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This study aims to identify the impact of diversity management on the 

organizational culture in the Palestinian universities in the governorates of Gaza. 

The researcher adopted the descriptive analytical approach . 

The study designed a questionnaire as a tool for the study, and conducted 

interviews with the human resources management officials in the targeted 

universities. The study used the two stage stratified random sampling method. The 

study population was composed of the administrative and academic staff holding 

academic positions in the Palestinian universities, namely Aqsa University, Islamic 

University and Palestine University. Population size was 1212 employees. Thus, 400 

questionnaire forms were distributed, and 332 forms were recovered with a recovery 

percentage of 83%.The study concluded a set of results, including : 

 There is a statistically significant relationship at a significance level of 

a≤0.05 between the dimensions of diversity management and the 

organizational cultural in the Palestinian universities in Gaza 

governorates . 

 There is a statistically significant impact at a significance level of 

a≤0.05 for the reality of diversity management on the organizational 

culture in the Palestinian universities in Gaza governorates. 
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 ملخص:
 حمافظات – فلسطينيةال اجلامعات يف التنظيمية الثقافة على التنوع إدارة أثر على التعرف إىل الدراسة هذه هتدف

 شخصية قابالتم وإجراء للدراسة كأداة  استبانة تصميم ومت التحليلي، الوصفي املنهج على الباحثان اعتمد وقد غزة،
 الدراسة جمتمع يتمثلو  املرحلتني، ذات العنقودية العينة استخدام ومت اجلامعات، يف البشرية املوارد إدارة عن املسؤولني مع
 اإلسالمية، معةواجلا األقصى، جامعة) الفلسطينية اجلامعات يف إدارية بوظائف واألكادمييني اإلداريني املوظفني من

  : منها النتائج من عدد إىل الدراسة توصلت وقد موظف،( 333) الدراسة عينة وبلغت ،(فلسطني وجامعة
 داللة مستوى عند احصائية داللة ذات عالقة وجود o.o5) ≥ (α يةالتنظيم والثقافة التنوع إدارة أبعاد بني 

 .غزة حمافظات – الفلسطينية اجلامعات يف
 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر وجود o.o5) ≥ (α يف التنظيمية الثقافة على التنوع إدارة لواقع 

 . غزة حمافظات – الفلسطينية اجلامعات
 اجلامعة التنظيم، الثقافة، التنوع، اإلدارة،: املفتاحية الكلمات
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 :مقدمة
 هذه يف العاملة شريةالب املوارد أن اعتبار إىل العايل التعليم مؤسسات يف التنوع إلدارة األساسي املفهوم يستتند

 مجيع استخدام على ادرةق منتجة بيئة إجياد إىل بالنهاية يؤدي مما املختلفة، الثقافية مكوناهتا من تنبثق قوة املؤسسات
 واستبقاء اجتذاب على القدرة زيادة خالل من العايل التعليم مؤسسات أهداف لتحقيق العاملة القوى ومواهب طاقات
 ( . 1) للموظفني املعنوية الروح ورفع املرتفعة الكفاءات ذوي العاملني

 يتطلب مما احمللية دوداحل لتتعدى عملياهتا يف توسعات بإجراء تقوم املؤسسات من العديد فإن ذلك إىل وباإلضافة
 تلك من لناتجا التأثر حجم عن النظر وبغض. التنوع فوائد لزيادة استخدامها ينبغي اليت للطرق أفضل إدراك وجود

 ماهية يدركوا أن ولكن فحسب، التغريات هذه حدوث يدركوا أال للقادة ينبغي فإنه بعينها، مؤسسات على التغريات
 .  املوضوعة املؤسسية األهداف لتحقيق تعزيزه وطرق التنوع

 وتقدرها  نيالعامل بني املوجودة بالفروق تعرتف وواعية فاعلة إدارة يتطلب التنوع هذا أن ،(2) العامري ويؤكد
 واالجيابية األمانب تتسم بيئة ظل يف االختالفات هذه استكشاف على تعمل كما  ذاته، يف منفرد شخص كل  أن وتؤمن

 للتنوع الغنية األبعاد تعظيم إىل البسيط التسامح وجتاوز لآلخر منا كل  فهم يعين املفهوم هذا أن إىل باإلضافة.  والرعاية
 . هبا واالحتفاء فرد كل  يف

 تكون أن املنظمة ثقافة يف يفرتض حيث عليه، واحملافظة املنظمة يف الثقايف التنوع بناء على التنوع إدارة وتعمل 
 متتزج اليت ملنظمةا هي املتعددة الثقافات ذات واملنظمة بينهم، املوجودة االختالفات عن النظر بغض للكفاءات حاضنه

 (. 3)  األداء يف متميزة نتائج لتعطي األخرى واخلصائص والثقافات األعراق فيها
 مشوال، أكثر صبحلت املنظمة انفتاح تعين التنوع فإدارة املنظمات، يف للتنوع عمقا   أكثر أخر بعدا   هناك أن كما

 أصبحت بشريةال املوارد إلدارة اجلديد الدور ظل ويف. وتنوعها الشخصيات تفرد حترتم   إبداعا وأكثر ثقافة، وأوسع
 .العمل أنشطة يف الفعالة واملشاركة للعمل ووالئهم امهمواهتم التزامهم وبناء للموظفني باألمان الشعور منح عن مسؤولة

 أن البشرية ارداملو  يف البحث تناولت اليت والدراسات البحوث من العديد يف ومتكررة صرحية إشارات ووردت 
 املنظمة داخل بيئية لعوام على يعتمد هذا فإن  ال أم مثاره يؤيت التنوع كان  وسواء العمل، يفيد العاملة القوى يف التنوع

 . وخارجها

                                                           
(1( Aigare, A., Koyumdzhieva, T., & Thomas, P. L.. Diversity Management in Higher Education Institutions: Key 
Motivators.  2111 . 

  :صالح مهدي العامري ، إدارة تنوع القوة العاملة في الشركات الكبرى، 2112م، تاريخ االطالع: 2112/12/11م، الموقع
http://www.aleqt.com (2( 

: االطالع تاريخ ،(سبتمبر 11 م،2112. )المعرفة مجلة موقع مدارسنا، اليها وتحتاج الفرص وتكافؤ والعدل بالمساواة تهتم التنوع إدارة ، معيقل نورة

الموقع م،12/11/2112 : 
 http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=440&SubModel=141&ID=2581 (3(  
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 املؤسسات ذلك يف امب اختالفها، على املنظمات يف وشائع طبيعي أمر هو العاملة القوة يف التنوع أن إىل باإلضافة
 املتزايدة املطالبات يجةنت. احلاضر الوقت يف متزايدا   اهتماما   التنوع هذا ويلقى. واجلامعات واملدارس التعليمية والقطاعات

 منه االستفادة أمهيةو  املنظمة، ومنو لنهضة الثقايف واخلليط التنوع أمهية وإدراك جهة، من اآلخر وتقبل والتسامح باملساواة
 . لإلبداع حمرك إىل للصراع سبب من ليتحول إجيايب بشكل وتوظيفه

 غريالت مظاهر من بالكثري يزال وال مر الفلسطيين اجملتمع بأن( 4)  دراسة أشارت الفلسطيين الصعيد وعلى
. والتبديل التغري دض حمصنه ليست اجملتمع فثقافة االجتماعي، النسيج على بدوره انعكس والذي والثقايف االجتماعي

 دور عن فضال   اتاملنظم يف هاما   دورا   يلعب أبعاده بكافة التنوع فإن وعليه احلاضر، الوقت يف خاصة القيم وتغري
 معرفة إىل تاجحي الذي األمر القيم، تنوع مع الدور هذا ويزيد اإلدارة، منط وصياغة العاملني سلوك توجيه يف املنظمات

 املسؤولني مع اجراؤها مت اليت الشخصية املقابالت خالل من أيضا  . غزة قطاع يف الفلسطيين الواقع يف التنوع هذا وقياس
 وجود تبني (فلسطني جامعة األقصى، جامعة اإلسالمية، اجلامعة) الفلسطينية اجلامعات يف البشرية املوارد إدارة عن

 اإلنقسام وأبرزها يينالفلسط اجملتمع هبا مر اليت للتغريات نتيجة األخرية سنوات العشر يف خاصة التنوع يف مشكلة
 . السياسي

 للدراسة المنهجي اإلطار: أوال
 :الدراسة مشكلة-1

 أو العرق اختالفب املرتبطة القضايا األول املقام يف تعاجل أهنا على ضيقة، بنظره أحيانا   التنوع إدارة إىل ينظر
 حني يف معينة، أقليات أو جمموعات أوضاع محاية على تنص اليت بالقوانني وعالقتها اجلنسني، بني الفروق أو األصل

 أي لصاحل وليس اجلميع إمكانات وحتقيق العاملة القوى لتشكيل األفراد من متنوعة جمموعة قبول تعين التنوع إدارة أن
 وبيئتها املؤسسةب التعليمية واألنشطة اإلدارية العمليات كل  يف التنوع وممارسة األفكار دمج يف كذلك  وتسهم جمموعة
 . اختاذها ينبغي اليت القرارات ومناقشة والتقدير، والتقبل الثقة من جو خالل من وذلك

 املستوى على وجودةم ولكنها فقط الدويل املستوى على ظاهرة يعد ال البشرية املوارد يف التنوع بأن القول وميكن
 والقدرات والنوع، عمر،ال حيث من تتنوع الفلسطينية املنظمات يف املوجودة العمالة أن جند فلسطني ففي أيضا احمللي

 بعادا من اوغريه السياسية واالنتماءات اإلداري، واملستوى االجتماعية، واحلالة العلمية، والدرجة والدخل، اجلسدية،
 .األخرى التنوع

 التنظيمية الثقافة لىع ذلك وأثر البشرية املوارد تنوع على وتأثريها التغريات هذه على الضوء إلقاء حناول هنا ومن
 . الفلسطينية اجلامعات يف

                                                           
 الواقع غزة قطاع مؤتمر إلى مقدمة ورقة. م2112-2112 والنقسام الحصار ظل في غزة قطاع في االجتماعية التغيرات صافي، عطية محمد خالد

  )4) .وآفاق المستقبل. غزة: جامعة األزهر، 2112م
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 الثقافة لىع وأثرها التنوع إدارة واقع ما: التايل الرئيس السؤال يف احلالية، الدراسة مشكلة تتحدد وعليه
 الفلسطينية؟ الجامعات في التنظيمية
 الدراسة فروض-2

 : األولى الرئيسية الفرضية
 ةالبشري املوارد يف التنوع إدارة بني o.o5) ≥ (α داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد 

 .الفلسطينية باجلامعات التنظيمية الثقافة و
 : التالية الفرضيات منها ويتفرع

  الداخلية األبعاد بني o.o5) ≥ (α داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد -
 .الفلسطينية باجلامعات التنظيمية الثقافة و
  اخلارجية األبعاد بني o.o5) ≥ (α داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد -
 .الفلسطينية باجلامعات التنظيمية الثقافة و

   التنظيمية األبعاد بني o.o5) ≥ (α داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد
 الفلسطينية باجلامعات  التنظيمية الثقافة و

 : الثانية الرئيسية الفرضية
 . ةالتنظيمي الثقافة على التنوع إدارة لواقع o.o5) ≥ (α داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو مباشر أثر يوجد

 :الدراسة أهمية-3
 :العلمية األهمية

 الدراسات من مزيد إىل تاجحت إدارية ومشكلة قضية التنظيمية الثقافة على وأثرها البشرية املوارد يف التنوع إدارة تعترب
 املوارد يف تنوعال إلدارة فعال نظام تطبيق إىل اجلامعات حاجة إىل باإلضافة هبا حييط الذي الغموض لفك واألحباث

 . والعاملية احمللية التغريات ظل يف بفعالية البشرية
 .األحباث هذه ملثل الحتياجها نظرا   العربية املكتبة إثراء
 اهتمام نالت واليت ل،األعما إدارة جمال يف واهلامة احلديثة املوضوعات من التنظيمية والثقافة التنوع موضوع يعترب

 . واألكادمييني والباحثني املمارسني
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 :التطبيقية األهمية -
 غزة، حمافظات يف الفلسطينية اجلامعات يف التنوع إدارة لتعزيز شامال   مفهوما   الدراسة هذه نتائج ترسخ ان يؤمل 

 القوة جوانب عزيزت من اجلامعات تتمكن حبيث التنوع إدارة تطبيق يف تؤثر اليت العوامل عن الكشف يف تساعد وأن
 .الدارسة نتائج تبينها قد اليت واخللل القصور ومعاجلة

 التنوع إدارة بواقع لنهوضا شأهنا من اسرتاتيجيات بوضع الفلسطينية اجلامعات يف املهتمني الدراسة نتائج تفيد قد
 . التنظيمية الثقافة مستوى وتعزيز دعم يف تساهم حىت فيها،

 :الدراسة أهداف-4
 .الفلسطينية باجلامعات التنوع إدارة أبعاد على التعرف
 العمل قوة نم اجلامعات إدارة عليها حتصل أن ميكن اليت الفريدة املسامهات من لالستفادة التنوع أمهية إظهار

 العاملني هبا يتمتع أن كنمي واليت األداء وتطوير الوظيفي، والرضا التنظيمي، االلتزام مثل املختلفة التنوع ومزايا املتنوعة،
 . فعالة بطرق التنوع هذا إدارة مت ما إذا

 .الفلسطينية اجلامعات يف السائدة التنظيمية الثقافة مستوى عن الكشف
 .ينيةالفلسط باجلامعات التنظيمية الثقافة ومستوى التنوع إدارة بني االرتباطية العالقة حتليل

 
 :السابقة الدراسات-5

 وحمور البشرية واردامل يف التنوع حمور تتناول واليت واألجنبية العربية الدراسات من عدد الباحثان يتناول سوف
 . التنظيمية الثقافة

 :  العربية الدراسات
 اجلامعات يف التنوع إدارة لتطبيق مقرتح إداري تدرييب برنامج" بعنوان(: م3102 والصريصري الزبون) دراسة

 ". احلكومية السعودية
 اجريت كومية،احل السعودية اجلامعات يف التنوع إدارة لتطبيق إداري تدرييب برنامج بناء إىل الدراسة هدفت

 تطبيق واقع عن فللكش استبانة تطوير ومت الغربية املنطقة يف احلكومية اجلامعات يف اإلداريني من( 796) على الدراسة
 : نتائجها أهم من التنوع، إلدارة احلكومية السعودية اجلامعات يف اإلداريني

 وجمال خمتلفة، ثقافات إىل ينتمون الذين األشخاص مع الثقافة عرب التواصل جمال) التنوع إدارة جماالت مجيع أن
 فيها يتناغم ندماجيةا بيئة توفري وجمال التنوع، حتديات مع التعامل وجمال اجلامعة، يف املكتسب الثقايف الذكاء إدارة

 . متوسطة درجات على حصلت( الثقافات خمتلف من العاملون
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 من عينة ظرن وجهة من التنوع إدارة يف ظيب أبو جامعة جتربة تقييم" بعنوان( م3102 وحسن، العرموطي) دراسة
 "باجلامعة التدريس هيئة أعضاء

 هيئة أعضاء ظرن وجهات استطالع خالل من التنوع، إدارة يف ظيب أبو جامعة جتربة تقييم إىل الدراسة هدفت 
 كعينة  العني مبدينة ةللجامع التابع املالية واإلدارة البشرية املوارد إدارة يف املتخصصة اإلدارة لربنامج املنتمني التدريس
 : نتائجها أهم من مفردة،( 44) عددهم والبالغ مبحوثة،

 العني، فرع ظيب وأب جامعة من املقدمة التنوع إدارة وحسن التنوع اسرتاتيجيات استخدام متغريي بني عالقة وجود
 مستوى على إحصائيا دال وهو( 31.11) بلغت ومبعنوية( 0.473) (person) ارتباط معامل قيمة بلغت حيث

(1.10 .) 
 معامل قيمة لغتب حيث التنوع، إدارة وحسن التنوع سياسات تطبيق متغريي بني قوي ارتباط ذات عالقة وجود

 (. 1.10) مستوى على إحصائيا دال وهو( 1.413) بلغت ومبعنوية( 0.134) (person) ارتباط
 
 اجلامعات نيب مقارنة دراسة:  اإلداري باإلبداع وعالقتها التنظيمية الثقافة"  بعنوان( م3102حوحيي،) دراسة. 3

 "  غزة حمافظات – واخلاصة العامة
 واخلاصة العامة طينيةالفلس اجلامعات يف اإلداري باإلبداع التنظيمية الثقافة عالقة على التعرف إىل الدراسة هدفت

 واألكادمييني اإلداريني املوظفني مجيع على الدراسة وطبقت ، التحليلي الوصفي املنهج الباحث واعتمد غزة، حمافظات يف
 اهم من ،(383) املسرتدة االستبانات عدد وبلغ مفردة( 0173) وعددهم الدراسة حمل اجلامعات يف إدارية بوظائف
 :نتائجها

 العامة اجلامعات يف ككل  التنظيمية الثقافة جمال على البحث عينة أفراد قبل من املوافقة من مرتفعة درجة وجود
 .واخلاصة

 يف اإلداري واإلبداع التنظيمية الثقافة أبعاد بني( 1.12) داللة مستوى عند احصائية داللة ذات عالقة وجود
 . غزة حمافظات – واخلاصة العامة اجلامعات
 
 وامكانية عالتنو  إلدارة األورويب االحتاد دول منوذج لتطبيق وصفية دراسة"  بعنوان( م3104 أمحد،) دراسة -4

 " العربية العايل التعليم مؤسسات إدارة يف منها اإلفادة
 يف التنوع رةإدا تطبيق إلمكانية اإلجرائية واملقرتحات التوصيات من جمموعة إىل الوصول إىل الدراسة هدفت

 الوصفي املنهج لباحثا واستخدم. اجملتمعي والواقع األورويب االحتاد دول منوذج ضوء على العربية العايل التعليم مؤسسات
 :نتائجها مأه من له، املطبقة األورويب االحتاد دول منوذج وعرض التنوع، إدارة ملدخل النظرية األسس على للوقوف
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 . الكفاية فيه مبا ربية،الع العايل التعليم مؤسسات إدارة يف بعد يستخدم مل وهو ينضب، ال مهم مورد التنوع يعترب
 .العربية العايل التعليم مؤسسات إدارة تفعيل يف منها االستفادة ميكن مؤسسية، فرصة التنوع يعترب

 دراسة لبشرية،ا املوارد تنوع إدارة فاعلية زيادة يف التنظيمية الثقافة دور" بعنوان( م3103 البشويت،) دراسة -5
 ".سعيد بور مبحافظة اجلنسيات متعددة الشركات على بالتطبيق ميدانية

 مستوى على تأثريهمو  البشرية املوارد تنوع وإدارة التنظيمية الثقافة بني العالقة وحتليل حبث إىل الدراسة هدفت
 العمل قوة تنوع دارةإ وممارسات أبعاد على والتعرف سعيد، ببور اجلنسيات متعددة الشركات على بالتطبيق وذلك األداء

 بالشركات لياالع اإلدارة متارسها أن جيب اليت اإلدارية للممارسات تصور وضع وحماولة اجلنسيات، متعددة بالشركات
 :نتائجها أهم من العاملني، بني الثقايف التنوع إلدارة اجلنسيات متعددة

 . الشركة داخل املختلفة الوحدات بني فعال اتصاالت نظام وجود والتجديد لالبتكار بالنسبة
 الوحدات بني عالف اتصاالت نظام وجود إىل باإلضافة اجلديدة األفكار لتشجيع العاملني بني مسابقات عمل يتم

 .الشركة داخل املختلفة
 :األجنبية الدراسات

(Chawawa,2014) Study:" Diversity management practices in higher education: 

Evidence from private higher education institutions in Botswana" 
 بعض الدراسة اولتوتن اخلاصة العايل التعليم مؤسسات يف التنوع وإدارة التنوع على التعرف إىل الدراسة هدفت

 يف اخلاص العايل لتعليما جمال يف للتطبيق قابلية األكثر مها واجلنس اإلعاقة واعتربت واللغة اجلنسية منها التنوع أبعاد
 :نتائجها اهم من نقاط، 2 ليكرت مقياس على واعتمد استبانة البيانات جلمع الباحث واستخدم بوتسوانا،

 خالل من اللغةو  واجلنس واإلعاقة اجلنسية حيث من للتنوع فعالة إدارة لديها اخلاصة العايل التعليم مؤسسات
 . والتطوير والتدريب واالختيار املوظفني جتنيد

 يف متخلفة زالت ال كالنساء  التكافؤ، عدم ملشكلة التصدي من املؤسسات هذه يف التنوع إدارة سياسات تفشل
 . القيادية املناصب

Abdi, &Senin,2014) Study: "Investigation on the Impact of Organizational 

Culture on Organization Innovation " 

 على التنظيمية ثقافةال تأثري واختبار واإلبداع، التنظيمية الثقافة بني العالقة على التعرف إىل الدراسة هدفت
 واختبارها، العالقة ثلبح منوذج استخدام مت ولقد. التنظيمي التعليم متغري وساطة خالل من أو مباشرة التنظيمي اإلبداع
 وتفسري للتنبؤ يالرئيس النظري اإلطار باعتبارها املعرفة على املعتمدة الشركة يف العاملني نظر وجهات خالل من وذلك
 : نتائجها اهم من املتغريات، بني العالقة
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 فإن أخرى، احيةن ومن املنظمة تعليم خالل من التنظيمي اإلبداع على كامل  تأثريا   متارس التنظيمية الثقافة أن
 .املنظمة أداء تعزز تنظيمية وثقافة خربة على سيحصلون التنظيم أعضاء

 
(Dike,2013) Study: "The impact of Workplace diversity on organizations " 

 إدارة على الشركات قدرة الستكشاف الدراسة واجريت العمل، مكان يف التنوع على التعرف إىل الدراسة هدفت
 اليت التحديات عم الشركات تعامل كيفية  دراسة كذلك  الشركة، وجود على التنوع هذا ونتائج العاملة القوى يف التنوع

 الباحث واستخدم غاناو  فلندا يف شركات مخس على الدراسة اجراء ومت. الثقافية اخللفيات خمتلف من املوظفني مع تأيت
 من الشركات، نم ثالثة مع مقابالت أجرى وكذلك املبحوثة الشركات عن البيانات وحتليل جلمع النوعي البحث منهج

 :نتائجها اهم
  .وأنشطتها الشركة طبيعة إىل ذلك ويرجع للتنوع فعالة إدارة لتحقيق املديرين بعض قدرة عدم

 .فعال بشكل العاملة القوى إدارة كيفية  حول املعرفة من يكفي ما لدية يكن مل املديرين بعض
 (Mania & Onsongo,2013( Study: " Employee Attitudes towards 

Organizational Diversity on Business Performance; Perspectives from the Small and 

Medium Enterprises Employees in Kisii Town  

 املشاريع يف العمل انمك يف التنوع مع التعامل يف العاملني يواجهها اليت احلواجز على التعرف إىل الدراسة هدفت
 املوظف واقفم على شامل مسح خالل من الدراسة هلذه البيانات مجع مت وقد تاون كيس  يف احلجم واملتوسطة الصغرية

 وخلق القتصادل القطاع هذا ألمهية األعمال قطاع على الدراسة واقتصرت. األعمال أداء يف للتنوع التنظيمية اإلدارة حنو
 من( 042) هجمموع ما اختيار مت وقد أمهية األكثر هو املوظفني تنوع حيث االقتصادي، النمو يف واملسامهة الثروة

 :نتائجها اهم من الشركات، جمموع من %31 ميثل ما وهو شركة( 431) من عينه من واملتوسطة الصغرية الشركات
 بالنسبة الفع ليس واحد اسلوب اتباع وبالتايل نوعها، من فريدة شخصية لديه موظف كل  أن الدراسة وجدت

 . للجميع
 . العمل مكان يف التنوع إلدارة مصادفة األكثر احلاجز التمييز كان
 اجلنسي التوجه أو العمر أو واجلنس الدين خصائص أساس على ولكن قدراهتم، أساس على ليس املوظفني أداء

 .اجلسدية اإلعاقة أو
 (Adewalem & Anthonia, 2013( Study: " Impact of Organizational Culture on 

Human Resource Practices: A Study of Selected Nigerian Private Universities 

 يف اخلاصة اجلامعات نم خمتارة عينة يف البشرية املوارد ممارسات على التنظيمية الثقافة أثر ملعرفة الدراسة هدفت
 لدراسةا لتطبيق اختيارها مت اليت اخلاصة اجلامعات يف مستجيب( 336) على اإلحصائي التحليل واستند نيجرييا،
 :نتائجها اهم من عليها،
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 وأداء لوظيفي،ا األداء وإدارة التدريب، وبرامج التوظيف، وعملية التنظيمية الثقافة بني وثيقة عالقة هناك أن
 . التعويض وإدارة األجور، وهيكل العاملني،
 أن تعين ،(التنظيمية املمارسات املعتقدات، القيم،) التنظيمية والثقافة التوظيف، عملية بني وثيقة عالقة هناك أن

 . للموظفني ملصممةا التدريب برامج يف وممارساهتم وقيمهم معتقداهتم دمج إىل يسعون املؤسسة يف القرار صناع أو اإلدارة
 التنظيمية، األحداث همف على املوظفني تساعد سوف( املمارسة املعتقدات، القيم،) التنظيمية بالثقافة املعرفة أن

 . منهم توقعم هو ما معرفة حماولة يف الوقت إضاعة من بدال   اليد، متناول يف مهامهم جعل على مساعدهتم وبالتايل
 للدراسة النظري اإلطار: ثانيا  

 :التنوع إدارة مفاهيم-1
 باختالف املرتبطة االقضاي األول املقام يف تعاجل أهنا على ضيقة، بنظرة التنوع إدارة إىل ينظر األحيان بعض يف

(  5) معينة ياتأقل أو جمموعات محاية على تنص اليت بالقوانني وعالقتها اجلنسني، بني الفروق أو األصل أو العرق
 تعاجل أهنا نجدس واسعة بنظرة التنوع إلدارة نظرنا إذا أننا والواقع والتكافؤ التنوع إدارة بني خلط حيدث أخرى وأحيانا  
 حني يف متساوية، ةمعامل ما مبؤسسة العاملني مجيع معاملة يعين فالتكافؤ التكافؤ عن ختتلف أهنا كما  متعددة، قضايا

 أي لصاحل وليس ،اجلميع إمكانات وحتقيق العاملة القوة لتشكيل األفراد من متنوعة جمموعة قبول" تعين التنوع إدارة أن
 : التايل النحو على التنوع إلدارة التعاريف بعض عرض يتم أكثر وللتوضيح ،(6" )  جمموعة

 اإلدارة ملياتع واستخدام االسرتاتيجية، القيادة خالل من املستقبل، حنو وتوجيهها األنشطة من جمموعة تطوير"
 قيمة ختلق اليت يةالعمل وهي املؤسسة، يف حمتمال   مصدرا   باعتبارمها واالختالف الشبه أوجه بعض واستخدام واالتصال

 (. 7" )للمؤسسة مضافة
 واألنشطة اريةاإلد العمليات كل  يف يوم بعد يوما   التنوع وممارسة األفكار دمج يف يسهم ما كل  هي التنوع إدارة

 (8)  اختاذها نبغيي اليت القرارات ومناقشة والتقدير، والتقبل الثقة من جو يف وذلك وبيئتها، باملؤسسة التعليمية
 التنظيمية اهلياكل يف متنوعة خلفيات من املوظفني ضم من مزيد إىل هتدف اليت التطوعية التنظيمية اإلجراءات"

 (.9" ) مدروسة وبرامج سياسات خالل من الرمسية وغري الرمسية
                                                           

 .السعودية العربية بالمملكة العالي التعليم لمؤسسات التنافسية الميزة دعم في المعرفة مجتمع إلى التحول ألثر تحليلية دراسة وآخرون، سليم علي إيمان
  (5) .مجلة دراسات المعلومات، )12(، 11-11، 2111م

 (6) حيدر وحاج بشير ، إدارة التنوع االثني والتعدد اللغوي في بلجيكا،  )د.ط(. كلية الجزائر، جامعة قاصدي مرباح بورقلة
(6) Keil, M., Amershi, B., Holmes, S., Jablonski, H., Lüthi, E., Matoba, K., ... & von Unruh, K. Training manual for 
diversity management. Washington, DC: International Society for Diversity Management.   2007 
 

 االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق العربي، الوطن في المرأة نهوض نحو 2112 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير. اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  (8) .واالجتماعي. )د.ط(. عمان: المكتب اإلقليمي للدول العربية، المطبعة الوطنية. 2112م
(9) ( ) European Commission. (2011). The EU and the Bologna Process – shared goals, shared commitments 
Supporting growth and jobs-An agenda for the modernization of Europe’s higher education systems, Office for 
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  البشرية املوارد تنوع أبعاد -2
 الكتاب بني ختالفا هناك أن تبني البشرية املوارد تنوع موضوع تناولت اليت املتعددة الكتابات مراجعة خالل من
 من وهناك ،(10)  السهل باألمر ليس التنوع أبعاد حصر أن على البعض أكد وقد األبعاد، هذه حتديد حول واملنظرين

 (.11)  الدين أو العرق أو األصل يف وحصرها ضيق منظور من التنوع ألبعاد نظر
 بعادأ بتحديد الكتاب هؤالء قام حيث واسع منظور من إليها نظر قد األخر البعض أن( م3100) الطبال ويرى

 والتوجهات ةاجلسدي والقدرات والنوع والعرق واألصل العمر وهي األولية األبعاد األوىل تشمل جمموعتني يف التنوع
 العسكرية واخلربة يةاالجتماع واحلالة والدخل العملية اخلربة وهي الثانوية األبعاد الثانية اجملموعة تشمل بينما اجلنسية،

 بعدا   عشر أربعة يف اجملموعتني هاتني الكتاب هؤالء حدد لذا. والتعليم الوالدين وحالة اإلقامة وحمل الدينية واملعتقدات
 االتفاق جبانب نوعللت الفرعية األبعاد حتديد حول الكتاب هؤالء بني اتفاق وجود أيضا املالحظ ومن التنوع، أبعاد من

 (:12)  من كل  أختلف ولقد األساسيتني، اجملموعتني حتديد حول
 ثالثة إىل وقسموها ا ،بعد وعشرين ثالثة لتشمل التنوع أبعاد بتوسيع قاموا حيث الكتاب من السابقة اجملموعة مع
 .التنظيمية األبعاد جمموعة اخلارجية، األبعاد جمموعة الداخلية، األبعاد جمموعة: وهي جمموعات

 حول الكتاب نيب خالف هناك أن للباحثان يتضح التنوع أبعاد عن الكتاب تناوله ملا السابق العرض ضوء وعلى
 أبعاد حصر يف صعوبة وجود وكذلك حتديدها، يف توسع من وهناك األبعاد، هذه ضيق من فمنهم التنوع أبعاد حتديد
 . التنوع

 جمرد كونه  نم أكثر األفراد من غريه عن الفرد سلوك اختالف عن عبارة جوهره يف التنوع أن الباحثان ويرى
 ثالثة يف حيددهاو  التنوع أبعاد من يوسع الذي الرأي مع االتفاق إىل الباحثان ومييل واخلصائص، األبعاد يف اختالف
 (.0) الشكل يف موضح كما.  بعدا   وعشرين

 
 
 

                                                           
Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Retrieved: November 10, 2016, From: 
http://ec.europa.eu/ education/higher education/doc/bolognagoals_en.pdf 

 المدير مجلة نظرية، دراسة التنوع إدارة مدخل-العالمية المنظمات في البشرية الموارد إدارة في الحديثة االتجاهات ، الطبال أحمد هللا عبد هللا عبد

  (10) .الناجح )112(، 21. 2111م
(11 ) Grossman, R.J. Human resource Management, Eleventh. New York: MC. Graw, 2001. 
(12 ) Wentling, R. M., & Palma-Rivas, N. Diversity in the workforce: A literature review. National Center for Research 
in Vocational Education, University of California at Berkeley, 1997. 
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 التنوع أبعاد(: 2) شكل
 Gardenswartz & Rowe's wheel (1998) :المصدر

 (1027) الباحثان بتصرف
 :التنظيمية الثقافة مفهوم-3

 املعارف من ريالكث معه حيمل الذي اإلنسان، علم أو األنثروبولوجيا علم إىل املنظمة يف الثقافة مفهوم يرجع
 عام بشكل التنظيمية فالثقافة ،(13)  جيل من توارثها اليت واألعراف والتقاليد والعادات، والفنون والقيم واملعتقدات،

 وطنية ثقافة ميتلك دبل أي ومثل ومعتقداتنا، قيمنا بواسطة ينسج النسيج وهذا بنا، حييط الذي االجتماعي النسيج هي
 للمنظمة، لنموذجيةا اخلصائص يف التنظيمية الثقافة مفهوم ويتجلى أيضا ، هبا خاصة ثقافة للمنظمة فإن به خاصة

                                                           
 ( 13)  .زاهد محمد ديري ، السلوك التنظيمي، عمان: دار المسيرة، 2111م
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 مشاكل يفهم أن ينبغي أو راألمو  به تتم الذي الصحيح الطريق باعتبارها التنظيمية الثقافة اعتبار ينبغي أخرى، وبعبارة
 اليت املتجذرة داتواملعتق القيم أهنا على التنظيمية الثقافة تعريف يتم أن واسع نطاق على به املسلم ومن. املنظمة

 (. 14) املنظمة يف أفراد يتقامسها
 احلياة فيها تنغرس اليت واجلماعي الفردي للسلوك احملددة االساسية القوى من واحدة املنظمات يف الثقافة وتعترب

 لشخصيةا وقضاياهم عملهم مهام وينظم املنظمة أعضاء يوجه أيديولوجي عمل إطار مبثابة فهي. للعمل اليومية
 . واالجتماعية

 حيوي مدون غري كتاب  فهي األجيال، تعاقب خالل من ثقافتها حفظ على قادرة املنظمات أن( 15)  وأضاف
 ايديولوجيات أهنا على التنظيمية الثقافة بوصف(  16) وشاركه. القادمة األجيال إىل متريرها يتم اجتماعية قواعد

 . املنظمة يف العاملون يتقامسها واليت املعريف اإلطار تشكل مغروسة ومعتقدات
 : التنظيمية الثقافة عناصر -4

 بالرؤى شرتكامل للشعور   مصدرا وتشكل وانسجامهم، العاملني متاسك يف مهما   دورا   التنظيمية الثقافة تلعب
 حول العاملني ءالتقا خالل من وتكامله التنظيم بوحدة واضحا   اسهاما   تساهم وكذلك للتنظيم، واألهداف املستقبلية

 (: 18) التالية العناصر من جمموعة من التنظيمية الثقافة وتتكون(  17)  التنظيمية الثقافة عناصر
  التنظيمية القيم
 مرغوب، غري أو مرغوب هو ما حول الواحد االجتماعي التنظيم اعضاء بني مشرتكة اتفاقات عن عبارة هي القيم

 هذه تعمل يثحب العمل، بيئة أو مكان يف القيم متثل فهي التنظيمية القيم أما. مهم غري أو مهم جيد، غري أو جيد
 واالهتمام لعاملني،ا بني املساوة القيم هذه ومن. املختلفة التنظيمية الظروف ضمن العاملني سلوك توجيه على القيم
 . العمالء واحرتام الرشوة قبول وعدم اآلخرين، واحرتام باألداء واالهتمام الوقت، بإدارة

 العمل، بيئة يف االجتماعية واحلياة العمل بطبيعة متعلقة مشرتكة أفكار عن عبارة هي: التنظيمية المعتقدات
 القرارات، اختاذ مليةع يف املشاركة أمهية: املثال سبيل على املعتقدات هذه ومن. التنظيمية واملهام العمل اجناز وكيفية
 (. 19) يةالتنظيم األهداف حتقيق على ذلك وأثر اجلماعي، العمل يف واملسامهة أفضل، قرارات إىل تؤدي حبيث

                                                           
(14 ) Zhu, C., & Engels, N. Organizational culture and instructional innovations in higher education: Perceptions and 
reactions of teachers and students. Educational Management Administration & Leadership, 42(1), 136-15,  2014. 
(15 ) Hofstede, G. Geert hofstede. National cultural dimensions, 2010. 
جيرالد جرينبرج ، روبرت وبارون، إدارة السلوك التنظيمي في المنظمات، ترجمة: محمد رفاعي، وإسماعيل بسيوني.  )د.ط(. الرياض: دار المريخ 

 ( 16) .للنشر. 2112م
 ( 17) .طلق السواط ، سعود العتيبي، البعد الوقتي للثقافة التنظيمية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز 12 )1(، 1-11. 1111م

  (18) .محمد العميان ، السلوك التنظيمي في منظمات األعمال. ط1. عمان: دار وائل للنشر. 2112م
موسى المدهون، إبراهيم الجزراوي، تحليل السلوك التنظيمي سيكولوجياً  وإدارياً، عمان: المركز العربي للخدمات الطالبية. 1112م. العميان، مرجع 

 ( 19) .سابق، 2112م
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  التنظيمية األعراف
 العمل، وبيئة التنظيم يف يدةمف معايري أهنا اعتبار على التنظيم، يف العاملون هبا يلتزم معايري هي التنظيمية األعراف

 يسمح ال أجنبيةب يتزوج الذي الشخص أو املنظمة، نفس يف واألبن األب تعيني بعدم التنظيم التزام: األعراف هذه ومن
 . االتباع واجبةو  مكتوبة غري تكون أن يفرتض األعراف أن هنا، بالذكر اجلدير ومن التنظيمات، بعض يف العمل له

 (20.) 
 التنظيمية التوقعات

 أو حيددها لتوقعات،ا من جمموعة يعين والذي املكتوب، غري السيكولوجي بالتعاقد التنظيمية التوقعات تتمثل
 بني املتبادلة لتوقعاتا ذلك ومثال املنظمة، يف الفرد عمل فرتة خالل املنظمة، تتوقعها وكذلك املنظمة، من الفرد يتوقعها
 يساعد تنظيمي ومناخ تنظيمية ةبيئ وتوفر املتبادل، واالحرتام بالتقدير واملتمثلة بينهم، فيما الزمالء وبني واملرؤوس، الرئيس
 (.  21) واالقتصادية النفسية الفرد احتياجات ويدعم

 
 للدراسة المنهجية اإلجراءات -ثالثا  

 التطبيقي اجلانب ازاجن خالله من يتم هاما   حمورا   يعترب والذي وإجراءاهتا الدراسة ملنهجية وصفا الفصل هذا يتناول
 أداة يضاأ الفصل هذا وتناول الدراسة، وعينة جمتمع وكذلك عليها، احلصول مت اليت البيانات ومصادر الدراسة من

 الفصل هذا وينتهي به، تتمتع اليت والثبات الصدق ومدى وتطويرها، بنائها وخطوات -االستبانة -املستخدمة الدراسة
 .لذلك صفو  يلي وفيما الفرضيات، واختبار البيانات حتليل يف استخدامها مت اليت اإلحصائية باألساليب
 
 
 : الدراسة منهج-1

 االجتماعية لظواهرا دراسة يف استخداما   املناهج أكثر من لكونه التحليلي الوصفي املنهج باستخدام الباحثان قام
 دقيق وصف لىع يرتكز التحليلي الوصفي املنهج أن حيث البحث، موضوع الدراسة طبيعة يناسب وألنه واالنسانية

 على لتحليليا الوصفي املنهج ويعرف مضموهنا، فهم هبدف رقمية كمية  أو نوعية صورة على حمددة مشكلة أو لظاهرة
 حمددة منيةز  فرتات خالل من حمدد موضوع عن ودقيقة كافية  معلومات على املرتكز التحليل اساليب من أسلوب أنه

 للظاهرة فعليةال املعطيات مع ينسجم مبا موضوعية بطرقة تفسريها يتم عملية نتائج على احلصول أجل من وذلك
 (.م0999 وآخرون، عبيدات)

                                                           
 ( 20) .بالل السكارنة ، االبداع اإلداري، ط1، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2111م. العميان، مرجع سابق، 2112م

  (21) .العميان، مرجع سابق، 2112م
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 : الدراسة مجتمع-2
 اإلسالمية، اجلامعة) ينيةالفلسط اجلامعات يف إداري مبنصب واألكادمييني اإلداريني املوظفني يف الدراسة جمتمع متثل

 حسب املوظفني أعداد توزيع يوضح( 0) واجلدول موظف،( 0303) عددهم والبالغ( فلسطني جامعة األقصى، جامعة
 .اجلامعات

  
  العمل وطبيعة اجلامعة حسب الدراسة جمتمع توزيع(: 0) جدول
 إدارية بوظائف األكادمييني اإلداريني اجلامعة

 92 439 اإلسالمية
 001 433  األقصى
 34 000  فلسطني

 963 339 
  0303 اإلمجايل
-م3107) للعام فلسطني وجامعة األقصى وجامعة اإلسالمية اجلامعة يف املوظفني شئون دائرة: املصدر

 (.م3106
 : الدراسة عينة-3
 االستطالعية العينة-

 جامعات الثالث من عشوائية بطريقة اختيارهم مت إداري، موظف 31 من االستطالعية الدراسة عينة تّكونت
 . األصلية العينة على للتطبيق صالحيتها من والتحقق الدراسة، أداة تقنني بغرض

 
 
 ":الفعلية" األصلية العينة-

 اإلسالمية، اجلامعة) اجلامعة حسب األوىل املرحلة املرحلتني، ذات العنقودية العينة طريقة باستخدام الباحثان قام
 مت حيث ،(إداري مبنصب أكادميي إداري،) الوظيفي املسمى حسب الثانية واملرحلة( فلسطني جامعة األقصى، جامعة
 حجم حساب مت وقد ،%83 بنسبة استبانة(  333)  اسرتداد مت وقد الدراسة جمتمع على استبانة( 411) توزيع
 ,(:3113Moore) التالية املعادلة من العينة
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                           (0)          
 :حيث

Z  :معلوم داللة ملستوى املقابلة املعيارية القيمة (  مثال :Z=1.96 داللة ملستوى  .) 
m :(مثال  ) العشرية بالعالمة عنه ويُعرّب : اهلامشي اخلطأ  : 
 :املعادلة من النهائية اجملتمعات حالة يف العينة حجم تصحيح يتم

َعّدل =                     (3)                    
ُ
         امل

 اجملتمع حجم متثل N حيث
 :يساوي العينة حجم أن جند( 0) املعادلة باستخدام

   
َعّدل العينة حجم فإن ،=  0303N الدراسة جمتمع أن حيث

ُ
 :يساوي( 3) املعادلة باستخدام امل

َعّدل =                    
ُ
    امل

 املتاح اجملتمع أصل من األقل على مفردة(( 393 يساوي احلالة هذه يف املناسب العينة حجم فإن وبذلك
(0303.) 

 
 :المستخدمة اإلحصائية األساليب-4
 . SPSS) )اإلحصائي التحليل برنامج خالل من االستبانة وحتليل تفريغ مت

 :التالية اإلحصائية األدوات استخدام تم وقد
 .الدراسة عينة لوصف(: Frequencies & Percentages) والتكرارات املئوية النسب .0
 .املعياري واالحنراف النسيب احلسايب واملتوسط احلسايب املتوسط .3
 .االستبانة فقرات ثبات ملعرفة( Cronbach's Alpha) كرونباخ  ألفا اختبار .3
: االرتباط درجة لقياس( Pearson Correlation Coefficient) بريسون ارتباط معامل .4

 الداخلي ساقاالت حلساب الباحثان استخدم وقد. متغريين بني العالقة دراسة على االختبار هذا يقوم
 .اجملاالت بني العالقة لدراسة وكذلك لالستبانة البنائي والصدق
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 (.Linear Regression- Model Multiple) املتعدد اخلطي االحندار منوذج .2
 

 ومناقشتها الدراسة فرضيات واختبار البيانات تحليل -رابعا  
 الشخصية البيانات وفق الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف-1

 بوظائف كادميينيواأل اإلداريني من اختبارهم مت الذين الدراسة عينة ألفراد الدميغرافية اخلصائص عرض يلي فيما
 توزيع جاء ثحي غزة حمافظات –فلسطني وجامعة األقصى جامعة اإلسالمية، اجلامعة الفلسطينية اجلامعات يف إدارية
 :  اآليت النحو على الدميغرافية املتغريات حسب الدراسة عينة أفراد

 (331=ن)   الشخصية البيانات حسب العينة أفراد توزيع(: 1) جدول
 

 النسبة املئوية % العدد البيانات الشخصية
 36.4 90 أنثى الجنس

 63.7 340 ذكر
 36.6  93 عام 31إىل  31من  العمر

 44.7 048 عام 41إىل  30من 
 17.2 57 عام 21إىل  40من 

 10.5 35 عام فأكثر 51
 الحالة االجتماعية

 
 
 
 

 15.4 51 أعزب
 82.8 275 متزوج
 1.2 4 مطلق
 0.6 2 أرمل

 % املئوية النسبة العدد الشخصية البيانات
 

 المؤهل العلمي
 
 

 10.5 35 دبلوم
 52.4 174 بكالوريوس

 25.9 86 ماجستري
 11.1 37 دكتوراه
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مكان الحصول على 
 العلمي المؤهل

 75.6 251 حملية
 16.9 56 عربية

 7.5 25 أجنبية
 45.5 151 جامعة األقصى

 39.5 131 اجلامعة اإلسالمية مكان العمل
 15.1 50 جامعة فلسطني 

 4.5 15 عميد
 

 المسمى الوظيفي
 1.8 6 نائب عميد

 2.7 9 مساعد عميد
 11.4 38 مدير

 1.8 6 نائب مدير
 16.6 55 إداريرئيس قسم 

 61.1 203 إداري
 17.5 58 سنوات 2أقل من 

 01إىل أقل من  2من  عدد سنوات الخدمة
 سنوات

95 28.6 

 02إىل أقل من  01من 
 سنة

92 27.7 

 26.2 87 سنة فأكثر 15
 
 

 :الجنس
( %36.4) بينما ،(%63.7) نسبتهم بلغت حيث الذكور، من هم اجلامعات يف املوظفني غالبية أن يتضح

 .إناث
 توظيف على مديعت إذ خاصة غزة بقطاع العمل وسوق عامة، العربية اجملتمعات طبيعة إىل ذلك الباحثان ويعزو

 الصحفي البيان يف نشره مت مبا مقارنة طبيعية النسبة تعترب ذلك من وبالرغم اإلناث، على اعتماده من أكثر الذكور
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 إلناثا مشاركة نسبة بلغت حيث العاملي املرأة يوم مبناسبة م18/3/3106 بتاريخ الفلسطيين لإلحصاء املركزي للجهاز
 %60.7 الذكور مشاركة نسبة وبلغت م3107 العام يف العمل سن يف اإلناث جممل من %39.3 العاملة القوى يف

 م3107 للعام
 العلمي المؤهل

 العلمي مؤهلهم( %23.4) تقريبا الدراسة عينة نصف أن يتضح العينة ألفراد العلمي املؤهل مبتغري يتعلق وفيما
( %01.2) بينما الدكتوراه درجة على حاصلني(%00.0) املاجستري، درجة على حاصلني(%32.4) بكالوريوس،

 . دبلوم العلمي مؤهلهم
 الوظائف معظم أن إىل واحلكومية واخلاصة العامة اجلامعات يف البكالوريوس محلة نسبة ارتفاع الباحثان ويعزو

 يعزو( %32.4) تهمونسب املاجستري محلة خبصوص أما. هبا للقيام األوىل اجلامعية الدرجة تتطلب اجلامعات يف اإلدارية
 هلم يكون بأن سترياملاج حلملة اجملال تعطي واليت لألكادمييني، اإلدارية املناصب يف املناوبة عملية إىل ذلك الباحثان

 شهادة تتطلب األكادميية الوظائف أن إىل ذلك يرجع( %00.0) ونسبتهم الدكتوراه ويليهم. اإلداري العمل يف دور
 وذلك الدكتوراه،و  املاجستري شهادة محلة من اجلامعات يف إدارية بوظائف األكادمييني معظم وأن واملاجستري، الدكتوراه

 .هلم املوكلة واملهام الصالحيات حجم مع يتناسب لكي
 :الجامعة في التنوع إدارة فقرات جميع تحليل-2
 يف موضحة النتائج. افقةاملو  درجة ملعرفة والرتتيب النسيب والوزن املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط استخدام مت

 (.3) جدول
 التنوع إدارة" فقرات لجميع والترتيب النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط(: 3) جدول

 " الجامعة في
 الموافقة درجة الترتيب النسبي الوزن المعياري االنحراف المتوسطالحسابي البند

"  الداخلية األبعاد
 ". الشخصية

 متوسطة 1 59.64 1.70 5.96

 متوسطة 3 54.59 1.32 5.46 .الخارجية األبعاد

 متوسطة 2 58.72 1.63 5.87 .التنظيمية األبعاد

 في التنوع إدارة
 .الجامعة

 متوسطة  57.39 1.34 5.74

 
       

 الكلية الدرجة(( )2.64 يساوي اجلامعة يف التنوع إدارة فقرات جلميع احلسايب املتوسط أن تبني( 3) جدول من
 ىعل العينة أفراد قبل من متوسطة بدرجة موافقة هناك أن يعين وهذا ،(%26.39) النسيب الوزن أن أي( 01 من

 . عام بشكل اجلامعة يف التنوع إدارة فقرات
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 كل  أن الدراسة نتائج بينت حيث( م2013) Maina&Onsongo دراسة مع الدراسة نتائج اتفقت
 ليس املوظفني أداء وأن للجميع، بالنسبة فعال ليس واحد اسلوب اتباع وبالتايل نوعها، من فريدة شخصية لدية موظف

 . ديةاجلس اإلعاقة أو السياسي التوجه أو العمر أو واجلنس الدين خصائص أساس على ولكن قدراهتم، أساس على
 للتعامل املتنوعة يباألسال امتالكهم وقلة التنوع، إدارة تطبيق على الفلسطينية اجلامعات حرص قله إىل يعود وهذا

 من الكاملة دةاالستفا عدم وكذلك للعمل، دافعيتهم تعزز حبيث وصفاهتم خصائصهم اختالف على املوظفني مع
 املكتسبات حتسني دفهب خمتلفة ثقافات مع واالختالط العمل او الدراسة نتيجة خمتلفة ثقافات لديهم اللذين املوظفني
 .  الثقافية

 بالتنوع تتعلق اليتو  اخلاطئة املعتقدات تصحيح يف الفلسطينية اجلامعات قبل من االهتمام قلة إىل يعود قد كما
 املوارد تنوع نم االستفادة على حتث واضحة سياسات بوضع اهتمامهم وقلة اجلامعات، يف املوظفني لدى واالختالف

 الباحثانذلك ويعزو كما. وخصائصهم ثقافاهتم اختالف على املوظفني بني املساواة مبدأ وتطبيق, اجلامعات يف البشرية
 من عليها حتصل نأ ميكن اليت الفريدة املسامهات من واالستفادة الستيعاب اجلامعات قبل من املبذولة اجلهود قلة إىل
 . املختلفة التنوع ومزايا املتنوعة، العمل قوة

 "الجامعة في التنظيمية الثقافة" مجال فقرات تحليل-3
 يف موضحة النتائج. افقةاملو  درجة ملعرفة والرتتيب النسيب والوزن املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط استخدام مت

 (.4) جدول
 قراتف من فقرة لكل والترتيب النسبي والوزن المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط(: 4) جدول

 " الجامعة في التنظيمية الثقافة" مجال
 املتوسط الفقرة

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
الوزن 
 النسيب

درجة  بالرتتي
 املوافقة

تتعرف إدارة اجلامعة إىل ميول املوظفني ورغباهتم واجتاهاهتم 
 اليت تؤدي إىل حتسني مستوى األداء. 

 متوسطة 17 54.21 2.55 5.42

تبذل إدارة اجلامعة جهودا  كبرية يف تطوير قدرات املوظفني 
 باجلامعة من أجل حتقيق أكرب درجة من الكفاءة. 

 متوسطة 15 57.61 2.52 5.76

وظفون على عالقات عمل طيبة تستند إىل مبدأ حيافظ امل
 التعاون والتكامل يف إجناز املهام.

 كبرية 1 66.04 2.33 6.60
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يتوفر لدى املوظفني املهارات والقدرات الالزمة على 
 التكيف مع املتغريات والتطورات اجلديدة. 

 كبرية 3 64.51 2.38 6.45

ية اجلامعة بأمهيوجد قناعات مشرتكة لدى املوظفني يف 
 املشاركة يف عملية اختاذ القرارات.

 كبرية 2 64.61 2.31 6.46

تستثمر إدارة اجلامعة الطاقات والقدرات الكامنة لدى 
 املوظفني بإشراكهم يف عملية اختاذ القرارات.

 متوسطة 18 54.07 2.48 5.41

يعتقد املوظفون بأن ثقافة املنظمة تساهم يف إجناز املهام 
 والواجبات باجلودة والكفاءة املطلوبة.

 متوسطة 10 60.64 2.40 6.06

يتاح للموظف املسئول عن إجناز عمل معني فرصة اختاذ 
معظم القرارات املتعلقة بالعمل دون الرجوع إىل رئيسه 

 املباشر.

 متوسطة 19 52.37 2.34 5.24

حتسن عدالة تقييم األداء واحلكم الدقيق على مستوى 
 من شعور املوظفني بالرضا الوظيفي.اإلجناز 

 كبرية 4 64.04 2.40 6.40

تتمثل األعراف السائدة بني املوظفني يف التكيف مع كافة 
 املستجدات والتطورات يف بيئة العمل. 

 

 متوسطة 6 63.31 2.16 6.33

 المتوسط الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 درجة الترتيب
 الموافقة

األعراف السائدة بني املوظفني على هتيئة مناخ  تساعد
يشجع على اإلبداع واالبتكار والتحدي وفتح آفاق جديدة 

 أمام تطوير أساليب إجناز العمل.

 متوسطة 9 60.91 2.31 6.09

حترص إدارة اجلامعة على تزويد املوظفني باملعلومات الالزمة 
 لتطوير استخدامهم لألساليب احلديثة. 

 متوسطة 11 60.52 2.35 6.05

حتفز إدارة اجلامعة املوظفني املبدعني واملتميزين باحلوافز 
 املادية واملعنوية.

 متوسطة 16 54.34 2.67 5.43
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تتوقع إدارة اجلامعة بأن يقوم املوظفون بكافة املهام 
والواجبات مقابل حصوهلم على كافة احلقوق الوظيفية اليت 

 ا.تنص عليها أنظمة اجلامعة وقوانينه

 متوسطة 5 63.75 2.38 6.38

تسعى إدارة اجلامعة دوما  لتلبية ما يتوقعه املوظف من 
 العالوات واحلوافز واملكافآت. 

 متوسطة 20 51.29 2.65 5.13

 متوسطة 13 59.66 2.54 5.97 تعمل إدارة اجلامعة على توافق قيم املوظفني مع قيمها. 
 متوسطة 8 61.25 2.73 6.13 حتظى إدارة اجلامعة باالحرتام والتقدير من قبل موظفيها. 

يتوقع املوظفون بأن إدارة اجلامعة تأخذ يف االعتبار اجلهود 
اليت يبذهلا املوظف املميز الذي حيافظ على مكانة اجلامعة 

 ومسعتها. 

 متوسطة 14 58.94 2.69 5.89

يتوقع املوظفون بأن تفصل إدارة اجلامعة بني العمل 
 والعالقات الشخصية. 

 متوسطة 12 59.85 2.65 5.98

 يتوقع املوظفون بأن تطبق القواعد والتعليمات التنظيمية يف
 اجلامعة بالعدالة.

 متوسطة 7 61.42 2.72 6.14

 متوسطة  59.66 1.93 5.97 مجيع فقرات اجملال معا  
 

 :يلي ما تبني( 4) جدول من
 مبدأ إلى ستندت طيبة عمل عالقات على الموظفون يحافظ" على تنص اليت الثالثة الفقرة أن اتضح حيث

 من الكلية الدرجة( )7.71) يساوي حسايب مبتوسط األوىل املرتبة يف جاءت "المهام إنجاز في والتكامل التعاون
 . الفقرة ذهه على العينة أفراد قبل من كبرية  بدرجة موافقة هناك أن يعين وهذا ،(%77.14) النسيب الوزن أن أي( 01

 توفر النتائج أظهرت حيث Adewalem & Anthonia (2013) دراسة مع الدراسة نتائج اتفقت
 اليت املقابالت نتائج مع الدراسة نتائج اتفقت أيضا    النيجريية، اجلامعات يف التنظيمية واملمارسات واملعتقدات القيم

 القيم وهذه اجلامعة عمل تنظم قيم توجد بأنه فيها ورد حيث االسالمية اجلامعة يف البشرية املوارد مسئولني مع اجريت
 وهذه اجملال، سنف يف تعمل كانت  ولو حىت اجلامعة قيم  عن ختتلف قيمها ولكن جماورة مؤسسة هناك تكون أن ميكن
 وكذلك والواجبات وقاحلق حيث فيها األفراد تصرفات حتكم اليت والنظم والضبط واملتابعة بالرقابة عالقة هلا القيم

 مبطن عضهاوب معلن بعضها يكون قد األفراد عمل حتكم للمؤسسة قيم وهناك الداخلية واألعراف الوظيفي الوصف
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 تويل عهاأنوا باختالف املنظمات أن إىل ذلك الباحثان ويعزو. اجلامعة يف للعمل موجهة قيم( 01) وهناك معلن، غري
 سلوكيات حول العمل يئةب يف مشرتكا   تفامها   خللق املنظمات وتسعى ثقافتها، على للمحافظة التنظيمية بالقيم اهتماما  

 . املوظفني لدى عليا متعارف معينة وتوجيهات
 الموظف عهيتوق ما لتلبية دوما   الجامعة إدارة تسعى"  عشر اخلامسة الفقرة أن النتائج خالل من اتضح كما

 النسيب الوزن أن أي( 2.03) يساوي حسايب مبتوسط األخرية املرتبة يف جاءت " والمكافآت والحوافز العالوات من
 .الفقرة هذه على العينة أفراد قبل من متوسطة بدرجة موافقة هناك أن يعين وهذا ،(20.39%)

 امعةاجل إدارة تسعى"  الفقرة بأن الدراسة نتائج بينت حيث( 3102) حوحيي دراسة مع الدراسة نتائج اتفقت 
 يف التنظيمية التوقعات ضمن األخرية املرتبة يف جاءت ومكافآت وحوافز عالوات من املوظف يتوقعه ما لتلبية دوما  

 يتبعه وما اديةواالقتص السياسية التحديات من كثريا    تواجه اجلامعات أن إىل ذلك الباحثان ويعزو. اخلاصة اجلامعات
 العمل يتم اليت زالتحفي سياسات كذلك  األكادميية، الناحية على والرتكيز بالتطوير، اجلامعات وانشغال مالية، أزمات من
 . العاملني جلميع وظيفي لرضا الوصول يصعب أنه كما  العاملني، طموح تليب ال اجلامعات يف هبا

 أن أي(( 2.96 يساوي" اجلامعة يف التنظيمية الثقافة" جملال احلسايب املتوسط بأن القول ميكن عام بشكل-
. اجملال هذا فقرات على العينة أفراد قبل من متوسطة بدرجة موافقة هناك أن يعين وهذا ،(%(29.77 النسيب الوزن
 واليت غزة قطاع عيشهاي اليت الداخلي االنقسام وحالة السياسية والتجاذبات التنظيمية اخلالفات إىل ذلك الباحثان ويعزو

 الفلسطينية اجلامعات تإدارا اهتمام ضعف وإىل ناحية من املؤسسات كافة  يف التنظمية الثقافة على وسليب قوي تأثري هلا
 . التنظيمية بالثقافة

 نم املوافقة من مرتفعة درجة وجود نتائجها أظهرت اليت( م3102) حوحيي دراسة مع الدراسة نتائج واختلفت
 .الفلسطينية اجلامعات يف التنظيمية الثقافة جمال على الدراسة عينة أفراد قبل

 
 الدراسة فرضيات ومناقشة اختبار-4
  األولى الرئيسة الفرضية -

 البشرية الموارد في التنوع إدارة بين( α ≤ 0.00) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد
 . الفلسطينية اتالجامع في( إدارية بمناصب واألكاديميين اإلداريين) الموظفين نظر وجهة من التنظيمية والثقافة

 االرتباط لمعام حساب خالل من صحتها من التحقق مت ، فرعية فرضيات ثالثة الفرضية هذه من ويتفرع
 الفرضية اختبار يتم إحصائياو " التنظيمية الثقافة" الثاين واجملال" التنوع إدارة" األول اجملال أبعاد بني العالقة لقياس بيرسون
 داللة ذات عالقة جودو  تفرتض اليت البديلة الفرضية مقابل احصائية داللة ذات عالقة وجود عدم تفرتض اليت العدمية
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 رفض يتم حيث( Sig) لالختبار احملسوبة الداللة مستوى قيمة على   بناء االختبار نتيجة على احلكم ويتم احصائية،
 أن ونقول( 1.12) مستوى من أقل( Sig) قيمة كانت  حال يف البديلة الفرضية لصحة والتوصل العدمية الفرضية
 قيمة كانت  حال يف العدمية الفرضية قبول ويتم إحصائية، داللة وذات حقيقية عالقة وجود ذلك ويعين معنوي االختبار

( (Sigإحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم ونستنتج( 1.12) من أعلى . 
 يساوي االرتباط معامل أن( 8) جدول من تبني حيث لالرتباط بريسون اختبار استخدام مت الفرضية هذه الختبار

 يدل وهذا( 1.12) الداللة مستوى من أقل وهي( 1.111) تساوي.( Sig) االحتمالية القيمة وأن ،((1.640
 املوظفني نظر جهةو  من التنظيمية والثقافة البشرية املوارد يف التنوع إدارة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود على

 . الفلسطينية اجلامعات يف( إدارية مبناصب واألكادمييني اإلداريني)
 الفلسطينية امعاتبالج التنظيمية والثقافة البشرية الموارد في التنوع إدارة بين االرتباط معامل(: 0) جدول

  معامل الفرضية
 االرتباط

 .(Sig)االحتمالية القيمة

( α ≤ 1.12) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد
 اجلامعاتب التنظيمية والثقافة البشرية املوارد يف التنوع إدارة بني

 .الفلسطينية

.640 *1.111 

 .α ≤ 1.12 داللة مستوى عند إحصائيا   دال االرتباط*  
 

 داللة ذات عالقة وجود النتائج أظهرت حيث( م3102) وحسن العرموطي دراسة مع النتائج هذه واتفقت
 . العني رعف ظيب أبو جامعة من املقدمة التنوع إدارة وحسن التنوع اسرتاتيجيات استخدام متغريي بني احصائية

 حتليل نتائج أظهرت حيث( م2013) Maina & Onsongo دراسة مع الدراسة نتائج واختلفت
 يف التنوع إلدارة مصادفة األكثر احلاجز هو التمييز أن تاون كيس  مدينة يف واملتوسطة الصغرية الشركات عن البيانات

 واجلنس الدين مثل أخرى خصائص أساس على ولكن قدراهتم، أساس على ليس املوظفني أداء وأن العمل مكان
 . والعمر

 ثقافة، هناك تكون ال نهوبدو  التنظيمية للثقافة الرئيسي املصدر البشري العنصر تنوع أن إىل ذلك الباحثان ويعزو
 ومعتقدات قيم من ديهمل يتشكل وما األفراد، وسلوكيات تصرفات خالل من تبدأ املنظمات يف التنظيمية الثقافة فتكوين
 . وأفكار
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  األولى الفرعية الفرضية .2
 والثقافة الداخلية األبعاد مجموعة بين( α ≤ 0.00) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد

 .طينيةالفلس الجامعات في(  إدارية بمناصب واألكاديميين اإلداريين) الموظفين نظر وجهة من التنظيمية
 يساوي االرتباط معامل أن( 7) جدول من تبني حيث لالرتباط بريسون اختبار استخدام مت الفرضية هذه الختبار

 يدل وهذا( 1.12) الداللة مستوى من أقل وهي( 1.111) تساوي.( Sig) االحتمالية القيمة وأن ،(1.233)
 اإلداريني) ملوظفنيا نظر وجهة من التنظيمية والثقافة الداخلية األبعاد جمموعة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود على

 . الفلسطينية اجلامعات يف( إدارية مبناصب واألكادمييني
 فلسطينيةال بالجامعات التنظيمية والثقافة الداخلية األبعاد مجموعة بين االرتباط معامل(: 6) جدول

 معامل  الفرضية
 االرتباط

 القيمة 
 .(Sig)االحتمالية

 جمموعة بني( α ≤ 1.12) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد
 .الفلسطينية باجلامعات التنظيمية والثقافة الداخلية األبعاد

 .233 *1.111 

 .α  ≤ 1.12 داللة مستوى عند إحصائيا   دال االرتباط*  
 

 يف تنوعلل الداخلية لألبعاد بالنسبة أنه النتائج أظهرت حيث( م3103) البشويت دراسة مع النتائج هذه واتفقت
 من أقل الداللة وىمست الداخلية األبعاد تكون اليت البنود مجيع أن سعيد بور حمافظة يف اجلنسيات متعددة الشركات

 . أعلى لفظية قدرة تتطلب اليت املهام اإلناث بتويل يتعلق الذي البند عدا( 1.12) املعنوية مستوى قيمة
 والتعليم والدافعية اكاإلدر  مثل النفسية العمليات مجيع تتضمن التنوع حمور الشخصية أن إىل ذلك الباحثان ويعزو
 حتدد اليت واالجتاهات اخلصائص من متكامل نظام عن عبارة أيضا   وهي الذاتية، والسمات والسلوك واملظهر واالجتاهات
 اجلسمية اخلصائصو  النفسية النزعات من املتكامل التنظيم عن عبارة فهي ، الفردي السلوك هبا يتسم اليت العموميات
 مبرور حيدث لتطورا وهذا هبا التنبؤ ميكن بطريقة تتطور الشخصية كذلك  أخر، عن شخصا   متيز اليت الذاتية والسمات

 باعتبارها خصيةالش حمددات خمتلف إىل النظر الضروري من لذا خمتلفة، واستجابات خمتلفة إدارة إىل وحيتاج الوقت
 . منفرد بشكل ليسو  وتفاعلي كلي  بشكل الشخصية تكوين يف تساهم أهنا حيث بعضها مع ومتفاعلة متكاملة حمددات

  الثانية الفرعية الفرضية .1
( بين مجموعة األبعاد الخارجية والثقافة α ≤ 0.00توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 التنظيمية من وجهة نظر الموظفين )اإلداريين واألكاديميين بمناصب إدارية( في الجامعات الفلسطينية. 
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 يساوي االرتباط معامل أن( 6) جدول من تبني حيث لالرتباط بريسون اختبار استخدام مت الفرضية هذه الختبار
 يدل وهذا(( 1.12 الداللة مستوى من أقل وهي(( 1.111 تساوي.( Sig) االحتمالية القيمة وأن ،(1.261)

 اإلداريني) ملوظفنيا نظر وجهة من التنظيمية والثقافة اخلارجية األبعاد جمموعة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود على
 .الفلسطينية اجلامعات يف( إدارية مبناصب واألكادمييني

 فلسطينيةال بالجامعات التنظيمية والثقافة الخارجية األبعاد مجموعة بين االرتباط معامل(: 7) جدول
 معامل  الفرضية

 االرتباط
 القيمة

 .(Sig)االحتمالية
 جمموعة بني( α ≤ 1.12) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد

 .الفلسطينية باجلامعات التنظيمية والثقافة اخلارجية األبعاد
.261 *1.111 

 .α  ≤ 1.12 داللة مستوى عند إحصائيا   دال االرتباط*  
 

 يف تنوعلل اخلارجية لألبعاد بالنسبة أنه النتائج أظهرت حيث( م3103) البشويت دراسة مع النتائج هذه واتفقت
 من أقل الداللة وىمست اخلارجية األبعاد تكون اليت البنود مجيع أن سعيد بور حمافظة يف اجلنسيات متعددة الشركات

 (.1.12) املعنوية مستوى قيمة
 اسقاطها ميكن يثح كبري  حد إىل هبا التحكم للفرد ميكن للتنوع اخلارجية األبعاد أن إىل ذلك الباحثان ويعزو

 واخلربة فيةوالوظي السياسية واملعتقدات االجتماعية كاحلالة  إدارية وجهود خيارات خالل من تعديلها أو إضافتها أو
 مواردها يف كبريا     تنوعا دتشه فلسطني يف اجلامعات ومنها املنظمات بيئة بأن القول ميكننا وعليه ، والتعليم والوظيفية
 . اجلوانب من عديدوال والتقاليد والعادات واملعتقدات والقدرات الصفات يف فروق عنه تنتج التباين وهذا البشرية،

 الثالثة الفرعية الفرضية -ج
 ةوالثقاف التنظيمية األبعاد مجموعة بين( α ≤ 0.00) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد

 .ينيةالفلسط الجامعات في( إدارية بمناصب واألكاديميين اإلداريين) الموظفين نظر وجهة من التنظيمية
 يساوي االرتباط معامل أن( 8) جدول من تبني حيث لالرتباط بريسون اختبار استخدام مت الفرضية هذه الختبار

 يدل وهذا(( 1.12 الداللة مستوى من أقل وهي(( 1.111 تساوي.( Sig) االحتمالية القيمة وأن ،(1.684)
 اإلداريني) املوظفني رنظ وجهة من التنظيمية والثقافة التنظيمية األبعاد جمموعة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود على

 . الفلسطينية اجلامعات يف( إدارية مبناصب واألكادمييني
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 لفلسطينيةا بالجامعات التنظيمية والثقافة التنظيمية األبعاد مجموعة بين االرتباط معامل(: 8) جدول
 معامل الفرضية

 االرتباط
 القيمة

 .(Sig)االحتمالية
 جمموعة بني( α ≤ 1.12) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد

 .الفلسطينية باجلامعات التنظيمية والثقافة التنظيمية األبعاد
.684 *1.111 

 .α  ≤ 1.12 داللة مستوى عند إحصائيا   دال االرتباط*
 

 لتنوعل التنظيمية لألبعاد بالنسبة أنه النتائج أظهرت حيث( م3103) البشويت دراسة مع النتائج هذه واتفقت
 من أقل الداللة مستوى ةالتنظيمي األبعاد تكون اليت البنود مجيع أن سعيد بور حمافظة يف اجلنسيات متعددة الشركات يف

 (.1.12) املعنوية مستوى قيمة
 املوارد بني التشابه ةإدار  أيضا   تعين ولكنها االختالفات إدارة فقط تعين ال التنوع إدارة أن إىل ذلك الباحثان ويعزو

 كذلك  واحدة، وتقةب يف التشابه أبعاد او االختالف أبعاد من املكون املزيج صهر على قادرة إدارة إىل وحتتاج البشرية،
 واألفكار املختلفة النظر وجهات واستخدام القصوى، طاقتهم إظهار من األشخاص متكني تتضمن التنوع إدارة فإن

 .واالبتكار اإلبداع لزيادة
 : الثانية الرئيسة الفرضية-

 التنظيمية الثقافة على التنوع إدارة لواقع( α ≤ 0.00) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد
 .الفلسطينية بالجامعات

 باجلامعات التنظيمية افةالثق على التنوع إدارة أثر ملعرفة" املتعدد اخلطي االحندار" استخدام مت الفرضية هذه الختبار
 :يلي ما( 9) رقم اجلدول من تبني وقد ، الفلسطينية
 

 الثانية الرئيسة الفرضية -المتعدد الخطي االنحدار تحليل(: 9) جدول
 .Sig االحتمالية القيمة T اختبار قيمة االحندار معامالت املستقلة املتغريات

 0.452 0.753 0.226 الثابت المقدار
 0.736 0.337 0.018 ." الشخصية"  الداخلية األبعاد

 0.122 1.549 0.109 .الخارجية األبعاد
 0.000 14.140 0.860 .التنظيمية األبعاد

ل التحديد معامل 18112=  االرتباط معامل  18212= الُمعدَّ

 18111=  االحتمالية القيمة F = 174.796 االختبار قيمة
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 :المعادلة
( + اخلارجية األبعاد) 1.019"( +  الشخصية"  الداخلية األبعاد) 1.108+  1.337=  التنظيمية الثقافة

 (.التنظيمية األبعاد) 1.871
عدَّل التحديد ومعامل ،(1.687= ) االرتباط معامل 

ُ
 التغري من( %70.4) أن يعين وهذا ،(1.704= )امل

 تؤثر أخرى عوامل إىل ترجع قد( %38.7) املتبقية والنسبة اخلطية العالقة خالل من تفسريه مت التنظيمية الثقافة يف
 اإلدارة ممارسات مثل ظيميةالتن الثقافة تشكيل يف تؤثر اليت العوامل وهي التنوع إدارة جانب إىل التنظيمية الثقافة على

 واالتصال واإلعالم ةوالسياس االقتصاد يف الشاملة والعوملة والتكنولوجية، العلمية والتطورات العاملني، واختيار العليا،
 . واملعلومات واملعرفة والثقافة،

 رفض يعين مما( 1.111) تساوي االحتمالية القيمة أن كما  ،(064.697) بلغت احملسوبة F االختبار قيمة
 . الفلسطينية اجلامعاتب التنظيمية والثقافة التنوع إدارة بني إحصائية داللة ذو أثر بوجود والقبول الصفرية الفرضية

 تساوي االحتمالية القيمة أن كما(  1.336) تساوي t اختبار قيمة ،"الشخصية" الداخلية األبعاد متغري
 لتنظيميةا الثقافة يف"  الشخصية"  الداخلية لألبعاد تأثري وجود عدم يعين وهذا( 1.12) من أكرب وهي( 1.637)

 . الفلسطينية باجلامعات
 وهي( 1.033) تساوي االحتمالية القيمة أن كما(  0.249) تساوي t اختبار قيمة اخلارجية، األبعاد متغري

 . لسطينيةالف باجلامعات التنظيمية الثقافة يف اخلارجية لألبعاد تأثري وجود عدم يعين وهذا( 1.12) من أكرب
 وهي( 1.111) تساوي االحتمالية القيمة أن كما(  04.041) تساوي t اختبار قيمة التنظيمية، األبعاد متغري

 . الفلسطينية باجلامعات التنظيمية الثقافة يف التنظيمية لألبعاد اجيايب تأثري وجود يعين وهذا( 1.12) من أقل
 األبعاد: الرتتيب على هي t اختبار قيمة حسب"  التنظيمية الثقافة"  التابع املتغري على املؤثرة املتغريات أمهية

 .التنظيمية
 الفلسطينية اتاجلامع يف البشرية املوارد عن املسؤولني مع أجريت اليت املقابالت نتائج مع الدراسة اختلفت

 األبعاد فيها مبا التنوع أبعاد كافة  أن على واإلسالمية فلسطني جامعيت أكدت حيث( فلسطني – اإلسالمية – األقصى)
 أثرت التنوع أبعاد افةك  بأن أكدت األقصى جامعة بينما. إجيايب بشكل التنظيمية الثقافة على أثرت واخلارجية الداخلية
 خلفه وما يةاحلزب األمور يف خاصة للجامعة، والوالء اإلنتماء كذلك  الزمالء، بني والعالقات العمل على سليب بشكل

 .التنظيمة الثقافة ضعف إىل ذلك أدى وبالتايل سياسية، جتاذبات من اإلنقسام
 اجلامعات على ظيميةوالتن واخلارجية الداخلية الثالثة التنوع أبعاد أثر تناولت الدراسة أن إىل ذلك الباحثان ويعزو

 املوظفني يةغالب أن اتضح املقابالت نتائج وحسب حدى على جامعة كل  وليست معا   وفلسطني واألقصى اإلسالمية
 وقيم لسفةف لديها اجلامعات إدارة وكذلك السياسية التوجهات نفس لديهم االسالمية واجلامعة فلسطني جامعة يف
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 واضح لسياسيا االختالف فيها ظهر اليت األقصى جامعة خالف على اجلميع، هبا يلتزم تنظيمية ومعتقدات وأعراف
 الثقافة على خلارجيةا لألبعاد واضح أثر وجود الدراسة نتائج تظهر مل لذا التنظيمية، الثقافة على سلبا   أثر بدورة والذي

 من أكثر التنظيمية التنوع بأبعاد كبري  أمهاما   تويل الفلسطينية اجلامعات إدارة أن ذلك الباحثان ويعزو كما  التنظيمية،
 واليت والثقايف الجتماعيا التغري مظاهر من بالكثري مير الفلسطيين اجملتمع أن من بالرغم أيضا   واخلارجية، الداخلية األبعاد

 اجلامعات يف التنظيمية ةالثقاف على اجيابا   أو سلبا   يؤثر مل التغري هذا أن إال واخلارجية الداخلية التنوع بأبعاد قياسها مت
 توجهاته تعكس اليت لفردا لشخصية وثانوية أساسية مكونات تعترب للتنوع واخلارجية الداخلية األبعاد أن على الفلسطينية،

 األبعاد هبذه اماالهتم اجلامعات إدارة على وجب لذا التنظيمية، الثقافة مكونات من أساسيا   مكونا   وتعترب وثقافته
 . وتقويتها التنظيمية الثقافة وتعزيز العمل إلثراء وتعزيزها

 
  الدراسة نتائج

 :أهمها نتائج عدة تبين اإلحصائي التحليل خالل من
 : التالية ائجالنت إىل الدراسة خلصت املبحوثني أجوبة من املستقاة البيانات وتفسري حتليل مت أن بعد

 املوظفني نظر جهةو  من التنظيمية والثقافة البشرية املوارد يف التنوع إدارة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود
( 1.640) ريسونب ارتباط معامل قيمة بلغت حيث الفلسطينية، باجلامعات( إدارية مبناصب واألكادمييني اإلداريني)

 . الداللة مستوى من أقل وهي( 1.111) تساوي( Sig) االحتمالية والقيمة
 اإلداريني) ملوظفنيا نظر وجهة من التنظيمية والثقافة الداخلية األبعاد جمموعة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود
 والقيمة( 1.233) بريسون االرتباط معامل قيمة بلغت حيث الفلسطينية باجلامعات( إدارية مبناصب واألكادمييني

 .الداللة مستوى من أقل وهي( 1.111) تساوي( Sig) االحتمالية
 اإلداريني) ملوظفنيا نظر وجهة من التنظيمية والثقافة اخلارجية األبعاد جمموعة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود
 والقيمة( 1.261) بريسون االرتباط معامل قيمة بلغت حيث الفلسطينية، باجلامعات( إدارية مبناصب واألكادمييني

 . الداللة مستوى من أقل وهي( 1.111) تساوي( Sig) االحتمالية
 املوظفني رنظ وجهة من التنظيمية والثقافة التنظيمية األبعاد جمموعة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود

( 1.684) ريسونب االرتباط معامل قيمة بلغت حيث الفلسطينية، باجلامعات( إدارية مبناصب واألكادمييني اإلداريني)
 . الداللة مستوى من أقل وهي( 1.111) تساوي( Sig) االحتمالية والقيمة

 اإلداريني) املوظفني ظرن وجهة من التنظيمية الثقافة يف التنظيمية لألبعاد إحصائية داللة ذو اجيايب تأثري وجود
 و"  الشخصية"  ليةالداخ لألبعاد تأثري وجود عدم تبني ببنما الفلسطينية، باجلامعات( إدارية مبناصب واألكادمييني

 يدل وهذا( 1.704) املعدل التحديد معامل وقيمة( 1.687) االرتباط معامل قيمة بلغت حيث اخلارجية، األبعاد
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( %38.7) املتبقية بةوالنس اخلطية العالقة خالل من تفسريه مت التنظيمية الثقافة يف التغري من( %70.4) نسبة أن على
 على املؤثرة ملتغرياتا أمهية تصبح وبذلك التنوع، إدارة جانب إىل التنظيمية الثقافة على تؤثر أخرى عوامل إىل ترجع
 رجية،اخلا األبعاد مث ومن التنظيمية، األبعاد:  الرتتيب على هي T اختبار قيمة حسب التنظيمية الثقافة التابع املتغري
 ". الشخصية" الداخلية األبعاد وأخريا  

 :التوصيات
 : يلي ماك  التوصيات، من عدد تقديم يمكن الدراسة إليها توصلت التي السابقة النتائج على بناء  
 :التنوع إدارة مستوى على: أوال  

 اجلامعات قبل نم التنوع أبعاد بكافة واملعرفة واالهتمام البشرية املوارد يف التنوع مبوضوع االهتمام 
 اعتماد ليتم له قعةاملتو  باملشاكل اإلملام وكذلك البشرية املوارد تنوع ميزات إدراك من بد فال الفلسطينية،

 .التنوع هذا إلدارة وبرامج ومهام اسرتاتيجيات
 منها االستفادة لةوحماو  الفلسطينية اجلامعات يف التنوع إدارة لتطبيق ناجحة جتارب على االطالع ضرورة 

 . الفلسطينية اجلامعات يف وتطبيقها
 الفلسطينية اجلامعات يف واالختالف التنوع ثقافة نشر. 
 والطلبة العاملني لمستقب يهدد الذي السياسي الصراع أتون عن التعليمية واملرافق املؤسسات كافة  حتييد 

 .اخلرجيني والطلبة اجلامعة، يف الدارسني
 اجلامعات ةإدار  قبل من السياسية االنتمائات خلفية على املعاملة يف املوظفني بني التمييز عدم 

 .الفلسطينية
 العمل زمالء نيب التعامالت على احلزيب االنتماء تأثري وعدم السياسية اخلالفات لنبذ اجلهود تكثيف. 

 
 التنظيمية الثقافة مستوى على: ثانيا  

 أنفسهم واملوظفني واملوظفني، اإلدارة بني الثقة مبدأ تعزيز . 
 للموظف تاحةواإل القرارات اختاذ عملية يف بإشراكهم املوظفني لدى الكامنة والقدرات الطاقات استثمار 

 .املباشر ئيسهر  إىل الرجوع دون بالعمل املتعلقة القرارات معظم اختاذ فرصة معني عمل إجناز عن املسئول
 املمارسات، افةك  يف اجلامعات يف التنظيمية والتعليمات القواعد وتطبيق العدالة قيم إىل االحتكام 

 . واملساواة بالعدل املوظفني شعور وتعزيز الشخصية العالقات بني والفصل
 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) Vo: 2, No: 3, 2017 

 

 
 121 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 والمراجع المصادر
 : العربية المراجع: أوال  

 إمكانيةو  التنوع إلدارة األورويب االحتاد دول منوذج لتطبيق وصفية دراسة الوهاب، عبد كمال  أمحد، .0
 .م3104. 83-26 ،(21) 06 الرتبية، جملة العربية، العايل التعليم مؤسسات إدارة يف منها اإلفادة

 الوطن يف املرأة هنوض حنو 3112 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير اإلمنائي، املتحدة األمم برنامج .3
 لدولل اإلقليمي املكتب: عمان(. ط.د. )واالجتماعي االقتصادي لإلمناء العريب الصندوق العريب،
 .م3112 الوطنية، املطبعة العربية،

 ميدانية، دراسة: بشريةال املوارد تنوع فاعلية زيادة يف التنظيمية الثقافة دور لطفي، حممد رحاب البشويت، .3
 .م3103 ،3-0 ،(0) 4 والبيئية، التجارية للدراسات العلمية اجمللة

 قاصدي جامعة: راجلزائ كلية  ،(ط.د) بلجيكا، يف اللغوي والتعدد االثين التنوع إدارة وحاج، جيدر بشري، .4
 .م3103. بورقلة مرباح

 وإمساعيل اعي،رف حممد: ترمجة املنظماتـ يف التنظيمي السلوك إدارة روبرت، وبارون، جريالد، جرينربج، .2
 .م3114 للنشر، املريخ دار: الرياض ،(ط.د) بسيوين،

 املرأة وضاعأ بعنوان العاملي املرأة يوم مبناسبة صحفي بيان الفلسطيين، لإلحصاء املركزي اجلهاز .7
 .م3106 الفلسطيين، لإلحصاء اجلهازاملركزي: اهلل رام الفلسطينية،

 العامة اجلامعات بني مقارنة دراسة: اإلداري باإلبداع وعالقتها التنظيمية الثقافة حممد، إمساعيل حوحيي، .6
 .م3102. غزة اإلسالمية، اجلامعة - منشورة غري ماجستري رسالة غزة، حمافظات – واخلاصة

 .م3100 املسرية، دار: عمان ،0ط التنظيمي، السلوك حممد، زاهد ديري، .8
 إدارة تطبيقل مقرتح إداري تدرييب برنامج محد، بن سامل بن حممد والصريصري، سليم، حممد الزبون، .9

 .م3102. 08-03 ،(34) اجلزائرية، دراسات جملة احلكومية، السعودية اجلامعات يف التنوع
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