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                  The Motives for the Saudi Faculty Staff to Join  
                                      Non-University Work 
 
The aim of this study is to highlight the motives for the Saudi Faculty Staff working in 
the College of Medicine of King Faisal University, to join non-university work.  The self-
satisfaction with the university work and the private sector were assessed.  The following 
were the main findings of the study: 
 

1. Financial factor was the main motive for the faculty staff to work in non-
university sector. 
 

2. Self and job satisfaction of those who worked on secondment or as part time 
consultant is higher than before working outside the University. 
 

3. There is a considerable proportion of staff who are willing to leave the University 
work for self and for non-satisfaction. 
 

4. The work of the Faculty staff outside the University affect negatively their 
responsibilities in the scientific research activity due to their absence from the 
academic environment.  It is recommended that Saudi Faculty need to be given 
incentives financially or in kind to encourage them to stay in the university. 
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رج الدوافع من وراء إلتحاق هيئة التدريس السعوديني العاملني ىف القطاع الصحي خا

 اجلامعات األسباب واحللول
 

  فهد عبدالعزيز املهنا0د 
 

 -:اخلالصة 
ضاء هيئة التـدريس الـسعوديون      ‘أجرى هذا البحث هبدف إلقاء الضوء على الدوافع اليت جتعل ا          

العاملون بكلية الطب جبامعة امللك فيصل ، يرغبون ىف العمل خارج اجلامعات ، كمـا مت قيـاس                  
هم عن عملهم ىف اجلامعة وعند إعارهتم للقطاع اخلاص مع البحـث            مقدار الرضا الشخصى ورضا   

 -:عن األساب الىت أدت إىل هذا الرضا ، وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 



يعترب احلافز املادى السبب الرئيسي من وراء تسرب أعضاء هيئة التدريس للعمل خـارج               -1
 اجلامعة 

ريوا أو عملوا مستشارين غري متفرغني أعلـى        نسبة الرضا الشخصى والوظيفي بني من أع       -2
 منها قبل العمل خارج اجلامعة 

 هناك نسبة ال بأس هبا تريد أن تترك العمل اجلامعى إلنعدام الرضا الشخصى والوظيفى  -3
يؤثر خروج أعضاء هيئة التدريس من اجلامعة على كفاءة عضو هيئة التدريس ىف جمـال                -4

 0األكادميي البحث العلمى بسبب غيابه عن الوسط 
 

أوصى الباحث بتشجيع أعضاء هيئة التدريس السعوديون العاملني األكادميني وذلـك بإعطـائهم             
 حوافز مادية ومعنوية لتشجيعهم على اإلستقرار ىف العمل اجلامعى 



 -:مقدمه 
ينظر إىل اجلامعة على أهنا رمز لنهضة األمم وعنوان تقدمها ، واحملور الذى تـدور حولـه                 

ثقافية بأبعادها الفكرية واألدبية والعلمية والتقنية ، وذلك من خالل التعليم واحلب وخدمة             احلياة ال 
اجملتمع ، ويعترب األستاذ اجلامعى احملرك األساسى هلذه األنشطة ، لذا فإن اجلامعات عادة ما ختتـار                 

ئتها العلمية ،   املتميزين من املؤهلني من خرجييها أو خرجيي اجلامعات األخرى للعمل كأعضاء ىف هي            
وتستثمر اجلامعات ىف سبيل إعداد هذه النخبة حىت يصلوا إىل أرقى مستوى ىف العلم واخلربة وتعترب                
اململكة العربية السعودية إحدى دول العامل الىت تبنت برامج التعليم العاىل منذ فترة ليست بالقصرية               

وصـاحب   ) 1957مللك سـعود  جامعة ا( ، فقد بدات اجلامعات السعودية بإنشاء أول جامعة         
ذلك توسع أفقى ىف عدد اجلامعات ىف اململكة مع تطوير طرق التدريس وإهتمام بالبحث العلمـى           

جامعات أما عـدد كليـات       ) 8( وقد وصل عدد اجلامعات السعودية حىت تاريخ هذه الدراسة          
 0 كلية منها إثنتان حتت اإلنشاء 11الطب والعلوم الطبية فقد بلغت حىت اآلن 

وخيتلف العمل األكادميي ىف الكليات الطبية عنه ىف الكليات األخرى إذ يقوم عضو هيئـة                
) من رعاية للمرضى ، وممارسة ملهنة الطب        ( التدريس ىف القطاع الطيب مبمارسة العمل السريري        

ن إضافة إىل أعباء التدريس والبحث اليت تناط بزمالئه األكادميني ىف التخصصات األخرى ، كما أ              
الطبيب عضو هيئةالتدريس خيتلف ىف طبيعة عمله عن زميله العامل كعضو هيئة تدريس ذات طبيعة               

 0خاصة 
وقد أشارت الدراسات املتعددة إىل أن ممارسة الطب قد تأثرت ىف اآلونة األخرية بعوامـل                

ـ                دة أن  عدة منها دخل األطباء ، منط حياهتم ، حالتهم النفسية واإلجتماعية كما بينت دراسات ع
 ) 3-1( الرعاية الصحية تتأثر تأثراً مباشراً رضاء األطباء عن عملهم ومنط حياهتم وحالتهم املادية              

بيد أن األدبيات ىف هذا اجملال تعد نادرة ، كما أن األحباث الىت تناولت حتديد املشاكل الىت تواجه                  
 0 ) 5-4( األطباء وتأثرها على رضاهم عن عملهم تعترب شخصية 

 



 -:ع ىف اململكة العربية السعودية الوض
لوحظ تسرب عدد كبري من اعضائ هيئة التدريس السعوديون العاملون ىف اجملال الطـيب               

داخل نظاق اجلامعات للعمل ىف القطاع اخلاص ، وملعرفة أسباب ذلك ومردود هذا التسرب على               
 -:فكرة السعودة ودعم التعليم العاىل كانت هناك أسئلة تطرح نفسها 

ماهى أهم العوامل الىت تؤثر على تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديني للعمل خـارج               -1
 0القطاع اجلامعى 

ما مدى رضا وقناعة أعضاء هيئة التدريس السعوديون عن العمل ىف اجملال األكادميي قبل               -2
 0وبعد إعارهتم للعمل خارج نطاق اجلامعة 

 ما هو سبب عملهم خارج اجلامعات  -3
 -:األسئلة السابقة أجريت هذه الدراسة ووضعت هلا األهداف التالية ولإلجابة على 

 حتديد دوافع عدم إستقرارهم ىف العمل باملستشفيات اجلامعية  -1
 حتديد مستوى رضاهم عن عملهم ىف فترة الدراسة  -2
 حتديد عالقة رضاهم عن األعمال األكادميية ببعض املتغريات لديهم  -3

 



 -:طريقة البحث 
نة أعدها الباحث بعد مراجعته للعديد من الدراسات الىت أجريت ىف هذا            إستحدثت إستبا 

إستخدمت " الشخصىي أو الوظيفي    " وعند اإلستفسار عن مستوى الرضا العام        ) 12-6( اجملال  
=  ، جيد جداً     3=  ، جيد    2=  ، ضعيف    1= سيئ  ( طريقة ليكرت للتدرج ذى اخلمس نقاط       

 وإحتماالت أكثر لإلختيار وذلك من منطلق قناعة الباحث         وذلك إلتاحة فرص   ) 5=  ، ممتاز    4
إما راض أو غري راض     ( بأن الرضا عبارة عن إنطباع متدرج وليس جمرد أحد أمرين ال ثالث هلما              

 0هذا باإلضافة إىل كون طريقة ليكرت هى أكثر الطرق العلمية املتفق عليها لقياس الرضا ) 
الشخصية والدميوجرافية مثل الرتبة األكادميية والعمر      وقد إحتوت اإلستبانة على املعلومات      

واجلنس للمشاركني وكذلك أسباب إنضمامه واملدة الىت قضاها ىف العمـل األكـادميي كمـا مت          
اإلستفسار عن أسباب طرق باب العمل كإستشارى غري متفرغ ، أو أستاذ زائر واألسباب الـىت                

بعمله األكادميى كما مت تصميم اإلستبانة لتقيس مـستوى         جتعله أكثر إستقراراً وإنتاجاً أثناء قيامه       
 0الرضا الوظيفى وأسباب عدم الرضا إن وجد 

أرسلت اإلستبانة ملن يعملون إستشاريني غري متفرغني أو عملوا ىف السابق من األكـادميني               
عضاء  كما ارسلت اإلستبانة جلميع أ     0العاملني كاعضاء هيئة تدريس جبامعة امللك فيصل بالدمام         

ر 05عندما تكون   ) ح  ( هيئة التندريس الذين هلم احلق ىف العمل خارج اجلامعة ، ومت إعتماد قية              
أو أقل كداللة على وجود فرق ذي أمهية إحصائية بني اجملموعات واملـتغريات عنـد إسـتخدام                 

فإنه  MULTIPLE REGRESSION  ) ) ( ب ( التحليل املتعدد التراجعى أما معامل اإلحندار 
مستوى الرضا عن العمل لدى األكادميني      ( يبني شدة ونوعية عالقة اإلرتباط بني املتغريات التابعة         

 0) اخل .…اجلنس والعمر ( واملتغريات املستقلة 
 

 -:النتائج 
 منهم على اإلستبانة ، وقـد       45 إستبانة من هلم حق العمل اخلاص وأجاب         65مت إرسال   

 25وتراوحت أعمارهم بني     % ) 23 ( 10واإلناث   )  %78 ( 35بلغ إمجاىل الذكور منهم     
 0 عاماً إال أن هذا اإلختالف ليس له داللة إحصائية 59، 



( من أفراد العينة ىف املرحلة السريرية بينما يعمل عشرة أشخاص            % ) 78 ( 35تبني أن    
الدكتوراة أو ما   ىف املرحلة ماقبل السريرية ، مجيع أفراد العينة من احلاصلني على شهادة              % ) 22

 0 سنوات 3يعادهلا مع خربة التقل عن 
 توزيع أعضاء هيئة التدريس بني املراحل األكادميية املختلفة ) 1( جدول رقم 

 
 املسمى املرحلى السريرية املرحلة ما قبل السريرية اجملموع

 أستاذ   % )13 ( 6 ------  % ) 13 ( 6
 تاذ مشاركأس  % )20 ( 9  % ) 11 ( 5  % )31 ( 14
 أستاذ مساعد  % )45 (20  % ) 11 ( 5  % )56 ( 25
 اجملموع  % ) 78 ( 35  % )22 ( 10 % )100 ( 45

 
 دوافع اإللتحاق بالعمل األكادميي 

( عند السؤال عن سبب إلتحاق أعضاء هيئة التدريس بالعمل اجلامعى إتضح أن الغالبيـة                
العمل األكادميي وحباً ىف البحث العلمي بينمـا أفـاد          قد إلتحقوا بادئ األمر رغبة ىف        % ) 91

أن العمل ىف اجلامعة كان األنسب ملؤهالهتم واألجدى مادياً ىف ذلـك     % ) 9( األربعة اآلخرون   
 0الوقت 

 النشاط العلمي لدى أفراد العينة داخل اجلامعة 
بإنتظـام حيـث    ميارسون البحث العلمي     % ) 94 ( 41تبني ان الغالبية من أفراد العينة        

 أحباث خالل فترة عملهم األكادميي ، أما حـضورهم للمـؤمترات العلميـة              3نشروا أكثر من    
 % ) 9 ( 4اخلارجية قد تأثرت نتيجة عدم دعم اجلامعة هلم فترة عملهم األكادميي حيث حضر              

 0فقط من أفراد العينة مؤمترات خارج اململكة 
 -:العمل خارج اجلامعة 

من أفراد العينة قد عملوا ملرات عدة كأطباء زائرين ، بينمـا مت             % )  78 ( 35تبني أن    
فقط لسنوات عدة قبل عودته للجامعة وكان اهلدف من وراء ذلك هو حتسني              % ) 7 ( 3إعارة  

الدخل املادي وقد أتيحت هذه الفرص فقط لألطباء العاديني بينما مل تتح فرص مشاهبة لإلعارة أو                



 وباإلستفسار عن األماكن الىت يعمل 0عضاء هيئة تدريس العلوم األساسية      للعمل كأطباء زائرين أل   
 -:أفراد العينة خارج اجلامعة تبني أن هذه األماكن تنحصر ىف 

 املستشفيات احلكومية  -1
 املستشفيات احلكومية الىت تشغل بواسطة الشركات اخلاصة  -2
 املستوصفات اخلاصة -3
 جممع عيادات خاصة -4
 مستشفيات خاصة  -5

 نوعية العمل الذى يقومون به هو عمل سريري ، أو إداري ، أو أكادميي ، كما إتضح أن                   تبني أن 
الذين توجهوا للعمل ىف القطاع احلكومى كان هدفهم املشاركة ىف دعم الرعاية الصحية ىف تلـك                
املستشفيات مع التزويد من جتربة حملية جديدة إضافة إىل املردود املادى بينما أقـر العـاملون ىف                 

 0قطاع اخلاص أن الدافع لعملهم كان مادياً ىف املقام األول ال
 -:دوافع العمل خارج اجلامعة 

 62 ( 28عند اإلستفسار عن أهم الدوافع وراء العمل كمستشار غري متفرغ افاد الغالبية              
أن اإلستزادة من املعرفة     % ) 13 ( 6أن األسباب املادية هى السبب الرئيسي ، بينما أفاد          % ) 
أما الذين أجابوا    % ) 7 ( 3رج اجلامعة هو السبب وكان عدم الرضا عن الوظيفة سبباً لدى            خا

بأن السبب من وراء ذلك هو خدمة اجملتمع أو املسامهة ىف دفع مستوى الرعاية الصحية فقد كان                 
 0 2على التواىل كما ىف اجلدول رقم  % ) 7 ( 3و  % ) 11 ( 5

 
 اء هيئة التدريس بالعمل ىف القطاع اخلاص أسباب إلتحاق أعض2اجلدول رقم 

 

 السبب النسبة املئوية/ العدد 
 اسباب مادية  % ) 62 ( 28
 أساب معرفية   % )13 ( 6
 عدم الرضا الوظيفي  % )7 ( 3
 خدمة اجملتمع  % )11 ( 5
 املسامهة ىف دفع مستوى الرعاية  % ) 7 ( 3



تدريس لديهم الرغبة ىف ترك العمل األكادميي حبثـاً         من أعضاء هيئة ال    % ) 11 ( 5وقد تبني أن    
( عن فرص مادية أفضل وكان هؤالء األربعة من األطباء العياديني بينما رأى ألربعون اآلخـرون                

وجوب إدخال بعض التحسينات لإلبقاء على إستمرارية الرغبة لديهم أو لدى زمالئهم             % ) 89
 عن هذه التحسينات املطلوبة إتضح التـاىل كمـا ىف           اآلخرين ىف العمل باجلامعة وعند اإلستفسار     

  3اجلدول رقم 
 

  ، انواع التحسينات املقترحة من وجهة نظر العينة3جدول رقم 
 

 أنواع التحسينات املقترحة النسبة املئوية/ العدد 
 دعم البحث العلمي  % )18 ( 8
 رفع مستوى العملية التعليمية   % )11( 5
ى الرعاية الصحية باملستشفى اجلامعىرفع مستو  % )16 ( 7
 تطوير املستوى األداري  % )13 ( 6
 تطوير نظام الترقية  % )9 ( 4

 رفع املردود املادي  % ) 22 ( 10
 مل جييبوا على السؤال  % )11 ( 5

 اإلمجاىل  % )100 ( 45
أهم أسباب عدم إستقرار عضو هيئة التدريس ىف العمـل باملستـشفيات             ) 4( يبني جدول رقم    

 0اجلامعية من وجهة نظر أفراد العينة 
  أسباب عدم إستقرار عضو هيئة التدريس ىف العمل باملستشفيات اجلامعية 4جدول رقم 

 عمل باملستشفيات اجلامعيةأسباب عدم إستقرار عضو هيئة التدريس ىف ال النسبة املئوية/ العدد 

 اإلغراءات املاليـة  % )56 ( 25
 نظـم الترقيــة  % )22 ( 10
 عدم وجود وسائل للرفع من قدرات األستاذ اجلامعى  % )14 ( 6
 اإلحــباط  % )9 ( 4

 اإلمجالــى  % )100 ( 45



اخلاص كانت غـري جيـدة   كما تبني أن نسبة رضا املعارين أو العاملني كأطباء زائرين ىف القطاع   
بينما كان نسبة رضا العاملون ىف املستشفيات احلكومية جيدة كما تبني أن مجيع أفراد العينة لديهم                

 0أطفال يدرسون ىف مدارس خاصة 
 الرضا الشخصي ألفراد العينة 

  الرضا الشخصى أثناء العمل باجلامعة) أ 
أى فوق  ) 1 + 3ر 31( ة تدريس بلغ متوسط الرضا العام الشخصى خالل العمل كعضو هيئ

وهو أعلى من النساء حيث بلغ ) ر 91 + 3ر41( مستوى جيد وقد كان الرضا بني الرجال 
  ) 5جدول رقم ( ومل يكن لذلك داللة إحصائية  ) 1ر27 + 2ر89( رضاهن 

 -:الرضا الشخصى أثناء العمل خارج اجلامعة ) ب 
جيد جداً  ( كأستاذ زائر أو إستشارى غري متفرغ       بلغ مستوى الرضا العام الشخصى خالل العمل        

 + 3ر5( بينما بلغـت ىف اإلنـاث        ) 7ر88 + 4ر81( كانت ىف الرجال    )  ر   83 + 4) ( 
 ، كذلك كان مستوى الرضا الشخصى للمعارين أو ممـن           4ر22" = ح  " وكانت قيمة   ) ر  55

جدول رقم  ( ا السؤال   ر ومل تستجب عضوات هيئة التدريس هلذ      5 + 4ر25إنتهت فترة إعارهتم    
5 (  

 الرضا الوظيفى ألفراد العينة 
 الرضا الوظيفى أثناء العمل باجلامعة ) أ 

 مستوى درجة الرضا الوظيفى مصنفة حسب اجلنس ألعضاء هيئة التدريس 6يوضح اجلدول رقم 
ة ومدرجة على مخسة نقاط ويتضح من النتائج أن متوسط الرضا الوظيفى هلم خالل العمل باجلامع

( أي جيد جداً ، وكان رضا الذكور أعلى من رضا اإلناث حيث بلغ ) ر 89 + 3ر4هو 
 0لكن الفرق ليس داللة إحصائية  ) 1ر32 + 3( مقابل ) ر 71 + 3ر53
 الرضا الوظيفى أثناء العمل خارج اجلامعة ) ب

 أن املتوسط   وعند النظر إىل الرضا الوظيفى خالل العمل كأستاذ زائر أو إستشاري غريمتفرغ وجد            
أو جيد جداً وقد كان الرضا بني الذكور أعلى منه بني اإلناث بفارق             ) ر  78 + 4( العام للرضا   

كما ) ر  007= ح  ( وكانت قيمة   ) ر  52 + 3ر33إىل   ) 75 + 4ر32( ذو داللة إحصائية    
  ، كذلك بينت النتائج أن مستوى الرضا الوظيفى للمعارين أو من إنتـهت             0 6ىف اجلدول رقم    



ومل جيب أحد من املعارات علـى هـذا         ) ر  58 + 4ر25( فترة إعارهتم من الذكور قد بلغت       
 السؤال 

 
( مقدار اإلختالف بني أعضاء هيئة التدريس حسب املستوى األكـادميي            ) 7( يبني جدول رقم    

على الترتيب بإستخدام حتليل التباين وقد إتـضح عـدم          ) أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ        
ود فوارق ذات دالالت إحصائية بني متوسط الرضا الشخصى أو الوظيفى للمتغريات الـت مت               وج

دراستها إال ىف متوسط الرضا الشخصى خالل العمل كعضو هيئة التدريس حيث أن األساتذة قد               
 ،  4 ،   2ولألسـاتذة املـشاركني بلغـت        ) 4 ،   3( حصلوا على درجات أعلى من املتوسط       

 وكانت اإلختالفات معنوية األساتذة املـساعدون وكانـت هـذه           3 ،   1ولألساتذة املساعدين   
 0الفروقات ذات داللة إحصائية 

 5جدول رقم 
 متوسط قياس درجة الرضا الشخصى حسب بعض املتغريات اليت تناولتها الدراسة حسب اجلنس

 
درجة املعنوية  

 ) ح ( 
متوسط الرضا لإلناث   

 إحنراف معياري+ 
متوسط الرضا للذكور   

 إحنراف معيارى+ 
+ متوسط الرضا   
 إحنراف معياري

 إسم املتغري

متوسط الرضا الشخصى خالل العمل كعضو هيئة        1+ 3ر31 ر 91 + 3ر41 1ر27 + 2ر89 ر28
 تدريس

 متوسط الرضا الشخصى خالل العمل كأستاذ زائر ر3 + 4 ر88 + 4ر8 ر55 + 3ر5 ر04
 الشخصي للمعارين أو من إنتـهت       متوسط الرضا  ر 5 + 4ر25 ر 58 + 4ر33 ال ينطبق 

 فترة إعارهتم

 
 6جدول رقم 

 متوسط قياس درجة الرضا الوظيفى حسب بعض املتغريات اليت تناولتها الدراسة حسب اجلنس
 

درجة املعنوية  
 ) ح ( 

متوسط الرضا لإلناث   
 إحنراف معياري+ 

متوسط الرضا للذكور   
 إحنراف معيارى+ 

+ متوسط الرضا   
 إحنراف معياري

 سم املتغريإ

متوسط الرضا الوظيفى خالل العمل كعضو هيئـة         ر89 + 3ر43 ر71 + 3ر53 1ر323 + 3ر00 ر غ م276
 تدريس

 متوسط الرضا اوظيفى خالل العمل كأستاذ زائر ر78 + 4ر00 ر75 + 4ر32 ر52 + 3ر33 ر007



هت فترة  متوسط الرضا الوظيفى للمعارين أو من إنت       ر 5 + 4ر25 ر 58 + 4ر33 ال ينطبق 
 إعارهتم

 



  متوسط الرضا الوظيفى والشخصى تبعا للمرتبة األكادميية بإستخدام حتليل التباين7جدول رقم 
 

 م إســم املتغيــر درجة املعنوية
 1 متوسط الرضا الوظيفى خالاللعمل كعضو هيئة تدريس ر08

 2 متوسط الرضا الشخصى خالل العمل كعضو هيئة تدريس **ر 021
 3 وسط الرضا الوظيفى خالل العمل كأستاذ زائر أو إستشاريمت ر031
 4 متوسط الرضا الشخصى خالل العمل كأستاذ زائر أو إستشاري ر09

 5 متوسط الرضا الوظيفى كمعار ر066
 6 متوسط الرضا الوظيفى كعضو هيئة التدريس ر 067
  7 متوسط الرضا الشخصي كمعار ر077
 8 و هيئة تدريسمتوسط الرضا الشخص كعض ر067
 9 متوسط الرضا الوظيفى ملن يرغب ىف ترك العمل األكادميي ر082
10 متوسط الرضا الشخصى ملن يرغب ىف ترك العمل األكادميي ر042

 
 كان متوسط الرضا الوظيفى لألساتذة أعلى منه بالنسبة لألساتذة املشاريكن واملساعدين



 -:املناقشة 
 األطباء قد إلتحقوا بادئ األمر باجلامعة إعتقاداً منهم باملميزات          رغم أن الغالبية العظمى من     

العديدة اليت متنحها اجلامعة ملنسوبيها إال وبعد فترة ، مع تزايد األعباء املادية وقلـة اإلمكانـات                 
املتاحة ألعضاء هيئة التدريس فكر الكثري منهم العمل عن طريق اإلعارة أو كمستشار غري متفرغ               

بب الرئيسى من وراء عملهم خارج الدوام أو عند تفرغهم الكامل هو احلافز املادى              وقد كان الس  
 0بالدرجة األوىل 

ولقد إتضح أن معظم من عمل ىف القطاع اخلاص من أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللـك                 
 فيصل هم من األطباء العياديني وهذا متوقع إذ أن فرص العمل ىف القطاع اخلاص متوفرة هلم أكثر                

 0من أعضاء هيئة تدريس العلوم األساسية 
على الرغم من أن اإلعارة للقطاع اخلاص أو العمل كإستشارى سـيوفر لعـضو هيئـة                 

التدريس الدعم املادى الذي مل جيده ىف اجلامعة إال أن ذلك قد أثر على أدائه األكادميي وأبعده عن                  
اص من مستـشفيات أو مـستوصفات   الوسط العلمى األكادميي ال سيما من يلجأ إىل القطاع اخل      

فقط من العينة قد أبدى رغبة أكيدة لترك العمل ىف اجلامعـة إى أن               % 11أهلية ورغم أن نسبة     
هذه النسبة قد تزيد ىف املستقبل إن مل يتدارك األمر وينظر بعني اجلد ىف الطرق لتحفيز أعضاء هيئة                  

 0ار والءهم وقناعتهم بالعمل ىف اجلامعة التدريس ىف اجلامعة مع منح حواز مادية وعلمية إلستمر
ورغم أن متوسط الرضا الوظيفى أثناء العمل باجلامعة كان جيداً إال إنه قد زاد إىل درجـة    

جيد جداً عند عملهم خارج الدوام أو عند نفرغهم الكامل بعدما حتقق هلم النفع املادى ، إتـضح                  
خارج نطاق اجلامعة وقد يرجع ذلك إىل أن        كذلك أن األساتذة هم أكثر الفئات رضاً عن العمل          

 0إعارة األستاذ له مردود ماىل أكثر من غريه 
كما بينت النتائج أن رضا الذكور أعلى من رضا اإلناث وذلك ملا عند الـسيدات مـن                  

مسئوليات أخرى تضيف إىل مسؤولياهتن ىف املرتل وىف العمل األكادميى مسئولية العمل ىف القطاع              
 0فرض عليهن واجبات إضافية وقد تكون شاقة اخلاص الذي ي



 -:اإلستنتاجات والتوصيات 
أثبتت هذه الدراسة أن هناك شرحية عريضة من العاملني ىف القطاع األكادميي راضون عن              

 0عملهم خارج الدوام أو عند تفرغهم الكامل 
 

 -:التوصيات 
 ىف اجملال األكادميي وذلك     يوصى الباحث بتشجيع أعضاء هيئة التدريس السعوديني العاملني        

بإعطائهم حوافز مادية ومعنوية لتشجيعهم على اإلستقرار ىف العمل اجلامعى ، إذ أن معظم أسباب               
تسرهبم للعمل خارج نطاق اجلامعات يرجع إىل ضعف الرواتب والتسهيالت العلمية واللوجيستية            

 -:ومن املمكن أن يتحقق ذلك مبا يلى 
تسحب له نقاط أكثر من غـري       ( ملن يتفرغ للعمل األكادميي     إجياد نظام حوافز علمية      -1

 0املتفرغ فىالترقيات مثالً 
 0دعم البحث العلمي ىف اجلامعة وإشراك القطاع اخلاص والصناعي ىف هذا الدعم  -2
 تشجيع ودعم اجلامعة للبحث العلمي  -3
 رفع مستوى العملية التعليمية  -4
 تطوير نظام الترقية  -5
 ية باملستشفى اجلامعى رفع مستوى الرعاية الصح -6
 دفع إعانة تدريس أبناء وأطفال أعضاء هيئة التدريس  -7
إجراء دراسة أخرى بطريقة أكثر مشولية لتغطى مجيع العاملني ىف قطـاع األكـادميى               -8
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