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 الممخص
التعرؼ عمى كاقع التنمية المينية كعبلقتيا بمستكل الرضا الكظيفي  لىإىدفت ىذه الدراسة      

ظيار أثر كؿ مف متغير النكع اإلجتماعي، كمتغير الفئة لدل مكظفي جامعة صحار،  كا 
تككف مجتمع الدراسة الكظيفية، كمتغيرالمؤىؿ العممي، كمتغيرالخبرة الكظيفية عمى درجة التطبيؽ. 

 ََُفقد بمغت  عينة الدراسة  أما (،َِٓلبالغ عددىـ )مف )جميع مكظفي جامعة صحار كا
لطبقية. طبقت أداة الدراسة كىي اإلستبانة أعدتيا الباحثة بالطريقة العشكائية ا تـ إختيارىامكظؼ 

 كزعت عمى محاكر المجاليف الرئيسيف لمدراسة: التنمية المينية كالرضا الكظيفي.
لييا أنو يمكف التنبؤ بمستكل الرضا الكظيفي مف إتكصمت الدراسة  مف أىـ النتائج التي     

ككانت قيمة "ؼ" R2 = 0.48خبلؿ التنمية المينية، حيث بمغت قيمة معامؿ اإلرتباط المتعدد 
كىذا يعني اف التنمية المينية  َٓ.َكقيمة احتمالية اقؿ مف  ٗٗ،ُ، بدرجات حرية ٓٓ.َٗ

. كتكصمت الدراسة إلى لرضا الكظيفي% مف التغيرات الحادثة في مستكل اْٖتفسر مانسبتو  
 حيث لكحظ كجكدكجكد مستكل متكسط ذم داللة احصائية لمستكل التنمية المينية بشكؿ عاـ، 

كلكاقع اساليب التنمية المينية  لمستكل محتكل البرامج التدريبية ان حصائيإداؿ مستكل متكسط 
 دمة مف قبؿ الجامعة في التدريبالتسييبلت المقحصائية في إداللة  اككجكد ارتفاع ذالمقدمة، 

مرضا الكظيفي بشكؿ عاـ كما اكضحت النتائج كجكد مستكل متكسط لمف كجية نظر العينة. 
حيث اتضح مف النتائج مستكل لدل مكظفي جامعة صحار مع كجكد داللة إحصائية لمنتائج، 

ظيفة في حيف متكسط لدل أفراد العينة عف محكر الرضا عف الكظيفة كعف محكر العائد مف الك 
أظيرمحكر العبلقات اإلنسانية كجكد ارتفاع داؿ إحصائيا مف كجية نظر أفراد العينة. أكضحت 

بيف   α <0.05)) مستكل داللة عند إحصائية داللة ذات مكجبة ايجابية عبلقة الدراسة أف ىناؾ
 ةقيم بمغت حيث صحار جامعة مكظفي لدل الكظيفي الرضا كمستكل التنمية المينية كاقع

 (.ٗٔ.َ معامؿ اإلرتباط )

الدراسة  مثؿ ىذه تكرارىذه النتائج كضعت عدة تكصيات منيا: ضركرة كفي ضكء 
اعتماد الجامعة  الرضا كاستمرار تطكر برامج التنمية المينية.مستكل مستقببلن لتحديد استمرارية 
 ناجحة ذات عائد. ساس حاجة األفراد ك تصميميا بدقة لتككف برامجأبرامج التنمية المينية عمى 
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Abstract 

       This study aimed to identify the professional development and its 

relation with the job satisfaction level among Sohar University staff، and 

showing the effect of both gender variables, job categories variables, 

qualifications variables and job experience variables on application 

results. The study sample was (100) staff of the total study population in 

the in a random stratified way. The study tool was designed to collect the 

data from study sample using the questionnaire which consisted of 69 

items as a tool for measuring professional development and its relation 

with the job satisfaction level among Sohar university staff.  

       The results of the study indicate that the level of job satisfaction can 

be predicted through professional development, where the value of the 

correlation coefficient R2= 0.48 was 90.55, with degrees of freedom 

(1.99) and a probability value of less than 0.05. This means that 

professional development explains 48% Of changes in the level of job 

satisfaction. Also the results show generally an average statistically 

significant average level on the level of professional Development, where 

there was an average statistically significant level on the level of training 

programs content and also to the reality of professional development 

methods provided. It was also indicating a high level of significant 

statistical in the facilities provided by the university during the training 

from the point of sample view. The results showed also that there was 

generally an average level of job satisfaction with the staff of Sohar 

University with a statistical significance of the results. It’s clear from the 

results an average level of satisfaction among the level of satisfaction of 

the job and the return from the job. Whilst in the part of human relation 

the results showed a highly statistically significant from the point of 

sample view. There was a positive relationship of statistical significance 

at the level of (α <0.05(between the professional development and the 

level of job satisfaction among the staff of Sohar University where the 

Coefficient of correlation value was (0.69). 
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       Based on study results and findings, the study recommended to 

repeat the study again in the future to determine the stability of 

satisfaction and the sustained the development of professional 

development plans. To adopts professional development programs based 

on the needs of individuals and their meticulous design to be successful 

programs with a return and affect 
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 المقدمة 
نساف العنصر األساسي في بناء المجتمع كتطكره، كما يثبت كجكده مف خبلؿ ما إليعتبر ا       

كالتطكر التكنكلكجي باتت أنظار  ،مف ميارات كقدرات، كفي ظؿ االنفجار المعرفي يممكو
حسيف كت ،صحاب القرار تتجو نحك التعميـ العالي لدكره في تمبية احتياجات المجتمعكأالباحثيف 

. كمؤسسات التعميـ العالي لـ يعد يقتصر أداؤىا عمى الكظيفة ألفراده الفكرية كاإلبداعية قدراتال
نما أصبحت تركز كذلؾ  التدريسية كالمحافظة عمى التراث الثقافي كالحضارم لممجتمع فقط، كا 

حاجة ماسة عمى تخريج األفراد القادريف عمى الكفاء بمتطمبات التنمية المجتمعية، كلذلؾ نحف ب
إلى اتباع سياسة تطكير ميني مستمر لمؤسسات التعميـ العالي كفريقيا االدارم كاألكاديمي في 
ظؿ االنفجار المعرفي، لكي تكفؿ تحسيف القدرات كالميارات، كمكاكبة التغيرات السريعة في 

في مؤسسات  مكانات األكاديمية، حيث تعتبر التنمية المينيةإلنسانية كتطكير ااإلمجاؿ المعرفة 
دارم كاألكاديمي؛ فيي عبارة بيا فريقيا اإل يمتازالتعميـ العالي بمثابة مرآة تعكس القدرات التي 

عف عمميات تيدؼ إلى تطكير ميارات العامميف في مؤسسات التعميـ العالي كأعضاء ىيئة 
ت أعضاء التدريس كسمككيـ لتككف أكثر كفاءة كفعالية، لسد حاجات الجامعات كالمجتمع كحاجا

 .Coffman, 2004)ىيئة التدريس أنفسيـ )
لمكاكبة التغيير كالتعامؿ معو في  الممحةحدل الكسائؿ إ تعد التنمية المينية كلذلؾ فإف

ىيئة التدريس الذيف يتعاممكف مع عدد كبير مف الطبلب مع  أعضاءظؿ المطالب المتزايدة مف 
         لتنمية المينية باعتبارىا استراتيجيةاختبلؼ تطمعاتيـ كاحتياجاتيـ، كيمكف النظر إلى ا

             لتحقيؽ الجكدة العالية ألعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف في مؤسسات التعميـ العالي 
 (.َُِِ)الناجـ & الزكي، 

كتتعدد أساليب التنمية المينية كتتنكع مف حيث أساليب ذاتية تقع مسؤكلية تنفيذىا عمى       
إلى      كتؤدم ،يجابية نحك مينتو العممية كالتربكيةمف حيث تنمية اتجاىاتو اإل الشخص نفسو،

فرصة ايجابية   (؛ كىناؾ أساليب أخرل كالمؤتمرات باعتبارىاََُِرضاه عف عممو )الخطيب، 
الخبراء كالمتخصصيف،           لتبلقي الخبرات كاألفكار، باالضافة لمكرش التعميمية التي تضـ 

(؛ كيضيؼ ََِْعف بعد الذم يساىـ في نقؿ المعرفة كتطكير الميارات )أحمد، كالتعميـ 
الحربي بعض األساليب المينية التي تتمثؿ في كؿ مف التأىيؿ الميني مف خبلؿ البرامج 
التدريبية طكيمة المدل، كبرامج التعاكف كالتناصح بيف الزمبلء كاألقراف، كالبعثات إلى جامعات أك 

زة، كالتدريب العممي، كالبحث العممي، كالمحاضرات كمجمكعات المناقشة مراكز عممية متمي
ت (؛ كقد أصبحََِٔالحربي، ؛ََِْكالندكات كالجمسات االرشادية كالمكاقؼ التعميمة )البندرم،

كأعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات التعميـ العالي  اإلدارييف كالتطكير الميني لممكظفيف التنمية
 عصر لمكاكبة التطكر العممي كالتقني كالمعرفي.ضركرة مف ضركرات ال

كيعتبر الرضا الكظيفي لمعامميف في أم منظمة مف مككنات بيئة العمؿ الرئيسة، كمف        
العكامؿ األساسية المحددة لممناخ التنظيمي، كقد أصبح الرضا الكظيفي مف أىـ الكسائؿ التي 
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قة بيف المنظمة كالعامميف فييا. كمف جانب أخر، تحقؽ لممنظمات المتقدمة أىدافيا في تنمية العبل
 ؤهفإف الفرد الذم يشعر بالرضا عف عممو يزداد حماسو لمعمؿ الذم يقـك بو، كيزداد اقبالو كانتما

نتماؤهلكظيفتو كمنظمتو، مما يؤثر عمى انتاجيتو ك  الميني؛ كتشير الدراسات إلى أف شعكر الفرد  ا 
اىـ في انتاج التكافؽ النفسي كاالجتماعي، كينعكس أثره سية، يسك بالرضا عف العمؿ كعف مرؤ 

(؛ كما أف عطاء الفرد ككفاءتو المينية دليؿ عمى مدل ََِٖيجابيان عمى أداء الفرد )عبدا، إ
حساسو بالنجاح كالتقدـ فيو، كيزداد ىذا العطاء بمقدار ما يكفره العمؿ لو مف  رضاه عف عممو كا 

 (.ََِّؿ لطاقاتو )اليحيى، اشباع لحاجاتو كدكافعو كاستغبل
في تحقيؽ األمف كاالستقرار النفسي كالفكرم  ميمةمف العناصر ال أف الرضا الكظيفيكما       

كالكظيفي لؤلفراد العامميف بمختمؼ المستكيات اإلدارية كاألكاديمية، حيث يدفعيـ طكعان إلى زيادة 
النظر عف طبيعة النشاط الذم تمارسو  اإلنتاج كالكفاءة في العمؿ، كىك ما تنشده المنظمة بغض

(؛ كيساعد الرضا الكظيفي اإلدارة في التعرؼ عمى مشاعر األفراد كاتجاىاتيـ ََِِ)األغبرم، 
المتعددة نحك مختمؼ جكانب العممية اإلدارية، كالتعرؼ عمى جكانب القصكر كمحاكلة تبلفييا، 

، كمعرفة المشكبلت التي تكاجو العامميف لكضع الحمكؿ الم  (.ىػُِّْناسبة )السمـك
أما عكامؿ الرضا الكظيفي فقد كاجو الباحثكف صعكبة كبيرة في تحديدىا، نتيجة كثرة        

كتعدد الميكؿ المفضمة لدل كؿ فرد، إال أنو يمكف التطرؽ لبعضيا كالتي تتمثؿ باألجر، 
لة كالكفاءة كالفرص كاالستقرار في العمؿ كظركؼ العمؿ، كتقدير العمؿ المنجز، كالقيادة العاد

المتاحة كاالنسجاـ مع الزمبلء في العمؿ، كالحكافز كالمركز االجتماعي كالقياـ بعمؿ ذك أىمية 
 (.ََِٔ)الطكيؿ، 

كما أف أنكاع الرضا الكظيفي ينقسـ مف حيث الشمكؿ إلى الرضا الكظيفي الداخمي        
مؽ بالبيئة كمحيط العمؿ، كالرضا المتعمؽ بالجكانب الذاتية لممكظؼ، كالرضا الخارجي المتع

الكظيفي المتكقع الذم يشعر بو المكظؼ مف خبلؿ عممية األداء الكظيفي إذا كاف متكقعان أف ما 
يبذلو مف جيد يتناسب مع ىدفو الميني، ككذلؾ الرضا الكظيفي الفعمي الذم يشعر بو المكظؼ 

 (.ىػُِِْب )الركيمي، بعد مرحمة الرضا الكظيفي المتكقع عندما يحقؽ اليدؼ المطمك 
حيث أف االىتماـ بالرضا الكظيفي في تزايد مستمر باعتباره مف أكثر المكضكعات التي      

حظيت باىتماـ الباحثيف في مجاؿ اإلدارة كعمـ النفس، لما في ذلؾ مف انعكاس عمى فاعمية 
 (.ََِِاألفراد كالتكيؼ مع بيئة العمؿ )شديفات، 

نظرية  العكامؿ المؤثرة عمى الرضا الكظيفي في اإلدارةي حاكلت تفسير كمف النظريات الت        
 "Fayol""، كفايكؿ Taylorاإلدارة العممية التي اىتمت بالحكافز المادية عمى يد ركادىا تايمكر "

التي  "Harzberg"باعتبارىا الحافز الكحيد المحقؽ لمرضا عف العمؿ، ككذلؾ نظرية ىرزبرج 
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، حيث يرل أف ىناؾ مجمكعتاف مف العكامؿ إحداىما تعتبر بمثابة دكافع تسمى بنظرية العاممي
تؤدم إلى رضا العامميف عف أعماليـ، كقد أطمؽ عمييا عكامؿ مرتبطة بالكظيفة أك العمؿ نفسو، 
كالمجمكعة األخرل مف العكامؿ يعتبرىا بمثابة دكافع تؤدم إلى عدـ رضا العماؿ عف أعماليـ، 

محيطة بالكظيفة أك العمؿ، كحصرىا في تمؾ الظركؼ التي تحيط بالعمؿ  كقد أطمؽ عمييا عكامؿ
كالرئاسة أك اإلدارة أك االشراؼ أك نمط القيادة، كطبيعة العبلقات المختمفة )الشيخ خميؿ & شرير، 

ََِٖ.) 
                 كىذا ما تؤكده نظرية الخصائص الكظيفة ؿ " ىاكماف ك اكلدىاـ "        
(Hakman& OIdhm ،كالذم يعكد اصؿ النظرية الى نظرية " ماسمك " لمحاجات )         

               كنظرية التكقع ، كتقـك ىذه النظرية عمى اعتبار أف التغير في العكامؿ لمعمؿ
(Intrinsic work environment الداخمية يؤدم الى زيادة كبيرة في التحفيز كالرضا لدل )

نات النظرية ، خصائص الكظيفة األساسية كمنيا تنكع الميارات حيث العامميف ، كمف اىـ مكك 
يعد امر ضركرم لرفع الرضا الكظيفي حيث يتكقع مف خبلؿ تنمية حاجات الفرد الميارية 

           ، كارتفاع مستكل اآلداء كالرضا عف العمؿ. تحفيزىا ارتفاع الحافز نحك العمؿك 
 (.ََِٕ)المعمرم، 

مف بيف النظريات التي  اتالحاج ةسمكؾ التنظيمي تشير إلى أف نظريإف اغمب أدبيات ال
، حيث تقـك عمى أساسية كىي أف بكاسطة إشباع الحاجاتتسعى إلى تفسير سمكؾ الدافعية 

النقص في حاجة ما أك مجمكعة مف الحاجات ىي التي تدفع سمكؾ اإلنساف تجاه التصرؼ 
رتياح في حاؿ اشباع تمؾ إللذم يتمكه شعكر بابطريقة معينة مف اجؿ اشباع تمؾ الحاجات، كا

التي        الحاجات كالرغبات المتعمقة بالكظيفة كالبيئة المحيطة بالعمؿ، كىذا ىك نفس اإلتجاه
الفرد التي        لحاجات إشباعان بإعتبار أف الرضا الكظيفي ليس إال  اتتقكدنا اليو نظرية الحاج

 RMARARBارت نظرية الحاجات ألبراىاـ ماسمك )تتعمؽ بعممو كبيئة العمؿ. كعميو اش
BolsaM( كالذم يعتمد ألىميتيا في تحقيؽ الرضا الكظيفي الى مدخؿ العبلقات اإلنسانية ،

، كالتي نصت عمى اف الفرد لديو َُْٗاألساليب السمككية في نظريتو لتدرج الحاجات سنة 
 .تياجياالعديد مف الحاجات كالرغبات تتدرج حسب اشباعيا كدرجة اح

      كترل الباحثة أنو البد مف اإلىتماـ بإشباع حاجات المكظؼ، حيث تتمثؿ الحاجة 
خبلؿ   إلى تحقيؽ الذات في سمـ ىـر الحاجات لماسمك في تعزيز قدرات المكظؼ كمياراتو مف

برامج التنمية المينية في تحقيؽ مستكل مف الرضا النفسي عمى مستكل الفرد كعمى المستكل 
 ي.المؤسس

إف القاعدة األساسية لنظرية ماسمك ىك أف كمما أشبع حاجات المكظؼ الفردية كمما قمت        
اىميتيا كتبدأ الحاجة التي تمييا في اليـر بالظيكر كمصدر اساسي لسمكؾ المكظؼ تحقيؽ الرضا 
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رة أخرل مع األخذ في اإلعتبار تجدد الحاجات كاإلشباع النسبي ليا مما يدفع الفرد الى العكدة م
 (َََِفرج شكقي،)إلشباعيا. 

كمف الكاضح أف البحث في ىذا المجاؿ يعتبر ذك اىمية قصكل في اطار الكشؼ عف       
جكانب الرضا الكظيفي المتمثمة في برامج التنمية المينية كالعبلقة بينيما، األمر الذم يؤثر عمى 

، كمف ىذا المنطمؽ تأتي ىذه اداء مؤسسات التعميـ العالي بشكؿ عاـ كباألخص جامعة صحار
كبالتالي تبصير  لرضا الكظيفيالدراسة لتسيـ في معرفة التنمية المينية كعبلقتيا بمستكل ا

 متخذم القرار بضركرة اإلىتماـ بالتنمية المينية لمعامميف مف أجؿ رفع مستكل الرضا الكظيفي. 
 وأسئمتيا مشكمة الدراسة

لمكظفي القطاعات المختمفة بشكؿ عاـ كمؤسسات التعميـ تعتبر برامج التنمية المينية       
العالي بشكؿ خاص جزء ال يتجزأ مف خطط كسياسات مؤسسات التعميـ العالي المنتجة، كالتي 

 زخـتسعى لمرقي في أداءىا كتحقيؽ مستكل عاؿو مف الجكدة في مخرجاتيا التعميمة، كفي ظؿ ال
يد مف التطكير كالتنمية المينية التي تساعد عمى المعرفي كالتطكر التكنكلكجي يتطمب ذلؾ المز 

القياـ بيذه األدكار، كما أف غياب التنمية المينية يؤدم إلى تراجع األداء الكظيفي، كيظير بعض 
الظكاىر السمبية لدل العامميف، كلعؿ مف أىـ ىذه الظكاىر ىي ظاىرة عدـ الرضا 

 . Coffman, 2004)الكظيفي)
       المكظفيف( التي تقيس الرضا الكظيفي لدل َُِْ)ة الكندم ذلؾ تؤكد دراس حيث     

       ف مف البرامج الداعمة لمرضا الكظيفي،إفي مدارس التعميـ األساسي بمحافظة الداخمية 
         برامج صيانة القكل العاممة كيقصد بذلؾ الباحث البرامج الخاصة بالتدريب كتنمية

 الميارات اإلبداعية. 
ىـ الفئة التي يقع بيف  مكظفي المؤسسات التعميمية( بأف ََِّءت دراسة الحارثي )كجا     

يدييـ مشركع التطكير التربكم بمكاده التعميمية كآفكاره، فإذا كانت مزكدة بالميارات األساسية 
البلزمة لتنفيذ مشركع التطكير كلدييا التجييزات كالكسائؿ البلزمة، نجح المشركع كتحققت اىدافو 

 لعكس بالعكس.كا

اثناء آداء خدمتو، انو ينبغي المكظؼ في مؤسسات التعميـ العالي إف التحدم األكبر أماـ        
 عميو أف يكاكب كؿ التغيرات كاإلتجاىات الحديثة التي تيتـ بعناصر عممية التعميـ كالتعمـ، حيث

ف ىذه الميارات ال تأتي يحتاج الى العديد مف الميارات لمكاكبة ىذا التجدد السريع. حيث أ إنو
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تعتمد عمى   مصادفة، بؿ ىي حمقة متكاممة كشاممة عبر برامج التنمية المينية المستمرة التي
بالمؤسسة التعميمية. )شكؽ & سعيد،  المكظؼساسيا التخطيط العممي الممنيج، مرتبطة بكاقع أ

ََُِ.) 

         تنمية المينية المستمرةكفي سبيؿ ذلؾ تؤكد العديد مف الدراسات عمى أىمية ال        
عطائيـ االىتماـ المناسب  لمعامميف في مؤسسات التعميـ العالي كأعضاء الييئة التدريسية، كا 

تقديـ           لدكرىـ الحيكم كالياـ في تطكير المعارؼ كتمبية تطمعات مجتمعاتيـ، مف خبلؿ
 & Azoury)نية المتعددة كدراسة الدكرات كالحمقات الدراسية كغيرىا مف كسائؿ التنمية المي

Salloum, 2009) ،( التي أكصت بتكفير المزيد مف الفرص ػىُُِْ؛ كدراسة )نصر الديف
أماـ أعضاء ىيئة التدريس لممشاركة في رسـ السياسات كاتخاذ القرارات لرفع مستكل الرضا 

بالبرامج  ظفيفالحاؽ المك ( التي أكصت بضركرة ََِٗالكظيفي لدييـ؛ ككذلؾ دراسة )الشيخي،
التدريبية المتخصصة لتنميتيـ مينيان بالقدر الذم يمكنيـ مف تحقيؽ الجكدة في مخرجات التعميـ 

لتتضمف  التنمكية( التي أكصت بتعديؿ برامج ََِٓالجامعي؛ كدراسة )الحريشي & كعكي، 
اللتحاؽ عمى ا المكظفيفعمى أسمكب التنمية المينية الذاتية كالتدريب اإللكتركني، كتحفيز 

 بالدكرات كالبرامج المقامة في الجامعة.

كما أف الرضا الكظيفي يعد مف القضايا الحيكية التي تكاجو االدارييف كالعامميف عمى حد        
 ,Norvell)سكاء كتؤثر في مستكل رضاىـ الميني كالكظيفي؛ حيث أظيرت دراسة نكرفؿ 

، إذ أف المكظفيفة المؤسسة، كتطكير كجكد عبلقة قكية بيف الرضا عف العمؿ كثقاف (2000
كأعضاء ىيئة التدريس عمى النمك  مكظفيف اإلداريفالرضا عف العمؿ يؤثر إيجابيان في تشجيع ال

( التي أظيرت نتائجيا كجكد عبلقة ارتباطية طرديو ََِّالميني؛ ككذلؾ دراسة )سبلمو، 
الميني لدل أعضاء الييئة  نتماءإلمكجبة ذات داللة احصائية بيف كؿ مف الرضا الكظيفي كا

التدريسية، أم كمما زاد الرضا ساىـ ذلؾ في زيادة االنتماء الميني. كىذا ما اكصت بو دراسة 
المكافآت نظر في سمـ الركاتب ، الترقيات ك ( كالتي تكصي بإعادة الَُِِ)احمد المشيخي، 
 كتحفيز المكظفيف.

بالكشؼ عف العبلقة بيف التنمية المينية جراء دراسات تتعمؽ مباشرة إكعميو كألىمية        
حاجة ضركرية إلجراء مثؿ ىذه الدراسات  ىناؾ فإف كالرضا الكظيفي في الجامعات العمانية

إلثراء الحقؿ التربكم العماني ، كلمكقكؼ عمى التنمية الكظيفية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لدل 
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تعمؿ في قسـ التنمية المينية  الباحثو إف كحيث مكظفي جامعة صحار. إضافة عمى ذلؾ،
بجامعة صحار كعممت بالجامعة مدة خمسة عشر عامان، كعميو كبحكـ سنكات العمؿ الطكيمو 
ىذه،  لمست الباحثة طبيعة العبلقة بيف التنمية المينية كعدـ رضا العامميف ، كمف خبلؿ المسح 

ـ بو الجامعة سنكيا. السنكم لقياس الرضا الكظيفي لدل المكظفيف بجامعة صحار كالذم تقك 
% ٗٔتقارير المسح السنكم كعمى مدار اربع سنكات جكانب عدـ الرضا بنسبة  تيظيرحيث 

كخاصة في ما يتعمؽ بالسؤاؿ عف التنمية المينية كالتدريب في تقرير مسح الرضا الكظيفي مف 
 داء الجامعة كمؤسسة كصرح تعميمي عاؿ.)جامعةاقبؿ المكظفيف كالذم ينعكس ذلؾ عمى 

 (.   َُِٓصحار،
       الدراسة التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف التنمية المينية  حاكلتكمف أجؿ ذلؾ       

       كالرضا الكظيفي لمكظفي جامعة صحار مف خبلؿ االجابة عمى السؤاؿ الرئيسي التالي:
 "؟الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة صحاربمستوى ما عالقة التنمية المينية "

 ع من السؤال الرئيسي مجموعة األسئمة الفرعية التالية:يتفر 
 ماىي مقاييس الرضا الكظيفي في المؤسسات التعميمية؟ .ُ

 ما كاقع التنمية المينية لدل مكظفي جامعة صحار؟ .ِ

 ما مستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي جامعة صحار؟  .ّ

ا الكظيفي ىؿ ىناؾ عبلقة دالة احصائية بيف كاقع التنمية المينية كمستكل الرض .ْ
 لدل مكظفي جامعة صحار ؟

( في مستكل α =0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ) .ٓ
الرضا الكظيفي لدل مكظفي جامعة صحار يعزل لمتغيرات الدراسة : النكع، الفئة 

 الكظيفية ، المؤىؿ العممي ك الخبرة الكظيفية؟

 لكظيفي لدل مكظفي جامعة صحار ؟ىؿ تتنبأ التنمية المينية بمستكل الرضا ا .ٔ
 االطار النظري

دبيات كالدراسات  يحتكم الفصؿ الحالي عمى المراجعة األدبية لمدراسة، فقد اشتمؿ عمى األ     
 التي تناكلت جكانب التنمية المينية كالرضا الكظيفي.

 المحور األول: التنمية المينية
 تمييد
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 تعتمد          كرة العممية التكنكلكجية كالتيشيد العالـ تطكرات كتحكالت مف أىميا الث
كلقد انعكست ىذه التطكرات عمى النظـ التعميمية كأثقمتيا  ،بشكؿ أساسي عمى العقؿ البشرم

 باألعباء.
نتيجة  ان ممح ان تعد التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي مطمب

تقنياتو، التي فرضت نفسيا عمى القطاع التعميمي خاصة التطكر السريع في تكنكلكجيا التعميـ ك 
عمى المستكل الجامعي، حيث دمجت التقنية في طرؽ كأساليب التدريس الجامعي كظيرت 
مسارات عديدة تعتمد بشكؿ كامؿ عمى التقنية المتقدمة كالتي دعت إلى أىمية تنمية أعضاء 

 الرئيسي لتطكيرىا ىيئة التدريس في مؤسسات التعميـ الجامعي، فيك المحؾ
ظؿ         الكسائؿ اليامة لمكاكبة التغيير كالتعامؿ معو في إحدل تعتبر التنمية المينية

  الطبلب          ىيئة التدريس الذيف يتعاممكف مع عدد كبير مف  أعضاءالمطالب المتزايدة مف 
عتبارىا استراتيجية لتحقيؽ مع اختبلؼ تطمعاتيـ كاحتياجاتيـ، كيمكف النظر إلى التنمية المينية با

الزكي،  الجكدة العالية ألعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف في مؤسسات التعميـ العالي )الناجـ &
 كقد تناكلت الدراسة في الفصؿ الحالي اإلطار المفاىيمي لمتنمية المينية (.َّْ، ص.َُِِ

 اإلطار المفاىيمي لمتنمية المينية
في الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حد سكاء ك اختمؼ التربكيكف شاع مفيـك التنمية المينية   

في الكصكؿ إلى تعريؼ محدد لمتنمية المينية؛ بسبب اختبلؼ الفمسفات التربكية، كتشير 
الدراسات التربكية إلى كجكد العديد مف المفاىيـ التي تكضح مفيـك التنمية المينية كتتداخؿ 

ذه المفاىيـ التدريب أثناء الخدمة، أك التربية المستمرة، أك معيا، أك تستخدـ كمرادفات ليا كمف ى
التربية أثناء الخدمة، كسكؼ تعرض الدراسة ىنا التعريفات المختمفة التي أمكف االطبلع عمييا 

 لتحديد مفيـك التنمية المينية فيما يأتي: 
 مفيوم التنمية المينية : أوالً 

عمـ، كالتي سيحتاجيا أعضاء ىيئة التدريس لتطكير "الفرص المناسبة لمتعميـ كالت تعرف بأنيا: -
فيميـ كتدريسيـ لمجاالت تخصصيـ، بتكجيو الطبلب كمساعدتيـ، كىي عممية مستمرة مدل 
الحياة تساعد  في تنمية معارفيـ كأفكارىـ كمعتقداتيـ كفيميـ كقدراتيـ، كتمتد مف خبرات 

كالمستمر كبرامج التدريب أثناء  كبرامج اإلعداد قبؿ الخدمة كحتى خبرات التعمـ الذاتي
  ،(.َََِالخدمة إلى نياية المستقبؿ الميني )عبد السبلـ، 

       كتعرؼ كذلؾ عندما جاءت بمعنى التدريب بأنيا :"الجيكد المنظمة كالمخطط ليا -
إيجابية          لتزكيد المتدربيف بميارات كمعارؼ كخبرات متجددة تستيدؼ إحداث تغييرات

 ،الطعاني)         "خبراتيـ كاتجاىاتيـ كسمككيـ مف اجؿ تطكير كفاية أدائيـمستمرة في 
 (.ُْ، ص.ََِِ
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            كتعرؼ عندما جاءت بمعنى النمك الميني بأنيا :"اكتساب منظـ لمميارات  -
          كالقكانيف كالمفاىيـ أك االتجاىات التي تنتج عف تحسيف األداء في مكاقع العمؿ"

 (.ُُّ، ص.ََِٓالو، )محمد & حك 

كما تعرؼ بأنيا:" تمؾ األنشطة التي تساعد أعضاء ىيئة التدريس عف طريؽ التعمـ الذاتي  -
لى تحسيف طرؽ األداء "          إلى رفع كفاءتيـ إليجاد حمكؿ كصفية لمشكبلت تعمميـ كا 

 (. ُْٓ، ص.َََِ ،)عبد الحميد

         لزيادة الميارات كالمعارؼ كما تعرؼ بأنيا: "ىي العمميات كاألنشطة المستمرة  -
 "الكظيفية بيدؼ تحسيف األداء في عممية التعميـ كالتعمـ عف طريؽ الكرش كالمؤتمرات

 (. ْٔٗ، ص.ََِٗ)إبراىيـ، 

بأنيا عممية مؤسسية كفردية مستمرة تيدؼ لتنمية "(: ََِٓكعرفيا )المييرم & أبك عالي  -
ليككف أكثر كفاءة كفاعمية لتحقيؽ العالي  مكظؼ مؤسسات التعميـسمكؾ كميارات كتفكير 

 "األدكار المنكطة بو

 أىمية التنمية المينية ومبررات دراستيا  : ثانياً 

مكانة ميمة في التنظيمات الجامعية  لمكظفي مؤسسات التعميـ العاليتحتؿ التنمية المينية 
الكفايات البشرية، كما  لمجامعات المتقدمة، كلعؿ السبب في ذلؾ ىك الدكر الذم تمعبو في تنمية

يترتب عمى ذلؾ مف تطكير لكافة مجاالت العمؿ الجامعي كتحقيؽ أىداؼ الجامعة بكفاءة 
نفسو، حيث إف  لممكظؼكفعالية، باإلضافة إلى تحقيؽ مستكل عاؿ مف اإلشباع الشخصي 

ير بالحاجة إلى التنمية المينية ىك شعكر صحيح يدؿ عمى حرصو لتغي المكظؼالشعكر مف قبؿ 
 سمككو في االتجاه المرغكب فيو بما يعكد بالنفع عمى الجامعة كالمجتمع بشكؿ عاـ. 

كلـ تعد التنمية المينية ترفان يمكف االستغناء عنو، بؿ أصبحت ضركرة  في ظؿ عالـ يتسـ 
؛ لذا البد مف االىتماـ بالتنمية لممكظفيفبالتغيرات السريعة المتبلحقة كالتي فرضت أدكاران جديدة 

لمينية المستمرة لما لدكرىـ مف أىمية في رسـ معالـ المستقبؿ في أية دكلة مف دكؿ العالـ. تكلى ا
معظـ الدكؿ اىتمامان متزايدان يتفاكت مف دكؿ إلى أخرل بالتنمية بجميع جكانبيا االقتصادية 

دادىا قبؿ كالسياسية كاالجتماعية كالتربكية، عبر تطكير المكارد البشرية كاستثمارىا مف خبلؿ إع
الخدمة كمتابعة تأىيميا كتنميتيا مينيا أثناء الخدمة لرفع مستكل أدائيا، كىذا يعكد عمى الدكلة 
بفكائد في كؿ المجاالت حيث يصؿ بيا الحاؿ إلى زيادة الكفاية اإلنتاجية لمفرد كىذا لف يتـ دكف 

 كالتكنكلكجيا. االىتماـ بالتنمية المينية لمعنصر البشرم بما يستجد في عالـ المعرفة
كلما كاف التعميـ المصدر األكؿ لتحقيؽ أىداؼ الدكلة في كؿ المجاالت، فإف جميع 
ذا سممنا بأىمية التنمية  الدكؿ النامية منيا كالمتقدمة تيتـ بالعممية التربكية اىتمامان عظيمان، كا 

مكظؼ االعتراؼ بأف  المينية كماليا مف تأثير عمى تطكير العممية التعميمية، فإف ىذا يقكدنا إلى
يجب أف يككف ىك المحكر الذم تتركز عميو كؿ الجيكد في التعميـ  مؤسسات التعميـ العالي
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، حيث إنو ىك نمكذج بيـالعالي؛ ألف االرتقاء بالتعميـ العالي ال يتحقؽ إال عف طريؽ االرتقاء 
نممس دائمان في حي يجب أف يتجسد فيو كؿ ما تتكؽ إليو مف كماؿ في مجاؿ التعميـ كلعمنا 

 (.ََِِتقاليدنا كثقافتنا العربية ما لو مف منزلة عالية )جكف كار بنتر، 
يمنحيـ  مكظفي مؤسسات التعميـ العالي( أف تنمية Farrugia, 1996كيرل فركجا )

شعكران عاليان باالستقبللية، مما يؤدم إلى حدكث إنجازات أكاديمية، كليذا ينبغي عمى أساتذة 
 يخشكا مف تأكيد النكعية ألنيـ ما دامكا يتبنكف المقاصد الصحيحة، فإف تأكيد الجامعات أف ال

النكعية ال يمكف أف يعمؿ إال عمى تعزيز مكانتيـ المينية عف طريؽ التأكيد عمى مساىمتيـ في 
 التعميـ كالبحث العممي.
مان في ( فترل أف برامج التنمية المينية تمعب دكران كبيران كميKent, 2002أما كينت )

عمى مستكل راؽ مف الجكدة كالفعالية، مبررة ذلؾ  مكظفي مؤسسات التعميـ العاليالرقي بمستكل 
بأف التنمية المينية الفعالة إذا تكافرت ليا عكامؿ النجاح مثؿ: المكارد كالدعـ الفني كالمجتمعي 

دارتيا، ستككف أكثر العكامؿ إسيامان في بمكغ  كظؼ مؤسسات مكشارؾ المجتمع في تمكيميا كا 
مستكل عاؿ مف الفعالية كالجكدة، مما يساعده عمى امتبلؾ الميارات التي تعينو  التعميـ العالي

عمى تحقيؽ األىداؼ الكطنية لمتعميـ كااللتزاـ بالمعايير المحددة لمعمؿ األكاديمي كالتربكم في 
 العممية التعميمية.

        مجرد برامج  ليست لممكظؼ( أف التنمية المينية ََِٓكيكضح يكسؼ )
لمتدريب فقط تفرضيا الجامعة، كلكنيا تتعدل ذلؾ لبرامج فردية كمؤسسية تساعد العضك عمى 

كالعمؿ  إعداده لتعميـ مستمر، كاالنفتاح عمى األفكار كالرؤل الجديدة، كتنمي ركح الفريؽ الكاحد
 الجماعي.
 مبرراتيا

بيف خياريف إما أف يكاكب ىذا  مكظؼفي ظؿ االنفجار المعرفي كالتكنكلكجي يقؼ ال
ما أف يقؼ جامدا ببل حراؾ ال يعمؿ عمى االرتقاء بنفسو  التطكر فينمي قدراتو كيجدد معارفو ، كا 
فيصبح عالة عمى المؤسسة كعبئا عمى العممية التعميمية ، دائـ التناقص في اإلنتاج لعدـ قدرتو 

يث إف المعمـ ىك احد العناصر الفاعمة عمى مكاكبة التطكر في المناىج كالكسائؿ التعميمية ،كح
في العممية التعميمية كاف البد مف عممية تنمية مينية شاممة لو كفي ىذا المجاؿ نذكر عدة 

 (: ََِْ،)كامؿ مبررات تبيف ضركرة التنمية المينية منيا
يكاد يككف أكثر عناصر العممية التعميمية  تأثيرا في  كظؼ في المؤسسات التعميميةأف الم . أ

 عمـ المتعمميف مف خبلؿ نمكه الميني كالشخصي.ت
قبؿ الخدمة ميما كانت جكدتو غير كاؼ لتمكينو مف  المكظؼأف اإلعداد الذم يتمقاه  . ب
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االستمرار في أداء أدكاره المتغيرة في ضكء التطكرات التي تفرض نفسيا عمى مككنات 
 منظكمة التعميـ.

ي تنفيذ كؿ برامج اإلصبلح كالتطكير عنصر بالغ األىمية فكظفيف التنمية المينية لمم . ت
 التعميمي.

بفعؿ التغيرات  مكظفي مؤسسات التعميـ العاليالتطكرات التي لحقت بأدكار كمسئكليات  . ث
ليصبح منتجا لممعمكمات أكثر  والمتسارعة في التعميـ كؿ ىذا أدل إلى تكسيع نطاؽ مسئكليات

 منو ناقبل ليا.

 م يمكنيـ مف تحسيف أدائيـ لممياـ المككمة إلييـ.إلى الحافز الميني الذ كظفيفحاجة الم . ج

 لمكاجية تحديات القرف الحالي. مكظؼالحاجة إلى تطكير برامج التنمية المينية لم . ح

 (.ََُِالتدريس عممية فنية تقـك عمى مبادئ تربكية كترتكز عمى أسس عممية )نصر،  . خ

الحادم           ثالثة لمقرف تزايد التحديات المرتبطة بعصر المعمكماتية في مطمع األلفية ال . د
 كالعشريف .

 إلى تطكير لمكاجية  تحديات العكلمة. لممكظفيفحاجة التأىيؿ المستقبمي  . ذ

كلف يتأتى ذلؾ  العالي مناداة المجتمع المعاصر بضركرة تحقيؽ الجكدة الشاممة في التعميـ . ر
 (.ََِْ)نصر،  لممكظفيف العامميف بياإال بالتنمية المينية 

 ائص التنمية المينيةخص: ثالثاً 
 ىناؾ العديد مف الخصائص التي تتصؼ بيا التنمية المينية، كىي كما يمي:

 التنمية المينية عممية مركبة .2

أعضاء ىيئة التدريس الجامعي، المكظفيف ك كىي تعني أف األدكار المينية المتكقعة مف 
تمعية المتسارعة كالبلنيائية، تزداد تركيبان كتعقيدان بشكؿ مطرد استجابة لممطالب كالتكقعات المج

تحديات ضخمة، تتعمؽ بضركرة تنمية  مكظفي مؤسسات التعميـ العالياألمر الذم يفرض عمى 
أنفسيـ لمبلحقة ىذا التسارع في التعقيد كالتركيب، كأف تتـ تمؾ التنمية بشكؿ دائـ كمستمر طالما 

 (.Gloria, 1999تتجدد حاجاتيـ إلييا كال تنتيي. )
 لمينية ممارسةالتنمية ا .1

منتسبي مؤسسات ي بيا، كالتي يتحدث قتيتـ التنمية  بالممارسات كالتفكير فييا كالر 
الممارسكف مع بعضيـ البعض، حكؿ خبراتيـ كمعارفيـ، كيتدربكف عمى تقكيـ التعميـ العالي 
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أدائيـ كتشخيص المشكبلت التي تكاجو ممارساتيـ، كيستفيدكف مف زمبلئيـ في حؿ المشكبلت 
(Gloria, 1999.)  كترل الباحثو أف مشاركة المكظفيف بعضيـ بعض خبراتيـ كمعارفيـ مف

خبلؿ التبادؿ المعرفي كلكاقع  تحديات العمؿ المشتركة ، يصؿ بيـ الى اإلستفادة مف تجارب 
 سابقة ألقرانيـ في مكاقع اخرل  كبالتالي تسيـ في تنمية معارفيـ مف خبلؿ التجربة كالممارسة. 

 المينية عممية ممتدة وشاممة التنمية .3

مكظفي مؤسسات  بمعنى أف تتضمف برامج التنمية المينية كؿ مستكيات كتخصصات
فتنمي قدراتيـ كتمنحيـ الكفايات األساسية في كؿ تخصص كمستكل كظيفي،  التعميـ العالي،

عرفي الذم يتـ كتمنحيـ القدرة عمى التعمـ الذاتي كالتعمـ بالممارسة كالتعمـ مف خبلؿ التبادؿ الم
مف خبلؿ الحكار البناء بيف األطراؼ في العمؿ، حيث تشمؿ مصادر المعرفة التي تعددت 
كتنكعت مف كتب ككسائط متعددة كشبكات االنترنت كمعامؿ التكنكلكجيا كالقنكات التميفزيكنية، 

مبات لمتط مكظؼ مؤسسات التعميـ العاليكأف تحتكم البرامج عمى كؿ ما مف شأنو تحسيف أداء 
دكره، سكاء مف أنشطة كأساليب التنمية المينية، كمف ثـ التطكير المستمر لبرامج التنمية المينية 
التي تكاكب التطكرات كالمستجدات التربكية المعاصرة لمكاكبة أم تقدـ أك تطكر عالمي حتى 

 (.ََِٓ ،)عمي تسير عممية التنمية بشكؿ متكاز مع العالـ المحيط.
 عممية إنسانيةالتنمية المينية  .4

لضماف نجاح برامج التنمية المينية في تحقيؽ اليدؼ منيا، ال بد كأف تخطط كتنفذ عمى 
كخصائصو النفسية كاالجتماعية، كذلؾ  المكظؼأسس إنسانية، تضمف مراعاة فكر كاتجاىات 

ية، لعدـ المشاركة في تمؾ البرامج أك المشاركات بسمب بالمكظؼألف إغفاؿ تمؾ الجكانب قد يدفع 
كقد يصؿ األمر إلى الحد الذم يدفعو لنقؿ صكرة سمبية عف برامج التنمية المينية ألقرانو مف 

 (.ََِٓ)عمي،  .المكظفيف
 التنمية المينية عممية مرنة .5

، بشكؿ لمكظفي مؤسسات التعميـ العاليكيعني ىذا أف تتطكر برامج التنمية المينية 
ائؿ التدريب، كما يجب أف تتماشى مع مستمر، خاصة فيما يتصؿ بمحتكل كأساليب ككس

التطكرات كاالتجاىات الحديثة، باإلضافة إلى ضركرة تدريب المدربيف عمى استيعاب تمؾ 
كعميو ترل الباحثو ضركرة اإلىتماـ  (.ََِٓالتطكرات كتكظيفيا لخدمة العممية التدريبية )عمي، 

ار كالمعارؼ كاإلتجاىات الحديثة بتنكع أساليب كطرؽ التدريب التي تسيـ في مد المكظؼ باألفك
 بمكاكبة أم تقدـ أك تطكر مف شأنو رفع مستكل ككفاءة العمؿ في مؤسسات التعميـ العالي.

 التنمية المينية عممية منفتحة .6

عمى زمبلئيـ في الكميات المختمفة في  المكظفيفالتنمية التي ينفتح فييا  أفبمعنى 
 الخدمات ك خرل، كيقيمكف معيـ حكارات حكؿ تحسيفالجامعة الكاحدة، ككذلؾ في الجامعات األ
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ىك المحرؾ لعمميتي التطكير كالتحسيف، فإما أف يككف  المكظؼالتدريس كالبحث العممي، ألف 
 ,Gloria)إيجابيان مساعدان، أك سمبيان مثبطان بسبب خضكعو لتأثير البيركقراطية اإلدارية المتزمتة 

1999.) 
 يةأىداف التنمية المين : رابعاً 

ييئة الألعضاء لمكظفييا ك تسعى الجامعات التي تقيـ دكرات تدريبية كبرامج تنمية مينية  
فييا نحك مزيد مف الفعالية لمعمميات التعميمية، كقد تكحدت أىداؼ التنمية المينية رغـ  األكاديمية

ظفي لمك اختبلؼ أنماط كأشكاؿ برامجيا في الجامعات، كيمكف تحديد أىداؼ التنمية المينية 
 عمى النحك التالي: (Bubb, 2004كما ذكر بكب )مؤسسات التعميـ العالي 

عمى بمكغ أعمى درجات الجكدة في األداء، مما يزيد  مكظفي مؤسسات التعميـ العاليتشجيع  . أ
 قدرتو في تحقيؽ المعايير الكطنية في العممية التعميمية.

، كالذم يعكؿ المكظفيف مدل الحياة بيف تعميـ مبدأ التعميـ التعاكني كالتعميـ المستمر كالتعمـ . ب
 عميو الدكر األكبر في نجاح تحقيؽ أىداؼ برامج التنمية المينية.

بالرضا عف العمؿ، كتطكير شعكره بعظـ المسؤكلية الممقاة عمى عاتقو،  المكظؼإشعار  . ج
 كتحديد مدل قدرتو عمى الكفاء بمسؤكلياتو في جك مف الرضا الكظيفي كااللتزاـ الميني.

في مجاؿ تقكيـ الطبلب، كاالعتماد عمى البدائؿ الفعالة  المكظفيف األكاديميفنمية ميارات ت . د
 في ذلؾ.

عضك ىيئة التدريس في جميع المكظفيف العامميف بمؤسسات التعميـ العالي كباألخص تنمية ىػ. 
 االعتماد عمى التكنكلكجيا الحديثة كابتكار بدائؿ جديدة في التعمـ.

 (:ََِْ،، كالتي تشمؿ )نصرالمكظفيفياجات العمؿ عمى سد احت . ك

 .االحتياجات الفردية، كتشمؿ المعارؼ كالقدرات التدريسية 

  احتياج أعضاء ىيئة التدريس لمتعاكف، كتنمية ركح الفريؽ بيف األعضاء المشاركيف في
 البرامج التي تخص التنمية المينية.

 ا يميزىا عف باقي مؤسسات احتياج المؤسسة الجامعية لتصميـ إطار مف القيـ خاص بي
 المجتمع األخرل. 

 متنمية المينية من أىميا:ل( عدة أىداف 1020وتضيف الشخشير )
في مجاؿ التدريس كالبحث العممي كاإلدارة كخدمة  المكظفيف األكاديميفرفع مستكل ميارة  . أ

 المجتمع.
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 رؼ عمى قدراتيـ.كالمؤسسات العممية األخرل كالتع المكظفيف األكاديميفتبادؿ الخبرات بيف  . ب

كخاصة  المكظفيف( أف تنمية Williaams & Killion, 2009كيرل كيميميز ككيميكف )
في تكجيو الطبلب بطرؽ فعالة تراعي الفركؽ يـ مف خبلؿ كسائؿ االنترنت تيدؼ إلى بناء قدرات

 ة.الفردية بينيـ، كأيضان االستفادة مف ىذه التقنية في الممارسات أثناء المحاضرات اليكمي
 بعض أىداف التنمية المينية والتي تتمثل فيما يمي: )1008ويضيف إمام )

 تتفؽ مع متغيرات كمتطمبات العصر. المكظؼإضافة تغييرات في أداء  . أ

بالخبرات كالميارات كالمعارؼ كالمعمكمات التي تسيـ في رفع مستكاه  المكظؼتزكيد  . ب
 مقياـ بأدكار جديدة.الفكرم كالثقافي كالميني، كتنمية قدراتو كاستعداده ل

كالعمؿ في فريؽ أك ميارات اتخاذ القرار  المكظؼتنمية الميارات اإلدارية المتعددة لدل  . ج
 في العمؿ األكاديمي كاإلدارم.

 االتجاىات كالقيـ المبلئمة لطبيعة عممو كأدكاره اآلنية كالمستقبمية. المكظؼإكساب  . د

ك غاية التنمية المينية، كىك كسيمتيا في ى المكظؼكتأسيسان لما سبؽ فإف كترل الباحثة     
كمساىمتو الفاعمة في تحقيؽ ىذه التنمية ال يمكف تحقيؽ  المكظؼتحقيؽ أىدافيا، فبدكف تفاعؿ 

بأنو جزء مف التنمية المينية كيشارؾ في  المكظؼالتغيرات المأمكلة؛ لذا يجب أف يستشعر 
 تخطيطيا كتنفيذىا.

 ةمتطمبات التنمية الميني : خامساً 
ألدكارىـ الميمة في تحقيؽ الجامعة  مكظفييايتكقؼ تقدـ أم جامعة عمى عطاء   

ألىدافيا، باإلضافة إلى ككنيـ الركيزة التي يعتمد عمييا تقدـ الدكلة في استشراؼ المستقبؿ 
كالتعامؿ مع آلياتو. كالمتأمؿ في كاقع التعميـ الجامعي في المنطقة العربية، يبلحظ أننا في حاجة 

لممكظفيف بشكؿ لمعديد مف المتطمبات كاإلمكانات التي تساعد في إحداث التنمية المينية  ماسة
 بالجامعة.عاـ كلممكظفيف األكاديميف بشكؿ خاص 

ذا تكافرت بعض ىذه المتطمبات كاإلمكانات، فسكؼ ينعكس ذلؾ عمى جميع مدخبلت  كا 
(. كمف ََِٕ،التعميمية )األسمر العممية التعميمية في الجامعة، كستتأثر بذلؾ مخرجات العممية

 ىذه المتطمبات:
الجامعييف بكؿ جامعة، بحيث تتضمف  لممكظفيف األكاديميفالتنمكية  البرامجضركرة عقد  .ُ

ىذه الدكرات تدريب المشتركيف عمى كيفية اإلعداد لممحاضرة كآليات تنفيذىا، ككيفية صياغة 
حكافز كالتعزيز لمطبلب كالتعامؿ معيـ االختبارات التحصيمية، فضبلن عف استخداـ أساليب ال

 بركح القدكة.
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الجامعي عمى أداء المحاضرات بفاعمية، مثؿ: المكظؼ األكاديمي ضركرة تكفير ما يساعد   .ِ
تكفير تقنيات كمكبرات الصكت كاألدكات كاألجيزة، كتفعيؿ المكجكد منيا في قاعات التدريس 

طبلؽ سراح كفاء المكظؼ األكاديميلتكفير جيد   تو المينية مف عقاليا.كا 

تعزيز الرابطة بيف الجامعة كالمجتمع، بحيث يصبح البحث العممي في الجامعات قادران عمى  .ّ
المنافسة العالمية التي ال بديؿ عنيا، كحتى تصبح الجامعات كدرجاتيا العممية كأبحاثيا 

 (.Mieke, 2001مكضكع االعتراؼ العالمي )

لزيارة الجامعات المتقدمة ،  ألكاديميةييئة االأعضاء  ك مكظفي الجامعات إتاحة الفرصة أماـ .ْ
 لتبادؿ المعرفة كالكقكؼ عمى أحدث التطكرات العممية في مجاؿ تخصصيـ.

 تكفير فرص حضكر المؤتمرات العممية بالخارج. .ٓ

بإجراء بحكث كدراسات كما ىك متبع  المكظؼ األكاديمياألخذ بسياسة التفرغ العممي ليقـك  .ٔ
 ات المتقدمة.في بعض الجامع

 لحضكر برامج كدكرات التنمية المينية. لمكظفييااىتماـ الجامعات بالدعـ المادم كالمعنكم  .ٕ

ضركرة أف تككف أىداؼ البرامج كاقعية، كأف يستمر المدربيف في ميمتيـ بحرص، كأف يككنكا  .ٖ
التقييـ ، كأف يقكمكا بالمكظفيفمستعديف لمكاجية ردكد الفعؿ السمبية كالبلمباالة مف جانب 

 الصاـر لمدكرات التي تعقد تحت إشرافيـ.

عمى تحسيف الجكانب الخاصة بمجاؿ التدريس،  المكظؼ األكاديميأال يقتصر تدريب كتنمية  .ٗ
 بؿ يجب االىتماـ بالمجاالت األخرل مثؿ البحث العممي كخدمة المجتمع كاإلدارة كالقيادة.

 ,Cordelia & Karen)ادات الجامعية كالقي المكظفيفاالىتماـ بنشر الكعي التدريبي بيف  .َُ

2006).  

ضركرة تكفير خريطة بحثية عمى مستكل كؿ جامعة في كؿ تخصص عمى حدة، اليدؼ  .ُُ
منيا إجراء البحكث الجادة كاليادفة، التي تخدـ البيئة كالمجتمع المحمي، كالتي تسيـ في 

 برامج التنمية الشاممة في المجتمع.

نترنت خبلؿ الدكرات التدريبية، كحثيـ عمى المشاركة عمى استخداـ اال المكظفيفتدريب  .ُِ
 في المؤتمرات كالندكات ذات العبلقة بشبكة اإلنترنت.

كعميو ترل الباحثة ضركرة كقكؼ مؤسسات التعميـ العالي عمى أىمية تكافر برامج تنمية 
تى مينية متنكعة في اساليبيا تفي بمتطمبات كاحتياجات المكظفيف كؿ حسب مجاؿ عممو ، ح

 يستشعر المكظؼ بأىمية دكره الحالي كالمستقبمي في المؤسسة التعميمية.

 أساليب التنمية المينية : سادساً 
لقد أظيرت الدراسات كالكتابات العممية مدل االىتماـ بأساليب التنمية المينية، التي تعد        

مية المينية ألعضاء ىيئة منظكمة فرعية مف المنظكمة الكمية في التجديد التربكم، فأساليب التن
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التدريس تعمؿ عمى زيادة كفايتيـ المينية كالتي تنعكس إيجابان عمى أدائيـ، كحيث أف أىداؼ 
التنمية المينية متباينة، فأيضان اسالبيا متباينة حتى تكاكب األىداؼ المنشكدة، كي تتماشى مع 

(. كمف أىـ  Sheri,2000التطكرات كالتجديدات التي تحدث في مياديف العمؿ الكظيفي )
 أساليب التنمية المينية:

 أسموب التنمية بالمراسمة  .2

يمكف أف يحؿ ىذا األسمكب الكثير مف المشكبلت الفنية كاإلدارية في مجاؿ التعميـ    
الجامعي، مثؿ نقص المدربيف كالمعدات، كمف ثـ يعد ىذا األسمكب منيجان مف مناىج التعميـ 

ث يعتمد ىذا األسمكب عمى طبيعة التقدـ التكنكلكجي في كسائؿ الذاتي المبرمج كالمكجو، حي
 (.ََُِ ،االتصاؿ )حربي

ككما يستخدـ ىذا األسمكب عندما تتباعد المسافة بيف المدرب كالمتدرب كتككف كسيمة         
االتصاؿ بينيما ىي الرسالة التدريبية ككؿ ما يتعمؽ بيا مف كسائؿ يمكف إمداد المتدرب بيا في 

و أك في مكاف عممو كمف الطرؽ المستحدثة لمتدريب بالمراسمة أف يككف التدريب بالمراسمة منزل
تحت اإلشراؼ أك التكجيو كىذا يتطمب كجكد مكجو يمثؿ حمقة االتصاؿ بيف المتدرب كىيئة 
التدريب كيتمقى ىذا المكجو المكضكعات التدريبية كيكزعيا عمى المتدربيف كما يجمع منيـ 

 .)ََُِبيكمي،  عمى األسئمة العامة )البكىي & الدركس كيجيب
إف أىـ ما يميز التعميـ عف بعد انو ال يقيده مكاف بؿ يتعدل الحدكد كالسدكد كيصؿ إلى     

جميع المتدربيف عمى حد سكاء في أماكف تكاجدىـ، كال يقيده زماف فيمكف أف يصؿ إلى المتدربيف 
ف أف يستكعب أعدادا كبيرة كال يقيده مستكل فإنو في الكقت الذم يناسبيـ كال يقيده عدد فيمك

 يخاطب جميع المستكيات.
 أسموب التنمية بمساعدة جياز الحاسب األلي .1

يستخدـ الحاسب اآللي في برامج التنمية المينية بشكؿ اساسي كما يرتبط مف أجيزة كبرامج 
د باستخداـ فكرة في كقت كاح المكظفيفلمتشغيؿ، حيث يمكف أف يستخدـ في مجمكعة كبيرة مف 

حاسب مركزم يتصؿ بأجيزة فرعية في أماكف متعددة، كتككف مثيرات التعمـ عبارة عف المادة 
 (.Jeff, 1997المطبكعة عمى الشاشة )

 أسموب المجموعات الصغيرة .3

يعد ىذا األسمكب فرصة لخمؽ ركح التآلؼ كالتعاكف بيف أعضاء المجمكعة الكاحدة،         
العزلة كاالنطكائية، كالسماح لمطاقات بأف تنطمؽ عف طريؽ اقتراح أىـ  كبالتالي الخركج مف

 (.Grey & Roy, 2001) المكظفيفالمكضكعات كاالىتمامات كاالحتياجات التي تتكلد لدل 
 أسموب دراسة الحالة .4
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يعد ىذا األسمكب مف األساليب التدريسية الجامعية التي تتصؼ بالمشاركة الفعالة بيف        
في الجامعة لدراسة حالة معينة، كىي نمكذج لمشكمة عامة أك عدة مشكبلت متشابية، ف المكظفي

بتحميميا كدراستيا، بحيث يتـ جمع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالحالة كالتي تفيد الدراسة 
 (.Grey & Roy, 2001الكتشاؼ حمكؿ مناسبة لممشكبلت. )

 أسموب الورش التعميمية .5

في كرشة تعميمية مصغرة، كىذا األسمكب  المكظفيفسمكب عمى اجتماع يعتمد ىذا األ       
حؿ المشكبلت  ، كأساليبيـ، حيث تطرح فيو مكضكعات متنكعة تخصالمكظفيف القى قبكالن مف

التعمـ كالتخطيط لممنيج، كىذا التنكع يقابؿ  ك في الجانب الذم ييـ األكاديميف تنكع أساليب
يعد مف أحدث األساليب التي سكؼ تستخدـ مستقببلن في برامج  ، كلذلؾ فيكالمكظفيفاحتياجات 

 (.Grey & Roy, 2001التنمية المينية )
 أسموب حل المشكالت .6

يعد ىذا األسمكب مف أحدث أساليب التنمية المينية، فيك أحد أساليب التنمية المستقمة،   
ضاء الييئة عمى اعحيث يتـ تدريب األعضاء عمى التكيؼ مع ىذا األسمكب حتى يسيؿ 

 (. ََُِ ،)باغ  مع الطبلب أثناء المحاضرات األكاديمية استخدامو
 أسموب التعمم المبرمج .7

أف يعمـ  المكظؼيؤكد ىذا األسمكب عمى التكاصؿ كاالتصاؿ، حيث يستطيع مف خبللو  
نفسو، كذلؾ بالعمؿ مف خبلؿ خطكات متتابعة تقكد إلى تحقيؽ أىداؼ كاضحة، كال يستطيع 

نتقاؿ مف خطكة إلى أخرل، حتى يتقف الخطكة األكلى كىكذا حتى نياية البرنامج. اال المكظؼ
 (. ََُِ)باغ، 

 أسموب المؤتمرات .8

يعد ىذا األسمكب مف أىـ أساليب التنمية المينية ألنيا فرصة لتبلقي األفراد معان، كليـ نفس 
األساليب مجمكعة مف  االىتمامات كنفس األفكار المرجك تحقيقيا، حيث يجتمع في ىذا النكع مف

األفراد، يسيـ كؿ منيما بخبراتو كاقتراحاتو فيما يتعمؽ بالمشكمة المتعمقة بمكضكع المؤتمر، 
ىك حؿ المشكبلت كتبادؿ الخبرات، حيث يتعمـ األفراد مف خبرات األفراد  يكيككف اليدؼ الرئيس

 .(ََِْ)احمد، اآلخريف ذكم الخبرة بدكف تعميـ رسمي مف جانب المدربيف 
 أسموب المشاىدة التطبيقية .9

المراد تحسيف أدائيـ  المكظفيفتعرض في ىذا النكع مف األساليب سمسمة مف األعماؿ عمى  
      لمشاىدتيا، كيطمب مف المشاىد أال ينظر إلى التطبيؽ فقط، بؿ أف يسجؿ مبلحظاتو 

شاىد إيجابيان )عمي، كيحمميا حسب دليؿ خاص بالمشاىدة حتى تككف المشاىدة ىادفة كناقدة، كالم
ََِٖ.) 
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 مجاالت التنمية المينية : سابعاً 
( بتقسيـ مجاالت التنمية المينية إلى عدة محاكر كالتي يمكف أف ََِْقاـ آؿ زاىر )    

كىي: التطكير التدريسي،  لمكظفي مؤسسات التعميـ العالييشمميا مكضكع التطكير الميني 
 كاإلدارم، كالتقكيـ. كالمنيجي، كالبحثي، كالتقني، كالذاتي،

ثبلثة في مجاالت كظيفية معركفة:  تمارس أدكاران الجامعات بصفة عامة أف كحيث     
كخدمة المجتمع. كمع ذلؾ فاالىتماـ األكؿ يتركز عمى  كالخدمات التدريس، كالبحث العممي،

رؾ البحث الدكر التعميمي، كلو االعتبار كالتقدير مف حيث جدكؿ العمؿ، كمكافآت التدريس. كيت
العممي الىتمامات األستاذ الشخصية كدافعيا الرئيس الترقية لمحصكؿ عمى الدرجة الكظيفية، 
كفي جانب الخدمات فيي الخدمات التي تقدـ لجميع منتسبي مؤسسات التعميـ العالي سكاء كاف 

عف  أماة، مكظفان اك طالبان كال يمكف اإلستغناء عف الجكانب الخدمية المساندة لمعممية التعميمي
مقابؿ  العمؿ في مجاؿ خدمة المجتمع فيك مغيب لمغاية أك رمزم أك عمى سبيؿ التطكع أك 

 األجر.
كيرل آخركف أف سياسة الفصؿ بيف التدريس كالبحث في العمؿ الجامعي أمر مؤسؼ      

كضار بؿ كيصيب كظيفة التدريس التي تيتـ بيا الجامعة بالضعؼ. فاألستاذ في الجامعة ىك 
. كالعالـ صاحب نظرية كصانع معرفة كمصحح Savant أك  Scholarلدرجة األكلى عالـ با

كىكذا  ألخطائيا كمطكر لمادتو كما لـ يدرس بيذه الركح كبمنيجية ليا منطؽ فمف ينجح تدريسو.
كاف البحث العممي قاصران عف رفد التعميـ كالتعمـ الجامعي، فإف كظيفة خدمة المجتمع أكثر 

معظـ الجامعات ال تكجد سياسات مخططة إجرائيان لممارسة أعماؿ الخدمة في  قصكران، كفي
البيئة كالمجتمع برؤية كاقعية كفي ممارسات جادة كحقيقية، كال يكجد عنيا إعبلـ تكظيفي 
كمنيجية تسكيؽ أك تقاـ ليا مراكز ككحدات مؤسسية ليا ميزانية كىيئة إدارية كككادر تنفيذية 

 (.ََِْكتقكيمية )قمبر، 
كصكالن إلى دكر  مكظفي مؤسسات التعميـ العاليمف ىنا جاءت أىمية التنمية المينية     

 كخدمة المجتمع. كتقديـ الخدمات، متكامؿ في التدريس، كالبحث العممي،
 التدريس .2
يعد التدريس الجامعي )الفعاؿ( عممية ذات طبيعة نشطة ككنيا تتأثر بعدد كبير مف   

عداده  العكامؿ، منيا ما يتصؿ باألستاذ الجامعي مف إعداده العممي كتعمقو في التخصص كا 
الميني )التربكم كالمسمكي( كسمات شخصيتو كصبلتو البيئية مع الطمبة كتعاممو معيـ، كمنيا ما 
يتصؿ بالطالب الجامعي نفسو مف حيث خصائصو الشخصية كقدراتو كميكلو كمستكاه 

الجامعي، كمنيا ما يتصؿ بطبيعة المناىج )البرامج( االقتصادم كاالجتماعي كاستعداده لمتعمـ 
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الجامعية كالخطط الدراسية كالتدريسية في الجامعة مف حيث طبيعتيا، كأىدافيا، كمحتكاىا، 
كتقكيميا، كمتطمباتيا األخرل، ىذا إضافة إلى اإلدارة الجامعية الرشيدة التي تييئ مناخان تعميميان 

 (.ََِٓمناسبان )زيتكف، 
في كتابو )التربية في عالـ متغير( إلى أف المادة العممية  E.shortشير إدكارد شكرت كي      

أقؿ أىمية مف طريقة التدريس كأف السؤاؿ: كيؼ ندرس؟ أىـ مف السؤاؿ: ماذا ندرس؟ فمـ يعد 
                ييـ حفظ المعمكمات كاسترجاعيا، بؿ الميـ أف تعرؼ كيؼ تجد المعمكمات 

 (.ََِّ)حامد، 
فتصميـ التدريس كصياغة أىدافو ليست عممية عشكائية، بؿ ىي عممية منظمة فييا         

تراعي األكلكيات حسب مخطط، كليا مراحؿ كىي عمى النحك اآلتي: تحديد التدريس، كتحديد 
أىداؼ التدريس، كاختيار استراتيجية التدريس، كاختيار تكنكلكجيا التدريس، كتحديد أساليب 

 (.َََِبة كتقكيـ أدائيـ، كبناء خطة التدريس )قطامي، اختيار الطم
كالحقيقة التي تأكدت في مقابؿ ذلؾ اف التدريس عممية معقدة ليا أصكليا العممية،         

كمياراتيا الفنية التي يمكف التدريب عمى معظميا، إف لـ يكف كميا، آخذان في االعتبار ما لدل 
 (.ََِْة )البندرم، الفرد مف استعداد لمعممية التعميمي

كنظران ألىمية المجاؿ التدريسي لممدرس الجامعي، فإف غالبية الجامعات قد اىتمت بتنظيـ      
، كعقد لقاءات كمشاغؿ تربكية لمنيكض بأداء المدرس الجامعي كرفع كفاياتو برامج تنمية مينية

 التدريسية كالتي يحتاجيا في ظؿ التطكرات كالتغيرات.
(، 1000الفعالة التي ترقى بالتدريس الجامعي لدى حسين وحنفي ) ومن األساليب  

 (:1004وقمبر )
 تقميؿ عدد الطمبة ليككف التدريس في مجمكعات صغيرة األعداد. .ُ

          تخفيض ساعات التدريس األسبكعية؛ لتمكيف األستاذ مف إعداد مادتو كتحسيف .ِ
 أساليب عرضيا.

 در معرفة ككسائؿ تعميـ افتراضي.إدخاؿ تكنكلكجيا متطكرة عمى أنيا مصا .ّ

التدريب عمى استخداـ حمقات المناقشة كبحكث السيمنار كتجارب المعامؿ كدركس المشاغؿ  .ْ
النظرية كالعممية، كتنمية التعمـ الذاتي بإشراؼ تدريسي كمف خبلؿ أعماؿ مكجية كاالستعانة 

 بمكاد معمقة في شرائط كأقراص.

 اديمية كالمينية كمنحو مساحة كاسعة لمتعبير عف رأيو.الحرية األكالمكظؼ األكاديمي منح  .ٓ

 .لممكظفيفالتقكيـ المستمر لؤلداء  .ٔ
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تييئة المناخ المبلئـ لعممية التعمـ عبر أنشطة شبكة  لممكظؼكالتنمية المينية تكفر   
 المعمكمات كأنظمة التقنيات كأدكاتيا كأساليبيا؛ لئلفادة مف منظكمة المعمكمات كالبرمجيات لتعزيز

 مبدأ الصؼ االفتراضي كالتعميـ اإللكتركني كأنشطتو.
كترل الباحثة أف التنمية المينية تعتبر نظامان لو اىداؼ كاضحة كمحددة كترتبط عبلقتيا 
في التأثر كالتأثير لتككف كاضحة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ المحددة، كعميو فدكر مؤسسات التعميـ 

اد المكظفيف، ك اعضاء ىيئات التدريس كالقيادييف العالي يتمثؿ في كضح الخطط كالبرامج إلعد
في مؤسساتيا بحيث تحقؽ ىذه الخطط كالبرامج األىداؼ المرجكة كتنسجـ مع آكلكياتيا 

 كتطمعاتيا المستقبمية.
 البحث العممي .1
يتناكؿ البحث العممي إعداد البحكث كأكراؽ العمؿ كالمشاركات البحثية، كالجامعة ىي   

نيع األعظـ لمبحث العممي لما ترصده مف ميزانية كتسييبلت كتعزيزات )عمي، المكرد األكبر كالم
ََِْ.) 

         كتطكر الجامعات كمكاكبتيا لمتقدـ العممي كالتكنكلكجي ال يمكف أف يتـ إال إذا  
        أكلت الجامعات أىمية كبرل لمبحث العممي، ألف الجامعة تتضمف نخبة األساتذة الذيف إذا 

        كدىـ نحك البحث العممي فإنيا بؿ شؾ سكؼ تساىـ بشكؿ أساسي في تقدـكجيت جي
 المجتمع كتطكره.

كيكمؿ البحث العممي عممية التدريس كعندما يخطط األستاذ لمعممية التعميمية فإنو يمجأ   
 إلى النقاط اآلتية كالتي تعد جزء ال يتجزأ مف خطكات البحث العممي: التعريؼ باألىداؼ العامة
لممساؽ، كخصائص الطمبة الذيف يدرسكف المساؽ )المجتمع المستيدؼ(، كاختيار المكضكعات 
التي ستدرس، كاإلشارة إلى األىداؼ المراد تحقيقيا، ككضع قائمة بمحتكيات كؿ مكضكع، 
ككضع اختبار قبمي لممادة أك محتكيات معينة لغايات تحديد مستكل الطمبة، كفيما إذا كانكا 

نجاز بحاجة إلى تع ميـ عبلجي كتحديد طرائؽ التعميـ كالنشاطات الضركرية إليصاؿ المحتكل كا 
األىداؼ، كاستخداـ الكسائؿ التعميمية كالمصادر الضركرية لمتعمـ، كتطكير اختبارات أك أدكات 

نجاز األىداؼ التدريسية )التؿ،   (.ََِٕتقييـ لقياس عممة التعمـ كا 
 الجامعي من خالل االتي: وتزداد أىمية البحث العممي لألستاذ 

استخدامو مجاالت تحميؿ النشاطات الصفية، كتسجيؿ محاضرة أك مناقشة داخؿ غرفة  .ُ
 الفصؿ عمى شريط لمتدريب عمى ميارات التدريس.

 تقديـ اقتراحات لتحسيف العممية التدريسية كاستخداـ طرائؽ جديدة في التعميـ. .ِ
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مك الميني كذلؾ مف خبلؿ اطبلعو عمى الن المكظؼ األكاديمييساعد البحث العممي  .ّ
 عمى الدراسات كاألبحاث الحديثة في مجاؿ تخصصو.

إف المعرفة بأساليب البحث العممي سكؼ تساعد عمى إجراء األبحاث كدراسة األبحاث  .ْ
 (.ََِٕاألخرل كاإلفادة منيا كتطبيؽ نتائجيا ككذلؾ نقد األبحاث العممية )التؿ،

اركة في األنشطة العممية: المجاف كالمؤتمرات كالندكات كتعزز تنمية البحث العممي المش  
 المكظؼ األكاديميككرش العمؿ كالدكرات التدريبية. كتشجع عمى إجراء البحكث كالتقارير كترشد 

 إلى استخداـ المصادر كالمراجع كاإلفادة مف شبكة المعمكمات.
ي ضكء مناىج البحث باألبحاث المحكمة كالكتب المقررة ف المكظؼ األكاديميكيستعيف   

العممي، كيشارؾ في تحكيـ األبحاث كيشرؼ عمى الرسائؿ العممية كيستفيد منيا في التدريس 
 كتنشيط التفكير كعممياتو العقمية.

 خدمة المجتمعالخدمات المساندة و  .3
المحيط خدمة المجتمع  في تقديـ الخدمات داخؿ إطار الحـر الجامعي ك تنشط الجامعة  

كؿ في جميع المستكيات  المكظفيفاالستشارات، كىذه النشاطات خدمات يقدميا مف خبلؿ تقديـ 
لمؤسسات المجتمع الحككمية كاألىمية، ككذلؾ ألفراد داخؿ المؤسسة ك في مجاؿ تخصصو 

المجتمع الذيف يشعركف بالحاجة إلى مثؿ ىذه الخدمات، كتعد االستشارة كتبادؿ الرأم كاالستعانة 
مؤقتة في أحد قطاعات اإلنتاج أك الخدمات مف األساليب المباشرة  لمعمؿ بصفة باألخصائييف
كمؤسسات اإلنتاج، كما تعد كسيمة مف أىـ كسائؿ تبادؿ المعرفة بيف  المكظفيفلمعبلقة بيف 

 (.ََِّالجامعة كىذه المؤسسات )الجبر، 
في خدمة المجتمع يتيح ليـ الفرصة الثمينة في أف يعيشكا  المكظفيفكما أف عمؿ   

مشكبلت مجتمعيـ، كيكفقكا بيف النظرية كالكاقع لتعديؿ مناىجيـ كأساليب تعميميـ كتعمميـ 
كدعميا بما يتناسب مع حاجات مجتمعيـ، كبالتالي ىي كأكاديميف كتطكيرىا. كتكجيو أبحاثيـ 

 كسيمة ليـ لتحقيؽ ذاتيـ كقياس عطائيـ كتعزيز انتمائيـ لكطنيـ كأمتيـ.
مع بالتخطيط المنظـ اليادؼ لحؿ مشكبلتو مع األساتذة في كيككف التعاكف مع المجت 

الجامعات، كيزداد االحتماؿ في تعظيـ المردكد لممشاريع التي تشارؾ في دراستيا كتقييميا العقكؿ 
 (.ََِٕالمدربة في الجامعة )التؿ، 

في مجال  الموظف( أن ىناك أساليب لتفعيل جيود 1000ويرى حسين وحنفي ) 
 تمثل فيما يمي:خدمة المجتمع ت
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تمييف التعميـ الجامعي كالسعي إلى تقدير حاجات المجتمع كقطاعاتو الصناعية كالتجارية  .ُ
كربط ذلؾ بسكؽ العمالة، كالتأكد مف مناسبة التخصصات المقترحة كالميارات المناسبة إلى 

 المساقات التدريسية.

امعة كالمجتمع، حيث يتـ المشاركة في مجالس المؤسسات الجامعية لزيادة الركابط بيف الج .ِ
إشراؾ بعض الككادر القائمة عمى مؤسسات اإلنتاج كمجالس إدارات الجامعة كتقاسـ العكائد 

 المالية بيف الجامعات كىذه المؤسسات.

        الجامعة في أنشطة الخدمة  مكظؼكفي تنمية خدمة المجتمع يشارؾ  
لطمبة، كلجاف الطمبة في حؿ المشكبلت االجتماعية، كيفعؿ دكر عمادة شؤكف الطبلب، كمجمس ا

 االجتماعية.
دارة  المكظؼ كعضك الييئة التدريسيةكيقدـ  المقترحات لمركز الخدمة المجتمعية كا 

الجامعة كنقابة العامميف، كيشارؾ في المناسبات االجتماعية بالندكات كالمحاضرات لتنمية الثقافة 
 المجتمعية فييا.

شطة التي تسيـ في دكر الجامعة ببناء مؤسسات المجتمع في األن المكظؼككما يشارؾ   
 كتبادؿ الخبرة كالتعاكف االجتماعي اإلرشادم لممدارس.

كيحرص عمى أف يسكد جك مف التفاىـ كالتسامح في الجامعة كالمؤسسات االجتماعية   
 األخرل، كيشارؾ في الميرجانات الشعبية التي تحيي المناسبات االجتماعية الثقافية.

 معوقات التنمية المينية : مناً ثا
معكقات عديدة ال بد  لممكظفيف بشكؿ عاـ ك لممكظؼ األكاديميتكاجو التنمية المينية  

 ( ما يمي:ُٗٗٗمف مكاجيتيا كالحد منيا، كمف أبرز ىذه المعكقات كما أشار عمارة )
 ، ومنيا ما يمي:بعبء العملمعوقات تتعمق  .2

القياـ  منوالذم يتطمب لممكظؼ األكاديمي التدريسي ب العممي لممكظؼ كالنصازيادة العبء  . أ
 بو.

 في مجاؿ التدريس ضمف متطمبات الترقية. المكظؼ األكاديميعدـ احتساب كفاءة  . ب

التي تيـ المكظؼ األكاديمي  قمة المجبلت كالدكريات كالمراجع الحديثة في المقررات الدراسية . ت
 في مجاؿ تخصصو.

 ومنيا ما يمي:،تي تخص الموظف األكاديميوال معوقات تتعمق بالبحث العممي .1

 في المغات األجنبية. لممكظؼ األكاديميقمة عقد الدكرات التدريبية  . أ

 لمتدريب عمى استخداـ التقنيات الحديثة. لممكظفيفقمة تكفير فرص حقيقية  . ب

 قمة عقد حمقات البحث العممي )السيمنار(. . ت

 عمى جيكده البحثية. المكظؼ األكاديميقمة مكافأة  . ث
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 لمبحث عف نقاط بحثية عممية. المكظؼ األكاديميدـ كجكد خريطة بحثية تكجو ع . ج

 معوقات تتعمق بخدمة المجتمع، ومنيا ما يمي: .3

 قمة عقد ندكات كمؤتمرات عممية متبادلة بيف الجامعة كمكاقع العمؿ كاإلنتاج. . أ

 ضعؼ تمكيؿ البحكث العممية مف المؤسسات كاألجيزة التي تستفيد مف نتائجيا. . ب

 التنسيؽ بيف األجيزة البحثية كالمؤسسات اإلنتاجية كالخدمية. عدـ . ت

 .لممكظفيفقمة قياـ الجامعات ببعض برامج التنمية المينية  . ث

قد تقؿ أك تزيد في قكة  لممكظؼ( إلى أف معكقات التنمية المينية ََِْكيشير الخطيب )  
ميان مسيرة النمك العممي تأثيرىا، إال أف ىناؾ ما يؤكد عمى أف بعض ىذه المعكقات يعرقؿ فع

إلى مؤسسات التعميـ العالي بعد تخرجيـ كحصكليـ عمى  يأتي المكظؼالميني ، كعادة ما يأتي 
الدرجات العممية المرغكبة كىـ في غاية الحماس كالدافعية، إال أنيـ سرعاف ما يحبطكف نتيجة 

تاجية الفاعمة في حقؿ ىذه المعكقات، كقمة منيـ ىي التي تكاصؿ مسيرة العمؿ الدؤكب كاإلن
الكظيفي المينة كالتخصص، أما األغمب منيـ فتتحكؿ اىتماماتو إلى أشياء أخرل ال تمت لمعمؿ 

 األكاديمي بصمة.ك 

لموظفي ( بعض معوقات التنمية المينية 1004وفي ىذا الصدد ذاتو يضيف البندري )  
 ، والتي تتمثل فيما يمي:مؤسسات التعميم العالي

 كالبيركقراطية التي تحكؿ دكف االستجابة السريعة لمتطمبات البحث العممي. تعقيد المكائح .ْ

 عجز اإلمكانات المادية كالفنية أحيانان. .ٓ

 انعداـ الصمة بيف الجامعة كالمؤسسات العممية كاألكاديمية العالمية. .ٔ

قمة عدد المنح كالبعثات لمخارج، مما يمنع مكاكبة ما ىك جديد في مجاالت التخصص  .ٕ
 العممي.كالبحث 

 كجكد بعض القيكد أماـ سفر األساتذة إلى الدكؿ األجنبية. .ٖ

عجز المكتبة عف إشباع حاجات الباحثيف، كيشمؿ ذلؾ قمة الكتب كالمراجع كعدـ حداثتيا،  .ٗ
 كندرة الدكريات العممية المتخصصة.

 قمة التعاكف العممي بيف الجامعات . .َُ

ؤدم إلى ضآلة قيمة بعض األبحاث العجز عف التحديد الدقيؽ الحتياجات المجتمع بما ي .ُُ
 العممية، كأحيانان عدـ اإلحساس بمشكبلت تستحؽ البحث.
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، المكظؼتخمؼ نظـ الترقية في بعض المجاف العممية الدائمة عف إشباع طمكحات  .ُِ
 كاشتراط معايير محددة تتحكـ أحيانان في اختيار المكضكع كمنيجية دراستو.

 .الييئات األكاديميةميتو عند بعض أعضاء ضآلة اإلحساس بقيمة البحث العممي كأى .ُّ

 .يعمؿكمف ال عمؿ غياب التشجيع المعنكم كالمادم حيث يتساكل في الجامعة مف ي .ُْ

 كجكد خمؿ في قكاعد منح جكائز الجامعة التشجيعية كالتقديرية. .ُٓ
 المحور الثاني: الرضا الوظيفي

اـ الباحثيف كالدارسيف يعتبر الرضا الكظيفي مف أبرز المكاضيع التي استحكذت عمى اىتم
في مجاؿ اإلدارة كالعمؿ، لما ليذا المكضكع مف أثر عمى أداء األفراد كأحاسيسيـ كمشاعرىـ 
تجاه العمؿ، فيك يعمؿ مف خبلؿ مجمكعة مف اآلراء كالمعتقدات كالمشاعر الداخمية التي تعطي 

ياسان لمدل فاعمية صكرة كاضحة عف الرضا عف العمؿ الذم يقـك بو، حيث يعتبر في األغمب مق
 األداء لدل األفراد في ظؿ اإلمكانات كظركؼ العمؿ الجيدة كالمبلئمة.

كقد بدأ االىتماـ بالرضا الكظيفي مع بداية القرف العشريف، إذ يشير الكثير مف الباحثيف 
ي إلى أف العقكد الثبلثة األكلى ىي البداية، كبالرغـ مف تعدد الدراسات التي تناكلت الرضا الكظيف

كتأثيره عمى سمكؾ الفرد، فكانت أكلى المحاكالت ىي محاكلة مدرسة العبلقات اإلنسانية في 
ف أصحاب ىذه المدرسة ىـ أكؿ مف فكركا عمميان في تفسير سمكؾ العامؿ في المنظمة  اإلدارة، كا 
كفي كيفية تحفيزه مف أجؿ المزيد مف العطاء، مما أدل إلى ظيكر عدد مف النماذج كالنظريات 

 لتي تستخدـ في تفسير الرضا الكظيفي.ا
كقد بدأ مكضكع الرضا عف العمؿ )الرضا الكظيفي( ألكؿ مرة في مجاؿ الصناعة، 
كتعددت الدراسات في مختمؼ المياديف إلى أف انتيت إلى مجاؿ التعميـ. فإذا كاف الرضا 

ميف في قطاع الكظيفي مطمبان ضركريان لدل أم مكظؼ في أم عمؿ، فإنو أشد ضركرة لدل العام
التربية كالتعميـ العاـ كالعالي، كذلؾ لما لمعممية التربكية كالتعميمية مف األثر األكيد في تقدـ 

 ق(.ُِّْ ،المجتمعات كنيضتيا )اليحيى
 مفيوم الرضا الوظيفي : أوالً 

إف مفيـك الرضا الكظيفي قديـ كبخاصة في تراثنا اإلسبلمي، حيث أشير إليو في  
األحاديث النبكية الشريفة ككتابات المسمميف فيما بعد، كحكؿ مفيـك الرضا في القرآف الكريـ ك 

( أف الرضا ثمرة الجيد في الدنيا كغاية الحياة، كىك ػىُُّْالتراث اإلسبلمي يذكر المشعاف )
مف مقامات المقربيف كمنتيى اإلحساف في العمؿ كالمكافآت، كالرضا المتبادؿ بيف الخالؽ 
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نما تقـك العبلقة بينيما  كالمخمكؽ ىك الفكز العظيـ، كىما ليسا أمريف متضاديف أك منفصميف، كا 
عمى أساس أف أحدىما مكجب لآلخر كتحقيقيما قمة المقامات، قاؿ تعالى: ﴿ قىاؿى الٌموي ىىذىا يىٍكـي 

اًلًديفى  نَّاته تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري خى ـٍ جى ـٍ لىيي اًدًقيفى ًصٍدقييي ـٍ  يىنفىعي الصَّ ٍنيي ًفييىا أىبىدنا رًَّضيى الٌموي عى
ٍنوي ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظيـي ﴾ )سكرة المائدة، آية  كٍا عى  (.ُُٗكىرىضي

ًئنَّةي        بًِّؾ رىاًضيىةن مٍَّرًضيَّةن  ِٕكقاؿ تعالى: ﴿ يىا أىيَّتييىا النٍَّفسي اٍلميٍطمى ًمي  ِٖاٍرًجًعي ًإلىى رى فىاٍدخي
نًَّتي كى  ًِٗفي ًعبىاًدم  ًمي جى  (.َّ -ِٕ﴾ )سكرة الفجر، اآليات مف َّاٍدخي

فيعرؼ الرضا الكظيفي بأنو: شعكر الفرد بالسعادة كاالرتياح أثناء أدائو لعممو، بالتكافؽ 
ف الرضا الكظيفي  بيف ما يتكقعو الفرد مف عممو، كمقدار ما يحصؿ عميو فعبلن مف ىذا العمؿ، كا 

 (.ََُِرد إلى العمؿ كاإلنتاج )الفالح، يتمثؿ في المككنات التي تدفع الف
( بأنو: "عبارة عف درجة شعكر الفرد بمدل إشباع ٓٓ، ص.ََِٓكيعرفو الزايد )

 الحاجات التي يرغب أف يشبعيا مف كظيفتو مف خبلؿ قيامو بمياـ كظيفية معينة".
( عمى أنو: عبارة عف ََِٓكيقصد بالرضا الكظيفي لمفرد عند قميو كعبد المجيد )

دارتو مح صمة لعدد مف الخبرات المحبكبة كغير المحبكبة المرتبطة بالعمؿ، كمف تقديره لمعمؿ كا 
 كمدل نجاحو الشخصي أك فشمو في تحقيؽ األىداؼ الشخصية في الحياة.

( أف الرضا الكظيفي ىك "عبارة عف شعكر باالرتياح ُٔ، ص.ََِٖكيرل الخيرم )
عمى حسف التعامؿ  ؿ السمكؾ الخارجي في الحرصالنفسي تجاه العمؿ كالعامميف يظير مف خبل

ىذه        كزيادة اإلنتاجية، كذلؾ نتيجة الحصكؿ عمى الحكافز المادية كالمعنكية مف
 المؤسسات".

( بأنو: "الدرجة التي يشعر فييا الفرد بإشباع حاجاتو ٓٔ، ص.ََُِكعرفو الشريدة )
م عمى احتراـ الفرد لذاتو كلغيره، كيؤدم عمى النفسية، بحيث يككف ممثبلن لقدراتو كميكلو مما يؤد

عقد عبلقات اجتماعية متينة مع الزمبلء كالرؤساء، كينتج عنو انبثاؽ الحماس في نفسو كيبعد 
 عنو التيديدات التي قد تؤدم إلى مشكبلت اقتصادية أك اجتماعية أك نفسية".

 ومن خالل التعريفات السابقة تستنتج الباحثة ما يمي:
الكظيفي ىك نتيجة تفاعؿ الفرد مع كظيفتو كىك انعكاس لمدل اإلشباع الذم  أف الرضا -

 .مف خبلؿ طمكحو الكظيفي كرغبتو في النمك كالتقدـ يستمده مف ىذا العمؿ

 تكفر الرضا الكظيفي يزيد مف الشعكر باالنسجاـ كالتكافؽ مع العمؿ. -
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مف         ما يحصؿ عميو أف الشعكر بالرضا ىك حصيمة التفاعؿ بيف ما يريده الفرد كبيف -
 مؤسستو.

ف مفيـك الرضا الكظيفي متعدد الجكانب كاألبعاد، كيتأثر بعكامؿ يعكد بعضيا    كما كا 
إلى العمؿ ذاتو، بينما يتعمؽ بعضيا االخر بجماعة العمؿ كبيئة العمؿ المحيطة، كمف الخطأ 

يعني أنو راض بالضركرة االعتقاد أنو إذا زاد رضا الفرد عف جانب معيف في عممو، فإف ذلؾ 
عف بقية جكانب الكظيفة كأبعادىا، فقد نجـ أحدىـ راضيان عف العبلقة مع الزمبلء، كلكنو غير 
راض عف الراتب أك ظركؼ العمؿ أك غيره. كالرضا مسألة نسبية كليست مطمقة، إذ ليس ىناؾ 

الفرد كبيف ما حد أعمى أك حد أدنى لو، كالشعكر بالرضا ىك حصيمة التفاعؿ بيف ما يريد 
 (.ََِٓيحصؿ عميو فعبلن في مكقؼ معيف )الحيدر & بف طالب، 

الرضا الكظيفي بأنو الشعكر باالكتماؿ "( ُُ، ص.ََِّ) ralsoCكقد عرؼ كيبمر
كاإلنجاز النابع مف العمؿ كىذا الشعكر ليس لو عبلقة بالنقكد أك المميزات أك حتى اإلجازات، 

 ."لنابع مف العمؿ ذاتوإنما ىك ذلؾ الشعكر باالرتياح ا
كيرجع الرضا الكظيفي لقبكؿ اإلنساف لكظيفتو كما ىي، كقيامو باستغبلؿ كؿ سبؿ الرضا 
المتاحة لو مف خبلليا، كيمكف أف يتحقؽ الرضا بالكظيفة مف خبلؿ أكثر مف مصدر، فالفرد قد 

ميارات جديدة، أك  يشعر بالرضا نتيجة ارتفاع أدائو في العمؿ أك نتيجة لجكدة عممو أك إذا تعمـ
 إذا عمؿ ضمف فريؽ عمؿ يزيد مف قدراتو الشخصية أك مف خبلؿ الثناء عمى عمؿ جيد قاـ بو.

بينما يرل فرـك أف الرضا الكظيفي ىك "المدل الذم تكفر معو الكظيفة لشاغميا نتائج 
ىات مؤثرة اتجا –الرضا الكظيفي  –ذات قيمة إيجابية: أم عبارة الرضا ترادؼ التكافؤ، كأنو أم 

عمى األفراد تجاه عمميـ كأدكاتيـ المينية، كذىب فرـك إلى أف ىناؾ خمسة عكامؿ ميمة تؤدم 
إلى الرضا عف العمؿ كىي: األجر، الطاقة المبذكلة في العمؿ، إنتاج السمع كالخدمات، التفاعؿ 

المصادر الميمة  كالمكانة المينية، كيرل فرـك أف األجر يرتبط بالمكافآت المادية كالتي تعتبر مف
 (.ٕ، ص.ََِٕ)أحمد، ."لمرضا عف العمؿ

كىناؾ مف يعبر عف الرضا الكظيفي مف زاكية أخرل بأنو عبارة عف مشاعر السعادة 
الناتجة عف تصكر الفرد تجاه الكظيفة، إذ أف المشاعر تعطي لمكظيفة قيمة تتمثؿ برغبة الفرد 

في رغباتيـ، فإف ىناؾ تباينان في اتجاىاتيـ في العمؿ كما يحيط بو، كحيث أف األفراد مختمفكف 
نحك أم القيـ ذات أىمية بالنسبة ليـ، لذلؾ فإف الرضا الكظيفي ىك عبارة عف مدركات األفراد 
لممكقؼ الحالي مقارنة بالقيمة التفصيمية. كىذا يعني اف الرضا يحدث لدل الفرد عندما يدرؾ بأف 

 (.ََِّالنسبة لو )عباس، الكظيفة التي يؤدييا تحقؽ القيـ الميمة ب
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كعمى الرغـ مف اختبلؼ الباحثيف في تحديد مفيـك الرضا الكظيفي تحديدان دقيقان، إال  
أنو أمكف تحديد ىذا المفيـك عمى أنو "درجة إشباع حاجات الفرد" كيتحقؽ ىذا اإلشباع مف 

عضيا اآلخر يتعمؽ عكامؿ متعددة منيا ما يتعمؽ بالفرد ذاتو، كمنيا ما يتعمؽ ببيئة العمؿ، كب
بالمنظمة، كىذه العكامؿ تجعؿ الفرد راضيان عف عممو كمحققان لطمكحاتو كرغباتو كمتناسبان مع ما 

، ََِْيريده الفرد مف عممو، كبيف ما يحصؿ عميو في الكاقع أك يفكؽ تكقعاتو )عبد الباقي، 
 (.ُّٕص.

ا الكظيفي أف مفيـك كفي ختاـ ىذا العرض آلراء الباحثيف كالمختصيف في ميداف الرض
الرضا الكظيفي مفيـك غير متفؽ عمى تحديد معناه كىك مف بيف المجاالت التي اختمفت حكؿ 
مفيكميا الباحثكف، كؿ يضع تعريفان مف كجية نظره كحسب فمسفتو التي تعايش معيا، فربما تأثر 

الرضا الكظيفي بالفكر الذم يحممو كالبيئة التي يعيش فييا، كما يعكد االختبلؼ عمى عناصر 
 التي تختمؼ مع ميكؿ األفراد كتكجياتيـ.

 أىمية الرضا الوظيفي : ثانياً 
يعتبر الرضا الكظيفي أحد المكضكعات التي نالت اىتماـ عمماء النفس، كذلؾ يعكد  

إلى أف معظـ األفراد يقضكف جزء كبيران مف حياتيـ في شغؿ الكظائؼ، كبالتالي فمف األىمية 
 ؤالء أف يبحثكا عف الرضا الكظيفي كدكره في حياتيـ الشخصية كالمينية.بمكاف بالنسبة لي

كمف األسباب األخرل لدراسة ىذا المكضكع كجية النظر السائدة بأف زيادة الرضا  
        مف خبلؿ انسجاميـ الكظيفي مع أقرانيـ مكظفيفالكظيفي قد تؤدم إلى زيادة إنتاجية ال
          ف لدييا المكظفيا يعكد بالنفع عمى المؤسسات ك في العمؿ كمع المسؤكليف عنيـ مم

 (.ََِٖ)الشيرم، 
إف بناء الرضا الكظيفي لدل المكظفيف ميـ بحيث يقـك ىؤالء بدكر أكبر لمؤسساتيـ  

 (.Ahmed et al, 2011فيما يتعمؽ باألداء كاإلنتاجية األفضؿ )
ة عميو كاألداء كالغياب كدكراف كتكمف أىمية الرضا الكظيفي في اآلثار كالنتائج المترتب 

( إلى تكضيح أىمية الرضا الكظيفي حيث حدد عددان مف َُِِالعمؿ، حيث تطرؽ القطراكم )
 األسباب التي تدعك إلى االىتماـ بالرضا الكظيفي، كىي عمى النحك التالي:

في  المكظفيفإف ارتفاع درجة الرضا الكظيفي يؤدم إلى ارتفاع درجة الطمكح لدل  .ُ
 سات المختمفة.المؤس
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في المؤسسات  المكظفيفإف ارتفاع مستكل الرضا الكظيفي يؤدم إلى انخفاض نسبة غياب  .ِ
 المختمفة.

إف الفرد ذا درجات الرضا الكظيفي المرتفعة يككف رضا عف كقت فراغو كخاصة مع عائمتو،  .ّ
 ككذلؾ أكثر رضا عف الحياة بصفة عامة.

 أقؿ عرضة لحكادث العمؿ. األكثر رضا عف عمميـ، يككنكف لمكظفيفإف ا .ْ

ىناؾ عبلقة كثيقة ما بيف الرضا الكظيفي كاإلنتاجية في العمؿ، فكمما كاف ىناؾ درجات  .ٓ
 عالية مف الرضا الكظيفي أدل ذلؾ إلى زيادة اإلنتاجية.

 ثالثًا: قياس الرضا الوظيفي
ة تأسيان لما سبؽ فإف الرضا الكظيفي يمثؿ مشاعر كأحاسيس غير محسكمة، فإف القدر 

عمى التعرؼ كالكصكؿ إلييا تعتبر عممية ليست سيمة، كلقد استفادت مقاييس الرضا الكظيفي 
مف التقدـ الذم حدث في مجاؿ عمـ النفس مف حيث أساليبو لدراسة الشخصية كاالتجاىات 
كغيرىا مف الجكانب النفسية، كىناؾ طرؽ كمقاييس مختمفة لقياس درجة الرضا الكظيفي كتحديد 

يختمؼ في مدل فاعميتيا عمى ما تكفره تمؾ المقاييس مف الدقة كالشمكؿ بالنسبة  أسبابو حيث
 (.ََِّلمبيانات )الركيمي، 

تعتبر عممية قياس الرضا الكظيفي صعبة نكعان ما، ألف رضا األفراد كمشاعرىـ ىي 
حتى  ظكاىر ضمنية، كقياس ىذا النكع مف المتغيرات قياسان دقيقان كصادقان كاف يعتبر مستحيبلن 

( إلى استحالة قياس أم ظاىرة، حيث أكد أنو مف الميـ كجكد Thurstoneـ كأكد )ُِٗٗسنة 
قياسات لمرضا الكظيفي تستمر لفترات طكيمة، فمف المستحيؿ دراسة شيء إذا لـ تستطع قياسو، 
ىذا مف جية، كمف جية أخرل يتكقؼ القياس عمى دقة اختيار األداة كتككينيا، كصحة تحميؿ 

ج حتى يتكصؿ إلى النتيجة المرغكب فييا، كترجع ىذه الصعكبة ألسباب عديدة منيا ما النتائ
يتعمؽ بخصائص نكع البيانات التي يسعى الباحث إلى الحصكؿ عمييا كالتي تعكس درجة 
القياس، كمنيا ما يتعمؽ ببناء المقاييس، كمنيا ما يتعمؽ أيضان بدرجة الثقة كالمصداقية في 

ة لتقميؿ أخطاء القياس. إف العديد مف قياسات الرضا الكظيفي تعتبر ذات المقاييس المستخدم
بناء صادؽ إلى حد كبير، لكف ىي ليست ذات بناء صادؽ عمى كجو اإلطبلؽ. إلى حد ما، فإف 

 (2002 الدليؿ المتراكـ عبر سنكات يؤيد ككف قياسات الرضا الكظيفي ذات بناء كاسع القبكؿ.
Steve M,) 

سبؽ، فقد استخدمت بعض مقاييس الرضا الكظيفي بشكؿ كاسع منذ القدـ، كانطبلقان مما 
 كنذكر منيا ما يمي:

 المقاييس الموضوعية .2
تعتمد ىذه المقاييس عمى كحدات قياس مكضكعية، تقيس الرضا الكظيفي باآلثار السمككية 

، االستقالة الصادرة عف عدـ الرضا كالغياب، الدكراف الكظيفي المكظفيفلو، أم بدراسة سمككيات 
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كترؾ العمؿ، الحكادث كاإلصابات......الخ، كقد أثبتت الدراسات كجكد عبلقة عكسية بيف الرضا 
 الكظيفي كىذه المغيرات. 

 المقاييس الذاتية .1

تعرؼ ىذه المقاييس كذلؾ بالطريقة المباشرة، كتيدؼ لمحصكؿ عمى تقارير مف طرؼ 
ى تصميـ قائمة تتضمف أسئمة تكجو إلى العامميف حكؿ درجة رضاىـ الكظيفي، كىي تقـك عم

العامميف، كقد ميز الباحثكف بيف طريقتيف ىما: تقسيـ الحاجات، كتقييـ الحكافز؛ فبالنسبة لمطريقة 
األكلى ففييا يتـ تصميـ األسئمة التي تحتكييا قائمة االستقصاء مف خبلؿ إتباع تقسيـ عاـ 

ؿ معرفة مدل ما يتيحو العمؿ مف إشباع ( مثبلن مف أجMaslowلمحاجات اإلنسانية كتقسيـ )
ليا، أما الطريقة الثانية فيتـ فييا تقييـ الحكافز مف خبلؿ قائمة تتبع تقسيمان لمحكافز التي يتيحيا 

 العمؿ أك التي تعتبر مف العكامؿ المؤثرة عمى الرضا.
قاؿ ـ، عند نشره لمُِّٗ في شرح مقياسو سنة بدأ(: Likertطريقة التدرج التجميعي ل ) . أ

في مجمة "أرشيؼ عمـ النفس" تحت عنكاف: تقنية لقياس االتجاىات، كاقترح فيو أسمكبان جديدان 
يعتمد عمى مقياس الفئات المتساكية. كتتطمب ىذه الطريقة جيدان ككقتان أقؿ مما تتطمبو طريقة 

(Thurstone( كتؤدم إلى نتائج مماثمة، كتعتمد عمى القياس الترتيبي لبلتجاىات )عبلـ، 
( عمى عدد مف العبارات التي ليا عبلقة باالتجاه نحك Likert(. كيحتكم مقياس )ََِٔ

المكضكع المراد دراستو، ككؿ عنصر أك عبارة تقيس أحد الجكانب لعامؿ أك لشيء كاحد، 
بمعنى القياس الناتج ىك ذك بعد كاحد، كيجب أف يحتكل المقياس عمى عبارات بصيغة 

، كيطمب مف الفرد إبداء مكافقتو أك عدـ مكافقتو بدرجات اإليجاب كأخرل بصيغة السمب
متفاكتة تعكس شدة اتجاىو عمى تدرج يشمؿ خمسة استجابات، كعميو اختيار استجابة كاحدة 

 ّأكافؽ(، ) ِأكافؽ بشدة(، ) ُ)  مف أصؿ خمسة استجابات التي تتماشى كاتجاىاتو، كىي:
. كلقد شاع استخداـ ىذا المقياس في مجاؿ ال أكافؽ بشدة( ٓال أكافؽ(، ) ْغير متأكد(، )

الدراسات اإلدارية كالتنظيمية، كيتضمف عادة عددان كبيران مف العبارات مكضكع الدراسة، 
أك أكثر. كىنا تكمف صعكبة  َََُكيطبؽ عمى عينة كبيرة قد يصؿ عدد أفرادىا إلى 

لبيانات بصكرة إجمالية الحصكؿ عمى الدرجة النيائية لكؿ فرد عمى انفراد، بؿ يتعامؿ مع ا
 (.ُّٗٗكذلؾ لمكصكؿ إلى االتجاىات العامة لؤلفراد )عاشكر، 

: كيرمز لو (Minnesota Satisfaction Questionnaireاستبيان مينسوتا ) . ب
( لقياس الرضا Minnesota( كتعرؼ بقائمة استقصاء جامعة )MSQباختصار )

حك الرضا الكظيفي، كيعد مف الكظيفي، كييدؼ إلى قياس اتجاىات كميكؿ العامميف ن
المقاييس األكثر استعماالن في األبحاث العالمية لنكعية صدقو الداخمي كالخارجي، كيحتكم 

( بندان ككؿ منيا يمثؿ مظيران مف مظاىر العمؿ، َِعمى عدد مف البنكد ال يتعدل عشريف )
مقياس قبكالن فيك يأخذ أكبر عدد مف األبعاد المينية )جكانب العمؿ(. كقد لقي ىذا ال
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( كتتككف الصيغة Spector, 1997كاستخدامان كاسعيف في مجاؿ عمـ النفس التنظيمي )
( عبارة، كىناؾ ايضان الصيغة المصغرة الستبياف ََُالمطمكبة مف ىذا االستبياف مف مائة )

Minnesota  عبارة. كمع ذلؾ فالشكؿ المصغر ليس مصممان إلعطاء نتائج  َِتتككف مف
 رضا الكظيفي.عف كجكه ال

كتتككف عبارات ىذا االستبياف مف عبارات حكؿ أكجو متعددة مف العمؿ، كيطمب مف 
المستجكب اإلشارة إلى درجة رضاه بخصكص كؿ منيا. كبالمقارنة مع مؤشر كصؼ الخدمة 

( قياسان مبنيان بصفة كبيرة عمى العاطفة، لذلؾ فاإلجابات تشير إلى Minnesotaيعتبر استبياف )
          كرغـ  (Steve M,2002)يء أك كرىو أكثر منيا عممية كصؼ لو، حب الش

الخصكصية الكبيرة ألكجو ىذا االستبياف، فالعديد مف محتكاه مكجكد في مقاييس أخرل 
(Spector, 1997 كيكفر االستبياف معمكمات عف مدل رضا العامؿ حكؿ األكجو المختمفة .)

ة كبيرة خاصة إذا كانت المؤسسات في إطار إجراء لمكظيفة كمحيط العمؿ، كتككف ذات فائد
إذا تـ إيجاد أف الرضا عف كجو  –عمى سبيؿ المثاؿ  –استقصاءات داخمية عف آراء العماؿ 

محدد أقؿ بكثير مقارنة باألكجو األخرل، فيذا يدؿ عمى أف المؤسسة قد تحتاج إلجراء تغييرات 
 في ىذه النقطة.

(، JSSكيرمز لو باختصار )(: Job Satisfaction Surveyمسح الرضا الوظيفي ) . ت
يتمتع ىذا القياس بدليؿ معتبر يدعـ خصائصو السيككمترية، حيث تـ تطكيره مف طرؼ 

(Spector في )ُٖٗٓ ( عبارة ّٔكأداة لقياس درجات الرضا الكظيفي، كيتككف مف )
لمكصكفة مصممة لقياس تسعة أكجو لمكظيفة كمحيط العمؿ. كمقارنة بالقياسات األخرل ا

سابقان، يعتبر ىذا المقياس نمكذجان، حيث أف مككناتو تمثؿ عبارات حكؿ عمؿ الفرد أك 
كضعية العمؿ، كنظران لطبيعة القياس، فيذا القياس يعتبر أكثر شبيان بمؤشر كصؼ الخدمة 
ألنو أكثر كصفان في طبيعتو مف استبياف مينسكتا مع ذلؾ، كعمى عكس مؤشر كصؼ 

نتيجة الرضا الكظيفي اإلجمالي لمسح الرضا الكظيفي في الحاسكب  الخدمة يمكف تخزيف
عف طريؽ جمع نتائج األكجو، كبما أف كؿ كجو مف األكجو التسعة يتككف مف أربعة عبارات، 
فإنو يمكف الحصكؿ عمى نتيجة الرضا اإلجمالي عـ طريؽ جمع نتائج كؿ عبارة 

(Spector, 1997.) 

طرؽ قياس الرضا الكظيفي ليا مزاياىا كعيكبيا،  أف لكؿ طريقة مفويتضح لمباحثة 
كيمكف استخداـ أكثر مف طريقة حتى يصؿ إلى نكعان مف المكضكعية، كحتى يتـ تبلفي عيكب 

 ىذه الطرؽ كيحقؽ في الكقت ذاتو مزايا الطرؽ األخرل. 
 العوامل التي تؤثر وتحقق الرضا الوظيفي : رابعاً 
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من خالل اطالع الباحثة عمى األدب التربوي المتعمق بالعوامل التي تؤثر وتحقق 
 بالرضا الوظيفي، حاولت الوقوف عمى أىم ىذه العوامل والتي تتمخص في:

كيقصد بيا بيئة العمؿ الداخمية كالمشتممة عمى )مساحة مكاف العمؿ، مستكل  بيئة العمل: .ُ
بلحية اآلليات لمعمؿ، كجكد كسائؿ لمترفيو النظافة، اإلضاءة، التيكية، التكييؼ، ص

 (.ََِٗ ،خارج الدكاـ(. )ىاشـ مكظؼيستخدميا ال

: ماذا بعد مكظؼمف األسئمة التي تشغؿ باؿ ال الضمان الوظيفي )األمن الوظيفي(: .ِ
الكظيفة؟ ماذا بعد الكصكؿ لسف المعاش أك التقاعد؟ حيؽ إف بعض المنظمات تكفر 

مريحان كضمانان اجتماعيان في حاؿ العجز أك الكفاة أك المرض، كبالتالي راتبان تقاعديان  لمكظفييا
إلى مستقبمو كمستقبؿ عائمتو، فيؤثر ذلؾ لديو إيجابيان فيصبح راضيان عف  مكظؼيطمئف ال

 (.ََِٗ ،كظيفتو. )ىاشـ

يتكقع أف يككف ليا تأثير عمى الرضا الكظيفي، فمضمكف الكظيفة كطبيعتيا  ميام الوظيفة: .ّ
يا يختمؼ مف شخص آلخر، فيناؾ كظائؼ إشرافية، ككظائؼ كتابية، ككظائؼ فنية، كظركف

كأخرل ميدانية غير مستقرة، كقد ال تناسب طبيعة العمؿ قدرات الشخص فيصبح غير راض 
 (.َُُِعف عممو، كقد يحدث العكس فتككف االستجابة إيجابية. )العتيبي، 

كيشعر الفرد بالرضا إذا تـ تكزيع العكائد كفقان  الحكافز كالمكافآت كالترقيات، نظام العوائد: .ْ
 .(ََِّلنظاـ محدد يضمف تكافرىا بالقدر المناسب، كبالشكؿ العادؿ )ماىر، 

فإذا كاف تكقع الفرد لمترقية عاليان أك حصؿ عمى ترقية لـ بتكقعيا، فإف ذلؾ  فرص الترقية: .ٓ
 (.َُُِيدفع باتجاه تحقيؽ الرضا الكظيفي لديو. )العتيبي، 

حيث يذكر مف ضمف العكامؿ المؤثرة في الرضا الكظيفي، كيتضمف األسمكب  اإلشراف: .ٔ
المتبع كدرجة التفكيض لمسمطة التي يمنحيا الرئيس لمرؤكسيو كمدل إشراكيـ في اتخاذ 
القرارات الخاصة بالعمؿ، كمدل تقديره لمرؤكسيو كمدل اىتمامو بشككاىـ كأخذه بمقترحاتيـ، 

 (.ُٔٗٗلة بينو كبينيـ )العيسى، كمستكل الثقة المتباد

فالمشرؼ الذم يشعر مرؤكسيو بأنيـ ضمف محكر اىتمامو الشخصي، فإنو  نمط اإلشراف: .ٕ
 (.َُُِيكسبو كالءىـ كيحقؽ رضا عاؿ عف العمؿ لدييـ. )العتيبي، 
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تعد مف العكامؿ الميمة،  مكظؼحيث إف المنظمة التي يعمؿ بيا ال سياسات المنظمة: .ٖ
في فاعميتيا كنجاحيا عمى المزاكجة بيف متطمبات أدكارىا التي حددتيا كتعتمد المنظمة 

 (.ُٖٔٗ. )العديمي، المكظفيفكرسمتيا مع حاجات كتكقعات 

( العوامل التي تؤثر وتحقق الرضا الوظيفي إلى ثالثة Ginzbergوقد قسم جينزبرج ) 
 أقسام، ىي:

صدريف ىما: السعادة الكظيفية بسبب عكامؿ الرضا الداخمية كىي التي تأتي مف م القسم األول:
 اإلحساس باإلنجاز في العمؿ، كالسعادة بسبب تحقيؽ الفرد لقدراتو أثناء عممية اإلنجاز.

المرضيات المصاحبة التي ترتبط بالظركؼ الفيزيقية كالنفسية لعمؿ الفرد، مثؿ  القسم الثاني:
 .نظافة مكاف العمؿ، التيكية، االستمتاع برفاؽ العمؿ كغيرىا

 (.ُٕٗٗالمرضيات الخارجية كىي المكافآت كاألجكر كالعبلقات )خزاعة،  القسم الثالث:
 كيرل كيبمر أف الرضا الكظيفي يتحقؽ مف مجمكعة مف العناصر كالتي أىميا: 

العمؿ الجماعي، )اإلنتاجية، جكدة العمؿ، التعميـ، إظيار القدرات اإلبداعية، االحتراؼ، التقدير، 
 (.ََِّ)العامرم،رات الشخصية، مزايا بيئة العمؿ(.زيادة القد ،الرضا االجتماعي

كترل الباحثة أف الرضا عامؿ متغير يمثؿ جممة مف المشاعر المختمفة التي تتككف لدل        
األفراد تجاه مكاف عمميـ، كعميو فإف ىناؾ إرتباط بيف درجات الرضا عف الجكانب المختمفة 

ت متفاكتو ترجع إلى الميزات التي تقدميا جية العمؿ لمعمؿ، كقد تظير بأف ىناؾ درجا
لمكظفييا، كىذا اإلرتباط يزيد في جانب معيف في العمؿ عف درجتو في الجكانب األخرل، كيتمثؿ 
ذلؾ في تفاكت األفراد في الطمكح بشكؿ عاـ، فاألفراد الذيف يتاح ليـ فرص إشباع طمكحاتيـ 

ى لدييـ عف آقرانيـ ذكم القدرة المحدكدة في الطمكح. كرغباتيـ يميمكف إلى أف يككف الرضا اعم
أنو ميما اختمفت تصنيفات العكامؿ التي تؤثر في تحقيؽ الرضا الكظيفي لمعامميف، فإنو حيث 

مبلئمة كمناسبة، كنظاـ        مف غير الممكف تحقيؽ الرضا الكظيفي بدكف تكفير بيئة عمؿ 
نحيـ شعكران بأنيـ ضمف محكر اىتمامو، كيكفر ليـ إشرافي يحقؽ الضماف الكظيفي لمعامميف كيم

 فرص الترقية كالتقدـ الميني، إضافة إلى الحكافز كالمكافآت المعنكية كالمادية.
كترل الباحثة ايضان أف مف األسباب الرئيسية في زيادة دكراف المكظفيف كتركيـ لمعمؿ 

المكظؼ عف العمؿ زادت  ناتج عف عدـ رضا لدل المكظؼ، عمى إفتراض بأنو كمما زاد رضا
دافعيتو لمبقاء في عممو. إف الجكانب المرتبطو بالرضا لدل المكظفيف تختمؼ بإختبلؼ إحتياجات 
المكظفيف. حيث يشعر الفرد بالتكازف كاإلرتياح إذا ما أيشبعت إحتياجاتو الفردية كالتي تعتبر 
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رضا المكظؼ كبالتالي زيادة أداءه التنمية المينية كاحدة مف ىذه اإلحتياجات التي تككف سببان في 
 الكظيفي كتفكقو.
 جامعة صحار

ـ كأيضاى بمكجب ََُِسبتمبر  ُُتأسست جامعة صحار بمكجب مرسـك سمطاني في       
قرار مف كزارة التعميـ العالي، لتككف اكؿ جامعة خاصة في السمطنة. كيعكد اصميا الى كمية 

، كالتي تمتمكيا الشركة العمانية ُٖٗٗحت في عاـ صحار لمعمـك التطبيقية الخاصو كالتي افتت
 لمتعميـ كالتدريب كاإلستثمار.

كـ تقريبا الى الشماؿ الغربي مف مسقط، عاصمة عماف  ََِتقع جامعة صحار عمى بعد       
جامعة صحار  ، كعمى مسافة مماثمو جنكب شرؽ دبي في دكلة اإلمارات العربية المتحدة. نمت 

 ممحكظ في عدد المباني كالتخصصات كاعداد الطمبة الدارسيف فييا.منذ تأسيسيا بشكؿ 
تضـ الجامعة ستة كميات )كمية إدارة األعماؿ، كمية الحاسكب كتقنية المعمكمات، كمية       

 .(التربية كاآلداب، كمية اليندسة، كمية دراسة المغات ككمية الحقكؽ
كالبرامج باإلضافة الى برامج تضـ الجامعة في كمياتيا العديد مف التخصصات      

، ازداد اعداد الطمبة الدارسيف في الجامعة الى مايقارب  َُِْالى  َُُِالماجستير.كمنذ عاـ 
طالب كطالبة، كبالتالى ادل الى ازدياد في أعضاء الييئة التدريسية كاإلدارية كالخدمية  َََٔ

 مكظفان. َّٓالى مايقارب 
ية بتخطيط المكارد البشرية عمى المستكل المؤسسي بناء عمى تقـك لجنة اإلدارة التنفيذ      

مايصميـ مف عمداء الكميات كرؤساء اإلدارات المختمفة، حيث تتـ مناقشتيا مع مجمس امناء 
      الجامعة كلجنة المكارد البشرية. كتدار الخدمات ذات الصمة بالمكارد البشرية مف خبلؿ 

كالتي        سب سياسات كاجراءات المتعمقة بالمكارد البشرية،دائرة المكارد البشرية بالجامعة، ح
 تيدؼ الى التشغيؿ الفعاؿ في اطار كصفي لجميع ما يمس المكظفيف مف تعامبلت كاجراءات.

بالجامعة  حيث يتضمف ايضا تسييبلت ك سياسات كاضحة لممكظفيف الجدد لتكجيييـ كتعريفيـ
)تقرير الييئة العمانية    مكظفيف بجامعة صحار.كمساعدتيـ في اإلندماج مع اقرانيـ مف ال

 (َُِٔلئلعتماد األكاديمي، 
تقـك الجامعة ايضا بكضع برنامج سنكم لتطكير الميارات المينية لممكظفيف يستند        

اساسيا عمى المعمكمات الكاردة مف عممية التقييـ السنكية لممكظفيف، كالتي تتضمف برامج عمى 
امج فردية.إف برامج التطكير كالتدريب الميني تستيدؼ جميع فئات ىيئة مجمكعات اك بر 

المكظفيف، كالتي تحتكم عمى قكائـ مف الكرش كالبرامج التدريبية حكؿ مكاضيع مختمفة. كمف اجؿ 
تنفيذ ىذه البرامج كالخطط التدريبية ، ترصد الجامعة ميزانية سنكية لتمكيؿ ىذه البرامج كالخطط 
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الى دعـ المؤتمرات لفئة المكظفيف األكادمييف كالميتميف بالجانب البحثي،  التدريبية. باإلضافة
كما كتشجع الجامعة المكظفيف عمى مكاصمة دراستيـ في الجامعة مف خبلؿ البرامج المقدمة في 

)تقرير الييئة العمانية         الجامعة مع نسبة تخفيض خاصة لممكظفيف في الرسـك الدراسية.
 (َُِٔمي، لئلعتماد األكادي

       تدرؾ جامعة صحار بأف مكظفييا ىـ اصكليا األساسية لمكصكؿ الى النجاح        
        كتحقيؽ رؤية الجامعة كالتي يعتمد اساسيا عمى جكدة كالتزاـ مكظفييا. كبالتالي ينبغي 
              أف يككف لدييـ الميارات كالمعرفة ذات الصمة ألداء الكجبات المنكطة بيـ بكؿ 

يتـ مف خبلؿ التقييـ السنكم حصر اإلحتياجات التدريبية لجميع المكظفيف  فعالية كيسر.كبالتالي
كاستعراضيا ككضع خطة متكاممو تعتمدىا اإلدارة التنفيذية إلنجازىا خبلؿ العاـ 

 .(َُِٔاألكاديمي.)تقرير الييئة العمانية لئلعتماد األكاديمي، 
 منيجية الدراسة

كىك المنيج الذم يدرس كيصؼ كيقيـ ظاىرة  لتحميمياالكصفي سة المنيج اعتمدت الدرا
معينو أك حدثان، يمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات تجيب عمى أسئمة الدراسة دكف تدخؿ 

 (َََِالباحث. )األغا، األستاذ، 
 مجتمع الدراسة

ي جامعة صحار مجتمع الدراسة جميع المكظفيف األكاديمييف / كغير اكاديميف  ف اشتمؿ      
حسب تقرير اعداد كنسب القكل العاممة لدل كزارة القكل  َِٓبسمطنة عماف كالبالغ عددىـ 

 يصؼ مجتمع الدراسة. ُ. كجدكؿ َُِٔ/ٔالعاممة 
 2ل جدو

 وصف مجتمع الدراسة

 العدد الوصف
 َِٓ َُِٕ/َُِٔاجمالي اعداد العامميف بجامعة صحار 

 َِّ اجمالي األكاديميف
 ُّٕ ر اكاديميفاجمالي غي

 عينة الدراسة
اكاديمي  َْ" مف مكظفي جامعة صحار منيـ ََُ" عددتمثمت عينة الدراسة في 

يمثؿ عينة الدراسة  ِكجدكؿ  الطبقية عشكائيةالمكظفا غير أكاديمي تـ اختيارىـ بطريقة  َٔك
 .كفقا لمتغيرات النكع كالخبرة كالمؤىؿ العممي
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  1جدول
 رات النوع والخبرة والمؤىل العمميعينة الدراسة وفقا لمتغي

 المجمكع دراسات عميا بكالكريكس دبمكـ المتغير

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر
 23 5 5 6 2 3 2 ( سنكاتٓ-ُمف )

 44 15 6 10 2 3 8 ( سنكاتَُ-ٔمف)
 33 4 12 5 3 6 ّ سنكات 10اكثرمف 

 100 24 23 21 7 12 13 المجمكع

 داة الدراسة:أ
اإلطبلع كمراجعة الدراسات كالبحكث ذات الصمة، ممية إعداد أداة الدراسة في تمثمت ع

كىدؼ أداة الدراسة كىي عبارة عف استبانة كاحدة تتناسب مع منيجية الدراسة  كمف ثـ بناء
 الدراسة

 تم تحديد مجاالت اإلستبانة وىي كالتالي:
 :المجال األول  

 محاكر: ةثبلث احتكل عمىلذم كاقع التنمية المينية بجامعة صحار، كايقيس 

  المحور األول:
عبارة ذات صمة بقياس  ُْاساليب التنمية المينية بالجامعة، كاحتكل عمى يقيس 

 المحكر كاليدؼ منو.
  المحور الثاني:
عبارات ذات  َُمحتكل البرامج التدريبية التي تعقدىا الجامعة، كاحتكل عمى يقيس 

 عبلقة بالمحكر كاىدافو.
  ثالث:المحور ال

بالمحكر        ذات عبلقة عبارات  ٗالتسييبلت المقدمة لمتدريب، كاحتكل عمى  يقيس
 .كاىدافو

  المجال الثاني: 

مستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي الجامعة، حيث تـ اإلستعانة بالمراجع  يقيس
 محاكر: ةكالمقاييس المستخدمة في قياس الرضا كقد احتكل عمى ثبلث

  المحور األول:
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             حكر مفقرة ذات صمة بال ُٕيقيس مستكل الرضا عف الكظيفة، كاحتكل عمى        
 كاليدؼ منو.

  المحور الثاني:
فقرات  َُمعنكم(، كاحتكل عمى -مستكل الرضا عف العائد مف الكظيفة )مادم يقيس

 تتصؿ بأىداؼ المحكر.
  المحور الثالث:

 فقرة ذات عبلقة بأىداؼ المحكر. ٗحتكل عمى يقيس الرضا عف العبلقات اإلنسانية، كا
  تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي التدرج لتحديد استجابات افراد العينة عمى محاكر

 اإلستبانة )عالية جدان، عالية، متكسطة، ضعيفة، ضعيفة جدان(.

 أداة الدراسةصدق 
كصدؽ خبلؿ صدؽ البنكد مف  طريؽ قياس صدؽ المحتكل فتـ قياس صدؽ األداة ع

مف خبلؿ عرض اإلستبانة عمى مجمكعة ،  (Mills , Gay , & Airasian, 2006التمثيؿ )
عطاء المبلحظات حكؿ صدؽ محتكل األداة، كمدل  مف المحكميف المختصيف، إلبداء الرأم كا 
قياسيا لكاقع التنمية المينية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي. كقد تـ تعديؿ األسئمة في ضكء 

 المحكميف.مبلحظات كآراء 
 أداة الدراسةثبات 

 تـ التأكد مف ثبات أداة الدراسة كفؽ التفصيؿ التالي:
 مقياس التنمية المينية التأكد من ثبات أوال:

ستخداـ معامؿ ألفا بطريقة اإلتساؽ الداخمي بإلتحقؽ مف ثبات مقياس التنمية المينية تـ ا
لمقياس يتمتع بمستكل مقبكؿ مف ( كقد أكضحت النتائج اف اAlpha)  Cronbach’s لكركنباخ

 (، كمعامؿ المقياس ككؿْٗ.َ – ٖٗ.َ) الثبات حيث تركاحت معامبلت االتساؽ الداخمي بيف
(َ.ٗٓ) . 

 3 جدول
 معامل ثبات ألفا لكرونباخ لمحاور مقياس التنمية المينية

معامؿ ثبات ألفا لكركنباخ  عدد فقرات المحكر المحكر
Alpha)  Cronbach’s) 
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 0.89 ُْ التنمية المينيةأساليب 
 0.94 َُ محتكل البرامج التدريبية التي تعقدىا الجامعة

 0.91 9 التسييبلت المقدمة لمتدريب
 0.95 ّّ المقياس ككؿ

 مقياس الرضا الوظيفيالتأكد من ثبات  ثانيا: 
لمتأكد مف ثبات مقياس الرضا الكظيفي  تـ حساب معامبلت األتساؽ الداخمي بطريقة 

                            يكضح ذلؾ. ْ( كجدكؿ Alpha)  Cronbach’sألفا لكركنباخ  معامؿ
 4 جدول

 معامل ثبات ألفا لكرونباخ لمقياس الرضا الوظيفي
معامؿ ثبات ألفا لكركنباخ  عدد فقرات المحكر المحكر

Alpha)  Cronbach’s) 
 0.95 17 الرضا عف الكظيفة

 0.90 َُ معنكم(-مادمالرضا عف العائد مف الكظيفة)
 0.90 9 الرضا عف العبلقات اإلنسانية

 0.97 َِ االداة ككؿ

ف معامبلت االتساؽ الداخمي لمحاكر المقياس تراكحت بيف أ ْ يتضح مف الجدكؿ
(، كىي درجة مقبكلة مف الثبات بما يؤكد اف 0.97( كمعامؿ الثبات لؤلداة ككؿ )0.95–0.90)

  جانس كيمكف استعماليا لغرض الدراسة الحالية.فقرات االداة ككؿ تتسـ بالت
 حدود الدراسة

 تحددت الدراسة الحالية فيما يمي:
 :التعرؼ عمى عبلقة التنمية المينية بالرضا الكظيفي لدل مكظفي  الحدود الموضوعية

 جامعة صحار.

  :اقتصرت الدراسة عمى مكظفي جامعة صحار)األكاديميف، كغير أكاديميف  الحدود البشرية
 بسمطنة عماف.

 :ـ الفصؿ الدراسي َُِٕ -َُِٔطبقت ىذه الدراسة خبلؿ العاـ الدراسي  الحدود الزمانية
 الثاني.

 :طبقت ىذه الدراسة في جامعة صحار بسمطنة عماف. الحدود المكانية 
 نتائج الدراسة
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انة لتصنيؼ مستكل استجابات افراد العينة عمى أداة الدراسة تـ اعتماد مؤشرات باإلستع     
 ٓبالمتكسط الحسابي كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ 
 5 جدول

 دالالت المتوسطات الحسابية
 المستكل فئات المتكسط الحسابي

 جدا منخفض ٕٗ.ُ-ُ
 منخفض ٗٓ.ِ-َٖ.ُ
 متكسط ّٗ.ّ-َٔ.ِ
 مرتفع ُٗ.ْ-َْ.ّ

 جدا مرتفع ٓ-َِ.ْ

 موظفي جامعة صحار؟ ما واقع التنمية المينية لدىالنتائج المتعمقة بالسؤال األول: 
المعيارية لدرجات  كاالنحرافاتتـ حساب المتكسطات الحسابية  معرفة كاقع التنمية المينيةل     

 ٔ كالجدكؿكلممقياس ككؿ،  تنمية المينيةافراد عينة الدراسة لكؿ محكر مف محاكر مقياس ال
 يكضح ذلؾ.

 6جدول 
 مقياس التنمية المينية مرتبة تنازلياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور 

 
المتكسط  المحكر

 الفعمي
االنحراؼ 
 المعيارم

 المستكل

 مرتفع 0.65 3.55 التسييبلت المقدمة لمتدريب
 متكسط 0.67 3.38 محتكل البرامج التدريبية التي تعقدىا الجامعة

 متكسط 0.67 2.99 أساليب التنمية المينية

 متكسط 0.59 3.26 مقياس التنمية المينية ككؿ

أف المتكسطات الحسابية لمحاكر مقياس التنمية المينية  ٔنبلحظ مف خبلؿ جدكؿ 
( كىذا يعنى اف مستكل التنمية المينية في جميع محاكر المقياس 3.55،  2.99تراكحت بيف ) 

جاء بيف المستكل المتكسط كالمرتفع ،حيث كاف محكر التسييبلت المقدمة لمتدريب ىك األعمى 
ىك األقؿ بمتكسط  أساليب التنمية المينية(، في حيف كاف محكر  3.55متكسط حسابي بمغ ) ب

( كىذا يعني  اف كاقع 3.26( اما المتكسط الحسابي لممقياس ككؿ فقد بمغ ) 2.99حسابي )
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في كؿ  التنمية المينيةالتنمية المينية  لدل مكظفي جامعة صحار متكسط . كلمعرفة مستكل 
كفقا  الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد عينة الدراسة  المتكسطاتمحكر تـ حساب 

 لكؿ  بند مف بنكد  محاكر المقياس.
 المحور األول: أساليب التنمية المينية

 7 جدول
مرتبة  بند أساليب التنمية المينية وفقا لكللمحور  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 تنازليا

 
 البنكد

المتكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

 المستكل

 مرتفع 0.78 3.53 ب عمى حضكر كرش العمؿ كحمقات النقاشظتكا .ِ
 مرتفع 0.77 3.52 استفدت مف الدكرات التدريبية القصيرة التي تقاـ في الجامعة .ٕ

لديؾ االطبلع الكاسع كالتثقيؼ الذاتي في مجاؿ التخصص  .ُ
 مرتفع 0.83 3.46 كالمجاالت األخرل

 متكسط 0.98 3.28 لديؾ دراية بالمكاقؼ التعميمية كالنماذج التدريسية الحديثة .ٓ
 متكسط 1.03 3.21 قدمت لؾ الجامعة التدريب أثناء الخدمة ُُ

 متكسط 1.07 3.18 يتـ إعبلمؾ بشكؿ دكرم عف خطة التنمية المينية المقدمة .ُّ

:األكاديمية كالعممية شاركت في المجاف المختمفة بالجامعة  .ْ
 متكسط 1.10 3.08 كاإلدارية.

 متكسط 1.08 3.04 تتكفر سياسة تنمية مينية كاضحة في الجامعة .ُْ

قدمت لؾ دعكة لحضكر المقاءات المفتكحة مع الخبراء  .ٔ
 متكسط 1.13 2.81 كالقيادات العميا في الجامعة

 متكسط 1.01 2.79 ياتنفذ الجامعة الرحبلت العممية كالترفييية لمكظفي .ٗ

 متكسط 1.20 2.73 يسيـ التقييـ السنكم في تحديد احتياجاتؾ التدريبية .ُِ

 منخفض 1.16 2.57 قدمت لؾ  الجامعة دعكة لحضكر المؤتمرات كالندكات .َُ
 منخفض 1.21 2.39 استفدت مف البعثات كالمنح الدراسية المتاحة .ٖ

 منخفض 1.16 2.25 تمقيت تدريب إلكتركني في الجامعة .ّ

 متكسط 0.67 2.99 أساليب التنمية المينية .ٕ

تتركاح بيف  اف المتكسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة إلى ٕ الجدكؿ يشير
، حيث المرتفعك المنخفض  بيف ءأساليب التنمية المينية جا كاقع ( كىذا يعني اف3.53، 2.25)

مى حضكر كرش العمؿ كحمقات النقاش." في المرتبة ع تكاظب" ذم ينص ( كالِ)البند  جاء
( ّ) بند، في حيف جاء الكىذا يعنى اف مستكاه مرتفع  3.53)) األكلى بمتكسط حسابي قدره



 اسيوط جامعة – التربية يةلكم العممية المجمة
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" في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي )   تمقيت تدريب إلكتركني في الجامعة " ذم ينصكال
 (  كىذا يعنى اف مستكاه منخفض.2.25
( كىذا يعنى اف مستكاه 2.99ط الحسابي الساليب التنمية المينية ككؿ فقد بمغ ) اما المتكس     

 متكسط.
 المحور الثاني: محتوى البرامج التدريبية التي تعقدىا الجامعة

 8 جدول

محتوى البرامج التدريبية التي تعقدىا لمحور  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 تنازليا مرتبة بندالجامعة وفقا لكل 

 
 البنكد

المتكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

 المستكل

 مرتفع 0.92 3.72 ييدؼ محتكل البرامج التدريبية تفعيؿ أداء المكظفيف .ٕ
 مرتفع 0.82 3.55 يسيـ محتكل البرامج التدريبية في تبادؿ الخبرات بيف المتدربيف .ٖ

اؼ المكظفيف يتناسب محتكل البرامج التدريبية مع حاجات كأىد .ّ
 0.78 3.48 األكاديمييف كغير األكاديمييف

 مرتفع

 مرتفع 0.81 3.48 يتبلءـ محتكل البرامج مع األىداؼ المحددة ليا .ْ

 متكسط 0.79 3.37 يربط محتكل البرامج التدريبية بيف الجانب النظرم كالعممي .ٔ
 متكسط 0.79 3.36 يراعي محتكل البرامج التدريبية التكامؿ بيف المكضكعات .ٓ

يميؿ محتكل البرامج التدريبية إلى التجديد كالحداثة لمكاكبة  .ُ
 0.79 3.28 التطكرات التدريبية

 متكسط

 متكسط 0.86 3.26 تبتعد مكضكعات البرامج التدريبية عف التكرار .ِ

تراعي الجامعة جذب مدربيف ذكم خبرات عالمية متقدمة في  .ٗ
 0.96 3.21 مجاؿ التدريب

 متكسط

تعزز محتكل البرامج التدريبية ميارات إجراء البحكث اإلجرائية  .َُ
 0.95 3.09 كالعممية

 متكسط

 متكسط 0.67 3.38 محتكل البرامج التدريبية التي تعقدىا الجامعة .ُُ

 اف المتكسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة ٖالجدكؿ يتضح مف خبلؿ 
محتكل البرامج التدريبية التي تعقدىا الجامعة مف  اف كاقع ا يعني( كىذ3.72، 3.09تتركاح بيف )

( كالتي نصيا " ييدؼ ٕ، حيث جاءت الفقرة )المرتفعك المتكسط  بيف ءجا كجية نظر افراد العينة
  3.72)) محتكل البرامج التدريبية تفعيؿ أداء المكظفيف." في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره

( كالتي َُ، في حيف جاءت الفقرة )ىا مرتفع مف كجية نظر افراد العينة كىذا يعنى اف مستكا



 عايدة بنت بطي بن راشد القاسمية  /د   التنمية المينية وعالقتيا بمستوى الرضا الوظيفي
 مريم بنت سعيد بن محمد العمرية/  أ     
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" في المرتبة  تعزز محتكل البرامج التدريبية ميارات إجراء البحكث اإلجرائية كالعممية نصيا "
 (  كىذا يعنى اف مستكاىا متكسط.3.09األخيرة بمتكسط حسابي )  

دريبية التي تعقدىا الجامعة ككؿ فقد بمغ اما المتكسط الحسابي لمحكر محتكل البرامج الت
 ( كىذا يعنى اف مستكاه متكسط مف كجية نظر افراد العينة. 3.38) 

 المحور الثالث: التسييالت المقدمة لمتدريب 
 9 جدول

 بند التسييالت المقدمة لمتدريب  وفقا لكللمحور  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 مرتبة تنازليا

 
 دالبنك 

المتكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

 المستكل

يكفر مركز مصادر التعمـ بالجامعة مصادر كمراجع حديثة تسيـ  .ٓ
 0.93 3.73 في التدريب

 مرتفع

 مرتفع 0.81 3.72 يسيؿ الكصكؿ ألماكف تنفيذ برامج التدريب دكف معكقات .ِ

 مرتفع 0.80 3.63 دىاتخصص فترة راحة كافية في الدكرة التدريبية خبلؿ انعقا .ٖ

تتكافر بيئة تعمـ ذات مكاصفات عالية الجكدة في اماكف تنفيذ  .ّ
 0.83 3.62 التدريب

 مرتفع

 مرتفع 0.85 3.61 يتكافر اليدكء في أماكف تنفيذ برامج التدريب .ُ

 مرتفع 0.97 3.56 تقدـ ضيافة مناسبة لممتدربيف في فترة الراحة .ٗ

 مرتفع 0.92 3.54 ت جكدة عالية في أماكف التدريبتتكفر تقنيات حديثة ذا .ْ

 متكسط 0.75 3.30 تتناسب مدة التنفيذ مع محتكل البرامج التدريبية المقدمة .ٕ
 متكسط 0.85 3.25 يتبلءـ كقت تنفيذ البرامج التدريبية مع أكقات المتدربيف .ٔ
 متكسط 0.65 3.55 التسييبلت المقدمة لمتدريب .َُ

تتركاح بيف  اف المتكسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة  ٗ جدكؿاليشير        
 ءجا التسييبلت المقدمة لمتدريب مف كجية نظر افراد العينة اف كاقع ( كىذا يعني3.73، 3.25)

" يكفر مركز مصادر التعمـ بالجامعة  ذم ينص( كالٓ) البند ، حيث جاءالمرتفعك المتكسط  بيف
كىذا   3.73))ثة تسيـ في التدريب." في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدرهمصادر كمراجع حدي

 " ذم ينص( كالٔ) البند ، في حيف جاءيعنى اف مستكاه مرتفع مف كجية نظر افراد العينة 
" في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي )   يتبلءـ كقت تنفيذ البرامج التدريبية مع أكقات المتدربيف
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ى اف مستكاه متكسط. اما المتكسط الحسابي لمحكر التسييبلت المقدمة لمتدريب (  كىذا يعن3.25
 ( كىذا يعنى اف مستكل ىذه التسييبلت مرتفع مف كجية نظر افراد العينة.3.55ككؿ فقد بمغ )

 ما مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة صحار؟لنتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:ا
المعيارية  كاالنحرافاتـ حساب المتكسطات الحسابية لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ت

كجدكؿ  لدرجات افراد عينة الدراسة لكؿ محكر مف محاكر مقياس الرضا الكظيفي كلممقياس ككؿ،
  يكضح ذلؾ. َُ

 20جدول 
 مقياسلمحاور المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازلياالرضا الوظيفي  
المتكسط  المحكر

 ابيالحس
االنحراؼ 
 المعيارم

 المستكل

 مرتفع 0.69 3.59 الرضا عف العبلقات اإلنسانية
 متكسط 0.69 3.18 الرضا عف الكظيفة

 الرضا عف العائد مف الكظيفة
 متكسط 0.73 3.01 معنكم(-)مادم

 متكسط 0.65 3.24 المقياس ككؿ

ا الكظيفي مقياس الرضاف المتكسطات الحسابية لمحاكر  َُيتضح مف خبلؿ جدكؿ 
( كىذا يعنى اف مستكل الرضا في جميع محاكر المقياس جاء بيف 3.59،  3.01تراكحت بيف ) 

المستكل المتكسط كالمرتفع ،حيث كاف رضا المكظفيف عف العبلقات اإلنسانية ىك األعمى 
(، في حيف اف الرضا عف العائد مف الكظيفة  كاف ىك األقؿ  ٗٓ.ّبمتكسط حسابي بمغ ) 

( كىذا يعني أف 3.24( اما المتكسط الحسابي لممقياس ككؿ فقد بمغ )  َُ.ّسابي ) بمتكسط ح
مستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي جامعة صحار متكسط . كلمعرفة مستكل الرضا في كؿ 

كفقا  الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد عينة الدراسة  محكر تـ استخراج المتكسطات
 د  محاكر المقياس.لكؿ  بند مف بنك 

 المحور األول: الرضا عن الوظيفة
 22 جدول

  الرضا عن الوظيفة لمحور لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا
 مرتبة تنازليا بند وفقا لكل

 
 البنكد

المتكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

 المستكل



 عايدة بنت بطي بن راشد القاسمية  /د   التنمية المينية وعالقتيا بمستوى الرضا الوظيفي
 مريم بنت سعيد بن محمد العمرية/  أ     
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 تفعمر  0.96 3.74 انجازاتؾ في العمؿ تشعرؾ بالتقدير الذاتي  .ٔ
 مرتفع 0.91 3.55 تتناسب ميامؾ الكظيفية مع قدراتؾ الشخصية .ْ
 مرتفع 0.93 3.42 انجازاتؾ في العمؿ تشبع حاجاتؾ الشخصية .ٕ
 متكسط 1.03 3.39 تكفر لؾ الجامعة االمكانيات المختمفة إلنجاز ميامؾ الكظيفية .ٓ
 متكسط 0.99 3.39 تكفر لؾ الجامعة فرص التدريب أثناء الخدمة  .ُُ

 متكسط 0.90 3.33 تتيح لؾ الكظيفة فرصة لتنمية مياراتؾ العممية .َُ

 متكسط 0.90 3.33 تكفر لؾ الجامعة بيئة مناسبة لمعمؿ  .ُٔ
تتيح لؾ الجامعة في كظيفتؾ الحالية الكقت الكافي لتقديـ عمبلن  .ُ

 0.81 3.30 مرضيان 
 متكسط

 متكسط 0.88 3.28 تجد سيكلة في أداء ميامؾ الكظيفية .ّ

 متكسط 0.82 3.26 تتيح لؾ الكظيفة فرصة التخطيط لمياـ عممؾ  .ٖ

 متكسط 0.98 3.13 تكضح لؾ الجامعة إجراءات العمؿ ك ما يجب عميؾ فعمو .ُٓ
 متكسط 0.86 3.12 تقدـ لؾ الكظيفة فرصان لئلبداع كاالبتكار .ِ

 متكسط 0.93 3.02 تؤمف لؾ كظيفتؾ مستقببلن أفضؿ .ُٕ
 متكسط 0.99 2.97 تتيح لؾ الكظيفة فرصة لتطبيؽ أفكارؾ كمبادراتؾ في العمؿ .ُْ
 متكسط 1.11 2.88 تتيح لؾ الكظيفة مسؤكلية اإلشراؼ عمى األخريف .ٗ

تتيح لؾ الجامعة فرصة الترقي المعنكم في كظيفتؾ مف خبلؿ  .ُّ
 1.01 2.56 التدريب أثناء الخدمة

 منخفض

ة الترقي المادم مف خبلؿ التدريب أثناء تتيح لؾ الجامعة فرص .ُِ
 1.07 2.46 الخدمة

 منخفض

 متكسط 0.69 3.18 الرضا عف الكظيفة ككؿ .ُٖ

اف المتكسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة  ُُيتضح مف خبلؿ الجدكؿ 
 المنخفض بيف ءجا  الرضا عف الكظيفة مستكل( كىذا يعني اف ْٕ.ّ، 2.46تتركاح بيف )

" انجازاتؾ في العمؿ تشعرؾ بالتقدير الذاتي " في  كالذم ينص ( ٔ)البند  ، حيث جاءالمرتفع ك 
، في حيف كىذا يعنى اف مستكل الرضا عنيا مرتفع  ، 3.74المرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره 

تتيح لؾ الجامعة فرصة الترقي المادم مف خبلؿ التدريب أثناء  " كالذم ينص( ُِ) جاء البند
،  كىذا يعنى اف مستكل الرضا عنو 2.46" في المرتبة األخيرة بمستكسط حسابي   لخدمةا

مما (  ُٖ.ّ)فقط بمغ المتكسط الحسابي لو  مستكل الرضا عف الكظيفة  ككؿاما منخفض. 
 اف مستكل الرضا عف الكظيفة متكسط لدل افراد عينة الدراسة. يعنى ذلؾ

 معنوي( -لوظيفة )ماديالمحور الثاني: الرضا عن العائد من ا
 21 جدول

 الرضا عن العائد من الوظيفة لمحور  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 مرتبة تنازليا بند معنوي( وفقا لكل -)مادي
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 البنكد

المتكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

 المستكل

تكتسب عائمتؾ سمعة مجتمعية طيبة مف خبلؿ  .ٖ
 0.89 3.47 العمؿ الذم تؤديو

 مرتفع

 مرتفع 1.00 3.42 يقدر زمبلئؾ الجيد الذم تبذلو لتحقيؽ جكدة العمؿ .ّ

تقدـ لؾ الكظيفة فرصة تككيف شبكة مف العبلقات  .َُ
 0.94 3.41 المينية

 مرتفع

 متكسط 0.99 3.30 تقدـ لؾ الكظيفة فرص الحصكؿ عمى تقدير اآلخريف .ٗ
 متكسط 1.11 3.17 ؿ المباشرتجد التقدير الكافي مف قبؿ المسؤك  .ِ

تممس رد الفعؿ اإليجابي لدل رؤسائؾ عند إجادتؾ  .ُ
 1.10 3.16 العمؿ

 متكسط

العقمي( الذم تبذلو في العمؿ  -ينسب الجيد )البدني .ْ
 0.90 3.13 كنتاجو لؾ ال لغيرؾ

 متكسط

 منخفض 1.09 2.43 مدل كفاية الراتب الذم تتقاضاه .ٓ
 منخفض 1.03 2.37 تتقاضاه مع العمؿ الذم تؤديوتناسب الراتب الذم  .ٕ

تناسب الراتب الذم تتقاضاه مع خبراتؾ كمؤىبلتؾ  .ٔ
 1.05 2.27 العممية

 منخفض

 متكسط 0.73 3.01 معنكم( ككؿ-الرضا عف العائد مف الكظيفة)مادم .ُُ

 المتكسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة أف ُِمف خبلؿ الجدكؿ  نبلحظ
 معنكم( -)مادم الرضا عف العائد مف الكظيفة مستكل( كىذا يعني اف ْٕ.ّ، ِٕ.ِبيف ) تتراكح
" تكتسب عائمتؾ  كالذم ينص( ٖ) جاء البند ، حيث المرتفع ك  المستكل المنخفض بيف ءجا

سمعة مجتمعية طيبة مف خبلؿ العمؿ الذم تؤديو." في المرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره 
 " كالذم ينص( ٔ)البند  ، في حيف جاءا يعنى اف مستكل الرضا عنو مرتفع كىذ  (ْٕ.ّ)

" في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي  تناسب الراتب الذم تتقاضاه مع خبراتؾ كمؤىبلتؾ العممية
مستكل الرضا عف العائد مف  اما(  كىذا يعنى اف مستكل عنو منخفض.  2.27) 

( كىذم يعنى أف مستكاه متكسط لدل 3.01الحسابي )كسط بمغ المت  معنكم( ككؿ-الكظيفة)مادم
 افراد العينة.

 المحور الثالث: الرضا عن العالقات اإلنسانية
 23 جدول

 بند الرضا عن العالقات اإلنسانية وفقا لكللمحور  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 مرتبة تنازليا



 عايدة بنت بطي بن راشد القاسمية  /د   التنمية المينية وعالقتيا بمستوى الرضا الوظيفي
 مريم بنت سعيد بن محمد العمرية/  أ     
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 البنكد

المتكسط 
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 مالمعيار 

 المستكل

 مرتفع 0.81 3.97 يسعدؾ تكريـ أحد زمبلئؾ إلنجازاتو في العمؿ .ٔ
 مرتفع 0.96 3.76 تتكفر عبلقة جيدة بينؾ كبيف  أعضاء الفريؽ الذم تعمؿ معو .ِ
 مرتفع 0.90 3.76 يبادلؾ زمبلئؾ نفس المشاعر الطيبة .ٕ

 مرتفع 0.86 3.74 يقدـ لؾ زمبلئؾ المساعدة في العمؿ عند الحاجة .ٓ

 مرتفع 0.92 3.70 ترتبط بعبلقة ايجابية بينؾ كبيف المكظفيف في األقساـ األخرل .ّ

 مرتفع 0.93 3.69 تسكد الركح االجتماعية لدل أعضاء الفريؽ الذم تعمؿ معو .ْ

تدفعؾ العبلقات الطيبة في العمؿ الى مزيدان مف اإلبداع في  .ٗ
 العمؿ

3.57 0.94 
 مرتفع

 مرتفع 0.85 3.55 طيبة بينؾ كبيف مرؤسيؾ في العمؿ تتكفر عبلقة .ُ
 منخفض 1.22 2.58 تيتـ الجامعة بالمشاكؿ الشخصية التي تكاجيؾ .ٖ
 مرتفع 0.69 3.59 بشكؿ عاـ الرضا عف العبلقات اإلنسانية .َُ

تتركاح  اف المتكسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة إلى ُّالجدكؿ  يشير
المنخفض  بيف ءجا الرضا عف العبلقات اإلنسانية مستكل( كىذا يعني اف 3.97 ،2.58بيف )

" يسعدؾ تكريـ أحد زمبلئؾ إلنجازاتو في العمؿ." في  كالذم ينص( ٔ) جاء البند، حيث المرتفعك 
جاء ، في حيف كىذا يعنى اف الرضا عنو مرتفع   3.97))المرتبة األكلى بمتكسط حسابي قدره

" في المرتبة األخيرة  تيتـ الجامعة بالمشاكؿ الشخصية التي تكاجيؾ " نصكالذم ي( ٖ) البند
 (  كىذا يعنى اف مستكل الرضا عنو منخفض.2.58بمتكسط حسابي )  

         اما مستكل الرضا عف العبلقات اإلنسانية بشكؿ عاـ بمغ المتكسط الحسابي لو 
 .كىذا يعنى اف مستكاه مرتفع لدل افراد العينة )ٗٓ.ّ) 

ىل توجد عالقة دالة إحصائيا بين واقع التنمية المينية النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: 
 ومستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة صحار؟

، ( لئلجابة عمى ىذا السؤاؿPearson-correlationتـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف )
بيف كاقع  α<0.05)مستكل )  ديا عنأشارت النتائج إلى كجكد عبلقة طردية دالة إحصائحيث 

التنمية المينية كمستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي جامعة صحار حيث بمغت قيمة معامؿ 
(، كما اشارت النتائج كذلؾ إلى كجكد عبلقة طردية دالة إحصائيا بيف ابعاد  r=0.69االرتباط )
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ة، الرضا عف العبلقات الرضا الكظيفي ) الرضى عف الكظيفة، الرضا عف العائد مف الكظيف
يكضح معامبلت ارتباط بيرسكف بيف ابعاد الرضا  ُْ اإلنسانية( كالتنمية المينية كالجدكؿ

 الكظيفي كالتنمية المينية.

 24جدول 
 (200( بين أبعاد الرضا الوظيفي والتنمية المينية)ن=Pearsonقيم معامل ارتباط بيرسون)

 الرضا الكظيفي محاكر (rمعامؿ االرتباط)

 الرضا عف الكظيفة *0.68

 الرضا عف العائد مف الكظيفة *0.67

 الرضا عف العبلقات اإلنسانية *0.51

 الرضا الكظيفي بشكؿ عاـ *0.69

 (α=0.05*دالة إحصائيا عند )
، يتضح لدينا أف  ْٕ.َ، بمغت عند التربيع  ٗٔ.َكبتربيع قيمة معامؿ اإلرتباط البالغة 

% متكسط، كىذا يعني اف انتظاـ العبلقة بيف المتغيريف: التنمية ْٕمعامؿ التبايف المشترؾ 
 % ضعيفة كال يمكف تفسيرىا. ّٓ% كالنسبة الباقية ْٕالمينية كالرضا الكظيفي يساكم 

       النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 ((α<0.05  موظفي جامعة صحار تعزى لمتغيرات الدراسة: في مستوى الرضا الوظيفي لدى

 النوع، الفئة الوظيفية المؤىل العممي والخبرة الوظيفية؟
 أواًل: النوع 

لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا الكظيفي لدل       
      ستقمة مكظفي جامعة صحار تعزل لمتغير النكع تـ استخداـ اختبار "ت" لمعينات الم

يكضح نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة لمفركؽ بيف الذككر كاإلناث في مستكل  ُٓ كجدكؿ
 الرضا الكظيفي.

 25جدول 
 نتائج اختبار )ت( لمفروق بين الذكور واإلناث في مستوى الرضا الوظيفي

القيمة  قيمة )ت( (57اإلناث )ن =  (43الذكور )ن =  المتغير
توسط الم االحتمالية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري



 عايدة بنت بطي بن راشد القاسمية  /د   التنمية المينية وعالقتيا بمستوى الرضا الوظيفي
 مريم بنت سعيد بن محمد العمرية/  أ     
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 0.322 0.995 0.59 3.18 0.72 3.31 الرضا الوظيفي

 ن = حجم العينة
         ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل انو ُٓ نبلحظ مف خبلؿ جدكؿ

 ((α < 0.05 حيث أف:فيبيف الذككر كاألناث في مستكل الرضا الكظي ، 
 = َ.ٗٗٓ ،   =ٖٗ ،==َ.ِّّ 

 ثانيا: الفئة الوظيفية
لمعرفة الفركؽ في مستكل الرضا الكظيفي لدل مكظفي جامعة صحار التي تعزل لمتغير      

  يكضحيا الجدكؿ التالي: الفئة الكظيفية تـ استخداـ اختبار "ت" لمعينات المستقمة
 26جدول 

 كاديميين وغير واألكاديميين في مستوى الرضا الوظيفينتائج اختبار )ت( لمفروق بين األ 

القيمة  قيمة )ت( (َٔ)ف =  غير األكاديمي (َْأكاديمي )ف = المتغير
المتكسط  االحتمالية

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 0.164 1.40 0.65 3.16 0.64 3.35 الرضا الكظيفي

)            تائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل كقد اشارت الن
(α<0.05  ،بقيمة احتمالية َْ.ُ"ت"   حيث بمغت قيمةبيف األكاديمييف كغير األكاديمييف ، (

(p=0.164  ( كىي قيمة أعمى مف مستكل الداللةα=0.05 ) . 

 ثالثا: المؤىل العممي
االنحرافات المعيارية لمرضا الكظيفي كفقا المتكسطات الحسابية ك  ُٕ كيكضح جدكؿ
 لمتغير المؤىؿ العممي.

 27جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمرضا الوظيفي وفقا لمتغير المؤىل العممي

 دبمـك أك اقؿ المتغير
 (ِٓ)ف = 

 بكالكريكس
 (ِٖ)ف = 

 دراسات عميا 
 (ْٕ)ف=
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المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 ُٔ.َ ّّ.ّ ٔٔ.َ َِ.ّ ُٕ.َ ُُ.ّ الرضا الكظيفي

( لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ One-Way ANOVAتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )
 .ميفركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العم

 28جدول 
 نتائج تحميل التباين األحادي في الرضا الوظيفي وفقا لمتغير المؤىل العممي

مجمكع  مصدر التبايف المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

القيمة 
 االحتمالية

 ّٔ.َ َّ.ُ ّْ.َ ِ ٖٖٔ.َ بيف المجمكعات الرضا الكظيفي
 ِْ.َ ٕٗ ٖٕ.َْ داخؿ المجمكعات

 ٗٗ ٓٔ.ُْ المجمكع

نتائج تحميؿ التبايف األحادم كالذم أشار إلى انو ال تكجد فركؽ دالة  ُٖيكضح جدكؿ 
 إحصائيان في الرضا الكظيفي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي حيث حيث بمغت قيمة "ؼ" 

 F (2-97) =1.03  بقيمة احتمالية((p=0.36  كىي قيمة أعمى مف مستكل الداللة(α=0.05)  

F=1.03, df (2-97), P=0.36 

 رابعا: الخبرة الوظيفية
( لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ One-Way Anovaتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم )

فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا الكظيفي تعزل لمتغير الخبرة الكظيفية، كيكضح 
ة لمرضا الكظيفي كفقا لمتغير الخبرة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياري ْ.ُٓجدكؿ 

 نتائج تحميؿ التبايف األحادم. ْ.َِ الكظيفية كما يكضح جدكؿ

 29جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمرضا الوظيفي وفقا لمتغير الخبرة الوظيفية

 ( سنكاتٓ-ُ) المتغير
 (ِّ)ف= 

 ( سنكات َُ-ٔ)
 (ْْ)ف=

سنكات  َُأكثر مف 
 (ّّ)ف=



 عايدة بنت بطي بن راشد القاسمية  /د   التنمية المينية وعالقتيا بمستوى الرضا الوظيفي
 مريم بنت سعيد بن محمد العمرية/  أ     
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المتكسط  
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 ُٔ.َ َّ.ّ َٕ.َ ُٖ.ّ ّٔ.َ ِٕ.ّ الرضا الكظيفي

 10جدول 
 نتائج تحميل التباين األحادي في الرضا الوظيفي وفقا لمتغير الخبرة الوظيفية

ع مجمك  مصدر التبايف المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

القيمة 
 االحتمالية

الرضا 
 الكظيفي

 ُٔ.َ ِ ّّ.َ بيف المجمكعات
 ٗٗ ٔٔ.ُْ المجمكع ّْ.َ ٕٗ ّّ.ُْ داخؿ المجمكعات ٖٔ.َ ِّٖ.َ

نو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الرضا أ َِ نبلحظ مف خبلؿ جدكؿ
بقيمة احتمالية  F(2-97)=0.382غير الخبرة الكظيفية حيث بمغت قيمة "ؼ"  الكظيفي تعزل لمت

 ((p=0.68  ( كىي قيمة أعمى مف مستكل الداللةα=0.05 ) . 

F=0.382, df= (2-97), P=0.68 

 السؤال الخامس: 
 ىل تتنبأ التنمية المينية بمستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة صحار؟

ية المينية في التنبؤ بمستكل الرضا الكظيفي تـ استخداـ تحميؿ لمعرفة مدل اسياـ التنم
تـ          ( بعد افStandard Multiple linear regressionاالنحدار الخطي البسيط )

           مخمص نتائج تحميؿ االنحدار ُِ التحقؽ مف تكفر شركط إجرائو كيكضح جدكؿ 
 الخطي البسيط.

 12ل الجدو
تباين االنحدار الخطي البسيط في مدى اسيام التنمية المينية في التنبؤ ممخص نتائج تحميل 

 بالرضا الوظيفي

معامؿ  الثابت R R2 المتغيرات
االنحدار غير 

 (Bالمعيارم)

معامؿ االنحدار 
 (Betaالمعيارم)

قيمة 
 "ؼ"

قيمة"ت" 
 المحسكبة

القيمة 
 االحتمالية
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الرضا 
 ََ.َُ ٖٓ.ِ ٓٓ.َٗ ٗٔ.َ ٕٔ.َ ٔٔ.َ ْٖ.َ ٗٔ.َ الكظيفي

إلى أنو يمكف التنبؤ بمستكل الرضا الكظيفي مف خبلؿ  ُِ يتضح مف خبلؿ الجدكؿ  
، ٓٓ.َٗ( ككانت قيمة "ؼ" R2=0.48التنمية المينية حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد)

( كىذا يعني اف التنمية المينية تفسر َٓ.َ( كقيمة احتمالية اقؿ مف )ٗٗ،ُبدرجات حرية )
% مف التغيرات الحادثة في مستكل الرضا الكظيفي مما يدؿ ذلؾ عمى انو تكجد ْٖتو  مانسب

عكامؿ أخرل قد تساعدنا في التنبؤ بالرضا الكظيفي، كيمكف كتابة معادلة االنحدار كالتالي: 
كىذا يعني انو عندما تزيد التنمية المينية  ٔٔ.َالتنمية المينية(+ X  ٕٔ.َالرضا الكظيفي= )

 (. ٕٔ.َحدة فأف الرضا الكظيفي يزداد بمقدار) بدرجة كا
 مناقشة النتائج والتوصيات

 ألولمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال ا 
داؿ احصائيا لمستكل التنمية المينية بشكؿ  مستكل متكسطكجكد  األكؿاظيرت نتائج السؤاؿ     

لمستكل  ةياحصائارتفاع ذم داللة عاـ لدل مكظفي جامعة صحار، حيث لكحظ كجكد 
ككجكد مستكل متكسط داؿ احصائيان  ،بشكؿ عاؿ مف قبؿ الجامعة التسييبلت المقدمة لمتدريب

كاقع أساليب التنمية المينية مف كجية نظر  كفيالبرامج التدريبية التي تعقدىا الجامعة ، في 
فاقات العينة. استعراض الدراسات السابقة كمقارنتيا بالنتيجة الحالية اكضح كجكد بعض االت

عمى كجكد  اف( حيث اتفقت الدراستََِٕكاالختبلفات بيف ىذه النتيجة كنتائج دراسة )مرسي، 
مستكل متكسط بشكؿ عاـ لمتنمية المينية في الجامعة كضعؼ األساليب التنمكية المينية المتبعة 

لتدريس، كقد في البرامج التدريبية كذلؾ لقمة األساليب المتبعة كعدـ مناسبتيا لكافة أعضاء ىيئة ا
يرجع ذلؾ إلى اختبلؼ احتياجات األعضاء اك اختبلؼ األساليب التي يجب اتباعيا في 

 .المجاالت المتنكعة لمبرامج المينية
كاختمفت نتائج الدراسة مع النتيجة الحالية في ضعؼ المحتكل لمبرامج التدريبية كيرجع ذلؾ      

لى اقتصار البرنامج عمى إلى عدـ صياغة اىداؼ البرامج بشكؿ إجرائي بؿ ب صكرة عامة، كا 
( مع ََِٕأدكار معينة لمييئة التدريسية كعدـ شمكليتيا. كتكافقت نتائج دراسة )المحسف، 

حيث كجدت إرتفاع داؿ احصائيا لمستكل التنمية المينية بشكؿ عاـ  المتكسطو النتيجة الحالية
مى اسمكب التطكير الذاتي القائـ جامعة، كتكصمت إلى اف جامعة القصيـ تعتمد عاللدل مكظفي 

عمى رغب العضك كمبادرتو لمتطكير الميني، كعمى ممارسة التطكير المؤؤسي، بحيث ال تتبع 
الجامعة أساليب تنمكية مينية عديدة كما تكصمت إليو النتيجة الحالية. كاكضحت دراسة )كني، 
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مقيادات اإلدارية بمدارس ( جكانب القكة كالضعؼ في النظاـ الحالي لمتنمية المينية لََِٔ
 التعميـ األساسي في السمطنة كالتي اتفقت إلى حد معيف مع النتيجة الحالية. 

يمكف تفسير النتيجة الحالية بأف التنمية المينية اصبحت مطمب ممح نتيجة لمتطكر       
ؽ التكنكلكجي كالتقني السريع، فالمجتمع العممي يتجو بشكؿ كبير نحك دمج التقنية في طر 

كاساليب التدريس الجامعي، مما يدعك إلى التنمية المينية ألعضاء الييئة التدريسية؛ حيث انيا 
لـ تعد ترفان يمكف االستغناء عنو، بؿ ضركرة  في ظؿ عالـ يتسـ بالتغيرات السريعة المتبلحقة 

ينية كالتي فرضت أدكاران جديدة ألعضاء ىيئة التدريس؛ لذا البد مف االىتماـ بالتنمية الم
ال فسكؼ يعاني أعضاء الييئة التدريسية مف التناقص المستمر في قدراتيـ مقارنة  المستمرة، كا 
باإلمكانيات المتزايدة. كما اف اإلىتماـ المتزايد مف الجيات الحككمية كالجيات الخاصة في دعـ 

ران في كتطكير الكفاءات المينية في المؤسسات التعميمية لتحقيؽ األىداؼ الكطنية يمعب دك 
 الكصكؿ إلى ىذه النتائج.           

حيث أف اإلصبلح المؤسسات  (Frances, 2004)كيؤكد عمى ذلؾ ما تكصمت إليو دراسة      
التعميمية كاساليب اتخاذ القرار كالمنيج يتطمب أف تصبح التنمية المينية لممعمميف عممية مستمرة 

الخدمة إلى تدريب مدل الحياة( كىك محكر  طكاؿ الحياة )ام يصبح التدريب مف تدريب ما قبؿ
( عمى حاجة ىيئة َُِِرئيسي في عممية التغيير التربكم. كتؤكد دراسة )كعكي كزرعة، 
المجاالت منيا          التدريس في الجامعات السعكدية إلى التنمية المينية في العديد مف 

كدمج التقنية في         ترؾ، استراتيجيات التدريس، كميارات البحث العممي التعاكني المش
بيف مكاعيد          العممية التعميمية، كاشارت إلى كجكد عدد مف المعيقات منيا التعارض 

دراسة )محمد  تشير راد المعنييف بيذه البرامج. البرامج التدريبية كمكاعيد العمؿ، كعدـ تبميغ االف
لى تدني      ة لمتعميـ، ( إلى تمكف المعمميف مف الميارات األساسيَُِِكاحمد،  ميارات  كا 

إستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية           إستخداـ الحاسكب كحاجة المعمميف لمتدريب عمى ميارات 
 ,Al Mahboob & Al Hool)        الحديثة في التخطيط كتنفيذ الدركس. كما اكدت دراسة 

نحك استخداـ التكنكلكجيا في  ( عمى اف الييئة التدريسية في الجامعات المصرية تتجو2008
التدريس بشكؿ عالي عمى الرغـ مف ضعؼ المكارد عمى ارض الكاقع، كلكحظ اف حصكؿ الفرد 

 ىذا االتجاه.       عمى التدريب المناسب يساىـ في ىذه الدفع نحك
 ثانيمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال ال  

الرضا الكظيفي بشكؿ عاـ لدل مكظفي  متكسط في مستكلكجكد أظيرت نتائج الدراسة       
بنسبة  جامعة صحار مع كجكد داللة إحصائية لمنتائج، كما انو يتضح مف النتائج شعكر االفراد

بإشباع حاجاتيـ النفسية، كشعكرىـ باإلحتراـ لؤلنفسيـ كبإحتراـ اآلخريف ليـ، كما  متكسطو
اف ينشئكا  فميكليـ، كيستطيعك كقدراتيـ ك  ـاف يقدمكا عمبل يظير كينمي مياراتي فيستطيعك 

 عبلقات اجتماعية جيدة مع زمبلئيـ كرؤسائيـ. 
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            حيث تتكافؽ ىذه النتيجة مع نتائج عدد مف الدراسات السابقة مثؿ دراسة        
( حيث اف مستكل الرضا العاـ كاف اعمى مف المتكسط الفرضي، باإلضافة إلى ََُِ)منصكر، 

جة الرضى عف العائد المادم لمكظيفة، إال اف ىناؾ انخفاض عاـ في التكافؽ في انخفاض در 
بنتائج الدراسة الحالية، كيعكد ذلؾ إلى اإلختبلؼ في درجة المستكل  ةدرجة الرضا مقارن

المعيشي كالدخؿ الفردم لمعامميف بيف الجامعتيف. كتكافقت درجة الرضا مع نتائج دراسة )ردايدة، 
لرضا الكظيفي ككؿ لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة درجة ا( التي كجدت اف ََُِ

اليرمكؾ ىي بدرجة متكسطة، كيعكد االنخفاض العامؿ إلى نفس السبب المذككر سابقان. كتكافقت 
( التي تكصمت إلى اف المشرفيف كالمشرفات التربكيات ََِٗىذه النتيجة مع دراسة )فممباف، 

ذلؾ عمى الرغـ مف إختبلؼ عينة الدراسة. كتكافؽ يتمتعكف بمستكل عاؿو مف الرضا الكظيفي، ك 
حيث كجدت اف عينة الدراسة المككنة مف  (Montoya, 2000)نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة 

اإلدارييف كاليئية التدريسية في الجامعة تتحمى بدرجة متكسطة مف الرضا الكظيفي، ككجكد تكافؽ 
لعبلقات اإلنسانية كالرضا عف الكظيفة، مما في إرتفاع درجة الرضا بدرجة كبيرة في مجاؿ ا

( مع ىذه النتيجة بشكؿ ََِّينعكس عمى مستكل الرضا العاـ. كتتكافؽ نتيجة دراسة )سبلمة، 
 المتكسط كبير، كذلؾ إلرتفاع مستكل الرضا بدرجة كبيرة في مجاؿ العبلقات اإلنسانية كالرضا

فز كالترقيات كالركاتب. كيبلحظ اف عف الكظيفة كانخفاضو عنيـ في مجاؿ الرضا عف الحكا
طبيعة البيئة العممية كالعبلقات العممية كاإلنسانية بيف افراد العينة كزمبلئيـ قد يككف سببان اساسيان 

 (Ssesanga, 2005)في ارتفاع مستكل الرضا الكظيفي لدل ىذه العينة، حيث اكدت دراسة 
الحقيقي كالجكىرم ىـ العكامؿ األكثر  عمى اف سمكؾ زمبلء العمؿ كاإلشراؼ كنكاحي التعميـ

تأثيران في مستكل الرضا عند عينة الدراسة، كاف اسباب عدـ الرضا تتمثؿ في العكامؿ الخارجية 
المكافآت كالسيطرة كالبحث كالترقية كبيئة العمؿ، حيث اف ىذه العكامؿ تتكافؽ النتيجة مثؿ 

ف مستكيات الرضا لمعاميف في المجاؿ الحالية، كتنبأ بالعكامؿ الكاجب العمؿ عمييا لتحسي
 االكاديمي اك غير االكاديمي في الجامعات. 

اف الرضا مسألة نسبية كليست مطمقة كتعتمد عمى حصيمة التفاعؿ بيف ما يريد الفرد        
ف األفراد مختمفكف في رغباتيـ، كما اف إكبيف ما يحصؿ عميو فعبلن في مكقؼ معيف، كحيث 

تجاىاتيـ نحك أم القيـ ذات أىمية بالنسبة ليـ؛ إال اف تكافؽ النتائج مع ىناؾ تباينان في ا
يمكف تفسير انخفاض الرضا لدل عينة الدراسة في مجاؿ الرضا عف  الدراسات السابقة تظير انو

العائد الكظيفي إلى إنخفاض ركاتبيـ مقارنة بأقراف ليـ في مجاالت عمؿ خارج الجامعات اك 
عمى  م المتمثؿ في الناتج العممي، اك عدـ شعكره بالفرؽ الذم يحدثو انخفاض الناتج المعنك 

 االفراد.
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
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ذات داللة إحصائية عند مستكل  مكجبة اكضحت نتائج السؤاؿ الثالث كجكد عبلقة طردية     
كظفي جامعة صحار، كما بيف التنمية المينية كمستكل الرضا الكظيفي لدل م α<0.05)داللة ) 

بيف التنمية  α<0.05)اكضحت كجكد عبلقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 
المينية كابعاد الرضا الكظيفي )الرضا عف الكظيفة، الرضا عف العائد مف الكظيفة، الرضا عف 

( ََِٖ)الحازمي، مع نتائج دراسة  يجةالعبلقات اإلنسانية( كؿ كاحد عمى حدا. كاتفقت ىذه النت
حيث اكدت الدراسة عمى اف التدريب يكسب المعمـ ميارات جيدة كيساىـ في زيادة النمك الميني 

دكر كبير في تطكير األداء، كزيادة الرضا  يماكالعممي كالتقني لممعمـ كزيادة الكفاءة اإلنتاجية ل
مؿ يساىـ في زيادة ( إلى اف التدريب الميني الشإََِالكظيفي. كاشارت دراسة )المحسف، 

ميارات التدريس كالبحث العممي كالتفاعؿ اإلنساني كالميارات الشخصية كالقيادية لؤلفراد، مما قد 
( كجكد ََِّيساىـ في زيادة الرضا الكظيفي لييئة التدريس، كما اكضحت دراسة )سبلمة، 

ئة التدريس، كمف عبلقة ارتباطية طردية مكجبة بيف الرضا الكظيفي كاالنتماء الميني لدل ىي
المتكقع اف يرتبط االنتماء الميني بالتدريب الميني الذم ييدؼ إلى تطكير كتحسيف كفاءات 

 العامميف. 
تساىـ في تطكير كافة مجاالت  لممكظؼكيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف التنمية المينية         

إلى تحقيؽ مستكل عاؿ مف العمؿ الجامعي كتحقيؽ أىداؼ الجامعة بكفاءة كفعالية، باإلضافة 
نفسو كجعمو عمى مستكل راؽ مف الجكدة كالفعالية بما يعكد بالنفع  لممكظؼاإلشباع الشخصي 

عمى الجامعة كالمجتمع بشكؿ عاـ. فإف رضا الفرد عف عممو يعتمد عمى قدرتو عمى تنفيذ عممو 
ة مف أعضاء ىيئة بفاعمية كاخراج عكائد مادية كمعنكية، حيث اف األدكار المينية المتكقع

التدريس الجامعي، تزداد تركيبان كتعقيدان بشكؿ مطرد استجابة لممطالب كالتكقعات المجتمعية 
المتسارعة كالبلنيائية؛ كىذا ما تساىـ بو البرامج التنمكية فيي تمعب دكران في تحفيز المعمميف 

التعقيد كالتركيب. كما اف  عمى تحسيف أدائيـ لممياـ المككمة إلييـ كعمى مبلحقة ىذا التسارع في
بالرضا عف العمؿ، كتطكير شعكره بعظـ المسؤكلية المكظؼ التنمية المينية تساىـ في إشعار 

الممقاة عمى عاتقو، كتحديد مدل قدرتو عمى الكفاء بمسؤكلياتو في جك مف الرضا الكظيفي 
الفجكات في قدرات كااللتزاـ الميني. اختصاران إف التنمية المينية يمكف اف تساىـ في سد 

 عف عممو. لمكظؼالتي قد تضعؼ مف مستكل رضا ا لمكظفيفكميارات ا
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع

في  α<0.05)) اظير تحميؿ النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل        
لكظيفية، المؤىؿ العممي، مستكل الرضا الكظيفي في ام مف متغيرات الدراسة )النكع، الفئة ا
( التي كجدت فركؽ ََُِكالخبرة الكظيفية(، كتختمؼ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )منصكر، 

ذات داللة إحصائية في درجة الرضا تبعان لمتغيرم الخبرة لصالح الخبرة األعمى، كالمؤىؿ العممي 
كؽ ذات داللة احصائية ( في كجكد فر ََُِلصالح المؤىؿ األقؿ. كاختمؼ مع دراسة )ردايدة، 

 ,Sesangaتعزل ألثر الجنس عمى الرضا الكظيفي ككؿ لصالح اإلناث، كاختمفت مع دراسة )
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( التي كجدت اف العمر كالرتبة األكاديمية ليما دالالت عمى الرضا الكظيفي. كتكافقت ىذه 2005
ترجع ىذه اإلختبلفات الدراسات مع النتائج الحالية فيما يخص المتغيرات األخرل غير المذككرة. ك 

لى متغيرات اخرل  بيف الدراسات إلى طبيعة البيئة المحيطة بعينة الدراسة كطبيعة قكانيف العمؿ كا 
قد تؤثر بشكؿ اك بآخر عمى نتائج الدراسة، حيث نبلحظ اإلختبلفات بيف الدراسات السابقة 

 نفسيا.
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس

لسؤاؿ الخامس إلى انو يمكف التنبؤ بمستكل الرضا الكظيفي مف خبلؿ تكصمت نتيجة ا     
( ككانت قيمة "ؼ" R2=0.48حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد)، التنمية المينية

( كىذا يعني اف التنمية المينية َٓ.َ( كقيمة احتمالية اقؿ مف )ٗٗ،ُ، بدرجات حرية )ٓٓ.َٗ
حادثة في مستكل الرضا الكظيفي مما يدؿ ذلؾ عمى انو % مف التغيرات الْٖتفسر مانسبتو  

تكجد عكامؿ أخرل قد تساعدنا في التنبؤ بالرضا الكظيفي، كيمكف كتابة معادلة االنحدار 
كىذا يعني انو عندما تزيد التنمية  ٔٔ.َالتنمية المينية(+ X  ٕٔ.َكالتالي: الرضا الكظيفي= )

كتتكافؽ ىذه النتيجة مع ما  (. ٕٔ.َيزداد بمقدار) المينية بدرجة كاحدة فأف الرضا الكظيفي 
(، )كامؿ، Farrugia, 1996( ،)Kent, 2002يمكف استنباطو مف العديد مف األدبيات مثؿ )

ََِْ( ،)Gloria, 1999 ،حيث اكدت ىذه األدبيات عمى اف لمتنمية ََِْ(، )نصر )
كالتقدـ مما يساىـ في رضاه عف المينية دكر في تحقيؽ الفرد ألىدافو كلنفسو كلمتميز كالرقي 

% مف التغيرات الحادثة بمستكل الرضا ْٖعممو، كاف درجة تنبؤ التنمية المينية كانت نسبتو 
 الكظيفي كالذم يعد نسبة كبيرة نسبيان.

 
 
 

 التوصيات : 
 في ضوء ما اظيرتو نتائج ىذه الدراسة، توصي الباحثة بالتوصيات التالية:

 ىتمامان كبيران لجميع مجاالت الرضا الكاردة في إستباف ىذه ضركرة أف تكلي الجامعة إ
الدراسة، حيث إتضح أف شعكر األفراد بإشباع حاجاتيـ النفسية، ينعكس بشكؿ إيجابي عمى 

حتراـ األخريف ليـ، كبالتالي تقديـ عمؿ مرضي ذك جكدة عالية.  شعكرىـ باإلحتراـ كا 

  مشاركة لجميع المكظفيف  لمينية مف خبلؿالتنمية ا في تكفير فرصمساىمة الجامعة ضركرة
في المؤتمرات كالكرش الخارجية لما ليا اثر كبير في اثراء المعرفة كالخبرات لدل المكظؼ، 
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ناىيؾ عف العائد النفسي الذم يعكد عمى المكظؼ في حاؿ حضكر برامج تنمكية خارج 
 نطاؽ بيئة العمؿ التي يعمؿ بيا.

 تنمية مينية قكية كمتنكعة في اساليبيا تفي بحاجة الييئات  عداد برامجعمى إدارة الجامعة، إ
 األكاديمية كاإلدارية.

  اإلستخداـ الفعاؿ لممكارد البشرية المتاحة كالتكنكلكجيا كالمكارد المالية لتحقيؽ اىداؼ العمؿ
بالجامعة، حيث تمعب المكارد البشرية دكران ىامان في انجاح العمؿ، كيجب أف تككف مدربة 

ميـ كعميو اعتماد الجامعة برامج التنمية المينية عمى اساس حاجة األفراد ك بشكؿ س
 تصميميا بدقة لتككف برامج ناجحة ذات عائد.

 المقترحات :
 يتـ تكرار الدراسة مستقببلن لتحديد استمرارية الرضا كاستمرار تطكر برامج التنمية المينية 

 .كذلؾ كفؽ متغيرات أخرل

 سألة العائد المادم لمفرد حيث يعتبر احد الجكانب الرئيسية في ضركرة اىتماـ الجامعة بم
الرضا كالنظر في دراسة مقارنة في سمـ الركاتب بيف جامعة صحار كالجامعات  تحقيؽ

 المحيطة بيا.

 
 
 
 

 المصادر والمراجع:

 المصادر:
 القرآن الكريم -

 أواًل المراجع العربية:
 عالـ الكتب.تعميـ كالتعمـ، القاىرة، مصطمحات كمفاىيـ ال(. ََِٗإبراىيـ، مجدم. )

 ، بيركت: دار صدار.(ٓ(، المجمد )ْلساف العرب، الطبعة )(. ََِٓابف منظكر كآخركف. )
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دار        القاىرة:  (،ٔلساف العرب، المجمد )(. ََِّابف منظكر، ابي الفضؿ جماؿ الديف. )
 الحديث.

، دراسة تصاؿ في الصحافة الفمسطينيةالرضا الكظيفي لدل القائـ باال(. ََِٕأحمد، حسف. )
ميدانية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، قسـ إدارة األعماؿ، كمية التجارة، 

 غزة. -الجامعة اإلسبلمية

، التنمية المينية المستدامة ألستاذ الجامعة في ضكء متغيرات العصر(. ََِْأحمد، حافظ. )
ث(، التعميـ الجامعي المؤتمر القكمي السنكم الحادم عشر )العربي الثال

العربي: آفاؽ اإلصبلح كالتطكير بالتعاكف مع مراكز الدراسات المعرفية، 
 (، جامعة عيف شمس.ُديسمبر، الجزء ) ُٗ-ُٖ

كفايات أداء عضكات ىيئة التدريس بجامعة أـ القرل مف كجية (. ََِٕاألسمر، منى حسف. )
، ص ََِٕاير (، ينٕمجمة العمـك التربكية، العدد ) نظر الطالبات،

ُِٕ. 

(. احتياجات التنمية المينية ألعضاء الييئة التدريسية بالجامعات ََِٗاألسمر، منى. )
، مجمة جامعة أـ القرل لمعمـك التربكية كالنفسيةرؤية مستقبمية،  -السعكدية
 . َِّص-ِّْ(، صِ(، العدد )ُالمجمد )

 البحث التربكم، غزة، الرنتيسي. (. مقدمة في تصميـَََِاألغا، إحساف & األستاذ، محمكد. )

(. الرضا الكظيفي لدل عينة مف مديرم مدارس التعميـ العاـ ََِِاألغبرم، عبد الصمد. )
، مجمة دراسات الخميج كالجزيرة العربيةبالمنطقة الشرقية دراسة ميدانية، 

 .ُٕٗ-ُٗٔ(، مجمس النشر العممي، جامعة الككيت، صَُٗالعدد )

برامج التطكير الميني لعضك ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية . (ََِْآؿ زاىر، عمي. )
، مجاالتيا كطرؽ تنفيذىا كمعكقاتيا كمقكمات نجاحيا، جامعة أـ القرل

 مكة المكرمة.

التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات المصرية في ضكء (. ََِٖإماـ، إيياب. )
جامعة  –كالتربكية، كمية التربية ، مجمة البحكث النفسية كظائؼ الجامعة
 . مصر.ْٖ-ُ(، صّالمنكفية، العدد )

 مطابع الفرزدؽ، الرياض.مبادئ اإلدارة العامة، (. ََُِباغ، محمد عبد الفتاح. )
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(. تطكير برامج تدريب معممي المرحمة َُِِبثينة محمكد محمد، & سناء عمي احمد. )
المجمة  متطمبات المعرفة ، المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية في ضكء

 . ٓٔ- ِٗ        ( ، صُ،ع ) العربية لمدراسات التربكية كاالجتماعية

، دار الفكر العربي، التعميـ الجامعي بيف رصد الكاقع كرؤل التطكير(. ََِْالبندرم، محمد. )
 القاىرة.

امعة األميرة نكره (. مستكل الرضا الكظيفي لدل المكظفات اإلداريات في جَُِْالبمييد، نكره. )
المجمة الدكلية   بيت عبد الرحمف كعبلقتو ببعض المتغيرات الديمكغرافية،

-ُْٕص         (، َُ(، العدد )ّ، المجمد )التربكية المتخصصة
ُّٔ. 

كاقع النمك الميني ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسبلمية (. ََِِأبك كطفة، محمكد. )
، رسالة ماجستير، قسـ أصكؿ التربية، ـكسبؿ تطكيره مف كجية نظرى

 كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

، اإلسكندرية، دار دراسات في إعداد المعمـ(. ََُِالبكىي، فاركؽ. & بيكمي، محمد غازم. )
 .ِّٓ-ُّٓ،ص  ََُِالمعرفة الجامعية،

 قابكس ، جامعة السمطافدراسة ماجستير غير منشكرة(. ََِٔبيت عمي ، سميماف. )

 ، دار الفكر، عماف، األردف.قكاعد التدريس في الجامعة(. ََِٕالتؿ، سعيد. )

 ، مستند رسمي.تقرير مسح الرضا الكظيفي(. َُِٓجامعة صحار. )

دراسة لدكر كمية التربية جامعة الممؾ سعكد في  -(. الجامعة كالمجتمعََِّالجبر، سميماف. )
(، ِٕالسنة العاشرة، عدد ) مجمة التربية المعاصرة،خدمة المجتمع، 
 .ُِِاإلسكندرية ص 

(. مستكل الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة ََُِالجبلبنة، مصطفى. )
         مجمة جامعة ،فيبلدلفيا كعبلقتو بمستكل الركح المعنكية لدييـ
(، ِْ، العدد )(ُالقدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات، المجمد )

 .ِِٖ-ُٖٗص

ترجمة، عبد ا أحمد شحاتة،  مدير المدرسة كدكره في تطكير التعميـ،(. ََِِكف كاربنتر. )ج
 جامعة فمكريدا الدكلية. 
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االسكندرية، دار الكفاء  (،ُدعـ القرارات في المنظمات، الطبعة )(. ََِٔحجازم، محمد. )
 لمطباعة كالنشر.

نميػة المينيػة ألعضاء ىيئػة التدريس ادارات التطكير كدكرىا في الت( .ََِٔالحربي، حياة.)
 ُّمجمة دراسات في التعميـ الجامعي، عدد بالجامعات السعكدية. 

 .ُّٓ،ص
 ،القاىرة: عالـ الكتب.التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي(. ََِْحداد، محمد. )

ات التربية النمك الميني لعضك ىيئة التدريس الجامعي بكمي(. ََِّحامد، عبد السبلـ. )
بحث مقدـ لمؤتمر كمية التربية في الكطف  المصرية )دراسة تقكيمية(،

 جامعة عيف شمس.  -الجمعية المصرية  -العربي في عالـ متغير

المبررات  –التنمية المينية لعضك ىيئة التدريس: األىمية (. ََُِحربي، منير عبد الرحمف. )
، َّ، العدد َِا، المجمد المتطمبات، مجمة كمية التربية، جامعة طنط –

 .ُّْ-ُّّص 

 ُُٔ، الدار الجامعية، اإلسكندرية صالسمكؾ في المنظمات(. ََُِحسف، راكية.)
(. تطكر المياـ الكظيفية ألعضاء ىيئة التدريس َََِحسيف، حسيف. & حنفي، طو. )

بالجامعات المغربية عمى ضكء بعض االتجاىات العالمية المعاصرة، 
 .َِِ-ََِ(، ص ِْ، القاىرة، العدد )مجمة كمية التربية

في        الرضا الكظيفي لدل العامميف(. ََِٓالحيدر، عبد المحسف. & بف طالب، إبراىيـ. )
بحث ميداني، معيد اإلدارة العامة، القطاع الصحي في مدينة الرياض، 

 الرياض.

اء ىيئة التدريس (. ادارات التطكير كدكرىا في التنمية المينية ألعضََِٔالحربي، حياة. )
 (.ُّ، العدد )مجمة دراسات في التعميـ الجامعيبالجامعات السعكدية، 

تقكيـ تجربة تنمية عضك ىيئة التدريس في ضكء (. ََِٓالحريشي، منيرة. & كعكي، سياـ. )
، الجمعية السعكدية الجكدة الشاممة بكمية التربية لمبنات بمدينة الرياض

تف( كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد، لمعمـك التربكية كالنفسية )جس
-ْٖٔ         فبراير، ِِ-ُِالرياض، المقاء السنكم الثالث عشر، 

ْٖٗ. 

 ، األردف: دار حمادة الجامعية.اإلدارة الجامعية الحديثة(. ََُِالخطيب، أحمد. )
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ء ىيئة االعتماد األكاديمي كعبلقتو بالتنمية المينية العممية ألعضا(. ََِْالخطيب، محمد. )
ندكة تنمية أعضاء ىيئة التدريس في التعميـ  التدريس في التعميـ العالي،

ديسمبر. كمية التربية.  ُٓ-ُْالتحديات كالتطكير. في الفترة   -العالي
 جامعة الممؾ سعكد: الرياض.

الرضا الكظيفي كدافعية االنجاز لدل عينة مف المدرسيف (. ََِٖالخيرم، حسف حسيف. )
رسالة ماجستير، جامعة أـ  يـ العاـ بمحافظتي الميث كالقنفذة،بمراحؿ التعم

 القرل، مكة المكرمة.

كاقع تقييـ أداء المكارد البشرية كعبلقتو بتحقيؽ الرضا الكظيفي لدل (. َُِٓديبو، ناصر. )
العامميف في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة. أكاديمية اإلدارة 

غزة،      مج الدراسات العميا المشترؾ، برنا –كالسياسة لمدراسات العميا 
 فمسطيف.

الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ كعبلقتو (. ََُِردايدة، ليانو. )
، أطركحة دكتكراه غير منشكرة في بإنجازىـ الكظيفي مف كجية نظرىـ

 فمسفة التربية، كمية التربية، جامعة اليرمكؾ.

الرضا الكظيفي لدل مديرم كمديرات مدارس التعميـ العاـ الحككمي (. ََِّالركيمي، نكاؼ. )
، رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ بمنطقة الحدكد الشمالية دراسة حالة

 اإلدارة التربكية كالتخطيط، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد.

سالة ماجستير، ر  بيئة العمؿ كعبلقتيا بالرضا الكظيفي،(. ََِٓالزايد، عبد ا عثماف. )
 أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، السعكدية.

 ، دار الشركؽ، عماف، األردف.أساليب التدريس الجامعي(. ََِٓزيتكف، عايش. )

، سعاد. ) عكامؿ ضغكط العمؿ التنظيمية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لممشرفات ىػ(. ُِّْالسمـك
شكرة، قسـ اإلدارة التربكية، كمية رسالة ماجستير غير مناإلداريات، 

 التربية، جامعة الممؾ سعكد.
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مستكل االنتماء الميني كالرضا الكظيفي كالعبلقة بينيما لدل (. ََِّسبلمو، انتصار. )
، رسالة ماجستير في أعضاء الييئة التدريسية في الجامعات الفمسطينية
 اإلدارة التربكية، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.

 مسقط.َََِ-َُٕٗخطب ككممات صاحب الجبللة (. ََُِة عماف، كزارة اإلعبلـ. )سمطن

مستكل التنمية المينية لدل أعضاء الييئة التدريسية في (. ََُِالشخشير، حبل محمكد. )
رسالة ماجستير في اإلدارة  جامعة النجاح الكطنية مف كجية نظرىـ،
 التربكية، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.

مجمة (. الرضا عف العمؿ لدل أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اليرمكؾ، ََِِت، يحيى. )شديفا
 .ّٓ-ّٗ(، صّٓ، العدد )اتحاد الجامعات

، دار صفاء لمنشر الرضا الكظيفي أطر نظرية كتطبيقات عممية(. ََُِالشرايدة، سالـ. )
 كالتكزيع، عماف.

كظيفي كعبلقتو ببعض المتغيرات (. الرضا الََِٖالشيخ خميؿ، جكاد. & شرير، عزيزة. )
(، ُٔ، المجمد )مجمة الجامعة اإلسبلمية ،الديمكغرافية لدل المعمميف

 .ُُٕ-ّٖٔ(، ُالعدد )

دكر األستاذ الجامعي في تحقيؽ الجكدة في مخرجات التعميـ (. ََِٗالشيخي، ىاشـ سعيد. )
مي ، المؤنمر العممي السنكم العربي الرابع، االعتماد األكاديالجامعي

 ُِ-ُُلمؤسسات كبرامج التعميـ النكعي في مصر كالعالـ العربي، 
 ابريؿ، كمية التربية النكعية، جامعة المنصكرة.

دراسة تطبيقية لمكظفي جمارؾ  الرضا الكظيفي كعبلقتو باإلنتاجية،(. ََِٖالشيرم، عمي. )
الرياض، رسالة ماجستير، قسـ العمـك اإلدارية، جامعة نايؼ العربية 

 ـك األمنية، الرياض، المممكة العربية السعكدية.لمعم

، التدريب ،مفيكمو كفعالياتو ،بناء البرامج التدريبية كتقكيميا(. ََِِالطعاني، حسف احمد. )
 دار الشركؽ ، راـ ا . فمسطيف.

 إلدارة التربكية كالسمكؾ المنظمي سمكؾ األفراد كالجماعات في النظـ،(. أََِالطكيؿ، ىاني. )
 ف: دار كائؿ لمنشر.عما

، دار إدارة القكل العاممة: األسس السمككية كأدكات البحث التطبيقي(. ُّٗٗعاشكر، صقر. )
 النيضة العربية، بيركت.
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، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، إدارة المكارد البشرية، مدخؿ استراتيجي(. ََِّعباس، سييمة. )
 عماف.

، الدار الجامعية لمطباعة لفعاؿ في المنظماتالسمكؾ ا(. ََِْعبد الباقي، صبلح الديف. )
 كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية.

مجمة كمية (. التنمية المينية أثناء الخدمة في التربية، القاىرة، َََِعبد الحميد، أحمد ربيع. )
ـ، ذم الحجة َََِ(، فبراير ٖٖالعدد ) التربية، جامعة األزىر،

 .ُْٓ -ُٕٓىػ(، صَُِْ)

، القاىرة، دار أساسيات التدريب كالتطكير الميني لممعمـ(. َََِالسبلـ. ) عبد السبلـ، عبد
 الفكر العربي.

، رسالة الرضا الكظيفي لدل المكظفيف اإلدارييف بجامعة الخرطـك(. ََِٖعبد ا، عثماف. )
، السكداف.  دكتكراه غير منشكرة، جامعة الخرطـك

لدل مديرم مدارس التعميـ العاـ بسمطنة  الرضا الكظيفي(. ُٖٗٗحميس بف محمد. ) ،العريمي
دراسة ماجستير غير منشكره، جامعة  عماف كالعكامؿ المؤثرة فيو،

 السمطاف قابكس

القياس كالتقكيـ التربكم كالنفسي: أساسياتو كتطبيقاتو كتكجياتو (. ََِٔعبلـ، صبلح الديف. )
 دار الفكر العربي، القاىرة. المعاصرة،

، المؤتمر العممي التنمية المينية لممعمميف أثناء الخدمة(. ََِٓ) عمي، رانيا عبد المعز.
 السادس لمتنمية المينية المستديمة لممعمـ، جامعة القاىرة.

(. كحدات التدريب كالتقكيـ في مدارس التعميـ العاـ كالفني بالشرقية، ََِٖعمي، رجب عميكة. )
، تخصصةمجمة غير دكرية محكمة كم ،دراسات في التعميـ الجامعي

 .ِِٗ، ََِٖ(، أغسطس ُٖالعدد )

، ندكة تنمية تنمية كفايات أعضاء ىيئة التدريس بمؤسسات التعميـ العالي(. ََِْعمي، عمي. )
أعضاء ىيئة التدريس في مؤسسات التعميـ العالي )التحديات كالتطكير(، 

 ديسمبر. ُٓ-ُْكمية التربية، جامعة الممؾ سعكد، الرياض 
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معكقات التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بكميات جامعة (. ُٗٗٗعمارة، سامي. )
المؤتمر القكمي السنكم السادس لمركز  اإلسكندرية مف كجية نظرىـ،

تطكير التعميـ الجامعي، التنمية المينية ألستاذ الجامعة في عصر 
 نكفمبر، جامعة عيف شمس: مصر. ِْ-ِّفي الفترة  -المعمكماتية

رسالة  الثقافة التنظيمية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي في األجيزة األمنية،(. ََُِالفالح، سمماف. )
 ماجستير، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، السعكدية.

 .عماف:كائؿ لمنشرالسمكؾ القيادم كالفعالية اإلداريو(. َََِفرج ، طريؼ شكقي.)

ظيفي كعبلقتو بااللتزاـ التنظيمي لدل المشرفيف الرضا الك (. ََِٗفممباف، إيناس فؤاد نكاكم. )
 التربكييف كالمشرفات التربكيات بإدارة التربية كالتعميـ بمدينة مكة المكرمة،
رسالة ماجستير، كمية التربية، قسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط، جامعة أـ 

 القرل.

 األردف. ، دار الفكر لمطباعة كالنشر،تصميـ التدريس(. َََِقطامي، يكسؼ. )

سمكؾ المخاطرة كعبلقتو بالرضا الكظيفي لدل العامميف في برنامج (. َُِِالقطراكم، رياض. )
، رسالة الطكارئ في ككالة الغكث الدكلية )األكنركا( في محافظات غزة

 ماجستير، جامعة األزىر، فمسطيف.

 مؤسسات التعميمية،السمكؾ التنظيمي في إدارة ال(. ََِٓقميو، فاركؽ. & عبد الحميد، محمد. )
 دار المسيرة، عماف.

، المؤتمر القكمي السنكم تجارب عالمية في تطكير التعميـ الجامعي(. ََِْقمبر، محمكد. )
الحادم عشر، )العربي الثالث(، لمركز تطكير التعميـ الجامعي، التعميـ 

ديسمبر الجزء األكؿ  ُٗ-ُٖالجامعي العربي، آفاؽ اإلصبلح كالتطكير 
 .ِّٓص 

بحث مقدـ لممؤتمر  التنظيـ الذاتي لمتعمـ كالنمك الميني لممعمـ،(. ََِْامؿ، مصطفى. )ك
العممي السادس عشر، دار الضيافة، المجمد الثاني، جامعة عيف شمس، 

 مصر.
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الرضا الكظيفي لدل المعمميف الكافديف في مدارس التعميـ (. َُِْالكندم، مصطفى. )
رسالة ماجستير غير ة عماف. األساسي بمحافظة الداخمية في سمطن

 منشكرة، كمية العمـك كاآلداب، جامعة نزكل.

جكدة التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس في (. َُِِكعكي، سياـ. & زرعة، سكسف. )
، َُٓ، ع ِٕمج  –المجمة التربكية بالككيت  الجامعات السعكدية.

 .ِٖٗ-ِّْديسمبر، ص 

. دار الفاركؽ لمنشر، لكظيفي، )ترجمة خالد العامرم(تحقيؽ الرضا ا(. ََِّكيبمر، كام. )
 القاىرة.

االحتراؼ األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس، مجمة (. ََِٕالمحسف، محسف بف عبد الرحمف. )
 مصر. -جامعة الدكؿ العربيةالمستقبؿ التربية العربية، 

كير المعمميف حسب التدريب أثناء الخدمة كأثره في تط(. ََِٖمحمد عبد الحميد الحازمى. )
رسالة ماجستير جامعة كجية نظر مديرم مدارس محافظة جدة الثانكية. 

 الممؾ عبد العزيز.

. إعداد المعمـ كتنميتو كتدريبو(. ََِٓمحمد، مصطفى عبد السميع. & حكالة، سيير محمد. )
 .ُُّـ، صََِٓالقاىرة: دار الفكر العربي 

قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات في ضكء تقكيـ مشركع تنمية (. ََِٕمرسي، كفاء. )
. بحث منشكر في كتيب المؤتمر القكمي خبرات بعض الدكؿ المتقدمة

السنكم الرابع عشر )العربي السادس( لمركز تطكير التعميـ الجامعي، 
 ِٔ-ِٓالمنعقد في الفترة مف  -آفاؽ جديدة في التعميـ الجامعي العربي

 .ّٔٓ-ِْٓرة. ص نكفمبر جامعة عيف شمس، القاى

 العامة األمانة مكظفي لدل الرضا الكظيفي درجة. (2007) أحمد.  أحمد الممؾ عبد المعمرم،

 ِٔ-َٔص ديسمبر، -يكليك عدد الجامعي، مجمة الباحث تعز، بجامعة

الرضا الكظيفي لدل اإلدارييف العامميف في المديرية العامة (. َُِِالمشيخي، احمد بف سعيد. )
دراسة ماجستير غير منشكرة، جامعة  عميـ بمحافظة ظفار،لمتربية كالت

 نزكل، سمطنة عماف.
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عبلقة الرضا الكظيفي بالصراع التنظيمي: دراسة ميدانية عمى (. ََِٕالمطيرم، نجاة. )
. المممكة العربية السعكدية، جامعة الممؾ مكظفي جامعة الممؾ سعكد

 سعكد.

لدل أعضاء الييئة التدريسية في جامعة (. درجة الرضا الكظيفي ََُِمنصكر، مجيد. )
النجاح الكطنية في فمسطيف. مجمة جامعة األزىربغزة، سمسمة العمـك 

 .ّٖٖ-ٕٓٗ(، صُ(، العدد )ُِاإلنسانية، المجمد )

تطكير نظاـ التنمية المينية لمقيادات اإلدارية بمدارس (. ََِٔمميكو، لحسف مكلد كني. )
، رسالة ماجستير غير تصكر مقترحالتعميـ األساسي في سمطنة عماف. 

 منشكرة، معيد البحكث كالدراسات العربية، جامعة الدكؿ العربية، مصر

التنمية المينية المستدامة ألعضاء ىيئة (. ََِٓالمييرم، سعيد. & أبك غالي، سعيد. )
كرقة عمؿ منشكرة في الممتقى الثاني لمتربية كالتعميـ العالي:  التدريس.

أكتكبر، مؤسسة الفكر العربي بالتعاكف ُ –سبتمبر  ِٖرؤل مستقبمية، 
 .َٔ-ُمع مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، بيركت، ص

(. دكر جامعة الممؾ فيصؿ في تحقيؽ َُِِالناجـ، سعد عبد الرحمف. & الزكي، أحمد. )
المجمة العممية لجامعة الممؾ التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بيا. 

         (،ِ(، العدد )ُّاإلنسانية كاإلدارية، المجمد ) ، العمـكفيصؿ
ّّٗ-ّٖٗ. 

(. التنمية المينية المستدامة لممعمميف أثناء الخدمة في ََِْنصر، نجـ الديف نصر أحمد. )
، ْٔ، جامعة الزقازيؽ، العدد مجمة كمية التربية مكاجية تحديات العكلمة.

 .ََِْيناير 

ا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس السعكدييف بالجامعات الرض(. ُُِْنصر الديف، سمير. )
رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية االقتصاد كاالدارة، جامعة السعكدية. 

 الممؾ عبد العزيز.

مبلمح إستراتيجية لمتنمية المينية لمعممي التربية الخاصة، مجمة (. ََُِنصر، نكاؿ احمد. )
 تب الجامعي الحديث، اإلسكندرية.، المكُِ. العددمستقبؿ التربية العربية
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 (. مدل رضا مشرفي طبلب التربية الميدانية عف عمميـ في االشراؼ.ََِّاليحيى، طبلؿ. )
(، العمـك التربكية كالدراسات ُٓالمجمد ) مجمة جامعة الممؾ سعكد،

 .ِٕٕ-ُٕٓاالسبلمية، 

ء ىيئة التدريس إدارة التنمية المينية المستدامة ألعضا(. ََِٓيكسؼ، عبد المعطي. )
المؤتمر العممي السادس لكمية التربية بالفيـك بعنكاف بالجامعات المصرية. 

إبريؿ. كمية التربية .  ِْ-ِّالتنمية المستدامة لممعمـ العربي. في الفترة 
 جامعة القاىرة: مصر.

ء (. كاقع التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة القصيـ في ضك َُِْيكنس، مجدم. )
، المجمد مجمة العمـك التربكية كالنفسيةمعايير جكدة التعميـ الجامعي. 

 .ِّْ-َُِ(، جامعة المنكفية، ِ(، العدد )ُٓ)
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