك متعااددة الجوانااب، فتشاامل جميااع أوجااه النشاااط العقلااي : أمــا الســلوك
والحركي واالنفعالي واالجتماعي الذي يقوم به الفرد لكي يتوافق ويتكياف مع بيئته، ويشبع حاجاته 

سلسااة مان االختياارات يقااوم بهاا الفارد ماان : "أناهكمااا يمكان تعرياف الساالوك علاى . مشاكالته ويحال
 (2119فليه وعبد المجيد، ). بين استجابات ممكنة عند تنقل الفرد من موقف إلى آخر

 غير جديد شيء والدة يعني واحد لمعنى مختلفة مترادفات هي واالبتكار بدا إلا نإ
 .(2002 ،القريوتي) جديدة بطرق ءاألشيا لىإ النظر أو، مألوف

 من التخلص على قدرته في الفرد يبديها التي بالمبادرة يتمثل فهو بداعياإل السلوك أما
 لسماتا من مجموعة عن عبارة هو أو، التفكير من جديد نمط واتبا  للتفكير العادي السياق
 إلى يؤدي أن شأنه من ما كل رظهو  هو أو واألصالة والمرونة بالطالقة أهمها يتمثل والتي العقلية

 (2002 ،حمادات). والخبرة الفرد بين التفاعل خالصة يمثل جديد شيء انتاج

 تقود التي والموضوعية الذاتية العوامل موعةلمج المتكاملة الوحدة اإلبدا  اعتبار ويمكن

 (1292 روشكا،). الجماعة أو الفرد قبل من قيمة وذي وأصيل جديد إنتاج تحقيق إلى
 آن في ومفيدة جيدة تكون أفكار إنتاج درجة بأنه اإلبداعي السلوك نجم عبود عر فوي

 آخر بمعنى أي اآلخرون، يفهمها التي والنماذج األفكار بعض إلى ترجمتها على والعمل واحد،
 األداء تحسين ثم   ومن الداخلية البيئة تحسين على تعمل التي وتطبيقاتها الجديدة المفاهيم إدخال
 .(2003 نجم،) للمنظمة يالكل
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 ليسوعليه فإن ه  اإلبدا ، قبيس الذي الفعل هو :اإلبداعي السلوك يصبح وبالتالي
نما مبتكرة، أو جديدة خدمات أو نتائج عنه ينتج أن بالضرورة  السائد االتجاه يمثل أن ينبغي وا 
 يبدأ الفعل هذا إن  ف وبالطبع ،والتميز واالبتكار لإلبدا  تسعى منظمة كل في بوجوده والمرغوب

 به االهتمام مباشرة ثم منو  والتحديث، اإلبدا  موضع الظرف أو للموقف الفرد إدراك لحظة من
 وبالتالي ،المناسب البديل باختيار للقيام المتاحة البدائل أو الحلول وتقييم حوله المعلومات وجمع
 .الميدان في الفعلي التنفيذ موضع وضعه

 نإ حيث؛ واإلبدا  اإلبداعي السلوك بين واضحاً  اً فرق هناك بأن   مالحظة من بد ال وهنا
 فهو جديدة، وأساليب بطرق األشياء إلى النظر أو مألوف غير جديد شيء والدة يعني اإلبدا 
 الفرد تصرف فيعني اإلبداعي السلوك أما، (نتيجة) بداعياإل السلوك مخرجات أحد بالتالي

 على العمل من بد ال التية األدا أو الوسيلة بالتالي فهو ،العمل مكان في اإليجابي والجماعة
 عن ينتج أن يشترط ال أنه إلى هنا شارةإلا من بد ال فإنه وبالطبع، (فعل) بدا إلا لخلق توفيرها
، (المخاطر) تماماً  عكسية النتيجة تكون فقد ،(بدا إ) جديدة منتجات أو خدمات بداعيإلا السلوك
 األساسي والمحرك المنطلق هي بتكارواال بدا إلا نية تكون أن يينبغ األحوال كل في لكن

 متطلب يعد فهو ،والمؤسسات المنظمات حياة في بالغة أهمية من لإلبدا  لما وذلكه، لوجود
 على تفرض والتي ستمراراب الديناميكية والبيئة والمستمرة السريعة التغيرات ظل في أساسي

 تعزيز في اإلبدا  يساعد حيث، والتطبيق الممارسة حقل في جديد هوما  كل تقديم المنظمات
 من ويمكنها لمشكالتها الحلول يجادإ على ويساعدها ،وبيئتها المنظمة بين التفاعل عالقات
 والمادية البشرية مواردها استخدام حسن من المنظمة اإلبدا  نيمكا  كما التحديات مواجهة

 من تنبثق التي لعواملا من العديد هناك نأو  السيما، ستمراراب السوقية حصتها وتعظيم والمعنوية
 جلها يتمثل والتي، بدا إلا ثم ومن بداعيإلا السلوك على كبير بشكل وتؤثر التنظيمي  المناخ

 :(4555، القطاونة) التالية بالعوامل
 مهارات كسابهما  و  للعاملين التدريب فرص في وتتمثل: البشرية بالموارد ترتبط عوامل .1

، الوظيفي واالستقرار األمن عنصر وتوفير، إيجابي بشكل التغيير على دتساع جديدة
 عدم ويضمن النمو فرص ويوفر الذات ويطور الثقة يعزز أن شأنه من الذي األمر

 .اإلقالة من الخشية أو ستقالةالبا نشغالالا
 يتبنى الذي العضوي النموذج أو التنظيمي الهيكل عناصر وتتضمن: هيكلية عوامل .4

 الداخلية البيئة لمتغيرات السريعة واالستجابة القرارات اتخاذ في والالمركزية ةالمرون
 .والخارجية
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 :عناصر اإلبداع
لإلبدا ، إال  أنهم متفقون جميعًا على  شاملرغم اختالف الباحثين والخبراء في إعطاء تعريف 
 :(4556رازق، وعبد ال معراج)أن  اإلبدا  عبارة عن قدرة تتشكل من العناصر التالية 

ويقصد بها القدرة على إنتاج أفكار غير مسبوقة أو غير مألوفة، فالشخص : األصالة .1
 .المبد  يمتلك تفكيرًا أصيالً يبتعد به عن المألوف أو الشائع

ويقصد بها القدرة على إنتاج كم هائل من األفكار والتي تؤدي بشكل مباشر : الطالقة .4
 .إلى الحلول المقترحة للمشكالت

وهي القدرة على تكوين عالقات مرنة بين األشياء والنظر إليها من زوايا : مرونةال .4
 .مختلفة

ونقصد بها القدرة على فهم وتحليل العناصر التي تتكون : الميل إلى التحليل والتفصيل .1
 .منها األشياء والعمل على إيجاد عالقات بين هذه العناصر

أساس العمل اإلبداعي، ونقصد به عنصر وي عتبر هذا ال: القدرة على تحسين المشكالت .0
تشخيص الكثير من المشكالت ضمن الموقف الواحد، وذلك بتحديد أبعادها وجوانبها 

 .ونواحي القصور فيها، للتوصل إلى الحلول المبدعة بصددها
يميل الشخص المبد  للشك وانتقاد األمور والقضايا التي يعتبرها : الميل إلى التجريب .6

 .ت ال نقاش فيها، إذ يعتبرونها نسبية تتوقف على المنظور الذاتي حيالهااآلخرون مسل ما
الشخص المبد  بالجرأة والشجاعة للدفا  عن آرائه وأفكاره، لما يمتاز  ميتس: الثقة بالنفس .7

 .به من سمو في الطموح ورغبة في النجاح
ني األفكار ويقصد بها أن الشخص المبد  سب اق لألخذ بزمام المبادرة وتب: المخاطرة .8

 .الجديدة، وفي نفس الوقت مستعد لتحمل المسئوليات فيما يخص تبعات ذلك
يميل الشخص المبد  باستمرار إلى نقد وتقويم أفكاره باستخدام أساليب : النقد الذاتي .5

ال تنسجم مع التطلعات الهادفة  التحليل االجتماعي والنفسي، وعدم الركون ألية صورة
 .نية، ال سيما فيما يتعلق بنقدها وتقويمهافي بناء الشخصية اإلنسا

 
 :أنواع اإلبداع

 :(4514، وآخرونالطراونة )ف اإلبدا  إلى نوعين صن  ي  
 .إبدا  إداري .1
 .إبدا  فني .4

وعمليات  يشمل اإلبدا  اإلداري على تغييرات في الهيكل التنظيمي، وتصميم الوظائف،
 .جديدة، وغيرهاالمنظمة وسياسات واستراتيجيات جديدة، ونظم رقابة 
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أما اإلبدا  الفني فيشمل تطوير منتجات أو خدمات جديدة أو متغيرات في التقنيات التي 
دخال الحاسوب في العمل  تستخدمها المنظمة، وتغييرات في فنون وأساليب اإلنتاج، وا 

 .وغيرها
 .يتناول الباحث في دراسته اإلبدا  الفني بالدرجة األساسوف وس 

 
 :بداعمراحل عملية اإل

حريم، )تتم وفق خطوات ومراحل يمكن التطرق إليها كما يلي  إنسانية   إن  اإلبدا  ظاهرة   
4554): 

في هذه المرحلة يتم تحديد المشكلة التي تمثل محور اهتمام الفرد : مرحلة االهتمام .1
المبد ، لذا يجب عليه طرح العديد من األسئلة التي يراها ضرورية لحل هذه المشكلة، 

 .أبعاد المشكلة والخطط المعتمدةومًا فإن  هذه المرحلة هي مرحلة تحديد وعم
وتتمثل في جمع المعلومات حول موضو  المشكلة، وهنا يتعين على : مرحلة اإلعداد .4

األفراد المبدعين استخدام أساليب مختلفة ونماذج معينة من األسئلة واالستقصاءات لجمع 
 .المعلومات

حلة يتم فيها التفاعل بين شخصية الباحث ومعلومات وهي مر : مرحلة االحتضان .4
 .وموضو  البحث، وكذلك وضع الحلول وبدائلها

في هذه المرحلة يقوم الفرد المبد  بإعادة ترتيب وتنسيق أفكاره، بما يسمح : مرحلة البزوغ .1
 .له بالوصول إلى الحل، فيتدفق هذا األخير بشكل مفاجئ في صورة بزوغ إبداعي

في هذه المرحلة يتم اختبار صدق الفكرة الجديدة المتوصل إليها، أي هل  :مرحلة التحقق .0
هي جديرة باالهتمام أم ال، كذلك هنا يجب على المبد  أن يفكر في الطريقة التي يمكن 

 .ا، ومن هم األشخاص المكلفين بتطبيقهاظروف الالزم توفيرها لنجاحهتنفيذ الفكرة والبها 
ال تمثل نموذجًا يجب اتباعه، إذ أن  الظاهرة اإلبداعية تسلسل هذه الخطوات والمراحل 

متشابكة ومتداخلة في معظم األوقات، وهذا ال ينفي أن  العمل اإلبداعي يتم وفق خطوات منظمة 
خصوصًا على مستوى اإلبدا  الجماعي، إضافًة إلى ذلك فهي ليست دائمًا عملية يمكن السيطرة 

ف المنظمة، ففي أغلب األحيان تنبثق أفكار جديدة قبل عليها وتوجيهها وفق ما يخدم أهدا
 .الحاجة إليها
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 :اإلبداع صور
 تتمثل فهي إليها الوصول إلى المنظمات وتسعى تعمل التي اإلبدا  صور أهم أما

 (4558، كوك بيتر): بالتالي
 .جديدة طريقة أو جديدة نظرية أو جديد منتج أو جديدة فكرة ابتكار .1
 .جديدة فكرة أو منتج إلى وتحويلها قديمة ليبوأسا أفكار تجميع .4
 .اآلخرين تجارب تقليد أو االقتباس أو جديدة فكرة باستخدام التوسع .4

 
 :اإلبداع على المستوى الفردي

وألن  الدراسة تتعلق بأعضاء الهيئات التدريسية بكليات المجتمع المتوسطة، وهم يمثلون  
يه البعض على وقد أشار إلن إيضاح لهذا المعنى، العنصر البشري في المنظمات، كان ال بد م

اإلبدا  الذي يحققه األفراد الذين يمتلكون سمات وقدرات شخصية إبداعية، وذلك من خالل : أنه
خصائص فطرية يتمتعون بها، كالذكاء والموهبة أو من خالل خصائص مكتسبة كحل 

، ويساعد في ذلك ذكاء الفرد وهذه الخصائص يمكن التدرب عليها وتنميتها. المشكالت، مثال
 .(4514الطراونة، وآخرون، )وموهبته 

وقد تناول الكثير من الك ت اب والباحثين هذا الموضو  بحثًا عن السمات التي تميز  
 :(4555حريم، )الشخصية المبدعة والتي تم إجمالها في 

 .يبذل الفرد وقتًا كبيرًا إلتقان عمله: المعرفة .1
 .لى أن المنطق يعيق اإلبدا الذي يؤكد ع: التعليم .4
اإلنسان المبد  ليس بالضرورة عالي الذكاء، ولكنه يتمتع بالقدرات التفكيرية على : الذكاء .4

 .تكوين عالقات مرنة بين األشياء
يحب الشخص المبد  روح المخاطرة، وهو مستقل، ومثابر، وعالي الدافعية، : الشخصية .1

ر على التسامح، يحب التعايش مع العزلة، ومتشكك، ومنفتح على اآلراء الجديدة، وقاد
 .ولديه إحساس كبير بالفكاهة

طفولته اتسمت بالتنويع، ومن المألوف أن يكون قد واجه اضطرابات عائلية : الطفولة .0
 .وأوضاعًا اقتصادية صعبة

اإلنسان المبد  ليس منطويًا على نفسه، بل يميل إلى التفاعل : العادات االجتماعية .6
 .مع اآلخرينوتبادل اآلراء 
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 :اإلبداع معوقات
، وتلك حد من اإلبدا  في المنظماتتَ  معوقاتإًن اإلبدا  ليس بالشيء السهل تطبيقه، فهناك 

المعوقات يمكن تقسيمها إلى معوقات فردية ومعوقات من قبل المدير، ومعوقات تنظيمية، 
 .(4514الطراونة وآخرون، )ومعوقات ثقافية واجتماعية واقتصادية 

 :وعين فقط من هذه المعوقات وهين نع الحديث وف تتناول الدراسةوس
  :(2002 ،جروان)المعوقات الشخصية  :أوالً 

ويقصد بالمعوقات الشخصية تلك العقبات المتعلقة بالفرد نفسه، والتي تم تطويرها لديه بفعل 
 :خبراته الذاتية مع محيطه األسري والمدرسي واالجتماعي، وأهمها ما يلي

الثقة بالنفس عامل مهم في التفكير اإلبداعي، ألن ضعف الثقة : لثقة بالنفساضعف  .1
بالنفس يقود إلى الخوف من اإلخفاق وتجنب المخاطرة والمواقف غير المألوفة 

 .وعواقبها
إن النزعة لالمتثال للمعايير السائدة تعيق استخدام جميع المدخالت : للمجاراةالميل  .4

 .لتخيل والتوقع، وبالتالي تضع حدودًا للتفكير اإلبداعيحد من احتماالت االحسية، وتَ 
تؤدي الرغبة الفردية في النجاح والحماس الزائد لتحقيق اإلنجازات : المفرطالحماس  .4

إلى استعجال النتائج قبل نضوج الحالة، وربما القفز إلى مرحلة متأخرة في العملية 
 .حتاج إلى وقت أطولاإلبداعية دون استنفاذ المتطلبات المسبقة التي قد ت

ع الوصول إلى حالة من االستغراق الزائد الذي قد يؤدي إلى يعني التشب  : عالتشب   .1
 .إنقاص الوعي بحيثيات الوضع الراهن، وعدم دقة المشاهدات

 .قصد بالتفكير النمطي ذلك النو  من التفكير المقيد بالعادةي  : النمطيالتفكير  .0
من الخصائص الضرورية لعملية التفكير : الحساسية أو الشعور بالعجزعدم  .6

وعندما تضعف الحساسية نتيجة . اإلبداعي اليقظة والحساسية المرهفة للمشكالت
عدم اإلثارة أو قلة التحدي، فإن الشخص يصبح أكثر مياًل للبقاء في دائرة ردود 
الفعل لما يدور حوله، ويتخلى عن المبادأة في استشراف أبعاد المشكلة واالنشغال 

 .ي إيجاد حلول لها مجرد اإلحساس بهاف
ترتبط هذه الصفة بالرغبة في التوصل إلى جواب : وعدم احتمال الغموضالتسر   .7

للمشكلة من خالل انتهاز أول فرصة سانحة دون استيعاب جميع جوانب المشكلة، 
 .والعمل على تطوير بدائل أو حلول عدة لها، ومن ثم  أفضلها
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 :ميةالمعوقات التنظي: ثانياً 
الطراونة )أما المعوقات التنظيمية التي تقف عائقًا أمام اإلبدا  فهي كثيرة؛ ومن أهمها  

 :(4514وآخرون، 
 .االلتزام الحرفي بالقوانين والتعليمات واإلجراءات .1
 .عدم ثقة بعض المديرين بأنفسهم وبالعاملين .4
 .المناخ التنظيمي غير الصحي .4
 .عدم وجود قيادة إدارية مؤهلة .1
هيكل تنظيمي غير سليم ال يسمح لألفراد بحرية الرأي واالجتهاد والتصرف تطبيق  .0

 .والحكم
 .سوء إدارة الصرا  واللعبة السياسية في المنظمة .6
 .العمليات اإلدارية غير السليمة بما في ذلك القيادة واتخاذ القرارات واالتصاالت وغيرها .7
 .الالزمةعدم توافر الموارد  .8
 .دارة للمبادرة، واختيار األفكار والحلول الجديدةعدم توفر دعم ومساندة اإل .5
 

 :(2002السرور، )وهي  ؛أما الدكتورة ناديا السرور فقد ذكرت أن معوقات اإلبداع عشرة
عدم توافر  مثل الضجيج، عدم توفر المكان المناسب، اكتظاظ المكان،: معيقات بيئية .1

 .الدعم المادي
 .اإلبداعية، نقد األفكار المبدعة مثل رفض المجتمع لألفكار: معيقات ثقافية .4
 رؤية الشخص البصرية استخدام حاسة واحدة في التفكير، مثل: معيقات بصرية إدراكية .4

همال باقي الجوانب، عدم استخدام جميع المدخالت الحسيةمن جانب واحد  .، وا 
ب لآلخرين ولنفسه، استخدام أسالي على إيصال األفكارمثل عدم القدرة : معيقات تعبيرية .1

 .فكرية غير مناسبة، عدم صحة المعلومات أو نقص المعلومات
مثل استخدام أفكار غير مرنة وغير صحيحة، تحديد األفكار المطلوبة : معيقات فكرية .0

 .بعمر وزمن محددين
، الميل إلى تقييد المشكلة، مثل النظرة النمطية لألمور، التصلب للرأي: معيقات إدراكية .6

 .ليها من وجهات نظر مختلفةعزل المشكلة وعدم النظر إ
مثل عدم القدرة على احتمال الغموض ، الخوف من ارتكاب (: انفعالية)معيقات عاطفية  .7

 .الخطأ
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المبد  يخشى من األفكار (: تصار  األنا واألنا العليا)معيقات شعورية وال شعورية  .8
وتبقى هذه الجديدة، من األنا المثالية، ويخشى من معاقبة المجتمع على هذه األفكار، 

 .األفكار حبيسة لألنا العليا، وهذا الصرا  يؤدي إلى وهن عصبي
إنجازات إبداعية لم تقدر أثناء قيام أصحابها بها، (: الحقبة التاريخية)معيقات الوقت  .5

نما قدرها المجتمع بعد مماتهم، والزمن هنا يؤثر على كمية اإلبدا  ونو  اإلبدا ،  وا 
 .وطبيعة تقييم المجتمع

مثل نقص المعلومات، ونقص الخلفية عن اإلبدا ، وعدم تشجيع : ت أخرىمعيقا .15
األفراد على اإلنتاجية، وعدم استغالل قدرات الفرد وحواسه، وعدم المناقشة، واالستهزاء 

 .والسخرية، وعدم تقدير العمل
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 :غزة قطاع في المتوسطة كليات المجتمع
 .(2014 ،العالي والتعليم ربيةالت وزارة): غزة قطاع في المجتمع كليات عن لمحة
 :هما هدفين؛ تحقيق إلى المجتمع وكليات التقنية فلسطين كليات في التعليم يهدف
 والخدمات، الزراعة، الصناعة، مجاالت في التقني المستوى في مدربين طلبة إعداد: أوالً 

 .والتنمية المجتمع حاجات لتلبية
 .تنميتها إلى يؤدي نحو على المحلية المجتمعات خدمة في اإلسهام: ثانياً 

 :الفلسطينية الكليات في التعليم برامج
 يمكن برامج، تسعة على المجتمع وكليات التقنية الكليات في التعليم برامج تشتمل

 برنامج االجتماعي، البرنامج األكاديمي، البرنامج: هي مجموعات؛ ثمانية إلى تصنيفها
 االدارية األعمال المساعدة، الطبية المهن برنامج ي،الهندس  البرنامج ،(التقني) التكنولوجيا
 :الطلب لتقديم مطلوبة.التطبيقية  الفنون وبرنامج الفندقة، برنامج والمالية،
 ما أو الفلسطينية العامة الثانوية حملة المجتمع وكليات التقنية فلسطين كليات في قبلي  
 ورغبة العامة الثانوية في الدراسة  فر  ضوء في المختلفة التخصصات في القبول يتم .يعادلها
 .عالماتهم وتسلسل الطلبة وعدد الطالب

 فصول أربعة أو دراسيتان سنتان هي المتوسط الدبلوم درجة لنيل الكليات في الدراسة مدة
 .معتمدة ساعة 78 و 66 بين ما المختلفة للتخصصات المعتمدة الساعات عدد ويتراوح دراسية،
 العااااالي، والتعلاااايم التربيااااة وزارة) متوسااااطة؛ هاااي مجتمااااع كليااااات يوجاااد فااااي قطااااا  غاااازة عشااارو 

2014): 
 .المشروع –رفح  الكلية العربية للعلوم التطبيقية  .1
 .الرمال الجنوبي –غزة  األزهر –كلية الدراسات المتوسطة   .2
 .الشارع الرئيسي –المغازي  كلية الزيتونة للعلوم والتنمية  .3
 .شارع الصناعة –غزة  وااألونر  – غزة تدريب مجتمع كلية  .4
 .اليابانية العيادة خلف – األمل حي – يونس خان األونروا – يونس خان تدريب كلية  .5
 .البرازيل –رفح  اإلنسانية والعلوم الدعوة دار كلية  .6
 .القسام شار  – البلد – يونس خان كلية مجتمع األقصى  .7
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 .شارع الصناعة –غزة  والتطبيقية السياحية للدراسات غزة مجتمع كلية  .9

 .ياسين أحمد شار  – الرحمن عباد – غزة كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا  .2
 (.حديثة اإلنشاء)  غزة األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية  .15

 . الكليات هذه في والخريجين والمسجلين، الجدد، الطلبة أعداد يوضح التالي والجدول

 كليات المجتمع المتوسطة في قطا  غزةأعداد الطلبة في ( 1 - 4)جدول رقم 

 الخريجون المسجلون الجدد الكلية م
 16 569 105 الكلية العربية للعلوم التطبيقية  .1
 3625 2563 1152 األزهر –كلية الدراسات المتوسطة   .2
 253 234 22 كلية الزيتونة للعلوم والتنمية  .3
 121 597 304 األونروا – غزة تدريب مجتمع كلية  .4
 233 256 101 األونروا – يونس خان تدريب ةكلي  .5
 57 127 62 اإلنسانية والعلوم الدعوة دار كلية  .6
 3550 3510 1246 كلية مجتمع األقصى  .7
-  440 123 والتطبيقية السياحية للدراسات غزة مجتمع كلية  .9
 72 160 63 كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا  .2

-  --  األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية .15
 3004 3838 1133 المجمــــوع

 (2014 العالي، والتعليم التربية وزارة) :المصدر

 
العام  ؛قطاعات أربعةكليات متوسطة من بين هذه الكليات تمثل  ستالدراسة  تناولتوقد 
 :هي الستوهذه الكليات . ووكالة الغوث والخاص والحكومي

 تي تناولتها الدراسةالكليات المجتمع المتوسطة ( 4 - 4)جدول رقم 

 م
ــة  الكليـ

عدد الطالب 
 المسجلين

عدد أعضاء 
 الهيئة التدريسية

 القطاع

 قطاع عام 102 2563 األزهر –كلية الدراسات المتوسطة   .1
 قطا  حكومي 111 3510 كلية مجتمع األقصى  .2
 وكالة الغوث 69 597 األونروا – غزة تدريب مجتمع كلية  .3
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 وكالة الغوث 62 406 ألونرواا -كلية تدريب خان يونس   .4
 قطاع خاص 51 234 كلية الزيتونة للعلوم والتنمية  .5

 قطاع خاص 41 160 كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا  .6
  442 6660 :اإلجمالي

 (2014 العالي، والتعليم التربية وزارة) :المصدر
 

  :األزهر –كلية الدراسات المتوسطة : أوالً 
(http://cis.ps/arabic/sections/about/about.asp) 

هي مؤسسة أكاديمية تهدف إلي خدمة المجتمع  - األزهر - كلية الدراسات المتوسطة
واإلقليمي المحلي واحتياجاته، تواكب التطور والحداثة العلمية النوعية على المستوى المحلي 

التعليم الجامعي، وتعمل على توفير فرص التعليم والتعلم  ىرفع مستو  ىرصًا منها علوالدولي ح
لكافة شرائح أبناء شعبنا الفلسطيناي، لتمكين المتعلمين والمتعلمات من المشاركة في بناء أسس 

 .المجتمع الفلسطيني ومؤسساته في كافة المجاالت
والساكرتارية  ،الحاساوب وصايانته م فاي مجااالت1556بادأت الكلياة كبرناامج دبلاوم، عاام 

إلااااااى كلياااااة الدراسااااااات  1555/4555التنفيذياااااة، واإلعاااااالم والعالقااااااات العاماااااة، ثاااااام تحولااااات عاااااام 
للجهااود المتواصالة إلدارتهااا المتعاقباة فاي تقااويم بارامج تخصصااية جديادة تواكااب  ةً المتوساطة نتيجا

حاجااة المجتمااع المحلااي  متطلباات المجتمااع المحلااي واحتياجاتااه، وحرصاًا علااى االسااتمرار فااي ماد
لالحتياجات تم توسيع قاعدة التخصصات بطرح برامج جديدة تفتح  للكوادر الفنية المؤهلة، ونتيجةً 

 .آفاقًا جديدة نحو المستقبل
 :رؤية الكلية

 لتكااون الرائادة فاي مجااال التعلايم المجتمعااي - األزهار – تساعي كلياة الدراسااات المتوساطة

 يمة ومتطااورة، تكااون قاادرة علااى تخاريج أجيااال مان شااأنها بناااءوالمهناي التطبيقااي، علاى أسااس سال

 الوطن، وقادرة على المنافسة في هذا المجال على المستوى المحلي والدولي بكافاة معاايير الجاودة

 . والنوعية، التي تأخذ بها وتراعيها في كل مجاالت التعليم والتدريب
 :رسالة الكلية

في جامعة األزهار مان خاالل إعاداد جياٍل واٍ  مان تنطلق رسالة كلية الدراسات المتوسطة 
الطالب وعلى مستوى علمي وعملي رفيع، من خالل التأهيل العلمي والمهاري المناسب والكافي، 

مان خااالل الرعاياة التربويااة والتعليمياة الفائقااة الجاودة علااى   لجعلهام أعضااء فاااعلين فاي المجتمااع
داريااين متميازين، وأ ساااتذة ماؤهلين تربويااًا وأكاديمياًا ماان ذوي التخصااص أيادي خبااراء أكااديميين، وا 

http://cis.ps/arabic/sections/about/about.asp
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البحثي والمنهجي والكفاءة النادرة، مستخدمين وسائل تكنولوجيا التعليم والتدريب الحديثة بأساليبها 
صل باه إلاى تا، لهومفاهيمها الشاملة العميقة، لبلوغ أرفع مستوى تعليمي لكل متعلم أو متدرب لدي

 . قدم وتفوق وتميزأقصى ما تستطيعه قدراته من ت
 :خدمات الكلية

مجموعاة مان الخادمات المتنوعاة التاي تحقاق  - األزهار – توفر كلية الدراساات المتوساطة
التمياز والرقااي باالواقع األكاااديمي واإلداري بالكلياة، وتجعاال الحيااة الجامعيااة ساهلة ومريحااة ومليئااة 

 :ومنها ؛بالنجاح والتفوق
       لتدريسااااية المختلفااااة مااان مختباااارات ومراكاااز الحاسااااوب، والمالعااااب، تاااوفير المرافااااق الدراساااية وا

 .والمكتبة، والقاعات الدراسية المتوافرة في جامعة األزهر
        وخدمة الرسائل النصية  اإلنترنتتوفير خدمات إلكترونية متنوعة، ومنها خدمة التسجيل عبر

SMS اناتهم بارتياح واطمئناان، التي تمكن الطلبة من متابعة درجاتهم ومواعيد عقد امتح
وحرصاااات الكلياااااة علااااى أن تكاااااون كافاااااة أعمالهااااا محوسااااابة؛ لتيسااااير إجاااااراءات اإللتحااااااق 

 . والتسجيل والحصول على مختلف الخدمات الطالبية واألكاديمية بسهولة ويسر

        تسااتخدم الكليااة األسااااليب العلميااة المتطاااورة، وتعماال علاااى اسااتنهاض الكاااادر التعليمااي القاااادر
 .ول؛ لتقديم أفضل الخدمات النوعية لطالبهائالمسو 

  تعتماااد الكليااااة فااااي تعاملهااااا مااااع الطلبااااة أساااااليب حضااااارية يسااااودها حريااااة التعبياااار والتواصاااال
للطلبااة فااي جميااع مراحااال دراسااتهم وذلااك ألخااذ آرائهااام  األكاااديمي، واإلرشاااد المطلااوب، خدماااةً 

فااي إطااار ماان الحريااة األكاديمياااة وحاااًل لمشاااكلهم ومساااعدتهم علااى إكمااال دراساااتهم الجامعيااة 
واالختيااااار الحاااار لمساااااقات التااااادريس ومحاضااااري تلااااك المساااااقات، بماااااا يتناسااااب مااااع الطلباااااة 

 .وظروفهم واحتياجاتهم
       تهاتم الكليااة ببناااء جسااور التفااهم، والثقااة بااالنفس، واإلحساااس بااآلخرين، والعماال علااى توطيااد 

لين والطلباة وباين الطلباة أنفساهم، بماا يضامن العالقاات األكاديمياة واالجتماعياة باين العاام
العايش فااي أجااواء أكاديميااة طيبااة وممتعااة يسااودها روح التعاااون والتساااند لتحقيااق أقصااى 

 . مراتب النجاح والتميز

 :تضم الكلية في جنباتها خمسة برامج تعليمية؛ هي :برامج الكلية
 .برامج المهن الصحية -
 .برامج العلوم اإلدارية -
 .واإلعالم برامج السياسة -
 .برامج الحاسوب -
 .برنامج فني مختبر العلوم -
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  :كلية مجتمع األقصى: ثانيا   
  :الكلية في سطور

(http://www.alaqsa.edu.ps/site/INNER.ASPX?ParId=2267&PageId=2444 ) 
م، وخالل هذه األعوام 4557كلية مجتمع األقصى للدراسات المتوسطة عام  أنشئت     

نها تفوقت على إبل  ،ه الكلية الوليدة نفسها بين نظيراتها من الكليات المتوسطةالبسيطة تثبت هذ
بخريجيها كمًا ونوعًا، فهذه الكلية هي كلية أكاديمية حكومية تمنح درجة   الكثير ممن سبقها عمراً 

 .الدبلوم المتوسط، وتمثل إحدى كليات جامعة األقصى
لتقني والمهني للمجتمع الفلسطيني في مختلف أنشئت الكلية لتقدم خدمة التعليم اوقد     

، (المعهد األسباني سابقاً )مدينة غزة   مدينة خان يونس وفرعها في  بمقريها الرئيس في المجاالت
تتيح الكلية للطلبة خريجي الثانوية العامة والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني العامة 

رفيعة من أجل مواكبة التطور المتالحق الذي يشهده والخاصة اكتساب المهارات التقنية والفنية ال
 .العالم
 :برامج الكلية   

 التخصصات أحد عشر برنامجًا أكاديميًا منتضم كلية مجتمع األقصى بين جنباتها 
المتميزة والتي تعتبر في مجملها في مجاالت تطبيقية يتم التركيز فيها على الجانب العملي 

يجابي على المجتمع المحلي ورفده بخريجين إمة مما ينعكس بشكل إلكساب الطلبة المهارة الالز 
ج جياًل قادرًا على االنخراط تسعى الكلية من خالل هذه الخدمات األكاديمية أن ت َخر  . مؤهلين تقنيا

 .لمجتمع الفلسطينيافي سوق العمل الفلسطيني، وتقديم خدمات تعود بكل ما هو نافع على 
 :وهذه البرامج هي

 .السكرتاريا الدولية برنامج -
 .برنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -
 .برنامج تربية الطفل -
 .برنامج إدارة األعمال -
 .برنامج الصحافة اإللكترونية -
 .برنامج إدارة السياحة والفندقة -
 .برنامج إدارة المنظمات الغير حكومية -
 .برنامج العالج الوظيفي -
 .برنامج العالقات العامة واإلعالم -
 .امج العلوم المالية والمصرفيةبرن -
 .برنامج الوسائط المتعددة -
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لفتح المزيد من التخصصات والبرامج األكاديمية الجديدة  الكلية تسعى جاهدةً  كما أن  
داري ، وذلك بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم العالي ويعمل في الكلية كادر أكاديمي وا 

على  دائما الستقطاب الكفاءات العلمية مما يؤثر إيجاباً متخصص، حيث أن إدارة الكلية تجتهد 
 .نوعية الخريجين من حيث الكفاءة العلمية

 :موقع الكلية
مبنى كلية التربية )البلد  –يونس  تقع كلية مجتمع األقصى للدراسات المتوسطة في خان

 .(شار  الجالء مقابل مسجد فلسطين)سباني ألغزة المعهد ا. (سابقاً 
 

 :لة وأهداف كلية مجتمع األقصىرؤية ورسا
(http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2267&PageId=2267) 

 :رؤية كلية مجتمع األقصى
يادة والتميز في مجاالت التعليم المتوسط وخدمة المجتمع  تطمح كلية مجتمع األقصى للرا

قليميًا وفق معايير الجودة الشاملة  .محليًا وا 
 :تمع األقصىرسالة كلية مج

كلية مجتمع األقصى هي إحدى كليات جامعة األقصى للدراسات المتوسطة تهدف إلى 
إعداد إنسان مزود بالمعارف النظرية والخبرات العملية والسلوكيات اإليجابية، ولديه القدرة على 

ن خالل توظيفها في بناء ذاته وتنمية مجتمعه بأحدث األساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية، م
استحداث تخصصات نوعية تواكب تطورات العصر وحاجات المجتمع الفلسطيني، وتلتزم كلية 
مجتمع األقصى خالل تحقيقها لرؤيتها بالمبادئ اإلسالمية مع مراعاة حقوق اإلنسان ومعايير 

 .الجودة الشاملة والتنمية المستدامة
 :أهداف كلية مجتمع األقصى

 :تحقيق األهداف اآلتيةتسعى كلية مجتمع األقصى إلى 
  تزويد الطلبة بالمعارف النظرية والخبرات العملية؛ لتوظيفها في بناء الذات وتنمية

 .المجتمع الفلسطيني
 تعزيز السلوكيات اإليجابية وحقوق اإلنسان المستمدة من المبادئ اإلسالمية. 
 تعلميه فاعلة،  تحسين جودة البرامج األكاديمية في الكلية من خالل توفير بيئة تعليمية

 .واستحداث تخصصات نوعية تواكب تطورات العصر وحاجات المجتمع الفلسطيني
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  توفير الخبرات البشرية القادرة على التكيف واإلبدا  في مجال التكنولوجيا اإلنتاجية في
ثراء سوق العمل بكفاءات مدربة ومجهزة لتطوير السوق المحلي  محافظات غزة، وا 

 .وتوسيعه تقنيا
 نوات جديدة للتعاون الفلسطيني المشترك في التعليم والتدريب المهني، من خالل فتح ق

التشبيك مع المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني على 
 .المستوى المحلى واإلقليمي والعالمي

  حول المساهمة في تحسين المعرفة والفهم كأساس لدعم اتخاذ القرارات وصنع السياسات
قضايا المجتمع الفلسطيني بالمساهمة مع جامعة األقصى، ومراعاة احتياجات االقتصاد 

 .الوطني الفلسطيني للمساهمة في تطوير الدخل القومي وتحسينه
  تطوير نظام تعليمي مهني متوسط يرتكز على التميز واإلتقان ويلبى احتياجات المجتمع

ملية التعليمية التعلمية وخدمة المجتمع التنموية، وتحسين كفاءة الدعم المساند للع
 .والتطوير المؤسسي لكلية مجتمع األقصى

 
  :الوكالة –كلية مجتمع تدريب غزة : ثالثاً 

(http://www.gtc.edu.ps/ColAdmin/AboutCollege.aspx) 
مركز التدريب " تدريب غزة تحت اسم/ تم تأسيس كلية مجتمع  1504ي العام ف
وذلك إلعداد خريجين  ،سفة وكالة الغوث الدولية إلغاثة الالجئين الفلسطينيينلفل تجسيداً  ،"المهني

مؤهلين للحصول على فرص عمل تمكنهم من العيش الكريم، وعليه فقد تبلورت رسالة الكلية في 
مهنية متنوعة ومتخصصة تلبي حاجات السوق المحلي واإلقليمي، برامج تقنية و إعداد وتنفيذ 

االتجاهات المرغوب فيها للحصول ينيين بالمعارف والمهارات والقيم و ن الفلسطوتزود أبناء الالجئي
   .على فرص عمل أفضل

 
  :الرسالة

تتمثل رسالة الكلية في إعداد وتنفيذ برامج تقنية ومهنية متنوعة ومتخصصة تلبي حاجات 
لمعارف والمهارات السوق المحلي واإلقليمي وتواكب التطورات وتزود أبناء الالجئين الفلسطينيين با

 .واالتجاهات المارغوبة للحصول على فرص عمل مناسبة
 



36 

 

  :األهداف اإلستراتيجية
تحقيق درجة عالية من الموائمة بين برامج التعليم والتدريب من جهة واحتياجات  .1

 .سوق العمل من جهة أخرى
 تطوير األساليب والتسهيالت والمصادر التعليمية والتدريبية بما يتناسب مع .4

 .التطورات الحديثة
جذب أفضل المؤهالت والخبرات للقيام بالعملية التعليمية والتدريبية والعمل على  .4

 .تحسين كفاءتها بشكل مستمر
 .التطوير المستمر لمعايير قبول المتدربين ومتابعتهم أثناء العملية التدريبية وبعدها .1
 .الحديثة في اإلدارة واإلشراف تعزيز القدرات اإلدارية واإلشرافية لمواكبتها للمفاهيم .0
 .توفير آليات تحقق اقتصاديات التعليم والتدريب والتقييم الذاتي .6

 :برامج الكلية
األقسام : تضم الكلية في جنباتها أربعة عشر برنامجًا أكاديميًا موزعة على قسمين؛ هما 

 .التقنية، واألقسام المهنية
 :ة؛ هيوتضم تسعة برامج أكاديمي: األقسام التقنية

 .برنامج العلوم اإلدارية والمالية -
 .برنامج نظم المعلومات -
 .برنامج مهن اإللكترونيات -
 .برنامج الفنون التطبيقية -
 .برنامج المهن الهندسية -
 .برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي -
 .برنامج المهن الطبية المساعدة -
 .برنامج الهندسة المدنية -
 .برنامج الهندسة المعمارية -

 :وتضم خمسة برامج أكاديمية؛ هي: المهنية األقسام
 .أعمال المعادن –برنامج مهن الميكانيكا  -
 .برنامج مهن الكهرباء -
 .برنامج مهن صحة البيئة -
 .برنامج مهن العمارة -
 .برنامج مهن ميكانيكا السيارات -
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  :تمنح الكلية لخريجيها الشهادات التالية :الشهادات الممنوحة

اجحين من األقسام التقنية معتمدة من وكالة الغوث الدولية للن( دبلوم متوسط)شهادة  -
 . بغزة

للناجحين من األقسام المهنية معتمدة من وكالة الغوث الدولية ( دبلوم متوسط)شهادة  -
 .بغزة

تمنح وزارة التربية والتعليم العالي مصدقة دبلوم كليات المجتمع للطلبة الناجحين من  -
 . ي ينطبق عليها االمتحان التطبيقي الشاملاألقسام التقنية بالكلية والت

تدريب غزة أحد المراكز المعتمدة في قطا  غزة لتنفيذ دورات / تعتبر كلية مجتمع  -
الصادرة من قبل  (ICDL) تدريبية وعقد امتحانات الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

 . مكتب اليونسكو ا القاهرة
 .رة التي تعقدها الكليةتمنح الكلية شهادات خاصة بالدورات القصي -
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 (http://kytc.unrwa.ps/Default.aspx)  :األونروا –كلية تدريب خان يونس : رابعا
 :الرؤية

كلية تدريب خانيونس تسعى لتحقيق هدفها الريادي بين المؤسسات األكاديمية التقنية  
غزة والمنطقة بأن يكون خريجوها األكثر قدرة على التنافس في سوق العمل  والتطبيقية في قطا 

المحلي والعالمي، باالستمرار في طرح برامج الدبلوم المتميز في التخصصات المهنية والتقنية 
والسعى إلنشاء برامج البكالوريس في العلوم التطبيقية لمواكبة المتغيرات البيئية واالقتصادية 

 .تطور في السوق العمل المحلي والعالميوالصناعية وال
 :وقد كانت على النحو التالي: الرسالة

ذكورًا بمستوى رفيع ومتميز، مع تقنية والمهنية لطلبتنا إناثًا و إننا ملتزمون بطرح البرامج ال  
في  التزامنا التام بقيمنا ومعتقداتنا، بأن يمتلك خريجونا القدرات اللغوية الالزمة في عملية التواصل

، والمهارات الفنية الالزمة للتأقلم مع أي بيئة عمل وأي تكنولوجيا ة والعالميةبيئة العمل المحلي
جديدة، باإلضافة إلى تنمية القدرات الفكرية للتكيف مع التغيرات العالمية، وتنمية المهارات 

 . القيادية الالزمة
 :برامج الكلية

األقسام التقنية، : موزعة على قسمين؛ هما يةتسعة برامج أكاديمتضم الكلية في جنباتها  
 .واألقسام المهنية

 :وتضم أربعة برامج أكاديمية؛ هي: األقسام التقنية
 .إدارة األعمال اإللكترونية -
 .تمريض الطوارئ -
 .هندسة إلكترونيات السيارات -
دارة المكاتب -  .تجارة وا 

 :وتضم خمسة برامج أكاديمية؛ وهي: األقسام المهنية
 .اللحامالحدادة و  -
 .تفصيل األلمنيوم -
 .برنامج الطوبار والتسليح -
 .برنامج البالط -
 .برنامج البناء -

 

http://kytc.unrwa.ps/Default.aspx
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 /(http://www.zaytona.edu.ps) :كلية الزيتونة للعلوم والتنمية: خامساً 
 وزارة من العام االعتماد على وحصلت ،2006 عام والتنمية للعلوم الزيتونة كلية تأسست

 يتوافق وأكاديمي ومالي إداري لنظام وفقاً  الكلية تسير. م8/5/4555 ريخبتا العالي والتعليم التربية
 الكليات في بها المعمول األنظمة أحدث مع ويتناغم العالي، والتعليم التربية بوزارة الجودة ومعايير

 الخبرة ذوي واألكاديميين اإلداريين من نخبة من وأكاديمي إداري طاقم ولديها ،الراقية والجامعات
 .المطروحة التخصصات في والبكالوريوس والماجستير الدكتوراه شهادات وحملة فاءة،والك

 :الرؤية والرسالة
 مستوى على يحتذى ونموذجاً  رائداً  تكون أن إلى والتنمية للعلوم الزيتونة كلية تطمح

 .المجتمع وتنمية المتميزة الكوادر وتأهيل العالي، التعليم مجاالت في الوطن

 إشراف تحت تعمل ربحية غير خاصة عالي تعليم مؤسسة والتنمية للعلوم الزيتونة كلية
 األكاديمي التعليم دور تعزيز في لإلسهام وتسعى, الفلسطينية الوطنية بالسلطة العالي التعليم وزارة
 آليات وتضع المجتمع، من مختلفة شرائح تحتاجها برامج وتعتمد, الفلسطيني المجتمع تطوير في

 .المجتمع تطوير في وتسهم األكاديمي، العلمي التحصيل في االستمرار في ينالراغب لتشجيع

 :األقسام والتخصصات
 :قسام تمنح شهادة الدبلوم المتوسط، هيمنها ثمانية أ تضم الكلية بين جنباتها عشرة أقسام؛

 .الدراسات اإلسالمية -
 .العلوم الزراعية -
 (.تربية الطفل)العلوم التربوية  -
 (.التعليم األساسي) العلوم التربوية -
 .العلوم المهنية -
 .العلوم القانونية والقضائية -
 .العلوم اإلدارية والمالية -
 .العلوم اإلنسانية واللغات -
 :وهما –تم اعتمادهما حديثا  -ن يمنحان شهادة البكالريوس يكذلك قسم تضمو 
 .بكالريوس اللغة العبرية -
 .بكالريوس التربية اإلسالمية -
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 : لعلوم والتكنولوجياكلية نماء ل: سادساً 
(http://www.ncst.edu.ps/namaa/index.php) 

يعتبر قطا  غزة من أكثر المناطق الجغرافية اكتظاظًا بالسكان في فلسطين، وبالتالي 
فإن ذلك ضمن المقياس الزمنى السليم ينعكس على تزايد أعداد الطلبة الخريجين من الثانوية 

 .العامة سنويًا بصورة كبيرة
غالق جميع المعابر المؤدية من جه ة أخرى فإن الحصار المفروض على قطا  غزة، وا 

ليه، وخاصة المعبر الذي يربطه بالضفة الغربية، وفصله فصاًل كاماًل عن باقي مناطق  منه وا 
فلسطين يمنع أعدادًا كبيرة من هؤالء الخريجين من الدراسة في جامعات الضفة الغربية، حيث ال 

يات قطا  غزة استيعاب األعداد الكبيرة التي تتخرج سنويًا من مدارس تستطيع جامعات وكل
الثانوية العامة في القطا ، مما قد يؤدي إلى تعطيل كبير ألهم القطاعات الحيوية في فلسطين 

 .أال وهو قطا  التعليم
وحتى تاريخه  4550هذه المعوقات وغيرها خلقت خالل الفترة السابقة وبالتحديد منذ عام 

من االنهيار البطيئ للتعليم العالي في فلسطين، وتحديدًا في قطا  غزة، األمر الذي أدى  حالة
بدوره إلى الحاجة القصوى لدعم وتطوير التعليم العالي الفلسطيني مع األخذ باالعتبار ما يمثله 

 .التعليم من موروث ثقافي واجتماعي وثروة قومية للشعب الفلسطيني على كافة األصعدة
طلق القفز عن جميع هذه المعوقات الموضوعية والمذكورة فيما سلف، وكذلك ومن من

سعيًا للتخلص من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب العمل في إيجاد الخريجيين المؤهلين 
والقادرين على شغل الوظائف المختلفة بما يتناسب مع التطور العلمي والتقني الحاصل على 

ة بالعمل على مساندة قطا  التعليم العالي في قطا  غزة؛ وذلك مستوى العالم؛ فقد كانت الرؤي
من خالل إنشاء أكاديمية متخصصة في الدراسات المتوسطة تضم عدة تخصصات جديدة 

 .ونوعية
ومن الجدير ذكره أن الكثير من طلبة محافظات قطا  غزة قد تعرضوا للحرمان من 

 .االقتصادي الناتج عن اإلغالق والحصارإكمال دراستهم الجامعية بسبب االعتقال أو الوضع 
 

 :أهداف الكلية
 :هي ؛ثالثة رئيسة أغراض تحقيق إلى الكلية تهدف

 المجتمع حاجات وتلبية كاديمي،ألوا المهني المستوى في المدربة البشرية القوى إعداد 
  .وتنميته الفلسطيني
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 النظرية، المعرفة التمجا من أكثر، أو مجال في لألفراد والمهني، العلمي، المستوى رفع 
 الشخصية، لكفاياتهم وتنمية التعليم، مواصلة في لرغباتهم تحقيقًا والتطبيقية،
  .واالجتماعية

 تنميتها إلى يؤدي نحو على المحلية، المجتمعات خدمة في اإلسهام.  
 

 :الكلية برامج
 وهذه ؛المتوسط الدبلوم شهادة خاللها من تمنح برامج، سبعة جنباتها في الكلية تضم
 :هي البرامج

 .المهن الصحية -
 .علوم التأهيل -
 .المهن الهندسية -
 .العلوم اإلدارية -
 .تكنولوجيا المعلومات -
 .اإلعالم -
 .الثروة الحيوانية -
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 الثالث الفصل
 

 

 السابقة الدراسات
 

 

 

 :وفيه
 .المحلية الدراسات
 .العربية الدراسات
 .األجنبية الدراسات

 .بقةالتعقيب على الدراسات السا
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 الثالث الفصل

 السابقة الدراسات

 للوقوف الحالية، سةاالدر  بموضو  تتعلق التي السابقة ساتاالدر  بعض على الباحث اطلع
 وأهم تبنتها، التي ءاتاواإلجر  األساليب على رفعتالو  تناولتها، التي الموضوعات أهم على

 الباحث سيعرض حيث. نهام االستفادة مدى وتوضيح إليها، توصلت التي والتوصيات النتائج
 مجالي في وخاصة الموضو  لحداثة قلتها ورغم. والتميز واإلبدا  باألداء اهتمت التي ساتار دال

 صعيد على سواءً  الموضو ، من القريبة ساتار دال بعض الباحث تناول فقد ،واإلبدا  األداء
 سةاالدر  ءاإثر  بهدف م،المنظمات بشكل عا  أو على صعيد ،المتوسط أو العالي أو العام التعليم
 .الحالية

 

 :الدراسات المحلية: أولا 
 الوظيفي األداء على التنظيمي المناخ أثر" بعنوان (2030بحر، وسويرح، ) دراسة -1

 ". بغزة اإلسالمية الجامعة في اإلداريين للعاملين
 نللعاملي الوظيفي األداء على التنظيمي المناخ أثر إلى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 الهيكل) هي التنظيمي المناخ عناصر كانت حيث بغزة، اإلسالمية الجامعة في اإلداريين
ا التكنولوجيو  العمل، طبيعة االتصال، نمط العاملين، مشاركة مدى القيادة، نمط التنظيمي،
 في إحصائية داللة ذات فروق وجود مدى على التعرف إلى كذلك وهدفت ،(المستخدمة
 ت عزى الوظيفي األداء على التنظيمي المناخ عناصر تأثير ونح العاملين اتجاهات

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي . الدراسة مجتمع ألفراد الديموغرافية للخصائص
 .التحليلي، واعتمدت على االستبيان كأداة لجمع البيانات

 على موافقةال نحو عاماً  توجهاً  الدراسة أظهرت :التالية النتائج إلى الدراسة خلصت وقد
 داللة ذات قوية إيجابية عالقة جودبينت و و  .اإلسالمية الجامعة في إيجابي تنظيمي مناخ توافر

 الوظيفي األداء ومستوى جيد تنظيمي مناخ توافر بين 0.05 الداللة مستوى عند إحصائية
 وظيفيال األداء من جداً  جيد مستوى هناك أن الدراسة أظهرتو  .اإلسالمية بالجامعة للعاملين
 معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدموبينت  .اإلسالمية الجامعة في للعاملين
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 الوظيفي األداء على التنظيمي المناخ عناصر تأثير درجات حول العينة أفراد آراء في 0.05 
 .العمل ولمكان العلمي والمؤهل والعمر للجنس ت عزى اإلداريين للعاملين

 بجميع خاصاً  اهتماماً  الجامعة إدارة تولي أن ضرورة :أهمها توصيات عدة الدراسة وقدمت
 للعاملين، الوظيفي األداء على التأثير في يساهم هاماً  متغيراً  باعتباره التنظيمي المناخ عناصر

 أن تقوم الجامعة .للجامعة وانتمائهم والئهم وزيادة المعنوية لهم الروح ارتفا  إلى سيؤدي مما
 تعزيز قدرتها من لتتمكن وذلك بالمرونة تتسم جديدة هياكل وتصميم التنظيمية لهياكلا بتطوير
وأوصت  .التي تواجهها البيئية والظروف الخارجية والمستجدات الطارئة الظروف مع التكيف على

 االحتياجات هذه توفير على تعمل والتي العاملين الحتياجات والمدركة الداعمة القيادة بتعزيز
 .وجه أكمل على منهم المطلوبة والواجبات بأعمالهم القيام من العاملين لتمكن

 

 العاملين لدى اإلبداع على التنظيمي المناخ أثر" بعنوان( 0212 حمدونة،) دراسة  -2
  ".الطبي الشفاء بمجمع

: ةيالتال عناصره عبر مييالتنظ المناخ ريتأث مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 على( الحوافز ا،يالتكنولوج القرارات، اتخاذ االتصاالت، نمط ادة،يالق نمط مي،يالتنظ كلياله)

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت  .الطبي الشفاء بمجمع نيالعامل إبدا 
 .على االستبيان كأداة لجمع البيانات

 المناخ نحو عام بشكل العينة أفراد توجهاتأن   :أهمها نتائج عدة اسةر الد وقدمت
 مييالتنظ المناخ عناصر ريتأث أنو . ةيسلب توجهات الطبي الشفاء بمجمع السائد مييالتنظ

 إبدا  على( القرارات اتخاذ االتصاالت، ا،يالتكنولوج الحوافز، ادة،يالق نمط مي،يالتنظ كلياله)
 أفراد اباتالستج ةيإحصائ داللة ذات فروق وجود عدموأظهرت كذلك  .افيضع كان نيالموظف

 (.الخبرة الجنس، العمر،) ريلمتغ ت عزى العاملين إبدا  على مييالتنظ  المناخ ريتأث حول نةيالع

 المناخ ريتأث حول نةيالع أفراد الستجابات ةيإحصائ داللة ذات فروق وجودبينما أظهرت 
 (.فييظالو  المستوى الفئة، العلمي، المؤهل) ريلمتغ ت عزى نيالعامل إبدا  على مييالتنظ
 وبكافة التنظيمي بالمناخ اإلدارة اهتمام ضرورة :أهمها توصيات عدةب سةراالد قدمتتو 

 قدراتهم ادةيوز  بالمستشفى العاملين أداء على مباشرير تأث من ذلك في لما وأبعاده، عناصره
 اتر يالتغ يتراع مرنة ةيميتنظ هياكل تصميم عبر مييالتنظ كليباله االهتمام ضرورةو  .اإلبداعية
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 هذه ليوتأه فاعلة ةيإدار  ادةيق جاديإ على العملو . مستقبال بالمجمع تحدث قد لتيا ةيو يالبن
 باالنسجام تتسم ةيداخل ئةيب جاديإ في المساهمة ادةيالق لهذه تسنىي حتى دوري بشكل ادةيالق

 طخط وضع عبر المستشفى داخل العمل اتيآل ريتطو  على كذلك العملو . نيالعامل نيب والتوافق
 الصحي العمل مجاالت كافة في ثةيالحد التقنيات استخدام إلى التحول على تعمل ةيجيإسترات

 .المستشفى داخل واإلداري
 

عالقة القيادة التحويلية باإلبداع اإلداري لدى رؤساء "بعنوان ( 2030خَلف، ) سةراد -3
  ."األقسام األكاديميين في الجامعة اإلسالمية بغزة

 األكاديمية القيادات امتالك واقع بين العالقة على التعرف: ىوقد هدفت الدراسة إل
 رؤساء لدى اإلداري اإلبدا  وتوافر التحويلي القائد وخصائص لسمات اإلسالمية بالجامعة
 توافر مدى على التعرف خالل من وذلك بغزة اإلسالمية بالجامعة األكاديميين األقسام

 عمداء) بغزة اإلسالمية بالجامعة األكاديمية داتالقيا لدى التحويلية القيادة وسمات خصائص
 األقسام رؤساء لدى اإلبداعيةرات القد توافر مدى على التعرفو  .(ونوابهم الكليات

 األقسام رؤساء راءآ تباين مدى على التعرفو . بغزة اإلسالمية بالجامعة األكاديميين
 بالجامعة األكاديمية ياداتالق امتالك واقع تجاه بغزة اإلسالمية بالجامعة األكاديميين
 والحالة العمر) فيةراالديموغ راتالمتغي بتباين التحويلي القائد وخصائص لسمات اإلسالمية
 األقسام رؤساء راءآ تباين مدى على التعرف(. الخدمة وسنوات العلمي والمؤهل االجتماعية
 بالجامعة األكاديمية اماألقس رؤساء امتالك واقع تجاه بغزة اإلسالمية بالجامعة األكاديميين
 االجتماعية والحالة العمر) فيةراالديموغ تراالمتغي بتباين اإلبداعيةرات القد اإلسالمية
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، (. الخدمة وسنوات العلمي والمؤهل

 .واعتمدت على االستبيان كأداة لجمع البيانات
 القيادات قبل من التحويلية للقيادة ممارسة توجد: ليةالتا النتائج إلى سةراالد توصلتو 
( الجاذبية) عنصر احتلو %(. 85.6) تساوي بنسبة بغزة اإلسالمية الجامعة في األكاديمية

 بينما، %( 84.85) نسبي بوزن األولى المرتبة التحويلية القيادة عناصر من" المثالي التأثير"
 دراأف تراتقدي في%(  75.64) نسبي بوزن بعةراال المرتبة( الفكرية االستثارة) عنصر احتل
 بنسبة بغزة اإلسالمية بالجامعة األكاديميين األقسام رؤساء لدى اإلداري اإلبدا  يتوافرو  .العينة

 األولى المرتبة اإلبدا  عناصر من( والربط التحليل على القدرة) عنصر احتلكما  (.% 84.51)
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 نسبي بوزن السابعة المرتبة( المخاطرة قبول) نصرع احتل بينما ،%( 88.44) نسبي بوزن
 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد الكما توصلت إلى أن ه  .العينة دراأف تراتقدي في( 85.08)

 األكاديميين األقسام رؤساء ىلد اإلداري باإلبدا  التحويلية القيادة عالقة حول المبحوثين إجابات
 والمؤهل ،الخبرة سنوات العمر،) والشخصية فيةراالديموغ تراتغيللم ت عزى اإلسالمية الجامعة في

 (.العلمي
 وعي لزيادة عمل وورش تدريبية ترادو  بعقد الجامعة تقوم أن: وقد أوصت الدراسة بما يلي

 أداء تطوير في البعيد المدى على وفوائدها التحويلية القيادة بأسلوب األكاديمية القيادات
 اإلبداعي العمل وتشجيع والمبدعين باإلبدا  الجامعة إدارة قبل من تمامااله ضرورةو  .المرؤوسين

 التعليمية البيئة تحسين في كبير أثر له لما والمادي والعاطفي الفكري التحفيز خالل من
نشاء اإلدارية بالمستجدات الجامعة إدارة اهتمام ضرورةكما أوصت ب .بالجامعة  خاصة إدارة وا 
ثارة العاملين، لدى واإلبداعية اإلدارية تراالمها تنمية في بدورها لتقوم ةالبشري الموارد بتنمية  وا 
 تنمية على التركيزوأوصت كذلك ب .والتطوير للتقدم وتحفيزهم األفضل األداء نحو العاملين دافعية
 واضحة رؤية تكوين في مساعدتهم يتم حتى تهمرامها بتنمية واالهتمام الجامعة في التغيير قادة
 مجراب في وبلورتها ترجمتها إلى بعد فيما فيسعون ونواتجه، وعملياته ودوافعه التغيير اهيةم عن

 المادية التسهيالت توفير محاولةو  .تعاونية بصورة الجامعة في للتطبيق قابلة عملية تنفيذية
 .العالي التعليم وكذلك الجامعة إدارة قبل من وتنفيذها التغيير لعملية المساعدة والتقنية والفنية

 

 لمديري الوظيفي باألداء وعالقته اإلداري اإلبداع" بعنوان( 0222 العجلة،) دراسة -4
 . بغزة اإلسالمية الجامعة –"غزة قطاع وزارات على تطبيقية دراسة: العام القطاع
 العاملين بوزارات المديرين بأداء وعالقته اإلداري اإلبدا  واقع معرفة إلى الدراسة هدفت

د استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت على االستبيان كأداة في جمع وق. غزة قطا 
 .البيانات

 المميزة القدرات جميع يمتلكون غزة قطا  بوزارات راءالمدأن   :الدراسة نتائج أهم من وكان
 في متفاوتة بدرجات تساهم الدراسة قيد التنظيمية المتغيراتوأن   .عالية بدرجة المبدعة للشخصية

 عام بشكل غزة قطا  بوزارات اإلداري اإلبدا  واقعوبينت كذلك أن   .اإلبداعي المناخ وفيرت
 بما وفعال صحيح بشكل تتم ال غزة قطا  بوزارات األداء تقويم عمليةكما أظهرت أن   .مقبول
 .مقبول عام بشكل غزة قطا  بوزارات الوظيفي األداء واقعوأن   .معاً  والوزارة الموظف يخدم
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 بنك) يسمى ما إنشاء أو لإلبدا  حاضنة إدارة إنشاء :أهمها توصيات الدراسة قدمت وقد
 لعملوا .والموهوبين المبدعين عن للكشف دقيقة معايير على مبنية إستراتيجية ضعو و  .(األفكار
 نظام تفعيلو  .القرارات اتخاذ في المرؤوسين ومشاركة السلطة وتفويض الالمركزية تبا ا على

وأوصت  .المبدعين ومكافأة األداء في واإلبدا  التميز تتضمن مهنية ومعايير أسس على الحوافز
 اطال  تكفل وواضحة موضوعية تقويم معايير ليتضمن األداء تقويم نظام مراجعةكذلك ب
 .التقويم نتائج على الموظف

 

 شركة في الوظيفي الرضا على التنظيمي المناخ أثر"بعنوان ( 2003، الطيب) سةراد -5
 .بغزة اإلسالمية الجامعة -" حالة سةراد :الفلسطينية االتصاالت

 على الفلسطينية االتصاالت شركة في التنظيمي المناخ أثر تقصي إلي الدراسة هدفت
 التنظيمي، الهيكل) التالية التنظيمي المناخ عناصر شملت حيث بها، للعاملين الوظيفي الرضا
(. المستخدمة التكنولوجيا العمل، طبيعة االتصال، مطن العاملين، مشاركة مدي القيادة، نمط

 نحو العاملين اتجاهات في إحصائية داللة ذات فروق وجود ىمد على التعرف إلى باإلضافة
 مجتمع ألفراد الديموغرافية للخصائص ت عزى الوظيفي الرضا على التنظيمي المناخ عناصر تأثير

االستبيان كأداة  واعتمدت علىائي الوصفي، وقد استخدمت الدراسة المنهج اإلحص .الدراسة
 .لجمع البيانات

 على الموافقة نحو عاما توجها الدارسة أظهرت :التالية النتائج إلى الدارسة وتوصلت

 بين قوية يجابيةإ عالقة جودو  بينتو  .الفلسطينية االتصاالت بشركة يجابيإتنظيمي  مناخ توافر

 .الفلسطينية االتصاالت بشركة للعاملين لوظيفيالرضا ا ومستوي جيد تنظيمي مناخ توافر
 بجميع التنظيمي المناخ العليا اإلدارة تولي أن ضرورة :بالتالي الدراسة وأوصت كما

 في تحقيق يساعد والذي الوظيفي الرضا على تأثير من له لما الالزم وعناصره االهتمام مكوناته

المادية  ةالبيئ تحسين خالل من عاملينال رضا ىمستو  رفع على العملب وأوصت .الشركة أهداف
 .الداخلية

 

: البشرية الموارد أداء على التنظيمي المناخ أثر" بعنوان ،(0222 الشنطي،) دراسة -6
 اإلسالمية الجامعة – "غزة قطاع في الفلسطينية السلطة وزارات على ميدانية دراسة
 .بغزة
 وزارات في السائد التنظيمي المناخ أبعاد تأثير مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 الوزارات بهذه التنظيمي المناخ وتقييم البشرية، الموارد أداء علي الفلسطينية الوطنية السلطة



48 

 

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي . البشرية الموارد أداء ىمستو  ىعل التعرف وكذلك
  .التحليلي، واعتمدت على االستبيان كأداة لجمع البيانات

 التنظيمي المناخ نحو العينة أفراد توجهاتأنَّ  :أهمها من نتائج إلى الدراسة توصلت قدو 
 الوزارات في السائد التنظيمي للمناخ إيجابي أثر وبينت وجود. إيجابية توجهات كانت السائد

 وأظهرت .األداء مستوى تحسين إلى يؤدي المناخ هذا وأن البشرية الموارد أداء على الفلسطينية
  وبينت كذلك عدم .القرار اتخاذ وطرق وأساليب للوزارات التنظيمي الهيكل في خلل يوجد هأن
العلمية  المؤهالت مع نو العامل يشغلها التي الوظائف وواجبات ومهام طبيعة ناسبت

 .عليها الحاصلين والتخصصات
 اراتللوز  بالهيكليات االهتمامضرورة  :أهمها من التوصيات من جملةب الدراسة وتقدمت

 األداء مستوى تحسين في يساهم مما الحالية والمستقبلية االحتياجات تلبية على قادرة تكون بحيث
 في العاملين إشراك يتم أن على القرار اتخاذ طرق تحسين على والعمل .الوزارات أهداف وتحقيق

 اتللمستوي الصالحيات تفويض على والعمل الالمركزية نحو وضرورة التوجه .العملية هذه
 وأوصت كذلك .التطبيق سالمة تضمن معايير وبوجود الوزارات أهداف يحقق بما اإلدارية الدنيا

 .عليها والتغلب التنظيمي المناخ نحو سلبية توجهات تخلق التي العوامل على بالوقوف
  
 العاملة المصارف تراإدا لدى اإلداري اإلبداع واقع"بعنوان ( 2002، السويطي) سةراد -7

 .الغربية بالضفة المفتوحة القدس جامعة – "الغربية ةالضف في
 بالضفة العاملة المصارف إلدارات اإلداري اإلبدا  واقع معرفة إلى الدراسة هدفت

 .وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت على االستبيان كأداة لجمع البيانات .الغربية
 تطبق الغربية بالضفة العاملة مصارفال إدارة أن   :أهمها من لنتائج سةراالد توصلت

 اإلداري اإلبدا  من تحد التي المعوقات أهم وأن   .عالية وبدرجة اإلداري اإلبدا  وجوانب عناصر
 . للمبدعين المقدمة الحوافز ونقص العمل ضغوط في تتمثل المصارف هذه إدارات لدى

 للمبدعين المناسبة المعنويةو  المادية الحوافز منح زيادة: أهمها توصياتب سةراالد تقدمتو 
 زيادة. بالمصارف السائد التنظيمي بالمناخ أكبر بصورة المصارف إدارات هتمامضرورة ا.

 المصارف داخل االتصاالت لتفعيل واألفقية الرأسية باالتصاالت المصارف إدارات من االهتمام
 .اإلبدا  يزيد مما
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 القدس جامعة في التنظيمي لمناخا" بعنوان ،(0221 سمرة، وأبو عابدين،) دراسة -3
 .جامعة القدس –" حالة دراسة: التدريس هيئة أعضاء يراه كما

 للمناخ القدس جامعة في التدريس هيئة أعضاء تصورات إلى التعرف إلى الدارسة هدفت
 واالتصاالت، العالقات القيادي، اإلداري األسلوب) التالية عناصره عبر فيها السائد التنظيمي

لى ،(العمل حوافز المهني، والنمو التقدم والسياسات، اإلجراءات والصالحيات، لقراراتا اتخاذ  وا 
 هيئة أعضاء الدارسة شملت. الخبرة وسنوات األكاديمية، الرتبة الكلية، ونو  الجنس متغيرات أثر

( 1555-1558) الجامعي العام من األول الفصل خالل بالعربية الناطقين المتفرغين التدريس
 .عضوا (192) دهموعد

 في التدريس هيئة أعضاء تقديرات مستوى تدني :أهمها من لنتائج الدراسة وتوصلت
 المناخ مجاالت باختالف التقدير مستويات وتفاوتت عام، بشكل التنظيمي فيها للمناخ الجامعة
 سباختالف الجن التنظيمي للمناخ التدريس هيئة أعضاء تصورات اختالفو  .اإلدارة في المحددة

 األكاديمية الرتبة وباختالف( الكليات األدبية لصالح) الكلية نو  وباختالف ،(اإلناث لصالح)
 عن خبرته تقل من لصالح) القدس جامعة في الخبرة وباختالف سنوات"( أستاذ" رتبة لصالح)

 (.خمس سنوات

 مهنيال والتقدم الحوافز بسياسية االهتمام ضرورة: أهمها بتوصيات الدراسة تقدمت وقد
جراءاته، العملي وبالبحث الجامعة التدريس في هيئة ألعضاء  اإلدارية الوظائف وبترشيد وا 
 .الجامعة في التنظيمي المناخ تحسين أجل من المساندة
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 :الدراسات العربية: ثانياً 
أثر المناخ التنظيمي في السلوك اإلبداعي لدى العاملين ( "0211 ،لشواورةا)دراسة  -1

 .باألردن" دراسة تطبيقية على جامعة عمان العربية: الخاصة األردنيةفي الجامعات 
تحديد أثر المناخ التنظيمي في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في  إلى الدراسة هدفت

 المنهج الدراسة استخدمت وقد. "عمان العربيةبالتطبيق على جامعة "الجامعات الخاصة األردنية 
 .البيانات لجمع كأداة االستبيانى اعتمدت علو  التحليلي، الوصفي

 إحصائية داللة ذات عالقة وجود :وقد كشفت الدراسة عن عدة نتائج كان من أهمها
 ذات عالقة جودو و  .(%25) مقداره ثقة مستوى عند اإلبداعي والسلوك التنظيمي االنتماء بين
 عالقة جودو و  .(%25) مقداره ثقة مستوى عند اإلبداعي والسلوك التدريب بين إحصائية داللة
 .(%25) مقداره ثقة مستوى عند اإلبداعي والسلوك اإلداري النمط بين إحصائية داللة ذات
 ثقة مستوى عند اإلبداعي والسلوك المخاطرة تحمل بين إحصائية داللة ذات عالقة جودكذلك و و 

 مستوى دعن اإلبداعي والسلوك الحوافز بين إحصائية داللة ذات عالقة جودو و  .(%25) مقداره
 .(%25) مقداره ثقة

توفير الحماية واالستقرار الوظيفي للعاملين وتشجيعهم على  :وقد أوصت الدراسة بما يلي
تقديم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية للموظفين مع ضرورة إخضا  و . توليد األفكار الجديدة

 .رةالعالوات والترقيات إلى أسس موضوعية تستند إلى الكفاءة والجدا
 

دراسة تطبيقية على : أثر بيئة العمل على اإلبداع اإلداري( "2033 المشوط ،)دراسة  -0
 ."أكاديمية سعد العبد اهلل للعلوم األمنية في دولة الكويت

التعرف إلى أثر بيئة العمل على اإلبدا  اإلداري في أكاديمية سعد  إلى الدراسة هدفت
 التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة استخدمت وقد ،كويتولة الالعبد اهلل للعلوم األمنية في د

 .البيانات لجمع كأداة االستبياناعتمدت على و 
وجود تأثير ذي داللة معنوية للهيكل  :نتائج كان من أهمها إلىالدراسة  توصلتوقد 

عدم وجود تأثير ذي داللة معنوية  (.0.05)التنظيمي على اإلبدا  اإلداري عند مستوى داللة 
وجود تأثير ذي داللة  (.0.05)نظمة والتعليمات على اإلبدا  اإلداري عند مستوى داللة لأل

وجود تأثير ذي داللة معنوية  (.0.05)معنوية للتدريب على اإلبدا  اإلداري عند مستوى داللة 
وجود تأثير ذي  (.0.05)للمشاركة في اتخاذ القرارات على اإلبدا  اإلداري عند مستوى داللة 

وجود تأثير  (.0.05)معنوية للحوافز والمكافآت على اإلبدا  اإلداري عند مستوى داللة  داللة
وجود تأثير ذي  (.0.05)ذي داللة معنوية للتكنولوجيا على اإلبدا  اإلداري عند مستوى داللة 
 (.0.05)داللة معنوية لظروف العمل على اإلبدا  اإلداري عند مستوى داللة 
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االهتمام بنشر روح الفريق بين العاملين في أكاديمية سعد  :يلي وقد أوصت الدراسة بما
شراف وأوصت كذلك بضرورة  .العبد اهلل للعلوم األمنية في دولة الكويت توفير أنظمة رقابة وا 

 .فع الة في أكاديمية سعد العبد اهلل للعلوم األمنية في دولة الكويت
 

: اإلداري واإلبداع التنظيمية الثقافة بين العالقة" بعنوان ،(0212 العواملة،) دراسة - 3
 .األردن – "التطبيقية البلقاء جامعة في اختبارية دراسة

وقد هدفت الدراسة إلى التوصل إلى مفهوم معرفي واضح حول الثقافة التنظيمية وأهم 
ية، مصادرها، وكيفية قياسها كمًا ونوعا، ومعرفة النمط الثقافي السائد في جامعة البلقاء التطبيق

وقد اعتمد الباحثان على . والتعر ف على مفهوم اإلبدا  اإلداري وكيفية قياس مستواه كمًا ونوعا
المنهج الوصفي التحليلي كأحد مناهج البحث العلمي والمعتمدة في البحوث التطبيقية والعلوم 

 .االجتماعية، واستخدما االستبيان كأسلوب لجمع البيانات
أن  مستوى الثقافة التنظيمية السائدة لدى : تائج؛ كان أهمهاوتوصل الباحثان إلى عدة ن

العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية متوسط، في حين أن  مستوى اإلبدا  اإلداري لدى العاملين 
 .كان مرتفعا

ضرورة زيادة االهتمام بتحسين  :وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات؛ من أهمها
. فة التنظيمية والتركيز على األبعاد ذات المستويات المنخفضة نسبيامستويات توافر أبعاد الثقا

ومحاولة إيجاد ثقافة تنظيمية متجانسة تنخفض بها الفوارق بين اإلدارات مع مراعاة خصوصيات 
عادة النظر في الثقافة التنظيمية السائدة بهدف تعزيز وتشجيع . ومتطلبات العمل في كل منها وا 

كما أوصت بضرورة إيالء اهتمام خاص باألفراد العاملين وذلك . الموظفيناإلبدا  اإلداري بين 
بتطوير ميثاق أخالقي يلزم جميع األفراد العاملين باالستمرار نحو السلوك اإلبداعي في حل 

 .المشاكل واتخاذ القرار والعمل على تشجيع اإلبدا 
 

كنولوجيا المعلومات أثر استخدام ت"بعنوان ( 2003الخوالدة، والحنيطي، )دراسة  -4
 ".على اإلبداع اإلداري في المؤسسات العامة األردنية

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على اإلبدا  اإلداري في 
المؤسسات العامة األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبيان وتوزيعه على أفراد العينة 

فردا، وقد اعتمدت الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة ( 485)والبالغ عددهم 
 .الميدانية كأسلوبين أساسيين لجمع البيانات والمعلومات الالزمة

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األبعاد التالية  :وتوصلت الدراسة للنتائج التالية
المستخدمة ومدى مالءمة معلومات النظام البرامج استخدام تكنولوجيا المعلومات وطبيعة )
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نتاجية نظام المعلومات المستخدم، والتدريب . واإلبدا  اإلداري( المستخدم، وتكامل المعلومات، وا 
وكذلك عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية ما بين المتغيرات الديمغرافية والوظيفية واإلبدا  

أظهرت النتائج عدم وجود مثل تلك العالقة ما بين  كما. اإلداري باستثناء متغير الخبرة العملية
 .هذه المتغيرات واستخدام تكنولوجيا المعلومات باستثناء متغير الجنس

عداد : وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية ضرورة تبني السياسات المالئمة، وا 
البرامج والدورات  وكذلك إعداد. البرامج الالزمة، وتقديم الحفز المناسب لإلبدا  والمبدعين

التدريبية وعقد ورش العمل والندوات المناسبة لمختلف المستويات اإلدارية، حول الطرق الفع الة 
للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والعمل على توفير هذه التكنولوجيا لمختلف المؤسسات 

 .ز المهام والواجباتوالوحدات اإلدارية وأتممة أعمالها، وذلك لزيادة السرعة والدقة في إنجا
 

 وعالقة التنظيمي المناخ نحو العاملين اتجاهات" بعنوان ،(0222 الحيدر،) اسةر د -8
 الملك ىمستشف في ميدانية اسةر د: االتجاهات بتلك والوظيفية الشخصية خصائصهم

 ".السعودية العربية المملكة في التخصصي فيصل
 فيصل الملك ىمستشف في تنظيميال المناخ عناصر أبعاد تقصي ىإل الدراسة هدفت
 آراء باستقصاء والوظيفية الشخصية العاملين خصائص باختالف وعالقته بالرياض التخصصي

 الهيكل) التالية العناصر التنظيمي المناخ عناصر وشملت وموظفة، موظف  530 ضمت عينة
 اعتمد الدراسة هدافأ ولتحقيق. (والتماسك الصرا  الدعم، المكافآت، نظام المسئولية، التنظيمي،
 .البيانات جمع في االستبيان واستخدم الوصفي، األسلوب الباحث

 المناخ عناصر جميع حول الدراسة عينة في انقسام وجود: التالية النتائج اسةر الد وأظهرت
 الشخصية المتغيرات بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم الدراسة أظهرت بينما .التنظيمي

 أن الدراسة وبي نت. التنظيمي المناخ محاور وجميع( االجتماعية الحالة الوظيفية، رةالخب العمر،)
 أو الجنس باختالف يختلف ال التنظيمي المناخ محاور كأحد التنظيمي الهيكل نحو االتجاه
 . العمل طبيعة أو التعليمي المستوى أو جنسيتهم

 حيث الفنية للفئات كافآتالم ىمستو  تحسين: أهمها من توصيات إلي سةراالد وخلصت
الصرا  داخل  على إدارة المستشفى في المسئولين تدريب زيادةو  .عنها راضين غير أنهم تبين

 .التنظيم
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 التنظيمي المناخ في المؤثرة العوامل" بعنوان( 0222 ،والتميمي ،يالخشال) سةراد -2
 ".دنيةاألر  التجارية البنوك في استطالعية سةراد: رباالبتكا وعالقتها

 التجارية البنوك إمكانية في التنظيمي المناخ تأثير ىمد ىعل التعرف إلى الدراسة هدفت
وقد ، لزبائنها المالية الخدمات أفضل تقديم من تمكنها جيدة عمل أساليب ابتكار ىعل األردنية

بحوث في ال اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي كأحد مناهج البحث العلمي والمعتمدة
 .التطبيقية والعلوم االجتماعية، واستخدما االستبيان كأسلوب لجمع البيانات

 وجود مستويات جيدة لتوافر أربعة من العناصر :التالية للنتائج سةراالد توصلت قدو 
 العالقات المهني، والتقدم النمو والسياسات، اإلجراءات) :وهي المكونة للمناخ التنظيمي

 عنصر لتوافر متوسط ىمستو  وجود إلى باإلضافة( والقيادي إلداريا األسلوب واالتصاالت،
 معنوي تأثير وجودو  .العمل حوافز عنصر لتوافر قبول ىمستو  ووجود صالحيةاإل القرارات اتخاذ
 القيادي األسلوب): وهي االبتكار على البنوك قدرة في التنظيمي المناخ عناصر من لخمسة

 والنمو اإلجراءات والسياسات، التقدم القرارات، واتخاذ صالحياتال واالتصال، العالقات واإلداري،
 ىعل وقدرتها البنوك هذه في السائدة العمل لحوافز معنوياً  التأثير هذا يكن لم فيما(. المهني
 .االبتكار

 االهتمام التجارية البنوك في اإلدارة ىأن  عل :أهمها من توصيات ىإل سةدراال وخلصت
 األفكار تقديم لىع لتشجيعهم فيها السائد التنظيمي المناخ ميتقي في فيها نالعاملي نظر بوجهات
 أفكار يقدم من لكل المكافآت لمنح مالية موازنة كما أوصت الدراسة بتخصيص .اإلبداعية
 بدورات العاملين إشراك وضرورة .االبتكار حاالت زيادة في تساهم والتي للتطبيق قابلة إبداعية
 إنجاز في وبإمكاناتهم بالعاملين اإلدارة ثقة زيادة ىعل والعمل .قدراتهم لتنمية باإلضافة تدريبية
 باالتصاالت االهتمام وزيادة باإلدارة، العاملين اتصال بتسهيل االهتمام وبضرورة .األعمال

 .فيها الصاعدة وخصوصا
 

 في يميالتنظ المناخ ألثر العاملين اتجاهات قياس( "0225 والعزب، الزعبي،)دراسة  - 7
 .األردن – "إربد محافظة كهرباء شركة على ميدانية دراسة: اإلبداعي السلوك تبني

 شركة في اإلبداعي السلوك ومستوى السائد، التنظيمي المناخ تقييم إلى الدراسة هدفت
 التنظيمي المناخ بين العالقة طبيعة على والتعر ف العاملين، نظر وجهة من إربد محافظة
 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك كان لو فيما ومعرفة فيها، عياإلبدا والسلوك

الجنس، )رات الشخصية والوظيفية للمتغي ت عزى العاملين لدى اإلبداعي السلوك في( 0.05)
 الدراسة استخدمت وقد. (العمر، الخبرة الوظيفية، المؤهل العلمي، والمستوى اإلداري للوظيفة

 .البيانات لجمع كأداة االستبياناعتمدت على و  لوصفي،ا اإلحصائي المنهج
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أن  تقييم العاملين للسلوك اإلبداعي  :وقد كشفت الدراسة عن عدة نتائج كان من أهمها
كان إيجابيًا، كما أن  تقييم العاملين للمناخ التنظيمي بكافة أبعاده كان إيجابيًا وعلى الترتيب التالي 

نظيمي، الحوافز، اتخاذ القرارات، القدرة على تحمل المخاطرة، االنتماء الت: )حسب أهميتها
فأقل بين أبعاد ( 5.50)أن  هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة و(. والتدريب

كما بي نت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً  .المناخ التنظيمي مجتمعة ومنفردة والسلوك اإلبداعي
في السلوك اإلبداعي ت عزى لمتغيرات العمر، المؤهل العلمي، المستوى  (5.51)عند مستوى داللة 
 .اإلداري للوظيفة

مراجعة أبعاد المناخ التنظيمي بشكل مستمر لتعزيز  ضرورة :وقد أوصت الدراسة بما يلي
التعر ف على احتياجات العاملين التدريبية وتصميم و  .جوانبه اإليجابية ومعالجة جوانبه السلبية

بإيجاد وحدة  كذلك وأوصت .العمل على تشجيع التجديد واالبتكارو  .مج بشكل يتناسب معهاالبرا
في الهيكل التنظيمي لتقديم الدعم المعنوي والمادي للعاملين وتحويل السلوك اإلبداعي إلى نتائج 

 .إبداعية
 

 سةار د: الوظيفي باألداء وعالقته التنظيمي المناخ" بعنوان( 0224 ،نراالسك) سةراد -8
 ". جدة بمدينة الخاصة األمن قوات قطاع ضباط ىعل مسحية

 نحو المناخ الخاصة األمن قوات قطا  ضباط توجهات ىعل للتعرف الدراسة تهدف
 العالقة طبيعة ىعل وكذلك التعرف نظرهم، وجهه من الوظيفي األداء ىومستو  السائد، التنظيمي

الوظيفية  المتغيرات أثر وكذلك م الوظيفي،أدائه ىومستو  التنظيمي المناخ نحو توجهاتهم بين
وقد اعتمد . التنظيمي المناخ نحو توجهاتهم ىعل( العلمي، العمر، سنوات الخدمة، الرتبة المؤهل)

الباحث على المنهج الوصفي كمنهج للبحث العلمي، واستخدم االستبيان كأسلوب في جمع 
 .البيانات

 نحو العينة أفراد ىلد مرتفعة إيجابية هاتتوج وجود :التالية للنتائج راسةدال توصلتو 
 للمناخ أساسية كمحاور( للمنظمة التنظيمي والهيكل العمل واجراءات ونظم االتصاالت)المحاور 
 القرارات، تنمية اتخاذ طرق الحوافز،)الثالثة  المحاور نحو محايدة توجهات وجودو  .التنظيمي
 الكلية الدرجة نحو العينة أفراد ىلد محايدة اتتوجه وجودو  .التنظيمي للمناخ( البشرية الموارد
 .التنظيمي للمناخ

 قوات قطا  في المسئولين اهتمام ضرورة: أهمها من توصيات إلي الدراسة وخلصت

 زيالتمي دون التنظيمي المناخ وعناصر لمكونات الوظيفية اختالف مستوياتهم ىعل الخاصة األمن
 نحو سلبية توجهات خلق ىعل تعمل أن شأنها من التي العوامل ىعل الوقوفب وأوصت. بينها
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 البحوث من المزيد إجراءب كذلك وأوصت. عليها والتغلب مواجهتها ومحاولة التنظيمي المناخ

 . التنظيمي المناخ نحو سلبية توجهات خلق ىعل تساعد التي العوامل ىعل للتعرف والدراسات
 

 وجهة من األردنية الجامعة في يالتنظيم المناخ" بعنوان ،(1224 القريوتي،) دراسة -2
 ".التدريس هيئة أعضاء نظر
 التنظيمي للمناخ األردنية الجامعة في التدريس هيئة أعضاء تقييم إلى الدراسة هدفت
 ونمط، اإلدارة فلسفة: )هي؛ التنظيمي للمناخ أبعاد بستة األردنية، الجامعة في السائد االجتماعي

 وسياسة، األداء تقييم ونمط، العاملين بين العالقات ونمط، االتصاالت ونمط، القرارات اتخاذ
 أعضاء شملت طبقية عشوائية عينة الباحث واختار العام، التنظيمي المناخ تشكل يوه. (التحفيز
 ومن واإلناث الذكور من األردنية بالجامعة واإلنسانية العلمية الكليات مختلف من التدريس هيئة

 تشملهم لم حيث المتفرغين غير والمحاضرين البحث اعديمس عدا، العلمية الرتب مختلف
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث األسلوب الوصفي، واعتمد على االستبيان في . الدراسة

 .جمع البيانات
 التنظيمي للمناخ التدريس هيئة أعضاء تقييم أن :أهمها نتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 التنظيمي للمناخ المرضية غير الصورة تشكيل في يساهم عامل أهم أنو. مجمله في سلبي
 .االتصاالت نمط يليه بسياسة التحفيز يتعلق

 من أساليب بدراسة الجامعة تقوم أن ضرورة : أهمها توصيات إلى الدراسة وخلصت
 الموجودة القنوات وتحسين جديدة اتصال قنوات خالل فتح من فيها اإلدارة أسلوب تحسين شأنها
 المعمول والترقية التقييم معايير في النظر إعادة وكذلك ضرورة .التدريس هيئة أعضاء ينوب بينها
 إدارة كما أوصت بضرورة اهتمام .الغاية لهذه المتبعة النظم واإلجراءات وفي الجامعة في بها

 وغيرهم التدريس هيئة القيادية لإلداريين من المهارات على والتدريب السلوكي بالتدريب الجامعة
 هيئة أعضاء لتحفيز المناسبة الوسائل الجامعة إدارة وأوصت كذلك بأن تكتشف .الجامعة في

 الدراسات طريق عن العاملين اتجاهات على باستمرار ومعنويًا وأن تتعرف مادياً  التدريس
 .واتجاهاتهم الجامعة في والطلبة اإلداريين والموظفين التدريس هيئة الدورية ألعضاء والمسوحات



56 

 

 :األجنبية الدراسات: لثاثا
 محددات استكشاف: واإلبداع العمل الحر: "بعنوان ،(Roman, 2012) دراسة –1
 ."الشركات الصغيرة في اإلبداعي السلوك

في الشركات الصغيرة من  اإلبداعي السلوك محددات استكشاف إلى  الدراسة هدفت وقد
هذه  شملت وقد .إسبانياص في عامل يعملون لحسابهم الخا 755استبيانه ألكثر من خالل 

 .الدراسة األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص مع أو بدون موظفين
 العوامل التي تؤثر على األنشطة المبتكرة من العاملين منبين ثالثة  الدراسة مي زت وقد  

 : ؛ وهيلحسابهم الخاص
وخلفياتهم  ،لمهنيةدوافعهم والخلفية التعليمية وا ،الخصائص الشخصية ألصحاب المشرو  .1

 . الثقافية
الخصائص التنظيمية مثل القطا ، وعدد الموظفين، واالعتماد على موردين أو عمالء  .4

 . وأساليب اإلدارة
 .خصائص البيئة الخارجية .3

أن  التعليم يبدو كعامل رئيسي يؤثر على  :وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج؛ كان من أهمها
تأثيره على دوافع العاملين لحسابهم الخاص وتأثيره : رئيسيين االبتكار ويأتي من خالل مصدرين

أن  الخبرات السابقة تظهر مستوى مقارن للدخل في و  .على أسلوب إدارة المشاريع الصغيرة
حجم الشركة ال  أن   كذلك وأظهرت .المنطقة التي يقع فيها العمل تكون عوامل مؤثرة في اإلبدا 

وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين العوامل التي تفسر . يلعب دورًا حاسمًا في اإلبدا 
وبينت أن  محددات اإلبدا  في الشركات الصغيرة تختلف بشكل كبير  .المنتج وعملية اإلبدا 
 .باختالف القطاعات

 

السلوك اإلبداعي في مكان : "بعنوان ،(Yuan & Woodman, 2010) دراسة – 0
 ".عات النتائجدور األداء وتخيل توق: العمل

 عملهم، أماكن في معرفة كيف يؤثر السلوك اإلبداعي للموظفينإلى الدراسة  هدفت
نتائج األداء اإليجابية ) الوظيفي األداء على السلوك هذا أثر توقع من خالل سلوكهم وتفسير
 . وماهية المخاطر والمكاسب المتوقعة ،(المتوقعة
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د تأثير هام لتوقعات الموظفين ألثر السلوك وجو  :وأظهرت الدراسة نتائج عديدة؛ أهمها
ل الفروقات الفردية، دعم المنظمة عوام: أن  هذه التوقعات تشكلت لعدة أسباب؛ منهاو  .اإلبداعي

لإلبدا ، جودة اإلشراف، متطلبات واحتياجات العمل، سمعة الموظف كمبد ، وعدم رضا األفراد 
 .عن الحالة الراهنة

 

المناخ التنظيمي وآثاره على المتغيرات : "عنوانب ،(Zhang, 2010) دراسة -3
 ".دراسة تجريبية: التنظيمية

 .خصائص المناخ التنظيمي وآثاره على المتغيرات التنظيمية دراسة استهدفت والتي
 :ن على النحو التاليو مصنف نو والموظف مشارك من بينهم المدراء 115 الدراسة عينة وكانت

 والذي كان له األثر الرئيسي على المناخ - العمل للتنظيم الحاليالمستوى التعليمي، مكان ومدة )
كان لصفة المشرو   وحجم الشركة أيضا آثار رئيسية كبيرة على  كما ،التخصصات – التنظيمي

 .(المناخ التنظيمي
كان للمناخ التنظيمي آثار كبيرة ورئيسية  :أهمها من كان لنتائج الدراسة توصلت وقد

كان للمناخ  .الموارد البشرية مثل اإلصرار، والرضا الوظيفي وكفاءة العملعلى فعالية إدارة 
التنظيمي أيضا آثار رئيسية كبيرة على فعالية المنظمة مثل تنظيم التزام الموظفين والهوية 

 .الجماعية
 

دراسة : محددات السلوك اإلبداعي: "بعنوان (Gapp & Fishe, 2006) دراسة -4
 ".العربية للعلوم التكنولوجيةتطبيقية في األكاديمية 

 والعلوم األكاديمية العربية في بداعيإلا السلوك محددات دراسة استهدفت والتي

 درست حيث بدا إلا على تؤثر التي العوامل وتحديد المتحدة، العربية ماراتإلا في التكنولوجية

 السلوك على( العمل في والخبرة ،الدراسة وحقل ،التعليمي المستوى ،والجنس العمر) متغيرات أثر

 وتصميم العمل مناخ ونوعية دارياإل والسلوك القيادي السلوك متغيرات دراسة وكذلك ،بداعياإل
 .بدا اإل على العمل

 والعمر الجنس ومتغير بداعيإلا السلوك بين يجابيةإ عالقة وجود إلى توصلت وقد
 . العمل اخمن ونوعية الوظيفة وتصميم دارياإل والمستوى القيادي والسلوك
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اإلبداع وبيئة العمل في : "بعنوان (Lapierre & Giroux, 2003) دراسة -8
 ".المتقدمةمؤسسات التكنولوجيا 

 .المتقدمةالتكنولوجيا  مؤسسات ضمن العمل وبيئة بدا اإل استهدفت والتي
 المنظمات لنجاح وجوهري أساسي عامل بدا إلا نأ: الدراسة إلى نتائج خلصت حيث

 .دالموار  كافة على الحصول مفتاح المعرفة تعتبر حيث التكنولوجيا تستخدم تيال وخاصة
 ذات المنظمات في بدا إلا تشجيع يتم بموجبها التي الطرق الدراسة قدمت وقد
 بدا إلا حول النظر وجهات مختلف الدراسة مزجت بحيث للتكنولوجيا،المتقدم  االستخدام
 مناخ) في تتمثل بدا إلا وبيئة التنظيمي، بدا إلا بيئة تحدد بعادأ ستة من نموذج في التنظيمي
 ،(األفقي والتعاون، والترتيب والتنظيم ،واالحترام، واالستقاللية، (الرأسي) الصاعد والتعاون ،العمل
 . قيد الدراسة المنظمات في بدا إلا لتحقيق التنبؤية واالعتمادية بالمصداقية تتسم األبعاد هذه وأن
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 .السابقة لدراساتا التعقيب على
 من العديد رصد تم الدراسة، بموضو  العالقة ذات السابقة الدراسات استعراض خالل من

 ما إبراز مع منها، االستفادة أوجه وبيان الحالية، الدراسة وبين بينها واالختالف االتفاق أوجه
 .الحالية الدراسة به تتميز

 
 :السابقة الدراساتو  الحالية الدراسة بين واالختالف االتفاق أوجه

 :االتفاق أوجه - أ
المنااخ  لموضاو  تناولهاا فاي الساابقة الدراساات بعاض ماع جزئي بشكل الحالية الدراسة اتفقت

، وعالقاااة المناااااخ فيااااه العااااملين األفااااراد لااادى باإلبااادا  وعالقتااااه أبعااااده، أغلااااب مااان التنظيماااي
 ودراسااااة ،(2010 حمدونااااة،) دراساااةك ؛فااااي اتخااااذ القاااارارات وأثاااره التنظيماااي باإلباااادا  اإلداري

الزعبي، والعزب، )ودراسة  ،(2006 والتميمي، الخشالي،) ودراسة ،(4515بحر، وسويرح، )
 & Lapierre) دراساةو  ،(4511الشاواورة، )، ودراساة (4511المشاوط، )، ودراساة (4550

Giroux, 2003). 
 

 :االختالف أوجه - ب
 المنااخ أبعااد تنااول علاى اقتصارها في ية،الحال الدراسة عن السابقة الدراسات بعض اختلفت

 فااااي التاااادريس هيئااااة أعضاااااء تقياااايمو  ،والااااوظيفي اإلداري األداء بمسااااتوى وعالقتااااه التنظيماااي
، ودراساة أبعااد المنااخ التنظيماي مان وجهاة نظار الساائد التنظيمي االجتماعي للمناخ الجامعة

لاى أداء العااملين، وعالقااة ، وعهيئاة التادريس، وأثار المناااخ التنظيماي علاى الرضاى الااوظيفي
المناخ التنظيمي بالخصائص الشخصية والوظيفية للعاملين، وعالقته بضغوط العمل، وعالقة 

، فااااي المنظمااااات ، وبيااااان محاااددات الساااالوك اإلبااااداعيالمعوقاااات التنظيميااااة بإباااادا  العاااااملين
 يااااب،الط) كدراسااااة. خصااااائص المناااااخ التنظيمااااي وآثاااااره علااااى المتغياااارات التنظيميااااة دراساااةو 

 القريااااااااوتي،) ودراسااااااااة ،(2006 ،الشااااااانطي) ودراسااااااااة ،(2002 ،العجلااااااااة) ودراساااااااة ،(2009
 ودراساااااة ،(2006 الساااااويطي،) ودراساااااة ،(2001 سااااامرة، وأباااااو عابااااادين،) ودراسااااة ،(1224

 ،(Roman, 2012)ودراسا   ،(Gapp & Fishe, 2006) ودراساة ،(2004 الساكران،)
 .(Zhang, 2010) دراسةو 
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 :السابقة الدراسات من االستفادة أوجه
 عليها التركيز تم التي والمتغيرات األبعاد حيث من بينها فيما السابقة الدراسات تختلف

 في واإلسهام البحثية، الثغرة هذه لسد باحث ألي مفتوحاً  الباب يجعل مما دراسة، كل جانب من

 فيه، العمل يئةب عناصر وأثر اإلبداعي السلوك موضو  في التطبيقي أو المعرفي الجانب إثراء
 للباحث الفرصة أتاح مما الموضو ، جوانب في المعرفة يثري االختالف أو التنو  ذلك أن كما

 في كبيرة فائدة السابقة للدراسات كان كما ،الدراسة لمشكلة مناسبة المتغيرات أكثر اختيار في

 مشكلة اغةصي في أسهم الذي األمر الدراسة لموضو  شامل تصور تكوين في الباحث مساعدة

 .اوفرضياته الدراسة
وقد الحظ الباحث استخدام الدراسات السابقة لمناهج بحثية مختلفة، وأساليب وأدوات 
إحصائية متعددة لتحليل وتفسير البيانات، وذلك الختالف أهداف تلك الدراسات، إال  أن معظم 

أسلوب االستقصاء  هذه الدراسات استخدم المنهج اإلحصائي الوصفي، كما اعتمد أغلبها على
 .في جمع البيانات باستخدام االستبيان كأداة للدراسة

 :يلي ما السابقة الدراسات من الباحث ستفادا
 ،المناسبة واإلجراءات ،المفاهيم :حيث من الحالية الدراسة عن عام تصور تكوين -1

 .الدراسة وفرضيات مشكلة وصياغة
 .هااستخدام تم التي واألدوات الدراسة منهج اختيار -2
 (.االستبيان وفقرات مجاالت) الحالية الدراسة أداة وبناء تحديد -3
 .للدراسة المناسبة اإلحصائية المعالجات تحديد -4
 .السابقة للدراسات النظري اإلطار على اإلطال  -5
 محافظات في الفلسطينية البيئة في وخاصة دراستها تم أن سبق قضايا دراسة تجنب -6

 .غزة
 :السابقة الدراسات عن ليةالحا الدراسة به تميزت ما  

 تناولت التي فلسطين في نوعها من األولى هي – الباحث علم حد على – الدراسة -1
، الجانب هذا من بالدراسة غزة قطا  محافظات في المتوسطة المجتمع كليات

التي تناولت أثر المناخ التنظيمي على ( 4515بحر وسويرح، )باستثناء دراسة 
 ..اإلداريين في الجامعة اإلسالمية بغزة األداء الوظيفي للعاملين

 دراسات في تناولها يتم لم التي لمناخ التنظيميل األداء أبعاد كافة الدراسة تشمل -2
 مقدمة هو والذي) اإلبداعي بالسلوك وعالقتها – الباحث علم حد على – سابقة
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 تبمحافظا المتوسطة المجتمع كليات في التدريسية الهيئات لدى( لإلبدا  وأساس
 حيث من( 2010 وسويرح، بحر) دراسة مع ما حد إلى وتشابهت ،غزة قطا 

 .الدراسة في اعتمادها تم التي التنظيمي المناخ عناصر
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 الرابعالفصل 
 
 الدراسةمنهجية 

 
 
 
 
 :فيهو 

 .منهج الدراسة
 .مجتمع الدراسة وعينتها

 .أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات
  .ثباتهاصدق أداة الدراسة و 

 .المستخدمة اإلحصائية والمعالجات األساليب
 .وصف المتغيرات الديمغرافية للمبحوثين
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 الفصل الرابع
 منهجية الدراسة

 
 :المقدمة

التحليلي من خالل استخدام راسة اتبع الباحث المنهج الوصفي من أجل تحقيق أهداف الد
معالجات اإلحصائية ذات العالقة األسلوب التطبيقي المتضمن استخدام العديد من الطرق وال

 .بموضو  الدراسة
منهج الدراسة المتبع، ومجتمع الدراسة والعينة المختارة : وبناًء عليه؛ سيضمن هذا الفصل

غرافية للمبحوثين، وأدوات الدراسة ومصادر جمع المعلومات، و منه، ووصف المتغيرات الديم
 .دق أداة الدراسة وثباتهاوالمعالجات اإلحصائية المستخدمة، وكذلك اختبار ص

 
 :منهج الدراسة

اعتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على دراسة الواقع أو 
الظاهرة، ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا من خالل استخدام األسلوب 

 في أمالً ، وياتها واختبار فرضيات الدراسةالتطبيقي، وذلك عن طريق جمع البيانات وتحليل محت
 .الموضو  عن المعرفة رصيد بها يزيد معنى ذات تعميمات إلى التوصل
 

 :مجتمع الدراسة وعينتها
المجتمع المتوسطة يتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئات التدريسية في كليات 

، حيث تم استثناء عضوا( 114)عددهم والبالغ  التي تم اختيارها إلجراء الدراسة في قطا  غزة
أما عينة الدراسة فكانت تمثل . الكليات التي ال يتجاوز عدد الهيئة التدريسية فيها الثالثين عضوا

من أعضاء الهيئات التدريسية في كليات المجتمع المتوسطة الستة التي تم اختيارها لهذه %( 05)
 :يلي كماوكانت الدراسة 

 ود البشرية للدراسةالحد( 1 – 1)جدول رقم 

 اسم المؤسسة م
 الهيئة التدريسية

M F T 
 26 4 22 الكلية العربية للعلوم التطبيقية  .1
 102 11 91 األزهر –كلية الدراسات المتوسطة   .0
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 51 8 43 كلية الزيتونة للعلوم والتنمية  .3
 68 15 53 األونروا – غزة تدريب مجتمع كلية  .4
 62 16 53 نروااألو  – يونس خان تدريب كلية  .5
 25 2 23 اإلنسانية والعلوم الدعوة دار كلية  .2
 111 25 86 كلية مجتمع األقصى  .7
 19 6 13 والتطبيقية السياحية للدراسات غزة مجتمع كلية  .8
 41 2 39 كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا  .2

 - - - األكاديمية العلمية للتطوير والتنمية  .12
  512 89 423 المجموع

 (2014 العالي، والتعليم التربية وزارة): المصدر

 :فكانت عينة الدراسة كما هو مبين في الجدول اآلتي
 

 عينة الدراسة (:2 – 4)الجدول 

 اسم المؤسسة 
 األكاديميون

    
 

 إناث ذكور العينة اإلجمالي إناث ذكور
 5 46 51 102 11 91 األزهر –كلية الدراسات المتوسطة  1
 3 22 25 51 8 43 علوم والتنميةكلية الزيتونة لل 2
 7 27 34 68 15 53 األونروا –كلية مجتمع تدريب غزة  3
 8 27 35 69 16 53 األونروا –كلية تدريب خانيونس  4
 13 43 56 111 25 86 كلية مجتمع األقصى 5
 1 19 20 41 2 39 كلية نماء للعلوم والتكنولوجيا 6

 
 37 184 221 442 77 365 العدد اإلجمالي

 :وكان أسلوب المعاينة فيها هو أسلوب العينة العنقودية ذات المرحلتين، كما يلي       
 184=  441( * 114/  460) :الذكور: الجنس: المرحلة األولى
 48=  441( * 114/  77: )اإلناث: الجنس: المرحلة األولى
 16=  184( * 460/  51: )األزهر ذكور: مثال: الكلية: المرحلة الثانية

 0=  48( * 77/  11: )األزهر إناث          
 .وهكذا لباقي الكليات
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بنسبة بلغت  استبيان( 171)ما مجمله  وقد استرجع منها، استبيان( 441)تم توزيع 
من ( %56.0)وبنسبة  استبيان( 160)، وبلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل (77.1%)

 .حصائيالمسترجع، خضعت جميعها للتحليل اإل
 

 :المعلومات على الحصول ومصادر الدراسة أدوات
 :من أجل الحصول على البيانات والمعلومات لتنفيذ الدراسة، تم اعتماد األدوات التالية

 الدراساتو تم استقاؤها من المقاالت وقد  :المعلومات المتعلقة بالجانب النظري .1
ة التي لها عالقة بموضو  والرسائل الجامعية، والكتب العلمية العربية واألجنبي

 .الدراسة
أداة قياس إدراكية تم االعتماد في تصميمها على آراء كت اب وباحثين  وهو: االستبيان .4

في الموضو  للحصول على البيانات األولية والثانوية الالزمة الستكمال الجانب 
ها، وقد راعى الباحث فيها جعل المبحوث واعيًا لهدفها، ودقت. التطبيقي للدراسة

 .ومكوناتها، ووضوحها، وتجانسها، بما يخدم أهداف وفرضيات الدراسة
 :في ثالثة أقسام؛ هي االستبيان وقد جاء
وهي تتعلق بالبيانات الشخصية : للمبحوثين المتغيرات الديمغرافية: القسم األول -

الجنس، والعمر، والمؤهل : )ألفراد عينة الدراسة، من خالل ثمانية متغيرات هي
، وسنوات الخبرة، والمسمى الوظيفي، ونو  التعيين، ومكان العمل، العلمي
 (.والراتب

وهي متغيرات تتعلق الدراسة؛  ف  المستقل المتغيروقد احتوى أبعاد : القسم الثاني -
عبر سبعة أبعاد استخدم الباحث خمسًة وثالثين سؤاالً  المناخ التنظيميب

 :لقياسها، وهي موضحة بالجدول التالي
 

 االستبيان في المستقل المتغير أبعاد(: 3 – 4) الجدول

الهيكل  البعد
 التنظيمي

األنظمة 
 والتعليمات

المشاركة  التدريب
في اتخاذ 
 القرارات

الحوافز 
 والمكافآت

التكنولوجيا 
 المتوفرة

ظروف 
 العمل

 40 – 41 45 – 46 40 - 41 45 - 16 10 - 11 15 – 6 0 - 1 األسئلة
 0 0 0 0 0 0 0 عدد األسئلة
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 استخدم وقد ،(اإلبداعي السلوك) التابع المتغير أبعاد تناول وقد: الثالث القسم -
 (. 45 – 36) األسئلة وهي ،هلقياس أسئلة عشرة الباحث

 المبحوثين استجابات لقياس ،(Likert Scale) ليكرت مقياس استخدام تم وقد
 ( 1) والدرجة ،(5) رجةالد (أتفق بشدة)تأخذ إجابة المبحوث  حيثب ،االستبيان لفقرات

 (3 – 4) الجدول في موضح كماهو ،(ال أتفق إطالقا) إجابته كانت إن
 

 لالستجابات النسبي الوزن(: 4 – 4) الجدول

 ال أتفق إطالقا ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة
0 1 4 4 1 

 
ة على كل فقرة من الفقرات وكل بعد وكل مجال من ضمن أداولتحديد مستوى الموافقة  

 (0 - 1)والجدول رقم . البحث، تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي
منخفض جدا، منخفض، متوسط، مرتفع، )يوضح مستويات الموافقة استنادًا لخمسة مستويات 

 (.مرتفع جدا
 مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد ومجاالت البحث( 0 – 1)الجدول 

 مرتفع جداً  مرتفع متوسط منخفض ض جداً منخف مستوى الموافقة
 فأعلى 1.45 1.15 – 4.15 4.45 – 4.65 4.05 – 1.85 1.85أقل من  الوسط الحسابي
 -% 46 %46أقل من  الوزن النسبي

01.5% 
04 %- 

67.5% 
68 %- 

84.5% 
 فأعلى% 81

 
 

 :صدق أداة الدراسة وثباتها
 :االستبيان صدق
 الباحث قام وقد لقياسه، وضعت ما االستبيان لةأسئ قيست أن االستبيان بصدق يقصد

 :بطريقتين االستبيان صدق من بالتأكد
 

 :الصدق الظاهري: أوال
تطلب التحقق من الصدق الظاهري للمقياس االستعانة بالمحكمين من أعضاء الهيئة 

المية بغزة، التدريسية المنتمين لعلم اإلدارة في قسم الدراسات العليا بكلية التجارة بالجامعة اإلس
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بقصد اإلفادة من خبراتهم في مجاالت اختصاصاتهم، مما جعل المقياس أكثر دقة وموضوعية 
 .في القياس

 (.1)، الملحق رقم %(84.44)، وبلغت نسبة االستجابة (6)مين وقد بلغ عدد المحك  
 

 
 :المقياس صدق: ثانياً 

 :الداخلي االتساق صدق
 المحور مع االستبيان فقرات من فقرة كل اقاتس مدى الداخلي االتساق بصدق يقصد 

 خالل من وذلك ستبيانلال الداخلي االتساق بحساب الباحث قام وقد الفقرة، هذه إلية تنتمي الذي
 .نفسه للمحور الكلية والدرجة االستبيان محاور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت حساب

 األول المحور فقرات من فقرة كل نبي االرتباط معامل (6 – 1) رقم جدولال يوضح
 بين تتراوح المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي ،للمحور الكلية والدرجة" التنظيمي الهيكل"
 المحور هذا يعتبر وبذلك ،(α=0.01) معنوية مستوى عند دالة وهي ،(0.719)و( 0.761)

 .لقياسه وضع لما صادقاً 
 (2 – 4) جدول

 للمحور الكلية والدرجة" التنظيمي الهيكل " األول محورال فقرات من فقرة كل بين بيرسون ارتباط معامل

 الفقرة .م
معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة الحتمالية 

(sig.) 

 الكلية وأهداف ومهمة طبيعة مع متماشياً  الكلية في التنظيمي الهيكل تصميم يتم  .1
 .اإلبداعية قدراتهم إظهار للعاملين يسمح بحيث

0.718 0.000 

 لدى اإلبدا  على تساعد التي بالمرونة الكلية في التنظيمي الهيكل يتصف  .2
 .العاملين

0.761 0.000 

 وجود مع الموظفون بها يقوم التي والواجبات للمسئوليات واضح تحديد هناك  .3
 .لديهم اإلبدا  تعزيز في تساهم مرونة

0.758 0.000 

 في التداخل وينعدم العمل، داتووح األقسام بين العالقات في وضوح يوجد  .4
 .العاملين إبدا  في يساعد مما بينهما االختصاصات

0.746 0.000 

مات أحد الكلية في التنظيمي الهيكل يعتبر  .5  0.000 0.750 .واإلبدا  العمل مقو 

  0...0 معامل ارتباط بيرسون لجميع فقرات المحور 
 (α=0.01) داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط
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 الثاني المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (7 – 1) رقم جدولال يوضح
 بين تتراوح المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي ،للمحور الكلية والدرجة" والتعليمات األنظمة"
 المحور هذا يعتبر وبذلك ،(α=0.01) معنوية مستوى عند دالة وهي ،(0.655)و( 0.794)

 .لقياسه وضع لما صادقاً 
 

 (7 – 4) جدول
 للمحور الكلية والدرجة" والتعليمات األنظمة" الثاني محورال فقرات من فقرة كل بين بيرسون ارتباط معامل

 الفقرة .م
معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة الحتمالية 

(sig.) 

 0.000 0.733 .تؤدي األنظمة والتعليمات في الكلية إلى تسهيل إنجاز العمل  .1

شراف فع الة في الكلية من خالل األنظمة والتعليمات   .2 تتوفر أنظمة رقابة وا 
 .النافذة

0.768 0.000 

العمل  إنجاز سرعة يؤدي وضوح بنود األنظمة والتعليمات في الكلية إلى  .3
تقانو   .ها 

0.784 0.000 

 0.000 0.715 .تحقيق أهداف الكليةوتساهم في تمتاز األنظمة والتعليمات بالمرونة   .4

 0.000 0.655 .لتزام باألنظمة والتعليمات في تطبيق القرارات اإلدارية في الكليةاهناك   .5

  20..0 معامل ارتباط بيرسون لجميع فقرات المحور 

 (α=0.01) داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط

 
 لثالثا المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (8 – 1) رقم الجدول يوضح

( 0.977) بين تتراوح المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي للمحور، الكلية والدرجة" التدريب"
 لما صادقاً  المحور هذا يعتبر وبذلك ،(α=0.01) معنوية مستوى عند دالة وهي ،(0.905)و

 .لقياسه وضع
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  (3 – 4) جدول
 للمحور الكلية والدرجة" التدريب" الثالث محورال فقرات من فقرة كل بين بيرسون ارتباط معامل

 الفقرة .م
معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة الحتمالية 

(sig.) 
تحرص إدارة الكلية على التعر ف على احتياجات العاملين التدريبية وتعمل على   .1

 .تحسين مستوى أدائهم ألعمالهم
0.905 0.000 

ضوعية ومهنية، وتبتعد معايير مو تخضع عملية تدريب العاملين في الكلية إلى   .2
 .عن المزاجية والشخصنة

0.965 0.000 

تخضع البرامج التدريبية في الكلية إلى عملية تقييم ومراجعة مستمرة من قبل   .3
 .الجهات المختصة

0.977 0.000 

يتم تقييم أداء المتدربين في الكلية بعد انتهاء البرامج التدريبية لتحديد مدى جدوى   .4
 .هذه البرامج

0.935 0.000 

فيها في الكلية إيجابيًا  تنعكس برامج التطوير والتدريب التي سبق وأن شاركت    .5
 .على مستوى أدائي لعملي

0.951 0.000 

  0...0 معامل ارتباط بيرسون لجميع فقرات المحور 
 (α=0.01) داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط

 الرابع المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل( 5 – 1) رقم جدولال يوضح
 المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي ،للمحور الكلية والدرجة" القرارات اتخاذ في المشاركة"

 هذا يعتبر وبذلك ،(α=0.01) معنوية مستوى عند دالة وهي ،(0.524)و( 0.923) بين تتراوح
 .لقياسه وضع لما صادقاً  المحور

 (9 – 4) جدول
 للمحور الكلية والدرجة" القرارات اتخاذ في المشاركة" الرابع محورال فقرات من فقرة كل بين بيرسون اطارتب معامل

 الفقرة .م
معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة الحتمالية 

(sig.) 

تقوم إدارة الكلية بإشراك العاملين في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالقسم الذي   .1
 .يعملون فيه

0.741 0.000 

 0.000 0.923 .آخذ برأيهمو أشرك الزمالء في عملية اتخاذ القرار   .2

 0.000 0.524 .أحترم رأي الرئيس المباشر  .3

ع الرؤساء المرؤوسين على استخدام التفكير اإلبداعي في حل المشكالت   .4 ي شج 
 .التي تواجههم

0.725 0.000 
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 0.000 0.624 .ر الزمالء كأشخاص لهم رغبات ودوافع وأهداف شخصيةأقد    .5

  20..0 معامل ارتباط بيرسون لجميع فقرات المحور 

 (α=0.01) داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط

 
 الخامس المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل (15 – 1) رقم الجدول يوضح

 بين تتراوح المبينة اطاالرتب معامالت أن يبين والذي للمحور، الكلية والدرجة" والمكافآت الحوافز"
 المحور هذا يعتبر وبذلك ،(α=0.01) معنوية مستوى عند دالة وهي ،(0.625)و( 0.902)

 .لقياسه وضع لما صادقاً 
 (30 – 4) جدول

 للمحور الكلية والدرجة" والمكافآت الحوافز" الخامس محورال فقرات من فقرة كل بين بيرسون ارتباط معامل

 الفقرة .م
معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة الحتمالية 

(sig.) 

 0.000 0.777 .يتم منح العالوات والمكافآت في الكلية على أساس الجدارة واالستحقاق  .1

يعتبر الدخل الذي أتقاضاه من الكلية مرتفعًا مقارنة مع رواتب موظفين   .2
 .يحملون نفس المؤهل في مؤسسات أكاديمية أخرى

0.902 0.000 

 0.000 0.727 .في الكلية على أساس الجدارة واالستحقاق تتم عملية الترقية  .3

لمحافظة إلى ات عد جداول المكافآت والحوافز التي تتبناها الكلية عادلة وتؤدي   .4
 .حس ن األداءعلى معنويات الموظف وت  

0.771 0.000 

 0.000 0.625 .ه حاجاتي األساسيةد الدخل الذي أتقاضاه وملحقات  س  يَ   .5

  0.000 بيرسون لجميع فقرات المحور معامل ارتباط 

 (α=0.01) داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط
 

 السادس المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل( 11 –4) رقم جدولال يوضح
 تتراوح المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي ،للمحور الكلية والدرجة" المتوفرة التكنولوجيا"

 هذا يعتبر وبذلك ،(α=0.01) معنوية مستوى عند دالة وهي ،(0.706)و( 0.995) بين
 .لقياسه وضع لما صادقاً  المحور
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 (33 – 4) جدول
 للمحور الكلية والدرجة" المتوفرة التكنولوجيا" السادس محورال فقرات من فقرة كل بين بيرسون ارتباط معامل

 الفقرة .م
معامل بيرسون 

 لالرتباط
مالية القيمة الحت

(sig.) 

 على العاملين يحفز مما العمل إنجاز في الحديثة التكنولوجيا على الكلية تعتمد  .1
 .قدراتهم وتطوير اإلبدا 

0.905 0.000 

ا تعمل  .2  تساعد والتي المقدمة الخدمة جودة زيادة على المستخدمة التكنولوجي
 .واالبتكارية اإلبداعية قدراتهم زيادة على العاملين

0.995 0.000 

 تحسين في تساهم عالية مهارات ذات مؤهلة فنية بشرية كوادر الكلية تمتلك  .3
 .المستخدمة التكنولوجيا

0.706 0.000 

 اإلبدا  على وقدرتهم العاملين أداء رفع في المستخدمة التكنولوجيا تساهم  .4
 .واالبتكار

0.944 0.000 

 تساهم والتي الكلية في المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة التطورات اإلدارة تواكب  .5
 .العاملين لدى اإلبداعية القدرات زيادة في

0.931 0.000 

  40..0 معامل ارتباط بيرسون لجميع فقرات المحور 

 (α=0.01) داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط
 

 السابع المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل( 14 – 1) رقم جدولال يوضح
 بين تتراوح المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي ،للمحور الكلية والدرجة" ملالع ظروف"
 المحور هذا يعتبر وبذلك ،(α=0.01) معنوية مستوى عند دالة وهي ،(0.729)و( 0.926)

 .لقياسه وضع لما صادقاً 
  (10 – 4) جدول

 للمحور الكلية والدرجة" ملالع ظروف" السابع محورال فقرات من فقرة كل بين بيرسون ارتباط معامل

 الفقرة .م
معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة الحتمالية 

(sig.) 

 0.000 0.756 .يشعر العاملون في الكلية باالرتياح بخصوص المكان الذي يمارسون عملهم فيه  .1

 0.000 0.926 .يتالءم األثاث في الكلية مع طبيعة العمل الذي يؤديه العاملون  .2

 0.000 0.917 .ظروف األمن والسالمة لكافة العاملينتوفر الكلية   .3

تسعى الكلية إلى توفير كافة التأمينات الالزمة للعاملين في حالة التعرض   .4
 .لحوادث أثناء العمل

0.743 0.000 
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 0.000 0.729 .توفير كافة التسهيالت للعاملين إلنجاز أعمالهمفي الكلية  تجتهد  .5

  22..0 قرات المحورمعامل ارتباط بيرسون لجميع ف 

 (α=0.01) داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط

 
 الثامن المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل( 14 – 1) رقم جدولال يوضح

 بين تتراوح المبينة االرتباط معامالت أن يبين والذي ،للمحور الكلية والدرجة" اإلبداعي السلوك"
 المحور هذا يعتبر وبذلك ،(α=0.01) معنوية مستوى عند دالة وهي ،(0.729)و( 0.926)

 .لقياسه وضع لما صادقاً 
 (31 – 4) جدول

 للمحور الكلية والدرجة" اإلبداعي السلوك" الثامن محورال فقرات من فقرة كل بين بيرسون ارتباط معامل

 الفقرة .م
معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة الحتمالية 

(sig.) 

 0.000 0.626 .لمعلومات الالزمة التخاذ القرار المناسب في الكلية بسرعة ودقةعلى اأحصل   .1

 0.000 0.622 .توفر إدارة الكلية المعلومات الالزمة للعاملين ألداء العمل بكفاءة عالية  .2

أستخدم عالقاتي الشخصية لالتصال مع الجهات الخارجية والحصول على   .3
 .مكاسب مادية ومعنوية للكلية

0.423 0.000 

بجانب  في العمل تشجع إدارة الكلية على استخدام االتصاالت غير الرسمية  .4
 .االتصاالت الرسمية

0.630 0.000 

 0.000 0.746 .عن مقترحاتي وأفكاري الجديدة بثقة عالية في الكلية أ عبار  .5

 0.000 0.721 .لدي  الجرأة والشجاعة للقيام بأعمال إبداعية في الكليةتتوفر   .6

ض لي اإلدارة في الكلية الصالحيات الكافية التي تمكنني من اتخاذ و  تف  .7
 .القرارات المناسبة أثناء العمل

0.775 0.000 

يتخذ العمداء والمدراء في الكلية باستمرار القرارات المناسبة في الوقت   .9
 .المناسب

0.723 0.000 

 0.000 0.732 .الجديدة في العمل أمتلك دائمًا في الكلية الرغبة الكافية لتقديم االقتراحات  .2

تنظر اإلدارة العليا في الكلية إلى اإلبدا  على أنه مورد مهم ينبغي االستثمار   .10
 .فيه

0.760 0.000 

  0.220 معامل ارتباط بيرسون لجميع فقرات المحور 
 (α=0.01) داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط
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 :البنائي الصدق

 التي األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة صدق مقاييس حدأ البنائي الصدق يعتبر
 لفقرات الكلية بالدرجة الدراسة محاور من محور كل ارتباط مدى ويبين إليها، الوصول األداة تريد

 .االستبيان
 دالة االستبيان محاور جميع في االرتباط معامالت جميع أن   (11 – 1) جدول يبين

 لما صادقة االستبيان محاور جميع تعتبر وبذلك ،(α=0.01) معنوية مستوى عند إحصائياً 
 .لقياسه وضعت

 (34 – 4) جدول
 ستبيانلال الكلية والدرجة الدراسة محاور من محور كل بين بيرسون ارتباط معامل

 (.sig)القيمة الحتمالية  معامل بيرسون لالرتباط المحور .م
 0.000 0.663 الهيكل التنظيمي  .1
 0.000 0.629 عليماتاألنظمة والت  .2
 0.000 0.669 التدريب  .3
 0.000 0.629 القرارات اتخاذ في المشاركة  .4
 0.000 0.595 والمكافآت الحوافز  .5
 0.000 0.649 المتوفرة التكنولوجيا  .6
 0.000 0.672 العمل ظروف  .7
 0.000 0.922 المناخ التنظيمي عناصر جميع  .9
 0.000 0.225 اإلبداعي السلوك  .2
 0.000 0.717 :المحاور لجميع حسابيال متوسطال

 (α=0.01) داللة مستوى عند إحصائياً  دال االرتباط
 

 :االستبيان ثبات
 تحت مرة من أكثر هتوزيع إعادة تم لو النتيجة نفس عطيي أن االستبيان بثبات يقصد 

 موعد نتائجه في االستقرار يعني االستبيان ثبات أن أخرى بعبارة أو والشروط، الظروف نفس
 فترة خالل مرات عدة العينة أفراد على توزيعها إعادة تم لو فيما كبير بشكل النتائج هذه تغيير
 .معينة زمنية
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 ،"كرونباخ ألفا معامل" طريقة باستخدام الدراسة استبيان ثبات من الباحث تحقق وقد
 والتي االستبيان محاور من محور لكل كرونباخ ألفا معامل قيم( 10 – 4) الجدول يبين حيث
 كرونباخ األف معامل قيمة كانت كما ،(0.767)و( 0.201) بين تتراوحو  محور لكل مرتفعة كانت
 االستبيان وثبات صدق من تأكد قد الباحث يكون وبهذا ،(0.249) تساوي االستبيان فقرات لكل

 .فرضياتها واختبار الدراسة أسئلة على واإلجابة النتائج لتحليل وصالحيته
  (15 - 4) جدول

 االستبيان ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور .م
 0.901 5 الهيكل التنظيمي  .1
 0.792 5 األنظمة والتعليمات  .2
 0.201 5 التدريب  .3
 0.767 5 القرارات اتخاذ في المشاركة  .4
 0.910 5 والمكافآت الحوافز  .5
 0.973 5 المتوفرة التكنولوجيا  .6
 0.932 5 العمل روفظ  .7
 0.972 10 اإلبداعي السلوك  .9
 0.249 45 االستبيانجميع فقرات   .2
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 :الخطوات اإلجرائية للدراسة
 :قام الباحث باتباع الخطوات التالية

 االطال  على الدراسات السابقة ذات العالقة بموضو  الدراسة. 
 إعداد استبيان الدراسة في صورتها األولية. 
 جراء التعديالت المطلوبةعرض االستبيان عل  .ى المشرف وا 
 عرض االستبيان على المحك مين بهدف تحكيمها. 
 إعداد االستبيان في صورته النهائية. 
 تطبيق االستبيان على العينة المختارة. 
 تحليل النتائج وتفسيرها. 

 
 :المستخدمة اإلحصائية والمعالجات األساليب

 Statistical) اإلحصائي التحليل برنامج خالل من االستبيان وتحليل بتفريغ الباحث قام 
Package for Social Sciences -SPSS)، التوزيع تتبع الدراسة بيانات أن وحيث 

 اإلحصائية األدوات استخدام وتم معلمية،ال اإلحصائية االختبارات ستخداما تم فقد الطبيعي
 :التالية
 أجل من النسبي الحسابي والمتوسط واالنحرافات المعيارية، والتكرارات، المئوية، النسب .1

فادة معين، متغير فئات تكرار معرفة  .الدراسة عينة وصف في الباحث وا 
 .االستبيان فقرات ثبات لمعرفة ،"كرونباخ ألفا معامل" اختبار .2
 يستخدم كما ،االستبيان صدق الختبار االرتباط درجة لقياس ،"بيرسون" ارتباط معامل .3

 .معلميةال البيانات حالة في المتغيرات بين قةالعال لدراسة االختبار هذا
 على االستجابة درجة متوسط كان ما إذا لمعرفة (One-Sample T Test) اختبار .4

( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد االستبيان ورامح من محور أي فقرات
 .ال أم ،(3) وهي



76 

 

 هناك كان إذا ما لمعرفة( Two Independent Samples T Test) اختبار استخدام .5
 من مجموعتين متوسطي لمقارنة يصلح معلمي اختبار وهو إحصائية، داللة ذات فروق

 .الطبيعي التوزيع تتبع التي الكمية البيانات
 داللة ذات فروق هناك كان إذا ما لمعرفة (One-Way ANOVA) اختبار استخدام .6

 الكمية البيانات من فأكثر توسطاتم( 3) لمقارنة يصلح معلميال االختبار وهذا إحصائية
 .الطبيعي التوزيع تتبع التي

 .سمرنوف – كولوموجروف الطبيعي التوزيع اختبار استخدام .7
 

 :وصف المتغيرات الديمغرافية للمبحوثين
تبين أن   الشارحة لخصائص أفراد العينة؛ ولامن خالل النتائج الظاهرة في الجد

واإلجابة عنها  االستبيانر كبير في فهم المبحوثين ألسئلة غرافية كان لها أثو المتغيرات الديم
  .، وذلك من خالل العمر الزمني للمبحوثين والخبرة العملية والمستوى التعليميبموضوعية
 

 ألفراد الشخصية والسمات الخصائص وفق الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف يلي فيماو 
 .االستبيان من ولاأل القسم إجابات على بناءً  وذلك الدراسة عينة

 
 الجنس حسب العينة أفراد توزيع: أوالً 

 (32 – 4) رقم جدول
 الجنس متغير حسب الدراسة عينة توزيع

 )%(النسبة المئوية  التكرار الجنس
 87.2 145 ذكر
 10.1 02 أنثى

 122.2 125 المجموع
 

 في راسة،الد عينة من( %97.2) نسبته ما يمثلون الذكور أن  ( 16 -1) الجدول يبين
ثقافة  أن يعزو الباحث ذلك إلىو  ،الدراسة عينة من( %12.1) نسبته ما اإلناث تمثل حين

، كما أن  النسبة األكبر من حملة المؤهالت المجتمع ما زالت تحبذ عمل الرجال أكثر من النساء
 .العليا هم من الذكور
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 :العمر متغير حسب العينة أفراد توزيع: ثانياً 
 (17 – 4) رقم جدول

 العمر متغير حسب الدراسة عينة توزيع
 )%(المئوية  النسبة التكرار العمرية الفئة
 15.7 02 سنة 30أقل من 

 07.3 45 سنة 35إلى  31من 
 17.2 08 سنة 40إلى  36من 
 18.0 32 سنة 45إلى  41من 
 01.8 32 سنة فأكثر 46

 122.2 125 المجموع
 

 سنة،( 45) عن أعمارهم تقل العينة أفراد من( %79.2) أن   (17 – 1) الجدول يبين
 من لديهم لما فيها، الشباب توظيف نحو بغزة المتوسطة المجتمع كليات اهتمام يعكس وهذا
 .المتوسطة المجتمع كليات طالب تدريس في بذلها الالزم الجهود مع تتناسب وطاقات قدرات

 
 :يالعلم المؤهل متغير حسب العينة أفراد توزيع: ثالثاً 

 (33 -4) رقم جدول
 العلمي المؤهل متغير حسب الدراسة عينة توزيع

 

 

 حملة نم هم العينة أفراد من( %66) ما يزيد عن أن   (19 – 4) الجدول يبين
هذه الكليات مهتمة كثيرًا أن   يعزو الباحث ذلك إلى، و (والدكتوراه الماجستير) العليا الشهادات

 .بتوظيف حملة الشهادات العليا باختالف تخصصاتهم العلمية

 )%(النسبة المئوية  التكرار العلمي المؤهل
 32.3 52 بكالوريوس
 52.4 28 ماجستير
 2.7 11 دكتوراة

 3.2 2 غير ذلك
 122.2 125 المجموع
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 :الخبرة سنوات متغير حسب العينة أفراد توزيع: رابعاً 

 (39 – 4) رقم جدول
 الخبرة سنوات متغير حسب الدراسة عينة توزيع

 

 

 عن تزيد خبرتهم سنوات العينة أفراد من تقريباً ( %45) أن   (15 – 1) الجدول يبين
 األمر سنوات،( 7) عن لديهم الخبرة سنوات تزيد منهم( %19) من يقرب ما وأن ،سنوات( 10)

 بكل عنها واإلجابة االستبيان ألسئلة العينة أفراد فهم في – آنفاً  تم ذكره كما – ساهم الذي
 .موضوعية

 

 :الوظيفي المسمى متغير حسب العينة أفراد توزيع: خامساً 
 (20 – 4) رقم جدول

 الوظيفي المسمى متغير حسب الدراسة نةعي توزيع
 

 

 التدريس فقط في يعملون العينة أفراد من تقريباً ( %70) أن   (20 – 4) الجدول يبين
 الباحث ويرى. إشرافية مسميات يحملون منهم( %30) من يقرب ما وأن رافية،إش مسميات دون

 )%(النسبة المئوية  التكرار الخبرة فئات سنوات
 10.7 01 سنوات 3إلى  1من 
 04.8 41 سنوات 6إلى  4من 
 17.2 02 سنوات 2إلى  7من 
 44.8 74 سنوات فاكثر 10

 122.2 125 المجموع

 )%(النسبة المئوية  التكرار الوظيفي المسمى
 25.5 40 رئيس قسم

 1.2 0 عميد

 4.2 7 نائب عميد

 69.1 114 غير ذلك

 122.2 125 المجموع
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لتوزيع أفراد العينة على الهياكل التنظيمية لهذه  الطبيعي المعدل في تقع النسبة هذه أن  
 .المؤسسات التعليمية وأن ه ال يوجد تكدس في الطبقات العليا في هذه الهياكل

 :التعيين نوع متغير حسب العينة أفراد توزيع: سادساً 
 (23 - 4) رقم جدول

 التعيين نوع متغير حسب الدراسة عينة توزيع
 

 

 التي الكليات في مثبتين العينة أفراد منتقريبا، ( %59) أن  ( 41 – 1) الجدول يبين
 بنظام يعملون الذين المدرسين أن   حين في ،الكليات هذه استقرار مدى يعكس وهذا بها، يعملون
 تقريباً  المدرسين ثلث أن   يوضح وهذا العينة، أفراد منتقريبًا ( %32) نسبته ما يمثلون الساعة
 أنهم إلى ذلك سبب يرجع وقد فيها، مثبتين غير ةبغز  المتوسطة المجتمع كليات في يعملون الذين

 الخطوة لهذه لما تثبيتهم، على غير قادرة الكليات هذهأن   أو أخرى، وظائف في مثبتين موظفين
 .الكليات على ونحوها مالية والتزامات تبعات من

 :العمل مكان متغير حسب العينة أفراد توزيع: سابعاً 
 (00 – 4) رقم جدول

 العمل مكان متغير حسب الدراسة عينة توزيع
 

 

 )%(النسبة المئوية  ارالتكر  التعيين  نوع
 57.6 95 مثبت

 5.5 9 عقد سنوي

 31.5 52 العمل بنظام الساعة

 5.5 9 غير ذلك

 122.2 125 المجموع

 )%(النسبة المئوية  التكرار العمل مكان
 17.6 29 األزهر –الدراسات المتوسطة كلية 

 29.1 48 كلية مجتمع األقصى

 8.5 14 والتكنولوجيا للعلوم نماء كلية

 30.1 53 بفرعيها األونروا – تدريب مجتمع كلية

 10.7 01 والتنمية للعلوم الزيتونة كلية

 122.2 125 المجموع
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 غزة تدريب مجتمع كلية من هم ،العينة أفراد من( %32) أن   (44 – 1) الجدول يبين
 لألونروا، حيث تبين للباحث ميدانيًا خالل فترة إجراء الدراسة التابعتان يونس خان تدريب وكلية
لذلك آثر الباحث أن واحد،  وأكاديمي إداري لنظام وتخضعان واحدة الكليتين هاتين دارةإ أن  

 .يتعامل معهما على أن هما كيانًا تعليميًا واحدا
 

 :الراتب متغير حسب العينة أفراد توزيع: ثامناً 
 (03 -3) رقم جدول

 الراتب متغير حسب الدراسة عينة توزيع
 

 
 وهذا ،($1000) عن رواتبهم تقل العينة أفراد من( %54) أن   (44 – 1) الجدول يبين

 بمحور يتعلق فيما الدراسة نتائج في أثره له كان سلبياً  مؤشراً  – الباحث نظر وجهة من – يعتبر
 ، وقد يرجع ذلك إلى ىسياسة هذه الكليات في التوظيف وحرصها على عدموالحوافز تالمكافآ

ل أعباء مالية إضافية  .تحم 

 )%(النسبة المئوية  التكرار فئات الراتب
 26.7 44 فأقل$ 500

 27.3 45 $1000إلى  501

 32.7 54 $1500 إلى 1001

 11.5 19 $2000إلى  1501

 1.8 3 $2500إلى  2001

 122.2 125 المجموع
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 الخامس الفصل

 

 نتائج التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات
 

 
 

 
 

 :وفيه
 .الدراسة لمتغيرات الوصفي التحليل
 .الدراسة فرضيات اختبار
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 الخامسالفصل 
 اإلحصائي واختبار الفرضيات نتائج التحليل

 :مقدمة
 التي الوصفية اإلحصائية األساليب بعض استخدام نتائج عرض إلى الفصل هذا يهدف 

 المناخ التنظيمي لمتغيرات النسبية األهمية حول المبحوثين آراء خالل من االستبيان هاأفرز 
 قطا  في المتوسطة عالمجتم كليات في التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اإلبداعي والسلوك

 ما إذا لمعرفة( One-Sample T Test) اختبار استخدام نتائج الفصل هذا يستعرض ثم غزة،
 الموافقة درجة تساوي االستبيان ورامح من محور كل فقرات على االستجابة درجة متوسط كان

 الفصل اهذ يستعرض وأخيراً  جوهريا، اختالفاً  عنها تختلف أم( 3) وهي( المحايد) المتوسطة
 إجابات بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد كان ما إذا تبحث والتي الدراسة فرضيات اختبار

 المجتمع كليات في اإلبداعي السلوكو بين  المناخ التنظيمي بين العالقة حول المبحوثين
 ىالمسم الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل العمر، الجنس، اتلمتغير  ت عزى غزة قطا  في المتوسطة
 باإلضافة ،(α=0.05) معنوية داللة مستوى عند الراتب العمل، مكان التعيين، نو  الوظيفي،

 اإلبداعي والسلوك المناخ التنظيمي عناصر بين عالقة يوجد كان ما إذا تبحث التي الفرضية إلى
 النتائج عرض تم وقد .غزة قطا  في المتوسطة المجتمع كليات في ألعضاء الهيئات التدريسية

 :لآلتي وفقاً  الدراسة متغيرات يغطيان رئيسين محورين برع
 .التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة -
 .اختبار فرضيات الدراسة -

 

 :الدراسة لمتغيرات الوصفي التحليل
 :الطبيعي التوزيع اختبار

 تتبع الدراسة بيانات كانت ما إذا لمعرفة" رنوفسم – كولومجروف" اختبار استخدام تم
 عدد ألن تحديداً  "رنوفسم – كولومجروف" اختبار استخدام تم وقد ال، أم بيعيالط التوزيع

 (.50) من أكثر وهي استبيان( 165) يساوي االستبانات
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 من أكبر االستبيان محاور لجميع sig. (p-value) قيمة أن   (1 – 0) الجدول يوضح
 االختبارات استخدام يجب التاليوب الطبيعي، التوزيع تتبع الدراسة بيانات أن   يعني وهذا( 0.05)

 .الدراسة بيانات تحليل في المعلمية اإلحصائية
 (3 – 8) رقم جدول

 سميرنوف – كولومجروف الطبيعي التوزيع اختبار نتائج
 Sig. (p-value) عدد الفقرات المحور

 0.200 45 جميع المحاور

 

 :البيانات تحليل
 كااان ماا إذا لمعرفاة( One-Sample T Test) واحادة لعيناة( T) اختباار اساتخدام تام

 إلاى وصالت قاد الدراساة هاذه محااور فقارات مان فقارة كال على االستجابة درجةل الحسابي توسطالم
 .sig) كانات فاإذا جوهرياًا، اختالفاً  عنها تختلف أم( 3) وهي( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة

p-value )الداللااة مساتوى مان أكبار (α=0.05 )  درجااة مان تقتارب الدراسااة عيناة رادأفا آراء فاإن 
 فاإن   (α=0.05) الداللاة مساتوى مان أصاغر (sig. p-value) كانات إذا أماا ،(3) وهاي الحيااد
 متوساط كاان ماا إذا تحدياد يمكان الحالاة هذه وفي الحياد، درجة عن تختلف اإلجابة درجة متوسط
 كانت فإذا( T) اختبار قيمة إشارة خالل من وذلك الحياد، درجة عن ينقص أو يزيد اإلجابة درجة

 والعكااس( 3) الحياااد درجاة عنااد يزيااد اإلجاباة لدرجااة الحسااابي المتوساط أن فمعناااه موجبااة اإلشاارة
 الترتيب يمثل حيث تنازلية، بطريقة الموافقة درجة حسب محور كل فقرات ترتيب تم كما صحيح،

 .موافقة درجة أعلى على حصلت التي الفقرة( 1) رقم
 

 التنظيمي الهيكل: األول المحور بيانات لتحلي: أوالً 

 درجة متوسط كان ما إذا لمعرفة( One-Sample T Test) اختبار استخدام تم
( 3) وهي( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد المحور هذا فقرات على االستجابة

 .(4 – 0) الجدول في موضحة النتائج. ال أم
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 (2 – 8) رقم جدول
 التنظيمي الهيكل محور لفقرات( .sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

 الفقرة .م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 

 tقيمة 
 الرتبة

 طبيعاااااة مااااع متماشااااياً  الكليااااة فااااي التنظيمااااي الهيكاااال تصااااميم يااااتم .1
 قااااادراتهم إظهااااار للعاااااملين يساااامح بحياااااث الكليااااة وأهااااداف ومهمااااة

 .إلبداعيةا
3.93 78.6 0.000 

 
15.979 

 

1 

 علااى تساااعد التااي بالمرونااة الكليااة فااي التنظيمااي الهيكاال يتصااف .2
 5 11.227 0.000 75 3.75 .العاملين لدى اإلبدا 

 بهااااااا يقااااااوم التاااااي والواجبااااااات للمساااااائوليات واضاااااح تحديااااااد هنااااااك .3
 0.000 76.4 3.82 .لديهم اإلبدا  تعزيز في تساهم مرونة وجود مع الموظفون

11.996 2 

 وينعاادم العماال، ووحادات األقسااام باين العالقااات فاي وضااوح يوجاد .4
 إباااااادا  فااااااي يساااااااعد ممااااااا بينهمااااااا االختصاصااااااات فااااااي التااااااداخل
 .العاملين

3.81 76.2 0.000 

 
11.846 

 

3 

مات أحد الكلية في التنظيمي الهيكل يعتبر .5  4 10.661 0.000 75.8 3.79 .واإلبدا  العمل مقو 

  16.375 0.000 76.40 3.92 المحورجميع فقرات 
 ( α=0.05 عند اإلحصائية الداللة مستوى)

 فقرات حول ةالدراس عينة أفراد آراء يبين والذي (4 – 0) الجدول في المبينة النتائج من
 :يلي ما استخالص يمكن" التنظيمي الهيكل" األول المحور
 (%78.6) يساوي لها النسبي والوزن( 3.93) يساوي( 1) رقم للفقرة الحسابي المتوسط، 

 عند إحصائياً  دالة الفقرة هذه تعتبر لذلك ،(0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
 زاد قد رةالفق لهذه االستجابة درجة توسطم أن على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى
 وافقةم هناك أن يعني وهذا ،(3) تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن

ون ليك الكلية في التنظيمي الهيكل تصميم يتم أنه على العينة أفراد قبل من مرتفعة
 قدراتهم إظهار للعاملين يسمح بحيث الكلية وأهداف ومهمة طبيعة مع متماشياً 
، ويعزو الباحث ذلك إلى أن  إدارات كليات المجتمع المتوسطة قد اهتمت بهذا اإلبداعية
  .، حيث راعت أن تساهم هذه الهياكل في تحقيق أهدافهاكللهياا تصميمالبعد عند 

أثر بيئة العمل "حول ( 4511، المشوط)توصلت إليه دراسة  ما مع النتيجة هذه تتفقَ و 
حيث أك دت وجود أثر ذي داللة معنوية للهيكل التنظيمي على  "على اإلبدا  اإلداري
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 (4515حمدونة، )صلت إليه دراسة بينما تختلف هذه النتيجة مع ما تو  .اإلداري اإلبدا 
حيث تبي ن  ،"أثر المناخ التنظيمي على اإلبدا  لدى العاملين بمجمع الشفاء الطبي"حول 

أنه ال يتم تصميم الهيكل التنظيمي في مستشفى الشفاء متماشيًا مع طبيعة ومهمة 
 .وأهداف المستشفى بحيث ال يسمح للعاملين إظهار قدراتهم اإلبداعية

 والقيمة ،(%75) لها النسبي والوزن( 3.75) يساوي( 2) رقم للفقرة الحسابي المتوسط 
 الفقرة هذه تعتبر ولذلك ،(0.05) من أصغر وهي (0.000) تساوي.( sig) االحتمالية

 االستجابة درجة متوسط أن   على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة
 تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن دةبالزيا جوهرياً  يختلف الفقرة لهذه

 التنظيمي الهيكل أنَّ  على العينة أفراد قبل منمرتفعة  موافقة هناك أن   يعني وهذا ،(3)
ويعزو الباحث ذلك  ،العاملين لدى اإلبداع على تساعد التي بالمرونة يتصف الكلية في

تنظيمية راعت المرونة فيها حتى تتماشى إلى أن  إدارات الكليات عند تصميم هياكلها ال
مع الظروف والمتغيرات التي قد تطرأ مستقباًل بحيث تساعد في تحقيق األهداف المرجوة 

ن   بفاعلية وجودة عالية،  (4515بحر، وسويرح، ) دراسة نتائج مع تتفق النتيجة هذه وا 
، ودراسة "اإلسالمي  ع الج م ف  اإلداريين الع ملين أداء على التنظيم  ن  الم ثرأ" حول

في شركة االتصاالت التنظيمي على الرضا الوظيفي  أثر المناخ"حول ( 4558الطيب، )
المناخ التنظيمي وآثاره "حول( Zhang, 2010)، وتتفق أيضًا مع نتائج دراسة "الفلسطينة

 ".على المتغيرات التنظيمية
 ،(2010 ة،حمدون) دراسة إليه تتوصل ما مع النتيجة هذه بينما تختلف

المناخ "حول  (4551عابدين، وأبو سمرة، )مع ما توصلت إليه دراسة تختلف كذلك و 
  ."التنظيمي في جامعة القدس كما يراه أعضاء هيئة التدريس

 والوزن( 3.92) يساوي" التنظيمي الهيكل" األول المحور فقرات لجميع الحسابي المتوسط 
 تعتبر لذلك ،(0.000) تساوي.( sig) ماليةاالحت والقيمة ،(%76.4) يساوي لها النسبي
 هناك أن   يعني وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة المحور هذا فقرات
أنَّ الهيكل  مما يعني المحور هذا فقرات على العينة أفراد قبل من مرتفعة موافقة

 الهياكل ن  أ على يدل وهذا ،التنظيمي في الكليات جيد من وجهة نظر أفراد العينة
 المرونة فيها روعي وقد تامة بعناية تصميمها تم المتوسطة المجتمع كليات في التنظيمية
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 العمل، ووحدات األقسام بين العالقات ووضوح والواجبات للمسئوليات الواضح والتحديد
 .عالية بجودة األهداف تحقيق في كبير بشكل ويساهم اإلبدا  إلى سيؤدي الذي األمر
والتي أظهرت  (2009 الطيب،) ودراسة ، (4515بحر، وسويرح، ) مع دراسة تفقوهذا ي

أثر بيئة العمل "حول  (4511المشوط، )ودراسة توجهًا إيجابيًا نحو الهيكل التنظيمي، 
المناخ التنظيمي "حول ( 4551السكران، )دراسة  ويتفق كذلك مع، "على اإلبدا  اإلداري

أن  هذه الدراسات لباحث أسباب التشابه إلى ، ويرجع ا"وعالقته باألداء الوظيفي
، وتشابه المناخ التنظيمي نفس عناصر المناخ التنظيمي -إلى حد ما  -استخدمت 

السائد في مجتمعات تلك الدراسات إلى حد ما مع المناخ التنظيمي السائد في كليات 
يث العمر ، وكذلك إلى التشابه في أفراد العينة من حالمجتمع المتوسطة بقطا  غزة
 .وسنوات الخدمة والمؤهل العلمي

 ودراسة ،(2010 حمدونة،) دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتختلف
 في التنظيمي المناخ" حول (1224 القريوتي،) ودراسة ،(2001 سمرة، وأبو عابدين،)

 (2006 الشنطي،) ودراسة ،"التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من األردنية الجامعة
أظهرت أن  الهيكل التنظيمي لوزارات السلطة غير جيد حسب آراء أفراد العينة، التي 

 لمجتمعات ويرجع الباحث هذا االختالف إلى المشاكل الموجودة في الهياكل التنظيمية
الدراسات وتكدس الوظائف العليا فيها وعدم اتبا  الطرق الحديثة في تصميم الهياكل  تلك

  .التنظيمية
 به بأس ال اهتماماً  تولي الكليات إدارة أن   إلى هذه النتيجة الباحث ويعزو

ن تتماشى هذه الهياكل مع متطلبات العمل أل، وأن ها تعمل جاهدًة فيها التنظيمية للهياكل
 .في تلك الكليات

 والتعليمات األنظمة :الثاني المحور بيانات تحليل: اً ثاني

 االستجابة درجة متوسط كان ما إذا فةلمعر ( One-Sample T Test) اختبار استخدام تم
. ال أم( 3) وهي( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد المحور هذا فقرات على

 .(4 – 0) الجدول في موضحة النتائج
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 (1 – 8) رقم جدول
 والتعليمات األنظمة محور لفقرات( .sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

 الفقرة .م
المتوسط 

 حسابيال

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 

 tقيمة 
 الرتبة

 1 17.240 0.000 80.8 4.04 .تؤدي األنظمة والتعليمات في الكلية إلى تسهيل إنجاز العمل .1

شراف فع الة في الكلية من خالل األنظمة  .2 تتوفر أنظمة رقابة وا 
 15.476 0.000 77 3.85 .والتعليمات النافذة

5 

 سرعة يؤدي وضوح بنود األنظمة والتعليمات في الكلية إلى .3
تقانالعمل و  إنجاز  .ها 

3.87 77.4 0.000 15.279 4 

تحقيق أهداف وتساهم في تمتاز األنظمة والتعليمات بالمرونة  .4
 3 17.781 0.000 79 3.95 .الكلية

لتزام باألنظمة والتعليمات في تطبيق القرارات اإلدارية اهناك  .5
 2 17.321 0.000 79.6 3.98 .كليةفي ال

  22.722 0.000 79.90 3.24 جميع فقرات المحور
 ( α=0.05 عند اإلحصائية الداللة مستوى)

 فقرات على الدراسة عينة أفراد آراء يبين يوالذ (4 – 0)الجدول في المبينة النتائج من
 :يلي ما استخالص يمكن "والتعليمات األنظمة" الثاني المحور
  (%90.9) يساوي لها النسبي والوزن( 4.04) يساوي( 1) رقم للفقرة الحسابي سطالمتو، 

 هذه تعتبر لذلك ،(0.05) من أصغر وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
 درجة توسطم أن   على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة الفقرة

 ،(3) تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة رجةد نع زاد قد الفقرة لهذه االستجابة
 في والتعليمات األنظمة أنَّ  على العينة أفراد قبل من مرتفعة موافقة هناك أن يعني وهذا
ويعزو الباحث ذلك إلى أن  هذه األنظمة  ،العمل إنجاز لتسهي إلى تؤدي الكلية

اطة وعدم التعقيد بحيث تساعد والتعليمات حين تم إقرارها قد روعي فيها السهولة والبس
ن   في إنجاز األعمال، ( 2011 المشوط،) دراس  إليه تتوصل ما مع تفقت النتيجة هذه وا 

 ."اإلداري اإلبدا  على العمل بيئة أثر" حول دراسته في
 والقيمة ،(%77) لها النسبي والوزن( 3.95) يساوي( 2) رقم للفقرة الحسابي المتوسط 

 الفقرة هذه تعتبر ولذلك ،(0.05) من أصغر وهي (0.000) اويتس.( sig) االحتمالية
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 االستجابة درجة متوسط أن   على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة
 تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن بالزيادة جوهرياً  يختلف الفقرة لهذه

 أنظمة تتوفر هأنَّ  على العينة أفراد قبل نم مرتفعة موافقة هناك أن   يعني وهذا ،(3)
شراف رقابة وهذا يدل أن  هذه  ،النافذة والتعليمات األنظمة خالل من الكلية في فعَّالة وا 

األنظمة والتعليمات راعت تحقيق الرقابة اإليجابية واإلشراف الفع ال الذي يساهم في 
ن   يمة،ضمان سير العمل وفق األصول القانونية واإلدارية السل  ما مع تتفق النتيجة هذه وا 

 .(2011 المشوط،) دراسة إليه تتوصل
 (3.24) يساوي "والتعليمات األنظمة" المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني 

 ،(0.000) تساوي .(sig) االحتمالية والقيمة ،(%79.9) يساوي لها النسبي والوزن
 يعني وهذا، (α=0.05) داللة مستوى عند اً إحصائي دالة المحور فقرات هذا تعتبر لذلك
ويعزو الباحث   ،من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المحور مرتفعة هناك موافقة أنَّ 

ذلك إلى أن  إدارات كليات المجتمع المتوسطة راعت عند إقرار أنظمتها واعتماد تعليماتها 
هولة ويسر، األمر الذي أن تساعد هذه األنظمة والتعليمات على ضمان سير العمل بس

يحقق األهداف دون مواجهة عقبات أو معوقات إدارية أو نصوص قانونية جامدة أو 
حيث تبي ن أن   (2011 المشوط،) دراسةإليه  تهذه النتيجة مع ما توصل تختلفو  معقدة،

 .مستوى اهتمام أفراد العينة فيها تجاه األنظمة والتعليمات كان متوسطا
 
 التدريب: الثالث المحور بيانات تحليل: ثالثاً 

 االستجابة درجة متوسط كان ما إذا لمعرفة( One-Sample T Test) اختبار استخدام تم
. ال أم( 3) وهي( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد المحور هذا فقرات على

 .(4 – 5) الجدول في موضحة النتائج
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 (4 – 5) رقم جدول
 التدريب محور لفقرات( .sig) االحتمال قيمةو  الحسابي المتوسط

 الفقرة .م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 

 tقيمة 
 الرتبة

تحرص إدارة الكلية على التعر ف على احتياجات العاملين  .1
 5.788 0.000 69.6 3.48 .التدريبية وتعمل على تحسين مستوى أدائهم ألعمالهم

4 

معايير تخضع عملية تدريب العاملين في الكلية إلى  .2
 .موضوعية ومهنية، وتبتعد عن المزاجية والشخصنة

3.36 67.2 0.000 4.481 5 

تخضع البرامج التدريبية في الكلية إلى عملية تقييم ومراجعة  .3
 2 6.870 0.000 70.6 3.53 .مستمرة من قبل الجهات المختصة

ين في الكلية بعد انتهاء البرامج يتم تقييم أداء المتدرب .4
 6.208 0.000 69.8 3.49 .التدريبية لتحديد مدى جدوى هذه البرامج

3 

فيها  تنعكس برامج التطوير والتدريب التي سبق وأن شاركت   .5
 .في الكلية إيجابيًا على مستوى أدائي لعملي

3.61 72.2 0.000 8.050 1 

  7.381 0.000 62.9 3.42 جميع فقرات المحور
 ( α=0.05 عند اإلحصائية الداللة مستوى)

 فقرات على الدراسة عينة أفراد آراء يبين والذي (4 – 5) الجدول في المبينة النتائج من
 :يلي ما استخالص يمكن "التدريب" الثالث المحور
 (%72.2) يساوي لها النسبي والوزن( 3.61) يساوي( 5) رقم للفقرة الحسابي المتوسط، 

 هذه تعتبر لذلك ،(0.05) من أصغر وهي( 0.000) تساوي( .sig) حتماليةاال والقيمة
 درجة توسطم أن على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة الفقرة

 ،(3) تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن زاد قد الفقرة لهذه االستجابة
 التطوير برامج أن على العينة أفراد قبل من مرتفعة موافقة هناك أنَّ  يعني وهذا

 مستوى على إيجابياً  تنعكس الكلية في فيها المشاركة تمت وأن سبق التي والتدريب
لقناعتها  فيها األكاديميين تدريب بعمليات الكليات إدارة اهتمام على يدل هذا ن  ا  و  ،األداء

واستفزاز السلوك  فيها بمدى جدوى التدريب وانعكاسه على مستوى أداء العاملين
 .اإلبداعي لديهم

 والقيمة ،(%67.2) لها النسبي والوزن( 3.36) يساوي( 2) رقم للفقرة الحسابي المتوسط 
 الفقرة هذه تعتبر ولذلك ،(0.05) من أصغر وهي (0.000) تساوي.( sig) االحتمالية
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 ستجابةاال درجة متوسط أن على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة
 تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن بالزيادة جوهرياً  يختلف الفقرة لهذه

 تدريب عملية أن على العينة أفراد قبل من مرتفعة موافقة هناك أن يعني وهذا ،(3)
 المزاجية عن وتبتعد ومهنية، موضوعية معايير إلى تخضع الكلية في العاملين

أن  إدارات كليات المجتمع في قطا  غزة ال تألوا جهدًا في لى ع هذا يدلو  ،والشخصنة
بما يحقق العدالة  بعيدًا عن الشخصنة والمحسوبية، توزيع البرامج التدريبية على موظفيها

فيما بينهم ويدعم توجهات الكليات وسياساتها نحو النهوض بالعملية التعليمية ورفع كفاءة 
 .المدرسين فيها

 النسبي والوزن( 3.42) يساوي" التدريب" الثالث المحور فقرات لجميع الحسابي المتوسط 
 فقرات تعتبر لذلك ،(0.000) تساوي.( sig) االحتمالية والقيمة ،(%62.9) يساوي لها
 موافقة هناك أن يعني وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة المحور هذا

 مما يدل على أنَّ مستوى أهمية المحور هذا فقرات على العينة أفراد قبل من مرتفعة
ويرى الباحث أن  هذا يدل على االهتمام البالغ ألفراد  ،لدى المبحوثين كان عالياالتدريب 

في كليات المجتمع المتوسطة، وكذلك اهتمام إدارة الكليات  عينة الدراسة بعملية التدريب
تتفق هذه النتيجة مع و  هتماماتها،بالتدريب لألفراد العاملين فيها ووضعه في أعلى سل م ا

 ما مع النتيجة هذه تختلف، بينما (4558الخوالدة، والحنيطي، )ما توصلت إليه دراسة 
 التدريب أهمية مستوى أن   نتائجها من تبي ن حيث (2011 المشوط،) دراسة إليه تتوصل
 . متوسطا كان فيها المبحوثين لدى
 
 القرارات اتخاذ في المشاركة :الرابع المحور بيانات تحليل: اً رابع

 االستجابة درجة متوسط كان ما إذا لمعرفة( One-Sample T Test) اختبار استخدام تم
. ال أم( 3) وهي( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد المحور هذا فقرات على

 .(0 – 0) الجدول في موضحة النتائج
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 (8 - 8) رقم جدول
 القرارات اتخاذ في المشاركة محور لفقرات( .sig) االحتمال يمةوق الحسابي المتوسط

 الفقرة .م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 

 tقيمة 
 الرتبة

تقوم إدارة الكلية بإشراك العاملين في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة  .1
 5 6.945 0.000 71 3.55 .بالقسم الذي يعملون فيه

 4 10.064 0.000 75.2 3.76 .آخذ برأيهمو أشرك الزمالء في عملية اتخاذ القرار  .2
 1 24.474 0.000 85.2 4.26 .أحترم رأي الرئيس المباشر .3
ي شج ع الرؤساء المرؤوسين على استخدام التفكير اإلبداعي في حل  .4

 3 10.826 0.000 76.4 3.82 .المشكالت التي تواجههم

 2 16.478 0.000 81.6 4.08 .زمالء كأشخاص لهم رغبات ودوافع وأهداف شخصيةر الأقد   .5
  17.711 0.000 77.9 3.92 جميع فقرات المحور

 ( α=0.05 عند اإلحصائية الداللة مستوى)
 فقرات على الدراسة عينة أفراد آراء يبين والذي (0 – 0) الجدول في المبينة النتائج من
 :يلي ما استخالص يمكن "القرارات اتخاذ في المشاركة" الرابع المحور
 (%95.2) يساوي لها النسبي والوزن( 4.26) يساوي( 3) رقم للفقرة الحسابي المتوسط، 

 هذه تعتبر لذلك ،(0.05) من أصغر وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
 درجة توسطم أن على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة الفقرة

 ،(3) تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن زاد قد الفقرة لهذه االستجابة
 رأي يحترمون أنهم على العينة أفراد قبل من مرتفعة جداً  موافقة هناك أن يعني وهذا

، األمر الدراسة عينة أفراد بين متبادل احترام هناك أن   على يدل وهذا ،المباشر الرئيس
ن   ي ينعكس إيجابيًا نحو تحقيق أهداف الكلية وينهض بالعملية التعليمية فيها،الذ  هذه وا 

، وتتفق كذلك مع ما توصلت (2011 ،المشوط) دراسة إليه تتوصل ما مع تتفق النتيجة
 . الشأن بهذا (4515بحر، وسويرح، )إليه دراسة 

 والقيمة ،(%71) لها يالنسب والوزن( 3.55) يساوي( 1) رقم للفقرة الحسابي المتوسط 
 الفقرة هذه تعتبر ولذلك ،(0.05) من أصغر وهي (0.000) تساوي.( sig) االحتمالية

 االستجابة درجة متوسط أن على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة
 تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن بالزيادة جوهرياً  يختلف الفقرة لهذه

 تقوم الكلية إدارة أن على العينة أفراد قبل من مرتفعة موافقة هناك أن يعني وهذا ،(3)
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ويعزو  ،فيه يعملون الذي بالقسم المتعلقة القرارات اتخاذ عملية في العاملين بإشراك
الباحث ذلك إلى أن  إدارات كليات المجتمع المتوسطة تنتهج أسلوب اإلدارة التشاركية في 

 مر الذي يشجع العاملين على تبني القرارات التي يشاركون في اتخاذهاسياساتها، األ
ويستميتون في الدفا  عنها ألنهم يعتبرون أنفسهم جزءًا مهمًا في آلية اتخاذ القرار وأن هم 

ن هم من يجب أن يسعوا بقوة إلنفاذه، تتفق مع ما توصلت إليه دراسة  النتيجة هذه وا 
 (.4511المشوط، )ختلف مع نتيجة دراسة ، بينما ت(4515بحر، وسويرح، )

 يساوي" القرارات اتخاذ في المشاركة" الرابع المحور فقرات لجميع الحسابي المتوسط 
 تساوي.( sig) االحتمالية والقيمة ،(%77.9) يساوي لها النسبي والوزن( 3.92)
 ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة المحور هذا فقرات تعتبر لذلك ،(0.000)

 وهذا ،المحور هذا فقرات على العينة أفراد قبل من مرتفعة موافقة هناك أن يعني وهذا
 كان المبحوثين نظر وجهة من القرارات اتخاذ في المشاركة أهمية مستوى أن على يدل
 ودراسة ،(2004 السكران،) دراسة إليه تتوصل ما مع النتيجة هذه وتتفق .عاليا

 إيجابية توجهات أظهرت والتي ،(4515بحر، وسويرح، ) ودراسة ،(2009 الطيب،)
ويرى الباحث أن  مرجع ذلك يعود إلى  القرارات، اتخاذ في العاملين مشاركة حول

المستوى العلمي والتوافق بين أفراد العينة، بينما تختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 
راد عينة الدراسة حول مدى التي أظهرت توجهًا سلبيًا لدى أف( 4556الشنطي، )دراسة 

المشوط، )المشاركة في اتخاذ القرارات، وتختلف كذلك مع ما توصلت إليه دراسة 
حيث تبي ن أن مستوى أهمية المشاركة في اتخاذ القرارات من وجهة نظر ( 4511

، وتختلف هذه النتيجة أيضًا مع ما توصلت إليه دراسة المبحوثين كان متوسطا
لتي أظهرت عدم رضا أعضاء هيئة التدريس عن نمط اتخاذ ا( 1551القريوتي، )

، ويعزو الباحث سبب االختالف في النتائج إلى أن  نمط اتخاذ القرارات بالجامعة األردنية
 . القرارات في تلك الدراسات هو نمط مركزي وال يد  مجااًل للعاملين للمشاركة فيها

القرارات في هذه الكليات يتبع ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن  نمط اتخاذ 
الالمركزية التي تتيح للعاملين المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات وتبنيها والدفا  عنها 

 .قوةكل ب
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 والمكافآت الحوافز :الخامس المحور بيانات تحليل: اً خامس 

 درجة متوسط كان ما إذا لمعرفة( One-Sample T Test) اختبار استخدام تم
( 3) وهي( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد المحور هذا فقرات على االستجابة

 .(6 – 0) الجدول في موضحة النتائج. ال أم
 (2 – 8) رقم جدول

 والمكافآت الحوافز محور لفقرات( .sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

 الفقرة .م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 
 الرتبة tقيمة 

يتم منح العالوات والمكافآت في الكلية على أساس الجدارة  .1
 2.292 0.023 63.8 3.19 .واالستحقاق

3 

يعتبر الدخل الذي أتقاضاه من الكلية مرتفعًا مقارنة مع رواتب  .2
 .موظفين يحملون نفس المؤهل في مؤسسات أكاديمية أخرى

2.90 58 0.269 -1.110 5 

 2 2.280 0.024 63.8 3.19 .تتم عملية الترقية في الكلية على أساس الجدارة واالستحقاق .3

ت عد جداول المكافآت والحوافز التي تتبناها الكلية عادلة وتؤدي  .4
 4 1.950 0.053 63.2 3.16 .حس ن األداءلمحافظة على معنويات الموظف وت  إلى ا

 1 2.137 0.034 63.8 3.19 .ه حاجاتي األساسيةد الدخل الذي أتقاضاه وملحقات  س  يَ  .5

  1.942 0540. 62.6 3.13 جميع فقرات المحور
 ( α=0.05 عند اإلحصائية الداللة مستوى)

 فقرات على الدراسة عينة أفراد آراء يبين والذي( 6 – 0) الجدول في المبينة النتائج من
 :يلي ما استخالص يمكن "والمكافآت الحوافز" الخامس المحور
 (%63.9) يساوي لها النسبي والوزن( 3.12) يساوي( 5) رقم للفقرة الحسابي المتوسط، 

 هذه تعتبر لذلك ،(0.05) من أصغر وهي( 0.034) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
 درجة توسطم أن على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة الفقرة

 ،(3) تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن زاد قد الفقرة لهذه االستجابة
 ضاهيتقا الذي الدخل أن على العينة أفراد قبل من متوسطة موافقة هناك أن يعني وهذا
ن   ،األساسية حاجاته َيُسد الفرد  دراسة إليه تتوصل ما مع تختلف النتيجة هذه وا 

 وهذا .ى هذه الفقرة فيها كانت عاليةرجة الموافقة علد تبي ن أن   حيث (2011المشوط،)
  متوسط العينة أفراد يتقاضاه الذي الدخل مستوى أن   – الباحث نظر وجهة من – يدل
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غير راضين عن هذا المستوى في ، وأن  المبحوثين األساسية لهموبالكاد يسد الحاجات 
 .الدخول لديهم

 والقيمة ،(%59) لها نسبيال والوزن( 2.2) يساوي( 2) رقم للفقرة الحسابي المتوسط 
 الفقرة هذه تعتبر ولذلك ،(0.05) من رأكب وهي (0.262) تساوي.( sig) االحتمالية

 درجة متوسط أن   على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة غير
 والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن جوهرياً  يختلف ال الفقرة لهذه االستجابة

 الدخل أنَّ  حول العينة أفراد قبل من محايد موقف هناك أنَّ  يعني وهذا ،(3) يتساو 
 نفس يحملون موظفين رواتب مع مقارنة مرتفعاً  يعتبر الكلية من الفرد يتقاضاه الذي

وهذا يدل على عدم رضا العاملين عن سلم  ،أخرى أكاديمية مؤسسات في المؤهل
من الحد المقبول وأن هم مغبونون بالمقارنة مع  الرواتب التي يتقاضونها ويعتبرونها أقل

ن   نظرائهم في المؤسسات التعليمية المشابهة،  ما مع إلى حد ما تتفق النتيجة هذه وا 
 .(2011 المشوط،) دراسة إليه تتوصل

 ( 3.13) يساوي" والمكافآت الحوافز" الخامس المحور فقرات لجميع الحسابي المتوسط
 ،(0.054) تساوي.( sig) االحتمالية والقيمة ،(%62.6) يساوي لها النسبي والوزن
 وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة غير المحور هذا فقرات تعتبر لذلك
 يدل وهذا ،المحور هذا فقرات على العينة أفراد قبل من اً محايد اً موقف هناك أنَّ  يعني
 ويعزو ،متوسطا كان الدراسة عينة دأفرا لدى والمكافآت الحوافز أهمية مستوى أن   على

يعيش فيه أفراد عينة الدراسة  الذي الصعب االقتصادي الوضع إلى النتيجة هذه الباحث
وكذلك تدني إيرادات ومدخوالت هذه الكليات على وجه العموم، األمر الذي يستوجب 

به فيها  إعادة النظر من قبل إدارات الكليات في سلم الرواتب ونظام المكافآت المعمول
 مع النتيجة هذه وتتفق والعمل على تعديلة بما يتناسب مع حاجات وتطلعات المبحوثين،

 (2004 السكران،) دراسة مع كذلك وتتفق ،(2011 المشوط،) دراسة إليه تتوصل ما
 ،والمكافآت الحوافز محور نحو محايدة توجهات أظهرت التي (2010 العواملة،) ودراسة
 أن   بي نت التي( 2010 حمدونة،) دراسة إليه توصلت ما مع ضاً أي النتيجة هذه وتتفق

 الشفاء مجمع في والمكافآت الحوافز حول سلبية كانت الدراسة عينة أفراد توجهات
 .الطبي
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 المتوفرة التكنولوجيا :السادس المحور بيانات تحليل: سادساً 

 االستجابة درجة سطمتو  كان ما إذا لمعرفة( One-Sample T Test) اختبار استخدام تم
. ال أم( 3) وهي( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد المحور هذا فقرات على

 .(7 – 0) الجدول في موضحة النتائج
 (7 – 8) رقم جدول

 المتوفرة التكنولوجيا محور لفقرات( .sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

 الفقرة .م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
حسابي ال

 النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 

 tقيمة 
 الرتبة

 ممااااا العمااال إنجااااز فاااي الحديثااااة التكنولوجياااا علاااى الكلياااة تعتماااد .1
 4 11.475 0.000 75.8 3.79 .قدراتهم وتطوير اإلبدا  على العاملين يحفز

 المقدمااة الخدمااة جااودة زياادة علااى المسااتخدمة التكنولوجيااا تعمال .2
 3 12.322 0.000 76.2 3.81 .واالبتكارية اإلبداعية قدراتهم زيادة على العاملين تساعد والتي

 عالياااااة مهااااارات ذات مؤهلااااة فنيااااة بشااااارية كااااوادر الكليااااة تمتلااااك .3
 .المستخدمة التكنولوجيا تحسين في تساهم

3.88 77.6 0.000 13.954 1 

 وقااادرتهم العااااملين أداء رفاااع فاااي المساااتخدمة التكنولوجياااا تسااااهم .4
 2 13.356 0.000 77 3.85 .واالبتكار اإلبدا  على

 فاااااي المسااااتخدمة للتكنولوجياااااا الحديثااااة التطاااااورات اإلدارة تواكااااب .5
 5 9.948 0.000 73.6 3.68 .العاملين لدى اإلبداعية القدرات زيادة في تساهم والتي الكلية

  14.235 0.000 76 3.90 جميع فقرات المحور
 ( α=0.05 عند اإلحصائية الداللة مستوى)

 فقرات على الدراسة عينة أفراد آراء يبين والذي (7 – 0) الجدول في المبينة النتائج من
 :يلي ما استخالص يمكن "المتوفرة التكنولوجيا" السادس المحور
 (%77.6) يساوي لها النسبي والوزن( 3.99) يساوي( 3) رقم للفقرة الحسابي المتوسط، 

 هذه تعتبر لذلك ،(0.05) من أصغر وهي (0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
 درجة توسطم أن   على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة الفقرة

 ،(3) تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن زاد قد الفقرة لهذه االستجابة
 كوادر تمتلك الكلية أنَّ  على العينة أفراد قبل من مرتفعة موافقة هناك أنَّ  يعني وهذا

 ،المستخدمة التكنولوجيا تحسين في تساهم عالية مهارات ذات مؤهلة فنية بشرية
تمتلك ويعزو الباحث ذلك إلى أن  إدارات الكليات تجتهد في توظيف كوادر فنية مؤهلة 
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المهارات الالزمة والكافية التي تساهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق األهداف بجودة 
ن   عالية،  (2011 المشوط،) دراسة إليه تتوصل ما مع إلى حد ما تتفق النتيجة هذه وا 
 من أعلى وهو ،(3.32) يساوي كان فيها الفقرة لهذه الحسابي المتوسط أن   أظهرت التي

 .التكنولوجيا لمحور الكلي الحسابي المتوسط
 والقيمة ،(%73.6) لها النسبي والوزن( 3.69) يساوي( 5) رقم للفقرة الحسابي المتوسط 

 الفقرة هذه تعتبر ولذلك ،(0.05) من أصغر وهي (0.000) تساوي.( sig) االحتمالية
 االستجابة درجة متوسط أن   على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة
 تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن بالزيادة جوهرياً  يختلف الفقرة لهذه

 تواكب اإلدارة أنَّ  على العينة أفراد قبل من مرتفعة موافقة هناك أن يعني وهذا ،(3)
 القدرات زيادة في تساهم والتي الكلية في المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة التطورات
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى اهتمام إدارة كليات المجتمع . العاملين لدى اإلبداعية

بالغ في استقدام أحدث الوسائل التكنولوجية في العملية المتوسطة في قطا  غزة ال
ن   ،ق النهوض بالعملية التعليميةبما يحق التعليمية فيها  ما مع تختلف النتيجة هذه وا 

التي أظهرت أن  إدارة مستشفى الشفاء ال تواكب  (2010حمدونة،) دراسة إليه تتوصل
 .التطورات الحديثة للتكنولوجيا المستخدمة

 ( 3.90) يساوي"  المتوفرة التكنولوجيا " السادس المحور فقرات لجميع الحسابي المتوسط
 لذلك ،(0.000) تساوي.( sig) االحتمالية والقيمة ،(%76) يساوي لها النسبي والوزن
 أنَّ  يعني وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة المحور هذا فقرات تعتبر
وأن اهتمام أفراد  المحور هذا فقرات على العينة رادأف قبل من مرتفعة موافقة هناك

وهذا يعني أن  إدارات الكليات تعتني بدرجة عالية  ،العينة بهذا المحور كان عاليا
بالوسائل واألدوات التكنولوجية والبرمجية وتسعى دومًا إلى امتالك األحدث من أجل 

 تؤهلها للمنافسة باستمرار، تحقيق أهدافها والحفاظ على درجة عالية من الكفاءة التي
( 4556الشنطي، ) ، ودراسة(4515بحر وسويرح، ) دراسة نتائجواتفقت هذه النتيجة مع 

أظهرت توجهاً  يلتا (4558الخوالدة، والحنيطي، )ودراسة  (4558الطيب، )ودراسة 
ووجود عمليات تطوير  إيجابيًا لدى المبحوثين نحو محور التكنولوجيا المستخدمة،

ة األحد من عناصر التكنولوجيا باستمرار في المؤسسات التي أجريت عليها هذه ومواكب
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الدراسات، ويرجع الباحث ذلك إلى طبيعة عمل تلك المؤسسات وحاجتها المستمرة 
بينما  للتكنولوجيا حتى تتمكن من إنجاز أعمالهة بالسرعة المطلوبة والكفاءة العالية،

التي بي نت توجهات سلبية لدى المبحوثين ( 4556حمدونة، )تعارضت مع نتيجة دراسة 
 .نحو هذا المحور

 العمل ظروف :السابع المحور بيانات تحليل: سابعاً 
 االستجابة درجة متوسط كان ما إذا لمعرفة( One-Sample T Test) اختبار استخدام تم
. ال أم( 3) وهي( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد المحور هذا فقرات على

 .(8 – 0) الجدول في موضحة النتائج
 (3 – 8) رقم جدول

 العمل ظروف محور لفقرات( .sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

 الفقرة .م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 

 tقيمة 
 الرتبة

يشعر العاملون في الكلية باالرتياح بخصوص المكان  .1
 4 7.295 0.000 71.6 3.58 .لذي يمارسون عملهم فيها

يتالءم األثاث في الكلية مع طبيعة العمل الذي يؤديه  .2
 5 7.000 0.000 70.6 3.53 .العاملون

 2 11.437 0.000 76 3.80 .توفر الكلية ظروف األمن والسالمة لكافة العاملين .3

املين تسعى الكلية إلى توفير كافة التأمينات الالزمة للع .4
 3 9.148 0.000 73.4 3.67 .في حالة التعرض لحوادث أثناء العمل

توفير كافة التسهيالت للعاملين إلنجاز في الكلية  تجتهد .5
 1 11.922 0.000 76.6 3.83 .أعمالهم

  11.266 0.000 73.6 3.69 جميع فقرات المحور
 ( α=0.05 عند اإلحصائية الداللة مستوى)

 فقرات على الدراسة عينة أفراد آراء يبين والذي (8 – 5) الجدول يف المبينة النتائج من
 :يلي ما استخالص يمكن "العمل ظروف" السابع المحور
 (%76.6) يساوي لها النسبي والوزن( 3.93) يساوي( 5) رقم للفقرة الحسابي المتوسط، 

 هذه رتعتب لذلك ،(0.05) من أصغر وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
 درجة متوسط أن   على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة الفقرة
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 ،(3) تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن زاد قد الفقرة لهذه االستجابة
 في تجتهد الكلية أنَّ  على العينة أفراد قبل من مرتفعة موافقة هناك أنَّ  يعني وهذا
وهذا يدل على رضا العاملين عن  ،أعمالهم إلنجاز للعاملين سهيالتالت كافة توفير

ن   إدارة الكليات وشعورهم باهتمامها البالغ بالعنصر البشري فيها، إلى  تتفق النتيجة هذه وا 
المتوسط الحسابي  التي أظهرت أن   (2011 المشوط،) دراسة إليه تتوصلحد ما مع ما 

وهو أعلى من المتوسط الحسابي لمجمو  فقرات ( 4.15)لهذه الفقرة فيها كان يساوي 
، األمر الذي يدل أن  هناك توجهات إيجابية للمبحوثين نحو هذا المحور في نفس الدراسة

 .هذه الفقرة
 والقيمة ،(%70.6) والوزن النسبي لها (3.53) يساوي (2) رقم للفقرة المتوسط الحسابي 

 الفقرة هذه تعتبر ولذلك ،(0.05) منوهي أصغر  (0.000) تساوي .(sig) االحتمالية
 االستجابة درجة متوسط أن   على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة
 تساوي والتي (الحياد) المتوسطة الموافقة يختلف جوهريًا بالزيادة عن درجة الفقرة لهذه

 الكلية في األثاث ى أنَّ من قبل أفراد العينة عل مرتفعة هناك موافقة وهذا يعني أنَّ  ،(3)
ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام إدارات  ،مع طبيعة العمل الذي يؤديه العاملون يتالءم

كليات المجتمع المتوسطة في توفير ظروف عمل مالئمة للعاملين فيها، األمر الذي 
ن   يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي ويرفع من جودة المخرجات، إلى  تتفق هذه النتيجة وا 

المتوسط الحسابي لنفس  كان حيث ،(2011 المشوط،) دراسةإليه  تمع ما توصل حد ما
 .وهو أعلى من درجة الحياد( 4.10)الفقرة فيها يساوي 

 والوزن (3.69) يساوي "العمل ظروف" المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور السابع 
 تعتبر لذلك ،(0.000) تساوي .(sig) االحتمالية والقيمة ،(%73.6) يساوي لها النسبي

 هناك أنَّ  يعني وهذا، (α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة المحور فقرات هذا
وهذا يدل على أن  توجهات  ،العينة على فقرات هذا المحور أفراد قبل من مرتفعة موافقة

رة ، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى اهتمام إدانحو هذا المحور كان إيجابيا المبحوثين
كليات المجتمع المتوسطة البالغ في بيئة وظروف العمل المحيطة بالعملية التعليمية 
فيها، األمر الذي يؤدي إلى جودة المخرجات ويساهم في زيادة القدرات اإلبداعية 

إليه  توتتفق هذه النتيجة مع ما توصل واستفزاز السلوك اإلبداعي لدى العاملين فيها،
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تي أظهرت أن  أهمية ظروف العمل من وجهة نظر ال (2011 المشوط،) دراسة
ودراسة  (4515بحر، وسويرح، )واتفقت كذلك مع نتيجة دراسة  ،المبحوثين كان عاليا

، والتي أظهرت توجهًا إيجابيًا لدى (4551السكران، )ودراسة ( 4558الطيب، )
  .المبحوثين نحو طبيعة العمل

 

 التنظيمي المناخ عناصر جميع بيانات تحليل: ثامناً 
 االستجابة درجة متوسط كان ما إذا لمعرفة( One-Sample T Test) اختبار استخدام تم
. ال أم( 3) وهي( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد المحور هذا فقرات على

 .(5 – 0) الجدول في موضحة النتائج
 (9 – 8) رقم جدول

 المناخ التنظيمي عناصر جميعل( .sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

 المحور .م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 
 الرتبة tقيمة 

 3 16.375 0.000 76.38 3.82 الهيكل التنظيمي .1

 1 22.729 0.000 78.74 3.94 األنظمة والتعليمات .2

 6 7.381 0.000 69.89 3.49 التدريب .3

 2 17.711 0.000 77.87 3.89 القرارات تخاذا في المشاركة .4

 7 1.942 0.054 62.55 3.13 والمكافآت الحوافز .5

 4 14.935 0.000 76.02 3.80 المتوفرة التكنولوجيا .6

 5 11.966 0.000 73.67 3.68 العمل ظروف .7
  16.724 0.000 73.60 3.69 المناخ التنظيمي عناصر جميع

 ( α=0.05 عند اإلحصائية الداللة مستوى)
 جميع على الدراسة عينة أفراد آراء يبين والذي (5 – 0) الجدول في المبينة النتائج من
 :يلي ما استخالص يمكن المناخ التنظيمي عناصر
 والوزن( 3.69) يساوي المناخ التنظيمي عناصر محاور جميعل الحسابي المتوسط 

 أصغر وهي( 0.000) ساويت( .sig) االحتمالية والقيمة ،(%73.6) يساوي لها النسبي
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 ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة المحاور هذه تعتبر لذلك ،(0.05) من
 الموافقة درجة عن زاد قد المحاور هذه على االستجابة درجة توسطم أن   على يدل وهذا

 ادأفر  قبل من إيجابياً  توجهاً  هناك أنَّ  يعني وهذا ،(3) تساوي والتي( الحياد) المتوسطة
ويعزو الباحث  ،فيها يعملون التي لمنظمةل التنظيمي المناخ نحو عناصر الدراسة عينة

أن  هناك أثر إيجابي للمناخ التنظيمي على العاملين في هذه الكليات  هذه النتيجة إلى
الطيب، ) النتيجة مع نتائج دراسة وتتفق هذه وأن  هذا المناخ السائد فيها مالئم وجيد،

إيجابيًا للمبحوثين نحو الموافقة على توافر مناخ تنظيمي  ظهرت توجهاً التي أ( 4558
 (4515بحر، وسويرح، )إيجابي بشركة االتصاالت الفلسطينية، وتتفق كذلك مع دراسة 

التي أظهرت توجهًا عامًا نحو الموافقة على توافر مناخ تنظيمي إيجابي في الجامعة 
التي أظهرت أن  توجهات ( 4556الشنطي، ) ، واتفقت أيضًا مع نتائج دراسةاإلسالمية

أفراد العينة نحو المناخ التنظيمي السائد في وزارات السلطة الفلسطينية في قطا  غزة 
 .كانت إيجابية
 والتي( 2001 سمرة، وأبو عابدين،) دراسة نتائج مع النتيجة هذه تختلفبينما 

 وتختلف ،التنظيمي مناخلل القدس جامعة في التدريس هيئة أعضاء نظرة تدني أظهرت
 الدراسة عينة أفراد توجهات أن   أظهرت التي( 2010 حمدونة،) دراسة نتائج مع كذلك
وتختلف  سلبية، كانت الطبي الشفاء بمجمع السائد التنظيمي المناخ نحو عام بشكل

أن  تقييم أعضاء هيئة التدريس  التي أظهرت( 1551القريوتي، )كذلك مع نتائج دراسة 
 .جامعة األردنية للمناخ التنظيمي كان سلبيًا في مجملهفي ال

 المناخ التنظيمينحو عناصر  العينة ألفراد اإليجابي التوجه هذا الباحث ويعزو
بيئة ومناخ تنظيمي يتماشى  المجتمع المتوسطة تسعى دومًا لتوفيرإلى أن  إدارة كليات 

 أيضاً يمية فيها بما ينعكس مع متطلبات العمل، ويؤثر إيجابيًا على العملية التعل
على إنتاجية العاملين وعلى تحصيل الطلبة ومنافستهم لطالب المؤسسات باإليجاب 

 .التعليمية الرديفة
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 اإلبداعي السلوك :التابع رتغيمال بيانات تحليل: تاسعاً 

 االستجابة درجة متوسط كان ما إذا لمعرفة( One-Sample T Test) اختبار استخدام تم
. ال أم( 3) وهي( المحايد) المتوسطة الموافقة درجة إلى وصلت قد المحور هذا اتفقر  على

 .(15 – 0) الجدول في موضحة النتائج
 (30 – 8) رقم جدول

 اإلبداعي السلوك محور لفقرات( .sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

 الفقرة .م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

القيمة 
ية الحتمال

(sig.) 
 الرتبة tقيمة 

علااى المعلومااات الالزمااة التخااااذ القاارار المناسااب فااي الكلياااة أحصاال  .1
 5 13.704 0.000 77.6 3.88 .بسرعة ودقة

تاااوفر إدارة الكلياااة المعلوماااات الالزماااة للعااااملين ألداء العمااال بكفاااااءة  .2
 6 13.152 0.000 76.2 3.81 .عالية

الجهااااااات الخارجياااااااة أسااااااتخدم عالقاااااااتي الشخصاااااااية لالتصااااااال ماااااااع  .3
 .والحصول على مكاسب مادية ومعنوية للكلية

3.39 67.8 0.000 4.391 10 

فاااااي  تشااااجع إدارة الكليااااة علااااى اساااااتخدام االتصاااااالت غياااار الرساااامية .4
 2 6.368 0.000 69.4 3.47 .بجانب االتصاالت الرسمية العمل

 4 13.636 0.000 78.6 3.93 .عن مقترحاتي وأفكاري الجديدة بثقة عالية في الكلية أ عبار .5

 2 13.375 0.000 79.2 3.96 .لدي  الجرأة والشجاعة للقيام بأعمال إبداعية في الكليةتتوفر  .6

ض لااي اإلدارة فااي الكليااة الصااالحيات الكافيااة التااي تمكننااي ماان تفااو   .7
 9 9.641 0.000 75.2 3.76 .اتخاذ القرارات المناسبة أثناء العمل

فاااي الكلياااة باسااااتمرار القااارارات المناسااابة فااااي  يتخاااذ العماااداء والماااادراء .9
 7 11.614 0.000 76.0 3.80 .الوقت المناسب

أمتلاك دائمااًا فااي الكلياة الرغبااة الكافيااة لتقاديم االقتراحااات الجدياادة فااي  .2
 .العمل

3.99 79.8 0.000 15.639 1 

تنظر اإلدارة العليا فاي الكلياة إلاى اإلبادا  علاى أناه ماورد مهام ينبغاي   .10
 3 14.512 0.000 78.8 3.94 .ار فيهاالستثم

  16.421 0.000 75.9 3.72 جميع فقرات المحور
 ( α=0.05 عند اإلحصائية الداللة مستوى)
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 فقرات على الدراسة عينة أفراد آراء يبين والذي (15 – 0) الجدول في المبينة النتائج من
 :يلي ما استخالص يمكن "اإلبداعي السلوك" الثامن المحور
 (%72.9) يساوي لها النسبي والوزن( 3.22) يساوي( 2) رقم للفقرة الحسابي وسطالمت، 

 هذه تعتبر لذلك ،(0.05) من أصغر وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
 درجة توسطم أن على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة الفقرة

 ،(3) تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة جةدر  عن زاد قد الفقرة لهذه االستجابة
 الكلية في يمتلكون أنهم على العينة أفراد قبل من مرتفعة موافقة هناك أن يعني وهذا

ن   ،العمل في الجديدة االقتراحات لتقديم الكافية الرغبة  ما مع تتفق النتيجة هذه وا 
 فيها الفقرة لهذه لحسابيا المتوسط كان حيث ،(2011 المشوط،) دراسة إليه تتوصل
 الباحث نظر وجهة من – يدل وهذا. الحياد درجة من بكثير أعلى وهو( 4.51) يساوي

 في كبير حد إلى تساهم غزة بقطا  المتوسطة المجتمع كليات في العمل بيئة أن   على –
 متساه العمل في جديدة مقترحات لتقديم فيها التدريسية الهيئة أهضاء لدى الرغبة زيادة
 .فيها التعليم جودة رفع في

 والقيمة ،(%67.9) لها النسبي والوزن( 3.32) يساوي( 3) رقم للفقرة الحسابي المتوسط 
 الفقرة هذه تعتبر ولذلك ،(0.05) من أصغر وهي (0.000) تساوي.( sig) االحتمالية

 بةاالستجا درجة متوسط أن على يدل وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة
 تساوي والتي( الحياد) المتوسطة الموافقة درجة عن بالزيادة جوهرياً  يختلف الفقرة لهذه

 يستخدمون أنهم على العينة أفراد قبل من متوسطة موافقة هناك أنَّ  يعني وهذا ،(3)
 مادية مكاسب على والحصول الخارجية الجهات مع لالتصال الشخصية عالقاتهم
حث هذه النتيجة إلى التوافق بين إدارة هذه الكليات وبين ويعزو البا ،للكلية ومعنوية

لى بيئة العمل اإليجابية التي تساهم في تعزيز هذا  أعضاء الهيئات التدريسية فيها، وا 
 .التوافق

 (3.72) يساوي "اإلبداعي السلوك" المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثامن 
 ،(0.000) تساوي .(sig) االحتمالية والقيمة ،(%75.9) يساوي لها النسبي والوزن
 يعني وهذا ،(α=0.05) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة المحور فقرات هذا تعتبر لذلك
 .العينة على فقرات هذا المحور أفراد قبل من مرتفعة موافقة هناك أنَّ 
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المناخ التنظيمي المحيط بهم في  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى رضا المبحوثين عن
بيئة العمل المحيطة بالعملية التعليمية في كليات المجتمع، والتي تعمل  سساتهم التعليمية وعنمؤ 

 .بدورها على تعزيز السلوك اإلبداعي لديهم بما يحقق نهوضًا أعلى بالتعليم في هذه الكليات
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 :الدراسة فرضيات اختبار 
 :وتفرعاتها األولى الرئيسة الفرضية اختبار: أوالً 
 :التالية اإلحصائية الفرضية الختبار بيرسون ارتباط معامل داللة اختبار استخدام تم

 محاور من محددين محورين بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال :الصفرية الفرضية
 .الدراسة

 .الدراسة محاور من محددين محورين بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد :البديلة الفرضية
 الفرضية رفض يمكن ال هفإن  ( α=0.05) الداللة مستوى من أكبر( sig. p-value) كانت فإذا

 الدراسة، محاور من محددين محورين بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال وبالتالي الصفرية،
 رفض يتمف( α=0.05) الداللة مستوى تساوي أو من أصغر( sig. p-value) كانت إذا أما

 بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هبأن   القائلة البديلة الفرضية وقبول الصفرية الفرضية
 .الدراسة محاور من محددين محورين

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال: األولى الرئيسة الفرضية الختبار
(α=0.05 )في المتوسطة المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك المناخ التنظيمي عناصر بين 

 :اآلتي النحو على بيرسون ارتباط معامل داللة اختبار استخدام تم ،ةغز  قطاع
 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال :األولى الفرعية الفرضية اختبار

(α=0.05 )في المتوسطة المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك التنظيمي الهيكل عنصر بين 
 .غزة قطا 

 (33 – 8) رقم جدول
لتنظيمي الهيكل عنصر بين بيرسون ارتباط معامل  اإلبداعي والسلوك ا

 المحور

 معامل
 ارتباط
 بيرسون

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 
 0.000 0**0.468 التنظيمي الهيكل

 ( α=0.01 عند اإلحصائية الداللة مستوى)

 :اآلتي استخالص يمكن (11 – 0) الجدول في الموضحة النتائج من
 ،(0.469) يساوي اإلبداعي والسلوك التنظيمي الهيكل عنصر بين االرتباط معامل

 يدل وهذا ،(α=0.05) الداللة مستوى من أقل وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
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 عنصر بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات طردية عالقة وجود على
 األمر الذي ،غزة قطاع في المتوسطة جتمعالم كليات في اإلبداعي والسلوك التنظيمي الهيكل
 .الدراسة عينة أفراد لدى اإلبداعي السلوك على مباشر بشكل التنظيمي الهيكل تأثير يعكس

هذه  تم تصميمطبيعة الهياكل التنظيمية في كليات المجتمع، حيث  إلى ذلك يعزو الباحثو 
وكونها تتسم بالمرونة، ويوجد  الكلية،مع طبيعة ومهمة وأهداف  ةً متماشيتكون  بحيثالهياكل 

فيها تحديد واضح للمسئوليات والواجبات، ووضوح العالقات بين األقسام ووحدات العمل، وهذا ما 
  .أظهرته نتائج تحليل محور الهيكل التنظيمي

 ودراسة ،(4515بحر، وسويرح، ) ودراسة ،(2010 حمدونة،) وهذا يتفق مع دراسة
أثر بيئة العمل "حول ( 4511المشوط، )، ودراسة (2006 ي،الشنط) ودراسة ،(2009 الطيب،)

المناخ التنظيمي وعالقته "حول ( 4551السكران، )دراسة  لك معكذيتفق ، و "على اإلبدا  اإلداري
 ."باألداء الوظيفي
 ودراسة ،(2001 سمرة، وأبو عابدين،) دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتختلف

 هيئ  أعض ء نظر وجه  من ألردني ا الجامعة في التنظيمي لمناخا" حول (1224 القريوتي،)

 ."التدريس
 

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال :الثانية الفرعية الفرضية اختبار
(α=0.05 )في المتوسطة المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك والتعليمات األنظمة عنصر بين 

 .غزة قطا 
 (32 – 8) رقم جدول

 اإلبداعي والسلوك والتعليمات األنظمة عنصر بين بيرسون ارتباط معامل

 المحور
 ارتباط معامل

 بيرسون

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 
 0.000 **509 .00 والتعليمات األنظمة

 ( α=0.01 عند اإلحصائية الداللة مستوى)

 



116 

 

 :اآلتي استخالص يمكن (14 – 0) الجدول في الموضحة النتائج من
 ،(0.502) يساوي اإلبداعي والسلوك والتعليمات األنظمة عنصر بين االرتباط معامل

 يدل وهذا ،(α=0.05) الداللة مستوى من أقل وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
 عنصر بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات طردية عالقة وجود على

يعزو و  .غزة قطاع في المتوسطة المجتمع كليات في اإلبداعي وكوالسل والتعليمات األنظمة
كون وضوح األنظمة والتعليمات في هذه الكليات يؤدي إلى تسهيل إنجاز  إلى ذلك الباحث

شراف فع الة، وكون هذه األنظمة والتعليمات فيها تتسم  العمل، وكذلك توافر أنظمة رقابة وا 
  .ق القرارات اإلدارية المتعلقة بالعملبالمرونة، وهناك التزام بها عند تطبي

 عالق  وجود عدم أظهرت التي( 4511 ،المشوط) دراسة مع النتيجة هذه تعارضت وقد

 (.α=0.05) دالل  مستوى عند اإلداري اإلبداع على والتعليم ت لألنظم  معنوي  دالل  ذات

 

 داللة مستوى عند ةإحصائي داللة ذات عالقة توجد ال :الثالثة الفرعية الفرضية اختبار
(α=0.05 )قطا  في المتوسطة المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك التدريب عنصر بين 

 .غزة
 (31 – 8) رقم جدول

 اإلبداعي والسلوك التدريب عنصر بين بيرسون ارتباط معامل

 المحور
 ارتباط معامل

 بيرسون

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 
 0.000 0**464 .0 التدريب

 (α=0.01 عند اإلحصائية الداللة مستوى)
 :اآلتي استخالص يمكن (11 – 0) الجدول في الموضحة النتائج من

 والقيمة ،(0.464) يساوي اإلبداعي والسلوك التدريب عنصر بين االرتباط معامل
 على يدل وهذا ،(α=0.05) الداللة مستوى من أقل وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية

 التدريب عنصر بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ةطردي عالقة وجود
حرص  إلى ذلك يعزو الباحثو  .ةغز  قطاع في المتوسطة المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك

إدارة الكليات على التعرف على االحتياجات التدريبية للعاملين، وابتعاد عمليات التدريب فيها عن 
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ن العملية التدريبية فيها تخضع إلى عملية تقييم ومراجعة مستمرة، وأن  المزاجية والشخصنة، وكو 
  .برامج التدريب فيها تنعكس إيجابيًا على مستوى أداء المتدربين

أظهرت وجود عالقة ذات  التي( 4511 ،الشواورة) دراسة مع النتيجة هذه توافقت وقد
، واتفقت كذلك مع %(50)ثقة مقداره  داللة إحصائية بين التدريب والسلوك اإلبداعي عند مستوى

قياس اتجاهات العاملين ألثر المناخ التنظيمي في تبني "حول ( 4550الزعبي، والعزب، )دراسة 
، والتي أك دت وجود عالقة ذات "السلوك اإلبداعي لدى العاملين في شركة كهرباء محافظة إربد

 .داللة إحصائية بين التدريب وتبني السلوك اإلبداعي
 

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال :الرابعة الفرعية الفرضية ختبارا
(α=0.05 )المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك القرارات اتخاذ في المشاركة عنصر بين 

 .غزة قطا  في المتوسطة
 (34 – 8) رقم جدول

 اإلبداعي لسلوكوا القرارات اتخاذ في المشاركة عنصر بين بيرسون ارتباط معامل

 المحور
 ارتباط معامل

 بيرسون

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 
 0.000 **609 .00 القرارات اتخاذ في المشاركة

 (α=0.01 عند اإلحصائية الداللة مستوى)
 :اآلتي استخالص يمكن (11 – 0) الجدول في الموضحة النتائج من

 يساوي اإلبداعي والسلوك تالقرارا اتخاذ في المشاركة عنصر بين االرتباط معامل
 الداللة مستوى من أقل وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة ،(0.602)
(α=0.05)، داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات طردية عالقة وجود على يدل وهذا 
(α=0.05 )المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك القرارات اتخاذ في المشاركة عنصر بين 

إدارة الكليات تقوم بإشراك العاملين في  أن   إلى ذلك يعزو الباحثو  .غزة قطاع في ةوسطالمت
عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باألقسام التي يعملون فيها، وقد يعزى أيضًا إلى أن  رؤساء العمل 
لى تف ه م يشجعون مرؤوسيهم على استخدام التفكير اإلبداعي في حل المشكالت التي تواجههم، وا 
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هم رغبات ودوافع وأهداف شخصية ديالزمالء في العمل بعضهم لبعض وتقديرهم كأشخاص ل
 .يجب مراعاتها
 داللة ذي تأثير وجود أظهرت التي( 2011 المشوط،) دراسة مع النتيجة هذه توافقت وقد

. قلأ أو( α=0.05) داللة مستوى عند اإلداري اإلبدا  على القرارات اتخاذ في للمشاركة معنوية
 السكران،) ةودراس ،(2009 الطيب،) ودراسة ،(4515بحر، وسويرح، ) دراسة مع كذلك واتفقت
توجهات إيجابية نحو الدور الذي يلعبه العاملون في المشاركة في اتخاذ  أظهرت التي (2004

  .القرارات ووضع األهداف
 لدى سلبيا اً توجه أظهرت التي( 2010 حمدونة،) دراسة مع النتيجة هذه اختلفت بينما
 تركز والتي الشفاء مستشفى إدارة عمل في قصور ووجود ،القرارات اتخاذ عنصر نحو المبحوثين

 داخل األفراد لدى اإلبدا  معوقات من اً معوق ذلك اعتبر حيث القرارات، اتخاذ عنصر على
اد عينة التي أظهرت توجهًا سلبيًا لدى أفر  (.200 الشنط ،) دراس  مع كذلك ختلفتوا .المنظمة

وتختلف هذه النتيجة أيضًا مع ما توصلت إليه الدراسة حول مدى المشاركة في اتخاذ القرارات، 
التي أظهرت عدم رضا أعضاء هيئة التدريس عن نمط اتخاذ القرارات ( 1551القريوتي، )دراسة 

 .بالجامعة األردنية
 

 مستوى عند ائيةإحص داللة ذات عالقة توجد ال :الخامسة الفرعية الفرضية اختبار
 المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك والمكافآت الحوافز عنصر بين( α=0.05) داللة

 .غزة قطا  في المتوسطة
 (38 – 8) رقم جدول

 اإلبداعي والسلوك والمكافآت الحوافز عنصر بين بيرسون ارتباط معامل

 المحور
 ارتباط معامل

 بيرسون

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 
 0.000 0.353** والمكافآت الحوافز

 (α=0.01 عند اإلحصائية الداللة مستوى)
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 :اآلتي استخالص يمكن (10 – 0) الجدول في الموضحة النتائج من
 ،(0.353) يساوي اإلبداعي والسلوك والمكافآت الحوافز عنصر بين االرتباط معامل

 يدل وهذا ،(α=0.05) لةالدال مستوى من أقل وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
 عنصر بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات طردية عالقة وجود على

 .غزة قطاع في المتوسطة المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك والمكافآت الحوافز
 دراسة مع كذلك وتتفق ،(2011 المشوط،) دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه وتتفق

 دراسة ومع ،والمكافآت الحوافز محور نحو محايدة توجهات أظهرت التي( 2004 السكران،)
 مرضية غير صورة تشكيل في ساهمت التي العوامل أهم أن   أظهرت التي( 1224 القريوتي،)

 دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة وتتفق كذلك هذه الحوافز، بسياسة تتعلق كانت المبحوثين لدى
 (α=0.05)أظهرت وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  التي( 2010 حمدونة،)

، وتتفق أيضًا مع دراسة الطبي الشفاء مجمع في وبين إبدا  الموظفين حوافز العمل بين
ية بين المكافأة واإلبدا  اإلداري لدى العاملين در التي أظهرت وجود عالقة ط( 4515ة، العوامل)

 الذي الصعب االقتصادي الوضع إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو .في جامعة البلقاء التطبيقية
 يستدعي الذي األمر الكليات، هذه ومدخوالت إيرادات تدني ىإل وكذلك الدراسة عينة أفراد يحياه
 والعمل فيها ونظام المكافآت المعمول به الرواتب سلم في الكليات اتإدار  قبل من النظر إعادة
، ويضمن منح العالوات والمكافآت للمبحوثين األساسية الحاجات مع يتناسب ابم تعديله على

 العجز تسد تمويل مصادر عن الحثيث البحث وكذلك ،والترقيات على أساس الجدارة واالستحقاق
  .- وجد إن – ميزانياتها في

 
 مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال :السادسة الفرعية الفرضية اختبار

 المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك المتوفرة التكنولوجيا عنصر بين (α=0.05) داللة
 .غزة قطا  في المتوسطة
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 (32 – 8) رقم جدول
 اإلبداعي والسلوك المتوفرة التكنولوجيا عنصر بين بيرسون ارتباط معامل

 المحور
 ارتباط معامل

 بيرسون

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 
 0.000 0**494 . المتوفرة التكنولوجيا

 ( α=0.01 عند اإلحصائية الداللة مستوى)

 :اآلتي استخالص يمكن (16 – 0) الجدول في الموضحة النتائج من
 ،(0.424) يساوي اإلبداعي والسلوك المتوفرة التكنولوجيا عنصر بين االرتباط معامل

 يدل هذاو  ،(α=0.05) الداللة مستوى من أقل وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
 عنصر بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات طردية عالقة وجود على

يعزو و  .غزة قطاع في المتوسطة المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك المتوفرة التكنولوجيا
كليات المجتمع المتوسطة في قطا  غزة تعتمد على التكنولوجيا  إدارات أن   إلى ذلك الباحث
في إنجاز العمل، وأن ها تمتلك كوادر بشرية فنية مؤهلة ذات مهارات عالية تساهم في الحديثة 

وأن  هذه اإلدارات تواكب التطورات الحديثة للتكنولوجيا، األمر الذي يحفز تحسين التكنولوجيا، 
 .العاملين على اإلبدا  ويساهم في زيادة قدراتهم اإلبداعية

 داللة ذي تأثير وجود أظهرت التي( 4511 ،المشوط) دراسة مع النتيجة هذه اتفقت وقد
واتفقت مع نتيجة دراسة (. α=0.05) داللة مستوى عند اإلداري اإلبدا  على للتكنولوجيا معنوية

التي أظهرت وجود عالقة موجبة بين التكنولوجيا المستخدمة في الوزارات  (4556الشنطي، )
توجهًا إيجابيًا لدى المبحوثين نحو  أظهرت التي( 4558الطيب، )ودراسة  وأداء الموارد البشرية،

وجود التي بي نت ( 4556حمدونة، )مع نتيجة دراسة  واتفقت كذلك. محور التكنولوجيا المستخدمة
بين عنصر التكنولوجيا المستخدمة في ( α=0.05)عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 التي أظهرت (4515بحر، وسويرح، ) ومع دراسة، مجمع الشفاء الطبي وبين إبدا  العاملين
بين عنصر التكنولوجيا ( α=0.05)وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

، واتفقت المستخدمة في الجامعة اإلسالمية وبين مستوى األداء الوظيفي للعاملين اإلداريين فيها
وجود عالقة ذات داللة إحصائية  التي أظهرت( 4558الخوالدة، والحنيطي، )كذلك مع دراسة 

 .بين تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلبدا  اإلداري في المؤسسات العامة األردنية
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 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال :السابعة الفرعية الفرضية اختبار
(α=0.05 )في ةالمتوسط المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك العمل ظروف عنصر بين 

 .غزة قطا 
 (37 – 8) رقم جدول

 اإلبداعي والسلوك العمل ظروف عنصر بين بيرسون ارتباط معامل

 بيرسون ارتباط معامل المحور
القيمة 

الحتمالية 
(sig.) 

 0.000 0.529** العمل ظروف
 (α=0.01 عند اإلحصائية الداللة مستوى)

 :اآلتي استخالص يمكن (17 – 0) الجدول في الموضحة النتائج من
 والقيمة ،(0.529) يساوي اإلبداعي والسلوك العمل ظروف عنصر بين االرتباط معامل

 على يدل وهذا ،(α=0.05) الداللة مستوى من أقل وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية
 ظروف عنصر بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات طردية عالقة وجود
 إلى ذلك يعزو الباحثو  ،غزة قطاع في المتوسطة المجتمع كليات في عيااإلبد والسلوك العمل
إدارات كليات المجتمع المتوسطة تجتهد في توفير كافة التسهيالت للعاملين إلنجاز أعمالهم،  أن  

كما توفر ظروف األمن والسالمة لكافة العاملين، وأن  ظروف العمل فيها تتالءم مع طبيعة 
كليات المجتمع المتوسطة البالغ في بيئة  ، وكذلك اهتمام إداراتالعاملون األعمال التي يؤديها

وظروف العمل المحيطة بالعملية التعليمية فيها، األمر الذي يؤدي إلى جودة المخرجات ويساهم 
 .في زيادة القدرات اإلبداعية واستفزاز السلوك اإلبداعي لدى العاملين فيها

 ،(2009 الطيب،) ودراسة ،(2004 السكران،) ةدراس مع النتيجة هذه توافقت وقد
 إيجابية توجهات أظهرت والتي ،(2011 المشوط،) ودراسة ،(4515بحر، وسويرح، ) ودراسة
 .العمل ظروف نحو المبحوثين لدى

 
 

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال :األولى الرئيسة الفرضية اختبار
(α=0.05 )قطا  في المتوسطة المجتمع كليات في اإلبداعي السلوكبين و  ميالمناخ التنظي بين 

 .غزة
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 (33 – 8) رقم جدول

 اإلبداعي والسلوك المناخ التنظيمي عنصر بين بيرسون ارتباط معامل

 المحور
 ارتباط معامل

 بيرسون

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 
 0.000 0**654 . المناخ التنظيمي

 ( α=0.01 ندع اإلحصائية الداللة مستوى)
 :اآلتي استخالص يمكن (18 – 0) الجدول في الموضحة النتائج من

 ،(0.654) يساوي اإلبداعي والسلوك المناخ التنظيمي عنصر بين االرتباط معامل
 يدل وهذا ،(α=0.05) الداللة مستوى من أقل وهي( 0.000) تساوي( .sig) االحتمالية والقيمة
المناخ  بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات طردية عالقة وجود على

 ذلك الباحث ويعزو ،غزة قطاع في لمتوسطةا المجتمع كليات في اإلبداعي والسلوك التنظيمي
على تحفيز العاملين  كبيروأثره ال لمناخ التنظيميباألهمية الكبيرة ل يشعرون المبحوثين أن   إلى

لعميق ورفع دافعيتم لممارسة السلوك اإلبداعي في التدريس واستفزاز مكنوناتهم الداخلية وتفكيرهم ا
بما يعود باإليجابية على العملية التعليمية في كلياتهم ومواكبة كل جديد ومنافسة المؤسسات 

بما يكفل استمرارية تقدم مؤسساتهم التعليمية والوصول إلى جودة عالية و التعليمية المشابهة 
في  المناخ التنظيمي، سيما وأن  العالقة بين يتصاعد بشكلمها للتعليم فيها والمحافظة على تقد

كليات المجتمع المتوسطة في قطا  غزة وبين السلوك اإلبداعي ألعضاء الهيئات التدريسية فيها 
 .كانت عالقة طردية قوية

ظهرت وجود عالقة طردية أ التي( 2011 ،الشواورة) دراسة مع النتيجة هذه توافقت وقد
 األردنية ونات المناخ التنظيمي في جامعة عمان العربية كأنموذج للجامعاتبين جميع مك
( 2011 المشوط،) دراسة مع أيضاً  واتفقت ،فيها العاملين لدى اإلبداعي السلوك الخاصة وبين

معنوية بين عناصر بيئة العمل في أكاديمية سعد العبد اهلل  داللة ذي تأثير وجود بي نت التي
بحر، )دولة الكويت وبين اإلبدا  اإلداري للعاملين فيها، واتفقت كذلك مع دراسة للعلوم األمنية ب

التي أظهرت وجود عالقة إيجابية قوية بين عناصر المناخ التنظيمي في  (4515وسويرح، 
 دراسة مع أيضاً  واتفقت ،الجامعة اإلسالمية وبين األداء الوظيغي للعاملين اإلداريين فيها
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 بأبعاده التنظيمي المناخ بين إحصائياً  دالة عالقة وجود أك دت والتي( 2005 والعزب، الزعبي،)
 مع كذلك واتفقت ،إربد محافظة كهرباء شركة في للعاملين اإلبداعي والسلوك وبين المختلفة
بين توافر  إحص ئي  دالل  ذات إيجابية قوية عالقة وجود بي نت التي( 2009 الطيب،) دراسة

 .ستوى الرضا الوظيفي للعاملين بشركة االتصاالت الفلسطينيةمناخ تنظيمي جيد وم
 عناصر تأثير أن   أظهرت التي( 2011 حمدونة،) دراسة مع النتيجة هذه اختلفت بينما

 .ضعيفا كان الموظفين إبدا  على الطبي الشفاء مجمع في التنظيمي المناخ
 

 

 :وتفرعاتها الثانية الرئيسة الفرضية اختبار: ثانياً 
 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: وتفرعاتها الثانية الرئيسة فرضيةال بارالخت

 الخصائص إلى ُتعزى الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى
( Two Independent Samples T Test) اختبار استخدام تم ،العينة ألفراد الشخصية

 متوسطي لمقارنة يصلح معلمي اختبار وهو إحصائية، داللة ذات فروق هناك كان إذا ما لمعرفة
 كان إذا ما لمعرفة( One-Way ANOVA) اختبار استخدام تم كذلك البيانات، من مجموعتين

 ،فأكثر متوسطات( 3) لمقارنة يصلح المعلمي االختبار وهذا ،إحصائية داللة ذات فروق هناك
 :التالية اإلحصائية الفرضية الختبار اإلختبارات هذه استخدام تم حيث

 حول المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الصفرية الفرضية
 .الدراسة محاور

 محاور حول المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد :البديلة الفرضية
 .الدراسة

 رفض يمكن ال فإنه( α=0.05) الداللة مستوى من أكبر( sig. p-value) كانت فإذا
 حول المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وبالتالي الصفرية، الفرضية
 الداللة مستوى تساوي أو من أصغر( sig. p-value) كانت إذا أما الدراسة، محاور

(α=0.05 )ذات قفرو  توجد بأنه القائلة البديلة الفرضية وقبول الصفرية الفرضية رفض فيتم 
 .الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين إحصائية داللة
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 :التالي النحو على االختبارات نتائج وكانت
 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :األولى الفرعية الفرضية اختبار

(α=0.05 )الجنس متغير إلى ُتعزى الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين. 
 Two Independent Sample T ) اختبار باستخدام هأن   (15 – 0) الجدول يوضح

Test )االحتمالية القيمة أن تبين (sig. )والتعليمات األنظمة ،التنظيمي الهيكل) للمحاور، 
 وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى من أكبر كانت( اإلبداعي السلوك ،العمل ظروف التدريب،

 بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن
 التدريب، والتعليمات، األنظمة التنظيمي، الهيكل) الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات
 .الجنس متغير إلى ُتعزى (اإلبداعي السلوك العمل، ظروف

 في المشاركة) رللمحاو .( sig) االحتمالية القيمة أن   (15 – 0) الجدول يوضح بينما
 كانت( التنظيمي المناخ عناصر جميع المتوفرة، التكنولوجيا والمكافآت، الحوافز القرارات، اتخاذ
 داللة ذات فروق توجد هأن   استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى من أصغر

 الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية
 المناخ عناصر جميع المتوفرة، التكنولوجيا والمكافآت، الحوافز القرارات، اتخاذ في المشاركة)

 .الجنس متغير إلى ُتعزى( التنظيمي
 محاور لجميع.( sig) االحتمالية القيمة أن   إجماالً  يبين (15 – 5) الجدول أن   حين في

 توجد هأن   يعني وهذا ،(α=0.05) الداللة مستوى من أصغر وهي( 0.049) تساوي الدراسة
 محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق
 الدراسة عينة أفراد لدى بأنه االستنتاج يمكن ذلك على وبناءً  ،الجنس متغير إلى ت عزى الدراسة
 اختالف إلى النتيجة ههذ الباحث ويعزو .الجنس بمتغير مرتبطة محاورها حول مختلفة رؤى

 .العمل ببيئة واإلناث الذكور من العاملين اهتمامات
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 (39 – 8) رقم جدول
 الجنس متغير – األولى الفرعية الفرضية اختبار نتائج

القيمة الحتمالية  المتوسط المجال .م
(sig.) إناث ذكور 

 0.201 3.65 3.94 الهيكل التنظيمي  .1
 0.674 3.92 3.24 األنظمة والتعليمات  .2
 0.176 3.25 3.53 التدريب  .3
 0.011 3.55 3.24 القرارات اتخاذ في المشاركة  .4
 0.029 2.74 3.19 والمكافآت الحوافز  .5
 0.043 3.51 3.94 المتوفرة التكنولوجيا  .6
 0.065 3.40 3.72 العمل ظروف  .7
 0.021 3.43 3.71 المناخ التنظيميجميع عناصر   .9
 0.171 3.62 3.92 السلوك اإلبداعي  .2

 0.049 3.52 3.77 جميع محاور الدراسة  .10

 ( α=0.05 داللة مستوى عند إحصائياً  دال المتوسطات بين الفرق)
 

إلى  ت عزى تي أظهرت وجود فروقلوا( 4558الطيب، )وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 
تي، القريو )، ودراسة (4556الشنطي، )وتعارضت هذه النتيجة مع دراسة  .متغير الجنس

التي أجريت على العاملين في شركة كهرباء ( 4550الزعبي، والعزب، )ودراسة  ،(1551
والتي أظهرت عدم  (4515بحر، وسويرح، )ودراسة  ،(4556حمدونة، )ودراسة محافظة إربد، 

 .إلى متغير الجنس ت عزى فروق وجود
 

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الثانية الفرعية الفرضية اختبار
(α=0.05 )العمر متغير إلى ُتعزى الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين. 

 أن تبين( One Way ANOVA) اختبار باستخدام أنه (45 – 0) الجدول يوضح
 الداللة مستوى من رأصغ كانت( القرارات اتخاذ في المشاركة) ورللمح.( sig) االحتمالية القيمة

(α=0.05)، داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه استنتاج يمكن كوبذل 
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(α=0.05 )إلى ُتعزى( القرارات اتخاذ في المشاركة) ورمح حول المبحوثين استجابات بين 
 .العمر متغير

 الدراسة محاور لجميع.( sig) االحتمالية القيمة أن (45 – 5) الجدول يوضح بينما
 فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى من أكبر كانت األخرى

 محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
 .العمر متغير إلى تُعزى( القرارات اتخاذ في المشاركة محور باستثناء) الدراسة

 حول متشابهة رؤية لدراسةا عينة أفراد لدى بأنه االستنتاج يمكن ذلك على وبناءً 
 .العمر متغير عن النظر بغض اسةالدر  محاور

 
% 65تقارب أعمار أفراد عينة الدراسة حيث تبي ن أن ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
وتأقلموا مع بيئة العمل السائدة  اي فو كسنة، وأن هم قد ت 15من المبحوثين هم ممن تقل أعمارهم عن 

 .ق لهم رغباتهم ويحس ن من أدائهم وسلوكهمبما يحقفي مؤسساتهم 
 

(. 4556حمدونة، )، ودراسة (4515بحر، وسويرح، )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
التي أظهرت وجود فروقات ذات داللة إحصائية ( 4558الطيب، )بينما اختلفت مع دراسة 

ة االتصاالت لمتغير العمر في شرك ت عزىلعناصر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي 
 .الفلسطينية
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 (20 – 8) رقم جدول
 العمر متغير – الثانية الفرضية اختبار نتائج

 المجال .م

 المتوسط

قيمة 
 (F)الختبار 

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 

 أقل
 من

32 
 سنة

 من
31 

 إلى
35 

 سنة

 من
32 

 إلى
42 

 سنة

 من
41 

 إلى
45 

 سنة

42 
 سنة

كثر
فأ

 

 0.297 1.264 3.84 3.96 3.66 3.73 3.95 الهيكل التنظيمي  .1
 0.755 0.474 3.86 4.02 3.89 3.95 3.98 األنظمة والتعليمات  .2
 0.202 1.511 3.64 3.73 3.28 3.37 3.46 التدريب  .3
 0.015 3.206 3.86 4.23 3.76 3.74 3.95 القرارات اتخاذ في المشاركة  .4
 0.329 1.165 3.24 3.31 2.89 3.07 3.12 والمكافآت الحوافز  .5
 0.513 0.922 3.95 3.85 3.79 3.73 3.67 المتوفرة التكنولوجيا  .6
 0.962 0.314 3.78 3.73 3.66 3.61 3.65 العمل ظروف  .7
 0.233 1.411 3.74 3.83 3.56 3.60 3.68 المناخ التنظيميجميع عناصر   .9
 0.323 1.030 3.78 3.99 3.77 3.70 3.78 السلوك اإلبداعي  .2

 0.261 1.322 3.76 3.91 3.66 3.65 3.73 جميع محاور الدراسة  .10
 (α=0.05 داللة مستوى عند إحصائياً  دال المتوسطات بين الفرق)

 

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الثالثة الفرعية الفرضية اختبار
(α=0.05 )العلمي المؤهل متغير إلى ُتعزى الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين. 

 أن تبين( One Way ANOVA) اختبار باستخدام أنه (41 – 0) الجدول ضحيو 
 من رأصغ وهي( 0.010) تساوي( والتعليمات األنظمة) ورللمح.( sig) االحتمالية القيمة
 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى
 ُتعزى( والتعليمات األنظمة) ورمح حول لمبحوثينا استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى

 .العلمي المؤهل متغير إلى
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 الدراسة محاور لجميع.( sig) االحتمالية القيمة أن (41 – 0) الجدول يوضح بينما
 فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى من أكبر كانت األخرى

 جميع حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) لةدال  مستوى عند إحصائية داللة ذات
 .العلمي المؤهل متغير إلى ُتعزى( والتعليمات األنظمة محور باستثناء) الدراسة محاور

 حول متشابهة رؤية الدراسة عينة أفراد لدى بأنه االستنتاج يمكن ذلك على وبناءً 
 .العلمي المؤهل متغير عن النظر بغض الدراسة محاور

 (23 – 8) رقم جدول
 العلمي المؤهل متغير – الثالثة الفرضية اختبار نتائج

 المجال .م

 المتوسط

قيمة 
الختبار 

(F) 

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 

وس
وري

كال
ب

تير 
جس

ما
وراة 

دكت
 

 غير
 ذلك

 0.121 1.964 4.37 3.87 3.83 3.72 الهيكل التنظيمي  .1
 0.010 3.9 4.47 4.22 3.93 3.83 األنظمة والتعليمات  .2
 0.331 1.149 3.97 3.16 3.50 3.50 التدريب  .3
 0.060 2.522 4.07 4.38 3.84 3.86 القرارات اتخاذ في المشاركة  .4
 0.499 0.814 3.27 2.84 3.10 3.24 والمكافآت الحوافز  .5
 0.625 0.482 4.00 3.98 3.79 3.76 المتوفرة التكنولوجيا  .6
 0.303 1.225 3.93 4.04 3.64 3.67 العمل ظروف  .7
 0.390 1.033 4.01 3.78 3.66 3.65 جميع عناصر المناخ التنظيمي  .9
 0.051 2.646 3.90 4.11 3.84 3.62 السلوك اإلبداعي  .2

 0.192 1.64 3.95 3.95 3.75 3.63 جميع محاور الدراسة  .10
 ( α=0.05 داللة مستوى عند إحصائياً  دال المتوسطات بين الفرق)

ألفراد عينة الدراسة، حيث  المتقاربالمستوى العلمي  إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو
الدكتوراه، و من المبحوثين هم من حملة درجة الماجستير % 66النتائج أن  ما يزيد عن  تأظهر 

 .منهم من حملة درجة البكالريوس% 45ن م قربما ي بينما كان



119 

 

 لشنطي،ا) ، ودراسة(4550الزعبي، والعزب، ) من كل دراسة مع النتيجة هذه واتفقت
بحر، وسويرح، ) ودراسة ،(2009الطيب،) ودراسة ،(4556حمدونة، )ودراسة  ،(2006
 متغير إلى ت عزى المبحوثين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أظهرت التي ،(4515
 .العلمي المؤهل

 

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الرابعة الفرعية الفرضية اختبار
(α=0.05 )الخبرة سنوات متغير إلى ُتعزى الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين. 

 القيمة أن تبين( One Way ANOVA) اختبار باستخدام أنه (44 – 1) الجدول يوضح
 رأصغ( والمكافآت الحوافز والتعليمات، األنظمة التنظيمي، الهيكل) ورللمحا.( sig) االحتمالية

 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى من
 التنظيمي، الهيكل) الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى
 .الخبرة سنوات متغير إلى ُتعزى( والمكافآت الحوافز والتعليمات، األنظمة

 الدراسة محاور لجميع.( sig) اليةاالحتم القيمة أن (44 – 0) الجدول يوضح بينما
 فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى من أكبر كانت األخرى

 جميع حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
( والمكافآت لحوافزا والتعليمات، األنظمة التنظيمي، الهيكل: محاور باستثناء) الدراسة محاور
 .الخبرة سنوات متغير إلى ُتعزى

 حول متشابهة رؤية الدراسة عينة أفراد لدى بأنه االستنتاج يمكن ذلك على وبناءً 
 .الخبرة سنوات متغير عن النظر بغض الدراسة محاور

 2 عن لديهم الخبرة سنوات تقل ممن كبير عدد وجود إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو
من المبحوثين هم من هذه الفئة، وهم لديهم الرغبة % 00بين أن  ما يزيد عن سنوات حيث ت

والطموح لتحسين أدائهم وسلوكهم اإلبداعي، مما يزيد من فرص الترقية لديهم أو الحصول على 
 .من المبحوثين% 41.0عقد دائم لمن يعملون بنظام الساعة والذين يشك لون ما نسبته 
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 (22 – 8) رقم جدول
 الخبرة سنوات متغير – ةرابعال الفرضية اختبار جنتائ

 المجال .م

 المتوسط

قيمة 
الختبار 

(F) 

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 

 1 من
 3 إلى

وات
سن

 

 4 من
 2 إلى

وات
سن

 

 7 من
 2 إلى

وات
سن

 

12 
وات

سن
 

كثر
فا

 

 0.019 3.413 3.76 3.58 3.96 4.08 الهيكل التنظيمي  .1
 0.034 2.955 3.91 3.79 3.95 4.22 األنظمة والتعليمات  .2
 0.273 1.311 3.52 3.26 3.50 3.73 التدريب  .3
 0.133 1.895 3.88 3.71 3.93 4.14 القرارات اتخاذ في المشاركة  .4
 0.04 2.834 3.25 2.94 2.90 3.41 والمكافآت الحوافز  .5
 0.064 2.466 3.94 3.57 3.70 3.84 المتوفرة التكنولوجيا  .6
 0.951 0.115 3.70 3.66 3.64 3.74 العمل ظروف  .7
 0.075 2.342 3.71 3.50 3.65 3.88 المناخ التنظيميجميع عناصر   .9
 0.513 0.769 3.80 3.67 3.80 3.93 السلوك اإلبداعي  .2

 0.179 1.656 3.75 3.58 3.72 3.91 جميع محاور الدراسة  .10
 ( α=0.05 داللة مستوى عند إحصائياً  دال المتوسطات بين الفرق)
، (4558الطيب، )، ودراسة (4556الشنطي، ) ه النتيجة مع دراسة كل منواتفقت هذ

 .(4515بحر، وسويرح، )ودراسة 
 

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الخامسة الفرعية الفرضية اختبار
 المسمى متغير إلى ُتعزى الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة

 .الوظيفي
 أن تبين( One Way ANOVA) اختبار باستخدام أنه (44 – 0) الجدول حيوض

 من رأصغ( اإلبداعي السلوك ،القرارات اتخاذ في المشاركة) ورللمحا.( sig) االحتمالية القيمة
 عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى
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 اتخاذ في المشاركة) الدراسة محاور حول المبحوثين جاباتاست بين( α=0.05) داللة مستوى
 .الوظيفي المسمى متغير إلى ُتعزى( اإلبداعي السلوك القرارات،

 (21 – 5) رقم جدول
 الوظيفي المسمى متغير – الخامسة الفرضية اختبار نتائج

 المجال .م

 المتوسط

قيمة 
الختبار 

(F) 

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) س
رئي

 
سم

ق
 

ع
ميد ميد
 ع

ئب
نا

ذلك 
ير 

غ
 

 0.579 0.658 3.81 4.11 4.10 3.79 الهيكل التنظيمي  .1
 0.555 0.697 3.91 4.11 4.30 3.96 األنظمة والتعليمات  .2
 0.768 0.379 3.51 3.57 4.00 3.41 التدريب  .3
 0.020 3.355 3.80 4.37 4.20 4.06 القرارات اتخاذ في المشاركة  .4
 0.525 0.748 3.09 3.17 3.90 3.20 والمكافآت الحوافز  .5
 0.245 1.399 3.73 4.09 4.10 3.93 المتوفرة التكنولوجيا  .6
 0.090 2.197 3.60 4.20 3.90 3.81 العمل ظروف  .7
 0.228 1.46 3.63 3.95 4.07 3.74 المناخ التنظيميجميع عناصر   .9
 0.008 4.102 3.71 4.47 4.00 3.89 السلوك اإلبداعي  .2

 0.026 3.161 3.67 4.21 4.04 3.82 جميع محاور الدراسة  .10
 (α=0.05 داللة مستوى عند إحصائياً  دال المتوسطات بين الفرق)

 

 األخرى الدراسة لمحاور.( sig) االحتمالية القيمة أن (44 – 0) الجدول يوضح بينما
 داللة ذات فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى من أكبر كانت
 الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى عند ائيةإحص

 المسمى متغير إلى ُتعزى( اإلبداعي السلوك القرارات، اتخاذ في المشاركة: المحورين باستثناء)
 .الوظيفي
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 محاور لجميع.( sig) االحتمالية القيمة أن إجماالً  يبين (44 – 0) الجدول أن حين في
 توجد أنه يعني وهذا ،(α=0.05) الداللة مستوى من أصغر وهي( 0.026) ساويت الدراسة
 محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق
 أفراد لدى بأنه االستنتاج يمكن ذلك على وبناءً  الوظيفي، المسمى متغير إلى ت عزى الدراسة
 .الوظيفي المسمى بمتغير مرتبطة محاورها حول ةمختلف رؤى الدراسة عينة

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى وجود تباين بين أفراد عينة الدراسة من حيث المسمى 
من % 75يتقلدون مناصب إدارية عليا، بينما % 45الوظيفي، حيث تبي ن أن ما يقرب من 

اختالف في وجهات النظر بينهم ، األمر الذي يسبب المبحوثين يعملون في مستويات إدارية دنيا
 .فيما يتعلق بمتغير المسمى الوظيفي

بينما (. 1551القريوتي، )، ودراسة (4558الطيب، )مع دراسة واتفقت هذه النتيجة 
بحر، )، ودراسة (4556الشنطي، )، ودراسة (4551السكران، )اختلفت مع دراسة كل من 

 .(4515وسويرح، 
 

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: ةالسادس الفرعية الفرضية اختبار
  نوع متغير إلى ُتعزى الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة

 .التعيين
 أن تبين( One Way ANOVA) اختبار باستخدام أنه (41 – 0) الجدول يوضح

( والمكافآت الحوافز لتعليمات،وا األنظمة التنظيمي، الهيكل) ورللمحا.( sig) االحتمالية القيمة
 داللة ذات فروق توجد أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى من رأصغ

 الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية
 .التعيين  نوع متغير إلى ُتعزى( التدريب والتعليمات، األنظمة التنظيمي، الهيكل)

 الدراسة محاور لجميع.( sig) االحتمالية القيمة أن (41 – 0) الجدول يوضح ينماب
 فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى من أكبر كانت األخرى

 جميع حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
 إلى ُتعزى( التدريب والتعليمات، األنظمة التنظيمي، الهيكل: حاورالم باستثناء) الدراسة محاور
 .التعيين  نوع متغير



123 

 

 حول متشابهة رؤية الدراسة عينة أفراد لدى بأنه االستنتاج يمكن ذلك على وبناءً 
 .التعيين  نوع متغير عن النظر بغض الدراسة محاور

لمبحوثين حول هذا المحور التباين في وجهات نظر ا ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
أن  أكثر  بسبب اختالف تطلعاتهم وطموحاتهم لتحسين أوضاعهم الوظيفية، حيث أظهرت النتائج

من مجمو  % 07.6من نصف أفراد عينة الدراسة هم من المثب تين، حيث أناهم يشكلون ما نسبته 
 .قد السنويمنهم هم ممن يعملون بنظام الساعة أو بنظام الع% 47وأن المبحوثين، 

هذا؛ ولم تتناول الدراسات السابقة هذا العنصر من الصفات الشخصية للمبحوثين  
 .بالدراسة

 (24 – 8) رقم جدول
 التعيين  نوع متغير – ةسادسال الفرضية اختبار نتائج

 المجال .م

 المتوسط

قيمة 
الختبار 

(F) 

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) بت
مث

 

 عقد
وي

سن
 

مل
الع

 
ظام

بن
 

لسا
ا

 عة

 غير
 ذلك

 0.026 3.158 4.02 4.00 3.51 3.73 الهيكل التنظيمي  .1
 0.019 3.405 4.22 4.07 3.69 3.86 األنظمة والتعليمات  .2
 0.036 2.906 4.04 3.64 3.67 3.35 التدريب  .3
 0.463 0.861 4.07 3.98 3.84 3.83 القرارات اتخاذ في المشاركة  .4
 0.183 1.635 3.51 2.95 3.02 3.20 والمكافآت الحوافز  .5
 0.219 1.492 3.96 3.79 3.36 3.83 المتوفرة التكنولوجيا  .6
 0.394 1.001 4.09 3.63 3.69 3.67 العمل ظروف  .7
 0.189 1.611 3.99 3.73 3.54 3.64 المناخ التنظيميجميع عناصر   .9
 0.161 1.74 3.73 3.94 3.91 3.71 السلوك اإلبداعي  .2

 0.293 1.251 3.86 3.83 3.73 3.67 جميع محاور الدراسة  .10
 ( α=0.05 داللة مستوى عند إحصائياً  دال المتوسطات بين الفرق)

 



124 

 

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: السابعة الفرعية الفرضية اختبار
 مكان متغير إلى تُعزى الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة
 .العمل

 أن تبين( One Way ANOVA) اختبار باستخدام أنه (40 – 0) الجدول يوضح
 المتوفرة، التكنولوجيا والتعليمات، األنظمة التنظيمي، الهيكل) ورللمحا.( sig) االحتمالية القيمة
 فروق توجد أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى من رأصغ( اإلبداعي السلوك
 محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) ةدالل مستوى عند إحصائية داللة ذات

 تُعزى( اإلبداعي السلوك ،المتوفرة التكنولوجيا والتعليمات، األنظمة التنظيمي، الهيكل) الدراسة
 .العمل مكان متغير إلى

 الدراسة محاور لباقي.( sig) االحتمالية القيمة أن (40 – 0) الجدول يوضح بينما
 فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة ىمستو  من أكبر كانت األخرى

 جميع حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
 التكنولوجيا والتعليمات، األنظمة التنظيمي، الهيكل: المحاور باستثناء) الدراسة محاور

 .العمل مكان متغير إلى تُعزى( اإلبداعي السلوك المتوفرة،
 محاور لجميع.( sig) االحتمالية القيمة أن إجماالً  يبين (40 – 0) الجدول أن حين في

 توجد أنه يعني وهذا ،(α=0.05) الداللة مستوى من أصغر وهي( 0.025) تساوي الدراسة
 محاور حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق
 عينة أفراد لدى بأنه االستنتاج يمكن ذلك على وبناءً  العمل، مكان متغير إلى ت عزى الدراسة
 .العمل مكان بمتغير مرتبطة محاورها حول مختلفة رؤى الدراسة

ث هذه النتيجة إلى التباين بين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول هذا ويعزو الباح
عملون فيها، حيث أظهرت نتائج الدراسة أنا المحور بسبب اختالف البيئة التنظيمية التي ي

منهم % 45.1من المبحوثين هم ممن يعملون في كلية مجتمع تدريب األونروا، وأن  % 44.1
 .منهم في باقي كليات مجتمع الدراسة% 48.8يعملون في كلية مجتمع األقصى، بينما يعمل 

ت وجود فروق ذات التي أظهر  (4515بحر، وسويرح، )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
في آراء أفراد العينة حول درجات تأثير عناصر ( α=0.05)عند مستوى داللة داللة إحصائية 

 .لمكان العمل ت عزىالمناخ التنظيمي على أداء العاملين اإلداريين في الجامعة اإلسالمية 
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 (28 – 8) رقم جدول
 العمل مكان متغير – ةسابعال الفرضية اختبار نتائج

 لالمجا .م

 المتوسط

قيمة 
الختبار 

(F) 

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 

لية
ك

 
ت 

سا
لدرا

ا طة 
وس

لمت
ا

– 
زهر

األ
 

لية
ك

 
مع

مجت
 

صى
األق

 

لية
ك

 
ماء

ن
 

لوم
للع

 
جيا

ولو
تكن

وال
 

لية
ك

 
مع

مجت
 

ريب
تد

 – 
روا

ألون
ا

 

لية
ك

 
ونة

زيت
ال

 
لوم

للع
 

مية
التن

و
 

 0.022 2.958 4.03 3.65 4.21 3.79 3.83 الهيكل التنظيمي  .1
 0.003 4.114 4.00 3.78 4.39 3.96 3.92 نظمة والتعليماتاأل   .2
 0.172 1.618 3.79 3.45 3.83 3.34 3.46 التدريب  .3
 0.085 2.085 4.12 3.79 4.20 3.80 3.92 القرارات اتخاذ في المشاركة  .4
 0.674 0.584 2.88 3.15 3.21 3.14 3.21 والمكافآت الحوافز  .5
 0.040 2.577 4.03 3.90 4.04 3.62 3.65 المتوفرة التكنولوجيا  .6
 0.400 1.018 3.74 3.68 4.03 3.60 3.62 العمل ظروف  .7
 0.112 1.908 3.80 3.63 3.99 3.61 3.66 المناخ التنظيميجميع عناصر   .9
 0.010 3.432 4.08 3.59 4.06 3.80 3.82 السلوك اإلبداعي  .2

 0.025 2.854 3.94 3.61 4.03 3.71 3.74 جميع محاور الدراسة  .10
 ( α=0.05 داللة مستوى عند إحصائياً  دال المتوسطات بين الفرق)

 

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: الثامنة الفرعية الفرضية اختبار
(α=0.05 )الراتب متغير إلى ُتعزى الدراسة محاور حول المبحوثين استجابات بين. 

 أن تبين( One Way ANOVA) اختبار باستخدام أنه (46 – 0) الجدول يوضح
 ،(α=0.05) الداللة مستوى من رأصغ( والمكافآت الحوافز) ورللمح.( sig) االحتمالية القيمة
 بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه استنتاج يمكن وبذلك

 .اتبالر  متغير إلى ُتعزى( والمكافآت الحوافز) ورالمح حول المبحوثين استجابات
 الدراسة محاور لباقي.( sig) االحتمالية القيمة أن (46 – 0) الجدول يوضح بينما

 فروق توجد ال أنه استنتاج يمكن وبذلك ،(α=0.05) الداللة مستوى من أكبر كانت األخرى
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 جميع حول المبحوثين استجابات بين( α=0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
 .الراتب متغير إلى ُتعزى( والمكافآت الحوافز محور اءباستثن) الدراسة محاور

 حول متشابهة رؤية الدراسة عينة أفراد لدى بأنه االستنتاج يمكن ذلك على وبناءً 
 .الراتب متغير عن النظر بغض الدراسة محاور

 المحور هذا نحو الدراسة عينة أفراد نظر وجهات تقارب إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو
 مكان باختالف يختلف الذي والمكافآت الحوافز محور عدا المناخ التنظيمي بعناصر يتعلق فيما

 .العمل مكان باختالف متباينة المحور هذا عن المبحوثين إجابات كانت حيث. العمل
هذا؛ ولم تتناول الدراسات السابقة هذا العنصر من الصفات الشخصية للمبحوثين  

 .بالدراسة
 (22 – 8) رقم جدول

 الراتب متغير – ةمنالثا الفرضية اختبار نتائج

 المجال .م

 المتوسط

قيمة 
الختبار 

(F) 

القيمة 
الحتمالية 

(sig.) 52
2

 $
أقل

ف
 

52
1

 
 إلى

12
22

$ 

12
21

 
 إلى

15
22

$ 

15
21

 
 إلى

02
22

$ 

02
21

 
 إلى

05
22

$ 

 0.051 2.419 4.00 3.77 3.63 4.02 3.85 الهيكل التنظيمي  .1
 0.170 1.629 4.07 3.86 3.82 4.08 3.95 األنظمة والتعليمات  .2
 0.179 1.593 2.73 3.51 3.33 3.65 3.59 التدريب  .3
 0.416 0.987 4.07 3.75 3.84 4.04 3.85 القرارات اتخاذ في المشاركة  .4
 0.002 4.536 4.13 3.11 3.14 3.40 2.77 والمكافآت الحوافز  .5
 0.086 2.076 4.00 4.01 3.80 3.92 3.58 المتوفرة التكنولوجيا  .6
 0.356 1.105 4.13 3.93 3.60 3.72 3.61 العمل ظروف  .7
 0.152 1.702 3.88 3.70 3.60 3.83 3.60 المناخ التنظيميجميع عناصر   .9
 0.962 0.152 3.63 3.77 3.76 3.84 3.81 السلوك اإلبداعي  .2

 0.667 0.595 3.75 3.74 3.68 3.83 3.71 جميع محاور الدراسة  .10
 (α=0.05 داللة مستوى عند إحصائياً  دال المتوسطات بين الفرق)
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 السادسالفصل 

 
 النتائج والتوصيات

 

 
 
 

 :وفيه
 .نتائج الدراسة
 .االستنتاجات
 .التوصيات

 .الدراسات المستقبلية المقترحة
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 
 اإلبااداعي السالوك علاى العمال بيئااة أثار علاى التعارف إلاى أساااس بشاكل الدراساة هادفت

 تحقيق خالل من وذلك غزة، قطا  في المتوسطة المجتمع كليات في التدريسية الهيئات ألعضاء
 :التالية األهداف

 .غزة قطا  في المتوسطة المجتمع كليات في التنظيمية البيئة أهمية مستوى تحديد .1
 المجتماااع كلياااات فاااي التدريساااية الهيئاااات أعضااااء لااادى اإلباااداعي السااالوك مساااتوى قياااس .2

 .غزة قطا  في المتوسطة
 أعضاااااء لااادى اإلباااداعي الساااالوك علاااى التنظيمياااة البيئاااة ومكونااااات عوامااال أثااار توضااايح .3

 .غزة قطا  في المتوسطة المجتمع كليات في التدريسية الهيئات
 . الدراسة عنها ستسفر التي النتائج بأهم يتعلق فيما التوصيات ببعض التقدم .4

 
 الدراسة نتائج: أوالً 

 :يلي أظهرت نتائج الدراسة ما
أن  الهيكااال التنظيمااااي فاااي كليااااات المجتماااع المتوسااااطة فااااي قطاااا  غاااازة مااان وجهااااة نظاااار  .1

 .المبحوثين كان جيدا
 .هناك موافقة عالية من قبل المبحوثين حول أهمية األنظمة والتعليمات .4
 .تبي ن أن  مستوى أهمية التدريب من وجهة نظر المبحوثين كان عاليا .4
 وى أهمياة المشاااركة فاي اتخااذ القاارارات فاي كلياات المجتمااعنات نتاائج التحلياال أن  مساتبي   .1

 .المتوسطة في قطا  غزة من وجهة نظر المبحوثين كان عاليا
 .تبي ن أن  هناك موقفًا محايدًا من قبل المبحوثين حول محور الحوافز والمكافآت .0
قطاا   لوحظ أن  مستوى أهمية التكنولوجيا المستخدمة في كلياات المجتماع المتوساطة فاي .6

 .غزة من وجهة نظر المبحوثين كان عاليا
تباي ن أن  مساتوى أهمياة ظاروف العمال فاي كلياات المجتماع المتوساطة فاي قطاا  غازة مان  .7

 .وجهة نظر المبحوثين كان عاليا
أشااارت النتااائج أن  مسااتوى أهميااة الساالوك اإلبااداعي فااي كليااات المجتمااع المتوسااطة فاااي  .8

 .كان عالياقطا  غزة من وجهة نظر المبحوثين 
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 التنظيماي الهيكال بين (α=0.05) الداللة مستوىعند  إحصائية داللة ذات عالقة وجود .2
 الهيئااااات ألعضااااء اإلباااداعي السااالوك وباااين غااازة قطاااا  فاااي المتوساااطة المجتماااع لكلياااات

 .فيها التدريسية
 األنظماة باين (α=0.05) الداللاة مساتوىعناد  إحصائية داللة ذات عالقة وجود .10

 اإلباداعي السالوك وباين غازة قطاا  فاي المتوساطة المجتماع كليات في متبعةال والتعليمات
 .فيها التدريسية الهيئات ألعضاء

 تادريب باين (α=0.05) الداللاة مساتوىعناد  إحصاائية داللاة ذات عالقاة وجاود .11
 سااالوكهم وبااين غاازة قطااا  فااي المتوساااطة المجتمااع لكليااات التدريسااية الهيئااات أعضاااء
 .اإلبداعي

 مشااركة باين (α=0.05) الداللاة مساتوىعناد  إحصاائية داللاة اتذ عالقاة وجود .12
 ساااالوكهم وباااين غااازة قطااااا  فاااي المتوساااطة المجتماااع بكليااااات التدريساااية الهيئاااات أعضااااء
 .اإلبداعي

 نظاام باين (α=0.05) الداللاة مساتوىعناد  إحصاائية داللاة ذات عالقاة وجاود .13
 السااالوك وبااين غاازة قطاااا  فااي المتوسااطة المجتماااع كليااات فااي المتباااع والمكافااآت الحااوافز
 .فيها التدريسية لهيئاتا ألعضاء اإلبداعي

 بااين (α=0.05) الداللاة مسااتوىعناد  إحصااائية داللاة ذات عالقاة وجاود .14
 وبااااين غااازة قطاااا  فااااي المتوساااطة المجتماااع كلياااات فااااي والمساااتخدمة المتاااوفرة التكنولوجياااا

 .فيها التدريسية الهيئات ألعضاء اإلبداعي السلوك
 ظاروف باين (α=0.05) الداللاة مساتوىعناد  إحصاائية داللاة تذا عالقاة وجاود .15

 اإلبااااداعي السااالوك وباااين غااازة قطاااا  فاااي المتوساااطة المجتماااع كلياااات فاااي الساااائدة العمااال
 .فيها التدريسية الهيئات ألعضاء

المنااخ  باين (α=0.05) الداللاة مساتوىعناد  إحصاائية داللاة ذات عالقاة وجاود .16
 اإلبااداعي الساالوك وبااين غاازة قطااا  فاي المتوسااطة المجتمااع كليااات فااي السااائد التنظيماي
 .فيها التدريسية الهيئات ألعضاء

 علاااى تأثيرهاااا يااثح مااان المنااااخ التنظيمااي عناصاار ترتياااب النتااائج أظهااارت امااك .17
 قطااا  فاي المتوسااطة ماعتالمج كليااات فاي التدريسااية الهيئاات ألعضاااء اإلباداعي السالوك
 الهيكاااال القااارارات، اتخاااااذ فاااي المشاااااركة والتعليماااات، األنظمااااة: )التاااالي النحااااو علاااى غااازة

 (. والمكافآت الحوافز وأخيرًا؛ التدريب، العمل، ظروف المتوفرة، التكنولوجيا التنظيمي،
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 :االستنتاجات: ثانياً 

 :أظهرت نتائج الدراسة أّنه
لدى المبحوثين رؤية متشابهة حول محاور الدراسة مرتبطة بكل من المتغيرات الشخصية  .3

 (.عمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، نو  التعيين، والراتبال: )التالية
لدى المبحوثين رؤى مختلفة حول محاور الدراساة مرتبطاة بكال مان المتغيارات الشخصاية  .2

 (.الجنس، المسمى الوظيفي، ومكان العمل: )التالية
ياااتم تصاااميم الهيكاال التنظيماااي فاااي كلياااات يوجااد موافقاااة عالياااة ماان المبحاااوثين علاااى أن ااه  .4

لمجتمع المتوسطة في قطا  غزة بحيث يكون متماشيًا مع طبيعة ومهمة وأهداف الكلية، ا
 .بحيث يسمح للعاملين إظهار قدراتهم اإلبداعية

هناك موافقة من المبحوثين أن  الهيكل التنظيمي في كليات المجتمع المتوسطة في قطا   .1
 .غزة يتصف بالمرونة التي تساعد على اإلبدا  لدى العاملين

أن  األنظمة والتعليمات المعمول بها فاي كلياات المجتماع المتوساطة فاي قطاا  غازة تاؤدي  .0
 .إلى تسهيل إنجاز العمل

شاراف فع الاة ماان  .6 أن اه تتاوفر فاي كليااات المجتماع المتوساطة فااي قطاا  غازة أنظماة رقابااة وا 
 .خالل األنظمة والتعليمات المعمول بها

دريب التااااي شاااااركوا فيهااااا فااااي كليااااات المجتمااااع ياااارى المبحوثااااون أن  باااارامج التطااااوير والتاااا .7
المتوساطة فااي قطاا  غاازة تاانعكس إيجابياًا علااى مسااتوى األداء، وأن  هاذه الباارامج تخضااع 

 .إلى معايير موضوعية ومهنية وتبتعد عن المزاجية والشخصنة
ياارى المبحوثااون أن  رؤساااءهم فااي العماال فااي كليااات المجتمااع المتوسااطة فااي قطااا  غاازة  .8

، وأن  إدارات ى استخدام التفكير اإلبداعي في حل المشكالت التي تاواجههميشجعونهم عل
 .الكليات تشرك العاملين في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باألقسام التي يعملون فيها

هناااك موافقااة متوساااطة ماان قباال المبحاااوثين علااى أن  الاادخل الاااذي يتقاضااونه فااي كلياااات  .5
 .د حاجاتهم األساسيةالمجتمع المتوسطة في قطا  غزة يس

يوجد موقف محايد لدى المبحوثين على أن  الدخل الذي يتقاضاه الفرد من الكلية  .15
 .يعتبر مرتفعًا مقارنًة برواتب موظفين يحملون نفس المؤهل في مؤسسات أكاديمية أخرى



131 

 

يرى المبحوثون أن  كليات المجتمع المتوسطة في قطا  غزة تمتلك كوادر بشرية  .11
ذات مهاارات عاليااة تسااهم فااي تحساين التكنولوجيااا المساتخدمة والتااي تساااعد فنياة مؤهلااة 

 .على رفع أداء العاملين وقدراتهم على اإلبدا  واالبتكار
كما يرى المبحوثون أن  إدارات كلياات المجتماع المتوساطة فاي قطاا  غازة تواكاب  .14

 .عاملين اإلبداعيةالتطورات الحديثة للتكنولوجيا والتي تساهم بدورها في زيادة قدرات ال
يارى المبحوثاون أن  إدارات كلياات المجتماع المتوسااطة فاي قطاا  غازة تجتهاد فااي  .14

تااوفير كافااة التسااهيالت للعاااملين ماان أجاال إنجاااز أعمااالهم، كمااا أن هاام يشااعرون باالرتياااح 
 .التي يمارسون عملهم فيها تجاه ظروف العمل

 المناخ التنظيمي للمؤسسات هناك توجهًا إيجابياً من قبل المبحوثين نحو عناصر .11
 .التي يعملون فيها

يوجد موافقة من قبل المبحوثين على أن هم يمتلكون الرغبة الكافية لتقديم اقتراحات  .10
جدياادة فااي العماال، وأنه اام يسااتخدمون عالقاااتهم الشخصااية للحصااول علااى مكاسااب ماديااة 

 .ومعنوية للكلية التي يعملون فيها
العليااا فااي كليااات المجتمااع المتوسااطة فااي قطااا  غاازة ياارى المبحوثااون أن  اإلدارة  .16

 .تنظر إلى اإلبدا  على أن ه مورد هام ينبغي االستثمار فيه
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 :التوصيات: ثاثاً 
 :استنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإنَّ الباحث يوصي بما يلي 

المتوساطة بقطااا  فاي كلياات المجتماع  المنااخ التنظيماي ومراجعاة أبعااادهتأكياد أهمياة  .1
غاازة بشااكل مسااتمر، والعماال علااى تعزياااز الجوانااب اإليجابيااة فيهااا ومعالجااة الجواناااب 

 .السلبية، لما لذلك من دور كبير في تعزيز السلوك اإلبداعي لدى العاملين
زيااادة االهتمااام بالعنصاار البشاااري فااي كليااات المجتمااع المتوساااطة قيااد الدراسااة وتفهااام  .4

عاااادة النظاار فاااي نظااام الحاااوافز المعمااول باااه فيهاااا احتياجاااتهم الحياتياااة واإلنساا انية، وا 
ي تحغياز السالوك اإلباداعي أداء العااملين، لماا لاذلك مان أثار إيجاابي فانتاائج وربطاه ب
 .لديهم

 المااااااديتبنااااي اإلدارة لألفكاااااار اإلبداعيااااة لااااادى العاااااملين والعمااااال علااااى تاااااوفير الاااادعم  .4
، األماار الااذي يااؤدي إلاااى اتهمللمباادعين بمااا يحقااق تطلعاااتهم ويلبااي احتياجااوالمعنااوي 

 .فيها استمرارية جودة التعليم المحافظة على تحقيق أهداف المؤسسة في
اساتمرار اإلدارة فاي تاوفير التكنولوجياا الالزماة للعااملين لتطاوير العملياة التعليمياة فااي  .1

، ومواكبة كل جديد في هذا المجال، لما لذلك من أثر بالغ كليات المجتمع المتوسطة
 .ن جودة التعليم فيهافي تحسي

إدارة كليات المجتماع المتوساطة بتشاجيع التجدياد واالبتكاار واساتخدام  الباحثوصي ي .0
زالاة كال العوائاق التااي  أسااليب تادريس حديثاة ومبتكارة، وتشاجيع األفكااار اإلبداعياة، وا 

 .من شأنها تكبيل وتحجيم األفكار اإلبداعية
يماااي بكليااات المجتماااع المتوساااطة اسااتحداث وحااادة تنظيميااة جديااادة فاااي الهيكاال التنظ .6

ترعى المبدعين والسلوك اإلبداعي لديهم، بماا يضامن تحويال هاذا السالوك إلاى نتاائج 
 .إبداعية

بضااارورة اسااتمرار إدارة كليااات المجتماااع المتوسااطة بإشااراك العااااملين  باحااثي الصااو ي .7
ين فااي تعزياز تبنااي العاااملفيهاا فااي عملياة اتخاااذ القاارارات، لماا لااذلك ماان أثار إيجااابي 

 .لتلك القرارات والعمل على تنفيذها بجودة عالية
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عقد المزيد من الدورات والندوات واللقاءات التدريبية للعاملين، وربطها بنتاائج األداء،  .8
األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع مستوى األداء ويسااهم فاي اكتسااب العااملين 

 .مهارات ومعارف جديدة
لتشاامل  المناااخ التنظيماايلمزيااد مان الدراسااات حااول وأخيارًا؛ يوصااي الباحااث بااإجراء ا .5

محاااور أخااارى لااام تتناولهاااا الدراساااة بالبحاااث كمحاااور فلسااافة اإلدارة وأسااالوبها، ومحاااور 
ومحور العالقاات االجتماعياة والتنظايم ومحور نمط التصال المتبع، نظاق اإلشراف، 

التاي تاوفر الغيار رسامي فاي المنظماة، األمار الاذي يسااهم فاي اإلحاطاة باأهم العوامال 
 .بيئة عمل مالئمة تدعم تبني العاملين للسلوك اإلبداعي فيها

 :ومن العناوين التي يقترحها الباحث لدراسات جديدة ما يلي
الفلسطينة بقطا  غزة قياس أثر التنظيم الغير رسمي في وزارات السلطة الوطنية  -

 .نظيميعلى اإلبدا  اإلداري لدى الموظفين في الطبقات الوسطى للهيكل الت
بدا  العاملين في مؤسسات - التعليم العالي في  وزارة العالقة بين نطاق اإلشراف وا 

 .قطا  غزة
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دراسة مسحية على ضباط قطا  األمن : المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي"السكران ناصر بن محمد   -

لة ماجستير" )الخاصة لمدينة الرياض  .4551، جامعة نايف للعلوم األمنية، (رسا
 .1295 القاهرة، غريب، مكتبة اإلنتاجية، والكفاءة األفراد إدارة علي، السلمي،  -
 .4554السلمي علي، السلوك اإلنساني في اإلدارة، مكتبة غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،   -
رسالة )واقع اإلبدا  اإلداري لدى إدارات المصارف العاملة في الضفة الغربية "السويطي شبلي إسماعيل   -

 .4556، جامعة القدس المفتوحة، (ماجستير
 .4550، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 4الشم ا  محمد حسن وحمود خضير كاظم، نظرية المنظمة، ط   -
 السلطة وزارات على ميدانية دراسة: البشرية الموارد أداء على التنظيمي المناخ أثر" الرحمن عبد محمود الشنطي،  -

 .2006 غزة، اإلسالمية، الجامعة ،(ماجستير رسالة)" غزة قطا  غي نيةالفلسطي الوطنية
أثر المناخ التنظيمي في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في الجامعات الخاصة "الشواورة، فيصل محمود،   -

 .4511، عمان، (بحث منشور)دراسة تطبيقية على جامعة عمان العربية، : األردنية
Postjordan.com/karak/wp 

 .4514، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 1الطراونة حسين أحمد وآخرون، نظرية المنظمة، ط   -
دراسة : أثر المناخ التنظيمي على الرضى الوظيفي في شركة االتصاالت الفلسطينية"الطيب، إيهاب محمود   -

 .4558، الجامعة اإلسالمية، غزة، (رسالة ماجستير" )حالة
 رسالة) ،"حالة دراسة: التدريس هيئة أعضاء يراه كما القدس جامعة في التنظيمي المناخ" ةسمر  وأبو عابدين،  -

 .2001 جامعة القدس، ،(ماجستير
 وزارات على تطبيقية دراسة: العام القطا  لمديري الوظيفي باألداء وعالقته اإلداري اإلبدا " عطية توفيق العجلة،  -

 .2002 غزة، إلسالمية،ا الجامعة ،(ماجستير رسالة)" غزة قطا 
العزاوي نجم عبد اهلل وجواد عباس حسين، الوظائف االستراتيجية في إدارة الموارد البشرية، دار اليازوري للنشر   -

 .4515والتوزيع، عمان، 
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 .4554، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1سلوك الفرد والجماعة، ط : العطية ماجدة، سلوك المنظمة  -
 .4550بعد استراتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع، عم ان،  –وصفي، إدارة الموارد البشرية المعاصرة عقيلي عمر   -
دراسة اختبارية في جامعة : اإلداري واإلبدا  التنظيمية الثقافة بين العالقة"العواملة، حسن خالد، وحمدان سالم   -

 - 033 :ص ص ،والسبعون سابعالعدد ال لتأمين،المحاسبة واإلدارة وامجلة ، (بحث محكم" )البلقاء التطبيقية
262، 2010.  

 .1555، عمان، 1وعبيدات محمد، نظرية المنظمة، دار رند للنشر والتوزيع، ط  ،العالونة علي  -
 دار التربوية، اإلدارة في القيادية القرارات موسى، عدنان هشام وحجازين، ؛الرحمن عبد أحمد علي عياصرة،  -

 .2006 عمان، توزيع،وال للنشر الحامد
 للنشر المسيرة دار التعليمية، المؤسسات في التنظيمي السلوك محمد، السيد المجيد، وعبد ؛عبده فاروق فليه،  -

 .2002 عمان، والطباعة، والتوزيع
دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في منظمات األعمال، دار : القريوتي، محمد قاسم، السلوك التنظيمي  -

 .4555ل للنشر والتوزيع، عمان، وائ
 دراسة – التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من األردنية الجامعة في التنظيمي المناخ" محمد قاسم، القريوتي،  -

 .1224 التاسع، المجلد الخامس، العدد والدراسات، للبحوث مؤتة مجلة ،"ميدانية
 .4515وائل للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار1القريوتي محمد قاسم، نظرية المنظمة والتنظيم، ط   -
دراسة ميدانية للمشرفبن اإلداريين في : المناخ التنظيمي وأثره على السلوك اإلبداعي"القطاونة منار إبراهيم   -

 .4555، الجامعة األردنية، عم ان، (رسالة ماجستير" )الوزارات األردنية
دراسة استطالعية مقارنة لعينة من القطا  : دا  التنظيميإدارة المعرفة وأثرها في اإلب"الكبيسي صالح الدين   -

 .4554، الجامعة المستنصرية، العراق، (أطروحة دكتوراه" )الصناعي المختلط
الكاللدة طاهر محمود، االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،   -

4511. 
 .4557لنفس المهني والصناعي، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع، االسكندرية، كمال طارق، علم ا  -
 .4558كوك، بيتر، إدارة اإلبدا ، دار الفاروق للنشر والتوزيع، عمان،   -
، المركز العربي للخدمات الطالبية، عمان، 1والجزراوي إبراهيم، تحليل السلوك التنظيمي، ط  ،المدهون موسى  -

1550. 
دراسة تطبيقية على أكاديمية سعد العبد اهلل للعلوم : أثر بيئة العمل على اإلبدا  اإلداري"وط، محمد سعد، المش  -

لة ماجستير)، "األمنية في دولة الكويت  .4511جامعة الشرق األوسط، عمان، ( رسا
ة العلوم االقتصادية ، مجل(بحث محكم" )اإلبدا  في القطا  الحكومي الجزائري"معراج هواري وعبد الرازق خليل   -
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 .4556والتسيير، جامعة سطيف، العدد السادس، الجزائر، 
 المكتبة ،1ط البشرية، الموارد إدارة وممارسات دراسات في الحديثة االتجاهات الحميد، عبد الفتاح عبد المغربي،  -

 .2002 القاهرة، العصرية،
دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ، 1الحديثة، ط  المفاهيم والخصائص والتجارب: نجم، عبود، إدارة االبتكار  -

4554. 
 "اإلداري األداء بمستوى وعالقتها العالي والتعليم التربية رةاز و ب البشرية الموارد تنمية واقع" حسين محمد نعيم،  -

  .2012 ،غزة اإلسالمية، الجامعة ،(م جستير رس ل )
 

 :التقارير: ثالثاً 
 

 .2013 اهلل، رام الفلسطينية، العالي التعليم لمؤسسات اإلحصائي الدليل عالي،ال والتعليم التربية وزارة 
 العالي، التعليم مؤسسات في الدراسة حول العامة الثانوية لطلبة إرشادية نشرة العالي، والتعليم التربية وزارة 

2014. 
 .2014 غزة، العالي، عليموالت العام للتعليم السنوي اإلحصاء كتاب العالي، والتعليم التربية وزارة 

 
 

 :المراجع األجنبية: اا رابع
 

-  Feirong Yuan and Richard W. Woodman (2010) "Innovativr Behavior In 

The Workplace: The Role Of Performance and Image Outcom 

Expectations ". Academy of Management Journal, Vol. 53, No. 2, pp: 323 – 
342. 

-  Gapp, R& Fisher,R (2006) Determinants of Innovative Behavior with an 

Application on Arab Academy for Science  . Technology and Maritime 

Transport " Quality Assurance in Education. Vol :14 No 2. pp:156 – 166. 

-  Jianwei Zhang (2010) "Organizational Climate and its Effects on 

Organizational Variables: An Empirical Study". International Journal of 

Psychological Studies, Vol. 2, No. 2, pp 189 – 201. 

-  Juan A. Martinez-Roman (2012) "Self-employment and innovation. 

Exploring the determinants of innovative behavior in small businesses". 

Research Policy, Vo.41 (2012) pp: 178 – 189. 

-  Lapierre.J :Giroux v-p.(2003) 'Creativity and Work Enviroment in High 

Tech'' Context.Creativity Innovation Management'' . Vol.12.No.1.pp: 11 -23. 
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 :اإللكترونية المواقع: خامساً 
 

 :األقصى مجتمع كلية  -
(http://www.alaqsa.edu.ps/site/INNER.ASPX?ParId=2267&PageId=2444 ) 

(http://www.alaqsa.edu.ps/site/Inner.aspx?ParId=2267&PageId=2267) 
 :الوكالة – غزة تدريب مجتمع كلية  -

(http://www.gtc.edu.ps/ColAdmin/AboutCollege.aspx) 
 (http://kytc.unrwa.ps/Default.aspx: )الوكالة –كلية تدريب خان يونس   -
 (http://cis.ps/arabic/sections/about/about.asp: )األزهر –كلية الدراسات المتوسطة   -
 (/http://zaytona.edu.ps: )والتنمي  للعلوم الزيتون  كلي   -

 (http://www.ncst.edu.ps/namaa/index.php: )والتكنولوجيا للعلوم ماءن كلية  -
 

http://cis.ps/arabic/sections/about/about.asp
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 المالحق
 

 قائمة المحكَّمين(: 3) مملحق رق
ـــم م ــــ ــــــى االســـــ ـ  المسمَّ
بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة بالجامعة ورئيس قسم إدارة األعمال أستاذ  يوسف عاشور. د. أ   .1

 .غزة –اإلسالمية 
 .غزة –أستاذ مشارك بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  سامي علي سليمان أبو الروس. د  .4
 األعمال إدارة بقسم التنظيمي والسلوك البشرية الموارد إدارة في مشارك أستاذ يوسف عبد عطية بحر. د  .4

 .غزة – اإلسالمية بالجامعة التجارة بكلية
 .غزة –أستاذ مشارك بكلية التجارة بالجامعة اإلسالمية  هابيلوسيم إسماعيل ال. د  .1
 بالجامعة التجارة بكلية األعمال إدارة بقسم اإلستراتيجية اإلدارة في مساعد أستاذ أكرم إسماعيل حسن سم ور. د  .0

 .غزة – اإلسالمية
 –جامعة اإلسالمية رئيس قسم التدريب العملي بكلية التجارة بالأستاذ مساعد و  خالد عبد دهليز. د  .6

 .غزة
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 االستبيان(: 2)ملحق رقم 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العليا

 كلية التجارة
 قسم إدارة األعمال

 

 

 

 
 ....... األكاديمية أختي/  األكاديمي أخي

 

 وبركاته،،، اهلل ورحمة عليكم السالم

 استبيان تطبيق: الموضوع
 

 كأداة االستبيان اهذ بتعبئة تفضلكم على الكريم لشخصكم مقدماً  الجزيل بالشكر أتقدم
 إدارة في الماجستير درجة على الحصول متطلبات من كمتطلب مهماً  جزءاً  تعتبر التي للدراسة
 :بعنوان هي والتي بغزة، اإلسالمية بالجامعة التجارة بكلية األعمال

 

 الهيئات أعضاء على تطبيقية دراسة: اإلبداعي السلوكي و العالقة بين المناخ التنظيم"
 ".غزة قطاع في المتوسطة المجتمع بكليات التدريسية

 

 سوف التي المعلومات بأن علماً  وموضوعية، بدقة االستبيان اهذ بتعبئة التكرم أرجو
 .بسري ة تامة، ولن ت ستخدم إال  لغايات البحث العلمي معها التعامل سيتم تقدمونها

 

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم واستجابتكم
 

 سامي محمود عبيدة/ الباحث
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 :داخل المربع الذي تراه مناسبا( √)يرجى وضع عالمة : الخصائص الديموغرافية: أوالً 
 أنثى        ذكر        :الجنس .3
 سنة 40 – 41من         سنة 45 – 40من         سنة 40أقل من        :العمر .2

 سنة فأكثر 16       سنة 10 – 11من        سنة 15 – 46من       

ه       ماجستير        بكالوريوس       :المؤهل العلمي .1  غير ذلك       دكتورا
 سنوات فأكثر 15     سنوات 5 – 7  سنوات 6 - 1  سنوات 4 -1       :سنوات الخبرة .4
 غير ذلك        نائب عميد        عميد        رئيس قسم       :المسمى الوظيفي .8

ت       :نوع التعيين .2  غير ذلك      العمل بنظام الساعة       عقد سنوي       مثب 
 كلية مجتمع األقصى       األزهر -الدراسات المتوسطة كلية        :مكان العمل .7

ا        األونروا – غزة تدريب جتمعم كلية       كلية نماء للعلوم والتكنولوجي
ة للعلوم والتنمية        األونروا –كلية تدريب خان يونس        كلية الزيتون

 $ 1055 – 1551       $ 1555 – 051       قأقل$  055       :الراتب .3
 فأكثر$  4051       $ 4055 – 4551       $ 4555 – 1051      

 

 :داخل العامود الذي تراه مناسبا( √)يرجى وضع عالمة : التابعة والمستقلةالمتغيرات : ثانياً 
 

 بدائل اإلجابات الفقــرات م
 ال أتفق إطالقا ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 :المناخ التنظيمي/ أبعاد المتغير المستقل 
 :الهيكل التنظيمي ( أ

يعة ومهمة يتم تصميم الهيكل التنظيمي في الكلية متماشيًا مع طب  .1
 .وأهداف الكلية بحيث يسمح للعاملين إظهار قدراتهم اإلبداعية

     

يتصف الهيكل التنظيمي في الكلية بالمرونة التي تساعد على   .4
 .اإلبدا  لدى العاملين

     

هناك تحديد واضح للمسئوليات والواجبات التي يقوم بها الموظفون   .4
 .لديهممع وجود مرونة تساهم في تعزيز اإلبدا  

     

يوجد وضوح في العالقات بين األقسام ووحدات العمل، وينعدم   .1
 .التداخل في االختصاصات بينهما مما يساعد في إبدا  العاملين

     

      .يعتبر الهيكل التنظيمي في الكلية أحد مقو مات العمل واإلبدا   .0
 :األنظمة والتعليمات ( ب

      .إلى تسهيل إنجاز العمل تؤدي األنظمة والتعليمات في الكلية  .6
شراف فع الة في الكلية من خالل األنظمة   .7 تتوفر أنظمة رقابة وا 

 .والتعليمات النافذة
     

 إنجاز سرعة بنود األنظمة والتعليمات في الكلية إلى يؤدي وضوح  .8
تقانالعمل و   .ها 
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 بدائل اإلجابات الفقــرات م
 ال أتفق إطالقا ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

تحقيق أهداف وتساهم في تمتاز األنظمة والتعليمات بالمرونة   .5
 .كليةال

     

لتزام باألنظمة والتعليمات في تطبيق القرارات اإلدارية في اهناك   .15
 .الكلية

     

لتدريب( ج         :ا

تحرص إدارة الكلية على التعر ف على احتياجات العاملين التدريبية   .11
 .وتعمل على تحسين مستوى أدائهم ألعمالهم

     

معايير موضوعية لى تخضع عملية تدريب العاملين في الكلية إ  .14
 .ومهنية، وتبتعد عن المزاجية والشخصنة

     

تخضع البرامج التدريبية في الكلية إلى عملية تقييم ومراجعة مستمرة   .14
 .من قبل الجهات المختصة

     

يتم تقييم أداء المتدربين في الكلية بعد انتهاء البرامج التدريبية   .11
 .لتحديد مدى جدوى هذه البرامج

     

فيها في  تنعكس برامج التطوير والتدريب التي سبق وأن شاركت    .10
 .الكلية إيجابياً على مستوى أدائي لعملي

     

 :المشاركة في اتخاذ القرارات( د      

تقوم إدارة الكلية بإشراك العاملين في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة   .16
 .بالقسم الذي يعملون فيه

     

      .آخذ برأيهمو ملية اتخاذ القرار أشرك الزمالء في ع  .17
      .أحترم رأي الرئيس المباشر  .18
ي شج ع الرؤساء المرؤوسين على استخدام التفكير اإلبداعي في حل   .15

 .المشكالت التي تواجههم
     

      .ر الزمالء كأشخاص لهم رغبات ودوافع وأهداف شخصيةأقد    .45

 :الحوافز والمكافآت( هـ      
منح العالوات والمكافآت في الكلية على أساس الجدارة يتم   .41

 .واالستحقاق
     

يعتبر الدخل الذي أتقاضاه من الكلية مرتفعًا مقارنة مع رواتب   .44
 .موظفين يحملون نفس المؤهل في مؤسسات أكاديمية أخرى

     

      .تتم عملية الترقية في الكلية على أساس الجدارة واالستحقاق  .44
إلى اول المكافآت والحوافز التي تتبناها الكلية عادلة وتؤدي ت عد جد  .41

 .حس ن األداءلمحافظة على معنويات الموظف وت  ا
     

      .ه حاجاتي األساسيةد الدخل الذي أتقاضاه وملحقات  س  يَ   .40
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 بدائل اإلجابات الفقــرات م
 ال أتفق إطالقا ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

 :التكنولوجيا المتوفرة( و      

يحفز  تعتمد الكلية على التكنولوجيا الحديثة في إنجاز العمل مما  .46
 .العاملين على اإلبدا  وتطوير قدراتهم

     

تعمل التكنولوجيا المستخدمة على زيادة جودة الخدمة المقدمة والتي   .47
 .اإلبداعية واالبتكارية همزيادة قدرات اعد العاملين علىتس

     

تمتلك الكلية كوادر بشرية فنية مؤهلة ذات مهارات عالية تساهم في   .48
 .المستخدمةتحسين التكنولوجيا 

     

تساهم التكنولوجيا المستخدمة في رفع أداء العاملين وقدرتهم على   .45
 .اإلبدا  واالبتكار

     

تواكب اإلدارة التطورات الحديثة للتكنولوجيا المستخدمة في الكلية   .45
 .والتي تساهم في زيادة القدرات اإلبداعية لدى العاملين

     

 :ظروف العمل( ز     

عاملون في الكلية باالرتياح بخصوص المكان الذي يشعر ال  .41
 .يمارسون عملهم فيه

     

      .يتالءم األثاث في الكلية مع طبيعة العمل الذي يؤديه العاملون  .44

      .توفر الكلية ظروف األمن والسالمة لكافة العاملين  .44

تسعى الكلية إلى توفير كافة التأمينات الالزمة للعاملين في حالة   .41
 .لتعرض لحوادث أثناء العملا

     

      .توفير كافة التسهيالت للعاملين إلنجاز أعمالهمفي الكلية  تجتهد  .40

 :السلوك اإلبداعي: المتغير التابع

على المعلومات الالزمة التخاذ القرار المناسب في الكلية أحصل   .46
 .بسرعة ودقة

     

ين ألداء العمل بكفاءة توفر إدارة الكلية المعلومات الالزمة للعامل  .47
 .عالية

     

أستخدم عالقاتي الشخصية لالتصال مع الجهات الخارجية   .48
 .والحصول على مكاسب مادية ومعنوية للكلية

     

في  تشجع إدارة الكلية على استخدام االتصاالت غير الرسمية  .45
 .بجانب االتصاالت الرسمية العمل

     

      .ديدة بثقة عالية في الكليةعن مقترحاتي وأفكاري الج أ عبار  .15
      .لدي  الجرأة والشجاعة للقيام بأعمال إبداعية في الكليةتتوفر   .11
ض لي اإلدارة في الكلية الصالحيات الكافية التي تمكنني من تفو    .14

 .اتخاذ القرارات المناسبة أثناء العمل
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 بدائل اإلجابات الفقــرات م
 ال أتفق إطالقا ال أتفق محايد أتفق أتفق بشدة

المناسبة في  يتخذ العمداء والمدراء في الكلية باستمرار القرارات  .14
 .الوقت المناسب

     

أمتلك دائمًا في الكلية الرغبة الكافية لتقديم االقتراحات الجديدة في   .11
 .العمل

     

تنظر اإلدارة العليا في الكلية إلى اإلبدا  على أنه مورد مهم ينبغي   .10
 .االستثمار فيه

     

 
  


