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 متطمبات تحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا

 * محمد عبد الرحمف محمد السيد صالح

سماعيؿ حامد عثماف ويذكر  أف الجامعات تعتبر المرآة الحضارية  ـ0222كماؿ الديف درويش وا 

المجتمع والعمـو  التي تعكس مدي تقدـ الدوؿ عمميًا وثقافيًا وحضاريًا حيث تضـ بيف جدرانيا صفوة شباب

، وما مف شؾ في أف الشباب المثقؼ الواعي مف طالب الجامعات ىـ  والفنوف والمفكريف في شتي العمـو

الذخيرة لمواجية تحديات التنمية االقتصادية واالجتماعية، والتي تعتمد عمييـ مف أجؿ البناء والتقدـ ومف 

 ( 254: 20الجامعات. )ىنا كانت العناية بالشباب مف قبؿ الدولة وتحرص عميو 

ويري الباحث أف جامعة بنيا إحدى المؤسسات التربوية التعميمية التي تقوـ عمي تحقيؽ كافة 

ميوؿ واتجاىات الطالب لتحديد األنشطة والبرامج التي يتطمع إلي أداءىا ، وذلؾ وفقًا لوقت الفراغ المتاح 

 تربوية وبناءة .لمطالب داخؿ البرامج األكاديمية ، وذلؾ بطريقة ىادفة و 

أف طالب الجامعة يعدوف مف أىـ الموارد الرئيسية في  ـ0220عمرو محمد ىاللي ويؤكد ذلؾ 

المجتمع ، بؿ وذخيرتو البشرية وعدتو لممستقبؿ ، فيـ أمؿ كؿ دولة وخاصة الدوؿ النامية وىـ وسيمة 

 ( 0: 22الجامعة .) الدولة في تحقيؽ أىدافيا بعد إعدادىـ إعدادًا متكاماًل ومتزنا عف طريؽ
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إلي أف جياز رعاية الشباب بالجامعة يعد ركنًا  ـ0223عبد المقصود معوض سالمة ويشير 

ىامًا لما عميو مف مسئولية في تكويف الطالب تكوينًا صالحًا عف طريؽ تحديد األىداؼ التي تسعى إلييا 

عداد الشباب الكتساب الميارات العممية التربوية وترجمة ىذه األىداؼ إلى برامج تساعد عمى تشكيؿ و  ا 

 ( 0: 22والقيـ واالتجاىات.)

أف رعاية الطالب بالجامعة أحد أىـ اإلدارات التي تقدـ  ـ0224معتز عمي الرمادي ويري 

مجموعة مف األنشطة المتنوعة والمختمفة التي تتفؽ مع ىدؼ رئيسي وىو تحقيؽ نمو متكامؿ ومتزف 

فوائد اإليجابية التي تعود بالنفع عمييـ عامًة وعمي مستواىـ لمطالب ، مع إكسابيـ مجموعة مف ال

التحصيمي الدراسي خاصًة ، وىذه األنشطة تتنوع وتختمؼ لمراعاة الحاجات والميوؿ والرغبات المتنوعة 

 (  22:  21والمختمفة لمطالب . )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لتربية الرياضية جامعة بنيامدرس دكتور بقسـ اإلدارة الرياضية والترويح كمية ا

وتعتبر مرحمة الشباب بالجامعات مف أىـ المراحؿ التي يمر بيا الفرد خالؿ حياتو ، ففي ىذه 

المرحمة يصؿ الشباب إلى مرحمة الرشد حيث يستطيع الفرد أف يمارس مختمؼ حقوقو المدنية ، ويصبح 

اسي في أي مجتمع ، ولذلؾ توجو قادرًا عمى تحمؿ المسئولية فالشباب ىو العنصر البشرى األس
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المجتمعات اىتماما خاصا لطالب الجامعات مف أجؿ إعدادىـ لممواطنة الصالحة مف خالؿ تييئة مختمؼ 

الظروؼ والحياة الدراسية واألنشطة الطالبية المختمفة لتنميتيـ عمميًا واجتماعيا وبدنيا وانفعاليا بما يتمشى 

 ( 022:  1مع خصائصيـ وميوليـ واتجاىاتيـ . )

أف تمؾ الشريحة مف الشباب ىي  ـ0220أحمد محمد ىاشـ ، محمد محمد أميف ويوضح كاًل مف 

التي تسعى دائمًا إلى التجديد والتحديث في المجتمع والتي تقبؿ كؿ ما ىو جديد لذلؾ ىـ أداة التغير 

طاعات الشباب فمف والتطور في المجتمع ، ونظرًا ألف طالب الجامعة يمثموف قطاعا لو أىميتو مف ق

الواجب أف تمتد إلية الرعاية والتوجيو مف خالؿ االىتماـ بإعدادىـ اإلعداد األكاديمي وتوفير الفرص أماـ 

الطالب إلكسابيـ الميارات الخاصة لقضاء وقت الفراغ وممارسة األنشطة الترويحية المفضمة في ىذه 

 ( 022:  2مع مف المشكالت التي قد تواجيو . )األوقات حتى يمكنيـ العمؿ بشكؿ فعاؿ عمى وقاية المجت

أف اإلحساس باألمف لو آثار إيجابية عمي األداء الوظيفي ، ـ Hoy&Tarter 0222ويشير 

فكمما زادت درجة اإلحساس باألمف زادت كفاءة أداء المياـ وفعاليتيا ، وبالتالي تزداد كفاءة المؤسسة 

التي يتـ مف خالليا تحقيؽ األىداؼ التي تسعي إلي تحقيقيا ، وفعاليتيا ، واإلدارة ىي األداة الرئيسية 

وىي تتحمؿ مسؤولية توجيو الجيود البشرية وفؽ أساليب محددة وواضحة لموصوؿ إلي األداء المتميز ، 

ومف ىنا فاإلدارة في المؤسسة تمتقي مع االطار العاـ لمعممية اإلدارية ، وىي تيتـ بالقوي البشرية وتراعي 
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وتعمؿ عمي إشباع حاجاتيا ورغباتيا ، وتشجع العامميف عمي التطور والتغيير الدائـ لتحقيؽ مصالحيا 

النمو الميني واألداء الوظيفي ، وليذا األمر عالقة مباشرة بمجموعة كبيرة مف المتغيرات التنظيمية التي 

ية ، وستزداد أىميتيا تؤثر بدورىا عمي نجاح وتطور المنظمات وقدرتيا عمي تحقيؽ أىدافيا بكفاءة وفاعم

 (030:  24بشكؿ كبير جدا في المستقؿ نظرا التجاه المنظمات نحو العالقات المفتوحة . )

 

 

بأف األمف الوظيفي ىو الحالة السائدة في مؤسسة ما ينعـ  ـ0226الصوص  سمير زىيرويشير 

دماتو ، ورفع درجة فييا اإلداري بنوع مف األماف في استمراره في عممو ، وتضاؤؿ احتماؿ إنياء خ

نياء جميع صور القمؽ عمي ذلؾ المستقبؿ. )  ( 32:  4الطمأنينة لدي اإلداري في مستقبمو ، وا 

بأف األمف الوظيفي ىو ضماف الستمرارية الموظؼ في العمؿ  ـJames 0220بينما يحدد 

ؽ وأداء المنظمة ، بسبب األوضاع االقتصادية العامة في الدولة ، كما أف لو تأثير عاـ عمي أداء الفري

وأشار إلي أف األمف الوظيفي المنخفض لمعامميف في المؤسسة يسبب ليـ فقداف الثقة عمي مستقبميـ 
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وبالتالي يؤثر عمي األداء ، كما أف الموظؼ الذي ينعـ أكثر بالمف الوظيفي المرتفع ىو األكثر احتمالية 

 ( 23الكمي . ) بأف يؤدي ميمتو بشكؿ فعاؿ وىذا ينعكس عمي أداء المنظمة

ويري الباحث أف موضوع األمف الوظيفي أصبحت تأخذ مكانة بارزة في عقوؿ جميع األخصائييف 

لما لو مف دور كبير في تحقيؽ أىداؼ رعاية الطالب ، ولذلؾ سوؼ يتناوؿ الباحث موضوع األمف 

ىداؼ وشعور التنظيمي بالدراسة لمتعرؼ عمي متغيراتو وتقديـ الحموؿ التي تساعد في تحقيؽ األ

 األخصائييف باألمف الوظيفي .

ومف خالؿ إشراؼ الباحث عمي طالب التدريب الميداني واإلشراؼ عمي األنشطة الرياضية 

برعاية الطالب جامعة بنيا الحظ أف ىناؾ بعض المشكالت التي تواجو األخصائييف الرياضييف وتؤثر 

إلي التعرؼ عمي متطمبات تحقيؽ األمف  ىذه المشكالت عمي تحقيؽ األمف ليـ وسوؼ يسعي الباحث

 الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا .

 ىدؼ البحث : 

 ييدؼ البحث إلي التعرؼ عمي متطمبات تحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا.

 تساؤالت البحث :
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 نيا؟ما البعد النفسي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة ب -2

 ما البعد المادي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا؟ -0

 ما بعد العالقات داخؿ المؤسسة لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا؟ -1

 ما بعد العبء الوظيفي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا؟ -2

 مصطمحات البحث :

بأنو ىو تحرر الموظؼ مف الخوؼ مف فقداف  ـ0224إيماف جبريؿ جبريؿ تعرفو  يفي: األمف الوظ

الوظيفة دوف أسباب مبرر ليا لوجود نظاـ ثابت يحكـ عممو، مما يسيـ في تحسيف األداء الوظيفي وتوثيؽ 

 (7:  0والوالء واالنتماء لممنظمة. )

 الدراسات السابقة :

وتوصمت إلي أف العالقات االجتماعية السائدة بيف جميع ( 0) ـ0224إيماف جبريؿ جبريؿ دراسة  .2

العامميف داخؿ رعاية الطالب والتي يتـ توطيدىا خالؿ األطر المختمفة لمجامعة ، واالستفادة منيا 

 في تحقيؽ أىداؼ تتعمؽ بيا وتحسيف صورتيا الذىنية لدي العامميف والمتعامميف معيا . 
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وتوصمت إلي أف مف أىـ األمف الوظيفي تداخؿ المياـ  (5) ـ0223عبد العزيز اليزاري دراسة  .0

لعنصر التخطيط بمياـ األقساـ األخرى ، وانو توجد عالقة بيف تخطيط الموارد البشرية واألمف 

 الوظيفي في وزارة الصناعة والتجارة بالرياض.

وتوصمت إلي أف أفراد عينة البحث محايدوف في  (3ـ )0222العنزي  سامي بف سالـدراسة  .1

مواقفيـ حوؿ السياسات والبرامج المتعمقة بحماية الموارد البشرية وكذلؾ في موافقتيـ حوؿ األمف 

الوظيفي ، ووجود فروؽ ذات داللة معنوية في اتجاىات أفراد عينة البحث باختالؼ متغير العمر 

ت وعدد سنوات الخدمة في العمؿ الحالي ومتغير الدورات التدريبية ، مع عدـ وجود فروؽ ذا

 داللة معنوية في اتجاىات عينة البحث حوؿ األمف الوظيفي باختالؼ متغير المؤىؿ العممي .

وتوصمت إلي أف انعداـ األمف الوظيفي والوظائؼ ( 25ـ )Murat Yaşlıoğl 0221دراسة  .2

المرتبطة بالتوتر ليا تأثيرًا مباشرًا عمي الرضا الوظيفي الذي يعد عنصرًا ىامًا في أداء الشركات 

ألنو يمكف أف يؤدي إلى فقداف ميزة تنافسية خاصة في الصناعات التي تتطمب جيدًا جسديًا 

 وعقميًا.
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وتوصمت إلي أف المعوقات التي تحوؿ دوف توفير  (7ـ )0222عبد اهلل بف فياد الدوسري دراسة  .3

التدريسية ،  متطمبات األمف الوظيفي الالزمة لتحقيؽ الوالء لدي المتعمميف تتمثؿ في كثرة األعباء

وضعؼ الحوافز المادية والمعنوية ، وقمة البرامج الالزمة لتحسيف مستوي األداء لممعمميف ، 

باإلضافة أف مف الوسائؿ اليامة لمتغمب عمي ىذه المعوقات تتمثؿ مف خالؿ منح المعمميف 

، والبد مف المتميزيف الحوافز المادية والمعنوية لتشجيعيـ عمي االستقرار في القطاع التربوي 

عادة النظر في أجور وحوافز وترقيات العامميف في  مراعاة ظروؼ المعمميف إزاء التقاعد المبكر وا 

 القطاع التربوي.

وتوصمت إلي أف ىناؾ مساىمات مف وزارة  (6ـ )0222عبد العزيز بف محمد الفاضؿ دراسة  .4

مي راسيا تدريب العامميف التربية والتعميـ في تخطيط وتنمية المسار الوظيفي بدرجة متوسطة ع

في الوزارة عمي القياـ بمياـ وظائفيـ ، معظـ معوقات تخطيط وتنمية المسار الوظيفي التي تحوؿ 

دوف تحقيؽ األمف الوظيفي لدي العامميف تتمثؿ في قمة عدد الوظائؼ التي يمكف أف يرتقي أو 

ستويات أداء العامميف وعدـ وجود ينتقؿ إلييا الموظؼ ، وقمة البرامج التدريبية الالزمة لتحسيف م

 خطة واضحة لتحديد فرص الترقي داخؿ المسارات الوظيفية .
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وتوصمت إلي أف ىناؾ عالقة إيجابية ضعيفة بيف كؿ مف  (26ـ )Moshoeu ,0222دراسة  .5

االلتزاـ التنظيمي واالرتباط بالعمؿ ، ويشعر العامموف في مؤسسات التعميـ العالي بانعداـ األمف 

خالصيـ لمؤسستيـ مف خالؿ الوظيف ي بسبب خصائص الوظيفة ولكنيـ يعبروف عف التزاميـ وا 

 تحمؿ مسئوليات العمؿ .

وتوصمت إلي أف اإلبداع التكنولوجي يؤثر سمبًا عمي أمف  (22ـ )Akintayo ,0222دراسة  .6

اإلنتاجية  العامميف ، بينما عززت العالقات المتناغمة بيف العماؿ واإلدارة بشكؿ إيجابي عمي زيادة

، وعممت اإلبداعات التكنولوجية عمي تقميص وخفض النفقات ، ودوراف العماؿ مما أدي إلي 

 انعداـ األمف الوظيفي .

وتوصمت إلي أف االلتزاـ باألعباء الوظيفية داخؿ  (2ـ )0227خالد أحمد الصرايرة  دراسة  .7

ؿ مف مستوي التوتر عندىـ ، كما الجامعة تجعؿ العامميف بيا يشعروف بالتقدير واالحتراـ مما يقم

أف الحرية األكاديمية المتاحة في معالجة المشكالت والقضايا والمواقؼ التي تواجييـ في أعماليـ 

 تعطييـ شعورًا باالستقالؿ وبحرية التصرؼ واتخاذ القرارات .

 إجراءات البحث :
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جراءاتوالمنيج المستخدـ  . : استخدـ الباحث المنيج الوصفي بخطواتو وا 

 : األخصائييف الرياضييف برعاية الشباب بجامعة بنيا.مجتمع البحث

 (: 2: تـ اختيار عينة البحث مف األخصائييف الرياضييف كما موضح بجدوؿ )عينة البحث

 (2جدوؿ )

 توصيؼ عينة البحث

 النسبة المئوية العدد  نوع الدراسة  ـ
 %34.18 27 دراسة استطالعية 1
 %65.82 52 دراسة أساسية 2

 %100 79 المجموع

استمارة استبياف )متطمبات تحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا ( أدوات جمع البيانات: 

 مف إعداد الباحث وقد اتبع الخطوات التالية في إعداده:

 مف خالؿ االطالع عمى الكتب والمراجع العممية والدراسات السابقة تـ وضع محاور وعبارات ●

 (.2االستبياف مرفؽ )

( خبراء في مجاؿ اإلدارة الرياضية 5تـ عرض استبياف البحث في صورتو األولية عمى عدد ) ●

 ( ويوضح الجدوؿ التالي آراء السادة الخبراء في محاور وعبارات االستبياف :0مرفؽ )
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 ( 0جدوؿ )

 (5النسبة المئوية آلراء الخبراء عمي بيانات االستبياف )ف=

 % التكرار العبارة % التكرار العبارة % التكرار العبارة % التكرار العبارة
 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األوؿ

1 7 100 11 6 85.71 18 7 100 25 7 100 
2 7 100 12 7 100 19 7 100 26 7 100 
3 7 100 13 7 100 20 7 100 27 7 100 
4 7 100 14 7 100 21 7 100 28 7 100 
5 7 100 15 7 100 22 7 100 29 7 100 
6 7 100 16 7 100 23 6 85.71 30 7 100 
7 6 85.71 17 7 100 24 7 100 31 7 100 
8 7 100 

 
32 7 100 

9 7 100 33 7 100 
10 7 100  

 الدراسة االستطالعية :

مف داخؿ المجتمع ومف  ( أخصائي05قاـ الباحث بإجراء دراسة استطالعية عمي عينة قواميا) 

ـ(، واستيدفت الدراسة 27/2/0226ـ( إلى )6/2/0226خارج العينة االستطالعية، وذلؾ في الفترة مف )

جراء المعامالت  االستطالعية التعرؼ عمى مدى وضوح ومناسبة صياغة العبارات لمستوى فيـ العينة وا 

يمات الخاصة باالستبياف ، ومناسبة الصياغة العممية، وقد أظيرت نتائج الدراسة االستطالعية وضوح التعم

 ووضوحيا، ومف ثـ إجراء المعامالت العممية إليجاد صدؽ وثبات االستبياف.

 المعامالت العممية ألدوات جمع بيانات البحث
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تـ استخداـ معامؿ االرتباط البسيط لبيرسوف لحساب قيمة االرتباط أواًل: الصدؽ: صدؽ االتساؽ الداخمي: 

ارة مع الدرجة الكمية لمبعد الذي تمثمو، وقيمة االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد مع الدرجة بيف كؿ عب

 الكمية لممقياس، وذلؾ في مقياس القيادة الخادمة ومقياس التميز التنظيمي، كما موضح بالجداوؿ التالية:

 ( 1جدوؿ )

 (05النسبة المئوية آلراء الخبراء عمي بيانات االستبياف )ف=

 االستبياف المحور العبارة االستبياف المحور العبارة االستبياف المحور العبارة االستبياف المحور عبارةال

 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األوؿ
1 0.577* 0.443* 11 0.546* 0.389* 18 0.439* 0.453* 25 0.586* 0.446* 
2 0.462* 0.472* 12 0.531* 0.568* 19 0.424* 0.428* 26 0.602* 0.613* 
3 0.404* 0.410* 13 0.587* 0.474* 20 0.438* 0.442* 27 0.521* 0.480* 
4 0.637* 0.418* 14 0.693* 0.465* 21 0.524* 0.479* 28 0.414* 0.390* 
5 0.514* 0.451* 15 0.589* 0.436* 22 0.540* 0.475* 29 0.562* 0.444* 
6 0.419* 0.469* 16 0.694* 0.464* 23 0.411* 0.463* 30 0.487* 0.462* 
7 0.672* 0.481* 17 0.406* 0.425* 24 0.499* 0.453* 31 0.396* 0.407* 
8 0.506* 0.456* 

 
32 0.396* 0.416* 

9 0.438* 0.428* 33 0.480* 0.550* 
10 0.405* 0.470*  

 (2,23دالة عند مستوى معنوية ) *

وجود ارتباط داؿ إحصائيًا بيف العبارات والدرجة الكمية لكؿ محور،  السابؽ، يتضح مف الجدوؿ 

وبيف العبارات والدرجة الكمية لالستبياف، حيث أف قيمة)ر( المحسوبة أكبر مف قيمتيا الجدولية عند 

 (.2.23مستوى معنوية)
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 (2جدوؿ)

 (05)ف=معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لممحور والدرجة الكمية لالستبياف

 االستبياف المحور ـ
 *0.668 البعد النفسي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا 1
 *0.613 البعد المادي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا 2
 *0.509 بعد العالقات داخؿ المؤسسة لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا 3
 *0.621 بعد العبء الوظيفي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا 4
 (2,23دالة عند مستوى معنوية) *

وجود ارتباط داؿ إحصائيًا بيف الدرجة الكمية لكؿ محور مع الدرجة  يتضح مف الجدوؿ السابؽ،  

حيث أف قيمة)ر( المحسوبة أكبر مف قيمتيا (، 2.446( و)2.327الكمية لالستبياف، تتراوح ما بيف)

 (، مما يدؿ عمي صدؽ االستبياف.2.23الجدولية عند مستوى معنوية)

 استخدـ الباحث إليجاد قيمة الثبات معامؿ ألفا كرونباخ لممحاور واالستبياف:ثانيًا: الثبات:   -

 (3جدوؿ)

 (05قيـ الثبات لالستبياف ومحاوره )ف=

 ألفاكرونباخ لمثباتقيمة  المحور ـ
 *0.678 البعد النفسي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا 1
 *0.566 البعد المادي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا 2
 *0.628 بعد العالقات داخؿ المؤسسة لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا 3
 *0.586 بعد العبء الوظيفي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا 4

 *0.614 إجمالي االستبياف
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 قيـ مرتفعة *
   

 

ارتفاع قيمة ثبات االستبياف ومحاوره، حيث بمغت في االستبياف  يتضح مف الجدوؿ السابؽ،  

 (، مما يدؿ عمي ثبات االستبياف.2.456( و)2.344)( وفي محاور االستبياف تتراوح ما بيف2.422ككؿ)

( 2( عبارة موزعة عمى)11، بمغ إجمالي عبارات استمارة االستبياف)بعد إجراء المعامالت العممية  -

 محاور في الصورة النيائية. 

 (4جدوؿ)

 عػدد العبارات الخػاصة باالستبياف ومحاوره

 عدد العبارات المحور ـ
 10 األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنياالبعد النفسي لتحقيؽ  1
 7 البعد المادي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا 2
 7 بعد العالقات داخؿ المؤسسة لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا 3
 9 الطالب جامعة بنيابعد العبء الوظيفي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية  4

 33 إجمالي االستبياف
 

 الدراسة األساسية:

بعد االطمئناف لمعامالت الصدؽ والثبات قاـ الباحث بتطبيؽ استمارة االستبياف في صورتيا 

ـ( إلي 4/3/0226)( أخصائي، وذلؾ في الفترة مف 30النيائية عمي عينة البحث والبالغ عددىـ )
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مف تطبيؽ مقياسي البحث تـ جمعو وتنظيمو وتفريغ البيانات إلجراء  وبعد االنتياء ـ(،02/3/0226)

 المعالجات اإلحصائية المناسبة .

 

 

 

 

 

 

  

 عرض وتفسير ومناقشة النتائج:

عرض ومناقشة وتفسير نتائج التساؤؿ األوؿ : ما البعد النفسي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية 

 الطالب جامعة بنيا؟

 (5جدوؿ)
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 (30والنسبة المئوية والدرجة الترجيحية والوزف النسبي لعبارات التساؤؿ األوؿ )ف= التكرارات

 العبارة ـ
الدرجة  ال إلى حد ما نعـ

 الترجيحية
الوزف 
 % ؾ % ؾ % ؾ النسبي

يشعر األخصائييف بالفخر واالنتماء لرعاية  1

 %68.59 107 %19.23 10 %55.77 29 %25.00 13 الطالب

الجامعة عمي إشباع احتياجات تحرص  2

 %55.13 86 46.15% 24 %42.31 22 11.54% 6 األفراد بيا 

تسعي الجامعة إلي تخفيؼ القمؽ لدي  3

 %70.51 110 %26.92 14 %34.62 18 %38.46 20 األفراد تجاه مستقبميـ الوظيفي

تحرص الجامعة عمي تعييف األخصائييف  4

 %58.33 91 %32.69 17 %59.62 31 %7.69 4 حسب تخصصاتيـ

تساىـ الجامعة في دعـ شعور اإلنجاز  5

 %81.41 127 %13.46 7 %28.85 15 57.69% 30 برعاية الطالب

يوجد ثقة لدي األخصائييف برعاية الطالب  6

 %87.18 136 %5.77 3 %26.92 14 %67.31 35 عند أدائيـ ألعماليـ 

تشجع الجامعة األفراد برعاية الطالب عمي  7

 %76.92 120 %7.69 4 53.85% 28 %38.46 20 اإلبداع واالبتكار

 %75.64 118 %17.31 9 %38.46 20 %44.23 23 تطبؽ الجامعة القوانيف والموائح دوف تمييز 8
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توجد عدالة في نظـ الترقي برعاية  9

 %71.15 111 %23.08 12 40.38% 21 %36.54 19 الطالب

األفراد برعاية تحرص الجامعة عمي إثراء  10

 %73.08 114 %11.54 6 %57.69 30 %30.77 16 الطالب وصقؿ خبراتيـ 

( حصمت عمي الترتيب األوؿ حيث 4مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف الوزف النسبي لمعبارة رقـ )

%( لصالح االستجابة )نعـ(، وتشير إلي 65.26( بوزف نسبي قدره )214بمغت الدرجة الترجيحية ليا )

 ثقة لدي األخصائييف برعاية الطالب عند أدائيـ ألعماليـ.أنو يوجد 

وقد يرجع ذلؾ إلي التكرار بصورة كبيرة لجميع األعباء واألنشطة التي تتـ بصورة متكررة سنويًا 

 داخؿ رعاية الطالب والتي أصبحت تتـ بشكؿ تمقائي .

أف ىناؾ عالقة  حيث أشارت أىـ النتائج إليـ Moshoeu ,0222ويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة 

إيجابية ضعيفة بيف كؿ مف االلتزاـ التنظيمي واالرتباط بالعمؿ ، ويشعر العامموف في مؤسسات التعميـ 

خالصيـ لمؤسستيـ  العالي بانعداـ األمف الوظيفي بسبب خصائص الوظيفة ولكنيـ يعبروف عف التزاميـ وا 

 (26مف خالؿ تحمؿ مسئوليات العمؿ .)
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( حصمت عمي الترتيب األخير حيث بمغت 0سابؽ أف العبارة رقـ )كما يتضح مف الجدوؿ ال

%( لصالح االستجابة )ال(، وتشير إلي أف إدارة 33.21( بوزف نسبي قدره )64الدرجة الترجيحية ليا )

 الجامعة ال تحرص عمي إشباع احتياجات األفراد بيا.

إلدارة العامة لرعاية الطالب وقد يرجع ذلؾ إلي التركيز عمي تحقيؽ األىداؼ الموضوعة مف قبؿ ا

والتي تشير إلي تنظيـ األنشطة والمسابقات الدورية بالجامعة ، وتحقيؽ المراكز المتقدمة عمي مستوي 

 مشاركة منتخبات الجامعة في الدوريات والمسابقات عمي مستوي الجامعات المصرية . 

حيث أشارت أىـ النتائج  ـ 0222الفاضؿ  عبد العزيز بف محمدويختمؼ ذلؾ مع نتائج دراسة 

إلي أف ىناؾ مساىمات مف وزارة التربية والتعميـ في تخطيط وتنمية المسار الوظيفي بدرجة متوسطة عمي 

راسيا تدريب العامميف في الوزارة عمي القياـ بمياـ وظائفيـ ، معظـ معوقات تخطيط وتنمية المسار 

امميف تتمثؿ في قمة عدد الوظائؼ التي يمكف أف الوظيفي التي تحوؿ دوف تحقيؽ األمف الوظيفي لدي الع

يرتقي أو ينتقؿ إلييا الموظؼ ، وقمة البرامج التدريبية الالزمة لتحسيف مستويات أداء العامميف وعدـ وجود 

 (8) خطة واضحة لتحديد فرص الترقي داخؿ المسارات الوظيفية .
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المادي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية عرض ومناقشة وتفسير نتائج التساؤؿ الثاني : ما البعد 

 الطالب جامعة بنيا؟

 (6جدوؿ)

 (30التكرارات والنسبة المئوية والدرجة الترجيحية والوزف النسبي لعبارات التساؤؿ الثاني )ف=

 العبارة ـ
الدرجة  ال إلى حد ما نعـ

 الترجيحية
الوزف 
 % ؾ % ؾ % ؾ النسبي

حوافز ثابتة ومعمنة تتبني الجامعة أنظمة  11

 %87.82 137 %1.92 1 %32.69 17 %65.38 34 برعاية الطالب

تشبع الجامعة احتياجات األفراد برعاية  12

 %75.64 118 %17.31 9 %38.46 20 %44.23 23 الطالب

يتـ دفع األجور والحوافز إلي  13

 %67.31 105 %21.15 11 55.77% 29 23.08% 12 األخصائييف بطريقة منتظمة 

يوجد قدر مف األمف والطمأنينة عمي  14

 %64.10 100 %25.00 13 %57.69 30 %17.31 9 مصدر الدخؿ الثابت
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يتناسب المرتب مع ارتفاع معدالت غالء  15

 %57.69 90 %46.15 24 %34.62 18 %19.23 10 المعيشة

يتناسب المرتب مع المياـ المكمؼ بيا  16

 %77.56 121 %7.69 4 %51.92 27 %40.38 21 األخصائييف 

يوجد تاميف صحي الـز لجميع األفراد  17

 %64.10 100 %25.00 13 %57.69 30 %17.31 9 برعاية الطالب

( حصمت عمي الترتيب األوؿ حيث 22مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف الوزف النسبي لمعبارة رقـ )

%( لصالح االستجابة )نعـ(، وتشير إلي أف 65.60) ( بوزف نسبي قدره215بمغت الدرجة الترجيحية ليا )

 الجامعة تتبني أنظمة حوافز ثابتة ومعمنة برعاية الطالب.

وقد يرجع ذلؾ إلي وجود الئحة مالية ثابتة لجميع العامميف داخؿ رعاية الطالب والتي تحدد 

في إحساس األخصائييف األعباء الوظيفية ومخصصاتيا المالية مف حيث الحوافز المقررة ، ويساعد ذلؾ 

 الرياضييف بنوع مف األمف الوظيفي . 

حيث أشارت أىـ النتائج إلي أف ـ 0222الدوسري  عبد اهلل بف فيادويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة 

المعوقات التي تحوؿ دوف توفير متطمبات األمف الوظيفي الالزمة لتحقيؽ الوالء لدي المتعمميف تتمثؿ في 

ية ، وضعؼ الحوافز المادية والمعنوية ، وقمة البرامج الالزمة لتحسيف مستوي األداء كثرة األعباء التدريس
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لممعمميف ، باإلضافة أف مف الوسائؿ اليامة لمتغمب عمي ىذه المعوقات تتمثؿ مف خالؿ منح المعمميف 

مف مراعاة المتميزيف الحوافز المادية والمعنوية لتشجيعيـ عمي االستقرار في القطاع التربوي ، والبد 

عادة النظر في أجور وحوافز وترقيات العامميف في القطاع التربوي.  ظروؼ المعمميف إزاء التقاعد المبكر وا 

(7) 

( حصمت عمي الترتيب األخير حيث بمغت 23كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف العبارة رقـ )

)ال(، وتشير العبارة إلي أف  %( لصالح االستجابة35.47( بوزف نسبي قدره )72الدرجة الترجيحية ليا )

 المرتب ال يتناسب مع ارتفاع معدالت غالء المعيشة .

ويري الباحث أف ظروؼ المعيشة ليا تأثيرىا القوي عمي حياة جميع األفراد العامميف داخؿ رعاية 

 الطالب حيث يؤدي ضعؼ المرتبات إلي مواجية خطر عدـ تحقيؽ األمف الوظيفي اىـ .

حيث أشارت أىـ النتائج إلي أف انعداـ ـ Murat Yaşlıoğl 0221ج دراسة ويتفؽ ذلؾ مع نتائ

األمف الوظيفي والوظائؼ المرتبطة بالتوتر ليا تأثيرًا مباشرًا عمي الرضا الوظيفي الذي يعد عنصرًا ىامًا 

في أداء الشركات ألنو يمكف أف يؤدي إلى فقداف ميزة تنافسية خاصة في الصناعات التي تتطمب جيدًا 

 (17) جسديًا وعقميًا.
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عرض ومناقشة وتفسير نتائج التساؤؿ الثالث : ما بعد العالقات داخؿ المؤسسة لتحقيؽ األمف الوظيفي 

 بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا؟

 (7جدوؿ)

 (30التكرارات والنسبة المئوية والدرجة الترجيحية والوزف النسبي لعبارات التساؤؿ الثالث )ف=

 العبارة ـ
الدرجة  ال لى حد ماإ نعـ

 الترجيحية
الوزف 
 % ؾ % ؾ % ؾ النسبي

 %78.21 122 %17.31 9 %30.77 16 %51.92 27 يتـ مناقشة مشاكؿ العمؿ مع المديريف  18

 %75.64 118 %17.31 9 %38.46 20 %44.23 23 يشارؾ األخصائييف في اتخاذ القرارات  19

األفراد يسود التقدير واالحتراـ بيف جميع  20

 %89.74 140 %1.92 1 %26.92 14 %71.15 37 داخؿ رعاية الطالب

تنمي الجامعة العالقات اإلنسانية برعاية  21

 %88.46 138 %3.85 2 %26.92 14 %69.23 36 الطالب

تغرس الجامعة روح العمؿ الجماعي  22

 %80.77 126 15.38% 8 %26.92 14 %57.69 30 برعاية الطالب

رعاية الطالب االقتراحات المقدمة مف تقبؿ  23

 %75.00 117 %15.38 8 %44.23 23 %40.38 21 األخصائييف
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 %89.10 139 %1.92 1 %28.85 15 69.23% 36 يوجد تواصؿ وتفاعؿ بيف األخصائييف 24

( حصمت عمي الترتيب األوؿ حيث 02مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف الوزف النسبي لمعبارة رقـ )

%( لصالح االستجابة )نعـ(، وتشير إلي أف 67.52( بوزف نسبي قدره )222الترجيحية ليا ) بمغت الدرجة

 التقدير واالحتراـ يسود بيف جميع األفراد داخؿ رعاية الطالب.

وقد يرجع ذلؾ إلي اىتماـ الجامعات بتوطيد العالقات االجتماعية مف خالؿ األطر المختمفة 

ة منيا في تحقيؽ أىداؼ تتعمؽ بيا وتحسيف صورتيا الذىنية لدي برعاية الطالب لمجامعة ، واالستفاد

 األخصائييف .

)( حيث أشارت أىـ النتائج إلي أف  ـ0224إيماف جبريؿ جبريؿ ويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة 

العالقات االجتماعية السائدة بيف جميع العامميف داخؿ رعاية الطالب والتي يتـ توطيدىا خالؿ األطر 

جامعة ، واالستفادة منيا في تحقيؽ أىداؼ تتعمؽ بيا وتحسيف صورتيا الذىنية لدي العامميف المختمفة لم

 (0والمتعامميف معيا . أف .)
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( حصمت عمي الترتيب األخير حيث بمغت 01كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف العبارة رقـ )

)إلي حد ما(، وتشير العبارة  %( لصالح االستجابة53.22( بوزف نسبي قدره )225الدرجة الترجيحية ليا )

 إلي أف رعاية الطالب تقبؿ االقتراحات المقدمة مف األخصائييف في بعض األحياف .

وقد يرجع ذلؾ إلي عدـ الدراية الكاممة بجميع عناصر العمؿ اإلداري في جميع المستويات 

ف قبؿ الجميع حتي تكوف اإلدارية ، ويتـ االىتماـ بيا مف خالؿ عرض األفكار والمعمومات والمقترحات م

ىناؾ دراية تامة بجميع األعماؿ التي تتـ داخؿ رعاية الطالب ، ويتـ االستفادة مف ذلؾ مف حيث توفير 

درجة مف الصدؽ وتقبؿ اآلراء وىو ما يساىـ في رفع العالقات اإلنسانية بيف جميع المستويات اإلدارية 

 لتحقيؽ جزء مف األمف الوظيفي .

حيث أشارت اىـ النتائج إلي أف ـ Akintayo ,0222ذكرتو دراسة  ويختمؼ ذلؾ مع ما

العالقات المتناغمة بيف العماؿ واإلدارة عززت بشكؿ إيجابي عمي زيادة اإلنتاجية ، وعممت اإلبداعات 

التكنولوجية عمي تقميص وخفض النفقات ، ودوراف العماؿ مما أدي إلي انعداـ األمف الوظيفي ، بينما 

 (14) التكنولوجي سمبًا عمي أمف العامميف. يؤثر اإلبداع

عرض ومناقشة وتفسير نتائج التساؤؿ الرابع : ما بعد العبء الوظيفي لتحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية 

 الطالب جامعة بنيا؟
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 (22جدوؿ)

 (30التكرارات والنسبة المئوية والدرجة الترجيحية والوزف النسبي لعبارات التساؤؿ الرابع )ف=

 العبارة ـ
الدرجة  ال إلى حد ما نعـ

 الترجيحية
الوزف 
 % ؾ % ؾ % ؾ النسبي

 %76.92 120 3.85% 2 %61.54 32 %34.62 18 يوجد توصيؼ وظيفي برعاية الطالب 25

المياـ الوظيفية تتناسب مع مؤىالت  26

 %77.56 121 %19.23 10 %28.85 15 %51.92 27 وقدرات جميع األفراد

المياـ الوظيفية مع الوقت تتناسب  27

 %65.38 102 %28.85 15 %46.15 24 %25.00 13 المخصص ليا

 %83.33 130 %9.62 5 %30.77 16 59.62% 31 يتـ تنفيذ المياـ الوظيفية بكؿ دقة  28

يتـ تكميؼ األخصائييف بأعباء عمؿ  29

 %63.46 99 %36.54 19 %36.54 19 %26.92 14 إضافية خارج التوصيؼ الوظيفي

يوجد مساواة في األعباء الوظيفية برعاية  30

 %50.64 79 57.69% 30 %32.69 17 %9.62 5 الطالب

 %69.87 109 %23.08 12 %44.23 23 %32.69 17 يوجد وقت مناسب لتطوير العمؿ اإلداري 31

يتـ استخداـ اكثر مف طريقة صحيحة  32

 %76.92 120 %7.69 4 %53.85 28 %38.46 20 لتنفيذ المياـ الوظيفية
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تساعد خبرات األفراد في تخفيؼ ضغوط  33

 %72.44 113 %23.08 12 %36.54 19 %40.38 21 العمؿ

( حصمت عمي الترتيب األوؿ حيث 06مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف الوزف النسبي لمعبارة رقـ )

االستجابة )نعـ(، وتشير إلي %( لصالح 61.11( بوزف نسبي قدره )212بمغت الدرجة الترجيحية ليا )

 أنو يتـ تنفيذ المياـ الوظيفية بكؿ دقة مف قبؿ األخصائييف.

وقد يرجع ذلؾ إلي إتماـ المياـ الوظيفية المطموبة مف قبؿ األخصائييف داخؿ المالعب 

 المخصصة ليـ وفؽ جداوؿ معمنة عمي الجميع والتي يتـ إجراءىا في األوقات المحددة .

حيث أشارت أىـ نتائج الدراسة إلي أف  ـ0227خالد أحمد الصرايرة  نتائج دراسة ويتفؽ ذلؾ مع 

االلتزاـ باألعباء الوظيفية داخؿ الجامعة تجعؿ العامميف بيا يشعروف بالتقدير واالحتراـ مما يقمؿ مف 

اقؼ التي مستوي التوتر عندىـ ، كما أف الحرية األكاديمية المتاحة في معالجة المشكالت والقضايا والمو 

 (2تواجييـ في أعماليـ تعطييـ شعورًا باالستقالؿ وبحرية التصرؼ واتخاذ القرارات .)

( حصمت عمي الترتيب األخير حيث بمغت 12كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف العبارة رقـ )

أنو  %( لصالح االستجابة )ال(، وتشير العبارة إلي32.42( بوزف نسبي قدره )57الدرجة الترجيحية ليا )

 ال يوجد مساواة في األعباء الوظيفية برعاية الطالب.
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وقد يرجع ذلؾ إلي اختالؼ الدرجات الوظيفية داخؿ رعاية الطالب حيث تختمؼ األعباء الوظيفي 

 بيف المستويات اإلدارية لممديريف واألخصائييف باختالؼ العباء الوظيفية الداخمية والخارجية . 

حيث أشارت اىـ النتائج إلي أف مف أىـ  ـ0223اليزاري  عبد العزيزويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة 

مبادئ األمف الوظيفي تداخؿ المياـ لعنصر التخطيط بمياـ األقساـ األخرى ، وانو توجد عالقة بيف 

 (5تخطيط الموارد البشرية واألمف الوظيفي في وزارة الصناعة والتجارة بالرياض. )

 االستخالصات :

 خصائييف برعاية الطالب عند أدائيـ ألعماليـ.يوجد ثقة لدي األ .2

 إدارة الجامعة ال تحرص عمي إشباع احتياجات األفراد بيا. .0

 الجامعة تتبني أنظمة حوافز ثابتة ومعمنة برعاية الطالب. .1

المرتب ال يتناسب مع ارتفاع معدالت غالء المعيشة وبالتالي يؤثر في عدـ تحقيؽ األمف  .2

 ئييف برعاية الطالب. .الوظيفي بشكؿ كامؿ لألخصا

 التقدير واالحتراـ يسود بيف جميع األفراد داخؿ رعاية الطالب. .3

 رعاية الطالب تقبؿ االقتراحات المقدمة مف األخصائييف في بعض األحياف . .4
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 يتـ تنفيذ المياـ الوظيفية بكؿ دقة مف قبؿ األخصائييف. .5

 ال يوجد مساواة في األعباء الوظيفية برعاية الطالب. .6

 صيات :التو 

العمؿ عمي تطوير السياسات والبرامج المتعمقة باألمف الوظيفي بما يساىـ في رفع مستوي  .2

 العالقات اإلنسانية بيف األخصائييف برعاية الطالب .

تشجيع األخصائييف برعاية الطالب عمي تقديـ آرائيـ واقتراحاتيـ التي تساىـ في عممية تطوير  .0

 األداء.

نظاـ الحوافز وترقيات األخصائييف برعاية الطالب لمحفاظ عمي العمؿ عمي تحسيف وتطوير  .1

 مستوي اإلحساس باألمف الوظيفي .

توفير برامج تدريبية مخصصة تساعد األخصائييف عمي إنجاز أعماليـ بطريقة ابتكارية وترفع مف  .2

 مستوي أدائيـ .

 مية لألخصائييف .توزيع الواجبات والصالحيات وفؽ اإلمكانات والميارات والمؤىالت األكادي .3

 إجراء المزيد مف الدراسات المستقبمية عمي متغير األمف الوظيفي . .4
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 قائمة المراجع :
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 ـ .0220
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 ( 2مرفؽ )

 استمارة استطالع آراء السادة الخبراء حوؿ الصورة األولية لالستبياف

 

 السيد األستاذ الدكتور/    

  

 تحية طيبة ... وبعد،

 يقـو الباحث بإعداد بحث بعنواف: 

 متطمبات تحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا

ولما كنتـ سيادتكـ مف المشيود ليـ بالكفاءة في ىذا المجاؿ، لذا يأمؿ الباحث أف يتعرؼ عمى 

 آراء سيادتكـ تجاه المحاور والعبارات المبدئية لالستبياف . 

 المالحظات في:  وبرجاء التكـر بإبداء

( أماـ الرأي المناسب الذي يوافؽ رأى سيادتكـ لكؿ عبارة مف العبارات في ضوء  وضع عالمة)  -

 المحاور المقترحة.

 إبداء مقترحات أخرى ترونيا. -
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 مع جزيؿ الشكر والتقدير،،،

 الدرجة العممية لممحكـ : ................................        

 لية لممحكـ: ................................الوظيفة الحا

 الباحث

 

 

 

 البعد النفسي: .2

 دمج أري تعديؿ حذؼ موافؽ العبارة ـ

     يشعر األخصائييف بالفخر واالنتماء لرعاية الطالب 1

     تحرص الجامعة عمي إشباع احتياجات األفراد بيا  2

تجاه مستقبميـ تسعي الجامعة إلي تخفيؼ القمؽ لدي األفراد  3

  الوظيفي

 

  

     تحرص الجامعة عمي تعييف األخصائييف حسب تخصصاتيـ 4
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     تساىـ الجامعة في دعـ شعور اإلنجاز برعاية الطالب 5

     يوجد ثقة لدي األخصائييف برعاية الطالب عند أدائيـ ألعماليـ  6

     واالبتكارتشجع الجامعة األفراد برعاية الطالب عمي اإلبداع  7

     تطبؽ الجامعة القوانيف والموائح دوف تمييز 8

     توجد عدالة في نظـ الترقي برعاية الطالب 9

     تحرص الجامعة عمي إثراء األفراد برعاية الطالب وصقؿ خبراتيـ  10

 عبارات أخري ترونيا:

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 البعد المادي : .0

     الطالبتتبني الجامعة أنظمة حوافز ثابتة ومعمنة برعاية  11

     تشبع الجامعة احتياجات األفراد برعاية الطالب 12

     يتـ دفع األجور والحوافز إلي األخصائييف بطريقة منتظمة  13

     يوجد قدر مف األمف والطمأنينة عمي مصدر الدخؿ الثابت 14

     يتناسب المرتب مع ارتفاع معدالت غالء المعيشة 15
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     المياـ المكمؼ بيا األخصائييف  يتناسب المرتب مع 16

     يوجد تاميف صحي الـز لجميع األفراد برعاية الطالب 17

 عبارات أخري ترونيا:

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 

 بعد العالقات : -ج

     يتـ مناقشة مشاكؿ العمؿ مع المديريف  18

     يشارؾ األخصائييف في اتخاذ القرارات  19

     يسود التقدير واالحتراـ بيف جميع األفراد داخؿ رعاية الطالب 20

     تنمي الجامعة العالقات اإلنسانية برعاية الطالب 21

     تغرس الجامعة روح العمؿ الجماعي برعاية الطالب 22

     األخصائييف تقبؿ رعاية الطالب االقتراحات المقدمة مف 23

     يوجد تواصؿ وتفاعؿ بيف األخصائييف 24
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 عبارات أخري ترونيا:

............................................................................................. 

............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 العبء الوظيفي : -د

     يوجد توصيؼ وظيفي برعاية الطالب 25

     المياـ الوظيفية تتناسب مع مؤىالت وقدرات جميع األفراد 26

     تتناسب المياـ الوظيفية مع الوقت المخصص ليا 27

     يتـ تنفيذ المياـ الوظيفية بكؿ دقة  28

األخصائييف بأعباء عمؿ إضافية خارج التوصيؼ يتـ تكميؼ  29

  الوظيفي

 

  

     يوجد مساواة في األعباء الوظيفية برعاية الطالب 30

     يوجد وقت مناسب لتطوير العمؿ اإلداري 31

     يتـ استخداـ اكثر مف طريقة صحيحة لتنفيذ المياـ الوظيفية 32

     العمؿتساعد خبرات األفراد في تخفيؼ ضغوط  33
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 عبارات أخري ترونيا:

............................................................................................. 

............................................................................................. 

.............................................................................................. 
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 (0مرفؽ )

 قائمة السادة الخبراء *

 الوظيفة وجية العمؿ اسـ المحكـ ـ

جامعة  -كمية التربية الرياضية لمبنات  -استاذ اإلدارة الرياضية  أ.د/ حسف احمد الشافعي 1
 اإلسكندرية

جامعة  -كمية التربية الرياضية لمبنات  -استاذ اإلدارة الرياضية  أ.د/ سميرة خميؿ 2
 الزقازيؽ

جامعة  -كمية التربية الرياضية  -استاذ اإلدارة الرياضية  أ.د/ حاـز كماؿ عبد العظيـ 3
 اإلسكندرية

جامعة  -التربية الرياضية لمبنيف كمية  -استاذ اإلدارة الرياضية  أ.د/ سمير عبد الحميد عمى 4
 اإلسكندرية

استاذ اإلدارة الرياضية ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية والترويح  أ.د/ عمرو مصطفى كامؿ 5
 جامعة طنطا -كمية التربية الرياضية  -السابؽ 

 -عميد كمية التربية الرياضية األسبؽ   -استاذ اإلدارة الرياضية  أ.د/ نبيؿ ندا 6
 نياجامعة ب

  -ورئيس قسـ اإلدارة الرياضية السابؽ  -استاذ اإلدارة الرياضية  أ.د/ يحى فكرى محروس 7
 جامعة طنطا -كمية التربية الرياضية 

 * القائمة مرتبة ىجائًيا 
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 ( الصورة النيائية الستمارة االستبياف1مرفؽ )

 السيد األستاذ / .................................

 طيبة... وبعد ،،،تحية 

 

 يقـو الباحث بإعداد بحث بعنواف : 

 متطمبات تحقيؽ األمف الوظيفي بإدارة رعاية الطالب جامعة بنيا

برجاء إبداء الرأي حوؿ كؿ عبارة مع عدـ ترؾ أي عبارة ، كما يرجو الباحث مف سيادتكـ وضع 

التقديػر التػاـ عممػًا بأف كؿ البيانات سوؼ ( أماـ الرأي المناسب لكؿ عبارة، وسوؼ تناؿ آرائكـ عالمة )

 تكوف سريػة ولف تستخدـ ألي غرض غير البحث العممي .

 وتفضموا بقبوؿ وافر الشكر واالحتراـ،،،

 مالحظات:

 الرجا اإلجابة عمى البيانات األولية. -2

 الرجا اإلجابة عمى كؿ عبارات المقياس . -0

 الرجا عدـ وضع عالمتيف أماـ عبارة واحدة. -1

 يانات األولية:الب
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 االسػػـ )اختياري( : ................. 

 الكمية : ............................                            

 الوظيفة : ..........................                    

 الدرجة : ...........................

 سنوات الخبرة :.....................

 الباحث

 

 

 البعد النفسي: .2

 ال إلي حد ما نعـ العبارة ـ

    يشعر األخصائييف بالفخر واالنتماء لرعاية الطالب 1

    تحرص الجامعة عمي إشباع احتياجات األفراد بيا  2

    تسعي الجامعة إلي تخفيؼ القمؽ لدي األفراد تجاه مستقبميـ الوظيفي 3

    األخصائييف حسب تخصصاتيـتحرص الجامعة عمي تعييف  4

    تساىـ الجامعة في دعـ شعور اإلنجاز برعاية الطالب 5
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    يوجد ثقة لدي األخصائييف برعاية الطالب عند أدائيـ ألعماليـ  6

    تشجع الجامعة األفراد برعاية الطالب عمي اإلبداع واالبتكار 7

    تطبؽ الجامعة القوانيف والموائح دوف تمييز 8

    توجد عدالة في نظـ الترقي برعاية الطالب 9

    تحرص الجامعة عمي إثراء األفراد برعاية الطالب وصقؿ خبراتيـ  10

 البعد المادي : .0

    تتبني الجامعة أنظمة حوافز ثابتة ومعمنة برعاية الطالب 11

    تشبع الجامعة احتياجات األفراد برعاية الطالب 12

    والحوافز إلي األخصائييف بطريقة منتظمة يتـ دفع األجور  13

    يوجد قدر مف األمف والطمأنينة عمي مصدر الدخؿ الثابت 14

    يتناسب المرتب مع ارتفاع معدالت غالء المعيشة 15

    يتناسب المرتب مع المياـ المكمؼ بيا األخصائييف  16

    يوجد تاميف صحي الـز لجميع األفراد برعاية الطالب 17

 بعد العالقات : -ج

    يتـ مناقشة مشاكؿ العمؿ مع المديريف  18
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    يشارؾ األخصائييف في اتخاذ القرارات  19

    يسود التقدير واالحتراـ بيف جميع األفراد داخؿ رعاية الطالب 20

    تنمي الجامعة العالقات اإلنسانية برعاية الطالب 21

    الجماعي برعاية الطالبتغرس الجامعة روح العمؿ  22

    تقبؿ رعاية الطالب االقتراحات المقدمة مف األخصائييف 23

    يوجد تواصؿ وتفاعؿ بيف األخصائييف 24

 العبء الوظيفي : -د

    يوجد توصيؼ وظيفي برعاية الطالب 25

    المياـ الوظيفية تتناسب مع مؤىالت وقدرات جميع األفراد 26

    المياـ الوظيفية مع الوقت المخصص لياتتناسب  27

    يتـ تنفيذ المياـ الوظيفية بكؿ دقة  28

    يتـ تكميؼ األخصائييف بأعباء عمؿ إضافية خارج التوصيؼ الوظيفي 29

    يوجد مساواة في األعباء الوظيفية برعاية الطالب 30

    يوجد وقت مناسب لتطوير العمؿ اإلداري 31

    استخداـ اكثر مف طريقة صحيحة لتنفيذ المياـ الوظيفيةيتـ  32
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    تساعد خبرات األفراد في تخفيؼ ضغوط العمؿ 33

 


