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 من التدريس هيئة ألعضبء الوظيفي للرضب مقيبس تطوير
 السعودية احلكومية اجلبمعبت يف السعوديني غري

ىدفت ىذه الدراسة إلى تطوير مقياس لقياس الرضا  _الممخص
الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس من غير السعوديين في الجامعات 

عضو من  200الحكومية السعودية، واشتممت عينة الدراسة عمى 
امعات أعضاء ىيئة التدريس من غير السعوديين في مختمف الج

الحكومية السعودية، واستخدم أسموب التحميل العاممي التوكيدي 
لتطوير ىذا المقياس، وقام الباحث  AMOS باستخدام برنامج

باستخراج الخصائص السيكومترية لممقياس، وتم استبعاد الفقرات غير 
المطابقة لمبناء النظري ليذا المقياس حسب مؤشرات التحميل العاممي 

ت تحقيق الصدق البنائي ليذا المقياس، واظيار التوكيدي لغايا
 .المقياس بصورتو النيائية

: تطوير، الرضا، الجامعات، أعضاء، مقياس، مفتاحيةالكممات ال
 .الحكومية

 المقدمة. 1
عندما يرتفع رضا الفرد عن عممو يزيد من حماسو لعممو،       

مل، ويرفع من كفاءتو وانتاجيتو، ويحفزه عمى االقبال عمى الع
ووالئو وانتماءه لوظيفتو ولممؤسسة التي يعمل بيا، وعمى العكس 
قبالو عمى العمل،  عندما ينخفض رضاه فيقل حماسو، وأداءه وا 

 .األمر الذي ينعكس سمبًا عمى المؤسسة التي يعمل بيا
[ إلى أن العالقة بين الفرد والمؤسسة 1ويشير إنجل وبيري ]     

ادلية، بمعنى أن لكل طرف التي ينتمي إلييا ىي عالقة تب
توقعات من الطرف األخر، فالفرد الذي يقدم الجيد، ويتقبل 
أىداف المؤسسة يتوقع منيا أن تقدم لو األجر والحوافز، 
والمؤسسة التي تقدم ذلك تتوقع من الفرد أن يقدم مزيدًا من 

 .الجيد والعطاء
كس ونظرًا ألىمية موضوع الرضا الوظيفي وآثاره التي تنع      

عمى المؤسسة واإلنتاجية في العمل، أقبل الباحثون لدراسة ىذا 
الموضوع في مختمف القطاعات، حيث بدأت دراسات الرضا 

دارة األعمال، ثم انتقمت الوظيفي في الميدان الصن لى إاعي، وا 

الميدان التربوي التي ركزت فييا في بداية األمر عمى الرضا 
ام الباحثين في التربية وعمم الوظيفي لممعمم، ثم مع تزايد اىتم

النفس، اقبموا عمى دراسة الرضا الوظيفي لعضو ىيئة التدريس 
في مؤسسات التعميم العالي نظرًا ألىمية ومكانة عضو ىيئة 
عداد أجيال ليا دور كبير في صناعة ورسم  التدريس في بناء وا 

 ].2] سياسات المستقبل
ريس في رسم وتأكيدًا ألىمية ومكانة عضو ىيئة التد     

المستقبل لممجتمع، ونظرًا لمقوة التي يمتمكيا في تطوير ونقل 
األىداف والغايات لمؤسسات التعميم العالي، وكذلك االعتقاد بأن 
أعضاء ىيئة التدريس الراضين عن عمميم ىم أكثر قدرة عمى 
القيام بواجباتيم وبمستوى أعمى من الفاعمية من زمالئيم غير 

ىتمام بدراسات الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة الراضين، أزداد اال
 ].3] التدريس في الجامعات ومؤسسات التعميم العالي

خضع مفيوم الرضا الوظيفي لرؤى فكرية عديدة مستمدة      
من التطورات في العوامل البيئية الخاصة بو، والمجّسدة لو، 
وليذا تباينت أفكار الباحثين حيال صياغة تعريف محدد لمرضا 

وظيفي، وىذا يعود إلى تعرض بعض الميتمين بو وفقًا لطبيعة ال
 ].4تخصصاتيم ومجال اىتماميم ]

[ والذي 5ومن تعريفات الرضا الوظيفي، تعريف كرانبرج ]      
عرفو عمى أنو الحالة التي يتكامل فييا الفرد مع وظيفتو أو 
مينتو، فيصبح فردًا ميتمًا بوظيفتو ويتفاعل معيا من خالل 

 .و الوظيفي ورغبتو في التقدم والنمو وتحقيق أىدافو فيياطموح
[ عمى أنو مجموعة من الظروف النفسية 6وعرفو كالبيكان ]

 .والبيئية التي تجعل الفرد راضيًا عن وظيفتو
فقد عرف الرضا الوظيفي عمى أنو حالة  (Locke) أما لوك

رتو عاطفية إيجابية أو سارة تنتج عن تقييم الفرد لوظيفتو أو خب
 ].7الوظيفية ]
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[ عمى أنو الفرق بين ما ينتظره الفرد من 8] وعرفو سوماينيم
 .عممو وبين الشيء الذي يجده فعالً 

[ أن الرضا الوظيفي ما ىو إال 9وببساطة يرى دي نوبل ]     
 .شعور الفرد سواء أكان شعورًا إيجابيًا أم سمبيًا تجاه عممو

ن الفرد عن موقفو بالنسبة واتفق عدد ال بأس بو بأنو تعبير م   
لوظيفتو، من حيث شعوره سمبًا أو إيجابًا حول الجوانب الجوىرية 

 ].10,11,12أو الشكمية لوظيفتو الخاصة أو بيئة عممو بشكل ]
ونظرًا لتباين وجيات النظر حول تعريف الرضا الوظيفي لذا    

من المتوقع أيضًا أن تتباين وجيات النظر حول ماىية العوامل 
لمكونة ليذا المفيوم، والتي تؤثر فيو والنابعة من اختالف ا

مجاالت اىتمام الباحثين وبيئاتيم التي يدرسونو فييا. وعند 
الرجوع إلى األدب النظري في إطار العوامل المؤثرة في الرضا 
الوظيفي، نجد أنيا تتمحور في عدة عوامل، والتفاعالت فيما 

 :بينيا، ومن أىم ىذه العوامل
وامل المتعمقة بالشخصية أو الذاتية مثل الجنس والعمر الع -

 .والخبرة واالعداد الميني، وغيرىا
العوامل المتعمقة بالعمل مثل طبيعة العمل، وظروفو  -

 .والعالقات الوظيفية والظروف المادية، والموائح التنظيمية لو
العوامل المتعمقة في البيئة وىي ترتبط بثقافة المجتمع ونظرة  -
 .خرين فيواآل

وحول الكيفية التي يتم فييا قياس الرضا الوظيفي، فيرى      
بعض الباحثين أن ىناك أسموبين يمكن اتباعيا في ذلك، األول 
يكون من خالل قياس اآلثار السموكية التي تصدر عن العاممين، 
وتدل عمى الرضا أو عدمو باتجاه العمل، والثاني يكون من 

يث يجيب الفرد عن بعض األسئمة خالل التقرير الذاتي، بح
 ].13ليقرر بنفسو فيما إذا كان راضيًا عن عممو أو ال ]

وعند مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة في موضوع      
قياس الرضا الوظيفي لتقصي العوامل التي استخدميا الباحثون 
في مقاييسيم لمرضا الوظيفي، سنجد أنفسنا أمام قضايا ميمة 

الف الباحثين في تعريفيم ليذه الظاىرة كما ذكرنا وىي اخت
سالفًا، والثانية كثرة المقاييس المستخدمة في قياسيا، والتي 

اختمفت باختالف اىتمامات الباحثين وتخصصاتيم، والثالثة 
تكمن في عدم وجود مقياس موحد لقياس ىذه الظاىرة. وىذه 

الظاىرة، القضايا ستأثر حتمًا في صدق البناء لمقاييس ىذه 
وكثرة المقاييس سيخمق حالة من الفوضى يجعل من الصعب 

 .مقارنة نتائج ىذه الدراسات
نذكر من ىذه المقاييس المقياس الذي صممو باث سميث      

مقياس  JDI [ والذي يرمز لو بالرمز14] 1969وآخرون عام 
فقرة موزعة  72فيرس وصف العمل، ويتكون ىذا المقياس من 

د ىي: ظروف العمل، الراتب، الترقيات، عمى خمسة أبعا
اإلشراف، زمالء العمل، ويتعرض الفرد لثالث خيارات في كل 
فقرة من فقرات المقياس، وىي: نعم، ال، ال أعرف لمتدليل عمى 

 .اتجاىات األفراد نحو أعماليم، ومدى رضاىم الوظيفي
[ فيرى أن قياس الرضا الوظيفي يكون 12أما موشينسكي ]     
رضا عن العمل، والرضا عن اإلشراف، والرضا عن في ال

الرواتب واألجور، والرضا عن الترقية، والرضا عن زمالء 
المينة. ويمكن ايجاد العوامل العامة لمرضا الوظيفي في العوامل 
 الشخصية )العمر، الجنس، الخبرة، الدافعية( والعوامل الوظيفية

ة العمل، وكذلك )الراتب(، طبيعة العمل، قوانين العمل، مجموع
العوامل االجتماعية غير البيئية المحيطة بالمنظمة، العادات، 

 .القيم والتقاليد
[ الرضا الوظيفي في ستة عوامل ىي: 7] وحدد لوثانس     

الزمالء، وظروف  الراتب، العمل نفسو، الترقيات، اإلشراف،
العمل. فيما يرى ىوبوك أن الرضا الوظيفي يتأثر بتسعة عشر 

أبرزىا: المشرفين، ظروف العمل، الحرية، المسؤولية،  عامالً 
اإلجازات، االستمتاع بالعمل، انخفاض مستوى االجيــــــــــاد في 
 العمل، اتاحة الفرص لمـــــــعرفة التغذيــــة الراجــعة عن األداء

[15.[ 
[ فقد تناول مفيوم الرضا الوظيفي في 16أما كوبرلي ]      

ىي: خصائص العمل، االستقاللية في ( مجاالت رئيسة 3)
 .العمل، وخصائص المنظمة

 ا ــــــــــــــومن المقاييس الميمة، والتي استخدمت في قياس الرض     
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، ونقمو 1973عام  Wood الوظيفي ذلك المقياس الذي صممو
وذلك بعد تقنينو عمى البيئة  1995لمعربية منتظر حكيم عام 

فقرة موزعة عمى عشرة أبعاد  65ن السعودية، ويتكون المقياس م
ىي: الشعور باإلنجاز، النمو أو التطور، العالقات الشخصية، 
دارتيا، االعتراف بأىمية الدور، المسؤوليات،  سياسة الجامعة وا 

 .الدخل الوظيفي، اإلشراف، طبيعة العمل، وظروف العمل
وفي دراسة لتطوير مقياس لقياس مدى الرضا الوظيفي      

يئة التدريس من األطباء قام بيا بياتنجار وآخرون ألعضاء ى
 35[ تبين أن الباحثين قد حددوا سبعة عوامل رئيسية بواقع 17]

فقرة موزعة األبعاد: بيئة العمل، العوامل الشخصية، عوامل 
 .المنظمة أو المؤسسة، الكفاءة، الدافعية والحوافز

الوظيفي [ فقد طور مقياسًا لمرضا 18أما باول سبكتور ]     
فقرة توزعت  36لموظفي الخدمات اإلنسانية، وتكون مقياسو من 

فقرات لكل عامل، وظير لنا أن العوامل  4عوامل بواقع  9عمى 
التي استخدميا باول في مقياسو تشمل: الراتب، الترقية، 
االشراف، المزايا اإلضافية، المكافآت المتوقعة، ظروف التشغيل، 

 .، واالتصاالتزمالء العمل، طبيعة العمل
[ في دراستو لقياس مدى الرضا 19] واستخدم منصور     

الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية 
في فمسطين مقياسًا اشتمل عمى ستة عوامل ىي: طبيعة العمل 

فقرات،  9فقرات، ظروف العمل وخصص ليا  10وخصص ليا 
فقرات،  5ليا ومجال أنظمة الترقيات والحوافز وخصص 

فقرة،  14والعالقة مع المسؤولين في الجامعة وخصص ليا 
فقرات، والعالقة مع الزمالء  5وأنظمة الرواتب وخصص ليا 

عضوًا،  138فقرات، وطبق دراستو عمى  7وخصص ليا 
واظيرت نتيجة دراستو أن درجة الرضا لألعضاء كانت متوسطة 

 .بشكل عام
[ مقياسًا لمرضا الوظيفي 20واستخدم أحمد أبو ىنطش ]      

لقياس مدى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس العاممين في 
كميات المجتمع في األردن، وتكون مقياسو من ثالثة أبعاد ىي: 
الراتب، الترقية، والتقدم في العمل. وتوصل من خالل دراستو 

إلى وجود حالة من الرضا بشكل عام ليؤالء العاممين. ولقياس 
رضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس العاممين في مدى ال

[ مقياسًا شمل األبعاد 21الجامعة األردنية فقد استخدم طناش ]
اآلتية: ظروف العمل، األجر، والمكافآت. وتوصل من خالل 

 .دراستو الى وجود مستوى عاٍل من الرضا عن ظروف العمل
احثان في [ فقد استخدم الب22وفي دراسة العكش والحسين ]     

دراستيما لقياس مدى الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في 
كميات االقتصاد واإلدارة والعموم المالية في الجامعات األردنية 
مقياسًا شمل األبعاد اآلتية: المكافآت المالية، اإلجراءات اإلدارية 
والبحث العممي، المناخ األكاديمي والخدمات االجتماعية 

 .ييالت ووسائل التدريس، وتقييم األداءوالطبية، التس
وفي مجال دراسات الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في 
الجامعات السعودية، قام الباحث بمراجعة بعض الدراسات في 

 :ىذا الجانب، ولخص بعض الدراسات الميمة، منيا
[ والتي درس من خالليا الرضا الوظيفي 23دراسة حكيم ] -

ريس في جامعة الممك عبد العزيز في مدينة ألعضاء ىيئة التد
جدة، واستخدم الباحث فييا مقياسًا شمل األبعاد اآلتية: 
التسييالت، الخدمات الوظيفية، سياسة التوظيف والترقية، 
المساعدات األخرى، واألمور اإلدارية. وخمصت دراستو إلى 

 .وجود رضا بشكل عام عن ىذه األبعاد
التي درس فييا الرضا الوظيفي [ و 24دراسة نصر الدين ] -

ألعضاء ىيئة التدريس السعوديين بشكل عام في الجامعات 
السعودية، واستخدم الباحث مقياسًا لقياس الرضا الوظيفي شمل 
األبعاد اآلتية: الترقية، الراتب، التعويض المادي، والمشاركة في 
رسم السياسات واتخاذ القرارات. وخمصت دراستو إلى وجود 

رضا من منخفض إلى متوسط بشكل عام عمى أبعاد مستوى 
 .مقياسو

[ وكانت بعنوان " الرضا الوظيفي لدى 25دراسة التويجري ] -
أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية "، وىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى بعض أبعاد 

محمد بن  الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلمام
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( عضوًا. وكانت أىم 86) سعود اإلسالمية وشممت عينة البحث
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  نتائج ىذه الدراسة:

الرضا الوظيفي بين أعضاء ىيئة التدريس السعوديين وغير 
السعوديين، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الرضا 

ي الدرجة وأعضاء الوظيفي بين أعضاء ىيئة التدريس منخفض
 .ىيئة التدريس مرتفعي الدرجة الوظيفية

[، والتي كانت بعنوان " الرضا الوظيفي 26دراسة الحربي ] -
وعالقتو باإلنتاجية لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك 
سعود " وىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من عالقة الرضا 

ة ببعض المتغيرات الوظيفي واإلنتاجية العممية لدى أفراد العين
الديموغرافية عن طريق التعرف عمى أثر الجنسية المرتبة 
العممية، سنوات الخدمة، التخصص، عمى مستوى الرضا 
الوظيفي واإلنتاجية العممية. وأجريت ىذه الدراسة عمى عينة من 
أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود بالرياض بمغت 

من أىم نتائج ىذه الدراسة ( عضوًا. وكان 259ىذه العينة )
انخفاض المستوى العام لمرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة 

 .التدريس في جامعة الممك سعود
[ والتي كانت بعنوان " درجة الرضا عن 27دراسة الزىراني ] -

بيئة العمل لدى أعضاء ىيئة التدريس في الكميات الصحية " 
عن بيئة العمل  تحديد درجة الرضا -وكانت أىداف ىذه الدراسة:

لدى أعضاء ىيئة التدريس في الكميات الصحية، وتحديد أىم 
الفروق في درجة الرضا عن بيئة العمل بين أعضاء ىيئة 
التدريس في الكميات الصحية تبعًا لممتغيرات الشخصية التالية 
)الجنس، الجنسية، المؤىل العممي، سنوات الخدمة( والكشف عن 

ا أو عدم الرضا عن بيئة العمل لدى أىم العوامل المسببة لمرض
وقد استخدم الباحث  أعضاء ىيئة التدريس في الكميات الصحية.

في ىذه الدراسة المنيج الوصفي المسحي، واستخدم الباحث 
مقياسًا شمل العوامل اآلتية: العالقات مع الرؤساء والزمالء 
والطالب، األنظمة اإلدارية وتطبيقاتيا، ظروف العمل، وحوافز 

لمينة. وكانت أىم نتائج الدراسة أن درجة الرضا عن بيئة ا
 العمل بصفة عامة مرضية إلى حد ما أي متوسطة، في حين 

 .أنيا تتفاوت بحسب أبعاد الدراسة األربعة
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

في ضوء ما تقدم، ومن خالل ىذا العرض الموجز لبعض      
ي كيفية تناول مفيوم الرضا الدراسات، يتبّين مدى التباين ف

الوظيفي تبعًا الختالف مجاالت اىتمام الباحثين، وخصوصية 
المجتمعات التي تناولتيا تمك الدارسات، وىذا ساعد عمى ظيور 
كم كبير من ىذه الدراسات، وجعل من الصعوبة بمكان مقارنة 
نتائجيا ببعضيا البعض. ومن منطمق الخصوصية الواضحة 

مل معيا ىذه الدراسة وىي فئة أعضاء ىيئة لمفئة التي ستتعا
التدريس من غير السعوديين في الجامعات السعودية الحكومية 
تأتي ىذه الدراسة بيدف تطوير مقياس لقياس مدى الرضا 
الوظيفي لتمك الفئة من أساتذة ىذه الجامعات، والتي لم تتنبو 
الدراسات السابقة لخصوصية ىذه الفئة، وتعاممت معيا كما 

عاممت مع فئة ىيئة التدريس من السعوديين عممًا أن ىناك ت
اختالف واضح في سياسات التعيين وانظمة التعاقد والحوافز 
والرواتب والمكافآت في ىذه الجامعات. ومن خالل األدب 
النظري السابق في دراسات الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة 

ذه التدريس في الجامعات يتحدد اإلطار النظري لدراسة ى
الظاىرة وأبعاد المقياس الذي سيتم بناءه، لذا سيمجأ الباحث إلى 

 Confirmatory استخدام أسموب التحميل العاممي التوكيدي

Factor Analysis باستخدام برمجية AMOS والتحميل ،
العاممي التوكيدي ىنا ييدف إلى قياس جودة كل بعد من أبعاد 

مطابقة البيانات المقياس لمتحقق من صدق البناء لو ومدى 
لمبناء النظري لمسمة المقاسة، وعادًة ما يستخدم مؤشرات 

 :إحصائية لمتأكد من جودة المطابقة، ومن ىذه المؤشرات
 : Normed Chi-Square المعياري مؤشر •

وىو عبارة عن النسبة بين قيمة إلى درجات الحرية، عممًا      
( ليدل عمى 5بأن حد القبول ليذا المؤشر أقل من القيمة )

إمكانية مطابقة النموذج الفعمي لمنموذج المقدر، أما إذا كانت 
( دل ذلك عمى أن النموذج 2قيمة ذلك المؤشر أقل من القيمة )

المقدر مطابق تماما لمبيانات المشاىدة. ومن الممكن استخدام 
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مستوى المعنوية المصاحب الختبار   كمقياس لجودة التوفيق 
( ليدل 0.05مستوى المعنوية أكبر من ) عمى اساس ما إذا كان

ذلك عمى قبول فرض العدم القائل بمطابقة النموذج الفعمي 
بحجم العينة،  وذج المقدر، ونظرًا لتأثر اختبارلمبيانات لمنم

يستخدم الباحثون اختبارات أخرى لجودة التوفيق من أىميا ما 
 :يمى
 : Goodness of Fit Index (GFI)مؤشر جودة التوفيق •

يوضح الدرجة الكمية لتوافق مربع البواقي المحسوب من البيانات 
المقدرة من خالل النموذج إلى مربع البواقي المحسوب من 
البيانات الفعمية، دون حاجتو إلى التعديل بدرجات الحرية، ىذا 

(، وكمما اقتربت قيمتو من الواحد 0،1وتتراوح قيمتو بين )
يق النموذج المقدر لبيانات الصحيح كمما دل ذلك عمى جودة توف

 .عينة البحث
 Adjusted Goodness of Fit مؤشر جودة التوفيق المعدل •

Index (AGFI) 
بدرجات الحرية، ىذا  (GFI) تعديل مؤشر جودة التوفيق     

(، وكمما اقتربت قيمتو من الواحد 0،1وتتراوح قيمتو بين )
قدر لبيانات الصحيح كمما دل ذلك عمى جودة توفيق النموذج الم

 .عينة البحث
  Normed Fit Index (NFI) مؤشر جودة التوفيق المعياري •

(، وكمما اقتربت قيمتو من الواحد 0،1تتراوح قيمتو بين )
الصحيح كمما دل ذلك عمى جودة توفيق النموذج المقدر لبيانات 

 .عينة البحث
 Comparative Fit (CFI) مؤشر جودة التوفيق المقارن •

Index 
 يحسب بمقارنة النموذج المقدر إلى النموذج األساسي     

Baseline Model كنموذج العدم Null Model  وتتراوح
(، وكمما اقتربت قيمتو من الواحد الصحيح كمما 0،1قيمتو بين )

 .دل ذلك عمى جودة توفيق النموذج المقدر لبيانات عينة البحث
 : Tucker Lewis Index (TLI) مؤشر جودة التوفيق •

أقل من الصفر أو  (TLI) من الممكن أن تقع قيم مؤشر       
أكبر من الوحد الصحيح، وكمما اقتربت قيمتو من الواحد 

الصحيح كمما دل ذلك عمى جودة توفيق النموذج المقدر لبيانات 
 .عينة البحث

 Incremental Fit (IFI)مؤشر جودة التوفيق المتزايد •

Index  
(، وكمما اقتربت قيمتو من الواحد 0،1تتراوح قيمتو بين )

الصحيح كمما دل ذلك عمى جودة توفيق النموذج المقدر لبيانات 
 .عينة البحث

 Root (RMR)الجذر التربيعي لمتوسط مربعات البواقي •

Mean Square Residual 
 (RMR)ال يوجد حد معين لمقبول، ولكن كمما انخفضت قيمة

ذج المقدر لبيانات عينة كمما دل ذلك عمى جودة توفيق النمو 
 .البحث

 (RMSEA) الجذر التربيعي لمتوسط مربعات خطأ التقدير •

Root Mean Square Error of Approximation  
يقيس جودة توفيق النموذج لمجتمع البحث، ومن ثم فإنو يأخذ 
في حسابو محاولة تصحيح كل من: تعقيد النموذج وحجم 

(، كمما 0.08أقل من )العينة، وحد القبول ليذا المؤشر 
كمما دل ذلك عمى جودة توفيق  (RMSEA) انخفضت قيمة

 .النموذج المقدر لبيانات عينة البحث
 Standardized Loading معممات االنحدار المعيارية •

Estimates 
تسمى معامالت االنحدار المعيارية المقدرة بمعامالت التشبع 

ما زادت قيم ، وكمFactor Loading عمى العوامل الكامنة
تشبعات المتغيرات عمى العوامل الكامنة كمما دل ذلك عمى 

ويجب أال تقل قيمة  صدق االتساق الداخمي لمقياس البحث.
(، والقيمة المثمى ىي 0.50نحدارية المعيارية عن )المعممات اإل

(0.70.) 
 Average Varianceمتوسط نسبة التباين الُمفسر •

Extracted (AVE) 
متوسط نسبة التباين المفسر بمجموع مربعات ُيقاس      

 Squaredمربع معامالت االرتباط المتعدد –تشبعات العامل 

Multiple Correlations–  مقسومًا عمى عدد المتغيرات
بالنموذج محل القياس، ويجب اال تقل قيمة التباين المفسر عن 
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( لمحكم عمى صدق المقياس. ىذا ويمكن القول بأن 0.50)
نماذج المقدرة من حيث جودة التوفيق لبيانات عينة أفضل ال

البحث ىو الذى يتميز بتوفر أفضل قيم ألكبر عدد من مؤشرات 
التقييم وال يتم الحكم عمى النموذج في ضوء مؤشر بمفردة دون 

 ].28] األخر
 مشكمة الدراسة. 2

يعتبر الرضا الوظيفي من الحاجات األساسية في عمل       
س الستمرار انتاجيتو، وزيادة فعاليتو وكفاءتو، عضو ىيئة التدري

وتحقيق أىداف ورسالة الجامعة والمؤسسة التي يعمل بيا. ومن 
خالل عمل الباحث كعضو ىيئة تدريس في الجامعات السعودية 
الحكومية الحظ الباحث أن ىناك نسبة كبيرة من أعضاء ىيئة 

وقد  التدريس من غير السعوديين يعممون في تمك الجامعات،
يفوق أعداد أعضاء ىيئة التدريس من السعوديين أنفسيم، ومن 
خالل مراجعة الدراسات في مجال الرضا الوظيفي في المممكة 
العربية السعودية ألعضاء ىيئة التدريس تبين أن تمك الدراسات 
لم تأخذ بعين االعتبار خصوصية فئة أعضاء ىيئة التدريس من 

ما تعاممت مع أعضاء ىيئة غير السعوديين، وتعاممت معيم ك
التدريس من السعوديين، وفي الحقيقة أن ىناك اختالف واضح 
في نواحي ميمة، سواء أكان ذلك في سياسات التعيين، أو 
األجور والمكافآت والبدالت والترقية، وغيرىا. ومن ناحية أخرى 
إن كثرة الدراسات التي تناولت موضوع قياس الرضا، والتي 

تناوليا وقياسيا لذلك المفيوم جعل من  تباينت في طريقة
 .الصعوبة مقارنة نتائجيا وقدم خصوصية لكل دراسة بحد ذاتيا

وتكمن أىمية ىذه الدراسة كونيا األولى في دراسات الرضا      
الوظيفي والتي ستتعامل مع فئة خاصة من أعضاء ىيئة 
التدريس غير السعوديين، والتي تشكل نسبة كبيرة ال يستيان 

ا، كما أن ليا دور كبير في حركة تطوير وتقدم التعميم العالي بي
في المممكة العربية السعودية، فقياس مدى رضا ىذه الفئة عن 
وظيفتيم جدير باالىتمام ونتائجو إيجابية عمى كفاءة وفعالية 
الجامعات في المممكة. ومن ناحية أخرى تصميم مقياس لقياس 

مرجعًا تستفيد منو رضا أعضاء ىيئة التدريس قد يكون 

الجامعات، أو قد يستفيد منو الباحثون في دراسات مستقبمية، 
 والذي سيعتمد في تحميمو استخدام التحميل العاممي التوكيدي

Confirmatory Factor Analysis  باستخدام برنامج
  AMOS.  التحميل

 هدف الدراسةأ. 
في ضوء مما سبق يكمن مجمل اليدف األساسي من ىذه    
لدراسة ىو تطوير مقياس الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة ا

التدريس من غير السعوديين في الجامعات السعودية وعمى وجو 
التحديد في الجامعات الحكومية السعودية، والتي تخضع ىذه 
الفئة لسياسة تعاقد وتوظيف تسير عمى الئحة تعاقد موحدة، 

ىـ( في 3/4/1417والصادرة بقرار مجمس التعميم العالي رقم )
الجمسة )الرابعة( لمجمس التعميم العالي المعقودة بتاريخ 

ىـ المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس 7/2/1417
مجمس التعميم العالي بالتوجيو البرقي الكريم رقم 

 .ىـ4/11/1417( وتاريخ 16785/ب/7)
 أسئمة الدراسةب. 

ن األسئمة تسعى ىذه الدراسة عمى وجو التحديد لإلجابة ع 
 :اآلتية

ىل تطابق أبعاد مقياس الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة  -1
التدريس من غير السعوديين في الجامعات الحكومية السعودية 

 األساس النظري لو؟
ما ىي الخصائص السيكومترية لمقياس الرضا الوظيفي  -2

ألعضاء ىيئة التدريس من غير السعوديين في الجامعات 
 ة؟الحكومية السعودي

 الطريقة واإلجراءات. 3
 مجتمع الدراسةأ. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس من      
مختمف الرتب الجامعية من غير السعوديين في الجامعات 

 .ه 1435-1434الحكومية السعودية لمعام الدراسي 
 عينة الدراسةب. 
 من عضو 200تمكن الباحث من الحصول عمى استجابات     
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أعضاء ىيئة التدريس من غير السعوديين من مختمف الجامعات 
الحكومية السعودية، وذلك من خالل ارسال رسائل إلكترونية 
تحتوي عمى رابط االستبانة، والتي تم تصميميا إلكترونيًا 

الى العناوين  Gmail في موقع البريد اإللكتروني  Driveعمى
البريدية ألعضاء ىيئة التدريس ورؤساء األقسام والزمالء في 
الكميات المختمفة في مختمف الجامعات الحكومية السعودية، 

 .( من أعضاء ىيئة التدريس200وبمغ عدد أفراد العينة )
 :مراحل تطوير المقياس

من خالل مراجعة األدب النظري فيما سبق والمقاييس  -1
رضا الوظيفي، وبالتحديد مقاييس الرضا الوظيفي المختمفة لم

ألعضاء ىيئة التدريس تم االستفادة منيا في تحديد األساس 
النظري لممقياس، وأبعاده، ومن خالل مراجعة الئحة توظيف 
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الحكومية السعودية 

قياس واالستفادة في كتابة فقرات االستبيان، وقد حدّدت أبعاد الم
بشكل يتالءم مع األساس النظري لمفيوم الرضا الوظيفي 
ألعضاء ىيئة التدريس التي ظيرت في مقاييس الدراسات 

 :السابقة، وقد تم تحديد أبعاد المقياس عمى الشكل اآلتي
 .العوائد واالمتيازات المادية -
 .طبيعة وظروف العمل -
 .البحث العممي والترقيات -
 .مع الرؤساء العالقات األكاديمية -
 .العالقات األكاديمية مع الزمالء -
ومن خالل أيضًا االستفادة من األدب النظري والدراسات  -2

والمقاييس السابقة ولوائح التعاقد واألنظمة، تم كتابة فقرات عمى 
كل بعد، وظير المقياس بصورتو األولية، بحيث احتوى البعد 

( فقرة والبعد 15( فقرة والبعد الثاني عمى )11األول عمى )

( فقرات والبعد 10( فقرة، والبعد الرابع عمى )13الثالث عمى )
( فقرات أيضا، أي مجموع فقرات االستبيان 10الخامس عمى )

 .( فقرة57)
( 10تم عرض فقرات االستبيان بصورتو األولية عمى ) -3

محكمين من ذوي االختصاص، ومن أساتذة جامعيين مختصين 
فة في الجامعات الحكومية السعودية، وقد ومن رتب عممية مختم

صممت استبيان خاص بالمحكم لكي يبدي المحكم رأيو في كل 
فقرة ومدى مالءمة الفقرة لمبعد ولممقياس ومدى وضوح الفقرات 
لغويًا ومنطقيًا. وحسب رأي األغمبية تم اعتماد الفقرات التي تمت 

ين عمى محكم 8% من المحكمين )أي بواقع 80الموافقة عمييا 
األقل(، ونتيجة لذلك تم تعديل بعض الفقرات، وحذف بعض 

( فقرات عمى البعد 9و: )الفقرات، فأصبحت الفقرات عمى نح
( عمى البعد الثالث، 12( فقرة عمى البعد الثاني، و)13)األول، و

( فقرات لكل منيما، أي 10وبقي البعد الرابع والخامس عمى )
اس ككل. وأعيد صياغة ( فقرة عمى المقي54بما مجموعو )

 .االستبيان بصورتو الجديدة بعد التعديل
 Drive تم انشاء استبيان إلكتروني بفقرات المقياس عمى -4

وتم إرسال رابطو الى  Gmail في موقع البريد اإللكتروني
العناوين البريدية ألعضاء ىيئة التدريس ورؤساء األقسام 

لجامعات الحكومية والزمالء في الكميات المختمفة في مختمف ا
السعودية، بحيث يشمل أكبر عدد ممكن من مجتمع الدراسة، 

 :ورابط االستبيان موجود في العنوان اآلتي
https://docs.google.com/forms/d/1vUwI7hfdBqa

T3oEfGAHjN1eBepDAW8pMKGq4ZR77Wow/

viewform?usp=send_form 

 :ويظير الجدول التالي المقياس بصورتو النيائية

 1 دولج
 مقياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بعد التحكيم

 البعد األول: العوائد واالمتيازات المادية البعد الثالث: البحث العممي والترقيات
 يتناسب راتبي الشيري مع مؤىالتي وخبراتي. .1 توفر لي الجامعة فرص وسبل لمبحث العممي. .1
 ناسب راتبي الشيري مع مستوى المعيشة.يت .2 تدعم الجامعة األبحاث العممية ماديًا. .2
أشعر بمنطقية وعدالة توزيع العالوات االستثنائية حسب المؤىالت  .3 أجد سيولة في الحصول عمى المراجع لغايات البحث العممي. .3

 بين المتعاقدين.
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مع الجامعة عادلة ومناسبة  البدالت الممنوحة لي في نظام التعاقد .4 تسيل لي جامعتي ميمة جمع البيانات لغايات البحث العممي. .4
 وكافية.

ال أجد صعوبة فيسيل عمّي صرف بعض البدالت الممنوحة لي  .5 تخصص لي الجامعة ساعات كافية لمبحث العممي. .5
 والمنصوص عمييا في نظام التعاقد.

 أشعرة بكفاية ومناسبة العالوة السنوية الممنوحة لي. .6 ال أجد صعوبة فيسيل عمّي نشر أبحاثي العممية. .6
 أحصل عمى أجر مقابل جميع األعمال اإلضافية التي أقوم بيا. .7 تيتم الجامعة في مجال ترقيتي وتقدمي العممي. .7
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 .الدراسة ونتائج السيكومترية
 ومناقشتها نتائج. ال4

 العاممي التحميل باستخدام البناء صدق من التحقق إجراءات في

 أبعاده بجميع لممقياس المقترح النموذج تصميم تم التوكيدي
 1 رقم الشكل في يظير كما AMOS برنامج باستخدام

 

 1شكل 
 النموذج المقترح لممقياس بجميع أبعاده

المقياس بأبعاده الخمسة، والفقرات  1يظير من الشكل رقم     
ي البناء النظري لممقياس تابعة لكل عامل. وعند التي افترضت ف

تحميل البيانات وفق ىذا النموذج، أظيرت نتائج التحميل العاممي 
 :التوكيدي ما يمي

أواًل: فيما يتعمق بتقديرات معامالت نموذج التحميل العاممي 
 :التوكيدي، ومستوى داللتيا

 :لخصت النتائج في الجدول التالي

 2جدول 
 الت نموذج التحميل العاممي التوكيدي، ومستوى داللتهاتقديرات معام

 الداللة المعامل المعياري قيمة ت الخطأ المعياري المعامل  بيان المسار 
q9 <--- F1 1.000   .145  
q8 <--- F1 2.317 1.478 1.568 .381 .117 
q7 <--- F1 2.013 1.335 1.508 .299 .132 
q6 <--- F1 4.692 2.847 1.648 .736 .099 
q5 <--- F1 5.745 3.476 1.653 .800 .098 
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q4 <--- F1 4.402 2.670 1.649 .743 .099 
q3 <--- F1 5.080 3.080 1.650 .754 .099 
q2 <--- F1 3.409 2.096 1.627 .568 .104 
q1 <--- F1 3.316 2.054 1.614 .508 .106 

q18 <--- F2 1.000   .683  
q17 <--- F2 .812 .118 6.877 .599 *** 
q16 <--- F2 .498 .143 3.473 .296 *** 
q15 <--- F2 .484 .149 3.240 .276 .001 
q14 <--- F2 .122 .137 .889 .075 .374 
q13 <--- F2 .909 .147 6.203 .537 *** 
q12 <--- F2 .691 .144 4.803 .412 *** 
q11 <--- F2 1.498 .160 9.340 .835 *** 
q10 <--- F2 .841 .135 6.230 .539 *** 
q31 <--- F3 1.000   .402  
q30 <--- F3 1.491 .351 4.255 .542 *** 
q29 <--- F3 2.322 .475 4.885 .799 *** 
q28 <--- F3 1.652 .364 4.539 .634 *** 
q27 <--- F3 1.789 .393 4.551 .639 *** 
q26 <--- F3 1.848 .382 4.837 .771 *** 
q25 <--- F3 1.609 .360 4.468 .609 *** 
q24 <--- F3 1.753 .365 4.804 .753 *** 
q23 <--- F3 2.431 .488 4.982 .864 *** 
q43 <--- F4 1.000   .924  
q42 <--- F4 .902 .059 15.390 .833 *** 
q41 <--- F4 .929 .058 16.125 .850 *** 
q40 <--- F4 .983 .054 18.320 .891 *** 
q39 <--- F4 1.034 .063 16.500 .857 *** 
q38 <--- F4 .966 .055 17.653 .880 *** 
q37 <--- F4 .953 .050 18.947 .901 *** 
q36 <--- F4 .902 .047 19.131 .904 *** 
q35 <--- F4 .955 .052 18.364 .892 *** 
q53 <--- F5 1.000   .533  
q52 <--- F5 1.471 .230 6.385 .719 *** 
q51 <--- F5 .599 .173 3.462 .312 *** 
q50 <--- F5 2.305 .327 7.050 .873 *** 
q49 <--- F5 1.579 .241 6.561 .755 *** 
q48 <--- F5 1.423 .201 7.073 .880 *** 
q47 <--- F5 1.028 .159 6.448 .731 *** 
q46 <--- F5 1.673 .236 7.100 .887 *** 
q45 <--- F5 1.595 .227 7.034 .869 *** 
q19 <--- F2 .923 .122 7.590 .665 *** 
q20 <--- F2 .702 .110 6.390 .554 *** 
q21 <--- F2 1.056 .127 8.320 .734 *** 
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q22 <--- F2 .623 .145 4.287 .367 *** 
q32 <--- F3 1.650 .366 4.510 .624 *** 
q33 <--- F3 .979 .307 3.189 .327 .001 
q34 <--- F3 1.169 .304 3.851 .443 *** 
q44 <--- F4 .837 .060 13.870 .795 *** 
q54 <--- F5 .889 .217 4.103 .382 *** 
أبرز ما يالحظ من الجدول السابق ىو أن معامالت       

العامل األول في المقياس وىو عامل العوائد واالمتيازات المادية 
ارتفاع نسبة الخطأ المعياري لكل جميعيا غير دالة إحصائيًا، و 

فقرة، وىذا يشير إلى أن فقرات ىذا العامل حسب معيار الداللة 
االحصائية يجب أن تسقط بالكامل نظرًا لعدم قدرتيا عمى تفسير 
الظاىرة المدروسة، ربما يكون ىذا صحيحًا عمى أرض الواقع 
 وذلك بسبب خصوصية الفئة التي تتعامل معيا الدراسة وىي فئة
أعضاء ىيئة التدريس من غير السعوديين من العاممين في 
الجامعات الحكومية السعودية، حيث أن قضية الجانب المادي 
والرواتب لتمك الفئة يتم التفاوض عمييا في بداية تعاقد عضو 
ىيئة التدريس، وتسير وفق الئحة التوظيف فيي معروفة مسبقًا 

أن آراء عينة الدراسة ال لممتعاقد، فظيور ىذه النتيجة تشير إلى 
تفسر ظاىرة الرضا الوظيفي ليم. وأيضًا حسب معيار الداللة 

، وىي الفقرة ذات الترتيب الخامس 14االحصائية فإن الفقرة رقم 
من العامل الثاني لم يرتقي معامل ىذه الفقرة إلى مستوى الداللة 
االحصائية، ومفاد ىذه الفقرة ىو الشعور بضغط العمل نتيجة 

عمال اإلضافية كمتطمبات الجودة وغيرىا، ربما يكون ذلك األ
صحيحًا وذلك ألن مثل تمك األعمال ال يقوم بيا جميع 
األعضاء أو أنيا أعمال مفروضة عمى الجميع وبالتالي ال تفسر 
اختالفات وجيات النظر في ظاىرة الرضا الوظيفي. ومن ناحية 

لمفقرة )تشبع  أخرى، وحسب معيار المعامل أو الوزن المعياري

%، فإن الفقرات 50الفقرة عمى العامل( بأن نسبة ما تفسره الفقرة 
عمى العامل الثاني أيضًا كانت أوزانيا المعيارية  16، 15، 12

%، وبالتالي ىذه الفقرات يجب أن تسقط لعدم قدرتيا 50أقل من 
عمى تفسير الظاىرة المدروسة وىذه الفقرات افترضت نظريًا أنيا 

مل طبيعة وظروف العمل ويمكن أن يفسر عدم قدرتيا تتبع عا
عمى تفسير ظاىرة الرضا بأن أعضاء ىيئة التدريس من تمك 
الفئة ال يكترثون لمضمون تمك الفقرات باعتبارىا أمور إدارية 
وفنية خارج اىتمام عضو ىيئة التدريس. وبنفس المعيار ستخرج 

ليا تبين أنيا  عمى العامل الثالث وعند الرجوع 34، 33الفقرات 
تخص البحث العممي وقضية النشر، حيث تتعمق األولى بقضية 
تخصيص ساعات لمبحث العممي والثانية بموضوع النشر في 
المجالت المحكمة، وىذه الفقرات تعبر عن ميزة عضو ىيئة 
التدريس نفسو في ىذا الجانب ويتوقف عمى نشاطو وىمتو في 

قدرة ىذه الفقرات لتفسير ىذا الجانب، ربما ىذا أدى إلى عدم 
ىذه الظاىرة بالشكل المعياري والمقبول إحصائيًا. ومن ناحية 
أخرى كانت جميع معامالت تحميل المتغيرات المشاىدة عمى 
العوامل الكامنة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية أقل من 

( مما يدل عمى أىمية المتغيرات المشاىدة في قياس 0.001)
يفي. وفيما يتعمق بالمؤشرات األخرى فقد ظاىرة الرضا الوظ

 :لخصت النتائج في الجدول التالي

 3جدول 
 مؤشرات التوافق قبل اسقاط الفقرات غير المطابقة

 قيمة المؤشر المؤشر
2

 
5.48 

GFI 0.19 
AGFI 0.13 
NFI 0.17 
CFI 0.18 
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TLI 0.17 
IFI 0.18 

RMR 0.11 
RMSEA 0.12 

يالحظ من الجدول السابق أن معظم المؤشرات كانت قريبة      
نوعًا ما من الحد المقبول والذي تم ذكره سالفًا، وىذه المؤشرات 
جميعيا قبل إسقاط فقرات محددة، وقام الباحث بإسقاط الفقرات 

غير المطابقة وتم إعادة جميع التحميالت المطموبة، ولخصت 
 :البيانات في الجدول التالي

 4جدول 
 مؤشرات التوافق بعد اسقاط الفقرات غير المطابقة

 قيمة المؤشر المؤشر
2

 
5.11 

GFI 0.12 
AGFI 0.98 
NFI 0.13 
CFI 0.97 
TLI 0.99 
IFI 0.10 

RMR 0.96 
RMSEA 0.11 

يالحظ من الجدول السابق أن غالبية المؤشرات وقعت      
ل، وتبّين أن جميع أوزان الفقرات المعيارية ضمن المعيار المقبو 

% أي ضمن 50)تشبع الفقرات عمى العوامل( تجاوزت ال 
المعيار المقبول والذي تم ذكره سالفًا، وبالتالي نسبة التبيان 

 AVE) المفّسر من كل عامل من العوامل األربعة )مؤشر
ضمن المعيار المقبول، وىذه النتائج تعتبر مقبولة ضمن 

ير التي تم ذكرىا سابقًا، مما تؤكد ىذه النتائج عمى الصدق المعاي
البنائي ليذا المقياس. وبالتالي يمكن القول بأن نتيجة ىذه 
الدراسة اتفقت في بعض العوامل مع غيرىا من الدراسات، 

واختمفت في جانب العامل المادي واألجر، وربما يكون لذلك 
أن الفئة المستيدفة تفسيرًا منطقيًا لخصوصية تمك الفئة، وىو 

ىي من فئة المتعاقدين والذين قبموا برواتبيم وأجورىم المنصوص 
عمييا في الئحة التعاقد، فقضية الرضا في ىذا الجانب تحصيل 

 .حاصل تم االتفاق عمييا عند التعاقد
وفيما يتعمق بثبات المقياس، استخدم الباحث طريقة االتساق 

بات كرونباخ ألفا عمى الداخمي لمفقرات باستخدام معامل ث
استجابات عينة الدراسة عمى المقياس بأبعاده األربعة وعمى 

 :المقياس ككل، وسجمت نتائج تقدير الثبات في الجدول التالي
 5جدول 

 معامالت الثبات عمى األبعاد وعمى المقياس ككل
 معامل الثبات البعد

 0.804 طبيعة وظروف العمل.
 0.876 البحث العممي والترقيات.

 0.930 العالقات األكاديمية مع الرؤساء.
 0.880 العالقات األكاديمية مع الزمالء

 0.962 المقياس ككل
 عمى األبعاد أو عمى المقياس ككل، وىذا إشارة الى ارتفاع  يالحظ من الجدول السابق ارتفاع معامالت الثبات سواء     



4112015
 

42 

س، وتعّد معامالت االتساق الداخمي لمفقرات المطابقة ليذا المقيا
الثبات ىذه مرتفعة ومقبولة لغايات تطبيق ىذا المقياس، وربما 
يعود ىذا االرتفاع إلى كون ىذه الفقرات ىي الفقرات المطابقة 
لمنموذج والبناء النظري لممقياس، لذلك تمتعت بدرجة عالية من 

 .الدقة والثبات
 التوصيات. 5

باحث باستخدام من خالل نتائج ىذه الدراسة يوصي ال     
الصورة النيائية لممقياس بعد حذف الفقرات غير المطابقة 
لألساس النظري لظاىرة الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس 
من غير السعوديين في الجامعات الحكومية السعودية، ويمكن 
استخدامو لغايات البحث العممي أو دراسة الظاىرة وتفسيرىا لتمك 

ذلك يوصي الباحث باستخدام أسموب الفئة من األعضاء. وك
التحميل العاممي التوكيدي في التحقق من صدق البناء لمقاييس 
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DEVELOPMENT A MEASURE OF JOB 

SATISFACTION OF FACULTY MEMBERS 

FROM NON-SAUDIS IN PUBLIC OF SAUDI 

UNIVERSITIES 

 

MAJED ALJODEH 
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ABSTRACT_ This study aimed to develop a measure of job satisfaction of faculty 

members from non-Saudis in the government of Saudi universities. About 200 members of 

the faculty members of non-Saudis in various Saudi government universities were 

included in this study. Confirmatory factor analysis by AMOS program were used to 

develop this scale. the psychometric properties of the scale were extracted, Non-Fit items 

were excluded from the scale, for the purposes of achieving formative validity of this 

measure, and show the scale in its final form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


