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  الملخص

في هيئة التدريس  أعضاءند عالرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي العالقة بين  إلى الدراسة التعرف هذه هدفت
بين  العالقةعلى وسنوات الخبرة والعمر والكلية  والرتبة األكاديمية واثر الجنس والمؤهل العلمي النجاح الوطنية جامعة

في قد تحدد مجتمع الدراسة و .الوطنيةالنجاح  في جامعةهيئة التدريس  أعضاءعند الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي 
 .تـدريس الهيئة  أعضاء من)144(تم اختيار عينة منهم بلغ حجمها و ،النجاح الوطنية في جامعةدريس هيئة الت أعضاء

والقسم  ،تدريسهيئة  معلومات شخصية عن أعضاء :القسم األول :أقساممكونة من ثالثة  استبانه وإلتمام الدراسة أعدت
فقرة ) 53(ن مقياس الرضا الوظيفي المكون مف:الثالث القسم  أما فقرة،) 18(مقياس الوالء التنظيمي المكون من  :الثاني

عند أعضاء هيئـة  الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى . موزعة على ستة محاور
تعزى  فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي توكذلك وجد مرتفع،التدريس في جامعة النجاح الوطنية 

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي تعزى إلى الرتبة  توجدولجنس والرتبة األكاديمية والكلية ى اإل
األكاديمية والكلية، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس، وكـذلك عـدم   

  .متغيرات الجامعة والخبرة والعمر ومعدل الدخلتعزى إلى الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي وجود فروق في مستوى 
  

Abstract 

  
The study aims at investigating the relationship between organizational loyalty and job 
satisfaction among staff members at. An Najah National university and the effect of gender, 
qualification, academic rank, college years of experience and age on the relationship between 
organizational loyalty and job satisfaction among staff members at Najah National university. 
A sample of 144. Staff members is chosen and measure tool of three parts is preferred to 
conduct the study. The first part included personal data about staff members. The second part 
consisted of the organizational loyalty measure which contained items. 

 The third part is the job satisfaction measure which consisted 53 items distributed on 
six axions. 

 The results of the study show that the degree of organizational loyalty and job 
satisfaction is high among An Najah employees. There are differences with some statistical 
significance in the level of organizational loyalty attributed to gender and academic rank. The 
results, how ever show no difference with statistical significance in job satisfaction attributed 
to the variable of gender and, there are no differences of statistical significance between  the 
level of organizational loyalty and job satisfaction attributed to the variables of university. 
Experience, age, on income. 

  
  
  
  



 

  :المقدمة
وجعـل عقلـه    ،بقية المخلوقات عنوميزه بالعقل  ،جعل اهللا تعالى اإلنسان خليفته في األرض

 العقـل والتـدبر ، وألن   مناط التكليف وتحمل أعباء المسئولية ، وحثه على النظر في ملكوته وإعمال
ـ  مكـونه ل في نموها االقتصادي وناألرض ، والمتحكم فيخليفة اهللا  هم تدريسالهيئة  أعضاء  اًنتاج

ها ونلمجتمع سنوياً ، فال يتحقق التقدم إال بالقوى العاملة التي يعلماهم في إعداد االذي يس يلألداء البشر
مر  ىقدسة وشريفة علب رسالة ماحصا مأنه ىعل ستدريالهيئة  أعضاء ىينظر إلمن هنا .  هاونويدرب

أن  ىلمقدسة والمهنة الشريفة خلصنا إلنا النظر في معاني هذه الرسالة امعنالعصور واألجيال ، وإذا أ
ية وركيزة هامة فـي  إليها إنما هي مهنة أساس ىوانتم تدريسالهيئة  أعضاءمهنة التعليم التي اختارها 

  .ألجيال ومربيهال ة التدريس أعضاء هيئ م، فهتقدم األمم 
ـ أدا فيوالعوامل التي تؤثر هيئة التدريس  بعضولقد اهتمت الدراسات التربوية بشكل عام  ه ئ

الموقف التعليمـي إال إذا  وال  الجامعي  وال يصلح حال التعليم ،يمثل جوهر العملية التعليمية باعتباره
   .)2006ونه ،عال( ا وخلقيا وعلميايدين هيئة التدريس  وعضصلح حال 

مع  هم لتفحص مدى انسجام أفراد التنظيممويعد موضوع الوالء التنظيمي المفتاح األساسي وال
هم لتفحص مدى االنسجام القائم بين مكما يعد موضوع الوالء التنظيمي المفتاح األساسي وال.  همبعض

ذين لديهم االسـتعدادات الكافيـة   فاألفراد ذوو الوالء المرتفع تجاه منظماتهم هم ال؛ األفراد ومنظماتهم 
ن يكرسوا مزيدا من الجهد والتفاني في أعمالهم ويسعوا بصورة دائمة للمحافظـة علـى اسـتمرار    أل

  ).2001المخالفي،(ارتباطهم وانتمائهم لمنظمتهم
فـي  الحماسة واإلخـالص  ف ،في الداللة على نجاح المنظمات مهماً لقد أصبح االلتزام مؤشراً

يعتزون  التدريس هيئة  الملتزم والمتفاني ، فنرى بعض أعضاء تدريسالهيئة  عضولعمل من صفات ا
نـرى  ، و جامعـة نشاط ويدأبون على تحقيق أهـداف ال ومهنتهم ، ويعملون بجد و جامعاتهمبانتمائهم ل

هـذا إن لـم    ،و التأخر ويكتفون بالحد األدنى من اإلنجازات المطلوبةأن ال يترددون في التغيب يآخر
 جامعـة أداء ال فـي سـلبا   رويغتنموا أية فرصة عمل أخرى تعرض عليهم ، مما يؤث جامعةا اليتركو

  ).2003ياسين،( ةمؤسسوأهدافها فااللتزام التنظيمي حاجة ماسة لكل 
  
فقـد    جامعـة هيئة التدريس في ال أعضاءقياس مستوى الرضا الوظيفي لدى فيما يخص  أما

وظيفي يعتبر من العوامل الهامة التي تحافظ على مستوى عال الرضا ال أن العديد من الدراسات  أكدت
ـ المنخفضة من الرضا الوظيفي  المستويات أن إلى التربويينبعض الباحثين  أشار، وقد  األداءمن  د ق

وانطفائه ، ويـرتبط بالالمبـاالة وفقـدان االهتمـام      هيئة التدريس وعض إنتاجيةانخفاض  إلىتؤدي 
ن بدراسـة  قد قام العديد من الباحثين والمصلحين التربـويين المعاصـري  وانخفاض مستوى الوالء ، و



 

 فيهذه العالقة  ثرأل، نظرا هيئة التدريس في الجامعات أعضاءبالرضا لدى  الوالء التنظيمي وعالقته
  .)1997قرواني ،( )2000الوحيدي ، ( )2001حريم ،(نوعية التعليم ومستوى تحصيل الطالب

خالل نتـائج العديـد مـن     عوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي منال )2002(وقد لخص ندى  
العمر ، والـذكاء ، والخبـرة ، والشخصـية ،    (  منمستوى العوامل الشخصية  فيتمثلت الدراسات 

االنتماء إلى المؤسسة ، والتعامل والصداقات مـع  ( وعلى مستوى العوامل اإلنسانية ) والقدرة المهنية 
محتوى العمـل  ( وعلى مستوى العوامل البيئية في ) اتخاذ القرار، واالعتباراآلخرين ، والمشاركة في 

  .)والنمو المهني ، وفرص الترقية والظروف المادية ، ونمط اإلدارة واإلشراف
يتحلى بقيم وخصائص المـدرس النـاجح ،    أنيجب  تدريسالهيئة  وعض أنومما ال شك فيه 

 ،سسة التعليمية التي ينتمي إليهـا، واالسـتعداد للتضـحية   مهنته واإليمان برسالته ورسالة المؤل هكحب
الغـد   هيئة تدريس وعضالقيم والصفات لدى  هذه تعميق مثلإن والعطاء من اجلها ، واالعتزاز بها ، 

  .)2006عالونه،(يتطلب جهدا تربويا مقصودا فهوليس بالسهل ، 
  

  : مشكلة الدراسة 
هيئة التدريس  أعضاءعند ا الوظيفي و الوالء التنظيمي الرضبين العالقة ارتأى الباحث ضرورة قياس 

ألهمية الرضا وااللتزام وعالقتهما  ، فنظراًوعالقة ذلك ببعض المتغيرات  النجاح الوطنية في  جامعة
ن بالبحـث  ان المتغيرافيجب أن يحظى هذ تدريسالهيئة  وتاثيرهما على أداء أعضاء الجامعةاف بأهد

 : نحصر مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التاليةتوالدراسة ، وفي ضوء ذلك 

 ؟النجاح الوطنية في  جامعةهيئة التدريس  أعضاءالرضا الوظيفي عند  مستوىما  .1

 ؟النجاح الوطنية في  جامعةهيئة التدريس  أعضاءالوالء التنظيمي عند  مستوىما  .2

 في  جامعةهيئة التدريس  أعضاءعند الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي بين عالقة توجد هل  .3
الجنس والمؤهل العلمي والرتبة األكاديمية والكلية وسنوات الخبـرة   باختالف النجاح الوطنية

 ؟ والعمر

  :أهداف الدراسة 
  :على التعرفالدراسة هده  هدفت

 .النجاح الوطنية في  جامعةهيئة التدريس  أعضاءالرضا الوظيفي عند  مستوى .1

 .النجاح الوطنية في  جامعةهيئة التدريس  أعضاءد الوالء التنظيمي عن مستوى .2

الجنس والمؤهل العلمي والرتبة األكاديمية والكلية وسـنوات الخبـرة   (دور متغيرات الدراسة  .3
فـي   هيئة التـدريس   أعضاءعند الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي بين العالقة على ) والعمر
 .النجاح الوطنية جامعة

  



 

  :الدراسةأهمية 
  األتيعلى النحو الدراسة  أهمية هذه تلخيصكمن ي

والعالقة بينهما لمـا   الرضا الوظيفي ويمي الوالء التنظتناول متغيري يموضوعها الذي  أهمية .1
  .أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أداءالمتغيرين من أهمية في ذين له

تي تناولت موضوع أولى الدراسات في فلسطين ال -باحثعلى حد علم ال - هذه الدراسة تعتبر .2
النجـاح   في  جامعةعند أعضاء هيئة التدريس الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي العالقة بين 

 .الوطنية

  
  :فرضيات الدراسة

عنـد  الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي  بين) α  =0.05( إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .1
والمؤهـل العلمـي ،    لجنسلكل من ا تعزىالنجاح الوطنية  في  جامعةأعضاء هيئة التدريس 

والرتبة األكاديمية ، والجامعة التي تخرج فيها عضو هيئة التدريس ، والكلية التي يدرس فيه ، 
 .وسنوات الخبرة، والعمر ، ومعدل الدخل 

عنـد  الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي بين ) α  =0.05(ذات داللة إحصائية  عالقةال توجد .2
 .النجاح الوطنية في  جامعةس أعضاء هيئة التدري

  
  

  : الدراسات السابقة 
وكان مدار العديـد مـن    ،باهتمام الباحثينالرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي حظي موضوع 

تنـاول   :األول: أقسام ةإلى ثالثفقد قام الباحث بتقسيم الدراسات السابقة ، الدراسات العربية واألجنبية 
العالقة بين الرضا الوظيفي والـوالء   تناول :الثالثو .الوالء التنظيمي لتناو :والثاني ،الرضا الوظيفي

  : التنظيمي
  :دراسات تناولت الرضا الوظيفي: أوال

  

  الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية هدفت الدراسة التعرف على ) .2001(حريم
ي التحليلـي  الدراسة المـنهج الوصـف   تباألردن واعتمدفي كليات المجتمع الخاصة في 

عضو هيئة تدريس وزعت علـيهم اسـتبانه مؤلفـة مـن     ) 125(الدراسة وشملت عينة 
فقرة ، وأشارت نتائج الدراسة إلى تفاوت مستويات الرضا الـوظيفي فيمـا يتعلـق    )40(

ق في الرضا الوظيفي تعزى للجنس ، والعمـر  مجاالت العمل المختلفة ، كذلك وجود فرو
 .وسنوات الخبرة



 

 جادراسة سيسان (Ssesanga ,2005)   مسـتوى الرضـا    إلىهدفت هذه الدراسة التعرف
الدراسة تحقيقـا اختباريـا    أجرت، حيث  األوغنديينالجامعيين  األكاديميين ىالوظيفي لد

التعليم العالي في العـالم   للعاملين فيفي التي تساهم وتدعم الرضا الوظيالختبار العوامل 
،  أوغندا في جامعةفردا وقع عليهم االختيار ) 182(ن المتقدم ، واستخدمت عينة مؤلفة م

متصـل بسـلوك    هو كل ما وهي الرضا في تأثيراالعوامل األكثر   سجل التحليل حيث 
افع لخلق عـدم  الد وأما، ونواحي التعليم الحقيقي والجوهري ،  واإلشرافزمالء العمل ، 

والبحـث والترقيـة وبيئـة    والسيطرة  أكثرها عوامل خارجية مثل المكافآت الرضا فكان
بينما  ،دالالت على الرضا الوظيفي االعمل، كما وجد أن العمر ، والرتبة األكاديمية ، لهم

   .تأثير الجنس على الرضا الوظيفيل لم يكن هناك داللة 
  

  :دراسات الوالء التنظيمي: ثانيا
 

 قسـام فـي   هدفت الدراسة معرفة مدى تأثير استخدام رؤساء األ) 2003(دراسة الخشالي
على الوالء التنظيمي ألعضاء هيئة التـدريس ،   ةالجامعات األردنية الخاصة ألنماط القياد

مؤلفة مـن   استبانهعضو هيئة تدريس تم توزيع عليهم ) 240(فتكونت عينة الدراسة من 
ثالثة أقسام فأشارت النتائج إلى وجود عالقة سلبية بين نمط القيادية األوتوقراطية والوالء 

نظيمي ، كما أظهرت النتائج إلى وجود عالقة ايجابية بين نمط القياديـة الـديمقراطي   الت
 . يوالوالء التنظيم

 التنظيمي والمهنـي لـدى   لتزامالمعرفة درجة ا إلىالدراسة  تهدف) 2003(دراسة ياسين 
تكون مجتمع الدراسة من ففي المدارس الحكومية في محافظتي رام اهللا والبيرة ،  المعلمين

وزعـت  ) 362(عينة عشوائية بلـغ حجمهـا    اختار الباحث منهم معلما ومعلمة) 2424(
 تـزام لوأشارت نتائج التحليل اإلحصائي أن درجة اال،فقرة  )50 (عليهم استبانة مؤلفة من

 إحصائيةنحو المدرسة والمهنة مرتفعة ، ووجد فروق ذات داللة   المعلمين التنظيمي عند 
كما تبين عدم وجود فـروق ذات داللـة   ي تعزى لمتغير الخبرة التنظيم مفي درجة االلتزا

 . تعزى لمتغير الجنس  المعلمينإحصائية في درجة االلتزام التنظيمي لدى 

  والوالء التنظيمي لدى  ةالشخصيالسمات  إلىتعرف الهدفت الدراسة  )2005(دراسة غنام
بلس ، وتكـون مجتمـع   في المدارس الحكومية في محافظة نا األساسيةالمرحلة  معلمات

تـم  ) 1088(فبلغ عددهن  ،في مدينة نابلس األساسيةالمرحلة  معلماتالدراسة من جميع 
 أشـتمل واستخدمت الباحثة مقياس جوردن للشخصية ) 183( أفرادهااختيار عينة بلغ عدد 

إلى فقرة وتوصلت الدراسة ) 28(على  أشتملفقرة ، ومقياس الوالء التنظيمي ) 39(على 
، وعدم كبيرة جدا  المدرساتدرجة الوالء التنظيمي لدى  أن :من النتائج أهمها  مجموعة



 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الوالء التنظيمي تعزى لمكان العمل والمؤهـل  
  .العلمي ومكان السكن وسنوات الخبرة ومعدل الدخل

  

  :تنظيميدراسات تناولت العالقة بين الرضا الوظيفي والوالء ال: ثالثا
 دراسة شاين ورييس  (Shin and Reyes,1991)  هدفت هذه الدراسة الى فحص العالقة السببية

بنظام المدرسة والرضا الوظيفي كنموذج لاللتزام التعليمي باسـتخدام بيانـات    المعلمينبين التزام 
صـفات  وال) إنتمـا ورضـا  (سلم المهنة ، وقد استخدم في تحليل هذه الدراسة مقياسين مركزيين 

وباستخدام ارتباط التقاطع العكسي وتحليل االنحـراف لتحديـد السـبب     ،معلما) 854(السكانية ل
نتماء يختلف عن الرضـا  االوالرضا الوظيفي ، وأشارت النتائج إلى أن  المعلمينالرئيسي النتماء 

 إلىالنتائج  أشارتكما من االنتماء ، أكثرية وئى االنتماء بقوة تنبوان الرضا هو السبب الغالب عل
المـدارس   يريمون العملي في هذه الدراسة ان مدالرضا هو الذي يحدد شكل االنتماء ، فالمض أن

 .تجاه المؤسسة المعلمينانتماء  إحساسقبل تطوير  للمعلمينخلق الرضا المهني  على بحاجة للعمل
 

 لرضـا الـوظيفي   الدراسة إلى معرفة مستوى االنتماء المهني وا هذه هدفت) 2004(دراسة سالمة
ة في الجامعات الفلسطينية ، كما هدفت إلى تحديـد دور  لتدريسعالقة بينهما لدى أعضاء الهيئة اوال

علـى   اتجامعالي فوالخبرة اإلدارية والمركز الوظيفي  الجنس والمؤهل العلمي والرتبة األكاديمية
عـات، وتكـون مجتمـع    ة في الجاملتدريسلرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة امستوى االنتماء وا

) 302(اختير منهم عينة عشوائية بلغ حجمهـا   ،تدريسالهيئة ال أعضاء من )1046(الدراسة من 
 .والثانية لقياس الرضـا الـوظيفي   ،األولى لقياس االنتماء المهني :وزعت عليهم الباحثة استبانتين

لتدريس في الجامعـات  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى االنتماء المهني لدى أعضاء هيئة ا
كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجـود  ،  اًبينما كان مستوى الرضا متوسط ،الفلسطينية مرتفع

مستوى االنتماء المهني والرضا الوظيفي تعـزى لمتغيـر الجـنس    في فروق ذات داللة إحصائية 
 .والرتبة األكاديمية والمؤهل العلمي ،

  
 دراسة التعرف إلى مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي الهذه هدفت  ) 2006(دراسة عالونه

واثر الجـنس والمؤهـل العلمـي     ،عند معلمي المدارس الخاصة في مدينة نابلسوالعالقة بينهما 
عند معلمي المـدارس  وسنوات الخبرة والعمر في مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي عند 

 معلمي المدارس الخاصة في مدينة نابلسمع الدراسة في  وقد تحدد مجت.  الخاصة في مدينة نابلس
وإلتمام الدراسـة أعـدت أداة   .  معلما ومعلمة) 126(جميعا ، وتم اختيار عينة منهم بلغ حجمها 

مقيـاس   :، والقسم الثـاني  المعلمينمعلومات شخصية عن  :القسم األول: مكونة من ثالثة أقسام 
مقياس الرضا الوظيفي المكـون مـن   فة ، أما القسم الثالث فقر) 17(الوالء التنظيمي المكون من 



 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الرضـا الـوظيفي عنـد     .فقرة موزعة على ستة محاور) 53(
معلمـي  مرتفع ، وان مستوى الوالء التنظيمـي عنـد    معلمي المدارس الخاصة في مدينة نابلس

وجود فـروق ذات داللـة    مت النتائج إلى عدأشار كمامرتفع ،  المدارس الخاصة في مدينة نابلس
إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمـي وسـنوات الخبـرة    
والعمر ، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي تعزى للمؤهل 

صـائية فـي مسـتوى الـوالء     فروق ذات داللة إح تالعلمي وسنوات الخبرة والعمر ، كما وجد
التنظيمي تعزى لمتغير الجنس ، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية بين الرضـا  

  .الوظيفي والوالء التنظيمي 
 

 سعت الدراسة إلى تحديد مستويات الرضا الوظيفي والـوالء التنظيمـي   ) 2006(دراسة األحمدي
ة في المملكة العربية السعودية والعالقة بينهمـا وبـين   للعاملين في مراكز الرعاية الصحية األولي

بعض الخصائص الشخصية والوظيفية مثل الجنس والمؤهل العلمي والخبرة ، وأظهـرت النتـائج   
الى وجود اختالفات جوهرية في مستويات الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي وفقا للجنس والمؤهل 

وجود عالقة طردية بـين الرضـا الـوظيفي والـوالء     العلمي والخبرة ، كما أشارت النتائج إلى 
  .التنظيمي

  

الرضا الـوظيفي والـوالء   ومن خالل العرض السابق للدراسات والبحوث التي أجريت في موضوع 
  :  األمور التالية يمكن استخالص  والعالقة بينهما  التنظيمي

يمي فـي  الوظيفي والوالء التنظالرضا الدراسات العربية واألجنبية إلى أهمية  معظمتوصلت نتائج   -
  . والمجتمع على حد سواء المدارسلما له من فائدة تعود على  رفع مستوى أداء العاملين 

في العملية  الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي الدراسات والبحوث التي أجريت في مجال  عالجت   -
وات الخبرة والمركز الـوظيفي  من المتغيرات مثل الجنس والمؤهل العلمي وسن ةمجموعالتعليمية 

   .ومكان العمل ومعدل الدخل
  العلميـة، المنهجية  :مجموعة من الجوانب منها إلىاستفاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف  -

والمراجـع   المعلومـات، وطـرق معالجـة    اإلحصائية،واألساليب  فيها،واألدوات العلمية المستخدمة 
  .المجالاألصلية في هذا 

  
  
  
  



 

  .منهجية الدراسة 
  :منهج الدراسة

، و  هااستخدم الباحث المنهج الوصفي الميداني وذلك لمناسبته لطبيعة هذه الدراسـة وأهـداف  
ـ   الوصفي هو المنهج الذي يهتم بتحديد الوضع المنهج وصـفها   ىالحالي للمشكلة ومن ثم العمـل عل

  . وتحليلها وتفسيرها وربطها بالظواهر األخرى
  

  : تهاوعين اسةالدر مجتمع
والبـالغ   النجاح الوطنيـة   في  جامعةهيئة التدريس  أعضاءتكون مجتمع الدراسة من جميع 

) 170(بلـغ حجمهـا    مـنهم  بسيطة تم اختيار عينة عشوائية حيث هيئة تدريس عضو )340(عددهم 
 أداةعلـيهم   زعـت ثـم و الكلي  هيئة التدريس  أعضاءمن عدد ) %50(وبنسبة  هيئة تدريسعضو 

اسـتبانات غيـر    فحص االستبانات تبين أن هناك سـت  وبعد ،استبانة) 152(لدراسة استرجع منها ا
 يبـين ) 1(ل رقـم والجدو هيئة تدريس عضو) 144(وبذلك تكونت عينة الدراسة من  ،لتحليللصالحة 
  :حسب خصائصها عينة الدراسة توزيع

  
  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الدراسة)1(جدول 

  النسبة  العدد  مستوى المتغير  يرالمتغ
  78.5  113  ذكر  الجنس

  21.5  31  أنثى

   100.0  144  المجموع

  41.0  59 ماجستير المؤهل العلمي

  59.0  85 دكتوراه

   100.0  144  المجموع

  5.6  8  مدرس الرتبة األكاديمية

  14.6  21  محاضر

  38.9  56  أستاذ مساعد

  11.8  17  أستاذ مشارك

  29.2  42  تورأستاذ دك

   100.0  144  المجموع

  52.1  75  إنسانية  الكلية

  47.9  69  علمية

   100.0  144  المجموع

ــةال ــي  جامع الت
تخرج فيها عضو 

  هيئة التدرليس

  63.9  92  عربية

  36.1  52  أجنبية

   100.0  144  المجموع



 

دراسـة حسـب   نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق توزيع أفـراد عينـة ال  
بلـغ عـدد   حيث ،الجنس والمؤهل العلمي والرتبة األكاديمية والكلية وسنوات الخبرة والعمرمتغيرات 

   .النجاح الوطنية في جامعة موزعين  تدريسالهيئة  أعضاء من)144(أفراد عينة الدراسة 
  :أداة الدراسة 

باالستعانة باألدب  كوذل ،الوظيفي والرضا،التنظيميالوالء أداة لقياس مستوى قام الباحث بتطوير      
 (Celep, 2000)و)1999تيم ،(:دراسة كل من  خاصةبالتربوي والدراسات السابقة في هذا المجال، و

واشتملت االستبانة، في . ،) 2006، عالونه(و) 2005، غنام(و) 2004، سالمة( و )2003ياسين، (و
موزعـة  الوظيفي  لقياس الرضا فقرة) 60(وي الوالء التنظيم سفقرة لقيا) 20(صورتها األولية، على 

وطبيعة العمل ، والعالقات مـع  ،  والنمط القيادي لإلدارةاألنظمة والتعليمات  :محاور وهيعلى ستة 
  .الزمالء ، والرواتب والترقيات والحوافز ، والتقدير وتحقيق الذات

  

  :صدق األداة 
 الـيهم والتربية وطلب  ارة األعمالإدمحكمين في مجال  عشرةعلى  األداةقام الباحث بعرض 

ـ االوظيفي والوالء التنظيمي عند  األداة لمجاالت الرضاتحديد مدى شمولية    تـدريس الهيئـة   اءعض
وإضافة فقرات جديدة أو  ،الذي أدرج تحته حوربالم فقرةوالصحة العلمية للفقرات ودرجة ارتباط كل 

ًء علـى مالحظـاتهم   المقياس للتطبيـق، وبنـا   حذفها أو تعديلها والصحة اللغوية للفقرات وصالحية
لقيـاس  ) 48(، وفقرة لقياس الوالء التنظيمـي ) 18(تعديل األداة فأصبحت تتكون من  ومقترحاتهم تم
مـن خـالل حسـاب     ألداة الرضا الوظيفيكما تم استخراج صدق االتساق الداخلي . الرضا الوظيفي

ونتائج الجدول التالي  ،و الدرجة الكلية للمقياس ةاألدامحاور من  محوررتباط بيرسون بين كل معامل ا
  :تبين ذلك 

  والدرجة الكلية للمقياس محاور الرضا الوظيفيمعامالت االرتباط بيرسون بين ): 2(جدول 
معامل  حورالم الرقم

االرتباط
مستوى 
  *الداللة

 *000 0.64  األنظمة والتعليمات  .1

 *000 0.61  النمط القيادي لإلدارة  .2

  *000 0.44  العملطبيعة    .3

 *000 0.67  العالقات مع الزمالء   .4

 *000 0.48  الرواتب والترقيات والحوافز   .5

 *000 0.40  التقدير وتحقيق الذات   .6

  )  =0.01( دال إحصائيا عند مستوى الداللة *                



 

حور من بين كل م طمن خالل البيانات الواردة في الجدول السابق نالحظ أن معامالت االرتبا
وجميع هذه القيم دالة عنـد مسـتوى   ) 0.67-0.40(محاور الدراسة والدرجة الكلية تراوحت ما بين 

  .وهذا يشير الى وجود ارتباط دال وقوي بين محاور الدراسة والدرجة الكلية ) 000(الداللة 
  

  : ثبات األداة 
 ،هيئة تـدريس  عضو) 144( تم التحقق من ثبات األداة على جميع أفراد عينة الدراسة المؤلفة من

لتقدير درجة التجانس وانسجام ) كرونباخ الفا( قام الباحث باستخراج معامل الثبات باستخدام معادلة ثم 
  :يوضح ذلك األتيالدرجة الكلية والجدول والدراسة  محاور

  
  الدراسة والدرجة الكلية للمقياس حسب معادلة الفا حاورمعامالت الثبات لم): 3(جدول 

ــدد  حورالم مالرق ع
الفقرات

  قيمة الفا

 0.92 7  األنظمة والتعليمات  .1

 0.81 8  النمط القيادي لإلدارة  .2

 0.85 9  طبيعة العمل   .3

 0.78 6  العالقات مع الزمالء   .4

 0.88 10  الرواتب والترقيات والحوافز   .5

 0.87 7  التقدير وتحقيق الذات   .6

 0.95 47  الدرجة الكلية   .7

 0.93 18  الوالء التنظيمي   .8

  
نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق ثبات محاور الدراسة والدرجـة الكليـة   

وتعتبـر   ) 95-0.78(لمحاور الرضا الوظيفي والدرجة الكلية للوالء التنظيمي فتراوحت مـا بـين   
  .مناسبة وتفي ألغراض الدراسة األداة همعامالت الثبات المستخرجة لهذ

  :المعالجة اإلحصائية
اآللي ومعالجتهـا باسـتخدام البرنـامج     الحاسوبتم تفريغها وإدخالها  تاناعد االنتهاء من عملية جمع االستبب

  :المعالجات اإلحصائية اآلتية  الباحث واستخدم spssاإلحصائي للعلوم اإلنسانية 
 للعينات المستقلة ) ت(اختبار  .1

  ANOVAتحليل التباين األحادي  .2

 بعديةاختبار شيفية للمقارنات ال .3



 

   معامل االرتباط بيرسون .4
  :نتائج الدراسة ومناقشتها 

  : الدراسة بأسئلةائج المتعلقة النت: أوال
  : وينص علىاألول نتائج السؤال  .1

  ؟النجاح الوطنية في جامعة التدريسهيئة  أعضاءلدى  الوالء التنظيميما مستوى             
متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب جل اإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث الأومن 

  :تبين ذلك   التياول ونتائج الجد ،من فقرات مقياس الوالء التنظيميالمئوية لكل فقرة 
  

في  تدريسالهيئة  أعضاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الوالء التنظيمي عند  :)4(جدول 
  النجاح الوطنية جامعة

المتوسط   لفقراتا  الرقم
  الحسابي

االنحــراف 
  المعياري

مســتوى 
  الوالء

  مرتفع  1.09  3.74  ).جامعتك التي تدرس فيها(أشعر باالنتماء لهذه الجامعة    .1
تعد هذه الجامعة من أفضل الجامعات التي يمكن أن أعمل    .2

 .فيها

  مرتفع  1.20  4.09

أحافظ على ممتلكات الجامعة التي أعمل فيها كمحافظتي    .3
 .ممتلكاتي الشخصيةعلى 

  متوسط  1.22  3.45

  مرتفع  1.21  3.75 .تهمني سمعة الجامعة ومدى تحقيقها ألهدافها   .4
  مرتفع  1.00  4.15 .أتجنب العواطف في التعامل مع اآلخرين داخل الجامعة   .5
لدي االستعداد لبذل مجهود أكبر من المطلوب إلنجاح    .6

 .فيهاعملي في الجامعة التي أعمل 

  تفعمر  1.23  3.51

جامعة أخرى طالما أن  ةإنني على استعداد للعمل في أي   .7
 .نوعية العمل واحدة

  متوسط  1.31  3.38

أشعر بالفخر عندما أخبر اآلخرين بأنني فرد في هذه    .8
 .الجامعة

  مرتفع  1.27  3.52

 متوسط  1.24  3.43 .هافيني جداً نجاح الجامعة التي أعمل يهم   .9

ها فيامعة التي أعمل أشعر بتفاوت كبير بين أهداف الج   .10
 .وأهدافي الخاصة

 متوسط  1.26  3.50

بحقها،  ىأتابع أية مالحظات تخص الجامعة، أو أية شكاو   .11
وأتحسس مشكالتها، فأبذل الجهد لدراستها وتقديم 

 .االقتراحات والحلول بشأنها

  مرتفع  1.20  3.61

أي تغير على وضعي الوظيفي في الجامعة سيدفعني    .12
 .ل فيهاللتفكير بترك العم

  مرتفع  0.98  4.05



 

إذا تلقيت عرضا للعمل براتب أفضل من راتبي الحالي،    .13
 .ترك العامل في الجامعة والذهاب إلى عمل جديد لأفض

  مرتفع  1.17  3.51

أشعر بدرجة عالية من الفخر بسبب كوني أحد أعضاء    .14
 .هيئة تدريس هذه الجامعة

 متوسط  1.36  3.36

ه الجامعة من مضايقات أتجنب االهتمام بما تتعرض ل   .15
 .سلطات االحتالل

 متوسط  1.27  3.45

  مرتفع  1.30  3.54 .اشعر باستنزاف طاقاتي مع نهاية الدوام في الجامعة   .16
أشعر بأنني أكسب الكثير عند بقائي في هذه الجامعة على    .17

 .المدى البعيد

 متوسط  1.37  3.31

عة فيما يخص أعضاء هيئة أوافق سياسات هذه الجام   .18
 .فيهايس التدر

 متوسط   1.28  3.47

  مرتفع 0.92  3.60  التنظيمي الدرجة الكلية للوالء  
  

الء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس فـي جامعـة   مستوى الو أننالحظ من خالل البيانات الواردة 
فتراوحت ) 16،  13،  12،  11،  8،  6،  5،  4،  2 ،1(النجاح الوطنية كان مرتفعا على الفقرات 

على الفقـرات   افي حين كان مستوى الوالء متوسط )3.51-4.15(توسطات الحسابية عليها ما بين الم
 3.47( فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها مـا بـين    )18،  17،  15،  14،  10،  9،  7،  3(

ح وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس فـي جامعـة النجـا   ) 3.31
، ومثل هذه )3.60(حيث بلغت  ،وذلك بداللة المتوسط الحسابي عليها الوطنية فقد كانت الدرجة مرتفع،

س في جامعة النجـاح الوطنيـة   النتيجة تشير إلى أن مستوى الوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدري
ألعضـاء هيئـة    حيث أن جامعة النجاح تقدم تسهيالت مختلفة،وهذه النتيجة منطقية وطبيعية  مرتفع،

ينعكس على انتماء عضو  هوهذا بدور ،التدريس وتوفر لهم كل االمكانات المتاحة من اجل تنفيذ عملهم
  .هيئة التدريس

      
  : ينص على  ائج المتعلقة بالسؤال الثاني والنت .2

  ؟ةالوطنيالنجاح  في جامعة التدريسهيئة  أعضاء عندما مستوى الرضا الوظيفي                 
جل اإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب أن وم

ول ونتـائج الجـدا   ،ضـا الـوظيفي  حـاور مقيـاس الر  مـن م  حـور المئوية لكل فقـرة  ولكـل م  
  :تبين ذلك ) 11)(10)(9)(8)(7)(6)(5(
  
  
  



 

  :محور الرضا عن األنظمة والتعليمات: أوال
  

عند  والتعليمات األنظمةعلى محور  وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الرضا الوظيفيالمت) 5( جدول 
  .النجاح الوطنية في جامعة التدريسھيئة  أعضاء

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ــتوى  مسـ
  الرضا

األنظمة الصادرة عن إدارة الجامعة واضحة وتأتي بعد    .1
  .علميناستشارة الم

  مرتفع  1.18  3.61

يعتمد التوظيف في الجامعة على قاعدة وضع الرجل    .2
 .المناسب في المكان المناسب

  متوسط  1.32  3.15

يراعي نظام التوظيف في الجامعة األسس العلمية    .3
 .واإلدارية الموضوعية

  مرتفع  1.08  3.65

األنظمة والقوانين هي المرجعية األولى لتسيير أمور    .4
 .الجامعة

 متوسط  1.24  3.46

 متوسط  1.29  3.31 .أسلوب رئيس الجامعة في تطبيق األنظمة والقوانين   .5

 متوسط  1.34  3.24 .يتم تقييم أعضاء هيئة التدريس بمنطقية وعدل   .6

  متوسط   1.29  3.43 .يتم االتصال بالرؤساء والمسئولين بسهولة   .7
  متوسط 1.03  3.41 الدرجة الكلية  #

  
ة والتعليمات ات الواردة أن مستوى الرضا الوظيفينالحظ من خالل البيان عند أعضـاء   على محور األنظم

كانـت المتوسـطات   ف)  3، 1(هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية كان مرتفعا علـى الفقـرات   
،  2(على الفقـرات   امتوسطالرضا في حين كان مستوى ) 3.65-3.61( الحسابية عليها على التوالي

وفيما يتعلق بالدرجة ) 3.24- 3.46( فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين  ) 7،  6،  5،  4
ة والتعليماتللرضا الوظيفي على الكلية  عند أعضاء هيئة التدريس فـي جامعـة النجـاح     محور األنظم

، ومثـل هـذه   )3.41( الذي بلـغ وذلك بداللة المتوسط الحسابي  ،توسطةالوطنية فقد كانت الدرجة م
  متوسطفي جامعة النجاح الوطنية الرضا عن األنظمة والتعليمات ة تشير إلى أن مستوى النتيج

  
  
  
  
  
  
  



 

  :محور النمط اإلداري للقيادة: ثانيا 
  

 لإلدارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الرضا الوظيفي على محور النمط القيادي )  6(جدول 
  .النجاح الوطنية في جامعة التدريسهيئة  أعضاءعند 

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحــراف 
  المعياري

مســــتوى 
  الرضا

يحرص رئيس الجامعة على معاملة أعضاء هيئة التدريس    .1
 .بأسلوب إنساني

 توسطم  1.27  3.19

تحرص اإلدارة الجامعية على إطالع أعضاء هيئة التدريس    .2
 .على البرامج والخطط التطويرية للجامعة

 توسطم  1.35  3.35

تنظيم لجامعة سياسة الفريق الواحد في تمارس إدارة ا   .3
 .الشؤون اإلدارية

 توسطم  1.25  3.22

تشرك إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس في اتخاذ    .4
 .القرارات اإلدارية

 توسطم  1.29  3.36

م الممارسات اإلدارية لرئيس الجامعة مع ظروف ءتتال   .5
 .العمل المحيطة

 طتوسم  1.42  3.34

 توسطم  1.61  3.25 .يظهر رئيس الجامعة نمطاً قيادياً ايجابياً   .6

رئيس الجامعة  عنتتصف القرارات اإلدارية الصادرة    .7
 .بالمرونة في الظروف الطارئة

 توسطم  1.08  2.65

يتفهم رئيس الجامعة حاجات المعلمين ومشاعرهم في    .8
 .الجامعة

 توسطم  1.41  2.63

  توسطم 0.77  3.13 الدرجة الكلية #
عنـد  على محور النمط القيادي لـإلدارة   نالحظ من خالل البيانات الواردة أن مستوى الرضا الوظيفي

 ،أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية كان متوسطا على جميع الفقرات والدرجـة الكليـة  
الكليـة للرضـا   وفيما يتعلق بالدرجـة  ) 2.63- 3.35( فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين 

عند أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية فقـد  محور النمط القيادي لإلدارة الوظيفي على 
، ومثل هذه النتيجة تشير إلى )3.13(وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ  ،كانت الدرجة متوسطة
  ةة متوسطفي جامعة النجاح الوطنيالنمط القيادي لإلدارة  أن مستوى الرضا عن

  
  
  
  
  



 

   :محور طبيعة العمل:ثالثا
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الرضا الوظيفي على محور طبيعة العمل عند )  7(جدول 
  .النجاح الوطنية في جامعة التدريسهيئة  أعضاء

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحــراف 
  المعياري

مســــتوى 
  الرضا

  توسطم  1.40  2.56 .المقررات التي أقوم بتدريسها مناسب عدد الطلبة في   .1
 توسطم   1.46  2.77 .عدد المحاضرات التي أقوم بتدريسها مناسب   .2

ساعات العمل في الجامعة مناسبة الحتياجات العمل    .3
 .واحتياجاتي

 مرتفع  0.45  4.79

 مرتفع  0.85  4.34 .الظروف البيئية داخل الجامعة مناسبة ومريحة   .4

  منخفض  1.14  2.14 .ت العمل واضحة ومفهومةمتطلبا   .5
صادر والمراجع والوسائل التعليمية الكافية توفر الجامعة الم   .6

األدوات والمواد (للقيام بعملية التدريس في الجامعة 
 ).والتجهيزات الالزمة للتدريس

  مرتفع  0.63  4.19

  مرتفع  0.74  4.38 .تتحقق سعادتي في عملي مع طالبي   .7
فية تتناسب مع المهام التدريسية التي صالطبيعة الغرف    .8

 .أقدمها للطالب

  مرتفع  0.93  4.29

  مرتفع  0.92  4.13 .تتوافر الخدمات العامة داخل الجامعة بيسر   .9
  مرتفع 0.49  3.73 الدرجة الكلية #

نالحظ من خالل البيانات الواردة أن مستوى الرضا الوظيفي على محور طبيعة العمل عنـد أعضـاء   
)  ، 9،  8،  7،  6،  5،  4،  3(دريس في جامعة النجاح الوطنية كان مرتفعا على الفقرات هيئة الت

 افي حين كان مستوى الرضا متوسـط ) 4.38-4.13(فكانت المتوسطات الحسابية عليها على التوالي 
وفيمـا يتعلـق   ) 2.77- 2.56( فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين ) 2،  1(على الفقرات 

لدرجة الكلية للرضا الوظيفي على محور طبيعة العمل عند أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجـاح  با
، ومثل هذه النتيجة )3.73(وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ  ،رتفعةالوطنية فقد كانت الدرجة م

  رتفعتشير إلى أن مستوى الرضا عن طبيعة العمل في جامعة النجاح الوطنية م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الزمالءبمحور الرضا عن العالقات  :رابعا
  

الزمالء عند بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الرضا الوظيفي على محور العالقات )  8(جدول 
  .النجاح الوطنية في  جامعة التدريسهيئة  أعضاء

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحــراف 
  المعياري

ــتوى  مسـ
  الرضا

في تيح لي وظيفتي فرص االتصال والتعاون مع زمالئي ت   .1
 .الجامعة

 مرتفع  1.20  3.99

 مرتفع  1.06  4.29 .تتيح لي الوظيفة إقامة عالقات اجتماعية مع زمالء العمل   .2

 مرتفع  0.87  4.45 .تسود روح التشجيع بين الزمالء في العمل   .3

 متوسط  1.24  3.31 .تسود لغة التفاهم والحوار في حل خالفات العمل   .4

 مرتفع  1.11  3.95 .أتبادل المعلومات ومصادر المعرفة مع الزمالء   .5

تتيح لي الوظيفة فرص االتصال المباشر مع المسؤولين    .6
 .والزمالء والمجتمع المحلي

 مرتفع   1.08  3.70

 مرتفع 0.58  3.95 الدرجة الكلية #

عنـد   بـالزمالء العالقـات  محور  نالحظ من خالل البيانات الواردة أن مستوى الرضا الوظيفي على
 ) 6،  5،  3،  2،  1(أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية كان مرتفعا علـى الفقـرات   

العالقات  عن في حين كان مستوى الرضا) 4.45-3.70( ما بينالمتوسطات الحسابية عليها  فتراوحت
وفيما يتعلق بالدرجـة الكليـة   ) 3.31(يها عل بلغ المتوسط الحسابيف) 4( ةعلى الفقر امتوسطالزمالء ب

عند أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية العالقات مع الزمالء للرضا الوظيفي على محور 
، ومثل هذه النتيجة تشير إلى )3.95(وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ  مرتفعةفقد كانت الدرجة 

  .امعة النجاح الوطنية متوسطأن مستوى الرضا عن طبيعة العمل في ج
  

  :محور الرضا عن الرواتب والترقيات والحوافز: خامسا
  

الرواتب والترقيات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الرضا الوظيفي على محور )  9(جدول 
  .النجاح الوطنية في  جامعة التدريسهيئة  أعضاءعند  والحوافز

 المتوسط  الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحــراف 
  المعياري

مستوى 
  الوالء

 مرتفع  1.15  3.71 .أشعر بعدالة نظام الترقيات في الجامعة وموضوعيته   .1

ليس لالعتبارات السياسة والحزبية والدينية دور في    .2
 .الترقية

 متوسط  1.27  3.28

تتجنب اإلدارة الوساطة والمحسوبية والمحاباة عند تطبيق    .3
 .نظام الترقية

 متوسط  1.35  3.33



 

 متوسط  0.99  3.47 .الراتب يحقق المتطلبات األساسية للحياة   .4

 مرتفع  1.11  3.75 .بأن الزيادة السنوية مناسبة ىأر   .5

للحصول  األكفاءتعمل الجامعة على إتاحة الفرص أمام    .6
 .على عالوات ومكافآت مالية

 مرتفع  0.92  3.74

هيئة  الحوافز المادية في الجامعة تؤدي إلى تمسك عضو   .7
 .التدريس بعمله

 مرتفع  1.02  3.90

تهتم إدارة الجامعة بشكل جدي بتحفيز أعضاء هيئة    .8
 .التدريس للعمل

 مرتفع  1.05  3.97

 مرتفع  1.01  3.86 .نظام اإلجازات في الجامعة مرضٍ   .9

  مرتفع   1.16  3.77 .تعمل الجامعة على ربط الراتب بغالء المعيشة   .10
  تفعرم 0.69  3.68 الدرجة الكلية  #

الرواتب والترقيات والحوافز نالحظ من خالل البيانات الواردة أن مستوى الرضا الوظيفي على محور 
،  8،  7،  6،  5،  1(عند أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية كان مرتفعا على الفقرات 

مستوى الرضـا   في حين كان) 3.97-3.74(ما بين المتوسطات الحسابية عليها  فتراوحت) 10 ، 9
) 3.47- 3.28( فتراوحت المتوسطات الحسابية عليها مـا بـين   ) 4،  3،  2(على الفقرات  امتوسط

عند أعضـاء هيئـة    الرواتب والترقيات والحوافزوفيما يتعلق بالدرجة الكلية للرضا الوظيفي على محور 
ة المتوسط الحسابي الذي بلغ وذلك بدالل ،رتفعةالتدريس في جامعة النجاح الوطنية فقد كانت الدرجة م

فـي جامعـة    الرواتب والترقيات والحـوافز ، ومثل هذه النتيجة تشير إلى أن مستوى الرضا عن )3.68(
  مرتفعالنجاح الوطنية 

  
  :محور الرضا عن التقدير وتحقيق الذات: سادسا

  

التقدير وتحقيق الذات ى محور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الرضا الوظيفي عل)  10(جدول 
  .النجاح الوطنية في جامعة التدريسهيئة  أعضاءعند 

المتوسط   الفقرات  الرقم
  الحسابي

االنحــراف 
  المعياري

  مستوى الرضا

ا مكانة فيهتحقق مهنة التدريس في الجامعة التي أعمل    .1
  .اجتماعية مميزة

 مرتفع  1.12  3.80

العملية  يمؤهالت توفر الوظيفة التي أشغلها فرص تطوير   .2
 .والفنية

 مرتفع  1.24  3.70

 مرتفع  1.11  3.65 .تمكنني وظيفتي الحالية من التطور المهني الذاتي   .3

توفر لي وظيفتي فرص اإلطالع على كل ما هو جديد في    .4
 .تخصصي

 متوسط  1.22  3.43



 

 توسطم  1.24  3.41 .للوظيفة التي أشغلها قيمة اجتماعية في المجتمع   .5

  مرتفع  1.23  3.60 .لي فرص استثمار طاقاتي وقدراتييوفر لي عم   .6

 مرتفع   1.15  3.64 .تنمي مهنة التدريس الثقة بالنفس لدى عضو هيئة التدريس   .7

 مرتفع 0.89  3.61  الدرجة الكلية  #

الرواتب والترقيات والحوافز نالحظ من خالل البيانات الواردة أن مستوى الرضا الوظيفي على محور 
 6،  5،   3،  2 ، 1(ة التدريس في جامعة النجاح الوطنية كان مرتفعا على الفقرات عند أعضاء هيئ

في حـين كـان مسـتوى الرضـا     ) 3.80-3.60(ما بين المتوسطات الحسابية عليها  فتراوحت )7، 
وفيما ) 3.41- 3.43(  على التواليالمتوسطات الحسابية عليها  كانتف) 5،  4(على الفقرات  امتوسط
عند أعضاء هيئة التدريس  الرواتب والترقيات والحـوافز درجة الكلية للرضا الوظيفي على محور يتعلق بال

، )3.68(وذلك بداللة المتوسط الحسابي الذي بلغ  ،رتفعةفي جامعة النجاح الوطنية فقد كانت الدرجة م
ة النجاح الوطنية في جامع الرواتب والترقيات والحوافزومثل هذه النتيجة تشير إلى أن مستوى الرضا عن 

  .مرتفع
  

  :محاور الرضا الوظيفي والدرجة الكلية :سابعا 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الرضا الوظيفي) 11(جدول
  مستوى الرضا  النسبة  المتوسط حاورالم  الرقم

 متوسط  1.03  3.41  األنظمة والتعليمات   .1

 طمتوس  0.77  3.13  النمط القيادي لإلدارة   .2

 مرتفع  0.49  3.73 طبيعة العمل   .3

 مرتفع  0.58  3.95 الزمالءبالعالقات    .4

  عمرتف  0.69  3.68  الرواتب والترقيات والحوافز   .5
 التقدير وتحقيق الذات   .6

3.61  0.89
   

  مرتفع 

  مرتفع  0.41  3.58 الدرجة الكلية  #
النجاح الوطنية علـى   درجة رضا أعضاء هيئة التدريس في جامعة سابقةنالحظ من خالل البيانات ال

الثالث والرابع والخـامس والسـادس حيـث    ور امحاور الدراسة فقد كانت الدرجة مرتفعة على المح
بينما كانت درجة الرضا متوسـطة علـى   ) 3.95-3.61(تراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين 

وفيمـا  ) 3.13، 3.41(يا علـى التـوال  ماألول والثاني فقد كانت المتوسطات الحسابية عليه ينالمحور
) 3.58(بلغ المتوسط الحسـابي عليهـا   للمحاور مجتمعة فقد كانت مرتفعة حيث يتعلق بالدرجة الكلية 

س في جامعـة النجـاح الوطنيـة    وتشير هذه النتيجة إلى أن الرضا الوظيفي عند اعضاء هيئة التدري
  .مرتفع



 

لتي أشارت إلـى وجـود تفـاوت بـين     وا) 2001(واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة حريم 
  .مستويات الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع الخاصة في األردن

والتي أشارت إلى أن درجة الرضا الوظيفي ) 1999(واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة تيم 
  .عند مديري المدارس متوسطة 

  

  :ات الدراسة وهي بفرضيالنتائج المتعلقة  :نياثا
  
  :وتنص علىالفرضية األولى  

عند الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي  بين) α  =0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1
لجنس والمؤهل العلمـي ،  أعضاء هيئة التدريس في  جامعة النجاح الوطنية تعزى لكل من ا

ئة التدريس ، والكلية التي يـدرس  والرتبة األكاديمية ، والجامعة التي تخرج فيها عضو هي
 .فيه ، وسنوات الخبرة، والعمر ، ومعدل الدخل 

 :النتائج المتعلقة بمتغير الجنس: اوال

 للعينات المستقلة،) ت(فقد استخدم اختبار الجنس ومن اجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير     
   :توضح ذلك تيونتائج الجدول اال

  

  حسب متغير الجنسالرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي لداللة الفروق في ) ت (رنتائج اختبا):12(جدول

ــط  العدد  الجنس  المحور المتوس
  الحسابي

ــراف  االنحـ
  المعياري

ــة ت  قيمــ
  المحسوبة

ــتوى  مسـ
  الداللة 

  الوالء التنظيمي
  0.92  3.50  113  ذكر

2.43-  
0.016  

  0.86  3.95  31  أنثى

  الرضا الوظيفي
  0.42  3.57  113  ذكر

0.83-  
0.40  

   0.34  3.64  31  أنثى

  )α  =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *       

فـي   إحصـائية نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق وجود فروق ذات داللة 
تعزى لمتغير الجنس ،   النجاح الوطنية في  جامعة التدريسهيئة  أعضاء عند  الوالء التنظيميمستوى 

أي انـه تـم   ) 0.05(من قيمة مستوى الداللة  اقل ةهذه القيم) 0.016(مستوى الداللة  ةقيم بلغت فقد 
 الـوالء التنظيمـي  في مستوى  ااختالف هناك  أنأي  ،الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير الجنس رفض

  . جامعة النجاح الوطنية ولصالح اإلناثعند الذكور واإلناث في 
الرضـا  وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي مسـتوى     عدم أيضا كما نالحظ من الجدول   

 بلغـت  فقـد   ، تعزى لمتغير الجنس في  جامعة النجاح الوطنية أعضاء هيئة التدريس عند  الوظيفي 
 إلـى وتشير هذه النتيجة  )0.05(اكبر من قيمة مستوى الداللة  ةهذه القيم) 0.40(مستوى الداللة  ةقيم



 

أي انه ال يوجد اختالف في الرضـا الـوظيفي بـين     ،ة بمتغير الجنسقبول الفرضية الصفرية المتعلق
  .واإلناثالذكور 

وهذه النتيجة تعني أن الجنس ال يؤثر على مستوى الرضا الوظيفي عند أعضاء هيئة التـدريس فـي   
إلى طبيعة النظام المطبق في الجامعة حيث أن نظام الجامعة ال جامعة النجاح الوطنية ، وقد يعود ذلك 

  . رق بين الذكور واإلناث في المناصب اإلدارية واألكاديمية في الجامعة يف
التي أشارت إلى عدم وجود فـروق ذات داللـة   ) 1999(نتيجة تيم واتفقت هذه النتيجة مع  

كما اتفقت مع نتيجة دراسة عالونه ونـدى   ،لرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنسإحصائية  في درجة ا
دم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي تعـزى  أشارت إلى ع حيث) 2005(

التي أشارت إلى عدم وجود داللة  (Ssesanga,2005)كما اتفقت مع دراسة سيسانجا  .لمتغير الجنس 
  .ظيفيلمتغير الجنس على الرضا الوإحصائية 

ود فروق في والتي توصلت دراسته إلى وج) 2001(كما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة حريم 
الرضا الوظيفي عند أعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع الخاصة فـي األردن تعـزى لمتغيـر    

  .الجنس
  

  

  .المؤهل العلميالنتائج المتعلقة بمتغير : ثانيا 
  

من اجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير المؤهل العلمي استخدم الباحث تحليل التباين األحـادي  
  :توضح ذلك تيونتائج الجدول اال

  
  المؤهل العلميحسب متغير الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي لداللة الفروق في ) ت( رنتائج اختبا) 13(جدول 

مؤهــلال  المحور
ــط  العدد  العلمي المتوس

  الحسابي
ــراف  االنحـ

  المعياري
ــة ت  قيمــ

  المحسوبة
ــتوى  مسـ

  الداللة 

  الوالء التنظيمي
  0.94  3.81  59  ماجستير

2.31  
0.02  

  0.88  3.45  85  دكتوراه

  الرضا الوظيفي
  0.40  3.66  59  ماجستير

1.85  
0.06  

 0.41  3.53  85  دكتوراه

  
  )α  =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *       

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي   
مؤهـل  تعزى لمتغير ال في جامعة النجاح الوطنية تدريسهيئة ال أعضاءعند  الوالء التنظيميمستوى 
أي انه ) 0.05(من قيمة مستوى الداللة  اقل ةهذه القيم) 0.02(قيمة مستوى الداللة بلغت ،  فقد العلمي



 

اختالف في  وجودوتشير هذه النتيجة إلى  مؤهل العلميالفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير ال رفضتم 
  .حملة الماجستير والدكتوراه ولصالح حملة الماجستيرعند  الوالء التنظيميمستوى 

عند أعضاء هيئة التدريس  الوالء التنظيميوتعني هذه النتيجة أن المؤهل العلمي ال يؤثر على 
  .في جامعة النجاح

والتي أشارت إلى عدم وجود فروق في درجـة  ) 2005(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه غنام 
  .المؤهل العلمي تعزى لمتغير للمعلمات الوالء التنظيمي

والتي توصلت دراسته إلى وجود فروق في الرضا ) 2001(كما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة حريم  
الوظيفي عند أعضاء هيئة التدريس في كليات المجتمع الخاصة في األردن تعـزى لمتغيـر المؤهـل    

الرضـا  ات داللة إحصـائية فـي مسـتوى    وجود فروق ذ عدم أيضا كما نالحظ من الجدول .العلمي
فقـد   المؤهل العلمي ،تعزى لمتغير  في  جامعة النجاح الوطنية أعضاء هيئة التدريس عند  الوظيفي 

وتشـير هـذه    )0.05(اكبر من قيمة مستوى الداللة  ةهذه القيمو) 0. 06(مستوى الداللة  ةقيم بلغت 
غير المؤهل العلمي أي انه ال يوجد اختالف في الرضا النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمت
تأثير للمؤهل العلمـي علـى    ديوج وهذا يعني انه ال ،الوظيفي بين حملة الماجستير وحملة الدكتوراه

وهـذا   ،التدريس في الجامعـة  لديهم رضا وظيفي عن  الماجستير والدكتوراهفحملة  ،الرضا الوظيفي
  . في الجامعة بمهنة التعليمريس التدهيئة  أعضاءمؤشر على قناعة 

والتي أشارت إلى وجود فـروق فـي   ) 2006(واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل اليه عالونه
   .مستوى الوالء المهني عند المعلمين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  

  .األكاديميةالرتبة  النتائج المتعلقة بمتغير:ثالثاً
استخدم الباحث تحليـل التبـاين    رتبة األكاديميةير المن اجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغ

  :توضح ذلك تياألحادي ونتائج الجدول اال
  

  

لمتغير  الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي في مستوى  نتائج تحليل التباين األحادي  لداللة الفروق) 14(جدول 
  رتبة األكاديميةال

مجمـــوع مصدر التباين المحور
 المربعات

درجــــة
 الحرية

متوســـط 
 المربعات

ــتوى  )ف(قيمة مس
 الداللة 

  الوالء التنظيمي
  64.7  19.959  4  79.836 بين المجموعات

   
   

0.000  
    
  0.30  139  42.857 داخل المجموعات    

    143  122.693 المجموع

  الرضا الوظيفي
 0.000  11.69  1.52  4  6.083 بين المجموعات

  0.13  139  18.081 داخل المجموعات

    143  24.163 لمجموعا



 

  )α  =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *       

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي   
رتبـة  التعزى لمتغيـر   في جامعة النجاح الوطنية هيئة التدريس أعضاءعند  الوالء التنظيميمستوى 
) 0.05(من قيمة مستوى الداللـة   اقل ةهذه القيم) 0.000(مستوى الداللة  قيمةبلغت ،  فقد األكاديمية

 وجـود وتشير هذه النتيجة إلـى  رتبة األكاديمية الالفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير  رفضأي انه تم 
  .حسب الرتبة األكاديمية الوالء التنظيمياختالف في مستوى 

الرضـا الـوظيفي   لة إحصائية في مستوى وجود فروق ذات دال أيضاكما نالحظ من الجدول    
 ةقيم بلغت فقد  ،رتبة األكاديميةالتعزى لمتغير  في  جامعة النجاح الوطنية أعضاء هيئة التدريس عند

وتشير هذه النتيجـة إلـى    )0.05(من قيمة مستوى الداللة  اقل ةهذه القيمو) 0. 000(مستوى الداللة 
في الرضا الـوظيفي   اًاختالف أي ان هناك ،رتبة األكاديميةلاالفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير  رفض
   .على الرضا الوظيفي رتبة األكاديميةللتأثير  ديوج وهذا يعني انه مستويات الرتبة األكاديمية بين

استخدم الباحث اختبـار شـيفية    األكاديميةالرتبة الفروق بين مستويات متغير  مصدر ولتحديد
   :توضح ذلك تيول االالجدلبعدية ونتائج للمقارنات ا

  
  الرتبة األكاديميةحسب متغير   للوالء التنظيمينتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية ) 15(جدول 
  أستاذ دكتور  أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر  رتبة األكاديميةال

  *2.597-  *1.367  *1.515  *0.97  مدرس
  *1.627-  0.39  0.54    محاضر

  *1.082-  0.14-      أستاذ مساعد
  1.230-        أستاذ مشارك

  )α  =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *       

بـين مسـتويات متغيـر     ان هناك فروقأمن خالل البيانات الواردة في الجدول السابق نالحظ 
  :وكانت الفروق كما يلي   للوالء التنظيمي الرتبة األكاديمية

واألستاذ المسـاعد واألسـتاذ المشـارك     المدرس من جهة و المحاضرفروق بين مستوى  توجد .1
المحاضـر   ، وتشير هذه النتيجة إلى أن المدرس لديه والء تنظيمي أكثـر مـن  ولصالح المدرس

 .واألستاذ المساعد واألستاذ المشارك

 وتشير هذه النتيجة إلى أن ،بين المدرس واألستاذ الدكتور ولصالح األستاذ الدكتوروجدت فروق   .2
 .د األستاذ الدكتور اكبر من المدرسالوالء التنظيمي عن

وتشير هذه النتيجة  .الدكتور األستاذالدكتور ولصالح  واألستاذ المساعد واألستاذفروق بين  توجد  .3
 .إلى أن الوالء التنظيمي عند األستاذ الدكتور أكثر من الوالء التنظيمي لألستاذ المساعد



 

واألسـتاذ المسـاعد ، واألسـتاذ     جهـة  نالمحاضر معدم وجود فروق في الوالء التنظيمي بين  .4
من جهة أخرى ، وتشير هذه النتيجة انه ال يوجد اختالف في  الـوالء التنظيمـي عنـد     المشارك

 .المحاضر واألستاذ المساعد ، واألستاذ المشارك

عدم وجود فروق في الوالء التنظيمي بين األستاذ المساعد واألستاذ المشارك ، وتشير هذه النتيجة  .5
 . يوجد اختالف في  الوالء التنظيمي بين األستاذ المساعد ، واألستاذ المشاركانه ال

عدم وجود فروق في الوالء التنظيمي بين األستاذ المشارك واألستاذ الدكتور ، وتشير هذه النتيجة  .6
 .المشارك ، واألستاذ الدكتور انه ال يوجد اختالف في  الوالء التنظيمي بين األستاذ

  
  األكاديميةالرتبة حسب متغير  للرضا الوظيفي لمقارنات ائج اختبار شيفية نت) 16(جدول 
  أستاذ دكتور  أستاذ مشارك أستاذ مساعد محاضر  رتبة األكاديميةال

  *0.56  *0.38  *0.44  0.13  مدرس
  0.43  0.25  0.30    محاضر

  0.12  0.05-      أستاذ مساعد
  0.17        أستاذ مشارك

  )α  =0.05(وى دال إحصائيا عند مست*       
  
  
  
  
  

  :ما يلي من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق نالحظ 
فروق بـين   توجدللرضا الوظيفي فقد  الرتبة األكاديميةبين مستويات متغير  افروق وجود .1

أخـرى   من جهة واألستاذ المساعد واألستاذ المشارك واألستاذ الدكتور من جهة المدرس
عنده رضا وظيفي أكثر من المحاضـر  النتيجة أن المدرس  وتشير هذه .ولصالح المدرس

  .واألستاذ المساعد واألستاذ المشارك واألستاذ الدكتور

بـين بـاقي    للرضـا الـوظيفي   الرتبة األكاديميةعدم وجود فروق بين مستويات متغير  .2
المستويات وتشير هذه النتيجة أن الرضا الوظيفي عند المحاضـر واألسـتاذ المسـاعد ،    

  متشابه   رستاذ المشارك ، واألستاذ الدكتوواأل
  
  
  
  
  
  
  



 

  .الكليةمتغير نتائج المتعلقة بلا :اًرابع
استخدم الباحث تحليل التباين األحادي ونتائج  كليةمن اجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير ال

  :توضح ذلك اآلتيالجدول 
  

  حسب متغير الكليةفي و الوالء التنظيمي الرضا الوظيفي  لداللة الفروق )ت(اختبار نتائج ) 17(جدول 

ــط  العدد  كليةال  المحور المتوس
  الحسابي

ــراف  االنحـ
  المعياري

ــة ت  قيمــ
  المحسوبة

ــتوى  مسـ
  الداللة 

  الوالء التنظيمي
  0.73  3.98  75  إنسانية

5.66  
0.000  

  0.93  3.19  69  علمية

  الرضا الوظيفي
  0.34  3.67  75  إنسانية

2.80  
0.006  

 0.45  3.49  69  علمية

  )α  =0.05(دال إحصائيا عند مستوى * 

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي   
،  الكليـة تعزى لمتغيـر   في جامعة النجاح الوطنية هيئة التدريس أعضاءعند  الوالء التنظيميمستوى 

الكليـة  الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغيـر   رفضتم  أي انه) 0.000(قيمة مستوى الداللة بلغت فقد 
  حسب متغير الكلية الوالء التنظيمياختالف في مستوى  وجودوتشير هذه النتيجة إلى 

الرضـا  وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي مسـتوى    أيضا السابق كما نالحظ من الجدول   
ـ  بلغت فقد  ،الكليةتعزى لمتغير  في  جامعة النجاح الوطنية أعضاء هيئة التدريس الوظيفي عند  ةقيم

وتشير هذه النتيجـة إلـى    )0.05(من قيمة مستوى الداللة  اقل ةهذه القيمو) 0. 006(مستوى الداللة 
أي انه اختالف في الرضا الـوظيفي بـين مسـتويات     الكليةرفض الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير 

   .لرضا الوظيفيعلى ا للكليةتأثير  ديوج وهذا يعني انه ،الكلية
  

  ..تخرج فيها عضو هيئة التدريس يالجامعة التمتغير بالنتائج المتعلقة :اًخامس
لعينـات  ل) ت(استخدم الباحث اختبـار   جامعةومن اجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير ال

  :توضح ذلك آلتيالمستقلة ونتائج الجدول ا
  

  جامعةال حسب متغير والرضا الوظيفي ء التنظيميلداللة الفروق للوال) ت(نتائج اختبار ) 18(جدول 

  العدد  الجامعة  المحور
ــط المتوس
  الحسابي

ــراف  االنحـ
  المعياري

ــة ت  قيمــ
  المحسوبة

ــتوى  مسـ
  الداللة 

  الوالء التنظيمي
  -0.47  0.77  3.57  92  عربية

  
0.63  

  
  1.15  3.65  52  أجنبية

  الرضا الوظيفي
  0.98  0.01  0.40  3.58  92  عربية

   0.42  3.58  52  أجنبية



 

  )α  =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *       

د فروق ذات داللة إحصـائية  جتو انه ال نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق
تعـزى لمتغيـر    في جامعة النجـاح الوطنيـة   هيئة التدريس أعضاءعند  الوالء التنظيميفي مستوى 

ـ  و) 0.63(قيمة مستوى الداللة بلغت ،  فقد التدريس الجامعة التي تخرج فيها عضو هيئة  ةهـذه القيم
الجامعـة  الفرضية الصفرية المتعلقـة بمتغيـر    قبولأي انه تم ) 0.05(من قيمة مستوى الداللة  اكبر

  حسب متغير الجامعة الوالء التنظيمياختالف في مستوى  وجودوتشير هذه النتيجة إلى عدم 
الرضا د فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ووج عدم  أيضا كما نالحظ من الجدول السابق   

 ةقيم بلغت فقد  ،جامعةالتعزى لمتغير  في  جامعة النجاح الوطنية أعضاء هيئة التدريس الوظيفي عند
وتشير هذه النتيجـة إلـى    )0.05(من قيمة مستوى الداللة  كبرا ةهذه القيمو) 0. 98(مستوى الداللة 

باختالف اختالف في الرضا الوظيفي  انه ال يوجد أي  جامعةالمتعلقة بمتغير ال الفرضية الصفرية قبول
علـى الرضـا    جامعـة للتأثير  ديوجال  وهذا يعني انه الجامعة التي تخرج فيها عضو هيئة التدريس

  . الوظيفي
  

  الخبرةمتغير النتائج المتعلقة ب: اسادس
  

 ،لتبـاين األحـادي  ستخدم الباحث تحليل اا الخبرةمن اجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير 
  :توضح ذلك تيونتائج الجدول اال

  

  الخبرةمتغير حسب الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي في نتائج تحليل التباين األحادي  لداللة الفروق ) 19(جدول 
مجمـــوع  مصدر التباين لمحورا

 المربعات

درجـــة 
 الحرية

متوســـط 
 المربعات

ــتوى  )ف(قيمة مس
 الداللة 

  الوالء التنظيمي
  

  0.82  0.73  23  16.82 بين المجموعات
  

0.69  
  0.88  120  105.87 داخل المجموعات  

 143 122.69 المجموع

 الرضا الوظيفي

  0.28  1.17  0.19  23  4.44 بين المجموعات

  0.16  120  19.72 داخل المجموعات

  143  24.16 المجموع

  )α  =0.05(ى دال إحصائيا عند مستو*       

د فروق ذات داللة إحصـائية  جتو انه ال نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق
خبرة التعزى لمتغير  في جامعة النجاح الوطنية هيئة التدريس أعضاءعند  الوالء التنظيميفي مستوى 

أي انه تم ) 0.05(الداللة من قيمة مستوى  اكبر ةهذه القيمو) 0.69(قيمة مستوى الداللة بلغت ،  فقد 
اختالف في مستوى  وجودوتشير هذه النتيجة إلى عدم  ،خبرةالالفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير  قبول

  .خبرةحسب متغير ال الوالء التنظيمي



 

الرضا فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  عدم وجود أيضا كما نالحظ من الجدول السابق   
ـ  بلغت فقد  ،خبرةالتعزى لمتغير  في  جامعة النجاح الوطنية لتدريسأعضاء هيئة ا الوظيفي عند  ةقيم

وتشير هذه النتيجـة إلـى    )0.05(من قيمة مستوى الداللة  اكبر ةهذه القيمو) 0. 28(مستوى الداللة 
أي انه ال يوجد  اختالف في الرضا الوظيفي باختالف  خبرةقبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير ال

  .فيعلى الرضا الوظي خبرةللتأثير  ديوجال  وهذا يعني انه خبرةال
  

 .العمرمتغير النتائج المتعلقة ب:اًسابع

  
ي من اجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير الخبرة استخدم الباحث تحليـل التبـاين األحـاد   

  :توضح ذلك آلتيونتائج الجدول ا
  

  العمرمتغير حسب الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي روق في نتائج تحليل التباين األحادي  لداللة الف) 20(جدول 
مجمـــوع  مصدر التباين المحور

 المربعات

درجـــة 
 الحرية

متوســـط 
 المربعات

ــتوى  )ف(قيمة مس
 الداللة 

  الوالء التنظيمي
  

  0.55  0.52  29  15.244 بين المجموعات
  

0.96  
  0.94  114  107.449 داخل المجموعات  

  143 122.693 المجموع

 الرضا الوظيفي

  0.83  0.72  0.13  29  3.767 بين المجموعات

  0.17  114  20.396 داخل المجموعات

  143  24.163 المجموع

  )α  =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *

د فروق ذات داللة إحصـائية  جتو انه ال نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق
 العمرتعزى لمتغير  في جامعة النجاح الوطنية هيئة التدريس أعضاءعند  ميالوالء التنظيفي مستوى 

أي انه تم ) 0.05(من قيمة مستوى الداللة  اكبر ةهذه القيمو) 0.96(قيمة مستوى الداللة بلغت ،  فقد 
اختالف في مسـتوى   وجودوتشير هذه النتيجة إلى عدم  عمرالالفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير  قبول
  .عمرحسب متغير ال ء التنظيميالوال

الرضا فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  عدم وجود أيضا كما نالحظ من الجدول السابق   
ـ  بلغت فقد  ،عمرالتعزى لمتغير  في  جامعة النجاح الوطنية أعضاء هيئة التدريس الوظيفي عند  ةقيم

وتشير هذه النتيجة إلى قبول  )0.05(لة من قيمة مستوى الدال اكبر ةهذه القيمو)0.83(مستوى الداللة 
أي انه ال يوجد  اختالف في الرضـا الـوظيفي بـاختالف     ،عمرالفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير ال

  على الرضا الوظيفي عمرللتأثير  ديوجال  وهذا يعني انه ،عمرال
  

  



 

 .معدل الدخلر بمتغي النتائج المتعلقة:اًثامن
  

استخدم الباحث تحليل التباين األحادي  معدل الدخلعلقة بمتغير من اجل فحص صحة الفرضية المت
  :توضح ذلك آلتيونتائج الجدول ا

  
معـدل  متغيـر  حسب الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي في  الفروق األحادي لداللةنتائج تحليل التباين ) 21(جدول 
  .الدخل
مجمـــوع  مصدر التباين المحور

 المربعات

درجـــة 
 الحرية

متوســـط 
 بعاتالمر

ــتوى  )ف(قيمة مس
 الداللة 

  الوالء التنظيمي
  

  0.69  0.65  44  28.97 بين المجموعات
  

0.91  
 0.94  99  93.71 داخل المجموعات  

 143 122.69 المجموع

 الرضا الوظيفي

  0.70  0.86  0.15  44  6.70 بين المجموعات

  0.17  99  17.46 داخل المجموعات

  143  24.16 المجموع

  )α  =0.05(دال إحصائيا عند مستوى *       

فروق ذات داللة إحصـائية   توجد انه ال نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول السابق
معدل تعزى لمتغير  في جامعة النجاح الوطنية هيئة التدريس أعضاءعند  الوالء التنظيميفي مستوى 

أي ) 0.05(من قيمة مستوى الداللـة   اكبر ةالقيم هذهو) 0.91(قيمة مستوى الداللة بلغت فقد   الدخل،
اختالف  وجودمعدل الدخل وتشير هذه النتيجة إلى عدم الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير  قبولانه تم 

  .حسب متغير معدل الدخل الوالء التنظيميفي مستوى 
الرضا توى فروق ذات داللة إحصائية في مس عدم وجود أيضا كما نالحظ من الجدول السابق   

بلغـت  فقد  معدل الدخل،تعزى لمتغير  النجاح الوطنية في جامعة أعضاء هيئة التدريس الوظيفي عند
وتشير هذه النتيجة إلـى   )0.05(من قيمة مستوى الداللة  اكبر ةهذه القيمو)0.70(مستوى الداللة  قيمة

فـي الرضـا الـوظيفي     تالفيوجد اخقبول الفرضية الصفرية المتعلقة بمتغير معدل الدخل أي انه ال 
  .على الرضا الوظيفي لمعدل الدخلتأثير  ديوجال  وهذا يعني انهباختالف معدل الدخل 

  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية .2
الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي بين ) α  =0.05(عند مستوىذات داللة إحصائية  عالقة توجدال

 .النجاح الوطنية في  جامعةعند أعضاء هيئة التدريس 

  



 

استخدم معامـل   الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي يومن اجل فحص صحة الفرضية المتعلقة بمتغير
  :االرتباط بيرسون ونتائج الجدول توضح ذلك 

  
  .نتائج معامل االرتباط بيرسون بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي) 22(جدول

  مستوى الداللة الرضا الوظيفي  
  0.000 **0.59 التنظيميالوالء

 الرضا الـوظيفي  هناك عالقة ايجابية بين الوالء التنظيمي أننالحظ من خالل الجدول السابق 
وهذه ) 0.59(، فقد بلغت قيمة معامل االرتباط  النجاح الوطنية في  جامعة التدريسهيئة  أعضاءعند 

  ) 0.000(عند مستوى الداللة  إحصائياالقيمة دالة 
هيئة  أعضاءعند  الرضا الوظيفي و عالقة بين الوالء التنظيميوجود  إلىة تشير وهذه النتيج

العمل على تعزيزها واالهتمام  وجبوان وجود مثل هذه العالقة ي ،النجاح الوطنية جامعة في تدريسال
يتولـد   والء لها و ن الشخص الذي لديه حب للمؤسسة التي يعمل بهااحيث  ،وهذه النتيجة طبيعية بها،
  ينعكس على األداء  هبدورهذا و،رضا عن العمل دية ل

التي أشارت نتائج دراستها إلى وجود ) 2004(مع ما توصلت اليه سالمة  وتتفق هذه النتيجة
كما .عالقة بين الرضا الوظيفي واالنتماء المهني لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية 

والتي أشارت إلى وجود عالقة طرديـة  ) 2006(دراسة األحمداتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 
  .بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي

  

  :نتائج الدراسة 
مستوى الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي عند أعضاء هيئة التدريس في جامعـة النجـاح    .1

  .الوطنية مرتفع

عضاء هيئة التدريس في عند أجدت فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوالء التنظيمي و .2
 .جنس والرتبة األكاديمية والكليةتعزى إلى ال جامعة النجاح الوطنية

عند أعضاء هيئة التدريس في وجدت فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي  .3
  .تعزى إلى الرتبة األكاديمية والكلية جامعة النجاح الوطنية

عضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنيـة  عند أعدم وجود فروق في الرضا الوظيفي  .4
 تعزى لمتغير الجنس، 

عند أعضاء هيئة التدريس عدم وجود فروق في مستوى الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي   .5
 .تعزى إلى متغيرات الجامعة والخبرة والعمر ومعدل الدخل في جامعة النجاح الوطنية



 

فـي    أعضاء هيئة التـدريس الرضا الوظيفي عند  القة ايجابية بين الوالء التنظيميوجدت ع .6
 .جامعة النجاح الوطنية

  

  :التوصيات
 األسعاريجب العمل على زيادة الدخل لدى العاملين في جامعة النجاح الوطنية بما يتمشى مع مستوى غالء  .1

 .تجنبا إلثارة الخالفات مع العاملين في الجامعة

 .ات الجامعة كمحافظته على ممتلكاته الشخصيةحث العاملين على زيادة ألمحافظة على ممتلك .2

ممارسة سياسة الفريق الواحد واالهتمام ب النجاح الوطنية في  جامعة السائدالنظام اإلداري إعادة النظر في  .3
 .تنظيم الشؤون اإلداريةفي 

 .بدال من االعتماد على العالقات الشخصية  االعتماد على األنظمة والقوانين تسيير أمور الجامعة .4

 . التدريسهيئة  لدى أعضاء يتعزيز مقومات ظاهرة الوالء التنظيم .5

العمل على تطوير األنظمة والتعليمات المطبقة في جامعة النجاح الوطنية وخصوصا نظام تقويم أعضـاء   .6
  .هيئة التدريس

ـ  حول  في الجامعات الفلسطينية أعضاء هيئة التدريسإجراء دراسة  مقارنة بين  .7 والء الرضا الوظيفي وال
 .التنظيمي والعالقة بينهما 

 .القيام ببعض الدراسات التي تهتم بالعالقة بالوالء التنظيمي واألداء وكذلك الرضا الوظيفي واألداء .8

الرضـا الـوظيفي و الـوالء التنظيمـي     إجراء دراسة مقارنة بين الجامعات الفلسطينية حول العالقة بين  .9
  .للعاملين فيها 

  
  العربية المراجع

 

الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للعاملين في مراكز الرعاية الصحية  .)2006(األحمدي، حنان .1
، ص )3(،ع)13(المجلـة العربيـة للعلـوم اإلداريـة، م    .األولية في المملكة العربية السـعودية 

 .  337-305:ص

اصة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في كليات المجتمع الخ) .2001(حسين ،حريم  .2
 .141-199:، ص ص)5(،ع)4(،م اإلنسانيةللعلوم  األردنيةالمجلة .في باألردن

القيادية لرؤساء األقسام العلمية علـى الـوالء التنظيمـي     األنماطاثر ) 2003(الخشالي ، شاكر  .3
للعلـوم التطبيقيـة ،    األردنيـة المجلـة  .الخاصة األردنيةألعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

 .158-124:ص ص  )1(،ع)6(م



 

حالة حقوق الطفـل الفلسـطيني فـي     )2001(الحركة العالمية للدفاع عن األطفال فرع فلسطين  .4
 .الجانب التعليمي - مناطق السلطة الوطنية

عالقة بينهما لدى أعضـاء  مستوى االنتماء المهني والرضا الوظيفي وال) 2004(سالمة ،انتصار .5
النجـاح   في  جامعـة سالة ماجستير غير منشورة ، ر. ة في الجامعات الفلسطينيةيلتدريسالهيئة ا

 .الوطنية ، نابلس، فلسطين

والعالقة بينهما عنـد   قياس مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي) 2006(عالونه ، معزوز  .6
فـي   في األلفية الثالثة ،  المعلمبحث مقدم إلى مؤتمر .  معلمي المدارس الخاصة في مدينة نابلس

 .18/5/2006-17اإلسراء  جامعة

مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين فـي  ) 2005(عالونه، معزوز وندى ، يحيى  .7
 .)87-55(، ص ص ) 5(القدس المفتوحة ، ع في  جامعةمجلة . محافظتي جنين وقلقيلية

فـي   األساسيةالمرحلة  معلمات السمات الشخصية والوالء التنظيمي لدى  .)2005(ختام  ،غنام .8
النجـاح ،   في  جامعـة س الحكومية في محافظة نابلس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المدار

 .نابلس ، فلسطين

في  الوالء التنظيمي والوالء المهني لدى اعضاء هيئة التدريس  أهمية.)2001(المخالفي ، محمد  .9
 120-185، ص ص ) 2(ع ) 17(دمشق ، م  في  جامعةمجلة . صنعاء  جامعة

القدس المفتوحة نحو التعليم  في  جامعةاتجاهات المشرفين األكاديميين  .)2002( يىندى ، يح .10
النيلـين ،   فـي  جامعـة  رسالة دكتوراه غير منشورة ، . المفتوح وعالقتها برضاهم الوظيفي 

  .الخرطوم ، السودان
العالقة بين المناخ التنظيمي في المـدارس الحكوميـة والرضـا    .)2000(الوحيدي ، ميسون  .11

رسالة ماجستير غير . العليا في محافظة رام اهللا والبيرة األساسيةالصفوف  معلميلدى الوظيفي 
 .بير زيت ، بيرزيت ، فلسطين في  جامعةمنشورة ، 

رسـالة  . في محافظـة رام اهللا    للمعلمينااللتزام التنظيمي والمهني  .)2003(، ايمان  ياسين .12
 .يت ، فلسطين بير زيت ، بير ز في  جامعةماجستير غير منشورة ، 
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