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 التدروسوةىفيىجامعةىاربدىاألهلوةىالرضاىعنىالعملىلدىىأعضاءىالهوئة

 د.ىمحمودىعليىالروسان                         د.ىمناورىفروحىحداد

 رئٌس قسم إدارة األعمال          عمٌد كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة
     األردنجامعة إربد األهلٌة،  

 ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تقصً درجات الرضا 
عن العمل لدى أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً 
جامعة اربد األهلٌة وعالقة ذلك بكل من 

العمر، الخبرة األكادٌمٌة، الجنسٌة، الرتبة 
األكادٌمٌة والتخصص. وتبٌن أن هناك درجة 
متوسطة من الرضا فٌما ٌخص محوري بٌئة 

المعنوٌة وهناك العمل والحوافز المادٌة و
رضا عال فٌما ٌخص محوري العالقة مع 

زمالء العمل والعالقة مع اإلدارة إضافة إلى 
عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائٌة تعزى 

لكل من العمر والخبرة والجنسٌة والرتبة 
األكادٌمٌة فً حٌن أن متؽٌر التخصص أشار 
إلى وجود فروقات ذات داللة إحصائٌة فٌما 

عن العمل.ٌخص الرضا   

ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the 

present level of job satisfaction among 

faculty members at Irbid private University 

and its relationship with age, academic 

experience, nationality, academic rank, and 

course specialization.   

The results showed that there was middle 

level of job non-financial incentives. High 

level of job satisfaction with regard to 

work environment and financial and non-

financial incentives. High level of job 

satisfaction related to faculty members’ 

relations and their relations to management 

accrued. Results also indicated that there 

were no significant differences in job 

satisfaction due to age, experience, 

nationality and academic rank. In which 

significant differences were found in job 

satisfaction related to the specialization 

variable. 

 

 توطئة وتأطٌر نظري

إن الفرد العامل هو المحور األساس فً نجاح المنظمة أو فشلها وتقع على 
المنظمة مهمة تهٌئة المستلزمات الكفٌلة بإعداده بشكل ٌعزز إسهاماته الفاعلة فً هذا 
المضمار وتقدٌم اإلنجازات التً تخدم هذا الدور فً إطاره اإلٌجابً. ففً المجتمعات 

لمتقدمة عززت الكثٌر من العوامل التً دفعت المهتمٌن بؤمور تنظٌم العالقة بٌن ا
 المنظمة والفرد العامل إلى تطوٌرها. 

اإلنسان كائن ذو طبٌعة مزدوجة مادٌة وروحٌة، تتفاعل فٌما بٌنها لتنتج السلوك 
ألن الذي ٌعتمد على العملٌات النفسٌة التً تنطوي على العقل والمعرفة والحكمة، و

اإلنسان كائن اجتماعً بطبعه فإنه ٌتآلؾ مع مجموعات وفً مختلؾ المجاالت بتداخل 
األفراد فٌما بٌنهم على مستوى العملٌات العقلٌة والسلوكٌة وهذا ٌطلق علٌه العالقات 

 اإلنسانٌة. 
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لقد استحوذ موضوع الرضا عن العمل على اهتمام الباحثٌن منذ ظهور حركة 
ولقد خضع مفهوم الرضا عن العمل لرإى فكرٌة عدٌدة مستمدة من  العالقات اإلنسانٌة.

مجسدة له. ولهذا تباٌنت أفكار الالتبدالت أو التطورات فً العوامل البٌئٌة الخاصة به و
الباحثٌن فً هذا المجال حٌال تحدٌد مفهوم محدد للرضا عن العمل وٌعود هذا التباٌن 

 بٌعة التخصص فً العمل. إلى تناوله من قبل بعض المهتمٌن وفقا لط

 ,vroom) .فالرضا هو المواقؾ ذات التؤثٌر باألفراد العاملٌن تجاه أدوار العمل

وهذا المفهوم نجده ٌطابق بٌن الرضا عن العمل واالتجاه نحو العمل على  (100 ,1964

الرؼم من تعددٌة اتجاه الفرد بالنسبة لوظٌفته، حٌث نجده راضٌاً عن بعض الجوانب 
اض عن جوانب أخرى. وهو مجموعة المشاعر اإلٌجابٌة والسلبٌة التً ٌقٌم بها وؼٌر ر

( وقد جاء هذا المفهوم عاماً دون تحدٌد للعوامل 9191العاملون عملهم )أبو هنطش، 

 التً ٌمكن أن ٌكون لها تؤثٌر على الرضا عن العمل. 

لكها عن العمل على أنه موقؾ أو مواقؾ ٌمت افً حٌن ٌنظر التوٌجري للرض
الشخص نحو وظٌفته وهو ناتج عن تفاعل عدد من العوامل المحٌطة بهذه الوظٌفة مثل 

( وذهب الشماع 89، 9199الراتب، الترقٌة، زمالء العمل ونمط اإلشراؾ )التوٌجري، 

إلى القول إن الرضا عن العمل هو مفهوم متعدد األبعاد ٌتضمن اتجاهات  الفرد نحو 
إلشراؾ، المكافآت المالٌة، زمالء العمل وتصمٌم الوظٌفة، أبعاد مهمة مثل المنظمة، ا

 (. 058، 9119ولٌس بالضرورة أن تكون جمٌعها إٌجابٌة أو سلبٌة )الشماع، 

وعند الحدٌث عن العمل نجد أنه من الصعوبة بمكان تجاوز العدٌد من 
ج الحاجات لدى ماسلو من أكثر المحطات الفكرٌة ذات العالقة بالموضوع. فتدر  

المحطات التً القت رواجاً فً تفسٌر السلوك اإلنسانً وحاجاته ورؼباته وعالقتها 
باألداء. وقد قسم حاجات الفرد على الحاجات الفسٌولوجٌة، حاجات األمان والسالمة، 
الحاجات االجتماعٌة، التقدٌر واالحترام وتحقٌق الذات. وقد استند ماسلو على مجموعة 

ات وهً أن الحاجات المشبعة لٌست ذات قٌمة فً عملٌة من الفروض فً دراسته للحاج
التحفٌز، حاجات األفراد تمتاز بالتعقٌد بسبب التباٌن فً سلوكهم، إشباع الحاجات تبدأ 

، 022بالفسٌولوجٌة ثم الحاجات األخرى وال توجد طرٌقة واحدة إلشباعها )جواد، 
توٌات إشباعها وطرق ( لذا فإن فهم هذه الحاجات من قبل إدارة المنظمة ومس298

التعامل معها ٌجعل من السهل وضع األولوٌات لتحفٌز األفراد باتجاه زٌادة الرضا عن 
 العمل. 

ؤشار إلى أن العوامل التً لها تؤثٌر على بٌئة العمل والتً لها فأما هرزبرغ 
عالقة بالرضا عن العمل هً لٌست ذات العوامل التً تإدي إلى عدم الرضا عن العمل، 

تم تقسٌم العوامل فً بٌئة العمل إلى العوامل الدافعة والتً لها تؤثٌر كبٌر على  حٌث
الرضا عن العمل مثل اإلنجاز، التقدٌر، التطوٌر، والنمو وهً نفسها التً تقع فً 
المستوٌات العلٌا فً سلم ماسلو فً حٌن نجد العوامل التً لها عالقة بعدم الرضا عن 
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من وتشمل ظروؾ العمل، اإلشراؾ، الرواتب، األ العمل سمٌت بالعوامل الصحٌة
، (James, 1997, 91)والسٌاسات وهً نفسها التً تقع فً أسفل سلم ماسلو للحاجات 

لذا فإن سٌاسات المنظمة واإلشراؾ والعالقات بٌن الرئٌس والمرإوس، أوضاع العمل 
عد على والمركز االجتماعً تسهم فً تدعٌم الرضا الوظٌفً وأن عدم وجودها ٌسا

 .(Flippo, 1983, 382)عدم الرضا على زٌادة االستٌاء ولٌس 

أن سلوك الفرد ٌعتمد على عملٌة المفاضلة بٌن البدائل   Froomوقد أقر فروم 

المطروحة أمامه. والمفاضلة تتم على أساس قٌمة المنافع المتوقعة من بدائل السلوك 
ٌعتمد على مدى توقعه فً النجاح  المتعلقة بالعمل، أي أن الحافز للقٌام بعمل معٌن

بالوصول إلى ذلك اإلنجاز. وهذا ٌعد التوقع األول وإذا ما حقق الفرد إنجازه فهل 
سٌحصل على مكافؤة لقاء ذلك ومتوافقاً مع الجهد المبذول أم ال، وهذا بدوره ٌإدي إلى 

 (.002، 9119الرضا عن العمل )سالم وآخرون، 

على أساس أن األفراد ٌقومون بالمقارنة بٌن  أما نظرٌة المساواة وهً تستند
البدائل وبٌن ما ٌتحقق لآلخرٌن إذا ما قاموا بؤعمال مماثلة، حٌث إن األفراد ٌتؤثرون فً 
سلوكهم بالمكافآت النسبٌة التً ٌستلمونها أو هم فً طرٌقهم الستالمها. حٌث إن الناس 

لذا فإن  (Ivanceveh & Matterson, 1990, 136)ٌحفزون إذا ما تمت معاملتهم بعدالة 
المدٌر الناجح ٌحاول دائماً أن ٌجعل الفرد ٌشعر بتحقٌق المساواة لضمان حفزه ورضاه 

 عن العمل من خالل القرارت التً ٌتخذها لتحقٌق ذلك. 

  ٌ نا أن الرضا هو نتٌجة ولٌس سبباً لإلنجاز واألداء وأن أما بورتر ولولور فب
ا مكافآت متباٌنة، كما أن المكافآت تدفع إلى تحقٌق مستوٌات مستوٌات األداء المختلفة له

إن إدراك الفرد لقضٌة العدالة فً توزٌع المكافآت  .(202، 0222رضا مختلفة )جواد، 

له أثر فً رضا األفراد ودوافعهم للعمل، إضافة إلى أن المهارات والخبرات ومستوٌات 
إن هذا  .(978، 9111)سهٌلة وعلً، التعلٌم لها أثر فً توقعات الفرد فً المستقبل 

د عن ؼٌره بؤن الرضا عن العمل ٌمكن تحدٌده بالمكافؤة الفعلٌة التً تم النموذج تفر  
الحصول علٌها. وأنه ٌعتمد على شعور الفرد بما ٌنبؽً على المنظمة أن تعطٌه من 

كثر من مكافؤة مقابل مستوى األداء المنجز وأن الرضا عن العمل ٌعتمد على األداء أ
 اعتماد األداء على الرضا عن العمل. 

 الدراسات السابقة 

  1181دراسة العدٌلً 

حٌث استهدؾ البحث العاملٌن فً األجهزة الحكومٌة فً مدٌنة الرٌاض، وبٌنت 
الدراسة التماثل فً تقدٌراتهم للجوانب المتعلقة بالرضا أو عدم الرضا عن وظائفهم. وأن  

من تسعة مكونات، التشابه فً االتجاهات ٌعود إلى وحدة  عامل الرضا الوظٌفً ٌتؤلؾ
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الثقافة والحضارة وعدم تنوع العمل الحكومً والحضارة فً أجهزة الدولة بمدٌنة 
 الرٌاض دون ؼٌرها. 

 1111دراسة العمري 

هدفت الدراسة إلى التعرؾ على اتجاهات ورضا العاملٌن فً الجامعة األردنٌة 
ث المنهج الوصفً وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود نحو عملهم واستخدام الباح

فروق ذات داللة إحصائٌة فً مستوى الرضا الوظٌفً فً مجاالته )العالقة مع الرإساء 
 والمرإوسٌن واألمان فً العمل وتوافر الظروؾ المحٌطة(. 

  1112دراسة الكردي 

النشاط  عملت الدراسة على التعرؾ على الرضا الوظٌفً لدى العاملٌن فً
الرٌاضً فً الجامعات األردنٌة الرسمٌة واألهلٌة والتعرؾ على الفروقات فً درجات 
هذا الرضا تبعاً لمتؽٌرات الدراسة المرتبطة بنوع الجامعة، العمر الزمنً، المإهل 
العلمً، وسنوات الخبرة والحالة االجتماعٌة، وأظهرت النتائج أن درجة الرضا كانت 

شاط الرٌاضً والعالقات االجتماعٌة ودرجة الرضا منخفضة متوسطة فٌما ٌخص الن
بالنسبة ألسلوب اإلدارة الرٌاضٌة وتفاعل الكلٌة مع النشاط والنمو المهنً والشخصً، 

 أما بخصوص األمن الوظٌفً والحوافز مثال ٌوجد رضا. 

  1111دراسة شدٌفات 

س فً هدفت إلى قٌاس وتحلٌل الرضا عن العمل لدى أعضاء هٌئة التدرٌ
جامعة الٌرموك وعالقة ذلك ببعض المتؽٌرات مثل الجنس والكلٌة والخبرة والرتبة 
األكادٌمٌة وأظهرت النتائج أن الحوافز المادٌة والمعنوٌة أقل مصادر الرضا عن العمل 
أما بخصوص بٌئة العمل فكان مصدراً أساسٌاً لرضا أعضاء هٌئة التدرٌس ولم توجد 

ة تعزى للجنس والكلٌة فً حٌن وجدت هذه الفروقات فٌما فروقات ذات داللة إحصائٌ
 ٌخص الخبرة والرتبة األكادٌمٌة. 

 Click 1111دراسة 

استهدفت هذه الدراسة معرفة الرضا عن العمل لدى أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة 
دارٌٌن فً الجامعات األمرٌكٌة وأظهرت النتائج أن الؽالبٌة كانت راضٌة عن العمل واإل

 ن العمداء ورإساء األقسام كانوا ؼٌر راضٌن عن طبٌعة وظائفهم. فً حٌن أ

 Kouloubandi 1111دراسة 

استهدفت الدراسة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعات الحكومٌة اإلٌرانٌة من 
ذوي اختصاص إدارة األعمال. واتضح أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائٌة بٌن 

 والراتب على الرضا عن العمل.  كل من العمر والرتبة والخبرة
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 مشكلة البحث

قرها المجتمع أألهدافها التً  بتحقٌقهان وجود المنظمات واستمرارها رهن إ
لم ٌكن لهذه المنظمات أفراد ٌمتلكون درجة عالٌة من  ابتداء بدرجة عالٌة من الجودة وما

مر مشكوك أداؾ الرضا عن العمل ووفاء مستمرا والتزاما بالعمل منها فإن تحقٌق األه
د عضو هٌئة التدرٌس المحور الرئٌس فً نجاح عفٌه وفً الجامعات بصورة خاصة ٌ

عداده بشكل ٌعزز إو فشلها وتقع على الجامعة مهمة تهٌئة المستلزمات الكفٌلة بأالجامعة 
إسهاماته الفاعلة فً هذا المضمار وتقدٌم اإلنجازات التً تخدم هذا الدور فً إطاره 

ً المجتمعات المتقدمة عززت الكثٌر من العوامل التً دفعت المهتمٌن اإلٌجابً وف
بؤمور العالقة بٌن الجامعة وعضو هٌئة التدرٌس العامل فٌها إلى تطوٌرها ومن أهم 
األمور التً القت اهتماما استثنائٌا تعزٌز حالة الرضا عن العمل لذا جاء البحث لٌلقً 

ربد إأعضاء هٌئة التدرٌس فً جامعة  الضوء على مستوٌات الرضا عن العمل لدى
 األهلٌة.

 البحث أهمٌة وهدف

ن أهمٌة البحث تكمن فً معالجة موضوع الرضا عن العمل بوصفه موضوعا إ
سلوكٌا على قدر كبٌر من الحساسٌة واألهمٌة الرتباطه بشعور األفراد نحو عملهم 

نٌة الخاصة والذي حسب حد الجامعات األردأوتزداد هذه األهمٌة لكون مٌدانه التطبٌقً 
حدود علم الباحثات ال توجد دراسة حول هذا الموضوع وٌضاؾ ألهمٌة الموضوع أن 
مستوٌات الرضا عن العمل لدى الهٌئة التدرٌسٌة ستنعكس حتما فً مخرجات العملٌة 

ن التعرؾ على مستوٌات الرضا إ علٌها المجتمع الشًء الكثٌر. ٌُعّولالتعلٌمٌة والتً 
دى أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة ٌعد هدفا على درجة كبٌرة من األهمٌة وكذلك عن العمل ل

الكشؾ عن مستوٌات الرضا تبعا لعدد من المتؽٌرات تمثلت بالخبرة والعمر والتخصص 
 والدرجة األكادٌمٌة والجنسٌة.

 فرضٌات البحث

من الرضا عن العمل لدى أعضاء الهٌئة عالٌة ال توجد درجة  الفرضٌة األولى:
 ربد األهلٌة.إتدرٌسٌة فً جامعة ال

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائٌة لدى أعضاء الهٌئة  الفرضٌة الثانٌة:
 التدرٌسٌة تعزى للعمر.

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائٌة لدى أعضاء الهٌئة  الفرضٌة الثالثة:
 التدرٌسٌة تعزى لخبرتهم األكادٌمٌة.

ت داللة إحصائٌة لدى أعضاء هٌئة ال توجد فروقات ذا الفرضٌة الرابعة:
 ؼٌر أردنٌة( التدرٌسٌة تعزى لجنسٌتهم )أردنٌة،
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ال توجد فروقات ذات داللة إحصائٌة لدى أعضاء الهٌئة  الفرضٌة الخامسة:
 التدرٌسٌة تعزى لرتبتهم األكادٌمٌة.

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائٌة لدى أعضاء الهٌئة  الفرضٌة السادسة:
 عزى للتخصص األكادٌمً.التدرٌسٌة ت

 مجتمع وعٌنة البحث: 

 *ربد األهلٌةإٌتمثل مجتمع البحث من كافة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً جامعة 
للعام الجامعً  (19فً الجامعة والذٌن بلػ عددهم ) األقلمضوا سنة على أوالذٌن 

من  %98شكل ما نسبته ٌ( 98) المسترجعةانات ٌوقد كان مجموع االستب 0229/0220
( توزٌع أفراد العٌنة حسب متؽٌرات 9) مجموع مجتمع البحث وٌوضح الجدول رقم

 البحث.

                                                 
*
، وحضن دالخ 9118جاهعث إرةد األهميث: واحدت هو عشرت جاهعاج خاصث في األردو، ةدأ الحدريس فيها عان   

 كمياج هي كميث اآلداب والعمون، كميث االقحصاد والعمون اإلداريث، كميث الشريعث والقاىوو. 
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 توزٌع عٌنة البحث حسب متؽٌرات البحث :(9جدول رقم )

 النسبة التكرار المتغٌر

 العمر

 8778 82 سنة 82من  أقل

 0179 05 سنة 82-81

 0078 91 سنة فاكثر52

 األكادٌمٌةالخبرة 

 2875 01 سنوات 5أقل من 

 2577 22 سنوات  5-1

 0179 05 سنوات 92اكثر من 

 الجنسٌة
 5972 81 أردنٌة

 8977 25 ؼٌر أردنٌة

 الرتبة األكادٌمٌة

 9279 99 مدرس

 8771 57 أستاذ مساعد

 9877 98 أستاذ مشارك

 078 0 أستاذ

 9877 98 إدارة أعمال التخصص

 0778 02 محاسبة

 175 9 رٌاضٌات

 175 9 دابهاآو ةاإلنجلٌزٌاللؽة 

 872 5 دابهاآاللؽة العربٌة و

 175 9 علم الحاسوب

 9872 90 القانون

 779 8 صولهأالفقه و

 

 أداة البحث

 MINNESOTA SATISFACTION QUESTIONNAIRE)) من مقٌاس ةباالستفاد

بناء تم ، (9111،شدٌفات9118،علٌمات9110 من الدراسات منها )العمري،وعدد 
العمل وؼطتها  بٌئةمجاالت هً  أربعةفقرة موزعة على  (09المقٌاس والذي تكون من )

( فً 98-9من ) الفقراتالحوافز المادٌة والمعنوٌة وعبرت عنها  ،(7-9من ) الفقرات
خٌرا العالقة مع اإلدارة أو (09-95من ) الفقراتحٌن أن العالقة مع الزمالء ؼطتها 

 (.09-00) الفقراتؼطتها 

 أوالً: درجة الرضا عن العمل  نتائج البحث:

 أ. بٌئة العمل

( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة فٌما ٌخص 0ٌبٌن الجدول رقم )

بٌئة العمل، حٌث لم ٌحظ سوى إعداد الطلبة فً الشعب وتوفر المصادر والمراجع 
 بً لها على التوالً الالزمة للعمل بالرضا ضمن الحدود الدنٌا حٌث بلػ الوسط الحسا
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( وٌعزى هذا األمر إلى التوسع فً فتح 2799، 2792( بانحراؾ معٌاري )2785، 279)

الشعب ومحاولة إدارة الجامعة توفٌر المصادر والمراجع الالزمة للعمل وهً تخضع 
لمراقبة من قبل لجان االعتماد فً وزارة التعلٌم العالً. ونجد أن قاعات التدرٌس 

نوعٌة العون السكرتٌري وإدارات المكتب وتجهٌزاته كانت أوساطها والمختبرات و
فً حٌن أن  .(2797، 2708، 2701الحسابٌة تقع ضمن حدود الحٌاد وهً على التوالً )

وفرة الوسائل التعلٌمٌة الالزمة للعمل والخدمات االجتماعٌة والترفٌهٌة والرٌاضٌة لم 
( وٌعزى هذا األمر عدم 0785، 0792ً )تحظ بالرضا بؤوساط حسابٌة بلؽت على التوال

وجود الوسائل التعلٌمٌة وإن وجدت فهً قلٌلة وتقلٌدٌة وبنفس الوقت ال تتوفر فً 
الجامعة أماكن لممارسة األنشطة الرٌاضٌة، إضافة إلى عدم وجود حفالت لقاءات 

فً لتعمٌق العالقات االجتماعٌة بٌن أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة، وتكاد تكون كل كلٌة 
الجامعة من كلٌاتها الثالث وكؤنها جزر مستقلة. وٌشٌر الوسط الحسابً العام لكافة 

 (، وهو ٌقع ضمن مساحة الحٌاد. 2708الفقرات الخاصة ببٌئة العمل إلى )

 ( الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لكل فقرة من فقرات محور بٌئة العمل0جدول رقم )

 الفقـــــــرة الرقم
الوسط 
 ًالحساب

االنحراف 
 المعٌاري

 2792 2792 إعداد الطلبة فً الشعب التً تدرسها  .9

 9722 2797 أدوات المكتب وتجهٌزاته  .0

 9725 0792 وفرة الوسائل التعلٌمٌة الالزمة للعمل  .2

 2710 0785 الخدمات االجتماعٌة والترفٌهٌة والرٌاضٌة المتوفرة  .8

 9795 2708 نوعٌة العون السكرتٌري والموظفٌن  .5

 9729 2701 قاعات التدرٌس والمختبرات التً تدرس فٌها  .8

 2799 2785 توفر المصادر والمراجع الالزمة للعمل  .7

 2789 2708 بٌئة العمل  .9

 

 ب. الحوافز المادٌة والمعنوٌة 

( إلى أن الفقرة الوحٌدة التً حظٌت بالرضا هً أن العمل 2ٌشٌر الجدول رقم )
وهذا  2798وانحراؾ معٌاري  2719سط حسابً بلػ ن مكانة اجتماعٌة جٌدة بوٌإم  

األمر ناتج عن حالة االحترام والتقدٌر الذي ٌحظى بها المدرس الجامعً فً المجتمع 
األردنً. وجاءت أربعة فقرات ضمن مساحة الحٌاد وهً الراتب الذي ٌحصل علٌه 

فرص عضو هٌئة التدرٌس، الراتب مقارنة باآلخرٌن وفرص المكافؤة المادٌة وال
، 0719المتوفرة للنمو المهنً والتقدم الوظٌفً وكانت أوساطها الحسابٌة على التوالً )

( أما 9729 – 2715( وتراوحت االنحرافات المعٌارٌة بٌن )0799، 0759، 0778

بخصوص فرص التفرغ العلمً واألمان المستقبلً فلم تحظ بالرضا وبلػ الوسط 
 وهو ٌقع ضمن مساحة الحٌاد.  0798بً إلى وٌشٌر الوسط الحسا 0788الحسابً لهما 
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الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لكل فقرة من فقرات محور الحوافز المادٌة (: 2جدول رقم )
 والمعنوٌة

 الفقـــــــرة الرقم
الوسط 

 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 9799 0719 الراتب الذي تحصل علٌه  .1

 9729 0778 إك فً الجامعةراتبك مقارنة برواتب زمال  .92

 2798 2719 العمل ٌإمن لك مكانة اجتماعٌة جٌدة  .99

 9720 0759 فرص المكافؤة المادٌة  .90

 2715 0799 الفرص المتوفرة للنمو المهنً والتقدم الوظٌفً  .92

األمان المستقبلً )إسكان، ادخار، ضمان اجتماعً،   .98
 تعلٌم أبناء،..(

0788 9792 

 9791 0788 فرص التفرغ العلمً   .95

 2779 0798 الحوافز المادٌة والمعنوٌة  .98

 

 . العالقة مع زمالء العملـج

( إلى أن كافة الفقرات المتعلقة بهذا المحور باستثناء فقرة 8ٌشٌر الجدول رقم )
 – 2795واحدة كانت تقع ضمن مساحة االتفاق وتراوحت األوساط الحسابٌة بٌن )

عود ذلك إلى زٌادة درجة الوعً ( و2710ٌ – 2785( وانحراؾ معٌاري وقع بٌن )8788

لدى أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة إضافة إلى أن الجو العام السائد ال ٌسمح بوجود مراكز 
وهو ٌقع ضمن  8725القوى أو الشللٌة، وبلػ الوسط الحسابً العام لجمٌع الفقرات 

 مساحة الرضا. 

ات محور العالقة مع زمالء لوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لكل فقرة من فقرا( 8جدول رقم )

 العمل.

 الفقـــــــرة الرقم
الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 2778 8721 روح التعاون مع الزمالء فً العمل  .97

 2799 8790 الموضوعٌة لدى زمالء العمل  .99

 2792 8702 العالقات االجتماعٌة السائدة مع الزمالء  .91

 2785 8788 االحترام المتبادل مع الزمالء  .02

 2710 2795 تبادل المعلومات ومصادر المعرفة مع الزمالء  .09

 2712 2782 االشتراك مع الزمالء فً ندوات وأبحاث علمٌة  .00

 2795 2712 التشاور مع الزمالء فً العمل  .02

 2788 8725 العالقة مع زمالء العمل  .08

 د. العالقة مع اإلدارة

ؾ الفردٌة وتقبل اإلدارة ( إلى أن تفهم اإلدارة للظرو5ٌظهر من الجدول رقم )
( وهً تقع ضمن مساحة 2788، 2781للنّقد البّناء كانت أوساطها الحسابٌة على التوالً )
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الحٌاد، فً حٌن نجد أن بقٌة الفقرات كانت تحظى بالرضا وتراوحت األوساط الحسابٌة 
( والوسط الحسابً العام ٌشٌر 9721، 2718( وانحرافات معٌارٌة )8798 – 2711بٌن )
 وهو ٌقع ضمن مساحة الرضا.  2795

 الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري( 5جدول رقم )

 الفقـــــــرة الرقم
الوسط 

 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

05.  
 2719 8792 عدالة رئٌسً المباشر فً العمل

08.  
 2718 8798 التعاون مع رئٌسً المباشر فً العمل

ٌه من رئٌسً التشجٌع والتقدٌر الذي أحصل عل  .07
 المباشر ألدائً المتمٌز فً العمل

2772 9795 

09.  
 2712 8728 حٌوٌة رئٌسً المباشر ونشاطه فً إنجاز العمل

01.  
 9721 2781 تفهم اإلدارة للظروؾ الفردٌة 

22.  
 2718 2711 قدرة رئٌسً المباشر اإلدارٌة

29.  
 9728 2788 تقبل اإلدارة للنقد البناء

20.  
 2792 2795 العالقة مع اإلدارة

 2752 .2.5 الكلً 

 

 ثانٌاً: العالقة بٌن الرضا عن العمل والعمر

( الخاص بتحلٌل التباٌن األحادي ألثر العمر على 8ٌظهر من الجدول رقم )

عن العمل بمتؽٌراته األربعة. تشٌر النتائج إلى عدم وجود فروقات ذات داللة  الرضا
ائٌة على مجال إحصائٌة على المستوى الكلً، ولكن وجدت فروقات ذات داللة إحص

( ولمعرفة أي الفئات تختلؾ عن ؼٌرها فقد تم 2725بٌئة العمل وبمستوى داللة )
عاماً  52تزٌد أعمارهم عن  ناستخدام طرٌقة توكً للمقارنات البعدٌة، إذ تبٌن أن الذٌ

 هم أكثر رضا عن العمل من ؼٌرهم. وبذلك تثبت صحة فرضٌة البحث الثانٌة. 

 لٌل التباٌن األحادي ألثر متؽٌر العمر على الرضا عن العمل(: نتائج تح8جدول رقم )

 المجاالت
 المتوسطات الحسابٌة

 P قٌمة ف
 فأكثر 14 01-04 04أقل من 

 27229 57257 2782 27800 27205 بٌئة العمل 9
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الحوافز المادٌة  0
 والمعنوٌة 

07880 27285 27250 07172 27258 

 27885 27770 87217 27198 87927 العالقة مع زمالء العمل 2

 27825 97192 87295 27129 27709 العالقة مع اإلدارة 8

 27998 07001 27852 27579 27275 الكلً 

 

 خبرة األكادٌمٌةلثالثاً: العالقة بٌن الرضا عن العمل وا

( إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائٌة 7تبٌن من خالل الجدول رقم )

لً، فً حٌن وجد أن هناك فروقات ذات داللة إحصائٌة ٌبٌن متوسط على المستوى الك
درجات الفئة الخاصة بالخبرة والحوافز المادٌة والمعنوٌة، وتبٌن من خالل المقارنة 

 سنوات. وبذلك تثبت صحة فرضٌة البحث الثالثة.  1-5البعدٌة أن الفروق لصالح الفئة 

 ثر متؽٌر الخبرة األكادٌمٌة على الرضا عن العملأل حادينتائج تحلٌل التباٌن األ(: 7جدول رقم )

 المجاالت

 المتوسطات الحسابٌة

 1أقل من  P قٌمة ف
 سنوات

1-1 
 سنوات

أكثر من 
 سنوات 14

 27928 07227 27882 27028 27212 بٌئة العمل 9

الحوافز المادٌة  0
 والمعنوٌة 

07892 07987 27989 27277 27221 

 27820 27521 27177 .0..8 87980 العالقة مع زمالء العمل 2

 27989 27952 27102 27715 27957 العالقة مع اإلدارة 8

 27288 97295 27809 27885 27808 الكلً 

 

 رابعاً العالقة بٌن الرضا عن العمل والجنسٌة

( على المستوى الكلً إلى عدم وجود 9تشٌر النتائج الواردة فً الجدول رقم )

ة إحصائٌة بٌن الرضا عن العمل وجنسٌة عضو هٌئة التدرٌس فً فروقات ذات دالل
حٌن نجد فروقات ذات داللة إحصائٌة بٌن الجنسٌة وكل من بٌئة العمل والحوافز المادٌة 

( وهً تمٌل لصالح الجنسٌة ؼٌر األردنٌة. وبذلك تثبت 2725والمعنوٌة بمستوى داللة )

 صحة فرضٌة البحث الرابعة. 
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 تائج تحلٌل التباٌن األحادي ألثر متؽٌر الجنسٌة على الرضا عن العملن(: 9جدول رقم )

 المجاالت
 المتوسطات الحسابٌة

 P قٌمة ف
 غٌر أردنٌة أردنٌة

 27292 0788 27828 27212 بٌئة العمل 9

 27222 2770 27028 07828 الحوافز المادٌة والمعنوٌة  0

 27982 9789 27108 87928 لعملالعالقة مع زمالء ا 2

 27997 2702 27909 27979 العالقة مع اإلدارة 8

 27921 9781 27511 27808 الكلً 

 

 خامساً: العالقة بٌن الرضا عن العمل والرتبة األكادٌمٌة

( إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائٌة 1ٌتضح من خالل الجدول رقم )

لكلً، فً حٌن نجد أن هناك بٌن الرتبة األكادٌمٌة والرضا عن العمل على المستوى ا
فروقات ذات داللة إحصائٌة بٌن بٌئة العمل والحوافز وبٌن الرتبة األكادٌمٌة عند 

( وباستخدام طرٌقة المقارنة البعدٌة تبٌن أنها تمٌل لصالح الرتبة 2725مستوى )

 األكادٌمٌة الخاصة باألستاذ المشارك. وبذلك تثبت صحة فرضٌة البحث الخامسة. 

 نتائج تحلٌل التباٌن األحادي ألثر متؽٌر الرتبة األكادٌمٌة على الرضا عن العمل(: 1) جدول رقم

 المجاالت

 المتوسطات الحسابٌة

 P قٌمة ف
 مدرس

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
 مشارك

 أستاذ

 27207 27020 07795 27582 2705 07957 بٌئة العمل 9

دٌة الحوافز الما 0
 والمعنوٌة 

07227 07921 27228 07795 27785 27298 

العالقة مع زمالء  2
 العمل

27178 87995 27987 27795 27721 27529 

 27180 27901 27795 27171 87995 27957 العالقة مع اإلدارة 8

 27007 97878 27095 27899 27908 27058 الكلً 

 

 عن العمل والتخصص سادساً: العالقة بٌن الرضا

لٌل التباٌن األحادي إلى أنه توجد فروقات ( الخاص بتح92ٌشٌر الجدول رقم )

ذات داللة إحصائٌة بٌن التخصص والرضا عن العمل على المستوى الكلً عند مستوى 
( وباستخدام طرٌقة المقارنة البعدٌة تبٌن أنها تمٌل لصالح تخصص الفقه 2725)

وقات وأصوله. إال أن بٌئة العمل والعالقة مع زمالء العمل نوع التخصص ال توجد فر
 ذات داللة إحصائٌة. وبذلك ال تثبت صحة فرضٌة البحث السادسة.
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 نتائج تحلٌل التباٌن األحادي ألثر متؽٌر التخصص على الرضا عن العمل.(: 92جدول رقم )

 المجاالت

 المتوسطات الحسابٌــة

إدارة  P قٌمة ف
 أعمال

 رٌاضٌات ةمحاسب
لغة 

 إنجلٌزٌة

لغة 
 عربٌة

علم 
 الحاسوب

 القانون
الفقه 
 وأصوله

 27058 97292 27579 27912 27525 27822 07192 27087 27095 07191 بٌئة العمل 9

الحوافز المادٌة  0
 والمعنوٌة 

07912 27082 07809 07188 27822 27087 07599 07150 
87127 

272229 

ء العالقة مع زمال 2
 العمل

27998 27918 87982 27787 87895 87252 87828 87221 
97988 

27212 

 272228 87251 87891 87008 27910 87257 07818 27190 27785 27977 العالقة مع اإلدارة 8

 27208 07879 27982 27592 27897 27925 27925 27851 27851 27091 الكلً 

 

 التوصٌات

تقدٌم الخدمات ، والعمل على توفٌر الوسائل التعلٌمٌة الالزمة للعمل: أوالً 
لرٌاضٌة وتعزٌز حالة التواصل بٌن أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات االجتماعٌة وا

 الجامعة المختلفة. 

العمل على زٌادة الرواتب بما ٌتناسب مع متطلبات الحٌاة المعٌشٌة : ثانٌاً 
والمستوى االجتماعً لعضو هٌئة التدرٌس، مع األخذ بنظر االعتبار نظام الرواتب 

 . والحوافز فً الجامعات المماثلة

العمل على إقامة دورات متخصصة لموظفً القطاع العام والخاص : ثالثاً 
تتبناها الجامعة على أن ٌكون أعضاء هٌئة التدرٌس هم المحاضرون لهذه الدورات مما 

 ٌعزز من فرص المكافؤة المادٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس. 

ل مع وذلك من خالل توقٌع عقود العم تعزٌز حالة األمن الوظٌفً: رابعاً 
أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة تمتد ألكثر من خمس سنوات بدالً من العقود الحالٌة التً ال 

 تتجاوز ثالث سنوات فً أفضل األحوال. 

ٌسهم فٌه عضو الهٌئة التدرٌسٌة بجزء  العمل على وضع نظام لالدخار: خامساً 
ة بعائد والجامعة بجزء آخر مع ضرورة توجٌه هذه األموال لالستثمار داخل الجامع

 معقول مثل إقامة مركز لإلنترنت، مكتبة للقرطاسٌة، مطعم وؼٌرها. 

أسوة بالجامعات الحكومٌة العمل على وضع نظام خاص للتفرغ العلمً : سادساً 
 لما لذلك من أثر إٌجابً مادٌاً ومعنوٌاً وعلمٌاً على عضو هٌئة التدرٌس.

رضا عن العمل ألعضاء حول درجة ال العمل على إجراء دراسة مقارنةسابعاً: 
 الهٌئة التدرٌسٌة بٌن الجامعات الحكومٌة والخاصة. 
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