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 مقدمة :

ا يتوقعه دائه لعمله يتحقق بالتوافق بين مشعور الفرد بالسعادة واالرتياح أثناء أإن 
ي والرضا الوظيف، الفرد من عمله ومقدار ما يحصل عليه فعاًل في هذا العمل 

دة الثقة بالنفس زيافي تتمثل التي و ، يتمثل في المكونات التي تدفع الفرد للعمل 
وذلك من خالل ، شباع الحاجات الشخصية ، وإوالطموح لدى الفرد العامل 

التقليل من الضغوطات المتراكمة و  ، لمستوى الطموح الذي حدده الفرد وصوله
 .ةعلى الفرد نتيجة للزيادة في تعقيدات الحيا

حيث يزداد شعور العاملين في أي مؤسسة بالكفاءة وتزداد دافعيتهم لإلنجاز عندما 
يشعرون بالرضا عن عملهم، ويزداد هذا الشعور عندما يكون مصدره العمل وليس 

 .ئد المادي من وراء الوظيفة العا

عد في العمل، كما ي األساتذة  يمثل الرضا الوظيفي عن المهنة أهم عوامل نجاحو 
، حيث يمثل الرضا الوظيفي مجموع  تربويةالمن أهم مؤشرات نجاح المؤسسة 
                                                           

 - كلية اآلداب _ زليتن _ الجامعة األسمريةأستاذ ب . 
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 ةسسؤ نحو العمل بالماألساتذة يجابية التي يبديها المشاعر واالتجاهات اإل
 .التربوية

ا وكفاءة ودافعية لإلنجاز عندم ةن في أي مؤسسة يكونون أكثر ارتباطيو والعامل
ثم  ومن ،العمل وليس العائد المادي من وراء الوظيفة الرضا عن يكون مصدره 

فقد نال موضوع الرضا الوظيفي اهتمام الكثير من الباحثين في المجال التربوي، 
 لمعلمينالتوافق النفسي ل لما له من أثر إيجابي في رفع الروح المعنوية وتحقيق

، وارتفاع مستوى إنتاجهم، وانخفاض مستوى عامة وأساتذة الجامعة خاصة 
 بالبيئة الجامعية .الضغوط النفسية المتعلقة 

 مشكلة البحث :

 تتمثل مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي :

عضاء ى أ دلوسمات الشخصية  الرضا الوظيفي _ هل توجد عالقة ارتباطية بين 
  ؟ الجامعة األسمريةب بكلية اآلداببقسم اإلعالم هيئة التدريس 

 ويندرج تحت هذا التساؤل األسئلة الفرعية التالية :

م اإلعالم بقسأعضاء هيئة التدريس لدى  الوظيفي االرض توجد فروق فيهل _ 1
  الجنس ) ذكر ، أنثى ( ؟باختالف  الجامعة األسمريةب بكلية اآلداب

 م اإلعالمبقس أعضاء هيئة التدريسالوظيفي لدى  االرض فروق فيتوجد هل -2
 الخبرة ؟ عدد سنواتباختالف  األسمرية الجامعةفي  بكلية اآلداب
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 م اإلعالمبقس أعضاء هيئة التدريسالوظيفي لدى  االرض توجد فروق فيهل -3
 رحسب نوع المؤهل العلمي ) معيد ، ماجستي األسمرية الجامعةفي  بكلية اآلداب

 ؟ ، دكتوراه (

 أهمية البحث: 

 تبدو أهمية البحث في ناحيتين هما: 

 :األهمية العلمية  -1

 دريسأعضاء هيئة الت إضافة أداة جديدة تتمثل في اختبار الرضا الوظيفي لدى
 .  الجامعة األسمريةب بكلية اآلداب بقسم اإلعالم

  :األهمية التطبيقية -2

في بحث في التعرف على مستوى الرضا الوظيقد يستفيد المسئولون من نتائج ال
ن م الجامعة األسمريةب بكلية اآلداببقسم اإلعالم أعضاء هيئة التدريس لدى 

 في باقي أقسام الكلية.الجنسين 

 أهداف البحث: 

ء هيئة ألعضاوسمات الشخصية  الرضا الوظيفي _ التعرف على العالقة بين 1
 ؟ جامعة األسمريةالب بكلية اآلداببقسم اإلعالم التدريس 

 التعرف على مدى الفروق بين الجنسين في الرضا الوظيفي . _ 2
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كلية ببقسم اإلعالم أعضاء هيئة التدريس التعرف على مدى الفروق بين  _3
حسب نوع المؤهل العلمي ) معيد ، ماجستير ،   الجامعة األسمريةب اآلداب

 دكتوراه (.

س أعضاء هيئة التدريوظيفي لدى ال االتعرف على مدى الفروق  في الرض _4
 .لخبرةا سنوات حسب متغير عدد األسمرية الجامعةب بكلية اآلداببقسم اإلعالم 

 مصطلحات البحث: 

   : job satisfactionالوظيفي الرضا 

إحساس داخلي للفرد يتمثل في شعوره باالرتياح والسعادة نتيجة إلشباع حاجاته 
لتي يعمل بها، والذي نتج عنه نوع من رضا ورغباته من خالل مزاولته لمهنته ا

كيم ، ) عبد الحميد ح الفرد وتقبله لما تمليه عليه وظيفته من واجبات ومهام
2002  :3  ). 

 مفهوم السمات الشخصية:

ي توهي عبارة عن نماذج لسلوك األفراد تتصف باالتساق واالستمرار النسبي وال   
نادية  ) منها سمات اجتماعية ونفسيةيمكن استخدامها للتمييز بين الشخصيات و 

 ( . 11:  2003عثمان ، 

 الدراسات السابقة :

 االرض  ( بعنوان : 2222 زياد الجرجاوي  و دراسة )جمال أبو مرق  _ 1
 لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية .الوظيفي 
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ئة هي بين أعضاءالوظيفي  االرض التعرف على الفروق في هدفت الدراسة إلى
 ( في ضوء المتغيراتالفلسطينية )الحكومية، األهليةالتدريس بالجامعات 

 (. امعة، التخصص، فلسفة الجالمؤهل العلمي سنوات الخبرة،، المستوى التعليمي)

اختيارهم  تدريس، تمال( عضوا من أعضاء هيئة 00تكونت عينة الدراسة من )و 
  بطريقة عشوائية

متوسطات  توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه
 .معة ، والتخصص، والمؤهل العلميالجا درجات الرضا الوظيفي تعزى إلـى نـوع

بالرضا  المرتبطة األكاديمية( بعنوان : العوامل 2222سناء كمال  ) دراسة _2
 التربية .ميدانيه علي كليات  ة دراسةالجامع ألستاذالوظيفي 

يئات عضاء هأ بين  الوظيفيواقع مستوى الرضا على التعرف  إلى الدراسة هدفت
تحديد العالقة بين العوامل األكاديمية و  ة ،التدريس التربويين بالجامعات المصري

 التدريس  فيممثلة 

لدى  ظيفيالو والحرية األكاديمية، ومستوى الرضا  العلميوالنشاط  العلميواإلنتاج 
عالقته  في الوظيفيرنة مستوى الرضا مقاو  .أعضاء هيئة التدريس التربويين

بالعوامل األكاديمية لدى الذكور واإلناث من أعضاء هيئات التدريس التربويين، 
 .ولدى المدرسين واألساتذة المساعدين واألساتذة التربويين

ة بكليات التربي تربوي عضو هيئة تدريس ( 120)من  عينة الدراسة تكونت وقد
 10ذكور +  140صرية، تم تصنيفهم وفقًا للنوع )التابعة لثالث عشرة جامعة م

 ( .أستاذ 41أستاذ مساعد +  44مدرس +  101) العلميإناث(، والمستوى 
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المرتبة األولى ، يليه  في يأتيأن محور التدريس إلى الدراسة  نتائج وأسفرت 
 .، وأخيرًا محور الحرية األكاديميةالعلميثم محور النشاط  العلميمحور اإلنتاج 

 علمي إنتاج -أن واقع العالقة بين المحاور األربعة للعوامل األكاديمية )تدريسو 
يس لعضو هيئة التدر  الوظيفيحرية أكاديمية(، ومستوى الرضا   علمينشاط  -

أعلى بين األساتذة المساعدين منها ، و   أعلى بين اإلناث عنه بين الذكور التربوي 
 .بين األساتذة والمدرسين

وعالقته الوظيفي  االرض( بعنوان :  2212ية الصبحي _ دراسة ) فوز 3
 باإلنتاجية العلمية لدى عضوات هيئة التدريس بجامعة طيبة .

ئة عضوات هيالوظيفي لدى  االتعرف على مستوى الرضدراسة إلى ال تهدف
 التدريس وعالقته باإلنتاجية العلمية لديهن .

 .(،أستاذ مشارك، أستاذعدهيئة تدريس)أستاذ مسا ( عضو41وتكونت العينة من )

ومحور التسهيالت ووسائل التدريس  وأوضحت النتائج العالقة مع الهيئة التدريسية
اإلجراءات والبحث العلمي ومحور  بينما في المحاور،  11لصالح الخبرة أكثر من 

األداء لصاح الخبرة األقل أقل من  الخدمات التي تقدمها الجامعة ومحور تقييم
في مستوى الرضا الوظيفي  فروق دالة بين المجموعات الثالثة وال توجد،  10

 . الرواتب للمحورين األول والثاني طبيعة الوظيفة وأنظمة
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 اإلطار النظري :

 مفهوم الرضا الوظيفي :

الوظيفي لرؤى فكرية عديدة مستمدة من التطورات في العوامل  اخضع مفهوم الرض
 ا تباينت أفكار الباحثين حيال صياغةالبيئية الخاصة به والمجسدة له، ولهذ

الوظيفي، ويعود هذا التباين إلى عرض بعض المهتمين به  ىتعريف محدد للرض
 :وفقا لطبيعة تخصصاتهم ، ومن هذه التعاريف

مجموعة المشاعر التي  ، بأنهالرضا الوظيفي "  2002_ تعرف " إيناس فلمبان 
ا تقدمه ن إدراك الفرد للفرق بين موينشأ الرضا ميشعر بها الفرد اتجاه وظيفته، 

له الوظيفة وما يجب عليها أن تقدمه له فكلما قل الفرق بينهما ازدادت درجة 
 ( .  31:  2002الرضا الوظيفي ) إيناس فلمبان ، 

" بأنه يعكس مستوى االتزان في المشاعر اإليجابية  2003_ ويعرفه " األغبري 
 لراتب وظروف العمل والعالقة مع الرؤساءوالسلبية نحو العمل بمختلف أبعاده كا

 2003والزمالء وفرص الترقي الوظيفي والنمو المهني ) عبد الصمد األغبري ، 
 :102 . ) 

لفرد مع التي يتكامل فيها ااالرتياح حالة ويعرف الرضا الوظيفي اصطالحًا بأنه :
من  عهمعمله الذي يمارسه ، ويتفاعل نحو اتجاه إيجابي للفرد وظيفته ويصبح 

 ."شخصيته سماتحسب توقعه و وانتمائه له خالل طموحه الوظيفي 
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 الوظيفي: ىالنظريات المفسرة للرض

 :Harzbergنظرية هرزبرج  _1

 نظرية بتطبيق أصال ترتبط العاملين وهى بنظرية هذه النظرية أيضاً  وتسمى
 من نيمجموعت هناك أن " هرزبرج" رأي العمل حيث مواقع في ماسلو للحاجات

 وأطلق أعمالهم عن العاملين إلى رضا تؤدي دوافع بمثابة تعتبر إحداهما العوامل
 الفرد إحساس حصرها في وقد نفسه، العمل أو بالوظيفة مرتبطة عوامل عليها

األعلى والمشاركة  للوظائف الترقية فرص وتوفر المسئولية، وتحمل باإلنجاز،
 فيعتبرها العوامل من األخرى  وعةالمجم أما بالعمل، المتعلقة القرارات اتخاذ في

 عوامل عليها وأطلق أعمالهم، عن العمال رضا عدم إلى دوافع تؤدي بمثابة
 بالعمل تحيط التي الظروف تلك في وقد حصرها العمل أو بالوظيفة محيطة

 الفرد بين العالقات وطبيعة  القيادة نمط أو اإلشراف أو اإلدارة أو كالرئاسة
،  الشيخ بالعمل )جواد المحيطة البيئة وظروف رؤسائه، وبين وبينه وزمالئه،

 (521:  2002شرير ،  عزيزة

 :نظرية العمل )روبرت بلونر (  _ 2

ظيم ن النظرية الحديثة للعمل تأثرت بتطور التنأوتؤكد نظرية العمل عند )بلونر( ب
االجتماعي والتكنولوجيا وكلما تطور اإلنتاج والتوزيع عن طريق التطور 

لوجي كلما تغير دور العامل أيضًا وإحساسه باالغتراب في عمله حيث التكنو 
  اإلنتاج . حلت اآللة محل دوره التقليدي في عملية



 
 

 41السنة  82العدد 

313 

ومن الرواد األوائل في نظرية العمل )اميل دوركايم( في كتابه التقسيم االجتماعي 
للعمل وأيضا )كارل ماركس( حول نظرية فائض القيمة وكذلك مفاهيم ابن خلدون 

 ( . 11:  2003) نادية عثمان ،  حول العمل وارتباطه بالمهن والحرف.

 :Vroomنظرية فروم 

 االرض عدم أوا الرض عملية أن أساس على الوظيفيا الرض Vroomفسر فروم 
 السلوك عوائد من يتوقعه كان ما بين الفرد يجريها التي للمقارنة نتيجة تحدث

 المقارنة هذه فإن ثم ومن بالفعل، يحققها تيال الشخصية المنفعة يتبعه وبين الذي
 المفاضلة إلى بالفرد تؤدي

 تتطابق بحيث المتوقع العائد يحقق معين نشاط الختيار مختلفة بدائل عدة بين
 والمعنوي  المادي الجانبين تضم المنفعة ، وهذه بالفعل المنفعة التي يجنيها مع

 يحاول الفرد أن الوظيفي رضالل في تفسيرها العائد عدالة نظرية وتفترض معا،
 العائد اتفاق مدى على ويتوقف رضاه ما، بعمل قيامه أثناء العائد على الحصول

شرير  عزيزة   الشيخ يستحقه )جواد أنه يعتقد ما مع عمله من عليه يحصل الذي
 ،2002  :525 ). 

 الوظيفي: اعوامل الرض

ي الرضــــــــــــا الوظيف من خالل النظريات والتعريفات التي حاولت توضــــــــــــيح معنى
  :وكيفية حدوثه، نجد أنه يأخذ أحد الجانبين التاليين

 ويعرف بأنه االتجاه العام للفرد نحو عمله ككل فإما هو راض   الرضا العام: _1
هكذا بصـــــــــــفة مطلقة، وال يســـــــــــمح هذا المؤشـــــــــــر بتحديد الجوانب  أو غير راض  

وال مقدار ذلك،  النوعية التي يرضـــــــــــى عنها الموظف أو العامل أكثر من غيرها
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فضـاًل عن الجوانب التي ال يرضـى عنها أصاًل بيد أنه يفيد في إلقاء نظرة على 
 . موقف العامل إزاء عمله بصفة عامة

ويشير إلى رضا الفرد عن كل جانب من الجوانب  :(الجزئي)الرضاا النوعي _2
وتشـــــمل تلك الجوانب، ســـــياســـــة المنظمة، األجور، اإلشـــــراف، فرص   على حدة

رقية، الرعاية الصــــحية واالجتماعية، ظروف العمل، أســــاليب االتصــــال داخل الت
المنظمـــة والعالقـــات مع الزمالء، وتفيـــد معرفـــة هـــذه الجوانـــب في التعرف على 

الد ) خ المصــــــــادر التي يمكن أن تســــــــهم في زيادة أو تخفيض الرضــــــــا الوظيفي
 ( . 103:  2014العنزي & محمد الثبيتي ، 

ددت الدراســـات واألبحاث حول تحديد األبعاد والعوامل التي ومن هذا المنطلق تع
تؤثر في الرضـــا الوظيفي، ولكنها تدور حول أغلب الجوانب األســـاســـية المذكورة 
أنفًا وتختلف من حيث تقســـــــيمها إلى مجموعات كعوامل إجمالية أو على شـــــــكل 

 :  كعوامل فرعية للرضا الوظيفي ومن أهم هذه العوامل ما يلي  عناصر

يعــد األجر وســــــــــــــيلــة مهمـــة إلشــــــــــــــبــاع الحــاجــات المــاديـــة  ألجور والرواتاا :ا_
واالجتماعية لألفراد وقد أشـــــــــارت الكثير من الدراســـــــــات إلى وجود عالقة طردية 
بين مســـــــــتوى الدخل والرضـــــــــا عن العمل، فكلما زاد مســـــــــتوى دخل األفراد ارتفع 

 .رضاهم عن العمل والعكس صحيح

 ضــمنه من مســؤوليةتثل محتوى العمل وما ييم محتوى العمل وتنوع المهام : _
دما لفرد، حيث يشعر الفرد بأهميته عنلوصالحية ودرجة التنوع في المهام أهمية 

ولذلك يرتفع مســــــتوى رضــــــاه عن العمل. ومن   عمله يمنح صــــــالحيات إلنجاز
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عادة تصـــــــميم الوظائف يمكن التأثير على مســـــــتويات الرضـــــــا إ خالل تصـــــــميم و 
 .لديهم

ة يتوقف األداء على متغيري الرغبـ لفرد وقادراتاه ومعرفته بالعمل:ا اتإمكاانيا _
في العمل والقدرة والمعرفة، إن إســــناد أعمال أو مهام تتناســــب مع القدرة ومعرفة 
العاملين يؤدي إلى تدعيم أدائهم وهذا ينعكس على الرضا الذي يتحقق لهم جراء 

نيـــات إمكـــاو ت الرفع قـــدر مج التـــدريبيـــة والتطويريـــة اذلـــك. ولـــذلـــك فـــإن تهيئـــة البر 
ومعرفة العاملين يســـــــــاهم في شـــــــــعورهم بأهميتهم في المنظمة ويترتب على ذلك 

  .ارتفاع في رضاهم

فرصــــــــــــــة  داإن المنظمة التي تتيح لألفر  فرص التطور والترقياة المتاةة للفرد:_
 . تسهم في تحقيق الرضا  الترقية وفًقا للكفاءة

القيادة ورضــــــــا العاملين، فالنمط القيادي توجد عالقة بين نمط  : نمط القيادة_ 
الديمقراطي يؤدي إلى تنمية المشاعر اإليجابية نحو العمل والمنظمة لدى األفراد 

حيــث يشــــــــــــــعرون بــأنهم مركز اهتمــام القــائــد، والعكس يكون في ظــل ، العــاملين 
ن هذا األســـــــــــــلوب في القيادة يؤدي إلى تبلور مشـــــــــــــاعر إالقيادة البيروقراطية إذ 

 .اء وعدم الرضااالستي

إضـــــــــــــــاءة، و تؤثر ظروف العمــل المــاديــة من تهويــة،  الظروف البيئيااة للعماال:_
حرارة وضــــــــــــــوضــــــــــــــاء على درجـة تقبـل الفرد لبيئة العمل، ولذلك فإن و رطوبـة، و 

  .الظروف البيئية الجيدة تؤدي إلى رضا األفراد عن بيئة العمل

مهاراته، )قياسًا بمدخالته ن الفرد يقارن معدل عوائده المستلمة إ عدالة العائد: _
د العاملين معه امع معدل عوائد األفر  (إلخ....مســـــــــــــتوى تعليمه   قدراته، خبراته
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بعدم  هقياســـــــًا بمدخالتهم، ونقص معدل ما يســـــــتلمه الفرد عن معدل غيره يشـــــــعر 
 .( 14:  2000) عارف الجريد ،  العدالة وتكون النتيجة االستياء وعدم الرضا

 الوظيفي:ا رة للرضبعض النظريات المفس

 :Harzbergنظرية هرزبرج  _1

والتي  Herzbergهرزبرج  نظرية  الوظيفي للرضــــــــــا المفســــــــــرة النظريات من
 في للحاجات ما ســلو نظرية بتطبيق أصــال ترتبط العاملين وهى بنظرية تســمى
 إحداهما العوامل من نيمجموعت هناك أن " هرزبرج" ىرأ العمل حيث مواقع
 عوامل عليها وأطلق أعمالهم عن العاملين إلى رضــــا تؤدي فعدوا بمثابة تعتبر

 باإلنجاز، الفرد إحســـــاس حصـــــرها في وقد نفســـــه، العمل أو بالوظيفة مرتبطة
 اتخاذ األعلى والمشــــاركة في للوظائف الترقية فرص وتوفر المســــئولية، وتحمل

 مثابةب فيعتبرها العوامل من األخرى  المجموعة أما بالعمل، المتعلقة القرارات
 محيطة عوامل عليها وأطلق أعمالهم، عن العمال رضــــا عدم إلى دوافع تؤدي

 كالرئاســـة بالعمل تحيط التي الظروف تلك في وقد حصـــرها العمل أو بالوظيفة
 وزمالئه، الفرد بين العالقات القيادة، وطبيعة نمط أو اإلشـــــــراف أو اإلدارة أو

 . عملبال المحيطة البيئة وظروف رؤسائه، وبين وبينه

 :Vroomنظرية فروم  _

 عدم أو الرضـــــا عملية أن أســـــاس على الوظيفي الرضـــــا Vroomفســـــر فروم 
 عوائد من يتوقعه كان ما بين الفرد يجريها التي للمقارنة نتيجة تحدث الرضـــــا
 فإن ثم ومن بالفعل، يحققها التي الشـــخصـــية المنفعة يتبعه وبين الذي الســـلوك
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بين عدة بدائل مختلفة الختيار نشـــــاط  المفاضـــــلة إلى بالفرد تؤدي المقارنة هذه
معين يحقق العائد المتوقع بحيث تتطابق مع المنفعة التي يجنيها بالفعل ، وهذه 
المنفعة تضـــــــــــم الجانبين المادي والمعنوي معا، وتفترض نظرية عدالة العائد في 

مل عتفســيرها للرضــا الوظيفي أن الفرد يحاول الحصــول على العائد أثناء قيامه ب
ما، ويتوقف رضـــــاه على مدى اتفاق العائد الذي يحصـــــل عليه من عمله مع ما 

 (525:  2002عزيزة شرير ، و   يعتقد أنه يستحقه )جواد الشيخ

 سمات الشخصية :

ال في صور تفاعل العوامل البيولوجية إان سمات الشخصية ال يمكن فهمها 
و أف من مركب خو  فالشخص الذي يعاني والبيئية معًا في تشكيل الشخصية،

 حباط قد يستعين بالصور النمطية للتخفيف من حدة هذا الخلل النفسي،إو أنقص 
الشاب الذي يتربى في بيت سلطوي ،تسود فيه القسوة والشدة في  ومثال آخر

مل صور كثر ميال لحأخرين مستقبال و كثر عدوانية في تعامله مع اآلأالتعامل هو 
ذي يتربى في بيت تسوده الديمقراطية خرين عكس الشخص النمطيه ضد اآل

  :نهاأتتميز ب Trait ساليب التفاهم والتحاور . فالسمةأو 

 _ توجد لدى كل فرد .

 . Ego_ منسجمة نسبيًا مع األنا 

 _ ثابتة نسبيًا .

 ( .  43:  2005_ تتميز بالبقاء الطويل ) أسعد األمارة ، 
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و أالية أو االجتماعية الفطرية والسمة: هي الصفة الجسمية أو العقلية أو االنفع
 . المكتسبة )الظاهرة والكامنة( والمشتركة والخاصة

 النظريات المتعلقة بالسمات الشخصية: _

 _ نظرية السمات :1

هو)إيزنك( حيث قدم وصفا منظما   من أبرز من أسهم في نظرية السمات
ه ذالسمات الشخصية وه اتقوم عليه  للشخصية بحيث تكون العادات أساسا

 السمات تتجمع في أربعة أبعاد :

 االنطواء .مقابل  االنبساط  -

 . مقابل التعقيد  لعصابيةا -

 الليونة .الصالبة مقابل  -

 . الديمقراطية مقابل السيطرة -

 المسؤولية ، روح  ، مهارة اإلنجاز ، تحمل المقدرةستوجديل(على ارالف  )ركزو 
 .االجتماعية والمكانة  المشاركة 

 رية التفاعلية :النظ_2
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وتركز هذه النظرية على التفاعل اإليجابي بين القائد واألعضاء في إطار 
العالقات االجتماعية وفي ظل مواقف وظروف اجتماعية. ومن المهتمين بهذه 

 النظرية )توماس جور( .

  لعاملي:انظرية التحليل _3

ن السلوك ولة عوتعتمد هذه النظرية على المنهج اإلحصائي لتحديد السمات المسئ
زة متمي ةً ومن علماء هذه النظرية كاتل الذي أشار إلى أن هناك أربعة عشر سم

 في الشخصية يمكن قياسها بدقة.

 النظرية التكاملية: -4

صاحب هذه النظرية هو )كاتلز( صاحب النموذج التكاملي حيث يعتمد في  
 ندماجاالن من يرى أن هناك نوعي وهونظريته على عوامل من نظريات مختلفة ، 

د أطلق وق للفرد، األول التوحد مع العمل والثاني التوحد مع األهداف التنظيمية.
الباحثون على النظرية بالتكاملية ألنها تعتمد على عوامل مترابطة وخاصة 

ادية عثمان ، ) نالتطابق بين أهداف الفرد واحتياجاته ويقوم الفرد بدوره بكفاءة 
2003  :11 . ) 

 طرق قياس السمات الشخصية:

وقد نتج عن هذه النظريات وجود طرق عده لقياس السمات الشخصية مثل 
واالختبارات. ومن هذه االختبارات قياس اختبار )هارثون   المقابالت والمالحظات

 وماي( لقياس السلوك الخلقي لدى األطفال .
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ينة ن سمات معوهناك بعض المقاييس التي تحاول قياس عدد من السمات بدال م
كثر من سمة في وقت واحد وكذلك مقياس أمثل )البروفيل الشخصي(أي قياس 

)مينسوتا( متعدد األوجه وهو عبارة عن أسلوب للتقييم الذاتي لالتجاهات 
 ( . 43:  2005) أسعد األمارة ، والسمات

 : الوظيفي واألداء ىالشخصية والرض
 لى األداء الجيد واإلنتاجيةإا ثم الشخصية السوية الناضجة ستؤدي الى الرض_ 

 . والعكس صحيح  العالية،
لفرد في مكن من وضع امعرفة الشخصية سيمكن من التنبؤ بالسلوك وبالتالي ي  _ 

 . المكان المناسب لشخصيته
معرفة الشخصية يساعد على التعرف على مصادر التأثير فيها مما يساعد _ 

 لى أخرى إيجابية تخدم أهداف المنظمةوتغيير االتجاهات السلبية ا  على تحويل
 ( . 14:  2010) عبد العزيز جستنيه ، 

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية: 

 أواًل : منهج البحث:

ة مشكلة مته لطبيعءلمال استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي     
 البحث.

 ثانيًا : أداة الدراسة :

حديد نوع العالقة بين الرضــــا الوظيفي وســــمات لتاســــتخدمت الدراســــة االســــتبانة 
حسب تن ، زليبكلية اآلداب ب بقسم اإلعالمالشخصية لدى أعضاء هيئة التدريس 
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ــــــــــــــي )الجنس  متغير  ياسينمق. وتم تصميم وسنوات الخبرة (   ، المؤهل التعليمـ
تحقيق ل) مقياس الرضـا الوظيفي ومقياس السـمات الشـخصية ( من قبل الباحث 

اّطالع و الدراسة وتحديد نتــــائجها وذلك بعد إجـــــــراء الدراسة االستطالعية  أهـــداف
 على بعض المقاييس ومنها :  الباحث

 ( . 2002)  ته إيناس فلمبان_ المقياس الذي أعد

 ( . 2001)  عالء الدين محمد_ المقياس الذي أعده 

رة موزعة على عبا ( 10) على  وتكون  مقياس الرضا الوظيفيوقد تم صياغة 
 هي : أبعاد( 4)

 ._ بعد الرضا عن الراتب1

 .بعد مهام العمل و واجباته -2

 .بعد العالقة بين الزمالء والرؤساء -3

 .بعد التقدير واحترام الذات  -4

 ( عبارة . 21وتكون مقياس سمات الشخصية على ) 

 ثالثًا : صدق أداة الدراسة :

 أعضـــــــــاء هيئة التدريسلى عينة من بإجراء دراســـــــــة اســـــــــتطالعية ع قام الباحث
الكلية لتحقيق صـــــدق األداة ) خاصـــــة أن منهج هذه الدراســـــة وصـــــفي مســـــحي ب

 وليس تجريبي (  .
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 وقد تمتع االستبيـان االستطالعي في هذه الدراسة بأنواع الصدق التالية :       
 _ صدق المحتوى :1

تبـار دى تمثيل االخويسمى أحيانًا بالصدق المنطقي وهو قياس يركـز على م    
ــــة مضمون  ــــه ، ومدى مطابقـ ــــة للجانب المراد قياسـ للنواحي أو المكونات المختلفـ
االختـــــــبار ومحتواه لمجال السلوك المطلوب قياســـــــه ، أي يجب أن تمثل فقـــــــرات 

:  2000ومحتويات االختبار الصـــفة المراد قياســـها تمثياًل جيدًا ) محمد ربيع ، 
101 . ) 

يان هذه الدراسة بصدق المحتوى والصدق العيني وذلك من خالل وقد تمتـــع استب
حرص الباحث على تمثيل كل بعد من أبعاد االســتبيان بعدد مناســب وممثل لما 
ــــــــــــــوى روعي ضرورة وجود عبارات كافية  أراد قياسـه . وللتحقق من صدق المحتـ
ـــــــــــارات  حتى يتحقق القياس الموضوعي  تغطي كل بعد بالقدر المناسب من العبـ

 المراد قياسه .
 _ الصدق الظاهري :2

ــــردات ، ودرجة          ــــار من حيث األسئلة والمفـ وهو المظهر الخارجي لالختبـ
ـــــــة  ـــــــبار ، وما يتميز به من دقـ ـــــــات الخاصة باالختـ صعوبتها ووضوحها والتعليمـ

 .وموضوعية 
ولجعل االســــــــتبيان يتمتع بخاصــــــــية الصـــــــــدق الظاهري حرص الباحث على أن 

ات االسـتبيان بلغة سـهلة وواضحة ، وأن تقيس مضمون ما تقيسه ، تصـا  عبار 
 وأن تكون طريقة اإلجابة عليه سهلة و واضحة.
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 رابعًا : مجتمع الدراسة وعينتها :

 مبقســـــــم اإلعال أعضـــــــاء هيئة التدريس جميع منوعينته تكون مجتمع الدراســـــــة 
هيئة تدريس من  ( معيدًا وعضو 15والبالغ عددهم حوالي ) كلية اآلداب زليتن ب

وقد  ". 2015 بيعلفصـــل الدراســـي " الر " القارين والمتعاونين " خالل ا الجنســـين
 تم توزيع مقياس الدراسة على أفـــــراد العينة  . 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها :

 : النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول ، وهو_ 1

اء ألعضمات الشخصية وس الرضا الوظيفي هل توجد عالقة ارتباطية بين _ 
 ؟ الجامعة األسمريةب بكلية اآلداب بقسم اإلعالمهيئة التدريس 

 م تبويب البيانات ومعالجتها إحصائياً باستخراج النسبت_ لإلجابة عن هذا السؤال 
المئوية ألكبر تكرار للفقرة إلجابات أفراد العينة باستخدام المعادلة اإلحصائية 

 اآلتية :

 % 100× مج ك ( ÷ ) ك التكرار النسبي = 

 وجاءت النتائج على النحو الذي تشير إليه بيانات الجداول  التالية :

 : الرضا عن الرات بعد  أواًل :

 (1جدول رقم )

النسبة 
 المئوية

 أكبر
 تكرار

 ت عبارةال دائما أحيانا ابدأ

 1 الراتب الذي أحصل عليه يسد احتياجاتي . 11 4 1 11 52%
بأن عملي ومهامه يتناسب مع أشعر  3 4 2 2 15%

 الراتب الذي أحصل عليه.
2 

يتناسب الراتب مع الوضع االقتصادي  4 0 1 0 44%
 العام في المجتمع.

3 
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قيمة العالوات السنوية مناسبة لقدر الجهد  3 2 1 2 10%
 المبذول في العمل.

4 

راتبي ال يكفي لتحمل مستحقات المشاركة  2 3 4 2 15%
 رات الدوليةوالسفر في المؤتم

1 

الترقية تعني لي الحصول على اإلشباع  4 0 1 0 44%
 المادي والمعنوي .

5 

 0 راتبي هو الدافع الوحيد لعملي في الكلية . 3 2 4 2 15%
الجامعة ترى أن راتبي يكفي لتحمل  10 2 4 10 53%

تكاليف المشاركة والسفر في المؤتمرات 
 الدولية على حسابي الخاص .

2 

 يدر لي عملي ربحا خارج نطاق العمل 3 1 2 2 10%
 .الرسمي

2 

عدم كفاية راتبي يشعرني بعدم االكتراث  4 1 0 0 44%
 .للعمل

10 

 11 راتبي يغنيني عن ممارسة مهنة أخرى . 2 2 5 2 10%

 

الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بقسم  أن من الجدول السابق نالحظ 
( من %52بين النسبة المئوية ) ماعن الراتب في بعد الرضا  تراوح  اإلعالم

 .( من مجموع أفراد العينة %44مجموع أفراد العينة والنسبة المئوية )
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 : بعد مهام العمل و واجباته ثانيًا : 

 (2جدول رقم )

النسبة 
 المئوية

 أكبر
 تكرار

 ت عبارةال دائما أحيانا ابدأ

 12 ل.ميين عادتوزيع المهام بين المشرفين األكادي 0 3 5 0 44%
يعقد رئيس القسم اجتماعات خاصة من أجل  2 5 2 2 10%

 مناقشات هادفة لمصلحة القسم .
13 

الوقت الذي تتيحه لي وظيفتي للبقاء مع آسرتي  5 2 2 2 10%
 مناسب  .

14 

 11 المهام المطلوبة في العمل واضحة ودقيقة. 2 5 2 2 10%
 15 يعة عملي .أكلف بأعمال تتناسب مع طب 5 3 0 0 44%
 10 هناك صعوبات تواجهني في عملي . 0 2 1 2 10%
تتوفر لدي الرغبة في بذل جهد فائق للحفاظ على  2 2 5 2 10%

 نجاحي في العمل .
12 

أجد ان عملي في كلية اآلداب أفضل من عملي  4 4 2 2 10%
 في أي كلية أخرى.

12 

 20 ة الكلية .أشعر بقدر ضئيل من الوالء نحو إدار  3 1 2 2 10%
تعرضي ألي ظرف قد يدفعني إلى ترك العمل  2 3 1 2 10%

 في الكلية.
21 

في الغالب أقبل القيام بمختلف المهام الوظيفية  0 5 3 0 44%
 حتى استمر في العمل بالكلية .

22 

 23 قراري بالعمل في الكلية كان خطأ كبيرًا. 1 5 2 2 15%
ل بين األساتذة وبعض يزعجني سوء التواص 10 2 4 10 53%

 الموظفين اإلداريين .
24 
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أن الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بقسم من الجدول السابق نالحظ  
( من %53بين النسبة المئوية ) مافي بعد مهام العمل وواجباته  تراوح  اإلعالم

 . ( من مجموع أفراد العينة%44مجموع أفراد العينة والنسبة المئوية )

 : بعد العالقة بين الزمالء والرؤساء : ثالثًا 

 (3جدول رقم )

النسبة 
 المئوية

 أكبر
 تكرار

 ت عبارةال دائما أحيانا ابدأ

تعامل الرؤساء معي يسوده التقدير  4 4 2 2 10%
 واالحترام.

21 

عالقة زمالء العمل يسودها الود  0 2 0 0 44%
 والمحبة .

25 

ين عملي يتيح الفرصة لتكو  3 11 2 11 52%
 صداقات .

20 

يهتم الزمالء بأحوال بعضهم  1 3 12 12 01%
 البعض .

22 

يزعجني النفاق االجتماعي بين  4 5 5 5 32%
 .الزمالء

22 

أحصل على قدر من التحفيز  1 3 2 2 10%
 والتشجيع من زمالء العمل.

30 

يقبل رؤسائي اقتراحاتي في تطوير  3 4 2 2 15%
 العمل .

31 
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ناك تفاهم بيني وبين رئيسي في ه 3 1 12 12 01%
 الطريقة التي نتعامل بها.

32 

أعتقد أن هناك بعض  التجاوزات  4  10 2 10 53%
لقوانين الكلية لصالح األساتذة 

 الذكور.

33 

أعتقد أن هناك بعض  التجاوزات  14 2 0 14 22%
 لقوانين الكلية لصالح األستاذات .

34 

 مصلحة أكثر يعاملني رئيسي معاملة 0 3 5 0 44%
 من معاملة احترام.

31 

أشعر براحة نفسية مع زمالئي في  3 3 10 10 53%
 العمل.

35 

أن الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بقسم  من الجدول السابق نالحظ 
ية بين النسبة المئو  مافي بعد العالقة بين الزمالء والرؤساء   تراوح  اإلعالم

 .( من مجموع أفراد العينة%32والنسبة المئوية ) ( من مجموع أفراد العينة22%)

 :  بعد التقدير واةترام الذاترابعًا : 
 (4جدول رقم )

النسبة 
 المئوية

 أكبر
 تكرار

 ت عبارةال دائما أحيانا ابدأ

يقدر الزمالء جهود اآلخرين المبذولة في  2 4 10 10 53%
 .العمل

30 

 32 مرموقًا. يوفر لي عملي مركزًا اجتماعياً  2 4 3 2 15%
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 من الحصول على يعملي في الكلية يمكنن 3 0 5 0 44%
 ما استحق من تقدير  

32 

 40 أشعر بالفخر النتمائي ألسرة الكلية . 3 3 10 10 53%
غالبًا ما أجد صعوبة في الموافقة واالمتثال  4 1 0 0 44%

 لسياسة الكلية.
41 

 42 انًا .أحي نظام الكلية يجعلني أحتقر نفسي 1 3 12 12 01%
يوجد تماثل كبير بين القيم التي أومن بها  2 3 4 2 15%

 وبين قيم الكلية.
43 

يتيح لي العمل فرصة لإلبداع واالبتكار  3 4 2 2 15%
 وتطوير الذات .

44 

أتحدث أمام اآلخرين عن مكانتي في الكلية  22 22 15 15 42%
. 

41 

 45 ألمل .عملي بالكلية يشعرني بخيبة ا 5 1 1 5 32%
ال توفر لي الكلية المكان المالئم ألداء  0 5 3 0 44%

 عملي .
40 

 42 أحضر للكلية بخطوات مترددة . 11 3 2 11 52%
بسبب عملي بالكلية خسرت أصدقاء لي  3 1 2 2 10%

 فيها .
42 

عملي بالكلية جعلني أكثر عصبية  3 2 1 2 10%
 وعدوانية .

10 

الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بقسم أن  من الجدول السابق نالحظ 
( من %01بين النسبة المئوية ) مافي بعد التقدير واحترام الذات  تراوح  اإلعالم

 . ( من مجموع أفراد العينة%32مجموع أفراد العينة والنسبة المئوية )
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 مقياس  سمات الشخصية :

 (2جدول رقم )

النسبة 
 المئوية

أكبر 
 تكرار

 ت ةعبار ال نعم ال

 1 أنا دائمًا معتدل المزاج . 10 5 10 53%
 2 أشعر أحيانًا بعدم انتظام دقات القلب . 1 11 11 52%
بما فيهم العمل  ءأحب التخطيط في كل شي 11 1 11 24%

 والحياة الخاصة 
3 

 4 أستطيع أن أبعت المرح بسهولة لمن حولي . 2 0 2 15%
 1 قًا .أفعل أشياء أندم عليها الح 2 14 14 22%

 5 كثيرًا ما أفكر بأن الحياة ال معنى لها . 0 15 15 100%
 0 أشعر أحيانًا بضيق في التنفس . 4 12 12 01% 

 2 أتمتع بنشاط وحيوية . 14 2 14 22%
 2 آخذ األمور ببساطة بدون تعقيد . 2 2 2 10%
أراعي مشاعر اآلخرين ولو كانت على  12 4 12 01%

 حساب مشاعري .
10 

 11 يظهر علَي االرتباك والتوتر بسهولة . 1 11 11 52%
 12 غالبًا أتفوه بكلمات دون تفكير . 4 12 12 01%
 13 أجد صعوبة أثناء محاولة النوم . 2 14 14 22%
 14 أنظر للمستقبل بثقة . 13 3 13 21%
 11 أجد صعوبة في كسب اآلخرين لصفي . 1 11 11 52%
 15 والتعب والتوتر .أشعر باإلنهاك  1 11 11 52%
 10 أفقد القدرة على التفكير أحيانًا . 3 13 13 21%
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 12 أعتبر نفسي شخصًا متكلمًا ولبقًا . 11 1 11 24%
 12 طبعي متسامح وأحب الغفران . 2 2 2 10%
 20 أثق باآلخرين بسهولة . 2 0 2 15%
 21 أعتبر نفسي مستقرًا عاطفيًا . 51 13 51 13%
 22 يل إلى الهدوء في أغلب األحيان .أم 2 2 2 10%
 23 أتجاهل من يحاول إهانتي . 2 2 2 10%
 24 أفقد السيطرة على أعصابي بسرعة . 3 13 13 21%

 21 أعتقد أني شخص متعاون . 15 0 15 100%

سمات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس بقسم أن من الجدول السابق نالحظ 
( من مجموع أفراد العينة والنسبة %100المئوية )بين النسبة  ما تتراوح اإلعالم

 .( من مجموع أفراد العينة%10المئوية )

 : النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني ، وهو_ 2

 اإلعالم بقسمأعضاء هيئة التدريس لدى  الوظيفي االرض توجد فروق فيهل _ 
 ( ؟ الجنس ) ذكر ، أنثىباختالف  الجامعة األسمريةب بكلية اآلداب

( لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة Tوقد حسبت قيمة ) 
 من الجنسين على مقياس الرضا الوظيفي ، وبيانات الجدول التالي تبين ذلك :
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 (6جدول رقم )

الوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.01 2.01 5.41 14.22 14 الذكور 

 4.23 10.0 2  اإلناث

 غير ( وهي2.01 المحسوبة ) ( T )يتضح من الجدول السابق أن : قيمة    
(  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ال دالة ، أي أنه 

 تعزى لمتغير الجنس. أعضاء هيئة التدريسلدى  الرضا الوظيفي في 

 : ، وهو لثالدراسة الثاالنتائج المتعلقة بسؤال _ 3

 إلعالمبقسم اأعضاء هيئة التدريس الوظيفي لدى  االرض توجد فروق فيهل _
 ؟ عملال عدد سنواتباختالف  األسمرية الجامعةب بكلية اآلداب

باختبار "كروسكال _ أليس " لمعرفة نوعية الفروق بين درجات  2حسبت قيمة كا
 يانات الجدول التالي توضح ذلك :أفراد العينة وفق متغير سنوات العمل ، وب
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 (7جدول رقم )

 الرضى الوظيفي   حجمال سنوات العمل

 1.23 2  سنوات 3_1من 

 10.12 11 سنوات 5_4من 

 5.03 3 سنوات فما فوق  0

 1.322 2كا

 2 د.ح

 0.050 مستوى الداللة

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب يتضح من الجدول السابق أن   
رجات أفراد العينة على مقياس الرضا الوظيفي وفق متغير سنوات الخبرة وذلك د

  ( 1.422)  2لعدم داللة كا

 : ، وهو رابعالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة ال_ 4

 إلعالمبقسم اأعضاء هيئة التدريس الوظيفي لدى  االرض توجد فروق فيهل _
ل العلمي ) معيد ، ماجستير ةس  نوع المؤه األسمرية الجامعةب بكلية اآلداب
 ؟ ، دكتوراه (

باختبار "كروسكال _ أليس " لمعرفة نوعية الفروق بين درجات  2حسبت قيمة كا
 أفراد العينة وفق متغير المؤهل العلمي ، وبيانات الجدول التالي توضح ذلك :
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 (8جدول رقم )
 الرضى الوظيفي   حجمال المؤهل العلمي

 4.72 2  معيد

 5.22 12 رمساعد محاض

 4.22 2  محاضر

 10.350 2كا

 2 د.ح

 0.005 مستوى الداللة

اد العينة بين أفر ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  هيتضح من الجدول السابق أن
 2على مقياس الرضا الوظيفي حسب متغير المؤهل العلمي وذلك لعدم داللة كا

 .ثقافة مجتمع واحد متجانس ( ، وهذا يدل أن أفراد العينة ينتمون غلى 10.350) 

 التوصيات :

 خلص الباحث إلى التوصيات  التالية :من خالل نتائج الدراسة 

القيام ببحوث ودراسات علمية تركز على عوامل ومتغيرات أخرى لها عالقة _ 1
 .أعضاء هيئة التدريس بالجامعة األسمريةبالرضا عن العمل لدى 
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ناول موضوع الرضا عن العمل وعالقته القيام بدراسات علمية مقارنة تت_ 2
بالسمات الشخصية وباقي المتغيرات ذات العالقة برضا العاملين عن عملهم في 

 .مؤسسات التربوية كل  من ال

باإلدارة من خالل التواصل الدائم بينهم والتشجيع  ساتذةتحسين عالقة األ_ 3
 وتقديم الحوافز الضرورية .

ل ومساعدتهم في معالجة المشاك ساتذة جتماعي لألتوفير اإلرشاد النفسي واال_ 4
 . التي تواجههم في مجال العمل وتعزيز العالقات فيما بينهم

لكى يتوافق مع الظروف  عالوات األساتذة ضرورة وجود مراجعة سنوية ل_ 1
 .للمعيشة  المتغيرة

، األكاديمية العربية  ةسيكولوجية الشخصي :(  2005_ أسعد شريف اإلمارة ) 1
 المفتوحة بالدنمارك .

الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي :  ( 2002)  إيناس فؤاد فلمبان  _2
 لدى المشرفيين التربويين والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة

 ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة أم القرى .
لدى أعضاء الوظيفي  ىالرض  (: 2000) زياد الجرجاوي  و أبو مرق  جمال_ 3

واقع  ، مؤتمر التعليم العالي في فلسطين )هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية 
 فبراير. 21_ 20وتحديات وخيارات ( ، في الفترة 

عوامل الرضا ( :  2014) محمد بن عبدالله الثبيتيو  خالد بن عويد العنزي _ 4
ية ، المجلة الدولية التربو  لدى معلمي محافظة القريات من وجهة نظرهم الوظيفي

 . 5العدد    3المتخصصة ، المجلد 
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بالرضا الوظيفي  المرتبطة األكاديميةالعوامل (  : 2001)كمال أحمد سناء _ 1
لتربية ، رسالة ماجستير ، كلية ا التربيةميدانيه علي كليات  ة دراسةالجامع ألستاذ

 ين شمس .، جامعة ع
التحفيز ودوره في تحقيق الرضا  ( : 2000)  الجريد عارف بن ماطل_ 5

رسالة ماجستير، جامعة نايف ،  العاملين بشرطة منطقة الجوف الوظيفي لدى
 . للعلوم األمنية

 االقتصاد، كلية  السلوك التنظيمي :(  2010)  هين_ عبد العزيز صديق جست0
 ز .واإلدارة ،جامعة الملك عبد العزي

الرضا الوظيفي لدى عينة من  :(2003)األغبري  دعبد الصمد قائد محم_2
دراسة  :مديري مدارس التعليم العام بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

 (311ميدانية ،  مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، الكويت، العدد )

لرضا وتطوير فاعلية أداء عوامل ا :(2004فؤاد العاجز ، وجميل نشوان )_ 2
، بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي  المعلمين بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة

 . األول ، كلية التربية  الجامعة اإلسالمية
وعالقته باإلنتاجية الوظيفي  ىالرض( :  2012فوزية بنت سعد الصبحي ) _ 10

 ة المنورة التربية ، المدين ، كلية العلمية لدى عضوات هيئة التدريس بجامعة طيبة
عن العمل والسمات  ىبين الرضالعالقة : (  2003_ نادية عبده عثمان ) 11

 ، رسالة ماجستير مدينة صنعاء الشخصية للعاملين في مصنع األدوية في
بعض العوامل المؤثرة في مستوى الرضا  :(1001)هيام نجيب الشريدة _ 21

ات المقدمة لهم في جامعة اليرموك بالمملكة لدى أعضاء هيئة التدريس عن الخدم
 للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية مجلة جامعة أم القرى ،  األردنية الهاشمية

 . العدد الثاني -المجلد الرابع عشر ، 


