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إىل من ضحوا حبريتهم من أجل حرية غريهم
(أسرانا األبطال)
إىل زميالتي وزمالئي يف جامعة األزهر
أهدي مثرة هذا العمل املتواضع.....

الباحثة..
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شكر وتقدير
ومَن شَكَرَ فَإِنََّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

ب ءاً ...أمح اهلل تعاىل مح اً كثرياً ط باً ع ى ما أك مين بة ألكة ق قةارا ع ةى
متاا هذه ات ااع  ،اتيت أاج أق تنا اضةاه ....ثةا أت جة ي ةل ات ةك ااتت ة
ل من:
اعظ ا االمتناق ىل ك ٍ



الدكتور الفاضل /اف ق ح مي األغا ,والددكتور الفاضدل /نب ل عبة شةعباق ات ة
حفظهما اهلل




لتفضلهما باإلشراف على هذه الدراسة ونصحي وتوجيهي حتى إتمامها...
أعضدداج لجنددة المناكشددة الك د ار  :الدددكتور الفاضددل اائةةةل

مة ة ثابةةةت  /والدددكتور

الفاضل /اع ا أمساع ل اهلاب ل حفظهما اهلل لتفضلهما بمناكشة هذه الدراسة...


أعضاج لجنة التحكي الك ار  ,لما كان له من نصح وتوجيه...



أعضاج الهيئة التدريسية في كلية االكتصاد والعلو اإلدارية في جامعة األزهر....
لجهوده المبذولة في التحليل اإلحصائي..



األخ  /أ .أش ف أب مس



جميع العاملين في الجامعات الفلسطينية والذين تكرموا في تعبئة نموذج االستبانة...

 عائلتي في تقديمها الدع المعنوي لي أثناج دراستي.
 كمــأ وجه ــل كأ اــكي

ـ ه المجنــأ

كـ مـ

ــأهم اــه هجمــأم هــ.

دي ـ

مع االحرتاا ااتت

ت

ملخص الدراس
هدفت الدراسة إلى التعرف على األمن الوظيفي وعالكته بداألداج الدوظيفي وهدي د ارسدة
الدرس ددة الم ددنه
ميداني ددة أجري ددت عل ددى الجامع ددات الفلس ددطينية ف ددي محافظ ددات ددز  ،واعتم دددت ا
الوص ددفي التحليل ددي ،واس ددتتدمت الباحث ددة العين ددة العشد دوائية الطبقي ددة للم ددوظفين الع دداملين تح ددت
مسمى وظيفي (عميد ،نائب عميد ،مدير ،مساعد مدير ،رؤساج أكسا وشعب ) ،حيث شدملت
الدراسة الجامعات الفلسطينية التاليدة (جامعدة األزهدر ،جامعدة األكصدى ،الجامعدة اإلسدالمية )،
حيث ت توزيدع ( )471اسدتبانة وبلد عددد االسدتبانات المسدترد ( )471اسدتبانة بنسدبة اسدترداد
بلغت (, )%77.7وكد استتدمت الباحثدة اسدتبانة مكونده مدن ثالثدة أكسدا  ،القسد األول تدا
بالبيانددات الشتصددية للمبحددوثين ،أمددا القس د الثدداني فتكددون مددن أبعدداد األمددن الددوظيفي ،والقس د
الثالث تكون من فقرات تاصة باألداج الوظيفي.
هم وهم نجأئج جه جهصلت ه هأ دي

:

 .1وجود درجة مرتفعة من الموافقة من كبل أفراد عينة الدراسة على أبعاد األمدن الدوظيفي
المتمثل باألبعاد التالية (البعد النفسي ،البعد المادي ،بعد العالكات ،العبج الوظيفي)
حي ددث بلغ ددت درج ددة الموافق ددة  ،% 72.58ووج ددود درج ددة مرتفع ددة م ددن كبد دل أفد دراد عين ددة
الدراسة على فقرات األداج الوظيفي حيث بلغت درجة الموافقة %74.16
 .2توجددد عالك دة طرديددة كويددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو داللددة  0.05بددين األمددن
الوظيفي المتمثل باألبعداد التاليدة (البعدد النفسدي ،بعدد المدادي ،البعدد العالكدات ،العدبج
الوظيفي) واألداج الوظيفي في الجامعات الفلسطينية بقطاع ز .
 .3ال توج د ددد ف د ددرو ذات دالل د ددة إحص د ددائية عن د ددد مس د ددتو دالل د ددة  0.05ب د ددين متوس د ددطات
استجابات المبحوثين حول مجال األمن الوظيفي في الجامعات الفلسطينية بقطاع ز
تع ددز للمتغيد درات (الج ددن  ،العم ددر) ،م ددا ع دددا المس ددمى ال ددوظيفي ك ددان لص ددالح ال ددذين
مسد ددماه الد ددوظيفي (مسد دداعد رئد ددي ) ،ومتغيد ددر مكد ددان العمد ددل كد ددان لصد ددالح الجامعد ددة
اإلسالمية وسنوات التدمة كانت لصالح  11سنة فأكثر.

ث

 .4ال توج د ددد ف د ددرو ذات دالل د ددة إحص د ددائية عن د ددد مس د ددتو دالل د ددة  0.05ب د ددين متوس د ددطات
استجابات المبحوثين حول مجال األداج الوظيفي في الجامعات الفلسطينية بقطاع ز
تعددز للمتغي درات (الجددن  ،العمددر ،سددنوات التدمددة ،المسددمى الددوظيفي ) ماعدددا مكددان
العمل كان لصالح الجامعة اإلسالمية .
هقدمت دي

عد د م

جهص أت وهمهأ:

 .4العمددل علددى تطددوير السياسددات والب درام المتعلقددة ب داألمن الددوظيفي بمددا يسدداه فددي
رفع مستو العالكات اإلنسانية بين العاملين في الجامعات الفلسطينية.
 .2تشدجيع العدداملين فدي الجامعددات الفلسدطينية علددى تقددي راج ومقترحددات تسداه فددي
تطوير أداج العمل .
 .3االهتمد ددا بالجاند ددب النفسد ددي مد ددن تد ددالل تتفيد ددف كل د د العد دداملين أتجد دداه مسد ددتقبله
الوظيفي.
 .1عقد لقاجات دورية لمناكشة مستويات أداج العاملين على مستو الجامعات .
 .5االستعانة بالتبراج عند عملية تقيي أداج العاملين .
 .6ضددرور دعد وتعزيددز عالكددات العمددل اإليجابيددة بددين المددوظفين سدواج داتددل العمددل
(الرسمية ،ير رسمية ).
 .7ض ددرور اس ددتتدا نت ددائ تقي ددي األداج ف ددي تحدي ددد االحتياج ددات التدريبي ددة للع دداملين
واستتدامها في تطوير العمل وتحسين أدائه .

ج

Abstract
The study aimed to identify the job security and its relationship to
performance, a field study was conducted on the Palestinian
universities in the Gaza Strip.
The study was depended on the descriptive and analytical approach,
the researcher used stratified random sample for staff (Dean, Vice
Dean, Director, Assistant Director, heads of departments and sections).
The study included the following Palestinian university (Al Azhar
University, Al-Aqsa University, Islamic University).
(174) questionnaire were distributed and (170) questionnaires were
refilled with average of (97.7%).
The researcher used a questionnaire composed of three sections, the
first devoted to personal data, the second devoted to job security
dimensions, and the third was devoted to job performance clauses.
Study Results:
1- There is a high degree of approval of the study sample on job
security dimensions. These dimensions are: (psychological,
physical, relationships, career load)، approved degree was
72.58%،and high degree of study sample clauses noted on job
performance clauses where the approval of score stood at
74.16%.
2- There is a strong positive statistically significant correlation at
the 0.05 level between the job security of the following
dimensions (psychological, physical, relationships, career load)
and job performance in the Palestinian universities in the Gaza
Strip.
3- There is no statistically significant differences at the 0.05 level
between the averages of the responses of job security in
attributable to the variables (gender, age), in the Palestinian
universities except job title of (chief assistant) and a workplace
change was in favor of the Islamic University and years of
service was for 15 years and above.
ح

4- There is no statistically significant differences at the 0.05 level of
the job performance in the Palestinian universities in the Gaza
Strip due to the variables (gender, age, years of service, job title),
except for the workplace was in favor of the Islamic University.
Recommendations:
1. Developing policies and programs related to job security, which
would contribute to raise the level of human relations between
workers in the Palestinian universities.
2. Encourage workers in the Palestinian universities to provide
views and proposals contribute to the development of work
performance.
3. Developing the psychological side of the workers by easing
concerns related to their careers.
4. Arranging regular meetings to discuss employee performance
levels around the university.
5. Hiring experts to evaluate the performance of employees.
6. Support and promote positive relationships between employees
both inside and work (formal, informal).
7. Applying results of performance evaluation in determining the
training needs of workers and their use in the development work
and improve their performance.
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.31

نتائ  - Independent sample testالمسمى الوظيفي

لمتغير – العمر

لمتغير – سنوات التدمة

لمتغير – المسمى الوظيفي
لمتغير – مكان العمل
الجن

لمتغير – العمر

لمتغير – سنوات التدمة

صفح
411
418
417
441
444
442
443
441
445
446
447
448
421
424
422

يقم
.35

صفح

ده
نت ددائ اتتب ددار التب دداين األح ددادي  Anovaللتحقد د م ددن الف ددرو ف ددي األداج

الوظيفي تعز  -مكان العمل

423

قأئم ألاكأ
يقم

صفح

اك

4

متغيرات الدراسة

5

2

هر ماسلو للحاجات

21

3

عناصر إدار التحسين الشامل

14

قأئم
يقم

مالحق
صفح

ملحق

4

االستبانة النهائية

414

2

كائمة بأسماج المحكمين

418

3

كتب تسهيل مهمة

417

ش

الفصل األول
اإلطار العام للدراس
 ام

م

 أاالً :م ك

ات ااع اأعئ تها

 ثان اً :متغريا ات ااع

 ثاتثاً  :ف ض ا ات ااع

 اابعاً  :أه اف ات ااع
 خامساً :أهم ات ااع
 عارعاً :مصط حا ات ااع

1

مقدمــــــ :
األمن هو شعور وهاج
فكددان هدداج

كددي كدد اإلنسدان ذاتده وجدد معده لمواجهده الوحدد والتدوف،

اإلنسددان حمايددة نفسدده ،ومددن هنددا فد ن بدايددة مفهددو األمددن كددان ذاتيددا يعتمددد علددى

حماية اإلنسان لنفسه من المتاطر البيئية والبشرية التي كد يتعرض لها ،األمر الذي دفعه إلى
االستئنا

والعيش مدع اختدرين للقضداج علدى الوحدد إلد اركده أن االتحداد كدو لمواجهدة التدوف

والتطر ،فاألمن الفردي ال يمكن أن يتحق دون االنصهار فدي إطدار تجمدع بشدري يضدمن لده
األمن واالستقرار ،يدل تاريخ البشرية بأن العمل ال يثمر والحضار ال تزدهر وال تركدي والرتداج
ال يع وال يسود والتقد ال يطور إلى في ظالل االستقرار ،وأن األمن هو اإلحسا
والشعور بالسل واألمان ،وهو مقيا

بالطمأنينة

تقدد األمد والشدعوب ،وبددون األمدن ال تسدتقي الحيدا وال

تقر العيون وال تهدأ القلوب.
مقتصر على حقوكه المنصو
ولذلك ل يعد أمن الفرد
اً

عليها فدي القدوانين الوضدعية

فقط ،وانما يمتدد أمنده أساسداً لحقوكده ومبادئده وحريتده التدي يندادي بهدا الددين اإلسدالمي الحنيدف
وتطلبهددا األتددال الحميددد والعددرف والمواثيد الدوليددة والعالميددة والقددي المتجدددد النددابع مددن روح
العصر الحديث (أكرع.)21 :2111 ،
إن األداج ال ددوظيفي يحت ددل مكان ددة تاص ددة دات ددل أي منظم ددة أهلي ددة كان ددت أ حكومي ددة
باعتب دداره الن ددات النه ددائي لمحص ددلة جمي ددع األنش ددطة به ددا ،وذل ددك عل ددى مس ددتوي الف ددرد والمنظم ددة
داج حددين يكددون أداج العدداملين بهددا متمي د اًز
والدولددة ألن المنظمددة تكددون أكثددر اسددتق ار اًر وأطددول بقد ً

(الفايدي.)22-21 :2112،

بالتالي كو العمل يجب أن تكون مجه اًز تجهي اًز جيداً مع المهدارات المناسدبة واعددادها
لضمان عد فشل المنظمات بسبب عد القدر على المنافسة على الصعيدين المحلدي والددولي
وعلى ذلك ف ن األمن الوظيفي يهدف إلى طمأنة الموظف وعمله في الحاضر والمستقبل ،وأنه
تاضددع لنظددا داتلددي عددادل يحف دزه ويدفعدده إلددى العمددل وزيدداد اإلنتاجيددة ،ويقددوي عنددده الشددعور
بالوالج واالنتماج للمنظمة التي يعمل بها (السلمي ،بدون.)141 :
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لذلك فان شعور الفرد بعد تحقي األمن الدوظيفي ،سديؤدي إلدى انشدغاله فكريداً ونفسدياً
فددي السددعي إلشددباع هددذه الحاجددة ممددا يددؤثر علددى أدائدده .أمددا إذا تحققددت هددذه الحاجددة فد ن الفددرد
يشعر باالستقرار والرضا (الزامل.)22-21 :1822 ،

وهالا :ماكلـــ

دي

هو ئلجهأ:

لقد شهدت الجامعات الفلسدطينية محدور د ارسدة العديدد مدن األبحداث مدن أجدل تطويرهدا
وتحسددين نوعيددة التدددمات وتبسدديط اإلجدراجات واعدداد هيكلتهددا وتنظيمهددا ،وادار وتنميددة طاكتهددا
البش درية ،حيددث أنهددا تسددعي إلددى االسددتمرار والنجدداح فددي ظددل بيئددة تتس د بسددرعة التغيددر وشددد
المنافسة وحتى تقو بتلبية الطلب المتزايد على تدماتها بدرجة عاليدة مدن الجدود البدد لهدا مدن
االسددتفاد ممددا تملكدده مددن م دوارد وامكانيددات لمواكبددة متطلبددات التطددور الحاصددل فددي المجدداالت
المتتلفددة للتعلددي العددالي بمددا يضددمن لهددا تحقي د التقددد والتميددز أمددا منافسدديها مددن الجامعددات
اختدرين كمدا أظهدرت اإلحصدائيات زيداد اإلكبدال اللتحدا للجامعدات ر بدة فدي الحصدول علدى
مؤهالت تساعده في العثور على فر

عمل.

حيدث تشدير اإلحصدائيات الرسددمية المسدجلة لددي وزار التربيدة التعلددي العدالي فدي العددا
عددا ( )2111أن هندداك ( )112211طالددب مسددجل فددي ( )7جامعددات تقليديددة ومفتوحددة فددي
كط دداع ددز مس ددجلة ل دددي وزار التربي ددة والتعل ددي يس ددمح له ددا بم ددنح درج ددة أكاديميد دة (بك ددالوريو
ف د ددأعلي)( .مرك د ددز المعلوم د ددات ال د ددوطني الفلس د ددطيني "وف د ددا"( )2111 ،أم د ددان( )2111 ،ال د دددليل
اإلحصائي _ وزار التربية والتعلي .)2112 ،
حيددث نشددأت مؤسسددات التعلددي العددالي فددي ظددل االحددتالل اإلسدرائيلي وبمبددادرات محليددة
ووطني ددة ،ونم ددت وترعرع ددت بس ددرعة حت ددى وص ددل ع دددد الجامع ددات الفلس ددطينية  11جامع دده (3
حكوميددة 3 ،تاصددة 2 ،عامددة وجامعددة بنظددا التعلددي المفتددوح) وعدددد الكليددات الجامعيددة ()17
والكليد ددات المتوسد ددطة ( ،)17ينتد ددرط فيهد ددا ح د دوالي ( )214ألد ددف طالد ددب وطالبد ددة مد ددنه ح د دوالي
( )2111طالددب فددي ب درام ماجسددتير ،وح دوالي ( )22ألددف طالددب وطالبددة فددي التعلددي المفتددوح
والطالب موزعين تتصصات متتلفة علمية وتقنية ومهنية وانسانية وطبية ،ويعمل فيها حوالي
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( )14211موظف موزعين على كادر أكاديمي واداري وتدماتي (نشر إرشادية لطلبة الثانوية
العامة.)7 :2114 ،
كما أن أي تصدع في األداج لمؤسسات التعلدي العدالي الفلسدطيني يعندي انهيدار صدرح
حضاري يشكل كلعة الصمود الوطني فدي وجده االحدتالل وسياسدات طمد

الهويدة الفلسدطينية،

والجمي ددع يتحم ددل مس ددؤولية حماي ددة مؤسس ددات التعل ددي الع ددالي ،وك ددذلك المجتم ددع الم دددني يتحم ددل
مس ددؤوليته ف ددي الركاب ددة والض ددغط ورف ددع ال ددوعي ال ددوطني بأهمي ددة ه ددذه المؤسس ددات ،لتبق ددى ه ددذه
المؤسسات أيقونة الهوية الفلسطينية ،ومثاال للنزاهة والشفافية (النحال.)1 :2112 ،
ويسددتدل مددن ذلددك زيدداد أعددداد الملتحقددين بالجامعددات الفلسددطينية ممدا يسددتلز زيدداد فددي
التقد والتطور من أجدل االرتقداج فدي تددمات الجامعدات ممدا يميزهدا عدن يرهدا مدن الجامعدات
األتر .
وكدددد توصد ددلت مجموعد ددة مدددن الد ارسد ددات السد ددابقة إلدددى وجد ددود مؤش د درات لض د دعف األداج
الددوظيفي فددي الجامعددات كيددد الد ارسددة ومنهددا د ارسددة (ماضددي )2114 ،التددي مددن تاللهددا اجددر
الباحددث د ارسددة االسددتطالعية والمقددابالت ،والتددي دلددت علددى ارتفدداع معدددالت اإلض درابات عددن
العمل من كبل اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية وكان مدن أهد المشدكالت التدي
تعاني منها الجامعات الفلسطينية إلى عد الربط األجور بمستويات ومعايير األداج بالجامعات
المسد ددتهدفة ،وضد ددعف معد ددايير األداج المسد ددتتدمة فد ددي الجامعد ددات ،ويرجد ددع ذلد ددك لعموميتهد ددا أو
اكتصار تطبيقها على فئة دون أتر  ،و ياب األمن الوظيفي في الجامعات الفلسطينية.
إن شدعور الموظددف باالطمئندان علددى اسدتم ارريته بالعمددل وعلدى مسددتقبله المهندي وعلددى
صحته وعائلته ،وتأمين العيش الكري بعيدداً عدن التدوف وشدعوره بأنده محداط بضدروب متتلفدة
مددن التأمينددات االجتماعيددة ضددد العجددز وح دوادث العمددل ،وأم دراض المهنددة والشدديتوتة والبطالددة
والوفددا  ،يددنعك

إيجابد داً علددى أداج العامددل ،ألن اإلحس ددا

النفسية واذا كان أمن الفرد أسا

ب داألمن شددرط م ددن شددروط الص ددحة

توازنه النفسي فأمن الجماعة أسدا

(نشواني.)213 :2113 ،
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االصدطالح االجتمداعي

ومن هنا انطلقت فكر االهتما باألمن الوظيفي فدي الجامعدات الفلسدطينية كدي تسداعد
علددى رفددع األداج الددوظيفي ألن الباحثددة تددر أن األمددن الددوظيفي يددوفر التربددة التصددبة التددي مددن
تاللها ينمو الفرد ويطور ويحسن من أدائه مدن تدالل التحدرر مدن التهديدد والتدوف مدن فقددان
وظيفته.
ات ااع ة يف اتسةةلا ات ئ سةةي اتتةةاتي " :مةةا عةق ة األمةةن

امتث ةةت م ةةك

ات ظ في باألراء ات ظ في يف اجلامعا اتف سط ن

ثأن أ :مجغ ــيت دي
و

يف

افظا غ "؟

:

مجغ ي م جق هه ألم

هظ فه كأكعأد :

 البعد النفسي
 البعد المادي
 بعد العالكات
 بعد العبج الوظيفي
ب :مجغ ي جأكع :ألد ء هظ فه
اك يقم ( :)9هضح مجغ يت دي
ك أنأت اخص ( :مكأ

عم ،

نس ،عمي ،نه ت خدم  ،م مى هظ فه)

مجغ ي م جق
ألم

ا مجغ ي جأكع

هظ فه

 البعد النفسي
 البعد المادي

ألد ء هظ فه

 بعد العالكات
 بعد العبج الوظيفي
مصدي :يدت كه ط

كأحث كنأء على ودك أت دي

1

ثأ ثأ :ايض ــأت دي
يئ

فيض

:

أله ى:

جه ــد عالقــ  .ت دال ــ هحصــأئ
ه ألد ء هظ فه اه

عنــد م ــجهد دال ــ ) )α ≥ 0.05كــ

أمعأت فل ط ن

ألمــ

ــهظ فه

اه قطأع غ ة

ويفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
 .1توجددد عالكددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو داللددة ) )α ≥ 0.05بددين البعددد النفسددي
واألداج الوظيفي للعاملين في الجامعات الفلسطينية -كطاع ز .
 .2توجددد عالكددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو داللددة ) )α ≥ 0.05بددين البعددد المددادي
واألداج الوظيفي للعاملين في الجامعات الفلسطينية -كطاع ز .
 .3توجددد عالكددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو داللددة ) )α ≥ 0.05بددين بعددد العالكددات
واألداج الوظيفي للعاملين في الجامعات الفلسطينية -كطاع ز .
 .4توجددد عالكددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو داللددة ) )α ≥ 0.05بددين بعددد العددبج
الوظيفي واألداج الوظيفي للعاملين في الجامعات الفلسطينية -كطاع ز .
فيض

ثأن :

يئ

جه د ايهق  .ت دال
حـه

ألمـ

هحصأئ

عند م ـجهد دال ـ ) )α ≥ 0.05اـه

ـهظ فه جعـ ي لمجغ ـيت جأ ـ ( ـنس ،عمـي،

ـج أك واـيد ع نـ

أمعـ  ،م ـمى إلد يي،

نه ت خدم )
فيض

يئ

ثأ ث :

جه د ايهق  .ت دال

هحصأئ

عند م ـجهد دال ـ ) )α ≥ 0.05اـه

حــه ألد ء ــهظ فه جعـ ي لمجغ ــيت جأ ـ ( ــنس ،عمــي،
نه ت خدم )
2

ـج أك واـيد ع نـ

أمعـ  ،م ــمى إلد يي،

:

يكعأ :وهـــد ف دي

 .1التعرف على واكع األمن الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في محافظات ز .
 .2تحديد مستو األداج الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في محافظات ز .
 .3تحديددد العالك ددة بددين األم ددن الددوظيفي بد داألداج الددوظيفي ف ددي الجامعددات الفلس ددطينية ف ددي
محافظات ز .
 .4الوكددوف علددى الفددرو بددين اسددتجابات المبحددوثين حددول األمددن الددوظيفي فددي الجامعددات
الفلس ددطينية بمحافظ ددات ددز تع ددز للمتغيد درات الشتص ددية (الج ددن  ،الجامع ددة ،العم ددر،
سنوات التدمة ،المسمى الوظيفي).
 .1الوكددوف علددى الفددرو بددين اسددتجابات المبحددوثين حددول األداج الددوظيفي فددي الجامعددات
الفلس ددطينية بمحافظ ددات ددز تع ددز للمتغيد درات الشتص ددية (الج ددن  ،الجامع ددة ،العم ددر،
سنوات التدمة ،المسمى الوظيفي).

خأم أ :وهم ـــ
ججمث وهم
وهالا :م

دي

دي
نأح

اه

:
ه نب جأ :

علم :

 .1أنها دراسة من الدراسات القليلة على حد عل الباحثدة التدي اسدتهدفت التعدرف علدى عالكدة
األمن الوظيفي باألداج الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في محافظات ز .
 .2تناول ددت الد ارس ددة كط دداع حي ددوي مهد د للتنمي ددة ف ددي المجتم ددع الفلس ددطيني وه ددو المؤسس ددات
التعليمية.
 .3تمكين الجامعات من االستفاد من نتائ الدراسة في رفع أداج العاملين في الجامعات.
اج للجان ددب العلم ددي والبحث ددي ف ددي المجتم ددع الفلس ددطيني عل ددى وج دده
 .4تع ددد ه ددذه الد ارس ددة إثد در ً
التصو

 ،مما ينعك

إيجاباً على الجانب المهني والعلمي لد المجتمع .
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نأح

ثأن أا :م

جطك ق :

 .1من تالل نتائ الدراسة سيت تقدي النصائح والتوصيات التي تعزز من ممارسة أبعداد
األمن الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في محافظات ز .
 .2مددن تددالل نتددائ الد ارسددة تسددتطيع الجامعددات الفلسددطينية فددي محافظددات ددز التعددرف
على جوانب القصور في األداج الوظيفي .
 .3حاجدددة الجامعد ددات الفلسد ددطينية لتطد ددوير التبد ددر المهني ددة والمعرفيد ددة فدددي مجد ددالي األمد ددن
الوظيفي واألداج الوظيفي .
 .4تق د دددي توص د دديات عملي د ددة للجامع د ددات الفلس د ددطينية م د ددن الممك د ددن أن تس د دداعد الجامع د ددات
الفلسطينية على تطوير أدائها .

أد أا :مصطلحــــأت دي
وهالا :ألم

:

هظ فه

ألمـ اـه لغـ  :األمدن ضدد التدوف ،واألماندة ضدد التياندة كدال تعدالي" :الدذين أطعمهد مددن
جوع و منه من توف "وهذا يوضح أهمية األمن لإلنسان (ابن منظور.)123 :2111 ،
ومأ جعي ف ألمـ اـه الصـطال " :الحالدة السدائد فدي مؤسسدة مدا يدنع فيهدا العامدل بندوع مدن
األمددان فددي اسددتم ارره فددي عملدده ،وتضدداجل احتمددال إنهدداج تدماتدده ،ورفددع درجددة الطمأنينددة لدددي
الموظددف علددى مسددتقبله ،وانهدداج جميددع صددور القلد علددى ذلددك المسددتقبل" (الصددو

:2112 ،

.)21
هظ ف اه لغ " :جمعها وظائف ،وظف الشيج على نفسه ووظفه توظيفا ألزمهدا إيداه" (ابدن
منظور.)241 :2111 ،
أما تعريف الوظيفة في االصطالح :حيث يتفد علمداج اإلدار علدى اتدتالف المددار
التددي ينتمددون إليهددا علددى تعريددف الوظيفددة "بأنهددا مجموعددة مددن الواجبددات والمسددئوليات تحددددها
سددلطة ذات اتتصددا

فهددي مجموعددة مددن الواجبددات والمسددئوليات والمهددا أو الوظددائف يؤديهددا
2

الموظف مقابل حصوله على أجر" ،وت تعريف على أنها "مجموعة من الواجبات والمسئوليات
يتطلب شغلها توافر الكفاج فيمن يشغلها مقابل ما تدوفره لده مدن م ازيدا ماديدة ومعنويدة ،والت ازمده
بما تفرضه من واجبات ومسئوليات" (فاتح.)22 :2112 ،
جعي ــف إل يئــه ألمـ

ــهظ فه :هددو تحددرر الموظددف مددن التددوف مددن فقدددان الوظيفددة دون

أسباب مبرر لها لوجود نظا ثابت يحك عمله ،مما يسه في تحسدين األداج الدوظيفي وتوثيد
والوالج واالنتماج للمنظمة.
ثأن أ :ألد ء هظ فه:
 ألد ء اه لغـ " :عمدل أو إنجداز أو تنفيدذ ،واألداج هدو الفعدل المبدذول أو النشداط الدذي تد
إنجازه" (ابن منظور.)2111 ،
 جعي ف ألد ء اه الصطال " :حصيلة الجهد الذي يبذله الموظف داتل المنظمة من أجدل
تحقي هدف معين" (الصغير.)2 :2112 ،


جعي ف إل يئه ألد ء هظ فه:
حصيلة الجهد الذي يبذله الموظف داتل جامعته وكدرته على تحقيد أهدداف الوظيفدة

التي يشغلها من تالل إنجاز المها والواجبات والمسئوليات في الوكت المحددد لده وعلدى أكمدل
وجه.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للدراس
 امبحث األا  :األمن ات ظ في
 امبحث اتثاني :األراء ات ظ في
 امبحث اتثاتث :اجلامعا اتف سط ن
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مكحث أله
ألم

هظ فه

مقدم :
يعتبددر األمددن الددوظيفي مددن الموضددوعات المهمددة التددي يواجههدا عددال العمددل فددي جميددع
مس ددتوياته ،فه ددو ي ددؤثر ف ددي اتجاه ددات الع دداملين نح ددو عملهد د  ،ويح دداول الجمي ددع التركي ددز عل ددى
المميزات التي أمكن الحصول عليها إذا ما توفر األمن الوظيفي لقو العمل ،فهدو بمثابدة البيئدة
التصبة الصالحة للتغير والنمو واألداج الجيد الذي ينعك

إيجابا على اإلنتاجية.

يستش ددعر اإلنس ددان من ددذ والدت دده إل ددى االس ددتقرار بص ددور ريزي ددة ويكب ددر مع دده اإلحس ددا
بحاجددة دائمددة إلددى األمددن ،فددال تهدددأ نفسدده إال إذا شددعر باألمددان واالطمئنددان ،ويحتددل موضددوع
األمن مكانة بارز ومهمة في تاريخ مجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ حتى اليو  ،وما األمدن
فد ددي كد ددل دول د ددة وفد ددي كد ددل حقب د ددة مد ددن الد ددزمن إال انعك د ددا

أوضد دداعها السياسد ددية واالكتص د ددادية

واالجتماعية فاألمن يشكل أحد أه الركائز التي تقدو عليهدا أي دولدة مدن الددول وبددون األمدن
فلن يستقي وجودها وستسودها الفوضى وعد االستقرار ممدا يدنعك

علدى أوضداعها الداتليدة،

ويحدث بها االضطراب ومدا يتبعهدا مدن تددهور ألوضداعها االكتصدادية واالجتماعيدة والسياسدية
ويجعلها مطمعا لدولة أتر (كلوب. )27-22 :2111 ،
األمددن الددوظيفي هددو موضددوع يجمددع بددين الفوائددد والتكدداليف علددى سددبيل المثددال ،الشددركة
التدي تحقد األمددن الدوظيفي المرتفدع لموظفيهددا كدد تسددتثمر أكثدر مدن يرهددا وتحقد أكصددى والج
ألنه يدر الموظفدون أنهد ملتزمدون بوظدائفه الت ازمدات طويلدة األجدل ،مدن ناحيدة أتدر  ،يمكدن
للموظفين االستفاد من األمن الدوظيفي والقيدا بأكدل كددر ممكدن مدن األعمدال ،األمدن الدوظيفي
ويمكددن أن يكددون مكلف داً للشددركة عنددد طددرد المددوظفين حيددث يتطلددب المزيددد مددن الوكددت والجهددد،
والتعويض).(Leung. W., 2009
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في الوكت الحاضر الر بدة األكثدر أهميدة لكدل موظدف أن يبقدي فدي وظيفتده كمدا يريدد،
وجهددة النظددر تدددل علددى أن األمددن الددوظيفي أصددبح أكثددر المحددددات والعناصددر األساسددية التددي
تؤثر على كرار الموظف بشأن االلتحا بالمنظمة أ ال ).(Towers Watson,2010:10
هظ فه:

وهالا :مفههم ألم

ولقددد ورد لفددظ كلمددة األمددن فددي اللغددة :األمددن ضددد التددوف ،واألمانددة ضددد التيانددة كددال
تعددالي" :الددذين أطعمهد مددن جددوع و مددنه مددن تددوف "وهددذا يوضددح أهميددة األمددن لإلنسددان (ابددن
منظور. )123 :2111 ،
كمددا يعددرف األمددن الددوظيفي بأندده "إحسددا

الموظددف بالطمأنينددة علددى مصدددر الدددتل

وعلددى اسددتق ارره فددي العمددل ،وعددد تعرضدده للص دراعات التنظيميددة والشتصددية وضددغوط العمددل"
(الترب. )7 :2112 ،
ويددري الصددو

بأندده "الحالددة السددائد فددي مؤسسددة مددا يددنع فيهددا العامددل بنددوع مددن األمددان فددي

استم ارره في عمله ،وتضاجل احتمال إنهاج تدماته ،ورفدع درجدة الطمأنيندة لددي الموظدف علدى
مستقبله ،وانهاج جميع صور القل على ذلك المستقبل (الصو

. )21 :2112 ،

وهو دافع من الدوافع األساسدية التدي يتطلدع إليهدا الفدرد أثنداج التحاكده بالعمدل ،وتاصدة
ف ددي المنظم ددات العام ددة والت ددي تح ددر

بش ددد عل ددى ت ددوفيره لموظفيه ددا لطم ددأنته عل ددى وظ ددائفه

ولتحفيزه ودفعه إلى العمل ولتقوية الشعور باالنتماج والوالج (بامعروف. )14 :1883 ،
وأشار عصفور بأن األمن "شعور الموظف باألمان في عمله بعد تعيينده وتثبيتده علدى
وظيفددة فددي جهدداز مددا وعددد إنهدداج تدمتدده إال بموجددب أنظمددة ولددوائح وكواعددد واضددحة ومعروفدده
لديه" (عصفور. )12 :1883 ،
وهو مجموعة الضمانات والمنافع الوظيفية التي يطلبها العاملون مثل األمن من فقدان
الوظيف ددة دون أس ددباب ش ددرعية ،األم ددن م ددن إجد دراجات إداري ددة تعس ددفية األم ددر ال ددذي ي ددؤدي إل ددى
االسد ددتقرار النفسد ددي ورفد ددع الد ددروح المعنويد ددة وبالتد ددالي تحسد ددين األداج وتوثي د د ال د دوالج (المغربد ددي،
. )314 :1884
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األم د د د د ددن ه د د د د ددو الحال د د د د ددة الت د د د د ددي يك د د د د ددون فيه د د د د ددا اإلنس د د د د ددان بعي د د د د ددداً ع د د د د ددن أي تط د د د د ددر
يهدددده( ،)Lodewyk,2005وكيددل أن األمددن إحسددا

الفددرد بالطمأنينددة التددي يشددعر بدده الفددرد،

سدواج بسددبب يداب األتطددار التددي تهدددد وجددوده ،أو نتيجددة المتالكدده الوسددائل الكفيلددة لمواجهددة
تلك األتطار حال ظهورها ( . )Henry,2008واإلنسان الدذ يشدعر بداألمن يسدعد فدي عملده
ويند ددت ويم د ددار حيات د دده الطبيعي د ددة ( . )Cheung,2008ويعد ددرف األم د ددن ال د ددوظيفي كض د ددمان
الس د ددتمرارية الموظ د ددف ف د ددي العم د ددل ذل د ددك بس د ددبب األوض د دداع االكتص د ددادية العام د ددة ف د ددي الدول د ددة
) )James.2012واألمددن الددوظيفي هددو ضددمان مددن كبددل الشددركة أو المنظمددة بددأن مددوظفيه
سيبقون معه لفتر معقولة من الزمن دون طرده بالتطأ).(Adebayo an Lucky,2012
يددري ج ديم

بددأن األمددن الددوظيفي لدده تددأثير كبيددر بشددكل عددا علددى أداج الفري د وأداج

المنظمة ،والحظ أن األمن الوظيفي المنتفض للعاملين في المنظمة يسبب له فقدان الثقة في
مسددتقبله وبالتددالي يددؤثر علددى األداج ،كمددا أكددد أن الموظددف الددذي يددنع أكثددر ب داألمن الددوظيفي
المرتفددع هددو األكثددر احتماليددة بددأن يددؤدي مهمتدده بشددكل فعددال وهددذا يددنعك

علددى أداج المنظمددة

الكلددى ،فعلددى سددبيل المثددال فددي المنظمددات ،تكددون المهددا مقسددمه بشددكل طبيعددي إلددى وظددائف
المتصصة لكل موظف ،كل وظيفة يت ينفذها من تدالل المدوظفين التدي تقدي مدن تدالل أداج
األف دراد ،وفددي أداج األف دراد هددو بشددكل عددا جددزج مددن أداج المنظمددة ،أداج الموظددف الفددردي مددن
ت ددالل وظيفت دده يد درتبط بش ددكل مباش ددر م ددن األداج الكل ددي للمنظم ددة ،ل ددذلك يد درتبط أدائهد د بد داألداج
المنظمدة ،ومسدداهماته سددوف تكدون أكددل وعديمددة الفعاليددة إذا شدعر الموظفددون بداألمن الددوظيفي
المنتفض في المنظمة ). ) Jamek,2012
حيددث تعددددت مفدداهي األمددن فددي ضددوج تبدداين اتجاهددات تفسدديره حسددب تدددرج األوليددات
والحاجات بالنسبة للعاملين ،فالعاملين الذين يريدون من الوظيفية أن تشدبع احتياجداته الماديدة
يعبرون عن األمن الوظيفي من منظور اكتصادي بحدت ،أمدا العداملين الدذين يهمهد فدي المقدا
األول أن تمنحه الوظيفة المكانة الالئقة بغض النظر عن عوامل الربح والتسار يعبرون عن
األمن الوظيفي من منظور اجتماعي.
مددن تددالل العددرض السدداب تددر الباحثددة أن األمددن الددوظيفي يمكددن أن يأتددذ أكثدر مددن
تعريف فهو:
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تحرر الموظف من التوف مدن فقددان الوظيفدة دون أسدباب شدرعية لوجدود نظدا ثابدت
يحك د عملدده ،و اسددتمرار واسددتقرار الموظددف فددي عملدده ممددا يسدده فددي تحسددين األداج الددوظيفي
وتوثي د وال دوالج واالنتمدداج للمنظمددة ،وكددذلك حالددة داتليددة مددن تاللهددا يشددعر الموظددف بال ارحددة
والطمأنينة على مواجهة المستقبل.
ثأن أا :وهم

ألم

هظ فه:

يستمد األمن الوظيفي أهميته من كونه حاجة من الحاجات البشرية الهامة فهدو يدرتبط
بدأمن العامدل علدى اسدتم ارره فدي عملده وعدد فقدانده لمصددر دتلده فقدد كدال الرسدول صدلي اهلل
عليه وسل (من بات منا فدي سدربه معدافى فدي بدنده عندده كدوت يومده ،فكأنمدا حيدزت لده الددنيا
بأسرها)
جي ع وهم

ألم

هظ فه ه ى مأ أجه:

تعزي أهمية األمن الوظيفي إلى دوره المه في إيجاد البيئة المناسبة لإلبداع واالبتكار
وزيدداد كدددر العدداملين علددى اكتشدداف حلددول جديددد للمشددكالت التددي تدواجهه فددي العمددل بطريقددة
مبتكر توفر الوكت والجهد والتكلفة (الدوري. )31 :2111 ،
حيث أن عناصر الثقة والهدوج والدافعيدة التدي يجلبهدا األمدن الدوظيفي تسداعد العداملين
على القيا بأعباج العمل ومواجهة مشكالته بفاعلية (الشمري.)12 :2111 ،
ويسدداعد األمددن الددوظيفي العدداملين علددى تحقي د ذاته د مددن تددالل حددب العمددل واإلكبددال
عليه ،وما يترتب على ذلك تحسين األداج وزياد اإلنتاجية ،كما يسه األمن الدوظيفي فدي ندزع
التددوف مددن المجهددول و مددوض المسددتقبل لدددي العدداملين ،ممددا يحددد مددن الوكدوع مددن التطددأ ،لددذا
يس ددعي المب دددعون إل ددى المجابه ددة الجريئ ددة والمت دداطر المحس ددوبة لتتفي ددف مت دداطر المس ددتقبل
واستشدراكه ،واستحضدداره كبددل أن يقددع أو يقتددرب تطدره ،بالبحددث عددن األفكددار والحلددول المبتكددر،
والوسائل الذكية التي تتفف المعانا وتسه فدي تحسدين األوضداع (الكبيسدي-247 :2114 ،
. )242
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العامل الذي ال يشدعر باالسدتقرار نتيجدة افتقداده األمدن الدوظيفي ،أو انتفداض مسدتواه،
يكون اكل كدر على األداج الجديد أو مواجهة المشكالت المعاصر التي تحتاج أسداليب وحلدول
مبتكر (أبو شامة. )74-73 :1888 ،
كما يدري بعدض األتصدائيين النفسديين أن عدد الشدعور األمدان الدوظيفي وعدد الرضدا
علددى ال دددتل ي ددؤدي إل ددى زعزع ددة االسد دتقرار النفسددي للف ددرد وتب دددأ عملي ددة ث ددار القلدد واإلضددراب
واالكتئدداب وأمدراض القولددون العصددبي ،ويبدددأ مشدوار التفكيددر بكيفيددة تددأمين عدديش ر يددد مسددتمر
سواج لنفسه أو ألفراد عائلته ،أو كيفيدة سدداد القدروض أو المسدتلزمات الماديدة التدي باتدت تثقدل
كاهلدد دده ،باإلضدد ددافة إلد د ددى أن الشد د ددعور باألمدد ددان يعطد د ددي ال ارحد د ددة لكد د ددي يعمد د ددل بطريقد د ددة مبتكد د ددر
(الشمري. )38 :2113،
يعددد األمددن الدوظيفي مددن أهد ركددائز النجدداح فددي أي مؤسسددة كانددت فددال توجددد مؤسسددة
ناجحد ددة ذات إنتاجيد ددة مرتفعد ددة إال واذا كد ددان األمد ددن الد ددوظيفي يتحق د د فيهد ددا ويتمتد ددع بد دده جميد ددع
موظفيهدا ،إذ أن عددد تحقد األمددن الددوظيفي وتدددني درجتدده فددي المؤسسددة دائمددا يعكد

إنتاجيددة

تلددك المؤسسددة ونجاحهددا حتددى وان كانددت تض د كفدداجات عاليددة ومتتصصددة فددي مجددال عملهددا
(هاش . )117 :1828 ،
لكدي يقددو العامددل عملدده علددى أفضددل وجده ،ينبغددي أن تهيددأ لدده الظددروف المناسددبة التددي
يتطلع إليها ،ليتمتع بمعيشة طيبة وينع بالحرية واألمان ،ويعد اإلحسا

باألمن أساسا للنجاح

واإلبداع واالبتكار في العمل(. (Michailidis،M.& Asimenos ،2112
جيي كأحث و األمن الوظيفي يؤثر في اتجاهات العاملين تجداه عملهد  ،إذ أن درجدة
استقرار الموظف وأمنه تدؤثر علدى طريقده عملده وعلدى رضداه عدن هدذا العمدل ،حيدث إذا مدا تد
تحقيد د األم ددن ال ددوظيفي ،فد د ن ذل ددك يح دددث ش ددعو اًر عميقد داً عن ددد الموظ ددف مح ددوره أن دده ج ددزج م ددن
المنظمددة التددي يددؤثر فيهددا ويتددأثر بهددا ،ويعتبددر هددذا مددن أه د العوامددل التددي تسدداعد علددى زيدداد
اإلنتاجية ورفع مستو األداج ويقو الشعور بالوالج واالنتماج للمنظمة التي يعمل بها.

11

ثأ ثأا :وكعأد ألم

هظ فه:

ومن أه األبعاد التي يتجلى من تاللها أهمية األمن الوظيفي:
 .1كعد الن أنه :األمن الوظيفي مطلدب رئيسدي للعداملين فدي أيدة منظمدة ،حيدث يدرتبط
بمفهددو الحيددا الكريمددة التددي تقددو علددي ثددالث ركددائز مددن أهمهددا كدددر الموظددف علددي
اشددباع احتياجاتدده األساسددية كالغددذاج والدددواج والمسددكن والتعلددي وتحددرره مددن القيددود يددر
المش ددروعة علد ددي حقوك دده الشتصد ددية الماديدددة والمعنوي ددة ،أمد ددا الركي ددز الثاني ددة فهدددي أن
المنظمة التدي يدنع العداملون بهدا بمسدتوي مناسدب مدن األمدن الدوظيفي تقلدل المعوكدات
التي تحول دون تحقيد أهددافها ،بينمدا تتعلد الركيدز الثالثدة بحد الموظدف فدي توجيده
ما بقي من طاكته ووكته عقب تحقي احتياجاتده األساسدية للمتطلبدات التدي تكتمدل بهدا
سعادته مثل ممارسة األنشدطة السياسدية واالجتماعيدة واالكتصدادية والفكريدة والرياضدية
التي تستهويه (الحازمي.)24 :2111،
6

كعد ألخالقه :تدرك المنظمات أن عالكة األتال باألمن الوظيفي سبب وأثدر ،فهدو
سددبب ألن لهددا دور كبيددر فددي اسددتقرار أو عددد اسددتقرار أمددن المنظمددة ،وهددي أثددر ألن
بد ددروز المثد ددل األتالكيد ددة العليد ددا فد ددي ممارسد ددات وسد ددلوكيات العد دداملين يكد ددون أشد ددد مد ددن
المنظمددات التددي يتمتددع العدداملون فيهددا بمسددتوي مرتفددع مددن األمددن الددوظيفي ( الحددازمي،
.) 24 :2111

1

كعد

أ ه :يتعلد هدذا البعدد بالسياسديات أو األنظمدة القائمدة بالدولدة التدي تحددد

أطددر العمددل سدواج فددي القطدداع العددا أ القطدداع التددا

فد ن كددان النظددا القددائ يشددجع

علي االنفتاح ويعمل وف اكتصاد السو الحدر ،ف نده يدؤدي إلدى زيداد معددالت األمدن
الددوظيفي ،أمددا إذا كددان يقتصددر علددي اسددتتدامات السياسدديات البيروكراطيددة والمركزيددة،
ف نه يدؤدي إلدى انتفداض معددالت األمدن الدوظيفي نتيجدة التدوف مدن التجديدد ألن أي
تطددأ يتعددرض مرتكبدده لعقوبددة ،ويتضددمن البعددد السياسددي أيضددا أدوار القيدداد السياسددية
وتطلعاتهددا وبرامجهددا اإلصددالحية ،ومدددي تشددجيعها لب درام الح دوار الددوطني والمشدداركة
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الشد ددعبية ،وترسد دديخ نظ د د اإلدار المحليد ددة وتد ددأمين الحيد ددا السياسد ددية ،بهد دددف التصد دددي
النحرافات والفساد اإلداري (الجحني. ) 212 :2111،
.4

كعد ال جمأعه :أن وجود نظا عمل يقو علي العدالة في توزيع الرواتدب واألربداح
لتقريددب الف دوار بددين الطبقددات االجتماعيددة المتتلفددة مددن شددانه ترسدديخ األمددن الددوظيفي
وزيدداد الدافعيددة نحددو العمددل ،فددي حددين يددؤدي الظل د االجتمدداعي لطبقددات معينددة س دواج
بمنحها القليدل مدن لحدوافز ووضدعها فدي م اركدز وظيفيدة متدنيدة ،أو عدد منحهدا ال ارتدب
المناسب إلى انتفاض األمن الوظيفي (الحازمي. )22 :2111،

 .1كعد أل د ه ه ه :يقصد به الثقافة التنظيمية السائد في المنظمات ،والقي التنظيميدة
السددارية التددي تسدده فددي تحديددد السددلوكيات المناسددبة و يددر المناسددبة التددي تشددكل وتددؤثر
علي الطريقة التي يتصرف بها أعضاج المنظمة من تال إرسداج ودعد كواعدد سدلوكية
تقتضي بأن يكون الموظفين مبتكرين ومبادرين مع مدنحه حريدة التصدرف بدرجدة مدا،
وزرع كي تقتضي ضدرور التشداور مدع رؤسدائه كبدل اتتداذ القدارات المهمدة والمناسدبة،
بمعني إرساج كواعد التهيئة االجتماعية الالزمة للمنظمة التي تصف كيفية تعل األفراد
الثقافددة التنظيميددة مددن تددالل اندددماج األف دراد وتعلمه د القواعددد السددلوكية والقددي المتعلقددة
بالثقافدددة التنظيميد ددة حتد ددي يصدددبحوا أعضد دداج فددداعلين ومش دداركين ممدددا يسد دده فد ددي رفد ددع
مستويات األمن الوظيفي (شارلز هل وجونز.) 211-211 :2111،
 .2كعــد القجصــأدي :يقصددد بدده النشدداطات االكتصددادية التددي تقددو بهددا المنظمددات ،ومدددي
كد دددرتها علد ددي إشد ددباع احتياجد ددات أف د د ارد المجتمد ددع مد ددن تد ددالل اتتد دداذ أسد دداليب لمواجهد ددة
الظ د ددروف االكتص د ددادية الض د ددا طة والغ د ددالج المس د ددتمر ف د ددي المعيش د ددة وت د دددني الروات د ددب
(العثيمين. )112 :2112،
7

كعــد

غياــه :يقصددد بدده حج د المنظمددة وفروعهددا المنتشددر فددي أرجدداج الدولددة ،كلمددا

كانددت المنظمددة ضددتمة وذات فددروع متعدددد ومتنوعددة ،وتددوفر للعدداملين بهددا المسدداكن
المجهز في الفروع البعيد  ،فكلمدا زاد الشدعور بداألمن الدوظيفي ،حيدث يشدعر العداملون
بددالفتر والسددعاد بالعمددل واالنتمدداج لهددذه المنظمددة ،فض دالً عددن ثبددات أنظمددة الح دوافز
17

و يرهددا مددن الممي دزات التددي تمنحهددا المنظمددات الكبددر  ،أمددا المنظمددات الصددغير فددي
ضددوج صددغر حجمه دا أو عددد اسددتمرارها وضددعف كدددرتها علددي المنافسددة والصددمود فددي
وجده المنظمددات الكبدر  ،ممددا يهددد بقائهددا ويشدعر العدداملين فيهدا بددالقل علدي مسددتقبله
الوظيفي (الدوري.) 82 :2111،
يكعأا :عه م

مؤثية اه ألم

هظ فه:

األمن الوظيفي يهددف إلدى طمأندة الموظدف علدى عملده فدي الحاضدر والمسدتقبل ،وأنده
تاضددع لنظددا داتلددي عددادل يحف دزه ويدفعدده إلددى العمددل وزيدداد اإلنتاجيددة ،ويقددوي عنددده الشددعور
بالوالج واالنتماج للمنظمة التي يعمل بها (السلمي ،بدون.)141 :
ح ــث جــيي كأحث ـ و األمددن الددوظيفي أصددبح مددن الموضددوعات المهمددة التددي تواجدده
جميددع األجهددز سدواج كانددت حكوميدة أ تاصددة ،ويحدداول الجميددع تددوفيره لقددو العمددل ألندده يعتبددر
بمثابددة التربددة التصددبة الصددالحة لبيئددة العمددل ،ويحقد األمددن الددوظيفي للعدداملين والجهدداز الددذي
يعملون فيه عدد من المزايا واإليجابيات ،كما وأنه يمكن أن تحول هذه اإليجابيات إلى سلبيات
بسبب سوج الفه .
ه أك أت ه لك أت ألم

هظ فه كمأ وهضحهأ ( م ي:)44-47 :3991 ،

 وهالا :إل أك أت ألم


هظ فه:

اعهي كأألمأ  :يشعر الموظف باألمان واالستقرار في عمله ،وأنه ير مهدد بفقدان
ووظيفته ومصدر رزكه ،مما يعك



ذلك باإليجاب على أداجه وانتاجيته.

يضــــأ ــــهظ فه :يس دداه االسدددتقرار واألم ددن ال ددوظيفي فدددي تحقيد د الرض ددا الدددوظيفي
للموظف ،وينعك

 جيك

ذلك على حبه لوظيفته ،واتالصه في عمله وزياد اإلنتاج.

هد اه ود ء عمـ  :يكدر الموظدف األمدن والمسدتقر فدي عملده معظد وكتده

وجهده في أداج عمله ،وانجاز المها الموكلة إليه.
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 جطـــه ي عمـــ ه الكجكـــأي :يحدداول الموظددف المسددتقر واخمددن فددي عملدده تحقي د أكب ددر
اسددتفاد ممكنددة م ددن المهددارات واإلمكاني ددات المتددوفر لديدده ،وادت ددال التحسددينات بش ددكل
مس ددتمر عل ددى أنظم ددة وأجه ددز ونم دداذج القي ددا بالعم ددل مم ددا ي ددؤدي إل ددى تط ددوير العم ددل
وتجديده واالبتكار واإلبداع فيه.


يجفــأع م ــجهد ألد ء ه إلنجأ ـ  :وكددذلك ارتفدداع درجددة انتمدداج العامددل للمنظمددة التددي
يعمل بها.

ثأن أا :لك أت ألم

هظ فه:

كددد تتحددول إيجابيددات األمددن الددوظيفي إلددى سددلبيات بسددبب سددوج الفه د وح ددوث بعددض
التجاوزات عند التطبي العلمي ،واالبتعاد عن الهدف ،وهذه السلبيات هي:


ج ب هظ فه :ويتمثدل فدي عدد التقيدد بمواعيدد العمدل الرسدمية ،وتدرك العمدل أثنداج
الدوا الرسمي .ويحدث ذلك بسبب شعور الموظدف بأنده مدن فدي وظيفتده ،وأن رئيسده
ال يستطيع إنهاج تدماته بسهولة.



نخفـأ

إلنجأ ـ  :كددد يدؤدي األمدن واالسدتقرار الددوظيفي إلدى تفشدي الالمبداال  ،والددى

ضددعف أو انعدددا المنافسددة بددين المددوظفين ،ممددا يددؤدي إلددى انتفدداض اإلنتاجيددة بشددكل
عا .


الناغأ كأألعمأ

خأص  :وذلك بالبحث عن أعمال أتدر بجاندب العمدل األساسدي

لزياد الدتل مما يؤثر سلباً على األداج واإلنتاجية.


جخلف إلد يي :ير بعض الموظفين أنه طالما كانت الوظيفة مضدمونة ومؤمندة فدال
داع ددي للتط ددوير أو الت دددريب وبدددذل الجه ددد وب ددذلك يحد دددث نوعد داً م ددن التتلد ددف اإلداري
والركون إلى ذيل التقد واإلنجاز.
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خأم أا :نظي أت ميجكط كأألم
اهددت علمدداج الددنف

هظ فه:

بد ارسددة دوافددع السددلوك اإلنسدداني التددي مددن بينهددا دافددع األمددن ،ومددن

أشددهر ه دؤالج العلمدداج (ماسددلو )Maslowالددذ كس د دوافددع السددلوك اإلنسدداني إلددى تم د

دوافددع

جعلها تنتظ في شكل هرمي كاعدته األساسية هي الحاجات الفسيولوجية تليهدا مباشدر األمدن،
ث الحاجة إلى الحب ،وأترها الحاجة إلى تحقي الذات .وأشدار اريكسدون ( )Eriksonإلدى أن
الحاجددة إلددى األمددن باعتبارهددا أه د الدددوافع النفسددية االجتماعيددة التددي تحددرك السددلوك اإلنسدداني
وتوجهه نحو ايتده ،واذا أتفد المدرج فدي تحقيد حاجدة األمدن فد ن يدؤدي إلدى عدد القددر إلدى
التحرك والتوجه نحو تحقي الذات (جبر. )1882 ،
هنأ ك عد د م
ه.

جخد مهأ اه جف ـ ي ألمـ

نظي أت جه مك

نظي أت:
 3نظي أت جحف :

نظرية أبراها ماسلو في الحاجات (سل ماسلو):
اك يقم ( :)6هيم مأ له لحأ أت

حاجات
تحقيق الذات
حاجات
االحترام والتقدير
حاجات االجتماعية
حاجات األمان والسالمة
الحاجات الفسيولوجية
مصدي ( :م أعدة ه مالئل ،مكأدئ علم إلد ية)614-617 :6131 ،
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ـهظ فه ،همـ

قد صنف مأ له حأ أت إلن أن

اه خمس ائأت جكعأا أله ه جهأ م

أل ف كمأ

أجه:


حأ ــــأت ف ــــ ه ه

 :تتض ددمن الحاج ددات األساس ددية ف ددي حي ددا اإلنس ددان كالطع ددا

والشراب والسكن والتي يحتاج إليها حتى يستمر في الحيا .
 حأ ـأت ألمـ ه ـالم  :وهدي حاجدات الفدرد المتعلقدة بالمحافظدة عليده مدن األتطدار
التددي حولدده ،ويشددمل ذلددك المحافظددة علددى اسددتق ارره فددي العمددل وتددوفير األمددان الددوظيفي
له.


حأ أت ال جمأع  :تشمل في الر بدة فدي إيجداد عالكدات ود وصدداكة مدع اختدرين،
باإلضافة إلى حاجة الفرد إلى االنتماج لجماعة معينة هو يود االنضما إليها.

 حأ أت جقد ي ه الحجيم :هدي حاجدة الفدرد بدأن يشدعر بأهميتده وكيمتده أمدا اختدرين،
كالسمعة الجيد والمكانة االجتماعية وتقدير اإلنجازات التي يحققها.


حأ أت جحق ق  .ت :تشمل تحقي الفدرد لمدا ير دب أن يكدون عليده ،وأن يكدون فدي
أفضل صور له .
تعتم ددد ه ددذه النظري ددة أن الحاج ددات مرتب ددة وفقد داً ألهميته ددا النس ددبية ل ددد الف ددرد ،بالت ددالي

فالحاجددات المشددبعة ليسددت محفددز للسددلوك ،أمددا الحاجددات الغيددر مشددبعة فهددي التددي تحدددد سددلوك
الفرد.
جــيي كأحث ـ و هددذه النظريددة مددن أكثددر النظريددات أهميددة ،إذ يتددأثر السددلوك اإلنسدداني
بشكل أساسي بالحاجات التدي يسدعي إلدى إشدباعها ،والحاجدات اإلنسدانية تعتبدر محدور السدلوك
اإلنسدداني ،باإلضددافة إلددى أن األمددن الددوظيفي يبدددأ فددي أعلددى مسددتوي لدده عنددد إشددباع الوظيفددة
لحاجة التقدير على ما يقو به العاملين من مجهودات أثناج تأديته لمها وظيفته ،على أن يت
ت دددعيمها م ددن اختد درين بحي ددث أند ده موض ددع اعتد دزاز واحتد د ار وتق دددير م ددن اختد درين ول دده مكان ددة
اجتماعية متميز بينه .
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نظرية هرزبرغ (العوامل الوكائية والعوامل الدافعة)( :العتيبي وزمالؤه-183 :2117 ،
. )182
كددا هرزبددرغ ب د جراج د ارسددات علددى مجموعددة مددن المهندسددين والمحاسددبين واسددتنت مددن
تالل دراسته أن هناك مجموعتين من العوامل تؤثر في بيئة العمل ،وهي :
عه م

د اع ( حأا ة):
هددي تلددك العوامددل الناشددئة عددن طبيعددة العمددل نفسدده التددي وان وجدددت فددي بيئددة العمددل

تعمل على بناج درجة عالية من الرضدا والحفدز لددي العداملين وعدد توفرهدا ال يدؤدي دومداً إلدى
عد الرضا ومن أه العوامل:
 اإلنجاز في العمل.
 إدراك الشت

بقيمة عمله.

 أهمية العمل نفسه.
 المسؤولية إلنجاز لعمل.
 النمو الشتصي والتطور.
عه م

هقأئ

(عه م

ص أن ):

تتمث ددل ه ددذه العوام ددل ف ددي أس ددلوب اإلشد دراف ،واألج ددور والمرتب ددات ،وسياس ددات المنش ددأ
والعالكددات بددين الرؤسدداج والمرؤوسددين والددزمالج وظ دروف العمددل والحالددة االجتماعيددة .وأن عددد
وجودها ال يؤدي إلى حاالت من عد الرضا ،بينما وجودها ال يؤدي إلدى حفدز األفدراد ودفعهد
للعمل وانما يمنع حاالت عد الرضا وأه هذه العوامل:
 سياسة الشركة وادارتها.
 نمط اإلشراف.
 العالكة بين الرؤساج والمرؤوسين.
 نوعية ظروف العمل.
 األجور والرواتب.
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جـيي كأحثـ و أفكدار هيرزبددرج ،كمدا هدو الحدال مدع ماسددلو كددمت إطدا ار هامداً ومفيددداً
لمفه ددو الحاج ددات اإلنس ددانية الح ددافز والت ددي تعتب ددر مهم ددة ف ددي دف ددع الع دداملين للعم ددل م ددن تد دالل
التركيز على عاملين هما العوامل الوكائية التدي تدرتبط بيئدة العمدل والعوامدل الدافعدة ممدا يسدمح
للعدداملين باسددتتدا كدددراته دون الرجددوع إلددى رؤسددائه وتددوفر شددعو ار إيجابيددا لددديه وتعط دديه
فرصا للتطور الشتصي ،مما يدفعه لمزيد من العمل وتحسين اإلنتاجية.
6

إلنصأف ه عد
ت ددتلت

(عكأس:)377 :6114 ،

ه ددذه النظري ددة ف ددي أن الن ددا

يت ددأثرون ف ددي س ددلوكه بالمكافد د ت النس ددبية الت ددي

يتسلمونها أو ه في طريقه الستالمها ،وتقو هذه النظريدة علدى افتدراض بدأن الندا

يحفدزون

إذا ما تمت معاملته في العمل بعدالة.
يقرر األفراد العدالة بواسطة معادلة بسيطة هي :ما هو الجهد الدذي يتوكعدون بذلده فدي
العمل (المدتالت) بالمقارنة على ما يتوكعون الحصول عليه بعد بذله هذا الجهد (مكافأته )،
تددزود هددذه المعادلددة أو العالكددة النسددبية بددين الجهددد والعائددد بوسدديلة للمقارنددة مددع نسددب األفدراد أو
المجموعددات األتددر التددي تحقد اإلنصدداف ،وعندددما تكددون النسددب متسدداوية تنشددأ عددد عدالددة،
وعندما تزيد المدتالت عن كيمة العائدات النسبية أو المدركة تتحق العدالة عند الفرد.
جـــيي كأحثـــ و الفددرد العامددل يتوكددع أن يحصددل علددى عوائددد وهددذه العوائددد منسددجمة
ار وثباتد داً
بالمقارن ددة م ددع يد دره ،فد د ن تحقيد د العدال ددة ف ددي العم ددل يحقد د للع دداملين واإلدار اس ددتقر اً
لألعمددال ،وفددي حددال عددد الشددعور بالعدالددة فددي حصددوله علددى العوائددد مقابددل الجهددود المبذولددة
يلجأون إلى تتفيض جهوده أو يحاولون البحث عن أعمال أتر .
 1نظي ( ديا ي) ( كال د :)363-334 :6131 ،
فقد صنف (الدرفير) حاجات اإلنسان إلى ثالث مجموعات رئيسية هي:
 حاجات الوجود
 حاجات االرتباط
 حاجات النمو ويت إشباعها من تالل كيا الفرد بعمل منت إبداعي.
23

وير صاحب هدذه النظريدة أن هدذه النظريدة أن الحاجدات تدت فدي مسدتو واحدد وعلدى
تط مستقي  ،ولي

بشكل هرمي يسدتلز إشدباع الحاجدات الددنيا أوالً كبدل الحاجدات العليدا ،وفدي

حددال فشددل الفددرد فددي إشددباع حاجددة مددن الحاجددات ،ف ندده يحدداول مددر أتددر أن ينتقددل إلددى حاجددة
أتر يعتبرها مسداوية لألولدى مدن حيدث األهميدة ،لدذلك عمليدة التحفيدز فدي هدذه النظريدة يجدب
أن تكون متكاملة من حيث المحتو  ،وتعامل مع جميع الحاجات اإلنسانية بنف
جــــيد كأحثــــ و

األهمية.

ه ددذه النظري ددة تعم ددل عل ددى تحقيد د األم ددن ال ددوظيفي بش ددرط إش ددباع

الحاجدات العليددا التدي تددؤدي إلددى النمدو والتطددوير فدي كدددرات ومهددارات العداملين وزيدداد دافعيددته
على العمل ومواجهة مشكالته والعمل على حلهدا دون الرجدوع إلدى رؤسدائه  ،ممدا يترتدب عليده
زياد الشعور باألمن الوظيفي.
معهقأت ألم

هظ فه كمأ وهيدهأ ( هي ش:)314-317 :6131 ،

هن دداك بع ددض المعوك ددات الت ددي تواج دده عملي ددة تحقيد د األم ددن ال ددوظيفي ف ددي المنظم ددات
المتتلفة ومنها :
 جمود األنظمة واللوائح ،وكثر تعديالتها وتفسيراتها ،و موضها في بعض األحيان.
 ضعف كل من التأهيل العلمي ،ومستوي التدريب ومستوي التبر .
 انعدا العدالة ،ومحابا بعض العاملين ،وازدواجية المعايير المتبعة في التقيي .
 المندداخ التنظيمددي ،واالنتقدداد المبكددر لألفكددار الجديددد دون تفح د

نتائجهددا ،والغددرض

منها.
 ضعف مساند العمل الجماعي.


ياب التفكير اإلبداعي في المنظمات.

 عد استقرار القيادات والكوادر المتتصصة ،وعد األتدذ باالعتبدار المهدارات المتدوفر
عند تطبي حركة التنقالت.
 افتقاد الثقة بين اإلدار والعاملين.
 كلة الموارد وعد عدالة التوزيع في المكاف ت الوظيفية.
 كسو النقد من الرؤساج للمرؤوسين.
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 سوج اإلدار .
 عد تطبي مبدأ الجدار عند شغل بعض الوظائف العامة.
 إسددناد أعمددال ومهددا ال يسددتطيع الموظددف القيددا بهددا فددي الظددروف العاديددة ،أو تتجدداوز
كدراته الذهنية والبدنية.
 إحسددا

الفددرد بددأن فددر

التركددي والتقددد والنمددو الددوظيفي داتددل المنظمددة التددي ينتمددي

إليها ضعيفة أو تحكمها معاير أتر بتالف كفاية اإلدار .
مددن تددالل عددرض معوكددات األمددن الددوظيفي تددري الباحثددة أن مددن أبددرز معوكددات األمددن
الددوظيفي هددي تقليددل مددن كيمددة العمددل المنجددز والتددداتل فددي الوظددائف وعددد األتددذ بالمقترحددات
واألفك ددار الجدي ددد  ،والتحي ددز والمحاب ددا ف ددي توزي ددع المكافد د ت ،والتركي ددات واعطائه ددا إل ددى م ددن ال
يستحقها ،والتلل في النظا اإلداري وعد ثبات كواعد وأنظمة العمل.
أد أا :اقد

ألم

هظ فه:

إن فقدددان األمددن الددوظيفي جوانددب نفسددية ،اجتماعيددة ،وتنظيميددة واكتصددادية تشددكل فددي
أداج،
وبقاج ،وتفوكداً
ً
مجموعها حزمة دافعة لسلوك الموارد البشرية في العمل المؤسسي التزاماً ،و ً

وابداعاً .إلى أن تهديد األمن الوظيفي يقود إلى مظاهر سلبية منها فقدان األمن الوظيفي الذي
يعبر عنه باختي( :التفاجي واألحمد ،د.ت)2-7 :
 اقد

ال جقيي هظ فه :كدد يكدون سدبب فدي ضدعف إدار المدوارد البشدرية أو بسدبب

موض سياسات المؤسسة بالتعامل معها.


جهمــ ش ه إلقصــأء :نددوع مددن التحجددي الغايددة مندده تغييددب دور الشتصددية الناضددجة
والعاكلددة بحيددث تشددكل كدددراتها األدائيددة كفاعددل اجتمدداعي ،أمددا اإلكصدداج فينصددرف إلددى
استبعاد الموارد البشرية المميز والقادر على تحقي إنجازات مميز للمؤسسة.

 اقــد

ال ج ـ م :بسددبب ضددعف ال دوالج و يدداب اإلتددال

ومحدوديددة ربددط نتددائ األداج

بالحوافز والمكاف ت.
 فقدان الثقة وذلك بسبب البناج الوظيفي التاطئ ،مما يؤكد عد االتتيار الصحيح.
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 التحيز كد يكون سببه ياب المعلومات لد اإلدار أو سياد روح التمل والتزلف.


النجهأ

م .م م  :وهى من أندواع الشتصدية التدي تسدبب إربداك عمدل المؤسسدة

وتشويه صورتها ،وكد تسبب انهيار المؤسسة وموتها.
أكعأا :مظأهي نعد م ألم

هظ فه-:

هن دداك بع ددض الس ددلوكيات ف ددي العم ددل ينب ددئ وجوده ددا إل ددى وج ددود تل ددل ف ددي بيئ ددة العم ددل
فيد د دنعك

عل د ددى ردود فع د ددل الم د ددوظفين تج د دداه مه د ددامه وأعم د دداله  ،وم د ددن أب د ددرز تل د ددك المظ د دداهر

والسلوكيات كما أوردتها ( واش. )8 :2112،
 التذمر والتقصير لدبعض مهدا العمدل الموكلدة إلدى الموظدف أو الموظفدة ،مدع اإلهمدال
وترك أ لب األعمال دون إنجاز.
 زيدداد معدددل األتطدداج فددي إجدراجات العمددل وعددد االكتدراث فددي تصددحيحها ،وكددد يتكددرر
الوكوع في األتطاج.
 االنسددحاب المددادي مددن العمددل ،حيددث أن العالكددة عكسددية بددين الرضددا الددوظيفي ودوران
العمل.
 يعددد الغيدداب عددن العمددل أبددرز مظ داهر انعدددا األمددن الددوظيفي وارتباطدده ارتبدداط مباشددر
بانعدا الرضا الوظيفي.
 كثر التشكي من الموظف ،واألحاديث الجانبية أثناج العمل والبعيد عن بيئة العمل.
 إثددار الفددتن والقالكددل فددي المنظمددة أو المؤسسددة ،بطددر مباشددر أو يددر مباشددر بهدددف
تعطيل العمل.
 التهرب من بعض مسئوليات الوظائف الموكلة إلى الموظف أو الموظفة.
جيد كأحث و الموظدف الدذ يشدعر بداألمن الدوظيفي يسدعى دائمداً إلدى تطدوير أدائده
وتحسددينه ،بينمددا الددذ يفقددد األمددن الددوظيفي ال يبددالي بالعمددل ويسددعى إلددي اتبدداع تلددك المظدداهر
والتي تشكل تط اًر على أداج أي منظمة وتاصةً المنظمات المرتبطة بالتعلي أو بالصحة.
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هظ فه:

مجطلكأت جحق ق ألم

يعتبددر األمددن الددوظيفي محددرك أساسددي لدددفع عجلدده الفددرد نحددو التقددد والركددى بالمنظمددة
مت ددي م ددا ت ددوفر ،فك ددان واجبد داً عل ددى المنظم ددات المتطلع ددة للنج دداح أن توج دده جهوده ددا نح ددو ه ددذا
المح ددرك ل دددفع الم ددوظفين واس ددتنهاض هممهد د لمص ددلحة العم ددل ،فمت ددى نجح ددت اإلدار ف ددي أي
منظمددة فددي ذلددك فه دي كددد نجحددت بدرجددة كبيددر فددي تحقي د أهدددافها بنسددبة عاليددة مددن الكفدداج
والج د د ددود  ،وم د د ددن المتطلب د د ددات ال د د ددالز توفره د د ددا لتحقيد د د د األم د د ددن ال د د ددوظيفي ف د د ددي أي منظم د د ددة:
(الشمر )47 :2113،
 وجددود ليددة واضددحة وثابتددة لتثبيددت المددوظفين اإلداريددين ،أو عددد تمديددد عقددوده ألكثددر
من  12شهر كما ين

القانون الفلسطيني.

 اعتماد نظا للتحفيز الدوري للموظفين سواج مادي أو معنوي.
 وجود نسبة وتناسب بين اخجر ونوع العمل مع الظروف االكتصادية المحيطة ومراعا
تكلفة المعيشة.
 وضوح بنود العقد التي تحفظ للموظف حقوكه.
 مساعد الموظف عند تعرضه لمشكالت اجتماعية والحاكه بالتأمينات االجتماعية.
 وجود سياسات واضحة لنوع العمل الذ يشغله الموظف متطط لها.
 العدالة في اإلشراف والموضدوعية فدي التقيدي  ،مدع إطدالع الموظدف علدى نتدائ تقييمده
دوريا.
 تجنب اإلشراف المباشر واتباع أساليب إشرافيه ير مباشر .
 إتاحة الفر

أما الموظف إلبراز ما لديه من مهارات وكدرات.

 فتح باب االبتكار والمبادر من جانب الموظف.
 وجود بيئة تأهيل وتدريب مناسبة وتاصة بالموظفين في الجامعة.
 مشاركة الموظف اجتماعياً لتحقي المكانة االجتماعية من جهة عمله.
 تد ددوفير وسد ددائل النقد ددل المناسد ددبة لمد ددن يحتاجهد ددا مد ددن المد ددوظفين ،تصوص د داً مد ددن ذوي
االحتياجات التاصة أو سكان المناط البعيد .
 توفير الرعاية الصحية والتأمين الصحي لمن يحتاجها من الموظفين.
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عالق

محجمل ك

ألم

هظ فه ه ألد ء:

تبرر الحاجة إلى األمن الوظيفي من منط أن اإلنسان يحتاج إلى العديش فدي سدال ،
والددى التحددرر مددن مسددببات التهديددد ،والتددوتر ،والقلد  ،والددى الر بددة فددي الشددعور بالحددب والتقدددير
م ددن كب ددل زمالئ دده ،ورؤس ددائه ف ددي العم ددل ،وذل ددك م ددن األم ددور الت ددي تس دداعد عل ددى تحقيد د األم ددن
واالسددتقرار الددوظيفي اللددذان يؤديددان إلددى اإلبددداع واالبتكددار فددي كددل مجدداالت العمددل ،فددالموظف
المجد والمتل

في عمله ي حاجة إلى مدن يشدكره ويقددره جهدوده واتالصده ،ويشدجعه علدى

االستمرار ،مما يشعره بالتفاؤل في المقابل ف ن الموظف الذي يعيش في عزله عن المجتمع أو
يعيش منبوذاً من زمالئه ورؤسائه ف نه يكون ير متواف نفسيا ،وبالتالي يؤثر سلبا على أدائه
في عمله األمر الذي يجعله يشعر بالتشاؤ (التضر. )1888 ،
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مكحث ثأنه
ألد ء هظ فه
مقدم :
حظ د ددي موض د ددوع األداج ال د ددوظيفي عل د ددى اهتمد د دا إدار المد د دوارد البشد د درية وادار
األعمددال وعلمدداج اإلدار العامددة والسددلوك التنظيمددي التصدداله الوثيد بمسددتقبل العنصددر البشددري
في المؤسسات اإلدارية ،ويعتبر موضوع األداج من الموضوعات التدي نالدت اهتمامداً كبيد اًر مدن
كبددل البدداحثين واإلداريددين فددي المجدداالت اإلداريددة ،إذ أندده يعددد الوسدديلة الوحيددد لتحقي د أهددداف
العمددل بالمنظمددات ،فضددال علددى أندده يعبددر عددن مسددتو التقددد الحضدداري واالكتصددادي لجميددع
الدددول المتقدمددة والناميددة علددى حددد س دواج ومددن هنددا نجددد البيددة المسددئولين اإلداريددين يعطددون
موضد ددوع األداج والعوامد ددل المد ددؤثر فيد دده األهميد ددة القصد ددو نظ د د اًر ألن أداج إداراته د د مد ددا هد ددو إال
انعكا

ألداج الفردي داتلها (العماج.)12 :2113 ،
كمددا يحتددل األداج الددوظيفي مكانددة تاصددة داتددل أي منظمددة أهليددة كانددت أ حكوميددة

باعتباره النات النهائي لمحصلة جميع األنشطة بها ،وذلك على مستوي الفرد والمنظمة والدولة
المنظمة تكون أكثر استق ار اًر وأطول بقاج حين يكون أداج العاملين بها متمي اًز (الفايدي:2112،
 )22- 21بالت ددالي ك ددو العم ددل يج ددب أن تك ددون مجه ددز تجهيد د اًز جي ددداً م ددع المه ددارات المناس ددبة
واعدددادها ; لضددمان عددد فشددل المنظمددات بسددبب عددد القدددر علددى المنافسددة علددى الصددعيدين
المحلي والدولي (.)Tomaka، 2112 :27
وم ددن هن ددا ف ن دده س دديت التركي ددز ف ددي الد ارس ددة عل ددى محاول ددة التع ددرف عل ددى حقيق ددة األداج
ومعرفه العوامل التي تحدده وتؤثر فيه حتى يمكن معرفة التلل والسعي إلدى تصدحيحه ممدا كدد
يساعد على تحقي مستويات األداج المطلوبة.
وهالا :مفههم ألد ء هظ فه:
ولقددد تعددددت تعريفددات البدداحثين لمفهددو األداج الددوظيفي حيددث تد تعريددف األداج بأندده"
نشاط يمكن الموظف من إنجداز المهدا أو األهدداف المحددد لده بنجداح ،وباالسدتتدا المعقدول
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للم دوارد" (الص دراير  .)1 :2111،كمددا عددرف أيض داً بأندده األثددر الصددافي لجهددود الفددرد التددي تبدددأ
بالقدددرات وادراك الدددور أو المهددا والددذي بالتددالي يشددير إلددى درجددة تحقيد واتمددا المهددا المكونددة
لوظيفة الفرد (سلطان.)218 :2114 ،
ويعدرف باحددث تدر أن األداج هددو تنفيددذ الموظدف ألعمالدده ومسددئولياته التدي تكلفدده بهددا
المنظمددة ،أو الجهددود الت دي ت درتبط وظيفتدده بهددا ،بمعنددي النتددائ التددي حققهددا الموظددف للمنظمددة
(الجويعدي.)21-21 :2117 ،
وكددد تومددا

جلبددرت فددي هددذا السدديا أندده ال يجددوز التلددط بددين السددلوك وبددين اإلنجدداز

واألداج" ،ذلددك أن السددلوك هددو مددا يقددو بدده األف دراد مددن أعمددال فددي المنظمددة التددي يعملددون بهددا،
كعقد االجتماعات ،أو تصمي نموذج أو التفتيش ،أما اإلنجداز فهدو مدا يبقدى مدن أثدر أو نتدائ
بعددد أن يتوكددف األفدراد عددن العمددل ،وهددو المتددرج مثددل تقدددي سددلعة مددا أو تدمددة مددا ،أمددا األداج
معدا شدريطة أن تكدون
فهو الفاعل بين السلوك واإلنجاز ،أي أنه السدلوك والنتدائ التدي تحققدت ً
هذه النتائ كابلة للقيا

(در .)1 :2113،

أمددا تعريددف األداج مددن ناحيددة إداريددة فقددد عددرف علددى أندده" :القيددا بأعبدداج الوظيفددة مددن
المسؤوليات والواجبات وفقًا للمعدل المفروض أداؤه من العامل الكدفج المددرب ،ويمكدن معرفدة
هددذا المعدددل عددن طري د تحليددل األداج ،أي د ارسددة كميددة العمددل والوكددت الددذي يسددتغركه وانشدداج
عالكددة عادلددة بينهمددا ،وللددتمكن مددن تركيددة الموظددف تجددر لدده اتتبددارات أداج ،ويعتمددد فددي ذلددك
علددى تقددارير األداج ،أي الحصددول علددى بيانددات مددن شددأنها أن تسدداعد علددى تحليددل وفهد وتقيددي
أداج العامددل لعملدده وسددلوكه فددي فتددر زمنيددة محدددد (بعجددي ،)8 :2117 ،وعددرف تقيددي األداج
علددى أندده م دنه اسددتراتيجي متكامددل لتقدددي نجدداح متواصددل للمنظمددة مددن تددالل تحس ددين أداج
األفدراد الدذين يعملدون بهدا وتطدوير كددرات الفريد واألفدراد المسداهمين ( Plibema,Stephen
.)&Cobridge 2002:259
فير مولينز أن األداج الوظيفي يعتمد على التوكعات المتصور بشأن الجهود المبذولة
لتحقيد النتيجددة المرجددو ،وكددذلك فد ن الر بددة فددي التعزيددز تدؤدي إلددى تحقيد األداج المرتفددع فددي
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حد ددال اعتقد ددد الشد ددت

أن هند دداك توكعد ددات كويد ددة بد ددأن هد ددذا األداج سد ددوف يد ددؤدي إلد ددى تعزيد ددزه

)Mullins, L. J, 2005).
أما التعريف اإلجرائي :وتعرفه الباحثدة بأنده كيدا عضدو اإلدار فدي الجامعدة بالواجبدات
اإلدارية الموكلة إليه بكفاج وفعالية ويقا
مقيا

بمجموع الدرجات التي يحصل عليهدا اإلداري علدى

األداج الوظيفي.

ثأن أا :عنأصي ألد ء هظ فه:
يتضمن األداج الوظيفي مجموعة من العناصر أهمها ما يلدي (سدكران-31 :2114 ،
:)31


معياــــ كمجطلكــــأت هظ فــــ  :وتش ددمل المع ددارف العام ددة والمه ددارات الفني ددة والمهنيدددة
والتلفية العامة عن الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها.

 نهع

عم  :وتتمثل في مد ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقو به وما يمتلكه من

ر بة ومهارات فنية وبراعة وكدر على التنظي وتنفيذ العمل دون الوكوع في األتطاج.
 كم ـ

عم ـ

من ـ  :أي مق ددار العمددل الددذي يسددتطيع الموظددف إنجددازه فددي الظددروف

العادية للعمل ،ومقدار سرعة هذا اإلنجاز.


مثـــأكية ه هثـــهق :وتش ددمل الجدي ددة والتفدداني ف ددي العم ددل وكدددر الموظ ددف عل ددى تحم ددل
مس ددؤولية العم ددل وانج دداز األعم ددال ف ددي أوكاته ددا المح دددد  ،ومد دد حاج ددة ه ددذا الموظ ددف
لإلرشاد والتوجيه من كبل المشرفين ،وتقيي نتائ عمله.

هقد .كي هأ ن ثالث عنأصي ألد ء ههه (ح : )6114 ،


مهظف :من حيث ما يملكه الموظف من معرفة ومهارات وكي واتجاهات ودوافع.



هظ ف ـ  :مددن حيددث مددا تتصددف بدده الوظيفددة مددن متطلبددات وتحددديات ومددا تقدمدده مددن
فر

عمل ممتع ،فيه تحد ويحتوي على عنصر التغذية الراجعة كجزج منه.
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مهقف :من حيث ما تتصف به البيئة التنظيمية ،حيث تؤدي الوظيفة والتي تتضمن
مناخ العمل واإلشراف ووفر الموارد واألنظمة اإلدارية والهيكل التنظيمي.

كمأ هنأ ك م مهع م عنأصي ألد ء هظ فه (عكد ي ق:)61 :6131،
 المعرفددة بمتطلبددات الوظيفددة :و تشددمل المعددارف العامددة م دن المهددارات الفنيددة والمهنيددة
والتلفية العامة عن الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها.


نوعيدة العمدل :وتتمثدل فددي مدد مدا يدركده الفددرد عدن عملده الدذي يقددو بده ومدا يمتلكدده
م ددن ر ب ددة ومه ددارات فني ددة وب ارع ددة وك دددر عل ددى التنظ ددي وتنفي ددذ العم ددل دون الوك ددوع ف ددي
األتطاج.

 كميددة العمددل المنجددز :أي مقدددار العمددل الددذي يسددتطيع الموظددف إنجددازه فددي الظددروف
العادية للعمل ،ومقدار سرعة هذا اإلنجاز.
 المث ددابر والوث ددو  :وتش ددمل الجدي ددة والتف دداني ف ددي العم ددل وك دددر الموظ ددف عل ددى تحم ددل
مس ددؤولية العم ددل وانج دداز األعم ددال ف ددي أوكاته ددا المح دددد  ،ومد دد حاج ددة ه ددذا الموظ ددف
لإلرشاد والتوجيه من كبل المشرفين ،وتقيي نتائ عمله.
ثأ ثأا :محدد ت ألد ء هظ فه:
إن سلوك األداج الذي يقو به الفرد يحدد ثالث عوامل رئيسية هدي (مرسدي والصدباغ،
:)22 :1822


هــد مكــ.ه  :وهددو يعك د

درجددة انسددجا الفددرد ألداج عملدده فالجهددد المبددذول يمثددل

حقيقة درجة دافعية الفرد ألداج عمله.


قــديت ه خصــأئف فيد ــ  :يمثددل كدددرات الفددرد وتب ارتدده السددابقة التددي تحدددد درجددة
فعالية الجهد المبذول.

 هديك فيد هظ فجل :يعني تصوراته وانطباعاته عن األنشطة التي يتكون منها عمله،
وعن الكيفية التي ينبغي أن يمار بها دوره في المنظمة.
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يكعأا :عه م

مؤثية على ألد ء هظ فه

تتع دددد العوام ددل الم ددؤثر عل ددى األداج ال ددوظيفي ،أهمه ددا (در والص ددباغ-423 :2112،
:)424
 3عه م هد ي جنظ م  :هججلخف اه نقأط جأ :
ياب المناخ المناسب الداع للعمل واإلنتاجية في المؤسسة.



 حدوث صراعات بين الموظفين ورؤسائه  ،وبين الموظفين أنفسه .
 عد تحديد المها الوظيفية بدكة.
 اإلشراف السيئ.
 النق

في التدريب.

 عد تحديد واجبات الموظف.
 نق
 6عه م ك ئ

الموارد المادية والظروف المناسبة للعمل.
خأي

 :هججلخف اه نقأط جأ :

 الص دراع بددين القددي واالتجاهددات التددي يحملهددا الموظددف والقددي واالتجاهددات السددائد فددي
المجتمع.
 األحوال االكتصادية وظروف السو .
 التشريعات الحكومية.
 سياسات النقابات.
 االضطراب السياسي.
 1عه م ججعلق كأ مهظف :هججلخف اه نقأط جأ :
 نق

في ر بته ودافعيته.

 ضعف في شتصيته أو كصور في كدراته العقلية.
 تغيب مستمر عن العمل.
 مشكالت عائلية.
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خأم أا :ونه ع ألد ء:
يتطلددب تص ددنيف األداج وتحدي ددد أنواعدده اتتي ددار المعي ددار الدددكي والعمل ددي ال ددذي يمك ددن
االعتماد عليه لتحديدد متتلدف األندواع ،والمعدايير الدذي يدت علدى أساسدها تصدنيف األداج وهدي
(عبدالصمد: )11 :2112 ،
 3مع أي امه
حسب المعيار الشمولية الذي يقس األهداف إلى كلية وجزئية يمكن تقسي األداج إلى:


ألد ء كلــه :وهددو الددذي يتجسددد مددن تددالل اإلنجددازات التددي سدداهمت جميددع العناصددر
والوظددائف أو األنظمددة الفرعيددة فددي تحقيقهددا ،وال يمكددن نسددب إنجازهددا إلددى أي عنصددر
دون مساهمة باكي العناصر وفي إطار هذا النوع من األداج يمكن الحديث عن مد
وكيفيات بلوغ المنظمة ألهدافها الشاملة كاالستم اررية ،األرباح ،النمو ....إلخ.



ألد ء

ئه :وهو الذي يتحق على مستو األنظمة الفرعية للمنظمدة وينقسد بددوره

إلددى عددد أن دواع بدداتتالف المعيددار المعتمددد لتقيددي عناصددر المنظمددة ،حيددث يمكددن أن
ينقسد د حس ددب الوظ ددائف إل ددى أداج وظيف ددة المالي ددة ،أداج وظيف ددة األفد دراد...إلخ ويج دددر
اإلشار أن األداج الكلي للمنظمة هو نتيجة تفاعل أداج متتلف أنظمتها الفرعية.
 .2مع أي طك ع  :يدت تصدنيف األداج إلدى اكتصدادي ،اجتمداعي ،سياسدي وتقندي ...إلدخ ،اذ
ال يمكن للمنظمدة تحقيد أهددافها باعتمداد أداج دون اختدر العتبدار التكامدل بيدنه  ،فمدثال
لن يتحق األداج االكتصادي دون وجود أداج تكنولوجي (مانع. )17 :2112 ،
 .3مع أي أل  :ينقس األداج حسب المعيار إلى طويل ،متوسط وكصير األجل ،وهدذا الندوع
من التصنيف يعتبر صعب التطبي وال يمكن االعتماد عليده بصدفة دكيقدة وذلدك لصدعوبة
الفصل بين اخجال وتحديد موعدها مسبقا إال بصور تقريبية (عبدالصمد.)11 :2112 ،
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أد أا :جق م ألد ء:
األداج عمليددة ضددرورية ال نددى عنهددا أليددة مؤسسددة ،حيددث يترتددب علددى هددذه

إن كيددا

العمليددة كد اررات كثيددر فددي مجددال إدار األفدراد ،ومددن ذلددك الحكد علددى أهليددة العدداملين للبقدداج فددي
العمل ،واستحقاكه للتركية ،وتنزيل درجاته أو رواتبه أو حتدى االسدتغناج عدنه وذلدك لسدبب
هددو أن العدداملين عناصددر إنتاجيددة ووسددائل لتحقي د

ايددات يحددددها التنظددي نفسدده ،والبددد لددذلك

التنظددي مددن التثبددت مددن كدددر هددذه العناصددر البشدرية علددى القيددا بالمهددا المطلوبددة مندده (نددوري،
.)321-318 :2111
ويع ددرف تقي ددي األداج بأن دده" :عب ددار ع ددن تقري ددر دوري يب ددين مس ددتو أداج األفد دراد ون ددوع
سددلوكه مقارنددة مددع مهمددات وواجبددات الوظيفددة المنوطددة بدده ،فهددو يسدداعد المسددئولين علددى معرفددة
جوانب الضعف إن وجد وتدعي جوانب القو أيضا" (الكاللده.)74 :2113،
هجيد كأحث و تعريف عملية تقيي األداج بأنها" :عملية دائمدة ومسدتمر حيدث تقدو
أداج العاملين فدي المنظمدة ،وسدلوكه مدع زمالئهد ومسدئوليه  ،ومقارندة النتدائ مدع

على كيا

والتقيدي بهددف إصددار حكد يترتدب عليده إمدا مكافدأ

المعايير الموضوعة مسبقًا لغرض القيا
العامد ددل بهد دددف دفع د دده إلد ددى االبتك د ددار واإلبد ددداع ،أو معاكبت د دده بهد دددف دفع د دده لاللت د د از بالمع د ددايير
الموضوعة ،أو تنميته وتدريبه بهدف تجاوز نقاط الضعف لديه .ويمكن أن تجر هذه العمليدة

بشكل دوري (شهري ،نصف سنوي ،أو سنوي).
وهم

عمل

جق م ألد ء:

أهمي ددة عملي ددة تقي ددي األداج تنب ددع م ددن أنه ددا تس ددتهدف اي ددات ث ددالث تق ددع عل ددى ثالث ددة
مس د د ددتويات ،هدد د ددي :المنظمدد د ددة ،والمد د د دددير ،والفد د د ددرد العامد د د ددل وتتمثد د د ددل تل د د ددك الغاي د د ددات بدد د دداختي
(صالح:)2114،
 3وهم جهأ على م جهد منظم :
 إيج دداد من دداخ مالئد د م ددن الثق ددة والتعام ددل األتالك ددي ال ددذي يبع ددد احتم ددال تع دددد
شكاو العاملين تجاه المنظمة.
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 رف د ددع مس د ددتو أداج الع د دداملين واس د ددتثمار ك د دددراته بم د ددا يسد د داعده عل د ددى التق د ددد
والتطور.
 تقيي برام وسياسات إدار الموارد البشرية لها نتائجهدا العمليدة التدي يمكدن أن
تستتد كمؤشرات للحك على دكة هذه السياسات.
 مساعد المنظمة على وضع معدالت أداج معيارية دكيقة.
 6وهم جهأ على م جهد مد ي :
 دف ددع الم ددديرين والمشد درفين إل ددى تنمي ددة مه دداراته وامكاني دداته الفكري ددة ،وتعزي ددز
كدراته اإلبداعية للوصول إلى تقوي سلي وموضوعي ألداج تابعيه .
 دف ددع الم ددديرين إل ددى تط ددوير العالك ددات الجي ددد م ددع المرؤوس ددين ،والتق ددرب إل دديه
للتعرف على المشاكل والصعوبات.
 1وهم جهأ على م جهد عأمل :
دعور بالمس ددؤولية ،وذلددك لزي دداد ش ددعوره بالعدال ددة ،وب ددأن
 تجعددل العام ددل أكث ددر ش د ًا
جميع جهوده المبذولة تؤتذ بالحسبان من كبل المنظمة.

 دف ددع العام ددل للعم ددل باجته دداد وات ددال

ليترك ددب ف ددوزه ب دداحت ار وتق دددير رؤس ددائه

وماديا
معنويا
ً
ً
هقد واأي ثأكت و هنأك عدة طيق جق م ألد ء كأ جأ ه( :ثأكت)331 :6113،
هناك عد طر لقيا

أداج األفراد في المؤسسات ،ويمكن تقسيمها إلى طر تقليدية،

وأتر حديثة كما يلي:
 3طيق جق م جقل د

( هصف ) :جه ججكه م

 طريقة المقايي

المتدرجة.

 طريقة الترتيب العا .
 طريقة كوائ المراجعة.
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جأ ه:

جه ججكه م

 6ومأ طيق جق م حد ث

جأ ه:

 طريقة التوزيع اإلجباري.
 طريقة االتتيار اإلجباري.
 طريقة األحداث الهامة.
 طريقة التقرير المكتوب.
 طريقة اإلدار باألهداف والنتائ .
 مزي من الطر .
طيق جقل د
 .1طي ق

جق م ألد ء:
جديج ك أنه :تقدو هدذه الطريقدة علدى أسدا

على تط متصل أو مقيا

تقددير أداج الموظدف أو صدفاته

يبدأ بتقدير منتفض وينتهي بتقدير مرتفع وتعبر عن هذه

الطريقة باألركا والنقاط ،وتمتاز هذه الطريقة بسهولة والبساطة .
هك

عأب عل هأ:
 احتمددال تحيددز الشددت

القددائ بددالتقيي فددي تقددديره مددن تددالل أن يقددو ال درئي

ب عطاج تقدير مرتفع لشت

معين في جميع الصفات أو التصائ

.

 شتصية القائ بالتقيي وطريقة تفكيره واتجاهاته يترتدب عليهدا إعطداج تقدديرات
أعلى من الواكع أو أكل (شاويش. )28 :2111،
 .2طي قـ

ببسدداطة فددي أن يطلددب مددن كددل مشددرف القيددا

جيج ــب :وهددذه الطريقددة تددتلت

بترتي ددب األفد دراد الت ددابعين ل دده ترتيبد داً م ددن األحس ددن إل ددى األسد دوأ وأس ددا
تصائ

الترتي ددب ل ددي

أو صفات محدد بل األداج العا للعمل ،وتمتاز هدذه الطريقدة سدهولة الفهد

واالسددتعمال ،تمكددن مددن فصددل المددوظفين ذات الكفدداج المنتفضددة عدن المددوظفين ذات
الكفاج العالية (أبو شيتة.)234 :2111،
ك

عأب على ه.

طي ق :

 تناسب وظائف القطاع التدمات العامة
37

 تحيز المدير في الترتيب لذلك يفضل القيا بعملية التقيي أكثر من شت
 .3طي ق ـ

جه ــع طك عــه :تعتمددد هددذه الطريقددة علددى أن يكددون كددل رئددي

مجبد اًر علددى

توزيع مرؤوسيه على درجات تقيي الكفاج بشكل تحدده المؤسسة ويأتذ هذا الشكل ما
يطل عليه بالتوزيع الطبيعي (ماهر. )311 :1888،
وتمتدداز بسددهولة االسددتتدا و تجبددر المقددي علددى د ارسددة وتحليددل أداج مرؤوسدديه بشددكل
دكي  ،ه ك

عأب على ه.

طي ق :

 صعوبة استتدامها في حالة وجود أعداد كبير .
 عد توضيح نواحي الدكة والضعف في أداج الموظفين (أبو شيتة.)231 :2111 ،
طيق حد ث اه جق م ألد ء:
لق ددد وجه ددت انتق ددادات كثي ددر إل ددى ط ددر تقي ددي األداج التقليدي ددة العتماده ددا عل ددى س ددمات
الشتصية للمرؤوسين بدالً من االعتماد على األهداف الممكن كياسها لألداج.
 .1طي ق

هقأئع حي  :تعتبر هذه الطريقة من أحدث طر تقيدي األداج وتعتمدد علدى

مالحظددة سددلوكيات موظددف أثندداج األداج والعمددل الفعلددي وتسددجيل المالحظددات مددن كبددل
القددائ علددى التقيددي ( المشددرف ) فددي السددجل التددا

بكددل موظددف وكددد يتضددمن هددذا

السددجل تقسددي معددين لفئددات معينددة مددن السددلوك مثددل التعدداون مددع الددزمالج والدكددة فددي
األداج واتبد دداع التعليمد ددات وتحمد ددل المسد ددؤولية وعند ددد حلد ددول فتد ددر التقيد ددي الدوريد ددة يقد ددو
المشرف بمراجعة سجل الموظف السلوكي.
هجمجأ ه.

طي ق :

 تقو بتغذية عكسية للموظف.
 الموضوعية العتمادها على سجل الوكائع الفعلية.
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ع هكهأ:
 تستهلك وتطلب كثير من الوكت والجهد.
 اسددتياج كثيددر مددن المددوظفين مددن هددذه الطريقددة لشددعوره بددأنه تحددت المتابعددة والركابددة
المستمر (شاويش. )88 :2111 ،
 .2طي ق

جق م على و أس نجـأئج :تعتمدد هدذه الطريقدة علدى أسدا

مددا أحددرزه الفددرد مددن النتددائ كأسددا

اتتداذ النتدائ أو

لتقيددي أدائدده ،وكددد ارتكددزت علددى بعددض الضددمانات

التددي تددوفر لهددا الموضددوعية فددي التق دددير وتنمددي نوع داً مددن روح التعدداون بددين الددرئي
ومرؤوسيه ،وتدل علدى أن اسدتتدا هدذه الطريقدة مدن شدأنها أن تتلد جدواً مناسدباً مدن
التعدداون فددي األداج والمشدداركة فددي المسددؤولية وتحريددك الدددوافع اإلنسددانية إلددى مجدداالت
إيجابية مثمر (شاويش. ) 82 :2111،
 .3طي ق إلد ية كأألهد ف :تعتمد هذه الطريقة على عقد لقاجات بين القائ بعملية التقيي
المشددرف وبددين الموظددف لتحديددد األهددداف والواجبددات المطلددوب تحقيقهددا وانجازهددا مددن
الموظددف تددالل فتددر معينددة ،وتكددون عدداد هددذه األهددداف واضددحة وواكعيددة ،ومددن ث د
تقييمه على مد ما ت تحقيقه وانجازه من هذه األهداف (شاويش. ) 88 :2111،
هجمجأ ه.

طي ق :

 بأنها تشجع المدراج على بذل مجهود فكري وتكسبه التبر وتجارب جديد .
 تساعد على زياد المناكشات في المنظمة.
 تشجع الموظف في تحديد األهداف ويزيد من دافعيه نحو العمل.
 تمت دداز بوض ددوح المطل ددوب م ددن الموظ ددف أنج ددازه وتحدي ددد مع ددايير ومق ددايي
مستو أنجاز الموظف.
ه عأب على ه.

طي ق :

 التركيز على الموظف واألداج الفردي بدالً من التشجيع على العمل الجماعي.38

لقي ددا

 تحتدداج مددن القددائ بددالتقيي تنسددي كبيددر فددي تجزئددة أهددداف المنظمددة بشددكل دكي د حتددىتصل إلى أهداف كل موظف.
 تحتاج إلى جهد ووكت كبير من القائ بالتقيي .أكعأا :جح

ألد ء:

إن تحسددين أداج المنظمددات أو المؤسسددات الحديثددة بمددا فيهددا الجامعددات يشددكل اهتمام داً
عالميد داً ف ددي جمي ددع دول الع ددال ويض دداف إل ددى ذل ددك أن ك دددر أي مجتم ددع عل ددى إدار مؤسس دداته
وبرامجدده الحيويددة لددي

فقددط بفاعليددة وكفدداج  ،وانمددا بعدالددة ،وابتكددار تعتبددر مددن أهد التصددائ

التي تميز مجتمع عن يره من المجتمعات (التطيب.)72 :2111،
تحسد دين األداج يعن ددي اس ددتتدا جمي ددع المد دوارد المتاح ددة لتحس ددين المترج ددات وانتاجي ددة
العمليات وتحقي التكامدل بدين تكنولوجيدا الصدحيحة التدي توظدف أر

المدال بالطريقدة المثلدى،

ويتطل د ددب تحس د ددين أداج أي د ددة منظم د ددة تد د دوازن العناص د ددر األرب د ددع التالي د ددة( :الج د ددود  ،اإلنتاجي د ددة،
التكنولوجيددا ،التكلفددة) ،ألن تدوازن هددذه العناصددر يؤكددد توكعددات واحتياجددات أصددحاب المصددلحة
ف ددي المنظم ددة ك ددد أت ددذت ف ددي االعتب ددار ،ويطلد د عل ددى ه ددذا الم ددنه المتكام ددل "إدار التحس ددين
الشامل".
اأم

عنأصي هد ية جح

تتك ددون إدار التحس ددين الش دداملة م ددن تمس ددة عناص ددر أو طبق ددات أساس ددية ،ش ددكل ()3
يوضح هذه العناصر:


طكق ـ أله ــى -جه ــل :يمثددل التوجيدده االسددتراتيجية التددي تحدددد اتجاهددات التحسددين
المسددتقبلية ،والتددي تعمددل علددى تركيددز الطاكددات وحشددد الجهددود لتحسددين عالكددات العمددل
الرئيسية في المنظمة.



طكق ـ

ثأن ـ -عمل ــأت مفــأه م أل أ ـ  :تتميددز هددذه الطبقددة ب دأن أحجددار بناؤهددا

تضددع المنظمددة أم دا منهجيددات التحسددين األساسددية التددي تتكامددل مددع األنشددطة العاديددة
ألداج األعمال.
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طكق

ثأ ث -عمل أت ج ل م :يركز بناج هذه الطبقدة علدى عمليدات تحفيدز صدناعة

المنددت أو التدمددة التددي تجعددل المنظمددة أكثددر كفدداج وفعاليددة ،وتزيددد مددن كدددرتها علددى
التكيف ،وفي الوكت ذاته تتفيض الوكت والجهد والتكلفة.


طكقـــ

يكعـــ  -جـــأث ي جنظ مـــه :يت ددت

ه ددذا البن دداج بوض ددع المق ددايي

والهيك ددل

التنظيمي للمنظمة.


طكقـ

خأم ـ  -مكأاـ ت ه العجــيف كأ فضـ  :يتددت

هددذا البندداج بنظددا المكافد ت

واالعت دراف بالفضددل الددذي يتضددمن المكاف د ت الماليددة و يددر الماليددة بهدددف دع د أهميددة
المها األتر داتل البناج الهرمي .
اك يقم (  :) 1عنأصي هد ية جح

اأم

المكاف ت

واالعتراف
بالفضل
التأثير

التنظيمي
عمليات التسل
المفاهي األساسية
التوجيه
مصدي ( :ميكع ،جطه ي جنظ مه هعالقجل كأألد ء م ه هل نظي عأمل

اه مد ي

عأم ل ه ت

) 22-21 :6114

وي ددر الفاي دددي ب ددأن هن دداك ثالث ددة مسد دتويات لتحس ددين األداج وه ددي كم ددا يل ددي (الفاي دددي،
:)27 :2112

41

 .1تحسين أداج الموظف :يعد تحسين أداج الموظدف مدن أكثدر العوامدل صدعوبة فدي التغييدر،
هناك عد وسائل إلحداث التغيير في أداج الموظف وهي:


جيك ـ علـى ه نـب قــهة همـأ

ـب اعلــل وهالا ،وادراك حقيقدة بأنده ال يمكدن القضدداج

على جميع جوانب الضعف لد الموظف.
 إحداث نوع من التوازن بين ما ير ب الفرد في عمله وبين ما يؤديه.
 ربط مجهودات تحسين األداج مع اهتمامات وأهداف الموظف.
 .2جح ـ

هظ ف ـ  :يعطددي تغييددر الوظيفيددة فرصداً لتحسددين األداج ،حيددث تسدداه محتويددات

الوظيفد ددة فد ددي تد دددني األداج إذا كاند ددت مملد ددة أو مثبطد ددة للهم د د أو تفد ددو كد دددرات ومهد ددارات
الموظف أو تحتوي على مها
 .3جح ـ

ك ئـ

ير مناسبة أو ير ضرورية.

عم ـ  :ويددت التحسددين فددي بيئددة العمددل لضددمان تحسددين األداج ،مددن تددالل

معرفددة مددد مناسددبة عدددد المسددتويات التنظيميددة ،والطريقددة التددي يددت بهددا تنظددي المؤسسددة،
ومد مناسبة ووضوح االتصاالت والمسئولية.
وير باحثون ترون بأن هناك بعض الممارسات السائد التي يمكن للمنظمة اتباعها
لتحسددين وتطددوير األداج الددوظيفي مسددتنداً إلددى عدددد مددن المندداه واألسدداليب التددي تسددتتد فددي
كثي ددر م ددن منظم ددات األعم ددال المتقدم ددة ف ددي مج ددال تحس ددين األداج ه ددي م ددا يل ددي (ج دداد ال ددرب،
:)424-432 :2112
 تطبي مدنه سدتة سديجما والدذي يددتل فدي نطدا الجدود الشداملة ،ويركدز علدى إكامدة
وبن دداج مس ددتوي مح دددد م ددن األداج م ددن ت ددالل مس ددتوي أداج ع ددالمي ،وباالعتم دداد عل ددى
المقومددات التنظيميددة ،وبتحقي د تارطددة الطري د التددي يمكددن تحقيقهددا باالعتمدداد علددى
فري المشروع تلو اختر ،وباستتدا كوي العمل المدربة على منهجية تعظي األداج.
 وضددع تطددة مرنددة للم دوارد البش درية تحق د اإلشددباع وتعددال م دواطن التلددل فددي عمليددات
التوظيددف والتشددغيل ونظد األجددور والحدوافز و يرهددا ،إضددافة إلددى ذلددك تتضددمن التطددة
اتتاذ إجراجات تتعل باألداج بشكل مباشر منها:
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 وضددع مسددتويات أداج محدددد أعل دى مددن مسددتوي أداج الفددرد الحددالي ،وفددي نف د

الوكددت

يمكن الوصول إليها حتى تكون محفز ألفراد.
 مشدداركة وموافقددة المددوظفين علددى مسددتويات األداج المطلوبددة مددنه واألهددداف الواجددب
تحقيقها وطر تحقيقها.
 تشددجيع األفد دراد عل ددى األداج الجيددد ومواص ددلة الحص ددول علددى المعلوم ددات المرت ددد ع ددن
األداج ،ومناكش د ددة المش د دداكل التاص د ددة بد د داألداج حت د ددى يمك د ددن الوص د ددول إليه د ددا واتت د دداذ
اإلجراجات التصحيحية أوال بأول.
 تدريب المديرين على نظ وطر مراجعة وتقيي األداج.
 تفددويض السددلطة مددن الرؤسدداج إلددى المرؤوسددين والددذي يحقد مهددارات إداريددة عاليددة فددي
إدار وكددت اإلدار العليددا بالمنظمددة ،وبندداج الثقددة بددين المددديرين ومرؤوسدديه  ،وأيضداً بمددا
يساه في توفير كوادر إدارية وكيادات مستقبلية في المنظمة.
 ف ددر العم ددل الم دددار أو الموجه ددة ذاتيد داً ،وبم ددا يحقد د اإلب ددداع واالبتك ددار ف ددي اإلنج دداز
وتحقي األهداف وبما يدفع أداج العاملين نحو التطور والنمو المتزايدين.
 حلق ددات الج ددود  ،وه ددي م ددنه م ددن من دداه اإلدار الياباني ددة الت ددي يق ددو عل ددى التحس ددين
المسددتمر وتحسددين التشددغيل وتحقيد مسددتويات عاليددة مددن الجددود الشدداملة ،ومددن هددالل
مسدداهمتها فددي تحديددد المشددكالت المددؤثر فددي جددود المنتجددات ،والتعددرف إلددى متتلددف
البدددائل المناسددبة لحددل هددذه المشددكالت ،وكددد أثبددت التطبي د العملددي أن حلقددات الجددود
تق ددد د ارس ددات وأفك ددا ار ونت ددائ طيب ددة ف ددي المنظم ددة ،وتحس ددن م ددن اإلنتاجي ددة وأس دداليب
التشغيل.
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مكحث ثأ ث
أمعأت فل ط ن
المقدمة:
تحتددل الجامعددات مكانددة بددارز فددي المجتمددع العربددي لمددا تقد بدده مددن مسددؤولية كبيددر فددي
إعداد الكوادر المؤهلدة والمتتصصدة وتحقيد التنميدة الشداملة وتدأمين األرضدية الالزمدة إلرسداج
كواعددد التقددد العلمددي والتكنولددوجي ،وتوجيدده نتددائ البحددوث العلميددة لصددالح مؤسسددات المجتمددع
ومن هنا تبرر أهمية الجامعات وتحسن جودتها التعليمية (المحياوي.)42 :2112 ،
بددر الدددور الهددا والكبيددر التددي تقددو بدده الجامعددات الفلسددطينية فددي تزويددد سددو العمددل
الفلسددطيني والعربددي وعبددر العقددود الماضددية بددأفراد مددؤهلين ومدددربين سدداهموا بشددكل مباشددر فددي
التنمية الشاملة فلسطينياً وعربياً ،إال أنها تعاني من بعض التحديات والصعوبات في ظل واكدع
احددتالل وانتفاضددة ،لددذا جدداج البحددث لمحاولددة النهددوض والتطددوير للتعلددي الجددامعي الفلسددطيني
(الحولي.)2114 ،
أضافت الباحثة نبدذه متتصدر عدن الجامعدات الفلسدطينية فدي كطداع دز التدي شدملتها
الد ارسد ددة ،وهد ددي جامعد ددة األزهد ددر ،والجامعد ددة اإلسد ددالمية ،الجامعد ددة األكصد ددى وه د د أكبد ددر وأكد ددد
الجامعات في كطاع ز .
وهالا:
جــأي

أمع إل الم

:

ه ناــأة :تأسسددت الجامعددة اإلسددالمية فددي ددز عددا  ، 1872وهددي مؤسسددة أكاديميددة

مستقلة من مؤسسدات التعلدي العدالي ،تعمدل ب شدراف وزار التربيدة والتعلدي العدالي ،وهدي عضدو
ف ددي :اتح دداد الجامع ددات العربي ددة ،ورابط ددة الجامع ددات اإلس ددالمية ،واتح دداد الجامع ددات اإلس ددالمية،
ورابطة جامعات البحر األبيض المتوسط ،واالتحاد الدولي للجامعات ،وتربطها عالكات تعداون
مع الكثير من الجامعات العربية واألجنبية.
يؤ " :منار علمية رائد للمعرفة والثقافة وتدمة اإلنسانية إلحداث نهضة مجتمعية شامل"
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ي أ  :مؤسسة أكاديمية تسعى للنهدوض بالمسدتو العلمدي والثقدافي والحضداري ،تعمدل علدى
مواكبددة االتجاهددات الحديثددة فددي التعلددي العددالي والتطددور التكنولددوجي ،وتشددجع البحددث العلمددي
وتساه في بناج األجيال وتنمية المجتمع في إطار من القي اإلسالمية.
ألهــد ف :تسددعى الجامعددة اإلسددالمية لتحقيد مجموعددة مددن األهددداف االسددتراتيجية ،وهددي علددى
النحو التالي:
 رفع مستو البرام التعليمية في الجامعة وفقاً لمعايير الجود .
 االرتقاج بالبحث العلمي ودعمه واستثماره في اتجاه تحقي التنمية المستدامة.
 تعزيز دور الجامعة في تدمة وتنمية المجتمع.
 ضبط ورفع كفاج األداج المؤسسي إدارياً وتقنياً.
 االرتقاج بالبيئة الجامعة ومستو التدمات المقدمة للطلبة والعاملين.
 تدعي عالكات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية واإلكليمية والدولية.
ثأن أا :أمع أل هي:
جأي

ه ناأة :تأسست جامعة األزهر في دز عدا  ، 1881كمؤسسدةً للتعلدي العدالي لتلبدي

طموحددات الشددعب الفلسددطيني ولتكددون عنوانداً لقدددر هددذا الشددعب علددى البددذل والعطدداج ،وكددد كددان
كدرار سددياد الدرئي

الشددهيد ياسدر عرفددات رئددي

دولددة فلسددطين ب نشداج هددذه الجامعددة هادفداً إلددى

ر الشباب الفلسطيني في بلده ومد جذوره فيها ،وكد نمت هدذه الجامعدة نمدواً سدريعاً يسدتح
كل اإلعجاب والتقدير.
يؤ ـ  :تسددعى إلددى التميددز واإلبددداع والركميددة ،ولتكددون ضددمن الجامعددات الفلسددطينية المرموكددة
عربيددا ودوليددا" ،لتكددون مرك دزا" لإلشددعاع العلمددي والبحثددي والتنمددوي للمجتمددع الفلسددطيني المبنددى
على الجود الشاملة والتحسين المستمر.
ي ـــأ  :ه ددي مؤسس ددة تعلددي ع ددال فلس ددطينية عام ددة ومس ددتقلة و ي ددر ربحي ددة ته دددف إل ددى تلبي ددة
احتياجات المجتمع الفلسطيني والعربي مدن المدوارد البشدرية المؤهلدة فدي التتصصدات المعرفيدة
المتتلفدة ،والبحدوث العلميدة التطبيقيدة ،والتنميدة المسدتدامة مدع التركيدز علدى توظيدف تكنولوجيدا
المعلوم ددات واالتص دداالت والمحافظ ددة عل ددى أص ددالة التد دراث العرب ددي اإلس ددالمي وااللتدد از بمب دداد
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حقو اإلنسان التي تشمل العدالة والمساوا وااللت از بحك القانون والشفافية والتسامح واالحت ار
وعد التميز والتنوع والشراكة ألصحاب المصلحة.
ألهد ف:
 تطوير كدرات الطاك األكاديمي واإلداري والعمليات اإلدارية المساند للبرام التعليميدة
والبحث العلمي وتدمة المجتمع.
 تطوير البرام األكاديمية لتلبيدة احتياجدات العمدل الفلسدطيني والعربدي مدن تدالل تلد
بيئة تعليمية ذات جود عالية.
 المسداهمة فدي تحسددين مسدتو المعرفددة كأسدا

لصددنع السياسدات حددول تطدوير جامعددة

األزهر والتنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.
 ربددط الجامعددة بددالمجتمع الفلسددطيني مددن تددالل تقدددي التدددمات االستشددارية والتدريبيددة
والبحثية والعمل التطوعي.
 تحسددين العالكددات الدوليددة لجامعددة األزهددر وتعزيددز كدددراتها علددى الوصددول إلددى مصددادر
التمويل الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدولية.
ثأ ثأا :أمع ألقصى:
جأي

ه ناأة :تأسست جامعة األكصى فدي دز عدا  ، 1811كمعهدد للمعلمدين تحدت إدار

الحكومة المصرية ،وكان الهدف نذاك هو إعداد المعلمين وتأهيله  ،وفي عا  1881تطور
المعهددد إلددى كليددة عرفددت بكليددة التربيددة الحكوميددة ،منددذ ذلددك الحددين أتددذت الكليددة تتنددامى شدديئا"
فشيئا" في تططها التعليمية وأكسامها ،وفي بدايدة عدا  2111/2111تد تحويدل الكليدة إلدى
جامعة األكصى.
يؤ ـــ  :تسددعى جامعددة األكصددى أن تكددون متميددز بددين الجامعددات الفلسددطينية ،واإلكليميددة فددي
مجاالت التعلي الجامعي ،والبحث العلمي ،وتدمة المجتمع المبنية على ثقافة الجود الشاملة.
ي ـأ  :هدي مؤسسدة تعلدي عدال حكوميدة فلسدطينية تهددف إلدى إعدداد إنسدان مدزود بالمعرفددة،
والمهارات ،والقي  ،ولديه القدر على الدتعل المسدتمر وتوظيدف تكنولوجيدا المعلومدات مدن تدالل
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برام بناج القدرات ،والتعلي الجامعي ،والبحدث العلمدي ،وتنميدة وتدمدة المجتمدع .تلتدز جامعدة
األكصى تالل تحقيقها لرؤيتها بالثقافة العربية ،واإلسالمية.
ألهد ف:
 تعزيددز التطددوير المؤسسددي لجامعددة األكصددى مددن تددالل تحسددين كفدداج الدددع المسدداند
للعملية التعليمية التعلمية والبحث العلمي وتدمة المجتمع.
 تحسددين جددود الب درام األكاديميددة فددي الجامعددة مددن تددالل تددوفير بيئددة تعليميددة تعلميددة
فاعلة.
 المسدداهمة فددي تحسددين المعرفددة والفهد كأسددا

لدددع اتتدداذ القد اررات وصددنع السياسددات

حول كضايا جامعة األكصدى والمجتمدع الفلسدطيني مدن تدالل التشدبيك مدع المؤسسدات
والم اركد ددز التعليميد ددة والبحثي د ددة ومؤسسد ددات المجتم د ددع المد دددني عل د ددى المسد ددتو المحل د ددى
واإلكليمي والعالمي.
 المساهمة في عملية التنمية المسدتدامة للمجتمدع الفلسدطيني مدن تدالل تقددي التددمات
التعليمي د ددة والتدريبي د ددة والبحثي د ددة واالستش د ددارية والعم د ددل التط د ددوعي وذل د ددك بالشد د دراكة م د ددع
المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع التا

.

 تط ددوير نظ ددا تعليم ددي مهن ددي متوس ددط يرتك ددز عل ددى التمي ددز واإلتق ددان ويلب ددى احتياج ددات
المجتمع التنموية.
ه قع ألم

هظ فه اه

أمعأت فل ط ن :

لق ددد اتتلدددف دور المنظمد ددات فد ددي الق ددرن الحدددادي والعش د درين عمدددا ك ددان سد ددابقاً ،ف د دزاد ذلد ددك مد ددن
مس ددؤولياتها واهتماماته ددا ،فأض دداف له ددا أه دددافاً لد د تك ددن ض ددمن أولوياته ددا ف ددي الم ارح ددل الزمني ددة
السددابقة ،فالمنظمددات الحديثددة تسددعى إلددى االسددتمرار والديمومددة فددي البيئددة العالميددة التددي تتس د
بالتنافسددية والتغيددر الس دريع ،والجامعددة تعددد إحددد المنظمددات االجتماعيددة التددي وجدددت لتحقي د
أهددداف معينددة ،وإلشددباع حاجددات المجتمددع مددن تددالل مجموعددة مددن الكليددات واألكسددا واألف دراد
الذين يعملون فيها ،وتسه في تدمة المجتمعات وبنائها.
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ولإلحسا

باألمن ثار إيجابية في األداج الوظيفي ألعضاج هيئة التدري

زادت درجة اإلحسا

في الجامعة ،فكلما

باألمن ،زادت كفاج أداج المها وفعاليتها ،وبالتالي تزداد كفاج الجامعة

وفعاليتهددا ،واإلدار هددي األدا الرئيس دة التددي يددت مددن تاللهددا تحقي د األهددداف التددي تسددعى إلددى
تحقيقها الجامعة والمجتمدع ،وهدي تتحمدل مسدؤولية توجيده الجهدود البشدرية وفد أسداليب محددد
وواضحة للوصول إلى األداج المتميز ،ومن هنا فاإلدار تلتقي مع اإلدار الجامعية فدي اإلطدار
العا للعملية اإلدارية ،وهي تهت بالقو البشرية وتراعي مصالحها وتعمل علدى إشدباع حاجاتهدا
ور باته ددا ،وتش ددجع الع دداملين عل ددى التط ددور والتغي ددر ال دددائ لتحقد د لهد د النم ددو المهن ددي واألداج
الوظيفي ،ولهذا األمر عالكة مباشر بمجموعة كبير من المتغيرات التنظيمية التي تؤثر بدورها
علددى نجدداح وتطددور المنظمددات وكدددرتها علددى تحقيد أهدددافها بكفايددة وفاعليددة ،وسددتزداد أهميتهددا
بشكل كبير جداً في المستقبل نظ اًر التجاه المنظمات نحو العالكات المفتوحة )(Hoy, 2004
لذا فموضوع اإلحسا

بداألمن يعدد مشدكلة لدإلدارات فدي الجامعدات لمدا يترتدب عليده مدن نتدائ

يمكدن معهدا إعدداد النظدر فددي برامجهدا وسياسدداتها وفدي مددد صدالحية تنظيمهددا اإلداري لمدا لدده
من أثر في األداج الوظيفي ،إذ يقع على عات أعضاج هيئة التدري

كثير من المها .

إن األمددان أو األمددن الددوظيفي هددو الحالددة السددائد فددي جامعددة مددا ،يددنع فيهددا العامددل بنددوع مددن
األمددان فددي اسددتم ارره بالعمددل ،وتضدداؤل احتمددال إنهدداج تدماتدده ،ويعددد األمددن الددوظيفي مددن أه د
ركددائز النجدداح فددي أيددة جامعددة ،وتقددو فكددر األمددن الددوظيفي علددى رفددع درجددة الطمأنينددة لددد
الموظدف علددى مسددتقبله الددوظيفي ،وانهداج جميددع صددور القلد علدى ذلددك المسددتقبل وينشددأ األمددن
الوظيفي عاد من شدروط عقدد العمدل ،واتفاكيدة المفاوضدة الجماعيدة ،أو تشدريعات العمدل التدي
تمنددع الفصددل التعسددفي ،وتس دريح العمددال ،كمددا يتددأثر األمددان الددوظيفي باألوضدداع االكتصددادية
العامددة والوظيفيددة التددي تتمتددع بمسددتو عددال مددن األمددان ،هددي تلددك الوظيفددة التددي يصددبح معهددا
احتمالية فقدانها وتحول شا لها إلى عاطل عن العمل ،متدنية جداً (فريحات.)2111 ،
همـــ ه أك ـــأت جـــهاي ألمـــأ

ـــهظ فه اـــه

أمعـــأت فل ـــط ن

(عـــهدة ،هصـــكأي نه،

:)3991
 يشعر العامل باالستقرار النفسي والمعنوي والمادي في الجامعة التي يعمل فيها.
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ويبادر ويبدع ،ويتفدانى فدي أداج مهامده الوظيفيدة ،ويشدكل

 يعمل العامل بجد واتال

مع زمالئه أسر عمل واحد .
 شددعور العامددل بأندده مقدددر وحقوكدده محفوظددة وكرامتدده مصددونة ،ويلقددى كددل االحتد ار مددن
اإلدار .
 يساه في كسب رضا ووالج وانتماج العامل للجامعة ،ويكون عدامالً مدؤث اًر فدي نجاحهدا
واستمرارها.
نعكأ ـأت غ ـأب ألمـأ

همـ

ـهظ فه عنـد وي عأمـ علـى وي م ـجهد ( عـالق:3992 ،

:)21
 عددد شددعور العامددل باالنتمدداج إلددى جامعتدده ،وعددد اهتمامدده بمددا يجددري فيهددا ،حتددى ولددو
تراجع إنتاجها أو تدنى مستو أدائها كياساً بجامعات مماثلة.
 عالكات العمل ليست جيد  ،ويسود جو من االنطواج وعد التعاون بين العاملين.
 يحددتفظ بمعارفدده وتب ارتدده لنفسدده (وال ينقلهددا لغي دره) ،ألنهددا بالنسددبة لدده مصدددر كوتدده فددي
المؤسسة التي يعمل فيها.
 ديبحث العامل عن مصالحه الشتصية ولو كانت على حساب مؤسسته.
 ت ارجددع أداج الكدوادر الكفددؤ  ،لعددد تقدددير اإلدار العليددا للكفدداجات واإلنجددازات ،وتبدددأ هددذه
الكوادر رحلة البحث عن عمل تر في مؤسسات أتر يمكن أن تقدرها ،وتتوفر فيها
بيئة عمل أفضل يمكن أن تشجع أكثر على العطاج واإلبداع والتميز.
هجـــيد كأحثـــ و التعلددي الجددامعي س دواج أكددان حكومي داً أ أهلي داً ،ف د ن الشددعور بعددد األمددان
الوظيفي له انعكاساته السلبية على الفرد/عضدو هيئدة التددري

أو المؤسسدة/الجامعدة فدي نسدبة

األداج الفددردي أو اإلنجدداز المؤسسددي ،وعلددى الددر أن العمددل فددي المؤسسددات الرسددمية يشددعر
العاملين بأمان أكثر إال أن هذا النوع من التعلي الذي يتضع لسلطة الدولدة ،فهدو يشدكل حالدة
كلد د دائد د ف ددي إمكاني ددة اس ددتتدامه لممارس ددة تقيي ددد الحري ددة األكاديمي ددة ،وعالكات دده م ددع طالب دده،
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والمشاركة في الفعاليات والنشاطات االجتماعية ،مما يددفع بعضدو هيئدة التددري
عددن أداج دوره التنددويري المندداط بدده ،وامددا فددي التعلددي التددا

إلدى اإلحجدا

 ،فالوضددع اكثددر صددعوبة تاصددة

عنددما تشدكل المؤسسدات الجامعيدة التاصدة مشداريع ربحيددة تقدد التجدار علدى العلد  ،وفدي ظددل
ياب ركابة الدولة ،وعد ضبط العقود المبرمة بين الجامعة وعضدو هيئدة التددري  ،والتدي فدي
كثير منها/العقود ال تمثل الحد األدنى من الحقو المشروعة التي يستحقها الطدرف الثداني فدي
العقد/عضو هيئة التدري  ،وفي ضوج ذلك البد مما يلي:
 .1من الضدروري إتضداع عقدد العمدل ألسد

كانونيدة ،تحفدظ حد عضدو هيئدة التددري ،

بالنسد ددبة لل ارتد ددب ،واإلجد دداز  ،وسد دداعات التد دددري  ،والتفد ددرغ العلمد ددي والتركيد ددة ،والتد دددري
اإلضددافي ،وأن يكددون العقددد محدددد بفتددر زمني ددة ،تمنددع انتهائ ده كبددل نهايددة العقددد ،وم ددا
يترتب على الفصل التعسفي من حقو ومتطلبات مالية ألستاذ الجامعة.
 .2مددن الضددروري أن تكددون جهددة التعيددين جهددة حياديددة بعيددد عددن هيمنددة أجهددز الدولددة،
وس ددلطة أر

الم ددال ،وك ددد ي ددر ال ددبعض أن تك ددون طلب ددات التعي ددين م ددن ت ددالل ديد دوان

التدمدة المدنيدة /كسد أعضداج هيئدة التدددري  ،وجميعهدا تتضدع لمعدايير محددد تشددمل
التعلي الجامعي الحكومي والتا

.

11

الفصل الثالث
الدراسةةةةات السابق
ام

م

 رااعا احمل ا األا  :رااعا تنااتت األمن ات ظ في .
 رااعا احمل ا اتثاني  :رااعا تنااتت األراء ات ظ في .
 رااعا احمل ا اتثاتث  :رااعا تنااتت األمن ات ظ في باألراء ات ظ في
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مقدم :
تعرض الباحثة مجموعة من الدراسات السابقة التي استطاعت الحصول عليهدا ،والتدي
هددي ذات صددلة بموضددوع الد ارسددة ،وت د تقسددي الد ارسددات السددابقة إلددى ثددالث محدداور ،المحددور
األول دراسات تناولت األمن الوظيفي ،أما المحور الثاني دراسات تناولت األداج الدوظيفي ،أمدا
المحددور الثالددث د ارسددات تناولددت األمددن الددوظيفي ب داألداج الددوظيفي وسدديت عرضددها وفق داً للتدددرج
لتلك الدراسات مصنفة على النحو التالي:

التاريتي من األحدث لألكد  ،وفيما يلي ملت

وهالا :دي أت جه جنأه ت محهي أله ألم

هظ فه:

دي أت عيك :
 3دي ـــ ( صيصـــهي ) 6131 ،كعنـــه  " :دهي ألمـــ
مه طن

جنظ م

دد مهظف

إلد ي

ـــهظ فه اـــه جحق ـــق ـــلهك

ك أمع ألقصى اه قطأع غ ة"

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة األمن الوظيفي وسلوك المواطنة التنظيمية لد
المددوظفين اإلداريددين فددي جامعددة األكصددى بقطدداع ددز ،وكددذلك تحديددد دور األمددن الددوظيفي فددي
تحقي د المواطنددة التنظيميددة ،واسددتتدمت الد ارسددة المددنه الوصددفي التحليلددي واسددتتدمت العينددة
العشوائية ،حيث ت تطبي الدراسة على عينة كدرها( )212مفرده .
وتوصلت الدراسة إلى أه النتائ  :أن مستو األمن الوظيفي لد الموظفين العداملين
فددي جامعددة األكصددى مددنتفض( ،)%21.41بينمددا كددان مسددتو الموافقددة علددى سددلوك المواطنددة
التنظيمية لديه ( ،)%71.71وكان أكثدر مدا يشدعر الموظدف بداألمن الدوظيفي انده لدن يتعدرض
بناج على ما يقدمده
للفصل دون مبرر وأكثر ما يقل الموظف هو عد حصوله على التركيات ً

من عمل.
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 6دي ـــ ( هـــ ي ) 6131،كعنـــه  " :جخطـــ ط مـــه يد كاـــي هعالقجهـــأ كـــأألم
هظ فه م ه هل نظي عأمل

كه ية صنأع ه ج أية كي أ

"

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالكة تتطيط الموارد البشرية باألمن الدوظيفي بدوزار
الصناعة والتجار بريداض ،واسدتتد الباحدث المدنه الوصدفي التحليلدي واالسدتبانة كدأدا لجمدع
البيانات وتكون مجتمع الدراسة من موظفي وزار التجار والصناعة برياض ويبل عدده 311
فدردا مدن مددديري إدار ورئدي

كسد وموظددف كدا الباحددث باسدتتدا عيندة عشدوائية بسديطة ومددن

تالل المعادلة اإلحصائية توصلت إلى  172فردا .
وتوص ددلت إل ددى أهد د النت ددائ  :موافق ددة أفد دراد عين ددة الد ارس ددة عل ددى واك ددع تتط دديط المد دوارد
البشرية بوزار الصناعة والتجار بمتوسط حسابي كدره  ،4.11وموافقة أفراد عينة الد ارسدة علدى
وجددود معوكددات األمددن الددوظيفي بمتوسددط حسددابي كدددره  ،3.31وأظهددرت كددذلك مددن أه د األمددن
الدوظيفي مدن وجهده نظدر أفدراد عيندة الد ارسدة التدداتل المهدا التتطديط بمهدا األكسدا األتدر ،
واندده توجددد عالكددة بددين تتطدديط الم دوارد البش درية واألمددن الددوظيفي فددي وزار الصددناعة والتجددار
برياض .
 1دي

( هه ش )6131 ،كعنه " :اعأ

هظ فه :دي

مقأين ك

همأية منطق

جخط ط مه يد كاي اه جحق ق ألم
يأ

هايك

أكك"

هدفت الد ارسدة التعدرف علدى فعاليدة التتطديط المدوارد البشدرية وتحقيد األمدن الدوظيفي
لدي العاملين في إمار منطقة الرياض وشركة سابك ،واسدتتدمت هدذه الد ارسدة المدنه المقدارن
الدرسددة علددى
ا
وطب د االسددتبانة والمقابلددة الشتصددية كددأدوات لجمددع البيانددات ،حيددث ت د تطبي د
عينددة كدددرها ( )712مفددرد مددن العدداملين السددعوديين فددي إمددار منطقددة الريدداض وشددركة سددابك
بمدينة الرياض.
وتوصدلت إلدى أهد النتدائ  :يتحقد األمددن الدوظيفي للعداملين فددي إمدار الريداض بدرجددة
متوسطة يرجع ذلك أن العاملين يرون أن لديه ثقة كافية بأدائه وناجحون في عمله  ،بينمدا
كان ددت درج ددة تحقد د األم ددن ال ددوظيفي ف ددي ش ددركة س ددابك درج ددة عالي ددة يرج ددع ذل ددك بس ددبب تق دددي
التدددمات الصددحية المناسددبة مقارنددا بغيددره  ،ووجددود فددرو ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو
11

الداللددة بددين بعددض المتغي درات الشتصددية والوظيفيددة ألف دراد عينددة الد ارسددة و رائه د نحددو بعددض
المتغيرات .
 4دي ـــ ( عنـــ ي )6134 ،كعنـــه " :
كاي هعالقجهأ كأألم

أ ـــأت هكـــيمج حمأ ـــ ه يعأ ـــ لمـــه يد

هظ فه "

ه دددفت الد ارس ددة إل ددى التع ددرف عل ددى واك ددع كد دالً م ددن األم ددن ال ددوظيفي وواك ددع السياس ددات
والب درام المتعلقددة بحمايددة الم دوارد البش درية ،وكددذلك التعددرف علددى متطلبددات تطبي د السياسددات
والبدرام المتعلقددة بحمايددة المدوارد البشدرية واألمددن الددوظيفي وهددى د ارسددة مقارنددة بددين شددركة زيددن
لالتصاالت وبين شركة المياه الوطنية في الرياض ،كما استتدا االستبانة كأدا لد ارسدة لجمدع
البيانات واستتدا العينة العشوائية البسيطة ،حيث ت تطبي الدراسة على عينة كددرها ()321
مفرده من الموظفين .
وتوصلت إلى أه النتدائ  :أفدراد عيندة الد ارسدة محايددون فدي مدوافقته حدول السياسدات
والب درام المتعلقددة بحمايددة الم دوارد البش درية وكددذلك فددي م دوافقته حددول األمددن الددوظيفي ،ووجددود
فرو ذات داللة إحصائية عند مسدتو  1.11فأكدل فدي اتجاهدات أفدراد عيندة الد ارسدة بداتتالف
متغير العمر وعدد سنوات التدمة في العمل الحالي ومتغير الدورات التدريبية ،مدع عدد وجدود
فددرو ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو  1.11فأك ددل فددي اتجاهددات أف دراد العينددة حددول األم ددن
الوظيفي باتتالف متغير المؤهل العلمي.
 1دي ـ ( أل ــميي ) 6134 ،كعنــه " :مــديكأت عد ـ
هظ فه "م ه ه نظي مهظفه ايك وه
اه جاغ

مايهع جقن

جقن

جنظ م ـ هعالقجهــأ كـأألم

معلهمأت ه الجصأالت عـأمل

معلهمأت ه الجصأالت كه ية خأي

اه ي أ

".

هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى مسددتوي األمددن الددوظيفي التعددرف علددى مسددتو إدراك
موظف ددو ش ددركة أول لتقني ددة المعلوم ددات واالتص دداالت والتع ددرف عل ددى وج ددود عالك ددة ذات دالل ددة
إحص ددائية ب ددين إدراك أبع دداد العدال ددة التنظيمي ددة واألم ددن ال ددوظيفي ،واس ددتتدمت الد ارس ددة الم ددنه
الوصددفي التحليلددي واسددتتد االسددتبانة كددأدا لجمددع البيانددات ،حيددث طبقددت الد ارسددة علددى عينددة
كدرها()111مفرده من الموظفين العاملين في شركة أول لتقنية المعلومات في الرياض.
11

وتوصلت إلى أه النتائ  :توجدد عالكدة ارتبداط طرديدة بدين مددركات العدالدة التنظيميدة
واألم ددن ال ددوظيفي فكلم ددا زادت وت ددوفرت م دددركات العدال ددة التنظيمي ددة زاد األم ددن ال ددوظيفي ل ددد
م ددوظفي الش ددركة ،كم ددا ي ددر أفد دراد الد ارس ددة أن مس ددتو إدراك م ددوظفي ش ددركة أول ه ددو بدرج ددة
متوسددطة بمتوسددط حسددابي  3.18وكددذلك مسددتو األمددن الددوظيفي هددو أيض داً بدرجددة متوسددطة
بمتوسط حسابي 3.12
 2دي ـــ ( اـــميي ) 6131 ،كعنـــه " :دهي إلد ية إل كجيهن ـــ اـــه جحق ـــق ألمـــ
هظ فه م ه ه نظي مهظفه إلد ية عأم

مع أت جحف ظ قيآ

كي م"

هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى واكددع األمددن الددوظيفي وواكددع اإلدار اإللكترونيددة فددي
اإلدار العامددة لجمعيددات تحفدديظ الق ددرن الك دري فددي والريدداض ،وك ددذلك معرفدده مدداهي متطلب ددات
تطبي اإلدار اإللكترونية الالزمة لتحقي األمن الوظيفي ،ومعوكات تطبيد اإلدار اإللكترونيدة
التد ددي تحدددول دون تحقي د د األم د دن الدددوظيفي ،واسدددتتدمت الد ارسد ددة الم ددنه الوصدددفي التحليلد ددي،
واسد ددتتدمت الباحثد ددة عيند ددة عش د دوائية ممثلد ددة لمجتمد ددع الد ارسد ددة ،وتطبقد ددت الد ارسد ددة علد ددى عيند ددة
كدرها( )214مفرد من الموظفين .
وتوص ددلت إل ددى أهد د النت ددائ  :اإلدار اإللكتروني ددة ي ددت تطبيقه ددا فع ددال ف ددي اإلدار العام ددة
لجمعيات تحفديظ القدرن الكدري  ،كمدا يوافد أفدراد عيندة الد ارسدة علدى وجدود األمدن الدوظيفي فدي
اإلدار العامددة لجمعيددات تحفدديظ القددرن الك دري  ،كمددا أن تمنددع اإلدار العامددة لجمعيددات تحفدديظ
القددرن الك دري تس دريح الموظددف مددن الفددروع ،وتسدداعد علددى بندداج جانددب القصددور لددد الموظددف
بالتدريب والتأهيل.
 7دي
عأمل

( ده يي )6133 ،كعنه  " :هالء جنظ مه هعالقجل كأألم
كقطأع جيك

هظ فه ـدي

ه جعل م كمحأاظ ه دي ده ي"

هدفت الدراسة إلى التعرف على عالكة الوالج التنظيمي باألمن الوظيفي لددي العداملين
بقطاع التربية والتعلي بمحافظة وادي الدواسر ،واسدتتدمت الد ارسدة المدنه الوصدفي التحليلدي،
واستتد الباحث عينة عنقودية طبقية ممثلة لمجتمع الدراسة وفي ضوج المعادالت اإلحصائية
توصلت إلى حج عينة كدرها ( )328مفرد من المعلمين العاملين ب دار التربية والتعلي .
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وتوص ددلت الد ارس ددة إل ددى أهد د النت ددائ  :أن المعوك ددات المهم ددة الت ددي تح ددول دون ت ددوفير
متطلبد ددات األمد ددن الد ددوظيفي الالزمد ددة لتحقي د د ال د دوالج لد دددي المعلمد ددين تتمثد ددل فد ددي كثد ددر األعبد دداج
التدريس ددية ،وض ددعف الحد دوافز المادي ددة والمعنوي ددة ،وكل ددة البد درام الالزم ددة لتحس ددين مس ددتوي أداج
المعلمين .باإلضافة أن من الوسائل المهمة للتغلب على تلدك المعوكدات تتمثدل مدن تدالل مدنح
المعلمددين المتميدزين الحدوافز الماديددة والمعنويددة لتشددجعيه علددى االسددتقرار فددي القطدداع التربددوي،
والب ددد م ددن م ارع ددا ظ ددروف المعلم ددين إزاج التقاع ددد المبك ددر ،واع دداد النظ ددر ف ددي أج ددور وحد دوافز
وتركيات العاملين في القطاع التربوي.
 4دي
ألم

( فأض  )6133 ،كعنه " :جخط ط هجنم

م أي هظ فه ه نعكأ أجل على

هظ فه "

هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى انعكاسددات التتطدديط وتنميددة المسددار الددوظيفي علددى
األمن الوظيفي من وجهة نظر العداملين فدي وزار التربيدة والتعلدي بمديندة الريداض ،واسدتتدمت
هذه الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،حيث ت تطبي الدراسة على عينة كدرها ( )312مفرد
من الموظفين العاملين في وزار التربية والتعلي .
وتوصلت إلى أه النتدائ  :هنداك مسداهمات وزار التربيدة والتعلدي فدي تتطديط وتنميدة
المسددار الددوظيفي بدرجددة متوسددطة علددى أرسددها تدددريب العدداملين فددي الددوزار علددى القيددا بمهددا
وظددائفه  ،وانتقدداج األف دراد المددؤهلين لتددولي المناصددب الرفيعددة) ،إن االتجاهددات السددائد مددن كبددل
العاملين نحو األمن الوظيفي هي التفكير بالبحث عن فدر
التواف د بددين التتص د

عمدل أفضدل ،والقلد مدن ضدعف

والوظيفددة ،والطمأنينددة علددى مصدددر الدددتل الثابددت ،ومعظ د معوكددات

تتطيط وتنمية المسار الوظيفي التدي تحدول دون األمدن الدوظيفي لددي العداملين تتمثدل فدي كلدة
عدددد الوظددائف التددي يمكددن أن يرتقددي أو ينتقددل إليهددا الموظددف ،وكلددة الب درام التدريبيددة الالزمددة
لتحس ددين مس ددتويات أداج الع دداملين ،وع ددد وج ددود تط ددة واض ددحة لتحدي ددد ف ددر
المسارات الوظيفية.

13

الترك ددي دات ددل

 9دي ـ ( خــيب )6112 ،كعنــه  " :صــيعأت اخص ـ

ه نعكأ ــأجهأ علــى ألم ـ

هظ فه"
هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى الص دراعات الشتصددية وأثرهددا علددى األمددن الددوظيفي
وأس ددباب تل ددك الصد دراعات ف ددي ديد دوان وزار التربي ددة والتعل ددي بمدين ددة الري دداض ،واس ددتتدمت ه ددذه
الد ارسددة المددنه الوصددفي التحليلددي  ،حيددث تد تطبيد الد ارسددة علددى عينددة كدددرها ( )338مفددرد
من العاملين بديوان وزار التربية والتعلي .
وتوصلت إلى أه النتائ  :من أه األسباب التي تؤثر على األمن الوظيفي للعاملين
هي تفضيل المصلحة الماديدة لطدرف دون األتدر ،وانعددا العالدة فدي التعامدل مدع المرؤوسدين،
و مددوض المهددا الموكلددة لددبعض العدداملين علددى حسدداب اخت درين ،وتركيددز ص دناع الق درار فددي
المستويات العليا ،للصراعات الشتصية انعكاسات سلبية على األمن الوظيفي تتمثل في زيداد
الضد ددغوط النفسد ددية والعاطفيد ددة والوجدانيد ددة لد دددي العد دداملين ،واعاكد ددة تحقي د د لمؤسسد ددة ألهد دددافها،
وانتفاض الروح المعنوية ،وهدر الوكت والجهد.
 31دي ـ ( ع ــأف )6112 ،كعن ـه  " :أ ــأت خصخص ـ هوثيهــأ علــى كطأ ـ
ه ألمـــ

ـــهظ فه لعـــأمل " اـــيك إل ـــمنت أليدن ـــ كنمـــه.ج،

أمعـــ

يقـــأء

أليدن "
هد دددفت الد ارسد ددة إلد ددى التعد ددرف علد ددى ثد ددار سياسد ددات التصتصد ددة كد ددأدا مد ددن األدوات
االكتصددادية علددى تفدداك مشددكلة البطالددة ،واسددتتدمت هددذه الد ارسددة المددنه الوصددفي التحليلددي،
حيددث ت د تطبي د الد ارسددة علددى عينددة كدددرها ( )121مفددرد مددن مددوظفي اإلدار العامددة فقددط فددي
شركة مصانع اإلسمنت األردنية،
وتوص ددلت إل ددى ع دددد م ددن نت ددائ أهمه ددا :إل ددى أن هن دداك ت ددأثير للتصتص ددة عل ددى ع دددد
العاملين في شركة اإلسدمنت األردنيدة إلدى تد تصتصدتها ،باإلضدافة إلدى أن الشدركة سداهمت
في زياد مشكلة البطالة عن طريد برندام حدوافز تدرك التدمدة نتيجدة للتطدور التكنولدوجي فدي
الشركة مما أدي إلى تفض العمالة لديها.
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 33دي ـــ ( م ـــم )6114 ،كعنـــه  " :ألمـــ
مد يس ألهل

كمد ن

ـــهظ فه لمعلمـــأت

ـــعهد أت اـــه

دة" ( ه قع – معهقأت – مقجيحأت)

ه دددفت الد ارس ددة إل ددى إبد دراز أهد د مالم ددح الوض ددع الد دراهن لألم ددن ال ددوظيفي للمعلوم ددات
السعوديات في المدار األهلية ،والكشف عن المعوكات التي تواجه المعلمدات السدعوديات فدي
الم دددار األهلي ددة ،وابد دراز بع ددض المقترح ددات للتغل ددب عل ددى ه ددذه المعوك ددات ،واس ددتتدمت ه ددذه
الدراسة المنه الوصفي التحليلي ،حيث ت تطبي الدراسة على عينة كدرها ( )347مفرد مدن
المعلمات.
وتوصلت إلى أه النتدائ  :األمدن الدوظيفي يهددف إلدى طمأندة المعلمدة علدى وظيفتهدا
في الحاضر والمستقبل ويحفزها ويدفعها إلى العمل وزياد األداج ،األمن الوظيفي يحق الرضا
الددوظيفي للمعلمددة بالتددالي يحق د االسددتقرار النفسددي واالجتمدداعي واالكتصددادي ،انتفدداض العائددد
المادي وضدعف نظدا الحدوافز يدؤثر سدلبا علدى اسدتم اررية المعلمدة فدي وظيفتهدا ،العالكدات بدين
المعلمددة والمدرسددة يشددوبها نددوع مددن الددتحفظ والحددذر ممددا يسددبب القلد واإلضدراب لدددي المعلمددة،
وزياد العبج الوظيفي على المعلمة يجعلها ير كادر على العطاج بشكل جيد.
 31دي ـــ ( هكـــيه م )6111،كعنـــه  " :ألمـــ
مد ي

عأمل

اه مقييت ه يت

لط

ـــهظ فه هعالقجـــل كم ـــجهي طمـــه ـــدي
هطن

فل ط ن "

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة الشعور باألمن الوظيفي والتعدرف علدى مسدتوي
الطمدوح والكشددف عددن العالكددة بدين اإلحسددا

بداألمن ومسددتوي الطمدوح لدددي المددديرين العدداملين

فد ددي مق د درات و ازرات السد ددلطة الفلسد ددطينية بالضد ددفة الغربيد ددة ،واسد ددتتدمت هد ددذه الد ارسد ددة المد ددنه
الوصدفي التحليلددي ،كددا بتطبيد العينددة العشدوائية البسديطة حيددث تد تطبيد الد ارسددة علددى عينددة
وزرات السلطة الوطنية الفلسطينية.
كدرها ( )232مفرد من مديري ا
وتوصلت إلى أه النتائ  :أن درجة اإلحسا

باألمن الوظيفي لدي المديرين العاملين

فددي مق درات وزارت السددلطة الوطنيددة الفلسددطينية منتفضددة جدددا أمددا مسددتوي الطمددوح لددديه كددان
مرتفعددا ،ووجددود عالكددة عكسددية ذات داللددة إحصددائية بددين الشددعور ب داألمن الددوظيفي ومسددتوي
الطموح فكلما كل الشعور باألمن الوظيفي زاد مستوي الطموح.
11

د ي أت أل نك :
 3دي ـ ( )Murat Yaşlıoğl,2013كعنــه " :دي ـ جطك ق ـ حــه
نعد م ألمـ
له

عالق ـ ك ـ

ـهظ فه ،ه هظـأئف ميجكطـ كـأ جهجي ه يضـأ ـهظ فه اـه صـنأع

ج "

An Empirical Study on the relationship between job insecurity, and
stress-related jobs and job satisfaction in the logistics industry.
هدددفت إلددى د ارسددة عالكددة انعدددا األمددن الددوظيفي ،والوظددائف المرتبطددة بددالتوتر ،بددين
الرضددا الددوظيفي فددي تركي ددا تحديدددا فددي كطدداع الت دددمات اللوجسددتية ،واسددتتدمت هددذه الد ارس ددة
المنه الوصفي التحليلي ،حيث ت تطبي الدراسة على عينة كددرها ( )18مفدرد مدن العداملين
في شركات النقل الدولية في تركيا.
وتوصلت إلى أه نتائ  :إلى انعدا األمدن الدوظيفي ،والوظدائف المرتبطدة بدالتوتر لهدا
تددأثير مباشددر علددى الرضددا الددوظيفي الددذي يعددد عنص د اًر هام داً فددي أداج شددركات ألندده يمكددن أن
يؤدي إلى فقدان ميز تنافسية تاصة في الصناعات التي تتطلب جهداً جسدياً وعقلياً.
 6دي ـ ) )Moshoeu,2011كعنــه  " :نعــد م ألمـ
ه اليجكأط كأ عم ك

مهظف

اه مؤ

ــهظ فه ،ال جـ م جنظ مــه،

أت جعل م عأ ه"

"Lack of job security, organizational commitment, work engagement
"among staff in higher education institutions.
هدددفت الد ارسددة إلددى توضدديح العالكددة بددين انعدددا األمددن الددوظيفي ،االلت د از التنظيمددي،
واالرتبدداط بالعمددل فددي مؤسسددات التعلددي العددالي فددي جنددوب أفريقيددا ،حيددث اسددتتدمت الد ارسددة
المنه الوصفي التحليلي ،حيث ت تطبي الدراسة على عينة كدرها ( )221مفرده من موظفي
التعلي العالي جنوب أفريقيا.
وتوصلت الدراسة إلدى أهد النتدائ  :هنداك عالكدة إيجابيدة ضدعيفة بدين كدل مدن االلتد از
التنظيم ددي واالرتب دداط بالعم ددل ،وبش ددعر الع دداملون ف ددي مؤسس ددات التعل ددي الع ددالي بانع دددا األم ددن
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الددوظيفي بسددبب تصددائ

الوظيفددة ولكددنه يعبددرون عددن الت دزامه واتالصدده لمؤسسددته مددن

تالل تحمل مسئوليات العمل.
1

دي ـــــ ( )Akintayo,2010كعنـــــه  " :ألمـــــ
ه إلنجأ

مالحظ لعأمل

ـــــهظ فه هعالقـــــأت هد ية عمـــــ

اه منظمأت صنأع  :وثي إلكد ع جكنه ه ه"

Job security and labor relations management and productivity
observed for workers in industrial organizations: the impact of
technological innovation.
هد دددفت الد ارسد ددة إلد ددى د ارسد ددة تد ددأثير اإلبد ددداع التكنولد ددوجي علد ددى األمد ددن الد ددوظيفي فد ددي
المنظمات الصناعية في نيجيريا ،واستتدمت هذه الدراسة المنه الوصدفي التحليلدي ،حيدث تد
تطبي الدراسة على عينة كدرها ( )321مفرد من الموظفين.
وتوصد ددلت إلد ددى أه د د النتد ددائ  :إلد ددى أن اإلبد ددداع التكنولد ددوجي يد ددؤثر سد ددلبا علد ددى األمد ددن
الع دداملين ،بينم ددا ع ددززت العالك ددات المتنا م ددة ب ددين العم ددال واإلدار بش ددكل إيج ددابي عل ددى زي دداد
اإلنتاجيددة ،وعملددت اإلبددداعات التكنولوجيددة علددى تقلددي
أد إلى انعدا األمن الوظيفي .
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وتفددض النفقددات ،ودوران العمددل ،ممددا

ثأن أ :دي أت جه جنأه ت محهي ثأنه ألد ء هظ فه:
دي أت عيك :
 3دي ــــ (يضــــه  ) 6132 ،كعنــــه " :عالقــــ

حه ــــك

كأ أمعأت فل ط ن

–غ ة"

هظ فه لمديء عأمل

ــــحأك

كجطــــه ي ألد ء

هدفت الدراسة إلى التعريف بتقنية الحوسبة السدحابية ومعرفدة أهميدة تطبيقهدا ومميدزات
تفعيلها ،وتحديد الفوائد المرجو من تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع ز ،وتقيدي تدوفر
المتطلبددات الالزمددة لتطبي د الحوسددبة السددحابية ،ومددن ث د الت دروج بمقتددرح يسدداعد فددي تطبي د
الحوس ددبة الس ددحابية ف ددي الجامع ددات ،واعتم دددت الباحث ددة عل ددى الم ددنه الوص ددفي التحليل ددي ،وتد د
استتدا االستبانة كأدا لجمع البيانات ،واستناداً إلى أسدلوب الحصدر الشدامل المتبدع فدي جمدع
البيانات فقد تد توزيدع ( )118اسدتبانة علدى جميدع أفدراد مجتمدع الد ارسدة مدن المددراج اإلداريدون
العدداملون ف ددي (جامع ددة األزه ددر – ددز  ،الجامع ددة اإلس ددالمية ،جامع ددة األكص ددى) وك ددد بلد د ع دددد
االستبانات المسترد ( )143استبانة بنسبة مقدارها (.)%81
وكد أظهرت أه النتائ  :وجود درجة مرتفعدة مدن الموافقدة مدن كبدل أفدراد عيندة الد ارسدة
علددى المجددال المتعل د بالحوس دبة السددحابية بددوزن نسددبي كدددره  ،%73.2ووجددود درجددة موافقددة
مرتفعددة مددن كبددل أف دراد عينددة الد ارسددة علددى المجددال المتعل د ب داألداج الددوظيفي بددوزن نسددبي كدددره
 ،%21.1و ال توجددد ف ددر ذات داللددة إحص ددائية عنددد مس ددتو داللددة (0.05

≤

 )αب ددين

متوسطات استجابات المبحوثين حول مجال "الحوسبة السحابية" في الجامعات الفلسدطينية فدي
محافظات كطاع ز تعز للمتغيرات (اس الجامعة ،العمر ،المؤهدل العلمدي ،سدنوات التدمدة،
المسددمى الددوظيفي) مددا عدددا متغيددر الجددن

كددان لصددالح الددذكور ،ومددا عدددا متغيددر اسد الجامعددة

كان لصالح جامعة األكصى.
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 6دي

( معمي )6134 ،كعنه  " :عالق هد ية
أمعأت فل ط ن

هدة اأمل كأد ء مهظف

اـه

 -قطأع غ ة "

هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى العالكددة بددين إدار الجددود الشدداملة واألداج الددوظيفي
لإلداريين العداملين فدي الجامعدات الفلسدطينية بقطداع دز واسدتتدمت الد ارسدة المدنه الوصدفي
التحليلدي ،واالسددتبانة كدأدا لجمددع البياندات وكانددت مجداالت محددور الجدود الشدداملة مكوندة مددن(
القيداد والرؤيددة السددليمة ،المشدداركة والمبددادر مددن كبدل العدداملين ،تطبيد مفهددو النظددا  ،عمليددات
التحس ددين المس ددتمر) وتك ددون مجتم ددع الد ارس ددة م ددن الم ددوظفين اإلداري ددين واالك دداديميين بمناص ددب
إداريددة فددي كددل مددن الجامعددات الفلس دطينية الثالث(جامعددة األزهددر ،الجامعددة اإلسددالمية ،جامعددة
األكصى) وت توزيع االستبانات على عينة عشدوائية طبقيدة كوامهدا(  ) 311موظفدا ،وبلد عددد
االسددتبانات المسددترد (  ) 281اسددتبانة بنسددبة مقدددارها ( .)%81.4وكددد أظهددرت الد ارسددة أه د
النتائ  :كانت درجة تطبي إدار الجود الشاملة فدي الجامعدات الفلسدطينية بقطداع دز مرتفعدة
بددوزن نسددبي مقددداره  ،% 22.2ومسددتو األداج الددوظيفي إيجددابي ومرتفددع بددوزن نسددبي مقددداره
 ،% 22.27وأنه توجدد عالكدة طرديدة كويدة لكدل مجداالت إدار الجدود الشداملة األربعدة منفدرد
ومجتمعة مع األداج الوظيفي للعاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع ز  ،وجدود فدرو ذات
داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول درجة تطبي إدار الجود الشاملة تعدز لمتغيدر
اسد د الجامعدددة ولصدددالح كد ددل مدددن جامعدددة األزه ددر والجامع ددة اإلس ددالمية علدددى حسد دداب جامعدددة
األكصى ،ولمتغير المؤهل العلمي لصالح الدكتوراه.
 1دي

(مأضه )6134،كعنه  " :هدة ح ـأة هظ ف ـ هوثيهـأ علـى م ـجهد ألد ء

هظ فه لعأمل " "دي

جطك ق

على

أمعأت فل ط ن "

هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى جددود الحيددا الوظيفيددة وأثرهددا علددى مسددتو األداج
الوظيفي للعداملين فدي الجامعدات الفلسدطينية ،واسدتتد الباحدث المدنه الوصدفي التحليلدي لهدذا
الغد ددرض ،واسد ددتتد االسد ددتبانة كد ددأدا لجمد ددع البياند ددات حيد ددث بل د د حج د د مجتمد ددع هد ددذه الد ارسد ددة
( ،)3214وبلغت عينة الدراسة ( ،)344وكانت العينة عشوائية طبقية.
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وأظهددرت الد ارسددة أه د النتددائ  :وجددود عالكددة ذات داللددة إحصددائية بددين أبعدداد جددود
الحي ددا الوظيفي ددة واألداج ال ددوظيفي للعد داملين بالجامع ددات الفلس ددطينية ،وج ددود ف ددرو ذات دالل ددة
إحصائية بدين متوسدطات اسدتجابات المبحدوثين فيمدا يتعلد بدأراه حدول جدود الحيدا الوظيفيدة
وأثرهددا علددى مسددتو األداج الددوظيفي للعدداملين فددي الجامعددات تعددز إلددى المتغي درات الشتصددية
والوظيفيددة ،عددد وجددود فددرو ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطات اسددتجابات المبحددوثين فيمددا
يتعل د ب د رائه حددول جددود الحيددا الوظيفيددة وأثرهددا علددى مسددتو األداج الددوظيفي للعدداملين فددي
الجامعددات تعددز إلددى المتغي درات (الفئددة العمريددة ،المؤهددل العلمددي ،سددنوات التدمددة) ،وجددود أثددر
مه ذو داللة إحصدائية ألبعداد جدود الحيدا الوظيفيدة تتمثدل (التركيدات ،العالكدات االجتماعيدة،
االسددتقرار واألمددن الددوظيفي ،المشدداركة فددي اتتدداذ القدرار ،التدددريب) فددي عمددل تدوازن بددين الحيددا
الشتصية والحيا الوظيفية.
 4دي ـ ( اــي ف )6131 ،كعنــه  " :دهي هد ية جطــه ي إلد يي اــه جح ـ
ـهظ فه (دي ـ جطك ق ـ علـى مهظفــأت إلد ي ــأت اــه أمعـ

ألد ء

ملــك عكــد ع ـ

ك دة)
هددددفت الرسد ددالة إلد ددى د ارسد ددة دور إدار التطدددوير اإلداري فد ددي تحس ددين األداج الد ددوظيفي
للموظفددات اإلداريددات فددي جامعددة الملددك عبددد العزيددز وذلددك مددن تددالل اإلجابددة علددى األسددئلة
التالية :ما هدو الددور الدذي تسدعى إدار التطدوير لتحقيقده بالتعداون مدع كدل اإلدارات أو األكسدا
داتل الجامعة ؟ ما هو تدأثير التطدوير علدى أداج العداملين ؟ مدا هدو دور اإلدار العليدا فدي كدل
جه ددة ف ددي تطبيد د عملي ددات التط ددوير بالتع دداون م ددع إدار التط ددوير اإلداري ؟ ولتحقيد د أه ددداف
الرسددالة ت د تصددمي اسددتبانة تحتددوي علددى(  ) 27فقددر  ،وكددد ت د التحق د مددن صددد االسددتبانة
بد ددالتحكي وحسد دداب ثباتهد ددا باسد ددتتدا معامد ددل ألفد ددا كرونبد دداخ ،وتكوند ددت مجموعد ددة الد ارسد ددة مد ددن
الموظفددات اإلداريددات فددي جامعددة الملددك عبددد العزيددز وعدددده (  ) 241موظفددة وبعددد تطبي د
االسددتبانة عرضددت البيانددات وعولجددت إحصددائياً باسددتتدا المتوسددطات الحسددابية واالنح ارفددات
المعيارية والنسب المئوية وتحليل التباين األحادي.
توص ددلت إل ددى أهد د نت ددائ  :كي ددا إدار التط ددوير اإلداري بال دددور ال ددذي تس ددعى لتحقيقددده
بالتعدداون مددع كددل اإلدارات و األكسددا داتددل الجامعددة أن للتطددوير أثد اًر كبيد اًر علددى أداج العدداملين
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فددي كددل إدار وكيددا اإلدار العليددا فددي كددل جهددة بتطبي د عمليددات التط دوير بالتعدداون مددع إدار
التطد ددوير اإلداري ،وجد ددود بعد ددض التحد ددديات التد ددي تواجد دده عمليد ددة التطد ددوير ،وأن إدار التطد ددوير
اإلداري تقددد العديددد مددن األنشددطة فددي مجددال تحسددين األداج الددوظيفي بالتعدداون مددع اإلدارات و
األكسا داتل الجامعة.
 1دي ـ (اــأه  )6131 ،كعنــه " :مــدد اأعل ـ هعد ـ نظــأم جق ـ م ود ء لعــأمل
اــه
دي

أمعــأت فل ــط ن
مقأين ك

هوثــي علــى ألد ء ــهظ فه ه ــهالء ه ثقــ

أمع إل الم

جنظ م ــ -

ه أمع أل هي"

هدددفت الد ارسددة إلددى معرفددة العالكددة بددين فاعليددة وعدالددة نظددا تقيددي األداج للعدداملين فددي
الجامعددات الفلسددطينية وأثدره علددى األداج الددوظيفي والدوالج التنظيمددي والثقددة التنظيميددة ،واسددتتد
الباحث المنه الوصفي التحليلي ،وجمعت البيانات بواسدطة االسدتبانة مدن عيندة طبقيدة مركبدة
كوامها ( )178موظفا.
وكد أظهرت الدراسة أه نتائ  :وجود رضدا علدى نظدا تقيدي األداج الدوظيفي المطبد
وعلددى عدالتدده لددد العدداملين فددي الجامعددة اإلسددالمية وعددد تددوفر متطلبددات كددل مددن الفاعليددة
والعدالة في نظا تقيدي األداج المطبد فدي جامعدة األزهدر ،وأن مسدتو األداج الدوظيفي والدوالج
التنظيمي كان بدرجة معقولة في كال الجامعتين.
 2دي ـ (نأصــي )6131 ،كعنــه  " :ألنمــأط ق أد ـ هعالقجهــأ ك ـأألد ء ــهظ فه اــه
منظمأت ألهل

فل ط ن  ،م ه ه نظي عأمل "

هد دددفت الد ارسد ددة إلد ددى التعد ددرف علد ددى أنمد دداط القيد دداد السد ددائد فد ددي المنظمد ددات األهليد ددة
الفلسدطينية ،والتعدرف علددى األداج الدوظيفي فددي المنظمدات األهليدة الفلسددطينية ،وكدذلك التعددرف
عل ددى طبيع ددة العالك ددة ب ددين األنم دداط القيادي ددة واألداج ال ددوظيفي ،كم ددا ه دددفت إل ددى تحدي ددد ت ددأثير
المتغيد درات الشتص ددية (المس ددمى ال ددوظيفي ،العم ددر ،الج ددن  ،المؤه ددل العلم ددي س ددنوات التب ددر )
ومد تأثير المتغيرات التنظيمية ( مصروفتها ،عمرها الزمني ،عدد المدوظفين ) علدى تقدديرات
العد دداملين للد ددنمط القيد ددادي وأث د دره علد ددى األداج الد ددوظيفي واسد ددتتدمت الد ارسد ددة المد ددنه الوصد ددفي
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التحليلددي ،حي ددث ت د تطبيد د الد ارسددة عل ددى عين ددة كدددرها ( )341م ددن مددديرين ،ورؤس دداج أكس ددا ،
وأتر .
وتوص ددلت إل ددى أهد د نت ددائ  :أن ال ددنمط القي ددادي ال ددديمقراطي ه ددو األكث ددر اس ددتتدماً ف ددي
المنظمات األهلية ،يليه النمط القيدادي األوتدوكراطي ،وأتيد اًر الدنمط القيدادي الحدر ،كمدا أظهدرت
الدراسة أن المستو العا لألداج الدوظيفي كدان جيدداً ،كمدا أظهدرت نتدائ الد ارسدة وجدود عالكدة
طرديددة ذات داللددة إحصددائية بددين الددنمط القيددادي الددديمقراطي والحددر المسددتتد فددي المنظمددات
األهليددة الفلسددطينية ومسددتو األداج الددوظيفي ،ووجددود عالكددة عكسددية ذات داللددة إحصددائية بددين
ال د ددنمط القي د دداد األوت د ددوكراطي المس د ددتتد ف د ددي المنظم د ددات األهلي د ددة الفلس د ددطينية ومس د ددتو األداج
الوظيفي.
 7دي

( ع ل  )6119 ،كعنـه  :إلكـد ع إلد يي هعالقجـل كـأألد ء ـهظ فه مـد يي

قطأع عأم "دي

جطك ق

على ه يت قطأع غ ة"

ه دددفت الد ارس ددة إل ددى معرف ددة واك ددع اإلب ددداع اإلداري وعالكت دده ب ددأداج الم ددديرين الع دداملين
بو ازرات كطاع ز .
اعتمدت الدراسة على المنه الوصفي ،وكد ت تصدمي اسدتبانة الد ارسدة كوسديلة لجمدع
البيانددات الالزمددة ،ت د توزيعهددا علددى عينددة الد ارسددة علددى أسددا

طبقددي ،ت د تحليددل اإلحصددائي

( )311استبانة وذلك بنسبة (  )% 23من حج العينة األصلي.
وتوص ددلت إل ددى أهد د النت ددائ  :الم ددديرون ب ددو ازرات كط دداع ددز يمتلك ددون جمي ددع الق دددرات
المميددز للشتصددية المبدعددة بدرجددة عاليددة ،والمتغي درات التنظيميددة كيددد الد ارسددة تسدداه بدددرجات
متفاوتددة فددي تددوفير المندداخ اإلبددداعي ،وواكددع اإلبددداع اإلداري بددو ازرات كطدداع ددز بشددكل عددا
مقبول ،عملية تقوي األداج بو ازرات كطاع ز ال تت بشدكل صدحيح وفعدال بمدا يتدد الموظدف
والوزار معاً وواكع األداج الوظيفي بو ازرات كطاع ز بشكل عا مقبول.
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 4دي

(كنأت )6119 ،كعنه " :ضغهط عم هوثيهأ على ود ء مهظف

اه اـيك

الجصأالت فل ط ن "
هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى مسددتويات الضددغوط العمددل واألداج الددوظيفي وطبيعددة
العالكددات بددين ضددغوط العمددل واألداج الددوظيفي لدددي العدداملين بشددركة االتصدداالت الفلسددطينية،
واسددتتدمت الد ارسددة المددنه الوصددفي التحليلددي  ،حيددث ت د تطبي د الد ارسددة علددى عينددة كدددرها
( )211مفرد من العاملين.
وتوصددلت إلددى أهد النتددائ  :أندده ال يوجددد عالكددة بددين العددبج وظددروف العمددل ،وصدراع
و مددوض الدددور ،والنمددو والتطددور ،واألداج الددوظيفي لدددي العدداملين فددي شددركة االتصدداالت ،كمددا
يوجد عالكة بين األمان الوظيفي ،وتقيي األداج لضغوط العمل التارجية واألداج الوظيفي لددي
العدداملين فددي شددركة االتصدداالت ،كمددا يوج ددد أيض دا عالكددة بددين العوامددل االكتصددادية والثقافي ددة
واألداج الددوظيفي لدددي العدداملين فددي شددركة االتصدداالت الفلسددطينية باإلضددافة إلددى عددد وجددود
عالكة بين ضغوط االجتماعية واألداج الوظيفي لدي العاملين شركة االتصاالت.
 9دي ـــ ( عكأاـــ  )6114 ،كعنـــه " :وثـــي ثقأاـــ
هظ فه "دي

جطك ق

جنظ م ـــ علـــى م ـــجهد ألد ء

على ايك الجصأالت""Paltelاه ال ط "

هد دددفت الد ارسد ددة إلد ددى التعد ددرف علد ددى واكد ددع الثقافد ددة التنظيميد ددة فد ددي شد ددركة االتصد دداالت
الفلسددطينية" ،"Paltelوأثرهددا علددى مسددتو األداج ،واسددتتدمت هددذه الد ارسددة المنهجددي الوصددفي
التحليلددي واالسددتبانة كددأدا مهمددة لجمددع البيانددات وطبقددت العينددة العش دوائية الطبقيددة مكونددة مددن
 312موظف بنسبة  %21من مجتمع الدراسة المكون  1121وتد توزيدع  312وتد اسدترجاع
 242استبانة .
وتوصلت إلى أه نتائ  :أن هنداك أثدر إيجدابيي للثقافدة التنظيميدة علدى مسدتو األداج
الدوظيفي فددي شددركة االتصداالت الفلسددطينية ،وأظهددرت الد ارسددة أن العداملين بحاجددة إلددى تطددوير
مستو المهدارات والقددرات المتعلقدة بالجواندب اإلبداعيدة ،واالبتكاريدة بهددف القددر علدى مواكبدة
التطددورات الجديددد وأظهددرت الد ارسددة وجددود عالكددة ذات داللددة إحصددائية بددين عناصددر الثقافددة
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التنظيمي ددة ( السياس ددات ،األنظم ددة ،اإلجد دراجات ،القد دوانين ،المع ددايير ،األنم دداط الس ددلوكية ،الق ددي
التنظيمية ،المعتقدات ،االتجاهات ) وبين مستو األداج الوظيفي .
 31دي ــــ (مأضــــه )6117 ،كعنــــه " :معهقــــأت جق ــــ م ود ء عــــأمل
فل ط ن

اــــه

أمعــــأت

اه قطأع غ ة"

هدددفت الد ارسددة لتعددرف معوكددات تقيددي أداج العدداملين فددي الجامعددات الفلسددطينية وسددبل
عالجها من وجهة نظر المقيمين الذين يقومون بعمليدة التقيدي فدي هدذه الجامعدات ،واسدتتدمت
هددذه الد ارسددة المددنه الوصددفي التحليلددي ،وتك ددون مجتمددع الد ارسددة مددن االكدداديميين واإلداري ددين
أص ددحاب المناص ددب اإلداري ددة الع دداملين ف ددي الجامع ددات الفلس ددطينية ( جامع ددة األزه ددر ،الجامع ددة
اإلسددالمية ،جامعددة األكصددى ،جامعددة القددد

المفتوحددة ) حيددث بل د مجتمددع الد ارسددة مددن 222

موظفا حيث ت اتتيار عينة طبقية عشوائية بلغت  121مفرد أي  % 21من مجتمع الدراسة
األصلي .
وتوصددلت إلددى أه د النتددائ  :حيددث أن عمليددة التحليددل الددوظيفي ال يددت تحددديثها بشددكل
متواصل مستمر في هذه الجامعات ،وهذا يؤدي ثبدات الوظدائف والدذي يكدون لهدا مدردود سدلبي
علددى عمليددة تقيددي األداج فددي الجامعددات ،وكانددت معددايير ونمدداذج تقيددي األداج المعمددول بهددا فددي
الجامعددات مقبولددة ،وت ارعددي عنددد اتتيددار معددايير األداج الموجددود بالمنظمددة ،باإلضددافة إلددى أن
عمليددة التحليددل الددوظيفي المتبعددة فددي جامعددات مقبولددة ممددا يعنددي وجددود تحليددل مكتددوب يشددمل
بعدض الوظدائف فدي الجامعدات ،وعمليدة تقيددي األداج المعمدول بهدا ال يتبعهدا حدوافز إيجابيدة كددد
تؤثر على إنتاجية العاملين وتحسين األداج لديه .
 33دي

( ه ك  )6111 ،كعنه " :دهي حـه ا

ود ء عأمل

م ه ه نظي ضكأط ألم

مأد ـ ه معنه ـ اـه ياـع م ـجهد

عأم لماأيك

اه مه م حج"

ه دددفت الد ارس ددة لمعرف ددة رأي ض ددباط األم ددن المش دداركين ف ددي موسد د الحد د ح ددول نظ ددا
الح دوافز المطب د حاليددا ،وتحديددد ترتيددب أوليددات ح دوافز العمددل وفقددا لمددا يفضددله ضددباط األمددن،
والتعددرف علددى مددد الرضددا عددن نظددا الح دوافز المتبددع ،ومددا هددي أه د المعوكددات التددي تعيدد
اس ددتتدا الحد دوافز ،والعم ددل عل ددى إيج دداد نظ ددا فع ددال للحد دوافز يس دده ف ددي رف ددع مس ددتوي األداج،
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واستتدمت الد ارسدة المدنه الوصدفي التحليلدي  ،ويشدمل مجتمدع الد ارسدة جميدع الضدباط اللدذين
شاركوا في موس الح بل عدده  ،1211أما عينة كا الباحث باتتيار عينة عشوائية كوامها
 % 21من مجتمع الدراسة وكدرها ( )311من الضباط.
وتوصددلت إلددى أه د النتددائ  :أندده ال توجددد معددايير للح دوافز التددي يددت إعطاجهددا للضددباط
العاملين ووجد أن درجة الرضدا للضدباط المشداركين فدي الحد عاليدة ،كمدا أن الحدوافز لهدا دو ار
كبي ار في رفع مستوي األداج ،باإلضدافة إلدى ضدعف وجدود نظدا مسدتقل للحدوافز ،وعدد إعدالن
نظا للحوافز ،وضعف الحوافز المادية ،كما عد وجدود فدرو ذات داللدة إحصدائية بدين عيندة
الدراسة وفي دور الحوافز في رفع مستوي األداج وفقا للعمر ،المؤهل العلمي ،وطبيعة العمل.
 36دي ـ (

ــكي  )6114 ،كعنــه " منــأال هعالقجــل ك ـأألد ء ــهظ فه ،دي ـ م ــح

على ضكأط قطأع ألم "
ه دددفت الد ارس ددة إل ددى التع ددرف عل ددى توجه ددات الع دداملين ف ددي كط دداع األم ددن نح ددو المن دداخ
التنظيمي السائد في هذا القطاع وعالكة ذلك بأدائه الوظيفي ،واستتدمت هذه الدراسة المدنه
الوص ددفي التحليل ددي ،حي ددث تد د تطبيد د الد ارس ددة عل ددى عين ددة ك دددرها ( )271مف ددرد م ددن الض ددابط
العاملين في كطاع القوات التاصة بمدينة الرياض.
وتوصلت إلى أه النتائ  :في وجود توجهدات إيجابيدة مرتبدة لددي ضدباط كدوات األمدن
التاصدة نحددو نظد واجدراجات العمدل ،ووجددود توجهددات إيجابيددة مرتبدة لدددي ضددباط كدوات األمددن
التاصددة نحددو االتصدداالت اإلداريددة كأحددد محدداور المندداخ التنظيمددي المددؤثر فددي تحسددين األداج
الدددوظيفي ،وجد ددود توجهد ددات إيجابيد ددة مرتفعد ددة لددددي ضد ددباط األمد ددن التد ددا
الموظف لدوره كأحد محاور األداج الوظيفي.
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نحد ددو محد ددور إدراك

دي أت أل نك :
 3دي

()Naharuddin and Sadegi, 2013

Factors of Workplace Environment that Affect Employees
Performance: A Case Study of Miyazu Malaysia.
كعنـه  :عه مـ ك ئـ
دي

حأ اه مأ

عمـ

اـه اــكك

جـه جــؤثي علــى ود ء مــهظف

جنم ـ

م ــجد م ،

أ

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أهد العوامدل فدي بيئدة مكدان العمدل التدي يمكدن أن تدؤثر
فددي أداج العدداملين فددي شددبكة التنميددة المسددتدامة فددي ماليزيددا ،والتعددرف علددى أثددر الدددع والسددلوك
اإلشرافي وبيئة العمل المادية والمساعدات المقدمة للعداملين فدي األداج الدوظيفي لهد  .واسدتتد
الباحددث العينددة العش دوائية الطبقيددة وعددددها ( )211وت د اسددتتدا االسددتبانة كددأدا للد ارسددة وت د
استرداد ( )138استبانة.
وك د دد توصد ددلت إلد ددى أه د د نتد ددائ  :وجد ددود عالكد ددة ذات داللد ددة بد ددين بيئد ددة العمد ددل الماديد ددة
والمساعدات المقدمة بالعمل في األداج الوظيفي للعاملين في شبكة التنميدة المسدتدامة الماليزيدة
ال توجد عالكة ذات داللة بين الدع والسلوك اإلشرافي في األداج الوظيفي للعاملين بالمنظمة.
 6دي

) (Olorunsola, 2012كعنه :

Job Performance And Gender Factors Of Administrative Staff In
South West of administrative staff job performance in South West
Nigerian universities.
كعنه  :ألد ء هظ فه لعأمل
نظي مديء هجحد د جأث ي عأم

اه

أمعأت ن

ي

غيك اه نهب ن

ي أ م ه هل

نس على ألد ء هظ فه

ه دددفت الد ارسد ددة إلد ددى التعد ددرف علدددى مسدددتو األداج ال ددوظيفي للعد دداملين اإلداريدددين فدددي
الجامعات النيجيرية الغربية في جنوب نيجيريدا مدن وجهدة نظدر المددراج واإلدارات وكدذلك تدأثير
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عامل الجن

على األداج الوظيفي لإلداريين ووظائفه  .وبل مجتمدع الد ارسدة  1812موظدف،

بينمددا شددملت عينددة الد ارسددة ( )411موظددف وموظفددة مددن متتلددف اإلدارات العاملددة فددي أربددع
الددداج الددوظيفي مددن تددالل مجموعددة مددن األبعدداد

جامعددات تعمددل فددي تلددك المنطقددة ،وت د كيددا

(مسددتو الكفدداج والفعاليددة ،العالكددات اإلنسددانية ،اإلحسددا

بالمسددئولية ،االعتمدداد علددى الوظيفددة

تحت ضغوط العمدل ،الددافع للعمدل ،ندوع القيداد  ،االلتد از واالنتظدا بالمواعيدد ،المعرفدة المهنيدة
وتطبيقها).
وكددد توصددلت إلددى أه د النتددائ  :إن األداج الددوظيفي لهددذه الجامعددات كددان مرتفع داً جددداً،
حيد ددث تجد دداوز ارتفد دداع األداج فد ددي مجمد ددل أبعد دداد األداج الد ددوظيفي إلد ددى  %78لجميد ددع العوامد ددل
المرتبطددة ب داألداج .أظهددرت النتددائ أن االرتفدداع فددي األداج الددوظيفي للعدداملين كددد يكددون نتيجددة
للجود والقدر التي أظهرتها القياد في التعامل مع اخترين ،ال توجد فرو جوهرية فدي األداج
الوظيفي للعمل يعدز إلدى عامدل الجدن  ،فقدد كدان األداج مرفعداً لدد الدذكور واإلنداث فدي هدذه
الجامعات.
 1دي

( )Azril, 2010كعنه :

"Can Quality of Work Life Affect Work Performance among
Government Agriculture Extension Officers? A Case from
Malaysia.
كعنه  :وثي جطك ق مفهـهم ـهدة ح ـأة هظ ف ـ علـى يضـأ ـهظ فه هود ء عـأمل
إلد ية مهظفه حكهم إلياأد

يعه؟ دي

حأ م مأ

اـه

أ

هدددفت الد ارس ددة إل ددى التع ددرف عل ددى ت ددأثير تطبي د مفه ددو ج ددود الحي ددا الوظيفي ددة عل ددى
الرضا الوظيفي وأداج العاملين فدي اإلدار محدل الد ارسدة ،والتعدرف إلدى ندوع ومدد العالكدة ومدا
بددين إدراك العدداملين للرضددا الددوظيفي وأدائه د الددوظيفي وانتدداجيته  ،والتعددرف إلددى أبعدداد جددود
الحي ددا الوظيفي ددة األكث ددر ت ددأثي اًر عل ددى أداج الع دداملين مح ددل الد ارس ددة .واس ددتتد الباح ددث أس ددلوب
الحصدر الشددامل حيددث بلد حجد مجتمددع الد ارسددة ( )211عينددة ،وتد اسددترداد ( )121اسددتبانة،
وبلغت نسبة االسترداد ( )%28من إجمالي االستبانات.
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وكد أظهرت أهد نتدائ  :وجدود تدأثير إيجدابي بدين تطبيد مفهدو جدود الحيدا الوظيفيدة
عل ددى أداج وانتاجي ددة الع دداملين ف ددي اإلدار مح ددل الد ارس ددة ،ووج ددود عالك ددة طردي ددة م ددا ب ددين إدراك
العاملين للرضا الوظيفي واألداج الوظيفي ،ووجود تبداين فدي تدأثير أبعداد جدود الحيدا الوظيفيدة
على أداج العاملين وانتاجيه في العمل.

ثأ ثأ :دي أت جه جنأه ت ألم
 -3دي

هظ فه ه ألد ء هظ فه:

( غأمدي )6131 ،كعنه  " :هقع ألم

هظ فه" (دي

جطك ق

على ضكأط ايط

هظ فه ي ـأ ألمـ هعالقجـل كـأد ئهم
كأح )

هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى واكددع األمددن الددوظيفي ،وكددذلك التعددرف علددى مسددتو
األداج الوظيفي ،وعلدى عالكدة األمدن الدوظيفي بداألداج الدوظيفي لدد الضدباط العداملين بشدرطة
منطقددة الباحددة بالمملكددة العربيددة السددعودية ،واسددتتدمت الد ارسددة المددنه الوصددفي التحليلددي عددن
طريد المسددح مدددتل مسددح اجتمدداعي وتكددون مجتمددع الد ارسددة مددن جميددع الضددباط العدداملين فددي
شددرطة منطقددة الباحددة وكددد اسددتتد الباحددث أسددلوب الحصددر الشددامل ،حيددث تد تطبي د الد ارسددة
على عينة كدرها( )82مفرده من الضباط من متتلف الرتب.
وتوصدلت الد ارسدة إلدي أهد النتدائ  :أن أفد ارد مجتمدع الد ارسددة موافقدون بدرجدة متوسددطة
على واكع األمن الوظيفي بمتوسط حسابي (2.71مدن ،) 1كمدا أظهدرت النتدائ أيضدا أن أفدرد
مجتمع الدراسة موافقون بدرجة كبير على مستو األداج الوظيفي بمتوسط حسابي(  4.11من
 ،)1كمددا كشددفت الد ارسددة عددن وجددود عالكددة طرديددة موجبددة دالددة إحصددائياً عنددد مسددتو داللددة
 1.11فأكل بين واكع األمن الوظيفي وبين مستو األداج الوظيفي.
 -6دي
اه

صي ية ( :)6119كعنـه " إلح ـأس كـأألم

أمعأت أليدن

ي م

ـدي وعضـأء ه ئـ

جدي ـ

هعالقجل كأد ئهم ـهظ فه مـ ه هـل نظـي يؤ ـأؤهم خـال

عأم دي ه" أمع مؤج – أليد
ه دددفت الد ارس ددة إل ددى التع ددرف عل ددى درج ددة اإلحس ددا

بد داألمن ل دددي األعض دداج الهيئ ددات

التدريسددية وبيددان عالكتدده بددأدائه مددن وجهددة نظددر رؤسدداج أكسددامه  ،واسددتتدمت الد ارسددة المددنه
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الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميدع رؤسداج األكسدا األكاديميدة والبدال عددده
 314وباس ددتتدا العين ددة العشد دوائية بنس ددبة  %27توص ددلت إل ددى عين ددة ك دددرها ( )21مف ددرد م ددن
رؤساج األكسا األكاديمية.
وتوصدلت إلدى أهد النتدائ  :وجدود عالكدة ذات داللدة إحصدائية بدين كدل مدن اإلحسدا
ب د داألمن واألداج الدددوظيفي ،وتدددوفر اإلحسد ددا

ب د داألمن وذلد ددك بس ددبب وج ددود فد ددر

فد ددي التركيد ددة

األكاديمي ددة إل ددى رت ددب علميد دة أعل ددى يترت ددب عبيه ددا زي دداد ف ددي الروات ددب ،وف ددي الرض ددا ال ددوظيفي
والدافعية وتحقي الذات ومن ث تحق األمن الوظيفي.
 -1دي ــ عيكـــهك ( )6117كعنـــه " ألمــ
مد ي
عهد
اه مك

ـــهظ فه هود ء معلمـــ

همعلمه جعل م عأم كجعل م عأصم
اه مد يس قطأع

مقد

مــ ه هـــ نظـــي

" أمع وم قيد ،مملك

نهب م مد يس جعل م عأم حكهم

كأ عأصم

عيك ـ
مقد

مكيم
هدفت إلى د ارسدة مدد إسدها ال ارتدب فدي تحقيد األمدن الدوظيفي للمعلد  ،د ارسدة تدأثير

األمن الوظيفي علدى أداج المعلد  ،واسدها العالكدة بالمدديرين فدي تحقيد األمدن الدوظيفي للمعلد
وكددذلك مددد إسددها العالكددة الطددالب فددي تحقي د األمددن الددوظيفي للمعل د  ،واسددتتدمت الد ارسددة
الم ددنه الوص ددفي التحليل ددي ،حي ددث تد د تطبيد د الد ارس ددة عل ددى عين ددة ك دددرها ( )313مف ددرد م ددن
المعلمين والمديرين ،والوكالج ،والمرشدين السعوديين.
وتوصددلت إلددى أهد النتددائ  :ومددن أهد النتددائ التددي توصدلت إليهددا الد ارسددة حيددث يددؤثر األمددن
ال ددوظيفي عل ددى أداج المعلمدددين بدرج ددة عالي ددة ،ويسددده ال ارت ددب ف ددي شد ددعور المعلم ددين ب د داألمن
ال ددوظيفي بدرج ددة متوس ددطة ،وتس دده عالك ددة الم ددديرين والمشد درفين ب ددالمعلمين بد داألمن ال ددوظيفي
بدرجد ددة متوسدددطة ،ويسد دده سد ددلوك وعالكدددة الطد ددالب بمعلم دديه فدددي شد ددعور المعلم ددين ب د داألمن
الوظيفي بدرجة ضعيفة.
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جعق ب عأم على دي أت

أكق :

 9استتدمت معظ الدراسات المنه الوصفي التحليلي .
 9استتدمت معظ الدراسات االستبانة كأدا للدراسة .
 7تتفد د الد ارس ددة الحالي ددة م ددع الد ارس ددات الس ددابقة عل ددى أهمي ددة األن ال ددوظيفي ف ددي جمي ددع
المؤسسات .
 4تتتل ددف الد ارس ددة الحالي ددة ع ددن الد ارس ددات الس ددابقة ف ددي التع ددرف عل ددى األم ددن ال ددوظيفي
وعالكتدده ب داألداج الددوظيفي (د ارسددة ميدانيددة علددى الجامعددات الفلسددطينية فددي محافظددات
ز ) ،وبناج على ذلك ت وضع أه أبعاد األمن الوظيفي .
 5أوصت معظ الدراسات العربية واألجنبية بضرور ترسديخ مفهدو األمدن الدوظيفي لدد
العدداملين فددي المنظمددات واالهتمددا بتدددريب العدداملين لزيدداد كدددراته و االهتمددا بداألداج
الوظيفي .

مدد

جفأدة كأحث م

دي أت

أكق :

 .1استفاد الباحثة من األطر النظرية في الدراسات السابقة بتدعي التلفية المعرفية.
 .2مساعد الباحثة في تحديد مشكلة الدراسة .
 .3مساعد الباحثة في تحديد منه الدراسة واتتيار أدوات الدراسة األكثر مالئمة.
 .4االستفاد من الدراسات السابقة في بناج االستبانة.
 .1اسددتفادت الباحثددة مددن الد ارسددات السددابقة فددي تفسددير النتددائ التددي تددؤول إليهددا الد ارسددة
الحالية تفسي ار علميا.
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جم ت ه.

دي

ع

دي أت

أكق :

 .1تحديد أبعاد األمدن الدوظيفي وعالكتده بداألداج الدوظيفي الالزمدة لمجتمدع الد ارسدة فدي
الجامع ددات الفلس ددطينية ف ددي محافظ ددات ددز م ددن ت ددالل اس ددتتدا اس ددتبانة موجه دده
للعاملين بالجامعات .
 .2تع ددد ه ددذه الد ارس ددة م ددن الد ارس ددات القليلد دة الت ددي ربط ددت ب ددين األم ددن ال ددوظيفي واألداج
الوظيفي في الجامعات الفلسطينية على حد عل الباحثة .
 .3ركزت هذه الدراسة على تحسين األداج الوظيفي للعاملين في الجامعات الفلسطينية.

جعق ب على دي أت
ألم

أكق :

هظ فه:
اتفقددت د ارسددة الباحثددة مددع د ارسددات ك دالً مددن (صرصددور ) 2111،و(إب دراهي )2113 ،

ود ارسدة ) (Murat, 2013ودارسدة ) (Mosheu,2011فدي أن األمدن لدوظيفي هدو المتغيدر
المستقل كما اتفقت أيضاً في اتتاذ المنه الوصفي التحليلي واستتدا أ لبه للعينة العشوائية
البسيطة وكد استفادت الباحثة من هذه الدراسات في تحديد أبعاد األمن الوظيفي التي وضعتها
فدي د ارسدتها كمدا يؤتدذ علدى د ارسدة ) (2013، Muratأن حجد العيندة كدان كلديالً بحيددث ال
يمكن تعمي النتائ .
وأن أ ل ددب ه ددذه الد ارس ددات طبق ددت ف ددي بيئ ددة عم ددل بعي ددد ع ددن الجامع ددات ع دددا د ارس ددة
(صرصددور )2111 ،التددي امتددازت بددأن مجتمددع الد ارسددة كددان مددن مددوظفي العدداملين فددي جامعددة
األكصددى وكددد أثددرت هددذه الد ارسددة البحددث الددذي تقددو بدده الباحثددة أمددا ب داكي الد ارسددات فقددد أثددرت
الباحثة تالل كتابتها للجزج النظري.
ألد ء هظ فه:
اتفقد ددت ك د دالً م د ددن د ارسد ددة (رضد د دوان(، )2112،معمد ددر (، )2114،ماض د ددى، )2114،
(الش دريف(،)2113،شدداهين )2111،فددي أن المتغيددر التددابع هددو األداج الددوظيفي ،وأن كددل هددذه
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الدارس ددات كان ددت تتمح ددور ح ددول الجامع ددات وب دداألت

الع دداملين فيه ددا وأ ل ددب ه ددذه الدارس ددات

اسددتتدمت الم ددنه الوصددفي التحليل ددي عدددا د ارس ددة (شدداهين) 2111،حي ددث اسددتتدمت الم ددنه
المقارن وكد أسهمت هذه الدارسدات فدي تحديدد أبعداد المتغيدر التدابع أمدا بداكي الد ارسدات كد ارسدة
(بندد د ددات( ،) 2118،عكاشد د د ددة ( ،)2112العجلدد د ددة ( ،) 2118ناصد د د ددر  ( ،) 2111،ماض د د د دي
....)2117،الخ فقد وضعت األداج الوظيفي كمتغير تابع ولكدن مجتمعدات الد ارسدة بعيدد عدن
مجتمع الباحثة ولكنها أثرت في الجانب النظري ووسعت مدارك الباحثة.
د ي أت جه جنأه ت كال محهي :
( ام د دددي  ( ،) 2111،صد د دراير  ( ،) 2118،عرك د ددوك  ) 2117،فق د ددد كان د ددت ه د ددذه
الدراسات من أه الدارسات التي تطركت لهدا الباحثدة لوجدود كدال المتغيدرين وأن المتغيدر األمدن
الوظيفي هو المتغير المستقل  ،واألداج الوظيفي هو المتغير التابع ،لذا فقد كانت حجر الزاوية
للباحثددة علددى الددر مددن اتددتالف مجتمددع الد ارسددة الباحثددة عددن مجتمعددات الد ارسددة التددي أجريددت
عليها الدارسات الثالث السابقة.
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الفصل الرابع
الطريق واإلجراءات









ام م
أاالً :منهج ات ااع
ثان اً :جمتمع ات ااع
ثاتثاً :أرا ات ااع
اابعاً :خط ا بناء االعتبان
خامساً :ص ق االعتبان
عارعاً :ثبا االعتبان
عابعاً :األعات ب ااحصائ امستخ م
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مقدم :
تعتبر منهجية الدراسة واجراجاتها محو اًر رئيسياً يت من تالله إنجداز الجاندب التطبيقدي
مددن الد ارسددة ،وعددن طريقهددا يددت الحصددول علددى البيانددات المطلوبددة إلج دراج التحليددل اإلحصددائي
للتوصددل إلددى النتددائ التددي يددت تفسدديرها فددي ضددوج أدبيددات الد ارسددة المتعلقددة بموضددوع الد ارسددة،
وبالتالي تحق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
حيددث تندداول هددذا الفصددل وصددفا للم دنه المتبددع ومجتمددع وعينددة الد ارسددة ،وكددذلك أدا
الد ارس ددة المس ددتتدمة وطريق ددة إع دددادها وكيفي ددة بنائه ددا وتطويره ددا ،وم ددد ص دددكها وثباته ددا .كم ددا
يتضمن وصدفاً لإلجدراجات التدي كامدت بهدا الباحثدة فدي تصدمي أدا الد ارسدة وتقنينهدا ،واألدوات
التي استتدمتها لجمع بيانات الدراسة ،وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصدائية التدي اسدتتدمت
في تحليل البيانات واستتال
منه

النتائ  ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراجات.

هو لهب كحث:
بناج على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها فقد استتدمت الباحثة المدنه
ً

الوصفي التحليلي ،والذي يعتمد على دراسة الظاهر كما توجد في الواكع ويهت بوصدفها وصدفاً
دكيقاً ويعبر عنها تعبي اًر كيفياً وكمياً ،كمدا ال يكتفدي هدذا المدنه عندد جمدع المعلومدات المتعلقدة
بالظ دداهر م ددن أج ددل استقص دداج مظاهره ددا وعالكاته ددا المتتلف ددة ،ب ددل يتع ددداه إل ددى التحلي ددل والد دربط
والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبني عليهدا التصدور المقتدرح بحيدث يزيدد بهدا رصديد المعرفدة
عن الموضوع.
هقد

جخدمت كأحث مصدي

و أ

لمعلهمأت:

( )1مصأدي ثأنه  :حيث اتجهدت الباحثدة الكتدب والم ارجدع العربيدة واألجنبيدة ذات العالكدة،
والدددوريات والمقدداالت والتقددارير ،واألبحدداث والد ارسددات السددابقة التددي تناولددت موضددوع البحددث،
والبحث والمطالعة في مواكع اإلنترنت المتتلفة.
( )2مصـــأدي أله ـــ  :لمعالجددة الجوانددب التحليليددة لموضددوع البحددث لجددأ الباحددث إلددي جمددع
البيانات األولية من تالل االستبانة كأدا رئيسة للبحث ،صممت تصيصاً لهذا الغرض.
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م جمع كحث:
سددوف يشددمل مجتمددع البحددث جميددع المددوظفين ذوي المناصددب اإلداريددة (عميددد ،نائددب
عميد ،مدير ،مساعد مدير ،رئي

شدعبة) فدي الجامعدات الفلسدطينية النظاميدة فدي

كسد  ،رئدي

كطدداع ددز (جامعددة األزهددر ،جامعددة األكصددى ،الجامعددة اإلسددالمية) ،وسدديت توزيددع اسددتبانات
البح د ددث علد د دى كاف د ددة مف د ددردات مجتم د ددع البح د ددث ،وذل د ددك ف د ددي الفص د ددل الث د دداني للع د ددا الد ارس د ددي
 . 2146/2145والجدول التالي يوضح ذلك:
ده يقم (  :) 9هضح م جمع دي
يجك إلد ي

أمع أل هي

أمع ألقصى

أمع إل الم

عم د – نأئب عم د – مد ي – م أعد مد ي

22

12

12

يؤ أء وق أم هاعب

38

17

42

م مهع

111

118

111

المجموع الكلي
مصدي :ائه

عن

مهظف

اه ك

134
أمع ( أمع أل هي ،أمع ألقصى،

أمع إل الم ) 6131،

كحث:
سديت اتتيدار عيندة البحدث باسدتتدا طريقدة العيندة العشدوائية الطبقيدة كأحدد األسداليب

اإلحصدائية المسدتتدمة لتكدون ممثلدة لمجتمدع البحدث وفقداً لقواعدد البحدث العلمدي فدي اتتيدار
العينددات ومقدددارها ( )471موظددف ،بحيددث تشددمل المددوظفين ذوي المناصددب اإلداريددة (عميددد،
نائددب عميددد ،مدددير ،مسدداعد مدددير ،رئددي

كسد  ،رئددي

شددعبة) فددي الجامعددات موضددع الد ارسددة،

وذلك في الفصل الثاني للعا الدراسي . 2146/2145
كامددة الباحثددة بتوزيددع عينددة اسددتطالعية حجمهددا  35اسددتبانة التتبددار االتسددا الددداتلي
والصد البنائي وثبات االستبانة.
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ت حساب العينة حسب معادلة ريتشارد جيجر :حيث بلغت العينة  174مفرد :
حج المجتمع ()N
الدرجة المعيارية المقابلة لمستو الداللة  1975وتساوي )Z( 4976
نسبة التطأ ()d
2

2
z 
    0.50 
d 
n
2

1  z 
2
1      0.50   1
N  d 


ده يقم (  :) 9هضح ع ن
أمع

يجك إلد ي

أمع

أمع

دي
ن ك

جمث

م مهع

ح ب يجك

ح ب يجك

%14 3

94
41
374

أل هي

ألقصى

إل الم

22

12

12

171

يؤ أء وق أم هاعب

38

17

42

144

%41 9

م مهع

311

319

311

134

%311

%11 44

%14 7

%13 42

%311

عم د – نأئب عم د – مد ي – م أعد
مد ي

ن ك

جمث

عن

إلد ي

إلد ي

ده يقم ( :) 1هضح ال جكأنأت مه ع ه م جيدة هن ك ال جيد د ،كمأ ا هأ ع ن ال جطالع :

االستبانات

جكيي

ن ك

استمارات مكتملة

170

97.7

استمارات مفقودة (لم يتم إلاجابة عليها)

4

2.3

املجموع

174

100.0

يتضح من تالل جدول ( ) 3وشكل (  ) 4أن  %97.7من االستمارات ت استكمالها بالتعبئة
من المبحوثين بينما  %2.3من االستمارات ل تستكمل وت اعتبارها استمارات مفقود .
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كحث

حدهد كحث:
لكددل د ارسددة س دواج علميددة أو نظريددة حدددود موضددوعية ،وحدددود بش درية ،وحدددود مكانيددة،
وكذلك حدود زمانية .حيث ستكون على النحو التالي:


حــد مهضــهعه :سددوف يقتصددر البحددث علددى تحديددد عالكددة األمددن الددوظيفي ب داألداج
الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في كطاع ز .



حــد كاــيي :سدديركز هددذا البحددث علددى عمددداج الكليددات ورؤسدداج األكسددا األكاديميددة
وكذلك رؤساج األكسا ومدراج الدوائر اإلدارية ونوابه  ،باإلضافة إلى رؤسداج الوحددات
والمراكز في الجامعات الفلسطينية.



حد مكأنه :سيقتصر تطبي البحث على الجامعات الفلسطينية النظامية فدي كطداع
ز ،وهي (جامعة األزهر ،جامعة األكصى ،الجامعة اإلسالمية).



حد

مأنه :سيت جمع البيانات المتعلقدة بهدذا البحدث تدالل الفصدل الد ارسدي الثداني

من العا الجامعي () 2146 /2145
خطه ت كنأء ال جكأن :
كامت الباحثة ب عداد أدا
اه

أمعأت فل ط ن

الدراسة لمعرفدة "

ألم

ـهظ فه هعالقجـل كـأألد ء ـهظ فه

كقطأع غ ة " ،واتبعت الباحثة التطوات التالية لبناج االستبانة:

االط د ددالع عل د ددى األدب اإلداري والد ارس د ددات الس د ددابقة ذات الص د ددلة بموض د ددوع الد ارس د ددة،
واالستفاد منها في بناج االستبانة وصيا ة فقراتها.
استش ددارت الباحثد دة ع دددداً م ددن أس دداتذ الجامع ددات الفلس ددطينية والمشد درفين اإلداري ددين ف ددي
تحديد أبعاد االستبانة وفقراتها.
 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة.
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
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 عرض االستبانة على المشرف للنقاش وابداج المالحظات.
ت تصمي االستبانة في صورتها األولية وكد تكونت من مجالين أساسيين ( )72فقر .
تد عددرض االسددتبانة علددى ( )17مددن المحكمددين ذوي التبددر فددي المجدداالت األكاديميددة
والمهنيددة واإلحصددائية فددي كددل مددن الجامعددات والمؤسسددات الحكوميددة .والملح د رك د ( )2يبددين
أسماج أعضاج لجنة التحكي .
ف ددي ض ددوج راج المحكم ددين تد د تع ددديل بع ددض فقد درات االس ددتبانة م ددن حي ددث الح ددذف أو
اإلضافة والتعديل ،لتستقر االستبانة في صورتها النهائية على ( )71فقر  ،ملح (.)1
ود ة دي

:

ت د إعددداد اسددتبانة حددول " ألم ـ
فل ط ن

ــهظ فه هعالقجــل كــأألد ء ــهظ فه اــه

أمعــأت

كقطأع غ ة"

تتكون استبانة الدارسة من كسمين رئيسين:


ق ـــم أله  :وه ددو عب ددار ع ددن البيان ددات الشتص ددية ع ددن المس ددتجيب (مك ددان العم ددل،
الجن  ،العمر ،سنوات التبر ،المسمى الوظيفي).



ق ــم ثــأنه :وهددو عبددار عددن محــأهي دي ـ (" ألم ـ
ــهظ فه اــه

أمعــأت فل ــط ن

كقطــأع غ ـ ة ") ،ويتكددون مددن ( )71فقددر  ،مددوزع

على مجالين أساسيين:
م أ أله  :ألم

ــهظ فه هعالقجــل ك ـأألد ء

هظ فه ه جكه م ( )44اقية

 البعد األول :البعد النفسي ويتكون من ( )12فقر .
 البعد الثاني :البعد المادي ،ويتكون من ( )11فقر .
 البعد الثالث :بعد العالكات ،ويتكون من ( )11فقر .
 البعد الرابع :العبج الوظيفي ويتكون من ( )12فقر .
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م أ

ثأنه :ألد ء هظ فه ،ه جكه م ( )66اقية
ت استتدا التدرج ( )5-1لقيا

استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول

رك ( :) 4
ده يقم (  ) 4دي أت مق أس

ال ج أك
المقياس

غير موافق
بشدة
3


1

6

موافقة بشدة

4

5

جدول رك ( :) 1توضيح درجات المقيا
كيمة المتوسط الحسابي
من -1إلى أكل من1.21
من 1.21إلى أكل من
2.21

من 2.21إلى أكل
من3.41

من  3.41إلى أكل من
4.21

من  4.21إلى أكل من
1.11

التدرج

وزنه

ير مواف بشد ،
منتفض جداً

1

ير مواف  ،منتفض

2

محايد ،متوسط

3

مواف  ،مرتفع

4

مواف بشد  ،مرتفع جداً

1

النسبة المئوية
من  %21إلى أكل من
%32

من  %32إلى أكل من 12
%

من  %12إلى أكل من22
%

من  %22إلى أكل من
%24

من  %24إلى أكل من
%111

اتتددارت الباحث دة التدددرج (  )5-1لالسددتجابة ،وكلمددا اكتربددت اإلجابددة مددن  5دل علددى الموافقددة
العالية على ما ورد في الفقر المعنية وكل تدرج له وزن نسبي .%20
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صدق ال جك أ :
يقص ددد بص ددد االس ددتبانة أن تق ددي

أس ددئلة االس ددتبانة م ددا وض ددعت لقياس دده ،وك ددد كام ددت

الباحثة بالتأكد من صد االستبانة بطريقتين:
 -9صدق محكم

" صدق ظأهيي":

عرضت الباحثة االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفدت مدن ( )41متتصصدين
في المجاالت األكاديمية واإلدارية والمهنية واإلحصائية ،وكد استجابت الباحثة خراج المحكمين
وكا ب جراج ما يلز من حذف وتعديل في ضوج المقترحات المقدمة ،وبذلك ترج االستبيان في
صورته النهائية .
 -9صدق مق أس:
وهالا :الج أق د خله Internal Validity
يقصد بصد االتسا الداتلي مدد اتسدا كدل فقدر مدن فقدرات االسدتبانة مدع المجدال
الذي تنتمي إليدة هدذه الفقدر  ،وكدد كامدت الباحثدة بحسداب االتسدا الدداتلي لالسدتبانة وذلدك مدن
تددالل حسدداب معددامالت االرتبدداط بددين كددل فقددر مددن فق درات مجدداالت االسددتبانة والدرجددة الكليددة
للمجال نفسه.
 نجأئج الج أق د خله:كعد أله  :كعد نف ه
يوضددح جدددول رك د ( )2معامددل االرتبدداط بددين كددل فقددر مددن فق درات " كعــد نف ــه "
والدرجددة الكليددة للمجددال ،والددذي يبددين أن معددامالت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوي معنويددة
 α≥ 1.11وبذلك يعتبر المجال صاد لما وضع لقياسه.

21

ده يقم (:)6
معأم اليجكأط ك

ك اقية م اقيت كعد نف ه" ه دي

كل

معأم

كعد نف ه

#

لم أ
قم

كي ه

الحجمأ

اليجكأط

()Sig.

1.433

1.111

1.271

1.111

3

تسعى الجامعة إلى تتفيف القل لد الموظفين تجاه مستقبله الوظيفي.

1.237

1.11

4

يعمل الموظفون في وظائف تناسب طموحاته .

1.233

1.111

1.224

1.111
1.111

1
2

يشعر الموظفون بالفتر واالنتماج للجامعة.
تحر

الجامعة على إشباع احتياجات الموظفين.

1

تحر

2

تعمل الجامعة على حفظ المكانة الوظيفية للموظف.

1.222

7

تساه الجامعة في دع شعور اإلنجاز لد الموظفين.

1.712

1.111

2

تتوفر الثقة بين الموظفين في الجامعة أثناج تأدية مهامه .

1.142

1.111

8

تساعد الجامعة الموظفين في تحقي ذواته داتل الجامعة.

1.712

1.111

11

تشجع الجامعة الموظفين على اإلبداع واالبتكار.

1.724

1.111

11

تطب الجامعة األنظمة والقوانين والتعليمات على الجميع دون تمييز.

1.781

1.111

1.211

1.111

1.327

1.111

14

يشعر الموظفون بوجود فر

لمستقبل وظيفي أفضل له في الجامعة.

1.177

1.111

11

تنهى تدمات الموظفين في الجامعة وف كانون معتمد واضح للجميع.

1.322

1.111

12

الجامعة على إثراج الموظفين وصقل تبراته وتنمية مهاراته .

1.722

1.111

الجامعة على تعيين كل موظف بالوظيفة التي تناسب كدراته.

12

تحر

13

يفكر الموظفون بالبحث عن فر

تحر

التركيات بين الموظفين.

الجامعة على تحقي مبدأ العدالة في فر

عمل أفضل تارج الجامعة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥.0.0

كعد ثأنه :كعد مأدي
يوضح جدول رك (  ) 7معامل االرتباط بين كل فقر من فقرات " كعد مأدي" والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عندد مسدتوي معنويدة  α≥ 1.11وبدذلك
يعتبر المجال صاد لما وضع لقياسه.
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ده يقم (:)3
معأم اليجكأط ك

ك اقية م اقيت " كعد مأدي" ه دي

معأم

كعد مأدي

#

كل

لم أ
قم

كي ه

الحجمأ

اليجكأط

()Sig.

1

تتبنى الجامعة أنظمة حوافز ثابتة ومعروفة للموظفين.

1.417

1.142

2

تشبع الجامعة احتياجات الموظفين المادية.

1.222

1.113

3

تسعى الجامعة إلى انتظا دفع رواتب الموظفين.

1.222

1.111

4

هناك كدر من الطمأنينة على مصدر الدتل الثابت.

1.272

1.111

1

يتناسب الراتب مع ارتفاع معدالت الج المعيشة.

1.731

1.111

2

يتناسب الراتب مع حج المها الملقا على عات الموظف.

1.712

1.111

7

تقد الجامعة عالوات تشجيعية للمتميزين وللمبدعين.

1.142

1.111

1.122

1.111
1.111
1.111

2

تعتمد الجامعة نظا األجور والمكاف ت على أس

8

توجد مساعد في رسو التعلي ألبناج الموظفين في الجامعة.

1.112

11

توفر الجامعة التأمين الصحي الالز للموظف.

1.122

عادلة.

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥.0.0

كعد ثأنه :كعد عالقأت
يوضدح جدددول ركد (  )8معامددل االرتبدداط بددين كددل فقددر مددن فقدرات "كعــد عالقــأت" والدرجددة الكليددة
للمجددال ،والددذي يبددين أن معددامالت االرتبدداط المبينددة دالددة عنددد مسددتوي معنويددة  α≥ 1915وبددذلك
يعتبر المجال صاد لما وضع لقياسه.
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ده يقم ( :) 4
معأم اليجكأط ك

ك اقية م اقيت م أ

#

كعد عالقأت

1

يت نقاش مشاكل العمل بكل صراحة بين الرئي

عالقأت" ه دي

كل

لم أ
معأم

قم

كي ه

الحجمأ

اليجكأط

()Sig.

*1.721

1.111

2

تتاح للموظفين فر

مناسبة للمشاركة في اتتاذ الق اررات.

*1.271

1.113

3

تهت الجامعة بتحسين العالكة بين الموظفين في الجامعة أثناج تأدية مهماته ..

*1.717

1.111

4

يسود التقدير واالحت ار بين الرؤساج والمرؤوسين في الجامعة.

*1.772

1.111

1

تعمل الجامعة على تحسين العالكات اإلنسانية في بيئة العمل.

*1.778

1.111

2

بيئة العمل في الجامعة تتس بالود والتعاون.

*1.732

1.111

7

تغر الجامعة روح العمل الجماعي بين الموظفين.

*1.718

1.111

2

يتمتع الموظفون بمهار التواصل الجيد مع اخترين.

*1.242

1.111

8

تتقبل اإلدار المالحظات واالكتراحات من الموظفين في الجامعة.

*1.281

1.111

11

يتبادل الموظفون في الجامعة الزيارات االجتماعية في كثير من المناسبات.

*1.217

1.111

والمرؤو .

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥.0.0

كعد يكع :عبء هظ فه
يوضح جدول رك ( ) 8معامل االرتباط بدين كدل فقدر مدن فقدرات " عـبء ـهظ فه " والدرجدة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتبداط المبيندة دالدة عندد مسدتوي معنويدة α≥ 1.11
وبذلك يعتبر المجال صاد لما وضع لقياسه.
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ده يقم ( ) 2
معأم اليجكأط ك

ك اقية م اقيت م أ " عبء هظ فه" ه دي

#

كل

لم أ
معأم

عبء هظ فه

قم

كي ه

الحجمأ

اليجكأط

()Sig.

1

يوجد وصف وظيفي واضح للعمل.

*1.712

1.110

2

المها الوظيفية تتناسب مع مؤهالت وكدرات الموظفين.

*1.778

1.110

3

تتناسب المها الوظيفية مع الوكت المتص

لها.

*1.738

1.110

4

يت أتذ اإلجازات السنوية بدون تأثير على العمل.

*1.182

1.111

1

يقو الموظفون بالمها الوظيفية بكل دكة.

*1.224

1.111

2

يت تكليف الموظفين بأعباج عمل إضافية تارج نطا المها الوظيفية.

*1.433

1.111

7

يوجدد مسدداوا فدي األعبدداج فددي المهدا الوظيفيددة مقارندة مددع زمددالج العمدل فددي نفد

*1.224

1.111

المستو .
2

يوجد شعور بضغط عمل تالل القيا بالمها الوظيفية.

*1.311

1.111

8

يوجد وكت كاف لتطوير العمل الذي أكو به.

*1.117

1.111

11

يت إنجاز العمل الذي أكو به بأكثر من طريقة صحيحة.

*1.147

1.111

11

تقو الجامعة بالمساعد في تتفيف ضغوط العمل على الموظفين.

1.212

1.111

12

تساعد التبر في العمل على تتفيف ضغط العمل

*1.444

1.111

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥.0.0

م أ

ثأنه " :ألد ء هظ فه

يوضح جدول رك (  ) 11معامل االرتباط بين كل فقر من فقرات " ألد ء هظ فه " والدرجة
الكلية للمجال ،والذي يبين أن معامالت االرتبداط المبيندة دالدة عندد مسدتوي معنويدة α≥ 1.11
وبذلك يعتبر المجال صاد لما وضع لقياسه.
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ده يقم ( ) 91
معأم اليجكأط ك

#

ك اقية م اقيت م أ ألد ء هظ فه " ه دي

كل

لم أ
معأم

ألد ء هظ فه

قم

كي ه

الحجمأ

اليجكأط

()Sig.

1

هناك معرفة والما لد الموظف بطبيعة المها الموكلة إليه .

*1.222

1.111

2

يؤدي موظفو الجامعة أعماله بالكفاج والفاعلية المطلوبة.

*1.248

1.111

3

يبذل الموظفون الجهد الكافي إلنجاز األداج في الوكت المحدد.

*1.241

1.111

4

يلتز موظفو الجامعة بتعليمات وتوجيهات مدراجه .

*1.211

1.111

1

يقو الموظفون باستغالل الموارد المتاحة لديه أثناج أدائه الوظيفي.

*1.448

1.111

2
7

يؤدي الموظفون المها الوظيفية الموكلة إليه طبقاً لمعايير الجود المطلوبة.

*1.128

1.111

يحق موظفو الجامعة األهداف المطلوب إنجازها.

*1.128

1.111

2

يتميز الموظفون بالتفاني والجدية والقدر على تحمل المسؤولية.

*1.247

1.111

8

يتوفر لدي الموظفين المهار والقدر على حل مشكالت العمل اليومية.

*1.211

1.111

11

يت عقد لقاجات دورية مع الموظفين بهدف تطوير منظومة العمل في ضوج المستجدات.

*1.113

1.111

11

تتوافر لد الموظفين الجاهزية واالستعداد والر بة للعمل تارج أوكات الدوا الرسمي.

*1.378

1.111

12

يوجد ددد تنسد ددي مسد ددتمر بد ددين المسد ددتويات اإلداريد ددة لتحقي د د الجد ددود المطلوبد ددة فد ددي إنجد دداز

*1.227

1.111

األعمال.
13

يت تنفيذ العمل وفقاً لتطط سنوية وشهرية.

*1.727

1.111
1.111

14

بناج على أس
يت تقيي أداج الموظفين ً
يحدد نظا تقيي األداج نقاط القو والضعف لد الموظفين.

*1.711

16

تزود الجامعة موظفيها بنتائ تقيي أدائه بشكل مستمر توضح مستو أدائه .

*1.222

1.111

17

يسه اطالع الموظف على نتائ تقيي أدائه في تطويره.

*1.271

1.111

18

تتتذ الجامعة األساليب المناسبة لمعالجة الموظفين ذو األداج المتدني.

*1.737

1.111

19

يعد تقيي األداج حاف از للموظفين لتطوير وتحسين أداجه الوظيفي.

*1.283

1.111

20

يطور الموظفون أدائه ومهاراته بشكل مستمر.

*1.283

1.111

21

تت عملية التقيي بشكل روتيني ذي جدو حقيقية.

*1.227

1.111

22

يت االستفاد من نتائ تقيي األداج في عملية تحديد البرام التدريبية المطلوبة.

*1.712

1.111

15

علمية ومعايير واضحة.

*1.283

1.111

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥.0.0
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ثأن أا :صدق كنأئه Structure Validity
يعتبر الصد البنائي أحد مقايي

صد األدا الذي يقي

مد تحق األهداف التدي

تريدد األدا الوصددول إليهددا ،ويبددين مدددي ارتبدداط كدل مجددال مددن مجدداالت الد ارسددة بالدرجددة الكليددة
لفقرات االستبانة.
يبين جدول رك ( ) 11أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االسدتبانة دالدة
إحصددائياً عنددد مسددتوي معنويددة  α≥1.11وبددذلك يعتبددر جميددع مجدداالت االسددتبانة صددادكه لمددا
وضع لقياسه.
ده يقم ( ) 33
معأم اليجكأط ك

دي

ك م أ م محهي دي

م أ

#
.1
.2
.3

ألم

هظ فه ه دي

ألم

هظ فه

.4

كل

لمحهي

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

()Sig.

نف ه

*0.922

1.111

مأدي

*0.927

1.111

عالقأت

*0.884

1.111

عبء هظ فه

*0.872

1.111

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥.0.0

ثكأت ال جكأن :Reliability
يقص ددد بثب ددات االس ددتبانة أن تعط ددي ه ددذه االس ددتبانة نفد د
االستبانة أكثر من مر تحت نف

النتيج ددة ل ددو تد د إع دداد توزي ددع

الظروف والشروط ،أو بعبار أتر أن ثبات االستبانة يعني

االستقرار في نتائ االستبانة وعد تغييرها بشكل كبيدر فيمدا لدو تد إعداد توزيعهدا علدى األفدراد
عد مرات تالل فترات زمنية معينة.
وكد تحققت الباحثة من ثبات استبانة الدراسة من تالل:
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معامدل ألفدا كرونبداخ  Cronbach's Alpha Coefficientوطريقدة التجزئدة النصدفية وكاندت
النتائ كما هي مبينة في جدول رك (.)42
ده يقم ( :)36معأم و فأ كيهنكأال ه ج ئ

#

م أ

نصف

ق أس ثكأت ال جكأن
عدد

معأم و فأ

فقيت

كيهنكأال

ج ئ

نصف

1

نف ه

12

*1.811

*1.811

2

مأدي

11

*1.717

*1.721

3

عالقأت

11

*1.817

*1.823

4

عبء هظ فه

12

*1.221

*1.224

هظ فه

42

*1.844

*1.832

ألد ء هظ فه

22

*1.833

*1.817

ألم

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α≥.0.0

واض ددح م ددن النت ددائ الموض ددحة ف ددي ج دددول ركد د ( )42أن كيم ددة معام ددل ألف ددا كرونب دداخ
مرتفعددة لمحددور د ارسددة األمددن الددوظيفي حيددث بلغددت ( ،)19711وهددذا يعنددى أن معامددل الثبددات
مرتفع.
أمددا حسددب طريقددة التجزئددة النصددفية فكانددت النتددائ مشددابهة لطريقددة الفددا كرنبدداخ حيددت
بلغت ( )19732وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.
اما محور األمن الوظيفي فبل معامل ألفا كرونبداخ ( )19733وكيمدة التجزئدة النصدفية
( )19757وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.
وب ددذلك تك ددون االس ددتبانة ف ددي ص ددورتها النهائي ددة كم ددا ه ددي ف ددي الملحد د ركد د ( )4كابل ددة
للتوزيددع ،وتكددون الباحثددة كددد تأكدددت مددن صددد وثبددات اسددتبانة الد ارسددة ممددا يجعلدده علددى ثقددة
بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائ واإلجابة على أسئلة الدراسة واتتبار فرضياتها.
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معأ أت إلحصأئ

م جخدم اه دي

:

ت تفري وتحليل االستبانة من تالل برنام التحليل اإلحصدائي Statistical Package for
).the Social Sciences (SPSS

خجكأي جه ع طك عه : Normality Distribution Test
ت د اسددتتدا اتتبددار كولمجددوروف-سددمرنوف )Kolmogorov-Smirnov )K-S
Testالتتبار ما إذا كانت البياندات تتبدع التوزيدع الطبيعدي مدن عدمده ،وكاندت النتدائ كمدا هدي
مبينة في جدول رك (.)43
ده يقم ()97
هضح نجأئج خجكأي جه ع طك عه
عدد

م أ

#

فقيت

كولمجوروف-
سمرنوفK-

Sig.
معنه

))S

1

نف ه

12

1.127

1.112

2

مأدي

11

1.187

1.222

3

عالقأت

11

1.211

1.321

4

عبء هظ فه

12

1.747

1.131

هظ فه

42

1.747

1.231

ألد ء هظ فه

22

1.121

1.228

ألم

واضددح مددن النتددائ الموضددحة فددي جدددول ركد ( )42أن القيمددة االحتماليددة ) (Sig.لجميددع
مجاالت الدراسة كانت اكبر مدن مسدتو الداللدة  1915وبدذلك فد ن توزيدع البياندات لهدذه المجداالت
يتبع التوزيع الطبيعي وحيث سيت استتدا االتتبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.
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جم

جخد م ألده ت إلحصأئ

جأ :

 .4النسد ددب المئويد ددة والتك د د اررات والمتوسد ددط الحسد ددابي :يسد ددتتد هد ددذا األمد ددر بشد ددكل أساسد ددي
أل راض معرفة تكرار فئات متغير ما ويت االستفاد منها في وصف عينة الدراسة.
 .2اتتبار ألفا كرونباخ( ،)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .3اتتبار التجزئة النصفية ( )split halfلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 .1اسدتتدا اتتبدار كولمجدوروف-سدمرنوف )Kolmogorov-Smirnov Test:)K-S
يستتد هذا االتتبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
 .5معام ددل ارتب دداط بيرس ددون ( )Pearson Correlation Coefficientلقي ددا

درج ددة

االرتباط :يقو هذا االتتبار على دراسة العالكة بين متغيرين .وكد ت استتدامه لحساب
االتسا الداتلي والصد البنائي لالستبانة ،والعالكة بين المتغيرات.
 .6اتتبار  Tفي حالة عينة واحد ( )T-Testلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة
كد وصلت إلي الحياد ،ولقد ت استتدامه للتأكد مدن داللدة المتوسدط لكدل فقدر مدن فقدرات
االستبانة.
 .7اتتبار  Tلعينتين مستقلتين  independent sample t. testلمعرفة ما إذا كان هناك
فروكات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات.
 .8اتتبدار تحليدل التبداين األحدادي )One Way Analysis of Variance) ANOVA
لمعرفة ما إذا كان هناك فروكات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من
البيانات.
 .7اتتبددار االنحدددار المتعددددMultiple Regression
لقيا

باسددتتدا طريقددة Stepwise

اثر المتغيرات المستقلة (األمن الوظيفي) على المتغير التابع (األداج الوظيفي)

 .41اتتبار االنحدار البسيط  Simple Regressionلقيا

اثر المتغيرات المستقلة (األمن

الوظيفي) كال على حدا مع المتغير التابع (األداج الوظيفي) .
28

الفصل اخلامس
حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراس ومناقشتها

 ام م
 ات صف ااحصائي تع ن ات ااع افق اتب انا ات خص
 حت ل ف ا االعتبان
 اختباا ف ض ا ات ااع

81

مقدم :
يتضددمن هددذا الفصددل عرض داً لتحليددل البيانددات واتتبددار فرضدديات الد ارسددة ،وذلددك مددن
تالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبدرز نتدائ االسدتبانة والتدي تد التوصدل إليهدا مدن
ت ددالل تحلي ددل فقراته ددا ،والوك ددوف عل ددى متغيد درات الد ارس ددة الت ددي اش ددتملت عل ددى (مك ددان العم ددل،
الج ددن  ،العم ددر ،س ددنوات التب ددر  ،المس ددمى ال ددوظيفي) ،ل ددذا تد د إجد دراج المعالج ددات اإلحص ددائية
للبيانددات المتجمعددة مددن اسددتبانة الد ارسددة ،إذ ت د اسددتتدا برنددام الددرز اإلحصددائية للد ارسددات
االجتماعي ددة ) (SPSSللحص ددول عل ددى نت ددائ الد ارس ددة الت ددي س دديت عرض ددها وتحليله ددا ف ددي ه ددذا
الفصل.
وهالا :هصف إلحصأئه ع ن

دي

هاق ك أنأت اخص :
دي

ده (  :) 34جه ع وايد ع ن

هاقأا لمجغ يت د مغيا

المتغير

البند

التكرار

النسبة %

الجنس

ذكر
أنثى

140
30

82.4
17.6

العمر

-20اقل من 03
-03اقل من 03
-03اقل من 03
 03فأكثر

15
52
51
52

8.8
30.6
30.0
30.6

الجامعة

جامعة ألازهر
جامعة ألاقص ى
الجامعة إلاسالمية

54
67
49

31.8
39.4
28.8

المسمى الوظيفي

رئيس قسم
مدير دائرة /مساعد مدير دائرة
عميد /مساعد عميد /نائب عميد
مساعد رئيس الجامعة

88
61
18
3

51.8
35.9
10.6
1.7

عدد سنوات الخدمة

-1اقل من  0سنوات
-0اقل من  13سنوات
-13اقل من  10سنة
 10سنة فاكثر

10
23
48
89

5.9
13.5
28.2
52.4

81

م

ده يقم (  :) 34مك
 3جه ع ع ن

دي

جنجأج مأ له:

ح ب

نس:

يبددين الجدددول رك د ( )14أن الغالبيددة مجتمددع الد ارسددة مددن الددذكور حيددث بلغددت نسددبته
( ) %22.4بينمددا بلغدت نسددبة اإلندداث ( ) %17.2وهددذا يتوافد مددع تقريددر الجهدداز لإلحصدداج
الفلسطيني لسنة  21 41على الموكع للمركز حول مسح القو العاملة في فلسطين ،حيث بين
التقرير أن نسبة الم أر العاملة في األراضي الفلسطينية ل يتجاوز  % 45ويرجع ذلك إلدى أنندا
نع دديش ف ددي مجتم ددع ذك ددوري ويرج ددع إل ددى العوام ددل الثقافي ددة الس ددائد ف ددي المجتم ددع الفلس ددطيني (.
الجهاز المركزي لإلحصاج الفلسطيني) 2141 ،
 9جه ع ع ن

دي

ح ب عمي:

ويبدين الجدددول ركد ( )41أن الفئددات العمريدة ومددن ( 11إلدى اكددل مدن  ) 51ومددن (51
فدداكثر) كددد حصددلت علددى نسددبة أكثددر مددن  % 61ويرجددع ذلددك أن المددوظفين العدداملين فددي الفئددة
العمريددة مددن ( 11سددنة فددأكثر) مثلددت بنسددبة ( ) % 7161نسددبة عاليددة مقارنددة بالفئددة العمريددة
األكل وتعزوا الباحثة ذلك إلى أن المناصب اإلدارية تحتاج إلى تبر عاليدة وتكدون موجدود فدي
متوسط األعمار .
 7جه ع ع ن

دي

ح ب

أمع :

ويبددين الجدددول رك د ( )41أن هندداك تنويددع فددي العدداملين فددي الجامعددات ،حيددث احتلددت
جامعددة األكصددى المرتبددة األولددى مددن بددين الجامعددات بنسددبة ( ،) % 3791تليهددا جامعددة األزهددر
التددي حصددلت علددى نسددبة ( ،) % 3498وكانددت جامعددة اإلسددالمية كددد حصددلت علددى أكددل نسددبة
( ،) % 2898وبرجددع ذلددك إلددى أن جامعددة األكصددى هددي الجامعددة الحكوميددة الوحيددد مددن بددين
الجامعات مجتمع الدراسة وأن أعداد العامليين اإلداريين بمناصب إدارية كان أكبدر فدي جامعدة
األكصى ،وبالتالي عدد أفراد العينة يتناسب مع عدد أفراد العاملين اإلجمالي.

82

جه ع ع ن

4

دي

ح ب م مى هظ فه:

ويبين جدول رك ( )14أن هنداك تنويدع فدي المسدميات الوظيفيدة فدي الجامعدات ،حيدث
أن المسمى الوظيفي رئي

كس حصل على نسبة  % 11.2والمسمى الوظيفي مدير دائر أو

مساعد مدير كد حصل على نسبة  %31.8من مجمل عينة الدراسة والمسدمى الدوظيفي عميدد
ومسدداعد عميددد حصددل علددى نسددبة  % 11.2والمسددمى الددوظيفي مسدداعد رئددي

جامعددة حصددل

على نسدبة  % 1.7مدن مجمدل عيندة الد ارسدة  .وتعدزو الباحثدة ذلدك إلدى أن عددد العداملين فدي
المناصب اإلدارية العليا في الجامعدات تقدل كلمدا اتجهندا إلدى أعلدى الهدر الدوظيفي ويرجدع إلدى
التوزيدع الطبيعدي للمواكدع األكاديميدة واإلداريدة فددي الجامعدات بمدا يتناسدب مدع الهياكدل التاصددة
بها .
جه ع ع ن

1

دي

ح ب نه ت خكية:

ويبين جدول رك ( )14أن عينة الدراسة على مستو عالي من التبر  ،حيث تبين أن
نسدبة كبيددر مددن أفدراد عيندة يمتلكددون تبددر عمليددة مدن  11سددنة فددأكثر بلغددت نسددبته % 12.4
ويليه ذوي تبر من  11إلى أكل من  11بلغت نسبته  % 22.2ثد يلديه ذوي تبدر مدن 1
إلى أكل من 11بنسبة  % 13.1أما األفدراد ذوي التبدر القليلدة اكدل مدن  1سدنوات بنسدبة 1.8
 ،%وتعزو الباحثة ذلك إلى كلما زاد عدد سنوات التبر أو التدمة زاد عدد أفراد عينة ،ويرجع
ذلك إلى تمتع العاملين في الجامعات بتبر عالية تؤهله إلى ممارسة وظائفه بمدا يسداه فدي
تحيقي الجود اإلدارية .
ثأن أ :ه

ن كه فقيت م أالت

ت د اسددتتدا اتتبددار " "tللعينددة الواحددد )(One Sample T testلتحليددل فق درات
االسددتبانة ،لمعرفددة مددا إذا كانددت متوسددطات درجددات االسددتجابة .حيددث اعتبددرت الدرجددة  3هددي
الحيدداد وهددي تمثددل  %21علددى مقيددا

الد ارسددة ،وتعتبددر الفقددر إيجابيددة بمعنددى أن أف دراد العينددة

يوافقددون علددى محتواهددا إذا كانددت كيمددة " "tالمحسددوبة أكبددر مددن كيمددة " "tالجدوليددة والتددي تسدداوي
) )1.97أو القيمددة االحتمالي ددة أك ددل مددن ( )1.11وال ددوزن النس ددبي أكبددر م ددن ( ،)%21وتعتب ددر
الفقددر سددلبية بمعنددى أن أف دراد العينددة ال يوافقددون علددى محتواه دا إذا كانددت كيمددة""t
83

المحسددوبة

أصددغر مددن كيمددة " "tالجدوليددة والتددي تسدداوي ) )1.97أو القيمددة االحتماليددة أكبددر مددن ()1.11
والوزن النسبي أكل من ( ،)%21وتكون راج العينة في الفقر محايد إذا كان القيمة االحتمالية
لها أكبر من (.)1.11

جحل

م ع اقيت ال جكأن :
ت استتدا اتتبار  Tلمعرفة متوسدطات االسدتجابة لجميدع الفقدرات ،النتدائ موضدحة

في الجداول التالية-:
نجأئج مجعلق كأ محهي أله  /مجغ ي م جق  " :ألم

جحل
3

نجأئج مجعلق كأ كعد أله  " :كعد نف ه "
ده يقم ( :)31نجأئج جحل

أوال

إلحصأئه فقيت كعد أله " كعد نف ه "

كعد نف ه

-3

الجامعة على إشباع احتياجات الموظفين.

تسددعى الجامعددة إلددى تتفيددف القل د لددد المددوظفين تجدداه مسددتقبله
الوظيفي.

 -1يعمل الموظفون في وظائف تناسب طموحاته .
-5

تحددر

ح أكه

قيمة
الاختبار

ه ط

 -4يشعر الموظفون بالفتر واالنتماج للجامعة.
 -2تحر

هظ فه "

الجامعددة علددى تعيددين كددل موظددف بالوظيفددة التددي تناسددب

كدراته.

ه

ن كه
%

جيج ب
فقية

قم
الحجمأ
sig.

4.38

32.93

87.57

4

3033

3.59

9.56

71.88

41

3033

43

3033

3.47

6.80

69.35

3.62

11.15

72.35

3.66

10.02

73.18

8

3033

5

3033

 -6تعمل الجامعة على حفظ المكانة الوظيفية للموظف.

3.70

12.16

74.08

1

3033

 -7تساه الجامعة في دع شعور اإلنجاز لد الموظفين.

3.64

9.70

72.74

7

3033

 -8تتوفر الثقة بين الموظفين في الجامعة أثناج تأدية مهامه .

3.83

14.05

76.59

3

3033

 -7تساعد الجامعة الموظفين في تحقي ذواته داتل الجامعة.

3.60

8.41

71.90

7

3033

 -41تشجع الجامعة الموظفين على اإلبداع واالبتكار.

3.45

5.78

68.94

41

3033

42

3033

3.47

5.64

69.41

3.36

4.42

67.29

-44

تطب د الجامعددة األنظمددة والق دوانين والتعليمددات علددى الجميددع دون
تمييز.

 -42تحر

الجامعة على تحقي مبدأ العدالدة فدي فدر

التركيدات بدين
84

45

3033

الموظفين.
 -43يفكر الموظفون بالبحث عن فر
-41

-45

-46

يشددعر الموظفددون بوجددود فددر

عمل أفضل تارج الجامعة.
لمسددتقبل وظيفددي أفضددل له د فددي

الجامعة.
تنهددى تدددمات المددوظفين فددي الجامعددة وف د كددانون معتمددد واضددح
للجميع.
تح ددر

مهاراته .

الجامع ددة عل ددى إثد دراج الم ددوظفين وص ددقل تبد دراته وتنمي ددة

إجمالي املجال البعد النفس ي

2.90

4488

57.99

3.65

10.00

73.06

4.09

15.22

81.88

3.58

8.55

71.65

3.61

47.01

72.28

46

3033

6

3033

2

44

ويشددير الجدددول رك د ( ) 11إلددى أن المتوسددطات الحسددابية لجميددع البعددد األول " البعددد
النفسددي " ت اروحددت بددين ( ) 4.32 -2.81بنسدبة مئويددة تراوحددت بددين (27.17 - % 17.88
 ) %وفقاً لمقيا

ليكرت التماسي .
علددى

وكددد احتلددت الفقددر األولددى التددي تددن

} اــعي مهظفــه كــأ فخي ه النجمــأء

ل أمع { المرتبة األولى بوزن نسبي ( ) % 27.17ويشير ذلك إلى وجود درجة مرتفعة جدداً
من كبل أفراد عيندة الد ارسدة علدى أن البعدد النفسدي لده دور مهد ممدا يزيدد مدن شدعور المدوظفين
بالفتر واالنتماج إلى جامعة التي يعملونها بها .
وكد احتلت الفقر الثالثة عشر التي تدن
عم واض خأيج

علدى} فكـي مهظفـه كأ كحـث عـ اـيف

أمع { المرتبة األتيدر بدوزن نسدبي بلد (  ) % 17.88ويشدير ذلدك إلدى

وجود درجة متوسطة من كبل أفراد عينة الدراسة على أن البعد النفسي له تأثير على الموظفين
بالبحث عن فر

عمل أفضل تارج الجامعة .

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميدع فقدرات البعدد األول " البعدد النفسدي " بلد (
 ) % 72.22مما يدل على موافقة من كبل أفراد عينة الدراسة تجاه البعد النفسي .
هجع ه كأحث  .ك لما للبعد النفسي أهمية للعاملين ويجب على الجامعة العمل علدى
إشباع احتياجاتها النفسية .
81

3033
3033
0000

وتتف نتائ هذه الدراسة مع دراسة (عبد الح  ) 2111 ،التي أظهرت النتائ االهتما بالبعدد
النفسي كأحد أبعاد األمن الوظيفي للعامليين في الجامعات الفلسطينية بدرجة كبير .
نجأئج مجعلق كأ كعد ثأنه " :كعد مأدي "

6

ده يقم ( :)32نجأئج جحل

أوال

إلحصأئه فقيت كعد ثأنه " كعد مأدي "
ه ــــــــط

كعد مأدي

ح أكه

ال ة ة ة ة ةةوز
قيم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
النس ة ة ة ي
الاختبار
%

جيج ـــــــــب
فقية

ق مــــــــــــــــــــــ
الحجمأ ـــــــــــ
sig.

 -4تتبنى الجامعة أنظمة حوافز ثابتة ومعروفة للموظفين.

3.40

11.09

67.98

3033 8

 -2تشبع الجامعة احتياجات الموظفين المادية.

3.41

12.29

68.28

3033 7

 -3تسعى الجامعة إلى انتظا دفع رواتب الموظفين.

3.85

18.65

77.01

3033 3

 -1هناك كدر من الطمأنينة على مصدر الدتل الثابت.

3.58

14.49

71.67

3033 1

 -5يتناسب الراتب مع ارتفاع معدالت الج المعيشة.

3.22

8.32

64.47

3033 7

 -6يتناسب الراتب مع حج المها الملقا على عات الموظف.

3.42

11.13

68.35

3033 6

 -7تقد الجامعة عالوات تشجيعية للمتميزين وللمبدعين.

3.02

6.69

60.48

3033 41

3.46

4.98

69.18

3033 5

4.19

26.57

83.76

3033 4

4.08

21.39

81.53

3033 2

3.54

18.80

70.86

3033

 8تعتمد الجامعة نظا األجور والمكاف ت على أس

عادلة.

 7توجد مساعد في رسو التعلي ألبناج الموظفين في الجامعة.
 41توفر الجامعة التأمين الصحي الالز للموظف.

إجمالي املجال البعد املاد

ويشددير الجدددول رك د ( )12إلددى أن المتوسددطات الحسددابية لجميددع البعددد الثدداني " البعددد
المادي " تراوحت بين ( )4.18-3.12بنسبة مئوية تراوحت بدين () %23.72 -% 21.42
وفقاً لمقيا

ليكرت التماسدي وتشدير النتدائ إلدى أن إجابدات أفدراد عيندة الد ارسدة كدد زادت عدن

درجة الموافقة المتوسطة وهي  %21على جميع فقرات التي تمثل البعد الثاني .
وكد احتلت الفقر التاسعة التي تن
مـهظف

اـه

على }جه ـد م ـأعدة اـه ي ـهم جعلـ م ألكنـأء

أمعـ { المرتبدة األولدى بدوزن نسدبي ( ) % 23.72ويشدير ذلدك إلدى وجددود

درجة موافقة مرتفعة من كبل أفراد عينة الدراسة على أن البعدد المدادي لده دور مهد فدي تحقيد
األمن الوظيفي وذلك من تالل دفع رسو التعلي ألبناج الموظفين في الجامعة .
82

وك ددد احتل ددت الفق ددر الس ددابعة الت ددي ت ددن
لمجم

عل ددى} جقــــدم

أمعــــ عــــال ه ت جاــــ ع

ه لمكدع { المرتبة األتير بوزن نسبي بل (  ) % 21.42ويشير ذلك إلدى وجدود

موافقد ددة متوسد ددطة لد ددد عيند ددة الد ارسد ددة علد ددى أن الجامعد ددة تقد ددد عد ددالوات تشد ددجيعية للمتمي د دزين
وللمبدعين ولكن ليست بدرجة الكبير .
وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع فقرات البعدد الثداني " البعدد المدادي " بلد (
 ) % 71.22مما يدل على موافقة مرتفعة من كبل أفراد عينة الدراسة تجاه البعد المادي .
ه جع ه كأحث  .ك إلى االهتما بالبعد المادي من تالل توفير رواتب تتناسب مدع
مس ددتويات و ددال المعيش ددة وأن تض ددع نظ ددا أج ددور ومكافد د ت عل ددى أسد د

عادل ددة ب ددين جمي ددع

الم ددوظفين الع دداملين ف ددي الجامع ددات وأن تش ددجع أكث ددر المب دددعين والمتميد دزين م ددن ت ددالل تق دددي
العالوات.
وتتفد هدذه الد ارسددة مدع د ارسددة ( سمسد  ) 2114 ،علدى وجددود درجدة مددن الموافقدة مددن
الدرسددة علددى فق درات البعددد المددادي جدداجت بددوزن نسددبي  % 72ود ارسددة (عبددد
كبددل أف دراد عينددة ا
الحد د  ) 2111 ،الت ددي أظه ددرت النت ددائ االهتم ددا بالبع ددد الم ددادي كأح ددد أبع دداد األم ددن ال ددوظيفي
للعامليين في الجامعات الفلسطينية بدرجة كبير .
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نجأئج مجعلق كأ كعد ثأ ث " :كعد عالقأت"

1

ده يقم ( :)37نجأئج جحل

إلحصأئه فقيت كعد ثأ ث " كعد عالقأت "
ه ــــــــط

أوال كعد عالقأت

ح أكه

 -4يت نقاش مشاكل العمل بكل صراحة بين الرئي

والمرؤو .

ق مـــــــــــــــــــــــ
الخجكأي

ال ة ة ة ة ةةوز
النس ة ة ة ي
%

جيج ـــــــــب
فقية

ق مــــــــــــــــ
الحجمأ ـــــــــــ
sig.

3.89

23.28

77.75

3033 5

3.48

14.81

69.59

3033 41

3.66

19.53

73.17

3.93

25.79

78.58

3033 2

3.82

20.31

76.33

3033 6

3.90

23.66

77.99

3033 3

 -7تغر الجامعة روح العمل الجماعي بين الموظفين.

3.74

20.84

74.88

3033 7

 8يتمتع الموظفون بمهار التواصل الجيد مع اخترين.

3.89

24.43

77.84

3033 1

3.54

14.97

70.78

3.93

22.14

78.68

 -2تتاح للموظفين فر
-3

مناسبة للمشاركة في اتتاذ الق اررات.

تهت الجامعدة بتحسدين العالكدة بدين المدوظفين فدي الجامعدة أثنداج

تأدية مهماته ..

 -1يسود التقدير واالحت ار بين الرؤساج والمرؤوسين في

الجامعة.

 -5تعمل الجامعة على تحسين العالكات اإلنسانية في بيئة العمل.
 -6بيئة العمل في الجامعة تتس بالود

7

41

والتعاون.

تتقبد د ددل اإلدار المالحظد د ددات واالكت ارحد د ددات مد د ددن المد د ددوظفين فد د ددي
الجامعة.
يتبادل الموظفون في الجامعة الزيارات االجتماعية في كثيدر مدن
المناسبات.

إجمالي بعد العالقات

3.74

24.94

3033 8

3033 7
3033 4
3033

74.72

ويشددير الجدددول رك د ( )17إلددى أن المتوسددطات الحسددابية لجميددع البعددد الثالددث " بعددد
العالكد د د ددات " تراوحد د د ددت بد د د ددين ( )3.83-3.42بنسد د د ددبة مئويد د د ددة تراوحد د د ددت بد د د ددين (-% 28.18
 )%72.22وفقاً لمقيا

ليكرت التماسي وتشير النتائ إلى أن إجابات أفراد عينة الدراسة كد

زادت عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  %21على جميع فقرات التي تمثل البعد الثالث.
وكد احتلت الفقر العاشر التي تن
ال جمأع

اه كث ي م

على } جكأد

مهظفه اـه

أمعـ

ـأيت

منأ كأت{ المرتبة األولى بدوزن نسدبي ( ) % 72.22ويشدير ذلدك

82

إلى وجود درجة موافقة مرتفعة من كبل أفراد عينة الدراسة علدى هدذه الفقدر مدن تدالل االهتمدا
الموظفين في الجامعات بزيارات االجتماعية مما يشجع على زياد األمن الوظيفي لديه .
وكد احتلت الفقدر الثانيدة التدي تدن

علدى} ججـأ

لمـهظف

اـيف منأ ـك لماـأيك

اــه جخــأ .قــييت{ المرتبددة األتيددر بددوزن نسددبي بلد (  ) % 28.18ويشددير ذلددك إلددى وجددود
موافقة متوسطة من كبل أفراد عينة الدراسة على أن الجامعدة تتديح مشداركة العداملين فدي أتتداذ
الق اررات في الجامعات ولكن بدرجة المتوسطة .
وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي لجميع فقدرات البعدد الثالدث " بعدد العالكدات " بلد
(  ) % 74.72ممد ددا يد دددل علد ددى موافقد ددة مرتفعد ددة مد ددن كبد ددل أف د دراد عيند ددة الد ارسد ددة تجد دداه " بعد ددد
العالكات".
هجع ه كأحث  .ك مدن تدالل االهتمدا الجامعدات بتوطيدد العالكدات االجتماعيدة مدن
تالل األطر المتتلفة للجامعة ،واالستفاد منها في تحقي أهداف تتعل بها وتحسين صورتها
الذهنية لد العاملين والمتعاملين معها.
وتتف هذه الدراسة مع د ارسدة ( ماضدي ) 2114 ،علدى وجدود درجدة مدن الموافقدة مدن
كبل أفراد عينة الدراسة على فقرات البعد العالكات جاجت بوزن نسبي . % 71.11

88

نجأئج مجعلق كأ كعد يكع " :عبء هظ فه "

4

ده يقم ( :)34نجأئج جحل

إلحصأئه فقيت كعد يكع" عبء هظ فه "
ه ــــــــط

عبء هظ فه

ح أكه

ال ة ة ة ة ةةوز
قيم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
النس ة ة ة ي
الاختبار
%

جيج ـــــــــب
فقية

ق مــــــــــــــــــــــ
الحجمأ ـــــــــــ
sig.

 -4يوجد وصف وظيفي واضح للعمل.

3.84

18.16

76.89

3033 0

 -2المها الوظيفية تتناسب مع مؤهالت وكدرات الموظفين.

3.74

18.03

74.73

3033 7

لها.

3.80

23.05

76.05

3033 0

 -1يت أتذ اإلجازات السنوية بدون تأثير على العمل.

3.90

22.10

78.07

3033 0

 -5يقو الموظفون بالمها الوظيفية بكل دكة.

3.80

23.13

75.93

3033 6

3.39

12.51

67.71

3.53

15.14

70.54

 -8يوجد شعور بضغط عمل تالل القيا بالمها الوظيفية.

3.51

14.98

70.18

3033 13

 -7يوجد وكت كاف لتطوير العمل الذي أكو به.

3.54

14.84

70.90

3033 8

 -41يت إنجاز العمل الذي أكو به بأكثر من طريقة صحيحة.

3.90

32.91

78.08

3033 1

3.36

12.53

67.19

4.10

28.91

81.92

 -3تتناسب المها الوظيفية مع الوكت المتص

-6

-7

-44

يددت تكليددف المددوظفين بأعبدداج عمددل إضددافية تددارج نطددا المهددا
الوظيفية.
يوجدد مسداوا فدي األعبداج فدي المهدا الوظيفيدة مقارندة مدع زمدالج
المستو .

العمل في نف

تق د ددو الجامع د ددة بالمس د دداعد ف د ددي تتفي د ددف ض د ددغوط العم د ددل عل د ددى
الموظفين.

 -42تساعد التبر في العمل على تتفيف ضغط العمل
إجمالي العبء الوظيفي

3.70

43.82

3033 11
3033 9

3033 11
3033 1

73.94

ويشددير الجدددول ركد ( ) 12إلددى أن المتوسددطات الحسددابية لجميددع البعددد ال اربددع" العددبج
الوظيفي " تراوحت بين ( )4.11-3.38بنسبة مئوية تراوحت بين ()%21.82 -% 27.71
وفقاً لمقيا

ليكرت التماسدي وتشدير النتدائ إلدى أن إجابدات أفدراد عيندة الد ارسدة كدد زادت عدن

درجة الموافقة المتوسطة وهي  %21على جميع فقرات التي تمثل البعد الرابع .
وكددد احتلددت الفقددر الثانيددة عشددر التددي تددن

علددى

}ج ــأعد خكــية اــه عمـ علــى

جخف ف ضغط عم { المرتبة األولى بوزن نسدبي ( ) %21.82ويشدير ذلدك إلدى وجدود درجدة
111

3033

من الموافقة المرتفعة مدن كبدل أفدراد عيندة الد ارسدة علدى هدذه الفقدر علدى أن التبدر لهدا دور فدي
تتفيف ضغوط العمل .
وكددد احتلددت الفقددر السادسددة التددي تددن
هضـــأا

علددى} ــجم جكل ــف مــهظف

كأعكــأء عم ـ

خـــأيج نطـــأق مهـــأم هظ ف ـــ { المرتبددة األتيددر بددوزن نسددبي بل د ( ) % 27.71

ويشير ذلك إلى وجود الموافقة المتوسطة من كبل أفراد عينة الدراسة على هذه الفقر .
وبصددفة عامددة يتبددين أن الددوزن النسددبي لجميددع فق درات البعددد ال اربددع " العددبج الددوظيفي "
بل (  ) % 73.84مما يدل على وجود درجة من الموافقة المرتفعة من كبل أفراد عينة الدراسة
تجاه بعد " العبج الوظيفي " .
ه جعــــ ه كأحثــــ  .ــــك إل ددى أن الع دداملين يقوم ددون ب نج دداز األعم ددال المطلوب ددة م ددنه بطريق ددة
الصحيحة من تدالل الوصدف الدوظيفي ه ضـح ـد هم ججنأ ـب طك عـ
د هم مع مؤهالجهم علم

مهـأم مـع هقـت مخصـف

ه عمل

وتتفد هدذه الد ارسددة مدع د ارسددة ( سمسد  ) 2114 ،علدى وجددود درجدة مددن الموافقدة مددن
كبل أفراد عينة الدراسة على فقرات بعد العبج الوظيفي .

111

نجأئج مجعلق كأكعأد محهي " ألم
ده يقم ( :)39نجأئج جحل

هظ فه " كك :

إلحصأئه ألكعأد ألم

هظ فه
ه ط

م أالت

ح أكه

الوز
قيمة
النس ي
الاختبار
%

جيج ب
فقية

قم
الحجمأ
sig.

4

كعد نف ه

3.61

47.01

72.28

0

3033

2

مأدي

3.54

18.80

70.86

0

3033

3

عالقأت

3.74

24.94

74.72

1

3033

1

عبء هظ فه

3.70

43.82

73.94

1

3033

3.63

76.35

72.58

محهي إل مأ ه ألم

هظ فه

3033

مددن تددالل الجدددول رك د ( )18الددذي يوضددح المتوسددط الحسددابي والددوزن النسددبي وكيمددة
االتتب ددار  Tومس ددتو المعنوي ددة لك ددل م ددن األبع دداد مح ددور " ألمـــ

ـــهظ فه " يتب ددين أن بع ددد "

العالك ددات " أحت ددل المرتبد دة األول ددى ب ددوزن نس ددبي % 74.72وه ددذا ي دددل عل ددى وج ددود درج ددة م ددن
الموافقددة مددن كبددل أف دراد عينددة الد ارسددة بددأن األمددن الددوظيفي يسدداه فددي االهتمددا ببعددد العالكددات
االجتماعية ويقدمها بشكل أفضل في الجامعات الفلسطينية في كطاع ز .
وجاج البعد الرابع " العبج العمل " بالترتيب الثاني بوزن نسدبي  % 73.94وهدذا يددل
علددى وجددود درجددة مددن الموافقددة مددن كبددل أف دراد عينددة الد ارسددة بددأن األمددن الددوظيفي يسدداه فددي
وضوح الوصف الوظيفي والمساو بين األعباج الوظيفية في الجامعات الفلسطينية .
وجاج البعد األول " البعدد النفسدي " بالترتيدب الثالدث بدوزن نسدبي  %72.28وهدذا يددل
على وجود درجة من الموافقة من كبل أفراد عينة الدراسة بأن األمن الدوظيفي يشدجع المدوظفين
على المحافظة على وظائفه داتل الجامعة ويشعرون بالفتر واالنتماج لها .
وفي المرتبة األتير جاج بعد "المادي " بوزن نسبي  % 70.86وهذا يدل علدى وجدود
درجة مدن الموافقدة لدد أفدراد عيندة الد ارسدة بدأن األمدن الدوظيفي يهدت بالبعدد المدادي مدن تدالل
تقدددي رواتددب تتناسددب مددع مسددتو المعيشددة وتقدددي عددالوات ووضددع األجددور علددى أسد
مما يساعد باالرتقاج بمستو الجامعات الفلسطينية في كطاع ز .

112

عادلددة

هكصف عأم و

مجه ط ح أكه

م ع اقـيت ألمـ

ن ــكه  %72.58ه ا ـ ي  .ــك ه ــى ه ــهد دي ـ م ـ
دي

مه اق ـ

على م أ كك  ،ممأ عنه و ويء مكحهث

هظ فه م جمع هجؤكد على ه هد ألم

هظ فه اه

ـهظ فه هـه  3.63كـه
ميجفع ـ م ـ قك ـ واــيد ع ن ـ

كأنت ه أك ـ

م ـع محـأهي ألمـ

أمعأت فل ط ن

اه قطأع غ ة

وتش ددير النت ددائ إل ددى أن الجامع ددات الفلس ددطينية تس ددتتد األم ددن ال ددوظيفي المتمثل ددة ف ددي
األبع دداد التالي ددة (النفس ددي ،الم ددادي ،ع ددبج ال ددوظيفي ،العالك ددات ) م ددن أج ددل النه ددوض بمس ددتو
أفضل في الجامعات الفلسطينية .
ه جفقت نجأئج دي ـ مـع دي ـأت جأ ـ  :د ارسدة (هدزازي ) 2111 ،التدي أظهدرت
النت ددائ موافقدددة م ددن كبدددل أف د دراد عين ددة الد ارسدددة عل ددى مقومد ددات األم ددن ال ددوظيفي ب ددوزار التجدددار
والصدناعة بمتوسدط حسددابي كددره ( ،) 4.12ود ارسددة ( الشدمري ) 2113،التددي أظهدرت النتددائ
على موافقة من كبل أفراد عينة الدراسة على وجود األمن الوظيفي في اإلدار العامدة لجمعيدات
حفددظ الق دران بمتوسددط حسددابي كدددره ( ،) 3.33ود ارسددة (الص دراير  ) 2118 ،التددي أشددارت إلددى
وجود مستو عالي من شعور الموظف أنه عضو فعال في الجامعة .
ه خجلفت نجأئج دي

مع دي أت جأ  :دراسة (الغامددي ) 2111 ،التدي أظهدرت

نتائ أن أفراد عينة الد ارسدة موافقدون بدرجدة متوسدطة علدى واكدع األمدن الدوظيفي لدد الضدباط
العدداملين بشددرطة منطقددة الباحددة ،د ارسددة (سمس د  ) 2114 ،توصددلت نتددائ إلددى أن أراج عينددة
الد ارسددة جدداجت منتفضددة بمتوسددط حسددابي كدددره  2.12وتؤكددد علددى عددد االسددتقرار الددوظيفي
و ياب الرضى النفسي عن الوظيفة ،ودراسة (األسمري ) 2114 ،التدي توصدلت إلدى أن أفدراد
عينة الدراسة يرون أن مستو تحقي األمن الوظيفي لد مدوظفي شدركة أول العداملين بمديندة
الريدداض جدداجت بدرجددة متوسددطة علددى فق درات األمددن الددوظيفي ،د ارسددة (الصرصددور) 2111 ،
جدداجت النتددائ أن أراج المددوظفين اإلداريددين بجامعددة األكصددى علددى كافددة فق درات المحددور ككددل
جاجت محايد بمتوسط حسابي كدره  3.12ويتبين مدن فقدرات األمدن الدوظيفي أن درجدة األمدن
الددوظيفي لددد المددوظفين اإلداريددين فددي جامعددة األكصددى منتفضددة ،د ارسددة (إب دراهي ) 2113 ،
أظهرت النتائ أن درجة األمن الدوظيفي لدد العداملين فدي مقدرات السدلطة الوطنيدة الفلسدطينية
منتفضددة جددداً ،د ارسددة (حم دزاوي ) 2111 ،التددي أظهددرت نتددائ أن متوسددط الحسددابي لمحددور
113

اتجاهددات العدداملين بددوزار التربيددة والتعلددي نحددو األمددن الددوظيفي كددد بل د  3.22ممددا يشددير إلددى
وجود اتجاهات محايد من كبل العاملين في الوزار نحو األمن الوظيفي .

جحل

نجأئج مجعلق كأ محهي ثأنه  /مجغ ي جأكع " ألد ء هظ فه "
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أوال

إلحصأئه فقيت محهي ثأنه " ألد ء هظ فه "
ه ط

ألد ء هظ فه

قم

ح أكه

الخجكأي

الوز
النس ي
%

جيج ب
فقية

قم
الحجمأ
sig.

 -4هناك معرفة والما لد الموظف بطبيعة المها الموكلة إليه .

4.02

27.70

80.47

4

.000

 -2يؤدي موظفو الجامعة أعماله بالكفاج والفاعلية المطلوبة.

3.90

25.53

77.99

6

.000

 -3يبذل الموظفون الجهد الكافي إلنجاز األداج في الوكت المحدد.

3.88

25.16

77.63

44

.000

 -1يلتز موظفو الجامعة بتعليمات وتوجيهات مدراجه .

4.01

29.85

80.24

3

.000

 -5يقو الموظفون باستغالل الموارد المتاحة لديه أثناج أدائه الوظيفي.

3.99

26.99

79.88

5

.000

3.80

21.47

75.93

43

.000

 -7يحق موظفو الجامعة األهداف المطلوب إنجازها.

3.89

26.33

77.75

41

.000

 -8يتميز الموظفون بالتفاني والجدية والقدر على تحمل المسؤولية.

3.90

24.41

77.99

7

.000

3.90

26.48

77.99

8

.000

3.52

14.71

70.48

22

.000

3.57

15.46

71.36

24

.000

3.74

18.57

74.79

41

.000

3.57

15.44

71.43

21

.000

3.61

14.68

72.19

48

.000

3.56

13.66

71.12

-6

-7
-41
-44
-42

يدؤدي الموظفددون المهددا الوظيفيدة الموكلددة إلدديه طبقداً لمعددايير الجددود
المطلوبة.

يتددوفر ل دددي المددوظفين

المه ددار والقدددر علددى حددل مشددكالت العم ددل

اليومية.
يددت عقددد لقدداجات دوريددة مددع المددوظفين بهدددف تطددوير منظومددة العمددل
في ضوج المستجدات.
تت د دوافر لد ددد المد ددوظفين الجاهزيد ددة واالسد ددتعداد والر بد ددة للعمد ددل تد ددارج

أوكات الدوا الرسمي.

يوجد تنسي مستمر بين المستويات اإلدارية لتحقي الجدود المطلوبدة
في إنجاز األعمال.

 -43يت تنفيذ العمل وفقاً لتطط سنوية وشهرية.

علمية ومعايير واضحة.

بناج على أس
 -41يت تقيي أداج الموظفين ً
 -45يحدد نظا تقيي األداج نقاط القو والضعف لد الموظفين.
-46

ت ددزود الجامع ددة موظفيه ددا بنت ددائ تقي ددي أدائهد د بش ددكل مس ددتمر توض ددح

.000

3.58

12.83

71.60

47

.000

 -47يسه اطالع الموظف على نتائ تقيي أدائه في تطويره.

3.65

15.31

73.02

47

.000

 -48تتتد ددذ الجامعد ددة األسد دداليب المناسد ددبة لمعالجد ددة المد ددوظفين ذو األداج

3.33

10.54

66.67

26

.000

مستو أدائه .
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المتدني.
 -47يعد تقيي األداج حاف از للموظفين لتطوير وتحسين أداجه الوظيفي.

3.69

17.92

73.73

45

.000

 -21يطور الموظفون أدائه ومهاراته بشكل مستمر.

3.67

20.16

73.37

46

.000

 -24تت عملية التقيي بشكل روتيني ذي جدو حقيقية.

3.49

14.49

69.82

25

.000

يت االستفاد من نتائ تقيي األداج في عملية تحديد الب ارم التدريبيدة
 -22المطلوبة.

3.49

14.17

69.88

21

.000

 -23هناك معرفة والما لد الموظف بطبيعة المها الموكلة إليه .

4.02

27.70

80.47

2

.000

 -21يؤدي موظفو الجامعة أعماله بالكفاج والفاعلية المطلوبة.

3.90

25.53

77.99

7

.000

 -25يبذل الموظفون الجهد الكافي إلنجاز األداج في الوكت المحدد.

3.88

25.16

77.63

42

.000

 -26يلتز موظفو الجامعة بتعليمات وتوجيهات مدراجه .

4.01

29.85

80.24

1

.000

0071

00071

70016

إجمالي املجال ألاداء الوظيفي

ويشير الجدول رك ( )21إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع فقدرات المحدور " األداج
ال ددوظيفي " تراوح ددت ب ددين ( ) 4.12 -3.33بنس ددبة مئوي ددة تراوح ددت () 21.47- % 22.27
وفقاً لمقيا

ليكرت التماسدي وتشدير النتدائ إلدى أن إجابدات أفدراد عيندة الد ارسدة كدد زادت عدن

درجة الموافقة المتوسطة وهي  %21على جميع فقرات هذا المحور .
وكد احتلت الفقر األولى التي تن

علدى }هنأك معيا ه مأم دد مهظف كطك عـ

مهأم مهكل ه هم { المرتبة األولى بوزن نسبي ( ) %21.47ويشير ذلك إلدى وجدود درجدة
من الموافقة المرتفعة من كبل أفراد عينة الدراسة على هذه الفقر وتعزو الباحثة ذلك إلى أهمية
المعرفة واإللما الموظف بطبيعة األعمال الموكلة اليه  ،مما يدل على أن المدوظفين العداملين
بالجامعات الفلسطينية يدركون مد أهمية األعمال المطلوبة منه على أكمل وجه.
وكد احتلت الفقر الثامنة عشدر التدي تدن
معأ ـ

مــهظف

علدى }ججخـ.

أمعـ أل ـأ ب منأ ـك

.هد ألد ء مجــدنه{ المرتبددة األتيددر بددوزن نسددبي بل د ( ) % 22.27

ويشددير ذلددك وجددود درجددة مددن الموافقددة المتوسددطة مددن كبددل أفددراد عينددة الد ارسددة علددى هددذه الفقددر ،
ويجددب علددى الجامعددات أن تهددت باألسدداليب المناسددبة س دواج العلميددة أو العمليددة لمعالجددة األداج
المتدني للعاملين لديه .
111

.000

وبص ددفة عام ددة يتب ددين أن ال ددوزن النس ددبي لجمي ددع فقد درات لجمي ددع فقد درات مح ددور " األداج
الوظيفي " بل  % 74.12مما يدل على وجود درجة من الموافقة المرتفعة من كبل أفراد عينة
الد ارسددة تجدداه محددور "األداج الددوظيفي " وتعددزوا الباحثددة ذلددك علددى أهميددة األداج الددوظيفي فددي
الجامعددات الفلسددطينية مددن تددالل أنجدداز األعمددال المطلوبددة بكفدداج وفاعليددة المطلوبددة وكددذلك
تحديد الوكت المحدد إلنجاز هذه األعمال وتكون طبقاً لمعايير الجود المطلوبة ويمكن أن يت
عقددد لقدداجات دوريددة مددع المددوظفين بهدددف تطددوير منظومددة العمددل وأن يكددون هندداك طددر جديددد
عنددد تقيددي أداج العدداملين ممددا يجعلهددا حدداف اًز مهم داً للعدداملين ويددت هددذا تقيددي وفق داً ألس د

علميددة

ومعايير واضحة وأن تطور الجامعة األساليب المناسبة لمعالجة األداج المتدني من تالل عقدد
بد درام تدريبي ددة تس دداه بش ددكل إيج ددابي ف ددي تنمي ددة وتط ددوير الع دداملين ف ددي متتل ددف المس ددتويات
اإلدارية.
وأن يكون انسجا وتواف بدين متتلدف المسدتويات اإلداريدة وهدذا بددوره يعدزز التواصدل
والتنسي بين المستويات اإلدارية .
هججفق نجأئج ه.

دي

مدع د ارسدة كدالً مدن د ارسدة (المعمدر )2114 ،التدي أظهدرت

نتائجهد ددا أن مس د ددتو األداج ال د ددوظيفي ف د ددي الجامع د ددات الفلس د ددطينية ج د دداج مرتفعد د داً ب د ددوزن نس د ددبي
 ،%71.22ود ارسددة (رضدوان ) 2112 ،التددي أظهددرت وجددود درجددة مرتفعددة مددن الموافقددة علددى
فقدرات مجددال األداج الددوظيفي مددن كبددل أف دراد عينددة الد ارسددة ،جدداج بددوزن نسددبي  %21.1وتعددزو
الباحثد ددة ذلد ددك إلد ددى مد ددد االسد ددتقرار واألمد ددن الد ددوظيفي الد ددذي توفرهمد ددا الجامعد ددات الفلسد ددطينية
لموظفيها ،والذي بدوره (يؤثر) إيجابياً على مستو األداج الوظيفي لد الموظفين.
ود ارسددة (ناصددر ) 2111 ،بينددت النتدائ أن هندداك موافقددة بدرجددة كبيددر مددن كبددل أفدراد
عينة الد ارسدة جميدع فقدرات األداج الدوظيفي بدوزن نسدبي  ،% 74.1ود ارسدة (عكاشدة)2112 ،
بينت النتائ أن هناك موافقة من كبل أفراد عينة الدراسة على فقرات األداج الوظيفي جاج بوزن
نسبي  % 72.21وهذا يدل إلى أنه كلما كان هنداك اسدتقرار وامدن وظيفدي كلمدا انعكد
إيجاباً على مستو األداج الوظيفي لد الموظفين العاملين في الجامعات الفلسطينية.
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بددوره

هجخجلــف نجــأئج هــ .الد ارسددة مددع د ارسددة (شدداهين )2111 ،و ( الش دريف ) 2113 ،علددى أن
مستو األداج الوظيفي كان ضعيفاً .
ثأ ثأ :خجكأي فيض أت:
الفرضي الرئيسي األوىل:
" جه د عالق  .ت دال
كأكعأد أليكع هك

هحصـأئ

عنـد م ـجهد دال ـ ( )α<=.0.0كـ

ألد ء هظ فه اه

أمعأت فل ط ن

ألمـ

ـهظ فه

اه قطأع غ ة"

ويتفددرع مددن هددذه الفرضددية أربعددة فرضدديات فرعيددة ،ت د التحق د مددن صددحتها مددن تددالل
العالكددة بددين أبعدداد المحددور األول " ألمــ

حسدداب معامددل ارتبدداط بيرسددون لقيددا

ـــهظ فه" و

المح ددور الث دداني " ألد ء ـــهظ فه" ،حي ددث إحص ددائياً ي ددت اتتب ددار الفرض ددية العدمي ددة ( )Hoالت ددي
تفتددرض عددد وجددود عالكددة ذات داللددة إحصددائية مقابددل الفرضددية البديلددة ( )H1التددي تفتددرض
داج علددى كيمددة مسددتو
وجددود عالكددة ذات داللددة إحصددائية ،ويددت الحكد علددى نتيجددة االتتبددار بند ً

الداللة المحسوبة لالتتبار ( )Sigحيث يت رفض الفرضية العدمية والتوصل لصدحة الفرضدية
البديلددة فددي حددال كانددت كيمددة ( )Sigأكددل مددن مسددتو  1.11ويقددال عندددها أن االتتبددار معنددوي
ويعني ذلدك وجدود عالكدة حقيقيدة وذات داللدة إحصدائية ،ويدت كبدول الفرضدية العدميدة فدي حدال
كانت كيمة ( )Sigأعلى من  1.11ونستن عند إذن عد وجود عالكة ذات داللة إحصائية.
وفيما يلي نتائ اتتبار الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسية للتحق من وجود عالكة
بدين المتغيدرات المسدتقلة ( البعدد النفسدي ،البعدد المدادي ،بعدد العالكدات ،بعدد العدبج الدوظيفي )
والمتغير التابع المتمثل في " ألد ء هظ فه".
ه نكثق ع ه.

فيض

فيض

فيع

3

جه د عالق  .ت دال
ألد ء هظ فه اه

يئ

جأ :

فيض أت فيع

أله ى:
هحصأئ

عند م جهد دال

أمعأت فل ط ن

( )α<=1 11ك

اه قطأع غ ة
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كعد نف ـه هكـ

ده يقم ( :)12معأم اليجكأط ك

" كعد نف ه" ه " ألد ء هظ فه"
معأم ك ي ه

فيض

اليجكأط

توجدد عالكدة ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتو ( )α ≤ 0.05بدين

البعددد النفسددي وبددين األداج الددوظيفي فددي الجامعددات الفلسددطينية فددي *1.472

كطاع ز

ق م الحجمأ

)(Sig.

1.111

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي الداللة α ≥ .0.0

يب ددين ج دددول ركد د ( )21أن معام ددل االرتب دداط يس دداوي ،1.472وأن القيم ددة االحتمالي ددة
( )Sig.تساوي  1.11وهي أكل مدن مسدتوي الداللدة  α ≥ 1.11وهدذا يددل علدى وجدود عالكدة
طرديددة متوسددطة ذات داللددة إحصددائية بددين البع دد النفس دي وبددين األداج الددوظيفي فددي الجامعددات
الفلسطينية في كطاع ز .
هجع ه كأحث  .ك ه ى هجمأم

أمعـأت فل ـط ن

كأحج أ ـأت مهظف هـأ خأصـ

كأ كعد نف ه ه عم على هاكأعهأ مأ هأ جـأث ي علـى ود ء مـهظف
خال جع ـ

مهظـف كأ هظ فـ

ألعمـأ هم ه .ـك مـ

جـه ججنأ ـب مـع قديجـل ه ـعه ه ـى جخف ـف قلـق وج ـأ

م جقكلهم هظ فه هجا عهم على ألكد ع ه الكجكأي هجطكق ألنظم ه قه ن
اه

هججفـق هـ.

أمعأت فل ط ن

وظهيت ه هد عالق ك
د إلح أس كأألم
6

فيض

ـهله ) 0202 ،جـه

كعد نف ه ه ألد ء هظ فه دد مهظفه م لس اهيد ،اكلمـأ
نف ه كلمأ د  .ك ه ى ياع م جهد ألد ء هظ فه

فيع

ثأن :

جه ــد عالقـ  .ت دال ـ هحصــأئ
ألد ء هظ فه اه

دي ـ مـع نجـأئج دي ـ (

معمه ـ كهـأ

عنــد م ــجهد دال ـ ( )a<=.0.0كـ

أمعأت فل ط ن

اه قطأع غ ة
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كعــد مــأدي ه

" كعد مأدي" ه " ألد ء هظ فه"

ده يقم ( :)11معأم اليجكأط ك

فيض

معأم ك ي ه

ق م الحجمأ

اليجكأط

توج ددد عالك ددة ذات دالل ددة إحص ددائية عن ددد مس ددتو ( )α≤0.05ب ددين

البعد المادي و األداج الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في كطاع *1.278
ز

)(Sig.

1.111

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي الداللة α ≥ .0.0

يب ددين ج دددول ركد د ( )22أن معام ددل االرتب دداط يس دداوي ،1.278وأن القيم ددة االحتمالي ددة
( )Sig.تسدداوي  0.00وهددي أكددل مددن مسددتوي الداللددة  α≥ 1.11وهددذا يدددل علددى وجددود عالكددة
طردي ددة متوس ددطة ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددين البع ددد الم ددادي و األداج ال ددوظيفي ف ددي الجامع ددات
الفلسطينية في كطاع ز .
هجعـ ه كأحثـ  .ــك ه ــى هجمــأم
هضع ونظم و هي عأد هو جهجم كأنظم
هججفق نجأئج ه.
ك

كعد مأدي ألم
 .3فيض

فيع

دي

مع دي

أمعــأت كأحج أ ــأت مهظف هــأ مأد ـ مـ خــال
حه ا

ثأكج ه معيها دد عأمل

( غأمدي ) 6131،جـه وظهـيت ه ـهد عالقـ

هظ فه ه ألد ء هظ فه على ضكأط ايط

كأح

ثأ ث :
عند م جهد دال

جه د عالق  .ت دال

هحصأئ

ه ألد ء هظ فه اه

أمعأت فل ط ن

م جهد ( )α≤0.05ك

اه قطأع غ ة
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كعـد عالقـأت

كعد عالقأت ه ألد ء هظ فه

ده يقم ( :)61معأم ال يجكأط ك

فيض

معأم ك ي ه

ق م الحجمأ

اليجكأط

)(Sig.

توجد عالكة ذات داللة إحصائية عند مستو ( )α≤0.05بين بعد

1.111

العالكات واألداج الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في كطاع ز *1.734

يبددين جدددول رك د ( )23أن معامددل االرتبدداط يسدداوي ،*1.734وأن القيمددة االحتمالي ددة
( )Sig.تساوي  0.00وهي أكل من مستوي الداللة  1.11وهذا يدل على وجود عالكدة طرديدة
كويددة ذات داللددة إحصددائية بددين بعددد العالكددات واألداج الددوظيفي فددي الجامعددات الفلسددطينية فددي
كطاع ز .
أمعــأت كجح ــ

هجعــ ه كأحثــ  .ــك ه ــى هجمــأم

أمعـ وثنــأء جأد ـ مهــأمهم مطلهكـ كــ .ك جــها ي
ه الحجيم ه عم على غيس يه
مهظف

هجكأد

أيت ال جمأع

هججفــق هــ.
عالق طيد
4

ك
فيض

في ق وه عم

عالقــ كــ

ــه مالئــم لعمـ

ــهد كــل جقــد ي
دك

اه ود ئهم هظ فه

نج ـ مــع دي ـ ( غأمــدي ) 6131 ،جــه وظهــيت نجــأئج ه ــهد

كعد عالقأت ه ألد ء هظ فه على ضكأط ايط
فيع

كأح

يكع :

جه ــد عالقـ  .ت دال ـ هحصــأئ

عنــد م ــجهد دال ـ ( )a<=.0.0كـ

ألد ء هظ فه اه

اه قطأع غ ة

هك

مــهظف

مأعه ه قدية على الجصأ

أعد على جطه ي هجح

اــه

أمعأت فل ط ن
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عــبء ــهظ فه

ده يقم ( :)64معأم اليجكأط ك

ألد ء هظ فه

عبء هظ فه هك

معأم ك ي ه

فيض

ق م الحجمأ

اليجكأط

توجددد عالكددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو ( )α≤ 0.05بددين

الع ددبج ال ددوظيفي واألداج ال ددوظيفي ف ددي الجامع ددات الفلس ددطينية ف ددي *1.711

)(Sig.

1.111

كطاع ز

يب ددين ج دددول ركد د ( )24أن معام ددل االرتب دداط يس دداوي ،1.711وأن القيم ددة االحتمالي ددة
( )Sig.تسدداوي  0.00وهددي أكددل مددن مسددتوي الداللددة  α≥ 1.11وهددذا يدددل علددى وجددود عالكددة
طرديد ددة كويد ددة ذات داللد ددة إحصد ددائية بد ددين العد ددبج الد ددوظيفي و األداج الد ددوظيفي فد ددي الجامعد ددات
الفلسطينية في كطاع ز .
هجع ه كأحث  .ك ه ى هجمأم
هقـــديت عـــأمل

أمع كأ مهأم هظ ف

جه ججنأ ب مـع مـؤهالت

هكـــ .ك جه ـــع هقـــت مخصـــف إلن أ هـــأ مـــ خـــال هضـــه

هصـــف

هظ فه خأف كأ عم
وبشكل عدا يمكدن مالحظدة أن كيمدة معامدل االرتبداط بدين المحدور األول ككدل " ألمـ
ـــهظ فه" والمتغي ددر الت ددابع " ألد ء ـــهظ فه" يس دداوي ،1.724وأن القيم ددة االحتمالي ددة ()Sig.
تساوي  1.11وهي أكل مدن مسدتوي الداللدة  α ≥ 1.11ههـ .ـد علـى ه ـهد عالقـ طيد ـ
قه ـ  .ت دال ـ هحصــأئ
أمعـــأت فل ـــط ن

كـ

ألم ـ

ــهظ فه كأكعــأد أليكع ـ هك ـ

ألد ء ــهظ فه اــه

اـــه قطـــأع غـــ ة ،حيددث أندده كلمددا أكتددرب معامددل االرتبدداط إلددى الواحددد

الصدحيح الموجدب كلمدا كاندت العالكدة طرديدة موجبدة كويدة ،وكلمدا كدان معامدل االرتبداط يقتددرب
إلى الواحد الصحيح السالب كانت العالكدة عكسدية أكدو  ،فدان العالكدة طرديدة كويدة وهدذا يشدير
إل ددى أن مجتمد ددع الد ارسدددة يعتمدددد بالدرجدددة الكبيد ددر علد ددى األداج ال ددوظيفي للوص ددول إلدددى األمدددن
الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في كطاع ز  ،وهذا يعك

ده يقم ( : )10معأم اليجكأط ك

ألم

كبول الفرضية الرئيسة األولى .

هظ فه كأكعأد أليكع هك
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ألد ء هظ فه

معأم ك ي ه

فيض

ق م الحجمأ

اليجكأط

)(Sig.

توجد د د د ددد عالكد د د د ددة ذات داللد د د د ددة إحصد د د د ددائية عند د د د ددد مسد د د د ددتو داللد د د د ددة

( )a<=.0.0بددين األمددن الددوظيفي بأبعدداده األربعددة وبددين األداج *1.724

1.111

الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في كطاع ز .
* االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة ..0.0≤ α

هجع ه كأحث  .ك ه ى ونل كلمأ د اعهي ه ح أس عأمل
ودد  .ـــك ه ـــى ـــأدة م ـــجهد ود ئهـــم ـــهظ فه ،ه ألمـــ

كأألم

ـهظ فه كلمـأ

ـــهظ فه ك ـــككل اـــعي عـــأمل

كأالطمئنأ على م جقكلهم هظ فه ه هاي هم منأال جنظ مه .ي ع اه ا ل ه ـأعد
علــى جطــه ي ود ئهــم هكجــأ ه عنــدمأ اــعي عــأمل
ه يجفــأع ود ئهــم ــهظ فه هعــدم اــعهي كـأألم
ه نخفأ

ك ـأألم

ــهظ فه ــؤدي  .ــك ه ــى ــأدة

ــهظ فه ــهف ــنعكس ــلك أا علــى ود ئهــم

هنجأ جهم
هججفــق هــ.

نج ـ مــع دي ـ ( غأمــدي ) 6131 ،جــه وظهــيت نجــأئج ه ــهد

عالقـ طيد ـ مه كـ كـ

ه قــع ألمـ

ــهظ فه ــدد ضــكأط هكـ

م ــجهد ألد ء ــهظ فه

د هم
الفرضي الرئيسي الثاني :
جه ـــد اـــيهق  .ت دال ـــ هحصـــأئ
حــه ألم ـ

مكحــهث

عنـــد م ـــجهد ( )α≤0.05اـــه مجه ـــطأت

ــهظ فه جع ـ د لمجغ ــيت جأ ـ (مكــأ

عم ـ ،

ـــج أكأت

ــنس ،عمــي،

نه ت خكية ،م مى هظ فه)
وللتحقد د مدددن صدددحة هدددذه الفرضدددية تد د اسدددتتدا اتتب ددار ( )Tفدددي حد دداالت العينتدددين
المستقلتين التتبار الفرو التي تعز لمتغير الجن  ،بينما تد اسدتتدا اتتبدار تحليدل التبداين
األحادي ( )One Way ANOVAالتتبار الفرو التي تعز للمتغيرات األتر التدي تتكدون
مددن أكثددر مددن مجمددوعتين ،وفيمددا يل دي اتتبددار الفرضددية الثانيددة وفق داً للمتغي درات الشتصددية ك دالً
على حدا.
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ه اجق م ه.
وهال :مجغ ي

فيض

جأ :

فيض أت فيع

نس:

جه ــد اــيهق  .ت دال ـ هحصــأئ

عنــد م ــجهد ( )α≤ 0.05ك ـ

حه ألم

نس

مكحهث

هظ فه جع د مجغ ي

مجه ــطأت

ــج أكأت

والتتبار ذلدك تد اسدتتدا ( ) Tفدي حالدة العينتدين المسدتقلتين لمعرفدة إذا كاندت هنداك
فرو ذات داللة إحصائية وهو اتتبار معلمي يصلح لمقارنة متوسط بمجموعتين من البيانات
وكد كانت النتائ كما هو في الجدول:
ده يقم (  :) 62نجأئج خجكأي ( )Tلجحقق م

فيهق اه ألم

هظ فه جع د لمجغ ي  -نس

مجه طأت

م أ

قم

قم

الحجمأ

.كي

ونثى

الخجكأي

نف ه

3.61

3.64

.02.0-

.0...

مأدي

3.55

3.50

.000.

.0.20

عالقأت

3.74

3.73

.0.00

.0.00

عبء هظ فه

3.67

3.82

0000.-

.0020

3.63

3.64

.000.-

.0000

ه مأ ه محهي ألم

هظ فه

()Sig.

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة التتبار " independent sample t.
 " testاكب ددر م ددن مس ددتو الدالل ددة  ،α ≥ 0.05بالنس ددبة إلجم ددالي المج ددال (األم ددن ال ددوظيفي)
 0.405ممأ عنه عدم ه هد ايهق معنه ك
جع د مجغ ي

ج أكأت مكحهث

حه ألم

ـهظ فه

نس

هجع ـ ه كأحث ـ  .ــك و أف دراد عينددة الد ارسددة يمتلكددون نف د

وجهدده نظددر اتجدداه مجددال

األمددن الددوظيفي س دواج كددانوا ذكددر أو أنثددى ،وذلددك يعنددي أن متغيددر الجددن

ال يددؤثر فددي األمددن

الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في كطاع ز .
و اتفقددت هددذه النت ددائ مددع د ارس ددة (عبددد الحد د  ) 2111 ،ود ارسددة (إبددراهي ) 2113 ،
ود ارس ددة (هد دزازي ) 2111 ،ود ارس ددة (االس ددمري ) 2114 ،الت ددي أظه ددرت جميعه ددا ع ددد وج ددود
113

ف ددرو ذات دالل ددة إحص ددائية تع ددز للمتغي ددر الج ددن  ،يعن ددي ع ددد ت ددأثير الج ددن

عل ددى األم ددن

الوظيفي .
واتتلفددت نتددائ الد ارسددة مددع د ارسددة (صرصددور ) 2111 ،التددي أظهددرت النتددائ علددى
لصالح الذكور .

وجود فرو ذات داللة إحصائية تعز للجن
ثأن أا :مجغ ي عمي:
جه ــد اــيهق  .ت دال ـ هحصــأئ
مكحهث

حه ألم

عنــد م ــجهد ( )α≤ 0.05ك ـ

مجه ــطأت

ــج أكأت

هظ فه جع د مجغ ي عمي

التتبدار ذلددك تد اسددتتدا اتتبددار تحليدل التبدداين األحددادي () One Way Anova
لمعرفة أما اذا كان هناك فرو ذات داللدة إحصدائية ،التتبدار المعلمدي يصدلح لمقارندة بدين 3
متوسطات أو أكثر ،وكد كانت النتائ كما هو في الجدول:
جدول رقم ( :)17نتائج اختبار "التباين ألاحاد " للتحقق من الفروق في ألامن الوظيفي تعزى -للعمر
مجه طأت
م أ

 1.ق م
 0.ن

40-50 30-40

50
اأكثي

نف ه

3.60

3.52

3.66

3.67

مأدي

3.26

3.40

3.53

3.78

عالقأت

3.45

3.68

3.81

3.80

عبء هظ فه

3.60

3.64

3.72

3.76

3.38

3.56

3.66

3.74

ه مأ ه محهي ألم

هظ فه

قم
الخجكأي

قم
الحجمأ

()Sig.

.0.00

.0000

00400

.0.00

0040.

.0220

.0.0.

.00..

2000.

.0...

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة التتبار " التتبار "التباين األحدادي " اكبدر
من مستو الداللة α ≥ 0.05بالنسبة إلجمالي المجال (األمن الوظيفي)  1.177ممأ هضح
عدم ه هد ايهق معنه ك

ج أكأت مكحهث
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حه ألم

هظ فه جع د مجغ ي عمي

هجعـــ ه كأحثـــ  .ـــك و أف دراد عينددة الد ارسددة يهتمددون بمجددال األمددن الددوظيفي بغددض
النظددر عددن أعمدداره وذلددك يعنددي أن متغيددر العمددر ال يددؤثر فددي األمددن الددوظيفي فددي الجامعددات
الفلسطينية في كطاع ز .
واتفق ددت ه ددذه النت ددائ م ددع د ارس ددة (هد دزازي ) 2111 ،ود ارس ددة (إبددراهي  ) 2113 ،الت ددي
أظهرت جميعها عد وجود فرو ذات داللة إحصائية تعز للمتغير العمر.
واتتلفددت نتددائ الد ارسددة مددع د ارسددة (صرصددور ) 2111 ،ود ارسددة (العنددزي) 2114،
ودراسة (فاضل )2111 ،ود ارسدة (االسدمري ) 2114،التدي أظهدرت النتدائ علدى وجدود فدرو
ذات داللة إحصائية تعز العمر .
ثأ ثأا :مجغ ي نه ت خدم :
جه ــد اــيهق  .ت دال ـ هحصــأئ
مكحهث

حه

عنــد م ــجهد ( )α≤ 0.05ك ـ

مجه ــطأت

ــج أكأت

.كأء عأطفه جع د مجغ ي نه ت خدم

ده يقم ( :)64نجأئج خجكأي " جكأ

ألحأدي"  ANOVAلجحقق م

فيهق اه ألم

هظ فه جع د

– نه ت خدم
مجه طأت
م أ

ق م 0

 -0ق

 -2.ق

قم

قم
الحجمأ

 20اأكثي

الخجكأي
2000.

.0.0.
.0...

()Sig.

م 2.

م 20

نف ه

3.49

3.72

3.44

3.74

مأدي

3.15

3.38

3.29

3.77

00020

عالقأت

3.60

3.75

3.57

3.84

20..0

.00.0

عبء هظ فه

3.68

3.72

3.61

3.74

.0.0.

.0042

3.31

3.65

3.48

3.74

40.00

.0..0

ه مأ ه محهي ألم

هظ فه

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة التتبار "التبداين األحدادي" اكدل مدن مسدتو
الداللة α ≥ 0.05

111

بالنسبة ال جمالي المجال (األمن الدوظيفي)  1.112ممأ هضح ه هد ايهق معنه
ك

ج أكأت مكحهث

حه ألم

ـهظ فه جعـ د مجغ ـي خكـية هكأنـت فـيهق صـأ ح

م خكيجهم م  31ن اأكثي
هجعـــ ه كأحثـــ  .ـــك و أف دراد عينددة الد ارسددة يهتمددون بمجددال األمددن الددوظيفي ولك ددن
لصالح تبرته من 11سنة فاكثر وهذا يعني أن متغير سنوات التدمة يلعب دو اًر مهماً باألمن
الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في كطاع ز .
واتفقت هذه النتائ مع دراسة (العنزي ) 2114 ،ود ارسدة (االسدمري ) 2114،ود ارسدة
(صرصددور ) 2111 ،التددي أظهددرت جميعهددا وجددود فددرو ذات داللددة إحصددائية تعددز للمتغيددر
سنوات التدمة.
واتتلفددت نتددائ الد ارسددة مددع د ارسددة (هدزازي ) 2111 ،التدي أظهددرت النتددائ علددى عددد
وجود فرو ذات داللة إحصائية تعز للمتغير سنوات التدمة .
يكعأا :مجغ ي م مى هظ فه :
جه ـد اـيهق  .ت دال ـ هحصـأئ
مكحهث

حه ألم

عنـد م ـجهد ( )α ≤ 0.05كـ

مجه ـطأت

ـج أكأت

هظ فه جع د مجغ ي م مى هظ فه

ده يقم ( :)69نجأئج خجكأي " جكأ

ألحأدي"  ANOVAلجحقق م

فيهق اه ألم

هظ فه جع د

– م مى هظ فه
مجه طأت
مد ي د ئية/

م أ

يئ س ق م

عم د

م أعد مد ي /نأئب/م أعد

م أعد
يئ س

د ئية

عم د

أمع

قم
الخجكأي

قم

الحجمأ
()Sig.

نف ه

3.67

3.68

3.71

3.77

.00..

.0440

مأدي

3.38

3.71

3.68

4.00

00020

.0.20

عالقأت

3.64

3.81

3.88

4.18

00.4.

.0000

عبء هظ فه

3.60

3.76

3.85

4.14

00.20

.0.00

3.53

3.72

3.77

3.99

200.2

.0.40

ه مأ ه محهي ألم

هظ فه
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تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة التتبار "التبداين األحدادي" اكدل مدن مسدتو
الداللة α ≥ 0.05
بالنسبة إلجمالي المجال (األمن الدوظيفي)  1.142ممأ هضح ه ـهد اـيهق معنه ـ
ــج أكأت مكحــهث

كـ

حــه ألم ـ

ــهظ فه جع ـ د مجغ ــي م ــمى ــهظ فه هكأنــت

فيهق صأ ح م أعد يئ س أمع
هجع ـ ه كأحث ـ  .ــك ه ــى و الفددرو فددي المسددميات الوظيفيددة بمجددال األمددن الددوظيفي
لعبت دور مهماً من كبل أفراد عينة الدراسة لصالح المسدمى الدوظيفي مسداعد رئدي  ،يعندي أن
متغير المسمى الوظيفي له تأثير على األمن الوظيفي في الجامعات الفلسطينية في كطاع ز
.
واتفقددت هددذه النتددائ مددع د ارسددة (إب دراهي  ) 2113 ،ود ارسددة ( فاضددل ) 2111 ،التددي
أظهرت النتائ وجود فرو ذات داللة إحصائية تعز للمتغير المسمى الوظيفي .
واتتلفت نتائ الدراسة مع دراسة (األسمري ) 2114 ،التي أظهرت النتائ على عدد
وجود فرو ذات داللة إحصائية تعز للمتغير المسمى الوظيفي .
خأم أا :مجغ ي مكأ

عم :

جه ـد اـيهق  .ت دال ـ هحصـأئ
مكحهث

حه ألم

عنـد م ـجهد ( )α ≤ 0.05كـ

هظ فه جع د مجغ ي مكأ

ده يقم ( :)11نجأئج خجكأي " جكأ

عم

ألحأدي"  ANOVAلجحقق م
–

مجه ـطأت

فيهق اه ألم

هظ فه جع د

أمع
مجه طأت

م أ

ـج أكأت

أمع أل هي

أمع ألقصى

أمع

إل الم

قم
الخجكأي

قم
الحجمأ

()Sig.

نف ه

3.63

3.42

3.86

.00.0

.0...

مأدي

3.86

3.28

3.54

0.0000

.0...

عالقأت

3.77

3.51

4.00

00.04

.0...

عبء هظ فه

3.66

3.60

3.87

40.04

.0..0

3.71

3.43

3.81

00.00

.0...

ه مأ ه محهي ألم

هظ فه
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تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة التتبار "التبداين األحدادي" اكدل مدن مسدتو
الداللة α ≥ 0.05
بالنسبة ال جمالي المجدال (األمدن الدوظيفي)  1.11ممدا يوضدح ه ـهد اـيهق معنه ـ
ك

ج أكأت مكحهث
أمع إل الم

حه ألم

أمع هكأنت فـيهق صـأ ح

هظ فه جع د مجغ ي

جكعجهأ أمع أل هي ثم أمع ألقصى

هجع ه كأحثـ  .ـك ه ـى و الجامعدة اإلسدالمية أكثدر اهتمامدا بتمتدع موظفيهدا بداألمن
الوظيفي مقارنة بالجامعات األتر  ،وكون الجامعة اإلسالمية هي الجامعة السدباكة فدي العديدد
من المجاالت في كطاع ز .
فيض

ثأ ث :

يئ

جه ـد اـيهق  .ت دال ـ هحصـأئ

عنـد م ـجهد دال ـ ( )α≤ 0.05اـه

حه ألد ء هظ فه جع د لمجغ يت جأ

عمـ ،

(مكـأ

ـج أكأت مكحـهث

ـنس ،عمـي ،ـنه ت خكـية،

م مى هظ فه)
وهال :مجغ ي

نس:

جه ــد اـــيهق  .ت دال ــ هحصـــأئ
مكحهث

عنــد م ـــجهد ( )α≤ 0.05كــ

حه ألد ء هظ فه جع د مجغ ي

مجه ـــطأت

ـــج أكأت

نس

والتتبار ذلدك تد اسدتتدا ( ) Tفدي حالدة العينتدين المسدتقلتين لمعرفدة إذا كاندت هنداك
فرو ذات داللة إحصائية وهو اتتبار معلمي يصلح لمقارنة متوسط بمجموعتين من البيانات
وكد كانت النتائ كما هو في الجدول:
ده يقم (  :) 13نجأئج خجكأي ( )Tلجحقق م

فيهق اه ألد ء هظ فه جع د لمجغ ي  -نس
مجه طأت

م أ

األداج الوظيفي
112

قم

.كي

ونثى

الخجكأي

3.69

3.80

00.00-

قم
الحجمأ

()Sig.
.02.4

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة التتبار " independent sample t.
 " testاكبد ددر مد ددن مسد ددتو الداللد ددة ،α ≥ 0.05بالنسد ددبة إلجمد ددالي المجد ددال (األداج الد ددوظيفي)
 1.284ممـــأ هضـــح عـــدم ه ـــهد اـــيهق معنه ـــ كـــ
هظ فه جع د مجغ ي

ـــج أكأت مكحـــهث

حـــه ألد ء

نس

هجع ـ ه كأحث ـ  .ــك و أف دراد عينددة الد ارسددة يمتلكددون نف د
الوظيفي سواج كدانوا ذكدر أو أنثدى ،وذلدك يعندي أن متغيدر الجدن

وجهدده نظددر اتجدداه األداج
ال يدؤثر فدي األداج الدوظيفي

في الجامعات الفلسطينية في كطاع ز .
وتتفد هددذه النتددائ مددع د ارسددة (ناصددر ) 2111،ود ارسددة ( عكاشددة ) 2112 ،ود ارسددة
(رضد د دوان ) 2112 ،ود ارس د ددة (المعم د ددر ) 2114 ،ود ارس د ددة (أب د ددو ماض د ددي ) 2117 ،ود ارس د ددة
(شاهين  ) 2111التي أظهرت عد وجود فرو ذات داللة إحصائية في تصورات المبحدوثين
بالنسبة لألداج الوظيفي تعز لمتغير الجن .
وتتتلددف نتددائ الد ارسددة مددع د ارسددة (أبددو شددرخ ) 2111 ،التددي أظهددرت النتددائ وجددود
فددرو ذات داللددة إحصددائية فددي تصددورات المبحددوثين بالنسددبة لددألداج الددوظيفي تعددز للمتغيددر
الجن

لصالح الذكور .

ثأن أا :مجغ ي عمي:
جه ــد اــيهق  .ت دال ـ هحصــأئ
مكحهث

عنــد م ــجهد ( )α≤ 0.05ك ـ

مجه ــطأت

ــج أكأت

حه ألد ء هظ فه جع د مجغ ي عمي

التتبار ذلدك تد اسدتتدا اتتبدار تحليدل التبداين األحدادي ( ) One Way Anovaلمعرفدة مدا
اذا كان هناك فرو ذات داللدة إحصدائية ،التتبدار المعلمدي يصدلح لمقارندة بدين  3متوسدطات
أو أكثر ،وكد كانت النتائ كما هو في الجدول:
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جدول رقم ( :)01نتائج اختبار "التباين ألاحاد "لتحقق من الفروق في ألاداء الوظيفي  -العمر
مجه طأت
م أ

األداج الوظيفي

قم

20-30

30-40

40-50

3.62

3.76

3.66

50اأكثي

الخجكأي

3.72

.0404

قم
الحجمأ

()Sig.
.0..0

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة التتبار " التتبار "التباين األحدادي " اكبدر
مد ددن مسد ددتو الداللد ددة  α ≥ 0.05بالنسد ددبة إلجمد ددالي المجد ددال (األداج الد ددوظيفي)  1.712ممد ددا
ــج أكأت مكحــهث

يوضددح عــدم ه ــهد اــيهق معنه ـ ك ـ

حــه ألد ء ــهظ فه جع ـ د

مجغ ي عمي
هجع ه كأحث  .ك ه ـى و

البيدة المدوظفين اإلداريدين فدي الجامعدات الفلسدطينية كيدد

الدراسة من فئات عمرية متتلفة ،حيث يمتازون الموظفين من الفئات العمرية الصدغير بسدرعة
الددتعل ويمتدداز كبددار السددن بددالتبر وبالتددالي لددن يكددون هندداك اتددتالف فددي اسددتجابات المبحددوثين
حول مستو األداج الوظيفي لديه .
وتتف هذه النتائ مع دراسة ( عكاشة ) 2112 ،ودراسة (رضدوان ) 2112 ،ود ارسدة
(المعمددر ) 2114 ،ود ارسددة (أبددو ماضددي ) 2117 ،ود ارسددة (ش داهين  ) 2111ود ارسددة (أبددو
شدرخ ) 2111 ،التدي أظهدرت عدد وجدود فدرو ذات داللدة إحصدائية فدي تصدورات المبحددوثين
بالنسبة لألداج الوظيفي تعز لمتغير العمر.
وتتتلف نتائ الدراسة مدع د ارسدة (ناصدر ) 2111،التدي أظهدرت النتدائ وجدود فدرو
ذات داللة إحصائية في تصورات المبحوثين بالنسبة لألداج الوظيفي تعز للمتغير العمر.
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ثأ ثأا :مجغ ي نه ت خدم :
جه ــد اــيهق  .ت دال ـ هحصــأئ
مكحهث

عنــد م ــجهد ( )α≤ 0.05ك ـ

مجه ــطأت

ــج أكأت

حه ألد ء هظ فه جع د مجغ ي خدم

ده يقم ( :)11نجأئج خجكأي " جكأ

ألحأدي"  "ANOVAجحقق م

فيهق اه ألد ء هظ فه –

نه ت خكية
مجه طأت
م أ

األداج الوظيفي

ق م 0

3.59

 -0ق

 -2.ق

م 2.

م 20

3.93

3.63

قم

قم
 20اأكثي

الخجكأي

3.71

00.0.

الحجمأ
()Sig.
.0000

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة التتبار "التباين األحادي" اكبر من مستو
الداللة α ≥ 0.05
بالنسددبة إلجمددالي المجددال (األداج الددوظيفي)  1.111ممددا يوضددح عــدم ه ــهد اــيهق
معنه ك

ج أكأت مكحهث

حه ألد ء هظ فه جع د مجغ ي خدم

هجعـــ ه كأحثـــ  .ـــك ه ـــى و ا ل ددب الم ددوظفين الع دداملين ف ددي الجامع ددات الفلس ددطينية
متقاربين في عدد سنوات التدمة .
وتتف هدذه النتدائ مدع د ارسدة (ناصدر ) 2111 ،ود ارسدة ( عكاشدة ) 2112 ،ود ارسدة
(رضد د دوان ) 2112 ،ود ارس د ددة (المعم د ددر ) 2114 ،ود ارس د ددة (أب د ددو ماض د ددي ) 2117 ،ود ارس د ددة
(شدداهين  ) 2111ود ارسددة (أبددو شددرخ ) 2111 ،التددي أظهددرت عددد وجددود فددرو ذات داللددة
إحصائية في تصورات المبحوثين بالنسبة لألداج الوظيفي تعز لمتغير سنوات التدمة .
وتتتلددف مددع د ارسددة ( العمددري ) 2118 ،فددي وجددود فددرو ذات داللددة إحصددائية فددي
تصورات المبحوثين حول األداج الوظيفي تعز لسنوات التدمة .
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يكعأا :مجغ ي م مى هظ فه:
جه ــد اــيهق  .ت دال ـ هحصــأئ
مكحهث

عنــد م ــجهد ( )a ≤ 0.05كـ

مجه ــطأت

ــج أكأت

حه إلكد ع إلد يي جع د مجغ ي م مى هظ فه

ده يقم ( :)14نجأئج  – "independent sample t. testم مى هظ فه
مجه طأت
م أ

األداج الوظيفي

يئ س ق م

3.65

مد ي د ئية/

عم د

م أعد

م أعد

/نأئب/م أعد

يئ س

مد ي د ئية

عم د

أمع

3.74

3.85

3.91

قم

قم

الخجكأي

الحجمأ
()Sig.

.0.0.

.0420

تبدين أن القيمدة االحتماليدة ) (Sig.المقابلدة " "independent sample t. test
اكبددر مددن مسددتو الداللددة α ≥ 0.05بالنسددبة إلجمددالي المجددال (األداج الددوظيفي)  1.42ممددا
يوضددح عــدم ه ــهد اــيهق معنه ـ ك ـ

ــج أكأت مكحــهث

حــه ألد ء ــهظ فه جع ـ د

مجغ ي م مى هظ فه
هجع ه كأحثـ  .ـك ه ـى و ا لدب عيندة الد ارسدة مكوندة مدن المدوظفين الدذين يتقلددون
مناصب إدارية متتلفة لذلك ال توجد فرو للمسمى الوظيفي في الجامعات الفلسطينية بالنسبة
لألداج الوظيفي.
وتتف هدذه النتدائ مدع د ارسدة (ناصدر ) 2111 ،ود ارسدة ( عكاشدة ) 2112 ،ود ارسدة
(رض دوان ) 2112 ،ود ارسددة (المعم ددر ) 2114 ،التددي أظهددرت ع ددد وجددود فددرو ذات دالل ددة
إحصائية في تصورات المبحوثين بالنسبة لألداج الوظيفي تعز لمتغير المسمى الوظيفي.
وتتتلددف مددع د ارسددة ( أبددو ماضددي ) 2117 ،أظهددرت النتددائ وجددود فددرو ذات داللددة
إحصائية في تصورات المبحوثين حول األداج الوظيفي تعز لمسمى الوظيفي .
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خأم أا :مجغ ي مكأ

عم :

جه ـد اــيهق  .ت دال ـ هحصــأئ
مكحهث

عنــد م ــجهد ( )α ≤ 0.05كـ

حه ألد ء هظ فه جع د مجغ ي

ده يقم ( :)11نجأئج خجكأي " جكأ

مجه ــطأت

ــج أكأت

أمع

ألحأدي"  "ANOVAجحقق م

فيهق اه ألد ء هظ فه –

أمع
مجه طأت
م أ

األداج الوظيفي

أمع أل هي

3.59

أمع ألقصى

3.61

أمع
إل الم

3.97

قم
الخجكأي
00.20

قم
الحجمأ
()Sig.
.0...

تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة التتبار "التبداين األحدادي" اكدل مدن مسدتو
الداللة α ≥ 0.05
بالنسددبة إلجمددالي المجددال (األداج الددوظيفي)  1.11ممددا يوضددح ه ــهد اــيهق معنه ـ
كــ

ــج أكأت مكحــهث

صأ ح أمع إل الم

حــه ألد ء ــهظ فه جعــ د مجغ ــي

أمعــ  ،هكأنــت فــيهق

كمجه ط كلغ 1 97

هجع ه كأحث  .ـك ه ـى و اإلدار العليدا فدي الجامعدة اإلسدالمية تهدت اهتمامداً تاصداً
باألداج الوظيفي للعاملين مقارنة بجامعة األكصى والجامعة األزهر التي ل تظهر أي فرو
وتتفد د ه ددذه النت ددائ مد ددع د ارس ددة ( أب ددو ماض ددي ) 2117 ،ودراسة(ش دداهين) 2111 ،
أظهرت النتائ وجود فرو ذات داللة إحصائية في تصورات المبحوثين حول األداج الدوظيفي
تعز لمكان العمل .
وتتتلددف مددع د ارسددة (المعمددر )2114 ،التددي أظهددرت نتائجهددا عددد وجددود فددرو فددي
استجابات المبحوثين حول األداج الوظيفي تعز الس الجامعة و فسر ذلدك الن طبيعدة العمدل
اإلداري متشابه .

123

الفصل السادس
النتائج والتوصيات
 أاالً :اتنتائج
 ثان اً :اتت ص ا
 ثاتثاً :اتبح ث امست ب

ام رتح
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مقدم :
يهدف هذا الفصل إلى عدرض أهد النتدائ التدي توصدلت إليهدا الد ارسدة والتدي وضدحها
تحليل محاور وفقرات الدراسة ،باإلضافة إلى أه التوصيات المقترحة فدي ضدوج نتدائ الد ارسدة
لتحقي

اية الدراسة المتمثلدة فدي العالكدة بدين األمدن الدوظيفي واألداج الدوظيفي فدي الجامعدات

الفلسطينية في محافظات ز .

وهالا :نجأئج
أظهرت النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل ( األمن الوظيفي ):
 .1حصددلت درجددة الموافقددة علددى مجددال البعددد النفسددي

 %72.28ممددا يدددل علددى وجددود

األمن الوظيفي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات ز بدرجة مرتفعة.
 .2حصدلت درجدة الموافقدة علدى مجدال البعدد المدادي  % 70.86ممدا يددل علدى وجدود
األمن الوظيفي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات ز بدرجة مرتفعة.
 .3حصددلت درجددة الموافقددة علددى مجددال بعددد العالكددات % 74.72ممددا يدددل علددى وجددود
األمن الوظيفي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات ز بدرجة مرتفعة.
 .4حصلت درجة الموافقة علدى مجدال العدبج الدوظيفي  %73.94ممدا يددل علدى وجدود
األمن الوظيفي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات ز بدرجة مرتفعة.
 .1حصددلت جميددع فق درات (األمددن الددوظيفي ) مددن كبددل أفددراد عينددة الد ارسددة علددى متوسددط
حس ددابي ك دددره ( ،)% 72.58مم ددا ي دددل عل ددى أن الجامع ددات الفلس ددطينية تلت ددز بأبع دداد
األم ددن ال ددوظيفي ومرتب ددة تنازليد داً حس ددب ال ددوزن النس ددبي له ددا ك دداالتي ( :بع ددد العالك ددات،
العبج الوظيفي ،بعد النفسي ،بعد المادي ).
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أظهرت النتائج المتعلقة بالمتغير التابع ( األداء الوظيفي ):
 .1حصددلت جميددع فق درات (األداج الددوظيفي ) مددن كبددل أف دراد عينددة الد ارسددة علددى متوسددط

حس ددابي ك دددره( ،) % 74.16مم ددا ي دددل عل ددى أن اس ددتتدا األم ددن ال ددوظيفي ف ددي
الجامعات يساعد في رفع وتطوير األداج الوظيفي .
أظهرت النتائج المتعلقة بفروض الدراسة :
 .1توجددد عالك دة طرديددة كويددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو داللددة  0.05بددين األمددن
الددوظيفي المتمثددل باألبعدداد التاليددة (بعددد النفسددي ،بعددد المددادي ،بعددد العالكددات ،عددبج
الوظيفي) واألداج الوظيفي بقطاع ز .
 .2ال توج د ددد ف د ددرو ذات دالل د ددة إحص د ددائية عن د ددد مس د ددتو دالل د ددة  0.05ب د ددين متوس د ددطات
استجابات المبحوثين حول مجال األمن الوظيفي في الجامعات الفلسطينية بقطاع ز
تع ددز للمتغيد درات (الج ددن  ،العم ددر) ،م ددا ع دددا المس ددمى ال ددوظيفي ك ددان لص ددالح ال ددذين
مسد ددماه الد ددوظيفي (مسد دداعد رئد ددي ) ،ومتغيد ددر مكد ددان العمد ددل كد ددان لصد ددالح الجامعد ددة
اإلسالمية وسنوات التدمة كان  11سنة فأكثر .
 .3ال توج د ددد ف د ددرو ذات دالل د ددة إحص د ددائية عن د ددد مس د ددتو داللد د دة  0.05ب د ددين متوس د ددطات
استجابات المبحوثين حول مجال األداج الوظيفي في الجامعات الفلسطينية بقطاع ز
تعددز للمتغيدرات (الجددن  ،العمددر ،،سددنوات التدمددة ،المسددمى الددوظيفي ) ماعدددا مكددان
العمل كان لصالح الجامعة اإلسالمية .
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ثأن أا :جهص أت:
من تالل النتائ السابقة ت وضع التوصيات التالية:
وهالا  /جهص أت خأص كأ مجغ ي م جق ( ألم

هظ فه ):

 العمددل علددى تطددوير السياسددات والب درام المتعلقددة ب داألمن الددوظيفي بمددا يسدداه فددي
رفع مستو العالكات اإلنسانية بين العاملين في الجامعات الفلسطينية.
 تشددجيع العدداملين فددي الجامعددات الفلسددطينية علددى تقدددي أراج ومقترحددات تسدداه فددي
تطوير أداج العمل .
 االهتمد ددا بالجاند ددب النفسد ددي مد ددن تد ددالل تتفيد ددف كل د د العد دداملين أتجد دداه مسد ددتقبله
الوظيفي.
 ت ددوفير بد درام تدريبي ددة متصص ددة تس دداعد الع دداملين عل ددى أنج دداز أعم دداله بطريق ددة
الصحيحة وترفع من مستو األداج .
 تددوفير تدددمات صددحية وعالجيددة وتعليميددة ألبندداج العددامليين فددي الجامعددات بشددكل
أفضل .
 توزيع الواجبات والصالحيات بشكل مع اإلمكانات والمهارات ومؤهالت العاملين
 تمكين العاملين من المشاركة في وضع مساراته الوظيفية .
ثأن أا  /جهص أت خأص كأ مجغ ي جأكع (ألد ء هظ فه ) :
 العم ددل عل ددى تفعي ددل اإلمكان ددات المادي ددة والبشد درية الت ددي تس دداعد ف ددي تطبيد د األداج
الوظيفي.
 عقد لقاجات دورية لمناكشة مستويات أداج العاملين على مستو الجامعات .
 االستعانة بالتبراج عند عملية تقيي أداج العاملين .
 ضرور الربط بين نتائ تقيي األداج ومنح الحوافز والمكاف ت .
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 ضرور االهتما بالحوافز المادية وربط الراتب بغالج المعيشة .
 ضددرور دعد وتعزيددز عالكددات العمددل اإليجابيددة بددين المددوظفين سدواج داتددل العمددل
(الرسمية ،ير رسمية ).
 ض ددرور اس ددتتدا نت ددائ تقي ددي األداج ف ددي تحدي ددد االحتياج ددات التدريبي ددة للع دداملين
واستتدامها في تطوير العمل وتحسين أدائه .
دي أت م جقكل

مقجيح :

 .1إجراج دراسة عالكة بين واكع األمن الوظيفي وجود األداج الوظيفي
 .2إجراج دراسة عالكة بين األمن الوظيفي بااللت از التنظيمي
 .3إجراج دراسة عالكة بين تتطيط الموارد البشرية باألداج الوظيفي
 .4إجراج دراسة عالكة بين تتطيط االستراتيجي باألداج الوظيفي
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املراجع
 أاال  :ام اجع بات غ اتع ب
 ثان ا  :ام اجع بات غ ااجن
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املصادر و املراجـــــــــــع:

املصادر
قي

كي م

مي ـــــــــع عيك ـــــــــــ :

 /1الكتب:
 /2ي أئ

ه م الت علم :

علم

 إب دراهي  ،نضددال سددمير  " . )2113( .ألم ـ
مد ي

اه مقييت ه يت

عأمل

ـلط

ــهظ فه هعالقجــل كم ــجهي طمــه ــدي
هطن ـ

فل ـط ن "  .رسدالة ماجسدتير

في اإلدار التربوية ير منشور  ،جامعة النجاح ،نابل  ,فلسطين .

 اب ددن منظ ددور ،جم ددال ال دددين " . )2111( .
والتوزيع ،بيروت .

 أبددو شددامة ،عبددا

ـــأ

عـــيب "  .دار لس ددان الع ددرب للنش ددر

عبددد المحمددود  " . )1888( .ق ــأدة اــه م ــأ ألمنـه " 1جامعددة

نايف للعلو العربية األمنية ،الرياض .

 االئدتالف مدن أجددل الن ازهدة والمسددالة (أمدان) ( ،)2112ن ـ ه اــأا
قطأع جعل م عأ ه اه قطأع غ ة

ه م ــأء اــه

 أبو شرخ ،ندادر حامدد  " . )2111( .جق ـ م وثـي حـه ا علـى م ـجهي ألد ء ـهظ فه
اــه اــيك الجصــأالت فل ــط ن

مـ ه هـ نظــي عــأمل

"  .رسددالة ماجسددتير يددر

منشور  ،جامعة األزهر ،ز  ،فلسطين .

 أبددو ش دديتة ،ن ددادر أحم ددد " . ) 2111( .هد ية مـــه يد كاـــي "  .دار الص ددفاج للنش ددر
والتوزيع ،عمان.

 أبددو ماضددي ،تالددد  " . ) 2117 ( .معهقــأت جق ـ م ود ء عــأمل
أمعــــأت فل ــــط ن

ه ــك عال هــأ اــه

اــــه قطــــأع ددز "  .رس ددالة ماجس ددتير ي ددر منش ددور  ،الجامع ددة

اإلسالمية ،ز ،فلسطين.
 األسددمري ،سددلطان فددالح ( " )6134مــديكأت عد ــ

جنظ م ــ هعالقجهــأ كــأألم

ــهظ فه " مددن وجهددة نظددر مددوظفي شددركة أول لتقنيددة المعلومددات واالتصدداالت العدداملين

في تشغيل مشروع تقنية المعلومات واالتصاالت بوزار التارجية في الرياض.

 أكددرع ،إيدداد محمددد نددادي  " . )2111( .اــعهي نف ــه هجــأثي كــكع
طلكــــل أمعــــ

ن ــــأ

مجغ ــيت ــدد

هطن ــــ "  .رس ددالة ماجس ددتير ي ددر منش ددور  ،جامع ددة النج دداح،
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فلسطين.

 بد ددامعروف ،وسد دديلة أحمد ددد  " . )1883( .ألمــــ
حكهم

ــــهظ فه ه إلنجأ ــــ اــــه أل هــــ ة

" ،رسالة ماجستير ير منشور  ،جامعة عبد الملك عبد العزيز ،جد .

 البعجددي ،سددعاد  " )2117( .جق ـ م اعأ ـ نظــأم جق ـ م ود ء عــأمل
القجصـــأد

اــه مؤ

ـ

ئ ـــ " د ارس ددة حال ددة مؤسس ددة توزي ددع وتس ددوي المد دواد البترولي ددة المتع دددد

نفطال مسيلة  _CLPمنطقة سطيف جامعة محمد بوضايف بالمسيلة في الجزائر .

 بن سال  ،أمال " .)2111(.جحل
ملت د

هظ فه اه جخف

دهي م جقك

معد

كطأ "

لمداتلدده فددي ملتقددي دولددي حددول اسددتراتيجية الحكومددة فددي القضدداج علددى البطالددة

وتحقي التنمية المستدامة ،الجزائر.

 بنات ،عبد القادر سعيد ".)2118(.ضغهط عم هوثيهأ على ود ء مهظف
الجصأالت فل ط ن

اه ايك

اه منطق قطأع غ ة " .رسالة ماجسدتير يدر منشدور  ،الجامعدة

اإلسالمية ،ز .

 ثابددت ،زهيددر " . )2111(.ل ـــ

ـــد

علمـــه مـــد ي قـــي  63ك ـــف جق ـــ م ود ء

ايكأت ه عأمل ؟" دار كباج للطباعة والنشر والتوزيع القاهر .



جاد الرب ،سيد  ". )2112(.هدة ح أة هظ ف
مصر.

 جبر ،محمدد  " . )1882( .كع

اه منظمـأت عصـي

"،القداهر،

ميجكطـ كـأألم

نف ـه" .

مجغ يت د مهغيا

مجلة عل النف  ،المجلد العاشر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر.

 الجحنددي ،علددي بددن فددايز  ".)2111(.إلعــالم ألمن ـه ه هقأ ـ م ـ

ي م ـ " ،رسددالة

ماجستير ير منشور  .جامعة نايف العربية للعلو التطبيقية  .الرياض .

 الجويعدددي ،ماجددد ( " .)2117جقـــأي ي
جطك ق

على يئأ

ـــنه

عأم أليصأد هحمأ ـ

جامعة نايف للعلو األمنية ،الرياض.

ـــألد ء هم ـــأالت جهظ فهـــأ -دي ـــ

ك ئـ "  .رسدالة ماجسدتير يدر منشدور،

 الحازمي ،تليل بن عبيد  " . )2111(.حه ي هطنه هدهي اه جع
لمملك
.

عيك

عهد

ألمـ

ـهطنه

" ،مركز الملدك عبدد العزيدز للحدوار الدوطني ،ط . 3الريداض

 حجددل ،عددامر ". )2112(،وثــي ضــغهط عم ـ علــى ود ء مي ــع خــأي ه "  .رسددالة
ماجستير ير منشور  ،جامعة دمش  ،سوريا .
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اه جعل م

 الحولي ،عليان عبدداهلل  " . )2114( .نهع

الضبط النوعية ،من(  )1-3من أيلول ،جامعة القد

أمعه فل ط نه"  .دائدر

المفتوحة ،ار اهلل.

 التددافجي ،نعمدده ،واألحمددد ،عدددنان(د.ت) "،جــأث ي مخــأطي الغجــيب مؤ
ألمـــ

ـــهظ فه اـــه م ـــجهد

مؤ

أه ـــ

ـــ

ــه هاقــد

جصـــهي اكـــيد أليد " ،جامع ددة

الزيتونة ,األردن .
 التددرب ،محمددد عبددداهلل حمددد  " . )2112( .صـــيعأت اخصـــ
ألمـ

ه نعكأ ـــأجهأ علـــى

ــهظ فه " ،رسددالة ماجسددتير يددر منشددور  ،جامعددة نددايف العربيددة للعلددو األمنيددة،

الرياض .

 التضددر ،عثمددان محمددود  ". )1888( .جفــأؤ ه جاــأؤم ه ألد ء ــهظ فه "  .المجلددة
العربية للعلو اإلنساني ،جامعة الكويت .

 التطيددب ،أحمددد  " . )2111( .إلد ية

أمع ـ (دي ــأت حد ث ـ ) "  .مؤسسددة حمدداد

للدراسات الجامعية ،الطبعة األولى  .إربد.
 در  ،عبد البار إبراهي ( " . )2113تكنولوجيا األداج البشر في المنظمدات ،منشدورات
لمنظمة العربية للتنمية اإلدارية " ،القاهر  ،مصر .

 در  ،عبد الباري والصباغ ،زهير ". )2112( .هد ية مه يد كاي اـه قـي
ه عاي "  .دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان  .األردن .

 الدددوري ،زكريددا مطلددك  " . )2111( .إلد ية ال ـــجيج
دي

حـأدي

 ،مفـــأه م هعمل ـــأت هحـــأالت

"  .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  .الطبعة األولى ،عمان .األردن .

 الدوسددري ،عبددداهلل بددن فهدداد  " . )2111( .ـهالء جنظ مــه هعالقجــل ك ـأألم
دد معلم

ــهظ فه

كقطأع جيك ـ ه جعلـ م كمحأاظـ ه دي ده ـي "  .رسدالة ماجسدتير فدي

العلو اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلو األمنية ،الرياض

 رضوان ,عزيز  ". ) 2112(.عالق
أمعأت فل ط ن

حه ك

ـحأك

كـأألد ء ـهظ فه دي ـ علـى

" ،رسالة ماجستير ير منشور ،جامعدة األزهدر  .دز  .فلسدطين

.

 الرواشد  ،تلف سدليمان  " . )2111( .دي

ماأيك معلمـه مـد يس ثأنه ـ

عأمـ

اـه أليد اـه عمل ـ صـنع قــيي اـه مد ي ــهم هعالقجهـأ كاــعهيهم كـأألم ههالئهــم

جنظ مه"  .رسالة دكتوراه ير منشدور  ،جامعدة عمدان العربيدة للد ارسدات العليدا  .عمدان

.

 الزامل ،عبدداهلل  " ) 1822( .نظي أت حه ا هجطك قأجهـأ اـه م ـأ
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عمـ اـه نـده

نظأم حه ا اه خدم

مدن

" .معهد اإلدار العامة ،الرياض . 22-21

 السددكران ،ناصددر محمددد  " .) 2114(.منـــأال جنظ مــه هعالقجـــل كــأألد ء ـــهظ فه :دي ـــ
م ــح

علــى قطــأع ضــكأط قــه ت ألمـ

خأصـ كمد ن ـ

"  .رسددالة ماجسددتير يددر

ي ــأ

منشور ،كلية العلو اإلدارية ،جامعة نايف العربية للعلو األمنية .

 سددلطان ،محمددد سددعيد أنددور" . )2114(.

ـــلهك جنظ مـــه "  .دار الجامعددة الجديددد ،

الطبعة الثانية ،اإلسكندرية .مصر .

 السلمي ،علي  " . )1823( .هد ية ألايد ه كفأءة إلنجأ
مصر .

 السلمي ،علي (.بددون ) " .

لهك إلن أنه اـه إلد ية "  .مكتبدة الغريدب  .القداهر .

مصر .

 سمس  ،لمياج حسدن  " )6114( .ألم
ألهل

كمد ن

"  .مكتبة ريب القاهر .

هظ فه لمعلمـأت

ـعهد أت اـه مـد يس

دة" ( ه قـع – معهقـأت – مقجيحـأت)  .رسدالة ماجسدتير ،جامعدة أ

القر  ،كلية التربية بمكة المكرمة .

 شد ددارلز هد ددل وجد ددونز ،جاربد ددث  " . )2111( .إلد ية ال ــــجيج

 :كــــدخ مجكأمــــ "

(ترجمة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبد المتعال )  .دار المريخ .الرياض .
 شاهين ،ماجد إبدراهي " . )2111( .مدد اعأ
أمعــأت فل ــط ن

هعد

نظأم جق ـ م ود ء عـأمل

هوثــي علــى ألد ء ــهظ فه ه ـهالء ه ثقــ

اـه

جنظ م ـ " :د ارسددة

مقارن د ددة ب د ددين الجامع د ددة اإلس د ددالمية واألزه د ددر" ,رس د ددالة ماجس د ددتير ي د ددر منش د ددور  ،جامع د ددة

اإلسالمية ،ز .

 شدداويش ،مصددطفى نجيددب " .) 2111(.هد ية مــه يد كاــي "  .دار الشددرو للنشددر
والتوزيع ،عمان.
 الش دريف ،ري د بنددت عمددر  ". ) 2113(.دهي هد ية جطــه ي إلد يي اــه جح ـ
ــهظ فه " دي ـ جطك ق ـ علــى مهظفــأت إلد ي ــأت اــه أمع ـ

ألد ء

ملــك عكــد ع ـ

ك دة ،رسالة ماجستير ير منشور  .جامعة الملك عبدد العزيدز .جدد  .المملكدة العربيدة
السعودية .

 الشددمري ،سددال ع دواد  " .) 2111( .يضــأ ــهظ فه ــدي عــأمل

آثــأي علــى ألد ء

هظ فه :دي ـ جطك ق ـ علـى قطـأع صـنأعه اـه عمل ـأت خف ـه ماـجيك " .

رسالة ماجستير ير منشور  ،جامعة الملك عبد العزيز .

 الشدمري ،عمشدى بنددت تليدف " . )2113( .دهي إلد ية ال كجيهن ـ اـه جحق ــق ألمـ
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مع أت جحف ظ قيآ

هظ فه م ه ه نظي مهظفه إلد ية عأم
ماجستير ،جامعة نايف للعلو األمنية ،رياض .

 صالح ،محمد فالح  " . )2114( .هد ية مه يد كاي  :عي

هجحل

للنشر والتوزيع ،عمان  /األردن .

 الصد دراير  ،تال ددد  " . )2111( .ألد ء ـــهظ فه ـــدد وعضـــأء ه ئـــ
أمعـأت أليدن ـ

ي ـم

 الصراير  ،محمدد  " . ) 2118(.إلح أس كـأألم
أمعأت أليدن

" ،دار الحامدد
جدي ـــ

اـــه

مـ ه هـ نظــي يؤ ــأء ألق ـأم ا هــأ " رسدالة ماجسددتير،

جامعة مؤتة  .األردن .

ي م

كي م"  .رسدالة

ـدي وعضـأء ه ئـ

جدي ـ

اـه

هعالقجهأ كأد ئهم هظ فه م ه ه نظي يؤ ـأء ألق ـأم

"  .المجل ددة العربي ددة لض ددمان ج ددود التعل ددي الج ددامعي  .المجل ددد الث دداني ،ع دددد  ،3جامع ددة
مؤتة ،األردن .

 صرص ددور ,أي ددة عب ددد الق ددادر  " . )2111( .دهي ألمـــ
مه طن

جنظ م

إلد ي ـ

دد مـهظف

ـــهظ فه اـــه جحق ـــق ـــلهك

ك أمعـ ألقصـى اـه قطـأع غـ ة" .رسدالة

ماجستير ير منشور  ،الجامعة اإلسالمية ،ز  ،فلسطين .

 الصددغير ،فهددد عثمددان  ". )2112( .منــأال جنظ مــه هعالقجــل كأألكــد ع إلد يي اــه
جخأ .قيي كإمأية مد ن

 الص ددو

منهية "  .جامعة نايف للعلو العربية األمنية ،الرياض .

 ،س ددمير زهي ددر  " . )2112( .مصــــطلحأت القجصــــأد ه مــــأ ه ألعمــــأ " .

كلقيلية  .فلسطين .

 عب ددا  ،عل ددي ( " . ) 2114و أ ـــ أت علـــم إلد ية " ،دار المس ددير للنش ددر والتوزي ددع .
عمان  /األردن

جق م ود ء عأمل

 عبد الصمد ،سدمير " . )2112( .وهم

اه هد ية مه يد كاـي

" -دراسة حالدة شدركة الكهربداج الريفيدة والحضدرية-باتندة ،رسدالة ماجسدتير يدر منشدور،
جامعة الحاج لتضر باتنة ،الجزائر.

 العتيبي وزمالؤه ،ضدرار (  " . )2117عمل
دار اليازوري للنشر والتوزيع  .عمان  /األردن .

إلد ي ـ مكـأدئ هوصـه هعلـم هاـ " .

 العثمنددين ،يوسددف بددن أحمددد " . ) 2112( .نحــه
إليهأب اه مملك

عيك

عهد

ــجيج

" الرياض ،السعودية .

هطن ـ اــأمل مكأاحــ

 العجلة ،توفي عطية  " . )2118( .إلكد ع إلد يي هعالقجل كـأألد ء ـهظ فه مـد يي
قطأع عأم :دي

جطك ق

على ه يت قطأع غ ة "  .رسالة ماجسدتير يدر منشدور ،
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جامعة اإلسالمية ،ز  ،فلسطين .

ـهظ فه هود ء معلمـ

 عركوك ،طار فرج  " . ) 2117 ( .ألم

مــد ي  ،همعلمــه جعل ـ م عــأم كجعل ـ م عأصــم

مـ ه هـ نظـي

مقد ـ " ،رسددالة ماجسددتير يددر

منشور  ،جامعة أ القر  ،مكة المكرمة .

 العساف ،أحمد عارف  " . )2112( .أ أت خصخص هوثيهـأ علـى كطأ ـ ه ألمـ
ــهظ فه لعــأمل

اــه اــيك إل ــمنت أليدن ـ كنمــه.ج "  .كليددة االكتصدداد والعلددو

اإلدارية  .مجلة اكتصاديات شمال أفريقيا ،العدد السابع ،جامعة زركاج التاصة ،األردن

 عص ددفور ،محم ددد ش دداكر  ". )1883( .ال ــــجقيي ــــهظ فه " مجل ددة التدم ددة المدني ددة،
العدد. 174
جنظ م ــــ علــــى م ــــجهد ألد ء

 عكاشد ددة ،أسد ددعد محمدددد  " . )2112( .وثــــي ثقأاــــ

هظ فه "دراسة تطبيقية على شركة االتصاالت" "Paltelفي فلسطين" رسدالة ماجسدتير،

الجامعة اإلسالمية ،ز  ،فلسطين .

دد وعضأء ه ئ

 العال  ،صالح حسدن ( )1882هالء جنظ مه كأإلنجأ

جدي س

اــه كل ــأت م جمــع حكــهمه ،رسددالة ماجسددتير يددر منشددور ،جامعددة اليرمددوك ،اربددد،

األردن.

 العماج ،حمود مطل " ) 2113( .عالق
مد ن

ملـك عكـد ع ـ

عه م

جنظ م

كأألد ء هظ فه لعـأمل

طك ـ لحـيس ـهطنه "  .رسدالة ماجسدتير يدر منشدور  ،جامعدة

نايف العربية للعلو األمنية.
 العنددزي ،سددامي بددن سددال " . )2114( .
كاي هعالقجهأ كأألم

أ ـــأت هكـــيمج حمأ ـــ ه يعأ ـــ لمـــه يد

هظ فه " رسالة دكتوراه ،جامعة نايف العربية للعلو األمنية،

الرياض .

 عود  ،ياسر ،وصباريني ،رفعدت ( ،)1881يضأ ع
اه أمع

عم ـدد ماـيا

إلد ي ـ

يمهك ،مجلة أبحاث اليرموك ،سلسلة العلو اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد

.)11( 4
 الغام دددي ،عب ددد الت ددال  " . )2111( .هقـــع ألمـــ

ـــهظ فه ي ـــأ ألمـــ هعالقجـــل

كــأد ئهم ــهظ فه" (دي ــ جطك ق ــ علــى ضــكأط اــيط

كأحــ )  .رسددالة ماجسددتير،

جامعة نايف العربية للعلو األمنية ،الرياض .


اـه

واش ،هبة سالمة " . )2112( .يضأ هظ فه دد مهظفه إلد يت مخجلف هاـق

نمــه.ج كــه جي ه ــه ي" :حالددة د ارسددية علددى كطدداع البنددوك العامددة  .رسددالة ماجسددتير يددر
131

منشور .الجامعة اإلسالمية .ز

 فاتح ،جبلي ". )2112( .جيق

هظ ف

ه ال جقيي مهنه "  .دراسة حالة المؤسسة

الوطنية للكبريت والتب  .جامعة منتوي كسطنطينية ,الجزائر.

 الفاض ددل ،عب ددد العزي ددز ب ددن محم ددد  " . )2111( .جخطــــ ط هجنم ــــ
ه نعكأ ـــأجل علـــه ألمـــ

م ــــأي ــــهظ فه

ـــهظ فه "  .رس ددالة ماجسددتير ،جامعددة ن ددايف العربيددة للعل ددو

األمنية ،كلية الدراسات العليا ،كس العلو اإلدارية ،الرياض .

 الفايدي ،سال بن بركدة ". )2112(.اـيق عمـ هعالقجهـأ كـأد ء عـأمل
ألمن

اـه أل هـ ة

" ،دراسة مقارنة بين بعض األجهز األمنية بمديندة الريداض ،رسدالة دكتدوراه يدر

منشور جامعة األمير نايف للعلو األمنية ،الرياض .

 فريحددات ،عبددد الددرحمن ( )2111ظــيهف مالئمـ ال ــجقيي وعضــأء ه ئـ
اه

أمعأت عيك  ،عمان :الجامعة األردنية.

جــدي س

 الكبيسددي ،عددامر تضددير  " . )2114(.هد ية معياـــ هجطـــه ي منظمـــأت "  .المكتددب
الجامعي الحديث ،اإلسكندرية ،مصر .

 الكاللددده ،طدداهر ( " . ) 2113هد ية مــه يد كاــي
وموزعون ،عمان ،األردن .

 كلوب ،عرابي محمد  " . ) 2111( .ألم

اأم " .

حد ث ـ "  .دار البدايددة ناشددرون
27- 22

 ماض ددي ،تلي ددل  " .)2114( .ــــهدة ح ــــأة هظ ف ــــ هوثيهــــأ علــــى م ــــجهد ألد ء
ـهظ فه لعــأمل " د ارسددة تطبيقيددة علددى الجامعددات الفلسددطينية ،رسددالة دكتددوراه ،جامعددة

كنا السوي  ،مصر .

 مانع ،سبرينة" .)2112( .ضغهط عم هوثأيهأ على ود ء أل ـأج.ة

ـأمع

" د ارسدة

حالة أساتذ كلية االكتصاد والتسيير بجامعة الحداج لتضدر باتندة ،رسدالة ماجسدتير يدر
منشور  ،جامعة الحاج لتضر باتنة ،الجزائر.

 مدداهر ،أحمددد  " . ) 1888(.هد ية مــه يد كاــي " الدددار الجامعيددة للنشددر والتوزيددع .
القاهر .

 المحياو  ،كاس نايف  ". )2112( .هد ية

أمعأت اه ضهء معـأ ي

ـهدة اـأمل

"  .مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد( ،)47األمانة العامة التحاد الجامعات العربية،
عمان.

 المربع ،صالح  " .)2114(.جطه ي جنظ مه هعالقجل كأألد ء م ه ه نظي عأمل
اــه مد ي ــ

عأمــ ل ــه ت"  .رسددالة ماجسددتير يددر منشددور .جامعددة نددايف للعلددو

األمنية ،الرياض ،السعودية .
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 مرس د ددي ،محم د ددود والص د ددباغ ،زهي د ددر (" . ) 1822هد ية ألد ء"  .معه د ددد اإلدار العام د ددة،
الرياض .

 المسدداعد وزمددالؤه  " .) 2113( .مكــأدئ علـــم إلد ية " دار المسددير للنشددر والتوزيددع .
عمان /األردن.
 المعمددر ،وسددا " . )2114( .عالق ـ
فل ط ن

اــه

ــهدة اــأمل كــأد ء مــهظف

أمعــأت

-قطأع غ ة" ،رسالة ماجسدتير يدر منشدور  ،جامعدة األزهدر ،دز  ،فلسدطين

.

 المغربد ددي ،كامد ددل " . ) 1884( .

ــــهك جنظ مــــه مفــــأه م هو ــــس ــــلهك فــــيد

ه مأع اه جنظ م "  .دار الفكر للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عمان /األردن .

 الميددر ،عبددد الددرحي  " . )1881( .عالق ـ ك ـ
ه ألد ء ه يضــأ ــهظ فه ه صــفأت اخص ـ

ـهالء جنظ مــه

ضــغهط عم ـ هك ـ

" ،المجلددة اإلدار العامددة ،المجلددد (،)31

الرياض .


نأصـــي ,ح ـــ

( " )6131ألنمـــأط ق أد ـــ هعالقجهـــأ كـــأألد ء ـــهظ فه اـــه منظمـــأت ألهل ـــ

فل ــط ن  ،م ـ ه ه ـ نظــي عــأمل " ،ي ــأ مأ

ال ط

ــج ي غ ــي مناــهية ،أمع ـ إل ــالم  ،غ ـ ة،

 نشد دواني ،عبدالمجي ددد  " . )2113( .علـــم ـــنفس جيكـــهي "  .دار الفرك ددان والتوزي ددع .
عمان  /األردن.

 نددوري ،منيددر و كوتددل ،فريددد  " . ) 2111( .هد ية مــه يد كاــي "  ،.مكتبددة المجتمددع
العربي للنشر والتوزيع ،عمان /األردن .



هاش د  ،زكددي محمددود  " . )1828( .هد ية مــه يد كاــي "،منشددورات ذات السالسددل،

الكويت .

 هزازي ،عبدالعزيز " . ) 2111(.جخط ط مه يد كاي هعالقجل كأألم
كــه ية صــنأع ه ج ــأية كي ــأ

ه هــل نظــي عــأمل

هظ فه مـ

"  .رسددالة ماجسددتير  .جامعددة

الملك نايف .الرياض .

 الهددويش ،تالددد بددن محمددد عبدددالعزيز " .)2111( .اعأ ـ جخطـ ط مــه يد كاــي اــه
جحق ـــق ألمـــ

ـــهظ فه "  .د ارس ددة مقارن ددة ب ددين إم ددار منطق ددة الري دداض وش ددركة س ددابك،

أطروحة دكتوراه ،جامعة نايف العربية للعلو األمنية ،الرياض .

 الوابل ،عبدد الدرحمن بدن علدي  " . ) 2111(.دهي حـه ا
م جهي ود ء عأمل

م ه ه نظي ضكأط ألمـ
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مأد ـ ه معنه ـ اـه ياـع

عـأم ماـأيك

اـه مه ـم حـج

.  الرياض، جامعة نايف للعلو األمنية، رسالة ماجستير،"
:  مه قع إل كجيهن/3
. 1 1 . لمحة عن التعلي العالي.2111 . وزار التربية والتعلي العالي
http://www.mohe.pna.ps/mohe/aglance. 

n.d. Accessed 5 5, 2015. http://www.mohe.pna.ps/Intro.htm 
)/http://www.iugaza.edu.ps(

أمع إل الم

)/http://www.alazhar.edu.ps( أمع أل هي

)/http://www.alaqsa.edu.ps/site( أمع ألقصى
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قةائمة املةةالحةةق
 أاالً :االعتبان بص اتها اتنهائ
 ثان اً :قائم بأمساء احملكمني
 ثاتث ًا  :كتب تسه ل امهم

141

ملحق ()9
ال جكأن

نهأئ

جامعةةةةةةةةةة األزهةةةةةةةةةر – غةةةةةةةةةز
كليةةة االصتدةةاد والعلةةوم ااداريةةة
عمةةةةةةةةاد الدراسةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةا
ماجسةةةةةةةةةةةتير لدار األعمةةةةةةةةةةةال
إلخهة /ألخه ت كيم

الم عل كم،،،

تقدددو الباحثد ددة ب د د جراج د ارسد ددة حد ددول "األمدددن الد ددوظيفي وعالكتددده ب د داألداج ال ددوظيفي فد ددي
الجامعات الفلسدطينية– كطداع دز " وذلدك للحصدول علدى درجدة الماجسدتير فدي إدار األعمدال،
ل ددذا تق ددو الباحث ددة بتوزي ددع اس ددتبانة لقي ددا

العالك ددة ب ددين األم ددن ال ددوظيفي واألداج ال ددوظيفي ف ددي

الجامعات الفلسطينية– ز ،وستوجه إلى العاملين في الوظائف اإلشرافية في هذه

الجامعات.

ويشرفني مساهمتك في تعبئة هذه االستبانة من وجهة نظرك  ،وف ما هو موجود في
جامعتك الموكر علماً بأن البيانات ستكون فقط لغرض البحث العلمي.

مع فائق االحرتام والتقدير حلسن تعاونكم ومساعدتكم..

كأحث  /ه مأ

141

كي

ق م أله  :ك أنأت اخص :

ضع لشار (√) في المربع المناسب.
مكان العمل

جامعة األزهر

جامعة األقصى

الجامعة اإلسالمية
الجنس

ذكر

أنثى

العمر

 – 02أقل من 02

 – 02أقل من 02

 – 02أقل من 02

 02عام ًا فأكثر

سنوات الخدمة

المسمى الوظيفي

 – 1أقل من  0سنوات

 – 1أصل من  51سنوات

 – 12أصل من  51سنة

 10سنة فأكثر

رئيس قسم

مساعد مدير دائرة

مدير دائرة

مساعد عميد

عميد

مساعد رئيس الجامعة

نائب العميد

142

ق م ثأنه :وكعأد ألم

هظ فه

أوالً :البعد النفسي:
م
1

مه اـــــــــــق

فقية

كادة
ّ

يشعر الموظفون بالفتر واالنتماج للجامعة.

2

تحر

3

تس ددعى الجامع ددة إل ددى تتفي ددف القلد د ل ددد الم ددوظفين

4

يعمل الموظفون في وظائف تناسب طموحاته .

الجامعة على إشباع احتياجات الموظفين.

تجاه مستقبله الوظيفي.
1

تحددر

2

تعم د د ددل ال جامع د د ددة عل د د ددى حف د د ددظ المكان د د ددة الوظيفي د د ددة

الجامعددة علددى تعيددين كددل موظددف بالوظيفددة

التي تناسب كدراته.
للموظف.
7

تس د دداه الجامع د ددة ف د ددي دعد د د ش د ددعور اإلنج د دداز ل د ددد
الموظفين.

2

تتددوفر الثقددة بددين المددوظفين فددي الجامعددة أثندداج تأديددة
مهامه .

8

تسدداعد الجامعددة المددوظفين فددي تحقي د ذواته د داتددل
الجامعة.

11

تشجع الجامعة الموظفين على اإلبداع واالبتكار.

11

تطب د الجامعددة األنظمددة والق دوانين والتعليمددات علددى
الجميع دون تمييز.

12

تحر

13

يفك ددر الموظف ددون بالبح ددث ع ددن ف ددر

الجامعة على تحقي مبدأ العدالة فدي فدر

التركيات بين الموظفين.

عم ددل أفض ددل

تارج الجامعة.
14

يشد ددعر الموظفد ددون بوجد ددود ف د در

لمسد ددتقبل وظيفد ددي

أفضل له في الجامعة.
11

تنه ددى ت دددمات الم ددوظفين ف ددي الجامع ددة وفد د ك ددانون

معتمد واضح للجميع.
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م
12

مه اـــــــــــق

فقية

تح د ددر

الجامع د ددة عل د ددى إثد د دراج الم د ددوظفين وص د ددقل

كادة
ّ
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كادة
ّ

تبراته وتنمية مهاراته .

ثانيا ً :البعد المادي:
م
1

مه اـــــــــــق

فقية

تتبند د ددى الجامعد د ددة أنظمد د ددة ح د د دوافز ثابتد د ددة ومعروف د د ددة

كادة
ّ

مه اق
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مه اق

كادة
ّ

للموظفين.
2

تشبع الجامعة احتياجات الموظفين المادية.

3

تسعى الجامعة إلى انتظا دفع رواتب الموظفين.

4

هن د دداك ك د دددر م د ددن الطمأنين د ددة عل د ددى مص د دددر ال د دددتل
الثابت.

1

يتناسب الراتب مع ارتفاع معدالت الج المعيشة.

2

يتناسددب ال ارتددب مددع حج د المهددا الملقددا علددى عددات
الموظف.

7

تق د د د ددد الجامع د د د ددة ع د د د ددالوات تش د د د ددجيعية للمتميد د د د دزين

2

تعتمددد الجامعددة نظددا األجددور والمكافد ت علددى أسد

وللمبدعين.
عادلة.
8

توجد مساعد في رسو التعلي ألبنداج المدوظفين فدي
الجامعة.

11

توفر الجامعة التأمين الصحي الالز للموظف.

ثالثا ً :بعد العالصات:
م
1

فقية

يددت نقدداش مشدداكل العمددل بكددل ص دراحة بددين ال درئي

مه اـــــــــــق
كادة
ّ

والمرؤو .
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م
2

مه اـــــــــــق

فقية

تتدداح للمددوظفين فددر

مناسددبة للمشدداركة فددي اتتدداذ

كادة
ّ

مه اق
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مه اق

كادة
ّ

الق اررات.
3

ته ددت الجامع ددة بتحس ددين العالك ددة ب ددين الم ددوظفين ف ددي

4

يسود التقدير واالحت ار بين الرؤساج والمرؤوسين فدي

1

تعمل الجامعدة علدى تحسدين العالكدات اإلنسدانية فدي

الجامعة أثناج تأدية مهماته ..
الجامعة.

بيئة العمل.
2

بيئة العمل في الجامعة تتس بالود والتعاون.

7

تغ د د د ددر الجامع د د د ددة روح العمد د د د ددل الجم د د د دداعي بد د د د ددين
الموظفين.

2

يتمت د د ددع الموظف د د ددون بمه د د ددار التواص د د ددل الجي د د ددد م د د ددع

8

تتقبل اإلدار المالحظات واالكتراحات مدن المدوظفين

اخترين.

في الجامعة.
11

يتبددادل الموظفددون فددي الجامعددة الزيددارات االجتماعيددة
في كثير من المناسبات.

رابعا ً :العبء الوظيفي:
م

مه اـــــــــــق

فقية

كادة
ّ

1

يوجد وصف وظيفي واضح للعمل.

2

المه د ددا الوظيفي د ددة تتناس د ددب م د ددع م د ددؤهالت وك د دددرات
الموظفين.

3

تتناسب المها الوظيفية مع الوكت المتص

4

يت أتذ اإلجازات السنوية بدون تأثير على العمل.

1

يقو الموظفون بالمها الوظيفية بكل دكة.

2

ي ددت تكلي ددف الم ددوظفين بأعب دداج عم ددل إض ددافية ت ددارج

لها.

نطا المها الوظيفية.
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م
7

مه اـــــــــــق

فقية

يوجد مساوا في األعباج في المهدا الوظيفيدة مقارندة
مع زمالج العمل في نف

كادة
ّ

مه اق
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مه اق

كادة
ّ

المستو .

2

يوجد ددد شد ددعور بضد ددغط عمد ددل تد ددالل القيد ددا بالمهد ددا

8

يوجد وكت كاف لتطوير العمل الذي أكو به.

11

يددت إنجدداز العمددل الددذي أك ددو بدده بددأكثر مددن طريق ددة

11

تقدو الجامعدة بالمسداعد فدي تتفيدف ضدغوط العمددل

الوظيفية.

صحيحة.

على الموظفين.
12

تساعد التبر في العمل على تتفيف ضغط العمل

القسم الثالث :األداء الوظيفي:
م

مه اـــــــــــق

فقية

1

هن دداك معرف ددة والم ددا ل ددد الموظ ددف بطبيع ددة المه ددا

2

ي ددؤدي موظف ددو الجامع ددة أعم دداله بالكف دداج والفاعلي ددة

كادة
ّ

الموكلة إليه .
المطلوبة.
3

يب ددذل الموظف ددون الجهد ددد الك ددافي إلنج دداز األداج فد ددي
الوكت المحدد.

4

يلتد د د ددز موظفد د د ددو الجامعد د د ددة بتعليمد د د ددات وتوجيه د د د ددات

1

يقد ددو الموظفد ددون باسد ددتغالل الم د دوارد المتاحد ددة لد ددديه

مدراجه .

أثناج أدائه الوظيفي.
2

يؤدي الموظفون المها الوظيفية الموكلدة إلديه طبقداً

7

يحق موظفو الجامعة األهداف المطلوب إنجازها.

2

يتميز الموظفون بالتفاني والجدية والقدر على تحمدل

لمعايير الجود المطلوبة.

المسؤولية.
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م
8

مه اـــــــــــق

فقية

يتد ددوفر لد دددي المد ددوظفين المهد ددار والقد دددر علد ددى حد ددل

كادة
ّ

مشكالت العمل اليومية.
11

يدت عقددد لقدداجات دوريددة مدع المددوظفين بهدددف تطددوير

11

تت دوافر لددد المددوظفين الجاهزيددة واالسددتعداد والر بددة

12

يوجد تنسي مستمر بين المستويات اإلدارية لتحقيد

منظومة العمل في ضوج المستجدات.
للعمل تارج أوكات الدوا الرسمي.

الجود المطلوبة في إنجاز األعمال.
13
14

يت تنفيذ العمل وفقاً لتطط سنوية وشهرية.
داج علد ددى أسد د
ي ددت تقي ددي أداج المد ددوظفين بن د ً
ومعايير واضحة.

11

يح دددد نظ ددا تقي ددي األداج نق دداط الق ددو والض ددعف ل ددد

12

ت ددزود الجامع ددة موظفيه ددا بنت ددائ تقي ددي أدائهد د بش ددكل

علميد ددة

الموظفين.

مستمر توضح مستو أدائه .
17

يسدده اطددالع الموظددف علددى نتددائ تقيددي أدائدده فددي
تطويره.

12

تتتذ الجامعة األساليب المناسدبة لمعالجدة المدوظفين

18

يع ددد تقي ددي األداج ح دداف اًز للم ددوظفين لتط ددوير وتحس ددين

21

يطور الموظفون أدائه ومهاراته بشكل مستمر.

21

تت عملية التقيي بشكل روتيني ذي جدو حقيقية.

22

يد ددت االسد ددتفاد مد ددن نتد ددائ تقيد ددي األداج فد ددي عمليد ددة

ذو األداج المتدني.
أداجه الوظيفي.

تحديد البرام التدريبية المطلوبة.
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