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ملدص البخح
ىدؼ البحث تعرؼ مقكمات تحسيف الرضا الكظيفي بمؤسسات التعميـ العالي ،كتشخيص
كاقع الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش؛ كصكال إلى كضع تصكر
مقترح لتحسيف الرضا الكظيفي لدييـ ،كاستخدـ البحث المنيج الكصفي ،كاعتمد عمى استبانة
تـ تطبيقيا عمى ( )39مف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بالجامعة ،كاشتممت عمى ()84
عبارة مقسمة عمى ستة محاكر ،ىي :الراتب كالحكافز ،كبيئة العمؿ ،كالحرية األكاديمية،
كالتنمية المينية ،كخدمات الرعاية االجتماعية كالصحية ،كأخي ار نمط اإلدارة ،كأشارت النتائج
إلى انخفاض نسبة مستكل الرضا الكظيفي لدل عينة البحث عمى إجمالي محاكر االستبانة،
كأف أعمى درجات الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش كاف في محكر
الحرية األكاديمية كيميو محكر بيئة العمؿ ،بينما كانت أقؿ درجات الرضا الكظيفي لدييـ في
محكر خدمات الرعاية االجتماعية كالصحية؛ كمف ثـ قدـ البحث تصك ار مقترحا مف بنكده
ضركرة دعـ قيادات الجامعة لمطالب أعضاء ىيئة التدريس المالية كرفعيا لمراكز صنع القرار
بالدكلة ،مع العمؿ عمى استحداث مصادر تمكيؿ تنيض بمستكل الخدمات التعميمية ،كترتقي
باحتياجات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ،كاالىتماـ بتكفير العدد الكافي مف القاعات
كالمختبرات الدراسية كالحرص الدائـ عمى صيانتيا كضماف تجييزىا باإلمكانات كالتقنيات
الحديثة  ،كاتخاذ اإلجراءات الالزمة نحك تأسيس ناد ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ،كالعناية
بتحسيف الخدمات الصحية كاالجتماعية لألعضاء كأسرىـ.
الكممات المفتاحية  :الرضا الكظيفى  ،جامعة العريش  ،أعضاء ىيئة التدريس
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An Integrated Proposal for Improving Faculty Job Satisfaction in
Al-Arish University in light of their Reflections
Summery
Given the importance of job satisfaction for the positive attitude,
productivity and professional development of university faculty and thus the
growth of organizations, this study seeks to investigate job satisfaction of the
faculty members at the University of Al-Arish and to identify the factors of
improving job satisfaction in the Higher Education institutions, in order to
propose an integrated model for improving their job satisfaction. In order to
achieve this purpose, the descriptive approach was used. A questionnaire
survey was conducted in order to explore faculty members’ job satisfaction
concerning salary and incentives, work environment, academic freedom,
professional development, social and health care services, and the leadership
style. Results indicate that the respondents (93 including both faculty members
and junior staff) overall have low job satisfaction. Relatively high levels of job
satisfaction were related to academic freedom and work environment. The
lowest levels however were related to social and health care services. In the
light of these findings, the present study proposes a model that suggests the
importance of addressing the faculty members’ financial demands. These
should be considered by the university leadership and raised to decisionmakers. The University is also encouraged to develop funding resources for
improving the level of educational services (including the equipment, facilities,
modern technologies, adequate classrooms and laboratories, etc.) as well as the
social and health services provided to the university faculty.

Key words: Job satisfaction, Al-Arish University, Faculty members
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اإلطاز العام للدزاضْ
أًلًا  -مكدمْ
يعتبر العنصر البشرم مف أىـ العناصر المؤثرة في إنتاجية العمؿ بأية مؤسسة ،عمى
الرغـ مف الثكرة المعرفية كالتكنكلكجية التي يشيدىا العالـ المعاصر كالتي أدت لتعاظـ
االعتماد عمى اآللة  ،كفرضت عمى المنظمات بيئة تنافسية عمى المستكل المحمي كالدكلي؛
كلذا عمى مف يرغب في زيادة إنتاجية مؤسستو االىتماـ باإلنساف العامؿ كأحد أىـ عناصر
اإلنتاج ،كذلؾ بتكفير فرص النجاح لألفراد بحسف اختيارىـ لشغؿ الكظائؼ ،كالحرص عمى
تدريبيـ كاكسابيـ الميارات كالمعارؼ كالقدرات المختمفة بعد تعيينيـ ،كما ينبغي االىتماـ
بتكفير دافع لمعمؿ بما يحقؽ رضا العامؿ عف أدكاره التي يقكـ بيا كالعائد الذم يحصؿ عميو
مقابؿ ذلؾ.
كالرضا الكظيفي أحد المكضكعات التي نالت قد ار كبي ار مف االىتماـ في األدبيات التربكية؛
فاألفراد يقضكف جزءا كبي ار مف حياتيـ في العمؿ؛ كمف ثـ يبحثكف عف الرضا كما يترتب عميو
مف فكائد تعكد عمى المؤسسات كالعامميف بيا ،فضال عما يسببو عدـ الرضا مف أثر سمبي
عمى سعادة اإلنساف سكاء في بيتو أك عممو.
كالجامعات مف أىـ المنظمات التي ينبغي أف يناؿ المكرد البشرم فييا اىتماما متزايدا
بتطكيره؛ كيناؿ التعميـ الجامعي اىتماما كبي ار مف المجتمعات باعتباره مؤىال لمقكل البشرية
لمدخكؿ لسكؽ العمؿ ،كنجاح الجامعات في تكفير مخرجات سميمة مؤىمة قادرة عمى اإلسياـ
في التطكير كالتنمية كالبناء يسيـ في درجة رقي المجتمع بكؿ أبعاده االقتصادية كاإلدارية
كاالجتماعية كالفكرية كاإلبداعية ،ككفاءة المكارد البشرية في المستكيات االستراتيجية ىي
القادرة عمى خمؽ مكاءمة بيف مخرجات الجامعات مف جية كحاجات السكؽ مف جية
أخرل(.أبك خضير)219 ،5164 ،
كتسيـ الجامعة في التنمية الشاممة مف خالؿ أداء كظائفيا المختمفة مف تعميـ كبحث
عممي كخدمة المجتمع ،كفي كؿ ىذه الكظائؼ الثالثة يكجد عضك ىيئة التدريس الذم تتكقؼ
كفاءة أدائو األدكار الكظيفية المنكطة بو عمى ضكء بعض المتغيرات ،فنجاح أستاذ الجامعة
يرتبط بعكامؿ ينتمي بعضيا إلى طبيعة مينتو ،كاآلخر إلى بيئة العمؿ كظركفيا المحيطة،
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كمنيا ما ينتمي إلى شخصيتو كمستكل كفاءتو المينية ،كجميع ىذه العكامؿ تؤثر سمبا أك
إيجابا عمى مستكل رضا أستاذ الجامعة عف كظيفتو كالذم ينعكس عمى أدائو الميني
كاألكاديمي(.عبد الكىاب)524 ،5161 ،
كبناء عمى ذلؾ؛ فممرضا الكظيفي  -مع غيره مف العكامؿ التي تعد بيئة تربكية مالئمة-
دكر فعاؿ في الرقي بفاعمية التعميـ العالي في الجامعات ،بينما يؤدم تكاجد عضك ىيئة
التدريس في بيئة تربكية غير مالئمة مف حيث كجكد المعكقات كالمشكالت إلى الحد مف
مستكل أدائو كتقميؿ فاعميتو في بناء المجتمع كتحقيؽ نيضتو؛ كذلؾ ألف لكؿ منيـ حاجاتو
الفسيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية التي تكلد عندىـ نكعا مف التكتر إذا لـ يتـ إشباعيا
بالشكؿ المطمكب(.السعكد كخطابية)611 ،5161 ،
كمف ثـ ،فإف الكفاءات الجيدة كمنيا أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات ال تستطيع أف
تعمؿ بمعزؿ عف الظركؼ الكظيفية المكاتية التي تدفعيا لمتعبير عف طاقاتيا ،كبذؿ المزيد مف
العطاء لإلسياـ بشكؿ أكبر في تحقيؽ النتائج المرجكة مف التعميـ الجامعي ،كىذا يستمزـ أف
تتكافر ليا األجكاء العممية كالكظيفية المالئمة ألداء أعماليا عمى الكجو األكمؿ ،كتحقيؽ
طمكحاتيا العممية ،كتحقيؽ معدالت مرتفعة مف األداء كاإلنتاجية العممية ،كرفع مستكل
رضاىا الكظيفي كيرتبط ذلؾ بزيادة المياـ المطمكبة منو في ضكء مسئكليات الجامعة تجاه
المجتمع؛ مما تطمب ضركرة تكافر اإلمكانات المناسبة كالظركؼ المالئمة كاإلحاطة بمجمكعة
مف المقكمات األساسية التي تككف لو عكنا في القياـ بالمياـ كاألدكار المطمكبة منو عمى
الكجو األكمؿ(.الصبحي)921 ،5169 ،

ثانَا :مشللْ الدزاضْ
أشارت نتائج الدراسات التي أجريت لمكقكؼ عمى الرضا الكظيفي لمعديد مف فئات المجتمع
كالمكظفيف اإلدارييف كطالب الجامعة كأعضاء ىيئة التدريس في البمداف المختمفة كالمممكة
العربيةالسعكدية(العنقرم،)5113،كاألردف(أبكخضير،)51164،كاليمف(محمد،)5169،كالجزائر
(أكرابح،)5164،كفمسطيف(عبيد،)5168،كالسكداف(سميماف،)5166،كمصر(السمدكني،
دليؿ
 )5112إلى ضركرة تحقيؽ الرضا الكظيفي باعتبار أف عطاء الفرد ككفاءتو المينية ه
عمى مدل رضاه عف عممو ،كيزداد ىذا العطاء بمقدار ما يكفره العمؿ لو مف إشباع لحاجاتو
كدكافعو ،كيحتاج أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات إلى مزيد مف االىتماـ بتكفير عناصر
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الرضا الكظيفي ليـ كمراعاة الظركؼ االجتماعية لمساعدتيـ عمى أداء عمميـ بالتدريس
بكفاءة ككذا إنجاز بحكثيـ التي تقدـ حمكال لمشكالت المجتمع.
كقد انبثؽ مكضكع ىذه الدراسة مف منطمؽ ما لمسو الباحث بحكـ عممو بالجامعة مف
كجكد جكانب لعدـ الرضا لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش ،كسعي الكثير منيـ
لمبحث عف فرص عمؿ أخرل داخمية أك خارجية ،بحكـ حداثة نشأة الجامعة كبعض كمياتيا
كضعؼ اإلمكانات المادية كالبشرية بيا ،فضال عف الظركؼ األمنية كاالقتصادية كاالجتماعية
التي تنفرد بيا محافظة شماؿ سيناء عف غيرىا مف محافظات الجميكرية.
كألف الجامعة تقع مكانا في جزء ميـ مف مصر؛ فإف اآلماؿ تعمقت بقياميا بدكر فاعؿ في
تنمية سيناء؛ مما يتطمب مف الجامعة أف تعمؿ عمى تأدية أدكارىا بكفاءة ،كيتطمب ىذا بالطبع
أف تكفر الجامعة البيئة المناسبة لمككادر البشرية داخميا مف قيادات كأعضاء ىيئة التدريس
كالطالب كالعامميف بيئة تعميمية كادارية جيدة تساعد الجميع عمى أداء أدكارىـ المنكطة بيـ
بكفاءة لتحقيؽ أىداؼ الجامعة في تحقيؽ التنمية عمى أرض سيناء.
كلما كانت جامعة العريش مف الجامعات الناشئة التي لـ يتـ دراسة جكانب الرضا الكظيفي
لدل أعضاء ىيئة التدريس بيا؛ فقد كجد الباحث مف الضركرم القياـ بيذه الدراسة لتحديد
درجة رضا أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش عف ظركفيـ الكظيفية بيدؼ الكصكؿ
لجكانب الرضا كعدـ الرضا كمف ثـ العمؿ عمى تقديـ رؤية مقترحة لتدعيـ جكانب الرضا
كمعالجة جكانب عدـ الرضا .كتبمكرت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:
كيؼ يمكف تحسيف الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش؟ كتفرع منو
األسئمة اآلتية:
 -6ما األسس النظرية لمرضا الكظيفي في ضكء األدبيات المعاصرة؟
 -5ما كاقع الرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش؟
 -9ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات أفراد عينة الدراسة في درجة الرضا الكظيفي
تعزل لمتغيرات الدراسة؟
 -8ما التصكر المقترح الذم يمكف مف خاللو تحسيف الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة
التدريس بجامعة العريش؟
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ثالجا  -مهوج الدزاضْ
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي لمعالجة مكضكعيا ككصؼ كتحميؿ بيانات كمعمكمات
الدراسة المتكفرة ،مستعينة باالستبانة في الجانب الميداني منيا ،كقد اشتممت االستبانة عمى
( )84عبارة غطت ستة محاكر ىى :الراتب كالحكافز ،كبيئة العمؿ ،كالحرية األكاديمية،
كالتنمية المينية ،كخدمات الرعاية االجتماعية كالصحية ،كانتياء بنمط اإلدارة السائد،
كاستخدمت ثالث استجابات تتدرج ما بيف مكافؽ ،كالى حد ما ،كغير مكافؽ.

زابعا  -أهداف الدزاضْ
ىدؼ البحث عرض إطار تحميمي لمرضا الكظيفي كمفيكمو كأبرز أبعاده ،كمقكمات تحقيقو
كتحسينو لدل أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي ،كتشخيص كاقع الرضا
الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش؛ كصكال إلى كضع تصكر مقترح يمكف
تقديمو ألصحاب القرار بالجامعة لمعمؿ عمى إنجاز ىذه المقكمات كتحسيف ما يحتاج منيا
لضماف تحقيؽ الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بيا.

خام ًطا  -أهنَْ الدزاضْ ًمربزاتوا
يمكف إبراز أىمية الدراسة الحالية مف خالؿ المبررات اآلتية:
 -6أىمية مكضكع الرضا الكظيفي في البحث عمى مستكل الجامعات باعتبار أف تمبية
حاجات عضك ىيئة التدريس المادية كالمعنكية تشعره بالطمأنينة كالراحة النفسية كالسعادة في
عممو؛ مما ينعكس بشكؿ إيجابي عمى أدائو كعطائو ،كتزداد ىذه األىمية لعضك ىيئة
التدريس بجامعة العريش بكصفيا جامعة ناشئة ،ككذا كجكدىا في منطقة تشيد ما ال تشيده
منطقة أخرل عمى مستكل الجامعات المصرية.
 -5عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات كىذا يعطي لمدراسة الحالية مبررا
قكيا إلجرائيا؛ باعتبارىـ العنصر الرئيس في نجاح الجامعات في القياـ بكظائفيا كتطكير
أدائيا ،كلذا فالحاجة ماسة لمتعرؼ عمى العكامؿ المحققة لرضا أعضاء ىيئة التدريس لضماف
مخرجات عمى درجة عالية مف القدرة عمى التكاؤـ مع متطمبات سكؽ العمؿ كاحداث الفارؽ
في التنمية االقتصادية المنشكدة.
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 -9تقدـ الدراسة الحالية تصك ار مقترحا يمكف لممسئكليف بإدارة جامعة العريش ككمياتيا

اإلفادة منو مف أجؿ تكفير المقكمات الالزمة لتحقيؽ مستكل رضا كظيفي و
عاؿ لدل أعضاء
ىيئة التدريس بيا بشكؿ يدفعيـ لتحقيؽ أكبر قدر مف اإلنجاز كاإلنتاجية.

ضادضًا  -مصطلخات الدزاضْ
السضا الٌظَفُ Job Satisfaction
يعرؼ الرضا الكظيفي إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو مجمكع المشاعر الكجدانية كاالتجاىات
اإليجابية التي يشعر بيا أعضاء ىيئة التدريس بكميات جامعة العريش نتيجة إشباع حاجاتيـ
المادية كالمعنكية المرتبطة بعمميـ في الجامعة.

ضابعا :الدزاضات الطابكْ
تعددت الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت الرضا الكظيفي لدل العامميف بالمؤسسات
المختمفة بتعدد مستكياتيا ،ككثير منيا تـ تطبيقو عمى مؤسسات التعميـ العالي ،فعمى
المكظفيف اإلدارييف بالجامعات أجريت دراسة تشيف كآخريف ) )Chen, et al, 2006لتركز
عمى فرضية ضركرة أال تقتصر الدراسات عمى رضا الطالب فقط؛ أل ف عدـ رضا المكظؼ عف
عممو ينعكس عمى تحسيف أدائو ،كطبقت الدراسة عمى  584مكظفا ،كأظيرت نتائجيا تركيز
عينة الدراسة عمى محكرم الركاتب المرتفعة كأنظمة الترقية العادلة كأكثر محددات الرضا
الكظيفي المرغكب فييا.
كبالتطبيؽ عمى المكظفيف الجامعييف أيضا ىدفت دراسة الكندرم ( )5161لتعرؼ مستكل
الرضا الكظيفي لدل المكظفيف اإلدارييف في جامعة الككيت ،كأكضحت نتائجيا كجكد رضا
كظيفي عاؿ لدل عينة الدراسة في محاكر العالقة مع رئيس العمؿ ،كالكاجبات الكظيفية،
كالعالقة مع الزمالء ،كالحصكؿ عمى الترقية ،كالمكافأة ،كالراتب ،ككجكد رضا كظيفي بدرجة
متكسطة في محاكر التمكيف كالمشاركة في اتخاذ القرار ،كالتحفيز عمى العمؿ اإلبداعي،
كتكريـ المكظفيف المتميزيف ،كالدكرات التدريبية المقدمة.
كفيما يمي بعض الدراسات التي أجريت عمى أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بالجامعات
المختمفة:
فقد أجرل ليدف كىاجدكـ (  )Laden, & Hagedorn, 2000دراسة لقياس الرضا
الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس غير البيض العامميف بالجامعات األمريكية ،كيقصد بيـ
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أبناء األمريكييف مف أصؿ أفريقي أك الينكد األمريكييف أك األمريكييف مف أصؿ آسيكم مف
المحيط اليادئ أك الالتينييف ،كالذيف يمثمكف أقمية في معظـ الكميات كالجامعات ،باعتبار أف
اآلثار الخاصة بالرضا الكظيفي لدييـ قد تككف أكثر حدة مف أعضاء ىيئة التدريس البيض،
في ظؿ ما يجدكنو مف معاناة تخص مساراتيـ الكظيفية كالتممؾ كالترقية ،كالقضايا المتعمقة
باالحتفاظ بالكظائؼ ،كانخفاض الدعـ االجتماعي كالعاطفي ،كالشعكر المتزايد بالكحدة كالعزلة،
كىك ما يؤثر في رضاىـ الكظيفي ،كمف ثـ أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بيذه الفئة
لتحقيؽ مصالح المؤسسات التي يعممكف بيا كأىدافيا.
كأجرل كاينفيمد كآخركف ( ) Winefield et al, 2002دراسة ىدفت معرفة مستكل الرضا
الكظيفي كع القتو بالضغكط المينية لدل العامميف بالجامعات االسترالية مف أعضاء ىيئة
تدريس كمكظفيف لقياس اإلجياد الميني الذم تـ تعريفو عمى أنو مزيج مف مستكيات عالية
مف اإلجياد النفسي كمستكيات منخفضة مف الرضا الكظيفي ،كاستخدمت الدراسة المنيج
الكصفي ،كتـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة ممثمة مف المكظفيف بمغ عددىـ  4195بنسبة
 % 52مف المجتمع األصمي ،كمف أىـ نتائج الدراسة أف أعضاء ىيئة التدريس كانكا أكثر
شعك ار بالضغكط المينية أكثر مف المكظفيف ،كأف الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس
عمى محاكر االستبانة كاف ضعيفا كأقؿ مف مستكل الرضا عند المجمكعات المينية األخرل.
كىدفت دراسة السمدكني ( )5112الكقكؼ عمى درجة تكافر كأىـ عكامؿ الرضا الكظيفي
لممعيديف كالمدرسيف المساعديف بالجامعات المصرية ،كمعرفة اتجاىاتيـ نحك ىذه العكامؿ،
في محاكلة لكضع جممة مف المقترحات التي يمكف أف تسيـ في تنمية اتجاىات المعيديف
كالمدرسيف المساعديف نحك مينتيـ.
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي مستعينة باالستبانة في جانبيا الميداني ،كتكصمت
في نتائجيا إلى ضعؼ مستكل الرضا الكظيفي لدل عينة الدراسة ،كأف أقؿ عكامؿ الرضا
الكظيفي لدييـ كانت قياـ الجامعات بتمكيؿ البحث العممي ،كاالىتماـ بآراء عضك الييئة
المعاكنة كمقترحاتو مف قبؿ المسئكليف بالكمية كالجامعة ،كتكفر المعامؿ كالقاعات المناسبة
لعمؿ المعيد كالمدرس المساعد ،فضال عف تكصميا لمجمكعة مف الفركؽ راجعة لمتغيرات
الدراسة مف الدرجة العممية كالنكع كطبيعة التخصص ،كمف ثـ قدمت مجمكعة مف التكصيات
كالمقترحات.
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كلمعرفة الفركؽ بيف الجنسيف في مقكمات الرضا الكظيفي بالنسبة لألكاديمييف األمريكييف
جاءت دراسة أككبا ار كآخريف (( (Okpara,et al,2005كطبقت الدراسة عمى  6611مف
أعضاء ىيئات التدريس مف  41جامعة مختمفة  ،ككانت االستبانات القابمة لمتطبيؽ 211
فقط بمعدؿ استجابة بمغ  ، %26كأظيرت النتائج أف ىناؾ اختالفات بيف الجنسيف كاضحة
في مستكيات الرضا الكظيفي لمعممي الجامعات الذيف شمميـ االستطالع ليذه الدراسة ،ففي
ارتياحا لطبيعة عمميف كالعالقة بالزمالء ،كاف
حيف كانت ىيئة التدريس مف اإلناث أكثر
ن
رضاء عف أجرىـ كترقياتيـ كاشرافيـ كرضاىـ الكظيفي بشكؿ عاـ .كما
زمالؤىف الذككر أكثر
ن
أشارت النتائج إلى أف اختالؼ الرتب العممية كاف ذا أثر ميـ في تفسير الفركؽ بيف الجنسيف
كالرضا الكظيفي لممستجيبيف.
كىدفت دراسة سميماف ( )5166التعرؼ عمى مستكل الرضا الكظيفي كمحدداتو مف
األجكر كسياسات الترقية كعالقات العمؿ داخؿ الجامعة التي تؤثر عمى أداء أعضاء ىيئة
التدريس بجامعة الزعيـ األزىرم بالسكداف ،كمف ثـ تقديـ نتائج عممية يمكنيا مساعدة
متخذم القرار في الجامعة في االىتماـ بالعكامؿ التي تزيد مف مستكل الرضا الكظيفي لدل
أعضاء ىيئة التدريس بيا ،كاعتمدت عمى االستبانة التي كشفت نتائجيا عف كجكد عالقة
طردية بيف الرضا الكظيفي كمستكل أداء أعضاء ىيئة التدريس ،كأف ترتيب العكامؿ التي
يمكنيا التأثير في الرضا الكظيفي لدل عينة الدراسة كاف عالقات العمؿ في المقدمة ،يميو
األجر ،ثـ فرص الترقية ،كفي ضكء تمؾ النتائج قدمت الدراسة بعض التكصيات.
بينما تناكلت دراسة الطركانة كالطركانة ( )5166عالقة الرضا الكظيفي برغبة أعضاء
ىيئة التدريس في ترؾ العمؿ بالجامعة محؿ الدراسة ،كطبقت عمى جامعتيف أردنيتيف ىما
جامعة الحسيف بف طالؿ كجامعة الطفيمة التقنية باعتبارىما مف الجامعات غير الجاذبة
لمكفاءات العممية كحتى لمطمبة؛ نظ ار لككنيا تقع في مناطؽ تنمكية ال تزاؿ بحاجة إلى كثير
مف الخدمات األساسية كالدعـ لتككف مأىكلة بالسكاف ،كىك ما يكاد يتفؽ مع ظركؼ جامعة
العريش ،كأظيرت نتائجيا اتجاىا قكيا تمثؿ في كجكد نية في ترؾ العمؿ بالجامعتيف لدل
( )% 12مف عينة الدراسة متى ما تكافرت ليـ الفرصة نظ ار لضعؼ مقكمات الرضا الكظيفي
بالجامعتيف ،كلذا أكصت الدراسة بضركرة أف تقكـ الجامعات بعمميات مسح التجاىات أعضاء
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ىيئة التدريس كقياس درجات رضاىـ الكظيفي بيف الفترة كاألخرل ،لمكشؼ عف العديد مف
الظكاىر الميمة التي تعكس عدـ الرضا كما يتبعو مف مؤشرات سمبية تجاه العمؿ.
كىدفت دراسة القميكبي( )5169إلى مقارنة الرضا الكظيفي بيف أعضاء ىيئة التدريس
كمعاكنييـ في بعض كميات التربية الرياضية بالجامعات المصرية كفقا لمتغيرات النكع كالدرجة
الكظيفية ،كاعتماد الجكدة التعميمية بالكمية ،كأقدمية تأسيس الكميات.
كاستخدـ البحث المنيج الكصفي معتمدا عمى استبانة شممت أبعادا أربعة تمثمت في الرضا
عف أداء مياـ العمؿ ،كالرضا عف الخدمات كاإلمكانات المتكافرة بالكمية كالجامعة ،كالرضا عف
السياسات العممية كاإلدارية المتبعة في الكمية ،كالرضا عف العالقات اإلنسانية بيف أعضاء
ىيئة التدريس.
كتكصمت نتائجيا إلى ارتفاع نسبة رضا أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ عينة الدراسة
عف عمميـ بصفة عامة كيتكجو ىذه النسبة نحك الرضا التاـ ،كتـ كشؼ الفركؽ بيف متغيرات
الدراسة عمى أبعاد االستبانة كمحاكرىا ،كمف ثـ كضعت الدراسة بعض التكصيات.
كىدفت دراسة مصطفى كزكريا ( )Mustapha & Zakaria, 2013تحديد تأثير العالقات
الشخصية بيف الزمالء ،ككذا عبء العمؿ اليكمي عمى الرضا الكظيفي ،كتـ تطبيؽ االستبانات
البحثية عمى عينة مف المحاضريف في الجامعات الحككمية في ماليزيا تـ اختيارىا عشكائيان،

كبمغ عددىا  951مف أعضاء ىيئة التدريس ،كتـ تحميؿ البيانات باستخداـ التحميؿ الكصفي
كتـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف الختبار العالقة بيف المتغيرات .كأشارت النتائج إلى كجكد
عالقة إيجابية كبيرة بيف العالقة بيف األشخاص كالرضا الكظيفي ،مع كجكد عالقة ارتباط
سمبية بيف عبء العمؿ اليكمي كالرضا الكظيفي؛ كمف ثـ أكصت الدراسة بضركرة النظر في
ىذه المتغيرات في تعزيز الرضا بيف المكظفيف مف أجؿ تعزيز المكاطنة التنظيمية.
كسعت دراسة ناصر كحيدر ( )5168لتعرؼ اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحك مسببات
الرضا الكظيفي مع المقارنة بيف منسكبي الجامعات الحككمية كالخاصة بسكرية ،كتكصمت إلى
كجكد العديد مف العكامؿ المسببة لمرضا الكظيفي لدل أعضاء الييئة التدريسية كاف مف
أىميا عكامؿ الراتب ،كاألماف الكظيفي ،كتمكيف العامميف ،كعالقات العمؿ مع كؿ مف اإلدارة
كالزمالء كالطالب ،ككذا المكانة االجتماعية ،كأنو لـ تكف ىناؾ فركؽ جكىرية بيف عينة
الدراسة فيما يتعمؽ بمحاكر نظرتيـ نحك الراتب كالمكافآت ،كرضاىـ عف العالقة بالزمالء،
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كرضاىـ عف العالقة باإلدارة ،كشعكرىـ بالتمكيف الكظيفي ،بينما كجدت فركؽ جكىرية في
محاكر الرضا عف العالقة بالطالب ،كالشعكر باألماف الكظيفي ،كالشعكر بالمكانة االجتماعية.
كاىتمت دراسة أكساككم ( ) Osakwe, 2014بدراسة العكامؿ التي تؤثر عمى الدافعية
كمدل تأثيرىا عمى الرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس مف غير المناصب القيادية
بجامعات جنكب نيجيريا ،كطبقت االستبانة التي اعتمدت عمييا الدراسة عمى  821مف
أعضاء ىيئة التدريس ،كأكضحت نتائجيا أنو عدـ كجكد فركؽ إحصائية بيف الذككر كاإلناث
في تأثير الدافعية عمى الرضا الكظيفي ،كأف أعضاء ىيئة التدريس الذيف تمت إثارة دافعيتيـ
لمعمؿ كانكا أفضؿ في أداء األعماؿ ممف يتمتعكف بحكافز ضعيفة؛ كمف ثـ أكصت الدراسة
ايدا لتحفيز أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ
بأف تكلي السمطات الجامعية كالحككمة
اىتماما متز ن
ن
تعزيز أدائيـ الكظيفي كرضاىـ كبالتالي تعزيز اإلنتاجية العالية.
كمف الدراسات التي تناكلت الرضا كمتغير مستقؿ يؤثر في سمكؾ أعضاء ىيئة التدريس
كأدائيـ الكظيفي دراسة العمرم( )5162التي تكصمت إلى أف مستكل الرضا الكظيفي لدل
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اليرمكؾ كاف متكسطا ،كأف مستكل األداء الميني لدييـ كاف
مرتفعا ،كبدراسة العالقة بيف المتغيريف اتضح كجكد عالقة إيجابية بينيما .ككذا دراسة
العنقرم ( )5113التي اىتمت بمفيكـ العكامؿ التي تسيـ في تحسيف الرضا الكظيفي
ألعضاء ىيئة التدريس كعالقة ذلؾ بتطكير العممية التعميمية كذلؾ مف أجؿ تكطيد عالقة
إيجابية بيف أعضاء ىيئة التدريس كعناصر المنظكمة التعميمية ،كتكصمت أف اتجاىات
أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الطائؼ تميؿ إلى عدـ الرضا الكظيفي بدرجة كبيرة ،كأف
ىناؾ عالقة طردية كقكية بيف أداء أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الطائؼ ككؿ محددات
الرضا الكظيفي بيا ما عدا البيئة الداخمية لمجامعة.
كفي الصيف ىدفت دراسة باف كآخريف (  ) Pan et al, 2015تقييـ مستكل الرضا
الكظيفي كتكضيح العكامؿ المرتبطة بو بيف معممي الجامعات باعتبار الرضا الكظيفي لممعمميف
ىك أحد العكامؿ الرئيسية كالمتغير األساسي الذم يتـ مف خاللو تقييـ فعالية المكارد البشرية
لممؤسسة ،كطبقت االستبانة عمى عدد  6561معمـ جامعي استجابكا بصكرة صحيحة،
ككشفت النتائج عف كجكد مستكل متكسط مف الرضا الكظيفي لدل عينة الدراسة ،كأف كثرة
تغيير المكظفيف ،كالضغكط المينية كاألمراض المزمنة كاف ليا آثار سمبية عمى الرضا
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الكظيفي ،في حيف أف الدعـ التنظيمي المتصكر كرأس الماؿ النفسي كالدخؿ الشيرم المرتفع
ارتبطت بشكؿ إيجابي بالرضا الكظيفي بيف معممي الجامعة .كما ارتبط العمر بمستكل الرضا
الكظيفي.
كاستيدفت دراسة الشمرم ( )5161التعرؼ عمى مستكل الرضا الكظيفي لدل عضكات
ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة حائؿ في ظؿ تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد األكاديمي
بيا ،كالكشؼ عف العالقة بيف مستكل الرضا الكظيفي كبعض المتغيرات كالدرجة الكظيفية،
كالجنسية ،كعدد سنكات الخبرة ،كاستخدم ت الدراسة المنيج الكصفي معتمدة عمى االستبانة
كأداة لجمع البيانات.
كتكصمت نتائجيا إلى شعكر عينة الدراسة بالرضا الكظيفي بدرجة متكسطة فيما يتعمؽ
بمحكر ظركؼ العمؿ كطبيعتو ،كمحكر الركاتب كالحكافز ،كمحكر النمك الميني كالترقيات،
بينما كاف ىناؾ شعكر مرتفع بالرضا نحك محكر الرضا بيف العامميف ،كاإلدارة المباشرة،
كالركح المعنكية ،كتكصمت الدراسة إلى كجكد عالقة طردية بيف الرضا الكظيفي كالدرجة
العممية ،ككجكد عالقة عكسية بيف الرضا الكظيفي كعدد سنكات الخبرة ،ككذا كجكد تأثير
كاضح لجنسية عضك ىيئة التدريس عمى شعكرىا بالرضا الكظيفي.
كتناكلت دراسة عبد الكىاب (  )5161العالقة بيف أحد العكامؿ األكاديمية المرتبطة
بطبيعة عمؿ عضك ىيئة التدريس كىي الحرية األكاديمية كمدل ارتباطيا بمستكل رضاه عف
كظيفتو ،كاعتمدت عمى المنيج الكصفي لمتحميؿ الكيفي كالكمي لمظاىرة مكضع الدراسة مف
خالؿ استبانة طبقت عمى أعضاء ىيئة التدريس بكمية الخدمة االجتماعية بالفيكـ ،كأكصت
بضركرة العمؿ عمى الحفاظ عمى الحريات األكاديمية كسيادة المعايير المكضكعية في عمميتي
التعميـ كالبحث العممي ،،مف خالؿ االلتزاـ بمعايير داخمية لمنزاىة األكاديمية كاألمانة العممية.
كنظرت بعض الدراسات إلى الرضا الكظيفي كمتغير تابع يتأثر بالتمكيف اإلدارم لرؤساء
األقساـ مثؿ دراسة العجرفي ( ،)5161التي كجدت عالقة مكجبة بيف الرضا الكظيفي كسبب
كنتيجة في آف كاحد كبيف التمكيف اإلدارم لرؤساء األقساـ الذم يعتمد بشكؿ رئيس عمى
إقامة كتككيف الثقة بيف القيادة كالعامميف كتحفيزىـ كالمشاركة في اتخاذ الق اررات مما يساعد
القيادات اإلدارية عمى اإلفادة مف المكارد البشرية كالمادية المتاحة في مؤسساتيـ.
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كيتأثر بالنمط اإلدارم المتبع كبالسمكؾ القيادم لرئيس القسـ

مثؿ دراسة بطاطاش

( )61 ،5161التي أشارت إلى أف عدـ سماح رئيس القسـ الذم لألساتذة في قسمو بإبداء
آرائيـ كاقتراحاتيـ حكؿ طريقة عممو كبعض األمكر المتعمقة بالقسـ ،كعدـ تقديـ التشجيع
المادم كالمعنكم المستحؽ ليـ قد ينعكس عمى ثقتيـ بو ككالئيـ لو ،كبالتالي يسيـ في
خفض مستكل الرضا الكظيفي لدييـ.
ككذلؾ بالتمكيف النفسي لعضك ىيئة التدريس مثؿ دراسة حميـ( )5161إلى ىدفت التعرؼ
عمى أبعاد التمكيف النفسي لكؿ مف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنيو بجامعة الزقازيؽ
كعالقتيا بالرضا الكظيفي لدييـ ،كتكصمت إلى كجكد تأثير مكجب كداؿ إحصائيا ألبعاد
التمكيف النفسي األربعة المتمثمة في المعنى ،كالكفاءة ،كالتقرير الذاتي ،كالتأثير عمى متغير
الرضا الكظيفي.
كبالتنمية المينية كما في دراسة القاسمية كالعمرية ( )828 ،5164التي كشفت عف
جكانب الرضا الكظيفي المتمثمة في برامج التنمية المينية كالعالقة بينيما بما يؤثر عمى أداء
مؤسسات التعميـ العالي عمكما كجامعة صحار خصكصا؛ بيدؼ تبصير متخذم القرار
بضركرة االىتماـ بالتنمية المينية لمعامميف مف أجؿ رفع مستكل الرضا الكظيفي.
كىدفت دراسة أكرابح ( )5164إلى معرفة مدل كجكد فركؽ في الرضا عف العمؿ بيف
متغير الجنس كالدرجة العممية.
أساتذة الجامعة) جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك( ،كىذا حسب ّ
كاستخدمت المنيج الكصفي  ،كتكصمت نتائجيا إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
في الرضا عف العمؿ حسب الجنس ،في حيف أثبتت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كفقا
لمتغير الدرجة العممية األساتذة حسب الدرجة الكظيفية لصالح أصحاب الدرجات الكظيفية
األعمى بسبب تكفر فرص إشباع أكثر ترفع مف مستكل التقدير الذاتي كتزيد مف درجة الرضا
عف العمؿ.
كىدفت دراسة العبداف( )5163إلى تعرؼ مستكل الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة
التدريس بالكمية التقنية بالرياض كحائؿ ،كتحديد كاقع اإلنتاجية العممية لدل عينة الدراسة،
كالبحث عف عالقة الرضا الكظيف ي لدييـ بإنتاجيتيـ العممية ،كارتباط ذلؾ بمتغيرات الكمية
كالرتبة األكاديمية كالجنسية.
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كاستخدمت الدراسة المنيج المسحي الكصفي ،معتمدة عمى استبانة طبقت عمى ()24
عضكا ،كتكصمت النتائج إلى أف مستكل الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس كاف
عاليا ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير أعضاء ىيئة التدريس في الكميات
التقنية تعزل إلى الكمية ،الرتبة ،األكاديمية ،الجنسية  ،بينما ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف إنتاجية أعضاء ىيئة التدريس في الكميات التقنية في جميع أبعاد اإلنتاجية باستثناء عدد
المؤتمرات ،كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف الرضا الكظيفي
كاإلنتاجية العممية في جميع مجاالت الرضا الكظيفي .كيرجع سر العدد الكبير مف الدراسات
التي تناكلت الرضا الكظيفي الرتباطو بالعمؿ الذم يقضي فيو اإلنساف معظـ عمره في ظؿ
االعتقاد بأنو كمما زادت نسبة رضا الفرد عف كظيفتو كمما زادت إنتاجيتو كانتاجية المؤسسة
التي ينتمي إلييا.
كباستعراض الدراسات السابقة تتضح أىمية تناكؿ مكضكع الرضا الكظيفي بحثيا؛ كذلؾ
ألسباب متعددة فما يرضى عنو الفرد حاليا قد ال يرضيو مستقبال ،كأيضا لتأثر رضا الفرد
بالتغير في بيئة كمناخ العمؿ ،كما أف دراسة الرضا الكظيفي تفيد في معرفة اإليجابيات
كالسمبيات في كافة جكانب بيئة العمؿ بما يمكف القيادات اإلدارية لممؤسسة مف االسترشاد
بنتائجيا في عمميات التطكير كرسـ السياسات المستقبمية لإلدارة.
كما يتضح أيضا مف الدراسات السابقة أف ىناؾ عددا غير قميؿ كانت عينة الدراسة بيا
مف أعضاء ىيئة التدريس الجامعات المختمفة باعتبارىـ مف أىـ عناصر المنظكمة التعميمية
كالبحثية بالجامعات ،كىك ما اتفقت معو الدراسة الحالية ،كما اتفقت مع المنيج المستخدـ في
معظـ الدراسات كىك المنيج الكصفي ،كاالستفادة مف الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة
كتفسير نتائجيا ،كتختمؼ الدراسة الحالية في العينة؛ حيث يتضح أف أعضاء ىيئة التدريس
بجامعة العريش الناشئة لـ يحظكا بدراسة تقيس درجة الرضا الكظيفي لدييـ ،رغـ كجكد
متغيرات كظيفية مرتبطة بمكاف الجامعة كانعكاس الظركؼ األمنية عمى بيئة العمؿ بيا ،كىك
ما يعطي مبر ار قكيا إلجراء الدراسة الحالية لقياس مستكيات الرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة
التدريس بجامعة العريش كتعرؼ أبرز العكامؿ المؤدية إلى ارتفاع مستكياتو أك تدنييا.
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اإلطاز الهظسِ للدزاضْ
يجيب ىذا الجزء مف البحث عف السؤاؿ األكؿ لمدراسة كنصو :ما األسس النظرية لمرضا
الكظيفي في ضكء األدبيات المعاصرة؟
كلإلجابة عنو جاء اإلطار النظرم كتناكؿ مفيكـ الرضا الكظيفي ،كأىميتو ،كالنظريات
المفسرة لو ،ثـ مقكمات الرضا الكظيفي مع التطبيؽ عمى مؤسسات التعميـ العالي ،كتفصيؿ
ذلؾ عمى النحك اآلتي:

 - 1مفوٌم السضا الٌظَفُ
الرضا مف المص طمحات التي يصعب كضع تعريؼ محدد ليا نظ ار الرتباطو بالمشاعر التي
تختمؼ مف شخص آلخر ،بؿ كتختمؼ داخؿ الشخص نفسو مف مكقؼ آلخر ،كمف ثـ تعددت
فعّرؼ بأنو "حالة مف الشعكر
تعريفات الرضا الكظيفي بتعدد تناكؿ الباحثيف لممكضكع ،ي
باالستقرار كالراحة كاالستمتاع في العمؿ نتيجة تكفر مجمكعة مف المتغيرات المؤدية لذلؾ
الرضا نحك الركاتب كالمكانة االجتماعية كظركؼ العمؿ كاالمتيازات كالحكافز" (لبابنة،5168،
.)545
كعّرؼ بأنو "شعكر أعضاء ىيئة التدريس تجاه الخدمات المقدمة ليـ مف مخصصات
ي
مالية كاجتماعية كترفييية كمعنكية تنعكس عمى مدل تقبميـ لمعمؿ كمكاف العمؿ مف حيث
اإلنجاز كالدافعية في العمؿ كعدـ التفكير بتركو أك تغييره" (رضكاف.)341 ، 5169 ،
كعّرؼ بأنو "الشعكر اإليجابي لألستاذ نحك كظيفتو كعممو ككضعو االقتصادم كالمادم
ي
المرتبط بذلؾ "(الشمرم.)543 ،5166،
كعرؼ بأنو "إحساس داخمي لدل الفرد يتمثؿ في شعكره باالرتياح كالسعادة نتيجة إلشباع
حاجاتو كرغباتو مف خالؿ مزاكلتو لمكظيفة التي يعمؿ بيا كالذم ينتج عنو نكع مف رضا الفرد
كتقبمو لما تمميو عميو كظيفتو مف كاجبات كمياـ"(،فرغمي ،كعثماف.)569 ،5165،
كىك "ذلؾ الشعكر النفسي باالرتياح كالسركر الذم يستمده عضك ىيئة التدريس مف
كظيفتو كجماعة العمؿ كمما تكفره لو ىذه الكظيفة مف مزايا مادية كمعنكية كاستقرار مف
اإلدارة المباشرة كفرص النمك الميني كالتقدـ الكظيفي"(،السعكد ،كخطابية)618 ،5161،
كىك "شعكر عاـ ينشأ عف تكافؽ طمكح الفرد مع العائد مف عممو ليحقؽ في النياية
بعديف أساسييف ىما الرضا الداخمي) الذم يعبر عف تفاعؿ الفرد مع العكامؿ كالمتغيرات التي
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يمكف أف يشارؾ فييما (كالرضا الخارجي ) الذم يشير إلي العكامؿ كالمتغيرات المفركضة عمى
الفرد مف جيات أك أفراد(( ،حكالة.)616 ،5113 ،
كعَّرؼ بأنو "شعكر أعضاء ىيئة التدريس تجاه الخدمات المقدمة ليـ مف مخصصات
ي

مالية كاجتماعية كترفييية كمعنكية تنعكس عمى مدل تقبميـ لمعمؿ كمكاف العمؿ مف حيث
اإلنجاز كالدافعية في العمؿ كعدـ التفكير بتركو أك تغييره"(.محمد)341 ،5169 ،

 - 0أهنَْ السضا الٌظَفُ
حظي الرضا الكظيفي باىتماـ كثير مف الباحثيف في مختمؼ المجاالت؛ باعتبار أف األفراد
يقضكف جزءا كبي ار مف كقتيـ في أعماليـ ،كمف الطبيعي أف يبحثكا عف االرتياح كالسعادة
تجاه المتغيرات المحيطة بيذا العمؿ سكاء مادية أك بشرية ،كمف أسباب االىتماـ بدراسة
المكضكع:
 أنو كمما زادت درجات رضا الفرد عف كظيفتو كمما زاد إقبالو عمى العمؿ ،كتحمسو ألدائو
بدرجة عالية مف الكفاءة كالفاعمية(.أبك خضير)219 ،5164 ،
أثر في زيادة إنتاجيتو؛ كمنيا
 أف لمرضا الكظيفي مف قبؿ عضك ىيئة التدريس بالجامعة ا
اإلنتاجية البحثية فعندما يشعر بأنو أعطي ما يستحؽ كما يتناسب مع مؤىالتو كأعمالو ،فإنو
يزيد في بذلو كعطائو مما يعكد بالنفع عمى المؤسسة كعمى العامميف بيا( ،بدراف كبدراف،
)32 ،5112
 يؤثر الرضا الكظيفي كما يكفره العمؿ مف إشباع لحاجات أعضاء ىيئة التدريس
كتكظيؼ لقدراتيـ عمى زيادة كالئيـ لمجامعة ،كبمكجب ذلؾ فإنو كمما ارتفع مستكل الرضا
الكظيفي لدييـ ازدادت رغبتيـ في االستمرار بالعمؿ كشعكرىـ باالستقرار الكظيفي ،أما إذا
انخفض مستكل الرضا الكظيفي لدييـ فإنو تقؿ نتيجة لذلؾ حماستيـ لمعمؿ كاقباليـ عميو،
كتقؿ أيضان مشاعر الكالء التنظيمي كاالنتماء لمكظيفة كلمجامعة(.خميفات كالمالحمة،5113 ،

)954

 ينعكس الرضا الكظيفي عمى الركح المعنكية التي تمثؿ حالة الشعكر العاـ لدل األفراد،
كيعبر عنو مدل سعادتيـ كرضاىـ عف العمؿ ،كالركح المعنكية قد تككف ناتجة عف مستكم
الرضا عف العمؿ ،فكمما كانت درجة الرضا عف العمؿ مرتفعة كانت الركح المعنكية
مرتفعة(.الجالبنة)632 ،5166 ،
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 يؤدم الرضا الكظيفي إلى اإلبداع في العمؿ كما أشارت دراسة محمد ( )5169التي
أظيرت نتائجيا كجكد عالقة طردية مكجبة بيف الرضا الكظيفي كاإلبداع اإلدارم لدل أعضاء
ىيئة التدريس بكميات كأقساـ التربية الرياضية في اليمف ،كمف ثـ أكصت بالعمؿ عمى تحقيؽ
كزيادة الرضا الكظيفي لتشجيع اإلبداع اإلدارم.
 األفراد الذيف يتمتعكف بالرضا الكظيفي يعيشكف حياة أطكؿ مف األفراد غير الراضيف،
كىـ أقؿ عرضة لمقمؽ النفسي ،كأكثر قدرة عمى التكيؼ االجتماعي كالرضا عف الحياة بصفة
عامة ،بمعنى أف الراضيف عف كظائفيـ يشعركف بالرضا عف الحياة كالعكس
صحيح(.الصبحي)915 ،5169 ،

 - 3قَاع السضا الٌظَفُ
تزداد الحاجة إلى قياس الرضا الكظيفي بتزايد االىتماـ بالمكضكع كبالعكامؿ المؤثرة فيو،
كيعمؿ القياس عمى تعزيز المؤشرات اإليجابية لمكصكؿ إلى أعمى درجات الرضا ،كمعالجة
اآلثار السالبة التي تعكقو أك تضعفو ،كيتـ القياس مف خالؿ عدة طرؽ ،منيا المالحظة،
كاالستبانات ،كالمقابالت الشخصية المقننة ،أك عف طريؽ قياس بعض المؤشرات بطرؽ كمية
كسجالت شئكف األفراد ،كدفاتر الحضكر كاالنصراؼ كالغياب ،كدرجة الحرص عمى ممتمكات
المؤسسة كترشيد نفقاتيا(.األميف)23 ،5161 ،

 - 4نظسٍات السضا الٌظَفُ
تناكلت كثير مف األدبيات كمنيا :ىاشـ( )5163كعابد( )5161النظريات التي تفسر
الرضا الكظيفي ،كتكضح السبب الذم يجعؿ بعض األفراد يشعركف بالرضا أكثر مف غيرىـ،
كالعمميات التػي تػؤدم إلى شعكر الفرد بالرضا ،كلعؿ مف أىـ ىذه النظريات نظرية الحاجات
ؿMaslowكنظرية ذات العامميف ؿ )Fredrick Herzberg

(كنظرية العدالة ؿ

Adamsكنظرية القيمة ؿ Lookكنظرية التكقع ؿ ، Vroomكيمكف تناكؿ تمؾ النظريات
بشيء مف التفصيؿ فيما يمي:
 نظسٍْ احلاجات البساهام ماضلٌAbraham Maslowتـ تقديميا عاـ  6328كعرفت باسـ نظرية تدرج الحاجات كالتي تركز عمى أف اإلنساف لو
حاجات كرغبات متعددة ،كىذه االحتياجات تنظـ نفسيا حسب نظاـ أكلكيات (،)Priorities
كأف أكثر الحاجات تأثي ار عمى السمكؾ ىي الحاجات التي لـ يتـ إشباعيا بعد ،كبناء عمى ىذه
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النظرية تـ ترتيب لحاجات اإلنساف ،كفقا لخمسة مستكيات حسب أىميتيا النسبية لمفرد ،كانو
إذا ما أشبع اإلنسا ف رغباتو كاحتياجاتو الدنيا ،فإنو يرتقي إلى إشباع احتياجاتو الكامنة عمى
المستكيات الكسطى كالدنيا ،كال يشبع اإلنساف احتياجاتو العميا قبؿ إشباع جميع احتياجاتو
الدنيا ،ككانت في أدنى درجات السمـ الحاجات الفسيكلكجية األساسية المشتركة بيف كؿ
البشر ،كىي الحاجات األ ساسية لمحياة (الجسمانية) مثؿ الحاجة إلي الطعاـ كالماء كالنكـ
كالدؼء ،.ثـ الحاجة لألماف ،كىي تعبر عف حاجات الفرد لحماية نفسو مف أخطار البيئة
كالطبيعة ،ليككف بمأمف مف األخطار كأف يشعر بقدر مف االطمئناف كالتأكد فيما يتعمؽ بالبيئة
المحيطة بو ،سكاء في ذلؾ األمف كاالطمئناف في جانبو المادم أك األمف النفسي كالمعنكم.
كثالث الحاجات كفقا ليذه النظرية الحاجة إلى الحب كالحناف كالخدمة االجتماعية :كىي
احتياج الفرد لمعالقات اإلنسانية حيف يشعر بأف اآلخريف يبادلكنو الكد كالحب ،كأنو ينتمي إلي
جماعة كلو أصدقاء يتصؿ بيـ كيتفاعؿ معيـ ليتمكف كؿ منيـ مف سد حاجاتو االقتصادية
كنزعاتو االجتماعية ،ثـ الحاجة إلى احتراـ الذات كتقديرىا :كىي حاجة الفرد أف يشعر بأنو
محؿ تقدير كعندما ينبع ىذا التقدير مف الفرد نفسو يككف التقدير ذاتيا ،إما عندما يككف
مصدر اآلخريف مف حيث المكانة االجتماعية الت ي يسبغكنيا عمى الفرد كاالحتراـ الذم يعطكنو
إيو فاف التقدير يككف خارجيا.
كفي أعمى درجات سمـ األكلكيات تأتي الحاجة إلى تحقيؽ الذات :كىي تعبر عف حاجة
الفرد أف ينطمؽ بقدراتو كمكاىبو إلي آفاؽ تتيح لو أف يمارس األعماؿ كاألنشطة بما يتفؽ
كاالستخداـ األمثؿ إلمكاناتو كمكاىبو كطاقاتو.
ككفقا لنظرية ماسمك فإف اإلحساس بالرضا ال يمكف تحقيقو دكف االىتماـ بحاجات األفراد
سكاء في مستكياتيا الدنيا أك العميا؛ لذا البد مف دراسة الحاجات كتحديد أىميتيا ،كتحقيؽ
الرضا لو دكر كبير في زيادة فعالية أداء األفراد كالمنظمات.

 .نظسٍْ ذات العاملني هلسشبسجHrzberg's two factor theoryقاـ فريدريؾ ىرزبرج بناء عمى دراسة أجراىا بالفصؿ بيف نكعيف مف مشاعر الدافعية كىما
الرضا كاالستياء ،كأف العكامؿ المؤدية إلى الرضا تختمؼ تماما عف العكامؿ المؤدية إلى
االستياء ،كفييا ميز بيف مجمكعتيف مف العكامؿ ،عكامؿ مرتبطػة بالعمػؿ ،كأخرل مرتبطة
بمحيطو كيطمؽ عمى المجمكعة األكلى العكامػؿ الدافعػة أم تمػؾ التي تزكد األفراد بالدافعية
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كتثير الحماس ،كتخمؽ قكة دفع لمسمكؾ كتؤدم إلى الرضا الػكظيفي ،كتتػشابو مػع الحاجػات
فػي المستكيات العميا ليرـ ماسمك ،كترتبط بمحتكل العمؿ أك بالكظيفة كقاـ بحصرىا في القدرة
عمى إنجاز العمؿ ،ككضكح مسئكلية الفرد عف عممو كعف عمؿ اآلخريف ،كالحصكؿ عمى
تقدير اآلخريف كاحتراميـ ،كفرص الترقية كالتقدـ في العمؿ ،كأداء عمؿ ذم قيمة كأىمية
لممنظمة.
أما المجمكعة الثانية المرتبطة بمحيط العمؿ فيطمؽ عمييا العكامؿ الكقائية ،كالتػي يعتبر
تكافرىا بشكؿ جيد ضركريا لمنع مشاعر عدـ الرضا ،كنقص الحماس في العمؿ ،كلكف في
الكقت نفسو ال يعني تكفرىػا بالضركرة حصكؿ حالة الرضا ،كىي تتشابو مع المستكيات الدنيا
لمحاجات في ىرـ ماسمك ،كتـ حصرىا في ظركؼ العمؿ المادية ،كالعالقة بيف الفرد كرؤسائو
في العمؿ ،كالعالقة بيف الفرد كزمال ئو ،كنمط القيادة كاإلشراؼ كسياسات المنظمة كأساليب
إدارتيا.
 نظسٍْ العدالْ ألدامص) Equity theory, Adams 1963،تقكـ ىذه النظرية عمى مسممة أساسية كىي رغبة الفرد في الشعكر بالعدالة ،كىك شعكر
كجداني عقمي يتـ التكصؿ إليو مف خالؿ مجمكعة العمميات العقمية كالتمثيؿ الميني لممشاعر
الدالة عمى العدالة مف عدمو ،كىناؾ افتراض كفؽ ىذه النظرية أف ىناؾ عالقة متبادلة بيف
المكظؼ كالمنظمة التي يعمؿ بيا ،حيث يقدـ المكظػؼ الجيػكد كالخبرة مقابؿ الحصكؿ عمى
العكائد مثؿ األجر كالترقيات كالتأمينات الصحية ،ك بناء عمػى ىػذه النظرية يجرم الفرد مقارنة
بيف ما يقدمو لممنظمة كما يحصؿ عميو مف عكائد ،بالنظر إلى عكائد اآلخريف كما يقدمكنو
ىـ اآلخركف إلى المنظمة ،فإذا تساكل المعدالف شعر الفرد بالرضا عف العمؿ ،كاذا كجػد أم
اخػتالؼ بينيـ مف كجية نظره فإنو يشعر بالظمـ مما يؤثر عمى أدائو الكظيفي حيث تكثر
غياباتو كقد يغػادر المنظمة إذ كجد أفضؿ منيا.

نظسٍْ التٌقع لفسًم Vroom 1964
ترتكز ىذه النظرية عمى الفرؽ بيف ما يحتاجو العامؿ كبيف ما يتحصؿ عميػو مػف عممػو،
كأف الرضا الػكظيفي يعبر عف تقدير احتمالي لمقدار ما يحصؿ عميو الفرد كمقدار ما كاف
ي تكقع الحصكؿ عميػو نتيجػة أدائو كتعتمد ىذه النظرية عمى ثالثة جكانب ىي :الجاذبية
)المنفعة ( كىي مدل األىمية التي يعطييا الفرد لمنكاتج أك العكائػد المحتممػة التػي يمكف أف
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يحققيا في عممو كتتمثؿ في الحاجات غير المشبعة ،كاالرتباط بيف األداء كالعائد )المكافأة(
كىي درجة اعتقاد الفرد بأف مستكل أدائو يؤدم إلػى تحقيقو لمنكاتج أك العكائد المرغكبة،
كاالرتباط بيف الجيد كاألداء كىي االحتماؿ المدرؾ لمفرد بأف الجيد المبذكؿ سػيؤدم الػى
تحقيؽ األداء ،أم مدل رغبة الفرد في العمؿ ،أك تحقيؽ عائد معيف في أم كقت ،كتتكقػؼ
عمى أىداؼ الفرد كادراكو لمقيمة النسبية ليذا األداء ككسيمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ

 -نظرية القيمة

للوؾEdwin Lock

ىي مف أىـ النظريات المفسرة لمرضا الكظيفي ،ككفقا ليذه النظرية فإف الرضا الػكظيفي
حسب درجة التكافؽ الذم يحصؿ بيف ما يحصؿ عميو الفرد فعال مف عكائد كما يرغب في
الحصكؿ عمي و ،كانطالقا مف ىذه النظرية فإف درجة رضا الفرد عف عممو أك أحد عناصره
عممية تحكميا ثالثة أشياء ىي مقدار ما يأمؿ الفرد في الحصكؿ عميو بالنسبة لمعنصر،
كمقدار ما يحصؿ عميو فعال بالنسبة ليذا العنصر ،ثـ أىمية ىذا العنصر بالنسبة لو ،ككمما
استطاع العمؿ تكفير العكائد ذات القيمة لمفرد كمما كاف راضيا عف العمؿ ،كىذه العكائد ليست
بالضركرة تمؾ الكظيفة المكجكدة في ىرـ ماسمك كبنفس التدرج ،كانما تعتمد بالدرجة األكلى
عمى إدراؾ كشعكر كػؿ فػرد عمى حدة بما يريده مف عكائد يرل أنيا تتناسب ك كظيفتو
كمستكاه الكظيفي كتناسب رغبتو كأسمكبو في الحياة.

- 5

أنٌاع السضا الٌظَفُ

مف الطبيعي أف يختمؼ الناس في درجة الرضا عف العمؿ أك عدمو ،باختالؼ طبيعة الفرد
نفسو كطبيعة شعكره ببيئة العمؿ المحيطة بو ،ككذا بسبب اختالؼ المعاممة التي يمقاىا كؿ
فرد مف رئيسو ،كاختالؼ طبيعة عالقة كؿ منيـ بزمالئو ،كتفاكت فرص الترقي كالتقدير الذم
يمقاه إلى غير ذلؾ مف العكامؿ.
كيشير فرج ( ) 556 ،5111إلى نكعيف مف الرضا عف الكظيفة :أكليما ىك الرضا العاـ
كيمثؿ رضا المكظؼ عف جميع جكانب الكظيفة كمككناتيا ،دكف النظر إلى الجكانب النكعية
التي يرضى ع نيا أكثر مف غيرىا ،أك التي ال يرضى عنيا مف األساس ،كىذا النكع يفيد في
معرفة مكقؼ المكظؼ تجاه عممو بشكؿ عاـ ،كالثاني ىك الرضا الجزئي الذم يبدم فيو
المكظؼ مشاعر إيجابية تجاه بعض مككنات الكظيفة دكف البعض اآلخر ،مثؿ الرضا عف
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طبيعة الكظيفة ،كسياسة تعامؿ الرؤساء ،كالعالقات مع زمالء العمؿ ،كالرضا عف الراتب،
كغيرىا مف العكامؿ التي تتحكـ في مستكل الرضا الكظيفي زيادة أك نقصانا.

 - 6مكٌمات السضا الٌظَفُ
كيقصد بمقكمات الرضا الكظيفي عمكما "العكامؿ المتفاعمة كالمتداخمة مع بعضيا لتحقيؽ
الرضا لعضك ىيئة التدريس بالجامعة كالتي تشبع احتياجاتو االقتصادية كاالجتماعية
كالنفسية"(حكالة .)616 ،5113 ،كتنقسـ عكامؿ الرضا كفقا لما ذكره محمد (-51 ،5164
 )88كزدكرم ( )988 ،5164كأبك عساؼ كالمرعي ( )611-624 ،5163إلى عدة عكامؿ
كىي:
 عكامؿ داخمية أك خاصة بالفرد أك شخصية ،كتتضمف حاجات الفرد التي تختمؼ عفاآلخريف في نكعيا كدرجة إشباعيا ،ككمما تكفر اإلشباع المناسب تكفر الرضا ،كتتضمف
أيضا خصائص شخصية الفرد كظركفو كمدل ما تسيـ بو في إنجاز الفرد لمعمؿ كالقياـ
بمسئكلياتو الكظيفية.
 عكامؿ خاصة بالكظيفة كمحتكاىا مف حيث نكعيا كمياميا كالنسؽ الذم تسير عميو،كتش مؿ الحكافز ،كنمط اإلشراؼ ،كقيـ المنظمة كأىدافيا ،كظركؼ العمؿ المادية ،كالتدكير
الكظيفي
 عكامؿ خاصة باألداء ،كمنيا ارتباط األداء بمكافآت كحكافز العمؿ ،كادراؾ الفرد قيمةكأىمية المكافآت كالحكافز التي يحصؿ عمييا كعدالتيا مع ما يتكقعو فيما يتناسب مع
قدراتو كقدرات اآلخريف كعكائدىـ.
 عكامؿ خاصة باإلنجاز  :كتشمؿ كؿ ما يترتب عمى ما يبذلو الفرد مف جيد أثناء أداء عمموكنتائج ىذا العمؿ كالرضا كاإلنتاجية ،فبعض األفراد قد ال يكتفي بأداء العمؿ فقط ،كانما
تككف لديو رغبة في إنجاز أعماؿ تتفؽ مع أىداؼ معينة؛ ككمما كانت درجة الطمكح
مساكية أك قريبة مف األىداؼ كانت درجة الشعكر بالرضا أكبر.
 عكامؿ تنظيمية  :كتشمؿ األنظمة كاإلجراءات كالركاتب كالحكافز المادية كالمعنكية كنكعالقيادة كأساليب اتخاذ القرار كاإلشراؼ كالرقابة كالعالقات بيف الزمالء ،كعالقة كؿ ذلؾ
ببيئة العمؿ كنكعو كظركفو.
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كيمكف تناكؿ بعض ىذه المقكمات كالعكامؿ التي ليا تأثير إيجابي باإلسياـ سكاء بصكرة
مباشرة أك غير مباشرة في تدعيـ الرضا الكظيفي لدل العامميف بالمنظمات كالمؤسسات
عمكما ،كعمى عضك ىيئة التدريس خصكصا فيما يمي:

 - 1الساتب ًاحلٌافص
كىك مف أىـ مقكمات الرضا الكظيفي ألنو كسيمة إشباع احتياجات الفرد الفسيكلكجية
كاالجتماعية لمعيشتو كشعكره باألماف كاالستقرار ،كاحساسو بمكانة اجتماعية متميزة كتقدير
جية عممو لجيكده كمكانتو كمؤىالتو مما يشجعيـ عمى العمؿ بجد لتحقيؽ أىداؼ
المؤسسة(.عبد المطيؼ. )92 ،5162 ،
فالعامؿ يقكـ بمقارنة ما يحصؿ عميو بم ا يطمح في الحصكؿ عميو بالمقارنة بمؤىالتو أك
بأقرانو في نفس كظيفتو أك في كظيفة أخرل ،ككفقا لمفرؽ بيف األجريف تككف نسبة الشعكر
بالرضا  ،كلذا ينبغي عمى المؤسسات ضركرة االىتماـ بالجكانب المادية لدل أعضاء ىيئة
التدريس بيا ألف ذلؾ يعزز االلتزاـ التنظيمي لدييـ كتعزيز مستكيات الرضا لدل أعضاء ىيئة
التدريس كضماف جذبيـ لمعمؿ مف الكظائؼ األخرل التي تقدـ مقابال ماديا أعمىNawab, (.

)2011, 25
كاألفراد بحاجة إلى تنظيـ برنامج لمحكافز يتـ بناؤه كفؽ رؤية كاضحة كأىداؼ محددة ،
يدفع إلى أداء متميز كبشكؿ دائـ كمستمر .يشمؿ ذلؾ جميع العامميف عمى اختالؼ كظائفيـ
كمكاقعيـ في مؤسسات العمؿ بما فييـ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الذيف يمثمكف
أبرز الطبقات العاممة كالمنتجة في المجتمع  ،بؿ ىـ مف أىـ شرائح المجتمع التي يعقد عمييا
الكثير مف اآلماؿ كالتطمعات في تحقيؽ التنمية المستدامة كالتقدـ االجتماعي  ،مما يجعؿ ليا
أكلكية في االىتماـ كالرعاية ،كخصكصا ما يتعمؽ بالكضع المادم كاالقتصادم(.الشمرم،
)541 ،5166

 - 0احلسٍْ األكادميَْ
تعتبر أحد األركاف األساسية التي تقكـ عمييا الجامعة منذ البدايات األكلى لنشأة
الجامعات ،كعميو تعتمد في أداء رسالتيا كمنبع لمفكر الحر المنفتح عمى العالـ ،كترتبط
الحرية األكاديمية ارتباطا كبي ار بالبحث العممي الذم يعد أحد كظائؼ الجامعة األساسية بجانب
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التدريس ،كمف خالليما -أم التدريس كالبحث العممي -تؤدم الجامعة دكرىا الريادم في
خدمة المجتمع كتطكره كازدىاره(.الصبحي)921 ،5169 ،
كيعد تكافر حريات التفكير كاإلبداع المعرفي كالحرية في التدريس كالبحث العممي مف
األسباب التي أكضحت خبرات الجامعات العريقة أف تكافرىا يسيـ بالفعؿ في االرتقاء بالبحث
العممي ،كزيادة فرص التنمية البشرية كرقي المجتمعات كتقدميا.
كتنبع أىمية الحرية األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة مف منطمؽ حرص كؿ
المجتمعات عمى الديمقراطية باعتبارىا مف المعايير الميمة لتطكرىا كتقدميا ،كاتاحة الفرصة
لمعمماء كالباحثيف ليتمكنكا مف البحث عف الحقيقة بشكؿ أفضؿ ،كييسر ليـ سبؿ الكصكؿ
إلييا كيقكم عندىـ النقد البناء لكؿ ما ىك مناؼ لمعمـ(عبد الكىاب.)515 ،5161 ،
كما أف تكفير قدر كاؼ مف الحرية األكاديمية مف الحاجات الماسة لمجامعات باعتبارىا
شرط أساسي لنمك الجامعة كانطالقيا في القياـ بدكرىا كمؤسسة فكر حر كاع ،كميداف لمبحث
العممي كخدمة المجتمع كتنمية البيئة ،كينعكس ىذا عمى رفع كفاية أداء أعضاء ىيئة
التدريس كاالستثمار األمثؿ إلمكاناتيـ؛ األمر الذم سيترتب عميو انتشار الرضا الكظيفي
بينيـ؛ مما يحفزىـ لمزيد مف العطاء"(.بدراف ،كبدراف)32 ،5112 ،

 - 3أنظنْ الرتقَات الٌظَفَْ
الترقية ىي االنتقاؿ مف كظيفة ألخرل ذات مسئكليات كمياـ أكبر ،كيتبع ذلؾ ككنيا ذات
مرتب كحكافز أعمى حاليا أك مستقبال ،كيشير الرضا عف أنظمة الترقي إلى أنو كمما كاف
طمكح الفرد أك تكقعات الترقية لديو أكبر مما ىك متاح فعال كمما قؿ رضاه عف العمؿ ،ككمما
كاف طمكح الترقية لديو أقؿ مما ىك متاح فعال كمما زاد رضاه عف العمؿ ،كترتبط فرص الترقية
بزياد ة األجر ككذا بتكفر فرص التنمية المينية ،باإلضافة إلى إرضاء تطمعاتو كطمكحاتو،
كيتكقؼ أثر الترقية عمى رضا الفرد عمى مدل تكقعو ليا ،فإذا كاف تكقع الفرد كبي ارن كاف الرضا

الناتج عف ىذه الترقية أقؿ مف رضا الفرد الذم كاف تكقعو لمترقية قميالن؛ ذلؾ ألف حصكؿ

الفرد ع مى ترقية لـ يكف يتكقعيا تحقؽ لو سعادة كرضا أكبر عف حالة ككف ىذه الترقية
متكقعة(.حكالة)638 ،5113،
كحتى تؤدم سياسة الترقية دكرىا في تحقيؽ الرضا الكظيفي فإف األمر يستمزـ اتباع
األسس المتفؽ عمييا في نظاـ الترقية سكاء باالعتماد عمى األقدمية كحدىا ،أك عمى الكفاءة
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كحدىا ،أك عمى كمييما معا ،مع ضركرة تطبيؽ ذلؾ عمى الجميع دكف تفريؽ؛ حتى ال يؤدم
ذلؾ إلى سخط المكظفيف(.عبد المطيؼ)93 ،5162 ،

 - 4تٌافس فسص الهنٌ املوين ًاألكادميُ
حيث تزيد فرص التدريب كتطكير الميارات كالقدرات مف إحساس الفرد بمشاعر إيجابية
ناتجة عف شعكره بتطكره كتقدمو كاكتسابو ميارات كمعارؼ جديدة؛ مما يزيد مف تقديره لذاتو
كثقتو بنفسو.
كيقصد بالتنمية المينية المستدامة ألعضاء ىيئة التدريس "عمميات تيدؼ إلى تغيير
ميارات كمكاقؼ كسمكؾ أعضاء ىيئة التدريس لتككف أكثر كفاءة كفاعمية لمقابمة حاجات
الجامعة كالمجتمع كحاجات أعضاء ىيئة التدريس أنفسيـ"(.مصطفى)35 ،5112 ،
كتزداد أىمية التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس بما يشغمو مف مكانة ميمة في
التنظيمات الجامعية ،كما تمعبو مف دكر في تنمية الكفاءات البشرية ،كما يترتب عمى ذلؾ مف
تطكير لكافة مجاالت العمؿ الجامعي ،كتحقيؽ أىداؼ الجامعة بكفاءة ،فضال عما يعكد عمى
الفرد نفسو مف إشباع شخصي لشعكره بالحاجة إلى التنمية المينية كحرصو عمى تغيير
سمككو في االتجاه المرغكب فيو بما يعكد بالنفع عمى الجامعة كالمجتمع بصفة
عامة(.القاسمية كالعمرية)824 ،5164 ،
تيدؼ التنمية المينية إلى خمؽ بيئة تدعـ نمكىـ الميني بما يتاح مف برامج متنكعة
لتنمية الميارات العامة لمتدريس مع االىتماـ بالتنمية المينية المستمرة ،كالذاتية ،كالشاممة،
كاالعتماد عمى تقنيات متجددة بما يحقؽ اليدؼ مف التربية المستمرة كالتربية الذاتية لتنمية
المكارد البشرية بأفضؿ صكرة( .إماـ)66 ،5114 ،
كمف ثـ ،ينبغي عمى الجامعات الحرص عمى تكفير فرص التنمية المينية ألعضاء ىيئة
التدريس بيا ،كتشير الدراسات إلى أف الجامعات األمريكية كبعض الجامعات األكربية تجبر
أعضاء ىيئة التدريس بيا عمى االلتحاؽ بالدكرات كالبرامج المتعمقة بالتنمية المينية ،كتمنح
مكافآت مادية مقابؿ النجاح فييا ،كتقدـ التسييالت لألعضاء ليمتحقكا بيا؛ فقد تمنحيـ
إجازات دراسية بمرتب لمدة عاـ لحضكر برنامج طكيؿ األجؿ في إحدل الجامعات(.الجالبنة،
)35،5166
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 - 5بَْٗ العنل ًظسًفى
كتشمؿ التيكية كاإلضاءة كالتقنيات المتكفرة كغيرىا مف األمكر الميمة إلنجاز العمؿ،
كيرتبط بذلؾ الظركؼ المادية لمعمؿ كالخدمات التي تقدـ لعضك ىيئة التدريس سكاء أكانت
صحية أـ اجتماعية أك ترفييية ،ككمما كانت أجكاء العمؿ مريحة كمساعدة عمى القياـ بالعمؿ
المطمكب عمى أتـ كجو مف خالؿ تكفر اإلمكانات كاألدكات التي تساعد عمى اإلنجاز كمما زاد
الرضا ،كالعكس صحيح( .محمد)513 ،5168 ،

 - 6منط اإلدازّ ًأعبإ العنل
حاسما في تحقيؽ
دكر
تمعب أساليب القيادة المستخدمة في مؤسسات التعميـ العالي نا
ن
الرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس بيا ،كقد كشفت نتائج دراسة قاـ بيا صديقي كبييي
( ) Sadeghi, & Pihie, 2013أف استخداـ ممارسات القيادة التحكلية مف قبؿ رؤساء
األقساـ يح سف الرضا الكظيفي لممحاضريف أكثر مف أنماط القيادة األخرل.
كما أف ىناؾ تأثي ار إيجابيا لما يطمؽ عميو في الفكر اإلدارم (التمكيف) مف حيث كضكح
اإلجراءات كالمياـ كالعدالة في تكزيع العمؿ كالمشاركة في اتخاذ الق اررات المختمفة مع تكفير
مناخ مف الثقة فييـ كبيئة عمؿ مناسبة لإلنجاز باعتباره أحد العكامؿ الداخمية لتحقيؽ الرضا
الكظيفي" ،كأف عضك ىيئة التدريس الممكف في جامعتو أكثر رضا مف زميمو غير الممكف في
ذات الجامعة"(.الحربي)563 ،5169 ،

كيرتبط بنمط اإلدارة قدرة المكظؼ عمى إبداء رأيو كتقبؿ رؤسائو لمنقد َّ
البناء في مجاؿ

العمؿ ،بينما ينتج عف ضعؼ المشاركة في اتخاذ الق اررات نتيجة النمط اإلدارم السائد حصكؿ
االغتراب الكظيفي الذم يبدأ عندما يشعر العامؿ بعدـ كينكنتو كعدـ إحساسو باألماف المادم
كاالجتماعي ،كيتدرج ىذا الشعكر عند العامؿ باغترابو عف ذاتو ،ثـ اغترابو عف زمالئو في
العمؿ ،ثـ عف المؤسسة أك الييئة التي يعمؿ بيا اغترابا كامال؛ مما يترتب عميو عدـ القدرة
عمى األداء الفعاؿ كالعطاء في العمؿ(.عبد النبي.)996، 5161 ،
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اإلطاز التطبَكُ للدزاضْ
صو :ما كاقع الرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة
أجاب اإلطار التطبيقي عف السؤاؿ الثاني كىن ُّ

التدريس بجامعة العريش؟ ،كلإلجابة عنو جاءت الدراسة الميدانية في محكريف ىما :الكاقع
النظرم لمرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش ،كالكاقع الميداني،
كتفصيؿ ذلؾ عمى النحك اآلتي:

أًال  -الٌاقع الهظسِ للسضا الٌظَفُ لدٔ أعطإ هَْٗ التدزٍظ جبامعْ العسٍش
تناكؿ الباحث الكاقع النظرم لمرضا الكظيفي بجامعة العريش مف حيث :نشأة الجامعة
كتطكرىا ،كالعكامؿ التي يمكف أف تؤثر في درجة الرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس
بالجامعة ،كفيما يمي التفصيؿ:

 - 1نشأّ جامعْ العسٍش ًتطٌزها
يرجع تاريخ جامعة العريش إلى عاـ  6345بتأسيس كمية التربية بعد تحرير سيناء عاـ
 6345ثـ كمية الزراعة 6344ـ كظمت تبعيتيا لجامعة قناة السكيس حتى عاـ 5168ـ
تاريخ تحكيميا لفرع مستقؿ يضـ بجانب ما سبؽ كميات التربية الرياضية كاآلداب كالعمكـ
كمعيد الدراسات البيئية ،ثـ جاء قرار السيد رئيس الجميكرية رقـ  681لسنة

5161ـ

بإلغاء فرع جامعة قناة السكيس بالعريش كضـ كمياتو إلى جامعة العريش التي تـ إنشاؤىا
بمكجب المادة الثالثة مف القرار( .رئاسة الجميكرية ،)2-8 ،5161 ،ثـ تكالى التكسع
بإضافة كميات التجارة ،كاالقتصاد المنزلي ،كالثركة السمكية كاالستزراع البحرم ،ثـ كمية الطب
البيطرم.
كعمى الرغـ مف ىذه اإلنجازات في ىذا الكقت القصير ،فإنيا مازالت متأثرة ببعض
السمبيات التي تسكد مجتمعيا ،كما زالت بحاجة إلى عمؿ الكثير في سبيؿ تطكير إمكاناتيا،
كتكفير استقرار ألعضاء ىيئة التدريس كالعامميف بيا ،كال يمكف أف يتحقؽ ىذا االستقرار إال
مف خالؿ تمتعيـ بالرضا عف كظائفيـ كمف خالؿ انتمائيـ ليا ،فرضا عضك ىيئة التدريس
مف العكامؿ المؤثرة في مدل كفاءتو في العمؿ كانتمائو لممينة ،كما أف مستكل الرضا
الكظيفي لعضك ىيئة التدريس ينعكس عمى سمككو كتصرفاتو داخؿ قاعات المحاضرات كعمى
تفاعمو مع طالبو.
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 - 0بعض حمددات السضا الٌظَفُ جبامعْ العسٍش
تكجد بعض العكامؿ التي تؤثر عمى الرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة
العريش  ،منيا ما يرتبط بالمتغيرات المجتمعية لمحافظة شماؿ سيناء ،كمنيا ما يرتبط
بالجامعة سكاء لككنيا جامعة ناشئة ،أك لبعدىا الجغرافي ،كترجع ضركرة دراسة المتغيرات
المجتمعية إلى أف أية دراسة لمرضا الكظيفي ال يمكنيا تجاىؿ العكامؿ االجتماعية كالثقافية
كاالقتصادية لممجتمع الذم تكجد فيو المنظمة؛ فعدـ الرضا عف محيط العمؿ بأبعاده المختمفة
يمتد أثره إلى العمؿ ذاتو مما يؤدم إلى اإلحساس باالغتراب كضعؼ الكالء كالكالء(.لبابنة،
)545 ،5168
كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:

أ  -حمددات امللان ًمشلالت التهنَْ
تقع جامعة العريش في محافظة شماؿ سيناء التي تقع في الشماؿ الشرقي لجميكرية
مصر العربية ،كتبعد عف القاىرة بمسافة  911كيمك متر تقريبا ،كتعد محافظة اإلسماعيمية
أقرب محافظات الجميكرية كمع ذلؾ تبعد عنيا بمسافة  611كيمك متر ،كقد ترتب عمى ىذا
البعد المكاني مجمكعة مف المشكالت تتعمؽ بطكؿ الفترة الزمنية التي يستغرقيا عضك ىيئة
التدريس في الكصكؿ لمقر عممو إذا لـ يستقر بمدينة العريش ،كتتعمؽ أيضا بصعكبة
التكاصؿ مع المجتمعات العممية مف مؤتمرات كمكتبات عممية كغيرىا مما يمزـ الباحثيف كذلؾ
في حالة اختياره اإلقامة بمدينة العريش؛ كبالتالي تضعؼ فرص التنمية المينية مقارنة
بأقرانيـ مف العامميف بالجامعات األخرل.
كقد فرض ىذا المكقع بطبيعتو الجغرافية كما تحكيو مف مكارد اقتصادية غنية في حاجة
الستثمارىا عمى الحككمات المتعاقبة ضركرة االىتماـ بتنمية ىذا الجزء مف أرض مصر،
كتكجيو كافة أجيزتيا لمتخطيط لكضع استراتيجية كاممة لمتنمية التي يمكنيا اإلسياـ إلى حد
كبير في تحسيف أكضاع االقتصاد القكمي ككؿ(.أبك زيد)6919 ،5162،
كمف ثـ تعددت المشركعات القكمية لتنمية سيناء ،ككاف آخرىا عاـ  5169حيث أعمنت
رئاسة الكزراء عف مشركع قكمي لتنمية سيناء كىك يعد المشركع الثالث الذم يحمؿ نفس
االسـ لتنمية سيناء (مغازم ،كطارؽ ،كعبد العزيز )5169 ،كرغـ تعددىا فإف الدراسات التي
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أجريت لتقييميا أثبتت "أف مشركعات التنمية التي أقيمت عمى أرض محافظة شماؿ سيناء
عمى مدل أكثر مف ثالثيف عاما لـ تحقؽ النتائج المستيدفة منيا(.سميـ)935 ،5162 ،
كقد عانت المنطقة مف مشكالت كتحديات في مختمؼ مجاالت التنمية نتج عنيا تعثر
المشركعات التنمكية ،كتكقؼ العمؿ في كثير منيا ،كانييار كتدمير بعض ما تـ تنفيذه في
البعض اآلخر؛ مما أدل إلى ما تشيده المحافظة خالؿ السنكات األخيرة مف حالة عدـ
االستقرار األمني كازدياد كتيرة الحكادث اإلرىابية كاألعماؿ التخريبية؛ مما ألقى بأعباء إضافية
عمى المكاطنيف بشماؿ سيناء كمنيـ أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش.

ب  -احملددات األمهَْ
أدت طبيعة مكقع شبو جزيرة سيناء كأىميتو الفريدة ضمف أقاليـ مصر المختمفة دك ار كبي ار
في تعرض الجزء الشمالي منو تحديدا لمجمكعة مف العمميات اإلرىابية كخاصة بعد ما استجد
عمى الساحة بعد  52يناير 5166ـ مف انفالت أمني كظيكر بعض الحركات الفكرية
كالتنظيمات االرىابية المعادية لمدكلة كلمشعب المصرم كالتي تحارب أم تقدـ في الكطف ،ثـ
تطكرت فيما بعد إلى تنفيذ كثير مف العمميات اإلرىابية التي تزايدت كتيرتيا بعد  91يكنيك
5169ـ مما دفع بالسمطة إلى تشديد اإلجراءات األمنية عمى الطرؽ المؤدية لمحافظة شماؿ
سيناء ككذا داخؿ المدف ،كتعالت أصكات إعالمية ال تعي حقيقة المكقؼ كما يعانيو أىؿ
سيناء مطالبة بتيجير أىالي سيناء مف منازليـ إلحكاـ القبضة عمى اإلرىابييف ،في حيف أف
أىؿ سيناء تحممكا كما زالكا يتحممكف الكثير مف التضييقات األمنية كحظر تجكؿ كفرض حالة
الطكارئ ،كانقطا ع شبكات االتصاالت كاالنترنت بشكؿ شبو يكمي ،عالكة عمى إغالؽ بعض
الشكارع كتعدد نقاط التفتيش ،كتراكـ الخسائر المادية لبيكتيـ كمصادر رزقيـ بفعؿ التفجيرات،
بؿ كمئات الشيداء مف المدنييف (المباف كابراىيـ)5161 ،
كقد زاد ذلؾ مف صعكبة ما يكاجيو أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش؛ فت ازيدت
الفترات المطمكبة مف عضك ىيئة التدريس لمكصكؿ لمقر عممو (تصؿ في المتكسط لخمس
ساعات مف السفر لقطع مسافة  611كـ لمكصكؿ مف أك إلى أقرب المحافظات كىي محافظة
اإلسماعيمية ،كقد تزيد عف ذلؾ أكقات الطكارئ) ،ككذا اضطرت الحككمة بعد تزايد العمميات
اإلرىابية لفرض حظر التجكؿ لفترات كصمت في بدايتيا إلى  68ساعة مما أثر عمى العممية
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التعميمية ككذا عمى درجة الرضا عف الظركؼ المحيطة بالعمؿ مف جانب أعضاء ىيئة
التدريس.

ثانَا  -إجسإات اجلانب املَدانُ ًنتاٖجى
لمعرفة الكاقع الميداني جاءت الدراسة الميدانية في عدة نقاط :تحديد أىدافيا ،كأدكاتيا،
كقياس صدؽ األداة كثباتيا ،ككصؼ مجتمع الدراسة كالعينة ،كاألساليب اإلحصائية
المستخدمة لمعالجة البيانات ،ثـ عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ.

 - 1أهداف الدزاضْ املَدانَْ
ىدفت الدراسة الميدانية تحقيؽ ما يمي:
 تعرؼ درجة الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس مف كجية نظرىـ. تحديد الفركؽ اإلحصائية كداللتيا بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة ،بحسبمتغيرات :النكع ،كالدرجة الكظيفية ،كمحؿ اإلقامة.

 - 0بهإ األداّ ًتكهَهوا
مر إعداد االستبانة بالمراحؿ اآلتية:
(أ) تحديد عكامؿ كمقكمات الرضا الكظيفي التي ينبغي أف تحرص الجامعة عمى تكفيرىا
ألعضاء ىيئة التدريس بيا ،كتـ ذلؾ مف خالؿ:
 االطالع عمى الدراسات كالبحكث السابقة المرتبطة بالرضا الكظيفي ،كتحميؿ ما جاء فياألدبيات التربكية عنو.
 إجراء مقابالت شخصية مع الزمالء مف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ لمتعرؼ منيـعمى كاقع مقكمات الرضا الكظيفي بجامعة العريش.
 خبرة الباحث التي اكتسبيا مف خال العمؿ بالجامعة لفترة تجاكزت العشريف عاما.(ب) بناء صكرة أكلية لعبارات االستبانة؛ حيث تـ صياغة مجمكعة مف العبارات تتعمؽ بكؿ
محكر مف محاكرىا كحدد فئات االستجابة في ثالثة بدائؿ ىي :مكافؽ ،إلى حد ما
كغير مكافؽ ،كما تضمنت االستبانة جزءا يتعمؽ ببعض البيانات الشخصية عف
المستجيب تتعمؽ النكع ،كالدرجة الكظيفية ،كمحؿ اإلقامة ،كبمغ عدد عبارات االستبانة
( )21عبارة.
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(ج) عرض الباحث االستبانة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف أساتذة التربية؛
لمتعرؼ عمى مالحظاتيـ حكؿ مدل شمكؿ عبارات االستبانة ،إضافة إلى دقة
الصياغة ككضكح العبارات.
(د) في ضكء ذلؾ؛ تـ تعديؿ عبارات االستبانة ،كتحديد العبارات المتعمقة بكؿ محكر مف
محاكرىا الستة ،كبذلؾ تـ كضعيا في صكرتيا النيائية ،كبمغ عدد عبارات االستبانة
( )84عبارة.

كيكضح جدكؿ ( )6تكزيع محاكر كعبارات االستبانة كنسبيا المئكية.

َ
1
2
3
4
5
6

خذوي ()1
رىصَغ ِسبوس وػجبساد االعزجبٔخ ؤغجهب اٌّئىَخ
ػذد
إٌغجخ اٌّئىَخ
ػٕىاْ اٌّسىس
اٌؼجبساد
%1181
9
اٌشارت واٌسىافض
%22
13
ثُئخ اٌؼًّ
%1485
2
اٌسشَخ األوبدَُّخ
%1485
2
اٌزُّٕخ اٌّهُٕخ
%185
4
خذِبد اٌشػبَخ االخزّبػُخ واٌصسُخ
%1682
1
ّٔط اإلداسح
%111
41
اٌّدّىع

(ق) حساب صدؽ االستبانة كثباتيا
لمتحقؽ مف صدؽ األداة؛ قاـ الباحث بعرض عباراتيا مقركنة بمحاكرىا عمى مجمكعة مف
أساتذة التربية ،كطمب منيـ ذكر مالحظاتيـ حكؿ مدل تمثيؿ العبارات لمقكمات الرضا
الكظيفي ،كقد أكد المحكمكف عمى أف معظـ العبارات تعبر عما كضعت لقياسو ،كيطمؽ عمى
ىذا النكع مف الصدؽ صدؽ المحتكل أك الصدؽ المنطقي (الغريب.)146 ،6331 ،
كتـ حساب ثبات االستبانة بطريقة ألفا كركنباخ عمى عينة استطالعية مف أعضاء ىيئة
التدريس كمعاكنييـ بجامعة العريش بمغت ( )62فردا ،كبمغ معامؿ الثبات ( )1843كيعد ىذا
معامالن مقبكالن.

ً - 3صف جمتنع الدزاضْ ًعَهتوا
يتمثؿ مجتمع الدراسة في أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية ،كالعمكـ البيئية الزراعية،
كالتربية الرياضية ،كالعمكـ ،كاآلداب كالعمكـ اإل نسانية ،كتـ استبعاد كميات االقتصاد المنزلي،
كالثركة السمكية كالمصايد البحرية ،كمعيد الدراسات البيئية ،كالتجارة ،نظ ار ألنيا كميات
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مستحدثة ،كلـ يتـ تعييف أعضاء ىيئة تدريس دائميف بيا ،كقد كصؿ عدد أعضاء ىيئة
التدريس بالجامعة كمعاكنييـ ( )815فردا ،منيـ ( )583عضك ىيئة تدريس ،ك ( )629مف
أعضاء الييئة المعاكنة ،طبقا إلحصاء العاـ الجامعي ( 5163-5164إدارة شؤكف أعضاء
ىيئة التدريس بجامعة العريش.)5163 ،
كتـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشكائية ،حيث تـ طرح االستبانة عمى الزمالء
بالجامعة بصكرة إليكتركنية عف طريؽ كضعيا عمى مكقع جكجؿ  ، Google Formsكبمغ
عدد األفراد الذيف استجابكا لتطبيؽ االستبانة ( )39فردا مف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ
بنسبة  %59مف إجمالي مجتمع الدراسة .
كيشير جدكؿ رقـ ( ) 5إلى التك اررات كالنسب المئكية لتكزيع خصائص أفراد الدراسة
(أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش) مكزعيف عمى متغيرات الدراسة :النكع ،كالدرجة
الكظيفية ،كمحؿ اإلقامة.

اٌؼذد
%
اٌّدّىع

خذوي سلُ ()2
وصف اٌؼُٕخ وفمب ٌٍٕىع واٌذسخخ اٌىظُفُخ وِسً اإللبِخ
ِسً اإللبِخ
اٌذسخخ اٌىظُفُخ
إٌىع
شّبي
هُئخ
أٔثً
أخشي
أعزبر أعزبر َ ِذسط
روش
عُٕبء
ِؼبؤخ
39
54
25
34
25
9
35
51
4189
5181
2689
3686
2689
982
3286
6284
93
93
93

كتشير بيانات الجدكؿ إلى غمبة أعضاء ىيئة التدريس مف الذككر ضمف أفراد العينة
المستجيبيف ،كىي نسبة طبيعية بالقياس لممجتمع األصمي الذم يمثؿ الذككر فيو نسبة
 %14مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ،كما يشير إلى التكازف بيف أعداد المستجيبيف مف
الييئة المعاكنة كمف ىـ في درجة مدرس كدرجة أستاذ مساعد ،بينما كانت النسبة األقؿ مف
نصيب مف ىـ في درجة أستاذ ،كىذا منطقي في ظؿ قمة أعداد األساتذة بالجامعة -كغيرىا
مف الجامعات -سكاء في ذلؾ العاممكف كالمتفرغكف بالقياس لمدرجات الكظيفية األخرل ،كأخي ار
تشير البيانات إلى ا لتكازف بيف أعداد ىيئة التدريس ممف يقيمكف بمدينة العريش محؿ
الجامعة سكاء مف أىؿ المحافظة األصمييف أك ممف نزحكا إلييا لمعمؿ مف محافظات أخرل
كاستقركا لإلقامة بيا لسبب أك آلخر كنسبتيـ  ،%2486بينما باقي النسبة كانت مف
األعضاء الذيف تمنعيـ ظركفيـ مف اإلقامة الدائمة بمدينة العريش كيفضمكف السفر أسبكعيا
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مف محؿ إقامتيـ في محافظات مصر المختمفة كقضاء أياـ العمؿ المقررة في استراحة
الجامعة أك في مساكف خاصة دكف أسرىـ كعائالتيـ.

- 4املعاجلْ اإلحصاَْٖ لبَانات الدزاضْ
لمعا لجة بيانات الدراسة إحصائيا كاإلجابة عف أسئمتيا اتبع الباحث ما يمي:
(أ) التعبير عف فئات االستجابة الثالثية بشكؿ كمي كذلؾ عف طريؽ إعطاء استجابة
مكافؽ درجة ( ،)9كاستجابة إلى حد ما درجة ( ،)5كاستجابة غير مكافؽ درجة (.)6
(ب) تـ استخداـ برنامج  SPSSإلجراء المعالجات اإل حصائية لنتائج الدراسة  ،عمى النحك اآلتي:


لتحديد مدل تحقؽ عبارات االستبانة في الكاقع استخدمت:النسب المئكية التكرارية ،كنسبة

متكسط االستجابة ،كتعييف حدم الثقة لنسبة متكسط االستجابة ،كتبيف أنو يساكم (.) 1811 - 1829


اعتمدت الدراسة في قبكؿ أك رفض النتائج معيار إذا زادت نسبة متكسط استجابة أفراد العينة

عف الحد األقصى لمثقة تعتبر الدراسة أف ىناؾ اتجاىان نحك الحكـ بتحقؽ ىذه العبارات في الكاقع بدرجة

مرتفعة ،كاذا نقصت نسبة متكسط استجابة أفراد العينة عف الحد األدنى لمثقة تعتبر الدراسة أف ىناؾ

اتجاىان نحك الحكـ بتحقؽ ىذه العبارات في الكاقع بدرجة منخفضة كأما إذا انحصرت نسبة
متكسط استجابة أفراد العينة بيف الحديف األعمى كاألدنى لمثقة  ،تعتبر الدراسة أف ىناؾ

اتجاىان بتحقؽ العبارة في الكاقع بدرجة متكسطة.

كلتحديد داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة كاالنحرافات المعيارية كالتي تعزل

إلى متغير الدرجة الكظيفية (أستاذ ،أستاذ مساعد ،مدرس ،كىيئة معاكنة) ،كحيث يضـ ىذا
المتغير أكثر مف مجمكعتيف؛ تـ استخداـ  ، F-Testكما استخدـ اختبار شيفيو Test
 Schffeلمعرفة المقارنة بيف متكسطات المجمكعات األربع ،كما تـ استخداـ

T-Test

لمعرفة دال لة الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة كاالنحرافات المعيارية كالتي تيعزل إلى
متغيرم النكع كمحؿ اإلقامة ،حيث ضـ كؿ منيما مجمكعتيف.

 - 5نتاٖج الدزاضْ املَدانَْ ًتفطريها
بعد إجراء المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة تـ عرض النتائج كما يمي:
 بالنسبة لمنتائج الخاصة يالسؤاؿ الثاني كالمتعمؽ بآراء افراد العينة حكؿ مستكل الرضاالكظيفي ،سكؼ يتـ عرض تمؾ النتائج كفؽ بعديف :األ كؿ :عرض النتائج الخاصة بالمحاكر
ككؿ ،ثـ عرض نتائج العبارات الخاص بكؿ محكر.
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ففيما يتعمؽ بالنتائج الخاصة بالبعد األكؿ الخاص باستجابات أفراد العينة عف مجاالت الرضا
الكظيفي مجتمعة يكضحيا الجدكؿ التالي رقـ ()9
خذوي سلُ ()3
اعزدبثبد أفشاد ػُٕخ اٌذساعخ زىي ِسبوس اٌشضب اٌىظُفٍ ألػضبء هُئخ اٌزذسَظ وِؼبؤُهُ
ثدبِؼخ اٌؼشَش وىً ،ؤغجخ ِزىعط االعزدبثخ ،ودسخخ اٌّىافمخ فٍ اٌىالغ
ٔغجخ
االعزدبثبد ْ=  93فشدا
دسخخ
غُش ِىافك ِزىعط
ِىضىع
ئًٌ زذ ِب
ِىافك
اٌّسىس
اٌّىافمخ
االعزدب
اٌّسىس
%
ن
%
ن
ن %
ثخ
اٌشارت
ِٕخفضخ
1841 6181 569 1186 156 1384 112
األوي
واٌسىافض
ِزىعطخ
اٌثبٍٔ ثُئخ اٌؼًّ 1859 3686 443 4681 552 1284 219
اٌسشَخ
ِزىعطخ
1862 3685 232 3986 251 2389 156
اٌثبٌث
األوبدَُّخ
اٌزُّٕخ
ِٕخفضخ
1851 5185 311 3382 221
289
51
اٌشاثغ
اٌّهُٕخ
خذِبد
ِٕخفضخ
1836 9184 341
186
32
اٌخبِظ
اٌشػبَخ
ّٔط
ِٕخفضخ
1852 5184 312 4282 314
684
41
اٌغبدط
اإلداسح
ِٕخفضخ
1853 5282 2352 3485 1532 1289 525
اٌّدّىع

كتشير النتائج إلى انخفاض درجة الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
العريش عمى إجمالي محاكر االستبانة ،كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء طمكحات أعضاء ىيئة
التدريس في بيئة كظيفية أكثر جذبا مما تكفره الجامعة بالفعؿ؛ مما يضع عمى عاتؽ
المسئكليف ضركرة العمؿ عمى دراسة العكامؿ المؤدية لذلؾ كمحاكلة التغمب عمييا ،كما تشير
النتائج إلى أف أعمى درجات الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش كاف
في محكر الحرية األكاديمية كيميو محكر بيئة العمؿ ،بينما كانت أقؿ درجات الرضا الكظيفي
لدييـ في محكر خدمات الرعاية االجتماعية كالصحية.
كفيما يتعمؽ بنتائج البعد الثاني الخاص بكؿ محكر مف محاكر االستبانة فتكضحيا
الجداكؿ الستة مف ( )3 :8التالية:
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خذوي ()4
اعزدبثبد ػُٕخ اٌذساعخ ؤغجخ ِزىعط االعزدبثخ ودسخخ اٌزىافش ثؼجبساد اٌّسىس األوي (اٌشارت
واٌسىافض
َ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.2
.1
.9

اٌؼجبساد
َىفٍ اٌشارت اٌشهشٌ
ٌزٍجُخ اٌسبخبد
األعبعُخ ألعشرٍ
َزٕبعت اٌشارت ِغ
وِإهالرٍ
خجشارٍ
اٌؼٍُّخ
َفٍ اٌشارت ثّزطٍجبد
اٌجسث اٌؼٍٍّ
َٕزظُ ِىػذ صشف
اٌشارت شهشَب
َزُ صشف اٌّغزسمبد
اٌّبٌُخ دوْ اٌشارت ثال
رأخُش
َزٕبعت اٌشارت ِغ زدُ
اٌؼًّ اٌّطٍىة
َزٕبعت ِمذاس اٌضَبدح
اٌغٕىَخ ػًٍ اٌشارت ِغ
اٌظشوف االلزصبدَخ
رمذَ اٌىٍُخ زبفضا ِبدَب
ٌألداء اٌّزُّض
رمذَ اٌىٍُخ زبفضا
ِؼٕىَب ٌألداء اٌّزُّض

اٌّدّىع

االعزدبثبد ْ=  93فشدا
ئًٌ زذ ِب
ِىافك
%
ن
%
ن

غُش ِىافك
%
ن

ٔغجخ
ِزىعط
االعزدبثخ

دسخخ
اٌّىافمخ

13

1481

32

3981

43

4682

1856

ِٕخفضخ

6

685

11

1984

69

2482

1844

ِٕخفضخ

6

685

2

285

11

1681

1841

ِٕخفضخ

59

6384

26

2181

1

186

1815

ِشرفؼخ

-

-

24

2581

69

2482

1842

ِٕخفضخ

13

1481

22

2981

53

5281

1852

ِٕخفضخ

1

181

-

-

92

9181

1833

ِٕخفضخ

-

-

4

483

19

9582

1835

ِٕخفضخ

14

1581

13

1481

66

2181

1841

ِٕخفضخ

11
2

1384

156

1186

569

6181

1841

ِٕخفضخ

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة رضا أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بجامعة
العريش كانت منخفضة عمى إجمالي عبارات ىذا المحكر الخاص بالراتب كالحكافز كىك ما
يتفؽ مع ما أكد عميو الجانب النظرم مف أىمية الركاتب كالمكافآت في درجة رضا العامؿ
كتحقيؽ أمنو النفسي كجكد عالقة طردية بيف مستكل الدخؿ كالرضا عف العمؿ فكمما زاد
مستكل الدخؿ زاد الرضا عف العمؿ كزادت إنتاجية العامؿ كقدرتو عمى األداء كالعكس.
ككانت أقؿ العبارات حصكال عمى نسبة رضا الخاصة بتناسب مقدار الزيادة السنكية عمى
الراتب مع الظركؼ االقتصادية ،كىك ما يمكف تفسيره في ضكء الكاقع مف تآكؿ الركاتب مقابؿ
االرتفاع المضطرد لألسعار مما أحدث فجكة بيف الركاتب كمتطمبات الحياة ،نتيجة لمظركؼ
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االقتصادية التي تمر بيا البالد كتطبيؽ قانكف الخدمة المدنية مما نتج عنو ثبات المرتبات
كعدـ زيادتيا سنكيا كما كاف متبعا قبؿ ذلؾ؛ مما أثر عمى كفاية ما يحصؿ عميو أعضاء ىيئة
التدريس الحتياجاتو الشخصية كالبحثية كاألسرية ،في ظؿ ارتفاع تكاليؼ المعيشة مما يدفع
عضك ىيئة التدريس لالنشغاؿ بالبحث عف مصادر دخؿ أخرل لسد حاجاتو المعيشية.
كما حظيت عبارة تقديـ الكمية حاف از ماديا لألداء المتميز بنسبة رضا منخفضة كىك ما
يشير إلى غياب ىذه الثقافة لدل المسئكليف بالجامعة ،ربما بسبب حداثة الجامعة كقمة
انتشار ثقافة التحفيز المادم لدل الجامعات المصرية ،كربما بسبب قمة المكارد الذاتية
لمجامعة مقارنة بغيرىا مف الجامعات.
ككا نت العبارة الكحيدة التي حظيت بنسبة رضا عالية ىي المتعمقة بانتظاـ صرؼ الراتب
شيريا ،كىك ما يتفؽ مع النظاـ المصرفي لمبالد خاصة مع التحكؿ نحك تحكيؿ المرتبات
لمبنكؾ كالحصكؿ عمى الراتب مف الصراؼ اآللي ،بينما باقي عبارات المحكر كانت نسبة
الرضا منخفضة.
كلتحديد درجة رضا أعضاء ىيئة التدريس عف بيئة العمؿ بجامعة العريش جاء جدكؿ
( ) 2كالذم يكضح استجابات عينة الدراسة كنسبة متكسط االستجابة كدرجة التكافر بعبارات
المحكر الثاني.
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خذوي ()5
اعزدبثبد ػُٕخ اٌذساعخ ؤغجخ ِزىعط االعزدبثخ ودسخخ اٌزىافش ثؼجبساد اٌّسىس اٌثبٍٔ (ثُئخ اٌؼًّ)
اٌؼجبساد

َ

رغىد ػاللبد
اخزّبػُخ خُذح ثبٌىٍُخ
َؼبًِ اٌطالة
أعبرزرهُ ثبززشاَ
ورمذَش
َؼبًِ اإلداسَىْ
أػضبء هُئخ اٌزذسَظ
وِؼبؤُهُ ثبززشاَ
ورمذَش
َزُ ئٔدبص اٌّؼبِالد
اإلداسَخ فٍ ولذ
ِٕبعت
رىخذ ػذاٌخ فٍ
رىصَغ األػجبء
األوبدَُّخ واإلداسَخ
داخً اٌمغُ
رزىافش اٌمبػبد
اٌىبفُخ إلٌمبء
اٌّسبضشاد واٌذسوط
اٌؼٍُّخ
رزغغ لبػبد اٌذساعخ
ٌسضىس اٌطالة
رزغُ اٌمبػبد
اٌذساعُخ ثبٌٕظبفخ
رضود لبػبد
اٌّسبضشاد ثىعبئً
اٌزمُٕخ اٌالصِخ
رزىفش اٌّخزجشاد
اٌؼٍُّخ وِغزٍضِبرهب
اٌسذَثخ
رسزىٌ اٌمبػبد
اٌذساعُخ ػًٍ وعبئً
اٌزهىَخ إٌّبعجخ
رزىافش ثبٌمبػبد
اٌذساعُخ وعبئً
اإلضبءح إٌّبعجخ
رزىفش ثّىزجخ اٌىٍُخ
اٌّشاخغ اٌالصِخ
ٌٍّمشساد اٌذساعُخ
اٌّدّىع

االعزدبثبد ْ=  93فشدا
ئًٌ زذ ِب
ِىافك
%
ن
%
ن

ٔغجخ
ِزىعط
االعزدبثخ

دسخخ
اٌّىافمخ

32

3484

49

5282

12

1289

1824

ِزىعطخ

31

4189

41

5186

2

285

1821

ِشرفؼخ

25

2689

64

6181

4

483

1824

ِزىعطخ

1

181

31

4189

54

5181

1842

ِٕخفضخ

12

1289

33

3585

41

5186

1854

ِٕخفضخ

13

1481

36

3182

44

4283

1855

ِٕخفضخ

22

2981

42

4582

24

2581

1861

ِزىعطخ

1

186

39

4189

46

4985

1853

ِٕخفضخ

4

483

29

3182

61

6485

1846

ِٕخفضخ

-

-

33

3585

61

6485

1845

ِٕخفضخ

12

1183

44

4283

32

3484

1861

ِزىعطخ

12

1183

62

6682

14

1581

1861

ِزىعطخ

15

1681

41

4381

31

4189

1851

ِزىعطخ

21
9

1284

55
2

4681

44
3

3686

1859

ِزىعطخ
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تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى رضا أفراد العينة بنسبة متكسطة عف بيئة العمؿ كما فييا
مف إمكانات مادية كما يسكدىا مف عالقات اجتماعية ،كىك ما يتفؽ مع نتائج الدراسات
بخصكص تأثير بيئة العمؿ المادية كاالجتماعية عمى رضا الفرد بالقدر الذم تمثؿ ىذه
الجماعة مصدر منفعة لمفرد أك مصدر تكتر بالنسبة لو ،فكمما كاف تفاعؿ الفرد مع اآلخريف
في العمؿ يحقؽ تبادؿ لممنافع بينو كبينيـ كمما كانت جماعة العمؿ مصد ار لرضا الفرد عف
العمؿ ،ككمما تفاعؿ الفرد مع اآلخريف يكجد تكت ار لديو أك يعكؽ إشباعو لحاجاتو أك كصكلو
ألىدافو كمما كانت جماعة العمؿ مسببا الستياء الفرد مف عممو.
ككانت العبارة الكحيدة التي حظيت بنسبة رضا مرتفعة ىي الخاصة بتعامؿ الطالب مع
أعضاء ىيئة التدريس بأدب كاحتراـ كتقدير ،كىك ما يمكف تفسيره بطبيعة النظاـ بالجامعة
كاختالفو عف مراحؿ التعميـ ما قبؿ الجامعي ،كمدل ما يتمتع بو عضك ىيئة التدريس مف
سمطات تحكؿ دكف إساءة األدب مف قبؿ الطالب.
كمف العبارات التي حظيت بنسبة متكسط استجابة بدرجة متكسطة لكف بنسبة عالية
العبارة الخاصة بسيادة عالقات اجتماعية جيدة ،كبنفس النسبة كانت عبارة احتراـ كتقدير
اإلدارييف بالجامعة ألعضاء ىيئة التدريس ،كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء مساحة الجامعة
ال
الصغيرة مما يزيد مف فرص التكاصؿ بيف أفرادىا ،كتبادؿ العالقات االجتماعية الطيبة ،فض ن

عف ذلؾ فإف الجامعة حديثة النشأة كفي طكر البناء كالتككيف في ظؿ ضعؼ اإلمكانات
المادية كالبشرية كىذا يتطمب العمؿ بتعاكف إلنجاز األعماؿ كالمياـ المككمة؛ مما يؤدم إلى
زيادة الفرص إلقامة عالقات اجتماعية قائمة عمى االحتراـ كالثقة ،كثمة تفسير آخر أف
الكميات المستحدثة لـ يتـ تعييف أعضاء ىيئة تدريس بيا حتى اآلف ،كتتـ االستعانة
باألعضاء القدامى الذيف كانكا زمالء في كمية كاحدة كما ىك الحاؿ مع كمية التربية بعد
انفصاؿ كميتي العمكـ كاآلد اب ،ككمية العمكـ البيئية الزراعية بعد تأسيس كميتي االقتصاد
المنزلي ككمية االستزراع المائي ،كيمكف تفسير العالقات االجتماعية الطيبة أيضا بأف الجامعة
ينبغى أف تككف مف أكثر المؤسسات االجتماعية حرصان عمى تطبيؽ الفضائؿ كالقيـ بيف

العامميف بيا ،ككذا في ضكء أخالقيات مينة التعميـ بعامة كالجامعى بخاصة ،كال يمكف إغفاؿ
أثر البيئة السيناكية كما فييا مف آثار باقية لممحافظة عمى القيـ كالتقاليد بصفة عامة.
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بينما كانت أقؿ العبارات حصكال عمى درجة رضا مف جانب أفراد العينة الخاصة بتكفر
الكسائؿ المعينة لعممية التدريس سكاء أجيزة التقنية الحديثة بقاعات الدراسة ،أك المختبرات
كمستمزماتيا عمى الرغـ مما ليا مف أىمية في نجاح العممية التدريسية ككذلؾ البحثية،
كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء الكضع االقتصادم عمكما الذم ال يسمح ببناء الكثير مف
المعامؿ ،ككذا حداثة الجامعة كضعؼ ميزانيتيا بالمقارنة ألعداد الطالب بيا كالمتطمبات
المجتمعية منيا ،كتكجيو قدر كبير مف ميزانياتيا لمبناء كالتشييد الخاص بالكميات المستحدثة.
كيمكف اإلشارة أيضا لعبارة اتساـ قاعات الدراسة بالنظافة كالتي حظيت أيضا بنسبة رضا
منخفضة ،كىك ما يمكف تفسيره بقمة أعداد عماؿ النظافة بالجامعة في ضكء قمة الدرجات
الكظيفية المتكفرة مع خركج كثير مف العمالة عمى المعاش كقمة اإلحالؿ كالتجديد.

نتاٖج احملٌز الجالح :احلسٍْ األكادميَْ
كلتحديد درجة رضا أعضاء ىيئة التدريس عف الحرية األكاديمية بجامعة العريش جاء
جدكؿ ( )1كالذم يكضح استجابات عينة الدراسة كنسبة متكسط االستجابة كدرجة التكافر
بعبارات المحكر الثالث.
خذوي ()6
اعزدبثبد ػُٕخ اٌذساعخ ؤغجخ ِزىعط االعزدبثخ ودسخخ اٌزىافش ثؼجبساد اٌّسىس اٌثبٌث (اٌسشَخ
األوبدَُّخ)
َ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.2

اٌؼجبساد
رزىافش زشَخ اخزُبس ِسزىي
اٌّمشساد اٌذساعُخ
رزىافش زشَخ رٕبوي اٌمضبَب
اٌجسثُخ
زضىس
زشَخ
رزىافش
اٌّإرّشاد وإٌذواد اٌؼٍُّخ
رزىافش زشَخ إٌشش اٌؼٍٍّ
فٍ اٌذوسَبد اٌؼٍُّخ اٌؼبٌُّخ
رزبذ ٌٍ زشَخ سفض
اٌغبػبد اٌزذسَغُخ اٌضائذح
ػٓ إٌصبة
َزىافش اٌذػُ اٌّبٌٍ ِٓ
اٌدبِؼخ ٌٍٕشش اٌؼٍٍّ
رزبذ ٌٍ فشص االٌزسبق
ثبٌذوساد اٌزذسَجُخ

اٌّدّىع

االعزدبثبد ْ=  93فشدا
ئًٌ زذ ِب
ِىافك
%
ن
%
ن
3
4189
2689
25
1
3
3484
4381
41
2
5
5281
1681
15
3
3
3182
4189
39
6
1

186

-

-

29

3182

15
6

2389

3
2
2
3
4
4
2
5

3484
2482
4283
3986
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%
ن
328
3
3
1
228
2
6
1
268
2
9
5
198
1
4
1
5
3

528
1

2
1
2
1
2
3

258
3
218
5
368
5

ٔغجخ
ِزىعط
االعزدبثخ

دسخخ اٌّىافمخ

1865

ِزىعطخ

1823

ِزىعطخ

1869

ِزىعطخ

1824

ِزىعطخ

1851

ِٕخفضخ

1841

ِٕخفضخ

1821

ِزىعطخ

1862

ِزىعطخ
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1

2

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف عبارات ىذا المحكر حظيت بنسبة رضا بدرجة متكسطة،
رغـ التركيز الكبير الذم شيدتو نيايات القرف العشريف كبدايات القرف الحالي عمى قضايا
الديمقراطية كالحرية كحقكؽ اإلنساف ،ككانت أعمى العبارات مف حيث درجة المكافقة خاصة
بحرية النشر العممي في الدكريات العممية العالمية ،كىك ما يتفؽ مع التكجيات العامة لكزارة
التعميـ العالي بتشجيع النشر العممي الدكلي ،كتضميف قكاعد ترقيات أعضاء ىيئة التدريس ما
يحثيـ عمى النشر في المجالت كالدكريات الدكلية ذات معامؿ التأثير المرتفع في محاكلة
لتحسيف ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدكلية.
بينما كانت أقؿ العبارات حصكال عمى نسبة رضا ىي الخاصة بتكافر الدعـ المالي مف
الجامعة لمنشر العممي ،كربما ييعزل ذلؾ إلى قمة الدعـ المقدـ بالفعؿ لمنشر العممي كتحمؿ
معظـ الباحثيف تكمفة العممية البحثية ،كربما يرجع ذلؾ إلى قمة معرفة أعضاء ىيئة التدريس
بالقنكات التي ينبغي أف يسمككىا لمحصكؿ عمى الدعـ ،أك طكؿ اإلجراءات اإلدارية الذم
يترتب عميو ضياع الكقت كا لجيد قبؿ الحصكؿ عمى الدعـ الذم لف يكفي في النياية لمكفاء
بمستمزمات البحث كالنشر العممي.

نتاٖج احملٌز السابع – التهنَْ املوهَْ
كلتحديد درجة رضا أعضاء ىيئة التدريس عف التنمية المينية بجامعة العريش جاء جدكؿ
( )1كالذم يكضح استجابات عينة الدراسة كنسبة متكسط االستجابة كدرجة التكافر بعبارات
المحكر الرابع.
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خذوي ()2
اعزدبثبد ػُٕخ اٌذساعخ ؤغجخ ِزىعط االعزدبثخ ودسخخ اٌزىافش ثؼجبساد اٌّسىس اٌشاثغ
(اٌزُّٕخ اٌّهُٕخ)
َ

االعزدبثبد ْ=  93فشدا
ئًٌ زذ ِب
ِىافك
%
ن
%
ن

اٌؼجبساد

.1
.2

.3

.4

.5
.6
.7

رٕظُ
دوساد
اٌّهُٕخ
ثشاِح
رزٕىع
اٌزُّٕخ اٌّهُٕخ
اٌّمذِخ
فشص
رزىفش
اٌؼٍٍّ
اٌزفشؽ
هُئخ
ألػضبء
اٌزذسَظ ثبٌدبِؼخ
فشص
رزىفش
ٌٍخبسج
اٌغفش
ٌٍجؼثبد واٌّهّبد
اٌؼٍُّخ
اٌدبِؼخ
رىفش
ارصبي
شجىخ
ِغ
ِزمذِخ
خذِبد االٔزشٔذ
ِىزجخ
رىخذ
ِشوضَخ ثبٌدبِؼخ
رشزشن اٌدبِؼخ
اٌذوسَبد
فٍ
اٌؼٍُّخ اٌؼبٌُّخ

اٌّدّىع

غُش ِىافك
%
ن

ٔغجخ
ِزىعط
االعزدبثخ

دسخخ
اٌّىافمخ

اٌدبِؼخ
ٌٍزُّٕخ 26

2181

51

5381

12

1183

1821

ِزىعطخ

14

1581

63

6282

16

1282

1866

ِزىعطخ

4

483

41

4481

41

5186

1851

ِٕخفضخ

2

282

31

4189

53

5281

1841

ِٕخفضخ

1

181

4

483

11

9486

1835

ِٕخفضخ

3

382

9

982

11

1281

1839

ِٕخفضخ

-

-

15

1681

21

1389

1839

ِٕخفضخ

51

289

22
1

3382

31
1

5185

1851

ِٕخفضخ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ حصكؿ عبارات ىذا المحكر عمكما عمى درجة رضا منخفضة،
كربما يعكس ذلؾ عدـ رضا أفراد العينة عف برامج التنمية المينية المقدمة داخؿ الجامعة،
كيمكف تفسيرىا في ضكء اال تجاىات السمبية ألفراد العينة كغيرىـ مف أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعات المصرية -نحك برامج التنمية المينية التي تعد إجبارية كمتطمب لمترقية لمدرجات
األعمى(المميجي.)6611 ،5161،
ككانت أعمى العبارات حصكال عمى نسبة متكسط استجابة الخاصة بتنظيـ الجامعة دكرات
لمتنمية المينية كذلؾ لكجكد مركز لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات بالجامعة،
- 6532 -

تصور مقترح لتحسين مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس .............................................

كقيامو بتنفيذ ما يقرب مف  21دكرة تدريبية منذ تأسيسو عاـ  ،5161كاف كانت ىناؾ
عراقيؿ إدارية تحكؿ دكف اإلعالف الكافي عف تنظيـ الدكرات ،كقمة الكقت المتاح ألعضاء
ىيئة التدريس لاللتحاؽ بالدكرات في ظؿ كجكد نسبة كبيرة منيـ ال تقيـ بشماؿ سيناء ،كال
تتناسب مكاعيد الدكرات المتاحة مع تكاجدىـ بالحرـ الجامعي في ظؿ االنشغاؿ باألعماؿ
الجامعية.
في حيف كانت أقؿ العبارات حصكال عمى نسبة متكسط استجابة ىي الخاصة بتكفير
الجامعة شبكة اتصاؿ متقدمة مع خدمات االنترنت ،كذلؾ اتساقا مع ما لمشبكة الدكلية مف
أىمية لكؿ أفراد المجتمع عمكما كلمباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ خصكصا
لالطالع عمى الجديد في التخصص باعتبارىا مف أىـ مصادر الحصكؿ عمى المعمكمات
الالزمة إلنجاز البحكث كالدراسات العممية ،كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء حداثة الجامعة كقمة
إمكاناتيا ،كسعييا حاليا مف خالؿ مركز تطكير التعميـ الجامعي لتكفير البنية التحتية لشبكات
االتصاالت التي ستكاجو بما يكاجو محافظة شماؿ سيناء بالكامؿ منذ بداية االضطرابات
السياسية مف قطع لشبكات االتصاالت كاالنترنت لدكاعي محاربة اإلرىاب.

نتائج المحور الخامس – خدمات الرعاية االجتماعية والصحية
لتحديد درجة رضا أعضاء ىيئة التدريس خدمات الرعاية االجتماعية الصحية بجامعة

العريش جاء جدكؿ ( ) 4كالذم يكضح استجابات عينة الدراسة كنسبة متكسط االستجابة
كدرجة التكافر بعبارات المحكر الخامس.

َ

.1
.2
.3
.4

خذوي ()1
اعزدبثبد ػُٕخ اٌذساعخ ؤغجخ ِزىعط االعزدبثخ ودسخخ اٌزىافش ثؼجبساد اٌّسىس اٌخبِظ (خذِبد
اٌشػبَخ االخزّبػُخ واٌصسُخ)
االعزدبثبد ْ=  93فشدا
ٔغجخ
دسخخ
ِزىعط
غُش ِىافك
ئًٌ زذ ِب
ِىافك
اٌؼجبساد
اٌّىافمخ
االعزدبثخ
%
ن
%
ن  %ن
رىفش اٌدبِؼخ سػبَخ صسُخ
ِٕخفضخ
1836 9285
16
285
2
 -خُذح ٌؼضى هُئخ اٌزذسَظ
ِٕخفضخ
رىفش اٌدبِؼخ رغهُالد عىُٕخ
1839 1182
26 1183 12
ألػضبء هُئخ اٌزذسَظ - -
وِؼبؤُهُ
ِٕخفضخ
وعٍُخ
اٌدبِؼخ
رىفش
1835 9582
19
483
4
ِىاصالد ِٕبعجخ ِٓ اٌدبِؼخ - -
وئٌُهب
ِٕخفضخ
رمُُ اٌدبِؼخ أٔشطخ اخزّبػُخ
1835 9582
19
483
4
 -ورشفُهُخ ألعش أػضبئهب
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اٌّدّىع

-

-

186 32

1836 9184 341

ِٕخفضخ

كيشير الجدكؿ السابؽ إلى كجكد نسبة منخفضة مف الرضا عمى عبارات المحكر كميا مما
يعكس عدـ تكافر المقكمات الكاردة بو ،كيبدك ذلؾ كاضحا مف عدـ كجكد استجابات مطمقا
أماـ خانة مكافؽ ،كيمكف تفسير نسبة متكسط االستجابة المنخفضة في ضكء حداثة استقالؿ
الجامعة عف جامعة قناة السكيس ،كالبطء في إجراءات التعاقد مع مؤسسات رعاية صحية في
ظؿ عدـ تكافر جيات صحية بالمحافظة تميؽ بأعضاء ىيئة التدريس إال المستشفى العسكرم
المن شغؿ بأعماؿ مكافحة اإلرىاب ،ككذا ظركؼ التنمية المتعثرة التي تعرقؿ كجكد أماكف
ترفييية أك اجتماعية أك سكنية ألعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ ،فضال عف يبعد المسافة
بيف العريش كأقرب المحافظات مما يصعب معو تسيير رحالت منتظمة لنقؿ األعضاء مف
الجامعة كالييا ،كيضاؼ إل ى ذلؾ ما استجد عمى الساحة السياسية كاالجتماعية مف تأثير
العممية الشاممة التي تقكـ بيا القكات المسمحة لمقضاء عمى اإلرىاب كالممتدة منذ فبراير
 5164كما نتج عنيا مف ترتيبات أمنية ربما تعكؽ كثي ار مف مقكمات الرضا الكظيفي
ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة.

نتاٖج احملٌز الطادع – منط اإلدازّ
لتحديد درجة رضا أعضاء ىيئة التدريس عف نمط اإلدارة بجامعة العريش جاء جدكؿ ()3
كالذم يكضح استجابات عينة الدراسة كنسبة متكسط االستجابة كدرجة التكافر بعبارات
المحكر السادس.
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خذوي ()9
اعزدبثبد ػُٕخ اٌذساعخ ؤغجخ ِزىعط االعزدبثخ ودسخخ اٌزىافش ثؼجبساد اٌّسىس اٌغبدط (ّٔط اإلداسح)
االعزدبثبد ْ=  93فشدا
ٔغجخ
دسخخ
ِزىعط
غُش ِىافك
ئًٌ زذ ِب
ِىافك
اٌؼجبساد
َ
اٌّىافمخ
االعزدبثخ
%
ن
%
ن
ن %
رىخذ ِؼبَُش ِىضىػُخ
ِٕخفضخ
ٌ .1زىٌٍ إٌّبصت اٌمُبدَخ 1843 2381 61 2382 22 382 3
ثبٌدبِؼخ
َّزٍه سئُغٍ اٌّجبشش
ِٕخفضخ
ِغ 1855 4189 39 5186 41 685 6
اٌزؼبًِ
 .2فٓ
ِشؤوعُه
َزّزغ سئُغٍ اٌّجبشش
ِزىعطخ
1851 3484 32 5589 52 982 9
.3
ثبٌّشؤخ اإلداسَخ
ِٕخفضخ
رخفف ئداسح اٌىٍُخ ِٓ
1851 5185 42 4582 42 483 4
.4
اإلخشاءاد اٌشورُُٕخ
ِٕخفضخ
رزمجً ئداسح اٌىٍُخ إٌمذ
1846 6282 63 2581 24 685 6
.5
اٌجٕبء فٍ ِدبي اٌؼًّ
ِٕخفضخ
رمىَ اإلداسح ثزفىَض
1853 4682 43 4283 44 685 6
.6
اٌغٍطخ ورىصَغ األدواس
ِٕخفضخ
رششن اإلداسح أػضبء
 .2هُئخ اٌزذسَظ فٍ صٕغ 1852 4985 46 4481 41 685 6
اٌمشاس
ِٕخفضخ
رسُط اإلداسح األػضبء
 .1ثبٌدذَذ ِٓ اٌّإرّشاد 1854 4283 44 4481 41 186 1
واٌّىبرجبد
31
31
4
ِٕخفضخ
1852 5184
4282
684
اٌّدّىع
2
4
1

تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى كجكد نسبة رضا منخفضة لدل أفراد العينة عمى معظـ
عبارات المحكر مما انعكس عمى درجة المحكر ككؿ ،كىك ما يشير إلى أىمية ما ذىب إليو
الجالبنة ( )631 ،5166مف ضركرة رفع مستكل الرضا الكظيفي كمستكل الركح المعنكية
لدل أعضاء ىيئة التدريس مف خال ؿ تركيز اإلدارة الجامعية عمى النمط الديمقراطي ،كتبني
األفكار اإلبداعية لمعامميف ،كمف خالؿ تكفير بيئة مناسبة تركز عمى التميز ،كتسعى إلى
تكفير األمف الكظيفي لدل العامميف فييا.
ككانت العبارة الكحيدة التي حظيت بدرجة مكافقة متكسطة ىي الخاصة بتمتع الرئيس
المباشر بالمركنة اإلدارية ،كىك ما يمكف تفسيره في ضكء العالقات االجتماعية الجيدة التي
كردت في محكر سابؽ ،كفي ضكء أف الرئيس المباشر أيا كاف منصبو غالبان ما يككف قد

سمؾ نفس الطريؽ الكظيفي الذل يسمكو زمالؤه كيشعر بما يشعركف بو مف معاناة ،كبالتالي
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يتككف لديو نظاـ مف العالقات اإلنسانية باحتراـ مف كاف يتعامؿ معو بيذا اإلطار اإلنساني
قبؿ حصكلو عمى المنصب ،إضافة إلى إحساس البعض مف القيادات بأنيـ سيترككف
مناصبيـ بعد انتياء الفترة المقررة ليـ أك بكصكليـ إلى سف المعاش ،كسيحؿ محميـ
زمالؤىـ ،كمف ثـ يجب أف يككف ىناؾ احتراـ متبادؿ بيف الفئتيف.
كحظيت العبارة الخاصة بكجكد معايير مكضكعية لتكلي المناصب القيادية بالجامعة بأقؿ
نسبة رضا ،كربما يشير ذلؾ إلى عدـ رضا العينة عف نظاـ التعيينات بالجامعة ،كربما يرجع
ذلؾ إلى العجز الكاضح في أعضاء ىيئة التدريس كالمجكء لنظاـ االنتداب الداخمي لسد العجز
كخصكصا في القيادات فينتج عف ذلؾ كجكد غير المتخصصيف في مناصب قيادية بعيدة عف
تخصصاتيـ كما يحدث مثال في تعييف عمداء كككالء مف كميات التربية كاآلداب كالزراعة
بكميات مستحدثة كالتجارة كاالقتصاد المنزلي كاالستزراع المائي كالثركة السمكية.
كمف العبارات التي حظيت بنسبة رضا منخفضة عبارة تقبؿ القيادات لمنقد البناء كىك
سمكؾ إدارم ينتج عنو تأثير سمبي لدل العامميف في أية منظمة ،كبمقتضاه يعزؼ العاممكف
عف تقديـ أم مقترحات لرؤسائيـ عف المشاكؿ الحالية كالمتكقعة ،كعدـ المشاركة في تحسيف
األداء ،كقد أخذ ذلؾ طريقو إلى الفكر اإلدارم تحت مسمى الصمت التنظيمي
 Organizaional Silenceكىذه ظاىرة بدأت تتفشى في الكثير مف المنظمات كالمؤسسات
كمنيا مؤسسات التعميـ العالي(الحضرمي)683 ،5161 ،
كبالنسبة لمنتائج الخاصة بالسؤاؿ الثالث المتعمؽ بالفركؽ بيف أعضاء ىيئة التدريس
حكؿ مقكمات الرضا الكظيفي كعكاممو بجامعة العريش تبعا لمتغيرات الدراسة؛ فقد استخدـ
الباحث اختبار "ت" ( )T Testلممقارنة بيف استجابات أعضاء ىيئة التدريس مف الذككر
كاإلناث ،ككذا االستجابات كفقا لمحؿ اإلقامة داخؿ شماؿ سيناء كخارجيا ،كذلؾ عمى مستكل
المحاكر كميا عمى النحك التالي:
لتحديد الفركؽ اإلحصائية بيف متكسطات درجات أفراد عينة الدراسة كالتي تعزل لمتغير
النكع جاء جدكؿ ( ) 61كالذم يكضح الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة كاالنحرافات
عزل لمتغير النكع (ذكر
المعيارية كقيـ "ت" كدالالتيا اإلحصائية في محاكر االستبانة ،كالتي تي ى
– أنثى)
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خذوي ()11
ِزىعطبد دسخبد أفشاد اٌؼُٕخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ ولُُ "د" ودالالرهب اإلزصبئُخ
ثسغت ِزغُش إٌىع (روش -أٔثً)
ِسبوس
االعزجبٔخ

اٌّدّ
وػخ

ْ

اٌّسىس األوي:
اٌشارت
واٌسىافض

روش

51

1386212

أٔثً

35

1282111

روش

51

2481552

أٔثً

35

2283214

روش

51

1289413

أٔثً

35

1384216

روش

51

1183113

أٔثً

35

1186521

روش

51

483293

أٔثً

35

482152

روش

51

1181441

أٔثً

35

1182143

روش

51

2682516

أٔثً

35

2386521

اٌّسىس اٌثبٍٔ:
ثُئخ اٌؼًّ
اٌّسىس اٌثبٌث:
اٌسشَخ
األوبدَُّخ

اٌّسىس اٌشاثغ:
اٌزُّٕخ اٌّهُٕخ
اٌّسىس
اٌخبِظ:
خذِبد اٌشػبَخ
االخزّبػُخ
واٌصسُخ
اٌّسىس
اٌغبدطّٔ :ط
اإلداسح
ِ -2سبوس
االعزجبٔخ وىً

ع

َ

382214
3
186413
1
581241
9
482521
1
286111
2
381116
1
282222
1
181461
9
182919
1
184513
5
282511
9
381231
5
118211
22
118426
15

لُّخ
"د"
28391

18242

-18299

-18263

18631

18191

18111

ِغزىي
اٌذالٌخ
1811

18161

دالٌخ
اٌفشوق
داٌخ

غُش
داٌخ

18419

غُش
داٌخ

18515

غُش
داٌخ

18111

غُش
داٌخ

18211

غُش
داٌخ

18292

غُش
داٌخ

كيتضح مف جدكؿ ( )61عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات مجمكعة
الذككر كاإلناث في كؿ محكر مف محاكر االستبانة عمى حدة ،كفي محاكر االستبانة ككؿ،
عدا المحكر األكؿ؛ مما يعني أف درجة الرضا لدل الذككر ىي نفس درجة الرضا لدل اإلناث
في معظـ المجاالت ،كيمكف تفسير ىذه النتيجة عمى عدـ كجكد فركؽ في التعامؿ بيف
أعضاء ىيئة التدريس عمى حسب النكع سكاء عمى مستكل بيئة العمؿ أك الحرية األكاديمية
كبرامج التنمية المينية التي يمتحؽ بيا الجميع دكف استثناء كالجميع مف الذككر كاإلناث
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ييتمكف بمستقبميـ الميني ،ككذا مستكل خدمات الرعاية الصحية كاالجتماعية ،أك نمط
اإلدارة ،فمستكل الرضا أك عدمو يكاد يككف متقاربا كما سبؽ التحميؿ ،كأف أعضاء ىيئة
التدريس بغض النظر عف الجنس يمركف بنفس الظركؼ كالعكامؿ األكاديمية كاإلدارية
كالفيزيقية داخؿ الكمية.
كرغـ أف ظركؼ العمؿ كالركاتب يعيشيا الذككر كاإلناث كتؤثر عمييـ بنفس الدرجة تقريبا،
إال أنو كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح مجمكعة الذككر ،كربما يرجع ذلؾ إلى كثرة
االلتزامات المعيشية كاألسرية لدل أعضاء ىيئة التدريس مف الذككر ،كالحاجة إلى ما يفي
بمتطمباتو العممية كاألسرية ،بينما قد ال تمزـ ىذه المتطمبات األسرية بعض أعضاء ىيئة
التدريس مف اإلناث ،كبالتالي فيف في رضا عف الراتب كالحكافز التي تكفييف لمكاجية
المتطمبات التعميمية فقط ،كىك ما يختمؼ مع دراسة أككبا ار ( (Okpara,2005التي تكصمت
إلى أف أكثر مصادر الرضا الكظيفي لدل اإلناث مف أعضاء ىيئة التدريس ىك المتعمؽ
بظركؼ العمؿ كالزمالء ،بينما كانت جكانب العمؿ المتعمقة بالراتب كالترقيات كاإلشراؼ أكثر
مصادر الرضا عند الذككر.
كبخصكص الفرؽ الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة كاالنحرافات المعيارية كقيـ
عزل لمتغير الدرجة العممية فيكضحيا
"ؼ" كدالالتيا اإلحصائية في محاكر االستبانة ،كالتي تي ى
جدكؿ ()66
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ِسبوس
االعزجبٔخ
اٌّسىس
األوي:
اٌشارت
واٌسىافض
اٌّسىس
اٌثبٍٔ:
ثُئخ اٌؼًّ
اٌّسىس
اٌثبٌث:
اٌسشَخ
األوبدَُّخ
اٌّسىس
اٌشاثغ:
اٌزُّٕخ
اٌّهُٕخ
اٌّسىس
اٌخبِظ:
خذِبد
اٌشػبَخ
االخزّبػُخ
واٌصسُخ
اٌّسىس
اٌغبدط:
ّٔط
اإلداسح
ِ-2سبوس
االعزجبٔخ
وىً

خذوي ()11
رسًٍُ اٌزجبَٓ األزبدٌ ٌذسخبد أفشاد اٌؼُٕخ زغت ِزغُش اٌذسخخ اٌؼٍُّخ
ِغزىي دالٌخ
لُّخ
ِزىعط
دسخخ
ِدّىع
ِصذس
اٌذالٌخ اٌفشوق
"ف"
اٌسشَخ اٌّشثؼبد
اٌّشثؼبد
اٌزجبَٓ
ثُٓ
118342
3
558126
اٌّدّىػبد
غُش
18126 28365
داخً
داٌخ
28256
19
6918216
اٌّدّىػبد
92
2458312
اٌّدّىع
ثُٓ
132
3
3928291
اٌّدّىػبد
داٌخ
18111 68212
داخً
198231
19
12558935
اٌّدّىػبد
92
21538226
اٌّدّىع
ثُٓ
228112
3
118336
اٌّدّىػبد
داٌخ
18114 38264
داخً
28214
19
6418115
اٌّدّىػبد
92
2228452
اٌّدّىع
ثُٓ
48944
3
148133
اٌّدّىػبد
غُش
18351 18115
داخً
داٌخ
48423
19
3918192
اٌّدّىػبد
92
4128925
اٌّدّىع
ثُٓ
18362
3
18116
اٌّدّىػبد
غُش
داخً
18515 18269
18421
19
418913
داٌخ
اٌّدّىػبد
اٌّدّىع

92

428919

ثُٓ
اٌّدّىػبد
داخً
1128519
اٌّدّىػبد
9318111
اٌّدّىع
ثُٓ
1118952
اٌّدّىػبد
داخً
1125181229
اٌّدّىػبد
116218231
اٌّدّىع
438599

3

148533

19

98922

18232 18452

غُش
داٌخ

92
3

3168112

19

1218112

92
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يكشؼ جدكؿ ( )66عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أفراد العينة عند
عزل لمتغير الدرجة العممية في المحكريف الثاني كالثالث ،كقد يرجع ذلؾ إلى
مستكل  1812تي ى
اختالؼ نظرة عضك ىيئة التدريس لبيئة العمؿ كالحرية األكاديمية كفقا لمدرجة األكاديمية
كمدل تأثر العضك بيذه الظركؼ ،بينما كشؼ الجدكؿ عف عدـ كجكد داللة إحصائية بيف
متكسطات أفراد عينة الدراسة في بقية المحاكر ،كفي محاكر االستبانة ككؿ؛ كربما يرجع ذلؾ
إلى اتفاؽ الجميع في عدـ الرضا عف محاكر الراتب كالحكافز؛ فرغـ اختالؼ الركاتب كالحكافز
بيف أعضاء ىيئة التدريس كزيادتيا ألصحاب الدرجات الكظيفية األعمى ،فإف ظركؼ المعيشة
ككثرة النفقات العممية كالمعيشية المطمكبة مف أعضاء ىيئة التدريس ،كازدياد معدؿ التضخـ
االقتصادم يتعرض لو الجميع ،كيشعر الجميع بعدـ الرضا عف الدخؿ المتمثؿ في الراتب
كالحكافز كالذم يتآكؿ بفعؿ العكامؿ السابقة ،كال يختمؼ الشعكر بعدـ الرضا باختالؼ الدرجة
الكظيفية التي يشغميا العضك.
ككذا ال تكجد فركؽ في محكر برامج التنمية المينية المتاحة بالجامعة ،كمحكر خدمات
الرعاية الصحية كاالجتماعية كنمط اإلدارة ،كعدـ التأثر بالدرجة الجامعية التي يشغميا العضك.
كلتحديد اتجاىات الداللة اإلحصائية حسب متغير الدرجة العممية ،جاء جدكؿ ()65
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خذوي ()12
ٔزبئح اخزجبس شُفُه ٌٍّ Schffeمبسٔبد اٌجؼذَخ ٌٍّزىعطبد اٌسغبثُخ ٌذسخبد أفشاد ػُٕخ اٌذساعخ
فٍ ِسبوس االعزجبٔخ زغت ِزغُش اٌذسخخ اٌؼٍُّخ
ِسبوس
االعزجبٔخ
اٌّسىس
األوي:
اٌشارت
واٌسىافض

اٌّسىس
اٌثبٍٔ :ثُئخ
اٌؼًّ

اٌّسىس
اٌثبٌث:
اٌسشَخ
األوبدَُّخ

اٌّسىس
اٌشاثغ:
اٌزُّٕخ
اٌّهُٕخ
اٌّسىس
اٌخبِظ:
خذِبد
اٌشػبَخ
االخزّبػُخ
واٌصسُخ
اٌّسىس
اٌغبدط:
ّٔط اإلداسح

ِ-2سبوس
االعزجبٔخ
وىً

اٌّدّىػخ
هُئخ ِؼبؤخ
()1283611
ِذسط ()1289216
أعزبر ِغبػذ
()1382111
أعزبر ()1582222
هُئخ ِؼبؤخ
()2189211

هُئخ
ِؼبؤخ

ِذسط

أعزبر ِغبػذ

أعزبر

-1861159

-1814111

-2816222

-1822941

-2825163
-2825163

1811142

ِذسط ()2189111
أعزبر ِغبػذ
()2681611
أعزبر ()2683333
هُئخ ِؼبؤخ
()1182211
ِذسط ()1385112
أعزبر ِغبػذ
()1481111
أعزبر ()1286662
هُئخ ِؼبؤخ
()989211
ِذسط ()1183124
أعزبر ِغبػذ
()1181111
أعزبر ()1185556
هُئخ ِؼبؤخ
()484111
ِذسط ()483235
أعزبر ِغبػذ
()482111
أعزبر ()484444
هُئخ ِؼبؤخ
()1185611
ِذسط ()1185294
أعزبر ِغبػذ
()1181111
أعزبر ()981111
هُئخ ِؼبؤخ
()2189611
ِذسط ()2382159
أعزبر ِغبػذ
()2986411
أعزبر ()2183333

*4824111
*4824124
-

-4841333
-4842152
-1812333

-1816124

*2836111
-1849126

1846235

-1811111

-،63556

-1861265

1812321

-1894662
1892152
1841333

1844444

1815642

1821111

1813556

1821111

1812353

-1812192

1813159

1856111

2844119

1842159

1841131

1824444

1811119
-1824511

-2861111

-6832333

5893412

-4862245
1831662
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* داٌخ ػٕذ ِغزىي ٌ 1815صبٌر اٌّزىعط األوجش

كيتضح مف جدكؿ ( )65أف اتجاىات الداللة اإلحصائية جاءت عمى النحك اآلتي:
 بالنسبة لممحكر الثاني جاء اتجاه الداللة لصالح مجمكعة الييئة المعاكنة مقارنة
بمجمكعة األساتذة المساعديف ،كلصالح مجمكعة المدرسيف مقارنة بمجمكعة األساتذة
المساعديف ،كربما يرجع السبب في ذلؾ إلى أف الفئات األصغر سنا كاألقؿ في الدرجة
الجامعية أكث ر تعرضا لضغكط بيئة العمؿ الجامعي ،كأقؿ فرصة في الحصكؿ عمى حقكقيـ
المعنكية مف حيث تقدير الجياز اإلدارم كتحمسو إلنياء معامالتيـ الكرقية ،ككذا
حقكقيـ في تكافر قاعات دراسية كمختبرات تفي بأداء أعماليـ التدريسية كالبحثية عمى
الكجو األكمؿ ،كفي ضكء أف األفراد األكبر سنا أكثر تكيفا لعمميـ كأكثر قناعة ككاقعية
مف األفراد األقؿ سنا بناء عمى خبراتيـ ،كيرتبط بيذه النتيجة كجكد ارتباط بيف مدة
الخدمة كبيف الرضا الكظيفي فكمما زاد عدد السنكات التي يقضييا الفرد في العمؿ كمما
أصبحت لديو خبرة كمعرفة بالعمؿ مما يؤدم إلى زيادة رضائو عف العمؿ.
 كبالنسبة لممحكر الثالث جاء اتجاه الداللة لصالح مجمكعة الييئة المعاكنة مقارنة
بمجمكعة األساتذة المساعديف ،كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء التفسير السابؽ ،كيضاؼ
إليو أف الييئة المعاكنة ربما تشعر بقمة فرص الحرية األكاديمية كخاصة عندما يريدكف
تسجيؿ مكضكعات رسائؿ الماجستير كالدكتكراه كيقابمكف بالرفض مف الحمقات العممية
(السيمينار) الخاصة بأقساميـ لسبب أك آلخر ،بينما ال يحتاج المدرس أك األستاذ
المساعد كبالتالي األستاذ عمى إذف مف أحد ليختار مكضكعا بعينو يجرم عميو بحثا
يستعيف بو في ترقيتو لدرجة أعمى.
كتتفؽ نتائج الدراسة مع ما تكصمت إليو دراسة (أبك خضير  )5164 ،كدراسة أكنامالي
( )Unnamalai,2015التي كانت نسبة الرضا فييا لصالح الرتب العممية كالكظيفية األعمى
باعتبار أف أعضاء ىيئة التدريس ممف ىـ في رتبة األستاذية أنيكا الكثير مف متطمبات
الترقية كالحصكؿ عمى الحكافز كالترقيات كالمكافآت ،كما أف طكؿ عمميـ في الجامعات جعميـ
يبنكف شبكات عالقات اجتماعية مكسعة ،كبالتالي ىـ أكثر رضا مف غيرىـ مف الرتب
العممية ،كأكثر تكافقان مف غيرىـ مف الزمالء في الرتب األخرل؛ كلذلؾ ترتفع درجة الرضا
الكظيفي بارتفاع المستكل الكظيفي؛ المتالكيـ سمطات كصالحيات أعمى كمزايا إضافية

بالمقارنة بغيرىـ مف شاغمي المستكيات الكظيفية األقؿ.
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بينما تختمؼ نتائج الدراسة مع نتائج دراسة (لبابنة )5168 ،التي كشفت عف عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا الكظيفي يعزل لمتغير الرتبة األكاديمية التي
يحممكنيا.
كبالنسبة لمفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة كاالنحرافات المعيارية كقيـ "ت"
عزل لمتغير اإلقامة (شماؿ سيناء – خارج
كدالالتيا اإلحصائية في محاكر االستبانة ،كالتي تي ى
شماؿ سيناء).
خذوي ()13
ِزىعطبد دسخبد أفشاد اٌؼُٕخ واالٔسشافبد اٌّؼُبسَخ ولُُ "د" ودالالرهب اإلزصبئُخ ثسغت
ِزغُش اإللبِخ (شّبي عُٕبء – خبسج شّبي عُٕبء)
ِغزىي دالٌخ
لُّخ
ِسبوس
ع
َ
ْ
اٌّدّىػخ
اٌذالٌخ اٌفشوق
"د"
االعزجبٔخ
شّبي عُٕبء 1894652 1181519 54
اٌّسىس
داٌخ
18111 -58211
األوي :اٌشارت خبسج شّبي
3812226 1482949 39
واٌسىافض
عُٕبء
شّبي عُٕبء 5816432 2381111 54
اٌّسىس
غُش
18119 -18123
اٌثبٍٔ :ثُئخ خبسج شّبي
داٌخ
4851192 2481111 39
اٌؼًّ
عُٕبء
شّبي عُٕبء 2821155 1281519 54
اٌّسىس
غُش
اٌثبٌث:
18162 18124
خبسج شّبي
داٌخ
اٌسشَخ
2892213 1385121 39
عُٕبء
األوبدَُّخ
شّبي عُٕبء 1862139 1181926 54
اٌّسىس
غُش
اٌشاثغ:
1811 -18191
خبسج شّبي
داٌخ
اٌزُّٕخ
2859944 1189231 39
عُٕبء
اٌّهُٕخ
شّبي عُٕبء 1864231 482412 54
اٌّسىس
اٌخبِظ:
خذِبد
داٌخ
18141 -18234
خبسج شّبي
اٌشػبَخ
1822111 484122 39
عُٕبء
االخزّبػُخ
واٌصسُخ
شّبي عُٕبء 3841621 1189124 54
اٌّسىس
غُش
18991 18392
اٌغبدط:
خبسج شّبي
داٌخ
2816169 1186411 39
ّٔط اإلداسح
عُٕبء
شّبي عُٕبء 11821262 2381556 54
غُش
ِ-2سبوس
18259 -28292
داٌخ
وىً
االعزجبٔخ
خبسج شّبي 9895116 2183591 39
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عُٕبء

كيتضح مف جدكؿ ( )69عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 1812
تعزل إلى متغير اإلقامة في شماؿ سيناء كخارجيا في كؿ محكر مف محاكر االستبانة عمى
حده ،كفي محاكر االستبانة ككؿ ،كربما يرجع ذلؾ إلى كحدة الظركؼ التي يعيشيا كؿ
أعضاء التدريس بالجامعة ،خاصة مع بعد المسافة بيف محافظة شماؿ سيناء كبيف أقرب
محافظة ليا كصعكبة السفر كالتنقؿ؛ مما يدفع غير المقيميف بمدينة العريش إقامة دائمة إلى
البحث عف مكاف ثابت لقضاء أياـ عمميـ بالجامعة سكاء داخؿ استراحة أعضاء ىيئة
التدريس أك في مسكف خاص ،كبالتالي يكاد ينطبؽ عمى الجميع كصؼ المقيميف بالمحافظة.
بينما يظير الج دكؿ استثناء المحكر األكؿ كالخامس بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
تعزل إلى متغير اإلقامة ،فرغـ الظركؼ المعيشية الصعبة التي يعيشيا معظـ أفراد المجتمع
المصرم ،كمنيـ أعضاء ىيئة التدريس إال أف اإلحساس بصعكبة العيش كالتعبير عنيا
يختمؼ كفقا لكثرة المصركفات المعيشية ككفاية الدخؿ المتمثؿ في الراتب كالحكافز لمكاجية
أعباء الحياة المتزايدة ،كالسفر المتكرر أسبكعيا تقريبا مع عناء المكاصالت كارتفاع تكاليؼ
السفر مف العريش كالييا ،ثـ تكمفة اإلقامة بالعريش بعيدا عف األسر كما فيو مف كمفة مالية
زائدة ،ككذا تكجد فركؽ في المحكر الخامس الخاص بخدمات الرعاية االجتماعية كالصحية،
كىذا منطقي في ظؿ كفاية الخدمات التي يتمتع بيا عضك ىيئة التدريس داخؿ المحافظة ،أك
تمكنو مف سد النقص في الخدمات عند السفر كالتنقؿ لمحافظات أخرل.

اإلطاز املطتكبلُ للدزاضْ
كنصو :ما التصكر المقترح الذم يمكف
يجيب ىذا الجزء مف الدراسة عمى السؤاؿ الثالثُّ ،

مف خاللو تحسيف الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش؟

كلإلجابة عنو تناكؿ الباحث خالصة نتائج الدراسة ،كمككنات التصكر المقترح مف حيث:
أسسو كمنطمقاتو ،كأىدافو ،كآليات تنفيذه ،كالمعكقات المتكقعة في سبيؿ تطبيقو ،كمف ثـ
طرؽ التغمب عمى تمؾ المعكقات ،كيمكف تفصيؿ ذلؾ فيما يمي:

 - 1خالصْ الهتاٖج:
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-

جاءت استجابة أعضاء ىيئة التدريس بالرضا بدرجة متكسطة عف عبارات محكرم بيئة

العمؿ كالحرية األكاديمية ،بينما جاءت مستكل الرضا بدرجة منخفضة عمى باقي المحاكر،
كبالتالي عمى إجمالي محاكر االستبانة ككؿ.

-

لـ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية يمكف عزكىا لمتغير النكع في كؿ فركع االستبانة ما

عدا المحكر األكؿ الخاص بالركاتب كالحكافز.
 بالنسبة لمفركؽ بيف عينة الدراسة التي تعزل لمتغير الدرجة العممية كانت ىناؾ فركؽ فيالمحكر الثاني الخاص ببيئة العمؿ ،كالثالث الخاص بالحرية األكاديمية لصالح الييئة
المعاكنة في مقابؿ مجمكعة األساتذة المساعديف.
 لـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير محؿ اإلقامة في محاكر االستبانةفيما عدا المحكر األكؿ الخاص بالركاتب كالحكافز كالخامس الخاص بالخدمات االجتماعية
كالصحية.

 - 0أضظ التصٌز املكرتح
يستند التصكر المقترح إلى عدد مف المسممات لعؿ مف أىميا:
 نتائج اإلطار النظرم كتحميؿ الدراسات السابقة التي أشارت إلى ضعؼ مستكل الرضاالكظيفي عند أعضاء ىيئة التدريس في معظـ الجامعات المصرية كالعربية ،كاالستفادة مف
تكصياتيا في ىذا الشأف.
 معايشة الباحث كالعمؿ في نفس الجامعة محؿ الدراسة لما يزيد عف  51عاما. الرضا الكظيفي مف األمكر الميمة التي تؤثر عمى أداء األفراد كالمؤسسات كمنيـ عينةالدراسة في ظؿ تأكيد األدبيات عمى ىذا الجانب كما كضح في الدراسة في شقييا :النظرم
كالتطبيقي.
 أعضاء ىيئة التدريس ىـ العنصر الرئيس كاألىـ في الجامعات ،كرضاىـ الكظيفيينعكس عمى أدائيـ الميني كانجازىـ الكظيفي.

 - 3أهداف التصٌز املكرتح
ييدؼ التصكر المقترح إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 مساعدة صانع القرار بجامعة العريش في تحسيف بيئة العمؿ بالجامعة بجكانبيا الماديةكالمعنكية لتصبح بيئة مشجعة لمعمؿ كداعمة لمرضا عنو.
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 االرتقاء بمستكل الرضا الكظيفي لدل عضك ىيئة التدريس بجامعة العريش كزيادةفاعميتو لتحقيؽ كظائفو المنكطة بو بما يسيـ في رضاه عف نفسو ،كفي دكره لرفعة شأف
الجامعة كتحقيؽ أىدافيا.

 - 4مالمح التصٌز املكرتح
تتضمف تحسيف ما يسبب عدـ الرضا ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش مكزعة عمى
محاكر الدراسة الميدانية كذلؾ عمى النحك التالي:

(أ) يف جمال الساتب ًاحلٌافص:
 اتخاذ تكصية بمجمس جامعة العريش بدعـ مطالب أعضاء ىيئة التدريس بيا بتحسيفمستكل الدخؿ الشيرم ،لتتناسب الزيادة السنكية في الركاتب مع الزيادة المضطردة ألعباء
المعيشة ،كرفع تمؾ المطالب لمراكز صنع القرار بالدكلة.
 دعـ المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة كالبحث عف مصادر تمكيؿ جديدة تنيضبمستكل الخدمات التعميمية ،كترتقي باالحتياجات المادية كاالجتماعية ألعضاء ىيئة التدريس
بالجامعة بما يس مح ألعضاء ىيئة التدريس بالتركيز عمى العمؿ األ كاديمي كالبحث العممي
بدال مف انشغاليـ بالبحث عف تحسف األكضاع المادية.
 قياـ جامعة العريش باإلعالف عف حكافز مادية كمعنكية بصكرة دكرية لتحفيز أعضاءىيئة التدريس المتميزيف في المجاالت الجامعية المختمفة؛ لما ليا مف تأثير كاضح عمى أداء
عضك ىيئة التدريس ،كيشجع المبدعيف منيـ عمى االستمرار في العمؿ المبدع كتطكير
أدائيـ.

(ب) بَْٗ العنل
 تفعيؿ دكر سكرتارية األقساـ في إنجاز معامالت أعضاء ىيئة التدريس بجامعةالعريش لتجنيب عضك ىيئة التدريس عناء متابعة أعمالو كمكاتباتو بنفسو.
 استغال ؿ الطفرة اإلنشائية بجامعة العريش كالحرص عمى تكفير العدد الكافي مفالقاعات كالمختبرات الدراسية كضماف تجييزىا باإلمكانات كالتقنيات الحديثة كفقا لمعايير
الجكدة.
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 تعييف ما يمزـ مف عماؿ بالجامعة ليسيؿ االىتماـ بنظافة القاعات الدراسية كالحرصعمى صيانتيا بشكؿ دائ ـ بما يتفؽ مع مكاصفات البيئة التعميمية التربكية كيضمف فاعمية
عممية التدريس كالبحث العممي.
 ضركرة دعـ الجياز اإلدارم بالجامعة ،بتكفير الدرجات الكظيفية لتعييف ما تحتاجوالجامعة في كافة مؤسساتيا مف عماؿ كمكظفيف في ضكء سياسة كاضحة لإلحالؿ كالتجديد
بدال ممف ترككا العمؿ لكصكليـ لسف المعاش أك بالكفاة.
 تطكير المكتبات المكجكدة حاليا بالكميات ،كزيادة عدد محتكياتيا المطبكعة ،كاضافةركف المحتكيات اإلليكتركنية لسد النقص الناتج عف قمة األماكف المخصصة لممكتبات.
 تكفير شبكات االنترنت كاتاحتيا لكؿ منسكبي الجامعة مف أعضاء ىيئة التدريسكالطالب كالباحثيف مع االشتراؾ في مصادر المعرفة العممية المتعددة.
 قياـ الجامعة بدكرىا في إجراء التنسيقات األمنية الالزمة إلدخاؿ األجيزة كاألدكاتكالمكاد الالزمة لممختبرات باألقساـ العممية لتحسيف جكدة العممية التعميمية كالبحثية بالجامعة.

(ج) احلسٍْ األكادميَْ:
 تنظيـ الندكات العممية ،كدكرات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لنشرثقافة النشر العممي بينيـ ،كفتح قنكات التكاصؿ مع الجيات الدكلية المعتمدة في ىذا الشأف.
 تشجيع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس بيا عمى النشر العممي الرصيف ،كتقديـالتسييالت المادية كالمعنكية الالزمة لذلؾ.
 العمؿ عمى سرعة سد العجز الناتج عف قمة أعضاء ىيئة التدريس في كثير مفالتخصصات بالجامعة لتخفيؼ األعباء التدريسية كاإلدارية عف األعضاء الحالييف كالتي
تنعكس عمى جكدة أدائيـ التدريسي كالبحثي.
 ضركرة تفيـ قيادات الكميات مف عمداء كرؤساء أقساـ مدل حاجة أعضاء ىيئةالتدريس كمعاكنييـ لمدكرات التدريبية لمترقي لمدرجة األعمى كعدـ التعنت معيـ عند طمب
التفرغ لحضكر ىذه الدكرات بحجة حاجة العمؿ إلييـ.
 تفعيؿ نظاـ منح عضك ىيئة التدريس إجازة خاصة بالتفرغ العممي الستغالليا في إجراءأبحاث فردية كجماعية في م جاؿ تخصصو كتعكد بمردكد عممي جيد في المجاؿ البحثي ككذا
التطكير الميني في العمؿ األكاديمي.
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(د) التهنَْ املوهَْ:
 قياـ مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة باستطالع رأم لتحديداالحتياجات التدريبية المتنكعة ألعضاء ىيئة التدريس كالعمؿ عمى تكفيرىا لمتزكد
بالمعرفة الكافية لألدكار المطمكبة منيـ ككذا لمترقي لمدرجات األعمى.
 كضع بناء مكتبة مركزية لمجامعة في االعتبار أثناء التخطيط لممباني الجديدة بالجامعة،مع تزكيدىا بكؿ ما يفيد العممية التعميمية كالبحثية بالجامعة.
 تنكيع مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس مف مكاعيد الدكرات المقدمة لتتناسبمع تنكع ظركؼ األعضاء كاألخذ في االعتبار إمكانية تقديـ الدكرات إليكتركنيا لمتغمب
عمى بعض المعكقات المكجكدة حاليا.

(ي) خدمات السعاٍْ االجتناعَْ ًالصخَْ:
 أىمية تكاصؿ الجامعة مع المسئكليف بمحافظة شماؿ سيناء لكضع أكلكيات ألعضاءىيئة التدريس بجامعة العريش عند بناء تجمعات سكنية جديدة بالمحافظة.
 تيسير اإلجراءات اإلدارية كازالة العقبات التي تكاجو جمعية اإلسكاف التابعة لجامعة قناةالسكيس كالمشترؾ بيا عدد كبير مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش.
 الحرص عمى تقكية ركابط التعاكف كاالتصاؿ بيف أفراد الجامعة بتكفير فعاليات كأنشطةاجتماعية تقكم ركابط الزمالة كالتعاكف بيف العامميف بيا مف أعضاء ىيئة التدريس
كمعاكنييـ ككذا المكظفكف.
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحك تأسيس ناد ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة العريش بديالعف النادم التابع لجامعة قناة السكيس ،كتفعيؿ بركتكككالت التعاكف مع مؤسسات
المجتمع الترفييية المحيطة لحيف االنتياء مف تأسيس النادم.
 أىمية تكفير كسيمة انتقاؿ تابعة لجامعة العريش ليستخدميا أعضاء ىيئة التدريس مفغير المقيميف بالعريش في االنتقاؿ مف كالى العريش أسكة بالجامعات األخرل عمى
األقؿ لمدينة القنطرة شرؽ ،مع إجراء التنسيقات الالزمة مع الجيات األمنية لتقميؿ
زمف السفر كتكفير الكقت كالجيد المستغرؽ في السفر في ظؿ األكضاع األمنية
القائمة.
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(ً) منط اإلدازّ الطاٖد:
 التأكيد عمى حؽ عضك ىيئة التدريس في المشاركة في صنع القرار سكاء عمى مستكلقسمو أك كميتو أك جامعتو ،كاتاحة نظاـ إلكتركني يتيح لمسادة أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعة عرض آرائيـ كمقترحاتيـ المختمفة لمتطكير كتحسيف أدائيـ كبالتالي تحسيف
رضاىـ الكظيفي.
 تكسيع قنكات االتصاؿ اإلدارم بيف أعضاء ىيئة التدريس كادارات أقساميـ ككمياتيـ،كتفعيؿ اآلليات التي تضمف كصكؿ مقترحاتيـ لمقيادات الجامعية كتنفيذ المقترحات
البناءة منيا.
 كضع معايير عادلة ككاضحة لتكلي المناصب القيادية بالجامعة كتكفير الفرص لمجميعلتكلي ىذه المناصب إذا تكافرت فييـ المقكمات كالكفايات المينية كالتطكيرية
كاالبتكارية.
 ضركرة االستفادة مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في نشر المكاتبات كاعالـ جميعاألعضاء بيا.

 - 5معٌقات تهفَر التصٌز
 قمة المكارد المالية المخصصة لمجامعة في ظؿ كثرة االحتياجات في عديد مف القطاعاتالميمة.
 عدـ قدرة الجامعة عمى تغيير كثير مف المتغيرات المرتبطة بالبعد المكاني ،ككذا تأثيرالظركؼ السياسية كانعكاسيا عمى كؿ المؤسسات بمحافظة شماؿ سيناء دكف قدرة
عمى اتخاذ ق اررات ليا صفة االستقاللية قد تتعارض مع التعميمات العميا ،كيمكف
التمثيؿ لذلؾ بعدـ قدرة الجامعة عمى استغالؿ الفترة المسائية مف بعد المغرب في
العممية التعميمية أك التدريبية نظ ار لمظركؼ األمنية بالمكاف.

 - 6طسق التغلب علٓ املعٌقات
 قياـ كحدات الجكدة بالكميات كمركز الجكدة بالجامعة بالقياس المستمر لمرضا الكظيفيألعضاء ىيئة التدريس كتقديـ الدعـ األكاديمي ليـ.
 حرص القيادات اإلدارية بالجامعة عمى معرفة مشكالت أعضاء ىيئة التدريس كاالطالععمى اقتراحاتيـ لحميا.
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 نشر الكعي اإلدارم بيف قيادات الجامعة عف طريؽ النشرات الدكرية أك الندكات العمميةأك الدكرات التدريبية في مكضكعات مثؿ اتخاذ القرار ،كاألنماط القيادية ،كبمقتضاىا
يتـ التنبيو عمى الممارسات اإلدارية الجيدة كالرديئة ،فميس مف الضركرم أف يككف
عضك ىيئة التدريس المتميز عمميا ناجحا إداريا.
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والخمسون،

عدد(16مكرر)

متاح

عبر

الرابط:

https://asa.gov.eg/Books/5167_Dec_147_2016.pdf

 .16زدوري ،أسماء ،8118( .يونيو) .تطبيق اإلدارة اإلليكترونية وانعكاسو عمى الرضا الوظيفي لدى
األفراد العاممين :دراسة ميدانية ببنك الفالحة والتنمية الريفية ،رماح لمبحوث والدراسات ،فمسطين،

مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ،ع ( )86ص ص .696-668

 .17السعود ،راتب سالمة ،وخطايبة ،محمد صالح ،8111( .ديسمبر)".إدراك أعضاء الييئات
التدريسية في الجامعات األردنية لدرجة حريتيم األكاديمية وعالقتيا بدرجة رضاىم عن العمل".

المجمة التربوية ،الكويت ،مج  ،89ع ( ،)97ص ص .819-166

 .18سميم ،عبد الناصر عمي زين العابدين" .)8119(.تقييم وتقويم مشروعات التنمية في محافظة شمال
سيناء في الفترة من  ."8116-1986المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية ،كمية التجارة

باإلسماعيمية ،مج ،6ع( ،)6ص ص .694 -666
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 .19سميمان ،أمل عمي محمد" .)8111( .أثر الرضا الوظيفي عمى أداء أعضاء ىيئة التدريس في
جامعة الزعيم األزىري -دراسة ميدانية" .مجمة العموم اإلدارية لمبحوث العممية ،كمية العموم اإلدارية
بجامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان ،ع( ،)8ص ص .78-49

 .81السمدوني ،إبراىيم عبد الرافع" .)8119( .اتجاىات المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات
المصرية نحو عوامل الرضا الوظيفي ودرجة توفرىا لدييم" .مجمة التربية ،كمية التربية باألزىر،

ع( ،)188ج ،8119 ،1ص ص .87-17

 .81الشمري ،ذىب نايف ( " .)8116الرضا الوظيفي لعضوات ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة
حائل في ظل تطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي" .مجمة كمية التربية في العموم التربوية،

جامعة عين شمس ،مج  ،41ع( ،)1ص ص .616-861

 .88الشمري ،عادل بن عايد ،8111 (.يوليو)".فاعمية النظام الجديد لمكافآت و بدالت أعضاء ىيئة

التدريس السعوديين وتأثيره عمى رضاىم الوظيفي" .مجمة جامعة الممك سعود ،العموم اإلدارية ،مج

 ،86ع( ،)8ص ص.681-889

 .86الصبحي ،فوزية بنت سعد ساعد ،8116( .أبريل)" .الرضا الوظيفي وعالقتو باإلنتاجية العممية
لدى عضوات ىيئة التدريس بجامعة طيبة" .مجمة دراسات تربوية ونفسية ،كمية التربية بالزقازيق،

ع( ،)79ص ص .418-696

 .84الطروانة ،إخالص إبراىيم ،والطروانة ،محمد إبراىيم ،8111( .يونيو)" .الرضا الوظيفي والنية في

ترك العمل لألكاديميين في جامعتي الحسين بن طالل والطفيمة التقنية" .المجمة العربية لإلدارة ،مج
 ،61ع( ،)1ص ص.79-47

 .89عابد ،زىير عبد المطيف .)8116(.بحوث إعالمية ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.

 .86عبد المطيف ،عصام.)8119(.الرضا الوظيفي وميارة إدارة ضغوط العمل .القاىرة ،نيو لينك لمنشر
والتدريب.

 .87عبد النبي ،دينا فتحي عبد الغني ،8117( .يناير)" .بحث عن االغتراب الوظيفي وأثره عمى أداء
العاممين" .مجمة كمية اآلداب ،جامعة طنطا ،ع ( ،)61ج  ،1ص ص .647-689

 .88عبد الوىاب ،ليمى عبد الوارث ،8116( .يناير)" .العالقة بين الحرية األكاديمية والرضا الوظيفي

لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الفيوم من منظور طريقة تنظيم المجتمع" .مجمة الخدمة

االجتماعية ،الجمعية المصرية لإلخصائيين االجتماعيين ،ع( ،)99ص ص .684-846

 .89العبدان ،سعد محمد ،8119(.أبريل).الرضا الوظيفي وعالقتو باإلنتاجية العممية لدى أعضاء ىيئة
التدريس بالكمية التقنية بالرياض وحائل ،المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية ،المؤسسة العربية

لمتربية والعموم واآلداب ،ع( ،)9ص ص .88-46
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 .61عبيد ،شاىر ،8114( .يونيو)" .الرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة العربية

األمريكية" .رماح لمبحوث والدراسات ،فمسطين ،مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ،ع(،)16

ص ص .74-48

 .61العجرفي ،فالح بن خمف ،8117( .سبتمبر)" .التمكين اإلداري وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى

رؤساء األقسام بكميات جامعة شقراء بمحافظة الدوادمي بالمممكة العربية السعودية" .المجمة التربوية

الدولية المتخصصة ،المجموعة الدولية لالستشارات والتدريب ،مج  ،6ع ( ،)9ص ص -198

.167

 .68العمري ،نبيمة عمي أحمد ،8119( .ديسمبر)" .العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء الميني لدى
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اليرموك" .مجمة جامعة طيبة لمعموم التربوية ،س ،1ع( ،)6ص ص

.661-649

 .66العنقري ،عبد العزيز بن سمطان ،8119( .ديسمبر)" .أثر الرضا الوظيفي عمى أداء عضو ىيئة

التدريس في جامعة الطائف" .مجمة البحوث التجارية المعاصرة ،كمية التجارة ،جامعة سوىاج ،مج

 ،86ع( ،)8ص ص .89-1

 .64الغريب ،رمزية .)1996(.التقويم والقياس النفسي والتربوي .القاىرة .مكتبة األنجمو المصرية.

 .69فرج ،طريف شوقي .)8111(.السموك القيادي وفعالية اإلدارة .ط( ،)8القاىرة ،دار غريب لمطباعة
والنشر.

 .66فرغمي ،محمد شعبان ،وعثمان ،عفاف عبد الاله ،8118( .أكتوبر)" .اتجاىات أعضاء ىيئة

التدريس بجامعة نجران نحو تطبيق نظام الجودة في التعميم وعالقتو بالرضا الوظيفي لدييم" .مجمة

كمية التربية بأسيوط ،مج  ،88ع( ،)4ص ص .199

 .67القاسمية ،عايدة بنت بطي بن راشد ،والعمرية ،مريم بنت سعيد بنت محمد ،8118( .يونيو).
"التنمية المينية وعالقتيا بمستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة صحار" .مجمة كمية التربية،
جامعة أسيوط ،مج  ،64ع ( ،)6ص ص .917-447

 .68القميوبي ،نيى سميمان ،8116( .سبتمبر)" .دراسة مقارنة لمرضا الوظيفي بين أعضاء ىيئة

التدريس ومعاونييم في بعض كميات التربية الرياضية بالجامعات المصرية" .المجمة العممية لمتربية

البدنية والرياضة ،مصر ،ع( ،)69ص ص .644-611

 .69الكندري ،نبيمة يوسف عبد اهلل ،8117( .أبريل)" .الرضا الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين في
جامعة الكويت -دراسة ميدانية" .مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ،جامعة الكويت ،س ،46

ع ( ،)169ص ص .649-619
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 .41لبابنة ،أحمد حسن ،8114( .أبريل)" .الرضا عن العمل لدى أعضاء ىيئة التدريس في كمية إربد
الجامعية وعالقتو ببعض المتغيرات" .مجمة دراسات تربوية ونفسية ،تربية الزقازيق ،ع ( ،)86ص

ص .619-879

 .41المبان ،شريف درويش ،وابراىيم ،منية إسحاق ،8117( .ديسمبر) .أىالي سيناء والمضمون
اإلخباري في شبكات التواصل االجتماعي .آفاق سياسية ،المركز العربي لمبحوث والدراسات ،ع

(.)61

 .48محمد ،رضوان" .)8116( .الرضا الوظيفي وعالقتو باإلبداع لدى أعضاء ىيئة التدريس في كميات

وأقسام التربية الرياضية في اليمن" .مجمة جامعة النجاح لمعموم اإلنسانية ،مج  ،87ع ( ،)9ص
ص .1111 -981

 .46محمد ،فيصل يونس" .)8114( .الرضا الوظيفي :نظرياتو وعناصره" .مجمة العموم التربوية
والنفسية ،العراق ،ع( ،)119ص ص .884 -184

 .44محمد ،مصطفى .)8118( .الرضا الوظيفي وأثره عمى تطوير األداء ،دار ابن النفيس لمنشر
والتوزيع ،ص ص .49-16

 .49مصطفى ،يوسف عبد المعطي" )8119(.إدارة التنمية المينية المستدامة ألعضاء ىيئة التدريس

بالجامعات المصرية" .ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العممي السادس لكمية التربية بالفيوم بعنوان (
التنمية المينية المستدامة لممعمم العربي) ،مج  ،8ص ص .119 -91

 .46مغازي ،عزة ،وطارق ،محمد ،وعبد العزيز ،عمر 61 .)8116( .عاما من المشروعات في سيناء،
تنمية من ورق .جريدة المصري اليوم ،السنة العاشرة ،ع (.)6481

 .47المميجي ،رضا إبراىيم".)8111(.التنمية المينية المستدامة ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات

المصرية في ضوء احتياجاتيم التدريبية" .المؤتمر الدولي الخامس ( مستقبل إصالح التعميم العربي

لمجتمع المعرفة تجارب ومعايير ورؤى ) ،ج  ، 8القاىرة ،المركز العربي لمتعميم والتنمية ( أسد )

والجامعة العربية المفتوحة بالقاىرة ،ص ص .1818 -1199

 .48ناصر ،فداء و حيدر ،عصام" )8114( .اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو العوامل المسببة

لمرضا الوظيفي – دراسة مقارنة بين الجامعات الحكومية والخاصة" .مجمة جامعة دمشق لمعموم

االقتصادية والقانونية ،مج ،61ع( ،)8ص ص .186 -149

 .49ىاشم ،عادل عبد الرازق.)8119( .القيادة وعالقتيا بالرضا الوظيفي :دراسة عممية تحميمية لعينة
من المؤسسات الصناعية الخاصة في اليمن والسعودية ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.
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