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Abstract 

Job satisfaction is affected in any organization by several factors, both 

internal and external, and the circumstances of each respect the laws and 

regulations and instructions in place and some of the others on the senior 

management, policy and incentives offered to employees, and some public 

relations and communication and motivational audience internal and external 

functions of the organization, and the mechanism of action to achieve this 

satisfaction, so the goal of our research to indicate the role of public relations in 

achieving job satisfaction of the teaching staff in the Jordanian private and public 

universities and knowledge of internal and external factors that affect the level of 

job satisfaction. 

To achieve the goals of research, researchers adopted a descriptive analytical 

method, using the questionnaire tool that was applied to a sample of (300) 

pedagogy (176 males and 124 females) for the collection of data in the sample 

that was selected random stratified way through the faculty Jordan University 

and Yarmouk University AL State University as well as working in Petra 

University bodies, the blue, the Middle East,  Zaytuna own, not to mention the 

advantage of conducting personal interviews with stakeholders and use the style 

of note direct and indirect the fact that researchers are of the same university 

community. 

 

 

Key words: Job Satisfaction, Public Relations, A faculty member, A 

practitioner of public relations 
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 مةلخص
 واألنظمة ابلقوانني يتعلق بعضها ،وخارجية داخلية وظروف عدة، بعوامل منظمة أية يف الوظيفي الرضا يتأثر
 وبعضها للعاملني، تقدمها اليت واحلوافز وسياستها العليا ابإلدارة يتعلق اآلخر وبعضها، هبا املعمول والتعليمات

 يف عملها والية واخلارجي، الداخلي املنظمة جلمهور وحتفيزية اتصالية مهام من به تقوم وما العامة ابلعالقات يتعلق
 يف التدريسية للهيئات الوظيفي الرضا حتقيق يف ،العامة العالقات دور بيان إىل حبثنا هدف الذ ؛الرضا ذلك حتقيق

. الوظيفي الرضا مستوى على تؤثر اليت ،واخلارجية الداخلية العوامل ومعرفة، واحلكومية اخلاصة األردنية اجلامعات
 مت اليت ،ستبانةاال أداة ذلك يف مستخدمني ،التحليلي الوصفي املنهجون الباحث تبىن ،البحث أهداف ولتحقيق
 مت اليت ،البحث عينة عن البياانت جلمع (؛إانث 114 و ذكور 171 (تدريسي (000) بلغت عينة على تطبيقها
 ،الريموك وجامعة ،األردنية اجلامعة يف العاملة التدريسية اهليئات خالل من ،الطبقية العشوائية ابلطريقة اختيارها
 اخلاصة، الزيتونة ،األوسط الشرق ، الزرقاء البرتا، جامعة العاملة يف اهليئات عن فضالا  ،احلكومية البلقاء وجامعة
 وغري املالحظة املباشرة أسلوب واستخدام ،ذوي العالقة مع الشخصية املقابالت إجراء من االستفادة عن انهيك
 والتوصيات. النتائج من جمموعة إىل البحث وخلص، اجلامعي الوسط لذات ونينتم ونالباحث ؛ ذلك أناملباشرة

 .العامة العالقات ممارس التدريس، هيئة عضو العامة، العالقات الوظيفي، الرضا :املفتاحي  الكةلمات
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 مقدم 
 ؛املنشودة والتعليمية الرتبوية األهداف حتقيق يف وفاعل مهم بدور ،واخلاصة احلكومية األردنية اجلامعات تقوم

 واملعرفة العلم ونشر تنمية ،املستمر والتكوين األساسي التكوين ،الوطنية اهلوية تعميق يف ابملسامهة تعىن اليت فهي
 ،والتكنولوجي العلمي البحث ،املهارات تنمية بواسطة خاصة العملية احلياة يف لالندماج الشباب إعداد ،والثقافة
 أجيال إبعداد اإلنسانية احلضارة تطوير يف املسامهة ،للبالد الشاملة التنمية يف املسامهة ،اخلربة أعمال مبهام القيام

 يف الزاوية حجر ،املؤسسات هذه يف التدريس هيئة عضو وميثل .والبناء والعمل املعرفة أفاق هلم وتفتح املستقبل
 الرامية رسالتها ومحل ،مبسؤوليتها االضطالع إىل ابجلامعة تؤدي اليت ،الفعالة األداة يؤلف لكونه ؛التعليمية العملية

 . العلمي التقدم حنو والنهوض اجملتمع وخدمة التعليم تطوير إىل
 هلا يهيئ الذي املناخ عن مبعزل تعمل نأ تستطيع ال، توافرت إذا اجليدة الكفاءات أن املعروف ومن

 الكفاءات هلذه تتوفر أن الالزم من فإنهاإلنتاجية،  املستوايت أعلى هبا والوصول طاقتها عن للتعبري املواتية الظروف
 ورفع ،العلمية اإلنتاجيةو  األداء من مرتفعة معدالت وحتقيق ،العلمية طموحاهتا لتحقيق املالئمة العملية األجواء
 . اجلامعة نظام خمرجات على والفاعلية اجلودة إضفاء يف يسهم مما ؛الوظيفي رضاها مستوى

 يف العليا اإلدارة ودور ،واخلاصة احلكومية األردنية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء دور أمهية من وانطالقا
 وحتسني وتطورها فاعليتها زايدة على تساعد واليت ،اجلامعة أروقة داخل املالئمة الظروف هتيئة يف اجلامعات هذه

 هيئة أبعضاء احمليطة والعوامل الظروف هذه على الضوء إلقاء إىل حبثنا هدف فقد ،واإلداري العلمي األداء
 هيئة أعضاء لدى العلمية اإلنتاجية مستوى وكذلك ،الوظيفي الرضا مستوى على التعرف طريق عن ؛التدريس
 . بينهما والعالقة األردنية اجلامعات يف التدريس

 والعبء ،والعمر ،النوع: مثل رافيةغالدميو  املتغريات بعض أتثري على التعرف، أيضاا  البحث استهدف كما
 ،الوظيفي الرضا حماور مستوى كل على ،اإلدارية والوظيفة ،اجلامعة يف اخلربة وسنوات ،األكادميية واملرتبة ،التدريسي

 هيئة أعضاء لدى العلمية اإلنتاجيةو  العام الوظيفي الرضا من كل ومستوى ،العلمية اإلنتاجية مستوى وكذا
 ،البلقاء وجامعة، الريموك وجامعة ،األردنية اجلامعة ،البحث عينة هبا متثلت واليت األردنية، اجلامعات يف التدريس

 ،األوسط الشرق وجامعة ،البرتا جبامعة متثلت اليت اخلاصة اجلامعات عن فضال ،احلكومية اجلامعات من وهن
 مستوى بزايدة يتعلق فيما ،العينة أفراد ومقرتحات أراء على التعرف جانب إىل ،الزرقاء وجامعة، الزيتونة وجامعة
 بيان والسيما ،األهداف هذه لتحقيق أسئلة وضع ومث ،العلمية اإلنتاجية لتطوير مقرتحاهتم وكذلك ،الوظيفي الرضا
 ذلك حتقيق يف عملها ةوالي وحتفيزية اتصالية مهام من به تقوم وما ،الوظيفي الرضا حتقيق يف العامة العالقات دور
 ملا ؛والتقصي ابلبحث أتصيلياا  معياراا  ميثالن ،املعتمدة وأدواته البحث موضوع فأن ذلك على وأتسيسا ا.الرض

 .واملعاجلة الطرح يف أمهية من يشكله
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 البحثمشكةل  أوال:
 يف التدريسية للهيئات الوظيفي الرضا حتقيق يف العامة العالقات دور معرفة يف البحث مشكلة تتمثل

 األداء حتسني يف االنطالق نقطة يشكل الذي ،الرضا ذلك حتسني يف تؤثر اليت العوامل ومعرفة األردنية، اجلامعات
 أيضا ينعكس الذي العطاء على وقدرته التدريسي فاعلية مستوى على اجيابيا أو سلبا ينعكس والذي ،الوظيفي

 حتقيق يف العامة العالقات دور عن البحث إىل دفعنا األمر وهذا ،معها املتعاملني مع عالقاهتا يف اجلامعة مسعة على
 الوظيفي الرضا حتقيق يف املؤثرة العوامل وما، األردنية اجلامعات يف التدريسية اهليئات نظر وجهه من الرضا ذلك

 التدريسية اهليئات نظر وجهه من الرضا ذلك حتقيق يف املؤثرة العوامل وما األردنية، اجلامعات يف التدريسية للهيئات
 ؟نفسها

 وقد مت طرح التساؤالت اآلتية: 
 عن طبيعة العمل وظروفه يف اجلامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء اهليئةمادرجة الرضا الوظيفي -
 التدريسية؟
 ؟ما درجة الرضا الوظيفي عن املردود املادي يف اجلامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية -
األردنيااااة ماااان وجهااااة نظاااار أعضاااااء اهليئااااة مااااا درجااااة الرضااااا عاااان األماااان واالسااااتقرار الااااوظيفي يف اجلامعااااات  -
 ؟التدريسية
 ؟ما درجة الرضا عن العالقة مع الزمالء يف اجلامعات األردنية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية -
ما درجة الرضا عن عالقة أعضاء اهليئة التدريسية مع العمادات يف اجلامعات األردنية من وجهة نظر  -

  ؟أعضاء اهليئة التدريسية
ما درجة الرضا عن دور العالقات العامة يف حتقيق الرضا الوظيفي يف اجلامعات األردنية من وجهة نظر  -

 ؟أعضاء اهليئة التدريسية
يف اجلامعات األردنية من  دور العالقات العامة بتوثيق عالقة اجلامعة مع اجملتمع احملليما درجة الرضا عن  -

 ؟وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية
 البحثأمهّي   اثنيا:

 األردنية، اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا مستوى معرفة يف البحث أمهية تكمن
 لتحسني نتائج من عنها سيتمخض وما ،الوظيفي الرضا حتقيق يف العامة العالقات عمل يف املتبعة اإلجراءات وعن
 كثرية جهات البحث نتائج من تستفيد أن ونالباحث ويتوقع ،لديهم العلمية اإلنتاجية مستوى وكذلك. األداء ذلك
 . اجلانب هبذا املهتمون الباحثون كذلكاألردنية، اجلامعات إدارات ،العايل التعليم وزارة: منها
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 . 8، ص .1011والتوزيع،  للنشر الثقافة :، عمان6العامة، ط العالقات إىل املدخلالدليمي، الرزاق  عبد  )1(

 البحثف اهداثلثا: أ
 :إىل احلايل البحث يهدف

 يتعلق فيما ،األردنية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا مستوى على التعرف -1
 .اإلنسانية العالقات ،اإلدارية واملمارسات السياسات ،العمل بيئة خصائص ،العمل ومميزات صفات مبحور

 .األردنية اجلامعات يف التدريس هيئة ألعضاء عام بشكل الوظيفي الرضا درجة على التعرف -1
 .األردنية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء لدى العلمية اإلنتاجية مستوى على التعرف -0
 العلمية اإلنتاجية مستوى وكذلك ،الوظيفي الرضا مستوى من كل بني العالقة طبيعة على التعرف -4

 العبء ،العمر ،النوع (مثل: الدميوغرافية املتغريات وبعض ، األردنية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء لدى
 .(اإلدارية الوظيفة ،اجلامعة يف اخلربة سنوات ،األكادميية املرتبة ،التدريسي
  ومستوى األردنية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا مستوى بني العالقة حتديد -5
 . العلمية إلنتاجية

 .األردنية اجلامعات يف التدريسية للهيئات الوظيفي الرضا حتقيق يف العامة العالقات دور على التعرف -1
 هيئة ألعضاء الوظيفي الرضا مستوى لرفع التدريس هيئة أعضاء يراها اليت املقرتحات على التعرف -7
 .األردنية اجلامعات يف التدريس

 خالل من األردنية اجلامعات يف التدريس هيئة ألعضاء اإلنتاجية العملية لتطوير مقرتحات تقدمي - 8
  .الوظيفي الرضا

 
 اإلجرائّي  وتعريفاته البحث: مصطةلحات رابعا

 جماالت حنو التدريس هيئة أعضاء مشاعر جمموعة :أبنه اجرائياالوظيفي الرضا يعرف :الوظيفي الرضا -
 ..(اإلنسانية والعالقات ،اإلدارية واملمارسات والسياسات ،العمل بيئة وخصائص ،العمل ومميزات صفات الرضا

 أو ،االجتماعي البناء يف معينا وصفا حتكم اليت القواعد أو السلوك معايري إىل الدور يشري: الدور -
  (1).خمتلفة جماالت يف للجمهور ابلنسبة األعالم به يقوم الذي األداء أو ،الوظيفي
 . للعاملني الوظيفي الرضا لتحقيق العامة العالقات ممارسو هبا يقوم اليت املبذولة اجلهودبه إجرائياا:  يقصدو 
 املناسبة الوسيلة تعد كما،التعبري إىل تؤدي الذي اجلسر مبثابة العامة العالقات تعد : العام  العالقات -

 ،التغيري خلق هبدف االجتاهات استمالة وسائل من تعد كذلك ،التغيري أحدثت اليت اجلديدة االجتاهات لتعديل
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 .05ص، 1014، والتوزيع للنشر مليسرةا دار :عمان ،2، طالدولية املنظمات يف العامة العالقات ،سلطان صاحب حممد (2(

 ؛الالزمة اخلالقة املعرفة وتوفري املشورة وتقدمي ،ككل للمجتمع الشاملة الرؤية على للمنظمة مساعدهتا عن فضال
 (2).اخلربة من ومتنوع واسع جمال على بناءاا  ،البعض بعضها مع اجلماعات تكيف لتحقيق

 إىل املؤسسة رسالة إليصال ؛العامة العالقات ممارسو يؤديها اليت الوظيفية اجلهود :هبا يقصدف إجرائيا أما
 . مجهورها وبني بينها الثقة وتعزيز أهدافها حتقيق هبدف ،خارجياا  أو داخلياا  أكان سواء اجلمهور
 املوجود اجلامعة يف التدريس هيئة عضو( أبنه: البحث هذا إلغراض يتحدد إجرائياا : التدريس هيئ  عضو -

  :وهم )البحث إجراء أثناء عمله رأس على
 .األستاذ-
 .املشارك األستاذ -
 .املساعد األستاذ -
 .املتفرغ احملاضر -
 .املدرس -
 .(اخلاص االعتماد معايري حسب (املساعد املدرس -
 .(اخلاص االعتماد معايري حسب (املمارس األستاذ -
 إلدارة رمسيا منتسب اجلامعة يف موظف كل :البحث هذا ألغراض اهب ويقصد العام : العالقات ممارس - 

 أخر أو مسمى حتت العامة العالقات ووظائف وصالحيات مبهام يقوم من كل وكذلك ،العامة العالقات قسم أو
 أو ،اجلودة إدارة أوم، اإلعال قسم أو ،اخلدمات إدارة أو ،اجلودة أو ،التسويق قسم يكون قد؛ قسم أو إدارة يف

 .البحث عينة اجلامعات يف الزابئن خدمة إدارة
 البحث: حدود خامسا

 البلقاء جامعة ،احلكومية األردنية جلامعةاملبحوثة وهي: )ا األردنية اجلامعات:  املكاني احلدود -1
 ،اخلاصة األوسط الشرق جامعة،اخلاصة الزيتونة جامعة ،اخلاصة البرتاء جامعة ،احلكومية الريموك جامعة ،احلكومية

 .)اخلاصة الزرقاء جامعة
، البحث عموضو  األردنية اجلامعات يف العاملني من التدريس هيئة أعضاء من عينة: البشري  احلدود -2

 .)أستاذ ،مشارك أستاذ ،مساعد أستاذ(األكادميية  الدرجات على موزعني
من الزمنية للفرتة ، 1015/1011 اجلامعي العام من الثاين الدراسي الفصل :الزمني  احلدود3- 

 .00/5/1011ولغاية  1/0/1011
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 . 16، ص  مرجع سابق الدليمي،الرزاق  عبد )3(

 

 ستخدمنج  امل  امل: سادسا
إىل الدراسات الوصفية، اليت تستهدف تقرير خصائص ظاهرة ُمعّينة أو موقف ما تغلب  البحثهذا نتمي ي

 من تساؤالت؛ مت االعتماد على طرح، ولإلجابة عن ما البحثوألغراض حتقيق أهداف عليه صفة التحديد. 
قّدمة يف جملة األطفال األردنية  أسلوب حتليل املضمون؛

ُ
من خالل رصد ذلك و ، «حامت»لغاايت دراسة املضامني امل

 وحتليل مضامني املواد التحريرية املنشورة على صفحاهتا، ومن مث استخالص القيم اليت تضّمنتها تلك املواد.
 

 اإلطار النظري
 النظرايت اإلعالمي  أواًل:

 : هي البحث هلذا املناسبة النظرايت أن ونالباحث وجد
 للحاجات (ماسلو (نظرية بتطبيق أصال ترتبطو  ،الوظيفي للرضا املفسرة النظرايت من وهي :العامةلني نظري 

 رضا إىل تؤدي دوافع مبثابة تعترب إحدامها، العوامل من هناك جمموعتان أن (هريزبرج) أكد حيث ؛العمل مواقع يف
 الفرد إحساس يف حصرها وقد ،نفسه العمل أو ابلوظيفة مرتبطة عوامل عليها وأطلق ،أعماهلم عن العاملني
 أما ،ابلعمل املتعلقة القرارات اختاذ يف واملشاركة ،األعلى للوظائف الرتقية فرص وتوفر ،وحتمل املسؤولية ،ابالجناز
 عوامل عليها وأطلق ،أعماهلم عن العاملني رضا عدم إىل تؤدي دوافع مبثابة فيعتربها ،العوامل من األخرى اجملموعة

 أو ،اإلشراف أو، اإلدارة أو ،كالرائسة ابلعمل حتيط اليت الظروف تلك يف حصرها وقد ،العمل أو ابلوظيفة حميطة
 (3).ابلعمل احمليطة البيئة وظروف ،رؤسائه وبني وبينه وزمالئه الفرد بني احمليطة ابلبيئة العالقات وطبيعة ،القيادة منط

 
 نتيجة حتدث الرضا عدم أو الرضا عملية أن أساس على الوظيفي الرضا (فروم (فسر: العائد عدال  نظري :
 حيققها اليت الشخصية املنفعة وبني ،يتبعه الذي السلوك عوائد من هيتوقع كان ما بني الفرد جيريها اليت للمقارنة
 العائد حيقق معني نشاط الختيار ؛خمتلفة بدائل عدة بني املفاضلة إىل ابلفرد تؤدي املقارنة هذه فأن مث ومن ،ابلفعل
 نظرية وتفرتض ،معاا  واملعنوي املادي اجلانبني تضم املنفعة وهذه ،ابلفعل جينيها اليت املنفعة مع تتطابق حبيث ،املتوقع
 رضاه ويتوقف ،ما بعمل أثناء قيامه العائد على احلصول حياول الفرد أن ،الوظيفي للرضا تفسريها يف العائد عدالة
ومن خالل التفسري املوضح عرب  .يستحقه نهأ يعتقد ما مع عمله من عليه حيصل الذي العائد اتفاق مدى على

النظريتني تبني للباحثني ان النتائج املتوخاة من هذا البحث تنسجم مع مامت طرحه يف االطار النظري املشار اليه، 
الهنما تصبان يف ذات االجتاه اخلاص بتحقيق الرضا الوظيفي وسبل ادامته من خالل الدور الذي تلعبه العالقات 

 االجتاه. العامة يف هذا
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 السابق  ساتاالدر  اثنياً:

 اجلامعات يف التدريس هيئ  أعضاء لدى الوظيفي الرِّضا (:)1005 (واحلسني العكش دراسة. 1
راسة دال هدفت .(اإلداري  العةلوم كةليات يف التدريس هيئ  ألعضاء راس  مقارن د: األردن يف واحلكومي  اخلاص 

 احلكومية اجلامعات يف اإلدارية العلوم كليات يف التدريس هيئة أعضاء بني الوظيفي الرِّضا توافر مدى مقارنة إىل
 .األردن يف واخلاصة

 
 الفةلسطيني  االتصاالت شرك  يف الوظيفي الرضا عةلى التنظيمي املناخ أثر) :(1008)الطيب دراسة. 1

 الفلسطينية االتصاالت شركة يف التنظيمي املناخ تقصي أثرعلى التعرف  إىل الدراسة هدفت هذه .دراس  حال (
 .هبا للعاملني الوظيفي الرضا على

 
 القطاع منشآت يف العامةلني لدى الوظيفي الرضا حتقيق يف وأثره )التحفيز(:1010)يوسف  دراسة. 0
 واملعنوية املادية احلوافز أنواع على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت. املكرم ( مبك  الصناعي  ابملدين  الصناعي

 .املكرمة مبكة الصناعية ابملدينة الصناعي القطاع منشآت يف للعاملني املقدمة
 
 هذه هدفت .لةلعامةلني( الوظيفي الرضا حتقيق يف ودوره التحفيز )أثر: (1010)هللا عوض دراسة. 4

 املادية ابحلوافز يتعلق وفيما ،العاملني على املطبقة احلوافز وأساليب نظم يف القصور أوجه على التعرف إىل الدراسة
 .اإلداريني أو للموظفني ابلنسبة املعنوية احلوافز أو

 
صحيفيت  يف لةلعامةلني الوظيفي الرضا حتقيق يف العام  العالقات )دور :(1010)دراسة السعيدي. 5

 الرضا حتقيق يف العامة العالقات دور على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت. الكويتيتني( اتميز والكويت الراي
 . الرضا ذلك حتقيق يف املؤثرة العوامل ومعرفة ،الكويتيتني اتميز والكويت الراي صحيفيت يف للعاملني الوظيفي

 إدارة عةلى لةلقائمني الوظيفي والرضا التنظيمي املناخ بني )العالق : Gratto (1001)  دراسة. 1
 الرضا وأبعاد التنظيمي املناخ بني العالقة استكشاف إىل الدراسة هذه هدفت. املشاريع( وصيان  دعم مؤسسات

 املتحدة الوالايت يف واآلالت ،املعدات وتشغيل صيانة يف تعمل مؤسسات إدارة على القائمني للمديرين الوظيفي
 ملتغريات تعزى الوظيفي الرضا يف جوهرية داللة ذات اختالفات هناك كان ما إذا حتديد إىل هدفت كما ،األمريكية

 (.املؤسسة يف اخلربة وسنوات ،ونوعها حجمها حيث من املؤسسة وتصنيف ،والعرق ،اجلنس(
 
 .وتطبيقات( مفاهيم :اجلامعات يف العام  العالقات موظفي أخالقيات) :Thomas (1001)ةدراس-7
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 والية يف عامة جامعات ثالث يف العامة العالقات موظفي اجتاهات التعرف على الدراسة هذه هدفت
Minnesita وأنشطتهم. 

 :السابق  راساتدال عةلى التعقيب
من حيث التأطري العلمي للدراسة وإعداد االستبيان  بدراستنا احلالية السابقة الدراسات من االستفادة مت

وتفريغ املعلومات، ومل تلتقي نتائج حبثنا مع اي مما خرجت به الدراسات السابقة بشقيها العربية واالجنبية ابستثناء 
 الرضا حتقيق يف العامة دور العالقات تناولت أبهنا السابقة الدراسات عن لكنها امتازتدراسة العكش واحلسني،

 فيها. العاملني نظر وجهة من الوظيفي الرضا عن حالة دراسة: األردنية اجلامعات يف التدريسية للهيئات الوظيفي
 

 اإلطار التطبيقي
 

 البحثأواًل: اختبار ثبات أداة 
 وكانت النتائج كما ،على عينة استطالعية (كرونباخ ألفا)معامل  إبجياد ونقام الباحث البحثالختبار ثبات أداة 

 يف اجلدول اآليت: مبني
 ( 1اجلدول )

 البحثمعامالت كرونباخ ألفا الختبار ثبات أداة 
 معامل كرونباخ ألفا اجملال

 0.89 مستوى الرضا الوظيفي عن طبيعة العمل وظروفه
 0.80 املادي مستوى الرضا عن املردود
 0.87 األمن واالستقرار الوظيفي

 0.88 مستوى الرضا عن العالقة مع الزمالء
مستوى الرضا عن عالقة أعضاء اهليئة التدريسية مع 

 0.88 العمادات

 0.81 دور العالقات العامة داخل املؤسسة يف حتقيق الرضا الوظيفي
 0.80 اجملتمع احملليدور العالقات العامة بتوثيق عالقة املؤسسة مع 

 0.86 املعدل
 .متتلك صدقية قياس املتغريات (ألفا)مجيع قيم معامالت  أن ،نالحظ من خالل اجلدول السابق
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 الدميوغرافي  املتغرياتاثنياً: 
 (2) اجلدول

 الدميوغرافي  املتغرياتتبعاً  البحثتوزيع أفراد عين  

 النسب  املئوي   الفئ  املتغري

 النوع
 ذكر

 
58.7 

 41.3  أنثى

 العمر

 6.7  سنوات 00أقل من 
 33.3  سنة 40-00من 
 43.3  سنة 50-41من 
 8.7  سنة 10-51من 

 8  سنة 11أكثر من 

 املؤهل العةلمي
 ماجستري

 
26.7 

 73.3  دكتوراه

 االختصاص

 76  إنسانية
هندسية ومعلوماتية 

 16  ورايضيات

 6.7  وكيميائيةصيدلة وعلوم طبية 

 اخلربة يف جمال التدريس

 31  مخس سنوات فأقل
 31  سنوات 10-1من 
 16.7  سنة 15-11من

 21.3  سنة فأكثر 11

 عدد سنوات اخلدم  يف اجلامع 

 46.7  مخس سنوات فأقل
 33.3  سنوات 10-1من 
 12  سنة 15-11من

 8  سنة فأكثر 11

 املنصب
 84.7  من غري منصب
 منصب وظيفي

 
15.3 

 89.3  أردين اجلنسي 
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 10.7  غري أردين

 الرتب  األكادميي 

 16  أستاذ
 مشارك

 
26.7 

 30.7  مساعد
 26.7  مدرس

 احلال  االجتماعي 
 77.3  متزوج
 17.3  أعزب

 لديك أبناء
 نعم

 
76 

 24  ال

 عدد األبناء
 19.7  1أو  1
 41.7  4أو  0

 14.4  5أكثر من 

 الدخل الشجري ابلدينار األردين
 25.3  1100أقل من 

 34.7  1500-1100من 
 21.3  1000-1100من 

 
 1000أكثر من 

 
18.7 

 100  اجملوع
  حيث تبني ما يلي: ،الدميوغرافية لمتغرياتلتبعاا  البحث( توزيع أفراد عينة 1) يبني اجلدول

 (.%41.0ونسبة اإلانث ) ،(%58.7) البحثبلغت نسبة الذكور أفراد عينة النوع:  .1
ومن ترتاوح أعمارهم ما  ،(%1.7) 00ممن تقل أعمارهم عن  البحثبلغت نسبة أفراد عينة  العمر: .1

 10-51ومن ) ،(%40.0سنة( ) 50-41ومن ترتاوح أعمارهم ما بني ) ،(%00.0سنة( ) 40-00بني )
 (.%8سنة ) 10مارهم عن ‘ومن تزيد أ ،(%8.7سنة( )

 ،(%11.7احلاصلني على درجة املاجستري ) البحثبلغت نسبة أفراد عينة  هل العةلمي:املؤ  .0
 (.%70.0) الدكتوراهواحلاصلني على درجة 

ومن ختصص  ،(%71.0) اإلنسانيةمن التخصصات  البحثبلغت نسبة أفراد عينة  :االختصاص .4
 (.%1.7ومن ختصص الصيدلة والعلوم الطبية والكيميائية ) ،(%11.0اهلندسة واملعلوماتية والرايضيات )

مخس سنوات فأقل  البحثبلغت نسبة من خربهتم من أفراد عينة  اخلربة يف جمال التدريس: .5
 15-11ومن ترتاوح خربهتم ما بني ) ،(%01.0سنوات( ) 10-1ومن ترتاوح خربهتم ما بني ) ،(01.0%)
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 (.%11.0سنة ) 15ونسبة من تزيد خربهتم يف جمال التدريس عن  ،(%11.7سنة( )
بلغت نسبة من ترتاوح سنوات خدمتهم يف اجلامعة من أفراد عينة  عدد سنوات اخلدم  يف اجلامع : .1

ومن ترتاوح  ،(%00.0سنوات( ) 10-1ومن ترتاوح خدمتهم ما بني ) ،(%41.7مخس سنوات فأقل ) البحث
 (.%8.0سنة ) 15ونسبة من تزيد خدمتهم يف اجلامعة عن  ،(%11.0( )سنة 15-11خدمتهم ما بني )

ومن هم من  ،(%84.7ممن هم من غري منصب وظيفي ) البحثبلغت نسبة أفراد عينة  املنصب: .7
 (.%15.0ذوي املنصب الوظيفي )

ومن اجلنسيات األخرى  ،(%86.0من اجلنسية األردنية ) البحثبلغت نسبة أفراد عينة  اجلنسي : .8
(10.7%.) 

، ونسبة األستاذ املشارك (%11) البحثبلغت نسبة األستاذ من أفراد عينة  الرتب  األكادميي : .6
 (.%11.7واملدرس ) ،(%00.7واملساعد ) (،11.7%)

ومن غري املتزوجني  ،(%77.0من املتزوجني ) البحثبلغت نسبة أفراد عينة  احلال  االجتماعي :  .10
(17.0%.) 

 (.%71ممن لديهم أبناء ) البحثبلغت نسبة أفراد عينة  األبناء: .11
 ،(%15.0دينار ) 1100ممن يقل دخلهم عن  البحثبلغت نسبة أفراد عينة  الدخل الشجري: .11

-1100ومن يرتاوح دخلهم ما بني ) ،(%04.7دينار( )1500-1100ومن يرتاوح دخلهم ما بني )
 (.%18.7)دينار 1000ومن يزيد دخلهم عن  ،(%11.0دينار( )1000

 
 البحثلثاً: اإلجاب  ع  أسئةل  اث

والرتتيب.  ،والنسب املئوية ،واالحنرافات املعيارية ،مت حساب املتوسطات احلسابية البحثلإلجابة عن أسئلة 
 على أسئلة االستبيان ابعتماد املعايري التالية: البحثوقد مت توزيع املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد عينة 

( 0.11وتشمل الفقرات اليت حصلت على متوسطات حسابية أكرب من ) املوافق  املرتفع :درج   -
 (.%70.1وبنسبة مئوية أكرب من )

-1.04وتشمل جمموعة الفقرات اليت تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني ) درج  املوافق  املتوسط : -
 (.%70.1-%41.8( وبنسبة مئوية )0.11

تشمل جمموعة الفقرات اليت حصلت على متوسطات حسابية أقل من و  درج  املوافق  املتدني : -
 (.%41.8( وبنسبة مئوية أقل من )1.04)

ما درج  الرضا الوظيفي ع  طبيع  العمل وظروفه يف اجلامعات األردني  م  وجج  نظر السؤال األول: 
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 ؟أعضاء اهليئ  التدريسي 
على الفقرات املعربة عن الرضا الوظيفي عن طبيعة  البحث( إىل درجة تقديرات أفراد عينة 0يشري اجلدول )

 . وظروفهالعمل 
 ( 3اجلدول )

 املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  لةلفقرات املعربة ع  الرضا الوظيفي ع  طبيع  العمل

 الفقرة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسب  
 املئوي 

درج  
 التقدير

 مرتفعة 89.0 0.68 4.45 واالحرتام يف اجملتمع.متنحين مهنيت التقدير 

 مرتفعة 84.0 0.954 4.2 موقع عملي مناسب يسهل علي الوصول إليه

 مرتفعة 84.0 0.784 4.2 حتقق يل وظيفيت الشعور ابإلجناز

يتيح يل عملي املشاركة ابلدورات اليت هلا عالقة ابلعمل مما 
 يساعدين على التطور واإلبداع

 مرتفعة 78.6 0.986 3.93

 مرتفعة 78.6 0.93 3.93 تضمن القوانني وتشريعات العمل حقوقي اخلاصة

اجلامعة على االهتمام ابلطلبة ومتابعة شؤوهنم مبا  إدارةحترص 
 والتوجيه اإلرشاديف ذلك حرصها على عملية 

 مرتفعة 78.4 0.936 3.92

يوفر عملي األدوات التقنية املناسبة 
 مرتفعة 77.8 1.08 3.89 انرتنت...(،كمبيوتر،)تلفون

 مرتفعة 76.6 0.973 3.83 الظروف اليت أعمل هبا مناسبة

 مرتفعة 76.2 1.056 3.81 تشجع اجلامعة روح  البحث العلمي وتدعم املبادرات العلمية

 مرتفعة 75.6 1.12 3.78 أشعر ابألمان الوظيفي يف العمل

املدرسني  أداءحترص اجلامعة بشكل حقيقي على تطوير 
 مرتفعة 74.8 1.016 3.74 وخلق فرص التنافس بينهم وتكرمي املتميزين بعدالة اتمة

 مرتفعة 74.4 1.152 3.72 تتوفر ظروف مناسبة يف العمل كالتهوية والتدفئة

اجلامعة على توفري أاثث مكتيب مريح ومناسب  إدارةحترص 
 مرتفعة 74.2 1.211 3.71 لطبيعة العمل
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 مرتفعة 73.6 1.037 3.68 ابلعدالة حيال الواجبات امللقاة على عاتقي يف العملاشعر 

 متوسطة 72.6 1.032 3.63 يتمتع أعضاء اهليئة التدريسية حبقوقهم وواجباهتم
هتتم اجلامعة بتوفري كافة اخلدمات الصحية واألنشطة 

 متوسطة 72.2 1.026 3.61 االجتماعية

التعليمات والقوانني والتشريعات حترص اجلامعة على توضيح 
 متوسطة 72.0 1.047 3.6 بطريقة تساعد التدريسي على تنفيذها بشكل اجيايب

 متوسطة 71.0 1.076 3.55 أستطيع التعبري عن رأيي حبرية

اجلامعة والعمادات سياسة الباب املفتوح  إدارةتستخدم 
 متوسطة 65.8 1.154 3.29 الستقبال مالحظات اهليئة التدريسية

 متوسطة 65.6 1.241 3.28 يوفر عملي أماكن خاصة لالسرتاحة

 مرتفع  75.8 0.649 3.79 املعدل

جااءت  رضاا الاوظيفي لادى أعضااء هيئاة التادريس يف اجلامعاات األردنياةلل( أن الدرجة الكلية 0يتضح من اجلدول )
متنحااااين مهناااايت التقاااادير واالحاااارتام يف وقااااد حصاااالت الفقاااارة   ،(%75.8( بنساااابة مئويااااة )0.76وبلغاااات ) ،مرتفعااااة
   على أقلها بدرجة متوسطة.يوفر عملي أماكن خاصة لالسرتاحةوالفقرة   ،  على أعلى الدرجاتاجملتمع

ما درج  الرضا الوظيفي ع  املردود املادي يف اجلامعات األردني  م  وجج  نظر أعضاء السؤال الثاين: 
 ؟اهليئ  التدريسي 
 . على الفقرات املعربة عن مستوى الرضا عن املردود املادي البحث( إىل درجة تقديرات أفراد عينة 4يشري اجلدول )

 (4)اجلدول 
 املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  لةلفقرات املعربة ع  مستوى الرضا ع  املردود املادي 

 الفقرة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسبة 
 املئوية

درجة 
 التقدير

أرى من املناسب إجراء تغيري يف مواقع رؤساء األقسام والعمداء يف مدة 
 ال تزيد عن أربع سنوات.

 مرتفعة 81.4 0.965 4.07

عميد الكلية مستوعب ملهامه ومسؤولياته اجتاه املدرسني واملوظفني 
 والطلبة.

 مرتفعة 74.6 1.064 3.73
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 متوسطة 70.2 1.09 3.51 تعتمدها اجلامعة يف الرتقيةتوجد معايري وضوابط واضحة 

 متوسطة 68.6 1.215 3.43 يغطي دخلي احتياجايت األساسية ويؤمن يل حياة جيدة

يتناسب الدخل الذي أحصل عليه مع خربايت ومع اجلهد الذي أبذله يف 
 عملي

 متوسطة 68.0 1.235 3.4

 متوسطة 67.8 1.197 3.39 الشخصية وأهواء العميدال تعتمد احلوافز يف اجلامعة على العالقات 

يضمن يل عملي راتب داخل اجلامعة أفضل من نظرائي يف اجلامعات 
 األخرى

 متوسطة 66.6 1.052 3.33

 متوسطة 66.2 1.339 3.31 راتيب يغطي تكاليف عائليت

 متوسطة 66.2 1.145 3.31 تسعى اجلامعة لتحقيق العدالة بني املدرسني يف طرح املكافآت والرتقيات

 متوسطة 65.6 1.23 3.28 هناك تداول للمواقع القيادية يف الكليات وأقسامها يف اجلامعة.

 متوسطة 61.0 1.167 3.05 ترضي املكافآت واحلوافز العائدة يل طموحايت اليت أسعى إليها.

حترص اجلامعة على األخذ بعني االعتبار الزايدات امللحوظة يف  التضخم 
 املايل يف البلد وتعويض التدريسي عن ذلك

 متوسطة 57.8 1.175 2.89

 متوسطة 67.8 0.800 3.39 املعدل

 

لرضاااا عااان املاااردود املاااادي لااادى أعضااااء هيئاااة التااادريس يف اجلامعاااات ل( أن الدرجاااة الكلياااة 4يتضاااح مااان اجلااادول )
 إجاراءمان املناساب  أرىوقاد حصالت الفقارة   ،(%17.8( بنسابة مئوياة )0.06جاءت متوسطة وبلغات )األردنية 

التضااخم والفقارة   ،  علاى أعلااى الادرجاتسانوات أرباعوالعماداء يف مادة ال تزياد عاان  األقسااامتغياري يف مواقاع رؤسااء 
   على أقلها بدرجة متوسطة.املايل يف البلد وتعويض التدريسي عن ذلك

 
الؤؤوظيفي يف اجلامعؤؤات األردنيؤؤ  مؤؤ  وججؤؤ  نظؤؤر مؤؤا درجؤؤ  الرضؤؤا عؤؤ  األمؤؤ  واالسؤؤتقرار السؤؤؤال الثالؤؤث: 
 ؟أعضاء اهليئ  التدريسي 
 . على الفقرات املعربة عن األمن واالستقرار البحث( إىل درجة تقديرات أفراد عينة 5يشري اجلدول )
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  (5)اجلدول 
 املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  لةلفقرات املعربة ع  األم  واالستقرار

املتوسط  الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسب  
 املئوي 

درج  
 التقدير

متنح اجلامعة للعاملني فيها فرصا لاللتحاق  ألبنائهم 
 بكليات اجلامعة وبتسهيالت مالية

 مرتفعة 78.2 0.889 3.91

ال أرغب يف تغيري اجلامعة اليت أعمل فيها إذا وجدت 
 مرتفعة 76.0 1.08 3.8 مكاان آخر

 مرتفعة 74.0 1.012 3.7 اجلامعة للعاملني فيها فرصا لتأمني مستقبلهممتنح 
 متوسطة 71.2 0.981 3.56 تفرز اجلامعة املكانة االجتماعية واالقتصادية للعاملني فيها

 متوسطة 70.4 1.239 3.52 متنح اجلامعة للعاملني فيها  الشعور ابألمن الوظيفي
 متوسطة 68.2 1.198 3.41 للنمو املهينمتنح اجلامعة للعاملني فيها فرصا 

توفر اجلامعة للعاملني فيها فرصة احلراك الوظيفي إىل 
 مواقع متقدمة

 متوسطة 66.4 1.06 3.32

 متوسطة 59.8 1.216 2.99 تتيح اجلامعة للعاملني فيها املشاركة يف اختاذ القرار
 متوسط  70.1 0.760 3.51 املعدل
عان األمان واالساتقرار الاوظيفي لادى أعضااء هيئاة التادريس  للرضاا( أن الدرجاة الكلياة 5يتضح من اجلادول )

متاااانح وقااااد حصاااالت الفقاااارة   ،(%70.1( بنساااابة مئويااااة )0.51جاااااءت متوسااااطة وبلغاااات )يف اجلامعااااات األردنيااااة 
والفقاارة  ،  علااى أعلااى الاادرجاتيااةاجلامعاة للعاااملني فيهااا فرصااا لاللتحاااق  ألبنااائهم بكليااات اجلامعاة وبتسااهيالت مال

   على أقلها بدرجة متوسطة.تتيح اجلامعة للعاملني فيها املشاركة يف اختاذ القرار 
ما درج  الرضا ع  العالق  مع الزمالء يف اجلامعات األردني  م  وجج  نظر أعضاء  سؤال الرابع: ال

 ؟اهليئ  التدريسي 
 . على الفقرات املعربة عن العالقة مع الزمالء البحث( إىل درجة تقديرات أفراد عينة 1يشري اجلدول )
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 (6)اجلدول 
 املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  لةلفقرات املعربة ع  العالق  مع الزمالء 

املتوسط  الفقرة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسب  
 املئوي 

درج  
 التقدير

 مرتفعة 75.6 1.14 3.78 يقدر زمالئي يف العمل ضرورة احرتام بعضهم بعضاا 
يهتم زمالئي بضرورة رفع مستوى األلفة بني املوظفني 

 مرتفعة 73.4 1.185 3.67 واحملافظة عليها

حيرص زمالئي يف القسم والكلية على تبادل املعلومات 
 متوسطة 72.8 1.188 3.64 والتعليميةبغرض حتقيق أهداف العملية الرتبوية 

 متوسطة 72.8 1.099 3.64 تتسم العالقات الشخصية مع زمالء العمل ابملتانة
 متوسطة 70.6 1.113 3.53 يتعاون زمالئي للقيام مبسؤوليات العمل املوكلة للقسم

حيرص زمالئي على إقامة عالقة تتسم بروح الفريق الواحد 
 متوسطة 70.2 1.174 3.51 بني املوظفني

 متوسطة 66.6 1.208 3.33 يهتم زمالئي يف العمل ابألنشطة االجتماعية فيما بينهم
 متوسط  71.7 0.982 3.58 املعدل

لرضااا عاان العالقااة مااع الاازمالء لاادى أعضاااء هيئااة التاادريس يف اجلامعااات ل( أن الدرجااة الكليااة 1يتضااح ماان اجلاادول )
يقادر زمالئاي يف العمال وقاد حصالت الفقارة   ،(%71.7بنسابة مئوياة )( 0.58جااءت متوساطة وبلغات )األردنية 

يهاااتم زمالئاااي يف العمااال ابألنشاااطة االجتماعياااة فيماااا والفقااارة   ،  علاااى أعلاااى الااادرجاتضااارورة احااارتام بعضاااهم بعضااااا 
   على أقلها بدرجة متوسطة.بينهم
 

العمادات يف اجلامعات األردني  م  ما درج  الرضا ع  عالق  أعضاء اهليئ  التدريسي  مع السؤال اخلامس: 
 ؟ وجج  نظر أعضاء اهليئ  التدريسي 

( إىل درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة على الفقرات املعربة عن عالقة اهليئة التدريسية مع 7يشري اجلدول )
 . العمادات
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 (7)اجلدول 
 عالق  أعضاء اهليئ  التدريسي  مع العماداتاملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  لةلفقرات املعربة ع  

 الفقرة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسب  
 املئوي 

درج  
 التقدير

 مرتفعة 78.0 0.997 3.9 تتسم عالقيت مع رؤسائي يف اجلامعة ابلتقدير واالحرتام.

حيرص رؤسائي على تفهم الظروف الشخصية ألعضاء اهليئة 
 التدريسية

 مرتفعة 76.2 1.057 3.81

وضوح التعليمات اإلدارية واألكادميية بشأن الواجبات 
 واحلقوق ألعضاء اهليئة التدريسية

 مرتفعة 74.2 0.959 3.71

اهليئة  أعضاءيبادر رؤسائي يف املساعدة على حل مشكالت 
 التدريسية يف الكلية

 مرتفعة 73.6 1.073 3.68

 متوسطة 72.8 1.014 3.64 اهليئة التدريسية ابلعمل عند الطلب أعضاءيساند رؤسائي 

وجود نوع من االنسجام ما بني اإلدارة العليا للجامعة 
 والعمادات واملدرسني هبدف حتقيق أهداف اجلامعة

 متوسطة 71.4 1.105 3.57

هتتم اإلدارة العليا يف اجلامعة مبشكالت ومالحظات 
وحتاول إعطاء احللول  ،املدرسني ذات العالقة ابلعمل

 العالجية.
 متوسطة 70.2 1.101 3.51

 متوسطة 68.8 1.195 3.44 أيخذ الرؤساء بعني االعتبار القرارات اليت أختذها جتاه مهنيت

 متوسطة 68.4 1.16 3.42 اهليئة التدريسية أعضاءيسعى الرؤساء للعدالة بني 

اهليئة التدريسية بطريقة مباشرة  أعضاءيقيم رؤسائي أداء 
 ومنطقية

 متوسطة 67.2 1.245 3.36

اجلامعة حريصة على االتصال الوظيفي اهلابط والصاعد بني 
 املدرسني واإلدارات

 متوسطة 66.0 1.108 3.3
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 متوسط  71.5 0.853 3.58 املعدل

لرضاااا عااان عالقاااة أعضااااء اهليئاااة التدريساااية ماااع العماااادات لااادى ( أن الدرجاااة الكلياااة ل7ن اجلااادول )يتضاااح مااا
وقااااد  ،(%71.5( بنساااابة مئويااااة )0.58جاااااءت متوسااااطة وبلغااات )أعضااااء هيئااااة التاااادريس يف اجلامعاااات األردنيااااة 

اجلامعاااة والفقاارة   ،علااى أعلاااى الاادرجات تتساام عالقااايت مااع رؤسااائي يف اجلامعاااة ابلتقاادير واالحاارتامحصاالت الفقاارة  
   على أقلها بدرجة متوسطة.تصال الوظيفي اهلابط والصاعد بني املدرسني واإلداراتحريصة على اال

ما درج  الرضا ع  دور العالقات العام  يف حتقيق الرضا الوظيفي يف اجلامعات سؤال السادس: ال
 ؟األردني  م  وجج  نظر أعضاء اهليئ  التدريسي 

دور العالقات العامة يف على الفقرات املعربة عن  البحث( إىل درجة تقديرات أفراد عينة 8يشري اجلدول )
 . املؤسسة يف حتقيق الرضا الوظيفي

 (8)اجلدول 
 دور العالقات العام  يف املؤسس  يف حتقيق الرضااملتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  لةلفقرات املعربة ع  

 الفقرة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسب  
 املئوي 

درج  
 التقدير

 أعضاءتسعى إدارة العالقات العامة إىل نشر الوعي بني 
 مرتفعة 74.6 1.152 3.73 اهليئة التدريسية أبنظمة اجلامعة وقوانينها

اهليئة التدريسية واحملافظة  أعضاءرفع مستوى األلفة بني 
 عليها

 متوسطة 73.2 1.099 3.66

اهليئة  أعضاءحتسني مستوى التواصل الوظيفي بني 
 متوسطة 70.8 1.174 3.54 التدريسية واإلدارات

 أعضاءتسهم إدارة العالقات العامة يف توصيل شكاوى 
 متوسطة 69.2 1.088 3.46 اهليئة التدريسية لإلدارات العليا بغية حلها

 متوسطة 69.0 1.268 3.45 اهليئة التدريسية أعضاءأتمني املتطلبات اخلاصة أبمن 

اهليئة التدريسية  أعضاءأتخذ إدارة العالقات العامة رغبات 
 بعني االعتبار هبدف تطوير العمل

 متوسطة 66.4 1.026 3.32

 متوسطة 62.0 1.326 3.1 أقامة أنشطة ترفيهية ألعضاء اهليئة التدريسية
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 متوسطة 59.6 1.374 2.98 اهليئة التدريسية أعضاءتوفري مكان خمصص السرتاحة 

 متوسط  68.0 0.969 3.40 املعدل

 
لرضا عن دور العالقات العاماة داخال املؤسساة اجلامعياة يف حتقياق ( أن الدرجة الكلية ل8ن اجلدول )يتضح م

( بنساابة مئويااة 0.40جاااءت متوسااطة وبلغاات )الرضااا الااوظيفي لاادى أعضاااء هيئااة التاادريس يف اجلامعااات األردنيااة 
اهليئاة التدريساية أبنظماة  أعضااءتسعى إدارة العالقات العامة إىل نشر الاوعي باني وقد حصلت الفقرة   ،(18.0%)

  علاى أقلهاا اهليئاة التدريساية أعضااءتوفري مكان خمصص السارتاحة والفقرة   ،  على أعلى الدرجاتاجلامعة وقوانينها
 بدرجة متوسطة.

 
يف  عالق  اجلامع  مع اجملتمع احملةليدور العالقات العام  بتوثيق ما درج  الرضا ع  سؤال السابع: ال

 ؟اجلامعات األردني  م  وجج  نظر أعضاء اهليئ  التدريسي 
دور العالقات العامة على الفقرات املعربة عن  البحث( إىل درجة تقديرات أفراد عينة 6يشري اجلدول )

 . بتوثيق عالقة اجلامعة مع اجملتمع احمللي
  (9)اجلدول 

دور العالقات العام  بتوثيق عالق  املؤسس  مع اجملتمع املتوسطات احلسابي  واالحنرافات املعياري  لةلفقرات املعربة ع  
 احملةلي

 الفقرة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

النسب  
 املئوي 

درج  
 التقدير

 مرتفعة 79.4 1.04 3.97 تشارك إدارة العالقات العامة ابملناسبات الوطنية
حترص إدارة العالقات العامة على تزويد اجملتمع آبخر 

 متوسطة 72.0 1.117 3.6 التطورات واخلدمات اليت تقدمها اجلامعة

 متوسطة 71.6 0.949 3.58 السعي إلقامة املشاريع التعاونية املشرتكة مع اجملتمع احمللي.
تسعى إدارة العالقات العامة إىل كسب ثقة الرأي العام 

 متوسطة 70.0 0.952 3.5 وأتييده

تقوم العالقات العامة إبصدار نشرات لتعريف اجملتمع 
 متوسطة 68.6 1.049 3.43 احمللي خبدمات اجلامعة

تتابع إدارة العالقات العامة الشكاوى وانتقادات العمالء 
 متوسطة 68.6 1.163 3.43 حول اخلدمات املقدمة من اجلامعة
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 متوسط  71.7 0.863 3.58 املعدل
لرضا عن دور العالقات العامة بتوثيق عالقة اجلامعة مع اجملتمع ل( أن الدرجة الكلية 6يتضح من اجلدول )

( بنسبة مئوية 0.58جاءت متوسطة وبلغت )احمللي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية 
والفقرة  ،  على أعلى الدرجاتابملناسبات الوطنيةتشارك إدارة العالقات العامة وقد حصلت الفقرة   ،(71.7%)
  على أقلها بدرجة تتابع إدارة العالقات العامة الشكاوى وانتقادات العمالء حول اخلدمات املقدمة من اجلامعة 

 متوسطة.
 االستنتاجات

 البحث: إليهافيما يلي ملخص ألهم النتائج اليت توصل 
أن املستوى العام للرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية يقع عند مستوى  :أوالً 

 متوسط.
 لرضا أعضاء هيئة التدريس. أساسياا حمور العالقات اإلنسانية كان مصدراا  أن 
 حمور خصائص بيئة العمل كان أقل مصادر الرضا لوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس. أن 
  الرضا الوظيفي بشكل عام مع مستوى الرضا الوظيفي للمحاور جمتمعة لدى أعضاء هيئة تطابق مستوى

 التدريس يف اجلامعات األردنية حيث عرب مستوى رضاهم لفظياا عن )راض إىل حد ما(.
  تدين املستوى العام لإلنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية قياساا إىل

 اصة.اجلامعات اخل
  والعبء التدريسي ،يف مجيع حماور الرضا الوظيفي تعزى ملتغري النوع إحصائياا عدم وجود فروق دالة، 

 وعدد سنوات اخلربة يف اجلامعات األردنية.
 ( هم أكثر رضا من زمالئهم ذوي  50أعضاء هيئة التدريس الذين يقعون يف الفئة العمرية )سنة فأكثر

( يف حمور صفات ومميزات العمل ويف حمور السياسات 46أقل من ---40) ،سنة(  50العمر )أقل من 
 واملمارسات اإلدارية.

  أعضاء هيئة التدريس من هم برتبة أستاذ مساعد أكثر رضا من زمالئهم األساتذة واألساتذة املشاركني
من زمالئهم يف حمور صفات ومميزات العمل وكذلك أعضاء هيئة التدريس ممن هم برتبة أستاذ مشارك أكثر رضا 

 األساتذة واألساتذة املساعدين يف حمور السياسات واملمارسات اإلدارية.
  أساتذة الكليات اإلنسانية أكثر رضا من أساتذة الكليات التطبيقية يف حماور صفات ومميزات العمل

 وخصائص بيئة العمل والسياسات واملمارسات اإلدارية.
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  إدارية أكثر رضا من زمالئهم الذين ال ميارسون وظائف أعضاء هيئة التدريس الذين ميارسون وظائف
 إدارية يف حموري خصائص بيئة العمل والسياسات واملمارسات اإلدارية.

 
 

 اثنياً: فيما يتعةلق ابملتغريات واإلنتاجي :
 أعضاء هيئة التدريس الذكور أكثر إنتاجية للكتب العلمية املؤلفة. -
 مناقشة رسائل الدراسات العليا.وجود أثر ملتغري العبء التدريسي على  -
وجود أثر ملتغري العبء التدريسي على اإلنتاجية العلمية للكتب العلمية املؤلفة واإلشراف على رسائل  -

 الدراسات العليا ومناقشتها.
 على رسائل الدراسات العليا ومناقشتها. اإلشرافوجود أثر ملتغري عدد سنوات اخلربة على  -
 على رسائل الدراسات العليا. اإلشرافاإلدارية على  وجود أثر ملتغري الوظيفة -

 
 اثلثاً: فيما يتعةلق ابملتغريات وكل م  الرضا الوظيفي واإلنتاجي  العةلمي :

وجود أثر ملتغري النوع وعدد سنوات اخلربة يف اجلامعة على اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس يف  -
 اجلامعات األردنية.

العمر واملرتبة األكادميية على كل من مستوى الرضا الوظيفي واإلنتاجية العلمية ألعضاء وجود اثر ملتغري  -
 هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية.

هيئة  ألعضاءوجود أثر ملتغري الوظيفة اإلدارية على مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية العلمية  -
 التدريس يف اجلامعات األردنية.

 
 واملقرتحات التوصيات

 : أييت مبا انالباحث يوصي ومناقشتها البحث هذا نتائج ضوء يف
 املتدين الوظيفي الرضا مستوى برفع اهتمامها األردنية اجلامعات يف املسئولة اجلهات توىل أن ضرورة  -1

 واخنفض البحث هذا إليها أشار اليت العوامل دراسة خالل من ،ابجلامعة التدريس هيئة أعضاء من البعض لدى
 . الوظيفي للرضا العام املستوى عندها

 مستوى الخنفاض رئيسا مصدرا اإلدارية واملمارسات والسياسات العمل بيئة خصائص حمور يشكل  -1
 ظروف بتحسني هتتم أن اجلامعة على ينبغي لذا األردنية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا
 اإلدارية اإلجراءات تسهيل اجلامعة إدارة على ينبغي كما،فيها للعمل املالئم العلمي املناخ وتوفري ابلكليات العمل
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 وتذليل اململكة خارج العلمية واملؤمترات الندوات يف واملشاركة املستحقات على التدريس هيئة أعضاء حلصول
 العلمية الرتقيات ومعايري شروط يف النظر إعادة إىل ابإلضافة العلمي التفرغ على للحصول املتبعة اإلدارية اإلجراءات

 . األخرى ابخلدمات واالهتمام اجلامعة يف
 البحث طريق عن قدراهتم بتنمية األردنية اجلامعات يف العامة العالقات ملمارسي الفرصة إاتحة ضرورة  -0
 .للعاملني الوظيفي الرضا حتقيق يف دورهم لزايدة جبامعاهتم القرار صنع عمليات يف للمساعدة والتطوير

 من االستفادة وحماولة الوظيفي الرضا حتقيق يف العاملية للجامعات الناجحة التجارب على االطالع  -4
 .األردنية اجلامعات يف التجارب تلك

 مفاهيم تطبيق على قدرهتم ملعرفة األردنية اجلامعات يف العامة العالقات ملمارسي دوري تقييم أجراء  -5
 .اجلامعة ملنتسيب الوظيفي الرضا بتحقيق العامة لعالقاتا

 ومميزات صفات حمور يف مشارك وأستاذ أستاذ برتبة هم من التدريس هيئة أعضاء رضا لعدم نظرا  -1
 فرصا إعطائهم على والعمل مشارك وأستاذ أستاذ العلمي اللقب حبملة االهتمام بزايدةون يوص ونالباحث فأن العمل
 لقب عليه حيصل مبا ومساواهتم جماهلم يف العمل وورش التدريبية والدورات العلمية والندوات املؤمترات حلضور أكثر
 . األخرى الدول يف مشارك وأستاذ أستاذ

 لدى املنخفض العلمية اإلنتاجية مستوى برفع اهتمامها اجلامعات يف املسئولة اجلهات تويل أن ضرورة  -7
 العلمية ابإلنتاجية وثيقة صلة هلا اليت العناصر على الرتكيز خالل من األردنية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء

 الفرص وإاتحة الندوات بعقد واالهتمام التدريس هيئة ألعضاء العلمي البحث ألغراض املايل الدعم زايدة مثل
 أعطاء إىل ابإلضافة واخلارج الداخل يف العلمية واملؤمترات واللقاءات الندوات يف للمشاركة التدريس هيئة ألعضاء

 اخل.. ومكتبات وقاعات معامل من العلمية البحوث إلجراء املطلوبة التجهيزات وتوفري العلمي للبحث اكرب فرصة
 هبذا اخلاص االستبيان يف وردت اليت اإلدارية للمعايري فعليا تقييما اجلامعية إلداراتا جتري أن ضرورة  -8

  .البحث
 الكليات أساتذة لدى الوظيفي الرضا مستوى اخنفاض أسباب عن للتحقيق معمقة دراسة إجراء  -6
 .اإلنسانية الكليات أساتذة بزمالئهم مقارنتهم عند التطبيقية

 مت اليت الداللة ذات للنتائج كبرية أمهية األردنية اجلامعات يف املسئولة اجلهات تويل أن ضرورة  -10
 يف تسهم لعلها املستقبلي التخطيط جمال يف اجلامعات يف القرار ألصحاب كتوصيات البحث هبذا إليها التوصيل
 . األردنية اجلامعات يف أفضل مستقبل حنو الطريق وإانرة الرؤاي توضيح

 يف التدريس هيئة أعضاء بني االجتماعية والعالقات اإلداري االتصال قنوات وتوسيع تشجيع  -11
 . الشأن هذا يف العامة العالقات دور تفعيل خاللمن  العمل
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 ابجلامعة اإلدارية األنظمة بتطوير اهتمامها األردنية اجلامعات يف املسئولة اجلهات تويل أن ضرورة  -11
 التدريس هيئة ألعضاء الوظيفي الرضا أن االعتبار يف اخذين، التدريس هيئة ألعضاء املعامالت تسهيالت خيدم مبا
 فعليا تقوميا جتري أن اجلامعة إلدارة فالبد البحوث أو للتدريس ابلنسبة سواء العلمي لإلنتاج ومهم أساسي أمر

 احلايل. للوضع ابلنسبة البحث هبذا اخلاص االستبيان يف وردت اليت اإلدارية املقاييس لتطبيق
 املقرتحات:

 مباشرة عالقة ذات ومعطيات نتائج من وامليداين النظري جبانبيها ا البحثهذ عنه أسفر ما على وبناء
 السياسات لرسم مهمة مؤشرات تشكل النتائج هذه فأن البحث ألفراد العلمية واإلنتاجية الوظيفي الرضا بدرجة
 هيئة أعضاء لدى العلمية واإلنتاجية الوظيفي الرضا مستوى لرفع املالئم املناخ بتوفري املتعلقة والعلمية اإلدارية
 التطوير لسياسة عامة ملوجهات النتائج هذه دالالت إىل اإلشارة املفيد ومن األردنية اجلامعات يف التدريس
 يف القرار ألصحاب كتوصياتالبحث   اهذ يف إليها التوصل مت اليت الداللة ذات النتائج إىل يشار ولذا املستقبلية
 يف أفضل مستقبل حنو الطريق وإانرة الرؤاي توضيح يف تسهم لعلها املستقبلي التخطيط جمال يف األردنية اجلامعات
 : اآلتية املقرتحات انالباحث ويوجز األردنية اجلامعات
 ومستوى الوظيفي الرضا مستوى برفع اهتمامها األردنية اجلامعات يف املسؤولية اجلهات تويل إن  -1
ا هذ إليها أشار اليت ابلعوامل االهتمام خالل من األردنية اجلامعات يف التدريس هيئة أعضاء لدى العلمية اإلنتاجية
 . العامة هتوصياهت يف البحث

 . فيها للعمل املالئم العلمي املناخ وتوفري ابلكليات العمل ظروف بتحسني االهتمام  -1
 األلقاب ذوي التدريس هيئة ألعضاء والندوات املؤمترات حضور وتسهيل التشجيعية احلوافز تقدمي -0

 . مشارك وأستاذ العلمية أستاذ
 أساتذة لدى الوظيفي الرضا مستوى برفع اهتمامها األردنية اجلامعات يف املسؤولية اجلهات تويل إن  -4
 .التطبيقية الكليات

  .التدريس هيئة أعضاء بني االجتماعية والعالقات اإلداري االتصال قنوات وتوسيع تشجيع ضرورة  -5
  .التدريس هيئة ألعضاء اإلدارية املعامالت لتسهيل املالئمة الظروف توفري  -1
  :منها مقرتحات من البحث أفراد إليه أشار مبا االهتمام  -7
 هيكل إقرار مع واملخصصات واالنتداابت والبدالت الشهرية الرواتب يف واملتمثل املادي العائد زايدة -أ

 . التدريس هيئة ألعضاء اإلضافية احملاضرات أجور
 التدريس  هيئة أعضاء حلصول اجلامعة إدارة مستوى على اإلدارية املعامالت وتسهيل تطوير ضرورة  -ب

 . أبول أوالا  املالية مستحقاهتم على
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مع  القسم أو الكلية أو اجلامعة إدارة مستوى على األردنية اجلامعات يف اإلدارية األنظمة تطوير -ج
 التدريس هيئة ألعضاء املعامالت تسهيل خيدم مبا وتطويرها اإلدارية واالجتاهات ابألمناط االهتمام
 إبجازات واالهتمام املالية اتواالعتماد التشجيعية ابحلوافز االهتمام طريق عن العلمي البحث دعم  -د

 الكليات ومكتبات للجامعة املركزية املكتبة وخباصة املختلفة العلمية والتجهيزات املكافآت وصرف العلمي التفرغ
 . اجلديدة والدورايت ابلكتب ورفدها

 يف العلمية والورش والندوات العلمية املؤمترات يف للمشاركة اجليدة الفرصة التدريس هيئة أعضاء منح -ه
 .واخلارج الداخل

  .التعليمية العملية خيدم مبا اإلدارية واألعباء التدريسي العبء ختفيف -و
   .والرتفيهية واالجتماعية والفنية والتعليمية الصحية والتسهيالت اخلدمات بقطاع االهتمام -ز
 األقسام وبني واإلداريني اجلامعة يف التدريس هيئة أعضاء بني واالجتماعية اإلنسانية العالقات تنمية -ح
 .ابجملتمع اجلامعة عالقة وزايدة واالجتماعية الرتفيهية ابلنوادي االهتمام بزايدة وذلك والكليات
  .العلمي لإلبداع صاحلة بيئة تكون حىت الكليات يف للتدريس املناسب املناخ توفري  -ط
 الشعور وتنمية األكادميية العلمية احلرية منحهم مع ،التدريس هيئة وأعضاء اإلدارة بني العالقة وضوح -ي

 . القرار اختاذ وحرية الوظيفي ابألمن
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