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األكاديميات   هدفت    تواجه  التي  التحديات  على  التعرف  إلى  الدراسة 
ع  وأثرها  الفلسطينية  الجامعات  في  اختيار  العامالت  وتم  أدائهن،  لى 

ا الدراسة عليها، وطرحتإلالجامعة  الدراسة سؤاالً   سالمية لتطبيق    هذه 
األكاديميات  ارئيّس  تواجه  التي  التحديات  ما  الجامعة   وهو:  في  العامالت 

مية بغزة وما أثرها على أدائهن؟ وتم االعتماد على المنهج الوصفي  سالاإل
خصيصًا لجمع البيانات األولية    انةي إلجراء الدراسة، وتصميم استبالتحليل

) استبانة كمسح شامل لمجتمع الدراسة ، وتم  31للدراسة، وقد تم توزيع (
 ) على  ( 19الحصول  بنسبة  أي  اإلحصائي،  للتحليل  قابلة  استبانة   (65  ،(%

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من   ،)   spssوحللت االستبانة على برنامج (
من  مجموعة  اإلسالمية  الجامعة  في  األكاديميات  تواجه  منها:  النتائج 
التحديات تؤثر على أدائهن المهني في الجامعة لذلك يجب التغلب عليها أو 

كاد يكون شبه التكيف معها. شغل األكاديميات للمناصب اإلدارية العليا ي
الرغم من مرور    ال يتجاوز  2020معدوم، ففي العام   أكاديميات، على  خمس 

األكاديمي   العمل  في  منهن  البعض  عمل  على  عاما  عشرين  من  أكثر 
توصي  منها:  التوصيات  من  مجموعة  وقدمت  الجامعة.  في  وتواجدهن 
التي   التحديات  هذه  بأخذ  اإلسالمية  الجامعة  في  القرار  صناع  الدراسة 
ومستواها  الجامعة  بعمل  لالرتقاء  االعتبار  بعين  الدراسة  هذه  في  وردت 

 األكاديمي واإلداري.
 

Abstract : 
This study aimed to recognize the challenges working academies in Palestinian 

universities face and the effectiveness on their performance. The Islamic 

University was included in the study, and this investigation constitutes the main 

question, which is: What are the challenges encountering the academicians 

working at Islamic University in Gaza and the impact on their performance? The 

analytical descriptive approach was employed to conduct the study, a 

questionnaire was administered specifically to collect the primary data of the 
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study, (31) questionnaires were administered as a comprehensive survey of the 

study community. (19) questionnaires were obtained, which are statistically 

significant at (65%), the collected data was analyzed using (SPSS). The study 

found out that academicians at the Islamic University came across some 

challenges that influence their professional performance quality they should 

overcome them. Academicians in senior management positions are almost non-

existent. In 2020, academies do not exceed, although more than twenty years 

have passed since some of them worked in academic work in different 

universities. The current study recommends that the decision-makers at the 

Islamic University should take into consideration the previous mentioned 

challenges to promote the quality of academic and administrative level. 

 
 

 خلفية الدراسة 
 

 **مقدمة: 

ال يمكن رؤية وضع المرأة الفلسطينية ومدى مشاركتها في الحياة السياسية والعامة،    
في   عميقًا  الغوص  خالل  من  إال  العامة،  المناصب  وتقلد  القرار  صنع  مواقع  وفي 
واقعها   على  الضوء  إلقاء  ضرورة  يحتم  ما  بها؛  تحيط  التي  المجتمعية  الظروف 

 .ما في تحديد ورسم مالمح هويتهاالمجتمعي، باعتباره عامًال مه 
حيث     من  األخرى  العربية  المجتمعات  عن  كثيرًا  يختلف  ال  الفلسطيني  والمجتمع 

بعض   من  يخلو  ال  األمر  أن  إال  واالقتصادية؛  االجتماعية  والبنية  الثقافي  الموروث 
الخصوصية؛ إذ ال يمكن مقارنة وضع مجتمع يعيش حالة من االستقرار (ولو بالمعنى 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية)، بمجتمع مناضل يسعى  الن المجاالت  سبي في 
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شتى   في  السبل  من  العديد  فسلك  الحرية؛  ونيل  االحتالل  من  للخالص  أفراده  بكل 
وتفكيره  بعقله  متميًزا  إنسانًا  فصقلته  النضال،  ميادين  شتى  وفي  الحياة،  ميادين 

لتميز؛ فانصرف عن العديد من اهتمامات  سمو الهدف أملى عليه هذا ا  أن وأساليبه؛ إذ  
وحياة   آمنًا  تحقيق هدف مقدس؛ كي يضمن مستقبلًا  توجهه على  واقتصر  الشعوب، 

 .كريمة دائمة ألبنائه
   ) الفلسطيني  المجتمع  نصف  تشكل  التي  الفلسطينية  المرأة  عانت  من  49.5وقد   (%

التقاليد   من  موروث  وجنسي  اإلسرائيلي؛  االحتالل  بسبب  قومي  مزدوج:  اضطهاد 
لبنة  تكون  أن  من  يمنعها  لم  ذلك  أن  إال  الجنسين؛  بين  التمييز  على  يقوم  العربية، 

أه ما  الفلسطينية؛  الوطنية  الحركة  في  المجتمع فاعلة  في  قيادية  مراكز  لتبوء  لها 
القرن   عشرينيات  منذ  الخاصة  ومؤسساتها  جمعياتها  فأّسست  الفلسطيني؛ 

هي    .)www.pscb.psي(الماض الفلسطينية  المرأة  احتلتها  التي  المناصب  هذه  ومن 
ك تعمل    أكاديميات العمل  حيث  الرجل،  بأخيها  أسوًة  الفلسطينية  الجامعات  في 

وباحثة، ولكن تواجهها مجموعة من التحديات التي تحتاج منها    كأستاذ جامعي ومدربة
عليها اكمالحتى    للتغلب  المجتمع   تستطيع  وخدمة  والتقدم  التطوير  في  طريقها 

  األكاديمياتالفلسطيني، لذلك جاءت هذه الدراسة لتحدد ماهي التحديات التي تواجه  
 . الفلسطينية في الجامعة اإلسالمية وكيف تؤثر على أدائهن

 :**سؤال الدراسة

تواجه  تت    التي  التحديات  على  التعرف  في  الدراسة  مشكلة  العامالت    األكاديمياتمحور 
اإلحصاء   دائرة  دراسة  أظهرت  حيث  أدائهن.  على  وأثرها  الفلسطينية  الجامعات  في 
الرجال،   مع  مقارنة  محدودة  العامة  الحياة  في  النساء  مشاركة  تزال  "ال  الفلسطينية 

القضاة هم رجال مقابل  % م82ن  إحيث   و 18ن  المز 73% نساء،  المحامين  لين  وا% من 
مقابل   رجال  هم  و27للمهنة  نساء،  الرجال  %80  من  هم  العامة  النيابة  أعضاء  من   %

% من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين هن  25و   % من النساء.20مقابل  
 .% من الرجال75نساء مقارنة بما نسبته 

 ) www.pscb.com م  8/3/2019لإلحصاء الفلسطيني (الجهاز المركزي
النساء   فتشكل  المدني،  العام  القطاع  في  المشاركة  صعيد  موظفي 43وعلى  من   %

مع   مقارنة  المدني  العام  عن  57القطاع  الحديث  عند  الفجوة  وتتجسد  للرجال،   %
فبلغت   فأعلى  عام  مدير  درجة  على  مقابل  12الحاصلين  للنساء  لنفس %88  للرجال   %

بشكل    وتقاس   .الفئة النساء أالنسبة  نسبة  على  الجامعات    دني  في  العامالت 
   . (مرجع سابق)الفلسطينية

في   العام  الموظفين  ديوان  بيانات  في  2/2020وحسب  النساء  مشاركة  نسبة  بلغت  م 
 ) www.diwan.ps%) من مجموعة الوظائف العامة.(    44القطاع المدني (

 وبناًء على ما سبق، يظهر السؤال الرئيس للدراسة: 
العامالت في الجامعة االسالمية بغزة وما أثرها على    األكاديمياتما التحديات التي تواجه 

 أدائهن؟ 

 الدراسة:   سئلةأ**

http://www.pscb.com/
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وأداء  .1 لألكاديميات  المواجهة  الشخصية  التحديات  بين  عالقة  توجد  هل 

 األكاديميات في الجامعة اإلسالمية؟ 

لألكاد .2 المواجهة  التحديات األسرية  بين  توجد عالقة  األكاديميات هل  وأداء  يميات 

 في الجامعة اإلسالمية؟

األكاديميات  .3 وأداء  لألكاديميات  المواجهة  اإلدارية  التحديات  بين  عالقة  توجد  هل 

 في الجامعة اإلسالمية؟

وأداء  .4 لألكاديميات  المواجهة  المجتمعية  التحديات  بين  عالقة  توجد  هل 

 األكاديميات في الجامعة اإلسالمية؟ 

ين تحديات بيئة العمل المواجهة لألكاديميات وأداء األكاديميات هل توجد عالقة ب .5

 في الجامعة اإلسالمية؟

وأداء  .6 لألكاديميات  المواجهة  التحديات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

 األكاديميات في الجامعة اإلسالمية تعزي للمتغيرات الديمغرافية؟ 

 أهداف الدراسة:  **
تواجه   .1 التي  المختلفة  التحديات  على  اإلسالمية   األكاديمياتالتعرف  الجامعة  في 

التحديات  الشخصية،  (التحديات  التحديات  من  أنواع  لخمس  تصنيفها  وتم 

 االسرية، التحديات المجتمعية، التحديات اإلدارية وتحديات بيئة العمل). 

 دائهن. أاإلسالمية على   في الجامعة األكاديمياتظهار أثر التحديات التي تواجه إ .2

 دائهن.أألثر التحديات على  األكاديمياتمعرفة طريقة عالج   .3

   :**أهمية الدراسة

لى على مستوى األبحاث والدراسات التي أجريت  وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات األ     
تواجه   التي  التحديات  متغير  الفلسطينية،    األكاديمياتحول  بالجامعات  العامالت 

عن  مسحية  دراسة  بإجراء  الباحثتان  قامت  حيث  الوظيفي.  األداء  بمتغير  وربطه 
بشكل للمرأة  القيادي  الدور  على  ويركز  قليل  عدد  سوى  يجدن  فلم  مماثلة   دراسات 

بين   للربط  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك  الجامعة    األكاديمياتاساسي،  في  العامالت 
ادائهن   على  التحديات  هذه  أثر  ومدى  للدراسة  كمجتمع  اختيارها  تم  التي  اإلسالمية 

لة ايصالها  وا الوظيفي. وتسعى هذه الدراسة لتحديد هذه التحديات ليتم نشرها ومح
لة القيام بحلول مناسبة لها لتشجيع والمح  لصناع القرار في الجامعات الفلسطينية 

المكتبة    األكاديميات الدراسة  هذه  تثري  ايضًا  الجامعي،  التدريس  لسلك  لالنضمام 
 العربية والفلسطينية لتكون بداية لدراسات أخرى مشابهه.

الجامعة  و    في  العليا  اإلدارة  تساعد  والتوصيات  النتائج  من  مجموعة  إلى  التوصل 
 فيها ومعرفة التحديات. األكاديمياتاإلسالمية على تطوير أداء 

 .معلومات الباحثات في هذا المجالإثراء  
 :**متغيرات الدراسة
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تتمثل متغيرات الدراسة في المتغير التابع وهو " األداء الوظيفي" والمتغير المستقل      
تواجه   التي  التحديات    األكاديميات(التحديات  الشخصية،  (التحديات  بـ  المتمثلة 

  .تحديات بيئة العمل )االسرية، التحديات المجتمعية، التحديات اإلدارية و
 : **فرضيات الدراسة

األ معنوية  ال    :لىوالفرضية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  بيت   α≤0.05توجد 
المواجهة   اإلدارية،    كاديمياتلألالتحديات  االسرية،  الشخصية،   ) تشمل  والتي 

 في الجامعة اإلسالمية. األكاديمياتالمجتمعية ، بيئة العمل) وأداء 
الثانية ت:  الفرضية  معنوية  ال  عند مستوى  إحصائية  ذات داللة  فروقات  بيت    α≤0.05وجد 

المواجهة   اإلدارية،    كاديمياتلألالتحديات  االسرية،  (الشخصية،  تشمل  والتي 
بيئة العمل) وأداء  ال في الجامعة اإلسالمية تعزى للمتغيرات   األكاديمياتمجتمعية، 

(العمر،   االجتماعية،  الديموغرافية وتشمل  العلمي،الحالة  ، األكاديميةالرتبة   المؤهل 
 الكلية، المنصب الوظيفي، سنوات العمل في الجامعة)

 **منهجية الدراسة:  

ا الوصفي  المنهج  الدراسة على  مصادر  اعتمدت  إلى  واالستناد  الدراسة،  لتحليلي إلجراء 
السابقة والكتب والمراجع في هذا   الدراسات  الثانوية من االطالع على  البيانات  جمع 

لية. وتم تصميم استبيان خصيصًا لهذه الدراسة،  والمجال، باإلضافة إلى البيانات األ
  األكاديمياتعدد    واالعتماد على أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة، حيث يبلغ

حسب   االسالمية  الجامعة  الجامعة  إحصائية  في  في  الموظفين  اإلسالمية  شئون 
 ة من مختلف كليات الجامعة. أكاديمي) 31م، (2019-2020

 **مجتمع الدراسة: 

اللواتي يعملن في الجامعة اإلسالمية وبحسب    األكاديميات يتمثل مجتمع الدراسة في   
الجامعة    شؤون في  عدد  اإلسالمية،  الموظفين  الجامعة    األكاديمياتبلغ  في 

) الجامعة  ةأكاديمي)  31االسالمية  كليات  مختلف  على    اتالباحث  اعتمدتلذلك    ،من 
لصغره الدراسة  لمجتمع  الشامل  جدول    ،المسح  يلي  توزيع  )  1(وفيما  يوضح 

 على كليات الجامعة اإلسالمية:   اتاألكاديمي
 على كليات الجامعة اإلسالمية األكاديميات )    توزيع 1( جدول

 األكاديميات عدد  الكلية 
 4 الطب

 5 الهندسة 
 2 العلوم الصحية 

 12 العلوم
 2 أصول الدين

 3 الشريعة 
 2 تكنولوجيا المعلومات

 4 التمريض
 1 االقتصاد والعلوم اإلدارية
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 1 اآلداب 
 6 التربية 

 31 اإلجمالي 
 م 2019/2020الجامعة اإلسالمية  -دائرة شئون الموظفين

اإلسالمية    الجامعة  كليات  على  االكاديميات  توزيع  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
 منخفض جدًا مقارنة بعدد الكليات وعدد أعضاء هيئة التدريس.

 :  مصطلحات الدراسة**

أمام    التحديات: صعوبة  أو  عائقا  يشكل  ما  عليه   االنسانكل  يصّعب  أن  شأنه   من 
 ).2019.( الشهري،أدائه الوظيفي بشكل طبيعي و القيام بأدواره المطلوبة منه،

الجهة   :األداء أو  المنظمة  بها  تكلفه  التي  الموظف ألعماله ومسؤولياته  تنفيذ  هو 
المنظمة.  في  الموظف  يحققها  التي  النتائج  ويعني  بها،  وظيفته  ترتبط  التي 

)Tomczak ،2018( . 
اإلسالمية: العالي،     الجامعة  التعليم  مؤسسات  من  مستقلة  أكاديمية  مؤسسة 

تعمل بإشراف وزارة التربية والتعليم العالي، وهي عضو في: اتحاد الجامعات العربية،  
البحر  جامعات  ورابطة   ، اإلسالمية  الجامعات  واتحاد   ، اإلسالمية  الجامعات  ورابطة 
من   بالكثير  تعاون  عالقات  وتربطها  للجامعات،  الدولي  واالتحاد  المتوسط،  األبيض 

 )  ww.iugaza.edu.ps(.الجامعات العربية واألجنبية
 حدود الدراسة: ** 
 تم اجراء الدراسة على االكاديميات العامالت في الجامعة اإلسالمية. الحد البشري: -

 م2020-2019خالل العام الجامعي  الحدي الزمني: -

 مدينة غزة.-المحافظات الجنوبية الحد المكاني: -

 غزة -الجامعة اإلسالمية  الحد المؤسسي: -

 العامالت في الجامعة اإلسالمية. لألكاديمياتالتحديات المواجهة  الحد الموضوعي: -

 وهي كالتالي: واجهت الباحثات صعوبات اثناء اعداد الدراسة   :محددات الدراسة **
المستمر  - التواصل  من  بالرغم  االستبانة  تعبئة  في  االكاديميات  تعاون  وااللحاح  عدم 

 . من قبل الباحثات
قبلهم  - من  الطلب  وتم  اإلسالمية  الجامعة  في  الموظفين  شئون  مع  مقابلة  عقد  تم 

 عدم ذكر المقابلة او توثيقها في ورقة العمل.
 -**الدراسات السابقة: 

هناك       كان  السابقة  الدراسات  (بمراجعة  واقع    : عنوانب)  2019،  تاب ثدراسة   ”
إلى أن العمل هدفت الدراسة الفلسطينية”  األكاديمياتات في المؤسس األكاديميات

الجهد   من  للكثير  بحاجة  ألنه  النساء  بها  تعمل  التي  المهن  أصعب  من  األكاديمي 
المتواصل تواجه   .والبحث  التي  التحديات  إلى  النصوص   األكاديمياتوأشارت  وفق 

االختيار  في  اإلناث  على  الذكور  تفضيل  إلى  منوهة  المرأة،  حقوق  وثيقة  في  الواردة 
تتج لم  بحثها  فحسب  األكاديمي،  نسبة  واللعمل  للعمل   األكاديمياتز  المتفرغات 
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كامل   يوجد  5  -3بشكل  ال  الكليات  بعض  وفى  غير أكاديميات%  نسبة  وصلت  فيما   ،
وأكدت د. ثابت على ضرورة  % 2  -األكاديمياتالساعات  العامالت بنظام    –المتفرغات  

والعالوا المس األجور  وفي  اإلدارية،  المناصب  في  والمسو اة  البعثات  و اات،  في  اة 
الجنس،  حسب  تمييز  دون  العقوبة  وتطبيق  الخارج،  في  الجامعات  وتمثيل  الدراسية 

 .، وعدم التمييز في توزيع المساقاتاألكاديمياتوتَقبل تواجد 
(خيال،د    الجامعات    :بعنوان  )2016راسة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  "اتجاهات 

الدراسة   وجدت  للمرأة"  القيادية  األدوار  نحو  الدراسة  أالفلسطينية  عينة  اتجاهات  ن 
للمرأة   القيادية  األدوار  نحو  الفلسطينية  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من 

٪ ،  74.6النسبة المئوية للدرجة الكلية    لمجاالت الدراسة كانت جميعها كبيرة إذ بلغت
من   الدراسة  عينة  استجابات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  وانه 
للمرأة حسب   القيادية  األدوار  نحو  الفلسطينية  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء 

رة العملية، مجاالتها األربعة، وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعا لمتغير الجامعة، والخب
والرتبة العلمية، والكلية، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  
األدوار   نحو  الفلسطينية  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  عينة 
لمتغير  تبعا  للفقرات  الكلية  الدرجة  وعلى  األربعة،  مجاالتها  حسب  للمرأة  القيادية 

 . أعضاء هيئة التدريس من االناث. النوع االجتماعي لصالح
،    دراسة     الجعافرة  و  الهيئة   بعنوان:   )2014(الشرمان  ألعضاء  الوظيفي  الرضا  درجة 

هدفت إلى معرفة    التي و  التدريسية في جامعة مؤتة وعالقته بمستوى أدائهم الوظيفي
درجة الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة وعالقته بمستوى أدائهم  

تطوير   تم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  إجراءات    استبانةالوظيفي,  من  التأكد  تم  وقد 
مكونة عينة  على  توزيعها  وتم  لها,  والثبات  في  252(  من  الصدق  تدريس  هيئة  عضو   (

أجل   ومن  مؤتة.  الحسابية  جامعة  المتوسطات  حساب  تم  فقد  النتائج  تحليل 
الدراسة   مجاالت  لكافة  المعيارية  تحليل   وفقراتها، واالنحرافات  استخدام  تم  كما 

عن   للكشف  بيرسون  ومعامل  البعدية,  للمقارنات  شافيه  واختبار  الثالثي,  التباين 
أ الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  الدراسة.  متغيري  بين  االرتباطية  درجة  العالقة  هناك  ن 

متوسطة في الرضا الوظيفي وفي مستوى األداء ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة.  
كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي تعزى  

والرتبة   الخبرة  وقد  األكاديمياتلمتغير  الذكور،  ولصالح  للجنس  تعزى  فروق  ووجود   ،
أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي 

الرتبة   . كما أظهرت  ةاألكاديميتعزى لمتغير الجنس والخبرة، ووجود فروق في متغير 
ومست الوظيفي  الرضا  درجة  بين  ايجابية  ارتباطيه  عالقة  وجود  األداء  الدراسة  وى 

وقد   هيئة أوالوظيفي.  أعضاء  تشجيع  ضرورة  على  النتائج  ضوء  في  الدراسة  صت 
 التدريس إلجراء البحوث العلمية، وزيادة فرصة مشاركتهم في المؤتمرات العلمية. 

 ** التشابه بين هذه الدراسة و الدراسات السابقة: 
لسطينية، وأعضاء الهيئة  تسليط الضوء على واقع المرأة الفركزت الدراسات السابقة على   -

 التدريسية.
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هذا   - يناسبها  الحالية  والدراسة  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  السابقة  الدراسات  اعتمدت 

 المنهج. 

الديموغرافية، اختبرت   - المتغيرات  وبين  متغيراتها  بين  للفروق  فرضية  السابقة  الدراسات 

المتغيرات   الضوء على  الدراسة لديها فرضية سلطت    ت الديموغرافية لألكاديمياكذلك هذه 

 العامالت في الجامعة اإلسالمية.

 ** االختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة: 
في أي مؤسسة   تال يوجد أي دراسة سابقة ركزت على التحديات التي تواجه األكاديميا   -

 تعليمية وهذه الدراسة هدفت إلى التركيز على ذلك.
الدراسة    - اإلسالمية،  ألكاحالة    درستهذه  الجامعة  في  فقط  العامالت  اديميات 

 وليست دراسة لجميع االكاديميات العامالت في الجامعات الفلسطينية. 
اختلفت هذه الدراسة بسؤال الدراسة الرئيس وباألسئلة الفرعية التي لم تتطرق لها    -

 الدراسات السابقة.
 ** الفوائد التي تم الحصول عليها من الدراسات السابقة: 

بمعرفة   ت السابقة  الدراسات  من  االستفادة  ومنهجيتها  أم  الدراسات،  هذه  هداف 
 المتبعة، وعلى ماذا ركزت في دراستها،  

 النظري.  اإلطارباإلضافة إلى االستفادة منها عند كتابة 
،  األكاديميات يتضح للباحثات أن تسليط الضوء على التحديات التي تواجه  مما سبق          

هذه   جاءت  التي  البحثية  الفجوة  ظهرت  هنا  ومن  قبل،  من  الضوء  عليه  يسلط  لم 
 الدراسة لتغطيتها. 

 االطار النظري للدراسة 
 

 Challenges     ًال: التحدياتأو
التحديات في اللغة العربية مصدرها تًحد، أي واجه خصمه بالتحدي، ودعاه للتباري، وتعني  

 ) www.alburaq.net -تحدي المخاطر ومواجهتها ومجابهتها.(قاموس البراق 
ورفض خوف،  دون  المجابهة  أنها  على  المعاصرة  العربية  اللغة  معجم  عرفها    كذلك 

 .مة الصعابو ااالستسالم وتعني مق
 )www.maajim.com.dictionry ( 

عوائق    أوصعوبات    أومشكالت    أومتغيرات    أوتطورات    :عرفت التحديات علميًا على أنها
العالمية، كما تعرف بأنها تغيرات إما إيجابية   أو اإلقليمية    أونابعة من البيئة المحلية  

وا التغيير  إلحداث  معها  التماشي  عليها  يجب  الوقوف  يجب  سلبية  وإما  لتطور 
 )2014(سلمان،   وتفاديها حتى ال تشكل عائق أمام تحقيق الهدف

أمام    عقبة    أويقصد بالتحديات في هذه الدراسة كل ما يشكل عائقا   :التعريف اإلجرائي 
أدائها الوظيفي بشكل   أومن شأنه أن يصّعب عليها أدوارها االجتماعية    األكاديميات

 طبيعي. 

http://www.alburaq.net/
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 ثانيا: األداء الوظيفي 
في  والبحث  االهتمام  من  وافرًا  نصيبًا  نالت  التي  المفاهيم  من  األداء  مفهوم  يعتبر 
الدراسات اإلدارية بشكل عام وبدراسات الموارد البشرية بشكل خاص، وذلك ألهمية 
األداء   على  تؤثر  التي  المؤثرات  ولتداخل  والمنظمة  الفرد  مستوى  على  المفهوم 

ا  تعريف  في  العلماء  واختلف  تعريفات  ألداء،  وتنوعها،  لبعض  استعراض  يلي  وفيما 
 األداء: 

ما :   ألداء ا  مفهوم   للوظيفة  المكونة  المهام  واتمام  تحقيق  درجة  أنه  على  في    يعرف 
يعكس  وهو  العليا،  اإلدارة  طرف  من  مسبقًا  ومسطر  قانوني  بشكل  المؤسسة، 

التي يحقق   يرتبط بالمجهود   أوالكيفية  الوظيفية، فهو  يشبع بها الموظف متطلبات 
لتحقيق   العامة  المبذول  تنعكس على األهداف  والتي  الوظيفة  لتلك  الجزئية  األهداف 

 )2019وبة في العمل.(خريشي،للمؤسسات وهي تعكس الكمية والجودة المطل
هو أنه  على  و  وعرف  إلى    النشاط  تصل  التي  والعمليات  والواجبات  المخرجات  المهام 

فهو   ولذا  فيها،  العاملين  طريق  عن  تحقيقها  إلى  المنظمة  تسعى  التي  واألهداف 
 .مفهوم يعكس كًل من األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها 

)https://ar.wikipedia.org/  ( 
لنتاج اعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر كذلك            المتكاملة  هو المنظومة 

مواردها   استخدام  على  المنظمة  بقدرة  أيضا:  ويعرف  والخارجية،  الداخلية  بيئتها 
. و  )2011(عامر،  افها ومناسبة لمستخدميها.  بكفاءة وإنتاج مخرجات متناغمة مع أهد 

  ) ) األداء أنه مفهوم متعدد األبعاد الذي يبين طريقة الفرد في  Kahtani،2013    :89يرى 
واالستخدام  إنجاز المهام، حيث التركيز على الفاعلية واستغالل المهارات، والمبادرات  

باإلضافة للموارد،  النهائية.    األمثل  والمخرجات  العملية  تتضمن  التي  األعمال  إلى 
وهناك من عرف األداء على أنه دالة للقدرة على تنفيذ المهام التي يكلف بها الموظف ،  

 ).54، 2013والرغبة في تأدية هذه المهام. (حشيش، 
 ) الشيخ  الجهد  2016،30وعرفه  بأنه  الفرد    أو )  يبذلها  الذي  والذهنية  الجسدية  الطاقة 

على   أثر  لها  والذي  الوظيفية،  ومسؤولياته  بمهامه  المرتبطة  النتائج  تحقيق  أجل  من 
 اهداف المنظمة. 

لأل االجرائي  النشاط     داء:التعريف  لتحقيق   أو هو  الموظف  به  يقوم  الذي  العمل 
يكون   أن  الممكن  ومن  العمل،  في  منه  المطلوبة  حوافز  األهداف  يحقق  إيجابي  األداء 

قل من المطلوب فيستحق الموظف حوافز سلبية يحقق أسلبي    أوإيجابية للموظف  
 بناًء على ذلك. 

   :بعاد األداءأ
 أداء االفراد في إطار وحداتهم التنظيمية المتخصصة •

 أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمؤسسة •

 )2011(عامر،  .البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأداء المؤسسة في إطار  •

https://ar.wikipedia.org/
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 ثالثًا: االداء ألعضاء هيئة التدريس الجامعي
التدريسية  الهيئة  /ة  في  عضو  ويعمل  والمهنية  العلمية  المؤهالت  يحمل  عضو  كل   :

 مجال التدريس الجامعي، يطلق عليه أكاديمي/ة.

 : ألعضاء هيئة التدريس الجامعياألداء 
والواجبات   المهام  بتنفيذ  التدريس  هيئة  أعضاء  قيام  به  وفق    المنوطةويقصد  بهم 

األنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وذلك لتحقيق أهداف الجامعة بكفاءة  
 .)2014(الشرمان و الجعافرة ، وفاعلية 

اإلسالمية:    األكاديميات تعريف   الجامعة  الجامعة  في  في  العليا  اإلدارة  تعريف  حسب 
هي كل سيدة تكلف بتدريس المساقات التي تالئم مؤهلها،    األكاديمياتاإلسالمية ف

 وتحمل المؤهالت العلمية والمهنية الالزمة والكافية لهذا العمل.
 غزة: -في الجامعة اإلسالمية  األكاديميات

وعضو هيئة تدريس في الجامعة اإلسالمية التي تأسست عام    أكاديمياتل  أوتم تعيين  
العام  1978 في  ف1984م،  وكانت  تدريس  م،  عضوتي  تعيين  تم  حيث  العلوم،  كلية  ي 

كمحاضرات في قسمي الكيمياء واالحياء في نفس العام، أي بعد مرور ست سنوات على 
في   العلوم  كلية  خطي  على  الجامعة  كليات  باقي  خطت  ذلك  وبعد  الجامعة،  تأسيس 

 .أكاديمياتتعيين اخوات ك 
عدد   الع   األكاديمياتوبلغ  في  اإلسالمية  الجامعة  الجامعي  في  (2019/2020ام  ) 31م 

  األكاديمياتممن على بند العقد الدائم في الجامعة، وفيما يلي توضيح لتوزيع  أكاديمية  
 في الجامعة اإلسالمية.

في الجامعة اإلسالمية حتى   األكاديميات)    يوضح الرتب العلمية التي تشغلها  2جدول(
 2019/2020العام 

 النسبة العدد  الرتبة
 % 0 0 زة أستاذة ممي
 %9 3 أستاذة

 %12 4 أستاذة مشاركة 
 %39 12 أستاذة مساعدة 

 %9 3 محاضرة
 %29 9 مدرسة 

 % 100 31 اإلجمالي 
 م 2019/2020الجامعة اإلسالمية  -دائرة شئون الموظفين

 -في الجامعة اإلسالمية للمناصب اإلدارية العليا فيها:  األكاديميات **شغل 
نائب   -نائب اداري -نائب عميد كلية -المقصود بالمناصب اإلدارية العليا هي (عميد كلية 

م)  2009ل عميدة في الجامعة اإلسالمية في العام (أومساعد نائب) تم تعيين –أكاديمي 
 لجامعة،  أي بعد مرور واحد وثالثون عامًا على تأسيس ا
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ل عميدة لكلية، وهي كلية التربية، وفيما يلي جدول يوضح أوم تم تعيين 2013وفي العام 
في الجامعة اإلسالمية في المناصب  األكاديميات المناصب والسنوات التي شغلتها 

 -اإلدارية العليا منذ تأسيس الجامعة اإلسالمية: 
 في الجامعة اإلسالمية األكاديميات  )    المناصب اإلدارية العليا التي شغلتها3جدول (

 المنصب الفترة
للشؤون األكاديمية مساعدة نائب الرئيس  2009/2013

 (عميدة)
 ل عميدة) أوعميدة كلية التربية (  2013/2017
 عميدة الجودة والتطوير 2013/2015
 مساعدة نائب عميد البحث العلمي (عميدة) 2015/2017

 نائبة عميد شئون البحث العلمي  الدراسة حتى تاريخ اعداد  /2019
 م 2019/2020الجامعة اإلسالمية -دائرة شئون الموظفين

الشاغالت للمناصب اإلدارية العليا مقارنة مع  األكاديمياتيوضح نسبة   (4) جدول
 2019/2020األكاديميين للعام 

 االجمالي  االكاديميين األكاديميات  
 93 88 5 العدد 

 % 100 %95 % 5 النسبة
 م 2019/2020الجامعة اإلسالمية -دائرة شئون الموظفين

عينت   التي  (الهندسة  أكاديمياتوالكليات  هي  عليا  إدارية  مناصب  تكنولوجيا -في 
 التربية والتمريض). -العلوم -المعلومات

 -**السياسات اإلدارية المطبقة داخل الجامعة اإلسالمية: 
وأنظمة   لقوانيني  طبقًا  تضعها  إدارية  لها سياسات  مؤسسة  كأي  اإلسالمية  الجامعة 

والقرا الفلسطيني  العالي  والتعليم  التربية  في  وزارة  العليا  اإلدارة  من  الصادرة  رات 
والتعيين   االختيار  األمناء)، سواًء في سياسة  الجامعة ومجلس  (مجلس    أو الجامعة 

سياسة التدريب وسياسة تقييم األداء، فيما يلي نظرة على هذه    أوالحوافز    أو الرواتب  
 السياسات: 

 - في الجامعة اإلسالمية: كاديميات ** سياسة االختيار والتعيين لأل
تفضل الجامعة اإلسالمية عند تعيين عضو تدريس فيها أن يكون من الرجال وليس من  

في    السيدات،   العاملة  القوى  في  العامالت  النساء  نسبة  انخفاض  إلى  ذلك  ويعود 
لإلحصاء   المركزي  الجهاز  احصائيات  حسب  الفلسطينية   المؤسسات  جميع 

سوق  في  النساء  مشاركة  نسبة  بلغت  حيث  في    الفلسطيني،  الفلسطيني  العمل 
) للعام  األول  نسبة  2020الربع  فلسطين   %18(  م)  في  العاملة  القوى  إجمالي    من 

) www.pcbs.gov.ps،  ،(    الجامعة    األكاديمياتوهذا أحد أسباب قلة عدد السيدات في 
 : مقارنة مع عدد األكاديميين الذكور، والجدول التالي يوضح ذلك

 

http://www.pcbs.gov.ps/
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لألكاديميين في الجامعة اإلسالمية للعام   األكاديمياتيوضح عدد ونسبة    5) (جدول
 م 2019/2020

 االجمالي  األكاديميين األكاديميات  
 288 257 31 العدد 

 % 100 %88 % 10.7 النسبة
 م 2019/2020الجامعة اإلسالمية -شئون الموظفيندائرة 

عن   تزيد  ال  التدريس  هيئة  أعضاء  للذكور  االناث  نسبة  أن  يتضح  السابق  الجدول  من 
تدريس  10.7 في  للعمل  ذكور  لتعيين  يعود  النسبة  وباقي  جدًا،  منخفضة  نسبة  أي   ،%

إلى   النسبة  هذه  انخفاض  ويعود  والطالبات،  التي  الطالب  والتعيين  االختيار  سياسة 
على   اتعتمد  على  الذكور  تعيين  من  ف  إلناثتفضيل  السيدات  تمنع  الجامعة  سياسة 

تعيين  إلى  يؤدي  مما  الطالبات،  على  فقط  وحصرهن  الذكور  الطالب  شعب  تدريس 
للطالبات   تدريس  من عضوة  أفضل  والطالبات  الطالب  لتدريس  تدريس  هيئة  عضو 

م لم تخطو إدارة الجامعة  2020ويحسب هذا من ناحية مالية، وحتى العام  فعليًا،    فقط
سياسة متبعة في الجامعة اإلسالمية ال، وبما أن هذه    ة لتغيير هذا االتجاهبأي خطو

العليا فيها   اإلدارة  قناعة  العام  بناء على  ،  1978منذ تأسيسها في  الذكور م  وتفضيل 
الجامعة اإلسالمية،   نسبة االكاديميات  النخفاضعلى االناث فهذا سبب جوهري     في 

 خرى ليس لديها هذه السياسة. مع العلم أن الجامعات الفلسطينية األ
 -ات: و**سياسة الرواتب والعال

اة بين األعضاء والعضوات عند تحديد  وافي هذه السياسة تتبع الجامعة سياسة المس  
عال  من  المتزوجة  العضوة  تحرم  ولكن  المالي،  الكادر  نفس  واتباع  الزوج،  والراتب،  ة 

 موظفالد إذا كان زوجها غير وة األوويصرف لها عال
في الحصول على دورات    األكاديمياتاة بين األكاديميين وو اهناك مس   **سياسة التدريب:

 تدريبية تطويرية، فقط يرشح العضو/ة ويتلقى التدريب 
الترقيات:   العلمية،   األكاديمياتاة بين األكاديميين ووا هناك مس**سياسة  الترقيات  في 

 عليها مباشرة.  حيث من تطبق عليه شروط ومواصفات الترقية، يحصل
األداء:   تقييم  األساليب    باإلضافة**سياسة  فإن  األداء،  تقييم  سياسة  سبق  ما  إلى 

، وهي  األكاديمياتالمستخدمة لتقييم عضو التدريس هي نفسها المستخدمة لتقييم  
 متنوعة من رئيس القسم وعميد الكلية والطلبة

الحوافز:   سلبية  **سياسة  الحوافز  كانت  استحقتها    أوسواًء  فإذا    األكاديميات إيجابية 
 تحصل عليها بشكل موضوعي وعادل، ويتم التدرج في منح الحوافز.

: الفلسطينية  المرأة  هناك    واقع  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  بيانات  حسب 
العاملة حيث   القوى  في  االناث  مشاركة  في  كبيرة  كل    2  أنفجوة  عاملة،    10من  اناث 

ذكور عامل ، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في المحافظات الجنوبية   10من كل    7بينما  
) العمل  األ 18في  الربع  احصائيات  فقط حسب  للعام  و%)  )  www.pcbs.comم.(2020ل 

عدد   انخفاض  يبرر  عدد    العامالت  األكاديميات وهذا  حيث  اإلسالمية،  الجامعة  في 

http://www.pcbs.com/
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الموظفين في  األكاديميين ذكو دائرة شئون  الجامعة  اإلسالمية حسب  واإلناث في  ر 
 .أكاديميات 31أكاديمي منهم فقط  288 م بلغ  2020العام 

 
 تحليل بيانات الدراسة

تصميم استبيان المسح الشامل عند توزيع االستبيان،  حيث تم    اعتمدت الدراسة على  
) على  اإل31وتوزيعه  الجامعة  في  تدريس  هيئة  عضوة   () استعادة  وتم  ) 19سالمية، 

 . %) من مجتمع الدراسة65استبانة صالحة للتحليل، أي بنسبة (

 :أداة الدراسة
  " حول  استبانة  إعداد  لألتم  المواجهة  الجامعة    كاديمياتالتحديات  في  العامالت 

 وتتكون من ثالث أقسام رئيسة هي:  )1(ملحق رقم "، اإلسالمية واثرها على أداء العمل
األ عن    ل:والقسم  عبارة  شخصيةوهو  الحالة    بيانات  (العمر,  تتضمن  المستجيبين  عن 

الرتبة   سنوات األكاديمياتاالجتماعية,  الوظيفي,  المنصب  الكلية,  العلمي,  المؤهل   ,
 العمل بالجامعة).

الثاني: لألويتعلق    القسم  المواجهة  ويتككاديميات التحديات  من  ،  موزعين   35ون  فقرة، 
 مجاالت، هي:  5على 

 ) فقرات. 5ويتكون من (، التحديات االسريةل: والمجال األ
 ) فقرات. 5، ويتكون من (التحديات الشخصيةالمجال الثاني: 
 ) فقرات.  12، ويتكون من (التحديات االداريةالمجال الثالث:  
 فقرات. )  7، ويتكون من (تحديات بيئة العملالمجال الرابع: 

 ) فقرات. 6، ويتكون من (تحديات المجتمعيةالمجال الخامس: ال  
 فقرات.) 10، ويتكون من (بأداء العملويتعلق  القسم الثالث:

من   المقياس  استخدام  تم  استجابات    5  -1وقد  االستبانة،    المبحوثاتلقياس  لفقرات 
دلَّ ذلك على الموافقة الشديدة على ما ورد    5حيث أنه كلما اقتربت الدرجة من الرقم  
 ) يوضح ذلك: 6في الفقرة والعكس صحيح، والجدول (

 ): درجات المقياس المستخدم في االستبانة 6جدول (

 االستجابة 
 غير موافق  

 بشدة 
 موافق   

 بشدة 

 5  1 الدرجة 

 المقياس وثبات االستبانة: صدق 
 Internal Validityاالتساق الداخلي 

المجال   مع  االستبانة  كل فقرة من فقرات  اتساق  الداخلي مدى  االتساق  يقصد بصدق 
بحساب االتساق الداخلي لالستبانة    اتالذي تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قامت الباحث

من فقرات مجاالت االستبانة    وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة
 والدرجة الكلية للمجال نفسه.

 Structure Validityالصدق البنائي 
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يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد  
بالدرجة   االستبانة  مجاالت  من  مجال  كل  ارتباط  مدى  ويبين  إليها،  الوصول  األداة 

) أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  7الستبانة. يبين جدول (الكلية لفقرات ا 
إحصائياً  دالة  معنوية    االستبانة  مستوى  مجاالت    α  ≥  0.05عند  جميع  تعتبر  وبذلك 

 االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه. 
 

): معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية 7جدول (
 لالستبانة 

 المجال 
معامل بيرسون  

 لالرتباط 
القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

.0 التحديات االسرية  730 0.000 
 0.009 0.593 التحديات الشخصية 

 0.012 0.573 التحديات اإلدارية 
 0.004 0.688 تحديات بيئة العمل

 0.010 0.591 التحديات المجتمعية
التحديات المواجهة  

 كاديميات لأل
0.811 0.000 

 0.000 0.754 أداء العمل 
حيث معامل االرتباط الجدولي    .α   ≥  0.05* االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة              

 4.55=17عند درجة 

 : Reliabilityلى وثبات االستبانة األ
 مرات عدة تطبيقها أعيد إذا النتائج االستبانة نفس تعطي يقصد بثبات االستبانة هو أن

 من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا كرونباخ    اتوقد تحقق الباحثمتتالية،  
Cronbach's Alpha Coefficient ) 8، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.( 

 
 ):  معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة8جدول (

 المجال 
عدد  

 الفقرات 
معامل ألفا  
 كرونباخ 

 0.880 5 التحديات االسرية 
 0.840 5 التحديات الشخصية 

 0.829 12 التحديات اإلدارية 
 0.813 7 تحديات بيئة العمل

 0.845 6 التحديات المجتمعية
 0.833 35 كاديميات التحديات المواجهة لأل
 0.838 10 أداء العمل 
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 0.877 45 جميع فقرات االستبانة 
من   (  النتائجواضح  جدول  في  فقرات  8الموضحة  لجميع  كرونباخ  ألفا  معامل  قيمة  أن   (

  )، وهذا يعنى أن الثبات مرتفع.0.877االستبانة (
) قابلة للتوزيع. وتكون 1وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق (

وثبات    ت تأكد  قد  اثالباحث صدق  يمن  مما  الدراسة  تامة    ا جعلهاستبانة  ثقة  على 
واختبار  الدراسة  أسئلة  عن  واإلجابة  النتائج  لتحليل  وصالحيتها  االستبانة  بصحة 

 فرضياتها. 
االعتدالي   سمرنوف  : التوزيع  كولمجروف  استخدام  التوزيع   تم  اعتدالية  من  للتحقق 

 للبيانات فكانت النتائج حسب الجدول التالي:  
 

 ):  يوضح نتائج التوزيع االعتدالي 9جدول (

 المجال 
قيمة 

 االختبار
KS 

القيمة 
االحتمالية  

)Sig (. 
 0.136 0.178 التحديات االسرية 

 0.118 0.182 التحديات الشخصية 
 0.082 0.191 التحديات اإلدارية 

 0.200 0.165 تحديات بيئة العمل
 0.092 0.188 التحديات المجتمعية

 0.200 0.098 كاديميات التحديات المواجهة لأل
 0.150 0.175 أداء العمل 

 0.200 0.163 جميع فقرات االستبانة 
 

من   (   النتائج واضح  جدول  في  (9الموضحة  االحتمالية  القيمة  أن   (sig مستوى من  أكبر   (
بيانات    0.05الداللة   أن  المجاالت وكذلك لجميع فقرات االستبانة، وهذا يعنى  لجميع 

فروض   على  المعلمية  االختبارات  تطبيق  ويمكن  االعتدالي  التوزيع  تتبع  الدراسة 
 الدراسة. 

  
 : تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها 

 : البيانات الشخصيةًال: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق أو
 البيانات الشخصية:فيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق 

 
 ): توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية10جدول (
 النسبة المئوية %  العدد  التصنيف  المتغيرات 

 العمر
30-40 2 11.1 

41-50   9 50.0 
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 38.9 7 50أكثر من 

 الحالة االجتماعية

 66.6 12 متزوجة  

 16.7 3 مطلقة
 16.7 3 أرملة

 المؤهل العلمي 
 50.0 9 ماجستير  

 50.0 9 هدكتورا

 األكاديميات الرتبة 

 16.7 3 مدرسة  

 44.4 8 محاضرة  
 27.8 5 أستاذ مساعد 

 11.1 2 أستاذ مشارك 

 الكلية
 38.9 7 إنسانية 
 61.1 11 علمية

 المنصب الوظيفي
 83.3 15 أكاديميات 

 16.7 3 وإدارية  أكاديميات

سنوات العمل  
 بالجامعة 

5-10 2 11.1 

11-15 6 33.3 
 55.6 10 فأكثر 16

 :العامالت في الجامعة اإلسالمية كاديميات تحليل مجاالت التحديات المواجهة لأل  **
لمعرفة  تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب  

 ).11النتائج موضحة في جدول ( على تلك التحديات, فكانت  درجة الموافقة
): يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل 11جدول (

 مجال من التحديات 

 المجاالت  م
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 درجة الموافقة  الترتيب الوزن النسبي

1.  
 التحديات األسرية 

 كبيرة  2 74.40 0.594 3.72

2.  
 التحديات الشخصية 

 كبيرة  1 86.00 0.471 4.30

3.  
 اإلدارية التحديات 

 متوسطة 5 64.00 0.375 3.20

4.  

 تحديات بيئة العمل

 متوسطة 4 67.80 0.636 3.39
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5.  
 التحديات المجتمعية

 كبيرة  3 72.80 0.515 3.64

الدرجة الكلية للتحديات  
 المواجهة 

 كبيرة   73.00 0.301 3.65

 تبين أن ترتيب مجاالت التحديات على النحو االتي: 

" قد   مجال  الشخصية  حصل  األالتحديات  المرتبة  على  قدره  و"  نسبي  بوزن  % 86.00لى 
 وبدرجة موافقة كبيرة.

% وبدرجة  74.40" في المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره    األسريةالتحديات    وجاء في مجال "
  " مجال  الثالثة  المرتبة  وفي  كبيرة,  المجتمعيةموافقة  قدره  التحديات  نسبي  بوزن   "

" بوزن   تحديات بيئة العمل وهي درجة موافقة كبيرة, والمرتبة الرابعة مجال "  %  72.80
  التحديات اإلدارية% وهي بدرجة موافقة متوسطة وأخيرًا جاء مجال "  67.80نسبي قدره  

 % وهي درجة موافقة متوسطة.64.00" بوزن نسبي قدره 
الكلية   للدرجة  النسبي  الوزن  كان  فقد  عام  لألوبشكل  المواجهة    كاديمياتللتحديات 

 .% وهي درجة موافقة كبيرة73.00 تساويالعامالت في الجامعة االسالمية  

 تحليل أداء العمل األكاديمي لدى العامالت في الجامعة اإلسالمية:  **
لمعرفة  تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب  

 ).12النتائج موضحة في جدول ( ت, فكان درجة الموافقة
 ): يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب 12جدول (

 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 درجة الموافقة 

الدرجة الكلية ألداء العمل 
 للعامالت 

 متوسطة 67.00 0.345 3.35

 
العامالت   لدى  العمل  ألداء  الحسابي  المتوسط  أن  نسبي    3.34  ي اويستبين  بوزن  أي 

متوسطة.67.00قدره   بدرجة  جاءت  الموافقة  أن  على  يشير  مما  الباحثات    %  وتفسر 
اإلسالمية   الجامعة  في  العامالت  االكاديميات  تواجه  التي  التحديات  أن  النتيجة  هذه 

ويترتب عليه   تؤثر  و  ادائهن   من  من    تقلل  والتخفيف  بها  انشغالهن  ب  ذلك  على 
الجامعة من   العليا في  الجهات  اإلدارية والرقابية من  تأثيرها على عملهن لاللتزامات 

 رؤساء اقسام.  عمادات و
 -تحليل فقرات االستبيان:

 :  تحليل فقرات المتغير المستقل-
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 )13جدول (
 تحليل فقرات التحديات المواجهة 

 

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

االنحراف 
المعيار 

 ي

 الوزن 
 النسبي

 لترتيب

 التحديات االسرية

1.  
  يالظروف المالئمة إلنجاز مهام عمل يسرتأتوفر 

 بها للمنزل. أعودالتي 
3.67 0.840 

73.40 3 

 2 74.40 1.018 3.72 .تتفهم أسرتي طبيعة عملي المهني والبحثي  .2

3.  
واجباتي  عملي ال يجعلني أقصر تجاه 

 األسرية وواجباتي تجاه نفسي 
 

3.44 0.922 

68.80 5 

4.  
و  أتحمل العمل تحت الضغط سواء األسري أ

  العملي
4.17 0.707 

83.40 1 

5.  
 ألسرتيعملي في الجامعة يتيح لي التفرغ 

 3إلى   8ولنفسي ألنه غير مقيد بمواعيد من 
3.61 1.290 

72.20 4 

 التحديات الشخصية

1. 
العمل في الجامعة شخصية قوية منحني 

 تستطيع تحدي الصعاب 
4.44 0.616 

88.80 2 

2. 
التعامل مع الزمالء   وأستطيعشخصيتي قوية 

 وتوازن  والطالبات بحكمة
4.56 0.511 

91.20 1 

3. 
عالقتي مع العميد ورئيس قسمي عالقة طيبة  

 واحترام متبادل
4.67 0.485 

73.40 5 

4. 
في العمل من قبل رئيس  لكفاءتي جد تقدير أ

 قسمي وزمالئي في القسم 
3.72 1.227 

74.40 4 

5. 
تحدث  أ في حضوري الجتماعات القسم والكلية 

 وأبدي رأي مثلي مثل زمالئي 
4.11 0.963 

81.20 3 

 التحديات اإلدارية

1. 
و  أداري في القسم  إلمنصب  ياذا تم ترشح

 دون تردد أوافقو الجامعة أالكلية 
 

3.11 1.183 

62.20 8 

 2 67.80 1.195 3.39دارية  يوجد عدالة في تطبيق السياسات اإل .2
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المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

االنحراف 
المعيار 

 ي

 الوزن 
 النسبي

 لترتيب

 والترقيات  كاإلجازاتفي الجامعة 
 

3. 
دارية تفرق بين الرجل إلسياسات الجامعة ا 

 في التطبيق  والمرأة 
 

3.17 0.985 

63.40 7 

4. 
سياسات الجامعة االدارية فيها تحيز  

 لصالح الذكور
 

3.11 1.183 

62.00 9 

5. 
سياسات الجامعة تميل لتعيين الذكور دون 

 غير منطقية  ألموراالناث 
 

3.28 1.274 

65.60 5 

6. 
نظر حتى   إلعادةسياسات الجامعة تحتاج 
 تصبح منصفه وموضوعية 

 

3.22 1.166 

64.40 6 

7. 
سياسات تقييم االداء التي تنتهجها  

 الجامعة موضوعية وعادلة 
 

2.89 1.132 

57.80 11 

8. 
في       لي  وتنسب  االعتبار  بعين  تؤخذ  اقتراحاتي 

 القسم والكلية
3.33 1.138 

66.60 3 

9. 
السياسات المطبقة داخل الجامعة تكفل حرية  

 الرأي والتعبير لعضو التدريس 
3.44 1.247 

68.80 1 

10. 
و  أ من الممكن أن اشغل منصب رئيس الجامعة  

 امتلك القدرة على ذلك   ألني ةعميد كلي
2.72 1.364 

54.40 12 

11 . 
شارك في عملية صنع القرار داخل الجامعة أ

 والكلية والقسم دون تردد
3.78 0.428 

65.60 4 

12. 
طريقة اختيار العمداء ورؤساء الجامعة  
 موضوعية وفيها عدالة وتكافؤ فرص 

3.00 1.138 
60.00 10 

 تحديات بيئة العمل

1. 
  مكتب عمل مريح ومالئميتوفر لدي 

 
3.50 1.098 

70.00 4 

2. 
تساعد   بييوجد لدي غرفة مكتب خاصة 

  على خصوصيتي
 

3.67 1.188 

73.40 2 
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المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

االنحراف 
المعيار 

 ي

 الوزن 
 النسبي

 لترتيب

3. 
يتوفر في المكتب كافة المستلزمات من 

  فون وطابعةيحاسوب وتل
 

3.50 1.339 

70.00 5 

4. 
بيئة العمل من حيث قاعات التدريس  

 مريحة  
 

3.78 1.003 

75.60 1 

5. 
تعمل إدارة الجامعة على حل المشكالت  

 المرتبطة بمكان العمل بالسرعة المطلوبة
3.39 0.979 

67.80 6 

6. 
مكتب عملي يالئم تقلب فصول السنة من حيث 

 التكييف والتهوية ودخول الشمس 
2.39 0.778 

47.80 7 

7. 
هناك خصوصية لي كسيدة توفرها الجامعة في  

 مكان العمل
3.50 0.707 

70.00 3 

 التحديات المجتمعية 

1. 
ندوات توعوية داخل مؤسسات    إلعطاء قبوالً   أجد

 المجتمع في مجال تخصصي 
3.00 1.188 

60.00 6 

2. 
 وتقدير  احترامينظر المجتمع لي نظرة 

 
4.50 0.514 

90.00 1 

3. 
هناك موافقة لدى مؤسسات المجتمع 

 و بمقابلأدورات مجانية إلعطاء 
 

3.11 1.132 

62.20 5 

4. 
فكار ريادية  أقدم  أ جد تشجيع عندما أ
 نفذها لخدمة المجتمعأو

 

3.50 0.857 

70.00 4 

5. 
المجتمع الفلسطيني يشجع على التعليم 

 للمرأة والتطوير 
 

3.94 0.416 

78.80 2 

6. 

أفكر في البحث عن فرصة كوني سيدة لم 
عمل أخرى بجوار عملي في الجامعة  

 لتحسين وضعي المالي 
 

3.78 1.215 

75.60 3 

 ) 14جدول (
 المتغير التابع   فقراتتحليل 
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المتوسط   الفقرة م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 الوزن
 النسبي

 لترتيبا

1 . 
  يمهام عملأحمل  والتذمر عندماباالستياء  أشعر

 ليالمخصص  يألنها تأخذ من وقت للمنزل
 ي وألسرت

3.33 1.237 
66.60 6 

2. 
ازمة الجامعة المالية تؤرقني وتجعلني أفكر كثيرًا 

 مما يؤثر سلبا على أدائي في الجامعة 
4.56 0.616 

91.20 1 

3 . 
ذا توفرت لدي فرصة عمل خارج الجامعة لن اتردد  

 في ترك الجامعة 
2.44 1.504 

48.80 8 

 4 74.40 0.752 3.72 اقضي ساعات طويلة في مكتبي إلنجاز مهامي  .4

5. 
االنسان المناسب في المكان  اشعر أنني

 المناسب 
4.22 0.548 

84.40 3 

6 . 
منحني منصب   أكاديمياتعملي في الجامعة ك 

 ومكانة في عائلتي ومجتمعي
4.50 0.618 

90.00 2 

7. 
إذا  افضل االنزواء والبكاء لوحدي في مكتبي 

 قابلني موقف عدم تقدير 
1.72 0.895 

34.40 10 

8 . 
قات بسبب شعوري  و افقد اعصابي في بعض األ

 بالظلم لكوني سيدة تعمل في الجامعة
2.33 1.138 

46.60 9 

9 . 
اشعر باألمان الوظيفي على مستقبلي ومستقبل 

 أسرتي من خالل عملي في الجامعة 
3.00 1.085 

60.00 7 

10. 
استطيع التأقلم مع الصعوبات التي تواجهني 

 أثناء عملي في الجامعة
3.72 0.958 

74.40 5 

 من الجدول السابق اتضح ما يلي: 
في الجامعة الحظت الباحثات ما    نأثناء عمله   اتكاديميبالنسبة للتحديات التي تواجه األ 

 يلي: 
و العملي على أ حمل العمل تحت الضغط االسري أتحصل البند  التحديات االسرية:  -1

) بنسبة  االسرية  التحديات  في  األولى  الى 83المرتبة  ذلك  الباحثات  وتعزو   (%

الكثيرة والمتنوعة،   ومسؤولياتهطبيعة العمل االكاديمي في الجامعة من مهامه  

 والى طبيعة األدوار المختلفة التي تقوم بها المرأة في حياتها. 

يجعلني   ال  (عملي  البند  نفسي)   أقصرأما  تجاه  وواجباتي  االسرية  واجباتي  تجاه 

حصل على المرتبة األخيرة في التحديات االسرية وتفسر الباحثات هذه النتيجة الى 

العمل   دوام    األكاديميطبيعة  ساعات  إلى  يحتاج  ال  الدوام   ثابتةحيث  كما  يوميًا 

إ باإلضافة  مرن،  دوام  هو  بل  باإلداري،  االكاديمية  التزام  عدم  حضور ملى  واعيد 

 ، مما يساعدها على عدم التقصير تجاه اسرتها ونفسها.ثابتةللجامعة وانصراف 
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التعامل مع الزمالء   وأستطيعحصل البند شخصيتي قوية    التحديات الشخصية: -2

) بنسبة  واتزان  بحكمة  التحديات 91.20والطالبات  في  األولى  المرتبة  على   (%

إلى   ذلك  الباحثات  وتعزو  يحتاج  الشخصية  التعليم  مجال  في  العمل   إلنسانأن 

العمل، ويستطيع  اهداف  أن يحقق  يتمتع بشخصية قوية ومتزنة حتى يستطيع 

 أن يستمر في عمله. 

حصل على مع العميد ورئيس القسم عالقة طيبة واحترام متبادل    اما بند عالقتي

و الشخصية  التحديات  في  األخيرة  العالقة   تفسر المرتبة  أن  إلى  ذلك  الباحثات 

طيبة  وعالقات  متبادل  احترام  عالقة  هي  الموظفين  بين  تربط  التي  الطبيعية 

تشغ  التي  االكاديمية  الرتب  ولطبيعة  المؤسسة،  في  العمل  سير  ل لضمان 

 وان الموظفين في هذا المجال من المثقفين. األكاديميالعمل 

(  التحديات اإلدارية:  -3 %) حصل البند السياسات المطبقة داخل الجامعة 68بنسبة 

التدريس   لعضو  والتعبير  الرأي  حرية  نسبة تكفل  وهي  األولى  المرتبة  على 

ذلك   الباحثات  وتفسر   ، المجال  هذا  في  إمكانية  منخفضة  سياسات إلى  وجود 

داخل  بالمشاركة  اإلدارة  مبدأ  وتطبيق  والرأي  التعبير  حرية  للموظف  تكفل 

 الجامعة. 

شغل منصب رئيس جامعة او عميد كلية فقد حصل على أاما بند من الممكن أن  

%) و تعزو الباحثات ذلك إلى أن هذه المهام من الممكن  54المرتبة األخيرة بنسبة (

اال لألكاديمية  تتيح  ال  هذه أن  بمهام  وارتباطها  لديها  العمل  مرونة  من  ستفادة 

 المناصب الكثيرة مما يزيد الضغط عليها. 

العمل: -4 بيئة  في  مريحة 75(  التحديات  قاعات  توفر  لبند  نسبة  اعلى  كانت   (%

للتدريس، وتعزو الباحثات هذه النسبة الجيدة إلى حرص إدارة الجامعة اإلسالمية 

 ومريحة للمدرس والطالب. على توفر قاعات للتدريس عصرية 

والتهوية   التكييف  حيث  من  السنة  فصول  تقلب  يالئم  عملي  مكتب  بند  وحصل 

جدًا والمرتبة األخيرة وتفسر الباحثات ذلك    منخفضةودخول الشمس على نسبة  

إلى حاجة الجامعة إلى توفير بيئة عمل صحية ومالئمة لقضاء االكاديمية ساعات  

 ومتابعة أنشطة الطلبة في مكتبها.عمل طويلة للعمل في األبحاث  

المجتمعية: -5 نظرة   التحديات  لألكاديمية  الفلسطيني  المجتمع  ينظر  البند  حصلت 

احترام وتقدير على المرتبة األولى في هذا النوع من التحديات بنسبة مرتفعة وهي 

على %)  90( وتشجيعه  المتعلمة  الفلسطيني  المجتمع  طبيعة  إلى  ذلك  ويعود 

 طلب العلم.
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الفلسطين المجتمع  في  المؤسسات  البند  ع  ياما  موافقة  إعطاء لديها  لى 

بنسبة  األخيرة  المرتبة  على  حصل  تخصصها  مال  في  وندوات  دورات  االكاديمية 

االجتماعية 62( المسؤولية  من  يعتبر  االمر  هذا  أن  إلى  ذلك  الباحثات  وتفسر   (%

األ  الملقاة  المؤس على  وعلى  علم كاديمية  من  لالستفادة  سواء  كحد  سات 

 كاديمية في تطوير المؤسسات المختلفة. األ

 

 

 

 بالنسبة لمتغير أداء العمل تبين للباحثات ما يلي:  **
سلباً أ -1 يؤثر  مما  كثيرًا  أفكر  وتجعلني  تؤرقني  المالية  الجامعة  في    زمة  أدائي  على 

(  الجامعة  بنسبة  األولى  المرتبة  على  ذلك  ،  %)90اإلسالمية حصلت  الباحثات  وتفسر 

 .تجاه مستقبلهمن إلى أن توفر راتب ألي موظف يشعره باألمان الوظيفي واأل 

فضل االنزواء والبكاء لوحدي في مكتبي إذا قابلني موقف عدم تقدير حصل هذا البند  أ -2

طبيعة الشخصية القوية التي يجب أن   ذلك إلىعلى المرتبة األخيرة وتفسر الباحثات  

 تتمتع بها االكاديمية في عملها. 

 اختبار فرضيات الدراسة**
  األكاديمياتتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين التحديات التي تواجه    ال:  لىوالفرضية الرئيسية األ 

 وتتمثل في 
االسرية التحديات  العمل–اإلدارية  التحديات     -الشخصية  التحديات    -(  بيئة  التحديات    -تحديات 

 المجتمعية) و أداء العمل
الفرض  على  الباحث   يةولإلجابة  بالفرض  ب   اتقامت  تتعلق  فرعية  فرضيات  عدة  من  التحقق 

 ل.  والرئيس األ
األ الفرعي  تواجه ل:  والفرض  التي  األسرية  التحديات  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال 

 وأداء العمل. األكاديميات
العالقة   وقوة  درجة  لمعرفة   " بيرسون  معامل   " استخدام  تم  الفرضية  هذه  على  لإلجابة 

 ). 15بين متغيرين فكانت النتائج كما الجدول (
 ) نتائج معامل االرتباط بيرسون15جدول (

 التحديات 
االسرية     

 أداء العمل 
معامل  

 االرتباط 
القيمة االحتمالية  

)Sig (. 
 الداللة االحصائية 

 غير دال إحصائياً  0.323 0.247

 ) α=05.0( * معامل االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  
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) جدول  في  الموضحة  النتائج  من  االرتباط  15ويتبين  معامل  قيمة  أن  ) 0.247(  تساوي) 
) االحتمالية  داللة 0.323(   تساوي)  sigوالقيمة  ذات  عالقة  وجود  عدم  على  يدلل  مما   (

 وأداء العمل.  األكاديمياتإحصائية بين التحديات األسرية التي تواجه 
تواجه   التي  الشخصية  التحديات  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال  الثاني:  الفرعي  الفرض 

 وأداء العمل. األكاديميات
" لمعرفة درجة وقوة العالقة   بيرسون  " معامل  تم استخدام  الفرضية  لإلجابة على هذه 

 ). 16بين متغيرين فكانت النتائج كما الجدول (
 االرتباط بيرسون) نتائج معامل 16جدول (

 التحديات 
الشخصية    

 أداء العمل 
معامل  

 االرتباط 
القيمة االحتمالية  

)Sig (. 
 الداللة االحصائية 

 غير دال إحصائياً  0.188 0.325

 ) α=05.0( * معامل االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  
 

) جدول  في  الموضحة  النتائج  من  االرتباط  16ويتبين  معامل  قيمة  أن  ) 0.325(  تساوي) 
) االحتمالية  داللة 0.188(  تساوي)  sigوالقيمة  ذات  عالقة  وجود  عدم  على  يدلل  مما   (

 وأداء العمل  األكاديمياتإحصائية بين التحديات الشخصية التي تواجه 
ا االدارية  التحديات  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال  الثالث:  الفرعي  تواجه الفرض  لتي 

 وأداء العمل. األكاديميات
" لمعرفة درجة وقوة العالقة   بيرسون  " معامل  تم استخدام  الفرضية  لإلجابة على هذه 

 ). 17بين متغيرين فكانت النتائج كما الجدول (
 
 

 ) نتائج معامل االرتباط بيرسون17جدول (

 التحديات 
االدارية     

 أداء العمل 
معامل  

 االرتباط 
االحتمالية  القيمة 

)Sig (. 
 الداللة االحصائية 

 غير دال إحصائياً  0.368 0.266

 ) α=05.0( * معامل االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  
) جدول  في  الموضحة  النتائج  من  االرتباط  17ويتبين  معامل  قيمة  أن  ) 0.266(  تساوي) 

) االحتمالية  داللة 0.368(  تساوي)  sigوالقيمة  ذات  عالقة  وجود  عدم  على  يدلل  مما   (
 وأداء العمل  األكاديمياتإحصائية بين التحديات االدارية التي تواجه 

تواجه   التي  العمل  بيئة  تحديات  بين  احصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  ال  الرابع:  الفرعي  الفرض 
 وأداء العمل. األكاديميات

" لمعرفة درجة وقوة العالقة   بيرسون  " معامل  تم استخدام  الفرضية  لإلجابة على هذه 
 ). 18بين متغيرين فكانت النتائج كما الجدول (
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 معامل االرتباط بيرسون) نتائج 18جدول (

تحديات بيئة 
 العمل

 أداء العمل 
معامل  

 االرتباط 
القيمة االحتمالية  

)Sig (. 
 الداللة االحصائية 

 دال إحصائياً  0.047 0.473

 ) α=05.0( * معامل االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  
 

) جدول  في  الموضحة  النتائج  من  االرتباط  18ويتبين  معامل  قيمة  أن  )  0.473(  تساوي) 
) مما يدلل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية 0.047(  تساوي )  sigوالقيمة االحتمالية ( 

 .وأداء العمل  األكاديمياتبين تحديات بيئة العمل التي تواجه 
تي تواجه الفرض الفرعي الخامس: ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التحديات المجتمعية ال

 وأداء العمل. األكاديميات
" لمعرفة درجة وقوة العالقة   بيرسون  " معامل  تم استخدام  الفرضية  لإلجابة على هذه 

 ). 19بين متغيرين فكانت النتائج كما الجدول (
 ) نتائج معامل االرتباط بيرسون19جدول (

التحديات  
 المجتمعية

 أداء العمل 
معامل  

 االرتباط 
االحتمالية  القيمة 

)Sig (. 
 الداللة االحصائية 

دال إحصائياً غير  0.988 0.004  

 ) α=05.0( * معامل االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  
) جدول  في  الموضحة  النتائج  من  االرتباط  19ويتبين  معامل  قيمة  أن  )  0.004(  تساوي) 

) االحتمالية  داللة 0.988(  تساوي )  sigوالقيمة  ذات  عالقة  وجود  عدم  على  يدلل  مما   (
 .وأداء العمل  األكاديمياتإحصائية بين التحديات المجتمعية التي تواجه 

آراء    :ةالثاني  ةالرئيسي  يةالفرض بين  توجد فروق معنوية  التحديات    المبحوثاتال  تواجه حول   التي 
للعوامل   األكاديميات وفًقا  العمل  أداء  على  واثرها  اإلسالمية  الجامعة  في  العامالت 

الرتبة   العلمي,  المؤهل  االجتماعية,  الحالة  (العمر,  المنصب  األكاديمياتالديمغرافية  الكلية,   ,
 ).العمل بالجامعةالوظيفي, سنوات 

 الفرضيات الفرعية التالية: الفرضية الرئيسية الثانيةويشتق من 
األالفرض   آراء    ل:و الفرعي  بين  معنوية  فروق  توجد  المواجهة   المبحوثاتال  التحديات  حول 

 على أداء العمل تعزى لمتغير العمر. وأثرهاالعامالت في الجامعة اإلسالمية  كاديمياتلأل
 العمر  –): نتائج اختبار" التباين األحادي   20جدول (

 المجال 

 المتوسطات 
قيمة 

االختب
 ار

القيمة 
االحتما 

لية 
)Sig (. 

30-40 41-50 
أكثر من  

50 

 0.531 0.661 3.54 3.70 3.75التحديات المواجهة  
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 كاديميات لأل
 0.063 3.350 3.14 3.44 3.70 أداء العمل 

 . α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  

) جدول  في  الموضحة  النتائج  االحتمالية  20من  القيمة  أن  تبين   ((Sig.)   "الختبار المقابلة 
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج   0.05التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة  

آراء   بين  توجد فروق معنوية  لأل   المبحوثاتبأنه ال  المواجهة  التحديات    كاديميات حول 
 العمل تعزى لمتغير العمر. العامالت في الجامعة اإلسالمية واثرها على أداء 

الثاني: الفرعي  آراء    الفرض  بين  معنوية  فروق  توجد  المواجهة   المبحوثاتال  التحديات  حول 
الحالة    كاديميات لأل لمتغير  تعزى  العمل  أداء  على  واثرها  اإلسالمية  الجامعة  في  العامالت 

 االجتماعية. 
 الحالة االجتماعية –): نتائج اختبار" التباين األحادي " 21جدول (

 المجال 
 المتوسطات 

قيمة  
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 أرملة  مطلقة  متزوجة  

التحديات المواجهة 
 كاديميات لأل

3.61 3.80 3.63 0.439 0.653 

 0.240 1.574 3.26 3.66 3.30 أداء العمل 

 . α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  

) جدول  في  الموضحة  النتائج  االحتمالية  21من  القيمة  أن  تبين   ((Sig.)   "الختبار المقابلة 
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج   0.05التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة  

آراء   بين  توجد فروق معنوية  لأل   المبحوثاتبأنه ال  المواجهة  التحديات    كاديميات حول 
الحالة   لمتغير  تعزى  العمل  أداء  على  واثرها  اإلسالمية  الجامعة  في  العامالت 

 ة. االجتماعي

 

 

الثالث: الفرعي  آراء    الفرض  بين  معنوية  فروق  توجد  المواجهة   المبحوثاتال  التحديات  حول 
المؤهل   كاديميات لأل لمتغير  تعزى  العمل  أداء  واثرها على  الجامعة اإلسالمية  العامالت في 

 العلمي 
 المؤهل العلمي  –للعينتين المستقلتين "  T): نتائج اختبار" 22جدول (

 المجال 
 دكتوراه ماجستير 

قيمة  
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التحديات المواجهة 
 كاديميات لأل

3.59 0.384 3.70 
1.957 

0.757 0.460 

 0.429 0.811 0.425 3.28 0.248 3.42 أداء العمل 
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 . α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  

  Tالمقابلة الختبار"    (.Sig)) تبين أن القيمة االحتمالية  22من النتائج الموضحة في جدول (
الداللة   أكبر من مستوى   " المستقلتين  المجاالت وبذلك يمكن    0.05للعينتين  لجميع 

آراء   بين  معنوية  فروق  توجد  ال  أنه  المواجهة    المبحوثاتاستنتاج  التحديات  حول 
على    كاديمياتلأل واثرها  اإلسالمية  الجامعة  في  لمتغير العامالت  تعزى  العمل  أداء 

 . المؤهل العلمي

الرابع: الفرعي  آراء    الفرض  بين  معنوية  فروق  توجد  المواجهة   المبحوثاتال  التحديات  حول 
الرتبة    كاديمياتلأل لمتغير  تعزى  العمل  أداء  على  واثرها  اإلسالمية  الجامعة  في  العامالت 

 األكاديميات
 األكاديميات الرتبة  –): نتائج اختبار" التباين األحادي " 23جدول (

 المجال 
 المتوسطات 

قيمة  
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

)Sig(. 
 محاضرة مدرسة  

أستاذ  
 مساعد

أستاذ  
 مشارك 

التحديات المواجهة 
 كاديميات لأل

3.80 3.53 3.71 
3.70 

0.703 0.566 

 0.661 0.542 3.10 3.46 3.25 3.43 أداء العمل 

 . α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  

) جدول  في  الموضحة  النتائج  االحتمالية  23من  القيمة  أن  تبين   ((Sig.)   "الختبار المقابلة 
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج   0.05التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة  

آراء   بين  معنوية  فروق  توجد  ال  لأل  المبحوثاتبأنه  المواجهة  التحديات    كاديميات حول 
الرتبة  لمتغير  تعزى  العمل  أداء  على  واثرها  اإلسالمية  الجامعة  في  العامالت 

 .  األكاديميات

الخامس: الفرعي  آراء    الفرض  بين  معنوية  فروق  توجد  المواجهة   المبحوثاتال  التحديات  حول 
 العامالت في الجامعة اإلسالمية واثرها على أداء العمل تعزى لمتغير الكلية  كاديمياتلأل

 الكلية  –للعينتين المستقلتين "  T): نتائج اختبار" 24( جدول

 المجال 
 علمية إنسانية 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالي 

 .) Sigة (
 المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

التحديات المواجهة  
 كاديميات لأل

3.75 0.187 3.58 
0.347 

1.189 0.252 

 0.601 0.533 0.234 3.39 0.489 3.30 أداء العمل 
 . α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  

  Tالمقابلة الختبار"    (.Sig)) تبين أن القيمة االحتمالية  24من النتائج الموضحة في جدول (
الداللة   أكبر من مستوى   " المستقلتين  المجاالت وبذلك يمكن    0.05للعينتين  لجميع 
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آراء   بين  معنوية  فروق  توجد  ال  أنه  المواجهة    المبحوثاتاستنتاج  التحديات  حول 
لمتغير   كاديمياتلأل تعزى  العمل  أداء  على  واثرها  اإلسالمية  الجامعة  في  العامالت 

 .الكلية

حول التحديات المواجهة   المبحوثاتتوجد فروق معنوية بين آراء    ال  الفرض الفرعي السادس:
العامالت في الجامعة اإلسالمية واثرها على أداء العمل تعزى لمتغير المنصب    كاديميات لأل

 الوظيفي 
 المنصب الوظيفي –للعينتين المستقلتين "  T): نتائج اختبار" 25جدول (

 المجال 
 أكاديميات  وإدارية  أكاديميات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالي 

 .) Sigة (
 المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

التحديات المواجهة  
 كاديميات لأل

3.99 0.230 3.58 
0.269 

2.434 0.067 

 0.344 0.976 0.327 3.32 0.450 3.53 أداء العمل 
 . α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  

  Tالمقابلة الختبار"    (.Sig)) تبين أن القيمة االحتمالية  25من النتائج الموضحة في جدول (
الداللة   أكبر من مستوى   " المستقلتين  المجاالت وبذلك يمكن    0.05للعينتين  لجميع 

آراء   بين  معنوية  فروق  توجد  ال  أنه  المواجهة    المبحوثاتاستنتاج  التحديات  حول 
لمتغير   كاديمياتلأل تعزى  العمل  أداء  على  واثرها  اإلسالمية  الجامعة  في  العامالت 

 . المنصب الوظيفي

السابع: الفرعي  آراء    الفرض  بين  توجد فروق معنوية  المواجهة   المبحوثاتال  التحديات  حول 
سنوات   كاديميات لأل لمتغير  تعزى  العمل  أداء  على  واثرها  اإلسالمية  الجامعة  في  العامالت 

 . العمل بالجامعة
 سنوات العمل بالجامعة  –): نتائج اختبار" التباين األحادي " 26جدول (

 المجال 
 المتوسطات 

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالي 

 .) Sigة (
 فأكثر 16 11-15   5-10

 0.144 2.208 3.54 3.84 3.57 كاديميات التحديات المواجهة لأل
 0.407 0.954 3.42 3.20 3.50 أداء العمل 

 . α ≥ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة  

) جدول  في  الموضحة  النتائج  االحتمالية  26من  القيمة  أن  تبين   ((Sig.)   "الختبار المقابلة 
لجميع المجاالت وبذلك يمكن استنتاج   0.05التباين األحادي " أكبر من مستوى الداللة  

آراء   بين  توجد فروق معنوية  لأل   المبحوثاتبأنه ال  المواجهة  التحديات    كاديميات حول 
العمل تعزى لمتغير سنوات العمل العامالت في الجامعة اإلسالمية واثرها على أداء  

 بالجامعة.  
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 المبحث الرابع 
 النتائج والتوصيات

 ًال: النتائج أو
بعد عرض االطار النظري والعملي للدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وهي كما  -1

 يلي:
وهي (االسرية والشخصية واإلدارية وفي بيئة   لألكاديمياتللتحديات المواجهة    دورهناك    -2

 أداء العمل. في تقليل العمل) 
داللة   -3 ذات  عالقة  يوجد  التحديات  ال  وهي  العمل  وأداء  التحديات  أنواع  بعض  بين  إحصائية 

 االسرية والشخصية واإلدارية.
الجامعة  -4 داخل  العمل  بيئة  في  الموجودة  التحديات  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  يوجد 

 اإلسالمية وأداء العمل. 
يوج  -5 للعمل    د ال  وأدائهن  لألكاديميات  المواجهة  التحديات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

الرتبة   االجتماعية،  الحالة  العلمي،  المؤهل  (العمر،  الديموغرافية  للمتغيرات  تعزى 
 االكاديمية، الكلية، المنصب الوظيفي، سنوات العمل بالجامعة). 

وات -6 اإلسالمية  الجامعة  في  العمل  بيئة  داخل  بشكل وجد فرص  تؤثر  الفلسطيني  لمجتمع 
 .األكاديمياتإيجابي على أداء 

العام    األكاديمياتشغل   -7 ففي  معدوم،  شبه  يكون  يكاد  العليا  اإلدارية  ال    2020للمناصب 
بالرغم من مرور أكثر من عشرين عاما على عمل البعض منهن   ،أكاديمياتز الخمسة  وايتج

 الجامعة.في العمل األكاديمي وتواجدهن في 
، بنسبة خص الجامعةيوبصحبتهن عمل    للمنزلبالتذمر عند عودتهن    األكاديمياتتشعر     -8

67.% 
في إبداء    األكاديمياتتوفر إدارة الجامعة اإلسالمية نظام اإلدارة بالمشاركة حيث تشارك   -9

 .%67، بنسبة رأيها في اجتماعات الجامعة والكلية والقسم
من  47 -10 استعدا  األكاديميات%  ومنها  لهن  الجامعة  داخل  عليا  إدارية  مناصب  د لشغل 

 رئاسة الجامعة.
من  42 -11 الذكور،   نيشعر   األكاديميات%  لصالح  الجامعة  سياسات  تطبيق  عند  تحيز  بوجود 

 يؤثر على ادائهن بشكل سلبي. أمامهنمما يعتبر تحدي 
األكاديمي   -12 للعمل  ذكور  لتعيين  الجامعة  إدارة  تقدمها  التي  االأالمبررات  من  غير  كثر  ناث 

 . %66، بنسبة األكاديمياتمنطقية من وجهة نظر 
على مستقبلهن داخل الجامعة وذلك بسبب االزمة   الوظيفي  باآلمن  األكاديميات ال تشعر  -13

ومن   بالقلق  يشعرهن  مما  بالجامعة،  تعصف  التي  على  ثالمالية  سلبي  بشكل  يؤثر  م 
 .%91، بنسبة أدائهن

 التوصيات -ثانيًا: 
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والتعيين  .1 االختيار  سياسات  في  النظر  بإعادة  اإلسالمية  الجامعة  إدارة  الباحثات  توصي 

العصر   أسوة  ومواكبة  الذكور  من  الطلبة  لتدريس  االكاديميات  أمام  الفرصة  بإتاحة 

 في الجامعات المحلية والعالمية.  تاألكاديميا نبزميالته

التحديات التي وردت في هذه    تلك توصي الدراسة صناع القرار في الجامعة اإلسالمية بأخذ   .2

االعتبار   بعين  أهادف الدراسة  تحقيق  تم  ومن  األكاديميات  لدى  العمل  أداء  على  لتأثيرها 

 الجامعة.

الباحثات .3 العالي   توصي  والتعليم  التربية  وزارة  مع  التنسيق  بضرورة  الجامعة  إدارة 

زمة المالية،  الفلسطيني والمؤسسات المعنية داخل وخارج فلسطين للتخفيف من حدة اال

 المهني للعاملين داخلها. باألداءالرقي   ثملما لها من أثر في تقليل القلق الوظيفي ومن 

الباحثات .4 اإلدارية    األكاديميات  توصي  المهارات  في  دورات  على  الوقت    كإدارةالحصول 

الشئون   مع  بالتنسيق  وذلك  والحياة  العمل  ضغوطات  مع  في   األكاديمياتوالتعامل 

 سالمية وعمادة الجودة والتطوير. الجامعة اإل

الباحثات   .5 على    باستثمار  األكاديمياتتوصي  للمرأة  الفلسطيني  المجتمع   التطويرتشجيع 

والتقدير  و االحترام  بالشكل     لهننظرة  المجتمع  تجاه  االجتماعية  مسؤوليتهن  وتحمل 

 .المطلوب

بشكل   ةضرور  .6 الجامعة  داخل  قيادية  مناصب  لشغل  االكاديميات  أمام  الفرصة  اتاحة 

الجامعة  في  عملهن  تخص  التي  القرارات  صنع  في  يشاركن  أن  و  حاليًا  المتاح  من  أوسع 

 وتطوير الجامعة بشكل أكبر من الحالي.

 نتوصي الباحثات بضرورة إجراء دراسات مشابه لهذه الدراسة من قبل الباحثين والمهتمي .7

 خرى. المحلية األجامعات اكاديميات ال على 

 -المراجع: 

ضاع المرأة الفلسطينية عشية أو .(8/3/2019) . الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  .1
  www.pcbs.gov.ps.غزة .يوم المرأة العالمي

 www.pcbs.gov.ps) 3/2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .2

درجة الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة   .(8/2014) .منيرة الجعافرة ,   & ,.صفاء الشرمان,  .3
مجلة المنارة، المجلد   .التدريسية في جامعة مؤتة وعالقته بمستوى أدائهم الوظيفي

 .1العدد  20
4. )  ، حنان  دراسة  2019الشهري،  الخاص،  القطاع  في  العاملة  المرأة  تواجه  التي  التحديات   "  ،  (

 ، السعودية 49واالجتماعية، العدد  اإلنسانيةميدانية" مجلة جيل العلوم 

 

 

http://www.pcbs.gov.ps/
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)، ( المناخ التنظيمي وأثره على أداء موظفي وكالة الغوث الدولية)، 2016الشيخ، جالل (  .5
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