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  دينا مفيد

 ملخص الدزاسة:

ال راســإ ى ــك العنــر ةــل ضر ــإ الينــع اء ــئ  ــتد ية ــعت ارهــإ الجــ ر    عةج ــعر  تهــ   

ضالــإ لدي  ــ  ملــل اءجاتــباة الجعكيــإ طنــدلت اءلا، ــإ الج ارنهــإالا الجمــل ي اء ــئالا  ل ــ ا  

الج ارمــئالا و ــلضا .ضاتد وعــ  ثيينــخ ال راســإ ءضاــلملتد الينــع اء ــ، و ذ ع ــإ ا  ــلضاالا 

الز ع ــــإ الج ارنهرــــإ  ى،ــــعر ل  اــــي تد انهــــع  يي ملكــــلد ملــــلطنهــــع اةجنهــــ ة ةنــــك ملــــ     اــــ

الا ومل رــــعر لدينــــع ال ضبــــ ، ومل ــــع  ة واســــج  ملخ ال راســــإ اســـج رعدوالجلا ـــل ال رمــــ،الا 

ملضــــيضاالا تلاــــدخ ال راســــإ ى ــــك  033ملجينه ــــإ   نهــــ   رع ــــعة ال راســــإ ةنــــك ةر ــــإ علاملاــــع 

التــــ، تــــيت   ةــــ ض ملــــل ال جــــع ا يانهاــــع  يد الينهــــ   جنهتــــ   نه نهلةــــإ ملــــل ال ــــر  الجلا  رــــإ 

 ى ك الينع اء ،الا احجدـخ ال ـر  اءا رـإ )حـ  
ً
 عءا رإ والت، ينعك . ياض إلش عةاع والال

اءا إالا   زـعرالا    ـع ( اءياتـ  .و ـك عـك مليـ الة الينـع اء ـ، ةنـك الجـلا تالا طنهـع طنـضخ 

 د ةل و لض ا  ضعض ننب، ءي الة الينع اء ،  تد ية عت ارهإ الج ر    صضإ ةعملإ

 الا الجيدر  اليع تدة عت ارهإ الج ر  ي ع إ ا  لضاالا ذ الاالينع اء ، كلمات مفحاحية:

 مقدمة:

حرـ  اءاجنهإ   راسإ الينع ةل الينه   عك الي لض ال دردإ اءعنرإالا ثي ضة .،يا 

كعد وال زام ملزعر ااجنهع  ال عحزتد ملل ةدنهعت   جنهعع وةدنهعت ال ض    جنهـعىك ودضارا 

ملــــل اءلنــــلةعة ال رىرــــإد وحتــــئ ملــــ    ا ــــإ ال ــــيد ا  ــــعض  والينــــي ل ى   نهزــــ   عةج ــــعر  

مللنــلع الينــع ةــل الينهــ  ملتــلًرا الاجنهــع  الي  ــ  ملــل ال تــلد وال راســعة اليدنهرــإ عــك 

 Human resources مل ــــعم الج ارنهــــعة ا    زــــإالا وعــــك مل ــــعم ت نهرـــــإ اءــــلارض ال نــــي إ

                                                 

 عين شمس جامعة البناتبكلية المساعد علم االجتماع  أستاذ  
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 Organizational citizenship  وطـــ لل ال راســـعة حـــلم ســـدلت اءلا، ـــإ الج ارنهرـــإ

behavior (OCB) حرـــ  د ك يض رـــعة ةدـــ    جنهـــعع الج ارمـــئط  ـــرإ ح  زـــإ الج ـــعوم عـــ

يظاية الي    ملل ال راسعة ا    زإ يد ا عت ة عإ ارت ع،رإ ا  ع رإ  تد الينع ةـل 

( عــــك الج ارنهــــعة ا    زــــإد ويطــــ ة Warner,2007)الينهــــ  وســــدلت اءلا، ــــإ الج ارنهرــــإ 

اســعة ةنــك يد اءــلظضتد اليانــرتد ةــل وظــع ضا  تكــلد ســدلطرعته  ا  ع رــإ  نهــع اــ   ال ر 

 
ً
ينــا   ضيعلرـــإ عـــك .ضات اليـــع  لدنه انهـــإد وفعءزـــ   ـــند اءـــلظضتد الـــ  ل  كل ـــلا يط ـــب ملـــر 

ءنهعرســـــــــــــــــإ ســـــــــــــــــدلطرعة اءلا، ـــــــــــــــــإ الج ارنهرـــــــــــــــــإ  ـــــــــــــــــن ه   كل ـــــــــــــــــلا يط ـــــــــــــــــب رنـــــــــــــــــعًت ةـــــــــــــــــل 

 د (Bhutto,2012:553)وظع ضا 

اة . تبا ضا    يهإ الينه  و عر ـ  ثنـعتالة  تزرـإ ة  ـ ا حـلم طنهع يذعرة الجملر 

سـدلطرعة اليـعملدتد وتل اـعته  عـك مل انهـعة .ةنهـعم الرـل الا  عاـإ ملـ  اشـج اض اء ع نــإ 

وثي ــ  اءاــع  اللظرضرــإ وت حــل   جكــعراة و  ــ اةعة النــي يإالا وســيةإ تمــلر وســع   

اءعسـإ ملـل مل انهـعة .ةنهـعم ى ـك   تصعمالا تدل الجت  عة عك مل نهداـع اسـج ةخ ا  ع ـإ

 اجنهــع   ــعءلرض ال نــيي وتل اعتــ  النــدلطرإ والملةرــإ التــئ تــ ا  ى ــك يكيــ  ملــل الــ ور 

اءمدــــلا يضا ــــ الا والتــــئ  ــــ وراع ثيــــز  العضــــعتا وال ــــ را الج ع نــــرإ لدنه انهــــإ عــــك النــــل  

نــجنهي اليــعلمئالا وملــل ذــ   ــند ا  ضــعر ةنــك اســجنهيار إ اء انهــإ و نهلاــع  جمدــ  الــ ة  اء

تـــــ يع   جع  اـــــع ا  ع ًرـــــع ةنـــــك  التـــــ،لز ع ـــــإ الج ارنهرـــــإ    ع رـــــإ ملـــــل اء انهـــــإ وت   هـــــع ا

د اـ ا اـل (232  2302)ملتنه   عاي اسنهعةر الا مل ي عة اليعملدتد وسدلطرعته  الملةرإ

الن   الرل  عك ااجنهع  مليا  اء انهعة  عءلارض ال ني إ و يداع يط ـب حيًاـع ةنـك تد رـإ 

نـــك اةج ـــعر يد اءلظـــر .ط ـــب ســـيعضا اـــل .ط ـــب رنـــعًت ةـــل ةنهدـــ الا احجرع ـــعة مللظض هـــع ة

و ينــئ  لــل يد ل  ــ  مللاعــر وات عاــعة وملنــعةي ا  ع رــإ ت ــع  ةنهدــ  والــ    ــ ذي  ــ ور  

 ةنك .ضات اللظرضى و ل  ا  الج ارم،د

والســــــرنهع يد ا  عمليــــــعة ومل سنــــــعة الجيدــــــر  اليــــــع ك  ــــــ وراع تلا ــــــ  الي  ــــــ  ملــــــل 

عة التـــئ اـــعح خ ةصـــي اءيدلملـــعة   ع ـــ  ملنـــهللرعتهع .كعض نهرـــإالا اءنـــهللرعة والجتـــ  

 ضـــــى كـــــ   ـــــل  تااـــــي ةنـــــك ملنـــــيى ا  رـــــعا مليمرـــــعة    ـــــ ا تتجـــــع  ى ـــــك   ـــــباة    ـــــ ا 

وملاــعراة ويلرــعة ملجمــلرا وملــل ي ــي  تتــ  عة اــ ا اليصــي مللنــلع  ــلضا الجيدــر  اليــع ك 

اليــــعل د وياــــ ت الـــ   ياــــ ت ينـــك  تتــــ ً ع  لا ـــ  ملنــــ و ك الجيدــــر  عـــك مل جدــــر ي تـــعت 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 5 ـــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـــــــــــ  

تت رـــل ا  ـــلضا عـــك الجيدـــر  اليـــع ك ملمدً ـــع حرلً ـــع لجمـــل ي الز ع ـــإ الج ارنهرـــإ التـــئ ثيجنهـــ  

ةنــك ال ــر  اءنــ بطإ واءاــعراة ال نــي إ واءا رــإ اءت ذــإد وملــل ذــ  ظاــي عــك الي ــ  اءع ــ ئ 

 ت ـــــع   تـــــل تت  ـــــ  يضواة ووســـــع   ءياع ـــــإ ا  ـــــلضا عـــــك مل جدـــــر مل سنـــــعة الجيدـــــر  

ال ي ــــ   ــــ ا ال بطتــــ  عــــك اللعــــخ الــــياال  صــــلرا يط ــــب ةنــــك ات ــــعد الجارتــــب وتنهعــــتد اليــــع كالا ى

 د  اءا رتد ونني اللىك  ز ع إ ا  لضا عك مل سنعة الجيدر  اليع ك

وملنهـــع الشـــل  رـــ  يد ية ـــعت ارهـــإ الجـــ ر   ينـــكدلد اءـــلارض .سعســـرإ التـــئ تـــ ور 

هـك التـئ ت ـير مل ـعلت الجيدـر  حللاع مل نه  الينهدرإ الجيدرنهرإ و لات اع؛  ارهإ الجـ ر   

ومليع تب يضات المد ـإ و ـلضا اـ ا .ضاتالا طنهـع ي هـع ثنـا    ـ ر ط تـب عـك تت  ـ  ال ـباملا التـئ 

ت ـــ ملاع مل سنـــعة الجيدـــر  اليـــع ك ءلاط ـــإ الج ـــ   اليدمـــئ واحجرع ـــعة الج نهرـــإ ويســـلا  

 ةل ضوراع الع تب عك ال ت  اليدمـئ الـ   ينـا  عـك الج ـ   اليد
ً
مـئ و  ملـإ الينه د    

 اء جنه د

وءلاط ــإ الجتــ  عة التــئ  لا ااــع الجيدــر  اليــع ك  ــعة ملــل ال ــيور  النــعك  عت ــع  

ت نهرإ ملاعراة ية عت ارهإ الج ر   وتد رإ احجرع عته  اءا رـإ ةنـك ال تـل الـ    نهعـ ه  

ملـل يضات يضواراــ   نهــع  جلا ــل ملــ  ملجمد ــعة اليصــيالا ىنــع إ ى ــك ثيز ــز ضوراــ  الضعةــ  عــك 

لضا الجيدر د وعك ا ا النرع  يي  الينع اء ـئ لـ   ية ـعت ارهـإ الجـ ر    و تت رل  

يانهرإ ط ب  ءـع لـ  ملـل تـ ذتب ةنـك ضا يرـمه  وتنهعرـ ه  وملـل ذـ  عـك تت رـل  ـلضا ا  ـ ملعة 

 الجيدرنهرإ واللالم ى ك .ا ا  اءىنلضاد

وحرــــ  يد ا  صــــع   اءا رــــإ لؤلكــــعض نهتد ملــــل ية ــــعت ارهــــإ الجــــ ر   ت جدــــر ةــــل 

 عالســـــــج  لرإ واءيو ـــــــإ  professionصـــــــع   يهـــــــ عا اءاـــــــل . ـــــــي ؛ ى  تجنهتـــــــ  طنها ـــــــإ  

 Bellamyواءن ولرإ والصياع عك مل ع ك)الج ر  الا وال ت  اليدمئ(الا  ن   طنهـع يشـعر   ملـى 

( يد .كـــعض نهرتد لـــ اه  ضوا ـــ  ضا درـــإ لدينهـــ  )كعالســـج  لرإالا Morlly(2330 (الا ملــلر ك0222)

لضعي ــــــــــــإ( يط ــــــــــــب ملــــــــــــل الــــــــــــ وا   ا  عر رــــــــــــإ ) اءكع ــــــــــــ ة اءعض ــــــــــــإ اء ــــــــــــعضراالا الجتــــــــــــ  عة ا

( يد اــ   الــ وا   ال ا درــإ 2330) Meyer& Evansو  جنهعةرــإ(د ويشــعر ملــع ي وا ضــع ز 

تــيت     صــع   اءا ــإ .كعض نهرــإ وهــك .ط ــب يانهرــإد ملــل  عحرــإ ي ــي  يظاــية الي  ــ  

الجــ ر   اــ  .عــ  رنــعت  تــل ملــل ال جــع ا  مل ب  رــإ يد .كــعض نهرتد ملــل ية ــعت ارهــإ 

النرعســعة اءعلرــإالا واءكع ـــ ةالا ومليــع تب الج رــر  الـــ اثىد وننــك  ةــع   ـــند ا ــعت ى نهـــعع 



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ال ـــعحزتد عـــك اـــ ا اء ـــعم ةنـــك يد الـــ وا   واليلاملـــ  ال ا درـــإ اءيت مـــإ  علينهـــ  هـــك  ملـــل

 التــــئ تتــــ ض الينــــع الــــلظرضى لؤلكــــعض نهرتد يط ــــب ملــــل اليلاملــــ  ال  نهل يا رــــإ واء سنــــرإ

 د (Platisidou, 2009:2)والش صرإ

عــك اــ ا النــرع   نهعــل تت  ــ  يانهرــإ ال راســإ ومل ــبراة ا ياكهــع عــك ملتعولــإ العنــر 

ةــــــل ضر ــــــإ الينــــــع اء ــــــئ  ــــــتد ية ــــــعت ارهــــــإ الجــــــ ر  ) الي صــــــي ال نــــــيي الي يبــــــ ئ عــــــك 

مل سنــــعة الجيدــــر  اليــــع ك واءتــــلر .سعةــــ ، عــــك تت رــــل  ــــلضا الجيدــــر (  عةج ــــعر  ضالــــإ 

ل اءجاتــــــباة الجعكيــــــإ طنــــــدلت اءلا، ــــــإ الج ارنهــــــإالا الجمــــــل ي اء ــــــئالا  ل ــــــ ا  لدي  ــــــ  ملــــــ

الج ارمـــــئالا و ـــــلضا .ضاتد وط حـــــ  ملجمد ـــــعة ا  ـــــلضا والج ارـــــ  ل ةجنهـــــعض عـــــك مل سنـــــعة 

 الجيدر  اليع ك ا ا  رنهع  جيدل  عألانهرإ .و ك لد راسإد

عـــــك ضراســـــعة وةــــل .انهرـــــإ الزع رـــــإ لد راســـــإالا العنـــــر ةـــــل يانهرـــــإ اءـــــ    ال رمـــــئ 

الينـع اء ــئ؛ حرــ  يد ا ــعت مل نهلةــإ ملــل ال ـر  اءا رــإ التــئ ييــ  اشــ عةاع وتت  اــع عــك 

 يهــإ الينهــ  ملمدً ــع يسعســًرع لجت رــل مل الملــإ  نقــ ع  والجلا ــل والينــع والــ   ينــا  

 عك الج ذتب ا  ع ًرع ةنك   عى اء انهإ وتت رل يا ا اع اءىنلضاد

ينــــا  عـــــك  scaleســــإ عــــك ملتعولــــإ تصــــنهر  مل رــــعر وتجنهزــــ  .انهرــــإ الجم ر رــــإ لد را

عرـــعر الينـــع اء ـــئ لـــ   ية ـــعت ارهـــإ الجـــ ر   اليـــعملدتد عـــك مل سنـــعة الجيدـــر  اليـــع ك 

التــــئ  ط نهعةـــإ ملا رــــإ لاــــع  صلاــــرإ وتحنــــ  كيــــ ض ملــــل النــــنهعة وا  صـــع   اءا رــــإ

رــــإ تنهت اـــع ةـــل  تباـــع ملـــل ا  نهعةــــعة اءا رـــإ . ـــي الا ملنهـــع ينــــا  عـــك ىذـــيات اءعج ـــإ الييف

حر   صلح ا ا اء رعر لدجم رل عك  يهعة ملا رـإ ي ـي  وعـك مل جدـر ال يهـعة الييفرـإ؛ 

حرــ  يد  عل رــإ اء ــع ي  اءصــنهنهإ ل رــعر الينــع الــلظرضى يو الينــع ةــل الينهــ  كع ــخ 

 ةـــل ةـــ   
ً
ملصـــنهنهإ عـــك  يهـــعة  تـــب ملصـــي إ  ـــ م النـــجي رعة ملـــل ال ـــيد اءع ـــ ئالا   ـــ 

رـــإ لل نهعةــعة اءا رـــإ  صـــضإ  عاــإ ) و لـــل عـــك تيطت اــع ةنـــك ا  صــع   والنـــنهعة اءا 

 ح وض ةد  ال عحزإ(د

: مشكلة الدزاسة وجساؤالتها:
ً
 أوال

تـــــ ثى ال راســـــإ الياا ـــــإ طنهتعولـــــإ لدعنـــــر ةـــــل ضر ـــــإ الينـــــع اء ـــــئ ألة ـــــعت ارهـــــإ 

 عمليـــإ ةـــتد شـــنه (  تـــل  –الجـــ ر    عحـــ   مل سنـــعة الجيدـــر  اليـــع ك )كدرـــإ ال  ـــعة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 7 ـــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـــــــــــ  

نـــ بطإ )د  ـــع الا حـــ  اءا ـــإالا  ســـج  م الـــ اثىالا ال رنهـــإ ةـــ ض ملـــل ال ـــر  الجلا  رـــإ اء

والاـــــــــيو   Professionalizm  جنهعةرـــــــــإالا   زـــــــــعر( ومللنـــــــــلةعة  اة اـــــــــدإ  عءا رـــــــــإ 

ال رئرــإ التــئ تــيت   كنرعســعة الينه )اءنــهللرإالا الي الــإ   جنهعةرــإالا الج ــ   و  جــع  

ارنهرإ النع  ا وملـع تضينـ  ملـل اليدمئالا  يهإ الينه الا ا  لضا( و لل عك ا،عر الز ع إ الج 

عــــر  ومليــــع تب ملا رــــإ ملنــــ بطإ؛ والتــــئ ثيــــ   نهزع ــــإ يضاا لجت رــــل    ملع رــــإ والينــــع ةــــل 

الينهـ د وو ً ـع لكـ  ملــل اليت ـإ اءلنـلةرإ وال اترـإ ألة ــعت ارهـإ الجـ ر  ؛ حرـ   نهزــ  

رـ  الينع اء ئ يحـ   ـ  ياـ  اليلا ـ  واء ي ـعة اءجلعيـإ ءنـيوع نـنهعد ا  ـلضا والج ا

( 2307 -2332ســــ لاة ) ذنهــــعدل ةجنهــــعض والــــ   ا  ي،ــــخ  رــــ  كدرــــإ ال  ــــعة ةنــــك ملــــ   

والتــئ ثنــعك لل صــلم ةنــك  ةجنهــعض .كــعض مئ عــك يو ــإ الياا ــإدو نهعل اــرع إ ملنــكدإ 

 ال راسإ عك الحنعتالة يترإ   

ا  ا عت  يو   لاي إ  اة ضاللإ احصع رإ  تد ية عت ارهإ الج ر   عـك ضر ـعة 

 اء ئ حن  )ال ر إ اليدنهرإالا الج ص  اليدمئ( ؟ الينع

ى ــك ي  ملــ   تح ـــع ل .انهرــإ الىنـــ رإ لد ــر  اءا رـــإ اءيت مــإ  نه ـــعالة اءا رــإ وفيهـــإ 

 الينه  و ً ع لديت إ اءلنلةرإ لا   ال ر  ةنك الند  ال رمئ ؟ 

  ؟ ملع ةلامل  الينع / ة   الينع اء ئ حن  اليت إ ال اترإ ألة عت ارهإ الج ر 

ى ك ي  مل   ثي  ذ ع ـإ ا  ـلضا ملجاتـًبا يسعسـًرع عـك تت رـل الينـع اء ـئ ألة ـعت ارهـإ 

 الج ر  ؟

 : الاطاز النظسي واملفاهيمى:ثاهًيا

 املفاهيم ألاساسية : - أ

 :  Professional Satisfactionالسضا املنهى   -
عـــــك ملـــــل  ـــــ م  ،ـــــ ع ةنـــــك .ض رـــــعة وال راســـــعة النـــــع  إ ت ـــــتد يد ا ـــــعت تـــــ ا   

الجيي ضــعة اءيت مـــإ  علينـــع اء ــئالا والينـــع الـــلظرضىالا وطـــ لل الينــع ةـــل الينهـــ الا حرـــ  

ملــل يوا ــ  ال ــعحزتد  Hoppock ــج  ثيي ــر اءضالملــعة الز ذــإ  نهينــئ واحــ د و يــ  الفــل 

عـــــك مل ــــــعم الينــــــع الــــــلظرضم حرــــــ  ييي ــــــ  ةنــــــك ي ــــــ   مل نهلةــــــإ ملــــــل اليلاملــــــ  ال ضنــــــرإ 

يــــ  الضــــيض رانــــًرع ةـــــل ةنهدــــ  د وعــــ  حــــ ض  لـــــلت واللظرضرــــإ و.ونــــعع ال رئرــــإ التـــــئ ت 

Locke (0290  ــ     نهزــ  حعلــإ ةع،ضرــإ ا  ع رــإ وال عت ــإ ملــل ت رــر  الضــيض لج يفجــ    )



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ةنــك ي ــ   نهزــ  الضــي  عــك ىضرات الي عــإ  Lockeولــلت  Porter اللظرضرــإ   واــلر   ــلرتي

)  علضيـــ  الا وفـــتد ملـــع اـــل ملجتصـــ  ةدرـــ  ـــتد ملـــع  جلعـــ  الضـــيض ا  صـــلم ةدرـــ  ملـــل وظرضجـــ 

 Gebsonد وعـــ  ةي ـــ    نـــلدالا وضو دنـــك (496  2339 ـــلاض النـــرزالا ةز ـــزا ة ـــ   الا  

and Donnelly (2330 ـ    ات ـع  . ـياض  تـل وظـع ضا الا واـل  جـع  لجلعيـعة . ــياض    )

ملــل وظــع ضا   رنهــع  جيدــل  عليلاملــ  اءيت مــإ   يهــإ الينهــ  ط ســدلا اليتســعتالا سرعســعة 

 الينه الا واءزا ع دنع رإ  د  وى ياتاة الينه الا وظيو 

(    ــ    ات ــع  ا  ــعنم لديــعملدتد  تــل وظــع ضا الا والــ   2334) Appelطنهــع ةي ــ  ي ــ  

 كلد  حر إ إلرنعت)ىش عع( حع عته  وملجمد ـعته  ضا ـ   يهـإ الينهـ  الا وةي ـ  يوشـع مئ 

 Oshagbemi (2333 ــ    اســج ع إ ةع،ضرــإ تتــ د  حر ــإ الجضعةــ   ــتد ال ــر  التــئ    )

 Robbinsيملــع روف ــ     اليعملــ  عــك ةنهدــ  واءكعســ  التــئ  تصــ  ةد هــع ملــل اــ ا الينهــ  دتهــ

الينع اء ـئ    ـ  النـيلر اليـع  يو  ت عاـعة الكدرـإ  تـل اءا ـإ التـئ  (     ةي 2333)

 د   (David,2011: 323) نهعرساع الضيض  

ك مللعـــر الا ينـــتب ى ـــJob Satisfactionو جضـــح ملنهـــع ســـ ل يد ملضاـــل  الينـــع الـــلظرضى 

اليعملـــ     ــــعنى يو النــــدبئ ت ــــع  ةنهدــــ  يو ت ــــع  يحــــ  مل ــــعالة الينهــــ  كــــعأل يالا ســــعةعة 

 الينه الا ظيو   يهإ الينه الا الي عإ  علزمل تالا سرعسعة الينه الادددا خ(د

 ال تصـلر الضـيض يو ت ررنهـ  الـ اثى   تـل  Professional Satisfactionيملع الينع اء ئ 

 ــــ  اءيت مــــإ  عءا رــــإالا واءكعســــ  التــــئ  جلعياــــع ملــــل اــــ   اءا ــــإ التــــئ  ىجمــــئ ىل هــــع وا  لا

 اءا إ ) كعالسج  لرإ الا .  عرعة اءا رإالا اءكع   والار إالا اءن ولرإالا ددد(د

 ال مل ئ ملج ص  عك ملا إ اءتعملـعا و ينهـ  طنهنحنـعر عـع لنى عـك  اـإ 
ً
 عءتعملى ملز 

ضر ــإ الينــع  تــل ةــ ض وظرضرـإ ملير ــإ وملــل ذــ   ــعد ضر ــإ الينــع الــلظرضى ل  ــ  ثيعــ  

ملــــــل اء ــــــعالة اءيت مــــــإ  عللظرضــــــإ )كعلينــــــع ةــــــل ســــــعةعة الينهــــــ الا   ــــــع اةالا الي عــــــإ 

 ــعإلضاراالا والــزمل تالا الياتـــ  وا  ــلا ز اءعض ــإالا سرعســـعة الينهــ  دددا ــخ(  ي نهـــع الينــع اء ـــئ 

 ــإ ينــتب ى ــك ضر ــإ الينــع ةــل اءكعســ  التــئ  جلعياــع اء ــئ ملــل ارت ع،ــ   هــ   اءا ــ  ) الار

واءكع ـــإ   جنهعةرـــإالا اءنـــ ولرإالا  ســـج  لرإالاددد(د وســـيج  ثيي ـــر الينـــع اء ـــئ ألة ـــعت 

ارهـــإ الجـــ ر   ا يا ًرـــع عــــك ال راســـإ الياا ـــإالا    ـــ  ت رــــر  ة ـــل ارهـــإ الجـــ ر   الــــ اثى 

واءلنـــلىك  تـــل مل نهلةـــإ ملـــل ال ـــر  اءا رـــإ )د  ـــع الا حـــ  اءا ـــإالا  ســـج  م الـــ اثىالا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 9 ـــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـــــــــــ  

الا   زــــــــعر( ومللنــــــــلةعة  اة اــــــــدإ  عءا رــــــــإ )اءنــــــــهللرإالا الي الــــــــإ ال رنهـــــــإ   جنهعةرــــــــإ

  جنهعةرــــــإالا الج ــــــ   و  جــــــع  اليدمــــــئالا  يهــــــإ الينهــــــ الا ا  ــــــلضا(د وســــــيج  ثيي ــــــر اــــــ   

 اء شياة وتت    مل شياة عرعر ك  مل هع عك مل رعر الينع اء ئ الحً عد

 ثقافة الجىدة : -

ج ارنهرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ الز ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ ال QualityCultureتنهزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ذ ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلضا 

الا وهـك ثنــتب ى ـك مل نهلةـإ ملــل ال ـر  التـئ تل ــ   NewOrganizational Cultureا    ـ ا

طرـــر  ـــج  ى ـــيات الجتنـــي عة عـــك ملنهعرســـعة وا ـــياتاة الينهـــ  الرلملرـــإ واء ي ـــعة التـــئ 

(    هـــــع  مل نهلةـــــإ ملـــــل ال ـــــر  0226) Goetsch and Stanleyت بتـــــ  ةد هـــــعد و يي اـــــع 

ل اءنــعرطإ والتــئ تــ ض  ى ــك الجتنــتد اءنــجنهي و رت ــعت والج علرــ  و  ــياتاة ال عت ــإ ةــ

 د (Harvey,2004: 1,2) نهنجل  ا  لضا ضا   الج ار   

( ى ــــك ذ ع ــــإ ا  ــــلضا ةنــــك ي هــــع 0220) Greenو ــــي ل  Harveyويشــــعر كــــ  ملــــل اــــعرعك 

تنهزــ  يحــ  اللظــع ر ا  رل ــإ عــك الج اــر  ويد كــ   ــيض عــك الج اــر  ملنــهلم ةــل تت رــل 

اءنـــهللتد ة هــع   ــ الا وملـــل ياــ  ســنهعتهع ســـرعضا الينهــ  ا  نهــعىك وو ـــلض ا  ــلضا ولــي  

 ــي  ةنهــ  عــك  نهرــ  اءاــع  و.ننــمإالا ىنــع إ ى ــك الــيف   ــتد الينهرــ  الــ ا نك واء جنهــ  

( ى ك يد   ذ ع ـإ ا  ـلضا هـك  ـزت ملـل الز ع ـإ 2330) Robinsا  عرجكد ويشعر ي ً ع روف  

التــئ ثنـعة  ةنــك تلا ــل وتــيا   Social Glue الج ارنهرـإ وهــك  نهزع ــإ الصـنها   جنهــعىك 

 (    هـع  2300)  Rapp نهر  ملكل ـعة الج اـر  والينهـ  ملًيـع طىنـرا واحـ  د و يي اـع راا

تجكــــلد ملــــل ال ــــر  اءنــــ بطإ واءيج ــــ اة والجلعيــــعة والارعكــــ  ال  ع رــــإ ودضار ــــإ د طنهــــع 

نهرـإ والتـئ ثنــنه  (    هــع  نهـ  ملـل الز ع ــإ الج ار0226) Goetsch and Stanleyييي اـع 

ال ــر  والج علرــ  و  ــياتاة والجلعيــعة ال عت ــإ ملــل اءنــعرطإ والتــئ تــ ض  ى ــك الجتنــتد 

 د (607الا 604  2302)اةجنهعض ة  الا  نجنهي و رت عت  نهنجل  ا  لضا  اء

وتــــ يع  ذ ع ــــإ ا  ــــلضا عــــك رت ــــإ ورســــعلإ الج اــــر  ويا ا ــــ   ســــ باتر رإالا الاركــــ  

يو ـــــإ ءلاط ـــــإ اءنـــــج  اة وملجمد ـــــعة ســـــل  الينهـــــ الا و اـــــ  الج ارمـــــئ الـــــ    حنـــــ   عء

 تصــــعالة واءيدلملــــعةالا والجع للل رــــع اءنــــج  ملإالا وو ــــلض تلاــــرر وا ــــح لدلظــــع ر 

واء عاــــ  واءاــــع  الج ارنهرـــــإالا واءنــــعرطإ عــــك اـــــ   ال ــــياراة ملــــل ع ـــــ   نهرــــ  .،ـــــيا  



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

طإ النع  ا واءيـع تب اءي رإالا واءنعرطإ اء جنهيرإ ك   لل عك ا،عر مل الملإ ال ر  اءن ب 

 ا  عطنهإ واءل اإ لدندلتد

 :لقضاًا النظسية التى ثىجه البحثا -ب 

اســــجيع خ ال راســــإ الياا ــــإ  ــــ ية ال  ــــع ع ال اي ــــإ اءنــــجنه ا ملــــل ملــــ ا   ضراســــإ  

الز ع ــــإ الج ارنهرــــإالا و اي ــــإ الجلا ــــل ال رمـــــئ طنهــــ ا    اي ــــإ لد راســــإالا والتــــئ  نهعـــــل 

 تلنرتاع   رنهع  نت 

 : Organizational Culture حنظيمية الثقافة ال (1
   هــع   تدــل اءل ــلضا عــك اء انهــإالا وهــك  ــ    Shafaitzالز ع ــإ الج ارنهرــإ طنهــع ييي اــع 

ملج ــعن  ملــ  الز ع ــإ اء جنهيرــإ  اــئ ثنــنه  ال ــر  واءيج ــ اة و   بانــعة واءــ ركعة 

ء سنـــرإ ا  نـــرإ وي نهـــعي ســـدلطرإالا وهـــك ال ـــلا  تـــب اءي رـــإ التـــئ تعنهـــل ورات .ننـــمإ ا

 ريج باـــــــع  نهزع ـــــــإ   اءنهعرســـــــعة النـــــــدلطرإ  Scheinوالتـــــــئ  نهعـــــــل مل حامهـــــــع  يملـــــــع شـــــــع ل 

ال ع نهـــــــإ ةـــــــل تضعةـــــــ  . ـــــــياض واســـــــج  املا  لداـــــــإ والم ـــــــلر حـــــــلم ملعارـــــــإ النـــــــدلت 

و.ةـــيا  التـــئ ت ـــ و عـــك  نهعةـــعة الينهـــ الا وال ـــر  النـــع  ا ضا ـــ  اء سنـــإالا والضدنـــضإ 

ا ـــ  اء انهــإ  د وملــل ذـــ   ــند ســدلطرعة اليـــعملدتد التــئ تل ــ  سرعســـمهع واء ــعد النــع   ض

)اةجنهـعض ةـ  الا ( انيكعًسع وا ً ع لدز ع إ الج ارنهرـإ 0222ةنك ح  علم شع ل ) –ثيج ب

  د(22الا 2337

(    هـــــع    يمل ـــــإ  نهيرـــــإ لدي ـــــ  والتـــــئ تنهتــــــ  0220)  Hofstedو يي اـــــع ال نـــــحر 

 اللـإ ال ـر  واءيج ـ اة .ة عت عك ت ار  ملع ةل ي يالا وفصـضإ ةعملـإ  نهعـل ثيي ضاـع  

 اءن بطإ ألة عت الج ار  )يو للح ا  يةرإ ملل ا ا الج ار  (د 

طنهــــــع ةي اــــــع الي  ــــــ  ملــــــل ال ــــــعحزتد    هــــــع مل نهــــــ  اءنهعرســــــعة وال ــــــر  اءنــــــ بطإ  ــــــتد 

اليـــعملدتد عـــك الج اـــر الا وهـــك  اـــع  ملـــل ال لاةـــ  التـــئ تتـــ ض ســـدلطا  ضا ـــ   يهـــإ الينهـــ د 

  صــع   التــئ تنهتــ  مل انهــإ ةــل  تباــع ملــل اء انهـــعة طنهــع ي هــع ثنــتب ى ــك مل نهلةــإ ملــل ا

 . ي الا وتحن  ا   ا  صع    عالسجنهيار إ والز عة الىنب، د

 وعـــك ال نهـــل   الـــلظرضى ثيـــي  الز ع ـــإ الج ارنهرـــإ   اللـــإ ال ـــر  واءيـــع تب اءنـــ بطإ

Shared values    ضا ـ  الج اـر الا والتــئ تحنـك  وننــك  ملنـجنهي عـك ا،ــعر ال يهـإ اءترمــ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 11 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

درإ التىجائ ملل الجعرر وت ض  ى ك تت رل الجكعمل  والجنهعسل  ـتد ا  نهعةـعة ةنـك عك ةنه

ا ــــج   يه عملاــــع ضا ــــ  ت ارنهــــعة الينهــــ الا وملــــل ذــــ   ــــند ي  ت اــــر  لــــ  عــــر  ملنــــ بطإ 

 رـــــل    ملع رـــــإ   جنهـــــ  ةد هـــــع ملياـــــ  اليـــــعملدتد عـــــك الج اـــــر  يو  نهـــــريا  ملـــــل ي ـــــ  تت

   (د24  2300)اةجنهعض ة   الا ا  م حدمئالاوالينع ةل الينه 

 Organizational Cultureوفصــلرا ةعملــإالا وطنهــع  اــ  شــع ل ىد الز ع ــإ الج ارنهرــإ 

التـئ ت ــلض  powerful forcesهـك ةلاملــ  ال ـلا  Occupational Cultureوالز ع ـإ اءا رـإ

الج ارنهــعة وية ــعتاعد حرــ  يد يي ت اــر    ــ  مل نهلةــعة مل جدضــإ ملــل . ــياض والتــئ 

ضا ــــ  اــــ ا الج اــــر الا وة ــــ ملع تكــــلد اــــ   ا  نهعةــــإ هــــك تنهزــــ  كــــ  مل هــــع ذ ع ــــعة  يةرــــإ 

 نهعةإ ملا رإ  ـيفما  تـعر ز ملنـ بت ملـل الـجيد  وا   ـباة اءنـ بطإ والي ـل إ اءنـج يا 

 ركـــلد لــــ اهع ملنــــجل  مليــــتد ملـــل الز ع ــــإ والتــــئ تحنــــك  ملـــل مل نهلةــــإ ملــــل    بانــــعة 

 ـــــ ض عـــــك ةنهدرـــــإ )اءنـــــدنهعة( اءنـــــ بطإ وال ـــــر  اءيج  ـــــإ والتـــــئ  ـــــج  ثيدرنهاـــــع لؤلة ـــــعت ا 

الجىنــــهإ   جنهعةرـــــإ اءنـــــجنهياالا والتــــئ ثيـــــ  عـــــك حـــــ   اتهــــع انيكعًســـــع لدز ع ـــــإ الج ارنهرـــــإ 

(Schein,2004: 20-22) د 

تكــــعض  E.W.Weickوحرـــ  يد ا  عمليـــإ يو الكدرـــإ طىنـــل ا جنهـــعىك و ً ـــع ليت ـــإ  ع ـــل 

ج  م تكـــلد الـــيوا   اليســـنهرإ واارـــإ  ـــتد يننـــععاع الضيةرـــإ  اـــًيا ءـــع تجنهجـــ   ـــ  ملـــل اســـ

ننــــــب، ةنــــــك ملنــــــجل  كــــــ  ننــــــل  يىــــــك) ملزــــــعم  .عنــــــع  اليدنهرــــــإ ةنــــــك ملنــــــجل  الكدرــــــإ 

و ضاراة اء جدضإ  علكدرـإالا والتـئ تح ـع ل عـك رت مهـع وياـ ا اع( ىال يد  نهرـ  اـ   .ننـع  

الضيةرــــإ تــــيفما  ة عــــعة اةجنهعض ــــإ ملــــل ي ــــ    ملــــإ رت ــــإ ورســــعلإ الكدرــــإ وا  عمليـــــإ 

والــــــ   ينــــــتب ى ــــــك  Loose Coupling Organizationطكـــــ الا و مدــــــل ةد هــــــع ااـــــم ى 

ملـــــل  عحرـــــإ و ةجنهعض ـــــإ والحنــــــع    Looseالج ارنهـــــعة التـــــئ تحنـــــ   عالســـــج  م الــــــ اثى 

Coupling   ـــتد .عنــــع  الضيةرـــإ ملــــل  عحرـــإ ي ــــي (Weick,1976: 1-3)  د وعــــ  يو ــــح

العزتــــــب ملــــــل ةدنهــــــعت الج اــــــر  يد اتصــــــع  ت اــــــر  ا  عمليــــــإ  عل ــــــير عــــــك  رت ــــــعي  ــــــتد 

ننـــــع  الضيةرـــــإ ال يينـــــئ ةـــــ   اتصـــــع اع  علضعةدرـــــإ؛ ألد ا ـــــعت يلرـــــعة ضا درـــــإ تـــــ    .

  ة ــــعت ارهــــإ الجــــ ر   ورتســــعت ا  عمليــــعة والينهــــ ات ى ــــك تت رــــل الجنهعســــل والج ــــع   

والجـــلات   ـــتد .ننـــع  الضيةرـــإ لدج اـــر الا طنهـــع يد  ســـج  م الـــ اثى لل عمليـــإ ييـــ  ملـــل 

 هــــع ملــــل .كــــعض نهتد ةــــل  تباــــع ملــــل الج ارنهــــعة ا  صــــع   اءنهتــــ ا لل عمليــــإ واليــــعملدتد 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

د وملـــل ذـــ  ثيـــ   ذ ع ـــإ اءا ـــإ  يضاا ملانهـــإ عـــك (630الا 633  2302)اةجنهـــعض ةـــ  الا . ـــي  

ت  رـــل الحنـــع   والج ـــع   و دـــل لاـــإ ملنـــ بطإ  ـــتد .ننـــع  الز ع رـــإ الضيةرـــإ لج اـــر  

الا والجيـــعود Trustا  عمليـــإ/ الكدرـــإ وية ـــعت ارهـــإ الجـــ ر   و ضاراالا وضةـــ  عـــر  الز ـــإ 

واءلضا  تد اليـعملدتد الاطنهـع ثنـا  عـك تت رـل الجلا ـل ودثنـع   ـتد عـر  اليـعملدتدالا وعـر  

 الج ار  ويا ا  د

   هظسية الحىافق القيمي:( 2) 

الجلا ــل عــك ال ــر  اــل ضر ــإ  ثنــع  يو الجنهعذــ  يو الحنــع    ــتد عــر  . ــياض ضا ــ    

ا ال ــر  وت عسـ اع  كــلد تنهعســل اء انهــإ اء انهـإ  ــ م   ــبا  مل رــإ ملتـ ضاالا وف ــ ر وحــ 

واســـجنهياراعالا وف ـــ ر الجضـــعوة والج ـــع ل عـــك اركـــ  ال ـــر   كـــلد تضععاـــع وةـــ   عـــ رتهع ةنـــك 

تت رـل ياـ ا اعد وةــ   الجلا ـل اـل ةــ    ثنـع  يو  نقـ ع  ضا ــ  ال ـر  .ملـي الــ   

  ي ــي لد   بتــ  ةدرــ  ثاــع ي وا ــج   كــ  عرنهــإ مل هــع وثيعرنــاع ملــ  وظــع ر و ع ــعة وعــر

واثنع  ال ر  ال مل نهلةإ ال ـر  اءحنـع  ا   ع ًرـع واءج ع  ـإ وظرضًرـع ضا ـ  ى،ـعر   انهاـع 

و يســ  لاــع تــ رً ع  عًاــعد و جمدــ  الجلا ــل يد ينــ بت الضــيض ملــ   ــع ك ي ــياض الج اــر  عــك 

عـــ ر مليـــتد ملـــل ال ـــر  و. كـــعر واءيج ـــ اة و جـــ ذي  لـــل  كـــ  ملـــل   ال يهـــإالا والضـــيض  ضنـــ  

 ح عضالد ةنهدرعة الج ذتب والج ذي دحر   

 وتجنهز  يانهرإ الجلا ل ال رم،  علىن إ لؤل ياض واء انهعة  رنهع  نت  

 تت رل ضر إ ةعلرإ ملل الينع ةل الينه  د

   عضا ضر إ  ل  ا   علنرعسعة و.ا ا  و ا  الينه  د

   عضا طضعتا  تصعالة وةنهدرإ ات ع  ال ياراة وت عضم اءيدلملعة د

  يعلرإ ال باملا الج ر  رإ د  عضا 

 ا  ضعض ملي الة الصياع  تد . ياض وا  نهعةعة د

 تنهعسل اء انهإ وة   ا هرعراع د

   عضا العضعتا عك الينه  ور   ملي الة .ضات د

 اءنعة ا عك ت ضر   س باتر رعة الج ارنهرإ د



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 13 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

الينهــــــ   و   د ــــــع اــــــ ا ى ــــــك ال بطتــــــ  ةنــــــك  اي ــــــإ الجلا ــــــل اء ــــــئ وة عجــــــ   علينــــــع ةــــــل

 ملــل ضاو ــ الا لــل ع  وا    ــ  
ً
Dawis & Lofquist & England (0246 )وونــياع طــ 

وثنـــــــتب اـــــــ   ال اي ـــــــإ عـــــــك مل ـــــــنهل هع ى ـــــــك يد عـــــــ راة الشـــــــ   اءجنهزدـــــــإ عـــــــك  ) اءاـــــــعراة 

وا   ـــــــباةالا و ت ـــــــع الا والنـــــــدلت الا وال ـــــــر ددد( ة ـــــــ ملع تجلا ـــــــل ملـــــــ  ملجمد ـــــــعة الـــــــ ور يو 

ملاــع  الينهــ   صــلرا  رــ ا و ــج  ال اــي ىل هــع  صــلرا الج اــر   نهــل اءجلعــ  يد  ــج  يضات 

مُلينرإ ملل ع   الضيضد وعـك  اة اللعـخ  ي ـ ملع تكـلد مليـز اة الـ ور يو ملكع ـ ة الينهـ  

التـــئ   ـــ ملاع الج اـــر  تجلا ـــل ملـــ  ال ـــر  التـــئ ينـــعك الشـــ   الرنـــعكهع واشـــ عةاعالا  ـــعد 

 (د  Winter:1-2( الا)Dawes,1994:33, 34الش    كلد يط ب رنعًت ةل ةنهد )

 ( Waskiewicz,1999: 8,9وت  زل ا   ال اي إ ملل ة ا  ينرعة يسعسرإ وهك ) 

 ال ة عإ تضعةدرإ ض  عملرعرإ  تد الضيض وفيهإ الينه  د Workالينه  

تجمدـ  يضات ملاـع  ملتـ ضاالا والضـيض  ـ ثى ى ـك الينهـ   Work Environment يهـإ الينهـ  

 ول    ملاعراة وىملكع عة ألضات اءاع  اءمدلفإ د

جمدــــــــــــ  الضــــــــــــيض ألضات ةنهدــــــــــــ  تــــــــــــل ي ظــــــــــــيو  ةنهــــــــــــ  مل  نهــــــــــــإالا و تت رــــــــــــل الجــــــــــــلا د  

Compensation تد ملع  جلعي  ملل ةنهد  وفتد ملع ال ملجعى واعيًرع د  

ملل ي   اسجنهيار الجضعة   تد الضيض وفيهإ الينه الا ال   يد ينجنهي ك  مل هنهـع عـك تد رـإ 

 ملمعل  المي  ي ي وتلعيعت  د 

لا  رــإ تــيت    نه ــعالة الينهــ  والتــئ ينــعك . ــياض وا ــعت ســجإ عــر  تنهزــ  عــر  ت   

 ى ك الينع اء ئالا وهك )
ً
 (Waskiewicz,1999: 8,9 الش عةاع والال

    ع )الايو  والضيص التئ ثش   ةنك الج    وال نهل اء ئ( د

 الياحإ ) ظيو  الينه  التئ ت د  ملل   اعض( د اد

 ح با  والار إ(دال رنهإ   جنهعةرإ ) ة با  والج   ي و   

   زعر )ملنعة ا ي ي ل والل ع  والجيعود والينه  عك ا،عر ي   ك( د

النــ ملإ و.ملــعد) النرعســعة ا  نهع رــإ ءكــعد الينهــ  وال ــ را ةنــك اضارا   ملــعة  هد 

 والجى  (د

  سج  م ال اثى ) حي إ الجي تب و   اع واءن ولرإ وال    ال اثى (د ود 



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ال عحزـــإ ملـــل اـــ   ال ـــر  الجلا  رـــإ يكيـــعًضا يسعســـرإ لد راســـإ عـــك وملـــل ذـــ  ات ـــ ة 

 
ً
مل رـــعر الينـــع اء ـــئ والتـــئ ثيـــ  عـــر  ملا رـــإ ينـــعك الضـــيض ى ـــك تت ر اـــع واشـــ عةاع واـــلال

لدينــــع اء ــــئ عــــك مل جدــــر مل ــــعالة الينهــــ الا ملــــ  ىنــــع إ ةــــ ض ملــــل اءلنــــلةعة اءيت مــــإ 

.كـــــعض مئ لي ـــــل ارهـــــإ   علم ريـــــإ اءا رـــــإ ألة ـــــعت ارهـــــإ الجـــــ ر   و صلاـــــرإ الينهـــــ 

الجـــــــ ر   كعءنـــــــهللرإ   جنهعةرـــــــإالا حـــــــ  اءا ـــــــإالا الج ـــــــ   و  جـــــــع  اليدمـــــــئالا الي الـــــــإ 

   جنهعةرإالا ا  لضاد

ا: الدزاسات السابقة ) زؤية ثحليلية
ً
 ( ثالث

ثي ضة ال تلد وال راسعة التئ ت عولخ اليلاملـ  اءـ ذيا عـك الينـع الـلظرضم ألة ـعت 

التـــــئ ســـــيج  ال بطتـــــ  ةد هـــــع  صـــــضإ  عاـــــإ  -يدـــــر  اليـــــع ك ارهـــــإ الجـــــ ر    نه سنـــــعة الج

ولعــل كع ــخ ال جــع ا اءيت مــإ  هــ   اليلاملــ   -تنهعشــًرع ملــ  مللنــلع ال راســإ والاــ   مل ــ  

 ومل ــددإ يحرعً ــع ي ــي الا   علىنــ إ لديلاملــ  ال  نهل يا رــإ وت ذتباــع ةنــك 
ً
ملج عع ــإ يحرع ــع

  ـــبا(   ـــ  يظاـــية  جـــع ا طزتـــب الينـــع الـــلظرضى لؤلكـــعض نهرتد )كـــعل لعالا الينهـــيالا ســـ لاة ا 

ملـــل ال راســـعة يد ية ـــعت ارهـــإ الجـــ ر   .كـــعض نهرتد الـــ كلر لـــ اه  ملنـــجل  يةنـــك ملـــل 

الينـــع الـــلظرضى يط ـــب ملـــل يعـــيا ه  د ـــعد  عاـــإ   اللـــإ ملزا ـــع الينهـــ  دنـــع رإ و ـــيص 

 Jamie X. Castillo and Jamie ال بعرــإ واءزا ــع اءعض ــإد وملــل اــ   ال راســعة ضراســإ

Cano(2336ملت ضاة   )   الينع الـلظرضم  ـتد ية ـعت ارهـإ الجـ ر   الا عـك مل ع ـ  ي ـي

يطــــ ة ةنــــك ارتضــــعع مليــــ الة الينــــع اء ــــئ  ــــتد ية ــــعت ارهــــإ الجــــ ر   د ــــعد  عء عر ــــإ 

(  الينــع الــلظرضم  ــتد ية ـــعت 2332) A.Solucis&Alam ــزمل كهل ملــل الــ كلر ط راســإ 

والتـئ يو ـ خ يد ية ـعت ارهـإ الجـ ر     ـع ارهإ الج ر   عك ا  عمليعة ا  عاـإ  نهعلت  

لَّ يط ب رنعًت ةل  تبال ملل ال كلر د
ُ
 د عد ط

( حــــلم   الينــــع الــــلظرضم 2332) Platsidou and Diamantopulouيملــــع ضراســــإ 

ألســـعت ا ا  عمليـــإ الرل ـــع رتد   اـــ   جـــ ذي  عليلاملـــ  ال  نهل يا رـــإالا وال ر ـــإ .كعض نهرـــإالا 

وطــــــــ لل ضراســــــــإ ســــــــدمئ  درــــــــ  ســــــــير الا  نهــــــــعم ســــــــعل  وملنــــــــع ة الجيدــــــــر  اليــــــــع ك؟    

(الا حــــلم   الينــــع الــــلظرضى لــــ   الج ر نــــرتد عــــك كدرــــإ ال ب رــــإ .سعســــرإ     2332يحنهــــ )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 15 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

    يظاية ال جع ا ي   لي  ا عت ت ذتب  و ضاللإ ءجاتـب ال ـلع ةنـك الينـع الـلظرضى طكـ  

  تد .كعض نهرتد د

ء مد عتهــــع ال اي ــــإ  عزتــــب مل هــــع  وعــــ  ت ع ىــــخ  جــــع ا كيــــة ال راســــعة النــــع  إ و ً ــــع

ال  –ا مد ـخ ملــل  اي ـإ  اة اليــعملدتد لاي فـي الا وملــل اـ   ال راســعة ةنـك ســ ر  اءزــعم 

( حــــلم   الينــــع الــــلظرضم لــــ   2339ضراســــإ  ــــل   اليعــــ الا يحنهــــ  حنــــتد ) -ا  صــــي

ية ـــــعت ارهـــــإ الجـــــ ر   عـــــك ا  عمليـــــعة ا  عاـــــإ وا  كلملرـــــإ عـــــك .رضد  ضراســـــإ مل عر ـــــإ 

S.Schulze (2334 )الجـــ ر   عـــك كدرـــعة اليدـــل  دضار ـــإ    وضراســـإ شـــللز  ألة ـــعت ارهـــإ

كي ـــلاد  اليلاملـــ  اءـــ ذيا ةنـــك الينـــع الـــلظرضم لؤلكـــعض نهرتد عـــك الجيدـــر  اليـــع ك د وطـــ لل 

 Patrick E.Egbuleالا وضراســإ  عتي ـل ا  رــ  (  نهعلت  ـع2332) A.Solucis & Alamضراسـإ 

ينع اللظرضم لدارهإ .كعض نهرإ عك  عمليعة  ر تب ـع ( حلم   اليلامل  اءيت مإ  عل2330)

  حر  ااجنهخ ا   ال راسـعة عـك مل نهداـع  جت  ـ  اليلاملـ  التـئ ثنـ   الينـع الـلظرضم 

ــع ملـــل  اي ـــإ  اة اليــعملدتد لاي فـــي د وي ـــعضة ال جـــع ا  ــ د ا ـــعت ة عـــإ ارت ع،رـــإ 
ً
ا م ع

مل ع ـ  ةــ   و ــلض  ــيو   اة ضاللـإ  ــتد الينــع الــلظرضم والاـيو  الضت   رــإ لدينهــ  عــك 

عــك  اــيا ية ــعت ارهــإ الجــ ر   لدي  ــ  ملــل اليلاملــ  اللعع رــإ والتــئ تنهزدــخ عــك  اءكع ــ ة 

اءعلرـــإالا د ـــياتاة دضار ـــإ وال تـــ  اليدمـــئالا اء ـــعد .كـــعض م،الا ت رـــر  .ضاتالا ا  ـــ ملعة 

  جنهعةرـــــإالا وســـــع   الجـــــ ر  د و ـــــعت  الينهـــــ   ضنـــــ    عـــــك مل  ملـــــإ اليلاملـــــ  ال ا يرـــــإ 

 ةــل و ــلض ت ــع ل لد
ً
ينهــ  )اءنــ  إ لدينــع( و.عــ  ضا يرــإ كع ــخ  ظــيو  الينهــ   د   ــ 

 ــتد ية ــعت ارهــإ الجــ ر   عــك ملنــجل عة الينــع الــلظرضم  رنهــع  جيدــل  عليلاملــ  يترــإ   

  الج   يالا دشيا الا الي ععة   جنهعةرإد

هـــــــإ طنهـــــــع يظاـــــــية ال جـــــــع ا دمل ب  رـــــــإ ارتضـــــــعع ملنـــــــجل  الينـــــــع الـــــــلظرضى ألة ـــــــعت ار

الجــ ر   عــك ا  عمليــعة ا  عاــإ يط ــب ملــل ا  عمليــعة ا  كلملرــإ .رض رــإ عــك ضراســإ  ــل   

( عك مل ع   ارتضعع ملنجل  الينع اللظرضم لـ   الارهـإ 2339اليع الا ملصمضى حنتد )

الج ر نــرإ عــك ا  عمليــعة ا  كلملرــإ ةــل اــ الت عــك ا  عمليــعة ا  عاــإ عــك ضراســإ  عتي ــل 

  ظيو   يهإ الينه  والنرعسعة اليعملإ لدنه جنه د (الاو نهعل تضنتب  لل  ع ج  2330)

وةــل اليلاملــ  الج ارنهرــإ   ــ  كع ــخ ملتــلًرا الاجنهــع  العزتــب ملــل ال تــلد وال راســعة 

عك مل عم الينـع الـلظرضىالا وهـك تدـل اليلاملـ  التـئ تجيدـل  عء سنـإ .كعض نهرـإ  اتهـع وملـع 



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ــــإ وســــ   ال بعرــــإ ينــــلضاع ملــــل يونــــعع و اــــ  ويســــعلر  وى ــــياتاة الينهــــ الا واءزا ــــع اءعض

ال  –وملــل اــ   ال راسـعة ةنــك ســ ر  اءزــعم  وظـيو  الينهــ   ضنــ الا والي عـإ  عليتســعتد

( حــلم     الي عــإ  ــتد اء ـــعد 2302  ــ  ضراســإ   ــ ر طــي   ي ــل تع ــ  وي ــي لالا) -ا  صــي

وشـــــنهدخ ال راســـــإ كيـــــة مل انهـــــعة .ةنهـــــعم .رض رـــــإ    الج ارمـــــئ والينـــــع الـــــلظرضم عـــــك

 ال مليطز إالا   جنهعتالا اء ع،ياالا الج ر  الا ا  لا زد  .كيعض الجعلرإ  

(الا كي ــــلاد   ملنــــجل  رنــــع ية ــــعت 2332وعــــك ضراســــإ ي نهــــل يحنهــــ  الينهــــي  وي ــــي ل )

عمليـــعة .رض رـــإ   ارهـــإ الجـــ ر   ةـــل اء ـــعد ا  ـــعملعك .كـــعض م، والجم ر ـــى اء ـــئ عـــك ا  

  عمليــإ الاعشــنهرإ ة ــل ارهــإ تــ ر   عــك ا 273وشــنهدخ ةر ــإ ال راســإ ضراســإ مل عر ــإ  

و عمليإ ال د عت الجم ر رـإالا واشـجنهدخ ةنـك سـجإ مل ـعالة لدنه ـعد الجح ارمـئ وهـك  الينـع 

ةــــل يحــــلام الينهــــ الا والينــــع ةــــل يحــــلام الجــــ ر  الا والج ــــ  ي ألة ــــعت ارهــــإ الجــــ ر  الا 

والينـــع ةـــل الي عـــإ ملـــ  الـــزمل تالا و ـــيص ال نهـــل والج ـــ  ي لدج ـــلعالا والينـــع ةـــل اءصـــعضر 

( كي ــــلاد  اء ــــعد 2330ع ضراســــإ ملتنهــــ  ة ــــ  ال ــــعضر ةع ــــ  ل وي ــــي ل )اءجــــلا ياد  وي ً ــــ

 ضراســــإ حعلــــإ   –رهــــإ الجــــ ر     هــــع الج ارمــــئ عــــك  عمليــــإ ال ــــ ر طنهــــع  ــــيا  ية ــــعت ا

اـــ  خ ال راســـإ ى ـــك الجيـــي  ةنـــك تصـــلراة ية ـــعت ارهـــإ الجـــ ر   عـــك  عمليـــإ ال ـــ ر 

.ســدلا دضار  وال رــعض   لدنه ــعد الج ارمــئ النــع     هــع كنــك  ةــع الا وألكيــعض  النــجإ  

الاالي عــعة و تصــعالةالا ات ــع  ال ــياراة والصــ حرعةالا د ــياتاة والنرعســعةالا الج ــ   

(الا حـلم    اء ـعد 2330وال نهل اء ئالا حلا ز الينه د  وط لل ضراسإ   ـعض  لسـر اءينـي )

 الج ارمـــــئ عـــــك ا  عمليـــــعة .رض رـــــإ ضراســـــإ مل عر ـــــإ  ـــــتد ا  عمليـــــعة اليســـــنهرإ وا  عمليـــــعة

 هـ   ت رـر  اء ـعد الج ارمـئ النـع   عـك يعض اء عد الج ارمئ النـع    ا  عاإ ل ية يك

ا  عمليـــــعة .رض رـــــإ اليســـــنهرإ وا  عمليـــــعة ا  عاـــــإ ملـــــل و اـــــإ  اـــــي دضار ـــــتدد وشـــــنهدخ 

مللظًضـــــع ملـــــل ي ـــــياض . اـــــزا دضار ـــــإ اليـــــعملدتدالا عـــــك اـــــ   ا  عمليـــــعةد وتـــــ   027ال راســـــإ 

رع ــــــعة الش صـــــرإ وت رـــــر  لـــــ ية يكيـــــعض اء ــــــعد تصـــــنهر  هـــــ رضإ اســـــح ع إ شـــــنهدخ ال 

  الج ارمئ وهك  ات ع  ال ياراةالا وال يهإ الج ارنهرإالا و  جنهعتالا والي ععة   جنهعةرإد

ويطـــ ة اـــ   ال راســـعة عـــك مل نهداـــع ةنـــك و ـــلض ة عـــإ ا  ع رـــإ  ـــتد الينـــع الـــلظرضى 

  الينــــعةل واء ـــعد الج ارمــــئ / ا  ــــعملعك ويكيــــعض  اء جدضــــإ ملـــ  و ــــلض  ــــيو  عــــك ملنــــجل 

اء ــعد ا  ــعملعك  ــتد ية ــعت ارهــإ الجــ ر   والتــئ ثيــزو ى ــك اليت ــإ .كعض نهرــإ وا   ــبا عــك 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 17 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

الجيدر  اليع كد و رنهع  جيدـل  ـعللالت الج ارمـئ والينـع الـلظرضى   ـ  ضراسـإ ة ـ  الضجـعى 

( ةــــل    الــــلالت الج ارمــــ، وة عجــــ   علينــــع 2332اــــع ح  درضــــعةالا ملنــــئ  دــــر اء حــــإ الا)

د وضراســإ  لســر   عــك ا  عمليــعة ا  عاــإ .رض رــإ     ية ــعت ارهــإ الجــ ر الــلظرضى لــ

(ةـــل    الي عـــإ  ـــتد الينـــع الـــلظرضم والـــلالت الج ارمـــ، ة ـــ  ية ـــعت ارهـــإ 2334  ـــر  )

الج ر   عك  عمليـإ ال  ـعى الل، رـإ    ويطـ ة ال جـع ا ةنـك يد ملنـجل  الينـع الـلظرضى 

مليتضـ  ويد ا ـعت  ـيو  عـك ملنـجل  الينـع واللالت الج ارمئ ل   ية عت ارهإ الجـ ر   

 اللظرضى ثيزو ى ك اليت إ .كعض نهرإ والكدرإد 

وعـــ   ـــعت عـــك النـــ لاة . تـــبا  اجنهـــع   عليلاملـــ  .كعض نهرـــإ واءا رـــإ وت ذتباـــع ةنـــك 

الينــع الــلظرضى لدنها رــتد  صــضإ ةعملــإ و.كــعض نهرتد  صــضإ  عاــإالا كعالســج  م اء ــئالا 

 جـــع  اليدمـــئالا الىنـــعي اليدمـــئالا وية ـــعت ونـــالي الينهـــ الا وطـــ لل ا  ي ـــإ .كعض نهرـــإالا د 

  Hinai & Bajracharyaالجملر اء ئ الا ال ت  اليدمئد وملـل اـ   ال راسـعة   ـ  ضراسـإ 

( حــــــلم   ضراســــــإ اليلاملــــــ  التــــــئ تــــــ ذي ةنــــــك الينــــــع الــــــلظرضى  ــــــتد ية ــــــعت ارهــــــإ 2306)

 ـــعلجيي  ةنـــك اليلاملـــ  الجـــ ر   عـــك مل سنـــعة الجيدـــر  اليـــع ك   وااجنهـــخ اـــ   ال راســـإ 

.ط ـــــب تـــــ ذتًبا ةنـــــك الينـــــع الـــــلظرضى  ـــــتد ية ـــــعت ارهـــــإ الجـــــ ر   عـــــك احـــــ   ا  عمليـــــعة 

كنـــدم إ ةنهـــعدالا وااجنهـــخ كنـــجإ ةلاملـــ  يسعســـرإ وهـــك  . ـــلرالا الجمـــل يالا ضةـــ   ضاراالا 

المــــــ ا والــــــزمل تالا ية ــــــعت الينهــــــ الا اللنــــــ  الــــــلظرضىد وطنــــــضخ ال جــــــع ا ةــــــل يد  نهرــــــ  

 ع رـــإ ملـــ  الينـــع الـــلظرضىد وااجنهـــخ ضراســـإ ة ـــ   يحنهـــ  ملتنهــــ  اليلاملـــ  لاـــع ة عـــإ ا 

(الا حــــلم   الينــــع الــــلظرضم ألة ــــعت ارهــــإ الجــــ ر   وة عجــــ   ن جــــع رمه  2334حنــــتد )

اليدنهرإ عك  عمليإ ة د    نل عت ال لت ةنـك الاـيو  واليلاملـ  اءترمـإ   ة ـعت ارهـإ 

م وطــ ا ملنــجل  الجــ ر     عمليــإ ةــ د ةــل ،ي ــل الجيــي  ةنــك ملنــجل  الينــع الــلظرض

د جع رــإ اليدنهرــإ لــ اه    عمليــإ ةــ د والي عــإ  ر هنهــعد وتــ  ى ــيات ال راســإ ةنــك ةر ــإ 

ملضــــيضاد وتلاــــدخ ال جــــع ا ى ـــــك يد  232ملــــل ية ــــعت ارهــــإ الجــــ ر   وفدــــا ه ـــــ  الير ــــإ 

اءنـــــجل  اليـــــع  لدينـــــع الـــــلظرضى ملجلســـــ  الا طنهـــــع يد ملتـــــلر الي عـــــعة دننـــــع رإ كـــــعد 

ك مل ع ـــ  يد  صــــع    يهـــإ الينهــــ  كع ـــخ يعــــ  ملصـــعضر الينــــع ملصـــ ًرا يسعســــًرع لدينـــع عــــ

  اللظرضم د



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

( كي ـــلاد    اليلاملـــ  .كعض نهرـــإ 2332وعـــك ضراســـإ ســـ عت يحنهـــ  طنهـــعم ة ـــ  النـــ   )

حرــ   اســإ ملر ا رــإ ةنــك كدرــعة ال ب رــإ  اءيت مــإ  علينــع الــلظرضم ألســجع  ا  عمليــإ   ضر 

ة ــل ارهــإ الجــ ر   والتــئ ثنــنه    ة يــخ  عليلاملــ  .كعض نهرــإ اءيت مــإ  م ريــإ ةنهــ  

الجــــ ر  الا د جــــع  اليدمــــئالا الىنــــعي اليدمــــئ وي تــــًبا ا  ي ــــإ .كعض نهرــــإ وملــــ   ارت ع،اــــع 

ة ــل ارهــإ تــ ر    كدرــعة ال ب رـــإ 023 نهنــجل  رنــع  ةــل وظرضجــ د  دــا ه ـــ  الير ــإ 

الجعكيـــإ لـــز د ةنـــيا  عمليـــإ ملصـــي إد وتلاـــدخ ال جـــع ا ى ـــك يد ملتـــلر الجـــ ر    ـــ ثى عـــك 

ءيت ــــإ .و ــــك  ــــتد اءتــــعور .رنيــــإ عــــك ة عجــــ   نهنــــجل  الينــــع الــــلظرضمالا  درــــ  د جــــع  ا

اليدمــئ ذــ  الىنــعي اليدمــئ وي تــًبا ا  ي ــإ .كعض نهرــإالا ويواــخ ال راســإ   ــيورا تضيرــ  

 اليلامل  .كعض نهرإ لي   ملنجل  الينع اللظرضى لي ل ارهإ الج ر  د
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ثيــــ  ال راســــإ الياا ــــإ ملــــل ال راســــعة اللاــــضرإ الجتدردرــــإ التــــئ ت نهــــ   ــــتد يســــدلنى 

 Unitالجتدر  العمئ والعرضىالا وتج   ملـل ة ـل ارهـإ الجـ ر   وحـ ا يسعسـرإ لدجتدرـ 

of analysis    د و لــل ملــل  ــ م اســج  ا  هــ رضإ اســح ع إ ومل رــعر الينــع اء ــئ الــ

تعنر عك مل نهداع ةل الز ع إ اء سنرإد طنهع ت   سجيع إ      ةنيا يكيعض يسعسرإ

 عألســعلر  العرضرــإ عــك  نهــ  ال رع ــعة ملــل  ــ م ضلرــ  لدنه ع دــإ اء   ــإ؛  هــ   العنــر 

 ةــــل 
ً
ةــــل اليت ــــإ ال اترــــإ ألة ــــعت ارهــــإ الجــــ ر    تــــل ملنــــيوع ا  ــــلضا  علكدرــــإالا   ــــ 

والتـئ عـ  ثنـا    شـل   عي ال ـلا وال ـير النـع  ا   يهـإ الينهـ الا وسرعسـعة الينهـ  

 عك ملنجل  الينع اء ئ ألة عت ارهإ الج ر   د
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ت  ا جرعر كدرإ ال  عة لآلضاا واليدل  وال ب رإ الجعكيـإ   عمليـإ ةـتد شـنه  مل جنهًيـع 

يسعســًرع لد تــ الا و لــل حرــ  ى هــع كدرــإ ت نهــ   ــتد ال معةــعة اليدنهرــإ الز ذــإ )اليدنهرــإ 

طنهـــــــع يد ال عحزـــــــإ تىجمـــــــئ ء جنهـــــــ  ال راســـــــإ وثيـــــــ  يحـــــــ  .ة ـــــــعت و.ض رـــــــإ وال ب ل ـــــــإ(الا 

اءنــــعرطتد عــــك ملنــــيوةعة ويننــــمإ ا  ــــلضا ضا ــــ  الكدرــــإ؛ ملنهــــع   يداــــع يط ــــب عــــ را ةنــــك 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 19 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

 ةـل 
ً
الجيي  ةنك  نهر   صع    يهـإ الينهـ    كيعضاـع اء جدضـإ طنهـع هـك  علضيـ د   ـ 

   يط ب ملل مليا دساللإ الجلاا  مل  ملضيضاة الير إ ومل ع دمه  وىةعضا مل ع دمه

وةــل كدرــإ ال  ــعة هــك كدرــإ لدمعل ــعة   ــ  حرــ  كــعد الاــ   .وم ملــل ىننــعكهع اــل 

ت ي ا ال رعضاة الىنع رإ عك اء عالة اء جدضإ؛ ل ا تجكلد ملل ت صصعة ملج لةـإ  اـئ 

ت ــ  اليدــل  ويضاا وال ب رــإد وعــ  حصــدخ كدرــإ ال  ــعة لــآلضاا واليدــل  وال ب رــإ ةنــك 

ملــــل  CIQAPالا ذــــ  ملنــــيوع 2332ى ــــك 2336عــــك الض ــــبا ملــــل ةــــع   QAAPملنــــيوع ا  ــــلضا 

(؛  هــــــ   2306الا والــــــ   ســــــر اداع لل صــــــلم ةنــــــك  ةجنهــــــعض الــــــ و ك) 2306ى ــــــك  2332

تت رــــــل الجمــــــل ي اءنــــــجنهي وا  ــــــلضا اليعلرــــــإ وال ــــــ را الج ع نــــــرإ عــــــك مل ــــــعالة الجيدــــــر  

هـإ ت ع نـرإ لـ ة  والجيد الا وال تـ  اليدمـئالا و  ملـإ اء جنهـ  دو لـل ملـل  ـ م ا  ـعض  ي

الجمــل ي اءنــجنهي لؤلعنــع  اليدنهرــإ و رت ــعت  عل ــ را اء سنــرإ لدكدرــإ وملــل ذــ  حياــخ 

الكدرــإ ةنــك اننــعت  اــع  ضا نــك لل ــلضا وننــي ذ ع ــإ ا  ــلضا عــك ال يهــإ ال ا درــإ لدكدرــإ 

ســــــلات ةنــــــك ملنــــــجل  ية ــــــعت ارهــــــإ الجــــــ ر  الا المــــــ االا اليــــــعملدتدالا و ضار ــــــتد و نهرــــــ  

 إ ضا   و عر  الكدرإدا  اعة اءي ر

وتنهزدـــخ ي ـــي  مل ي ـــعة اءياحـــ  .و ـــك لدنهنـــيوع عك ىةـــ اض  مـــإ اســـ باتر رإ لدكدرـــإ 

 عاــــــإ  هــــــع و ــــــج  تتــــــ   هع حعلًرــــــعالا تمــــــل ي ال اــــــع   ضار  لدكدرــــــإ واســــــجت اد مليعملــــــ  

   ـــ االا وىاـــ ار ت ي ـــي ةـــل ال راســـإ ال اترـــإ لدكدرـــإالا و  ـــعضا الـــلىت  ضعـــي ا  ـــلضا لـــ   

جـــ ر   والارهـــإ اءيعو ـــإ وا  اـــع  دضاريالا وطـــ لل ت   ـــ  كيـــة ععةـــعة ية ـــعت ارهـــإ ال

 ةـــــل ت نـــــ، اءيـــــع تب .كعض نهرـــــإ لد ـــــباملا الجيدرنهرـــــإ ملـــــل الارهـــــإ ال لملرـــــإ 
ً
ال راســـــإد   ـــــ 

ل ـــنهعد  ـــلضا الجيدـــر  و ةجنهـــعض وتلظرضاـــع لجلاـــرر ملياـــ   ـــياملا ومل ـــيراة اءيحدـــإ 

ج ـــم الجلظرـــر النـــ ل  لجيي ـــر  اـــعة ا  عمليرـــإ .و ـــك وال راســـعة اليدرـــعد وت اـــر  ملد

الينهـــ    ي  ـــعة الكدرـــإد وطـــ لل يتنهجـــإ ح ـــلر وا صـــيا  اءـــلظضتد )الكـــعرة اءنهاـــ   

 وال صنهإ دلع بو رإ (د

 العينة البحثية وأدوات جمع البياهات:  -جـ 

(ه رضإ  سح ع إ   تكل ـخ  سـح ع إ ملـل ذ ذـإ ملتـعور وهـك  )ال رع ـعة .سعسـرإ 0) 

ا  ـــلضا عـــك  يهـــإ الينهـــ ( وتـــ  ارســـعلاع  عل ب ـــ   لع بونـــى ة ـــب  –نـــع اء ـــئ مل رـــعر الي  –

اءلعــ   لع بونــى لدكدرــإالا وتــ    جاــعر لض ــبا تصــ  ى ــك شــاي ل ىال يد ةــ ض  ســج ع عة 



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

كــعد عدرــ  لداع ــإالا وملــل ذــ  ععملــخ ال عحزــإ  جل  ــ   ســح ع إ ةنــك  نهرــ  .عنــع   علكدرــإ 

تيفلي ( لل صلم ةنـك يط ـب ةـ ض ملـل  سـج ع عة  –ةدمئ  –عك ال معةعة الز ذإ ) يضنم

( ملضـيضا و لـل  ىنـ إ تصـ  033اءنهع إد ووا  ه    سج ع عة الكعملدإ ال هع رـإ ى ـك )

 كـــلرالا  07( ة ـــًلا )222% ملـــل ى نهـــع ك ية ـــعت ارهـــإ الجـــ ر   ال ـــعلا ةـــ ضا  )26ى ـــك 

وعـــــــــ  ت لةـــــــــخ   د2306/ 2300ى ــــــــعد ( عـــــــــك ال معةـــــــــعة الز ذـــــــــإ لديـــــــــع  ا  ـــــــــعملعك  209

 صع صـــا  ال  نهل يا رـــإ و ً ـــع ليـــ ا يكيـــعض كـــعل لع ) كـــلرالا ى ـــعد(الا الج صـــ  اء ـــئ / 

ال مــــــعع )يضااالا ةدــــــل الا تيفرــــــإ(الا ال ر ــــــإ اليدنهرــــــإ )ملــــــ ررالا يســــــجع  ملنــــــعة الا يســــــجع (الا 

الا ال  ل ــ (د و  ــتد ا  ــ وم رعــ  )
ً
الا  ل ــ  حعلرــع

ً
( 0وطــ لل اء صــ  دضار  ) ل ــ  ســع  ع

 ءضيضاة الير إ ال تزرإ دد ا  صع   ال  نهل يا رإ

 (0  وم رع  )

 ا  صع   ال  نهل يا رإ لير إ ال راسإ
 انًتغيس  انتكساز اننعجخ انًئىيخ

  ذكىز ,2 42,0

 اننىع

 
 إنبث 2,, 4220

  اآلداة ,2 7422

 انقطبع

 

 انعهىو 802 0227

 انتسثيخ 04 424,

  يدزض 20 7,24

 اندزجخ انعهًيخ

 

عدأظتبذ يعب 804 0022  

 أظتبذ 00 827,

 يىجد ظبثقًب 70 8827
 

 

 انًنصت االدازي

 يىجد حبنيًب ,, 227

 اليىجد ,80 0024

 غيس يجين ,2 227,

 علىنــ إ لد ــلعالا ا  ضــة ةــ ض ية ــعت ارهــإ الجــ ر   الــ كلر ةــل د ــعد حرــ   دــا 

عد ( ملضــيضا ملــل د ــ229% ملــل ى نهــع ك ه ــ  الير ــإالا عــك مل ع ــ )26( ملضــيضا  ىنــ إ 72)

% ؛  اـــًيا لم ريـــإ الكدرـــإ  اتهـــع  اـــئ كدرـــإ لد  ـــعة   ـــ  وملـــل ذـــ   ـــند د ـــعد 74 ىنـــ إ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 21 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

يط ب ملل ال كلر   ر إ ملل لظإد وةل تل    ية عت ارهإ الجـ ر   حنـ  ال مـعع   ـ  

% ملـــل  6290 ــعت ال مـــعع اليدمـــئ عـــك اءيت ـــإ .و ـــك ملـــل حرـــ  ننـــ إ الجنهزرـــ  التـــئ  داـــخ 

%الا وي تـــــًبا 0397 ـــــإ الزع رـــــإ  ـــــعت عمـــــعع يضاا  ىنـــــ إ ى نهـــــع ك ه ـــــ  الير ـــــإد وعـــــك اءيت

  (د0% )ي اي ا   وم رع  23ال معع ال ب لي  ىن إ 

وةـــــل تل  ـــــ  ية ـــــعت ارهـــــإ الجـــــ ر   حنـــــ  ضر ـــــعته  اليدنهرـــــإ   ـــــ  ت لةـــــخ ملـــــع تد 

% ملــل 2090%الا وطــ لل يســجع   ىنــ إ 6497%الا يســجع  ملنــعة   ىنــ إ 02ملــ رر  ىنــ إ 

كــــعد ملــــ ه  ملــــل  تجــــ  حعلًرــــع يحــــ  اء عاــــ  اللظرضرــــإ ى نهــــع ك ه ــــ  الير ــــإ ال تزرــــإد و 

%الا وملـــ ه  ملـــل 790دضار ـــإ طـــي ي  عنـــ  يو وطرـــ  لدكدرـــإ يو ةنهرـــ  ســـع لد و لـــل  ىنـــ إ 

%الا عـك مل ع ـ  الىنـ إ .ط ـب التـئ لـ  ينـ ل لاـع 0090س ل ل  الينه    ح  اـ   اء عاـ  

 %د26الينه      ملل اء عا  دضار إ 

ئ  اشجنه  مل رـعر الينـع اء ـئ ةنـك ةنـيا مل ـع ي   يةرـإ ( مل رعر الينع اء 2)    

) ينــــجنه  كــــ  مل هــــع ةنــــك ثنــــ  ة ــــعراة( ت ــــي  كــــ  مل هــــع ضر ــــإ الينــــع اء ــــئ ألحــــ  ال ــــر  

اءا رــــإ اءيت مــــإ  ــــ ية اء ــــعالة اءا رــــإ وفيهــــإ الينهــــ الا و رنهــــع  نــــك الجيي ــــر   يا ــــى 

ر الينع اء ـئ ى يا ًرـع ملـل لدنه ع ي  الضيةرإ ومل شياة ال رعر لك  مل هع د وسيج  ثيي 

   م مل رعر الينع اء ئ د 

د  ـــع    و نـــتب ى ـــك ملـــ   حـــيص الضـــيض ةنـــك اســـج  ا  ع راتـــ  وملاعراتـــ  عـــك يضات  -0

ةنهدـــــ الا وملـــــ   اننـــــاعل  كينهدـــــ  ،ـــــلام وعـــــخ الينهـــــ الا وحياـــــ  ةنـــــك اءنـــــعرطإ عـــــك 

د يننــمإ ملا رــإ مل جدضــإ وا  يا،ــ  اءنــجنهي عــك الينهــ  واســجي اض  لدينهــ   عســجنهيار

وتنهزدخ مل شياة ال رعر عك  الض ي  نهاع  الينه  الا نناعم  علينه  ،ـلام اللعـخ 

 و سجنهجعع   د

 ســـــج  م الـــــ اثى   و نـــــتب ى ـــــك حي ـــــإ الضـــــيض واســـــج  لرج  عـــــك يضات ملاـــــع  ةنهدـــــ   -2

 ةــــــل ع رتــــــ  ةنــــــك 
ً
وفعلمي  ــــــإ التــــــئ ت عســــــ  الا واءيو ــــــإ عــــــك مللاةرــــــ  الينهــــــ د   ــــــ 

 ضار إ داءنعرطإ عك ات ع  ال ياراة د 

الج ــــ   اء ــــئ   ح ــــعوم اــــ ا اء رــــعر الضــــيص اءجعحــــإ لدج ــــ   / ال ب ــــك عــــك اــــ    -0

اءا ــإالا وملــ   حــيص ة ــل ارهــإ الجــ ر   ةنــك ت نهرــإ ع راتــ  وملاعراتــ  اليدنهرــإ عــك 



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

مل ــــعم ت صصــــ  ملــــل  ــــ م اءنــــعرطإ عــــك اءــــ تنهياة اليدنهرــــإالا و اجنهــــع   عل تــــ  

 اليدمئ د

 ًرــع  نهــ   عــ را ة ــل ارهــإ الجــ ر   ةنــك يد اءنــهللرإ  ثيــي  اءنــهللرإ ا يا -6

 ةــــــل 
ً
 ةــــــل  نهرــــــ  ملاــــــع  ةنهدــــــ  )المــــــ ا الاال تــــــ  اليدمــــــئ(الا   ــــــ 

ً
 كــــــلد ملنــــــهلال

 ملنهللرج  ةل اءنعرطإ اء جنهيرإد

ح  اءا إ و ة  ا   هع   ال مل   ح  ة ل ارهإ الج ر   ءا ج  واة ـ ا    هـعالا  -2

 واء ئ د واءزا ع التئ  ت  اع ل  ةنهد  ةنك اءنجل  الش ص ئ

  Prestigeال رنهـــإ   جنهعةرـــإ   ثنـــتب ى ـــك  ة ـــبا  والج ـــ  ي و ح ـــبا  والار ـــإ  -4

التــــــئ  جنهجــــــ   هــــــع ة ــــــل ارهــــــإ الجــــــ ر   كنــــــ   اءا ــــــإ التــــــئ  ىجمــــــئ ىل هــــــعالا وطــــــ لل 

 اءكعس    جنهعةرإ التئ  جنهج   هع  رنهع  جيدل كي ععت    جنهعةرإ مل  ي ي لد

 ا ي ــي ل والل ــع  والجيــعود والينهــ  عــك ا،ــعر ي   ــكالا   زــعر   و نــتب ى ــك ملنــعة  -7

 ومل    ل  ا   عل نهتب .كعض مئ واءلاذرل .  عرإ ا  عاإ  عءا إ 

 يهــإ الينهــ    وثنــتب ى ــك الاــيو  الضت   رــإ ل يهــإ الينهــ  اءترمــإ كي ــل ارهــإ  -9

يذ ــعت الجـ ر   سـلات عــك ععةـعة الجـ ر   يو عــك ملعج ـ الا وملـ   تــلا ي يملـعطل لدياحـإ 

 ةل ال ىرإ الجع للل رإ وس   الجلاا  مل  ي ي ل د 
ً
 وعخ الينه الا    

ـــــع ى ـــــك اءلنـــــلةرإ والنـــــضع رإ عـــــك ة عـــــعة  -2 الي الـــــإ   جنهعةرـــــإ   وثنـــــتب ا يا ًر

الينهــ   ل ــ  ةــع الا ســلات  ــتد ية ــعت ارهــإ الجــ ر   وني ــا  الــ ية الا يو  رــ ه  

ضوار  ـــــتد الـــــزمل تالا وتضـــــل ة وفـــــتد  و  اء عاـــــ  دضار ـــــإالا والي الـــــإ عـــــك تل  ـــــ  . 

 ةـــــــل ســـــــ   ا جرـــــــعر 
ً
اءنـــــــهللرعة الا وملـــــــ   طضـــــــعتا  و  اء عاـــــــ  دضار ـــــــإالا   ـــــــ 

 ال رعضاة دضار إ الا ومليع تب ت رر  .ضات د

ذ ع ــــإ ا  ــــلضا  وهــــك  نهـــــ    اجنهــــع    ننــــمإ ا  ـــــلضاالا والــــلىك  ضعــــي ا  ـــــلضا  -03

اجنهـــــع    ننـــــمإ وفعألاـــــ ا   ســـــ باتر رإ لدكدرـــــإد وتـــــ  ال رـــــعر ملـــــل  ـــــ م    

ا  ــــــلضا واءنــــــعرطإ  هــــــع الاالـــــــلىك  عألاــــــ ا   ســــــ باتر رإ وا  مــــــإ الج ضر  ـــــــإالا 

 النضع رإ واءجعكيإ اءنجنهيا لؤلضاتالا اءنعرطإ عك ا   ال ياراةد 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 23 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

 املقاًيس الفسعية وأزقام العبازات كما وزدت باملقياس :* 

 أزقبو انعجبزاد انًقيبض

28،  28، 08،  08، 08، 78، 8,، 88، 8 االنجبش  

,2،  ,2،  ,0، ,0،  ,0، ,7، ,,،  ,8، , االظتقالل انراتً  

27،  27،  07، 07، 07،  77،  7,،  87، 7 انتقدو انًهنً  

20،  20،  00،  00، 00،  70، 0,،  80، 0 انًعئىنيخ  

20،  20،  00،  00،  00،  70،  0,،  80،  0 حت انًهنخ واالعتصاش ثهب  

20،  20،  00،  00،  00،  70، 0,،  80، 0 انقيًخ االجتًبعيخ  

22،  22،  02،  02،  02،  72،  2,،  82، 2 االيثبز  

22،  22،  02،  02،  02،  72،  2,،  82،  2 ثيئخ انعًم  

22،  22،  02،  02،  02،  72،  2,،  82،  2 انعدانخ االجتًبعيخ  

24،  24،  24،  04،  04،  04،  74،  4,، 84 انجىدح  

 صدق ألاداة وثباتها: -د 

لدجت ل ملل ا   .ضاا ال تزرإ ت  اسج  ا  يسدلا الص   الاـعاي   ـعلل لت 

ى ــك يســدلا الجتعــر  اءيحنــك الا حرــ  تــ  ةــيض .ضاا ال تزرــإ ةنــك ســ يإ ملــل .ســعت ا 

ةنـــك عـــك مل ـــعم اليدـــل    جنهعةرـــإ وةدـــ  الـــ ض    جنهـــعىك الاوتـــ   لـــل  (0)واءج صصـــتد

 ــــ ة اء حاــــعة عــــك اءيحدــــإ .و ــــك الاوتــــ  الجيــــ    ودنــــع إ لــــ ية 
ُ
ملــــيحدجتدالا حرــــ  ي

الض ـــياة وو ةـــخ ملـــيا ذع رـــإ لج ـــ  ي ملـــ   مل تملـــإ واـــ   الي ـــعراة الـــلارضا عـــك اء رـــعرد 

وفعلىنــ إ لدز ــعةالا   ــ  تــ  اســج  ا  ،ي  ــإ  ثنــع  الــ ا نكالا طنهــع  جضــح ملــل اءل ــل 

رت ــعي الي ــعراة ملــ  كي ــاع الــ ية ضا ــ  اء رــعر (الا والــ    عنــر ةــل ملــ   ا0رعــ  )

و ــعتة  نهرــ  ال  ــلض )الي ــعراة( ضالــإ  الضيىــكالا وملــ   ارت ــعي كــ  ة ــعرا  ــعل نهل   طكــ د

                                                 

 أستاذ علم االجتماع جبامعة القاهرة.       –أ.د. أمحد زايد  
 أستاذ علم االجتماع جامعة القاهرة  –أ.د. حممود الكردى 

 االجتمع جامعة عني مشس   أستاذ علم –أ.د. اعتماد حممد عالم 
 أستاذ االجتماع جامعة عني مشس  –أ.د. آمال عبد احلميد 

 أستاذ علم االجتماع جامعة االسكندرية  –أ.د. على جلىب 
 أستاذ علم االجتماع املركز القومى للبحوث االجتماعية واجلنائية  –أ.د. آمال هالل 

 ات جامعة عني مشس أستاذ علم النفس بكلية البن -أ.د. سوسن امساعيل 



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

( عــــــك ة عمهــــــع  عء ــــــع ي  الضيةرــــــإ وعــــــك ة عمهــــــع  ــــــعل نهل   39330ة ــــــ  ملنــــــجل  ضاللــــــإ)

ضيةرـــإ وال نهـــل   طك دوفداـــخ ال ـــر  الج   ي ـــإ ءيـــعمل ة  رت ـــعي ا  عاـــإ  عء ـــع ي  ال

(  مي  ــــــــإ يلضــــــــع 397266(الا وواــــــــدخ ى ــــــــك )399209طكــــــــ   مي  ــــــــإ الج ز ــــــــإ ال صــــــــضرإ )

 (د2طيو  عد )ملل ل رع 

 حعالة اء ع دإ  و صع صاع   -اـ 

ت  تصنهر  ضلر  لدنه ع دإ اء   إالا السجعنهعم ياـ ا  ال راسـإالا وتكـلد الـ لر  ملـل 

 ـــــــإ ا  ـــــــلضاالا مل ملـــــــت ال ـــــــلا ةـــــــ ا ع ـــــــع ع وهك ةلاملـــــــ  الينـــــــع اء ـــــــئالا ملـــــــ   الـــــــلىك  ز ع

وال ــير ل يهــإ الينهــ الا وملــ   الينــع ةــل ملنــيوع ا  ــلضا واءنــعرطإ   ننــمإ ا  ــلضاالا 

ذ ع ـــــإ الينهـــــ  ا  نهـــــعىكالا الي عـــــإ  ـــــعالضارا واءنـــــعرطإ عـــــك اـــــ   ال ـــــياراةالا   ـــــعي ال ـــــلا 

وال ــير عـــك  يهـــإ الينهـــ  ملـــل و اـــإ  اــي ية ـــعت ارهـــإ الجـــ ر  د وواـــدخ ةـــ ض حـــعالة 

حعلـــــإ ت لةـــــخ عـــــك ال ـــــلعالا وال ر ـــــإ اليدنهرـــــإ واء صـــــ   ضار ) ـــــ وم  (06اء ع دـــــإ عـــــك )

 (د2رع 

 (3جدول زقم )

 خصائص حاالت املقابلة

 انعدد انًفسداد انجحثيخ انًتغيس

 , ذكىز اننىع

 ,8 انبث

 0 يدزض اندزجخ انعهًيخ

 , أظتبذ يعبعد

 2 أظتبذ

 2 اليىجد انًنصت االدازي

 0 يىجد ظبثقب

 8 يىجد حبنيب

 خامًسا: القيم املهنية بين أعضاء هيئة الحدزيس)زؤية مىضىعية وذاثية( :

وةــل  جــع ا الجتدرــ  العمــئ لدنه رــعر   كيــعض  الينــياالا وحرــ  تياوحــخ ضر ــعة ال رــعر 

( ضر ـــإ  علىنـــ إ لكـــ  كيـــ   يىـــك ملـــل يكيـــعض ال رـــعر اءيت مـــإ  عء رـــعر 27 – 2ملـــع  ـــتد )

والتــئ تنهزــ  يعصــ ئ  27نــع وتجــ ر  لجصــ  ى ــك هــك يضنــى مليــ الة الي  2العنــك حرــ  تنهزــ  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 25 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

( يد ضر ــعة 0ضر ــعة الينــع عــك كــ  مل رــعر  يىــكد وطنهــع  جضــح ملــل  جــع ا ا  ــ وم رعــ  )

( ضر ــــإ 22- 04الينــــع تــــ ثى عــــك مليت ــــإ ملجلســــمإ   نهرــــ  .كيــــعض حرــــ  تياوحــــخ ملــــع تد )

د  ال ــر   ت ي ً ــع   نهرــ  .كيــعض الضيةرــإد واحجدــخ عرنهــإ حــ  اءا ــإ اءيت ــإ .و ــك ةنــك ســ

(الا وعــك اءيت ــإ الزعلزــإ والياكيــإ 20924(الا وتد هــع عرنهــإ   زــعر  نهجلســ  )20977 نهجلســ  )

وا  عملنـــــإ ةنـــــك الجـــــلا ك تـــــ ثى عرنهـــــإ  د  ـــــع الا اءنـــــهللرإ اءا رـــــإالا وال رنهـــــإ   جنهعةرـــــإ 

(د ي نهـــــع  ـــــعتة عـــــك اءياطـــــز .ضنـــــى ملـــــل حرـــــ  2390 – 2392 نهجلســـــمعة ت ـــــباوى ملـــــع  ـــــتد )

 04  ملـل   يهـإ الينهـ الا والي الـإ   جنهعةرـإ  ـعلجلا ك  نهجلسـ  حنــعنم ضر ـعة الينـع كـ

 ضر إ ت ي ً ع لكد هنهعد

ضر ـــإ والتـــئ تنهزـــ  يضنـــى  23وةـــل اءجلســـ  العنـــك لدينـــع اء ـــئ  اـــل   ـــباوى ملـــع تد   

 ى ــك 
ً
ضر ــإ والتــئ تنهزــ  يعصــ ئ ضر ــعة الينــعالا وطنهــع  جضــح  273مليــ الة الينــعالا واــلال

 020 دا ملجلس  الينع اء ئ العنـك ألة ـعت ارهـإ الجـ ر   )( 0ملل  جع ا ا   وم رع  )

ضر ــإ ت ي ً ــع( وهــك ضر ــإ ثيــ  يةنــك ملــل اءجلســ  والتــئ ثي ــب ةــل اءنــجل  اليــع  لدينــع 

( والتـئ تلاـدخ 2334اء ئد وتجضل عك ا   ال حر إ مل   جع ا ضراسإ ة ـ   يحنهـ  حنـتد)

 ى ك يد اءنجل  اليع  لدينع اللظرضى ملجلس د   

 املحىسطات والاهحسافات ملقياس السضا املنهى وأبعاده ( 4ل ) جدو 

 االنحساف انًتىظط انًقيبض وأثعبده

 0,., 8.22, حت انًهنخ واالعتصاش ثهب  

 70., 0,.8, االيثبز  

 00., 4.07, اإلنجبش  

 0,., 4.07, انًعئىنيخ انًهنيخ   

 ,7.4 4.88, اانقيًخ االجتًبعيخ  

 7.40 2,.82 انتقدو انًهنً 

 27., 82.80 االظتقالل انراتً 

 24., ,82.2 انجىدح 

 22., ,80.7 انعدانخ االجتًبعيخ   

 80., 80.42 ثيئخ انعًم  

 82.02 27.,82 انًقيبض انكهً )انسضب انًهنً(



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ـــــ   عءا رـــــإ احجدـــــخ 
ً
وت سيًنـــــع ةنـــــك ملـــــع ســـــ لالا   ـــــ  يد ال ـــــر  اءا رـــــإ .ط ـــــب ارت ع،

 ـــإ الينـــع اء ـــئ )حـــ  اءا ـــإالا   زـــعرالا    ـــع الا واءنـــهللرإالا ال رنهـــإ اءياتـــ  .و ـــك عـــك ضر 

  جنهعةرإ( والتئ تجلعر ضر إ اش عةاع ةنك الضيض  ات  و صلاـرإ اءا ـإد والتـئ تنهزـ  

عــك مل نهداــع ملصــعضر يسعســرإ لدينــع  ــتد ية ــعت ارهــإ الجــ ر   د  ي نهــع  ــعتة عــك اءياتــ  

ــــــع  ع  لا ــــــ  الج ارنهرــــــإ .ضنـــــى ملــــــل حرــــــ  ضر ـــــعة الينــــــع تدــــــل ا  لا ــــــ
ً
  .ط ـــــب ارت ع،

و ضار ـــــإ اءيت مـــــإ  علينه )الي الـــــإ   جنهعةرـــــإالا وظـــــيو  الينهـــــ (الا والتـــــئ ثيـــــ  ملصـــــعضر 

يسعســرإ ليــ   الينــع  ــتد ية ــعت ارهــإ الجــ ر  د وتجضــل عــك  لــل ملــ   جــع ا ضراســإ كــ  

Schulze(2334 )(الا شــــــللز2332) Solucis(الا 2330) Egbuleملــــــل ضراســــــإ  عتي ــــــل ا  رــــــ 

حرـــ  كع ـــخ ظـــيو  الينهـــ  هـــك .عـــ  ضا يرـــإ لدينهـــ ) اءنـــ  إ ليـــ   الينـــع( د وطـــ لل 

( حرــ  كع ـــخ  صــع    يهــإ الينهــ  هــك يعــ  ملصـــعضر 2334ضراســإ ة ــ   يحنهــ  حنــتد)

 الينع اللظرضى ألة عت ارهإ الج ر  د 

وت طــ  ةنــك  لــل احــ   حــعالة اء ع دــإ )ملــ رر(    ضر ــإ رنــع ى تــ ثى ملــل ى  ــع   

 عل   ـــــــ ور  وف ةنهـــــــ  ى  ـــــــع  ةنـــــــك اءنـــــــجل  الش صـــــــ ئ عـــــــك ي تـــــــعرى الش صـــــــ ئالا ي ـــــــع  ـــــــ

وملتعنــــياثى وض   ينــــيينى  علينــــعالا لعــــل اء ــــعد وا  ــــل النــــك اللاحــــ   ينــــجا   رــــ   زتــــب 

ال ــرل وةــ   الينــع  دوعــك النــرع   ضنــ  يشــعرة ي ــي  )يســجع (  ةنهنــك ، ًيــع ح ــل  ــك 

 ملـــل ،نهلحـــعثى وفكـــلد عـــك مل جاـــئ النـــيعضا ءـــع يض ـــ  
ً
  ـــ ا

ً
اءتعنـــيا ويتلااـــ  ملـــ  طزتـــبا

المعل عة لعل  رت منـئ  ـً ا ةـ   الج ـ  ي ملـل ال اـع  )اء سنـإ( لدشـ   اءجنهتـ الا ءـع 

ط خ   ةنه  عك دملعراة ةنك ،لم  ركلد عك ت   ي لدعضعتا والجنهت  والنـنهيإ المر ـإ وض  

  رتنــ  اللاحــ   جنهتــ   و  يدــ  عــك مل جاــئ النــيعضا  الا طنهــع ينــع  يســجع  ي ً ــع    
ً
 يــ 

ع ة ــــ   رنــــع كعملــــ  كاــــة ال اــــي ةــــل ي  حع ــــإ ســــلات عــــك ال اــــع  يو دملكع ــــعةالا ي ــــع ي ــــ

 عشــجا  وفعســجنهج  كنــانك ويط ــب حع ــإ تتنـــ  اللاحــ  كيــ   الينــع هــك الادــ  وةـــ   

 اءنعواا  تد ا  نهر الا يحرع ع طزتبا   ذلر وي    لنيلر  ىد  تب  ملادل   د 

يطــــ  يحــــ  .ســــعت ا وطرــــ   وةنــــك اــــير  ي ــــيالا  رنهــــع  جيدــــل  علي الــــإ   جنهعةرــــإ

   ال ل ــ  ة الــإ عــك ت ضرــ  ويضات .ةنهــعم  ــعلي   ملــل و ــلض ة الــإ عــك 
ً
ســع ل لدكدرــإ عــع  

تل  ــــ  اءاــــع  ةنــــك الــــلر    ــــ الا لعــــل النــــك  ينــــجا  اــــل النــــك ينــــجا  ضا نًهــــع  د ويشــــعرة 

ىحـــ   ا  ـــعالة )يســـجع  ور ـــي  عنـــ  ســـع ل ( ى ـــك  لـــل عع دـــإ     ءـــع ط ـــخ ر ينـــإ عنـــ  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 27 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

يكدـــر حـــ  كنـــا  مليـــتد يال ـــك النـــك   ـــل ك مليـــي   يو مل ـــ ر  يتـــ  يالا و تباـــع ملـــل  ويجـــك

.ة ارالا وت  ك اللاح  ةدمـلم  مدـ  ملـل النـك  ينـجا  كـ  وض   ر نـك عـك نـالي ةنـك 

 ــــعر ملير ــــإالا ال    كــــلد  رــــ  ة الــــإ عــــك تل  ــــ  .ضوار واءاــــع  ةدنــــعد الكــــ   يتــــعى وكــــ  

لاــــيو  الش صــــرإ لينــــخ لاــــع ة عــــإ واحــــ     ــــ  ح ــــ  و كــــلد  رــــ  ذــــلاا وة ــــعا وا

ع  د
ً
   علينه  ى، ع

وةل  يهإ الينه      ت تد ملل اء ع  ة اء   إ    ضعض الىنب، ءنـجل  الينـع 

 رنهع  جيدل  علايو  اءعض إ ل يهإ الينه الا ويطـ ة ةنـك  لـل الي  ـ  ملـل ا  ـعالة و  طـي 

  و ـلض ملكـعد مل  ـ  )ر ي  عن  سع ل(    ي ع ي ج   اليوى وا  نهعر لدينه  كنـ   ةـ 

لدينهـــ  يو الياحـــإ واءعجـــ   تـــب مل  ـــ  ةنـــك د،ـــ   حتـــئ لـــل   ـــخ شـــا  مليع ـــع مليـــي   

وينــع  ي ــي )يسـجع  ملنــعة (   ةنــك الـي   ملــل و ــلض   يشـجا  ملــل ال وشـإ النــك حــل ت د

كيــة الاــي  وا ت ــياة عــك الكدرــإ ملــزوضا  ــ ضواة لعــل ةــ   ت ات اــع وةــ   و ــلض يحــ  

اع ارع إ  صضإ ضور إ ض  مليل  يسعة ، عك الينهدرإ الجيدرنهرإالا ملنهلم يناداع و ينه  ل

و، ًيع ي ع ملـ  ينـر  كـ  ملـيا اءتعنـيا ةدنـعد يضور ةنـك حـ  ينـا  الـ اتع شـل يو يضور 

ةنـــــك الـــــ اضا ةدنـــــعد ت رـــــ  اءرعيو ـــــلدالا وض  ملـــــ  طـــــ   وةرـــــ  و  نـــــك اللاحـــــ  ملـــــ  

جع (  طـــــية   مل نـــــلي و ـــــ ي اءتعنـــــيا واـــــل ثي ـــــعد وملج ـــــع ل  دعـــــك مل ع ـــــ  ي ـــــي  )يســـــ

 ملــــ  مل  نهــــإالا كــــ  عنهــــإ ســــيعضثى هــــك وي ــــع  ــــ   ملتعنــــيا ويتلااــــ  ملــــ  
ً
الاــــيو   يــــ 

 عنهــإ النــيعضا  علىنــ إ  ــك د و جضــل  لــل ملــ   جــع ا الي  ــ  ملــل ال راســعة 
ً
، نــى ض   يــ 

النـــــــع  إ حرـــــــ  كع ـــــــخ ظـــــــيو  الينهـــــــ  هـــــــك .عـــــــ  ضا يرـــــــإ لدينهـــــــ  عـــــــك ضراســـــــإ  عتي ـــــــل 

 ( د2339( الا ل   اليع )2334للز)(الا ش2332) A.Soulcis(الا 2330ا  ر )

 سادًسا: السضا املنهى وداللة الفسوق بين أعضاء هيئة الحدزيس:

وةل ضاللإ الضيو  عك ضر عة الينع اء ئ  ـتد ملضـيضاة الير ـإ   ـ  يسـضية  جـع ا 

الجتدرــــ  العمــــئ لؤلكيــــعض اء جدضــــإ لدنه رــــعر  عســــج  ا  ا ج ــــعر       طنهــــع  جضــــح ملـــــل 

ت  ــــيو   لاي ــــإ  اة ضاللــــإ احصــــع رإ ة ــــ  ملنــــجل  ضاللــــإ ( يد ا ــــع6ا  ــــ وم رعــــ  )

( عــك كــ  ملــل  ) ســج  م الــ اثىالا   زــعرالا والي الــإ   جنهعةرــإ(الا وكع ــخ )ا  ــلضا( 3930)

(د  ي نهــــــع لــــــ  تعــــــل ا ــــــعت  ــــــيو   لاي ــــــإ  اة ضاللــــــإ 3932ضالــــــإ ة ــــــ  ملنــــــجل  ضاللــــــإ )

إالا حــــ  اءا ــــإالا ال رنهــــإ ىحصــــع رإ  علىنــــ إ لكــــ  ملــــل  )د  ــــع الا الج ــــ   اء ــــئالا اءنــــهللر



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  جنهعةرـــــإالا  يهـــــإ الينهــــــ (  ـــــتد ية ــــــعت ارهـــــإ الجـــــ ر   حنــــــ  ت صصـــــعته  اليدنهرــــــإ 

وةنــك ملنــجل  اء رــعر العنــك كع ــخ ا ــعت  ــيو   اة   اء جدضــإ )يضااالا ةدــل الا تيفرــإ(د

(  ـــتد ية ـــعت ارهـــإ الجـــ ر   حنـــ  الج صصـــعة 3932ضاللـــإ ىحصـــع رإ ة ـــ  ملنـــجل  )

( وفداــــــــخ عرنهــــــــإ         3932رــــــــإ( ة ــــــــ  ملنـــــــجل  ضاللــــــــإ )اء جدضـــــــإ )يضااالا ةدــــــــل الا تيف

  (د0960)

 (4جدول )
 داللة الفروق بين القطاعات المختلفة فى مقياس الرضا المهنى وأبعاده

 باستخدام تحليل التباين أحادى االتجاه
 يصدز انتجبين انًقبييط

دزجبد 

 انحسيخ

 يجًىع

 انًسثعبد

يتىظط 

 انًسثعبد

 اننعجخ

 انفبئيخ

 دالنخ

 ف

إلنجبشا  

 82702 72.80 , ثين انًجًىعبد

 0.72 7,.204 802 داخم انًجًىعبد غيس دانخ 2.90

  222.44 802 انًجًىع

االظتقالل 

 انراتً

 07.78 ,20.0 , ثين انًجًىعبد

 2.88 8827.07 802 داخم انًجًىعبد ** 5.33

  8,24.44 802 انًجًىع

انتقدو 

 انًهنً

 7.22, 02.02 , ثين انًجًىعبد
2.63 

 
 2.40 87,2.20 802 داخم انًجًىعبد غيس دانخ

  8722.44 802 انًجًىع

انًعئىنيخ 

 انًهنيخ

 88., 7,.0 , ثين انًجًىعبد
0.42 

 
 0.42 200.00 802 داخم انًجًىعبد غيس دانخ

  204.44 802 انًجًىع

 حت انًهنخ

 2.82 80.72 , ثين انًجًىعبد
1.65 

 
خغيس دان  0.20 2,2.00 802 داخم انًجًىعبد 

  200.44 802 انًجًىع

انقيًخ 

 االجتًبعيخ

 0.02 88.70 , ثين انًجًىعبد
0.62 

 
 2.80 8707.28 802 داخم انًجًىعبد غيس دانخ

  8700.44 802 انًجًىع

 االيثبز

 2.00, 02.77 , ثين انًجًىعبد
5.56 

 
 0.80 ,202.0 802 داخم انًجًىعبد **

  280.44 802 انًجًىع

 غيس دانخ 0.29 8.70 24., , ثين انًجًىعبد ثيئخ انعًم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 29 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

  0.00 027.22 802 داخم انًجًىعبد

  020.44 802 انًجًىع

انعدانخ 

 االجتًبعيخ

ثين 

 انًجًىعبد
, 2,.20 00.72 

5.54 

 
داخم  **

 انًجًىعبد
802 8,,2.22 2.70 

  44.,,87 802 انًجًىع

 انجىدح

ثين 

 انًجًىعبد
, 20.20 72.02 

4.67 

 
داخم  *

 انًجًىعبد
802 8822.82 2.4, 

  8,00.44 802 انًجًىع

 انًقيبض انكهً

 )انسضب انًهنً(

ثين 

 انًجًىعبد
, ,,2,.20 8870.02 

3.43 

 
داخم  *

 انًجًىعبد
802 02000.72 774.2, 

  04282.44 802 انًجًىع

( تسثيخ.7( عهىو ),( آداة )8: )*انقطبعبد  

 (  ا ج عر شرضر 2  وم )

 لدنه عر عة اءجي ضا  تد الير عة اء جدضإ عك مل رعر الينع اء ئ

 االنحساف انًتىظط تسثيخ عهىو آداة انعينبد انًقبييط

 االظتقالل انراتً

 800., 82.4,8    آداة

 200., 82.224    عهىو

 7.027 82.200  *  تسثيخ

يثبزاال  

 822., 8.000,    آداة

 ,8.24 8.070,    عهىو

 ,7,.7 4.477,  * * تسثيخ

انعدانخ 

 االجتًبعيخ

 20,., 80.820    آداة

 2,2., 80.227    عهىو

 7.208 80.244  *  تسثيخ

 انجىدح

 028., 04,.82    آداة

 ,,0., 82.0,2    عهىو

 7.220 80.277  *  تسثيخ



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 انًقيبض انكهً

 )انسضب انًهنً(

 80.202 828.400    آداة

 82.728 820.7,0    عهىو

 8.202, 820.077  *  تسثيخ

( يد يط ـب الضـيو  ةنـك د،ـ   كع ـخ 2و جضح ملل ا ج عر شرضر  عـك ا  ـ وم رعـ  )

ملــــــــع تد عمــــــــعىك اليدــــــــل  وال ب رــــــــإ عــــــــك كــــــــ  ملــــــــل  ) ســــــــج  م الــــــــ اثىالا   زــــــــعرالا الي الــــــــإ 

 ا  لضا( وي  ع ةنك ملنجل  اء رعر العنك لدينع د  جنهعةرإالا وط لل 

وعــ  ثيــزو اــ   الضــيو  ا  لاي ــإ  ــتد ية ــعت ارهــإ الجــ ر   عــك ملنــجل عة الينــع 

 openحنـ  ال معةــعة اليدنهرـإ ى ــك ا  صـع   ال  ع رــإ لدكدرـإ طىنــل ا جنهـعىك ملضجــلى

system ع ليت ــإ تكــعض تكــلد الــيوا   اليســنهرإ واارــإ وملضععــإ  ــتد يننــعع  الضيةرــإ و ً ــ

والتــئ  Loose Coupled Organizationالا والتــئ  مدــل ةد هــع ااــم ى  E.W.Weickو ــل 

يينــئ  هــع .ننــع    جنهعةرــإ التــئ تجنهجــ   عالســج  م الــ اثى و ةجنهعض ــإ والحنــع    ــتد 

(د  علكدرـإ تجكــلد ملـل مل نهلةــإ ملـل .ننــع  الضيةرــإ  E.Weick,1976يننـععاع الضيةرــإ )

و.عنع   ضار إ اء جدضإ ( والتئ لك  مل هع رت مهع ورسـعلمهع وياـ ا اع  ) .عنع  اليدنهرإ

 س باتر رإ الا ولك  مل هع  علجع ك ذ ع إ  يةرإ تنهتـ  الا طنهـع يد اـ   .عنـع  تجنهجـ  كنـك  

ملل  سج  م الـ اثى الىنـب، الا ىال يد ا  نهرـ  تـيفما  ة عـإ اةجنهعض ـإ ملجكعملدـإ    ملـإ 

 درت إ الكدرإ وا  عمليإ طك  

وطنهع  جضح ملل  جع ا ال راسـإ يد عمـعع ال ب رـإ اـل .عـ  عـك ملنـجل  الينـع اء ـئ 

مل عر ـــإ   مـــعىك يضاا واليدــــل د و لـــل عـــك  نهرــــ  ال  ـــلض اءيت مـــإ  علينــــعالا وي ً ـــع ةنــــك 

ملنــــــجل  الينــــــع العنــــــكد حرــــــ  احجــــــ  عمــــــعع اليدــــــل  اءيت ــــــإ .و ــــــك عــــــك مليــــــ الة الينــــــع 

يت ـــــــــإ الزع رـــــــــإ  ـــــــــعت عمـــــــــعع يضاا  نهجلســـــــــ  (  درـــــــــ  عـــــــــك اء02490 نهجلســـــــــ  حنـــــــــعنم)

 (د 09496(الا وعك اءيت إ . تبا  عت ال معع ال ب لي  نهجلس  حنعنم)020حنعنم)

 (4  وم )

 ضاللإ الضيو   تد ال ر عة اليدنهرإ عك مل رعر الينع اء ئ ويكيعض 

  عسج  ا  تتدر  الج ع ل يحعض   ت ع 
 يصدز انتجبين انًقيبض

 يجًىع

 انًسثعبد
ىظط انًسثعبديت  

 اننعجخ

 انفبئيخ

 دالنخ

 ف



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

 يصدز انتجبين انًقيبض
 يجًىع

 انًسثعبد
ىظط انًسثعبديت  

 اننعجخ

 انفبئيخ

 دالنخ

 ف

 اإلنجبش 

 2.00 82.87 ثين انًجًىعبد

 0.08 0,.202 داخم انًجًىعبد غيس دانخ 8.02

  222.44 انًجًىع

 االظتقالل انراتً

 82.,8 0.72, ثين انًجًىعبد

 2.00 8,00.02 داخم انًجًىعبد غيس دانخ 8.07

  8,24.44 انًجًىع

نًهنًانتقدو ا  

 2,.00 884.00 ثين انًجًىعبد

 2.08 8,00.20 داخم انًجًىعبد ** 0.08

  8722.44 انًجًىع

 انًعئىنيخ انًهنيخ

 ,2.7 80.00 ثين انًجًىعبد

 0.44 270.47 داخم انًجًىعبد غيس دانخ 8.00

  204.44 انًجًىع

 حت انًهنخ 

 2.04 4,.82 ثين انًجًىعبد

 0.20 ,2,2.0 داخم انًجًىعبد غيس دانخ 8.20

  200.44 انًجًىع

 انقيًخ االجتًبعيخ

 88.24 7.08, ثين انًجًىعبد

 2.40 8778.00 داخم انًجًىعبد غيس دانخ 2,.8

  8700.44 انًجًىع

 االيثبز

 7.22 2.00 ثين انًجًىعبد

 0.02 2,.242 داخم انًجًىعبد غيس دانخ 4.02

  280.44 انًجًىع

 ثيئخ انعًم

 4.07 8.42 ثين انًجًىعبد

 0.00 ,020.0 داخم انًجًىعبد غيس دانخ 4.88

  020.44 انًجًىع

 انعدانخ االجتًبعيخ

 88.04 4,.7, ثين انًجًىعبد

 2.27 8,22.07 داخم انًجًىعبد غيس دانخ 8.78

  44.,,87 انًجًىع

 انجىدح 

 27., 0.02 ثين انًجًىعبد

يس دانخغ ,4.7  2.02 8,02.00 داخم انًجًىعبد 

  8,00.44 انًجًىع

 انًقيبض انكهً

 )انسضب انًهنً(

 078.00 8407.78 ثين انًجًىعبد

 772.80 02200.48 داخم انًجًىعبد غيس دانخ 8.02

  04282.44 انًجًىع



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

( أظتبذ.7( أظتبذ يعبعد ),( يدزض )8اندزجخ انعهًيخ: )  

لـــــإ الضـــــيو   ـــــتد ية ـــــعت ارهـــــإ الجـــــ ر   حنـــــ  ضر ـــــعته  اليدنهرـــــإ وةـــــل ضال      

يســجع (   ــ  يســضية  جــع ا الجتدرــ  العمــئ طنهــع  جضــح ملــل  –يســجع  ملنــعة   –)ملــ رر 

( ةل ةـ   و ـلض  ـيو   لاي ـإ  اة ضاللـإ ىحصـع رإ  ـتد ية ـعت ارهـإ 4ا   وم رع  )

عـــك  نهرـــ  .كيـــعض الجـــ ر   حنـــ  ضر ـــعته  اليدنهرـــإ ةنـــك اءنـــجل  العنـــك لدينـــع وي ً ـــع 

الضيةرــإ لدنه رــعرالا  رنهــع ةــ ا الج ــ   اء ــئ ود جــع  اليدمــئ كع ــخ ا ــعت  ــيو   لاي ــإ 

(د وكــعد ية ــعت ارهــإ الجــ ر   496( حرــ   داــخ عرنهــإ      )3930ة ــ  ملنــجل  ضاللــإ )

ملـل ضر ـإ يسـجع  اـ  .ط ـب عـك ملنـجل  الينـع  رنهـع  جيدـل  علج ـ   اء ـئ ةـل  تـبا  ملــل 

(  دـــ ه  عـــك  لـــل يســـجع  ملنـــعة  وي تـــًبا 2399لجـــ ر    نهجلســـ   صـــ  ى ـــك)ية ـــعت ارهـــإ ا

( دو جضــل  لــل ملــ   جــع ا ةــ ض 7ملــ رر طنهــع  جضــح ملــل ا ج ــعر شــرضر  عــك ا  ــ وم رعــ  )

( 2330ملل ال راسعة ط راسإ   عض  لسر اءينـيالا وضراسـإ ملتنهـ  ة ـ  ال ـعضر ةع ـ  ل)

د ية ــعت ارهــإ الجــ ر   حرــ  يطــ ا ةنــك يد ا ــعت  ــيو   لاي ــإ عــك ملنــجل  الينــع  ــت

 رنهع  جيدل  عألكيعض .كعض نهرإ وسرعسعة الينه  كعلج    وال نهل اء ئالا ات ع  ال ـياراةالا 

 وحلا ز الينه  ثيزو ى ك اليت إ .كعض نهرإ وا   باد

 ( ا ج عر شرضر 7  وم )

 لدنه عر عة اءجي ضا  تد الير عة اء جدضإ عك مل رعر الينع اء ئ

 انعينبد انًقبييط
دزض ي  

أظتبذ 

 يعبعد 
 أظتبذ

 االنحساف انًتىظط

انتقدو  واإلنتبج 

 انعهًً

    يدزض 
82.700 7.822 

 ,28., 80,.82    أظتبذ يعبعد 

 ,22., 4.204,   * أظتبذ

 سابًعا: ثقافة الجىدة والسضا املنهى: 

 نهزـ  ملنــيوع ا  ــلضا والج ارــ  ل ةجنهــعض  نهزع ـإ   مــإ تتــلم يسعســرإ عــك الينهدرــإ 

يدرنهرــــإ ةنــــك اءنــــجل  ا  ــــعملعك طكــــ الا والــــ   ملــــل اءجلعــــ  يد  كــــلد لــــ  تــــ ذتب ا  ــــعنم الج

ملدنهــــلر  علىنــــ إ لدينهدرــــإ الجيدرنهرــــإ  اتهــــع  صــــضإ ةعملــــإالا وثيز ــــز  يعلرــــإ وطضــــعتا .ضات 

ألة ـــــعت ارهـــــإ الجـــــ ر    صـــــضإ  عاـــــإدوملل  ـــــ م اء ـــــع  ة اء   ـــــإ حعولـــــخ ال عحزـــــإ 
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ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 33 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

الجـ ر    تـل ملنـيوع ا  ـلضاالا وملـ   الينــع  العنـر ةـل اليت ـإ ال اترـإ ألة ـعت ارهـإ

 ةـــل يو ـــ  ال ـــلا وال ـــير ل يهـــإ الينهـــ  عـــك ا،ـــعر 
ً
ةـــل سرعســـعة ا  ـــلضا  علكدرـــإد   ـــ 

ذ ع ـــــإ ا  ـــــلضا النـــــع  ا عـــــك  يهـــــإ الينهـــــ  والتـــــئ تـــــ ذي   شـــــل ةنـــــك ضر ـــــإ الينـــــع اء ـــــئ د 

ــــع ملــــل رت ــــإ الز ع ــــإ الج ارنهرــــإ ا     ا)ذ ع ــــإ ا  ــــلضا( طــــ ضاا ملانهــــإ 
ً
لجت رــــل وا م ع

الحنـــع   والج ـــع   و دـــل لاـــإ ملنـــ بطإ  ـــتد .ننـــع  الضيةرـــإ لج اـــر  ا  عمليـــإ/ الكدرـــإ 

وفـــتد ية ـــعت ارهـــإ الجـــ ر   و ضارا الا وضةـــ  عـــر  الز ـــإ والجيـــعود واءـــلضا  ـــتد ية ـــعت 

 دي ا  ال ية وفر ه  وفتد دضاراارهإ الج ر   ون

 السؤية الراثية ملشسوع الجىدة :

ة ىحـ   ا  ـعالة )يسـجع (    ملنــيوع ا  ـلضا لـ  ُ ضـ  ة ــل وعـك اـ ا الصـ ض يشــعر 

ارهــإ الجــ ر   ملــل عي ــ  يوملــل كيرــ الا  رل ــ  عصــلر عــك ال ىرــإ الجتجرــإ شــ     ــً ا عــك 

الا ةنـك اليعــ  
ً
ا  نهعملـعة واء ـعنى وععةـعة الجــ ر  الا كـ  ض  لـ  تت ـل  رــ  ا  ـلضا شـيهع

 
ً
نهــــ  ة ــــل ارهــــإ الجــــ ر   ية ــــعًت ىنــــع رإ ونــــال،ع يط ــــب عــــك الينهــــ   ملنــــيوع ا  ــــلضا حه

 صلًاــــع ىد ا  ع ــــإ  حجينهــــ  و ي ــــ  نيرــــ اع تــــعنى وتعلــــخ طن  ــــع ملينهد ــــع  حع ــــإ وض  

 ينـــــيي ع  عءدـــــ  وال ـــــرل د وي ً ـــــع ينـــــع خ ي ي )يســـــجع  ملنعة (  ملنـــــيوع ا  ـــــلضا ض  

طــ    ـــعرر ة ــعرا ةـــل ثنــحرر ور  ونـــ  د ويطــ ة ي ـــي  )ملــ رر( ةنـــك  لــل    ا  ـــلضا 

  جع ا ملدنهلسإ د هك مل ت ور  وت ير  وعخ ملضي 

طنهـع  طــية ىحــ   ة ــلاة ارهــإ الجــ ر   )يســجع  ور ــي  عنــ  سع ل(  اءنــيوع 

 علىنــــ إ  ــــك  ــــ ي  دــــ  ملــــل  عحرــــإ ا جرــــعر ال ــــعر النــــك ملعســــعإ عرــــعضاة وىضارا .ننــــمإ 

ي ضنا  وةدنعد طـ   لـ   صـ  ل جـع ا ى  ع رـإ ملدنهلسـإ  د ملـل  عحرـإ ي ـي الا يشـعر يحـ  

إ ا  ــلضا  علكدرــإ   للــ    ا  ــلضا طضعــيا  اي ــإ ملــل .ســعت ا وملنــهلم ةــل يحــ  يننــم

 عحرـــإ .اـــ ا  حدـــلا  ـــً ا وملنهجـــع االا لعـــل عـــك طيط ـــإ و   مـــإ وي ـــياض عدردـــلد اـــ  النـــك 

 ينجادلا والتل   ي   جع ا ملدنهلسإ ملعة ا كية . ازا و.ضواة د 

وملــل  ــ م مل حاــإ ال عحزــإ وةنهداــع ط حــ  .ة ــعت عــك ملنــيوع ا  ــلضا ت ــتد ي ــ  

الــي   ملــل و ــلض  ــي  ةنهــ  وملنــعرطإ الي  ــ  ملــل ية ــعت ارهــإ الجــ ر    هــع حرــ   ةنــك

ة ـًلا ملـل ية ــعت ارهـإ الجــ ر    633 دـا ةـ ض اءنــعرطتد عـك  ـي  ةنهــ  ا  ـلضا حــلا ك 

واــل ةــ ض ط تــب ىال يد  نهرــ   ــي  الينهــ  ثيــعنى ملــل ةــ   و ــلض ملنــعرطتد عــك الينهــ  ألد 



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ط ــب عــك كــ  ننــعيد و طــي عــك اــ ا النــرع  ملــل يينهــ   علضيــ   كــلد واحــ  يو اذ ــتد ةنــك .

     عــيا الينهــ  ا  نهــعىك و  ــي  الينهــ  مل جضرـــإ 
ً
وطرــ  ســع ل لدكدرــإ ور ــي  عنــ  عـــع  

 ت  ــك عــك اء ــنهلد اذ ــتد النــك  ينــجادلا كــ  وال ــع ك 
ً
الا حتــئ لــل  رــ   ــي  ةنهــ  شــع 

ً
تنهعملــع

ي    لنــ  ســ   ع ــإالا طنهــعد   ــى  رــ  شــ   انيــ ا  ذ ــإ  ــتد ال ــعر وني ــاع  دو طــية ي ــ

 ملي   ع  ذ ع إ الينه  ا  نهعىك وت  ك ضا نهع ض   يملى ةنك ض  د 

وةنـــك الـــي   ملـــل ة ـــ  الي  ـــ  ملـــل ور  الينهـــ  والنـــنهر عراة لدجيي ـــر  نهنـــيوع 

ا  ــلضا و.اــ ا   ســ باتر رإ وضةــ  اءنــعرطإ الضيدرــإ   نهرــ  .،ــيا  اءنــجضر ا ىال 

و  ملــل ع ــ  العزتــب ةــل اءنــعرطإ يد ا ــعت ا  ضــعض ننــب، عــك الــلىك  ضعــي ا  ــلضا وةــز 

الضيدرــــإ عــــك يننــــمإ ا  ــــلضا  علكدرــــإ؛ وملــــل ذــــ   ا ــــعت  هــــإ ملــــل ية ــــعت ارهــــإ الجــــ ر   

اليـــعملدتد تكـــلد مل عوملـــإ لز ع ـــإ لجارتـــبالا حرـــ  ي هـــ    ـــعومللد الجارتـــب و نـــانهلا  ـــ ورا  

ي ً ــــع عــــك مل ــــ  ا حنــــعر اــــ   الز ع ــــإ ا    ــــ ا و ي  ــــلا اءنــــعرطإ عــــك يي ننــــعي  ــــيت   

 ضاد  ع  ل 

يط  يح  .سعت ا ووطر  سع ل    اءنيوع   ي وي ع وطر  لدكدرإ ال ي ـعض  ـً ا ملـل 

 عحرــــإ تلاــــرر اء ــــيراة وونــــ   ملجتع ــــعةالا لعــــل كنــــ   ،ــــلم اءــــ ا الزمل رــــإ وثارتــــب 

ال رعضاة وىةعضا العزتب ملل .ةنهعم مليا ي ي      ع حنهعس ع لدنهنيوعالا ود ـعضا   ـ  

 علىنـــــ إ لؤل ـــــياض لـــــ  ياتـــــب شـــــيًهعالا ال    كـــــلد  رـــــ  ت نهرـــــإ ملـــــل حرـــــ  تـــــل تب .ضواة لعـــــل 

ملاعراة ألة عت ارهإ الج ر   ودضار تد ض  يا  حع إ  د ويشـعر يحـ  .سـعت ا ملل ـً ع 

كيــة ا  لا ــ     ع رــإ ءنــيوع ا  ــلضا   ا  ــلضا كــعد لاــع  جــع ا ى  ع رــإ  رنهــع  جيدــل 

تب اللرعــــــإ  ملجتع رــــــإالا وي ــــــع  ــــــعل لاعك الجيدرنهرــــــإ ملــــــل  عحرــــــإ تلاــــــرر اء ــــــيراة ومليــــــع 

ش صًرع ا  لضا لضجخ  اي  لـ ية ملاـعراة الجـ ر      نـيورا ملنـعرطإ المعل ـعة عـك 

 اءتعنيا  د

 سياسات العمل والسضا املنهى: 

تج ـــنهل سرعســـعة الينهـــ  اءيو ـــإ عـــك يوعـــعة الينهـــ  واءنـــعرطإ عـــك اـــ   ال ـــياراةالا 

  يســضية  جــع ا ال راســإ ملــل  ــ م والي عــإ  ــعالضاراالا و نهــ  الجع للل رــع النــع  اد وعــ

اء ـع  ة اء   ـإ يد سرعســعة الينهـ  هــك اءنـهلم .وم و.سعةـ ، ةــل ثيل ـل الينهــ  يو 

ثنـــارد  وملـــل ذـــ  عـــك النـــيلر كيـــ   الينـــع اء ـــئالا و ـــ  ي  علـــ طي يد سرعســـعة الينهـــ  عـــك 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 35 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

ملصــــي تلا ــــ  الي  ــــ  ملــــل الجتــــ  عة واءنــــع ة التـــــئ هــــك لينــــخ ولرــــ ا الرــــل   ــــ  هـــــك 

ض و جــــع  لنرعســــعة وملنهعرســــعة ســــع  إالا والتــــئ تتــــلم  ر هــــع وفــــتد ال رــــع    ضواراــــع حصــــع

 وملاعملاع ةنك يطنه  و  د 

وعـــــــ  يو ـــــــ خ  جـــــــع ا ال راســـــــإ  رـــــــعا النـــــــضع رإ عـــــــك اـــــــ   ال ـــــــياراة  ضار ـــــــإالا 

وملت وض ــــإ اءنــــعرطإ الضيدرــــإ ألة ــــعت ارهــــإ الجــــ ر  الا حرــــ   طــــية ىحــــ   .ســــعت ا  

ملــع ملنــرميا هـك النــك تنهءــ ئ ســلات ةنــك ملنــجل  مل دــ    ال ـياراة النــك ةعو اــع مل نهلةــإ

ال نــــ  يو مل دــــ  الكدرــــإ وانهــــع النــــ ر د اللحرــــ اد ءنــــعرطإ ة ــــل ارهــــإ الجــــ ر   عــــك 

اــــ   ال ــــيارالا وي ــــع  ت ــــلر  مل دــــ  ال نــــ  ومل دــــ  الكدرــــإ    ــــك ضا نًهــــع  رــــ  تصــــد  

مــ  لدــيي  و ل ــ  ةنــلا رإ عــك ات ــع  ال ــيار  صلًاــع عــك يوعــعة . ملــعةالا ملي ــ  ع   

ءلا اإ . ملعة وملضي  رت ـإ ملنـج  درإد و ضج ـ  طنهـعد ملصـ اعرإ اءيدلملـإ عـك الجلعرـخ 

واءتجــل الا ونيــعنى ملــل ت ــعرا عــك و اــعة ال اــي وتل ــ  يشــرعت  تــب مل ــبراالا طنهــعد كيــة 

 اءلنلةعة تكلد سي إ تنهعمًلع وال  مد  ةد هع ملضي  شضع رإ وال ونلى  د 

نـعرت   ـ  ملـل  ـ م مل ـعل  .عنـع  و طية ي ي    ح  .عنـع  اليدنهرـإ    ن

ولعـــــل عـــــك حـــــ وض وحنـــــ  رت ـــــإ دضارا ا  علرـــــإ والنرعســـــإ اليعملـــــإ  د ويو ـــــ خ ي ـــــي  

)يســـجع (    ال مليطز ــــإ ملانهـــإ  ــــً االا ، ًيـــع  رــــ  عــــياراة ةدل ـــإ تر ــــك ملـــل ا  عمليــــإ  ــــ    

تـخ  كلد  ر  ضملا  تد اءيطز إ وال مليطز إ وتكلد لك  كدرإ ا  ي ـإ عـك اـ   ال ـياراة ت

ملادــــــإ عــــــع لد و كــــــلد  رــــــ   مــــــإ ةنهــــــ  مليطز ــــــإ ونيــــــ  طــــــ     ــــــ ع و مــــــلرالا لعــــــل اح ــــــع 

  ملي   ع   ياإ ح ر رإ لدنهنعرطإ  عليي  واللاح  لل ععم ري    ُر   د

طنهــــع يظاــــية ال راســــإ نــــير ع ــــلاة الجلااــــ   ــــتد .عنــــع  اليدنهرــــإ وني ــــاعالا 

 الا وعــــك اــــ ا وطــــ لل ةنــــك ملنــــجل  ال نــــ  اللاحــــ   ــــتد ية ــــعت ارهــــإ الجــــ ر   وني ــــا

الصـــ ض  طـــي يحـــ  .ســـعت ا   كـــ  واحـــ  عع ـــ  ةنـــك روحـــ  وملدـــل  ضةـــلا كاتـــب الا ملضـــي  

تلااـــــــ  وال تكعملدرـــــــإ  رى ـــــــع وفـــــــتد كي ـــــــ ع  د وير ـــــــ   لـــــــل الـــــــ ية ى ـــــــك نـــــــير ال ىرـــــــإ 

 ةـل ملت وض ـإ  ـيص 
ً
الجع للل رإ وة   تضيرداع عـك طزتـب ملـل .عنـع  .كعض نهرـإد   ـ 

السـرنهع ملنـيوع ا  ـلضا  –تد .عنـع  وني ـاع الـ ية اءنعرطإ وت عضم و اعة ال اي  ـ

حرـ  يض  ى ــك تـل تب  ــيص لدجيـعر   ــتد ية ـعت ارهــإ الجـ ر   وني ــا  الـ ية ملــل  –
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.عنع  اء جدضإ وطـ لل  رـ ه  وفـتد دضار ـتد لعـل كـعد  لـل ةنـك  مـع  نـرل وملتـ وض 

 ولض با مل عجإد 

ع ل لدكدرـإ   كـ  عنـ  عـك وة ب ةل  لل يح  .سعت ا ور ي  عن  ووطر  س      

 ز ــــيا مل يزلــــإ  الا ويشــــعر ي ــــي   كــــ ر عــــك واضال   و طــــية ي ــــي  )ملــــ رر(   ال  ل ــــ  تلااــــ  

ىلع بونــى ةنــك د،ــ   ســلات  علكدرــإ يو  ع  عمليــإالا الجلااــ  ش صــ ئ   ــ  ملــ  ية ــعت 

ارهإ الج ر   وني ا  ال ية وةنك ملنجل  ك  عن   نهضـيض الا ولـل و ـ   ـتد .عنـع  

 عك ى،عر ش ص ئ ولي  ط اع  ةنه   دوني اع  كلد 
ً
  ي  ع

طنهـــــع ير ـــــ  الـــــ ية  لـــــل ى ـــــك ةـــــ   مليي ـــــإ الاعل رـــــإ اليامـــــئ ملـــــل ية ـــــعت ارهـــــإ 

 ةــل يد الارهــإ اللظرضرــإ 
ً
الجــ ر    علجع للل رــع وةــ   عــ رته  ةنــك اســج  املاعالا   ــ 

 ليـ   الجلااـ الا حرـ    ـ  العضـعتا اللظرضرـإ اءمدلفـإد وعـك اـ ا 
ً
 يسعسـرع

ً
ثيج ب مليلعـع

لنرع  ة ب يح  .سعت ا   لل     ي ع   ةعنى     ملل النعيتعر إ ودضار ـتد ألد ملضـي  ا

ي  ملنـــجل  ملاـــعر  مل  ـــ  والنـــا  طزتـــبالا ومليـــي   يشـــا  واحـــ  ملـــ  ةـــعو  ينـــجا   د 

و طــية ي ــي  )ملــ رر   حــ  .عنــع  .ض رـــإ( عــك النــرع   ضنــ     النــعيتعر إ والارهـــإ 

ر  رتعنه ـــع مل ـــ ي ةرـــ   زةداـــع وملرـــ ضي  ناتباـــع دضار ـــإ مليـــل  يسعةـــ ، لدينهـــ  ولؤلســـ

ةدنـــعد   علاـــع طزتـــب مليع ـــع الايينـــئ ينـــرمي ةنـــك عيارات ـــع .ملـــلر اليع،ضرـــإ ودننـــع رإ يط ـــب 

   ملل .مللر الي   رإ واء م رإ

وةـــل الي عـــإ  ـــعالضارا الايشـــعرة ىحـــ   ة ـــلاة ارهـــإ الجـــ ر   )يســـجع (    دضارا 

ل  واليت ــإ لــل تجاتــبالا وكــ  عع ــ     ــ     ــ  ال رــعضا لؤلســر النــ    ال تجاتــب ألد اءضاــ

ملـــل النـــك ع دــــ  و نـــتب ةنــــك الـــ تت والـــ نه   ضنــــ الا و طـــية ي ــــي    دضارا ة ـــ  ع ســــنهمهع 

الــيوتتد وةــ   الجارتــب  د واعــ ا    ــ  يد ا ــع  ل ــ  تتنهرــ  ءنــهللرإ دضارا ا  عمليرــإ 

عــلا تد الينهــ  يو سرعســعة  لد رــعضا  اتهــع ولينــخ لدنرعســعة دضار ــإ اء انهــإ لدينهــ  يو 

 الينه  ا  عملعكد

   يد ال رــــعضاة اءل ــــلضا عــــك الكدرــــإ ملــــل ية ــــعت ارهــــإ 
ً
و طــــي يحــــ  .ســــعت ا  عــــع  

الجــــ ر   ي ضنــــا  الــــ  ل  جللــــلد مل عاــــ  ىضار ــــإ والتــــئ ملــــل اءض ــــبض يد ت ــــلض الينهــــ  

شـعر الــ ية لؤلملـع  تصـ ت مليلعـإ لـؤلضات أل هـع تضج ـ  الـيوى دننـع رإ عـك دضارا  د وعـ  ي

ى ـــك ملنـــكدإ ثارتـــب ال رـــعضاة  صـــضإ ملنـــجنهياالا ويطـــ ة ىحـــ اال ةنـــك نـــيورا تـــل ي عرـــعضا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 37 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

رشـــر ا ثنــــجمر  تلظرــــر . ـــياض حنــــ  طضــــعتته  الش صـــرإ و ــــ ارته  ولــــي  حنــــ  

الي عـعة واء ـعمل ة الش صـرإ واءت ـإد و طـية احـ   حـعالة اء ع دـإ عـك اـ ا الصــ ض 

لرا ط تــبا والنــك  ر ــع ل الجنهرتــ  عــك اءيعملدــإ ملــل دضارا    ، ًيــع ةنهد ــع  يجــ ذي  ــعإلضارا  صــ

لــ ية ية ــعت ارهــإ الجــ ر   ضود  تــبا الا ت  ــك  رــ  تنهرتــ   ــتد  ــعر و ــعر ييجنهــ  ةنــك 

ة عــــعة ش صــــرإ واءتنــــلفرعة وطــــ    ــــعر ةنــــك  ــــعر ولــــي  ةنــــك العضــــعتا وا  ــــ ارا 

  اءا رإ  د

ة الينــع اء ــئ  ــتد ية ــعت وت سيًنــع ةنــك ملعســ لالا  ح ــتد    ضــعض الىنــبئ ءيــ ال 

ارهـإ الجــ ر    صــضإ ةعملــإ؛  اــًيا ليــ ا يسـ عا ارت مــخ كنرعســعة الينهــ  و رــعا  يهــإ 

الينهـــــ  اء  نهـــــإالا والتـــــئ ملزدـــــخ ملصـــــعضر يسعســـــرإ ليـــــ   الينـــــع اء ـــــئ  ـــــتد ية ـــــعت ارهـــــإ 

الجـــــ ر  الا وتجضـــــل عـــــك  لـــــل ملـــــ   جـــــع ا الجتدرـــــ  العمـــــئالا و جـــــع ا الي  ـــــ  ملـــــل ال راســـــعة 

 النع  إد
ا: مناقشة النحائج فى ضىء قضاًا إلاطاز النظسي:ثام
ً
 ن

لدينهــ  مل نهلةــإ ملــل ال ــر  الجلا  رــإ التــئ تــيت    عءا رــإ والتــئ ينــعك . ــياض  (0

 ى ــك الينــع اء ــئالا وتــ ر خ ةنــك ســد  ال ــر  حنــ  يانهرمهــع الىنــ رإ 
ً
الشــ عةاع واــلال

ءا رـإالا الج ـ   اء ـئالا وضر إ الينع  رنهع  نك )ح  اءا إالا   زعرالا    ع الا اءنهللرإ ا

ال رنهــإ   جنهعةرــإالا  ســج  م الــ اثىالا ذ ع ــإ ا  ــلضاالا الي الــإ   جنهعةرــإالا ظــيو  

 الينه (ةنك الجلا ك

احجدـــخ ال ـــر  اءا رـــإ )حـــ  اءا ـــإالا   زـــعرالا    ـــع ( اءياتـــ  .و ـــك عـــك مليـــ الة  (2

تهع عــك كــ  ملــل ) الينـع اء ــئ ةنــك الجـلا كالا  ي نهــع واــدخ مليــ الة الينـع ى ــك يضنــى مليـ ال

الي الــإ   جنهعةرــإالا  يهــإ الينهــ (دو جضل  لــل ملــ   جــع ا الي  ــ  ملــل ال راســعة حرــ  

 ـــعتة اليلاملــــ  اءا رـــإ اءــــيت    علينهـــ   ضنــــإ عـــك مل  ملــــإ اليلاملـــ  اءنــــ  إ لدينــــعالا 

 ي نهــــع  ــــعتاة اليلاملــــ  الج ارنهرــــإ التــــئ تجنهزــــ  عــــك ا ــــياتاة الينهــــ  وظــــيو  الينهــــ  

 ى اءيات دوالي عإ  عالضارا عك يضن

   ضــــعض الىنــــبئ ءيــــ الة الينـــــع اء ــــئ  ــــتد ية ـــــعت ارهــــإ الجــــ ر    صـــــضإ  (0

ةعملــــإ؛  رنهــــع  جيدـــــل كنرعســــعة الينهــــ  و رـــــعا  يهــــإ الينهــــ  اء  نهـــــإالا نــــير ال ىرـــــإ 

الجتجرــــــإ والجع للل رــــــإالا  رــــــعا ذ ع ــــــإ الينهــــــ  ا  نهــــــعىكالا وتــــــ نى ملنــــــجل  الز ــــــإ عــــــك 



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ال ــياراةد وتجضــل عــك  لــل ملــ   جــع ا ي ــي لالا و رــعا النــضع رإ واءلنــلةرإ عــك اــ   

الجتدرــ  العمــئالا و جــع ا الي  ــ  ملــل ال راســعة النــع  إد طنهــع كع ــخ ا ــعت  ــيو   اة 

(  ـــــتد ملضـــــيضاة الير ـــــإ عـــــك ضر ـــــإ الينـــــع اء ـــــئ 3932ضاللـــــإ احصـــــع رإ ة ـــــ  ملنـــــجل  )

حن  الج ص  اليدمئالا حرـ   ـعت عمـعع ال ب رـإ عـك يضنـى مليـ الة الينـع عـك مل ع ـ  

  ويضااالا و  ة   لل يد الز ع إ الج ارنهرإ تحنك  ملـل مل نهلةـإ ملـل عمعىك اليدل 

الز ع ـــــعة الضيةرــــــإ الج ارنهـــــإ والز ع ــــــعة اءا رــــــإ والتـــــئ ثنــــــك  عـــــك مل نهداــــــع الز ع ــــــإ 

 الج ارنهرإ طك  د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرضا المهني ألعضاء هيئة التدريس

ــ ( ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 39 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ )ـ  

  املساجعقائمة 

 أواًل: المراجع العربية:
ءصي إ اءـ ا   ال اي ـإ والجتـ  عة   (   ا  لضا عك ا  عمليعة ا2302اةجنهعض ملتنه  ة   ) -2

ع ـــــع ع  –عــــك  اءــــ تنهي النــــ ل  الزـــــعملل والز ذــــلد لئلحصــــعت وةدــــل  ا  عســـــ  ي ــــك وتم ر عتهــــع 

  دملى لد تلد   جنهعةرإ وا   ع رإالا اءيطز ال ل 2300ا ي    04-02الجيدر  عك ملصي 

    اي إ وضراسعة (الا ةد  ا جنهعع الج ار  مل ا2300اةجنهعض ملتنه  ة   الا ا  م حدمئ) -2

 دالا ال عاياملر ا رإالا ملعج إ    دل اءصي إ

(الا عـــر  الينهـــ  ا    ـــ ا عـــك اء جنهـــ  اءصـــي الا ملعج ـــإ 2337اةجنهـــعض ملتنهـــ  ةـــ   وي ـــيود ) -0

 دال عايا   دل اءصي إ الا 

(الا 2332ي نهــــل يحنهــــ  الينهــــي الا ســــعملي ة ــــ  العــــي    صــــعو إ الا وة ــــ    ملتنهــــ  ي ــــل تي ــــ  ) -6

ارهـإ الجــ ر   ةـل اء ـعد الج ارمــ، ا  ـعملعك .كــعض م، والجم ر ـم اء ــئ  ملنـجل  رنـع ية ــعت

عـــك ا  عمليـــعة .رض رـــإ   ضراســـإ مل عر ـــإد مل دـــإ  عمليـــإ ضملنـــلالا كدرـــإ اليدـــل  ال ب ل ـــإالا .رضدالا 
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د (د الي عــإ  ــتد اء ــع2302  ــ ر طــي   ي ــل تع ــ الا  درــ  ا  رــعريالا ومل ــعر ى ــياار  ال معو ــإ ) - 2

الج ارمــــ، والينــــع الـــــلظرضم عــــك كيـــــة مل انهــــعة .ةنهـــــعم .رض رــــإ دمل دـــــإ ا  عمليــــإ دســـــ ملرإ 

 د099 -022(  0) 23لد راسعة  عجصعض إالا  عمليإ ال د عت الجم ر رإالا .رضد الا

ـــــزا ة ــــــ    شــــــي ي ) -6 ـــ الا وةز ـ ـــــرز  درـــ ــــلاض ملتنهــــــ  النـ ــــ  2339 ــ ــــلظرضم وة عجــ ـــع الــ ــ (د الينـ

ـــــإ ـــباة ال  نهل يا رــ ــ ـــــ ية اءجاتــ ــــإالا   ــ ــــإ ال ب رـــ ـــ ملرإالا كدرـــ ــ ـــــإ دســ ــــإ ا  عمليــ ـــتدد مل دـــ ــ ـــــ   اءيدنهــ لــ

 )0)04 دنمتدالا 

(الا اء ــــعد الج ارمـــ، عـــك ا  عمليـــعة .رض رــــإ  ضراســـإ مل عر ـــإ  ــــتد 2330  ـــعض  لســـر اءينـــي ) -7

ا  عمليعة اليسنهرإ وا  عمليعة ا  عاإ لـ ية يكيـعض اء ـعد الج ارمـ، النـع  الا مل دـإ  عمليـإ 

 د 007-222(  0) 07  دضار إالا  عمليإ مل تإالا .رضدالا الي ض  ضملنلالا كدرإ  عجصعض واليدل 

(د الينــــع الــــلظرضم لــــ   الج ر نــــرتد عــــك 2332ســــدمئ  درــــ  ســــير الا و نهــــعم ســــعل  يحنهــــ  ) -9

 كدرإ ال ب رإ .سعسرإالا ا  عمليإ اءنح صي إالا الييا د

ـــ   ) -2 ـــ عت يحنهــــ  طنهــــعم ة ــــ  النـ ـــع ا2332سـ لـــــلظرضى (د اليلاملــــ  .كعض نهرــــإ اءيت مــــإ  علينـ

ألســـجع  ا  عمليـــإ   ضراســـإ ملر ا رـــإ ةنـــك كدرـــعة ال ب رإالا)ملع نـــجتب(الا كدرـــإ ال ب رـــإ الا عمليـــإ ةـــتد 

 شنه الا ىشيا   ةنك النر  الش رب،الا ىاهعا النر  ىملع د



 3122 ًناًس( 32عدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   املجلة العسبية لعلم الاجحماع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 40 ــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ــــر اء حنهـــــإ ) -03 ــــئ  دـ ـــعى اـــــع ح  درضـــــعةالا وملنـ ــــ  2332ة ـــــ  الضجــ ـــ، وة عجـ ــــلالت الج ارمــ (دالـ

ك ا  عمليــــعة ا  عاــــإ .رض رإدمل دــــإ  عمليــــإ  علينــــع الــــلظرضى لــــ   ية ــــعت ارهــــإ الجــــ ر   عــــ

 د063 -292( 6+0)22ضملنلالا  عمليإ مل تإالا 

ـــتد ) -00 (د الينــــع الــــلظرضم ألة ــــعت ارهــــإ الجــــ ر   وة عجــــ  2334ة ــــ   يحنهــــ  ملتنهــــ  حنـ

 د 2-0 ن جع رمه  اليدنهرإ عك  عمليإ ة دد كدرإ ال ب رإالا الرنهلالا ص 

(د الينـع الـلظرضم لـ   ية ـعت 2339 ل   ة     اليع الا ويحنه  ملصمضى ا  نتد ) -02

ارهــــإ الجـــــ ر   عــــك ا  عمليـــــعة ا  عاـــــإ وا  كلملرــــإ عـــــك .رضد   ضراســـــإ مل عر ــــإ ألة ـــــعت ارهـــــإ 

 .             (0)06الج ر   عك كدرعة اليدل  دضار إد مل دإ اء عراالا 

يإ (د اء عد الج ارم، عك  عمل2330ملتنه  ة   ال عضر ةع   لالا وملتنهلض يحنه  ي ل سنهيا ) -00

ال ــ ر طنهــع  ــيا  ية ــعت ارهــإ الجــ ر     هــع   ضراســإ حعلــإد مل دــإ  عمليــإ ال  ــعى لؤل تــعدالا 

 د037 -277الا ص02الي ض  

(الا   يذــي اء ــعد الج ارمــئ عــك 2302ملتنهــ   عاــي ىســنهعةر الا   رــ    ــلد  عســ  الا ر ــع  عاــي) -06

عــــك ملياـــــ  ســــدلت اءلا، ــــإ الج ارمــــئ ضراســـــإ تتدردرــــإ ئرات ةر ــــإ ملــــل ية ـــــعت ارهــــإ الجــــ ر   

 د03 ضارا / الياع إ الا مل دإ كدرإ كا اض لديدل   عجصعض إ الا الي ض  

(د الي عــإ  ــتد الينــع الــلظرضم والــلالت الج ارمــئ ة ــ  ية ــعت ارهــإ 2334 لســر   ــر  ) -02

 الج ر   عك  عمليإ ال  عى الل، رإ د عمليإ ال  عى الل، رإد 
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, 

, 4.008 ** 4.020 ** 
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0 
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0 
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80 4.0,7 ** 4.004 ** 80 4.040 ** 4.0,2 ** 

,0 4.002 ** 4.707 ** ,0 4.040 ** 4.00, ** 
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00 4.002 ** 4.022 ** 00 4.00, ** 4.720 ** 

00 4.022 ** 4.00, ** 00 4.0,2 ** 4.070 ** 

00 4.042 ** 4.00, ** 00 4.047 ** 4.082 ** 

20 4.007 ** 4.0,7 ** 20 4.042 ** 4.72, ** 

20 4.00, ** 4.002 ** 20 4.000 ** 4.0,0 ** 

2 

2 4.082 ** 4.078 ** 

2 

2 4.047 ** 4.02, ** 

82 4.020 ** 4.000 ** 82 4.0,7 ** 4.000 ** 

,2 4.080 ** 4.040 ** ,2 4.020 ** 4.024 ** 
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72 4.24, ** 4.700 ** 72 4.204 ** 4.028 ** 

02 4.02, ** 4.022 ** 02 4.000 ** 4.782 ** 

02 4.074 ** 4.027 ** 02 4.047 ** 4.720 ** 

02 4.720 ** 4.027 ** 02 4.024 ** 4.0,0 ** 

22 4.070 ** 4.040 ** 22 4.020 ** 4.022 ** 

22 4.088 ** 4.702 ** 22 4.022 ** 4.700 ** 

2 

2 4.070 ** 4.082 ** 

84 

84 4.070 ** 4.004 ** 

82 4.080 ** 4.70, ** ,4 4.080 ** 4.722 ** 

,2 4.072 ** 4.072 ** 74 4.087 ** 4.022 ** 

72 4.02, ** 4.070 ** 04 4.080 ** 4.004 ** 

02 4.002 ** 4.0,4 ** 04 4.022 ** 4.077 ** 

02 4.008 ** 4.008 ** 04 4.040 ** 4.000 ** 

02 4.047 ** 4.047 ** 24 4.084 ** 4.002 ** 

22 4.000 ** 4.0,0 ** 24 4.028 ** 4.044 ** 

22 4.04, ** 4.002 ** 24 4.007 ** 4.022 ** 

(,يهحق )  

جبد نًقيبض انسضب عن انعًم وأثعبدهانقيى انتقديسيخ نًعبيالد انث  

 ثطسيقتً انتجصئخ اننصفيخ وأنفب كسونجبخ

 أنفب كسونجبخ انتجصئخ اننصفيخ انًقيبض وأثعبده

 4.22,7 ,4.220 اإلنجبش انًهنً

 4.2000 4.2728 االظتقالنيخ انًهنيخ

 4.2207 4.2400 انتقدو انًهنً واإلنتبج انعهًً

 4.2800 4.2220 انًعئىنيخ انًهنيخ

 4.2220 4.02,0 حت انًهنخ واالعتصاش ثهب

 4.2227 4.0220 انًكبنخ االجتًبعيخ انًهنيخ

 0,,4.0 4.0704 األخالقيبد انًهنيخ

 4.00,7 4.0282 ظسوف ثيئخ انعًم

 4.0280 4.2000 انعدانخ االجتًبعيخ

 4.07,8 4.2842 ثقبفخ انجىدح فً انعًم

 4.2000 4.2082 انًقيبض انكهً )انسضب عن انعًم(

                                         


