
 2018(، 2)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

كليات العلوم  في دراسة مقارنة في تقييم مستوى الروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس

 الجامعة الهاشميةجامعة الملك فيصل و - االنسانية

Comparative Study of Assessing the Level of Morale Sprit among 

Faculty Members of Humanity Science Faculties - King Fiasal 

University and Hashemite University 

 

 **أمان خصاونة*، وخيري الصبابحه

Khairi Alsababha & Aman Khasawneh 

قسم االدارة والتدريب  ، األردن. **جامعة الملك فيصل ،كلية التربية ،قسم التربية البدنية*

 ، األردنالجامعة الهاشمية، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  ،الرياضي

 dr.khairialsababha@yahoo.comالباحث المراسل: *

 (20/6/2017(، تاريخ القبول: )28/3/2017تاريخ التسليم: )

 

 ملخص

لى مستوى الروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات هدفت الدراسة التعرف إ

لى الفروق في لجامعة الهاشمية(، وكذلك التعرف إالملك فيصل وانسانية )جامعة إلالعلوم ا

)جامعة الملك  اإلنسانيةمستوى الروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم 

ً للمتغيرات )العمر،  الرتب والخبرة، والجامعة، و، والجنسفيصل والجامعة الهاشمية( وفقا

هداف وألمناسبته لطبيعة بالطريقة العشوائية لوصفي وقد تم استخدام المنهج ا العلمية(.

مختلفة  مجاالتمحاور تقيس  (6)( فقرة مقسمه الى 60وتم استخدام اداة مكونه من ) الدراسة،

( 353وقد تكونت عينة الدراسة من )من مستوى الروح المعنوية لدى اعضاء هيئة التدريس، 

نتائج الدراسة وقد اظهرت  الهاشمية. ي الملك فيصل والجامعةعضو هيئة تدريس من جامعت

في  اإلنسانيةعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم أن مستوى درجة الروح المعنوية لدى أ

جامعة الملك فيصل والجامعة الهاشمية كانت ضمن المستوى المتوسط على المقياس ككل 

وح المعنوية تعزى وعلى مجاالت الدراسة، كما ولم تظهر نتائج الدراسة فروق في درجة الر

ظهرت الفروق فقط على متغير حين الرتبة العلمية، في والخبرة، والجنس، ولمتغير العمر، 

، وأوصت الدراسة بتوفير األجواء المناسبة ألعضاء هيئة الجامعة ولصالح الجامعة الهاشمية

 التدريس للعمل بكفاءة وراحة نفسية.

، هيئة التدريس، كليات العلوم اإلنسانيةعضاء أالروح المعنوية، الكلمات المفتاحية: 

 جامعة الملك فيصل، الجامعة الهاشمية.

mailto:dr.khairialsababha@yahoo.com
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Abstract 

The present study aimed at assessing the level of morale sprit among 

faculty member of humanity science faculties (King Fiasal University 

and Hashemite University), and to determine significant differences in 

morale spirit based on age, gender, university, years of experience, and 

rank. The descriptive approach was used for it suitability to achieve the 

goals of the study. The sample of the study consisted of (353) faculty 

member of humanity science faculties from King Fiasal and Hashemite 

universities. The results of the study indicated that the level of the morale 

sprit among the sample was moderate in whole and all domains of 

instrument. The results also indicated that no significant differences were 

detected according to age, gender, years of experience, and rank. While 

the significant differences appeared according to university variable only 

for favor to the Hashemite University, and recommended the study to 

provide the appropriate atmosphere for faculty members to work 

efficiently and psychological comfort. 

Keyword: Morale Sprit, Faculty Members, Humanity Science 

Faculties, King Fiasal University, Hashemite University. 

 

 مقدمة الدراسة

ً يتميز العصر الذي نعيش فيه بالتغير السريع والتقدم العلمي، والتطور التكنولوجي  ا حاليا

الذي احدث تطورات كبيرة وتغيرات سريعة في وسائل وأساليب اإلنتاج. وقد فرضت هذه 

مة التغيرات مهام جديدة على التربية والتعليم في مجال إعداد القوى البشرية المؤهلة الالز

في العقدين )الوطن العربي(  استجابة للتطور السريع الذي شهدهلحاجات المجتمع المتطورة. و

الماضيين في مختلف المجاالت، فقد أعيد النظر في بنية التعليم، ومحتوى التربية وأساليبها 

ً لذلك تغيرت وظيفة المؤسسات التعليمية وبنيتها، ومن بينها الجامعات )حم دان وأدواتها، وتبعا

 (.1996والناظر، 

إذ يشهد التعليم الجامعي اهتماماً كبيراً على مختلف األصعدة العربية والعالمية، وتنشط 

هيئات عالمية عديدة على غرار هيئات االعتماد األكاديمي، ومنظمات ضمان الجودة، في البحث 

فراد والمجتمع، عن انجح األساليب الممكنة لتطوير التعليم الجامعي باتجاه يواكب حاجات األ

ويتماشى مع متطلبات العولمة في القرن الحادي والعشرين، ويساهم في تحقيق األهداف األساسية 

 .(2001للجامعات، والبحث العلمي الرصين، وخدمة المجتمع وتنميته )شحاتة، 
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ويحتل عضو هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي مكانة بارزة في المجتمع، ألنه 

تحسين نوعية التعليم وتطويره وفقا للمستجدات العلمية، وحاجات المجتمع، وتأتي  يعمل على

أهميته باعتباره جوهر النشاط العلمي واألكاديمي في الجامعات، ويسهم بفعالية في بناء الفرد 

ً وأخالقيا. ويعد عضو هيئة التدريس في الجامعات حجر األساس في تحقيق الرحى في  فكريا

لذي ينقل المعرفة للطلبة ويوجههم، وهو المقيم لنشاطات تعلمهم، كما انه العنصر الجامعة، فهو ا

الذي يؤكد المعرفة ويطورها وينشرها، وهو الذي ينفذ برامج خدمة المجتمع، وعلى أكتافه تقوم 

 (.Anthony, 2003عملية التطوير والبناء في الجامعة والمجتمع )

الوظيفية والشخصية في الجامعات من شانها  إن تلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس

تعزيز أواصر األلفة واالنتماء وتحسين الرضا الوظيفي لهم في مؤسستهم. وهذا ينسجم ويتناغم 

مع الهدف األساسي الذي وجدت اإلدارة التربوية من أجله أال وهو تطوير العملية التعليمية وتقديم 

ئة التدريس، واالستجابة لحاجاتهم المادية والمعنوية، الخدمات لجميع العاملين بما فيهم أعضاء هي

وتحسين المناخ التنظيمي ليساعد على تحسين أدائهم وفعاليتهم التعليمية، وبالتالي لم تعد اإلدارة 

هي عملية إنسانية ديناميه تهدف إلى تلبية احتياجات العاملين من الخدمات الضرورية العامة 

الخدمات العامة لكافة العاملين في مؤسسات التعليم العالي  وكل ما يتصل بهم. إذ أن تقديم

وخاصة أعضاء هيئة التدريس يؤدي بال شك مع جهود أخرى للرقي بفعالية التعليم العالي في 

 .(2007الجامعات بشكل عام )بطاينة والزعبي والداود، 

كب وتسعى الجامعات إلى إعداد كوادر علمية في كافة التخصصات، من اجل أن توا

، فالدور الذي العلوم االنسانيةالتطور العلمي المتسارع في كافة الجوانب، ومن هذه التخصصات 

يقوم به المدرس في العملية التربوية دور هام ورئيس، فهو عصب العملية التربوية والدعامة في 

ل للطلبة في نجاحها، وعليه يتوقف الوصول بالبرامج التعليمية إلى أهدافها، وتحقيق النمو المتكام

مجاالته المختلفة، التي ال تحقق أهدافها إال إذا وجد المدرس القادر على االستفادة منها على خير 

وجه، وهو الذي يحدد درجة االستفادة من الوسائل ومصادر التعلم، وهو الذي يحدد الجو العام 

لتكوين المواطن داخل الصف، وهو الذي ينمي ويغرس القيم واالتجاهات اإليجابية المرغوبة 

الصالح، فهو بذلك يعمل على إكساب وتعديل السلوك، والذي هو المقياس الرئيس لنجاح عملية 

 (.2002التدريس )الطيطي، 

وتحتاج العملية التعليمية إلى مدرس يحقق أهدافها، ولتحقيق ذلك فال بد من توفير عوامل 

في العملية التعليمة ترتبط بعوامل متعددة االستقرار واألمن الوظيفي له، فكفاءة المدرس وفاعليته 

من أبرزها ارتفاع الروح المعنوية لديه وإيمانه بالتعليم رسالة ومهنة بما تحقق له هذه المهنة من 

 مكانة اجتماعية واقتصادية تتناسب مع أجر المهنة وعظم الرسالة.

ً من كونها ومن المعروف أن معنويات األفراد لها أهمية كبيرة في مجال العمل انط القا

ً لفاعلية العاملين وإفادتهم في المؤسسة. لذلك أصبح االهتمام بدرجة الروح المعنوية  مقياسا

ورضا العاملين من االتجاهات الحديثة لقياس ردود أفعالهم وظروف عملهم المادية، واإلدارية، 

والت األساسية في مجال واالجتماعية والنفسية، ويعد االهتمام بالجوانب النفسية للعاملين من التح
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إدارة األفراد، فقد أخذوا ينظرون إلى الروح المعنوية العالية، وإلى رضا الموظف نظرة خاصة 

باعتبارها عناصر أساسية من عناصر التحفيز، وغدوا يهتمون بالعوامل والمؤثرات التي ترفع 

جازاتهم في العمل من معنويات العاملين ورضاهم لما لها من عالقة إيجابية مع أدائهم وان

 (.2007)العتيبي، 

وقد بدأت اإلدارة الحديثة باالهتمام بوضع السياسات والمناهج التي تهدف إلى تنمية الوسائل 

واألساليب المؤدية إلى اكتشاف مشاعر األفراد وتفسيرها ووضع المناهج التي تهدف إلى تقليل 

 (.1998ي، أثر المشاعر السلبية وتنمية المشاعر اإليجابية )الزعب

وتمثل الروح المعنوية حالة الشعور العام لدى األفراد والذي يعبر عن مدى سعادتهم 

ورضاهم عن العمل، وهي ناتجة عن مستوى الرضا عن العمل، فكلما كانت درجة الرضا عن 

العمل مرتفعة كانت الروح المعنوية مرتفعة. كما يشار إلى الروح المعنوية على أنها الشعور 

عل العامل راضياً عن عمله، ومقبالً عليه بحماس، وبعالقة طيبة مع رؤسائه ومندمجاً مع الذي يج

 (.2001زمالئه )شريت، 

ً )البدري، ( بأنها: اتجاه نفسي عام، يسيطر على الفرد ضمن إطار 2001وقد عرفها ايضا

عوامل والمؤثرات الجماعة التي ينتمي إليها، ويحدد نوع استجاباته االنفعالية وردود الفعل لديه لل

 المحيطة به. 

ً بأن يؤدي كل فرد في المؤسسة واجبه وأن يراعي النظام  وتعرف الروح المعنوية أيضا

وأن يتحمس لعمله، وأن يتعاون مع زمالئه بحيث يكون ذلك عن طيب خاطر، دون أن يكون ذلك 

 (.2004عن ضغوط خارجية )صبرة وشريت، 

ة على أنها قدرة األفراد على التكاتف بإصرار ( الروح المعنوي2007الغنام، (ويعرف 

 ومثابرة وثبات من أجل تحقيق أهداف مشتركة.

ذا نجد أن البعض اعتبرها المشاعر تجاه إوتتعد المنظورات الخاصة بالروح المعنوية 

الزمالء في العمل واإلدارة وأهداف المؤسسة، والبعض اعتبرها السعادة في العمل، وبعضهم 

لعام الذي يسود العمل والتعاون، والبعض اآلخر اعتبرها على أنها الحالة العامة وصفها بالجو ا

 للعالقات اإلنسانية في العمل والتعاون مع اآلخرين لتحقيق األهداف. 

إن الروح المعنوية تتكون من عدد كبير من المجاالت، وبرغم أن الروح المعنوية تتكون 

ً من االتفاق على المجاالت من عدد ال نهائي من الميول المنفصلة لك ل شخص، فإن هناك نوعا

الواسعة التي يكون فيها إرضاء األفراد ضرورياً حتى تكون معنوياتهم مرتفعة. ويطلق على هذه 

المجاالت عوامل الروح المعنوية، وأهم هذه العوامل: األجر، االستقرار في العمل، ظروف 

ة الكفوءة، الفرص المتاحة، االنسجام مع الزمالء في العمل، تقديرات العمل المنجز، القيادة العادل

العمل، المزايا المتحصل عليها خالف األجر، المركز االجتماعي، والقيام بعمل له أهمية 

 (.1990)العمري، 
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( العوامل السابقة إلى عوامل مادية ونفسية، واجتماعية، 1982ويصنف )عبد الهادي، 

، وكما أن الظروف الفيزيقية الجيدة واألجور العادلة وعلى ما يحيط بها من جو مادي ومعنوي

والمعقولة، والقيادة الديمقراطية وإشراك العاملين في صنع واتخاذ القرارات وتوفير نظام حوافز، 

 كلها من األمور التي تزيد وترفع من درجة الروح المعنوية لألفراد في المؤسسات.

ثت في العوامل المؤثرة في الروح المعنوية، وبالرغم من كثرة الدراسات واألبحاث التي بح

إرضاء الحاجات  إال أنه يمكن إرجاع جميع العوامل المؤثرة فيها إلى عاملين أساسين هما:

 (.2009وتوفير الجو المناسب للعمل )أبو الضبعات، النفسية للعاملين، 

أعمالها  فالجامعات كمؤسسات تحتاج إلى العنصر البشري )عضو هيئة التدريس(، لتوجيه

وتوفير خدماتها الالزمة لتحقيق أهدافها، فإن القوى البشرية المؤهلة هي أداة التغيير والتطوير، 

والثروة الحقيقية والركيزة األساسية للتقدم في جميع مجاالت الحياة في كل المجتمعات، ومن هنا 

لما لها من أهمية أصبح من الضروري النظر إلى االعتبارات النفسية واالجتماعية للمدرسين، 

في تشجيعهم وحثهم على إتقان العمل، وتقديرهم واحترام مشاعرهم، وتزداد أهمية العنصر 

البشري في التعليم ألن كفايته اإلنتاجية تتأثر وترتبط على حد كبير بروحه المعنوية لذلك العمل 

وية في إنتاج (، عندما أثبت أهمية الروح المعنYasawy, 2001الذي يؤديه، وهذا ما أكده )

الفرد، وإلى أن رفع الكفاءة اإلنتاجية يقوم على عنصرين هامين هما: العنصر البشري والعنصر 

 (.2004الفني )المساعيد، 

وعلى الرغم من محاوالت الجامعات المختلفة في تطوير شخصية المدرس و كفاءته 

دة اإلنتاجية ورفع وإنتاجيته من خالل توفير جميع الظروف المناسبة التي تحثه على زيا

مستوياتها من خالل العديد من اإلجراءات الخاصة بذلك ومنها توفير العديد من الوسائل األساسية 

والمساعدة في العملية التعليمية وتوفير الحوافز المادية والمعنوية لهم، وعلى الرغم من تلك 

ية التعليم، ال بد الجهود فإن ما تطرحه الجامعات من خطط وسياسات تعليمية لتحسين نوع

لضمان تنفيذها من وجود نوع من التكامل والتوازن بين القيادتين اإلدارية والمهنية، وأن تقوم 

 برفع الروح المعنوية للعاملين فيها من جميع الجوانب.

 مشكلة الدراسة

يعتبر األستاذ الجامعي الركيزة األساسية للتدريس الجامعي، ولهذا الغرض تركز أدبيات 

( على ضرورة 2002؛ ماتيرو وموانجي وشليتي، 2001يم الجامعي )بدران والدهشان، التعل

إعداد األستاذ الجامعي إعدادا مهنياً جيداً، وتمكينه من امتالك مهارات التدريس وفنونه، وتدريبه 

على استثارة التفكير واالستفسار واالستقصاء والبحث العلمي الذي يولد أفكارا جديدة جديرة 

(. كما انه يعد عصب العملية التعليمية التعلمية، والعامل 2007يب والبحث )الموسوي، بالتنق

الرئيسي الذي يتوقف عليه نجاحها وبلوغ أهدافها وتحقيق دورها في تطوير مجاالت الحياة 

المعاصرة، كما أن االهتمام به يأتي من قيمة العلم الذي يقوم به ومكانته، وقيمة األدوار التي 

ها ويؤديها. ومن المعروف أن الروح المعنوية للمدرسين لها أهمية كبيرة جداً في العمل يضطلع ب

التربوي، والعملية التعليمية التعلميه، وهي ترتفع وتنخفض تبعاً ظروف العمل وتتأثر بالكثير من 
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العوامل، لذلك أصبح االهتمام بدرجة الروح المعنوية ورضا المدرسين عن عملهم من 

الحديثة التي تتجه إليها العملية التربوية اليوم، فقد أخذت تنظر إلى الروح المعنوية االتجاهات 

ً من عناصر التحفيز وإثارة الدافعية،  عند المدرسين نظرة خاصة باعتبارها عنصراً أساسيا

وغدت تهتم بالعوامل المؤثرة فيها لما لها من عالقة إيجابية مع األداء واإلنجاز وزيادة الدافعية 

اإلنتاجية نحو عملهم، ومن خالل أهمية الروح المعنوية ودورها الفعال في زيادة فعالية و

وإنتاجية العمل جاءت هذه الدراسة للتعرف والكشف عن مستوى الروح المعنوية التي يتمتع بها 

 لذا بين جامعة الملك فيصل والجامعة الهاشمية  اإلنسانية أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم

 :اآلتيينالسؤالين هذه الدراسة اإلجابة عن  نحاول في س

: ما مستوى درجة الروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات السؤال األول

 الملك فيصل والجامعة الهاشمية(؟بجامعة نسانية )إلالعلوم ا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الروح المعنوية بين  السؤال الثاني:

الملك فيصل والجامعة بجامعة ) اإلنسانية ستجابات أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم ا

 الهاشمية( وفقاً للمتغيرات، الجنس، الجامعة، الرتب العلمية ؟

 أهداف الدراسة

تقييم مستوى الروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم االنسانية )جامعة 

 .ة الهاشمية(الملك فيصل والجامع

كليات العلوم االنسانية مقارنة مستوى الروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس في 

 وفقاً للمتغيرات )الجنس، الجامعة، الرتب العلمية(. )جامعة الملك فيصل والجامعة الهاشمية(،

 أهمية الدراسة

ة لدى أعضاء هيئة وتظهر أهمية الدراسة في إجراء مقارنة لتقييم في مستوى الروح المعنوي

التدريس في كليات العلوم اإلنسانية )جامعة الملك فيصل والجامعة الهاشمية( للكشف عن 

 .مستواها والتعرف على العوامل الرئيسية المؤثرة فيها

 محددات الدراسة

البشري: أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم االنسانية )جامعة الملك فيصل الحد 

 (.والجامعة الهاشمية

 .2015/2016الزماني: الفصل األول والثاني من العام الدراسي الحد 

 في جامعاتي )الملك فيصل، الهاشمية(. اإلنسانيةالمكاني: كليات العلوم  الحد
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 الدراسات السابقة

لقد أجريت مجموعة من الدراسات التي تناولت الروح المعنوية، إال أن معظمها تناولت 

( والتي هدفت 2010دراسة الكيالني )، رات مختلفةعوامل ومتغيالروح المعنوية في سياق 

تعرف دور مدير المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان في تحسين المناخ 

ً ومعلمة 227التنظيمي وعالقتهم بالروح المعنوية لمعلميهم، وتكونت عينة الدراسة من ) ( معلما

صت النتائج الى ان دور مديري المدارس الثانوية الخاصة تم اختياها بالطريقة العشوائية وقد خل

ً بدرجة متوسطة من حيث الروح  في تحسين المناخ التنظيمي كان بدرجة متوسطة وكذلك ايضا

ً بين المناخ التنظيمي  المعنوية لمعلمي المدارس، وكذلك وجود عالقة ارتباطية داله احصائيا

 والروح المعنوية.

إلدارية لدى مديري ي هدفت تعرف درجة توافر الكفايات ا(. والت2010دراسة عودة)

ساسية في محافظة مادبا وعالقتها بالروح المعنوية للمعلمين، وتكونت عينة الدراسة المدراس األ

ُ ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة 357من ) ساسية وقد العشوائية الطبقية من المدارس األ( معلما

ساسية بمحافظة مادبا من فايات اإلدارية لمديري المدارس اإلنتائج ان درجة توافر الكاظهرت ال

 وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة وكذلك بالنسبة للروح المعنوية والى وجود فروق ذات داللة

دارية تعزى لمتغيري الجنس ولصالح الذكور والمؤهل صائية في درجة توافر الكفايات اإلحإ

الروح المعنوية للمعلمين تعزى لمتغيرات الجنس  العلمي فقط، وعدم وجود فروق في مستوى

 والخبرة والمؤهل العلمي.

ردنية العامة أل( هدفت تعرف عالقات العمل في الجامعات ا2007) دراسة خرفان

هيئة التدريس وقد اختيرت عينة عشوائية  ألعضاءداء الوظيفي عنوية واألموارتباطها بالروح ال

راسة ( رئيس قسم وقد خلصت الد150ضو هيئة تدريس )( ع500من مجمتع الدراسة وبواقع )

عضاء هيئة التدريس كان مرتفعاً كما أن مستوى الروح المعنوية ان مستوى عالقات العمل لدى أ

حصائياً ايجابية دالة إ ارتباطيةمرتفعاً، وكذلك الى وجود عالقة  داء الوظيفي كاناألو مستوى 

ين مستوى تدريس ومستوى الروح المعنوية وبعضاء هيئة الألبين مستوى عالقات العمل 

 داء الوظيفي.عالقات العمل ومستوى األ

ردنية معات األ( والتي هدفت تعرف فعالية مجالس الكليات في الجا2006) ملكاويدراسة 

عضائها، وقد تم اختيار عينة الدراسة من وح المعنوية والعالقات الشخصية ألوعالقتها بالر

فراد عينة الدراسة لى أن تقديرات أالعشوائية، وقد خلصت الدراسة إ قة( عضواً بالطري320)

يراتهم لمستوى ية مجالس الكليات في الجامعات األردنية بدرجة متوسطة، في حين أن تقدلفعال

عضاء مجالس الكليات بدرجة عالية، والتوجد عنوية ومستوى العالقات الشخصية ألالروح الم

وق ظهرت ن الفرنوع الجامعة ونوع الكلية في حين ألمتغيري فروق في فعالية المجالس تعزى 

 ستاذ.فقط على متغير الرتبة األكاديمية ولصالح األستاذ المساعد واأل
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( التي هدفت التعرف على أهم العوامل المؤثرة على الروح 2005)العليمات دراسة 

امل لديهم حسب متغيرات المعنوية للعاملين اإلداريين في جامعة اليرموك، وهل تختلف هذه العو

( عامالً إداريا في الجامعة طبقت 311)الجنس، الخبرة اإلدارية(، وقد تكونت عينة الدراسة من )

( عامالً من العوامل المؤثرة على الروح المعنوية، وقد 23عليهم استمارة استبيان تضمنت )

معنوية لدى اإلداريين، أظهرت النتائج مجموعة من العوامل التي حققت نسب عالية من الروح ال

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عوامل الروح المعنوية لدى 

اإلداريين تعزى لمتغير الجنس، والى وجود الفروق تبعا لمتغير الخبرة اإلدارية ولصالح الفئة 

 األعلى خبرة.

ك القائد لمديري المدارس لمعرفة العالقة بين سلو (Martin, 2000)وهدفت دراسة مارتن 

االبتدائية والروح المعنوية للمعلمين في المدارس االبتدائية من مدارس مقاطعة هامبتون في 

( مدرسة ابتدائية، وقد استخدمت 19( معلماً في )278والية فرجينيا، وتكونت عينة الدراسة من )

، وأشارت نتائج الدراسة إلى الدراسة أداة لقياس السلوك القيادي، وأداة قياس الروح المعنوية

وجود عالقة إيجابية بين السلوك القيادي للمدير )االلتزام نحو نجاح الطلبة( ومجال )األلفة بين 

المعلمين والمدير(، وإلى عدم وجود فروق جوهرية بين الروح المعنوية لمعلمي التعليم الخاص 

 ومعلمي التعليم العام.

سة هدفت إلى التعرف على تصورات المعلمين بدرا (Douglas, 2000)وقام دوجالس 

لروحهم المعنوية في جميع المدارس العامة لسانت لويس، واستخدم فيها استبانه لمعرفة اتجاهات 

( فقرة متدرجة وفق مقياس ليكرت، وأظهرت نتائج 100المعلمين واعتقاداتهم، وتكون من )

وأن الراتب ليس له ميزة تفضيلية، غير الدراسة أن الروح المعنوية للمعلمين متوسطة المستوى، 

 .أن عامل التدريس أعطى المعلمين نوعاً من الرضا الشخصي

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة

، للتعرف على مستوى الروح الدراسةواهداف لمناسبته لطبيعة استخدام المنهج الوصفي  تم

انية )جامعة الملك فيصل و الجامعة المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم االنس

 .الهاشمية(

 الدراسةمجتمع 

طبيعة واهداف الدراسة حيث  لمالئمتهتم استخدام المنهج الوصفي بالطريق العشوائية وذلك 

  .( عضو هيئة تدريس في الجامعتين876بلغ مجتمع الدراسة )

 عينة الدراسة

)جامعة الملك  اإلنسانيةالعلوم  هيئة التدريس في كلياتعينة الدراسة من اعضاء  تكونت

وقد تم استبعاد  2015/2016( من العام الجامعي 371البالغ عددهم ) الجامعة الهاشمية(فيصل و
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من ( %40اي ما نسبة )( 353وبذلك يكون العدد الكلي للعينة )لعدم استيفاء المتطلبات ( 18)

 دراسة حسب متغيرات الدراسة.( يبين توزيع عينة ال1المجموع الكلي للمجتمع والجدول رقم )

 ةوالرتبالعمر، الجنس، الجامعة، الخبرة، توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة ): (1جدول )

 .العلمية(

 العدد الفئة المتغيرات العدد الفئة المتغيرات

 73 سنوات 5-1 الخبرة 18 سنة 30اقل من  العمر

 73 سنوات 10-6 110 سنة 39.9 -30

 207 سنوات 10اكثر من  151 سنة 49.9 -40

 353 المجموع 74 سنة فما فوق 50

 353 المجموع

 العدد الفئة الرتبة العلمية العدد الفئة الجنس

 66 أستاذ 219 ذكر

 89 أستاذ مشارك 134 أنثى

 115 أستاذ مساعد 353 المجموع

 83 مدرس   العدد الفئة الجامعة

 353 وعالمجم 208 الملك فيصل

 145 الهاشمية

 353 المجموع

 (1االداة المستخدمة: )ملحق، 

وللتأكد من  2011 بقاً في دراسة الجوارنة وآخرون،تم االعتماد على المقياس المستخدم سا

 للتحقق من: المختصين على لجنة من المحكمينتم عرضه صدق األداة 

 ثبات األداة

 عينة الدراسة النهائية على افرادتطبيق االداة 

 النتائج واستخالصاجراء التحليل اإلحصائي المناسب 

ً في دراسة )الجوارنة وآ المستخدمةداة الدراسة تم استخدام أ ( المكونة 2011 خرون،سابقا

عضاء هيئة القات بين أقسام، الع( فقرة تقيس ستة مجاالت هي: إدارة الكلية واأل60)من 

نحو  افز، ظروف وبيئة العمل، األنظمة والتعليمات، االتجاهوالحو التدريس، الترقيات والرواتب

الذات ونحو الكلية والجامعة والعمل بهما، وقد صيغت جميع الفقرات باالتجاه االيجابي وقسمت 

 استجابات االستبانة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي وعلى النحو اآلتي:
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  ً( عالمات5وأعطت ) بدرجة عالية جدا 

  ( عالمات4أعطت )و  بدرجة عالية 

 ( عالمات3وأعطت )  بدرجة متوسطة 

 ( عالمتان2وأعطت )  بدرجة منخفضة 

  ً( عالمة واحدة1وأعطت ) بدرجة منخفضة جدا 

نة الجوار) :المعايير اآلتية لتحديد درجة الروح المعنوية على النحو اآلتي وتم االعتماد

 (.2008؛ عبد الفتاح، 2004 العمر،؛ 2011 خرون،وآ

  فأكثر عالية جداً  4.5متوسطها الحسابي كل فقرة 

  عالية 4.49-3.5كل فقرة متوسطها الحسابي من 

  متوسطة 3.49 -2.50كل فقرة متوسطها الحسابي من 

  منخفضة  2.49 -1.50كل فقرة متوسطها الحسابي من 

  منخفضة جداً  1.50كل فقرة متوسطها الحسابي أقل من 

 داةصدق األ

ضها على لجنة من المحكمين من أساتذة كليات التربية في عرتم للتأكد من صدق األداة 

حيث طلب منهم  ( محكم،12، حيث بلغ عدد المحكمين )جامعة الملك فيصل والجامعة الهاشمية

كل فقرة من فقرات األداة للروح حديد مدى مناسبة مجالت الدراسة وإبداء الرأي حول ت

ء أية اقتراحات على هذه األداة، من إضافة أو المعنوية، ومدى وضوحها وسالمتها اللغوية، وإبدا

التي أجمع عليها  ويةعادة صياغتها من الناحية اللغ، وتم تعديل بعض الفقرات وإحذف أو تعديل

وقد  ،( فقرة في جميع المجاالت13المحكمين حيث بلغ عدد الفقرات التي تم التعديل عليها لغوياً )

واعتبرت بذلك تعديالتهم على األداة دليالً على صدق  اجمعوا على انتماء الفقرات على مجاالتهأ

 محتواها. 

 داةثبات األ

 ( عضو هيئة تدريس من خارج عينة الدراسة20وللتحقق من ثبات األداة، تم تطبيقها على )

وتم حساب معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حيث بلغ معامل الثبات 

 نتيجة كافية ألغراض هذه الدراسة.( واعتبرت هذه ال0.85)
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 المتغيرات المستقلة

 :سنة فما فوق( 50سنة، 49.9-40سنة،  30.9-30سنة، 30قل من )أ  العمر. 

 ذكر، أنثى(  :الجنس(. 

 الهاشمية(الملك فيصل)  :الجامعة ،. 

 سنوات(.10كثر من سنوات، أ 10-6سنوات،  5-1برة:  )الخ 

 (، مدرسارك، أستاذ مساعدأستاذ، أستاذ مش)  :الرتبة العلمية. 

 مستوى الروح المعنوية لدى اعضاء هيئة التدريس.: المتغير التابع

 المعالجة اإلحصائية

والنسب المئوية لالجابة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخدام 

 .الثانيسؤال على ال لإلجابةتعدد وتحليل التباين الماالول  سؤالال

 ئج ومناقشتهاعرض النتا

هيئة االول والذي يشير"ما مستوى درجة الروح المعنوية لدى أعضاء  سؤاللالجابه على ال

 نسانية بالجامعات )الملك فيصل والجامعة الهاشمية(؟" فقد تمالتدريس في كليات العلوم اإل

 ح ذلك.( يوض2المعيارية والنسب المئوية والجدول ) استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجاالت الروح : (2جدول )

نسانية بالجامعات هيئة التدريس في كليات العلوم اإلعضاء أالمعنوية وعلى المقياس ككل لدى 

 .)الملك الفيصل والجامعة الهاشمية(

 العدد المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 ريالمعيا

النسبة 

 المئوية
 الترتيب الدرجة

 الخامسة متوسطة %55.76 0.925 2.788 352 ادارة الكلية 1

 الثالثة متوسطة %57.02 0.842 2.851 352 العالقات العامة 2

 االولى متوسطة %59.17 0.778 2.959 352 الترقيات 3

 السادسة متوسطة %52.59 0.862 2.629 352 عالقات العمل 4

ة االنظم 5

 والقوانين

 الثانية متوسطة 58.43% 0.908 2.922 352

االتجاه نحو  6
 الكلية والجامعة

 الرابعة متوسطة 56.15% 1.0175 2.808 352

 متوسطة %57.02 0.739 2.851 352 الكلي
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تدريس على مقياس الروح المعنوية عضاء هيئة المن الجدول فيما يتعلق باستجابات أيتضح 

ن درجة (. والذي يشير الى أ%57.02ة )( وبنسبة مئوي2.85ت الكلية بلغ )ن متوسط االستجاباأ

نسانية بالجامعات )الملك فيصل هيئة التدريس في كليات العلوم اإلالروح المعنوية لدى أعضاء 

حظ أن المتوسط. وبالنظر الى المجاالت على حدى نال ضمن المستوىوالجامعة الهاشمية( كانت 

دناها (، وأ%59.17لغت )( وبنسبة مئوية ب2.96قيات بمتوسط حسابي )عالها كان لمجال الترأ

(. وجميعها تشير %52.59ية بلغت )( وبنسبة مئو2.63لمجال عالقات العمل متوسط حسابي )

 ضمن المستوى المتوسط.لى مستوى إ

ولى الستجابات الروح جال الترقيات حصل على المرتبه األيتضح من الجدول ان مكما 

دى أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم االنسانية بالجامعات )الملك فيصل المعنوية ل

(، في حين حصل %59.17غت )( وبنسبة مئوية بل2.96والجامعة الهاشمية( وبمتوسط حسابي )

( وبنسبة مئوية بلغت 2.92نظمة والقوانين على المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي )مجال األ

( وبنسبة مئوية 2.85قات العامة بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )%(، وجاء مجال العال58.43)

ي حين جاء مجال االتجاه نحو الكلية والجامعة بالمرتبة الرابعة بمتوسط (، ف%57.02بلغت )

خيرة (، وجاء مجال إدارة الكلية بالمرتبة قبل األ%56.15نسبة مئوية )( وب2.81حسابي )

العمل  مجال عالقات(، في حين جاء %55.76بلغت ) ( وبنسبة مئوية2.79بمتوسط حسابي )

 (.%52.59( وبنسبة مئوية بلغت )2.63خيرة وحصل على متوسط حسابي )بالمرتبة األ

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة على التساؤل الثاني والذي يشير" لالجابه

نسانية بالجامعات م اإلهيئة التدريس في كليات العلوالروح المعنوية بين استجابات أعضاء 

ً للمتغيرات الرتب  الخبرة، الجنس، الجامعة، العمر، )الملك فيصل والجامعة الهاشمية( وفقا

 تحليل التباين المتعدد والجدوالنالمعيارية و المتوسطات الحسابية واالنحرافاتفقد تم . العلمية ؟"

 وضح ذلك.ت( 4، 3)

 المعيارية لدرجة الروح المعنوية الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات: (3جدول )

ً ل الجنس، الجامعة، الخبرة، الرتب العمر، لمتغيرات المستقلة )أعضاء هيئة التدريس وفقا

 .العلمية(

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.789 3.133 5-1 ةالخبر 0.776 2.568 30اقل من  العمر

30-39.9 2.687 0674 6-10 2.724 0.691 

  2.796 10اكثر من  0.728 2.889 40-49.9

  0.784 3.077 50فوق 

الرتبة  0.765 2.962 ذكر الجنس

 العلمية

 0.809 3.111 استاذ

 0.673 2.67 استاذ مشارك 0.660 2.671 انثى

 0.711 2.773 استاذ مساعد 0.506 2.426 الملك فيصل الجامعة

 0.931 2.932 مدرس 0.609 3.419 الهاشمية
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لفئات المتغيرات، في المتوسطات الحسابية يتضح من الجدول ان هناك فروقاً ظاهرية 

ً فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين  ولتأكد فيما ذا كانت هذه الفروق الظاهرية دالة احصائيا

 ذلك. يوضح( 4) المتعدد والجدول

الجنس، الجامعة، الخبرة، العمر، ثر المتغيرات المستقلة )عدد ألتحليل التباين المت:  (4جدول )

الرتب العلمية ( على درجة الروح المعنوية الستجابات أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم 

 .االنسانية بالجامعات ) الملك فيصل والجامعة الهاشمية(

 المصدر
مجموع 

 المربعات

رجة د

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

الداللة 

 الحقيقي
 الداللة

 غير دال 0.138 1.847 0.552 3 1.656 العمر

 غير دال 0.805 0.061 0.018 1 0.018 الجنس

 دال 0.001 175.022 52.298 1 52.298 الجامعة

 غير دال 0.162 1.828 0.564 2 1.093 الخبرة

 غير دال 0.127 1.913 0.572 3 1.715 العلميةالرتبة 

  0.299 328 98.008 الخطأ

  339 239.966 الكلي

حصائية في متغيرات العمر، الجنس، الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إيتضح من 

هيئة التدريس في كليات عضاء درجة الروح المعنوية الستجابات أ على العلمية الخبرة، الرتبة

فيصل والجامعة الهاشمية حيث بلغت مستويات الداللة الحقيقية لها  نسانية بجامعة الملكالعلوم اإل

  مستوى الداللة ( وجميعها اكبر من0.138 -0.805 -0.162 – 0.127على التوالي )

(0.05≥ α )حصائياً فقط على متغير لذا فإنها غير دالة احصائياً. في حين ظهرت الفروق الداله إ

ولصالح  (α ≤ 0.05)قل من مستوى ( وهي أ0.001) الجامعة حيث بلغ مستوى الداللة لها

تدريس في الجامعة الهاشمية عضاء هئية الأي أن درجة الروح المعنوية لدى أ الجامعة الهاشمية

صل حيث بلغ المتوسط عضاء هئية التدريس في جامعة الملك فيكانت أعلى من الدرجة لدى أ

 هيئةعضاء بلغ لدى أحين ( في 3.42مية )عضاء هئية التدريس في الجامعة الهاسالحسابي لدى أ

 (.2.43التدريس في جامعة الملك فيصل )

 مناقشة النتائج

 االول سؤالمناقشة ال

يتضح ان درجة الروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات العلوم االنسانية 

رجة المقياس بالجامعات )الملك فيصل والجامعة الهاشمية( كانت ضمن المستوى المتوسط على د

ككل وعلى المجاالت كل على حدا. كما نلحظ ان اعالها كان لمجال الترقيات وادناها لمجال 

 عالقات العمل.
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لززدى أعضززاء هيئززة التززدريس فززي كليززات العلززوم وتعزززى درجززة الززروح المعنويززة المتوسززطة 

ت الى طبيعة على المقياس ككل وعلى المجاال الملك فيصل والجامعة الهاشمية(جامعة االنسانية )

مهنة التدريس الجامعي حيث كانت ومازالت تعد من افضل المهن في المجتمعات ويالحظ االقبال 

المتزايد عليها حيث يعتقد انها توفر للفرد مستوى جيد من الناحية االقتصادية والذي بزدوره يعززز 

بهزا الفزرد وتعززز ثقتزه  الناحية النفسية والمعنوية مما يزيزد االتجزاه االيجزابي للمؤسسزة التزي يعمزل

بنفسه وتكوين اتجاهات ايجابية نحو الذات وتسزاعده علزى بزذل المزيزد مزن الجهزد واالخزالص فزي 

العمل وكما انها تعزز العالقات االجتماعية بين اعضاء المؤسسة والتعاون فيما بينهم والذي بدور 

بهمزا ومجزال العالقزات بزين يفسر ظهور مجال االتجاه نحو الذات ونحزو الكليزة والجامعزة والعمزل 

أعضاء هيئة التدريس بدرجة عالية، كما ان ادارة الكلية واالقسام واالنظمة والتعليمات والترقيات 

والرواتب والحوافز وظروف وبيئة العمل تختلف من بيئة للبيئة اخرى ومن شزخص الزى شزخص 

ن فزي مكزان وقزد يحظزى اخر، اضزافة الزى ان اختيزار ادارات الكليزات والجامعزة قزد يلقزى استحسزا

باستحسزززان اقزززل بجامعزززة اخزززرى حيزززث ان هزززذه االدارات هزززي المسزززؤولة عزززن تطبيزززق االنظمزززة 

والتعليمات وهي التي تحدد التعليمات الخاصزة بالترقيزات العلميزة اضزافة الزى كيفيزة وتنفيزذ اليزات 

س ممزا يزنعكس صرف الحوافز فانها من الممكن ان تؤثر سلباً او ايجاباً على اعضزاء هيئزة التزدري

على الروح المعنوية لديهم والزذي بالتزالي سزوف يزؤثر علزى ظزروف وبيئزة العمزل، فزاذا مزا كانزت 

السياسززات االداريززة منسززجمة مززع اعضززاء هيئززة التززدريس فززي مززا يتعلززق بالتعليمززات واالنظمززة 

وف والترقيات والحوافز فأن الروح المعنوية تتعزز لدى اعضاء هيئة التدريس وبالتزالي فزأن ظزر

وبيئة العمل تكون مناسبة لهم وتتعزز نظرتهم االيجابية نحو المؤسسة اما اذا كانت هذه السياسات 

تتعارض وال تلبي مصلحة اعضاء هيئزة التزدريس فزان الزروح المعنزوي تزنخفض وبالتزالي تتكزون 

 لديهم النظرة السلبية نحو المؤسسة وبالتالي فأنه يرى ان ظروف وبيئة العمل مهددة له.

( والتزي اشزارت الزى درجزة الزروح 2010تفق هذة النتيجة مع دراسة )السعايدة والدعجة، وت

المعنويزة لزدى معلمززي التربيزة المهنيززة علزى المقيززاس ككزل كانززت بدرجزة متوسززطة وكانزت بدرجززة 

عاليززة وبإعالهززاعلى مجززال االتجززاة نحززو المدرسززة والعمززل بهززا وعلززى مجززال االتجززاة نحززو الززذات 

البيئزززة الفيزيقيزززة للعمزززل توسزززطة وبإدناهزززا لمجزززال االدارة المدرسزززية ومجزززال العاملزززة وبدرجزززة م

( والتزي اشزارت ان معزدل النسزبة المئويزة لدرجزة 1994وتتفق مع دراسة )أبو السزمن،  المدرسي.

ان متوسزطاً، كمزا وتتفزق مزع دراسزة الروح المعنوية لمعلمي المرحلة الثانوية في محافظة البلقاء ك

فزي التي اظهرت ان درجزة الزروح المعنويزة لزدى معلمزي التربيزة االسزالمية ( و2006)الرفاعي، 

 ً ( التززي Douglas, 2000، وتتفززق ايضززاً مززع دراسززة دوجززالس )المززدارس الثانويززة كززان متوسززطا

اظهرت ان الروح المعنوية للمعلمين في المدراس العامة في سانت لويس متوسطة المستوى. كما 

( والتزي اشزارت ان الزروح المعنويزة لمعلمزي المزدارس الثانويزة 2010تتفق مع دراسزة الكيالنزي )

( فزي ان 2006 الخاصة في محافظة العاصزمة كانزت متوسزطة. كمزا وتتفزق مزع دراسزة )ملكزاوي،

، تقزديرات افززراد عينززة الدراسززة لفعاليززة مجززالس الكليزات فززي الجامعززات االردنيززة بدرجززة متوسززطة

( والتززي اشززارت الززى ان درجززة الززروح 2011،وتختلززف مززع نتيجززة دراسززة )الجوارنززة واخززرون

المعنويززة لززدى معلمززي المرحلززة االساسززية فززي محافظززة الزرقززاء منخفضززة ومززع دراسززة )العسززاف 
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( والتي اشارت الى الروح المعنوية لدى معلمي المرحلة االساسية الدنيا متدنية. 2007والعساف، 

تزدني درجزة الزروح المعنويزة لزدى  ( والتي اشارت الزى2004كما وتختلف مع دراسة )المساعيد، 

معلمي ومعلمات المرحلة االساسية في المزدراس العامزة بزاالردن، وتختلزف مزع دراسزة )خرفزان، 

 .( والتي خلصت أن مستوى الروح المعنوية ومستوى االداء الوظيفي كان مرتفعاً 2007

 الثاني سؤالمناقشة ال

وية الستجابات ة الروح المعنحصائية في على درجيتضح عدم وجود فروق ذات داللة إ

نسانية بجامعة الملك فيصل والجامعة الهاشمية تعزى هيئة التدريس في كليات العلوم اإلعضاء أ

تؤثر على درجة الروح  ن هذه المتغيرات لمأي أ متغيرات العمر، الجنس، الخبرة، الرتبة العلمية

فقط على متغير  إحصائيا . في حين ظهرت الفروق الدالةهيئة التدريس المعنوية ألعضاء

التدريس في  هيئةعضاء اي ان درجة الروح المعنوية لدى أ الجامعة ولصالح الجامعة الهاشمية

 .الجامعة الهاشمية كانت اعلى من الدرجة لدى اعضاء هئية التدريس في جامعة الملك فيصل

لمعنوية لدى ناث في درجة الروح اوق دالة احصائياً بين الذكور واإلويعزى عدم وجود فر

إلى طبيعة  تعزى لمتغير الجنسبجامعة الملك فيصل والجامعة الهاشمية عضاء هيئة التدريس أ

مهنة التدريس الجامعي المتشابه لعضو هيئة التدريس من الذكور واالناث وكذلك تشابه ظروف 

 ناث داخل الجامعات وخارجها من حيث العبءعضاء هيئة التدريس من الذكور واإلالعمل أل

التدريسي والمحاضرات وتوزيعها، واألعمال الروتينية المطلوبة منهما، وعدد الطلبة والتعامل 

معهم، باإلضافة إلى المتطلبات الموحدة الخاصة بالبحث العلمي والترقيات العلمية، كما ان 

بعاً الدرجة المتوسطة من الروح المعنوية التي تحققت لكل منهما وبالتالي لم تظهر فروق بينهما ت

 لمتغير الجنس.

ً بين أعضاء هيئة التدريس في درجة الروح  كما يعزى عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ً لمتغيري الخبرة والرتبة العل باختالف خبرتهم مية، إلى أن اعضاء هيئة التدريس المعنوية تبعا

تفعة، لجامعات، من الرواتب المرورتبهم العلمية مدركون ظروفهم المادية والمعنوية في ا

مقارنة األعباء التدريسية المناسبة والمترافقة مع الحوافز وارتفاع النظرة االجتماعية لهم و

ً إلى أن بأصحاب المهن األخرى فجاء ت استجاباتهم واحدة. وقد يعزى السبب في ذلك أيضا

ديرات التفاوت في الخبرات والرتب العلمية لم يشكل عامالً حاسماً وفعاالً في إحداث تغيير في تق

 ألنفسهم في درجة الروح المعنوية.اعضاء هيئة التدريس 

وربما يعزى السبب أيضاً إلى أن االستجابة على أداة الدراسة تعتمد على محكات ومعايير 

واحدة رغم تباين الخبرة والرتب العلمية لهم. كما أن جميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف 

احدة في تقديراتهم لدرجة الروح المعنوية باعتبارهم خبراتهم ورتبهم العلمية يمتلكون نظرة و

متشابهين في ظروفهم االقتصادية واالجتماعية والنفسية، وبالتالي لم تظهر فروقاً إحصائية بينهم 

ً لمتغير الخبرة والرتبة العلمية. وتتفق هذة النتائج مع نتائج دراسة )الجورانة واخرون،  تبعا

د فروق ذات داللة احصائية بين المعلمين والمعلمات في ( والتي اشارت الى عدم وجو2011

درجة الروح المعنوية تعزى لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي. وتتفق مع دراسة )عساف 
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ً في مستويات الروح المعنوية لمعلمي إ( في عدم وجود الفروق الدالة 2007وعساف،  حصائيا

خبرة العلمية، تختلف معها في وجود فروق ومعلمات المرحلة االساسية تعزى لمتغيري العمر وال

( التي اشارت عدم وجود 2010تعزى لمتغير الجنس ولصالح المعلمين. ومع دراسة )عودة، 

 فروق في مستوى الروح المعنوية للمعلمين تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.

ود فروق في الروح ( والتي اشارت الى عدم وج2005كما وتتفق مع دراسة )العليمات، 

المعنوية للعاملين االداريين في جامعة اليرموك تعزى لمتغير الجنس وتختلف معها في وجود 

ً في الروح المعنوية تعزى لمتغير الخبرة. كما تتفق الدراسة الحالية مع  الفروق الدالة احصائيا

دالة احصائياً في شارت الى عدم وجود فروق ( والتي أ2010)السعايدة والدعجة، نتيجة دارسة 

تختلف تقديرات معلمي التربية المهنية لدرجة الروح المعنوية  تعزى لمتغير الجنس والخبرة. و

( والتي اشارت الى وجود الفروق  الدالة احصائيا في درجة 1994مع دراسة )أبو السمن، 

دراسة  الروح المعنوية بين معلمي المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الخبرة. كما تختلف مع

( الى اشارت الى وجود فروق في الروح المعنوية لمعلمي ومعلمات المدراس 2004 )المساعيد،

 العامة تعزى لمتغير الجنس.

ً فقط على مجال االتجاه نحو الذات ونحو الكلية والجامعة  ظهور الفروق الدالة احصائيا

هيئه التدريس وارتباطه جامعة الهاشمية، ويعزى ذلك الى طبيعة عضو ولصالح ال والعمل بهما

 في جامعته.

 االستنتاجات

  بجامعة  في كليات العلوم اإلنسانيةان درجة الروح المعنوية لدى اعضاء هيئة التدريس

 الملك فيصل والجامعة الهاشمية هي بشكل عام ضمن المستوى المتوسط.

 جميع مجاالت الدراسة.ظهرت على  متوسطةدرجة الروح المعنوية ال 

 دناها ، وفي أالترقيات عالها على مجاللمتوسطة ظهرت في أوح المعنوية اان درجة الر

 مجال عالقات العمل.على 

 في كليات أعضاء هيئة التدريس لدرجة الروح المعنوية  ال يوجد اختالف في استجابات

ً لمتغيرات العمر والجنس نسانية بجامعة الملك فيصل والجامعة الهاشمية العلوم اإل تبعا

 .العلمية لرتبةوالخبرة وا

  نسانية في كليات العلوم اإلتختلف استجابات أعضاء هيئة التدريس لدرجة الروح المعنوية

 تبعاً لمتغير الجامعة فقط.  بجامعة الملك فيصل والجامعة الهاشمية

 ئة التدريس في الجامعة الهاشمية أعلى من درجة درجة الروح المعنوية لدى أعضاء هي

 ضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل.عالروح المعنوية لدى أ
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 التوصيات والمقترحات

  هيئة التدريس للعمل بكفاءة وراحة نفسية. ألعضاءتوفير األجواء المناسبة 

 ى أعضاء هيئة التدريس من خالل االهتمامالعمل على رفع درجة الروح المعنوية لد 

 بالمجاالت الرئيسية التي تتضمنها االداة.

 نها رفع درجة الروح رف الحوافز والمكأفات والتي من شأالترقية وص تسهيل إجراءات

 المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس.

  اختيار إدارات ناجحة وقيادية للكليات واألقسام والتي من شأنها توفير االحتياجات وتسهيل

 هيئة التدريس لزيادة الروح المعنوية. المهمات ألعضاء

 عضاء هيئة علقة بمستويات الروح المعنوية ألبحاث المتإجراء مزيد من الدراسات واأل

 .كليات في مختلف الجامعات العربيةالتدريس لجميع ال
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 (1ملحق )

 استبانة الروح المعنوية

 

 االستاذ عضو هيئة التدريس            المحترم

 تحية طيبة وبعد:

مستوى الروح المعنوية لدى أعضاء هيئة التدريس في كليات  دراسة مقارنة في تقييمجراء إب انيقوم الباحث

 .ة الملك فيصل و الجامعة الهاشميةجامع -نسانية العلوم اإل

( فقرة بعد التأكد من صدقها وثباتها. وقد 60الغاية أعد الباحثان استبانة مكونة من اربع صفحات و) ولهذه

 (X)صممت الفقرات وفق لسلم ليكرت الخماسي، لذا نرجو التكرم باالستجابة على فقرات االستبانة وذلك بوضع 

جابتكم سوف تبقى سرية إ ونؤكد لكم بان ر عن رأيك بموضوعية،في المربع المناسب بجانب كل فقرة. راجياً ان تعب

 وستستخدم فقط ألغراض البحث العلمي. 

 مع خالص الشكر وعظيم التقدير

 الباحثان

 

 المعلومات العامة:

 العمر:          .............

 أنثى  ذكر     الجنس:         

 الهاشمية            الملك فيصل الجامعة:        

 سنة 11أكثر من            سنوات   6- 10سنوات            1-5 الخبرة:         

 مدرس / مدرس مساعد أستاذ مساعد      أستاذ مشارك         أستاذ  الرتبة العلمية:   

 اوالً: مجال ادارة الكلية والقسم

 الفقرات الرقم
اوافق 
 بشدة

 محايد اوافق
ال 

 اوافق

ال 
اوافق 
 بشدة

دارة الكلية )عميد ورؤساء األقسام( تقوم معاملة إ 1
 على العدل والمساواة

     

تحرص ادارة الكلية على مشاركة العاملين فيها  2
 على البرامج والخطط التطويرية 

     

تتخذ ادارة الكلية نمطا قيادياً ايجابياً يريح  3
 العاملين فيها

     

يتم اتخاذ القرارات االدارية في الكلية بصورة  4
 اركية تش
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      تعد عملية االتصال مع ادارة الكلية فعالة  5

      تعمل ادارة الكلية وفق مبدأ الفريق الواحد  6

توفر ادارة الكلية الثقة والتعاون بين العاملين  7
 فيها

     

تحرص ادارة الكلية على تدريب العاملين  8
 وتطوير مؤهالتهم

     

      تطوير العمل الجماعيتحرص ادارة الكلية على  9

تشجع ادارة الكلية االبداع في مختلف مجاالت  10
 العمل

     

      تتفق سياسات الكلية مع قناعاتي الشخصية 11

 ثانياً: مجال العالقات بين اعضاء هيئة التدريس

 الفقرات الرقم
اوافق 
 بشدة

 محايد اوافق
ال 

 اوافق

ال 
اوافق 
 بشدة

لتدريس في كافة المناسبات يشارك أعضاء هيئة ا 1
 االجتماعية 

     

      تحترم اراء الزمالء في العمل  2

      اشاعة الروح االيجابية في النقاش مع الزمالء  3

      تعزيز سلوك التعاون الفعال بين الزمالء بالكلية 4

يحرص أعضاء هيئة التدريس على تطوير  5
 بينهم  اواصر الثقة والعالقات الشخصية فيما

     

      تقابل اقتراحات الزمالء االيجابية باالهتمام 6

تتسم العالقات بين اعضاء هيئة التدريس  7
 باإليجابية

     

يعمل أعضاء هيئة التدريس في مجموعات بحثية  8
 وتدريسيه فعاله

     

يحرص كل من اعضاء هيئة التدريس على حل  9
 مشكالت زمالئه بصورة مهنية

     

 ثالثاً: مجال الترقيات والرواتب والحوافز

 الفقرات الرقم
اوافق 
 بشدة

 محايد اوافق
ال 

 اوافق

ال 
اوافق 
 بشدة

يتناسب الراتب مع الجهد المبذول مما يعزز من  1
معنويات اعضاء هيئة التدريس تجاه العملية 

 التعليمية

     

تهتم ادارة الجامعة بشكل جدي بتقديم كافة اشكال  2
 ز المادي والمعنوي ألعضاء هيئة التدريسالتحفي
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إجراءات الترقية والنقل والتثبيت في الجامعة  3
 والكلية عادلة

     

إجراءات الترقية والنقل والتثبيت في الجامعة  4
 والكلية سهلة وميسرة

     

تدفعني الحوافز والخدمات المقدمة في الجامعة  5
 للتمسك بعملي

     

م الرواتب والحوافز على المساهمة يشجعني نظا 6
 الفعالة في تحقيق اهداف الكلية 

     

تتناسب المكافأة المقدمة من الجامعة مع حجم  7
 العمل

     

تقدم الكلية الدعم المناسب لألنشطة الخارجية  8
 والمنهجية والالمنهجية 

     

 رابعاً: ظروف وبيئة العمل

 الفقرات الرقم
اوافق 
 بشدة

 حايدم اوافق
ال 

 اوافق

ال 
اوافق 
 بشدة

يتسم مكان العمل باألمن وتتوافر فيه مواصفات  1
 السالمة العامة

     

      يتوفر عدد كاٍف من قاعات التدريس  2

تتوفر في قاعات التدريس شروط التهوية  3
 واإلضاءة والمساحة

     

تشتمل قاعات التدريس على التجهيزات الالزمة  4
 التعليميةلخدمة العلمية 

     

تتوفر ألعضاء هيئة التدريس في المكاتب  5
 وقاعات التدريس وسائل التدفئة والتبريد

     

تعد مكاتب أعضاء هيئة التدريس مناسبة ومطابقة  6
 للمواصفات الفنية السليمة

     

      تتوفر خدمات النظافة العامة بشكل فعال 7

التي تخدم  تتوفر االدوات والتجهيزات الرياضية 8
 العملية التعليمية

     

      يعد مبنى الكلية مريحاً ومناسباً لطبيعة العمل 9

      تعد الخدمات العامة الالزمة متوفرة بسهولة بيسر  10

      توفر بيئة العمل الجامعي فرصاً للتميز واالبداع 11

يتوفر األمن الوظيفي لدى اعضاء هيئة التدريس  12
 في الكلية
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 خامساً: مجال االنظمة والتعليمات

 الفقرات الرقم
اوافق 
 بشدة

 محايد اوافق
ال 

 اوافق

ال 
اوافق 
 بشدة

تعد التعليمات الصادرة عن ادارة الجامعة والكلية  1
 واضحة 

     

تأتي التعليمات بعد التشاور مع اعضاء هيئة  2
التدريس مما تحثهم على العمل بروح معنوية 

 عالية

     

تستخدم المعايير المهنية في اختيار المناصب  3
 اإلدارية

     

تعتمد الكلية التسلسل االداري في كافة المعامالت  4
 الرسمية

     

يراعي نظام التعيين في الكلية  االسس العلمية  5
 واالدارية الموضوعية

     

تعد االنظمة والتعليمات هي المرجعية الوحيدة في  6
 سير االمور 

     

      تتصف االنظمة والتعليمات الجامعية بالوضوح 7

      تراعي االنظمة والتعليمات سير العلمية التعليمية  8

تشجع االنظمة والتعليمات الجامعية العاملين على  9
 االلتزام بها

     

تطبق االنظمة والتعليمات على الجميع بدون تحيز  10
 وتمييز

     

قوانين والتعليمات الخاصة بالطلبة تعد االنظمة وال 11
 فعالة مما يسهل سير العملية التعليمية

     

 سادساً: مجال االتجاه نحو الذات ونحو الكلية والجامعة والعمل بهما

 الفقرات الرقم
اوافق 
 بشدة

 محايد اوافق
ال 

 اوافق

ال 
اوافق 
 بشدة

يجد عضو هيئة التدريس متعة أثناء قيامه  1
 يبالتدريس الجامع

     

يتحمل عضو هيئة التدريس مسؤولياته كافة في  2
 الكلية والجامعة

     

يشعر عضو هيئة التدريس بأن المكانة االجتماعية  3
 لمهنته عالية

     

يشعر عضو هيئة التدريس بأن مهنته تمنحه  4
 تحقيق الذات

     

      ال يفكر عضو هيئة التدريس أبداً بتغيير مهنته 5



 ......" دراسة مقارنة في تقييم مستوى الروح المعنوية لدىــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 390

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018(، 2)32مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 

الحفاظ على ممتلكات الكلية أولوية لدى  يعد 6
 اعضاء هيئة التدريس

     

يلتزم أعضاء هيئة التدريس بالوصول الى الكلية  7
 في الموعد المحدد

     

تتوفر المواظبة على العمل بدون تغيب لدى  8
 اعضاء هيئة التدريس

     

يعد العمل الذي يقوم به عضو هيئة التدريس مهماً  9
 ة والجامعة وخارجهاداخل الكلي

     

 


