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  إخوتي وأخواتي

 

 ... إلى رفيقة دربي إلى من سارت معي نحو الحلم..  بكل الحب

 بإذن اهللا. .. وحصدناه معًا وسنبقى معاً ..  خطوة بخطوة بذرناه معاً 

  العزيزةزوجتي ك اهللا خيرًا يا اجز 

  

 ن تاال وعمرويالغالي  .. إلى رياحين حياتي التي تفيض حبًا وطفولًة ونقاًء وعطراً 

  

 

 هدي هذه الرسالة لكم جميعاً أ

  

 

 



 شكر وتقدير

  وخلق الخلق من عدم..  خلق اللوح والقلم..  الحمد هللا رب العالمين

 الُظَلمّ وجمل الليل بالنجوم في ..  ودبر األرزاق واآلجال بالمقادير وحكم

 

فيه، كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة  مباركاً  طيباً  كثيراً  رب العالمين، حمداً  الحمد هللا

له آالمرسلين ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى  خاتموالسالم على سيد الخلق و 

، فيسعدني بعد )40:النمل( " َوَمن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفس "لقول اهللا تعالى  وامتثاالً . أجمعين هوصحب

نعم اهللا علي بالتوفيق في انجازها، أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى جامعة القدس، أرسالتي التي  إتمام

كمال دراستي العليا، والى أعضاء إلوعمادة الدراسات العليا، والى كلية التربية التي أتاحت لي الفرصة 

 .برنامج اإلدارة التربويةفي الهيئة التدريسية الكرام 

 َوَمن َيْشُكْر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسهِ 

األستاذ الدكتور محمد عبد القادر عابدين على ما أبداه من إشراف كريم ونصح الشكر والتقدير إلى وأوجه 

 .سديد وتوجيه مفيد، فبارك اهللا له في علمه وعمله وجزاه اهللا خير الجزاء

اسأل اهللا تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، وان يتقبل مني هذا العمل خالصا لوجهه الكريم،  وأخيراً 

عثرتي، فما كان فيه صواب فمن اهللا وتوفيقه، وما كان فيه خطأ فمن نفسي، واهللا  لين يغفر زلتي ويقأو 

 .ولي التوفيق
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 :الملخص 
في جامعة  )الهندرة(واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية  إلىالتعرف هذه الدراسة  هدفت

وتكون مجتمع الدراسة من  .الوظيفي برضاهم فيها وعالقته أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر القدس

وتم  .2013/2014خالل العام الجامعي  فرداً  )389(والبالغ عددهم جامعة الأعضاء هيئة التدريس في 

إستبانة تكونت واستخدم الباحث . فرداً ) 273(من  ةعينه عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة مكون اختيار

دام تقنية إعادة خواقع استحول  نظر أعضاء هيئة التدريسبوجهة لجمع البيانات المتعلقة  من جزأين

 .ورضاهم الوظيفيهندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس 
 

عينة الدراسة لواقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية  أفرادتقديرات  أننتائج الدراسة  وأظهرت

وأن هناك  كانت متوسطة، الرضا الوظيفي لديهمدرجة أن جاءت بدرجة متوسطة، و  في جامعة القدس

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء بين عالقة 

  .ودرجة رضاهم الوظيفي الهيئة التدريسية

واقع في  )α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى الداللة أنه توجد  نتائج الدراسة وأظهرت

 استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

بينما لم توجد  .التخصصطبيعة ، و الرتبة األكاديميةالجنس، وعدد سنوات الخدمة بالجامعة، و تعزى إلى 

  .، وٕاشغال الموقع اإلداري حالياً المؤهل العلمي تعزى إلىفروق 

بين  )α ≥ 0.05(نه توجد فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى الداللة أيضا أ نتائج الدراسةوأظهرت 

المؤهل العلمي، وعدد  تعزى إلى في جامعة القدسالرضا الوظيفي تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية لدرجة 

 الجنس، تعزى إلىبينما لم توجد فروق . التخصصطبيعة ، و الرتبة األكاديميةسنوات الخدمة بالجامعة، و 

  .حاليا وٕاشغال الموقع اإلداري

جامعة القدس،  نشر وتعزيز مفهوم إعادة هندسة العمليات اإلدارية في وقد أوصى الباحث بضرورة 

  .واالهتمام بالمناخ الجامعي حتى يسود الرضا الوظيفي لدى موظفيها
 

  

  .، الرضا الوظيفيجامعة القدس، )الهندرة(إعادة هندسة العمليات :  ةالكلمات المفتاحي

  



  
 ه 

 

Status of administrative processes reengineering technique application at 
Al-Quds University from faculty members viewpoints and its relationship 
with their job satisfaction. 
 
 
Prepared by: Osama Al-Shareef, Al-Quds University, 2014. 
 
Abstract 
 
This Study aimed at determining the status of administrative processes reengineering 
technique application at Al-Quds University from the viewpoints of faculty members and its 
relationship with their job satisfaction. 
  
The population of the study consisted of )389(  staff members at Al-Quds university, during the 
academic year 2013/2014.  A random sample of  )273(  persons was selected from the 
population. A two- part questionnaire was used to collect data regarding staff members 
viewpoints and their job satisfaction. 
 
The study revealed that the estimations of respondents of the status of administrative processes 
reengineering technique application at Al-Quds University, were moderate, and that job 
satisfaction of faculty members at Al-Quds University, was moderate as well. Results also 
revealed positive relationship between the status of administrative processes reengineering 
technique application and job satisfaction at Al-Quds University. 
 
Results also revealed that there were significant statistical differences within means of 
respondents estimations of administrative processes reengineering technique due to gender, 
years of experience, academic rank, and specialization, while there were no significant 
statistical differences due to level of education, and administrative position. 

 
Also, the study revealed that there were significant statistical differences between the means of 
job satisfaction faculty members due to level of education, years of experience, academic rank, 
and specialization, while there were no significant statistical differences due to gender, and 
administrative position. 
 
The study recommended disseminating and promoting the concept of reengineering 
administrative processes at Al-Quds university, and that the university climate be given more 
attention so that job satisfaction among faculty members prevail. 
 
 
Key words: administrative processes reengineering, Al-Quds University, job satisfaction 
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها 

 وأسئلتها وفرضياتها، وأهدافها، وأهميتها، وحدودها، وومشكلة الدراسة،  ،هذا الفصل المقدمةيتناول 

  .مصطلحاتها

 :المقدمة 1.1

في كل شؤون حياته، فبدأت منذ أن تولى اإلنسان خالفة األرض منذ قديم الزمان، وهو يمارس اإلدارة 

ها وتطور الحياة على سطح األرض ، بسيطة بساطة الحياة ثم بدأت تنمو وتتطور وتتعقد بنمو اإلدارة

اإلدارة فن من الفنون اإلنسانية التي توارثها اإلنسان جيل بعد جيل ولقد كانت لإلدارة منذ القدم ف .وتعقدها

ات التي وصلت عن لتطور هذه المجتمعات، والمعلومة للمجتمعات والمنظمات وبالنسبة أهمية بالنسب

ن طريق اإلدارة وع ،الحضارات القديمة تدل على وجود نوع من التنظيم المتطور في تلك الحضارات

 .بناء الحضارة اإلنسانية العظيمة اوالتنظيم أمكن له
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على بناء أن اإلنسان كان وسيظل رأس مال هذا التقدم  إال، ما حققته بعض الدول من تقدم اً ولم يعد خافي

لتفعيلها، بما يتطلب حتمية  سبةكامنة إذا لم تجد البيئة المنا تبقى هذه القدرات سوف ولكن. عاليةال قدراته

االهتمام بمنظومة التعليم وتطوير القيادات التي تستشرف رؤيتها وتعيد صياغة رسالتها وتصون ثقافاتها 

 تعد مدخالً  التعلمية التعليمية لعمليةامبادئها، ولذا فإن البيئة ومتغيراتها وكيفية تأثيرها على  علىوتحافظ 

المنظمات أنشطتها والطريقة التي تتفاعل بها مع هذه البيئة  و فهم الكيفية التي تمارس بهانح أساسياً 

  ).2010، والعجمي حّسان( بمتغيراتها المختلفة 

بالتربية والتعليم الدول المستقرة والمتطلعة إلى الرقي واالزدهار تولي اهتماما كبيرا  أنومن المالحظ 

إذ تها وتطورها، ءموتختلف األنظمة التربوية والتعليمية في بلدان العالم المختلفة في مدى مال. وبإدارتهما

من  تواجه كثيرمن ناحية أخرى، و  .يوصف بعضها بالفعالية، ويوصف قسم آخر منها بالسوء والفشل

درتها على المساهمة في تنمية مجتمعاتها والنهوض األنظمة التربوية والتعليمية في العالم انتقادات حول ق

واقتصادية وسياسية في  ةجتماعيأن هناك عوامل ا كوال ش. بمستويات الطلبة معرفيا واجتماعيا ونفسيا

  ).2012عابدين، ( نجاحها أو قصورها إلىتؤدي األنظمة التربوية والتعليمية 

التي لحقت بالنظام التربوي، ونظرا للدور البارز للمؤسسة التربوية، فإنه  ةالمتسارع ٕازاء التغيرات العميقة وو 

ما تحتاج إليه  نوإ  .طويلة من الزمن فترة منذسائدة تقليدية عد من الممكن مواجهة التحديات بطرق لم ي

تعمل على تنظيم  "هندسية معينة"هو أن تنظر للمشكالت بطريقة منظمة تستند إلى  المؤسسة التربوية

 هالمعرفة واقتنائها، والتعامل معها وتوليدها بهدف الوصول إلى مستوى من الفهم المعمق لمشكالتا

  ).2002صباغ، ال(

للتطوير اإلداري والتي تختلف عن األساليب اإلدارية  الحديثةتعتبر الهندسة اإلدارية أحد المداخل و 

لتقديم الخدمة،  جذرية في مجال الوقت الالزم غييراتاألخرى، ويهدف هذا األسلوب إلى الوصول إلى ت

  ).2006 حسين،( ن نوعية الخدمة، وتحسيوتقليل التكاليف

مع  والتكيف ،مكانتها تعزيز إلى جاهده تسعى التي للمنظمات ضروريا نموذجاً أهذا المدخل  ويعد

  العلمي والتنبؤ المنطق استخدام في يتمثل أصبح الذي اإلدارة مهمة جوهر هأن كما ،المتطلبات الحديثة لها
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 لنجاح األساس المفتاح أنها على اآلن اإلدارية العمليات هندسة إعادة إلى ينظر حيث الفوضى، من بدال

  .(Hammer & Champy,1993)  يالتنظيم النجاح عوامل كل، أي أنها مفتاح تنافسيا وتميزها المنظمات

الموضوعات التي تحظى باهتمام السلوكيين وفي العمل التربوي أصبح موضوع الرضا الوظيفي من 

واإلداريين، وذلك لبحث الجوانب المختلفة لوسائل ومصادر الرضا لدى الموظف وقياس درجة رضا األفراد 

قيامهم نحو وظائفهم، وكذلك بحث أسباب ومصادر عدم الرضا، ألن ذلك ينعكس على أدائهم في العمل و 

بط مفهوم الرضا الوظيفي باألداء الوظيفي للعاملين والقيام باألدوار رتاوقد  .الوجه المطلوبعلى بالواجبات 

للرضا العام الذي يمد  الرئيسةلرضا الوظيفي أحد العناصر والواجبات المطلوبة منهم، حيث يعتبر ا

على أداء عمله واالستمرار فيه، وحتى تطويره واإلبداع فيه،  تجعله قادراً اإلنسان بالطاقة المناسبة التي 

سهم أيضا في بعث الطمأنينة في قلب الموظف وعندما يشعر بالرضا عن نفسه وعمله فإنه يشعر بسمو وي

وصفاء الفكر ونشاط الذهن، فيلتهب حماسه ويركز طاقاته على عمله وتزداد إنتاجيته الهمة الروح وعلو 

  ).2007السامرائي،(ويبدع

ة المشرفة، لتحقق االمتداد الحضاري، جامعة القدس مؤسسة عربية وطنية أطلقت جذورها من الصخر و 

وتثبت كيانها الوجداني والروحي في قلب القدس الشريف، فهي الجامعة العربية األولى والوحيدة التي 

تأسست في بيت المقدس، لتغني اإلرث الفكري العربي واإلسالمي في بيت المقدس وتحافظ على عراقتها 

ثة هي األولى من نوعها في فلسطين، فغدت الصرح العلمي وتضم الجامعة برامج جديدة وحدي. وأصالتها

األول والوحيد الذي يقدم هذا العدد والتنوع من الدرجات العلمية في مختلف التخصصات العلمية واألدبية 

لدرجات البكالوريوس، الدبلوم العالي والماجستير، وتعمل الجامعة باستمرار على تطوير برامجها األكاديمية 

ماتها للمحافظة على المستوى التعليمي واألكاديمي المتميز منها، وسعيًا إلعداد أجيال أمينة وخططها وخد

جامعة القدس، ( في تحمل مسؤولياتها، ومخلصة في تسخير معارفها لخدمة المجتمع ورفعة بنيان الوطن

2014(.  
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 2.1  : مشكلة الدراسة

اإلدارية  عملياتالضعف  من هناك نوعاً  أن ،فلسطينمؤسسات التعليم العالي في المتفحص لواقع  يالحظ

ليات آجودة و شكوى كل من الطالب والموظفين من مما يزيد من  ،هاتابة اإلجراءات وتعقيداتور  هافي

في مسيرة  ًاواضحـ ًاالتي قطعت شوط المؤسساتهذه  إحدىجامعة القدس  وتعتبر .الخدمات المقدمة لهم

 .لمتطلبات اإلصالح والتطوير ًامما يستلزم دراسة العمليات الجارية فيها دعمـ ،التعليم العالي الفلسطيني

 تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية استخدام واقع فيسوف نحاول من خالل هذه الدراسة البحث  هوعلي

  .أعضاء الهيئة التدريسية وعالقته برضاهم الوظيفيمن وجهة نظر  في جامعة القدس )الهندرة(

 3.1   :سئلة الدراسة أ

  :للدراسة األسئلة اآلتيةإلى مشكلة الدراسة المحددة، يمكن تحديد  استناداً و 

من وجهة نظر  في جامعة القدس) الهندرة(استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية ما واقع  - 1

 ؟ أعضاء الهيئة التدريسية

 ؟جامعة القدسيئة التدريسية في هال أعضاءلدى  ما درجة الرضا الوظيفي - 2

إعادة هندسة  استخدام تقنية في جامعة القدس لواقعأعضاء الهيئة التدريسية تقديرات  هل تختلف - 3

في  وعدد سنوات الخدمة المؤهل العلمي،و الجنس،  متغيراتلكل من  ، تبعاً هاالعمليات اإلدارية في

 ؟  التخصصطبيعة ، و حالياً  الموقع اإلداريوالرتبة األكاديمية، وٕاشغال ، الجامعة

الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس ، تبعا لكل  متوسطاتهل تختلف  - 4

والرتبة األكاديمية،  ،في الجامعة من متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمة

 التخصص ؟ طبيعة ، و  حاليا وٕاشغال الموقع اإلداري

من  واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس هل توجد عالقة بين - 5

 ؟رضاهم الوظيفيو وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية 
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  :فرضيات الدراسة 4.1

  :من أسئلة الدراسة الفرضيات الصفرية اآلتية الثالثانبثق من السؤال 

واقع بين متوسطات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1

أعضاء الهيئة استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر 

 .تعزى إلى الجنس التدريسية

واقع بين متوسطات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2

أعضاء الهيئة ي جامعة القدس من وجهة نظر استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية ف

 .المؤهل العلمي تعزى إلى التدريسية

واقع بين متوسطات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

أعضاء الهيئة استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر 

 .في الجامعة دمةسنوات الخ عدد تعزى إلى التدريسية

واقع بين متوسطات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4

أعضاء الهيئة استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر 

 .الرتبة األكاديمية تعزى إلى التدريسية

واقع بين متوسطات ) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .5

استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

 .حالياً  إشغال الموقع اإلداري تعزى إلى التدريسية

واقع بين متوسطات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .6

ستخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة ا

 .التخصصطبيعة  تعزى إلى التدريسية
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  :انبثق من السؤال الرابع من أسئلة الدراسة الفرضيات الصفرية اآلتيةو 

الرضا بين متوسطات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .7

 .تعزى إلى الجنس الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس

الرضا  بين متوسطات) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .8

 .المؤهل العلمي تعزى إلى الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس

الرضا بين متوسطات ) α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق  .9

في  دمةسنوات الخعدد  تعزى إلى الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس

 .الجامعة

الرضا بين متوسطات ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 10

  .الرتبة األكاديمية تعزى إلى الهيئة التدريسية في جامعة القدسالوظيفي لدى أعضاء 

الرضا  بين متوسطات) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 11

  .حالياً  إشغال الموقع اإلداري تعزى إلى الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس

الرضا بين متوسطات ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة. 12

  .التخصصطبيعة  تعزى إلى الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس

  :الصفرية اآلتية ة الفرضيةمن أسئلة الدراس خامسانبثق من السؤال الو 

تقديرات بين ) α ≥ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةارتباطيه  عالقةال توجد . 13

ودرجة استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس  عينة الدراسة لواقع أفراد

  .الوظيفيرضاهم 
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  : أهداف الدراسة  5.1

  :الدراسة الحالية إلى ما يأتي  هدفت

وفق المعايير  )الهندرة(تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية جامعة القدس ل استخدام واقعتحديد  - 1

 .من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  والمبادئ الخاصة بها

  - 2 .في جامعة القدس تحديد درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس

تحديد العالقة بين واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة  - 3

 .ودرجة رضاهم الوظيفي نظر أعضاء الهيئة التدريسية

التعرف إلى االختالفات ذات الداللة بين استجابات أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس تبعا  - 4

، والرتبة األكاديمية، في الجامعة لكل من متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمة

 .التخصصطبيعة ، و  حاليا وٕاشغال الموقع اإلداري

 

  :الدراسة أهمية  6.1

  :تكمن أهمية الدراسة في اآلتي

من الدراسات الرائدة التي تبحث في الهندسة اإلدارية  هيمن الجدة واألصالة إذ  تحمل شيئاً أنها  - 1

 .عموما، والهندسة اإلدارية في جامعة القدس على نحو خاص

ألهمية الهندسة اإلدارية وضرورة األخذ بها لتطوير  في جامعة القدس اإلدارةأنظار  أنها توجه - 2

 .العمل

 .ر بيانات لصانعي القرار في جامعة القدس حول تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلداريةتوفأنها  - 3
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7.1   :حدود الدراسة

  - :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي 

استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات  تعرف واقعهذه الدراسة على  تقتصر: الحدود الموضوعية  - 1

في المجاالت المحددة   فيها أعضاء الهيئة التدريسيةاإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر 

 . هي االستبانةو في أداة الدراسة 

ن و الموظف وهمفي جامعة القدس أعضاء الهيئة التدريسية تقتصر الدراسة على  :البشريةالحدود  - 2

الذين ن للعمل في الجامعة و يغة العربية والمتفرغلجامعة القدس والناطقون بالالذين يعملون في 

 .عام دراسي على األقل مضى على عملهم فيها

في مدينة القدس  في مواقعها المختلفة جامعة القدسإجراء الدراسة في  تم: الحدود المكانية -3

 .وضواحيها

 دراسيالعام ال الفصل الدراسي األول من تم إجراء هذه الدراسة في: نيةاالزم الحدود - 4

2014/2015. 

الدراسة باألداة المستخدمة، ومجتمع الدراسة ومنهجها والمعالجة  حددتت: الحدود اإلجرائية -5

 .اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات
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   :الدراسةمصطلحات  8.1

  :  الدراسة شملتهاتعريف المصطلحات التي  يأتيفيما  

 :Administrative Processes Reengineering. (APR): )الهندرة( اإلدارية العمليات إعادة هندسة - 1

بشكل جذري، للعمل  هاوالعمل على إعادة تصميم بالعمليات اإلدارية إعادة التفكير بشكل أساسي

تكلفة، ال: المناسبة للقضايا المعاصرة المؤثرة مثل اإلجراءاتعلى إنجاز تحسينات جوهريه في أداء 

 (Hammer & Champy, 1993, p114) .الجودة، الخدمة، السرعة

غة العربية لن الذين يعملون في جامعة القدس والناطقون بالو الموظف هم: الهيئة التدريسية أعضاء - 2

 .ن للعمل في الجامعة و الذين مضى عام على عملهم فيهاو والمتفرغ

 : job satisfaction :الرضا الوظيفي  - 3

 العمل مع والتوقعات والرغبات الحاجات إلشباع السعادة أو واالرتياح بالقناعة النفسي الشعورو ه

 ).15، ص1982 العديلي، (للعمل واالنتماء والوالء الثقة مع العمل بيئة ومحتوى نفسه

  

  

  

  

  



  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  الفصل الثاني

  اإلطار النظري المتعلق بالهندسة اإلدارية 1.2

  الوظيفي اإلطار النظري المتعلق بالرضا 2.2

  الدراسات السابقة 3.2

 الدراسات العربية 1.3.2

  الدراسات المتعلقة بالهندسة اإلدارية  1.1.3.2

  الوظيفيالدراسات المتعلقة بالرضا  2.1.3.2

 :الدراسات األجنبية 2.3.2

  الدراسات المتعلقة بالهندسة اإلدارية 1.2.3.2

  الدراسات المتعلقة بالرضا الوظيفي 2.2.3.2

 التعقيب على الدراسات السابقة 4.2

  

 



 

 

 

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

والرضا الوظيفي،  يتناول هذا الفصل عرضا لإلطار النظري المتعلق بهندسة العمليات اإلدارية

  .والدراسات السابقة العربية واألجنبية

  :اإلطار النظري المتعلق بالهندسة اإلدارية  1.2

  :مفهوم الهندسة اإلدارية  1.1.2

الهندسة وقد ظهر مفهوم  .، ونشأ عن علوم اإلدارة والكمبيوترنسبياً  الهندسة اإلدارية مفهوما حديثاً تعد 

للخبير مايكل  )Reengineering Work( على نطاق واسع مع بداية نشر مقالة إعادة بناء العمل اإلدارية

 هندسةوكذلك كتابه المشهور بعنوان إعادة . في مجال نظم المعلومات متخصص، وال1990عام  هامر

الذي شارك في تقديمه جيمس و  1993الذي صدر عام  )Reengineering the corporation( المؤسسة

   .شامبي
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الهندسة و الهندرة، و هندسة التغيير، و إعادة البناء، منها عادة الهندسة، إلمختلفة  ويشيع استخدام مسميات

الهندسة  ) (Hammer & Stanton, 1993تانتن ـامر وسـه ويحدد). 1995 شامبي،هامر و (اإلدارية 

ذري لتحقيق ـجل کـوإعادة تصميمها بش، إعادة التفکير الجوهري في عمليات المنظمة بأنها اإلدارية

  .داءاأل تحسينات جذرية في

لتحقيق تطوير جوهري في ـل للعم األساسينهج ـفيرى أنها تعني تغيير الم) King ,1996 ( كينج أما 

أنها تعني )  Managanelli, 1994( يلنمانجي ويرى .والجودةالتكلفة، و، في مجاالت السرعةداء األ

نظم ـولل، وذات القيمة المضافة، اإلستراتجيةذري والسريع للعمليات اإلدارية ـإعادة التصميم الج

  .اإلنتاجيةة ءكفاوزيادة الل بهدف تحسين العمة التنظيمية المساندة ـات والبيئـوالسياس

من ، ا إحداث تغيير جذري في العمليات التنظيميةـأنه  (Raymond &Bergeron ,1998)بينكما 

وذلك لتحقيق تحسينات جوهرية في الجودة ل، األمث االستخداماستخدام تکنولوجيا المعلومات ل خال

  .اإلنتاجية وداء األو

منهج جديد في الفكر اإلداري المعاصر يقوم على التغيير “ أنها )9ص، 1999( وعرفها عبد الوهاب 

الجذري، وطرح األساليب القديمة جانبًا وٕاعادة تصميم العمليات التي تقوم بها المنظمة حتى تقدم سلعة أو 

  .”ات والخصائص التي يفضلها الزبائنخدمة بالمواصف

إعادة “على أنها ) 16، ص2003(الوارد عند صالح والمغربي Hangonelli & Klein)(ويعّرفها 

فة إلى جانب التنظيم التصميم السريع والجذري للعمليات اإلدارية اإلستراتيجية التي تحقق القيمة المضا

 .”البنى المنظمية المساندة بهدف تعظيم تدفقات العمل وزيادة اإلنتاجية في المنظمةوالسياسات و 

ذلك االنتباه الحاد والحذر في الفجوة التنظيمية بين “بأنها ) 266، ص1999( اللوزي  وقد عرفها

التنظيمات القائمة فيما يتعلق بمستويات األداء واإلنتاج من خالل العمل على تطوير وتحديث أساليب 

  .”في األداء خالل فترة زمنية قصيرةالعمل بشكل يساعد على إحداث طفرة 

بهدف ، ةـمنطقي منظم لتحسين العمليات اإلدارية بالمنظمل مدخ“ا أنه) 94، ص2008(وبين العجمي 

 .”وفعالية هذه العملياتة ءكفاوزيادة ، تحقيق اإلستفادة القصوى من الموارد المادية والبشرية المتاحة
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الق نحو ـواالنط، بالطرق القديمةل ترك العم“أن إعادة الهندسة تعني ) 45، ص2003(حلمي ويؤكد 

 أداءين مخرجات ـاليب لتحسـار أسـاألمر الذي يتطلب العودة إلى نقطة البداية وابتک، شيء جديد تماماً

  .”التربويل العم

ومع  .هذا المفهوم في أنظمة األعمال ونظم المعلومات لتوضيح التحول التنظيمي فيها يشيع استخدامو 

العديد من المداخل اإلدارية الجديدة تتطلب الهندسة اإلدارية التركيز على العمليات اإلدارية بدال من 

كيفية أدائنا لمهام أو وظائف معينة، بل  الهندسة اإلدارية ليسمهمة الوظيفة والمهام الوظيفية، وبهذا تكون 

، وبهذه الطريقة تكون الطالبنحو  ةالموجهية ضرورية لتحقيق العمل التعليمو  التدريسمن أن مهام  التأكد

  ).2006حسين، (الوظائف  مهامالهندسة اإلدارية متميزة عن 

جودة عالية،  اتويعمل مفهوم الهندسة اإلدارية على إحداث تغيير في المنظمات، وبالتالي تقديم خدمات ذ

بدال من الرقابة المستمرة ليتمكنوا من باإلضافة إلى إعطاء المعلمين استقاللية أكثر أثناء قيامهم بأعمالهم 

بإعطاء فرق  ،تأسيس القواعد والتعليمات بأنفسهم وأخذ المبادرات الشخصية المؤدية إلى اإلبداع واالبتكار

داء األعمال التدريسية بطريقة جماعية تنعكس بشكل إيجابي أصالحيات كبيرة ومرونة عالية في  العمل

رات األفراد وتوسيع إدراكهم وتدريبهم مما يساعد اعليم والتعلم وتنمية مهعلى األداء، وباالعتماد على الت

إيجاد معلمين قادرين على اكتشاف متطلبات العمل بأنفسهم وترسيخ ذلك في أذهان الطلبة وبالتالي  على

  ).2011الفاضل، ( زيادة قدراتهم على خلق مجاالت عمل مناسبة لهم واالستعداد لتنفيذها وفقا للمتطلبات 

أنواع التغيير التنظيمي  حدأمفهوم إعادة هندسة العمليات كباللغة العربية على " الهندرة" ويطلق لفظة 

، من أجل إدخال تغييرات أساسية المؤسساتالجذرية الحديثة، التي يمكن أن تستخدمها جميع أنواع 

وتشمل الهندرة على عدد من المفاهيم تبدأ  ،وجذرية على عملياتها وأساليب وطرق وٕاجراءات العمل لديها

 .كتب فيها أحد من قبل، فهي إعادة تصميم جذريةالهندرة من الصفر أي أننا نكتب في ورقة بيضاء لم ي

الهندرة ذات و  ،للتخلي عن كل قديم لها ليست الهندرة عملية ترميم أو إصالح للعمليات القائمة، بل تجديداً و 

  أيضاً  مؤسساتطابع عمومي، بمعنى أنه يمكن تطبيقها في كافة أنواع العمليات وفي كل أنواع ال

  ).2001عقيلي، (
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 :الرئيسة لمفهوم إعادة الهندسة العناصر 2.1.2

إعادة التفكير المبدئي واألساسي وٕاعادة تصميم العمليات اإلدارية  الهندرة تعني أن) 2006(يرى الحمادي 

ويتضمن  ،تدريجية في معايير األداءبصفة جذرية، بهدف تحقيق تحسينات جذرية فائقة، وليست هامشية 

  :(Hammer & Champy, 1993)  ر رئيسية للهندرةتعد عناصهذا التعريف أربع كلمات 

إن الهندرة تبدأ من دون إي افتراضات راسخة أو ثوابت مسبقة، ):  Fundamental(أساسي  •

كما أنها ال تعتمد على مفاهيم أو قواعد جازمة، بل تتجاهل ما هو كائن وتركز على ما ينبغي 

 .أن يكون

ظاهرية  إعادة التصميم من الجذور، وليس مجرد تغييرات سطحية أو أي): Radical(جذري  •

وبالنسبة للهندرة فإن ذلك يعني التخلي عن . للوضع القائم، وٕانما هي للتخلص من القديم تماما

جميع الهياكل واإلجراءات السابقة وابتكار أساليب جديدة ومستحدثة ألداء العمل، ومن هذا 

واالبتكار وليس مجرد تحسين أو تطوير أو تعديل أساليب العمل  المنطلق فإنها تعني التجديد

 .القائمة

الشكلية، بل تهدف إلى تحقيق  وأالهندرة ال تتعلق بالتحسينات النسبية  :)Dramatic(فائق  •

 .طفرات هائلة وفائقة في معالجات األداء

ليين اإلداريين، حيث وبة أمام المسؤو عأكثر المفاهيم صوتمثل هذه الكلمة ): Process(العمليات  •

" العملية " تعنيو . يركز فريق العمل عادة على الوظائف والهياكل التنظيمية بدال من العمليات

 . لتقديم منتج ذي قيمة المدخالتواحدا أو أكثر من  جمعالتي ت المتكاملة مجموعة األنشطة

  :الهندسة اإلدارية  لمفهوم اآلتية ةالعناصر الرئيس )2006(ومن جهته، حدد حسين 

دف ـذرياً بهـً جوتغييرا، تعتبر إعادة الهندسة طريقة جديدة للتفکير: إعادة التفکير الجوهري •

ثم ؟ اذا نفعله بهذه الطريقةـولم؟ ما نفعلهل لماذا نفع: التالية التساؤالتعن واإلجابة ، التطوير

 .كيف؟و؟ يمـالتعلة ـي منظومـعله اإلدارة فبعد ذلك إلى ماذا يجب أن تفل ننتق

من ـي تتضـإعادة الهندسة على العمليات اإلدارية التتركز : إعادة تصميم العمليات اإلدارية •

ات ـراج مخرجـأوعدداً من المدخالت إلخ، مجموعة من األنشطة التي تعالج مدخالً واحداً

 . العمليات هو االهتمامفمحور ؛ معينة

الي ـوبالت، الحاليةل العم لمشاكلوالً جذرية تتضمن إعادة الهندسة حل: إعادة التصميم الجذري •

 .طحيةـرات سـوليس مجرد تغيي، إعادة التصميم الجذرية تعني التغيير من الجذورفان 
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   :اإلدارية  هندسة العمليات أهداف إعادة 3.1.2

في أساليب وطرق العمل بالمنظمات تسعى إعادة هندسة العمليات اإلدارية إلى تحقيق تحسينات جذرية 

تناسب مع إيقاع ومتطلبات هذا العصر، عصر السرعة والثورة التكنولوجية، كما تسعى الهندرة إلى تل

تحقيق الجودة والسرعة وتخفيض التكلفة وتحسين أداء العاملين ليقوموا باألعمال الصحيحة والمفيدة 

 العمليات اإلدارية إعادة هندسة وبالتحديد فان. تي يريدها المستفيد ويتطلع إليهابالطريقة الصحيحة ال

  :)2001عقيلي، ؛ 2001، سينسر؛ 2007، وشرير خليل( اآلتيةلتحقيق األهداف تسعى 

ويتمثل ذلك في تغيير أسلوب وأدوات العمل والنتائج من خالل : ير جذري في األداءيتحقيق تغ •

  . تمكين العاملين من تصميم العمل والقيام به وفق احتياجات العمالء وأهداف المنظمة

 احتياجاتهمد يمن خالل تحد المستفيدينتوجيه المنظمة إلى التركيز على : مستفيدينالتركيز على ال •

  .والعمل على تحقيق رغباتهم بحيث تم إعادة بناء العمليات لتحقيق هذا الغرض

بسرعة عالية من خالل توفير المعلومات  بأعمالهاتمكين المنظمة من القيام : تحقيق السرعة •

  .المطلوبة التخاذ القرارات وتسهيل عملية الحصول عليها

 تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لتتناسب مع احتياجات ورغبات: تحقيق الجودة •

  .المستفيدين

ليات ذات ضرورية والتركيز على العمغير المن خالل إلغاء العمليات وذلك : تخفيض التكلفة •

  .القيمة المضافة

ولكن  انافسة التي قد ال يصعب اللحاق بهالممؤسسات الأي التفوق على  :التفوق على المنافسين •

تحقيق ميزة  لذلك كان مهماً  ،أو تختفي الدافعية للتغير ا، فقد يتعذر تقليدهايصعب التفوق عليه

ل تحسين استغالل الموارد تنافسية مثل ضغط التكاليف مع زيادة قيمة المنتج وذلك من خال

 .المتاحة وترشيد العمليات
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  :أهمية الهندسة اإلدارية 4.1.2

يمكن إجمال أهميتها بما ، حيث هبالغ أهميةتحتل  اإلداريةبناء على ما ورد من عناصر نجد بان الهندسة 

  ):1999؛ اللوزي،1995وشامبي، ؛ هامر2007مصطفى، ( يأتي  

جوانب األداء بحيث يشمل التحسين خفض مراحل ووقت وتكلفة منهج تحسين سريع وجوهري في  •

العمليات وزيادة عائدها أو قيمتها المضافة، وكذلك تحديد أسعار تنافسية تقوم على هيكل تكلفة 

 .مقبول وعقالني

من أداة للتعامل مع ثالثة أصناف من المنظمات وهي المنظمات ذات الوضع المتدهور إلنقاذها   •

المنظمات التي تتوقع إدارتها بلوغ االنحدار المنظمي في الوقت و . ة عملياتهاخالل إعادة هندس

 توالمنظمات التي بلغ. القريب عن طريق إعادة هندسة أعمالها لمواكبة المستجدات المستقبلية

قمة التفوق والنجاح من خالل إعادة هندسة عملياتها وابتكار أساليب عمل أكثر نجاحًا مما سبق 

 .ت إضافية مقارنة بمنافسيهالتحقيق نجاحا

إستراتيجية لمواجهة المتغيرات البيئية المعقدة لكل منظمة تبحث عن الكفاءة والفاعلية والمحافظة   •

  .على البقاء واالستمرار

   :إعادة الهندسةل تطبيق مراح 5.1.2

 :يباالت )2009(كما يراها السكارنة  تتمثل مراحل تطبيق إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 انطالقةـل ي تمثـداف التـاألهل إجماع حو إلىل وتبدأ باإلعداد المناسب للوصو: مرحلة اإلعداد •

 .الغرض من وجود مشروع هندسة التغييرل األهداف التي تمثو، المنظمة

ات ـد العمليـوتحدي، المعنيين وتتم بتطوير أنموذج يهدف لتلبية احتياجات: مرحلة التجديد •

ات ـعمليل تفعي إلى باإلضافة، للمنظمةل وذلك بالمسح الشام، ذات القيمة المضافةاإلستراتجية 

 .معينة مع تحديد أولويات القيام بها

ات هندسة ـي عمليـف انطالقة كبيرهو يتحقق فيها ، ويتم فيها البحث عن الغرض: مرحلة التصور •

 .ي المراد إحداثهباعتبارها تصورات للتغيير الجذر، وتحديد الفرص المتاحة، التغيير

ي لتطبيق ـميم التقنـعلى التصل أوالهما الحصو: وتنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتين: لمرحلة الح •

وارد البشرية التي ـب المـنظم ويرتـالذي ي االجتماعيالتصميم ل والمرحلة الثانية عم، التصورات

 .وظائف عملية التغييرل ستحت
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ى ـوالتطبيق عل، التصورات الخاصة بالعملية بلوغ وتحقيقل وتتم من خال: لمرحلة التحو •

وتعتبر هذه المرحلة من أخطر ، الکاملة للعمليات الجديدة اإلنتاجيةل أنموذج مصغر من أج

ـل التعام بكيفيةللتغيرات وإدارتها التي تحدث في المنطقة ول لتحديد تصور شامل وأدق المراح

 .معها بفعاليةل التعام كيفيةووهو ما يبرز أيضا أهمية فهم إدارة التغيير ، هـمع

 :اآلتية األربعة مرحلالسلوب هندسة العمليات بأفحددا مراحل تطبيق  )2010( عامر وقنديل أما

، ثم الرقابة ع خطة التطبيق، ثم تنفيذ التطبيقالتحديد الدقيق لما تريد المؤسسة، ثم وضمرحلة 

 . والمتابعة

  : المبادئ التي تقوم عليها الهندرة 6.1.2

  ):2001عقيلي، (هناك عدة مبادئ تقوم عليها إعادة هندسة العمليات اإلدارية تتمثل في المبادئ التاليـة 

 .من بدايتها وحتى نهايتهايد بكامل مراحلها وخطواتها وذلك إعادة تصميم العملية الواحدة من جد •

في عملية الحديثة وتبني الالمركزية ) نظام معلومات(تقوم على أساس تقنية المعلومات  •

 .استخدامها

 .دمج  المهام الفرعية المتكاملة في مهمة واحدة •

 .تفويض الموظفين السلطة الكافية ألداء مهامهم بكفاءة بعد هندرة العمليات •

 .توفير المرونة الكافية في تنفيذ مراحل وخطوات العمليات •

 .تصميم العملية الواحدة  بشكل يمكنها أن تؤدي أكثر من عمل •

 . را ت التدقيق والمراجعة لتوفير السرعة في األداءتقليل عدد م •

  .زيادة القدرة التنافسية للمنظمات الكبيرة التي تستخدم تقنيات متقدمة •

داف ـح ألهـد الواضـالتحديهندسة العمليات وهي  إلعادة مبادئ ةعد )2003( وأضاف مرسي

، يس الوظائفـات ولـى العمليـعلالتركيز و، وإعادة التفکير في الوضع الحالي، واستراتيجيات المنظمة

القرارات  التخاذ الالزمةالبيانات والمعلومات والمبررات  حشدوالهياكل و، السياسات، فير النظموتو

  .ا سيتم انجازهـمن دقة المعلومات وم للتأكداإلدارية  لألدواتالمناسب  واالستخدام، السليمة
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 :متطلبات إعادة الهندسة 7.1.2

متطلبات يجب السعي لتنفيذها حتى ينجح  التغييرل من مداخل مدخل لکأن ) 2008(يرى العجمي 

من التغيرات المطلوب إحداثها  بمجموعةمتطلبات تطبيق إعادة الهندسة  وتتمثلادة الهندسة ـمشروع إع

وعلى الرغم ، اني منهـبوظائفها في إطار عصري يبعدها عن الجمود والتقليد الذي تع لتقومفي اإلدارة 

بينها و ضرورية مشتركة ية ـات أساسـاك متطلبـإال أن هن، من اختالف هذه المتطلبات بين اإلدارات

ل وتخوي، واستخدام تقنية المعلومات، توفير المنهجية المناسبة للتطبيق؛ ا ـومنهل ، لتطبيق هذا المدخ

نمط ـي التخلي عن الأ، فة العاملين صالحيات مناسبة التخاذ القرارات ذات العالقة بعملهمكا

و ، رـوفقاً لما يتطلبه األمالمركزية والالمركزية منهج ن المفاضلة بيو، ه األنشطةـوتوجي، يـالبيروقراط

، يس اإلداراتـات ولـى العمليـعلالتركيز و ، ضرورة دعم اإلدارة العليا للمشروع من البداية إلى النهاية

على التركيز رورة ـوض، اـت ذات الصلة بإنتاجهوليس اإلدارا، نوع الخدمة هو الن ما يهم المستفيد

 التركيزو ، تقاللية والمرونةـوإعطائها درجة عالية من االسباالداء التي تقوم ل فرق العمتركيبة نوعية و

يط العلمي إلنجاح تطبيق الهندسة ـرورة التخطـوض، في العمليات التنظيميةكنهج واإلبداع االبتكار على 

وذلك بتوعيتهم ، ن مقاومة العاملينـمل والتقلي، المتغيراتكل لتعرف إلى ودراسة البيئة ل، اإلدارية

  .بأهمية هذا المفهوم والفوائد التي تعود عليهم

  :الخصائص والمرتكزات المميزة إلعادة هندسة العمليات اإلدارية 8.1.2

" مرتكزات"و"خصائص"مفردتي  ومن ذلك استخدامهميستخدم الباحثون مفردات متنوعة ذات داللة واحدة، 

اإلدارية ما هي الخصائص والمرتكزات التي تتميز بها إعادة هندسة العمليات ف. للداللة على نفس الشيء

تلك  إجمالويمكن  ؟قد تمت الهندرة انهأو توفر بعضها يمكننا القول  والتي تقوم عليها، والتي عند توافرها

؛ الحناوي 2006؛ رفاعي، 2013، داوود؛  1995هامر وشامبي، (  الخصائص والمرتكزات

  :يأتيبما  ) 2005والسيد،

وهو دمج عدة وظائف منفصلة في وظيفة واحدة والقضاء على التخصص : الدمج الوظيفي •

 الوظيفي وتقسيم العمل مما يؤدي إلى سهولة توزيع أعباء العمل ومسؤولياته وتحسين مراقبة 
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ة عن تعدد اإلدارات الوظيفية وجهات االختصاص مالناجمستوى األداء والتخلص من األخطاء 

  .في مجال العمل

ل بدال من لجوء الموظف في إحدى مراحل العمل إلى رؤسائه للحصو : الموظفون يتخذون القرارات •

يد الموظف التخاذ القرار المناسب بنفسه فأصبح بأصبح  األمر على قرار معين بشأن العمل، فإن

  .فقط يرينسهم بعد أن كان حكرًا على المدأنف ونالعمل يقوم به الموظفات جزء من اتخاذ القرار 

األسواق المتنوع والمتغير فإنه يستدعي تنويع مواصفات  عصر نتيجة: تعدد خصائص العمليات •

  .كل عملية لكي تتناسب مع األسواق والحاالت والمدخالت اإلنتاجية المختلفة

مفهوم الهندرة بالتخلي عن ترتيب الخطوات المتتالية يتميز : تنفيذ خطوات العملية حسب طبيعتها •

للعمل وٕاخضاع الترتيب لطبيعة العملية نفسها، مما يؤدي إلى سرعة إنجاز العمل وخفض الوقت 

  .المستغرق

تعمل الهندرة على نقل العمل من خالل الوحدات التنظيمية، مما يؤدي : إنجاز العمل في مكانه •

الوحدات على احتياجاتها بسرعة أكبر وتكاليف أقل من خالل  إلى تحسين األداء العام وحصول

  .اختصار الجهات والخطوات المتبعة في تأمين تلك االحتياجات

أسلوب رقابة متوازن من خالل  تباعإتعمل الهندرة على : خفض مستويات الرقابة والمراجعة •

  .لةاستبدال الخطوات الرقابية الصارمة بأساليب الرقابة الكلية أو المؤج

يتم تقليص عدد جهات االتصال الخارجية لكل عملية وهذا : تقليل الحاجة إلى مطابقة المعلومات •

  .التقليص يقلل من فرص اختالف المعلومات والحاجة إلى المطابقة

جراءات المعقدة اإليعمل مدير العملية كمنسق بين : مدير العملية يوفر جهة اتصاالت موحدة •

  .بصالحياتبكامل ية بأكملها والتمتع كجهة مسئولة عن العمل همأمام، حيث يظهر مستفيدينوال

تتمكن التنظيمات التي تطبق الهندرة من الجمع بين ميزات : الجمع بين المركزية والالمركزية •

المركزية والالمركزية في عملياتها، حيث تساعد تقنية المعلومات المتطورة على تمكين اإلدارات 

، وفي نفس الوقت تمكن المنظمة ككل من االستفادة من مزايا المركزية من العمل بصورة مستقلة

  .عن طريق ربط جميع تلك اإلدارات بشبكة اتصاالت موحدة
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من خالل تمتع فرق العمل بصالحيات  عالية مرونةتعطي التنظيمات  بأنها )1999( اللوزي فويضي

واالبتكار  اإلبداعالنتائج النهائية وباالعتماد على منهج على الحوافز بناء  هماؤ إعطواسعة حيث يتم 

  .مواجهة التغيرات البيئية المعقدةوالتنظيم الحيوي ل

المرتكزات التي تقوم  ) 2003؛ عبد الحفيظ، 2004؛ العاصي، 2009السكارنة، ( فيما يحدد كل من 

  :عليها إعادة الهندسة اإلدارية، في اآلتي 

ظيمي في المؤسسة وتحويله من البناء العمودي إلى هيكل أفقي، بهدف إعادة تصميم الهيكل التن •

تفعيل عملية التنسيق بين أعمال المؤسسة، ومن ثم زيادة سرعة ونقل وتداول البيانات والمعلومات 

  .بين جميع مستويات التنظيم في المؤسسة

إعادة تصميم أدوار ومهام ومسؤوليات وصالحيات العمل والوظائف لتحويلها من أدوار فردية إلى   •

ادوار جماعية، عن طريق تشكيل فرق عمل يمنح ألعضائها قدرًا من الحرية واالستقاللية والمرونة 

ل على التطوير المستمر والعمل المتقن بشرط الحصول على مستوى عال من التأهي تشجيعالو 

  .لوصول إلى نتائج جذريةل

إعطاء فرق العمل في المؤسسة قدرًا من السلطة يتيح لها ممارسة أعمالها بحرية واستقاللية، وهذا   •

يستوجب دفع تفويض السلطات من أعلى الهرم التنظيمي إلى قاعدته مما يحقق بال شك جودة 

  .دد لهاعالية في أداء الرؤساء والمرؤوسين، وٕانجاز األعمال في الوقت المح

إعادة تصميم دور اإلدارة الوسطى لتقليص عدد وظائفها، وتغيير آلية متابعتها واإلشراف والرقابة  •

عليها من األسلوب المباشر إلى األسلوب الغير مباشر، أي الرقابة عن بعد وعدم التدخل في 

  .األعمال التي تشرف عليها اإلدارة الوسطى إال إذا دعت الحاجة إلى ذلك

ميم أساليب ونماذج التحفيز داخل المؤسسة، وتحويل تلك األساليب إلى أساليب إعادة تص •

  .جماعية، أي تقديم الحوافز لفرق العمل بناءًا على إنجازها المتميز بدال من تقديمها لألفراد

إعادة تصميم معايير األداء بما يتناسب مع أسلوب عمل الفريق وٕاقرار معايير األداء على أساس  •

 .المهام واألعمال وسرعة األداء وتكلفة وجودة األداء وكميتهمدة إنجاز 
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  :عوامل نجاح الهندسة اإلدارية 9.1.2

وخبراء اإلدارة المهتمين بتطبيق الهندسة  الباحثين أن )2012(والحريري  )2000(يوضح القريوتي 

  :هاكأساس لنجاح تيةاآلضرورة توافر العوامل  إلىيشيرون  اإلدارية

فبدون االقتناع الكامل من قبل اإلدارة العليا :  العليا بعملية إعادة هندسة البناء إيمان اإلدارة •

بأهمية التغيير الجذري والسريع الذي قد تحتاجه المؤسسة فإن أي جهود أخرى لن تحقق الهدف 

المطلوب، فإحداث عملية إعادة هندسة البناء تبدأ بإحساس اإلدارة العليا بحتمية التغيير، وترجمته 

  .في صورة خطط وبرامج يتم تنفيذها

فالفرد يجب أن يكون عنصرُا أساسيا في عملية إعادة : تحديد احتياجات األفراد تحديدًا واضحاً  •

البناء باعتباره المحور األساسي الذي تدور حوله جميع األنشطة فال يمكن ألي مؤسسة أن تستمر 

  .فضل مما يقدمه المنافسوندون دراسة حاجاته ورغباته ومحاولة الوفاء بها بشكل أ

  .التنسيق والترابط والتكامل بين إدارات المؤسسة المختلفة نحو تحقيق أهداف عملية إعادة البناء •

تكوين فرق عمل مدربة مكونة من جميع إدارات الشركة، وتزويدهم بالسلوكيات اإليجابية التي  •

  :تنظم دورها في إحداث التغيير المطلوب، والتي تتمثل باآلتي

المحافظة على المواعيد واإلعداد الجيد قبل االجتماعات، المشاركة والتطوع، الدخول في اتصاالت  •

مفتوحة وصادقة، االستماع والفهم والتحدث بوضوح لتسهيل مهمة اآلخرين، االلتزام بجدول 

دي، األعمال، اإليجابية والتفاؤل اتجاه الفريق، انتقاد األفكار وليس األشخاص، لعب الدور القيا

االنفتاح العقلي، جدية المشاكل، االحترام واألمانة والثقة، التعبير عن األفكار، وضوح األهداف 

  .وتحديد األدوار

  .األخذ باالعتبار أهمية العنصر البشري من حيث اختياره وتدريبه وتحفيزه •

كفاءة االستعانة بالجهات االستشارية الخارجية المتخصصة في هذا المجال، والمشهود لها بال •

  .والفاعلية إضافة للمتخصصين داخل المؤسسة

  .توافر نظام فّعال للمعلومات •

  .وضع خطط مرحلية للتطبيق تؤدي إلى إحداث التغيير المطلوب، وتحديد األهداف مسبقًا لذلك •

  .تنمية مهارات التفكير اإلستراتيجي وربطها بالعمليات الرئيسة عند إعادة البناء •

 .إعادة البناء الشاملةالتحسين المستمر لتحقيق  •
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 10.1.2   :ه الهندسة اإلدارية الصعوبات التي تواج

 الهندسة اإلدارية الشائعة التي قد تحول دون تطبيقبوجود بعض األخطاء ) 2010(عامر وقنديل يرى 

التركيز على العمليات اإلدارية وٕاعادة تصميمها  .التامإصالح العمليات بدال من تغييرها : بفاعلية ومنها

فقط، وتجاهل قيم الناس وثقافة المنظمة، والقبول بالنتائج الطفيفة والتحسينات الخفيفة، والتراجع من 

السماح و منتصف الطريق، وضع العراقيل أمامها والتركيز على المظهر العام وليس على الجوهر، 

محاولة إجراء عملية إعادة البناء من و ، االنطالقمنع إعادة البناء من للسلوكيات اإلدارية السائدة أن ت

دفن العملية بكومة من جداول و تعيين أشخاص أو قيادات ال يفهمون المقصود بها، و األسفل إلى األعلى، 

  . التركيز على التصميم وٕاهمال الهدفو عدم تخصيص موارد إلجراء العملية، و األعمال واألولويات، 

عدم توفر الدعم الكافي من  اإلداريةمن الصعوبات التي تواجه نظام الهندسة  أن) 2011(اضل ويرى الف

وعدم وضوح الرؤية  .اإلدارة العليا، وكذلك سوء اختيار العمليات التي تحتاج إلى الهندسة اإلدارية

فريق  اقتناععدم و  .والدنيااالختيار السيئ للقيادة التربوية العليا والمتوسطة و  .المستقبلية للمؤسسات التربوية

 .التخطيط السيئ للمؤسسات التربوية وضع حلول غير منطقية للمشكالتو  .العمل بجدوى الهندسة اإلدارية

. تجاهل قيم ومفاهيم األفراد في المؤسسات التربويةو . عدم استخدام إدارة المعرفة في المؤسسات التربوية

 .تكليف أشخاص ال يعرفون الهندسة اإلداريةو  .بإعاقة الهندرة السماح للمفاهيم العامة والمواقف اإلدارية

وٕان نجاح الهندسة اإلدارية يتطلب . عدم تخصيص الوقت والدعم المادي الالزم لتطبيق الهندسة اإلدارية

نوعية فرق  قناعة اإلدارة بالعمل على تطبيقها، وابتكار أساليب عمل وكوادر بشرية جديدة، والتركيز على

، ودراسة البيئة التنظيمية بشكل جيد، وٕايجاد التخطيط العلمي والفعال، ووضوح ملعالتي تقوم بالعمل ال

األدوار لكل فرد أو مجموعة وتدريب وتأهيل الموارد البشرية وزيادة قدرات اإلبداع واالبتكار إلبقاء 

  . التنظيمات اإلدارية بوضع تنافسي جيد ومواجهة التحديات المستقبلية
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 11.1.2  :المنظمات التي تحتاج لتطبيق عملية الهندرة

  : ي تحتاج لتطبيق عملية الهندرة أن هناك ثالثة أنواع من المنظمات الت) 1995 (وشامبي هامريبين 

من ارتفاع في تكاليف  يالتي يكون أداؤها متدنيًا وتعانوهى  :المنظمات ذات الوضع المتدهور •

التشغيل وانخفاض في جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها وكذلك عدم قدرتها على المنافسة 

وتحقيق األرباح، فتطبيق عملية الهندرة في مثل هذه المنظمات سيمكنها من التغلب على المشاكل 

 . التي تعانى منها

تتدهور بعد ولكن توجد مؤشرات قوية بأنها في  وهى منظمات لم: المنظمات التي في طريقها للتدهور •

مثل تناقص حصة المؤسسة في السوق لصالح المنافسين، االرتفاع التدريجي في  ،طريقها إلى التدهور

مثل هذه المنظمات تصارع ألجل فتكاليف التشغيل واإلنتاج، واالنخفاض التدريجي في األرباح، 

تطور والمنافسة بشكل قوي، لهذا فهي تحتاج لعملية الهندرة وهى ال تملك القدرة على مسايرة ال البقاء

  . حتى تستطيع استعادة مكانتها في السوق

مثل هذه المنظمات المتميزة ال تعانى من مشكالت على : المنظمات المتميزة والتي بلغت التفوق •

جدًا  اإلطالق ، وتوجد مؤشرات قوية بأن هذه المنظمات تسيطر على السوق وتمتلك حصة كبيرة

بالمقارنة مع المنافسين، وهى ال تعاني من ارتفاع في تكلفة التشغيل واإلنتاج أو تدنى في جودة 

الخدمات، أو المنتجات، ويتم تطبيق الهندرة في مثل هذه المنظمات ليس بدافع الخوف من التدني 

 .ولكن بدافع الطموح وتوسيع الفجوة بينها وبين المنافسين لها

  :منهجية الهندسة اإلدارية  12.1.2

يحتاج مدخل إعادة الهندسة إلى رؤية واضحة ومنهجية منظمة، لتحقيق األهداف المحددة، ولهذه المنهجية 

 : في اآلتي )2012؛ حمودة،  2010؛ قنديل، 2006عبوي، ( محددةجوانب 

ل هو نقطة تحديد أهداف وٕاستراتيجيات المنظمة في األجل القصير والطويل مع اعتبار العمي •

  .البداية والنهاية في تحديد هذه األهداف واإلستراتيجيات

  .التركيز على العمليات بشكل أكبر من التركيز على الوظائف •

  .االهتمام بالعمليات ذات القيمة المضافة والمردود المتميز والعمليات المساعدة •

  .جذري وليس تدريجيداء، هدفها إحداث التغيير الالزم بشكل األوضع رؤية واضحة لتحسين  •

 .إعداد خطة عمل تحدد فيها المهام والموارد والجدول الزمني المناسب لتنفيذها •

24 
 



من برامج التطوير  ااإلدارية وغيره العمليات هندسةإعادة االختالف بين  أوجه 13.1.2

  :األخرى

ومن الممكن  ،اإلدارةفي مجال  األخرىعن مداخل التطوير اإلدارية هندسة العمليات  إعادةيختلف مدخل 

برامج :  األتيالتقسيم  إلى) 1996(نوعين كما يراها خليل  إلىتعنى بالتطوير  التيتقسيم تلك المداخل 

، وبالنسبة لجوانب االختالف بينهما نجد المستمر أوالتراكمي وبرامج التغيير  ،الجذري التطوير أوير التغي

من خالل التغيير  إحداثيركز على العوامل التكنولوجية والتنظيمية للعملية بغرض  األولبان المدخل 

البدء بالعملية الحالية واالنتهاء بالعملية الجديدة عبر االنتقال من المستويات العليا إلى السفلى عند إعداد 

ز على العملية الحالية التصميم، أما المدخل األخر فيركز على الرقابة اإلحصائية للعملية من خالل التركي

  .واالنتهاء بها عبر المشاركة بين المستويات العليا والسفلى عند إعداد التصميم

وأهمها التحجيم،  تي أوجه االختالف بين هذه المداخل ومداخل التطوير األخرى،ويوضح الجدول اآل

  ):Manganelli & Klein,1994( وٕاعادة الهيكلة، و إدارة الجودة الشاملة، والتقنية

  .األخرى ةر اإلداريإعادة هندسة المؤسسات ومداخل التطويجوانب االختالف بين مدخل ) 1.2(جدول رقم 

 هندسة إعادة

 العمليات اإلدارية
Reengineering 

إدارة الجودة 

  الشاملة
إعادة الهيكلة   البرامج

Restructuring 
التحجيم 

Rightsizing 
 اآللية\التقنية

Automation/  أوجه االختالف
TQM 

العالقات بين 

الوحدات 

  التنظيمية

محل  االفتراضات

  البحث

احتياجات  

  العمالء
  جوهرية وأساسية  حجم العمالة

تطبيقات

  التكنولوجية

  جذري  نطاق التغيير
مسؤوليات 

  الوظيفية

  التنظيمي

  

من أسفل 

  إلى أعلى
  النظم

العمليات 

  اإلدارية

المجاالت 

  الوظيفية

المجاالت 

  الوظيفية
  اإلجراءات  العمليات اإلدارية  التوجه األساسي

 كيفية التطوير

  والتحسين
يجي   تدر  سريعة  تدريجي  تدريجي  تدريجي
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 14.1.2  :الهندسة اإلدارية في العمليات األكاديمية

عملية تطوير وتصميم  تكون أنيجب أن إعادة هندسة العمليات في الجامعات  )2007(يرى مصطفى 

جذرية تمس العمليات التعليمية كافة، وما يرتبط بها من مناهج وطرق بحثية على كل المستويات، من 

  .وغيرهاطالب وأساتذة 

يستمر في كونه أحد المهام ن توفير التكنولوجيا في التعليم العالي سوف أ) 2006(فيما يرى حسين 

الجامعات الناجحة هي التي تفهم دور المجموعات اإلدارية ومجموعات الدعم أن ة للتعليم العالي، و الرئيس

، وتوقعات الجيل القادم للطالب سوف تكون أبعد مما نقدمه اليوم، والهندسة األكاديميةفي األنشطة 

ودعم  والتزاماإلدارية في الجامعة هي حرية تصميم العملية مع إنتاج من كل فرد سوف يتأثر بالعملية، 

امعة لتدريب هيئة التدريس له دور حاسم في توفير التكنولوجيا في التعليم والتعلم، وينبغي علينا أن الج

التكنولوجيا،  وال ينبغي أن نجعل التكنولوجيا عبئا على مع فيها الطالب والمعلمون يرتبط نوفر بيئة 

   .مستخدميها

 أن تطبيقها في مؤسسات التعليم العاليعادة الهندسة و الالزمة إلسس من األ أنفيرى ) 2009(قوي  أما

 مرونة تسمح بإدخالووجود  ،بعيدا عن الممارسات البيروقراطية تتخذومستقلة  ،ةفعالالقرارات فيها تكون 

 ،ٕازالة المركزية عن القرارات والمسائلة األكاديميةو  ،ضبط الجودة لألنشطة الجامعيةوب ،التغييرات تلك

  .آلية فّعاله للتمويلووجود  ،والبحثيةتقويم اإلنجازات األكاديمية و 

الحادث في مستوى  لتدهوربا مبررات استخدام الهندسة اإلدارية في التعليم حددف) 2011(أما البوهي 

تدني مستوى المنتج التعليمي مع المنافسة الشديدة في أسواق العمل و  ،بعض مؤسسات التعليم العالي

 ،التغيير الجذري والمستمر كضرورة ملحة للبقاء واالستمرار والمنافسةالعالمية مما يؤكد الحاجة إلى إدارة 

عدم تحقيق الطفرات المرجوة في األداء من خالل تطبيق إدارة الجودة الشاملة لذا يصبح هناك ضرورة و 

في  لوفرةواالحاجة لتخفيض تكلفة الخدمة التعليمية مع احتفاظها بالجودة و  ،اإلدارية دسةملحة لعمل الهن

والمجتمع عن الخدمة التي  األمورالطالب وأولياء  عدم رضاو  ،ضغوط المنافسة العالمية الشرسة ظل

انتشار ظواهر سلبية كثيرة  تؤثر في منظومة التعليم مثل ظاهرة و  .تقدمها كثير من المؤسسات التعليمية

والتي تسمح للطالب  غياب المسارات التعليمية، والقوانين واللوائح المنظمة لهاو  .العنف بين الطلبة

تخلف المناهج الدراسية عن مواكبة و  ،الموهوبين باجتياز مراحل التعليم المختلفة في فترات أقصر

 مواكبة التكنولوجيا عدم تخلف برامج إعداد وتدريب المعلمين و و  .المتغيرات العالمية والتكنولوجية الهائلة
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واإلدارية  األكاديميةتخلف الهياكل و  ،دراسية في البرامجغياب المعايير في المقررات الو  ،التربوية العالمية

  .ظم الترقي فيهانوالمالية باألقسام والكليات، إلى جانب تخلف 

  :"الهندرة"هندسة العمليات اإلدارية الجهات التي تتولى  15.1.2

وليس التنظيمات فال بد من تحديد هؤالء األفراد الذين  سة اإلداريةاألفراد هم الذين يقومون بالهندإن 

تنظيم هو األساس لنجاح الجهود واألهداف المرتبطة الختيار و الوالمسئولين عن هذه العملية فا هايقومون ب

؛  2006عبوي، (كاألتي بهذه العملية، ويمكن تحديد الجهات التي تتوالها مجتمعة أو منفردة 

  :)2003اللوزي،

من كونه أحد كبار المسئولين ذوي  ة انطالقاً ر العملية وهو المؤسس الذي يتولى زمام المبادقائد  •

الصالحيات الكافية إلحداث التغيير الالزم بإقناع األعضاء بقبول هذه التغيرات، وفي العادة ال يتم 

أي مسئول  وٕانما هي مبادرة ودور ذاتي يقوم به ،تكليف هذا المسئول بمهام قيادة عمليات الهندرة

العمل بالمؤسسة  يه الرغبة والحماسة لتطويرتنفيذي لديه تلك الصالحيات بشرط أن تتوفر لد

  .وتحسين وضعها الحالي

في مستوى إداري عالي  يرينسؤولية توجيه الهندرة أحد المدصاحب العملية يجب أن يتولى م •

  .ونافذة داخل المنظمةوصاحب مسؤوليات إدارية ميدانية كما يجب أن يتمتع بشخصية مرموقة 

والذين يقومون بتشخيص  ،وهم مجموعة األفراد المختصين بهندرة عملية محددة: فريق الهندرة •

العملية الحالية وٕاعادة تصميمها وتنفيذها، حيث ال يستطيعون تأدية أكثر من عملية واحدة في 

عدد أفراد قليل من  ويتكون من مصغراً مما يستدعي وجود أكثر من فريق عمل يكون  ةأكثر من مر 

  .داخل أو خارج المؤسسة

الذين يختصون بسياسة وٕاستراتيجية الهندرة الكلية ومراقبتها  يرينلجنة الموجهة وهم من كبار المدال •

  .وتطبيقها

كمساعد لقائد العملية فيما يتعلق بمشروعاتها ويجب ان يكون مرتبطا إداريا  ويعملمنسق الهندرة  •

 .تطوير أساليب الهندرة والتنسيق بين المشروعات المختلفة بالقائد، وهو المسئول عن
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  :الوظيفي اإلطار النظري المتعلق بالرضا 2.2

 1.2.2  :مفهوم الرضا الوظيفي

كثير من الباحثين إلى أن العقود الثالثة  أشاربدأ االهتمام بالرضا الوظيفي مع بداية القرن العشرين إذ 

بالرغم من تعدد الدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي إال أنه ما زال هناك اختالف و  ،األولى هي البداية

ارتباطه بمشاعر الفرد التي حول تحديد تعريف أو مفهوم واضح ومحدد لهذا المصطلح والسبب يرجع إلى 

  . )2009هاشم، (مشاعر في المواقف المختلفة هذه الير ا متغيره بتغنها يصعب تفسيرها ألم اً غالب

أن الرضا الوظيفي عبارة عن " )156، ص1984(الوارد عند العديلي  ) Hoppock (يعرف هوبوك و 

القول بصدق إنني  مجموعة من االهتمامات بالظروف النفسية والمادية والبيئية التي تحمل المرء على

 (Herzberg, Mausner, & Synderma, 1959, p831)كما يعرف هيرزبيرج  ".راض في وظيفتي

من السعادة تتحقق من خالل عوامل دافعة تتعلق بالوظيفة ذاتها، وبأنه ليس  ةحال“الرضا الوظيفي بأنه 

مل تتعلق بالبيئة الداخلية عكس عدم الرضا الوظيفي الذي يعتبر حالة من االستياء تأتي من خالل عوا

   .”للعمل

الفرد بالتكافؤ مع عمله من خالل ما شعور “يرى أن الرضا الوظيفي ) p110 Vroom ,1964,(أما فروم 

ويتجه مؤيدو نظرية إشباع القيمة إلى تعريف الرضا عن العمل بأنه  .”يحققه له العمل من نتائج إيجابية

التي  حالة عاطفية سارة ناتجة عن إدراك الفرد بأن عمله يحقق له ممارسة القيمة الوظيفية الهامة

لة أمثال آدم وجاك يربطون الرضا ادالوقت نفسه فإن أعضاء نظرية الع وفي ).Locke, 1976(يتصورها

مع ما يبذله من جهد وما يعتقد  ومتكافئن ما يحصل عليه من عائد هو عادل شعور الفرد بأبعن العمل 

   ).Campbell, 1976( أنه يستحقه 

يتكامل فيها الفرد مع الحالة التي “الرضا عن العمل بأنه  )Cranny, 1992, p169(  كرانيويعرف  

وظيفته وعمله، ويصبح إنسان تستغرقه الوظيفة، ويتفاعل معها من خالل طموحه الوظيفي ورغبته بالنمو 

أن الرضا الوظيفي هو  )35،ص1993( فيما يرى العديلي  .”والتقدم وتحقيق أهداف اجتماعية من خاللها

حاجات والرغبات والتوقعات من خالل العمل نفسه، الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح والسعادة إلشباع ال“

 .”محتوى الوظيفة وبيئة العمل الداخلية وعوامل البيئة الخارجية ذات العالقة

ركز على جانب العاملين والبعض اآلخر ركز  افبعضه متعددة،تعريفات الرضا الوظيفي  بان ويمكننا القول

  . معاً  جانبينجمع بين اللعلى جانب العمل، بينما ذهب آخرون ل
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 2.2.2  :أهمية الرضا الوظيفي

الدراسات والبحوث في مجال علم النفس  تناولتهايعتبر موضوع الرضا الوظيفي من أكثر المواضيع التي 

 اوترجع هذه الكثافة إلى أهمية هذ اً بحث 3000كان عدد هذه البحوث يفوق  1976اإلداري، وحتى عام 

عظم أوقاتهم في العمل، كما يرجع هذا االهتمام إلى االعتقاد السائد ألن األفراد يقضون م نظراً  ضوعالمو 

  ).هـ 1401القبالن، ( بأن الرضا عن العمل يؤدي إلى زيادة اإلنتاج 

وال نبالغ إذا ما اعتبرنا أن العنصر اإلنساني هو الثروة الحقيقية والمحور األساسي لإلنتاج في منظمات 

دها ستبقى غير مفيدة، وقد ال تعمل إذا ما بلغت درجة تطورها وتعقثة مهاألعمال، فالمعدات واألجهزة الحدي

األهمية فإنه من كبيرة  ذا كان العنصر البشري على درجةلم يتوفر العقل البشري الذي يديرها ويحركها، فإ

  ).1991العتيبي، ( عن عمله  من العدل واإلنصاف أن نسعى بأن يكون الفرد راضياً 

وٕاذ يمثل المورد البشري الدعامة األساسية لما تؤديه المنظمة من أنشطة وما تحققه من أداء، فهو يضع 

اإلستراتيجيات ويرسم األهداف، وهو الذي يخطط وينفذ، وهو الذي يتابع ويقيم، وأي انحراف له عن 

تحقيق أهدافها  مستوى األداء أو معايير السلوك المطلوب فسينتج عنه بال شك انحراف المنظمة عن

وتعطيل مسيرتها، وسيسير بها حتما إلى الفشل مما يجعله بال منازع العامل الرئيسي الذي يتوقف عليه 

  ).2011 الزعبي،( نجاح المنظمات 

إن فهم وٕادراك دوافع الموظفين والعاملين في مجاالت العمل ورضاهم الوظيفي يساعد اإلدارة والمديرين 

ة عمل مناسبة ونظام حوافز فعالة يساعد على حفظ الموظفين واإلبقاء عليهم والمشرفين على تصميم بيئ

  أهم الموارد التي تملكها منظمات العمل تهمبصف ،في مجال العمل، وزيادة فاعليتهم وأدائهم الوظيفي

  ).1993العديلي، (  
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  :الوظيفيمسببات الرضا عناصر و  3.2.2

" مسببات"أو" عناصر"لمفردتي  دامهمومن ذلك استخيستخدم الباحثون مفردات متنوعة ذات داللة واحدة، 

ويمكن إجمالها ، التي يقوم عليها الرضا الوظيفي  العناصر والمسبباتما هي ف. للداللة على نفس الشيء

  :يأتيبما  )2010 ؛ عباس،2003 ؛ سلطان،2007 السامرائي،(

  : للرضا المسببات التنظيمية : أوال

ويشعر الفرد بالرضا إذا كان تزويد العوائد يتم وفقًا . مثل الحوافز، والمكافآت، والترقيات: نظام العوائد - 1

  .لنظام محدد يضمن توفيرها بالقدر المناسب وبالشكل العادل

في درجة رضاه عن الوظيفة، واألمر  يؤثرإن إدراك الفرد لمدى وجود اإلشراف الواقع عليه : اإلشراف - 2

  .هنا يعتمد على إدراك الفرد ووجهة نظره حول عدالة المشرف واهتمامه بشؤون المرؤوسين وحمايته لهم

وتشير إلى وجود أنظمة عمل، ولوائح، وٕاجراءات، وقواعد تنظيم العمل، توضح : سياسات المنظمة - 3

  .العمل وال يعيقه رسيالتصرفات وتسلسلها بشكل ي

حينما يكون للعمل تصميم سليم يسمح بالتنوع، وبالمرونة، والتكامل، واألهمية، : تصميم العمل - 4

  .واالستقالل، وتوافر معلومات كاملة يكون هناك ضمان نسبي بالرضا عن العمل

كلما كانت ظروف العمل المادية مناسبة ساعد ذلك على رضا العاملين عن : ظروف عمل جيدة - 5

هم الظروف ما يمس اإلضاءة، والحرارة، والتهوية، وحجم المكتب، والتليفون، وترتيب عملهم، ومن أ

  .المكاتب، وحجم االتصاالت الشخصية، وحجم الحجرة وغيرها
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  :المسببات الشخصية للرضا: ثانيًا 

الرضا عن العمل يتأثر بشخصية الفرد، فهناك أناس بطبيعتهم وشخصيتهم أقرب أظهرت الدراسات بأن 

  :االستياء، ومن أهم هذه المسببات ما يلي وألرضا إلى ا

لدى الفرد باالعتداد برأيه، واحترام ذاته، والعلو بقدره، كان أقرب  يلكلما كان هناك م: احترام الذات - 1

إلى الرضا عن العمل، أما أولئك األشخاص الذين يشعرون ببخس في قدرهم، أو عدم االعتداد بالذات 

  .فإنهم عادة يكونون غير راضين عن العمل

التكيف معها، كان أكثر رضًا، كلما كان الفرد قادرًا على تحمل الضغوط في العمل و : تحمل الضغوط - 2

  . ينمستاءعقبات فإنهم عادة ما يكونون  أما أولئك الذين يتقاعسون بسرعة وينهارون فور وجود

، كلما زاد رضا الفرد ةتماعية، أو الوظيفية، أو األقدميكلما ارتفعت المكانة االج: المكانة االجتماعية - 3

  .وقلت األقدمية فإن استياء الفرد يزداد اجتماعياً عن عمله، أما إذا قلت مكانة الفرد وظيفيًا و 

ما التعساء في يميل األفراد السعداء في حياتهم، أن يكونوا سعداء في عملهم، أ: الرضا عن الحياة - 4

ين عن نمط حياتهم العائلية والزوجية واالجتماعية، فإنهم عادة ما ينقلون هذه التعاسة حياتهم وغير الراض

  .   إلى عملهم

محتوى و  ،األجر :اآلتية ناصر عبالللرضا الوظيفي  الرئيسة العناصر فحددا) 2005(وعبد المجيد  فليه أما

ظروف العمل و  ،ساعات العملو  ،العملجماعة و  ،نمط اإلشرافو  ،فرص الترقيةو  ،أنشطة العملو  ،العمل

           .المادية
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 :من المتغيرات بغيره الرضا الوظيفي عالقة 4.2.2

 )2003 سلطان،؛ 2010 عباس،( به عالقةوالتي لها  الرضا الوظيفيب المرتبطةالمتغيرات يمكن إجمال 

  :يأتيبما 

يقودنا التفكير المنطقي إلى افتراض أنه كلما زاد رضا : الرضا عن العمل ومعدل دوران العمل •

  .للعملالفرد عن عمله زاد الدافع لديه على البقاء في هذا العمل، وقل احتمال تركه 

العامل يتخذ قرارا يوميا فيما إذا كان  نأ نستطيع أن نتصور: ل ومعدل الغيابالرضا عن العم •

المحدد لنوع القرار هو الفرضية  عنصرسيذهب إلى العمل في بداية اليوم أم ال، وال شك أن ال

لها البديلة المتاحة للعامل إذا قرر عدم الذهاب إلى العمل، فإن كانت هذه الفرص مغرية و 

ومن العوامل األساسية التي . يتغيب عن العمل، والعكس صحيح فاألفضلية لدى العامل، فسو 

والفرض هنا . حاالت الغياب بين العمال الرضا عن العملبيمكن االعتماد عليها في عملية التنبؤ 

ثناء وجوده في عمله أكثر من الرضا الذي أأنه إذا كان العامل يحصل على درجة من الرضا 

  .يمكنه الحصول عليه إذا تغيب عن العمل، وبالتالي سوف يحضر إلى العمل

 تعبيرشأنها شأن التغيب أو ترك العمل، إنما هي  حوادث العملإن : الرضا عن العمل واإلصابات •

أداء العمل بكفاءة وعدم الرغبة  نحووبالتالي انعدام الدافع  ،جزئي عن عدم رضا الفرد عن عمله

وجود عالقة سلبية بين نسبة الحوادث واإلصابات وبين  إلىتشير الدراسات و . في العمل ذاته

  . درجة الشعور بالرضا عن العمل

لقد كانت العالقة الفعلية بين الرضا الوظيفي واألداء :  الرضا عن العمل ومعدل أداء العمل •

والعمالء أن موضوعًا لكثير من أعمال البحث والجدل على مر السنين، ويعتقد بعض المديرين 

، اً منتج الرضا الوظيفي يفضي إلى األداء، وبعبارة أخرى فإن العامل السعيد بعمله يكون عامالً 

بينما يرى آخرون أن األداء يسبب الرضا، حيث يحصل العمال ذو األداء المتفوق على الرضا 

بعضًا،  بعضهما انيسببأدائه الجيد في الوظيفة، ويرى آخرون أيضا بأن الرضا واألداء  عن

، وبذلك يكون من رضاامل األكثر إنتاجية يصبح أكثر فالعامل الراضي أكثر إنتاجية، والع

  .معرفة العالقة الحقيقية بينهما صعبال
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 5.2.2  :الرضا الوظيفي مستويات

نحو زمالء  إن كان موجهاً  تياح النفسي في بيئة العمل، سواءالرضا الوظيفي هو ذلك الشعور باالر  أنبما 

العمل أو محتواه أو ظروفه، وبما أنه أيضا هناك اختالفات بدرجة الرضا خالل الحياة الوظيفية سواء في 

المؤسسات التربوية أو اإلدارية فإنه يمكن تقسيم الرضا الوظيفي إلى عدة أقسام وفقا العتبارات عدة اآلتية     

  :  Clark, 1998)؛ 2011أحمد ومنصور،  ؛2011أبو ماضي واألشقر، ( 

  .الرضا الوظيفي باعتبار شموليته: أوالً 

  .االعتراف والتقدير: للموظف، مثل  الذاتيةويتعلق بالجوانب : الرضا الوظيفي الداخلي - 1

  .المدير والزمالء: ويتعلق بالجوانب الخارجية بمحيط العمل، مثل: الرضا الوظيفي الخارجي - 2

 - 3  .األبعاد الداخلية والخارجية معا باتجاهمجمل شعور الفرد بالرضا الوظيفي : الرضا الوظيفي الكلي

  :زمنه باعتبارالرضا الوظيفي : ثانيا

  .المهمةيتحقق إذا كان متوقعا بأن ما سيبذله من جهد سيتناسب مع هدف : الرضا الوظيفي المتوقع - 1

 - 2  .يتحقق الهدف فيشعر حينها الموظف بالرضا الوظيفييكون عندما : الرضا الوظيفي الفعلي

  :نوعه باعتبارالرضا الوظيفي : ثالثا

 - 1  .العام للفرد نحو عمله، أهو راض أم غير راض االتجاههو : الرضا العام

  .جانب معين من جوانب عمله دون الجوانب األخرى نوهو رضا الفرد ع: الرضا النوعي - 2

بينها، بمعنى  ارتباطيهأن هناك دراسات أثبتت وجود عالقة  تقسيمات إالهذه ال اختالفوعلى الرغم من 

  .أنها تؤثر على بعضها البعض
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 6.2.2  :آثار الرضا الوظيفي

، حيث يحكم ديهتظهر من خالل تغير سلوك موضوعي لنية للفرد قضية شخصية ار اإلنسعاتشكل المش

والتعليقات الشفوية والنقدية والسلوكيات  األنشطةتمثل  العتبارات حقيق الرضا الوظيفي تبعاً على مدى ت

 السعداء أكثر إنتاجاً  األفرادالتي يمارسها الفرد في عمله، لذلك فإنه من المسلمات في أذهان الكثيرين أن 

تحسين  من خاللعن أعمالهم، لذلك سعت مختلف التنظيمات لتحقيق هذه الغاية  وأقل غياباً  أعمالهمفي 

   ) .1995المغربي، ( المعنوية  وأالمادية منها  سواء معنويات أفرادها بشتى السبل المتاحة

  : إلى مجموعتين هما )2011( أحمدو  ،)1993( المشعانويمكن تقسيم آثار الرضا الوظيفي كما يرى 

  :تتمثل في واجتماعيةآثار سلوكية : أوالً 

التي تحدث خارج المنظمة عندما تضطرب عالقات األفراد  االجتماعيةالقضاء على الخسارة  •

  .العاملين مع أسرهم وأصدقائهم بسبب عدم رضاهم عن وظائفهم

زيادة الوالء التنظيمي بحيث يجعل األفراد العاملين يكرسون طاقاتهم في تحقيق أهداف المنظمة  •

  .وينظرون إلى مشكالتها على أنها مشكالتهم الشخصية

معدل دوران العمل مما يؤدي  انخفاض ىغيب عن العمل وهذا بدوره يؤدي إلينخفض مستوى الت •

  .إلى إبعاد المنظمة عن الخسائر بشتى أنواعها

التنظيمي ذلك أنه يزيد من ممارسة الرقابة الذاتية لألفراد األمر الذي يؤدي إلى  االستقرارزيادة  •

  .على مرؤوسيهم الرؤساءخفض اإلشراف المباشر الذي يمارسه 

  :وتتمثل في واقتصاديةآثار مادية : ثانياً 

  .بالغياب، وكذلك الحد من آثار الغياب على تعطيل العمل المتعلقةتقليل التكاليف 
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 7.2.2  :أبعاد الرضا الوظيفي

على  االتفاق، ولكن هناك نوعًا من المفضلةإن الرضا الوظيفي يتكون من عدد غير محدد من الميول 

المجاالت الواسعة لرضا األفراد، وهذه المجاالت تسمى عناصر أو عوامل أو أبعاد الرضا الوظيفي، وهي 

محاولة لتقسيم مكونات الرضا الوظيفي في مجموعات، يكون على اإلدارة الناجحة دراستها لتتعرف على 

  ).2009، قوي( نوعية الرضا الوظيفي المتحقق لدى موظفيها ومستواهم 

عن طبيعة العمل وظروف العمل، وأنظمة الرضا الوظيفي بالرضا  أبعاد) 2010(  منصورحدد وقد 

  .، وأنظمة الرواتب، والعالقة مع الزمالءرقيات، والعالقة مع المسئولينالحوافز و الت

والرضا عن ، ظروف العملأبعاد الرضا الوظيفي بالرضا عن  افقد صنف) 2009(  خليفات والمالحمةأما 

  .، والعالقة مع الزمالء، والحوافز، والعالقة مع الرؤساءالراتب

المباشرة، والعالقة بين العاملين،  اإلدارةبالرضا عن  فقد حدد أبعاد الرضا الوظيفي) 2009( الجالبنةأما 

  .وظروف العمل وطبيعته، والنمو المهني، والترقيات، والرواتب والحوافز

  :العوامل المؤثرة بالرضا الوظيفي 8.2.2

رة صو يأتي رضا الشخص عن عمله نتيجة لعدة عوامل متداخلة من الصعب عزلها عن بعضها البعض ب

تامة، كما أن أهمية هذه العوامل المختلفة تتغير من موقف آلخر، ويمكن تقسيم تلك العوامل 

  :)1995المغربي،(إلى

الدافعية لديهم، ويمكن قدرة األفراد ومهاراتهم ومستوى بوهي العوامل المتمثلة : عوامل شخصية •

التعرف عليها من خالل السمات المميزة لكل شخص مثل الجنس، والعمر، وعدد سنوات الخدمة، 

  .وشخصية الفرد، والمستوى الوظيفي والتعليمي، والحالة العائلية

العوامل التي تتعلق بما يؤديه الفرد من مهام والتي تحقق ذاته مثل التقدير : عوامل محتوى الوظيفة •

  . والتقدم والنمو واألمن الوظيفي

مثل إدارة المنظمة، ونمط العوامل التي تحيط بالفرد من مصادر خارجية : عوامل البيئة الوظيفية •

  .واألجر، والعالقات بين العاملين، وفرص التقدم والتطور، وعدد ساعات العمل ،اإلشراف

وهي العوامل المرتبطة بالبيئة التي نشأ فيها الفرد أو البيئة التي ينتمي إليها، وكذلك : عوامل بيئية •

 . ، ونظرة المجتمع لوظيفة الفرداالجتماعي االنتماءتأثير ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه مثل 
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  :نظريات الرضا الوظيفي  9.2.2

  :ألهمها الرضا الوظيفي و فيما يلي عرض تفسيرتعددت النظريات التي حاولت لقد 

تتحقق  ذيطبقا لهذه النظرية فإن الرضا عن العمل يتحدد بالمدى أو القدر ال: الحاجات  إشباعنظرية  - 1

   . (Locke, 1976, Vroom, 1964 ) به حاجات الفرد من خالل العمل الذي يؤديه

  : لهذه النظرية انويوجد نموذج

يركز على الفرق بين ما يحتاجه العامل وبين ما يحصل عليه من و مرجعه األساسي فروم، : النموذج األول

األساس لهذا النموذج هو أنه يتجاهل األهمية  االنتقادعمل، وأن الرضا يتحقق نتيجة لذلك، غير أن 

  .النسبية للحاجات الفردية

النسبية للحاجات  األهميةويمثله كاهلن، حيث يحدد مستويات الرضا الوظيفي بناء على : النموذج الثاني

  .الفردية والدرجة التي تشبع بها

ة للرضا عن العمل هي قدرة ذلك العمل على توفير يرى لوك أن المسببات الرئيس: يمةالق إشباعنظرية  - 2

ما استطاع العمل توفير العوائد ذات القيمة ، وأنه كلحدةكل فرد على العوائد ذات القيمة والمنفعة العالية ل

  ).2003سلطان، . ( راض عن العمل الفرد للفرد كلما كان

تشير إلى أن تفهم الرضا عن العمل يجب أن يكون في ضوء إدراك الفرد للعمل و  :نظرية اإلدراك - 3

لوك الفردي إنما يحدث طبقا إلدراك الفرد أنصار هذا االتجاه يعتقدون بأن الس ألنالذي يؤديه، ذلك 

  ).2010عباس،.(لطبيعة الموقف وليس الموقف ذاته كما هو حادث 
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  :أساليب قياس الرضا الوظيفي 10.2.2

بما أن الرضا الوظيفي يمثل مشاعر وأحاسيس غير محسوسة فإن القدرة على التعرف عليها والوصول 

مقاييس الرضا الوظيفي من التقدم الذي حدث في مجال علم  استفادتإليها يعتبر عملية ليست سهلة، ولقد 

 ).2010 ،زرقاال( وغيرها من الجوانب النفسية  واالتجاهاتأساليبه لدراسة الشخصية  حيثالنفس من 

الرضا الوظيفي إلى أن كثير من المنظمات لم تستخدم أساليب دقيقة للتعرف على  أهميةوبالرغم من 

الرؤساء على مجرد سماع رأي ومالحظة  األساليبمشاعر العاملين ورضاهم باتجاه العمل، واقتصرت هذه 

 وفيما يلي عرض ألهم أنواع مقاييس وأساليب قياس الرضا الوظيفي، في العمل على مرؤوسيهم 

  :)2010،الشرايدة(

  .التي تستخدم مؤشر الغياب والعمل للتنبؤ بالرضا لدى العاملين: المقاييس الموضوعية - 1

هي عبارة عن أسئلة موجهه إلى العاملين بهدف معرفة مدى تقبلهم ورضاهم عن : المقاييس الذاتية - 2

  :ومنهاجوانب الرضا الوظيفي، 

الظاهر المعبرة عن درجة رضا الفرد تعتمد على تحليل عدد من : طريقة تحليل ظواهر الرضا 

 .ومشاعره باتجاه وظيفته ومنها معدل دوران العمل، الغياب، التمارض

التي يجيب عليها األفراد، معبرين من خاللها عن ردود  األسئلةتتضمن بعض : قوائم االستقصاء 

 .أفعالهم باتجاه عملهم

للعمال بنظام  األسئلة إعطاءتتضمن مقابلة العاملين وجها لوجه عن طريق : المقابالت الشخصية 

 .إجاباتهممعين لتسجيل 

المرتبطة بعمله، والتي حققت له  األحداثيصف الفرد من خاللها بعض : أسلوب األحداث الحرجة 

 .الرضا أو عدم الرضا

لمباشرة لسلوك العاملين ليمكن بعد ذلك يعتمد على المالحظة ا: أسلوب المالحظة الشخصية 

 .استخالص بعض المالحظات حول دوافعهم في ضوء مالحظة سلوكهم

هي نماذج معدة مسبقا مثل طريقة قائمة استقصاء جامعة : األسئلةمعدالت القياس والرد على  

 .منوستا لقياس الرضا عن العمل 

ات التي شعر فيها بالسعادة الغامرة، يطلب من الفرد تذكر األوق) : القصة( بيرج طريقة هيرز  •

، وبتجميع الوقائع الشعوريينالشديد، وتحديد أسباب كال  باالستياءواألوقات التي شعر فيها 

  .بالنسبة لهم المرضيةمرضية وغير يمكن معرفة جوانب العمل ال
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 .23  :الدراسات السابقة

من الدراسات السابقة الصادرة باللغتين العربية واالنجليزية خالل السنوات األخيرة  يعرض هذا الجزء عدداً 

، ثم الدراسات المتعلقة بالرضا التي وقف عليها الباحث؛ وقد تم عرض الدراسات المتعلقة بالهندرة أوالً 

  .الوظيفي

 :الدراسات العربية 1.3.2

  :"الهندرة"اإلدارية بإعادة هندسة العمليات الدراسات المتعلقة  1.1.3.2

  ):2013(دراسة عبد الخالق 

في المدارس  إلعادة هندسة العمليات اإلداريةالوقوف على الممارسات الفعلية  إلى الدراسة تهدف

حيث تكون مجتمع الدراسة من . المصرية، وتقديم آليات مقترحه لتطوير اإلدارة المدرسية الثانوية في مصر

 تمدرسة في محافظات القاهرة، وتم اختيار عينة منهم بلغ) 61(المديرين والوكالء والمعلمين األوائل في 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن . جمع البياناتفقرة ل) 13(ستبانة اشتملت علىا، وتم توزيع فرداً ) 600(

تطبيق الهندرة في المدرسة ال يتحقق في الواقع الفعلي، والى قصور إدارة المدرسة عن مواكبة التطورات 

وأوصت الدراسة إلى ضرورة . العالمية ومقاومة التغيير واستخدام األساليب التقليدية في األعمال المدرسية

  .لمسؤولية لدى العاملين تعميق روح االلتزام وا

  ):2012(دراسة عمر

في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة رأي الطالبات المنتسبات  إلىالتعرف  إلى الدراسة تهدف

والتعرف على معوقاته والعمليات  ،الموقع اإللكتروني للتعلم عن بعد استخدامفي في المدينة المنورة 

تصميم نموذج إلعادة هندسة  ثم ،اإلدارية والعمليات التعليمية التي يلزم إعادة هندستها في ذلك البرنامج

وتم اختيار  منتسبة في برنامج التعليم باالنتساب، ةطالب )1349(مجتمع الدراسة من تكون  .العمليات فيها

 .مجاالت  ةخمسموزعة على  فقرة) 49( م توزيع إستبانة اشتملت على، وتةطالب )117(ت بلغ نعينة منه

وأن  ،راعى المواصفات المطلوبة كموقع تعليمي للجامعة الدراسة إلى أن الموقع اإللكتروني وأشارت نتائج

وأشارت أيضا إلى أهمية عقد  ،عليه ساعدت الطالبات على التعلم الذاتي المتوفرةالمقررات اإللكترونية 

 صعوبة التواصل  المتمثلة في وٕالى وجود عدد من المعوقات ،ساتذة الموادأالمباشرة للطالبات مع  اءاتاللق
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 عن لالستعالموالحضور  ،وصعوبة التواصل مع الزميالت ،مع إدارة الكلية للحصول على المعلومات

  .وفي ضوء ذلك تم تحديد العمليات اإلدارية والمالية التي يلزم إعادة هندستها .المقررات

  ):2012(دراسة مطر 

إعادة هندسة العمليات اإلدارية  البحث في تطوير اإلدارة المدرسية باستخدام مدخل إلى الدراسة تهدف

) 1126(و اً مدير ) 345(الدراسة من  تكون مجتمع .بمدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي في مصر

و  مديرا 91وتم اختيار عينه مكونه من  .من مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي في مصر علماً م

ج الدراسة نتائوأشارت . فقرة موزعة على خمسة مجاالت) 92( ، وتم تطوير إستبانة مكونه منمعلما 794

افقة مو و  .التقويمو ،  هواتخاذالقرار صناعة و جيه، التو و ، التنظيمو ، التخطيط عمليةوجود مشكالت في  إلى

وقد أوصت الدراسة . ن بما يقدمه مدخل إعادة هندسة العمليات من سبل لتطوير تلك العملياتالمستجيبو 

نشر ثقافة التغيير في المنظومة المدرسية ودعم اإلدارة العليا إلعادة هندسة العمليات اإلدارية،  ضرورة ب

  .إدارة مسئوله عنهاتوفير قسم أو و 

  ):2011(دراسة أبو عمشه 

أثر تطبيق أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية على أداء صندوق الطالب  إلىلتعرف الدراسة ا تهدف

طالبًا وطالبة ) 1572(من وجهة نظر الطلبة، وتكون مجتمع الدراسة من في غزه الجامعة اإلسالميةفي 

طالبًا وطالبه، وتم توزيع ) 350(عينة طبقية عشوائية منهم بلغت  اختيار ن من المنح الداخلية، وتميستفيدو 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن تطبيق أسلوب  .مجاالت) 7(فقرة ضمن ) 36(إستبانة اشتملت على

على دائرة صندوق الطالب الذي يؤدى إلى تبسيط إجراءات العمل، له أثره إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة في . د الخدمة المقدمة، وتحسين صورة العاملينوتجوي

نوع المنحة الداخلية المقدمة و المحافظة، و المستوى الدراسي، و الكلية، و الجنس، : آراء أفراد العينة تعزى إلى

التي تعاني من مشاكل في  تاداهندسة العمليات للدوائر والعمإعادة  بتطبيقوقد أوصت الدراسة  .إليهم

  . أداء مهامها

  ):2011( المعايطةدراسة 

من كفاءة العاملين في اإلدارة الوسطى في وزارة التربية والتعليم األردنية قياس درجة هدفت الدراسة إلى 

تكون مجتمع ). يكامنو و جاألر ( تربوية في ضوء منهجية هندسة البشر  إدارية إستراتيجيةتطوير اجل 

 مديريات التربية والتعليم والمديرين المختصين في مقر الوزارة مديري الدراسة من مديري اإلدارات و 

39 
 



توزيع تم و  تم تطبيق الدراسة عليهم جميعا،، )153(عددهم  والبالغ، ات التربية والتعليم التابعة لهاومديري

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة الكفاءة  .مجاالت) 4( موزعه على فقرة) 72( من تكونت إستبانة 

اإلدارية التي تتمتع بها اإلدارات التربوية الوسطى في وزارة التربية والتعليم كانت منخفضة في جميع 

 تعزى إلى متغيرات المؤهل العلمي والمركز الوظيفي والجنس لصالح اً و أن هناك فروق ،األداةمجاالت 

تم تطوير إستراتيجية وفي ضوء النتائج  ،مجاالتهاوالذكور في جميع  ،عاميينوالمديرين ال ،الدكتوراه حملة

منهجية  المسئولينوأوصت الدراسة بتبني . العمل اإلداري إلى زيادة كفاءة العاملين وتطويرتؤدي 

  .وزيادة اإلنتاجية لديهمزيادة الرضا في ونوميكا في وزارة التربية والتعليم مما لها من أثر كبير جاألر 

  ) :2011( دراسة الطراونة وخاطر وطويقات 

هدفت الدراسة إلى تحديد درجة تطبيق بنود إعادة هندسة العمليات اإلدارية في تطوير أداء العاملين في 

عينة ، وتم اختيار موظفًا وموظفة) 206(تكون مجتمع الدراسة من .مديرية التربية والتعليم لعمان الرابعة

واستخدم  ،الموظفين والموظفات الذين يعملون في مديرية تربية عمان الرابعةمن ) 150(مكونة من

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن . مجاالت ةسبع موزعة علىفقرة ) 57(إستبانة اشتملت على  ونالباحث

درجة تطبيق بنود إعادة هندسة العمليات اإلدارية في المجموع الكلي كانت بشكل عام متوسطة، وعدم 

فروق ذات داللة إحصائية تعزى للجنس، وللمؤهل العلمي، وطبيعة العمل، أما سنوات الخبرة فيوجد  وجود

وقد أوصى الباحثون بضرورة عقد دورات تدريبية للموظفين، وأن تعمل وزارة  .فروق ذات داللة إحصائية

  .التربية والتعليم على نشر ثقافة التغيير والتطوير لدى موظفيها

  ):2010(دراسة الدجني 

إلى البحث في واقع العمليات اإلدارية في الجامعة اإلسالمية وبالتالي إيجاد نموذج مقترح  هدفت الدراسة

 اً موظف) 1227( وتكون مجتمع الدراسة من. إلعادة هندسة العمليات وحوسبتها في مؤسسات التعليم العالي

أشخاص حيث قام الباحث ) 5(الجامعة اإلسالمية بغزة، وتم اختيار عينة منهم مقدارها في  اً وأكاديمي اً إداري

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى . واقع العمليات فيها إلىللتعرف  أسئلة )5( ببناء بطاقة المقابلة مكونة من

ليات لترقى إلى وجود محاوالت لتوثيق أدلة العمل وتبسيط العمليات قبل تطبيق مشروع إعادة هندسة العم

 الرضاعن هذه التجربة لما حققته من نتائج في زيادة مستوى  رضاووجود . درجة الممارسة الفاعلة

الوظيفي لدى الموظفين ولما أدت إلى إحداث تعديالت جوهرية على أنظمتها بما ينسجم مع متطلبات 

العمليات اإلدارية لكافة  وقد أوصى الباحث بضرورة نشر وتعزيز مفهوم إعادة هندسة. تحسين الخدمة

  .العاملين في الجامعة اإلسالمية من إداريين وأكاديميين
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  ):2010(دراسة فرجون 

توظيف التعلم المتنقل بكليات التعليم التطبيقي بدولة الكويت وفق مفهوم إعادة هندسة الدراسة إلى  تهدف

العمليات التعليمية وذلك من خالل استطالع أراء هيئة التدريس والتدريب والطلبة نحو ايجابيات التعلم 

 )393(ن م وتكون مجتمع الدراسة. المتنقل وسلبياته كتقنيه ونمط تعلم حديث ضمن اإلطار التعليمي

هيئة (من المجتمع  %15منهم عينة مكونة بنسبة  أخذتحيث  تاً وطالب اً طالب )686(عضو هيئة تدريس و

وأشارت . فقرة للطالب) 21(فقرات للمعلمين و  )10( مكونة من إستبانةوزعت عليهم . )تدريس وطالب

ما وبين الطلبة من جهة أخرى بين هيئة التدريس والتدريب وكذلك بينه اً نتائج الدراسة إلى أن هناك فروق

وهذه الفروق ارتبطت باختالف نمط الكلية والدرجة الوظيفية لهيئة التدريس والتدريب أو عدد الفصول 

وبصفة عامة ال يمانع أفراد العينة  ،المدرسية بالنسبة للطلبة وكذلك اختالف الخبرة على استخدام اإلنترنت

وأوصت الدراسة إلى ضرورة  .من التعلم ضمن التعليم التطبيقيمن خالل استجاباتهم في إدخال هذا النمط 

استكمال حلقة البحوث ذات العالقة بهندسة التعليم، ووضع تصور للبنية التحتية ذات الصلة بتوفير الفنيين 

  .التعليم المتنقل وكذلك تنظيم دورات للتدرب على ذلك بإدخالواألجهزة والمواد المطلوبة للبدء 

  ):2010(المعايطة دراسة 

في ضوء منهجية  كفاءتهمهدفت الدراسة إلى تطوير أداء العاملين في وزارة التربية والتعليم األردنية لزيادة 

في وزارة  )167(األقسام والبالغ عددهم  رؤساءتكون مجتمع الدراسة من جميع  .إعادة هندسة العمليات

الفهم ( مجاالت  )7( موزعة على فقرة )56( ونت منتكإستبانة  تم تطوير .التربية والتعليم األردنية

نتائج  وأشارت .)التقييمو التطبيق، و التغيير والتحويل، و ٕاعداد البرامج، و التخطيط، و المبادرة، و واإلدراك ، 

الدراسة إلى أن درجة الكفاءة اإلدارية التي تتمتع بها اإلدارات التربوية في وزارة التربية والتعليم في ضوء 

تم وضع تصور لتطوير أداء من نتائجها و . األداةدخالتها كانت متوسطة في جميع مجاالت واقع م

اإلدارية في ضوء منهجية إعادة هندسة العمليات  كفاءتهمالعاملين في وزارة التربية والتعليم األردنية لزيادة 

الدراسة بتبني منهجية إعادة هندسة العمليات لما لها من األثر الكبير  وأوصت. لتقديم نظام تربوي متكامل

  .في إحداث التغيير المنشود مع تبني دراسات تغطي جوانب جديدة من هذه المنهجية

  ):2010( دراسة حنون 

هدفت الدراسة للتعرف إلى درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات اإلدارية في  

 دارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، من وجهة نظر المديرين والمديرات، حيث تكون مجتمع الم
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وتم توزيع إستبانة  ،مديرًا ومديرة) 429(مديرًا ومديرة وتم اختيار عينة منهم بلغت ) 1528(الدراسة من 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الدرجة الكلية . مجاالت عليهم )7( فقرة ضمن )35( اشتملت على

الستخدام أسلوب الهندرة كانت مرتفعة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات الجنس 

وأوصت  .ومستوى المدرسة والتخصص، ووجودها وفقا لمتغير المؤهل العلمي، ومتغير الخبرة اإلدارية

توفير جميع عناصر ومتطلبات استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات الدراسة إلى ضرورة 

  .اإلدارية، وضرورة اعتماده

  ):2010( دراسة الشوبكي 

العالقة بين نظم دعم القرار وٕاعادة الهندسة في الجامعات الفلسطينية  الىهدفت الدراسة إلى التعرف 

عينة بالطريقة الطبقية وتم اختيار ، اً إداري اً موظف) 1120(وتكون مجتمع الدراسة من  بقطاع غزة،

تكونت من محورين، المحور األول نظم دعم ا، وتم توزيع استبانه إداري اموظف )500( العشوائية مقدارها

 .فقرة )17( ، والمحور الثاني يتعلق بإعادة الهندسة ويتكون منمجاالت )6(ضمن  فقرة 35واشتمل القرار 

الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نظم دعم القرار وٕاعادة الهندسة في وأشارت نتائج 

الجامعات الفلسطينية، كذلك بينت وجود فروق بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول العالقة بين نظم 

عليم، واسم دعم القرار وٕاعادة الهندسة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، ووجود فروق تعزى لمتغير الت

كما أوصت الدراسة إلى إعادة هندسة الجامعة الفلسطينية، وتوضيح أهمية هذه  .الجامعة، وسنوات الخدمة

العملية لإلدارة العليا التي ال يوجد لديها توجه إلعادة الهندسة، وتشجيع الجامعات التي تخطط لذلك للبدء 

  .بتنفيذ برامجها وضرورة تطوير البنية التحتية لها

  ):2010(العال  أبوسة درا

في المدارس االبتدائية من حيث عملياته وعناصره  اإلداري طبيعة األداء إلىهدفت الدراسة إلى التعرف 

وتكون مجتمع  .وتقنياته، وثم تحسين أداء العمليات اإلدارية فيها باستخدام مدخل إعادة هندسة العمليات

وتم اختيار عينه منهم مكونه من  ،االبتدائية بأسوان الدراسة من مديري ونّظار ووكالء ومعلمي المدارس

وأشارت نتائج الدراسة . مجاالت )6(فقره موزعة على  )40(وتم توزيع استبانه اشتملت على  ،فرداً  )810(

أفراد العينة قد اتفقوا على أن الهيكل التنظيمي يسهل مشاركة المعلمين واإلداريين لتحقيق أهداف  أن إلى

المدرسة، وأن نسبة قليلة من أفراد العينة اتفقوا على أن السلطة تتناسب مع المسؤولية في كل منصب من 

من قصور في التوظيف الجيد المناصب اإلدارية، وأن نسبة قليلة اتفقوا على أن الهيكل التنظيمي يعاني 

 وان كثير من المديرين غير قادرين على التغيير والتطوير، . إلمكانات االتصاالت والمعلومات المتطورة

42 
 



وأوصت الدراسة إلى ضرورة المحافظة  .ووجود ضعف استخدام تقنيات التكنولوجيا وكذلك ضعف التمويل

يق التدريجي والمرحلي إلجراءات إعادة هندسة على مستوى أداء متميز للعاملين، والعمل على التطب

العمليات، وتوفير وتهيئة األجواء المناسبة واالستعداد الكافي على كافة الصعد في المؤسسات التعليمية 

  .لتطبيق منهجية إعادة هندسة العمليات اإلدارية

  ):2009(دراسة الطيطي وحافظ وأبو سمرة 

ليات اإلدارية في الجامعات الفلسطينية وٕالى الوقوف على بعض هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع العم

االتجاهات والنماذج العالمية المعاصرة في تطوير اإلدارة الجامعية، إضافة إلى التعرف على بعض 

أداء مهامها، وتكون مجتمع الدراسة من اإلداريين  منالمشكالت التي تعوق اإلدارة الجامعية الفلسطينية 

، أخذت منهم عينة  فرداً ) 1872(والبالغ عددهم  فلسطينية وأعضاء الهيئة التدريسية فيهافي الجامعات ال

 تكأداة للدراسة حيث تكون واستخدمت اإلستبانة .فرداً ) 285( تاختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية وبلغ

وأظهرت نتائج الدراسة أن تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع العمليات . مجاالت )6(فقرة ضمن ) 65(من 

كما أظهرت أن تقديرات أفراد عينة الدراسة إلى أن اإلدارات الجامعية ال تطبق  ةجاءت بدرجة متوسط

ها تعزى مدخل إعادة الهندسة، كما أشارت أيضا إلى وجود فروق دالة بين تقديرات أفراد العينة لواقع تطبيق

وأوصت الدراسة . لمتغير الجامعة والوظيفة لصالح جامعة بيت لحم ونواب رؤساء الجامعات على التوالي

ضرورة أن تسعى اإلدارات الجامعية لتحديد مستويات اإلدارة ووظائفها ومتطلباتها، وأن يحرص مسؤولوها ب

لوماتي فعال، وٕاعادة النظر في وبضرورة إنشاء نظام مع منهم على أن يتولى إدارتها أصحاب الكفاءة

  .اللوائح والتشريعات الجامعية

  ):2009( دراسة النتشة 

انعكاسات إعادة الهندسة اإلدارية على جوانب النجاح المؤسسي في بلدية  إلىهدفت الدراسة إلى التعرف 

 اشتملت علىإستبانة  بلدية الخليل، وتم توزيع من موظفي) 150(، وتكون مجتمع الدراسة من الخليل

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الهيكل التنظيمي لبلدية الخليل  .مجاالت  )7(موزعه على  فقرة )64(

بحاجة إلى إعادة صياغة، وحاجة بلدية الخليل إلى زيادة كفاءة وفاعلية العمليات اإلدارية ومستويات 

ق بلدية الخليل يتطبان درجة لومات، و األداء، كما أظهرت بلدية الخليل اهتماما في مجال تكنولوجيا المع

لى االستثمار في تقنية وأوصت الدراسة إلى النظر بشكل إيجابي إ .متوسطة كانتمعايير الجودة الشاملة 

، وبضرورة إنشاء وحدة متخصصة إلعادة هندسة العمليات تقوم بإجراء تحليل شامل ومتكامل المعلومات

  .لكافة العمليات التي تقوم بها البلدية
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  ):2008( دراسة السر 

واقع إعادة هندسة العمليات اإلدارية في وزارة الداخلية، واألمن الوطني في  إلىهدفت الدراسة إلى التعّرف  

 )300(موظفًا، حيث تم أخذ عينة تتكون من )483(قطاع غزة، حيث كان مجتمع الدراسة يتكون من 

 )66(تتراوح درجاتهم بين وكيل مساعد ومدير دائرة،  وقد تم توزيع إستبانة عليهم اشتملت على  اً موظف

، وقام الباحث بإجراء بعض المقابالت مع المدراء العامين في األجهزة مجاالت )8( موزعة علىفقرة 

التطوير اإلداري، ولكن  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود وعي لدى قيادة وزارة الداخلية بمفاهيم .األمنية

هناك قصور في فهم مفهوم الهندرة ووجود ازدواجية وتداخل في الصالحيات والعمل، وبروز نمط القيادة 

ديمقراطي وديكتاتوري بنسبة كبيرة، ووضوح السياسيات اإلدارية ومفهومها، وغياب التخطيط اإلستراتيجي 

وظفين، وغياب تفعيل موقع نائب وزير الداخلية، لبعض األجهزة، وبطئ التدريب والتنمية لمهارات الم

 . وغياب المستلزمات التكنولوجية، وغياب القوانين والتشريعية التي تعمل على إعادة بناء وتطوير الوزارة

وقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتعزز مفهوم الهندرة وتحديد سياسات إدارية واضحة، وتجميع 

ياكل التنظيمية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وسن بعض القوانين األنشطة والمهام وتعديل اله

  .والتشريعات التي تساعد على اإلبداع

  ):2006(دراسة اآلغا 

في المصارف بمحافظات غزة ) الهندرة(إعادة هندسة العمليات اإلدارية  الىهدفت الدراسة إلى التعّرف 

مجتمع الدراسة من  تكونو . فيهاالعوامل المؤثرة  قة بعضوذلك من خالل التعّرف على مدى تأثير وعال

 يرينوالمد مينالعا يرينمن المد )150(قسم وكانت عينة الدراسة مكونة من رئيس  )160(مديرًا و  )40(

فقرة ضمن  )57(شتملت على توزيع إستبانة اتم ورؤساء األقسام بالمصارف العاملة في محافظات غزة، و 

ن إعادة هندسة العمليات نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيوقد أشارت  .مجاالت )7(

، وٕاعادة بناء الهياكل التنظيمية وقدرات التكنولوجيا العالية، وزيادة صحة وفاعلية العمليات اإلدارية

وقد  .المصرفية التي تنجزها هذه المصارف، وتغيرات في توقعات العميل، وتحسين معايير الجودة الشاملة

أوصت الدراسة إلى أن يتم إعداد الهيكل التنظيمي بناءا على التوجه بالعملية وأن يظهر ذلك في الهيكل 

التنظيمي للمصرف، وكذلك أن يتم التركيز على تسلسل أنشطة العملية المصرفية عند إعداد الهيكل 

  .التنظيمي وليس على تسلسل إداري
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  ):2005(دراسة العتيبي 

ضوء في التعليم العالي في الحوار التربوي  لمقومات األستاذدرجة ممارسة  الىهدفت الدراسة إلى التعرف 

طالب الدراسات العليا بكلية  وأعضاء الهيئة التدريسية  تكون مجتمع الدراسة منثقافة إعادة الهندسة، و 

 )315(، و اً عضو  )92( نه من، وتم اختيار عينه منهم مكو التربية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة

وأشارت نتائج الدراسة إلى   .مجاالت عليهم )3(فقره ضمن  )82( اشتملت على إستبانةتم توزيع ، و اً طالب

يرى طالب  ذلك، وعلى العكس من مات الحوار التربوي يتم ممارستهاأن األساتذة يرون أن معظم مقو 

فروق تعزى إلى التخصص ،  وجدتوأالدراسات العليا أن معظم مقومات الحوار التربوي ال يتم ممارستها ، 

وأوصت الدراسة إلى ضرورة مشاركة الطالب في اتخاذ القرار . والجنس، والدرجة العلمية، وسنوات الخبرة

ة أن يهيئوا المناخ التنظيمي المناسب و وتحديد األنشطة والمساقات وتطوير أداوت التقويم وعلى األساتذ

أن تتسم البرامج العلمية التي يدرسونها بالتنمية واالبتكار، وضرورة إجراء التغيرات الالزمة تبعا لتقنية إعادة 

  .الهندسة في التعليم الجامعي

  :الدراسات المتعلقة بالرضا الوظيفي 2.1.3.2

  ):2013(دراسة الطعاني والسويعي 

التمكين اإلداري بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية  عالقة الدراسة إلى التعرف علىهدفت 

مديرًا ومديرة تم تطبيق  )350(تكون مجتمع الدراسة من و . في محافظة الدمام بالمملكة العربية السعودية

مجاالت،  )5(قرة موزعة ف )30(تم تطوير أداة لقياس التمكين اإلداري تكونت من و  .الدراسة عليهم جميعا

وأظهرت نتائج الدراسة  .مجاالت )4(فقرة موزعة على  )30(وأداة أخرى لقياس الرضا الوظيفي تكونت من 

إلى أن مستوى التمكين جاء بدرجة مرتفعة، وأن مستوى الرضا الوظيفي جاء بدرجة متوسطة، كما تبين 

ومستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى متغير وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تمكين اإلداري 

النوع االجتماعي لصالح اإلناث، في حين لم تظهر النتائج أي فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي والخبرة، 

لدى  أظهرت النتائج وجود عالقة إرتباطية موجبة قوية بين درجة التمكين اإلداري ودرجة الرضا الوظيفيو 

ى ضرورة إبراز الرضا الوظيفي وجعله من بين الموضوعات الرئيسة التي وقد أوصت الدراسة إل .المديرين

  .تحظى باهتمام وزارة التربية والتعليم وضرورة إعطاء العاملين المزيد من الحوافز المادية والمعنوية
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  ):2012(ناقخدراسة ال

إيجاد العالقة بينهما وبين تحقيق الرضا  وهدفت الدراسة إلى دراسة المناخ التنظيمي والعالقة مع اإلدارة، 

 )202( كان مجتمع الدراسة إحدى الجامعات الماليزية الحكومية، واشتملت عينة الدراسة علىو . الوظيفي

جزئيين الجزء األول لقياس المناخ وتم توزيع إستبانة اشتملت من األكاديميين الذين تم اختيارهم عشوائيًا، 

 .فقرات )10(فقرات، والجزء الثاني لقياس مستوى الرضا الوظيفي ويتكون من  )10(التنظيمي ويتكون من 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين الرضا الوظيفي والمناخ التنظيمي، وأن موقف األكاديميين من 

المناخ التنظيمي السائد كان جيد وكذلك طبيعة العالقة بينهما وبين اإلدارة، وأن موقف التخصصات 

لعلمية من األكاديميين يبدو أكثر قناعة من التخصصات األدبية لمعظم أبعاد قياس المناخ التنظيمي، وأن ا

 .األكاديميين عموما كانوا راضيين حيث كانت التخصصات العلمية أكثر رضا من التخصصات األدبية

  .الرضا الوظيفي أوصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز عالقة األكاديميين لإلدارة مما يسهم في تحقيقو 

  ):2011(دراسة أحمد ومنصور 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة األنبار، وتكون 

عضوًا، وتم توزيع إستبانة لقياس  )150(عضوًا وتم اختيار عينة منهم بلغت  )1500(مجتمع الدراسة من 

وقد أشارت نتائج  .مجاالت )8(فقرة ضمن  )55(حيث اشتملت على  ديهممستوى الرضا الوظيفي ل

الدراسة إلى وجود مستوى جيد من الرضا لدى هؤالء العاملين وبنسب مختلفة وكذلك إلى عدم وجود عالقة 

إرتباطية بين مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة األنبار والخصائص الفردية 

دراسة إلى ضرورة تحديد مستويات الرضا بين أعضاء هيئة التدريس إلفادة المسئولين في وأوصت ال .لديهم

  .إدارة الجامعة لرفع مستويات اإلنتاجية وتحسين سير العمليات التعليمية

  ):2011(دراسة علي 

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية  لدىالرضا الوظيفي مستوى هدفت الدراسة إلى تحديد 

جامعة السودان ( جامعات  )3(عضو هيئة تدريس من  )120(دانية، حيث تكون مجتمع الدراسة من السو 

عضو  )100(وتم اختيار عينة منهم مكونة من ) للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة القرآن الكريم، وجامعة كرري

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى  .تمجاال )4(فقرة ضمن  )40(تدريس، وتم توزيع إستبانة اشتملت على 

الجانب اإلداري، : المتغيرات التاليةووجود عالقة مع وظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية رضا وجود 

 وأوصت الدراسة إلى ضرورة مراجعة جميع . واألجور، والحوافز، والجانب النفسي، والجانب التدريبي
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ا، واالهتمام بالنواحي النفسية وتهيأت الجو المناسب، اإلجراءات اإلدارية والعمل على تغييرها وتعديله

  .وكذلك تحسين الظروف المعيشية لدى العاملين وتنمية المواهب والقدرات لديهم

  ):2010(دراسة ردايدة 

درجة الرضا الوظيفي ودرجة اإلنجاز الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس  إلىهدفت الدراسة إلى التعرف 

العالقة اإلرتباطية بين الرضا الوظيفي واإلنجاز  إلىوجهة نظرهم، والتعرف في جامعة اليرموك من 

الوظيفي لديهم،  وقامت الباحثة بتصميم إستبانة مكونة من قسمين، القسم األول يتعلق بالرضا الوظيفي 

وقد  .عضو هيئة تدريس )184(والقسم الثاني باإلنجاز الوظيفي، ووزعت على عينة الدراسة المكونة من 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس كانت بدرجة متوسطة 

وكذلك درجة اإلنجاز الوظيفي لهم، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس على الرضا 

وطبيعته الوظيفي ككل وعلى مجال الحرية األكاديمية لصالح اإلناث وعدم وجود فروق في ظروف العمل 

وعدم وجود فروق ذات . والعالقة بين أعضاء هيئة التدريس، والراتب، والحوافز، والنمو المهني، والترقيات

وأوصت الدراسة بضرورة  .داللة تعزى لجميع المتغيرات على اإلنجاز الوظيفي ككل وعلى جميع المجاالت

الهيئة التدريسية وٕاشباع رغباتهم قيام الجامعات بزيادة االهتمام بظروف العمل وطبيعتها وبأعضاء 

  .وحاجاتهم لزيادة مستوى الرضا لديهم

  ):2010(دراسة منصور 

لتعرف إلى درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح إلى اهدفت الدراسة 

ضو هيئة ع )500(الوطنية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وقد ضم مجتمع الدراسة 

عضوا من أعضاء الهيئة التدريسية، حيث طبق عليهم  )138(تدريس، أجريت الدراسة على عينة قوامها 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة الرضا  .مجاالت )6(فقرة موزعة على  )51(إستبانة مكونة من 

ق ذات داللة إحصائية في الكلية كانت متوسطة، وأن مجال الترقيات والحوافز أقل ما يمكن ووجود فرو 

وأوصت  .درجة الرضا تبعا لمتغيري الخبرة لصالح الخبرة األعلى والمؤهل العلمي لصالح المؤهل األقل

الدراسة إلى ضرورة مساعدة إدارة الجامعة لتوفير فرص المشاركة في الدورات ألعضاء هيئة التدريس 

ر األدوات المكتبية، وتوضيح أنظمة الترقية والمؤتمرات العملية، وضبط عدد الطلبة في الشعب، وتوفي

ومراعاة الموضوعية في تقييم عمل عضو هيئة التدريس، وٕاعادة النظر في سلم الرواتب وتقوية العالقات 

  .االجتماعية بينهم
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  ):2009(دراسة الجالبنة 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة فيالدلفيا 

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس والبالغ . وعالقته بمستوى الروح المعنوية لديهم

عضو هيئة  )199(وقد طبق الباحث الدراسة عليهم جميعا، وقد استجاب منهم  ًا،عضو  )290(عددهم 

تدريس وقد استخدم المنهج الوصفي، وقد أعّد الباحث إستبانتين، إحداهما للرضا الوظيفي حيث تكونت من 

مجاالت، واإلستبانة الثانية فكانت حول الروح المعنوية، حيث تكونت من  )5(فقرة موزعة على  )33(

ظيفي كان بدرجة متوسطة وٕالى عدم وجود وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الرضا الو  .فقرة )23(

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى متغير الكلية، وأن مستوى الروح المعنوية 

لديهم بدرجة كبيرة، وٕالى عدم وجود فروق ذات داللة في مستوى الروح المعنوية تعزى إلى متغير الكلية، 

وأوصت الدراسة إلى  .وى الرضا الوظيفي ومستوى الروح المعنوية لديهمووجود ذات عالقة إيجابية بين مست

ضرورة إتاحة الفرصة لدى أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات التي تخص العملية 

التعليمية و زيادة الرواتب بحيث تغطي تكاليف المعيشة، وضرورة االهتمام بعضو هيئة التدريس المتميز 

  .ل تقديم الحوافز المادية والمعنويةمن خال

  ):2009(دراسة خليفات والمالحمة 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس 

في الجامعات الخاصة األردنية، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس والبالغ 

الدراسة المنهج الوصفي  واستخدمت، عضواً  )559(، أما عينة الدراسة فتكونت من )1978(عددهم 

مجاالت، وأداة  )3(فقرة موزعة على  )20(واستخدمت لذلك أداة آلين وماير للوالء التنظيمي المكونة من 

وقد أشارت نتائج الدراسة  .مجاالت )5(فقرة موزعة على  )25(طورت لقياس الرضا الوظيفي مكونة من 

وجود عالقة بين أبعاد الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس، ووجود فروق في إلى 

مستوى الوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس تعزى إلى الجنس، والعمر، ومدة الخدمة في الجامعة 

فآت وحوافز ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات وأوصت الدراسة إلى ضرورة وضع نظام مكا . والكلية

  . الخاصة، بحيث ال يتم اللجوء إلى البحث عن الفرص البديلة
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  ):2008(دراسة الحراحشة 

النمط القيادي الذي يمارسه مديرو المدارس وعالقته بمستوى الرضا  الىهدفت الدراسة إلى التعرف 

 )1702(الوظيفي للمعلمين في مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفيلة، وقد تكون مجتمع الدراسة من 

معلمًا ومعلمه تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وقد  )235(عينة مكونة من منهم أخذت  ،معلمًا ومعلمه

خدم الباحث أداتين لجمع المعلومات حيث كان أحدهما لقياس درجة ممارسة النمط القيادي وتكونت من أست

وأظهرت نتائج الدراسة أن  .فقرة )38(فقرة، واألخرى لقياس مستوى الرضا الوظيفي وتكونت من  )57(

وق كان أكثرها جميع األنماط القيادية لدى مديرين المدارس جاءت بدرجة متوسطة إال أن النمط المس

شيوعًا، كما أظهرت أن مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين جاء بمستوى متوسط وٕالى عدم وجود فروق في 

عالقة بين ووجود . مستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى متغيرات الجنس، التخصص، الخبرة، المؤهل العلمي

اسة بناءًا على نتائجها بمجموعة من وقد أوصت الدر  .النمط القيادي وبين مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين

  .المقترحات التي قد تفيد وزارة التربية والتعليم في تحسين مجاالت العمل لدى المعلمين

  ):2007(دراسة خليل وشرير 

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الرضا الوظيفي وبعض المتغيرات الديموغرافية لدى المعلمين، حيث 

في مدارس السلطة الوطنية الفلسطينية في محافظة  معلمًا ومعلمه )3653(كون من كان مجتمع الدراسة يت

 )18(معلمًا ومعلمه، وقد تم أخذها بطريقة عشوائية عنقودية من  )360(اخذت عينه منهم مكونه ، غزه

 .مجاالت )4(فقرة موزعة على  )31(واستخدم الباحثان إستبانة لقياس الرضا الوظيفي مكونة من  ،مدرسة

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق  ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي لصالح اإلناث وحملة 

الدبلوم المتوسط والمرحلة األساسية الدنيا، بينما لم توجد فروق في الرضا عن المادة وبالنسبة لتحقيق 

حلة األساسية الدنيا، وبالنسبة المهنة للذات فكانت الفروق لصالح اإلناث وحملة الدبلوم المتوسط والمر 

لطبيعة العمل وظروفه والعالقة بالمسئولين كانت الفروق لإلناث وحملة الدبلوم المتوسط والمرحلة األساسية 

  .الدنيا، أما سنوات الخبرة فال يوجد لها أي أثر على الرضا الوظيفي

  ):2007( دراسة الرفاعي 

ظيمي السائد في الجامعات األردنية الخاصة، وتعرف أثر هذه هدفت الدراسة إلى تحديد أنماط المناخ التن

ولجمع البيانات . األنماط المناخية في درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات

 فقرة موزعة على  )52(إحداهما لتقييم المناخ التنظيمي وتكونت من  ينستخدمت أداتان تكونت من إستبانتا
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مجاالت، حيث  )6(فقرة موزعة على  )60(مجاالت، واألخرى لقياس الرضا الوظيفي وتكونت من  )5(

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى  .عضو هيئة تدريس ممثلة لمجتمع الدراسة )352(أخذت عينة مكونة من 

تعليمية في بة األكاديمية، والخبرة الرتائية تعزى لمتغيرات الجنس، والعدم وجود فروق ذات داللة إحص

. اإلنسانية مقابل الكليات العليمة ى لمتغيرات الكلية لصالح الكلياتووجود فروق تعز . المناخ التنظيمي

وعدم وجود فروق ذات داللة تعزى ، ووجود رضا متوسط لدى أعضاء هيئة التدريس في جميع المجاالت 

فروق تعزى لمتغير المناخ التنظيمي على لمتغيرات الجنس، والرتبة األكاديمية، والخبرة التعليمية، ووجود 

 . وأوصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات .مقياس الرضا الوظيفي

  :)2007(دراسة غنيم 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس في 

عينة منهم  عضو هيئة تدريس وتم اختيار )340(ن الدراسة مجامعة النجاح الوطنية، وقد تكون مجتمع 

فقرة لقياس الرضا الوظيفي موزعة  )53(واستخدمت لذلك إستبانة اشتملت على  .فرداً  )144(بلغ حجمها 

مستوى الرضا  أنوأشارت نتائج الدراسة إلى  .فقرة لقياس الوالء التنظيمي )18(و مجاالت )6(على 

مي عند أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية مرتفع، وكذلك وجدت الوظيفي والوالء التنظي

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي تعزى إلى الجنس، والرتبة األكاديمية، والكلية، 

. ووجدت فروق في الرضا الوظيفي تعزى إلى متغيرات الجنس، والجامعة، والخبرة، والعمر، ومعدل الدخل

ضرورة العمل على زيادة الدخل لدى العاملين وحثهم على المحافظة على ممتلكات بصت الدراسة وأو 

  .الجامعة وكذلك االعتماد على األنظمة والقوانين والعمل على تطويرها

  ):2006(دراسة القاروط 

هدفت الدراسة إلى معرفة درجة الجدية في العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية 

رًا ومديرة في محافظات يمد )642(في محافظة شمال الضفة الغربية، حيث تكون مجتمع الدراسة من 

الطبقية العشوائية، وقد  مديرًا ومديرة، وتم اختيارهم بالطريقة )220(شمال الضفة الغربية وكانت عينتها 

فقرة موزعة  )41(ن ، األولى لقياس الجدية بالعمل واشتملت على يخدم أداتين وهم عبارة عن إستبانتاست

 )6(فقرة موزعة على  )48(مجاالت، واألداة الثانية لقياس الرضا الوظيفي واشتملت على  )3(على 

العمل لدى مديري المدارس الحكومية كانت كبيرة  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة الجدية في .مجاالت

وأن ترتيب مجاالت الجدية كان مجال االلتزام والمشاركة، ومجال السيطرة والتحكم، ومجال التحدي 

 مجال العالقة مع  ،والتغيير، ووجدت أيضًا أن درجة الرضا الوظيفي كانت متوسطة وكان ترتيب مجاالتها
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ثم مجال الدورات والتدريب، ثم مجال طبيعة الوظيفة والعمل، ثم مجال المعلمين في المرتبة األولى، 

وأظهرت . ، ثم مجال الراتب الشهريزالعالقة مع مديرية التربية والتعليم، ثم مجال أنظمة الترقيات والحواف

وجود عالقة إيجابية بين الجدية والرضا الوظيفي، وعدم وجود فروق ذات داللة في درجة الجدية تعزى 

 .نوع االجتماعي، والمؤهل العلمي، والخبرة اإلدارية، والراتب الشهري، وموقع المدرسة، ومستوى المدرسةلل

وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز درجة الجدية في العمل، ووضع نظام فعال للحوافز والمكافآت 

  .المادية، وعدالة هيكلة األجور والرواتب

  ):2005(دراسة العكش والحسين 

الدراسة إلى مقارنة مدى توفر الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة تدريس في كليات العلوم اإلدارية هدفت 

وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في . في الجامعات الحكومية والخاصة في األردن

جامعة  )16(غ عددها كليات اإلدارة واالقتصاد والعلوم المالية في الجامعات الحكومية والخاصة والتي يبل

جامعات تم أخذ عينة منهم بطريقة عشوائية حيث بلغ  )5(خاصة، وتم اختيار  )8(حكومية و  )8(منها 

عضو هيئة تدريس،  ولتحقيق ذلك لقد تم تصميم إستبانة لقياس وجهة نظر أعضاء  )211(حجم العينة 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود . مجاالت )6(ا الوظيفي حيث تكونت من هيئة التدريس اتجاه الرض

مجال المكافآت المالية، والخدمات االجتماعية، واإلجراءات  نحو أعضاء هيئة التدريس اتجاهاتفروق في 

اإلدارية، والبحث العلمي، ووسائل التدريس باستثناء عنصري المناخ األكاديمي وتقييم األداء، حيث تبين 

وقد أوصت  .ي الجامعات الخاصة أكثر من الجامعات الحكوميةوجود رضا لدى أعضاء هيئة التدريس ف

  .م والتركيز على عملية التقييمالدراسة بضرورة اتخاذ طرق وٕاجراءات موضوعية ومقبولة في عملية التقيي

  ):2005(دراسة عبد السالم 

، وتم بناء يجامعألستاذ اللا الوظيفي هدفت الدراسة إلى التعرف إلى العوامل األكاديمية المرتبطة بالرض 

بكليات  عضو هيئة تدريس )190(مجموعها مجاالت و تم تطبيقها على عينة بلغ  )4(إستبانة مكونة من 

وقد أشارت نتائج  . جامعة مصرية ، تم تصنيفها وفقا للنوع والمستوى العلمي )13(التربية التابعة ل 

محاور األربعة يليه محور اإلنتاج العلمي ثم الدراسة إلى أن محور التدريس يأتي في المرتبة األولى بين ال

ووجود عالقة بين هذه المجاور األربعة والمستوى الوظيفي . محور النشاط العلمي وأخيرا الحرية األكاديمية

وأوصت الدراسة إلى  .بينهم، وأن مستوى الرضا الوظيفي بوجه عام في حدود المتوسط بالنسبة للعينة ككل

كاديمية لرفع  مستوى الرضا الوظيفي لعضو هيئة التدريس التربوي  وذلك من ضرورة تفعيل العوامل األ

 .خالل تحديد أهدافه وآليات تفعيله
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  ):2002(دراسة البوسعيدي 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن السلوك القيادي الممارس لدى رؤساء كليات جامعة السلطان قابوس كما 

 )335(تكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم  دركه أعضاء هيئة التدريس بها،ي

عضوًا، وجمعت بيانات الدراسة من خالل استخدام أداتين األولى إستبانة السلوك القيادي وكذلك إستبانة 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي تعزى  .الرضا الوظيفي

الجنس في مجالّي الترقية والراتب لصالح العمانين، وكذلك وجود فروق تعزى للعمر، والرتبة لمتغير 

. بين السلوك القيادي والرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ارتباطيهووجود عالقة . ة، والخبرةاألكاديمي

ام العلمية، وكذلك وأوصت الدراسة إلى ضرورة معرفة الجوانب التي يجب التركيز عليها في إدارة األقس

  .إبراز أهمية الرضا لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

  ):1999(دراسة العسيلي 

تكنك فلسطين كما يراه يهدفت الدراسة إلى دراسة النمط القيادي السائد لدى رئاسة جامعة الخليل وبول

هيئة  من جميع أعضاءأعضاء هيئة التدريس وعالقة ذلك برضاهم الوظيفي، حيث تكون مجتمع الدراسة 

عضوًا، وكانت أداة الدراسة عبارة  )125(بوليتكنك فلسطين والبالغ عددهم التدريس في جامعة الخليل و 

فقرة موزعة  )39( القيادي ويتكون من عن إستبانة مكونة من جزأين، الجزء األول فيها لوصف السلوك

 . مجاالت )5(فقرة موزعة على  )27( ون منويتكمجاالت، والجزء الثاني لقياس الرضا الوظيفي  )3(على 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن النمط األوتوقراطي هو النمط القيادي األكثر ممارسة، ويليه الديمقراطي 

وأن مستوى الرضا الوظيفي كان متوسطًا  ،حيث يختلف النمط باختالف النمط العلمي. ثم الفوضوي

وتختلف درجته باختالف المؤهل العلمي وسنوات الخبرة، ووجود عالقة بين النمط الديمقراطي والرضا 

وأوصت الدراسة إلى تبني الجامعات النمط القيادي الديمقراطي، وتدريب القيادات على أساليب  .الوظيفي

  .وافز المادية والمعنوية المقدمة وتوفيرها لهم لراحتهمالقيادة المالئمة، وٕاعادة النظر والح

  ):1998(دراسة المساعدة 

حيث . هدفت هذه الدراسة إلى قياس الرضا الوظيفي وتحليله لدى العاملين اإلداريين في جامعة اليرموك

وقد موظفًا وموظفة  )460(وتكونت عينة الدراسة من  .موظفًا وموظفة )1484(تكون مجتمع الدراسة من 

  . مجاالت )6( وزعة علىم فقرة )70( من أستخدم في هذه الدراسة أداة لقياس الرضا الوظيفي، وتكونت
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وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك انخفاضا عامًا في مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين 

الوظيفي، والحوافز والترقيات،  الراتب الشهري، واالستقرار: في الجامعة على كل من المجاالت التالية

ووجود فروق ذات داللة إحصائية لكل من المسمى الوظيفي، والدرجة العلمية، وسنوات . وظروف العمل

الخبرة على مستوى الرضا الوظيفي للعاملين، في حين أظهرت عدم وجود ذات داللة على كل من متغيري 

في مقدار الراتب الشهري للعاملين وٕايجاد نظام  وأوصت الدراسة إلى إعادة النظر.الجنس ومكان العمل

  .جديد خاص بالحوافز والترقيات وكذلك تطوير برامج خاصة بالنمو المهني للعاملين وتفعيلها 

 :األجنبيةالدراسات  2.3.2 

  :"الهندرة"بإعادة هندسة العمليات اإلدارية الدراسات المتعلقة  1.2.3.2 

  :)Mlay, Zlotnikova &  Watundu  ( 2013,دراسة

أثر العوامل المختلفة، بما في ذلك مقاومة التغيير التنظيمي تبعا لتطبيق  إلىالتعرف  إلىالدراسة  هدفت

 )5(يعملون في  موظفًا وموظفة )150(وتكون مجتمع الدراسة من . إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 )13(اشتملت على  إستبانةتم توزيع و  ،)108(منهم بلغت طبقية أوغندا، وتم اختيار عينة شركات في   

وأظهرت نتائج الدراسة  .فقرة موزعة على خمس مجاالت للقياس الكمي، و استخدم المقابلة للقياس الكيفي

 وأشارت الدراسة إلى. المعلومات المحوسبة أنظمةفقط من المشاريع في أوغندا يستخدمون  )٪30.4(أن 

رفض  أوقبول وكذلك عوامل  فشل هندسة العمليات أومجموعه من العوامل التي تؤثر في نجاح 

 الدراسة بتنفيذ إعادة هندسة العمليات وقد أوصت .تنفيذ إعادة هندسة العمليات التي تواجهالمستخدمين 

  .واالستفادة من هده الدراسة عند تطبيقها

 :) Timi-Johnson, 2013) Meenyinikor, Meenyinikor &دراسة

معرفة مخرجات التعليم الجامعي، والتي من شأنها أن تعزز فرص العمل واإلنتاجية إلى الدراسة  تهدف

من الجامعات التقليدية  )21( حيث تكون مجتمع الدراسة من. وتحديد مدى وعي الموظفين بذلك. الذاتية

نه كعي اً موظف )2250(واختير منهم . نيجيريافي  مناطق )6(التي يمولها اإلتحاد الفدرالي التي تغطي 

 .واستخدم أيضا المقابلة على أربعة مجاالت اشتملت إستبانةتم توزيع و  ،جامعات )6(موزعين على 

أن وعي الموظفين و . جات التي ال علم للموظفين بهافئات من المخر  )4(نتائج الدراسة بأن هنالك  وأشارت

 وأوصت الدراسة بأنه  .والعمالةسوف يعزز من اإلنتاجية الذاتية ) التعليم الجامعي( بمخرجات النظام 
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ينبغي أن يكون هناك تعليم مناسب عن مخرجات التعليم الجامعي لجميع أصحاب المصلحة في التعليم 

  .وأنها ليست فقط للخريجين

  : ),Setegn 2013( دراسة

تقييم تأثير إعادة هندسة العمليات اإلدارية على األداء التنظيمي لمكتب المالية والتنمية  إلىالدراسة  هدفت

في  مكتب المالية والتنمية االقتصاديةحيث تكون مجتمع الدراسة من الموظفين والعمالء في  .االقتصادية

وتم توزيع  ،عميالً  )23(و وموظفة، موظفاً  )61(بلغت وتم اختيار عينه منهم  ،إثيوبيافي أوروميا اإلقليمية 

نتائج  رتوأشا. المالحظة والمقابلة أيضامجاالت و واستخدم  )6( ضمن فقرة )26(إستبانة اشتملت على 

وأشارت أيضا . راضيين عن سرعة تقديم الخدمات، وجودة الخدمة، وزمن الدورةعمالء المكتب الدراسة بأن 

، حيث لم تعط أي منافع للموظفين بشأن زيادة المرتبات نظام لتقييم األداء فيه المكتب ال يوجد  إلى أن

اعتماد عملية إعادة هندسة  إلىوأوصت الدراسة  .والتعويضات والتعزيز والتمكين حتى هذه اللحظة

 أهدافهاوالى تحقيق  ،األعمال ألنها أصبحت سالحا مفيدا ألية منظمة تسعى لتحسين األداء التنظيمي فيها

 .أداة فعالة للمنظمات التي تسعى للعمل بفعالية وكفاءة أنها، والى التنظيمية

  ):,Hagos  (2012دراسة

تقييم تنفيذ إعادة هندسة العمليات اإلدارية في وزارة الصحة االثيوبية وغامبيال مكتب  إلىهدفت الدراسة 

 )90( اختيار عينه منهم بلغت تمو ، اموظف )450(تكون مجتمع الدراسة من  حيث. الصحة اإلقليمي

 )9(ضمن  فقرة )68( وتم توزيع إستبانة اشتملت على. لمقابلةل موظفاً  )20(و ةلتعبئة االستبان موظفا

كنولوجية، وٕادارة األداء، والكفاءة الت ،الدعم اإلداري( مجاالتإلى أن نتائج  أشارتوقد  .عليهممجاالت 

إدارة التغيير، واستخدام االختبارات خطة تنفيذ شاملة، واستراتيجيات التواصل، والصقل وتنفيذ خطة  وتوافر

واستخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة  ،التجريبية لتقييم عملية جديدة، والدافع التخاذ األدوار والمسؤوليات

الدراسة تنفيذ مشروع إعادة هندسة العمليات هي عملية  وأوصت .فروق ذات داللهفيها جد يو ) والتمكين

العوامل لتحقيق النجاح، فمن الضروري أن يكون التغيير مدار بطريقة  معقدة، تنطوي على العديد من

 . المحددةاهتمام متوازن لجميع العوامل  عطاءمناسبة، ويتم إ

 ):,Mekonnen  (2011دراسة

تحديد العوامل الصعبة المتمثلة في تنفيذ إعادة هندسة العمليات اإلدارية في الجامعات  إلىهدفت الدراسة 

 الحكومية االثيوبية، وٕامكانية استخدام عملية إعادة هندسة األعمال لتحسين أدائهم من حيث الحد من 
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ّون مجتمع حيث تك. عمليات التكلفة، والوقت، وزيادة جودة الخدمة، وزيادة العمالء و رضا الموظفين

وأشارت  .وتم مقابلتهم اً عضو  )40(مكونة من منهم عينة  تم اختيارجامعات حكومية  أربعالدراسة من 

تم تنفيذها في التي من عمليات إعادة التصميم  المائةفي  )40- 11(ما بين  أن إلىنتائج هذه الدراسة 

سبعة  متفقين علىمن المشاركين  المائةفي  )50(أكثر من و . من ثالث سنوات أكثرالجامعات تستغرق 

هنالك تسعة عوامل أخّرت مرحلة التنفيذ، كان من بين هذه و  .عشر عامال يعوق إعادة تصميم العمليات

وأوصت هذه  .امل البلد، والعوامل التنظيمية، وع العوامل، عوامل تغيير اإلدارة، وعوامل دعم اإلدارة العليا

"  الهيئة اإلدارية ووزارة التربية والتعليم االثيوبية"من قبل الجامعات  الدراسة إلى اتخاذ التدابير الصحيحة

  .قبل فشل المشروع تماما

  ) :,Abebe  (2011دراسة

، أديس اباباهدفت هذه الدراسة إلى فحص تأثيرات هندسة العمليات اإلدارية على أداء الموظفين في مدينة 

مكتب أراضي،  )89(مكتب مساحة، و )112(موظفا يعملون في  )201(حيث تكون مجتمع الدراسة من 

من إدارة األراضي، وتم  )22(موظفا من دائرة المساحة و )28(عينة عشوائية منهم مكونة من  وتم اختيار

 التزاموقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة . استخدام إستبانة ومقابلة ووثائق ومالحظة لجمع البيانات

ونظم وٕادارة تكنولوجيا ، ، وبيئة العملهالقيادة التشاركي( ا كان سلبيا في حين أن باقي المجاالتاإلدارة العلي

بالمؤشرات  االهتماموأوصت الدراسة إلى  .كانت الفروق فيها إيجابية )المعلومات، ومقاومة التغيير

المؤسسة على  في المنظمة ألنها تسهل على الحصول على أداء أفضل للموظف والحفاظ فياإليجابية 

  .الموظفين من خالل توفير الجو الودي التفاعلي المبني على الثقة

  ) :,Francis & Kabir  (2008دراسة

المعلومات في المكتبات نولوجيا االتصاالت و معرفة مدى تطبيق المكتبات الجامعية لتك إلىالدراسة  هدفت

في والية كيراال، وتم اختيار الجامعية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع قيمين المكتبات والمتخصصين 

 وقد أشارت نتائج الدراسة .لةوالمقاب ةاالستبان أداتيناستخدم تم و  ،شخصاً  )159(مكونه من منهم ينه ع

مبادئ عملية إعادة  نأبو . دمات المعلومات الرقميةبأن الموارد البشرية تلعب دورا حيويا في فعالية خ

والى ضرورة تطوير . هندسة األعمال يمكن تطبيقها بشكل فعال في إعادة تحديد نظام إدارة الموارد البشرية

الدراسة  وأوصت .الموارد البشرية في مختلف الكوادر، وكذلك مع التأكيد على التكنولوجيات الرقمية الحديثة

المكتبات ينبغي إعادة تسميتها باسم قسم المكتبات وخدمات المعلومات، والى تبادل أمناء المكتبات  أن إلى

  .بين الجامعات داخل البالد
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  ): Ayanda, 2008)  & Sidikat دراسة

حيث تكون مجتمع . على األداء التنظيمي في أحد البنوك في نيجيريا الهندرةتقييم أثر  إلىهدفت الدراسة 

جهات عليهم لمعرفة و تم توزيع استبانه  تم اختيارهم جميعا للدراسة، وموظفه، اً موظف )80(من الدراسة 

إعادة  أننتائج الدراسة  أشارتوقد  .نظرهم حول تأثير عملية إعادة هندسة األعمال على األداء التنظيمي

أن إعادة هندسة العمليات اإلدارية تؤثر وب، نجاح المنظمة فيلها صلة مباشرة  اإلداريةهندسة العمليات 

. على المتغيرات المختلفة في التنظيم مثل الناس، والموظفين، واألعمال التجارية، والتكنولوجيا وما إلى ذلك

 وٕاستراتيجيةمن أجل تحقيق أداء االنطالقة  تهاالمنظمات إعادة هندسة عملياعلى وأوصت الدراسة بأن  

 .مي واألداءطويلة األجل للنمو التنظي

  ):Chang (2000 ,دراسة

تطوير أساس مناسب من المبادئ التوجيهية لعملية هندسة األعمال الصغيرة  إلى الدراسة هدفت

وتم اختيار  ،اً موظف )500(من  أكثرتكون مجتمع الدراسة من ثمانية مؤسسات تحوي حيث . والمتوسطة

 .مجاالت )4( فقرة ضمن )24(، وتم توزيع استبانه اشتملت على  اً موظف )257(عينه منهم مكونه من 

والمتوسطة لالستفادة من مزايا الهندسة  الصغيرةوجود فرصة كبيره للشركات  إلىنتائج الدراسة  أشارتوقد 

لعملياتها ، وأظهرت وجود عالقة قويه بين نظرة المدير  أساسلما لها من ايجابيات وأنها تشكل  اإلدارية

وكذلك وجود عالقة بين استخدام التكنولوجيا ونجاح تطبيق  ،العمل باتجاه المواقف والمخاطرة وصاحب

التعديل البيئي  إطاركأساس في  اإلداريةوأوصت الدراسة باستخدام هندسة العمليات  .فيها اإلداريةالهندسة 

  .والمتوسطة وكذلك استخدامها في عمليات التغير للمشاريع الصغيرةفي الشركات 

  :رضا الوظيفيالدراسات المتعلقة بال 2.2.3.2

  ) :  ,Qayyum (2013دراسة

، حيث تكون في الباكستان رضا الوظيفي لدى أساتذة الجامعاتهدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مستوى ال

، وتم توزيع استبانه اشتملت أستاذاً  )310( اختيار عينه منهم بلغت تمو ، أستاذاً  )500( مجتمع الدراسة من

وجود فرق كبير بين فئات مختلفة من  إلىنتائج الدراسة  وأشارت. مجاالت )4(فقرات ضمن  22على 

ويؤكد اختالف كبير بين األنواع . عاماً  )21- 3(من  التجارب التي تبين تناقص االتجاه مع خبرة تتراوح

عالوة على ذلك . لديهم الرضا الوظيفي في مستوى يعكس هذا االتجاه انخفاضمما  المختلفة من المعلمين

 الدراسة بان  وأوصت .هناك فروق بين الزوار والعقود وأعضاء هيئة التدريس الدائمين في الجامعات أن
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صنع السياسات واتخاذ  مشاركة أساتذة الجامعات في عملية زيادةعلى واضعي السياسات في الجامعات 

  .القرارات

 ):,Khalid  (2012دراسة

في  العالقة بين مختلف جوانب الرضا الوظيفي بين األكاديميين الجامعيين إلى إيجاد الدراسة هدفت

من جميع األكاديميين وتكون مجتمع الدراسة باكستان، و في إقليم البنجاب  الجامعات الخاصة والعامة

إستبانة تم توزيع و  ،أكاديمياً  )150(عينة الدراسة من  توتكون. يةباكستان جامعاتأربعة العاملين في 

نتائج الدراسة إلى وجود تفاوت في األجور  أشارتوقد  .مجاالت )5(ضمن  ةفقر  )27(مكونه من  عليهم

حيث كان األكاديميين في جامعات القطاع الخاص راضيين . بين الجامعات الخاصة والعامة في باكستان

من ناحية أخرى، تم الوصول . ن في الجامعات الحكوميةوالتحفيز أكثر من األكاديميي ةبرواتبهم، والرقاب

 وأوصت .، واألمن الوظيفيارتياحا مع عالقة الزمالء إلى أن األكاديميين في جامعات القطاع العام أكثر

توفير التوجيه السليم واإلرشاد من قبل المؤسسات التي يعملون فيها األكاديميين لمعرفتهم بأداء  إلىالدراسة 

 . إعمالهمظروف واجباتهم و 

  ) :  ,Saba  (2011دراسة

حيث تكون . باهاوالبور كلية عضاء هيئة التدريس فيفحص مستوى الرضا الوظيفي أل إلى هدفت الدراسة

عينة عشوائية طبقية من خمسة كليات حكومية مكونه من  اختياروتم  ،عضواً  )450(مجتمع الدراسة من 

نتائج  أشارتوقد  .مجاالت عليهم )6(ضمن  ةفقر  )44(وتم توزيع إستبانة مكونه من  ،عضواً  )108(

، وظروف رواتبأعضاء هيئة التدريس هم راضيين عن العمل نفسه، والمن  قليلة ةنسب وجودالدراسة 

ضرورة   إلىالدراسة  وأوصت .هم راضيين عن فرص الترقيةالوظيفي وزمالء العمل، وقليل من العمل واألمن

 .إجراء هذه الدراسة في بعض الصناعات األخرى للعثور على مستوى الرضا الوظيفي للموظفين فيها

 ) :,Adenike 2011(دراسة

الدراسة إلى استكشاف المناخ التنظيمي باعتباره مؤشرا للرضا الوظيفي للموظف من أعضاء هيئة  هدفت

وتم اختيار عينة منهم  ،عضواً  )384( لدراسة منحيث تكون مجتمع ا. التدريس في جامعة خاصة نيجيرية

أظهرت . عليهم أسئلة مفتوحة )4(و فقرة )73(وتم توزيع إستبانة اشتملت على . عضواً  )293(من  مكونة

ان متغيرات و . لرضا الوظيفيواالنتائج وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين المناخ التنظيمي 

 خطوط االتصال، وحزمة الراتب، والفرص الترويجية والسياسات الشخصية، وظروف العمل، والمشاركة في 
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األفكار والحقائق واألرقام  باالستفادة منالدراسة  وأوصت .كان لها تأثير ايجابي في الرضا  صنع القرار

 .ا لها من قيمة عمليه كبيرةالجامعات لم في مجال إدارةالواردة فيها والعاملين  األكاديميينالخاصة ب

  ):,Malik (2010دراسة

تحديد أثر رضا المعلمين ، على االلتزام التنظيمي في جامعات القطاع العام في إلى الدراسة  تهدف

وتم اختيار عينه منهم مكونه من  ،هيئة تدريسية عضو )650( حيث تكون مجتمع الدراسة من. باكستان

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الرضا  .مجاالت عليهم )7(مكونة من  إستبانةتم توزيع و  ،عضواً  )331(

كان لها تأثير إيجابي كبير على االلتزام التنظيمي ألعضاء  الراتبعن العمل نفسه، وجودة اإلشراف، و 

الرضا عن العمل نفسه، لمتغيرات  تبعاً وان لديهم درجة عالية من االلتزام التنظيمي . هيئة التدريس

صانعي إلى انه يجب على وأوصت الدراسة  . واإلشراف، والمرتبات، وزمالء العمل وفرص الترقي

سين تحو لرضا لتحقيق ا مناسبة عمل ظروفاتخاذ التدابير الالزمة لتوفير  األكاديميين نمديريالالسياسات و 

  . الدافع واألداء

  :)Platsidou & Diamantopoulou, 2009( دراسة

اليونان، وٕالى التحقيق  اتلدى أعضاء هيئة التدريس في جامع معرفة الرضا الوظيفي إلىهدفت الدراسة 

في كيفية تقييم أعضاء هيئة التدريس لمختلف جوانب التعليم العالي اليوناني، حيث تكون مجتمع الدراسة 

 إستبانة،  وتم توزيع عضواً  )105(عينه مكونه من   اختيارجامعات في شمال اليونان ، وتم  )4(من 

أن األكاديميين كانوا راضين بشكل معتدل  إلىنتائج الدراسة  أشارتوقد  ،فقره عليهم )16(اشتملت على 

مع رضاهم  اً مباشر  عن وظائفهم، وان العمر والخبرة المهنية ألعضاء هيئة التدريس كان لهم ارتباطاً 

وأوصت الدراسة بضرورة البحث  .شديدةمن مشاكل  تعانيلجوانب التعليم تقيمهم ان معظم الوظيفي، و 

  .لتحسين الوضع الحالي في المؤسسات التعليمية األدلةبعوامل عدم الرضا، وٕابراز المزيد من 

 :,Shoman)  (2009دراسة 

العوامل التي تنبئ بوجود الرضا الوظيفي، حيث تكون مجتمع الدراسة من  اختبار إلىهدفت الدراسة 

عينه بنسبة  اختيار، وتم في شركات الواليات المتحدة األمريكية يعملون في ثالثة دوائر مشاركاً  )608(

 أكثرمقابله تحوي  إجراء، و مجاالت )5(فقره ضمن  )30(اشتملت على  إستبانةتم توزيع منهم،  )60%(

 لثالث لديها مواقف في جميع اإلدارات ا ينأن المشارك إلىنتائج الدراسة  أشارتوقد  .سؤاالً  )50(من 
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فرص التدريب و  إيجابية نسبيا نحو القيادة، و اإلدارة العليا، و التواصل، وردود الفعل الواردة من رؤسائهم،

  .، وكذلك  في جميع اإلدارات كانوا راضين عن وظائفهم الجماعيوفرص العمل والترقية، والعمل 

  ) :,Ahsan, Abdullah, Fie, & Alam  (2009دراسة

في الرضا الوظيفي بين أعضاء هيئة التدريس و ضغوط العمل  الدراسة إلى إيجاد العالقة بينهدفت 

منهم و تم اختيار عينة  ،ينياألكاديممن  )500(حيث تكون مجتمع الدراسة من . الجامعة في ماليزيا

وتم توزيع استبانه مكونه . ةماليزيالمنطقة وادي كالنج  فيجامعة العامة في الأكاديمي  )300(مكونه من 

 معوجود عالقة ذات داللة إحصائية  إلىأظهرت نتائج الدراسة و . مجاالت عليهم )6(من قسمين ضمن 

و أظهرت النتائج أيضا أن هناك عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين ضغوط العمل  .محاور أربعة

  . جات موظفيها وتقديم ما هو أفضل لهموجوب تفهم الجامعة احتيا إلىالدراسة  وأوصت .والرضا الوظيفي

   ):,Tella, Ayeni,& Popoola   (2007دراسة

 معرفة العالقة بين دافعية العمل، والرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي لموظفي المكتبةإلى الدراسة  هدفت

المكتبات البحثية واألكاديمية في والية  من موظفيمجتمع الدراسة  حيث تكون .في والية أويو، نيجيريا

 ،ثالث أجزاء وتم توزيع استبانه اشتملت على .موظفاً  )200( وتم اختيار عينه منهم مكونه من. أويو

ويتكون من  فقرة، والجزء الثاني يتعلق بالرضا الوظيفي )15(العمل ويتكون من  يةيتعلق بدافع األولالجزء 

وجود  إلىأشارت نتائج الدراسة  .فقرة )15(ويتكون من  تنظيميال بااللتزام، والجزء الثالث يتعلق فقرة )15(

عمل موظفي  يةعدم وجود اختالف كبير بين دافعالعمل والرضا الوظيفي ، و  يةافععالقة إيجابية بين د

مكتبة ( المكتبات وعدم وجود فروق بين الرضا الوظيفي للعاملين في. المكتبة المهنية وغير المهنية

وأوصت الدراسة بان إدارة  .وعدم وجود عالقة بين سنوات الخبرة وااللتزام التنظيمي). األكاديمية والبحثية

  . تلبي مطالب موظفيها لتعزيز دوافعهم نحو عمل أفضل، ورضاهم الوظيفي أنالمكتبات يجب 

 ) :,Peerbhai  (2006دراسة

لتكنولوجيا المعلومات  تقييم الرضا الوظيفي للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة هدفت الدراسة إلى 

مكونه من منهم عينه  وتم اختيار ،مشاريع صغيرة ومتوسطة ةأربعسة من وتكون مجتمع الدرا .نفي ديرب

أن الخصائص  إلىنتائج الدراسة   وأشارت . فقره )45(مكونه من  ةإستبانوزعت عليهم موظفا،  )94(

وبينت . ليس لديه أي تأثير على الرضا الوظيفي) األسود والهندي(الشخصية من الجنس والعمر والعرق 

 أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن المكافأة و بيئة العمل عموما  أيضاالنتائج 
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بأن على هذه الشركات الصغيرة الدراسة  وأوصت .وتبين أن جميع المشاركين كانوا راضين عن وظائفهم

  .والمتوسطة الحفاظ على أو تحسين مستوى االرتياح للموظف

  ):,Cobb (2004دراسة

. تحديد ما إذا كان الذكاء العاطفي يلعب دورا هاما في الرضا الوظيفي للمعلمين إلىهذه الدراسة  هدفت

في  والية كنتاكيفي  مدارس العامةوتكون مجتمع الدراسة من معلمي المدارس الذين يدرسون حاليا في ال

طبقت  إستبانةتطوير تم و . معلماً  )101(مكونه من منهم عينه  وتم اختيار الواليات المتحدة األمريكية،

نتائج هذه  أشارت. عليهممجاالت  )5( ضمنفقرة  )63(من  حيث كانت تتكون تهميق مقابلعن طر 

وأن المعلمين . ع سنوات الخبرة في مجال التدريسالذكاء العاطفي يرتبط ارتباطا إيجابيا م أن إلىالدراسة 

ذو الذكاء العاطفي العالي لهم القدرة على التمتع بالتدريس أكثر من المدرسين اآلخرين ذو االنخفاض 

هم في الرضا فرصتوأن المعلمين الذين لديهم سنوات خبرة أكثر في مجال التدريس تكون . بالذكاء العاطفي

وأن معلمي  .وان المعلمين الراضين لهم القدرة على التدريس لمدة أطول من الزمن. عن زمالء العمل أكثر

  . المدارس المتوسطة هم أكثر ارتياحا مع األجر من معلمي المدارس االبتدائية والثانوية

 ):,Kusku  (2003دراسة

في معاهد  ينيواألكاديم اإلداريينتحديد مستوى وأبعاد الرضا الوظيفي بين الموظفين هدفت الدراسة إلى 

وتكون مجتمع . هذه الدراسة في جامعة اسطنبول تحيث طبق .المطورةالتعليم العالي في المدن التركية 

 )291(من  ةمنهم مكون ةوتم اختيار عين ،اً إداري اً موظف )407(و اً أكاديمي اً موظف )1415(الدراسة من 

وجود اختالفات  إلىنتائج الدراسة  أشارتوقد  .مجاالت )6(من  ةمكونعليهم  ةاستبانتم توزيع و  ،موظفاً 

عالقة الزمالء، ومستوى المنافسة بينهم، والعمل الجماعي، والرضا المهني، (جوهرية بين عوامل الرضا 

في عمله طالما هو راض عن  وكفاءة إنتاجية أكثرن الموظف يصبح أوكذلك ب). وبيئة العمل، والراتب

 نياإلداريوالراتب المناسب والمنافسة العادلة بين الزمالء  الجيدةالباحث بتوفير البيئة  أوصىعمله لذلك 

  .ولتكثيف الجهود واإلنتاجيةالعمل  ريلتطو  اديميينواألك
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  :التعقيب على الدراسات السابقة   4.2

  : اآلتيةالمالحظات  إلى يمكن اإلشارة، واألجنبيةبعد استعراض الدراسات السابقة العربية 

المنهج  تاستخدممن حيث المنهج، فقد التي تم عرضها متشابهة السابقة معظم الدراسات إن  •

 .الوصفي

دراسة ال في مجتمعاتموضوع إعادة هندسة العمليات اإلدارية، بتنوعت الدراسات السابقة المتعلقة  •

التي طبقت فيها، فبعضها طبق على نطاق التعليم الجامعي والمدرسي في حين ذهب البعض 

 .األخر إلى دراسة الموظفين في المؤسسات الخاصة

تم اختيار العينة في معظم الدراسات السابقة المتعلقة بالرضا الوظيفي بالطريقة العشوائية ما عدا  •

اللتين طبقتا على المجتمع كله؛ وأما ) 2009(بنه ، والجال)2013(دراستي طعاني وسويعات 

دراسة فكانت عيناتها عشوائية ما عدا موضوع إعادة هندسة العمليات اإلدارية الدراسات المتعلقة ب

 .) Sidikat &   (Ayanda, 2008، و)2009(، والنتشة )2010(معايطه كل من ال

) 2009(والطيطي وحافظ وابوسمرة ، )2010(، والدجني )2011(طبقت دراسة كل من ابوعمشة •

 .في فلسطين) 2009(النتشة 

استخدمت معظم الدراسات العربية السابقة االستبانة فقط لجمع البيانات ما عدا دراستي الدجني  •

اللتين استخدمت فيهما المقابلة، في حين أن الدراسات السابقة األجنبية ) 2008(والسر ) 2010(

 .بانة والمقابلة معاً التي تم عرضها استخدمت االست

طبقت معظم الدراسات السابقة في موضوع الرضا على الجامعات ماعدا دراسة طعاني وسويعات  •

فتمت في المدارس، ) 2006(، والقاروط )2007(، وخليل وشرير)2008(، والحراحشة )2013(

، المكتبات على موظفي ),Tella, Ayeni,& Popoola   (2007منفي حين طبقت دراسة كل 

 على موظفي ),Kusku  (2003على الشركات الصغيرة، ودراسة ),Peerbhai  (2006ودراسة

 .  التعليم العالي
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تتشابه الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في إجرائها على القطاع الجامعي، والوقوف  •

أعضاء هيئة على مدى رضاهم عن عملهم، كما تتشابه في بعض المتغيرات، وأنها طبقت على 

 .التدريس

 أثر تطبيق أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلداريةفي دراسة ) 2011(انفردت دراسة أبو عمشة  •

 .وجهة نظر الطلبةمن على الجامعات 

أكدت العديد من الدراسات السابقة على أهمية إعادة هندسة العمليات اإلدارية للعمليات فيها،  •

، )2010(، والدجني)2011(ات، دراسة كل من أبو عمشةوبضرورات تطبيقها، ومن هذه الدراس

 ).2010(، وأبو العال)2010(والمعايطة

، ودراسة  ) 2012(هدفت بعض الدراسات إلى تصميم أنموذج للهندسة اإلدارية مثل دراسة عمر •

 ) .2010(الدجني 

ر آخر مثل العالقة بين إعادة هندسة العمليات اإلدارية ومتغيتناولت بعض الدراسات السابقة،  •

حيث هدفت للتعرف على العالقة بين نظم دعم القرار وٕاعادة الهندسة ) 2010(دراسة الشوبكي 

 .في الجامعات الفلسطينية

استهدفت الدراسات السابقة قياس مستوى الرضا الوظيفي في المؤسسات التعليمية، إال أنها اختلفت  •

 .الرضا الوظيفيفي تحديد العوامل واألبعاد المؤثرة في الرضا أو عدم 

وفي  الراتب وفرص النمو والترقية عاليةبينت بعض نتائج الدراسات السابقة أن درجة الرضا عن  •

 .مجال اإلشراف متوسطة وفي مجال العالقة مع الزمالء منخفضة

وفي  ،وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد منهج الدراسة وفي بناء أداة الدراسة •

 . اتفسير نتائجه

موضوع إعادة هندسة  لم تتناول الدراسات السابقة، أن تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة •

 .مع الرضا الوظيفيالعمليات اإلدارية 
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  الفصل الثالث

  واإلجراءاتالطريقة 

يتناول هذا الفصل عرضا للخطوات والمراحل وفقا للمنهج العلمي، من خالل تحديد مجتمع الدراسة 

 ومتغيرات الدراسة المستقلة،  وعينته، واألدوات المستخدمة، وٕاجراءات التحقق من صدق األداة وثباتها،

والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات المتعلقة باستجابة أفراد العينة على أسئلة 

  .الدراسة، واختبار فرضياتها

  منهج الدراسة  1.3

قوم على ، ألن هذا المنهج يمته ألغراض الدراسةءتتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي نظرًا لمال

  .وتفسيرها مالحظة الظاهرة ثم وصفها، ثم تحليلها

  مجتمع الدراسة  2.3

المتفرغين للعمل فيها  في جامعة القدس الهيئة التدريسية أعضاء من تحدد مجتمع الدراسة

ويبلغ ممن مضى على عملهم في الجامعة عام دراسي على األقل،  ،والناطقين باللغة العربية

حملة الدكتوراه، من ) 254(نهم م فردا )389(الرسمية للجامعة  اإلحصاءاتعددهم وفق 

 . من حملة الماجستير) 135(و
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  عينة الدراسة  3.3

، فكان عددهم من مجتمع الدراسة% 70بنسبة  ةاختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيط تم

 .استبانه )255(استبانه، واسترجع منها ) 273(دا وزعت عليهم ر ف) 273(

  عينة الدراسة أفرادوصف متغيرات  4.3

) 5( أناستبانة صالحة للتحليل، وتبين ) 250( أن، تبين االستبيانات المسترجعةبعد فرز 

الذين تم تحليل  عينة الدراسة فردأ، توزيع )1.3(يبين الجدول و . استبانات غير صالحة للتحليل

والرتبة األكاديمية، وٕاشغال  المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمة،و  حسب الجنس، استجاباتهم

  .اإلداري ، والتخصصالموقع 

   حسب متغيرات الدراسةالذين تم تحليل استجاباتهم فراد عينة الدراسة أتوزيع ) : 1.3(جدول 

  .)250= ن (

  النسبة المئوية  العدد  المستوى  المتغير
  84  210  الجنس  ذكر
  16  40  أنثى

  34.4  86  المؤھل العلمي  ماجستير

  65.6  164  دكتوراه
  29.2  73  عدد سنوات الخدمة  سنوات 5من أقل 
  56.4  141  سنوات10-5من 

  14.4  36 سنوات 10 أكثر من

  17.6  44  الرتبة األكاديمية  أستاذ
  17.2  43  مشارك أستاذ

  38.8  97 مساعد أستاذ
  26.4  66  محاضر
  13.6  34  إشغال الموقع اإلداري  يشغل
  86.4  216  ال يشغل

  48  120  التخصص  علوم طبيعية
  52  130  إنسانيةعلوم 
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  أداة الدراسة  5.3
أداة لقياس واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في  إجراء الدراسة باستخدام تم

بعد تم بناؤها و ، وعالقته برضاهم الوظيفي الهيئة التدريسية أعضاءجامعة القدس من وجهة نظر 

التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بهذه الدراسة، وخصوصا دراسة  األدباالطالع على 

إعادة هندسة لبناء الجزء المتعلق ب )2010(ودراسة حنون ) 2011(الطراونة وخاطر وطويقات 

، )2009(، ودراسة خليفات والمالحمة )2010(دراسة منصور اطلع على ، و العمليات اإلدارية 

ثالثة اإلستبانة من  تتكونو  .اء الجزء المتعلق بالرضا الوظيفيلبن )2009(ودراسة الجالبنة 

، ) الهيئة التدريسية أعضاء( يشمل المعلومات العامة عن المستجيبين : القسم األول: أقسام

 متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمة، :وتشمل المتغيرات المستقلة اآلتية

  .الموقع اإلداري ، والتخصص والرتبة األكاديمية، وٕاشغال 

الدالة على واقع استخدام إعادة هندسة العمليات اإلدارية  يشمل فقرات اإلستبانة،: انيالقسم الث

 35 هذا القسمبلغ عدد فقرات و فيها،  الهيئة التدريسية أعضاء في جامعة القدس من وجهة نظر

  : مجاالت هي كاآلتي ةفقرة موزعة على سبع

  .5إلى الفقرة  1فقرات من الفقرة ) 5(تخطيط، ويشمل ال: المجال األول
  .10إلى الفقرة  6فقرات من الفقرة ) 5(التنظيم، ويشمل : المجال الثاني
  .51إلى الفقرة  11 فقرات من الفقرة) 5(وجيه، ويشمل الت: المجال الثالث

  .20إلى الفقرة  16فقرات من الفقرة ) 5(المتابعة، ويشمل  :الرابعالمجال 
  .52إلى الفقرة  21فقرات من الفقرة ) 5(الرقابة، ويشمل  :الخامسالمجال 

  .30إلى الفقرة  26فقرات من الفقرة ) 5(االتصال، ويشمل : المجال السادس
  .53إلى الفقرة  31فقرات من الفقرة ) 5(اتخاذ القرار، ويشمل : المجال السابع

 أعضاء لدىفي جامعة القدس الرضا الوظيفي يشمل فقرات اإلستبانة، الدالة على : لثالقسم الثا

  : مجاالت هي كاآلتي ستةفقرة موزعة على  39 هذا القسمبلغ عدد فقرات و فيها،  الهيئة التدريسية
  .8إلى الفقرة  1فقرات من الفقرة ) 8(، ويشمل طبيعة العمل: المجال األول
  .14إلى الفقرة  9فقرات من الفقرة ) 6(، ويشمل ظروف العمل: المجال الثاني
  . 23 إلى الفقرة 15فقرات من الفقرة ) 9(، ويشمل  العالقة مع المسؤولين :المجال الثالث

  .28إلى الفقرة  24فقرات من الفقرة ) 5(، ويشمل  العالقة مع الزمالء :الرابعالمجال 
  .33إلى الفقرة  29فقرات من الفقرة ) 5(، ويشمل  أنظمة الترقيات والحوافز :الخامسالمجال 
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  .39إلى الفقرة  34فقرات من الفقرة ) 6(، ويشمل الرواتب أنظمة: المجال السادس
، وتعطى القيم الرقمية على فقرات اإلستبانة، وفق تدرج ليكرت الخماسي المبحوثين استجابةوتتدرج 

  : على النحو اآلتي

  قليلة جدا  االستجابة  كبيرًا جداً   كبيرة  متوسطة  قليلة

  الرقمية القيمة  1  2  3  4  5
  

  صدق األداة 6.3

عرضها على مجموعة من المحكمين، من ذوي الخبرة قام الباحث بوللتحقق من صدق أداة الدراسة 

، فردا )14(حيث بلغ عددهم . بشكل خاص واإلدارة التربوية ،بشكل عام لمجال التربويفي ا ،واالختصاص

المالحظات، من  بإعطاءقام المحكمون بعد االطالع على االستبانة  وقد .)1(ملحق رقم ، يوضحهكما 

بعض  إضافةو أ، وانتماء الفقرات للمجاالت، وتعديل بعض الفقرات، حيث مناسبة المجاالت للدراسة 

منهم،  المحكمةو حذف بعض الفقرات، بما يرونه مناسبا لهدف الدراسة، وبعد جمع االستبانات أالفقرات، 

بصورتها النهائية،  ةاإلطالع على مالحظاتهم، وٕاجراء التعديالت المناسبة، وٕاخراج االستبانقام الباحث ب

  ).2(كما يظهر في ملحق رقم 

المتعلق  األولعلى القسم  أالمحكمين، منها ما طر  تعلى توصيا الباحث بناء أجراهاالتي تعديالت ال وأما

 إشغال" عبارة إلى "حاليا"كلمة  وٕاضافة، "ماجستير"لتصبح  "فأدنىماجستير "بالمؤهل العلمي وتعديله من 

  ."اإلداريالموقع 

  وتعديل اإلداريةعلى القسم الثاني المتعلق بالهندسة  أما طر  ايضأومن التعديالت التي قام بها الباحث 

) اإلنترنت ( شبكة المعلومات  ، لتصبح توظففي العمل) اإلنترنت ( شبكة المعلومات  تدخل): 2( الفقرة 

 لمناقشةعمل كفريق لتل الجامعة، لتصبح  تطوير داخوال تنظيمعمل كفريق للت):8( الفقرة .ي العملف

لدى أعضاء ھيئة التدريس،  البحث العلمي تعمل على تنمية مھارات): 11( الفقرة. ل الجامعةتطوير داخوال

المخالفات المسلكية ضبط ت) : 22( الفقرة .لدى أعضاء ھيئة التدريس البحث العلمي مھارات تنميلتصبح 

تدعم االتصال غير  ) :26( الفقرة .ھيئة التدريس المتنوعة أعضاءمخالفات ضبط ت، لتصبح والعلمية
  .األدوار أداءلتسھيل  تدعم االتصال غير الرسمي، لتصبح األدوارمن خالل توزيع  الرسمي

  على القسم الثالث المتعلق بالرضا الوظيفي وتعديل أما طر  أيضاومن التعديالت التي قام بها الباحث 
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تتيح لي وظيفتي استقاللية ، لتصبح والمشاركة بالقرارات تتيح لي وظيفتي استقاللية بالعمل ) :3( الفقرة

 ، لتصبح تتمتع وظيفتي بوضوحإجراءات العمل و مسؤولياتال ھناك وضوح في  ) :6( الفقرة .بالعمل

عدد الطلبة مناسب، لتصبح تناسب  قاعاتفي العدد الطلبة  ) :14( الفقرة .إجراءات العمل  و مسؤولياتال

عالقاتي الشخصية مع زمالئي مبنية على الود واالحترام، لتصبح   ) :24( الفقرة .التدريس قاعات مع
  .تبني عالقات شخصية مع زمالئي

رتباط بيرسون لفقرات االستبانة مع اعامل ومن ناحية أخرى، تم التحقق من صدق األداة أيضا، بحساب م

الدرجة الكلية لألداة، واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة، ويدل على أن هناك اتساق 

  ) :3.3(و ) 2.3(كما في الجدوالن . داخليا بين الفقرات

لمصفوفة ) Pearson correlation coefficient(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 2.3(جدول 

 في جامعة القدس) الهندرة(واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية ارتباط فقرات استمارة 

  .من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

مستوى   Rقيمة   الرقم
مستوى   Rقيمة   الرقم  الداللة

مستوى   Rقيمة   الرقم  الداللة
  الداللة

1  0.652**  0.000  13  0.817**  0.000 25  0.833**  0.000 

2  0.561**  0.000 14  0.845**  0.000 26  0.776**  0.000 

3  0.451**  0.000 15  0.848**  0.000 27  0.761**  0.000 

4  0.551**  0.000 16  0.821**  0.000 28  0.824**  0.000 

5  0.650**  0.000 17  0.814**  0.000 29  0.775**  0.000 

6  0.783**  0.000 18  0.860**  0.000 30  0.642**  0.000 

7  0.435**  0.000 19  0.860**  0.000 31  0.804**  0.000 

8  0.728**  0.000 20  0.859**  0.000 32  0.802**  0.000 

9  0.842**  0.000 21  0.808**  0.000 33  0.824**  0.000 

10  0.767**  0.000 22  0.647**  0.000 34  0.774**  0.000 

11  0.709**  0.000 23  0.775**  0.000 35  0.537**  0.000 

12  0.711**  0.000 24  0.827**  0.000      

 
  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة **
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لمصفوفة ) Pearson correlation coefficient(نتائج معامل ارتباط بيرسون ): 3.3(جدول 

  .القدس ارتباط فقرات استمارة درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة

  Rقيمة   الرقم
مستوى 

  الداللة
  Rقيمة   الرقم

مستوى 

  الداللة
  Rقيمة   الرقم

مستوى 

  الداللة
1  0.622**  0.000  14  0.689**  0.000 27  0.714**  0.000 

2  0.583**  0.000 15  0.560**  0.000 28  0.465**  0.000 

3  0.760**  0.000 16  0.644**  0.000 29  0.704**  0.000 

4  0.661**  0.000 17  0.550**  0.000 30  0.641**  0.000 

5  0.445**  0.000 18  0.663**  0.000 31  0.756**  0.000 

6  0.372**  0.000 19  0.720**  0.000 32  0.794**  0.000 

7  0.597**  0.000 20  0.530**  0.000 33  0.751**  0.000 

8  0.477**  0.000 21  0.611**  0.000 34  0.671**  0.000 

9  0.572**  0.000 22  0.714**  0.000 35  0.609**  0.000 

10  0.542**  0.000 23  0.659**  0.000 36  0.571**  0.000 

11  0.510**  0.000 24  0.552**  0.000 37  0.535**  0.000 

12  0.480**  0.000 25  0.711**  0.000 38  0.441**  0.000 

13  0.614** 0.000 26  0.341**  0.000 39  0.548**  0.000 
 

  .)α  ≥0.05(داللة عند مستوى الداللة  ذات**

 

  ثبات أداة الدراسة 7.3

حساب معامل ثبات كرونباخ ألفا للدرجة الكلية، ولمجاالت الدراسة، حسب  تم للتحقق من ثبات األداة، 

هندسة  إعادةواقع استخدام تقنية ب وكانت الدرجة الكلية للثبات للجزء المتعلق .معادلة الثبات كرونباخ ألفا

الهيئة درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء ب ، وللجزء المتعلق)0.976( في جامعة القدس العمليات اإلدارية

الدراسة،  بأغراضبثبات يفي  األداةتمتع  إلى، وهذه النتيجة، تشير )0.953( التدريسية في جامعة القدس

  .يبين ذلك) 2.3(والجدول 
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  :لكل جزء في أداة الدراسةللمجاالت والدرجة الكلية  )ألفاكرونباخ ( معامل الثبات) : 4.3(جدول 

  معامل الثبات كرونباخ الفا  المجال  

 إعادةواقع استخدام تقنية   مجال التخطيط

  هندسة العمليات اإلدارية

0.830  

  0.875  مجال التنظيم

  0.931  مجال التوجيه

  0.938  مجال متابعة

  0.911  مجال الرقابة

  0.907  مجال االتصال

  0.898  مجال اتخاذ القرار

  0.976  الدرجة الكلية

درجة الرضا الوظيفي لدى  طبيعة العمل 

  أعضاء الهيئة التدريسية

0.872  

  0.881  ظروف العمل

  0.880  العالقة مع المسئولين في الجامعة

  0.819  العالقة مع الزمالء

  0.893  أنظمة الترقيات والحوافز

  0.768  أنظمة الرواتب

  0.953  الدرجة الكلية
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 8.3  :تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية  متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة: أوال

  . ذكر، أنثى: وله مستويان: الجنس - 1 

   .ودكتوراه،  ماجستير: نمستويا وله :العلميالمؤهل  - 2

سنوات، أكثر  10-5سنوات، من  5من أقل : وله ثالثة مستويات :في الجامعة لخدمةاعدد سنوات  - 3

  .سنوات 10من 

  .أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومحاضر: وله أربعة مستويات : الرتبة األكاديمية  - 4

  .، وال يشغل)..عميد، رئيس دائرة(نعم يشغل :وله مستوين : الموقع اإلداري إشغال - 5

  .علوم طبيعية، وعلوم إنسانية: ناوله مستوي :التخصص - 6

   :المتغيرات التابعة: ثانيا

 .واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدسل تقديرات أفراد العينة .1

  .لرضا الوظيفيل تقديرات أفراد العينة .2

 9.3  :إجراءات الدراسة

  :تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات التالية

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية - 1

  .الدراسة مجتمعأفراد حصر  - 2

 - 3  .الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية لتطبيق الدراسة في جامعة القدس

  .واسترجاعها المبحوثينتوزيع األداة على  - 4

للعلوم اإلحصائية  ةالرزم حزمة إدخال البيانات إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام - 5

  .)SPSS(االجتماعية 
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 .استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، ووضع التوصيات المناسبة - 6

  

  : المعالجات اإلحصائية 10.3

 : سئلة الدراسة وفحص فرضياتهاعن أ لإلجابة اآلتية اإلحصائيةتم استخدام المعالجات 

المعيارية لفقرات  الحسابية، واالنحرافاتوالمتوسطات  ،والنسب المئويةاستخراج التكرارات،  .1

 .االول والثاني السؤالينعن  لإلجابة ومجاالتها ستبانةاال

مستويين  مستقال ذامتغيرا  تتضمنلفرضيات التي فحص ال) t-test( ) ت(استخدام اختبار .2

 ،األولىوهي الفرضية  )التخصص حاليا، طبيعة ، إشغال الموقع اإلداريالمؤهل العلمي، الجنس(

  .والثانية، و الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والحادية عشر، والثانية عشر

لفرضيات فحص ال ) one-way analysis of variance( التباين األحادي تحليلاستخدام  .3

الرتبة ، دمة في الجامعةالخعدد سنوات (مستقال له أكثر من مستويين متغيرا  تضمنالتي ت

 .وهي الفرضية الثالثة، والرابعة، والتاسعة، والعاشرة )األكاديمية

 .لحساب ثبات األداة )Cronbach's Alpha( استخدام معادلة الثبات كرونباخ ألفا .4

المتعلقة بعالقة  األخيرةلفحص الفرضية  )Correlation coefficient(معامل االرتباط استخدام  .5

اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات 

  .بدرجة رضاهم الوظيفي الهيئة التدريسية

  

  



  

 

  

  

  

 نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  

  

  

  

  

 



 

 

 

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسةعرض 

  .لنتائج الدراسة من خالل عرض نتائج أسئلتها ونتائج فحص فرضياتها يتضمن هذا الفصل عرضاً 

ما واقع استخدام تقنية إعادة هندسة : "نّص السؤال األول على :عرض نتيجة السؤال األول 1.4

  "؟نظر أعضاء الهيئة التدريسيةمن وجهة  في جامعة القدس) الهندرة(العمليات اإلدارية 

ــّم تحديــد  واقــع اســتخدام ولإلجابــة عــن الســؤال اســُتخرجت المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة، وت

،  من وجهة نظر أعضاء الهيئـة التدريسـية في جامعة القدس) الهندرة(تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

 هندسة العمليات اإلدارية إعادةاستخدام تقنية يكون واقع : للمعيار اآلتي االستبانة وفقاً ولكّل فقرة من فقرات 

إذا تـراوح المتوّسـط الحسـابّي بـين  فـأعلى، ويكـون الواقـع متوّسـطاً ) 3.68(إذا بلـغ المتوّسـط الحسـابّي  مرتفعاً 

ويّبــين   .الدراســة فــيفــأدنى ) 2.33(إذا بلــغ المتوّســط الحســابّي  ؛ ويكــون الواقــع منخفضــاٌ )3.67 – 2.34(

 .نتيجة السؤال األول) 1.4(الجدول 
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الستجابات أعضاء هيئة التدريس على ): 1.4(جدول 

في ) الهندرة(مجاالت األداة والدرجة الكلية، حول واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية 

  .ازلياً مرتبًة تنجامعة القدس 

  الواقع  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم

  متوسط  1  مجال التخطيط 0.76 3.09

  متوسط  2  مجال التنظيم 0.84 2.97

  متوسط  مجال التوجيه  3 0.96 2.72

  متوسط  4  مجال اتخاذ القرار 0.92 2.71

  متوسط  مجال الرقابة  5 0.91 2.70

  متوسط  6  مجال المتابعة 0.98 2.65

  متوسط  مجال االتصال  7 0.93 2.56

  متوسط  الدرجة الكلية 0.79 2.77

 

في جامعة ) الهندرة(هندسة العمليات اإلدارية  إعادةتقنية أن واقع استخدام ) 1.4(الجدول رقم يشير 

في جميع المجاالت متوسطًا، حيث حصل مجال التخطيط على أعلى متوسط حسابي وكان  جاء القدس

في المرتبة األولى، ويليه مجال التنظيم ثم مجال التوجيه ثم مجال اتخاذ القرار ثم مجال الرقابة ثم مجال 

  .المتابعة، وحصل مجال االتصال على أقل متوسط حسابي

على هيئة التدريس،  أعضاءواالنحرافات المعيارية، الستجابات حساب المتوسطات الحسابية، وكذلك تم 

في جامعة القدس كما ) الهندرة(هندسة العمليات اإلدارية  إعادةحول واقع استخدام تقنية فقرات االستبانة، 

 ).2.4(يتبين بالجدول 
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هيئة التدريس، حول  أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ) 2.4(الجدول رقم 

 . مرتبًة تنازلياً في جامعة القدس ) الهندرة(هندسة العمليات اإلدارية  إعادةواقع استخدام تقنية 

  لترتيبا
رقم 

  العبارة
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الواقع

  متوسط .في العمل) اإلنترنت ( توظف شبكة المعلومات  2  1 1.00 3.60

  متوسط .العمل الكترونيا باستخدام البريد اإللكترونيتدير  7  2 0.94 3.52

  متوسط تقدم وصفا دقيقا للعمليات األساسية داخل الدائرة لعكس رسالتها 3  3 1.02 3.14

  متوسط تساهم في تطبيق خطط وزارة التعليم العالي من خالل التواصل معها 35  4 0.97 3.12

  متوسط .العملتوفر معلومات كافية عن بيئة  4  5 0.91 2.98

  متوسط 11  6 تنمي مهارات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس 1.18 2.96

 متوسط 1  7 1.07 2.88 .تطلع العاملين على المستجدات في العمل

  متوسط 21  8 ..ختالف بين األداء الفعليتتخذ إجراءات تصحيحيه في حال وجود ا 1.02 2.86

  متوسط السجالت بطريقة تسھل الرجوع إليھا" أرشفة"تعمل على خزن 1.10 2.84  10  9

  متوسط تجري تحسينا  مستمرا على إجراءات العمل للتقليل من األخطاء 1.08 2.84 6  10

  متوسط .تضع رؤية تجّسد التصور المستقبلي لتحقيق التطور 0.95 2.84 5  11

  متوسط األداءتراقب سير العمل من حين آلخر لتحقيق جودة 1.05 2.82  25  12

  متوسط تضع حلوال إجرائية لمعالجة المشكالت المعيقة للعمل 1.05 2.82 9  13

  متوسط تعمل كفريق للمناقشة والتطوير داخل الجامعة 0.97 2.82 8  14

  متوسط تعزز االتصال الفّعال بين أعضاء ھيئة التدريس والمجتمع المحلي 1.08 2.78 27  15

  متوسط للحصول على المعرفة الجديدة من مصادرھا المتنوعةتوجه 1.04 2.78  15  16

  متوسط 19  17 توفر مناخا تعاونيا يساعد في تقويم األداء 1.11 2.74
2.72 1.15 

18  
ھيئة التدريس والجھات  أعضاءتدعم االتصال غير الرسمي بين  26

 األدوار أداءالمسؤولة لتسھيل 
  متوسط

  متوسط 1.06 2.70  أعضاء ھيئة التدريس المتنوعةتضبط مخالفات  22  19
  متوسط 34  20 1.27 2.70  تصغي إلى اآلخرين بھدف تحديد ما يريدون توصيله من معلومات

  متوسط 32  21 1.04 2.70  تتبع الخطوات العلمية لدراسة المشكلة واتخاذ قرار
  متوسط 18  22 1.12 2.70  تعمل على تقويم العمل لتحسين جودته

 يتبع
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هيئة التدريس،  أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ) 2.4(الجدول رقم  تابع

  . مرتبًة تنازلياً في جامعة القدس ) الهندرة(هندسة العمليات اإلدارية  إعادةحول واقع استخدام تقنية 

  لترتيبا
رقم 

  العبارة
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الواقع

23  28 
تدعم الحوار المهني المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس الذي يساهم 

  في زيادة الثقة بأنفسهم
  متوسط 1.11 2.66

  متوسط 33  24 1.15 2.64  تعيد النظر في القرارات المتخذة إذا دعت الضرورة لذلك

  متوسط 17  25 1.15 2.64  تطبق مبادئ التعزيز لالرتقاء بمستوى األداء

  متوسط 12  26 1.05 2.64  توفر التدريب المناسب ألعضاء هيئة التدريس

  متوسط 1.07 2.62  توجه أعضاء هيئة التدريس للتدرب على مهارات حل المشكالت  14  27

  منخفض 1.10 2.28  توجه أعضاء هيئة التدريس لحل المشكالت التربوية 13  28

  منخفض 20  29 1.10 2.28  األداء تحدد االحتياجات التدريبية في ضوء تقويم

  منخفض 16  30 1.09 2.27  تزود أعضاء هيئة التدريس بمعايير تقويم األداء في العمل

  منخفض 24  31 1.01 2.26  تراقب المراحل الزمنية لتطبيق الخطة اإلستراتيجية

  منخفض 23  32 1.00 2.26  توثق مسار األداء اإلداري وفق الرقابة لتوحيد إجراءات العمل

  منخفض 29  33 0.99 2.25  تزود كل من يبدي أي اقتراحات أو انتقادات بالتغذية العكسية

  منخفض 31  34 0.97 2.24  تضع األولويات التي تدعم القرار التربوي

  منخفض 0.97 2.24  ..تخصص لقاءات ألعضاء هيئة التدريس لتدريب المجتمع المحلي  30  35

 متوسط      0.79  2.77  الدرجة الكلية

 

امعة في ج) الهندرة(هندسة العمليات اإلدارية  إعادةأن واقع استخدام تقنية ) 2.4(ويتضح من الجدول 

ومن ).  0.79(، بانحراف معياري )2.77(، حيث بلغ المتوسط الحسابي "اً متوسط"القدس بشكل عام كان 

يتبين أن متوّسطات  ،الدراسةخالل مالحظة المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على فقرات أداة 

) 8(حصلت و  .)2.62- 3.60( متوّسطاتها الحسابية بينتراوحت حيث فقرة تدل على واقع متوسط،  )27(

  .  واقع منخفضدّل على ي على متوسط حسابيفقرات 
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  : لثانياعرض نتيجة السؤال  2.4

  "التدريسية في جامعة القدس؟الهيئة ما درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء : "نّص السؤال الثاني على

درجة الرضا ولإلجابة عن السؤال اسُتخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتّم تحديد 

االستبانة وفقًا للمعيار ، ولكّل فقرة من فقرات  الهيئة التدريسية في جامعة القدسالوظيفي لدى أعضاء 

درجة الرضا  وتكون فأعلى،) 3.68(إذا بلغ المتوّسط الحسابّي  مرتفعةً درجة الرضا الوظيفي كون ت: اآلتي

درجة الرضا الوظيفي وتكون ؛ )3.67 – 2.34(متوّسطًة إذا تراوح المتوّسط الحسابّي بين الوظيفي 

  .نتيجة السؤال) 3.4(ويّبين الجدول   .الدراسة فيفأدنى ) 2.33(منخفضًة إذا بلغ المتوّسط الحسابّي 

حسب  هيئة التدريس أعضاءالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الستجابات ): 3.4(جدول 

  .مرتبًة تنازلياً درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس حول مجاالت ال

المتوسط   المجال  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  متوسطة  1  العالقة مع الزمالء 0.76 3.22

  متوسطة  2  طبيعة العمل 0.67 3.11

  متوسطة  ولين في الجامعةؤ العالقة مع المس  3 0.76 3.00

  متوسطة  4  أنظمة الترقيات والحوافز 0.99 2.96

  متوسطة  5  أنظمة الرواتب 0.74 2.86

  متوسطة  6  ظروف العمل 0.99 2.71

  متوسطة  الدرجة الكلية 0.65 2.97

الهيئة التدريسية في جامعة القدس، في جميع درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء أن ) 3.4(الجدول يبين 

وكان  العالقة مع الزمالء على أعلى متوسط حسابي المجاالت جاءت بدرجة متوسطة، حيث حصل مجال

في المرتبة األولى ويليه مجال طبيعة العمل ثم مجال العالقة مع المسؤولين ثم مجال أنظمة الترقيات ثم 

  .أنظمة الرواتب ، وحصل مجال ظروف العمل على اقل متوسط حسابي مجال

حسب  هيئة التدريس أعضاءحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الستجابات وكذلك تم 

كما يتبين  الهيئة التدريسية في جامعة القدسدرجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء حول  فقرات االستبانة

 ).4.4(بالجدول 
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 حول هيئة التدريس، أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ) 4.4(لجدول رقم ا

 .مرتبًة تنازلياً  درجة الرضا الوظيفي في جامعة القدس

  الترتيب
رقم 

  العبارة
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

تفعة 0.85 3.70   مر توفر لي وظيفتي فرصا للنمو المهني 4  1

تفعة 0.88 3.70   مر تحقق لي وظيفتي مكانة اجتماعية جيدة تتناسب مع طموحاتي 5  2

تفعة 0.83 3.68   مر 7  3 تتيح لي وظيفتي فرص اإلبداع واالبتكار في العمل

تفعة 0.90 3.68   مر 6  4 تتمتع وظيفتي بوضوح المسؤوليات و إجراءات العمل

  متوسطة بالعملتتيح لي وظيفتي استقاللية  3  5 1.02 3.60

  متوسطة 2  6 توفر لي وظيفتي فرصا الكتساب مهارات وخبرات جديدة 1.08 3.52

  متوسطة 0.96 3.42 تتيح لي وظيفتي بناء عالقات شخصية مع زمالئي 24  7

  متوسطة 25  8 توفر لي وظيفتي الفرص لتبادل المعلومات والخبرات مع الزمالء 1.05 3.34

  متوسطة وظيفتي فرص التقدم والترقيتوفر لي  29  9 0.99 3.34

  متوسطة التنسيق مع الزمالء في حل المشكالت الفنية واإلدارية في العمل 26  10 0.89 3.28

  متوسطة 15  11 يحترم رؤسائي اقتراحاتي وآرائي المهنية 0.98 3.28

  متوسطة 21  12 تحترم الجامعة حريتي األكاديمية  بصفتي عضو هيئة تدريس 0.93 3.26

  متوسطة 8  13 تتيح لي وظيفتي المشاركة بالقرارات 1.09 3.24

  متوسطة 35  14 أتقاضى راتبا مناسبا مقارنة مع زمالئي في الجامعة 0.97 3.22

  متوسطة 17  15 يعقد المسئولون المباشرون اجتماعات ولقاءات 1.14 3.08

  متوسطة و للنقد البناء يومقترحات يأرائيتقبل المسئولون  18  16 0.95 3.08

  متوسطة 16  17 يقدر المسؤلون في الجامعة جهودي األكاديمية 1.19 3.06

  متوسطة 27  18 تنمي الجامعة األنشطة االجتماعية والعالقة الودية بين الزمالء 1.05 3.06

  متوسطة 36  19 1.10 3.02  .يتناسب راتبي مع تكاليف المعيشة

  متوسطة 1.26 3.00  وظيفتي األمن الوظيفيتحقق لي  1  20

  متوسطة 1.06 3.00  تعمل الجامعة على التعاون بيني وبين زمالئي 25  21

  متوسطة 1.18 3.00  معايير وأنظمة الترقية بالجامعة واضحة 30  22

  متوسطة 1.16 2.98  أتقاضى راتبا يتناسب وحجم الجهد المبذول فيه 34  23

  متوسطة 1.34 2.90  لعضو هيئة التدريس في المكتبتتوفر الخصوصية  12  24

  متوسطة 22  25 1.02 2.90  تحرص الجامعة على تأهيل أعضاء التدريس مهنيا وأكاديميا

  يتبع
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 هيئة التدريس، أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ) 4.4(الجدول رقم  تابع

  .مرتبًة تنازلياً  القدسدرجة الرضا الوظيفي في جامعة  حول

  الترتيب
رقم 

  العبارة
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

  متوسطة 11  26 1.32 2.88  موقع المكتب مناسب لطبيعة العمل

  متوسطة 19  27 0.99 2.88  تساهم الجامعة في حل مشكالتي األكاديمية والمهنية

  متوسطة 1.09 2.88  المسئولين في الجامعةتتوفر الشفافية والتواصل مع  23  28

  متوسطة 31  29 1.18 2.88  ترتبط الترقية في الجامعة بفاعلية األداء واإلتقان

  متوسطة 33  30 1.25 2.84  توجد عدالة في الحصول على الترقيات

  متوسطة 1.09 2.80  مناسبة..) إضاءة، وتهوية، وتدفئة (البيئة الفيزيقية للعمل  9  31

  متوسطة 37  32 1.09 2.76  تعتمد الجامعة نظاما واضحا في التقاعد

  متوسطة 38  33 1.15 2.74  تعتمد الجامعة نظاما مناسبا للتوفير

  متوسطة 32  34 1.29 2.74  تحقق النزاهة في الترقيات والحوافز

  متوسطة 1.20 2.72  .)..تلفون، فاكس، ( ل تتوفر األدوات المكتبية الضرورية للعم 13  35

  متوسطة 20 36 1.28 2.62  تعامل الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس بعدالة

  متوسطة 10 37 1.26 2.62  مساحة المكتب مناسبة لطبيعة العمل

  متوسطة 1.10 2.46  أرى بأن الزيادة السنوية على الدخل مناسبة 38 38

  متوسطة  14  39 1.26 2.36  تناسب عدد الطلبة مع مساحة قاعات التدريس

  متوسطة     0.65 2.97  الدرجة الكلية

بشكل  درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدسأن ) 4.4(يتضح من الجدول 

ومن خالل ). 0.65(، بانحراف معياري )2.97(، حيث بلغ المتوسط الحسابي "متوسطة"عام كانت 

 )35(يتبين أن متوّسطات  ،على فقرات أداة الدراسةمالحظة المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة 

) 4(حصلت و  .)2.36- 3.60(تراوحت متوّسطاتها الحسابية بين حيث ، متوسطة درجة فقرة تدل على

  .  مرتفعةدرجة على  يدل على متوسط حسابيفقرات 

الهيئة هل تختلف تقديرات أعضاء : "نّص السؤال الثالث على :لثالث السؤال اعرض نتيجة  3.4

لكل من  التدريسية في جامعة القدس لواقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية فيها، تبعاً 

، والرتبة األكاديمية، وٕاشغال الموقع في الجامعة متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمة

 ستةن خالل فحص الفرضيات الوقد تّمت اإلجابة عن السؤال م "؟طبيعة التخصص، و حالياً  اإلداري

   .األولى
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :األولى الفرضيةفحص نتيجة  عرض 1.3.4 

)α ≥ 0.05 ( بين متوسطات واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من

وتّم التحقق من صحة الفرضية األولى من خالل  ."وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلى الجنس

  ).5.4(للعينات المستقلة كما يبينه الجدول ) ت(اختبار 

عضاء هيئة التدريس حول أ، للفروق بين متوسطات استجابات )ت(ر نتيجة اختبا): 5.4(جدول رقم 

 .واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس بحسب متغير الجنس

  العدد  الجنس  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  قيمة ت

مستوى 

  الداللة
 0.428 0.793 0.793 3.10 210  ذكر  مجال التخطيط

 0.590 3.00 40  أنثى
 0.580 0.555 0.857 2.98 210  ذكر  مجال التنظيم

 0.784 2.90 40  أنثى

 0.000* 3.846 0.955 2.81 210  ذكر  مجال التوجيه

 0.803 2.20 40  أنثى
 0.041* 2.094 0.998 2.70 210  ذكر  متابعةالمجال 

 0.879 2.37 40  أنثى
 0.050* 1.971 0.954 2.73 210  ذكر  مجال الرقابة

 0.640 2.50 40  أنثى
 0.014* 2.511 0.959 2.61 210  ذكر  مجال االتصال

 0.671 2.30 40  أنثى
 0.303 1.038 0.957 2.73 210  ذكر  مجال اتخاذ القرار

 0.730 2.60 40  أنثى

 0.025* 2.287 0.816 2.81 210  ذكر  الدرجة الكلية
 0.624 2.55 40  أنثى

  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

، وهذه )0.025(ومستوى الداللة ، )2.287(للدرجة الكلية  )ت(قيمة  أنيتبين من خالل الجدول السابق، 

في  )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  وجد هنالك فروق ذات داللة إحصائية، أي انه تإحصائياً القيمة دالة 

إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة واقع استخدام تقنية 

  .علية يتم رفض الفرضية األولى وبناءً  .لصالح الذكور تعزى إلى الجنس التدريسية
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :الفرضية الثانية  فحص نتيجة عرض 2.3.4

)α ≥ 0.05 ( واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من بين متوسطات

 الثانيةوتّم التحقق من صحة الفرضية  ."المؤهل العلمي تعزى إلى وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

  ).6.4( لللعينات المستقلة كما يبينه الجدو ) ت(من خالل اختبار 

عضاء هيئة التدريس حول أ، للفروق بين متوسطات استجابات )ت(نتيجة اختبار ): 6.4(جدول رقم 

  .المؤهل العلميواقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس بحسب متغير 

  العدد المؤھل العلمي  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  )ت(

مستوى 

  الداللة

 0.760 0.759 3.03 86  ماجستير  مجال التخطيط
 

0.448 
 0.768 3.11 164  دكتوراه 

 0.574 0.839 2.92 86  ماجستير  مجال التنظيم
 

0.566 
 0.849 2.99 164  دكتوراه 

 1.017 0.887 2.63 86  ماجستير  مجال التوجيه
 

0.310 
 0.993 2.76 164  دكتوراه 

 0.962 0.973 2.56 86  ماجستير  متابعةالمجال 
 

0.337 
 0.993 2.69 164  دكتوراه 

 0.436 0.836 2.66 86  ماجستير  مجال الرقابة
 

0.663 
 0.955 2.71 164  دكتوراه 

 0.331 0.906 2.53 86  ماجستير  مجال االتصال
 

0.741 
 0.938 2.57 164  دكتوراه 

 0.859 0.947 2.64 86  ماجستير  مجال اتخاذ القرار
 

0.391 
 0.914 2.75 164  دكتوراه 

 0.420 0.808 0.748 2.71 86  ماجستير  الدرجة الكلية
 0.817 2.80 164  دكتوراه

وهذه  ،)0.420(ومستوى الداللة ، )0.808(الكلية للدرجة  )ت(قيمة  أنيتبين من خالل الجدول السابق، 

 ≤ α(عند مستوى الداللة  إحصائياً توجد هنالك فروق ذات داللة ال ، أي انه إحصائياً دالة غير القيمة 

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء في  )0.05

  .وبالتالي فال يتم رفض الفرضية الثانية .تعزى إلى المؤهل العلمي الهيئة التدريسية
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إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة " :الثالثةالفرضية  فحص نتيجةعرض  3.3.4

)α ≥ 0.05 ( واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من بين متوسطات

حساب  تم الفرضية لفحصو  ".دمةسنوات الخعدد  تعزى إلى وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

واقع استخدام تقنية الهيئة التدريسية حول  أعضاءالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الستجابة 

كما يتبين بالجدول   دمةسنوات الخعدد  حسب متغير، إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس

)7.4.(  

الهيئة التدريسية حول  أعضاءالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الستجابة : )7.4(جدول 

سنوات واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس، حسب متغير عدد 

  .دمةالخ

المتوسط   العدد عدد سنوات الخدمة  المجال الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.815 3.00 73  سنوات 5أقل من   مجال التخطيط  1
  سنوات10-5من 0.730 3.15 141 

 0.784 2.98 36 سنوات 10 أكثر من
 0.917 2.69 73  سنوات 5أقل من   مجال التنظيم  2

 0.764 3.13 141  سنوات10-5من 
 0.856 2.87 36 سنوات 10 أكثر من

 1.080 2.42 73  سنوات 5أقل من   مجال التوجيه  3
 0.850 2.89 141  سنوات10-5من 

 0.963 2.64 36 سنوات 10 أكثر من
 1.065 2.47 73  سنوات 5أقل من   متابعةالمجال   4

 0.940 2.77 141  سنوات10-5من 
 0.954 2.52 36 سنوات 10 أكثر من

 0.890 2.57 73  سنوات 5أقل من   مجال الرقابة  5
 0.910 2.80 141  سنوات10-5من 

 0.953 2.55 36 سنوات 10 أكثر من
 0.810 2.51 73  سنوات 5أقل من   مجال االتصال  6

 0.967 2.62 141  سنوات10-5من 
 0.981 2.43 36 سنوات 10 أكثر من

 0.806 2.65 73  سنوات 5أقل من   مجال اتخاذ القرار  7
 0.971 2.77 141  سنوات10-5من 

 0.970 2.58 36 سنوات 10 أكثر من
 0.806 2.61 73  سنوات 5أقل من   الدرجة الكلية

 0.774 2.87 141  سنوات10-5من 
 0.798 2.65 36 سنوات 10 أكثر من

83 
 



الهيئة التدريسية حول  أعضاء، وجود فروق ظاهرية بين متوسطات تقديرات )7.4(يالحظ من الجدول رقم 

 .دمةسنوات الخعدد  ، حسب متغيرواقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس

كما يظهر في   )One-way ANOVA( األحاديولمعرفة داللة الفروق، تم استخدام تحليل التباين 

  :األتي) 8.4(الجدول 

، حول واقع استخدام أعضاء هيئة التدريسالستجابات  األحادينتيجة تحليل التباين ) 8.4(جدول 

  .دمةسنوات الختقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس، حسب متغير عدد 

مجموع   مصدر التباين  المجال الرقم
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 1.395 0.814 2 1.627  بين المجموعات  مجال التخطيط  1
 
 

0.250 
 0.583 247 144.037  داخل المجموعات 

 249 145.664 المجموع
 6.963 4.743 2 9.487  بين المجموعات  مجال التنظيم  2

 
 

*0.001 
 0.681 247 168.257  داخل المجموعات 

 249 177.744 المجموع
 6.203 5.471 2 10.942  بين المجموعات  مجال التوجيه  3

 
 

*0.002 
 0.882 247 217.858  داخل المجموعات 

 249 228.800 المجموع
 2.543 2.443 2 4.886  بين المجموعات  متابعةالمجال   4

 
 

0.081 
 0.961 247 237.338  داخل المجموعات 

 249 242.224 المجموع
 2.064 1.714 2 3.427  بين المجموعات  مجال الرقابة  5

 
 

0.129 
 0.830 247 205.073  المجموعاتداخل  

 249 208.500 المجموع
 0.742 0.638 2 1.275  بين المجموعات  مجال االتصال  6

 
 

0.477 
 0.859 247 212.201  داخل المجموعات 

 249 213.476 المجموع
 0.447 0.808 0.693 2 1.386  بين المجموعات مجال اتخاذ القرار  7

 0.858 247 211.850  المجموعاتداخل 
 249 213.236 المجموع

 0.049* 3.063 1.899 2 3.798  بين المجموعات  الدرجة الكلية
 0.620 247 153.145  داخل المجموعات

      249  156.943 المجموع  

  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة  *

 α(من مستوى الداللة  وهي اقل، )0.049(ومستوى الداللة ، )33.06(قيمة ف للدرجة الكلية  أنيالحظ 

 واقع استخدام الهيئة التدريسية حول  أعضاء، في تقديرات إحصائياً انه توجد فروق دالة  أي، )0.05 ≤
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، ولمعرفة مصدر دمةسنوات الخعدد  ، حسب متغيرتقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس

  : اآلتي) 9.4(للمقارنات البعدية كما يتبين بالجدول  )LSD(الفروق تم استخدام 

عضاء أللمقارنات البعدية، بين المتوسطات الحسابية الستجابات  )LSD(نتيجة اختبار ): 9.4(الجدول 

الهيئة التدريسية حول واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس، حسب 

  .دمةسنوات الخمتغير عدد 

  مستوى الداللة  الفروق في المتوسطات  عدد سنوات الخدمة المتغيرات  المجال

 0.000* 0.436  سنوات 5أقل من   سنوات10-5من 

  سنوات 10أكثر من 

  مجال التنظيم

0.181 0.280 

 0.000* 0.436  سنوات10-5من  سنوات 5أقل من  

 0.100 0.254  سنوات 10أكثر من 

 0.280 0.181 سنوات 10أكثر من  سنوات 5أقل من   

 0.100 0.254  سنوات10-5من 

  مجال التوجيه

  

  سنوات 5أقل من 

  

 0.001* 0.471  سنوات10-5من 

 0.246 0.222  سنوات 10أكثر من 

  سنوات10-5من 

  

 0.001* 0.471  سنوات 5أقل من 

 0.157 0.249  سنوات 10أكثر من 

 سنوات 10أكثر من  

 

 0.246 0.222  سنوات 5أقل من 

  سنوات10-5من 0.157 0.249 

*0.023 0.260  سنوات 5أقل من   سنوات10-5من   

  سنوات 10أكثر من 

  الدرجة الكلية

0.039 0.807 

*0.023 0.260  سنوات10-5من  سنوات 5أقل من    

 0.134 0.221  سنوات 10أكثر من 

 0.807 0.039 سنوات 10أكثر من  سنوات 5أقل من   

  سنوات10-5من 0.134 0.221 
  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

وفي الدرجة التنظيم و التوجيه  يفي مجال إحصائيةذات داللة  أن الفروقيتبين ) 9.4(من خالل الجدول 

حيث كان مستوى  ،"سنوات10-5من "لصالح  ،"سنوات10-5من "و  "سنوات 5أقل من "بين ت كانالكلية 

، وهي اقل للدرجة الكلية) 0.023(في مجال التوجيه، و) 0.001(في مجال التنظيم، و )0.00(الداللة 

  .إحصائيةدالة ، أي أنها )α ≥ 0.05(من مستوى الداللة 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :الفرضية الرابعة فحص نتيجةعرض  4.3.4

)α ≥ 0.05 ( تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من واقع استخدام بين متوسطات

 ."؟الرتبة األكاديمية تعزى إلى وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

الهيئة  أعضاء ات، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابهذه الفرضيةولفحص 
  ).10.4(كما يتبين بالجدول   األكاديمية حسب متغير الرتبةالتدريسية 

الهيئة التدريسية حول  أعضاءالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الستجابة ): 10.4(جدول 
  .واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس، حسب متغير الرتبة األكاديمية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد عدد سنوات الخدمة  المجال الرقم
 0.957 2.92 44  أستاذ  مجال التخطيط  1

 0.593 2.81 43  استاذ مشارك
 0.781 3.22 97 استاذ مساعد
 0.634 3.17 66  محاضر

 0.944 2.48 44  استاذ  مجال التنظيم  2
 0.713 2.65 43  استاذ مشارك
 0.794 3.23 97 استاذ مساعد
 0.728 3.10 66  محاضر

 0.958 2.52 44  استاذ  مجال التوجيه  3
 0.910 2.19 43  استاذ مشارك
 0.965 3.02 97 استاذ مساعد
 0.806 2.75 66  محاضر

 1.079 2.36 44  استاذ  متابعةالمجال   4
 0.835 2.23 43  استاذ مشارك
 0.927 2.98 97 استاذ مساعد
 0.947 2.61 66  محاضر

 1.182 2.40 44  أستاذ  الرقابةمجال   5
 0.622 2.25 43  مشارك أستاذ
 0.804 3.04 97 مساعد أستاذ

 0.841 2.68 66  محاضر
 1.080 2.16 44  أستاذ  مجال االتصال  6

 0.792 2.23 43  مشارك أستاذ
 0.799 2.90 97 مساعد أستاذ

 0.900 2.54 66  محاضر
 1.081 2.58 44  أستاذ  مجال اتخاذ القرار  7

 0.710 2.31 43  مشارك أستاذ
 0.819 2.99 97 مساعد أستاذ

 0.976 2.66 66  محاضر
 0.909 2.49 44  استاذ  الدرجة الكلية

 0.618 2.38 43  استاذ مشارك
 0.749 3.05 97 استاذ مساعد
 0.718 2.79 66  محاضر

الهيئة التدريسية  أعضاء، وجود فروق ظاهرية بين متوسطات تقديرات )10.4(يالحظ من الجدول رقم 

  .الرتبة األكاديمية ، حسب متغيرواقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدسحول 
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كما يظهر في   )One-way ANOVA( األحاديولمعرفة داللة الفروق، تم استخدام تحليل التباين 

  :األتي )11.4(الجدول 

حول واقع استخدام تقنية  ستجابات أعضاء الهيئة التدريسيةال األحادينتيجة تحليل التباين ) 11.4(جدول 

  .إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس، حسب متغير الرتبة األكاديمية

مجموع   مصدر التباين  المجال الرقم
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 3.875 2.191 3 6.573  مجال التخطيط  1
 

*0.010 
 

  بين المجموعات
139.091 246 0.565 

 
  داخل المجموعات

 249 145.664 المجموع
 12.155 7.648 3 22.945  مجال التنظيم  2

 
*0.000 

 
  بين المجموعات

154.799 246 0.629 
 

  داخل المجموعات
 249 177.744 المجموع

 9.037 7.570 3 22.711  مجال التوجيه  3
 

*0.000 
 

  بين المجموعات
206.089 246 0.838 

 
  داخل المجموعات

 249 228.800 المجموع
 8.117 7.273 3 21.818  متابعةالمجال   4

 
*0.000 

 
  بين المجموعات

220.406 246 0.896 
 

  داخل المجموعات
 249 242.224 المجموع

 10.684 8.012 3 24.035  مجال الرقابة  5
 

*0.000 
 

  بين المجموعات
184.465 246 0.750 

 
  داخل المجموعات

 249 208.500 المجموع
 9.802 7.598 3 22.793  مجال االتصال  6

 
*0.000 

 
  بين المجموعات

190.683 246 0.775 
 

  داخل المجموعات
 249 213.476 المجموع

مجال اتخاذ   7
  القرار

15.349 3 5.116 6.360 
 

*0.000 
 

  بين المجموعات
197.887 246 0.804 

 
  داخل المجموعات

 المجموع 249 213.236
  بين المجموعات 0.000* 10.499 5.938 3 17.814  الدرجة الكلية

 0.566 246 139.129  داخل المجموعات

 المجموع      249 156.943  
  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

، )0.00(مستوى الداللة كان ، و )10.499(بلغت للدرجة الكلية  )ف(قيمة  أنمن الجدول أعاله يالحظ 

الفرعية جميعها ذات داللة للمجاالت ) ف(كما جاءت قيمة ، )α ≥ 0.05(من مستوى الداللة  قلأوهي 

 بين متوسطات إحصائياً ي انه توجد فروق دالة أ، )α ≥ 0.05(من مستوى الداللة  قلكان أإحصائية إذ 

 واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة الهيئة التدريسية حول  أعضاءتقديرات 
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للمقارنات البعدية كما  )LSD(ولمعرفة مصدر الفروق تم استخدام  .الرتبة األكاديمية ، حسب متغيرالقدس

  :األتي) 12.4(الجدول من يتبين 

جابات للمقارنات البعدية، بين المتوسطات الحسابية الست )LSD(نتيجة اختبار ): 12.4(الجدول 

  .حسب متغير الرتبة األكاديمية أعضاء الهيئة التدريسية
  الداللةمستوى  الفروق في المتوسطات  المتغيرات عدد سنوات الخدمة  المجال
  أستاذ أستاذ مشارك 0.519 0.104  مجال التخطيط

    أستاذ مساعد 0.030* 0.297
  محاضر 0.081 0.256
 مشارك أستاذ  أستاذ 0.519 0.104
  أستاذ مساعد 0.004* 0.402
  محاضر 0.015* 0.360
 مساعد أستاذ أستاذ 0.030* 0.297

 أستاذ مشارك 0.004* 0.402  
 محاضر 0.728 0.041
 محاضر أستاذ 0.081 0.256
 أستاذ مشارك 0.015* 0.360
 أستاذ مساعد 0.728 0.041

  أستاذ أستاذ مشارك 0.320 0.169  مجال التنظيم
    أستاذ مساعد 0.000* 0.755  

  محاضر 0.000* 0.621
 مشارك أستاذ  أستاذ 0.320 0.169
  أستاذ مساعد 0.000* 0.585
  محاضر 0.004* 0.451
 مساعد أستاذ أستاذ 0.000* 0.755

 أستاذ مشارك 0.000* 0.585  
 محاضر 0.290 0.134
 محاضر أستاذ 0.000* 0.621
 أستاذ مشارك 0.004* 0.451
  أستاذ مساعد 0.290 0.134

  أستاذ أستاذ مشارك 0.092 0.332  مجال التوجيه
  أستاذ مساعد 0.003* 0.499
  محاضر 0.200 0.228
 مشارك أستاذ  أستاذ 0.092 0.332
  أستاذ مساعد 0.000* 0.831
  محاضر 0.002* 0.560
  مساعد أستاذ أستاذ 0.003* 0.499
 أستاذ مشارك 0.000* 0.831
 محاضر 0.065 0.271

 0.200 0.228 محاضر أستاذ
 مشارك أستاذ 0.002* 0.560

 0.065 0.271 مساعد أستاذ

88 
 



  

للمقارنات البعدية، بين المتوسطات الحسابية الستجابات  )LSD(نتيجة اختبار ): 12.4(الجدول /تابع

في جامعة القدس،  واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلداريةأعضاء الهيئة التدريسية حول 

  .حسب متغير الرتبة األكاديمية
  مستوى الداللة  الفروق في المتوسطات  الخدمةالمتغيرات عدد سنوات   المجال

 0.534 0.126  أستاذ مشارك أستاذ  متابعةالمجال 
 0.000* 0.619  مساعد أستاذ  

 0.179 0.248  محاضر
 0.534 0.126 مشارك أستاذ  أستاذ

 0.000* 0.746  مساعد أستاذ
 0.044* 0.374  محاضر
 0.000* 0.619 مساعد أستاذ أستاذ

 0.000* 0.746 مشارك أستاذ  
 0.015* 0.371 محاضر
 0.179 0.248 محاضر أستاذ

 0.044* 0.374 مشارك أستاذ
 0.015* 0.371 مساعد أستاذ

 0.438 0.144  أستاذ مشارك أستاذ  مجال الرقابة
   0.000* 0.645  مساعد أستاذ  

 0.096 0.281  محاضر
 0.438 0.144 مشارك أستاذ  أستاذ

 0.000* 0.789  مساعد أستاذ
 0.013* 0.426  محاضر
 0.000* 0.645 مساعد أستاذ أستاذ

 0.000* 0.789 مشارك أستاذ  
 0.009* 0.363 محاضر
 0.096 0.281 محاضر أستاذ

 0.013* 0.426 مشارك أستاذ
 0.009* 0.363  مساعد أستاذ

 0.733 0.064  أستاذ مشارك أستاذ مجال االتصال
   0.000* 0.734  مساعد أستاذ

 0.029* 0.377  محاضر
 0.733 0.064 مشارك أستاذ  أستاذ

 0.000* 0.670  مساعد أستاذ
 0.071 0.312  محاضر
 0.000* 0.734  مساعد أستاذ أستاذ

 0.000* 0.670 مشارك أستاذ
 0.012* 0.357 محاضر
 0.029* 0.377 محاضر أستاذ

 0.071 0.312 مشارك أستاذ
 0.012* 0.357 مساعد أستاذ
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للمقارنات البعدية، بين المتوسطات الحسابية الستجابات  )LSD(نتيجة اختبار ): 12.4(الجدول /تابع

في جامعة القدس،  واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلداريةأعضاء الهيئة التدريسية حول 

  .حسب متغير الرتبة األكاديمية
  مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  عدد سنوات الخدمة المتغيرات  المجال

 0.154 0.274  أستاذ مشارك أستاذ  مجال اتخاذ القرار
 0.014* 0.405  مساعد أستاذ  

 0.671 0.074  محاضر
 0.154 0.274 مشارك أستاذ  أستاذ

 0.000* 0.680  مساعد أستاذ
 0.048* 0.348  محاضر
 0.014* 0.405 مساعد أستاذ أستاذ

 0.000* 0.680 مشارك أستاذ  
 0.021* 0.331 محاضر
 0.671 0.074 محاضر أستاذ

 0.048* 0.348 مشارك أستاذ
 0.021* 0.331 مساعد أستاذ

 0.508 0.106  أستاذ مشارك أستاذ 
  الدرجة الكلية 0.000* 0.565  مساعد أستاذ

 0.043* 0.298  محاضر
 0.508 0.106 مشارك أستاذ  أستاذ

 0.000* 0.672  مساعد أستاذ
 0.006* 0.405  محاضر
 0.000* 0.565  مساعد أستاذ أستاذ

 0.000* 0.672 مشارك أستاذ
 0.027* 0.267 محاضر
 0.043* 0.298 محاضر أستاذ

 0.006* 0.405 مشارك أستاذ
 0.027* 0.267 مساعد أستاذ

 
  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

" أستاذ"كانت بين  التخطيطحصائية في مجال اإلداللة اليتبين أن الفروق ذات ) 12.4(من خالل الجدول 

، "أستاذ مساعد"لصالح " أستاذ مشارك"و" أستاذ مساعد"، وبين  "أستاذ مساعد"لصالح  "أستاذ مساعد"و

) 0.04(و) 0.03(حيث كان مستوى الداللة  ،"محاضر"لصالح  "محاضر"و" أستاذ مشارك"وبين 

أستاذ "لصالح " أستاذ مساعد"و "أستاذ"كانت الفروق بين التنظيم في مجال و . على الترتيب) 0.015(و

 لصالح " أستاذ مشارك"و" أستاذ مساعد"، وبين  "محاضر"لصالح  "محاضر"و" أستاذ "، وبين " مساعد
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) 0.00(حيث كان مستوى الداللة ، "محاضر"لصالح " أستاذ مشارك"و  "محاضر" ، وبين" أستاذ مساعد"

أستاذ "و "أستاذ" بين كانت الفروق التوجيهوفي مجال   .على الترتيب) 0.04(و )0.00(و) 0.00(و

 وبين ،"أستاذ مساعد"لصالح " أستاذ مشارك"و" اذ مساعدأست"، وبين "أستاذ مساعد"لصالح " مساعد

) 0.003(و ) 0.002(حيث كان مستوى الداللة  ،"محاضر"لصالح " أستاذ مشارك"و "محاضر"

أستاذ "لصالح " أستاذ مساعد"و "أستاذ"كانت الفروق بين مجال المتابعة وفي   .على الترتيب) 0.000(و

" أستاذ مشارك"و  "محاضر" وبين ،"أستاذ مساعد"لصالح " أستاذ مشارك"و" أستاذ مساعد"، وبين "مساعد

حيث كان مستوى الداللة  ،"أستاذ مساعد"لصالح  "محاضر"و"أستاذ مساعد" وبين ،"محاضر"لصالح 

 "أستاذ" الفروق بينكانت  وفي مجال الرقابة . على الترتيب) 0.00(و )0.044(و) 0.00(و) 0.00(

 وبين ،"أستاذ مساعد"لصالح " أستاذ مشارك"و" أستاذ مساعد"، وبين "أستاذ مساعد"لصالح " أستاذ مساعد"و

 ،"أستاذ مساعد"لصالح  "محاضر"و"أستاذ مساعد" وبين ،"محاضر"لصالح " أستاذ مشارك"و  "محاضر"

 وفي مجال االتصال. على الترتيب) 0.00(و )0.013(و) 0.00(و) 0.00(حيث كان مستوى الداللة 

" أستاذ مشارك"و" أستاذ مساعد"، وبين "أستاذ مساعد"لصالح " أستاذ مساعد"و "أستاذ"كانت الفروق بين 

 "محاضر"و"أستاذ مساعد" وبين ،"محاضر"لصالح " أستاذ"و "محاضر" وبين ،"أستاذ مساعد"لصالح 

على ) 0.012(و )0.029(و) 0.00(و) 0.00(حيث كان مستوى الداللة  ،"أستاذ مساعد"لصالح 

، وبين "أستاذ مساعد"لصالح " أستاذ مساعد"و "أستاذ"كانت الفروق بين  وفي مجال اتخاذ القرار . الترتيب

لصالح " أستاذ مشارك"و  "محاضر" وبين ،"أستاذ مساعد"لصالح " أستاذ مشارك"و" أستاذ مساعد"

) 0.014(حيث كان مستوى الداللة  ،"أستاذ مساعد"لصالح  "محاضر"و"أستاذ مساعد" وبين ،"محاضر"

أستاذ "و" أستاذ"في الدرجة الكلية كانت الفروق بين و . على الترتيب) 0.021(و )0.048(و) 0.00(و

أستاذ "و" أستاذ مشارك"بين ، و "أستاذ مساعد"لصالح  "محاضر"و " أستاذ "وبين  ،"أستاذ"لصالح  "مساعد

" أستاذ مساعد"، وبين  "محاضر"لصالح  "محاضر"و " أستاذ مشارك"، وبين "اعدأستاذ مس"لصالح  "مساعد

) 0.00(و) 0.043(و) 0.00(حيث كان مستوى الداللة ، "أستاذ مساعد"لصالح  "محاضر"و 

 .اً ، أي أنها دالة إحصائي)α ≥ 0.05(قل من مستوى الداللة أعلى الترتيب، وهي  )0.006(و )0.027(و
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " :الفرضية الخامسة فحص نتيجةعرض  5.3.4

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة بين متوسطات ) α ≥ 0.05(الداللة 

ولفحص  ."حالياً  إشغال الموقع اإلداري تعزى إلى القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

  ).13.4(، كما يتبين بالجدول )ت(الفرضية الصفرية الخامسة، تم استخدام اختبار 

هيئة التدريس حول  أعضاء، للفروق بين متوسطات استجابات )ت(نتيجة اختبار ): 13.4(جدول رقم 

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس بحسب متغير إشغال الموقع 

  .حالياً  اإلداري

إشغال الموقع   المجال

  اإلداري

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  ت

مستوى 

  الداللة
 1.015 0.873 3.21 34  يشغل

 
0.311 

 
  مجال التخطيط

 0.746 3.06 216  ال يشغل
 1.552 0.954 3.17 34  يشغل

 
0.122 

 
  مجال التنظيم

 0.823 2.93 216  ال يشغل

 1.295 1.109 2.91 34  يشغلجيه
 

0.196 
 

  مجال التو
 0.931 2.68 216  ال يشغل

 1.343 1.055 2.85 34  يشغلمجال 
 

0.180 
 

  متابعةال
 0.973 2.61 216  ال يشغل

 0.766 1.019 2.81 34  يشغلقابة
 

0.445 
 

  مجال الر
 0.898 2.68 216  ال يشغل

 0.642 0.949 2.65 34  يشغلتصال
 

0.522 
 

  مجال اال
 0.923 2.54 216  ال يشغل
 0.888 0.935 2.84 34  يشغل

 
0.375 

 
  مجال اتخاذ القرار

 0.924 2.69 216  ال يشغل
  الدرجة الكلية 0.224 1.218 0.897 2.92 34  يشغل
 0.775 2.74 216  ال يشغل

وهذه  ،)0.224(ومستوى الداللة ، )1.218(الكلية للدرجة  )ت(قيمة  أنابق، يتبين من خالل الجدول الس

 ≤ α(عند مستوى الداللة  وجد هنالك فروق ذات داللة إحصائيةتال ، أي انه إحصائياً دالة غير القيمة 

تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء واقع استخدام في  )0.05

  .وبالتالي فال يتم رفض الفرضية الخامسة .حالياً  إشغال الموقع اإلداريتعزى إلى  الهيئة التدريسية
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " :الفرضية السادسة نتيجة فحصعرض  6.3.4

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة بين متوسطات ) α ≥ 0.05(الداللة 

ولفحص الفرضية  ."؟التخصص طبيعة تعزى إلى القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

  ).14.4(، كما يتبين بالجدول )ت(الصفرية السادسة، تم استخدام اختبار 

هيئة التدريس حول  أعضاء، للفروق بين متوسطات استجابات )ت(نتيجة اختبار ): 14.4(جدول رقم 

  .التخصص طبيعةواقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس بحسب متغير 

  المجال
طبيعة 

  التخصص
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  ت

مستوى 

  الداللة
 1.901 0.968 2.86 120  مجال التخطيط  علوم طبيعية

 
0.058 

 0.840 2.75 130  إنسانيةعلوم  
 0.009* 2.651 1.111 2.90 120  مجال التنظيم  علوم طبيعية

 1.013 2.50 130  إنسانيةعلوم 
 1.072 1.031 2.88 120  مجال التو  علوم طبيعيةجيه

 
0.285 

 0.981 2.25 130  إنسانيةعلوم  
 0.000* 3.804 1.048 2.62 120  متابعةال  علوم طبيعيةمجال 

 0.868 2.38 130  إنسانيةعلوم 
 2.075 1.031 2.88 120  مجال الر  علوم طبيعيةقابة

 
*0.039 

 1.132 2.50 130  إنسانيةعلوم  
 0.110 1.605 0.985 2.29 120  مجال اال  علوم طبيعيةتصال

 0.877 2.00 130  إنسانيةعلوم 
 0.000* 5.878 1.001 3.05 120  مجال اتخاذ القرار  علوم طبيعية

 0.716 3.50 130  إنسانيةعلوم 
 0.001* 3.518 1.106 3.89 120  الدرجة الكلية  علوم طبيعية

 925. 3.57 130  إنسانيةعلوم 
  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

، وهذه )0.001(ومستوى الداللة ، )3.518(للدرجة الكلية  )ت(قيمة  أنابق، يتبين من خالل الجدول الس

كما كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين في مجاالت ، إحصائياالقيمة دالة 

عند مستوى الداللة  إحصائياً أي انه توجد هنالك فروق ذات داللة المتابعة والرقابة واتخاذ القرار، التنظيم و 

)α ≥ 0.05(  استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر واقع في

  .وعليه يتم رفض الفرضية .ولصالح العلوم الطبيعية التخصص طبيعة تعزى إلى أعضاء الهيئة التدريسية
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الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة  متوسطاتهل تختلف ": ونّصه :لرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ا 4.4

في  التدريسية في جامعة القدس ، تبعا لكل من متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمة

اإلجابة عن  وتمّ  ".التخصص ؟ طبيعة ، وحالياً شغال الموقع اإلداري والرتبة األكاديمية، وإ  ، الجامعة

  .والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرةالسابعة، السؤال من خالل فحص الفرضيات 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :الفرضية السابعة نتيجة فحصعرض  1.4.4

)α ≥ 0.05 ( تعزى  الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدسبين متوسطات

 ).15.4(، كما يتبين بالجدول )ت(، تم استخدام اختبار سابعةالصفرية ال ولفحص الفرضية ."إلى الجنس

عضاء هيئة التدريس حول أ، للفروق بين متوسطات استجابات )ت(نتيجة اختبار ): 15.4(جدول رقم 

  .الرضا الوظيفي في جامعة القدس بحسب متغير الجنس

  العدد  الجنس  المجال
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  )ت(

مستوى 

  الداللة
 0.463 0.713 3.11 210  ذكر

 
0.645 

 
  مجال طبيعة العمل

 0.414 3.07 40  أنثى
 2.418 1.058 2.75 210  ذكرلعمل

 
*0.017 

 
  مجال ظروف ا

 0.477 2.50 40  أنثى
  مجال أنظمة الترقيات والحوافز 0.198 1.292 0.760 3.03 210  ذكر
 0.795 2.86 40  أنثى
 0.193 1.306 0.782 3.24 210  ذكر

 
  مجال العالقة مع المسؤولين

 0.671 3.07 40  أنثى
 2.016 1.009 3.00 210  ذكر

 
*0.048 

 
  مجال العالقة مع الزمالء

 0.865 2.70 40  أنثى
 1.241 0.759 2.88 210  ذكر

 
  مجال أنظمة الرواتب 0.216

 0.669 2.72 40  أنثى
  الدرجة الكلية 0.059 1.921 0.671 3.00 210  ذكر
 0.530 2.82 40  أنثى

  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

وهذه  ،)0.059(ومستوى الداللة ، )1.921(للدرجة الكلية  )ت(قيمة  أن، يتبين من خالل الجدول السابق

 ≤ α(عند مستوى الداللة  وجد هنالك فروق ذات داللة إحصائيةت ال ، أي انهإحصائياً دالة  غير القيمة

تعزى  في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية الرضا الوظيفيمتوسطات  بين )0.05

  .وبالتالي فال يتم رفض الفرضية السابعة .إلى الجنس
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :لفرضية الثامنةفحص نتيجة  عرض 2.4.4

)α ≥ 0.05 ( تعزى  الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدسبين متوسطات

، كما يتبين بالجدول )ت(، تم استخدام اختبار الثامنةولفحص الفرضية الصفرية  ."المؤهل العلمي إلى

)16.4.(  

حول عضاء هيئة التدريس أ، للفروق بين متوسطات استجابات )ت(نتيجة اختبار ): 16.4(جدول رقم 

  .المؤهل العلميالرضا الوظيفي في جامعة القدس بحسب متغير 

  المجال
المؤهل 

  العلمي
المتوسط   العدد

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

 2.358 0.663 2.97 86  ماجستير
 

*0.019 
 

  طبيعة العملمجال 
 0.670 3.18 164  دكتوراه

  العملظروف مجال 0.050* 1.999 0.883 2.55 86  ماجستير 
 1.037 2.79 164  دكتوراه

 1.595 0.768 2.89 86  ماجستير 
 

0.112 
 

 أنظمة الترقيات والحوافزمجال
 0.762 3.06 164  دكتوراه

 1.799 0.790 3.10 86  ماجستير 
 

0.073 
 

  العالقة مع المسؤولينمجال
 0.748 3.28 164  دكتوراه
 2.487 0.916 2.74 86  ماجستير

 
*0.014 

 
  العالقة مع الزمالء مجال

 1.015 3.07 164  دكتوراه
 1.444 0.675 2.76 86  ماجستير

 
0.150 

 
  أنظمة الرواتب مجال

 0.778 2.91 164  دكتوراه
 0.015* 2.451 0.611 2.84 86  ماجستير  الدرجة الكلية

 0.664 3.05 164  دكتوراه
  .)α  ≥0.05(عند مستوى الداللة ذات داللة *

، وهذه )0.015(، ومستوى الداللة )2.451(للدرجة الكلية  )ت(قيمة  أنيتبين من خالل الجدول السابق، 

 بين )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  وجد هنالك فروق ذات داللة إحصائية، أي انه تإحصائياً القيمة دالة 

تعزى إلى المؤهل  من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيةالرضا الوظيفي في جامعة القدس  متوسطات

  .وبالتالي يتم رفض الفرضية الثامنة .لصالح الدكتوراه العلمي
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :الفرضية التاسعة فحصعرض نتيجة  3.4.4

)α ≥ 0.05 ( تعزى  التدريسية في جامعة القدسالرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة بين متوسطات

ولفحص الفرضية الصفرية التاسعة، تم حساب المتوسطات الحسابية،  ."دمةسنوات الخعدد  إلى

الرضا الوظيفي في جامعة  متوسطاتالهيئة التدريسية حول  أعضاءواالنحرافات المعيارية، الستجابة 

  ).17.4(كما يتبين بالجدول   دمةسنوات الخ حسب عدد، القدس

الهيئة التدريسية حول  أعضاءالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الستجابة ): 17.4(جدول 

  .دمةسنوات الخالرضا الوظيفي في جامعة القدس، حسب متغير عدد 

المتوسط   العدد  عدد سنوات الخدمة  المجال الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  طبيعة العملمجال   1
  

 0.485 3.05 73  سنوات 5أقل من 
 0.737 3.14 141  سنوات10-5من 

 0.749 3.06 36 سنوات 10 أكثر من
 0.626 2.34 73  ظروف العملمجال  سنوات 5أقل من    2

 1.072 2.88 141  سنوات10-5من 
 1.093 2.77 36 سنوات 10 أكثر من

أنظمة الترقيات مجال  سنوات 5أقل من    3

  والحوافز

73 2.87 0.758 
 0.764 3.09 141  سنوات10-5من 

 0.765 2.90 36 سنوات 10 أكثر من

  العالقة مع المسؤولينمجال   4
  

 0.750 3.27 73  سنوات 5أقل من 
 0.773 3.21 141  سنوات10-5من 

 0.783 3.11 36 سنوات 10 أكثر من
 0.922 2.65 73  العالقة مع الزمالء مجال  سنوات 5أقل من   5

 0.987 3.13 141  سنوات10-5من 
 1.018 2.89 36 سنوات 10 أكثر من

 0.719 2.66 73  أنظمة الرواتب مجال  سنوات 5أقل من   6
 0.737 2.97 141  سنوات10-5من 

 0.767 2.83 36 سنوات 10 أكثر من
 0.537 2.81 73  سنوات 5أقل من   الدرجة الكلية

 0.682 3.07 141  سنوات10-5من 
 0.692 2.93 36 سنوات 10 منأكثر 

الهيئة التدريسية  أعضاء، وجود فروق ظاهرية بين متوسطات تقديرات )17.4(يالحظ من الجدول رقم 

، ولمعرفة داللة دمةسنوات الخعدد  ، حسب متغيرالرضا الوظيفي في جامعة القدس متوسطاتحول 

) 18.4(كما يظهر في الجدول   )One-way ANOVA( األحاديالفروق، تم استخدام تحليل التباين 

  :األتي
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حول الرضا الوظيفي  أعضاء هيئة التدريسالستجابات  األحادينتيجة تحليل التباين ) 18.4(جدول 

  .دمةسنوات الخفي جامعة القدس، حسب متغير عدد 

مجموع   مصدر التباين  المجال الرقم
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
المحسو
  بة

مستوى 
  الداللة

 0.569 0.260 2 0.519  بين المجموعات
 

0.567 
 0.456 247 112.706  داخل المجموعات  طبيعة العملمجال   1 

 249 113.225 المجموع 

2   
*7.0.001 6.997 2 13.994  بين المجموعات  481 

 0.935 247 231.017  داخل المجموعات  ظروف العملمجال  
 249 245.011 المجموع 

3  
 2.316 1.348 2 2.695  بين المجموعات 

 
0.101 

 
أنظمة مجال

  الترقيات والحوافز
 0.582 247 143.720  داخل المجموعات

 249 146.415 المجموع 

4  
 0.561 0.331 2 0.662  بين المجموعات مع 

 
0.572 

 
العالقة

  المسؤولين
 0.590 247 145.838  داخل المجموعات

 249 146.500 المجموع 

5  
*6.0.003 5.727 2 11.453  بين المجموعات  041 

العالقة مع  مجال

  الزمالء
 0.948 247 234.147  داخل المجموعات

 249 245.600 المجموع 

6  
*4.0.014 2.353 2 4.706  بين المجموعات  334 

  
أنظمة  مجال

  الرواتب
 0.543 247 134.097  داخل المجموعات

 249 138.803 المجموع 
*4.0.017 1.731 2 3.461  بين المجموعات  158 

  4160. 247 102.791  داخل المجموعات  الدرجة الكلية

     249 106.252 المجموع  
  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

من مستوى الداللة  وهي اقل، )0.017(، ومستوى الداللة )4.158(للدرجة الكلية  )ف(قيمة  أنيالحظ 

)α ≥ 0.05( ،متوسطات بينالهيئة التدريسية  أعضاء، في تقديرات إحصائياً ي انه توجد فروق دالة أ 

، ولمعرفة مصدر الفروق تم استخدام دمةسنوات الخعدد  ، حسب متغيرالرضا الوظيفي في جامعة القدس

)LSD(  للمقارنات البعدية كما يتبين بالجدول)األتي) 19.4 :  
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للمقارنات البعدية، بين المتوسطات الحسابية الستجابات  )LSD(نتيجة اختبار ): 19.4(الجدول 

  .دمةسنوات الخعضاء الهيئة التدريسية حول الرضا الوظيفي في جامعة القدس، حسب متغير عدد أ

  المتغيرات  المجال
  عدد سنوات الخدمة

الفروق في 
  المتوسطات

مستوى 
  الداللة

*0.000 0.536  سنوات 5أقل من   سنوات10-5من    ظروف العملمجال  
 0.310 0.428  سنوات 10 أكثر من

*0.000 0.536  سنوات10-5من  سنوات 5أقل من    
 0.552 0.107  سنوات 10 أكثر من

 0.310 0.428 سنوات 10 أكثر من سنوات 5أقل من  
 0.552 0.107 سنوات10-5من 
*0.001 0.484  سنوات 5أقل من   سنوات10-5من  العالقة مع  مجال 

  الزمالء
 0.223 0.242  سنوات 10 أكثر من

*0.001 0.484  سنوات10-5من  سنوات 5أقل من    
 0.185 0.241  سنوات 10 أكثر من

 0.223 0.242 سنوات 10 أكثر من سنوات 5أقل من  
 0.185 0.241 سنوات10-5من 

  أنظمة الرواتب مجال
  

  سنوات 5أقل من 
  

*0.004 0.311  سنوات10-5من   
 0.242 0.175  سنوات 10أكثر من 

  سنوات10-5من 
  

*0.004 0.311  سنوات 5أقل من   
 0.324 0.136  سنوات 10أكثر من 

 سنوات 10أكثر من  
 

 0.242 0.175 سنوات 5أقل من 
 0.324 0.136 سنوات10-5من 

  سنوات 5أقل من   الدرجة الكلية
  

*0.005 0.264  سنوات10-5من   
 0.357 0.121  سنوات 10أكثر من 

  سنوات10-5من 
  

*0.005 0.264  سنوات 5أقل من   
 0.235 0.143  سنوات 10أكثر من 

 سنوات 10أكثر من  
 

 0.357 0.121 سنوات 5أقل من 
 0.235 0.143 سنوات10-5من 

  .)α  ≥0.05( ذات داللة عند مستوى الداللة*

مجال و  مجال ظروف العمل،في ذات داللة إحصائية الفروق يتبين أن ) 19.4(من خالل الجدول 

- 5من "و " سنوات 5قل من أ"بين  تكانوالدرجة الكلية  العالقة مع الزمالء، ومجال أنظمة الرواتب

 ظروف العمل،مجال في  )00.00(حيث كان مستوى الداللة ، "سنوات10-5من "لصالح  "سنوات10

في الدرجة ) 0.005(و في مجال أنظمة الرواتب،) 0.004(في مجال العالقة مع الزمالء، و )0.001(و

  .، أي أنها دالة إحصائية)α ≥ 0.05(، وهي اقل من مستوى الداللة  الكلية
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :الفرضية العاشرة فحصعرض نتيجة  4.4.4

)α ≥ 0.05 ( تعزى  الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدسبين متوسطات

، تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات عاشرةولفحص الفرضية الصفرية ال ."الرتبة األكاديمية إلى

الرتبة  حسب، في جامعة القدسالرضا الوظيفي الهيئة التدريسية حول  أعضاءالمعيارية، الستجابة 

  ).20.4(كما يتبين بالجدول   األكاديمية

الهيئة التدريسية حول  أعضاءالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، الستجابة ): 20.4(جدول 

  .الرضا الوظيفي في جامعة القدس، حسب متغير الرتبة األكاديمية
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد سنوات الخدمة  المجال  الرقم

 0.550 3.19 44  طبيعة العملمجال  أستاذ   1
 0.622 3.20 43  مشارك أستاذ
 0.719 3.12 97 مساعد أستاذ

 0.703 2.97 66  محاضر
 1.199 2.87 44  ظروف العملمجال  أستاذ   2

 0.790 2.81 43  مشارك أستاذ
 0.999 2.67 97 مساعد أستاذ

 0.947 2.60 66  محاضر
 0.805 3.01 44  أنظمة الترقيات والحوافزمجال  أستاذ   3

 0.771 3.13 97 مساعد أستاذ   0.848 2.89 43  مشارك أستاذ
 0.658 2.88 66  محاضر

 0.712 3.06 44  العالقة مع المسؤولينمجال  أستاذ   4
 0.644 3.16 43  مشارك أستاذ
 0.804 3.41 97 مساعد أستاذ

 0.773 3.07 66  محاضر
 1.189 3.00 44  العالقة مع الزمالء مجال  أستاذ  5

 0.952 3.25 97 مساعد أستاذ   0.848 2.55 43  مشارك أستاذ
 0.869 2.75 66  محاضر

 0.573 2.79 44  أنظمة الرواتب مجال  أستاذ  6
 0.707 2.62 43  مشارك أستاذ
 0.842 3.07 97 مساعد أستاذ

 0.654 2.75 66  محاضر
 0.640 2.99 44  أستاذ  الدرجة الكلية

 0.624 2.87 43  مشارك أستاذ
 0.698 3.11 97 مساعد أستاذ

 0.580 2.84 66  محاضر
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بين الهيئة التدريسية  أعضاء، وجود فروق ظاهرية بين متوسطات تقديرات )20.4(يالحظ من الجدول رقم 

ولمعرفة داللة الفروق، تم  . الرتبة األكاديمية حسب متغير، في جامعة القدسالرضا الوظيفي  متوسطات

  :)21.4(كما يظهر في الجدول   )One-way ANOVA( األحادياستخدام تحليل التباين 

الرضا  حول، التدريسيةأعضاء الهيئة الستجابات  األحادينتيجة تحليل التباين ) 21.4(جدول 

 .الوظيفي في جامعة القدس، حسب متغير الرتبة األكاديمية

مجموع   مصدر التباين  المجال الرقم
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 1.423 0.644 3 1.931  بين المجموعات   1
 

0.237 
 0.452 246 111.294  داخل المجموعات  طبيعة العملمجال 

 249 113.225 المجموع   
2    

 
 0.882 0.869 3 2.607  بين المجموعات

 
0.451 

 0.985 246 242.404  داخل المجموعات  ظروف العملمجال 
 249 245.011   المجموع 

3    
 

 0.164 1.717 1.001 3 3.004  بين المجموعات
أنظمة الترقيات مجال 0.583 246 143.411  داخل المجموعات

  والحوافز
 249 146.415 المجموع

*30.014 2.051 3 6.154  بين المجموعات   4  .596 
  

العالقة مع مجال

  المسؤولين
 0.571 246 140.346  داخل المجموعات

 249 146.500 المجموع 
*60.000 6.072 3 18.216  بين المجموعات  5  .569 

  
العالقة مع  مجال

  الزمالء
 0.924 246 227.384  داخل المجموعات

 249 245.600 المجموع 
*40.003 2.526 3 7.578  بين المجموعات  6  .735 

 0.533 246 131.225  داخل المجموعات  أنظمة الرواتب مجال  
 249 138.803 المجموع 

  بين المجموعات
  الدرجة الكلية

3.424 3 1.141 20.044*  .731 
  4180. 246 102.828  المجموعاتداخل 

     249 106.252 المجموع  
  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

 α(من مستوى الداللة  ، وهي اقل)0.044(، ومستوى الداللة )2.731(قيمة ف للدرجة الكلية  أنيالحظ 

الرضا  بين متوسطاتالهيئة التدريسية  أعضاءتقديرات  بين، إحصائياً ي انه توجد فروق دالة أ، )0.05 ≤

 .وبالتالي فال يتم رفض الفرضية العاشرة .الرتبة األكاديمية ، حسب متغيرفي جامعة القدس الوظيفي

  : األتي) 22.4(للمقارنات البعدية كما يتبين بالجدول  )LSD(ولمعرفة مصدر الفروق تم استخدام 
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للمقارنات البعدية، بين المتوسطات الحسابية الستجابات  )LSD(نتيجة اختبار ): 22.4(الجدول 

  .الرضا الوظيفي في جامعة القدس، حسب متغير الرتبة األكاديمية الهيئة التدريسية حول أعضاء

  المتغيرات  المجال
  عدد سنوات الخدمة

الفروق في 
  المتوسطات

مستوى 
  الداللة

 0.541 0.099  أستاذ مشارك أستاذ
*0.013 0.344  مساعد أستاذ    

 0.975 0.004  محاضر
 0.541 0.099 مشارك أستاذ  أستاذ

 0.078 0.244  مساعد أستاذ
 0.523 0.094  محاضر العالقة مع المسؤولينمجال 

*0.013 0.344 مساعد أستاذ أستاذ    
 0.078 0.244 مشارك أستاذ  

*0.005 0.339 محاضر  
 0.975 0.004 محاضر أستاذ

 0.523 0.094 مشارك أستاذ
*0.005 0.339 مساعد أستاذ  

  
  

*0.031 0.446  أستاذ مشارك أستاذ  
 0.152 0.251  مساعد أستاذ  

 0.188 0.246  محاضر
*0.031 0.446 مشارك أستاذ  أستاذ  

*0.000 0.697  مساعد أستاذ  
 0.291 0.199  محاضر

 0.152 0.251 مساعد أستاذ أستاذ  العالقة مع الزمالء مجال
*0.000 0.697 مشارك أستاذ   *0.001 0.498 محاضر     

 0.188 0.246 محاضر أستاذ
 0.291 0.199 مشارك أستاذ
*0.001 0.498  مساعد أستاذ  
 0.297 0.163  أستاذ مشارك أستاذ
*0.036 0.280  مساعد أستاذ  

 0.811 0.034  محاضر
 0.297 0.163 مشارك أستاذ  أستاذ

*0.001 0.444  مساعد أستاذ  
*0.036 0.280  مساعد أستاذ أستاذ  أنظمة الرواتب مجال 0.366 0.129  محاضر  

*0.001 0.444 مشارك أستاذ  
*0.007 0.314 محاضر  
 0.811 0.034 محاضر أستاذ

 0.366 0.129 مشارك أستاذ
*0.007 0.314 مساعد أستاذ  
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للمقارنات البعدية، بين المتوسطات الحسابية الستجابات  )LSD(نتيجة اختبار ): 22.4(الجدول /تابع

  .أعضاء الهيئة التدريسية حول الرضا الوظيفي في جامعة القدس، حسب متغير الرتبة األكاديمية

  المتغيرات  المجال
  عدد سنوات الخدمة

الفروق في 
  المتوسطات

مستوى 
  الداللة

 0.409 0.114  أستاذ مشارك أستاذ
 0.305 0.120  أستاذ مساعد
 0.234 0.150  محاضر
 0.409 0.114 أستاذ مشارك  أستاذ

*00.048  أستاذ مساعد  .235 
 0.305 0.120  أستاذ مساعد أستاذ  الدرجة الكلية 0.780 0.035  محاضر

*00.048 أستاذ مشارك  .235 
*00.009 محاضر  .270 
 0.234 0.150 محاضر أستاذ

 0.780 0.035 أستاذ مشارك
*00.009 أستاذ مساعد  .270 

  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

 تكان يتبين أن الفروق ذات داللة إحصائية في مجال العالقة مع المسؤولين) 22.4(من خالل الجدول 

 ،" أستاذ مساعد"لصالح  "محاضر" و "أستاذ مساعد"وبين ، " أستاذ"لصالح  "أستاذ مساعد" و "أستاذ"بين 

ت ، و في مجال العالقة مع الزمالء كانترتيبعلى ال) 0.005(و) 0.013(حيث كان مستوى الداللة 

لصالح  "أستاذ مساعد" و "أستاذ مشارك"، وبين " أستاذ"لصالح  "أستاذ مشارك" و "أستاذ"بين  الفروق

) 0.031(حيث كان مستوى الداللة  ،"محاضر"لصالح  "محاضر"و "مساعد أستاذ"، وبين " أستاذ مشارك"

أستاذ " و "أستاذ"بين ت الفروقكان مجال أنظمة الرواتبفي على الترتيب، و ) 0.001(و) 0.000(و

أستاذ "جميعها لصالح  "محاضر" و "مساعد أستاذ" بينو  ،  "أستاذ مساعد" و "أستاذ مشارك"بين و ، مساعد

الدرجة الكلية في و على الترتيب، ) 0.007( و )0.001( و )0.036( حيث كان مستوى الداللة ، "مساعد

 و "أستاذ مشارك"بين و  ،"أستاذ مساعد"لصالح  "أستاذ مساعد" و "أستاذ مشارك" بين ت الفروقكان

، وهي على الترتيب )0.009(و) 0.048(حيث كان مستوى الداللة  ،" أستاذ مشارك"لصالح  "محاضر"

  .، أي أنها دالة إحصائية)α ≥ 0.05(اقل من مستوى الداللة 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " :الحادية عشرةالفرضية عرض نتيجة فحص  5.4.4

 الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس بين متوسطات) α ≥ 0.05(الداللة 

ولفحص الفرضية الصفرية الحادية عشرة، تم استخدام اختبار  ." حالياً  إشغال الموقع اإلداري تعزى إلى

  ).23.4(، كما يتبين بالجدول )ت(

عضاء هيئة التدريس حول أ، للفروق بين متوسطات استجابات )ت(نتيجة اختبار ): 23.4(جدول رقم 

  .حالياً  الرضا الوظيفي في جامعة القدس بحسب متغير إشغال الموقع اإلداري

  المجال
الموقع إشغال 

  اإلداري
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  )ت(

مستوى 

  الداللة

 0.276 0.783 3.13 34  مجال طبيعة العمل
 

0.783 
 

  يشغل

 0.657 3.10 216  ال يشغل  

 2.715 1.079 3.13 34  مجال ظروف ا  يشغللعمل
 

*0.007 
 0.963 2.64 216    ال يشغل 

 مجال أنظمة الترقيات

  والحوافز

34 3.06 0.888 0.498 
 

0.619 
 

  يشغل

 0.747 2.99 216  ال يشغل

 0.163 0.790 3.20 34  يشغل
 

0.870 
  مجال العالقة مع المسؤولين 

 0.765 3.22 216  ال يشغل
 1.070 1.146 3.12 34  يشغل

 
0.285 

  مجال العالقة مع الزمالء 
 0.967 2.93 216  ال يشغل

 0.169 0.755 2.84 34  يشغل 
 

0.866 
  الرواتبمجال أنظمة 

 0.746 2.86 216  ال يشغل

 0.304 1.030 0.799 3.08 34  يشغل  الدرجة الكلية
 0.627 2.96 216  ال يشغل

  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

، وهذه )0.304(الداللة ومستوى ، )1.030(للدرجة الكلية  )ت(قيمة  أن، يتبين من خالل الجدول السابق

 ≤ α(عند مستوى الداللة  وجد هنالك فروق ذات داللة إحصائيةت ال ، أي انهإحصائيادالة غير القيمة 

تعزى  في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية الرضا الوظيفي بين متوسطات )0.05

  .الفرضية الحادية عشرةيتم رفض ال وبناء عليه  .حالياً  إشغال الموقع اإلداريإلى 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " :الفرضية الثانية عشرةعرض نتيجة فحص  6.4.4

 الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدسبين متوسطات ) α ≥ 0.05(الداللة 

 ."التخصصطبيعة  تعزى إلى

  ).23.4(، كما يتبين بالجدول )ت(ولفحص الفرضية الصفرية الثانية عشرة، تم استخدام اختبار  

هيئة التدريس حول  أعضاء، للفروق بين متوسطات استجابات )ت(نتيجة اختبار ): 24.4(جدول رقم 

 .التخصص طبيعةالرضا الوظيفي في جامعة القدس بحسب متغير 

المتوسط   العدد  التخصص  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

 3.292 0.406 3.25 120  مجال طبيعة العمل  علوم طبيعية
 

*0.001 
 0.830 2.98 130  إنسانيةعلوم  

 0.506 0.858 2.68 120  مجال ظروف ا  علوم طبيعيةلعمل
 

0.613 
 1.103 2.74 130  إنسانيةعلوم  

مجال أنظمة الترقيات  علوم طبيعية 

  والحوافز

120 3.00 0.661 0.096 
 

0.923 
 0.855 3.00 130  إنسانيةعلوم  

 3.475 0.711 3.39 120  مجال العالقة مع المسؤولين  علوم طبيعية
 

*0.001 
 0.785 3.06 130  إنسانيةعلوم 

 0.133 1.508 0.924 3.05 120  مجال العالقة مع الزمالء  علوم طبيعية
 1.047 2.86 130  إنسانيةعلوم 

 2.848 0.631 3.00 120  مجال أنظمة الرواتب  علوم طبيعية
 

*0.005 
 0.821 2.73 130  إنسانيةعلوم  

 0.041* 2.059 0.483 3.06 120  الدرجة الكلية  علوم طبيعية
 0.771 2.89 130  إنسانيةعلوم 

  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

وهذه  ،)0.041(ومستوى الداللة ، )2.059(للدرجة الكلية  )ت(قيمة  أنيتبين من خالل الجدول السابق، 

 بين )α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةوجد هنالك فروق ذات داللة ، أي انه تإحصائياً القيمة دالة 

طبيعة تعزى إلى  التدريسيةفي جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة الرضا الوظيفي  متوسطات

  .وبناء عليه يتم رفض الفرضية الثانية عشرة .وجاءت الفروق لصالح تخصص العلوم الطبيعية التخصص
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  :لخامس السؤال ا نتيجةعرض  5.4

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة  هل توجد عالقة بين : "نّص السؤال على

  ."؟أعضاء الهيئة التدريسية برضاهم الوظيفيمن وجهة نظر  القدس

  :بة عن هذا السؤال تم فحص الفرضية األخيرة اآلتيةولإلجا

ذات داللة إحصائية عند مستوى  عالقةال توجد " :الفرضية الثالثة عشرة فحص عرض نتيجة  1.5.4

جامعة القدس من واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في بين ) α ≥ 0.05(الداللة 

وبذلك تم حساب قيمة معامل االرتباط  ."ودرجة رضاهم الوظيفي وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

  .)25.4(، كما بالجدول) ر( بيرسون

استخدام تقنية إعادة هندسة  بين واقع اإلحصائيةمعامل االرتباط بيرسون والداللة  ): 25.4(جدول رقم 

  .العمليات اإلدارية ودرجة رضاهم الوظيفي في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

  اإلحصائيةالداللة   )ر(قيمة معامل االرتباط   المتغيرات

تقديرات أعضاء الهيئة 

واقع  التدريسية حول

استخدام تقنية إعادة 

هندسة العمليات 

  اإلدارية

تقديرات أعضاء 

 الهيئة التدريسية حول

  درجة الرضا الوظيفي

0.630*  0.00  

  .)α  ≥0.05(ذات داللة عند مستوى الداللة *

وبلغ مستوى الداللة  ،)0.630(الكلية معامل ارتباط بيرسون للدرجة  أن) 25.4( جدول رقميالحظ من 

موجبة هناك عالقة  أن؛ لذا تم رفض الفرضية الصفرية، أي إحصائياً ، وهي قيمة دالة )0.00( اإلحصائية

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة بين 

واقع استخدام ل  أعضاء الهيئة التدريسيةتقدير في  التغيرات أنأي  ،ودرجة رضاهم الوظيفي التدريسية

 .بدرجة متوسطة رضاهم الوظيفيتقديراتهم ليرتبط بالتغير في ، العمليات اإلدارية  تقنية إعادة هندسة



  

  

  

 

  

  مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

 

 



 

 

 

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

واقع استخدام تقنية إعادة  "الباحث عن  إليها، التي توصل مناقشة نتائج الدراسةيتضمن هذا الفصل 

هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وعالقته برضاهم 

  .الدراسة ألسئلة النتائج تبعاً وتم تصنيف مناقشة  .من نتائج الدراسة قديم التوصيات المنبثقة، وت"الوظيفي

  : مناقشة النتائج 1.5

ما واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول مناقشة  1.2.5

   ؟من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس) الهندرة(

 في جامعة القدس) الهندرة(هندسة العمليات اإلدارية  إعادةأوضحت نتائج الدراسة أن واقع استخدام تقنية 

 ).0.79(، واالنحراف المعياري )2.77(المتوسط الحسابي للدرجة الكلية هو واقع متوسط، حيث بلغ 

على بين مجاالت ومن خالل مالحظة المتوسطات الحسابية للمجاالت تبين أن مجال التخطيط هو األ

ثم يأتي في المرتبة الثانية مجال التنظيم، ويأتي في ). 3.09(الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

المرتبة الثالثة مجال التوجيه، وفي المرتبة الرابعة مجال اتخاذ القرار، وفي المرتبة الخامسة مجال الرقابة، 

السابعة واألخيرة مجال االتصال بمتوسط حسابي وفي المرتبة السادسة مجال المتابعة، وفي المرتبة 

)2.56.( 

ويمكن تفسير أن واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية المتوسط من وجهة نظر أعضاء هيئة 

تقليل رضاهم عن  إلى أدتورات والتي طبعض الت إلىهيئة التدريس  أعضاءعلى حاجة التدريس بأنه يدل 

 أصبح هناك حاجة ملحة حيث نتيجة للتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، جاءت ك الواقع، والتي
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مواكبة هذه التطورات من  الجامعةعلى  لألفراد في المجتمعات لمواكبة هذا التطور والتقدم، لذا فكان لزاماً 

 .ألساليب علمية وتربوية جديدة وطرائق فعالة للمساهمة في تطوير العملية التربوية تبنيهاخالل 

 تمكين خالل من العمل وأدوات أسلوب تغييرمن  )2001(ما ورد عند عقيلي  ومن تلك التطورات

 توفيرو ، بكفاءة مهامهم ألداء الكافية السلطة الموظفين تفويضو  ،المهام ودمج ،احتياجاتهموتلبية  ،العاملين

  . العمل وخطوات مراحل تنفيذ في الكافية المرونة

، )2011( ، ودراسة الطراونة وخاطر وطويقات) 2012(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من عمر

ولم تتفق هذه النتيجة مع دراسة  ).2009(، ودراسة الطيطي وحافظ وأبو سمرة )2010(ودراسة المعايطة 

,2013 )  Mlay, Zlotnikova &  Watundu( ودراسة مطر ،)التي ) 2010( ، ودراسة حنون)2012

  ).2011( كان الواقع فيها عالي؛ في حين كان الواقع  منخفضة في دراسة المعايطة

  

الهيئة ما درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني مناقشة  2.2.5

  التدريسية في جامعة القدس؟

أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس كانت أوضحت نتائج الدراسة 

  ).  0.653(، بانحراف معياري )2.97(درجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي ب

ومن خالل مالحظة المتوسطات الحسابية للمجاالت تبين أن مجال العالقة مع الزمالء هو األعلى بين 

 ،ثم يأتي في المرتبة الثانية مجال طبيعة العمل ،)3.22(مجاالت الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

وفي المرتبة الرابعة مجال أنظمة  ،ويأتي في المرتبة الثالثة مجال العالقة مع المسؤولين في الجامعة

ة السادسة واألخيرة مجال وفي المرتب ،وفي المرتبة الخامسة مجال أنظمة الرواتب ،الترقيات والحوافز

 ).2.71(ظروف العمل بمتوسط حسابي 

ويمكن تفسير الرضا الوظيفي المتوسط لدى أعضاء هيئة التدريس بأنه يدل على أن العمل في جامعة 

القدس يلبي طموحات العاملين وحاجاتهم ومنافعهم بدرجة متوسطة وان هناك بعض األمور في بيئة جامعة 

 الباحث ويعتقد .ن، وهو ما يعني ارتباطهم بها بدرجة متوسطة أيضاو نها المبحوثالقدس التي ال يرضى ع

 في والتداخل التدريسية الهيئة ألعضاء واألدوار المهام وضوح عدم إلى يعود ذلك في السبب أن

  عضو يواجهها التي المعيشة غالء متطلبات تلبي ال المادية الحوافز أن إلى إضافة واألدوار، الصالحيات
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 العملة مقابل الدينار صرف سعر وتدني األسعار، ارتفاع ظل في خاصة الجامعة، في التدريس هيئة

 .المحلية

كلما كانت ظروف العمل المادية مناسبة ساعد ذلك على رضا العاملين ) 2007( السامرائيكما ورد عند ا

حينما يكون للعمل تصميم سليم يسمح بالتنوع، وبالمرونة، والتكامل، واألهمية، واالستقالل، ، و  عن عملهم

  .تزيد نسبة الرضا عن العملوتوافر معلومات 

، )2012(، ودراسة الحناق)2013(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من الطعاني والسويعي 

ليفات والمالحمة ، ودراسة خ)2009(دراسة الجالبنة ، و )2010(، ودراسة منصور )2010(ودراسة ردايدة 

، ودراسة )2008(، ودراسة الحراحشة )Platsidou & Diamantopoulou, 2009(، ودراسة)2009( 

، ودراسة العكش والحسين )2006(، ودراسة القاروط )2007( ، ودراسة الرفاعي )2007(خليل وشرير 

ولم تتفق مع دراسة أحمد ومنصور  ).1999(العسيلي  ، ودراسة)2005(، ودراسة عبد السالم )2005(

التي كانت الدرجة ) 2007(، ودراسة غنيم ),Malik (2010، ودراسة)2011(، و دراسة علي )2011(

 ).1998(فيها عالية؛ في حين كانت الدرجة منخفضة في دراسة المساعدة 

 

تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية في هل تختلف  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث مناقشة  3.2.5

جامعة القدس لواقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية فيها، تبعا لكل من متغيرات الجنس، 

في الجامعة، والرتبة األكاديمية، وٕاشغال الموقع اإلداري حاليًا،  والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمة

 وطبيعة التخصص ؟ 

 α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  : األولىنتيجة الفرضية  مناقشة 1.3.2.5

بين متوسطات واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من ) 0.05 ≤

 .وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلى الجنس

في ) α ≥ 0.05(داللة إحصائيا عند مستوى الداللة أوضحت نتائج الدراسة انه توجد هنالك فروق ذات 

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

، ومستوى )2.287(للدرجة الكلية  )ت(ت قيمة حيث بلغ، لصالح الذكور التدريسية تعزى إلى الجنس

  .)0.025(الداللة 
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الجامعة، بين أعضاء هيئة التدريس في  اإلناثلزيادة عدد الذكور على  تبعاً  هذه النتيجة ويمكن تفسير

التي لم تجاري ما  لظروف وطبيعة العمل بالجامعة بعاً وت ،وحصول معظمهم على درجات علمية عاليه

 .لعون لهًا عما يتطمختلفمتوسطًا،  و يحتاجونه من إمكانيات، فكان رضاهم عن واقع العمليات اإلدارية 

ولم تتفق مع دراسة ). 2010( ، و دراسة الشوبكي )2011(دراسة المعايطة واتفقت نتائج هذه الدراسة مع 

  ).2010( ، ودراسة حنون )2011( ، ودراسة الطراونة وخاطر وطويقات )2011(دراسة أبو عمشه 

  

 α(عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :نتيجة الفرضية الثانية مناقشة  2.3.2.5

بين متوسطات واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من ) 0.05 ≤

  .وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلى المؤهل العلمي

في ) α ≥ 0.05(انه ال توجد هنالك فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى الداللة  أوضحت نتائج الدراسة

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

، ومستوى الداللة )0.808( للدرجة الكلية )ت(قيمة  تحيث بلغ التدريسية تعزى إلى المؤهل العلمي،

في جامعة القدس  أعضاء هيئة التدريس وجود قاسم مشترك بينإلى  هذه النتيجةويمكن تفسير  .)0.420(

وان تقدير يحملون الرسالة نفسها واألهداف ذاتها، والتي تتمثل في تحقيق األهداف التربوية، يتمثل في أنهم 

ذه الواقع يرتبط أكثر بسمات الفرد الشخصية، ومهاراته الفكرية واالجتماعية والذاتية، ويكون تأثير ه

 .مؤهل الشخص العلمي لواقع أكثر من تأثيرالسمات والمهارات في تحديد ا

، )2011( ، ودراسة الطراونة وخاطر وطويقات )2011(عمشه أبو نتائج هذه الدراسة مع دراسة  واتفقت

  ).2010( ، و دراسة الشوبكي )2011(ولم تتفق مع دراسة المعايطة  ).2010( ودراسة حنون 

 α(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد  :نتيجة الفرضية الثالثة مناقشة  3.3.2.5

بين متوسطات واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من ) 0.05 ≤

  .عدد سنوات الخدمة في الجامعةوجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلى 
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يرات أعضاء الهيئة التدريسية حول واقع انه توجد فروق دالة إحصائيا، في تقد أوضحت نتائج الدراسة

، استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس، حسب متغير عدد سنوات الخدمة

  ".سنوات10- 5من "عدد سنوات الخبرة المتوسطة لصالح 

لدى أعضاء هيئة التدريس الخصائص الشخصية والقيم واالتجاهات  تطورإلى  هذه النتيجةويمكن تفسير 

تتطور ذاتيا مع عضو هيئة التدريس بزيادة الممارسة واالحتكاك مع الطالب وبسبب األكثر خبره، إذ أنها 

هذه الفئة وصلت إلى مرحلة المعرفة الدقيقة كما أن أفراد  ،األبحاث والدراسات التي يجريها باستمرار

نسجمت وتكيفت مع جميع معطيات نظام الجامعة وتستطيع والقناعة فيما تقدمه له الجامعة، وفي الغالب ا

  .تحديد ذلك الواقع بدقة

، دراسة المعايطة )2011( نتائج هذه الدراسة مع دراسة دراسة ودراسة الطراونة وخاطر وطويقات  واتفقت

  ).2010( ، ولم تتفق مع دراسة و ودراسة حنون )2010( ، ودراسة الشوبكي )2011(

  

 α(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :نتيجة الفرضية الرابعة مناقشة  4.3.2.5

بين متوسطات واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من ) 0.05 ≤

  .وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلى الرتبة األكاديمية

دالة إحصائيا، في تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية حول واقع  الدراسة انه توجد فروقأوضحت نتائج 

ولصالح الرتبة األكاديمية استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس، حسب متغير 

  ).0.00(، ومستوى الداللة )10.499(للدرجة الكلية  )ف(قيمة  تحيث بلغ، أستاذ مساعد

 وبالتالي فأنهم ،هم األغلبية في الجامعةالرتبة األكاديمية هذه في أن أصحاب  هذه النتيجة ويمكن تفسير

على  ، وحكماً واطالعاً  تزيدهم وعياً  مؤهالتهم العلمية أنأكثر موضوعية في تقييم الواقع، باإلضافة إلى 

  ).2005(دراسة العتيبي واتفقت نتائج هذه الدراسة مع  .يتناسب معهاألمور من منظور 

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :نتيجة الفرضية الخامسة مناقشة  5.3.2.5

)α ≥ 0.05 ( بين متوسطات واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من

  .حالياً  وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلى إشغال الموقع اإلداري
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في ) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياانه ال توجد هنالك فروق ذات داللة  الدراسةأوضحت نتائج 

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

، ومستوى )1.218(للدرجة الكلية  )ت(قيمة  تحيث بلغ، التدريسية تعزى إلى إشغال الموقع اإلداري حالياً 

ذلك لكون العمل اإلداري هو عمل دوري، أي انه كل فتره يتم وضع  ويمكن تفسير .)0.224(الداللة 

عضو هيئة تدريسية في منصب إداري، مما يدل على أن عضو الهيئة التدريس سواء عمل في موقع 

  .إداري أو لم يعمل فان تحديد الواقع ثابت من وجهة نظره

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية السادسة نتيجة مناقشة  6.3.2.5

)α ≥ 0.05 ( بين متوسطات واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من

  .التخصصطبيعة وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلى 

في ) α ≥ 0.05(انه توجد هنالك فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى الداللة  أوضحت نتائج الدراسة

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة 

للدرجة الكلية  )ت(قيمة  تحيث بلغ، لصالح العلوم الطبيعية التخصص التدريسية تعزى إلى طبيعة

  ).0.001(ومستوى الداللة ، )3.518(

تقنية أن أعضاء هيئة التدريس وحسب وظائفهم تختلف نظرتهم إلى مدى تطبيق  ذلك إلىويمكن تفسير 

لذلك نجدها لدى أعضاء هيئة التدريس  ،بسبب طبيعة واجباتهم ومهماتهم إعادة هندسة العمليات اإلدارية

الختالف طرق  وكذلك األكثر احتكاكًا بالجامعة،في العلوم الطبيعية أعلى من العلوم اإلنسانية ألنهم 

التدريس وطبيعة المساقات في العلوم الطبيعية عنها في العلوم اإلنسانية، حيث أن العلوم الطبيعية تحتاج 

 التفرغ للبحث في تلك العلوم البحتهلمية، تتطلب من عضو هيئة التدريس إلى مختبرات وتجارب وأبحاث ع

، بينما هذه االحتياجات في العلوم اإلنسانية تكون اقل التالي تحديد الواقع بدقة وب والى الدقة والتجرد

  .وابسط

، و دراسة )2010(، ودراسة فرجون  ),Mekonnen  (2011واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

  ).2010( ولم تتفق مع دراسة حنون ). 2005(العتيبي 
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  :الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة  4.2.5

الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس ، تبعا لكل من  متوسطاتهل تختلف  

والرتبة األكاديمية، وٕاشغال الموقع  ،في الجامعة متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخدمة

  التخصص ؟ طبيعة ، و حالياً  اإلداري

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السابعة نتيجة الفرضية مناقشة  1.4.2.5

)α ≥ 0.05 ( بين متوسطات الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس تعزى

  .إلى الجنس

) α ≥ 0.05(انه ال توجد هنالك فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى الداللة  أوضحت نتائج الدراسة

الرضا الوظيفي في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلى  بين متوسطات

  .)0.059(، ومستوى الداللة )1.921(للدرجة الكلية  )ت(قيمة  تحيث بلغ، الجنس

إلى أن أنظمة الجامعة وقوانينها موحدة للجنسين؛ فكالهما يحمل المهام واألعباء  هذه النتيجةويمكن تفسير 

ذاتها، والمسؤوليات نفسها، وكال الجنسين يخضع لنفس القوانين والظروف المطبقة بالجامعة ذاتها، لذا ال 

  .نجد فروق في تقديرات الذكور واإلناث للرضا الوظيفي 

ودراسة خليفات  ،)2011(ودراسة علي  ،)2011(ة أحمد ومنصور نتائج هذه الدراسة مع دراس واتفقت

، ودراسة العكش والحسين )2007( ، ودراسة الرفاعي )2008(، ودراسة الحراحشة )2009(والمالحمة 

، ودراسة خليل )2010(دراسة ردايدة و ، )2013(ولم تتفق مع دراسة الطعاني والسويعي ). 2005(

  ).2002(ي ، ودراسة البوسعيد)2007(وشرير 

  

 :نتيجة الفرضية الثامنة مناقشة  2.4.2.5

بين متوسطات الرضا الوظيفي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس تعزى إلى المؤهل العلمي

بين ) α ≥ 0.05(انه توجد هنالك فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى الداللة  أوضحت نتائج الدراسة

الرضا الوظيفي في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلى المؤهل متوسطات 

  .)0.015(، ومستوى الداللة )2.451(للدرجة الكلية  )ت(قيمة  تحيث بلغ، لصالح الدكتوراه العلمي

113 
 



هيئة التدريس من حملة  أعضاءويمكن تفسير ذلك بان ظروف العمل وبيئته ال تلبي الدافعية المرتفعة لدى 

 امتدني اراتب نيتقاضو  فإنهم، األكاديميلديهم دافعية مرتفعة لالنجاز  ، إذ على الرغم من أن الماجستير

هيئة التدريس من  أعضاء انف أخرى جهةومن  .مقارنه بعضو هيئة التدريس من حملة الدكتوراه نسبيا

اقدر على تقييم الوضع بطريقة مما يجعلهم في مجال التعليم  والخبرةالعلمي  التأهيلحملة الدكتوراه لديهم 

  .سقف الرضا الوظيفي عن العمل ية، وبأسلوب علمي، كما يرتفع لديهمأكثر جد

مع دراسة ولم تتفق  ).1998(، ودراسة المساعدة )1999(مع دراسة العسيلي  نتائج هذه الدراسة واتفقت

ودراسة منصور  ،)2011(، ودراسة علي )2011(، ودراسة أحمد ومنصور )2013(الطعاني والسويعي 

  . )2008(ودراسة الحراحشة ، )2010(

  

 :نتيجة الفرضية التاسعة مناقشة  3.4.2.5

بين متوسطات الرضا الوظيفي ) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

  .في الجامعة لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس تعزى إلى عدد سنوات الخدمة

 بين متوسطاتديرات أعضاء الهيئة التدريسية أوضحت نتائج الدراسة انه توجد فروق دالة إحصائيا، في تق

عدد سنوات الخبرة المتوسطة لصالح  ،س، حسب متغير عدد سنوات الخدمةالرضا الوظيفي في جامعة القد

  ."سنوات10-5من "

قد عمل  المتوسطةويمكن تفسير ذلك بان عضو هيئة التدريس صاحب الخبرة  هذه النتيجةويمكن تفسير 

كما انه  ، لذلك فهو مقتنع به، ومن ثم فانه يظهر حماسا ودافعية عالية في العمل،مناسبة لفترةفي العمل 

يظهر التعاون واالنسجام مع اإلدارة، من خالل إعطاء االنطباعات االيجابية عن نفسه، وانغماسه بالعمل، 

  .وحرصه الدائم على نموه الذاتي وتطوير مستواه األكاديمي والفني والمهني بالبحث واالطالع

، ودراسة )2010(منصور ، ودراسة )2013(الطعاني والسويعي  واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة

، ودراسة العسيلي )2002(، ودراسة البوسعيدي )2007(دراسة غنيم و ،)2009(خليفات والمالحمة 

 ،)2010(ودراسة ردايدة ، )2011(علي ولم تتفق مع دراسة  ).1998(، ودراسة المساعدة )1999(

ودراسة العكش  ،)2007 (ودراسة الرفاعي ، )2007(ودراسة خليل وشرير  ،)2008(ودراسة الحراحشة 

  ).2005(والحسين 

114 
 



  

 :نتيجة الفرضية العاشرة مناقشة  4.4.2.5

بين متوسطات الرضا الوظيفي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس تعزى إلى الرتبة األكاديمية

 بين متوسطاتانه توجد فروق دالة إحصائيا، في تقديرات أعضاء الهيئة التدريسية  أوضحت نتائج الدراسة

للدرجة الكلية  )ف(قيمة  تحيث بلغ، الرضا الوظيفي في جامعة القدس، حسب متغير الرتبة األكاديمية

  ).2.731(، ومستوى الداللة )2.731(

 ،والتفرغ األجورمن حيث  األكثر هم األعلىر هذا الفرق في أن أصحاب الرتبة األكاديمية يفسيمكن تو 

نتائج  واتفقت . بالجامعات مما يزيد من رضاهم المتبعة أكثر، من خالل األنظمةعلى امتيازات  ويحصلون

، ودراسة العسيلي )2002(، ودراسة البوسعيدي )2009(خليفات والمالحمة  هذه الدراسة مع دراسة

  ).2005(تتفق مع ودراسة العكش والحسين ولم ). 1998(، ودراسة المساعدة )1999(

  

 :نتيجة الفرضية الحادية عشرة مناقشة  5.4.2.5

بين متوسطات الرضا الوظيفي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .حالياً  لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس تعزى إلى إشغال الموقع اإلداري

) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياتوجد هنالك فروق ذات داللة ال انه  نتائج الدراسةأوضحت 

الرضا الوظيفي في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلى إشغال  بين متوسطات

  .)0.304(، ومستوى الداللة )1.030(للدرجة الكلية  )ت(قيمة  تحيث بلغ، الموقع اإلداري حالياً 

 يعملون في ظروف متماثلة و في جامعة القدسأعضاء الهيئة التدريسية أن  إلى هذه النتيجةويمكن تفسير 

مما يزيد من  ، وبسبب مشاركتهم باتخاذ القراراتعلى قدم المساواة يتمتعون بصالحيات يمنحها لهم النظام

  .رضاهم الوظيفي بغض النظر أكان يشغل موقع إداريا أم ال
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مناقشة  6.4.2.5 :نتيجة الفرضية الثانية عشرة

بين متوسطات الرضا الوظيفي ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .التخصصطبيعة لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة القدس تعزى إلى 

بين ) α ≥ 0.05(انه توجد هنالك فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى الداللة  أوضحت نتائج الدراسة

الرضا الوظيفي في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية تعزى إلى طبيعة  متوسطات

، ومستوى الداللة )2.059(للدرجة الكلية  )ت(قيمة  تحيث بلغ، اإلنسانيةلصالح العلوم  التخصص

)0.041(.  

كليات تعدُّ أصًال كليات رافده  خريجوتفسير ذلك يقوم على حقيقة أّن خريجي التخصصات اإلنسانية هم و 

لمهنة التعليم، ويحمل خريجوها توقعات مهنية محددة أصًال تدور حول االلتحاق بمهنة التعليم؛ أّما خريجو 

تبر التحاقهم بمهنة التعليم أمرًا طارئًا، الكليات العلمية فهي بشكٍل عاّم كليات غير رافده لمهنة التعليم، فيع

 أفضلبيئات عمل  إلىيتطلعون باستمرار  وأنهم، األمر الذي يحّد من استعدادهم النفسي لالنتماء للمهنة

  .توفر لهم مداخيل أفضل

، ودراسة غنيم )2009(، ودراسة خليفات والمالحمة )2012(نتائج هذه الدراسة مع دراسة الحناقواتفقت 

  ).2008(، ودراسة الحراحشة )2009(ولم تتفق مع دراسة الجالبنة . )2007(
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس مناقشة  5.2.5

من وجهة نظر أعضاء  ما عالقة واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس

  .الهيئة التدريسية برضاهم الوظيفي

 :نتيجة الفرضية الثالثة عشرة مناقشة  1.5.2.5

بين واقع استخدام تقنية إعادة ) α ≥ 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ودرجة رضاهم 

  .الوظيفي

، وهي )0.00(، وبلغ مستوى الداللة اإلحصائية )0.630( يالحظ أن معامل ارتباط بيرسون للدرجة الكلية

قيمة دالة إحصائيا؛ لذا تم رفض الفرضية الصفرية، أي أن هناك عالقة بين واقع استخدام تقنية إعادة 

هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ودرجة رضاهم 

قدير أعضاء الهيئة التدريسية  لواقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات أي انه كلما كان ت. الوظيفي

 .اإلدارية أعلى، كانت تقديراتهم لرضاهم الوظيفي أعلى، والعكس كذلك

وتؤكد هذه النتيجة إلى أهمية تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس ودورها في زيادة 

الشعور بالرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس، إذ انه بتطبيق هذه التقنية في إعادة هندسة العمليات 

لتدريس والتعلم في الجامعة، تشكيل وتصميم عملية الخدمات، وا إعادة إلىاإلدارية في الجامعة يؤدي 

ويرى الباحث أن هذه النتيجة أمر منطقي  .مما يوفر جو مناسب داخل الجامعة التكنولوجياوتوظيف 

  . ومتوقع حيث أن عمليات التحسين والتطوير والبناء البد أن تؤدي إلى الرضا الوظيفي
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 :التوصيات 2.5

إداريين  مفهوم إعادة هندسة العمليات اإلدارية للعاملين في جامعة القدس كافة من وتعزيز نشر .1

 .وأكاديميين

العمل على زيادة االعتماد على تكنولوجيا المعلومات واألتمتة الالزمة لدعم أسلوب إعادة هندسة    .2

 .العمليات اإلدارية التي تهدف إلى تقليل الوقت والجهد والتكلفة

لبشرية في مجال استخدام التقنية، من خالل نظام تدريبي فعال ، يتيح لجميع موظفي تنمية الموارد ا .3

الجامعة فرصة االستفادة من تقنية االتصاالت والمعلومات لدعم متطلبات مشروع إعادة هندسة 

  .العمليات اإلدارية

 على صقللعمل ورش عمل و برامج تدريبية متخصصة في األنظمة اإلدارية الحديثة واعقد  .4

 .ليتمكن من أداء األعمال بكفاءةظف بالمعرفة الكاملة بمهام عمله المو 

مراجعة الهيكل التنظيمي بصورة  دورية للبعد عن االزدواجية  والروتين الزائد أن تعمل الجامعة على  .5

ضرورة مواكبة التطورات ، و والرقابة المتكررة وتفعيل عملية إعادة هندسة العمليات اإلدارية

 . الحديثة الداعمة لتنفيذ األساليب الحديثة في تطوير العمل اإلداري التكنولوجية

إنشاء نظام معلوماتي فعال يتم من خالله تزويد اإلدارات الجامعية بالمعلومات، ليتم اتخاذ القرارات  .6

 .بناء على تلك المعلومات

وٕاداريين، وتقديم االهتمام بالموارد البشرية، ومراعاة حقوق كل العاملين من أعضاء هيئة تدريس  .7

 .الحفز المادي والمعنوي

االهتمام بالمناخ الجامعي، والتركيز عليه، حتى تسود العالقات الطيبة بين العاملين، مما يولد  .8

 .الدافعية واالنتماء لهذه الجامعة

وضع نظام حوافز ألعضاء هيئة التدريس يشمل الحوافز المادية كالرواتب والمكافئات، والحوافز  .9

المعنوية، بشكل يدفعهم إلى تحقيق اكبر قدر من االنجاز واإلنتاجية، ويجعل عملهم في الكليات 

  .أكثر فاعلية

توفير فرص النمو المهني من خالل دعم البحوث العلمية وعقد الدورات وٕاتاحة فرص المشاركة  .10

  .بالمؤتمرات والندوات

 .التدريس والمختبراتتحسين ظروف العمل سواء الخاصة بالتجهيزات ووسائل  .11

إجراء دراسات مستقبلية وأبحاث بمجال هندسة العمليات اإلدارية وعالقتها بالرضا الوظيفي  .12

  .بالجامعات األخرى



   المراجع

  

  :العربيةالمراجع 

 سة االبتدائية بتطبيق مدخل إعادتحسين أداء العمليات اإلدارية في المدر ).  2010.  (أبو العال، سهير
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      إلى المدرسة  الطريق :والصفية المتميزة اإلدارة المدرسية).  2006.  (حسين، سالمة عبد العظيم

  .دار الفكر للنشر والتوزيع: عّمان.  1، طالفّعالة         
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 .العامة اإلدارة معهد: الرياض       
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 دار الفكر: القاهرة. اإلدارة التربوية مداخل جديدة لعالم جديد).  2007.  (مصطفى، يوسف عبد المعطي

  العربي       
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القرى  أمجامعة مجلة  ).األرغومنيكا( هندسة البشر وزارة التربية والتعليم األردنية في ضوء منهجية        

  .256-212ص ، )1(3، للعلوم التربوية والنفسية       
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  :قائمة  بأسماء محكمي االستبانة ) : 1(ملحق رقم 

  الجامعة  الرقم  االسم  التخصص

  جامعة القدس  سمرة أبوالدكتور محمود   1  تربوية إدارة

  جامعة القدس  2  الدكتور محمد شعيبات  تربوية إدارة

  جامعة القدس  3  محمد برغوثي األستاذ  أعمال إدارة

  جامعة القدس  4  محمد شريعة األستاذ  أعمال إدارة

  جامعة القدس  5  قاسم عوض األستاذ  أعمال إدارة

  جامعة القدس  خليفة إيادالدكتور   6  تنمية ريفية

  جامعة النجاح  7  الدكتور فاخر الخليلي  تربوية إدارة

بية    معهد التدريب التربوي/ والتعليموزارة التر  عطير إسماعيل الدكتورة نهى  8  تربوية إدارة

  جامعة النجاح  الدكتور نادر القريوتي   9   أعمال إدارة

  جامعة النجاح  10  الدكتور غسان الحلو  األستاذ  أساليب تدريس

  مدارس نور الهدى  ي ككر سفيان الدكتور كرم   11  تربوية إدارة

  جامعة النجاح  12  الدكتور عبد عساف  األستاذ  تربوية إدارة

ية   كلية العلوم التربو  13  محمد عمران  كتوردال  تربوية إدارة

خليل   جامعة ال  ل مخامرهامالدكتور ك  14  تربوية إدارة
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  االستبانة بصورتها النهائية  ) :2(ملحق رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  .ة/التدريس المحترمعزيزي عضو هيئة 

برنامج اإلدارة التربوية/  كلية العلوم التربوية

 عمادة الدراسات العليا

 جامعة القدس

  :تحية طيبة وبعد

واقع استخدام تقنية إعادة هندسة العمليات اإلدارية في جامعة القدس "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول ؛ "من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وعالقته برضاهم الوظيفي

أرجو من حضرتكم التعاون واإلجابة عن  .ة في جامعة القدسعلى درجة الماجستير، في اإلدارة التربوي

فقرات اإلستبانة، بما يتناسب مع وجهة نظرك، علما أن البيانات التي ستعطيها ستعامل بسرية تامة 

  . مع شكري وتقديري .وألغراض بحثية فقط

  البيانات الشخصية -:القسم األول 

  -:تنطبق على حالتكفي المكان المناسب التي ) √ ( يرجى وضع إشارة 

  أنثى  □ ذكر   □  :  جنسال* 

  دكتوراه□        ماجستير□ :  المؤھل العلمي * 

    سنوات 5أقل من □     : عدد سنوات الخدمة في الجامعة * 

     سنوات 10أكثر من □       سنوات 10- 5من □                                                 

  أستاذ مشارك □        أستاذ     □ : الرتبة األكاديمية  * 

  محاضر□ أستاذ مساعد  □                    

  ال□  نعم   □  :  ....) عميد، رئيس دائرة ( حاليا إشغال الموقع اإلداري * 

      علوم إنسانية □  علوم طبيعية □ : التخصص* 
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أمام كل فقرة من الفقرات اآلتية، الدالة على واقع العمليات ) × ( وضع عالمة يُرجى : القسم الثاني 
   - :اإلدارية في ضوء الھندسة اإلدارية من وجھة نظرك 

  من وجهة نظري، أجد بان إدارة الجامعة   الرقم
كبيرة 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبيرة

قليلة 

  جدا

  .التخطيط في ضوء الهندسة اإلدارية: المجال األول

           .المستجدات في العمل تطلع العاملين على.1

           .في العمل) اإلنترنت ( توظف شبكة المعلومات .2

           .تقدم وصفا دقيقا للعمليات األساسية داخل الدائرة لعكس رسالتها.3

           .توفر معلومات كافية عن بيئة العمل.4

 .تضع رؤية تجّسد التصور المستقبلي لتحقيق التطور          .5

  .التنظيم في ضوء الهندسة اإلدارية: المجال الثاني

          .6 .تجري تحسينا  مستمرا على إجراءات العمل للتقليل من األخطاء

           .تدير العمل الكترونيا باستخدام البريد اإللكتروني.7

           .تعمل كفريق للمناقشة والتطوير داخل الجامعة.8

           .تضع حلوال إجرائية لمعالجة المشكالت المعيقة للعمل.9

           .السجالت بطريقة تسهل الرجوع إليها" أرشفة"تعمل على خزن .10

  .التوجيه في ضوء الهندسة اإلدارية: المجال الثالث

          .11 .تنمي مهارات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس

           .توفر التدريب المناسب ألعضاء هيئة التدريس.12

           .المشكالت التربويةتوجه أعضاء هيئة التدريس لحل .13

14.
توجه أعضاء هيئة التدريس للتدرب على مهارات حل 

 .المشكالت وصنع القرارات
          

15.
توجه أعضاء هيئة التدريس للحصول على المعرفة الجديدة من 

 .مصادرها المتنوعة
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  من وجهة نظري، أجد بان إدارة الجامعة   الرقم
كبيرة 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبيرة

قليلة 

  جدا

  .المتابعة والتقويم في ضوء الهندسة اإلدارية: المجال الرابع

          .16 .تزود أعضاء هيئة التدريس بمعايير تقويم األداء في العمل

           .تطبق مبادئ التعزيز لالرتقاء بمستوى األداء.17

           .تعمل على تقويم العمل لتحسين جودته.18

           .تقويم األداءتوفر مناخا تعاونيا يساعد في .19

           .تحدد االحتياجات التدريبية في ضوء تقويم األداء.20

  .الرقابة في ضوء الهندسة اإلدارية: المجال الخامس

21.
تتخذ إجراءات تصحيحيه في حال وجود اختالف بين األداء 

 .الفعلي ومعايير األداء
          

           .تضبط مخالفات أعضاء هيئة التدريس المتنوعة.22

           .توثق مسار األداء اإلداري وفق الرقابة لتوحيد إجراءات العمل.23

           .تراقب المراحل الزمنية لتطبيق الخطة اإلستراتيجية.24

           .تراقب سير العمل من حين آلخر لتحقيق جودة األداء.25

  .االتصال في ضوء الهندسة اإلدارية: المجال السادس

26.
أعضاء هيئة التدريس تدعم االتصال غير الرسمي بين 

 .والجهات المسؤولة لتسهيل أداء األدوار 
          

27.
تعزز االتصال الفّعال بين أعضاء هيئة التدريس والمجتمع 

 .المحلي
          

28.
تدعم الحوار المهني المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس الذي 

 .يساهم في زيادة الثقة بأنفسهم
          

29.
اقتراحات أو انتقادات تزود بشكل مستمر كل من يبدي أي 

 .بالتغذية العكسية
          

30.

تخصص لقاءات ألعضاء هيئة التدريس لتدريب المجتمع 

 .المحلي على المهارات الحياتية المختلفة

 

          

134 
 



•
كبيرة   .اتخاذ القرار في ضوء الهندسة اإلدارية: المجال السابع

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبيرة

قليلة 

  جدا

           .تدعم القرار التربويتضع األولويات التي .31

           .تتبع الخطوات العلمية لدراسة المشكلة واتخاذ قرار.32

           .تعيد النظر في القرارات المتخذة إذا دعت الضرورة لذلك.33

34.
تصغي إلى اآلخرين بهدف تحديد ما يريدون توصيله من 

 .معلومات
          

35.
التواصل تساهم في تطبيق خطط وزارة التعليم العالي من خالل 

.معها  
          

 

 

أمام كل فقرة من الفقرات اآلتية، الدالة على واقع الرضا ) × ( وضع عالمة ُيرجى : القسم الثالث 

 -:الوظيفي من وجهة نظرك 
 

  الفقرات الدالة على واقع الرضا الوظيفي  الرقم
كبيرة 

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبيرة

قليلة 

  جدا

          •  . طبيعة العمل: المجال األول

            .تحقق لي وظيفتي األمن الوظيفي    1

            .توفر لي وظيفتي فرصا الكتساب مهارات وخبرات جديدة   2

            .تتيح لي وظيفتي استقاللية بالعمل   3

            .توفر لي وظيفتي فرصا للنمو المهني   4

5 
تحقق لي وظيفتي مكانة اجتماعية جيدة تتناسب مع  

  .طموحاتي
          

            .تتمتع وظيفتي بوضوح المسؤوليات و إجراءات العمل    6

            .تتيح لي وظيفتي فرص اإلبداع واالبتكار في العمل  7

            .تتيح لي وظيفتي المشاركة بالقرارات   8
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•
كبيرة   ظروف العمل : المجال الثاني

  جدا
  قليلة  متوسطة  كبيرة

قليلة 

  جدا

            .مناسبة..) إضاءة، وتهوية، وتدفئة (البيئة الفيزيقية للعمل    9

            .مساحة المكتب مناسبة لطبيعة العمل  10

            .موقع المكتب مناسب لطبيعة العمل  11

            .تتوفر الخصوصية لعضو هيئة التدريس في المكتب   12

13  
تلفون، فاكس، ( تتوفر األدوات المكتبية الضرورية للعمل  

  ..).حاسوب، انترنت 
          

           .تناسب عدد الطلبة مع مساحة قاعات التدريس  14

            . العالقة مع المسئولين في الجامعة: المجال الثالث•

            .يحترم رؤسائي اقتراحاتي وآرائي المهنية  15

            .الجامعة جهودي األكاديميةيقدر المسؤلون في  16

            .يعقد المسئولون المباشرون اجتماعات ولقاءات معي  17

            .و للنقد البناء يومقترحات ييتقبل المسئولون أرائ   18
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