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:امللخص
 ولتحقيق هدف الدراسة.تهدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن درجة امتالك الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني يف جامعة الريموك
ً
ُ  وقد،عامال
 وقد أظهرت النتائج أن مستوى امتالك،استخدمت االستبانة أداة للدراسة
)291(  تكونت من،مت اختيار عينة طبقية عشوائية
 متغري: وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغريات اآلتية،الكفاءة الوظيفية جاءت بدرجة تقدير متوسطة
 بينما أظهرت نتائج الدراسة عدم، فقد جاءت الفروق لصاحل الدراسات العليا، أما بالنسبة ملتغري املؤهل العلمي. وجاء لصاحل اإلناث،)(اجلنس
 ويف ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بضرورة االهتمام. واملسمى الوظيفي،وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر سنوات اخلدمة
 والستغالل الطاقات اإلبداعية املتوافرة بأسرع وقت،بالتجهيزات التكنولوجية اليت من شأنها إجياد بيئة مالئمة لتفعيل الكفاءة الوظيفية
.وأقل جهد وأعلى جودة
. العاملون اإلداريون، جامعة الريموك، الكفاءة الوظيفية:الكلمات املفتاحية

Level of competence of the administrative staff at Yarmouk University in light
of their demographic differences
Najwa Darawsha

Abstract:

The present study aims at revealing the level of competence of the administrative staff at Yarmouk University. In
order to achieve the objective of the study, a population of 291 individuals were randomly selected. The results
show that level of functional efficiency was average. Moreover, there were statistically significant differences due
to gender and qualification. The female participants scored significantly higher than the males and those who
have postgraduate degrees were always significantly different from the other participants. The results did not
reveal any statistically significant differences due to the effects of years of service and job title. In light of these
results, the researcher recommends the need to pay more attention to the use of technology in the workplace
to create an environment conducive to the activation of the functional efficiency and to exploit the creative
energies available as quickly and effortlessly as possible.
Keywords: Functional Efficiency, Yarmouk University, Administrative workers.
14

جنوى دراوشة

خلفية البحث

الوظيفية بأنها جمموعة من املعارف واملهارات اإلدارية عند أداء

يشهد عصرنا احلالي تطوراً وتغرياً مستمرا بالعلم واملعرفة بشكل

العمل ،مبراعاة أولوية تطبيق األهداف مع توافر إمكانية قياس

دوري وسريع ،األمر الذي حيتاج إىل إعداد كوادر مؤهلة ومدربة

األداء.

من العاملني الذين ميتلكون القدرة والكفاءة الوظيفية من خالل

وعرف (بن فرحات )48 :1012 ،الكفاءة الوظيفية “بأنها القدرات
ّ

استثمار هذه املعرفة ،وتكييفها لصاحل مؤسستهم ،مما ينعكس
ً
إجيابيا على تطوير أدائهم الوظيفي ،ثم االرتقاء باملنظمات

اخلاصة اليت ميتلكها العاملون لتوظيف األصول بكيفية منظمة؛
بغاية حتقيق هدف معني ،وتستغل بأعمال مقصودة ،وغالبا ّ
أنها

واملؤسسات التعليمية ،ورفع كفاءتها الوظيفية مبختلف عناصرها

تتكون وتثرى بالتعلم والتدريب“ .وأشار (مزهودةّ )13 :2006 ،
أن

وفعاليتها .ولكن املؤسسات بأنواعها املختلفة تواجه العديد من
ً
وغالبا ما تتمثل
الصعوبات سواء داخل املؤسسة أو خارجها،

“قدرة العاملني باملؤسسة على إدارك تنسيق ،وتوظيف مواردها

بعوامل تنظيمية ومالية وقيادة إدارية ،ينعكس أثرها يف كفاءة

إلجناز جمموعة من العمليات ليس باملعارف واملعلومات ،فحسب
ً
أيضا بالعوامل النامجة عن التعلم ،واملعرفة العلمية ،واملواقف
بل

العاملني الوظيفية ،وكيفية استخدامها ملواردها املادية والبشرية

واملعرفة النفسية“ .ووصف جونز ( )Jones, 2007: 46الكفاءة

املتاحة هلا يف حتقيق أهداف املؤسسة.

الوظيفية “بتطوير وسائل إنتاج حديثة تستعمل تكنولوجيا

ويرى (جناتي“ )80 :1989 ،أن دوافع السلوك مهمة يف زيادة فهم

معلومات جديدة اليت ميكن أن تنتج وتوزع منتجات املنظمة يف

اإلنسان لنفسه ولغريه من الناس ،فال شك أن معرفتنا بأنفسنا

الوقت املناسب ،وتطوير تقنيات مثل أنظمة املعلومات املعتمدة

تزداد إذا عرفنا الدوافع املختلفة اليت حتركنا وتدفعنا إىل القيام مبا

على اإلنرتنت ،وإدارة اجلودة الشاملة يف الوقت املناسب لتحسني

نقوم به من أنواع السلوك املتعددة يف الظروف واملواقف املختلفة“.

معدل اإلنتاج“.
ُ
ّ
وتستنج الباحثة من خالل ما ذ ِكر ،أن الكفاءة الوظيفية متثل

مبختلف أنواع السلوك اليت تظهر يف املواقف اليومية ،واليت تثري

املقدرة على امتالك العامل للمعارف واملهارات ،والعلوم (النظرية
والتطبيقية) ،وامتالكه إمكانية تطبيقها ،حبيث تمُ كن العامل من

متنعه من القيام بأعمال أخرى ال يريد القيام بها“.
وتعد اجلامعة مؤسسة تعليمية ُتعنى بإعداد الكوادر البشرية
املُدربة واملؤهلة خلدمة جُ
املتمع ،وحيتاج ذلك إىل من ينظم هذه

التميز واإلبداع يف عمله ،من خالل استثمارها بشكل حيقق اجلودة
متتاز الكفاءات الوظيفية بأنواع وتصنيفات متعددة تتمثل:

اجلامعات من أجل حتقيق أهدافها ،وميتثل ذلك يف التعليم وخدمة

بالكفاءة الفردية واجلماعية ،والكفاءات التنظيمية ،واالسرتاتيجية

اجملتمع احمللي ،حيث شهدت اإلدارات اجلامعية تطورات عديدة

على اعتبار أن هذه األنواع تسهم بقدر كبري يف تطوير الكفاءات

ومتسارعه ومواكبة للتطور التكنولوجي واإلداري اهلائل ،األمر

داخل املؤسسة ،أو ما يسميه بعض الباحثني بالكفاءات

الذي يتطلب من إدارات اجلامعات بذل املزيد من اجلهد من أجل

االسرتاتيجية ،واليت متثل امليزة التنافسية ،وفق نظرية املوارد

مواكبة انعكاس املتغريات على التكنولوجيا واالتصاالت ،وتطوير

(بن فرحان.)49 :2012 ،

مهارات االتصال لدى العاملني ،إذ تسهم عملية االتصال باملنظمات

على املستوى الفردي ،ويف ظل التطورات املستجدة اجلديدة ،تشكل

اإلدارية يف تطوير عالقات وثيقه مع البيئة احمليطة ،من حيث

الكفاءة الوظيفية حالة امتالك العامل كفاءة معينة ،وسيعزز

مدى قدرته على إقامة عالقات مستمرة ،وبناءة مع البيئة

ذلك من فرصته للحصول على مكان عمل يتناسب مع طموحه،

احمليطة .وهذا يتفق مع ما أشار إليه إليتيوبي (El-Uteibi, 2005:

ومع أهمية املعرفة والشهادات اجلامعية ،إال أنها مل حتقق امليزة

 )325أن وجود نظام اتصال جيد داخل املؤسسة ،يعمل على التدفق

التنافسية ،إما بسبب نقص يف حظوظ بعض العاملني يف احلصول

املستمر للمعلومات اليت حيتاجها التنظيم ،للتكيف مع متطلبات

على عمل ،وإما أن بعض العاملني يتم حتفيزهم بشكل أكثر حنو

البيئة املتغرية.

تنمية واستغالل كفاءتهم للحصول على املكانة املطلوبة ،أما يف

ولكي حتقق املنظمات اإلدارية الكفاءة يف عملها فهي حباجة إىل

داخل املؤسسة فإن العاملني ال ميكنهم حتسني وضعيتهم ،إال

جهود متكاملة من حيث توفر الكفاءات البشرية ،واملوراد املادية

بامتالكهم لعنصر التأهيل ،الذي ال يأتي إال بإعطاء عنصر الكفاءة

والتكنولوجية ،ومجيعها عوامل متصلة ببعضها ،وأي خلل فيها

أهمية كربى (.)Aubrt, 2004: 48

ينعكس على كفاءة املنظمات اإلدارية وجودتها.
فقد أشار (حريمّ )275 :2006 ،
أن الكفاءة الوظيفية متثل احلصول

تنبثق أهمية الكفاءة الوظيفية يف املؤسسة من خالل جودة أداء
ً
مجاعة ،إذ ّ
إنها تعد مبثابة احلافز للرقي
العامل سواء أكان فرداً ،أم

على أعلى ما ميكن من اهلدف الذي تسعى إليه ،وتستخدم اإلنتاجية

واإلبداع ،ومنارة لالستقرار والثبات ،وكل ذلك يسهم يف حتسني

لقياس الكفاءة ،وهي نسبة املخرجات على املدخالت والعالقة

جودة اإلنتاج لدى العاملني فيها ،وهم من أهم العناصر القادرة

بني املخرجات (سلع ،خدمات) واملدخالت من موارد بشرية
ً
مالزما ملفهوم الفاعلية ،ولكن ال
ومادية ،ويعترب مفهوم الكفاءة
جيب أن نستخدمها بالتبادل ،إال أن عدم كفاءة املنظمة يؤثر سلباً

على إحداث التغيري والتطوير يف مؤسسات التعليم العالي عامة،
وتقدم املنظمة ،مما يدل على أن تأثري الكفاءة الوظيفية يظهر يف

يف فاعليتها .يف حني عرف برين ( )Byrne, 2006: 107الكفاءة

املستوى الفردي واجلماعي واإلداري ،على حنو اآلتي:

حيث يرى (املياحيّ )5 :2010 ،
“أن الدافع يعد احملرك األساس للقيام
فهم دوافع معينة تدفع الفرد للقيام بأعمال مرغوبة لديه ،وقد

واإلتقان يف منظمته.

واجلامعات األردنية خاصة ،فكالهما يشكالن نقلة نوعية يف نهوض

15

مستوى امتالك الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني...

(حسنّ )24 :2003 ،
أن نسبة الكفاءة

واملهارات البشرية ،من خالل اعتماد اسرتاتيجيات مالئمة،

 -على املستوى الفردي :بينّ

الوظيفية للفرد (العامل) ظهرت بشكل أكرب ّ
مما كانت عليه

وتطبيق أنظمة ،وتنفيذ خطط ،وبرامج تعمل على حتسني أداء

ً
قدميا ،نتيجة مواكبة التغريات املختلفة واملتسارعة ،العلمية

املوارد البشرية ،ومتكني املؤسسة من حتقيق ميزة تنافسية يف

والتكنولوجية ،وذلك لعدة أسباب ،تتمثل بزيادة اخلطر الذي

املدى الطويل.

يواجهه العامل ،سواء من حيث فقدان الوظيفية أو التسريح ،أو

أما بالنسبة ألثر الكفاءة الوظيفية يف مستوى اإلدارة اجلامعية:

املنصب ،ولكن يف حالة امتالك العامل كفاءة معينة بشكل جيد،

فتمثل الكفاءة الوظيفية لدى العامل شرطا مسبقا ،لكي يتمكن

يعزز من فرصة احلصول على مكان للعمل ،يتناسسب وطموحاته

العاملون من تقديم اخلدمات ذات اجلودة والكفاءة العالية ،اليت

وحاجاته ،وخباصة إذا امتلك العامل قيمة علمية وشهادة جامعية،

حتقق بها رضا املستفيدين من اخلدمة ،ويرى فوس ،وآخرون

تساعد يف احلصول على فرصة عمل أفضل.

(ّ )Voss, Calantone,& Keller, 2005: 162
أن حتسني جودة املؤسسات

 -أما على مستوى اجلماعة ،حيث تظهر أهميتها من خالل قدرتها

اخلارجية ،مرتبط بتحسني مستويات جودة اخلدمات الداخلية،

على مواجهة الصراعات ،والعمل بكل كفاءة ومصداقية ،وروح

ولتحقيق حتسني مستويات اخلدمات الداخلية ،فإن نقطة البداية

معنوية عالية ،تساعدهم على التف ّهم السريع بني العاملني

تكون يف وضع خطة عمل ،تبني بوضوح املبادالت والصفقات بني

واجلماعات داخل املؤسسة ،فالعمل الناجح داخل املؤسسة يقوم
ً
عمال
على أساس التعاون ،والكفاءات املتكاملة اليت تنتج يف النهاية

خمتلف األقسام يف داخل املنظمة ،حتى يف داخل األقسام اليت على
اتصال مباشر بالعمالء.

يقوم به العامل بكل كفاءة واقتدار.

ّ
تقدم ذكره ،أن الكفاءة الوظيفية أصل من أصول
ونستخلص مما

 -أما بالنسبة ألثر الكفاءة الوظيفية يف مستوى اإلدارة اجلامعية:

إدارة املؤسسة اجلامعية ،ألنها تعرب عن تراكمية العمل واملعرفة،

حيث متثل الكفاءة الوظيفية لدى العامل شرطا مسبقا ،لكي

وإتقان املهارة ،مع كثرة التعريفات اليت حتدثت يف حتديد مفهوم

يتمكن العاملون من تقديم اخلدمات ذات اجلودة والكفاءة العالية،

مشرتك للكفاءات بشكل عام ،وإدارة اجلامعة بشكل خاص ،من

اليت حتقق بها رضا املستفيدين من اخلدمة ،ويرى فوس ،وآخرون

خالل تعزيز قدرة املوظف على حتقيق درجة الكفاءة واجلودة

(ّ )Voss, Calantone,& Keller,2005: 162
أن حتسني جودة املؤسسات

يف العمل داخل مؤسسته اجلامعية ،مما يؤدي إىل شعوره بوالئه

اخلارجية ،مرتبط بتحسني مستويات جودة اخلدمات الداخلية،

وانتمائه ملنظمته ،والعاملني فيها ،بشكل نابع من الرضا الوظيفي

ولتحقيق حتسني مستويات اخلدمات الداخلية ،فإن نقطة البداية

املتأصل جبودة وكفاءة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة.

تكون يف وضع خطة عمل ،تبني بوضوح املبادالت والصفقات بني

دور اإلدارة اجلامعية يف تنمية الكفاءة الوظيفية للعاملني :تتجه

خمتلف األقسام داخل املنظمة ،ويف داخل األقسام اليت على متاس

اإلدارة املتقدمة إىل التنمية واحملافظة على مستوى الكفاءة

مباشر بالعمالء.

الوظيفية بني العاملني ،إذ تفرتض اإلدارة أن الكفاءة الوظيفية

تناول العديد من الباحثني أهمية وفوائد اخلدمات اليت تقدمها

املرتفعة لدى العاملني تؤدي إىل إنتاجية أفضل ،بالنسبة للمؤسسة،

املؤسسة بشكل عام من جوانب متعددة ،وقد ورد عن (الكساسبة،

وتكاليف عمل أقل ،لذلك يسعى املسؤولون إىل رفع الروح املعنوية

 ،)31:2011ما يأتي:

للعاملني ،كوسيلة لتحقيـق أداء أفضل يؤدي إىل إنتاجية أعلى،

 -ازدياد املنافسة أدى إىل زيادة االعتماد على جودة اخلدمات داخل

وحيقق الكفاءة الوظيفية (عودة.)34 :2010 ،

املؤسسة.

وأوضح رودز ونيفل والني ()Rhodes, Nevill, & Allan, 2004

 -أثر جودة اخلدمات داخل املؤسسة يف سلوك املستهلك ،فرض

ّ
أن اإلدارة متتلـك املقدرة للتأثري يف زيادة ثقة العاملني بأنفسهم،

الزبائن جودة خدمات منظمة معينة يرتبط بأبعاد جودة

وقدرتهم على املشاركة يف اختاذهم للقـرارات بـشكل مستمر .فقد

اخلدمات الداخلية.

قدم هاكمان وجونـسون ( )Hackman & Johnson, 2004ثالثـة

 توثيق العالقة بني العاملنيّ ،مما سيؤدي إىل زيادة مهارات

عوامـل تبـدو واضحة أكثر يف القيادة الفاعلة ،وهلا الدور الكبري

العاملني املتخصصة ،واليت تقود إىل تقديم اخلدمات املميزة.

للتأثري يف تعزيز ثقة العاملني بكفاءتهم الوظيفية املستمدة من

 استخدام شبكة؛ ّمما يسهل حل املشاكل املتعلقة باإلنتاج أو

الروح املعنوية العالية ،وهي:

التنظيم.
ُ
ويستنتج من خالل ما ذ ِكر ،أن جودة اخلدمات الوظيفية اليت

 العوامل الشخصية :وتشتمل على متتع العاملني باالستقرارالعاطفي ،والثقة بالنفس ،وامتالكـهم ملهارات االتصال اجليدة،

تقدمها املؤسسة للعاملني ،مرتبطة جبودة وكفاءة اخلدمة اليت

والثبات واالتزان.

تقدمها إدارة املؤسسة اجلامعية للعامل ،وهي تؤدي إىل تقديم

 -العوامل املعرفية :إن أكثر املسؤولني ذكاء هـم األفـضل فـي

خدمة وظيفية مميزة ،أما يف حالة عدم اهتمام املؤسسة حباجات

عمليـة حـل الـصراعات واملشكالت ،وصنع القرار ،والتفكري الناقد،

العامل ،واحتياجاته فسينعكس ذلك بشكل سليب على جودة

واإلبداع.

وكفاءة اإلنتاجية الوظيفية.

 -العوامل اإلدارية :حيث تشتمل على :امتالك املسؤول املقدرة

ٌ
أبعاد عدة ،كما أشار إليها جون (Jun, 2010:
وللكفاءة الوظيفية

على التخطـيط والتنظـيم ،وجعلـه قدوة للعاملني ،عند قيامه

 ،)219وهي تتمثل بالقدرة على حتقيق االستثمار الفاعل للقدرات

باملهمات والوظائف املطلوبة منه يف الزمن احملدد.
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ُ
وتعد الكفاءة الوظيفية من املوضوعات املهمة اليت يتوقف عليها

وأداء املدقق من خالل املؤثرات الوسيطة الختاذ قرار جودة التدقيق

رقي املؤسسة وجناحها ،وإن من املشكالت اليت تواجه املؤسسة،

وختفيض دورة التدقيق وخدمة التدقيق الكفوءة ،وتطوير منوذج

اخنفاض مستوى كفاءة العامل داخل مؤسسته ،إذ ّ
إن هناك عالقة
قوية جداً بني متتع العامل مبهارة عملية وعلمية ،وكفاءته

لتقييم تأثري  ،AISباستخدام التدريب املهين ،واملعرفة بتكنولوجيا
املعلومات واخلربة التقنية يف التدقيق هي مؤثرات لتنفيذ تدقيق

الوظيفية يف املؤسسة ،حيث تعترب من أقوى العوامل املؤثرة يف رضا

فاعل مبساعدة احلاسب اآللي.
ُ
است ْخ ِدمت طرق حتليل متعددة ،وهي طريقة البحث
وقد

للحصول على اجلودة والكفاءة يف العمل داخل املؤسسة.

والتحليل املنطقي وطرق املقارنة ،ومت استخدام طرق التحليل

ومن هذا املنطلق ،تأتي أهمية الكفاءة الوظيفية يف تعزيز قيم

والتأليف املنطقي .وقد أظهرت النتائج أن التنفيذ الفاعل للتدقيق

االنتماء ،والتوافق ،والتحفيز ،وسيادة جو من األلفة والرضا

مبساعدة احلاسب اآللي يؤثر يف جودة اختاذ القرار بالتدقيق،

واالنسجام لدى العاملني يف املؤسسة اجلامعية .وذلك لتفادي

وختفيض دورة التدقيق .كذلك أشارت الدراسة إىل ّ
أن للتدريب

حدوث الصراع واخللل ،وزعزعة قيم الكفاءة واالنتماء لديهم،

املهين ،واملعرفة بتكنولوجيا املعلومات واخلربة التقنية يف التدقيق

وبالنظر إىل األدب السابق ذي الصلة بالكفاءة الوظيفية ،ودوره

عالقات إجيابية مع التدقيق مبساعدة احلاسب اآللي.

يف رفع كفاءة اإلجناز ،وتعزيز منظومة العمل اإلداري ،وزيادة

تعرف الكفاءة الداخلية
وأجرى عبد العال ( )2010دراسة هدفت إىل ّ
ُ
خدم املنهج
التحضريية جبامعة حائل يف اململكة السعودية ،حيث است ِ

جناح وفشل املؤسسات.

الوصفي ،ومتثلت العينة جبميع طالب وطالبات السنة التخضريية

يتضح مما سبق ،لكي يتمكن املوظف من الوصل إىل كفاءة وظيفية
يف املؤسسة اجلامعية ،اليت ُت ّ
عد منارة العلم واملعرفة ،ومبا تتمتع

جبامعة حائل بالسعودية البالغ عددهم ( )9آالف طالب ،مت اختيار
ً
طالبا وطالبة ،حيث
عينة عشوائية من جمتمع الدراسة ()150

العامل الوظيفي ،الذي يؤدي إىل رغبة العامل يف التطور واإلبداع

إنتاجيته وكفاءته ،واليت تعترب الركيزة األساسية اليت ُيبنى عليها

به من مهارات خمتلفة عملية وعلمية ،لدورها البارز يف حتقيق

ُ
خدمت االستبانة أداة للدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة :أن
است ِ

الكفاءة الوظيفية لدى العاملني لديهاّ ،
أن هذه الدراسة جاءت

طالب السنة التحضريية قد حددوا الكثري من العوامل اليت تكمن

للكشف عن مستوى مهارة الكفاءة الوظيفية اليت ميتلكها العاملون

وراء اخنفاض الكفاءة الداخلية ،وأن العوامل االقتصادية تشكل

اإلداريون يف جامعة الريموك.

أحد املسببات الرئيسة يف اخنفاض الكفاءة الداخلية لطالب السنة

ومبراجعة األدب الرتبوي السابق ،جند العديد من الدراسات اليت

التحضريية جبامعة حائل ،وكان توافر فرص عمل غري املؤهلني
ً
علميا من أهم العوامل االقتصادية تأثريا ،وإن العوامل االجتماعية

تعرف واقع الرضا الوظيفي السائد ،ومستويات الرضا الوظيفي،
ّ
ً
ومستوى اإلنتاجية ،وفقا للمتغريات الشخصية والوظيفية

تشكل أحد مسببات خفض الكفاءة اإلنتاجية لطالب السنة

تناولت الكفاءة الوظيفية كدرسة الشهري ( )2004اليت هدفت إىل

التحضريية ،ومن هذه العوامل قلة االهتمام باسثمار أوقات فراغ

(اجلنس ،وسنوات اخلدمة ،واملؤهل التعليمي ،والعمر ،والراتب،

الطلبة ،وقلة تفهم الوالدين ملشكالتهم ،وأشارت نتائج الدراسة إىل
أن العوامل الدراسية ّ
ّ
متثل أحد مسببات خفض الكفاءة اإلنتاجية

واملرؤوسني ،والرتقية ،والتقدم يف العمل) .وتكونت عينة الدراسة
ً
ً
مجركيا ميثلون مجيع مفتشي اجلمارك العاملني
مفتشا
من ()233

للطلبة ،وكان قبول الطالب يف اللغة اإلجنليزية قبل االلتحاق
باجلامعة ،باإلضافة إىل عوامل شخصية ،وعوامل أسرية ،سببا يف

يف منطقة الرياض .وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة طردية بني

اخنفاض الكفاءة الداخلية للطلبة جبامعة حائل.

الرضا الوظيفي واإلنتاجية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية

وقام شاهني ( )2010بإجراء دراسة هدفت إىل حتليل العالقة بني

تعزى ألثر متغريات الدراسة.

فاعلية نظام تقييم أداء العاملني باجلامعات الفلسطينية وأثره يف

وأجرى مهنا ( )2006دراسة هدفت إىل تعرف العالقة بني تفويض

األداء الوظيفي والوالء التنظيمي والثقة التنظيمية ،ومت اختيار
ً
موظفا باجلامعة اإلسالمية ،وجامعة
عينة طبقية مكونة من ()179

واألمن الوظيفي ،وظروف العمل ،والعالقة بني الرؤساء

السلطة وفاعلية اختاذ القرارات بني األقسام األكادميية من وجهة
نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات الفلسطينية ،تكونت
عينة الدراسة من ( )370عضواً ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي.
وتوصلت نتائج الدراسة إىل :أن درجة تفويض السلطة جاءت
ّ
وأن درجة فاعلية االتصال جاءت
بدرجة تقدير كبرية جداً،
بدرجة تقدير كبرية ،ووجود عالقة إجيابية بني تفويض السلطة
وجمال اختاذ القرار ،وأظهرت أيضا الدراسة وجود فروق يف تفويض

األزهر يف غزةُ ،
وط ِّورت استبانة لتحقيق أغراض الدراسة ،توزعت
فقراتها حسب متغريات الدراسة الرئيسة ،وكان من نتائج الدراسة

وجود رضا لدى العاملني عن نظام تقييم األداء وعن عدالته ،وهو
مطبق يف اجلامعة اإلسالميةّ ،
وإن مستوى األداء الوظيفي والوالء
ً
متوسطا ،يف حني جاء مستوى الثقة التنظيمية
التنظيمي كان
ً
مرتفعا يف اجلامعة اإلسالمية أكثر منه يف جامعة األزهر ،ووجود

السلطة يف جمال اختاذ القرار ،وجاءت لصاحل الذكور ،وجاء جمال
اختاذ القرار بني الدكتوراه واملاجستري لصاحل الدكتوراه ،وجاء

متدن من الرضا الوظيفي عن نظام احلوافز يف اجلامعتني.
مستوى
ٍ
وقام هيورد ( )Heyward, 2011بدراسة هدفت إىل تقويم واقع

كذلك لصاحل الكليات العلمية.

جودة وكفاءة كليات الرتبية البدنية بوالية أنديانا بالواليات

وأجرى أوكادج وفيبقكيو دراسة ()Aukkaradej & Phapruke, 2009

املتحدة األمريكية بقيامها بوظائفها ومهامها ،ومعرفة العوامل

هدفت الدراسة إىل بيان أثر استخدام احلاسوب يف عملية التدقيق،

املؤثرة يف مستوى تلك الكفاءة ،وألغراض الدراسة استخدمت
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ً
عشوائيا مكونه من ()212
االستبانة ،وطبقت على عينة اختريت
ً
طالبا ،و( )37عضواً من أعضاء هيئة التدريس ،وتوصلت نتائج

املال ( )2013أنها تناولت جانب تقويم كفاءة أقسام وكليات الرتبية

الدراسة إىل ارتفاع الكفاءة املرتبطة بالتدريس ،والبحث العلمي،

الرياضية .ويالحظ أيضا من خالل استعراض الدراسات السابقة

بينما تبني اخنفاض كفاءة خدمة اجملتمع ،وأظهرت أيضا النتائج
ً
تبعا للجنس ،والرتبة األكادميية ،والتخصص ،بني
وجود فروق

أنها استخدمت أدوات متعددة لتحقيق أهداف الدراسة ،سواء كانت
من إعداد الباحث أو أنها معدة مسبقا ،ويالحظ أيضا أن الدراسات

األساتذة والطلبة.

السابقة حبثت أثر متغريات وسيطة مستقلة ،مثل اجلنس ،واملؤهل

أجرت عزاوي ( )2012دراسة هدفت إىل تعرف إدارة الوقت وأثرها يف

العلمي ،واخلربة ،وأثرهما يف الكفاءة .وقد استفادت الباحثة من

أداء العاملني يف األحوال املدنية واجلوازات يف إقليم الشمال يف األردن
ً
عامال ،وقد
من وجهة نظرهم .تكونت عينة الدراسة من ()181

هذه الدراسات يف تطوير أداة مجع املعلومات ،وتعرف نتائجها،

احلياة الوظيفية بني أعضاء هيئة التدريسُ ،
ويالحظ من دراسة

ومقارنتها بنتائج البحث احلالي ،واستخدام املعاجلات اإلحصائية

ُ
خدمت االستبانة أداة للدراسة ،كان من أبرز نتائجها :أن مستوى
است ِ

املناسبة ،ويف تدعيم بعض اآلراء املتعلقة باإلطار النظري ،لذلك

العام إلدارة الوقت لدى العاملني جاء بدرجة عالية ،وجاء مستوى
ً
مرتفعا بدرجة تقدير كبرية .وأظهرت النتائج عدم
أداء العاملني

تتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف حماولة تعرف
درجة امتالك الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني يف جامعة

وجود فروق تعزى ألثر متغري اخلصائص الدميغرافية (اجلنس،

الريموك .فهي إضافة -يف حدود اطالع الباحثة -للمعرفة العلمية

والعمر ،واملؤهل العلمي ،وسنوات اخلدمة).

يف هذا اجملال.

وأجرى محيد وآخرون ( )Hamid Zare et, al, 2012دراسة “التعرف
على أبعاد ومقاييس جودة احلياة الوظيفية بني أعضاء هيئة

مشكلة البحث وأسئلته:

التدريس جبامعة طهران“ ،وتهدف الدراسة إىل تعرف أبعاد

تعد الكفاءة الوظيفية إحدى أهم الركائز اليت يبنى عليها نهوض

ومقاييس جودة احلياة الوظيفية بني أعضاء هيئة التدريس،
ُ
وط ِّبقت الدراسة على جامعة طهران اإليرانية بعينة تبلغ ()184

اجلامعة ومتيزها ،ورفع كفاءة العامل اإلداري ،وزيادة إنتاجيته
وكفاءته ،إذ تعد مبثابة احلافز للرقي واإلبداع ،وحتقيق األمن

عضوا من هيئة التدريس ،وقد ُ
خدمت االستبانة أداة للدراسة،
است ِ

واالستقرار النفسي والوظيفي لدى العامل ،الذي يسهم يف حتسني

وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج ،من أهمها عدم رضا أعضاء

جودة اإلنتاج لدى العاملني فيها ،فهناك ارتباط بني الكفاءة

هيئة التدريس عن العوامل االقتصادية جلودة احلياة الوظيفية

الوظيفية ودورها يف حتقيق اإلجناز املؤسسي ،الذي يعترب الركيزة

املتبعة يف اجلامعة ،وعن الرعاية الصحية ،وكذلك األمن الوظيفي،

األساسية اليت يبنى عليها جناح وفشل املؤسسات .ومع وجود

وكانت هناك درجة موافقة حمايدة يف حتقيق التوازن بني العمل

العديد من الدراسات اليت حبثت يف جمال الكفاءة الوظيفية من

واحلياة ،وكذلك أظهرت النتائج أعلى درجات املوافقة على أهمية

جوانب عدة ،إال أن موضوع الكفاءة الوظيفية يف جمال اجلامعات مل

العوامل االجتماعية جملتمع العمل.

ينل األهمية اليت يستحق يف البيئة األردنية ،وقد تناولته الدراسة

وأجرى املال ( )2013دراسة هدفت إىل تقويم كفاءة أقسام وكليات

احلالية ،ومن هنا فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد يف الكشف عن

الرتبية الرياضية يف دول جملس التعاون اخلليجي بأدوارها

مستوى الكفاءة الوظيفية لدى العاملني يف جامعة الريموك.

الوظيفية ،ومدى استعدادها ملواجهة حتديات القرن احلادي

وحتديدا حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

والعشرين ،وتبيان عالقتهما مبتغري الكلية ،وأجريت الدراسة
على عينة تكونت من ( )75عضواً ،واستخدمت االستبانة أداة

 السؤال األول :ما درجة امتالك الكفاءة الوظيفية لدى العاملنياإلداريني يف جامعه الريموك من وجهة نظرهم؟

للدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة :أن تقديرات عينة الدراسة

 -السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

لكفاءة قيام أقسام وكليات الرتبية بأدوارها ووظائفها الرئيسة جاء

داللة ( ).05 ≤ άيف استجابات أفراد عينة الدراسة خبصوص درجة

بدرجة تقدير متوسطة ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

امتالك الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني يف جامعه
ً
تبعا ملتغريات( :اجلنس ،واملؤهل العلمي ،واخلربة ،واملسمى
الريموك

ُيالحظ من الدراسات السابقةّ ،
أن بعضها تناول الكفاءة الوظيفية

الوظيفي ،وسنوات اخلدمة)؟

إحصائية تعزى ملتغري القسم /الكلية.
تعرف
من جوانب متعددة ،كدراسة الشهري ( )2004اليت هدفت إىل ّ
واقع الرضا الوظيفي ،أما دراسة مهنا ( )2006فقد هدفت إىل تعرف

أهدف البحث:

العالقة بني تفويض السلطة وفاعلية اختاذ القرارات ،أما دراسة

حاولت هذه الدراسة تعرف مستوى امتالك الكفاءة الوظيفية لدى

عبد العال ( )2010فقد حتدثت عن الكفاءة الداخلية .وبينت دراسة

العاملني اإلداريني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم ،والكشف

شاهني ( )2010حتليل العالقة بني فاعلية نظام تقييم أداء العاملني،

عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد

وحتدثت هذه الدراسة أيضا عن حتليل العالقة بني فاعلية نظام

العينة لدرجة امتالك الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني يف
ً
تبعا ملتغريات( :اجلنس ،واملؤهل العلمي ،واخلربة،
جامعه الريموك

يف دور إدارة الوقت وأثرها يف أداء العاملني .وحبثت دراسة محيد

واملسمى الوظيفي ،وسنوات اخلدمة).

تقييم أداء العاملني ،يف حني تناولت دراسة عزاوي ( )2012البحث
وآخرين ( )Hamid Zare et, al, 2012يف أبعاد ومقاييس جودة
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أهمية البحث:

يف اململكة األردنية اهلامشية للعام اجلامعي ( .).2017/2016حيث

استمد هذا البحث أهميته من أهمية املوضوع الذي يعاجله،

ُ
حددت اإلداة ،واقتصر هذا البحث على إجابة العاملني اإلداريني

واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها ،إذ ُي ّ
عد موضوع الكفاءة الوظيفية
ً
اهتماما متزايدا ،وعلى الرغم
من املوضوعات العصرية اليت شهدت

على فقرات استبانة الكفاءة الوظيفية املكونة من ( )28فقرة ،وما
تتمتع به من خصائص سيكومرتية من صدق وثبات.

من أهميتة هذا املوضوع إال أنه ال يزال احلديث عنه حباجة إىل

الطريقة واإلجراءات

املزيد من الدراسات .ومتتاز هذه الدراسة عن غريها من الدراسات
ً
موضوعا ميثل مستوى أهمية الكفاءة الوظيفية يف
بتناوهلا

منهجية البحث:

اجلامعات األردنية ،وخباصة جامعة الريموك؛ لكونها تؤثر يف رفع

استخدمت الباحثة ألغراض البحث املنهج الوصفي املسحي.

كفاءة العامل اإلداري ،وتسهم يف زيادة إنتاجيته وكفاءته ،وحتقيق
األمن واالستقرار النفسي والوظيفي لديه ،وحتديد كيفية آلية

جمتمع البحث وعينته:

التفاعل بني اإلدارة والعاملني.

ّ
تكون جمتمع البحث من مجيع العاملني اإلداريني ،البالغ عددهم

حيث تكمن أهمية الدراسة احلالية يف جانبني ،األول من الناحية

( ،)1089حسب إحصائيات املوارد البشرية يف جامعة الريموك ،للعام

النظرية :حيث يكشف عن مستوى الكفاءة الوظيفية لدى العاملني
ً
تبعا ملتغريات جنس العامل
يف جامعة الريموك ،وإذا كانت ختتلف

اجلامعي .2017/2016

اإلداري ،ومؤهله العلمي ،ومسماه الوظيفي ،وسنوات خدمته ،مما

عينة البحث:

يعد إضافة إىل املكتبة العربية يف هذا اجملال بشكل عام ،ومعرفة

مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة املسحية جملتمع الدراسة؛
ً
متثيال جيداً جملتمع الدراسة،
لضمان متثيل عينة الدراسة املُختارة

موقع العامل اإلداري بني نظائره يف اجلامعات األخرى .وأما من
اجلانب النظري ،فقد تسهم نتائج هذه الدراسة يف:

ً
ً
ّ
إدارياَ ،
ممن هم:
عامال
تكونت عينة الدراسة من ()350
حيث

 -تعريف العاملني اإلداريني يف اجلامعات األردنية بأهمية الكفاءة

بوظيفية (مدير ،ومساعد مدير ،وموظف إداري) ،مت اختيارهم

الوظيفية ودورها يف رفع وزيادة إنتاجيتهم ،وتعزيز انتمائهم

بالطريقة الطبقية العشوائية من جامعة الريموك ،إذ مت اختيار

جلامعاتهم.

عينة ممثلة جملتمع الدراسة بنسبة ( ،)%32وقد استرُ جعت ()291

 -قد تسهم يف إعطاء تصور كامل لإلدارة اجلامعية عن الواقع

استبانة من االستبانات اليت قامت الباحثة بتوزيعها ،كما هو مبني

الراهن لدرجة تطبيق الكفاءة الوظيفية لدى العاملني يف جامعة

يف اجلدول (:)1

الريموك خاصة ،واجلامعات األردنية بشكل عام.

 -أداة البحث :لتحقيق هدف البحث املتعلق بالكشف عن درجة

 -قد يستفيد منها الباحثون يف إجراء املزيد من الدراسات ،وعلى

امتالك الكفاءة الوظيفية ،مت تطوير استبانة من خالل الرجوع

متغريات أخرى خمتلفة.

لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالكفاءة الوظيفية،
حيث تكونة االستبانة من ( )28فقرة لقياس الكفاءة الوظيفية،

مصطلحات البحث:

موزعة على أربعة جماالت ،وهي (إدارة الوقت ،وااللتزام الوظيفي،

تبنى هذا البحث املصطلحات اآلتية:

واستخدام تكنولوجيا املعلومات ،واختاذ القرار) ،بالرجوع إىل األدب

 -الكفاءة الوظيفية :وهي “تطوير وسائل إنتاج حديثة تستعمل

النظري والدراسات السابقة ذات العالقة كدراسة الشهري ()2004؛

تكنولوجيا معلومات جديدة ،وميكن أن تنتج وتوزع منتجات
املنظمة يف الوقت املناسب ،وتطوير تقنيات ،مثل أنظمة املعلومات
املعتمدة على اإلنرتنت ،وإدارة اجلودة الشاملة يف الوقت املناسب
لتحسني معدل اإلنتاج“ ( .)Jones, 2007: 63وتعرف الباحثة
ً
إجرائيا :بالدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على
األداة اليت استخدمت لقياس درجة الكفاءة الوظيفية لدى العاملني

اجلدول ( )1توزيع أفراد عينة ِّ
الدراسة حسب متغريات اجلنس واملؤهل
ّ
واملسمى الوظيفي وسنوات اخلدمة
العلمي
املتغريات

اجلنس

اإلداريني يف جامعة الريموك.
 املتغريات الدميغرافية :تتمثل املتغريات الدميغرافية يف البحثً
ً
ً
إداريا ،وكل فرد
قياديا ،أو
مركزا
مبجموعة األفراد الذين يشغلون

املؤهل العلمي

يقوم بأي عمل إداري يف جامعه الريموك وهم( :مديرو الدوائر،
مساعدو مديري الدوائر ،رؤساء األقسام اإلدارية( :رئيس شعبة-

املسمى الوظيفي

ديوان ،املوظفون اإلداريون) يف العام اجلامعي (.).2017/2016

حدود البحث وحمدداته:
اقتصر هذا البحث على العاملني اإلداريني يف جامعة الريموك

اخلدمة

اجملموع

الفئات

النسبة املئوية

العدد

ذكر

191

% 65

أنثى

100

% 35

الكلي

291

% 100

بكالوريوس فما دون

186

% 64

دراسات عليا

105

% 36

اجملموع

291

% 100

مدير

9

% 03

مساعد مدير

12

% 04

موظف إداري

270

% 93

اجملموع

291

% 100

اقل من مخس سنوات

20

% 06

بني  -5أقل  10سنوات

78

% 27

أكثر من  10سنوات

191

%67

الكلي

291

%100
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مستوى امتالك الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني...

ودراسة عبد العال ()2010؛ ودراسة عبد اهلل ( .)2013وقد ُ
اعت ِمد
منوذج ليكرت مخاسي التدريج( :بدرجة كبرية جداً ،وبدرجة
كبرية ،وبدرجة متوسطة ،وبدرجة ضعيفة ،وبدرجة ضعيفة
جداً).

ثبات أداة الكفاءة الوظيفية:
للتأكد من ثبات أداتي الدراسة ،فقد مت التحقق بطريقة االتساق
الداخلي حسب معامل كرونباخ ألفا ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول
( .)2وهذا يشري إىل أن أداة البحث تتسم بدرجة عالية من االتساق

صدق احملتوى:

الداخلي واملوثوقية ،حبيث ميكن االعتماد عليها لقياس ما ُ
صممت

ُع ِرضت أداة الدراسة يف صورتها األولية للتأكد من الصدق الظاهري

من أجله.

ألداة الدراسة ،ممثلة باالستبانة على جمموعة من احملكمني من

معيار تصحيح أداة الكفاءة الوظيفيةُ :
اعت ِمد النموذج اإلحصائي

ذوي اخلربة واالختصاص يف حقل اإلدارة الرتبوية ،حيث طلب

ذو التدرج النسيب ،بهدف إطالق األحكام على املتوسطات احلسابية

منهم إبداء آرائهم يف دقة وصحة حمتوى األداة من حيث :درجة

اخلاصة بأداة البحث وفقراتها ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول (.)3

انتماء فقرات االستبانة للمشكلة البحثية اخلاصة بالدراسة،

متغريات البحث:

ووضوحهما ،وصياغتهما اللغوية ،ومناسبتهما لقياس ما أعدت
ً
مناسبا هلما ،وقد ُع ِّدلت
ألجله ،وإضافة أو تعديل ما يرونه

 املتغريات املستقلة :اجلنس ،والرتبة األكادميية ،واملسمى الوظيفيلإلداريني ،وسنوات اخلدمة.

االستبانة بعد حتكيمها حسبما أوصى به احملكمون ،من حيث

 -املتغريات التابعة :وجهات نظر العاملني اإلداريني حنو الكفاءة

حذف بعض الفقرات بالكامل ،وتعديل الصياغة اللغوية لبعضها،

الوظيفية.

أو ترحيل بعض الفقرات ُ
لبعد آخر غري املخصصة له أو املتغريات
أو األبعاد ،وقد بلغ جمموع فقرات االستبانة بصورتها النهائية ()28

إجراءات البحث:

فقرة.

متثلت إجراءات البحث باآلتي :مت بناء أداة الدراسة والتأكد من

اجلدول ( )2معامالت ثبات االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) لكل جمال من
جماالت الكفاءة الوظيفية

الكفاءة الوظيفية

7

إدارة الوقت

0.81

7

االلتزام الوظيفي

0.84

8

استخدام تكنولوجيا املعلومات

0.82

6

اختاذ القرار

0.81

28

الكفاءة الوظيفية ككل

0.92

صدقها وثباتها ،ثم حتديد جمتمع الدراسة وعينتها .ثم احلصول
على كتاب تسهيل مهمة إلجراءات الدراسة ،ثم مجع البيانات
وتبويبها ،وإدخاهلا على الرزم اإلحصائية يف العلوم اإلنسانية
واالجتماعية .SPSS

املعاجلات اإلحصائية:

ُ
استخدمت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلجابة
عن السؤال األول.

اجلدول ( :)3املعيار اإلحصائي لتحديد مستوى الكفاءة الوظيفية ألفراد
عينة الدراسة وكذلك لكل جمال من جماالت األداة

 لإلجابة عن السؤال الثاني :مت استخدام املتوسطات احلسابيةواالحنرافات املعيارية ،وإجراء حتليل التباين املتعدد ،واستخدام
املقارنات البعدية بطريقة ( )LSDملعرفة داللة الفروق.

املتوسط احلسابي

مستوى الكفاءة الوظيفية

من  – 1.00أقل من 1.80

متدن جداً
ٍ

من  – 1.81أقل من 2.60

متدن
ٍ

من  – 2.61أقل من 3.40

متوسط

هدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة امتالك الكفاءة الوظيفية

من  – 3.41أقل من 4.20

مرتفع

من 5.00 – 4.21

مرتفع جدا

لدى العاملني اإلداريني يف جامعة الريموك ،يف ضوء بعض املتغريات
الدميغرافية ،وذلك عن طريق اإلجابة عن ّ
كل أسئلة البحث اآلتية:

عرض النتائج

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ما درجة امتالك الكفاءة الوظيفية
اجلدول ( )4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لدرجة
امتالك الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني يف جامعة الريموك من
ً
تنازليا
وجهة نظرهم مرتبة

لدى العاملني واإلداريني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية،
واالحنرافات املعيارية ،والرتبة لدرجة الكفاءة الوظيفية لدى

الرتبة

الرقم

البعد

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

املستوى

العاملني اإلداريني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم من

1

2

االلتزام الوظيفي

3.62

0.66

مرتفع

خالل ،عرضها يف اجلدول (.)4

2

3

3.51

0.66

مرتفع

بني اجلدول ( )4أن الدرجة الكلية للكفاءة الوظيفية لدى العاملني

3

1

إدارة الوقت

3.28

0.68

متوسط

4

4

اختاذ القرار

3.26

0.81

متوسط

3.42

0.55

مرتفع

استخدام تكنولوجيا
املعلومات

جماالت الكفاءة الوظيفية ككل
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اإلداريني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم جاءت مبستوى
مرتفع ،حيث بلغ املتوسط احلسابي ( ،)3.42واالحنراف املعياري
( ،)0.55وأن املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني (-3.26
 ،)3.62حيث جاء جمال االلتزام الوظيفي يف املرتبة األوىل بأعلى
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ً
تنازليا
اجلدول ( )5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات جمال إدارة الوقت مرتبة
الرتبة

الرقم

الفقرات

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

1

2

يرتب اإلداريون األعمال اليت ينجزونها حسب أولوياتها.

3.45

0.88

مرتفع

2

1

حيدد اإلداريون الوقت املطلوب إلجناز األهداف املراد حتقيقها.

3.74

1.06

مرتفع

3

3

يفوض اإلداريون مساعديهم من العاملني باملهام الستثمار الوقت.

3.33

0.85

متوسط

4

7

يستخدم اإلداريون التقنيات احلديثة الستثمار وقتهم.

3.32

1.03

متوسط

5

4

حيرص اإلداريون على كل عمل يقومون به يف الوقت احملدد.

3.26

1.02

متوسط

6

6

يبتعد اإلداريون عن اجملامالت على حساب العمل.

3.16

1.09

متوسط

7

5

ً
ً
احتياطيا لألمور الطارئة.
وقتا
خيصص اإلداريون

جمال إدارة الوقت ككل

3.11

1.03

متوسط

3.28

0.68

متوسط

متوسط حسابي بلغ ( ،)3.62وباحنراف معياري مقداره (،)0.66

تفويضها للعاملني الذين ميتلكون اخلربة والكفاءة ،ويتحملون

ومبستوى مرتفع ،تاله يف املرتبة الثانية جمال استخدام تكنولوجيا

مسؤولية التفويض وإدارة الوقت بشكل حيقق اجلودة وااللتزام يف
ً
سلبا على أداء العاملني ،وال يعريون للوقت قيمة
العمل ،مما ينعكس

( ،)0.66ومبستوى مرتفع ،تاله يف املرتبة الثالثة جمال إدارة الوقت

أو أهمية يف االلتزام بالعمل وجودته ،سواء كان من الناحية املهنية

مبتوسط حسابي بلغ ( ،)3.28وباحنراف معياري مقداره (،)0.68

جهة أخرى ،يظهر
أو اإلدارية بالنسبة للعامل من جهة ،ومن
ٍ

ومبستوى متوسط ،بينما جاء جمال اختاذ القرار يف املرتبة األخرية،

انعكاسه بشكل سليب على جودة املؤسسة ،حيث تواجه معاناة

ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)3.26وباحنراف معياري مقداره (،)0.81

من ضعف مشاركة العاملني يف اختاذ القرارات وتنفيذها ،بسسب

ومبستوى متوسط.

ضعف امتالك العاملني الرغبة يف تنفيذ القرارات اليت مل يشرتكوا

وقد كشفت نتائج هذا السؤال أن مستوى امتالك الكفاءة الوظيفية

يف صناعتها ،وقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات

اليت ميارسها العاملون اإلداريون يف جامعه الريموك ،جاءت مبستوى

املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل جمال
منفرداً ،حيث كانت على النحو التالي:

املعلومات مبتوسط حسابي بلغ ( ،)3.51وباحنراف معياري مقداره

(مرتفع) يف جماالت الكفاءة الوظيفية ككل ،حيث جاء جمال
“االلتزام الوظيفي“ يف املرتبة األوىل ،بينما جاء جمال اختاذ القرار
يف املرتبة األخرية ،ومبستوى متوسط.

اجملال األول :إدارة الوقت

وهذا ما يتفق مع ما ورد بأن “الكفاءة الوظيفية تسهم يف تطوير

مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة

وسائل اإلنتاج احلديثة اليت تستعمل تكنولوجيا معلومات جديدة،

لفقرات جمال إدارة الوقت ،واجلدول ( )4يوضح ذلك.

واليت ميكن أن تنتج وتوزع منتجات املؤسسة يف الوقت املناسب،

ويبني اجلدول ( )5أن الدرجة الكلية جملال إدارة الوقت جاء

وتطور تقنيات مثل أنظمة املعلومات املعتمدة على اإلنرتنت،

مبستوى متوسط ،ومبتوسط حسابي ( ،)3.28واحنراف معياري

وإدارة اجلودة الشاملة يف الوقت املناسب لتحسني معدل اإلنتاج“

( ،)0.68وأن املتوسطات احلسابية قد تراوحت بني (،)3.45 -3.11

( .)Jones, 2007فالكفاءة الوظيفية لدى العامل شرط مسبق ،لكي

حيث جاءت الفقرة رقم ( ،)2وهي تنص على أن “يرتب اإلداريون

يتمكن العاملون من تقديم اخلدمات ذات اجلودة والكفاءة العالية،

األعمال اليت ينجزونها حسب أولوياتها“ يف املرتبة األوىل ،ومبتوسط

اليت حتقق بها رضا املستفيدين من اخلدمة ،ويرى رينوس ،ومور

حسابي بلغ ( ،)3.45وباحنراف معياري مقداره ( ،)0.88ومبستوى
ً
وقتا
عال ،بينما جاءت الفقرة رقم ( ،)5ونصها“ :خيصص اإلداريون
ٍ
ً
احتياطيا لألمور الطارئة“ باملرتبة األخرية ،ومبتوسط حسابي

(ّ )Reynoso& Moores6, 1995
أن اجلودة الوظيفية تعين تلبية
متطلبات العمالء ،وهي متثل الفرق بني توقعات العميل للخدمة
ً
فعليا .وأكد كيوي
واخلدمات احملسوسة من العميل واملتحققة

بلغ ( ،)3.11وباحنراف معياري مقداره ( ،)1.03ومبستوى متوسط,

( )Kuei,1999أن العاملني (العمالء) ،هم مجيع األشخاص الذين

وبلغ املتوسط احلسابي جملال إدارة الوقت ككل ( ،)3.28وباحنراف

يتأثرون بعمليات املؤسسة ،وهم ليسوا عمالء املؤسسة اخلارجيني
ً
أيضا.
فقط ،وإنمّ ا هم العاملون الداخليون

معياري مقداره ( ،)0.68ومبستوى متوسط .وقد يعزى ذلك إىل
إهمال هذا اجلانب املهم إلدارة الوقت بني العاملني ،وال يوجد

أما فوس وكلري ( )Voss & Keller, 2005فرييان أن حتسني جودة

الوقت الالزم لالستماع لدى العاملني ومناقشتهم واألخذ بآرائهم

املؤسسات اخلارجية ،مرتبط بتحسني مستويات جودة اخلدمات

يف جمال عملهم ،أما فقرات هذا اجملال فقد حصلت الفقرة اليت

الداخلية ،ولتحقيق حتسني مستويات اخلدمات الداخلية ،فإن
ّ
تتمثل يف وضع خطة عمل ،تبني بوضوح املبادالت
نقطة البداية

ّ
نصها“ :يرتب اإلداريون األعمال اليت ينجزونها حسب أولوياتها“،
على أعلى تقدير ،وبدرجة متوسطة ،وقد ُيعزى ذلك إىل تنظيم

والصفقات بني خمتلف األقسام داخل املؤسسة ،حتى داخل األقسام

العمل وترتيبه ضمن أولوياته لضمان سري العمل بشكل سليم بعيد

اليت على اتصال مباشر بالعمالء.

عن الرتهل والتوتر يف حالة حدوث خلل طارئ يف سري العمل،
ً
ً
أما الفقرة اليت ّ
احتياطيا لألمور
وقتا
نصها“ :خيصص اإلداريون

وقد ُيعزى ذلك إىل أن متركز السلطة يف يد اإلداريني ،وضعف
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مستوى امتالك الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني...

ً
تنازليا
اجلدول ( )6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات جمال االلتزام الوظيفي مرتبة
الرتبة

الرقم

الفقرات

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

1

5

يلتزم اإلداريون بتسجيل إجازاتهم ومغادراتهم من خالل الرئيس املباشر.

3.89

0.99

مرتفع

2

4

يلتزم اإلداريون بالواجبات واألعمال املنوطة بهم.

3.82

0.92

ً
مرتفع

3

2

يلتزم اإلداريون بأخالقيات العمل.

3.63

0.93

مرتفع

4

6

ميارس اإلداريون الرقابة الذاتية يف عملهم.

3.62

1.04

مرتفع

5

2

يبذل اإلداريون أقصى جهدهم إلجناح العمل.

3.56

0.99

مرتفع

6

2

ً
ً
طوعيا للعمل إذا اقتضت احلاجة.
سلوكا
يقدم اإلداريون

3.53

1.12

مرتفع

7

7

يشعر اإلداريون بعدم األخذ برأيهم واقرتاحاتهم ومشورتهم بالعمل.

3.31

0.93

متوسط

جمال االلتزام الوظيفي ككل

3.62

0.66

مرتفع

ً
تنازليا
اجلدول ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات مرتبة
الرقم

الفقرات

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

1

6

يوجد لدى اإلداريني جهاز حاسوب خاص بكل منهم.

4.04

0.99

مرتفع

الرتبة

2

8

يوجد لدى اإلداريني خدمة اإلنرتنت باستمرار.

3.91

0.99

مرتفع

3

3

يستخدم اإلداريون تكنولوجيا املعلومات بسهولة.

3.74

0.91

مرتفع

4

8

تساعد تكنولوجيا املعلومات اإلداريني على توفر البيانات واملعلومات املطلوبة يف الوقت احملدد.

3.51

0.94

مرتفع

5

1

يتوفر لإلداريني التعليمات الالزمة حول استخدام تكنولوجيا املعلومات دون مساعدة.

3.42

0.96

مرتفع

6

3

خيتصر اإلداريون اخلطوات اإلجرائية لسري العمل عند استخدام تكنولوجيا املعلومات.

3.32

1.10

متوسط

7

5

يستطيع اإلداريون احلصول على املعلومات املرتبة والدقيقة عند احلاجة.

3.27

1.02

متوسط

8

4

ُتعقد دورات تدريبية لإلداريني على استخدام تكنولوجيا املعلومات.

2.87

0.99

متوسط

3.51

0.66

مرتفع

جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات ككل

الطارئة“ ،فقد حصلت على أقل تقدير ،وبدرجة متوسطة ،وقد
ُيعزى ذلك إىل قلة وعي اإلداريني ألهمية الوقت وإدارته وتنظيمه
بشكل سليم ،باإلضافة إىل قلة اهتمامهم بضرورة توفري وقت
احتياطي لألمور الطارئه اليت قد تعرقل سري العمل ،ويؤدي إىل
حدوث خلل ومشاكل وخسائر للمؤسسة.

اجملال الثاني :االلتزام الوظيفي
مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة
لفقرات جمال االلتزام الوظيفي واجلدول ( )6يوضح ذلك.
يبني اجلدول ( )6أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت بني (-3.31
 ،)3.89حيث جاءت الفقرة ( ،)5واليت تنص على“ :يلتزم اإلداريون
بتسجيل إجازاتهم ومغادراتهم من خالل الرئيس املباشر“ .يف
املرتبة األوىل ،ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)3.89وباحنراف معياري
مقداره ( ،)0.99ومبستوى مرتفع ،بينما جاءت الفقرة رقم
( )7ونصها“ :يشعر اإلداريون بعدم األخذ برأيهم واقرتاحاتهم
ومشورتهم بالعمل“ ،باملرتبة األخرية ،ومبتوسط حسابي بلغ
( ،)3.31وباحنراف معياري مقداره ( ،)0.93ومبستوى متوسط ،وبلغ
املتوسط احلسابي جملال االلتزام الوظيفي ككل ( ،)3.62وباحنراف
معياري مقداره ( ،)0.66ومبستوى مرتفع.
وقد ُيعزى ذلك إىل تطبيق القوانني واألنظمة اإلدارية ،باإلضافة
إىل أن عملية تطبيقها عند الرئيس بشكل مباشر تساعد على
التخفيف من حدة الصراع الداخلي بني العاملني ،فيما لو مل
يتم من قبل املسؤولني بشكل مباشر ،لذا ّ
فإن تطبيق هذا النظام
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على العاملني مجيعا دون استثناء يولد لديهم دافع العمل بروح
معنوية عالية ورضا وظيفي ،ألنه ُيشعر اإلداري والعامل بأال
يرتهل وينقلب يف سري العمل ،باإلضافة إىل أن سهولة الوصول إىل
الوصف الوظيفي ،والذي يشتمل على املهام والواجبات لكل مسمى
وظيفي ،وكذلك انتشار التخصص الدقيق بني الوظائف املختلفة
يف اجلامعة ،أما الفقرة اليت ّ
نصها“ :يشعر اإلداريون بقلة األخذ
برأيهم واقرتاحاتهم ومشورتهم بالعمل“ ،فقد حصلت على أقل
تقدير ،وبدرجة متوسطة ،وقد ُيعزى ذلك إىل مركزية القرارات،
وقلة إشراك القيادات املتعددة يف اختاذ القرارات اليت متس أعماهلم
ومسؤولياتهم بشكل مباشر .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة
دراسة كل من دراسة شاهني ( ،)2010ودراسة املال ( .)2013واختلفت
نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (Aukkaradej & Phapruke,
 ،)2009ونتيجة دراسة هيورد ( ،)Heyward, 2011ودراسة غزاوي
( ،)2012واليت جاءت بدرجة مرتفعة.

اجملال الثالث :استخدام تكنولوجيا املعلومات
مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة
لفقرات جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واجلدول رقم ()7
يوضح ذلك.
يبني اجلدول ( )7أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت بني (-2.87
 ،)4.04حيث جاءت الفقرة رقم ( )6واليت تنص على“ :يوجد
لدى اإلداريني جهاز حاسوب خاص بكل منهم“ يف املرتبة األوىل،
ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)4.04وباحنراف معياري مقداره (،)0.99

جنوى دراوشة

ً
تنازليا
اجلدول ( )8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة والدرجة لفقرات جمال اختاذ القرار مرتبة
الرقم

الفقرات

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املستوى

الرتبة
1

3

حيدد اإلداريون الصعوبات اليت تعرتضهم عند اختاذ القرار.

3.38

0.89

متوسط

2

5

يعتمد اإلداريون عند اختاذ القرار على معلومات دقيقة.

3.37

0.94

متوسط

3

1

يتحمل اإلداريون مسؤولية القرار عند اختاذه.

3.29

1.10

متوسط

4

2

يتمكن اإلداريون من اختيار البديل املناسب من بني عدة أبدال يف اختاذ القرارت.

3.23

0.96

متوسط

5

6

ميتلك اإلداريون القدرة على التنبؤ للنتائج املتوقعة عند اختاذ القرار.

3.17

0.95

متوسط

6

4

يشرك اإلداريون غريهم من العاملني يف عملية اختاذ القرار.

3.11

1.11

متوسط

3.26

0.81

متوسط

جمال اختاذ القرار ككل

ومبستوى مرتفع ،بينما جاءت الفقرة رقم ( )4ونصهاُ :
“تعقد

ومبستوى متوسط.

دورات تدريبية لإلداريني على استخدام تكنولوجيا املعلومات“

وقد يعزى ذلك إىل إهمال هذا اجلانب املهم ملشاركة العاملني يف اختاذ

باملرتبة األخرية ،ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)2.87وباحنراف معياري

القرارت اليت ختصهم يف جمال عملهم ،مما يؤدي إىل ضعف انتمائهم

مقداره ( ،)0.99وبدرجة متوسطة ,وبلغ املتوسط احلسابي جملال

ووالئهم للمؤسسة اليت ينتمون إليها ،مما ينعكس على تدني

استخدام تكنولوجيا املعلومات ككل ( ،)3.51وباحنراف معياري

جودة العمل املؤسسي ،أما فقرات هذا اجملال فقد حصلت الفقرة

مقداره ( ،)0.66ومبستوى مرتفع.

اليت تنص على أن “حيدد اإلداريون الصعوبات اليت تعرتضهم عند

وقد ُيعزى ذلك إىل االرتباط املباشر بالعمل بتكنولوجيا املعلومات يف

اختاذ القرار“ ،على أعلى تقدير ،وبدرجة متوسطة ،وقد ُيعزى

تيسري أمورهم اإلداريية ،باإلضافة إىل أنه أصبحت كافة اإلجراءات

ذلك إىل املصاحل املشرتكة بني الرئيس واملرؤوس يف تنفيذ األعمال

واملراسالت إلكرتونية داخل دائرة اإلداريني بشكل خاص ،وبني

بالشكل املناسب ،وكذلك سهولة احلصول على املعلومات ،واملشاركة

الدوائر األخرى يف اجلامعة واإلدارة اجلامعية بشكل عام ،باإلضافة

اجلماعية بني اإلداريني والعمل بروح الفريق ،باإلضافة إىل متكني

إىل اعتماد الرؤساء على استخدام تكنولوجيا املعلومات أسهم يف

اإلداريني يف جمال عملهم ساعد على قدرتهم على حتديد الصعوبات

تأدية األعمال اإلدارية بكفاءة عالية.
وإن الفقرة اليت تنص على أن ُ
ّ
“تعقد دورات تدريبية لإلداريني

اليت قد تعرتضهم عند اختاذ القرار ،أما الفقرة اليت تنص على
أن “يشرك اإلداريون غريهم من العاملني يف عملية اختاذ القرار“،

على استخدام تكنولوجيا املعلومات“ ،قد حصلت على أقل تقدير،

فقد حصلت على أقل تقدير ،وبدرجة متوسطة ،وقد ُيعزى ذلك

وبدرجة متوسطة ،وقد يعزى ذلك إىل القصور الشديد يف الدعم

إىل مشاركة العاملني ومناقشتهم واألخذ بآرائهم خبصوص اختاذ

املالي الالزم إلقامة دورات تدريبية وورش عمل لكيفية استخدام

القرارات اليت ختصهم يف جمال عملهم .واتفقت هذه النتيجة

تكنولوجيا املعلومات بشكلها الصحيح ،لكونها أصبحت وسيلة إدارية

مع نتيجة دراسة كل من شاهني ( ،)2010ودراسة املال (.)2013

وضرورة مؤسسية ال ميكن االستغناء عنها .وأي خلل يف التعامل

واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة مهنا(،)2006

معها يعيق سري العمل ،ويسهم يف حدوث خلل يف املؤسسة .واتفقت

 ،),Aukkaradejونتيجة دراسة

ودراسة (& Phapruke 2009
هيورد ( ،)Heyward,2011اليت جاءت بدرجة مرتفعة.

دراسة شاهني ( .)2010واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة

النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :هل هناك فروق ذات داللة

دراسة هيورد ( ،)Heyward, 2011اليت جاءت بدرجة مرتفعة.

إحصائية عند مستوى داللة (  )0.05 < aيف درجة امتالك الكفاءة

اجملال الرابع :اختاذ القرار

الوظيفية لدى العاملني اإلداريني يف جامعة الريموك من وجهة
ً
تبعا ملتغريات (اجلنس ،واملؤهل العلمي ،واملسمى
نظر العاملني

هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من مهنا ( ،)2006ونتيجة

مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة

الوظيفي ،وسنوات اخلدمة)؟
ُ
خرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة
است ِ
امتالك الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني يف جامعة
ً
تبعا ملتغريات (اجلنس ،واملؤهل
الريموك من وجهة نظر العاملني

اإلداريون الصعوبات اليت تعرتضهم عند اختاذ القرار“ يف املرتبة

العلمي ،واملسمى الوظيفي ،وسنوات اخلدمة) ،واجلدول ( )9يوضح

األوىل ،ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)3.38وباحنراف معياري مقداره

ذلك.
ً
ً
يبني اجلدول ( )9تباينا ظاهريا يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات

“يشرك اإلداريون غريهم من العاملني يف عملية اختاذ القرار“

املعيارية لدرجة ممارسة الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني

باملرتبة األخرية ،ومبتوسط حسابي بلغ ( ،)3.11وباحنراف معياري

يف جامعه الريموك من وجهة نظر العاملني معهم؛ بسبب اختالف

مقداره ( ،)1.11وبدرجة متوسطة ،وبلغ املتوسط احلسابي جملال

فئات متغريات اجلنس (ذكور ،وإناث) ،واملؤهل العلمي (دراسات

اختاذ القرار ككل ( ،)3.26وباحنراف معياري مقداره (،)0.81

عليا ،وبكالوريوس فما دون) ،وسنوات اخلدمة ( 5سنوات فأقل ،من

لفقرات جمال اختاذ القرار واجلدول رقم ( )8يوضح ذلك.
يبني اجلدول ( )8أن املتوسطات احلسابية قد تراوحت بني (-3.11
 ،)3.38حيث جاءت الفقرة رقم ( ،)3اليت تنص على أن “حيدد

( ،)0.89ومبستوى متوسط ،بينما جاءت الفقرة رقم ( ،)4ونصها:
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ً
تبعا
اجلدول ( )9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني يف جامعة الريموك من وجهة نظر العاملني
ملتغريات (اجلنس ،واملؤهل العلمي ،واملسمى الوظيفي ،وسنوات اخلدمة)
املتغري

الفئات
ذكر

اجلنس

أنثى
الكلي

بكالوريوس فما دون

دراسات ُعليا

املؤهل العلمي

الكلي

أقل من  5سنوات

من 10 -5

سنوات اخلدمة

أكثر من  10سنوات
الكلي

مدير

مساعد مدير
املسمى
الوظيفي

موظف

كلي

إدارة الوقت

االلتزام الوظيفي

استخدام تكنولوجيا املعلومات

اختاذ القرار

الكفاءة الوظيفية ككل

س

3.23

3.57

3.48

3.33

3.41

ع

0.72

0.70

0.73

0.79

0.58

س

3.36

3.70

3.55

3.11

3.45

ع

0.57

0.54

0.51

0.80

0.47

س

3.27

3.62

3.51

3.25

3.42

ع

0.68

0.65

0.66

0.80

0.54

س

3.11

3.55

3.35

3.18

3.30

ع

0.56

0.64

0.65

0.78

0.51

س

3.57

3.74

3.78

3.39

3.36

ع

0.77

0.67

0.59

0.82

0.53

س

3.27

3.62

3.51

3.25

3.42

ع

0.68

0.65

0.66

0.80

0.54

س

3.04

3.54

3.21

2.58

3.12

ع

0.29

0.41

0.43

1.10

0.33

س

3.35

3.70

3.61

3.28

3.50

ع

0.63

0.57

0.48

0.65

0.45

س

3.24

3.58

3.47

3.26

3.39

ع

0.71

0.71

0.74

0.82

0.58

س

3.27

3.62

3.51

3.25

3.42

ع

0.68

0.65

0.66

0.80

0.54

س

3.58

4.00

3.40

3.01

3.51

ع

0.62

0.73

0.44

0.68

0.44

س

3.17

3.66

3.87

3.33

3.53

ع

0.75

0.61

0.58

0.73

0.48

س

3.25

3.60

3.50

3.24

3.40

ع

0.67

0.66

0.66

0.80

0.54

س

3.27

3.62

3.51

3.25

3.42

ع

0.68

0.65

0.66

0.80

0.54

 -5إىل  10سنوات ،أكثر من  10سنوات) ،واملسمى الوظيفي لإلداريني

الكفاءة الوظيفية.

(مدير ،ومساعد مدير ،ورئيس شعبة ،ورئيس ديوان ،وموظف

وقد أظهرت نتائج السؤال الثاني وجود فروق ذات داللة إحصائية

إداري) ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية
ُ
خدم حتليل التباين املتعدد على جماالت الكفاءة الوظيفية
است ِ

تعزى ملتغري (اجلنس) ،وجاءت لصاحل اإلناث ،وميكن تفسري ذلك
إىل ّ
أنه مع التقارب الكبري بني األعمال اإلدارية اليت يقوم بها كال

واجلدول ( )10يبني ذلك.

اجلنسني ،واملهام الوظيفية اليت توكل للموظفني ال تؤخذ بعني

يتبني من اجلدول ( )10اآلتي:

االهتمام الفروق اجلنسية ،إال أنها جاءت لصاحل (اإلناث) ،وتعزى

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 < aتعزى ألثر اجلنس

النتيجة إىل استقرار اإلناث يف جمال عملهن ،وقلة الرغبه يف البحث

يف جمالي إدارة الوقت وااللتزام الوظيفي ،وجاءت الفروق لصاحل

عن وظائف أخرى ،بينما الرجل يسعى دائما إىل اإلنشغال والبحث

اإلناث.
 -وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05 < a

عن وظائف ومناصب عليا ،لذا يكون يف هذه احلالة جودة وكفاءة
ّ
تسخر كافة طاقتها وإجنازاتها
اإلناث يف العمل أقوى من الذكور ألنها

تعزى ألثر املؤهل العلمي يف مجيع جماالت الكفاءة الوظيفية،

يف جمال عملها ،وهي دائما حبكم واقعها أكثر دقة يف إجناز عملها

وجاءت الفروق لصاحل الدراسات العليا.

يف وقته .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشهري (،)2004

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

ودراسة الغزاوي ( ،)2012ودراسة املال ( ،)2013اليت أشارت نتائجها

( )0.05 < aتعزى ألثر سنوات اخلدمة يف مجيع جماالت الكفاءة

إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اجلنس.

الوظيفية.

أما بالنسبة ملتغري(املؤهل العلمي) فقد أظهرت النتائج وجود

 -عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الدراسات العليا ،واختلفت

( )0.05 < aتعزى ألثر املسمى الوظيفي لإلداريني يف مجيع جماالت

هذه النتيجة مع نتيجة ودراسة مهنا ( ،)2006ودراسة هيورد
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جنوى دراوشة

اجلدول ( )10حتليل التباين املتعدد ألثر اجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلدمة واملسمى الوظيفي يف جماالت الكفاءة الوظيفية
جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

اجملاالت

مصدر التباين

إدارة الوقت

3.06

1

3.06

7.67

*0.006

االلتزام الوظيفي

1.59

1

1.59

3.75

*0.05

استخدام تكنولوجيا املعلومات

0.09

1

0.09

2.34

0.27

اختاذ القرار

1.67

1

1.67

2.70

0.10

0.56

1

0.56

2.09

0.14

إدارة الوقت

15.30

1

15.30

38.30

*0.00

املؤهل العلمي ويلكس=256.

االلتزام الوظيفي

2.57

1

2.57

6.04

*0.01

000.=α

استخدام تكنولوجيا املعلومات

12.55

1

12.55

31.94

*0.00

اختاذ القرار

2.21

1

2.21

3.58

*0.05

7.34

1

7.34

27.25

*0.00

إدارة الوقت

2.67

3

0.89

2.23

0.08

االلتزام الوظيفي

0.55

3

0.18

0.43

0.72

استخدام تكنولوجيا املعلومات

2.26

3

0.75

1.91

0.127

اختاذ القرار

5.52

3

1.84

2.97

0.032

2.15

3

0.71

2.66

0.048

إدارة الوقت

2.54

4

0.63

1.59

0.176

االلتزام الوظيفي

2.16

4

0.54

1.27

0.281

استخدام تكنولوجيا املعلومات

2.87

4

0.71

1.82

0.124

اختاذ القرار

1.16

4

0.29

0.46

0.758

0.52

0.719

اجلنس
هوتلنج=117.
000.=α
الكلي

الكلي
سنوات اخلدمة
ويلكس=061.
148.=α
الكلي
املسمى الوظيفي
ويلكس=107.
019.=α

الكلي
إدارة الوقت
اخلطأ

االلتزام الوظيفي

121.18

285

0.42

استخدام تكنولوجيا املعلومات

112.00

285

اختاذ القرار

176.23

285

0.61

76.80

285

0.27

3307.46

295

االلتزام الوظيفي

4002.65

295

استخدام تكنولوجيا املعلومات

3766.43

295

اختاذ القرار

3322.19

295

3552.23

295

الكلي

الكلي

(2011

113.85

285

0.39

إدارة الوقت
الكلي

0.56

4

0.14
0.39

 ،)Heyward,اليت أشارت نتائجها إىل وجود فروق ذات

من  10سنوات) فجاءت لصاحل فئة اخلدمة (أكثر من  10سنوات).

داللة إحصائية تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،أما بالنسبة ملتغري

وقد يعزى ذلك إىل التقدم الطبيعي يف الكفاءة مع التقدم يف اخلربة،

(املسمى الوظيفي لإلداريني) فال توجد فروق ذات داللة إحصائية

واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة هيورد (.)Heyward, 2011

تعزى ألثر املسمى الوظيفي لإلداريني يف مجيع جماالت الكفاءة
الوظيفية ،فلم ُتظهر النتائج أن هناك أي فروق ذات داللة

التوصيات

إحصائية ،وقد ُيعزى ذلك إىل املسميات الوظيفية ،وبالنسبة ملتغري

استنادا إىل النتائج اليت توصل إليها هذا البحث ،فقد أوصت الباحثة

(املسمى الوظيفي لإلداريني) فقد أظهرت النتائج أن هناك فروقا

باآلتي:

ذات داللة إحصائية يف مجيع جماالت الكفاءة الوظيفية.
وأخرياً ،بالنسبة ملتغري (سنوات اخلدمة) فقد أظهرت النتائج وجود

• ضرورة اهتمام هيئة التعليم التقين مبسببات الكفاءة الوظيفية

فروق ذات داللة إحصائية يف جمال إدارة الوقت بني فئة اخلدمة 5

لدى العاملني اإلداريني ،حيث ال ميكن ألي منظمة حتقيق أهدافها
ً
إجيابا على اجملتمع إال إذا جنحت يف كسب والء
بصورة تنعكس

سنوات فأقل من جهة وفئة اخلربة (أكثر من  10سنوات) ،وجاءت

العاملني ورضاهم.

لصاحل فئة اخلدمة (أكثر من  10سنوات) .وقد يعزى ذلك إىل زيادة

• إجراء املزيد من البحوث والدراسات ذات العالقة مبوضوع

قدرة إداراك العاملني واإلداريني أهمية إدارة الوقت .واتفقت هذه

الدراسة ،ولكن مبتغريات أخرى مناسبة للدراسة ،تتناول تأثري

النتيجة مع دراسة شاهني ( .)2010أما يف جماالت الكفاءة الوظيفية

االكفاءة الوظيفية يف املؤسسة.

ككل بني فئة اخلربة  5سنوات فأقل من جهة وفئة اخلدمة (أكثر

• دعوة اجلهات املعنية بالدراسة إىل األخذ بعني االهتمام بنتائج
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الدراسة ،والعمل على عقد دورات ،وندوات ،وحماضرات لتعزيز

مهنا ،إبراهيم ( ،)2006العالقة بني تفويض السلطة وفاعلية اختاذ

جانب الكفاءة الوظيفية لدى العاملني اإلداريني من أجل رفع

القرارات بني األقسام األكادميية من وجهة نظر أعضاء اهليئة

مستوى أدائهم إىل املستوى املتميز.

التدريسية يف اجلامعات الفلسطينية .رسالة دكتوراه غري منشورة،
جامعة القدس ،فلسطني.

املراجع
حريم ،حسني ( ،)2006تصميم املنظمة:اهليكل التنظيمي

مزهودة ،عبد امللك ( ،)2006التيسري االسرتاتيجي للمؤسسات .جملة

وإجراءات العمل .عمان :دار احلامد للنشر والتوزيع.

الباحث ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة.95-87 ،)4(13 ،

حسن ،حسن مصطفى ( ،)2003االضطرابات النفسية يف الطفولة

املال ،عبد اهلل ( ،)2013تقويم قيام أقسام وكليات الرتبية الرياضية

واملراهقة ،األسباب -التشخيص -العالج .القاهرة :دار الكتاب للنشر

بدول جملس التعاون اخلليجي بأدوارها الوظيفية ومدى استعدادها

والتوزيع.

ملواجهة حتديات القرن احلادي والعشرين .جملة دراسات اخلليج
واجلزيرة العربية.285-220،)165(41 .

الشهري ،فهد رزق اهلل ( ،)2004مدى كفاءة القيادات امليدانية يف رفع
مستوى أداء األفراد حبرس احلدود .رسالة ماجسيرت غري منشورة،

جناتي ،حممد عثمان ( ،)1989علم النفس واحلياة .ط ،1الكويت  :دار

قسم العلوم الشرطية ،أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية،

القلم للنشر والتوزيع.

السعودية.

املراجع االجنبية
شاهني ،ماجد ( ،)2010مدى فاعلية وعدالة نظام تقييم أداء
العاملني يف اجلامعات الفلسطينية وأثرها على األداء الوظيفي
والوالء والثقافة التنظيمية .رسالة ماجستري غري منشورة ،إدارة
أعمال ،اجلامعة اإلسالمية :غزة.
عزاوي ،راوية ( ،)2012إدارة الوقت وأثرها على أداء العاملني يف
األحوال املدنية واجلوازات يف إقليم الشمال يف األردن من وجهة
نظرهم .رسالة ماجستري غري منشورة ،إربد ،جامعة الريموك.
عبد العال ،عنرت ( ،)2010الكفاءة الداخلية التحضريية جبامعة
حائل يف اململكة السعودية .دراسة ميدانية ،اجمللة العربية لضمان
جودة التعليم اجلامعي.)5( 5 ،
عودة ،هديل حممد ( ،)2010الكفايات اإلدارية ملديري املدارس
األساسية يف حمافظة مأدبا وعالقتها بالروح املعنوية ،رسالة
ماجستري غري منشورة .جامعة الشرق األوسط.
بن فرحان ،موالي حسن ( ،)2012إدارة الكفاءات ودورها يف عصرنة
الوظيفية والعمومية يف اجلزائر .رسالة ماجستري غري منشورة.
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