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األداء السياقي:
سوف تتبنى الدراسة التعريف اإلجرائي التالي :األداء السياقي
ھو سلوك أعضاء ھيئة التدريس تجاه جامعتھم ،ومعتقداتھم التي
تؤثر في المواطنة التنظيمية ،والوالء الوظيفي ،والرغبة في
االستمرار بالعمل ،واإليمان بالمؤسسة.
التنمية المھنية:
سوف تتبنى الدراسة التعريف اإلجرائي التالي :كل ما يقوم به
عضو ھيئة التدريس لتطوير ذاته مھنيا من حضور مؤتمرات أو
إنتاج علمي أو حضور دورات تدريبية.

 
تمثلت متغيرات الدراسة فيما يلي:
• المتغير المستقل :ويتمثل في التنمية المھنية
• المتغير التابع :ويتمثل في األداء السياقي
• المتغيرات الدخيلة :وتشمل الكلية ،والمنصب القيادي ،والنوع ،والدرجة العلمية.

 
• أشارت العديد من الدراسات )أنظر على سبيل المثالDEMIREL ،SECKIN :
 &Cheng,2014, 1140 & 340،,2014شطناوي ,العقلة& 98 -2013،85 ,
العبيدي (2012،94،إلى وجود ضعف في األداء السياقي ألعضاء ھيئة التدريس،
وطرحت العديد من العوامل التي يرجع إليھا ھذا الضعف مثل العدالة التنظيمية ،والرضا
الوظيفي ،وغيرھا من العوامل التي تؤثر في سلوك وأداء عضو ھيئة التدريس بجامعته.
• كما أشارت العديد من الدراسات األخري إلى أن التنمية المھنية ألعضاء ھيئة التدريس
بالجامعات في الكثير من الدول متوسطة أو ضعيف )أنظر على سبيل المثال :عبد
الرحمن & 11-7 ،2013 ،سعيد وعثمان & 2013 ،نصر وعلي-202 ،2012 ،
 & 217الزعيبر & 32 -24 ،2012 ،الھزايمة وبطاينة& 184 -170 ،2012 ،
الھادي (139 -93 ،2008 ،وأرجعت ذلك أيضا للعديد من األسباب منھا تقويم األداء،
ومنھا رئيس القسم ومنھا عناصر التحفيز ،وغيرھا من األسباب التي يمكن أن تؤثر على
التنمية المھنية لعضو ھيئة التدريس.

  
•
•
•
•
•

ما واقع األداء السياقي لدى أعضاء ھيئة التدريس بالجامعات المصرية؟
ما واقع التنمية المھنية لدى أعضاء ھيئة التدريس بالجامعات المصرية؟
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير األداء السياقي وبين المتغيرات
الدخيلة؟
ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير التنمية المھنية وبين المتغيرات
الدخيلة؟
ھل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األداء السياقي وبين التنمية المھنية
ألعضاء ھيئة التدريس بالجامعات المصرية؟ وما نوع ھذه العالقة أن وجدت؟

    
أوال:المحور األول :األداء السياقي:
ويشتمل على عدة جوانب تتمثل في:
أ .المواطنة التنظيمية:
– حماية المنظمة
– المشاركة التنظيمية.

ب .االلتزام الوظيفي:
–
–
–
–

الوالء الوظيفي.
المسئولية تجاه العمل.
الرغبة في االستمرار في العمل.
اإليمان بالمؤسسة.

     
ثانيا:المحور الثاني :التنمية المھنية ألعضاء ھيئة التدريس:
اقتصرت الدراسة على ثالث جوانب فقط من جوانب التنمية المھنية ألعضاء ھيئة
التدريس ھي:
– الدورات التدريبية.
– حضور المؤتمرات.
– اإلنتاج العلمي.

  
•

•

•

استخدمت الباحثة استبانة موجھة ألعضاء ھيئة التدريس لتحقيق أھدف الدراسة ،وتم عمل
الصدق الداخلي لالستبانة من خالل عرضھا على المحكمين ،واسفرت نتائج التحكيم عن عدم
وجود تعديالت تذكر.
تم حساب ثبات االستبانة ،بطريقة التجزئة النصفية وبنموذج ألفا) ،(Cronbach's Alphaوقد
حصلت االستبانة على نفس درجة الثبات في الطريقتين وھي ) (0.64األمر الذي يؤكد أن ھناك
اتساقا داخليا مقبوال داخل االستبانة.
اشتملت االستبانة في صورتھا النھائية على عدة محاور تشتمل على )  (46عبارة ،وتمثلت
محاور االستبانة فيما يلي:
أوال :األداء السياقي ،ويشمل  31عبارة تحوي المحاور التالية:
– المواطنة التنظيمية.
– االلتزام الوظيفي ،ويشتمل على )الوالء الوظيفي ،المسئولية تجاه العمل ،الرغبة في
االستمرار بالعمل ،اإليمان بالمؤسسة( .
ثانيا :التنمية المھنية وتشمل  15عبارة تحوي المحاول التالية) :الدورات التدريبية ،حضور
المؤتمرات ،اإلنتاج العلمي(

  
أظھرت نتائج الدراسة ما يلي:
• وجود قدر متوسط من األداء السياقي لدى عينة الدراسة بلغ متوسط الوزن النسبي له
).(71.62
• وجود قدر متوسط من التنمية المھنية بلغ متوسط الوزن النسبي له ).(69.81
• ال توجد عالقة ارتباطية بين إجمالي محاور األداء السياقي وإجمالي محاور التنمية المھنية.
• توجد عالقة ارتباطية قوية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (0.01بين التنمية المھنية
وحضور المؤتمرات.
• توجد عالقة ارتباطية قوية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (0.01بين التنمية المھنية
وحضور الدورات التدريبية.
• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين جميع المتغيرات الدخيلة )النوع ،والتخصص ،والخبرة،
والعمر ،والدرجة العلمية( وبين متغير األداء السياقي.
• ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات النوع )ذكر/أنثى( والتخصص)علمي/إنساني(
وبين متغير التنمية المھنية.
• توجد فروق ذات داللة إحصائية قوية عند مستوى ) (0.01بين متغيرات )الخبرة ،والعمر،
والدرجة العلمية( وبين متغير التنمية المھنية.

  
•
•
•
•
•
•
•
•

إشراك عضاء ھيئة التدريس في القرارات الخاصة بھم.
زيادة رعاية الجامعة ألعضاء ھيئة التدريس بھا لتدعيم انتمائھم إليھا.
االھتمام بفئة المعيدين والمدرسين المساعدين وإشراكھم في صنع القرارات التي تخصھم حتى
يشعرون باالنتماء لجامعة.
جعل الدورات التدريبية متناسبة مع االحتياجات التدريبة ألعضاء ھيئة التدريس التي يحتاجون
إليھا.
استطالع رأي أعضاء ھيئة التدريس في الدورات العامة والنوعية التي يرغبون بھا وتلبية
احتياجاتھم بھا.
قياس أثر التدريب بعد انتھاء الدورات التدريبية التي تلقاھا أعضاء ھيئة التدريس لمعرفة مقدار
تأثيرھا عليھم.
اإلكثار من عقد المؤتمرات العلمية التي يقبل عليھا أعضاء ھيئة التدريس إلحداث اإلثراء العلمي
لھم في مجال التخصص.
عمل مكافآت تشجيعية ألعضاء أعضاء ھيئة التدريس نشاطا في اإلنتاج العلمي.
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