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ABSTRACT_ The aim of this study was to identify the degree of satisfaction of faculty members on the performance 

of the scientific councils at Najran University 2016/2017. A questionnaire consisting of (38) paragraphs, distributed 

over (3) domains was used to achieve the objectives of the study. The study sample consisted of (231) faculty 

members at Najran University, of which 169 males and 62 females. The results of the study showed that the degree of 

satisfaction of faculty members on the performance of the scientific councils at Najran University has reached a high 

level. The results of the study also showed that there were no statistically significant differences in the degree of 

satisfaction of the teaching staff of the faculty on the performance of the scientific councils at Najran University 

attributed to sex variable. There were no statistically significant differences due to the variable of the section. The 

results showed that there were statistically significant differences due to the scientific rank variable in favor of higher 

scientific rank. The results showed that there were no significant differences due to the variable of years of 

experience. 
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درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء 
 اجملالس العلمية جبامعة جنران

 

 *علي بن محمد عبدهللا زكري 

 

، 2016/2017أعضاء هيئة التدريس عن أداء املجالس العلمية بجامعة نجران هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة رضا _ امللخص

( عضو هيئة 231( محاور، وتكونت عينة الدراسة من )3( فقرة، موزعة على )38ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانة مكونة من )

أن درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء املجالس  ( إناث، وأظهرت نتائج الدراسة62( ذكور، و)169تدريس بجامعة نجران، منهم )

العلمية بجامعة نجران قد جاءت بدرجة عالية، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لدرجة رضا أعضاء هيئة 

ة عدم وجود فروق ذات داللة التدريس عن أداء املجالس العلمية بجامعة نجران تعزى إلى متغير الجنس، كما أظهرت نتائج الدراس

 وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغير الرتبة العلمية ولصالح الرتب العلمي
ً
ة احصائية تعزى إلى متغير القسم، وأظهرت النتائج ايضا

  .األعلى، بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير سنوات الخبرة

 .املجالس العلمية، األداء ،: الرضااملفتاحيةالكلمات 
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 درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء املجالس العلمية بجامعة نجران
 دقدمة. امل1

تعد دراسة الرضا لدي أعضاء هيئة التدريس عملية تقويم شاملة      

جوانب العمل، ويتم التعرف من خاللها على اإليجابيات تغطي جميع 

والسلبيات التي يمكن في ضوئها أن يتم التطوير ورسم السياسات 

املستقبلية للمؤسسة الجامعية، وقد توصل املهتمون والباحثون في هذا 

 
ً
 مشتركا

ً
الشأن إلى أن السلوك اإلنساني داخل املؤسسات يمثل اهتماما

ناحية والعلوم اإلنسانية من ناحية أخرى، وأصبح  بين علوم اإلدارة من

الحوار املتصل بين الطرفين بأن التركيز لجانب واحد ال يكفي لفهم 

السلوك اإلنساني ومعرفة مدى الرضا الوظيفي، وإذا كانت الدول 

املتقدمة قد اهتمت وما تزال تهتم بالبحث عن الرضا الوظيفي فيجب على 

 لتأثيره املباشر على تقدم الدول النامية أن تكون أكث
ً
 نظرا

ً
ر اهتماما

 .املجتمع وتطوره

وعلى الرغم من كون األقسام العلمية في التنظيمات الجامعية أصغر      

وحدة من وحدات التنظيم الجامعي باعتبار أن الجامعات تتألف من 

كليات ومعاهد وأقسام فإن الواقع يشير إلى أنها تعد حجر الزاوية في 

فالجامعة ال تستطيع أن تؤدى رسالتها أو تحقق أهدافها إال من الجامعة، 

[ لرفع 1] خالل أقسامها العلمية؛ فهي املفتاح الحقيقي وفق ما يرى بينيت

مستوى اإلنتاجية في الجامعات كما ونوعا. وعن طريقها يتم التحكم في 

معظم القرارات الجامعية املركزية، كاختيار أعضاء هيئة التدريس، 

د املقررات الدراسية، ووضع معايير القبول والتخرج، وتقدير وتحدي

األهمية النسبية لألنشطة املختلفة، من تدريس، وبحث علمى، وخدمة 

مجتمع، وغيرها من األنشطة القرارات التي تحدد طابع املؤسسة 

 %80[ إلى التأكيد على أن حوالى 2] الجامعية، ولعل ذلك هو ما دعى ريتا

 .ت اإلدارية في الجامعة تتخذ على مستوى األقساممن جميع القرارا

وال يتوقف األمر عند صناعة القرارات أو اتخاذها، بل يتعداه إلى       

تنفيذها ومتابعتها، فمن خالل األقسام وفى إطارها تحدث العمليات التي 

تتحقق بها أهداف املؤسسة األكاديمية، وفيها وعن طريقها يتم التأكد من 

األهداف، فعلى مستوى األقسام يتفاعل أعضاء هيئة تحقيق تلك 

التدريس والطالب، ويتلقى الباحثون التوجيه والتقويم، ويتم تحديد 

ودراسة سبل اإلسهام في تنمية البيئة واملجتمع، كما أن االتصال كما يرى 

[ بين قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس، ال يتم إال من خالل 3] مارتن

 .ميةاألقسام العل

[ إلى أن كفاءة القسم األكاديمي وقدرته علي تحقيق 4] ولقد أشار ميلر      

أهدافه، وأهداف الجامعة، تعتمد إلى حد كبير على الكفاءة اإلدارية 

واألكاديمية لرئيسه، فنوعية وكفاءة القسم األكاديمي تتحدد بقدرات 

توجيه واستعدادات رئيس القسم، فهو قائد، ومدير، ومستشار يتولى 

اآلخرين نحو تحقيق أهداف القسم، وهو املشرف املباشر على فعاليات 

وأنشطة القسم، واملخطط لها، واملتابع، واملقِيم ملستويات األداء، سواء 

بالنسبة للطالب أو الباحثين أو أعضاء هيئة التدريس واإلداريين، 

 .لقسمواملوضح ملسئولياتهم، وبصفة عامة فهو املسئول عن إدارة شئون ا

وفي السنوات األخيرة بدأ االهتمام يتزايد في دراسة موضوع الحوافز،      

والرضا عن الجوانب املختلفة املرتبطة بالعمل أو عدم الرضا لدى أعضاء 

هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، وقد ظهر هذا االهتمام نتيجة 

رسم مستقبل  لزيادة الشعور بأهمية ومكانة أعضاء هيئة التدريس في

مجتمعاتهم، وللقوة التي يملكونها في تطوير ونقل األهداف والغايات 

ملؤسسات التعليم العالي، وكذلك لالعتقاد السائد بأن أعضاء هيئة 

التدريس الراضين عن عملهم هم أكثر قدرة على القيام بواجباتهم 

 .وبمستوى أعلى من الفاعلية من زمالئهم غير الراضين

همية تحقيق الرضا في أنه يعكس جوانب الصحة النفسية لدى وتأتى أ     

أعضاء هيئة التدريس، ويمكنهم من تقبل عملهم واالستمرار فيه، 

ويجعلهم أكثر حماسا واهتماما بالتدريس والبحث العلمي وخدمة 

املجتمع، ويقلل من نسب غيابهم عن العمل، مما يجعلهم أكثر رغبة في 

ج، فهم يتعاملون مع طالبهم بشكل مباشر تحسين العمل وزيادة اإلنتا

وغير مباشر، مما يشعرهم باألمن والحب واالحترام لهم ولعملهم، 

والتعرف على األسباب التي تؤثر على الرضا الوظيفي، قد تمكن املسئولين 

بمعرفتهم بما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم، األمر الذي 

 ].5] لية العملية التعليميةيسهم بدورة في زيادة كفاءة وفاع

إن معيار التفرقة بين املنظمات الناجحة واملنظمات غير الناجحة       

يكمن في مدى تحكمها وتأطيرها الصحيح ألهم مورد تمتلكه وهو العنصر 

البشري الذي يعد الثروة النادرة التي تتسابق املنظمات لتوفيرها كّما 

، فهو وحده العنصر الذي يمتلك وكيفا بالشكل الذي يزيد من فعاليتها

قدرات عالية على العطاء املتجدد ويحتوى طاقات كامنة، تستطيع 

املؤسسة استغاللها االستغالل األمثل وتوجيهها لتحقيق أداء مرتفع وهو 

األمر الذي تسعى إليه كل املنظمة، ورغبة الفرد في العمل تعكس 

شك تصبح إحدى بالضرورة كفاءة أدائه، هذه الرغبة وبدون أدنى 

املهمات الصعبة التي تواجه اإلدارة في املنظمة، خاصة إدارة األفراد والتي 

 تنحصر في كيفية إثارة رغبة الفرد وتوجيه السلوك الناتج عنها في االتجاه

[6.[ 

كذلك فإن بقاء املؤسسات في ظل بيئة تتميز باملنافسة التامة وعدم       

ك أفرادها والتأثير فيهم بالشكل الذي االستقرار مرهون بمدى دراسة سلو 

يؤدي إلى والئهم ورضاهم ومن خالل إشباع حاجاتهم ورغباتهم، والتعامل 

معهم بما يضمن توجيه جهودهم لخدمة أهداف املنظمة أيضا، فوالء 

األفراد العاملون في املؤسسة ورضاهم عن العمل يجعل الفرد يتحرك في 

األعمال املخولة إليه وتنعكس بذلك حدود ومجال ذلك الرضا عن املهام و 

مستويات األداء لديه وفقا لدرجات الرضا الذي يحقق األداء املطلوب 

 ].7] وبالتبعية أداء املنظمة

 مشكلة الدراسة. 2

يعد العنصر البشري من العناصر املهمة التي تحيا بها أي منظمة       

ألساس ي لجميع وخاصة فيما اذا كانت منظمة خدمية، كما يعد املحّرك ا

نشاطات املنظمة ومصدر من مصادرها املهمة لتفاعله مع املتغيرات 

الداخلية والخارجية للمنظمة، وذلك ملا يمتلكه من ميزة تنافسية ناتجة 

عن الطاقة الكامنة التي تزخر بها دواخله، األمر الذي يمكن معه القول أن 

جاح اإلدارة في توفير قدرتها على تحقيق أهدافها يتوقف إلى حد كبير على ن

القدر الكافي من الدافعية، وعلى هذه املؤسسات أن تعمل على استنهاض 
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هذه الطاقة وتأهيلها بواسطة نظام فعال للحوافز وتحسين البيئة 

الداخلية، أو ما يسمى باملثيرات اإليجابية التي تعتبر كقوة يمكنها تحريك 

ة من رضا ووالء األفراد واستثارة الطاقات الكامنة، لتحقيق درجة عالي

 
ً
 .العاملين وتضمن بذلك أداء راقيا

ويشكل رضا أعضاء هيئة التدريس عن املجالس العلمية باألقسام      

 يتوقف عليه تحديد فعالية القرارات املختلفة التي يتخذها 
ً
 مهما

ً
جانبا

املجلس العلمي، ويعكس في ذات الوقت رؤيتهم حول الخطط املستقبلية 

 .القسم واألداء الجامعي بصفة عامةلتطوير 

 أ. أسئلة الدراسة

وفي ضوء ذلك تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما درجة 

رضا أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران عن أداء املجالس العلمية 

 بالجامعة؟

 :ويتفرع عنه التساؤالت التالية

املجالس العلمية قبل  ما درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء -

 االجتماع؟

ما درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء املجالس العلمية أثناء  -

 االجتماع؟

ما درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء املجالس العلمية بعد  -

 االجتماع؟

هل تختلف درجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء املجالس العلمية  -

 –الدرجة العلمية -القسم  –اختالف متغيرات )الجنس بمراحلها الثالثة ب

 سنوات الخبرة(؟

 أهداف الدراسةب. 

التعرف على درجة رضا أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران عن أداء  - 

 .املجالس العلمية بمراحلها الثالثة

الدرجة العلمية -القسم  –التعرف على تأثير كل من متغيرات: )الجنس  - 

الخبرة( على درجة رضا أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران سنوات  –

 .عن أداء املجالس العلمية بمراحلها الثالثة

 أهمية الدراسةج. 

تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تناولت رضا أعضاء هيئة  -

التدريس عن أداء املجالس العلمية بالجامعات السعودية، حيث لوحظ 

تناولت هذا املوضوع على الرغم من أهميته في تطوير  ندرة الدراسات التي

الجامعة ومساعدتها على تحقيق أهدافها املختلفة على اعتبار أن املجالس 

 .العلمية باألقسام والكليات تمثل عصب العملية اإلدارية بالجامعة

تتضح أهمية الدراسة في تناولها ملوضوع رضا أعضاء هيئة التدريس  -

املجالس العلمية وهو من املوضوعات التي قلما يتطرق  بالجامعة عن أداء

 .لها الباحثون في مجال علم النفس

تفيد هذه الدراسة املجالس العلمية بجامعة نجران في التعرف على  -

مستوى ودرجة رضا أعضاء هيئة التدريس عن أداء املجالس العلمية، 

م في تطوير ومن ثم محاولة تحسن وتطوير هذا األداء، األمر الذي يسه

الجامعة بصفة عامة باعتبار أن األقسام العلمية نواة التطور والتقدم في 

 .أي جامعة

 

 

 حدود الدراسةد. 

بشرية: اقتصر تطبيق أداة الدراسة على أعضاء هيئة التدريس القائمين  

  .على رأس العمل بجامعة نجران

من العام زمانية: تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الدراس ي األول  

 .2016/2017الجامعي 

موضوعية: رضا أعضاء هيئة التدريس عن املجالس العلمية بجامعة  

 .نجران

 مصطلحات الدراسةه. 

: هو شعور أعضاء هيئة التدريس بالقناعة واالرتياح 
ً
تعريف الرضا اجرائيا

نحو أداء املجالس العلمية بجامعة نجران سواء قبل االجتماع وأثناء 

 .د االجتماعاالجتماع وبع

: يشير إلى العمل الذي يؤديه عضو هيئة التدريس 
ً
تعريف األداء اجرائيا

بجامعة نجران، ومدى تفهمه لدوره واختصاصاته وفهــمه للتوقعات 

املطلوبة منه، ومدى إتباعه لطريقة أو أسلوب عمل يحدده رئيس القسم 

 .الكمــيةفي الكلية التابع لها عن طريق اإلشراف املباشر ويكون محدد 

: هي املجالس الدورية التي تعقدها  
ً
تعريف املجالس العلمية اجرائيا

األقسام العلمية بكليات جامعة نجران ملناقشة القضايا التعليمية 

 .واألكاديمية واإلدارية واتخاذ كافة القرارات التي تحقق مصلحة العمل

 اإلطار النظري . 3

 :الرضا الوظيفي

التعريفات التي حاولت تحديد مفهوم الرضا تعددت واختلفت       

الوظيفي، ويرجع التعدد واالختالف إلى وجهات النظر املختلفة التي 

حاولت تحديد هذا املفهوم، وكان من أول التعريفات ملفهوم الرضا 

[ 8] الوظيفي بصفة عامة ما قام به كل من جينزبرغ وهيرما املشار إليه في

 :ع مختلفة للرضا الوظيفيحيث ذكرا أن هناك ثالثة أنوا

: عوامل الرضا الداخلية ومصدرها السعادة الوظيفية وإحساس 
ً
أوال

الفرد وشعوره بما يحققه من مستويات اجتماعية للنجاح وتحقيقه 

 .لقدراته الشخصية فيما حققه من نجاح

: املرضيات املرتبطة بالظروف الفيزيقية والنفسية لعمل الفرد مثل 
ً
ثانيا

 .العمل والتهوية واالستمتاع برفاق العمل وغيرهانظافة مكان 

: املرضيات الخارجية وهي املكافآت واألجور والعالقات وليس املهم 
ً
وثالثا

هو كم هذه املرضيات فحسب، وإنما هو عالقة هذا الكم بتوقعات الفرد 

 .باعتبارها وظيفة لقيمه وأهدافه

يفة التي يقوم بها الفرد كما يعرف الرضا بأنه اتجاه إيجابي نحو الوظ      

حيث يشعر فيها بالرضا عن مختلف العوامل البيئية واالجتماعية 

[، وهو الشعور 9] واالقتصادية واإلدارية والفنية املتعلقة بالوظيفة

النفس ي بالقناعة واالرتياح أو السعادة إلشباع الحاجات والرغبات 

قة والوالء والتوقعات مع العمل نفسه ومحتوى بيئة العمل ومع الث

 .واالنتماء للعمل

تعددت النظريات املفسرة للرضا الوظيفي  :نظريات الرضا الوظيفي

 :ويمكن استعراض أهمها كالتالي

 Harzberg  نظرية هرزبرج

والتي تسمى بنظرية العاملين وهى ترتبط أصال بتطبيق نظرية ماسلو        

جموعتين من " أن هناك مفي مواقع العمل حيث رأى "هرزبرج للحاجات
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العوامل إحداهما تعتبر بمثابة دوافع تؤدي إلى رضا العاملين عن أعمالهم 

وأطلق عليها عوامل مرتبطة بالوظيفة أو العمل نفسه، وقد حصرها في 

إحساس الفرد باإلنجاز، وتحمل املسئولية، وتوفر فرص الترقية للوظائف 

، أما املجموعة األخرى األعلى واملشاركة في اتخاذ القرارات املتعلقة بالعمل

من العوامل فيعتبرها بمثابة دوافع تؤدي إلى عدم رضا العمال عن 

أعمالهم، وأطلق عليها عوامل محيطة بالوظيفة أو العمل وقد حصرها في 

تلك الظروف التي تحيط بالعمل كالرئاسة أو اإلدارة أو اإلشراف أو نمط 

وبينه وبين رؤسائه، القيادة، وطبيعة العالقات بين الفرد وزمالئه، 

 ].10] وظروف البيئة املحيطة بالعمل

 Vroom  نظرية فروم

الرضا الوظيفي على أساس أن عملية الرضا أو  Vroom فسر فروم     

عدم الرضا تحدث نتيجة للمقارنة التي يجريها الفرد بين ما كان يتوقعه 

ا من عوائد السلوك الذي يتبعه وبين املنفعة الشخصية التي يحققه

بالفعل، ومن ثم فإن هذه املقارنة تؤدي بالفرد إلى املفاضلة بين عدة 

بدائل مختلفة الختيار نشاط معين يحقق العائد املتوقع بحيث تتطابق 

مع املنفعة التي يجنيها بالفعل، وهذه املنفعة تضم الجانبين املادي 

في واملعنوي معا، وتفترض نظرية عدالة العائد في تفسيرها للرضا الوظي

أن الفرد يحاول الحصول على العائد أثناء قيامه بعمل ما، ويتوقف رضاه 

على مدى اتفاق العائد الذي يحصل عليه من عمله مع ما يعتقد أنه 

 ].11] يستحقه

 :نظرية العالقات اإلنسانية

في العشرينات من القرن املاض ي، ظهرت حركة جديدة تسمى حركة       

تركز على أهمية تحسن العالقات في بيئة العمل، العالقات اإلنسانية التي 

مثل تحسين االتصال بين املوظفين واملشرفين عليهم، وإتاحة مجال أكبر 

 إن هذه النظرية مبنية على دراسة أظهرت في 
ْ
للتحاور وإبداء اآلراء، إذ

في اإلنتاجية بعد تطبيق التغييرات املذكورة،  %30نتائجها زيادة بمقدار 

لنظرية انتقدت، ألنها ركزت على طريقة واحدة فقط كطريقة إال أن هذه ا

 [12مثلى للتحفيز.]

أجرى هاوثورن دراسة كإحدى الدراسات الرئيسة في هذا  1924ففي عام 

تم  Westren Electric التابع لشركة Hawthorne املذهب، ففي مصنع

عزل مجموعة من النساء ووضعهّن في غرفة خاصة إلنتاج أدوات 

قام الباحثون بتقديم وجبات ، لكن في ظروف عمل جديدة، و بائيةكهر 

غداء مجانية، وساعات عمل أقل، وفترات راحة أكثر، وسمح للموظفين 

غيير في نظام بالقيام بالعمل على شكل مجموعات صغيرة، وأجري ت

تغييرات في نظام اإلدارة، فأصبح املشرفون اجتماعيين الحوافز املالية، و 

ظ الدارسون أن اإلنتاجية قد زادت بعد هذه التغييرات، وأكثر تفهما، والح

وكان االستنتاج األولي أن "التغييرات املادية" هي السبب ولكن بعد عمل 

تغييرات سلبية، كتقليل اإلضاءة، أو زيادة درجة حرارة الغرفة لدرجة 

يصعب العمل فيها، ظلت اإلنتاجية في ارتفاع، فأستنتج الباحثون أن 

نتاجية ليست التغييرات في بيئة العمل، وإنما في طريقة سبب زيادة اإل 

إدارة العاملين، فكلما زادت الروح االجتماعية بين املوظفين، زادت 

 ].12] إنتاجيتهم

 

 

 :نظرية ماسلو للحاجات

ومن أشهر نظريات التحفيز نظرية ماسلو للحاجات، فبعد عقدين من 

 للحاجات اإلنسانية  حركة العالقات اإلنسانية، حدد إبراهام ماسلو
ً
هرما

 :يتكون من خمسة مستويات، وهي

 .فسيولوجّي: الحاجات البيولوجّية األساسّية املهّمة للبقاء -1

 .األمن: الحاجة للحماية ضد خطر ما -2

 .اجتماعّي: الحاجة للحّب، والّصداقة، والقبول، واالنتماء لجماعة -3

ات،  -4
ّ
قة، والّسلطة، واالحترام من الّتقدير: الحاجة الحترام الذ

ّ
والث

 .اآلخرين

 .إدراك ذات: الحاجة لإلنجاز -5

واعتقد ماسلو أنه عند إشباع أي مستوى من الحاجات، ال يعود هذا      

املستوى محفزا للفرد، وسيتطلب إشباع الحاجات التي في املستوى 

توى األعلى، وسيظل األفراد محفزين دائما، إذا أشبعت رغباتهم في املس

تلو اآلخر، حتى يصلوا إلى ملستوى األخير "إدراك الذات". ولذلك حتى 

يتمكن املدراء من تحفيز موظفيهم، يجب عليهم أوال أن يحددوا املستوى 

الذي يحتاجه الفرد، ومن ثم إشباعه، واالرتقاء حتى الوصول إلى آخر 

 ].13] مستوى 

 :نظرية األهداف

ولوك نظرية أسمياها نظرية م أسس كل من ليثام 1979في عام     

األهداف، ومحورها يدور حول مشاركة العاملين في وضع األهداف. فإن 

كان للموظفين أهداف محددة قاموا باملشاركة في وضعها، فإن ذلك 

 Feedback يحّفزهم للعمل. وزيادة على ذلك، فإن وجود تغذية راجعة

 ].14] حمستمرة ألداء يساعد في بقاء املوظف في املسار الصحي

إن الهدف األساس ي ألي إدارة هو تعظيم الفائدة للمنظمة، واستمرارية      

وجودها، وتقديم أفضل النتائج لها، وذلك عن طريق رفع وتفعيل أداء 

األفراد فيها، وهذا يتطلب توجيه سلوكهم لتحقيق أهداف املنظمة 

م العنصر بفاعلية وكفاءة عالية، ولتحقيق هذا الهدف البد لإلدارة من فه

 ].15] البشري، وطبيعة سلوكه، وأسبابه، ودوافعه، وأهدافه

 :بعض أساليب قياس الرضا الوظيفي

 :في اآلتي [16تعددت طرق وأساليب قياس الرضا الوظيفي لخصها مانجي ]

 :أسلوب قياس اآلثار السلوكية

والتي تصدر عن العاملين وتدل على الرضا وعدم الرضا عن العمل       

ع إلى سجالت وتقارير شئون العاملين فهناك بعض الظواهر مثل بالرجو 

معدالت غياب العامل بعذر أو بدون عذر مقبول، معدالت الحوادث 

 .مكان العمل، ومعدالت ترك العمل إلى عمل أخر

 :أسلوب التقرير الذاتي

حيث يجيب الفرد عن بعض األسئلة ليقرر ما إذا كان راضيا عن عمله       

ث أن الفرد ذاته هو السبب املباشر للتعبير عن مستوي من عدمه حي

رضاه عن عمله ويعتمد هذا األسلوب على االستبانة التي توجه الفرد 

لإلجابة عن أسئلتها والتي تدور حول الحاجات اإلنسانية للعامل وجوانب 

 .العمل املختلفة

 :أسلوب االستقصاءات

وتعتمد على تقص ي آراء األفراد وبمجموعة من األسئلة وهذه االسئلة        

تحتوي على العمل، األجر، اإلشراف، اتجاهات اإلدارة، حيث يتم تصميم 
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عناصر االستقصاء او االستبيان بطريقة تخدم أهداف الباحثين سواء 

أكانوا داخليين أم خارجيين، وفي الوقت نفسه تتالءم مع مستويات األفراد 

 .ملزعم استطالع آرائهم عن الرضا الوظيفي واملحفزات الوظيفيةا

 الدراسات السابدقة. 4

لقد تناولت العديد من الدراسات موضوع الرضا عن أداء املجلس العلمية 

 :من قبل الباحثين في مجاالت مختلفة ومنها ما يلي

لدى دراسة هدفت إلى التعرف على الرضا الوظيفي  Curtis [17] أجرى        

املرشدين النفسيين في ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية، واشتملت 

( من املرشدين النفسيين، وأسفرت نتائج الدراسة عن 125العينة على )

وجود رضا وظيفي عام لدى أفراد العينة بالنسبة لطبيعة العمل والعالقة 

مع اإلشراف، ووجود رضا وظيفي منخفض لدى أفراد العينة بالنسبة 

 .تب، وفرص الترقيةللرا

[ دراسة استهدفت التعرف على اتجاهات القيادات 18] وأجرى الشثري       

اإلدارية وعالقتها بفعالية االجتماعات، وتوصلت لتوفر بعض األنشطة 

اإليجابية اإلدارية من جانب القيادات سواء قيل االجتماعات أو في أثنائها 

ل قلة االستعداد الكافي أو بعدها، كما بينت وجود بعض السلبيات مث

للتعرف على جدول األعمال، ضعف املشاركة من قبل الكثيرين من 

 .األعضاء اثناء االجتماعات، كثرة املقاطعات أثناء الحوار

[ دراسة تناولت ديناميات صنع القرار 19] كما أجرى عبدالحافظ      

صفي، بمجالس األقسام والكليات بجامعة األزهر، واستخدمت املنهج الو 

وتوصلت لوجود مجموعة من املعوقات ترتبط بعملية صنع القرار بتلك 

املجالس وتؤثر على قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها، وكان في مقدمتها 

قلة االهتمام بتحديد مواعيد ثابتة ومناسبة، قلة توفر املعلومات حول 

ة، ميل املوضوعات املطروحة، قلة إعالم األعضاء بنتائج املجالس العلمي

 .بعض القرارات للشخصنة واملجاملة على حساب املصلحة العامة

[ بدراسة استهدفت التعرف على تأثير الرضا 20] وآخرون  Susanوقام       

على بقاء أو إنهاء أعضاء هيئة التدريس لعملهم الجامعي، وتوصلت إلى 

عددهم من أفراد العينة البالغ  %53د حالة من الرضا االيجابي لدى وجو 

 مما يجعلهم يخططون للبقاء في عملهم الجامعي، بينما وجد 123)
ً
( عضوا

 .من أفراد العينة %47دم رضا عن العمل بالجامعة لدى ع

[ بدراسة تناولت واقع أداء األقسام األكاديمية 21] كما قام برهوم      

بالجامعات الفلسطينية من منظور أعضاء هيئات التدريس وسبل 

ستخدمت املنهج الوصفي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أداء تفعيلها، وا

، ووجود قدر جيد من الرضا من جانب 
ً
املجالس العلمية كان متوسطا

 
ً
أعضاء الهيئات التدريسية عن إدارتها، ولم توجد فروق دالة إحصائيا

 .ترجع ملتغيرات النوع، الكلية، الدرجة العلمية، سنوات العمل بالجامعة

[ العالقة بين تفويض السلطة وفاعلية اتخاذ 22] لت دراسة مهناوتناو      

القرارات في األقسام األكاديمية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية 

في الجامعات الفلسطينية، وأوضحت نتائجها أن درجة فاعلية اتخاذ 

القرارات في املجالس العلمية كانت مرتفعة خاصة فيما يتعلق بالنواحي 

ية، وأن هناك عالقة موجبة بين تفويض السلطة واتخاذ التعليم

 .القرارات

[ فعالية السمينار العلمي في تحقيق 23] كما تناولت دراسة أحمد      

التنمية العلمية ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظرهم باعتباره أحد 

أهم األدوار املنوطة باملجالس العلمية بالجامعة، واستخدمت منهج املسح 

جتماعي، وتوصلت إلى أن مشاركة األعضاء كانت كبيرة فيما يتعلق اال 

بإبداء الرأي حول املوضوعات العلمية بينما كانت مشاركتهم في إدارة 

السمينار وتطويره كانت ضعيفة، وأن إسهام السمينار في تنميتهم العلمية 

 
ً
 .كان متوسطا

ت الرضا [ على العالقة بين مقوما24] وركزت دراسة بن حسين      

الوظيفي مثل: األجر، والترقية، وطبيعة العمل، واإلدارة، وزمالء العمل 

 .واألداء الوظيفي

أهمية بالغة للعالقة بين الرضا  Ghislieri [25] كما أولت دراسة       

الوظيفي في جامعة إيطالية وبعض مطالب الوظيفة كعبء العمل، 

، وبعض موارد الوظيفة والصراع بين العاملين، واالضطراب االنفعالي

 .كاالستقاللية، ودعم املشرفين، ودعم زمالء العمل

[ استقصاء آراء أعضاء هيئة 26] واستهدفت دراسة جامعة أكرون       

التدريس عن أداء املجالس الجامعية تبين وجود الكثير من املعوقات التي 

بين تحول دون تفعيل دور املجالس العلمية من أبرزها: قلة التواصل 

األعضاء خالل االجتماعات، وضعف روح التنافسية، وشيوع الصراع، 

 .وضعف تفعيل بعض اللوائح الجامعية

 :التعقيب على الدراسات السابقة

يتضح مما سبق أن بعض الدراسات تناولت الرضا الوظيفي لدى       

فئات معينة، وهناك بعض الدراسات التي ربطت بين أداء رؤساء األقسام 

ملهامهم املختلفة وبين أداء املجالس العلمية في ذات الوقت على اعتبار أن 

رؤساء األقسام يمثلون قمة الهرم اإلداري بالقسم ويؤثر النمط القيادي 

لهم على الكثير من القرارات التي تتخذ بمجالس األقسام، وهناك دراسات 

[؛ إال أن 26] [، ودراسة18] ركزت على أداء املجالس العلمية مثل: دراسة

الدراسة الحالية تختلف عنهما في أنها كشفت عن مدى رضا أعضاء هيئة 

التدريس باملجالس العلمية بجامعة نجران عن أدائها سواء قبل 

 .االجتماعات أم في أثنائها أم بعدها

 الطريدقة واإلجراءات. 5

 منهج الدراسةأ. 

لطبيعة  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي وذلك ملالءمته

الدراسة وأهدافها، وباعتبار أن هذا املنهج يهتم بتحديد الظروف 

والعالقات املرتبطة بالظاهرة، وال يكتفي بجمع البيانات وتنظيمها، بل 

يتعدى ذلك إلى تحليلها وتفسيرها للتوصل إلى مجموعة من النتائج التي 

عين على فهم الواقع ومن ثَم العمل على تحسينه
ُ
 .ت

 والعينة املجتمعب. 

تالف مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران 

، وتألفت عينة 2016/2017باململكة العربية السعودية للعام الدراس ي 

 تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، ويوضح 231الدراسة من )
ً
( عضوا

 :( أعداد اعضاء هيئة التدريس حسب متغيرات الدراسة1الجدول )
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 1جدول 

 التكرارات للعينة حسب متغيرات الدراسة

 االجمالي التكرار املستوى  املتغير

 231 169 ذكر الجنس 

 62 انثى 

 231 136 نظري  القسم 

 95 علمي

 

 الدرجة العلمية

  6 أستاذ

 

231 

 

 19 أستاذ مشارك

 109 أستاذ مساعد

 97 محاضر

  76 سنوات فأقل 5 الخبرة

231 

 

 75 سنوات 6-10

 80 سنوات فأكثر 10

 الدراسة ج. أداة

 رضا درجة لقياس استبانة ببناء الباحث قام الدراسة هدف لتحقيق

 تكونت نجران، بجامعة العلمية املجالس أداء عن التدريس هيئة أعضاء

 :كالتالي محاور  ثالثة على موزعة عبارة( 38) من النهائية صورتها في

 .عبارات( 7) ويشمل االجتماع قبل ما: األول  املحور  -

 .عبارة( 26) ويشمل االجتماع أثناء: الثاني املحور  -

 .عبارات( 5) ويشمل االجتماع بعد: الثالث املحور   -

 :الدراسة أداة صدق

 :املحكمين صدق

 في املتخصصين التربية أساتذة من مجموعة على االستبانة عرض تم      

 مناسبة حول  الرأي إلبداء وذلك كمحكمين، النفس وعلم التربية مجال

 من محور   لكل العبارات تمثيل ومدي التدريس، هيئة ألعضاء االستبانة

 تمثيل مدى علي املحكمين السادة اتفاق نسبة حساب تم وقد املحاور،

 نسبة على حصلت التي العبارات على اإلبقاء يتم بحيث العبارات، تلك

  العبارات بعض تعديل وتم فأكثر، %90 اتفاق
ً
 .املحكمون  اقترحه ملا وفقا

 :الداخلي االتساق صدق

 :يلي ما الباحث استخدم لالستبانة الداخلي االتساق صدق من للتحقق 

 والدرجة األداة عبارات من عبارة كل درجة بين االرتباط معامل إيجاد -

 (:2) الجدول  في موضح هو كما إليه، تنتمي الذي للمحور  الكلية

  2 جدول 

 إليه تنتمي الذي للمحور  الكلية والدرجة األداة فدقرات من فدقرة كل درجة بين االرتباط معامالت قيم

 معامل االرتباط العبارةرقم  املحور  معامل االرتباط رقم العبارة املحور 

 **0.76 21 تابع أثناء االجتماع **0.76 1 ما قبل االجتماع

2 0.81** 22 0.65** 
3 0.76** 23 0.81** 
4 0.77** 24 0.70** 
5 0.56** 25 0.56** 
6 0.67** 26 0.70** 
7 0.81** 27 0.65** 

 **0.68 29 **0.64 8 أثناء االجتماع
9 0.68** 30 0.61** 
10 0.63** 31 0.66** 
11 0.73** 32 0.61** 

12 0.74** 33 0.72** 

14 0.69**  

 بعد االجتماع

34 0.88** 

15 0.75** 35 0.87** 

16 0.80** 36 0.88** 

17 0.74** 37 0.84** 

18 0.73** 38 0.85** 

19 0.76**  

20 0.74** 
 (0.01) مستوى  عند دالة**  
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 كل درجة بين االرتباط معامالت قيم معظم أن( 2) رقم الجدول  من يتضح

 إليه تنتمي الذي للمحور  الكلية والدرجة الفرعية املحاور  عبارات من عبارة

 (.0.01) مستوى  عند دالة

 املحاور  من محور  كل درجات مجموع بين االرتباط معامالت إيجاد -

 (:3) رقم في الجدول  كما لألداة، الكلية والدرجة الفرعية

 3 جدول 

 للمدقياس الكلية والدرجة الفرعية املحاور  على الدرجة بين الداخلية االرتباط معامالت قيم

 قيمة مستوى الداللة معامل االرتباط املحاور الفرعية 

  0.000 **0.86 االجتماع ما قبل

  0.000 **0.99 أثناء االجتماع

  0.000 **0.81 بعد االجتماع

 (0.01)مستوى  عند دالة **

 مجموع بين االرتباط معامالت قيم أن( 3) رقم الجدول  من يتضح      

 بين تراوحت لألداة الكلية والدرجة الفرعية املحاور  من محور  كل درجات

 داللة مستوى  عند دالة وجميعها مرتفعة قيم وهي ،(0.99 - 0.81)

 الدراسة في األداة استخدام إمكانية إلى تشير النتيجة وهذه ،(0.01)

 .الحالية

 :الدراسة أداة ثبات

 :يلي ما الباحث استخدم االستبانة ثبات من للتحقق

 ألفا معادلة حسب الداخلي االتساق بطريقة الثبات معامل حساب تم

 هذه واعتبرت ،(0.97-0.85) بين تراوح إذ ككل، واألداة للمحاور  كرونباخ

 .املعامالت هذه يبين( 4) والجدول . الدراسة هذه لغايات مناسبة النسب

 4 جدول 

 ككل واألداة للمحاور  كرونباخ ألفا الداخلي االتساق معامل

 الداخلياالتساق  املحور 

 0.85 قبل االجتماع

 0.96 أثناء االجتماع

 0.91 بعد االجتماع

 0.97 األداة ككل

 :اإلحصائية املعالجة

 واإلجابة الدراسة نتائج تحليل في (SPSS) اإلحصائية البرمجية اعتمدت

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخدام تم حيث أسئلتها عن

 الثالث، والسؤال الثاني، والسؤال األول، السؤال عن لإلجابة املعيارية

 اآلتي التدريج اعتماد تم السابقة والدراسات النظري  لألدب الرجوع وبعد

 :املقياس( عبارات)محاور  تحقق لدرجة

 .عالية بدرجة متحقق فوق  فما 2.34

 .متوسطة بدرجة متحقق 2.34 – 1.67

 .متدنية بدرجة متحقق 1.67 من أقل

 املعيارية، واالنحرافات الحسابية، املتوسطات استخدام تم كما 

 شيفيه واختبار ،(ف) األحادي التباين تحليل واختبار ،(ت)واختبار

 .الرابع السؤال عن لإلجابة

 ومناقشتها . النتائج5

 بجامعة التدريس هيئة أعضاء رضا درجة ما: األول  التساؤل  عن لإلجابة -

 تم فقد االجتماع؟ قبل ما بالجامعة العلمية املجالس أداء عن نجران

 هذا لعبارات والترتيب املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط حساب

 (:5) الجدول  من يتضح كما التساؤل،

 األول  املحور  لعبارات والترتيب املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط  5 جدول 

 الترتيب الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط العبارة م

 - عالية 0.51 2.43 املحور األول: ما قبل االجتماع

 1 عالية 0.54 2.67 يبلغ موعد اجتماع املجلس العلمي للقسم مسبقا ألعضاء املجلس 1

2 
 لعقد اجتماعات 

ً
املجلس العلمي يتم االلتزام باألوقات واملواعيد املحددة واملعلن عنها مسبقا

 للقسم.
 2 عالية 0.60 2.59

3 
يوزع جدول أعمال اجتماع املجلس العلمي للقسم على األعضاء قبل انعقاد املجلس بوقت 

 كاف.
 6 عالية 0.77 2.28

 3 عالية 0.69 2.45 يعقد املجلس العلمي للقسم بشكل دوري. 4

اجتماعات املجلس العلمي للقسم وتبلغ يوجد تمثيل عادل وبشكل متكافئ للجانب النسائي في  5

 بالطرق املناسبة بمحاضر االجتماعات.
 7 متوسطة 0.80 2.22

 4 عالية 0.80 2.42 ال يعقد املجلس العلمي للقسم إال بحضور ثلث أعضائه. 6

 5 عالية 0.72 2.38 يحرص املجلس العلمي للقسم على إعداد خطة عمل محكمة تنظم أعمال املجلس. 7
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 بجامعة التدريس هيئة أعضاء رضا درجة أن( 5) الجدول  من يتضح       

 جاءت االجتماع قبل ما بمحور  بالجامعة العلمية املجالس أداء عن نجران

 يبلغ"  عبارة جاءت وقد ،(0.51) وانحراف ،(2.43) بمتوسط عالية بدرجة

 املرتبة في"  املجلس ألعضاء مسبقا للقسم العلمي املجلس اجتماع موعد

 ُيشير مما ،(0.54) وانحراف ،(2.67) بمتوسط األول  املحو لعبارات األولى

 املحددة باملواعيد القسم أعضاء إعالم على العلمية املجالس حرص إلى

 بينما القسم، ألعمال واملتابعة املشاركة من كبير قدر تحقيق في رغبة

 في النسائي للجانب متكافئ وبشكل عادل تمثيل يوجد"  عبارة جاءت

 بمحاضر املناسبة بالطرق  وتبلغ للقسم العلمي املجلس اجتماعات

 وانحراف ،(2.22) بمتوسط املحور، عبارات ترتيب أدنى في." االجتماعات

 الرجالي الجانب بين والتكامل التنسيق لضعف ذلك يرجع وقد ،(0.80)

 أن( 5) الجدول  من يتضح كما العلمية، األقسام بعض في والنسائي

 مما عالية، متوسطاتها جاءت العبارات معظم على العينة أفراد استجابة

 عن التدريس هيئة أعضاء جانب من الرضا من عاِل  قدر لوجود يشير

 ودراسة ،[17] دراسة مع هذا ويتفق االجتماع، قبل العلمية املجالس أداء

[18.[ 

 بجامعة التدريس هيئة أعضاء رضا درجة ما: الثاني التساؤل  عن لإلجابة

 تم فقد االجتماع؟ أثناء بالجامعة العلمية املجالس أداء عن نجران

 هذا لعبارات والترتيب املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط حساب

 (:6) الجدول  من يتضح كما التساؤل،

 6 جدول 

 الثاني املحور  لعبارات والترتيب املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط

 املتوسط العبارة م
االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة

 
 الترتيب

 - عالية 0.49 2.43 املحور الثاني: أثناء االجتماع

 7 عالية 0.73 2.50 يحضر اجتماع املجلس العلمي للقسم جميع األعضاء املمثلين عنه وفقا للوائح املنظمة لذلك. 8

 9 عالية 0.78 2.44 يتم إقرار محضر االجتماع السابق من أعضاء املجلس العلمي للقسم. 9

 3 عالية 0.66 2.55 يضاف بند ما يستجد من أعمال على جدول أعمال اجتماع املجلس العلمي للقسم. 10

 2 عالية 0.67 2.58 تناقش قضايا املجلس العلمي للقسم بموضوعية وشفافية. 11

12 
تتخذ قرارات املجلس العلمي للقسم باملشاركة وبناًء على تصويت أغلبية األعضاء، وفي حالة التساوي يرجح الجانب 

 الذي فيه الرئيس.
 7 عالية 0.71 2.50

 19 متوسطة 0.81 2.05 يتم تدوير أمين سر املجلس العلمي للقسم بالتناوب بين األعضاء. 13

14 
 من ينوب عن رئيس املجلس لرئاسة الجلسة في حال تعذر حضور الرئيس يحدد املجلس العلمي للقسم 

ً
مسبقا

 الفعلي للمجلس.
 16 متوسطة 0.83 2.22

 18 متوسطة 0.82 2.18 يتم تفعيل اللوائح الداخلية فيما يخص الغياب املتكرر ألي من أعضاء املجلس العلمي للقسم. 15

 6 عالية 0.7 2.52 إبداء الرأي في القضايا التي تطرح. يشارك جميع أعضاء املجلس العلمي للقسم عند 16

 5 عالية 0.71 2.53 يتم اتخاذ قرارات املجلس العلمي للقسم في ضوء األنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها في الجامعة. 17

18 
الطالب، اإلداريين ويعمل يناقش املجلس العلمي للقسم الخالفات والنزاعات التي تنشأ بين أعضاء هيئة التدريس، 

 على حلها.
 15 متوسطة 0.75 2.28

 4 عالية 0.66 2.54 يناقش املجلس العلمي للقسم في جلساته جميع القضايا التي تتعلق بالعملية التعليمية. 19

 17 متوسطة 0.78 2.21 يرشح املجلس العلمي للقسم أعضاء هيئة التدريس لحضور الدورات التدريبية. 20

 13 عالية 0.79 2.35 يوص ي املجلس العلمي للقسم بتعيين أعضاء هيئة تدريس ومحاضرين ومعيدين في ضوء احتياجات القسم. 21

22 
 للقواعد التي يقرها مجلس 

ً
يناقش املجلس العلمي للقسم الترقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم وفقا

 التعليم العالي.
 12 عالية 0.78 2.36

 11 عالية 0.76 2.38 املجلس العلمي للقسم بالتنسيق مع مشرف الجودة على النماذج املتعلقة بتوصيف املقررات.يطلع  23

 1 عالية 0.6 2.59 يضع املجلس العلمي للقسم خطة فعالة إلدارة امتحانات املقررات الدراسية بالقسم. 24

 3 عالية 0.68 2.55 باالبتعاث واملبتعثين.يناقش املجلس العلمي للقسم جميع القضايا املتعلقة  25

 2 عالية 0.61 2.58 يناقش املجلس العلمي للقسم املقررات الدراسية وجداول أعضاء هيئة التدريس. 26

27 
يناقش املجلس العلمي للقسم توزيع املقررات الدراسية على أعضاء هيئة التدريس حسب التخصصات الدقيقة 

 لهم.
 9 عالية 0.68 2.44

 14 متوسطة 0.72 2.32 يناقش املجلس العلمي للقسم في خطته آلية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الندوات واملؤتمرات العلمية. 28

 2 عالية 0.61 2.58 يفعل املجلس العلمي للقسم آلية اإلرشاد األكاديمي للطالب. 29

 12 عالية 0.71 2.36 البحوث العلمية والترجمة والتأليف والنشر.يشجع املجلس العلمي للقسم أعضاء هيئة التدريس على إجراء  30

 2 عالية 0.61 2.58 يناقش املجلس العلمي للقسم ما يحال إليه من مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي. 31

 10 عالية 0.66 2.41 يناقش املجلس العلمي للقسم في خطته آلية الشراكة املجتمعية وخدمة املجتمع. 32

 للمسؤوليات بعدالة وموضوعية. 33
ً
 8 عالية 0.64 2.49 يتم تقسيم أعمال املجلس العلمي للقسم على األعضاء وفقا

 بجامعة التدريس هيئة أعضاء رضا درجة أن( 6) الجدول  من يتضح      

 جاءت االجتماع أثناء بمحور  بالجامعة العلمية املجالس أداء عن نجران

"  عبارة جاءت وقد ،(0.49) وانحراف ،(2.43) بمتوسط عالية بدرجة

 املقررات امتحانات إلدارة فعالة خطة للقسم العلمي املجلس يضع

 ،(2.59) بمتوسط األول  املحو لعبارات األولى املرتبة في. "بالقسم الدراسية

  ومنطقية طبيعية نتيجة وهذه ،(0.6) وانحراف
ً
 املجالس لحرص نظرا
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 أهمية من تمثله بما الطالب اختبارات إدارة عملية نجاح على العلمية

 ضرورة يتطلب مما الدراسية معدالتهم وتحديد أدائهم تقييم في قصوى 

 بينما اختبارات، فعالية تحقيق في تسهم التي املختلفة الخطط وضع

 بين بالتناوب للقسم العلمي املجلس سر أمين تدوير يتم"  عبارة جاءت

 وانحراف ،(2.05) بمتوسط املحور، عبارات ترتيب أدنى في. " األعضاء

 بعض لدى اإلدارية الخبرات من كاف قدر لتكون  ذلك يرجع وقد ،(0.81)

 طويل لوقت تحتاج التدوير مسألة يجعل مما التدريس هيئة أعضاء

،
ً
  املسئولية هذه تولي عن األعضاء بعض لعزوف يرجع كما نسبيا

ً
 نظرا

 من يتضح كما بالجامعة، اإلداري  العمل ممارسة في رغبتهم لضعف

 جاءت العبارات معظم على العينة أفراد استجابة أن( 6) الجدول 

 الرضا من عاِل  قدر لوجود يشير مما وعالية، متوسطة بين ما متوسطاتها

 أثناء العلمية املجالس أداء عن التدريس هيئة أعضاء جانب من

 ].21] ودراسة ،[18] ودراسة ،[19] دراسة مع هذا ويتفق االجتماع،

 بجامعة التدريس هيئة أعضاء رضا درجة ما: الثالث التساؤل  عن لإلجابة

 حساب تم فقد االجتماع؟ بعد بالجامعة العلمية املجالس أداء عن نجران

 التساؤل، هذا لعبارات والترتيب املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط

 (:7) الجداول  من يتضح كما

 7 جدول 

 الثالث املحور  لعبارات والترتيب املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط

 الترتيب الدرجة االنحراف املعياري  املتوسط العبارة م

 - عالية 0.48 2.68 املحور الثالث: ما بعد االجتماع

 1 عالية 0.54 2.73 والكترونية من محاضر االجتماعات.يحتفظ املجلس العلمي للقسم بنسخ ورقية  34

 2 عالية 0.56 2.68 ترقم محاضر اجتماعات املجلس العلمي للقسم بشكل تسلسلي. 35

 في رئيسه على متابعة القرارات التي يتم تم اتخاذها. 36
ً
 3 عالية 0.56 2.66 يحرص املجلس العلمي للقسم ممثال

 4 عالية 0.59 2.64 العلمي للقسم بجميع القرارات التي تم اتخاذها في الجلسة.يبلغ أعضاء املجلس  37

38 
يتم متابعة تنفيذ مهام الجودة الصادرة عن وكالة الجامعة للتطوير والجودة/ عمادة 

 التطوير والجودة.
 2 عالية 0.54 2.68

 بجامعة التدريس هيئة أعضاء رضا درجة أن( 7) الجدول  من يتضح      

 جاءت االجتماع بعد ما بمحور  بالجامعة العلمية املجالس أداء عن نجران

"  عبارة جاءت وقد ،(0.48) وانحراف ،(2.68) بمتوسط عالية بدرجة

 محاضر من والكترونية ورقية بنسخ للقسم العلمي املجلس يحتفظ

 ،(2.73) بمتوسط األول  املحو لعبارات األولى املرتبة في"  االجتماعات

 تحتويه ما ألهمية يرجع وقد وضروري  طبيعي أمر وهذا ،(0.54) وانحراف

 األهمية، غاية في وإدارية وتعليمية أكاديمية قرارات من العلمية املجالس

 القسم اجتماعات ملحاضر إلكترونية بنسخ االحتفاظ ضرورة يتطلب مما

 بينما العلمية، املجالس داخل أعمال من يتم ما لكل التوثيق من كنوع

 تم التي القرارات بجميع للقسم العلمي املجلس أعضاء يبلغ"  عبارة جاءت

 ،(2.64) بمتوسط املحور، عبارات ترتيب أدنى في. "الجلسة في اتخاذها

 مجلس يتخذها التي القرارات لتوقف ذلك يرجع وقد ،(0.59) وانحراف

 لتوالي يرجع وقد الجامعة، ثم الكلية مجلس من اعتمادها على القسم

 إبالغ معه يصعب مما الواحد الدراس ي العام في املنعقدة املجالس وتتابع

( 7) الجدول  من يتضح كما العلمي، للمجلس النهائية بالقرارات األعضاء

 عالية، متوسطاتها جاءت العبارات معظم على العينة أفراد استجابة أن

 عن التدريس هيئة أعضاء جانب من الرضا من عاِل  قدر لوجود يشير مما

 ودراسة ،[19] دراسة مع هذا ويتفق االجتماع، بعد العلمية املجالس أداء

 ].21] ودراسة ،[18]

 هيئة أعضاء رضا درجة تختلف هل: الرابع التساؤل  عن لإلجابة -

 متغيرات باختالف الثالثة بمراحلها العلمية املجالس أداء عن التدريس

 ؟(الخبرة سنوات – العلمية الدرجة - القسم – الجنس)

 
ً
 الحسابي املتوسط حساب تم(: إناث -ذكور ) الجنس متغير: أوال

 كما الدراسة، ملحاور  الداللة ومستوى " ت" وقيمة املعياري  واالنحراف

 (.8) الجدول  من يتضح

 8 جدول 

 الداللة ومستوى " ت" وقيمة املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط

 مستوى الداللة قيمة ت إناث ذكور  املحاور 

 االنحراف املعياري  املتوسط االنحراف املعياري  املتوسط

 غير دالة 2.27 0.56 2.30 0.49 2.48 املحور األول: قبل االجتماع

 غير دالة 1.73 0.53 2.34 0.47 2.46 املحور الثاني: أثناء االجتماع

 غير دالة 0.95 0.55 2.63 0.45 2.7 بعد االجتماعاملحور الثالث: 

 غير دالة 1.84 0.51 2.37 0.44 2.5 ككل األداة

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 8) الجدول  من يتضح       

 الدراسة محاور  جميع في( أنثى – ذكر) الجنس متغير حسب العينة أفراد

 التعليم على املؤثرة العوامل أن إلى ذلك يرجع وقد ككل، األداة وفي

ناخ الجامعي
ُ
 يشير مما واإلناث، الذكور  من كِل  لدى يختلف ال السائد وامل

 واإلناث، الذكور  من كل لدى الجامعية املجالس أداء عن الرضا لتوفر

 [21]. برهوم دراسة مع النتيجة هذه وتتفق

 
ً
 الحسابي املتوسط حساب تم(: علمي -نظري ) القسم متغير: ثانيا

 كما الدراسة ملحاور  الداللة ومستوى " ت" وقيمة املعياري  واالنحراف

 (.9) لجدول  من يتضح
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 9 جدول 

 الداللة ومستوى " ت" وقيمة املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط

 مستوى الداللة قيمة ت علمي نظري  املحاور 

 االنحراف املعياري  املتوسط االنحراف املعياري  املتوسط

 غير دالة 1.15 0.49 2.38 0.53 2.46 املحور األول: قبل االجتماع

 غير دالة 0.04- 0.45 2.43 0.52 2.42 املحور الثاني: أثناء االجتماع

 غير دالة 0.02. 0.47 2.77 0.49 2.7 املحور الثالث: بعد االجتماع

 غير دالة 0.21 0.42 2.45 0.49 2.47 ككل األداة

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 9) الجدول  من يتضح      

 محاور  جميع في( عملي – نظري ) القسم متغير حسب العينة أفراد

 فيما الجامعي العمل تشابه إلى ذلك يرجع وقد ككل، األداة وفي الدراسة

  الجامعية، باملجالس يتعلق
ً
 لجامعة األقسام هذه وانتماء لوجود نظرا

 وتتفق الجامعي، للعمل املنظمة والقوانين اللوائح نفس تحكمها واحدة

 ].18] ودراسة ،[21] دراسة مع النتيجة هذه

 
ً
 - مساعد أستاذ – مشارك أستاذ – أستاذ) العلمية الدرجة متغير: ثالثا

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم فقد(: محاضر

 املجالس أداء عن نجران بجامعة التدريس هيئة أعضاء رضا لدرجة

 الفروق داللة ولبيان العلمية، الدرجة متغير حسب بالجامعة العلمية

 األحادي التباين تحليل استخدام تم الحسابية املتوسطات بين اإلحصائية

(ANOVA)، ذلك يوضحان( 11) و( 10) والجدولين: 

 10 جدول 

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 

 املحاور 

 محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املحور األول: قبل 

 االجتماع

2.86 .18 2.59 .34 2.58 .46 2.21 .54 

املحور الثاني: أثناء 

 االجتماع

2.66 .39 2.63 .46 2.54 .43 2.25 .51 

املحور الثالث: بعد 

 االجتماع

2.87 .24 2.74 .51 2.78 .36 2.54 .57 

 48. 2.28 41. 2.58 43. 2.64 30. 2.7 ككل األداة

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات( 10) الجدول  من يتضح      

 املجالس أداء عن نجران بجامعة التدريس هيئة أعضاء رضا لدرجة

 متغير حسب ككل األداة وفي الدراسة، محاور  جميع في بالجامعة العلمية

 .العلمية الدرجة

 11 جدول 

حادي التباين تحليل
ُ
 املجموعات بين الفروق لداللة االتجاه أ

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسطات املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املحـــاور 

 0.000 12.728 2.901 3 8.70 بين املجموعات املحور األول: قبل االجتماع

 0.228 227 51.745 داخل املجموعات

  230 60.449 التباين الكلي

 0.000 8.437 1.850 3 5.550 بين املجموعات املحور الثاني: أثناء االجتماع

 0.219 227 49.874 داخل املجموعات

  230 55.322 التباين الكلي

 0.002 4.995 1.097 3 3.292 املجموعاتبين  املحور الثالث: بعد االجتماع

 0.220 227 49.874 داخل املجموعات

  230 53.166 التباين الكلي

 0.000 9.735 1.891 3 5.672 بين املجموعات ككل األداة

 0.194 227 44.058 داخل املجموعات

  230 49.757 التباين الكلي

 أفراد بين إحصائية داللة ذات فروق وجود( 11) الجدول  من يتضح       

 أستاذ – مشارك أستاذ – أستاذ) العلمية الدرجة متغير حسب العينة
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 ككل، األداة وفي الدراسة، محاور  جميع في وذلك ،(محاضر -مساعد

 شيفيه، بطريقة البعدية املقارنات استخدام تم الفروق اتجاه وملعرفة

 :التالي( 12) الجدول  من يتضح كما

 12 جدول 

 شيفيه بطريدقة البعدية املدقارنات

 مستوى الداللة الخطأ املعياري  (I-J)  متوسط االختالف الدرجة العلمية  (J)  الدرجة العلمية  (I) املحاور 

 709. 22358. 26316. أستاذ مشارك أستاذ املحور األول: قبل االجتماع

 577. 20021. 28178. أستاذ مساعد

 017. 20085. 64948.* محاضر

 أستاذ

 مشارك

 999. 11870. 01862. أستاذ مساعد

 017. 11978. 38633.* محاضر

 000. 06664. 36770.* محاضر أستاذ مساعد

 1.000 21928. 02665. أستاذ مشارك أستاذ املحور الثاني: أثناء االجتماع

 941. 19636. 12356. أستاذ مساعد

 227. 19699. 41204. محاضر

 875. 11641. 09691. أستاذ مساعد أستاذ مشارك

 015. 11748. 38539.* محاضر

 000. 06536. 28848.* محاضر أستاذ مساعد

 950. 21950. 12982. أستاذ مشارك أستاذ املحور الثالث: بعد االجتماع

 980. 19656. 08502. مساعد أستاذ

 435. 19719. 32646. محاضر

 985. 11653. -04481.- أستاذ مساعد أستاذ مشارك

 426. 11760. 19664. محاضر

 004. 06543. 24145.* محاضر أستاذ مساعد

 

 ككل األداة

 983. 20637. 08380. أستاذ مشارك أستاذ

 888. 18480. 14763. أستاذ مساعد

 128. 18539. 44452. محاضر

 952. 10956. 06384. أستاذ مساعد أستاذ مشارك

 015. 11056. 36072.* محاضر

 000. 06151. 29689.* محاضر أستاذ مساعد

 :اآلتي( 12) الجدول  من يتبين

 وبين األستاذ بين (α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 (.االجتماع قبل) األول  املحور  في األستاذ لصالح الفروق وجاءت املحاضر،

 وبين املشارك األستاذ بين (α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 قبل) األول  املحور  في املشارك األستاذ لصالح الفروق وجاءت املحاضر،

 (.االجتماع

 وبين املساعد األستاذ بين (α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 قبل) األول  املحور  في املساعد األستاذ لصالح الفروق وجاءت املحاضر،

 (.االجتماع

 وبين املشارك األستاذ بين (α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود-

 أثناء) الثاني املحور  في املشارك األستاذ لصالح الفروق وجاءت املحاضر،

 (.االجتماع

 وبين املساعد األستاذ بين (α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 أثناء) الثاني املحور  في املساعد األستاذ لصالح الفروق وجاءت املحاضر،

 (.االجتماع

 وبين املساعد األستاذ بين (α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 بعد) الثالث املحور  في املساعد األستاذ لصالح الفروق وجاءت املحاضر،

 (.االجتماع

 وبين املشارك األستاذ بين (α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 .ككل األداة في املشارك األستاذ لصالح الفروق وجاءت املحاضر،

 وبين املساعد األستاذ بين (α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 .ككل األداة في املساعد األستاذ لصالح الفروق وجاءت املحاضر،

 واألستاذ األستاذ من وكل املحاضر بين الفروق هذه ترجع أن ويمكن      

 الخبرات فارق  إلى الدراسة محاور  في سواء املساعد واألستاذ املشارك

 أن اعتبار على الفئات هذه صالح في طبيعي بشكل يصب الذي الكبير

 بأعمال تكليفهم يتم وال العلمي، البحث طريق بداية في زال ما املحاضر

 كما الجامعية الخبرات لديه تتكون  لم وبالتالي وغيره لجان ومنسقي إدارية

 هذه وتتفق الجامعي، العمل مجال في الطويلة الخبرات أصحاب يدركها

 ].21] دراسة مع النتيجة

 
ً
 سنوات10 سنوات، 10-6 فأقل، سنوات 5) الخبرة سنوات متغير :رابعا

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخراج تم فقد(: فأكثر

 املجالس أداء عن نجران بجامعة التدريس هيئة أعضاء رضا لدرجة
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 الفروق داللة ولبيان الخبرة، سنوات متغير حسب بالجامعة العلمية

 األحادي التباين تحليل استخدام تم الحسابية املتوسطات بين اإلحصائية

(ANOVA)، ذلك يوضحان( 14) و( 13) والجدولين: 

 13 جدول 

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 

 املحاور 

 سنوات فأكثر 10 سنوات 10– 6 سنوات فأقل 5

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي

 55. 2.36 50. 2.45 48. 2.49 املحور األول: قبل االجتماع

 51. 2.39 48. 2.42 48. 2.48 املحور الثاني: أثناء االجتماع

 52. 2.67 51. 2.66 40. 2.71 املحور الثالث: بعد االجتماع

 49. 2.42 45. 2.46 45. 2.51 ككل األداة

 املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات( 13) الجدول  من يتضح      

 املجالس أداء عن نجران بجامعة التدريس هيئة أعضاء رضا لدرجة

 متغير حسب ككل األداة وفي الدراسة، محاور  جميع في بالجامعة العلمية

 .الخبرة سنوات

 14 جدول 

حادي التباين تحليل
ُ
 املجموعات بين الفروق لداللة االتجاه أ

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسطات املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املحـــاور 

  358 .0 2 716. بين املجموعات املحور األول: قبل االجتماع

1.367 

 

 

 0.262 228 59.732 داخل املجموعات 0.257

  230 60.449 التباين الكلي

  0.150 2 301. بين املجموعات املحور الثاني: أثناء االجتماع

0.623 

 

 

 0.241 228 55.021 داخل املجموعات 0.537

  230 55.322 التباين الكلي

  0.049 2 097. بين املجموعات املحور الثالث: بعد االجتماع

0.209 

 

 0.233 228 53.069 داخل املجموعات 0.811

  230 53.166 التباين الكلي

  0.153 2 306. بين املجموعات ككل األداة

0.705 

 

 0.217 228 49.452 داخل املجموعات 0.495

  230 49.757 التباين الكلي

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 14) الجدول  من يتضح       

 الدراسة محاور  جميع في وذلك الخبرة سنوات متغير حسب العينة أفراد

 العلمية املجالس في تناوله يتم ما أن إلى ذلك يرجع وقد ككل، األداة وفي

 األكاديمية املناقشات في مشاركة أو قرارات من واتخاذه موضوعات من

 دون  العلمي القسم منسوبي جميع فيها يتساوى  واإلدارية والتعليمية

 من مناقشته يتم فيما تامة بحرية الرأي إبداء للجميع يتاح بحيث تفرقة،

 .قرارات من واتخاذه موضوعات

 توصيات. ال6

 :اآلتية التوصيات الباحث يقدم الحالية الدراسة نتائج ضوء في

 العلمي، املجلس لرئيس واألكاديمية اإلدارية الكفاءة برفع االهتمام -1

  ومديرا، قائدا، باعتباره
ً
 أهداف لتحقيق اآلخرين توجيه يتولى ومستشارا

 .القسم

 بداية في األعضاء على للقسم العلمي املجلس اجتماع بتحديد االهتمام -2

 أعمال مثل مناقشتها يتم التي الرئيسة القضايا متضمنا الدراس ي العام

 حسب التدريس هيئة أعضاء على الدراسية املقررات وتوزيع الجودة

 التدريس هيئة أعضاء مشاركة آلية مناقشة لهم، الدقيقة التخصصات

 تنظم محكمة عمل خطة إعداد خالل من العلمية واملؤتمرات الندوات في

 املجلس أعمال

 خالل من املناسبة األهداف وضع في التدريس هيئة أعضاء مشاركة -3

 أهداف لتحقيق الوظيفية واملحفزات الوظيفي الرضا عن آرائهم استطالع

 .عالية وكفاءة بفاعلية القسم

 هيئة ألعضاء العلمي املجلس لتشجع املادية بالحوافز االهتمام -4

 بما والنشر والتأليف والترجمة العلمية البحوث إجراء على التدريس

 .القسم اهداف يحقق

 للتحاور  أكبر مجال وإتاحة العمل، بيئة في العالقات بتحسين االهتمام -5

 .العلمي املجلس سياسة لتحقيق اآلراء وإبداء

 العلمي املجلس اعضاء لدى الوظيفي الرضا مستوى  برفع االهتمام -6

 .التعليمية العملية وفاعلية كفاءة لزيادة للقسم،

 :الدراسة مقترحات

 ملوضوعات مقترحات- الحالية الدراسة نتائج ضوء في – الباحث يقدم

 :مستقبلية بحثية

 بجامعة التدريس هيئة أعضاء أداء عن االكاديمية القيادات رضا درجة -1

 .نجران

 .نجران بجامعة العلمية البحوث عن التدريس هيئة أعضاء رضا درجة -2

 .نجران بجامعة االداريين أداء عن التدريس هيئة أعضاء رضا درجة -3

 املراجع
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 أ. املراجع العربية

(. إدارة القسم األكاديمى: حاالت وتعليقات، 1992بينيت، جون. ب. ) [1]

تقديم. توماس. أ. إيميت، تعريب. جابر عبد الحميد جابر، صالح 

 عبد الخالق عبد الجواد، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.

(. األمن النفس ي وعالقته باألداء 2007السهلي، ماجد اللميع حمود ) [5]

عة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات الوظيفي. جام

 العليا، قسم العلوم االجتماعية، الرياض، السعودية.

ومعلمات  معلمي لدى الوظيفي الرضا (.1999الشافعي، أحمد )[7] 

وعالقتها ببعض  األزهرية والثانوية اإلعدادية املعاهد األزهرية

ية، جامعة األزهر، املتغيرات الشخصية واملهنية. مجلة كلية الترب

(87 ،)33-84. 
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