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 ممخص الدراسة
بعض المتغيػػػػرال التيظيميػػػ  لمعػػػػيمميف ا داريػػػيف اػػػػ  لػػػعالقػػػػ  عمػػػ  الالتعػػػػرؼ إلػػػ  هػػػدال الدرا ػػػػ  
يعػ  األداء الػوظيي   ييػش لػممل المتغيػرال التيظيميػ : ايمػط ا،ت"ػيؿا  اطبمػ  جيمعيل قطػيع زػز  

التعػػرؼ عمػػ  مػػد  وجػػود اػػروؽ ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  اػػ   بجييػػ   االعمػػؿا  واالتكيولوجيػػي الم ػػت دم 
المتغيرال تعز  لبعض  ال "ػي ص ألاػراد مجتمػ  الدرا ػ   وقػد تػـ جمػ   تمؾ اتجيهيل العيمميف ييو

( موظيػػي  مػػف 271( اقػػر   تػـ توزيععػػي علػػوا يي  عمػ   61مؤليػػ  مػف   ا ػػتبيي بيييػيل الدرا ػػ  بي ػت داـ 
( موظيػػػػي   وتظعػػػرل اليتػػػػي ة تػػػػواار درجػػػػ  757ا ػػػػتجي  مػػػػيعـ    وقػػػد يلالعػػػيمميف ا داريػػػػيف بيلجيمعػػػػ

التكيولوجيػي   وكيف ترتيػ  المجػي،ل كيلتػيل :  جيمعيل قطيع زز ا    التيظيمي المتغيرالمف  مرتيع 
 كمػػي دلػػل اليتػػي ة داء وتف هيػػيؾ م ػػتو  مرتيػػ  مػػف األ .يمػػط ا،ت"ػػيؿ  طبيعػػ  العمػػؿ   الم ػػت دم 

كمػي دلػل عمػ  وجػود  عم  وجود عالق  ارتبيطي  دال  بػيف المتغيػرال التيظيميػ  وبػيف األداء الػوظيي  
ووجػود   ل"ػيل  الجيمعػ  ا  ػالمي  لمتغيرال تبعي  لمجيمع  الت  يعمموف ايعيلتمؾ ااروؽ ا  ت"ورهـ 

عػدـ وجػود كمػي دلػل اليتػي ة عمػ  هػر  اروؽ بيف جيمع  األزهػر وجيمعػ  األق"ػ  ل"ػيل  جيمعػ  األز 
 .لمتغيرال: الم تو  الوظيي  ومكيف العمؿاروؽ بيف تاراد العيي  تبعي  

 : المتغيرات التنظيمية، نمط االتصال، طبيعة العمل، التكنولوجيا المستخدمة، األداء الوظيفيكممات مفتاحية

Abstract 
This study aimed  to investigate the relationship between the organizational  
variables and job performance at Gaza strip Universities, the organizational  variables 

included: communication style ,nature of work , the technology used. and it aimed to 

identify the extent of differences statistically significant in employees trends toward the 

reality of organizational variables attributed to some characteristics of the study 

population. The data has been collecting using a questionnaire consisting of (50) 

paragraphs. The questionnaire was distributed randomly to (320) employees of the 

administrative staff in Gaza strip universities; (262) employees responded, and the 
results showed the availability of a high degree of organizational  variables in Gaza 

Universities, the order of variables were as follows: the technology used, the 
nature of work, and finally communication style, and it showed a high level of job 
performance, in addition the results showed a significant correlation between 
organizational  variables and job performance, and there was existence of 
differences in the perception of the organizational variables depending on the 
university, for the benefit of the Islamic university, and differences between Al-
Azhar University and Alaqsa University for the benefit of Al-Azhar University, as 
results showed no differences between the sample depending on the variables: 
the functional level and the workplace . 
Keywords: organizational variables, communication style, work nature, used 
technology, job performance. 



 مقدمة 
تعد المتغيرال التيظيمي  المبي  األول  ، تثمير طيقيل األاراد وتوجيععي ا  الم ير ال"يي  
ييو ا بداع وتيمي  األداء وتطويره   لذلؾ مف الضروري بمكيف التعرؼ عم  تهـ هذه المتغيرال 

 (.2010 بير  والعجم : داءاألالت  ت يهـ وبلكؿ ايعؿ ا  تي يف م تو  
دورا  كبيرا  ا  تر"يف ال موؾ األ الق   ير مف المتغيرال التيظيمي  الت  تمع هييؾ الكثو 

ا   الجيمعيل يجيحو والوظيي  لألاراد العيمميف مف يييي  تلكيؿ وتعديؿ القيـ والعيدال وال موؾ  
لألاراد مف لأي  تف يلج  عم   مؽ تجواء عمؿ هيدا    المال م إيجيد المتغيرال التيظيمي 

 .لمعيمميف مف جع  ولمجيمع  مف جع  ت ر الثبيل وا، تقرار تر"ف  بؿ 
ا  البي   التيظيمي  الييعم  يلعروف بأهميتعـ ا  العمؿ وقدرتعـ عم   العيمميفإذ تف  

: 7117 يمود  ا  عيـ ا  ر ـ ال يي يل وال طط وي ود لعور بيلثق  بيف ا دار  واألاراد
 . (055ص

تهدااعي تواار عدد مف المتغيرال التيظيمي  بلكؿ  ميـ  ا  تيقيؽ يتطم  يجيح الميظميلو 
تعكس إذ والتكيولوجيي الم ت دم     طبيع  العمؿ يمط ا،ت"يؿ ال ي د  بيف هذه المتغيرال:مف و 

مف  وه  تيضي  الميظم  ل "يتعي كمي يت"ورهي العيمموف ايعي  ا   التيظيمي هذه المتغيرال
 .م تو  تدا عـ وا  العيمميف ؤثر ا  رضيت الت  التيظيم  ال موؾ ميددال
ا  ظؿ التغيرال البي ي  ال ريع  الت  تعيلعي   "يي  تيظيمي بي  اد تهمي  وجود وتزد

األداء  تي يف الميظميل والمييا   اللديد  والتغير التكيولوج  ال ري   ممي ييرض عم  الميظم 
مثؿ و"ؼ  "ي ص بي   العمؿ  لذا اال ت  التيظيميالمتغيرال  ولمي كيفوالتطوير الم تمريف  

    تو معوق لألداء    كوف ملجعتاإمي تف   ال ي د بعذه المتغيرال األداء الوظيي بد مف تف يتأثر 
مي  األاراد تلج  التجديد و تو  لتي يف األداءعط  الير"  ت  يال"ي  التيظيمي ايلمتغيرالل   
  .وا ت داـ التكيولوجيي بمي ي دـ العمؿتو   ا  العمؿ وا،ت"ي،ل  مجي،  

مف تجؿ   جيد لتوار متغيرال تيظيمي والجيمعيل ه  مثيؿ جيد لمميظميل الت  تيتيج 
لييوي  لممجتم   ومف هذا الميطمؽ جيءل تي يف تداء العيمميف ايعي ليت ي  لعي القييـ بوظييتعي ا

ا    ال ي د بعض المتغيرال التيظيمي اكر  الدرا   الييلي   ييش ي ع  البييش إل  تقييـ تثر 
 جيمعيل قطيع زز  عم  تي يف األداء الوظيي  لمعيمميف ا دارييف ايعي.

 مشكمة الدراسة:
  مب  تو إيجيب  ؿكبلالمؤ     ا  العيمميف تداء ا  تؤثر الت  العوامؿ عم  التعرؼ إف

ف مؤ    تي  إدار  ا  الم  وليف عيتؽ عم  يق   م ببيل تيد يعتبرعميعي  التعرؼ إهميؿ وا 
( تف درج  رضي 2016( ودرا    الطالع 2008وقد تظعرل درا    تبو عيمر   ا دار  مليكؿ

مف  الؿ ر  البييش يو العي"ر البلري ا  الجيمعيل اليم طييي  متو ط  و، ترق  لمتوقعيل  
اليم طييي  ا   تف هييؾ تبييف ا  تداء الموظييف ا  الجيمعيل األكيديم ا  مجيؿ العمؿ  برت  

ومف هذه المتغيرال طبيع   الت  تؤثر عم  تدا عـ  المتغيرالوتف هييؾ العديد مف   قطيع زز 
تكدل الدرا يل  كمي دم  تأثير التكيولوجيي الم ت  إل  بي ضيا   ويمط ا،ت"يؿ الموجود  العمؿ

ومف هذه الدرا يل درا    ال يبق  العالق  الوطيد  بيف هذه المتغيرال م  األداء الوظيي  
وضيل تف مف المتغيرال المؤثر  عم  ا،داء الوظيي  ا  البي   ت( والت  2013 ي يف 

 ق  هذهعالطبيع   عم  التعرؼتعدؼ إل   الدار   هذه اإف ولذلؾالجيمعي  طبيع  العمؿ  
 إل  ال هذه الجيمعيلإدار  اهتميـ توجي  ا  الم يعد  تجؿ مف   وذلؾيألداء الوظيي بالمتغيرال 

http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
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http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=801
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 العقبيل ومواجع  يلالجيمعتمؾ  بأداء لميعوض ي مبييتع ومعيلج المتغيرال  هذه تي يف تهمي 
 .وايي ي إداري ي تواجععي الت 

 الدراسة: فروض
واألداء  يل قطػػػيع زػػػز جيمعػػػ اػػػ  ميػػػؿ الدرا ػػػ  يػػػ التيظيمالمتغيػػػرال توجػػػد عالقػػػ  بػػػيف  .0

  .لمعيمميف ا دارييفالوظيي  
المتغيػػرال التيظيميػػ   عالقػػ توجػػد اػػروؽ ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  اػػ   راء تاػػراد العييػػ  يػػوؿ  .7

 لجيمع .متغير ايألداء الوظيي  لمعيمميف ا دارييف تعز  لب
المتغيػػرال التيظيميػػ   عالقػػ وؿ توجػػد اػػروؽ ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  اػػ   راء تاػػراد العييػػ  يػػ .2

 الم ػػتو  الػػوظيي   مكػػيف يألداء الػػوظيي  لمعػػيمميف ا داريػػيف تعػػز  لممتغيػػرال الوظيييػػ  بػػ
 العمؿ(.
 :متغيرات الدراسة

التكيولوجيي  -طبيع  العمؿ - يمط ا،ت"يؿ التيظيمي  المتغيرال المتغيرات المستقمة:
 الم ت دم (.

 .جيمعيل قطيع زز   لمعيمميف ا دارييف ا  : األداء الوظييالمتغير التابع
  :  الجيمع   الم تو  الوظيي    مكيف العمؿ(.المتغيرات الوظيفية
 نموذج الدراسة:

 
 
 
 

 أهمية الدراسة:
 تظعر تهمي  الدرا   مف  الؿ:

تيعػي قػػد ت ػيعد "ػػييع القػرار والقػػي ميف عمػػ  إدار  المػوارد البلػػري  اػ  جيمعػػيل قطػػيع  .0
عمػػ  تبعػيد العالقػػ  التػػ  تػػربط المتغيػرال التيظيميػػ   طبيعػػ  العمػػؿ  يمػػط  زػز  اػػ  التعػػرؼ

 الم ت دم ( ا  الجيمعيل وم تو  األداء لمعيمميف بعي.  يا،ت"ي،ل  التكيولوجي
إضيا  إل  هذا المجيؿ الييوي مف مجي،ل البيوش  ييش تي  مف المجػي،ل المعمػ   .7

جتعػػػي لمتطػػػوير اػػػ  الوقػػػل الييضػػػر يتيجػػػ  التػػػ  تييولػػػل ميعػػػوـ اداء القػػػو  البلػػػري   ويي
لمتطورال العي م  ا  المجي،ل الم تمي   ومواجع  ييج  الميظميل مػف الكيػيءال البلػري  

 الت  ت يعد ا  يؿ المليكؿ الت  تعترضعي ا   بيؿ تيقيؽ تهدااعي.

ألف الجيمعػػيل تتػػأثر بيوعيػػ  المػػوارد البلػػري  ال ي"ػػ  بعػػي واعيليتعػػي  وجػػزء معػػـ مػػف  .2
الموارد الكيدر ا داري  لذا يج  توجي  المزيد مف ا،هتميـ بعػـ يتػ  ت ػتطي  تيقيػؽ  هذه

 تهدااعي وزيييتعي.

ربػػػط المتغيػػػرال الوظيييػػػ  بم ػػػتو  األداء الػػػوظيي  مػػػف  ػػػالؿ درا ػػػ  الموضػػػوع اػػػ   .9
 جيمعػػيل قطػػيع زػػز  اػػ  مجػػيؿ التعمػػيـ األكػػيديم   ويأمػػؿ البييػػش تف ت ػػيهـ هػػذه الدرا ػػ 

 كتب  العربي  بيلدرا يل المتعمق  بعذا المجيؿ.ا  إثراء الم

 انًتغٛش انًغتقم: 

 يمط ا،ت"يؿ
 طبيع  العمؿ

 ت دم التكيولوجيي الم 

 انًتغٛش انتببع:

 

 األداء انٕظٛفٙ

 :انٕظٛفٛتانًتغٛشاث 

انًطزٕٖ انٕظٛفٙ،  ،انجبيؼخ
 .يكبٌ انؼًم



 49-56ؼ ؼ  -7102يبرش   -انؼدد االٔل -انًجهد انطبثغ -نهدراضبدنألثحبس جبيؼخ فهططٍٛ يجهخ 
Journal of The University of Palestine for Research and studies, Vol.7, issue.1, March 2017, p p 65-94 

 6 

 :ت ع  هذه الدرا   إل  تيقيؽ األهداؼ التيلي  :أهداؼ الدراسة
 ا  جيمعيل قطيع زز .  ال ي د التيظيمي واق  المتغيرال إلقيء الضوء عم   .0

 التعرؼ إل  تهـ العيي"ر المؤثر  ا  األداء الوظيي  لد  عيي  الدرا  . .7

وم ػػػػتو  األداء  ميػػػػؿ الدرا ػػػ  التيظيميػػػ المتغيػػػػرال تػػػ  تػػػػربط بػػػيف تيميػػػؿ العالقػػػػ  ال .2
 الوظيي .

بجيمعػػػػيل م ػػػتو  األداء لمعػػػػيمميف و  التيظيميػػػػ المتغيػػػػرال التعػػػرؼ إلػػػػ  مػػػػد  ارتبػػػيط  .9
 مكيف العمؿ(.  الم تو  الوظيي    الوظييي بيل "ي ص  قطيع زز 

اػػ   غيػػرال التيظيميػػ المتالػػوظيي  المترتبػػ  عمػػ   األداءالتعػػرؼ عمػػ  تهػػـ اليػػروؽ اػػ   .6
 جيمعيل قطيع زز .

وجميػػ  ا دارال العيممػػ   يل قطػػيع زػػز جيمعػػاقترايػػيل وتو"ػػييل ت ػػيعد إدار   تقػػديـ .5
 ا  المجيؿ التعميم  عم  تي يف ورا  م تو  األداء لمعيمميف.

 الدراسات السابقة:
 (:  6102) بن اوصيؼدراسة 

ي عالقػػػيل العمػػػؿ دا ػػػؿ المؤ  ػػػ  هػػػدال هػػػذه الدرا ػػػ  إلػػػ  معراػػػ  الػػػد ،،ل التػػػ  تيممعػػػ
ػػمط   إلػػ   ايطالقػػي مػػف معراػػ  طبيعػػ  العمػػؿ  الظػػروؼ ا،جتميعيػػ  والمعييػػ  لمعمػػؿ  يوعيػػ  ال  
الكلػػؼ عػػػف الطبيعػػ  التضػػػيميي  واليزاعيػػ  لعالقػػػيل العمػػؿ  إضػػػيا  إلػػ  مييولػػػ  الكلػػؼ عػػػف 

أدا  ر ي ػػػي   ا،ت"ػػػي،ل المعتمػػػد  دا ػػػؿ المؤ  ػػػ   وقػػػد اعتمػػػدل الدرا ػػػ  عمػػػ  ا، ػػػتمير  كػػػ
 .بي ضيا  إل  الماليظ  والمقيبم  كأدوال م يعد  لجم  البييييل

وقػػد  م"ػػل هػػذه الدرا ػػ  إلػػ  تف هيػػيؾ طبيعػػ  تضػػيميي  ويزاعيػػ  لعالقػػيل العمػػؿ دا ػػؿ 
المؤ  ػػػػػ   إضػػػػػيا  إلػػػػػ  تغمػػػػػ  ا،ت"ػػػػػي،ل بػػػػػيف ييػػػػػس الم ػػػػػتوييل التيظيميػػػػػ  عمػػػػػ  تيمػػػػػػيط 

 لوظيي .ا،ت"ي،ل األ ر  وتثرهي عم  األداء ا
 (:  :Hernaus & Mikulić 6102) وميكمتش هيرنسدراسة 

التيقؽ مف يمط العالقػيل بػيف  "ػي ص العمػؿ وتداء العمػؿ لػد  هذه الدرا   إل   هدال
 48موظػؼ اػ   512العيمميف ا  مجيؿ المعرا   ييش تجريل الدرا   عم  عييػ  مكويػ  مػف 

 ميظم  كرواتي .
ييعػػؿ بػػػيف طبيعػػػ  العمػػػؿ ويتػػػي ة تداء العمػػػؿ  وتف وجػػػود تقػػد  م"ػػػل هػػػذه الدرا ػػػ  إلػػػ  و 

ال "ػػي ص المعرايػػ  لعػػي تػػػأثير كبيػػر عمػػ  كػػػؿ تبعػػيد  ػػموؾ العمػػػؿ  بييمػػي تظعػػرل  "ػػػي ص 
 العمؿ وال "ي ص ا،جتميعي  تأثيرال م تمي  عم  األداء الوظيي .

 (:  6102) حسيندراسة 
 طبيعػػػػ  العمػػػػؿ  والمتعمقػػػػ  بمتغيػػػػرال هػػػػدال إلػػػػ  التعػػػػرؼ عمػػػػ  م ػػػػتو  ضػػػػغوط العمػػػػؿ 
 زموض الدور  ع ء العمؿ( وتثره عم  األداء الوظيي .

بلػػػكؿ  تاػػػراد العييػػػ  لضػػػغوط العمػػػؿم ػػػتو  تقػػػديرال  ارتيػػػيعوقػػػد تظعػػػرل يتػػػي ة الدرا ػػػ   
 ػػػواء مػػػي يتعمػػػؽ بطبيعػػػ  العمػػػؿ تو زمػػػوض الػػػدور تو عػػػ ء العمػػػؿ  ووجػػػود تثػػػر لعػػػذه  عػػػيـ 

 .المتغيرال عم  األداء الوظيي 
   ( : ",Shilpee 2013 دراسة سيمبي)
ا تبػػػير زيػػػيد  دعػػـ المػػػوظييف مػػػف و  تيمػػػيط ا،ت"ػػيؿ ا داريدرا ػػػ  هػػدال الدرا ػػػ  إلػػ    

المػوظييف لػد  ميظمتعـ. ويقيـ رضي التوا"ػؿ وايتػراـ الػذال  ا لذال القي ـ الملرايف وايتراـ ا

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Shilpee+A.+Dasgupta&fd1=aut
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موظػػؼ مػػػف  400وقػػد تجريػػل الدرا ػػػ  عمػػ   األداء وا،لتػػػزاـ والتغيػػ  عػػف العمػػػؿ. وتثػػره عمػػ 
 اػػ  العيػػػد مػػف  ػػالؿ ا، ػػتبييف . وقػػد تػػػـ تطػػوير مقيػػيس لقيػػيس يمػػػط  "ػػييعي علػػر لػػركيل 
 ا،ت"ي،ل.

يمػط ا،ت"ػػي،ل يضػي  تق"ػ  قػدر مػف الػدعـ لممػػوظييف.   تف وقػد تو"ػمل الدرا ػ  إلػ 
الػػػدعـ ا لػػػراا  مػػػف الملػػػرايف مػػػ  ا،ت"ػػػي،ل اػػػ  مكػػػيف العمػػػؿ يعػػػزز رضػػػي المػػػوظييف  وتف

الميظمػيل و يقمػؿ تغيػ   العالقػيل اػ تعػزز  الجيػد  ا،ت"ػي،ل وافوالقي ـ عم  ايتراـ الذال. 
 .الموظييف

 ( :  ,Den Hartog & Verburg 2013دراسة دين هارتوغ وفيربرغ) 
هدال الدرا   إل  ا تكليؼ جػود  ا،ت"ػي،ل  كو ػيط  لمعالقػ  بػيف ت"ػييؼ ممير ػيل 

ثر الت"ػور  لممير ػيل القػو  تالقو  البلري  مف وجع  يظر المديريف ووجع  يظر الموظييف  و 
ييل البلػػري  عمػػػ  الرضػػي الػػػوظيي  واألداء  وقػػد تجريػػػل الدرا ػػ  عمػػػ  م"ػػيدر متعػػػدد  وم ػػػتو 

 ( لرك  كبير .119( مديرا  ا   449( موظيي  و 2063متعدد  عم   
وتظعػػرل اليتػػػي ة تف ممير ػػيل القػػػو  البلػػػري   تتو ػػط العالقػػػ  بػػيف تيييػػػذ ممير ػػػيل إدار  
المػػػػوارد البلػػػػري  وبػػػػيف الرضػػػػػي واألداء وتف ا،ت"ػػػػي،ل تتو ػػػػط العالقػػػػػ  بػػػػيف ت"ػػػػور المػػػػػدراء 

اعػػػـ كيييػػػ  تػػػأثير إدار  عمػػػ  لبػػػييثيف ت ػػػيعد اوهػػػذه اليتػػػي ة  والمػػػوظييف  دار  المػػػوارد البلػػػري  
 المواد البلري  عم  م رجيل الموظييف.

 (: & Ismail 2013 Hashim)هاشم واسماعيل دراسة 
األداء الػػوظيي . و  ػػعول  ا ػػت داـ الوثػػي ؽ ا لكتروييػػ   بػػيفالدرا ػػ  لمعراػػ  العالقػػ   هػػدال

ا، ػػتبييييل لممػػوظييف مػػف مػػوظي   96زعػػل البييثػػ  تػػـ ا ػػت داـ ا، ػػتبييف كػػأدا  ر ي ػػي  و و 
( موظيػي مػػف 80 كػوا، لمبػػور(. ا ػتجي  ثمػػيييف   لػػرك  بيرمػود،ف بيرهػػيد الوطييػ   الػدعـ اػ 

 ٪ .80موظي  الدعـ ا، تبييف. كيف معدؿ ا، تجيب  
األداء و وتظعػػػػػرل اليتػػػػػي ة تف هيػػػػػيؾ عالقػػػػػ  بػػػػػيف  ػػػػػعول  ا ػػػػػت داـ الوثػػػػػي ؽ ا لكتروييػػػػػ   
يي . تظعػػرل يتػػي ة الدرا ػػ  تيضػػي تف مواقػػؼ مػػوظي  الػػدعـ هػػ  العيي"ػػر الر ي ػػي  التػػ  الػػوظ

 .تؤثر ا  قبوؿ التكيولوجيي عم  الوثي ؽ ا لكترويي  مف تجؿ األداء الوظيي 
 (: ,Musah, et al 2012) موسى وآخروندراسة 

ي  ألعضػػيء الػوظي األداءهػدال هػذه الدرا ػ  إلػ  التعػرؼ عمػ  دور الميػيخ التيظيمػ  اػ  
هي ػػػ  التػػػػدريس اػػػ  مؤ  ػػػػيل التعمػػػيـ العػػػػيل  الميليزيػػػػ   كمػػػي هػػػػدال لمتيقػػػؽ مػػػػف ال "ػػػػي ص 
ال ػػيكومتري  لمميػػيخ التيظيمػػ  وألداء القػػو  العيممػػ   وتػػـ ا ػػت داـ ا، ػػتبيي  لجمػػ  البيييػػيل مػػف 

( مؤ  ػػيل تعمػػيـ عػػيل  اػػ  ميليزيػػي  وتكػػوف المقيػػيس مػػف 8( عضػػو هي ػػ  تػػدريس مػػف  800 
 يي"ر لممييخ التيظيم  وعي"ريف ألداء القو  العيمم . م   ع

وتظعػػػرل اليتػػػي ة تف هيػػػيؾ تثػػػر إيجػػػيب  قػػػوي لعيي"ػػػر الميػػػيخ التيظيمػػػ  عمػػػ  تداء القػػػو  
 الوظيي . األداءالعيمم   كمي تظعرل اليتي ة تف تأ يس مييخ تيظيم  إيجيب  يي ف مف 

 (:6106) عطيةدراسة 
تكيولوجيػي المعمومػيل عمػ  األداء الػوظيي  لمعػيمميف هدال إل  التعرؼ عم  تثر ا ػت داـ 

وجػود عالقػ  ارتبيطيػ  بػيف ا ػت داـ ا  األجعػز  اليكوميػ  الميميػ . وقػد تظعػرل يتػي ة الدرا ػ  
التكيولوجيػػػي واألداء الػػػوظيي   كمػػػي تظعػػػرل الدرا ػػػ  وجػػػود اػػػروؽ دالػػػ  إي"ػػػي يي بػػػيف ا ػػػت داـ 

 لي   الوظييي   الم تو  الوظيي (. التكيولوجيي واألداء الوظيي  تعز  لمتغير ا
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الػػوظيفي لمعػػػاممين ب مػػارة منطقػػػة  األداء"العوامػػػل المػػؤيرة فػػػي : (6106دراسػػة المػػػوزي والزهرانػػي )
 الباحة والمحافظات التابعة لها بالمممكة العربية السعودية )دراسة حالة(.

عػػيمميف اػػ  إمػػير  الػػوظيي  لم األداءهػػدال الدرا ػػ  إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  العوامػػؿ المػػؤثر  اػػ  
البييػػػ  وتيديػػػد تكثرهػػػي تػػػأثيرا  اػػػ  األداء الػػػوظيي   كػػػذلؾ تيديػػػد تػػػأثير ا ػػػتالؼ هػػػذه العوامػػػؿ 
بػػي تالؼ العوامػػػؿ الديموزراايػػػ  لمعػػػيمميف  العمػػػر  يػػػوع الوظيييػػػ   ال بػػػر   الم ػػػتو  التعميمػػػ (  

 وذلؾ بي ت داـ ت مو  الم   الليمؿ.
 ة تهمعػػػي: وجػػػود عالقػػػ  دالػػػ  بػػػيف المتغيػػػرال وتو"ػػػمل الدرا ػػػ  إلػػػ  مجموعػػػ  مػػػف اليتػػػي 

 واألداءالم ػتقم  مجتمعػػ   بي ػ  العمػػؿ  ا،ت"ػػيؿ الػوظيي   اليػػوااز  التػدري   القيػػيد  ا داريػػ ( 
الوظيي   كذلؾ وجود عالق  إيجيبيػ  بػيف كػؿ عيمػؿ عمػ  يػد  واألداء الػوظيي   كمػي تظعػرل 

وامػػؿ التيظيميػػ  اػػ  األداء الػػوظيي  تعػػز  اليتػي ة وجػػود اػػروؽ ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  اػػ  تثػػر الع
لممتغيػرال التيظيميػػ   يػػوع الوظيييػ   ال بػػر   الم ػػتو  التعميمػػ (  وقػد تو"ػػل الدرا ػػ  بضػػرور  
تواير بي   عمؿ ذال موا"ييل قيي ي   والعمػؿ عمػ  تيعيػؿ ا،ت"ػيؿ التيظيمػ   وتيويػ  بػرامة 

 داء الوظيي .اليوااز الميدي  والمعيوي   لمي لعي مف تثر عم  األ
 ( : ,Hsu et al 2012) هسودراسة 

هدال هذه الدرا   إل  ا تكليؼ الدور اليعيؿ ليظيـ الذاكر  اليلػط  عمػ  عمميػيل العمػؿ 
( 236جمعػػل البيييػػيل مػػف   وا ػػت دـ المػػيعة التيميمػػ  اػػ  الدرا ػػ   ييػػشالجمػػيع  واألداء  

ييػػش تكػػدل عػػدل لعػػذا الغػػرض  مػػف  ػػالؿ ا ػػتبيي  تاػػردا  مػػف العػػيمميف اػػ  يظػػـ المعمومػػيل 
ؿ تي ػيف ا،ت"ػيؿ اليتي ة تف يظيـ الذاكر  اليلط  يمكػف تف يعػزز األداء بلػكؿ اعػيؿ مػف  ػال

وعمميػػػػيل التي ػػػػػيؽ  وتف الػػػػػذاكر  اليلػػػػػط  تمعػػػػػ  دور الو ػػػػيط بػػػػػيف تعقػػػػػد التكيولوجيػػػػػي والعمػػػػػؿ 
الػذاكر  اليلػط   الجمػيع   وتو"ػل الدرا ػ  بضػرور  إجػراء مزيػدا  مػف الدرا ػيل الم ػتقبمي  عػف

 والعمؿ الجميع .
 ( : ,Torkzadeh & Hardin 2011) تركزاده ووهاردندراسة 

هػدال هػذه الدرا ػػ  إلػ  معراػػ  ا ػت داـ وتثػػر التكيولوجيػي اػػ  تمكػيف الػػتعمـ الػوظيي   وقػػد 
 (  مف الم ت دميف اليعي ييف.308تجريل الدرا   عم   

 يهـ ا  تعمػـ األاػراد وتي ػيف تدا عػـ  ييػش  وقد تظعرل اليتي ة تف ا ت داـ التكيولوجيي 
 ػػيعدل التكيولوجيػػي الم ػػت دم  اػػػ  عمميػػيل دعػػـ ات ػػيذ القػػػرار  ا،ي ػػراط اػػ  العمػػؿ   دمػػػ  

 العمالء  عممي  الرقيب  ا داري   ومعمي ا،بتكير وا يتيجي   وروضي العمالء.
 (:  6101دراسة بحر وأبوسويرح )

ر الميػػػيخ التيظيمػػػ  عمػػػ  األداء الػػػوظيي  لمعػػػيمميف هػػػدال هػػػذه الدرا ػػػ  لمتعػػػرؼ إلػػػ  تثػػػ 
ا داريػػيف اػػ  الجيمعػػ  ا  ػػالمي  بغػػز   وهػػدال الدرا ػػ  إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  مػػد  وجػػود اػػروؽ 
ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  اػػ  اتجيهػػيل العػػيمميف ييػػو تػػأثير عيي"ػػر الميػػيخ التيظيمػػ  عمػػ  األداء 

درا ػػ   وقػػد تػػـ جمػػ  بيييػػيل الدرا ػػ  الػػوظيي  تعػػز  لم "ػػي ص الديموزراايػػ  ألاػػراد مجتمػػ  ال
( موظيػي  وموظيػ  مػف 215( اقػر   تػـ توزيععػي علػوا يي  عمػ   80بي ت داـ ا ػتبيي  مؤليػ  مػف  

 ( ا تبيي  "يلي  لمتيميؿ.180العيمميف ا دارييف بيلجيمع   وقد تمكف جم   
ي  يلػػمؿ وقػػد تو"ػػمل الدرا ػػ  إلػػ  : تػػواار ميػػيخ تيظيمػػ  إيجػػيب  اػػ  الجيمعػػ  ا  ػػالم 

المتغيػػرال  العيكػػؿ التيظيمػػ   يمػػط القيػػيد   ات ػػيذ القػػرارال  طبيعػػ  العمػػؿ  يمػػط ا،ت"ػػي،ل  
الم ػػت دم (  ووجػػود عالقػػ  إيجيبيػػ  قويػػ  بػػيف تػػواار ميػػيخ تيظيمػػ  جيػػد وم ػػتو   يالتكيولوجيػػ
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 األداء الػػػوظيي  لمعػػػيمميف بيلجيمعػػػ  ا  ػػػالمي   وجػػػود م ػػػتو  جيػػػد جػػػدا  مػػػف األداء الػػػػوظيي 
لمعػيمميف اػػ  الجيمعػ  ا  ػػالمي   وعػدـ وجػػود اػػروؽ ذال د،لػ  إي"ػػي ي  اػ   راء تاػػراد العييػػ  
يػػوؿ درجػػيل تػػأثير عيي"ػػر الميػػيخ التيظيمػػ  عمػػ  األداء الػػوظيي  لمعػػيمميف ا داريػػيف تعػػػز  

 لمجيس والعمر والمؤهؿ العمم  ولمكيف العمؿ.
 (:6101دراسة بحر والعجمة )

التعػػػرؼ عمػػػ  مػػػد  م ػػػيهم  بعػػػض المتغيػػػرال التيظيميػػػ   اػػػ  هػػػدال هػػػذه الدرا ػػػ  إلػػػ  
والمتغيػػرال هػػ   البيػػيء  مؤ  ػػيل القطػػيع العػػيـ بتي ػػيف م ػػتوي األداء الػػوظيي  لػػد  المػػديريف

جػراءال العمػؿ  ا،ت"ػي،ل  يمػط القيػيد   اليػوااز  التػدري ( اعتمػدل  وقػد.التيظيم   تيظم  وا 
 تبػػػيرال ا ي"ػػػي ي  الميي ػػػب  بعػػػدؼ الو"ػػػوؿ الدرا ػػػ  عمػػػ  المػػػيعة الو"ػػػي  وا ػػػت دمل ا،

 لد،،ل ذال قيم  ومؤلرال تدعـ هدؼ الدرا  .
وقػد تو"ػػمل إلػ  اليتػػي ة التيليػ : واقػػ  المتغيػػرال التيظيميػ  بػػوزارال قطػيع زػػز  ، ي ػػيهـ  

لممػػػديريف  تداء المػػػديريف العػػػيمميف بػػػػوزارال  م ػػػتو  األداء الػػػوظيي بلػػػكؿ جيػػػد اػػػ   تي ػػػيف 
يكوـ بضوابط تمثؿ معييير األداء الجيد  تقويـ األداء الوظيي  بػوزارال قطػيع زػز   قطيع زز  م

 يتـ بلكؿ روتيي  دوف جدو  يقيقي  ت دـ الموظؼ والوزار  معي .
 (:6112دراسة العمري )

هػػدال هػػػذه الدرا ػػ  إلػػػ  التعػػرؼ عمػػػ  تثػػر يظػػػـ المعمومػػيل ا داريػػػ  الميو ػػب  اػػػ  تداء 
  ولتيقيػػػػؽ تهػػػػداؼ الدرا ػػػػ  تػػػػـ تطػػػػوير وت"ػػػػميـ ،ل اليم ػػػػطييي ا،ت"ػػػػيالعػػػػيمميف اػػػػ  لػػػػرك  

  موظيػػػػي   (310ا، ػػػتبيي  لغػػػػرض جمػػػػ  البيييػػػيل وتوزيععػػػػي عمػػػػ  تاػػػػراد العييػػػ  البػػػػيل  عػػػػددهـ  
مم ػػتمزميل الر ي ػػي   دار  وتلػػغيؿ يظػػـ لثػػر ت هيػػيؾ وتو"ػػمل الدرا ػػ  إلػػ  يتػػي ة مػػف تهمعػػي:
تظعػػرل   والبلػػري   والتيظيميػػ ( اػ  األداء الػػوظيي  المعمومػيل الميو ػػب   الميديػػ   والبرمجيػ  

الدرا ػػػ  وجػػػود اػػػروؽ ذال د،لػػػ  إي"ػػػي ي  بػػػيف ت"ػػػورال المبيػػػوثيف لم ػػػتمزميل تلػػػغيؿ يظػػػـ 
   الم تو  الوظيي (.مكيف العمؿالمعموميل   تعز  لممتغيرال  

   :( 6112دراسة العكش )
 المكياػػػول وتثػػػره اػػػ  تي ػػػيفهػػػدال هػػػذه الدرا ػػػ  إلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  دور يظػػػيـ اليػػػوااز و  

 . األداء الوظيي  ا  وزارال ال مط  اليم طييي  ا  قطيع زز  
هيػػػػيؾ تثػػػػر ضػػػػعيؼ ليعيليػػػػ  يظػػػػيـ اليػػػػوااز  تف -1:وكػػػػيف مػػػػف تهػػػػـ يتػػػػي ة هػػػػذه الدرا ػػػػ  

، توجػػػد  -2 .اليم ػػػطييي  اػػػ  قطػػػيع زػػػز  الػػػوزارال والمكياػػػول اػػػ  تي ػػػيف تداء العػػػيمميف اػػػ 
اػػػ  م ػػػتو  األداء الػػػوظيي  لػػػد  العػػػيمميف اػػػ  قطػػػيع المؤ  ػػػيل  اػػػروؽ ذال د،لػػػ  إي"ػػػي ي 

تف م ػػتو  تداء العػيمميف بػػوزارال ال ػػمط  الوطييػػ   -3اليكوميػ  تعػػز  لمتغيػػر طبيعػ  الوظييػػ .
   بلكؿ عيـ كيف مرتيعي .

 :( 6112دراسة البطوش )
يػػر  هػػدال إلػػ  معراػػ  تثػػر الميػػيخ التيظيمػػ  عمػػ  تداء العػػيمميف اػػ  مؤ  ػػ  الميػػيطؽ ال

األردييػػػ   وعالقػػػ  كػػػؿ مػػػف الميػػػيخ التيظيمػػػ   وتداء العػػػيمميف بػػػبعض ال "ػػػي ص الل "ػػػي   
المػػػديريف اػػػ  مؤ  ػػػ  الميػػػيطؽ  تفوالوظيييػػػ . وتو"ػػػمل الدرا ػػػ  إلػػػ  مجموعػػػ  مػػػف  اليتػػػي ة: 

  كمػػي بييػػل الدرا ػػ  وجػػود تثػػر ذا  بتيػػويض ال"ػػاليييل بيلم ػػتو  المطمػػو  وف، يقومػػاليػػر  
يف الميػػيخ التيظيمػػ   العيكػػؿ التيظيمػػ   ا،ت"ػػي،ل  تيميػػ  المػػوارد البلػػري ( د،لػػ  إي"ػػي ي  بػػ

وتداء العػػيمميف اػػ  مؤ  ػػػ  الميػػيطؽ اليػػر   وتيػػػ  ، يوجػػد تثػػر ذا د،لػػػ  إي"ػػي ي  بػػيف الميػػػيخ 
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جراءال العمؿ  ات يذ القرارال  اليػوااز( وتداء العػيمميف اػ  مؤ  ػ  الميػيطؽ  التيظيم   يظـ وا 
جػود اػػروؽ ذال د،لػ  إي"ػػي ي  اػ  الميػػيخ التيظيمػ  تعػػز  لمم ػم  الػػوظيي   اليػر   وبييػػل و 

ول"ػػػػيل  المػػػػديريف ورؤ ػػػػيء األق ػػػػيـ. كمػػػػي بييػػػػل وجػػػػود اػػػػروؽ ذال د،لػػػػ  إي"ػػػػي ي  اػػػػ  تداء 
 .العيمميف تعز  لمم م  الوظيي   ول"يل  المديريف

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:ياليًا /
  المتغيػرال الوظيييػ را ػيل العربيػ  واألجيبيػ  التػ  تييولػل ا تعراض العديد مػف الدتـ . 1
 الوظيي  ومف  اللعي يجد: واألداء

الػػػػػوظيي  كييػػػػػل درا ػػػػػيل كػػػػػال  مػػػػػف  واألداء طبيعػػػػػ  العمػػػػػؿالدرا ػػػػػيل التػػػػػ  ربطػػػػػل بػػػػػيف 
بيػر وتبو ػويرح:   2012المػوزي والزهرايػ :  2013يي ف:  2014هيريس وميكمتش: درا  : 
 (.2007العكش:  2010
الدرا ػػػيل التػػػ  ربطػػػل بػػػيف يمػػػط ا،ت"ػػػي،ل واألداء الػػػوظيي  كييػػػل درا ػػػيل كػػػال  مػػػف و 

ديػػف   2012  المػوزي والزهرايػ :2012عطيػ :  2013   ػيمب :2016بػف او"ػيؼ :درا ػ :  
  2010بيػػػػر والعجمػػػػ :  2010بيػػػػر وتبو ػػػػويرح:   2012  ه ػػػػو: 2013هػػػػيرتوغ وايربػػػػرغ: 

 (.2007 البطوش:
 ف التكيولوجيػػي واألداء الػػوظيي  كييػػل درا ػػيل كػػال  مػػف درا ػػ :الدرا ػػيل التػػ  ربطػػل بػػيو 

وهػػػػػػػيردف تركػػػػػػػزاده   2013هيلػػػػػػػـ وا  ػػػػػػػميعيؿ:  2009العمػػػػػػػري:  2010 بيػػػػػػػر وتبو ػػػػػػػويرح: 
:2011.) 

العالقػػ  الوثيقػػ  بػػيف المتغيػػرال التيظيميػػ  ميػػؿ الدرا ػػ  وبػػيف  تظعػػرلوكػػؿ هػػذه الدرا ػػيل 
جػؿ القيػيـ بعممعػي بلػكؿ تغيػرال اػ  الميظمػيل مػف األداء الوظيي   وعم  تهمي  تواار هذه المت

 ال ميـ ورا  م تو  تدا عي.
 . تميزل الدرا   الييلي  عف الدرا يل ال يبق  مف  الؿ اليقيط التيلي : 2
    عدـ وجود درا يل تييولل موضوع المتغيرال التيظيمي  وعالقت  بيألداء الوظيي  كدرا

 .عم  يد عمـ البييشوذلؾ  مقيري  بيف الجيمعيل اليم طييي 
  ركزل عم  الموظييف ا دارييف ا  الجيمعيل اليم طييي  وهـ مكوف ييش الدرا    عيي
 ي   مف القو  البلري  ا  الجيمع  ويق  عم  عيتقعـ تقديـ ال دميل لمي يل ا، ر  ا  ت

 الجيمع .
  متغيرال ا  م تو  ال الوظييي ت ع  هذه الدرا   إل  معرا  اليروؽ تبعي  لممتغيرال

 التيظيمي  واألداء الوظيي .
  وه   يمط ا،ت"يؿ   مجتمع  معي   تييولل هذه الدرا   مجموع  مف المتغيرال التيظيمي

 طبيع  العمؿ  التكيولوجيي الم ت دم (.
    تقديـ مجموع  مف التو"ييل واليتي ة  لمجيمعيل اليم طييي  مف  الؿ يتي ة درا

را   تطبيقي  وميدايي  بمي يمكف مف تيقيؽ ايعمي  ا،داء ا  المتغيرال التيظيمي  بييء عم  د
 الواق  العمم .
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 :داء الوظيفيواأل ةالتنظيمي المتغيراتالعالقة بين 
 تأيير نمط االتصال عمى األداء الوظيفي:. 0

يعد ا،ت"يؿ الع"ػ  الر ي ػ  اػ  العمميػ  ا داريػ  اػ  تي ميظمػ   اعػو الػذي يػؤمف يقػؿ 
دارال واألاػػػراد  إذ ، يمكػػػف ألي عمػػػؿ إداري تف ييجػػػز ايجػػػيزا  عمميػػػي   ػػػميمي  المعمومػػػيل بػػػيف ا 

دوف ا،عتمػػيد عمػػ  المعمومػػيل والتػػ  ، يمكػػف تف ت"ػػؿ اػػ  الوقػػل الميي ػػ  والقػػدر الميي ػػ  
 (.28:ص2008والل ص الميي   إ، ا  ظؿ يمط ات"يؿ إداري ييج  لييد   

  تمػػػيـي"ػػػوؿ عمػػػ  المعمومػػػيل الكيايػػػ  تف ا،ت"ػػػي،ل تتمثػػػؿ بمػػػد  ال (وتلػػػير  قبقػػػو 
  ومػػد   ػػعول  او "ػػعوب  الو ػػي ؿ الم ػػت دم  لالت"ػػيؿ بػػيف الرؤ ػػيء والمرؤو ػػيف  إذا العمػؿ

 إف ذلػػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػػيؤدي لميػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػيليف ببػػػػػػػػػذؿ الجعػػػػػػػػػود الطوعيػػػػػػػػػ  لتيقيػػػػػػػػػؽ تهػػػػػػػػػداؼ الميظمػػػػػػػػػ 
 (.17:ص2008 قبقو  

، 2006ٛخ)يحًد،ٔرجرز أًْٛخ ًَظ االرصبل فٙ انجبيؼبد يٍ خالل انُمبط انزبن

 (:2003انؼجًٙ،

  ٚطبػد ًَظ االرصبالد اإلدارٍٚٛ فٙ انجبيؼبد ػهٗ فٓى أْداف ٔٔاججبد انجبيؼخ فًٛب

 ثُٛٓى ثطرٚمخ ثُبءح يٍ أجم رحمٛك األْداف.
  ٗٚؼد االرصبل انفؼبل انُٓج األثرز ٔاألَجح نزحمٛك أْداف اإلدارح انجبيؼٛخ ٔثأػه

 انًطزٕٚبد.
 ٕٚػاللبد إَطبَٛخ ضهًٛخ ثٛى اإلدارح انجبيؼٛخ ٔانؼبيهٍٛ.ٚطبػد االرصبل ػهٗ رك ٍ 
  ٌٔانؼًم انجبيؼٙ ثكم جٕاَجّ ٔرحمٛك أْداف انجبيؼخ ٔانؼبيهٍٛ ال ًٚكٍ رحمٛمّ د

 ارصبل فؼبل إٚجبثٙ .

 األداء الوظيفي:عمى  طبيعة العمل تأيير. 6

المبػػػي،  ييػػػػو العمػػػؿ الروتييػػػ  يقػػػود إلػػػ  إيػػػداش الممػػػػؿ وا همػػػيؿ وعػػػدـ ا،كتػػػراش والإف 
التيػػػديش والتطػػػوير  ب ػػػب  عػػػدـ تلػػػجي  ا بػػػداع ولػػػعور اليػػػرد بػػػأف عممػػػ  لػػػيس بػػػذي تهميػػػ . 

 (2004:308 العمييف 
اقػػداف العيمػػػؿ ذلػػؾ تف العمػػؿ الػػػذي ، ييػػس العيمػػػؿ بقيمتػػ  اػػػ  يعييػػ  يومػػػ  يػػؤدي عمػػػ  

قػ  اقتػرا  الػدواـ دوره  وبيلتيل  ، ير  ييازا  لمتي يف اػ  ا،داء  بػؿ يظػؿ ير  بأهمي بإي ي   
 (221: ص1994يوت  ر يت  ي مص مف مثؿ هذا الكيبوس ال  قد ي ب  اكت يبي .  الق

ومف ذلؾ يجد تف طبيعػ  العمػؿ تػؤثر بلػكؿ كبيػر عمػ  األداء  اكممػي كييػل طبيعػ  العمػؿ 
تيػػػش عمػػػ  ا،بتكػػػير وا بػػػداع كممػػػي  ػػػيعد ذلػػػؾ اػػػ  تي ػػػيف ا،داء  وزيػػػيد  الكيػػػيء  والييعميػػػ  

  وكممػػي كييػػل طبيعػػ  العمػػؿ ذال طػػيب  روتييػػ  ادل إلػػ  لػػعور العػػيمميف بي يبػػيط  لممػػوظييف
 واي ييض ا يتيجي  لعـ.

وهػػػذا مػػػػي اكػػػده  ي ػػػػيف( اػػػ  درا ػػػػت  تف طبيعػػػػ  العمػػػؿ تػػػػؤثر بلػػػكؿ واضػػػػ  عمػػػػ  ا،داء 
 (.2013الوظيي  ا  الميظم   ي يف  

عمػػػؿ متيي ػػػب  مػػػ  لػػػذا عمػػػ  الميظمػػػيل تف تعمػػػؿ وبلػػػكؿ دا ػػػـ عمػػػ  تف تكػػػوف طبيعػػػ  ال
مػػؤهالل األلػػ يص القػػي ميف عميػػ  وقػػدراتعـ  مػػف  ػػالؿ وضػػ  اللػػ ص الميي ػػ  اػػ  المكػػيف 
الميي    بي ضيا  إل  القييـ بعممي  التدوير الدوري لمعػيمميف اػ  الوظػي ؼ الم تميػ  لقتػؿ روح 
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لػعيرهـ بأهميػ  الوظػي ؼ واألد وار القػي ميف الرتيب  ا  العمؿ  وزييد   براتعـ وتي يف تدا عػـ  وا 
 عميعي  ومد  م يهم  هذه الوظيي  ا  ا يتيجي  العيم  لمميظم .

 األداء الوظيفي:عمى  التكنولوجيا المستخدمة تأيير. 2

اػػ  العمػػؿ  تو هػػ  ايػػوف تو تدوال  تلػػير تكيولوجيػػي المعمومػػيل إلػػ  األ ػػيلي  الم ػػت دم 
 (.377 ص2011تيويؿ المد الل إل  م رجيل ميهر 

طيي ( تف تكيولوجيي المعموميل ت ػعـ اػ  إضػييء عػيمم  ال ػرع  والدقػ  عمػ  ويلير  القي
العمميػػػػػػػػػػػػػيل  ممػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػؤدي إلػػػػػػػػػػػػػ  م رجػػػػػػػػػػػػػيل تكثػػػػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػػػػود  وتيقيػػػػػػػػػػػػػؽ يتػػػػػػػػػػػػػي ة تاضػػػػػػػػػػػػػؿ 

 (.  35 ص2013 القيطيي  
وتكيولوجيػػي المعمومػػيل قػػد يكػػوف لعػػي تػػأثير إيجػػيب  و ػػمب  عمػػ  العػػيمميف  اقػػد تػػؤدي إلػػ  

األجزاء الروتييي  والمجعود العضػم   وزييدتعػي تت ػب  اػ   تب يط إجراءال العمؿ والت مص مف
البطيلػػػػ   ػػػػب  ا ػػػػتغييء الميظمػػػػيل عػػػػف العػػػػيمميف واعتميدهػػػػي بي ػػػػب  كبيػػػػر  عمػػػػ  التكيولوجيػػػػػي 

 (.70 ص2014الم ت دم  ايعي عي    
مػػف  إ، إيػ  إذا تػـ ا ػت داـ التكيولوجيػي بيللػكؿ ال"ػػي  اإيعػي ت ػعـ اػ  تي ػيف ا يتيجيػ 

 (:172:ص2002يمود ( الؿ
ت ػػيهـ التكيولوجيػػػي اػػ  توزيػػػ  المعػػػيـ والواجبػػيل والعمػػػؿ بلػػػكؿ  ػػميـ بػػػيف األاػػػراد  .0

 والجميعيل.

ا  إيجيد وتيديد لبكيل ا،ت"يؿ بطريق  ييقػؽ مععػي الػتاليـ  يت يهـ التكيولوجي .7
 الميظم  بأق"  كييء  وايعمي .

ييجػػيل اليقيقيػػ  اػػ  تيػػدد التكيولوجيػػي الم ػػتوييل والعالقػػيل التيظيميػػ  طبقػػي  لاليت .2
 لبكيل تداؽ العمؿ.

ت ػػػعـ التكيولوجيػػػي اػػػ  راػػػ  كيػػػيء  تداء األاػػػراد اػػػ  الميظمػػػ  مػػػف ييػػػش ال ػػػرع    .9
 وتقميص العدر والضييع ا  الجعود البلري  والميدي  والميلي .

ت ػػعـ التكيولوجيػػي اػػ  تي ػػيف الظػػروؼ الميديػػ  لمعمػػؿ مػػف ييػػش الضػػوء واليػػرار   .6
 قيؽ تعم  كييء  ممكي  ا  األداء.وال"ول  بمي يتالءـ م  تي

  المتطػػور  مػػف لػػأيعي تف تيقػػؽ األجػػواء التيظيميػػ  القػػيدر  يومػػف هيػػي يتضػػ  بػػأف التكيولوجيػػ
وتطمػػػؽ ا بػػػداعيل الذاتيػػػ  لميػػػرد والجميعػػػيل اػػػ    اػػػ  األداء عمػػػ  قتػػػؿ روح الرتيبػػػ  والػػػروتيف

 .المتميزلإليجيز   المال م الظروؼوتيقيؽ   العمؿ
 سة:إجراءات الدرا

 الدراسة: منهجأواًل/ 
تعتمػد هػذه الدرا ػ  المػيعة الو"ػي  التيميمػػ  وذلػؾ لو"ػؼ وبيػيف الظػيهر  المػراد درا ػػتعي 
كمػي توجػد اػ  الواقػػ   والبييػش اػ  هػػذا المػيعة يتيػيوؿ درا ػػ  تدوال وظػواهر وممير ػيل قي مػػ  
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وي ػػػػتطي  وموجػػػػود  ومتييػػػػ  لمدرا ػػػػ  والقيػػػػيس كمػػػػي هػػػػ   دوف تػػػػد ؿ البييػػػػش اػػػػ  مجرييتعػػػػي  
 (.90:ص0442 اآلزي   يتييعؿ مععي اي"يعي وييممعي بلكؿ عمم  وموضوع  تفالبييش 
 :البييييل مف ت ي ييف فيوعي عم  الدرا   تعتمدو 

 :األولية البيانات .0

وي"ػر  الدرا ػ  ميػردال لدرا ػ  ا ػتبيييل بتوزيػ  الميػداي  الجييػ  اػ  بيلبيػش وذلػؾ 
 ا، تبػيرال بي ػت داـ وتيميمعػي تيريغعػي ثػـ ومػف لدرا ػ  ا موضػوع اػ  الالزمػ  المعموميل وتجمي 

 .الدرا   موضوع تدعـ ومؤلرال قيم  ذال لد،،ل الو"وؿ بعدؼ الميي ب  ا ي"ي ي 
البييػػػش مػػػ  المعييػػػيفح بعػػػدؼ الي"ػػػوؿ عمػػػ   تجراهػػػيبعػػػض المقػػػيبالل الل "ػػػي  التػػػ  

يضيح بعض اآلراء.  بعض البييييل زير الموثق  كتيب     وا 
 :اليانوية اتالبيان .6

 العمميػ  والمعييػ  والمجػالل ال ي"ػ  والميلػورال والدورييل الكت  مراجع   الؿ مف وذلؾ

عممػ    بلػكؿ إثػراء  الدرا ػ  اػ  ت ػعـ مراجػ  وتيػ  الدرا ػ   بموضػوع المتعمقػ  المت ""ػ 
 والطػرؽ األ ػس عم  إل  التعرؼ الدرا   ا  الثييوي  لمم"يدر المجوء  الؿ مف البييش وهدؼ

 يػدثل التػ  الم ػتجدال   ػر ت"ػور عػيـ عػف ت ػذ وكػذلؾ الدرا ػيل  كتيبػ  ا  ال ميم  لعممي ا

 .الدرا   مجيؿ ا  وتيدش
 الدراسة: مجتمعيانيًا/ 

جميػػ  المػػوظييف ا داريػػيف اػػ  الجيمعػػيل اليم ػػطييي  الر ي ػػ  يتػػألؼ مجتمػػ  الدرا ػػ  مػػف 
ع  األزهر  جيمعػ  األق"ػ   ومػف ا  قطيع زز  وهذه الجيمعيل ه : الجيمع  ا  المي   جيم

 ( موظيي  إداريي .462 الؿ ا ي"يء لمجتم  الدرا   وجد تي  يتكوف مف  
 عينة الدراسة:ياليًا/ 

عيي  ا تطالعي  طبؽ عميعػي البييػش تدوال الدرا ػ    لمتيقػؽ مػف "ػدؽ وثبػيل هػذه  . ت
 موظيي  إداريي  . ( 27  األدوال وبم  يجـ العيي 

تجريػػل الدرا ػػ  عييػػ  الطبقيػػ  العلػػوا ي  اػػ  الدرا ػػ   وقػػد تػػـ ا ػػت داـ ت ػػمو  ال .  
موظيػػي  إداريػػي  مػػف الجيمعػػيل الػػثالش  عممػػي  بػػأف ( 271عمػػ  عييػػ  مكويػػ  مػػف  

( موظيػػػي    وقػػػد كييػػػل ي ػػػب  729العييػػػ  المطموبػػػ  والمي ػػػوب  ي ػػػ  القػػػييوف  
وؿ %( وقد كيف توزي  العيي  ودرج  ا، تجيب  كمي ا  الجد80.82ا، تجيب   

 التيل :

 
 



 49-56ؼ ؼ  -7102يبرش   -انؼدد االٔل -انًجهد انطبثغ -نهدراضبدنألثحبس جبيؼخ فهططٍٛ يجهخ 
Journal of The University of Palestine for Research and studies, Vol.7, issue.1, March 2017, p p 65-94 

 02 

 عدد تاراد العيي  ا  كؿ جيمع  وعدد الم تجيبيف ميعـ:(0جدوؿ رقـ  
 المجموع جامعة األقصى جامعة األزهر الجامعة اإلسالمية البند

 953 298 227 428 حجم المجتمع

 %100 31% 24% 45% النسبة

 274 حجم العينة المطموب
 274 85 66 123 حسب الجامعةالمطموبة العينة 

 320 71 77 144 العينة الموزعة

 262 80 71 111 عدد المستجيبين

 %81.87 %80.80 %92.20 %77.08 نسبة االستجابة

  تم حساب حجم العينة من المعادلة التالية:وقد 
2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 ييش:

Z  : القيم  المعييري  المقيبم  لم تو  د،ل  معمـو  مثال :Z=1.96 0.05م تو  د،ل  ل .) 
m : 0.05: ال طأ العيمل : وُيعب ر عي  بيلعالم  العلري   مثال) 

 يتـ ت"يي  يجـ العيي  ا  ييل  المجتمعيل اليعي ي  مف المعيدل :
n ؿ  الُمع د   = 

1 

nN

N n
        (2) 

 ( يجد تف يجـ العيي  ي يوي:0تمثؿ يجـ المجتم  بي ت داـ المعيدل    Nييش 

2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n  

 ( ي يوي:2  اإف يجـ العيي  الُمع د ؿ بي ت داـ المعيدل   N =( 953)ييش تف مجتم  الدرا   
n ؿ  الُمع د   = 274

1384953

953384





 

( ا تبيي   وقد 043  وقد تـ توزي   عم  األقؿ (472 اإف يجـ العيي  الميي   ا  هذه الييل  ي يوي  وبذلؾ
 .%(88.87( ا تبيي  "يلي  لمتيميؿ  وكييل ي ب  ا، ترداد  464تـ ا ترداد  

 :أداة الدراسةرابعًا/ 
األدا   لمػػي كييػػل طبيعػػ  اليػػروض والمتغيػػرال المتضػػمي  ايعػػي هػػ  التػػ  تػػتيكـ اػػ  ا تيػػير

الميي ػػب   تبعػػي  لػػذلؾ قػػيـ البييػػش بإعػػداد مقيػػيس لتمػػؾ الدرا ػػ  يتيي ػػ  وتهػػدااعي واروضػػعي  وهػػػو 
 بيألداء الوظيي  ا  الجيمعيل. يوعالقتع المتغيرال التيظيمي مقييس 

عداد مقييس الدرا   بعد  مرايؿ و طوال وه  كمي يم :  وقد مرل عممي  ت"ميـ وا 
  والدرا ػػػػػيل ال ػػػػػيبق  الػػػػػوظيي  واألداء  التيظيميػػػػػ رالالمتغيػػػػػعمػػػػػ  تدبيػػػػػيل  ا،طػػػػالع .1

"ػػػييز  . 3 جمػػػ  وتيديػػػد اقػػػرال المقيػػػيس.. 2 .المتعمقػػػ  بموضػػػوع الدرا ػػػ  الييليػػػ 
. 5 وضػػػػ  تعميمػػػػيل المقيػػػػيس.. 4عبػػػيرال المقيػػػػيس بمػػػػي يتيي ػػػػ  مػػػػ  عييػػػ  الدرا ػػػػ .

 إجراء درا   ثبيل و"دؽ لممقييس..6 طريق  ت"يي  المقييس.
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 يلتيل :كوه   األداء الوظيي   مجيؿبي ضيا  ل متغيرال تيظيمي  (3 تـ اعتميد 
 ألداء الوظيي  ا  الجيمعيلالمتغيرال التيظيمي  وعالقت  بيمقييس يبيف تبعيد :(7جدوؿ رقـ  

 عدد اليقرال المجي،ل ـ
 01 يمط ا،ت"يؿ األوؿ المجيؿ

 01 طبيع  العمؿ الثيي  المجيؿ

 01 الم ت دم التكيولوجيي  الثيلش المجيؿ

 71 الوظيي  األداء الراب  المجيؿ

   قيـ البييش بي ي  "دؽ المقييس بيلطرؽ التيلي : :صدؽ المقياس

قػيـ البييػش بيلتأكػد مػف "ػدؽ األدا  ظيهريػي  مػف  ػالؿ عرضػعي عمػ  ي بػ  ال"دؽ الظػيهري: . 0
الظػيهري يػدؿ عمػ  وال"ػدؽ   (8وعػددهـ    إدار  األعمػيؿاليي"ميف عم  درج  الدكتوراه ا  مف 

  ومػػػد  مجػػػيؿالمظعػػػر العػػػيـ لال تبػػػير مػػػف ييػػػش مػػػد  ميي ػػػبت  لممييو"ػػػيف  وايتمػػػيء العبػػػير  لم
 وضوح ال"ييز  والتعميميل.

 "دؽ ا،ت يؽ الدا م : . 7
ي ػػي  "ػػدؽ ا،ت ػػيؽ الػػدا م  لممقيػػيس مػػف  ػػالؿ إيجػػيد معػػيمالل ا،رتبػػيط بػػيف كػػؿ تػػـ       
قوامعػي  ا ػتطالعي  يػش تجػر  البييػش ال"ػدؽ والثبػيل عمػ  عييػ والدرج  الكميػ  لممقيػيس ي مجيؿ

الػػػػذي تيتمػػػػ  إليػػػػ   وكػػػػذلؾ  يلمجػػػػيؿ  وذلػػػػؾ بإيجػػػػيد معػػػػيمالل ا،رتبػػػػيط لكػػػػؿ اقػػػػر  بموظيػػػػي  ( 27 
 : اوؿ التيليدوبيف المقييس ككؿ  كمي ا  الج مجيؿمعيمالل ا،رتبيط بيف كؿ 

 انزبثؼخ نّ ًجبلخ نيؼبيالد انصدق نكم فمرح يغ اندرجخ انكهٛ: (2جدٔل )

 األداء الوظيفي التكنولوجيا المستخدمة طبيعة العمل نمط االتصال
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0 0.782 0.01 00 0.563 0.01 60 0.757 0.01 20 0.565 0.01 20 0.490 0.01 

6 0.711 0.01 06 0.381 0.05 66 0.734 0.01 26 0.823 0.01 26 0.708 0.01 

2 0.756 0.01 02 0.366 0.05 62 0.574 0.01 22 0.633 0.01 22 0.768 0.01 

2 0.732 0.01 02 0.604 0.01 62 0.451 0.01 22 0.425 0.05 22 0.367 0.05 

5 0.767 0.05 05 0.640 0.01 65 0.807 0.01 25 0.551 0.01 25 0.731 0.01 

2 0.821 0.01 02 0.692 0.01 62 0.818 0.01 22 0.694 0.01 22 0.652 0.01 

2 0.745 0.01 02 0.591 0.01 62 0.782 0.01 22 0.844 0.01 22 0.784 0.01 

8 0.742 0.01 08 0.715 0.01 68 0.857 0.01 28 0.368 0.05 28 0.893 0.01 

2 0.656 0.01 02 0.535 0.01 62 0.585 0.01 22 0.666 0.01 22 0.706 0.01 

01 0.770 0.01 61 0.457 0.01 21 0.796 0.01 21 0.565 0.01 51 0.792 0.01 

ثبألداء  بٔػاللزٓ خانزُظًٛٛ انًزغٛرادٔ اندرجخ انكهٛخ نًمٛبش  نهًجبالديؼبيالد االررجبط :(9جدٔل )

 انٕظٛفٙ فٙ انجبيؼبد

 م تو  الد،ل  معيمؿ ا،رتبيط المجي،ل و
 0.01دال  عيد  0.898 يمط ا،ت"يؿ 0

 0.01دال  عيد  0.775 طبيع  العمؿ 6

 0.01دال  عيد  0.862 التكيولوجيي الم ت دم  2

 0.05دال  عيد  0.401 األداء الوظيفي 2
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معيمالل ال"ػدؽ مرتيعػ  وكمعػي دالػ  عيػد م ػتو   يتض  ليي مف الجدوؿ ال يبؽ تف جمي 
 .( وهذا يعط  ثق  بقدر  المقييس عم  التمييز1.16 

 يبات المقياس: 
إف ميعوـ الثبيل يعي  مد  قػدر  ا، تبػير عمػ  إعطػيء ييػس الػدرجيل تو القػيـ لػييس اليػرد تو     

 (.  62:ص0442األاراد إذا مي تكررل عممي  القييس  عوض 
 ف ثبيل المقييس  قيـ البييش بي ت داـ الطرؽ التيلي :ولمتأكد م 
وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ ي ػػػي  معيمػػػؿ ا،رتبػػػيط بػػػيف األ ػػػ م  اليرديػػػ   :طريقػػػة التجزاػػػة النصػػػفية -0

 واأل  م  الزوجي    وي"ؿ عم  معيمالل الثبيل الت  يوضيعي الجدوؿ التيل .
 بيألداء الوظيي  ا  الجيمعيل يعوعالقت  التيظيمي المتغيرالمعيمؿ ثبيل مقييس :(6جدوؿ رقـ  

ػدد  انًجبالد و
 انفمراد

 يؼبيم االررجبط
 لجم انزؼدٚم

 يؼبيم االررجبط
 ثؼد انزؼدٚم

 يطزٕٖ اندالنخ

 0.01دال  عيد  1.826 1.228 01 يمط ا،ت"يؿ 0

 0.01دال  عيد  1.277 1.656 01 طبيع  العمؿ 6

 0.01يد دال  ع 1.290 1.688 01 التكيولوجيي الم ت دم  2

 0.01دال  عيد  1.807 1.582 21 المجال الكمي لممتغيرات التنظيمية 

 0.01دال  عيد  1.847 1.816 71 األداء الوظيفي 2

معػػيمالل الثبػػيل بطريقػػ  التجز ػػ  الي"ػػيي   جميععػػي كييػػل تف  ال ػػيبؽيتضػػ  ليػػي مػػف الجػػدوؿ رقػػـ 
مػػ  تف ا، ػػتبيي  تتمتػػ  بدرجػػ  عيليػػ  ( ممػػي يػػدؿ ع1.807مرتيعػ   وتف معيمػػؿ الثبػػيل الكمػػ  كػػيف  

 مف الثبيل.
: ا ػت دـ البييػش معيمػؿ تليػي كرويبػيخ لي ػي  معيمػؿ الثبػيل لجميػ  معيمؿ ثبيل تليػي كرويبػيخ-7

( وهو معيمؿ ثبػيل عػيل  يلػير إلػ  قػو  1.476عبيرال المقييس ييش يبم  معيمؿ ا،رتبيط العيـ  
معػيمالل ارتبػيط بير ػوف تتيػؽ مػ  يتػي ة معيمػؿ  و"اليي  المقييس ييش ،يظ البييػش تف يتػي ة

عمػ   مجػيؿثبيل تليي كرويبػيخ  ثػـ قػيـ البييػش بػإجراء معيمػؿ ثبػيل تليػي كرويبػيخ بػيف عبػيرال كػؿ 
 يد  وهو موض  ا  الجدوؿ التيل :

 ألداء الوظيي  ا  الجيمعيلبي يوعالقتعالمتغيرال التيظيمي  مقييس مف تبعيد  مجيؿمعيمالل ثبيل تليي كرويبيخ لكؿ  :(5جدوؿ رقـ  

(  وهػذا يػػدؿ 1.220يتضػ  مػف الجػدوؿ ال ػيبؽ تف معػيمالل تليػي كرويبػيخ جميععػي اػوؽ  
 بدرج  عيلي  مف الثبيل تطم ف البييش إل  تطبيقعي عم  عيي  الدرا  .عم  تف ا، تبيي  تمت  

 األساليب اإلحصااية: /خامساً 
تػػػػـ ا ػػػػت داـ اليي ػػػػػو  اػػػػ  المعيلجػػػػػ  ا ي"ػػػػي ي   و ي"ػػػػ  بريػػػػػيمة الػػػػرـز ا ي"ػػػػػي ي  

(SPSS) ييش تـ إد يؿ جمي  البييييل الت  ي"ؿ عميعي البييش ومف ثـ ا ت راج اليتي ة   

 معيمؿ ثبيل تليي كرويبيخ المجي،ل و
 1.401 يمط ا،ت"يؿ 0
 1.220 طبيع  العمؿ 6
 1.842 التكيولوجيي الم ت دم  2
 1.407 األداء الوظيفي 2
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 عيد،ل العممي  الالزم  لذلؾ وتهـ مي ا ت دـ ا  هذه الدرا  :مف  الؿ الم
 المتو طيل والتكرارال وا،ييراايل المعييري  والي   الم وي . .1
معيمػػػؿ ارتبػػػػيط  ػػػػبيرميف بػػػراوف لمتجز ػػػػ  الي"ػػػػيي  المت ػػػيوي   ومعيمػػػػؿ تليػػػػي كرويبػػػػيخ   .2

 لمعرا  ثبيل ا، تبيي .
 متغيرال.معيمؿ ارتبيط بير وف لقييس العالق  بيف ال .3
 لمعرا  اليروؽ بيف المتو طيل. T testا تبير  .4
 تيميؿ التبييف األييدي لمعرا  اليروؽ بيف تكثر مف مجموعتيف. .5
 ا تبير لييي  البعدي لقييس اتجيه اليروؽ. .6

 :تحميل النتااج واختبار الفروض
ولإلجيبػ  عمػػ  ت ػ م  الدرا ػػ  وييػش تػػـ ا ػت داـ مقيػػيس ليكػيرل ال مي ػػ  اػ  إعػػداد تدا  
الدرا ػػ  اقػػد تبيػػل الدرا ػػ  المعيػػير الػػذي ذكػػره عػػز عبػػد اليتػػيح لميكػػـ عمػػ  ا،تجػػيه عيػػد ا ػػت داـ 

 ( والجدوؿ التيل  يوض  ذلؾ:624  7118مقييس ليكيرل ال مي  .  عبد اليتيح: 
 قيييس الم ت دم  ا  هذه الدرا   مـ الم:(2جدوؿ رقـ  

 عيلي  جدا   عيلي  متو ط  مي يض  مي يض  جدا   المستوى األسموب 
 (9.71تكبر مف   (9.04( :  2.91مف   (2.24( :  7.51مف   (7.64( :  0.81مف   (0.81تقؿ مف   المتوسط الحسابي
 %89.11تكبر مف  %82.41: 58.11مف %52.41: 67.11مف %60.41: 25.11مف %25.11تقؿ مف  الوزن النسبي

( تػدؿ عمػ  وجػود 0.81وهذا يعطػ  د،لػ  إي"ػي ي  عمػ  تف المتو ػطيل التػ  تقػؿ عػف  
( اعػ  7.64: 0.81درج  مي يض   جدا  اػ  عيي"ػر المجػيؿ  تمػي المتو ػطيل التػ  تتػراوح بػيف  

تػػراوح بػػيف تػػدؿ عمػػ  وجػػود درجػػ  مي يضػػ   اػػ  تػػواار عيي"ػػر المجػػيؿ  بييمػػي المتو ػػطيل التػػ  ت
( اعػػػ  تػػػدؿ عمػػػ  وجػػػود درجػػػ  متو ػػػط  اػػػ  عيي"ػػػر المجػػػيؿ  والمتو ػػػطيل التػػػ  2.24:7.51 

( اع  تدؿ عم  وجود درجػ  كبيػر  اػ  عيي"ػر المجػيؿ  تمػي مػي يزيػد عػف 9.04:2.91تتراوح بيف  
( ايػػػػدؿ عمػػػػ  وجػػػػود درجػػػػ  كبيػػػػر  جػػػػدا  اػػػػ  عيي"ػػػػر المجػػػػيؿ  وذلػػػػؾ عمػػػػ   ػػػػمـ المقيػػػػيس 9.71 

 لدرا   المبيف ا  الجدوؿ ال يبؽ.الم ت دم  ا  ا
 :في جامعات قطاع غزة ة محل الدراسةالتنظيمي المتغيراتمستوى 

لجػػأ البييػػش إلػػ  التكػػرارال والمتو ػػطيل وا،ييػػراؼ المعيػػيري والي ػػ  الم ويػػ  والترتيػػ . 
 : وؿ التيلياوضيعي الجدتوكييل اليتي ة كمي 

 نمط االتصال: /المجال األول
يمط  مجيؿرارال والمتو طيل وا،ييراؼ المعييري والي   الم وي  والترتي  ، تجيبيل تاراد العيي  ا  التك:(8جدوؿ رقـ  

 ا،ت"يؿ

 انفمرح و
يجًٕع 

 انذسجبث

 انًتٕعظ

(5) 

االَحشاف 

 انًعٛبس٘
 انُغبت انًئٕٚت

تشتٛب 

 انفقشة

 2 %73.80 1.416 2.54 757 ي يهـ يظيـ ا،ت"يؿ بيلجيمع  عم  تيقيؽ تهداؼ الجيمع  1

 7 %70.80 1.487 2.69 750 ييجز ا،ت"يؿ بيف الرؤ يء والمرؤو يف ب رع  كبير  2
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 انفمرح و
يجًٕع 

 انذسجبث

 انًتٕعظ

(5) 

االَحشاف 

 انًعٛبس٘
 انُغبت انًئٕٚت

تشتٛب 

 انفقشة

 3 %72.20 1.422 2.50 750 ي يهـ يظيـ ا،ت"يؿ بيلجيمع  عم  تواير المعموميل الالزم  ،ت يذ القرارال  3

 5 %71.60 1.460 2.68 757 ت ت دـ الجيمع  جمي  قيوال ا،ت"يؿ وا  جمي  ا،تجيهيل 4

 6 %71.20 1.499 2.65 757 تبذؿ ا دار  جعدا  لمتغم  عم  معوقيل ا،ت"يؿ. 5

 4 %72.20 1.404 2.50 757 ت ت دـ الجيمع  و ي ؿ يديث  ومتطور  ا  ا،ت"يؿ.  6

 9 %70.20 1.826 2.60 750 المعموميل الميقول  عبر ا،ت"يؿ تت"ؼ بيلدق  البيلغ  والوضوح 7

 10 %66.20 0.162 2.20 750 بيلم توييل ا داري  العميي بدوف عوا ؽيمكف ا،ت"يؿ  8

 1 %74.20 1.867 2.20 757 يتـ ا،ت"يؿ بيف الدا ر /العميد  ومي بيف الدوا ر والعميدال األ ر  بكؿ  عول  9
1
0 

 8 %70.80 1.462 2.69 757 يتميز ا،ت"يؿ ا داري ا  الجيمع   بيلمروي 
  %71.32 1.2770 2.6557 757 ًَظ االتصبل لًجبانذسجت انكهٛت ن 

تف جميػ  اليقػرال تتػراوح بػيف ي ػب  متو ػط  وعيليػ   ييػش تف  ال ػيبؽياليظ مف الجدوؿ 
%( كمػػي 83.90%( و 68كييػل ذال ي ػػب  م ويػ  عيليػػ  بػيف   المجػيؿاػ  هػػذا  ت ػ  اقػػرالهيػيؾ 

"ػػػػمل الدرجػػػػ  %(  وي67.90%( و 52.00عمػػػػ  درجػػػػ  متو ػػػػط  بػػػػيف    اقػػػػر  وايػػػػد ي"ػػػػمل 
 .عيلي ( وه  درج  %71.30عم  ي ب  م وي    مجيؿالكمي  لم

وتػػدؿ هػػذه اليتيجػػ  عمػػ  تف يظػػيـ ا،ت"ػػيؿ اػػ  الجيمعػػيل جيػػد  ييػػش يوجػػد  ػػعول  اػػ  
ا،ت"ػػيؿ بػػيف ا دارال الم تميػػ  اػػ  الجيمعػػ   كمػػي تف يمػػط ا،ت"ػػيؿ ي ػػيهـ اػػ  تيقيػػؽ الجيمعػػ  

 ألهدااعي وتواير المعموميل الالزم .
( والتػػػ  تو"ػػمل إلػػ  تف يظػػػيـ 2010وتتيػػؽ هػػذه اليتيجػػػ  مػػ  درا ػػ   بيػػػر وتبػػو  ػػويرح:

ا،ت"يؿ بيلجيمع  جيد ييش تي  ي ػيهـ اػ  تيقيػؽ تهػداؼ الجيمعػ   وتف الجيمعػ  ت ػت دـ و ػي ؿ 
ات"ػػػي،ل يديثػػػ  ومتطػػػور  ت ػػػيعد اػػػ   ػػػعول  ا،ت"ػػػي،ل بػػػيف ويػػػدال ودوا ػػػر الجيمعػػػ   واتيقػػػل 

ودرا ػػػػ   المػػػػوزي  (Gratto,2001)(  ودرا ػػػػ  2006درا ػػػػ   اللػػػػيط    يتػػػػي ة هػػػػذا المجػػػػيؿ مػػػػ 
(  ودرا ػػ   تركػػزاده 2013  ودرا ػػ   ديػػف وايربػػرغ:(2007  ودرا ػػ   البطػػوش:(2012والزهرايػػ :
ييش تظعرل هذه الدرا ػيل تف يمػط ا،ت"ػي،ل الم ػت دـ اػ  هػذه المؤ  ػيل ( 2011ووهيردف:

يجػػيز األعمػػيؿ مال ػػـ  ويػػرج  البييػػش هػػذه اليتيجػػ  إلػػ   ال ػػرع  اػػ  الي"ػػوؿ عمػػ  المعمومػػيل وا 
لػ  و ػي ؿ ا،ت"ػػي،ل الم ػت دم  اػ  المؤ  ػػيل التػ  ُطبقػػل عميعػي الدرا ػ   وتيضػػي  اتيقػل مػػ   وا 

( التػػػ  تظعػػػرل تف ميػػػور ا،ت"ػػػي،ل اػػػ  درا ػػػت  ي"ػػػؿ عمػػػ  تعمػػػ  2004درا ػػػ   ال ػػػكراف  
 التوجعيل ا يجيبي  مف بيف جمي  مييور الدرا  .
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 طبيعة العمل: الياني/لمجال ا
 مجيؿالتكرارال والمتو طيل وا،ييراؼ المعييري والي   الم وي  والترتي  ، تجيبيل تاراد العيي  ا  :(4جدوؿ رقـ  

  طبيع  العمؿ

 انفمرح و
يجًٕع 

 اندرجبد

 انًزٕضظ

(6) 

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

رررٛت 

 انفمرح

 7 %71.00 0.004 2.66 751 اـ ميي ب  يعيل العمؿ ومواعيد الدو  1

ـ المكيت  توار الراي  اليي ي  والبديي   التعوي   ا ضيء   اليرك ( 2  10 %64.60 0.055 2.72 768 ت"يمي

 8 %69.40 1.440 2.92 768 توار ا دار  مقوميل األمف وال الم  3

 9 %67.40 0.112 2.22 751 يتي  ل  العمؿ ارص عديد  لمتجديد وا،بتكير 4

 5 %71.80 0.106 2.64 768 يتالءـ يجـ العمؿ م  قدرات  الل "ي  ومؤهالت  العممي  5

 2 %75.40 1.488 2.22 751 تتيؽ متطمبيل عمم  م  قدرات  ومعيرات  6

 4 %73.40 0.115 2.52 751 تلعر بيلرضي يييؿ الواجبيل والمعيـ الممقي  عم  عيتق  ا  العمؿ 7

 1 %79.00 1.828 2.46 762 تقدير وايتراـ اآل ريف ا  المجتم وظييت  تمييي   8

 3 %75.00 0.117 2.26 751 يتمت  العيمميف ا  الجيمع  بي جيزال الت  ي تيقويعي واقي  لميظيـ 9
 6 %71.80 0.062 2.64 751 توار ل  وظييت  ا، تقرار واألمف الوظيي  10
  %71.80 1.5846 2.6844 757 طبٛعت انعًم ًجبلانذسجت انكهٛت ن 

تف جميػ  اليقػرال تتػراوح بػيف ي ػب  متو ػط  وعيليػ   ييػش تف  ال ػيبؽياليظ مف الجدوؿ 
%( كمػي 83.90%( و 68كييػل ذال ي ػب  م ويػ  عيليػ  بػيف   المجيؿاقرال ا  هذا  ثميي هييؾ 

%(  وي"ػػمل الدرجػػ  الكميػػ  67.90%( و 52.00عمػػ  درجػػ  متو ػػط  بػػيف    اقػػرتيفي"ػػمل 
 ( وه  درج  عيلي .%71.80عم  ي ب  م وي    يؿمجلم

ويمكػػػف تي ػػػير هػػػذه اليتيجػػػ  بػػػأف الوظييػػػ  اػػػ  الجيمعػػػ  مػػػف تكثػػػر الوظػػػي ؼ ايترامػػػي  اػػػ  
المجتمػػ   اعػػ  تعطػػ  الموظػػؼ مكييػػ  ميترمػػ   كمػػي تف الوظػػي ؼ التػػ  ت ػػتقطبعي الجيمعػػ  تكػػوف 

مػػػي  المػػػوظييف ا داريػػػيف ي ػػػ  الو"ػػػؼ والموا"ػػػييل الوظيييػػػ   بي ضػػػيا  إلػػػ  تف الجيمعػػػيل ت
( يومػػػي   ػػيويي  ي ػػػ  قػػػييوف الكػػيدر المويػػػد لمجيمعػػيل  وتف العمػػػؿ يكػػػوف 35إجػػيز   ػػػيوي  قػػدرهي  

 م ػػ  تيػػيـ ت ػػبوعيي   كػػؿ هػػذه األ ػػبي  تجعػػؿ هيػػيؾ رضػػي مػػف قبػػؿ المػػوظييف عػػف طبيعػػ  العمػػؿ 
 ال ي"  بعـ.

ف تف طبيعػ  العمػؿ اػ  ( ييػش تبػي2010وتتيؽ هذه اليتيج  م  درا    بير وتبػو  ػويرح:
الجيمعػػػ  يمػػػػي  العػػػػيمميف بعػػػػي ا،يتػػػراـ والتقػػػػدير اػػػػ  المجتمػػػػ  ويػػػتالءـ يجػػػػـ العمػػػػؿ مػػػػ  القػػػػدرال 
الل "ػي  والمػؤهالل العمميػػ  ويػوار ا، ػتقرار واألمػػف الػوظيي  لعػيمميف  وبلػػكؿ عػيـ اػإف طبيعػػ  

بييمػي ا تميػل (  2012 :كمي اتيقل مػ  درا ػ   المػوزي والزهرايػالعمؿ ا  الجيمع  جيد  ومال م   
(  ييػػػش تظعػػػرل يتػػػي ة درا ػػػت  عػػػدـ تيي ػػػ  طبيعػػػ  العمػػػؿ 2006اليتيجػػػ  مػػػ  درا ػػػ   اللػػػيط :

  وواجبػػيل الوظػػي ؼ التػػ  يلػػغمعي العػػيمميف مػػ  المػػؤهالل العمميػػ  والت ""ػػيل اليي"ػػميف عميعػػي
لوطييػػػػ  ويي ػػػر البييػػػش هػػػذه اليتيجػػػػ  تف هيػػػيؾ  مػػػؿ اػػػ  العيكػػػػؿ التيظيمػػػ  اػػػ  وزارال ال ػػػمط  ا

 اليم طييي .
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 التكنولوجيا المستخدمة: اليالث/المجال 
التكرارال والمتو طيل وا،ييراؼ المعييري والي   الم وي  والترتي  ، تجيبيل تاراد العيي  ا  :(01جدوؿ رقـ  

 لوجيي الم ت دم التكيو  مجيؿ

 انفمرح و
يجًٕع 

 اندرجبد

 انًزٕضظ

(6) 

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

رررٛت 

 انفمرح

 6 %74.60 1.422 2.22 751 تي يف ات يذ القرارال ا  الجيمع  ا  الم ت دم  ت يهـ التكيولوجيي 1

 2 %76.40 1.849 2.87 751 بيلجيمع  بي تمرار الم ت دم  التكيولوجيي تطوير تيرص الجيمع  عم   2

العمػػؿ  بيلجيمعػػ  إلػػ   ػػرع  إيجػػيز الم ػػت دم  تػػؤدي التكيولوجيػػي 3
 ي يف م تو  جود  ال دميل.وت

751 2.28 1.469 75.60% 4 

 1 %77.20 1.429 2.85 764 ا، ت داـ ب عول  الت  ت ت دمعي الجيمع  تتميز التكيولوجيي 4

 5 %75.00 1.479 2.26 751 العمؿ متطمبيل م  بيلجيمع  الم ت دم  التكيولوجيي تي جـ 5

 3 %76.00 1.476 2.81 751 واير الجعدبيلجيمع  بت الم ت دم  التكيولوجيي ت يهـ 6

هيػػيؾ إلمػػيـ جيػػد بػػيلتطورال التكيولوجيػػ  الميي ػػب  ألهػػداؼ العمػػػيدال  7
 والدوا ر والجيمع  ككؿ

764 2.50 1.415 72.20% 10 

 8 %73.40 1.470 2.52 751 تتيي   التكيولوجيي الم ت دم  م  يجـ العمؿ 8

 7 %73.60 1.425 2.58 751 تكيولوجييال الجيمع  تزم  تعميلعي بي ت داـ تيجز 9
 9 %73.00 0.171 2.56 751 تتأقمـ وت تجي  الجيمع  لمتغيرال التكيولوجي  ب"ور  دا م  10
  %74.55 1.2928 2.2722 757 تانتكُٕنٕجٛب انًغتخذي ًجبلانذسجت انكهٛت ن 

  %(83.90%( و 68كييػػل عيليػػ  بػػيف  تف جميػػ  اليقػػرال  ال ػػيبؽياليػػظ مػػف الجػػدوؿ 
 ( وه  درج  عيلي .%74.55عم  ي ب  م وي    مجيؿي"مل الدرج  الكمي  لمقد و 

بلػػكؿ ويمكػف تي ػػير هػػذه اليتيجػػ  بػػأف الجيمعػػيل اليم ػػطييي  تواكػػ  التطػػورال التكيولوجيػػي 
م ػػػتمر  وتيػػػيوؿ تطويرهػػػي  ييػػػش يوجػػػد اػػػ  جميػػػ  هػػػذه الجيمعػػػيل ويػػػدال تكيولوجيػػػي معمومػػػيل  

وتقػػديـ ال ػػدميل ا،لكتروييػػ  لمطمبػػ  والعػػيمميف وا دار  العميػػي اػػػ   تلػػرؼ عمػػ  برمجػػ  الجيمعػػيل 
الم ػػػػت دم  مػػػػف الت ػػػػجيؿ  التكيولوجيػػػػيالجيمعػػػػيل بلػػػػكؿ ميي ػػػػ   اعمػػػػ  "ػػػػعيد الطمبػػػػ  تمكػػػػيعـ 

الي"ػػم  مػػف دا ػػؿ البيػػل مػػف  ػػالؿ المواقػػ  ا،لكتروييػػ  لمجيمعػػيل  كمػػي يمكػػيعـ طمػػ  ال ػػدميل 
ال القيػد  ومعراػ  العالمػيل ال ي"ػ  بعػـ تيضػي  مػف  ػالؿ الطالبي  مف كلػوايل عالمػيل  ولػعيد

المواق  ا،لكترويي   كمي تقدـ التكيولوجيي الم ت دم  لمعيمميف المعموميل الالزمػ   وترا ػؿ البيييػيل 
بيف الػدوا ر الم تميػ  اػ  الجيمعػ  مػف  ػالؿ اللػبك  الدا ميػ  الموجػود  اػ  كػؿ جيمعػ   كمػي تػوار 

 المعموميل الالزم  لإلدار  العميي مف  الؿ قواعد البييييل الموجود .التكيولوجيي الم ت دم  
(  والتػػػػ  بييػػػػل تف الجيمعػػػػ  2010وتتيػػػػؽ هػػػػذه اليتيجػػػػ  مػػػػ  درا ػػػػ   بيػػػػر وتبػػػػو  ػػػػويرح:

 الم ػػت دم  التكيولوجيػػي تيػػرص عمػػ  مواكبػػ  التطػػورال التكيولوجيػػ  وتعمػػؿ بي ػػتمرار عمػػ  تطػػوير
العمػؿ وتي ػيف م ػتو   إيجػيز بيلجيمع  تدل إل   ػرع  اػ   الم ت دم بيلجيمع   وتف التكيولوجيي

(  ودرا ػػػػػػػػ  2006جػػػػػػػػود  ال ػػػػػػػػدميل. واتيقػػػػػػػػل هػػػػػػػػذه اليتيجػػػػػػػػ  تيضػػػػػػػػي  مػػػػػػػػ  درا ػػػػػػػػ   اللػػػػػػػػيط : 
ييػػش تظعػرل هػػذه  (2013(  ودرا ػ   هيلػػـ وا ػميعيؿ:2009  درا ػ   العمػػري:(2012:عطيػ  
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عمميػػيل تطػػوير م ػػتمر  لمتكيولوجيػػي الدرا ػػيل توجعػػي  إيجيبيػػي  يػػوؿ التكيولوجيػػي الم ػػت دم  ووجػػود 
الم ػػت دم  المؤ  ػػيل التػػ  ُتجريػػل عميعػػي الدرا ػػيل  ويػػرج  البييػػش ذلػػؾ إلػػ  طبيعػػ  عمػػؿ تمػػؾ 

 المؤ  يل وييجتعي إل  التكيولوجيي لتي يف األداء وال رع  ا  إيجيز األعميؿ.
 :مستوى األداء الوظيفي السااد في جامعات قطاع غزة

رال والمتو ػػطيل وا،ييػػراؼ المعيػػيري والي ػػ  الم ويػػ  والترتيػػ   لجػػأ البييػػش إلػػ  التكػػرا
 وكييل اليتي ة كمي يوضيعي الجدوؿ التيل :

 األداء الوظيي ميور التكرارال والمتو طيل وا،ييراؼ المعييري والي   الم وي  والترتي  ، تجيبيل تاراد العيي  ا  :(00جدوؿ رقـ  

 انفمرح و
يجًٕع 

 اندرجبد

 انًزٕضظ

(6) 

االَحراف 

 انًؼٛبر٘

انُطجخ 

 انًئٕٚخ

رررٛت 

 انفمرح

 1 %85.80 1.526 9.74 764 تيرص عم  تيقيؽ األهداؼ العيم  لمجيمع  1

 13 %82.40 1.244 9.07 751 الميدد  يجيزه الوقل ا  الميدد العمؿ إيجيز ا تطي  2

 7 %83.80 1.251 9.04 764 لمعمؿ اليومي  األعبيء م ؤولي  لتيمؿ القدر  امتمؾ 3

 16 %80.40 1.865 9.17 751 امتمؾ القدر  عم  تيمؿ تي تعبيء وظييي  إضياي  4

 5 %84.40 1.289 9.77 751  الجيمع  وقواييف بأيظم  وتتقيد التـز 5

 8 %83.80 1.271 9.04 751 م  ظروؼ العمؿ التكيؼ عم  توجد لدي القدر  6

 11 %83.40 1.875 9.02 751 تي ؽ وتتعيوف م  اآل ريف ألداء العمؿ 7

 14 %81.60 1.879 9.18 764 المر وم  والبرامة لم طط واقي العمؿ تيييذ عم  تيرص 8

 20 %67.60 0.184 2.28 751 جيد  ب"ور  تعميلعـ تداء مف لتمكيعـ لمعيمميف الميي   التدري  ا دار  توار 9
 19 %74.80 1.414 2.29 751  تدا   م تو  تي يف ا  ي يعد األداء بجود  ا دار  التزاـ 10
 17 %80.00 1.268 9.11 762 العمؿ والتجديد وتطوير ا بداع عم  القدر  لد  يتوار 11

 15 %80.60 1.216 9.12 751 العمؿ بأداء قييم  عف الييتج  األ طيء ت"يي  عم  القدر  لد  توجد 12

 3 %84.60 1.262 9.72 751 ر ايمي ي ص العمؿتييذ األوامر والتعميميل ال"يدر  مف م  ول  المبيل 13

 18 %76.40 1.401 2.87 764  الرؤ يء قبؿ مف الم تمر  والمتيبع  المبيلر يتيج  ا لراؼ تدا   م تو  يتي ف 14

 2 %85.00 1.891 9.76 751 الر مي  العمؿ بأوقيل ا،لتزاـ عم  تيياظ 15

 12 %82.60 1.424 9.02 764 العمؿ  يجيز الدااعي  لدي تتواار 16

 6 %84.20 1.819 9.70 751 "ييي  بطريق  األعميؿ  يجيز الكيا  الوقت تبذؿ 17

 10 %83.60 1.891 9.08 764 "ييي  بطريق  األعميؿ  يجيز الكيا  الجهد تبذؿ 18

 4 %84.60 1.255 9.72 751 تؤديعي الت  الوظيي  بمتطمبيل الكيمم  المعرا  لدي تتوار 19
 9 %83.60 1.257 9.08 751 توار لدي ا، تعداد ، ت داـ األ مو  العمم  لمت طيط لممعيـ الموكم  ل ي 20
  %81.51 1.6220 9.1262 757 االداء انٕظٛفٙ ًجبلانذسجت انكهٛت ن 

ييػش   جػدا   تف جمي  اليقرال تتراوح بيف ي ب  متو ػط  وعيليػ  ال يبؽياليظ مف الجدوؿ 
%(  84.00كييػػل ذال ي ػػب  م ويػػ  عيليػػ  جػػدا  تعمػػ  مػػف  المجػػيؿهػػذا تف هيػػيؾ  ػػل اقػػرال اػػ  

%( 68كييػػػػػل ذال ي ػػػػػب  م ويػػػػػ  عيليػػػػػ  بػػػػػيف   المجػػػػػيؿاػػػػػ  هػػػػػذا   اقػػػػػر  ثالثػػػػػ  علػػػػػرتف هيػػػػػيؾ و 
%(  67.90%( و 52.00عمػػ  درجػػ  متو ػػط  بػػيف   اقػػر  وييػػد ي"ػػمل بييمػػي   %(83.90و 

 وه  درج  عيلي . (%81.51عم  ي ب  م وي    مجيؿوي"مل الدرج  الكمي  لم
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ومف  الؿ الجدوؿ ال ػيبؽ يجػد تف هيػيؾ درجػ  عيليػ  مػف األداء لممػوظييف ا داريػيف اػ  
وبػػػػػرط هػػػػػذه اليتيجػػػػػ  مػػػػػ  مؤلػػػػػرال األداء التػػػػػ  تػػػػػـ الي"ػػػػػوؿ عميعػػػػػي مػػػػػف الدرا ػػػػػػ  الجيمعػػػػػيل  

 ا، ػػتطالعي  اػػ  الجيمعػػيل يجػػد توااػػؽ بػػيف هػػيتيف اليتيجتػػيف  وقػػد اتيقػػل هػػذه اليتيجػػ  مػػ  درا ػػ 
( والتػػػػ  تو"ػػػػمل إلػػػػ  وجػػػػود درجػػػػ  مرتيعػػػػ  مػػػػف األداء اػػػػ  الجيمعػػػػ  2010 بيػػػػر وتبػػػػو  ػػػػويرح:

 ا  المي .
 اختبار فروض الدراسة:

واألداء الػػوظيي   يل قطػيع زػػز جيمعػػ اػػ  المتغيػرال التيظيميػػ  ميػػؿ الدرا ػ توجػد عالقػػ  بػػيف  .0
 .لمعيمميف ا دارييف

  الػػوظيي  واألداء  التيظيميػػ المتغيػػرالبػيف  معيمػػؿ ارتبػػيط بير ػػوفإيجػيد لجػأ البييػػش إلػػ  
 وكييل اليتي ة كمي يوضيعي الجدوؿ التيل :

 واألداء الوظيي  ا  الجيمعيل   ميؿ الدرا  التيظيمي المتغيرالم"يوا  ارتبيطي  بيف :(07جدوؿ رقـ  
 االداء الوظيفي المجاالت

 **0.398 يمط ا،ت"يؿ
 **0.481 طبيع  العمؿ

 **0.412 دم التكيولوجيي الم ت 
 **0.482 ةالتنظيمي لممتغيرات ةالكمي الدرجة

 (1.10** ذال د،ل  عيد م تو   
 (1.16*  ذال د،ل  عيد م تو   

 المتغيػػرالياليػػظ مػػف الجػػدوؿ ال ػػيبؽ تف هيػػيؾ عالقػػ  ارتبيطيػػ  موجبػػ  دالػػ  بػػيف جميػػ  
عمػ  "ػي  اليرضػي   وهػذا يػدؿف مػ  األداء الػوظييي  التيظيميػ لممتغيػرالوالدرجػ  الكميػ    التيظيمي
 .الكبير عم  األداء الوظيي  يثرهوت  التيظيمي المتغيرالعم  تهمي   ويؤكد

اػػػ    جيػػػد  تيظيميػػػ متغيػػػرالامػػػف  ػػػالؿ اليتػػػي ة التػػػ  تػػػـ التو"ػػػؿ إليعػػػي تبػػػيف اف هيػػػيؾ 
 داء مرتي .أل"ييب  مالجيمعيل  

 المػػػػػوزي (  7107(   عطيػػػػػ :7102 ي ػػػػػيف:وتتيػػػػػؽ هػػػػػذه اليتيجػػػػػ  مػػػػػ  درا ػػػػػ  كػػػػػال  مػػػػػف 
 ديػػػػػػػف  ( 7102 ػػػػػػػميب :(   7114:العمػػػػػػري (  7101(   بيػػػػػػػر وتبػػػػػػو  ػػػػػػػويرح:7107والزهرايػػػػػػ :
( اػػ  7112كمػػي اتيقػػل اليتيجػػ  مػػ  درا ػػ   البطػػوش: (7102(   هيلػػـ وا ػػميعيؿ:7102وايربػػرغ:

 وجود ا،ت"ي،ل م  األداء الوظيي .
تػػػػأثير  ضػػػعؼيتيجػػػػ  (  ييػػػػش بييػػػل ال7112بييمػػػي ا تميػػػل اليتيجػػػػ  مػػػ  درا ػػػػ   العكػػػش:

 .داء الوظيي  ا  وزارال ال مط  الوطيي  اليم طييي طبيع  العمؿ عم  األ
يألداء بػالمتغيػرال التيظيميػ   عالقػ توجد اروؽ ذال د،ل  إي"ي ي  ا   راء تاراد العيي  يػوؿ  .7

 الوظيي  لمعيمميف ا دارييف تعز  لمتغير الجيمع .
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 كمي يظعر ا  الجدوؿ التيل : One way anova تـ ا ت داـ تيميؿ التبييف األييدي
م"در التبييف ومجموع المربعيل ودرجيل اليري  ومتو ط المربعيل وقيم  اؼا وم تو  الد،ل  تعز  :(02جدوؿ رقـ  

 لمتغير الم تو  الوظيي 
مجموع  الم"در المجي،ل الميور

 المربعيل
درجيل 
 اليري 

متو ط 
م تو   قيم  ؼ المربعيل

 الد،ل 
ر الميو 

األوؿ: 
المتغيرال 
 التيظيمي 

 يمط ا،ت"يؿ
 8.447 7 02.486 ثٍٛ انًجًٕػبد

04.20 
دانخ ػُد 

1.10 
 1.965 764 008.077 داخم انًجًٕػبد

  750 025.012 انًجًٕع

 طبيع  العمؿ
 8.504 7 02.722 ثٍٛ انًجًٕػبد

71.84 
دانخ ػُد 

1.10 
 1.902 764 015.892 داخم انًجًٕػبد

  750 079.181 انًجًٕع

 التكيولوجيي الم ت دم 
 06.212 7 21.509 ثٍٛ انًجًٕػبد

29.88 
دانخ ػُد 

1.10 
 1.924 764 002.566 داخم انًجًٕػبد

  750 099.754 انًجًٕع

الدرجة الكمية 
 لممتغيرات التنظيمية

 01.257 7 70.679 ثٍٛ انًجًٕػبد

27.68 
دانخ ػُد 
1.10 

 1.221 764 86.627 انًجًٕػبد داخم

  750 012.165 انًجًٕع

الميور 
 األداء الوظيفي الثيي :

 1.420 7 0.497 ثٍٛ انًجًٕػبد

2.98 
دانخ ػُد 

1.16 
 1.724 764 27.772 داخم انًجًٕػبد

  750 29.059 انًجًٕع

 2.12( =1.16) ( ٔػُد يطزٕٖ دالنخ764، 7لًٛخ "ف" انجدٔنٛخ ػُد درجبد حرٚخ ) 
 9.58( =1.10( ٔػُد يطزٕٖ دالنخ )764، 7لًٛخ "ف" انجدٔنٛخ ػُد درجبد حرٚخ ) 

كبػر مػف قيمػ  اؼا الجدوليػ  وبيلتػيل  تيتض  مف الجدوؿ ال ػيبؽ تف قيمػ  اؼا المي ػوب  
توجػػد اػػروؽ ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  اػػ  جميػػ  المجػػي،ل واػػ  الدرجػػ  الكميػػ  لممقيػػيس تبعػػي  لمتغيػػر 

   وا  ميور األداء الوظيي   وهذا يثبل "ي  اليرضي . الجيمع 
ويمكف تي ير هذه اليتيج  ، تالؼ ظروؼ كؿ جيمع  عف جيمعػ  ت ػر   ابييمػي يجػد تف 
الجيمع  ا  المي  هػ  تقػدـ الجيمعػيل يلػأ   وتكثرهػي ا ػتقرارا   وهػ  جيمعػ  عيمػ   يجػد تف جيمعػ  

  يكوميػ   تػديرهي اليكومػ  و، تطبػؽ الكػػيدر األق"ػ  هػ  تيػدش هػذه الجيمعػيل يلػأ  وهػػ  جيمعػ
المويػػػد بلػػػكؿ كيمػػػؿ عمػػػ  موظييعػػػي  كمػػػي إيعػػػي تتػػػأثر بي،يق ػػػيـ ال يي ػػػ  الموجػػػود عمػػػ  ال ػػػيي  

يػػػداهي اػػػ  زػػػز   واأل ػػػر  اػػػ  راـ ا   وبيلتػػػيل  إاليم ػػػطييي   ومػػػف تبعيتعػػػي لػػػوزارت  تعمػػػيـ عػػػيل   
ذلػؾ يػؤثر عمػ  تػوار المتغيػرال التيظيميػ  ميػؿ  ايق يـ الموظييف ا  و، عـ ألي اليكومتيف  وكػؿ

الدرا   ايعي  كمي تف جيمعػ  األزهػر والتػ  تتعػرض ألزمػيل ميليػ  مػف اتػر  أل ػر  يتيجػ  ا،عتمػيد 
بلكؿ ت ي   عم  الر وـ المي"م  مػف الطػال  اػ  تمويػؿ الجيمعػ   ممػي يػؤثر اػ  تدا عػي وعمػ  

 الوض  التيظيم  ال ي د ايعي.
ليػػروؽ اػػ  المجػػي،ل التػػ  ظعػػرل ايعػػي اػػروؽ تػػـ ا ػػت داـ ا تبػػير لػػييي  ولمعراػػ  اتجػػيه ا

 كمي ا  الجداوؿ التيلي : Scheffe Testالبعدي 
لمتعرؼ عم  اتجيه اليروؽ ود،لتعي ا  مجيؿ يمط ا،ت"يؿ تعز   Scheffe Testيتي ة ا تبير لييي  :(09جدوؿ رقـ  

 لمتغير الجيمع 
 ا  المي  الجيمع 

 2.8750ـ= 
 زهراأل
 2.6528ـ= 

 األق" 
 2.7197ـ= 

   - 2.8750ـ=  ا  المي 
  - -1.7689* 2.6528ـ=  األزهر
 - -1.2525* -1.5771* 2.7197ـ=  األق" 

 (1.16* دال  عيد م تو  د،ل   



 49-56ؼ ؼ  -7102يبرش   -انؼدد االٔل -انًجهد انطبثغ -نهدراضبدنألثحبس جبيؼخ فهططٍٛ يجهخ 
Journal of The University of Palestine for Research and studies, Vol.7, issue.1, March 2017, p p 65-94 

 72 

( تعػػز  1.16يتضػ  مػػف الجػػدوؿ ال ػػيبؽ وجػػود اػروؽ ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  عيػػد م ػػتو   
،ت"ػػػيؿا بػػػيف الجيمعػػػ  ا  ػػػالمي  وكػػػال  مػػػف جػػػيمعت  األزهػػػر ايمػػػط ا مجػػػيؿلمتغيػػػر الجيمعػػػ  اػػػ  

واألق"  ل"يل  الجيمع  ا  ػالمي   ويي ػر البييػش هػذه اليتيجػ  بي، ػتقرار ا داري الموجػود اػ  
الجيمع  ا  المي   والذي ييعكس بدوره عمػ  اػت  مجػيؿ لقيػوال ات"ػيؿ تكثػر يريػ    كمػي ياليػظ 

يي  بػػػيف جػػػيمعت  األزهػػػر واألق"ػػػ  ل"ػػػيل  جيمعػػػ  األزهػػػر مػػػف الجػػػدوؿ وجػػػود اػػػروؽ دالػػػ  إي"ػػػي 
 .جيمع  األق" ويرج  ذلؾ كمي بييي  يبقي  إل  ا، تقطي  ال يي   الموجود ا  

لمتعرؼ عم  اتجيه اليروؽ ود،لتعي ا  مجيؿ طبيع  العمؿ تعز   Scheffe Testيتي ة ا تبير لييي  :(06جدوؿ رقـ  
 لمتغير الجيمع 

 ي ا  الم الجيمع 
 2.8287ـ= 

 األزهر
 2.5127ـ= 

 األق" 
 2.7744ـ= 

   - 2.8287ـ=  ا  المي 
  - -1.7201 2.5127ـ=  األزهر
 - -1.2222* -1.5189* 2.7744ـ=  األق" 

 (1.16* دال  عيد م تو  د،ل   

( تعػػز  1.16يتضػ  مػػف الجػػدوؿ ال ػػيبؽ وجػػود اػروؽ ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  عيػػد م ػػتو   
اطبيعػػػ  العمػػػؿا بػػػيف الجيمعػػػ  ا  ػػػالمي  وكػػػال  مػػػف جػػػيمعت  األزهػػػر  مجػػػيؿاػػػ   لمتغيػػػر الجيمعػػػ 

واألق"  ل"يل  الجيمع  ا  ػالمي   ويي ػر البييػش هػذه اليتيجػ  بي، ػتقرار ا داري الموجػود اػ  
الجيمعػػ  ا  ػػػالمي   والػػذي يػػػيعكس بػػػدوره عمػػ  تيديػػػد طبيعػػ  عمػػػؿ تتيي ػػػ  مػػ  العػػػيمميف   كمػػػي 

ود اػػػروؽ دالػػػ  إي"ػػػي يي  بػػػيف جػػػيمعت  األزهػػػر واألق"ػػػ  ل"ػػػيل  جيمعػػػ  ياليػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ وجػػػ
 .جيمع  األق" األزهر ويرج  ذلؾ كمي بييي  يبقي  إل  ا، تقطي  ال يي   الموجود ا  

لمتعرؼ عم  اتجيه اليروؽ ود،لتعي ا  مجيؿ التكيولوجيي الم ت دم   Scheffe Testيتي ة ا تبير لييي  :(05جدوؿ رقـ  
 تغير الجيمع تعز  لم

 ا  المي  الجيمع 
 9.1260ـ= 

 األزهر
 2.2121ـ= 

 األق" 
 2.7597ـ= 

   - 9.1260ـ=  ا  المي 
  - -1.2581* 2.2121ـ=  األزهر
 - -1.9974* -1.8014* 2.7597ـ=  األق" 

 (1.16* دال  عيد م تو  د،ل   

( تعػػز  1.16و   يتضػ  مػػف الجػػدوؿ ال ػػيبؽ وجػػود اػروؽ ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  عيػػد م ػػت
االتكيولوجيػػي الم ػػػت دم ا بػػػيف الجيمعػػػ  ا  ػػالمي  وكػػػال  مػػػف جػػػيمعت   مجػػػيؿلمتغيػػر الجيمعػػػ  اػػػ  

األزهػػػر واألق"ػػػػ  ل"ػػػيل  الجيمعػػػػ  ا  ػػػػالمي   ويي ػػػر البييػػػػش هػػػذه اليتيجػػػػ  بي، ػػػػتقرار ا داري 
كيولوجيػػي اػػ  الموجػػود اػػ  الجيمعػػ  ا  ػػالمي   والػػذي يػػيعكس بػػدوره عمػػ  تػػواير تيػػدش و ػػي ؿ الت

العمؿ   كمي ياليظ مف الجدوؿ وجود اروؽ دالػ  إي"ػي يي  بػيف جػيمعت  األزهػر واألق"ػ  ل"ػيل  
 جيمع  األزهر ويرج  ذلؾ كمي بييي  يبقي  إل  ا، تقطي  ال يي   الموجود ا  جيمع  األق" .
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  التيظيمي لممتغيراللتعي ا  الدرج  الكمي  لمتعرؼ عم  اتجيه اليروؽ ود، Scheffe Testيتي ة ا تبير لييي  :(02جدوؿ رقـ  
 تعز  لمتغير الجيمع 

 ا  المي  الجيمع 
 2.4020ـ= 

 األزهر
 2.5722ـ= 

 األق" 
 2.7272ـ= 

   - 2.4020ـ=  ا  المي 
  - *1.28581- 2.5722ـ=  األزهر
 - *1.39460- *1.68041- 2.7272ـ=  األق" 

 (1.16* دال  عيد م تو  د،ل   

( تعػػز  1.16مػػف الجػػدوؿ ال ػػيبؽ وجػػود اػروؽ ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  عيػػد م ػػتو    يتضػ 
بػيف الجيمعػ  ا  ػالمي  وكػال  مػف جػيمعت   لممتغيػرال التيظيميػ لمتغير الجيمع  اػ  الدرجػ  الكميػ  

األزهػػػر واألق"ػػػػ  ل"ػػػيل  الجيمعػػػػ  ا  ػػػػالمي   ويي ػػػر البييػػػػش هػػػذه اليتيجػػػػ  بي، ػػػػتقرار ا داري 
يمع  ا  المي   والذي ييعكس بدوره عم  تواير ميػيخ تيظيمػ  جيػد   كمػي ياليػظ الموجود ا  الج

مػػػف الجػػػدوؿ وجػػػود اػػػروؽ دالػػػ  إي"ػػػي يي  بػػػيف جػػػيمعت  األزهػػػر واألق"ػػػ  ل"ػػػيل  جيمعػػػ  األزهػػػر 
لػ  تف ال بػر   ويرج  ذلؾ كمي بييي  يبقي  إل  ا، تقطي  ال يي ػ  الموجػود اػ  جيمعػ  األق"ػ   وا 

 .األق" ا  جيمع  األزهر تكبر يتيج  تف يلأتعي  بقل يلأ  جيمع   ا داري  الموجود 
لمتعرؼ عم  اتجيه اليروؽ ود،لتعي ا  ميور األداء الوظيي  تعز   Scheffe Testيتي ة ا تبير لييي  :(08جدوؿ رقـ  

 لمتغير الجيمع 
 ا  المي  الجيمع 

 9.0597ـ= 
 األزهر

 9.1526ـ= 
 األق" 

 2.4517ـ= 
   - 9.0597ـ=  ا  المي 
  - -1.1452 9.1526ـ=  األزهر
 - -1.0122 -1.7191* 2.4517ـ=  األق" 

 (1.16* دال  عيد م تو  د،ل   

( تعػػز  1.16يتضػ  مػػف الجػػدوؿ ال ػػيبؽ وجػػود اػروؽ ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  عيػػد م ػػتو   
ق"ػػػ  ل"ػػػيل  لمتغيػػػر الجيمعػػػ  اػػػ  ميػػػور ااألداء الػػػوظيي ا بػػػيف الجيمعػػػ  ا  ػػػالمي  وجيمعػػػ  األ

الجيمعػػ  ا  ػػػالمي   ويي ػػػر البييػػػش هػػػذه اليتيجػػػ  بيلميػػػيخ التيظيمػػػ  الجيػػػد الموجػػػود اػػػ  الجيمعػػػ  
الموجػػػػػود اػػػػػ  الجيمعػػػػػ   األداءا  ػػػػػالمي  كمػػػػػي بييػػػػػل اليتػػػػػي ة ال ػػػػػيبق  والػػػػػذي تد  إلػػػػػ  تي ػػػػػيف 

ا  ػػػػالمي   كمػػػػي ياليػػػػظ مػػػػف الجػػػػدوؿ عػػػػدـ وجػػػػود اػػػػروؽ دالػػػػ  إي"ػػػػي يي  بػػػػيف جػػػػيمعت  األزهػػػػر 
 ألق"   وبيف الجيمع  ا  المي  وجيمع  األق"  ا  األداء ا داري .وا
يألداء بػالمتغيػرال التيظيميػ   عالقػ توجد اروؽ ذال د،ل  إي"ي ي  ا   راء تاراد العيي  يػوؿ  .2

 الوظيي  لمعيمميف ا دارييف تعز  لممتغيرال الوظييي   الم تو  الوظيي   مكيف العمؿ(.
يألداء بػالمتغيػرال التيظيميػ   عالقػ ي ي  ا   راء تاراد العيي  يػوؿ توجد اروؽ ذال د،ل  إي" -ت 

 .الم تو  الوظيي تعز  لمتغير الوظيي  لمعيمميف ا دارييف 
 التيل :كمي يظعر ا  الجدوؿ  One way anova تـ ا ت داـ تيميؿ التبييف األييدي
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ط المربعيل وقيم  اؼا وم تو  الد،ل  تعز  م"در التبييف ومجموع المربعيل ودرجيل اليري  ومتو :(04جدوؿ رقـ  
 الم تو  الوظيي لمتغير 

مجموع  الم"در المجي،ل الميور
 المربعيل

درجيل 
 اليري 

متو ط 
م تو   قيم  ؼ المربعيل

 الد،ل 

الميور 
األوؿ: 
المتغيرال 
 التيظيمي 

 يمط ا،ت"يؿ
 0.316 2 0.632 ثٍٛ انًجًٕػبد

1.519 
زير دال  
 إي"ي يي  

 0.523 259 135.475 م انًجًٕػبدداخ

  261 136.107 انًجًٕع

 طبيع  العمؿ
 0.027 2 0.055 ثٍٛ انًجًٕػبد

1.162 
زير دال  
 إي"ي يي  

 0.479 259 124.025 داخم انًجًٕػبد

  261 124.080 انًجًٕع

 التكيولوجيي الم ت دم 
 0.829 2 1.658 ثٍٛ انًجًٕػبد

0.616 
زير دال  

 ي"ي يي  إ
 0.551 259 142.611 داخم انًجًٕػبد

  261 144.269 انًجًٕع

الدرجة الكمية 
 لممتغيرات التنظيمية

 0.084 2 0.168 ثٍٛ انًجًٕػبد

1.722 
زير دال  
 إي"ي يي  

 0.360 259 93.310 داخم انًجًٕػبد

  261 93.477 انًجًٕع

الميور 1
 الثيي :

 االداء الوظيفي
 0.366 2 0.733 ٍ انًجًٕػبدثٛ

0.747 
زير دال  
 إي"ي يي  

 0.284 259 73.432 داخم انًجًٕػبد

  261 74.164 انًجًٕع

 2.12( =1.16( ٔػُد يطزٕٖ دالنخ )764، 7لًٛخ "ف" انجدٔنٛخ ػُد درجبد حرٚخ ) 

 9.58( =1.10( ٔػُد يطزٕٖ دالنخ )764، 7لًٛخ "ف" انجدٔنٛخ ػُد درجبد حرٚخ ) 

تيػػ  تف قيمػػ  اؼا المي ػػوب  تقػػؿ مػػف قيمػػ  اؼا الجدوليػػ   تي يتضػ  مػػف الجػػدوؿ ال ػػيبؽ 
تبعػي  لمتغيػػر  الدرجػ  الكميػ  لممقيػيس واػ  المجػػي،ل، توجػد اػروؽ ذال د،لػ  إي"ػي ي  اػ  جميػ  

 .الم تو  الوظيي 
ر ويي ػػػر البييػػػش هػػػذه اليتيجػػػ  بػػػأف المػػػوظييف بم تمػػػؼ م ػػػتوييتعـ الوظيييػػػ  لػػػديعـ ت"ػػػو 

 ا  جيمعتعـ وعف تدا عـ الوظيي .  د ي ال المتغيرال التيظيمي  ميؿ الدرا  إيجيب  عف 
( والتػػ  تظعػػرل 7112 البطػوش:(  7101وت تمػؼ اليتيجػػ  مػ  درا ػػ   بيػػر وتبػو  ػػويرح:

 تبعي  لمم تو  الوظيي . هذه المتغيرالوجود اروؽ ا  
يألداء بػالمتغيػرال التيظيميػ   عالقػ وؿ توجد اروؽ ذال د،ل  إي"ي ي  ا   راء تاراد العيي  يػ -  

 .مكيف العمؿتعز  لمتغير الوظيي  لمعيمميف ا دارييف 
 التيل :كمي يظعر ا  الجدوؿ  One way anova تـ ا ت داـ تيميؿ التبييف األييدي

م"در التبييف ومجموع المربعيل ودرجيل اليري  ومتو ط المربعيل وقيم  اؼا وم تو  :(71جدوؿ رقـ  
 ل  تعز  لمتغير مكيف العمؿالد،

مجموع  الم"در المجي،ل الميور 
 المربعيل

درجيل 
 اليري 

متو ط 
م تو   قيم  ؼ المربعيل

 الد،ل 

الميور 
األوؿ: 
المتغيرال 
 التيظيمي 

 يمط ا،ت"يؿ
 0.632 3 1.897 ثٍٛ انًجًٕػبد

0.706 
زير دال  
 إي"ي يي  

 0.520 258 134.210 داخم انًجًٕػبد

  261 136.107 نًجًٕعا

 طبيع  العمؿ
 0.597 3 1.792 ثٍٛ انًجًٕػبد

0.751 
زير دال  
 إي"ي يي  

 0.474 258 122.288 داخم انًجًٕػبد

  261 124.080 انًجًٕع

 0.647 3 1.940 ثٍٛ انًجًٕػبد التكيولوجيي الم ت دم 
زير دال   0.027

 0.552 258 142.329 داخم انًجًٕػبد
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مجموع  الم"در المجي،ل الميور 
 المربعيل

درجيل 
 اليري 

متو ط 
م تو   قيم  ؼ المربعيل

 الد،ل 
 إي"ي يي    261 144.269 انًجًٕع

الدرجة الكمية 
 لممتغيرات التنظيمية

 0.316 3 0.948 ثٍٛ انًجًٕػبد

1.880 
زير دال  
 إي"ي يي  

 0.359 258 92.529 داخم انًجًٕػبد

  261 93.477 انًجًٕع

الميور 
 الوظيفي األداء الثيي :

 0.604 3 1.813 ثٍٛ انًجًٕػبد

7.066 
ال  زير د

 إي"ي يي  
 0.280 258 72.351 داخم انًجًٕػبد

  261 74.164 انًجًٕع

 7.52( =1.16( ٔػُد يطزٕٖ دالنخ )768، 2لًٛخ "ف" انجدٔنٛخ ػُد درجبد حرٚخ )

 2.86( =1.10( ٔػُد يطزٕٖ دالنخ )768، 2لًٛخ "ف" انجدٔنٛخ ػُد درجبد حرٚخ )

تيػػ  مي ػػوب  تقػػؿ مػػف قيمػػ  اؼا الجدوليػػ   تي تف قيمػػ  اؼا اليتضػ  مػػف الجػػدوؿ ال ػػيبؽ 
اػػ  الدرجػػ  الكميػػ  لممقيػػيس  كمػػي  تبػػيف و  المجػػي،ل، توجػد اػػروؽ ذال د،لػػ  إي"ػػي ي  اػػ  جميػػ  

 .لمتغير مكيف العمؿوجود اروؽ ا  ا،داء الوظيي  بيف المبيوثيف تبعي  عدـ 
تقيربػ  إلػ  يػدا مػي  ممػي وم ويمكف تي ير هذه اليتيج  بأف بي   العمؿ ا  الجيمعػ  متدا مػ 

 متليب . لممتغيرال التيظيمي  ميؿ الدرا  يجعؿ ت"ور العيمميف 
  ( بعػػدـ وجػػود اػػروؽ تبعػػي  لمكػػيف العمػػؿ7112البطػػوش:هػػذه اليتيجػػ  مػػ  درا ػػ    واتيقػػل
(  ييػػػش تظعػػػرل يتػػػي ة هػػػذه الدرا ػػػيل 7107اليتيجػػػ  مػػػ  درا ػػػ  الموزي والزهرايػػػ : بييمػػػي ا تميػػػل

 لمكيف العمؿ والت "ص. وجود اروؽ تبعي  
 ٔانتٕصٛبث جـــبئــــــانُت

 أواًل/ النتااج:
مػف وجعػ   اػ  جيمعػيل قطػيع زػز  المتغيػرال التيظيميػ درجػ  عيليػ  مػف تػواار  عم  دلل اليتي ة

كػػػػيف ترتيػػػػ  المجػػػػي،ل و  %(.27.65  ييػػػػش بمغػػػػل الي ػػػػب  الم ويػػػػ   يظػػػػر المػػػػوظييف ا داريػػػػيف
 %.20.27%  يمػط ا،ت"ػػيؿ:20.81%  طبيعػػ  العمػؿ:29.66: كيلتػيل : التكيولوجيػي الم ػت دم 

هيػػيؾ م ػػتو  مرتيػػ  مػػف األداء مػػف وجعػػ  يظػػر المػػوظييف ا داريػػيف  ييػػش  كمػػي دلػػل اليتػػي ة تف
عالقػػػػػ  ارتبيطيػػػػػ  طرديػػػػػ  بػػػػػيف  كمػػػػػي تظعػػػػػرل اليتػػػػػي ة وجػػػػػود %(.80.60بمغػػػػػل الي ػػػػػب  الم ويػػػػػ   

اػػروؽ اػػ  ت"ػػور العػػيمميف لممتغيػػرال التيظيميػػ  وتف هيػػيؾ  الػػوظيي . واألداء  التيظيميػػ المتغيػػرال
لممتغيػػرال واألداء الػػوظيي  تبعػػي  لمجيمعػػ  التػػ  يعممػػوف ايعػػي اػػ  جميػػ  المجػػي،ل والدرجػػ  الكميػػ  

تف هييؾ اػروؽ دالػ  إي"ػي يي  بػيف الجيمعػ  ا  ػالمي  وجيمعػ  األق"ػ  اػ  ييش تبيف  .التيظيمي 
الجيمعػ    التيظيمي   واػ  ميػور األداء الػوظيي   ل"ػيلجمي  المجي،ل والدرج  الكمي  لممتغيرال 

هيػػيؾ اروقػػي  دالػػ  إي"ػػي يي  بػػيف الجيمعػػ  ا  ػػالمي  وجيمعػػ  األزهػػر اػػ  مجػػيل : وتف  ا  ػػالمي .
اػػروؽ دالػػ   بي ضػػيا  لوجػػود يمػػط ا،ت"ػػيؿ  التكيولوجيػػي الم ػػت دم   ل"ػػيل  الجيمعػػ  ا  ػػالمي .

بييمػػي  األق"ػػ  اػػ  جميػػ  المجػػي،ل ل"ػػيل  جيمعػػ  األزهػػر.إي"ػػي يي  بػػيف جيمعػػ  األزهػػر وجيمعػػ  
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  تبعػي  الػوظيي واألداء  التيظيميػ لممتغيػرالدلل اليتي ة عم  عدـ وجود اػروؽ اػ  ت"ػور العػيمميف 
 .لمتغير مكيف العمؿلمتغير الم تو  الوظيي  و 

 يانيًا/ التوصيات:
األزهػر  ي"ػ  األق"ػ  و  زييد  اهتميـ إدارال جيمعيل قطيع زز  الثالش عيم   وجػيمعت  .0

 .الجيد   التيظيمي المتغيرالبتواير 

  .ل  الم تمر والتي يف ايعي العيمميف أداءب إدارال الجيمعيل اهتميـ تعزيز .7

بداء رتيعـ اي  الوظيي  تعزيز التقييـ الدوري لألداء .2 طالع العيمميف عمي  وا   .وا 

عطيؤهـ الير"  لمم يهم  ا  يؿ مليكم .9  .بأيي عـعـ يؿ مليكؿ العيمميف وا 



 49-56ؼ ؼ  -7102يبرش   -انؼدد االٔل -انًجهد انطبثغ -نهدراضبدنألثحبس جبيؼخ فهططٍٛ يجهخ 
Journal of The University of Palestine for Research and studies, Vol.7, issue.1, March 2017, p p 65-94 

 78 

 المراجع:
 أواًل/ المراجع العربية:

 (7118أثٕ ػبير، آيابل ،) ٍٛٔاقعع انجعٕدة ااداسٚعت اعٙ انجبيععبث انفهغعمُٛٛت يعٍ ٔجٓعت َيعش ااداسٚع

 ، رضبنخ يبجطزٛر فٙ أصٕل انزرثٛخ، انجبيؼخ اإلضاليٛخ، غسح، فهططٍٛ.ٔعبم تمٕٚشِ

 ( :ٍ7101ثحاار، ٕٚضااب، أثاإ ضاإٚر ، أًٚاا :) انتُيًٛععٙ ىهععٗ األداء انععٕظٛفٙ نهعععبيهٍٛ  أثععش انًُععب

 ، فهططٍٛ.ااداسٍٚٛ اٙ انجبيعت ااعاليٛت بغضة

 انًتغٛشاث انتُيًٛٛت  ٔىالقتٓب بعبألداء اابعذاىٙ نهًعذٚشٍٚ  : "(7101 انؼجهخ، رٕفٛك: ) ،ٕٚضب، ثحر

غااسح" "دراضااخ يٛداَٛااخ ػهااٗ انًاادٚرٍٚ انؼاابيهٍٛ ثاإزاراد لطاابع انعععبيهٍٛ بًسعغععبث انقمععبع انعععبو 

 فهططٍٛ.

 (:ٗ7112انجطاإظ، يٕضاا :) أثععش انًُععب  انتُيًٛععٙ ىهععٗ أداء انعععبيهٍٛ اععٙ يسعغععت انًُععبط   انحععشة

 ، رضبنخ يبجطزٛر غٛر يُػٕرح، جبيؼخ آل انجٛذ، األردٌ.األسدَٛت

 ( 7105ثٍ أصٛب، يرٚى  ،) ىالقبث انعًم ٔ تأثٛشْعب ىهعٗ األداء انعٕظٛفٙ اعٙ انًسعغعت انصعُبىٛت

 يؼخ طٛجخ ، انجسائر.، جب انجضائشٚت

 ( 7102حطٍٛ، ضحراء ،) قٛبط تأثٛش ضغٕط انعًعم اعٙ يغعتٕٖ األداء انعٕظٛفٙا دساععت اععتمالىٛت

، يجهاخ لهٛاخ ثغاداد نهؼهإو االلزصابدٚخ، انؼادد تحهٛهٛت ألساء ىُٛت يعٍ انععبيهٍٛ اعٙ ْٛئعت انتعهعٛى انتقُعٙ

 ، انؼراق.772-712انطبدش ٔانضالصٌٕ،ؼ ؼ 

 (،7117حًٕد، خضٛر :)"ًٙٛدار انصفبء نهُػر ٔانزٕزٚغ، ػًبٌ، األردٌ.انغهٕك انتُي :،" 

 انًُعب  انتُيًٛعٙ ٔىالقتعّ بعبألداء انعٕظٛفٙ: دساععت يغعحٛت ىهعٗ ضعببط :"(7119:)انطكراٌ، َبصار

" رضابنخ يبجطازٛر ، جبيؼاخ َابٚب انؼرثٛاخ نهؼهإو األيُٛاخ ، قمبع قٕاث األيعٍ انخبصعت بًذُٚعت انشٚعب 

 .ٛخ انطؼٕدٚخ، انًًهكخ انؼرثانرٚبض

 ( 7118غحبدح، رائب ) ًٍٛٛٚانعالقت بٍٛ أًَبط انغهٕك انقٛبد٘ ٔأًَبط االتصبل نعذٖ ااداسٚعٍٛ االدعبد

، رضبنخ يبجطزٛر فاٙ اإلدارح انزرثٕٚاخ، يٍ ٔجٓت َيش أىضبء ْٛئت انتذسٚظ اٙ انجبيعبث انفهغمُٛٛت

 جبيؼخ انُجب ، َبثهص، فهططٍٛ.

 ( ٌ7105انطاالع، ضااهًٛب )شح نقٛععبط ٔتقععٕٚى األداء انجععبيعٙ اععٙ عطععبس انًعععبٚٛش انعبنًٛععت ًَععٕرم يقتعع

، جبيؼخ فٙ إدارح األػًبل ، رضبنخ دلزٕراِدساعت يٛذاَٛت ببنتمبٛ  ىهٗ انجبيعبث انفهغمُٛٛت نهجٕدةا

 لُبح انطٕٚص، يصر.

 (7112انؼجًٙ،يحًد، )انمبْرح، دار انفكر، ااداسة انًذسعٛت. 

  ،ٕااض ٔانًكباعع ث ٔأثععشِ اععٙ تحغععٍٛ األداء انععٕظٛفٙ اععٙ ٔصاساث َيععبو انحعع: "(7112)انؼكااع، ػااالء

 ، فهططٍٛ." رضبنخ يبجطزٛر ، انجبيؼخ اإلضاليٛخ، غسح انغهمت انفهغمُٛٛت اٙ قمبع غضة

 ( ٍ7114انؼًاار٘، اًٚاا ) أثععش َيععى انًعهٕيععبث انًحٕعععبت ىهععٗ أداء انعععبيهٍٛ اععٙ  ععشدت االتصععبالث

 ح، انجبيؼخ اإلضاليٛخ. ، رضبنخ يبجطزٛر، لهٛخ انزجبرانفهغمُٛٛت

 ( 7118ػجد انفزب ، ػس ،) يقذيت اٙ ااحصبء انٕصفٙ ٔاالعتذالنٙ ببعتخذاوSPSS يكزجخ خٕارزو ،

 انؼهًٛخ، يصر.

 ( ٙ7107ػطٛخ، انؼرث ،) أثش اعتخذاو تكُٕنٕجٛب انًعهٕيبث ىهٗ األداء انٕظٛفٙ نهعبيهٍٛ اٙ األجٓضة

، ؼ ؼ 01يجهاخ انجبحاش، انؼادد  – ت ٔسقهت )انجضائعش(دساعت يٛذاَٛت اٙ جبيع –انحكٕيٛت انًحهٛت 

 ، انجسائر.227 – 270

 ،انطجؼاخ انضبَٛاخ، دار ٔائام نهُػارانغهٕك انتُيًٛٙ اٙ يُيًعبث األىًعبل" (7116)انؼًٛبٌ، يحًٕد ،"، 

 .، االردٌػًبٌ

 ( 7109ػٛطٗ، حًد ،)ىهٗ األداء انٕظٛفٙ نهعبيهٍٛا دساعت ٙ هٗ عداسة يٛذاَٛت ى تأثٛش انًُب  انتُيًٛ

، رضابنخ يبجطازٛر، انًُباز بشئٌٕ انجُغٛت ٔانجعٕاصاث ٔااقبيعت اعٙ ٔصاسة انذاةهٛعت بًًهكعت انبحعشٍٚ

 جبيؼخ انؼهٕو انزطجٛمٛخ، انجحرٍٚ.

  اإلَطابَٛخ، انؼهإو يجهاخ ،" انععبيهٍٛ بعأداء ٔىالقتعّ انتُيًٛعٙ انًُعب "،( 2008 ) ، ػٛطاٗ ، لجمإة 

 180  163 ؼ ؼ ،( 14 ) انؼدد ،انجسائر ، ثطكرح خٛضر .يحًد  جبيؼخ

 ( 7102انمحطابَٙ، َاابٚب ،) انًُععب  انتُيًٛععٙ ٔىالقتعّ بضععغٕط انعًععم يععٍ ٔجٓعت َيععش ضععببط سئبعععت

 ، جبيؼخ َبٚب انؼرثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ، انرٚبض، انطؼٕدٚخ.، رضبنخ يبجطزٛرانحشط انٕطُٙ

 (0449انمرٕٚرٙ، يحًد لبضى ،)يؤرخ نهجحٕس ٔاندراضبدسدَٛتا تقٛٛى انًُب  انتُيًٛٙ اٙ انجبيعت األ ،

 (، األردٌ.6انؼدد )



 49-56ؼ ؼ  -7102يبرش   -انؼدد االٔل -انًجهد انطبثغ -نهدراضبدنألثحبس جبيؼخ فهططٍٛ يجهخ 
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 ( 0449انمرٕٚرٙ، يحًد ،) ٙانغهٕك انتُيًٛٙ: دساعت انغعهٕك انتُيًٛعٙ ااَغعبَٙ انفعشد٘ ٔانجًعبى

 ، انطجؼخ انضبَٛخ، دار انًػرق، ػًبٌ، األردٌ.اٙ انًُيًبث ااداسٚت

 ٙاألداء انعٕظٛفٙ نهععبيهٍٛ بايعبسة  انعٕايعم انًعسثشة ىهعٗ(، 7107ػًار ) ،انهٕز٘، يٕضٗ، ٔانسْراَا

يجهااخ دراضاابد: انؼهاإو ، دراضااخ رحهٛهٛااخ، انببحعت ٔانًحبايععبث انتببعععت نٓععب ببنًًهكععت انعشبٛععت انغععٕدٚت

 .0، انؼدد24، انًجهد اإلدارٚخ

 ( 7100ياابْر، احًااد ،)ٙاإلضااكُدرٚخ، اناادار انجبيؼٛااخ، تصععًٛى انًُيًععبث يععذةم اععٙ انتحهٛععم انُيًعع ،

 يصر.

 (.ِ7115يحًد،أيٛر ،)ٕ٘ندار انؼبنًٛخ نهُػر ٔانزٕزٚغ، انمبْرح، يصر، ااالتصبل انتشب. 
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