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 نموذج التغيير واألداء المؤسسي بناًء على الحكومية األردنيةفي الجامعات  الداخلية بيئة العمل

  الشرايعه لعبد الجليأميرة 
 *خالد علي السرحاند. أ.

 ملخص:
الحكومية بناًء على  األردنيةبيئة العمل الداخلية في الجامعات  ىإلهدفت الدراسة التعرف 

( 5006والبالغ عددهم) نموذج التغيير واألداء المؤسسي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،
ًا، وُتعزى الفروق (عضو 600)عضوًا، وتم اختيار العينة بالطريقة العنقودية العشوائية، وقد بلغ عددها

وتم استخدام االستبانة، والتحقق من صدقها وثباتها،  األكاديمية ونوع الكلية، متغيرات الرتبة إلى
الحكومية بناء على نموذج  األردنيةواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات أن  النتائج وأظهرت

ُتعزى وجود فروق دالة إحصائيًا  إلىكما أشارت  بدرجة متوسطة، تالتغيير واألداء المؤسسي كان
يكل التنظيمي، ولصالح الكليات واله ،التنظيميمجال الُمناخ ماعدا ،مجاالتالكلية على جميع نوع الل

نسانية، ووجود فروق دالة إحصائيًا ُتعزى للرتبة األكاديمية على مجاالت الثقافة التنظيمية والهيكل اإل
ي ولصالح رتبة التنظيمي وُممارسات اإلدارة والمناخ التنظيمي واألنظمة واألداء الفردي المؤسس

 األردنيةبيئة عمل تنظيمية داخلية مالئمة في الجامعات  ضرورة توفير إلىأستاذ، وأوصت الدراسة 
 .الحكومية

 األردنيةبيئة العمل الداخلية، نموذج التغيير واألداء المؤسسي، الجامعات  الكلمات المفتاحية:
 الحكومية.
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Internal   Work   Environment at Jordanian Public Universities Based 

on Change & Institutional Performance Model  

Ameera Abd Aljalel Al Sharaya 
*Khaled Ali Al Sarhan. Prof 

Abstract: 

This study aimed at recognizing the internal work environment at 

public Jordanian universities based on change and institutional performance 

model from the perspectives of (6005) faculty members. The sample of the 

study consistd of (500) faculty members selected as a random cluster 

sample. A quastionnare was developed, and its validity and reliability were 

assured. The results showed intermediate level of the reality of the interior 

work environment in the public Jordanian universities according to the 

change and institutional performance model. The results also indicated 

significant statistical differences due to the faculty type   and in favor of the 

faculties of humanities in all areas except the organizational climate and 

organizational framework.  Besides, the results revealed that there were 

significant statistical differences due to the academic rank in favor of 

professor rank on the organizational culture, organizational framework, 

management practices, organizational climate and the individual 

institutional performance.  The study recommended the need for an 

appropriate organizational internal work environment in the public 

Jordanian universities. 

Keywords: Internal Work Environment, Change and Institutional 

Performance Model, Jordanian Public Universities. 
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 مقدمة ال
ها البشرية، التي ُتعد أحد درفع كفاءة موار  إلىتسعى المؤسسات بشكل متزايد بكافة أنواعها 

وما تفرضُه من  والتطورات المتالحقة، المرتكزات األساسية لديمومتها، في ظل المتغيرات المتسارعة
قا من بييعة ، وانطالمستوى عاٍل في األداءإلنتاج مخرجات ذات  في بيئات األعمال،متطلبات 

 الجامعات كمؤسسات تربوية، فإن األنظار تتجه إليها في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة.
الذين تعُدهم و  ،مثل الجامعة قمة الهرم التعليمي التي تضم بين ُجنباتها، صفوة أبناء المجتمعتُ و 

وظيفة الجامعات في أي مجتمع فإن  اللتغيير، لذلُتسهم في حركة التنمية، إنطالقًا من أّن التعليم أداة 
وجدت أساسًا للتنمية اإلنسانية في  وقدالتدريس،  إلىلبحث العلمي، وخدمة المجتمع، باإلضافة ا هي

 (.Aqeel& Hayari,2014)البشريه المجتمع، لتمدُه بالموارد 
 تتفاعل وتتكيف مع متطلبات الواقع،وهذا يتطلب تحسينًا مستمرًا لييئتها أن على الجامعاتو 
هدفًا رئيسًا  ،السعي لتحقيق ميزة تنافسيةو ، وخدمة المجتمع ،بمستويات أدائها لالرتقاء ،الداخلية
من مظاهر االنفتاح،  وما أفرزتهُ  ،وهذا ناتج عن ظهور العولمة،ليه في الوقت الحاضرإتسعى 

الي تحسين وبالت، الداخلية العمل تحسين بيئةتهدف ل ونماذج، مطالبة باتباع استراتيجيات فأصبحت
من المتغيرات  الجامعاتتتكون بيئة العمل الداخلية في و (، Kahli,.2015)دائهاأمستوى 

 (.Al-Rashidi,2012عملية التعليم) إليهتستند  اُ مثل محور أساسيتُ ، والتي داريةإلواالجتماعية وا
سلوب األمثل، وإنطالقًا من تزايد االهتمام بموضوع بيئة العمل الداخلية، والتي أصبح فهمها األ

المؤشرات ذات األثر المباشر في أدائِه، فهي الوسيلة الرئيسة لتحسين األداء الوظيفي،  إلىللتعرف 
 (.Maayta,2006التميز والريادة) إلىوهذا يستلزم تطييق نماذج في التغيير وتطوير األداء وصواًل 

 فقامتنشاباتها،  لمن خالالداخلية،  تهاإجراء التحسينات في بيئ إلى الجامعاتتسعى و 
ينى سياسة ينبغي أن تُ  والتي، األداءأفضل مستويات  إلىتباع العديد من النماذج للوصول اب

النماذج مهمة و  (.Curtal,2011فضل)يات التحسين لتقديم األلعلى أساس تشجيع عم ،الجامعة
 داء المؤسسيهذه النماذج نموذج التغيير واأل ومن ،على ربط النظرية بالتطييق ساعدألنها تُ 

Stone,2015)) إلىأدت ، ن التطورات التكنولوجية والتغيرات المتسارعة في بيئات األعمالوأ 
مما دفع المؤسسات نحو  اإلداري، واكيت التحول المستمر في الفكر ياإلدارية، والتظهور النماذج 

بيئة مية التعرف أه تقدم تيرزوبناء على ما  (Al-Hamad,2015التحسين في بيئة العمل الداخلية)
 الحكومية.  األردنية العمل الداخلية في الجامعات
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 الدراسة:مشكلة 
، ، تقع على عاتقهاالجامعاتفي ظل تعدد التحديات والتطورات المتسارعة،التي تواجهها 

والتي لها أثر جوهري على أداء أعضاء هيئة التدريس  مسؤولية تفهم بيئة العمل الداخلية لها،
بالعملية التربوية،  لالرتقاءكاديمية واإلداريين والطلبه، لتحقيق أهدافها المنشودة، والقيادات األ

عتبار وبا ميزة تنافسية، وألن كثير من الدراسات، تتم في المؤسسات الصناعية، إلىوالوصول 
 والتي تشمل العناصر، بات تحسين بيئة العمل الداخلية، الجامعة أهم مؤسسات إعداد الموارد البشرية

التنظيمية واإلدارية كأسلوب القيادة واألنظمة والهيكل التنظيمي وغيرها، إحدى التحديات التي ينبغي 
مواجهتها، فضاًل على أن عدم اهتمامها بييئتها الداخلية، ُيعد أحد المشكالت الرئيسة لديها التي تؤثر 

ومن خالل مراجعة ، مفهم يتأثرون بها وتؤثر به، على أداء العاملين، وبالتالي على خريجيها

كدراسة بيئة العمل الداخلية،  تشخيص والتي أوصت بضرورة، الدراسات السابقة
(Najjar,2014) األردنيةبيئة العمل الداخلية في الجامعات  إلىتتمثل مشكلة الدراسة بالتعرف ، و 

 .الحكومية بناًء على نموذج التغيير واألداء المؤسسي
 وأسئلتها: هدف الدراسة 

الحكومية بناًء على  األردنيةبيئة العمل الداخلية في الجامعات  إلى التعرفهذه الدراسة  هدفت
 من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:، نموذج التغيير واألداء المؤسسي

الحكومية بناًء على نموذج التغيير واألداء  األردنيةما واقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات  .1
 ظر أعضاء هيئة التدريس؟وجهة ن المؤسسي من

العمل  واقع بيئة( في α= 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
لرتبة لالحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ُتعزى  األردنيةللجامعات  الداخلية

 الكلية؟األكاديمية ونوع 
 أهمية الدراسة:

في مجال ، المكتبة العربية إلىعرفي الذي ُيمكن أن تضيفُه تنُبع األهمية النظرية من اإلثراء الم
توفر فرصة كافية في تزويد  والتي تؤثر في األداء، فضاًل على أنها عناصر بيئة العمل الداخلية،

تحقيق فوائد لمتخذي القرار و ، عن بيئة العمل الداخلية بالتغذية الراجعة، الحكومية األردنيةالجامعات 
، بيئة العمل الداخليةواقع  عن للقيادات األكاديميةمؤشرات مهمة  توفرو ، ميفي الشأن األكادي
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والقيادات األكاديمية، عند إعداد ، لمخططون التربويون وتكمن األهمية التطييقية في إمكانية استفادة ا
 الخطط المستقيلية.

 مصطلحات الدراسة: 
  إجرائيًا على النحو اآلتي:هذه الدراسة على مصطلحين تم تعريفهما مفاهيميًا و  اشتملت

مارسات اإلدارية مجموعة العوامل واألبعاد التي تؤثر في المُ  وهي :بيئة العمل الداخلية
  (.Masadeh,2013)هاوالتنظيمية واإلستراتيجية، والذي يتطلب من اإلدارة فهم

لجامعات جتماعية التي يجب توافرها في اإلدارية واالا لالعوام :بأنهاأما إجرائيُا فتعرف 
العينة عن  استجابات من خاللوالتي تؤثر في كفاءة عضو هيئة التدريس،  الحكومية، األردنية

 فقرات االستبانة.
أداة لتشخيص العوامل التي تظهر مقدرة عوامل  :ُيعرف بأنهُ  :نموذج التغيير واألداء المؤسسي

 والهيكل، والثقافة التنظيمية، القيادةو ، والمهمة ستراتيجيةاال)وهي  بيئة المؤسسة الداخلية على أدائها
وُمتطلبات المهمة والمقدرات والمهارات الفردية، والقيم ، التنظيمي وُممارسات اإلدارة، واألنظمة

 & Martins)والمؤسسي واألداء الفردي ، والحاجات الفردية والُمناخ التنظيمي والدافعية

Coetzee,2009.) 
منها نموذج التغيير واألداء المؤسسي  التي تكون ات والعناصر أما إجرائيًا فيعرف بأنُه: المكون

العينة عن فقرات  استجابات من خالل الحكومية، األردنيةالتي يجب توافرها في الجامعات و 
 االستبانة.

تسهم بشكل كيير في عملية عرف بأنها "مؤسسات تربوية وتُ الحكومية:  األردنيةالجامعات 
كيير في المسار الفكري، واالجتماعي للفرد، وخدمة المجتمع،  أثيرتالتنمية المستقيلية، ولها 

 (.&Hayari, Aqeel 615: 2012 )" وإعداد الفرد الصالح، باعتبارها أداة للتغيير
 من خاللهي المؤسسات التربوية التي تدار من قبل الحكومة، : أما إجرائيًا فتعرف بأنها

 .عن فقرات االستبانة العينة استجابات
 :الدراسة حدود

الفصل الحكومية، في  األردنيةشملت هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 
 ، واليرموك، ومؤتة(.األردنية) األردنيةالجامعات في  2012/2015الدراسي الثاني 

 



 د. خالد السرحانأ.، أميرة الشرايعه   .........                بناءً  الحكومية في الجامعات األردنية الداخلية بيئة العمل

212 

 :الدراسات السابقة
 أواًل: الدراسات التي تناولت بيئة العمل الداخلية:

الكشف عن تصورات الخريجين من بلبة  إلىة هدفت ( دراسZoubi,2009)ت زايييأجر 
 ستبانة،وقد اعتمدت اال، جرش للعوامل األكثر دافعية في بيئة العملو فيالدلفيا، و ، األردنية الجامعة

ن كافة مجاالت الدراسة تتمتع بدافعية عالية، أ وأظهرت النتائج ( بالبًا،1226وبلغت العينة)
من جاذبية القطاع العام، كما أن الدافعية المتعلقة بالعوامل وللقطاع الخاص جاذبية أكير بكثير 

 .التخصصات اإلنسانية في العمل أعلىفي بيئة  االجتماعية وعوامل االستقاللية
دور الييئة التنظيمية الداخلية  إلى( دراسة هدفت التعرف ,2011Masoudi) ماسووديأجرى 

ومية لمحافظات جنوب األردن، وتم تطوير في الدافعية للعمل لدى الموظفين في الدوائر الحك
الييئة التنظيمية الداخلية بأبعادها أن نتائج ال، وأظهرت موظف (202بلغت عينة الدراسة)إذ  ،استبانة

أثر ألبعاد الييئة التنظيمية الداخلية في  ووجود ،الدافعية بمستوى مرتقعو  ة،متوسط جاءت بدرجة
 للعمر.عزى تُ  الدافعية،

أثر بعض من عوامل الييئة  فتعرّ إلى ( دراسة هدفت ,2012Mansourور)سمن أجرى 
( 105وبلغت العينة ) في غزة،الداخلية للمنظمة على الوالء التنظيمي للعاملين في جامعة األقصى 

تأثير لطييعة الهيكل التنظيمي  أهم النتائج وجودومن وتم استخدام االستبانة لجمع الييانات،  ،موظف
، على الوالء التنظيمي للموظفين، وكذلك عدم وجود فروق بين أفراد العينة المبحوثة والثقافة التنظيمي

 . الخيرةر، و لعمل في تأثير عوامل الييئة الداخلية على والئهم التنظيمي وفقا
الداخلية للجامعة بيئة العمل عوامل  أثر في بحثتدراسة ( Duong,2016) دونجوأجرى 

هيئة التدريس يعملون في كليات جامعة فيتنام  ( عضو200ة)، بلغت العينعلى الرضا الوظيفي
 واختالفراضون عن وظائفهم،  المستجييينوأظهرت النتائج أن معظم  ،الوبنية في مدينة هوشي

 .تأثر بشكل كيير بعوامل الييئة الداخلية للجامعةيقد والذي  ،لعمرل بالنسبةالرضا الوظيفي 
إلى هدفت بدراسة  (,9102Moraes, Edson, Matheus)وماثيوس س وايدسون يمورا وقام

عمال لطالب البكالوريوس في جامعة والية ريادة األ خصائص بيئة الجامعة على أثر فتعرّ 
، ةفتم تطوير نموذج يعتير بيئة الجامع ،بالباً  (252تكونت العينة من)و  في اليرازيل، كامييناس

أن ريادة األعمال  إلىتشير  وكانت النتائج، مالواالكتفاء الذاتي،  كمؤثرات مباشرة على ريادة األع
 .تتأثر بالييئة الجامعية
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 السابقة ذات الصلة بنموذج التغيير واألداء المؤسسي: تثانيًا: الدراسا
جدوى  فتعرّ إلى والتي هدفت ( Martins & Coetzee,2009مارتينز وكوتزي ) دراسة

في  متعددة الثقافات األعمال خيصي في بيئةكإبار عام تش التغيير واألداء المؤسسيتطييق نموذج 
موظف، في كل ( 147)، وتم مقابلة( جنسية12تضمنت)مجموعة فنادق عالمية في الشرق األوسط، 

 جابة عن االستبانة،( موظف من خالل اإل636و) تنفيذي، ر( مدي11)و، مستويات المؤسسة
  التغيير واألداء المؤسسي.موذج العوامل التنظيمية لنبتعلق ي وجود أثر فيماوأظهرت النتائج 

حالة التغيير التنظيمي وإعادة هيكلة  إلىهدفت التعرف ( بدراسة Smith,2011)وقام سميث
نتج أ المؤسسيداء ن دمج نموذج التغيير واألأذ إ ، دراسة حالة،كلية التربية في جامعة ويسترن 

فقد تم  المؤسسي،داء يير واألذج التغوتم استخدام دراسة نوعية تتفق ونمو  ،وجهات نظر مختلفة
وجهات نظر خاصة بييئة  أن هناكمالحظة وتحليل الوثائق، وكشفت النتائج والجراء المقابالت إ

 .التدريس
 تحسين في المعرفة إدارة عمليات دور فتعرّ إلى هدفت ( ,2012Hassan) هاسندراسة 

ة، وشملت عينة الدراسة لدى العاملين في جامعة دمشق، وأستخدمت االستبان المؤسسي األداء
 الرتبة فقكانت و و  الدراسة بدرجة متوسطة، عينة أفراد إجاباتحول ، وأظهرت النتائج عضواُ (322)

 .فأكثر(  سنة(32 لديهم الذين األفراد لصالح الخيرةو  ،أستاذة رتب لصالح االكاديمية
 منها: موقع الدراسة الحاليةو الدراسات السابقة ملخص 

بيئة العمل الداخلية، ونموذج  إلىنها سعت التعرف أالدراسات السابقة خالل عرض يتضح من 
التنظيمي، والدافعية، كدراسة  ببعض المتغيرات كالوالء التغيير واألداء المؤسسي وعالقتها

(9102Mansour ،)،وDoung,2016))، عمال، والتغيير التنظيمي، كدراسة كتشخيص بيئة األ
(Martins & Coetzee,2009 و ،)ستبانة مثل دراسة تخدمت الدراسات السابقة االسا
(9102Mansour,)  واقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات  إلىوتميزت هذه الدراسة بالتعرف

الحكومية بناًء على نموذج التغيير واألداء المؤسسي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،  األردنية
 مما ُتشكل إضافة لألدب التربوي.

 اسة:منهج الدر 
 الوصفي.  هذه الدراسة المنهج المسحي اعتمدت
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 مجتمع الدراسة:
 والبالغ، الحكومية األردنيةتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

 The Authority for Accreditation of Higher Education ) ،عضواً  (5006عددهم)

Institutions 2017/2018) ( 1والجدول)  ييين توزع أفراد مجتمع الدراسة. 
 الحكومية  األردنيةمجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  توزع أفراد( 1الجدول رقم )

 أعضاء هيئة التدريس اسم الجامعة
 1361 األردنيةالجامعة 

 535 اليرموك
 652 مؤتة

 513 االعلوم والتكنولوجي
 636 الهاشمية
 332 آل الييت

 353 اليلقاء التطييقية
 201 التقنيةالطفيلة 
 262 بن باللالحسين 

 123 األردنيةاأللمانية 
 5006 المجموع

 واليرموك ومؤتةحسب الرتبة األكاديمية ونوع الكلية األردنيةفي الجامعة مجتمع الدراسة  توزع أفراد( 2الجدول )
 نوع الكلية الرتبة األكاديمية  الجامعة

 المجموع إنسانية علمية المجموع أستاذ مساعد اذ مشاركأست أستاذ 
 1361 262 532 1361 222 231 223 األردنية
 535 322 232 535 322 250 262 اليرموك

 652 300 252 652 205 165 203 مؤتة
 2265 1035 1565 2265 322 523 330 المجموع

 عينة الدراسة:
وجامعة من (اليرموك)ختيار جامعة من الشمالاة تمثلت بعنقودية عشوائيعينة  تم اختيار

يراعى فيها الرتبة األكاديمية ونوع ببقية اختيار عينة و ، (مؤتة)، وجامعة من الجنوب(األردنية)الوسط
 (،2واليرموك ومؤتة، موضحة في الجدول ) األردنية، ليصبح توزع مجتمع الدراسة في الجامعة الكلية

 ( توزع أفراد العينة.3( استبانة، والجدول)223م استرجاع )، وت( عضواً 600وبلغ حجم العينة )
 واليرموك ومؤتة حسب الرتبة األكاديمية ونوع الكلية األردنيةفي الجامعة  العينة توزع أفراد( 3الجدول)

 نوع الكلية الرتبة األكاديمية  الجامعة
 المجموع إنسانية علمية المجموع أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ 

 226 53 152 226 51 23 56 ردنيةاأل 
 162 30 52 162 63 22 25 اليرموك

 103 62 23 103 23 32 32 مؤتة
 600 222 223 600 153 153 155 المجموع
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 أداة الدراسة:
واألداءالمؤسسي، تطوير استبانة تضمنت معايير بيئة العمل الداخلية ببقًا لنموذج التغيير  تم

 Martins) وكوتزي مارتينز  كدراسة، لتي تناولت بيئة العمل الداخليةضوء الدراسات السابقة ا يوف

& Coetzee,2009،) (فقرة55( مجااًل بواقع )11وتكونت االستبانة من ).  
 تصحيح أداة الدراسة:

ا )Likertتّم استخدام مقياس ليكرت )  ( 2( درجات، عالية )6( على الّنحو اآلتي: عالية جدًّ
ا درجة واحدة( درج3درجات، متوّسطة ) وتم تقسيم مدى  ،ات، وضعيفة درجتان، وضعيفة جدًّ

، وحدد بول الفئة بالمعادلة 1,33فئات متساوية الطول، أي بطول  3 إلى( 1-6اإلستجابة من )
 1.33=         1-5             الدنيا القيمة-الُعليا  القيمة اآلتية:
                               3                       عدد الستويات          

، ( 2,33-1 من المستوى المنخفض)ألغراض تفسير النتائج  اآلتيتم استخدام المعيار  وقد
 .( 3,68-5من المستوى المرتفع و)، (3,67 – 2,34 منالمستوى المتوسط و)
 دق األداة:ص

ورتها األولية بصإذ تم عرض األداة ، اعتمدت بريقة صدق المحتوى  األداة للتحقق من صدق  
 إلىللتعرف  محكمًا، (12من) األردنيةفي الجامعات  في اإلدارة التربويةعلى عدد من المحكمين 

  درجة انتماء الفقرات للمجاالت، وسالمتها اللغوية.

 ثبات األداة:
 رالفا، ويظهكرونباخ  يجاد قيمة معامل االتساق الداخلي لألداة باستخدام معادلةتم إ

( 40من)مكونة  استطالعية عينة من خالل، مجاالتلل اخلي  ساق الد  االت   معامالت( قيم 2الجدول)
  .عضواً 

 (: قيم معامالت االّتساق الّداخلّي لكّل مجال من المجاالت 4)جدول 
 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجاالت

 49.0 6 االستراتيــجية والمهمة

 49.0 6 القيـــادة )القيادات الجامعية(

 49.0 6 ـــة التنظيمــيةالثقاف

 49.0 6 الهيكليـة )الهيـكل التنظيمـي(

 49.4 6 ُممارسات اإلدارة

 49.0 6 التنظيمي( )الُمناخ وحدة العملُمناخ 

 49.0 6 األنظـــمة
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 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجاالت

 49.0 6 متطلبات المهمة والمقدرات والمهارات الفردية

 ..49 6 القــيم والحاجات الفرديـة

 49.6 6 الدافعـــية

 49.0 6 والمؤسسياألداء الفـردي 

 .(..49قد زادت عن )االتساق الداخلي لكل مجال من مجاالت األداة، يالحظ أن معامالت 
 الدراسة: متغيرات

، وأستاذ مساعد(، وأستاذ مشارك، أستاذ)األكاديمية وهي الرتبة  الوسيطةشملت المتغيرات 
الحكومية  األردنيةبيئة العمل الداخلية في الجامعات  عوالمستقل: واق، نسانية(إو ، علمية)الكلية ونوع 

  .عن فقرات اإلستبانهالعينة  توالتابع: استجابا، بناًء على نموذج التغيير واألداء المؤسسي
 اإلحصائية: المعالجة

، استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب ماألول: تلإلجابة عن السؤال 
 (.Two-Way ANOVA)استخدام تحليل التباين الثنائي  تم السؤال الثانيو 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 النتائج اآلتية: إلىخلصت الدراسة 

واقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات  ااألول: مأواًل: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟ الحكومية بناًء على نموذج التغيير واألداء المؤسسي األردنية

لإلجابة عن هذا الّسؤال تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة 
الحكومية بناء على نموذج التغيير واألداء  األردنيةالتدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات 

 (.5المؤسسي، موّضحة في الّجدول )
المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع بيئة العمل  (5جدول )

 الحكومية مرّتبًة تنازليًّا  األردنيةالداخلية في الجامعات 
المتوّسط  المجاالت

 الحسابّي*
االنحراف 
تبة المعياريّ   الواقعدرجة  الرُّ

 متوسطة 1 80. 3.33 القيم والحاجات الفردية
 متوسطة 2 78. 3.32 االستراتيــجية والمهمة

 متوسطة 3 86. 3.24 األنظـــمة
 متوسطة 2 82. 3.22 متطلبات المهمة والمقدرات والمهارات الفردية

 متوسطة 6 85. 3.21 األداء الفردي والمؤسسي
 متوسطة 5 87. 3.20 الهيكليـة )الهيـكل التنظيمـي(

ــادة )القيادات  متوسطة 2 94. 3.17 الجامعية( القيـ
 متوسطة 5 87. 3.15 الثقافـــة التنظيمــية
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المتوّسط  المجاالت
 الحسابّي*

االنحراف 
تبة المعياريّ   الواقعدرجة  الرُّ

 متوسطة 3 94. 3.13 الدافعية
 متوسطة 10 92. 3.06 ُممارسات اإلدارة

 متوسطة 11 94. 3.04 التنظيمي( )الُمناخ وحدة العملُمناخ 
 متوسطة  80. 3.22 المقياس ككلّ 

 . (6* الّدرجة العظمى من )
دول )ا ييين قد احتلَّ المرتبة األولى بمتوّسط  ( أنَّ مجال القيم والحاجات الفردية5لجَّ

(،وجاء مجال االستراتيجية والمهمة في المرتبة الثَّانية 0.50( وانحراف معيارّي )3.33حسابّي)
ط حسابّي)  (ناخ التنظيميالمُ ُمناخ وحدة العمل) وجاء مجال، (0.25( وانحراف معيارّي )3.32بمتوسِّ

إن هذا المستوى المتوسط ال ، (0.32( وانحراف معيارّي)3.02في المرتبة األخيرة بمتوّسط حسابّي)
 إلىالمستوى المنشود، وال يحقق بموح الجامعات للوصول  إلىُيشكل نتيجة سليية، لكنُه لم يصل 

ربوية، وقد ُيعزى بالعملية الت لالرتقاءمكانة متميزة، لتحقيق ميزة تنافسية، ومستوى أعلى في األداء، 
أن و  ،للطلبة والعاملين هالمقدمالخدمات  ومستوى  ،التنظيمي األداء بريقة عن الرضا عدم إلىذلك 

 ضعف إلى إضافة ،عالقاتهم مع رؤسائهم فيتؤثر  ،االنطباعات الحالية والتوقعات لدى العاملين
واتفقت دراسة ، يالذات لتطويرل يالكاف مجهودالالعاملين  بذل وعدم األقسام المختلفة، بين اإلتصال

(2011Masoudi,) ،جاءت بدرجة الييئة التنظيمية الداخلية واقع  والتي أظهرت النتائج أن
كما تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس متوسطة.

  :على الّنحو الّتالي، الحكومية األردنيةلواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات 
تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات : االستراتيجية والمهمةمجال 

الحكومية لمعايير هذا  األردنيةأعضاء هيئة التدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات 
   (.6المجال، كما موّضحة في الّجدول )

الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع االستراتيجية المتوّسطات  (6جدول )
 الحكومية مرّتبًة تنازليًّا  األردنيةوالمهمة في الجامعات 

قم المتوّسط  الفقرات الرَّ
 الحسابّي*

االنحراف 
تبة المعياريّ  درجة  الرَّ

 الواقع 
 متوسطة 1 97. 3.61 متها.المعالم لتحقيق مه تمتلك استراتيجية واضحة 1
في إعدداد الخطدط االسدتراتيجية لتحقيدق الرؤيدة  ُتتيح المشاركة 2

 المشتركة.
 متوسطة 2 98. 3.45

مددن المروندة للتكيددف مدع متغيددرات  االسددتراتيجية بدرجدةتتميدز  5
 بيئة العمل المحيطة بها.

 متوسطة 3 94. 3.30
 متوسطة 2 87. 3.26 ا االستراتيجية.تقوم بعملية متابعة دورية لمستوى تنفيذ خطته 3
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قم المتوّسط  الفقرات الرَّ
 الحسابّي*

االنحراف 
تبة المعياريّ  درجة  الرَّ

 الواقع 
تعمل على مراجعة الخطة االستراتيجية التي تعتمدها لتحقيدق  4

 مهمتها بهدف تحسين العمل.
 متوسطة 6 93. 3.22

 متوسطة 5 90. 3.05 وضع بدائل استراتيجية مناسبة لتحقيق مهمتها. تعمل على 6
 متوسطة       78. 3.32 المجال ككلّ  

رجة   .(6العظمى من )* الدَّ
دول) ييين ت على 1( أّن الفقرة )5الجَّ تمتلك  استراتيجية  واضحة المعالم لتحقيق ( والَّتي نصَّ

(، وجاءت الفقرة 0.32( وانحراف معياري )3.51قد احتلَّت المرتبة األولى بمتوّسط حسابي)مهمتها 
ها 2) بالمرتبة  ية لتحقيق الرؤية المشتركةتُتيح المشاركة في إعداد الخطط االستراتيج( واّلتي كان نصُّ

( والتي نصت على 5بينما احتّلت الفقرة ) (،0.35( وانحراف معيارّي )3.26الّثانية بمتوّسط حسابّي)
( 3.05بالمرتبة األخيرة بمتوّسط حسابي) تعمل على وضع بدائل استراتيجية مناسبة لتحقيق مهمتها

حسابّي لتقديرات أعضاء هيئة التدريس على درجة وقد بلغ المتوّسط ال، (90.وانحراف معيارّي)
وقد ُتعزى ، وهو ُيقابل درجة متوسطة (780.( وانحراف معيارّي )3.32معايير هذا المجال ككلٍّ )

االهتمام المتواصل بتطييق االستراتيجية الجامعية، لتحقيق األهداف المنشودة،  إلىهذه النتيجة 
 واستراتيجيتها، الجامعة بوضوح مهمة د أن تعلنإذ ال بُ ، ليهاإ الرؤيه التي تتطلع إلىوالوصول 

وقد اتفقت مع دراسة  ،بأدوارهم القيادية والقيام ،لتوجيةا توفير ما يقوم به اإلداريون من إلىضافة باإل
  ضرورة التشخيص التنظيمي. إلىوالتي أشارت  (Martins & Coetzee,2009مارتينز وكوتزي)

لمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة تّم حساب ا :القيادةمجال 
موّضحة في  الحكومية لمعايير المجال األردنيةالتدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات 

   (.2الّجدول )
قيادة المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع ال (7جدول )

 الحكومية مرّتبًة تنازليًّا  األردنية)القيادات الجامعية( في الجامعات 
قم المتوّسط  الفقرات الرَّ

 الحسابّي*
االنحراف 
درجة  الرَّتب المعياريّ 

 الواقع
 متوسطة 1 1.06 3.36 المهارات ألداء العمل الجامعة على تطويريساعد تأثيرها في  5
بنوعية التعليم  لالرتقاءات تعمل على تحسين نوعية الخدم 2

 متوسطة 2 1.05 3.32 الجامعي
 متوسطة 3 1.08 3.15 تعمل على متابعة تطوير الموارد البشرية 10
تشجع على تقديم األفكار الجديدة لحل المشكالت في بيئة  11

 متوسطة 2 1.11 3.09 العمل الداخلية
 متوسطة 6 1.09 3.07 ةتسعى للكشف عن أوجه القصور في بيئة العمل الداخلي 12
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قم المتوّسط  الفقرات الرَّ
 الحسابّي*

االنحراف 
درجة  الرَّتب المعياريّ 

 الواقع
عملية  المشاركة فيتشجيع  إلىالجامعة تهدف توجيهاتها في  9

 متوسطة 5 1.13 3.06 صنع القرار
 متوسطة  94. 3.17 المجال ككلّ  

رجة العظمى من )  .(6* الدَّ
دول) ييين ها 5( أّن الفقرة )2الجَّ تطوير  علىيساعد تأثيرها في الجامعة ( واّلتي كان نصُّ

 ،(1.06وانحراف معياري) (3.35)رات ألداء العمل وقد احتلت المرتبة األولى بمتوسط حسابيالمها
ت على2وجاءت الفقرة ) بنوعية التعليم  لالرتقاءتعمل على تحسين نوعية الخدمات  ( والَّتي نصَّ

( 3قرة )بينما احتّلت الف، (1.06( وانحراف معيارّي)3.32بالمرتبة الّثانية بمتوّسط حسابّي)الجامعي 
المرتبة  عملية صنع القرار تشجيع المشاركة في إلىتهدف توجيهاتها في الجامعة واّلتي نّصت على 

وقد بلغ المتوّسط الحسابّي لتقديرات ، (1.13وانحراف معيارّي)، (3.05األخيرة بمتوّسط حسابي)
( وهو  (،940.)( وانحراف معياريّ 3.17أعضاء هيئة التدريس على درجة معايير هذا المجال ككلٍّ

 ُيقابل درجة متوسطة.
فتقارب الخيرات والمؤهالت أن القادة ُيمارسون السلوك القيادي المناسب،  إلىوقد ُيعزى ذلك 

التحسين في بيئة العمل تجعلهم مدركين ألهمية  للقادة االكاديمين ،األردنيةالعلمية في الجامعات 
 ،عضاء هيئة التدريسأ على أداء  ذلكينعكس و  ،ن تعاو ال الذي يسودهُ  العملفضاًل عن جو ، الداخلية

وقد اتفقت  العاملين،بهتمام التي تركز على اال، تجاهات الحديثة لإلدارة التربويةوهذا منسجم مع اال
ضرورة التشخيص  إلىوالتي أشارت  (Martins & Coetzee,2009)وكوتزي مع دراسة مارتينز 

 التنظيمي.
اب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات تّم حس الثقافة التنظيمية:مجال 

 لمعايير المجال،الحكومية  األردنيةأعضاء هيئة التدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات 
   (.5موّضحة في الّجدول )

قع الثقافة المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لوا (8جدول )
 مرّتبًة تنازليًّا  األردنيةالتنظيمية في الجامعات الحكومية 

قم المتوّسط  الفقرات الرَّ
 الحسابّي*

االنحراف 
تبة المعياريّ  درجة  الرَّ

 الواقع
 متوسطة 1 95. 3.48 الخاصة بها. لها هويتها تسعى بأن تكون  16
 متوسطة 2 1.00 3.23 شودة.تسعى بأن تكون لها ثقافة متميزة تحقق أهدافها المن 13
 متوسطة 3 1.03 3.10 االداريةتعمل على بلورة ثقافة تنظيمية ُتسهم في تكامل الوحدات  17
 متوسطة 2 1.10 3.07 العاملين. بين للجامعة الوالء ميدأ تعزيز على تعمل 14
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قم المتوّسط  الفقرات الرَّ
 الحسابّي*

االنحراف 
تبة المعياريّ  درجة  الرَّ

 الواقع
 متوسطة 6 1.00 3.03 االكاديميةاألقسام  التفاعل بين التنظيمية لتعميق لترسيخ ثقافتهاتسعى  18
 متوسطة 5 1.17 3.00 تلتزم بتحقيق العدالة في تطييق األنظمة على العاملين كافة. 16

 متوسطة  87. 3.15 المجال ككلّ  
رجة العظمى من )  .(6* الدَّ

دول) ييين ها 16( أّن الفقرة )5الجَّ  تسعى  بأن  تكون لها  هويتها الخاصة بها( واّلتي كان نصُّ
( والتي نصت 13الفقرة )، وجاءت (0.36( وانحراف معيارّي)3.25ولى بمتوّسط حسابّي)األبالمرتبة 

في المرتبة الثانية بمتوّسط  تسعى بأن تكون لها ثقافة متميزة تحقق أهدافها المنشودة على 
ها  (15وجاءت الفقرة ) (،1.00وانحراف معياري ) (3.23حسابي) تلتزم بتحقيق واّلتي كان نصُّ

وانحراف  (3.00حسابّي) بالمرتبة األخيرة بمتوّسط على العاملين كافة تطييق األنظمةالعدالة في 
) معاييروقد بلغ المتوّسط الحسابّي على درجة ، (1.12معيارّي) وانحراف  (3.15المجال ككلٍّ
ن الجامعة تعمل على تشجيع التنسيق أ إلىوقد ُيعزى (، ُيقابل درجة متوسطة.870.معيارّي)

العاملين، وتوحيد المفاهيم وتقريب وجهات النظر من خالل ابالق الطاقات لتحسين  والتعاون بين
 الييئة نتائج التي أظهرت أن، (,2012Mansour)و، (,2011Masoudi)واتفقت مع دراسةاألداء، 

 جاءت بدرجة متوسطة.  بأبعادها التنظيمية الداخلية
ة واالنحرافات المعيارّية لتقديرات تّم حساب المتوّسطات الحسابيّ  الهيكل التنظيمي:مجال 

المجال  لمعاييرالحكومية  األردنيةأعضاء هيئة تدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات 
   (.3موّضحة في الّجدول )

المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع الهيكل  (9جدول )
 الحكومية مرّتبًة تنازليًّا األردنيةامعات التنظيمي في الج

قم المتوّسط  الفقرات الرَّ
 الحسابّي*

االنحراف 
تبة المعياريّ  درجة  الرَّ

 الواقع
 متوسطة 1 1.02 3.31 كل العاملين لديهم. التنظيمي أدواريوضح الهيكل  22
يسمح الهيكل التنظيمي في الجامعة بالتكيف مع مستجدات  13

 متوسطة 2 94. 3.26 الييئة الجديدة.
 متوسطة 3 96. 3.20 تحرص على تطوير الهيكل التنظيمي كلما دعت الحاجة. 20
تعمل على توزيع العمل على العاملين وفق تخصصاتهم من  21

 متوسطة 2 1.07 3.15 خالل هيكلها التنظيمي.
 متوسطة 2 97. 3.15 الجامعة بالمرونة. الهيكل التنظيمي فييتسم  24
 متوسطة 5 1.08 3.10 د سياسة تفويض الصالحيات للعاملين وفق معايير معينة.تعتم 23

 متوسطة  87. 3.20 المجال ككلّ  
رجة العظمى من )   .(6* الدَّ
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دول) ييين ت على 22( أّن الفقرة )3الجَّ يوضح الهيكل التنظيمي أدوار كل العاملين ( والَّتي نصَّ
(، وجاءت الفقرة 1.02( وانحراف معياري)3.31ط حسابي)قد احتلَّت المرتبة األولى بمتوسّ لديهم 

ها 13)  يسمح الهيكل التنظيمي في الجامعة بالتكيف مع مستجدات الييئة الجديدة(واّلتي كان نصُّ
( 23بينما احتّلت الفقرة رقم )، (0.32( وانحراف معيارّي)3.25بالمرتبة الّثانية بمتوّسط حسابّي)

المرتبة األخيرة  تفويض الصالحيات للعاملين وفق معايير معينة تعتمد سياسةواّلتي نّصت على 
وقد بلغ المتوّسط الحسابّي لتقديرات أعضاء ، (1.08وانحراف معيارّي ) (3.10بمتوّسط حسابي)

(،وهو ُيقابل 870.( وانحراف معيارّي )3.20هيئة التدريس على درجة معايير هذا المجال ككلٍّ )
اهتمام الجامعات بتصميم الهيكل التنظيمي المناسب، لُممارسة  إلى وقد ُيعزى ذلك.متوسطةدرجة 

 والتي أظهرت النتائج أن، (,2012Mansour)و، (,2011Masoudi) وقد اتفقت مع، االعمال
 جاءت بدرجة متوسطة. بأبعادها الييئة التنظيمية الداخلية

تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات  مارسات اإلدارة:مُ مجال 
كما  الحكومية لمعايير المجال األردنيةأعضاء هيئة التدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات 

  (.10موّضحة في الّجدول )
لتدريس لواقع ممارسات المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة ا (11جدول )

 الحكومية مرّتبًة تنازليًّا  األردنيةاإلدارة في الجامعات 
قم المتوّسط  الفقرات الرَّ

 الحسابّي*
االنحراف 
تبة المعياريّ  درجة  الرَّ

 الواقع
وظيفي  انجازها بوصفتتصف المهمات اإلدارية المطلوب  23

 متوسطة 1 95. 3.26 واضح.
 متوسطة 2 1.11 3.11 ية باالنفتاح في جميع المستويات.تتميز االتصاالت اإلدار  26
 متوسطة 2 1.05 3.11 تتصرف بمواردها المادية بفاعلية لتحقق أهدافها. 26
 متوسطة 2 1.11 3.09 تقوم على تقويم أداء العاملين وفق معايير موضوعية. 28
 متوسطة 6 1.16 2.96 تقدم الحوافز ألصحاب األفكار الجديدة. 27
 متوسطة 5 1.08 2.82 تسمح للعاملين بالمشاركة في وضع االهداف العامة للجامعة. 30

 متوسطة  92. 3.06 المجال ككلّ  
رجة العظمى من )   .(6* الدَّ

دول) ييين ت على  (23( أّن الفقرة )10الجَّ تتصف المهمات اإلدارية المطلوب والَّتي نصَّ
( وانحراف معياري 3.25بة األولى بمتوّسط حسابي )قد احتلَّت المرت ،انجازها بوصف وظيفي واضح

ها 26( و)25(،وجاءت الفقرة )0.35) تتميز االتصاالت اإلدارية باالنفتاح في ( واّلتي كان نصُّ
بالمرتبة الّثانية بمتوّسط حسابّي  ،تتصرف بمواردها المادية بفاعلية لتحقق أهدافهاو ، جميع المستويات
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( واّلتي نّصت 30(على التوالي، بينما احتّلت الفقرة )1.06( و)1.11( وانحراف معيارّي )3.11)
المرتبة األخيرة بمتوّسط  هداف العامة للجامعةمح للعاملين بالمشاركة في وضع األتسعلى 

(، وقد بلغ المتوّسط الحسابّي لتقديرات أعضاء هيئة التدريس 1.08( وانحراف معيارّي)2.52حسابي)
)على درجة معايير هذا المجا وقد  ،(، ُيقابل درجة متوسطة920.( وانحراف معيارّي)3.06ل ككلٍّ

كاديمية، واتفقت مع دراسة مع ر الذي ُيمارسُه اإلداريون في األقسام األوضوح الدو  إلىُيعزى ذلك 
ضرورة التشخيص  إلىالتي أشارت ، (Martins & Coetzee,2009)وكوتزي دراسة مارتينز 

 التنظيمي.
تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات  يمي:ناخ التنظالمُ مجال 

، الحكومية لمعايير المجال األردنيةأعضاء هيئة التدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات 
 (.11موّضحة في الّجدول )

ناخ وحدة التدريس لواقع مُ المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة  (11جدول )
 مرّتبًة تنازليًّا  األردنيةفي الجامعات الحكومية  الُمناخ التنظيمي()العمل 

رجة العظمى من )   .(6* الدَّ
دول) ييين ت على 35( أّن الفقرة )11الجَّ ُيتيح الُمناخ العام بناء عالقات وظيفية ( والَّتي نصَّ

(، بينما 1.05(وانحراف معياري )3.13احتلَّت المرتبة األولى بمتوّسط حسابي)قد  مع الزمالء
 توفر استخدام الوسائل الحديثة في االتصال لنقل المعلومات(واّلتي نّصت على 33احتّلت الفقرة )

( واّلتي 36بينما احتّلت الفقرة ) (،1.05(وانحراف معيارّي)3.12المرتبة الثانية بمتوّسط حسابي)
المرتبة األخيرة بمتوّسط  تعمل على توفير التسهيالت الالزمة إلنجاز العمللى نّصت ع
وقد بلغ المتوّسط الحسابّي لتقديرات أعضاء هيئة التدريس ، (1.14( وانحراف معيارّي)2.87حسابي)

وهو ُيقابل درجة ، (0.94.( وانحراف معيارّي )3.04على درجة معايير هذا المجال ككلٍّ )
 باإلضافة يسود ُمناخ ايجابي في الجامعة، أنسعي اإلدارات الُعليا، ب إلىعزى ذلك وقد يُ  متوسطة.

قم المتوّسط  الفقرات الرَّ
 الحسابّي*

االنحراف 
تبة المعياريّ  درجة  الرَّ

 الواقع
 متوسطة 1 1.06 3.19 ُيتيح الُمناخ العام بناء عالقات وظيفية مع الزمالء 35
 متوسطة 2 1.05 3.14 استخدام الوسائل الحديثة في االتصال لنقل المعلوماتتوفر  33
 متوسطة 3 1.09 3.10 يشعر العاملون باالرتياح في مكان عملهم 32
 متوسطة 2 1.08 3.05 توفير بيئة عمل ايجابية ُتسهم في التحفيز على العمل إلىتسعى  31
 متوسطة 6 1.05 2.88 داعتوفير ُمناخ مناسب يحفز على االب إلىتسعى  34
 متوسطة 5 1.14 2.87 تعمل على توفير التسهيالت الالزمة إلنجاز العمل 35

 متوسطة  92. 3.02 المجال ككلّ  
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عالقاتهم مع رؤسائهم والعاملين  فياالنطباعات الحالية، والتوقعات لدى العاملين والتي تؤثر  إلى
الييئة  والتي أظهرت النتائج أن (,2011Masoudi)واتفقت مع دراسة  ،ليست بالدرجة المرغوبة

 جاءت بدرجة متوسطة.  بأبعادها نظيمية الداخليةالت
تّم حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة  األنظمة:مجال 

موّضحة في ، الحكومية لمعايير المجال األردنيةالتدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات 
   (.12الّجدول )
ات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لمعايير األنظمة المتوّسط (12جدول )

 الحكومية مرّتبًة تنازليًّا  األردنيةفي الجامعات 
قم المتوّسط  الفقرات الرَّ

 الحسابّي*
االنحراف 
تبة المعياريّ  درجة  الرَّ

 الواقع
 متوسطة 1 92. 3.31 ألنظمةيوجد التزام من قيل العاملين لتطييق ما تنص عليه ا 42
 متوسطة 2 1.05 3.30 بيئة العمل المحيطة يتالءم معتقوم بتحديث أنظمتها بما  35
 متوسطة 2 1.04 3.30 يتم إنجاز خطط العمل وفقًا لنصوص األنظمة المعمول بها 32
 متوسطة 2 1.07 3.23 يتفهم العاملون األنظمة المعمول بها 41
 متوسطة 6 1.10 3.14 مول بها في تحقيق الكفاءة في األداءُتسهم األنظمة المع 40
 متوسطة 5 1.04 3.13 اجراءات العمل بالمرونة لتبسيطتمتاز األنظمة  39

 متوسطة  86. 3.24 المجال ككلّ  
رجة العظمى من )   .(6* الدَّ

دول) ييين ت على 22أّن الفقرة ) (12الجَّ لين لتطييق ما يوجد التزام من قيل العام( والَّتي نصَّ
، (0.32( وانحراف معياري )3.31قد احتلَّت المرتبة األولى بمتوّسط حسابي)تنص عليه األنظمة 

ها 35وجاءت الفقرة )  تقوم بتحديث أنظمتها بما يتالءم مع بيئة العمل المحيطة( واّلتي كان نصُّ
واّلتي  (33احتّلت الفقرة) بينما (،1.06( وانحراف معيارّي)3.30بالمرتبة الّثانية بمتوّسط حسابّي)

( 3.13المرتبة األخيرة بمتوّسط حسابي) جراءات العملإتمتاز األنظمة بالمرونة لتبسيط نّصت على 
وقد بلغ المتوّسط الحسابّي لتقديرات أعضاء هيئة التدريس على درجة ، (1.04وانحراف معيارّي)

( وقد ُيعزى  ،و ُيقابل درجة متوسطةوه، (0.86( وانحراف معيارّي)3.24معايير هذا المجال ككلٍّ
 ،التنظيمي للتوجية توفير ما يقوم به اإلداريون من إلىضافة باإل ،التزام العاملين باالنظمة إلىذلك 

 (,2011Masoudi)واتفقت مع دراسة ، العاملين لجميع في السلوك كقدوة بأدوارهم القيادية والقيام
 جاءت بدرجة متوسطة. بأبعادها الداخليةالييئة التنظيمية  والتي أظهرت النتائج أن
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تّم حساب المتوّسطات الحسابّية  :تطلبات المهمة والمقدرات والمهارات الفرديةمُ مجال 
 اتواالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامع

   (.13ل )المجال، موّضحة في الّجدو  لمعايير الحكومية األردنية
المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع متطلبات  (13جدول )

 مرّتبًة تنازليًّا  األردنيةالمهمة والمقدرات والمهارات الفردية في الجامعات 
قم المتوّسط  الفقرات الرَّ

 الحسابّي*
االنحراف 
تبة المعياريّ  درجة  الرَّ

 الواقع
 متوسطة 1 80. 3.51 تقوم على تحديد المهمات الوظيفية في العمل. 23
 متوسطة 2 1.02 3.37 العاملين.توفر دورات تدرييية يحتاج اليها  25
 متوسطة 3 1.00 3.14 مستويات أفضل في األداء. إلى األداءيؤدي نظام تقويم  48
ل تعمل على استقطاب الكفاءات الميدعة لتحسين بيئة العم 44

 متوسطة 3 1.09 3.14 الداخلية.

تقوم بايفاد العاملين لحضور برامج تدرييية لتنمية مهاراتهم  47
 متوسطة 6 1.01 3.10 العملية.

 متوسطة 5 1.13 3.04 العمل. في تطويرتحترم مقترحات العاملين فيها التي تفيد  45
 متوسط  82. 3.23 المجال ككلّ  

رجة العظمى من )  .(6* الدَّ
دول)ين يي ت  (23أّن الفقرة ) (13الجَّ تقوم على تحديد المهمات الوظيفية في  على"والَّتي نصَّ

(، وجاءت الفقرة 0.50(وانحراف معياري)3.61قد احتلَّت المرتبة األولى بمتوّسط حسابي) العمل
ها 25) وّسط بالمرتبة الّثانية بمت ينليها العاملإتوفر دورات تدرييية يحتاج ( واّلتي كان نصُّ

تحترم مقترحات  (واّلتي نّصت على26بينما احتّلت الفقرة )، (1.02(وانحراف معيارّي)3.32حسابّي)
وانحراف  (3.02المرتبة األخيرة بمتوّسط حسابي)، العاملين فيها التي تفيد في تطويرالعمل

اقع معايير وقد بلغ المتوّسط الحسابّي لتقديرات أعضاء هيئة التدريس على درجة و  (،131.معيارّي)
 إلى، وقد ُيعزى ذلك وهو ُيقابل بدرجة متوسطة، (820.( وانحراف معيارّي)3.23هذا المجال ككلٍّ )

 إلىضافة باإل ،واستراتيجيتها الجامعة بوضوح مهمة د أن تعلنإذ ال بُ  العليا، اإلدارة تقوم به همية ماأ 
 لجميع في السلوك كقدوة أدوارهم القياديةب والقيام ،التنظيمي للتوجية توفير ما يقوم به اإلداريون من

 الييئة التنظيمية الداخلية والتي أظهرت النتائج أن، (,2011Masoudi)واتفقت مع دراسة، العاملين
 جاءت بدرجة متوسطة. بأبعادها

تمَّ حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية مجال القيم والحاجات الفردية: 
لمعايير الحكومية  األردنيةيئة التدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات لتقديرات أعضاء ه

 (.12ّجدول )الالمجال، موّضحة في 
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المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع القيم  (14جدول )
 تنازليًّا  الحكومية مرتَّبةً  األردنيةوالحاجات الفردية في الجامعات 

المتوّسط  الفقرات الّرقم
 الحسابّي*

االنحراف 
درجة  الّرتبة المعياريّ 

 الواقع
 متوسطة 1 94. 3.52 يلتزم العاملون بمواعيد العمل حسب النظام االداري. 23
ميدأ  إلىتعمل على اقامة عالقات إيجابية تستند  60

 مرتفعة 2 96. 3.45 االحترام.

تأهيلية للتدريب وفق حاجات العاملين تقوم بإعداد برامج  63
 متوسطة 3 97. 3.33 لتحسين أدائهم.

 متوسطة 2 99. 3.29 العنصر البشري بانُه من أهم الموارد المتاحة. إلىتنظر  61
 متوسطة 6 99. 3.27 تقوم بتحديد اإلحتياجات للتطوير المهني للعاملين لديها. 62
 والتي تؤديار الجديدة توفر للعاملين الحرية لتقديم األفك 62

 متوسطة 5 1.03 3.14 لتطوير العمل.
 متوسطة  80. 3.33 المجال ككلّ  

رجة العظمى من )  .(6* الدَّ
دول) ييين ت على 23( أنَّ الفقرة )12الجَّ يلتزم العاملون بمواعيد العمل حسب ( والَّتي نصَّ

(، 0.94( وانحراف معيارّي )3.62احتلَّت المرتبة األولى بمتوّسط حسابي) قد، النظام االداري 
ها 60وجاءت الفقرة ) ميدأ االحترام  إلىتعمل على اقامة عالقات إيجابية تستند ( واّلتي كان نصُّ

)3.26بالمرتبة الثانية بمتوّسٍط حسابيٍّ ) ( 62بينما احتلَّت الفقرة رقم )، (0.35( وانحراٍف معياريٍّ
ت على المرتبة  قديم األفكار الجديدة والتي  تؤدي لتطوير العملتوفر للعاملين الحرية لت والَّتي نصَّ

وقد بلغ المتوّسط الحسابّي لتقديرات ، 1.03)( وانحراف معياري)3.12األخيرة بمتوّسط حسابي)
( ، (0.50(وانحراف معياري)3.33أعضاء هيئة التدريس على درجة واقع معايير هذا المجال ككلٍّ

 لك سعي الجامعة للتوفيق بين قيم الجامعة وقيم العاملين لديها،وقد ُيعزى ذوهو يقابل درجة متوسطة.
مؤثر في بيئة العمل  كعامل ُتعدما  كثيراً   ،النفسية الخاصة التي توفر القيمة والرغبة أن العواملو 

ن على تحسين األداء من أكثر تحفيز العاملي ُيعدأداء العاملين، إذ   في مهماً   لها دوراً  ألن في،
، عزز قيولهم ويحسن أدائهم بشكل كييرمما يً  ،من احتياجاتهم ورغباتهم نابعاً  باعتبارهِ  ،يةاألمور أهم

 بأبعادها الييئة التنظيمية الداخلية والتي أظهرت النتائج أن (,2011Masoudi)واتفقت مع دراسة 
 جاءت بدرجة متوسطة.
يارّية لتقديرات أعضاء هيئة تمَّ حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعمجال الدافعية: 

لمعايير المجال، موّضحة في الحكومية  األردنيةالتدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات 
 (.16الّجدول )
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المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع الدافعية  (15جدول )
 ة لمعايير هذا المجال مرتَّبة تنازليًّا الحكومي األردنيةفي الجامعات 

المتوّسط  الفقرات الّرقم
 الحسابّي*

االنحراف 
درجة  الّرتبة المعياريّ 

 الواقع
هددو جديددد فددي جميددع التخصصددات  بكددل مدداتسددعى لالهتمددام  66

 لزيادة الدافعية 
 متوسطة 1 1.07 3.19

المحافظدددة علدددى  إلدددىاالداريددة خدددالل السياسدددات  تسددعى مدددن 62
 العاملينحقوق 

 متوسطة 2 1.01 3.17

العددام فددي الجامعددة علددى الشددعور بالراحددة فددي  يبعددث الُمندداخ 50
 العمل

 متوسطة 3 1.11 3.14

ُتشعر العاملين بالطمأنينة الناتجة عن وجودهم ضدمن فريدق  65
 العمل

 متوسطة 2 1.12 3.13

العاملين فدي  الجديدة لزيادة لدافعيةتعمل على تيني األفكار  65
 ر العملتطوي

 متوسطة 6 1.02 3.09
 متوسطة 5 1.04 3.03 تساعد جودة الخدمات المقدمة في زيادة الدافعية للعمل 63

 متوسطة  94. 3.13 المجال ككلّ  
رجة الُعظمى من )  .(6* الدَّ

دول) ييين ها "66( أنَّ الفقرة )16الجَّ تسعى لالهتمام بكل ما هو جديد في ( والَّتي كان نصُّ
) صصات لزيادة الدافعية للعملجميع التخ ( وانحراٍف 3.13قد احتلَّت المرتبة األولى بمتوّسٍط حسابيٍّ
( ها 62وجاءت الفقرة ) (،1.02معياريٍّ  إلىدارية  تسعى  من خالل السياسات اإل ( واّلتي كان نصُّ

)( وانحراٍف معيا3.17بالمرتبة الثانية بمتوّسٍط حسابيٍّ ) المحافظة على حقوق العاملين  (،1.01ريٍّ
ت على 63بينما احتلَّت الفقرة ) تساعد جودة الخدمات المقدمة في زيادة الدافعية للعمل ( واّلتي نصَّ

(، وقد بلغ المتوّسط الحسابّي 1.02( وانحراٍف معياريٍّ )3.03المرتبة األخيرة بمتوّسط حسابيٍّ )
) لتقديرات أعضاء هيئة التدريس على درجة واقع معايير هذا المجال (وانحراٍف 3.13ككلٍّ

( وجود الحوافز للعاملين في الجامعة  إلىوقد ُيعزى ذلك وهو يقابل درجة متوسطة.، (0.32معياريٍّ
مما لها من تأثير  تهمدافعي مستوى  في تؤثر ورغيتهم بالتطوير، ووجود نظام للحوافز للعاملين، والتي 

 الييئة التنظيمية الداخلية النتائج أن التي أظهرت (,2011Masoudi)واتفقت مع دراسة ، األداء في
 جاءت بدرجة متوسطة.  بأبعادها

تمَّ حساب المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية  مجال األداء الفردي والمؤسسي:
 الحكومية األردنيةلتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع بيئة العمل الداخلية في الجامعات 

 (.15في الّجدول )موّضحة ، لمعاييرالمجال
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المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس لواقع األداء  (16جدول )
 الحكومية مرّتبًة تنازليًّا  األردنيةالفردي والمؤسسي في الجامعات 

المتوّسط  الفقرات الّرقم
 الحسابّي*

االنحراف 
درجة  الّرتبة المعياريّ 

 الواقع
رص لتحقيق أعلى مستوى من األداء ليلوغ األهداف تح 51

 متوسطة 1 97. 3.33 المرجوة.
 متوسطة 2 91. 3.29 تنمية مقدرات األفراد باتجاه األداء األفضل. التقويم فيُتسهم عملية  52
 متوسطة 2 1.00 3.29 تدرييية للتحسين المستمر األداء. برامج تأهيليةتعتمد على  52
 متوسطة 2 98. 3.22 عايير واضحة لقياس األداء.تقوم بتحديد م 53
 متوسطة 6 1.01 3.13 تعمل على تطوير األداء لتحقيق الكفاءة العالية. 55
 متوسطة 5 1.04 3.01 لتعزيز األداء. الموارد الالزمةتعمل على توفير  56

 متوسطة  85. 3.21 المجال ككلّ  
رجة العظمى من )  .(6* الدَّ

ها  (51الفقرة رقم) أنّ  (15الّجدول) ييين تحرص لتحقيق أعلى مستوى من واّلتي كان نصُّ
) المرجوة. األداء ليلوغ األهداف )3.33بالمرتبة األولى بمتوّسٍط حسابيٍّ ( 0.32( وانحراٍف معياريٍّ
ت على52وهو وجاءت الفقرة ) ُتسهم عملية التقويم في تنمية مقدرات األفراد باتجاه  (واّلتي نصَّ

)،ضلاألداءاألف )، (3.23قد احتلَّت المرتبة الثَّانية بمتوّسٍط حسابيٍّ بينما  ،(0.31وانحراٍف معياريٍّ
ت على 56احتلَّت الفقرة ) المرتبة األخيرة  تعمل على توفير الموارد الالزمة لتعزيز األداء( واّلتي نصَّ

)3.01بمتوّسط حسابّي) عضاء هيئة أ ديرات لتقوقد بلغ المتوّسط الحسابّي ، (1.02(وانحراٍف معياريٍّ
وهو ُيقابل ، (0.56( وانحراٍف معياريٍّ )3.21التدريس على درجة واقع معايير هذا المجال ككلٍّ )

داء من خالل االلتحاق لسعي المتواصل للجامعة بتطوير األا إلىوقد ُيعزى ذلك  ،درجة متوسطة
واتفقت مع دراسة للعاملين،  بالدورات التدرييية، والمتابعة الدورية من خالل التقييم المستمر

(2011Masoudi,) جاءت بدرجة  بأبعادها الييئة التنظيمية الداخلية والتي أظهرت النتائج أن
 متوسطة.

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند  ثانيًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:
الحكومية من وجهة  األردنيةية للجامعات العمل الداخل واقع بيئة( في α=  0.05)مستوى الداللة 

تّم استخدام لإلجابة عن هذا السؤال  ؟لرتبة األكاديمية ونوع الكليةلنظر أعضاء هيئة التدريس ُتعزى 
 األردنيةبيئة العمل الداخلية للجامعات  لتقديرات أفراد العّينة لواقعاختبار تحليل الّتباين المتعّدد 

موضحه في ، نوع الكليةو ، األكاديمية عزى للرتبةتُ  التدريس هيئة الحكومية من وجهة نظر أعضاء
 (.12الّجدول )
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العمل الداخلية  لواقع بيئةنتائج اختبار تحليل الّتباين المتعّدد للفروق لتقديرات أفراد العّينة  (17) جدول
 لرتبة األكاديمية، ونوع الكليةلعزى الحكومية تُ  األردنيةللجامعات 

مجموع  مجاالتال المتغيِّرات
 عاتالمربّ 

درجات 
 الحرِّيَّة

متوّسط 
اللة  قيمة ف المربَّعات مستوى الدَّ

 اإلحصائيَّة

 الرتبة األكاديمية
 قيمة ويلكس =

0.742 
 

 400. 919. 528. 2 1.056 االستراتيجية والمهمة
 189. 1.673 1.331 2 2.662 القيادة

 *003. 6.026 4.122 2 8.244 الثقافة التنظيمية
 *004. 5.669 4.051 2 8.103 الهيكل التنظيمي()الهيكلية 

 *010. 4.689 3.586 2 7.172 مارسات اإلدارةمُ 
ناخ المُ ُمناخ وحدة العمل )

 *006. 5.182 4.113 2 8.227 (التنظيمي
 *005. 5.313 3.673 2 7.347 االنظمة

 838. 177. 109. 2 217. متطلبات المهمة والمقدرات
 399. 922. 568. 2 1.136 م والحاجات الفرديةالقي

 273. 1.302 1.111 2 2.223 الدافعية
 *001. 7.606 5.087 2 10.175 األداء الفردي والمؤسسي

 نوع الكلية
 قيمة هوتلنج =

0.220 
 

 *000. 20.672 11.882 1 11.882 االستراتيجية والمهمة
 *000. 16.438 13.081 1 13.081 القيادة

 *038. 4.328 2.960 1 2.960 ثقافة التنظيميةال
 344. 896. 640. 1 640. الهيكل التنظيمي()الهيكلية 

 *047. 3.986 3.048 1 3.048 مارسات اإلدارةمُ 
ناخ المُ )العمل مناخ وحدة 

 123. 2.391 1.898 1 1.898 (التنظيمي
 *016. 5.859 4.051 1 4.051 االنظمة

 *000. 27.816 17.046 1 17.046 مقدراتمتطلبات المهمة وال
 *028. 4.843 2.983 1 2.983 القيم والحاجات الفردية

 *017. 5.701 4.866 1 4.866 الدافعية
 *001. 11.869 7.938 1 7.938 األداء الفردي والمؤسسي

 الخطأ

 575. 423 243.123 االستراتيجية والمهمة

 

 796. 423 336.606 القيادة
 684. 423 289.331 افة التنظيميةالثق
 715. 423 302.301 الهيكل التنظيمي()الهيكلية 

 765. 423 323.469 مارسات اإلدارةمُ 
ناخ لمُ )العمل مناخ وحدة 

 794. 423 335.763 (التنظيمي
 691. 423 292.482 االنظمة

 613. 423 259.219 متطلبات المهمة والمقدرات
 616. 423 260.603 جات الفرديةالقيم والحا

 854. 423 361.090 الدافعية
 669. 423 282.920 األداء الفردي والمؤسسي

 .( ≤ 0.06* ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة اإلحصائّية )
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اللة اإلحصائيَّة) (12الّجدول ) ييّين  بين (≤0.06وجود فروق داّلة إحصائيًّا عند مستوى الدَّ
الحكومية من وجهة نظر  األردنيةبيئة العمل الداخلية للجامعات  تقديرات أفراد العّينة لواقعتوّسطات م

والهيكلية)الهيكل ، الثقافة التنظيميةلرتبة األكاديمية على مجاالت لعزى تُ ، أعضاء هيئة التدريس
نظمة واألداء الفردي واأل، وُمناخ وحدة العمل)الُمناخ التنظيمي(، وُممارسات اإلدارة، التنظيمي(
لتقديرات عينة ( Scheffe)شيفيهتم استخدام اختبار ولتحديد مصادر تلك الفروق ، والمؤسسي

 (.15الدراسة تبًعا الختالف الرتبة األكاديمية، موّضحة في الّجدول )
ت للفروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة على مجاال (Scheffe)شيفيه نتائج اختبار  (18جدول )

 األداة حسب متغير الرتبة األكاديمية 
  المتوسط الحسابي 3.24 2.95 3.24 المجال الرتبة االكاديمية  أستاذ أستاذ مشارك مساعد أستاذ

 أستاذ 3.24  *29. 00.
 أستاذ مشارك 2.95   *29. الثقافة التنظيمية

 مساعد أستاذ 3.24   
 المجال ألكاديميةالرتبة ا المتوسط الحسابي 3.20 2.98 3.33
الهيكل )الهيكلية  أستاذ 3.20  22. 13.

 أستاذ مشارك 2.98   *35. التنظيمي(
 أستاذ مساعد 3.33   

 المجال الرتبة األكاديمية المتوسط الحسابي 3.09 2.85 3.18
 أستاذ 3.09  24. 10.

 أستاذ مشارك 2.85   *33. مارسات االدارةمُ 
 أستاذ مساعد 3.18   

 المجال الرتبة األكاديمية المتوسط الحسابي 3.24 2.85 3.05
ُمناخ وحدة العمل  أستاذ 3.24  *39. 19.

 أستاذ مشارك 2.85   20. (ناخ التنظيميالمُ )
 أستاذ مساعد 3.05   

 المجال الرتبة األكاديمية المتوسط الحسابي 3.41 3.07 3.25
 أستاذ 3.41  *34. 16.

 أستاذ مشارك 3.07   18. االنظمة
 أستاذ مساعد 3.25   

 المجال الرتبة األكاديمية المتوسط الحسابي 3.38 2.99 3.26
االداء الفردي  أستاذ 3.38  *39. 11.

 أستاذ مشارك 2.99   *27. والمؤسسي
 أستاذ مساعد 3.26   

 .(  α ≤ 0.5 *ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
، ذات داللة إحصائّية بين متوّسط تقديرات الرتبة األكاديمية اً ( أّن هناك فروق15)ُييّين الّجدول

مارسات المُ  استخدام أهمية يدركون الرتبة  هذه أصحابأن  هذه النتيجة، وقد ُتعزى لصالح أستاذ
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حوافز، وتوفر قنوات االتصال المفتوحة، والتصرف لل نظام وجودخالل من ، المناسبةاإلدارية 
ائل يوفر استخدام الوس ناخوجود مُ  بأهمية كما أن لديهم إدراك ،أهدافهالتحقيق  ،د بفاعليةبالموار 

على  األقدر فضاًل على أنهمناخ المناسب لإلبداع، المُ  رتوفي إلىضافة الحديثة لنقل المعلومات، باإل
ا وفقً  ،العمل نجاز خططإساعد على التي تتالءم مع بيئة العمل، بما يُ  ،تحديد أهمية وجود األنظمة

باإلضافة  ،بيئة العمل نحو ،واضحة رؤيةون لديهم يك أن الطييعي من نهُ أ كما ،لنصوص االنظمة
وابالعه على تجارب الجامعات األخرى، مما ، لديهم والخيرة االبالع وسعة، ةالثقاف عامل وُفرت إلى

طاء تقييم وقد اتفقت مع يزيد من سعيِه في المشاركة في التحسين وقد يكون لديه المقدرة على إع
 .أستاذ لصالحو  اجاباتهم بدرجة متوسطة، عينةال أفرادوأظهرت نتائج  (,2012Hassan)دراسة 

اللة اإلحصائيَّة)فضاًل عن  ( بين ≤0.06وجود فروق داّلة إحصائيًّا عند مستوى الدَّ
الحكومية من وجهة نظر  نيةاألردبيئة العمل الداخلية للجامعات  تقديرات أفراد العّينة لواقعمتوّسطات 

التنظيمي اُلمناخ ما عدا المجال  ،على جميع مجاالت األداة  نوع الكليةلعزى تُ  أعضاء هيئة التدريس
واالنحرافات المعيارّية  تّم حساب المتوّسطات الحسابّية ولتحديد مصادر تلك الفروق ، والهيكلية

ا الختالف نوع الكلية، كما موّضحة في عينة الدراسة على جميع المجاالت، تبعً أفرادلتقديرات 
 1) .3) الّجدول

لواقع بيئة العمل  عينة الدراسةأفرادالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات  (19جدول )
 الختالف نوع الكلية اعلى جميع المجاالت تبعً  الداخلية بناًء على نموذج التغيير واألداء المؤسسي

 المعياري  االنحراف الحسابية المتوسط عددال الجنس المجال
 73. 3.46 262 إنسانية االستراتيجية والمهمة

 81. 3.10 167 علمية
 93. 3.34 262 إنسانية القيادة

 90. 2.91 167 علمية
 90. 3.25 262 إنسانية الثقافة التنظيمية

 81. 3.00 167 علمية
 92. 3.14 262 إنسانية مارسات االدارةمُ 

 90. 2.92 167 علمية
 83. 3.32 262 إنسانية االنظمة

 90. 3.09 167 علمية
متطلبات المهمة والمقدرات 

 والمهارات الفردية
 79. 3.39 262 إنسانية
 80. 2.95 167 علمية

 79. 3.41 262 إنسانية القيم والحاجات الفردية
 80. 3.20 167 علمية

 97. 3.23 262 إنسانية الدافعية
 88. 2.97 167 لميةع
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 المعياري  االنحراف الحسابية المتوسط عددال الجنس المجال
 84. 3.31 262 إنسانية األداء الفردي والمؤسسي

 83. 3.00 167 علمية
تقديرات أفراد العّينة متوّسطات ذات داللة إحصائّية بين  اُ أّن هناك فروق (19الّجدول) ييّين

عزى تُ  الحكومية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس األردنيةبيئة العمل الداخلية للجامعات  لواقع
، (التنظيمي ُمناخ وحدة العمل)الُمناخ ما عدا مجال، على جميع المجاالت نوع الكليةل

تطوير األداء أن  إلى وقد ُيعزى ذلك ،نسانيةوذلك لصالح الكليات اإل، والهيكلية)الهيكل التنظيمي(
 لالبالع قتالو  من المتسع لديهمعن بييعة تخصصاتهم،  فضالً ، بالكليات اإلنسانية أكثر إلتصاقاً 

، ضافة لما تتمتع به الكليات االنسانية من مجال الحوارباإل، بيئة العمل بتحسين تعلقي ماكل  على
أن الدافعية والتي أشارت النتائج ، (Zoubi,2009)وقد اتفقت مع دراسة، عزز الجانب االنسانيمما يُ 

 .نسانيةالتخصصات اإل أعلى في  في بيئة العملالمتعلقة بالعوامل االجتماعية 
 التوصيات: 

 الحكومية األردنيةبيئة عمل تنظيمية داخلية مثالية ومالئمة في الجامعات  توفير ضرورة
في بيئة العمل والتطوير  ثقافة التحسين، تيني الجامعات الحكومية في فلسفتها التربويةو ، وتحسينها
وإجراء ، ق الجامعات أهدافهاستثمار نتائج الدراسة في إحداث التغيير لتحقللجامعات، واالداخلية 

 دراسات مماثلة للدراسة الحالية للجامعات الخاصة وللمنظمات، ولمتغيرات مختلفة.
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