
                                                                  
   

 كلية التربية    

      المجلة التربوية   

 **       * 

الهندسة البشرية وعالقتهب ببالنهمبك 

 الىظيفي

ألعضبء هيئة التدريس بجبمعبت المملكة 

 العربية السعىدية

 

 إعداد

 صفر بخُج انًذرع /د

عضو ىيئة تدريس، كمية التربية بوادي 
الدواسر، جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز، 

 .السعوديةالمممكة العربية 

 شُخت صهطبٌ انروَشأ/ 

ماجستير إدارة تربوية، وزارة 
 التعميم، المممكة العربية السعودية.

 

 

DOI: 01801.01/EDUSOHAG81102. 41..5 

 

 

 و9102انًجهت انخربىَت ـ انؼذد انضبدس وانضخىٌ  ـ  دَضًبر 

Print:(ISSN 7861-9862) Online:(ISSN 9758-2927) 

   



 .................................................................................................... الهندسة البشرية وعالقتها باالنهماك الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

111 
 

 :انذراصتيهخص 

ممارسة  مدىاليندسة البشرية، و أبعاد  توافر مدىمعرفة إلى  ةالحالي الدراسة تىدف
أعضاء ىيئة التدريس بجامعات المممكة العربية السعودية لالنيماك الوظيفي، وبيان ما إذا 

بواسطة استبانة  ،الوصفي المسحيىناك عالقة ارتباطية بينيما، وتم استخدام المنيج  تكان
النيماك الوظيفي، مكونة من عدد ( عبارة، وأخرى ل06لميندسة البشرية، مكونة من عدد )

بمغ عددىا عينة ن، طبقت أدوات الدراسة عمى يعبارة، وكالىما من إعداد الباحث( 54)
 ( عضو ىيئة تدريس من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية، تم تعيينيم932)
اليندسة البشرية في أبعاد  أن توفر :الدراسةنتائج وكان من أىم ، طريقة العشوائية الطبقيةالب

 ،التنظيميىا الثالثة )اإلنساني، أبعاد في (متوسطفر )تو  بتقدير جاءالجامعات السعودية 
بعاد انانيماك ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية ألأن ، كما والبيئي(
كما ، العاطفي(، و السموكي، ه الثالثة )الفكريأبعاد في (متوسطممارسة ) بتقدير جاءالوظيفي 

ممارسة  مدىو اليندسة البشرية أبعاد  توافر مدىعالقة إيجابية بين وجدت الدراسة أن ىناك 
 توبناء عمى تمك النتائج أوص، جامعات السعودية لالنيماك الوظيفيالأعضاء ىيئة التدريس ب

تي يؤمل أن وال اليندسة البشريةأبعاد  معاييربيئات عمل تتوفر فييا  تطويربضرورة  الدراسة
 .ة التدريسئبشكل كبير في تعزيز انانيماك الوظيفي لدى أعضاء ىيتسيم 

 
اليندسة البشرية، انانيماك الوظيفي، أعضاء ىيئة تدريس، الجامعات، الكممات المفتاحية: 

 المممكة العربية السعودية.
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Abstract: 
The aim of this research was to determine the degree of availability 

of the ergonomics’ dimensions and the level of faculty members’ job 

engagement in the universities of Saudi Arabia, and to identify if there is 

any relationship between them. The researchers followed the descriptive 

survey methodology and used a (89)-item questionnaire for ergonomics' 

dimensions and another (67)-item questionnaire for the job engagement. 

A random stratified sample consisting of (952) faculty members in Saudi 

Arabia universities was selected. The main results were: (an average) 

degree of availability of ergonomics' dimensions in Saudi universities on 

the three (human, Regulatory and environmental) dimensions; (an 

average) degree of availability of the dimensions of job engagement in 

Saudi universities on the three (intellectual, behavioral and emotional) 

dimensions; and finally, a positive relationship between the degree of 

availability of ergonomics’ dimensions and the degree of job engagement 

of the faculty members. Based on these results, the researchers 

recommend the development of working environments that meet the 

standards of ergonomics' dimensions in Saudi universities that will, most 

likely, contribute in the improvement of faculty members’ job 

engagement. 

 

Key words: Ergonomics, Job Engagement, Faculty members, 

Universities, Saudi Arabia.  
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 :انذراصتيقذيت 

 داءاألتطوير لدى الموظفين؛ من أجل  ةإيجابي تااىاتجوالدافعية وتكوين تحفيز ال
ت تحقيق أىداف أي منظمة متطمبامن أىم ء، وناالكسب تأكيد ، و عطاءالمستوى تحسين و 

وانانغماس في  ،األداءزيادة طاقة و  ،في العمللرغبة ا فاستثارةومجاليا،  يانوع كانميما 
عد من ؛ وذلك يثناء تأدية مياموأ إنتاجية الموظفنوعية ومعدل  سيم في تحسينت ،العمل

 الخدمية.أو  المنظمات اإلنتاجيةالنتائج في محيط  أفضلالعناصر الضرورية لتحقيق 
نسان مع البيئة المادية المحيطة بو، ىو ما ودراسة تفاعل اإل مام ببيئة العمل فاناىت

أن اليندسة إلى  يمكن أن يطمق عميو اليندسة البشرية، وقد تطرقت منظمة العمل الدولية
حيائية واإلنسانية ذات العالقة مع العموم التقنية من أجل تطبيق العموم اإلـ "البشرية تتعمق ب

، 9600، المحافظة) "ن اإلنسان وبيئتو وعممو ونتائجوأفضل تكيف متبادل بيإلى  الوصول
ثناء أدرجة عالية ب الموظفتدعم بيئة العمل أنو عندما ،  Befu(9663وقد أوضح )(، 09

 ذكر عوجانتوىذا يعني كما  .ايب يعملالتي منظمة لمأفضل نتائج  نو سيحققإتأدية أعمالو ف
في عالج كثير  ارئيسً  امعبا دورً ي( أن اليندسة البشرية وانانيماك الوظيفي يمكن أن 9602)

 من مشكالت األداء وتطويره، وزيادة مستوى الطاقة التنظيمية، كما يمكن أن تسيما في
ا لممنظمات كما يذكر لذلك أعطى ىذا مبررً  ؛ممنظماتلتحقيق التنمية الجزئية والكمية 

Roberts & Davenport (9669) نانيماك لالىتمام بإحداث مستويات أعمى من ا
ذلك، من دراسة إلى مل عمى تأمين وتأكيد سبل الوصول عالالوظيفي لدى منسوبييا، و 

خصائص الموظفين وقدراتيم الجسدية والنفسية ومحاولة تصميم أدوات وبيئات تعزز من 
قصى أجل تحقيق أعممية انانيماك الوظيفي وتدعم سبل السالمة والراحة، وكل ىذا من 

 درجات الكفاءة المينية.
في لتدريس عضو ىيئة اأو  المعممفإن ولتشابو بيئات عمل المنظمات  ،وبناًء عمى ذلك
حققت لو المثيرات المتوافقة مع ت نإاألداء العالي الجامعية يحقق أو  المؤسسات التعميمية

تحفيز التوصية بإلى  خبراء التعميموىذ ما دعا  إمكاناتو واحتياجاتو النفسية والجسدية،
من كثير حيث توصمت والسموكية،  ،انانفعاليةو بكافة جوانبو المعرفية،  الوظيفيانانيماك 
، الوظيفيانانيماك عممية أن أىم عممية تدور داخل المؤسسات التعميمية ىي إلى  الدراسات

تحويل طاقات الموظفين نحو أىداف المؤسسة التعميمية التي يعممون بيا، بقدراتيا اليائمة ل
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كبير  ذات أثردوافع بيئة العمل المالئمة تحقق ن إف( 9602ذكر عبدالرحمن وزغمول )كما يو 
لى إلى  يحتاجعضو ىيئة التدريس ، وأن في المواقف التعميمية ناختيار  ومؤثرات تدفعدعم وا 

 بيئات.تمك الفي واإلنتاج داء األبطريقة تطور  ،إنجازىا في وانانيماك ،األنشطة
لدييا الفرص واإلمكانات التي نا تزال  ،لمجامعات السعودية ة ذلكأىميمن رغم وبال

إنا  ،جامعاتالبالوظيفي أعضاء ىيئة التدريس يالئم دعم انيماك  االتحتية بمعداد البنى إل
عدم و ظيور عالمات الممل، مثل ، مظاىر عدم الرغبة في أداء الميام بعضىناك يزال نا  أنو

 .وانانسحاب من الميام الوظيفية ،ردالتمو الضيق، و الغضب، و الرغبة في بذل الجيد، 
من أىميا ما ، أو خارجية، مسببات داخميةإلى السموكيات ويمكن أن يعود سبب تمك 

 Nationalذكرتو دراسة أجرتيا المجنة الوطنية لمتعميم التكميمي والعالي بمالطا )
Commission for Further and Higher Education,9602) إلى  حيث توصمت
ة غير مالئمة، عدم عدة أسباب من أىميا عدم اعتماد بيداغوجيا ممتعة وشاممة، بيئة جامعي

مناسبة القاعات وأعضاء ىيئة التدريس لعدد المتعممين، وغيرىا مما يمكن أن يسجل ضمن 
أن العوامل المؤثرة   Lohman(9660بينما بينت دراسة )، اليندسة البشرية مجالاىتمامات 

م توفر في ذلك كثيرة ومتعددة منيا: عوامل بيئية تؤثر عمى انيماك الموظفين بالعمل مثل: عد
الوقت، وضعف التعاون مع الزمالء بسبب تصميم منطقة العمل. كما خمصت نتائج تقرير 

إلى أن العامل الرئيس الذي يؤثر عمى انيماك الموظفين ىو عدم  Botham (9602دراسة )
وجود الدافع الجوىري، حيث كان الدافع الخارجي أقل فعالية لمعممي التعميم العالي الذين 

  الدافع الداخمي في المقام األول.يفتقرون إلى 
عمى بالمممكة العربية السعودية أكدت خطط التنمية لتالفي كثير من ىذه المظاىر فقد و 

حيث بجميع عناصرىا ومكوناتيا،  عمى تحسين البيئة الجامعيةجامعات الأن تعمل جميع 
تنمي ميارات  د بيئات عملإيجاإلى  9636 العربية السعودية متطمبات رؤية المممكة وجيت

بداع وانابتكار، وتدعم خطط استقطاب أعضاء ىيئة التدريس، والحفاظ عمى رأس المال اإل
بشكل  اليندسة البشريةإيمانا من المنظم بتأثير إنا ذلك وما  البشري في الجامعات السعودية.

في الفاعل ودورىم ، وأدائيم ونتائجيم أعضاء ىيئة التدريسقدرات مباشر وغير مباشر في 
أو  التنمية والمجتمع،تواجو الصعوبات التي أو  حل المشكالتواناقتصاد و  دفع عجمة التنمية،

 حتى تواجو عضو ىيئة التدريس عمى مستوى عممو ومواقفو التعميمية.
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 :انذراصتيشكهت 

المممكة العربية  بيئات التعميم الجامعي في جامعاتبعض مع التعامل من خالل حظ و ل
وانتمائيم، مما  ىمشعور  فيو أعضاء ىيئة التدريس أداء في البيئة المحيطة  أثرالسعودية 

عادة تييئتياالمحيطة بأعضاء ىيئة التدريس،  البيئة حول عالقة متساؤلالفضول ل أثار  وا 
 يم.النواحي الوظيفية لب

مقابمة عدد من  ا الجانب تمت فييال دراسة استطالعية أجريت حول ىذومن خال 
تم  ـ والمنتقمة حديثا لمبنى جديدـ  لدواسرالتدريس بكمية اآلداب والعموم بوادي اأعضاء ىيئة 

شعور ودور  فيوأثر كل بيئة  ،إذا كان ىناك اختالف بين البيئتينما التعرف من خالليا عمى 
أن الفارق كبير بين البيئتين السابقة  إليو خمصتأىم ما وأداء أعضاء ىيئة التدريس، وكان 

أن ىناك و أن ىناك حاجة شديدة لبيئة تدعم عضو ىيئة التدريس في وظائفو، والجديدة، و 
 إيجابي. أثر البيئة الجيدةوأن  ، مبيئة الجيدةعضو ىيئة التدريس للدى  اارتياحً 

ا توصمت لو خالل اناطالع عمييا ـ ممن ـ الدراسات السابقة لمموضوع وقد أكدت 
أىمية  Adelman & Taylor (9600)دراسة  ، حيث أبرزت الدراسة اناستطالعية

واألىداف الغايات إلى  انانيماك الوظيفي في استغالل الموارد، وتخفيض التكاليف، والوصول
( مؤخرًا ىذه The Gallup Organizationاستطالع لمرأي أجرتو ) بينكما  .النيائية

% فقط من أعضاء ىيئة التدريس في الونايات المتحدة يشعرون بأنيم 36الفكرة، أن 
أن ىذه اإلحصائيات  Hastings  &Agrawal(9604) ويوضحمنغمسون في عمميم. 

إلى  انانيماك في بيئة العمل يمكن أن يؤديإلى  مثيرة لمقمق بشكل خاص؛ ألن انافتقار
اع معدل دوران الموظفين، وزيادة مجموعة متنوعة من النتائج السمبية، بما في ذلك ارتف

 Gibbs(9600دراسة )من جية أخرى أكدت التغيب، وانخفاض إنتاجية المؤسسة التعميمية. 
أن ىناك حاجة ألنشطة تصحح أوجو القصور في انيماك أعضاء ىيئة التدريس إلى  

مم تقييم كتحسين الوعي بالدوافع الذاتية والقدرات الحقيقية، وتعمم وضع أىداف مناسبة، وتع
( 9600المعايطة ) ت دراسةأوصولذلك  وقبول مسؤولية اناختيار، وخفض نسبة تسربيم.

بضرورة تبني المسؤولين منيجية اليندسة البشرية في وزارة التربية والتعميم، لمنقص الممحوظ 
الوظيفي لدييم،  افي ىذا الجانب، ولما ليا من أثر كبير نحو حماية الموظفين وزيادة الرض

 لتؤدي إلى زيادة اإلنتاجية.
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لدراسات التي في ا اأن ىناك شحً الل استقراء الدراسات المعنية بالمجال وجد من خكما 
، وبخاصة في ألعضاء ىيئة التدريس تناولت عالقة اليندسة البشرية بانانيماك الوظيفي

ة الحاصمة بين الوضع أىمية سد الفجو ( 9600الخوالدة )المحيط اإلقميمي، حيث أوضح 
  .العربي القائم والمنشود في تطبيق مبادئ اليندسة البشرية عمى بيئة العمل

يمانً  معالجة ا بأىمية المجال، فقد جاءت ىذه الدراسة لمحاولة وبناًء عمى ما ذكر، وا 
بانانيماك اليندسة البشرية الفجوة بدراسة عالقة  تقميصالمساىمة في ىذه األوضاع، و 

 السعودية.المممكة العربية أعضاء ىيئة الدريس في جامعات لدى  الوظيفي
 :انذراصتأصئهت 

 تتمثل مشكمة الدراسة في األسئمة التالية:
 اليندسة البشرية بجامعات المممكة العربية السعودية؟أبعاد  توافر مدىما  .0
ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعات المممكة العربية السعودية لالنيماك  مدىما  .9

 الوظيفي؟
( في متوسطات  α ≤6.64ل توجد فروق ذات دنالة إحصائية عند مستوى دنالة )ى .3

اليندسة البشرية بجامعات المممكة العربية أبعاد  توافر مدىاستجابات أفراد الدراسة حول 
 جنس، التخصص، الرتبة العممية، الخبرة(؟السعودية تعزى لمتغيرات )ال

( في متوسطات  α ≤6.64ىل توجد فروق ذات دنالة إحصائية عند مستوى دنالة ) .5
ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعات المممكة  مدىاستجابات أفراد الدراسة حول 

الرتبة و التخصص، و العربية السعودية لالنيماك الوظيفي تعزى لمتغيرات )الجنس، 
 الخبرة(؟و العممية، 

 توافر مدىبين  ( α ≤6.64)ذات دنالة إحصائية عند مستوى دنالة ىل توجد عالقة  .4
ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعات المممكة العربية  مدىاليندسة البشرية و أبعاد 

 السعودية لالنيماك الوظيفي؟
 :انذراصتهذاف أ

 تيدف الدراسة لتحقيق األىداف التالية:
 .اليندسة البشرية بجامعات المممكة العربية السعوديةأبعاد  توافر مدىعمى التعرف  .0
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ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعات المممكة العربية السعودية  مدىعن  الكشف .9
 .لالنيماك الوظيفي

الوظيفي اليندسة البشرية وانانيماك أبعاد  ا كانت ىناك عالقة ارتباطية بينما إذ وضيحت .3
 بالجامعات السعودية.ىيئة التدريس  ألعضاء

 :انذراصتأهًُت 

العمل  ن من عناصرتتمثل األىمية النظرية لمدراسة في كونيا تجمع بين أىم عنصري
والعنصر البشري، كمتغيرين تدرس العمل الجامعي، في المجال الجامعي وىما عنصر البيئة 

 .العالقة بينيما
داتين أبرزت من أللدراسة خالل تقديم امن كما تتمثل األىمية النظرية لمدراسة 

أبعاد ، و ، ومؤشرات كل بعداليندسة البشرية )اإلنساني، التنظيمي، والبيئي(أبعاد  خالليما
 ، ومؤشرات كل بعد.انانيماك الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس )الفكري، السموكي، والعاطفي(

جميع راسة يمكن أن تفيد كما تتمثل األىمية التطبيقية في أن أدوات ونتائج ىذه الد
 ،نحو العناية بالبيئة وتوجييا ،غير تعميميةأو  تعميميةكانت منظمات ء سوا ،المنظمات

 مسؤولي الجامعاتأنيا يمكن أن تسيم في تشجيع  كما وعناصرىا البشرية وغير البشرية، 
ما ، في العمل عمى تييئة البيئات الوظيفية ألعضاء ىيئة التدريس، كعمى وجو الخصوص

قدرة عمى  أكثر يمكن أن تسيم في تقديم العون ألعضاء ىيئة لتدريس أنفسيم بما يجعميم
 تجاوز مشكالت البيئات الوظيفية التي قد يتواجدون فييا. 

ومع محاولة ىذه الدراسة المساىمة في سد الفجوة البحثية الحاصمة في المجال، 
 في نفس المجال. دراساتأخرى من الألنواع يمكن أن تمثل الدراسة الحالية نقطة انطالق 

 :انذراصتيصطهحبث 

)اإلنساني، التنظيمي، والبيئي(  العملبيئات أبعاد  تصميمىنا بأنيا تعرف اليندسة البشرية: 
من واأل اويحقق لو الرض عضو ىيئة التدريسبما يتناسب مع احتياجات بالجامعات السعودية 

 والسالمة.
 وميامفي بالجامعات السعودية  عضو ىيئة التدريسبانو انغماس يعرف : الوظيفيانانيماك 

 ،الجامعة وخارجيا بشكل مبتكرداخل )الفكري، السموكي، والعاطفي(، ىا أبعاد بكافة تونشطأو 
  فاعل.و  ،ونشط ،ومبادر
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القادر و  ،اونفسيً  ،امعرفيً و ، اكاديميً أالمؤىل  الشخص ذلكعضو ىيئة التدريس: يعرف بأنو 
، البحثيةفي أنشطتيا انانغماس من خالل  العممية والعمميةعمى تحقيق رسالة الجامعة 

  واناجتماعية. ،التربويةو 
وظيفتيا إجراء  ،ىي مؤسسات سعودية مستقمة تحت مظمة وزارة التعميم السعودية: الجامعات

إجازات أو  شياداتبعد المرحمة الثانوية البحوث وخدمة المجتمع والتعميم العالي، تمنح 
 متخرجين منيا.مل أكاديمية
 :انذراصتحذود 

مدى اليندسة البشرية و أبعاد مدى توافر  العالقة بين الدراسةتناول تحدود موضوعية: 
 .الوظيفينانيماك ألبعاد االسعودية المممكة العربية أعضاء ىيئة التدريس بجامعات ممارسة 

المحددة في عينة  في جامعات بالمممكة العربية السعودية الدراسة تحدود مكانية: طبق
 الدراسة.

 .9602 خالل الفصل الثاني من العام الجامعي اسةالدر  تحدود زمانية: طبق
حسب ما ىو  عمى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية الدراسة تحدود بشرية: طبق

 .محدد في عينة الدراسة
 انهُذصت انبشرَت

 يفهىو انهُذصت انبشرَت:   

كممة ، بأنيا (9602)الجامع  يعنى باليندسة في المغة كما ورد في معجم المعاني
فارسية أصميا )ىندزة( وأبدلت الزاي سينا نانعدام الزاي بعد الدال في المغة العربية، وتقول: 

اليندسة البشريَّة: "ىندس الشخص البناء وغيره" أي صممو وأنشأه عمى أسس عممية، و 
رىا ،العمم التطبيقّي لدراسة األجيزة" ق والقصد منو ىو زيادة اإلنتاجيَّة بتخفيض عوامل تعب وا 

 .(https://v.ht/Akl5" )العّمال
مستمد من الكممات اليونانية Ergonomics) )أو اليندسة البشرية  ومصطمح

(ergosبمعنى العمل و )(nomos ،بمعنى القوانين ) التي ترتبط  المصطمحاتمن وىي
دراسة العالقة  ،Mevey( 9660كما يبين )عني ببساطة وتبمحيط العمل والبيئات التابعة لو، 

، العقمية والبدنيةالعمل ة بين الناس، والعمل الذي يؤدونو، والبيئة التي تحدث فييا أنشط
تحديد ل ؛نظمةعمى أىداف الميتم تطبيقيا اليندسة البشرية عموًما فإن منيجيات وبالتالي 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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تصميم بما في ذلك الحد األقصى، إلى  الفرديادة أداء بغرض ز معمل )الميام( لأفضل طريقة 
وفعالية وكفاءة  شكل أفضل لتعزيز سالمة وراحة، بتوافر األدوات والمعداتومدى ، العملبيئة 

  العامل في أداء تمك الميام.
(  0220كما يوضح )في التعميم وقد بدأ اناىتمام بمفيوم اليندسة البشرية 

Gardner مدرجة في بعض األفكار كانت حيث ، لماضيبعد النصف األول من القرن ا
والمعروف اليوم باسم مجمس مخططي المرافق ، لمجمس الوطني لبناء المدارسامنشورات 

تصميم المرافق  فيتطبيق نتائج البحوث وكان ىدف ىذه المنظمة ىو ، التعميمية الدولية
وتشجيع وضع معايير معقولة لممباني والمعدات المدرسية؛ فيما يتعمق بتوفير المدرسية، 

واناىتمام  ،وتحسين الظروف الصحية ،واناستفادة من المساحات ،وتطوير التصميم ،اإلنفاق
أصبح  حتى، 0290عام  منمزيد من الجيود بداية ىناك  كان بسالمة حياة اإلنسان، ثم

 .حتى الوقت الحاضر تطوره شمولية خالل الخمسينيات واستمر أكثر المفيوم
بالفيم األساسي لمتفاعالت بين البشر  العمم المعنيأنيا "بف اليندسة البشرية عر وت

 (. كما يمكن أن تعرف بأنياwww.iea.cc and IEA ,9666وعناصر النظام األخرى" )
فراد الذين األنظمة بما يتطابق مع األأو  المنتجأو  تصميم العمل وترتيب مكان العمل إجراءات"

 (. 4، 9600، المحافظةيستخدمونيا" )
ذلك ألنو ، و مفيوم عريضاليندسة البشرية  مفيومن أة السابق اتريفويظير من التع

داء بدورىا من جودة األوالتي تعزز  ،يتم بكافة جوانب بيئة العمل النفسية والجسدية والذىنيةي
عمى القائمين  يحتم عمىوىذا بأغمب العموم البشرية،  ومما يربط ،متى ما توافرت معاييرىا

  .تعميمية تتوافق مع احتياجات المستفيد بكافة جوانبياناىتمام بتصميم بيئات اعممية التعميم 
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 :ببنًُظًبث انخؼهًُُتانهُذصت انبشرَت  ػالقت

عامل معيا العنصر البشري، تشتمل البيئات التعميمية عمى أدوات وتجييزات مادية يت
وظيفتو ن يحقق أحتى يستطيع ظروفيا؛ لمستجداتيا و ، ويتكيف معياالميم أن يتأقمم  ومن 

بدأت  لقابمية واستعداد مجال التعميم لممستجدات أكثر من غيره؛ فقدو وأىداف منظمتو، 
 Zunjic, Papic, Bojovic, Matijaكما يذكر األبحاث والدراسات النفسية والتربوية 

Slavkovic, & Lukic, (9604, 29)  ة في التعميم من اليندسة البشريمجال بدراسة
وىي: الحفاظ  ،جودة التعميم من خالل تحقيق ثالثة معايير ميمةفي تحقيق  اإلسيامجل أ

وضبط عممية التعميم وفقا لقدرات المعمم  ،عمى صحة المستفيد، وخمق بيئة عمل مريحة
تسيم  اليندسة البشرية بذلكأن  Sarode & Narkhede (9602, 96)أوضح و والطالب. 

رفع مستوى أداء نوياتيم، وتتعزز معو  ،لمعناصر البشرية ضمان الصحة والسالمةفي 
، 9662الزىيري )كما يضيف  .وتحسين المشاركة ،مما يساعد عمى انخفاض التغيب يم،ميام

وتحقيق شعور الموظف بالرضا عن عممو، وارتفاع الروح المعنوية من منطمق أن العالقة  (4
 بين الروح المعنوية واإلنتاجية عالقة سببية دائرية.

 انبشرَت:أبؼبد انهُذصت 

والبعد  ،، كالبعد اإلنسانيلبيئة العملأبعاد  مجال اليندسة البشرية بدراسة عدةيتم ي
 فيما يأتي:يجازىا إوالتي يمكن والبعد البيئي،  ،التنظيمي

-White (9662, 95) في ىذا البعد كما يذكر  حيث يتم التعامل البعد اإلنساني:
اناعتبار خصائص ، ويؤخذ في البدني والفسيولوجيمع استجابات جسم اإلنسان لإلجياد  92

وعادة ما تييمن البدنية، اإلنسان مثل عمم التشريح، وعمم وظائف األعضاء، والميكانيكا 
خطار والحوادث مما الحد من األ بذلك فييم ستحيث  بيئة العمل المادية،بقضايا عالقة ىذه ال

رفع و ، األداء كفاءةو لجودة، اوتحسين ية، زيادة اإلنتاجو يعطي عدة فوائد كانخفاض التكمفة، 
كما يتم التعامل في ىذا البعد مع . عنو والتغيبالعمل لمعنويات، وانخفاض معدل دوران ا

ييتم بالعمميات العقمية، مثل اإلدراك والذاكرة والمنطق حيث لإلنسان الذىنية  الجوانب
ويركز عمى التوافق بين القدرات البشرية المعرفية ومحيط العمل بقيوده واناستجابة الحركية، 

 ذلكيم ويس ،بين البشر وعناصر النظام األخرى التفاعل فيثارىا الواضحة آلوآناتو وميامو، 
 ييتملبعد اإلنساني ىذا اكذلك نجد  في تحسين العمميات العقمية ويدعم وظيفة اتخاذ القرار.
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روابط التفاعل تعمق أنظمة برامج وأنشطة و ذات أجل إيجاد بيئات من  ؛بالجانب اناجتماعي
تساعد في تصميم منظومة عمل تخفض من حدة المنافسة و ، ىافراداناجتماعي بين أ

داء في إدارة اناختالف، وتراعي الفروقات الفردية ، في بيئات تحقق أعمى مستويات األوالصراع
 .بين الموظفين

عمى  (0264، 9609ىالل ومحمود )كما يوضح ذا البعد يركز ى البعد التنظيمي:
كما ييتم وسياساتيا،  ،وعممياتيا ،يياكل التنظيميةال يا، بما فياإلداريةتحسين النظم 

بمواضيع مثل اناتصانات، وتصميم العمل، والعمل الجماعي، وثقافة السالمة، والتحفيز، وكيف 
عض في بيئة العمل، كما ييتم البمجموعات من الناس مع بعضيم وتتواصل تتفاعل 

، وكل الراجعةالتغذية و  ،بخصائص أخرى مثل تنويع الميام، وتحقيق الرقابة الذاتية اليادفة
ق التوازن بين تعزيز الرضا الوظيفي وانالتزام، وتجنب التكاليف عن طريق تحقييدف ذلك ب

 جميع عناصر النظام.
عمى  (059، 9603السمان والعبيدي )فيما يعرضو ويركز ىذا البعد  البعد البيئي:

ييتم ىذا البعد ببحث و تصميم بيئة العمل بطريقة تضمن توزيع جيد العمل بشكل صحيح، 
رطوبة وتيوية، و برودة، و حرارة، ناىتمام بالطقس من التأثير البيئي عمى العمل بما يتضمن ا
 ،البصرية كاإلضاءةوالتموث السمعي، وأيضا البيئة  ،كما تشمل البيئة السمعية كالضوضاء

وعمى طريقة تعاممو مع  ،نسانعوامل تؤثر عمى اإل و كل ىذه مؤثرات وتعتبر  ،والتموث البصري
 .وومنتجات وميامبالنظام 

  :انىظُفٍاالَهًبك 
 :انىظُفٍيفهىو االَهًبك 

 ،وتحمل المسؤولية ،اإليجابية كالمبادرةعدد من المعاني إلى  انانيماك الوظيفييشير 
والمفيوم المغوي لالنيماك كما في المعجم ، لمعمل المادية والذىنية والعاطفية وتكريس الجيود
( بأن  انانيماك في األمر يعني اىتم بو، وخاض فيو، وشغمو عن أي 9605الغني الزاىر )

)د.ت،  انيمك في األمر جد وثابر فيو برغبة وحرص ه م ك(:أحد، وفي المعجم الوسيط )
224). 

عرف ي  و عكس اناحتراق الوظيفي،  ،(024 ,9602) ا يبين الخشان والعطاويوىو كم
حدث في أو  ،في نشاط اومندمج االفرد منغمس نو "المدى الذي يكون فيوبأ، Reeveلدى 
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مجموعة من انانيماك الوظيفي بأنو " عرفت عوجان،كما  (.046 ,9609مجال معين" )
 ،لتعزيز وتشجيع الموظفين عمى إنجاز أدوارىم ؛الطرق واألساليب التي يمكن لممنظمة تتبعيا

(. كما يعرف لدى 02 ,9602) "وارتباطيم بزمالئيم ،عمق لمدوريم األوالقدرة عمى الف
Roberts & Davenport شمل مجموعة بأنو "حماسة الشخص وانغماسو في عممو"، وي

 .(90 ,9669المعرفي، والسموكي، والعاطفي( ))وىي: من األبعاد 
نا درجة التركيز وانانتباه إاناستغراق ما ىو أو  ن انانيماكأتجد التعريفات من ىذه و 

 عضو ىيئة التدريسفيو نا يشمل مشاركة ، وطواعيةومبادرة نشاط ب الميمة واناندماج في
استعداده الكامل لتمك المشاركة، إلى  ؛ بل يتعدى ذلكبالوقت الذي يقضيو في أداء الميام فقط

بالجودة العالية في نتائج  وقد ربطسي وممارسي ىذا المفيوم أغمب دار كما تجد أن 
 المؤسسات.

 :بنجبيؼبثب انىظُفٍاالَهًبك 

، حيث تعمل الموظفينيظير اناىتمام العالمي بالتعميم من خالل فيم وتشجيع انيماك 
، مجتمعية فاعمة منظماتك يابنشاط لزيادة مشاركة موظفييا، وبالتالي، نجاح الجامعات
 اضرورييعد  عضو ىيئة التدريسانيماك ، أن Wang & Eccles (9609)ويوضح 

 & Li كما يعد، لمين المستقبل طالبالناكتساب المعرفة والميارات الالزمة لمنجاح في تأىيل 
Lerner (9600) ، سات التعميمية أمًرا ضرورًيا لممؤسالعميقة،  عضو ىيئة التدريسمشاركة

انانيماك  دور، Trowler (9606) وي برز .الشباب اإليجابيةالتي ترغب في تعزيز تنمية 
تحصيل الطمبة العممي،  في تحسينو  ،في المادة التي يعرضيا :عضو ىيئة التدريسلالوظيفي 

كما أنو  ،لدييم والجوانب المعرفية ،لعمميةا تيموكفاء ،الناقد ىموتفكير  ،ر قدراتيم العامةيطو تو 
المنيمك يسعى  فالعضو ، ويرسخ لدييم عادة المثابرة،أعضاء ىيئة التدريس يزيد من رضا

 وييتم بواجباتو الوظيفية بشكل أكبر. ،تطوير مستواه العممي والعمميإلى 
 عضو ىيئة التدريس،  في عملوبناء عمى ما سبق يتضح مدى أىمية انانيماك 

القائمين وتحقيق رؤية  ، والحد من التسرب الوظيفي،الجامعةودوره البارز في إنجاح خطط 
يمون في تحقيق التنمية الوطنية، وكل ظفين يسفي بناء نوعية من المو  التعميم العاليعمى 
ومعالجة كل األسباب المعيقة الوظيفي وتحقيق متطمبات تفعيمو، نيماك نا ااناىتمام بيحتم ىذا 

 .الجامعيلنجاحو في المحيط 
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 :انىظُفٍبؼبد االَهًبك أ

فيو يتطمب مشاعر ، مشاركةأو  من مجرد انغماس أكثر الوظيفيانانيماك  يعد
 Quaye and ، ويحددقاعات الدراسةأو  العمميةالنشاط في البيئة إلى  حاسيس باإلضافةأو 

Harper (9605) أتي:كما يالوظيفي نانيماك أبعاد ا 
انانيماك الفكري: ويعزز ىذا انانيماك من دمج الموظفين في الوظيفة، فيولد لدييم 

يا لحل والرغبة لممشاركة في األنشطة المعقدة، واستخدام ميارات التفكير العمالدافعية، 
 في بيئة عمميم. المشكالت، ومواجية أي تحد  

الموظفين الذين ينغمسون تتجمى مظاىر ىذا البعد في أن حيث : انانيماك السموكي
األكاديمية عادًة ما يمتثمون لألنظمة والقواعد، مثل الحضور والمشاركة في األنشطة 

 ئج أكاديمية إيجابية، ومنع التسرب، وتخفيض نسبنتاوتمك تعد  ،المنيجيةأو  واناجتماعية
 اناندماج في سموكيات غير مينية.أو ، الغياب

في الموظفين الذين ينيمكون : وتبرز أىم معالم ىذا البعد في انانيماك العاطفي
تنشأ و  ،الشعور بانانتماءأو  ام، والتمتع،تتولد لدييم ردود فعل عاطفية مثل اناىتمالوظيفة، و 

 وتؤثر عمى اناستعداد لمقيام بالعمل.  ،مؤسسةالروابط مع لدييم 
 انذراصبث انضببقت:

 :دراصبث انهُذصت انبشرَت

تطوير استراتيجية إدارية تربوية لزيادة كفاءة ل( 9600)المعايطة ىدفت دراسة 
يندسة الدارة الوسطى في وزارة التربية والتعميم األردنية في ضوء منيجية اإلالعاممين في 

واستخدم المنيج الوصفي المسحي، وأداة اناستبانة، المطبقة ،  (Ergonomics)يةالبشر 
، التربية والتعميممن مديري اإلدارات في وزارة  (043البالغ عددىم ) الدراسة مجتمععمى 

درجة الكفاءة اإلدارية التي تتمتع  أنإلى  أشارت نتائج الدراسةو  أسئمة الدراسة، عنلإلجابة 
والتعميم في ضوء واقع مدخالت اليندسة ة بيا اإلدارات التربوية الوسطى في وزارة التربي

 كانت منخفضة في جميع مجانات األداة.  البشرية
تحديد حجم الفجوة بين الوضع القائم إلى  (9600)الخوالدة ىدفت دراسة كما 

 مااستخدتم و المنشود في تطبيق مبادئ اليندسة البشرية عمى بيئة العمل في جامعة مؤتة، و 
( من 296) عددىاطبقت عمى عينة  استبانة ر أداةيطو تو منيج البحث الوصفي المسحي، 
وأظيرت نتائجيا أن حجم الفجوة بين الوضع القائم ، أعضاء ىيئة التدريس واإلداريين
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( عمى جميع مجانات كبيراليندسة البشرية عمى بيئة العمل كان ) والمنشود في تطبيق مبادئ
 .الدراسة

بحث آثار إلى  Olabode, & ADESANYA, & Bakare (9602)ىدفت أيضا 
بيئة العمل عمى أداء الموظف من خالل التحقق من مستوى الوعي ببيئة العمل في المنظمات 

عمى اعتمدت الدراسة و ندسة البشرية فييا، النيجيرية، وتحديد العوامل التي تعيق استخدام الي
وقد لوحظ أن ىناك العديد من  المنيجية النوعية وتحميل المحتوى ألدب الموضوع النظري،

الوعي، وندرة  منيا: ضعفالعوامل التي أعاقت التنفيذ الفعال لبيئة العمل في نيجيريا 
قيود عمى الموارد، وجود ظفين، و عتبارات المو عدم النظر نا، و ببيئة العمل الدراسات ذات الصمة
بين الموظفين ومصممي عدم التنسيق و  ،التواصلضعف ، و الحاصمة والتغيرات التكنولوجية

 المعدات. 
 اليندسة البشرية إبراز أىمية دورإلى  (9602) ويمينة عت دراسة مصطفىفي حين س
(Ergonomics)  ،وتوصل ،الوثائقيواستخدم المنيج الوصفي في خدمة التعميم وتطويره 

دور في التأثير عمى جيود عدة نتائج مفادىا أن لممؤثرات البيئية في محيط العمل إلى 
 .داءىم في العممية التربوية وعمى راحتيم النفسيةأالموظفين، وعمى فاعمية 

 :انىظُفٍدراصبث االَهًبك 
 دراسة العوامل المؤثرة في انيماك معمميإلى  Lohman (9660) ىدفت دراسة

، وأداة المدارس الحكومية باألنشطة التعميمية غير الرسمية، واستخدم المنيج الوصفي
 ة: أن أىم العوامل المؤثر ، ومن النتائج التي توصمت ليا(000عدد )حيث مسحت اناستبانة، 
تصميم منطقة العمل، وتوصمت ، و عدم توفر الوقت، وضعف التعاون مع الزمالءثالثة ىي: 

الكفاءة الذاتية، حب التعمم، انانتماء لممينة، وانالتزام ىي: و  مؤثرة صيةسبعة أسباب شخإلى 
 بالتطوير الميني. 

إنشاء  عمى Klassen, Yerdelenc & Durksen (9603دراسة ) عممتكذلك 
، انيماك المعممأبعاد  لتحقق من وجود عالقة بين( بيدف اETSانيماك المعممين )مقياس 
واستخدم  التركية، لعمل المعممين في الفصول والمدارسكس الخصائص الخاصة وبما يع

بمغ من ثالث عينات منفصمة بواسطة اناستبانة، جمعت البيانات و  المنيج الوصفي المسحي،
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انيماك ن ىناك عالقة إيجابية بين عوامل أإلى  وتوصمت النتائج ،معمم( 206عددىم )
 ربعة.األ المعممين 

جراء تحميل تقييمي لمنظر في العوامل التي إ إلى Botham (9602دراسة )كما ىدفت 
في خطة التطوير الميني  البريطانية الجامعاتأعضاء ىيئة التدريس بتؤثر عمى انيماك 

 توتوصم ،منظمةالمقابالت ، والستبيانباستخدام انا ،المسحيواستخدم المنيج  ،المؤسسي
 ،لوقتا: ىي التدريسثرت عمى انيماك أعضاء ىيئة وجود ستة عوامل أإلى  الدراسة

أن العامل إلى  رشادية، وخمصت نتائج التقريروا   ،عوامل فردية ،اإلدارة ،الثقافة ،المؤسسة
 جود الدافع.و الذي يؤثر عمى المشاركة ىو عدم  الرئيس

نجاز األىداف وانيماك إتحديد مستوى إلى  Karahan (9602ىدفت دراسة )كذلك 
 واستخدم المنيج الوصفي المسحي، ،كانت ىناك عالقة بينيماتراك وتحديد ما إذا المعممين األ 

ىداف إنجاز األأن إلى  وتوصمت الدراسة، اناستبيان نوشارك ستون مدرًسا في اإلجابة ع
المعممين الذين حاولوا أداء وأن بشكل عام،  وانانيماك لدى المعممين األتراك كان معتدناً 
 من اآلخرين. أكثر ون بالكفاءة الذاتيةالميمة بشكل أفضل من اآلخرين كانوا يتمتع

توضيح أثر اليندسة البشرية عمى إلى  ،(9602) ىدفت دراسة عوجانفي حين 
انانيماك، وكانت دراسة نوعية ستراتيجية ، من خالل اختبار الدور الوسيط ناالطاقة التنظيمية

في  ا( موظفً 000) كمية، طبقت أداتييا المقابمة واناستبانة، عمى مجتمع الدراسة المكون من
 انانيماكأن اليندسة البشرية واستراتيجية إلى  أشارت النتائجو شركة مياه العقبة في األردن، 

 في تطوير وزيادة مستوى الطاقة التنظيمية.  ارئيسً  اتمعبان دور 
 انخؼقُب ػهً انذراصبث:

من أىم ، التعميمموضوع اليندسة البشرية في ىناك تمايز بين الدراسات التي تناولت 
اليندسة البشرية في  تدرس ,Alabode,et al( 9602)دراسة معالم ىذا التمايز أن 

المعايطة  اكانت دراست، كما باستخدام المنيج النوعي وتحميل المحتوى النيجيريةالمنظمات 
في حين استخدمت دراسة  ،عمى أفراد من منظمات تعميمية ،(9600والخوالدة ) ،(9600)

نانيماك االتي تناولت دراسات الأما  .المنيج الوصفي الوثائقي ،(9602مصطفى ويمينة )
، طبقت عمى Botham( 9602دراسة )في كون  متمثاًل التمايز بينيا رز أبالوظيفي فقد كان 
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( (9603مجتمع من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، باستخدام أداة المقابمة، أما دراسة 
Klassen, et alمقياس. ، فقد تميزت بتصميم  

بين  بحثت العالقة نيافي أعن بقية الدراسات السابقة وقد تميزت الدراسة الحالية 
المممكة أعضاء ىيئة التدريس بجامعات مدى ممارسة أبعاد اليندسة البشرية و مدى توافر 

 إليوتطرق تلم ما ، وىذا ، باستخدام أداة لكل منيمانانيماك الوظيفيألبعاد االسعودية العربية 
ثراء الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إ ت. وقد استفادأي من الدراسات المستعرضة

تحديد نوعية الدراسة،  كما تمت اناستفادة منيا في والتعمق في فيم موضوع  ،الجانب النظري
وتحديد  ،الدراسة، وفي تصميم أداتي الدراسة المنيج المناسب لدراسة العالقة بين متغيرات

، كما تمت اناستفادة من نتائج الدراسات المستعرضة في تفسير وتبرير نتائج الدراسة امىأبعاد
 .الحالية، ومقارنتيا بيا

 يُهج انذراصت: 
المنيج المستخدم في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي )المسحي(، من خالل 

ولى لمعرفة استبانتين تم إعدادىما في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة لممجال، األ 
 مدىاليندسة البشرية بجامعات المممكة العربية السعودية، واألخرى لمعرفة أبعاد  توفر مدى

 ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعات المممكة العربية السعودية ألبعاد انانيماك الوظيفي.

 يجخًغ انذراصت:

العربية السعودية يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس بجامعات الممكة 
 ( جامعة حكومية.92الحكومية وعددىا )

 ػُُت انذراصت:

( مناطق 4تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية حيث تم تحديد )
إدارية عشوائيا وىي: )الرياض، المدينة المنورة، عسير، الشرقية، الحدود الشمالية( من عدد 

( جامعات من عدد 4%(، ثم تم اناختيار عشوائيا لعدد )32( منطقة إدارية، بنسبة )03)
( جامعة بكل منطقة، وىي: )السعودية 0%(، بواقع عدد )02( جامعة، بنسبة )92)
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( عضو 5560اإللكتروني، اإلسالمية، بيشة، حفر الباطن، الحدود الشمالية(، تضم عدد )
( كمية 0ية نظرية، وعدد )( كم0تم اناختيار عشوائيا في كل جامعة لعدد )و ىيئة تدريس، 

%( من المجتمع المستيدف، 96( عضو ىيئة تدريس، بنسبة )202عممية، تضم عدد )
تم شطب و %( من العدد الموزع، 92( عضو ىيئة تدريس، بنسبة )952استجاب منيم عدد )

( استبانة وىذا العدد يتناسب 932( استبانات لعدم الصالحية، واناعتماد عمى عدد )2عدد )
. ويصف الجدول الدراسة األدوات المستخدمة في جمع بيانات الدراسة، ويحقق أىدافمع 

 ( توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغيراتيا.0( والشكل رقم )0التالي رقم )

 ( َجٍُ رىصَغ ػُُخ انذساعخ وفمب نًزغُشارهب.7خذول سلى )

 انُغجخ انزكشاس انفئخ انًزغُش

 اندُظ
 6175 775 ركش

 7971 798 أَثً

 انزخظض
 7872 758 َظشٌ

 6577 795 ػهًٍ

 انشرجخ

 6676 798 أعزبر يغبػذ

 5572 67 أعزبر يشبسن

 9776 79 أعزبر

 انخجشح

 9777 87 ( عُىاد79يٍ )ألم 

 9777 87 ( عُخ99يٍ )إنً ألم  (79يٍ )

 6279 771 فؤكثش ( عُخ99يٍ )

 952 952 انًدًىع
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 عينة الدراسة وفقا لمتغيراتيا.( يبين توزيع 0شكل رقم )

 أدواث انذراصت:

 صخببَت انهُذصت انبشرَت.ا
 انصذق انظبهرٌ:

( من المختصين 4تم التأكد من صدق استبانة اليندسة البشرية بعرضيا عمى عدد )
والخبراء في اإلدارة التربوية. وذلك لمحكم عمى بنود البطاقة من حيث الصياغة، والترتيب، 

مكانية استخداميا، وقد تم قبول ما اتفق عميو المحكمون باألغمبية، لتصبح  وأىمية العبارة, وا 
صالحة لالستعمال في صورتيا النيائية، ومكونة من قسمين، يحتوي القسم األول عمى 
معمومات متغيرات الدراسة )الجنس، التخصص، الرتبة، الخبرة(، ويحتوي القسم الثاني عمى 

اليندسة البشرية بالجامعات السعودية )انانساني، اد أبع ( عبارة موزعة عمى06عدد )
 Likertالتوافر حسب مقياس ليكرت ) مدىالبيئي(، وأمام كل عبارة خانة لتسجيل و التنظيمي، 

Scale.الخماسي ) 

 صذق انبُبء: 

ناستخراج دنانات صدق البناء ناستبانة اليندسة البشرية، استخرجت معامالت ارتباط 
الدرجة الكمية في عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من فقرات اناستبانة مع 

( عضو ىيئة تدريس، حيث تم تحميل فقرات اناستبانة وحساب معامل ارتباط كل فقرة من 36)
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ن معامل انارتباط ىنا يمثل دنالة لمصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل إالفقرات، حيث 
ي ذل فقرة وبين ارتباطيا بالمجال الالكمية من جية، وبين كارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة 

تنتمي إليو، وبين كل مجال والدرجة الكمية من جية أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط 
( والجدول 6.22 – 6.34(، ومع المجال )6.20 – 6.30الفقرات مع األداة ككل ما بين )

 ( يبين ذلك.9رقم )

عزجبَخ اٌ رُزًٍ إنُه فمشاد وانذسخخ انكهُخ وانًدبل انزبؽ ثٍُ ان( يؼبيالد االسرج9خذول سلى )

 انهُذعخ انجششَخ

سلى 

 انفمشح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

 يغ انًدبل

يؼبيم 

 االسرجبؽ

 يغ األداح

سلى 

 انفمشح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

 يغ انًدبل

يؼبيم 

 االسرجبؽ

 يغ األداح

سلى 

 انفمشح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

 يغ انًدبل

يؼبيم 

 االسرجبؽ

 األداحيغ 

7 .79** .66** 97 .78** .58* 67 .57* .68** 

9 .78** .61** 99 .67** .67** 69 .65** .69** 

5 .75** .79** 95 .12** .69** 65 .65** .65** 

6 .62** .68** 96 .19** .15** 66 .71** .71** 

7 .19** .86** 97 .85** .19** 67 .72** .76** 

8 .85** .87** 98 .77** .67** 68 .76** .65** 

1 .61** .68** 91 .66** .16** 61 .65** .66** 

6 .16** .18** 96 .67** .69** 66 .69** .69** 

2 .86** .82** 92 .87** .79** 62 .16** .19** 

79 .67** .66** 59 .87** .78** 79 .15** .19** 

77 .19** .86** 57 .76** .62** 77 .67** .68** 

79 .65** .65** 59 .81** .15** 79 .79** .75** 

75 .86** .86** 55 .52* .58* 75 .12** .12** 

76 .87** .86** 56 .77** .79** 76 .71** .77** 

77 .19** .19** 57 .17** .17** 77 .16** .15** 

78 .77** .66** 58 .69** .67** 78 .72** .72** 

71 .67** .67** 51 .62** .65** 71 .82** .82** 

76 .66** .66** 56 .11** .11** 76 .77** .62** 

72 .19** .15** 52 .77** .77** 72 .89** .89** 

99 .87** .87** 69 .17** .19** 89 .19** .16** 

 ≥ α(  **دانخ إحظبئُب ػُذ يغزىي انذالنخ )α ≤ 9.97*دانخ إحظبئُب ػُذ يغزىي انذالنخ )  

9.97.) 

ذات درجات  ( أن جميع معامالت انارتباط كانت9ويتضح من خالل الجدول رقم )
 ولذلك لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات. ؛مقبولة ودالة إحصائيا
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 ( يؼبيالد االسرجبؽ ثٍُ انًدبالد ثجؼؼهب وانذسخخ انكهُخ العزجبَخ انهُذعخ انجششَخ5خذول سلى )

 انجؼذ انجُئٍ انجؼذ انزُظًٍُ انجؼذ اإلَغبٍَ 
انهُذعخ انجششَخ 

 ككم

    7 انجؼذ اإلَغبٍَ

   7 **659. انجؼذ انزُظًٍُ

  7 **126. **166. انجؼذ انجُئٍ

 7 **689. **666. **616. انهُذعخ انجششَخ ككم

 .(α ≤ 9.97)**دانخ إحظبئُب ػُذ يغزىي انذالنخ .  (α ≤ 9.97)*دانخ إحظبئُب ػُذ يغزىي انذالنخ   

 انثببث:

لمتأكد من ثبات استبانة اليندسة البشرية بالجامعات السعودية، تم التحقق بطريقة 
عادة  عادة تطبيقيا بعد أسبوعين test-retestاناختبار )اناختبار وا  ( بتطبيق اناستبانة، وا 

( عضو ىيئة تدريس، ومن ثم تم 36عمى مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )
( بين تقديراتيم في Pearson correlation coefficientحساب معامل ارتباط بيرسون )

حساب معامل الثبات بطريقة اناتساق الداخمي حسب معادلة كرونباخ ألفا  اوتم أيضً  المرتين.
(Cronbach's alpha( والجدول رقم ،)يبين معامل اناتساق الداخمي وفق معادلة 5 )

كرونباخ ألفا، وثبات اإلعادة لممجانات واألداة ككل واعتبرت ىذه القيم مالئمة لغايات ىذه 
 الدراسة.

 رغبق انذاخهٍ كشوَجبخ أنفب وثجبد اإلػبدح نهًدبالد وانذسخخ انكهُخ العزجبَخ( يؼبيم اال6خذول سلى )
 انهُذعخ انجششَخ

 االرغبق انذاخهٍ ثجبد اإلػبدح انًدبل

 9.25 9.26 انجؼذ اإلَغبٍَ

 9.29 9.29 انجؼذ انزُظًٍُ

 9.27 9.29 انجؼذ انجُئٍ

 9.21 9.25 انهُذعخ انجششَخ ككم
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 انىظُفٍ.اصخببَت االَهًبك 
 انصذق انظبهرٌ:

( من المختصين والخبراء 4تم التأكد من صدق استبانة انانيماك بعرضيا عمى عدد )
في اإلدارة التربوية. وذلك لمحكم عمى بنود البطاقة من حيث الصياغة، والترتيب، وأىمية 

مكانية استخداميا، وقد تم قبول ما اتفق عميو المحكمون باألغمبية،  لتصبح صالحة العبارة, وا 
لالستعمال في صورتيا النيائية، ومكونة من قسمين، يحتوي القسم األول عمى معمومات 

( 54متغيرات الدراسة )الجنس، التخصص، الرتبة، الخبرة(، ويحتوي القسم الثاني عمى عدد )
انانيماك الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية أبعاد  عبارة موزعة عمى

الممارسة حسب مقياس  مدى، السموكي، العاطفي(، وأمام كل عبارة خانة لتسجيل )الفكري
 ( الخماسي.Likert Scaleليكرت )

 صذق انبُبء: 

ناستخراج دنانات صدق البناء ناستبانة انانيماك الوظيفي، استخرجت معامالت 
راسة تكونت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكمية في عينة استطالعية من خارج عينة الد

ارتباط كل فقرة ( عضو ىيئة تدريس، حيث تم تحميل فقرات اناستبانة وحساب معامل 36من )
ن معامل انارتباط ىنا يمثل دنالة لمصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة إمن الفقرات، حيث 

ل معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكمية من جية، وبين كل فقرة وبين ارتباطيا بالمجا
التي تنتمي إليو، وبين كل مجال والدرجة الكمية من جية أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط 

( والجدول 6.26 – 6.52(، ومع المجال )6.26 – 6.32الفقرات مع األداة ككل ما بين )
 ( يبين ذلك.4رقم )

  



 .................................................................................................... الهندسة البشرية وعالقتها باالنهماك الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس

111 
 

إنُه العزجبَخ االَهًبن ( يؼبيالد االسرجبؽ ثٍُ انفمشاد وانذسخخ انكهُخ وانًدبل انزٍ رُزًٍ 7خذول)

 انىظُفٍ

سلى 

 انفمشح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

يغ 

 انًدبل

يؼبيم 

 االسرجبؽ

 يغ األداح

سلى 

 انفمشح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

يغ 

 انًدبل

يؼبيم 

 االسرجبؽ

 يغ األداح

سلى 

 انفمشح

يؼبيم 

 االسرجبؽ

يغ 

 انًدبل

يؼبيم 

 االسرجبؽ

 يغ األداح

7 .66** .17** 78 .68** .19** 57 .69** .11** 

9 .62** .11** 71 .18** .71** 59 .61** .67** 

5 .69** .19** 76 .67** .89** 55 .29** .67** 

6 .18** .86** 72 .62** .86** 56 .17** .87** 

7 .67** .18** 99 .19** .71** 57 .68** .67** 

8 .67** .16** 97 .86** .89** 58 .66** .67** 

1 .68** .67** 99 .61** .19** 51 .66** .68** 

6 .77** .85** 95 .66** .75** 56 .19** .19** 

2 .65** .16** 96 .65** .78** 52 .18** .15** 

79 .16** .67** 97 .69** .72** 69 .69** .29** 

77 .71** .86** 98 .82** .11** 67 .15** .69** 

79 .69** .16** 91 .19** .66** 69 .29** .67** 

75 .68** .67** 96 .67** .72** 65 .66** .68** 

76 .61** .17** 92 .12** .88** 66 .79** .67** 

77 .16** .86** 59 .19** .77** 67 .62** .56* 

 .(α ≤ 9.97)**دانخ إحظبئُب ػُذ يغزىي انذالنخ  .  (α ≤ 9.97)*دانخ إحظبئُب ػُذ يغزىي انذالنخ   

ذات درجات مقبولة ودالة  أن جميع معامالت انارتباط كانتإلى وتجدر اإلشارة 
 ولذلك لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات. ؛اإحصائيً 

 ( يؼبيالد االسرجبؽ ثٍُ انًدبالد ثجؼؼهب وانذسخخ انكهُخ العزجبَخ االَهًبن انىظُف8ٍخذول سلى )

 انجؼذ انؼبؽفٍ انجؼذ انغهىكٍ انجؼذ انفكشٌ 
االَهًبن انىظُفٍ 

 ككم

    7 انجؼذ انفكشٌ

   7 **777. انجؼذ انغهىكٍ

  7 **711. **867. انجؼذ انؼبؽفٍ

االَهًبن انىظُفٍ 

 ككم
.657** .167** .676** 7 

 ≥ α)**دانخ إحظبئُب ػُذ يغزىي انذالنخ        .     (α ≤ 9.97)*دانخ إحظبئُب ػُذ يغزىي انذالنخ   

9.97). 

 انثببث:

عادة  لمتأكد من ثبات استبانة انانيماك الوظيفي، تم التحقق بطريقة اناختبار وا 
عادة تطبيقيةناستبانا( بتطبيق test-retest)اناختبار  بعد أسبوعين عمى مجموعة من  ا، وا 
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( عضو ىيئة تدريس، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط 36خارج عينة الدراسة مكّونة من )
 ( بين تقديراتيم في المرتين.Pearson correlation coefficientبيرسون )

حساب معامل الثبات بطريقة اناتساق الداخمي حسب معادلة كرونباخ ألفا  اوتم أيضً 
(Cronbach's alpha( والجدول رقم ،)يبين معامل اناتساق الداخمي وفق معادلة 2 )

كرونباخ ألفا،  وثبات اإلعادة لممجانات واألداة ككل واعتبرت ىذه القيم مالئمة لغايات ىذه 
 الدراسة.

االرغبق انذاخهٍ كشوَجبخ أنفب وثجبد اإلػبدح نهًدبالد وانذسخخ انكهُخ العزجبَخ ( يؼبيم 1خذول سلى )

 االَهًبن انىظُفٍ

 االرغبق انذاخهٍ ثجبد اإلػبدح انًدبل

 9.27 9.29 انجؼذ انفكشٌ

 9.27 9.62 انجؼذ انغهىكٍ

 9.27 9.29 انجؼذ انؼبؽفٍ

 9.21 9.29 االَهًبن انىظُفٍ ألػؼبء هُئخ انزذسَظ

 األصبنُب اإلحصبئُت: 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وانانحرافات المعيارية،  تاستخدم
 Pearson(، ومعامل ارتباط بيرسون )Cronbach's alphaومعادلة كرونباخ ألفا )

correlation coefficient( "واختبار "ت ،)T-test وتحميل التباين األحادي ،)(One 
Way ANOVA) شيفية( ناتجاىات الفروق.)، وطريقة 

 يقُبس حفضُر انُخبئج :

توفر اليندسة البشرية  مدىلتفسير النتائج تم اناعتماد عمى التدريج التالي لمحكم عمى 
أعضاء ىيئة دى انانيماك الوظيفي ل ممارسة مدىبجامعات المممكة العربية السعودية، و 

حيث تم تقسيم المدى عمى عدد الفئات  ،جامعات المممكة العربية السعوديةالتدريس ب
 (، وذلك عمى النحو اآلتي: عالي، متوسط، منخفض)
 (.9.33من )إلى أقل  (0( من )منخفض) مدىال
 (.3.02من )إلى أقل  (9.33( من )متوسط) مدىال
 (.4.66)إلى  (3.02( من )عالي) مدىال

 المممكة العربية السعودية؟اليندسة البشرية بجامعات أبعاد  توافر مدىالسؤال اناول: ما 
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 مدىلإلجابة عن السؤال األول تم استخراج المتوسطات الحسابية وانانحرافات المعيارية ل
توافر أبعاد اليندسة البشرية بجامعات المممكة العربية السعودية، لفقرات كل بعد عمى حدة، 

 ( توضح ذلك.06، 2، 2والجداول رقم )
 انبؼذ األول: انبؼذ اإلَضبٍَ.

 .بيشرجخ رُبصنُ انجؼذ اإلَغبٍَ( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نفمشاد 6ذول سلى )خ

 انفمشاد انشلى انشرجخ
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 انزمذَش

 يزىعؾ 9.677 5.89 يشاػبح نشغجبد انؼبيهٍُ ويُىنهى. 9 7

 يزىعؾ 9.255 5.76 رىاصٌ ثٍُ اندهذ انجذٍَ واِنٍ. 6 9

 يزىعؾ 9.271 5.79 يؼُُبد نهزشكُض انزهٍُ وػذو انزشزذ. 77 5

 يزىعؾ 7.971 5.59 رشاثؾ ورآصس اخزًبػٍ فٍ انؼًم. 75 6

7 78 

رؼضَض االَزًبء ورىحُذ انهىَخ 

 االخزًبػُخ.
5.59 7.796 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 7.776 5.98 رىاطم حغٍ خُذ وفؼبل. 5 8

1 8 

َفغُخ ساحخ َفغُخ ػبنُخ وػغىؽ 

 يُخفؼخ.
5.79 7.766 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 7.767 9.22 اعزؼًبل يزىاصٌ نألخهضح واِالد. 7 6

 يزىعؾ 7.786 9.28 رمهُم يٍ حذح انظشاع وانًُبفغخ. 76 2

 يزىعؾ 7.975 9.28 رطىَش ورذسَت َىاكت انزغُشاد. 1 79

 يزىعؾ 7.979 9.25 رىافك ثٍُ انًهبو وانمذساد. 2 77

79 7 

ويهبو رزىافك يغ احزُبخبد أَشطخ 

 انًىظف وإيكبَبره.
9.61 7.958 

 يزىعؾ

75 6 

رحغٍُ يغزًش نًهبساد انًىظفٍُ 

 ولذسارهى.
9.68 7.978 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 7.956 9.67 رحفُض نهؼًهُبد انؼمهُخ واالثزكبس. 79 76

 يزىعؾ 7.955 9.88 إداسح االخزالف ثؤعبنُت يزحؼشح. 77 77

 يزىعؾ 7.969 9.68 واعزشبساد يهُُخ وشخظُخ.خذيبد  79 78

71 76 

اعزذايخ انزفبػم ثٍُ أَظًخ انزكُىنىخُب 

 ويشغهُهب.
9.67 7.951 

 يزىعؾ

76 72 

يجبدسح رارُخ فبػهخ فٍ انجشايح 

 واألَشطخ.
 يُخفغ 7.596 9.77

 يُخفغ 7.726 9.91 رًكٍُ ػبداد دَُبيُكُخ اندًبػخ. 71 72

99 99 

رىافك انزكىٍَ أخهضح وأدواد 

 اندغًٍ.
 يُخفغ 7.725 7.12

 يزىعؾ 9.729 9.66 انجؼذ اإلَغبٍَ ككم
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( أن المتوسط العام لمبعد اإلنساني من اليندسة البشرية 2يبين جدول رقم )
(. متوسط) تقدير توفر(، وب6.426(، بانحراف معياري قدره )9.22بالجامعات السعودية بمغ )

البعد اإلنساني فوق المتوسط العام لمبعد بنسبة بمغت (، من عبارات 00وقد جاء عدد )
(، من عبارات البعد 2(، بينما جاء عدد )9.23( و)3.09%(، تراوحت متوسطاتيا بين )44)

( 9.22%(، تراوحت متوسطاتيا بين )54اإلنساني تحت المتوسط العام لمبعد بنسبة بمغت )
(، متوسط) تقدير توفرنساني ب(، من عبارات البعد اإل 02(. في حين جاء عدد )0.22و)

(، 3(، بينما جاء عدد )9.50(، و)3.09%(، تراوحت متوسطاتيا بين )24بنسبة قدرىا )
%(، تراوحت 04(، بنسبة قدرىا )منخفض) تقدير توفرمن عبارات البعد اإلنساني ب

 الذي نصيا "مراعاة لرغبات (9(. وقد جاءت العبارة رقم )0.22(، و)9.04متوسطاتيا بين )
(، وانحراف معياري قدره 3.09العاممين وميوليم" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )

( الذي نصيا "أجيزة وأدوات 96(، بينما جاءت العبارة رقم )متوسط) تقدير توفر(، وب6.204)
(، وانحراف معياري 0.22توافق التكوين الجسمي" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

 (.متوسط) تقدير توفر(، وب0.023قدره )
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 نبؼذ انثبٍَ: انبؼذ انخُظًٍُ.ا
 .بد انجؼذ انزُظًٍُ يشرجخ رُبصنُ( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نفمشا2خذول سلى )

 انفمشاد انشلى انشرجخ
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 زمذَشان

7 71 

ًَبرج رُظًُُخ رحمك انكفبءح انزارُخ 

 وانذافؼُخ.
 ػبنٍ 9.669 6.95

 ػبنٍ 7.951 6.77 رىاصٌ فٍ انظالحُبد وانًغؤونُبد. 72 9

 ػبنٍ 7.976 6.77 شفبفُخ ػًم رحمك انثمخ وانًىػىػُخ. 77 5

 ػبنٍ 7.965 5.27 لُىاد ارظبل واػحخ وفؼبنخ. 7 6

7 75 

رخطُؾ انجشايح واألَشطخ وفك أهذاف 

 يحذدح.
5.66 7.926 

 ػبنٍ

 ػبنٍ 7.766 5.12 ػًم يشَخ ولبثهخ نهزغُُش. ثُئخ 76 8

1 8 

رىصَغ انًهبو وانىاخجبد وفك يظهحخ 

 انؼًم.
 يزىعؾ 7.769 5.89

 يزىعؾ 7.957 5.77 رىخُه ويغبَذح نهدهىد انؼًم. 99 6

2 76 

نُىع  برُىَغ اعزشارُدُبد انزمُُى رجؼ

 انًهًخ انًُدضح.
5.77 7.719 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 7.579 5.67 واالَزًبء نهًُظًخ.رؼضَض انىالء  2 79

 يزىعؾ 7.556 5.69 نمشاس شىسَخ خًبػُخ.اػًهُخ طُغ  1 77

 يزىعؾ 7.565 5.69 أدواد وأَظًخ داػًخ نهزغزَخ انشاخؼخ. 78 79

 يزىعؾ 7.928 5.56 يُظىيخ ػًم رذػى االنزضاو انىظُفٍ. 79 75

 يزىعؾ 7.557 5.59 رىاصٌ يبنٍ َحمك انكفبءح ثال هذس 6 76

 يزىعؾ 7.565 5.97 ثُئخ ػًم رحمك انشلبثخ انزارُخ انهبدفخ. 77 77

78 79 

إخشاءاد ػًهُخ رحمك انًغبءنخ 

 وانًحبعجخ.
9.25 7.672 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 7.579 9.66 أًَبؽ ػًم خًبػُخ رؼبوَُخ. 5 71

 يُخفغ 7.756 9.79 داء.فشق ػًم رحمك فبػهُخ األ 6 76

 يُخفغ 7.525 9.61 نهؼًم.رحفُض يغزًش  9 72

 يُخفغ 7.669 9.96 رمغُى انؼًم ورىصَؼه ثزىاصٌ وػذانخ. 7 99

 يزىعؾ 9.828 5.56 انجؼذ انزُظًٍُ ككم

( أن المتوسط العام لمبعد التنظيمي من اليندسة البشرية 2يبين جدول رقم )
(. متوسط) توفر تقدير(، وب6.020(، بانحراف معياري قدره )3.32بالجامعات السعودية بمغ )

(، من عبارات البعد التنظيمي فوق المتوسط العام لمبعد بنسبة بمغت 09وقد جاء عدد )
(، من عبارات البعد 2(، بينما جاء عدد )3.56( و)5.93%(، تراوحت متوسطاتيا بين )06)

( 3.35%(، تراوحت متوسطاتيا بين )56التنظيمي تحت المتوسط العام لمبعد بنسبة بمغت )
(، بنسبة عالي) تقدير توفر(، من عبارات البعد التنظيمي ب0(. في حين جاء عدد )9.62و)
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(، من 00(، بينما جاء عدد )3.22(، و)5.93%(، تراوحت متوسطاتيا بين )36قدرىا )
%(، تراوحت متوسطاتيا بين 44(، بنسبة قدرىا )متوسط) تقدير توفرعبارات البعد التنظيمي ب

 تقدير توفر(، من عبارات البعد التنظيمي ب3ا جاء عدد )(. بينم9.22(، و)3.06)
(. وقد جاءت 9.62(، و)9.46%(، تراوحت متوسطاتيا بين )04(، بنسبة قدرىا )منخفض)

في المرتبة  "نماذج تنظيمية تحقق الكفاءة الذاتية والدافعية"الذي نصيا  (02العبارة رقم )
 تقدير توفر(، وب6.259اري قدره )(، وانحراف معي5.93األولى بمتوسط حسابي قدره )

الذي نصيا "تقسيم العمل وتوزيعو بتوازن وعدالة" في  (4(، بينما جاءت العبارة رقم )عالي)
تقدير (، وب0.529(، وانحراف معياري قدره )9.62المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

 (.منخفض) توفر
 انبؼذ انثبنث: انبؼذ انبُئٍ.

 .بيشرجخ رُبصنُانجؼذ انجُئٍ ( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نفمشاد 79خذول سلى )

 انفمشاد انشلى انشرجخ
انًزىعؾ 
 انحغبثٍ

االَحشاف 
 انًؼُبسٌ

 زمذَشان

 ػبنٍ 7.976 5.68 يكبرت يشَحخ رزىافك يغ انىظبئف. 79 7

 ػبنٍ 7.727 5.67 كفبءح وفبػهُخ نجُئخ انؼًم. 78 9

 ػبنٍ 7.766 5.69 ويغبحبد خؼشاء كبفُخ.رشدُش  76 5

 يزىعؾ 7.595 5.89 ؽجُؼخ أنىاٌ يشَحخ وخًبنُخ. 8 6

7 76 
عهىنخ انىطىل نأليبكٍ واألخهضح 

 واألدواد.
5.79 7.772 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 7.971 5.65 حم انًشبكم انجُئُخ انحبطهخ فٍ ثُئخ انؼًم 75 8

 يزىعؾ 7.991 5.95 يشافك خذيبد رفٍ ثبالحزُبخبد. 77 1

 يزىعؾ 7.799 5.76 يؼذالد رهىس عًؼٍ يمجىنخ. 7 6

2 72 
أيبكٍ وأخهضح وأدواد رُبعت انىظبئف 

 واألػًبل.
5.76 7.796 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 7.927 5.79 يشوَخ فٍ انحشكخ واالَزمبل. 77 79

 يزىعؾ 7.969 5.91 يُظىس ثظشٌ يمجىل. 6 77

 يزىعؾ 7.979 5.95 رهىَخ كبفُخ رؼًٍ وخىد هىاء َمٍ. 9 79

 يزىعؾ 7.992 5.97 رىصَغ إػبءح َزىافك يغ يزطهجبد انؼًم. 7 75

 يزىعؾ 7.965 9.26 رىاصٌ فٍ سؽىثخ يكبٌ انؼًم. 5 76

 يزىعؾ 7.985 9.28 ثُئخ ػًم آيُخ وعهًُخ. 99 77

 يزىعؾ 7.577 9.19 رىفش األيبكٍ واألخهضح واألدواد انًُبعجخ 71 78

71 6 
يغ األغشاع وانحبخبد كًب  يزىافمخيجبٍَ 

 .وَىػب
9.86 7.977 

 يزىعؾ

76 2 
اعزثًبس انًغبحبد َحمك االعزغالل 

 واالَغُبة.
 يُخفغ 7.527 9.57

 يُخفغ 7.961 9.59 دسخبد حشاسح يُبعجخ نحشكخ انؼًم. 1 72

 يُخفغ 7.565 7.26 اعزثًبس انفشاغبد واعزغالل انًغبحبد. 79 99

 يزىعؾ 9.865 5.92 انجؼذ انجُئٍ ككم
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( أن المتوسط العام لمبعد البيئي من اليندسة البشرية 06يبين جدول رقم )
(. متوسط) تقدير توفر(، وب6.023(، بانحراف معياري قدره )3.62بالجامعات السعودية بمغ )

(، من عبارات البعد البيئي فوق المتوسط العام لمبعد بنسبة بمغت 06وقد جاء عدد )
(، من عبارات 06(، بينما جاء عدد )3.09( و)3.20متوسطاتيا بين )%(، تراوحت 46)

%(، تراوحت متوسطاتيا بين 46البعد البيئي تحت المتوسط العام لمبعد بنسبة بمغت )
(، عالي) تقدير توفر(، من عبارات البعد البيئي ب3(. في حين جاء عدد )0.22( و)3.62)

(، 05(، بينما جاء عدد )3.26(، و)3.20%(، تراوحت متوسطاتيا بين )04بنسبة قدرىا )
%(، تراوحت متوسطاتيا 26(، بنسبة قدرىا )متوسط) تقدير توفرمن عبارات البعد البيئي ب

 تقدير توفر(، من عبارات البعد البيئي ب3(. بينما جاء عدد )9.05(، و)3.49بين )
وقد جاءت  (.0.22(، و)9.30%(، تراوحت متوسطاتيا بين )04(، بنسبة قدرىا )منخفض)

في المرتبة األولى بمتوسط  " مكاتب مريحة تتوافق مع الوظائف"الذي نصيا  (09العبارة رقم )
(، بينما جاءت عالي) تقدير توفر(، وب0.642(، وانحراف معياري قدره )3.20حسابي قدره )
الذي نصيا "استثمار الفراغات واستغالل المساحات" في المرتبة األخيرة  (06العبارة رقم )

 (.منخفض) تقدير توفر(، وب0.323(، وانحراف معياري قدره )0.22بمتوسط حسابي قدره )
 يحىر انهُذصت انبشرَت ككم:

نًذي رىافش أثؼبد يحىس انهُذعخ ( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ 77خذول سلى )

 .بيشرجخ رُبصنُ ككمانجششَخ 

 االثؼبد انشلى انشرجخ
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 زمذَشان

 يزىعؾ 9.828 5.56 انجؼذ انزُظًٍُ 9 7

 يزىعؾ 9.865 5.92 انجؼذ انجُئٍ 5 9

 يزىعؾ 9.729 9.66 انجؼذ اإلَغبٍَ 7 5

 يزىعؾ 9.866 5.79 انهُذعخ انجششَخ ككم

(، حيث 3.32-9.22( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )00يبين الجدول رقم )
وانحراف معياري (، 3.32جاء البعد التنظيمي في المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي بمغ )

بمتوسط  الثانيةفي المرتبة  البيئيجاء البعد و  (،متوسط(، وبتقدير توفر )6.020قدره )
بينما جاء  (،متوسط(، وبتقدير توفر )6.023(، وانحراف معياري قدره )3.62حسابي بمغ )

(، وانحراف معياري قدره 9.22البعد اإلنساني في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
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لميندسة البشرية بالجامعات  العاموبمغ المتوسط  (،متوسط(، وبتقدير توفر )6.426)
 . (متوسط(، وبتقدير توفر )6.055وانحراف معياري قدره ) (3.09)السعودية ككل 

عممية ن بأ ذلك يبررقد و ، (متوسط) تقدير توافرت نال الثالثةبعاد األن أومن المالحظ ىنا 
نشاء و تصميم و  تنسيق بين الجيات تكوين بيئات العمل في الجامعات السعودية تؤسس بال ا 

 تشبع حاجاتلعمل الضرورة تصميم بيئات المصممة والمنفذة والمستفيدة منيا؛ فيما يخص 
يجابي بين اإلتجاذب والحرص عمى ال ليم، ق الراحة وانانسجاميوتحق العاممين، والمستفيدين،

التوافق النفسي والجسدي بين  العمل عمىو نسان والبيئة التي يعمل فييا لساعات طويمة، اإل 
تمك  ميصممالتواصل بين  ، وىنا يبرز دورالعاممين وبيئات العمل في الجامعات السعودية

إلى  تووحاج ،ما احداثة مجال اليندسة البشرية نوعمع  خصوصا، ياالبيئات والمستفيدين من
حد ما مع إلى  فقوىذه النتيجة تتوا .في الجامعات السعودية ايق معاييرىتطوير ثقافة تطب
أن درجة الكفاءة اإلدارية التي تتمتع بيا اإلدارات إلى  ( حيث أشارت9600دراسة المعايطة )

 منخفضالتربوية الوسطى في وزارة التربية والتعميم في ضوء مدخالت اليندسة البشرية كانت 
 & ,Olabode( ودراسة 9600دراسة الخوالدة )في جميع مجانات األداة، كذلك تتوافق مع 

et al, (9602) طبيق وت ،وفجوة عميقة بين بيئات العمل ،اعامً  ان ىناك ضعفً أظيرتا أ وقد
 مبادئ اليندسة البشرية فييا.

يًبرصت أػضبء هُئت انخذرَش بجبيؼبث انًًهكت انؼربُت انضؼىدَت  يذيانضؤال انثبٍَ: يب 

 نالَهًبك انىظُفٍ؟

 مدىالمتوسطات الحسابية وانانحرافات المعيارية لتم استخراج الثاني لإلجابة عن السؤال 
لفقرات ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعات المممكة العربية السعودية لالنيماك الوظيفي، 

 وضح ذلك.( ت05، 03، 09ول رقم )اوالجدكل بعد عمى حدة، 
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 انبؼذ األول: انبؼذ انفكرٌ.
 .بيشرجخ رُبصنُ انجؼذ انفكشٌ( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نفمشاد 79خذول سلى )

 انفمشاد انشلى انشرجخ
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 زمذَشان

 يزىعؾ 7.582 9.69 أعزخذو يظبدس رؼهى حذَثخ فٍ انؼًم. 77 7

9 1 

رؼهى وإرمبٌ ؽشق خذَذح فٍ إنً  أعؼً

 انؼًم.
 يزىعؾ 9.291 9.16

 يزىعؾ 9.291 9.16 اؽهغ ػهً انزدبسة انُبخحخ فٍ انؼًم. 75 9

 يزىعؾ 7.917 9.11 أواخه رحذَبد انؼًم ثئَدبثُخ. 7 6

 يزىعؾ 9.266 9.16 أؽىس رطجُمبد يجزكشح فٍ انؼًم. 6 7

8 8 

أيبسط أعبنُت يزؼذدح ويخزهفخ ألداء 

 انؼًم.
9.15 9.276 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 7.977 9.15 وأرؼبيم يؼه ثئَدبثُخ.أعزفُذ يٍ انفشم  2 1

 يزىعؾ 9.269 9.19 .بأخطؾ نزطىَش َفغٍ يهُُ 7 6

2 79 

أعزخذو يهبساد انزفكُش انؼهُب فٍ أدائٍ 

 نهؼًم.
9.17 9.672 

 يزىعؾ

79 6 

أدسط حهىل نهًشكالد انزٍ رمبثهٍُ 

 ثُبء انؼًم.أ
9.85 7.999 

 يزىعؾ

77 77 

نظؼىثبد أعؼً إنٍ إَدبد حهىل إثذاػُخ 

 داء.األ
9.89 9.271 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 9.217 9.89 أواكت رطىساد يدبل ػًهٍ. 9 79

 يزىعؾ 9.217 9.89 أؽىع انزمُُخ انحذَثخ نهؼًم. 76 79

 يزىعؾ 7.778 9.71 ثشكم يغزًش. بأؽىس َفغٍ يؼشفُ 5 76

77 79 

أحشص ػهً االعزفبدح يٍ خجشاد 

 اِخشٍَ.
9.71 7.797 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 9.791 9.82 انفكشٌ ككم انجؼذ

( أن المتوسط العام لمبعد الفكري من انانيماك الوظيفي لدى 09يبين جدول رقم )
(، 6.462(، بانحراف معياري قدره )9.02أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية بمغ )

العام  (، من عبارات البعد الفكري فوق المتوسط2(. وقد جاء عدد )متوسط) تقدير ممارسةوب
(، بينما جاء عدد 9.20( و)9.26%(، تراوحت متوسطاتيا بين )06لمبعد بنسبة بمغت )

%(، تراوحت 56(، من عبارات البعد الفكري تحت المتوسط العام لمبعد بنسبة بمغت )0)
(، من عبارات البعد الفكري 04(. في حين جاء عدد )9.42( و)9.03متوسطاتيا بين )

(، 9.26%(، تراوحت متوسطاتيا بين )066بنسبة قدرىا )(، متوسط) تقدير ممارسةب
أستخدم مصادر تعمم حديثة في العمل" "( الذي نصيا 04(. وقد جاءت العبارة رقم )9.42و)

تقدير (، وب0.302(، وانحراف معياري قدره )9.26في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )
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ذي نصيا "أحرص عمى اناستفادة من ( ال09(، بينما جاءت العبارة رقم )متوسط) ممارسة
(، وانحراف معياري قدره 9.42خبرات اآلخرين" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

 (.متوسط) تقدير ممارسة(، وب0.090)
 البعد الثاني: البعد السموكي.

 .برُبصنُيشرجخ انجؼذ انغهىكٍ ( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نفمشاد 75خذول سلى )

 انفمشاد انشلى انشرجخ
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 زمذَشان

7 6 

حبفع ػهً أولبد انحؼىس أ

 واالَظشاف.
 يزىعؾ 9.225 5.55

9 7 

أحشص ػهً ػذو انزغُت ؽىال 

 انؼبو.
5.55 7.779 

 يزىعؾ

5 6 

ال أسغت فٍ انزذوَش انىظُفٍ 

 خبسج انًُظًخ.
5.59 9.229 

 يزىعؾ

6 7 

ػًبنٍ وواخجبرٍ أوال أألىو ثؤداء 

 ثؤول.
5.92 7.958 

 يزىعؾ

7 8 

أشبسن فٍ أَشطخ انؼًم 

 االخزًبػٍ.
5.96 7.996 

 يزىعؾ

8 77 

أرفبػم يغ صيالئٍ فٍ انؼًم ثشكم 

 إَدبثٍ.
5.96 9.227 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 9.262 5.97 ارجغ األَظًخ وانمىاػذ ثال رزيش. 9 1

 يزىعؾ 9.262 5.97 أيبسط يهبيٍ ثُشبؽ وحُىَخ. 5 1

2 2 

أػًم خبسج أولبد انذواو ثشكم 

 رطىػٍ.
5.95 9.295 

 يزىعؾ

79 1 

اخزهذ نهحفبظ ػهً يكبَزٍ 

 انىظُفُخ.
5.99 9.291 

 يزىعؾ

77 79 

أػًم ثدهذ يؼبػف ثال لظذ 

 يبدٌ.
5.99 7.916 

 يزىعؾ

79 77 

أعؼً نكغت فشطخ انزمذو 

 انىظُفٍ داخهُب.
5.97 9.665 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 9.278 5.97 أشبسن االخشٍَ اثُبء رؤدَخ ػًههى. 75 75

 يزىعؾ 7.988 5.99 رحمُك إَدبصاد ػًهُخ.إنً  أعؼً 79 76

77 76 

أعؼً نحم طؼىثبد ويشبكالد 

 انؼًم.
5.77 9.699 

 يزىعؾ

 يزىعؾ 9.757 5.97 انغهىكٍ ككم انجؼذ

انانيماك الوظيفي لدى ( أن المتوسط العام لمبعد السموكي من 03يبين جدول رقم )
(، 6.434(، بانحراف معياري قدره )3.94أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية بمغ )
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(، من عبارات البعد السموكي فوق المتوسط 2(. وقد جاء عدد )متوسط) تقدير ممارسةوب
(، بينما جاء 3.94( و)3.33%(، تراوحت متوسطاتيا بين )43العام لمبعد بنسبة بمغت )

%(، تراوحت 52(، من عبارات البعد السموكي تحت المتوسط العام لمبعد بنسبة بمغت )2د )عد
(، من عبارات البعد السموكي 04(. في حين جاء عدد )3.00( و)3.93متوسطاتيا بين )

(، 3.33%(، تراوحت متوسطاتيا بين )066(، بنسبة قدرىا )متوسط) تقدير ممارسةب
حافظ عمى أوقات الحضور وانانصراف" "أ الذي نصيا (5) (. وقد جاءت العبارة رقم3.00و)

تقدير (، وب6.223(، وانحراف معياري قدره )3.33في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )
( الذي نصيا "أسعى لحل صعوبات 05(، بينما جاءت العبارة رقم )متوسط) ممارسة

(، وانحراف معياري قدره 3.00ومشاكالت العمل" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )
 (.متوسط) تقدير ممارسة(، وب6.269)

 انبؼذ انثبنث: انبؼذ انؼبطفٍ.
 .برُبصنُيشرجخ  ذ انؼبؽفٍانجؼ انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نفمشاد( 76خذول سلى )

 انفمشاد انشلى انشرجخ
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 زمذَشان

 يزىعؾ 7.972 5.92 االرهبيبد انًىخهخ نؼًهٍ.أدفغ  77 7

 يزىعؾ 9.187 9.21 أهزى نهًشكالد انزٍ رىاخه صيالئٍ فٍ انؼًم. 7 9

 يزىعؾ 9.855 9.27 أعزًزغ ثخذيخ ػًالء وظُفزٍ. 2 5

 يزىعؾ 9.196 9.27 أشؼش ثبنشػب انىظُفٍ. 1 6

 يزىعؾ 9.855 9.27 أفزخش ثبالَزًبء نؼًهٍ. 75 6

 يزىعؾ 9.857 9.29 انزؼىَغ انًبنٍ انزٌ أحظم ػهُه.ألذس  6 8

 يزىعؾ 9.878 9.29 أحت ػًهٍ واعزًزغ ثؤدائه. 7 1

6 6 
أحت انؼًم اندًبػٍ وأثزؼذ ػٍ انفشدَخ فٍ 

 انؼًم.
 يزىعؾ 9.652 9.29

 يزىعؾ 9.726 9.27 ثزحمُك اإلَدبصاد فٍ انؼًم. بأكىٌ شغىف 8 2

 يزىعؾ 9.792 9.66 مًض يجبدا ولُى ػًهٍ.أر 79 79

 يزىعؾ 9.169 9.68 أرؼبؽف يغ االخشٍَ وأشبسكهى هًىيهى. 5 77

 يزىعؾ 9.169 9.68 أثك فٍ يخشخبد وَزبئح ػًهٍ. 79 77

 يزىعؾ 9.728 9.67 أرحًظ ألفكبس ويشبسَغ ػًهٍ. 77 75

 يزىعؾ 9.877 9.67 أشؼش ثبنىالء نًُظىيخ ػًهٍ. 9 76

 يزىعؾ 9.897 9.67 ب.أيثم هىَخ ػًهٍ اخزًبػُ   76 77

 يزىعؾ 9.567 9.29 انؼبؽفٍ ككم انجؼذ

( أن المتوسط العام لمبعد العاطفي من انانيماك الوظيفي لدى 05يبين جدول رقم )
(، 6.354(، بانحراف معياري قدره )9.29أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية بمغ )

(، من عبارات البعد العاطفي فوق المتوسط العام 2(. وقد جاء عدد )متوسط) تقدير ممارسةوب
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(، بينما جاء عدد 9.29( و)3.62%(، تراوحت متوسطاتيا بين )43لمبعد بنسبة بمغت )
%(، تراوحت 52(، من عبارات البعد العاطفي تحت المتوسط العام لمبعد بنسبة بمغت )2)

ات البعد العاطفي (، من عبار 04(. في حين جاء عدد )9.24( و)9.20متوسطاتيا بين )
(، 3.62%(، تراوحت متوسطاتيا بين )066(، بنسبة قدرىا )متوسط) تقدير ممارسةب

أدفع اناتيامات الموجية لعممي" في "الذي نصيا  (04(. وقد جاءت العبارة رقم )9.24و)
تقدير (، وب0.602(، وانحراف معياري قدره )3.62المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره )

ا" الذي نصيا "أمثل ىوية عممي اجتماعيً  (05(، بينما جاءت العبارة رقم )وسطمت) ممارسة
تقدير (، وب6.090(، وانحراف معياري قدره )9.24في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره )

 (.متوسط) ممارسة
 يحىر االَهًبك انىظُفٍ ككم:

 ككم( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ نًذي يًبسعخ أثؼبد يحىس االَهًبن انىظُفٍ 77خذول سلى )

 .بيشرجخ رُبصنُ

 انًدبل انشلى انشرجخ
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 زمذَشان

 يزىعؾ 9.757 5.97 انغهىكٍ انجؼذ 9 7

 يزىعؾ 9.567 9.29 انؼبؽفٍ انجؼذ 5 9

 يزىعؾ 9.791 9.82 انفكشٌ انجؼذ 7 5

 يزىعؾ 9.778 9.27 ككم انىظُفٍ االَهًبن  

لمدى ممارسة أبعاد محور انانيماك  ( أن المتوسطات الحسابية04يبين الجدول رقم )
قد تراوحت ما بين  الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعات المممكة العربية السعودية

في المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي بمغ  السموكي(، حيث جاء البعد 9.02-3.94)
في  العاطفيجاء البعد و  (،متوسط(، وبتقدير توفر )6.434(، وانحراف معياري قدره )3.94)

(، وبتقدير توفر 6.354(، وانحراف معياري قدره )9.29بمتوسط حسابي بمغ ) الثانيةالمرتبة 
(، 9.02في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ) الفكريبينما جاء البعد  (،متوسط)

لمحور  العاموبمغ المتوسط  (،متوسط(، وبتقدير توفر )6.462وانحراف معياري قدره )
 (. متوسط(، وبتقدير توفر )6.040( وانحراف معياري قدره )9.24ككل ) انانيماك الوظيفي

انخفاض من المالحظ إنا أنو (، طمتوس) بتقدير ممارسة جاءتمع أن ممارسة األبعاد الثالثة و 
أمور بغالبا  رتبطت يتال ارتفاع متوسط الممارسات السموكيةممارسات بعدي الفكر والعاطفة، و 

وكثرة الواجبات  ،لعدة أسباب منيا: قمة الوقت يعزى ذلكقد و  ،الحضور وانانصرافشكمية ك
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 أكثر جيد فيالت يتشتعمل عمى وت أعضاء ىيئة التدريس،التي تؤثر عمى انيماك  ؛والميام
 في Karahan( 9602)وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة  .ضعف الدافع الداخميو  ميمة،من 

 أن إنجاز األىداف وانانيماك لدى المعممين األتراك معتدل بشكل عام.
( فٍ  α ≤1.10هم حىجذ فروق راث دالنت إحصبئُت ػُذ يضخىي دالنت ) انضؤال انثبنث:

انهُذصت انبشرَت بجبيؼبث أبؼبد  حىافر يذييخىصطبث اصخجبببث أفراد انذراصت حىل 

 انخبرة(؟وانًًهكت انؼربُت انضؼىدَت حؼزي نًخغُراث )انجُش، انخخصص، انرحبت انؼهًُت، 

تم استخراج المتوسطات الحسابية وانانحرافات المعيارية الثالث لإلجابة عن السؤال 
اليندسة البشرية بجامعات المممكة العربية السعودية حسب متغيرات أبعاد  توافر مدىل

الجنس، التخصص، الرتبة العممية، والخبرة، ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات تم 
حادي لمتغيري الرتبة لجنس والتخصص، وتحميل التباين األاستخدام اختبار "ت"، لمتغيري ا

 والخبرة، والجداول أدناه توضح ذلك.
 انجُش:

 يذياندُظ ػهً ألثش انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ واخزجبس "د" ( 78خذول سلى )

 انهُذعخ انجششَخ.أثؼبد  رىافش

 انؼذد انفئبد األثؼبد
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 "د" لًُخ

دسخبد 

 انحشَخ

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ

انجؼذ 

 اإلَغبٍَ

 796. 9.62 775 ركش
.966 951 .696 

 869. 9.61 798 أَثً

انجؼذ 

 نزُظًٍُا

 895. 5.52 775 ركش
.776 951 .616 

 115. 5.56 798 أَثً

انجؼذ 

 انجُئٍ

 719. 5.96 775 ركش
-.796 951 .276 

 117. 5.92 798 أَثً

انهُذعخ 

انجششَخ 

 ككم

 775. 5.79 775 ركش

.927 951 .297 
 176. 5.77 798 أَثً

 ( α ≤6.64)( عدم وجود فروق ذات دنالة إحصائية 00ن الجدول رقم )يتبين م
 لميندسة البشرية، وفي الدرجة الكمية، ياجميع اليندسة البشريةبعاد أتعزى ألثر الجنس في 

وقد يعزى ذلك لتشابو ظروف وبيئات عمل أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية من 
 .الذكور واإلناث، رغم فصل المقرات التعميمية واألكاديمية لمبنين والبنات الجنسين

 :انخخصص
 رىافش يذي( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ واخزجبس "د" ألثش انزخظض ػهً 71خذول سلى )

 .انهُذعخ انجششَخأثؼبد 
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 انؼذد انفئبد األثؼبد
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 دسخبد انحشَخ "د" لًُخ

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ

انجؼذ 

 اإلَغبٍَ

 896. 9.66 758 َظشٌ
-.799 951 .299 

 715. 9.62 795 ػهًٍ

انجؼذ 

 انزُظًٍُ

 196. 5.51 758 َظشٌ
-.592 951 .171 

 878. 5.69 795 ػهًٍ

 انجؼذ انجُئٍ
 179. 5.96 758 َظشٌ

-.718 951 .687 
 868. 5.79 795 ػهًٍ

انهُذعخ 

انجششَخ 

 ككم

 819. 5.77 758 َظشٌ

-.996 951 .656 
 879. 5.75 795 ػهًٍ

 ( α ≤6.64)( عدم وجود فروق ذات دنالة إحصائية 02يتبين من الجدول رقم )
لميندسة  وفي الدرجة الكمية، ياجميع اليندسة البشريةبعاد أتعزى ألثر التخصص في 

لكل  حتياجاتناات العمل، وتمبية ائبي ونوع تجييزولعل ىذا راجع لتوحيد إجراءات  البشرية،
 .بغض النظر عن كونيا عممية أو نظرية من قبل إدارات الجامعات التخصصات

 :انرحبت انؼهًُت
 .انهُذعخ انجششَخأثؼبد  رىافش ًذي( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ ن76خذول سلى )

 انًزىعؾ انحغبثٍ انؼذد انفئبد األثؼبد
االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

 انجؼذ اإلَغبٍَ

 895. 9.61 798 أعزبر يغبػذ

 628. 9.25 67 أعزبر يشبسن

 877. 9.69 79 أعزبر

 729. 9.66 952 انًدًىع

 انجؼذ انزُظًٍُ

 156. 5.56 798 أعزبر يغبػذ

 787. 5.66 67 أعزبر يشبسن

 697. 5.59 79 أعزبر

 828. 5.56 952 انًدًىع

 انجؼذ انجُئٍ

 196. 5.96 798 أعزبر يغبػذ

 756. 5.75 67 أعزبر يشبسن

 699. 5.97 79 أعزبر

 865. 5.92 952 انًدًىع

انهُذعخ انجششَخ 

 ككم

 866. 5.77 798 أعزبر يغبػذ

 778. 5.71 67 أعزبر يشبسن

 169. 5.91 79 أعزبر

 866. 5.79 952 انًدًىع
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في المتوسطات الحسابية وانانحرافات المعيارية  اظاىريً  ا( تباينً 02يبين الجدول رقم )
اليندسة البشرية بجامعات المممكة العربية السعودية بسبب اختالف فئات أبعاد  توافر مدىل

متغير الرتبة العممية، ولبيان دنالة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 
 (.02التباين األحادي حسب الجدول رقم )تحميل 

 .انهُذعخ انجششَخأثؼبد  رىافش يذي( رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ ألثش انشرجخ انؼهًُخ ػهً 72خذول سلى )

 انًظذس األثؼبد
يدًىع 

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشَخ

يزىعؾ 

 انًشثؼبد
 لًُخ ف

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ

انجؼذ 

 اإلَغبٍَ

ثٍُ 

 انًدًىػبد
.695 9 .997 .711 .789 

داخم 

 انًدًىػبد
69.589 958 .562   

    956 69.185 انكهٍ

انجؼذ 

 انزُظًٍُ

ثٍُ 

 انًدًىػبد
.656 9 .971 .667 .867 

داخم 

 انًدًىػبد
776.269 958 .661   

    956 777.678 انكهٍ

انجؼذ 

 انجُئٍ

ثٍُ 

 انًدًىػبد
.721 9 .926 .992 .677 

داخم 

 انًدًىػبد
779.657 958 .619   

    956 777.959 انكهٍ

انهُذعخ 

انجششَخ 

 ككم

ثٍُ 

 انًدًىػبد
.555 9 .788 .522 .817 

داخم 

 انًدًىػبد
26.929 958 .678   

    956 26.895 انكهٍ

( عدم وجود فروق ذات دنالة إحصائية عند مستوى الدنالة 02يتبين من الجدول رقم )
(α ≤6.64 )  وفي الدرجة ، يا جميع اليندسة البشريةبعاد أتعزى ألثر الرتبة العممية في

يمارسون وربما يعود ذلك لكون أعضاء ىيئة التدريس السعوديين  لميندسة البشرية، الكمية
ا بشكل موحد دون يخضعون لموائح وتعميمات تخدميم جميعً أعماليم ضمن بيئات عمل و 

 . النظر لرتبيم العممية
 انخبرة:

 .انهُذعخ انجششَخأثؼبد  رىافش ًذي( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ ن99خذول سلى )
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 انؼذد انفئبد األثؼبد
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انجؼذ 

 اإلَغبٍَ

 866. 9.25 87 ( عُىاد79يٍ )ألم 

يٍ إنً ألم  ( عُىاد79يٍ )

 ( عُخ99)
87 9.65 .866 

 796. 9.62 771 فؤكثش ( عُه99يٍ )

 729. 9.66 952 انًدًىع

انجؼذ 

 انزُظًٍُ

 125. 5.62 87 ( عُىاد79يٍ )ألم 

يٍ إنً ألم  ( عُىاد79يٍ )

 ( عُخ99)
87 5.57 .165 

 768. 5.51 771 فؤكثش ( عُه99يٍ )

 828. 5.56 952 انًدًىع

انجؼذ 

 انجُئٍ

 178. 5.98 87 ( عُىاد79يٍ )ألم 

يٍ إنً ألم  عُىاد( 79يٍ )

 ( عُخ99)
87 5.99 .117 

 716. 5.97 771 فؤكثش ( عُه99يٍ )

 865. 5.92 952 انًدًىع

انهُذعخ 

انجششَخ 

 ككم

 156. 5.95 87 ( عُىاد79يٍ )ألم 

يٍ إنً ألم  ( عُىاد79يٍ )

 ( عُخ99)
87 5.97 .196 

 769. 5.79 771 فؤكثش ( عُه99يٍ )

 866. 5.79 952 انًدًىع 

في المتوسطات الحسابية وانانحرافات المعيارية  اظاىري ا( تباين96يبين الجدول رقم )
اليندسة البشرية بجامعات المممكة العربية السعودية بسبب اختالف فئات أبعاد  توافر مدىل

متغير الخبرة، ولبيان دنالة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل 
 (.90األحادي حسب الجدول رقم )التباين 

 .انهُذعخ انجششَخأثؼبد  رىافش يذي( رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ ألثش انخجشح ػهً 97خذول سلى )

 انًظذس األثؼبد
يدًىع 

 انًشثؼبد
 دسخبد انحشَخ

يزىعؾ 

 انًشثؼبد
 لًُخ ف

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ

انجؼذ 

 اإلَغبٍَ

ثٍُ 

 انًدًىػبد
.599 9 .777 .659 .862 

داخم 

 انًدًىػبد
69.687 958 .562   

    956 69.185 انكهٍ

انجؼذ 

 انزُظًٍُ

ثٍُ 

 انًدًىػبد
7.767 9 .719 7.716 .579 
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 انًظذس األثؼبد
يدًىع 

 انًشثؼبد
 دسخبد انحشَخ

يزىعؾ 

 انًشثؼبد
 لًُخ ف

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ

داخم 

 انًدًىػبد
776.917 958 .666   

    956 777.678 انكهٍ

انجؼذ 

 انجُئٍ

ثٍُ 

 انًدًىػبد
9.579 9 7.717 9.779 .969 

داخم 

 انًدًىػبد
796.867 958 .687   

    956 777.959 انكهٍ

انهُذعخ 

انجششَخ 

 ككم

ثٍُ 

 انًدًىػبد
7.987 9 .755 7.966 .916 

داخم 

 انًدًىػبد
21.771 958 .675   

    956 26.895 انكهٍ

( عدم وجود فروق ذات دنالة إحصائية عند مستوى 90يتبين من الجدول رقم )
وفي الدرجة ، ياجميع اليندسة البشريةبعاد أ تعزى ألثر الخبرة في ( α ≤6.64)الدنالة 
خبرات أعضاء ىيئة التدريس في جميع إلى أن امتداد ، وقد يعزى ذلك لميندسة البشرية الكمية
مقراتيا عمى أن تكون من البداية، الجامعات  أغمب ، حيث تحرصمتشابيةوأنظمة بيئات 

ما في كثير من  اتتشابو نوعً  وىي ،ضمن مدن جامعية ذات تصاميم ومرافق شبو موحدة
 .يانفسالظروف ب اوتتأثر غالبً  ،جوانبيا

( فٍ  α ≤1.10انضؤال انرابغ: هم حىجذ فروق راث دالنت إحصبئُت ػُذ يضخىي دالنت )

يًبرصت أػضبء هُئت انخذرَش بجبيؼبث  يذييخىصطبث اصخجبببث أفراد انذراصت حىل 

انًًهكت انؼربُت انضؼىدَت نالَهًبك انىظُفٍ حؼزي نًخغُراث )انجُش، انخخصص، انرحبت 

 انؼهًُت، وانخبرة(؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية وانانحرافات المعيارية الرابع إلجابة عن السؤال ل
العربية السعودية لالنيماك الوظيفي  ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعات المممكة مدىل

حسب متغير الجنس، التخصص، الرتبة العممية، والخبرة ، ولبيان الفروق اإلحصائية بين 
المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"، لمتغيري الجنس والتخصص، وتحميل التباين 

 اناحادي تبعا لمتغيري الرتبة والخبرة، والجداول أدناه توضح ذلك.
 انجُش:

 يذي( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ واخزجبس "د" ألثش اندُظ ػهً 99خذول سلى )

 .الَهًبن انىظُفٍايًبسعخ 
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 انؼذد انفئبد األثؼبد
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 "د" لًُخ

دسخبد 

 انحشَخ

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ

انجؼذ 

 انفكشٌ

 798. 9.89 775 ركش
-9.917 951 .952 

 669. 9.18 798 أَثً

انجؼذ 

 انغهىكٍ

 616. 5.57 775 ركش
7.817 951 .928 

 716. 5.72 798 أَثً

انجؼذ 

 انؼبؽفٍ

 556. 9.61 775 ركش
-9.777 951 .955 

 568. 9.28 798 أَثً

االَهًبن 

انىظُفٍ 

 ككم

 762. 9.25 775 ركش

-7.271 951 .978 
 789. 9.21 798 أَثً

تعزى  (α ≤ 6.64)( وجود فروق ذات دنالة إحصائية 99يتبين من الجدول رقم )
 ذلكيعزى ربما و . ناثوجاءت الفروق لصالح اإل  ،لبعد الفكري والبعد العاطفياألثر الجنس في 

بينما اإلناث يتزايد لديين الجانب العاطفي الجانب السموكي، عادة الذكور يتزايد لدييم أن إلى 
إلى  امن غالبً الموظفات بشكل عام يمكما يمكن أن يعود ذلك إلى أن وربما الفكري أيضا، 

وزيادة  ،تمكين المرأةبفي اآلونة األخيرة  ا مع اناىتمام الحاصلوخصوصً  ،قدراتينثبات إ
 .رو من الذك أكثر إلناثاأىمية لدى نال البعدان  بحيث، فاعمية مشاركتيا في كافة الميادين
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 خخصص:ان
 يذي( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ واخزجبس "د" ألثش انزخظض ػهً 95خذول سلى )

 .الَهًبن انىظُفٍايًبسعخ 

 انؼذد انفئبد األثؼبد
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

 لًُخ

 "د"

دسخبد 

 انحشَخ

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ

 انجؼذ

 انفكشٌ

 778. 9.17 758 َظشٌ
.785 951 .716 

 627. 9.81 795 ػهًٍ

انجؼذ 

 انغهىكٍ

 788. 5.96 758 َظشٌ
-.525 951 .827 

 629. 5.98 795 ػهًٍ

انجؼذ 

 انؼبؽفٍ

 566. 9.29 758 َظشٌ
.596 951 .168 

 567. 9.27 795 ػهًٍ

االَهًبن 

انىظُفٍ 

 ككم

 775. 9.28 758 َظشٌ

.699 951 .862 
 772. 9.27 795 ػهًٍ

 (α ≤ 6.64)( عدم وجود فروق ذات دنالة إحصائية 93يتبين من الجدول رقم )
لالنيماك  وفي الدرجة الكميةانانيماك الوظيفي، أبعاد جميع  تعزى ألثر التخصص في

ويعزى ذلك لتوحيد إجراءات التحفيز نحو انانيماك في العمل، وتمبية احتياجات ذلك  ،الوظيفي
 .من قبل إدارات الجامعات لكل التخصصات بدون تتمييز
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 انرحبت انؼهًُت:
( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ واخزجبس "د" ألثش انشرجخ انؼهًُخ ػهً 96خذول سلى )

 .انىظُفٍالَهًبن ايًبسعخ  يذي

 انًزىعؾ انحغبثٍ انؼذد انفئبد األثؼبد
االَحشاف 
 انًؼُبسٌ

 انجؼذ انفكشٌ

 791. 9.16 798 أعزبر يغبػذ

 796. 9.78 67 أعزبر يشبسن

 657. 9.17 79 أعزبر

 791. 9.82 952 انًدًىع

 انجؼذ انغهىكٍ

 629. 5.71 798 أعزبر يغبػذ

 879. 5.59 67 أعزبر يشبسن

 669. 5.92 79 أعزبر

 757. 5.97 952 انًدًىع

 انجؼذ انؼبؽفٍ

 562. 9.21 798 أعزبر يغبػذ

 551. 9.68 67 أعزبر يشبسن

 955. 9.29 79 أعزبر

 567. 9.29 952 انًدًىع

االَهًبن انىظُفٍ 
 ككم

 719. 9.21 798 أعزبر يغبػذ

 772. 9.27 67 أعزبر يشبسن

 925. 9.21 79 أعزبر

 778. 9.27 952 انًدًىع

 مدىفي المتوسطات الحسابية وانانحرافات المعيارية ل اظاىريً  ا( تباينً 95يبين الجدول رقم )
ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعات المممكة العربية السعودية لالنيماك الوظيفي بسبب 
اختالف فئات متغير الرتبة العممية، ولبيان دنالة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات 

 (.94الحسابية تم استخدام تحميل التباين األحادي حسب الجدول رقم )
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 .الَهًبن انىظُفٍايًبسعخ  يذيحبدٌ ألثش انشرجخ انؼهًُخ ػهً ( رحهُم انزجبٍَ األ97خذول سلى )

 انًظذس األثؼبد
يدًىع 
 انًشثؼبد

دسخبد 
 انحشَخ

يزىعؾ 
 انًشثؼبد

 لًُخ ف
انذالنخ 
 اإلحظبئُخ

انجؼذ 
 انفكشٌ

ثٍُ 
 انًدًىػبد

9.595 9 7.777 6.895 .977 

داخم 
 انًدًىػبد

76.169 958 .962   

    956 87.965 انكهٍ

انجؼذ 
 انغهىكٍ

ثٍُ 
 انًدًىػبد

7.789 9 .767 9.962 .757 

داخم 
 انًدًىػبد

88.296 958 .966   

    956 86.961 انكهٍ

انجؼذ 
 انؼبؽفٍ

ثٍُ 
 انًدًىػبد

.767 9 .927 9.616 .968 

داخم 
 انًدًىػبد

91.176 958 .771   

    956 96.927 انكهٍ

االَهًبن 
انىظُفٍ 
 ككم

ثٍُ 
 انًدًىػبد

.729 9 .928 6.985 .976 

داخم 
 انًدًىػبد

7.786 958 .996   

    956 7.172 انكهٍ

( عدم وجود فروق ذات دنالة إحصائية عند مستوى 94يتبين من الجدول رقم )
بعاد باستثناء البعد الفكري، في جميع األتعزى ألثر الرتبة العممية  (α ≤ 6.64)الدنالة 

ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين  .ىيئة التدريس ككلانانيماك الوظيفي ألعضاء و 
تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيو كما ىو مبين في الجدول  ؛المتوسطات الحسابية

 (.90رقم )
الَهًبن ايًبسعخ  يذي( انًمبسَبد انجؼذَخ ثطشَمخ )شفُه( ألثش انشرجخ انؼهًُخ ػهً 98خذول سلى )

 .انىظُفٍ

 انفئبد األثؼبد
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

أعزبر 

 يغبػذ

أعزبر 

 يشبسن
 أعزبر

 انجؼذ انفكشٌ

    9.16 أعزبر يغبػذ

   *99. 9.78 أعزبر يشبسن

  77. 91. 9.17 أعزبر

االَهًبن انىظُفٍ 

 ككم

    9.21 أعزبر يغبػذ

   *98. 9.27 أعزبر يشبسن

  98. 97. 9.21 أعزبر

 .(α ≤ 9.97)*دانخ ػُذ يغزىي انذالنخ   
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بين  (α ≤ 6.64)( وجود فروق ذات دنالة إحصائية 90يتبين من الجدول رقم )
في البعد الفكري، وانانيماك الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس أستاذ مشارك وأستاذ مساعد 

مازال في  المساعدأن األستاذ إلى  عزى ذلكيقد و  ،وجاءت الفروق لصالح أستاذ مساعد ككل،
ذلك  حفزهوربما يمن المسؤوليات،  ارً ثيكوربما لم يتقمد ، صعود سمم الترقياتمشواره لبداية 

 .أكثر وانانيماك الجيدعمى زيادة 
  رة:الخب

 يذي( انًزىعطبد انحغبثُخ واالَحشافبد انًؼُبسَخ واخزجبس "د" ألثش انخجشح ػهً 91خذول سلى )

 .الَهًبن انىظُفٍايًبسعخ 

 انؼذد انفئبد األثؼبد
انًزىعؾ 

 انحغبثٍ

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

انجؼذ 

 انفكشٌ

 897. 9.65 87 ( عُىاد79ألم يٍ )

( عُىاد إنً ألم يٍ 79يٍ )

 ( عُخ99)
87 9.17 .777 

 657. 9.87 771 ( عُه فؤكثش99يٍ )

 791. 9.82 952 انًدًىع

انجؼذ 

 انغهىكٍ

 899. 5.96 87 ( عُىاد79ألم يٍ )

( عُىاد إنً ألم يٍ 79يٍ )

 ( عُخ99)
87 5.96 .668 

 626. 5.56 771 ( عُه فؤكثش99يٍ )

 757. 5.97 952 انًدًىع

انجؼذ 

 انؼبؽفٍ

 688. 5.99 87 ( عُىاد79ألم يٍ )

( عُىاد إنً ألم يٍ 79يٍ )

 ( عُخ99)
87 9.29 .565 

 976. 9.66 771 ( عُه فؤكثش99يٍ )

 567. 9.29 952 انًدًىع

االَهًبن 

انىظُفٍ 

 ككم

 768. 9.21 87 ( عُىاد79ألم يٍ )

( عُىاد إنً ألم يٍ 79يٍ )

 ( عُخ99)
87 9.27 .779 

 769. 9.26 771 ( عُه فؤكثش99يٍ )

 778. 9.27 952 انًدًىع

في المتوسطات الحسابية وانانحرافات المعيارية  اظاىريً  ا( تباينً 92يبين الجدول رقم )
ممارسة أعضاء ىيئة التدريس بجامعات المممكة العربية السعودية لالنيماك الوظيفي  مدىل
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بسبب اختالف فئات متغير الخبرة، ولبيان دنالة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية 
 (.92تم استخدام تحميل التباين األحادي حسب الجدول رقم )

 .الَهًبن انىظُفٍايًبسعخ  يذي( رحهُم انزجبٍَ األحبدٌ ألثش انخجشح ػهً 96خذول سلى )

 انًظذس األثؼبد
يدًىع 

 انًشثؼبد

دسخبد 

 انحشَخ

يزىعؾ 

 انًشثؼبد
 لًُخ ف

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ

انجؼذ 

 انفكشٌ

ثٍُ 

 انًدًىػبد
7.685 9 .257 5.179 .998 

داخم 

 انًدًىػبد
72.999 958 .977   

    956 87.965 انكهٍ

انجؼذ 

 انغهىكٍ

ثٍُ 

 انًدًىػبد
9.766 9 7.916 6.761 .977 

داخم 

 انًدًىػبد
87.752 958 .916   

    956 86.961 انكهٍ

انجؼذ 

 انؼبؽفٍ

ثٍُ 

 انًدًىػبد
.887 9 .557 9.696 .987 

داخم 

 انًدًىػبد
91.856 958 .771   

    956 96.927 انكهٍ

االَهًبن 

انىظُفٍ 

 ككم

ثٍُ 

 انًدًىػبد
.958 9 .976 .156 .667 

داخم 

 انًدًىػبد
7.196 958 .996   

    956 7.172 انكهٍ

عدم وجود فروق ذات دنالة إحصائية عند مستوى  (92يتبين من الجدول رقم )
وفي الدرجة الكمية باستثناء البعد  ياجميعبعاد تعزى ألثر الخبرة في األ (α ≤ 6.64)الدنالة 

السموكي، ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم  الفكري، والبعد
 (.92استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيو كما ىو مبين في الجدول رقم )
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 .الَهًبن انىظُفٍايًبسعخ  يذي( انًمبسَبد انجؼذَخ ثطشَمخ )شفُه( ألثش انخجشح ػهً 92خذول سلى )

 انفئبد انجؼذ

انًزىع

 ؽ

انحغبث

ٌ 

ألم يٍ 

(79 )

 عُىاد

( عُىاد 79يٍ )

( 99إنً ألم يٍ )

 عُخ

( 99يٍ )

 عُه فؤكثش

انجؼذ 

 انفكشٌ

    9.65 ( عُىاد79يٍ )ألم 

يٍ إنً ألم  ( عُىاد79يٍ )

 ( عُخ99)
9.17 .77   

  79. *97. 9.87 فؤكثش ( عُه99يٍ )

انجؼذ 

انغهىك

ٌ 

    5.96 ( عُىاد79يٍ )ألم 

يٍ إنً ألم  عُىاد( 79يٍ )

 ( عُخ99)
5.96 .78   

  92. *97. 5.56 فؤكثش ( عُه99يٍ )

 .(α ≤ 9.97)*دانخ ػُذ يغزىي انذالنخ   

في  (α ≤ 6.64)وجود فروق ذات دنالة إحصائية ( 92يتبين من الجدول رقم )
أقل  ( سنوات، وجاءت الفروق لصالح06من )أقل ، و فأكثر ( سنو96بين من ) ،البعد الفكري

بين  ،في البعد السموكي( α ≤ 6.64ووجود فروق ذات دنالة إحصائية ). ( سنوات06من )
( سنو فأكثر، 96( سنوات، وجاءت الفروق لصالح من )06( سنو فأكثر، وأقل من )96من )

مل النشاط في الع ، وذلكوآخرىا ىما فترة التدفق الفكري الخبرة أولن أإلى  ذلكيعزى قد و 
 الخبرات في الثانية.األولى وتراكم 

 ( α ≤1.10)راث دالنت إحصبئُت ػُذ يضخىي دالنت هم حىجذ ػالقت  انغؤال انخبيظ:

يًبرصت أػضبء هُئت انخذرَش بجبيؼبث  يذيانهُذصت انبشرَت وأبؼبد  حىافر يذيبٍُ 

 انًًهكت انؼربُت انضؼىدَت نالَهًبك انىظُفٍ؟

 Pearsonارتباط بيرسون )تم استخراج معامل الخامس لإلجابة عن السؤال 
correlation coefficient ممارسة أعضاء  مدىاليندسة البشرية و أبعاد  توافر مدى( بين

( 36ىيئة التدريس بجامعات المممكة العربية السعودية لالنيماك الوظيفي، والجدول رقم )
 يوضح ذلك.
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يًبسعخ  يذيانهُذعخ انجششَخ وأثؼبد  رىافش يذي( نًؼبيم اسرجبؽ ثُشعىٌ نهؼاللخ ثٍُ 59خذول سلى )

 .الَهًبن انىظُفٍا

 انؼبؽفٍ انجؼذ انغهىكٍ انجؼذ انفكشٌ انجؼذ  
 انىظُفٍ االَهًبن

 ككم

 انجؼذ

 اإلَغبٍَ

يؼبيم االسرجبؽ 

 س
.529** .571** .767* .792* 

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ
.999 .999 .997 .961 

 952 952 952 952 انؼذد

 انجؼذ

 انزُظًٍُ

يؼبيم االسرجبؽ 

 س
.779* .969** .671** .677** 

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ
.972 .999 .999 .999 

 952 952 952 952 انؼذد

 انجؼذ

 انجُئٍ

يؼبيم االسرجبؽ 

 س
.772* .687** .767** .621** 

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ
.976 .999 .996 .999 

 952 952 952 952 انؼذد

 انهُذعخ

 انجششَخ

 ككم

االسرجبؽ  يؼبيم

 س
.695** .765** .965** .626** 

انذالنخ 

 اإلحظبئُخ
.999 .999 .999 .999 

 952 952 952 952 انؼذد

 (.α ≤ 9.97(.     **دانخ إحظبئُب ػُذ يغزىي انذالنخ )α ≤ 9.97*دانخ إحظبئُب ػُذ يغزىي انذالنخ )  

 αإحصائية عند مستوى دنالة )توجد عالقة ذات دنالة ( 36) يتبين من الجدول رقم       
ممارسة أعضاء ىيئة التدريس  مدىاليندسة البشرية و أبعاد  توافر مدىبين  ( 6.64≥

وقد يعزى ذلك لما أبرزتو ىذه الدراسة  بجامعات المممكة العربية السعودية لالنيماك الوظيفي.
من فاعمية تحسين بيئات العمل الجامعي في تعزيز انانيماك الوظيفي ألعضاء ىيئة 

، من أن أىم Lohman( 9660دراسة )وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت لو التدريس، 
 في(، 9602عوجان )دراسة كما تتفق مع في انانيماك تصميم منطقة العمل،  ةالعوامل المؤثر 

مستوى وزيادة ر يفي تطو  ارئيسً  ايمعبان دورً  وانانيماك الوظيفياليندسة البشرية أبعاد  أن
 .الطاقة التنظيمية في بيئات العمل
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 :خبئجُانأهى 

 :تيةيجازىا في النقاط اآلإج يمكن عدة نتائإلى  الدراسة تتوصم
 ىاأبعاد في (متوسط)بتقدير  كانالبشرية في الجامعات السعودية اليندسة أبعاد  توفر .0

 والبيئي(. ،التنظيمياإلنساني، الثالثة )
 في (متوسط)بتقدير  كانانانيماك الوظيفي في الجامعات السعودية أبعاد  ممارسة .9

 العاطفي(.، و السموكي، الفكريىا الثالثة )أبعاد
فراد أاستجابة  بين متوسطات (α ≤ 6.64)دنالة إحصائية فروق ذات  عدم وجود .3

تعزى العربية السعودية  المممكةبجامعات اليندسة البشرية أبعاد  توافر مدىحول  دراسةال
 والخبرة. الرتبة العممية التخصص، الجنس، لمتغير

فراد الدراسة أبين متوسطات استجابة  (α ≤ 6.64)فروق ذات دنالة إحصائية  وجود .5
السعودية لالنيماك  بجامعات المممكة العربيةممارسة أعضاء ىيئة التدريس  مدىحول 

وكانت الفروق لصالح  ،في البعدين الفكري والعاطفي الوظيفي يعزى لمتغير الجنس
بين  ،ظيفي ككلو في البعد الفكري ومحور انانيماك اللرتبة العممية ولمتغير ا، اإلناث

في  الخبرةأستاذ مساعد وأستاذ مشارك، وكانت الفروق لصالح أستاذ مساعد، ولمتغير 
( سنة فأكثر، وكانت الفروق لصالح أقل 96( سنوات و)06بين أقل من ) ،كريالف البعد
بينما نا  .( سنة فأكثر96عد السموكي وكانت الفروق لصالح )ب( سنوات، وفي ال06من )

 توجد فورق تعزى لمتغير التخصص.
اليندسة أبعاد  توافر مدىبين  ( α ≤6.64)عند مستوى دنالة إيجابية عالقة  وجو .4

بجامعات المممكة العربية السعودية ممارسة أعضاء ىيئة التدريس  مدىو البشرية 
 لالنيماك الوظيفي.
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 :انذراصت حىصُبث

 ، منيا:من نتائج الدراسةليو إ تيجاز بعض التوصيات بناء عمى ما توصمإيمكن        
ما ، وذلك من خالل تعزيز مبادئ اليندسة البشرية في بيئات عمل الجامعات السعودية .0

 يأتي:
مصممي بيئات العمل الجامعي والعاممين في ىذه التعاون المشترك بين تفعيل  -

 البيئات.
مصممي بيئات العمل الجامعي عقد حمقات نقاش وورش عمل مشتركة بين  -

 والعاممين فييا.
شروط مباني وتجييزات بيئات العمل الجامعي في ضوء مواصفات و تعديل  -

 الحديثة.والمتطمبات الدراسات والبحوث 
 ؛الجامعات السعوديةبتدريس الانانيماك الوظيفي لدى أعضاء ىيئة  ممارساتن يتحس .9

 ما يأتي:من خالل 
 .تتوفر فييا معايير اليندسة البشريةبيئات عمل  تحسين -
 تييئة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات لمتكيف مع بيئات العمل المختمفة. -
مشكالت بيئات العمل المؤثرة  تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تجاوز وحل -

 عمى انيماكيم الوظيفي.
عن دور اليندسة البشرية في تحسين انانيماك الوظيفي في عمل أبحاث ودراسات  .3

 ، من خالل ما يأتي:، ونشر ثقافتو بشكل أوسعالجامعات
دعم عمادة البحث العممي لمبحوث في مجال تفعيل اليندسة البشرية وتعزيز  -

 ألعضاء ىيئة التدريس.انانيماك الوظيفي 
مشكالت بيئات عمل أعضاء ىيئة التدريس  تبنيتشجيع كراسي البحث عمى  -

 وانيماكيم الوظيفي.
عقد المؤتمرات والندوات حول اليندسة البشرية وانانيماك الوظيفي في  -

 الجامعات.
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