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ملخص:
تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف األمف الكظيفي كاألداء االكاديمي لدل
أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية لمبنيف جامعة األزىر القاىرة ،كالكشؼ عف الفركؽ في
استجاباتيـ حكؿ درجة األمف الكظيفي كمستكل األداء االكاديمي تبعا لمتغيرم الكظيفة كعدد
سنكات الخبرة ،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي االرتباطي كأداتو االستبانة
لجمع البيانات ،كيتككف مجتمع الدراسة مف ( )103عضكا ،كتككنت عينة الدراسة مف
( )341فردا بنسبة ( % )23,62مف المجتمع األصؿ.
كخرجت الدراسة بالنتائج التالية:
 جاء المتكسط العاـ لألمف الكظيفي ككؿ بدرجة تقدير متكسطة ،كاحتؿ ُبعد" األمف األخالقي"المرتبة األكلى كبدرجة تقدير عالية ،تاله في المرتبة الثانية ُبعد " األمف األيديكلكجي"

كبدرجة تقدير متكسطة ،كجاء في المرتبة الثالثة كقبؿ األخيرة ُبعد " األمف السياسي "
كبدرجة تقدير متكسطة ،كجاء في المرتبة الرابعة كاألخيرة ُبعد " األمف االجتماعي "،

كبدرجة تقدير متكسطة.

 جاء المتكسط العاـ لألداء األكاديمي بدرجة تقدير عالية ،كاحتؿ ُبعد" التدريس" المرتبةاألكلى كبدرجة تقدير عالية ،تاله في المرتبة الثانية ُبعد " البحث العممي" كبدرجة تقدير
عالية ،كجاء في المرتبة الثالثة كاألخيرة ُبعد " خدمة المجتمع " كبدرجة تقدير عالية.
 كجدت عالقة ارتباطية طردية (قكية) دالة إحصائيا بيف درجة األمف الكظيفي ككؿ كبيفمستكل األداء األكاديمي ككؿ لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية لمبنيف جامعة
األزىر القاىرة.
 كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع األمفالكظيفي في بعد (األمف األخالقي) ،كمستكل األداء األكاديمي في بعد (خدمة المجتمع)
لصالح كظيفة عضك ىيئة تدريس.
الكممات المفتاحية :األمف الكظيفي – األداء األكاديمي – جامعة األزىر.
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The Relationship Between Job Security and Academic
Performance among Faculty Members of The Education College
for Boys, Al-Azhar University, Cairo
By: Dr. Hala A. A. Suliman and Dr. Ashraf A. Abdelmageed.

Abstract:
The study aims to reveal the relationship between job security and
academic performance among the faculty members of the Education
College for Boys, Al-Azhar University, Cairo. To disclose the differences
in their responses about the degree of job security and the level of
academic performance according to the job variables and the number of
years of experience. To achieve the goal of the study, the relational
descriptive approach and its tool , the questionnaire to collect data. The
study population consists of (301) members, whereas the study sample
consisted of (185) individuals, at a rate of (61.46)% of the parent
community.
The study came out with the following results:
-The overall average for job security as a whole came with an average
degree of appreciation. The "moral security" ranked first and with a high
rating. The second was "ideological security" * with a medium degree of
appreciation. The third, before the last was "political security" with a
medium degree of appreciation. The fourth and last was "Social Security",
with an average score.
-The general average of academic performance came with a high degree
of appreciation. "Teaching" came first and with a high degree of
appreciation, followed by "scientific research" and with a high degree of
appreciation. The third and last was "community service" , with a high
degree of appreciation.
-A positive (strong) correlation was found statistically between the reality
of job security as a whole and the level of academic performance as a
whole.
-There were statistically significant differences between the individual
responses of the study sample on the reality of job security in the (moral
security) dimension, and the level of academic performance in the
(community service) dimension in favor of the position of a faculty
member.
Keywords: job security - academic performance - Al-Azhar University
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املكذمة:
تعتمد الجامعات بص كره رئيسية عمى أعضاء ىيئة التدريس القادريف عمى تحقيؽ
نمكىا كرفعتيا كعمى مساندتيا في البقاء رغـ ما حكليا مف منافسة ،كيتطمب ذلؾ إحساس
عضك ىيئة التدريس باألمف في كظيفتو الجامعية.
كيعبر األمف الكظيفي عف شعكر المكظؼ باالطمئناف عمى مستقبمو الكظيفي مما يكفر
لو المناخ الذم يستطيع أف يعمؿ فيو بارتياح؛ كمف ثـ فيك يمثؿ أحد أىـ الحاجات التي
يسعى المكظؼ إلى إشباعيا.
كىناؾ مف يرل أف الحكافز االقتصادية مسؤكلة عف تحقيؽ األمف الكظيفي لمعامميف،
في حي ف يعتبر آخركف أف األمف الكظيفي يتحقؽ بالعالقات اإلنسانية الكدية القائمة
بالمنظمة ،في حيف يرل آخركف أف األمف الكظيفي مرتبط بدرجة الفاعمية كالمسؤكلية في
العمؿ(.عبد الحؽ.) 315-314 :6005 ،
كلعؿ أستاذ الجامعة مف أكثر الفئات احتياجا إلشباع الشعكر باألمف الكظيفي ،كقد
يككف لعدـ تمبية تمؾ الحاجة تأثيرات مختمفة سكاء عمى الجكانب الصحية أك النفسية لعضك
ىيئة التدريس أك عمى الجكانب التنظيمية لمجامعة كانتاجيتيا كفعاليتيا.
فاألداء األكاديمي لعضك ىيئة التدريس كالذم يشير إلى قياـ عضك ىيئة التدريس في
الجامعة بالكجبات المكككل ة إليو بمكجب األنظمة ك التعميمات المعمكؿ بيا في الجامعة التي
يعمؿ فييا (الصرايرة .)6005:3 ،قد يتأثر نظ ار لعدـ شعكره باألمف الكظيفي.
كربما أف جامعة األزىر مع ما ليا مف مكانة في المجتمع المصرم مف جية كما ليا
مف مكانة عممية بيف الجامعات الدينية في العالـ اإلسالمي كمع ضخامة حجميا نظ ار لتعدد
فركعيا كتنكع كتبايف العامميف فييا تككف أكثر احتياجا لتكفير العكامؿ التي مف شأنيا أف
تضمف أداء اكاديمي متميز لعضك ىيئة التدريس العامؿ بيا

مشللة الذراصة:
استشعر الباحثاف كأحدىما يعمؿ بجامعة األزىر أف مف أعضاء ىيئة التدريس العامميف
بالجامعة مف يكاجو مشكالت ترتبط باالطمئناف عمى مستقبمو الكظيفي؛ فثار لدييما التساؤؿ
حكؿ مدل شعكر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر باألمف الكظيفي ،كىؿ ىناؾ عالقة
بيف درجة ىذا الشعكر كمستكل أدائيـ األكاديمي؛ خاصة مع كجكد دراسات أظيرت أف كاقع
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أداء أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية بو أكجو قصكر مف ابرزىا ما يمي( :أميف،
)3-2 :6031
 غمبة التركيز عمى التدريس مع اىتماـ أقؿ بجكانب األداء البحثي كالمجتمعي.-

التمحكر حكؿ المعمكمات كليس المعارؼ ،كالتركيز عمى استخداـ األساليب التقميدية
في التدريس.

 ضعؼ اإلنتاجية البحثية كارتباطيا بغرض الترقية كليس إنتاج المعرفة كتنميتيا. تركز العالقة مع المجتمع في البحكث النظرية ،كضعؼ تمبية االحتياجات الفعميةلممجتمع المحيط بالجامعة.
ككانت تكلدت فكرة البحث مف االطالع عمى نتائج دراسات سابقة أظيرت كجكد عالقة
بيف الشعكر باألمف الكظيفي كجكانب األداء األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات،
منيا دراسة (جبريؿ )6032 ،كالتي كجدت أف ىناؾ عالقة طردية قكية بيف األمف الكظيفي
كاألداء الكظيفي بالجامعات الفمسطينية ،كدراسة (درادكة كأبك حماـ  )6034 ،كالتي أظيرت
كجكد عالقة إيجابية مرتفعة بيف تعزيز القادة األكاديمييف لألمف الفكرم كبيف تكافر األمف
الكظيفي لدييـ؛ كمف الجدير بالذكر أف تعزيز األمف الفكرم يمثؿ أحد جكانب األداء األكاديمي
ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات.
كنظ ار ألف الد ارسات السابقة طبقت خارج المجتمع المصرم؛ كمع القناعة بأف لكؿ
مجتمع ظركفو كأكضاعو خاصة مع الضمانات الدستكرية التي كفمت لعضك ىيئة التدريس في
الجامعات المصرية حؽ العمؿ ،كحماية الحقكؽ األساسية ،كبناء عالقات عمؿ متكازنة،
كتكفير شركط األمف كالسالمة كالصحة المينية ،كالحماية مف المخاطر ،كتكفير خدمات
التاميف االجتماعي ،كتكفير الرعاية الصحية المتكاممة كفؽ معايير الجكدة ،كحظر الفصؿ
بغير الطرؽ القانكنية ،باإلضافة إلى رعاية الدكلة لمباحثيف ماديا كأدبيا ،كتنمية كفاءاتيـ
كمياراتيـ ،ككفالة حرية البحث العممي( .دستكر مصر)36-5 :6036 ،
كمع كؿ ىذه الضمانات السابؽ اإلشارة إلييا أظيرت دراسة (خميؿ )6033 ،كىي مف
الدراسات القميمة التي تناكلت األمف الكظيفي بمؤسسات تعميمية مصرية ،كعمى الرغـ مف
تركيزىا عمى مديرم المدارس إال أف الالفت لمنظر أف مستكل األمف الكظيفي لدييـ جاء
متكسطا ،كعميو ثار التساؤؿ حكؿ العالقة بيف األمف الكظيفي كتأدية أعضاء ىيئة التدريس
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لمختمؼ أبعاد عمميـ األكاديمي بالجامعات المصرية ،خاصة اذا كانت الجامعة ليا ثقؿ
كمكانة في المجتمع المصرم كطبيعة خاصة كجامعة األزىر.
كفي ضكء ما سبؽ يمكف صياغة السؤاؿ الرئيس كالتالي :ما عالقة األمف الكظيفي
لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة بمستكل أدائيـ
األكاديمي؟
كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية التالية:
 .3ما كاقع األمف الكظيفي بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة في( :البعد
االجتماعي ،كالبعد األخالقي ،كالبعد األيديكلكجي ،كالبعد السياسي) مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس؟
 .6ما مستكل األداء األكاديمي لدم أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة
األزىر القاىرة في أبعاد (التدريس ،كالبحث العممي ،كخدمة المجتمع) ؟
 .1ىؿ تكجد عالقة ارتباطية بيف كاقع األمف الكظيفي كمستكل األداء األكاديمي لدل
أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة؟
 .6ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات استجابات أفراد عينة
الدراسة حكؿ كاقع األمف الكظيفي تعزل لمتغيرم (الكظيفة  -سنكات الخبرة)؟
 .1ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات استجابات أفراد عينة
الدراسة حكؿ مستكل األداء االكاديمي تعزل لمتغيرم (الكظيفة  -سنكات الخبرة)؟

أٍذاف الذراصة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى:
 .3التعرؼ عمى كاقع األمف الكظيفي بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة في( :البعد
االجتماعي ،كالبعد األخالقي ،كالبعد األيديكلكجي ،كالبعد السياسي) مف كجية نظر
أعضاء ىيئة التدريس.
 .6التعرؼ عمى مستكل األداء األكاديمي لدم أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف
جامعة األزىر القاىرة في أبعاد (التدريس ،كالبحث العممي ،كخدمة المجتمع).
 .1التكصؿ إلى العالقة بيف كاقع األمف الكظيفي كمستكل األداء األكاديمي لدل أعضاء
ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة.
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 .6الكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات استجابات
أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع األمف الكظيفي تعزل لمتغيرم (الكظيفة  -سنكات الخبرة).
 .1الكشؼ عما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات استجابات
أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكل األداء االكاديمي تعزل لمتغيرم (الكظيفة  -سنكات
الخبرة).

أٍنية الذراصة:
تستمد الدراسة أىميتيا مف أىمية المكضكع كىك األمف الكظيفي لعضك ىيئة
التدريس فبدكنو يككف عضك ىيئة التدريس مشكشا كغير مستقر كغير قادر عمى العمؿ
كممارسة شؤكف حياتو كالذم قد يؤثر عمى أدائو التدريسي كمف ثـ عمى تحصيؿ الطمبة ،كما
قد يؤثر عمى إنتاجو البحثي كعمى دكره في خدمة المجتمع.

سذود الذراصة:
الحدكد المكضكعية :تقتصر الدراسة الحالية في تناكؿ األمف الكظيفي عمى األبعاد التالية:
(االجتماعية -األخالقية  -األيديكلكجية  -السياسية) ،كما تتناكؿ األداء
األكاديمي مف حيث( :التدريس كالبحث العممي كخدمة المجتمع).
الحدكد المكانية :كمية التربية جامعة األزىر لمبنيف بالقاىرة.
الحدكد البشرية :أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بكمية التربية جامعو األزىر لمبنيف بالقاىرة.
الحدكد الزمنية :طبقت الدراسة الميدانية خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي
6035-6034ـ.

ميَر الذراصة:
تعتمد الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي بأسمكبو االرتباطي لمناسبتو لمكضكع
الدراسة كتحقيؽ ىدفيا.
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مصطلشات الذراصة:
 .1األمً الوظيفي :Job Security
استخدـ لفظ األمف في المغة العربية بمعنى االطمئناف كعدـ الخكؼ فيقاؿ أمف أمنا
كأمانا إذا اطمأف كلـ يخؼ (المعجـ الكسيط.)64 :6006،
كُيعرؼ األمف الكظيفي بأنو الضماف الذم يحظى بو المكظؼ حكؿ استمراريتو بالعمؿ
ذك المكاسب لحياتو المينية")2019 ،Business Dictionary.com( .
كما ُي عرؼ األمف الكظيفي بأنو تكقع عاـ بأف العماؿ سكؼ يستمركف في العمؿ طالما
أنو مرغكب)Mayes, 2006 :533 ( .
كذلؾ يعرؼ األمف الكظيفي بأنو استقرار كاستمرارية العمالة الحالية بالصكرة التي
تقييما لمكقؼ الفرد كعممو داخؿ المؤسسة ،كيمكف تعريؼ
يعيدىا المكظؼ كىي تتضمف
ن
الكظيفة بأنيا غير آمنة إذا رأل المكظؼ أف كظيفتو غير مستقرة أك معرضة لمخطر بغض
النظر عف أم مستكل مكضكعي مف األماف الكظيفي (.)Probst, 2006: 442
كعميو يعرؼ األمف الكظيفي إجرائيا بأنو استقرار عضك ىيئة تدريس بكمية التربية
لمبنيف جامعة األزىر القاىرة كاستمراريتو في كظيفتو بالجامعة في ضكء تقييمو ليذه الكظيفة
أك بعض مككناتيا.
األداء األكادمييAcademic Performance :

األداء في المغة ىك عمؿ أك إنجاز أك تنفيذ ،كىك الفعؿ المبذكؿ لمنشاط الذم تـ تنفيذه( .بف
منظكر.)6035 ،
كاألداء اصطالحا :ىك اإلنجاز الفعمي لمقدرات الكامنة لدل الفرد( .عمى)15 :6033 ،
األداء األكاديمي ىك " مدل تحقيؽ الطالب أك المعمـ أك المؤسسة ألىدافيا التعميمية القصيرة
أك الطكيمة األجؿ ،كىك يعبر عف المدل المتحقؽ مف المعايير التعميمية.
https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_achievement
كبالرجكع إلى إعالف المبادئ الصادر عف الجمعية األمريكية ألساتذة الجامعات
( )AAUPنجدىا تربط األعماؿ األكاديمية ليـ بالكظائؼ األكاديمية لمؤسساتيـ الجامعية
حيث تكضح أنو يتكلى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة أدكا ار تتكزع في مجاالت البحث
كالتعميـ كالخدمة)2019 ،Encyclopedia.com( .
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كعميو يمكف أف ُيعرؼ األداء األكاديمي إجرائيا بأنو إنجازات أعضاء ىيئة التدريس

العامميف بكمية التربية لمبنيف جامعة األزىر القاىرة في مجاالت التدريس كالبحث العممي
كخدمة المجتمع.

الذراصات الضابكة:
أ  -دراصات تياولت األمً الوظيفي:
 .3دراصة أكباٌ  :2011 Akpanكالتي ىدفت إلى معرفة مدل إسياـ األمف الكظيفي
كالرضا الكظيفي في التنبؤ بااللتزاـ التنظيمي لدل أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات
في نيجيريا ،كتكصمت إلى أف الرضا التنظيمي كاف مؤش ار أكثر قكة عمى االلتزاـ
التنظيمي مف األمف الكظيفي كمؤشر عمى االلتزاـ التنظيمي.
 .6دراصة عودة  :2010كالتي ىدفت إلى تقصي درجة الصمت التنظيمي كعالقتيا بمستكل
األمف الكظيفي بالجامعات األردنية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كتكصمت
إلى تكاجد األمف الكظيفي بدرجة متكسطة بيف أعضاء ىيئة التدريس ،كجدت فركؽ
ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح أستاذ كأستاذ مشارؾ ،بينما
لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير سنكات الخبرة.
 .1دراصة خليل  :2012كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف العكامؿ المؤثرة في تحقيؽ األمف
الكظيفي لدل المديريف ،كالى التعرؼ عمى مستكل األمف الكظيفي لدل مديرم
المدارس في محافظة اإلسكندرية كتأثره ببعض المتغيرات الشخصية كالكظيفية،
كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل األمف الكظيفي لدل مديرم مدارس التعميـ العاـ
باإلسكندرية (متكسطا) ،بينما جاء بعد األمف االقتصادم منخفضا ،كجاء بعد األمف
الفكرم مرتفعا ،كما تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزم لمتغيرم
الدرجة الكظيفية كسنكات الخدمة ،كما أظيرت الدراسة أف العكامؿ التشريعية كاإلدارية
كالتكنكلكجية ىي أكثر العكامؿ تأثي ار عمى بعد األمف الفكرم ،بينما العكامؿ التشريعية
كاإلدارية ىي أكثر العكامؿ تأثي ار عمى بعد األمف االقتصادم.
 .6دراصة درادكة وأبو محاو  :2018كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف درجة تعزيز القادة
األكاديمييف لألمف الفكرم في الجامعات الخاصة كعالقتو بدرجة تكافر األمف الكظيفي
مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،كتكصمت إلى تكاجد األمف الكظيفي بدرجة
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مرتفعة بيف أعضاء ىيئة التدريس ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل
لمتغيرم الرتبة األكاديمية كعدد سنكات الخبرة.
 .1دراصة العيشي  :2018 كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف كاقع األمف الكظيفي لدل أعضاء
ىيئة التدريس بجامعة تبكؾ كعالقتو بااللتزاـ التنظيمي ،كتكصمت إلى كجكد األمف
الكظيفي كااللتزاـ التنظيمي بدرجة عالية ،كظيرت العالقة بينيما طردية قكية ،كجاءت
أبعاد األمف الكظيفي (السياسي  -األخالقي  -االجتماعي) بدرجة عالية عمى الترتيب،
بينما جاء بعد األمف األيديكلكجي بدرجة متكسطة ،ككجدت فركؽ ذات داللة بالنسبة
لألمف الكظيفي تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية لصالح الرتبة األعمى.

ب  -دراصات تياولت األداء االكادميي :
 .3دراصة موصى والعتييب  :2011كىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع أداء أعضاء ىيئة التدريس
في جامعو نجراف ثـ تطكيره كفقا لمعايير الييئة القكمية لضماف جكده التعميـ
كاالعتماد في مصر ،كتكصمت إلى أف مجاؿ التدريس جاء بدرجة مرتفعة بينما جاء
البحث العممي بدرجة متكسطة كجاء مجاؿ خدمة المجتمع بدرجة منخفضة جدا.
 .6دراصة احلاوري  :2013كىدفت إلى تشخيص كاقع أداء أعضاء ىيئة التدريس في جامعة
صنعاء بمجاالت التدريس كالبحث العممي كخدمة المجتمع في ضكء معايير االعتماد
االكاديمي كتكصمت إلى أف ممارسة مجالي التدريس كالبحث العممي جاءت مرتفعة
مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،بينما جاء مجاؿ التدريس ضعيفا مف كجية
نظر الطمبة ،كجاء مجاؿ البحث العممي متكسطا مف كجية نظر رؤساء األقساـ.
 .1دراصة أمني  :2010 كالتي ىدفت إلى تطكير أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الفيكـ

المصرية في ضكء خبرات بعض الجامعات األجنبية ،كتكصمت الدراسة إلى أف أغمب
أعضاء ىيئة التدريس ينصب جؿ اىتماميـ عمى جانب األداء التدريسي مع اىتماـ
ضعيؼ بالجكانب البحثية كالمجتمعية ،كما كجدت فركؽ دالة إحصائيا حكؿ كاقع
األداء األكاديمي تعزل لمتغير الدرجة الكظيفية.

ز  -دراصات تياولت العالقة بني األمً الوظيفي واألداء االكادميي:
 .3دراصة فزيذ  :2003 Friedكىدفت إلى الكشؼ عف أثر األمف الكظيفي عمى تأثير
كضكح الدكر عمى أداء المكظؼ ،كأظيرت النتائج أف األداء الكظيفي يزداد إلى الحد
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األقصى عندما كاف كؿ مف كضكح الدكر كاألمف الكظيفي مرتفعيف ،بينما كاف ىناؾ
تدىك ار كبي ار في األداء الكظيفي عندما كاف كضكح الدكر منخفضا رغـ أف األمف
الكظيفي كاف مرتفعا.
 .6دراصة كزاميز:2000 Kraimerكسعت إلى استكشاؼ دكر األمف الكظيفي لمعامميف في
تحديد ردكد أفعاليـ تجاه استخداـ العماؿ المؤقتيف ،كتككنت عينة الدراسة مف ()365
مكظفا مف الذيف سبؽ ليـ العمؿ بشكؿ مؤقت ،كخمصت الدراسة إلى أف األمف
الكظيفي يدير العالقة بيف التصكرات حكؿ فائدة أك تيديد العمالة المؤقتة لألداء،
فالعالقة إيجابية لدل مف يتمتعكف بمستكل عاؿ مف األمف الكظيفي ،بينما العالقة
سمبية لدل الذيف يعانكف مف انخفاض األمف الكظيفي.
 .1دراصة الصزايزة  :2002كىدفت إلى الكشؼ عف درجة اإلحساس باألمف الكظيفي لدل
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية كعالقتو باألداء الكظيفي مف
كجية نظر رؤساء األقساـ ،كتكصمت إلى أف كال مف اإلحساس باألمف الكظيفي
ككذلؾ مستكل األداء األكاديمي جاء بدرجة مرتفعة ،كأف ىناؾ عالقة مكجبة متكسطة
بيف إحساس أعضاء ىيئة التدريس باألمف كأدائيـ الكظيفي.
 .6دراصة لوى  :2011 Loiكالتي ىدفت إلى بحث عالقة كؿ مف األمف الكظيفي المدرؾ
كالتفاعؿ المتبادؿ بيف القائد كالمرؤكسيف بسمكؾ اإليثار كأداء المكظؼ ،كطبقت أداة
الدراسة عمى عينة مف ( )346مكظفا بإحدل المؤسسات الحككمية بالصيف ،كتكصمت
إلى أف العالقة المتبادلة بيف القائد كالمرؤكسيف كليس األمف الكظيفي المدرؾ كاف ليا
تأثي ار إيجابيا عمى سمكؾ اإليثار كأداء المكظؼ.
 .1دراصة دربيل  :2012كىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع األمف الكظيفي كعالقتو باألداء
الكظيفي بالجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،كتكصمت إلى أف كؿ مف األمف

الكظيفي كاألداء الكظيفي جاء بدرجة مرتفعة ،ككانت العالقة بينيما طردية قكية،
كظيرت فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لألمف الكظيفي لصالح الكظيفة األعمى
كالفئة األكثر خبرة ،بينما لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لألداء الكظيفي
تبعا لمتغيرم الكظيفة كسنكات الخبرة.
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 .2دراصة  Maوآخزوٌ  :2012كىدفت إلى التحقؽ مف أف تحديد ىكية المنظمة يتكسط
تأثيرات األمف الكظيفي عمى أداء الدكر الرسمي كأداء الدكر اإلضافي ،كخمصت
الدراسة إلى أف تحديد ىكيو المنظمة يتكسط جزئيا تأثير األمف الكظيفي عمى الدكر
الرسمي كما يتكسط بشكؿ كامؿ تأثير األمف الكظيفي عمى أداء الدكر اإلضافي
لممكظؼ .
 .3دراصة :2012 Lu Change-qinكىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير األمف الكظيفي عمى
عالقة متطمبات الكظيفة باألداء الكظيفي ،كتكصمت إلى أنو في كجكد األمف الكظيفي
العالي يتحسف األداء الكظيفي بشكؿ ممحكظ كفؽ مطالب الكظيفة ،بينما مع ضعؼ
األمف الكظيفي يظير ضعؼ األداء الكظيفي بشكؿ كبير خاصة في الكظائؼ ذات
الطبيعة المجيدة.
كتظير الدراسات السابقة مدل االىتماـ بدراسة كاقع كؿ مف األمف الكظيفي كاألداء
الكظيفي في مؤسسات عديدة بمجتمعات متنكعة  ،كما اىتمت العديد منيا بدراسة العالقة بيف
األمف الكظيفي كأداء العامميف ،كاىتمت بعض الدراسات بإبراز العكامؿ المؤثرة عمى كؿ منيما،
كأشارت دراسات أخرل إلى األبعاد التي يتضمنيا كؿ مف األمف الكظيفي كاألداء األكاديمي
بالجامعات كأفاد ذلؾ الدراسة الحالية في تعميؽ مشكمة الدراسة ،كاإلضافة إلى اإلطار النظرم،
كفي تصميـ أداة الدراسة ،كتفسير النتائج ،كتتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة
بتناكليا لألمف الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر المصرية ،كبالتركيز عمى
كمية التربية لمبنيف بالقاىرة ،كدراسة عالقتو بأدائيـ األكاديمي.

أوال :اإلطار اليظزي:
يدكر االطار النظرم حكؿ ثالثة مباحث ،يتناكؿ األكؿ األمف الكظيفي كيتناكؿ
المبحث الثاني األداء االكاديمي لعضك ىيئة التدريس بالجامعة ،كيعرض المبحث الثالث لنشأة
كمية التربية جامعة األزىر كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ

المبحث األكؿ :األمف الكظيفي

تقكـ فكرة األمف الكظيفي عمى رفع درجة الطمأنينة لدل المكظؼ عمى مستقبمو
الكظيفي كانياء جميع صكر القمؽ عمى ىذا المستقبؿ؛ حيث يعرؼ األمف الكظيفي بأنو
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إحساس العامؿ بأنو غير ميدد في مستقبمو الكظيفي ،كأنو غير معرض لترؾ الكظيفة أك
االستغناء عنو مف قبؿ المنظمة (جكدة كنجـ.)126 :6030 ،
كما يعرؼ األمف الكظيفي بأنو استقرار كاستمرارية العمالة الحالية بالصكرة التي
تقييما لمكقؼ الفرد كعممو داخؿ المؤسسة ،كيمكف تعريؼ
يعيدىا المكظؼ كىي تتضمف
ن
الكظيفة بأنيا غير آمنة إذا رأل المكظؼ أف كظيفتو غير مستقرة أك معرضة لمخطر بغض
النظر عف أم مستكل مكضكعي مف األماف الكظيفي (.)Probst, 2006: 442
أم أنو في كجكد األمف الكظيفي فإف أعماؿ الكظيفة تستحكذ عمى كامؿ الطاقة
الفكرية لممكظؼ كتقمؿ مف انشغالو بأية أمكر أخرل يمكنيا أف تنقص مف اىتمامو بمياـ
كظيفتو أك تشكؿ م عكقات لنتائجيا ،كتتعامؿ الكظيفة اآلمنة مف منطؽ مسئكليتيا التامة
تجاىو ،كعمى النقيض فإف المكظؼ غير اآلمف في كظيفتو يشعر بأنو طاقة يجب استنزافيا
دكف رؤية إنسانية أك نظرة اجتماعية.
كتشير األدبيات إلى أنو يمكف اعتبار األمف الكظيفي كانعداـ األمف الكظيفي كجياف
لعممة كاحدة ،حيث يتـ ببساطة تعريؼ األمف الكظيفي بانو استمرارية الكظيفة ،كتعريؼ انعداـ
األمف الكظيفي بأنو عدـ اليقيف أف الكظيفة ستستمر في المستقبؿ.
كيمكف أف يشير مصطمح انعداـ األمف الكظيفي ليس فقط إلى الخسارة المحتممة
لمكظيفة نفسيا كلكف أيضا إلى التيديد المتكقع لممككنات الرئيسة لمكظيفة كاألنشطة اإلشرافية
كاألجكر مع ما يحممو مف عكاقب ( )Slack, 2007 :416كالتي قد تككف مرتبطة بالضغكط
المالية مف الجانب المادم ،أك خسارة المكانة أك القيمة التي كانت تكفرىا الكظيفة مف الجانب
المعنكم.

أ  -أبعاد األمً الوظيفي:
ترل كثير مف األدبيات أف لألمف الكظيفي أبعادا متعددة  ،كمف أىميا:
البعذ اإلىضاىي :يقع األمف الكظيفي ضمف حاجات المستكل الثاني األكلى باإلشباع كفؽ

نظرية ماسمك لمحاجات كالمسماة حاجات األماف كالتي تشتمؿ عمى الحاجة إلى السالمة
الجسدية كأمف المكارد كاألمف الصحي كأمف الممتمكات كأيضا األمف الكظيفي( .كيكيبيديا)
أم أف األمف الكظيفي في بعده اإلنساني يمكف المكظؼ مف عيش حياة كريمة يستطيع
معيا تكفير الغذاء المالئـ كالمسكف كالتعميـ كالعالج لو كألسرتو ،كبالتالي يمكف القكؿ أف
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األمف الكظيفي يساىـ في إشباع الكثير مف الحاجات اإلنسانية األساسية كالتي تقع عند
قاعدة ىرـ ماسمك كالتي تعرؼ بالحاجات الفسيكلكجية ،باإلضافة إلى إسياميا في إشباع
حاجات المستكل الثاني كالمتمثمة في حاجات األماف.
البعذ األخالقي : يرتفع مستكل األمف الكظيفي في المنظمات التي يتضح فييا التمسؾ بالمثؿ
األخالقية العميا في ممارسات كسمككيات العامميف؛ كالذم يككف لو دكر كبير في استقرار

المنظمة كاشاعة االطمئناف لدل العامميف خاصة ما يتعمؽ في اطار ىذا البعد بقضية العدالة.
كيرل جكف راكلز أنو عمى الرغـ مف أف العدالة ليست الفضيمة االجتماعية الكحيدة؛
البنية العامة
إال أنيا تمثؿ الفضيمة األعمى كاألرقى كاألىـ فمف خالليا يمكف أف تشيد ُ
لممجتمع بمختمؼ تنظيماتو كمؤسساتو بالصكرة المنشكدة كالتي تجعؿ الفرد راغبا بالتكاجد
داخميا؛ فالفرد يرل اف العدالة أساسية كال غنى عنيا لبقائو كاستمراريتو في تمؾ التنظيمات
حتى لك كجدت مختمؼ الفضائؿ األخالقية األخرل( .كاعظمي)16: 6033 ،
البعذ الضياصي :يتعمؽ ىذا البعد بأدكار القيادة السياسية كتطمعاتيا كبرامجيا اإلصالحية كما

يتعمؽ بالسياسات كاأل نظمة القائمة بالدكلة التي تحدد أطر العمؿ ،كىنا تبرز نظرية التكقع
التي قدميا فركـ كزمالؤه كالتي تقكـ عمى فكرة أف سمكؾ الفرد يبنى عمى نتاج المكازنة التي
يعقدىا بيف الجيد كالتكمفة كالعكائد المتكقعة حيث يتكجو الفرد نحك السمكؾ الذم يتكقع أف
يجني منو عكائد اكبر كبيذا يمكف التنبؤ بسمككيات الفرد كممارساتو داخؿ العمؿ كأيضا في
تعامالتو مع البيئة الخارجية( .القريكتي)66 :6000 ،
كما أف سياسات التغيير التنظيمي ذات الصمة بتقميص الحجـ أك االندماج ترتبط بقدر
أكبر مف انعداـ األمف الكظيفي؛ فاألفراد الذيف لدييـ تجربة شخصية مع تسريح العماؿ يظير
لدييـ انخفاض األمف الكظيؼ،

كما ترتبط انتياكات العقد النفسي مثؿ الفشؿ في تمبية

تكقعات التقدـ الكظيفي بزيادة انعداـ األمف الكظيفي (.)Slack, 2007: 418
البعذ االدتناعي :يؤدم كجكد نظاـ عمؿ يقكـ عمى المكضكعية كالمساكاة في

الحقكؽ كالكاجبات كالتكزيع العادؿ لمركاتب كاألرباح كالفرص المتساكية أماـ جميع العامميف
في الترقي كاالمتيازات بغض النظر عف أم متغير إال الكفاءة كالجدارة ،حيث ال كجكد لتأثير
عكامؿ مثؿ العرؽ أك الجنس أك الديانة أك المكف أك المغة أك المستكل االقتصادم إلى تدعيـ
الشعكر باألمف الكظيفي كزيادة الدافعية نحك العمؿ ،في حيف يؤدم الظمـ االجتماعي لطبقات
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معينة سكاء بمنحيا القميؿ مف الحكافز ،ككضعيا في مراكز كظيفية متدنية أك عدـ منحيا
العائد كالمكانة المناسبة إلى انخفاض مستكل الشعكر باألمف الكظيفي.
كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء أفكار نظرية العدالة كالتي تفترض أف المكظؼ اذا شعر
بعدـ كجكد العدالة عند مقارنة العكائد التي يتحصؿ عمييا األفراد اآلخريف في ذات العمؿ أك
في الكظائؼ المقابمة بمؤسسات أخرل خاصة فيما يتعمؽ باألجكر كالحكافز كالجيد المبذكؿ
فانو يعمؿ عمى تخفيض جيده في أداء ىذا العمؿ أك تركو كميا كاالنسحاب مف المنظمة.
(المغربي)100-655 ،6032 :
البعذ األيذيولودي :كيعبر البعد األيديكلكجي عف الثقافة السائدة في المنظمة كما تحممو مف
قيـ تتضح في سمككيات كممارسات العامميف بيا كتحدد ما ىك مقبكؿ كما ىك غير مقبكؿ مف
أم منيـ ،كبالتالي كمما اتضحت تمؾ القيـ في أداء المكظؼ كمما كاف مقبكال داخؿ المنظمة
كزاد التكقع الستمراريتو كبقائو فييا.
كتستطيع الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة أف تزكد العامميف فييا باإلحساس
باليكية فيشت رككف في األفكار كالقيـ كيتضح بينيـ ترابطا عضكيا يربط العامؿ بزمالئو في
العمؿ كما يقكل لدييـ االنتماء إلى المنظمة فيضح التزاميـ برسالة المنظمة كالذم تذكب معو
مصالحيـ الشخصية كيعمك لدييـ مصمحة الجماعة كمصمحة المنظمة( .جرينبرج:6006 ،
 )213كبالتالي يزداد شعكر المكظؼ بالدعـ مف زمالئو فيعمك لديو الشعكر باألمف الكظيفي.

البعــــذ االقتصــــادي والبعــــذ ا

ــــزا :كىمػػػػا يشػػػػكالف معػػػػا مػػػػا يفيمػػػػو الفػػػػرد العامػػػػؿ عػػػػف

الخصػػػػائص المرتبطػػػػة بالمنظمػػػػة التػػػػي يعمػػػػؿ فييػػػػػا حيػػػػث يشػػػػير البعػػػػد االقتصػػػػادم إلػػػػػى
اإلجػػػػػراءات التػػػػػي يتخػػػػػذىا قػػػػػػادة المنظمػػػػػة لمسػػػػػاعدة العػػػػػامميف عمػػػػػػى مكاجيػػػػػة مػػػػػا قػػػػػػد
يعترضػػػيـ مػػػف مشػػػكالت اقتصػػػادية كغػػػالء المعيشػػػة ،أمػػػا البعػػػد الجغرافػػػي فيشػػػير إلػػػى حجػػػـ
المنظمػػػة كتعػػػدد فركعيػػػا كتنػػػكع البيئػػػات التػػػي تخػػػدميا كالػػػذم يتكقػػػع معػػػو العامػػػؿ أف تػػػكفر
المنظمة السكف القريب المجيز ككسائؿ المكاصالت المناسبة.
كىنػػػػا تػػػػأتي نظريػػػػة الع ا
ػػػػام يميف لييرزبػػػػرج كالتػػػػي تصػػػػنؼ العكامػػػػؿ المشػػػػكمة لنظػػػػرة
ر
العػػػػاممايف إلػػػػى منظمػػػػاتيـ إلػػػػى فئتػػػػيف؛ أكالىمػػػػا :العكامػػػػؿ الكقائيػػػػة كىػػػػي التػػػػي يػػػػؤدم عػػػػدـ
تكفرىػػػا إلػػػى حالػػػة مػػػف االسػػػتياء؛ كتشػػػتمؿ عمػػػى أمػػػكر تتكاجػػػد فػػػي محػػػيط العمػػػؿ كال تػػػرتبط
بالعمػػػؿ ذاتػػػو ،كثانييمػػػا :العكامػػػؿ الدافعػػػة كىػػػي العكامػػػؿ المرتبطػػػة بخصػػػائص العمػػػؿ ذاتػػػو
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كػػػػػػػػػػػػػػػالحكافز كالمكافػػػػػػػػػػػػػػػ ت كتقػػػػػػػػػػػػػػػدير اإلنجػػػػػػػػػػػػػػػاز)Bassett‐ Jones:2005,932( .
(المغربي)651 :6032 ،
كيمكػػػػػف القػػػػػكؿ أف كػػػػػال الفئتػػػػػيف ليمػػػػػا تأثيرىمػػػػػا عمػػػػػى شػػػػػعكر المكظػػػػػؼ بإمكانيػػػػػة بقائػػػػػو
كاستمراره في الكظيفة في المستقبؿ.

ب  -عواقب اىعذاو األمً الوظيفي:
تتضح عكاقب انعداـ األمف الكظيفي في فئتيف رئيسيتيف ،أكالىما :حسب نكع العكاقب
كتنقسـ إلى عكاقب فكرية كعكاقب طكيمة األجؿ ،كثانييما :حسب مصدر ردكد فعؿ ،كتنقسـ
تنظيمية ،حيث )Slack, 2007: 417( :ك ( Probst, 2006:
فردية كردكد فعؿ
ن
إلى ردكد فعؿ ن
)444

مع انعداـ األمف الكظيفي تميؿ بعض ردكد األفعاؿ إلى إظيار نفسيا بسرعة مثؿ
انخفاض الرضا الكظيفيف كانخفاض الرغبة لممشاركة في العمؿ ،كانخفاض االلتزاـ التنظيمي
العاطفي ،كانخفاض الثقة في المنظمة ،إلى جانب انخفاض الدعـ التنظيمي ،ىذا باإلضافة
إلى تصاعد شكاكل الصحة الجسدية ك االضطرابات النفسية.
أما العكاقب طكيمة األجؿ النعداـ األمف الكظيفي كالتي تتضح آثارىا بعد فترة زمنية
طكيمة فتتمثؿ في التأثيرات عمى األداء الكظيفي ،فقد خمُصت بعض الدراسات إلى كجكد عالقة
عكسية بيف انعداـ األمف الكظيفي كاألداء  ،إال أف دراسات أخرل لـ تؤكد ذلؾ كأرجعتو إلى

تدخؿ عكامؿ أخرل في ىذه العالقة كبذؿ مزيد مف الجيد مع الشعكر بانعداـ األمف الكظيفي،
أك نية الرحيؿ كالبحث عف كظيفة أخرل.
كمف الجدير بالذكر أف ىناؾ عكامؿ يمكف أف تخفؼ مف الشعكر بانعداـ األمف
الكظيفي منيا ما يجده المكظؼ مف دعـ مف قبؿ جماعة العمؿ خاصة رؤسائو ،كأيضا ما
يتمتع بو المكظؼ مف ذكاء كجداني يساعده عمى ابتكار استراتيجيات إيجابية تُعينو عمى
تجاكز المشاعر السمبية الناجمة عف انعداـ األمف الكظيفي.
نستنتج مما سبؽ أف األمف الكظيفي أك عدمو يعتمد عمى أمكر خاصة بالفرد ذاتو
كأمكر خاصة بالعمؿ كمحيطو كربما تككف لألمكر الخاصة بالعمؿ التأثير األكبر في إحساس
الفرد العامؿ باألمف الكظيفي أك عدمو.
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املبشح الجاىي :األداء األكادميي لعضو ٍيئة التذريط
ُيعد عضك ىيئة التدريس بالجامعات ىك العنصر المحكرم بالعمؿ الجامعي ،كلمػا كػاف
عضػك ىيئػػة التػػدريس أحػػد أىػـ العناصػػر التػػي تتضػػافر لالرتقػاء بالعمػػؿ األكػػاديمي كصػكالن إلػػى

امػا عمػى المؤسسػات الجامعيػة تييئػة كافػة الظػركؼ التػي مػف
التميز كجػكدة المخرجػات كػاف لز ن
شأنيا أف تحسف األداء األكاديمي لعضك ىيئة التدريس.
كاألداء ىػػك الطريقػػة التػػي يػػتـ بيػػا عمػػؿ الشػػيء فيحقػػؽ النجػػاح أك الفشػػؿ (مكسػػى،
 ،)623 :6033كما ُيعرؼ األداء بأنو :الناتج المتحقؽ مف التفاعؿ بيف مكارد المنظمة ككافػة
كيعػػػػرؼ أداء عضػػػػك ىيئػػػػة التػػػػدريس بأنػػػػو السػػػػمكؾ أك
أنشػػػػطتيا (الغيػػػػثُ ،)336 :6031 ،
الممارسػػة التػػي يقػػكـ بيػػا عضػػك ىيئػػة التػػدريس لتنفيػػذ أعمالػػو كنشػػاطاتو أك ميػػاـ معينػػة فػػي

الجامعة كىي التدريس الجػامعي كالبحػث العممػي كخدمػة المجتمػع كالجامعػة (العربػي:6033 ،
أيضػا الجيػد الػػذم يقػكـ بػو عضػػك ىيئػة التػدريس سػكاء فػي التػدريس أك البحػػث
 ،)644كىػك ن
العممػػػي أك خدمػػػة المجتمػػػع أك فػػػي اإلدارة أك القيػػػادة كفػػػي كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بالعمػػػؿ الجػػػامعي
كمساىما في تحقيؽ أىداؼ الجامعة (العربي.)644 :6033 ،
ن
كنمحظ بالتعريفات السابقة أنيا تؤكد عمى تحديد دكر كأداء عضػك ىيئػة التػدريس مػف
خػػالؿ الكظػػائؼ الػػثالث الرئيس ػة لمجامعػػة كبعضػػيا يزيػػد عمػػى ذلػػؾ أداء عضػػك ىيئػػة التػػدريس
ألدكار إدارية كقيادية بالجامعة.
كيتضمف األداء األكاديمي لعضػك ىيئػة التػدريس بالجامعػة مثمػو مثػؿ أم أداء كظيفػي
ػددا مػػف األبعػػاد كالعناصػػر أىميػػا :المعرفػػة الكافيػػة بمتطمبػػات الكظيفػػة ،كفيػػـ طبيعػػة كنكعيػػة
عػ ن

العمػػؿ ،كمعرفػػة كميػػة كمقػػدار العمػػؿ المطمػػكب إنجػػازه ،كتحديػػد مػػدل حاجػػة المكظػػؼ ل رشػػاد
كالتكجيػػو كالتػػدريب ،باإلضػػافة إلػػى تحديػػد مكاصػػفات الفػػرد القػػائـ بتنفيػػذ ىػػذا األداء مػػف حيػػث
المعارؼ كالميارات كالقيـ كاالتجاىات الالزمة لتأدية ىذه الكظيفة.
كمف جية أخرل تتعدد العكامؿ المؤثرة عمى األداء الكظيفي كالتػي يمكػف تصػنيفيا إلػى
عػػػدد مػػػف الفئػػػات ىػػػي :مجمكعػػػة العكامػػػؿ اإلداريػػػة التنظيميػػػة :كغيػػػاب المنػػػاخ الػػػداعـ لمعمػػػؿ
كاإلنتػػاج داخػػؿ المؤسسػػة الجامعيػػة ،ككجػػكد ص ػراعات داخميػػا كعػػدـ التحديػػد الكاضػػح لمميػػاـ
الكظيفية ،كاإلشراؼ السيء ،كنقص التدريب كالتطكير الميني ،كنقص المكارد الماديػة كضػعؼ
الظركؼ المناسبة لمعمؿ .كمجمكعة العكامؿ البيئية كتتمثؿ في :األكضػاع االقتصػادية كظػركؼ
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السػػػكؽ ،كالتشػػػريعات كالمػػػكائح الحككميػػػة ،كالقيمػػػة السػػػائدة بػػػالمجتمع ،كمجمكعػػػة العكامػػػؿ
المتعمقة بشخصية الفرد :كالرغبة كالدافعية كالقدرات العقمية كالمشكالت العائميػة (درة كالصػباغ،
.)666-661 :6004
كبإمعاف النظر في تمؾ العكامؿ نجد أف العكامؿ اإلدارية كالتنظيميػة ىػي أقػرب العكامػؿ
صػػمة باألمػػاف الػػكظيفي ،فيػػي التػػي تػػكفر لعضػػك ىيئػػة التػػدريس داخػػؿ الجامعػػة المنػػاخ الػػداعـ
لمعمؿ كاإلنتاج.
كتكاد تجمع األدبيات أنو يمكف االستدالؿ عمى اىتماـ الفرد بأداء مياـ عممػو بػالرجكع
إلى معدؿ دكراف العمؿ ،كتكرار التغيب كمستكل الرضػا عػف العمػؿ ،كالتػي قػد تعبػر بػدكرىا عػف
شعكره بكجكد ضمانات كأماف في ىذا العمؿ ،كتتفؽ معظػـ األدبيػات عمػى أف أداء عضػك ىيئػة
التػػدريس بالجامعػػة يتػػكزع فػػي ثالثػػة مجػػاالت كبػػرل تػػرتبط بالكظػػائؼ الرئيسػػة لمجامعػػة كىػػي
التدريس كالبحث العممي كخدمة المجتمع.

أ  -التذريط
كيقصػد بػو كػؿ مػا يقػكـ
كيمثؿ التدريس األداء الرئيسي لعضك ىيئة التدريس بالجامعةُ ،
بػػو عضػػك ىيئػػة التػػدريس مػػف أنشػػطة كعمميػػات كاج ػراءات كسػػمككيات تعميميػػة تتعمػػؽ بعمميػػة
التػػػدريس داخػػػؿ قاعػػػة التػػػدريس أك خارجيػػػا (جػػػرادات ،)56 :6031 ،كمػػػا ُيعػػػرؼ التػػػدريس
الجامعي بأنو" :جممة المجيكدات التػي يبػذليا عضػك الييئػة التدريسػية فػي التعامػؿ مػع طالبػو
في قاعات الدراسة كخارجيا" (العربي.)644 :6033 ،
كاعتمػػدت الييئػػة القكميػػة لضػػماف جػػكدة التعمػػيـ كاالعتمػػاد عػػددان مػػف المعػػايير المحػػددة

ألداء عضك ىيئة التدريس بالجامعة في مجػاؿ التػدريس كىػي( :الييئػة القكميػة لضػماف جػكدة
التعميـ)6-3 :6005 ،
تمكػػػف األسػػػتاذ مػػػف المحتػػػكل العممػػػي فػػػي مجػػػاؿ تخصصػػػو كػػػأف يػػػربط بػػػيف تخصصػػػو
كالتخصصات األخرل ،كأف يربط بيف أجزاء المحتكل ،كتمكف األستاذ مف التخطيط الجيد لعمميػة

التعمػػػيـ بػػػأف يضػػػع خططنػػػا قصػػػيرة األجػػػؿ كاألخػػػرل طكيمػػػة األجػػػؿ كأف يعمػػػؿ عمػػػى اسػػػتخداـ

اسػػػتراتيجيات متنكعػػػة ،كأف يػػػتمكف مػػػف طػػػرؽ التعمػػػيـ المختمفػػػة المناسػػػبة لطالبػػػو كلممكقػػػؼ
التعميمي كما يستخدـ كسائؿ تعميمية متنكعػة ،كأف يػتمكف مػف عمميػة التقػكيـ باسػتخداـ أدكات

كأسػػاليب متنكعػػة ككضػػػع خطػػط لمتحسػػػيف ،باإلضػػافة إلػػػى تمكنػػو مػػػف تخطػػيط كادارة البػػػرامج
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التعميمية كتصميـ البرامج كالمقررات ،ثـ تمكنو مف تقػديـ الػدعـ كالمسػاعدة لمطػالب مػف خػالؿ
اإلرشاد األكاديمي كالزيادة الطالبية.

ب  -البشح العلني
كيعػػد الجانػػب الثػػاني فػػي أداء عضػػك ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػة فيػػك أداءه فػػي مجػػاؿ
البحػث العممػي كيعػرؼ بأنػو" :حزمػة الجيػكد التػػي يبػذليا عضػك الييئػة التدريسػية فػي الدراسػػة
كالبحػػث كالتعمػػيـ الػػذاتي كالتطػػكير المينػػي كمشػػاركتو مػػع زمالئػػو كمػػع طالبػػو فػػي مشػػركعات
بحثية مشتركة ،كالمشػاركة فػي المػؤتمرات كالمقػاءات العمميػة كالنشػر كالترجمػة كالتػأليؼ لمكتػب
كالمراجػػع كالبحػػكث العمميػػة" (العربػػي ،)644 :6033 ،أم أف أداء عضػػك ىيئػػة التػػدريس فػػي
مجاؿ البحث العممي يعبر عف اإلسياـ في المعرفة العممية سكاء بجيػد فػردم أك جمػاعي كمػف
خالؿ العديد مف األنشطة كالفعاليات العممية سكاء داخؿ الجامعة أك خارجيا.
ػػار ألداء عضػػػك ىيئػػػة
كقػػػدمت الييئػػػة القكميػػػة لضػػػماف جػػػكدة التعمػػػيـ كاالعتمػػػاد معيػ نا
التػػدريس فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي يؤكػػد عمػػى ضػػركرة تمكنػػو مػػف ميػػارات البحػػث العممػػي فػػي
مجػاؿ تخصصػػو كالتػػي تعينػو عمػػى إعػػداد كتنفيػذ أبحػػاث عمميػػة مبتكػرة ،كأف يسػػتطيع أف يعمػػؿ
ضػػمف فريػػػؽ بحثػػػي كأف يمتػػػزـ فػػػي أعمالػػػو بأخالقيػػػات البحػػػث العممػػػي كآداب المينػػػة (الييئػػػة
القكمية لضماف جكدة التعميـ.)6 :6005 ،

ز  -خذمة اجملتنع
كيعػػػرؼ أداء عضػػػك ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي مجػػػاؿ خدمػػػة المجتمػػػع عمػػػى أنػػػو "مجمػػػكع
المجيكدات التي يقكـ بيا عضك الييئة التدريسية فػي خدمػة المجتمػع كالبيئػة المحيطػة كمنيػا
كرش العمؿ كالمقاءات المجتمعية كالندكات بما يحقؽ أعمى تفاعؿ كترابط مع المجتمع المحػيط"
(العربي ،)644 :6033 ،فيعمػؿ مػف خػالؿ ذلػؾ عمػى حػؿ مشػكالت المجتمػع كتفيػـ قضػاياه،
كمف ثـ تقديـ األفكار المناسبة بشأنيا.
ككضعت الييئة القكميػة لضػماف جػكدة التعمػيـ كاالعتمػاد المعػايير التاليػة ألفضػؿ أداء
أكػػاديمي تجػػاه المجتمػػع ،كىػػي :مسػػاىمة عضػػك ىيئػػة التػػدريس الجػػامعي فػػي تطػػكير البيئػػة
المحمية كالمجتمع مػف خػالؿ األفكػار التطكيريػة كاالشػتراؾ فػي المشػركعات االجتماعيػة كتقػديـ
الحمػػػكؿ لممشػػػكالت البيئيػػػة كالمجتمعيػػػة مػػػع االلتػػػزاـ فػػػي كافػػػة أعمالػػػو التدريسػػػية كالبحثيػػػة
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كالمجتمعيػػة بقػػيـ كأع ػراؼ المجتمػػع كقكانينػػو كلكائحػػو ،كأف يكػػكف قػػدكة لكافػػة أف ػراد المجتمػػع
(الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد.)1-6 :6005 ،
نستدؿ مما سبؽ عمػى تنػكع كتعػدد جكانػب األداء األكػاديمي لعضػك ىيئػة التػدريس مػا
بػػيف ميػػاـ التػػدريس كاإلنجػػاز العممػػي كالبحثػػي كخدمػػة المجتمػػع ممػػا يعطيػػو اتسػػاع فػػي طبيعػػة
العمػػؿ كاألداء الػػذم يقػػكـ بػػو ممػػا يسػػتكجب شػػعكره بضػػمانات تحقػػؽ لػػو القػػدرة عمػػى اسػػتيفاء
مطالػػب مختمػػػؼ جكانػػػب األداء المنػػػكط بػػػو ربمػػػا أىميػػػا الضػػػمانات التػػػي تػػػأتي مػػػف مؤسسػػػتو
الجامعية ألنيا في نياية األمر ستصب فػي مصػمحة العمػؿ الجػامعي كمصػمحة المؤسسػة التػي
ينتمي إلييا عضك ىيئة التدريس.

املبشح الجالح :كلية الرتبية دامعة األسٍز
تعتبر جامعة األزىر أحد أكبر الجامعػات الدينيػة العمميػة اإلسػالمية فػي العػالـ ،كتعتبػر
كمية التربية بالقاىرة مف أقدـ الكميات التابعػة لجامعػة األزىػر كيمكػف أف نتبػيف ذلػؾ باسػتعراض
نشػػأتيا كتطكرىػػا كمػػا يمي(:المكقػػع الرسػػمي لجامعػػة األزىػػر ( )6035،المكقػػع الرسػػمي لكميػػة
التربية جامعة األزىر( ) 6035 ،كيكيبيديا)6035 ،
أنشػػا األزىػػر الشػػريؼ كجػػامع أكائػػؿ عيػػد الدكلػػة الفاطميػػة فػػي الرابػػع كالعشػػريف مػػف
جمػػادل األكلػػى سػػنة 115ق530 /ـ ،كاعتبػػر عندئػػذ الجػػامع الرسػػمي لمدكلػػة ،باإلضػػافة إلػػى
دكره في دراسة عمكـ الديف كالمغة كالقراءات كالمنطؽ كالفمؾ.
كفي أكاخر القرف الحادم عشر اليجرم (السابع عشر المػيالدم) أنشػا منصػب شػي
األزىر ،كخالؿ القرف التاسع عشر تـ استصدار عدة قػكانيف لتنظػيـ العمػؿ بػاألزىر؛ كػاف أكليػا
قانكف سنة 3436ـ كالذم نظـ طريقة الحصكؿ عمى الشيادة العالميػة  ،ثػـ جػاء قػانكف سػنة
3441ـ لتحديد صفة مف يتصدل بالتدريس في الجامع األزىر.
كفي بداية القرف العشريف كتحديدا سػنة 3504صػدر قػرار بإنشػاء مجمػس عػاؿ إلدارة
األزىر ،كما تضمف القرار تقسيـ الدراسة إلى ثالث مراحؿ :أكلية كثانكيػة كعاليػة ،كمػدة التعمػيـ
بكؿ منيا اربع سنكات؛ كالتي تحكلػت فيمػا بعػد إلػى أربعػة مراحػؿ :ابتدائيػة مػدتيا اربػع سػنكات
كثانكية مدتيا خمس سنكات عاليػة مػدتيا اربػع سػنكات (تمثمػت فػي ثػالث كميػات ىػي الشػريعة
اإلسالمية كأصكؿ الديف كالمغة العربية) ثـ سنتاف تخصص مينػي إمػا فػي القضػاء الشػرعي أك
في الكعظ كاإلرشاد أك فػي التػدريس؛ ككانػت ىػذه الكميػات الػثالث ىػي اإلرىػاص لمػيالد جامعػة
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األزىر الحالية بمقتضى القانكف  301لسػنة 3523ـ ،كعميػو صػارت جامعػة األزىػر ىيئػة مػف
ىيئػػات األزىػػر الشػػريؼ تخػػػتص بػػالتعميـ العػػالي بػػو ،إال أنيػػػا فػػي ذات الكقػػت كبمكجػػب ىػػػذا
القانكف صارت تتبػع فػي تعميميػا الػنظـ التعميميػة الحديثػة كمػف ثػـ تكسػعت جامعػة األزىػر فػي
نكعيػػػات كتخصصػػػات التعمػػػيـ كالبحػػػث العممػػػي كضػػػمت داخميػػػا العديػػػد مػػػف الكميػػػات العمميػػػة
كاإلنسانية لتحقؽ التكازف مع نظرائيا مف الجامعات األخرل.
كجػػاء إنشػػاء كميػػة التربيػػة جامعػػة األزىػػر بالقػػاىرة فػػي اطػػار صػػدكر قػػانكف رقػػـ 301
لسػػنة 3523ـ كالخػػاص بتطػػكير األزىػػر الشػػريؼ كمػػا سػػبؽ تكضػػيحو ،كذلػػؾ بصػػدكر الق ػرار
الجميػػكرم رقػػـ  202لعػػاـ 3526ـ ،كبػػدأت الدراسػػة بيػػا مػػع بدايػػة العػػاـ الجػػامعي -3150
3153ق3533-3530 /ـ ،ككاف اليدؼ مف إنشائيا كضػع عمػكـ العصػر التربكيػة كأسػاليب
التربية الحديثة كمناىجيا كادارتيا فػي خدمػة رسػالة اإلسػالـ كاألمػة العربيػة كاإلسػالمية؛ كذلػؾ
بإعػػػداد معمػػػـ مسػػػمـ كداعيػػػة إلػػػى اإلسػػػالـ باإلضػػػافة إلػػػى إجػػػراء البحػػػكث كالدراسػػػات التربكيػػػة
كالنفسية ،كذلؾ لتخريج المعمـ الكفؤ المؤىؿ تأىيال عمميا منظما.
كيكضح ما سبؽ المسئكلية الكبػرل التػي يتحمميػا عضػك ىيئػة التػدريس العامػؿ بكميػة
التربيػػة جامعػػة األزىػػر كخطػػكرة مػػا يقػػكـ بػػو مػػف أداءات كأدكار تخػػص ميػاـ كظيفتػػو ،كمػػف ثػػـ
كجب االنتباه غمى كؿ ما مف شأنو أف يؤثر عمى أدائو الفعاؿ ليذه األدكار كالتي قػد يكػكف مػف
بينيػػا شػػعكره بانعػػداـ األمػػف الػػكظيفي النػػاجـ عػػف أيػػة عكامػػؿ ميػػددة كالعكامػػؿ االقتصػػادية أك
االجتماعية أك السياسية أك الجغرافية أك األيديكلكجية.

ثاىيا :الذراصة امليذاىية وىتائذَا
تيػػػدؼ الدراسػػػة الميدانيػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف كاقػػػع األمػػػف الػػػكظيفي مػػػف حيػػػث (البعػػػد
االجتمػػػاعي ،البعػػػد األخالقػػػي ،البعػػػد األيػػػديكلكجي ،البعػػػد السياسػػػي) كعالقتػػػو بمسػػػتكل األداء
األكػاديمي فػي أبعػاد (التػػدريس ،البحػث العممػي ،خدمػة المجتمػػع) لػدل أعضػاء ىيئػة التػػدريس
بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القػاىرة ،كالكشػؼ عػف كجػكد فػركؽ ذات داللػو إحصػائية بػيف
متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ كاقع األمػف الػكظيفي ،كمسػتكل األداء األكػاديمي
لدل أعضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغيرم (الكظيفة  -سنكات الخبرة).
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دلتنع وعيية الذراصة.
تكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالييئػػة المعاكنػػة ممػػف ىػػـ
عمى رأس العمؿ في العاـ الدراسي 6035/6034ـ بكمية التربية بنػيف جامعػة األزىػر القػاىرة،
كالبالغ عددىـ ( ،)103بكاقع ( )56عضك ىيئة تػدريس ،ك( )603ىيئػة معاكنػة ،كتػـ تطبيػؽ
أداة الدراسػػة إلكتركنيػػا ،ككصػػؿ عػػدد الػػردكد ( )341مكتممػػة البيانػػات ،كعميػػو أصػػبحت عينػػة
الدراسة ( )341بنسبة ( )%23,62مف إجمػالي مجتمػع الدراسػة ،كجػدكؿ (ُ )3يكضػح تكزيػع
أفراد عينة الدراسة كفقان ل ُمتغيرم (الكظيفة _ الخبرة):
صذٔل ()1
حٕسٚغ أفزاد يضخًغ انذراطت ٔفمب ً نه ًُخغٛزاث (انٕظٛفت _ انخبزة)

ان ًُخغٛزاث انًظخمهت
انٕظٛفت

انخبزة

فئبث انًخغٛز
ْٛئت يؼبَٔت
ػضٕ ْٛئت حذرٚض
انًضًٕع
ألم يٍ  5طُٕاث
يٍ  5ئنٗ ألم يٍ 10
أكزز يٍ 10طُٕاث
انًضًٕع

انؼذد
101
66
155
43
63
61
155

انُظبت انًئٕٚت
%55,1
%41,1
%100
%23,2
%31,5
%36,3
%100

يتضح مف الجدكؿ ( )3أف عينة الدراسة تتنكع في الكظيفة ما بيف ( )32عضك ىيئة
تدريس بنسبة ( ، )% 63,3ك( )305مف الييئة المعاكنة بنسبة ( ،) % 14,5كما تنكعت
العينة في عدد سنكات الخبرة حيث تضمنت ( )61فردا أقؿ مف  1سنكات بنسبة ()%61,6
كخبرة مف مف  1إلى أقؿ مف  30تككنت مف ( )31فردا بنسبة ( )%15,1كذكم خبرة أكثر
مف 30سنكات عبارة عف ( )25فردا بنسبة (.)%13,1

املعا ة اإلسصائية.
اعتمػػد الباحثػػاف فػػي المعالجػػة اإلحصػػائية لمبيانػػات عمػػى بعػػض األسػػاليب اإلحصػػائية
باستخداـ برنامج  SPSS 24تمثمت في:
 -3التك اررات كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الخصائص الديمكغرافية ألفراد عينة الدراسة.
 -6استخراج معامؿ ارتباط بيرسكف .Pearson Correlation
 -1استخداـ ُمعامؿ الثبات بطريقة ألفػا كركنبػاخ  Cronbach's alphaلقيػاس ثبػات أداة
الدراسة.
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 -6استخداـ مقاييس اإلحصاء الكصفي  Descriptive Statisticمف خالؿ حساب
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لترتيب (مجاالت -عبارات) االستبانة.
 -1اختبار  T-testلعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ محاكر الدراسة.
لمتغير عدد
 -2اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )ANOVAلمكشؼ عف داللة الفركؽ تبعا ُ
سنكات الخبرة.

صذق أداة الذراصة.
في ىذه الخطكة تـ حساب صدؽ أداة الدراسة قبؿ تطبيقيا عمى عينة الدراسة ،كذلؾ
كما يمي:

أ  -الصذق الظاٍزي (صذق املُشلّنني).

 لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم لالستبانة ُعرضت عمى(ُ )36محكمان في الجامعات العربية في
تخصصات مختمفة إلبداء آرائيـ مف حيث مناسبة العبارات لمضمكف االستبانة كانتمائيا
المقترحات
لممجاؿ الكاردة فيو ،ككذلؾ الحكـ عمى مدل كضكح العبارات كصياغتيا المغكية ،ك ُ

المحكميف
المناسبة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة أك التعديؿ ،كبعد دراسة تكجييات السادة ُ
ُ
تككنت االستبانة في صكرتيا النيائية مف قسميف:
َّ
القسـ األكؿ :البيانات األكلية (الكظيفة _ الخبرة).
القسـ الثاني :محاكر االستبانة:
المحكر األكؿ :كاقع األمف الكظيفي في األبعاد التالية( :البعد االجتماعي ،البعد األخالقي،
البعد األيديكلكجي ،البعد السياسي).
المحكر الثاني :مستكل األداء األكاديمي في األبعاد التالية( :التدريس ،البحث العممي ،خدمة
المجتمع).

ب  -صذق االتضاق الذاخلي لالصتباىة (صذق البياء).
لمتأكد مف صدؽ البناء التككيني لالستبانة طُبقت عمى عينة استطالعية مف خارج

عينة الدراسة ،بمغت ( )10عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس كالييئة المعاكمة بكمية التربية
بنيف جامعة األزىر القاىرة ،كمف ثـ استخرج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ عبارة مف عبارات
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االستبانة كالبعد الذم تنتمي إليو ،باستخداـ البرنامج اإلحصائي ()SPSS؛ كذلؾ إلظيار
مدل اتساؽ عبارات االستبانة مع البعد الكاردة فيو.

 .3اتضاق عبارات أداة الذراصة

احملور األول :األمً الوظيفي :لمتحقؽ مف اتساؽ عبارات

أداة الدراسة في المحكر األكؿ :األمف الكظيفي ،تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف
كؿ عبارة كالبعد الذم تنتمي إليو كبيف كؿ بعد كالدرجة الكمية لممحكر ،كالجدكالف رقـ
( ،)1كرقـ ( )6يبيناف ىذه النتائج:
انضذٔل( :)2يؼبيالث االرحببط ب ٍٛكم ػببرة ٔانبؼذ انذ٘ حُخً ٙئنّٛ
ضًٍ انًغٕر األٔل :األيٍ انٕظٛف)30=ٌ( ٙ
األيٍ االصخًبػٙ
رلى
انؼببرة

يؼبيم
االرحببط

األيٍ األٚذٕٚنٕصٙ

األيٍ األخاللٙ
رلى
انؼببرة

يؼبيم
االرحببط

رلى
انؼببرة

يؼبيم
االرحببط

األيٍ انظٛبطٙ
رلى
انؼببرة

1

**0,556

1

**0,560

1

**0,515

1

2

**0,516

2

**0,566

2

**0,514

2

3

**0,512

3

**0,125

3

**0,106

3

4

**0,535

4

**0,565

4

**0,524

4

5

**0,612

5

**0,556

5

**0,561

5

6

**0,543

6

**0,120

6

**0,120

6

6

**0,665

6

**0,632

6

**0,101

5

**0,125

** يؼبيم االرحببط دال ئعظبئٛب ػُذ ()0,01=α
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االرحببط
*0,551
*
*0,131
*
*0,562
*
*0,644
*
*0,666
*
*0,666
*
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انضذٔل ( :)3يؼبيالث االرحببط ب ٍٛكم بؼذ يٍ أبؼبد انًغٕر األٔل األيٍ انٕظٛفٙ
ٔانذرصت انكهٛت نهًغٕر(ٌ=)30
انبؼذ

يؼبيم االرحببط يغ انذرصت انكهٛت نهًغٕر
**0,125
**0,135
**0,120
**0,135

األيٍ االصخًبػٙ
األيٍ األخاللٙ
األيٍ األٚذٕٚنٕصٙ
األيٍ انظٛبطٙ
** يؼبيم االرحببط دال ئعظبئٛب ػُذ ()0,01=α

تشير النتائج في الجدكؿ ( ،)6إلى أف قيـ معامالت االرتباط بيف عبارات المحكر األكؿ
األمف الكظيفي كالبعد الذم تنتمي إليو (الدرجة الكمية لمبعد) تراكحت ما بيف(-**0,336
 )**0,515كبداللة إحصائية ( )0,03مما يشير إلى مناسبة ىذه الفقرات لألبعاد التي
تنتمي إلييا ،كما يتبيف مف الجدكؿ( )1أف قيـ معامالت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد األمف
الكظيفي كالدرجة الكمية لممحكر تراكحت ما بيف ( )**0,511-**0,560كجاءت جميعيا
دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ( )0,03مما يشير إلى مناسبة ىذه األبعاد لمحكر األمف
الكظيفي.

 .2اتضاق عبارات أداة الذراصة احملور الجاىي :مضتوى األداء األكادميي:
لمتحقؽ مف اتساؽ عبارات أداة الدراسة في المحكر الثاني :مستكل األداء األكاديمي،
تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ عبارة كالبعد الذم تنتمي إليو كبيف كؿ بعد كالدرجة
الكمية لممحكر ،كالجدكالف رقـ ( ،)6كرقـ ( )1يبيناف ىذه النتائج:
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انضذٔل( :)4يؼبيالث االرحببط ب ٍٛكم ػببرة ٔانبؼذ انذ٘ حُخً ٙئنّٛ
ضًٍ انًغٕر انزبَ :ٙيظخٕٖ األداء األكبد)30=ٌ( ًٙٚ
انخذرٚض

خذيت انًضخًغ

انبغذ انؼهًٙ

رلى
انؼببرة

يؼبيم
االرحببط

رلى
انؼببرة

يؼبيم
االرحببط

1
2
3
4
5
6
6
5
1
10
11

**0,565
**0,546
**0,536
**0,556
**0,565
**0,525
**0,655
**0,566
**0,535
**0,666
**0,516

1
2
3
4
5
6
6
5
1

**0,555
**0,540
**0,651
**0,556
**0,555
**0,561
**0,613
**0,611
**0,525

رلى
انؼببر
ة
1
2
3
4
5
6
6
5

يؼبيم
االرحببط
**0,562
**0,105
**0,105
**0,516
**0,565
**0,545
**0,616
**0,653

**يؼبيم االرحببط دال ئعظبئٛب ػُذ ()0,01=α
انضذٔل( :)5يؼبيالث االرحببط ب ٍٛكم بؼذ يٍ أبؼبد انًغٕر انزبَٙ
ٔانذرصت انكهٛت نهًغٕر (ٌ=)30
يؼبيم االرحببط يغ انذرصت
انكهٛت نهًغٕر

انبؼذ

**0,101
**0,112
**0,666

انخذرٚض
انبغذ انؼهًٙ
خذيت انًضخًغ
** يؼبيم االرحببط دال ئعظبئٛب ػُذ ()0,01=α

باستقراء النتائج المكضحة في الجدكؿ( ،)6يتبيف أف قيـ معامالت االرتباط بيف
عبارات المحكر الثاني :مستكل األداء األكاديمي كالبعد الذم تنتمي إليو الدرجة الكمية
لمبعد(البعد ككؿ) تراكحت ما بيف( )**0,501-**0,243كبداللة إحصائية ( )0,03مما
يشير إلى مناسبة ىذه العبارات لألبعاد التي تنتمي إلييا ،كما يتبيف مف الجدكؿ( )1أف قيـ
معامالت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد مستكل األداء األكاديمي كالدرجة الكمية لممحكر
الثاني :تراكحت ما بيف( )**0,536-**0,333كجاءت جميعيا دالة إحصائيا عند مستكل
الداللة ( )0,03مما يشير إلى مناسبة ىذه األبعاد لمحكر مستكل األداء األكاديمي.

ثبات أداة الذراصة:
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تـ التحقؽ مف ثبات األداة بطريقتيف ىما:
أ  -معامل كزوىباخ الفا (:)Cronbach's Alpha

بعد تطبيؽ االستبانة عمى العينة االستطالعية كتفريغ االستجابات تـ حساب الثبات
باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ "" Cronbach's Alpha؛ لمتعرؼ عمى ثبات محاكر
االستبانة كاألبعاد الفرعية المتضمنة كالجدكؿ ( )2يكضح ذلؾ:
انضذٔل ( :)6لٛى يؼبيالث انزببث نًغبٔر االطخببَت ٔاألبؼبد انفزػٛت
ف ٙكم يغٕر بطزٚمت أنفب كزَٔببػ"
انبؼذ

ػذد انؼببراث

لٛى يؼبيم انزببث

األيٍ االصخًبػٙ
األيٍ األخاللٙ
األيٍ األٚذٕٚنٕصٙ

6
5
6

0,126
0,152
0,154

األيٍ انظٛبطٙ
انخذرٚض
انبغذ انؼهًٙ
خذيت انًضخًغ
انًغٕر األٔل :األيٍ انٕظٛف ٙانكهٙ
انًغٕر انزبَ :ٙيظخٕٖ األداء األكبد ًٙٚككم
األداة ككم (انًغٕر ٍٚيضخًؼ)ٍٛ

6
11
1
5
25
25
56

0,106
0,151
0,125
0,145
0,165
0,164
0,152

يتبيف مف الجدكؿ ( )2أف قيـ معامالت الثبات ألبعاد المحكر األكؿ :األمف الكظيفي
تراكحت بيف( ،)0,516-0,502كبمغ معامؿ ثبات المحكر األكؿ ككؿ ( ،)0,534كتراكحت
قيـ معامالت ثبات أبعاد المحكر الثاني :مستكل األداء األكاديمي بيف (،)0,513-0,564
كبمغت لمحكر مستكل األداء األكاديمي ككؿ ( .)0,526كما يتبيف قيمة معامؿ ثبات
االستبانة ككؿ (المحكريف مجتمعيف) بمغ (.)0,546
كمما سبؽ نالحظ أف جميع قيـ معامالت الثبات مرتفعة ،كقد تجاكزت الحد المقبكؿ
كمعيار لقبكؿ الثبات كىك( )0,30حيث يرل كثير مف المختصيف ،كالباحثيف أف المحؾ لمحكـ
عمى كفاية معامؿ ألفا كركنباخ ىك () (0,30البطش كأبك زينة)361 :6003 ،؛ كنظ ار ألف
قيـ معامؿ الثبات تزيد عمى ( )0,50فإف ذلؾ يشير إلى أف استبانة البحث تتمتع بمعامؿ
ثبات عالي  ،كعميو يمكف الكثكؽ بالنتائج التي ستسفر عنيا االستبانة عند تطبيقيا.
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ب  -مؤشز الصذق (الصذق الذاتي) (:)Index -Validating
تـ حساب مؤشر الصدؽ ،كذلؾ مف خالؿ احتساب الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات الكارد
في الجدكؿ ( ،)3كقد بمغت قيـ مؤشر الصدؽ الذاتي ألبعاد كمحاكر االستبانة كاالستبانة ككؿ
كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
انضذٔل ()6
يإشز انظذق(انزمت) نًغبٔر ٔأبؼبد االطخببَت
انبؼذ

ػذد انؼببراث

لٛى يؼبيم انزببث

األيٍ االصخًبػٙ
األيٍ األخاللٙ
األيٍ األٚذٕٚنٕصٙ

6
5
6

0,152
0,165
0,166

األيٍ انظٛبطٙ

6

0,152

11
1
5
25
25
56

0,165
0,163
0,163
0,151
0,152
0,111

انخذرٚض
انبغذ انؼهًٙ
خذيت انًضخًغ
انًغٕر األٔل :األيٍ انٕظٛفٙ
انًغٕر انزبَ :ٙيظخٕٖ األداء األكبدًٙٚ
االداة ككم (انًغٕر ٍٚيضخًؼ)ٍٛ

يتبيف مف الجدكؿ ( )3أف مؤشرات الصدؽ تمتمؾ جميعيا معدالت ثبات عالية
تراكحت بيف ( ،)0,532-0,516كىذه النتيجة تُعد مقبكلة العتبار أداة الدراسة (االستبانة)
ثا بتو .كمف ىنا يمكف كصؼ أداة الدراسة الحالية (االستبانة) بالثبات العالي ،كأف البيانات
تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ تطبيؽ أداة الدراسة(االستبانة) تخضع لدرجة عالية مف
التي َّ
االعتمادية كيمكف الكثكؽ بصحتيا.

ىتائر الذراصة ومياقشتَا
ل جابػػة عػػف السػػؤاليف األكؿ كالثػػاني تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات
المعيارية كالرتب ،كل جابة عف السؤاؿ الثالث تـ اسػتخداـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف لحسػاب قػكة
العالقػػة بػػيف األمػػف الػػكظيفي كاألداء األكػػاديمي ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بجامعػػة األزىػػر بنػػيف
القػػػاىرة ،كل جابػػػة عػػػف السػػػؤاليف الرابػػػع كالخػػػامس تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار "ت" بالنسػػػبة لمتغيػػػر
الكظيفة كتحميؿ التبايف األحادم بالنسبة لمتغير سنكات الخبرة.

- 264 -

األمن الوظيفي وعالقته باألداء األكاديمي لدى أعضاء هيئة التدريس ...............................................

اليتائر املُتعلكة باإلدابة عً الضؤال األول مً أصئلة الذراصة؛ والذي ييص على:
" ما كاقع األمف الكظيفي بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة في( :البعد
االجتماعي ،البعد األخالقي ،البعد األيديكلكجي ،البعد السياسي) مف كجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس؟
يبيف الجدكؿ ( )4أف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء ىيئة
التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة حكؿ كاقع األمف الكظيفي يشير إلى أف
المتكسط العاـ عمى المحكر ككؿ بمغ ( )1,16كبانحراؼ معيارم ( )0,411كبدرجة تقدير
متكسطة ،كقد تعزل ىذه النتيجة إلى كجكد نقص في بعض العناصر التي تشعر أعضاء ىيئة
التدريس بالجامعة باألمف كالركاتب كالمكاف ت كالحكافز ،كالتأميف الصحي ألسرىـ ،كالحاجة
إلى تعديؿ بعض القكانيف كالمكائح المنظمة لمعمؿ كمنيا القانكف  301لسنة 3523ـ.
انضذٔل ( :)5انًخٕططبث انغظببٛت ٔاالَغزافبث انًؼٛبرٚت الطخضبببث أفزاد ػُٛت انذراطت
عٕل ٔالغ األيٍ انٕظٛفٔ ٙأبؼبدِ األربغ
و

انبؼذ

 2األيٍ األخاللٙ
 3األيٍ األٚذٕٚنٕصٙ
 4األيٍ انظٛبطٙ
 1األيٍ االصخًبػٙ
انذرصت انكهٛت نهًغٕر األٔل

انًخٕطظ
انغظببٙ
3,55
3,30
3,16
2,55
3,32

االَغزاف
انًؼٛبر٘
0,103
0,511
0,565
1,005
0,555

انخمذٚز
ػبنٛت
يخٕططت
يخٕططت
يخٕططت
يخٕططت

حزحٛب
انبؼذ
1
2
3
4

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة خميؿ ( )6033كعكدة ( ،)6031كتختمؼ مع نتيجة
دراسة العنزم ( ،)6034حماـ ( ،)6033جبريؿ( ،)6032الصرايرة ( ،)6005حيث ظير
األمف الكظيفي لدييـ بدرجة (مرتفعة) ،كربما يعكد ىذا االختالؼ إلى اختالؼ المجتمع كالذم
تمثؿ في الجامعات األردنية أك الفمسطينية اك جامعة تبكؾ بالمممكة العربية السعكدية.
كما يتبيف مف الجدكؿ ( )4أف بعد" األمف األخالقي" احتؿ المرتبة األكلى كبمتكسط
حسابي ( ،)1,44كانحراؼ معيارم ( ،)0,501كبدرجة تقدير عالية ،تاله في المرتبة الثانية
بعد " األمف األيديكلكجي" إذ بمغ متكسط االستجابات عمى ىذا البعد ككؿ ( ،)1,10كبانحراؼ
معيارم ( ،)0,453كبدرجة تقدير متكسطة ،كجاء في المرتبة الثالثة كقبؿ األخيرة بعد " األمف
السياسي " بمتكسط حسابي ( ،)1,32كبانحراؼ معيارم ( ،)0,434كبدرجة تقدير متكسطة،
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كجاء في المرتبة الرابعة كاألخيرة بعد " األمف االجتماعي " بمتكسط حسابي (،)6,41
كبانحراؼ معيارم ( ،)3,001كبدرجة تقدير متكسطة.
كقد تعزل ىذه النتيجة إلى خصكصية العمؿ بجامعة األزىر ذات الطبيعة الدينية
اإلسالمية كالتي تحث عمى التمسؾ بالقيـ كحسف المعاممة كمكارـ األخالؽ كعميو جاء األمف
األخالقي عاليا ،بينما جاء األمف االجتماعي في المرتبة األخيرة ربما لتدني العكائد المادية
ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة األزىر.
كتتفؽ ىذه النتيجة بشكؿ جزئي مع دراسة العنزم ( ،)6034حيث جاء بعد األمف
األخالقي بدرجة عالية كبعد األمف األيديكلكجي بدرجة متكسطة ،بينما يختمفاف في بعدم
األمف السياسي كاألمف االجتماعي حيث ظير لدل العنزم بدرجة عالية كربما يرجع ىذا لتبايف
العكائد المادية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعتي تبكؾ كاألزىر.
أما فيما يتعمؽ باستجابات أعضاء ىيئة التدريس لمعبارات المنتمية لكؿ بعد مف أبعاد
كاقع األمف الكظيفي ،فكانت عمى النحك اآلتي:

أ  -بعذ :األمً االدتناعي:
تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )5إلى أف المتكسط الحسابي لعبارات بعد " األمف
االجتماعي" تراكح مف كجية نظر أفراد العينة ما بيف ( )1,62-6,63كبانحرافات معيارية
تراكحت بيف ( ،)3,630 -3,312كجميعيا جاءت ضمف الدرجة المتكسطة كالضعيفة.
انضذٔل ( :)1انًخٕططبث انغظببٛت ٔاالَغزافبث انًؼٛبرٚت الطخضبببث أفزاد ػُٛت انذراطت
عٕل بؼذ األيٍ االصخًبػ ٙيزحبت حزحٛبب حُبسنٛبً
و
6
5
6
2
1
3
4

انؼببراث
أشؼز بمذر يٍ انطًأَُٛت ألٌ يظذر دخه ٙرببج.
أصذ ػذانت ف ٙانخزلٛبث عظب انخبزاث
ٔاإلَضبساث.
أحظهى كم يظخغمبح ٙانًبنٛت يٍ انضبيؼت أٔالً
بأٔل.
أعظم ػهٗ األصز انكبف ٙيمببم انضٕٓد انخٙ
ألٕو بٓب.
ٚإيٍ ن ٙانؼًم راحبب ً صٛذاً يمبرَت بزٔاحب
األكبد ًٍٛٛٚف ٙصبيؼبث أخزٖ.
أشؼز بؼذانت انغٕافش ٔانًشاٚب انخ ٙأعظم ػهٓٛب.
أعظم ػهٗ انذػى انًبد٘ نهبغٕد انخ ٙألٕو بٓب.
انذرصت انكهٛت نبؼذ األيٍ االصخًبػٙ

انًخٕطظ
انغظببٙ
3,26

االَغزاف
انًؼٛبر٘
1,165

3,13

1,260

3,03

1,206

2,55

1,112

2,55

1,266

يخٕططت

2,56
2,21
2,55

1,136
1,115
1,005

6
ضؼٛفت
6
ضؼٛفت
يخٕططت
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انخزحٛب

يخٕططت
يخٕططت

1

يخٕططت
يخٕططت

2
3
4
5
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كربما يرجع ذلؾ إلى القصكر فيما تكفره الجامعة لعضك ىيئة التدريس في الجكانب
المادية كمنيا ضعؼ المكاف ت كالحكافز ،كتأخر المعامالت المادية ،إضافة إلى أف نسبة كبيرة
مف أعضاء ىيئة التدريس مف غير المقيميف بالقاىرة؛ األمر الذم يفرض عمييـ أعباء مادية
كاجتماعية مقارنة بغيرىـ.
كحمّت العبارة رقـ (")2أشعر بقدر مف الطمأنينة ألف مصدر دخمي ثابت " في الترتيب

األكؿ بمتكسط حسابي ( ،)1,62كانحراؼ معيارم ( ،)3,334كبدرجة تقدير متكسطة .كفي
الترتيب الثاني جاءت العبارة رقـ ( ")1أجد عدالة في الترقيات حسب الخبرات كاإلنجازات "
بمتكسط حسابي ( ،)1,31كانحراؼ معيارم ( ،)3,630كبدرجة تقدير متكسطة.
أما العبارات التي حازت عمى أقؿ ترتيب فيي العبارة رقـ ( ")1أشعر بعدالة الحكافز
كالمزايا التي أحصؿ عمييا" بمتكسط حسابي ( ،)6,13كانحراؼ معيارم ( ،)3,312في
الترتيب السادس كقبؿ األخير ،كبدرجة تقدير ضعيفة .كفي الترتيب السابع كاألخير جاءت
العبارة ( ")3أحصؿ عمى الدعـ المادم لمبحكث التي أقكـ بيا " بمتكسط حسابي (،)6,13
كانحراؼ معيارم ( ،)3,312كبدرجة تقدير ضعيفة ،كقد يرجع ذلؾ إلى عدـ كجكد ميزانية
لدعـ البحكث العممية كخاصة البحكث النظرية ،إضافة إلى ضعؼ الحكافز كالمكاف ت المادية
كخاصة لمييئة المعاكنة كىـ الفئة األكبر في عينة البحث ،كما أنيـ أكثر احتياجا لمجكانب
المادية في تمؾ المرحمة.

ب  -بعذ :األمً األخالقي:
يبيف الجدكؿ ( ) 30المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء ىيئة
التدريس عمى كؿ عبارة مف عبارات بعد األمف األخالقي لدل أعضاء ىيئة التدريس ،كقد تـ
قياسو باالعتماد عمى( )4عبارات.
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انضذٔل ( :)10انًخٕططبث انغظببٛت ٔاالَغزافبث انًؼٛبرٚت الطخضبببث أفزاد ػُٛت انذراطت
عٕل بؼذ األيٍ األخالل ٙيزحبت حزحٛبب حُبسنٛبً
و
1
5
6
6
2
3
4
5

انؼببراث
أعظٗ ببالْخًبو انالسو يٍ لبم سيالئ.ٙ
ٚغزص أػضبء ْٛئت انخذرٚض ػهٗ حمذٚى
انذػى ٔانًظبَذة نشيالئٓى انضذد.
حخظى انؼاللت ب ٍٛأػضبء ْٛئت انخذرٚض
ببنخمذٚز ٔاالعخزاو.
أرٖ أٌ انؼذانت ٔانًظبٔاة أطبص كبفت
انًؼبيالث.
ٚخمبم أػضبء ْٛئت انخذرٚض ٔصٓبث انُظز
انًخخهفت.
حخٕفز انزمت ب ٍٛانزؤطبء ٔأػضبء ْٛئت
انخذرٚض.
ٚغزص أػضبء ْٛئت انخذرٚض ػهٗ حببدل
انخبزاث فًٛب بُٓٛى.
ٚخضظ اإلٚزبر ٔانغزص ػهٗ انًُفؼت انؼبيت
ب ٍٛاألػضبء.
انذرصت انكهٛت نبؼذ األيٍ األخاللٙ

انًخٕطظ
انغظببٙ
4,11

االَغزاف
انًؼٛبر٘
0,541

4,03

1,015

4,02

0,124

3,56

1,166

3,55

0,111

3,65

1,045

3,65

1,102

3,65

1,151

3,55

0,103

انذرصت

انخزحٛب

ػبنٛت
ػبنٛت

1
2

ػبنٛت

3

ػبنٛت

4

ػبنٛت

5

ػبنٛت

6

ػبنٛت

6

ػبنٛت

5
ػبنٛت

تشير النتائج في الجدكؿ ( )30إلى أف كاقع األمف الكظيفي مف خالؿ عبارات بعد "
األمف األخالقي" مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر
القاىرة جاء بشكؿ عاـ بدرجة عالية حيث تراكحت المتكسطات الحسابية لمعبارات ما بيف
( )6,33-1,24كتراكحت االنحرافات المعيارية لمعبارات ما بيف (،)3,345( ،)0,465
كجميعيا جاءت ضمف الدرجة العالية ،كربما يرجع ذلؾ إلى طبيعة التعميـ األزىرم الذم يجمع
ما بيف العمكـ الشرعية كالعممية ،األمر الذم ينعكس عمى سمككيات أعضاء ىيئة التدريس
كأخالقيـ في تعامالتيـ داخؿ الكمية.
كحمّت العبارة رقـ ( ")3أحظى باالىتماـ الالزـ مف قبؿ زمالئي" في الترتيب األكؿ

بمتكسط حسابي ( ،)6,33كانحراؼ معيارم ( ،)0,465كبدرجة تقدير عالية .كفي الترتيب
الثاني جاءت العبارة رقـ ( ")1يحرص أعضاء ىيئة التدريس عمى تقديـ الدعـ كالمساندة
لزمالئيـ الجدد" بمتكسط حسابي ( ،)6,01كانحراؼ معيارم ( ،)3,034كبدرجة تقدير عالية.
أما العبارات التي حازت عمى أقؿ ترتيب فيي العبارة رقـ ( ")6يحرص أعضاء
ىيئة التدريس عمى تبادؿ الخبرات فيما بينيـ" بمتكسط حسابي ( ،)1,34كانحراؼ معيارم
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( ،)3,306في الترتيب السابع كقبؿ األخير ،كبدرجة تقدير عالية .كفي الترتيب الثامف
كاألخير جاءت العبارة ( ")4يتضح اإليثار كالحرص عمى المنفعة العامة بيف األعضاء "
بمتكسط حسابي ( ،)1,24كانحراؼ معيارم ( ،)3,345كبدرجة تقدير عالية ،كقد يرجع ذلؾ
إلى القيـ الدينية التي يتحمى بيا العامميف بجامعة األزىر سكاء أعضاء ىيئة التدريس أك
الييئة المعاكنة.

ز  -بعذ :األمً األيذيولودي:
يبيف الجدكؿ ( ) 33المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء
ىيئة التدريس عمى كؿ عبارة مف عبارات بعد األمف األيديكلكجي ،كقد تـ قياسو باالعتماد
عمى( )3عبارات.
انضذٔل ( :)11انًخٕططبث انغظببٛت ٔاالَغزافبث انًؼٛبرٚت الطخضبببث أفزاد ػُٛت انذراطت
عٕل بؼذ األيٍ األٚذٕٚنٕص ٙيزحبت حزحٛبب حُبسنٛبً
و
4
6
6
3
2
5
1

انؼببراث

انًخٕطظ
انغظببٙ

االَغزاف
انًؼٛبر٘

انذرصت

انخزحٛب

3,51

1,013

ػبنٛت

1

3,32

0,550

يخٕططت

2

3,25

,112

يخٕططت

3

3,23

1,025

يخٕططت

4

3,21
3,15

0,115
1,113

يخٕططت
يخٕططت

5
6

3,14

1,055

يخٕططت

6

3,30

0,511

حخُبطب حخظظبث أػضبء ْٛئت
انخذرٚض يغ األػًبل انًٕكهت نٓى.
حٕصذ لُبػبث يشخزكت ب ٍٛيٕظفٙ
انكهٛت ف ٙكم يب ٚغمك أْذاف انؼًم.
حظبػذ انمٛى انظبئذة ف ٙانكهٛت ػهٗ
حٓٛئت انضٕ انًُبطب نهؼًم.
حخفك طزٚمت حمظٛى انؼًم ٔانزؤٚت
االطخزاحٛضٛت نهكهٛت ٔانضبيؼت.
حؼشس انكهٛت يبذأ عزٚت انزأ٘.
أشبرن ف ٙطُغ انمزار ببنكهٛت.
أػًم ف ٙيُبػ حُظ ًٙٛيغفش ػهٗ
اإلبذاع.
انذرصت انكهٛت نبؼذ األيٍ األٚذٕٚنٕصٙ

يخٕططت

تشير النتائج في الجدكؿ ( )36إلى أف كاقع األمف الكظيفي مف خالؿ عبارات بعد "
األمف األيديكلكجي" مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر
القاىرة جاء بشكؿ عاـ بدرجة متكسطة حيث تراكحت المتكسطات الحسابية لمعبارات ما بيف
( )1,43-1,36كتراكحت االنحرافات المعيارية لمعبارات ما بيف (،)3,331( ،)0,440
كجميعيا جاءت ضمف الدرجة العالية كالمتكسطة.
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كحمّت العبارة رقـ ( ")6تتناسب تخصصات أعضاء ىيئة التدريس مع األعماؿ المككمة

ليـ " في الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي ( ،)1,43كانحراؼ معيارم ( ،)3,031كبدرجة
تقدير عالية .كفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقـ ( ")3تكجد قناعات مشتركة بيف مكظفي
الكمية في كؿ ما يحقؽ أىداؼ العمؿ" بمتكسط حسابي ( ،)1,16كانحراؼ معيارم (،)0,440
كبدرجة تقدير متكسطة.
أما العبارات التي حازت عمى أقؿ ترتيب ،فيي العبارة رقـ ( ")1أشارؾ في صنع
القرار بالكمية" بمتكسط حسابي ( ،)1,34كانحراؼ معيارم ( ،)3,331في الترتيب السادس
كقبؿ األخير ،كبدرجة تقدير متكسطة .كفي الترتيب السابع كاألخير جاءت العبارة ( ")3أعمؿ
في مناخ تنظيمي محفز عمى اإلبداع " بمتكسط حسابي ( ،)1,36كانحراؼ معيارم
( ،)3,044كبدرجة تقدير متكسطة،
كقد يرجع ذلؾ إلى المركزية في اتخاذ بعض الق اررات اإلدارية كالتنظيمية مف قبؿ اإلدارة
العميا بالجامعة دكف التشاكر مع أعضاء ىيئة التدريس األمر الذم يقمؿ مف إيجاد مناخ
تنظيمي آمف كمحفز عمى اإلبداع كمعزز لحرية الرأم.

د  -بعذ :األمً الضياصي:
يبيف الجدكؿ ( )36المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء ىيئة
التدريس عمى كؿ عبارة مف عبارات بعد األمف السياسي لدل أعضاء ىيئة التدريس ،كقد تـ
قياسو باالعتماد عمى( )2عبارات.
و
4
3
2
1
6
5

انضذٔل ( :)12انًخٕططبث انغظببٛت ٔاالَغزافبث انًؼٛبرٚت الطخضبببث أفزاد ػُٛت انذراطت
عٕل بؼذ األيٍ انظٛبط ٙيزحبت حزحٛبب حُبسنٛبً
االَغزاف
انًخٕطظ
انذرصت انخزحٛب
انؼببراث
انًؼٛبر٘
انغظببٙ
1
ػبنٛت
1,025
3,63
ٚخى ئَٓبء خذيبحٔ ٙفك انمٕأَ ٍٛانهٕائظ.
يخٕططت
انخبطت
أصذ ٔضٕط ف ٙانمٕأَ ٍٛانهٕائظ
2
0,116
3,33
بؼًه.ٙ
يخٕططت
فٙ
انٕظٛفٛت
ٔانًشاٚب
انضًبَبث
حخٕفز
3
1,060
3,25
ػًه.ٙ
4
يخٕططت
0,166
3,15
أشؼز بأَ ٙأعظم ػهٗ عمٕل ٙانٕظٛفٛت.
يخٕططت
انًُبطبت
حمذو ن ٙانضبيؼت انخذيبث انظغٛت
5
1,153
3,01
نٔ ٙألطزح.ٙ
يخٕططت
فٙ
انضبيؼت
نٙ
حمذيٓب
انخٙ
انًكبفأة
أرٖ أٌ
6
1,146
2,55
َٓبٚت خذيخ ٙيُبطبت.
يخٕططت
0,565
3,16
انذرصت انكهٛت نبؼذ األيٍ انظٛبطٙ
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تشير النتائج في الجدكؿ ( )36إلى أف كاقع األمف الكظيفي مف خالؿ عبارات بعد "

األمف السياسي" مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر

القاىرة جاء بشكؿ عاـ بدرجة متكسطة حيث تراكحت المتكسطات الحسابية لمعبارات ما بيف
( )1,21-6,11كتراكحت االنحرافات المعيارية لمعبارات ما بيف (،)3,341( ،)0,522
كجميعيا جاءت ضمف الدرجة العالية كالمتكسطة.
كحمّت العبارة رقـ ( ")6يتـ إنياء خدماتي كفؽ القكانيف كالمكائح " في الترتيب األكؿ

بمتكسط حسابي ( ،)1,21كانحراؼ معيارم ( ،)3,061كبدرجة تقدير عالية .كفي الترتيب
الثاني جاءت العبارة رقـ ( ")1أجد كضكح في القكانيف كالمكائح الخاصة بعممي" بمتكسط
حسابي ( ،)1,11كانحراؼ معيارم ( ،)0,553كبدرجة تقدير متكسطة.
أما العبارات التي حازت عمى أقؿ ترتيب فيي :العبارة رقـ ( ")2تقدـ لي الجامعة
الخدمات الصحية المناسبة لي كألسرتي" بمتكسط حسابي ( ،)1,05كانحراؼ معيارم
( ،)3,341في الترتيب الخامس كقبؿ األخير ،كبدرجة تقدير متكسطة .كفي الترتيب السادس
كاألخير جاءت العبارة ( ")1أرل أف المكافأة التي تقدميا لي الجامعة في نياية خدمتي
مناسبة" بمتكسط حسابي ( ،)6,11كانحراؼ معيارم ( ،)3,362كبدرجة تقدير متكسطة.
كقد يرجع ذلؾ إلى قدـ القكانيف كالمكائح التي تنظـ الخدمات الصحية كمكافأة نياية

الخدمة فيراىا أعضاء العينة غير كافية خاصة مع تصاعد األعباء المعيشية. 
اليتائر املتعلكة بالضؤال الجاىي مً أصئلة الذراصة ؛ وىصُ

ما مستكل األداء األكاديمي لدم أعضاء ىيئة التدريس في أبعاد (التدريس ،البحث
العممي ،خدمة المجتمع) بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة؟
ل جابة عف ىذا السؤاؿ ُحسبت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة عمى المحكر الثاني :مستكل األداء األكاديمي ،كأبعاده الثالث بشكؿ عاـ،
ثـ لعبارات كؿ بعد مف األبعاد التي تناكليا ىذا المحكر:
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انضذٔل ( :)13انًخٕططبث انغظببٛت ٔاالَغزافبث انًؼٛبرٚت الطخضبببث أفزاد ػُٛت انذراطت
عٕل يظخٕٖ األداء األكبدٔ ،ًٙٚأبؼبدِ انزالد
و

انبؼذ

بؼذ انخذرٚض
1
بؼذ انبغذ انؼهًٙ
2
بؼذ خذيت انًضخًغ
3
انذرصت انكهٛت نألداء
األكبد( ًٙٚػبو):

انًخٕطظ
انغظببٙ
3,10
3,55
3,54

االَغزاف
انًؼٛبر٘
0,634
0,551
0,531

3,61

0,605

حزحٛب
انبؼذ
1
2
3

انخمذٚز
ػبنٛت
ػبنٛت
ػبنٛت
ػبنٛت

يتبيف مف الجدكؿ ( )31أف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات
أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة لمستكل األداء األكاديمي
يشير إلى أف المتكسط العاـ عمى المحكر ككؿ بمغ ( )1,25كبانحراؼ معيارم ()0,301
كبدرجة تقدير عالية ،كما يتبيف أف بعد" التدريس " احتؿ المرتبة األكلى كبمتكسط حسابي
( ،)1,50كانحراؼ معيارم ( ،)0,316كبدرجة تقدير عالية ،تاله في المرتبة الثانية بعد "
البحث العممي " إذ بمغ متكسط االستجابات عمى ىذا البعد ككؿ ( ،)1,14كبانحراؼ معيارم
( ،)0,443كبدرجة تقدير عالية ،كجاء في المرتبة الثالثة كاألخيرة بعد " خدمة المجتمع "
بمتكسط حسابي ( ،)1,16كبانحراؼ معيارم ( ،)0,413كبدرجة تقدير عالية.
كقد يرجع ذلؾ إلى أف اختيار عضك ىيئة التدريس بالجامعة يتـ كفؽ معايير محددة
عممية كشخصية كأخالقية؛ كالذم يتكفر معو ممارسة عالية لمختمؼ جكانب األداء المنكطة
بو ،كيفرض ىذا عمى المؤسسة الجامعية أف تكفر كافة الضمانات التي تيسر استمرارية أداء
عضك ىيئة التدريس بيذا المستكل العالي .كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة العنزم (،)6034
جبريؿ( ،)6032الصرايرة ( ،)6005حيث ظير األمف الكظيفي لدييـ بدرجة (مرتفعة).
أما فيما يتعمؽ باستجابات أعضاء ىيئة التدريس لمعبارات المنتمية لكؿ بعد مف أبعاد
مستكل األداء األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة،
فكانت عمى النحك اآلتي:
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أ  -بعذ :التذريط:
يبيف الجدكؿ ( ) 36المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء
ىيئة التدريس عمى عبارات البعد األكؿ :التدريس مف أبعاد مستكل األداء األكاديمي بكمية
التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة ،كقد تـ قياسو مف خالؿ ( )33عبارة.
انضذٔل ( :)14انًخٕططبث انغظببٛت ٔاالَغزافبث انًؼٛبرٚت الطخضبببث أفزاد ػُٛت انذراطت
ٔل بؼذ انخذرٚض يزحبت حزحٛبب حُبسنٛبً
و
10
2
1
1
6
3
5
5
4
11
6

انؼببراث
أعزص ػهٗ حطٕٚز أدائ ٙانخذرٚظٙ
ػٍ طزٚك انخًُٛت انًُٓٛت انًظخًزة.
أطخغم ٔلج انًغبضزة بشكم فؼبل فٙ
حغمٛك األْذاف.
أعفش انطهبت ػهٗ انًشبركت ٔئبذاء
ٔصٓت َظزْى عٕل انًبدة.
انخشو بٕلج انًغبضزة.
ألٕو بذٔر٘ ف ٙيضبل اإلرشبد
األكبد.ًٙٚ
أطبك اطخزاحٛضٛبث حذرٚظٛت عذٚزت.
أنخشو ببنذٔاو ٔانظبػبث انًكخبٛت.
اطخخذو طزلب ً يخؼذدة نهخمٕٚى.
ألٕو بخطٕٚز انًبدة انؼهًٛت نهًمزر ٔفك
انًؼبٛٚز انؼبنًٛت انًزحبطت بًضبل
انخخظض.
اطخزًز انًؼبيم ٔانخضٓٛشاث انخٙ
حٕفزْب انكهٛت ف ٙحهبٛت اعخٛبصبث
انخذرٚض.
أػًبن ٙاإلدارٚت ال حؼٕق أدائٙ
انخذرٚظ.ٙ
انذرصت انكهٛت نبؼذ انخذرٚض

انًخٕطظ
انغظببٙ

االَغزاف
انًؼٛبر٘

4,15

0,546

4,11

0,654

4,01

0,555

4,05

0,622

3,16

0.550

ػبنٛت
ػبنٛت

3,15
3,55
3,66

0,665
0,561
1,066

ػبنٛت
ػبنٛت
ػبنٛت

6
6
5

3,65

0,555

ػبنٛت

1

3,66

1,024

ػبنٛت

10

3,55

1,206

ػبنٛت

11

3,10

0,634

انذرصت

انخزحٛب

ػبنٛت

1

ػبنٛت

2

ػبنٛت

3
4
5

ػبنٛت

تشير النتائج في الجدكؿ ( )36إلى أف مستكل األداء األكاديمي مف خالؿ عبارات بعد
"التدريس" لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة ،جاء بشكؿ
عاـ بدرجة عالية كبمتكسط حسابي ()1,50؛ كانحراؼ معيارم ( ،)0,316حيث تراكحت
المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد ما بيف ( )6,31-1,11كتراكحت االنحرافات
المعيارية ما بيف ( ،)3,602( ،)0,216كجميعيا جاءت ضمف الدرجة العالية ،كقد تعزل
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ىذه النتيجة إلى أف التدريس ىك أىـ جكانب أداء عضك ىيئة التدريس ،كما قد يعزل إلى
التخصص التربكم لمعينة ،باإلضافة إلى الخصكصية الدينية التي تقدر مينة التدريس.
كحّمت العبارة رقـ ( ")30أحرص عمى تطكير أدائي التدريسي عف طريؽ التنمية

المينية المستمرة ".في الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي ( ،)6,31كانحراؼ معيارم (،)0,462
كبدرجة تقدير عالية ،كفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقـ ( ")6أستغؿ كقت المحاضرة بشكؿ
فعاؿ في تحقيؽ األىداؼ " بمتكسط حسابي ( ،)6,33كانحراؼ معيارم ( ،)0,216كبدرجة
تقدير عالية.
أما العبارات التي حازت عمى أقؿ ترتيب فيي العبارة رقـ ( ")33استثمر المعامؿ
كالتجييزات التي تكفرىا الكمية في تمبية احتياجات الدركس" بمتكسط حسابي (،)1,23
كانحراؼ معيارم ( ،)3,066في الترتيب العاشر كقبؿ األخير ،كبدرجة تقدير عالية ،كفي
الترتيب الحادم عشر كاألخير جاءت العبارة ( ")3أعمالي اإلدارية ال تعكؽ أدائي التدريسي"
بمتكسط حسابي ( ،)1,11كانحراؼ معيارم ( ،)3,602كبدرجة تقدير عالية .كقد يرجع ذلؾ
إلى كثرة األعباء الممقاة عمى أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ كالذم يككف لو بعض التأثير
عمى القياـ بالمياـ التدريسية عمى الكجو األكمؿ.

ب  -بعذ :البشح العلني:
يبيف الجدكؿ ( ) 31المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء
ىيئة التدريس عمى عبارات البعد الثاني :البحث العممي مف أبعاد مستكل األداء األكاديمي
بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة ،كقد تـ قياسو باالعتماد عمى ( )5عبارات.
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انضذٔل ( :)15انًخٕططبث انغظببٛت ٔاالَغزافبث انًؼٛبرٚت الطخضبببث أفزاد ػُٛت انذراطت
عٕل بؼذ انبغذ انؼهً ٙيزحبت حزحٛبب حُبسنٛب ً
و
2
5
3
6
1
1
4
5
6

انؼببراث
أعزص ػهٗ عضٕر انُذٔاث ٔانًإحًزاث
انؼهًٛت.
أطخطٛغ انٕطٕل ئنٗ انًزاصغ ٔانذٔرٚبث
انؼهًٛت انًخخظظت بظٕٓنت ٔٚظز.
اعزص ػهٗ ئَضبس بغذ ػهً ٙػهٗ األلم
كم طُت.
أعزص ػهٗ االَضًبو ئنٗ انبغٕد
انًشخزكت ب ٍٛاأللظبو انؼهًٛت ببنكهٛت.
أعزص ػهٗ أٌ حظخفٛذ انكهٛت ٔانضبيؼت
يٍ َخبئش أبغبر ٙانؼًهٛت.
٘ دافؼٛت نهخأنٛف ٔانبغذ.
أصذ نذ ً
أصذ حشضٛغ ػهٗ انًشبركت ف ٙانًإحًزاث
انًغهٛت ٔانذٔنٛت.
ال حؼٕلُ ٙأػًبن ٙاإلدارٚت ػٍ اإلَخبس
انؼهً.ٙ
أطخفٛذ يٍ يٛشاَٛت انضبيؼت فَ ٙشز
بغٕر ٙانؼهًٛت.
انذرصت انكهٛت نبؼذ انبغذ انؼهًٙ

انًخٕطظ
انغظببٙ

االَغزاف
انًؼٛبر٘

انذرصت

انخزحٛب

3,56

0,146

ػبنٛت

1

3,65

1,055

3,62

0,124

3,61

1,052

3,61

1,062

3,65

1,005

3,56

1,160

3,34

1,315

2,51

1,343

3,55

0,551

ػبنٛت

2

ػبنٛت

3
4

ػبنٛت
ػبنٛت

5
6

ػبنٛت
ػبنٛت

6

يخٕططت
يخٕططت

5
1

ػبنٛت

تشير النتائج في الجدكؿ ( )31إلى أف مستكل األداء األكاديمي مف خالؿ عبارات بعد "
البحث العممي" لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة ،جاء
بشكؿ عاـ بدرجة عالية كبمتكسط حسابي ()1,14؛ كانحراؼ معيارم ( ،)0,443حيث
تراكحت المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد ما بيف ( )1,43-6,45كتراكحت االنحرافات
المعيارية ما بيف ( ،)3,161( ،)0,566كجميعيا جاءت ضمف الدرجة العالية ،كالمتكسطة،
كقد يرجع ذلؾ إلى أف البحث العممي شرط أساسي لترقي عضك ىيئة التدريس إلى الدرجات
العممية األعمى  ،إال أف ىذا يتكقؼ عمى قدرتو عمى إنجاز أبحاثو كبالمستكل الذم يتيح لو
الترقي.
كحّمت العبارة رقـ ( ")6أحرص عمى حضكر الندكات كالمؤتمرات العممية" في الترتيب األكؿ

بمتكسط حسابي ( ،)1,43كانحراؼ معيارم ( ،)0,563كبدرجة تقدير عالية ،كفي الترتيب
الثاني جاءت العبارة رقـ ( ")4أستطيع الكصكؿ إلى المراجع كالدكريات العممية المتخصصة
بسيكلة كيسر " بمتكسط حسابي ( ،)1,34كانحراؼ معيارم ( ،)3,014كبدرجة تقدير عالية.
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أما العبارات التي حازت عمى أقؿ ترتيب فيي العبارة رقـ ( ")1ال تعكقني أعمالي اإلدارية
عف اإلنتاج العممي" بمتكسط حسابي ( ،)1,16كانحراؼ معيارم ( ،)3,134في الترتيب
الثامف كقبؿ األخير ،كبدرجة تقدير متكسطة ،كفي الترتيب التاسع كاألخير جاءت العبارة (" )3
أستفيد مف ميزانية الجامعة في نشر بحكثي العممية " بمتكسط حسابي ( ،)6,45كانحراؼ
معيارم ( ،)3,161كبدرجة تقدير متكسطة ،كقد يرجع ذلؾ إلى كثرة األعباء اإلدارية التي
يتحمميا عضك ىيئة التدريس خاصة مع تكجو الكمية لمحصكؿ عمى االعتماد األكاديمي،
باإلضافة إلى ضعؼ الميزانية المخصصة لمبحث العممي كخاصة البحكث النظرية.

ز  -بعذ :خذمة اجملتنع:
يبيف الجدكؿ ( )32المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أعضاء ىيئة
التدريس عمى عبارات البعد الثالث :خدمة المجتمع مف أبعاد مستكل األداء األكاديمي بكمية
التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة ،كقد تـ قياسو باالعتماد عمى ( )4عبارات.
كتشير النتائج في الجدكؿ ( )32إلى أف مستكل األداء األكاديمي مف خالؿ عبارات بعد
" خدمة المجتمع " لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة ،جاء
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انضذٔل ( :)16انًخٕططبث انغظببٛت ٔاالَغزافبث انًؼٛبرٚت الطخضبببث أفزاد ػُٛت
انذراطت عٕل بؼذ خذيت انًضخًغ يزحبت حزحٛبب حُبسنٛبً
انًخٕطظ
انغظببٙ

االَغزاف
انًؼٛبر٘

انذرصت

انخزحٛب

و
1

أشبرن بفؼبنٛت ف ٙخطت انكهٛت نخذيت
انًضخًغ ٔحًُٛت انبٛئت انًغٛطت.

3,66

0,133

ػبنٛت

1

6

أٔصّ أبغبر ٙانؼهًٛت َغٕ حًُٛت انًضخًغ
ٔعم يشكالحّ ٔلضبٚبِ.

3,62

0,113

ػبنٛت

2

3,65

0,164

ػبنٛت

3

3,56

0,160

ػبنٛت

4

3,51

1,022

ػبنٛت

5

3,45

1,026

ػبنٛت

6

3,41

0,123

ػبنٛت

6

3,25

0,112

3,54

0,531

6
4
3
5
2
5

انؼببراث

أخظض صشءاً يٍ ٔلخ ٙنهًشبركت فٙ
انؼًم انخطٕػ ٙببنًضخًغ.
أعزص ػهٗ حمذٚى االطخشبراث ٔانذراطبث
انؼهًٛت نهًإطظبث االصخًبػٛت.
أطبْى ف ٙئلبيت انًؼبرع ٔانُذٔاث انؼهًٛت
ٔانزمبفٛت ٔانخًُٕٚت نخذيت انًضخًغ.
أطًى بزايش حذرٚبٛت نهطهبت انخزٚضٍٛ
حظبػذْى ػهٗ االنخغبق بظٕق انؼًم.
اَضى ئنٗ يزاكش ٔٔعذاث انضبيؼت
انًخخظظت ف ٙخذيت انًضخًغ.
أطبْى ف ٙبزايش يغٕ األيٛت ٔحؼهٛى انكببر
ببنًضخًغ انًغه.ٙ
انذرصت انكهٛت نبؼذ خذيت انًضخًغ

يخٕطط
ة
ػبنٛت

5

بشكؿ عاـ بدرجة عالية كبمتكسط حسابي()1,16؛ كانحراؼ معيارم (،)0,413
حيث تراكحت المتكسطات الحسابية لعبارات ىذا البعد ما بيف ( )1,61ك( )1,32كتراكحت
االنحرافات المعيارية ما بيف ( )0,531ك( ،)3,063كجميعيا جاءت ضمف الدرجة العالية،
كالمتكسطة ،كقد تعزل ىذه النتيجة إلى أف خدمة المجتمع تمثؿ متطمبان أساسيان لحصكؿ الكمية

عمى االعتماد لكف قد تحكؿ ظركؼ بعض أعضاء ىيئة التدريس عف القياـ بيا خاصة الييئة
المعاكنة.
كحمّت العبارة رقـ ( ")3أشارؾ بفعالية في خطة الكمية لخدمة المجتمع كتنمية البيئة

المحيطة" في الترتيب األكؿ بمتكسط حسابي ( ،)1,32كانحراؼ معيارم ( ،)0,511كبدرجة

تقدير عالية ،كفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقـ ( ")2أكجو أبحاثي العممية نحك تنمية
المجتمع كحؿ مشكالتو كقضاياه" بمتكسط حسابي ( ،)1,36كانحراؼ معيارم (،)0,531
كبدرجة تقدير عالية.
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أما العبارات التي حازت عمى أقؿ ترتيب فيي العبارة رقـ ( ")6انضـ إلى مراكز
ككحدات الجامعة المتخصصة في خدمة المجتمع" في الترتيب السابع كقبؿ األخير ،كبدرجة
تقدير عالية ،بمتكسط حسابي ( )1,63كانحراؼ معيارم ( ،)0,561كفي الترتيب الثامف
كاألخير جاءت العبارة ( " )4أساىـ في برامج محك األمية كتعميـ الكبار بالمجتمع المحمي"
بمتكسط حسابي ( ،)1,61كانحراؼ معيارم ( ،)0,556كبدرجة تقدير متكسطة ،كقد يرجع
ذلؾ إلى طبيعة العينة كالتي تتألؼ النسبة األعمى فييا مف الييئة المعاكنة كذلؾ النشغاليـ
بالحصكؿ عمى درجة الماجستير كالدكتكراه.

اليتائر املتعلكة بالضؤال الجالح مً أصئلة الذراصة؛ وىصُ ٍل تودذ عالقة ارتباطية بني واقع األمً
الوظيفي ومضتوى األداء األكادميي لذى أعضاء ٍيئة التذريط بللية الرتبية بيني دامعة األسٍز
الكاٍزة؟
ل جابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف ()Pearson Correlation
بيف كاقع األمف الكظيفي ككؿ كبيف مستكل األداء األكاديمي بشكؿ عاـ ،كما ُحسبت قيـ
معامالت االرتباط بيف كؿ بعد مف أبعاد األمف الكظيفي ككؿ بعد مف أبعاد مستكل األداء
األكاديمي ،كفيما يمي تكضيح ليذه النتائج.

أ  -العالقة بني الذردة الللية لألمً الوظيفي ومضتوى األداء األكادميي الللي:
يتبيف مف الجدكؿ ( )33أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كاقع األمف الكظيفي ككؿ
كبيف مستكل األداء األكاديمي ككؿ بمغ ( )0,365كبمستكل داللة ( ،)0,03مما يدؿ عمى
كجكد عالقة ارتباطية طردية (قكية) دالة إحصائيا بيف كاقع األمف الكظيفي ككؿ كبيف مستكل
األداء األكاديمي ككؿ ،األمر الذم يشير إلى أنو كمما
انضذٔل ( :)16يؼبيم ارحببط بٛزطٌٕ بٔ ٍٛالغ األيٍ انٕظٛف ٙككم
ٔب ٍٛيظخٕٖ األداء األكبد ًٙٚككم
األيٍ انٕظٛف ٙككم (األبؼبد
يضخًؼت)

األداء األكبد ًٙٚككم

يؼبيم ارحببط بٛزطٌٕ
انذالنت اإلعظبئٙ

0,641
0,01

زاد األمف الكظيفي لدل عضك ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة األزىر القاىرة كمما
ارتفع مستكل األداء األكاديمي لدييـ.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسات كؿ مف العنزم ( ،)6034جبريؿ
( ،)6032أكباف ( ،)6031الصرايرة (.)6005
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ب  -العالقة بني كل بعذ مً أبعاد األمً الوظيفي وكل بعذ مً أبعاد األداء األكادميي:
كيبيف الجدكؿ رقـ ( )34العالقة بيف كؿ بعد مف أبعاد األمف الكظيفي ككؿ بعد مف
أبعاد األداء األكاديمي.
صذٔل ( :)15يؼبيالث ارحببط بٛزطٌٕ نهؼاللت ب ٍٛأبؼبد األيٍ انٕظٛفٔ ٙأبؼبد األداء األكبد ًٙٚنذٖ
أػضبء ْٛئت انخذرٚض بكهٛت انخزبٛت بُ ٍٛصبيؼت األسْز انمبْزة.
األيٍ
انٕظٛفٙ
األيٍ
االصخًبػٙ

األداء األكبدًٙٚ

يؼبيم
االرحببط
0,530
0,621
0,445

انخذرٚض
انبغذ انؼهًٙ
خذيت انًضخًغ
يظخٕٖ األداء األكبدًٙٚ
0,616
ككم
0,610
انخذرٚض
األيٍ
األخاللٙ
0,615
انبغذ انؼهًٙ
0,515
خذيت انًضخًغ
يظخٕٖ األداء األكبدًٙٚ
0,661
ككم
0,665
انخذرٚض
0,645
انبغذ انؼهًٙ
األيٍ
0,502
خذيت انًضخًغ
األٚذٕٚنٕصٙ
يظخٕٖ األداء األكبدًٙٚ
0,642
ككم
0,566
انخذرٚض
األيٍ
انظٛبطٙ
0,646
انبغذ انؼهًٙ
0,461
خذيت انًضخًغ
يظخٕٖ األداء األكبدًٙٚ
0,646
ككم
يؼبيم االرحببط دال ئعظبئٛب ػُذ يظخٕٖ انذالنت(=)0001α

يظخٕٖ انذالنت

لٕة انؼاللت

0,01
0,01

يخٕططت
لٕٚت
يخٕططت

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

لٕٚت
لٕٚت
لٕٚت
يخٕططت
لٕٚت
لٕٚت
لٕٚت
يخٕططت
لٕٚت
يخٕططت
لٕٚت
يخٕططت
لٕٚت

يتبيف مف الجدكؿ ( )34ما يمي:
 كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة( )0,03بػػيف بعػػد
األمف االجتماعي كبيف األداء األكاديمي ككؿ ،كبدرجة (قكية) حيث جػاءت قػيـ معامػؿ
ارتباط بيرسكف ( )0,233كبمستكل داللة (.)0,03
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 ككجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة( )0,03بػػيف بعػػد
األمػػف االجتمػػاعي كبػػيف ُبعد(التػػدريس -خدمػػة المجتمػػع) مػػف أبعػػاد األداء األكػػاديمي،

كبدرجة(متكسػػػطة) حيػػػث جػػػاءت قػػػيـ معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف () 0,664-0,110

كبمسػػػتكل داللػػػة ( ،)0,03ككجػػػكد عالقػػػة ارتباطيػػػة طرديػػػة دالػػػة إحصػػػائيا كبدرجػػػة
كبعػػد (البحػػث العممػػي) مػػف
(قكيػػة) عنػػد مسػػتكل الداللػػة( )0003=αبػػيف بعػػد األمػػف ُ
أبعاد األداء األكاديمي؛ حيث جػاءت قػيـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ( )0,263كبمسػتكل
داللة (.)0,03
 كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة( )0,03بػػيف بعػػد
األمف األخالقي كبيف مستكل األداء األكاديمي ككؿ ،كبدرجػة (قكيػة) حيػث جػاءت قػيـ
معامؿ ارتباط بيرسكف ( )0,333كبمستكل داللة (.)0,03
 ككجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة( )0,03بػػيف بعػػد
األمػػف األخالقػػي كبػػيف ُبعػػد (التػػدريس – البحػػث العممػػي) مػػف أبعػػاد األداء األكػػاديمي،
كبدرجة (قكية) حيث جاءت قيـ معامؿ ارتباط بيرسكف ( )0,331-0,250كبمستكل
داللة ( ،)0,03ككجكد عالقة ارتباطية طردية دالػة إحصػائيا كبدرجػة (متكسػطة) عنػد
مستكل الداللة( )0003=αبيف بعد األمف األخالقي كبيف ُبعد (خدمة المجتمػع)؛ حيػث
جاءت قيـ معامؿ ارتباط بيرسكف ( )0,154كبمستكل داللة (.)0,03
 كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة( )0,03بػػيف بعػػد
األمف األيديكلكجي كبيف مستكل األداء األكاديمي ككػؿ ،كبدرجػة ( قكيػة) حيػث جػاءت
قيـ معامؿ ارتباط بيرسكف ( )0,366كبمستكل داللة (.)0,03
 ككجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة( )0,03بػػيف بعػػد
األمف األيديكلكجي كبيف ُبعد (التدريس – البحػث العممػي) مػف أبعػاد األداء األكػاديمي،
كبدرجة (قكية) حيث جاءت قيـ معامؿ ارتباط بيرسكف ( )0,364-0,221كبمستكل
داللة ( ،)0,03ككجكد عالقة ارتباطية طردية دالػة إحصػائيا كبدرجػة (متكسػطة) عنػد
مستكل الداللة(= )0003αبػيف بعػد األمػف األيػديكلكجي كبػيف ُبعػد (خدمػة المجتمػع)؛
حيث جاءت قيـ معامؿ ارتباط بيرسكف ( )0,106كبمستكل داللة (.)0,03
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 كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة( )0,03بػػيف بعػػد
األمف السياسي كبيف مستكل األداء األكاديمي ككؿ ،كبدرجػة (قكيػة) حيػث جػاءت قػيـ
معامؿ ارتباط بيرسكف ( )0,263كبمستكل داللة (.)0.03
 ككجػػػػكد عالقػػػػة ارتباطيػػػػة طرديػػػػة دالػػػػة إحصػػػػائيا كبدرجػػػػة (قكيػػػػة) عنػػػػد مسػػػػػتكل
الداللػػة( )0003=αبػػيف بعػػد األمػػف السياسػػي كبػػيف ُبعػػد (البحػػث العممػػي) مػػف أبعػػاد
األداء األكاديمي؛ حيث جاءت قيـ معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف ( )0,263كبمسػتكل داللػة
( ،)0,03ككجكد عالقة ارتباطيػة طرديػة دالػة إحصػائيا عنػد مسػتكل الداللػة ()0,03
بيف بعد األمف السياسي كبعدم التدريس كخدمة المجتمع مف أبعػاد األداء األكػاديمي،
كبدرجة(متكسػػػطة) حيػػػػث جػػػػاءت قػػػػيـ معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػكف ()0,623-0,122
كبمستكل داللة (.)0,03
كربما مرجع العالقة االرتباطية (قكية) بيف التدريس ككؿ مف البعد األخالقي كالبعد
األيديكلكجي لمطبيعة الدينية لجامعة األزىر كلخصكصية كمية التربية في تأكيد ىذه األبعاد،
بينما قد يككف مرجع العالقة االرتباطية (متكسط) بيف التدريس ككؿ مف األمف االجتماعي
كاألمف السي اسي إلى غمبة العكامؿ الدينية كالقيمية عمى األداء التدريسي رغـ األكضاع
المادية كالمعيشية ألعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ .
أما البحث العممي فظيرت عالقتو االرتباطية مع كافة أبعاد األمف الكظيفي (قكية) كربما
مرجع ذلؾ إلى أف البحث العممي يمثؿ قيمة ىامة لدل أفراد عينة الدراسة سكاء أعضاء ىيئة
التدريس أك ىيئة معاكنة ،كلكي ينجز في افضؿ صكرة يتطمب تكافر مختمؼ الضمانات
المرتبطة بكافة أبعاد األمف الكظيفي.
عمى حيف ظيرت العالقة االرتباطية (متكسط) بيف خدمة المجتمػع ككافػة أبعػاد األمػف الػكظيفي
كقد يعزل ذلؾ إلػى طبيعػة العينػة كالتػي أكثرىػا مػف الييئػة المعاكنػة كبالتػالي تكػكف مسػاىمتيـ
في نشاط خدمػة المجتمػع أقػؿ؛ خاصػة كأنيػا ليسػت متطمبػان لمناقشػة رسػائميـ كحصػكليـ عمػى

الدرجة العممية.

كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة العنزم ( ،)6034حيث جاءت العالقة (قكية) بيف األداء
األكاديمي كؿ مف األمف السياسي كاألمف االجتماعي ،بينما جاءت العالقة (قكية جدا) بيف
األداء األكاديمي كاألمف األيديكلكجي ،عمى حيف جاءت العالقة بيف األداء االكاديمي كاألمف
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األخالقي بدرجة (متكسطة) ،كربما يرجع ذلؾ إلى اختالؼ الضمانات كالمزايا الكظيفية
باختالؼ مجتمع الدراسة كالى قيـ التطكير كالجكدة المصاحبة الستعداد جامعة تبكؾ لزيارة

مراجعيف الييئة الكطنية لالعتماد األكاديمي .

اليتائر املتعلكة بالضؤال الزابع مً أصئلة الذراصة والذي ييص على:
" ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ
كاقع األمف الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة تعزل
لممتغيرات التالية (الكظيفة _ سنكات الخبرة)؟ "

أ  -باليضبة ملت ري الوظيفة:
لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تقديرىـ لكاقع األمف الكظيفي
لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة تبعان لمتغير الكظيفة ،تـ
إجراء اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ،كالجدكؿ ( ،)35يبيف ذلؾ:

صذٔل (َ )11خبئش اخخببر (ث) نخغذٚذ دالنت انفزٔق ب ٍٛاطخضبببث أفزاد ػُٛت انذراطت
عٕل ٔالغ األيٍ انٕظٛفٔ ٙأبؼبدِ األربغ حبؼب نًخغٛز انٕظٛفت
انبؼذ

انٕظٛفت

األيٍ
االصخًبػٙ

ْٛئت يؼبَٔت
ػضٕ ْٛئت
حذرٚض
ْٛئت يؼبَٔت
ػضٕ ْٛئت
حذرٚض
ْٛئت يؼبَٔت
ػضٕ ْٛئت
حذرٚض
ْٛئت يؼبَٔت
ػضٕ ْٛئت
حذرٚض
ْٛئت يؼبَٔت
ػضٕ ْٛئت
حذرٚض

األيٍ
األخاللٙ
األيٍ
األٚذٕٚنٕص
٘
األيٍ
انظٛبطٙ
ٔالغ األيٍ
انٕظٛفٙ
ككم

انؼذد
101
66
101
66
101
66
101
66
101
66

انًخٕطظ
انغظببٙ
2,55

االَغزاف
انًؼٛبر٘
0,151

2,54

1,034

3,65

0,156

4,11

0,615

3,26

0,132

3,35

0,533

3,01

0,141

3,26

0,665

3,26

0,516

3,42

0,651

درصبث
انغزٚت

لًٛت
(ث)

انذالنت
اإلعظبئٛت

153

0,015

0,155

153

2,562

0,005

153

0,663

0,505

153

153

1,261

1,215

0,201

0,116

يتبيف مف الجدكؿ (:)35
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائية فػي اسػتجابات أعضػاء ىيئػة التػدريس بكميػة التربيػة بنػيفجامعة األزىر القاىرة حكؿ كاقع األمف الكظيفي في بعد (األمػف األخالقػي) كلصػالح أعضػاء
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ىيئػػػة التػػػدريس الفئػػػة األعمػػػى فػػػي المتكسػػػط الحسػػػابي؛ إذ كانػػػت قيمػػػة (ت) المحسػػػكبة
( )6,426كىػػي دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل ( )0,03 ≤ αكقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى أنػػو كممػػا
تػػدرج عضػػك ىيئػػة التػػدريس فػػي العمػػؿ كحصػػؿ عمػػى درجػػات أعمػػى ،ارتفػػع لديػػو اإلحسػػاس
باألمف الكظيفي ىذا عمى عكس الييئة المعاكنػة مػف المعيػديف كالمدرسػيف المسػاعديف فػإف
ارتفػػاع درجػػة األمػػف الػػكظيفي عنػػدىـ مرتبطػػة بحصػػكليـ عمػػى درجػػة الػػدكتكراه ،حيػػث أنيػػـ
شػػبو ميػػددكف إف لػػـ يحصػػمكا عمػػى الػػدكتكراه فػػي المػػدة المحػػددة مػػف قبػػؿ الجامعػػة سػػكؼ
يحالكف إلى كظيفة إدارم بالكمية.
عػػدـ كجػػػكد فػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتكل داللػػة ( )0,03 ≤ αفػػػي اسػػػتجاباتأعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعػة األزىػر القػاىرة حػكؿ كاقػع األمػف الػكظيفي
فػي أبعػاد (األمػف االجتمػاعي  -األمػف األيػديكلكجي -األمػف السياسػي -كاألبعػاد ككػؿ) تبعػان

لمتغيػػػر الكظيفػػػة إذ كانػػػت قيمػػػة (ت) المحسػػػكبة ()3,651-3,623-0,221-0,031

عمػػى الترتيػػب كداللتيػػا اإلحصػػائية ( )0,353-0,605-0,104-0,544كجميعيػػا غيػػر
دالة إحصائيان مما يعني اتفاؽ أفراد عينة الدراسػة عمػى اخػتالؼ كظيفػتيـ حػكؿ تمػؾ األبعػاد
ككذلؾ حكؿ كاقع األمف الكظيفي ككؿ.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة حماـ ( ،)6033بينما تختمؼ مع دراسة العنزم
( ،)6034جبريؿ ( ،)6032عكدة ()6031؛ ربما الختالؼ ظركؼ العامميف بالجامعات مف
مجتمع آلخر ،أك لتدني الركاتب كالمكاف ت المادية لمعامميف بجامعة األزىر.

ب  -اليضبة ملُت ري عذد صيوات اخلربة:
تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )ANOVAلمكشؼ عف داللة الفركؽ
حكؿ كاقع األمف الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة
لمتغير عدد سنكات الخبرة كما في الجدكؿ التالي:
تبعا ُ
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صذٔل (َ :)20خٛضت اخخببر حغهٛم انخبب ٍٚاألعبد٘ ( )ANOVAنخغذٚذ دالنت انفزٔق ب ٍٛاطخضبببث
أفزاد ػُٛت انذراطت عٕل ٔالغ األيٍ انٕظٛفٔ ٙأبؼبدِ األربغ حبؼبً نًخغٛز ػذد طُٕاث انخبزة
األبؼبد
األيٍ
االصخًبػ
٘

األيٍ
األخاللٙ

األيٍ
األٚذٕٚنٕ
صٙ

األيٍ
انظٛبطٙ

األبؼبد
ككم

يظذر
انخببٍٚ
بٍٛ
انًضًٕػبث
داخم
انًضًٕػبث
انًضًٕع
بٍٛ
انًضًٕػبث
داخم
انًضًٕػبث
انًضًٕع
بٍٛ
انًضًٕػبث
داخم
انًضًٕػبث
انًضًٕع
بٍٛ
انًضًٕػبث
داخم
انًضًٕػبث
انًضًٕع
بٍٛ
انًضًٕػبث
داخم
انًضًٕػبث
انًضًٕع

يضًٕع
انًزبؼبث

درصت
انغزٚت

يخٕطظ
انًزبؼبث

0,240

2

0,120

155,612

152

1,020

155,152

154

4,566

2

2,255

145,601

152

0,500

150,155

154

0,261

2

0,140

146,040

152

0,502

146,311

154

1,255

2

0,642

140,615

152

0,664

142,053

154

0,503

2

0,252

134,215

152

0,636

134,615

154

لًٛت
(ف)

0,116

2,560

0,164

0,530

0,341

يظخٕٖ
انذالنت

0,551

0,060

0,541

0,435

0,611

انذالنت

غٛز
دانت

غٛز
دانت

غٛز
دانت

غٛز
دانت

غٛز
دانت

يتبيف مف جدكؿ ( )60ما يمي:
َّ

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( )0,03 ≤ αفػي اسػتجابات

أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القػاىرة حػكؿ كاقػع األمػف الػكظيفي فػي
أبعػػاد (األمػػف االجتمػػاعي –األمػػف األخالقػػي -األمػػف األيػػديكلكجي -األمػػف السياسػػي -كاألبعػػاد
ككػػؿ) تبعػػػان لمتغيػػر عػػػدد سػػػنكات الخبػػرة إذ كانػػػت قيمػػػة (ؼ) (-0,336- 6,420-0,333

 )0,163-0,410عمػػػػػػػى الترتيػػػػػػػب كداللتيػػػػػػػا اإلحصػػػػػػػائية (-0,463-0,020-0,445
 )0,333-0,614كجميعيػػا غيػػر دالػػة إحصػػائيان ممػػا يعنػػي اتفػػاؽ أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػف
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أعضاء ىيئػة التػدريس بكميػة التربيػة بنػيف جامعػة األزىػر عمػى اخػتالؼ خبػرتيـ حػكؿ تقػديرىـ
لتمؾ األبعاد ككاقع األمف الكظيفي ككؿ.
كتتفػؽ ىػػذه النتيجػة مػػع دراسػة حمػػاـ ( ،)6033عػكدة ( ،)6031بينمػػا تختمػؼ مػػع
دراسة جبريؿ ()6032؛ حيث كجدت فركؽ لصػالح سػنكات الخبػرة الطكيمػة ،كربمػا مرجػع ذلػؾ
ظػػركؼ الكاقػػع الفمسػػطيني فغػػالبيتيـ اسػػتكمؿ مسػػيرتو البحثيػػة كترقياتػػو فػػال تقمقػػو الظػػركؼ
كاألكضاع المحيطة.

اليتائر املتعلكة بالضؤال اخلامط مً أصئلة الذراصة والذي ييص على:
" ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات استجابات أفراد عينة الدراسة
حكؿ مستكل األداء األكاديمي لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة
تعزل لممتغيرات التالية (الكظيفة _ الخبرة)؟ "

أ -

بالضية ملت ري الوظيفة:

لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ تقديرىـ لمستكل األداء
األكاديمي لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة تبعان لمتغير

الكظيفة ،تـ إجراء اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ،كالجدكؿ ( ،)63يبيف ذلؾ:

انضذٔل (َ :)21خبئش اخخببر (ث) نخغذٚذ دالنت انفزٔق ب ٍٛاطخضبببث أفزاد ػُٛت انذراطت
عٕل يظخٕٖ األداء األكبدٔ ًٙٚأبؼبدِ انزالد حبؼب نًخغٛز انٕظٛفت
انذالنت
درصبث لًٛت
االَغزاف
انًخٕطظ
انؼذد
انٕظٛفت
انبؼذ
اإلعظبئٛت
(ث)
انغزٚت
انًؼٛبر٘
انغظببٙ
0,655
3,10
ْٛئت يؼبَٔت 101
,001
0,111
153
انخذرٚض
ػضٕ ْٛئت
0
0,500
3,11
66
حذرٚض
0,545
3,63
ْٛئت يؼبَٔت 101
,154
انبغذ
0,341
153
ػضٕ ْٛئت
0
انؼهًٙ
0,126
3,50
66
حذرٚض
0,516
3,41
ْٛئت يؼبَٔت 101
,565
خذيت
0,011
153
ػضٕ ْٛئت
2
انًضخًغ
0,610
3,63
66
حذرٚض
0,654
3,66
ْٛئت يؼبَٔت 101
يظخٕٖ
,461
األداء
0,640
153
ػضٕ ْٛئت
0
األكبدًٙٚ
0,632
3,62
66
حذرٚض
ككم
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يتبيف مف الجدكؿ ()63
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0,03 ≤ αفي استجاباتأعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة حكؿ مستكل األداء
األكاديمي في أبعاد(التدريس -البحث العممي –كمستكل األداء ككؿ) تبعان لمتغير الكظيفة

إذ كانت قيمة (ت) المحسكبة ( )0,625-0,516-0,003عمى الترتيب كداللتيا
اإلحصائية ( )0,260-0,163-0,555كجميعيا غير دالة إحصائيان مما يعني اتفاؽ
أفراد عينة الدراسة عمى اختالؼ كظيفتيـ حكؿ تقديرىـ لتمؾ األبعاد كمستكل األداء

األكاديمي ككؿ ،كقد يرجع ذلؾ إلى الطبيعة الدينية لجامعة األزىر كالتي تحث كؿ فرد عمى
البحث كالتعمـ أيا كاف مكقعو الكظيفي.
كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة جبريؿ ( ،)6032كتختمؼ مع دراسة أميف
()6031؛ كالتي أظيرت كجكد فركؽ لصالح الدرجة الكظيفية األعمى كالتي ربما ترجع إلى
متطمبات الترقي بجامعة تبكؾ كالتي تستكجب التميز في أداء التدريس كالبحث العممي كخدمة
المجتمع.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيفجامعة األزىر القاىرة حكؿ مستكل األداء األكاديمي في بعد (خدمة المجتمع) كلصالح
أعضاء ىيئة التدريس الفئة األعمى في المتكسط الحسابي؛ إذ كانت قيمة (ت) المحسكبة
( )6,124كىي دالة إحصائيا عند مستكل ( ،)0,01 ≤ αكقد يرجع ذلؾ إلى أف أعضاء
ىيئة التدريس مف الييئة المعاكنة ليس لدييـ الكقت الكافي لممشاركة بصكرة كاممة في
خدمة المجتمع النشغاليـ برسائميـ لمماجستير كالدكتكراه ،كما أف نسبة كبيرة منيـ غير
مقيميف بالقاىرة كالذم يصعب معو مشاركتيـ في خدمة المجتمع المحيط بالجامعة،
باإلضافة إلى أف أعضاء ىيئة التدريس تتاح ليـ فرص المشاركة في خدمة المجتمع
المحمي مف خالؿ المؤتمرات كالندكات العممية بعكس الييئة المعاكنة.

أ -

باليضبة ملُت ري عذد صيوات اخلربة:

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبػايف األحػادم ( )ANOVAلمكشػؼ عػف داللػة الفػركؽ حػكؿ
مستكل األداء األكاديمي لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربيػة بنػيف جامعػة األزىػر القػاىرة
لمتغير عدد سنكات الخبرة كما في الجدكؿ التالي:
تبعا ُ
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صذٔل (َ :)22خٛضت اخخببر حغهٛم انخبب ٍٚاألعبد٘ ( )ANOVAنخغذٚذ دالنت انفزٔق ب ٍٛاطخضبببث
أفزاد ػُٛت انذراطت عٕل يظخٕٖ أبؼبد األداء األكبد ًٙٚحبؼب ً نًخغٛز ػذد طُٕاث انخبزة
يظذر
انخببٍٚ

األبؼبد
انخذرٚض

انبغذ
انؼهًٙ

خذيت
انًضخًغ

يظخٕٖ
األداء
األكبدًٙٚ
ككم

بٍٛ
انًضًٕػبث
داخم
انًضًٕػبث
انًضًٕع
بٍٛ
انًضًٕػبث
داخم
انًضًٕػبث
انًضًٕع
بٍٛ
انًضًٕػبث
داخم
انًضًٕػبث
انًضًٕع
بٍٛ
انًضًٕػبث
داخم
انًضًٕػبث
انًضًٕع

يضًٕع
انًزبؼبث

درصت
انغزٚت

يخٕطظ
انًزبؼبث

0,260

2

0,130

15,154

152

0,544

11,214

154

1,521

2

0,665

141,421

152

0,666

142,151

154

3,354

2

1,612

123,556

152

0,651

126,260

154

0,166

2

0,053

11,345

152

0,502

11,514

154

لًٛت
(ف)

0,231

0,154

2,456

0,165

يظخٕٖ
انذالنت

0,655

0,366

0,056

0,545

انذالنت

غٛز
دانت

غٛز
دانت

غٛز
دانت

غٛز
دانت

يتبيف مف جدكؿ ( )66ما يمي:
َّ

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( )0,03 ≤ αفػي اسػتجابات

أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيف جامعة األزىر القاىرة حػكؿ مسػتكل األداء االكػاديمي
في أبعاد (التدريس –البحث العممي -خدمة المجتمع –كمسػتكل األداء ككػؿ) تبعػان لمتغيػر عػدد
سػػػنكات الخبػػػرة إذ كانػػػت قيمػػػة (ؼ) ( )0,321-6,642- 0,546-0,615عمػػػى الترتيػػػب
كداللتيا اإلحصائية ( )0,464-0,042-0,132-0,344كجميعيا غير دالػة إحصػائيان ممػا

يعني اتفاؽ أفراد عينة الدراسة عمى اختالؼ خبرتيـ حكؿ تقديرىـ لتمؾ األبعػاد كمسػتكل األداء
االكػػػاديمي ككػػػؿ ،كقػػػد يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى الطبيعػػػة الدينيػػػة لجامعػػػة األزىػػػر كالتػػػي تحػػػث عمػػػى
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االستمرارية في التعمـ كالبحث كخدمة المجتمع ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصػمت إليػو دراسػة
جبريؿ (.)6032

ملخص ىتائر البشح
يمكف أجماؿ ما أظيرتو النتائج فيما يمي:
 جاء المتكسط العاـ عمى كاقع األمف الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربيةبنيف جامعة األزىر القاىرة بدرجة تقدير متكسطة ،كاحتؿ بعد" األمف األخالقي" المرتبة
األكلى كبدرجة تقدير عالية ،تاله في المرتبة الثانية بعد " األمف األيديكلكجي" كبدرجة
تقدير متكسطة ،كجاء في المرتبة الثالثة كقبؿ األخيرة بعد " األمف السياسي " كبدرجة
تقدير متكسطة ،كجاء في المرتبة الرابعة كاألخيرة بعد " األمف االجتماعي " ،كبدرجة تقدير
متكسطة.
 جاء المتكسط العاـ عمى مستكل األداء األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربيةبنيف جامعة األ زىر القاىرة بدرجة تقدير عالية ،كاحتؿ بعد" التدريس" المرتبة األكلى
كبدرجة تقدير عالية ،تاله في المرتبة الثانية بعد " البحث العممي" كبدرجة تقدير عالية،
كجاء في المرتبة الثالثة كاألخيرة بعد " خدمة المجتمع " كبدرجة تقدير عالية.
 كجكد عالقة ارتباطية طردية (قكية) دالة إحصائيا بيف كاقع األمف الكظيفي ككؿ كبيفمستكل األداء األكاديمي ككؿ.
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيفجامعة األزىر القاىرة حكؿ كاقع األمف الكظيفي في بعد (األمف األخالقي) كلصالح أعضاء
ىيئة التدريس.
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربيةبنيف جامعة األزىر القاىرة حكؿ كاقع األمف الكظيفي في أبعاد (األمف االجتماعي -األمف
األيديكلكجي -األمف السياسي-كاألبعاد ككؿ) تبعان لمتغير الكظيفة.

 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربيةبنيف جامعة األزىر القاىرة حكؿ كاقع األمف الكظيفي في أبعاد (األمف االجتماعي – األمف
األخالقي-األمف األيديكلكجي  -األمف السياسي -كاألبعاد ككؿ) تبعان لمتغير عدد سنكات

الخبرة.
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 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بنيفجامعة األزىر القاىرة حكؿ مستكل األداء األكاديمي في بعد (خدمة المجتمع) كلصالح
أعضاء ىيئة التدريس.
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربيةبنيف جامعة األزىر القاىرة حكؿ مستكل األداء األكاديمي في أبعاد (التدريس -البحث
العممي – كمستكل األداء ككؿ) تبعان لمتغير الكظيفة.

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربيةبنيف جامعة األزىر القاىرة حكؿ مستكل األداء األكاديمي في أبعاد (التدريس –البحث
العممي-خدمة المجتمع –كمستكل األداء ككؿ) تبعان لمتغير عدد سنكات الخبرة.

ثالجا :توصيات البشح ومكرتساتُ
نظ ار لما أظيرتو الدراسة الحالية مف كجكد عالقة ارتباطية طردية قكية بيف األمف الكظيفي
ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية لمبنيف جامعة األزىر القاىرة كأدائيـ األكاديمي؛ تكصي
الدراسة بما يمي:
 التأكيد عمى مبادئ العدالة االجتماعية بكمية التربية لمبنيف جامعة األزىر القاىرة،
كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ:
 اتباع ممارسات تتسـ بالشفافية كالنزاىة في تكزيع المكارد كالعكائد المادية. تبني سياسات تعمؿ عمى تقميؿ الفركؽ المادية بيف أعضاء الكمية كنظرائيـبالجامعات األخرل.
 االرتكاز عمى اإلنجاز التدريسي كالبحثي كالمجتمعي كمعيار رئيس لمترقية بالكظائؼالجامعية كفؽ أسس مف النزاىة كالشفافية.
 تبني سياسات تخفؼ مف الضغكط كاألعباء المعيشية عمى أعضاء ىيئة التدريس بكمية
التربية لمبنيف جامعة األزىر القاىرة ،كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ:
 تكفير الخدمات الطبية كالعالجية المالئمة كشمكليا لعضك ىيئة التدريس كجميع أفرادأسرتو.
 الزيادة التدريجية في قيمة المعاشات كمكافأة نياية الخدمة لتتناسب مع األحكاؿالمعيشية المتغيرة.
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 إشاعة أبعاد جكدة الحياة الكظيفية بمختمؼ مكاقع عمؿ أعضاء ىيئة التدريسبالكمية بما يعينيـ عمى التدريس المتميز كايجاد الكقت الكافي لمتأليؼ كالبحث كخدمة
المجتمع.
 التخفيؼ مف البيركقراطية كالمركزية في الرعاية كالخدمات المقدمة ألعضاء ىيئةالتدريس ،كأيضا فيما يتعمؽ بتقديميـ الخدمات إلى المجتمع.
 تدعيـ الثقافة التنظيمية السائدة بالكمية لتككف أكثر إيجابية ،كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ:
 تكفير مناخ تنظيمي صحي يقكـ عمى الثقة بيف القيادات األكاديمية كأعضاء ىيئةالتدريس بالكمية ،كيحفز عمى اإلبداع كالتشارؾ المعرفي كاإليثار كتبادؿ الخبرات
كتغميب المصمحة العامة.
 زيادة فرص المشاركة في صنع الق اررات بالكمية ،كتعزيز حرية الرأم كالتعبير. مراعاة التناغـ كاالنسجاـ بيف رؤية كأىداؼ كاستراتيجيات كؿ مف الكمية كالجامعة. تقديـ الدعـ المستمر لمعاكني أعضاء ىيئة التدريس لاللتزاـ بأخالقيات المينة،كل سياـ في خدمة مجتمعيـ.

حبوخ مضتكبلية مكرتسة:
 أجراء دراسة مشابية عمى كميات جامعة األزىر األخرل لمتحقؽ مف مدل إمكانيةتعميـ النتػائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية في مجتمعات أخرل.
 إجراء دراسات عمى األمف الكظيفي كعالقتو باألداء اإلدارم لمقيادات األكاديميةبالجامعات.
 إجراء دراسات عمى األمف الكظيفي كعالقتو بجكدة البحث العممي لدل أعضاء ىيئةالتدريس بجامعة األزىر.
 -إجراء دراسات عمى األمف الكظيفي كعالقتو بالتميز المؤسسي بجامعة األزىر.
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املزادع واملصادر:
 املزادع العزبية
 ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لساف العرب . http://wiki.dorar-aliraq.net/lisan-alarab/تاريخالرجوع: 9112-8-11

 أمين ،رشا عويس ( .)9112تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الفيوم عمى ضوء خبراتبعض الجامعات األجنبية ،رسالة دكتوراه غير منشورة .مقدمة إلى قسم اإلدارة التربوية وسياسات
التعميم،كميةالتربية،جامعةالفيوم،الفيوم .

 جامعة األزىر:الموقعالرسمي  http://www.azhar.edu.eg/AboutUs/iتاريخالرجوع:-2-929112

 جبريل ،إيمان جبريل ( .)9112األمن الوظيفي وعالقتو باألداء الوظيفي دراسة عمى الجامعاتالفمسطينية في قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية ،جامعة

األزىر،غزة.

 -جرادات،ىانيمحمود(.)9112تقييمأداءأعضاءىيئةالتدريسفيضوءمعاييرالجودةواالعتماد

األكاديمي من وجية نظر طالب قسم الرياضيات بجامعة سممان بن عبدالعزيز .مجمة األكاديمية

األمريكيةالعربيةلمعموموالتكنولوجيا-أماراباك،مج،2ع18، .111-88

 جرينبرج،جيرالدوبارون،روبرت(.)9112إدارة السمكؾ في المنظمات.(ترجمة)رفاعيمحمدرفاعيواسماعيلبسيوني.الرياض:دارالمريخلمنشر .

 -جودة،عبدالمحسنونجم،عبدالكريم(.)9111السمكؾ التنظيمي.المنصورة:مكتبةالمنصورة .

 الحاوري ،ع ( .)9112تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس في جامعة صنعاء في ضوء معاييراالعتماداالكاديمي–تصورمقترح،أطروحةدكتوراهغيرمنشورة،جامعةالقاىرة،مصر. 

 خميل،باسمأحمد(9118) .األمنالوظيفيلدىمديريمدارسالتعميمالعام:دراسةميدانيةبمحافظةاإلسكندرية رسالةماجستيرغيرمنشورة  .جامعةاإلسكندرية،اإلسكندرية .

 درادكة ،أمجد محمود محمد ،و أبو حمام ،فدوى محمد محمد .( .)9118درجة تعزيز القادةاألردنية الخاصة في
الفكري وعالقتو بدرجة توافر األمن الوظيفي في الجامعات
األكاديميين لألمن
ّ
ّ

العاصمةعمان .مجمةاتحادالجامعاتالعربيةلمبحوثفيالتعميمالعالي:اتحادالجامعاتالعربية-

األمانةالعامة،مج،28ع،2 .92-1 

 درة،عبدالباريوالصباغ،زىير( .)9118إدارة المكارد البشرية في القرف الحادم كالعشريف .عمان:داروائللمنشروالتوزيع.
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 دستورمصر( .)9112القاىرة:الييئة العامة لالستعالمات .المواد  ،19،12 ،12 ،18،18،99 .92

 -الصرايرة ،خالد أحمد .( .)9112اإلحساس باألمن لدى أعضاء الييئات التدريسية في الجامعات

األردنية الرسمية وعالقتو بأدائيم الوظيفي من وجية نظر رؤساء أقساميم  .المجمة العربية لضمان

جودةالتعميمالجامعي:جامعةالعموموالتكنولوجيا،مج،9ع،2 .22-1

 -عبدالحق ،زىرية إبراىيم .( .)9112درجة اإلحساس باحتياجات األمن الوظيفي لدى أعضاء ىيئة

التدريسفيجامعةاإلسراءالخاصة .مجمةاتحادالجامعاتالعربية:اتحادالجامعاتالعربية-األمانة

العامة،ع،29.128-122 

 العربي،ىشاميوسفمصطفىعمي.(.)9118تقويمأداءأعضاءىيئةالتدريسبجامعةحائلفيضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي .المجمة التربوية :جامعة سوىاج  -كمية التربية ،ج،22

 .212-981

 -عمى،محمدالسيد(.)9111مكسكعة المصطمحات التربكية،عمان:دارالمسيرةلمنشروالتوزيع .

 العنزي،أملمفرح(.)9118األمنالوظيفيلدىأعضاءىيئةالتدريسبجامعةتبوكوعالقتوبااللتزامالتنظيمي.رسالةماجستيرغيرمنشورة،كميةالتربيةواآلداب،جامعةتبوك،تبوك .

 عودة،بشرىعبداهللمحمد(.(9112درجةالصمتالتنظيميوعالقتيابمستوىاألمنالوظيفيفيالجامعاتاألردنية.رسالةماجستيرغيرمنشورة .الجامعةالياشمية،الزرقاء. 

 -الغيث،العنودمحمد(.)9112أثرتطبيقاالعتماداألكاديميفيكميةالتربيةبجامعةالممكسعودفي

أداءأعضاءىيئةالتدريسمنوجيةنظرىم .مجمةجامعةالقدسالمفتوحةلألبحاثوالدراساتالتربوية

والنفسية-فمسطين،مج،2ع،19 .121-111
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