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الفصؿ األوؿ
خمفية الدراسة وأىميتيا
المقدمة
تزامف االتصاؿ مع بداية كجكد اإلنساف ،كىك ضركرم لكؿ نشاط إنساني حيث ال ينحصر في
العالقة بيف األفراد فقط كانما بيف الفرد كنفسو مف حيث تبادؿ المعمكمات كنقؿ األفكار كاآلراء،
فاالتصاؿ ضركرة حياتية ال غنى لإلنسانية عنيا كىك عصب الحياة األساسي.
كيرل ماىر ( )1998افق نتيجة لتككف المجتمع مف المؤسسات ،كالتي بدكرىا تتألؼ مف مجمكعة
مف األفراد ،البد مف أنظمة كقكانيف تضبطيـ لمتعامؿ مع المعمكمات كالتكجييات كاألكامر ،مف خالؿ
قنكات إرساؿ كاستقباؿ ككسيمة ذات أىمية كبيرة لتحريؾ المعمكمات الخاصة بالكظائؼ ،كبالتالي تؤدم
إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ككضكحيا ،كتندرج ىذه العممية تحت ما يسمى باالتصاؿ اإلدارم ،الذم
يقكـ بنقؿ األفكار كالمعمكمات إلى جميع أفراد المؤسسة ،كيككف نجاحيا مرىكنا بكجكد أنظمة اتصاؿ
جيدة داخؿ المؤسسة ،ككجكد الميارات في استعماليا مف قبؿ أفرادىا .كبالتالي سالسة عممية االتصاؿ
تؤدم إلى فيـ المعمكمات المنقكلة بيف الطرفيف.
كيأتي تسيير عممية االتصاؿ مف خالؿ كجكد دراية عممية بمبادئ كأساليب كأسس عممية االتصاؿ
مف قبؿ األفراد في المؤسسة ،مما يؤدم إلى استم ارريتيا كالرقي بيا إلى أعمى المستكيات ( مرسي،
 ،)1998فمذا يجب أف يككف لالتصاؿ ىدؼ كأساليب كاضحة.
كفي التربية يتككف التنظيـ اإلدارم التربكم مف عدد مف العناصر األساسية أىميا العنصر
البشرم حيث يعمؿ الكؿ في نطاؽ اختصاصو عمى تحقيؽ أىداؼ التربية ،كبناءان عميو تككف ىناؾ
أىمية كبرل لالتصاالت اإلدارية في المؤسسات التربكية ،كاعتبارىا عامؿ نجاح أك فشؿ ليا في تحقيؽ
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أىداؼ العمؿ التربكم (بستاف ،كطو ،)1983 ،كذلؾ الف ابرز التجمعات البشرية التي يمارس فييا
االتصاؿ ىي المؤسسات التربكية كالتي بدكرىا تضـ شرائح مختمفة مف أفراد المجتمع.
كتبرز أىمية االتصاالت اإلدارية ككنيا أداة فعالة لمتأثير في السمكؾ الكظيفي لممكظفيف،
فاالتصاؿ الفعاؿ يرفع مف الركح المعنكية لدل المكظفيف ،كينمي لدييـ ركح الفريؽ ،كيقكم عندىـ
الشعكر باالنتماء لممؤسسة ،كعف طريقو يفسر المسئكؿ لممرؤكسيف مراحؿ العمؿ كأىداؼ المؤسسة،
كيعرؼ المسئكؿ بحاجات مرؤكسيو كأىدافيـ كردكد الفعؿ لدييـ اتجاه أىداؼ المؤسسة(كنعاف،
 ،)1980مما يؤدم إلى التحقؽ مف فيـ العامميف لجميع سياسات ،كاستراتيجيات المؤسسة إلى جانب
تكفير أداة اتصاؿ مناسبة كفعالة لذلؾ.
كيرل حريـ كزمالؤه ،ككما جاء في دراسة المنجي( ،)2003انو رغـ ارتباط العممية االتصالية بكؿ
مراحؿ العممية اإلدارية ،إال أنيا اكثر أىمية لكظيفة القيادة ،فيي تساعد المدير في تكجيو األفراد،
كاستثارة دكافعيـ ،كتحقيؽ التعاكف ،كالتنسيؽ فيما بينيـ كالعمؿ عمى ربط أىداؼ المؤسسة ،ك أىداؼ
األفراد كالجماعات ،فنجد أف ىناؾ عالقة طردية بيف االتصاؿ كالرضى الكظيفي كاألداء كاإلبداع
كاإلنتماء التنظيمي لممؤسسة.
كيعتبر االنتماء التنظيمي ،ككما أشار ردايدة ( ،)1998بأنو جزء" مف الكالء االجتماعي ،كالذم ىك
عبارة عف مشاعر يطكرىا الفرد الذم يعيش في مجتمع ما نحك األفراد كالمنظمات كالقيـ كالمبادئ
كاألفكار حيث تتمثؿ ىذه المشاعر في ارتباط الفرد كغيره كمدل استعداده لتقديـ كقتو كجيده كامكاناتو
لممؤسسة".
كبالتالي نجد أف قدرة أم دكلة عمى النجاح يعتمد عمى مستكل مؤسساتيا ،كخاصة التعميمية منيا،
كيعتمد ذلؾ عمى نكعية العامميف فييا كعمى مستكل كفاءتيـ كالقيـ التي يتصفكف بيا ،فكمما كاف لدل
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العامميف انتماءان لمؤسساتيـ ،استطاعت ىذه المؤسسات القياـ بدكرىا كتحقيؽ أىدافيا (المكزم،
.)2003
كمف أىـ ىذه المؤسسات ،الجامعات التي تمعب دك ار كبي ار في نيضة األمـ كتقدميا ،مف خالؿ
إعداد الككادر البشرية المؤىمة ،كاجراء البحكث ،إلنياض األمة في المجاالت العممية كالتكنكلكجية.
كمف ىنا تأتي أىمية كؿ مف االتصاؿ اإلدارم لرؤساء االقساـ االكاديمية ،كاالنتماء التنظيمي
ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات لما ليذيف المتغيريف مف اثر كبير في تطكير العالقة بيف
العامميف في ىذه المؤسسات التربكية اليامة.

خمفية الدراسة واألدب التربوي:
مفيوـ االتصاؿ وأىميتو
كممة االتصاؿ مشتقة مف المصدر كصؿ بمعنى ربط أك أكجد عالقة بيف طرفيف ،كأصؿ كممة اتصاؿ
" " Communicationيعكد إلى الكممة الالتينية "  "Communiكمعناىا  Commonبمعنى عاـ أك
مشترؾ(القريكتي.)2000 ،
كعرفو جكف ديكم بأنو "عممية مشاركة في الخبرة كجعميا مألكفة بيف اثنيف أك اكثر " (سالمة.)2001،
كعرفو ليمكك الكارد عند القريكتي(  )2000بأنو " كسيمة لتبادؿ المعمكمات كاألفكار إلظيار الكضع
كتحسينو ،كالتعبير عف األفكار".
كعرفو القريكتي( )2000بأنو "عممية التفاعؿ التي تحدث عندما يحكؿ شخص أك جية ما ( المرسؿ)
رسالة ،كيستجيب ليا طرؼ آخر (المستقبؿ) بشكؿ يرضي المرسؿ.
كقد عرفتو منظمة تدريب المشرفيف األمريكييف بأنو " عممية تبادؿ اآلراء كالمعمكمات مف اجؿ أحداث
عالقة إنسانية طيبة " (المغربي.)1995 ،
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كتعتبر عممية االتصاؿ مف العمميات األساسية في الحياة اليكمية ،مف حيث تبادؿ المعمكمات
كالبيانات بيف األفراد ،بيدؼ القياـ بما ىك مطمكب مف الفرد أك المؤسسة ،كبالتالي تعد القمب النابض
لمعممية اإلدارية في أية مؤسسة ،ككنيا المحرؾ األساسي لباقي العمميات اإلدارية األخرل
مثؿ(التخطيط ،التنظيـ ،التنسيؽ ،التكجيو ،الرقابة) ،كمف ىنا يجب أف تأخذ عممية االتصاؿ الشكؿ
التبادلي في المؤسسات لكي يتـ تعزيز الدافعية لممكظؼ كبالتالي زيادة انتمائو لمؤسستو(.القريكتي،
.)2000
كأشار كنعاف ( )1980إلى أىمية عممية االتصاؿ اإلدارم ككنيا:
* أداة فعالة لمتأثير في السمكؾ الكظيفي لممرؤكسيف كتكجيييـ.
* تعرؼ المسئكؿ بحاجات مرؤكسيو كأىدافيـ كردكد الفعؿ لدييـ اتجاه أىداؼ المؤسسة.
* يفسر المسئكؿ مف خاللو لممرؤكسيف برامج العمؿ كأىدافو.
* تساعد عمى مناقشة المشكالت الناتجة عف العمؿ.

أىداؼ عممية اإلتصاؿ:
تيدؼ عممية االتصاؿ إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ داخؿ المؤسسات ،كمف أىـ ىذه األىداؼ
كما أكردىا بستاف ،كطو(:)1983
* تبادؿ المعمكمات كالمعرفة بيف األشخاص.
* تكجيو العامميف إلنجاز العمؿ لتحقيؽ األىداؼ.
* تحفيز العامميف إلطالؽ طاقاتيـ نحك العمؿ.
* إقناع العامميف كالتأثير في سمككيـ.
* تنمية العالقات اإلنسانية بيف العامميف كاإلدارة
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أما سالمة ( )2001فقد حاكؿ تقسيـ أىداؼ عممية االتصاؿ حسب عناصر ىذه العممية إلى:
* أىداؼ عممية االتصاؿ مف كجية نظر المرسؿ

كىي :نقؿ الفكرة ،التعميـ ،اإلعالـ ،اإلقناع،

الترفيو.
* أىداؼ عممية االتصاؿ مف كجية نظر المستقبؿ كىي :فيـ ما يحيط بو مف ظكاىر كأحداث،
تعمـ ميارات جديدة ،الترفيو ،الحصكؿ عمى معمكمات جديدة.
كأضاؼ نصر اهلل (  )2001الى ىذه االىداؼ أىدافاً أخرى تتعمؽ بالمجتمع وىي  :تكفير المعمكمات
عف الظركؼ المحيطة بو ،نقؿ التراث الثقافي مف جيؿ آلخر ،تحقيؽ االتفاؽ بيف أفراد المجتمع
الكاحد.
في حيف حاكؿ ماىر( )1998تحديد أىداؼ االتصاؿ مف خالؿ أنماط االتصاؿ إلى:
الموقؼ األوؿ :كىك االتصاؿ بيف المدير كمرؤكسيو(اليابط) حيث ييدؼ إلى:
 تكجيو المرؤكسيف كاعطاء التعميمات. شرح طريقة العمؿ لممرؤكسيف. إعطاء المرؤكس معمكمات عف اإلجراءات كالممارسات الخاصة بالعمؿ. تدريب المرؤكسيف كمساعدتيـ في حؿ مشاكميـ.الموقؼ الثاني :كىك االتصاؿ الجانبي(األفقي) بيف الزمالء حيث ييدؼ إلى:
 التنسيؽ بيف الزمالء كالكحدات في كيفية أداء العمؿ. تشجيع التعاكف بيف الزمالء. نشر المعمكمات التي تيميـ.الموقؼ الثالث :كىك االتصاؿ بيف المرؤكسيف كرئيسيـ(الصاعد) حيث ييدؼ إلى:
 -االستفياـ عما يجب عممو ككيفية القياـ بو.
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 -رفع المعمكمات عف ما تـ إنجازه كعف المشاكؿ التي تكاجو العمؿ كالمشاكؿ الشخصية لدييـ.

عناصر عممية االتصاؿ:
مف خالؿ مراجعة األدب التربكم المكجكد في (القريكتي ،2000 ،كالمغربي ،1995 ،ماىر)1998 ،
انو يمكف حصر عناصر عممية االتصاؿ في اآلتي:
المرسؿ :كىك الجية التي تبعث المعمكمات بقصد إثارة سمكؾ محدد.
قناة االتصاؿ :كىي الكسيمة التي يتـ استخداميا لنقؿ التعميمات.
المتمقي أو المستقبؿ :كىك الطرؼ الذم يتمقى الرسالة أك المعمكمات.
الرسالة :كىي عبارة عف مجمكعة مف المعاني التي يرسميا المرسؿ لممستقبؿ عبر قنكات االتصاؿ
بيدؼ التأثير بو.
التغذية الراجعة :كىي عممية يتـ خالليا الكقكؼ عمى جدكل التعميمات كمدل نجاحيا في تحقيؽ
ىدفيا.
كسالمة ىذه العناصر مجتمعة ىك األساس في تحقيؽ اتصاؿ فعاؿ قادر عمى تحقيؽ أىداؼ
المؤسسات ،كتحرص المؤسسات اإلدارية كالتعميمية عمى إبقاء ىذه العناصر قادرة عمى القياـ بميماتيا
في جميع الظركؼ.

أنواع االتصاالت اإلدارية:
حاكؿ اإلداريكف كالتربكيكف تحديد أنماط (أنكاع ) االتصاؿ داخؿ المؤسسات ،كتبيف اف مف أىـ ىذه
األنماط كالتي كردت عند ( القريكتي ،2000 ،كالمغربي ،1995 ،كالعديؿم )1995 ،ما يمي:
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االتصاالت اليابطة(مف أعمى إلى اسفؿ) Downward communication
حيث تنساب التكجييات كالق اررات كالمعمكمات مف الرؤساء إلى المرؤكسيف ،كمف اكثر الكسائؿ
المستخدمة في مثؿ ىذا النكع ىي االجتماعات الرسمية ،لكحة اإلعالنات ،النشرات الدكرية ،حيث
يعتبر ىذا النكع شائعا في غالبية المؤسسات.
االتصاالت الصاعدة(مف أسفؿ إلى أعمى) Upward communication
كتككف عبارة عف تقارير مف الرؤساء المباشريف إلى اإلدارات العميا أك مف العامميف إلى الرؤساء
المباشريف ،كيتـ مف خالليا إعطاء الفرصة لممرؤكسيف

إلبداء اآلراء كالمقترحات مف اجؿ تحقيؽ

أىداؼ النظاـ ،كمشاركتيـ لمعممية اإلدارية في النظاـ ،كأيضا معرفة سير العمؿ كمدل تقبميـ
الستراتيجيات اإلدارة العميا.
االتصاالت األفقية Horizontal communication
حيث يأخذ ىذا النكع مجراه بيف أعضاء اإلدارات كاألقساـ داخؿ المؤسسة ،ضـ

ف نفس المستكل

اإلدارم كرؤساء األقساـ مثال كىك ضركرم مف اجؿ تنسيؽ العمؿ بيف كحدات المؤسسة.
اتصاؿ المؤسسة بالبيئة الخارجية Outside communication
كيتـ ذلؾ بيف المؤسسة كالبيئة الخارجية مف خالؿ اخذ معمكمات عف احتياجات المجتمع كالبيئة
الخارجية لمككادر كالمكارد ،كبالتالي يعطي الفرصة لممجتمع بمعرفة أفكار كثقافة كأىداؼ كمشاكؿ
المؤسسة (سالـ كآخركف.)1998 ،
كما تـ التعرؼ عمى أنماط أخرل مف خالؿ دراسة اليكس بافيالس الكاردة عند ( العديمي،
مثؿ :نمط الدائرة ،كنمط السمسمة ،كنمط العجمة ،كنمط النجمة.
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)1995

طرؽ االتصاؿ اإلداري
- 1االتصاال ت المكتوبة :كتتمثؿ في األكامر كالتعميمات – الرسائؿ الخاصة – بياف األجر –
مجمة العمؿ –دليؿ العامميف – التقارير – لكحة اإلعالنات – صندكؽ االقتراحات.
- 2االتصاالت الشفوية :كتتمثؿ مف إصدار األكامر كالتعميمات – المقابال ت – االجتماعات –
المؤتمرات – الندكات – المجاف.

خصائص االتصاؿ اإلداري الفعاؿ
تحرص المؤسسات جميعيا عمى أف يككف االتصاؿ اإلدارم بيف أقساميا كدكائرىا فعاال حيث تحقؽ
أىدافيا المرجكة بكفاءة كفاعمية ،كيمكف ليذه المؤسسات الكصكؿ إلى اتصاؿ إدارم فعاؿ مف خالؿ
مجمكعة مف الخطكات مف أىميا (المغربي:)1995 ،
- 1يككف مبنيا عمى أىداؼ محددة كجيدة.
- 2يتـ كضعو في ضكء احتياجات المؤسسة.
- 3كجكد الثقة بيف العامميف كاإلدارة بالنسبة لممعمكمات المتبادلة.
- 4يجب أف يعتمد عمى عدة كسائؿ.
- 5يككف مدعمان باألفعاؿ.
- 6يتكافؽ مع إدراكات الفرد كاعتقاداتو.
- 7أف يتـ كفؽ التسمسؿ اإلدارم.
 - 8أف يككف ىناؾ إصغاء جيد مف قبؿ المستقبؿ.

12

معوقات االتصال اإلداري:
تكاجو عممية االتصاؿ اإلدارم ،كغيرىا مف العمميات اإلدارية ،معكقات قد تحكؿ دكف كصكؿ
الرسالة أك كصكليا مشكشة أك أف يككف االتصاؿ اإلدارم بمستكل أقؿ مف المستكل المطمكب،
كمف ىذه المعكقات كما أكردىا (المغربي:)1995 ،
 -1المعوقات الشخصية :كىي عبارة عف مجمكعة مف المؤثرات ترجع لممرسؿ كالمستقبؿ مثؿ
االختالؼ في اإلدراؾ كاالختالفات الفردية – االتجاىات السمبية – الضغط عمى المرؤكسيف – تخطي
حدكد السمطة – عدـ تكفر الميارة في االتصاؿ – سكء العالقات بيف األفراد في التنظيـ الكاحد.
- 2معوقات تنظيمية  :مثؿ عدـ كجكد ىيكؿ تنظيمي مما يؤدم إلى عدـ كضكح
االختصاصات – عدـ كفاءة الييكؿ التنظيمي – التخصص – قصكر سياسة نظاـ
االتصاؿ – عدـ كجكد مركز لممعمكمات – التصكر بربط المنظمة بالبيئة الخارجية.
- 3معوقات بيئية :المغة –كشكؿ المفظ –المكقع الجغرافي – عدـ كفاية أدكات االتصاؿ –
اإلفراط مف طمب البيانات – عدـ كجكد نشاط اجتماعي في المنظمة.
كما قسـ دره ( )1994معوقات االتصاؿ اإلداري إلى:
 - 1معوقات يحدثيا المرسؿ وىي:

عدـ اختيار الكسيمة المناسبة لنقؿ الرساؿ ة – عدـ

الكضكح التاـ لفكرة الرسالة لدل المرسؿ – استخداـ مفردات غير مألكفة في الرسالة –
كثرة المعمكمات مف الرسالة – مصداقية مرسؿ الرسالة.
 - 2معوقات يحدثيا مستقبؿ الرسالة وىي

 :اإلدراؾ االنتقائم – التميز الشخصي ضد مرسؿ

الرسالة – درجة ثقة المستقبؿ لمصداقية المرسؿ – الحالة النفسية لممستقبؿ – مقدرة المستقبؿ
عمى فيـ مفردات الرسالة.
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 - 3معوقات تحدثيا البيئة الخارجية وىي :معكقات مكانية – معكقات تحدث مف تشكيش كسائؿ
االتصاؿ المختمفة – المعكقات الناتجة عف السياسة العامة لمدكلة – معكقات تنتج عف البيئة
التي تحكؿ دكف ممارسة التغذية الراجعة.

االنتماء التنظيمي ()Organizational Commitment
عرؼ  (1977) Steersاالنتماء " بأنو قكة ارتباط الفرد بمنظمتو كمساىمتو الفعالة بيا".
كأما  (1980( O'Reillyفيرل بأف االنتماء يمثؿ االرتباط النفسي الذم يربط الفرد بالمنظمة مما
يدفعو إلى االندماج في العمؿ كتبني قيـ المنظمة".
كقد عرؼ  (1974( Buchananاالنتماء لممنظمة "بأنو ارتباط الفرد القكم كالفعاؿ بأىداؼ المنظمة
كقيميا ،بغض النظر عف القيـ المادية المتحققة لو منيا .كفرؽ بيف ثالث ركائز رئيسية يقكـ عمييا
االنتماء التنظيمي كىي:
* اإلحساس باالنتماء (  )Identificationكيظير ذلؾ مف خالؿ االفتخار باالنتماء لممنظمة
كالقناعة الذاتية بأىدافيا كقيميا.
* المشاركة كالمساىمة الفعالة (  )Involvementحيث تنبع مف رضا الفرد الداخمي بأىمية
األنشطة كاألدكار التي يقكـ بيا.
* اإلخالص ( )Loyaltyكيعبر عنو بالرغبة المكجكدة لدل الفرد باالستمرار كالعمؿ في المنظمة
في جميع الظركؼ ،كزيادة الجيد مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة.
كأشار  (1978) Stevenإلى اتجاىيف لالنتماء التنظيمي كىما:
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األول :االتجاه التبادلي
حيث يككف ىناؾ عالقة تبادلية بيف الفرد كالمنظمة ،مف حيث أف كؿ طرؼ في ىذه العالقة يطمب
مف األخر كيقدـ لو في المقابؿ ،فيككف االنتماء ناتجان عف ىذه العالقة.
الثاني :االتجاه النفسي
كىذا االتجاه يعني ارتباطا فعاال لألفراد بالتنظيـ دكف االعتبار لمعكامؿ المادية أك المكاسب التي
يمكف لمفرد أف يحققيا نتيجة لعممو داخؿ المنظمة.
في حيف ميز كؿ مف  (1993) Meyer, Allen, and Smithبيف ثالثة مككنات مف مككنات
االنتماء التنظيمي كىي:
 االنتماء المؤثركيتأثر ىذا البعد بدرجة أدراؾ الفرد لمخصائص المميزة لعممو ،مف حيث درجة االستقاللية ،كأىمية
العمؿ ،كىكية العمؿ ،كتنكع الميارات ،كالتغذية الراجعة مف األشراؼ ،كيتأثر أيضا بدرجة السماح
بالمشاركة باتخاذ القرار مف قبؿ بيئة التنظيـ.
 -االنتماء األخالقي

كىك اإلحساس الذم يتكلد لدل الفرد العامؿ بااللتزاـ نحك البقاء في المنظمة ،كيتـ ذلؾ مف خالؿ
الدعـ الجيد الذم يتمقاه الفرد مف المنظمة ،كالمساىمة في كضع األىداؼ كالخطط لممنظمة.

االنتماء المستمر
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كىك مقدار درجة االنتماء المكجكد عند الفرد كالمستثمرة كالتي يحققيا الفرد لك استمر بالعمؿ
بالتنظيـ مقابؿ ما سكؼ يفقده لك اتخذ قرار بالعمؿ لدل مؤسسة أخرل.
مراحل تطور االنتماء التنظيمي
بيف  (1974) Buchananأف االنتماء التنظيمي يتطكر لدل الفرد المعيف في مؤسسة ما مف
خالؿ مراحؿ ثالث متتالية ىي:
 مرحمة ما بعد التعييف مباشرة (فترة التجربة ):
كتككف مدتيا عامان كاحدان ،كيخضع خالليا الفرد لإلعداد كالتدريب كاالختبار ،كيككف
لديو الرغبة في الحصكؿ عمى القبكؿ كالرضا كاألمف مف قبؿ التنظيـ كالتعايش كالتأقمـ
معو.
 مرحمة العمؿ واإلنجاز:
كتتراكح مدتيا بيف العاميف كاألربعة أعكاـ ،حيث يسعى الفرد مف خالليا إلى تأكيد
مفيكـ اإلنجاز لديو ،كتتميز باألىمية الشخصية ،كالخكؼ مف العجز ،كظيكر قيـ
االنتماء لمتنظيـ كالعمؿ.
 مرحمة الثقة بالتنظيـ:
تبدأ ىذه المرحمة في السنة الخامسة مف تاريخ التعييف كتمتد إلى ما بعد ذلؾ ،كمف خالليا
يتعزز لدل الفرد اتجاىات االنتماء التي تككنت في المراحؿ السابقة مما يؤدم لنضكجيا.

كبيف  (1977) Steersفي نمكذجو العكامؿ المؤثرة في تككيف االنتماء التنظيمي كما ينتج عنو مف
سمكؾ كىك:
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انخصائص انشخصية
الحاجة لإلنجاز
التعليم
العمر
تحديد الدور

انرغبة وانميم نهبقاء في انعمم

خصائص انعمم
الرضا عن العمل
الفرصة للتفاعل االجتماعي
التغذية الراجعة

االنتماء انتنظيمي

انخفاض نسبت دوران العمل
الميل لشيادة العمل طىاعيت
الميل لبذل جهذ اكبز لإلنجاس

خبرات انعمم
طبيعة ونوعية الخبرات
اتجاهات العاملين نحو التنظيم
الثقة بالتنظيـ

شكؿ رقـ ( )1نمكذج ستيرز لالنتماء التنظيمي

مما سبؽ نالحظ أف الخصائص الشخصية كخصائص العمؿ كخبرات العمؿ تتفاعؿ معا كمدخالت،
كبالتالي تككف لدل الفرد الميؿ لالندماج بمؤسستو ،كمشاركتو فييا ،كايمانو بأىدافيا كقيميا ،كأيضا
رغبتو في بذؿ المزيد مف الجيد لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،مما يؤدم إلى رغبة الفرد في عدـ ترؾ
المؤسسة التي يعمؿ فييا.

العوامؿ المساعدة في تنمية االنتماء(الوالء) التنظيمي:
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كغيره مف المككنات النفسية لدل الفرد ،يرتبط االنتماء التنظيمي بعالقة الفرد بمؤسستو ،كىك مف
المككنات المتغيرة كغير الثابتة ،ليذا يمكف تنمية ىذا المككف مف خالؿ مجمكعة مف اإلجراءات
(المكزم:)2003 ،
* السياسات :كتككف مف خالؿ تبني المؤسسة لسياسة معينة مف اجؿ إشباع حاجات العامميف المادية
كالمعنكية مما يؤدم لشعكر العامميف بالرضا كاالطمئناف كاالنتماء لممؤسسة.
* وضوح األىداؼ :كيعنى بيا أىداؼ المؤسسة حيث عف طريؽ كضكحيا يككف ىناؾ إدراؾ كفيـ
لالنتماء التنظيمي.
* العمؿ عمى تنمية مشاركة األفراد العامميف في التنظيـ:

كيتـ عف طريؽ اخذ اقتراحات ك آراء

العامميف بالنسبة لكيفية تسيير العمؿ حيث يتحمؿ العاممكف مسؤكلية تحقيؽ ىذه األىداؼ ،مما يجعؿ
األفراد العامميف يرتبطكف بالعمؿ ،كيجعؿ ذلؾ أم مشكمة تكاجو التنظيـ تكاجو األفراد العامميف بو كتيدد
أمنيـ كاستقرارىـ.
 :حيث يشير إلى بيئة العمؿ الداخمية بكؿ تفاعالتيا

* العمؿ عمى تحسيف المناخ التنظيمي

كخصائصيا ،كيؤدم المناخ التنظيمي إلى تشكيؿ كتغيير كتعديؿ االتجاىات كالسمكؾ لألفراد العامميف،
عف طريؽ إيجاد الثقة بيف األفراد كالتنظيـ.
* تطبيؽ أنظمة مناسبة مف الحوافز :سكاء أكانت حكافز مادية أك معنكم ة  ،كالتي بدكرىا تؤدم إلى
زيادة رضا العامميف عف التنظيـ كبالتالي زيادة اإلنتاج بأقؿ تكاليؼ.
* العمؿ عمى بناء ثقافة مؤسسية:

عف طريؽ إشباع حاجات العامميف كمعاممتيـ معاممة كاحدة،

كمنحيـ الحؽ بالمشاركة في اتخاذ الق اررات ككجكد االحتراـ المتبادؿ بيف اإلدارة كالعامميف كالعمؿ في
المؤسسة كجسد كاحد ككجكد تفاىـ بيف األعضاء مثؿ المؤسسات اليابانية فيذا كمو يؤدم إلى زيادة قكة
تماسؾ التنظيـ كزيادة الكالء ليا.
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* نمط القيادة :نمط القيادة يؤثر في سمكؾ العامميف فكمما كاف نمط القيادة مقنعا لمعامميف بأىداؼ
المؤسسة ،يؤدم إلى زيادة انتمائيـ ليا عف طريؽ بذؿ جيد اكبر مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.

اف تبادؿ المعمكمات في أم مؤسسة يعتبر ام انر إنسانيا كحيكيا لمعامميف فييا ،كال يجب الحد
كالتقميؿ منو كانما يجب تطكيره كزيادة التعامؿ فيو ،كذلؾ لرغبة األفراد بمعرفة ما يدكر في مؤسساتيـ،
كاف يككف ليـ تأثير عمى ق ارراتيا المتعمقة بيـ مما يؤدم الى تكفر الدافعية لدييـ كيككف لدييـ رضا
عف العمؿ كأداء جيد ،كبالتاؿم يتحمؿ ىؤالء األفراد المسؤكلية عف ىذه الق اررات(.الطكيؿ.)1985 ،
كمف ىنا نستطيع أف نقكؿ أف كجكد شبكة اتصاؿ جيدة كاالستخداـ الصحيح ليا ،في أية مؤسسة،
يؤدم إلى تكفير المعمكمات الالزمة لممؤسسة كلألفراد أيضا ،الف االتصاؿ اإلدارم في المؤسسة يعكس
نمط القيادة المكجكدة فييا ،فمثال كجكد نمط قيادم يتميز بالعالقات االنسانية ،كيؤمف بالمشاركة في
اتخاذ الق اررات ،كتحديد أىداؼ المؤسسة ،كبالتالي يككف تبادؿ المعمكمات بيف اإلدارة العميا كالعامميف
ام ار" يسي ار" ،مما يؤدم إلى إدراؾ المكظفيف ألىداؼ المؤسسة كأيضا إدراؾ المؤسسة لحاجات األفراد،
مما يساعد عمى إيجاد قكاسـ مشتركة بيف أىدؼ المؤسسة كحاجات العامميف فييا ،عندىا يشعر األفراد
باف حاجة المؤسسة ىي حاجتيـ ،كبقاء المؤسسة كاالرتقاء بيا ،يؤدم

إلى بقائيـ الميني كارتقائيـ

الكظيفي ،كؿ ذلؾ سيؤدم إلى تنمية كتقكية " اإلنتماء التنظيمي" لدل األفراد " ،لمؤسستيـ ،رؤساء
كمرؤكسيف".

جامعة القدس
مؤسسة تربكية كطنية ،تأسست في القدس الشريؼ لتمتصؽ بمقدساتيا .كتحقؽ امتدادىا الحضارم
كتثبت كيانيا الكجداني كالركحي ،كاف قرار إنشاؤىا بإجماع مف قادة العالـ اإلسالمي في القدس عاـ
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 1920كلـ يتـ إنشاؤىا حتى العاـ  ،1978كسميت جامعة القدس ،حيث تـ إنشاؤىا عمى ىيئة أربعة
كميات لمجالس أمناء مختمفة في أماكف متفرقة(الدعكة كأصكؿ الديف ،العمكـ كالتكنكلكجيا ،الكميات
العربية لمميف الطبية ،اآلداب لمبنات) .كفي عاـ  1994تـ تكحيد ىذه الكميات ،عف طريؽ تشكيؿ
مجمس أمناء مكحد كأنظمة كقكانيف كاحدة كمؤسسة كاحدة ،كىي جامعة القدس.
كبدا تطكير ىذه الجامعة عف طريؽ فتح كميات كتخصصات عديدة ،أىميا (كمية الطب ،كمية الحقكؽ،
كمية اليندسة ،كمية طب األسناف ،كمية العمكـ االقتصادية كاإلدارية) ،حيث بمغ عدد الطمبة لمعاـ
 )7262( 2005/2004طالبا كطالبة ،كضمت (  ) 79تخصصا ،عمى مستكل البكالكريكس ،كالدبمكـ
العالي ،كالماجستير ،كبمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس لمعاـ الجامعي

) 325 ( 2005/2004

عضكا"(.جامعة القدس)2004 ،

جامعة بيت لحـ
كجدت فكرة جامعة بيت لحـ عاـ  1972مف قبؿ مؤسسات غربية كانت تسعى إليجاد جامعات ذات
كفاءة عالية في الشرؽ األكسط ،كخرجت الفكرة إلى ارض الكاقع في

 ،1973/10/1حيث أسست

الجامعة بإدارة مككنة مف أخكة داال ساؿ.
كافتتحت الجامعة في بنايات في شارع الفرير بمساحة سبعة عشر ألؼ متر مربع ،حيث تـ استئجارىا
مف قبؿ أخكة داال ساؿ لعدة عقكد ،حيث قامكا بفتح مدارس كجامعات في كؿ مف تركيا كلبناف كاألردف
كمصر كذلؾ المتالكيا في الكاليات المتحدة كميات كجامعات تعطي برامج أكاديمية متميزة.
تـ افتتاح الجامعة بدفعة أكلى مف الطمبة عددىـ (

 )100طالبا كطالبة ،كأصبح العدد في عاـ

 )2000( 2005/2004طالبا كطالبة ،تـ تكظيؼ اناس ذكم خبرة عالية ككضعيـ في مراكز عالية
في الجامعة ،تتككف الجامعة مف عدد مف الكميات منيا( كمية اآلداب ،كمية العمكـ ،كمية التربية ،كمية
إدارة األعماؿ ،كمية التمريض ،كمية إدارة الفنادؽ كالسياحة)(.جامعة بيت لحـ.)2004 ،
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مشكمة الدراسة وأسئمتيا
تأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى كاقع كؿ مف االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي
القدس كبيت لحـ كاالنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس فييما ،ككذلؾ التعرؼ إلى العالقة بيف
كاقع االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ كاالنتماء التنظيمي
ألعضاء ىيئة التدريس مف كجية نظرىـ .كتحددت مشكمة الدراسة باألسئمة االتية:
- 1ما كاقع االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ مف كجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس ؟
- 2ىؿ يختمؼ كاقع االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ
باختالؼ متغيرات الدراسة :الجامعة ،كالجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كالكمية ،كالخبرة ؟
- 3ما مستكل االنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ؟
- 4ىؿ يختمؼ مستكل االنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت
لحـ باختالؼ متغيرات الدراسة :الجامعة ،كالجنس ،كالمؤىؿ العممي ،كالكمية ،كالخبرة ؟
- 5ىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف كاقع االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية كمستكل
االنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ؟

فرضيات الدراسة
مف خالؿ أسئمة الدراسة السابقة انبثقت الفرضيات الصفرية التالية عند مستكل الداللة(:)0.05=α
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 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( )0.05=αفي كاقع االتصاؿ اإلدارم

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل الى متغير الجامعة.
 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( )0.05=αفي كاقع االتصاؿ اإلدارم

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير الجنس.
 -3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( )0.05=αفي كاقع االتصاؿ اإلدارم

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.
 - 4ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( )0.05=αفي كاقع االتصاؿ اإلدارم

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير الكمية.
 -5ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( )0.05=αفي كاقع االتصاؿ اإلدارم

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير الخبرة.
 -6ال تكج د فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االنتماء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في
جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير الجامعة.
 -7ال تكج د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05=αفي مستكل االنتماء التنظيمي
ألعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير الجنس.
 -8ال تكج د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة( )0.05=αفي االنتماء التنظيمي ألعضاء
ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.
 - 9ال تكج د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( )0.05=αفي االنتماء التنظيمي

ألعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير الكمية.
 -10ال تكج د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( )0.05=αفي االنتماء التنظيمي

ألعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل إلى متغير الخبرة.
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 -11ال تكجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائية بيف درجات االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية
في جامعتي القدس كبيت لحـ كدرجات االنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس فييما.

أىمية الدراسة
* تكمف أىمية ىذه الدراسة مف أىمية متغيرم الدراسة :االتصاؿ اإلدارم كاإلنتماء التنظيمي ،فالمتغير
االكؿ يعتبر عصب العممية اإلدارية ،حيث يتـ مف خاللو نقؿ المعمكمات كاألفكار مف شخص ألخر
مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة المنشكدة ،كيككف بمثابة خطكط تربط أكصاؿ الييكؿ التنظيمي ألم
مؤسسة ربطا ديناميكيا ،كالمتغير الثاني ىك العطاء لممؤسسة ،كالرغبة الصادقة في أف تككف الرائدة،
كأف يككف جزءا ال يتج أز منيا.
* تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الرائدة في مجاليا ،حسب عمـ الباحث ،كىي دراسة مقارنة حيث
ستتناكؿ سمككيات االتصاؿ اإلدارم كعالقتيا باالنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس في
جامعتي القدس كبيت لحـ.
* تقديـ بيانات كمية إلى القائميف عمى رسـ السياسات في الجامعتيف حكؿ كاقع االتصاؿ اإلدارم
لرؤساء األقساـ األكاديمية كاالنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس  ،بيدؼ تعزيز الجكانب
االيجابية  ،كمحاكلة الحد مف الجكانب السمبية بخصكص االتصاؿ اإلدارم كاالنتماء التنظيمي.

أىداؼ الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة كاقع االتصاؿ اإلدارم الذم يمارسو رؤساء األقساـ األكاديمية في
جامعتي القدس كبيت لحـ مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ،كمعرفة اثر متغيرات :الجامعة،
كالجنس كالمؤىؿ العممي كالكمية كالخبرة عمى ذلؾ ،كالتعرؼ إلى مستكل االنتماء التنظيمي لدل أعضاء
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ىيئة التدريس ،كمعرفة العالقة بيف كاقع االتصاؿ اإلدارم كاالنتماء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس
في جامعة القدس كبيت لحـ.

حدود الدراسة:
تحددت ىذه الدراسة بالحدكد اآلتية:
* أعضاء ىيئة التدريس المتفرغكف كالعاممكف في جامعتي القدس كبيت لحـ لمعاـ الجامعي
 ،2005/2004كالناطقيف بالمغة العربية.
* رؤساء األقساـ األكاديمية الذيف مضى عمى عمميـ اإلدارم كرؤساء أقساـ فصميف دراسييف عمى
األقؿ.
* أداتا الدراسة التي استخدميا الباحث.

تعريؼ المصطمحات:
 -1االتصاؿ اإلداري :الممارسات كأشكاؿ التفاعؿ كالتكاصؿ في عممية المشاركة الفعمية في المعمكمات
كاألداء كاألفكار كالخبرات مف خالؿ عدة كسائط لمتأثير في سمكؾ األشخاص
 -2االنتماء التنظيمي:كىك انجذاب األفراد كتعمقيـ الفعمي بأىداؼ المؤسسة كقيميا بغض النظر عف
المكاسب الشخصية كالمادية ()Buchanan, 1974
 -3رئيس القسـ األكاديمي :عضك مف أعضاء ىيئة التدريس في القسـ ،يعيف (غالبا) لرئاسة القسـ
كفؽ نظاـ الدكرية ،كممف يحممكف رتبة االستاذية ،كلمدة عاميف ،قابمة لمتجديد بعاـ آخر.
 -4عضو ىيئة التدريس :المدرس المتفرغ لمتدريس كالبحث ،الناطؽ بالمغة العربية ،كمف حممة شيادة
الماجستير أك الدكتكراه ،لمعاـ الجامعي .2005/2004
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الفصؿ الثاني
الدراسات السابقة

 الدراسات العربية التي تتعمؽ باالتصاؿ اإلداري.
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 الدراسات العربية التي تتعمؽ باالنتماء التنظيمي.
 الدراسات األجنبية.

الفصؿ الثاني
الدراسات السابقة

يحتكم ىذا الفصؿ عرضا لبعض الدراسات السابقة التي تتعمؽ بمكضكع الدراسة بدءا بالدراسات
العربية ذات العالقة باالتصاؿ اإلدارم ،كاالنتماء التنظيمي ،كمف ثـ الدراسات األجنبية ،كفقا
لتسمسميا الزمني.
أوال :الدراسات العربية التي تتعمؽ بموضوع االتصاؿ اإلداري
26

ىدفت دراسة شياب (  ) 1989إلى التعرؼ إلى معكقات االتصاؿ التي تكاجو مديرم
المدارس الثانكية في محافظة إربد مع المدرسيف كالطالب كأكلياء األمكر ،كتككف مجتمع الدراسة
مف مديرم المدارس الثانكية في إربد لمعاـ  ،1989 /1988كعددىـ (  )167مدي ار كمديرة .حيث
تـ أخذ جميع أفراد مجتمع الدراسة ،كقد قاـ الباحث بتطكير مقياس معكقات االتصاؿ عف طريؽ
استبياف استطالعي.
كأشارت نتائج الدراسة إلى:
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل(

 )0.05=αبيف متكسطات درجات مديرم

المدارس الثانكية في محافظة اربد عمى مقياس معكقات االتصاؿ تعزل لمتغير :الجنس كالمؤىؿ
العممي كالخبرة.
وحاولت دراسة القرشي (  )1994التعرؼ إلى كاقع اتجاىات الطمبة في كميات المجتمع
الحككمية التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ ككميات المجتمع الخاصة في األردف نحك نمط االتصاؿ اإلدارم
الذم يمارسو عميد الكمية ،كقد تـ استخداـ مقياس العالقة الفعالة بيف مدير المدرسة الثانكية كالطمبة
حيث تـ صياغتو عمى شكؿ استبانة لمتعرؼ الى كاقع اتجاىات الطمبة نحك نمط االتصاؿ اإلدارم.
كتككنت االستبانة مف  40فقرة ،كتضمنت خمسة أنماط لالتصاؿ اإلدارم ىي :التشاكر مع الطمبة،
االتصاؿ مع الطمبة ،االىتماـ الشخصي ،العناية بالطمبة ،المشاركة في نشاطات الطمبة ،ضبط الطمبة.
كتككنت عينة الدراسة مف (  )860طالبا مف طمبة السنة الثانية مف كميات المجتمع األردنية.
أشارت نتائج الدراسة إلى:
إف اتجاىات الطمبة نحك نمط االتصاؿ اإلدارم الذم يمارسو عميد الكمية كانت إيجابية بشكؿ
عاـ ،كما اشارت النتائج أيضا الى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل(  )0.05=αبيف
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اتجاىات الطمبة تعزل لنكع الكمية "حككمية أك خاصة" ،كلصالح الكميات الحككمية عمى جميع
أنماط االتصاؿ.
وأجرت فريحات (  )1995دراسة ىدفت إلى معرفة العالقة االرتباطية بيف ميارات االتصاؿ
لدل المرشد كجنسو كخبرتو مف جية ،كفاعميتو في تقديـ الخدمات اإلرشادية مف جية أخرل ككما يراىا
المسترشدكف ،بمغ عدد أفراد عينة الدراسة (  )200طالبا ك طالبة مف طمبة الصفكؼ التاسع ك العاشر
كاألكؿ كالثاني الثانكم ،مف مدارس مديرية تربية عماف الكبرل األكلى كالثانية ،كتـ اختيار أفراد عينة
الدراسة بطريقة قصدية بالتعاكف مع أقساـ اإلرشاد.
كأشارت النتائج إلى:
كجكد عالقة ارتباطيو بيف ميارات االتصاؿ لدل المرشد كفاعميتو في تقديـ الخدمات اإلرشادية كخبرتو،
كعدـ كجكد اثر لمتغير الجنس عمى ميارات االتصاؿ لدل المشرؼ .كما أشارت النتائج إلى كجكد أثر
ذم داللة إحصائية لميارات االتصاؿ لدل المرشد عمى فاعميتو في تقديـ الخدمات اإلرشادية ،ك أيضا
كجكد أثر ذم داللة إحصائية لعدد سنكات خبرة المرشد عمى فاعميتو في تقديـ الخدمات اإلرشادية في
حيف لـ تظير الدراسة أث ار لجنس المرشد عمى فاعميتو اإلرشادية.
أما دراسة الربايعة (

 )1996فيدفت التعرؼ إلى أنماط االتصاؿ اإلدارم السائد التي

يمارسيا مديرك كمديرات المدارس الثانكية الحككمية في محافظة عجمكف كأثرىا عمى عالقاتيـ
الشخصية مع المعمميف مف كجية نظر المعمميف ،كأيضا معرفة أثر كؿ مف المؤىؿ العممي كالجنس
كالخبرة السابقة لممعمميف عمى تقديراتيـ لطبيعة العالقة الشخصية بينيـ كبيف مديرم مدارسيـ .كتككف
مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارس الثانكية الحككمية في محافظة عجمكف لعاـ /95
 96كعددىـ (  )802معمما كمعممة ،في حيف تككنت عينة الدراسة مف (
اختيارىـ بالطريقة العشكائية ،كمف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج:
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 )401معمما كمعممة تـ

كجكد عالقة إيجابية بيف أنماط االتصاؿ اإلدارم لدل المديريف كعالقاتيـ الشخصية مع المعمميف،
ككجكد أثر لجنس المعمـ في تقديرات المعمميف لطبيعة العالقة الشخصية بينيـ كبيف مديرم مدارسيـ،
كعدـ كجكد اثر لممؤىؿ العممي كالخبرة السابقة لممعمـ في تقديرات المعمميف لطبيعة العالقة الشخصية
بينيـ كبيف مديرييـ.
كىدفت دراسة غيث ( )1996الى معرفة أثر أنماط االتصاؿ اإلدارم لدل القيادات التربكية
في مديريات التربية كالتعميـ عمى درجة فاعمية الممارسات اإلدارية القيادية لمديرم كمديرات المدارس
الثانكية الحككمية في محافظة عماف ،حيث تككف مجتمع الدراسة كعينتيا مف (  )152قياديا كقيادية
في مديريات التربية كالتعميـ كمف (  )134مدي ار كمديرة مف محافظة عماف.
كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
- 1كاف ترتيب أنماط االتصاؿ اإلدارم السائدة لدل القيادات التربكية مرتبة تنازليا :نمط االتصاؿ
اإلدارم التفاعمي ،نمط االتصاؿ اإلدارم في اتجاىيف ،نمط االتصاؿ اإلدارم األفقي ،نمط
االتصاؿ اإلدارم الصاعد ،كنمط االتصاؿ اإلدارم اليابط.
- 2ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05=αبيف المتكسطات الحسابية
ألنماط االتصاؿ اإلدارم الخمسة ،التفاعمي كفي اتجاىيف كاألفقي كالصاعد اليابط لدل
القيادات التربكية في محافظة عماف تعزل لمتغير الجنس كطبيعة العمؿ كالخبرة.
- 3ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05=αبيف المتكسطات الحسابية
لدرجة فاعمية الممارسات اإلدارية القيادية لمديرم المدارس الثانكية الحككمية كمديرياتيا في
مجاالت التخطيط كالمناىج كالمتابعة كالتقكيـ كمجاالت التنظيـ اإلدارم كالشؤكف الفنية
كاالتصاؿ كالتكاصؿ كالمقياس الكمي تعزل لمتغير نمط االتصاؿ اإلدارم لدل القيادات
التربكية.
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أما أحمد (  )1997فحاكلت مف خالؿ دراستيا التعرؼ إلى العالقة بيف أنماط السمكؾ
القيادم كأنماط االتصاؿ لدل اإلدارييف في الجامعات األردنية الحككمية ،حيث تـ اختيار عينة مككنة
مف (  ) 126إداريا بالطريقة العشكائية البسيطة مف جامعات األردف الحككمية كىي( اليرمكؾ ،العمكـ
كالتكنكلكجيا ،كالجامعة الياشمية).
كقد استخدمت الباحثة استبانتيف األكلى مف إعداد كلياـ فيفر لقياس أنماط السمكؾ القيادم ،كالثانية
قامت الباحثة بتطكيرىا لقياس أنماط االتصاؿ اإلدارم.
كأظيرت النتائج كجكد عالقة بيف أنماط القيادة كعدد سنكات الخبرة كأنماط االتصاؿ ،كعدـ كجكد
عالقة بيف أنماط القيادة كالمؤىؿ العممي ،ككجكد عالقة إيجابية بيف طرؽ االتصاؿ كاتجاىاتو
كالمؤىؿ العممي ،كعدـ كجكد عالقة بيف أنماط االتصاؿ األخرل كالمؤىؿ العممي.
كما دلت النتائج أف النمط الديمقراطي ىك أكثر األنماط شيكعا لدل اإلدارييف،
يميو التسيبي ثـ االكتقراطي ،كاف نمط االتصاؿ مف خالؿ الرمكز كالحركات ىك أكثر األنماط
شيكعا يميو الشفيي ثـ نمط االتصاؿ الكتابي.
وأجرت الخصاونة ( )1998دراسة ىدفت التعرؼ إلى مشاكؿ االتصاؿ بيف طمبة الدراسات
العميا كأعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ مف كجية نظر الطمبة ،حيث تككف مجتمع
الدراسة مف جميع طمبة الماجستير المسجميف في جامعة اليرمكؾ في الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ
( ،)1998 /1997كتـ اختيار عينة مككنة مف ( )112طالبا كطالبة مف مجتمع الدراسة بالطريقة
العشكائية البسيطة .كقد قامت الباحثة بتطكير استبانو لمعرفة مشاكؿ االتصاؿ ضمف ( )5مجاالت
ىي( :المجاؿ التنظيمي ،المجاؿ الفني ،المجاؿ النفسي ،المجاؿ االجتماعي ،كالمجاؿ المادم).
كأشارت نتائج الدراسة إلى أف أكثر المشاكؿ التي تؤدم إلى كجكد خمؿ في عممية االتصاؿ بيف
طمبة الدراسات العميا كأعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ ىي:
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عدـ تكفر المكاد كالتسييالت الالزمة لمتعميـ مف أجيزة كمعدات ،كعدـ القدرة عمى التحدث مع
أعضاء ىيئة التدريس كجيا لكجو ،كعدـ قدرة الطالب عمى التكفيؽ بيف العمؿ كالدراسة ،كجكد
تفضيؿ بيف طالب كأخر عند عضك ىيئة التدريس،كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05=αفي درجة إحساس الطمبة بيذه المشاكؿ تعزل إلى كؿ مف
متغير الجنس ،كالكمية.
وجاءت دراسة الخموؼ (  )1999لمتعرؼ إلى اتجاىات شاغمي الكظائؼ اإلشرافية في
الدكائر الحككمية في محافظة اربد نحك مستكل فاعمية االتصاؿ اإلدارم السائد ،عف طريؽ التعرؼ
إلى مدل تكافر الخصائص التالية في نظاـ االتصاؿ السائد ( الشفافية ،التكقيت المناسب ،االىتماـ
كالمشاركة ،اختيار كسيمة االتصاؿ المناسبة) ،باإلضافة إلى التعرؼ إلى أىـ المعكقات التي تكاجو
عممية االتصاؿ في الدكائر الحككمية في محافظة اربد ،ك تككنت عينة الدراسة مف ( )287فردا.
كأشارت نتائج الدراسة إلى:
أف فاعمية االتصاؿ اإلدارم عالية نسبيا مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة ،ككاف ترتيب خصائص
نظاـ االتصاؿ السائد مرتبة تنازليا كما يمي(الشفافية ،التكقيت المناسب ،اختيار كسيمة االتصاؿ
المناسبة ،االىتماـ كالمشاركة) ،ككانت درجة معكقات االتصاؿ منخفضة نسبيا ككاف أىميا المعكقات
الفردية ،كأشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية نحك مدل فاعمية االتصاؿ اإلدارم
تعزل لمتغيرات الجنس كالعمر كالمؤىؿ العممي.
وسعت دراسة الفارسي (  )2000إلى معرفة نمط االتصاؿ اإلدارم السائد بك ازرة التربية كالتعميـ في
سمطنة عماف مف كجية نظر مديرم المدارس الحككمية ،تككنت عينة الدراسة مف  120مدي ار كمديرة
العامميف في مدارس المديرية العامة لمتربية كالتعميـ في منطقة الباطنة ،طكر الباحث استبانة مككنة مف

31

 45فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت ىي :االتصاؿ الكتابي ،االتصاؿ الشفيي ،االتصاؿ غير المفظي،
االتصاؿ بناءا عمى اتجاىاتو ،أشارت نتائج الدراسة الى:
اف المديريف يمارسكف عدة أنماط لالتصاؿ اإلدارم كأكثرىا ممارسة ىك االتصاؿ الشفيي ،كما اشارت
نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (

 )0.05=αفي ممارسة

المديريف ألنماط االتصاؿ اإلدارم تعزل لمتغير (الجنس كلصالح الذككر ،المؤىؿ العممي كلصالح
الدبمكـ فاقؿ ،كالخبرة اإلدارية كلصالح فئة ( )10-6سنكات.
وقامت األسمر ( )2000بدراسة بيدؼ التعرؼ عمى مدل تكافر ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدل
مديرم المدارس األساسية الحككمية كالخاصة في محافظة اربد مف كجية نظر المعمميف ،تـ اختيار
عينة عشكائية عنقكدية مككنة مف(  )550معمما كمعممة ،أشارت نتائج الدراسة إلى:
تكفر ميارات االتصاؿ الفعاؿ بدرجة كبيرة لدل مديرم المدارس الحككمية كالخاصة ،كعدـ كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية لمدل تكافر ميارات االتصاؿ الفعاؿ لدل المديريف تعزل لمتغير( ممكية المدرسة،
الجنس ،المؤىؿ العممي ،الخبرة العممية).
وأما دراسة العناتي ( )2003ىدفت إلى بناء نمكذج لالتصاؿ اإلدارم في ك ازرة التربية كالتعميـ
في األردف في ضكء الكاقع كاالتجاىات الحديثة ،تككف مجتمع الدراسة مف (  )707مف القادة التربكييف
كاختير منيـ ( )354كعينة عشكائية طبقية.
أشارت نتائج الدراسة إلى :أف نمط االتصاؿ الذم يستخدمو القادة التربكيكف ىك االتصاؿ في اتجاىيف،
ككسيمة االتصاؿ لدييـ ىي االتصاؿ الشفيي ،كميارة االتصاؿ التي يستخدمكنيا ىي ميارة التغذية
الراجعة ،كالمعكقات التي تكاجييـ ىي المعكقات التنظيمية.
كما أشارت الدراسة إلى كجكد فركؽ في استخداـ أنماط االتصاؿ اإلدارم تعزل لممؤىؿ العممي،
كلصاؿح حممة شيادة الدكتكراة .كما اشارت النتائج الى عدـ كجكد فركؽ في استخداـ ميارات االتصاؿ
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تعزل لمكظيفة كالخبرة ،بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ ميارات االتصاؿ تعزل
لممؤىؿ العممي ،كلصالح حممة الدكتكراة كالماجستير .أيضا اشارت النتائج الى كجكد فركؽ في استخداـ
كسائؿ االتصاؿ تعزل لمكظيفة كالمؤىؿ العممي ،كلصالح مدير تربية كمؤىؿ الدكتكراة ،بينما ال تكج د
فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ كسائؿ االتصاؿ تعزل لمخبرة.
وىدفت دراسة المنجي ( )2003التعرؼ إلي كاقع االتصاالت اإلدارية داخؿ األجيزة الحككمية
العمانية مف كجية نظر اإلدارييف ،قامت الباحثة بتصميـ استبانو لخدمة أىداؼ البحث ،ككزعتيا عمى
عينة عشكائية طبقية بمغت (  )1000فردا ،مف أصؿ مجتمع الدراسة البالغ عدده (  )23789فردا مف
مجتمع الدراسة كتـ استرجاع ( )811استبانو صالحة ألغراض البحث.
كقد أظيرت الدراسة النتائج التالية:
كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف( خصائص التنظيـ ،كضكح االتصاالت ،المشاركة
في اتخاذ الق اررات ،معكقات االتصاؿ ،أساليب االتصاالت ككسائؿ االتصاؿ) كبيف فاعمية
االتصاالت اإلدارية ،كأيضا كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف ( الجنس ،العمر،
المؤىؿ العممي ،الكظيفة كالخبرة ) كبيف فاعمية االتصاؿ اإلدارم.
أما دراسة رزؽ اهلل (  )2003فجاءت لمتعرؼ إلى أبرز سمككيات االتصاؿ اإلدارم لدل
مديرم المدارس الثانكية الحككمية كمديراتيا في محافظة بيت لحـ ،كعالقتيا بدافعيو المعمميف نحك
العمؿ ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المدارس الثانكية الحككمية في محافظة بيت لحـ ك
بمغ عددىـ ()460معمما كمعممة ،كتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشكائية كتككنت مف ( )162معمما
كمعممة .كقامت الباحثة بتطكير استبانو لقياس سمككيات االتصاؿ اإلدارم تككنت مف ( )55فقرة .
كاىـ ما أشارت إليو نتائج ىذه الدراسة ما يمي:
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كجكد عالقة ارتباطيو بيف دافعيو المعمميف نحك العمؿ كسمككيات االتصاؿ اإلدارم المتبعة لدل
مديرم المدارس الثانكية الحككمية كمديراتيا في محافظة بيت لحـ مف كجية نظر المعمميف ك أيضا
كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل(  )0.05=αفي سمككيات االتصاؿ اإلدارم المتبعة لدل
مديرم المدارس الثانكية الحككمية كمديراتيا مف كجية نظر المعمميف حسب جنس المعمـ ،كمؤىمو
العممي ،كالخبرة السابقة لو ،كحجـ المدرسة.
كجاء الترتيب التنازلي لسمككيات االتصاؿ اإلدارم حسب المتكسطات الحسابية عمى استبانو سمككيات
االتصاؿ اإلدارم كما يمي:
استثارة جيكد المعمميف ،االىتماـ بالمعمميف كاإلشراؼ عمييـ ،التزكيد بالمعمكمات ،إشراؾ المعمميف في
العمؿ اإلدارم ،االتصاؿ كالتكاصؿ.
ثانيا :الدراسات العربية التي تتعمؽ بموضوع االنتماء التنظيمي
ىدفت دراسة ردايدة (  )1988إلى معرفة العالقة بيف اؿ كالء التنظيمي كاإلنتاجية العضاء
الييئات التدريسية في كميات المجتمع الحككمية ،كبياف اثر كؿ مف الجنس كالمؤىؿ العممي كسنكات
الخبرة في كالئيـ التنظيمي كانتاجيتيـ .اظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد عالقة ذات داللة احصائية
بيف الكالء التنظيمي كاالنتاجية العضاء الييئة التدريسية في كميات المجتمع الحككمية كعدـ كجكد
فركؽ ذات داللة احصائية في الكالء التنظيمي تعزل لممؤىؿ العممي ،الجنس ،سنكات الخبرة.
ودراسة العبيدي (  )1989مف الدراسات التي ىدفت التعرؼ إلى بعض العكامؿ المؤثرة في
اؿ كالء التنظيمي مثؿ(الصفات الشخصية ،خصائص العمؿ ،الخصائص التنظيمية ،العكامؿ
االقتصادية) كاألداء الكظيفي في العراؽ ،كىي دراسة تطبيقية مقارنة بيف منشأتيف في القطاعيف
االشتراكي كالخاص في العراؽ ،حيث صنفت العكامؿ المؤثرة في

اؿكالء التنظيمي ضمف أربع

مجمكعات تتعمؽ :بالصفات الشخصية ،بخصائص العمؿ ،بالخصائص التنظيمية ،كالخصائ
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االقتصادية (فرص العمؿ المتاحة في البيئة الخارجية) ،تككف مجتمع الدراسة مف مجمكعتيف األكلى
منشاة تابعة لمقطاع االشتراكي ،أما المجمكعة األخرل فقد مثمت بشركة مف القطاع الخاص ،حيث
بمغت عينة الدراسة ( )91فردا ،أشارت نتائج الدراسة إلي كجكد عالقة بيف المتغيرات المستقمة ك اؿكالء
التنظيمي مف خالؿ معامؿ االرتباط بيرسكف ،كما أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف مستكل

اؿكالء

التنظيمي لدل األفراد العامميف في القطاع االشتراكي اكثر مف مستكاه في القطاع الخاص.
كما ىدفت دراسة المعاني (  )1990التعرؼ إلى اؿكالء التنظيمي لممديريف العامميف في سائر
ك ازرات المممكة األردنية كأثره عمى إبداعيـ اإلدارم ،كمعرفة العالقة بيف الكالء التنظيمي مف جية كبيف
كؿ مف المتغيرات :جية العمؿ ،كالمؤىؿ العممي ،كالراتب ،كمدة الخدمة ،كالحالة االجتماعية ،كالعمر،
كالجنس ،مف جية أخرل ،كقد تككنت عينة الدراسة مف (  )143مدي ار.كأظيرت نتائج الدراسة أف أفراد
عينة الدراسة اظيركا قبكال ألىداؼ المنظمات التي يعممكف فييا ،كاستعدادىـ لمعمؿ لممنظمة بزيادة
عطاءىـ ليا كالرغبة في البقاء في المنظمة ،كأيضا كجدت عالقة إيجابية بيف اإلبداع اإلدارم كبيف
الكالء التنظيمي ،كلـ تظير نتائج الدراسة فركقا ذات داللة إحصائية بمستكل (  )0.05=αبيف الكالء
التنظيمي كالمتغيرات المستقمة السابقة.
كما أجرى عبد العزيز (  )1994دراسة ىدفت التعرؼ إلى كاقع سياسة تكظيؼ المكظفيف
اإلدارييف العامميف في الجامعات األردنية الرسمية ،كدراسة العالقة بيف السياسة ك اؿكالء التنظيمي في
ىذه الجامعات ،كتـ اختيار عينة عشكائية مف مختمؼ المستكيات اإلدارية العميا كالكسطى كالدنيا حيث
بمغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )345مكظفا ،كاستخدـ الباحث استبانو اؿكالء التنظيمي لبكرتر كزمالئو
كالمككنة مف ( )15سؤاال.
أظيرت النتائج أف الجامعات األردنية الرسمية ال تعمف عف جميع الكظائؼ الشاغرة بكسائؿ اإلعالـ
المختمفة ،كأيضا تستخدـ المقابالت ككسيمة لالختيار كالتعييف ،كما أنيا ال تكلي تخطيط القكل البشرية
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العاممة كال الرقابة اإلدارية اىتماما كافيا خصكصا بسياسة التكظيؼ كلـ تظير الدراسة كجكد عالقة
بيف سياسة التكظيؼ المتبعة كالكالء التنظيمي.
وحاوؿ أبو رماف (  )1995اختبار طبيعة التضارب بيف اؿكالء الميني ك اؿكالء التنظيمي (
الصراع الميني – التنظيمي ) لممحاسبيف كأىميتو كاختبار مدخالت كمخرجات ىذا الصراع ،حيث تـ
اختيار عينة مككنة مف (  )139فردا ،كأظيرت النتائج أف مستكل الكالء التنظيمي في مكاتب تدقيؽ
الحسابات يرتبط إيجابيا بمستكل التسمسؿ اليرمي ،بينما ال يرتبط مستكل الكالء الميني كمستكل
الصراع الميني التنظيمي المحاسبي بمستكل التسمسؿ اليرمي.
أما الرواشدة (  )1995فحاكؿ معرفة مستكيات اؿكالء الكظيفي لمديرم المدارس في محافظة
جرش مف كجية نظر المعمميف ،كما سعت إلى معرفة كؿ مف مستكل المدرسة كالكالء الكظيفي لممدير
كخبرتو في ممارسة اإلدارة كعدد المعمميف كنكع المدرسة عمى العالقة الشخصية بيف المدير كالمعمميف.
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف كالمعممات كالمديريف كالمديرات العامميف في المدارس
الحككمية في محافظة جرش لمعاـ

 .1995 / 1994حيث بمغ عددىـ ( ) 1720معمما كمعممة،

كاستخدـ الباحث استبانو لتقدير مستكل الكالء الكظيفي لدل مدير المدرسة.
تكصمت نتائج الدراسة:
انقسـ مديرك المدارس إلى ثالثة فئات ىي :فئة ذكم الكالء الكظيفي المرتفع كفئة ذكم الكالء الكظيفي
المتكسط كفئة ذكم الكالء الكظيفي المنخفض ،كبينت الدراسة كجكد الكالء الكظيفي لمديرم المدارس
الثانكية أكثر مف مديرم المدارس األساسية.
كبينت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الداللة (  )0.05=αفي العالقة الشخصية
بيف مدير المدرسة كالمعمميف تعزل لمستكل المدرسة ،مستكل الكالء الكظيفي المرتفع كعدد المعمميف،
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في حيف لـ تظير الدراسة فركقان ذات داللة إحصائية عمى مستكل الداللة (  )0.05=αتعزل إلى خبرة
المدير في اإلدارة كالتفاعؿ بيف الكالء الكظيفي لمدير المدرسة كعدد المعمميف في المدرسة.
وحاولت إبراىيـ (  )1996في دراستيا فحص تأثير مستكل مشاركة المعمميف لممديريف في
اتخاذ الق اررات المدرسية عمى اؿكالء التنظيمي عند معممي المدارس الثانكية في محافظتي بيت لحـ
كأريحا ،تككف مجتمع الدراسة مف (

 ) 450معمما كمعممة ،كتـ اخذ عينة عشكائية منو بمغت

()135معمما كمعممة ،كاستخدـ الباحث مقياس االنتماء التنظيمي لبكرتر كزمالئو عاـ (  )1974كالذم
ترجمو الردايدة عاـ  1988كتحقؽ مف صدقو كثباتو كىك مككف مف ( ) 15فقرة.
أشارت نتائج الدراسة انو كمما كانت مشاركة المعمميف كبيرة في اتخاذ الق اررات المدرسية زاد كالؤىـ
التنظيمي لممدرسة ،كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد تأثير لكؿ مف :الجنس كالمؤىؿ العممي لممعمميف
عمى كالئىـ التنظيمي.
ىدفت دراسة العمي (  )1999إلى قياس مدل ارتباط مديرم المدارس الحككمية في محافظة
العاصمة بمينة التدريس كالتعميـ ك اؿكالء ليا ،كقاـ الباحثة باختيار عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة
األصمي عدد أفرادىا (  ) 836معمما كمعممة.
كأظيرت النتائج أف ىناؾ ارتباطا عاليا نسبيا لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظة العاصمة
بمينة التدريس كالتعميـ اؿكالء ليا ،في مجاالت إدارة مينة التدريس كالتعميـ ،كاالرتباط بالكاجبات
المينية( نحك الطمبة ،كنحك المعمميف ،كنحك المجتمع المحمي) حيث كاف أعمى مستكل في مجاؿ إدارة
مينة التربية كالتعميـ ،كأدنى مستكل لمجاؿ الكاجبات المينية نحك المجتمع المحمي.
كما أشارت النتائج أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المديريف كمتكسطات المعمميف
لممجاالت األربعة لصالح المديريف ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمجنس عمى المجاالت
األربعة ،كلـ تكجد فركؽ تعزل لمؤىؿ العممي كالخبرة عمى المجاالت األربعة.
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وحاولت دراسة الكايد (

 ) 1999التعرؼ إلى مستكل اؿكالء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة

التدريس في الجامعات الرسمية األردنية ( اليرمكؾ ،األردنية ،العمكـ كالتكنكلكجيا ،كمؤتة ) ،كىدفت
أيضا الكقكؼ عمى أثر العكامؿ التنظيمية عمى االنتماء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس ،حيث تككنت
عينة الدراسة مف(  ) 750عضك ىيئة تدريس مف مجتمع الدراسة البالغ عدده (  )2180عضك ىيئة
تدريس .كأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل اؿكالء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس كاف عاليا،
كاستعداد أعضاء ىيئة التدريس لتقديـ جيكد أكبر مف المطمكب إلنجاح عمؿ الجامعة ،كرضاىـ عف
النمط القيادم السائد كاف متكسطا ،كما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل االنتماء
التنظيمي تعزل لمتغيرات :العمر كالخبرة كالجامعة كالجنس.
وسعت دراسة الكاساني ( )2000التعرؼ إلى أثر ضغكط الكظيفة التي يشعر بيا المعممكف
في المدارس الحككمية في محافظة الزرقاء عمى

اؿكالء التنظيمي ( دراسة حالة ) .كما ىدفت إلى

التعرؼ عمى أثر كؿ مف ( الجنس ،كالعمر ،كالحالة االجتماعية ،كالمؤىؿ العممي ،كالخبرة ) في تأثير
ضغكط الكظيفة عمى اؿكالء التنظيمي .حيث بمغ مجتمع الدراسة (  )5094معمما كمعممة ،في حيف
كانت العينة ( )360معمما كمعممة.
أظيرت نتائج الدراسة أف ضغكط الكظيفة تؤثر عمى اؿكالء التنظيمي ،كما أشارت النتائج إلى كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تأثير ضغكط الكظيفة عمى اؿكالء التنظيمي تعزل إلي الجنس
كالعمر كالحالة االجتماعية كالخبرة ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لممؤىؿ العممي.
أما لوتاه(  )2004فحاكلت معرفة العالقة بيف الكالء التنظيمي كأدا ء العامميف في القطاع
الحككمي في دكلة اإلمارات العربية المتحدة ،كمعرفة مستكل الكالء التنظيمي لممكظفيف في القطاع
الحككمي ،كتأثير بعض متغيرات الصفات الشخصية عمى الكالء التنظيمي ،كطبقت ىذه الدراسة عمى
ك ازرة الصحة في دكلة اإلمارات ،بمغ عدد أفراد عينة الدراسة( ) 440مكظفا مف اصؿ مجتمع الدراسة
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البالغ عدده (  ) 6380مكظفا ،أشارت نتائج الدراسة إلى أف المكظفيف في ك ازرة الصحة يتمتعكف
بمستكل مرتفع مف الكالء التنظيمي ،ككجد أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف الكالء التنظيمي كاألداء
الكظيفي ،حيث انو كمما زاد الكالء التنظيمي زاد الجيد المبذكؿ في العمؿ ،كبالتالي ازدياد اإلنتاجية،
ككاف تأثير العمر كاضحان بالنسبة لمكالء التنظيمي حيث انو كمما زاد العمر لممكظؼ زاد كالؤه التنظيمي
لممؤسسة ،ككاف الكالء التنظيمي لمكافديف مف خارج اإلمارات اكبر مف الكالء التنظيمي لممكاطنيف،
كالكالء التنظيمي لألطباء كاف اكبر مف الكالء التنظيمي لإلدارييف كالفنييف كلـ تظير نتائج الدراسة
فركقا في مستكيات التنظيـ تعزل لمتغير الجنس.

ثالثا :الدراسات األجنبية
ىدفت دراسة  )1977( Marsh & Mannariإلى فحص السبب في قمة دكراف العمؿ
في المؤسسات اليابانية ككثرتو في المؤسسات األمريكية ،تـ إجراء الدراسة عمى(  )1033مكظؼ في
مصنع لإللكتركنيا ت في الياباف ،كاشارت نتائج الدراسة أف االنتماء التنظيمي يزداد عندما تتبع
المؤسسة نظاما جيدا مف أنظمة الحكافز لممكظفيف كأيضا كجكد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف
االنتماء التنظيمي كجنس العامميف كبينت الدراسة أف العامميف الذككر أقؿ انتماءان لمنظمتيـ كأكثر تركا
لمعمؿ كالسبب كما يقكؿ الباحث كثرة فرص العمؿ أماـ الذككر كقمتيا لإلناث.
وحاوؿ  (1978( Jauch. et. alفحص العالقة بيف اإلخالص لمجامعة كاالنتماء ليا كمعدؿ
نتائج البحث األكاديمي ،تـ إجراء الدراسة عمى عينة مككنة مف (

 )184أستاذ ا في جامعة

( )Medwestrenكأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أف معظـ افراد عينة الدراسة لـ يبدكا أم رغبة في
االنتقاؿ إلى جامعة أخرل حتى كاف تكفرت ليـ فرص جديدة لالرتقاء بيـ مينيا ،كما أظيرت النتائج
أف معدؿ البحث العممي يزداد مع زيادة االنتماء التنظيمي.
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وسعت دراسة  )1981) Morrisإلى تحديد أشكاؿ االنتماء التنظيمي كأثبتت النتائج كجكد
عالقة إيجابية بيف العمر كاالنتماء التنظيمي ،كأشارت النتائج أيضا إلى أنو كمما ازداد المستكل
التعميمي فإف االنتماء التنظيمي يزداد.
أما Bowles

)(1983حاكؿ مقارنة اال نتما ء التنظيمي ،كالرضا الكظيفي ،كالميؿ لمبقاء في

العمؿ لدل اعضاء ىيئة التدريس في جامعات كالية تنسي االمريكية .اشارت النتائج الى كجكد درجات
مرتفعة مف االنتماء التنظيمي ،كالرضا الكظيفي ،كالميؿ لمبقاء في العمؿ ليذه الجامعات .كما كاظيرت
النتائج إلى أف مستكل اال نتماء التنظيمي كالرضا عف العمؿ في الجامعات االىمية اعمى منو في
الجامعات الحككمية.
وقامت  )1983( Bruning & Snyderبدراسة تجريبية  ،في مؤسسات الخدمة االجتماعية
كعمى عينة مككنة مف(

 )583مكظفا" ،إلى فحص أثر كؿ مف الجنس كالمركز عمى االنتماء

التنظيمي ،كاظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ تعزل لكؿ مف الجنس كالمركز كاالنتماء التنظيمي.
ودراسة  )1984( Batman & Strasserالتي ىدفت إلي التحميؿ الطكلي(عمى فترة زمنية
طكيمة لنفس العينة) لالنتماء التنظيمي ،كأظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد عالقة بيف العمر كاالنتماء
التنظيمي ،ككجكد عالقة إيجابية بيف المستكل التعميمي كاالنتماء التنظيمي ،كتأثير السمكؾ العقابي
القيادم لممشرفيف بشكؿ سمبي عمى كالء العامميف لمؤسستيـ ،كعدـ ارتباط اإلنجاز بالكالء التنظيمي.
وأجرى  ) 1985( Luthans. et. alدراسة قياس االنتماء التنظيمي لعينو مف العماؿ مف
أصكؿ يابانية كككرية كأمريكية في أمريكا ،كأشارت نتائج الدراسة إلى أف العماؿ الككرييف كاليابانييف
أقؿ انتماءا مف األمريكاف ،كما أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ في مستكل االنتماء يعزل لمتغير العمر
أم انو كمما زاد العمر كمدة الخدمة زاد االنتماء التنظيمي.
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ىدفت إلى استكشاؼ مدخالت اال نتماء التنظيمي ألعضاء
أما دراسة  )1986( Koroloffؼ
ىيئات التدريس في الجامعات.

أشارت نتائج الدراسة إلى أف مدخالت اال نتماء التنظيمي ىي:

الخصائص الشخصية ،اإلدراؾ لبدائؿ الكظيفة ،ظركؼ العمؿ ،الدعـ لتعميـ أعمى.
ىدفت دراسة  )1990( Putti & Phuaإلى استكشاؼ أثر الرضا عف االتصاالت كاالنتماء
التنظيمي في شركة ىندسية في سنغافكرة حيث كجدت عالقة إيجابية قكية بيف الرضا عف االتصاالت
كاالنتماء التنظيمي ،مف خالؿ مجالي :العالقة مع اإلدارة العميا ،كالعالقة مع المشرفيف
ودراسة  )1991( Downsالتي حاكلت استكشاؼ العالقة بيف الرضا عف االتصاالت كاالنتماء
التنظيمي في مؤسستيف أستراليتيف ،أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عالقة إيجابية بيف الرضا عف
االتصاالت كاالنتماء التنظيمي ،ككجدت أف العالقة الحقيقية بيف اتجاىات االتصاالت كمستكيات
االنتماء التنظيمي متنكعة إلى حد ما في داخؿ المنظمة ،كما كجدت الدراسة أف اتصاال ت المشرفيف
كالتغذية الراجعة لألفراد كمناخ االتصاالت كاف أقكل العكامؿ المؤدية لتككيف االنتماء التنظيمي لدل
األفراد.
كما حاولت دراسة  )1992( Celepتحديد مستكل االنتماء التنظيمي لدل المعمميف مف خالؿ
االنتماء لممدرسة ك لمينة التعميـ كاالنتماء لمجمكعة العمؿ ،عف طريؽ تطبيؽ مقياس االنتماء
التنظيمي لبكرتر كزمالئو عمى (  ) 302معمما ممف يعممكف في المدارس الحككمية الثانكية في أمريكا،
كنتج عف ىذه الدراسة أف ىناؾ عالقة بيف المتغيرات التي تعكد لمستكل انتماء المعمـ لمدرستو
كمجمكعة العمؿ كمينة التعميـ ككجدت عالقة مباشر بيف االنتماء التنظيمي لممدرسيف كتفاخرىـ
بانتمائيـ لممدرسة كمجمكعة العمؿ.
أما دراسة  )1993(Backhouse. et. alفقد ىدفت ىذه الدراسة فحص كجكد عالقة بيف
االنتماء كالتنسيؽ كاالتصاؿ في القطاع المالي كقطاع النقؿ كالقطاع الصناعي كالصحة في بريطانيا،
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أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عالقة إيجابية بيف االنتماء كالتنسيؽ كاالتصاؿ حيث أنيا تعتبر
ضركرية لنجاح أم مؤسسة ،كعدـ النجاح في تطبيؽ ىذه الثالث حاالت تضاؼ إلى إمكانية فشؿ
المؤسسة.
وجاءت دراسة  )1993( Rubinلمعرفة تأثير مركز الضبط عمى االتصاؿ كالقمؽ كالرضا عف
العمؿ ،حيث تكصمت نتائج الدراسة إلى أف األشخاص ذكم الضبط الخارجي يجدكف االتصاؿ اقؿ
فائدة كاقؿ إشباعا لحاجاتيـ ،كلذلؾ يميمكف إلى تجنب االتصاؿ باآلخريف كما ككاف اتصاليـ ضد
المكائح كالقكانيف اكثر مف األشخاص ذكم الضبط الداخمي.
وقاـ  )1996( Veronaبدراسة إليجاد العالقة بيف الرضا عف االتصاؿ اإلدارم كاالنتماء
التنظيمي في ثالث مؤسسات في غكاتيماال ( مستشفى كمدرسة كمصنع غذائي) مف خالؿ عينة
الدراسة المككنة مف ( ) 307فردا" .أشارت النتائج إلى كجكد عالقة إيجابية كاضحة ،بيف الرضا عف
االتصاؿ كاالنتماء التنظيمي لممكظفيف مف المؤسسات الثالث ،ككاف ىناؾ ارتياح اكثر لدل المدرسيف
عف ممارسات االتصاالت كانتمائيـ أكثر لمؤسستيـ مف مكظفي المستشفى كمصنع األغذية
وسعت دراسة  )2003( Lagomarsinoإلى معرفة العالقة بيف القيادة كاالنتماء التنظيمي،
في مؤسسة طبية في االكرجكال عف طريؽ تطكير كفحص النماذج التي تخص القيادة كاالنتماء
التنظيمي ،أجريت ىذه الدراسة عمى(  ) 117طبيبا".أشارت نتائج الدراسة إلى أف سمكؾ كتعامؿ القيادة
الجيد مع العامميف يؤدم إلى زيادة االنتماء التنظيمي ليـ.
وقاـ  )2003(Westwickبدراسة ىدفت إلى اختبار تأثير كؿ مف الجنس كمنطقة التعميـ
كخمفية المغة ككجكد خبرة سابقة في التعميـ لدل مساعدم البحث كالتدريس عمى فاعمية اتصاليـ مع
مشرفييـ في جامعة داككتا في أمريكا ،حيث أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد اثر لمعكامؿ السابقة
عمى فاعمية االتصاؿ.
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وحاولت دراسة  ) 2003( Wittenbergفحص العالقة بيف االنتماء التنظيمي كفاعمية حدكد
االتصاؿ لمعامميف كالرضا عف االتصاالت ،أشارت نتائج الدراسة إلى أف المكظفيف ذك الرضا العالي
عف االتصاالت مع فيـ االتصاؿ يميمكف إلى تسجيؿ مستكل عالي مف االنتماء التنظيمي ،حيث
كجدت عالقة بيف االنتماء التنظيمي كفاعمية حدكد االتصاالت كالرضا عف االتصاالت ،حيث أف
فاعمية حدكد االتصاالت كانت تتكسط العالقة بيف الرضا عف االتصاالت كاالنتماء التنظيمي.
وىدفت دراسة  ) 2003( Yoshimuraإلى فحص العالقة بيف مدل إدراؾ العامميف لدعـ
المؤسسة (االنتماء المؤثر ليـ) ،كاتصاؿ المشرفيف ،كالنية لترؾ العمؿ في كالية كاركاليف ا في أمريكا،
كجدت الدراسة أف ىناؾ عالقة بيف إدراؾ العامميف لدعـ التنظيـ كاالنتماء المؤثر كاتصاؿ المشرفيف،
ككجكد عالقة قكية بيف العكامؿ الديمكغرافية لمعامميف كالنية لترؾ العمؿ.
وأجرى  (2004( Cousinدراسة لفحص العالقة بيف االتصاؿ كالتقييـ ألعضاء ىيئة التدريس
في Missouri State Universityفي أمريكا ،كأشارت النتائج إلى أف نكع ككمية كمصدر االتصاؿ
ربما تؤثر عمى القدرة عمى التقييـ ألعضاء ىيئة التدريس ،كقدرتيـ كخاصة الذم يحتاج منيـ
لمعمكمات يتكقع أف يتأثركا بالتقييـ ،كاالختالؼ في نكع الكمية كسنكات العمؿ في الجامعة ليا اثر عمى
مكاقؼ األعضاء بالنسبة لمتقييـ كحاجات االتصاؿ.
وأما دراسة  ) 2004( Ramosركزت عمى تحميؿ العالقة بيف ثالث متغيرات أساسية ىي
جكدة تبادؿ االتصاؿ بيف أفراد القيادة في المؤسسة – إبداع العامميف – رضا العامميف عف االتصاالت
في المؤسسة.
ترل ىذه الدراسة أف األداء الخالؽ لمعامميف كمستكل الرضا عف االتصاالت التنظيمية ،تحدد بأساليب
مختمفة مف خالؿ جكدة التفاعؿ الداخمي الذم يجرم بيف العامميف كرؤسائيـ ،حيث أف عممية تقكيـ
مقياس إبداع العامميف كالرضا عف االتصاالت ،كجكدة تبادؿ االتصاؿ بيف أفراد القيادة استخدمت
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كاختبرت في مؤسسات متعددة تمعب فييا االتصاالت كابداعات العامميف دك ار فاعال ،حيث أشارت
نتائج الدراسة إلى كجكد عالقة إيجابية بيف جكدة االتصاالت المتبادلة بيف أفراد القيادة كابداع العامميف
كالرضا عف االتصاالت التنظيمية.
تعميؽ عمى الدراسات السابقة:
مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة التي تناكلت االتصاؿ اإلدارم فقد أكضحت جميعيا أىمية
االتصاؿ اإلدارم عمى اعتباره شرياف العممية اإلدارية ،كعامؿ أساسي لتحريؾ العمميات اإلدارية
األخرل في المؤسسة.
كما كأشارت الدراسات التي تناكلت االنتماء التنظيمي إلى أىميتو كضركرتو في المؤسسات ،لما لو مف
اثر عمى زيادة اإلنتاجية كالدافعية لمعمؿ.
كيمكف إبداء المالحظات التالية:
 اجمعت جميع الدراسات التي تناكلت االتصاؿ اإلدارم ،عمى أىميتو حيث أشار بعضيا
إلى كاقعو ،كالبعض اآلخر أشار إلى أنماطو المستخدمة ،كآخريف درسكا سمككياتو المتبعة،
كآخريف حاكلكا معرفة المعكقات التي تكاجيو،أما اخريف فقد اتجو إلى بناء نمكذج لتحسينو
في المؤسسات.


بعض الدراسات التي تناكلت االنتماء التنظيمي أشارت إلى أىميتو ،كعالقتو مع بعض
المتغيرات مثؿ اإلنتاجية ،كالتعرؼ إلى بعض العكامؿ التي تؤثر عميو ،كما حاكلت بعض
الدراسات تحديد مستكيات االنتماء التنظيمي ،كالبعض اآلخر حاكؿ إيجاد عالقتو بمدل
مشاركة العامميف التخاذ الق اررات ،كدراسات أخرل حاكلت معرفة العالقة بيف االنتماء
التنظيمي كأداء العامميف.
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 حاكلت ثالث دراسات أجنبية إيجاد العالقة بيف االتصاؿ اإلدارم كاالنتماء التنظيمي
لمعامميف فييا.
 اعتمدت أغمبية الدراسات عمى المنيج الكصفي.
 تدرجت الدراسات السابقة بتكاريخ متتالية ،منيا القديـ كمنيا الجديد كىذا يعني كجكد
تكاصؿ بيف ىذه الدراسات.
 كاف ىناؾ فائدة كبيرة لمباحث مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة حيث تـ االستفادة منيا
في تطكير أداة الدراسة التي استعمميا ،كذلؾ مف خالؿ الرجكع لألدكات المستخدمة في
الدراسات السابقة.
 كتأتي ىذه الدراسة لتضفي شيء جديد كتكضح كجكد عالقة بيف االتصاؿ اإلدارم
كاالنتماء التنظيمي.
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الفصؿ الثالث
الطريقة واإلجراءات
 منيج الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 أداة الدراسة.
 أداة االتصاؿ اإلداري.
 أداة االنتماء التنظيمي.
 صدؽ أداة الدراسة وثباتيا.
 متغيرات الدراسة.
 إجراءات تطبيؽ الدراسة.
 المعالجات اإلحصائية.
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الفصؿ الثالث
الطريقة اإلجراءات

تناكؿ ىذا الفصؿ التعريؼ بمنيج الدراسة كمجتمعيا كعينتيا ،كاألداة المستخدمة كصدقيا كثباتيا ،كما
يتناكؿ إجراءات تطبيقيا كالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت لإلجابة عف أسئمتيا.

منيج الدراسة:
اتبع الباحث المنيج الكصفي الميداني لدراسة العالقة بيف كاقع االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ
األكاديمية كاالنتماء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ ،مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس.

مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ ،لمفصؿ
الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي األكاديمي .2005/2004
حيث بمغ عدد أفراد مجتمع الدراسة ( )321عضك ىيئة تدريس ،كذلؾ استنادا إلى إحصائيات دائرتي
شؤكف المكظفيف في الجامعتيف ،كالجدكؿ ( )1يبيف خصائص المجتمع الديمكغرافية.
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الجدوؿ ()1
خصائص المجتمع الديموغرافية
المتغير

مستكيات المتغير

الجامعة

القدس

الجنس

ذكر

261

بيت لحـ

60
274

أنثى
المؤىؿ العممي

العدد

47
161

دكتكراة

ماجستير

160

عينة الدراسة:
اختار الباحث عينة عشكائية مف مجتمع الدراسة بمغ عددىا أفرادىا ( )174عضكا ،بنسبة ( )%54مف
المجتمع األصمي ،كالجدكؿ ( )2يبيف خصائص العينة الديمكغرافية.
جدوؿ ()2

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجامعة
الجامعة

العدد

النسبة المئوية

القدس

133

76.4

بيت لحـ

41

23.6

المجموع

174

100

الجنس
ذكر

80.5

140
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أنثى

34

19.5

المجموع

174

100

يالحظ مف الجدكؿ رقـ (  )2تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة ،حيث أشارت النتائج
إلى أف  %76.4مف العينة ممف يعممكف في جامعة القدس ،في حيف اف ما نسبتو

 %23.6ىـ مف

العامميف في جامعة بيت لحـ.
كيكضح الجدكؿ رقـ (  )2أيضا تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس ،حيث بمغت نسبة الذككر في
العينة  ،%80.5في حيف كانت نسبة اإلناث عمى .%19.5

جدوؿ رقـ ()3

توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغيرالكمية
الكمية

العدد

النسبة المئوية

عممية

78

44.8

إنسانية

96

55.2

المجموع

174

100

المؤىؿ العممي
دكتكراه

93

53.4

ماجستير

81

46.6

المجموع

174

100

يالحظ مف الجدكؿ رقـ (  )3أف  %55.2مف أفراد عينة الدراسة ىـ مف األكاديميف العامميف
في الكميات اإلنسانية ك %44.8منيـ مف العامميف في الكميات العممية.

49

كيبيف الجدكؿ رقـ (  )3أيضا تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي ،حيث تشير
النتائج إلى أف  %53.4مف عينة الدراسة ىـ مف حممة شيادة الدكتكراه ،كمف جانب آخر بمغت نسبة
حممة شيادة الماجستير  %46.6مف عينة الدراسة .
جدوؿ رقـ ()4

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة
العدد

النسبة المئوية

الخبرة
أقؿ مف  6سنكات

53

30.5

مف  12-6سنة

34

19.5

أكثر مف  12سنة

87

50

المجموع

174

100

يبيف الجدكؿ رقـ ( )4تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة ،كيالحظ أف  %50مف أفراد العينة
ىـ مف أصحاب الخبرة الكبيرة(أكثر مف  12سنة) ،يمييـ أصحاب الخبرة القميمة(أقؿ مف  6سنكات) بما
نسبتو  ،%30.5في حيف أف نسبة أصحاب الخبرة المتكسطة بمغت .%19.5

أداة الدراسة:
أداة االتصاؿ اإلداري:
قاـ الباحث بتطكير اداة لقياس كاقع االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية ،مف خالؿ
اإلطالع عمى العديد مف األدكات الخاصة بمكضكع االتصاؿ اإلدارم ،ككذلؾ مراجعة األدب التربكم
كالدراسات السابقة المتعمقة بذات المكضكع ،كدراسة (شياب،

 ،1989كالقرشي ،1994 ،كفريحات،

 ،1995كالربايعة ،1996 ،كغيث ،1996 ،كاحمد ،1997 ،كرزؽ اهلل ،)2003 ،كغيرىـ ،كتككنت
األداة في صكرتيا االكلية مف أربع مجاالت تضـ (  )41فقرة ،ممح ؽ ( .)1كالمجاالت ىي :سمككيات
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االتصاؿ ،كأساليب االتصاؿ اإلدارم ككسائمو ،كالكضكح في عممية االتصاؿ ،كمعكقات االتصاؿ
اإلدارم.

أداة اإلنتماء التنظيمي:
تبنى الباحث في دراستو ىذه استبانة االنتماء التنظيمي لبكرتر كزمالئو(  ،)Porter. et. alكالمككنة
مف ( )15فقرة ،كالتي قاـ الردايدة (  )1988بترجمتيا إلى العربية ،ممحؽ (  ،)1كاستخدميا العديد مف
الباحثيف مثؿ (الردايدة ،1988 ،كالعبيدم ،1989 ،كالمعاني ،1990 ،كعبد العزيز ،كالكايد،1999 ،
كالكاساني ،2000 ،كغيرىـ).

صدؽ أداة الدراسة وثباتيا:
صدؽ أداة الدراسة:
لمتأكد مف صدؽ االستبانة بجزئييا :اإلتصاؿ اإلدارم كاإلنتماء التنظيمي ،قاـ الباحث بعرضيا عمى
لجنة مف المحكميف مككنة مف (  )16محكما ،ممح ؽ ( ،)2مف ذكم الخبرة كاالختصاص ،كمف حممة
الدكتكراه كالماجستير في التربية كاالدارة التربكية ،كمف العامميف في الجامعات الفمسطينية ،لمحكـ عمى
فقرات االستبانة ،مف حيث :قياس ما كضعت ألجمو ،كدقة الصياغة كسالمة المغة ،ككضكح المعاني،
كالحكـ عمى درجة مالئمة الفقرات لمجاالتيا المحددة في االستبانة ،كاقتراح التعديالت المناسبة؛
باإلضافة أك الحذؼ أك النقؿ مف مجاؿ إلى آخر.
كبعد اإلطالع عمى اقتراحات المحكميف ،قاـ الباحث باجراء التعديالت إلتي أشار إلييا المحكمكف،
كأجمع عمييا  %80منيـ ،كأصبح عدد فقرات استبانة كاقع االتصاؿ اإلدارم ،في صكرتيا النيائية،
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( )40فقرة ،في حيف لـ تتغير عدد فقرات استبانة االنتماء التنظيمي ،كانما تـ تعديؿ صياغة بعض
الفقرات مع المحافظة عمى مضمكنيا ،ممحؽ (.)3
ثبات أداة الدراسة:
تـ حساب معامؿ ثبات اداة الدراسة بكاسطة معادلة كركنباخ الفا ،حيث بمغ معامؿ ثبات استبانة
 ،)0.95في حيف بمغ معامؿ ثبات استبانة االنتماء

االتصاؿ االدارم عمى المجاؿ الكمي(

التنظيمي(  ،)0.88كىذه القيـ مقبكلة تربكيا ألغراض البحث العممي .كالجدكؿ (

 )5يبيف معامالت

الثبات لمجاالت استبانة االتصاؿ االدارم.
جدوؿ ()5

معامالت الثبات لمجاالت استبانة االتصاؿ االداري
الرقـ

قيمة ألفا

المجاؿ

1

سمككيات اإلتصاؿ

0.93

2

أساليب اإلتصاؿ اإلدارم ككسائمو

0.88

3

الكضكح في عممية اإلتصاؿ

0.94

4

معكقات اإلتصاؿ اإلدارم

0.85

الدرجة الكمية

0.95

متغيرات الدراسة:
أوال :المتغيرات المستقمة:
- 1الجامعة :كليا مستكياف :جامعة القدس ،جامعة بيت لحـ
- 2الجنس.
- 3المؤىؿ العممي :كلو مستكياف :دكتكراه ،ماجستير.
- 4الكمية :كليا مستكياف ،عممية كانسانية.
- 5الخبرة :كليا ثالثة مستكيات( :اقؿ مف  6سنكات ،مف  6إلى  12سنة ،أكثر مف  12سنة).
52

ثانيا :المتغيرات التابعة:
- 1كاقع االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ .
- 2االنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ.

إجراءات تطبيؽ الدراسة:
بعد إعداد أداة الدراسة في صكرتيا النيائية ،كالتأكد مف صدقيا كثباتيا ،قاـ الباحث باإلجراءات
الرسمية التي تتيح لو تطبيؽ أداة الدراسة ،كذلؾ باستصدار كتاب رسمي مف قسـ الدراسات العميا
في جامعة القدس إلى رئاسة جامعتي القدس كبيت لحـ ،كذلؾ لتسييؿ ميمة الباحث ،الممحقاف
( )4ك( .)5ثـ قاـ الباحث بحصر مجتمع الدراسة بمساعدة دائرتي شؤكف المكظفيف في
الجامعتيف ،كذلؾ بالحصكؿ عمى قكائـ بأسماء أعضاء ىيئة التدريس كالرتب األكاديمية ،حيث بمغ
عددىـ ( )321عضكان.
بعد ذلؾ قاـ الباحث باختيار عينة الدراسة ،كعينة عشكائية ،عدد افرادىا(

 )200فردا ،عمى

أساس متغيرات الدراسة :الجامعة ،كالجنس ،كالكمية ،كالمؤىؿ العممي.
ثـ قاـ بتكزيع االستبانة عمى جميع أفراد عينة الدراسة بشكؿ مباشر ،أك مف خالؿ رئيس القسـ،
اك بكاسطة سكرتيرة القسـ .بعدىا قاـ الباحث بجمع االستبانا ت مف افراد العينة خالؿ فترة زمنية
قاربت االسبكعيف ،زار خالليا الباحث أعضاء ىيئة التدريس ،اك اتصؿ بيـ تمفكنيا ،بيدؼ
تكضيح ما يمكف تكضيحو حكؿ فقرات االستبانة ،كمحاكلة استرجاع اكبر عدد ممكف مف
االستبانات .كقد بمغ عدد االستبانات التي تـ جمعيا( )176استبانة.

53

بعد ذلؾ قاـ الباحث بمراجعة االستبانات لمتأكد مف استيفائيا لممعمكمات المطمكبة ،فتبيف أف
استبانتيف فقط غير مكتممتي المعمكمات ،فتـ استبعادىما ،كبيذا أصبح عدد االستبانات الصالحة
لمتحميؿ االحصائي ( )174استبانة ،كتمثؿ  %54مف مجتمع الدراسة.
المعالجات اإلحصائية:
تـ ترقيـ االستبانات ،تمييدا إلدخاؿ البيانات الى الحاسكب ،كتـ تحكيؿ استجابات افراد عينة
الدراسة إلى قيـ رقمية ،حيث أعطيت اإلجابة كبيرة جدان(

 )5درجات ،ككبيرة (  )4درجات،

كمتكسطة(  )3درجات ،كقميمة درجتيف ،كقميمة جدان درجة كاحدة ،في حاؿ ككف الفقرة ايجابية ،اما
في حاؿ ككنيا سمبية ،فتأخذ الفقرة قيمان عكسية ،بمعنى كبيرة جدا تعطى درجة كاحدة ،كقميمة جدا
( )5درجات.
كقد تمت المعالجات اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات
المعيارية ،كمعامؿ الثبات "كركنباخ ألفا" ،كاختبار

) ،(t-testكتحميؿ التبايف األحادم ،كمعامؿ

ارتباط بيرسكف ،كذلؾ باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ).(SPSS
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الفصؿ الرابع
نتائج الدراسة
 نتائج السؤاؿ األوؿ.
 نتائج السؤاؿ الثاني.
 نتائج الفرضية األولى.
 نتائج الفرضية الثانية.
 نتائج الفرضية الثالثة.
 نتائج الفرضية الرابعة.
 نتائج الفرضية الخامسة.
 نتائج السؤاؿ الثالث.
 نتائج السؤاؿ الرابع.
 نتائج الفرضية السادسة.
 نتائج الفرضية السابعة.
 نتائج الفرضية الثامنة.
55

 نتائج الفرضية التاسعة.
 نتائج الفرضية العاشرة.
 نتائج السؤاؿ الخامس.
 نتائج الفرضية الحادية عشر.

الفصؿ الرابع
نتائج الدراسة

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض نتائج الدراسة إحصائيان ،حسب تسمسؿ اسئمتيا كفرضياتيا .كتـ
اعتماد المفتاح التالي لتحديد درجة كؿ مف كاقع اإلتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية ،كاالنتماء
التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس ،كذلؾ مف خالؿ المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية:
* درجة مرتفعة :اذا كاف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لإلستبانة أك المجاؿ اك الفقرة اكبر مف
 +3انحراؼ معيارم كاحد( ،االنح ارؼ المعيارم لمدرجة الكمية).
* درجة متكسطة :اذا كاف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لإلستبانة أك المجاؿ اك الفقرة
محصك ار  +3انحراؼ معيارم كاحد،
* درجة متدنية :اذا كاف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لإلستبانة أك المجاؿ اك الفقرة اقؿ
انحراؼ معيارم كاحد.

نتائج السؤاؿ األوؿ:
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3ػ

ما واقع االتصاؿ اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ مف وجية
أعضاء ىيئة التدريس ؟
لمتعرؼ الى كاقع االتصاؿ اإلدارم لرؤساء االقساـ في جامعتي القدس كبيت لحـ مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس ،قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة عمى فقرات استبانة االتصاؿ االدارم ،كمجاالتيا األربعة ،ككذلؾ الدرجة
الكمية(المتكسط الحسابي لجميع فقرات االستبانة) ،الجدكؿ (.)10( ،)9( ،)8( ،)7( ،)6
كمف خالؿ مالحظة القيـ المبينة في الجداكؿ السابقة نالحظ أف درجة كاقع االتصاؿ اإلدارم في
جامعتي القدس كبيت لحـ كانت " متكسطة " ،كبمتكسط حسابي (

 )3.25كانحراؼ معيارم (

.) 0.63
كما تشير النتائج في الجداكؿ (  ،)9( ،)8( ،)7( ،)6إلى أف( )20فقرة مف فقرات االستبانة
جاءت بدرجة "مرتفعة" ،ك( )16فقرة بدرجة "متكسطة" ،ك( )4فقرات فقط بدرجة " متدنية " .كما أف
( )4فقرات كاف متكسطيا الحسابي أعمى مف (  )4كفؽ مقياس ليكرت الخماسي ،اثنتاف منيا
ضمف المجاؿ االكؿ  ،كاثنتاف ضمف المجاؿ الثالث ،ككاف أعمى متكسط حسابي ىك(

،)4.21

لمفقرة (  ،)2كالخاصة باالحتراـ كالتقدير الذم يظيره رئيس القسـ ألعضاء ىيئة التدريس عند
االتصاؿ بيـ ،يميو المتكسط الحسابي(  )4.1لمفقرة (  )24كالمتعمقة باستخداـ رئيس القسـ لغة
مفيكمة أثناء المناقشات مع أعضاء القسـ .أما المتكسط الحسابي األدنى(

 ،)1.92فجاء لمفقرة

( )22كالدالة عمى عدـ استخداـ رئيس القسـ لإلتصاؿ غير المفظي لتمرير بعض التعميمات ،تمييا
الفقرة ( ،)38كالدالة عمى تعامؿ رئيس القسـ مع أعضاء قسمو عمى أسس غير مينية ،كبمتكسط
حسابي(.)2.08
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جدوؿ رقـ ()6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة واقع االتصاؿ اإلداري وفؽ استجابات أفراد العينة عمى
مجاؿ سموكيات االتصاؿ اإلداري
الر

الفقرات

قـ

الترتيب

1

يتعامؿ رئيس القسـ مع أعضاء ىيئة التدريس في القسـ وفؽ سياسة

المتوسط

الحسابي

اإلنحراؼ
المعياري

الباب المفتوح.

3

4.04

2

يظير االحتراـ والتقدير ألعضاء ىيئة التدريس عند االتصاؿ بيـ.

1

4.21

0.93

3

يبدي اىتماما بمشكالت أعضاء ىيئة التدريس الشخصية.

21

3.55

1.10

4

يوفر ألعضاء ىيئة التدريس المعمومات الالزمة لمقياـ بأعماليـ.

16

3.69

1.02

5

يحرص عمى أف تصؿ التعميمات اإلدارية في الوقت المناسب.

5

3.94

1.03

6

يحرص عمى إيصاؿ آراء أعضاء ىيئة التدريس في قسمو إلى رؤسائو

االتصاؿ

مزتفعت
متىسطت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت

بأمانة.

14

3.71

1.15

7

يناقش القضايا في اجتماعات القسـ وفؽ أىميتو ا

7

3.87

1.10

8

يتخذ ق ارراتو بناء عمى معمومات غير مكتممة.

13

3.73

1.06

9

يميؿ إلى آراء فئة معينة مف أعضاء ىيئة التدريس واقتراحاتيـ.

23

3.5

1.28

10

يتابع ردود أفعاؿ أعضاء ىيئة التدريس عمى أية تعميمات يوصميا ليـ.

22

3.52

0.98

11

يصغي إلى اقتراحات أعضاء ىيئة التدريس.

9

3.82

1.00

12

يتجنب رئيس القسـ التسرع في استنتاجاتو.

17

3.68

1.03

3.77

0.80
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واقع

اإلداري
مزتفعت

1.03

الدرجػػػة الكميػػػة

درجة

مزتفعت
مزتفعت
متىسطت
متىسطت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت

ككاف أعمى متكسط حسابي في مجاؿ

سموكيات االتصاؿ اإلداري  ،لفقرة "يظير االحتراـ كالتقدير

ألعضاء ىيئة التدريس عند االتصاؿ بيـ" ،كمتكسطيا الحسابي (  ،)4.21في حيف كاف اقؿ متكسط
حسابي في نفس المجاؿ ىك(

 )3.5لمفقرة "يميؿ إلى آراء فئة معينة مف أعضاء ىيئة التدريس

كاقتراحاتيـ".
جدوؿ رقـ ()7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة واقع االتصاؿ اإلداري وفؽ استجابات أفراد العينة عؿى مجاؿ
أساليب االتصاؿ اإلداري ووسائمو

الرقـ

الفقرات

13

يتعامؿ رئيس القسـ مع أعضاء القسـ مف خالؿ المخاطبات

انترتيب

انمتوسط
انحسابي

االنحراف
انمعياري

الرسمية.

30

2.8

0.96

14

يستخدـ أكثر مف وسيمة اتصاؿ إليصاؿ التعميمات الضرورية.

18

3.68

1.03

15

يرفض تخطي رئيسو المباشر في اتصاالتو مع اإلدارة.

10

3.79

1.10

16

يحرص عمى االستفادة مف المناسبات االجتماعية لالتصاؿ

مزتفعت
مزتفعت
متىسطت

مع أعضاء قسمو.

26

3.3

1.24

17

ينقؿ تعميمات إلى أعضاء القسـ بطريقة شفوية.

29

3.11

1.00

18

يعقد اجتماعات دورية ألعضاء القسـ لمناقشة المستجدات.

11

3.75

1.11

19

يتبادؿ المعمومات مع رؤساء األقساـ األخرى في

20

يستخدـ لوحة اإلعالنات إلبالغ أعضاء القسـ ببعض

21

يستخدـ تقنيات حديثة لالتصاؿ مع أعضاء القسـ(بريد

22

درجة
واقع
االتصال
اإلداري
متىسطت

متىسطت
مزتفعت
متىسطت

الكمية(اتصاؿ أفقي).

25

التعميمات.

متىسطت
31

إلكتروني ،فاكس.....الخ).

3.39

1.10

2.74

1.28
متىسطت

32

2.72

1.36

يستخدـ رئيس القسـ االتصاؿ غير المفظي (حركات،
واشا ارت) لتمرير بعض التعميمات.

متدنية
40

الدرجػػػة الكميػػػػة

59

1.92

1.02

3.12

0.59

متوسطة

أما بخصكص المجاؿ الثاني ،مجاؿ أساليب االتصاؿ اإلداري  ،فقد كاف أعمى متكسط حسابي
ىك(  ،)3.79لفقرة "يرفض تخطي رئيسو المباشر في اتصاالتو مع اإلدارة" ،كاقؿ متكسط حسابي في
نفس المجاؿ(  ،)1.92لمفقرة "يستخدـ رئيس القسـ االتصاؿ غير المفظي (حركات ،كاشارات) لتمرير
بعض التعميمات".

جدوؿ رقـ ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة واقع االتصاؿ اإلداري وفؽ استجابات أفراد العينة عمى
مجاؿ الوضوح في عممية االتصاؿ

الرقـ

الفقرات

الترتيب

المتوسط

اإلنحراؼ

23

ينقؿ رئيس القسـ التعميمات الواردة إليو بشكؿ واضح ومفيوـ.

4

4.03

0.86

24

يستخدـ لغة مفيومة أثناء المناقشات مع أعضاء القسـ.

2

4.1

0.90

25

تتميز عبارات مراسالتو بالدقة والتحديد.

6

3.89

0.93

26

يحرص عمى أف تكوف الرسائؿ غير المفظية التي يستخدميا

الحسابي

المعياري

مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت

مفيومة لمجميع.

19

3.66

0.98

27

يشرح التعميمات الجديدة بشكؿ واؼ.

8

3.87

0.95

28

يختار الكممات المعبرة في اتصاالتو.

12

3.74

0.99

29

يستخدـ وسيمة اتصاؿ تتناسب ومضموف رسالة االتصاؿ

15

3.7

0.92

30

يختار الوقت المناسب إلجراء االتصاؿ.

20

3.63

1.00

31

يستخدـ أساليب اتصاؿ توفر تدفؽ المعمومات.

24

3.48

1.01

3.78

0.81

الدرجػػة الكميػػػػػة

درجة
واقع
االتصال
اإلداري
مزتفعت

مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
مزتفعت
متىسطت
مزتفعت

في حيف كاف أعمى متكسط حسابي لفقرات مجاؿ الوضوح في عممية االتصاؿ اإلداري ىك( ،)4.1
لفقرة "يستخدـ لغة مفيكمو أثناء المناقشات مع أعضاء القسـ" ،كاقؿ متكسط حسابي (  ،)3.48لفقرة "
يستخدـ أساليب اتصاؿ تكفر تدفؽ المعمكمات".

60

جدوؿ رقـ()9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة واقع االتصاؿ اإلداري وفؽ استجابات أفراد العينة عمى
مجاؿ معوقات االتصاؿ اإلداري

المتوسط

اإلنحراؼ

الرقـ

الترتيب

الفقرات

الحسابي

المعياري

32

غياب تأىيؿ رؤساء األقساـ في مجاؿ ميارات االتصاؿ.

27

3.17

1.04

33

تقتصر رئاسة القسـ عمى بعض األفراد.

33

2.71

1.33

34

عدـ قدرة رئيس القسـ عمى التعبير عف أفكاره.

38

2.13

1.10

35

غياب خبرتو في مجاؿ االتصاالت اإللكترونية.

36

2.33

1.19

36

إىمالو لمتغذية الراجعة في االتصاؿ.

35

2.44

1.14

37

تأخر استجابة المسئوليف في الرد عمى مراسالتو.

28

3.14

1.22

38

تعاممو مع أعضاء القسـ عمى أسس غير مينية.

39

2.08

1.14

39

عدـ وضوح األنظمة والقوانيف لدى رئيس القسـ.

37

2.3

1.18

40

مركزية رئيس القسـ في اتخاذ الق اررات .

34

2.61
2.54

1.24
0.80

انذرجـــــة انكهيـــــــــة

درجة
واقع
االتصال
اإلداري
متىسطت
متىسطت
متذنيت
متذنيت
متىسطت
متىسطت
متذنيت
متذنيت
متىسطت
متوسطة

أما مجاؿ معوقات االتصاؿ االداري ،فقد جاءت فقرة "غياب تأىيؿ رؤساء األقساـ في مجاؿ ميارات
االتصاؿ" ،بأعمى متكسط حسابي ،كقدره(  ،)3.17كاقؿ متكسط حسابي (  ،)2.08لمفقرة "تعاممو مع
أعضاء القسـ عمى أسس غير مينية" .مع مالحظة أف فقرات ىذا المجاؿ ىي فقرات سمبية ،ككنيا
معكقات ،كارتفاع المتكسط الحسابي لمفقرة يعني أنيا "معكؽ" بدرجة اقؿ.
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جدوؿ رقـ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة االتصاؿ اإلداري والدرجة الكمية وفؽ استجابة
أفراد عينة الدراسة

الوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

المجاؿ

الرقـ

1

سموكيات االتصاؿ

3.77

0.80

2

أساليب االتصاؿ اإلداري

3.12

0.59

3

الوضوح في عممية االتصاؿ

3.78

0.81

4

معوقات االتصاؿ اإلداري

2.54

0.80

3.25

0.63

درجة واقع
االتصاؿ
اإلداري
مرتفعة

متوسطة
مرتفعة
متوسطة

الدرجػػة الكميػػة

متوسطة

كيبيف الجدكؿ ( )10المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة األربعة
كالدرجة الكمية ،ككذلؾ االنحراؼ المعيارم ،كيظير مف خالؿ الجدكؿ أف المجاؿ الثالث كالمتعمؽ
بكضكح عممية االتصاؿ جاء بالمرتبة األكلى ،كبمتكسط حسابي قدره (  )3.78كانحراؼ معيارم قدره
( ،)0.81كجاء في المرتبة الثانية المجاؿ المتعمؽ بسمككيات االتصاؿ اإلدارم ،بمتكسط حسابي قدره
( )3.77كانحراؼ معيارم قدره (  ، )0.80كفي المرتبة الثالثة المجاؿ المتعمؽ بأساليب االتصاؿ
اإلدارم ،بمتكسط حسابي قدره (  )3.12كانحراؼ معيارم قدره (  ،)0.59كفي المرتبة الرابعة المجاؿ
المتعمؽ بمعكقات االتصاؿ اإلدارم بمتكسط حسابي قدره (  )2.54كانحراؼ معيارم قدره (  .)0.80أما
الدرجة الكمية لالتصاؿ ،كىي الدرجة التي تمثؿ كاقع االتصاؿ اإلدارم في جامعتي القدس كبيت لحـ
62

بشكؿ عاـ ،فقد حظي االتصاؿ اإلدارم بدرجة "متكسطة" ،حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابي
لالتصاؿ ( )3.25كانحراؼ معيارم قيمتو (.)0.63

نتائج السؤاؿ الثاني:
ىؿ يوجد اختالؼ في واقع االتصاؿ اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت
لحـ يعزى الى متغيرات (الجامعة ،والجنس ،والكمية ،والمؤه ؿ العممي ،والخبرة) ألعضاء ىيئة
التدريس ؟
كتمت االجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ فحص فرضيات الدراسة اآلتية:
نتائج الفرضية األولى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي واقع االتصاؿ اإلداري

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير الجامعة.
مف اجؿ فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير الجنس تـ استخداـ اختبار (ت) لمعينات
المستقمة كنتائج الجدكؿ التالي تكضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()11

نتائج اختبار(ت) لداللة الفروؽ في استجابة أفراد العينة عمى مجاالت أداة الدراسة حسب متغير الجامعة
الوسط

اإلنحراؼ

قيمة "ت"

مستوى

المجاؿ

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الداللة *

القدس

133

3.80

0.80

بيت لحـ

0.513

0.475

41

3.68

0.83

ووسائمو

القدس

133

3.08

0.59

بيت لحـ

41

3.25

0.58

الوضوح في عممية

اإلتصاؿ

القدس

133

3.77

0.86

بيت لحـ

41

3.83

0.63

معوقات اإلتصاؿ اإلداري

القدس

133

2.55

0.80

سموكيات االتصاؿ
أساليب اإلتصاؿ اإلداري

الجامعة

العدد

63

0.011

4.526
0.119

0.916

* 0.035
0.73

الدرجة الكمية

بيت لحـ

41

2.53

0.81

القدس

133

3.25

0.64

بيت لحـ

41

3.30

0.61

0.107

0.744

* داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α

مف خالؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ تبيف انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع
االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل لمتغير الجامعة عمى
مجاؿ سمككيات االتصاؿ اإلدارم كأساليب االتصاؿ اإلدارم ككسائمو ،كمعكقات االتصاؿ اإلدارم
فكانت قيـ مستكل الداللة عمى التكالي (  ،)0.73()0.916()0.475كجميع ىذه القيـ اكبر مف قيمة
مستكل الداللة(  ،)0.05=αبينما تبيف أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في كاقع االتصاؿ اإلدارم
لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ تعزل لمتغير الجامعة عمى مجاؿ الكضكح
في عممية االتصاؿ ،فقد بمغت قيمة مستكل الداللة ( )0.035كىذه القيمة اقؿ مف ()0.05
كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لممجاالت فقد تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
الداللة االحصائية في كاقع االتصاؿ الدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ
تعزل لمتغير الجامعة ،ىذا كالنتيجة تشير إلى قبكؿ الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير الجامعة.

نتائج الفرضية الثانية:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي واقع االتصاؿ اإلداري

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى الى متغير الجنس.
لفحص الفرضية الصفرية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات
افراد العينة مف الذككر كاالناث ،ككذلؾ تـ استخداـ اختبار (ت) لمعينات المستقمة لمعرفة داللة الفركؽ
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بيف المتكسطات ،كالجدكؿ رقـ (

 )12يبيف ،أف القيـ الكاردة في الجدكؿ تظير أف الفركؽ بيف

المتكسطات لـ تكف دالة احصائيا عند مستكل الداللة ( ،)0.05كبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية الثانية.

جدوؿ رقـ ()12

نتائج اختبار (ت) الستجابة أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس عمى مجاالت اداة الدراسة حسب متغير الجنس
المجاؿ

العدد

الوسط

الحسابي

المعياري

ذكر

140

3.80

0.78

أنثى

34

3.66

0.91

ووسائمو

ذكر

140

3.10

0.60

أنثى

34

3.21

0.53

الوضوح في عممية

اإلتصاؿ

ذكر

138

3.80

0.80

أنثى

34

3.71

0.88

معوقات اإلتصاؿ اإلداري

ذكر

140

2.55

0.82

أنثى

34

2.53

0.76

ذكر

140

3.27

0.62

أنثى

34

3.26

0.67

سموكيات االتصاؿ
أساليب اإلتصاؿ اإلداري

الدرجة الكمية

الجنس

اإلنحراؼ

قيمة "ت"

مستوى

المحسوبة

الداللة *

1.894

0.171

0.634

0.151

0.19

0.126

0.427

0.698

0.664

0.723

* داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α

نتائج الفرضية الثالثة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي واقع االتصاؿ اإلداري

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى الى متغير الكمية.
قاـ الباحث بفحص الفرضية الصفرية الثالثة بإيجاد المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية،
ككذلؾ مف خالؿ إختبار(  ،)tالجدكؿ ( ،)13كتشير قيـ مستكل الداللة المبينة في الجدكؿ ،اف الفركؽ
بيف المتكسطات غير دالة احصائيا ،كعميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية الثالثة لجميع مجاالت
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الدراسة(سمككيات اإلتصاؿ ،أساليب اإلتصاؿ اإلدارم ككسائمو ،الكضكح في عممية اإلتصاؿ ،معكقات
اإلتصاؿ اإلدارم).

جدوؿ رقـ ()13
نتائج اختبار (ت) الستجابة أفراد العينة عمى مجاالت أداة الدراسة حسب متغير الكمية
الوسط

اإلنحراؼ

قيمة "ت"

مستوى

المجاؿ

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الداللة

عممية

78

3.85

0.76

إنسانية

1.28

0.259

96

3.71

0.83

ووسائمو

عممية

78

3.23

0.54

إنسانية

96

3.03

0.62

الوضوح في عممية

اإلتصاؿ

عممية

78

3.82

0.79

إنسانية

96

3.75

0.83

معوقات اإلتصاؿ اإلداري

عممية

78

2.43

0.82

إنسانية

96

2.64

0.78

عممية

78

3.34

0.60

إنسانية

96

3.21

0.65

سموكيات اإلتصاؿ
أساليب اإلتصاؿ اإلداري

الدرجة الكمية

الكمية

العدد

1.898

0.101

0.452

1.094

0.17

0.751

0.502

0.297

* داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α

حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية ليذه المجاالت (  )0.502,0.751,0.17,0.259عمى التكالي
ك(  ) 0.297لمدرجة الكمية كىي أكبر مف مستكل الداللة (  ،)0.05بمعنى انو ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية في سمككيات االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية تعزل لمتغير الكمية ،كليذا
تقبؿ الفرضية الصفرية الثالثة.
نتائج الفرضية الرابعة :
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αفي واقع االتصاؿ اإلداري
لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى الى متغير المؤىؿ العممي.
تـ فحص الفرضية الصفرية الرابعة مف خالؿ إيجاد قيـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية،
كاستخداـ إختبار ) ،(tلمعرفة داللة الفركؽ بيف المتكسطات ،الجدكؿ(.)14
جدوؿ رقـ ()14
نتائج اختبار (ت) الستجابة أفراد العينة عمى مجاالت اداة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي
المجاؿ

العدد

الوسط

الحسابي

المعياري

دكتوراه

93

3.86

0.83

ماجستير

81

3.68

0.76

ووسائمو

دكتوراه

93

3.10

0.62

ماجستير

81

3.14

0.56

الوضوح في عممية

اإلتصاؿ

دكتوراه

93

3.84

0.92

ماجستير

81

3.71

0.67

معوقات اإلتصاؿ اإلداري

دكتوراه

93

2.48

0.84

ماجستير

81

2.62

0.76

دكتوراه

93

3.31

0.68

ماجستير

81

3.21

0.57

سموكيات اإلتصاؿ
أساليب اإلتصاؿ اإلداري

الدرجة الكمية

المؤىؿ
العممي

اإلنحراؼ

قيمة "ت"

مستوى

المحسوبة

الداللة *

0.706

0.402

0.742

6.092

0.39

* 0.015

1.362

0.437

0.245

0.064

* داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α

كتشير القيـ الكاردة في الجدكؿ ،كبالتحديد القيـ المتعمقة بمستكل الداللة ،أف الفركؽ بيف
المتكسطات الحسابية لحممة الدكتكراه كحممة الماجستير ليست دالة إحصائيا ،سكل مجاؿ "
الكضكح في عممية االتصاؿ" .كعميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية الرابعة ،حيث بمغت قيمة الداللة
اإلحصائية ( )0.064لمدرجة الكمية كىي أكبر مف مستكل الداللة ( ، )0.05بمعنى انو ال تكجد
فركؽ ذات داللة إحصائية في سمككيات االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية تعزل
لمتغير المؤىؿ العممي ،كعميو تقبؿ الفرضية الصفرية الرابعة.
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نتائج الفرضية الخامسة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي واقع االتصاؿ اإلداري

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير الخبرة.
مف اجؿ فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغير الخبرة تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم كنتائج

الجدكؿ رقـ( )14تكضح ذلؾ.

جدوؿ رقـ()15

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة عمى مجاالت أداة الدراسة حسب متغير الخبرة
المجاالت

مصدر التبايف

سموكيات اإلتصاؿ

درجات

مجموع

الحرية

المربعات

بيف المجموعات

0.46

3

داخؿ المجموعات

106.22

165

المجموع

106.68

168

بيف المجموعات

0.36

2

داخؿ المجموعات

59.79

171

المجموع

60.15

173

الوضوح في عممية

بيف المجموعات

0.08

2

اإلتصاؿ

داخؿ المجموعات

112.57

169

المجموع

112.65

171

بيف المجموعات

0.09

2

داخؿ المجموعات

111.43

171

المجموع

111.52

173

0.04

2

أساليب اإلتصاؿ

اإلداري ووسائمو

معوقات اإلتصاؿ

اإلداري

الدرجة الكمية

بيف المجموعات
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متوسط

المربعات

قيمة "ؼ"

مستوى

المحسوبة الداللة *

0.232
0.652

0.356

0.701

0.179
0.35

0.513

0.599

0.039
0.666

0.059

0.943

0.047
0.652
0.017

0.072
0.043

0.931
0.958

داخؿ المجموعات

65.02

167

المجموع
65.05
* دانة إحصائيا عنذ مستوى انذالنة 0.05

169

0.404

لمتعرؼ فيما إذا كانت الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير
الخبرة دالة إحصائيا أـ ال ،قاـ الباحث باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم ،الجدكؿ(.)15
كالنتائج التي حصؿ عمييا الباحث بيذا الخصكص تؤكد أف الفركؽ بيف المتكسطات لجميع مجاالت
الدراسة(سمككيات اإلتصاؿ ،أساليب اإلتصاؿ اإلدارم ككسائمو ،الكضكح في عممية اإلتصاؿ ،معكقات
اإلتصاؿ اإلدارم) ،ىي فركؽ غير دالة إحصائيا ،حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية ليذه المجاالت
( )0.931,0.943,0.599,0.701عمى التكالي ك(  )0.958لمدرجة الكمية كىي أكبر مف مستكل
الداللة ( ،) 0.05كعميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية الخامسة .

السؤاؿ الثالث :ما مستوى االنتماء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت
لحـ؟
يبيف الجدكؿ (  )16المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
عمى فقرات مجاؿ اإلنتماء التنظيمي ،كيالحظ مف خالؿ القيـ الكاردة في الجدكؿ أف مستكل االنتماء
التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس كبيت لحـ ىك بدرجة "مرتفعة " ،حيث كاف
المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية الستجابات أفراد العينة عمى أداة الدراسة ىك (  ،)3.9كما أف تشتت
اإلجابات في ىذا المجاؿ منخفض حيث بمغت قيمة اإلنحراؼ المعيارم لو (.)0.67
أما بالنسبة لفقرات االستبانة ،فقد جاءت (  )10فقرات بدرجة "مرتفعة" ،ك(  )5فقرات فقط بدرجة "
متكسطة "" ،في حيف لـ تحصؿ أم مف فقرات االنتماء التنظيمي عمى درجة " متدنية" .ككاف المتكسط
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الحسابي األعمى ،كمقداره (  ) 4.55لمفقرة " تيمني سمعة الجامعة كمدل تحقيقيا ألىدافيا النيائية "،
كالمتكسط الحسابي أألقؿ ،كمقداره(  ،)3.19لمفقرة "أكافؽ عمى سياسات ىذه الجامعة فيما يخص
أعضاء ىيئة التدريس فييا".
جدوؿ رقـ ()16

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات أداة االنتماء التنظيمي وفؽ استجابة أفراد عينة الدراسة
الفقرات

الرقـ

1

اشعر باالنتماء ليذه الجامعة.

2

تعتبر ىذه الجامعة مف أفضؿ المؤسسات الفمسطينية

3

تيمني سمعة الجامعة ومدى تحقيقيا ألىدافيا

4

أشعر بالفخر عندما أخبر اآلخريف بأنني فرد في ىذه

التي يمكف أف أعمؿ فييا.

الترتيب

المتوسط

اإلنحراؼ

4

4.35

0.84

الحسابي

المعياري

التنظيمي
مزتفعت
مزتفعت

7

4

0.97
مزتفعت

النيائية.

1

4.55

0.74
مزتفعت

الجامعة.

5

4.21

0.96

5

تتطابؽ قيمي مع قيـ الجامعة التي أعمؿ بيا.

11

3.66

1.11

6

إنني عمى استعداد لقبوؿ أي عمؿ يتناسب مع قدراتي

7

إنني عمى استعداد لمعمؿ في أي جامعة أخرى طالما

8

تدفعني ىذه الجامعة إلى تقديـ أفضؿ ما عندي مف

9

اشعر بالسعادة بأف أتيحت لي الفرصة لمعمؿ في ىذه

10

درجة االنتماء

في ىذه الجامعة لكي احتفظ بعممي فييا.

متىسطت
متىسطت

12

3.57

1.23
متىسطت

نوعية العمؿ واحدة.

13

3.28

1.11
مزتفعت

ناحية أدائي لمعمؿ.

10

الجامعة.

3.67

1.11
مزتفعت

6

4.06

1.00

أشعر بأنني أكسب الكثير عند بقائي في ىذه الجامعة
عمى المدى البعيد.

مزتفعت
9

11

أي تغيير عمى وضعي الوظيفي في الجامعة سيدفعني

12

لقد ارتكبت خطأ عندما قبمت أف أعمؿ في ىذه

13

لمتفكير بترؾ العمؿ فييا.

3.78

1.10
متىسطت

14

3.27

1.14
مزتفعت

الجامعة.

2

4.4

0.99

أبيف ألصدقائي أف ىذه الجامعة عظيمة ويستحؽ بأف

8

3.99

0.93
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مزتفعت

يعمؿ الشخص فييا.

14

أوافؽ عمى سياسات ىذه الجامعة فيما يخص أعضاء

15

لدي استعداد لتقديـ مجيود أكبر مف المطموب إلنجاح

ىيئة التدريس فييا.

متىسطت
15

عمؿ الجامعة.

مزتفعت
3

الدرجػػػة الكميػػػػػة

3.19

1.15

4.37

0.80

3.9

0.67

مرتفعة

السؤاؿ الرابع:
ىؿ يختمؼ مستوى االنتماء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحـ
باختالؼ (الجامعة ،والجنس ،والكمية ،والمؤه ؿ العممي ،والخبرة) ؟
كتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ الفرضيات اآلتية:
نتائج الفرضية السادسة:
ال توج د فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي االنتماء التنظيمي

ألعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير الجامعة.
قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
حسب متغير الجامعة ،حيث كاف المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة مف جامعة
القدس(  ،)3.87في حيف كاف المتكسط الحسابي ألفراد العينة مف جامعة بيت لحـ ىك(

،)3.99

كلمعرفة فيما إذا كاف الفرؽ بيف المتكسطيف (  )0.12داؿ إحصائيا ،استخدـ الباحث اختبار (ت)،
الجدكؿ(.)17
جدوؿ رقـ()17

نتائج اختبار (ت) الستجابة أفراد العينة عمى فقرات أداة االنتماء التنظيمي حسب متغير الجامعة
المجاؿ

الجامعة

العدد

المتوسط

اإلنحراؼ

قيمة "ت"

مستوى

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الداللة*
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االنتماء الوظيفي

القدس

133

3.87

0.71

بيت لحـ

41

3.99

0.52

0.997

0.083

* داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α

كتشير قيمة مستكل الداللة الكاردة في الجدكؿ ،أف الفرؽ بيف المتكسطيف غير داؿ إحصائيا،
أم انو ال تكج د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (

 )0.05=αفي االنتماء التنظيمي

ألعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير الجامعة ،كبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية السادسة.

نتائج الفرضية السابعة:
ال توج د فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي مستوى االنتماء

التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى الى متغير الجنس.
جدوؿ رقـ()18

نتائج اختبار (ت) الستجابة أفراد العينة عمى فقرات أداة االنتماء التنظيمي حسب متغير الجنس
المجاؿ
اإلنتماء الوظيفي

المتوسط

اإلنحراؼ

قيمة "ت"

مستوى

الجنس

العدد

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الداللة *

ذكر

140

3.95

0.65

أنثى

34

3.66

0.74

0.2284

0.657

* داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α

تـ فحص الفرضية الصفرية السابعة باستخداـ إختبار (ت) أيضا" ،كقد تـ قبكؿ الفرضية
الصفرية السابعة ،حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية (

 ،)0.657كىي أكبر مف مستكل الداللة

( ،)0.05بمعنى انو ال تكج د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05=αفي مستكل
االنتماء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير الجنس ،كبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية السابعة.
نتائج الفرضية الثامنة:
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ال توج د فروؽ ذات داللة إحصائية

عند مستوى الداللة (  )0.05=αفي مستوى االنتماء

التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير الكمية .إستخداـ
الباحث إختبار(ت) لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطي استجابة أفراد عينة الدراسة مف الكميات
العممية كاإلنسانية ،الجدكؿ( .)20كتشير قيمة مستكل الداللة الكاردة في الجدكؿ أف ىذا الفرؽ لـ يكف
داالن إحصائيا.
جدوؿ رقـ()19

نتائج اختبار (ت) الستجابة أفراد العينة عمى فقرات أداة االنتماء التنظيمي حسب متغير الكمية
المجاؿ
االنتماء الوظيفي

المتوسط

اإلنحراؼ

قيمة "ت"

مستوى

الكمية

العدد

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الداللة*

عممية

78

3.80

0.70

إنسانية

96

3.97

0.65

0.6154

0.654

* داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α

حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية (  ،)0.654كىي أكبر مف مستكل الداللة (  ،)0.05بمعنى انو ال
تكج د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (

 )0.05=αفي مستكل االنتماء التنظيمي

ألعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير الكمية ،كعميو تقبؿ الفرضية الصفرية الثامنة.
نتائج الفرضية التاسعة:
ال توج د فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي مستوى االنتماء

التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية التاسعة ،قاـ الباحث بإيجاد قيـ المتكسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي.
جدوؿ رقـ()20

نتائج اختبار (ت) الستجابة أفراد العينة عمى فقرات أداة االنتماء التنظيمي حسب متغير المؤىؿ العممي
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المؤىؿ

المجاؿ

العدد

الوسط

الحسابي

المعياري

دكتوراه

93

3.96

0.70

ماجستير

81

3.83

0.64

العممي

االنتماء الوظيفي

اإلنحراؼ

قيمة "ت"

المحسوبة

1.174

مستوى

الداللة*

0.240

* داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α

كذلؾ استخدـ الباحث إختبار(ت) لمعرفة داللة الفرؽ بيف المتكسطيف ،الجدكؿ(

 ،)21كتبيف النتائج

الكاردة في الجدكؿ أف الفرؽ بيف المتكسطيف غير داؿ إحصائيا ،حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية (
 )0.24كىي أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05كبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية التاسعة.
نتائج الفرضية العاشرة:
ال توج د فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي مستوى االنتماء

التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير الخبرة.
تـ فحص الفرضية الصفرية العاشرة بإستخداـ تحميؿ التبايف األحادم( ،)One Way ANOVA
كتشير النتائج المبينة في الجدكؿ(  ،)22أف الفركؽ بيف متكسطات استجابات أفراد العينة حسب متغير
الخبرة غير دالة إحصائيا ،حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية (  )0.55كىي أكبر مف مستكل الداللة
( ،)0.05كبيذا تقبؿ الفرضية الصفرية العاشرة.
جدوؿ رقـ()21
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة عمى فقرات أداة االنتماء التنظيمي حسب متغير الخبرة
المجاالت

مصدر التبايف

اإلنتماء الوظيفي

مجموع

درجات

متوسط

قيمة"ؼ"

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة*

بيف المجموعات

0.55

4

داخؿ المجموعات

76.68

168

المجموع

77.23

172

* داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05=α
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0.27

0.46

0.599

0.55

نتيجة السؤاؿ الخامس:
ىؿ توجد عالقة ارتباطية بيف واقع االتصاؿ اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس
وبيت لحـ ومستوى االنتماء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس ؟
كتمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ الفرضية الصفرية الحادية عشرة.
نتائج الفرضية الحادية عشرة:
ال توجد عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (  )0.05=αبيف واقع االتصاؿ اإلداري
لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ ومستوى اإلنتماء التنظيمي لدى أعضاء
ىيئة التدريس.
جدوؿ رقـ()22
معامؿ ارتباط بيرسوف بيف واقع االتصاؿ اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ وبيف
االنتماء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس فييما

البياف
سموكيات االتصاؿ

اإلداري

االنتماء التنظيمي



سموكيات االتصاؿ اإلداري

االنتماء التنظيمي

إرتباط بيرسوف

*0.54

الداللة اإلحصائية

0.00

العدد

174

إرتباط بيرسوف

*0.54

الداللة اإلحصائية

0.00

العدد

174

دانة إحصائيا عنذ مستوى انذالنة 0.05

إليجاد العالقة بيف متغير كاقع االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت
لحـ كمتغير اإلنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس ،تـ إيجاد قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف ،تشير
القيـ الكاردة في الجدكؿ رقـ (  )23أف العالقة االرتباطية بيف ىذيف المتغيريف جاءت " قكية كمكجبة
كدالة إحصائيا " ،حيث بمغت قيمة معامؿ بيرسكف (  ،)0.54كىي قيمة مرتفعة في مجاؿ الدراسات
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اإلنسانية(أبك عالـ .)2001 ،كما تشير النتائج أف العالقة بيف المتغيريف مكجبة ،أم أف الزيادة في
قيمة المتغير األكؿ تعني زيادة في قيمة المتغير الثاني.

الفصؿ الخامس
مناقشة نتائج الدراسة
 مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ.
 مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني.


مناقشة نتائج الفرضية األولى.

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية.
 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة.
 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة.
 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة.
 مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث.
 مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع.
 مناقشة نتائج الفرضية السادسة.
 مناقشة نتائج الفرضية السابعة.
 مناقشة نتائج الفرضية الثامنة.
 مناقشة نتائج الفرضية التاسعة.
 مناقشة نتائج الفرضية العاشرة.
 مناقشة نتائج السؤاؿ الخامس.
76

 مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشر.

الفصؿ الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
يتناكؿ ىذا الفصؿ تفسير النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،مف خالؿ اإلجابة عف أسئمتيا
كفرضياتيا ،كمقارنة ىذه النتائج ،مف خالؿ اتفاقيا ،أك اختالفيا مع دراسات سابقة ،ثـ تقديـ بعض
التكصيات كالمقترحات عمى ضكء ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج.
مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ:
ما واقع االتصاؿ اإلداري لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ مف وجية
نظر أعضاء ىيئة التدريس فييما؟
النتائج التي تـ التكصؿ إلييا حكؿ كاقع عممية االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في
جامعتي القدس كبيت لحـ ،كالتي يدلؿ عمييا المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية الستجابة أفراد عينة
الدراسة ،تشير أف درجة كاقع عممية االتصاؿ اإلدارم " متكسطة".
كقد يعزل ذلؾ إلى:
 -1الخبرة المتكسطة لدل رؤساء األقساـ األكاديمية في سمككيات االتصاؿ ،كأساليبو ككسائمو ،نتيجة
نظاـ الدكرية في رئاسة القسـ ،كالتي ال تزيد في أغمب األحياف عف سنتيف .ففي العديد مف األقساـ
األكاديمية ،ككفؽ األنظمة كالقكانيف ،يتـ تعييف رئيس القسـ لمدة سنتيف ،كىذا يعني أف خبرة رئيس
القسـ في مجاؿ االتصاؿ اإلدارم قد ال تتعمؽ(تتجذر) خالؿ ىذه المدة بما فيو الكفاية.
 -2تأثير فقرات كمجاؿ " معكقات االتصاؿ اإلدارم" عمى قيمة الدرجة الكمية لكاقع االتصاؿ
اإلدارم لرؤساء األقساـ في الجامعتيف ،كالتي جاءت بمتكسط حسابي أقؿ مف (
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 ،)3كحصر رئاسة

األقساـ عمى بعض األفراد دكف غيرىـ ،كقد ال يككف لدييـ خبرة كافية في مجاؿ االتصاؿ اإلدارم،
كبالتالي يتعاممكف مع أعضاء القسـ عمى أسس غير مينية ،ككذلؾ عدـ قدرة بعض رؤساء األقساـ في
التعبير عف آرائيـ ،كغياب التأىيؿ في مجاؿ االتصاؿ اإلدارم.
كؿ ذلؾ قد يؤدم إلى أف يككف كاقع االتصاؿ اإلدارم لدل رؤساء األقساـ " متكسطا".
كتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الخمكؼ (  )1999في مجاؿ كاقع االتصاؿ اإلدارم كالتي
أشارت إلى أف كاقع االتصاؿ اإلدارم كاف عاليا نسبيا.
مناقشة نتائج الفرضية األولى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي واقع االتصاؿ اإلداري

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير الجامعة.
أظيرت نتائج فحص الفرضية األكلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة

()0.05=α

بيف متكسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير الجامعة عمى مجاالت أداة الدراسة
كالمجاؿ الكمي.
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف:
 -1العالقة اإلدارية بيف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات كرؤساء األقساـ االكاديمية ،كاضحة
كمعركفة بشكؿ عاـ ،كما أف أساليب االتصاؿ اإلدارم في مجاؿ العمؿ األكاديمي ،ككسائمو ،كالكضكح
في عممية االتصاؿ ،ىي قضايا حددتيا المكائح كالقكانيف المعمكؿ بيا في المجاؿ األكاديمي في
الجامعات.
 -2طبيعة عمؿ األقساـ األكاديمية كاحدة في الجامعتيف ،ال فرؽ بيف جامعة كأخرل ،كالعالقة بيف
رؤساء األقساـ كأعضاء ىيئة التدريس ىي مينية بالدرجة األكلى.
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مناقشة نتائج الفرضية الثانية:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي واقع االتصاؿ اإلداري

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير الجنس.
أظيرت نتائج فحص الفرضية الثانية عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة
( )0.05=αبيف متكسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير جنس عضك ىيئة التدريس
عمى مجاالت األداة كالمجاؿ الكمي.
كقد يعزك الباحث ذلؾ إلى:
- 1القكانيف كاألنظـ ة ىي التي تحكـ سمكؾ رئيس القسـ بالدرجة األكلى في عممية االتصاؿ
اإلدارم.
معني بسمكؾ إدارم متكازف مع جميع
 - 2أف رئيس القسـ ،كمف خالؿ الدكرية في رئاسة القسـ،
ُ
أعضاء القسـ ،ألنو في القريب العاجؿ سيعكد عضك ىيئة تدريس كيرأس القسـ عضك آخر.
 - 3نزاىة في التعامؿ مف قبؿ رؤساء األقساـ ،بحيث أنيـ ال يفرقكف في سمككيـ اإلدارم بيف
عضك ىيئة تدريس كآخر .كاتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف شياب(

،)1989

كفريحات (  ،)1990كغيث(  ،)1996كالخصاكنة(  ،)1998كاألسمر(  ،)2000كالتي أشارت
إلى عدـ كجكد فركؽ دالة تعزل لمجنس بالنسبة لكاقع االتصاؿ اإلدارم ،ككما اختمفت مع
دراسة كؿ مف الخمكؼ(  ،)1999كالفارسي(  ،)2000كالمنجي(  ،)2003كرزؽ اهلل(،)2003
كالتي أشارت إلى كجكد فركؽ دالة تعزل لمجنس في كاقع االتصاؿ اإلدارم.
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مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي واقع االتصاؿ اإلداري

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير الكمية.
أظيرت نتائج فحص الفرضية الثالثة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة

()0.05=α

بيف متكسطات استجابات أعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير الكمية عمى مجاالت أداة الدراسة
كالمجاؿ الكمي.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف مرجعية الكميات العممية كاإلنسانية كاحدة ،المجمس األكاديمي أك مجمس
الجامعة ،فتتحدد مف خالؿ ىذه المرجعيات أسس كلكائح كاجراءات ،ىي في مجمميا األساس التي تبنى
عميو العالقة بيف رؤساء األقساـ كأعضاء ىيئة التدريس ،كمف خالؿ االجتماعات الدكرية ليذه
المجالس يكتسب رؤساء األقساـ خبرات متقاربة في مجاؿ االتصاؿ اإلدارم ،كبالتالي لـ يكف ىناؾ
فركؽ ذات داللة في كاقع االتصاؿ اإلدارم تعزل إلى متغير الكمية.
مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (

 )0.05=αفي واقع االتصاؿ اإلداري

لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي.
أظيرت نتائج فحص الفرضية الرابعة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة
( )0.05=αبيف متكسطات استجابة أعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
كقد يعزل السبب إلى أف
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-1حقكؽ ككاجبات أعضاء ىيئة التدريس مف حممة شيادة الماجستير متقاربة إلى حد ما ،مع الحقكؽ
كالكاجبات ألعضاء ىيئة التدريس مف حممة شيادة الدكتكراه ،كبالتالي يتعامؿ رئيس القسـ مع الجميع،
في ما يتعمؽ بالعمؿ ،بكيفية متماثمة.
 -2غالبية أعضاء ىيئة التدريس مف حممة شيادة الماجستير ىـ مف األعضاء القدامى في األقساـ،
كيعاممكف معاممة " األخ األكبر" ،كال يشعركف بأف ىناؾ خصكصية في عممية االتصاؿ اإلدارم بيف
رؤساء األقساـ كأعضاء ىيئة التدريس مف حممة شيادة الدكتكراة.
كاتفقت نتيج ة ىذه الدراسة بيذا الخصكص مع دراسة شياب(

 ،)1989كاحمد( ،)1997

كاألسمر( ،)2000كالتي أشارت جميعيا إلى عدـ كجكد فركؽ دالة تعزل لممؤىؿ العممي بالنسبة لعممية
االتصاؿ اإلدارم ،كاختمفت مع نتائج كؿ مف الخمكؼ(  ،)1999كالفارسي(  ،)2000كالعناتي( ،)2003
كالمنجي( ،)2003كرزؽ اهلل( ،)2003كالتي أشارت إلى كجكد فركؽ دالة تعزل لممؤىؿ العممي بالنسبة
لعممية االتصاؿ اإلدارم.
مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αفي واقع االتصاؿ اإلداري
لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير خبرة عضو ىيئة
التدريس.
كيعزك الباحث السبب في ذلؾ ككف عممية االتصاؿ اإلدارم التي يقكـ بيا رؤساء األقساـ
االكاديمية ىي عممية مألكفة كركتينية كمحددة ،يدركيا أعضاء ىيئة التدريس ،كيدرككف معكقاتيا
كفعاليتيا ،منذ السنكات األكلى لعمميـ في الجامعة ،كال يحتاج األمر إلى سنيف طكيمة لمتعرؼ إلى
حقيقتيا ،فسمككيات رئيس القسـ األكاديمي في مجاؿ االتصاؿ اإلدارم يمحظيا أعضاء القسـ جميعيـ،
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كما دامت سمككيات مألكفة كركتينية ،فميس مف المتكقع أف يككف ىناؾ فرقا في كجية نظر أعضاء
ىيئة التدريس اتجاه كاقع االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ.
كاتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كؿ مف شياب(  ،)1989كاألسمر(  ،)2000كالعناتي( ،)2003
كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ دالة تعزل لمخبرة بالنسبة لعممية االتصاؿ اإلدارم.
كاختمفت النتيجة مع نتائج كؿ مف فريحات(

 ،)1995كالفارسي(  ،)2000كالمنجي(  ،)2003كرزؽ

اهلل( ،)2003كالتي أشارت إلى كجكد فركؽ دالة تعزل لمخبرة بالنسبة لعممية االتصاؿ اإلدارم.
مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث:
ما مستوى اإلنتماء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحـ؟
أشارت النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ،كمف خالؿ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية الستجابة أفراد
عينة الدراسة عمى أداة اإلنتماء التنظيمي ،أف مستكل اإلنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس في
جامعتي القدس كبيت لحـ كاف " مرتفعا" كبمتكسط حسابي( )3.99كانحراؼ معيارم (.)0.67
كقد يعزل ذلؾ إلى:
 -1اعتزاز أعضاء ىيئة التدريس بمؤسساتيـ الكطنية ،كرغبتيـ في اإلنتماء ليا ،كخدمتيا كاالرتقاء
بيا ،كتقديـ كؿ ما يقدركف عميو ألبناء شعبيـ ،كخاصة في ظركؼ يصارع فييا الشعب الفمسطيني
الحياة ،فالمؤسسات الفمسطينية أصبحت جزء" مف كيانو كىكيتو ،كاالنتماء إلييا كتحقيؽ أىدافيا
كالحفاظ عمى سمعتيا ،أصبح ىدفا" مف أىداؼ أعضاء ىيئة التدريس أيضا" ،كىذا بدا كاضحا مف
خالؿ المتكسط الحسابي لمفقرة التي حصمت عمى الترتيب األكؿ" :تيمني سمعة الجامعة كمدل تحقيقيا
ألىدافيا النيائية" .ككذلؾ الفقرة(السمبية) التي حصمت عمى الترتيب الثاني " :لقد ارتكبت خطأ عندما
قبمت أف اعمؿ في ىذه الجامعة".
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 -2اف جامعتي القدس كبيت لحـ تقدماف ألعضاء ىيئة التدريس مزايا كحكافز ،تشجع عمى اإلنتماء،
مثؿ :دعـ البحث العممي كالنمك الميفم كتأىيؿ العديد منيـ لنيؿ درجات عممية أعمى.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف دراسة العبيدم ( ،)1989كدراسة المعاني()1990
كابراىيـ(  ،)1996كالكايد (  ،) 1999كلكتاه(  ،)2004كدراسة  ،(1983) Bowelesكدراست
 )2003(Lagomarsinoكالتي أشارت جميعيا إلى كجكد مستكل ٍ
عاؿ مف اإلنتماء التنظيمي في
مجتمعات تمؾ الدراسات.
مناقشة نتائج الفرضية السادسة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )0.05=αفي مستوى اإلنتماء التنظيمي
لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير الجامعة.
أظيرت نتائج فحص الفرضية السادسة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة
( )0.05=αفي مستكل االنتماء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس تعزل إلى متغير الجامعة.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف:
 - 1األنظمة كالقكانيف المتعمقة بعمؿ عضك ىيئة التدريس في الجامعة ،ككذلؾ طبيعة العمؿ،
إضافة إلى الركاتب كالعالكات ،ىي نفسيا في الجامعتيف ،ألنيا أنظمة ك ازرة التعميـ العالي
الفمسطيني.
 -2 - 2نتيجة الفرضية األكلى ،كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ في كاقع االتصاؿ اإلدارم
تعزل إلى متغير الجامعة ،كبالتالي فمف المتكقع أف ال يككف ىناؾ فركقا في مستكل اإلنتماء
التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس تعزل إلى متغير الجامعة أيضا".
كاتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيج ة دراسة الكايد(  ،)1999كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ في
مستكل اإلنتماء التنظيمي تعزل إلى متغير الجامعة.
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مناقشة نتائج الفرضية السابعة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )0.05=αفي مستوى اإلنتماء التنظيمي
لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير الجنس.
أظيرت نتائج فحص الفرضية السابعة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة
( )0.05=αفي مستكل االنتماء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير الجنس.
كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف ظركؼ العمؿ كطبيعتو كاحدة في الجامعتيف ،بالنسبة لمذككر كاإلناث
عمى ٍ
حد سكاء ،فالعبء التدريسي ،كالراتب ،كالحكافز ،كعضكية المجاف ،كالعالقة مع رؤساء األقساـ،
كؿ ىذا ال يتغير كفؽ متغير الجنس .ككما في تفسير الفرضية السابقة ،فإف غياب الفركؽ في كاقع
االتصاؿ اإلدارم حسب متغير الجنس ،ترجح أيضا غياب الفركؽ في مستكل اإلنتماء التنظيمي حسب
متغير الجنس أيضا".
كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة بيذا الخصكص مع نتائج دراسة كؿ مف الردايدة(

،)1988

كالمعاني(  ،)1990كابراىيـ(  ،)1996كالكايد(  ،)1999كلكتاه(  ،)2004و ) 1983( Bruningكالتي
أشارت جميعيا إلى عدـ كجكد فركؽ دالة في مستكل اإلنتماء التنظيمي تعزل إلى متغير الجنس.
كاختمفت مع نتائج دراسة الكاساني(  ،)2000ك  ،)1977( Marsh & Mannariكالتي أشارت إلى
كجكد فركؽ دالة في مستكل االنتماء التنظيمي تعزل إلى متغير الجنس.
مناقشة نتائج الفرضية الثامنة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )0.05=αفي مستوى االنتماء التنظيمي
لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير الكمية.
أظيرت نتائج فحص الفرضية الثامنة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة
في مستكل االنتماء التنظيمي ألعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير الكمية.
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()0.05=α

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف:
 -1أفراد عينة الدراسة مف الكميات العممية كالكميات اإلنسانية تعيش نفس الظركؼ األكاديمية ،كغالبا
ما تعيش في الحرـ الجامعي نفسو ،كتتعامؿ مع اإلدارات نفسيا ،كتطبؽ عمييا األنظمة كالقكانيف
نفسيا ،كتقدـ ليا الحكافز نفسيا ،عدا بعض الكميات في جامعة القدس(الطب كالحقكؽ) -2 .ما ذكر
في الفرضيتيف السابقتيف ،إلى عدـ كجكد فركؽ في كاقع االتصاؿ اإلدارم تعزل إلى متغير الكمية.
مناقشة نتائج الفرضية التاسعة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )0.05=αفي مستوى االنتماء التنظيمي
لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعتي القدس وبيت لحـ تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي.
أظيرت نتائج فحص الفرضية التاسعة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة
( )0.05=αفي مستكل االنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.
كيعزك الباحث السبب في ذلؾ إلى أف حممة الدكتكراه كحممة الماجستير ىـ أعضاء ىيئة التدريس في
الجامعة ،يقكمكف بميمة التدريس كالبحث العممي في الجامعة ،كتقدـ ليـ الجامعة ما تفرضو األنظمة
كالقكانيف ،كأعضاء ىيئة تدريس ،كفؽ عقكد متفؽ عمييا ،كال يممس عضك ىيئة التدريس مف حممة
شيادة الماجستير بخصكصية في العالقة أك تميز ممحكظ لعضك ىيئة التدريس مف حممة شيادة
الدكتكراه ،إال بمقدار ما تقره األنظمة كالقكانيف ،كىذا بالتالي يدفع ألف تككف الفركؽ في مستكيات
االنتماء التنظيمي بيف الفئتيف غير دالة احصائيا .يضاؼ إلى ىذا كمو ،نتيجة الفرضية الرابعة كالتي
تنص عمى عدـ كجكد فركؽ في كاقع االتصاؿ اإلدارم تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
كاتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف الردايدة(

 ،)1988كالمعاني( ،)1990

كابراىيـ(  ،)1996كالعمي(  ،)1999كالكاساني(  ،)2000كالتي أشارت جميعيا إلى عدـ كجكد فركؽ
دالة في مستكل اإلنتماء التنظيمي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي .
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مناقشة نتائج الفرضية العاشرة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αفي مستوى االنتماء التنظيمي
لدى أعضاء ىيئة التدريس تعزى إلى متغير الخبرة.
أظيرت نتائج فحص الفرضية العاشرة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ()0.05=α
في مستكل االنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير الخبرة.
كقد يعزل السبب ،لككف مستكل االنتماء التنظيمي لدل أفراد عينة الدراسة مرتفعا (  ،)3.99إلى أف
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعتيف يممسكف ،كمنذ السنكات األكلى لعمميـ في الجامعة ،ظركؼ
العمؿ ،كطبيعتة ،كالرسالة التي يحممكنيا لخدمة أبناء شعبيـ مف خالؿ مؤسساتو ،كؿ ىذا يدفعيـ
لالنتماء ليذه المؤسسات منذ البدايات ،كأف سنكات العمؿ كالخبرة لـ تغير مف قناعتيـ بضركرة
االستمرار بالعمؿ في الجامعة ،كبالتالي االستمرار في االنتماء المؤسسي*.
كاتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف الردايدة(  ،)1988كالمعاني(  ،)1990كالعمي( ،)1999
كالكايد(  ،)1999كالتي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ دالة في مستكل االنتماء التنظيمي تعزل إلى
متغير الخبرة .كاختمفت مع نتيجة دراسة كؿ مف الكاساني(  ،)1985( Luthans. et.al،)2000كالتي
أشارت إلى كجكد فركؽ دالة في مستكل االنتماء التنظيمي تعزل إلى متغير الخبرة.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* تشير سجالت شئكف المكظفيف في جامعة القدس أف عدد أعضاء ىيئة التدريس الذيف زادت سنكات خبرتيـ في
الجامعة عف  12سنة كصؿ إلى(  ) 87عضكا ،مع نياية العاـ الجامعي .2005/2004

مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشر:
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ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية عند مستوى الداللة (  )0.05=αبيف واقع االتصاؿ اإلداري
لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس وبيت لحـ ومستوى اإلنتماء التنظيمي ألعضاء ىيئة
التدريس فييما.
أظيرت نتائج الفرضية الحادية عشرة كجكد عالقة ايجابية دالة إحصائيا عند مستكل الداللة
( )0.05=αبيف كاقع االتصاؿ اإلدارم لرؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي القدس كبيت لحـ
كاالنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس فييما ،حيث بمغ معامؿ ارتباط بيرسكف (.)0.54
كىذه النتيجة تشير إلى كجكد عالقة بيف االتصاؿ اإلدارم لدل رؤساء األقساـ األكاديمية في جامعتي
القدس كبيت لحـ كاالنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس فييا.
كقد يعزل الباحث السبب في ذلؾ إلى أف االتصاؿ اإلدارم الفعاؿ لرؤساء األقساـ األكاديمية يعزز مف
االنتماء التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس ،كما أف الكضكح في عممية االتصاؿ ،كتنكع أساليبو
ككسائمو ،كتدني معكقاتو ،يدلؿ عمى اإلجراءات اإلدارية السميمة في الجامعة ،كالنمط القيادم
المرغكب ،كبالتالي ارتفاع مستكل االنتماء التنظيمي لدل العامميف(أعضاء ىيئة التدريس) في الجامعة.
كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة كنتائج دراسة كؿ مف ) ،Backhouse.et.al (1993كدراسة Yoshimura
)، (2003كدراسة ) ،Putti, & Phua (1990كدراسة ) ، Wittenberg (2003كدراسة
) ،Backhouse. et. al (1993كالتي أكدت جميعيا عمى كجكد عالقة ايجابية بيف االتصاؿ اإلدارم
كاالنتماء التنظيمي.

توصيات الدراسة:
في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،يكصي الباحث بالتكصيات اآلتية:
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 تطكير برامج تدريبية لرؤساء األقساـ كأعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية
لرفع مستكل ميارات االتصاؿ اإلدارم لدييـ.
 أف تتبنى كؿ جامعة نظاـ مكافآت كحكافز عادؿ كفعاؿ بشقيو المادم كالمعنكم الف ذلؾ
يزيد مف االنتماء لمجامعة ،كذلؾ لقطع التفكير عمى عضك ىيئة التدريس بترؾ العمؿ.
 أف تقكـ كؿ جامعة بخمؽ مناخ أكاديمي كاجتماعي كنفسي جيد يؤدم إلى زيادة انتماء
العامميف في الجامعة كبالتالي زيادة إنتاجيتيـ.
 أف تقكـ كؿ جامعة بإيجاد بيئة اتصاؿ جيدة مبنية عمى مبدأ االتصاؿ المتبادؿ بيف
أعضاء ىيئة التدريس كبيف رؤساء األقساـ األكاديمية ،كالذم بدكره يؤدم إلى معرفة
رؤساء األقساـ في الجامعة بحاجات أعضاء ىيئة التدريس ،كمعرفة أعضاء ىيئة التدريس
بأىداؼ القسـ كرسـ سياستو المستقبمية.
 أف تقكـ الجامعة بإشراؾ أعضاء ىيئة التدريس بكضع أىداؼ الجامعة الف ذلؾ سيؤدم
إلى زيادة انتمائيـ لجامعتيـ.
 تعميـ ميارات االتصاؿ اإلدارم عمى جميع رؤساء األقساـ كخاصة الجدد منيـ كاعطاؤىـ
التدريب المناسب ليا ألىميتيا في التأثير في سمكؾ األفراد.
 تدريب رؤساء األقساـ عمى استخداـ األجيزة كالكسائؿ الحديثة في االتصاؿ اإلدارم.


تكضيح األنظمة كالقكانيف مف قبؿ اإلدارات العميا في الجامعات لرؤساء األقساـ.

يقترح الباحث إجراء دراسات مستقبمية:
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 إجراء دراسة مماثمة مع األخذ بعيف االعتبار أف يككف المجتمع مف كافة العامميف في
الجامعات الفمسطينية ( إدارييف كأكاديمييف).
 إجراء دراسة لمعرفة كاقع االتصاؿ اإلدارم لدل جميع رؤساء األقساـ اإلدارية في
الجامعات الفمسطينية.
 إجراء دراسة مماثمة عمى جميع الجامعات الفمسطينية.
 إجراء دراسة عمى معكقات االتصاؿ اإلدارم التي تكاجو العامميف في الجامعات
الفمسطينية.
 إجراء دراسة لمعرفة العكامؿ التي تساعد عمى تنمية االنتماء التنظيمي لدل العامميف في
الجامعات الفمسطينية.
 إجراء دراسة لمتعرؼ عمى اثر متغيرات أخرل عمى كاقع االتصاؿ اإلدارم لدل رؤساء
األقساـ األكاديمية كمتغير خبرة رئيس القسـ مثال".
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