الفصل االول :
الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل الثاني :
االطارالعام للدراسة

الفصل الثالث :
االجراءات الميدانية للدراسة

الفصل الرابع :
عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الحامس :
استنتاجات واقتراحات

خري بدأ الكالم مبحكم التنزيل قوله عز وجل :
(وإذا تأذن ربكم لئن شكرمت ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد )
اآلية  7سورة إبراهيم
فكما يقال دين اهلل أحق بالقضاء فان شكر اهلل أوىل باالبتداء ’ فاحلمد هلل الذي
علمنا كما علم سيدنا إبراهيم وفهمنا كما فهم سيدنا إمساعيل
وكل الفضل له على أن أعاننا على تكملة هذا البحث 0
ويقول نبينا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم :
( من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل ) فلذلك أتقدم بالشكر اجلزيل إىل:
أغلى ما يف الوجود الوالدين حفضهما اهلل واىل إخويت
وكل األصدقاء ولكل من مد يل يد املساعدة سواء من قريب أو من بعيد
’ وكل الشكر إىل األستاذة الفاضلة  :دمحاين نعيمة
اليت أشرفت على هذا حبثي هذا ’ واليت أبدا مل تبخل بتوجيهاهتا القيمة ’
فقد كانت حبق مثال االنضباط وااللتزام واإلخالص يف العمل .

فعسى جهدهم فينا يثمر

قائمة المحتويات
الصفحة

المحتوى
كلمة شكر

أ

مقدمة
الفصل األول :الخلفية النظرية والدراسات السابقة
تمهيد

04

 - 1الخلفية النظرية

05

 -1-1بيئة العمل

05

 -2 -1الرضا الوظيفي

16

 – 2الدراسات السابقة

26

خالصة

35
الفصل الثاني  :اإلطار العام للدراسة

 -1الكلمات الدالة في الدراسة

37

 -1-1بيئة العمل

37

-2-1الرضا الوظيفي

37

 -2إشكالية الدراسة

39

 -3أهداف الدراسة

40

 -4أهمية الدراسة

40

 -5فرضيات الدراسة

40
الفصل الثالث  :اإلجراءات الميدانية للدراسة

تمهيد

42

 -1الدراسة االستطالعية

43

 -2المنهج المتبع في الدراسة

44

 -3مجتمع وعينة الدراسة

44

 -5أدوات جمع البيانات والمعلومات

45

 -6إجراءات التطبيق الميداني

45

قائمة المحتويات :
45

_7األساليب اإلحصائية
الفصل الرابع  :عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
 -1عرض نتائج الدراسة

48

 -1_1مناقشة نتائج المحور األول

53

 -2_1مناقشة نتائج المحور الثاني

68

-3_1مناقشة نتائج المحور الثالث

79

الفصل الخامس  :استنتاجات واقتراحات
 _1االستنتاجات

83

 _2االقتراحات

83

 _3اآلفاق المستقبلية

84

المراجع المعتمدة في الدراسة

85

المالحق

89

قائمة الجداول :
الرقم الجدول

رقم الصفحة

01

نتائج مدى مناسبة اهليكل التنظيمي ألداء املهام

48

02

نتائج مدى تداخل الوظائف يف خمتلف املستويات اإلدارية

49

03

نتائج مدى عدالة توزيع املهام

50

04

نتائج شعور املوظف انه يف املكان املناسب

51

05

نتائج مدى شعور املوظف عن أدائه

52

06

نتائج مدى مناسبة اهليكل التنظيمي لبيئة العمل

53

07

نتائج مدى مناسبة احلوافز للجهد املبذول

56

08

نتائج مدى إن كانت احلوافز مبالغ مالية

57

09

نتائج إذا كان الرئيس يكافئ املوظف على أدائه

58

10

نتائج مدى إن كانت املكافآت املادية رفع األجر

59

11

نتائج إن كانت املكافآت املادية عبارة عن هدايا

60

12

نتائج مدى مسامهة العالوات يف حتفيز العامل

61

13

نتائج مدى كفاية األجور

62

14

نتائج مدى تالءم األجر مع اجلهد املبذول

63

15

نتائج مدى حصول املوظف على اجر كايف دون حوافز أهم من احلصول على اجر ضعيف دون حوافز

64

16

نتائج مدى رضا املوظف عن منح املردودية

65

17

نتائج مدى زيادة املكافآت من رضا املوظف

66

18

نتائج مدى مسامهة املنح يف االستقرار

67

19

نتائج مدى مسامهة احلوافز املادية يف رضا املوظف

68

20

نتائج األساس الذي تتم فيه الرتقيات يف مؤسسة بالكفاءات

73

21

نتائج مدى رضا املوظف عن نظام الرتقية

74

22

نتائج مدى إتاحة الفرص إلبداء اآلراء واملقرتحات

75

23

نتائج مدى رضا املوظف عن الرتقيات الشرفية

76

24

نتائج مدى مدح الرئيس للموظفني

77

25

نتائج مدى مسامهة الشهادات التقديرية يف إرضاء املوظفني .

78

26

نتائج مدى مسامهة احلوافز املعنوية يف رضا املوظفني .

79

قائمة األشكال :
الرقم

الشكل

الصفحة

01

مبادئ اإلدارة لفايول

12

02

العالقات بني الرضا واألداء الوظيفي وفق ملنظور العالقات اإلنسانية

17

03

منوذج مظهر الرضا الوظيفي

19

04

يوضح مدى مناسبة اهليكل التنظيمي ألداء املهام

48

05

يوضح مدى تداخل الوظائف يف خمتلف املستويات اإلدارية

49

06

يوضح مدى عدالة توزيع املهام

50

07

يوضح مدى شعور املوظف انه يف املكان املناسب

51

08

يوضح مدى شعور املوظف عن أدائه

52

09

يوضح مدى مناسبة احلوافز للجهد املبذول

56

10

يوضح مدى إن كانت احلوافز مبالغ مالية

57

11

يوضح إذا كان الرئيس يكافئ املوظف على أدائه

58

12

يوضح مدى إن كانت املكافآت املادية رفع األجر

59

13

يوضح إن كانت املكافآت املادية عبارة عن هدايا

60

14

يوضح مدى مسامهة العالوات يف حتفيز العامل

61

15

يوضح مدى كفاية األجور

62

16

يوضح مدى تالءم األجر مع اجلهد املبذول

63

17

يوضح مدى حصول املوظف على اجر كايف دون حوافز أهم من احلصول على اجر ضعيف
دون حوافز

64

18

مدى رضا املوظف عن منح املردودية

65

19

نتائج مدى زيادة املكافآت من رضا املوظف

66

20

يوضح مدى مسامهة املنح يف استقرار املوظف .

67

21

يوضح أساس الرتقيات يف مؤسسة بالكفاءات .

73

22

يوضح مدى رضا املوظف عن نظام الرقية .

74

23

يوضح مدى إتاحة الفرص إلبداء اآلراء واملقرتحات .

75

24

يوضح مدى رضا املوظف عن الرتقيات الشرفية .

76

25

يوضح مدى مدح الرئيس للموظفني .

77

26

يوضح إن كانت الشهادات التقديرية ترضي املوظفني .

78

مقدمة

تسعى ادلنظمات وادلؤسسات جاىدة اليوم إىل حتقيق أىدافها اليت أسست من اجلها واليت متثل الغرض األساسي
من إنشائها  ,لذلك جتدىا تسعى إىل حتقيق مستويات عالية من األداء الوظيفي  ,من خالل إتباع سياسات وإجراءات
خمتلفة  ,بتوفري اإلمكانيات وادلوارد ادلادية والبشرية وادلعلومات الضرورية  ,وال شك أن وجود بيئة عمل مالئمة ومثالية
مشجعة وتعترب مقوما أساسيا لنجاح أي مؤسسة يف القرن الواحد والعشرين  ,فصناعة بيئة عمل جيدة تصنع فوائد مجة
تعود على ادلؤسسة فزيادة إنتاجها وجودهتا وزيادة مستويات األداء الوظيفي فيها وحتسينو .
وبيئة العمل بشكل بسيط ىي الظروف احمليطة بالعاملني يف وتت ومكان العمل  ،فعند توفري أفضل الظروف للعامل من
خدمات ومرافق فذلك حيفزه على إعطاء أفضل ما لديو ،اما يف حال كانت ىذه الظروف سيئة فذلك يقود إىل اخلمول
وتلة اإلبداع واإلنتاج.
يتمتّع ادلوظفني العاملني يف شر ٍ
كات تتوفر فيها بيئة ٍ
عمل مناسبة بالنشاط وكثرة العطاء وزيادة احلافز لديهم  ،فبيئة العمل
ىي كل الظروف احمليطة بالعامل يف مكان عملو أو يف وتت عملو من ظروف مكانية أو زمانية أو معنوية ومادية  ،فقد
يكون مكان العمل مالئما تتوفر فيو ادلرافق واخلدمات للموظف فيعطي أفضل ما عنده من اجلهد  ،وتد يكون مكان
العمل سيئا ال تتوفر فيو أدىن متطلبات الراحة فتجد ادلوظفني والعاملني يتسمون باخلمول وتلة احلافز وضعف اإلبداع ،
وىناك العوامل ادلادية وادلعنوية اليت تسهم إسهاما كبريا يف توفري البيئة ادلناسبة للموظفني والعاملني  ،فعندما يكرم الرئيس أو
ادلسئول موظفيو بأن يصرف ذلم مكافأة أو زيادة على راتبهم يف هناية كل سنة يكون ذلك حافزا ذلم  ،وعندما يشكرىم
على أعماذلم شفهيا أو كتابيا يكون ذلك أيضا دافعا ذلم وحمفزا  ،فكل تلك العوامل تسهم إسهاما كبريا يف حتسني ظروف
العاملني.
فاجلزائر كغريىا من الدول تسعى إىل إدخال بعض التعديالت بتواكب التكور احلاصل يف خمتلف الدول وإعادة ىيكلة
اإلدارات واستقاللية ادلؤسسات  ,والشروع يف الدخول يف اتتصاد السوق  ,ورغم بعض االجنازات احملققة فما زالت
مؤسساتنا تعاين من عدة مشكالت حالت دون حتقيق األىداف ادلنشودة وعليو فان ىذه الدراسة انطلقت من فهم وحتليل
بيئة العمل من اجل حتقيق الرضا الوظيفي يف ادلؤسسات اجلزائرية .
وعلى ىذا األساس تمنا هبذه الدراسة حول بيئة العمل ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي  ,وتد تسمت الدراسة إىل جانبني
جانب نظري وجانب تطبيقي وخلصت ىذان اجلانبان يف مخسة فصول .
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الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول
تمهيد :

يعترب العنصر البشري الدعامة األساسية اليت يعتمد عليها صلاح ادلنظمة يف حتقيق أىدافها فادلعدات احلديثة واخلطط البارعة
والتنظيمات اإلدارية السليمة ال جتري إال إذا وجد العنصر البشري القادر العمل والراغب فيو  ,ومن ىنا تأيت أعلية بيئة
العمل اليت تتوفر عليها ادلنظمة واليت حترؾ طاقات العاملُت وتشحذ علمهم وتدفعهم إذل العمل  ,فالفرد لو حاجات إذا
أشبعت أصبح أكثر شعورا بالرضا وأكثر إقباال على العمل الف مستوى أداء الفرد يعتمد على قدراتو ومهاراتو اليت ػلوزىا
ويقوـ بتطبيقها داخل بيئة العمل اليت ينتمي إليها  ,ويعتمد أيضا على روحو ادلعنوية ودافعيتو للعمل اليت تعٍت احلالة
النفسية والذىنية اليت تعرب عن نفسها باالنتماء والوالء للمؤسسة واحلماس للعمل والتعاوف واالعتزاز باخلدمة والتفاين يف
أداء الواجبات .
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الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول
 -1الخلفية النظرية :
 1 -1بيئة العمل :

تعرؼ بيئة العمل بأهنا :رلموعة من العناصر ادلستمدة من البيئة الكلية ولكنها تشكل قوى ذات تأثَت على
ادلنظمة وىي مرتبطة بعناصر يف داخل حدود ادلنظمة  ،وتعرؼ أيضا العناصر من البيئة اخلارجية ادلنظمة وادلرتبطة أو
احملتمل ارتباطها بوضع األىداؼ والوصوؿ إليها،وتشمل ادلنافسُت وادلستهلكُت وادلوردين والعمالء وادلنظمات اليت دتارس
رقابة على ادلنظمة واالحتادات ادلختلفة واحلكومة  ( .مبارؾ , 2008,ص )10
ولقد أكد القريوتي االستخداـ اجملازي دلفهوـ بيئة العمل  ،حيث أشار إذل تأكيد أعلية النظرة للمنظمات اإلدارية على
أهنا كائن عضوي يؤثر ويتأثر بالبيئة احمليطة ،وىو هبذا ادلعٌت يشَت إذل القيم واالجتاىات السائدة يف التنظيمات اإلدارية،
ومدى تأثَتىا على السلوؾ التنظيمي للعاملُت وعلى صلمل العملية اإلدارية  ( .القريويت زلمد قاسم  , 1994 ,ص (13
وبيئة العمل كإطار معنوي دتثل االنطباع العاـ ادلتكوف لدى أعضاء ادلنظمة أو ادلؤسسة وادلتضمن دلتغَتات عديدة مثل
فلسفة اإلدارة العليا ،وظروؼ العمل ونوع العالقات بُت أفراد التنظيم ػ ( سليماف  ,1987 ,ص )27

فهي بذلك تشمل الظروؼ السائدة داخل ادلنظمة وخارجها ،واليت ذلا تأثَت على سلوؾ العاملُت وحتديد اجتاىاهتم
ضلو العمل .
 2_1عناصر بيئة العمل :
 1 _2 _1عناصر البيئة اإلدارية  :تتضمن ىذه اخلصائص:
أ .النظم واللوائح  :من بدا التقدـ الصناعي كربت ادلنظمات يف العصر احلديث وكاف ىناؾ جهد واع من جانب اإلدارة
لوضع آلية مناسبة من النظػم واللوائح واإلجراءات أو حىت القوانُت اليت تنظػم ادلوارد البشرية يف ادلنظمات أو ادلؤسسات .
( شاندا وكوبرا  , 2002 ,ص ) 92.91
حيث أصبح مم الضروري وضع القوانُت والسياسات العامة اليت حتكػم كافة أشكاؿ السلوؾ  ،وبالتارل أصبحت النظػم
واللوائح ادلرشد وادلوجو للعاملُت منذ اليوـ األوؿ من التحاقهم بالعمل إذل اليوـ الذي يًتكوف فيو .
وتعترب النظػم واللوائح أف القوانُت والسياسات من بُت أىم عناصر بيئة العمل الداخلية ،ألهنا شرط أساسي يف ادلؤسسة
حىت يسود االنضباط والنظاـ  ،حيث يعٍت ىذا األخَت احًتاـ الشرعية القانونية من كافة أفراد التنظيم والتزامهم بقوانُت
واألوامر والعمل على تطبيقها باستمرار وإتباع اإلجراءات احملددة يف سلتلف التصرفات والسلوكيات والنشاطات .
( العوادلة نائل عبد احلافظ ,2009 ,ص ) 20
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الفصل األول
ب .طبيعة العمل والتخصص:

تعترب طبيعة العمل أحد عناصر ومؤشرات فيػ بيئة العمل الداخلية علما أيضا أف ادلؤسسة حىت حتقق أىدافها البد أف
حتدد طبيعة العمل الالزـ أف النشاط االقتصادي فهناؾ مثال مؤسسات صناعية ،خدماتية ،جتارية اخل ،كما أف معرفة
طبيعة العمل حتدد احتياجات ادلؤسسة لنوع ادلوارد البشرية أو القوؿ العاملة ألداء األعماؿ كادلهاـ ادلختلفة  ( .النعيمي
وجالؿ زلمد, 2009 ,ص ) 18
فمن يتمتع بدراية جيدة مبهامو عملو وطبيعتو تكوف لديو قدرة على استخالص النتائج من ادلعلومات ادلتاحة لديو
واخلربات ادلكتسبة إضافة إذل كونو يعمل بروح معنوية جيدة ( طو طارؽ .2006 ,ص )225وشعوره بأعلية العمل
ادلناط يف ادلؤسسة ،شلا يؤدي إذل بذؿ جهد أكرب وتؤدي معرفة الفرد العامل أو ادلورد البشري لطبيعة عملو إذل فهم بيئة
العمل اليت يعمل من خالذلا ،شلا يسهم ذلك يف تأدية مهامو بكفاءة وفعالية ،ويتولد لدى العامل يف ادلؤسسة الشعور
باألعلية واالنتماء نتيجة تأديتو لوظائفو يف التنظيم والتخصص يقصد بو  :االعتماد على وظائف موصوفة جيدا حبيث أف
ذلا خصائص مهنية وفنية وسلوكية زلددة ذلا متطلبات ومؤىالت علمية مطلوبة لشاغلها  ( .العوادلة نائل عبد احلافظ ,
مرجع سابق ,ص)100
ج .الرقابة اإلدارية :

تعد الرقابة اإلدارية أحد أىم الوظائف اإلدارية الرئيسية واليت بواسطتها تتحقق القيادة وتعرؼ أهنا  :ذلك النشاط اإلداري

الذي يسعى إذل التحقق من كفاءة استغالؿ موارد ادلنظمة ( البشرية وادلادية ) لتحقيق أىدافها  ( .بن نوار صاحل2006,
 ,ص )86
فالرقابة وفق ىذا التعريف ىي األداة ادلناسبة اليت تستند عليها اإلدارة دلعرفة فعالية وكفاءة الطرؽ اليت يتػم بواسطتها إصلاز
األعماؿ وحتقيق األىداؼ .
من جهة أخرى أشار ىنري فايول ى أؼ الرقابة تنطوي معلى التحقق شلا إذا كاف كل شيء ػلدث طبقا للخطة

ادلوضوعة ،والتعميمات الصادرة وادلبادئ احملددة ،وغرضها اإلشارة إذل نقاط الضعف واألخطاء بقصد معاجلتها ومنع تكرار

حدوثها ،كما أهنا تطبق على كل شيء ومنها  :األشياء  ,الناس ,األفعاؿ  (.بن نوار صاحل  ,مرجع سابق ,ص) 86
د .تفويض السلطة :

يعترب تفويض السلطة من العناصر اإلدارية لبيئة العمل فقد تؤثر إغلابا أو سلبا حسب شكلو يف ادلؤسسة ,ويعرؼ التفويض

بأنو " :نقل الرئيس اإلداري لبعض اختصاصاتو إذل بعض مرؤوسيو ليمارسها دوف الرجوع إليو مع بقاء مسئوليتو على تلك
االختصاصات ادلفوضة  (.زوليف مهدي حسن , 1999 ,ص) 67
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والقائد الذي يفوض سلطتو وأعمالو دلرؤوسيو،يؤمن بإخالصهم ووالئهم وتعاوهنم ويتوقع ادلزيد منهم  ،ىذا يسمح للقائد
باكتشاؼ ومعرفة ادلهارات ادلختلفة اليت يتميز هبا مرؤوسيو ألف تفويض السلطة يدفع بادلرؤوس إذل استعماؿ قدراتو
ومواىبو.
ه .االتصال اإلدارية :

تعترب االتصاالت اإلدارية من العناصر األساسية يف بيئة العمل الداخلية لكوهنا تتعلق كثَتا بطبيعة وأسلوب القيادة السائد،
حيث أف أسلوب القيادة ػلدد نوع االتصاؿ القائم يف اإلدارة وىو أيضا عنصر أساسي لتسيَت العمل وادلهاـ لذلك يعرؼ
على انو :تلك ادلعلومات بُت شخصُت أو أكثر ،عن طريق التفاىم بُت ادلرسل وادلرسوؿ إليو ،فاالتصاؿ عملية سلوكية
بُت إنساف وآخر أو بُت رلموعة من األفراد وآخرين تتضمن معلومات وأفكار  ( .عبد الباقي  , 2005 ,ص)249
االتصاالت ىي الوسيلة اليت يتم من خالذلا نقل األفكار واألوامر وادلعلومات بُت سلتلف مستويات ادلنظمة صاعدة أو
نازلة أو متوازية فاالتصاالت الصاعدة ىي االقًتاحات ،األفكار الشكاوي ،ادلذكرات والتقارير اليت يرفعها مسؤولوا اإلدارات
اإلشرافية والوسطى إذل اإلدارة العليا أما االتصاالت النازلة فهي األوامر ،القرارات ،التعليمات والتوجيهات الصادرة من
اإلدارة العليا إذل ادلستويات اإلدارية األدىن  ( .فليو وعبد اجمليد , 2009 ,ص ) 297
و .العالقات الرسمية والغير رسمية :
كوف ادلنظمات وادلؤسسات تضػم أعدادا كبَتة من ادلوارد البشرية فإف أىم مسة تطغى عليها ىي سيطرة البعد االجتماعي
واإلنساين ويظهر ما يسمى بالعالقات حىت تتم األعماؿ وتنجز ادلهاـ  ،وىذه العالقات تنقسػم بُت الرمسية وغَت الرمسية
اليت تتفاوت فيما بينها حيث تعرؼ العالقات الرمسية بأهنا تلك العالقات اليت تنشأ بطريقة رمسية وزلددة من خالؿ
الكتيبات التنظيمية  ,واخلرائط  ,وتوصيف الوظائف  ,أما العالقات الغَت رمسية ىي تتػم بُت األفراد داخل ادلؤسسة وىي
غَت زلددة بطريقة رمسية  ( .حنفي عبد الغفار والقزاز, 1996 ,ص ) 399ألهنا تنشأ نتيجة التفاعالت االجتماعية بُت
الرؤساء وادلرؤوس أو بُت ادلرؤوسُت فيما بينهم بالرغم من اىتماـ ادلؤسسات بالعالقات الرمسية وىي شيء ضروري لتنظيم
األعماؿ كرسم
اخلطط ووضع القوانُت وتوزيع ادلهاـ خاصة يف بيئة العمل الداخلية حىت ال يكوف ما يسمى بالفوضى ،فإف ىناؾ ضرورة
قصوى لظهور ما يسمى بالعالقات غَت الرمسية أو العالقات اإلنسانية كما يطلق عليها ،ألف ىناؾ قوة دافعة لإلنساف
وىي حاجتو للتفاعل مع زمالئو وإقامة العالقات معهم مث قبوذلم
العالقات اإلنسانية والعالقات الغَت الرمسية يف اإلدارة تعٍت :إدراج األفراد يف موقف العمل بطرقة حتفزىم العمل بأكرب
إنتاجية مع حتقيق التعاوف بينهم وإشباع حاجاهتم االقتصادية والنفسية واالجتماعية  ( .سالطنية  ,2003,ص) 52.37
و .الحوافز والمكافآت :

تعترب احلوافز نظاـ تتبعو اإلدارة العليا بشكل عاـ يف تقدًن ادلكافآت والتشجيع للعماؿ هبدؼ حتفيزىم ضلو تفعيل أدائهم
والوصوؿ إذل أقصى إنتاجية شلكنة ،وبذلك فإف نظاـ احلوافز وادلكافآت يعترب من العناصر اإلدارية لبيئة العمل الداخلية
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اليت تسهم يف رفع كفاءة األداء واإلنتاج ،كذلك إذا كاف منظما ومطبقا حسب القانوف وبطريقة صحيحة ومتماشيا مع
حاجات العماؿ وادلؤسسة
وتعرؼ احلوافز بأهنا  " :رلموعة ادلؤثرات ادلادية وادلعنوية الذاتية واخلارجية اليت توجو سلوؾ العماؿ وتؤثر يف معنوياهتم
ومستوى الرضا الوظيفي واألداء وغَتىا من اجلوانب التنظيمية  ( .العواملة نائل عبد احلافظ ,مرجع سابق,ص ) 169
احلوافز تنقسم إذل حوافز مادية ومعنوية ،فاحلوافز ادلادية تضم ادلكافآت ادلالية وادلشاركة يف األرباح إذل سلتلف أنواع
االستفادة من التقاعد والتأمُت والعطل ادلدفوعة األجر أما احلوافز ادلعنوية فهي تشمل ادلساعلة يف التسيَت أو اختاذ القرارات
وادلشاركة يف احلوار يف إعداد اخلطط والربامج ،وذلك صلد من احلوافز ادلعنوية الًتقية يف ادلناصب واليت دتثل انتقاؿ موظف
أو عامل من منصبو احلارل إذل منصب أعلى منو حيث الصالحيات وادلسؤوليات ( حافز معنوي ) ومن حيث احلقوؽ
والواجبات ( حافز مادي )  ( .عدوف ناصر دادي ,2003,ص ) 78,77
ؾ  .نمط القيادة :
يعترب النمط القيادة ألية مؤسسة رلموعة السلوؾ اليت يوجد هبا القائد مؤسستو فالقيادة اإلدارية وظلطها عنصراف أساسياف
يف بيئة العمل الداخلية ،اليت تتفاعل فيها أظلاط سلتلفة من سلوكيات األفراد واجلماعات داخل ادلؤسسة ،يف نسيج متشابو
موجو ضلو حتقيق اذلدؼ وبالنسبة دلفهوـ القيادة اإلدارية ال يوجد تعريف زلدد ومتفق عليو دلفهوـ القيادة اإلدارية ،إال
أف ذلا تعريف علمي وظيفي بصفة عامة وىي " عملية نفسية جتمع الفرد ادلعُت يف مجاعة ما أشبو مبحرؾ ذايت ذو طاقة
تؤثر يف بقية أفراد اجلماعة واليت يساعدىا على حتقيق ىدفها اليت تسعى إليو ،وقد يناؿ الفرد صفة القيادة مبا لديو من قوة
تأثَت يف األفراد بفضل حزـ إرادتو وظلو معلوماتو وقوة مشاعره ونفاذ بصَتتو  ( .قوراية امحد ,2005 ,ص)143
ويرى ستجدل أحد الرواد يف رلاؿ األحباث العلمية يف القيادة إذل أف ىناؾ ثالثة شروط أساسية تعترب ضرورية لوجود

القيادة وىي :

 °وجود مجاعة ( شخصُت أو أكثر )مرتبطة ببعضها البعض .
 °وجود مهمة (ىدؼ ) مشًتكة .
 °يوجد اختالؼ يف ادلسئوليات واألدوار ادللقاة على عاتق كل فرد من أفراد اجلماعة  ( .قوراية  ,مرجع سابق  ,ص
) 144,143
ولقد اعترب علماء االجتماع أف القيادة ظاىرة اجتماعية ألهنا تربز من خالؿ األدوار احملددة ألفراد اجلماعة وؽلارس كل فرد
بدوره قدرا من التأثَت ولكنو ال يساوي التأثَت الذي ؽلارسو القائد  ( .الطروانة  , 2012 ,ص ) 127
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 2_2_1العناصر المادية لبيئة العمل :
أ .اإلضاءة :

تعترب اإلضاءة الكافية وادلناسبة عامل ىاـ البد من توافره يف بيئة العمل وكشرط أساسي إلمكاف العامل واإلنتاج ،وطادلا
يشًتط يف العمل درجة معينة من اإلبصار ،فالبد من حتقيق قدر معُت من اإلضاءة يف بيئة العمل الداخلية جلعل األداء
واإلنتاج يتم بيسر وكفاءة أعلى ولقد بينت الدراسات أف اإلنتاج يزداد مع ازدياد شدة اإلضاءة كما كانت عليو ترفع
اإلنتاجية يف بعض األعماؿ إذل  %35ولنا أف نتوقع أف شدة اإلضاءة لو زادت على حد معُت فإف اإلنتاج ال يرتفع .
( طو فرج عبد القادر  ,1988.ص. )220,119
وختتلف شدة اإلضاءة ادلطلوبة حسب نوع العمل  ،إذ أنو كلما كاف العمل يستلزـ إجراء عمليات دقيقة األداء ،كلما
كانت اإلضاءة ادلطلوبة غلب أف تكوف شديدة كما غلب يف نفس الوقت توزيع اإلضاءة توزيعا سليما كذلك لتجنب أف
يكوف جزء من مكاف العمل مضاء بشدة ،ألف اإلضاءة الشديدة قد تزعج العامل  ( .كماؿ ,2007 ,ص)129
احلرارة والتهوية :
تعترب احلرارة والتهوية من العناصر ادلادية لبيئة العمل الداخلية فينبغي أف يعمل اإلنساف يف بيئة توفر حرارة معتدلة سواء كاف
العمل عضليا أو ذىنيا  ,الف كفاءة الفرد تقل كلما زادت درجة احلرارة أو اطلفضت عن ادلعدؿ ادلناسب ،فدرجة احلرارة
غَت ادلناسبة يف مكاف العمل ( ارتفاع أو اطلفاض( تسبب ضيقا لدى العامل ويقلل كفاءتو يف العمل ( طو عبد اقادر ,
.مرجع سابق ,ص (223غلب على ادلؤسسات أو ادلنظمات أف توفر التهوية واحلرارة ادلناسبتُت مبقاومة الربد يف فصل
الشتاء واحلاجة إذل التهوية يف فصل الصيف  ،حيث أف التهوية إما أف تكوف طبيعية من النوافذ والفتحات ادلختلفة أو
صناعية كادلراوح الكهربائية وأجهزة التكييف
ب  .الضوضاء :
تعترب الضوضاء عامل ذو تأثَت سيء على العامل وأدائو لكوف الضوضاء عامال مزعجا ومشتتا لالنتباه والًتكيز ،حيث أف
الضوضاء ادلرتفعة تؤثر تأثَتا مباشرا يف ادلقدرة على العمل واإلنتاج وخاصة بالنسبة لألعماؿ اليت تعتمد على اجملهود
الذىٍت ،فاألصوات ادلرتفعة تؤدي إذل تشتت الذىن وعدـ تركيز ( عقيلي ,2005 ,ص) 581
ج  .األثاث والنظافة في مكان العمل :

حترص ادلؤسسات احلديثة عمى ختصيص مكتب لكل موظف ومقعد الستعمالو يف أعمالو ادلكتبية ،لذا غلب أف يراعي يف

اختيار أثاث ادلكاتب مالئمة سطح ادلكتب لطريقة عمل ادلوظف  ،ألف ىناؾ ادلكتب العادـ ومكتب للحاسب اآلرل
ومكتب جلهاز الكمبيوتر والطابعة،كما غلب أف يراعي يف اختيار األثاث وحدة التصميم لكل مستوى إداري إلزالة التفرقة
وكذلك بساطة األثاث ليسهل تنظيمو وتنظيف ( زويل  , 1999 ,ص )56
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والنظافة تعد من العوامل اذلامة يف بيئة العمل  ،ألف عدـ النظافة يف مكاف العمل ووجود سللفات اإلنتاج والغبار ىي
مناخ مالئم النتشار األمراض ووقوع حوادث متنوعة قد تؤدي إذل عجز دائم عن العمل  ,فانعداـ النظافة يف مكاف ػلدث
اثرا نفسيا سلبيا لدى العامل جتعلو متوتر وغَت مرتاح  ( .عقيلي ,2005 ,ص ) 583
_3_1أنواع بيئة العمل :
قسػم علماء اإلدارة بيئة العمل يف ادلنظمات وادلؤسسات إذل أنواع سلتلفة  ،وحتديد أنواعها يساعد على توضيح العالقة
القائمة بُت كل بيئة أخرى والذي بدوره يسهم يف تبياف العناصر اليت تتضمنها كل بيئة على حدا ،وؽلكن حتديدىا يف
اآليت :
1_3_1بيئة عمل عامة :
نعٍت بالبيئة العامة تلك اليت تتكوف من األبعاد ادلختلفة واحمليطة بالتنظيم أو ادلؤسسة واليت ؽلكن ذلا أف تؤثر على أنشطتو،
وىذه العناصر ليس بالضرورة أف ترتبط بطريقة مباشرة بعناصر يف ادلنظمة ومن أمثلة ىذا النوع من البيئة ( البيئة الطبيعية
والطبيعة ومناخها ،البيئة االقتصادية والنظم االقتصادية ،البيئة التكنولوجية وادلعرفة والتقدـ  ،البيئة االجتماعية واألدوار
االجتماعية والطبقات االجتماعية ،البيئة الثقافية والعادات والتقاليد ( ،).....مبارؾ  , 2008 ,ص ) 10
نستخلص آف البيئة العامة ىي اإلطار العاـ الذي تعمل فيو مجيع ادلنظمات وادلؤسسات سواء كانت خدماتية الصناعية أو
اإلنتاجية حيث يقع تأثَت ىذه البيئة على كافة ادلنظمات وادلؤسسات  ,والبيئة العامة تشمل اجملتمع الواسع بكل ما فيو
من نظم فرعية سياسية اقتصادية اجتماعية وثقافية ويكوف تأثَتىا على مجيع ادلنظمات شلاثال حلد كبَت  ( .بو سللوؼ ,
 , 2001ص (25
 2_3_1بيئة العمل الخاصة :

ىي البيئة اليت تعيش فيها ادلنظمة مبفردىا ،وال يشاركها أحد يف التأثر هبا واألنظمة الداخلية للمنظمة وأسلوب إدارة
األعماؿ فيها ،ويتم النظر إذل بيئة العمل من خالؿ ىذا ادلنظور نظرا ألف بيئة العمل تعترب نظاما مفتوحا كسائر
ادلنظمات االجتماعية األخرى  (.الظاىري  , 2007,ص , (17ويقصد ببيئة العمل اخلاصة األبعاد السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والتعاونية وحىت ادلناخية والطبيعية اليت تؤثر مباشرة على منظمة بعينها أو على قطاع بذاتو دوف
غَته .
العالقة بيم بيئة العمل العامة وبيئة العمل اخلاصة ىي أف البيئة األوذل تعٍت اإلطار الذي تعمل فيو مجيع ادلنظمات ويقع
تأثَت ىذه البيئة على كافة ادلنظمات وادلؤسسات ،أما البيئة اخلاصة فهي اليت تعيش فيها ادلنظمة أو ادلؤسسة مبفردىا ،وال
يشاركها أحد يف التأثَت هبا.
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 _ 3_3_1بيئة العمل الخارجية :

تعرؼ بيئة العمل اخلارجية بأهنا :كل ما يقع خارج حدود التنظيم  ،وىي أيضا :كل القوى وادلتغَتات الفاعلة وادلؤثرة

على ادلنظمة وتقع خارج حدودىا  ( .بو سللوؼ , 2001 ,ص  , ) 26.25فالتعريف األوؿ قدـ صورة شاملة
لبيئة العمل اخلارجية ودل ػلدد وظيفتها وال أدوارىا ،أما التعريف الثاين بُت أف لبيئة العمل اخلارجية مسة ودور أساسي
وىو التأثَت على ادلنظمة أو ادلؤسسة من خالؿ النظػم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية فبيئة العمل اخلارجية
للتنظيم ىي عبارة عن ادلؤثرات وادلكونات واجلوانب اليت حتيط بادلنظمة وتتفاعل معها ونظػم مفتوحة ومًتابطة ،
( العوادلة  2009 ,ص . (60وبذلك فبيئة العمل اخلارجية تشمل مجلة من العوامل حسب أشوؾ شاندا وشلبا كوبرا
ىي  :العوامل االقتصادية والعوامل االجتماعية والعوامل التكنولوجية ( شاندا وكوبرا  200 ,ص)86.85 ,
حيث تشمل ىذه العوامل الوضع االقتصادي يف الوقت احلاضر وادلستقبل وكذا قيم واجتاىات العاملُت والعمالء
واألدوات والتقنيات اليت تؤدي إذل التغَت التكنولوجي فادلنظمة ليست موجودة يف فراغ بل ىي ضمن ىذه العوامل تؤثر
فيها وتتأثر هبا .
 _4_3_1بيئة العمل الداخلية :
تعرؼ بيئة العمل الداخلية بأهنا  :عبارة عن األفراد واجلماعات والتقنيات والتشريعات والنظم اليت تعمل داخل ادلنظمة
وتعمل ادلنظمة مبوجبها  ( .بو سللوؼ 2001 ,ص (27
كما يعرفها يف نفس السياؽ حسُت حرًن بأهنا  :البيئة اجلزئية دتثل ادلنظمة نفسها وتضم رسالة ادلنظمة وأىدافها
وثقافتها ،والعاملُت فيها وادلوارد والسياسات والتقنيات واإلجراءات ،وعمليات اإلنتاج وادلنتجات واخلدمات ( .حرًن ,
 .2003ص )47
فمن خالؿ ىذين التعريفُت نستنتج أف بيئة العمل الداخلية ىي تلك األجزاء أي ادلنظمة وما تشملو بداخلها من
أفراد وأىداؼ وسياسات وثقافة العادلُت هبا والتقنيات وكذا األدوات واإلجراءات وعمليات اإلنتاج واخلدمات ،حيث ركز
التعريفُت على اجلانب ادلادي وادلعنوي  ،ألف شلا ال شك فيو أف مجيع ىذه العناصر وادلتغَتات تشكل وضعا أو جوا
عاما يؤثر يف سلوكيات وتصرفات وعالقات األفراد العاملُت يف ادلؤسسة والتنظيم .
وتعرؼ أيضا بأهنا :االنطباع العاـ ادلتكوف لدى أعضاء ادلؤسسة وادلتضمن متغَتات عديدة وأسلوب معاملة ادلديرين
دلرؤوسيو  ,وفلسفة اإلدارة العليا وجو العمل وظروؼ ونوعية األىداؼ الذي تبغي ادلؤسسة حتقيقها  ،ويعرفها يف سياؽ
آخر الشنواين بأهنا  :كل ما ػليط بالفرد يف عملو ،ويؤثر يف سلوكو وأدائو ،ويف ميولو جتاه عملو واجملموعة اليت يعمل معها
واإلدارة اليت يتبعها وادلشروع الذي ينتمي إليو  ( .الظاىري  , 2007 ,ص )24,19
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وتعرؼ أيضا بأهنا  :رلموعة اخلصائص ادلميزة لبيئة العمل اخلاصة مبنظمة بعينها ،كاليت يكوف ذلا تأثَت على أداء ودرجة
رضا ومظاىر السلوؾ الوظيفي األخرى اخلاصة بأعضاء ىذه ادلنظمة أو ادلؤسسة  ( .الشربيٍت  .1987 ,ص ) 205
 _3_1_1النظريات التي اىتمت ببيئة العمل :
أ  .ىنري فايول و فرديريك تايلور (  : (1915_1856يرى فايول أف العملية اإلدارية تنقسم إذل ستة رلموعات
من األنشطة التالية  :األنشطة الفنية  ,التمويلية  ,التجارية  ,اإلدارية  ,األمنية  ,احملاسبية .
الشكل رقم (  : ) 01ىنري فايول ومبادئو اإلدارية

ادلبادئ اؿ  14لإلدارة

أنشطة ادلنظمة :
_ النشاط الفٍت

التخطيط

_ النشط التمويلي

التنظيم

_ النشاط التجاري
حة
_ النشاط األمٍت

إصدار األوامر
التنسيق

_ النشاط احملاسيب

الرقابة

_1تقسيم العمل على أساس التخصص
_2التوازف بُت السلطة وادلسؤولية
_3النظاـ
 _4وحدة السلطة اآلمرة
 _ 5وحدة اإلدارة أو التوجيو
 _6خضوع ادلصلحة الشخصية للمصلحة
العامة
_7مكافآت األفراد وتعويضهم
_8ادلركزية اإلدارية

_ النشاط اإلداري

_9تدرج السلطة
 _10فًتة العمل  _11التدريب _12ادلبادأة
_13فًتة التوظيف  _14التعاوف بُت العماؿ

http://www.ust.edu/dl/courses/Management/business_ admin/index.as
40/10/2005,h11,p1
ولقد ركزت دراسات فايول حوؿ ادلستويات اإلدارية العليا ،ومن خالؿ دراستو توصل إذل وضع أربعة عشر مبدأ إداريا،
ؽلكن تطبيقها يف مجيع رلاالت اإلدارة  ,وبذلك كوف األساس لنظرية اإلدارية من خالؿ ىذه ادلبادئ اليت قدمها فايول
فإف االىتماـ ببيئة العمل الداخلية واضح جليا يف ادلبدأ اخلاص بتقسيػم العمل حىت يكوف ىناؾ توازف وتعاوف وتكافؤ يف
أداء ادلهاـ .
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وكذلك اإلتقاف ،وأيضا مبدأ مكافأة األفراد وتعويضهم مبعٌت األجر والتحفيز وىي عناصر تتضمنها بيئة العمل
الداخلية .أما بالنسبة لفردريك تايلور كانت فكرتو تنطلق من توضيح العالقة بُت اإلنتاجية وصلاح ادلؤسسة ،فوجد أف
صلاح ادلؤسسة وحتقيق الربح ،يأيت من خالؿ التنظيم اجليد الذي يعمل على رفع اإلنتاجية  ,وصلاح العاملُت والرؤساء عند
تايلور يقاس بقيمة ادلردود وأيضا من خالؿ دور القيادة يف التسيَت الذي يرفع يف اإلنتاجية Orsoni et helfer
)).1994 .p15
واىم ادلبادئ اليت جاء هبا تايلور ىي :
_ إحالؿ الطرؽ العلمية زلل الطرؽ البدائية يف حتديد عناصر عمل الفرد واستخدامو الطريقة العلم ية يف دراسة احلركة
والزمن للوصوؿ إذل الطريقة ادلثلى ألداء العمل وىو ما أطلق عليو تايلور  :التنظيم العلمي للعمل
_ االختيار العلمي للعماؿ  ,دوف انتخاب واختيار األفضل العماؿ عمال  ,وتدريبهم أفضل أسلوب .
_ يؤجر األجَت حسب مردود الوظيفة اليت يعمل هبا .
_ تقسيم ادلسؤولية بُت ادلديرين والعماؿ  ،فادلديرين يقوموف بتخطيط وتنظيػم العمل ويقوـ العماؿ بتنفيذ األعماؿ .
))ordoni et helfer . 1992 . p16
فمم خالؿ ادلبادئ اليت جاء هبا تايلور نستنتج أف االىتماـ ببيئة العمل الداخلية تتجلى يف حتديد األجر وادلكافآت
وكذلك يف تقسيم العمل بتبياف طبيعة العمل لكل فرد يف ادلؤسسة والتخصص حسب الكفاءات .
ب  .ماري باركر فوليت (: (1933_1868

ويف سياؽ شيلدوف تقوؿ األمريكية ماري بارؾ فوليت  :إف الرجل يف عملو يعمل بنفس الدوافع واالحتياجات والرغبات

اليت تدفعو يف رلاالت أخرى ( روث.2001 ,ص  , )46فماري رأت أف الفرد ال غلد نفسو إال من خالؿ اجملموعة اليت
يعمل معها ومن أفكارىا أف دعت إذل :
 °حل الصراعات عن طريق احلوار وادلشاركة يف إغلاد احللوؿ .
 °إطاعة القوانُت اليت يفرضو ادلكاف وليس ادلدير.
 °تبٍت نظرة تشجع على العمل اجلماعي .
 °القيادة البد أـ تكوف مبنية على ادلتبادؿ بُت القائد ومن يتبعو .
ج  .جورج إلتون مايو( : (1949_1880

كاف  :ىدؼ إلتوف مايك إعادة النظر يف الفرضيات الكالسيكية يف التنظيم خاصة ادلتعلقة بشروط العمل وادلؤثرة يف
زيادة اإلنتاجية ) orsoni et helfer . 1994 .p17) .
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فأوؿ ما بدأ بو مايو  mayoيف دراستو ،االىتماـ ػ بالظروؼ الفيزيقية للعمل واإلضاءة والضوضاء والتهوية وعالقتها
باإلنتاج ،مث ما لبثت أـ حتل اىتمامو لدراسة العوامل النفسية واالجتماعية احملددة للسلوؾ التنظيمي ،وخلص إذل
نتيجة ىي ضرورة البحث عن تفسَت اجتاىات العماؿ وسلكهم تفسَتا نابعا من طبيعة التنظيم االجتماعي للمصنع،
وأوضح التوف أف العامل ليس كائنا سيكولوجيا منعزال ،ولكنو عضو يف مجاعة تشكل سلوكو وتضبط تصرفاتو من خالؿ
القيم السائدة فيها وادلعايَت اليت حتكمها  ( .احلسيٍت  , 1983 ,ص )124
وىذا ما تأكده التجارب اليت قاـ هبا التوف مايو  E,mayoوزمالئو يف مصنع اذلاوثورف التابع لشركة وسًتف
الكًتيك بُت عاـ  1924وعاـ  1932ووجد أف الظروؼ الفيزيقية " ليست وحدىا اليت تؤثر يف اإلنتاجية ،فمثال
زيادة اإلضاءة تزيد من اإلنتاجية ولكن توصل إذل نتيجة زلَتة وىي أف بعد ختفيض شدة اإلضاءة حتصل على نفس
ادلعدؿ من اإلنتاجية ىذا ما وجو نظر مايو إذل عوامل أخرى ذات أعلية وىي العوامل النفسية اليت تساعد على فهم
سلوؾ األفراد يف التنظيم  ،ألف ادلصنع ليس رلموع آالت ولكن ىو رلموع من األفراد الذين يعتربوف بعد فعاؿ يف حتقيق
ىذا التنظيم )Roux ,Suolié .1996.p230_231 ( .
فالفاعلية واإلنتاجية يف نظر التوف مايو  E mayoال تتحقق إال من خالؿ حتويل الفكر اإلداري باجتاه تقرير الثقة
وعدـ السلطة  ,وإعادة النظر يف ادلسؤولية أي اجتاه ضلو اإلدارة الدؽلقراطية اليت تعارض اإلدارة األوتوقراطية فدارسة مايو
للعالقات اإلنسانية أضافت مفاىيػم جديدة يف التنظيم تتعلق باإلنساف أثناء عملو ليكوف أكثر إنتاجية وسعادة واالحًتاـ
،التعاوف الوالء دلؤسسة )Orsoni et helfer. 1994. p18( .
د  .دوجالس ماكجريجور : D.McGregor
من خالؿ كتابو اجلانب اإلنساين للمنظمة الذي نشر عاـ  , 1960طور نظريتُت سلتلفتُت وعلا كاآليت :
أ نظرية  :xادلتكونة من الفروض التالية :
أف الفرد يكره عملو وؽليل للكسل بالفطرة  ،وأىدافو ختتلف عن أىداؼ ادلنظمة ويتجنب حتمل ادلسؤولية ويقوؿ
دوجالس أنو بسبب كره الفرد للعمل غلب مراقبتو وتوجيهو واستخداـ وسائل لتأديبو لتوجيو اجلهود ضلو حتقيق اذلداؼ
فطبقا لنظرية ماكجريجور فإف ادلديرين يعتقدوف أنو ؽلكن حتفيز العاملُت فقط من خالؿ بث اخلوؼ يف نفوسهم من

احتماؿ فقداف وظائفهم  ،وىذا النمط اإلداري يؤكد على أعلية احلاجة الفسيولوجية واألمنية ويتجاىل حاجات حتقيق
الذات
نظرية  Yوتتكوف من الفروض التالية :
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_الفرد ػلب العمل  ،وذلك إذا مت إقصاء الرقابة الشديدة و التهديد بالعقاب فهما ليسا الوسيلة الوحيدة لدفع جهود
األفراد لإلصلاز وحتقيق األىداؼ .
_القيادة تستطيع أف حتقق نتائج إغلابية يف اقل وقت إذا جعلت اإلكراه يف حاالت خاصة فقط وأف تؤدي دورىا
بشكل ػلقق أىداؼ ادلنظمة والفرد معا .
_ األفراد العاملُت ليسوا ضد حتمل ادلسؤولية ،فهي بالنسبة ذلم شيء ضروري وذايت لتنمية قدراهتم وأدائهم ػ
))Ruox. Suolié.1996.p236_237
يف نظرية  Yيتوجو ادلديرين إذل االعتقاد بإمكانية حتفيز العاملُت من خالؿ إتاحة الفرصة وهتيئة األجواء إلخراج ادللكات
االبتكارية ذلؤالء العاملُت إلشباع حاجاهتم  ,فنظرية  Yتأكد على أعلية النمو والتوجو الذايت أما نظرية  Xتأكد على
أعلية التسلط  ( .راتشماف  , 2001 ,ص) 261
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 2 -1الرضا الوظيفي :

ال يوجد اتفاؽ زلدد حوؿ تعريف واحد أو مفهوـ متفق عليو دلعٌت الرضا الوظيفي وال يزاؿ موضع جدؿ ونقاش كبَت ,
ويرجع ىذا إذل تعدد الكتابات وتناوؿ أكثر جبهة اختصاص  ,ػلاوؿ كل منها أف يستحدث أو يطور لنفسو مفهوـ معُت
يضاؼ إذل ذلك أف الرضا غالبا ما ينظر عليو على انو موضوع فردي حبت وما ؽلكن أف يكوف الرضا لشخص قد يكوف
عدـ الرضا لشخص آخر بسبب اختالؼ احلاجات من شخص إذل آخر  (.سلطاف زلمد  , 2002 ,ص)195, 194
استخدـ علماء النفس الرضا الوظيفي إلشارة لالجتاىات العاطفية اليت ػلملها الفرد ضلو العمل ويعرب عنها بشىت الصور
السلوكية فيشَت ىاربوك إذل أف الرضا الوظيفي ىو الشيء الذي يتكوف من رلموعة العوامل النفسية والبيئية وادلادية اليت
تؤدي بالفرد الف يقوؿ بصدؽ أنٍت راض عن العمل .
ويرى لو كاف قياـ الرضا الوظيفي عن احلاجات ادلختلفة أمر مرفوض فهو عملية تتداخل فيها قيم الفرد وتطرئو إذل عملو
وبيئتو لذلك العمل  ,واف الرضا الوظيفي يتحقق بالفرؽ بينما يريده الفرد وبينما حصل عليو فعال من ىذا العمل  ( .ىاين
بن ناصر  2003 ,ص ) 27
ويرى عبد اخلالق باف مفهوـ الرضا عن العمل مفهوـ مركب لو عدة أوجو حيث يرى بعض ادلختصُت إف إشباع حاجات
العاملُت ىو احد احملددات اخلاصة بالرضا وآخروف يعطوف األعلية لبعض اجلوانب االجتماعية مثل روابط وأواصر الصداقة
اليت تربط العاملُت وبعضهم البعض  ,ومنهم من يرجع مستوى الرضا إذل موقف ادلرؤوسُت من رؤسائهم وظلط اإلشراؼ
الذي ؼلضعوف لو  ,وىناؾ من يعطي االعتبارات اخلاصة بالشخصية ومدى تكاملها يف زليط العمل بفضل حتقيق ىذا
الرضا  ( .عبد اخلالق ناصف  , 1986 ,ص ) 71
 1_2_1نظرية العالقات اإلنسانية  :تقف ىذه النظرية يف صف العنصر البشري وتشكل أفكارىا من نتائج دراسات
ىوتوم واألحباث الالحقة يف جامعيت ىايو ومتستيجن  ,وتتلخص ىذه األفكار يف ما يلي :
_ إف العنصر اإلنساين يف العمل ىو أىم العناصر  ,واإلنساف يف تركيبو ادلؤقت وجوانبو النفسية واالجتماعية واجلسمية
يتطلب تعامال واعيا معو حىت حتصل اإلدارة منو على التعاوف ادلطلوب يف أداء العمل .
_ إف دوافع العمل ال تنحصر حوؿ األجور وادلكافآت ادلادية فحسب حيث أف ىناؾ حاجات نفسية واجتماعية عند
العاملُت أعلها احًتاـ النفس وتأكيد الذات واحًتاـ اآلخرين  ( .عبد اهلل بن عبد احملسن  ,2003 ,ص ) 25

05

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول

وعلى ىذا األساس فاف مدرسة العالقات اإلنسانية قد سعت إذل حتقيق الرضا الوظيفي من خالؿ حتسُت ميوؿ األفراد
وتوفَت ادلطالب االجتماعية والنفسية ذلم واف ذلك يتحقق بتطبيق ادلفاىيم اجلديدة اليت دتثل االجتاه اإلنساين يف الفكر
اإلداري  ( .الشنواين الصاحل  1992 .ص ) 489
وؽلكن توضيح العالقة بُت الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي وفقا للمنظور العالقات اإلنسانية بالشكل التارل :
ارتفاع الرضا
اطلفاض الرضا

يؤدي إذل
يؤدي إذل

ارتفاع معدؿ األداء
اطلفاض معدؿ األداء

الشكل (  : ) 02العالقة بين الرضا واألداء الوظيفي وفقا لمنظور العالقات اإلنسانية ( عاشور احمد صقر
 ,1996.ص ) 76 , 75
 2 _2 _1نظرية القيمة :
يرى أدوين لوؾ " إف ادلسببات الرئيسة للرضا عن العمل ىي قدرة ذلك العمل على توفَت العوائد ذات القيمة وادلنفعة
العامة لكل فرد على حدا  ,وانو كل ما استطاع العمل توفَت الفوائد ذات القيمة للفرد كل ما كاف راضيا عن العمل واف
العوامل اليت يرغب فيها الفرد ليس دتاما ىي ادلوجودة يف النظرية تسلسل احلاجات دلاسلو وإظلا تعتمد بالدرجة األوذل على
اإلدراؾ والشعور كل فرد على حدا مبا يوده من عوائد يرى أهنا تناسب وظيفتو ومستواه الوظيفي االجتماعي وتناسب
رغباتو وأسلوبو يف احلياة فادلسئوؿ أو مدير ادلؤسسة وفقا لنظرية ماسلو غلب أف يسعى للتقدير وحتقيق الذات  ,ولكن وفقا
ذلذه النظرية فاف العوائد اليت يرغب هبا ادلدير قد تتضمن الفوائد ادلادية واألماف وأي عوائد أخرى يراىا مناسبة لو  ( .زلمد
سعيد أنور سلطاف  ,2002 ,ص ) 201
 3 _2 _1نظرية اإلشباع :
ترجع ىذه النظرية لصاحبها شافيز  , 1953ومفادىا أف الرضا عن العمل ػلدد مقدار العوائد ذات القيمة اليت يستفيد
منها أي فرد أي أف العامل يبذؿ رلهودات إزاء عملو ويتصور ما حصل عليو كجزاء لعملو وغالبا ما يتصور أف تكوف
العوائد كبَتة ففي حالة حدوث ذلك يرتفع مستوى رضاه ويف حالة العكس فاف مستوى رضاه يشهده التدين شلا يؤكد باف
الرضا ػلدد مقدار العوائد فيستمر ذلك السعي إذل حتسينها وجعلها حتقق متطلبات وطموحات العماؿ  ( .ناصر زلمد
العديلي  , 1995 ,ص ) 204
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 4 _2 _1نظرية نموذج مظهر الرضا :

حسب ىذه النظرية يكوف األفراد راضُت عن مظهر من مظاىر عملهم كإشراؼ أو الراتب أو رضاىم عن العمل نفسو
عندما يكوف مقدار ادلظهر الذي يدركونو والذي غلب أف ػلصلوا عليو للقياـ بأداء عملهم غلب أف يعادؿ ادلقدار الذي
يدركونو والذي ػلصلوف عليو فعال .
ويرى لولي ران الرضا ىو عبارة عن الفرؽ بُت شعور الفرد اجتاه ما ينبغي احلصوؿ عليو  ,وما يدرؾ الفرد انو حصل عليو
فعال  ,مبعٌت آخر يتوقع بأنو عندما يفوؽ اإلدراؾ ادلكافآت ( عملية ادلكافآت الفعلية يكوف الرضا ىو نتيجة ىذا من

جهة  ,إما من جهة أخرى عندما تفوؽ ادلكافئة الفعلية تصور الفرد يكوف الشعور بالدين ىو النتيجة .
كما يضيف لولير إذل ظلوذجو يف إدراؾ الشخص دلداخلة أو عوائد العمل  ,إدراؾ أعلية ادلكافئة ( األجر ) الذي ػلصل
عليو الفرد من عملو وشكل (  ) 03يوضح أكثر ىذه النظرية :

07

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول
ادلدخالت

الكمية ادلدركة اليت ينبغي
احلصوؿ عليها

الوظيفية ادلدركة

مدخالت ونتائج

أ  ,ب الرضا

اآلخرين ادلدركة

أ ب
أ ب

اخلصائص ادلدركة

_ ادلستوى

وعدـ االرتياح

للوظيفة

_ الصعوبات
_ الوقت ادلستخدـ

الكمية ادلدركة ادلتحصل

_ كمية ادلسؤولية

عليها فعال

نتائج اآلخرين ادلدركة
النتائج احملصل عليها

الشكل ( : )03نموذج مظهر الرضا للولير  ( .ناصر محمد 1995,ص) 207
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 5_2_1نظرية اإلدارة العلمية :

كانت أوذل احملاوالت ىي زلاولة ( تايلور ) صاحب ىذه النظرية أف أصحاب ىذه النظرية ىم أوؿ من فكروا عمليا

يف تفسَت سلوؾ العامل يف ادلنظمة ويف كيفية حفزه من اجل ادلزيد من العطاء والبذؿ  ,ولكن منطلقهم دل يكن يف البحث
يف حتسُت أحواؿ اإلفراد االجتماعية وزيادة راتبو وتوفَت حريتو الفردية ودؽلقراطية اإلدارة يف ادلنظمة  ,وإظلا كاف منطلقهم
مناقشة مشكالت اإلنتاجية وكيفية رفع إنتاجية الفرد العامل .
ولقد أدت نظرهتم ضلو زيادة اإلنتاج إذل اعتبار العامل أداة من أدوات اإلنتاج  ,وعليو فلكي يتمكن الفرد من إعطاء أقصى
طاقتو اإلنتاجية فال بد أف هتتم اإلدارة بتدريبو على العمل واف تراقبو بواسطة ادلشرفُت مع حتفيزه ماديا ومعاقبتو إذا قصر يف
إنتاج الكمية ادلطلوبة منو  ( .العمياف , 2005 ,ص (38
 6 _2 _1أىمية الرضا الوظيفي :
لدراسة الرضا الوظيفي أعلية كبَتة بالنسبة إلدارة فمن ادلسلم بو انو لرضا األفراد عن العمل أعلية كبَتة حيث انو يعترب
كمقياس دلدى فاعلية أداء األفراد أف دراسة الرضا عن العمل يف منظمة معينة ؽلثل مقياس لتقوًن الشامل ألداء العاملُت
ومدى والئهم وحبهم ذلذا العمل .
زكما سبق اإلشارة فاف الدراسة تعطي مجيع جوانب العمل للكشف عن االغلابيات والسلبيات وعلى ضوء ذلك يتم تغيَت
ادلطلوب إذل الرضا ادلنشود  ,ومن مث السر هبم حفيفا ضلو حتقيق أىداؼ ادلنظمة  ( .محداف بن سادل ,2002,ص) 38
ويعترب الرضا الوظيفي من ادلظاىر اذلامة تستوجب االىتماـ هبا يف كل اجملاالت العمل يف كل وقت  ,وىذا باعتبار أف
ا لرضا ىو السبب الوحيد الذي يضمن إذل حد بعيد استقرار العامل يف منصب وجد بو  ,حىت واف كاف األجر مرتفعا إذ دل
ػلدث الرضا لسبب أو آلخر كاف يكوف العامل مستقر ولن يكوف أداءه جيد .
ولكن من أعلية رضا العامل وانعكاس ذلك عن ادلنظمة ككل باعتبار الفرد عضو من مجاعة العمل يؤثر ويتأثر بسلوكها
إذل أف أعلية الرضا قد ال يكوف ذلا تأثَت القوي اليت تتوقعو  ,ومن مث ال بد من البحث على اآلثار ادلًتتبة عن رضاىم وعدـ
رضاىم عن العمل .
وقد ذكر لكيرت انو يصعب حتقيق مستوى إنتاج رفيع على مدى طويل من الزمن يف ظروؼ عدـ الرضا  ,ويف صياغ ىذه
النتيجة أورد ( لكيرت ) سبب ذلك بقولو أف اجلمع بُت اإلنتاج مقابل عدـ الرضا يف آف واحد ال بد أف يؤدي إذل تسرب
العناصر رفيعة ادلستوى يف ادلنظمة  ,وتدين مستوى منتجاهتا من العناصر البشرية يف آف واحد  ,ومن مث فانو ىناؾ نوع من
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االتفاؽ باف ذلك التسرب يعترب من أوضح الدالالت على تدين ظروؼ العمل يف ادلنظمة كما يدؿ على اطلفاض مستوى
الرضا لدى العاملُت  ( .راوية حسن  , 2001 ,ص ) 175
وتطرقت الحنيطي إؽلاف إذل توضيح أعلية الرضا الوظيفي حيث حددت عدد من األسباب اليت تدعو إذل االىتماـ بالرضا
الوظيفي وعلى النحو التارل :

_ إف ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي يؤدي إذل ارتفاع مستوى الطموح لدى العاملُت يف ادلؤسسات ادلختلفة .
_ إف ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إذل اطلفاض نسبة غياب العاملُت بادلؤسسات ادلختلفة .
_ إف اإلفراد ذوي درجات الرضا الوظيفي ادلرتفع يكونوف أكثر رضا عن وقت فراغهم وخاصة مع عائالهتم وكذلك أكثر
رضا عن احلياة بصفة عامة .
_ إف العاملُت األكثر رضا عن عملهم يكونوف اقل عرضة حلوادث العمل  ( .احلنيطي إؽلاف  , 2000 ,ص) 17
 7 _2 _1العوامل المؤثرة في الرضا :
تعددت أراء الباحثُت حوؿ العوامل ادلؤثرة يف الرضا الوظيفي فبعضهم يرى أف الرضا الوظيفي نتاج تفاعل عنصرين علا ,
( خصائص الفرد  ,وخصائص بيئة العمل ) وبعضهم اآلخر غلدد العوامل ادلؤثرة يف الرضا الوظيفي يف ثالث عناصر ىي ,
( بيئة العمل  ,زلتو العمل  ,ادلوظف نفسو )  ( .عبد اهلل بن عبد احملسن ,2003 ,ص) 25
وقد قاـ عبد الوىاب وخطاب بتحديد مخسة عوامل مؤثرة يف الرضا الوظيفي وىي عوامل داخلية خاصة بالفرد  .وعوامل
خاصة مبحتوى الوظيفة  ,وعوامل خاصة مبحتوى األداء  ,وأخرى خاصة باصلاز  ,وأخَتا العوامل السطحية اخلاصة بسياسة
ادلنظمة كنظاـ األجور والًتقية والنقل  ( .عبد الوىاب زلمد وخطاب عايدة  ,1999 ,ص) 71
إف عوامل الرضا الوظيفي تتكوف من تسعة عوامل ىامة ىي :
 °النمو النفسي .
 °إتاحة الفرصة كاختاذ القرارات اخلاصة بالعمل .
 °الراتب والضمانات .
 °ادلسؤولية .
 °اإلشراؼ الشخصي والتقدير .
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 °العالقات مع الزمالء وادلرؤوسُت .
 °الطرؽ ادلتبعة يف اإلشراؼ .
 °فرص الًتقية الوظيفية .
 °ظروؼ العمل ومتطلباتو وظروفو ادلادية .

وىناؾ ظلوذجا شامال لتفسَت الرضا الوظيفي ويستند ىذا النموذج إذل الدوافع  ,احلوافز  ,والرضا الوظيفي ذلا ثالث أبعاد
تعرب عن عملية سلوكية متداخلة يؤثر بعضها يف البعض اآلخر وتتأثر بالعوامل وادلؤثرات الداخلية واخلارجيةالتالية:
البيئة العامة  :وتشمل العوامل االقتصادية واالجتماعية واحلضارية والسياسية والتقنية .
خصائص المنظمة  :وتشمل أنظمة الرواتب واإلجراءات واحلوافز ادلادية وادلعنوية وعالقة ذلك ببيئة العمل ونوعو وظروفو
وعالقاتو  ( .عبد اهلل بن عبد احملسن  ,مرجع سابق ,ص ) 26
خصائص الفرد  :وتشمل الصفات الشخصية " الذكاء والقدرات اخلاصة واالستعدادات والطموح " والدوافع " احلاجات

والرغبات والتوقعات " والوالء والعمر واخلربات والتجارب وعالقة ىذه اخلصائص باصلازات العمل ومسؤولية الوظيفة وفرص
الًتقية والنمو النفسي ومقدار اجلهد .
النتائج  :ويقصد هبا ما يًتتب على اجلهد الذي يبذلو ادلوظف يف عملو من أداء واصلازات وتشمل يف اإلنتاجية والرضا
الوظيفي من عدمو  ,وتسرب الوظيفي أو الغياب .
 8 _2 _1عناصر الرضا الوظيفي :

يتكوف الرضا الوظيفي من عدد النهائي من ادليوؿ ادلفضلة لدى كل فرد إال أف ىناؾ نوع من االتفاؽ على اجملاالت الواسعة
اليت يكوف فيها إرضاء األفراد ضروريا  ,وتنقسم ىذه اجملاالت إذل رلموعة من العناصر تتفاوت يف األعلية حسب وجهات
نظر الكتاب .
فيحدد كيث ستة عناصر مهمة للرضا الوظيفي تتمثل الثالثة األوذل منها بالعمل مباشرة  ,والثالثة الثانية متصلة جبوانب
أخرى وىي :
 °كفاية اإلشراؼ ادلباشر .
 °الرضا عن العمل نفسو .
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 °االندماج مع الزمالء يف العمل .
 °توفَت اذلادفية يف التنظيم .
 °عدالة ادلكافآت االقتصادية وغَتىا .
 °احلالة الصحية البدنية والذىنية .
ويذكر فيلبو قائمة أخرى من العناصر ىي :
 °األجر .
 °ظروؼ العمل .
 °تقدير العمل ادلنجز .
 °القيادة والعدالة .
 °الفرصة ادلتاحة .
 °االنسجاـ مع الزمالء  ( .ىاين بن ناصر  ,2003 ,ص) 39
يعرض ىاني بن ناصر وجهة نظر حوؿ الرضا الوظيفي وىي :
 °الرضا عن الوظيفة .
 °الرضا عن ظلو النمو واالرتقاء .
 °الرضا عن رلموعة العمل .
 °الرضا عن األجر .
 °الرضا عن أسلوب اإلشراؼ والقيادة .
 °الرضا عن النواحي االجتماعية  ( .ىاين بن ناصر ,مرجع سابق ,ص )40

 9_2_1طبيعة الرضا الوظيفي  :إف االعتقاد الوظيفي الذي ساد لفًتة طويلة دلؤيدي حركة العالقات اإلنسانية أف
العامل ادلنتج ىو العامل السعيد  ,واف االجتاه االغلايب وادلوقف اجليد من العمل يؤدي إذل سلوؾ أداء جيد واف الرضا
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ادلرتفع يرتبط باألداء ادلرتفع فلقد أثبتت األحباث اليت أجريت على ىذا ادلوضوع عدـ تأكيد أو تدعيم أف األداء ادلرتفع يلي
الرضا ادلرتفع  ( .زلمد الصاحل احلناوي  ,مرجع سابق  ,ص) 241
بل يرتبط جبوانب كثَتة داخل نطاؽ الوظيفة وحىت خارجها فالرضا ىو رلموعة العوامل رضا فرعية متصلة مبختلف
جوانب العمل كالرضا عن العمل  ,األجر  ,مجاعة العمل  ,وتتوقف درجة رضا الفرد على عملو وعلى وضعيتو يف
الشركة  ,فكلما ارتفع مركز الفرد يف الشركة كلما ارتفعت روحو ادلعنوية  ,حيث ذكر " كاتز " أف نسبة الرضا بُت
العماؿ ادلهرة اكرب منها من العماؿ نصف ادلهرة وىذه األخَتة اكرب منها بُت العماؿ غَت ادلهرة ( .عادؿ حسن
,2000.ص(241
وتذىب بعض سياسات إذل االىتماـ بكل جوانب حياة العامل وتعمل على حتسينها وبناء على ذلك يرى البعض مثل
 Katz , Maccoby , Morse , Garin . Floor :انو ال ؽلكن حتقيق الرضا إال باجتماع كل اجلوانب كما
يؤكدوف على وجود الرضا الكلي والرضا اجلزئي  ,كما يعترب ىؤالء الباحثُت أف " درجة الرضا العاـ تعرب عن الناتج النهائي
لدرجة رضا الفرد عن سلتلف اجلوانب اليت يتصف هبا الفرد  ( .امحد صقر عاشور ,مرجع سابق  ,ص ) 53, 52
 10_ 2 _1خصائص الرضا الوظيفي :
ؽلكن أف حتدد أىم خصائص الرضا الوظيفي فيما يلي :
النظر إلى الرضا الوظيفي على انو موضوع فردي :
غالبا ما ينظر إذل أف الرضا الوظيفي على انو موضوع فردي لذا فاف ما ؽلكن آف يكوف الرضا لشخص قد يكوف عدـ
رضا لشخص آخر فاإلنساف سللوؽ معقد لديو حاجات ودوافع متعددة وسلتلفة من وقت إذل آخر وقد انعكس ىذا كلو
على تنوع طرؽ القياس ادلستخدـ  ( .كامل مصطفى وصونيا البكري  , 1990 ,ص ) 78
_ الرضا الوظيفي يتعلق بالعديد من الجوانب المتداخلة للسلوك اإلنساني :
نظرا لتعدد وتعقيد وتداخل جوانب السلوؾ اإلنساين تتباين أظلاطو من موقف آلخر ومن دراسة ألخرى وبالتارل تظهر
نتائج متناقضة ومتضاربة للدراسات اليت تناولت الرضا ألهنا تصور الظروؼ ادلتباينة اليت أجريت يف ظلها تلك الدراسات .
( القيالف يوسف امحد  , 1981 ,ص ) 18
_ رضا الفرد عن عنصر معين ليس دليال على رضاه عن العناصر األخرى  :إف رضا الفرد عن عنصر معُت ال ؽلثل
ذلك دليال كايف على رضاه عن العناصر األخرى كما انو قد يؤدي لرضا فرد معُت ليس بالضرورة أف يفعل ذلك عند
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اآلخر واف فعل ليس بالضرورة انو لو نفس قوة التأثَت وذلك نتيجة الختالؼ حاجات األفراد وتوقعاهتم  ( .شوقي طرؼ ,
 ,1993ص )85
 11 _ 2 _1نتائج الرضا الوظيفي :
حدد الباحثوف يف رلاؿ السلوؾ التنظيمي عددا من النتائج احملتملة للرضا :
 الرضا الوظيفي ومعدل الغياب :
أثبتت العديد من الدراسات أف ىناؾ عالقة سلبية بُت درجة الرضا الوظيفي وبُت معدالت الغياب فالعامل ػلصل على
درجة من الرضا أثناء وجوده يف عملو أكثر من الرضا الذي ؽلكنو احلصوؿ عليو إذ تغيب عن العمل  ,ويعٍت ذلك انو كلما
زادت درجة الرضا الوظيفي كلما قل معدؿ الغياب عن العمل .
 الرضا الوظيفي ومعدل دوران العمل :
أظهرت دراسات عديدة بدرجات متفاوتة أف ىناؾ عالقة سلبية بُت الرضا ومعدؿ دوراف العمل مبعٌت انو كلما ارتفع
الرضا الوظيفي مقابل دوراف العمل إذل االطلفاض  ( .ىاين بن ناصر  ,مرجع سابق  ,ص ) 53
 الرضا الوظيفي ومعدل أداء العمال :
لقد كانت العالقة بُت الرضا الوظيفي واألداء موضوعا لكثَت من أػعماؿ البحث على مر السنُت ويعتقد بعض
العلماء وادلدربُت أف الرضا الوظيفي يفضي إذل األداء  ,يف حُت يرى آخروف أف األداء سبب الرضا وىناؾ آخرين يعتقدوف
أف الرضا واألداء يسبباف بعضهما البعض  ,وبذلك يكوف من العسَت معرفة العالقة احلقيقية بُت الرضا الوظيفي واألداء
لكوف العالقة بينهما ختتلف من فرد إذل آخر ومع ذلك فاف السائد من األداء الوظيفي مبعٌت أف الرضا الوظيفي إما أف
يكوف ناتج عن أداء مرتفع أو انو يؤدي إذل أداء مرتفع  ( .سلطاف زلمد  ,مرجع سابق  ,ص ) 207.206
وؽلكن القوؿ انو من ادلهم أف يكوف للعماؿ اجتاه جيد ضلو أعماذلم أي يكوف موقفهم اجتاه عملو اغلابيا وذلك الف
الرضا يرتبط عكسيا بالغياب ومعدؿ دوراف العمل واإلصابات أيضا ووجود عماؿ راضُت ؽلكن أف يؤدي إذل خفض
تكاليف االستخداـ والتنمية للعمالة .

 -2الدراسات السابقة :
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إف الدراسات السابقة وادلشاهبة من أىم احملاور اليت غلب على الباحث أف يستفيد منها حيث تكمن أعليتها يف معرفة
األبعاد ادلختلفة اليت حتيط مع االستفادة ادلباشرة يف توجيو وضبط ادلتغَتات ومناقشة نتائج البحث لذا ارتأينا أف نعرض
بعض الدراسات اليت حتصلنا عليها ويكمن تلخيص نتائجها كما يلي :
المحور األول  :الدراسات المتعلقة ببيئة العمل .
الدراسة األولى  :دراسة الثمالي (2002م) بعنواف "عالقة االلتزام التنظيمي ببيئة العمل الداخلية"
أجريت ىذه الدراسة مبدينة الرياض وطبقت على عينة مقدارىا ) ) 249من الضباط العاملُت يف قيادة قوات األمن
اخلاص والوحدات ادليدانية التابعة ذلا .
تهدف الدراسة إلى :
_ التعرؼ على التعرؼ على عالقة بيئة العمل بقوات األمن اخلاصة مبستويات االلتزاـ التنظيمي .
وقد استخدـ الباحػػث ادلنهج الوصفي عن طريق ادلدخل ادلسحي الذي اعتمد على االستبانة كأداة للدراسة.
نتائج الدراسة :
_ ارتفاع مستوى االلتزاـ التنظيمي داخل جهاز قوات األمن اخلاصة يف منطقة الرياض.
 ساعلت الربامج التدريبية بدرجة متوسطة يف رفع مستوى الوالء التنظيمي للعاملُت مبجلس الشورى. اىتماـ ضباط قوات األمن اخلاصة بسمعة اجلهاز الذي ينتموف إليو بغض النظر عن اطلفاض رضاىم عن بعضاجلوانب
 ىل توجد عالقة بُت ادلتغَتات التنظيمية بشكل عاـ وااللتزاـ التنظيمي يف قوات األمن اخلاصة. توجد عالقة طردية بُت الصيغة الرمسية وااللتزاـ التنظيمي ،فكلما كاف ىناؾ درجة من الصيغ الرمسية يف جهاز قواتاألمن اخلاصة كلما زاد االلتزاـ التنظيمي.
 توجد عالقة سلبية بُت ادلركزية وااللتزاـ التنظيمي يف قوات األمن اخلاصة ،فكلما اطلفض مستوى ادلركزية وازداد تفويضصالحيات ادلشاركة كلما زاد االلتزاـ التنظيمي.
 توجد مجاعة عمل جيدة يف قوات األمن اخلاصة ،وىناؾ درجة عالية من روح الفريق والزمالة بُت الضباط .الدراسة الثانية  :دراسة بن عبد العزيز ( , )2002بعنواف "بيئة العمل ومناسبتها ألداء العاملين"
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أجريت ىذه الدراسة بادلنطقتُت الوسطى والشرقية يف ادلملكة العربية السعودية وطبقت على عينة مقدارىا ( )284من
العاملُت يف مراكز ىيئات األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر.
تهدف الدراسة إلى :
_ التعرؼ على خصائص بيئة العمل جلهاز األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر.
_ مدى اختالؼ خصائص بيئة العمل باختالؼ ادلكاف ،ومدة مناسبة بيئة العمل ألداء العاملُت جبهاز اذليئة .
_ ادلعوقات الناجتة عن بيئة العمل احلالية ،واىم ادلقومات الالزمة لرفع مستوى األداء.
واستخػدـ الباحث ادلنهج الػػوصفي عن طريق ادلدخل ادلسحي الذي اعتمد على االستبانة كأداة للدراسة.
نتائج الدراسة :
_ بيئة العمل احلالية غَت مناسبة بدرجة كافية لتالءـ طبيعة أداء العاملُت هبيئة األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر.
_ غالبية العاملُت جبهاز اذليئة غَت راضُت عن احلوافز ادلادية وادلعنوية ادلقدمة ذلم .
_ مشاركة العاملُت يف اختاذ القرار حوؿ مشكالت العمل ال تتم بدرجة مطلوبة .
_ ندرة فرص التدريب ادلالئمة لطبيعة عمل غالبية العاملُت.
 اطلفاض مستوي العالقات اإلنسانية بُت العاملُت والرؤساء نتيجة زلاباة بعض الرؤساء لبعض العاملُت على حساباآلخرين.
 ضعف وسائل االتصاؿ ادلستخدمة يف العمل ،وعدـ مناسبتها ألنشطة منسويب اذليئة .الدراسة الثالثة :دراسة القحطاني )2001م)  ,بعنواف "أثر بيئة العمل الداخلية على الوالء التنظيمي"
أجريت ىذه الدراسة بادلنطقة الشرقية يف ادلملكة العربية السعودية وطبقت على عينة مقدارىا ( )197من ضباط حرس
احلدود بادلنطقة الشرقية.
تهدف الدراسة إلى :
_ التعرؼ على مستوى الوالء التنظيمي للضباط العاملُت يف حرس احلدود بادلنطقة الشرقية.
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_ واقع بيئة العمل الداخلية ،وأثر بعض متغَتات بيئة العمل (أسلوب اإلشراؼ ،واحلوافز ،وصراع الدور ،وغموض الدور)
على الوالء التنظيمي.
_ أثر بعض ادلتغَتات الشخصية (العمر ،والرتبة العسكرية ،وسنوات اخلربة) على الوالء التنظيمي.
وقد استخدـ الباحػػث ادلهج الوصفي عن طريق ادلدخل ادلسحي الذي اعتمد على االستبانة كأداة للدراسة.
نتائج الدراسة :
 يتمتع ضباط حرس احلدود بادلنطقة الشرقية بوالء تنظيمي فوؽ متوسط ،شلا يعٍت إؽلاف وارتباط ضباط حرس احلدودبادلنطقة الشرقية عملهم .
 أف أىم العوامل اليت تزيد الوالء التنظيمي  :زيادة احلوافز ،أسلوب اإلشراؼ ادلتوازف بُت األوتوقراطي والدؽلقراطي،وارتفاع الرتبة العسكرية ،ووضوح الدور .
الدراسة الرابعة  :دراسة سهام بن رحمون ,بعنواف " بيئة العمل الداخلية وأثرىا على األداء الوظيفي"
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع 2014
 دراسة على عينة من اإلداريُت بكليات ومعاىد جامعة باتنة .تهدف الدراسة إلى :
_ معرفة مدى التأثَت احلاصل بُت بيئة العمل الداخلية واألداء الوظيفي لإلداريُت .
_ معرفة اإلغلابيات والسلبيات اليت تنعكس على أدائهم الوظيفي يف ظل تلك البيئة ،وذلك بالتعرؼ على مدى استيفاء
بيئة العمل الداخلية لعناصرىا اإلدارية وادلادية ادلكونة ذلا.
_ مدى رضا اإلداريُت عن بيئة عملهم الداخلية ورضاىم عن عناصرىا،
_ التعرؼ على مستوى األداء الوظيفي لإلداريُت من خالؿ تقييمهم ألدائهم يف ظل عناصر بيئة عملهم الداخلية ويف
ظل رضاىم أو عدـ رضاىم عنها.
حيث بحثت الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية :
_ مدى تأثَت بيئة العمل الداخلية على األداء الوظيفي لإلداريُت
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_مدى استيفاء بيئة العمل على عناصرىا ادلادية واإلدارية
_ ما ىو مستوى األداء الوظيفي لإلداريُت يف ظل عناصر بيئة العمل الداخلية
المنهج المتبع  :استعملت ادلنهج الوصفي
اإلجراءات الميدانية وأدوات الدراسة :

دراسة على عينة من اإلداريُت ببعض كليات ومعاىد جامعة باتنة حيث قدر ب  529إداري باالعتماد على االستبانة
توصلت الباحثة إذل رلموعة من النتائج وىي :
_استوفت بيئة العمل الداخلية عناصرىا اإلدارية وادلادية بشكل نسيب بنسبة  %66,50وليس بشكل عاـ يف اإلدارة
اجلامعية .
_ مستوى األداء الوظيفي لإلداريُت يف ظل العناصر اإلدارية وادلادية لبيئة العمل الداخلية
_ مدى تأثَت بيئة العمل الداخلية على األداء الوظيفي لإلداريُت يف اإلدارة اجلامعية للكليات جامعة باتنة ىو تأثَت قوي
ومرتفع
المحور الثاني  :الدراسات المتعلقة بالرضا الوظيفي .
_ الدراسة األولى  :دراسة مسعود بو رغدة  ,بعنواف " الرضا الوظيفي ألساتذة التربية البدنية والرياضية وعالقتو
بأدائهم " رسالة ماجستَت  ,قسم الًتبية البدنية والرياضية جامعة اجلزائر . 2000
تهدف الدراسة إلى :
_ قياس رضا أساتذة الًتبية البدنية والرياضية .
_ قياس أداء أساتذة الًتبية البدنية والرياضية .
_ البحث عٌت العالقة بُت الرضا الوظيفي ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية وأدائهم .
_ إعداد بطاقة تقوًن ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية .
حيث بحثت الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت التالية :
_ ىل توجد فروؽ بُت الرضا الوظيفي واألداء حسب اخلصائص الفردية ( جنس ,خربة  ,عالقات العمل ,
االلتحاؽ بادلعهد ) ؟
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_ ىل ىناؾ عالقة بُت الرضا الوظيفي واألداء ؟
_ ىل ىناؾ عالقة بُت اخلصائص الفردية لكل من الرضا الوظيفي واألداء ؟
_ المنهج المتبع  :ادلنهج الوصفي التحليلي .
_ اإلجراءات الميدانية وأدوات الدراسة :

تطرقت ىذه الدراسة إذل الرضا الوظيفي ألساتذة الًتبية البدنية والرياضية وعالقتو بأدائو  ,وطبقت ىذه الدراسة على
120أستاذ موزعُت على والية اجلزائر وقسنطينة .
ولقد اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي ادلناسب ذلذه الدراسة  ,كما اعتمد على تقنية االستبياف وعلى مقياس الرضا
الوظيفي الذي يتكوف من  66بندا  ,كما استخدـ تقنية بطاقة تقوًن أداء أساتذة الًتبية البدنية والرياضية .
وقد توصل الباحث إذل رلموعة من النتائج وىي :
_ ال توجد فروؽ بُت أساتذة وأستاذات يف كل من الرضا الوظيفي واألداء .
_ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت اجلنس والرضا الوظيفي وال توجد عالقة بُت كل من الرضا عن األجر وعن
الًتقية .
_ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت اجلنس والرضا الوظيفي وال توجد بُت اجلنس واألداء .
_ توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت عالقات العمل واألداء وكذلك بُت عالقة العمل والرضا الوظيفي .
_ الدراسة الثانية  :دراسة عبد العزيز بن محمد الحميضي  ,بعنواف " عملية صنع القرارات وعالقتها بالرضا
الوظيفي "  ,دراسة جمللس الشورى السعودي  ,رسالة ماجستَت  ,قسم العلوـ اإلدارية  ,اجلامعة السعودية .2007 ,
تهدف ىذه الدراسة إلى :
_ التعرؼ على طبيعة عملية صنع القرارات وعالقتها مبستوى الرضا الوظيفي لدى ادلوظفُت باجمللس .
_ التعرؼ على مستوى الرضا الوظيفي لدى ادلوظفُت باجمللس .
_ التعرؼ على مراحل اليت يتم من خالذلا عملية صنع القرارات جمللس الشورى .
حيث حبثت الدراسة حوؿ التساؤالت التالية :
21

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الفصل األول
المنهج المتبع  :اعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي التحليلي .
من أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وىي :

_ توصلت الدراسة إذل أف أفراد العينة موفقُت إذل حد ما على مشاركتهم يف عملية صنع القرارات يف اجمللس .
_ توصلت الدراسة إذل أف عملية صنع القرارات باجمللس تتسم بالالمركزية يف بعض جوانبها .
_ توصلت الدراسة إذل أف أفراد عينة الدراسة موافقوف على بعض ادلراحل اليت تتم هبا عملية صنع القرارات باجمللس .
_ الدراسة الثالثة  :دراسة إيهاب احمد عويضة  ,بعنوان " اثر الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى العاملين
في المنظمات األىلية " رسالة ماجستَت . 2008
_ تهدف الدراسة إلى :
حتديد اثر العالقة بُت الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي .
حيث حبثت الدراسة على التساؤالت التالية :
المنهج المتبع في الدراسة  :اتبع الباحث ادلنهج الوصفي التحليلي .
مجتمع وعينة الدراسة  :تكوف رلتمع الدراسة من مجيع العاملُت يف ادلنظمات األىلية العامة يف قطاع غزة .
وقد اختذ الباحث عينة عشوائية تقدر ب ػ ػ ) )80منظمة أىلية .
أداة الدراسة  :استعمل الباحث االستبانة يف صورهتا النهائية .
أىم النتائج :
_ ىناؾ مستوى عارل من الوالء التنظيمي يف ادلنظمات األىلية مبحافظات غزة .
_ ىناؾ مستوى جيد نسبيا إلمجارل الرضا الوظيفي للعاملُت يف ادلنظمات األىلية مبحافظة غزة .
_ وجود عالقة اغلابية بُت العوامل الرضا الوظيفي ادلتعلقة بالعمل يف ادلنظمة وبُت العوامل ادلؤثرة يف الوالء التنظيمي
للموظفُت يف أعماذلم ومنظماهتم األخرى .
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أىم التوصيات :

_ ضرورة القياـ بتعزيز الرضا عن الوظيفة من خالؿ العمل على حتسُت نظاـ األجور .
_ وضع نظاـ احلوافز .
_ إعادة صياغة نظاـ الًتقيات ادلطبق .
_ وضع نظاـ عادؿ لتقييم ادلوظفُت .
_ العمل على قدرات ومهارات العاملُت .
_ تعزيز اىتماـ إدارة ادلنظمات األىلية باألساليب اإلدارية احلديثة يف التعامل مع ادلوظفُت .
_ تعزيز العالقات اإلنسانية بُت العاملُت يف ادلنظمات وضرورة العمل على حتسُت بيئة العمل .
الدراسة الرابعة  :دراسة احمد المشيخي  ,بعنواف " الرضا الوظيفي لدى اإلداريين العاملين في المديرية العامة
بمحافظة ظفار " ,رسالة ماجستَت . 2012/2011
تهدف الدراسة إلى :
_ إلقاء الضوء على مستوى الرضا الوظيفي لدى اإلداريُت العاملُت يف ادلديرية العامة للًتبية والتعليم مبحافظة ظفار .
_ التعرؼ على مستوى الرضا الوظيفي لدى اإلداريُت العاملُت يف ادلديرية العامة للًتبية والتعليم مبحافظة ظفار باختالؼ
متغَتات الدراسة ( النوع االجتماعي  ,العمر  ,ادلسمى الوظيفي  ,اخلربة  ,ادلؤىل العلمي ) .
_ التوصل إذل نتائج علمية  ,واخلروج باستنتاجات وتوصيات تساعد على حتقيق اكرب قدر من الرضا الوظيفي لدى
اإلداريُت العاملُت يف ادلديرية العامة للًتبية والتعليم مبحافظة ظفار .
منهج الدراسة  :تعد ىذه من الدراسات الوصفية  ,استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاىرة
كما توجد يف الواقع  ,ووصفها وصفا دقيقا .
مجتمع وعينة الدراسة  :تكوف رلتمع ىذه الدراسة من اإلداريُت العاملُت بادلديرية العامة للًتبية والتعليم مبحافظة ظفار
بسلطنة عماف  ,البالغ عددىم  450موظف وموظفة  ,حيث بلغ عدد اإلناث  80إدارية وبلغ عدد الذكور  370إداريا
.كما انو مت اختيار عينة الدراسة من اجملموع الكلي دلتجمع الدراسة باستخداـ عينة عشوائية البسيطة لفئة اإلداريُت مبديرية
الًتبية والتعليم مبحافظة ظفار  ,حيث مت اختيار عدد  216إداريا وإدارية من أصل 450ادريا .
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أداة الدراسة  :قاـ الباحث ببناء أداة دراسة وىي االستبانة .
أىم النتائج :

_ أف شعور الفرد باف وظيفتو تقدـ لو الًتقيات تزيد لديهم من مستوى الرضا الوظيفي لديهم .
_ أف أىم اجملاالت اليت يتهم ذلا ادلوظفوف وترفع من مستوى الرضا الوظيفي لديهم تتمثل مبجاؿ العالقات اإلنسانية .
_ الرواتب واحلوافز من العوامل اذلامة اليت ترفع من مستوى الرضا الوظيفي وتؤمن للموظفُت حياة كرؽلة .
_ االستقرار الوظيفي ينتج عند ادلوظفُت عندما يكوف لديهم معرفة كاملة بأسس وقوانُت العمل بادلؤسسة .
_ أف ادلوظفُت يسعدوف حبل مشكالت زمالئهم يف العمل وذلك عن طريق عالقاهتم اإلنسانية اجليدة مع بعضهم .
_ إف نظافة ادلكاف العمل جتعل ادلوظف يشعر باالرتياح الكبَت شلا يؤثر بدوره على مستوى الرضا الوظيفي من ناحية
ظروؼ وبيئة العمل .
_ ال يوجد اختالؼ يف مستوى الرضا الوظيفي ألثر النوع االجتماعي يف مجيع اجملاالت ويف الرضا الوظيفي ككل باستثناء
رلاؿ الراتب واحلوافز  ,وجاءت الفروؽ لصاحل اإلناث  ,كما انو ال يوجد فروؽ يف مستوى الرضا الوظيفي تبعا دلتغَت العمر
 ,ادلسمى الوظيفي  ,اخلربة  ,ادلؤىل العلمي .
التوصيات :
_ اشًتاؾ ادلوظفُت يف عملية صنع القرار من خالؿ اطالعهم على سَت األعماؿ  ,وسبب اختاذ بعض القرارات  ,والتعامل
معهم بشفافية ووضوح  ,وخاصة ذوي الشهادات العليا منهم .
_ زيادة االجتماعات بُت سلتلف مستويات اإلدارية  ,واليت يتم من خالذلا توضيح وشرح أىداؼ الدوائر وسياساهتا
وإجراءاهتا .
_ ضرورة اىتماـ ادلسؤولُت باجلوانب ادلالية للموظفُت  ,وال يعٍت ذلك بالضرورة التوجو ضلو زيادة الرواتب  ,بل ؽلكن أف
يكوف الربط بُت إمكانية حتسُت دخل ادلوظف وإنتاجيتو بإغلاد نظاـ حوافز فعاؿ وموضوعي .
_ صرؼ الًتقيات للموظفُت يف الفًتة احملددة ذلم وعدـ تأخَتىا  ,كي ا تؤثر سلبا على أدائهم الوظيفي .
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التعليق على الدراسات السابقة :

من خالؿ اطالعنا على الدراسات السابقة وادلشاهبة حوؿ متغَتي الدراسة استفدنا من بعض ادلفاىيم وادلصطلحات
والعناصر اليت مكنتنا من اخذ نبذة عن بيئة العمل وعن الرضا الوظيفي لالستعانة هبا يف حبثنا وىي تتشابو معها يف كوهنا
استخدمت ادلنهج الوصفي وكذلك اعتمدت على بعض ادلراجع اليت اعتمدنا عليها وقد خلصت الدراسات السابقة
ادلتناولة يف الدراسة أف بيئة العمل ذلا دور فعاؿ ومكاف مهم يف حتقيق الرضا الوظيفي الذي ىو موضوع دراستنا .
أما دراستنا ىذه فقد تناولت موضوع دور بيئة العمل يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى عماؿ مديرية الشباب والرياضة لوالية
ادلسيلة " ميدانيا ونظريا  ,وعند اطالعنا على تلك الدراسات دلسنا بعض النقاط ادلختلفة بُت موضوع دراستنا وتتمثل ىذه
االختالفات يف ما يلي :
_ بعض الدراسات استخدمت ادلنهج الوصفي التحليلي أما دراستنا اعتمدت على ادلنهج الوصفي .
_ الدراسات السابقة أجريت يف ادلؤسسات العسكرية واألىلية وادلؤسسات الًتبوية أما فيما خص دراستنا أقيمت يف
مؤسسات رياضية .
_ قاـ الباحث مسعود بو رغدة يف الدراسة اخلامسة باستخداـ مقياس األداء وعالقتو بالرضا الوظيفي  ,والباحث عويصة
يف الدراسة السابعة باستخداـ مقياس العالقة بُت الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي  ,أما يف دراستنا استخدمنا االستبانة
كأداة .
_ يف دراسة الثمارل الدراسة األوذل و دراسة القحطاين الدراسة الثالثة بأخذ عينة من الضابط  ,أما يف دراسة سهاـ بن
رمحوف ودراسة مسعود بو رغدة الرابعة واخلامسة على التوارل بأخذ عينة من اإلداريُت مبعاىد باتنة وأساتذة الًتبية  ,أما
دراسة احلميصي باذليآت احلكومية .
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الخالصة :

وعلى ضوء ما سبق بيانو من تأثَت بيئة العمل على الرضا الوظيفي للعماؿ وانو غلب االرتقاء وتطوير وتنمية سلوكات
العماؿ دلا لو من اغلابيات كبَتة ولتحقيق رضاىم التاـ يف تأدية عملهم  ,كل ىذا دعا لالىتماـ ببيئة العمل والرضا
الوظيفي الف معظم األفراد يقضوف جزءا كبَتا من حياهتم يف شغل الوظائف فبالتارل من األعلية مبكانة بيئة العمل ذلؤالء أف
يبحثوا عن رضاىم الوظيفي ودوره يف حياهتم الشخصية وادلهنية فضال عن أف كال منهما يؤدي إذل زيادة اإلنتاجية شلا
يعود بالنفع على ادلؤسسة والعاملُت .
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 - 1الكلمات الدالة في الدراسة :
 1-1بيئة العمل :

البيئة في اللغة " :مصدر مشتق من الفعل بوأ ،ويعين ادلنزؿ و ادلكاف " (الرازي  , 2004 ,ص ) 34
يعرفها الحمامي  :كافة الظروؼ السائدة داخل ادلنظمة وخارجيا ،واليت ذلا تأثًن على سلوؾ العاملٌن وحتديد اجتاىاهتم
حنو العمل ( احلمامي  , 1993,ص) 24
ويعرفها الشناوي  :ىي كل ما حييط بالفرد يف عملو ويؤثر يف سلوكو وأدائو ويف ميولو جتاه عملو  ،واجملموعة اليت
يعمل معها واإلدارة اليت يتبعها وادلشروع الذي ينتمي إليو  (.الشناوي ,1994 ,ص )24
التعريف اإلجرائي :
ىي كافة الظروؼ السائدة داخل وخارج مديرية الشباب والرياضة  ,واليت تأثر على سلوكيات العاملٌن هبا وحتدد ميوذلم
واجتاىاهتم .
 2-1الرضا الوظيفي :
لغة  :من رضا ورضواف ومرضاة مبعىن زاؿ استياءه واستعاد ىدوءه ورضي بعهد أف قبض إكرامية ’ أي راضي مجع رضات ’
قنع بالشيء غًن مشتكي مبا ىو فيو ’ مثال راض عن عملو (.علي بن ىادية اجلياليل بن حاجي  , 1991,ص ) 391

اصطالحا  :تعريف طلعت إبراىيم لطفي  :الرضا الوظيفي ىو رلموعة ادلشاعر الوجدانية االجيابية اليت يشعر هبا الفرد جتاه
عملو أو وظيفتو واليت تعرب عن مدى اإلشباع الذي حيققو العمل بالنسبة للفرد  ( .إبراىيم لطفي طلعت  , 1993 ,ص

)134
تعريف وليام وآخرون  :الرضا الوظيفي ىو الفرؽ بٌن ما ينتظره الفرد من عملو وبٌن الشيء الذي جيده فعال.
))William et autres,198,p37
يستعمل مفهوـ الرضا للتعبًن عن أحداث تولد شعورا ذاتيا باالرتياح ’ او اللذة والذي ميكن وصفو من طرؼ الفرد الذي
يشعر بو ولكن ال ميكن مالحظتو من طرؼ آخر من اخلارج وقبل التطرؽ إىل مفهوـ الرضا الوظيفي جيدر بنا التطرؽ
إىل مفهوـ الوظيفة بأهنا رلموعة من الواجبات اليت يكلف بأدائها شخص واحد  ( .زلمد مسعود بو رغدة ,

,2002ص)12
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إجرائيا  :ىو احلالة النفسية أو االنفعالية السارة اليت يصل إليها العاملوف يف ادلنشآت الرياضية  ,وذلك عند درجة اشياع
معينة  ,وحتدث ذلم جراء تعرضهم جملموعة العوامل النفسية  ,االجتماعية  ,ادلهنية  ,وادلادية .
ـ المصطلحات المرتبطة بالرضا الوظيفي :
يقدـ الباحثوف عدد من ادلفاىيم ذات االرتباط الوثيق مبفهوـ الرضا الوظيفي واليت تتضمنها عدة تعريفاهتم  ،نذكر منها
ما يلي :
أ ـ الرضا الوظيفي والشعور بالسعادة :فالرضا يعرب عن شعور ادلوظف بالسعادة عندما يتحقق ىدفو .
ب ـ الرضا ومستوى الطموح :فالرضا يتحقق عندما تلي الوظيفة طموحات ادلوظف .
ج ـ الرضا والتوقع :فالرضا يتحقق عندما تتحقق توقعات ادلوظف حنو ما حيصل عليو من عوائد .د ػ الرضا وإشباع
احلاجات :فالرضا يتحقق دلا يشعر ادلوظف بأف حاجاتو قد أشبعت.
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- 2اإلشكالية :

تعد اإلدارة وسيلة فعالة لتحقيق حياة أفضل لألفراد ’ ولقد اتضح أف تقدـ البلداف النامية ال يتم إال عندما تكوف اإلدارة
قادرة على أف تضع أساسا للبناء الصحيح  ( .عليمات  , 2002,ص) 15
فاف ادلنظور العاـ دلفهوـ بيئة العمل يعطي انطباعا بشموؿ ادلكونات واألبعاد الداخلية للمنظمة إضافة إىل ادلكونات
واألبعاد اخلارجية اليت حتيط هبا ’ وكذا رلموعة العوامل واألبعاد وادلكونات اليت تؤثر يف ادلمارسة اإلدارية والتنظيمية ’ األمر
الذي دفع باإلدارة إىل زلاولة فهم طبيعة العالقات يف ادلنظمة الداخلية منها واخلارجية بغية احلصوؿ غلى أفضل النتائج .
إف بيئة العمل عبارة عن نشاط يشتمل على رلموعة اإلجراءات الفنية واإلدارية ’ هتتم بدراسة الظروؼ ادلناخية والنفسية
السائدة يف أماكن تنفيذ األعماؿ داخل ادلنظمات بوجو عاـ والصناعية بوجو خاص وتصميم الربامج وادلتخصص من اجل
السيطرة على رلمل األخطار ادلهنية اليت ميكن أف تصيب ادلوارد البشرية أثناء تأدية أعماذلا .
وبينما تكمن مهمة اإلدارة األوىل يف وضع األىداؼ التنظيمية  ,تكمن ادلهمة الرئيسية هبا يف حتريك ادلؤسسة حنو بلوغ
تلك األىداؼ بشكل أكثر فعالية وباإلمكاف حتقيق ىذا بتطبيق أساليب حتفيز ادلوظفٌن من خالؿ خلق بيئة عمل معنوية
ومادية يسعى فيها األفراد حنو العمل حبماس والشعور بادلسؤولية والوالء وروح الفريق  ( .ايهاب صبيح  , 2006 ,ص
) 13
وتعىن اجلزائر يف كل خططها التنموية حنو تطوير وتنمية مواردىا البشرية إميانا منها بأمهية العنصر البشري ’ فناشات ادلعاىد
واجلامعات والكليات وادلنشآت الرياضية الضخمة وغًنىا من االجنازات ووضعت اخلطط التطويرية للموظفٌن وأصحاب
القرار وأصدرت األنظمة اخلاصة بادلوظفٌن سواء كانت مرتبطة بالعمل يف حد ذاتو او باألفراد وبيئة العمل
وىذا ما جعلنا نثًن اإلشكاؿ التايل :
ىل لبيئة العمل دور يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملٌن بادلؤسسات الرياضية ؟التساؤالت الجزئية :
 ىل اذليكل التنظيمي لبيئة العمل دور يف حتقيق الرضا الوظيفي ؟ ىل احلوافز ادلادية اليت توفرىا بيئة العمل دور يف حتقيق الرضا الوظيفي ؟ -ىل للحوافز ادلعنوية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي ؟
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 -3أهداف الدراسة :

إف اذلدؼ الرئيسي ذلذه الدراسة يتمثل يف التعرؼ على دور بيئة العمل يف حتقيق الرضا الوظيفي يف اإلدارات الرياضية
خصوصا مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة :
 معرفة مدى رضا ادلوظفٌن عن بيئة العمل الوظيفية . التعرؼ على أكثر أنواع احلوافز جاذبية بالنسبة للموظفٌن . تعريف ادلوظفٌن مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة بضرورة توفًن بيئة عمل مناسبة من اجل حتقيق رضا وظيفي . الكشف عن واقع بيئة العمل مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة . -4أهمية الدراسة :
 تتمثل أمهية الدراسة يف كوهنا تتطرؽ إىل احد ادلفاىيم أال وىي الرضا الوظيفي الذي يعد من ادلواضيع اذلامة يف الفكراإلداري احلديث كونو مصدر مهم من اجل استمرارية ادلنظمة وبقاءىا .
 إبراز أمهية بيئة العمل يف حتقيق الرضا الوظيفي والرفع يف مردود اإلدارة . ميكن ذلذه الدراسة أف توجو أنظار صانعي القرار يف ادلنظمات إىل التعامل مع مفهوـ بيئة العمل وإعطائو االىتماـالكايف مما لو من تأثًنات سلبية واجيابية يف حتقيق رضا العاملٌن .
 -5فرضيات الدراسة :
 الفرضية العامة :
-

لبيئة العمل دور يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملٌن بادلؤسسات الرياضية .
 الفرضيات الجزائية :

 اذليكل التنظيمي لبيئة العمل دور حتقيق الرضا الوظيفي . احلوافز ادلادية ادلتوفرة يف بيئة العمل ذلا دور يف حتقيق الرضا الوظيفي . -احلوافز ادلعنوية ذلا دور يف حتقيق الرضا الوظيفي .
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الفصل الثالث
تمهيد :

إن موضوع بيئة العمل ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى مديرية الشباب والرياضة خاصة مواكبة األحداث اليت
تشهدىا اإلدارة الرياضية والتحديات الكبرية  ,تطرقنا يف دراستنا إىل بيئة العمل والرضا الوظيفي ولتأكيد ىذا ادلنطق ال بد
من إثبات صحة تطبيقها ميدانيا ومن خالل ىذه الدراسة إجياد حل لإلشكالية ادلطروحة سابقا وذلك بإثبات صحة
فروض الدراسة أو نفيها وذلك جبمع ادلعلومات النظرية ثن العمل على ترتيبها وتصنيفها وقياسها وتعديلها بطريقة ممنهجة
وعلمية متبعة من اجل استخالص النتائج والوقوف على ثوابت ادلوضوع ادلدروس .
ويف اجلانب التطبيقي يستعرض إىل حتديد رلاالت الدراسة يف اجملال ادلكاين والزماين اليت تتناسب مع موضوع البحث
وذلك بتحديد عينة الدراسة اليت ختدم لب ادلوضوع كما أن لكل دراسة أسلوب معني أو منهج مناسب مع حتديد
األدوات ادلناسبة جلمع ادلعلومات والبيانات ادليدانية اليت هتتم مبوضوع البحث ويتم يف ىذا الفصل التطرق إىل معرفة مجيع
ىذه الطرق للوصول إىل نتائج علميــة سليمة .
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الفصل الثالث
-1الدراسة االستطالعية :

الدراسة االستطالعية ىي تلك البحوث اليت تتناول موضوعات جديدة مل يتطرق إليها أي باحث من قبل وال تتوفر
عنها بيانات أو معلومات وىدفها التعرف على ادلشكلة  ,وتقوم احلاجة إىل ىذا النوع من البحوث  ,عندما تكون ادلشكلة
زلل البحث جديدة مل يسبق إليها  ,لو عندما تكون ادلعلومات أو ادلعارف ادلتحصل عليها حول ادلشكلة قليلة وضعيفة .
( ناصف ثابت , 1984 ,ص ) 71
وعلى ىذا األساس تعترب الدراية االستطالعية من أىم ادلراحل اليت جيب على الباحث القيام هبا قصد التأكد من مالئمة
مكان الدراسة ومدى صالحية األداة ادلستعملة حول موضوع البحث  ,وذلذا قمنا بدراسة استطالعية على مستوى مديرية
الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة وقد كان اذلدف من ىذه الدراسة مجع ادلعلومات اليت ذلا ارتباط وثيق ومباشر مبتغريات
الدراسة واليت ميكن من خالذلا التأكد من ادلديرية يف موضوع دراستنا .
حيث استطعنا من خالل دراستنا االستطالعية حتديد رلتمع الدراسة حتديدا دقيقا  ,وقد قادتنا دراستنا االستطالعية إىل
مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة وىذا يف الفرتة اليت أجرينا فيها الرتبص ادليداين  ,وقد قمت بتوزيع أداة الدراسة عينة
استطالعية من عاملني مبديرية الشباب والرياضة بوالية ادلسيلة والبالغ عددىم  6عاملني  ,وقد كان اذلدف من ىذه
الدراسة ىو :
_ معرفة الصعوبات اليت قد تواجهنا أثناء إجراء الدراسة ادليدانية .
_ معرفة مدى سهولة وصعوبة أسئلة األداة ادلستخدمة يف الدراسة .
_ معرفة الوقت الذي ميكن أن تستغرقو إلجراء ىذه الدراسة .
_ معرفة ىل األداة مناسبة دلستوى جنتمع الدراسة .
_ حتديد رلمتع الدراسة حتديدا دقيقا .
 المجال الزماني والمكاني :
_ المجال الزماني  :خالل ادلوسم الدراسي  2016/2015مت توزيع االستمارات على عينة الدراسة خالل ادلدة الزمنية
من  2016/04/17 :إىل غاية استالمها يوم . 2016/04/24
_ المجال المكاني  :أجريت ىذه الدراسة على مستوى مديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة .
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الفصل الثالث
 _ 2المنهج المتبع في الدراسة :

ال ميكن ألي باحث االستغناء عن منهج الدراسة ألي موضوع كان  ,وال ميكن أن يتوصل إىل نتائج صادقة وموضوعية
ما مل يعتمد على منهج معني  ,فادلنهج ىو الطريق أو عبارة عن رلموعة من العمليات واخلطوات اليت يتبعها الفرد الباحث
بغية حتقيق حبثو  ( .رشيد زرواين  , 2001 ,ص ) 192. 191
ختتلف ادلناىج ادلتبعة تبعا الختالف اذلدف الذي يود الباحث التوصل إليو يف رلال البحث العلمي  ,ويعتمد اختبار
ادلنهج ادلناسب حلل مشكلة البحث باألساس على ادلشكلة  ,ونظرا لطبيعة موضوع الدراسة مت اختيار ادلنهج الوصفي
 ,وادلهج يف البحث العلمي يعين رلموعة من القواعد واألسس اليت يتم وضعها من اجل الوصول اىل احلقيقة  ,ويعرب عنو "
عمار بو حوش " و " زلمد ذنيبات " ألنو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسة ادلشكلة واكتشاف احلقيقة  ( .عمار بو
حوش  ,زلمد ذنيبات , 1990 ,ص ) 89
 _ 3مجتمع وعينة الدراسة :
 مجتمع الدراسة :
يتشكل اجملتمع األصلي للدراسة احلالية من العاملني مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة والبالغ عددىم  35موظف
حسب معلومات ادلتوفرة لدينا .
 عينة الدراسة :
مت اختيار العينة بطريقة ادلسح الشامل ولقد قمنا بتوزيع  35استمارة على العاملني مبديرية الشباب والرياضة بوالية
ادلسيلة  ,ولقد اسرتدنا  20استمارة فقط من اجملموع الكلي ادلوزع .
 متغيرات الدراسة :
 المتغير المستقل  :ىو الذي يؤثر على نتائج التجربة  ,وادلتغري يف حبثنا ىو بيئة العمل .
 المتغير التابع  :ىو ادلتغري الذي يؤثر فيو ادلتغري ادلستقل  ,وادلتغري التابع يف حبثنا ىو الرضا الوظيفي .
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الفصل الثالث
 _4أدوات جمع المعلومات والبيانات :

حيث اعتمدنا يف ىذه الدراسة وبعد االطالع على الكتب والدراسات السابقة ذات العالقة مبشكلة الدراسة  ,وقد مت
استخدامها كأداة تساعد يف حتقيق أىداف الدراسة ادليدانية للحصول على ادلعلومات وبيانات وحقائق مرتبطة مبوضوع
الدراسة  ,وقد قمنا بالتشاور مع االستاذة ادلشرفة بتصميم االستبانة باالعتماد على األداة اليت استخدمت يف دراسة
الثمالي  : 2002عالقة االلتزام التنظيمي ببيئة العمل الداخلية  ,ودراسة بن عبد العزيز  :2002بيئة العمل

ومناسبتها ألداء العاملني وأجريت ىذه الدراسة بادلنطقتني الوسطى والشرقية يف ادلملكة العربية السعودية  ,وأيضا دراسة
احمد المشيخي  "2012/2011الرضا الوظيفي لدى اإلداريني العاملني يف ادلديرية العامة مبحافظة ظفار "  ,ودراسة
القحطاين " 2001أثر بيئة العمل الداخلية على الوالء التنظيمي" أجريت ىذه الدراسة بادلنطقة الشرقية يف ادلملكة
العربية السعودية  ,وكذلك دراسة ايهاب احمد عويضة بعنوان  " 2008اثر الرضا الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى
العاملني يف ادلنظمات األىلية " .

وقد قسمت األداة إىل ثالثة زلاور مثلت فرضيات الدراسة :
_ احملور األول  :اذليكل التنظيمي لبيئة العمل ويضم  5عبارات .
_ احملور الثاين  :احلوافز ادلادية وتتكون من  12عبارة .
_ احملور الثالث  :احلوافز ادلعنوية وتضم  06عبارات .
 _ 5إجراءات التطبيق الميداني :
 صدق األداة :
يقصد بصدق أداة الدراسة مشول االستقصاء لكل العناصر اليت جيب أن تدخل يف التحليل من الناحية ووضوح فقراهتا
ومفرداهتا من ناحية ثانية حبيث تكون مفهوم لكل من يستخدمها وقمنا بالتأكد من صدق فقرات االستبانة .
 صدق المحكمين :
بعد عرض االستبانة على ادلشرف واالتفاق عليها مت عرضها على بعض أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية لكوهنم أكثر دراية وعلم مبوضوع الدراسة  ,وطلب منهم احلكم على درجة مالئمة عبارات االستبانة من حيث
مشوليتها وقياسها للمجال الذي يتضمنها  ,إضافة إىل مدى وضوح العبارات ودقة صياغتها أو أية مالحظات أخرى يروهنا
مناسبة فيما يتعلق بالتعديل أو التغيري أو احلذف .
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 الموضوعية :

تعد من العوامل ادلهمة اليت جيب أن تتوفر يف األداة من اجل التحرر من التحيز أو التعصب وعدم إدخال العوامل
الشخصية للمبحوث  ,فادلوضوعية تعين االلتزام مبصداقية البحث العلمي واألمانة العلمية والسرية التامة دلا حييط بادلبحوثني
 ,وإتباع خطوات علمية ممنهجة الستخالص ادلبتغى من ادلبحوث إلثراء البحث العلمي .
 _6األساليب اإلحصائية :
بعد التأكد من صدق وثبات األداة  ,أصبحت األداة يف صورهتا النهائية وأصبح الباحث على ثقة تامة بصحة االستبانة
والحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات  ,وبالتايل مت توزيع االستبانة على أفراد العينة
وطلب منهم اإلجابة على فقرات االستبانة .
 المعالجة اإلحصائية :
اعتمدنا على الربنامج اإلحصائي ( Spss ( science statistical pakhage for sociels
وتعين بالعربية " احلزم اإلحصائية لعلوم االجتماع يتكون من رلموعة من الربامج ادلعدة ادلسبقة إلدخال وتعديل وعرض
وحتليل البيانات اإلحصائية  ,وقد مت استخدام التقنيات اإلحصائية التالية لإلجابة عن أسئلة الدراسة :
_ النسب المئوية والتكرارات  :يستخدم ىذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغري ما وتفيد الباحث
يف وصف جنتمع الدراسة .
_ اختبار كا : 2الذي يهتم بدراسة حسن ادلطابقة واالستقاللية بني ادلتغريات .
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الفصل الرابع
01عرض وتحليل نتائج الدراسة :

تساؤالت المحور األول  :ىل للهيكل التنظيمي لبيئة العمل دور يف حتقيق الرضا الوظيفي ؟
السؤال رقم  :01ىل اهليكل التنظيمي لإلدارة مناسب ألداء مهامك على أكمل وجو ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إذا كان اهليكل التنظيمي مناسب ألداء املهام .
الجدول رقم  : 01ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 01
تكرار

النسبة

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

9.100

5.991

2

0.011

دال

أبدا 3

15.0

أحيانا 4

20.0

عند

دائما 13

65.0

0,05

المجموع 20

100.0

من خالل اجلدول نالحظ أن 13عامال بنسبة%65أجابوا بأهنم دائما يناسبهم اهليكل التنظيمي ألداء مهامهم,
بينما أجاب4عمال ما نسبتو %20بأهنم أحيانا ما يناسبهم اهليكل التنظيمي ألداء مهامهم  ,وأجاب 3مبا نسبتو %15
بأهنم أبدا ما يكون اهليكل التنظيمي مناسب ألدائهم مهامهم  ,و بالنظر إىل كا احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة9,100و
ىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار
 ،أي أن العاملني دائما ما يكون اهليكل التنظيمي مناسبا ألدائهم مهامهم .
الشكل رقم (  :)04التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. )01( :
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السؤال رقم : 02ىل ىناك تداخل يف الوظائف يف خمتلف مسويات مؤسستك ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إذا كان ىناك تداخل يف الوظائف يف مستويات املؤسسة
الجدول رقم  :02ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 02
تكرار

النسبة

أبدا 2

10.0

أحيانا 9

45.0

دائما 9

45.0

المجموع 20

100.0

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

4.900

5,991

2

0.86

غير دال
عند 0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  09عامال بنسبة  %45أجابوا بأهنم دائما يكون ىناك تداخل يف الوظائف يف خمتلف
املستويات  ,بينما أجاب  09ما نسبتو  %45بأهنم دائما يكون ىناك تداخل يف الوظائف يف خمتلف املستويات ,
وأجاب  2مبا نسبتو  %10بأهنم أبدا ما يكون ىناك تداخل يف الوظائف يف خمتلف املستويات  ,و بالنظر إىل كا احملسوبة
جندىا قد بلغت قيمة 4,900و ىي اصغر قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991و منو نستنتج أنو ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
الشكل رقم ( :) 05التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 02 ( :
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السؤال رقم :03ىل ىناك عدالة يف توزيع املهام على املوظفني ؟
الغرض من السؤال  :معرفة عدالة توزيع املهام على املوظفني
الجدول رقم  :03ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 03
تكرار

النسبة

كأ
المحسوبة

أبدا 8

40.0

أحيانا 2

10.0

دائما 10

50.0

المجموع 20

5,200

درجة

مستوى

القرار

كا2

المجدولة الحرية

الداللة

اإلحصائي

0,74

غير دال

5,991

2

عند
0,05

100.0

من خالل اجلدول نالحظ أن  10عامال أي ما يعادل نسبة  %50أجابوا بأهنم دائما يناسبهم اهليكل التنظيمي
ألداء مهامهم على أكمل وجو  ,بينما أجاب  2عمال أي ما يعادل ما نسبتو  %20بأهنم أحيانا ما يناسبهم اهليكل
التنظيمي ألداء مهامهم على أكمل وجو  ,وأجاب  3مبا يعادل نسبة  %15بأهنم أبدا ما يكون اهليكل التنظيمي مناسب
ألدائهم مهامهم على أكمل وجو  ,وبالنظر إىل كا احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة5,100و ىي اقل من قيمة كا ²اجملدولة
اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
الشكل رقم ( :)06التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 03 ( :
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السؤال رقم  :04تشعر انك يف املكان املناسب الذي يتناسب مع مؤىلك العلمي ؟
الغرض من السؤال  :معرفة شعور املوظف انو يف املكان الذي يناسب مؤىلو العلمي
الجدول رقم  :04ميثل نتائج االجابة على السؤال رقم 04
تكرار

النسبة

أبدا 6

30.0

أحيانا 1

5.0

دائما 13

65.0

المجموع 20

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

10,900

5,991

2

0,004

دال عند
0,05

100.0

من خالل اجلدول نالحظ أن 13عامال بنسبة %65أجابوا بأهنم دائما يشعرون أهنم يف املكان املناسب الذي يتناسب
مع مؤىلهم العلمي ,بينما أجاب  1ما نسبتو  %5بأحيانا  ,وأجاب  6بنسبة  %30بأبدا  ,وبالنظر إىل كا احملسوبة
جندىا قد بلغت قيمة 10,900وىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو توجد فروق
ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني دائما ما يشعرون أهنم يف املكان املناسب الذي يتناسب مع
مؤىلهم العلمي .
الشكل رقم ( :) 07التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 04 ( :

05

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع
السؤال رقم : 05ىل أنت راضي عن أدائك الوظيفي ؟
الغرض من السؤال  :معرفة رضا املوظف عن أدائو الوظيفي
الجدول رقم  : 05ميثل نتائج اإلجابة على التساؤل رقم 05
تكرار

النسبة

أبدا 6

30.0

أحيانا 2

10.0

دائما 12

60.0

اجملموع 20

100.0

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

7,600

5,991

2

0,022

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  12عامال أي بنسبة  %60أجابوا بأهنم دائما راضون عن عملهم الوظيفي  ,بينما
أجاب  2عامل ما نسبتو  %10بأحيانا  ,وأجاب  6بنسبة  %30بأهنم أبدا ما يكونون راضني عن عملهم الوظيفي,
و بالنظر إىل كا احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة 7,600و ىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو
نستنتج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني دائما ما يكونون راضني عن عملهم
الوظيفي .
الشكل رقم ( :) 08التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 05 ( :

05

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع
مناقشة نتائج المحور األول على ضوء الفرضية األولى
المحور األول  :الهيكل التنظيمي لبيئة العمل
الجدول رقم  :06نتائج عبارات المحور األول
العبارة

االستجابة

التكرار

النسبة

المئوية

المحسوبة

01

دائما

13

%65

9,100

أحيانا

04

%20

أبدا

03

%15

دائما

09

%45

أحيانا

09

%45

أبدا

03

%10

دائما

10

%50

أحيانا

02

%10

أبدا

08

%40

دائما

13

%65

أحيانا

01

%05

أبدا

06

%30

دائما

12

%60

أحيانا

02

%10

أبدا

06

%30

02

03

04

05

كا 2

4,900

5,200

10,900

7,600

05

المجدولة

مستوى
الداللة

القرار

كا2

5,991

0,05

دال إحصائيا

5,991

5,991

5,991

5,991

0,05

0,05

0,05

0,05

اإلحصائي

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

دال إحصائيا

دال إحصائيا

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع

القيمة العامة كا / 7,54 = 2كا 2المجدولة = / 5,991مستوى الداللة = / 0,05درجة الحرية = 2
االستنتاج  :من خالل اجلدول رقم الذي حيتوي على نتائج العبارات احملور األول من استمارة االستبيان  ,نالحظ أن

ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند حدود مستوى الداللة  0,05يف أغلبية عبارات احملور األول وىذا لصاحل اإلجابة
بدائما  ,أي أن عمال مديرية الشباب والرياضة باملسيلة جيمعون أن اهليكل التنظيمي لبيئة العمل لو دور يف حتقيق الرضا

الوظيفي ومثبت ذلك من خالل :
العبارة األولى  :ىل اهليكل التنظيمي لإلدارة مناسب ألداء مهامك على أكمل وجو ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني دائما
ما يكون اهليكل التنظيمي مناسبا ألدائهم مهامهم على أكمل وجو .
العبارة الثانية  :ىل ىناك تداخل يف الوظائف يف خمتلف مسويات مؤسستك ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اصغر من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين انو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت متباينة وخمتلفة للعبارة أي أن العاملني
دائما ما يكون ىناك تداخل يف الوظائف يف خمتلف املستويات اإلدارية .
العبارة الثالثة  :ىل ىناك عدالة يف توزيع املهام على املوظفني ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اصغر من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين انو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت متباينة وخمتلفة للعبارة أي أنو ال توجد
عدالة يف توزيع املهام على املوظفني .
العبارة الرابعة  :ىل تشعر انك يف املكان املناسب الذي يتناسب مع مؤىلك العلمي؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني دائما
ما يشعرون أهنم يف املكان املناسب الذي يتناسب مع مؤىلهم العلمي .

05

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع
العبارة الخامسة  :ىل أنت راضي على أدائك الوظيفي ؟

يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني دائما
ما يكون لديهم رضا عن أدائهم الوظيفي داخل املؤسسة اليت ينتمون إليها ىذا ما يزيد من عملهم ومثابرهتم .
نستخلص من المعطيات السابقة انه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلجابات االيجابية  ,هذا ما يثبت
صحة الفرضية األولى  ,أي أن الهيكل التنظيمي لبيئة العمل له دور في تحقيق الرضا الوظيفي لدى عمال مديرية
الشباب والرياضة .
ىذا ما تبني من دراسة القحطاني التعرف على واقع بيئة العمل الداخلية ،وأثر بعض متغريات بيئة العمل (أسلوب
اإلشراف ،واحلوافز ،وصراع الدور ،وغموض الدور)  ( .القحطاني ) 2002
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عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع
السؤال رقم : 01ىل تتناسب احلوافز مع اجلهد املبذول ؟
الغرض من السؤال  :معرفة مناسبة احلوافز للجهد املبذول
الجدول رقم  : 07ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 01
تكرار

النسبة

أبدا 2

10.0

أحيانا 6

30.0

دائما 12

60.0

المجموع 20

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

0,600

5,991

2

0,022

دال عند
0,05

100.0

من خالل اجلدول نالحظ أن  12عامال ما نسبة  %60أجابوا بأهنم دائما ما تتناسب احلوافز مع اجلهد املبذول ,
بينما أجاب  6عامل ما نسبتو  %30بأهنم أحيانا ما تتناسب احلوافز مع اجلهد املبذول ,وأجاب  2مبا نسبتو %10
بأهنم أبدا ما تتناسب احلوافز مع اجلهد املبذول ,و بالنظر إىل كا احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة  7,600و ىي أكرب من
قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن
العاملني دائما ما تتناسب احلوافز مع جهدىم املبذول .
الشكل رقم ( :) 09التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 07 ( :

00

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع
السؤال رقم  : 02ىل احلوافز يف بيئة العمل عبارة عن مبالغ مالية ؟
الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا كانت احلوافز مبالغ مالية
الجدول رقم : 08ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 02
التكرار

النسبة%

أبدا

2

10.0

أحيانا

12

60.0

دائما

6

30.0

المجموع

20

100.0

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

7,600

5,991

2

0,002

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  6عامال بنسبة  %30أجابوا بأهنم دائما ما تكون احلوافز يف بيئة العمل عبارة عن مبالغ
مالية  ,وأجاب  12عامل بنسبة  %60بأحيانا  ,وأجاب  2مبا نسبتو  %10بأبدا  ,و بالنظر إىل كا احملسوبة جندىا
قد بلغت قيمة  7,600و ىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو توجد فروق ذات
داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني أحيانا ما تكون احلوافز يف بيئة العمل عبارة عن مبالغ مالية .
الشكل رقم (  :)10التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 08 ( :
10,0
30,0

60,0

دائما

أحيانا

05

أبدا

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع

السؤال رقم  :03ىل يقدم لك رئيسك مكافآت مادية عند أدائك عمل جيد ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إن كان الرئيس يكافئ املوظف عند أدائو عمل جيد
الجدول رقم :09ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 03
التكرار

النسبة%

كأ المحسوبة

أبدا

3

15.0

3,100

أحيانا

8

40.0

دائما

9

45.0

المجموع

20

100.0

كا2

درجة

مستوى

القرار

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

5,991

2

 0,212غير دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  09عامال بنسبة  %45أجابوا بأهنم دائما ما يقدم يل رئيسي مكافآت مادية عند أدائي
عمل جيد  ,وأجاب  08عمال ما نسبتو  %40بأحيانا  ,وأجاب  3مبا يعادل نسبة  %15بأبدا  ,و بالنظر إىل كا
احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة 4,100و ىي اصغر قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
الشكل رقم (  :)11التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 08 ( :

04

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع
السؤال رقم  :04ىل املكافآت املادية عبارة عن رفع األجر ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إذا كانت املكافآت املادية رفع األجر
الجدول رقم  : 10ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 04
التكرار

النسبة%

كأ المحسوبة

أبدا

2

10.0

6,100

أحيانا

7

35.0

دائما

11

55.0

المجموع

20

100.0

كا2

درجة

مستوى

القرار

المجدولة
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اإلحصائي

5,991

2

0,047

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  11عامال بنسبة  %55أجابوا بأهنم دائما ما تكون املكافآت املادية عبارة عن رفع
األجر ,بينما أجاب 7عامل ما نسبتو  %35بأحيانا  ,وأجاب  2بنسبة  %10بأبدا  ,و بالنظر إىل كا احملسوبة جندىا
قد بلغت قيمة  6,100و ىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو توجد فروق ذات
داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار ،أي أن العاملني أحيانا ما تكون املكافآت املادية عبارة عن رفع األجر .
الشكل رقم (  :)12التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 09 ( :

04

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع
السؤال رقم  :05ىل املكافآت املادية عبارة ىدايا ؟
الغرض من السؤال  :معرفة ما إذا كانت املكافآت املادية عبارة عن ىدايا
الجدول رقم  : 11ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 05
التكرار

النسبة%

أبدا

3

15.0

أحيانا

7

35.0

دائما
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50.0

المجموع

20

100.0

كأ

كا2

درجة
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القرار

المحسوبة

المجدولة
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اإلحصائي
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5,991

2

0,157

غير دال

عند 0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن 10عامال بنسبة  %50أجابوا بأهنم دائما املكافآت املادة عبارة عن ىدايا  ,بينما أجاب
 07ما نسبتو  %35بأحيانا  ,وأجاب  3بنسبة  %15بأبدا  ,وبالنظر إىل كا احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة 3,700
و ىي اصغر قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب
تكرار .
الشكل رقم (  :) 13التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 11 ( :

04

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع
السؤال رقم  :06ىل تستخدم العالوات الدورية يف حتفيز العاملني ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إن كانت العالوات تستخدم يف حتفيز العاملني
الجدول رقم  : 12ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 06
التكرار

النسبة%

أبدا

2

10.0

أحيانا

13

65.0

دائما

5

25.0

المجموع

20

100.0

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

9,700

5,991

2

0,008

دال عند 0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  05عامال بنسبة  %25أجابوا بأهنم دائما ما تستخدم العالوات الدورية يف حتفيز
العاملني ,بينما أجاب  13عامل ما نسبتو  %65بأحيانا ما تستخدم العالوات الدورية يف حتفيز العاملني  ,وأجاب 2
مبا يعادل نسبة  %10بأبدا  ,وبالنظر إىل كا احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة  9,600وىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة
اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني أحيانا ما
تستخدم العالوات الدورية يف حتفيز العاملني .
الشكل رقم ( :) 14التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 12 ( :

55

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع
السؤال رقم  : 07ىل األجر الذي تتقاضاه كايف ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إن كان األجر كايف
الجدول رقم  :13ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 07
التكرار

النسبة%

أبدا

2

10.0

أحيانا

11

55.0

دائما

7

35.0

المجموع

20

100.0

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

6,100

5,991

2

0,47

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  7عامال بنسبة  %35أجابوا بأهنم دائما ما يكون الذي يتقاضوه كايف ,بينما أجاب
 11عامل ما نسبتو %55بأحيانا  ,وأجاب  2بنسبة  %10بأبدا  ,و بالنظر إىل كا احملسوبة جندىا قد بلغت
قيمة  6,100و ىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991و منو نستنتج أنو توجد فروق ذات داللة
إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني أحيانا ما يكون األجر الذي يتقاضوه كايف .
الشكل رقم (  :)15التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 13 ( :
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الفصل الرابع
السؤال رقم  :08ىل يتالءم األجر مع اجلهد الذي تبذلو داخل املؤسسة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة تالءم األجر مع اجلهد املبذول داخل املؤسسة
الجدول رقم : 14ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 08
التكرار

النسبة%

كأ المحسوبة

أبدا

6

30.0

7,600

أحيانا

3

15.0

دائما

11

55.0

المجموع

20

100.0

كا2
المجدولة
5,991

درجة الحرية

2

مستوى

القرار

الداللة

اإلحصائي

0,022

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن 11عامال بنسبة %55أجابوا بأهنم دائما ما يتالءم األجر مع اجلهد الذي تبذلو داخل
املؤسسة  ,بينما أجاب 03عامل ما نسبتو  %15بأحيانا  ,وأجاب  06بنسبة  %30بأبدا  ,وبالنظر إىل كا احملسوبة
جندىا قد بلغت قيمة  7,600وىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت ، 5,991ومنو نستنتج أنو توجد فروق ذات
داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني دائما ما يتالءم األجر مع اجلهد الذي تبذلو داخل املؤسسة .
الشكل رقم ( :) 16التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 14 ( :
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الفصل الرابع

السؤال رقم  :09ىل تعتقد أن حصولك على اجر كايف من دون حوافز أىم من حصولك على اجر ضعيف وحوافز

كثرية ؟

الغرض من السؤال :معرفة حصول املوظف على اجر كايف من دون حوافز أىم اجر ضعيف دون حوافز كثرية .
الجدول رقم  : 15ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 09
التكرار

النسبة%

أبدا

3

15.0

أحيانا

3

15.0

دائما

14

70.0

المجموع

20

100.0

درجة

مستوى

القرار

كأ

كا2

المحسوبة المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

5,991 12,100

2

0,002

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  14عامال بنسبة  %70أجابوا بأهنم دائما ما تعتقد أن حصولك على اجر كايف من
دون حوافز أىم من حصولك على اجر ضعيف وحوافز كثرية  ,بينما أجاب  03عامل ما نسبتو  %15بأحيانا ,
وأجاب  03مبا يعادل نسبة %15بأبدا  ,و بالنظر إىل كا احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة  12,100وىي أكرب من قيمة
كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أنو دائما
ما تعتقد أن حصولك على اجر كايف من دون حوافز أىم من حصولك على اجر ضعيف وحوافز كثرية .
الشكل رقم (  :)17التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 15 ( :

55

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

الفصل الرابع
السؤال رقم  :10ىل أنت راضي عن منح املردودية املقدمة لك ؟
الغرض من السؤال  :معرفة رضا املوظف عن منح املردودية
الجدول رقم  : 16ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 10
التكرار

النسبة%

أبدا

6

30.0

أحيانا

2

10.0

دائما

12

60.0

المجموع

20

100.0

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

7,600

5,991

2

0,022

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  12عامال بنسبة  %60أجابوا بأهنم دائما راضون عن املردودية املقدمة هلم  ,بينما أجاب
 02عامل ما نسبتو  %10بأحيانا ,وأجاب  06مبا يعادل نسبة  %30بأبدا  ,وبالنظر إىل كا احملسوبة جندىا قد بلغت
قيمة  7,600و ىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية
لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني دائما ما يكون العمال راضون عن املردودية املقدمة هلم .
الشكل رقم (  :)18التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 16 ( :
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الفصل الرابع
السؤال رقم  :11ىل تزيد املكافآت من رضا املوظف داخل املؤسسة ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إن كانت املكافآت تزيد من رضا املوظف
الجدول رقم  :17ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 11
التكرار

النسبة%

أبدا

5

25.0

أحيانا

2

10.0

دائما

13

65.0

المجموع

20

100.0

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

9,700

5,991

2

0,008

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  13عامال بنسبة  %65أجابوا بأهنم دائما ما تزيد املكافآت من رضا املوظف داخل املؤسسة ,
بينما أجاب  02عامل ما نسبتو  %10بأحيانا  ,وأجاب  05مبا يعادل نسبة  %25بأبدا  ,و بالنظر إىل كا احملسوبة
جندىا قد بلغت قيمة  9,700و ىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991و منو نستنتج أنو توجد فروق
ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني دائما ما نزيد املكافآت من الرضا داخل املؤسسة .
الشكل رقم ( :) 19التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 17 ( :
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الفصل الرابع
السؤال رقم  :12ىل تساىم املنح يف استقرار املوظف ؟
الغرض من السؤال  :معرفة مسامهة املنح يف استقرار املوظف
الجدول رقم  :18ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 12
التكرار

النسبة%

أبدا

7

35.0

أحيانا

3

15.0

دائما

10

50.0

المجموع

20

100.0

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

4,700

5,991

2

0,157

غير دال
عند 0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  10عامال بنسبة  %50أجابوا بأهنم دائما ما تساىم املنح يف استقرار املوظف  ,بينما
أجاب  03عمال ما نسبتو  %15بأحيانا  ,وأجاب 07مبا ينسبة  %35بأبدا ,وبالنظر إىل كا احملسوبة جندىا قد بلغت
قيمة 3,700و ىي اصغر قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
لصاحل أكرب تكرار .
الشكل رقم ( :) 20التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. )18( :
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الفصل الرابع
مناقشة نتائج المحور الثاني على ضوء الفرضية األولى
المحور الثاني  :الحوافز المادية لبيئة العمل
الجدول رقم  :19يوضح النتائج الممثلة لعبارات المحور الثاني
العبارة

االستجابة

التكرار

01

دائما

12

%60

أحيانا

06

%30

أبدا

02

%10

دائما

06

%30

أحيانا

12

%60

أبدا

02

%10

دائما

09

%45

أحيانا

08

%40

أبدا

03

%15

دائما

11

%55

أحيانا

07

%35

أبدا

02

%10

دائما

10

%50

أحيانا

07

%35

02

03

04

05

النسبة

كا 2

كا2

مستوى

القرار

المئوية

المحسوبة

المجدولة

الداللة

اإلحصائي

6,600

5,991

0,05

دال
إحصائيا

7,600

5,991

0,05

دال
إحصائيا

3,100

5,991

0,05

غير دال
إحصائيا

9,900

5,991

0,05

دال
إحصائيا

3,700

5,991

0,05

غير دال
إحصائيا
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06

07

08

09

10

11

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

أبدا

03

%15

دائما

05

%25

أحيانا

13

%65

أبدا

02

%10

دائما

07

%35

أحيانا

11

%55

أبدا

02

%10

دائما

11

%55

أحيانا

03

%15

أبدا

06

%30

دائما

14

%70

أحيانا

03

%15

أبدا

03

%15

دائما

12

%60

أحيانا

02

%10

أبدا

06

%30

دائما

13

%65

أحيانا

02

%10

9,700

5,991

0,05

دال
إحصائيا

6,100

5,991

0,05

دال
إحصائيا

7,600

5,991

0,05

دال
إحصائيا

5,991 12,100

0,05

دال
إحصائيا

7,600

5,991

0,05

دال
إحصائيا

9,700

5,991

0,05

دال
إحصائيا
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أبدا

05

%25

دائما

10

%50

أحيانا

03

%15

أبدا

07

%35

4,700

5,991

0,05

غير دال
إحصائيا

القيمة العامة كا/ =2كا2المجدولة=/ 5,991مستوى الداللة =/ 0,05درجة الحرية=2
االستنتاج  :من خالل اجلدول رقم الذي حيتوي على نتائج العبارات احملور الثاين من استمارة االستبيان  ,نالحظ أن
ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند حدود مستوى الداللة  0,05يف أغلبية عبارات احملور الثاين وىذا لصاحل اإلجابة
بدائما  ,أي أن عمال مديرية الشباب والرياضة باملسيلة جيمعون أن احلوافز املادية لبيئة العمل هلا دور يف حتقيق الرضا
الوظيفي ومثبت ذلك من خالل :
العبارة األولى  :ىل تناسب احلوافز مع اجلهد املبذول من قبلك ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني دائما
ما تناسب احلوافز مع اجلهد الذي يبذلونو .
العبارة الثانية  :ىل احلوافز يف بيئة العمل عبارة عن مبالغ مالية ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة أحيانا  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني دائما
ما تكون حوافز العمل عبارة عن مبالغ مالية ىذا ما يؤدي إىل رضاىم .
العبارة الثالثة  :ىل يقدم لك رئيسك مكافآت مالية عند أدائك عمل جيد ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اصغر من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين انو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت متباينة وخمتلفة للعبارة أي أن الرئيس
يف بيئة العمل ال يقدم مكافآت نظري أداء العمال عمل جيد .
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الفصل الرابع
العبارة الرابعة  :ىل املكافآت املادية عبارة عن رفع األجر ؟

يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني دائما
ما تكون املكافآت املقدمة هلم عبارة عن رفع األجر ىذا ما يزيد حبهم للعمل ورضاىم عنو .
العبارة الخامسة  :ىل املكافآت املادية عبارة عن ىدايا ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اصغر من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين انو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت متباينة وخمتلفة للعبارة أي أن الرئيس
يف بيئة العمل ال يقدم مكافآت نظري أداء العمال عمل جيد .
العبارة السادسة  :ىل تستخدم العالوات الدورية يف حتفيز العاملني ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة أحيانا  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني أحيانا
ما تستخدم العالوات الدورية يف حتفيزىم على أداء عملهم وعليو وجب استخدامها لتحفيز العاملني .
العبارة السابعة  :ىل األجر الذي تتقاضاه كايف ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة أحيانا  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني أحيانا
ما يكون األجر الذي يتقاضاه العمال كايف ىذا ما جيب على اإلدارة االىتمام بو وضرورة زيادة األجور نظري األعمال اليت
يقوم هبا العمال .
العبارة الثامنة  :ىل يتالءم األجر مع اجلهد الذي تبذلو داخل املؤسسة ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة دائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني دائما ما
يكون ىناك تالءم يف األجر مع اجلهد املبذول من قبل العمال .
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الفصل الرابع

العبارة التاسعة  :ىل تعتقد أن حصولك على اجر كايف من دون حوافز أىم من حصولك على اجر ضعيف وحوافز

كثرية؟

يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة دائما  ,وىذا يعين اهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني دائما ما
يكون احلصول على اجر كايف دوم حوافز أىم من حصول العمال على اجر ضعيف مقابل حوافز كثرية املقابل املادي
أىم من احلوافز بنوعيها املادي واملعنوي .
العبارة العاشرة  :ىل أنت راضي عن منح املردودية املقدمة لك ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة دائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني دائما ما
يكون لديهم رضا عن منح املردودية املقدمة هلم .
العبارة الحادية عشر  :ىل تزيد املكافآت من رضا املوظف داخل املؤسسة ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة دائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي أن العاملني دائما ما
تزيد املكافآت من رضا املوظف يف حال منحت هلم .
العبارة الثانية عشر  :ىل تساىم املنح يف استقرار املوظف ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اصغر من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين انو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت متباينة وخمتلفة للعبارة أي أن اآلراء
جاءت متباينة حول مسامهة املنح يف استقرار املوظف يف مؤسستو .
نستخلص من المعطيات السابقة انه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلجابات االيجابية  ,هذا ما يثبت
صحة الفرضية الثانية  ,أي أن الحوافز المادية لبيئة العمل لها دور في تحقيق الرضا الوظيفي بمسبة لعمال مديرية
الشباب والرياضة بالمسيلة .
ىذا ما تبني من دراسة احمد المشيخي حول الرضا الوظيفي لدى اإلداريني العاملني يف املديرية العامة مبحافظة ظفار ,
من اجل إلقاء الضوء على مستوى الرضا الوظيفي من خالل النوع االجتماعي واملسمى الوظيفي واملؤىل العلمي .
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الفصل الرابع

وان شعور الفرد بان وظيفتو تقدم لو ترقيات تزيد من رضاه الوظيفي  ,واحلصول على احلوافز والرواتب من العوامل اهلامة
اليت ترفع من مستوى الرضا الوظيفي  ( .المشيخي , 2002 ,ص )
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تساؤالت النحور الثالث  :هل الحوافز المعنوية لبيئة العمل دور في تحقيق الرضا الوظيفي ؟
السؤال رقم : 01على أي أساس تتم الًتقية يف مؤسسة بالكفاءات ؟
الغرض من السؤال  :معرفة كيف تتم الًتقية يف املؤسسة
الجدول رقم  :20ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 01
التكرار

النسبة%

كأ المحسوبة

أبدا

3

15.0

4,900

أحيانا

6

30.0

دائما

11

55.0

المجموع

20

100.0

كا2

درجة

مستوى

القرار

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

5,991

2

0,086

غير دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ إن  11عامال أي ما يعادل نسبة  %55أجابوا بدائما على أي أساس تتم الًتقية
بالكفاءات  ,بينما أجاب 07ما نسبتو  %35بأحيانا  ,وأجاب  3مبا يعادل نسبة  %15بأبدا  ,و بالنظر إىل كا
احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة  4,900وىي اصغر قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
الشكل رقم (  :)21التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 20 ( :
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الفصل الرابع
السؤال رقم :02ىل أنت راضي عن نظام الًتقية يف مؤسستك ؟
الغرض من السؤال  :معرفة رضا املوظف عن نظام الًتقية
الجدول رقم  : 21ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 02
التكرار

النسبة%

أبدا

4

20.0

أحيانا

5

25.0

دائما

11

55.0

المجموع

20

100.0

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

4,300

5,991

2

0,116

غير دال
عند 0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  11عامال أي ما يعادل نسبة  %55أجابوا بأهنم دائما ما يكونوا راضني على الًتقية يف
املؤسسة  ,بينما أجاب  05عمال ما نسبتو  %25بأحيانا  ,وأجاب  04مبا يعادل نسبة  %20بأبدا  ,و بالنظر إىل
كا احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة 4,300و ىي اصغر قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991ومنو نستنتج أنو ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار .
الشكل رقم (  :)22التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 21 ( :
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الفصل الرابع

السؤال رقم  :03ىل تتاح يل فرصة إلبداء اآلراء واملقًتحات؟
الغرض من السؤال  :معرفة إتاحة فرص إبداء اآلراء واملقًتحات
الجدول رقم  :22ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 03
التكرار

النسبة%

أبدا

5

25.0

أحيانا

12

60.0

دائما

3

15.0

المجموع

20

100.0

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

6,700

5,992

2

0,035

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  3عامال أي ما يعادل نسبة  %15أجابوا بأهنم دائما ما تتاح هلم الفرصة إلبداء اآلراء
واملقًتحات  ,بينما أجاب  12عامل ما نسبتو  %60بأحيانا  ,وأجاب  05مبا يعادل نسبة  %25بأبدا  ,وبالنظر إىل
كا احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة  6,700و ىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991و منو نستنتج أنو
توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني أحيانا ما تتاح هلم الفرصة إلبداء اآلراء واملقًتحات
الشكل رقم ( :) 23التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 22 ( :
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الفصل الرابع
السؤال رقم :04ىل أنت راض عن الًتقيات الشرفية اليت متنح يف العمل ؟
الغرض من السؤال  :معرفة رضا املوظف عن الًتقيات الشرفية املمنوحة
الجدول رقم  :23ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 04
التكرار

النسبة%

كأ المحسوبة

أبدا

4

20.0

6,400

أحيانا

12

60.0

دائما

4

20.0

المجموع

20

100.0

كا2

درجة

مستوى

القرار

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

5,991

2

0,041

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  04عامال أي ما يعادل نسبة  %20أجابوا بأهنم دائما ما يرضون عن ترقيات الشرفية اليت
متنح هلم  ,بينما أجاب  12عامل ما نسبتو  %60بأحيانا  ,وأجاب  04مبا يعادل نسبة  %20بأبدا  ,وبالنظر إىل كا
احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة  6,400و ىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991و منو نستنتج أنو توجد
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني أحيانا ما يرضون عن ترقيات الشرفية اليت متنح هلم .
الشكل رقم (  :)24التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 23 ( :
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الفصل الرابع
السؤال رقم : 05ىل يقوم رئيسك مبدحك أثناء العمل ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إن كان الرئيس ميدح املوظف أثناء العمل
الجدول رقم  :24ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 05
التكرار

النسبة%

كأ المحسوبة

أبدا

3

15.0

6,700

أحيانا

12

60.0

دائما

5

25.0

المجموع

20

100.0

كا2

درجة

مستوى

القرار

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

5,991

2

0,035

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  05عامال أي ما يعادل نسبة  %25أجابوا بأهنم دائما ما يقوم رئيسي مبدحي أثناء
العمل  ,بينما أجاب  12عامل ما نسبتو  %60بأحيانا  ,وأجاب  03مبا يعادل نسبة  %15بأبدا  ,و بالنظر إىل كا
احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة  6,700و ىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991و منو نستنتج أنو توجد
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني أحيانا ما يقوم الرئيس مبدحهم أثناء العمل .
الشكل رقم ( :) 25التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 24 ( :
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الفصل الرابع
السؤال رقم : 06ىل الشهادات التقديرية تؤدي إىل رضاك عن عملك ؟
الغرض من السؤال  :معرفة إن كانت الشهادات التقديرية ترضي العامل
الجدول رقم  :25ميثل نتائج اإلجابة على السؤال رقم 06
التكرار

النسبة%

أبدا

4

20.0

أحيانا

5

25.0

دائما

11

55.0

المجموع

20

100.0

كأ

كا2

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة

المجدولة

الحرية

الداللة

اإلحصائي

6,300

5,991

2

0,116

دال عند
0,05

من خالل اجلدول نالحظ أن  11عامال أي ما يعادل نسبة  %55أجابوا بأهنم دائما ما تؤدي الشهادات التقديرية إىل
رضاىم عن عملهم  ,بينما أجاب 05عامل ما نسبتو  %25بأحيانا  ,وأجاب  04مبا يعادل نسبة  %20بأبدا ,
وبالنظر إىل كا احملسوبة جندىا قد بلغت قيمة  6,300و ىي أكرب من قيمة كا ²اجملدولة اليت بلغت  ، 5,991و منو
نستنتج أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل أكرب تكرار  ،أي أن العاملني دائما ما تؤدي الشهادات التقديرية إىل
رضاىم عن عملهم.
الشكل رقم (  :)26التمثيل البياين الذي ميثل نتائج اجلدول رقم. ) 25 ( :
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الفصل الرابع
مناقشة نتائج المحور الثالث على ضوء الفرضية الثالثة
المحور الثالث  :الحوافز المعنوية لبيئة العمل

الجدول رقم  : 26يوضح النتائج الممثلة لعبارات المحور الثالث من استمارة االستبيان
العبارة
01

02

03

04

05

االستجابة

التكرار

النسبة

كا 2

كا2

مستوى

القرار

المئوية

المحسوبة

المجدولة

الداللة

اإلحصائي

دائما

11

%15

أحيانا

06

%30

أبدا

03

%55

دائما

11

%55

أحيانا

05

%25

أبدا

04

%20

دائما

03

%15

أحيانا

12

%60

أبدا

04

%25

دائما

04

%20

أحيانا

12

%60

أبدا

04

%20

دائما

05

%25

أحيانا

13

%60

4,900

5,991

0,05

غير دال
إحصائيا

4,300

5,991

0,05

غير دال
إحصائيا

6,700

5,991

0,05

دال
إحصائيا

6,400

5,991

0,05

دال
إحصائيا

6,700

5,991

0,05

دال
إحصائيا
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أبدا

02

%15

دائما

11

%35

أحيانا

05

%25

أبدا

04

%20

6,300

5,991

0,05

دال
إحصائيا

القيمة العامة كا/ =2كا/ 5,991 =2مستوى الداللة = / 0,05درجة الحرية =2
الستنتاج  :من خالل اجلدول رقم الذي حيتوي على نتائج العبارات احملور الثالث من استمارة االستبيان  ,نالحظ أن
ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند حدود مستوى الداللة  0,05يف أغلبية عبارات احملور الثالث وىذا لصاحل اإلجابة
أحيانا  ,أي أن عمال مديرية الشباب والرياضة باملسيلة أحيانا ما تكون احلوافز املعنوية لبيئة العمل هلا دور يف حتقيق
الرضا الوظيفي ومثبت ذلك من خالل :
العبارة األولى  :على أي أساس تتم الًتقية يف مؤسسة بالكفاءات ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اصغر من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين انو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت متباينة وخمتلفة للعبارة أي أن الًتقية يف
املؤسسة تتم بالكفاءات .
العبارة الثانية  :ىل أنت راضي عن نظام الًتقية يف املؤسسة ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اصغر من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين انو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت متباينة وخمتلفة للعبارة حيث إن نظام
الًتقية جيب أن يكون بطرقة أفضل .
العبارة الثالثة  :ىل تتاح لك الفرصة إلبداء اآلراء واملقًتحات ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة أحيانا  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي جيب إتاحة الفرصة
للعاملني إلبداء أرائهم ومقًتحاهتم وضرورة االستماع النشغاالهتم .
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الفصل الرابع
العبارة الرابعة  :ىل أنت راضي عن الًتقيات الشرفية اليت متنح يف العمل ؟

يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة أحيانا  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي الرضا الوظيفي ال
يتم إال بوجود ترقيات داخل املؤسسة حىت ولو كانت شرفية .
العبارة الخامسة  :ىل يقوم رئيسك مبدحك أثناء العمل ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اكرب من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين وجود
فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة أحيانا  ,وىذا يعين أهنا جاءت مسايرة ومؤكدة للعبارة أي وجب إتباع أسلوب
املدح أثناء العمل مما حيفز العامل على أدائو لعملو بشكل جيد وحيقق رضاه الوظيفي .
العبارة السادسة  :ىل الشهادات التقديرية تؤدي إىل رضاك عن عملك ؟
يتضح لنا بان قيمة كا 2احملسوبة ىي اصغر من كا 2اجملدولة ,عند مستوى داللة  0,05بدرجة حرية  , 2مما يعين انو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اإلجابة بدائما  ,وىذا يعين أهنا جاءت متباينة وخمتلفة للعبارة حيث أن
الشهادات التقديرية عادة ما نكون مناسبة إلرضاء العمال وجيب حتفيزىم ماديا .
نستخلص من المعطيات السابقة انه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلجابات االيجابية  ,هذا ما يثبت
صحة الفرضية الثالثة  ,أي أن الحوافز المعنوية لبيئة العمل لها دور في تحقيق الرضا الوظيفي بنسبة لعمال مديرية
الشباب والرياضة بالمسيلة .
ىذا ما تبني من دراسة عبد العزيز بن محمد الخميضي عملية صنع القرارات وعالقتها بالرضا الوظيفي  ,أجريت
الدراسة من اجل التعرف على طبيعة عملية صنع القرارات ومستوى الرضا الوظيفي ومراحل عملية صنع القرارات.
( الخميضي  , 2007 ,ص )
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االستنتاجات واالقتراحات

الفصل الخامس
 االستنتاجات :

من خالل ما سبق ومن خالل عرضنا لنتائج الدراسة ادلتوصل إليها اليت كانت حول بيئة العمل ودرىا يف حتقيق الرضا
الوظيفي لدى عينة من العاملني مبديرية الشباب والرياضة لوالية ادلسيلة  ,نقول أن بيئة عمل مديرية الشباب والرياضة
بادلسيلة تلعب دورا ىاما وفعاال يف من خالل توفري ىيكل تنظيمي جيد لتأدية األعمال على أكمل وجو وتوفري كذلك
احلوافز بنوعيها ادلادي وادلعنوي شلا يساعد على توفري جو مناسب للعمل ويزيد من رضا ادلوظفني داخل بيئتهم اليت يعملون
فيها  ,ىذا ما ال حضناه يف عمال ادلديرية من خالل اإلجابة على العبارات اليت قدمناىا ذلم وحتصلنا على عدة نتائج
نذكرىا كاآليت :
_ بيئة العمل ادلوجودة تساىم يف حتقيق الرضا الوظيفي لعمال مديرية الشباب والرياضة .
_ اذليكل التنظيمي ادلستخدم يساىم يف حتقيق الرضا الوظيفي داخل ادلؤسسات خاصة مديرية الشباب والرياضة .
_ مدى رضا العاملني على نظم احلوافز ادلالية وادلعنوية يف بيئة العمل الذي يؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي .
_ نظام الرتقيات ادلستعمل يؤدي إىل حتقيق الرضا الوظيفي .
_ االستماع آلراء واقرتاحات العمال ي لعب دور يف الرفع من اإلنتاجية والعمل داخل ادلؤسسة ىذا ما حيقق الرضا الوظيفي
.
 االقتراحات :
بناءا على ما توصلنا إليو من خالل النتائج ادلتحصل عليها يف دراستنا ىاتو  ,والذي تناولنا فيها موضوع ىاما من مواضيع
اإلدارة والتنظيم الرياضي وىو دور بيئة العمل يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى عمال مديرية الشباب والرياضة بادلسيلة تبني
ضرورة تقدمي رلموعة من االقرتاحات وىي :
_ االىتمام بادلناخ التنظيمي من خالل توفري بيئة عمل مناسبة دلل لو من تأثري كبري على األداء الوظيفي داخل ادلؤسسات
خصوصا ادلؤسسات الرياضية .
_ العمل على اختيار ىيكل تنظيمي مناسب يتماشى مع اإلمكانيات ادلادية والبشرية ادلوجودة داخل بيئة األعمال الرياضة
الذي يساعد العمال على عملهم يشكل جيد ودون تعقيد .
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_ االستفادة من الدراسات التجارب يف رلال حتفيز العمال سواء كان ماديا أو معنويا الن العامل ال بد لو من حتفيز لكي
ال يشعر بادللل داخل ادلؤسسة اليت يعمل فيها .
_ استخدام التحفيز ادلادي وادلعنوي يف سلتلف مستويات اإلدارية شلا حيقق أداء عايل داخل ادلنظمات ورضا مجيع العمال
 األفاق المستقبلية :
_ إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات للتعرف على دور بيئة العمل اليت حنقق لعمال رضا وظيفي .
_ إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات للتعرف على أنواع اذلياكل التنظيمية ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي .
_ إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات للتعرف على نظم احلوافز وعالقتها برضا الوظيفي للموظفني .
_ إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات للتعرف على أنواع احلوافز وكيفية حتفيز العاملني داخل ادلؤسسات الرياضة .
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 المراجع المعتمدة في الدراسة :
المصادر:
_ القران الكرمي
 الكتب باللغة العربية :

 _1احلسيين السيد  ,النظرية االجتماعية ودراسة التنظيم ,سلسلة علم االجتماع ادلعاصر  ,العدد , 18دار ادلعارف
,الطبعة . 1883 , 4
 _2عبد اخلالق ناصف  ,حبوث السلوك التنظيمي يف البالد العربية  ,دار القلم  ,الكويت . 1986 ,
 _3طو فرج عبد القادر  ,علم النفس الصناعي والتنظيمي  ,دار ادلعرفة  ,القاىرة  ,الطبعة . 1988 , 6
 _4عمار بو حوش و زلمد ذنيبات  ,مناىج البحث وطرق إعداد البحوث  ,ديوان ادلطبوعات  ,اجلزائر  ,الطبعة , 2
. 1990
 _5شوقي طرف  ,السلوك القيادي وفعالية اإلدارة  ,مكتبة غريب  ,القاىرة  .مصر . 1993 ,
 _6إبراىيم لطفي طلعت  ,علم اجتماع التنظيم  ,دار غرب للطباعة والنشر  ,القاىرة  ,مصر . 1993 ,
 _7حنفي سليمان .السلوك التنظيمي واألداء  ,مكتبة عني الشمس  ,القاىرة . 1994 ,
ناصر زلمد العديلي,السلوك اإلنساين والتنظيمي من منظور مقارن  ,اإلدارة العامة للبحوث اإلدارية السعودية . 1995 ,
 _7الشناوي صالح  ,إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية  ,مؤسسة شباب اجلامعة  ,اإلسكندرية . 1994,
_8ـ حنيفي عبد الغفار والقزاز  ,السلوك التنظيمي وإدارة األفراد  ,الدار اجلامعية  ,اإلسكندرية . 1996 ,
 _9زوليف مهدي حسن وآخرون  ,التنظيم واألساليب واالستشارات اإلدارية  ,دار وائل للطباعة والنشر  ,عمان ,
. 1999
 _10زويل زلمد امني  ,اإلدارة ادلكتبية احلديثة  ,مكتبة ادلعارف احلديثة  ,اإلسكندرية . 1999 ,
 _11زلمد الصاحل احلماوي وزلمد سعيد سلطان  ,السلوك التنظيمي  ,الدار اجلامعية اإلسكندرية  ,مصر . 2000,
 _12القريويت زلمد قاسم  ,نظرية ادلنظمة( التنظيم )  ,األردن  ,دار وائل  2001 ,م .
 _13راتشمان دلفيد وآخرون  ,اإلدارة ادلعاصرة  ,ترمجة زلمد رفاعي وزلمد امحد عبد ادلتعال  ,ادلملكة العربية السعودية
. 2001 ,
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 _14بو خنلوف زلمد  ,التنظيم الصناعي والبيئة  ,دار األمة  ,اجلزائر . 2001 ,
 _15روث وليم  ,تطور نظرية اإلدارة العلمية  ,ترمجة  :عبد احلكيم امحد اخلزامي  ,ايرتاك للطباعة والنشر والتوزيع ,
القاىرة . 2001 ,
 _16راوية حسن  ,السلوك يف ادلنظمات  ,الدار اجلامعية  ,اإلسكندرية  ,مصر . 2001 ,
 _17سبطان زلمد  ,السلوك التنظيمي يف ادلنظمات  ,دار اجلامعية اجلديدة للنشر  ,اإلسكندرية  ,مصر . 2002 ,
 _18شاندا اشوك وكوبرا شلبا  ,إسرتاتيجية ادلوارد البشرية  ,ترمجة عبد احلكيم خزامي  ,القاىرة  ,دار زىران . 2002
 _19عدون ناصر دادي  ,إدارة ادلوارد البشرية والسلوك التنظيمي ( دراسة تطبيقية ) ,دار احملمدية العامة  ,اجلزائر,
. 2003
 _20عاشور امحد صفر  ,السلوك اإلنساين يف ادلنظمات  ,دار ادلعرفة اجلامعية  ,اإلسكندرية . 2005 ,
 _21صالح الدين عيد الباقي  ,مبادئ السلوك التنظيمي  ,الدار اجلامعية  ,اإلبراىيمية . 2005 ,
 _22قوراية امحد  ,عبد العزيز بو تفبيقة بني ادلوىية والقيادة رجل األقدار وزعيم ادلصاحلة الوطنية  ,ديوان ادلطبوعات ,
اجلزائر . 2005 ,
 _23عقيلي عمر وصفي  ,إدارة ادلوارد البشرية ادلعاصرة ( بعد اسرتاتيجي )  ,دار وائل  ,األردن . 2005 ,
 _24بن نوار صاحل  ,فعالية التنظيم يف ادلؤسسات االقتصادية  ,سلرب علم االجتماع لالتصال واحبث والرتمجة ,
قسنطيمة. 2006 ,
 _25طو طارق  ,السلوك التنظيمي يف بيئة العودلة واالنرتنت اإلسكندرية دار الفكر اجلامعي . 2006
 _26النعيمي وجالل زلمد  ,دراسة للعمل يف إطار إدارة اإلنتاج والعمليات  ,دار إثراء  ,األردن . 2009 ,
 _27العواملة نائل عبد احلافظ  ,اذلياكل واألساليب يف تطوير ادلنظمات  ,األردن  ,دار زىران. 2009 ,
 المجالت والدوريات :
 _1كامل مصطفى وصونيا بكري  ,دراسة حتليلية لرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس جبامعة القاىرة  ,رللة اإلدارة ,
رللد  23عدد جوان . 1990
 _2الشربيين عبد الفتاح  ,ادلناخ التنظيمي يف اجلامعة األردنية من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس  ,رللة البحوث
والدراسات  ,األردن  ,العدد . 1994 , 5
 _3عليمات صاحل  ,مشكالت اإلدارة األساسية يف زلافظة ادلفرق  ,رللة العلوم الرتبوية واإلنسانية واالجتماعية ( جامعة
أم القرى )  ,اجمللد الرابع عشر ,مكة  ,العدد . 2002, 2
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 _4بلقاسم سالطنية  ,العالقات اإلنسانية يف ادلؤسسة  ,رللة العلوم اإلنسانية  ,منشورات جامعة زلمد خضرة بسكرة ,
العدد  5ديسمرب . 2003
 قائمة األطروحات والرسائل الجامعية :
 _1القيالن يوسف امحد  ,أثار التدريب الرياضي على الرضا الوظيفي يف ادلملكة العربية السعودية  ,رسالة ماجستري
منشورة  ,معهد اإلدارة العامة  ,الرياض . 1981 ,
 _2عبد الوىاب زلمد وخطاب مجعة  ,إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية  ,كلية عني الشمس القاىرة  ,مصر .1999 ,
 _3احلنيطي إميان زلمد  ,دراسة حتليلية لرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس يف كلية الرتبية اجلامعة األردنية رسالة
ماجستري  ,اجلامعة األردنية  ,كلية الدراسات العليا . 2000 ,
 _4زلمد مسعود بو رغدة  ,الرضا الوظيفي ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية وعالقتو بأدائهم  ,رسالة ماجستري  ,كلية
العلوم االجتماعية  ,قسم الرتبية البدنية والرياضية  ,اجلزائر . 2002 ,
 _5عبد اهلل بن عبد احملسن  ,قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني يف اخلدمات الطبية للقوات ادلسلحة أكادميية
نايف للعلوم األمنية  ,قسم العلوم اإلدارية . 2003 ,
 _6ىاين بن ناصر  ,التطوير التنظيمي وعالقتو بالرضا الوظيفي  ,رسالة ماجستري  ,أكادميية نايف للعلوم األمنية  ,قسم
العلوم االدارية  ,الرياض  ,السعودية . 2003 ,
_7بن نوار صاحل الفعالية التنظيمية داخل ادلؤسسات الصناعية من وجهة نظر ادلديرين وادلشرفني رسالة لنيل شهادة
الدكتوراه الدولة يف علم اجتماع التنمية غري منشورة اشرف د.اذلامشي لوكيال معهد علم االجتماع جامعة قسنطيمة
. 2004
 المراجع باللغة األجنبية :

-Jacques Orsoni , Jean-Pierre Helfer Management stratégique 2eme édition
, La politique générale de l’entreprise vuibert,09-1994.
 المواقع االلكترونية :

 _ 1الضاىري محاد بت صاحل  ,لبيئة العمل الداخلية وعالقتها بالرتسب الوظيفي  ,رسالة ماجستري 2007 ,
http:// www.nauss.edu.sa /NAUSS/Arabic/Menu/Elibrary/sc Letter
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Research/Masters/y/15/04/2006.
 _2مبارك ىاين  ,دورة اإلدارة اإلسرتاتيجية  ,القاىرة مركز األحباث والتنمية 2008 ,م .
http://www.yanabeea.net /vb/shouthread.php. strategic management,
11/06/2008.
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المالحق :

ملحق رقم ) )1قائمة المحكمين
اسم ولقب األستاذ
المحكم

الدرجة العلمية

التخصص

االمضاء

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ملحق رقم ((2

جامعة المسيلة
معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
إدارة وتنظيم رياضي

استمارة استبيان
بكامل التحية و االحرتام
ويف إطار البحث العلمي و ضمن تكملة البحث الجناز املذكرة لنيل شهادة املاسرت  :تربية بدنية و رياضية
فرع :اإلدارة و التسيري الرياضي  ،حتت عنوان  " :دور بيئة العمل في تحقيق الرضا الوظيفي "
نضع بني أيديكم ىذه االستمارة و نرجوا منكم اختيار اإلجابة اليت تناسب أرائكم و ذلك بوضع عالمة ( ×
) يف املربع املناسب .
مالحظة  :إجابتك تستخدم ألغراض البحث العلمي  ،و تأكدوا بأهنا ال توجد أجوبة صحيحة و أخرى خاطئة

بقدر ما يهمنا رأيكم الشخصي.

السنة الجامعية 2016 _ 2015 :

المحور األول  :الهيكل التنظيمي لبيئة العمل ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي .
الرقم

العبارات

01

_ اهليكل التنظيمي لإلدارة مناسب ألداء مهامك على أكمل
وجو .

02

_ ىناك تداخل يف الوظائف يف خمتلف مسويات مؤسستك .

03

ىناك عدالة يف توزيع املهام على املوظفني .

04

_ تشعر انك يف املكان املناسب الذي يتناسب مع مؤىلك
العلمي .

05

_ أنت راضي عن أدائك الوظيفي .

دائما

أحيانا

أبدا

المحور الثاني  :الحوافز المادية لبيئة العمل ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي.
الرقم

العبارات

01

_ تتناسب احلوافز مع اجلهد املبذول .

02

_ احلوافز يف بيئة العمل عبارة عن مبالغ مالية .

03

_ يقدم يل رئيسي مكافآت مادية عند أدائي عمل جيد .

04

_ املكافآت املادية عبارة عن رفع األجر .

05

_ املكافآت املادية عبارة ىدايا .

06

_ تستخدم العالوات الدورية يف حتفيز العاملني .

07

_ األجر الذي تتقاضاه كايف .

08

_ يتالئم األجر مع اجلهد الذي تبذلو داخل املؤسسة .

دائما

أحيانا

أبدا

09

_ اعتقد أن حصويل على اجر كايف من دون حوافز أىم من
حصويل على اجر ضعيف وحوافز كثرية .

10

_ أنا راضي عن منح املر دودية املقدمة يل .

11

_ تزيد املكافآت من رضا املوظف داخل املؤسسة .

12

_ تساىم املنح يف استقرار املوظف .

المحور الثالث  :الحوافز المعنوية ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي :
الرقم

العبارات

01

_ على أي أساس تتم الرتقية يف مؤسسة بالكفاءات .

02

_ أنا راضي عن نظام الرتقية يف مؤسسيت .

03

_ تتاح يل فرصة إلبداء اآلراء واملقرتحات .

04

_ أنت راض عن الرتقيات الشرفية اليت متنح يف العمل .

05

_ يقوم رئيسي مبدحي أثناء العمل .

06

_ الشهادات التقديرية تؤدي إىل رضاك عن عملك .

دائما

أحيانا

أبدا

ملخص الدراسة :
 عنوان الدراسة  " :دور بيئة العمل يف حتقيق الرضا الوظيفي "
الهدف العام من الدراسة  :تسعى ىذه الدراسة للتعرف على بيئة العمل ودورىا يف حتقيق الرضا الوظيفي
 التساؤل العام للدراسة  :ىل لبيئة العمل دور يف حتقيق الرضا الوظيفي ؟
 التساؤالت الجزئية :
_ ىل للهيكل التنظيمي لبيئة العمل دور يف حتقيق الرضا الوظيفي ؟
_ ىل احلوافز املادية اليت تتوفرىا بيئة العمل دور يف حتقيق الرضا الوظيفي ؟
_ ىل احلوافز املعنوية دور يف حتقيق الرضا الوظيفي ؟
 أهداف الدراسة :
إن اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة يتمثل يف التعرف على دور بيئة العمل يف حتقيق الرضا الوظيفي يف اإلدارات
الرياضية خصوصا مديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة :
 معرفة مدى رضا املوظفني عن بيئة العمل الوظيفية . التعرف على أكثر أنواع احلوافز جاذبية بالنسبة للموظفني . تعريف املوظفني مبديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة بضرورة توفري بيئة عمل مناسبة من اجل حتقيق رضاوظيفي .
 الكشف عن واقع بيئة العمل مبديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة . فرضيات الدراسة :
 الفرضية العامة :

-

لبيئة العمل دور يف حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني باملؤسسات الرياضية .
 الفرضيات الجزائية :

 اهليكل التنظيمي لبيئة العمل دور حتقيق الرضا الوظيفي . احلوافز املادية املتوفرة يف بيئة العمل هلا دور يف حتقيق الرضا الوظيفي . -احلوافز املعنوية هلا دور يف حتقيق الرضا الوظيفي .

 إجراءات الدراسة :
 المنهج المتبع  :اعتمدنا على املنهج الوصفي .
 األدوات المستعملة  :استمارة استبيان مكونة من عبارات موزعة على ثالثة حماور .
 المجال المكاني  :دراسة ميدانية مبديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة .
 المجال الزماني  :خالل املوسم الدراسي  2016/2015من  17أفريل إىل  24أفريل .
 مجتمع وعينة الدراسة  :يتشكل اجملتمع األصلي للدراسة احلالية من مجيع العاملني مبديرية الشباب
والرياضة لوالية املسيلة البالغ عددىم  35ذكورا وإناث .
مت اختيار العينة بطريقة املسح الشامل ولقد قمنا بتوزيع  35استمارة على العاملني مبديرية الشباب والرياضة
بوالية املسيلة  ,ولقد اسرتدنا  20استمارة فقط من اجملموع الكلي املوزع .
 أهم النتائج من الدراسة:
_ للهيكل التنظيمي ملديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة دور ىام يف حتقيق الرضا الوظيفي .
_ احلوافز املادية املتوفرة يف بيئة العمل هلا دور يف حتقيق الرضا الوظيفي .
_ احلوافز املعنوية تلعب دورا ىاما يف حتقيق الرضا الوظيفي بالنسبة لعمال مديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة
.
 اقتراحات الدراسة :
_ توفري ىيكل تنظيمي مناسب يف بيئة األعمال لكي يكون ىناك أداء جيد للعمال وبالتايل زيادة رضا الوظيفي .
_ احلرص على حتفيز العمال ماديا داخل املؤسسات األمر الذي جيعل العامل يعمل بتفاين ىذا ما يؤدي إىل
رضاه الوظيفي .
_ العمل على حتفيز العامل معنويا أثناء تأديتو لعملو من خالل إتباع أسلوب املدح واالستماع إىل آراءه ومقرتحاتو
ىذا ما يؤدي إىل رضاه عن وظيفتو .

