
  
  

                                                      
 

١٣ 

دراك العدالة التنظیمیة   ٕ كمنبئات العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة، وا " 

أعضاء هیئة التدریس بجامعة الفیوم نحو التغییر النوعي اتباتجاه  
"المتضمن في مواقف اإلنجاز   

 
مصطفى حفیضه سلیمان.د  

جامعة الفیوم -كلیة التربیة - المدرس بقسم علم النفس التربوي  
رابطة األخصائیین  ( بالمؤتمر األقلیمي الثاني لعلم النفس –ث منشور بح

،  ٢٠١٠دیسمبر  ١نوفمبر وحتى  ٢٩الذي عقد في  - )النفسیین المصریة
٨٩٧ -٨٥٣.  

  :ملخص البحث باللغة العربیة
  

هــدفت هـــذه الدراســة إلـــى تحدیــد منبئـــات اتجاهــات اعضـــاء هیئــة التـــدریس نحـــو 
" ٦٤"تكونـــت عینــــة الدراســـة مــــن . اقــــف اإلنجـــازالتغییـــر النـــوعي المتضــــمن فـــي مو 
اختیــروا مــن ) اســتاذا مســاعدا ٢٦مدرســا،  ٣٨( عضــوا مــن أعضــاء هیئــة التــدریس
ولجمـع البیانـات اسـتخدمت أدوات . عشـوائیة طبقیـةست كلیات بجامعة الفیوم كعینـة 

  :عدیدة كما یلي
ُ  الكبـــرى للشخصـــیة ةالخمســـ لعوامـــلخمســـة مقـــاییس فرعیـــة لقیـــاس ا  ) أ( عـــدلت  

  .بواسطة الباحث
أربعـــة مقـــاییس فرعیـــة لقیـــاس إدراك العدالـــة التنظیمیـــة لـــدى أعضـــاء هیئـــة ) ب(

  ).٢٠٠٤" (كولكویت"من مقیاس  تم تعدیلهاالتدریس 
مقیــاس االتجـــاه نحـــو التغییـــر النـــوعي المتضــمن فـــي مواقـــف اإلنجـــاز ُأعـــد ) ج(

  .بواسطة الباحث
  :كما یلي ولتحلیل البیانات استخدمت أسالیب غحصائیة عدیدة

 تحلیل التباین أحادي االتجاه -ب                       .اختبار ت  - أ
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 .معامل االنحدار المتعدد -د          تحلیل التباین ثنائي االتجاه  - ج

  :وقد توصلت الدراسة للنتائج التالیة
عدم وجود فروق جنسیة دالة فیما یتعلق باتجاهات أعضـاء هیئـة التـدریس ) أ(  

  .نوعينحو التغییر ال
عــــدم وجــــود فـــــروق عمریــــة دالـــــة فیمــــا یتعلــــق باتجاهـــــات أعضــــاء هیئـــــة ) ب( 

  .التدریس نحو التغییر النوعي
وجــدت عالقــة ارتبــاط دالــة موجبــة بــین االنفتــاح علــى الخبــرة، االنبســاطیة، ) ج( 

دراك العدالة مع اتجاهات أعضاء هیئة التدریس نحو التغییر النوعي ٕ   . وا
ة ســالبة بـین التواؤمیــة، وزیــادة الــوعي مــع اتجاهــات وجـدت عالقــة ارتبــاط دالــ)د(

 .أعضاء هیئة التدریس نحو التغییر النوعي

دراك العدالـة التنظیمیـة مـن أقـوى المنبئـات ) هـ( ٕ وجد أن االنفتـاح علـى الخبـرة، وا
  .باتجاهات أعضاء هیئة التدریس نحو التغییر النوعي

ـــة كعامـــل تفســـیري إدراك الع –أنمـــاط تتعلـــق بتفاعـــل الشخصـــیة  وجـــدت) و( دال
  لالتجاهات الفردیة نحو التغییر النوعي 

وقد نوقشت التضمینات التربویة المتعلقة بتعزیز اتجاهات أعضاء هیئة التدریس 
  .بجامعة الفیوم نحو التغییر النوعي المتضمن في مواقف اإلنجاز

  


