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ABSTRACT: 

The study aimed to identify the level of job satisfaction among the faculty 

members of the Deanship of the Preparatory Year and the supporting studies 

(DPYSS) at Imam Abdul Rahman Bin Faisal University (IAU) in regards to 

gender, age, work experience, academic degree, different academic affiliations. 

The study used a descriptive method. Toward measuring job satisfaction levels, 

the researchers designed a standardized scale of five dimensions (i.e,. IAU 

administrative and financial policies, relations within work environment, 

professional responsibility, job contentment, and Professional Development). 

The study was implemented on the DPYSS staff members within the academic 

year 2017/2018, on a sample of 166 participants (61% of whole sample). The 

results showed that Job Satisfaction levels was "high" in all dimensions of the 

designed scale, and also it showed that there are statistical significant differences 

(0.05) in the total dimensions of job Satisfaction scale in favor of IAU members 

compared to staff of the educational and training companies. The results showed 

that there are statistical significant differences (0.05) attributed For: age, work 

experience, academic degree, different academic affiliations. Whereas, results 

showed that there is no statistical significant differences (0.05), attributed For 

the gender in job satisfaction scale. 

Key words: Work environment – job security – Professional Development. 
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درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة . (2022)عثمان، يسري. الريس، ناصر 

جملة العلوم  الرمحن بن فيصل يف ضوء بعض املت ريات.اسات املساندة جبامعة اإلمام عبدالتحضريية والدر

 222 – 205 (،1) 8الرتبوية، 

الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية درجة 

 الرمحن بن فيصل يف ضوء بعض املت رياتاسات املساندة جبامعة اإلمام عبدوالدر

 (2)د. ناصر بن سعود الريس (1)د. يسري حممد حممود عثمان

 :املستخلص

هيئـة التـدريس بعمـادة    الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء     درجـة  هدفت الدراسة إىل التعـرف علـى   

ــن فيصــل يف ضــوء عــدد مــن   اســات املســاندة جبامعــة اإلمــام عبــد  الســنة التحضــريية والدر  الرمحن ب

املـــتغريات وهـــي: )اجلـــنس، العمـــر، عـــدد ســـنوات العمـــل باجلامعـــة، الدرجـــة العلميـــة، الرتبـــة           

األكادمييــة، واخــتالف انتســاب عضــو هيئــة التــدريس للجامعــة أو شــركات التعلــيم والتــدريب(.         

ان بإعداد مقياس لـه  الرضا الوظيفي قام الباحث درجةواستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، ولقياس 

تكون من مخسة أبعاد هي: "السياسات اإلدارية واملالية باجلامعة، العالقات داخل بيئة العمل، بيئـة  

مت تطبيـق أداة الدراسـة علـى أعضـاء     والعمل واملسـؤولية املهنيـة، األمـان الـوظيفي، والتطـور املهـين".       

ة جبامعـة اإلمـام عبـدالرمحن بـن فيصـل      هيئة التدريس بعمادة السنة التحضـريية والدراسـات املسـاند   

، وبلــغ عــدد املشــاركني مــن أعضــاء هيئــة      م2018/2018 املوافــق هـــ1438/1439 للعــام اجلــامعي 

 ( من اجملتمع األصلي. %51( بنسبة )155التدريس )

الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة  درجةوقد بينت نتائج الدراسة أن 

الرمحن بن فيصل كان "عاليًا" يف مجيع أبعاد املساندة جبامعة اإلمام عبد اساتالتحضريية والدر

(، وذلك يف 0.06املقياس، كما أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة )

                                                           
قســم تطــوير الــذات، عمــادة الســنة التحضــريية والدراســات   ، ســاعداملنــاهج وطــرق التــدريس امل أســتاذ   (1)

 ymmothman@iau.edu.sa :الرمحن بن فيصلاإلمام عبداملساندة، جامعة 
قسـم تطـوير الـذات، عمـادة السـنة التحضـريية والدراسـات املسـاندة،          ،شـارك امل اإلدارة الرتبويـة أستاذ   (2)

 nsalrayes@iau.edu.sa :الرمحن بن فيصلاإلمام عبدجامعة 



 
 

 
 

207 

درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية  (.2022، يسري. الريس، ناصر. )عثمان

 بدالرمحن بالضجر

207 

اجملموع الكلي ألبعاد مقياس الرضا الوظيفي لصاحل أعضاء هيئة التدريس املنتسبني للجامعة 

التدريس التابعني لشركات التعليم والتدريب. وأظهرت النتائج وجود فروق مقارنة بأعضاء هيئة 

"الدرجة  :تغريات(، حيث يتأثر مستوى الرضا الوظيفي مب0.06ا عند مستوى داللة )دالة إحصائيًّ

العلمية، الرتبة األكادميية، العمر، عدد سنوات العمل باجلامعة"، كما أظهرت النتائج عدم 

(، تعزى ملتغري اجلنس يف الدرجة الكلية ملقياس 0.06ا عند مستوى داللة )ائيًّوجود فروق دالة إحص

 الرضا الوظيفي.

  التطور املهين.، بيئة العمل، األمان الوظيفي الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة:

يــزداد اهتمــام املؤسســات بالعنصــر البشــري يف الوقــت الــذي يشــهد فيــه عاملنــا املعاصــر ثــورة   

ا ووضــع أمامهــا حتــديات ا وتنوًعــوتكنولوجيــة، األمــر الــذي جعــل املؤسســات أكثــر تعقيــدً معرفيــة 

كــبرية جــدًّا لتحقيــق امليــزة التنافســية الــيت متكــن املؤسســة مــن البقــاء والتطــور، وذلــك مــن خــالل  

االهتمام باإلنسان العامل كأحد أهم عناصر اإلنتاج، حيث تعتمد كفاءة التحصيل لعناصر اإلنتاج 

علــى كفــاءة العنصــر البشــري املؤهــل، واملــدرب، واملتســلح باملعرفــة واخلــربة واملهــارة الــيت    جمتمعــة

 (.2018أبو خضري، )وفاعلية متكنه من تأدية مهامه بكفاءة 

وتعد اجلامعات من أكثر املؤسسات اليت يتعني على املسؤولني فيها االهتمـام بتطـوير املـوارد    

غريات يف جمال التكنولوجيا، واالتصال، واالقتصاد لضمان البشرية يف ظل ما يشهده العامل من مت

سالمة أدائها، والذي يكفل خمرجـات سـليمة مؤهلـة قـادرة علـى اإلسـهام بـربامج التطـوير والتنميـة          

ــة       والبنــاء، خاصــة إذا مــا عرفنــا أن مســتوى ودرجــة رقــي اجملتمــع بكــل أبعــاده االقتصــادية واإلداري

تعتمـد بالدرجـة األوىل علـى كفـاءة خمرجـات مؤسسـات التعلـيم         واالجتماعية والفكرية واإلبداعية

 العالي. 

ويف جمـال   ،ويعد الرضا الوظيفي من املوضوعات ذات األهمية يف جمـال العمـل بشـكل عـام    

تهـدف إىل تربيـة وتعلـيم الطـالب املعـارف      عضو هيئة التدريس رسالة  إنالتعليم بشكل خاص حيث 

أنـه يتعامـل مـع     عضـو هيئـة التـدريس؛   كمن صعوبة مـا يقـوم بـه    املهارات والسلوكيات السليمة؛ وتو

الطــالب مبختلــف قــدراتهم وال يســتطيع أن يتــأخر يف تقــديم الــدعم واملســاعدة للطــالب لــذلك فمــن    

الضــروري أن يشــعر بالرضــا يف العمــل وأن يــتم تلبيــة متطلباتــه ممــا يســاعده يف حتقيــق األهــداف          

 (. Kumar & Giri, 2009)ة املطلوب

إىل حتســني  اجلامعــاتالتعليميــة، لــذا تســعى   أهميتــه تــزداد بشــكل أكــرب يف املؤسســات  ف

 يف التــدريس هيئــة عضــو أن ومبــا(. 2008 نوعيــة األداء لألفــراد العــاملني فيهــا )العبــادي، الطــائي،  

وحيـث أن السـنة التحضـريية باجلامعـات السـعودية هلـا        التعليميـة،  العلمية يف رئيسي عنصر اجلامعة

تســـاعد الطـــالب لاللتحـــاق بالكليـــات املتنوعـــة باجلامعـــة، وتعمـــل علـــى   إنهـــاا مـــن حيـــث أهميتهـــ

إكسابهم املهارات الالزمة للنجاح يف احلياة اجلامعية، باإلضافة إىل التنوع يف طريقة تشغيل السـنة  

التحضريية حيث يتم االستعانة بشركات التعليم والتدريب يف توفري بع  الكوادر من أعضاء هيئة 
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 التدريس.تدريس، هذا باإلضافة إىل التنوع الكبري يف أعضاء هيئة ال

 مشكلة البحث:

انطالقا من أهمية الرضا الوظيفي تسعى املؤسسات بشتى أنواعها إىل حتقيقه لدى العـاملني  

فيها، واملؤسسات الرتبوية على وجه اخلصوص حتظى بقدر وافر من احلرص على توفري املناخ الذي 

( إىل Terpsrra & Honoree, 2006أشار تربسرتا وهونري )وقد الرضا الوظيفي. يسهم يف حتقيق 

أن العديد من املؤسسات الرتبوية تهتم بشكل واضح يف مستويات الرضا الوظيفي للعاملني فيها مـن  

اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس، إذ يشكل الرضا الوظيفي أحد املتغريات املؤسسية املهمة، وذلـك  

 مبستويات األداء والدافعية للعاملني.الرتباطه 

املفهوم األساسي للسنة التحضريية يف اجلامعات السعودية إىل حد كـبري علـى تقـديم     يعتمدو

هذه السنة بشكل مسـتقل وملـدة عـام واحـد، وتتنـوع اجلهـات املنفـذة للسـنة التحضـريية حيـث تقـوم            

دريس املنــتمني داخــل األقســـام   عــدد مــن اجلامعــات بالتنفيــذ الــذاتي مــن خـــالل أعضــاء هيئــة التــ         

األكادميية باجلامعة، والبع  اآلخر من اجلامعات يعتمد بشـكل أساسـي علـى شـركات التعلـيم      

والتدريب يف تشغيل السنة التحضريية، وجتمع عدد من اجلامعات بـني التشـغيل الـذاتي واجلزئـي يف     

 براجمها.

شــركات التعلــيم  علــى صــل الرمحن بــن فيســنة التحضــريية جبامعــة اإلمــام عبــد    وتعتمــد ال

  حمددة.من أعضاء هيئة التدريس يف ختصصات  عددوالتدريب يف توفري 

ونتيجة للتنوع يف أعضاء هيئة التدريس بالسـنة التحضـريية واالسـتعانة بأعضـاء هيئـة تـدريس       

التـــدريب؛ حيـــث خيتلـــف املنـــاخ التنظيمـــي بـــني إدارة شـــركات التعلـــيم  توفرهـــا شـــركات التعلـــيم 

إلضافة إىل اختالف النواحي املادية بني الشركات واجلامعة مـن ناحيـة واخـتالف وتنـوع     والتدريب با

والــذي كــان منطلقــًا  ة التحضــريية والدراســات املســاندةالتخصصــات واخلــربات داخــل عمــادة الســن 

يف ضـوء عـدد مـن املـتغريات     الوظيفي لدى أعضاء هيئـة التـدريس   الرضا  درجةللباحثني للمقارنة بني 

 ها انتساب أعضاء هيئة التدريس للجامعة أو لشركات التعليم والتدريب.واليت من

 التالي:ومن هنا حتددت مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال الرئيس 

درجـة الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بعمـادة السـنة التحضـريية والدراسـات            ما 
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ويتفـرع مـن هـذا السـؤال      ؟ املـتغريات املساندة جبامعـة اإلمـام عبـدالرمحن بـن فيصـل يف ضـوء بعـ         

 التالية:الرئيس األسئلة 

اســات مــا درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية والدر   .1

 الرمحن بن فيصل؟املساندة جبامعة اإلمام عبد

هــل توجــد فــروق دالــة إحصــائيًّا بــني متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى   .2

اســات املســاندة الرضــا الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية والدر   

 الرمحن بن فيصل باختالف التعاقد )جامعة، شركات التدريب(؟جبامعة اإلمام عبد

هــل توجــد فــروق دالــة إحصــائيًّا بــني متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى   .3

اســات املســاندة ة التــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية والدر الرضــا الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــ 

الرمحن بــن فيصــل تعــزى ملــتغريات: اجلــنس، العمــر، عــدد ســنوات العمــل   جبامعــة اإلمــام عبــد

 بالعمادة، الدرجة العلمية، والرتبة األكادميية؟

 : البحثأهداف 

 إىل: يهدف البحث احلالي

ــى   .1 ــة   التعــرف عل ــدى أعضــاء هيئ ــوظيفي ل ــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية    درجــة الرضــا ال الت

 الرمحن بن فيصل.اسات املساندة جبامعة اإلمام عبدوالدر

الفــروق بــني متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى الرضــا    الكشــف عــن   .2

اســات املســاندة جبامعــة الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية والدر 

 فيصل باختالف التعاقد )جامعة، شركات التعليم والتدريب(. الرمحن بناإلمام عبد

ــة الدراســة حــول مســتوى الرضــا      الكشــف عــن  .3 الفــروق بــني متوســطات اســتجابات أفــراد عين

اســات املســاندة جبامعــة الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس بعمــادة الســنة التحضــريية والدر 

 .الدراسة الرمحن بن فيصل يف ضوء متغرياتاإلمام عبد

 : البحثأهمية 

 الدراسة احلالية يف اآلتي: أهميةتتمثل 
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تنبثق أهمية الدراسة من أهمية تـوفر الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس وانعكـاس          .1

 ذلك على جودة األداء وتوفر األمان الوظيفي لديهم.

والدراسـات  أعضاء هيئة التـدريس بعمـادة السـنة التحضـريية     دراسة درجة الرضا الوظيفي لدى  .2

باختالف انتسابهم للجامعة أو لشركات التعليم  املساندة جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

 والتدريب.

ونقـايف  بنتائج الدراسة للعمل على معاجلـة املشـكالت   بالسنة التحضريية تزويد صانعي القرار  .3

 .الضعف والعمل على زيادة نقايف القوة ودعمها

ة جبامعـــة اإلمـــام  لمســـؤولني عـــن عمـــادة الســـنة التحضـــريي    تقـــديم التوصـــيات واملقرتحـــات ل   .4

ــائج الدراســة    عبــد ــن فيصــل يف ضــوء نت ــة    ودرجــة الرضــا الرمحن ب ــدى أعضــاء هيئ ــوظيفي ل ال

 التدريس.

 : البحثحدود 

املوافـق   2018/2018طبقت الدراسة يف الفصـل الدراسـي الثـاني للعـام اجلـامعي       حدود زمانية: -

 هـ.1438/1439

عمادة السنة التحضريية والدراسات املسـاندة، جبامعـة اإلمـام عبـدالرمحن بـن       حدود مكانية: -

 فيصل.

 الدرجة املمارسة من أبعاد الرضا الوظيفي. حدود موضوعية: -

 : البحثمصطلحات 

األوىل اجلامعيـة الـيت يقبـل عليهـا الطالـب ويلتحـق بهـا لدراسـة          السنة هيالسنة التحضريية: 

ــع الســاعات الــيت ســجلها الطالــب ضــمن املعــدل         ــامج األكــادميي املعتمــد هلــا، وحتتســب مجي الربن

مسـارات: )مسـار    أربـع الرمحن بن فيصـل  سنة التحضريية جبامعة اإلمام عبدالرتاكمي، وتتضمن ال

 دسية، مسار الكليات العلمية، مسار الكليات اإلنسانية(.الكليات الصحية، مسار الكليات اهلن

سلوكي يقيس رغبة  مفهوم أنه على الوظيفي الرضا (2011) ُيعرف الزغيبالرضا الوظيفي: 

الفرد يف أداء مهام وظيفتـه، ومـدى التقبـل الـذي يشـعر بـه أثنـاء أدائهـا، ومـدى اإلشـباع االجتمـاعي            

 واملادي الذي حتققه له هذه الوظيفة.
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اخلمسـة  ا يف الدراسة احلاليـة بأنـه جممـل الرضـا عـن األبعـاد       وُيعرف الرضا الوظيفي إجرائيًّ

السياسات اإلداريـة واملاليـة،    اليت يتأثر بها أعضاء هيئة التدريس يف بيئة العمل متمثلة يف: األساسية

الـيت   تطـور املهـين  العالقات داخل بيئـة العمـل، بيئـة العمـل واملسـؤولية املهنيـة، األمـان الـوظيفي، وال        

يقاس الرضـا  ونعكس على األداء الوظيفي وحتسني إنتاجيتهم. وت ،توفرها املؤسسة بشكل إجيابي

 الوظيفي بالدرجة اليت حيصل عليها أعضاء هيئة التدريس يف مقياس الرضا الوظيفي.

ــوظيفي  ــا بدرجــة  أبعــاد الرضــا ال ــة التــدريس بعمــادة الســنة   رضــا : ُيعــرف إجرائيًّ أعضــاء هيئ

ــك  لتحضــريية والدراســات املســاندة عــن كــل بعــد مــن أبعــاد مقيــاس الرضــا الــوظيفي، وتشــمل      ا تل

األبعــاد، السياســات اإلداريــة واملاليــة، العالقــات داخــل بيئــة العمــل، بيئــة العمــل واملســؤولية املهنيــة،  

كـن  وتفيد معرفة هذه اجلوانب يف التعـرف علـى املصـادر الـيت مي     األمان الوظيفي، والتطور املهين،

 .الرضا الوظيفيدرجة أن تـساهم فـي زيادة أو ختفي  

جمموعة شركات تعمـل يف جمـال التعلـيم والتـدريب عـن طريـق        شركات التعليم والتدريب:

توفري كوادر بشرية من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، تعمل يف اجلامعـات السـعودية وغريهـا مـن     

وتقــوم الســنة التحضــريية   التحضــريية،مراكــز التــدريب وتنميــة املــوارد البشــرية، خاصــة يف الســنة   

 ب لتوفري الكادر التدريسي والتدرييب.بالتعاون مع شركات التعليم والتدري

 اإلطار النظري للبحث: 

( Hoppockيعد الرضا الوظيفي مصـدرًا للنجـاح والقـوة وحتقيـق األهـداف؛ ويعتـرب هوبـوك )       

أول من حتدث عن مفهوم الرضا الوظيفي يف أربعينيات القرن املاضي؛ حيث حدد ثالثة أبعاد للرضا 

وهذه األبعاد هي: البعد النفسي، البعـد اجلسـدي، وبعـد البيئـة      الوظيفي للعاملني يف خمتلف املهن،

إلجناز العمل، وكلما كان العمـل يشـبع حاجـات املوظـف يف األبعـاد الثالثـة كلمـا زاد الرضـا عـن          

 (. Kumar & Giri, 2009) مهنته والعكس صحيح

( الرضـــا الـــوظيفي بأنـــه درجـــة الشـــعور  Schermerhorn, 2002وعـــرف ســـكريمريهون )

حيال أعمـاهلم وواجبـاتهم يف املؤسسـة. وميثـل الرضـا الـوظيفي        املؤسسةابي أو السليب ألعضاء اإلجي

حالة عاطفية انفعالية إجيابية ناشـئة عـن عمـل الفـرد أو خربتـه العمليـة، وينـتج الرضـا الـوظيفي عـن           

 مدى إدراك الفرد إىل أي مدى يوفر العمل تلك األشياء اليت يعتربها هامة . 

الــوظيفي مــن املواضــيع اإلداريــة اهلامــة والالزمــة لزيــادة إنتاجيــة العمــل وضــمان   يعــد الرضــا و
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( أن حتقيـق الرضـا الـوظيفي للعـاملني يـؤثر يف نوعيـة أدائهـم،        2008 اجلودة فيه، ويرى )الشـرايدة، 

ويســهم يف حتقيــق النتــائج اإلجيابيــة املرجــوة، ويســهم كــذلك يف حتقيــق أهــداف املؤسســة. ويشــري     

أداء احلد األدنى من مهام العمل والدخول  إىل أن اخنفاض الرضا الوظيفي يؤدي إىل( 2014 )عبود،

يف صراعات ومشـاكل مـع الـزمالء واملسـؤولني ويرتتـب عليـه عـدم االنتظـام بالعمـل أو تركـه.كما           

( أن دراســـة الرضـــا الـــوظيفي يقـــع علـــى قمـــة األولويـــات ألي مؤسســـة Abushaira, 2012أشـــار )

 .ا املتميزة واملتفردةللمحافظة على عناصره

( أن الرضا الوظيفي هو أحـد املفـاهيم العامـة يف نظريـات دافعيـة      Johnson, 2010ويؤكد )

العمل وسلوكياته، واليت تشري إىل أن الرضا الوظيفي هو السبب الرئيسـي للنجـاح يف جمـال العمـل     

 والوصول ببيئة العمل إىل أقصى درجات اإلنتاجية.

، اوجناحهـ  املؤسسـة ( أن الرضا الوظيفي مؤشر مهـم علـى فعاليـة    2002 يرى )صالح الدين،و

فالفرد الذي يتمتع مبستوى عال من الرضـا الـوظيفي تتولـد لديـه دافعيـة كـبرية حنـو العمـل ويـزداد          

 محاسه وإقباله عليه. 

( إىل أن العديـد مـن املؤسسـات    Terpsrra & Honoree, 2006وقد أشار تربسرتا وهونري )

شكل واضح يف مستويات الرضا الوظيفي للعاملني فيهـا مـن اإلداريـني وأعضـاء هيئـة      الرتبوية تهتم ب

التدريس، إذ يشكل الرضـا الـوظيفي أحـد املـتغريات املؤسسـية املهمـة، وذلـك الرتباطـه مبسـتويات          

األداء والدافعية للعاملني.ومن احلقائق العلمية املطابقة للواقع أن اقتنـاع الفـرد بالعمـل الـذي ميارسـه      

درجــات الرضــا كلمــا زاد  يــد مــن اجلهــد إلجنــازه، فكلمــا زادترضــاه عنــه يــدفع بــه إىل بــذل املزو

إقباله على العمل وحتمسه ألدائـه بدرجـة عاليـة مـن الكفـاءة والفاعليـة، وهـذا مـا يـدعو إىل أهميـة           

التعـرف علــى العوامــل احملققــة لرضـا أعضــاء هيئــة التــدريس يف اجلامعـات لضــمان درجــة عاليــة مــن    

 خرجات اليت تتوائم مع متطلبات سوق العمل.امل

مفهــوم متعــدد اجلوانــب واألبعــاد ويعتمــد علــى حمــددات عوامــل تســهم يف     الــوظيفيوالرضــا 

تكــون الرضــا الــوظيفي للفــرد وحتديــد مــداه، وميكــن تصــنيف هــذه احملــددات والعوامــل بــثالث      

 (.2014 العزيز،)عبدجمموعات هي: 

أنفسهم وقدرات ومهارات األفراد ومبستوى الدافعية لديهم، عوامل ذاتية تتعلق بالعاملني  -

 وتشتمل هذه العوامل املؤهل العلمي، فئات العمر، اخلربة، مستوى الطموح وغريها.
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عوامل تنظيمية تتعلق باملنظمة وظروف العمل وشروطه وما يسود التنظيم من أوضاع وعالقات  -

مالء، والعالقة مع الرؤساء، ومستوى وظيفية ترتبط باملوظف والوظيفة والعالقة مع الز

 الوظيفة وحمتواها ومسؤولياتها.

عوامل بيئية ترتبط بالعمل تأثريها على املوظف وتشمل اخلدمات والتسهيالت املتوافرة مبكان  -

لدوره ومدى اندماجه وحميط العمل، وتشمل كذلك نظرة اجملتمع إىل املوظف ومدى تقديره 

 (.2014 العزيز،مع عمله )عبد

 لدراسات السابقة:ا

اطلــع الباحثــان علــى عــدد مــن الدراســات العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة مبوضــوع الدراســة،  

ــدد مــن الدراســات خاصــة احلديثــة ذات العالقــة مبوضــوع البحــث وفقــًا           وســيتم عــرض ملخــص لع

 لتسلسلها الزمين من األحدث إىل األقدم:

وهـدفت الدراسـة إىل تعـرف مسـتوى الرضـا الـوظيفي وعالقتـه         "2019دراسة سعد العبـدان " 

باإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بالكليـة التقنيـة بالريـاض وحائـل، وقـد أشـارت نتـائج        

الدراسة أن مستوى الرضا الـوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس كـان عاليـًا وبينـت نتـائج الدراسـة           

 إنتاجية أعضـاء هيئـة التـدريس يف الكليـة التقنيـة جبميـع أبعـاد        وجود فروق ذات داللة إحصائية بني

اإلنتاجية باستثناء عدد املؤمترات، كما أشارت النتائج عـدم وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني       

 الرضا الوظيفي واإلنتاجية العلمية يف مجيع جماالت الرضا الوظيفي.

ة إىل قياس العالقة بني تطبيق معايري وهدفت الدراس "2019دراسة أمحد الرحومي وآخرون "

جامعـة امللـك    أعضاء هيئة التدريس يف رضااجلودة وتطويرها وحتسني العملية التعليمية وأثرها على 

خالد، وبينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتبايف معنوي بني قياس تطبيق معـايري اجلـودة والتطـوير،    

ة التدريس. باإلضافة إىل أن هناك عالقـة معنويـة غـري    وحتسني العملية التعليمية، ورضاء أعضاء هيئ

مباشرة بني املعايري ورضاء أعضاء هيئة التدريس، وجاء يف الدراسة أن مستوى تطبيق معايري اجلودة 

والتطوير ال حيسـن يف العمليـة التعليميـة بالقـدر املطلـوب، وذلـك يف ضـوء نتـائج الدراسـة الـيت بينـت            

 هيئة التدريس.ضعف مستوى الرضا لدى أعضاء 

وهدفت إىل تعرف مستوى الرضا عن العمل لـدى أسـاتذة اجلامعـة،     "2018"دراسة مباركي 
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أسـتاذًا مـن كـال اجلنسـني      (110) ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باختيـار عينـة مكونـة مـن    

 Jobواستخدم الباحث مقيـاس وصـف العمـل )    معمري،وباختالف الدرجة العلمية من جامعة مولود 

Descriptive Index( الذي وضعه مسيث )Smith( وكندال )Kendall( وهولن )Hulin ؛ وأظهر)

نتائج الدراسة عدم وجـود فـروق يف الرضـا عـن العمـل تعـزى الخـتالف اجلـنس، كمـا بينـت النتـائج            

 وجود فروق حسب الدرجة العلمية.

دى أعضاء هيئـة  وهدفت إىل تعرف مستوى الرضا الوظيفي ل "2018" دراسة بسام أبو خضري

وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن    الشــمال، التــدريس يف اجلامعــات األردنيــة الواقعــة يف حمافظــات     

مستوى درجـة الرضـا الـوظيفي لـدى عينـة الدراسـة قـد جـاء بدرجـة متوسـطة، كمـا بينـت الدراسـة              

ــة مق        ــاملني باجلامعــات احلكومي ــوع اجلامعــة لصــاحل الع ــة إحصــائيًّا تعــزى لن ــة وجــود فــروق دال ارن

بالعاملني يف اجلامعات اخلاصة. كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًّا يعزى ملتغري اجلنس؛ 

 لصاحل أعضاء هيئة التدريس الذكور مقارنة باإلناث.

ــي   ــل أمــني العل وهــدفت الدراســة إىل تعــرف درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى     "2018"دراســة وائ

ة اخلاصة يف املنطقة اجلنوبيـة مـن اململكـة العربيـة السـعودية      أعضاء اهليئة التدريسية بأقسام الرتبي

ــة           ــوظيفي ألعضــاء هيئ ــائج الدراســة أن درجــة الرضــا ال ــرت نت ــد أظه ــتغريات. وق ــبع  امل ــه ب وعالقت

التــدريس كانــت بدرجــة متوســطة، كــذلك كانــت الدرجــة متوســطة علــى األبعــاد األربعــة لــألداة.     

رجة الرضا الوظيفي تبعًا ملتغري اجلنس، ومتغري اجلامعة؛ وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق يف د

 يفي تبعًا ملتغري سنوات اخلربة.يف حني كان هناك فروق يف درجة الرضا الوظ

وهـدفت الدراسـة إىل تعـرف مسـتويات الرضـا الـوظيفي لـدى         "2015"دراسة حممد الدعيس 

أعضــاء هيئــة التــدريس يف جامعــة صــنعاء مــن وجهــة نظــرهم، وبيــان دور مــتغريي التخصــص والرتبــة  

أظهـرت الدراسـة أن مسـتوى الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء         الوظيفي، وقداألكادميية على رضاهم 

روق ذات داللـة إحصـائية حسـب مـتغري الرتبـة      هيئة التدريس جـاء بدرجـة قليلـة، كمـا تـبني وجـود فـ       

 األكادميية، حيث جاءت الفروق لصاحل الرتب األعلى.

وهـدفت الدراسـة إىل التعـرف علـى درجـة       (2014) دراسة رفيدة الشرمان، وصفاء اجلعافرة

الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة مؤتة وعالقتها مبستوى أدائهم الوظيفي. وتكونت 

عضـو هيئـة تـدريس باجلامعـة. وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن مسـتوى الرضـا           (265) الدراسـة مـن  عينة 



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

216 

الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة كان متوسطًا، كما بينت نتائج الدراسة عدم وجـود  

أظهـرت الدراسـة وجـود فـروق دالـة      وفروق دالة إحصائيًّا تعـزى ملـتغري اخلـربة، والرتبـة األكادمييـة،      

 تغري اجلنس ولصاحل الذكور. وكذلك ملى ملتغريي اخلربة، والرتبة األكادميية، تعز

وهدفت الدراسة إىل التعرف على درجة الرضا الوظيفي ألعضاء  (2014) دراسة شاهر عبيد

ا، وأظهـرت  عضـوً  (90) هيئة التدريس يف اجلامعـة العربيـة األمريكيـة وتكونـت عينـة الدراسـة مـن       

الرضـا الـوظيفي علـى فقـرات األداة كـان متوسـطًا وأظهـرت الدراسـة عـدم           نتائج الدراسة أن درجـة 

 وجود فروق دالة إحصائيًّا تعزى ملتغريات اجلنس، الكلية، اخلربة، الرتبة األكادميية، والراتب.

واليت هدفت إىل تعرف أثر متغري اجلنس يف الرضا الوظيفي لدى  " Okpara, 2005دراسة "

األكادمييني يف الواليات املتحدة األمريكية، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا 

ــة التــدريس تعــزى ملــتغري اجلــنس، وأن أكثــر مصــادر الرضــا        يف الرضــا الــوظيفي لــدى أعضــاء هيئ

روف العمــل وزمــالء العمــل؛ بينمــا كانــت جوانــب العمــل املتعلقــة   الــوظيفي لــدى اإلنــاث يف جمــال ظــ 

بالراتب والرتقيات واإلشراف أكثر مصادر الرضا الوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس الـذكور،      

ا يف الرضـا الـوظيفي تعـزى للرتبـة األكادمييـة      كما بينت نتائج الدراسـة وجـود فـروق دالـة إحصـائيًّ     

 عند اجلنسني.

 اسات السابقة:التعليق على الدر

 من خالل العرض للدراسات السابقة يتبني ما يلي: 

حاولت معظم الدراسات السابقة التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة  -

 التدريس يف اجلامعات، واختالف استجاباتهم لبع  املتغريات.

 الدراسات.معظم الدراسات السابقة استخدمت املنهج الوصفي ملناسبته ملثل هذه  -

أشارت معظم الدراسات إىل أن مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس جاء يف  -

 املستوى املتوسط.

تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس،  -

 وتتفق يف استخدام االستبانة كأداة للدراسة.

راسات السابقة يف أنها تناولت السنة التحضريية واملقارنة بني ختتلف الدراسة احلالية مع الد -

الرضا الوظيفي بني أعضاء هيئة التدريس املنتسبني للجامعة مقابل أعضاء هيئة التدريس 
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 العاملني بشركة التعليم والتدريب، ويف مكان الدراسة.

 واإلجراءات امليدانية: البحثمنهج 

يف هـذه الدراسـة، ملالءمتـه لطبيعـة موضـوعها، والـذي        التحليلـي  مت استخدام املنهج الوصفي

يقصد به ذلك النوع من البحـوث الـذي يـتم بواسـطة اسـتجواب مجيـع أفـراد جمتمـع البحـث أو عينـة           

كبرية منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة املدروسة مـن حيـث طبيعتهـا ودرجـة وجودهـا )العسـاف،       

وتطـوره، مـن    الواقع فهم تساعد يف ستنتاجات(. فهو املنهج الذي يسعى للوصول ال191هـ، ص1428

 واالجتاهـات  واملمارسـات  الظـروف  طبيعـة  بتحديـد  يهـتم  وكـذلك  هـو موجـود،   مـا  وصـف  خـالل 

 ويســعى الســتخالص نتــائج مفيــدة تثــري جمــال الدراســة )عبيــدات، عبــداحلق وعــدس،          الســائدة

 (.246 ص م،2001

الرضـا الـوظيفي    درجـة كشـف عـن   واستخدم املنهج الوصفي التحليلي على وجه التحديد، لل

الرمحن بـن فيصـل   اندة جبامعة اإلمام عبدللهيئة التدريسية بعمادة السنة التحضريية والدراسات املس

 .يف ضوء بع  املتغريات

ــة التدريســية بعمــادة الســنة التحضــريية       :البحــثجمتمــع  تكــون جمتمــع الدراســة مــن أعضــاء اهليئ

 2018/2018الرمحن بــن فيصــل، للعــام اجلــامعي   اســات املســاندة جبامعــة اإلمــام عبــد  والدر

 .(283) هـ، والبالغ عددهم1438/1439املوافق 

مت تطبيق أداة الدراسة على جمتمع الدراسة من أعضاء اهليئة التدريسية بعمادة السـنة   :البحثعينة 

ــة اإلمـــام عبـــد التحضـــريية والدر الرمحن بـــن فيصـــل للعـــام اجلـــامعي  اســـات املســـاندة جبامعـ

ــالغ عــددهم  1438/1439املوافــق  2018/2018 ــغ عــدد املشــاركني مــن   (283) هـــ، والب ، وبل

، %(51) ( بنسـبة 155أعضاء اهليئة التدريسية بعمادة السنة التحضريية والدراسـات املسـاندة )  

 وتوزعت عينة الدراسة كالتالي:
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 (1جدول )
 يع أفراد جمتمع الدراسة وعينتهاتوز 

الرقم
 

 القسم

النسبة املئوية  عينة الدراسة اجملتمع األصلي

لعينة الدراسة 

إىل اجملتمع 

 األصلي

النسبة املئوية 

لعينة القسم 

إىل عينة 

 الدراسة

كر
ذ

 

ى
أنث

 

جملموع
ا

 

كر
ذ

 

ى
أنث

 

جملموع
ا

 

 ٪30 ٪73 49 25 24 67 32 35 تطوير الذات 1

 ٪24 ٪56 41 19 22 73 35 38 العلوم األساسية 2

 ٪11 ٪72 19 11 8 25 14 11 احلاسب 3

 ٪30 ٪53 49 32 17 90 45 45 اللغة اإلجنليزية 4

5 
الدراسات 

 اإلسالمية
7 11 18 4 4 8 44٪ 5٪ 

 ٪100 ٪61 166 85 81 273 137 136 اجملموع

 : البحثأداة 

لتحقيــق أهــداف الدراســة وحتديــد نتائجهــا وذلــك مــن خــالل االســتعانة          مقيــاس مت إعــداد 

واملعتمــد داخــل عمــادة اجلــودة     الرمحن بــن فيصــل جبامعــة اإلمــام عبــد  الرضــا الــوظيفي  باســتبانة 

ومت  فقـرة،  35حمـورا ينـدرج حتتهـا     "11ي حيث تضـمنت االسـتبانة أحـد عشـر "    واالعتماد األكادمي

مراجعة االستبانة وإعادة صياغة لعدد من الفقرات واألبعاد وذلـك مـن خـالل مراجعـة األدب الرتبـوي      

وقد قام الباحثـان   التعليم قبل اجلامعي والتعليم اجلامعي وأراء املختصني، املتعلق بالدراسة سواء يف

فقـرة، ومت عـرض املقيـاس يف     39" أبعـاد ينـدرج حتتهـا    6بتطوير وتعديل املقياس حبيث يتكون من "

( عبـارة،  39وتكونـت االسـتبانة يف صـورتها األوليـة مـن )      صورته األولية على عـدد مـن املتخصصـني   

ــارات،  (10) حمــاور هــي: السياســات اإلداريــة واملاليــة باجلامعــة وتضــمنت      موزعــة علــى مخســة   عب

 (12) عبــارات، بيئــة العمــل واملســؤولية املهنيــة وتضــمنت (10) العالقــات داخــل بيئــة العمــل وتضــمنت

عبـارات. ويقابـل كـل     (4) عبـارات، التطـور املهـين وتضـمنت     (3) عبارة، األمـان الـوظيفي وتضـمنت   

لإلجابــة يقابــل كــل منهــا درجــة وفقــًا ملقيــاس ليكــرت اخلماســي، كمــا     عبــارة مخســة مســتويات 

 باجلدول التالي:
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 درجة ضعيفة جدًّا درجة ضعيفة درجة متوسطة  درجة عالية درجة عالية جدًّا

6 4 3 2 1 

ــة التـــدريس     ــاء هيئـ ــة مـــن أعضـ ــها علـــى ثالثـ ــتبانة فقـــد مت عرضـ  وللتأكـــد مـــن صـــدق االسـ

مت األخذ بتراء احملكمني من حيـث تعـديل صـياغة     املتخصصني يف أصول الرتبية والقياس والتقويم.

ــارة أو باحلــذف أو اإلضــافة، وقــد مت تعــديل صــياغة        بعــ  العبــارات حســب آراء احملكمــني.   العب

  فقرة، وتوزعت على احملاور اخلمسة كالتالي: (36) وتكونت االستبانة يف صورتها النهائية من

 (2) دولج
 أبعاد الرضا الوظيفي وعدد الفقرات بكل بعد

 عدد الفقرات احملور

 9 األول: السياسات اإلدارية واملالية 

 7 الثاني: العالقات داخل بيئة العمل

 12  الثالث: بيئة العمل واملسؤولية املهنية

 3  الرابع: األمان الوظيفي

 4  اخلامس: التطور املهين

  البحث:حسا  صدق وثبات أداة  

 : البحثثبات أداة  -

"، والتجزئة Alpha Cronbach, sمت حساب الثبات بثالث طرق خمتلفة: ألفا كرونباخ "

"، واالتساق Spearman- Brown Coefficientالنصفية عن طريق معادلة سبريمان وبراون "

 0.93"، وثبات التجزئة النصفية 0.95الداخلي جلميع عبارات االستبانة: وبلغ معامل ثبات " ألفا " 

 وهذه قيم تدل على أن االستبانة تتميز بثبات مرتفع. 

  :حساب صدق االتساق الداخلي -

مت حســاب صــدق االتســاق الــداخلي لالســتبانة بإجيــاد معامــل االرتبــايف بــني كــل عبــارة مــن    

االستبانة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وبني البعد وأبعاد الرضا الوظيفي، كما يوضحها 
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 اجلدول التالي: 

 (3) جدول

 معامل االرتبايف الكلي 

 األبعاد
السياسات 

 اإلدارية واملالية

العالقات داخل 

 بيئة العمل

بيئة العمل 

 واملسؤولية املهنية

األمان 

 الوظيفي

التطور 

 املهين

 **0.88 **0.81 **0.93 **0.77 **0.87 قيمة االرتبايف

( أن مجيع فقرات االسـتبانة مرتبطـة ارتباطـًا ذا داللـة إحصـائية      3يتضح من اجلدول السابق )

 (، وذلك يدل على صدق األداة.0.01مع الدرجة الكلية لكل حمور عند مستوى داللة )

طريــق حســاب نســبة ارتبــايف الدرجــة   أمــا ثبــات االتســاق الــداخلي فقــد مت التحقــق منــه عــن    

الكلية لالستبيان باألبعاد الفرعية، وكانت مؤشـرات الثبـات كلـها عاليـة، حيـث حققـت مسـتوى        

 " كما هو موضح يف اجلدول التالي:  0.01" داللة عند

  (4) جدول
 ثبات االتساق الداخلي

 األبعاد
السياسات 

 اإلدارية واملالية

العالقات داخل 

 بيئة العمل

العمل بيئة 

 واملسؤولية املهنية

األمان 

 الوظيفي

التطور 

 املهين

 **0.88 **0.81 **0.93 **0.78 **0.87 قيمة االرتبايف

  :التحليل واملعاجلة اإلحصائية

استخدم الباحثان النمـوذج اإلحصـائي ذي التـدريج النسـيب؛ بهـدف احلكـم علـى املتوسـطات         

 احلسابية للرضا الوظيفي ولألبعاد التابعة له والفقرات اليت تتبعها، وذلك على النحو اآلتي: 

 درجة ضعيفة جدًّا درجة ضعيفة درجة متوسطة   درجة عالية درجة عالية جدًّا

4.20-5 3.40-4.19 2.6-3.39 1.8-2.59 1-1.79 

ــامج )   ــان برن ــة علــى     SPSSاســتخدم الباحث ــات الدراســة واإلجاب ( اإلحصــائي يف معاجلــة بيان

 أسئلتها وذلك على النحو اآلتي: 

         لإلجابة عن السؤال األول: فقـد مت حسـاب املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة للرضـا
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 هلا.الوظيفي واألبعاد التابعة له والفقرات التابعة 

     ( ولإلجابـة علــى هـذا الســؤال الثـاني مت اســتخدام اختبـارt-test  للعينــات املسـتقلة ملعرفــة داللــة )

 الفروق باختالف التعاقد )جامعة، شركات التعليم والتدريب(.

     لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثالــث؛ فقــد مت إجــراء حتليــل التبــاين األحــادي (One –way 

ANOVA   ا باختبـار أقـل فـرق دال   ( لكـل مـتغري متبوعًـLeast Significance Difference” 

LSD”. 

 ومناقشتها:  البحثنتائج 

اسـات  ما درجة الرضا الوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بعمـادة السـنة التحضـريية والدر        .1

 الرمحن بن فيصل؟املساندة جبامعة اإلمام عبد

ــا    لإلجابـــة علـــى الســـؤال مت حســـاب املتوســـطات احلســـابية، واالحنرافـــات املعياريـــة، للرضـ

الــوظيفي، واألبعــاد التابعــة لــه والفقــرات التابعــة هلــا، لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس يف عمــادة الســنة   

الرمحن بن فيصـل، مـع ترتيـب الفقـرات واألبعـاد      بدساندة جبامعة اإلمام عالتحضريية والدراسات امل

 وفقًا للمتوسط احلسابي.

 (5جدول )
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الرضا الوظيفي لعينة الدراسة يف فقرات أبعاد الرضا 

 الوظيفي

 املتوسط أبعاد الرضا الوظيفي م
االحنراف 

 املعياري

درجة 

 الرضا

ب
رتتي

ال
 

العام
يف  

ب 
رتتي

ال

البعد
 

 عالية 0.999 3.44 السياسات اإلدارية واملالية

 3 18 عالية 1.096 3.68 هناك مرونة يف إجراءات العمل املختلفة. 1

إن وضـــــعي الــــــوظيفي وإطـــــار عملــــــي    2

 ومسؤولياتي واضحة.
 1 13 عالية 1.217 3.80

 2 17 عالية 1.209 3.69 أرى أن سياسات اجلامعة منصفة. 3

ــدى  4 ــيالً  لــ ــه دلــ ــل بــ ــذي أعمــ ــم الــ  5 25 عالية 1.273 3.52 القســ
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 املتوسط أبعاد الرضا الوظيفي م
االحنراف 

 املعياري

درجة 

 الرضا

ب
رتتي

ال
 

العام
يف  

ب 
رتتي

ال

البعد
 

 للسياسات العامة معلنا للجميع

اجلامعــــة تعــــرتف باإلجنــــازات املهنيــــة      5

 الكبرية 
 4 21 عالية 1.240 3.60

 7 29 متوسطة 1.310 3.31 اجلامعة تكافئ األداء املهين املتميز. 6

ــة مبــدى    7 أعتقــد أن راتــيب مناســب مقارن

 وإجنازاتي املهنية.إنتاجييت 
 8 33 متوسطة 1.336 3.24

راتـــيب أعلـــى مـــن الراتـــب الـــذي تدفعـــه   8

 جامعات أخرى مماثلة 
 9 35 متوسطة 1.368 2.70

أعتقــــد أن للجامعــــة سياســــة واضــــحة     9

 بالنسبة للرواتب والبدالت.
 6 27 عالية 1.390 3.44

 عالية 0.912 4.04 العالقات داخل بيئة العمل

رئيسي املباشر أسـلوب التغذيـة   يستخدم  10

ــة التـــدريس بشـــكل      ــة مـــع هيئـ الراجعـ

 إجيابي.

 5 10 عالية 1.198 4.01

 3 7 عالية 1.206 4.11 أثق يف رئيسي املباشر. 11

رئيســـي املباشـــر يعامــــل أعضـــاء هيئــــة     12

 التدريس بطريقة عادلة.
 6 11 عالية 1.281 3.97

ــات العمــل مــع      13 اشــعر بالرضــا عــن عالق

 زمالئي 
 2 5 عالية جدًّا 0.940 4.26

ــام     14 ــني األقسـ ــل بـ ــيق وتكامـ ــد تنسـ يوجـ

 اإلدارية فيما يتعلق باألنشطة اجلامعية.
 7 22 عالية 1.112 3.60

يوجد تواصـل وتعـاون بشـكل جيـد بـني       15

 العاملني يف قسمي 
 4 9 عالية 1.012 4.03

عالقيت بزمالئـي يسـودها شـعور بـاملودة      16

 وروح الفريق الواحد 
 1 4 عالية جدًّا 1.001 4.28
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 املتوسط أبعاد الرضا الوظيفي م
االحنراف 

 املعياري

درجة 

 الرضا

ب
رتتي

ال
 

العام
يف  

ب 
رتتي

ال

البعد
 

 عالية 0.782 3.81 بيئة العمل واملسؤولية املهنية

يوجــد عــدد كــاٍف مــن العــاملني إلجنــاز  17

 العمل بشكل جيد
 10 28 عالية 1.243 3.43

التجهيزات واألدوات يف قاعات الدراسـة   18

 تعمل بشكل جيد
 11 30 متوسطة 1.110 3.31

العمـادة )مثـل دورات   املرافق املختلفـة يف   19

 املياه، املكاتب، ...( نظيفة.
 9 26 عالية 1.235 3.49

 6 15 عالية 1.204 3.77 إن املكان املخصص للعمل مريح وآمن. 20

ــدً     21 ــتالءم جي ــوم بهــا ت ــيت أق ــام ال ا مــع امله

 خرباتي.
 3 6 عالية جدًّا 1.034 4.24

إنين أحصـل علـى الـدعم اإلداري الـالزم      22

 بعملي.للقيام 
 5 14 عالية 1.176 3.78

 ولـن  يـؤثر  لـن  مـين  املطلوب العمل حجم 23

 األداء  جودة من يقلل
 8 23 عالية 1.295 3.57

 12 34 متوسطة 1.293 3.17 ال أشعر بالضغط واإلجهاد يف عملي. 24

مستعد أن أبذل مزيدًا مـن اجلهـد ألجـل     25

 جناح قسمي.
 1 1 عالية جدًّا 0.684 4.66

ــي     26 ــاء أدائـــ ــاهيم اجلـــــودة أثنـــ أدرك مفـــ

 للواجبات املكلف بها 
 2 2 عالية جدًّا 0.822 4.51

ــة   27 ــع بصــــــالحيات مهنيــــــة كافيــــ أمتتــــ

 واستقاللية يف عملي.
 7 19 عالية 1.102 3.67

يوجــد بالعمــل أهــداف ومعــايري واضــحة    28

 وقابلة للتحقيق 
 4 8 عالية 0.999 4.05

 عالية 0.985 3.76 األمان الوظيفي

 3 31 متوسطة 1.225 3.28 حتـى  يعمل أخسر بأن جمازفة ال يوجد 29
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 املتوسط أبعاد الرضا الوظيفي م
االحنراف 

 املعياري

درجة 

 الرضا

ب
رتتي

ال
 

العام
يف  

ب 
رتتي

ال

البعد
 

 مــع ال يتناســب تكليفــًا رفضــت لــو

  الوظيفي. املسمى أو خرباتي

 1 3 عالية جدًّا 0.993 4.43 لدي درجة عالية من الوالء جتاه اجلامعة  30

أعتقد أن لدى اجلامعة درجـة عاليـة مـن     31

 الوالء جتاهي 
 2 24 عالية 1.304 3.57

 عالية 1.007 3.60 التطور املهين

ــجيع روح     32 ــى تشـ ــاعد علـ ــيفيت تسـ إن وظـ

 املنافسة.
 3 20 عالية 1.243 3.62

أتلقـــى تغذيـــة راجعـــة دوريـــة ويف الوقـــت  33

 املناسب حول سري عملي.
 2 16 عالية 1.172 3.70

ــالي فرصـــة جيـــدة   34 يتـــيح لـــي عملـــي احلـ

 للرتقية 
 4 32 متوسطة 1.232 3.24

 1 12 عالية 1.128 3.83 إن اجلامعة تساعدني يف التطوير املهين. 35

 عالية 1.18 3.73 مجيع فقرات الرضا الوظيفي

الرضا الوظيفي لعينة الدراسة على مجيع فقرات أبعـاد الرضـا    درجةأن  (6) يتضح من جدول

يـبني اجلـدول أن   (، كمـا  1.18( واحنـراف معيـاري )  3.73الوظيفي كانت بنسبة عالية ومبتوسط )

الفقرة "مستعد أن أبذل مزيدًا من اجلهد ألجل جناح قسمي "جاءت باملرتبة األوىل بني مجيـع فقـرات   

ــوظيفي مبتوســط "   ــي     4.66أبعــاد الرضــا ال ــاء أدائ "، بينمــا جــاءت الفقــرة" أدرك مفــاهيم اجلــودة أثن

راتــيب أعلــى مــن الفقــرة " "، بينمــا جــاءت4.51للواجبــات املكلــف بهــا " يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط " 

" مبســتوى رضــا   2.70" يف املرتبــة األخــرية مبتوســط "   ب الــذي تدفعــه جامعــات أخــرى مماثلــة     الراتــ

متوســط، ســبقتها الفقــرة "ال أشــعر بالضــغط واإلجهــاد يف عملــي" يف املرتبــة قبــل األخــرية مبتوســط    

 ." مبستوى رضا متوسط 3.17"

وُيعزى اخنفاض مستوى رضا أعضـاء هيئـة التـدريس بالنسـبة للراتـب إىل وجـود أعضـاء هيئـة         
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تدريس ينتسبون إىل شركات التعليم والتدريب واليت تقدم رواتب أقل مقارنة بالرواتب اليت تقـدمها  

ــد     ٪51اجلامعــة، باإلضــافة إىل أن نســبة )  ــة الدراســة مــن احملاضــرين واملعيــدين والــيت تع ( مــن عين

 تبهم منخفضة مقارنة برواتب أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتب األكادميية األعلى.روا

(، والـيت توصـلت إىل أن مسـتوى الرضـا     2019وتتفق الدراسـة احلاليـة مـع دراسـة )العبـدان،      

(، )الـدعيس،  2019كان عاليـًا، بينمـا ختتلـف الدراسـة احلاليـة مـع دراسـة كـل مـن )الرحـومي،           

ض مستوى الرضا الوظيفي، كما ختتلف مع عدد من الدراسات يف درجة ( واليت بينت اخنفا2016

الرضا الوظيفي واليت بينت أن مسـتوى الرضـا الـوظيفي كـان متوسـطًا ومنهـا دراسـة )أبـو خضـري،          

(. وعلى مستوى 2010(، و)منصور، 2014(، )عبيد، 2014(، )الشرمان، 2018(، )العلي، 2018

فإن مجيع األبعاد جاءت مبستوى رضا بدرجة عالية، وتنوعـت   الرضا يف مجيع أبعاد الرضا الوظيفي

جـاءت بـني    إنهـا درجات الرضا لدى عينة الدراسة يف الفقرات اخلاصة بأبعاد الرضا الـوظيفي حيـث   

" فقــرات 6عاليــة جــدًّا، وعاليــة، ومتوســطة؛ وكــان عــدد الفقــرات الــيت جــاءت بدرجــة عاليــة جــدًّا "  

الـوظيفي؛ بينمـا كـان عـدد الفقـرات الـيت جـاءت بدرجـة عاليـة          من فقرات أبعاد الرضـا   ٪17بنسبة 

مــن فقــرات أبعــاد الرضــا الــوظيفي، بينمــا كــان عــدد الفقــرات الــيت جــاءت   ٪63 " فقــرة بنســبة22"

. وعلـى مسـتوى أبعـاد الرضـا الـوظيفي بالنسـبة للبعـد        ٪20" فقـرات بنسـبة   7مبستوى رضا متوسط "

سـطة وكانـت الفقـرة "إن وضـعي الـوظيفي وإطـار عملـي        األول فقد تنوعت الفقـرات بـني عاليـة ومتو   

راتــيب  املرتبــة األوىل وجـاءت الفقـرة "  " يف3.8ومسـؤولياتي واضـحة" مبسـتوى رضــا عـالي ومبتوسـط "     

" مبسـتوى رضـا متوسـط يف املرتبـة األخـرية. أمـا       ب الذي تدفعه جامعـات أخـرى مماثلـة   أعلى من الرات

ية جدًّا وعاليـة، وجـاءت الفقـرة    ضاء هيئة التدريس بني عالبالنسبة للبعد الثاني تنوع مستوى رضا أع

 " يف املرتبـة األوىل ومبسـتوى رضـا عـالٍ    شـعور بـاملودة وروح الفريـق الواحـد    عالقيت بزمالئي يسودها "

"، بينما جاءت الفقرة "يوجد تنسيق وتكامل بني األقسام اإلداريـة فيمـا يتعلـق    4.28جدًّا ومبتوسط "

 ". وبالنسبة للبعـد الثالـث  3.60يف املرتبة األخرية ومبستوى رضا عالي ومتوسط "باألنشطة اجلامعية" 

ا مـن  تنوع مستوى الرضا بني" عالية جدًّا، وعالية، ومتوسطة؛ وجاءت الفقرة "مسـتعد أن أبـذل مزيـدً   

ال أشـعر بالضـغط   "، بينما جاءت الفقرة "4.66اجلهد ألجل جناح قسمي" يف املرتبة األوىل مبتوسط "

تنـوع مسـتوى الرضـا    فقـد  "؛ أمـا البعـد الرابـع     3.17مبتوسـط "  " يف املرتبة األخـرية جهاد يف عمليواإل

بني "عالية جدًّا، وعالية، ومتوسطة؛ وجاءت الفقرة" لـدي درجـة عاليـة مـن الـوالء جتـاه اجلامعـة " يف        

 بـأن  ازفـة جم "، وجـاءت الفقـرة "ال يوجـد   4.43املرتبـة األوىل مبسـتوى رضـا عـالي جـدًّا ومبتوسـط "      
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الـوظيفي"، يف املرتبـة األخـرية     املسمى أو خرباتي مع ال يتناسب رفضت تكليفًا لو حتى عملي أخسر

" إن تنوع مستوى الرضا بني "عالية، ومتوسطة؛ وجاءت الفقـرة ف "؛ أما البعد اخلامس3.28مبتوسط "

" وجـاءت  3.83ومبتوسـط " اجلامعة تساعدني يف التطور املهين "يف املرتبة األوىل مبستوى رضـا عـالي   

 ". 3.24الفقرة "يتيح لي عملي احلالي فرصة جيدة للرتقية" يف املرتبة األخرية مبتوسط "

 (6جدول )
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الرضا الوظيفي لعينة الدراسة ألبعاد الرضا الوظيفي

 الرتتيب رجة الرضاد االحنراف املعياري املتوسط أبعاد الرضا الوظيفي

 5 عالية 0.999 3.44 السياسات اإلدارية واملالية

 1 عالية 0.912 4.04 العالقات داخل بيئة العمل

 2 عالية 0.782 3.81 بيئة العمل واملسؤولية املهنية

 3 عالية 0.985 3.76 األمان الوظيفي

 4 عالية 1.007 3.60 التطور املهين

 عالية 0.937 3.73 مجيع األبعاد

ــاد الرضــا        درجــةأن  (5) يتضــح مــن جــدول   ــى مجيــع أبع ــة الدراســة عل الرضــا الــوظيفي لعين

(، وجـاء البعـد "العالقـات    0.937( واحنراف معيـاري ) 3.83الوظيفي كانت بنسبة عالية ومبتوسط )

"بيئـة  ( بينمـا جـاء البعـد    0.912( واحنراف معيـاري ) 4.04داخل بيئة العمل "باملرتبة األوىل مبتوسط )

( بينمـا جـاء   0.782( واحنـراف معيـاري )  3.81العمل واملسؤولية املهنية" يف املرتبة الثانيـة ومبتوسـط )  

 (.0.999( واحنراف معياري )3.44البعد "السياسات اإلدارية واملالية" يف املرتبة األخرية ومبتوسط )

أن السـنة التحضـريية   الرضـا الـوظيفي يف الدراسـة احلاليـة إىل      درجـة ويعزي الباحثان ارتفـاع  

جبامعـة اإلمـام عبـدالرمحن بــن فيصـل يـتم إدارتهــا بشـكل كامـل مــن قبـل إدارة اجلامعـة وينتســب          

أعضـاء هيئــة التـدريس إىل أقســام أكادمييـة مســاندة تتبـع القواعــد املنظمـة للعمــل باجلامعـات وهلــا       

ي والبحثي والذي يتـاح  جمالس أقسام، كما أن اجلامعة توفر البيئة احملفزة على التطوير األكادمي

 جلميع أعضاء هيئة التدريس سواء املنتسبني للجامعة أو لشركات التعليم والتدريب على حد سواء.

إجابة السؤال الثاني: هل توجد فـروق دالـة إحصـائيًّا بـني متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة          .2
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التحضـريية   الرضـا الـوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بعمـادة السـنة         درجةالدراسة حول 

والدراسات املساندة جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل باختالف التعاقد )جامعة، شركات 

 التدريب(؟

الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية، واالحنرافــات املعياريــة، الســتجابات   نلإلجابــة عــ

داللـة الفـروق   أعضاء هيئة التدريس، وذلك على كل حمور من احملاور املكونة لالسـتبانة، وملعرفـة   

( للعينـات املسـتقلة   t-testفقـد مت اسـتخدام اختبـار )    باختالف التعاقد )جامعـة، شـركات التـدريب(   

 كما هو موضح يف اجلدول التالي:

 (7جدول رقم )

الرضا الوظيفي لعينة الدراسة يف فقرات أبعاد الرضا  لدرجة( لفحص أثر متغري نوع التعاقد t-testنتائج )

 الوظيفي

الرضا أبعاد 

 الوظيفي
 العدد التعاقد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

(t) 

مستوى 

 الداللة

السياسات 

 اإلدارية واملالية

 84864. 3.7039 129 اجلامعة
165 

 
شركة تعليم  000. 51.446

 وتدريب
37 2.5346 .95939 

العالقات داخل 

 بيئة العمل

 83368. 4.1505 129 اجلامعة
165 

 
شركة تعليم  002. 9.701

 وتدريب
37 3.6341 1.06343 

بيئة العمل 

واملسؤولية 

 املهنية

 68691. 3.9674 129 اجلامعة

شركة تعليم  000. 28.806 165

 وتدريب
37 3.2432 .84065 

 األمان الوظيفي

 81126. 4.0264 129 اجلامعة

شركة تعليم  000. 54.697 165

 وتدريب
37 2.8468 .99605 

 000. 22.033 165 91557. 3.7829 129 اجلامعة التطور املهين
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الرضا أبعاد 

 الوظيفي
 العدد التعاقد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

(t) 

مستوى 

 الداللة

شركة تعليم 

 وتدريب
37 2.9527 1.05712 

 الكلي

 71359. 3.9205 129 اجلامعة

شركة تعليم  000. 37.914 165

 وتدريب
37 3.0711 .82580 

" وذلـك يف اجملمـوع   0.05وجود فروق دالة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى داللـة "     (8) يتضح من جدول

الكلـي ألبعـاد مقيـاس الرضــا الـوظيفي، كمـا توجــد فـروق دالـة إحصــائيًّا يف مجيـع أبعـاد مقيــاس          

" وكانـت الفـروق مجيعهـا لصـاحل أعضـاء هيئـة التـدريس        0.05الرضا الوظيفي عند مسـتوى داللـة "  

الباحثان الفرق بني درجة الرضا الـوظيفي بـني أعضـاء هيئـة التـدريس      عزى املتعاقدين مع اجلامعة. وُي

والتـدريب إىل اخـتالف السياسـات املاليـة      إىل شـركات التعلـيم   املنتسبني للجامعة مقارنـة باملنتسـبني  

واإلدارية، العالقات داخل بيئة العمل، األمان الوظيفي باإلضافة إىل التطور املهين، وعلى الـرغم أن  

لرضا الوظيفي بشكل عام كـان مرتفعـًا لكـن املمارسـات وفـق كـل بعـد مـن ابعـاد الرضـا           درجة ا

الوظيفي ختتلف بني كل من شركات التعليم والتـدريب مـن ناحيـة وبـني اجلامعـة مـن ناحيـة اخـرى         

ــال، تقــدم   ــى ســبيل املث ــدريب  فعل ــيم والت ــة بالرواتــب الــيت تقــدمها     شــركات التعل رواتــب أقــل مقارن

 اجلامعة.

إجابة السؤال الثالث: هل توجد فروق دالة إحصـائيًّا بـني متوسـطات اسـتجابات أفـراد عينـة        .3

الدراسة حول مستوى الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التـدريس بعمـادة السـنة التحضـريية     

الرمحن بن فيصـل تعـزى ملـتغريات: الدرجـة العلميـة،      اإلمام عبدوالدراسات املساندة جبامعة 

 ية، القسم، اجلنس، العمر، عدد سنوات العمل بالعمادة؟الرتبة األكادمي

 ( لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث؛ فقد مت فقد مت إجراء حتليل التباين األحاديOne –way 

ANOVA     لكل متغري متبوعـًا باختبـار أقـل فـرق دال )Least Significance Difference” 

LSD”. 
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 (8جدول رقم )
( لفحص أثر متغري الدرجة العلمية على درجة الرضا الوظيفي لدى ANOVAادي )نتائج حتليل التباين األح

 أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة

أبعاد الرضا 

 الوظيفي

الدرجة 

 العلمية

املتوسط 

 احلسابي
 مصدر التباين

جمموع 

ت
املربعا

 

ت 
جا

در

حلرية
ا

 

ط 
س

متو

ت
املربعا

 

 (Fقيمة )

السياسات 

 اإلدارية واملالية

 14.95 2 29.905 بني اجملموعات 2.6347 بكالوريوس

 3.1561 ماجستري **18.090
 827. 163 134.72 داخل اجملموعات

 3.8455 دكتوراه

العالقات داخل 

 بيئة العمل

 7.315 2 14.630 بني اجملموعات 3.9000 بكالوريوس

 3.7084 ماجستري **9.716
 753. 163 122.71 داخل اجملموعات

 4.3307 دكتوراه

بيئة العمل 

واملسؤولية 

 املهنية

 4.650 2 9.300 بني اجملموعات 3.5482 بكالوريوس

 3.5784 ماجستري **8.273
 562. 163 91.614 داخل اجملموعات

 4.0454 دكتوراه

 األمان الوظيفي

 12.00 2 24.001 بني اجملموعات 3.2147 بكالوريوس

 3.4384 ماجستري **14.386
 834. 163 135.96 داخل اجملموعات

 4.1428 دكتوراه

 التطور املهين

 9.935 2 19.870 بني اجملموعات 2.9265 بكالوريوس

 3.3694 ماجستري **10.981
 905. 163 147.47 داخل اجملموعات

 3.9238 دكتوراه

" حيـث يتـأثر   0.05دالة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى داللـة "    ( وجود فروق 8يوضح اجلدول السابق )

مستوى الرضا الوظيفي مبتغري الدرجة العلمية وذلك يف مجيع أبعاد مقياس الرضا الـوظيفي ونتيجـة   

لوجود أكثر من مستوى للدرجة العلمية وملعرفة داللـة الفـروق بـني املتوسـطات؛ مت اسـتخدام اختبـار       

مقيــاس الرضــا الــوظيفي لصــاحل أعضــاء هيئــة      أبعــاد يف  النتــائج كانــتو "LSD" أقــل فــرق دال 

 التدريس احلاصلني على الدرجة العلمية: الدكتوراه مقارنة بكل من البكالوريوس ثم املاجستري. 
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 (9) جدول
( لفحص أثر متغري الرتبة األكادميية على درجة الرضا الوظيفي ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي )

 التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندةلدى أعضاء هيئة 

أبعاد 

الرضا 

 الوظيفي

الرتبة 

 األكادميية

املتوسط 

 احلسابي

صدر 
م

التباين
 

جمموع 

ت
املربعا

 

ت 
جا

در

حلرية
ا

 

ط 
س

متو

ت
املربعا

 

 (Fقيمة )

إلدارية واملالية
ت ا

سا
سيا

ال
 

 3.223 معيد

ني 
ب

ت
عا

جملمو
ا

 

 
34.091 4 8.523 

10.512** 

 3.001 حماضر

 3.782 أستاذ مساعد

خل  4.27 أستاذ مشارك
دا

ت
عا

جملمو
ا

 

130.53 161 .811 
 4.39 أستاذ

خل بيئة العمل
ت دا

القا
الع

 

 3.986 معيد

ني 
ب

ت
عا

جملمو
ا

 

 

16.679 4 4.170 

5.564** 

 3.710 حماضر

 4.309 أستاذ مساعد

خل  4.428 أستاذ مشارك
دا

ت
عا

جملمو
ا

 

120.66 161 .749 
 4.930 أستاذ

سؤولية املهنية
بيئة العمل وامل

 

 3.851 معيد

ني
ب

 

 
ت

عا
جملمو

ا
 

 

13.090 4 3.272 

5.999** 

 3.531 حماضر

 3.977 أستاذ مساعد

خل  4.41 أستاذ مشارك
دا

ت
عا

جملمو
ا

 

87.824 161 .545 

 4.210 أستاذ

ألمان 
ا

ي
ظيف

الو
 

ني 3.740 معيد
ب

 

 

عا
جملمو

ا

  ت

30.849 4 7.712 9.617** 

 3.324 حماضر
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أبعاد 

الرضا 

 الوظيفي

الرتبة 

 األكادميية

املتوسط 

 احلسابي

صدر 
م

التباين
 

جمموع 

ت
املربعا

 

ت 
جا

در

حلرية
ا

 

ط 
س

متو

ت
املربعا

 

 (Fقيمة )

 4.098 أستاذ مساعد

خل  4.452 أستاذ مشارك
دا

ت
عا

جملمو
ا

 

129.11 161 .802 

 4.835 أستاذ

ين
مله

ر ا
طو

لت
ا

 

 3.277 معيد
ني 

ب

ت
عا

جملمو
ا

 

 

22.304 4 5.576 

6.189** 

 3.259 حماضر

 3.8615 مساعد أستاذ

خل  4.3036 أستاذ مشارك
دا

ت
عا

جملمو
ا

 

145.04 161 .901 

 4.3750 أستاذ

" حيـث يتـأثر   0.05( وجود فروق دالة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى داللـة "    9يوضح اجلدول السابق )

الــوظيفي مسـتوى الرضــا الــوظيفي مبــتغري الرتبـة األكادمييــة وذلــك يف مجيــع أبعـاد مقيــاس الرضــا    

ــروق بــني املتوســطات؛ مت           ــة داللــة الف ــر مــن مســتوى للرتبــة األكادمييــة وملعرف ونتيجــة لوجــود أكث

مقيـاس الرضـا الـوظيفي    أبعـاد  أن النتـائج كانـت يف    حيـث "LSD"  استخدام اختبـار أقـل فـرق دال   

رنـة  مقاأستاذ مسـاعد   لصاحل أعضاء هيئة التدريس ذوي الرتبة األكادميية أستاذ، أستاذ مشارك،

 . )حماضر ثم معيد( على الرتتيب

  (11) جدول

( لفحص أثر متغري العمر على درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي )

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة

 العمر البعد
املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 (F) قيمة

إلت ساياسال
داا

ليةملاوارية 
 

 2.604 سنة 30أقل من 

ينب
 

تعاموجملا 
 

28.927 3 9.642 

1
1.51
1**
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 العمر البعد
املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 (F) قيمة

 40سنة حتى  31من 

 سنة
3.355 

 50سنة حتى  41من 

 سنة
3.944 

خل 
دا

ت
عا

جملمو
 ا

135.70 162 .838 

 3.685 فأكثر 51من 

خل 
ت دا

القا
الع

بيئة العمل
 

 3.528 سنة 30أقل من 
ني 

ب

ت
عا

جملمو
 ا

9.685 3 3.228 

4
.0

9
7*

*
 

 40سنة حتى  31من 

 سنة
3.994 

 50سنة حتى 41 من 

 سنة
خل  4.289

دا

ت
عا

جملمو
 ا

127.66 162 .788 

 4.246 فأكثر 51من 

سؤولية املهنية
بيئة العمل وامل

 

 3.23 سنة 30أقل من 

ني 
ب

ت
عا

جملمو
 ا

13.080 3 4.360 

8
.0

4
2*

*
 

 40سنة حتى  31من 

 سنة
3.776 

 50سنة حتى  41من 

 سنة
خل  4.154

دا

ت
عا

جملمو
 ا

87.833 162 .542 

 3.848 فأكثر 51من 

ي
ظيف

ألمان الو
ا

 

 3.057 سنة 30أقل من 

ني 
ب

ت 
عا

جملمو
ا

 

20.149 3 6.716 

7
.7

8
2*

*
 

 40سنة حتى  31من 

 سنة
3.70 

 50سنة حتى  41من 

 سنة
خل  4.189

دا

ت
عا

جملمو
 ا

139.81 162 .863 

 3.907 فأكثر 51من 
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 العمر البعد
املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 (F) قيمة

ين
طور امله

الت
 

 2.902 سنة 30أقل من 

ني 
ب

ت 
عا

جملمو
ا

 

22.108 3 7.369 

8
.2

2
0*

*
 

 40سنة حتى  31من 

 سنة
3.497 

 50سنة حتى  41من 

 سنة
خل  4.034

دا

ت
عا

جملمو
 ا

145.23 162 .897 

 3.902 فأكثر 51من 

" حيـث يتـأثر   0.05( وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة "10يوضح اجلدول السابق )

مستوى الرضا الوظيفي مبتغري العمر وذلـك يف مجيـع أبعـاد مقيـاس الرضـا الـوظيفي ونتيجـة لوجـود         

 ”اختبـار أقـل فـرق دال   أكثر من مستوى للعمر وملعرفة داللـة الفـروق بـني املتوسـطات؛ مت اسـتخدام      

LSD”  مجيع أبعاد مقياس الرضا الوظيفي لصاحل أعضـاء هيئـة التـدريس الـيت     يف النتائج و كانت

 سنة مقارنة بأعضاء هيئة التدريس اليت أعمارهم أقل. 41أعلى من  أعمارهم

  (11) جدول
بالعمادة، على درجة الرضا ( لفحص أثر متغري عدد سنوات العمل ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي )

 الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة

 البعد
عدد سنوات 

 العمل

املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 (F) قيمة

إلدارية 
ت ا

سا
سيا

ال

واملالية
بني  3.144 عامني وأقل 

 اجملموعات
15.224 3 5.075 

5.502

** 

 3.681 4حتى  3

داخل  3.851 5حتى  6

 اجملموعات
149.40 162 .922 

 3.485 فأكثر 8

خل بيئة 
ت دا

القا
الع

العمل
 

بني  3.9459 عامني وأقل

 اجملموعات
1.290 3 .430 

.512 
 4.1224 4حتى  3

داخل  4.1400 5حتى  6

 اجملموعات
136.05 162 .840 

 4.0600 فأكثر 8
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 البعد
عدد سنوات 

 العمل

املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 (F) قيمة

سؤولية املهنية
بيئة العمل وامل

 

 3.6370 عامني وأقل

بني 

 اجملموعات
5.081 3 1.694 

2.863 
 4حتى  3

3.9162 

داخل  4.0574 5حتى  6

 اجملموعات
95.832 162 .592 

 3.8242 فأكثر 8

ي
ظيف

ألمان الو
ا

 

بني  3.4771 عامني وأقل

 اجملموعات
12.805 3 4.268 

4.699

** 

 3.9662 4حتى  3

داخل  4.1026 5حتى  6

 اجملموعات
147.16 162 .908 

 3.9484 فأكثر 8

ين
طور امله

الت
 

بني  3.4430 عامني وأقل

 اجملموعات
5.254 3 1.751 

1.750 
 3.5776 4حتى  3

داخل  3.8846 5حتى  6

 اجملموعات
162.09 162 1.001 

 3.6842 فأكثر 8

" حيث يتأثر 0.05( وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة "11يوضح اجلدول السابق )

وذلك يف أبعاد مقياس الرضا الوظيفي  مستوى الرضا الوظيفي مبتغري عدد سنوات العمل بالعمادة،

الوظيفي"، وال توجد فروق دالة إحصائيًّا يف باقي األول "السياسات اإلدارية واملالية" والرابع "األمان 

أبعاد مقياس الرضا الوظيفي، ونتيجة لوجود أكثر من مستوى لعدد سنوات العمل وملعرفة داللة 

يف البعدين األول  النتائج انتكو"LSD"  الفروق بني املتوسطات؛ مت استخدام اختبار أقل فرق دال

 عدد سنوات عمل من أعضاء هيئة التدريس الذين لديهمواخلامس ملقياس الرضا الوظيفي لصاحل 

. من خالل نتائج الدراسة وفق متغري مقارنة بالذين لديهم عدد سنوات عمل عامني وأقل 5إىل  6

الدرجة العلمية والرتبة األكادميية، العمر، وسنوات العمل واخلربة، يرى الباحثان أن هذه النتيجة 

 –هم يف الدرجة األكادميية األعلى، والرتبة األعلى "أستاذ  منطقية فأعضاء هيئة التدريس ممن

" والعمر األعلى والذين لديهم خربات أعلى، انهوا الكثري من متطلبات الرتقية، أستاذ مشارك

واحلصول على احلوافز والرتقيات واملكافتت، كما أن فرتة عملهم يف اجلامعة جعلهم يبنون 
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تالي فإن لديهم درجة رضا أعلى مقارنة بالرتب األكادميية شبكة عالقات اجتماعية موسعة، وبال

( اليت بينت أن عضو  2018والعلمية األخرى. وتتفق الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة )أبو خضري، 

  هيئة التدريس األكثر خربة واألعلى رتبة علمية هو األكثر رضا مقابل باقي أعضاء هيئة التدريس

 (12) جدول

( لفحص أثر متغري القسم على درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء ANOVAالتباين األحادي )نتائج حتليل 

 هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية والدراسات املساندة

البعد
 

 عدد سنوات العمل
املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

(F) 

إلدارية 
ت ا

سا
سيا

ال
واملالية

 

بني  4.013 تطوير الذات

 اجملموعات
46.328 4 11.58 

1
5

.7
6*

*
 

 3.751 العلوم األساسية

 3.292 احلاسب

داخل 

 اجملموعات
 2.723 اللغة اإلجنليزية 735. 161 118.30

 3.138 الدراسات اإلسالمية

خل بيئة العمل
ت دا

القا
الع

 

بني  4.242 تطوير الذات

 اجملموعات
9.923 4 2.481 

3
.1

3
5*

 

 4.215 العلوم األساسية

 4.112 احلاسب

داخل 

 اجملموعات
 3.688 اللغة اإلجنليزية 791. 161 127.42

 3.786 الدراسات اإلسالمية

سؤولية املهنية
بيئة العمل وامل

 

بني  4.222 تطوير الذات

 اجملموعات
21.199 4 5.300 

1
0

.7
0*

*
 

 3.95 العلوم األساسية

 3.744 احلاسب

داخل 

 اجملموعات
 3.321 اللغة اإلجنليزية 495. 161 79.715

 3.625 الدراسات اإلسالمية

ألمان 
ا

ي
ظيف

الو
 

بني  4.306 تطوير الذات

 اجملموعات
47.429 4 11.85 

1
6

.9
6

*
*

 

 4.043 العلوم األساسية
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البعد
 

 عدد سنوات العمل
املتوسط 

 احلسابي

مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

(F) 

 3.771 احلاسب

داخل 

 اجملموعات
 2.986 اللغة اإلجنليزية 699. 161 112.53

 3.7100 الدراسات اإلسالمية

ين
طور امله

الت
بني  4.1122 تطوير الذات 

 اجملموعات
26.770 4 6.692 

7
.6

6
5*

*
 

 3.6707 العلوم األساسية

 3.5132 احلاسب

داخل 

 اجملموعات
 3.0765 اإلجنليزيةاللغة  873. 161 140.57

 3.4688 الدراسات اإلسالمية

" حيـث يتـأثر   0.05( وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة "12يوضح اجلدول السابق )

ــع أبعــاد مقيــاس الرضــا         ــوظيفي مبــتغري القســم بالســنة التحضــريية وذلــك يف مجي مســتوى الرضــا ال

وملعرفـة داللـة الفـروق بـني املتوسـطات؛ مت اسـتخدام اختبـار        الوظيفي ونتيجة لوجود أكثر مـن قسـم   

مقياس الرضا الوظيفي لصاحل أعضاء هيئة التدريس أبعاد أن النتائج كانت  "LSD" أقل فرق دال

بقسم: تطوير الذات والعلوم األساسـية مقارنـة بكـل مـن قسـم اللغـة اإلجنليزيـة ثـم قسـم الدراسـات           

 .اإلسالمية ثم قسم احلاسب

وللتعرف على الفـرق يف املتوسـطات وفـق مـتغري اجلـنس، مت حسـاب املتوسـطات احلسـابية         

واالحنرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس وذلك على كل بعـد مـن األبعـاد املكونـة     

( للعينــات t-testلالســتبانة، وملعرفــة داللــة الفــروق بــاختالف اجلــنس فقــد مت اســتخدام اختبــار )  

 ما هو موضح يف اجلدول التالي:املستقلة ك

 (13) جدول رقم

( لفحص أثر متغري اجلنس ملستوى الرضا الوظيفي لعينة الدراسة يف فقرات أبعاد الرضا t-testنتائج )

 الوظيفي

 العدد اجلنس أبعاد الرضا الوظيفي
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

 قيمة

(t) 

مستوى 

 الداللة
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 العدد اجلنس أبعاد الرضا الوظيفي
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

 قيمة

(t) 

مستوى 

 الداللة

اإلدارية السياسات 

 واملالية باجلامعة

 0.89737 3.6460 75 ذكر
154 2.408 0.017 

 1.05101 3.2762 91 أنثى

العالقات داخل بيئة 

 العمل

 0.80212 4.1316 75 ذكر
154 1.236 0.21 

 0.99145 3.9562 91 أنثى

بيئة العمل واملسؤولية 

 املهنية

 0.77311 3.8709 75 ذكر
154 0.٧٢٩ 0.33 

 0.78956 3.7524 91 أنثى

 األمان الوظيفي
 0.88097 3.8933 75 ذكر

154 1.660 0.12 
 1.05529 3.6564 91 أنثى

 التطور املهين
 0.93812 3.7500 75 ذكر

154 1.888 0.08 
 1.04911 3.4725 91 أنثى

 الكلي
 0.75359 3.8535 75 ذكر

154 1.850 0.08 
 0.85895 3.6303 91 أنثى

" حيـث  0.05( عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى داللـة " 13يوضح اجلدول السابق )

ال يتأثر مستوى الرضا الوظيفي مبتغري اجلنس وذلك يف مجيع أبعاد مقياس الرضا الـوظيفي. وتتفـق   

، )2018(، )العلي، ١٠٢٢(، )أورابح، ١٠٢٢نتائج الدراسة احلالية مع دراسة كل من )العبدان، 

( واليت توصلت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى الرضا الـوظيفي تعـزى   ١٠٢٢)عبيد، 

(، ١٠٢٢(، )أبو خضـري،  ١٠٢٢ملتغري اجلنس، بينما ختتلف عن نتائج دراسة كل من: )السعدي، 

(. وُيعزي الباحثان عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائيًّا يف مسـتوى الرضـا        ١٠٢٢)الشرمان واجلعافرة، 

لوظيفي تبعـًا ملـتغري اجلـنس؛ إىل أن اإلدارة بالسـنة التحضـريية واألقسـام األكادمييـة املسـاندة تتبـع          ا

 نفس اإلجراءات والقواعد املنظمة للعمل األكادميي بفروع الطالب والطالبات على حد سواء.

  :التوصيات

 يف ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بالتالي:

  لسنة التحضريية فيها.لاالعتماد على اجلامعات يف التشغيل الذاتي الكامل 

             العمل على تـوفري بيئـة تعليميـة جاذبـة وحمفـزة، مـع مراعـاة املتابعـة الدوريـة والصـيانة املسـتمرة
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 للقاعات الدراسية.

         ،مراجعة الرواتب اليت يتقاضـها أعضـاء هيئـة التـدريس املنتسـبني لشـركات التـدريب والتعلـيم 

 ومقارنتها برواتب أعضاء هيئة التدريس املنتسبني للجامعة.

 :املراجع

  املراجع العربية:

ــو خضــري، بســام. )   ــدريس يف اجلامعــات       2018أب ــوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة الت (. مســتوى الرضــا ال

جامعة  ،ةجملة العلوم الرتبوية والنفسي األردنية الواقعة يف حمافظات الشمال: دراسة ميدانية.

 .506 - 659، (19) 2البحرين، 

الــــتمكني اإلداري وعالقتــــه بــــاألداء الــــوظيفي لــــدى معلمــــي املــــدارس (. 2008البلـــوي، حممــــد. ) 

، رسـالة ماجسـتري   احلكومية يف حمافظة الوجه باململكة العربية السعودية من وجه نظرهم

 غري منشورة، جامعة مؤته، األردن.

(. درجــة الرضــا الـوظيفي لــدى أعضــاء هيئــة التـدريس جبامعــة صــنعاء مــن   2015الـدعيس، حممــد. ) 

 . 155-143 ،(9) 23، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعيدرجة نظرهم. 

(. قيـاس العالقـة بـني تطبيـق معـايري اجلـودة وتطويرهـا وحتسـني         2019الرحومي، أمحد، وآخـرون. ) 

األكادمييـة  العملية التعليمية وأثرها على رضاء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللـك خالـد.   

 .153-180، (10) 32، األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا

لوظيفي مفهومه، طرق قياسه تفسري درجاته، وأساليب زيادتـه يف  الرضا ا(. 2011الزغيب، مروان. )

 . عمان: دار املسرية.العمل

دار الصـفاء   :عمـان  (.1يف) الرضا الوظيفي: أطر نظرية وتطبيقـات عمليـة  (. 2008الشرايدة، سامل. )

 للنشر والتوزيع.

يئـة التدريسـية يف   (. درجـة الرضـا الـوظيفي ألعضـاء اهل    2014الشرمان، رفيدة؛ واجلعـافرة، صـفاء. )  

 ، العدد األول.جملة املنارة للبحوث والدراساتجامعة مؤتة وعالقته مبستوى أدائهم الوظيفي. 

إدارة التعليم اجلـامعي: مفهـوم حـديث    (. 2008العبادي، هاشم؛ الطائي، يوسف؛ واالسدي، أفنان. )

 دار الوراق للنشر والتوزيع. :، عمانيف الفكر اإلداري املعاصر
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(. الرضــا الــوظيفي وعالقتــه باإلنتاجيــة العلميــة لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس  2019العبــدان، ســعد. )

املؤسسـة العربيـة    ،. اجمللـة العربيـة للعلـوم الرتبويـة والنفسـية     بالكلية التقنية بالرياض وحائـل 

  .82-45، 9 للرتبية والعلوم واآلداب،

 (. الرياض: العبيكان.4)يف  علوم السلوكيةاملدخل إىل البحث يف ال(. ـه1428العساف، صاحل. )

(. درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء اهليئة التدريسية بأقسام الرتبية اخلاصة يف 2018العلي، وائل. )

املركــز  ،جملــة العلــوم الرتبويــة والنفســية  املنطقــة اجلنوبيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية. 

 .152-149(، 2) 6 القومي للبحوث غزة،

 مولـود  جبامعـة  مقارنـة  دراسـة : اجلامعـة  أسـاتذة  لـدى  العمـل  عن الرضا(. ١٠٢٢، مباركي. )أورابح

ــوزو معمــري ــة  . منوذجــًا تيزي ــوم اإلنســانية واالجتماعي ــل العل ــة جي ــل البحــث   ،جمل مركــز جي

 .19-9، 44العلمي، 

ــيد. )  ــرب، سـ ــاد الـ ــال (. 2010جـ ــة يف إدارة األعمـ ــات احلديثـ ــاهرةاالجتاهـ ــر   :، القـ ــتات للنشـ دار شـ

 والتوزيع. 

ــدين ) عبــد ــة  الســلوك الفعــال يف املنظمــات (. 2002الباقي، صــالح ال ــدار اجلامعي ، اإلســكندرية: ال

 اجلديدة. 

جملــة كليــة بغــداد للعلــوم  . الــوظيفي الرضــا تعزيــز يف العمــل بيئــة دور(. 2014عبــدالعزيز، بشــرى )

 .35، االقتصادية اجلامعة

(. درجة الرضا الوظيفي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس العـاملني بشـركات       2014الفتاح، حممد. )عبد

التعليم والتدريب املشغلة للسنة التحضريية يف اجلامعات السـعودية: السـنة التحضـريية جامعـة     

 .141-89( 16) 46 مصر، ،جملة عامل الرتبيةتبوك منوذجًا. 

رســـالة ، علـــى أداء اهليئـــة التدريســـية جبامعـــة نيـــاال أثـــر الرضـــا الـــوظيفي(. 2014عبـــود، اســـحق. )

 دكتوراه غري منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.

ــدريس هيئــة أعضــاء لــدى الــوظيفي الرضــا درجــة. (2014)عبيــد، شــاهر.    العربيــة اجلامعــة يف الت

 .85-60، 13 ،جملة رماح للبحوث والدراسات. األمريكية

البحــث العلمــي مفهومــه   م(. 2001احلق، كايــد؛ وعــدس، عبــدالرمحن. )  عبيــدات، ذوقــات؛ عبــد  

 . عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.وأدواته وأساليبه



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

240 

 الدار اجلامعية للنشر. :، مصرالسلوك التنظيمي: مدخل بناء املهارات(. 2002ماهر، أمحد. )

(. درجــة الرضــا الــوظيفي لــدى أعضــاء اهليئــة التدريســية يف جامعــة النجــاح    2010منصــور، جميــد. )

-896(، 12) 1 سلســلة العلــوم اإلنســانية،، جملــة جامعــة األزهــر بغــزة الوطنيــة يف فلســطني. 
838. 

 :املرتمجة املراجع العربية

Abu Khudair, Bassam. (2018). Level of Job Satisfaction of Faculty Members in 

Jordanian Universities Located in the Northern Governorates: A Field 

Study. Journal of Educational and Psychological Sciences, University of 

Bahrain, 2 (19), 569-605. 

Al-Balawi, Muhammad. (2008). Administrative Empowerment and its 

Relationship to Job Performance among Public School Teachers in Al-

Wajh Province, Saudi Arabia from their Perspective, Unpublished Master 

Thesis, Mu'tah University, Jordan. 

Al-Da'is, Muhammad. (2016). The degree of job satisfaction among the faculty 

members of Sana'a University from their point of view. Arab Journal for 

Quality Assurance of University Education, 23 (9), 143-166. 

Al-Rahmi, Ahmed, et al. (2019). Measuring the relationship between the 

application and development of quality standards and improving the 

educational process and its impact on the satisfaction of faculty members 

at King Khalid University. American Arab Academy for Science and 

Technology, 32 (10), 180-163. 

Zoghbi, Marwan. (2011). Job satisfaction concept, ways to measure the 

interpretation of degrees, and methods of increasing work. Amman: Dar 

Al Massira. 

Shraideh, Salem. (2008). Job satisfaction: Theoretical frameworks and practical 

applications (i 1). Amman: Dar Al Safa Publishing & Distribution. 

Sharaman, Rafidah; (2014). The degree of job satisfaction of faculty members at 

Mu'tah University and its relation to their level of job performance. Al-

Manara Journal for Research and Studies, No. 1. 

Abadi, Hashim; Taie, Youssef; and Asadi, Afnan. (2008). Department of 

University Education: A Modern Concept in Contemporary 

Administrative Thought, Amman: Dar Al Warraq for Publishing and 



 
 

 
 

241 

درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس بعمادة السنة التحضريية  (.2022، يسري. الريس، ناصر. )عثمان

 بدالرمحن بالضجر

241 

Distribution. 

Abdan, Saad. (2019). Job satisfaction and its relationship to scientific 

productivity among the faculty members of the Technical College in 

Riyadh and Hail. Arab Journal of Educational and Psychological 

Sciences, Arab Foundation for Education, Science and Arts, 9, 46-82. 

Assaf, fit. (1427H). Introduction to Research in Behavioral Sciences (I 4). 

Riyadh: Obeikan. 

Ali, Wael. (2018). Degree of Job Satisfaction of Faculty Members in Special 

Education Departments in Southern Region of Saudi Arabia. Journal of 

Educational and Psychological Sciences, National Research Center Gaza, 

5 (2), 149-162. 

Orabeh, blessed. (2018). Work Satisfaction with University Professors: A 

Comparative Study at Mouloud Mamari Tiziouzou University as a Model. 

Journal of the Human and Social Sciences Generation, Scientific 

Research Generation Center, 44, 9-19. 

Serious Lord, master. (2010). Modern Trends in Business Administration, Cairo: 

Shatat Publishing and Distribution House. 

Hakim, Abdul Hamid. (2009). Job satisfaction of teachers of general education 

and teachers of special groups of both sexes. Unpublished comparative 

study. Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. 

Abdul Baqi, Salahuddin Mohammed (2002). Effective Behavior in 

Organizations, Alexandria: The New University House. 

Abdulaziz, Bushra (2014). The role of the work environment in promoting job 

satisfaction. Journal of Baghdad College of Economic Sciences 

University, 36. 

Abdel Fattah, Mohamed. (2014). The degree of job satisfaction among the 

teaching staff working in the education and training companies operating 

for the preparatory year in Saudi universities: the preparatory year of the 

University of Tabuk as a model. Journal of the World of Education, 

Egypt, 45 (15) 89-141. 

Abboud, Isaac. (2014). The effect of job satisfaction on the performance of the 

teaching staff at the University of Nyala, unpublished doctoral thesis, 

Omdurman Islamic University, Sudan. 

Obeid, Shaher. (2014). The degree of job satisfaction among the faculty 



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

242 

members of the Arab American University. Ramah Journal for Research 

and Studies, 13, 50-76. 

Obeidat, Dhuqat; Abdul Haq, Kayed; and Adass, Abdul Rahman. (2001). 

Scientific research concept and tools and methods. Amman: Dar Al Fikr 

for Publishing and Distribution. 

Maher, Ahmed. (2002). Organizational Behavior: The Skills Building Approach, 

Egypt: University Publishing House. 

Mansour, Majeed. (2010). Degree of job satisfaction among faculty members at 

An-Najah National University in Palestine. Journal of AlAzhar University 

in Gaza, Humanities Series, 1 (12), 795-838. 

 املراجع األجنبية:

Abushaira, M. (2012). Job Satisfaction among Special Education Teachers in 

Jordon, International interdisciplinary. Journal of Education, 1(3), 48-53. 

Kumar, B. & Giri, V. (2009). Effect of age and experience on job satisfaction 

and organizational commitment. Journal of Organizational Behavior, 8 

(1), 28 - 36. 

Okpara, T., Squillace, M., and Erondu, E (2005). Gender differences and job 

satisfaction a study of University teachers in the United States women in 

Management. Review, 20 (3), 177-190.  

Johnson, B. W. (2010). Job satisfaction, self–efficacy, burnout and path of 

teacher certification: predictors of attrition in special education teachers. 

Unpublished Ph.D. Dissertation; Capella University. 

Terpstra, D & Honoree, A. (2006). Job satisfaction and pay satisfaction levels of 

university faculty by discipline and by geographic region. Retrieved on 

January 18, 2018, from www.search.ebescohost.com. 
   


