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ى  یھدف ھذا البحث : الملخص ة           إل روع جامع عودیین بف ر الس دریس غی ة الت وظیفي ألعضاء ھیئ ة الرضا ال دراس

ة  د  .الطائف بالتطبیق على فرع الخرم ین        وق ار والتعی ي سیاسات االختی ة ف ت محاور الدراس ة    ،تمثل سیاسات وبیئ
دالت   ،العمل  وافز والب ور والح ة  ،األج ات وإجراءات الترقی ث   و .سیاس ى توصل البح ن   إل دم رضا ع اك ع أن ھن

ة       ات الدراس ل بیان ع تحلی ة من واق ل           . معظم محاور الدراس ات العم وفر كل من معین ان عن ت دیھم ك ا الرضا ل أم
ؤتمرات  والمك ي الم اركة ف ة والمش ة البحثی ات والبیئ ي    . تب نویة ف ادة الس ة والزی وافز المادی ن الح ا ع ك الرض وذل

  .الراتب وبدل النقل وسرعة اتخاذ قرارات الترقیة وإجراءاتھا اإلداریة
  

سیاسات وإجراءات  ،والبدالت األجور والحوافز ،سیاسات وبیئة العمل ،سیاسات االختیار والتعیین ،الرضا الوظیفي :األساسیةالكلمات 
  .الترقیة

  
  

Job satisfaction for non-Saudis staff members at Taif 
University branches with application on Khurmah 

branch 
  

Mohammed Nour Eltahir Ahmed 
   

Abstract: This research aims to study job satisfaction to non-Saudi staff members in 
khurma branch of Taif University. The study aspects repeated in policies of selection 
and recruitment, work environment and policies, wages, allowances and promotion 
policies. According to analysis of the study data, the research concluded that there is 
dissatisfaction for most study aspects. But the satisfaction represented in the 
availability of all work tools, libraries, research environment and the participation in 
the conferences. Also the satisfaction repented in financial incentives, annual 
increasing in salaries transport allowance and the immediacy in taking promotion 
decisions and procedures. 
 
Keywords: job satisfaction- policies of selection and recruitment- work environment and policies- 
wages- allowances and promotion policies. 
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 %النـسبة العـــدد االستبیان
 %٩٠.٨ ١٠٩ االستبیان المستلم

 %٩.٢ ١١ االستبیان غیر المستلم 
 %١٠٠ ١٢٠ االستبیان الموزع
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 الثبات عدد العبارات البیان
 ‚٦٧٩ ٤ المحور األول
 ‚٧٧٣ ١٣ المحور الثاني
 ‚٧٤٤ ٨ المحور الثالث
 ‚٧٢٧ ٤ المحور الرابع

 ‚٨٦٧ ٢٩ العبارات يلاإجم
 

 


‚‚‚‚ 

  
 




 

 
 

  
 سیاسات االختیار والتعیین

   راضي لي ال رأي غیر راضي
 المتوسط 

  
االنحراف 
 المعیاري

  
 العدد العدد العدد االتجاه

 %النسبة %النسبة %النسبة
االختیار والتعیین وفق 

 المؤھل العلمي
 %٥‚٥ %٠‚٩ %٩٣‚٦ غیر راضي ‚٤٦٦ ١‚١٢ ٦ ١ ١٠٢

 %١١‚٩ %٨,٣ %٧٩,٨ غیر راضي ‚٦٧٩ ١‚٣٢ ١٣ ٩ ٨٧ تحدید الدرجات الوظیفیة
 %٤٠‚٣ %٣‚٧ %٥٦ ال رأي ‚٩٧٣ ١‚٨٤ ٤٤ ٤ ٦١ احتساب الخبرات

 %٤٥‚٨ %٢‚ ٨ %٥١‚٤ ال رأي ‚٩٨٩ ١‚٩٤ ٥٠ ٣ ٥٦ مراعاة الخبرات السابقة
 غیر راضي ‚٥٧٦ ١‚٥٦ ١٠٩ المجموع
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 سیاسات وبیئة العمل

 راضي لي ال رأي غیر راضي
االنحراف  المتوسط

 العدد العدد العدد االتجاه المعیاري
 %النسبة %النسبة %النسبة

سیاسات واإلجراءات 
  اإلداریة

 %٢٨‚٤ %٨‚٣ %٦٣‚٦  غیر راضي ‚٨٩٦ ١‚٦٥ ٣١ ٩ ٦٩
 %٤١‚٣ %٢١,١ %٣٧,٦  ال رأي ‚٨٩٢ ٢‚٠٤ ٤٥ ٢٣ ٤١  مشاركة في القراراتال

 ٢٥ ٦ ٧٨  ساعات العمل
  غیر راضي ‚٨٤٦ ١‚٥١

٢٢‚٩ %٥‚٥ %٧١,٦% 
 ٥٥ ١٧ ٣٦  الرقابة وأسالیبھا

  ال رأي ‚٩٠٤ ٢‚١٨
٥١‚٤ %١٥‚ ٦ %٣٣% 

 ١‚٨٥ ٤١ ١١ ٥٧  التوجیھ واإلرشاد
 

٩٤١‚ 
  ال رأي 

٣٧‚٦ %١٠‚١ %٥٢‚٣% 
  ٤٣ ١١ ٥٥  الرؤساءالعالقات مع 

١‚٨٩ 
 
  ال رأي ‚٩٤٦

٣٩‚٤ %١٠,١ %٥٠,٥% 
  ٦ ٣ ١٠٠  العالقات مع الزمالء

١‚١٤ 
 
 %٥‚٥ %٢‚٨ %٩١‚٧  غیر راضي ‚٤٨١

  ٧١ ٤ ٣٤  توفر معینات العمل
٢‚٣٤ 

 
 %٦٥‚١ %٣‚ ٧ %٣١‚٢  راضي ‚٩٢٥

  ٤٠ ٩ ٦٠  الخدمات المقدمة
١‚٨٢ 

 
 %٣٦‚٧ %٨‚٣ %٥٥  ال رأي ‚٩٤٤

  راضي ‚٤٨٧ ٢‚٨٥ ٩٩ ٤ ٦  توفر المكتبات
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٩٠‚٨ %٣,٧ %٥,٥% 
 %٧٤‚٣ %٤‚٦ %٢١‚١  راضي ‚٨٢٣ ٢‚٥٣ ٨١ ٥ ٢٣  توفر معینات البحثیة

 %٨١‚٦ %١٠‚ ١ %٨‚٣  راضي ‚٦٠٣ ٢‚٧٣ ٨٩ ١١ ٩  البرامج التدریبیة
فرص المشاركة في 

  المؤتمرات
 %٧٨‚٩ %٩‚٢ %١١‚٩  راضي ‚٦٨١ ٢‚٦٧ ٨٦ ١٠ ١٣

  ال رأي ‚٤٢٢ ٢‚٠٩  ١٠٩  المجموع
  


 

‚‚‚

‚‚‚‚

‚‚‚‚

‚‚‚‚‚

‚‚‚‚‚

‚‚‚‚

‚‚‚‚

‚‚‚‚‚

‚‚‚ 

‚‚‚‚

‚‚‚‚‚‚

‚‚‚‚‚‚‚

‚‚‚‚‚‚

‚‚‚ 

‚‚ 

 



 

 
 

والبدالت  األجور
 والحوافز

 راضي لي ال رأي غیر راضي
االنحراف  توسطالم

 العدد العدد العدد االتجاه المعیاري
 %النسبة %النسبة %النسبة

الراتب وتناسبھ مع 
  المؤھالت

 %٣٣ %٢‚٨ %٦٤‚٢  ال رأي ‚٩٤٠ ١‚٦٩ ٣٦ ٣ ٧٠
 %٤٦‚٨ %٥,٥ %٤٧,٧  ال رأي ‚٩٧٧ ١‚٩٩ ٥١ ٦ ٥٢  البدالت المحسوبة
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 %٤٤ %١١ %٤٥  ال رأي ‚٩٤٨ ١‚٩٩ ٤٨ ١٢ ٤٩  الراتب ومستوى المعیشة
 %٨٠‚٧ %٨‚٣ %١١  راضي ‚٦٦٠ ٢‚٧٠ ٨٨ ٩ ١٢  الحوافز المادیة
  راضي  ‚٧٤٣  ٢‚٦٢ ٨٥ ٧ ١٧  الزیادة السنویة

  ٦٤‚٢ %١١‚٩ %٢٣‚٩% 
 %٦٤‚٢ %١١,٩ %٢٣,٩  راضي ‚٨٥١ ٢‚٤٠ ٧٠ ١٣ ٢٦  بدل التنقل

 %١١ %٢‚٨ %٨٦‚٢  راضيغیر  ‚٦٤١ ١‚٢٥ ١٢ ٣ ٩٤  بدل السكن والتأثیث
 %١٧‚٤ %٢٠‚٢ %٦٢‚٤  غیر راضي ‚٧٧٦ ١‚٥٥ ١٩ ٢٢ ٦٨  تذاكر السفر

  ال رأي  ‚٤٩٤  ٢‚٠٢  ١٠٩  المجموع
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 سیاسات الترقیة

 راضي لي ال رأي غیر راضي
االنحراف  المتوسط

 العدد العدد العدد االتجاه المعیاري
 %النسبة %النسبة %النسبة

 %١٩‚٣ %١٩‚٣ %٦١‚٤ غیر راضي ‚٧٩٧ ١‚٥٨ ٢١ ٢١ ٦٧ توفر فرص الترقیة
 %٣١‚٢ %٢٧,٥ %٤١,٣ ال رأي ‚٨٤٩ ١‚٩٠ ٣٤ ٣٠ ٤٥ سیاسات وأسالیب الترقیة

سرعة اتخاذ قرارات 
 الترقیة

 %٦٠‚٦ %٢٥‚٧ %١٣‚٧ راضي ‚٧٢٧ ٢‚٤٧ ٦٦ ٢٨ ١٥
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اإلجراءات اإلداریة 
 للترقیة

 %٥٤‚٢ %٢٨‚ ٤ %١٧‚٤ راضي ‚٧٦٦ ٢‚٣٧ ٥٩ ٣١ ١٩
 ال رأي ‚٥٨٣ ٢‚٠٨ ١٠٩ المجموع
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   :معامل ارتباط بیرسون


 

 
 

 الترقیة األجور والحوافز سیاسات وبیئة العمل ار والتعییناالختی المحور
 ‚٣٥٥ ‚٣٧٤ ‚٣٥٣    االختیار والتعیین

 ‚٤٦٩ ‚٥٣١     سیاسات وبیئة العمل
 ‚٣٥٧     األجور والحوافز والبدالت 

       الترقیة 
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المواقف الوظیفیة والرضا الوظیفي للعاملین من السعودیین وغیر السعودیین في  -محمد إبراھیم ، التویجري/ ٢
العدد ، المجلة العربیة لإلدارة،للعلوم اإلداریةالمنظمة العربیة (الشركات متعددة الجنسیات

  ).١٩٨٨،الثامن
  ).١٩٨٥،مكتبة غریب،القاھرة(السلوك اإلنساني في اإلدارة -علي، السلمي/ ٣

  ).١٩٩٧،دار وائل للطباعة والنشر،عمان(إدارة الموارد البشریة -سعاد نایف برنوطي، برنوطي/ ٤
رسالة ماجستیر (علمي مدارس مرحلة التعلیم األساسي بمدینة سبھاالرضا الوظیفي عند م -عائشة أحمد، حبیب/ ٥

  ).٢٠٠٤،قسم التربیة وعلم النفس،كلیة اآلداب،جامعة سبھا،غیر منشورة
الرضا الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس وعالقتھ بإنتاجیتھم العلمیة في جامعة  -عبده أحمد محمد، حسین/ ٦

 ).٢٠٠٦،كلیة التربیة،نجامعة عد -رسالة دكتوراه غیر منشورة(عدن
  ). ١٩٨٢،دار المعرفة الخارجیة(السلوك اإلنساني في المنظمات- أحمد صقر ، عاشور/ ٧

المجلة ،المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة(الرضا الوظیفي وأثره على إنتاجیة العامل -ناصیف ، عبد الخالق/ ٨
  ).١٩٨٢،العدد األول،المجلد السادس،العربیة لإلدارة

العوامل األكادیمیة المرتبطة بالرضا  - على السید، إیھاب السید و الخشیبي، سناء أحمد واإلمام، السالمعبد / ٨
جامعة عین ،رسالة ماجستیر غیر منشورة(دراسة میدانیة على كلیات التربیة: الوظیفي ألستاذ الجامعة

  ).١٩٩٩،كلیة التربیة،شمس
  .٢٠٠٥،دار الجامعة الجدیدة،سكندریةاإل(السلوك التنظیمي -محمد سعید أنور، سلطان/ ٩

بوابة التربیة  -منتدیات إدارة التربیة والتعلیم بجدة - الرضا الوظیفي -عبیر عبد العزیز، شحیر/ ١٠
  .٢٠١٠- phtt://www.edu.sa.والتعلیم

  
  
  
  
  
  



 ١٠٨   ٢٠١٢ ،)٦( ٣مجلة األكادیمیة األمریكیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا،  -أماراباك
 

 االستبیان: )١( ملحقال
  

  :البیانات الشخصیة -:أوال
  ( )سنة  ٣٥ -  ٢٥من ( ) سنة  ٢٥من اقل  :العمر/ ٢  ( )أنثي ( ) ذكر : الجنس/ ١

  ( )سنة  ٥٥أكثر من  ( )سنة  ٥٥ -  ٤٦من ( ) سنة  ٤٥ -  ٣٦من 
  () أخرى () عازب () متزوج   :الحالة االجتماعیة/ ٤  :.........................الجنسیة/ ٣
   - :المؤھل العلمي/ ٥

  () دكتوراه () ماجستیر () بكالوریوس 
  () أستاذ مساعد () محاضر () د معی :الرتبة العلمیة/ ٦

  () أستاذ دكتور () أستاذ مشارك 
قبل التعاقد مع جامعة الطائف ھل كنت / ٧

  ()ال () تعمل أستاذا جامعیا؟ نعم 
   - :إذا كانت اإلجابة بنعم ما نوع الجامعة التي كنت تعمل بھا/ ٨

  ()خاصة () حكومیة 
  :الخبرات السابقة/ ٩
  () إداریة () أكادیمیة  

  :عدد سنوات الخبرة بعد أخر مؤھل علمي/ ١٠
  ()سنة  ١٥ -  ١١من () سنوات ١٠ -  ٥من () سنوات  ٥اقل من 

  () سنة  ٢٦أكثر من () سنة  ٢٥ -  ٢١من () سنة ٢٠ -  ١٦من 
  

  :البیانات األساسیة: ثانیا
  االختیار والتعیین والرضا الوظیفي -:أوال

راضى  العوامل
غیر  ال رأي راضى تماما

 راض
 غیر راض

 بالمرة
      االختیار والتعیین وفق المؤھل العلمي

      تحدید الدرجات الوظیفیة
      احتساب الخبرات

      مراعاة الخبرات السابقة
  

  سیاسات وبیئة العمل والرضا الوظیفي- :ثانیا
راضى  العوامل

غیر  ال رأي راضى تماما
 راض

 غیر راض
 بالمرة

      داریةالسیاسات واإلجراءات اإل
      المشاركة في اتخاذ القرارات

      ساعات العمل
      الرقابة وأسالیبھا

      التوجیھ واإلرشاد
      العالقات مع الرؤساء
      العالقات مع الزمالء
      توفیر معینات العمل

      الخدمات التي تقدمھا الجامعة
      توفیر المكتبات 

      ات البحثیةتوفیر المعین
      البرامج التدریبیة

      توفیر فرص المشاركة في المؤتمرات والورش الداخلیة والخارجیة
  

  األجور والحوافز والبدالت والرضا الوظیفي -:ثالثا
راضى  العوامل

غیر  ال رأي راضى تماما
 راض

 غیر راض
 بالمرة

      ة عملكالراتب األساسي وتناسبھ مع مؤھالتك وخبراتك وطبیع
      البدالت المحسوبة وتناسبھا مع مؤھالتك وخبراتك وطبیعة عملك

      الراتب والبدالت المحسوبة وتناسبھا مع مستوي المعیشة
      )طبیعة العمل -المشاركة في اللجان-الساعات اإلضافیة(الحوافز المادیة 

      الزیادة السنویة في الراتب
      بدل التنقل

  

  الترقیة والرضا الوظیفي -:رابعا
راضى  العوامل

غیر  ال رأي راضى تماما
 راض

 غیر راض
 بالمرة

      توفر فرص الترقیة
      سیاسات وأسالیب وطرق الترقیة

      سرعة اتخاذ قرارات الترقیة
      اإلجراءات اإلداریة للترقیة

  


