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 هدفت الدراسة التعرف إلـى      :الملخص
درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة      
التدريسية في جامعة النجـاح الوطنيـة،       
إضافة إلى تحديد أثر متغيـري المؤهـل        
العلمي والخبرة على ذلك، لتحقـق ذلـك        

) 138(أجريت الدراسة على عينة قوامها      
ء الهيئة التدريسية، طبق    عضواً من أعضا  

) 51(عليها استبانة الرضا المكونة مـن       
: مجاالت هـي  ) 6(فقرة والموزعة على    

فقرات، ظروف العمل   ) 10(طبيعة العمل   
فقرات، أنظمة الحـوافز والترقيـات      ) 9(
فقرات، والعالقة مع المسؤولين فـي      ) 5(

) 6(فقرة، وأنظمة الرواتب    ) 14(الجامعة  
  . فقرات) 7(الزمالء فقرات، والعالقة مع 

وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الرضا      
الكلية كانت متوسطة حيث وصلت النسبة      

، وأن  %)61.8(المئوية لالستجابة إلـى     

  
Abstract : This study sought to 
identify the degree of job 
satisfaction enjoyed by faculty 
member at An- Najah National 
university. 
It also sought to find out whet her 
the variables of academic 
qualification and experience had 
any impact on their satisfaction to 
these two ends, 51- item 
qwstumnaive was developed and 
administered to a randomly chosen 
sample of 138 faculty members, 
the question are items covered six 
domains: nature of work (10), 
work conditions (9) , incentives 
and promotions (5) relation ship 
with university officials (14), 
salarly scale (6) and relations ship 
with colleges (7). After data 
collection and analysis, it was 
found the degree of job satisfaction 
of the faculty members was 
moderate (16.7%). The lowest 
domain of satisfaction was 
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أقل مجاالت الرضا كان مجال الترقيـات       
كما أظهرت النتـائج    %). 56(والحوافز  

وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي        
 لصالح  درجة الرضا تبعاً لمتغيري الخبرة    

الخبرة األعلى، والمؤهل العلمي لـصالح      
  . المؤهل األقل

promotions and incentives (56%). 
It was found that there were 
statistically significant differences 
in the degree of satisfaction which 
might be attributed to variable of 
experience in furor of those who 
had move experience and in the 
variable of academic qualification 
in faror of those who had lover 
qualifications. 

  مقدمة

 هو أحد المواضـيع اإلداريـة    (Job Satisfaction)يعتبر موضوع الرضا الوظيفي
 (Jones and Sloane, 2009)الهامة الالزمة للنجاح في مختلف الميادين، ويعرفه جونز 

على انه حالة وجدانية سارة، تنتج عن تقويم عمل الفرد أو خبراته المهنية، وعلى أسـاس         
يعتبر مفهوماً يشمل مظاهر خاصة أو محددة، ولعل أهـم هـذه            ذلك فان الرضا الوظيفي     

المظاهر هي طبيعة الوظيفة، الزمالء، اإلشـراف، الراتـب، نظـام الترقيـات، نظـام               
  .االتصاالت، السياسات التنظيمية

إن الفرد الذي يرتفع رضاه عن عمله يزداد بالتالي حماسةً للعمل، ويزداد إقباله عليه              
 لوظيفته وللمنظمة، فترتفع بذلك إنتاجيته وأداؤه وبالعكس، فالفرد الذي ويزداد أيضاً انتماءه

ينخفض رضاه عن عمله يقل نتيجة لهذا حماسه للعمل، ويقل إقباله عليه، وتقـل أيـضاً                
المـصري،  (مشاعر االمتنان والوالء للوظيفة والمنظمة، فتقل نتيجة لهذا إنتاجيته وأداؤه           

  ).Saari & Judge, 2004؛ 2006

في دراسته إلى أن الشعور بالرضا لـدى الفـرد          ) 2008(افة لذلك أشار عبد اهللا      إض
يزيد من اإلنتاج، والرضا عن العمل في األمور األساسية بالنسبة للفرد والمجتمـع، فـإذا           
وجد شعور بالرضا لدى الفرد عن العمل وعن مرؤوسيه، ينتج بينه وبين من في العمـل                

وقد يمتـد   .  بدوره ينعكس أثره إيجابياً على أداء الفرد       معه توافق نفسي واجتماعي، وهذا    
إلى أن ارتفاع ) 2007(هذا الرضا إلى خارج إطار العمل حيث يشير الشيخ خليل وشرير           

مؤشر الرضا في العمل، له تأثير إيجابي خارج العمل، فقد وجد أن األفراد األكثر رضـاً                
ع عائالتهم،وكذلك أكثر رضا    عن العمل، يكونون أكثر رضا عن وقت فراغهم وخاصة م         
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   .عن الحياة بصفة عامة

إلى أن توفير الظروف المالئمة للنمو المهني للعاملين، وإعداد         ) 2009(ويشير دياب   
نظام متطور لألداء الجيد لجميع الفعاليات واالعتراف بأهمية الكفايـة العلميـة، وتقـديم              

ر المعنوي والمكافـآت الماديـة كلهـا        المكافآت للجهد المتميز والتسهيالت التقنية، والتقدي     
  . عوامل مهنية وحوافز تدفع إلى اإلنتاج المتميز

ويعتبر التعليم العالي من العناصر األساسية لنهضة األمة، وبقدر ما يكون هـذا               
التعليم مزدهراً متقدماً، بقدر ما يسهم بفعالية في حركة االستقالل والتحرر، وذلـك مـن               

أبـو  (ن وأدباء وعلماء ومخططين في شتى مجاالت المعرفـة          خالل ما يؤهله من مفكري    
  ) .2004رمضان، 

وفي السنوات القليلة الماضية، بدأ االهتمام يتزايد في دراسة موضوع الحـوافز،         
  .والرضا عن العمل أو عدم الرضا لدى العاملين في مؤسسات التعليم العالي 

 بأهميـة ومكانـة أعـضاء    ويبدو أن هذا االهتمام ظهر كنتيجة لزيادة الـشعور    
التدريس في رسم المستقبل لمجتمعاتهم وللقوة التي يملكونها في تطوير ونقـل األهـداف              
والغايات لمؤسسات التعليم العالي، وكذلك االعتقاد بأن أعضاء هيئة التـدريس الراضـين      
 عن عملهم هم أكثر قدرة على القيام بواجباتهم وبمستوى أعلى من الفاعلية من زمالئهـم              

  ).Judge and et.al, 2001؛ 2002نعساني، (غير الراضين 

إلـى أن  ) Ahsan and et.al, 2009(وفي هذا المجال يشير أحسن وآخـرون    
العقول والكفايات العلمية هي العامل اإلنساني في تشكيل الجامعة، حيث تعتمد مكانتها على     

  .رفة وتدريب الطالب نوعيتهم ونشاطهم الفكري، وعليهم يعتمد المجتمع لتوسيع المع

والجامعة مؤسسة اجتماعية، يفترض أنها تؤثر وتتأثر بـالمجتمع الـذي تنـشأ               
وتترعرع فيه، وقد ينعكس عليها ما في المجتمع من رفاه وما فيه من نظام أو فوضـى،                 
وتقدم، أو تخلف، أو ما فيه من عدل أو ظلم ومع ذلك يفترض فـي الجامعـة أن تكـون                  

ة، ومنارة للحضارة والتقدم وأن تسبق المجتمع وتكـون عـامالً فـي     مؤسسة للعلم والثقاف  
  .تقدمه
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إن للجـامعـة رسـالـة مهمة ولذلك فإن النهوض بها وتطويرها وتدعيمها مالياً           
وبشرياً، رسالة قوية ال يستهان بهـا والسيمـا ألمة تريد أن تبني نفسها وسط األمـم               

  ).2004الحولي، (

طينية فإنها تقوم بتحمل مسؤوليات جسيمة، إال أنهـا مـا       وعلى صعيد الجامعات الفلس   
زالت تعاني من معيقات متعددة تكبح انطالقها وتقدمها في مجاالت حيوية، فعلى الـصعيد              
العام يجب عدم إغفال األثر السلبي لالحتالل على نفسية العاملين في الجامعة، فليس مـن               

رية، قليل اإلرادة، مهـدور الحقـوق    السهل أن يعايش المرء وضعاً يكون فيه مسلوب الح        
مهدداً على الدوام ومزعزعاً في أمنه واستقراره، وبالطبع ال يمكن أن يشكل هذا الوضـع               
مناخاً ايجابياً مماثالً لتشغيل قدرات اإلنسان وطاقاته، أما على الصعيد الداخلي، فالمنـاخ             

ي، الـذي يعتمـد عليـه    الجامعي في الجامعات المحلية ال يساعد على تحفيز البحث العلم  
كأساس رئيسي لتقييم أعضاء هيئة التدريس، وتحفيز البحث العلمي يستلزم أصالً العمـل             
على توفير أفضل الشروط الممكنة لتحقيق االستقرار الوظيفي ألعضاء هيئـة التـدريس،          

. وتأمين أفضل الظروف الوظيفية التي تكفل لهم االستقرار النفـسي فـي مكـان العمـل           
ار الوظيفي والنفسي يهيئ لعضو هيئة التدريس المناخ المناسب لتركيز جهــده            فباالستقر

  ) .2009فرهود، (وتفكيره على تطوير اهتماماته األكاديمية 

ومن أصعب المشاكل التي يواجهها العاملون في الجامعات الفلسطينية التشويه الـسائد      
ثيراً ما يؤدي ذلك إلى التناحر      في العالقة بين األدوار والصالحيات والمسؤوليات فيها، وك       

بين الفئات المختلفة من طلبة وأساتذة وموظفين وإداريين ومجالس أمناء، وكثيراً ما تعتبر             
هذه الفئات بعضها متباينة في مصالحها وغاياتها، وبالتالي تسود بينها عالقـات الخـصم              

  ).2002السوسي، (بخصمه 

ة نظام مميز نظراً للظروف السياسية      إن النظام االجتماعي في الجامعات الفلسطيني     
التي تنتج عنها مشكالت من األوضاع والصراعات الداخلية بين الطلبة، أو بين الطلبة             

  .وإدارات الجامعات

وإذا كان خبراء اقتصاديات التربية يتحدثون عما يصيب اقتصاد األمة مـن هجـرة              
ينية خالصة الخالصـة مـن      الكفايات العلمية، فماذا نقول عندما تخسر الجامعات الفلسط       
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األساتذة من أعلى قمة هرمها التعليمي، وتشير إحصائيات مجلس التعليم العالي لعام تدفعها      
إلى الحرص على هذا التعليـم ومستـواه، فنحن مجتمع يواجه أكثر تحـديات العـصر              

الجهاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني،       (شراسة وال يجوز أن نقبل بأقل من األفضل         
2009(.  

إن أوضاع التعليم العالي في المناطق المحتلة لم تعد تحتمل التخبط واالزدواجية، ولقد             
حان الوقت بعد سنوات تجربة التعليم الجامعي الشروع باالنتقال إلى مرحلـة التخطـيط              

  ).2007البرغوثي وأبو سمرة، (العلمي 

 وملحة، ولقـد    إن دراسـة أوضاع العاملين في الجامعات الفلسطينية هي مسألة هامة         
وإن أهم ما فيها العنـصر اإلنـساني،        . بات واضحاً أن اإلدارة تعتبر أهم عناصر اإلنتاج       

وإن كنا ال نستطيع مزاحمة ومنافسة الدول المتطورة من حيث إنتـاج واسـتخدام اآلالت               
المتطورة، وإذا كنـا نملك دوراً في العنصر الثاني وهو اإلنسان كعنصر مهم في العلمية              

اجية، فإن المطلوب هو زرع الثقة واألمل وبناء اإلنسان من أجل تفجيـر الطاقـات               اإلنت
  .الكامنة الموجودة

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها
يعد الرضا الوظيفي من القضايا الحيوية التي تواجه اإلداريين والعاملين علـى حـد              

لرضا الوظيفي،  سواء، ولعل األكاديميين في فلسطين هم األكثر حاجة لدرجة مرتفعة من ا           
  .تشعرهم باألمان، والراحة

وقد استشعر الباحث من خالل عمله في جامعة النجاح الوطنية، وجود تباين في آراء              
العاملين في رضاهم عن الوظيفة التي يعملون بها، ولذلك فقد أحـس بـضرورة دراسـة                

فإنه يمكن الرضا الوظيفي لديهم والوقوف على أسباب الرضا وعدمه إن وجدت، وبالتحديد   
  :إيجاز مشكلة الدراسة باإلجابة عن األسئلة التالية

ما درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في              .1
  فلسطين؟  

فـي درجـة    ) α= 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .2
 جامعة النجاح الوطنية في فلسطين      الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في      



  -----------------------------------------------مجيد مصطفى منصور 

 1 ، العدد12، المجلد 2010مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية    --------) 800(

  تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟
فـي درجـة    ) α= 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .3

الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين            
 تعزى لمتغير الخبرة ؟ 

  :أهمية الدراسة
  :ة بما يلي تكمن أهمية الدراس

 مـن أولـى الدراسـات فـي     – في ضوء علم الباحث – تعتبر الدراسة الحالية     .1
فلسطين التي تهتم بالبحث والدراسة لموضوع الرضا الوظيفي لدى أعـضاء الهيئـة             

  .التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين
عـضاء  يتوقع من خالل نتائج الدراسة التعرف على واقع الرضا الوظيفي لدى أ            .2

الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتالي مساعدة إدارة الجامعـة علـى             
 .التخطيط في ضوء هذه النتائج

إن الدراسة الحالية تهتم بدراسة دور متغيري  المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،             .3
اح في التأثير على درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النج

  .الوطنية في فلسطين
يتوقع من خالل اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة، ونتائج الدراسة إفادة            .4

  .الباحثين في المجال اإلداري في ميالد بحوث جديدة في المجال

  :أهداف الدراسة
  :هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي

يسية فـي جامعـة      التعرف إلى درجة الرضا الوظيفي  لدى أعضاء الهيئة التدر          .1
  .النجاح الوطنية في فلسطين

تحديد دور متغيري المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة  في التـأثير علـى درجـة         .2
الرضا الوظيفي  لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعـة النجـاح الوطنيـة فـي                

  .فلسطين

  :مصطلحات الدراسة
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  : الرضا الوظيفي* 
لمشاعر الوجدانية التي يشعر بها الفرد نحو بأنه مجموعة من ا): 2007(يعرفه المالكي 

العمل، الذي يشغله حالياً وهذه المشاعر قد تكون سلبية أو ايجابية، وهي تعبر عن مـدى                
اإلشباع الذي يتصور الفرد انه يحققه من عمله وكلما كان تصور الفرد ان عمله يحقق له                

يجابية، أي كلما كان راضياً عن     إشباعاً كبيراً لحاجاته كلما كانت مشاعره نحو هذا العمل ا         
عمله ولكن كلما تصور الفرد ان عمله يحرمه من هذا اإلشباع كلما كانت مشاعره نحـو                

  .هذا العمل سلبية، أي كلما كان غير راض عن عمله في
  : أما التعريف اإلجرائي للرضا الوظيفي* 

 المعدة من قبـل     فهي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب، على استبانة الرضا الوظيفي         
  . الباحث

  :حدود الدراسة
  :التزم الباحث أثناء دراسته بالحدود التالية

 اقتصرت الدراسة على أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس            -1
  .فلسطين

 20/9أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الفترة الزمنيـة الواقعـة بـين                -2
  .1/12/2009ولغاية 

  .  تتصف نتائج الدراسة بالخصائص العلمية ألداة جمع المعلومات  -3

  :الدراسات السابقة
  :ا يلي عرضا ألهم الدراسات التي اهتمت بدراسة الرضا الوظيفيمفي

  )2008(دراسة أحمد 
 يهدف هذا البحث لمعرفة السمة العامة للرضا الوظيفي للموظفين اإلداريين بجامعـة 

 هنالك فروق في مستوى الرضا الوظيفي بـين المـوظفين           الخرطوم ومعرفة ما إذا كان    
اإلداريين بجامعة الخرطوم تبعا للخبرة، والعمر، والنوع، والمؤهل األكاديمي، والدرجـة           

موظفا إداريا من جامعة الخرطوم، ولقـد اسـتخدم         ) 56(شملت عينة الدراسة    . الوظيفية
 مقياس الرضا الـوظيفي مـن       الباحث المنهج الوصفي، وفي أداة جمع المعلومات استخدم       
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: تصميم أنور حمزة شلول، واستخدم لتحليل النتائج عدداً من األساليب اإلحصائية مثـل              
ومعامل ارتباط بيرسون، ومعامل ارتباط سيبرمان، ولقد خلصت الدراسة إلى ) ت( اختبار
  :التالية النتائج

الراتـب والحـوافز     أبعاديتسم الرضا لدى الموظفين بالسلبية بدرجة دالة إحصائياً في. 1
في أبعاد العالقة  المادية والنمو المهني والتقدم الوظيفي، وراضون بدرجة دالة إحصائيا

  .المباشرة واإلشراف مع العاملين والوظيفة نفسها، واألمن واالستقرار الوظيفي واإلدارة
ـ   توجد عالقة سلبية دالة إحصائيا بين الرضا الوظيفي والدرجة. 2 ي بعـدى  الوظيفيـة ف

الوظيفة نفسها، واألمن واالستقرار الوظيفي، وال توجد عالقة دالة بين الدرجة الوظيفية            
  .وبقية األبعاد األخرى

المؤهل األكاديمي والرضا الوظيفي في أبعاد الوظيفة  ال توجد عالقة دالة إحصائياً بين. 3
دارة واإلشـراف  المادية، واألمن واالسـتقرار الـوظيفي، اإل   نفسها، الراتب والحوافز

والتقدم الوظيفي، لكن هنالك عالقة سالبة دالة إحصائياً بين الرضا  المباشر، النمو المهني
  .األكاديمي في بعد العالقة مع العاملين الوظيفي والمؤهل

الوظيفي وسنوات الخبرة في أبعاد العالقة مع  ال توجد عالقة دالة إحصائياً بين الرضا. 4
اإلدارة المباشرة واإلشـراف، األمـن واالسـتقرار     لحوافز المادية،العاملين والراتب وا

الوظيفي، لكن هنالك عالقة سالبة دالـة إحـصائيا بـين     الوظيفي، النمو المهني والتقدم
  .بعدى الوظيفة نفسها واألمن واالستقرار الوظيفي الرضا الوظيفي وسنوات الخبرة في

إلداريين تعزى لمتغير العمر في بعد األمـن        توجد فروق دالة إحصائياً لدى الموظفين ا      . 5
  .واالستقرار الوظيفي

  .فروق دالة إحصائياً لدى الموظفين اإلداريين تعزى لمتغير النوع ال توجد. 6

  )2007(دراسة المطيري 
 جامعة موظفي على ميدانية دراسة"التنظيمي  بالصراع الوظيفي الرضا وهي بعنوان عالقة

 التنظيمـي،  بالـصراع  الوظيفي الرضا عالقة لمعرفه لدراسةا هذه ، وقامت"سعود الملك

 التـساؤل  في البحث مشكلة تحديد تم وقد .بالرياض سعود الملك جامعة: على ذلك بتطبيق

 الملـك  جامعـة  موظفي عند التنظيمي بالصراع الوظيفي الرضا عالقة التالي ما الرئيسي

 :يةالتال الفرعية األسئلة التساؤل من هذا وينبثق سعود؟
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 سعود؟ الملك جامعة في الموظفين عند الوظيفي الرضا مستوى ما .1

 سعود؟ الملك جامعة في الموظفين عند الوظيفي الرضا محددات أهم ما .2

 سعود؟ الملك جامعة في الموظفون يدركه كما التنظيمي الصراع مستوى ما .3

 سعود؟ الملك جامعة في الموظفين عند التنظيمي الصراع تسبب التي العوامل أهم ام .4

 التنظيمـي بالخـصائص   الصراع ومستوى الوظيفي الرضا مستوى من كل عالقة ما .5

 سعود؟ الملك جامعة في للموظفين والوظيفة الشخصية

عنـد   التنظيمـي  الـصراع  و الوظيفي الرضا بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل .6
 ؟ سعود الملك جامعة في الموظفين

 المـنهج  الباحثة استخدمت ولقد والنظريات، اهاتاالتج ضوء في المفهومان بحث ولقد

 االستبيان، الرئيسة البحث أداة البيانات بواسطة وجمعت المسحي، بأسلوبه التحليلي الوصفي

 يتعلـق  األول الجزء : أجزاء من ثالثة تتكون الغرض لهذا خاصة استبانة تصميم تم حيث

 يتعلـق  الثالـث  الجـزء  الوظيفي أما بالرضا يتعلق الثاني الجزء الديمغرافية، بالمتغيرات

 من لمجموعة الدراسة فرداً، وتوصلت) ٣٨٣( الدراسة عينة بلغت ولقد. التنظيمي بالصراع

  :أهمها من النتائج

الملـك   جامعـة  في اإلداريين الموظفين أن إلى الدراسة عينة آلراء وفقاً الدراسة توصلت .1
 .وظائفهم عن راضون سعود

والترقيـة   الحوافز عنصر عن راضين غير الدراسة عينة فرادأ أن الدراسة نتائج أظهرت .2
 .الجامعة في االجتماعية العناية وعنصر

 التي كانـت  العناصر بقية عن راضون الدراسة عينة أفراد أن الدراسة نتائج أظهرت فيما .3

 .الوظيفي رضاهم

 أماكن باختالف ألفراد الوظيفي الرضا في مستوى اختالف وجود عدم الدراسة نتائج بينت .4

 .الجامعة في أعمالهم

  .اإلناث رضا متوسط من جوهري وبشكل أعلى الذكور رضا متوسط أن نتائج أظهرت .5

  )  2007(دراسة المالكي 
 بمدينة المدرسيين المرشدين لدى النفسية الصحة ومستوى الوظيفي وهي بعنوان الرضا

 الـصحة  ومـستوى  فيالوظي الرضا بين العالقة معرفة إلى المكرمة، وهدفت الدراسة مكة
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 المرشـدين  بـين  الفروق معرفة المكرمة، و مكة بمدينة المدرسيين المرشدين لدى النفسية

 الخبرة، والراتب، سنوات لمتغيرات تبعا الوظيفي الرضا في المكرمة مكة بمدينة المدرسيين

 .الدراسية، والمؤهل والمرحلة

 بمدارس يعملون الذين رسيينالمد المرشدين من مرشدا١٤٥ من الدراسة عينة وتكونت

 مكـة  بمدينـة  للبنين والثانوي والمتوسط، االبتدائي، بمراحله الثالث الحكومية العام التعليم

الـشابحي   إعـداد  مـن  الوظيفي الرضا مقياس الدراسة هذه في الباحث استخدموالمكرمة، 
 معامل حثالبا وعبد السالم، واستخدم مرسي من إعداد النفسية الصحة ومقياس ،)1998(

 .شيفيه واختبار االتجاه، أحادي التباين وتحليل ،)ت( اختبار بيرسون، ارتباط

 :التالية النتائج إلى الدراسة هذه وتوصلت

 النفسية والصحة الوظيفي الرضا بين إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطيه عالقة توجد .1

 .المكرمة بمدينة مكة المدرسيين المرشدين لدى

 فـي  المكرمة مكة بمدينة المدرسيين المرشدين بين إحصائية داللة تذا فروق توجد ال .2

 ذوي لـصالح  الراتـب  عن الرضا بعد في إال متغير الخبرة إلى ترجع الوظيفي الرضا

 .األكثر الخبرة

 فـي  المكرمة مكة بمدينة المدرسيين المرشدين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .3

 ذوي لـصالح  الراتب عن الرضا بعد في إال راتبمتغير ال إلى ترجع الوظيفي الرضا

 .األكثر الراتب

 فـي  المكرمـة  مكة بمدينة المدرسيين المرشدين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد .4

 .المرحلة الدراسية لمتغير تبعا الوظيفي الرضا

 فـي  المكرمة مكة بمدينة المدرسيين المرشدين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .5

 .متغير المؤهل إلى ترجع الوظيفي الرضا

  )1999(دراسة نصر الدين 
هدفت هذه الدراسة التعرف على مستوى الرضا الوظيفي في وزارة التنمية 
االجتماعية في اإلمارات العربية المتحدة من خالل تحليل األبعاد الرئيسـة والمهمة في 

ول والتوصيات التي تكوين الرضا الوظيفي لدى موظفي الوزارة، واقتراح بعض الحل
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تساعد في تحسين الرضا الوظيفي لدى العاملين وتقوية الوالء التنظيمي والشعور 
حيث اتبع . باالستقرار واألمن الوظيفي وتحسين األداء كروافد ايجابية في إنتاجية العاملين

الباحث منهج المسح االجتماعي باستخدام العينة العشوائية البسيطة من مختلف المؤسسات 
 استمارة حاولت تقيس مستوى 709والمديريات والمراكز التابعة للوزارة البالغ عددها 

 الستخراج النسب SPSSالرضا الوظيفي، وقد تم استخدام أسلوب التحليل اإلحصائي 
والتكرارات باإلضافة إلى مربع كاي و تحليل التباين األحادي لبيان مدى الفروق بين 

  :  إلى النتائج التالية المتوسطات وقد توصلت الدراسة
كانت أكبر درجة رضا لدى أفراد العينة في مجال تكافؤ الفرص إلكمال الدراسة  .1

  ).2.81(وتطوير الذات وبوسط حسابي قدره 
ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي في مجال العالقات والترقية والترفيع واالعتراف  .2

  .والتقدير والقيم االجتماعية السائدة
لرضا فكانت في بعد قبول الرئيس المباشر لألفكار اإلبداعية، حيث بلغ أما أقل درجات ا .3

  ).1.56(المتوسط الحسابي 
كما وأظهر نتائج تحليل مربع كاي بوجود عالقة فقط بين متغير الجنس ودرجة 
الرضا الوظيفي بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري مكان اإلقامة 

  . ية وبين درجة الرضا الوظيفي والحالة االجتماع

  )1998(دراسة مشارقه وسالمة 
تم توزيع استمارة خاصة بالرضا الوظيفي على أربعين موظفاً من كافة الفئات، مـن              
مدير عام وحتى عامل الخدمات في سبع مؤسسات حكومية في الضفة الغربيـة، وكانـت           

راضون % 40حليل النتائج ان وتبين من ت % 98نسبة الموظفين الذين استجابوا لالستمارة      
  :عدم الرضا الوظيفي فكانت كالتاليعدم الرضا أما أسباب % 57عن وظائفهم فيما أبدى 

  .عدم وجود فرصة للتطور، ومواكبة العلوم الحديثة في خدمة العمل  -
  .عدم وجود فرصة للتطور وتحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي -
  . المناسبعدم استخدام الشخص المناسب في المكان -
  .عدم إتاحة الفرصة أمام الموظف لإلنتاج الكامل -
  .عدم مكافأة الموظف على عمله وتقديره على إنجازاته -
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وأظهرت النتائج أن مؤشر االنتماء للمؤسسة يرتفع مع زيادة سنوات الخدمة، والرضا            
راً فـي  يقل بسبب عدم التطور واالستخدام السيئ للكفاية، وأن العالقات اإلنسانية تلعب دو         

  .الرضا واالنتماء إلى المؤسسة

  :(Abouserie, 1996)أبسيري  دراسة
 معها التعامل واستراتيجيات العمل عالقات ضغوط عن التحري  هذه الدراسة إلىهدفت

 وقد أخرى، جهة من الجامعية هيئة التدريس ألعضاء الوظيفي الرضا ومستويات جهة، من

 عـن  للكشف : األولى تطبيق استبانتين، خالل من التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم

 العوامل هذه بين لمعرفة العالقة والثانية معها التعامل واستراتيجيات العمل ضغوط عوامل

 الجامعية تدني الخدمات أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت وكما للعاملين، الوظيفي والرضا

 الجـانبين  إحصائيا بين مهمة عالقات ودوج إلى الدراسة نتائج وتوصلت ، للعاملين المقدمة

  الوظيفي الرضا مستوى على التعلم واستراتيجيات العمل ضغوط تؤثر حيث

  )1996(دراسة محمد 
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة الرضا الوظيفي للمرأة العاملـة فـي المـدارس         

ص الترقيـة،   الثانوية الحكومية في محافظة اربد من خالل تسعة أبعاد هي الراتب، وفـر            
وظروف العمل وطبيعته، واإلشراف، والتوجيه الفني، والمكانـة االجتماعيـة، وتقـدير            
المجتمع، والعالقات مع الزميالت، والعالقات مـع اإلدارة، والعالقـات مـع الطالبـات              
والقوانين واألنظمة، كما هدفت الى معرفة أثر كل من المؤهل العلمـي وعـدد سـنوات                

في وتكون مجتمع الدارسة من جميع العامالت في المدارس الثانوية          الخبرة والمركز الوظي  
 ودلت النتائج   95/96الحكومية في ست مديريات للتربية في محافظة اربد للعام الدراسي           

على ان درجة رضا العامالت في المدارس الثانوية الحكومية في محافظة اربد متوسـطة              
ت والمكانة االجتماعية وتقـدير المجتمـع       بشكل عام، وكان لمجالي العالقات مع الزميال      

ن إسهام عاٍل في درجة الرضا، وكان الرضا أقل من المتوسـط فـي مجـاالت القـواني                
كما وجد اختالف في درجة الرضا يعـزى للمركـز          ،  واألنظمة والراتب وفرص الترقية   

ؤهل الوظيفي وذلك لصالح اإلداريات، ودلت النتائج أيضا على وجود أثر للتفاعل بين الم            
العلمي والمركز الوظيفي على مجال المكانة االجتماعية وتقدير المجتمع وذلـك لـصالح             

  .اإلداريات، وأوصت بتطوير نظام الحوافز وتفعيل القوانين واألنظمة التي تتعلق بالترقية
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   (Liacqu, & Schumacher, 1995) وسكماتشر  لياكو دراسة 
 الـوظيفي  الرضـا  وعدم الوظيفي لرضاا على تؤثر التي العوامل وركزت على تحليل

هرزبرج، وهدفت  تقسيم مستخدمة الجامعية العليا الدراسات التدريسية في ألعضاء الهيئات
 والعوامـل  فـي العمـل،   بالسعادة الشعور إلى تؤدي التي العوامل على أيضاً إلى التعرف

 للرضا عوامل المسببةال أن إلى الدراسة نتائج توصلت وقد العمل، في االرتياح لعدم المسببة

 النمو، وتقـدير  وفرص باإلنجاز الشعور في تمثلت الدافعة بالعوامل يسمى ما أو العمل عن

للعـاملين   المنظمـة  تقدمها خدمات من تتطلبه وما الحاجات هذه إشباع أن والحظ . اآلخرين
عدم  يؤدي التي العوامل أما. األداء وتحسين العمل عن الرضا من عالية درجة إلى تؤدي فيها

 والعالقـات  واإلشراف الفني، المنظمة، وبسياسة باألجور، فترتبط الرضا عدم إلى وجودها

  .االجتماعي والمركز الرؤساء، مع والعالقة العمل، وظروف الشخصية،

  )1995(دراسة سالمة 
تكونت عينة الدراسة من مائة وثالثة وتسعين فرداً تم اختيارهم من مجتمع الدراسـة              

 أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية، في الجامعات الفلسطينية فـي الـضفة            المكون من 
الغربية،وقد أظهرت النتائج ان متغيرات الجنس، العمر، المؤهل العلمي والراتب ال تؤثر            
على الروح المعنوية في حين كان لمتغير سنوات الخدمة أثر ذو داللـة إحـصائية، وأن                

وح المعنوية، بينما ال تؤثر طبيعة العمل على مـستوى          مكان العمل يؤثر على مستوى الر     
الروح المعنوية، وبشكل عام بينت الدارسة ان مستوى معنويات العاملين فـي الجامعـات         
متدني بشكل واضح مما يشير الى شعور العاملين بعدم االرتياح وعدم الرضا عن عملهم،              

افز، وإعطاء فـرص عادلـة      وقد أوصى الباحث بإعادة النظر في أنظمة الترقيات والحو        
للتقدم والترقي و تعديل الرواتب بشكل يتناسب مع غالء المعيشة ومتطلبات الحيـاة فـي               

  .البالد

  )1993(دراسة أبو العسل 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الرضا الوظيفي لدى اإلداريين العاملين في مـديريات             

تكون مجتمع الدراسـة مـن جميـع        التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية حيث        
اإلداريين العاملين في التربية والتعليم في المملكة األردنية والبالغ عددهم أربعمائة وأربعة            

  : أظهرت الدارسة النتائج التاليةوعشرين موظفاً وموظفة، وقد
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إن درجة رضا اإلداريين العاملين في مديريات التربية والتعليم درجـة مقبولـة وأن               .1
 مرتبه ترتيباً تنازلياً، العالقة مع الـزمالء،  –ات رضاهم في المجاالت التالية  أعلى درج 

المكانة االجتماعية، واآلمن الوظيفي، سياسة اإلدارة، والعالقة مع الرؤساء في العمـل،            
  .والعالقة مع المراجعين، الراتب،الحوافز 

يريات التربيـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لرضا اإلداريين العاملين في مـد            .2
  .والتعليم تعزى لمؤهلهم العلمي والخبرة

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية لرضا اإلداريين تعزى للعمر والمسمى الوظيفي .3

  )1992(دراسة العمري
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لمديري المدارس فـي             

ض خصائصهم الشخصية والوظيفيـة، وقـد       وزارة التربية والتعليم األردنية، وعالقته ببع     
تكونت عينة الدراسة من مائتين وثالثة وعشرين مديراً ومديرة يعملون في أربع مديريات             
تربية، تابعة لوزارة التربية والتعليم، واستخدم الباحث استبانه مينيسوتا لقيـاس الرضـا،             

  : النتائج التاليةوتوصلت الدراسة إلى

ي ومديرات المدارس بشكل عام عالياً نسبياً فكان الرضا كان مستوى الرضا عند مدير -
  .فقط% 3.5ومتدنياً عند % 27منهم، ومتوسطاً عند % 69.5عالياً عند 

كان ابرز عوامل الرضا عند المديرين والمديرات نابعة من شعورهم باإلنجاز وتقدير             -
م في خدمـة  المجتمع لعملهم، وأسلوب التعامل بينهم وبين زمالئهم ورؤسائهم، ودوره       

المجتمع، بينما كانت عوامل التقدم الوظيفي والصالحيات واألجور، وأسلوب اتخـاذ           
 .القرار واالستقاللية مصدراً ضعيفا ومعيقاً للرضا

  )1992(دراسة السعافين 
الرضا الوظيفي دراسة ميدانية لمستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة         "دراسة بعنوان   

  " .لمين والمعلمات التابعة للجهاز الحكومي بقطاع غزةالتدريس في معاهد إعداد المع

الغرض من الدراسة هو تحديد جدوى وفعالية الواقع الوظيفي الذي يعيـشه معلمـو              
  .ومعلمات معاهد المعلمين التابعة للجهاز الحكومي بقطاع غزة 

  :وهدفت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤالين التاليين 
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 التي يشعر بها معلمو ومعلمات غزة، فـي معهـد           ما هي مستويات الرضا الوظيفي     .1
  معلمات خان يونس ومعهد معلمي غزة ؟

بـين  ) ،.1(أو  /و) ،.5( هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية على مستويات الداللة           .2
العمر، الخبرة، المؤهل العلمي، الراتب     : (رضا المعلمين وبين كل من العوامل التالية        

  ).والجنس
معلماً ومعلمة، واستخدم الباحـث مقيـاس منـسوتا    ) 63(سة من   تكـونت عينة الدرا  

  .للرضا الوظيفي 
وبينت نتائج تحليل الفرضيات إلى عدم وجود تأثير للعمر والراتب علـى مـستـوى             
الرضا الوظيفي بينما تبين أن لسنوات الخدمة والمؤهل العلمي والجنس تأثيراً على مستوى 

  .الرضا لدى المعلمين والمعلمات 

  )Philip, 1990(راسة فيليب د
تناولت هذه الدراسة العالقة بين العوامل الذاتية والوظيفية، والرضا الوظيفي لمديري           
التربية في أمريكا، وتوصلت إلى ان مستوى الرضا الوظيفي لمديري التربية كان أعلـى              

ي من المتوسط، كذلك بينت الدراسة وجود عالقة ارتباطيه مهمة بـين الرضـا الـوظيف              
  :والمتغيرات الوظيفية التالية

  .عدد الطلبة -
  .مستوى المدارس التابعة للمنطقة التعليمية -
  )مدنية، أو ريفية(طبيعة المنطقة  -

سنوات الخبرة كمدير تربية،عدد المديريات التي أشرف       (بينما لم يكن للعوامل الذاتية      
 الوظيفي لمديري   ، أي عالقة مهمة مع الرضا     )عليها، المؤهل العلمي، الخبرات األخرى      

  .التربية

  )1990(دراسة طناش 
الرضا عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة "أجرى طناش دراسة بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل الرضا عن العمل لدى أعـضاء هيئـة              " . األردنية
عمل وسنوات الخدمة التدريس في الجامعة األردنية وعالقته بالجنس والحالة االجتماعية وال

والرتبة األكاديمية وطبيعة العمل األكاديمي ومجموعة الكليات التي ينتسب إليهـا عـضو             
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عضو هيئة تدريس أردني يعملون في      ) 500(وقـد ضم مجتمع الدراسة     . هيئة التدريس   
عضواً أي ) 250(الجامعة األردنيـة ومتفرغين تفرغاً كامالً، ساهم منهم في هذه الدراسة        

صفحة المعلومـات   : وتكونت أداة الدراسة التي طورها الباحث من جزأين         % 51بة  بنس
وقـد  . الشخصية عن كل عضو لتشكل المتغيرات المستقلة، ومقياس الرضا عن العمـل             

استخدم الباحث التكرارات والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية وتحليل التباين األحادي          
كما استخدم طريقـة    ) α = 0.05(داللة اإلحصائي عند    لتحليل المعلومات وحدد مستوى ال    

  .ثانية للمقارنة المتعددة 
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن العمل لـدى       
أعضاء هيئة التدريس تعزى لمتغيرات الجنس والحالة االجتماعية، بينما وجـدت فـروق             

 لدى أعضاء هيئة التدريس تعـزى لمتغيـرات         ذات داللة إحصائية في الرضا عن العمل      
العمر وسنوات الخبرة والرتبة األكاديمية، وطبيعة العمل األكاديمي، والكلية التي ينتـسب            
إليها عضو هيئة التدريس، كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن مجال ظروف العمـل كـان               

والحـوافز أقـل    مصدراً أساسياً لرضا أعضاء هيئة التدريس، بينما كان مجاال الراتـب            
  .مصادر الرضا عن العمل عند أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية

من خالل مراجعة الباحث للدراسات العربية واألجنبية السابقة، والتي تم استعراضها            
في هذه البحث تبين من نتائج الدراسات السابقة أن درجة الرضا بشكل عـام لإلداريـين                

 وأن درجة الرضا عن الجانب      –المتوسط وأعلى من المتوسط      بين   –كانت بدرجة مقبولة    
المعنوي لدى اإلداريين مرتفعة أكثر من باقي الموظفين، وأن درجة الرضا عن الجانـب              

كما تبين من نتائج الدراسات السابقة      .المادي لدى اإلداريين أعلى قليالً من باقي الموظفين       
ز في فرص التقدم والتطور المهني، نظام       أن عوامل الرضا المنخفضة لدى اإلداريين تترك      

كما لوحظ من نتائج الدراسات التـي تـم         . الرواتب، نظام الترقيات، والحوافز والمكافآت    
استعراضها، أن بعد العالقات اإلنسانية يلعب دوراً مهماً في الرضا الـوظيفي واالنتمـاء              

حول موضوع الرضـا    إضافة لذلك تبين نقص الدراسات السابقة       . للمؤسسة وعدم تركها    
  .الوظيفي في قطاع الجامعات وهذا بدوره يؤكد على أهمية إجراء مثل هذه الدراسة

وتتشابه الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في إجرائها علـى القطـاع              
الجامعي، والوقوف على مدى رضاهم عن عملهم، كما تتشابه أيضاً في بعض المتغيرات             
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  .برةمثل المؤهل والخ
بينما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، في أنها تدرس الرضا الـوظيفي             
في مجتمع أكاديمي فلسطيني، له خصوصيته ومشكالته، ويعاني مـن كـم كبيـر مـن                
المؤثرات التي ال تتوفر في مجتمعات أكاديمية أخرى، كما أنها ُأجريت في ظل ظـروف               

  .لموجودة في بلدان ودول مجاورةسياسية واقتصادية تختلف عن تلك ا
  

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  :منهج الدارسـة 
  .استخدم المنهج الوصفي المسحي وذلك نظراً لمالءمته ألغراض الدراسة

  توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي: )1(الجدول  
  (%)النسبة المئوية  العــدد  المؤهل العلمي

  6.5  9  بكالوريوس

  52.2  72  ستيرماج

  41.3  57  دكتوراه

  %100  138  المجموع

  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة: )2(الجدول  
  (%)النسبة المئوية  العــدد  )سنة(فئات الخبرة 

1-5  39  28.3  

6-10  33  23.9  

11-15  18  13  

16-20  30  21.7  

  13  18  20أكثر من 

  %100  138  المجموع

  :عينة الدراسة
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موظفاً وموظفة من جامعة النجاح الوطنية،      ) 150(أجريت الدراسة على عينة قوامها      
 وفـق متغيـري   Stratified Random Sampleوقد تم اختيار عينة طبقية عـشوائية  

المؤهل العلمي والخبرة، وتم إجراء التحليل اإلحصائي على االستبيانات التي تم           : الدراسة  
يبينان ) 2(،  )1(استبانة والجدوالن   ) 138(، والبالغ عددها    استرجاعها، والصالحة للتحليل  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيري المؤهل العلمي والخبرة 

  :أداة الدراسة 
بناء على أهداف الدراسة فقد قام الباحث  ببناء استبانة لهذا الغرض معتمدا في ذلـك                

ت ذات عالقة بموضوع الرضـا الـوظيفي        واستبانا.على األدبيات المتعلقة بهذه الدراسة      
، والمـالكي   )2007(والروح المعنوية وظروف العاملين في الجامعات مثـل المطيـري           

)2007.(  
  :مجاالت هي) 6(فقرة موزعة على ) 51(وقد تكونت أداة الدراسة من 

  .فقرات) 10(مجال طبيعة العمل  .1
  .فقرات) 9(مجال ظروف العمل  .2
  .فقرات) 5(فز مجال أنظمة الترقيات والحوا .3
  .فقرة) 14(مجال العالقة مع المسؤولين في الجامعة  .4
  .فقرات) 6(مجال أنظمة الرواتب  .5
  .فقرات) 7(مجال العالقة مع الزمالء  .6

وقـد كانـت صياغة الفقرات بصيغة إيجابية وقد تكون سلم االستجابة على الفقـرة             
  :استجابات موزعة كما يلي) 5(من 

   درجات5             راض بدرجة كبيرة جدا  
   درجات4      راض بدرجة كبيرة        
   درجات3      راض بدرجة متوسطة  
   درجة2             راض بدرجة  قليلة  
   درجة1          راض بدرجة قليلة جدا           

  :صـدق األداة 
عرضت األداة على عشرة من حملة الدكتوراه خمسة من كلية العلوم التربوية وخمسة             
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م اإلدارية في جامعتي النجاح والقدس المفتوحة في طولكرم حيث كان           من تخصص العلو  
فقرات بناء على أراء المحكمين حيث      ) 9(فقرة  تم حذف     ) 60(عدد الفقرات قبل التحكيم     

محكمين فاكثر وبهذا أصبحت االستبانة بـصورتها       ) 7(تم اعتماد الفقرة التي اجمع عليها       
  .فقرة) 51(النهائية تتكون من 

  :ألداةثبات ا
استخرج معامل الثبات لألداة بطريقة كرونباخ ألفا حيـث وصل معامل الثبات إلـى             

  .، وهي قيمة مرتفعة تفي بأغراض الدراسة)0.91(

  :إجراءات تطبيق الدراسة
  :تمثلت إجراءات تطبيق أداة الدراسة بما يلي 

 توزيعهـا  بعد أن تأكد الباحث من صدق وثبات الدراسة، قام بطباعة اإلستبانة وجرى           -1
  . من العاملين في جامعة النجاح الوطنية 150على أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم 

 ضمن الباحث أداة الدراسة خطاباً أوضح فيه الغرض من الدراسة، وأكد فيه علـى               -2
  .سرية المعلومات

  .توزيع االستبانات عن طريق رؤساء األقسام في الجامعة  -3
  .زها ومعالجتها إحصائيا جمع االستبانات الموزعة وترمي -4

  :تصميم الدراسة

  )Independent Variables( المتغيرات المستقلة  :أوالً
  دكتوراه* ماجستير  *  بكالوريوس  *   :المؤهل العلمي وله ثالث مستويات •
   :الخبرة ولها خمس مستويات •

  20أكثر من  * 20-16*  سنة 15-11*  سنة  10-6*  سنوات  1-5* 

  ات التابعة المتغير :ثانياً
تتمثل في االستجابة إلفراد العينة على جميع فقرات االستبانة  ومجاالتهـا الفرعيـة              

  .والدرجة الكلية للرضا الوظيفي

  : المعالجات اإلحصائية
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) SPSS(عولجت البيانات إحصائياً باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعيـة          
  :وذلك باستخدام المعالجات التالية 

  .متوسطات الحسابية والنسب المئويةال. 1
، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية الثنائيـة بـين         )ANOVA(تحليل التباين األحادي    . 2

  )Scheffe Post-Hoc Test(المتوسطات الحسابية 
  .معادلة كرونباخ ألفا للثبات .3

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
دى أعضاء الهيئة التدريسية في     هدفت الدراسة التعرف إلى درجة الرضا الوظيفي  ل        

جامعة النجاح الوطنية في فلسطين، وتحديد دور متغيري المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة             
في التأثير على درجة الرضا الوظيفي، لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة مكونة من              

م استبانة  عضوا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتم جمع البيانات باستخدا          ) 138(
أعدها الباحث، وبعد جمع البيانات تم معالجتها إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية        

  :، وفيما يلي عرض للنتائج ومناقشتها(SPSS)للعلوم االجتماعية 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال
ة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في       ما درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئ      

  فلسطين؟

لإلجابة عن السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة ولكـل            
تبين ذلك بينما يبين ) 7(،)6(،  )5(،  )4(،  )3(مجال للدرجة الكلية للرضا، ونتائج الجداول       

  .ترتيب مجاالت الرضا والدرجة الكلية للرضا ) 8(الجدول 

  :ومن اجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئوية اآلتية

  فاكثر درجة رضا كبيرة جدا% 80
  درجة رضا كبيرة % 70-79.9
  درجة رضا متوسطة% 60-60.99
  درجة رضا قليلة% 50-59.99



 اء الهيئة التدريسيةظيفي لدى أعضالرضا الودرجة  ---- --------------------------

  )815  (---------- 1، العدد 12، المجلد 2010مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية 

  درجة رضا قليلة جدا% 50اقل من 

  :مجال طبيعة العمل . 1
 الوظيفي لدى أعـضاء الهيئـة       المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للرضا    :)3(الجدول  

  )138=ن( التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين لمجال طبيعة العمل

  الفقرات  الرقم
متوسط 

  االستجابة

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الرضا
  كبيرة  74  3.70  .تحقق لي وظيفتي أمن وظيفي  1
توفر لي وظيفتي فرصا الكتساب مهارات   2

  .وخبرات جديدة

  متوسطة  67.2  3.63

  متوسطة  67  3.35  والقرارات تتيح لي وظيفتي استقاللية بالعمل  3
  متوسطة  62.5  3.11  .توفر فرص للتطور المهني  4
تحقق لي وظيفتي مكانة ومنزلة اجتماعية   5

  .جيدة تتناسب مع طموحاتي
  كبيرة  71.8  3.59

  كبيرة  74  3.70  .المهام المنوطة بي واضحة ومالئمة  6
  كبيرة  70.8  3.54  .ي إجراءات العملهناك وضوح ف  7
تتيح لي وظيفتي فرص اإلبداع والتطور في   8

  .مجال العمل

  متوسطة  63.4  3.17

توفر لي وظيفتي فرص لالطالع على ما   9
  .هو جديد متصل بطبيعة وظيفتي أكاديميا

  متوسطة  65.6  3.28

تتيح لي وظيفتي فرص للمشاركة في   10
  .الدورات والمؤتمرات العلمية

  متوسطة  62.5  3.11

  متوسطة  68.2  3.41  الدرجة الكلية للمجال  
  .درجات) 5(أقصى درجة الستجابة * 

أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية فـي          ) 3(يتضح من الجدول    
، حيث تراوحت   )1،5،6،7(جامعة النجاح الوطنية في فلسطين كانت كبيرة على الفقرات          

، وكانت متوسطة علـى الفقـرات       %)74-%70.8(تجابة عليها بين      النسبة المئوية الس  
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  %).67.2-%62.5(حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابة عليها بين ) 2،3،4،8،9،10(

وفيما يتعلق بدرجة الرضا الوظيفي الكلية لمجال طبيعة العمل كانت متوسطة، حيـث             
  %).68.2(وصلت النسبة المئوية الستجابة  إلى 

  : العملمجال ظروف . 2
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة         ): 4(جدول رقم   

  )138=ن( التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين لمجال ظروف العمل
متوسط   الفقرات  الرقم

  االستجابة
النسبة 
  المئوية

درجة 
  الرضا

  وسطةمت  69.2  3.46  .اإلضاءة مناسبة لطبيعة العمل  1
  متوسطة  66.2  3.13  .وجود تهوية وتدفئة مناسبة  2
  قليلة   57.4  2.87  .مساحة المكتب مناسب لطبيعة العمل  3
تلفون، (توفر األدوات المكتبية الضرورة للعمل   4

  ).E-mailفاكس، 

  متوسطة  60.4  3.02

موقع المكتبة في الجامعة مناسب ويسهل   5
  .االتصال بالطلبة في الكلية

  متوسطة  62.2  3.11

  متوسطة  62.6  3.13  .توفر أثاث مكتبي مناسب لطبيعة العمل  6
  قليلة جدا  43.4  2.17  .الغرف الدراسية تتناسب مع عدد طلبة الشعبة  7
توفر الخصوصية لعضو هيئة التدريس في   8

  .المكتب

  قليلة   52.6  2.63

عدد الطلبة بالقاعات محدد ويساعد على   9
  .اإلبداع

  ة جداقليل  44.8  2.24

  قليلة  57.2  2.86  الدرجة الكلية للمجال  
  .درجات) 5(أقصى درجة الستجابة * 

أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية فـي          ) 4(يتضح من الجدول    
، 1(جامعة النجاح الوطنية على فقرات مجال ظروف العمل كانت متوسطة على الفقرات             



 اء الهيئة التدريسيةظيفي لدى أعضالرضا الودرجة  ---- --------------------------

  )817  (---------- 1، العدد 12، المجلد 2010مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية 

، %)69.2-60.4(مئوية لالسـتجابة عليهـا بـين        حيث تراوحت النسبة ال   ) 6،  5،  4،  2
حيث كانت النسبة المئوية لالسـتجابة عليهمـا علـى          ) 8،  3(وكانت قليلة على الفقرتين     

حيث كانت النـسبة    ) 9،  7(، وكانت قليلة جداً على الفقرتين       %)52.6،  %57.4(التوالي  
  %). 44.8، %43.4: (المئوية لالستجابة عليها على التوالي

علق بالدرجة الكلية للمجال كانت قليلة حيث وصلت النسبة المئوية لالسـتجابة     وفيما يت 
  %). 57.2(إلى 

  :مجال أنظمة الترقيات والحوافز . 3

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة         : )5 ( رقم جدول
ـ              ات والحـوافز  التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين لمجـال أنظمـة الترقي

  )138=ن(
متوسط   الفقرات  الرقم

  االستجابة
النسبة 
  المئوية

درجة 
  الرضا

توفر لي وظيفتي بالجامعة فرص التقدم   1
  .والترقية

  قليلة  53  2.65

  قليلة  51.4  2.57  .معايير وأنظمة الترقية بالجامعة واضحة  2
  قليلة  58.2  2.91  .ترتبط الترقية بالجامعة بالكفاية وفاعلية األداء  3
ال يوجد دور مهم العتبارات المحسوبية   4

  .والوساطة في الترقية

  قليلة  59  2.95

ال يوجد دور لالعتبارات السياسية والدينية في   5
  .الترقية

  متوسطة  60.8  3.04

  قليلة  56  2.80  الدرجة الكلية للمجال  
  .درجات) 5(أقصى درجة الستجابة * 

الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية فـي       أن درجة الرضا    ) 5(يتضح من الجدول    
حيـث وصـلت النـسبة المئويـة        ) 5(جامعة النجاح الوطنية كانت متوسطة على الفقرة        

حيث تراوحت النسبة   ) 4،  3،  2،  1(، وكانت قليلة على الفقرات      %)60.8(لالستجابة إلى   
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 %). 59 -51.4(المئوية لالستجابة عليها 

ومثل هذه النسبة تعبر    %) 56(جال وصلت النسبة إلى     وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للم    
  . عن درجة رضا وظيفي قليلة على مجال أنظمة الترقيات والحوافز المادية

  :مجال العالقة مع المسؤولين في الجامعة -4

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للرضا الوظيفي لدى أعـضاء الهيئـة      : )6(الجدول  
 ح الوطنية في فلسطين لمجال العالقة مع المسؤولين في الجامعة         التدريسية في جامعة النجا   

  )138=ن(
متوسط   الفقرات  الرقم

  االستجابة

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الرضا
  قليلة  59.6  2.98  .احترام رؤسائك القتراحاتك وآرائك المهنية  1
مدى تقدير المسؤولين في الجامعة لجهودك   2

  .األكاديمية

  قليلة  58.6  2.93

ءات التي تعقد مع مسئولك جتماعات واللقااال  3
  المباشر

  قليلة  56  2.80

  قليلة  56.6  2.83  .مدى تقبل المسؤولين للنقد البناء  4
  قليلة  52.2  2.61  .مساهمة الجامعة في حل مشكالتك األكاديمية  5
  قليلة  54.8  2.74  .النشاطات الالمنهجية التي تعقد في الجامعة  6
  قليلة  50.8  2.54  .لك من قبل المسؤولينموضوعية التقييم لعم  7
  قليلة  56.6  2.83  .مشاركتك في اتخاذ القرارات في الجامعة  8
  قليلة  58.6  2.93  .التشجيع والحوافز التي تقدمها الجامعة  9

  قليلة  52.2  2.61  .تعامل جميع أعضاء هيئة التدريس بعدالة ومساواة  10
  قليلة  64.4  3.22  .احترام الجامعة لك كعضو هيئة تدريس  11
حرص الجامعة على تأهيل أعضاء التـدريس         12

  .مهنياً واكاديمياً

  متوسطة  63  3.15

  متوسطة  60.8  3.04  .احترام الجامعة آلرائك ومقتراحاتك  13
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  قليلة  59.6  2.98  .توفر الشفافية والتواصل مع المسؤولين  14
  قليلة  57.4  2.87  الدرجة الكلية للمجال  

  .درجات) 5(ستجابة أقصى درجة ال* 

أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية علـى      ) 6(يتضح من الجدول    
حيـث  ) 13،  12(فقرات العالقة مع المسؤولين في الجامعة كانت متوسطة على الفقرتين           

، وكانت درجة الرضا %)63، %64.4(كانت النسبة المئوية لالستجابة عليها على التوالي 
حيث تراوحت ) 14، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1(لفقرات المتبقية قليلة على ا

، وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال      %)59.6،  50.8(النسبة المئوية لالستجابة عليها بين      
  %). 57.4(كانت قليلة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة 

  :مجال أنظمة الرواتب-5

ية والنسب المئوية للرضا الوظيفي لدى أعـضاء الهيئـة     المتوسطات الحساب : )7(الجدول  
   )138=ن( التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين لمجال أنظمة الرواتب

متوسط   الفقرات  الرقم

  االستجابة

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الرضا
أتقاضى راتباً يتناسب وحجم عملي الذي   1

  .أؤديه

  متوسطة   62.2  3.11

  متوسطة  64  3.20  .أتقاضاه يرضى طموحاتيراتبي الذي   2
نظام الرواتب المطبق متحيز كفئة دون   3

  .أخرى
  متوسطة  60.4  3.02

  متوسطة  62.6  3.13  .يتناسب راتبي مع تكاليف المعيشة  4
أشعر بأن الزيادة السنوية على الدخل   5

  .مناسبة

  متوسطة  62.2  3.11

  متوسطة  60  3  .نسبة التوفير لعضو هيئة التدريس مناسبة  6
  متوسطة  61.8  3.09  الدرجة الكلية للمجال  
  .درجات) 5(أقصى درجة الستجابة * 
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أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية فـي          ) 7(يتضح من الجدول    
حيـث تراوحـت    ) 6-1(جامعة النجاح الوطنية كانت متوسطة على جميع الفقرات مـن           

، وفيما يتعلق بدرجة الرضا الكلية علـى        %)64-60(بين  النسبة المئوية لالستجابة عليها     
  %). 61.8(المجال كانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى 

  :مجال العالقة مع الزمالء-6

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للرضا الوظيفي لدى أعـضاء الهيئـة      : )8(الجدول  
  )138=ن(    فلسطين لمجال العالقة مع الزمالءالتدريسية في جامعة النجاح الوطنية في

متوسط   الفقرات  الرقم

  االستجابة

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الرضا
  قليلة  59.6  2.98  .عالقتي الشخصية مع زمالئي في الجامعة  1
  متوسطة  69.2  3.46  .التعاون والتنسيق بيني وبين زمالئي في الجامعة  2
لتدريس في حل التعاون بين الزمالء أعضاء هيئة ا  3

  .المشكالت اإلدارية في العمل
  متوسطة  66  3.3

التعاون بين الزمالء في حل المشكالت الفنية في   4
  .العمل

  متوسطة  67.4  3.37

االستعداد للتعاون مع الزمالء في المهنة لتحصيل   5
  .االمتيازات المعنوية والمادية لهيئة التعليم والجامعة

  كبيرة  73.4  3.67

  كبيرة  74  3.7  .رص للعمل بروح الفريقتوفر الف  6
توفر لي وظيفتي الفرص لتبادل المعلومات   7

  .والخبرات مع الزمالء
  كبيرة  71.4  3.57

  متوسطة  61.6  3.43  الدرجة الكلية للمجال  
  .درجات) 5(أقصى درجة الستجابة * 

أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريـسية      ) 8(يتضح من الجدول    
حيث كانت النسبة المئوية    ) 7،  6،  5( جامعة النجاح الوطنية كانت كبيرة على الفقرات         في

، 3،  2(، وكانت درجة الرضا متوسطة على الفقـرات         %)70(لالستجابة عليها أكثر من     
وكانت قليلة علـى    %) 69.2-66(حيث ترواحت النسبة المئوية لالستجابة عليها بين        ) 4
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وفيما يتعلق بدرجة   %) 59.6(المئوية لالستجابة عليها إلى     حيث وصلت النسبة    ) 1(الفقرة  
الرضا الكلية على المجال كانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية لالسـتجابة علـى              

  %). 68.6(المجال 
  

  : ترتيب المجاالت ودرجة الرضا الوظيفي الكلية-7

والدرجة الكلية عند الترتيب والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجاالت : )9(الجدول 
  )138= ن(      أفراد عينة الدراسة

متوسط   المجاالت  الترتيب

  االستجابة

النسبة 

  المئوية

درجة 

  الرضا
  متوسطة  62.8  3.14  .مجال طبيعة العمل  2
  قليلة  57.2  2.86  .مجال ظروف العمل  5
  قليلة  56  2.80  .مجال الترقيات والحوافز  6
  قليلة  57.4  2.87  .ي الجامعةمجال العالقة مع المسؤولين ف  4
  متوسطة  61.8  3.09  .مجال أنظمة الرواتب  3
  متوسطة  68.6  3.43  .مجال العالقة مع الزمالء  1

  متوسطة  61.8  3.08  الدرجة الكلية للمجال  
  .درجات) 5(أقصى درجة الستجابة * 

أن درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية فـي          ) 9(يتضح من الجدول    
طبيعة العمـل، أنظمـة الرواتـب،       (جامعة النجاح الوطنية كانت متوسطة على مجاالت        

والدرجة الكلية للرضا الوظيفي، بينما كانت قليلة علـى مجـاالت           ) والعالقة مع الزمالء  
، وحصل مجال العالقة مـع      )ظروف العمل، الترقيات والحوافز، والعالقة مع المسؤولين      (

في درجة الرضا الوظيفي، بينما حـصل مجـال الترقيـات           الزمالء على المرتبة األولى     
  . والحوافز على المرتبة األخيرة من حيث درجة الرضا

، تبين أن أقـل     )9(،  )8(،  )7(،)6(،)5(،)4(،  )3(ومن خالل عرض النتائج للجداول      
درجة من الرضا الوظيفي كانت على مجاالت الترقيات والحـوافز وظـروف العمـل،              

لين في الجامعة، وجاءت هذه النتائج متفقة مع نتائج دراسات كل مـن     والعالقة مع المسؤو  
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حيـث  ) 1990(، وطناش   )1995(، سالمة   )1998(مشارقة وسالمة   ) 2007(المطيري  
أظهرت نتائج هذه الدراسات أن نقص الحوافز المادية، وعدم ووضح أنظمـة الترقيـة،              

لموظفين، كذلك جاءت النتائج    وضغوط العمل وزيادة متطلباته من أقل العوامل رضا عند ا         
ويعتقـد  . متفقة مع الدراسات السابقة من حيث أن درجة الرضا الكلية كانـت متوسـطة             

الباحث أن السبب في ذلك يعود إلى عدم وضوح المهام واألدوار ألعضاء الهيئة التدريسية 
ا غـالء   والتداخل في الصالحيات واألدوار، إضافة إلى أن الحوافز المادية ال تلبي متطلب           

المعيشة التي يواجهها عضو هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية، خاصـة فـي ظـل             
  .ارتفاع األسعار، وتدني سعر صرف الدينار مقابل العملة المحلية

  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانياً
في درجة ) α = 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير الرضا
  المؤهل العلمي؟ 

، حيث يبين الجدول )ANOVA(لإلجابة عن السؤال استخدم تحليل التباين األحادي 
  . نتائج تحليل التباين األحادي) 11(المتوسطات الحسابية، بينما يبين الجدول ) 10(

سطات الحسابية لمجاالت الرضا  الوظيفي والدرجة الكلية تبعاً لمتغير          المتو: )10(الجدول  
  المؤهل العلمي

  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  المجاالت
  3.55  3.30  3.46  مجال طبيعة العمل

  2.83  2.77  3.70  مجال ظروف العمل

  2.80  2.64  4.13  مجال الترقيات

  2.95  2.87  2.28  مجال العالقة مع المسؤولين في الجامعة

  2.99  3.23  2.61  مجال أنظمة الرواتب

  3.84  3.33  3.95  مجال العالقة مع الزمالء

  3.10  3.02  3.35  الدرجة الكلية

طبيعـة العمل،أنظمـة    (المحسوبة على مجالي    " ف"أن قيم   ) 11(يتضح من الجدول    
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) 1.70،  2.64،  1.41(والدرجة الكلية للرضا الوظيفي كانـت علـى التـوالي           ) الرواتب
أي أنه ال توجد فروق علـى هـذين         ) 3.07(جميع هذه القيم أصغر من القيمة الجدولي        و

المجالين والدرجة الكلية للرضا الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي، بينما كانـت قـيم              
ظروف العمل، الترقيات، العالقة مـع المـسؤولين فـي          (المحسوبة على المجاالت    ) ف(

وجميع هذه  ) 3.82،  4.01،  10.53،  6.35( على التوالي    )الجامعة، والعالقة مع الزمالء   
أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 3.07(القيم أكبر من القيمة الجدولية 

)α = 0.05 (في الرضا الوظيفي على هذه المجاالت تعزى لمتغير المؤهل العلمي .  

وق في الرضا الوظيفي لدى أعضاء نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفر     : )11(الجدول  
  الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

مجموع   مصدر التباين  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  الداللة  "ف"

FGHل 
 IJKLM
NOJPا  

  UKV اFSTOGOPت
 NWدا

  اFSTOGOPت
  اTOGOPع

1.98  
94.69  
96.67  

2  
135  
137  

0.99  
0.70  

1.41  0.24  

FGHل 
[\وف 

NOJPا  

  UKV اFSTOGOPت
 NWدا

  اFSTOGOPت
  اTOGOPع

6.92  
73.60  
80.53  

2  
135  
137  

3.46  
0.54  

6.35  0.002*  

FGHل 
  اFK^\_Pت

  UKV اFSTOGOPت
 NWدا

  اFSTOGOPت
  اTOGOPع

17.80  
114.07  
31.87  

2  
135  

1374.01  

8.90  
0.84  

10.53  0.0001*  

FGHل 
 `H I^aJPا

UKP اbcOPو
IJHFGPا de  

  UKV اFSTOGOPت
 NWدا

  اFSTOGOPت
  اTOGOPع

3.48  
58.58  
62.07  

2  
135  
137  

1.74  
0.43  

4.01  0.02*  

FGHل 
 IOfgأ

ijوا\Pا  

  UKV اFSTOGOPت
 NWدا

  اFSTOGOPت
  اTOGOPع

4.15  
106.12  
110.27  

2  
135  
137  

2.077  
0.78  

2.64  0.07  

FGHل 
 `H I^aJPا

  اaHlPء

  UKV اFSTOGOPت
 NWدا
OGOPتاFST  

  اTOGOPع

3.27  
57.82  
61.09  

2  
135  
137  

1.63  
0.42  

3.82  0.02*  
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 ImرoPا
IKpqPا  

  UKV اFSTOGOPت
 NWدا

  اFSTOGOPت
  اTOGOPع

0.92  
36.51  
37.43  

2  
135  
137  

0.46  
0.27  

1.70  0.18  

  ).3.07(الجدولية ) ف(، )α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى *
على هذه المجاالت استخدم اختبار شـيفيه    لتحديد بين أي من المؤهالت كانت الفروق        

ونتـائج  ) Scheffes' Post – Hoc Test(للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحـسابية  
  : تبين ذلك) 15(، )14(، )13(، )12(الجداول 

  : مجال ظروف العمل . 1

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات لمجال ظـروف العمـل   : )12(الجدول  
  لمتغير المؤهل العلميتبعاً 

  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  المؤهل العلمي
  *0.86  *0.90  ×  بكالوريوس 

  0.05-  ×    ماجستير 
  ×      دكتوراه

  ).α = 0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
لماجستير (أن الفروق كانت دالة إحصائيا بين البكالوريوس و       ) 12(يتضح من الجدول    

يوس، بينما لم تكن الفـروق دالـة إحـصائيا بـين مـؤهلي              لصالح البكالور ) والدكتوراه
  . الماجستير والدكتوراه

  :مجال الترقيات . 2
أن الفـروق كانـت دالـة إحـصائيا بـين البكـالوريوس            ) 13(يتضح من الجدول    

لصالح البكالوريوس، بينما لم تكن الفروق دالة إحـصائياً بـين           ) الماجستير والدكتوراه (و
  . همؤهلي الماجستير والدكتورا

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات على مجال الترقيات تبعاً           : )13(الجدول  
  للمؤهل العلمي
  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  المؤهل العلمي
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  *1.33  *1.49  ×  بكالوريوس 
  0.15-  ×    ماجستير 
  ×      دكتوراه

  ).α = 0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

  : لمسؤولين في الجامعةمجال العالقة مع ا -2

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات لمجـال العالقـة مـع             : )14(الجدول  
  المسؤولين في الجامعة  تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  المؤهل العلمي
  *0.66-  *0.59-  ×  بكالوريوس 

  0.07-  ×    ماجستير 
  ×      دكتوراه

  ).α = 0.05(صائيا عند مستوى دال إح*
أن الفـروق كانـت دالـة إحـصائيا بـين البكـالوريوس             ) 14(يتضح من الجدول    

لصالح الماجستير والدكتوراه بينما لم تكن الفروق دالة إحصائياً         ) الماجستير والدكتوراه (و
  . بين الماجستير والدكتوراه

  :مجال العالقة مع الزمالء. 4

ر شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات لمجـال العالقـة مـع            نتائج اختبا : )15(الجدول  
  الزمالء تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  المؤهل العلمي
  *0.47  *0.61  ×  بكالوريوس 

  0.14-  ×    ماجستير 
  ×      دكتوراه

  ).α = 0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
 دالـة إحـصائيا بـين البكـالوريوس         أن الفـروق كانـت    ) 15(يتضح من الجدول    

لصالح البكالوريوس بينما لم تكن الفروق دالـة إحـصائياً بـين    ) الماجستير والدكتوراه (و
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  . الماجستير والدكتوراه
، تبـين أن    )15(،  )14(،  )13(وفي ضوء عرض نتائج اختبار شيفيه في الجـداول          

) ات، والعالقة مع الزمالء   ظروف العمل، الترقي  (الفروق كانت دالة إحصائيا على مجاالت       
لصالح البكالوريوس، بينما كانت الفروق   ) والماجستير والدكتوراه (بين مؤهل البكالوريوس    

لصالح الماجستير والدكتوراه على مجال العالقة مع المسؤولين، ولم توجد أي فروق دالة             
  . إحصائياً على أي مجال من هذه المجاالت بين الماجستير والدكتوراه

  ).1990(، وطناش)1990( هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسات كل من العوامله وجاءت
حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الـوظيفي              

  . تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
، والمـالكي   )2008(فيما جاءت النتائج غير متفقة مع نتائج دراسات كل من عبد اهللا             

والتي أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة ) Philip, 1990(، )1995(، سالمة )2007(
إحصائية في الرضا الوظيفي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، ويرى الباحث أن السبب في مثل 
هذا االختالف يعود إلى االختالف في عينة الدراسة وأداة القياس وظروف القيـاس بـين               

  .الدراسات المختلفة

  : لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالثا: ثالثاً
في درجة الرضا ) α = 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية تعزى لمتغير الخبرة؟ 
) 16(ول ، حيث يبين الجد)ANOVA(لإلجابة عن السؤال استخدم تحليل التباين األحادي 

  . نتائج تحليل التباين األحادي) 17(المتوسطات الحسابية، بينما يبين الجدول 

المتوسطات الحسابية لمجاالت الرضا  الوظيفي والدرجة الكلية تبعاً لمتغير          : )16(الجدول  
  الخبرة

-1  المجاالت
  سنوات5

أكثر من   16-20  11-15  6-10
20  

  3.16  3.42  3.21  3.27  3.74  مجال طبيعة العمل

  3  3.24  2.83  2.50  2.82  مجال ظروف العمل

  3.16  3.02  2.40  2.45  2.95  مجال الترقيات
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ــع  ــة م ــال العالق مج
  المسؤولين في الجامعة

3.04  2.94  2.84  2.62  2.79  

  3.11  3.46  3.13  3.03  2.83  مجال أنظمة الرواتب

ــع  ــة م ــال العالق مج
  الزمالء

3.51  2.93  3.57  3.78  3.45  

  3.11  3.25  3  2.85  3.15  الدرجة الكلية

  

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الرضا الوظيفي لدى أعضاء       :)17(الجدول  
  الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية تبعاً لمتغير الخبرة

مجموع   مصدر التباين  المجاالت
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  الداللة  "ف"

FGHل 
 IJKLM

  NOJPا

  UKV اFSTOGOPت
  داNW اFSTOGOPت

  اTOGOPع

6.76  
89.91  
96.67  

4  
133  
137  

1.69  
0.67  

2.50  0.04*  

FGHل 
[\وف 

NOJPا  

  UKV اFSTOGOPت
  داNW اFSTOGOPت

  اTOGOPع

9.01  
71.51  
80.53  

4  
133  
137  

2.25  
0.53  

4.19  0.003*  

FGHل 
  اFK^\_Pت

  UKV اFSTOGOPت
  داNW اFSTOGOPت

  اTOGOPع

11.61  
120.26  
131.87  

4  
133  
137  

2.9  
0.90  

3.21  0.01*  

FGHل 
 `H I^aJPا
 UKPوbcOPا
IJHFGPا de  

  UKV اFSTOGOPت
  داNW اFSTOGOPت

  اTOGOPع

3.38  
58.68  
62.07  

4  
133  
137  

0.84  
0.44  

1.90  0.11  

 IOfgل أFGH
ijوا\Pا  

  UKV اFSTOGOPت
  داNW اFSTOGOPت

  اTOGOPع

6.99  
103.28  
110.27  

4  
133  
137  

1.74  
0.77  

2.25  0.06  

FGHل 
 `H I^aJPا

  اaHlPء

  UKV اFSTOGOPت
  داNW اFSTOGOPت

  اTOGOPع

12.53  
48.55  
61.09  

4  
133  
137  

3.13  
0.36  

8.58  0.0001*  

 ImرoPا
IKpqPا  

  UKV اFSTOGOPت
  داNW اFSTOGOPت

  اTOGOPع

2.96  
34.47  
47.43  

4  
133  
137  

0.74  
0.25  

2.85  0.02*  
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  )2.44(، تساوي )α = 0.05(دال إحصائياً عند مستوى *
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           ) 17(يتضح من الجدول    

)α = 0.05 (            على مجالي العالقة مع المسؤولين في الجامعة، وأنظمة الرواتـب تعـزى
لمتغير الخبرة، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا على المجاالت المتبقية والدرجة الكليـة             

لوظيفي عند أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنيـة تبعـاً لمتغيـر              للرضا ا 
  . الخبرة

لتحديد بين أي من فئات الخبرة كانت الفروق استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية             
  . تبين ذلك) 21(، )20(،)19(، )18(بين المتوسطات  الحسابية ونتائج الجداول 

  : مجال ظروف العمل . 3

نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات لمجال ظروف العمل          ): 18(م  جدول رق 
  تبعاً لمتغير الخبرة

  20أكثر من   20-16  15-11  10-6  5-1  )سنة(الخبرة 
1-5  ×  0.47  0.52  0.32  0.57*  
6-10    ×  0.05  -0.14  0.10  

11-15      ×  -0.20  0.05  

16-20        ×  0.23  

  ×          20أكثر من 
  ).α = 0.05(ائيا عند مستوى دال إحص*

-1(أن الفروق كانت دالة إحصائيا بين أصـحاب الخبـرة           )18(يتضح من الجدول    
ولـم تكـن    ).  سـنوات  5-1(لـصالح   )  سنة 20أكثر من   (وأصحاب الخبرة   ) سنوات5

  . المقارنات األخرى دالة إحصائياً

  : ظروف العمل. 2

ين المتوسطات لمجال ظـروف العمـل   نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق ب: )19(الجدول  
  تبعاً لمتغير الخبرة



 اء الهيئة التدريسيةظيفي لدى أعضالرضا الودرجة  ---- --------------------------

  )829  (---------- 1، العدد 12، المجلد 2010مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية 

  20أكثر من   20-16  15-11  10-6  5-1  )سنة(الخبرة 
1-5  ×  0.31  -0.01  -0.42  -0.17  
6-10    ×  -0.32  -0.23*  -0.49  

11-15      ×  -0.14  -0.16  
16-20        ×  0.24  

  ×          20أكثر من 
  .)α = 0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

) 10-6(أن الفروق كانت دالة إحصائياً بين أصحاب الخبرة         ) 19(لجدول  يتضح من ا  
سنوات، ولـم تكـن     ) 10-6(لصالح الخبرة من    ) سنة20-16(سنوات وأصحاب الخبرة    

  . المقارنات األخرى دالة إحصائياً

  : مجال الترقيات. 3

يـات تبعـاً    نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات لمجال الترق        : )20(الجدول  
   لمتغير الخبرة

  20أكثر من   20-16  15-11  10-6  5-1  )سنة(الخبرة 
1-5  ×  0.49  0.55  -0.06  -0.21  
6-10    ×  0.05  -0.65  -0.71*  

11-15      ×  -0.62  -0.76*  
16-20        ×  -0.14  

  ×          20أكثر من 
  ).α = 0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

 دالة إحصائيا  بين أصحاب الخبـرة        أن الفروق كانت  ) 20(تتضح من الجدول    
سـنة لـصالح أصـحاب      ) 20(وأصحاب الخبرة أكثر من     ) سنة15-11سنوات،  6-10(

  . سنة، بينما لم تكن المقارنات األخرى دالة إحصائياً) 20(الخبرة أكثر من 

  :مجال العالقة مع الزمالء. 4
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لمجـال العالقـة مـع      نتائج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات        : )21(الجدول  
  الزمالء تبعاً لمتغير الخبرة

  20أكثر من   20-16  15-11  10-6  5-1  )سنة(الخبرة 
1-5  ×  0.58*  -0.05  -0.26  0.06  

6-10    ×  -0.63*  -0.85*  -0.51  
11-15      ×  -0.21  0.11  

16-20        ×  0.33  

  ×          20أكثر من 
  ).α = 0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

  : أن الفروق كانت دالة إحصائيا بين أصحاب الخبرة) 21 (يتضح من الجدول
  ).  سنوات5-1(سنوات لصالح ) 10-6(و) سنوات1-5( -
-16(و) سـنة 15-11(لـصالح   )  سـنة  20-16 سنة،   15-11(و) سنوات6-10( -

 ). سنة20

  . ولم تكن المقارنات األخرى دالة إحصائياً
  

  : الدرجة الكلية للرضا الوظيفي. 5

ئج اختبار شيفيه لداللة الفروق بين المتوسطات لمجال الترقيـات تبعـاً            نتا: )22(الجدول  
  لمتغير الخبرة

  20أكثر من   20-16  15-11  10-6  5-1  )سنة(الخبرة 
1-5  ×  0.29  0.15  -0.10  0.03  

6-10    ×  -0.14  -0.40*  -0.25  
11-15      ×  -0.25  -0.11  
16-20        ×  0.14  

  ×          20أكثر من 
  ).α = 0.05(مستوى دال إحصائيا عند *
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أن الفروق في درجة الرضا الوظيفي الكلية كانت فقد بـين           ) 22(يتضح من الجدول    
لـصالح أصـحاب    )  سـنة  20-16(سنوات، وأصحاب الخبرة    ) 10-6(أصحاب الخبرة   

  ).  سنة20-16(الخبرة 
  

من خالل عرض نتائج اختبار شيفيه تبين أن درجة الرضا الوظيفي تـزداد مـع زيـادة                 
، والسبب الرئيس في ذلك ألن زيادة الخبرة يصاحبها زيادة في العمـر، وبالتـالي               الخبرة

صعوبة االنتقال من عمل إلى آخر، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسـات كـل مـشارقة         
والتي بينت أن االنتماء والرضا يزداد مع زيادة الخبرة، ودراسة العتيبي           ) 1998(وسالمة  

وظفين األكبر سناً واألكثر خبرة راضين عن عملهم أكثر         ، والتي أظهرت أن الم    )1991(
التي أظهرت وجود فروق فـي      ) 1990(من الموظفين األقل سناً وخبرة، ودراسة طناش        

  . الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية تبعاً للخبرة
، والمالكي  )2008(ن عبد اهللا    بينما لم تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسات كل م          

حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات أنه ال توجد فروق ذات ) Philip, 1990(، و )2007(
داللة إحصائية في الرضا الوظيفي تبعاً للخبرة، ويرى الباحث أن السبب في مثـل هـذا                
االختالف مرتبط باختالف عينة الدراسة، واألدوات البحثية، وإجـراءات وتوقيـت مـن             

  .اسة إلى أخرىدر
  

  : التوصيات
  : في ضوء أهداف ونتائج الدراسة يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية

  : ضرورة مساعدة إدارة الجامعة ألعضاء الهيئة التدريسية بالجوانب اآلتية .1
توفير فرص المشاركة في الدورات والمؤتمرات العملية وتشجيعها تشجيع االستقاللية           -

 . بالعمل والقرارات واحترامها

 . ضبط عدد الطلبة في الشعب -

 . توفير األدوات المكتبية الضرورية للعمل -

 . توضيح أنظمة الترقية المعمول بها في الجامعة -

مراعاة الكفاية والفاعلية في الترقية، والبعد عن اعتبـارات المحـسوبية والوسـاطة              -



  -----------------------------------------------مجيد مصطفى منصور 

 1 ، العدد12، المجلد 2010مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية    --------) 832(

 . بالترقية

مع أعضاء هيئـة    مراعاة الموضوعية في تقييم عمل عضو هيئة التدريس والتعامل           -
 . التدريس بعدالة ومساواة

 . تقبل اإلدارة لنقد البناء والبعد عن التمركز في اتخاذ القرارات -

إعادة النظر في سلم الرواتب ألعضاء الهيئة التدريسية بما يتناسب مع غالء المعيشة              -
 . ومتطلبات الحياة

  .دريسية في الجامعةضرورة تشجيع تقوية العالقات االجتماعية بين أعضاء الهيئة الت -

  المراجع

  : المراجع العربية
 التعليم العاليسياسات تقييم أداء العاملين في مؤسسات ). 2004(أبو رمـضان، نجـوى       - 

 .غزة. الجامعة اإلسالمية. رسالة ماجستير غير منشورة. الحكومية في قطاع غزة

. العالم العربـي  مشكالت البحث العلمي في     ). 2007(البرغوثي، عماد وأبو سمرة، محمود       - 
 .المجلد الخامس عشر، العدد الثاني.مجلة الجامعة اإلسالمية

. مسح الهجرة في األراضـي الفلـسطينية      ). 2009(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      - 
 .رام اهللا. فلسطين. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 المجلـد  ،التعليم في الجودة مجلة العالي، التعليم في الجودة مفهوم ).2004(الحولي، عليان  - 

 .األول العدد األول،

الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية في معاهـد إعـداد          ). 1992(السعافين، عبد اهللا     -

. ، رسالة ماجستير غير منـشورة     المعلمين والمعلمات التابعة للجهاز الحكومي بقطاع غزة      
 .نابلس. جامعة النجاح الوطنية

لروح المعنوية للعاملين في الجامعات الفلـسطينية فـي الـضفة           ا). 1995(سالمة، بالل    -
 .نابلس. جامعة النجاح الوطنية. ، رسالة ماجستير غير منشورةالغربية

ورشـة عمـل    . التعليم العالي في فلسطين بين الواقع والطمـوح       ). 2002(السوسي، سمية    - 
 .رام اهللا: فلسطين. "التعليم العالي في فلسطين بين الواقع والطموح"بعنوان 

الرضا الوظيفي وعالقته بـبعض المتغيـرات       ). 2007(الشيخ خليل، جواد وشرير، عزيزة       - 
 . الديمغرافية لدى المعلمين

" الرضا عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية         ) "1990(طناش، سالمة    -
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 .الجامعة األردنية: ، المجلة السابعة عشر، العدد الثالث، عماندراسات

رسالة . الرضا الوظيفي لدي الموظفين اإلداريين بجامعة الخرطوم). 2008(عبد اهللا، عثمان  - 
 .السودان. جامعة الخرطوم. دكتوراه غير منشورة

. أنموذج مقترح للتخطيط االستراتيجي في الجامعـات الفلـسطينية        ). 2009(فرهود، نداء    - 
 .األردن. جامعة اليرموك. رسالة دكتوراه غير منشورة

 المرشـدين  النفـسية لـدى   الـصحة  ومستوى الوظيفي الرضا). 2007(مالكي، عطية ال - 

 .جامعة أم القرى. المملكة العربية السعودية. المكرمة مكة المدرسيين بمدينة

 علـى  ميدانية دراسة: التنظيمي  بالصراع الوظيفي الرضا عالقة. )2007(المطيري، نجاة  - 

 .جامعة الملك سعود. ية السعوديةالمملكة العرب. سعود الملك جامعة موظفي

واالنتمـاء   الـوظيفي  الرضا بين السببية العالقة اتجاه اختبار). 2002(نعساني، عبد المحسن  - 
 في الحديثة االتجاهات مؤتمر. الكبرى بالقاهرة الجامعية المستشفيات على التنظيمي بالتطبيق

 . القاهرة.مصر. العربي الوطن في والحكومية المستشفيات الخاصة إدارة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  )1(ملحق 

  

  زميلتي/زميلي 
  تحية وبعد،،،

ا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التـدريس فـي         وضعت هذه االستبانة لقياس الرض    
  . جامعة النجاح الوطنية

أرجو منكم التكرم باإلجابة على هذه األسئلة بموضوعية لما إلجابتكم من أهمية            
  . بالغة على دقة نتائج الدراسة

  . هذه المعلومات سوف تعامل بسرية وتستخدم ألغراض البحث العلمي فقط
  وشكرا لتعاونكم

  مجيد منصور . د
  قسم إدارة األعمال

  : القسم األول
  . يتضمن هذا القسم معلومات شخصية عن خلفية المبحوثين

  : في المكان المناسب) ×(راجيا اإلجابة بوضع اشارة 
 )  (دكتوراه)     (ماجستير)    (بكالوريوس : المؤهل العلمي -

 )   (سنوات10-6  )   (  سنوات5-1من : سنوات الخدمة في الجامعة -

 )(سنة20أكثر من )     (سنة20-15)     (سنة11-15

  
  : القسم الثاني

فقرة تتعلق بشعور رضا الموظفين وهي      ) 51(يتكون هذا القسم مع االستبانة من       
طبيعة العمل، ظروف العمل، العالقة مع المسؤولين، أنظمة الرواتب، أنظمة الترقيـات،            

دى درجات المقياس   مقابل كل فقرة وتحت إح    ) ×(العالقة مع الزمالء راجياً وضع اشارة       
  : التدريجي والتي تمثل درجة رضاك



 اء الهيئة التدريسيةظيفي لدى أعضالرضا الودرجة  ---- --------------------------

  )835  (---------- 1، العدد 12، المجلد 2010مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية 

راض   الفقرات  الرقم
بدرجة 
  عالية

راض 
إلى حد 

  ما

ال 
يعنني 
  األمر

غير 
إلى راض 
  حد ما

غير 
  راض

  طبيعة العمل
            .تحقق لي وظيفتي أمن وظيفي  1
توفر لي وظيفتي فرصا الكتساب   2

  .مهارات وخبرات جديدة
          

استقاللية بالعمل تتيح لي وظيفتي   3
  .والقرارات

          

            .توفر فرص للتطور المهني  4
تحقق لي وظيفتي مكانة ومنزلة   5

اجتماعية جيدة تتناسب مع 
  .طموحاتي

          

المهام المنوطة بي واضحة   6
  .ومالئمة

          

            .هناك وضوح في إجراءات العمل  7
تتيح لي وظيفتي فرص اإلبداع   8

  . العملوالتطور في مجال
          

توفر لي وظيفتي فرص لالطالع   9
على كل ما هو جديد متصل 

  .بطبيعة وظيفتي أكاديميا

          

تتيح لي وظيفتي فرص للمشاركة   10
  .في الدورات والمؤتمرات العلمية

  

          

  ظروف العمل
            .اإلضاءة مناسبة لطبيعة العمل  1
            .وجود تهوية وتدفئة مناسبة  2
          المكتب مناسب لطبيعة مساحة   3
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  .العمل
توفر األدوات المكتبية الضرورة   4

  ).E-mailتلفون، فاكس، (للعمل 
          

موقع المكتبة في الجامعة مناسب   5
  .ويسهل االتصال بالطلبة في الكلية

          

توفر أثاث مكتبي مناسب لطبيعة   6
  .العمل

          

الغرف الدراسية تتناسب مع عدد   7
  .ةطلبة الشعب

          

توفر الخصوصية لعضو هيئة   8
  .التدريس في المكتب

          

عدد الطلبة بالقاعات محدد ويساعد   9
  .على اإلبداع

          

  أنظمة الترقيات والحوافز
توفر لي وظيفتي بالجامعة فرص   1

  .التقدم والترقي
          

معايير وأنظمة الترقية بالجامعة   2
  .واضحة

          

امعة بالكفاية ترتبط الترقية بالج  3
  .وفاعلية األداء

          

ال يوجد دور مهم العتبارات   4
  .المحسوبية والوساطة في الترقية

          

ال يوجد دور لالعتبارات السياسية   5
  .والدينية في الترقية

          

  العالقة مع المسؤولين في الجامعة
احترام رؤسائك القتراحاتك   1

  .وآرائك المهنية
          

          المسؤولين في الجامعة مدى تقدير   2
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  .لجهودك األكاديمية
االجتماعات واللقاءات التي تعقد   3

  .مع مسئولك المباشر
          

            .مدى تقبل المسؤولين للنقد البناء  4
مساهمة الجامعة في حل مشكالتك   5

  .األكاديمية
          

النشاطات الالمنهجية التي تعقد في   6
  .الجامعة

          

تقييم لعملك من قبل موضوعية ال  7
  .المسؤولين

          

مشاركتك في اتخاذ القرارات في   8
  .الجامعة

          

التشجيع والحوافز التي تقدمها   9
  .الجامعة

          

تعامل جميع أعضاء هيئة التدريس   10
  .بعدالة ومساواة

          

احترام الجامعة لك كعضو هيئة   11
  .تدريس

          

حرص الجامعـة علـى تأهيـل         12
  .ء التدريس مهنياً وأكاديمياأعضا

          

احتــرام الجامعــة آلرائــك     13
  .ومقترحاتك

          

توفر الـشفافية والتواصـل مـع         14
  .المسؤولين

          

            أنظمة الرواتب  
أتقاضى راتباً يتناسب وحجم عملي   

  .الذي أؤديه
          

          راتبي الذي أتقاضاه يرضى   



  -----------------------------------------------مجيد مصطفى منصور 

 1 ، العدد12، المجلد 2010مجلة جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية    --------) 838(

  .طموحاتي
حيز كفئة نظام الرواتب المطبق مت  

  .دون أخرى
          

يتناسب راتبي مع تكاليف   
  .المعيشة

          

أشعر بأن الزيادة السنوية على   
  .الدخل مناسبة

          

نسبة التوفير لعضو هيئة التدريس   
  .مناسبة

          

  العالقة مع الزمالء
عالقتي الشخصية مع زمالئي في   1

  .الجامعة
          

التعاون والتنسيق بيني وبين   2
  .الئي في الجامعةزم

          

التعاون بين الزمالء أعضاء هيئة   3
التدريس في حل المشكالت 

  .اإلدارية في العمل

          

التعاون بين الزمالء في حل   4
  .المشكالت الفنية في العمل

          

االستعداد للتعاون مع الزمالء في   5
المهنة لتحصيل االمتيازات 

المعنوية والمادية لهيئة التعليم 
  .الجامعةو

          

            .توفر الفرص للعمل بروح الفريق  6
توفر لي وظيفتي الفرص لتبادل   7

  .المعلومات والخبرات مع الزمالء
          

  


