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  الخاصة في ضوء أنموذج ليكرت األردنيةدرجة توافر المناخ التنظيمي الصحي في الجامعات 

 ابراهيم علي البحر
  *السعود سالمة راتبأ.د. 

 

 ملخص:
 األردنيةمي الصحي في الجامعات هدفت هذه الدراسة تعرف درجة توافر المناخ التنظي

أظهرت  ،( عضو هيئة تدريس044تكونت عينة الدراسة من )و  ،الخاصة في ضوء أنموذج ليكرت
الخاصة في ضوء أنموذج ليكرت  األردنيةالجامعات  السائد فيالنتائج أن المناخ التنظيمي الصحي 

متغير الجنس لصالح فئة الذكور، جاء بدرجة متوسطة، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق تبعًا ل
ر الرتبة ووجود فروق تبعًا لمتغير نوع الكلية لصالح فئة الكليات العلمية، ووجود فروق تبعًا لمتغي

وقد أوصت الدراسة في ضوء تلك النتائج بأن تولي الجامعات  ،ستاذ مشاركة لصالح رتبة أاألكاديمي
الدراسات والبحوث بين الحين  إجراء ى تحفيزعلالمناخ التنظيمي األهمية البالغة بحيث تعمل 

ومشكالتهم االقتصادية واالجتماعية  العاملين لديهاخر لدراسة ظروف أعضاء هيئة التدريس واآل
 والنفسية الخاصة ببيئة العمل الجامعي.

 .الخاصة، المناخ التنظيمي الصحي، أنموذج ليكرت األردنيةالجامعات  الكلمات المفتاحية:
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The Level of Healthy Organizational Climate in Private Jordanian 

Universities in the Light of Likert Model 

Ibrahim Ali Al-Bahr 
*Salameh Alsoud RatebProf.  

 

Abstract: 

The aim of this study was to determine the degree of availability of the 

healthy organizational climate in Jordanian private universities in light of 

the Likert model. The study sample consisted of (400) faculty members. The 

results showed that the healthy organizational climate prevailing in private 

Jordanian universities in light of the Likert model was medium. The results 

of the study also showed differences according to the gender variable in 

favor of the male. Besides, there were differences according to the type of 

college variable in favor of the scientific colleges, and to the academic rank 

in favour of Associate Professor Rank. In light of these results, the study 

recommended that universities give the organizational climate the utmost 

importance in order to stimulate the conduct of studies and research from 

time to time to study the conditions of their faculty members and their 

economic, social and psychological problems related to the university 

working environment. 

Keywords: Private Jordanian Universities, Healthy and Organizational 

Climate, Likert Model. 
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 مقدمة ال
 لكلذ، و سياسياً و عالي كلمة السر في نجاح أي دولة اقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا التعليم ال يعد

االهتمام بمستوى  في مختلف المجاالت،فال بدلها من مجتمعهابمستوى  االرتقاءإن أرادت أي دولة 
وتأتي الجامعات كمؤسسات تربوية تعنى بالتدريس والبحث  التعليم عامة والتعليم العالي خاصة،

به، األمر الذي يفرض على تلك المؤسسات التي ترفع راية التعليم  االرتقاءوخدمة المجتمع و  العلمي
العالي في المجتمعات أن تضمن بيئة داخلية تتسم باإليجابية، ومزيدًا من األجواء الصحية لتتمكن 

لون النخبة من القدرة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع فضاًل عن الطلبة الذين يشك
المختارة من جميع طبقات ذلك المجتمع، األمر الذي يستوجب أن تعمل القيادات الجامعية جاهدة 

ضمان استقرار البيئة الجامعية لتكون حاضنة للعلم والمعرفة، بحيث ترفد المجتمع بكل مؤسساته  إلى
رفع من سويتها والنهوض االقتصادية واالجتماعية والتربوية بالكفايات المتميزة، بما يساهم في ال

 بخدماتها، ومن هنا تبرز أهمية تحقيق المناخ التنظيمي الصحي في البيئات الجامعية.
 في السائد التنظيمي المناخ طبيعة إلى التعرف أهمية أن والبحوث الدراسات من العديد وتؤكد

، اإليجابية لنواحيا تقرير شأنها من سياسات تبني إلىيبرز في سعيه  المختلفة بأبعاده منظمة أي
 ينعكس مما المعنوية وبروحهم فيها، للعاملين النفسية بالصحة االرتقاءو ، السلبية النواحي وتصويب

وُيعّرف المناخ  ،والجماعية الفردية والرغبات الحاجات وإشباع المنظمة، أهداف تحقيق على إيجاباً 
رجة كبيرة من االستقرار والثبات، التنظيمي بأنه جملة الخصائص البيئية للعمل، والتي تتمتع بد

بحيث تؤثر في سلوكيات واستجابات األفراد والجماعات بشكل يترتب عليه تحقيق الرضى، وانعكاس 
 (Al- louzi, 2010غاياتها ) إلىذلك على المنظمة في الوصول 

ة ويأتي أنموذج ليكرت شأنه شأن باقي النماذج والنظريات التي عنيت بالمناخ التنظيمي كخطو 
 المناخ التنظيمي التي تريده المنظمات على اختالف أشكالها، وذلك لتحقيق إلىعلى طريق التعرف 

تحقيق الميزة التنافسية في  إلىوصواًل  ،متميزة من العاملين الجودة والنوعية العالية وضمان إنتاجية
معهد البحث  وقد قدم رنسيس ليكرت وزمالءه في ،الوسط البيئي التي تعمل المنظمة في إطاره

االجتماعي في جامعة ميتشغان األمريكية أنموذجًا إداريًا قدم من خالله تصورًا للمناخ التنظيمي الذي 
العاملين، ويحقق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية التنظيمية، والرضى  إنتاجيةيسهم في زيادة 

قات االجتماعية المنظمية الوظيفي وخلق جو من الثقة بين العاملين في المنظمة، وسيادة العال
؛ نمط القيادة، في خلق ذلك المناخ وهي ويتضمن أنموذج ليكرت ستة ابعاد تسهم، الصحية
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كما قدم ليكرت تصورا يقوم  ،واالتصاالت، والقرارات، والتكنولوجيا، والحوافز، واالهتمام بالعاملين
االبعاد اآلنفة الذكر وهي على اربعة أنظمة لمالمح مناخات يمكن أن تسود المنظمة وذلك وفق 
المناخ االستشاري، مالمح مالمح المناخ المتسلط المستغل، مالمح المناخ المتسلط العادل، مالمح 

 (.Assmadi,2015دارة التشاركية )مناخ اإل
 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

تحقيق المناخ التنظيمي الصحي والفعال فيها، وذلك لتحقيق  إلىي منظمة تربوية تسعى أ
ن يرفع من سوية اعلية، بحيث تحرص على كل ما من شأنه أوبكفاءة وف نتاجيةأعلى درجات اإل

وبما يضمن مستوى عال من التفاعل واالندماج والمشاركة الفاعلة في تحقيق الواجبات  ،العاملين
الخاصة الحظ الباحث تولد العديد من  األردنيةالجامعات  إلىوالمهام الموكولة لهم ، وبالنظر 

الصراعات التنظيمية في تلك الجامعات، ونمطية القرارات فيها في ظل اتصاالت رأسية، وغياب إدارة 
الفريق الواحد، والتفرد في األداء واالستئثار به، وسيادة النمط القيادي المتسلط في بعض المستويات 

مة الحيوية، والميل خرين في نشاطات المنظالتربوية الواحدة وعدم اشراك اآل اإلدارية ضمن المنظمة
كثار من اإلجراءات الروتينية المعقدة مما ينعكس وبشكل سلبي على طبيعة العالقات السائدة إلى اإل

صحي، من وسيادة المناخ التنظيمي غير ال -الخاصة األردنيةالجامعات  –في المنظمة التربوية 
 Al-khashaine,2002،(Al-bashaira,2003)))خالل نتائج دراسة كل من

Azaareer,2004) ،(Al-refaee,2005)،(Assmadi,2015) ،(Al-abaadi,2015) تسعى .
في ضوء الخاصة  خ التنظيمي الصحي في الجامعات األردنيةتعرف واقع المنا إلىهذه الدراسة 

 جابة عن اإلجابة عن األسئلة اآلتية: أنموذج ليكرت، من خالل اإل
ي الخاصة ف يمي الصحي في الجامعات األردنيةخ التنظالسؤال األول: ما درجة توافر المنا

 عضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات؟ضوء أنموذج ليكرت من وجهة نظر أ 
( بين  a ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إالسؤال  

التنظيمي الصحي في  المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة تحقيق المناخ
الخاصة في ضوء أنموذج ليكرت تعزى لمتغيرات )الجنس، ونوع الكلية، والرتبة  األردنيةالجامعات 

 ة(؟األكاديمي
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 أهمية الدراسة 
 يؤمل من هذه الدراسة أن تفيد نتائجها: 

  من الناحية النظرية، إمكانية إضافة معرفة جديدة في مجال المناخ التنظيمي الصحي وسبل
 تفعيلها.

  من الناحية العملية، إمكانية المساعدة في الميدان التربوي وصناع القرار والسياسات في التعليم
العالي من خالل ضمان استقرار النظام االجتماعي داخل المنظمة التربوية، وتوليد الوالء 

الرقابة والضبط واالنتماء لدى العاملين فيها، وتحقيق االلتزام التام بأهدافها العامة، وتسهيل 
 السلوكي فيها.

 مصطلحات الدراسة 
 تضمنت هذه الدراسة المصطلحات اآلتية:

  الصحي:المناخ التنظيمي  Healthy Organizational Climate ،هو البيئة الداخلية للمنظمة
والتي يستطيع الفرد من خاللها إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية واالقتصادية، بحيث تمكنه 

مل واالنجاز بكفاءة وفاعلية عالية، وذلك  ضمن أبعاد ومقاييس تنظيمية حددها رنسيس من الع
م ليكرت في أنموذجه وهي؛ نمط القيادة، واالتصاالت، والقرارات، والتكنولوجيا، والحوافز، واالهتما

 (.Al- hashmy, 2013بالعاملين )
  أنموذج ليكرتLikert Modelيكرت ومساعدوه في معهد أنموذج إداري طّوره رنسيس ل : هو

العالقة بين  على طبيعة( حيث أكدوا فيه Profile of Schoolالبحث االجتماعي والمسمى بـ )
الظروف أو الحاالت السلوكية والنمط القيادي المستخدم، وقد تضمن األنموذج ستة متغيرات 

هتمام بالعاملين، بحيث وهي: نمط القيادة، واالتصاالت، والقرارات، والتكنولوجيا، والحوافز، واال
 (.Yagi,2010تشكل تصورًا شموليًا عامًا للمناخ التنظيمي الصحي )

 حدود الدراسة  
الخاصة للعام  األردنيةاقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

 (8402/8402الدراسي )
 الدراسات السابقة ذات الصلة 

سابقة التي تم االطالع عليها، العربية منها واألجنبية، سيتضمن هذا الجزء عرضًا للدارسات ال
 األحدث وذلك على النحو اآلتي: إلىمرتبة تاريخيًا من األقدم 
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تقييم المناخ التنظيمي وثقافة فريق  إلى( دراسة هدفت Hanges,2005أجرى هانجز )
ختالف في المناخ وذلك للتعرف فيما إذا كان هنالك تنوع وا ،العاملين في مكتبة جامعة ميرالند

(، ثم التركيز على مناخ فريق 8444التنظيمي للمكتبة الجامعية خالل السنوات األربع منذ عام )
العاملين ونشر المعلومات التنظيمية والعالقات الشخصية ومناخ التعلم المستمر، كما تم اختيار عينة 

( موظفًا يعملون 820من أصل )( موظفًا 04الدراسة بطريقة عشوائية حيث بلغ عدد أفراد العينة )
ن مناخ فريق العاملين كان ذا نتائج أهمها؛ إ إلىفي مكتبة جامعة ميرالند، وقد توصلت الدراسة 

توفر عالقة طردية بين الرضى  إلىجدوى عالية في إنجاز وتحقيق الوظائف الموكلة له ، باالضافة 
اب السلوك التنظيمي الفاعل، وأن تفاعل أصح إلىالوظيفي والحوافز المقدمة من قبل إدارة المكتبة 

 العالقات بين الموظفين والمشرفين له أثر إيجابي في تطوير العمل داخل المكتبات الجامعية . 
تعرف أثر المناخ التنظيمي في  إلىبدراسة هدفت  (Al-attawi, 2008)وقام العطوي 

وتكونت العينة من  ،والخاصة السلوك اإلبداعي لدى الموظفين في الجامعات السعودية الحكومية
( موظفًا من الجامعات الخاصة، وتوصلت الدراسة 001( موظفًا من الجامعات الحكومية، و)440)

أن تصورات العاملين في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة للمناخ التنظيمي جاءت بدرجة  إلى
مية والخاصة لللسلوك اإلبداعي متوسطة، كما أن تصورات العاملين في الجامعات السعودية الحكو 

 جاءت بدرجة مرتفعة.
تعرف أثر المناخ التنظيمي على األداء الوظيفي  إلى( (Bahar,2010وهدفت دراسة بحر

( موظفًا وموظفة. 800تكونت العينة من )، و للعاملين اإلداريين في الجامعة اإلسالمية بغزة
إحصائية بين توافر المناخ التنظيمي الجيد وجود عالقة إيجابية ذات داللة  إلىوتوصلت الدراسة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  إلىومستوى األداء الوظيفي للعاملين في الجامعة اإلسالمية، و 
في آراء أفراد العينة حول درجات تأثير المناخ التنظيمي على األداء الوظيفي للعاملين تعزى للجنس، 

 مل.والعمر، والمؤهل العلمي، ومكان الع
تعرف المناخ التنظيمي والرضى الوظيفي  إلى( Adenike, 2011وهدفت دراسة أدينايك )

والتعرف فيما إذا  ،لدى أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعات جنوب غرب نيجيريا الخاصة
ين في المناخ التنظيمي األكاديميين اإلداريين، و األكاديميكان هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين 

( عضو هيئة تدريس، وأشارت النتائج 424وتكونت عينة الدارسة من ) ؛السائد في تلك الجامعات
وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين المناخ التنظيمي والرضى الوظيفي لدى  إلى
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىين في جامعات جنوب غرب نيجيريا، كما أشارت األكاديمي
 ين اإلداريين تعزى للمناخ التنظيمي السائد.يمياألكاد

تعرف المناخ التنظيمي في الجامعات  إلى (Assmadi, 2015) وهدفت دراسة الصمادي 
شملت و  ،وعالقته بالوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعتي اليرموك وفيالدلفيا األردنية
خ التنظيمي السائد في جامعتي اليرموك أن المنا إلى( فردًا، وتوصلت الدراسة 408العينة )

وفيالدلفيا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان إيجابيًا، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة 
إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية للمناخ التنظيمي في تلك الجامعتين من وجهة نظر أعضاء هيئة 

الكلية، والخبرة في جميع مجاالت األداة، وعدم وجود ة، ونوع األكاديميالتدريس تعزى لمتغيرات الرتبة 
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في جميع المجاالت باستثناء مجالي الحوافز 
والهيكل التنظيمي، وبناء على النتائج أوصت الباحثة بتعزيز أنظمة الحوافز المادية والمعنوية، 

 لعاملين في جامعتي اليرموك وفيالدلفيا .وتحقيق مبدأ العدالة بين جميع ا
تعرف واقع المناخ التنظيمي السائد  إلى( دراسة هدفت  (Al-abaadi,2015وقامت العبادي 

 ،الرسمية والخاصة في إقليم الوسط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةفي الجامعات 
( من مجتمع 2.0نسبته ) % ( عضو هيئة تدريس، شكلوا ما424تكونت عينة الدراسة من )و 

 األردنيةأن درجة المناخ التنظيمي السائد في الجامعات  إلىالدراسة الكلي، وقد أشارت النتائج 
جاءت بدرجة متوسطة، حيث جاء بعد العالقات واالتصاالت في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة، في 

عدم  إلىسطة، كما أشارت النتائج حين جاء بعد السلوك القيادي في المرتبة األخيرة وبدرجة متو 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية تعزى للنوع االجتماعي، في حين تبين فروق في 
الدرجة الكلية للمناخ التنظيمي السائد وفي األبعاد؛ الهيكل التنظيمي، واتخاذ القرارات، والحوافز 

ة، ولصالح من رتبتهم أستاذ بمقابل من األكاديميتبة والمكافآت، والتقدم والتنمية المهنية، تعزى للر 
رتبتهم مدرس، ووجود فروق في درجة المناخ التنظيمي الكلي والبعدين؛ الروح المعنوية، والحوافز 
والمكافآت، تعزى للتخصص، ولصالح التخصصات العلمية، كما تبين وجود فروق في المناخ 

 ة، ولصالح الجامعات الرسمية .التنظيمي الكلي واألبعاد تعزى لنوع الجامع
 خالصة الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها 

تمت االفادة من الدراسات السابقة في معرفة المنهجية المناسبة والعمليات اإلحصائية، 
والتعرف من خالله على اإلطار النظري لموضوعات ومتغيرات الدراسة، وفي بناء أداة الدراسة ال 
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، وكذلك في حصر ( (Bahar, 2010، ودراسة بحر (  (Al-abaadi,2015ة العبادي سيما دراس
 ,Baharأبعاد أنموذج ليكرت، والتي اعتمدت الدراسة الحالية ال سيما من دراسة كل من: بحر )

. وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في Al-attawi, 2008))(، والعطوي (2010
لمناخ التنظيمي، وأنموذج ليكرت، وأبعادهما ومدى تفعيلهما في استعراض مفاهيم كل من ا

المؤسسات التربوية ومنها الجامعات، وقد تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة وخصوصا 
من حيث مجتمع  (Assmadi, 2015)(، والصمادي(Al-abaadi,2015دراسة كل من العبادي

الخاصة  األردنيةات في  تركيزها على دراستها للجامعات الدراسة إال أنها تميزت عن تلك الدراس
 فحسب.

 الطريقة واإلجراءات:
 تم استخدام المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 
الخاصة،  األردنيةتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

 ين توزع مجتمع الدراسة حسب متغسرات الدراسة. ( يب0(، والجدول رقم )4011وعددهم )
 (: توزع المجتمع حسب متغيرات الدراسة1جدول رقم )

 المجموع العدد المتغير المتغيرات
 924 أنثى 4011 2242 ذكر الجنس

 ةاألكاديميالرتبة 
 367 استاذ

 631 استاذ مشارك 4011
 1487 استاذ مساعد

 454 مدرس
 1251 علمية 4011 1854 انيةانس نوع الكلية

                Source: Ministry of Higher Education, 2018. 

 عينة الدراسة
وفق معادلة ستيفن ثامبسون تم حساب الحد األدنى لحجم العينة الممثلة للمجتمع عند مستوى 

والالمباالة في  ( عضو هيئة تدريس، وتحسبًا للهدر في العينة404( فكانت )a ≤ 0.05الداللة )
وقد قام الباحثان بتوزيع  ،( عضو هيئة تدريس044االستجابة تم تحديد حجم العينة الفعلي )

االستبانة على عينة الدراسة والموجودة في ست جامعات أردنية خاصة موزعة على ثالثة أقاليم 
خاصة، إقليم حددها الباحث وهي؛ إقليم الشمال وتضمن جامعتي جامعة جدارا، وجرش األهلية ال
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الوسط وتضمن جامعتي العلوم التطبيقية الخاصة، وعمان العربية، وإقليم الجنوب وتضمن جامعتي 
( 044( استبانة من أصل )428اإلسراء الخاصة، والجامعة األمريكية في مأدبا، وقد تم استرداد )

جها وفق معادلة ثومبسون ( يبين توزع عينة الدراسة الممثلة والتي تم استخرا8استبانة، والجدول رقم )
 حسب متغيرات الدراسة .

 (: توزع العينة حسب متغيرات الدراسة2جدول رقم )
 المجموع العدد المتغير المتغيرات
 117 أنثى 044 283 ذكر الجنس

 ةاألكاديميالرتبة 
 50 استاذ

 86 استاذ مشارك 044
 202 استاذ مساعد

 62 مدرس
 161 علمية 044 239 انسانية نوع الكلية

 أداة الدراسة:
األدب النظري وبعض الدراسات السابقة مثل دراسة  إلىتم تطوير أداة الدراسة وذلك بالرجوع 

 ،( ، من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها8404( ودراسة بحر)8400العبادي)
( مجاالت، وهي: نمط القيادة 1ى )( فقرة موزعة عل14تكونت أداة الدراسة بصورتها النهائية من )

( فقرات، التكنولوجيا 2( فقرات، االتصال وتكون من )2( فقرة ، القرارات وتكون من )00وتكون من )
( فقرة ، الحوافز 01( فقرات، االهتمام بالعاملين ) أعضاء هيئة التدريس( وتكون من )2وتكون من )
 ( فقرات.1وتكون من )

( من المحكمين المختصين 04عرضها بصورتها األولية على )وللتحقق من صدق األداة تم 
في اإلدارة التربوية، وقد طلب منهم إبداء الرأي في فقرات أداة الدراسة من حيث صياغة الفقرات، 
ومدى مناسبتها للمجال الذي ُوضعت فيه، إما بالموافقة عليها أو تعديل صياغتها أو حذفها لعدم 

تهم فيما يتعلق بالتعديل والحذف واإلضافة ودمج الفقرات، حيث آلت اهميتها، وتم األخذ بمالحظا
 ( فقرة.14) إلىعدد فقراتها 

وللتحقق من ثبات االداة، تم استخدام معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا 
(Cronbach  Alpha( الستخراج ثبات أداة الدراسة حسب المجاالت، والجدول )يبين 4 ) معامالت
 داة: ات مجاالت األثب
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 لمجاالت اداة الدراسة Cronbach Alpha(: معامالت الثبات كرونباخ ألفا 3جدول رقم )
 كرونباخ ألفا المجال الرقم
 0.98 نمط القيادة 0
 0.92 القرارات 8
 0.92 االتصال 4
 0.95 التكنولوجيا 0
 0.96 االهتمام بالعاملين )اعضاء هيئة التدريس( 0
 0.92 الحوافز 1

وللحكم على درجة توافر المناخ  ،( أن معامالت الثبات جاءت مقبولة4يتبين من الجدول )
الخاصة، تم اعتماد المقياس اآلتي: درجة توافر منخفضة  األردنيةالتنظيمي الصحي في الجامعات 

 فأكثر(.  4.12(، ودرجة توافر مرتفعة )8.40-4.11فأقل(، ودرجة توافر متوسطة ) 8.44)
 ج الدراسة ومناقشتها:نتائ

درجة توافر المناخ التنظيمي  نصه: ماالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي 
الخاصة في ضوء أنموذج ليكرت من وجهة نظر أعضاء هيئة  األردنيةالصحي في الجامعات 

 الجامعات؟التدريس في هذه 
االنحرافات المعيارية الستجابات لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية و 

 ( ذلك.0فراد عينة الدراسة بشكل عام ولكل مجال من مجاالت الدراسة، ويظهر الجدول )أ
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة المناخ التنظيمي الصحي في 4الجدول )

 ر أعضاء هيئة التدريسالخاصة في ضوء أنموذج ليكرت من وجهة نظ األردنيةالجامعات 
 درجة التوافر الرتبة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الرقم
 مرتفعة 0 4.11 4.28 االتصال 4
 مرتفعة 8 4.20 4.12 القرارات 8
 متوسطة 4 4.20 4.00 التكنولوجيا 0
االهتمام بالعاملين  0

 متوسطة 4 4.20 4.00 )أعضاء هيئة التدريس(
 متوسطة 0 4.01 4.00 ادةنمط القي 0
 متوسطة 0 0.40 4.82 الحوافز 1

 متوسطة 4.10 4.01 الدرجة الكلية
الخاصة  األردنية( أن درجة توافر المناخ التنظيمي السائد في الجامعات 0يالحظ من الجدول )

(، وقد جاءت 4.10( وانحراف معياري )4.01جاءت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )
وجاء في الرتبة األولى مجال االتصال،  ،توسطة باستثناء مجالي: االتصال والقراراتالمجاالت م

وجاء في الرتبة األخيرة مجال الحوافز بمتوسط  (،4.11( وانحراف معياري )4.28بمتوسط حسابي )
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(. أما بالنسبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو 0.40( وانحراف معياري )4.82حسابي )
 اآلتي:

واالنحرافات المعيارية، لفقرات هذا المجال،  المتوسطات الحسابيةتم حساب مجال االتصاالت:  .1
 ( يوضح ذلك:0والجدول )
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ودرجة التوافر لمجال االتصال5الجدول )

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 لتوافرا
 مرتفعة 0 4.28 4.20 تتميز االتصاالت اإلدارية في القسم بالمرونة 4
يبذل رئيس القسم جهده للحد من معيقات التواصل بين أعضاء  0

 مرتفعة 8 0.44 4.20 هيئة التدريس

تنجز االتصاالت بين رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس بسرعة  8
 مرتفعة 4 4.20 4.24 كبيرة

 مرتفعة 0 0.44 4.28 تصاالت مفتوحة في جميع االتجاهاتقنوات اال 0
 مرتفعة 0 4.20 4.21 يسهم نظام االتصال في القسم بتحقيق أهداف القسم 0
 مرتفعة 1 4.20 4.20 المعلومات المتبادلة عبر سبل التواصل في القسم تتصف بالدقة 1
 تتم االتصاالت بين القسم وباقي االقسام االخرى في الكلية 2

 مرتفعة 1 4.21 4.10 بسالسة

يحرص نظام االتصال في القسم على توفير المعلومات الالزمة  2
 مرتفعة 2 0.44 4.10 لصنع القرارات

 مرتفعة 2 0.02 4.01 يمكن االتصال بالمستويات اإلدارية العليا دون عوائق 1
 مرتفعة 4.11 4.28 الدرجة الكلية

ناخ التنظيمي في ضوء أنموذج ليكرت والسائد في ( أن درجة توافر الم1يبين الجدول )
( 4.28الخاصة في مجال االتصال جاءت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) األردنيةالجامعات 

( 4وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ) ،(، وقد جاءت فقرات المجال مرتفعة4.11وانحراف معياري )
وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة  ،“في القسم بالمرونة والتي تنص على " تتميز االتصاالت اإلدارية 

 إلىوقد يعود ذلك  ،“( والتي تنص على " يمكن االتصال بالمستويات اإلدارية العليا دون عوائق 1)
 معه.ثقة رئيس القسم بأعضاء هيئة التدريس في قسمه، وقدرتهم على التفاعل 

نحرافات المعيارية والرتب، لفقرات هذا واال المتوسطات الحسابيةتم حساب مجال القرارات:  .2
 ( يوضح ذلك:1المجال، والجدول )

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب في مجال القرارات مرتبة تنازليا  6الجدول )
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 التوافر
ء هيئة التدريس ورئيس قسمهم تتوفر ثقة متبادلة بين أعضا 8

 مرتفعة 0 0.40 0.44 للمشاركة في صنع القرار
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 التوافر
ترتبط القرارات التي يتخذها أعضاء هيئة التدريس في القسم  0

 مرتفعة 8 4.20 4.22 بأهداف القسم
 مرتفعة 4 0.48 4.20 يشارك أعضاء هيئة التدريس في إقرار الخطط التطويرية للقسم 1
التدريس في تحديد أساليب التقويم المناسبة يسهم أعضاء هيئة  0

 مرتفعة 0 4.22 4.10 للمساقات الدراسية

وطد القرارات المتخذة في القسم العالقات الودية بين أعضاء  2
 مرتفعة 0 0.40 4.10 هيئة التدريس

 مرتفعة 1 0.44 4.10 تتسم القرارات المتخدة في القسم بالموضوعية 1
 مرتفعة 1 0.44 4.10 سم عن طريق التصويت باالغلبيةتتخذ قرارات مجلس الق 4
يتاح ألعضاء هيئة تدريس المشاركة في صنع القرارات المتعلقة  0

 متوسطة 1 0.42 4.14 بالقسم
 مرتفعة 4.20 4.12 الدرجة الكلية

( أن درجة توافر المناخ التنظيمي في ضوء أنموذج ليكرت والسائد في 1يالحظ في الجدول )
( 4.12الخاصة في مجال القرارات جاءت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) األردنية الجامعات

(، وقد جاءت فقرات المجال مرتفعة، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 4.20وانحراف معياري )
( والتي تنص على " تتوفر ثقة متبادلة بين 8(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )4.14 –0.44)

يئة التدريس ورئيس قسمهم للمشاركة في صنع القرار "، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة أعضاء ه
( والتي تنص على " يتاح ألعضاء هيئة تدريس المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالقسم " ، 0)

 ( جاءت بدرجة متوسطة مما يدل على0وقد جاءت جميع فقرات هذا المجال مرتفعة باستثناء الفقرة )
الخاصة تتصف بالصحة كونها تأتي عن طريق المشاركة في  األردنيةأن القرارات في الجامعات 

صنعها من قبل أعضاء هيئة التدريس وال تصدر من إدارة القسم بصورة متفردة بل إن التشاركية 
 والجماعية في صناعة تلك القرارات تبرز بشكل واضح وجلي .

لفقرات هذا  والرتب،واالنحرافات المعيارية  ات الحسابيةالمتوسطتم حساب مجال التكنولوجيا:  .3
 ذلك.( يوضح 1المجال، والجدول )

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب في مجال التكنولوجيا مرتبة تنازليا  7الجدول )
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 التوافر
سم على مواكبة التطورات التكنولوجية في البيئة يحرص الق 0

 متوسطة 0 0.04 4.14 المحيطة
 متوسطة 8 0.41 4.14 تتميز برامج الحاسوب المستخدمة في القسم بسهولة االستخدام 1
 متوسطة 8 0.41 4.14 تتميز )المعلومات والبيانات( المتوفرة في القسم بسهولة تناولها 1
 متوسطة 4 0.04 4.01 ستخدمة بالقسم في سرعة إنجاز العملتسهم التكنولوجيا الم 0
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المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 التوافر
حرص القسم على التعامل اإليجابي مع التغيرات التكنولوجية  2

 متوسطة 0 0.40 4.00 بهدف تجويد األداء

تسهم التكنولوجيا المستخدمة بالقسم في رفع مستوى جودة  0
 ةمتوسط 0 0.42 4.08 الخدمات المقدمة ألعضاء هيئة التدريس

يوفر القسم الوسائل التقنية المناسبة للقيام بالمهام )التعليمية  8
 متوسطة 1 0.42 4.00 واالدارية(

 متوسطة 1 0.40 4.02 تنسجم التكنولوجيا المستخدمة في القسم مع متطلبات العمل 4
 متوسطة 4.20 4.00 الدرجة الكلية

ة توافر المناخ التنظيمي في ضوء أنموذج ليكرت والسائد في ( أن درج1يالحظ في الجدول )
إذ بلغ المتوسط الحسابي  متوسطة،الخاصة في مجال التكنولوجيا جاءت  األردنيةالجامعات 

(، وقد جاءت فقرات المجال متوسطة، إذ تراوحت المتوسطات 4.20( وانحراف معياري )4.00)
( والتي تنص على " يحرص 0بة األولى الفقرة )(، وجاءت في الرت4.02 –4.14الحسابية بين )

( 4القسم على مواكبة التطورات التكنولوجية في البيئة المحيطة "، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )
والتي تنص على " تنسجم التكنولوجيا المستخدمة في القسم مع متطلبات العمل". ويعزو الباحثان 

الخاصة في تأمين التكنولوجيا المتطورة  األردنيةلدى الجامعات عدم توافر القدرة المادية  إلىذلك 
والتي تتناسب مع متطلبات العمل فيها، كما ان التكنولوجيا المادية المستخدمة باتت قديمة وغير 
قادرة على القيام بأعباء العمل المطلوب أو مواكبة ما يجري من تطورات تكنولوجية في البيئة 

 المحيطة. 
واالنحرافات  المتوسطات الحسابيةتم حساب م بالعاملين )أعضاء هيئة التدريس(: مجال االهتما .4

 ذلك.( يوضح 2المعيارية والرتب، لفقرات هذا المجال، والجدول )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في مجال االهتمام بالعاملين )أعضاء هيئة 8الجدول )

 التدريس( مرتبة تنازليا  

المتوسط  فقرةال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 التوافر
 مرتفعة 0 4.20 4.28 يقدر زمالئي في القسم جهودي المبذولة 0
 مرتفعة 8 0.40 4.12 تتيح لي إدارة القسم المشاركة الفاعلة في اجتماعات القسم 8
 مرتفعة 4 0.00 4.14 تقدر إدارة القسم جهودي المبذولة في عملي 0

تتميز إدارة القسم بإيجابية الرقابة المنطلقة من ثقتها بأعضاء هيئة  04
 متوسطة 0 0.40 4.11 التدريس

 متوسطة 0 0.40 4.11 تطلعني إدارة القسم بما يجري في القسم الذي أعمل به 4
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المتوسط  فقرةال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 التوافر
 متوسطة 0 0.00 4.18 تحترم إدارة القسم وجهة نظري عند اتخاذها للقرارات 01
 متوسطة 1 0.42 4.14 القسم المشاركة في عملية التطوير القائمة في القسم تتيح لي إدارة 0
 متوسطة 1 0.04 4.02 يخضع اعضاء هيئة التدريس في القسم لنفس المعايير في التقييم 00

تحرص إدارة القسم على ديمومة استمرار عمل أعضاء هيئة  00
 متوسطة 2 0.00 4.02 التدريس في القسم

 متوسطة 2 0.88 4.01 سم المشاركة في )الدورات والمؤتمرات والندوات(يتيح لي الق 04
 متوسطة 04 0.02 4.00 ةاألكاديميأنا راض عن اإلمكانيات المتاحة لي للقيام بمهامي  1
 متوسطة 00 0.80 4.08 أشعر بالعدالة في القسم الذي أعمل به 00

لقدرات  (ستمراإلعداد والتأهيل والتطوير الم)تتيح إدارة القسم  01
 متوسطة 08 0.00 4.02 ةاألكاديميأعضاء هيئة التدريس 

توجد إمكانية لتلقي الدعم المساند من إدارة القسم عندما يزداد  2
 متوسطة 04 0.08 4.01 ضغط العمل عليّ 

بيئة عملي من حيث )المكان والتجهيزات( تجعلني أشعر  2
 متوسطة 00 0.00 4.40 بالطمأنينة والسالمة

 متوسطة 00 0.84 4.48 يلبي القسم تطلعاتي وآمالي وطموحاتي لتطوير إمكانياتي 08
 متوسطة 01 0.44 4.01 أنا راض عن االمتيازات المتاحة لي لتحسين مستوى معيشتي 1

 متوسطة 4.24 4.00 الدرجة الكلية
مجال  الخاصة في األردنية( أن درجة توافر المناخ التنظيمي في الجامعات 2يوضح جدول )

( وانحراف 4.00االهتمام بأعضاء هيئة التدريس جاءت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي )
( ونصها 0(، وقد جاءت فقرات المجال متوسطة، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )4.24معياري )

لى " ( والتي تنص ع1"يقدر زمالئي في القسم جهودي المبذولة"، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )
تكاتف أعضاء هيئة  إلىأنا راض عن االمتيازات المتاحة لي لتحسين مستوى معيشتي"، ويعود ذلك 

بالعملية التعليمية، وانهم يمرون بذات  االرتقاءالتدريس في القسم الواحد، وشعورهم الصادق بأهمية 
أعضاء هيئة  قدرة إدارة القسم على  توفير امتيازات تحاكي مستوى الطموح لدى إلى، و روفالظ

 بالمستوى المعيشي الذي ياملون بالوصول له . االرتقاءالتدريس في 
واالنحرافات المعيارية والرتب لفقرات هذا  المتوسطات الحسابيةتم حساب مجال نمط القيادة:  .5

 ذلك.( يوضح 2المجال، والجدول )
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 ل نمط القيادة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب في مجا9الجدول )
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 التوافر
ة في القسم كممثل ألعضاء هيئة األكاديميتتصرف القيادة  8

 مرتفعة 0 4.22 4.22 التدريس في االجتماعات الخارجية

ة في القسم التواصل المستمر مع األكاديميتشجع القيادة  2
 مرتفعة 8 0.40 4.24 ريسأعضاء هيئة التد

 مرتفعة 4 4.22 4.20 تطبيق التعليمات بحذافيرها إلىة في القسم األكاديميتسعى القيادة  1
ة في القسم بجميع )الصالحيات األكاديميتحتفظ القيادة  0

 مرتفعة 0 4.21 4.12 والسلطات( عند صنع القرارات

انيات( أعضاء ة في القسم )قدرات وإمكاألكاديميتراعي القيادة  0
 مرتفعة 0 0.44 4.11 ة عليهماألكاديميهيئة التدريس عند توزيعها للمسؤوليات 

ة في القسم التغذية الراجعة ألعضاء هيئة األكاديميتوفر القيادة  08
 مرتفعة 1 4.21 4.12 ةاألكاديميالقضايا  التدريس حول

ئة ة في القسم بوجهات نظر أعضاء هياألكاديميتأخذ القيادة  00
 مرتفعة 1 4.21 4.12 التدريس المختلفة عند حل المشكالت

تلبية احتياجات عضو  إلىة في القسم األكاديميتسعى القيادة  04
 متوسطة 2 0.41 4.00 هيئة التدريس بإيجابية

ة في القسم الفرص ألعضاء هيئة األكاديميتوفر القيادة  2
 متوسطة 2 0.01 4.04 التدريس لتطوير قدراتهم

والسلطات( ة في القسم )الصالحيات األكاديميتفوض القيادة  00
 متوسطة 04 0.40 4.01 هيئة التدريس لتسهيل أداء المهام ءألعضا

ة في القسم مع كل عضو من أعضاء األكاديميتجتمع القيادة  04
 متوسطة 00 0.80 4.04 هيئة التدريس على حده لتعرف مشكالته

القسم على أسلوب األمر في ة في األكاديميتعتمد القيادة  4
 متوسطة 08 0.44 8.21 تعاملها مع أعضاء هيئة التدريس

ة في القسم دون استشارة أحد من األكاديميتتصرف القيادة  0
 متوسطة 04 0.41 8.11 أعضاء هيئة التدريس

ة في القسم مناقشة عضو هيئة التدريس األكاديميتعتبر القيادة  1
 متوسطة 00 0.40 8.00 مضيعة للوقت األكاديميفي مواضيع العمل 

 متوسطة 4.01 4.00 الدرجة الكلية
( أن درجة توافر المناخ التنظيمي في ضوء أنموذج ليكرت والسائد في 2يالحظ في الجدول )

الخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في مجال نمط القيادة جاءت  األردنيةالجامعات 
(، وقد تراوحت المتوسطات 4.01( وانحراف معياري )4.00ي )متوسطة إذ بلغ المتوسط الحساب

( والتي تنص على " تتصرف 8(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )8.00 –4.22الحسابية بين )
ويعود ذلك  ،ة في القسم كممثل ألعضاء هيئة التدريس في االجتماعات الخارجية"األكاديميالقيادة 

ي القسم القدرة على التصرف وحسن إدارة األمور ومعرفتها الواسعة ة فاألكاديميامتالك القيادة  إلى
ة في هيئة التدريس في قدرة القيادة األكاديميبأوضاعهم في القسم  االمر الذي وّلد ثقة  لدى أعضاء 
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( التي تنص على "تعتبر 1القسم على تمثيلهم والمطالبة بحقوقهم، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )
مضيعة  األكاديمية في القسم مناقشة عضو هيئة التدريس في مواضيع العمل كاديمياألالقيادة 

المستوى الرفيع والكفاءة المتميزة التي يتمتع بهما أعضاء هيئة التدريس  إلىللوقت"، وربما يعزى ذلك 
م بقدرة ة في القسالقيادة األكاديمية األمر الذي أسس قناعة داخلية لدى األكاديميفي القيام بمهامهم 

ن مناقشة أعضاء هيئة رحات النافعة واضعة نصب عينيها أأعضاء هيئة التدريس على تقديم المقت
 في غاية األهمية وستعود بشكل إيجابي على أداء القسم. األكاديميالتدريس في مواضيع العمل 

هذا واالنحرافات المعيارية والرتب، لفقرات  المتوسطات الحسابيةتم حساب  مجال الحوافز: .6
 ( يوضح ذلك.04المجال، والجدول )

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب في مجال الحوافز11الجدول )
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري 

 التوافر
 متوسطة 0 0.80 4.01 يعزز التحفيز المعنوي في القسم من أدائي 0
 متوسطة 8 0.02 4.04 ذي أعمل به بمناخات إيجابية آمنةيعيش القسم ال 4
 متوسطة 4 0.82 4.40 يعزز التحفيز المادي في القسم من أدائي 8
تعزز الحوافز التي تقدمها إدارة القسم من والء أعضاء هيئة  1

 متوسطة 0 0.02 4.81 التدريس لديمومة العمل في القسم
 متوسطة 0 0.00 4.84 علقة بعبء العمل عند الترقياتتراعي إدارة القسم المسؤوليات المت 0
 متوسطة 1 0.80 4.42 يتم مكافأة اإلنجاز المتميز في القسم الذي أعمل به 0
تشجع إدارة القسم أعضاء هيئة التدريس في اقتراح نظم جديدة  1

 متوسطة 1 0.84 4.48 تتعلق بالحوافز
 متوسطة 0.40 4.82 الدرجة الكلية

المناخ التنظيمي في ضوء أنموذج ليكرت والسائد في  ( أن درجة توافر04جدول )يالحظ في ال
( 4.82الخاصة في مجال الحوافز جاءت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ) األردنيةالجامعات 

(، وجاءت في 4.48 –4.01(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين )0.40وانحراف معياري )
( والتي تنص على " يعزز التحفيز المعنوي في القسم من أدائي "، وجاءت 0)الرتبة األولى الفقرة 

( والتي تنص على " تشجع إدارة القسم أعضاء هيئة التدريس في اقتراح 1في الرتبة األخيرة الفقرة )
ة فضاًل عن زمالء عضو هيئة األكاديميقدرة القيادة  إلىنظم جديدة تتعلق بالحوافز "، ويعود ذلك 

 إلىفي التعبير عن مدى تقديرهم بالمهام والتي يقوم بها عضو هيئة التدريس باإلضافة  التدريس
ن أ إلىبه، باإلضافة  االرتقاءارتفاع مؤشر التحفيز المعنوي  والذي يسهم في تحسين األداء و 

الخاصة ومما  األردنيةالتحفيز المعنوي يحتل مكانة كبيرة لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
( التي تنص 1( في الرتبة األولى ، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )0ؤكد ذلك هو مجيء الفقرة )ي
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على " تشجع إدارة القسم أعضاء هيئة التدريس في اقتراح نظم جديدة تتعلق بالحوافز " ، ويعزو 
ات اإلنسانية إيمان إدارة القسم بنظم الحوافز المتوفرة وأنها كافية وتالمس الحاج إلىالباحث ذلك 

 .لدى أعضاء هيئة التدريس وأنه ال يوجد أي مبرر لنظم جديدة يتعلق بالحوافز
داللة  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني والذي نصه: هل توجد فروق ذات

( بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة a = 0.05مستوى الداللة )احصائية عند 
الخاصة في ضوء  األردنيةجة تحقيق المناخ التنظيمي الصحي في الجامعات الدراسة نحو در 

 ة(؟األكاديميأنموذج ليكرت تعزى لمتغيرات )الجنس، ونوع الكلية، والرتبة 
 تم اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:

تبعًا  (t-testواختبار ) المعيارية،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات متغير الجنس:  .أ
 ذلك.( 00لمتغير الجنس، ويظهر الجدول )

 ( تبعا  لمتغير الجنسt-test(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار )11الجدول )
 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

 نمط القيادة
 4.01 4.40 008 أنثى 0.049** 1.975 4.01 3.48 814 ذكر

   4.01 3.41 428 المجموع

 القرارات
 4.21 4.10 008 أنثى 0.006** 2.745 4.11 4.21 814 ذكر

   4.20 4.14 428 المجموع

 االتصال
 4.20 4.10 008 أنثى 0.253 1.145 4.10 4.20 814 ذكر

   4.12 4.24 428 المجموع

 التكنولوجيا
 4.20 4.02 008 أنثى 0.373 0.892 4.28 4.02 814 ذكر

   4.20 4.04 428 المجموع
بالعاملين االهتمام 

اعضاء هيئة )
 التدريس(

 4.22 4.40 008 أنثى 0.001** 3.349 4.22 4.10 814 ذكر
   4.22 4.02 428 المجموع

 الحوافز
 4.22 4.08 008 أنثى 0.032** 2.152 0.48 4.41 814 ذكر
   0.44 4.41 428 عالمجمو 

 الدرجة الكلية
 4.24 4.04 008 أنثى **0.011 2.559 4.28 3.63 814 ذكر

   0.10 3.53 428 المجموع
 (a ≤ 0.05الفرق دال إحصائيا  عند مستوى الداللة ) **
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية تبعًا لمتغير الجنس ، 00يالحظ من الجدول )
( مقارنة باإلناث إذ بلغ متوسط الحساب 3.63لذكور على أعلى متوسط حسابي بلغ )إذ حصل ا
ذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى (، ولتحديد فيما إ3.53لهذه الفئة )
وجود  إلى( 08ذ تشير النتائج في الجدول )، إt- test( تم تطبيق اختبار a ≤ 0.05الداللة ) 
قيمة  إلى( تبعا لمتغير الجنس استنادا a ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  فروق ذات

(، حيث كان الفرق لصالح الذكور 0.011( وبمستوى داللة )2.559)ت( المحسوبة اذ بلغت )
بدليل ارتفاع متوسطاتهم الحسابية، كما أنه لم توجد فروق ذات داللة إحصائية لمجالّي ) االتصال، 

مع االناث نظرًا  ذكورية القيادة وعدم قدرتها على التواصل أو التفاعل إلىولوجيا(، ويعزى ذلك والتكن
ناث بالعقالنية ، وعدم اتصاف آراء اإلناث في تقديم البديل المناسب عند صنع القرارلعدم ثقتها باإل

كولوجية المختلفة عن التركيبة السي إلىنظرًا لتغليب العاطفة والحماسة عند صنع القرارات، باإلضافة 
التركيبة السيكولوجية الذكورية فيما يتعلق باالهتمام بالعاملين، فما يحتاجه الذكور من امتيازات 

، كما ومواصفات معينة لبيئة العمل اآلمنة قد ال يشكل ذلك مدار اهتمام لدى االناث والعكس صحيح
الناث كون الذكور في موقع االعالة وخاصة المادية منها تختلف عن ا ن الحوافز المقدمة للذكورأ

يشكل عالمة فارقة لدى الذكور  –المادي والمعنوي  –وبالتالي فإن التحفيز بشقيه  ،السرهم وذويهم
 .أكثر من االناث وبنسب كبيرة

االتصال، والتكنولوجيا( وقد ود فروق داللة إحصائية لمجالّي )عدم وج إلىكما أظهرت النتائج 
وفق  ،نثى للذكرة أوديب النفسية، وكذلك انجذاب األنثى وفق عقدالذكر لأل انجذاب إلىيعود ذلك 

ويدخل في  ،عقدة الكترا النفسية األمر الذي يجعل من عملية التواصل والتفاعل في العمل أمرًا محبباً 
ن التكنولوجيا تقف وبشكل محايد فيما يتعلق بالنوع االجتماعي ركيبة الفطرية لدى الجنسين، كما أالت

  ة.األكاديميفيما يتعلق بتوفيرها وتطويرها ومواكبتها والعمل على استخدامها في المهام 
( t-testتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار )متغير نوع الكلية:  .ب

 ذلك.( 08تبعًا لمتغير نوع الكلية، ويظهر الجدول )
 ( تبعا  لمتغير نوع الكليةt-testواختبار ) المعيارية،فات (: المتوسطات الحسابية واالنحرا12الجدول )

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال
 

 نمط القيادة
 4.01 3.47 001 علمية 0.405 0.834- 4.01 3.42 880 انسانية
   4.01 3.44 428 المجموع

 0.076 1.777- 4.11 3.73 880 انسانية 
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 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال
   4.21 3.88 001 علمية القرارات

   4.20 3.80 428 المجموع

 
 االتصال

 4.20 3.89 001 علمية 0.135 1.499- 4.10 3.77 880 انسانية
 4.12 3.83 428 المجموع

   
 
 

 التكنولوجيا

 4.20 3.69 001 علمية 0.015** 2.438- 4.28 3.46 880 انسانية
   4.20 3.57 428 المجموع

االهتمام 
بالعاملين 

)اعضاء هيئة 
 التدريس(

 4.22 3.59 001 علمية 0.449 0.757- 4.22 3.52 880 انسانية
   4.22 3.55 428 المجموع

 
 الحوافز

 4.22 3.29 001 علمية 0.953 0.059 0.48 3.29 880 انسانية
   0.44 3.29 428 المجموع

 
 

 الدرجة الكلية
 1.67 3.63 001 علمية 4.844 1.284- 1.64 3.53 880 انسانية
   1.65 3.58 428 المجموع

 (a ≤ 0.05الفرق دال إحصائيا  عند مستوى الداللة )  **

لحسابية تبعًا لمتغير نوع ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ا08يالحظ من الجدول )
( مقارنة بالكليات اإلنسانية 3.63سابي بلغ )، إذ حصلت الكليات العلمية على أعلى متوسط حالكلية

ذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات ( ، ولتحديد فيما إ3.58إذ بلغ متوسط الحساب لهذه الفئة )
ذ تشير النتائج في ، إt- test( تم تطبيق اختبار a ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

( تبعا a ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )  عدم وجود فروق ذات داللة إلى( 04الجدول )
( 4.844( وبمستوى داللة )1.284-ذ بلغت )قيمة )ت( المحسوبة إ إلىلمتغير نوع الكلية استنادًا 

نمط  إلىحيث كان الفرق لصالح الكليات العلمية بدليل ارتفاع متوسطاتهم الحسابية، ويعزى ذلك 
مر الذي انعكس على ارتفاع مستوى مشاركة ة والتشاورية األيتسم بالديمقراطيالقيادة السائد والذي 

التواصل بين  إلى أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية في صنع القرارات، باإلضافة ديمومة
، التابع للكليات العلمية كون مساقاتهم تتقاطع فيما بينهم األكاديميأعضاء هيئة التدريس في القسم 

ن جانب تجنب التعقيد في التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض م إلىمر الذي يفرض عليهم األ
كثر اطالعًا بمستوى الصعوبات ومع إدارة القسم من جانب آخر، مما يجعل إدارة القسم تكون أ
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ن تهتم أ –إدارة القسم  –والعوائق التي يتعرض لها عضو هيئة التدريس في القسم مما يستدعي منها 
ر له اإلمكانيات وتتيح له المشاركة في الندوات والدورات الخارجية من بعضو هيئة التدريس وتوف

 األكاديميبمستواه  االرتقاءخالل تنسيب عضو هيئة التدريس لمثل هذه األمور بما يسهم ذلك ب
 . والمعيشي

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير ة: األكاديميمتغير الرتبة  .ج
 ذلك.( 04ة، ويظهر الجدول )األكاديميالرتبة 

 ةاألكاديميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعا  لمتغير الرتبة  :(13الجدول )
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد ةاألكاديميالرتبة  المجال

 
 نمط القيادة

 0.65 3.53 00 أستاذ
 0.60 3.62 24 أستاذ مشارك

 0.51 3.36 024 عدأستاذ مسا
 0.58 3.38 18 مدرس
 4.02 4.01 428 المجموع

 
 القرارات

 0.60 3.81 00 أستاذ
 0.89 3.90 24 أستاذ مشارك
 0.81 3.77 024 أستاذ مساعد

 0.80 3.67 18 مدرس
 0.77 3.78 428 المجموع

 
 االتصال

 0.62 3.88 00 أستاذ
 0.83 3.83 24 أستاذ مشارك

 0.76 3.82 024 اعدأستاذ مس
 0.81 3.77 18 مدرس
 0.75 3.82 428 المجموع

 
 التكنولوجيا

 0.88 3.56 00 أستاذ
 0.92 3.69 24 أستاذ مشارك
 0.91 3.49 024 أستاذ مساعد

 0.96 3.57 18 مدرس
 0.91 3.75 428 المجموع

االهتمام 
بالعاملين 

)اعضاء هيئة 
 التدريس(

 0.95 3.58 00 أستاذ
 0.96 3.67 24 أستاذ مشارك
 0.87 3.56 024 أستاذ مساعد

 0.86 3.33 18 مدرس
 0.91 3.53 428 المجموع

 
 الحوافز

 1.09 3.33 00 أستاذ
 1.00 3.43 24 أستاذ مشارك
 0.98 3.29 024 أستاذ مساعد

 1.04 3.05 18 مدرس
 1.02 3.27 428 المجموع
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد ةاألكاديميالرتبة  المجال

 
 الدرجة الكلية

 1.59 3.61 00 أستاذ
 1.73 3.69 24 أستاذ مشارك
 1.61 3.54 024 أستاذ مساعد

 0.84 4.00 18 مدرس
 1.44 3.57 428 المجموع
( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية، تبعًا لمتغير الرتبة 04يالحظ من الجدول )

(، 3.69غ )ة، إذ حصل ممن هم في فئة )أستاذ مشارك( على أعلى متوسط حسابي بلاألكاديمي
(، وفي الرتبة األخيرة 3.61وجاء ممن هم في فئة )أستاذ( بالرتبة الثانية إذ بلغ المتوسط الحسابي )

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق  3.46جاء ممن هم في فئة )مدرس( اذ بلغ المتوسط الحسابي ) 
قد تم تطبيق تحليل ( فإنه a ≤ 0.05بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

(، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه One Way Anovaالتباين األحادي )
 ( .00الجدول )

 ةاألكاديميتحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق تبعا  لمتغير الرتبة  :(14الجدول )
 ستوى الداللةم قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المجال

 0.004** 4.562 1.448 3 4.344 نمط القيادة
 0.391 1.005 0.661 3 1.982 القرارات
 0.928 0.152 0.092 3 0.275 االتصال
 0.438 0.906 0.765 3 2.295 التكنولوجيا
االهتمام 
 0.141 1.829 1.499 3 4.496 بالعاملين
 0.178 1.646 1.690 3 5.069 الحوافز
 0.56 0.633 0.316 3 0.947 ليةالدرجة الك

 (a ≤ 0.05الفرق دال احصائيا  عند مستوى الداللة ) **

 ≥ aعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) إلى( 00تشير النتائج في الجدول )
وبمستوى  0.633ذ بلغت قيمة ف المحسوبة إ إلىة، استنادًا األكاديمي( ، تبعًا لمتغير الرتبة 0.05
اهتمام  إلى(، وكذلك في معظم المجاالت باستثناء مجال نمط القيادة ، وقد يعود ذلك 0.56) داللة

أعضاء هيئة التدريس ممن هم بفئة أستاذ، وأستاذ مساعد ، ومدرس بالحوافز والمكتسبات المادية 
هم مكانيات، وإويساعدهم على تطوير قدراتهم ،والتواصل والمواقع االستشارية بما يلبي طموحاتهم

ويتمكنوا من تحقيق آمالهم وتوقعاتهم المهنية في الترقية والتقدم المهني، وقد جاءت الفروق لصالح 
فئة أستاذ مشارك عند مقارنتها بفئة أستاذ مساعد في مجال نمط القيادة ، ولصالح فئة أستاذ مشارك 

ا بفئة مدرس في مجال عند مقارنتها بفئة مدرس في مجال القرارات ، ولصالح فئة أستاذ عند مقارنته
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االتصال، ولصالح فئة أستاذ مشارك عند مقارنتها بفئة أستاذ مساعد في مجال التكنولوجيا، ولصالح 
فئة أستاذ مشارك مع فئة مدرس في مجال االهتمام بالعاملين ، ولصالح فئة أستاذ مشارك عند 

ة في األكاديميعًا لمتغير الرتبة مقارنتها مع فئة مدرس في مجال الحوافز، ولمعرفة عائدية الفروق تب
 (.00المجاالت تم استخدام اختبار شيفيه للفروق وكما هو موضح في الجدول )

 ةاألكاديمياختبار شيفيه للفروق البعدية تعزى لمتغير الرتبة  :(15الجدول )
 مدرس أستاذ مساعد أستاذ مشارك ستاذأ المتوسط الحسابي ةاألكاديميالرتبة 

3.61 3.69 3.54 3.45 
 0.710 0.954 0.955 - 3.61 استاذ

 *0.256 0.497 - 0.955 3.69 استاذ مشارك
 0.835 - 0.497 0.954 3.54 أستاذ مساعد

 - 0.835 0.256 0.710 3.45 مدرس
 (a ≤ 0.05الفرق دال احصائيا  عند مستوى )
ا مع فئة لصالح فئة أستاذ مشارك عند مقارنته جاء:( أن الفرق 00يظهر من الجدول )

 )مدرس(.
 التوصيات:

وصى الباحثان بأن تولي اإلدارات في الجامعات موضوع المناخ بناء على النتائج السابقة فقد أ
خر الدراسات والبحوث بين الحين واآل إجراء على تحفيزالتنظيمي األهمية البالغة بحيث تعمل 
قتصادية واالجتماعية والنفسية ومشكالتهم اال العاملين لديهالدراسة ظروف أعضاء هيئة التدريس 

 الخاصة ببيئة العمل الجامعي.
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