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Job satisfaction, according to some personal variables for faculty and administrative 

staff in departments and colleges of Physical Education University of Mosul  
Asist Iecturer.Thabit E. Hamodat 

bstractA  
The research aims to identify:                                      

1 - job satisfaction for faculty and administrative staff in   artments and colleges of    
Physical Education University of Mosul. 
2 - Differences in job satisfaction among faculty members and administrative staff in 
departments and colleges of Physical Education University of Mosul.  
3 - Identify the most important dimensions that help to job satisfaction in departments and 
colleges of Physical Education University of Mosul. 
4 - Differences in job satisfaction, according to some personal variables (sex, marital status, 
experience, academic achievement, job title) of faculty members and administrative staff in 
departments and colleges of Physical Education University of Mosul. 
The researcher used the descriptive approach, the research sample consisted of (163) 
individual distributors to (109) faculty members and (54) administrative staff.                      
To achieve the objectives of the research the rosary in to a questionnaire of job satisfaction 
for the teacher and the chief administrative officer of the university, which was prepared 
by (Ahazzamip, 2009) after confirmation of the validity and reliability The data were 
statistically fretted by using arithmetic mean and medium-premise, standard deviation 
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Test coefficient (Alpha), analysis of variance in one direction and LSD test The researcher 
concluded the following: 
1 - There were job satisfaction with the faculty staff and administrative officer of the 
university departments and colleges of physical education towards the management side 
and the psychological side, wages and incentives and training aspect. 
2 – There were no significant differences between faculty and administrative staff in 
departments and colleges of Physical Education in the dimensions of job satisfaction. 
3 - There is variation in the dimensions that help to job atisfaction for faculty staff and 
administrative staff in departments and colleges of Physical Education, The psychological 
aspect job first in the standings, followed by wages, status, incontire, the administrative 
side and the side training. 
4 - There were no significant differences in job satisfaction according to the variables of 
sex,maritalstatus,educationalattainmentandjobtitle.                                                 
5 - There were significant differences in job satisfaction according to the experience  
variable for the category (16 years old - and older) and (1-5 years old) and (6-10 years)  and 
age group (11-15 years).                                                             

  : التعریف بالبحث-١
  : المقدمة وأهمیة البحث١-١

لقد حظي موضوع الرضـا الـوظیفي للعـاملین فـي التنظیمـات الرسـمیة وغیـر الرسـمیة باهتمـام البـاحثین والدارسـین 
لــروح ت حركــة العالقــات اإلنــسانیة بأهمیــة ادفــي مجــال علــم الــنفس والــسلوك التنظیمــي فــي العدیــد مــن الــدول عنــدما نــا

المعنویـــــــة وتحـــــــسین ظــــــــروف العمـــــــل للعـــــــاملین وفــــــــي زیـــــــادة اإلنتــــــــاج والمرتكـــــــزة علـــــــى أهمیــــــــة الحـــــــوافز المادیــــــــة 
 وقــد انبثــق االهتمــام بدراســة الرضــا الــوظیفي للعــاملین فــي أي تنظــیم مــن االفتــراض القائــل بــأن ).٢٠٠٩،٢الهزایمــة،(

زال هــذا االفتــراض قائمــا رغــم تــضارب نتــائج مــاالــشخص الراضــي عــن عملــه أكثــر إنتاجیــة مــن زمیلــه غیــر الراضــي، و 
الدراسات في هذا المجال، فبعض الدراسات توصلت إلى وجود عالقة ایجابیـة بـین الرضـا عـن العمـل أو بعـض جوانبـه 
من جهة واإلنتاجیة من جهة أخرى، في حین بینت بعض الدراسات األخرى عدم وجود مثل هـذه العالقـة بـشكل مباشـر 

ن الفرد هو النواة األساسیة في أي منظمة فـأن االهتمـام بـه یجـب أن یكـون مـن أولویـات وأل،)١٤، ١٩٩١،١٣العمري،(
اإلدارة، كما أن الكثیر من كتاب السلوك التنظیمي یعتقدون بأن الرضا الوظیفي یحدد نجاح المنظمة بـشكل كبیـر، وهـم 

أبــدعت علــى ســیكون مــصیرها الفــشل وان لــوظیفي افــي ذلــك یــرون أن المنظمــة التــي ال یتمتــع العــاملون فیهــا بالرضــا 
وانطالقا من أهمیـة اهتمـام اإلدارة العلیـا بـالفرد فـان رضـاه الـوظیفي ).١٠، ١٩٩٧أبو شیخة، (صعید العملیات األخرى 

و عملهــم الــذي یؤدونــه، یجــب أن یكــون فــي مقدمــة هــذه االهتمامــات، فمــن الــضروري أن یكــون اتجــاه األفــراد ایجابیــا نحــ
جابیــا علــى الفــرد بــصفة خاصــة وعلــى المنظمــة بــشكل عــام، ذلــك أن الرضــا یــرتبط عكــسیا بالغیــاب ك ایكــي یــنعكس ذلــ

ا یمكـن أن یـؤدي إلـى خفـض التكـالیف والزیـادة فـي یـیفظومعدل دوران العمل واإلصـابات، كمـا أن وجـود أفـراد راضـین و 
ز األساســــیة فــــي مختلــــف  العنــــصر البــــشري مــــن الركــــائویعــــد،)٢٠٦، ٢٠٠٢ســــلطان، (اإلنتاجیــــة بــــصورة أو بــــأخرى 

 إن إذالعملیات اإلداریة والفنیـة والتدریبیـة واالستـشاریة علـى حـد سـواء لمختلـف التنظیمـات ومنهـا التنظیمـات الریاضـیة، 
نجاح أي تنظیم في تحقیق أهدافه یعتمد على مـا بذلـه اإلنـسان مـن جهـد تجـاه هـذا العمـل، لـذا فـان العنـصر البـشري ال 

صر إنتـاجي ألي نـشاط مهمـا كانـت المجـاالت أو المـدخالت األخـرى، فالمجـاالت التـي یمكـن یمكن االستغناء عنه كعن
 -٥   . المكــان-٤   . الهیكــل التنظیمــي-٣  . القــوانین واألنظمــة-٢.  التكنولوجیــا-١: إحــداث تغییــر فیهــا تتكــون مــن

ره الوظیفـة كافـة الجوانـب وهـذا  ویعتبر رضا العنصر البشري عن وظیفته بالمستوى الذي یجب ان تـوف.العنصر البشري
سینتج عنه درجة عالیة مـن المـشاعر الوجدانیـة لـدى العنـصر البـشري تجـاه عملـه أي قـد یكـون رضـا الفـرد عـن جوانـب 

 جوانـب كثیـرة ومتعـددة فـضًال عـنجزئیة كرضاه عـن األجـر أو عـن العملیـات اإلداریـة أو الجوانـب التدریبیـة فـي العمـل 
لعــام عــن الوظیفــة یكــون مــن خــالل العنــصر البــشري عــن الجوانــب الجزئیــة التــي تتكــون منهــا  فالرضــا امــن ثــمالــخ، و ...

لـدخل الـشهري لمشاعره تجاه الوظیفـة، فمـشاعر العنـصر البـشري أو درجـة رضـاه عـن األجـر هـي محـصلة لقـوة حاجتـه 
ة رضـاه عـن وظیفتـه، لـدخل الـشهري وكـان دخلـه الـشهري كبیـر ازدادت درجـلوكلما كانت حاجة العنـصر البـشري كبیـرة 

وكلمــــا كانــــت حاجــــة العنــــصر البــــشري كبیــــرة الــــدخل الــــشهري وكــــان دخلــــه الــــشهري صــــغیرا قلــــت درجــــة رضــــاه عــــن 
سـیحاول الباحـث مـن خـالل بحثـه معرفـة رضـا األفـراد عـن عملهـم ووضـع المقترحـات ،)٣-٢، ٢٠٠٩الهزایمة، (وظیفته

 علینـا معرفـة أیـن تكمـن مـشكالتهم سـواء كـان ذلـك لعـدم حتى یكونوا أكثـر رضـا عـن وظیفـتهم وأكثـر انتمـاء، كمـا یجـب
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داریة والنفسیة والتدریبیة أم عدم رضاهم عن األجور والحوافز، فهـذه األمـور یجـب دراسـتها مـن رضاهم عن الجوانب اإل
اجــل الوقــوف علــى الحقیقــة ووضــع الحلــول المناســبة لــذلك، كمــا ســیعرض الباحــث أهــم الجوانــب التــي قــد تحقــق الرضــا 

  .سعادة للتدریسي والموظف اإلداري في المجال الریاضيوال
 والمـوظفین یة التدریـسةهیئـال ألعـضاء الرضـا الـوظیفيوتأتي أهمیة البحث في إعطاء الصورة الحقیقیة عن واقع 

اإلداریـین فـي أقــسام وكلیـات التربیــة الریاضـیة فــي جامعـة الموصــل والتعـرف علــى المـشاكل والعقبــات المتعلقـة برضــاهم 
معالجــة  االهتمـام بمـن خـالل تطـویر األداء الجــامعي فـيإذ أن نتـائج البحـث یمكــن أن تـساعد المـسؤولین وظیفـتهم عـن 

  .ة الوظیفیة لهمی الكفاجوانب عدم الرضا إن وجدت والعمل على معالجتها األمر الذي یعمل على رفع مستوى
  :مشكلة البحث٢-١

ق دون أن تتــاح لــه فرصــة فــي إشــباع حاجتــه، ودون أن إن بنــاء اإلنــسان خاصــة فــي مجــال العمــل قــد ال یتحقــ
لــذا تكمـــن ).٦٥، ١٩٩٣النمــر، (یحقــق الرضــا الــذي یـــسعى إلیــه، كــي یــستطیع مواصـــلة المــسیرة نحــو بلــوغ األهـــداف 

مشكلة البحث في ان عملیة الرضا الوظیفي ضروریة من اجل تحقیق اإلنتاج والفعالیة العالیة واالنجـاز المطلـوب علـى 
شطة الریاضـــیة ألن عـــدم الرضـــا ســـوف یـــؤدي الـــى عكـــس ذلـــك وهـــذا یخـــالف أو یعیـــق مـــن عملیـــة التنمیـــة جمیـــع األنـــ

ـــوظیفي أوواالســـتمرار، لهـــذا الـــسبب ســـوف یقـــف الباحـــث علـــى المعوقـــات  ـــى الرضـــا ال  الـــصعوبات، وســـوف یركـــز عل
   :تیة المتغیرات اآل التدریس والموظفین اإلداریین في أقسام وكلیات التربیة الریاضیة من خاللةألعضاء هیئ

   . الجانب التدریبي-٤.  جانب األجور والحوافز-٣ . الجانب النفسي-٢ . الجانب اإلداري-١
  . اللقب العلمي ؟موهل أن الرضا الوظیفي سیتأثر بالخبرة والمؤهل العلمي أ

   :هدف البحثأ ٣-١
سام وكلیــــات التربیــــة الریاضــــیة جامعــــة  والمــــوظفین اإلداریــــین فــــي أقــــیة التدریــــسةهیئــــال الرضــــا الــــوظیفي ألعــــضاء -١

  .الموصل
 التــدریس والمــوظفین اإلداریــین فــي أقــسام وكلیــات التربیــة الریاضــیة ة الفــروق فــي الرضــا الــوظیفي بــین أعــضاء هیئــ-٢

  .جامعة الموصل
  . التعرف على أهم األبعاد التي تحقق الرضا الوظیفي في أقسام وكلیات التربیة الریاضیة جامعة الموصل-٣
التحـصیل الجـنس، الحالـة االجتماعیـة، الخبـرة، ( بعـض المتغیـرات الشخـصیة على وفق الفروق في الرضا الوظیفي -٤

 التــدریس والمــوظفین اإلداریــین فــي أقــسام وكلیــات التربیــة الریاضــیة جامعــة ةألعــضاء هیئــ)  الــوظیفيلقــب، الالدراســي
  .الموصل

   : فروض البحث٤-١
یس والموظفین اإلداریین في أقسام وكلیات التربیـة الریاضـیة جامعـة الموصـل الرضـا  التدر ة یمتلك أعضاء هیئ١-٤-١

  . بشكل معنويالوظیفي عن عملهم
وجـد فـروق ذات داللـة معنویــة فـي الرضـا الــوظیفي بـین أعـضاء هیئتـي التــدریس والمـوظفین اإلداریـین فــي ت ال ٢-٤-١

  .أقسام وكلیات التربیة الریاضیة جامعة الموصل
ود تفـاوت فـي أبعـاد الرضـا الـوظیفي فـي أقـسام وكلیـات التربیـة الریاضـیة جامعـة الموصـل مـن وجهـة نظـر  وج٣-٤-١

  .عینة البحث
   . الجنسعلى وفق وجود فروق ذات داللة معنویة في الرضا الوظیفي ٤-٤-١
  . وجود فروق ذات داللة معنویة في الرضا الوظیفي على وفق الحالة االجتماعیة٥-٤-١
  .فروق ذات داللة معنویة في الرضا الوظیفي على وفق الخبرة وجود ٦-٤-١
  . وجود فروق ذات داللة معنویة في الرضا الوظیفي على وفق التحصیل الدراسي٧-٤-١
  . وجود فروق ذات داللة معنویة في الرضا الوظیفي على وفق اللقب الوظیفي٨-٤-١
   : مجاالت البحث٥-١
لتــدریس والمــوظفین اإلداریــین فــي أقــسام وكلیــات التربیــة الریاضــیة جامعــة  أعــضاء هیئتــي ا: المجــال البــشري١-٥-١

  .الموصل
  . أقسام وكلیات التربیة الریاضیة في جامعة الموصل: المجال المكاني٢-٥-١
   .٢٣/١٢/٢٠١٠ ولغایة ١٠/٢٠١٠/ ١٢ ابتداًء من : المجال الزماني٣-٥-١
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  : تحدید المصطلحات٦-١
  الرضا الوظیفي١-٦-١

محــصلة لمجموعــة مــن الظــروف الفــسیولوجیة والنفــسیة والبیئیــة التــي تــدعو : نــهبأ) Hopkins(ینكز عرفــه هــوب
الفرد بأنه راض عن عمله وهو حاصل التفاعل بین حاجات الفرد المتغیر باستمرار وٕادراكه المتغیـر لوظیفتـه مـن ناحیـة 

فیــرى ان الرضــا الــوظیفي یتمثــل فــي : )Herzberg(أمــا هرزبــرج ).٦٣، ١٩٨٣بــدر، (وبیئــة الوظیفــة مــن ناحیــة أخــرى 
مــشاعر الفــرد الحــسنة أو الــسیئة التــي یــشعر بهــا حــول المتغیــرات المادیــة والمعنویــة التــي تتعلــق بالعمــل نفــسه والبیئــة 

ردود فعــل لعــضو الهیئــة التدریــسیة والموظــف اإلداري : وعرفــه الباحــث إجرائیــا بأنــه).٧٣، ١٩٩٣النمــر، (المحیطــة بــه 
لعمــل لطموحاتــه مــن خــالل تفاعلــه مــع العمــل وبیئــة العمــل والــشعور بالثقــة والقناعــة والقبــول وٕاشــباع عــن مــدى تحقیــق ا
  . الحاجات والرغبات

 مجموعــة مــن األفــراد القــائمین بتــدریس المقــررات األكادیمیــة أو مقــررات اإلعــداد التربــوي : الهیئــة التدریــسیة٢-٦-١
  ) ٣ ، ١٩٩٣ر ، بنج(وحاصلین على درجة الماجستیر أو الدكتوراه 

 بنـاء فـضًال عـنفرد تتوافر لدیه مجموعـة مـن البنـى والتراكیـب المعرفیـة والمهاریـة والقیمیـة  : الموظف اإلداري٣-٦-١
  ).٤٥ ، ١٩٩٧الطویل ، (عاداته ودوافعه وحاجاته واتجاهاته 

  : اإلطار النظري والدراسات المشابهة– ٢
  : اإلطار النظري١-٢
  :في مفهوم الرضا الوظی١- ١-٢

ال یوجــد اتفــاق محــدد حــول تعریــف واحــد او مفهــوم واحــد متفــق علیــه لمعنــى الرضــا الــوظیفي، وال یــزال موضــوع 
جدل ونقاش كثیر، ویرجع هذا الى تعدد الكتابات والتناول من أكثر من جهة اختصاص، یحاول كل منهـا ان یـستحدث 

إلیــه علــى انــه موضـوع فــردي بحــت ومــا یمكــن ان  الرضــا غالبــا مــا ینظـر أن فـضًال عــن یطـور لنفــسه مفهــوم معــین، أو
سـلطان، (یكون رضا لشخص قـد یكـون عـدم رضـا لـشخص آخـر بـسبب اخـتالف الحاجـات والـدوافع مـن شـخص آلخـر 

١٩٤، ٢٠٠٢.(  
والرضا الوظیفي مفهـوم متعـدد الجوانـب واألبعـاد ویعتمـد علـى محـددات عوامـل تـسهم فـي تكـون الرضـا الـوظیفي 

  :هيمكن تصنیف هذه المحددات والعوامل بثالث مجموعات للفرد وتحدید مداه، وی
 عوامـــل ذاتیـــة تتعلـــق بالعـــاملین أنفـــسهم وقـــدرات ومهـــارات األفـــراد وبمـــستوى الدافعیـــة لـــدیهم، وتـــشتمل هـــذه العوامـــل -١

  .المؤهل العلمي، فئات العمر، الخبرة، مستوى الطموح وغیرها
روطه ومـا یـسود التنظـیم مـن أوضـاع وعالقـات وظیفیـة تـرتبط  عوامل تنظیمیة تتعلق بالمنظمـة وظـروف العمـل وشـ-٢

  .بالموظف والوظیفة والعالقة مع الزمالء، والعالقة مع الرؤساء، ومستوى الوظیفة ومحتواها ومسؤولیاتها
فرة بمكــان ومحــیط العمــل، ا عوامــل بیئیــة تــرتبط بالعمــل وتأثیرهــا علــى الموظــف وتــشمل الخــدمات والتــسهیالت المتــو -٣

  .كذلك نظرة المجتمع الى الموظف ومدى تقدیره لدوره ومدى اندماجه مع عملهوتشمل 
ویــشیر مفهــوم الرضــا الــوظیفي الــى مــدى تفــضیل األفــراد لعملهــم أو عــدم تفــضیلهم ویعبــر عــن مــشاعر ومــدى 

لرضـا التوافق بین توقعات الفرد من عمله من جهة وما یحصل علیه من حوافز ومكافئات من جهة ثانیة، وقـد یقـصد با
الوظیفي رضا الفرد أو رضا المجموعة، كذلك فإن الرضا الوظیفي لیست حالـة ثابتـة بـل هـو متغیـر مـن حـین آلخـر أو 

قــــد یكــــون مرضــــیا عنــــه فــــي وقــــت معــــین ال یعنــــي بالــــضرورة ان یكــــون كــــذلك فــــي كــــل األوقــــات واألوضــــاع األخــــرى     
),1998 , 83 Davis    (  

 یكثــر الخلــط بینهمــا وهمــا اتجاهــات العمــل والــروح المعنویــة وكثیــرا مــا ویــرتبط بمفهــوم الرضــا مفهومــان آخــران
فمعنویــة الفــرد تــشیر الــى ســلبیة العــاملین أو . إال إنهــا لیــست كــذلكنفــسه تــستعمل هــذه المفــاهیم لتــدل علــى المــضمون 

). ٣١٣، ١٩٨٩منـصور، (ایجابیتهم في تفكیرهم وموقفهم وسلوكهم تجاه المنظمة بصفة عامة وأعمالهم بصفة خاصـة 
أنها الجو العام الذي یسود المنظمة والنتائج عن اتجاهات األفـراد وآراءهـم بـالظروف المحیطـة ) ١٩٨٨الزعبي، (ویراها 
أما اتجاهات الوظیفـة فتـشیر الـى توجـه الفـرد الفعـال تجـاه الوظیفـة وتـستخدم كـل مـن ). ١٤٢، ١٩٨٨الزعبي، (بالعمل 

بــدائل حیــث ان االتجاهــات االیجابیــة تتماثــل مــع الرضــا الــوظیفي كمــا تتعــادل االتجاهــات الوظیفیــة والرضــا الــوظیفي ك
والرضـا الـوظیفي عبـارة عـن موقـف الـشخص  ). Veoom , 1964 , 99(االتجاهات الـسلبیة مـع عـدم الرضـا الـوظیفي 

ص الترقیـة تجاه عمله ویكـون نتیجـة إلدراكـه لـه ولـذا فهـو ینـشأ عـن عناصـر ونـواحي وظیفیـة متعـددة تـشمل الراتـب وفـر 
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ــــزمالء وٕاجــــراءات العمــــل ومحیطــــه  ــــة مــــع الرؤســــاء وال ــــوبحري، (والعالق ــــرى ). ٤٨، ١٩٨٨الن ان مــــن ) Hopkinz(وی
الصعب الفصل بـین تعریـف الرضـا الـوظیفي وقیاسـه ویعتقـد انـه محـصلة لمجموعـة مـن الظـروف الفـسیولوجیة والنفـسیة 

ف ان الرضــا الــوظیفي هــو حاصــل التفاعــل بــین حاجــات ویــضی. عو الفــرد للقــول بأنــه راض عــن عملــهوالبیئیــة التــي تــد
-Anne,1983,21(الفـــرد المتغیـــر باســـتمرار وٕادراكهـــا لمتغیـــر لوظیفتـــه مـــن ناحیـــة وبیئتـــه الوظیفیـــة مـــن ناحیـــة أخـــرى 

وهــو أیــضا عبــارة عــن درجــة شــعور الفــرد بمــدى إشــباع الحاجــات التــي یرغــب ان یــشبعها مــن وظیفتــه مــن خــالل ).22
وآخـرون فیعتقـدون ان الرضـا الـوظیفي یعبـر عـن مـشاعر ) هنیمان (أما ).٦٣، ١٩٨٣بدر، (ة معینة قیاسه بأداء وظیف

الفرد تجاه عمله ویعتمد على إدراكه لما تقدم له الوظیفة ولمـا یجـب ان یحـصل علیـه منهـا وانـه كلمـا قـل الفـرق أو كلمـا 
وبعـد هـذا یمیـل الباحـث الـى االتفـاق ). Herbert,1983,140(قلت الفجوة بین اإلداریین زاد الرضـا الـوظیفي لهـذا الفـرد 

نحــو أعمــالهم فــي ) التدریــسیین والمــوظفین اإلداریــین(مــع الــرأي القائــل بــان الرضــا الــوظیفي یعبــر عــن مــشاعر العــاملین 
األنــشطة الریاضــیة المتنوعــة، وان هــذه المــشاعر تعتمــد علــى إدراك الفــرد لمــا تحقــق لــه الوظیفــة مــن حاجیــات ورغبــات 

كمــا ان الرضــا الــوظیفي للفــرد یتكــون مــن عناصــر ومجــاالت تــشتمل . إدراكــه لمــا یجــب ان تقــدم لــه هــذه الوظیفــةوعلــى 
ـــق ببیئـــة العمـــل  ـــه وعوامـــل تتعل ـــق بـــالتنظیم وٕاجراءات ـــذات الفـــرد وعناصـــر أخـــرى تتعل ـــى عناصـــر شخـــصیة تتعلـــق ب عل

  . ومحیطه
  : العوامل المرتبطة بالرضا الوظیفي٢- ١-٢

دیــد العوامــل المرتبطــة بالرضــا الــوظیفي، ولكــن مــع وجــود هــذا االخــتالف إال ان األفكــار اختلــف الكتــاب فــي تح
المطروحة تتقارب حول ماهیة هذه العوامل، فیقـدم رمـضان خمـس مجموعـات حـول العوامـل المرتبطـة بالرضـا الـوظیفي 

  : وهي
  :  عوامل مرتبطة بالفرد نفسه-١

 بــالفرد تــؤثر علــى درجــة رضــاه عــن الوظیفــة، وهــذه العوامــل هــي لقــد وجــد فــي بعــض األبحــاث ان هنــاك عوامــل متعلقــة
شخصیة الفرد، وقیمه الشخصیة ومجموعة االنتماءات الخارجیة، وتكامل أو تناقض أدوار الفـرد التـي یقـوم بهـا، ودرجـة 

  .، ودرجة التعلیم، والجنس، وأهمیة العمل بالنسبة لهعمراستقرار الفرد في حیاته، وال
  :بالوظیفة عوامل مرتبطة -٢

وهــذه العوامــل یحــصل علیهــا الفــرد كونــه یعمــل فــي وظیفــة معینــة، ولیــست مرتبطــة بطبیعــة تــصمیم الوظیفــة 
، والــشعور ) وغیرهــا،التـدریب، والــسكن، والمواصـالت(نفـسها، وتلــك العوامـل هــي األجـر النقــدي، والحــوافز األخـرى مثــل 

  .العملباألمن الوظیفي، وفرص الترقیة، وعالقته مع اآلخرین في 
  : عوامل مرتبطة بالحرفة أو المهنة-٣

وهذه العوامل مرتبطة بطبیعة تصمیم الوظیفة، ودرجة إثرائها المتمثل في تنوع أنشطة الوظیفة وعمقهـا، ومـدى 
  .إشباعها لحاجات الموظف

  : عوامل تنظیمیة-٤ 
ت المنظمـة، ولهـا تـأثیر علـى وهذه العوامل غیر مترتبة على قیام الفـرد بوظیفـة معینـة، ولكنهـا مرتبطـة بـسیاسا

  .رضا العاملین عن وظائفهم، وهي ساعات العمل، وظروف العمل المادیة، واإلجراءات، ونظم االتصاالت
  : عوامل بیئیة-٥

  ).         ٢٤٦-٢٤٥، ١٩٩٤رمضان، (وهي متعلقة بالبیئة التي نشأ فیها الفرد، وثقافة المجتمع الذي یعیش فیه 
  ظیفي عناصر الرضا الو ٣- ١-٢

یتكــون الرضــا الــوظیفي مــن عــدد ال نهــائي مــن المیــول المفــضلة لكــل فــرد، إال ان هنــاك نوعــا مــن االتفــاق علــى 
المجـاالت الواسـعة التـي یكـون فیهـا إرضـاء األفـراد ضـروریا، وتقـسم هـذه المجـاالت الـى مجموعـة مـن العناصـر تتفــاوت 

 عناصــر مهمــة للرضــا الــوظیفي، تتــصل الثالثــة ســتة) Keith(فیحــدد كیــث . فــي األهمیــة حــسب وجهــات نظــر الكتــاب
  :  األولى منها بالعمل مباشرة، والثالثة األخرى متصلة بجوانب أخرى، وهذه العناصر هي

  .     كفایة اإلشراف المباشر-أ
  .     الرضا عن العمل نفسه–ب
  . االندماج مع الزمالء في العمل–ج
  .    توفیر الهادفیة في التنظیم-د
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  .  لمكافآت االقتصادیة وغیرها عدالة ا–هـ
  . الحالة الصحیة البدنیة والذهنیة–و

الرضـا عـن الوظیفـة، الرضـا عـن مجموعـة : أحمد عباس وجهة نظر حول عناصر الرضـا الـوظیفي وهـيویذكر 
العمل، الرضا عن فرص النمو واالرتقاء، الرضا عن أسلوب اإلشراف والقیادة، الرضا عن األجـر، الرضـا عـن النـواحي 

  ). ٣٣،٣٨، ١٩٨٤أسعد وأرسالن، (الجتماعیة  ا
   نظریات الرضا الوظیفي٤-١-٢

هناك العدید من المداخل النظریة التي تفـسر ظـاهرة الرضـا وعـدم الرضـا عـن العمـل، وتنطلـق تلـك المـداخل مـن 
ولـت موضـوع أسس اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وتنظیمیة وسلوكیة ونفسیة، وفیما یلي عرض ألهم النظریات التي تنا

  :الرضا الوظیفي
  :)لهیرزبرج( نظریة العاملین -١

فرهـا ابین عاملین یرتبطان بالرضا عن العمل، األول هو الحوافز التـي یـؤدي تو ) Herzberg ()هیرزبرج(یمیز 
فــي البیئــة العملیــة الــى الرضــا عــن العمــل، وعــدم توافرهــا یــؤدي الــى عــدم الرضــا عــن العمــل، ومــن هــذه الحــوافز مــثال 

والثاني هو العناصر الصحیة التي یؤدي عدم توافرها الى عدم الرضـا، وتوافرهـا ال یعنـي . نجاز والتقدیر، واالستقاللاال
  ).١٠٦، ١٠٥القبالن، ب ت،  (وجود الرضا، مثل المكافآت واألمن والظروف المادیة

  : نظریة العدالة-٢
ـــوظیفي للفـــرد والع ـــة بـــین الرضـــا ال ـــة حـــول العالق ـــة، تـــدور هـــذه النظری ـــة التـــي وضـــعها دال وتـــستند هـــذه النظری

)Stacey Adams (إلــى الفــرد یقــیس درجــة العدالــة مــن خــالل مقارنتــه النــسبیة للجهــود التــي یبــذلها فــي عملــه أن إلــى 
، فـإذا كانـت نتیجـة  نفـسهاالعوائد التي یحصل علیهـا مـع تلـك النـسبة ألمثالـه العـاملین فـي الوظـائف الـشبیهة وبـالظروف

ة وتـساوت النـسبتان تكـون النتیجـة هـي شـعور الفـرد بالرضـا، أمـا إذا كـان العكـس فـان النتیجـة هـي شـعور المقارنة عادلـ
  ).  ٢٩٩ -٢٩٨، ٢٠٠٤العمیان، (الفرد بعدم الرضا عن عمله 

  : نظریة التوقع-٣  
أن دافعیـة الفـرد ألداء عمـل معـین هـي محـصلة ) Vroom(ترى هذه النظریة التـي وضـع أسـسها فیكتـور فـروم 

لعوائد التي سیتحصل علیها وشعوره واعتقاده بإمكانیة الوصول الى هذه العوائد، فالفرد یمیـل الـى اختیـار الـسلوك الـذي ل
  :یرى فروم أن دافعیة الفرد ألداء عمل معین هي محصلة لثالثة عناصر هي. یعظم به عوائده

  . العوائد التي یود الحصول علیها-أ
 .لذلك شعوره بأن األداء هو الوسیلة -ب
        ).١٥٠، ١٤٨، ١٩٩٣ماهر،  ( توقعه بأن مجهوده ونشاطه یمكن أن یؤدي الى هذا األداء-ج
  : نظریة التكیف الوظیفي-٤

بعـرض هـذه النظریـة التـي أفـادت بـأن الرضـا الـوظیفي هـو محـصلة ) Grean & Weiss () و ویـز،جـرین(قـام كـل مـن 
طــار العمــل، واعتبــار االنــسجام هــو العامــل الــرئیس فــي تفــسیر تــأقلم التوافــق أو التكیــف الفعــال بــین حاجــات الفــرد فــي إ

ویعتقــدان أن باإلمكــان . الموظــف مــع بیئــة العمــل، ویتــضح ذلــك مــن شــعوره بالقناعــة والرضــا واالســتقرار فــي الوظیفــة
ئـة االستدالل على تأقلم الموظـف مـع وظیفتـه مـن خـالل معرفـة مـدى التوافـق بـین شخـصیة هـذا الموظـف فـي عملـه وبی

  ).٣٧-٣٦، ١٩٨٣العدیلي، ( العمل
  : نظریة المقارنة-٥

 هذه النظریة على أسـاس أن الفـرد یقـارن نفـسه بمجموعـة تقـوم بالعمـل) Hulin & Blood () وبلود،هولین(قدم 
 أو تمتلــك نفــس المــؤهالت، فــالفرد الــذي یحمــل شــهادة جامعیــة تكــون جماعتــه هــم األفــراد الــذین یحملــون شــهادات نفــسه

 فیشعر بالرضا إذا كانت عوائده مشابهة أو أعلى من جماعتـه، ویـشعر بعـدم الرضـا إذا كانـت عوائـده أقـل مـن جامعیة،
    ).٤٣-٤٢، ١٩٨١القبالن،  (جماعته

  : نظریة المقاومة-٦
 قــد اســتخدم طریقــة لقیــاس الرضــا )النــدي(ن إ إذ) Landy & Trumbo () وترومبــو،النــدي(یــشیر كــل مــن 
المقاومــة، وتعنـي هـذه النظریـة أن رضــا الفـرد عـن مكافـأة محــددة سـوف یتغیـر بطریقـة منتظمــة الـوظیفي أسـماها نظریـة 

الرغم من أن المكافأة نفسها ثابتة، فمثال تكـون الوظیفـة فـي األسـبوع األول أكثـر متعـة منهـا بعـد وعلى مع مرور الزمن 
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 .................الرضا الوظیفي على وفق بعض المتغیرات الشخصیة ألعضاء الهیئة 

 ٦٩

 تكوین الفرد تـساعده فـي المحافظـة علـى  أن ثمة عوامل آلیة في)الندي(ست سنوات من ممارسة الوظیفة ذاتها، ویرى 
  ).١٩٧، ١٩٨٩العدیلي، ( توازن حالته العاطفیة

  :)بورتر، ولولر( نظریة -٧
علـى التوفیـق بـین مقـدار المكافـأة التـي ) Porter & Lawler () ولـولر،بـورتر(یعتمد الرضـا الـوظیفي فـي نظـر 

 علیهـا، فـإذا كانـت المكافـأة التـي یحـصل علیهـا الفـرد یحصل علیها الفرد وبین مقدار المكافأة التي یطمـح فـي الحـصول
تقابل إدراكه لهذه المكافأة كان هذا الفرد راضیا وظیفیا، أما إذا كانت المكافأة التـي یحـصل علیهـا الفـرد ال تقابـل إدراكـه 

 یكـون قـادرا علــى ویعتمـد إدراك الفـرد علـى الخبـرات الـسابقة لـذلك فإنـه. لهـذه المكافـأة كـان هـذا الفـرد غیـر راض وظیفیـا
  ). ٢٦، ١٩٩٤الحربي، (توقع نتائج المستقبل واختیار بدائل السلوك على ذلك األساس 

  : نظریة لولر-٨
أن العملیــات النفـسیة التــي تحــدد رضــا الفـرد هــي تقریبــا واحـدة وذات عالقــة فــي ثالثــة ) Lawler (،)لــولر(یـرى 

  :ليأبعاد بالنسبة للعمل الوظیفي وهذه األبعاد تدرج كما ی
    . الراتب-أ

  ).المدیرین وعالقاتهم وأسالیب اإلدارة التي یستخدمونها( اإلشراف -ب
  ).   ١٢١، ١١٩، ١٩٨٥العدیلي، ( الرضا عن العمل نفسه -ج
   محددات الرضا الوظیفي  ٥-١-٢

  :هناك أربع محددات للرضا الوظیفي
  : رضا اإلشباع الذي تحققه العوائد الوظیفیة-١

 كانـت مـشاعر اإلشـباع ة   الذي یحصل علیه الفرد نتیجة حصوله على حـوافز أو عوائـد عالیـكلما كان اإلشباع
جـر واإلشـراف، لدیه عالیة، ویتحدد رضا اإلشباع علـى مجموعـة مـن العوامـل تمثـل جوانـب مختلفـة مـن العمـل، مثـل األ

اإلشــباع لهــذه العوامــل، فــإن درجــة أمــا إذا القــى الفــرد حرمانــا أو إحباطــا فــي تحقیــق . وجماعــة العمــل، والمركــز اإلداري
  . الرضا الوظیفي لدیه تكون منخفضة

  : رضا االنجاز وٕادراك الفرد للفرق بین الحقائق المحققة والمأمولة-٢
األجر، ظروف العمـل، محتـوى العمـل (تتأثر مشاعر رضا االنجاز المرتبطة بنوع معین من عوائد العمل مثل 

 علیه الفرد والمستوى المـأمول الـذي یطمـح إلیـه الفـرد مـن هـذا العائـد، فكلمـا زاد بالفروق بین مستوى ما حصل) الخ... 
المــستوى المحقــق عــن المــستوى المــأمول زاد رضــا االنجــاز، وكلمــا انخفــض المــستوى المحقــق عــن المــستوى المــأمول 

، ١٩٨٦عاشــور، ( لــه انخفــض رضــا االنجــاز، فمــشاعر االنجــاز تتــأثر بالعالقــة بــین الواقــع المحقــق والتوقعــات الــسابقة
١٦٧ -١٥٦.(  

  : رضا عدالة العائد-٣
یقارن الفرد خبراته وخبـرات اآلخـرین، فـإذا كـان العائـد لدیـه أقـل مـن العائـد علـى اآلخـرین فـإن شـعورا باإلحبـاط 
ینتابه، وكلما كانت الفوارق بین مدخالته وعوائده من جهة ومدخالت وعوائد اآلخرین من جهـة أخـرى كبیـرة كلمـا كانـت 
مشاعر الرضا واالستیاء كبیرة أیضا، إال ان األفراد قد یستطیعون تبریـر مـا یحـصلون علیـه مـن عوائـد أعلـى مـن عوائـد 
اآلخرین، في حـین أنهـم یجـدون صـعوبة فـي التكیـف عنـدما تكـون عوائـدهم أقـل مـن عوائـد اآلخـرین، لـذلك فـإن الـشعور 

  .عدم االستحقاقبالظلم یسود مشاعر الرضا أكثر مما تسود مشاعر الذنب و 
  : درجة تحمل الفرد لالستیاء-٤

انطالقــا مــن حتمیــة الفــروق الفردیــة بــین األفــراد، فــان اســتعداداتهم النفــسیة متفاوتــة، فــالبعض تكــون ردود تكــون 
ردود أفعالهم قویة تجاه مصدر اإلحباط في العمل، في حین أن هناك آخرین تكون ردود أفعالهم أقل مـن ذلـك، وتـشكل 

لوراثیـة، والظـروف المعیـشیة، والفـروق الفردیـة، أهـم العوامـل التـي تـؤثر بـصفة عامـة علـى درجـة تحمـل األفـراد العوامل ا
  ).                                                                        ١٠٨، ١٩٩٣الشیخ، (لالستیاء 

  : اآلثار السلوكیة للرضا الوظیفي٦- ١-٢
لرضـــا الـــوظیفي تمثـــل مـــشاعر عاطفیـــة ضـــمنیة، إال ان هـــذه المـــشاعر یمكـــن ان یـــتم  مـــشاعر امـــنرغم علـــى الـــ

  : هيالتعبیر عنها بسلوك خارجي، ویمكن تقسیم سلوك العمل الى ثالث مجموعات
  :  سلوك األداء-١
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 ٧٠

 علــى الدراســات التــي أجریــت فــي هــذا المجــال فــإن عالقــة ارتبــاط الرضــا بــاألداء تقــوى فــي الحــاالت التــي بنــاءً 
 فیهــا عوائــد تعمــل مــشروطة بــاألداء، أمــا فــي حالــة مــشاعر الرضــا التــي تتولــد عــن المقارنــة بــاآلخرین فــإن شــعور تكــون

األفراد باإلجحاف یؤدي الى تخفیض هذا الفرد للجهد المبذول، أما شعوره بالذنب نتیجـة إدراكـه أنـه یحـصل علـى عوائـد 
  .أكبر یودي الى زیادة جهده المبذول

  :  سلوك االنتظام-٢
ویرتبط سلوك االنتظام بمشاعر الرضا أكثر من ارتباطه بأي بعد آخر، فیوجد هناك عالقة طردیة بـین الرضـا 
الــوظیفي ودرجــة االنتظــام، وتجــدر اإلشــارة الــى ان مؤشــرات االنتظــام فــي العمــل لیــست ولیــدة الخبــرات العاطفیــة فقــط، 

  . وٕانما تؤثر فیها عوامل خارجیة أخرى
  : اع سلوك الصراع والنز -٣

یـرتبط سـلوك الــصراع والنـزاع بمـشاعر رضــا العدالـة بــشكل مباشـر، ویمثـل هــذا الـسلوك محاولـة مــن قبـل الفــرد 
      ).١٧٣، ١٧٠، ١٩٨٦عاشور،  (الستعادة التوازن العادل عن طریق محاولة زیادة العوائد

                                                                                                           : نتائج الرضا الوظیفي٧- ١-٢
  : الرضا الوظیفي ومعدل الغیاب-١

أثبتت العدید من الدراسـات أن هنـاك عالقـة سـلیبة بـین درجـة الرضـا الـوظیفي وبـین معـدالت الغیـاب، فالعامـل 
الحــصول علیـه إذا تغیــب عــن أثنــاء وجــوده فـي عملــه أكثـر مــن الرضــا الـذي یمكنــه فـي یحـصل علــى درجـة مــن الرضــا 

  .العمل، ویعني ذلك أنه كلما زادت درجة الرضا الوظیفي قل معدل الغیاب عن العمل
  : الرضا الوظیفي ومعدل دوران العمل-٢

أظهــرت دراســات عدیــدة بــدرجات متفاوتــة أن هنــاك عالقــة ســلبیة بــین الرضــا الــوظیفي ومعــدل دوران العمــل، 
  . دوران العمل نحو االنخفاضأو انحدرظیفي بمعنى أنه كلما ارتفع الرضا الو 

  : الرضا الوظیفي ومعدل أداء العمل-٣
لقد كانت العالقة الفعلیة بـین الرضـا الـوظیفي واألداء موضـوعا لكثیـر مـن الدراسـات علـى مـر الـسنین، ویعتقـد 

سبب الرضــا، وهنــاك  أن الرضــا الــوظیفي یفــضي الــى األداء، فــي حــین یــرى آخــرون ان األداء یــراءبعــض العلمــاء والمــد
آخرون یعتقدون أن الرضا واألداء یسببان بعضها البعض، وبذلك یكون من العسیر معرفة العالقة الحقیقیـة بـین الرضـا 
الــــوظیفي واألداء لكــــون العالقــــة بینهمــــا تختلــــف مــــن فــــرد آلخــــر، ومــــع ذلــــك فــــإن الــــسائد ان األداء والرضــــا الــــوظیفي 

  ا الوظیفي إما أن یكون ناتجا عن أداء مرتفع أو أنه یؤدي الى أداء مرتفع یتمازجان، بمعنى ان ارتفاع درجة الرض
  ). ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٠٢سلطان، (                                                                        

     :ة الدراسات المشابه٢-٢ 
  "لوظیفي في إدارة جوازات منطقة الریاضالتطویر التنظیمي وعالقته بالرضا ا":)٢٠٠٣( دراسة الراجحي ١-٢-٢

  :إلىهدفت الدراسة 
  . معرفة اتجاهات العاملین في إدارة جوازات منطقة الریاض نحو التطویر التنظیم الذي حصل في إدارتهم-١
 معرفــة مــدى رضــا العــاملین الــوظیفي فــي إدارة جــوازات منطقــة الریــاض نتیجــة التطــویر التنظــیم الــذي حــصل فــي -٢

  .إدارتهم
 معرفــة العالقــة بــین واقــع التطــویر التنظیمــي والرضــا الــوظیفي مــن وجهــة نظــر العــاملین فــي إدارة جــوازات منطقــة -٣

  .الریاض
 معرفة العالقة بین الصفات الشخصیة للعـاملین فـي إدارة جـوازات منطقـة الریـاض نتیجـة التطـویر التنظـیم الحاصـل -٤

  .في إدارتهم
  .خصیة للعاملین في إدارة جوازات منطقة الریاض ورضاهم الوظیفي معرفة العالقة بین الصفات الش-٥

مفــردة مــن العــسكریین والمــدنیین واســتخدام االســتالنة الخاصــة التــي تخــدم أهــداف ) ٥٣١(وتكونــت عینــة الدراســة مــن 
یتعلـق بالرضـا الدراسة إذ اشتملت على ثالثة أجزاء األول البیانات الشخصیة والثاني یتعلق بـالتطویر التنظیمـي والثالـث 

  :ةتی النتائج اآلإلىوتوصلت الدراسة . الوظیفي
  . الموافقة على محاور التطویر التنظیميإلى میل مفردات الدراسة -١
  . الموافقة على محاور الرضا الوظیفيإلى میل مفردات الدراسة -٢
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  .والرضا الوظیفي)  العملالهیكل التنظیمي وٕاجراءات( عدم وجود عالقة ذات داللة معنویة بین كل من محوري -٣
)  وســنوات العمــل، والمؤهــل العلمــي، والمرتبــة،العمــر( عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة معنویــة بــین كــل مــن متغیــرات -٤

والتطــویر التنظیمــي، وعــدم وجــود اخــتالف بــین الحالــة االجتماعیــة والتطــویر التنظیمــي، ووجــود اخــتالف بــین أربعــة مــن 
  .والرضا الوظیفي)  التنظیمیة، التقنیة المستخدمة، األهداف الفرعیة، أسالیب اإلشرافالعالقات(المتغیرات المستقلة 

والرضـا الـوظیفي، ووجـود عالقـة بـین متغیـر الرتبـة والرضـا ) العمـر، سـنوات العمـل( عدم وجود عالقة بـین متغیـري -٥
 واتجاهـات العــسكریین ،یفـة الحالیـة والوظ،الحالـة االجتماعیـة(الـوظیفي، وجـود اخـتالف ذي داللـة معنویـة بـین متغیـرات 

  ).     ١٣٦، ١٣٣، ٢٠٠٣الراجحي، (والرضا الوظیفي ) والمدنیین
الرضا الوظیفي ألعضاء الهیئة التدریـسیة والمـوظفین اإلداریـین فـي الجامعـات " :)٢٠٠٩( دراسة الهزایمة ٢-٢-٢

  "دراسة میدانیة): األردن(الخاصة 
  :إلىهدفت الدراسة 

  .لرضا الوظیفي ألعضاء هیئتي التدریس واإلداریین في الجامعات الخاصة تحدید مستوى ا-١
 اختیار العالقة بین هذا المـستوى وبعـض المتغیـرات اإلداریـة والنفـسیة واألجـور والحـوافز ومتغیـر التـدریب ألعـضاء -٢

  .هیئتي التدریس واإلداریین في الجامعات الخاصة
ا الـوظیفي ألعــضاء الهیئــة التدریـسیة واإلداریــة وتـأثیر هــذه العناصــر  التعـرف علــى أهـم العناصــر التــي تحقـق الرضــ-٣

مفـــردة ســـواء كانـــت تدریـــسیة أو إداریـــة یعملـــون فـــي ثـــالث ) ١٠٠(وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن  .علـــى الرضـــا الـــوظیفي
ت وتوصــل. واســتخدم فــي هــذه الدراســة اســتبانه والمالحظــة لجمــع البیانــات الخاصــة بالرضــا الــوظیفي. جامعــات خاصــة

  :ةتیالدراسة الى النتائج اآل
 ان اإلجراءات اإلداریة في الجامعات الخاصة والتي لهـا عالقـة مباشـرة بالرضـا الـوظیفي لـدى الموظـف تحتـاج الـى -١

مراجعة موضوعیة وواعیة للكشف عن أسباب عدم تحقیق الرضا عند الجهاز اإلداري واألكادیمي لـدى هـذه المؤسـسات 
  .األكادیمیة

مــل النفــسیة التــي تهیــئ للمــوظفین فــي الجامعــات الخاصــة غیــر كــافي ولیــست بالمــستوى المطلــوب الـــذي  ان العوا-٢
  .یجعل من الموظف مقبال على عمله ومتمسكا به

 ان العوامــل المالیــة المتعلقــة بالرواتــب واألجــور والمكافــآت لــم تــصل بعــد الــى الحــد الــذي یعطــي للموظــف انعكاســا -٣
  .مل ومقدار األجر الذي یقوم بهداخلیا بالرضا نحو حجم الع

 ان تأهیــل المــوظفین مــن النــواحي التدریبیــة لــم یعــد اهتمــام كــافي فــي الجامعــات الخاصــة ولعــل ذلــك أدى الــى عــدم -٤
  ).٢، ٢٠٠٩الهزایمة، (ثبات الموظف في وظیفته 

                                                                                                          : إجراءات البحث– ٣ 
  .استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالئمته طبیعة البحث: منهج البحث١-٣
   : مجتمع البحث وعینته٢-٣

تكون مجتمع البحث من الهیئتین التدریسیة واإلداریة في أقسام وكلیات التربیة الریاضیة في جامعة الموصل 
قابلة للتحلیل ) ١٦٣(موظف إداري، وحصل الباحث على ) ٨٢(تدریسي و) ١٦٣(موزعین ) ٢٤٥(هم والبالغ عدد

 بینمن مجتمع البحث وكما م% ) ٦٦.٥٣(موظف إداري لتشكل نسبة ) ٥٤(تدریسي و) ١٠٩(اإلحصائي موزعین 
  ).١( في الجدول
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   مجتمع البحث وعینتهیبین) ١(رقم الجدول 
    

    
 

      
      
      

      
      

      
      

      
   : أداة البحث٣-٣

، )٢٠٠٩الهزامیــة،(تــم اســتخدام اســتبیان الرضــا الــوظیفي للمــدرس والموظــف اإلداري الجــامعي والمعــد مــن قبــل 
راضـي تمامـا ، راضـي نوعـا مـا، ال أدري،  (ةسخمـ باختیـار احـد البـدائل الاإلجابـةفقـرة وتـتم ) ٤٠(مـن ویتكون المقیـاس 

، وألجـل اسـتخدام االسـتبیان فـي التعـرف علـى الرضـا الـوظیفي للمـدرس )غیر راضي تماما، غیـر راضـي علـى اإلطـالق
بعــدد مــن اإلجــراءات للتأكــد مــن إمكانیــة والموظــف اإلداري الجــامعي فــي أقــسام وكلیــات التربیــة الریاضــیة قــام الباحــث 

  : االعتماد على األداة في قیاس الرضا الوظیفي لدیهم وكاالتي 
  المعامالت العلمیة للمقیاس ١- ٣-٣
   :الصدق الظاهري١-٣- ٣-٣

للتأكد من صالحیة االستبیان وقدرة فقراته على قیـاس مـا وضـع مـن اجـل قیاسـه، قـام الباحـث بعـرض االسـتبیان 
، وطلـب مـن كــل واحـد مــنهم إبـداء مالحظاتــه فـي كــل ∗ الریاضــیة الخبـراء المختــصین فـي اإلدارة واإلدارةعلـى عـدد مــن

فقرة من فقرات االستبیان كونها صالحة أو غیر صالحة في قیاس الرضا الوظیفي للمدرس والموظـف اإلداري الجـامعي 
وضوح الفقرات ومناسبتها للعینة، فضًال عـن مـدى في أقسام وكلیات التربیة الریاضیة كما طلب منهم إبداء آرائهم حول 

صــالحیة البـــدائل، وقـــد أســـفرت عـــن مالحظـــات قیمـــة أفـــضت إلـــى إجـــراء التعـــدیل علـــى بعـــض الفقـــرات وحـــذف بعـــض 
من البعـد الرابـع، كمـا تـم إضـافة ) ٥(من البعد الثالث والفقرة ) ٣،٦،٧(من البعد الثاني والفقرات ) ٥(الفقرات هي الفقرة 

جــراء التعــدیالت بعــد حــصول الباحــث علــى ، وقــد تــم إ)١ملحــق ( الــى الثــاني ) ٥،٦(الــى البعــد األول و) ١٢(الفقــرات 
فــأكثر %) ٧٥(فــأكثر مــن آراء الخبــراء إذ یــشیر بلــوم إلــى انــه علــى الباحــث الحــصول علــى نــسبة اتفــاق %) ٧٥(اتفــاق 

  ) ١٢٦ ، ١٩٨٦بلوم وآخرون ، (من آراء المحكمین في هذا النوع من الصدق 
   : الثبات٢-٣- ٣-٣

 لتقـدیر ثبـات االتـساق الـداخلي لالختبـار (Alpha)طریقـة معامـل ألفـا للحصول على ثبات االستبیان تم اسـتخدام 
عندما ال یتم تصحیح الفقرات بشكل ثنائي، ومن الجدیر بالذكر أن طریقة ألفا تتمتـع بأهمیـة خاصـة كونهـا تـستخدم فـي 

                                                 
   : الخبراء أسماء ∗
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فـا علـى درجـات وتم تطبیق معامل أل) .٢٤٨ ، ٢٠٠٤النبهان ، (حساب معامل ثبات االختبارات المقالیة والموضوعیة 
، وبـذلك أصــبح باإلمكـان تطبیــق االسـتبیان علــى )٠.٩٣(فـردا، إذ بلغــت قیمـة معامــل ألفـا ) ١٦٣(عینـة البحـث البالغــة 

  .عینة البحث
   :وصف المقیاس بصورته النهائیة٤-٣

 الجانـب اإلداري، الجانـب النفـسي،(ة أبعـاد هـي أربعـ موزعـة علـى ،فقـرة) ٣٨(تكون مقیاس الرضا الـوظیفي مـن 
علـــى التـــوالي وقـــد أجـــرى الباحـــث المـــزج العـــشوائي ) ١٠، ٦، ١٠، ١٢(وبواقـــع ) األجـــور والحـــوافز، الجانـــب التـــدریبي

راضـي تمامـا (كما وضع أمام كـل فقـرة خمـسة بـدائل لإلجابـة هـي ) ٢( في الجدول رقم بینالمنتظم لهذه الفقرات وكما م
علــى ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(تحمــل األوزان ) لــى اإلطــالق، راضــي نوعــا مــا، ال أدري، غیــر راضــي تمامــا، غیــر راضــي ع

  ).٢ملحق (التوالي
  تسلسل فقرات أبعاد مقیاس الرضا الوظیفيیبین ) ٢(الجدول رقم 

   
   
   
   
   

   : الوسائل اإلحصائیة٥-٣
 . لتباین باتجاه واحدوتحلیل ا) Alpha( النسبة المؤیة والوسط الحسابي و االنحراف المعیاري ومعامل -

 )٢٧٢ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ،  . (L.S.Dاختبار اقل فرق معنوي 
   ) .١٤٦ ، ١٩٩٨عالوي ، (  المتوسط الفرضي  -
   ) . ٩٨ – ٩٠ ، ٢٠٠٠عمر وآخران ، )  ( ت (  اختبار -

  .في تحلیل البیانات)  EXCEL  (وبرنامج)   SPSS  (وتم استخدام البرنامج اإلحصائي
  :سیتم عرض النتائج ومناقشتها على وفق فروض البحث وكاالتي : عرض النتائج ومناقشتها-٤

  الوسط الحسابي والمتوسط الفرضي واالنحراف المعیاري لعینة البحث) ٣(الجدول رقم
    

    
    

واألوســـاط الحـــسابیة لعینـــة البحـــث  ∗ظهـــور المتوســـط الفرضـــي) ٣( للتحقــق مـــن الفـــرض األول یتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم
بانحراف معیـاري قـدره علـى التـوالي ) ١٣٥.٨٥٢ - ١٣٧.٦١٥(البالغة على التوالي ) التدریسیین والموظفین اإلداریین(
تؤكـد النتـائج وحـسب مـا ) ١١٤(ند مقارنة األوساط الحسابیة مع المتوسـط الفرضـي البـالغ ،وع)٢٢.٥٦٨ - ٢١.٨١٩(

أدلــى بــه أفــراد العینــة علــى وجــود رضــا وظیفــي لــدى التدریــسي والموظــف اإلداري الجــامعي فــي أقــسام وكلیــات التربیــة 
لحـوافز والجانـب التـدریبي، وهـذا ممـا الریاضیة تجاه المتغیرات اإلداریة فـي الجانـب اإلداري والجانـب النفـسي واألجـور وا

یؤكــد علــى صــحة فرضــیة البحــث، إذ أن درجــة الرضــا ربمــا قــد تتوقــف علــى مــدى تحقیــق اإلشــباع وتحقیــق التــرابط بــین 
أن درجـــة الرضـــا الـــوظیفي ) ٢٠٠٢الـــسالم، (أهـــداف األفـــراد وأهـــداف المنظمـــة التـــي یعمـــل فیهـــا، وهـــذا مـــا أشـــار إلیـــه 

 والمنظمـة فهـي بـال شـك تتوقـف علـى درجـة الرضـا الخاصـة بتحقیـق األهـداف المرتبطـة بكـل تعكسها العالقـة بـین الفـرد
الـــسالم، (منهمـــا وكیـــف ســـیتم إشـــباع األهـــداف الشخـــصیة للفـــرد وكیـــف یـــسهم أو یـــساعد فـــي تحقیـــق أهـــداف المنظمـــة 

٣٨، ٢٠٠٢. (  
  
  

                                                 
∗       
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  قیمة الداللة لعینة البحثلعینة واحدة و ) ت(الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة )٤(الجدول رقم

     
   

     

وســـاط لـــصالح األعـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة ) ٤(وللتحقـــق مـــن الفـــرض الثـــاني یبـــین الجـــدول رقـــم
،  والموظفین اإلداریـین فـي أقـسام وكلیـات التربیـة الریاضـیة ألبعـاد الرضـا الـوظیفي،بین أفراد العینة التدریسیینالحسابیة 

ممـا یـدفعنا  )٠.٠٥( وهي أكبر مـن قیمـة الداللـة المعتمـدة البالغـة) ٠.٨٤٧(وقیمة الداللة ) ٠.٤٨) (ت(إذ بلغت قیمة 
یعــزى ذلــك الــى طبیعــة وتــصمیم العمــل التنظیمــي المتماثــل للتدریــسیین والمــوظفین ، ویمكــن أن إلــى قبــول الفــرض الثــاني

الــى أن العوامــل التنظیمیــة غیــر مترتبــة علــى قیــام الفــرد بوظیفــة معینــة ولكنهــا ) ٢٠٠٣الراجحــي، (اإلداریــین، إذ یــشیر 
ل وظـروف العمـل المادیـة مرتبطة بسیاسات المنظمة التي لها تأثیر على رضا العاملین عن وظـائفهم مـن سـاعات العمـ

  )  ٣٨، ٢٠٠٣الراجحي، (واإلجراءات ونظم االتصاالت 
  لعینة البحثالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والتسلسل النهائي ألبعاد مقیاس الرضا الوظیفي ) ٥( رقم الجدول

 
    

    
    
    
   

 عـن الفـرض الثالـث تـم إیجـاد المتوسـطات الحـسابیة واالنحرافـات ألمعیاریـه لكـل بعـد مـن أبعـاد المقیـاس علـى ولإلجابة 
ویالحظ من استقراء النتـائج فـي الجـدول أعـاله ).٥(رقم  في الجدول بین، وتم ترتیب األبعاد على ضوء ذلك وكما ماحد

، ٧٤٥( بوسـط حـسابي قـدره اد مؤشرات الرضا الوظیفيان الجانب النفسي حصل على االهتمام األول في الترتیب ألبع
، ٣٠٥(وانحــراف معیــاري    ) ٣، ٧٠٩( بوســط حــسابي قــدره ، یلیــه األجــور والحــوافز)١، ٢٩٢(وانحــراف معیــاري ) ٣
 بوســـط والجانـــب التـــدریبي)١، ١١٣(       وانحـــراف معیـــاري) ٣، ٦٩٩( بوســـط حـــسابي قـــدره  ثـــم الجانـــب اإلداري)١

وال شـك أن اختیـار أفـراد . األمـر الـذي ینطبـق مـع الفـرض الثالـث) ١، ٢٢٧( وانحـراف معیـاري )٣ ،٢٩٢(ابي قـدرهحس
فـي أداة البحـث یعـود إلـى الـربط بـین رضـا الفـرد فـي وظیفتـه والعوامـل آنفـا العینة للجانب النفسي كأهم األبعاد المـذكورة 

ر عــن درجــة احــساس الفــرد بالــسعادة، فعنــدما یكــون النفــسیة وتأثیراتهــا، فالرضــا الــوظیفي یمثــل حالــة نفــسیة ملموســة تعبــ
الفرد سعیدا وراضیا عن وظیفتـه قـد یظهـر ذلـك فـي كیفیـة تعاملـه مـع رئیـسه أو زمـالءه فـي العمـل وصـورة انتظامـه فـي 
العمـل وحرصـه علــى التواجـد فیــه وتمـسكه بوظیفتـه والــذي یخلـق لــدى الموظـف الرقابـة الذاتیــة واالنتمـاء الــى العمـل مــن 

كمـا أن لألجـور والحـوافز األهمیـة مـن ) .٣، ٢٠٠٩الهزایمـة، (تهرب والتأخر أو حتى البحـث عـن وظیفـة أخـرى دون ال
خـالل الـدعم واإلشــباع الـذي یحــصل علیـه الفــرد، فكلمـا كــان اإلشـباع المتمثــل بـاألجر واإلشــراف والمركـز اإلداري الــذي 

عالیا كلما كانت مشاعر الرضا الـوظیفي لدیـه عالیـة یحصل علیه الفرد نتیجة حصوله على حوافز أو عوائد من العمل 
وللجانــب اإلداري األهمیــة مــن خــالل العمــل ونــوع العمــل المناســب للقــدرات والمیــول واتخــاذ ) .٥١، ٢٠٠٣الراجحــي، (

یتوقـف علـى المـدى الـذي یجـد فیـه ) Super(القرارات والتفاعل بجدیة في المنظمة، فرضا الفـرد عـن العمـل كمـا وصـفه 
مناســبا لقدراتــه ومیولــه وســمات شخــصیته كمــا یتوقــف علــى موقعــه العملــي وطریقــة الحیــاة التــي یــستطیع بهــا ان منفــذا 

أمـا الجانـب التـدریبي فیتحقـق الرضـا مـن خـالل مـا ،)٤٦، ١٩٩٧الـسالم، (یؤدي الـدور الـذي یتماشـى مـع نمـوه وخبراتـه 
رد لیتسنى له التطور الـذاتي المبـدع وعلـى نطـاق المنظمـة، توفر المنظمة الفرص التدریبیة العلمیة والعادلة والمناسبة للف

فلتحقیــق الرضــا ال بــد مــن تــوفر جمیــع الحاجــات التــي تتــضمن جهــور الفــرد نحــو تحقیــق التطــور المبــدع أو الــذاتي فــي 
القي سـیز (الوظیفة وینتج عن تولي الفرد لمهام ال تتطلـب فقـط اسـتخدامه لقدراتـه بالكامـل بـل لتطـویر قـدرات جدیـدة لدیـه 

  ) .    ١٠٠، ١٩٩١ووالس، 
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 ٧٥

  
   متغیرات الجنس والحالة االجتماعیةالرضا الوظیفي لعینة البحث على وفق) ٦(رقم الجدول 

       
    
       

    
       

فـي متغیـر ) الداللـة(ظهـور قیمـة ) ٦ ( رقموللتحقق من الفرض الرابع وبعد التحلیل اإلحصائي یتبین من الجدول
والتـــي تـــساوي ) متـــزوج، أعـــزب(ماعیـــة ، وفـــي متغیــر الحالـــة االجت)٠، ٢٥٢(والتـــي تـــساوي ) الـــذكور، اإلنـــاث(الجــنس 

د فروق ذات داللة معنویة بین أفـراد العینـة ألبعـاد الرضـا و وجتبین عدم ) ٠، ٠٥(، ومقارنة بمستوى الداللة )٠، ١٠٢(
  .رات الجنس والحالة االجتماعیة وفق متغیعلى الوظیفي 
ع هیئتي التدریسیین والموظفین اإلداریین على وفق نتائج تحلیل التباین لمستویات متغیر الخبرة بین مجامی) ٧ ( رقمالجدول

  مقیاس الرضا الوظیفي

   
  

 Sig 
    
     

     
  

  ) .٠.٠٥(< معنوي عند نسبة خطأ  *           
وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مــستویات متغیــر الخبــرة بــین مجــامیع هیئتــي ) ٧(رقــم  مــن الجــدول بــینیت

، ومقارنــة بمــستوى )٠، ٠٤) (Sig(قیــاس الرضــا الـوظیفي إذ كانــت قیمـة  والمــوظفین اإلداریـین علــى وفـق م،التدریـسیین
 ممـا وفـق متغیـر الخبـرةعلـى علیه توجد فروق ذات داللة معنویة بین أفراد العینة في الرضا الـوظیفي ) ٠، ٠٥(الداللة 

ألربـع ولتحدیــد ولغـرض اختبـار معنویـة الفـروق بـین المتوسـطات لمجموعـات المـستویات ا.یـدفعنا لقبـول الفـرض الـسادس
  . ذلكبینی) ٨(رقم والجدول ) L.S.D(أي من المجامیع تتفوق عن األخرى، تم استخدام اختبار اقل فرق معنوي 

   الفروق في المستویات للخبرة على وفق مقیاس الرضا الوظیفيLSDنتائج ) ٨(الجدول 

    
 

–     
     

     
     
     
     
  ) .٠.٠٥(< معنوي عند نسبة خطأ  *         

  :)٨ ( رقمیتبین من الجدول
 - سـنة١٦(ولـصالح )  فمـا فـوق- سـنة١٦(و)  سنة١٥ -١١(ن مجموعتي  وجود فرق معنوي في الرضا الوظیفي بی-
  .)ما فوقف

  ) . سنة٥ -١(ولصالح )  سنة١٥ -١١(و)  سنة٥ -١( وجود فرق معنوي في الرضا الوظیفي بین مجموعتي -
  .)نةس١٠-٦(ولصالح )  سنة١٥ -١١(و) سنة١٠-٦( وجود فرق معنوي في الرضا الوظیفي بین مجموعتي -

 لمــصلحة متغیــر الخبــرة الــسنویة، فكانــت مــرة لمــصلحةظــة أن درجــة الرضــا الــوظیفي كانــت متفاوتــة یمكــن مالح
بمعنـى أن متغیـر الخبـرة  الفئـة العمریـة الثانیـة، لمـصلحة الفئـة العمریـة األولـى ومـرة لمـصلحةالفئة العمریة الرابعة ومـرة 
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 ٧٦

عیــین راضــین عـن عملهــم كـذلك الحــال بالنــسبة لـیس لــه تـأثیر علــى مـستوى الرضــا الــوظیفي فـیمكن أن یكــون حـدیثي الت
وهـذا قـد ینـتج مـن خـالل درجـة توافـق وتكیـف الفـرد للقدامى، نتیجة لقناعتهم الشخصیة بغض النظر عن مـدة خـدمتهم، 

بـأن الرضـا الـوظیفي هـو محـصلة التوافــق أو ) Greaen & Weiss(مـع بیئـة العمـل فـي المنظمـة، حیـث أفـاد كـل مـن
رار الـــــــوظیفي ي إطـــــــار العمـــــــل، ویتـــــــضح ذلـــــــك مـــــــن شـــــــعوره بالقناعـــــــة والرضـــــــا واالســـــــتقالتكیـــــــف الفعـــــــال للفـــــــرد فـــــــ

  .)١٩٨٣،٣٦العدیلي،(
 التدریس والموظفین ةنتائج تحلیل التباین لمستویات متغیر المؤهل العلمي بین مجامیع هیئ) ٩ ( رقمالجدول

  اإلداریین على وفق مقیاس الرضا الوظیفي

   
  

 

 

    
     

     
  

  ) .٠.٠٥(<  عند نسبة خطأ  معنوي*               
عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین مـــستویات متغیـــر المؤهـــل العلمـــي بـــین ) ٩(رقـــم  مـــن الجـــدول بـــینیت

، )٠، ١١١) (الداللــة( التدریــسیین والمـوظفین اإلداریـین علــى وفـق مقیــاس الرضـا الـوظیفي إذ كانــت قیمـة ةمجـامیع هیئـ
  علــى ال توجــد فــروق ذات داللــة معنویــة بــین أفــراد العینــة فــي الرضــا الــوظیفيعلیــه) ٠، ٠٥(ومقارنــة بمــستوى الداللــة 

  . وفق متغیر المؤهل العلمي
إن تقــارب الرضــا الــوظیفي علــى وفــق متغیــر المؤهــل العلمــي قــد یعــود الــى بعــض العوامــل الذاتیــة التــي تتعلــق 

الـى ان الرضـا الـوظیفي یعتمـد علـى عوامـل ) ٢٠٠٩الهزایمـة، (باألفراد كالمؤهـل العلمـي والقـدرات والمهـارات، إذ یـشیر 
تـــسهم فـــي تكـــون الرضـــا للفـــرد وتحدیـــد مـــداه، وهـــذه العوامـــل تتعلـــق بـــاألفراد أنفـــسهم وقـــدرات ومهـــارات األفـــراد ومـــستوى 

كمــا أشــار ). ١١، ٢٠٠٩الهزایمــة، (الدافعیــة لــدیهم، وتــشتمل هــذه العوامــل المؤهــل العلمــي ومــستوى الطمــوح وغیرهــا 
)kneepp, 1998 ( الى أن الرضا الوظیفي ما هو إال محصلة لعوامل متعددة یتـأثر بإتقـان العمـل والمكانـة االجتماعیـة

  ).        ١١، ٢٠٠٩الهزایمة، (والمكافآت وان التعلیم الجامعي ال یزید بالضرورة من الرضا الوظیفي لألفراد 
والموظفین اإلداریین على   التدریسة بین مجامیع هیئنتائج تحلیل التباین لمستویات متغیر اللقب العلمي)١٠ ( رقمالجدول

  وفق مقیاس الرضا الوظیفي

   
  

 Sig 
    
     

     
  

  ) .٠.٠٥(< معنوي عند نسبة خطأ  *                
عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین مـــستویات متغیـــر اللقـــب العلمـــي بـــین ) ١٠ ( رقـــم مـــن الجـــدولبـــینیت

، )٠، ٧٧) (الداللــة(ین اإلداریــین علــى وفــق مقیــاس الرضــا الــوظیفي إذ كانــت قیمــة مجــامیع هیئتــي التدریــسیین والمــوظف
علیه ال توجد فروق ذات داللـة معنویـة بـین أفـراد العینـة فـي الرضـا الـوظیفي ) ٠، ٠٥(المعتمد ومقارنة بمستوى الداللة 
تـشابهة والمتمثلـة بمـستوى المـشاركة  أن البیئـة الوظیفیـة ومنـاخ العمـل المإلـى ذلـكوقـد یعـزو . وفق متغیر اللقب العلمـي

والعالقات المتبادلة بین األفراد على اختالف المستوى الوظیفي یولد درجـة مـن الفهـم وٕازالـة الغمـوض  في اتخاذ القرارات
ان ارتفـاع درجـة المـشاركة فـي اتخـاذ القـرارات لهـا عالقـة بالمـستوى الـوظیفي ) ٢٠٠١أبو قحف، (بین األفراد، فقد ذكر 

التي تسهم في تحقیق درجة عالیة من الفهم المتبادل، وهـذا بـالطبع مـن الممكـن ان یـؤدي الـى تهیئـة منـاخ العمـل للفرد و 
وٕازالــة الغمــوض وخلــق اإلحــساس بالمــسؤولیة المــشتركة، األمــر الــذي یترتــب علیــه تحقیــق مــستوى مرضــي مــن الرضــا 

  ). ١٢٦، ٢٠٠١أبو قحف، (الوظیفي 
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   : االستنتاجات والتوصیات– ٥
   : االستنتاجات١– ٥
 والموظـف اإلداري الجـامعي فـي أقـسام وكلیـات التربیـة الریاضـیة تجـاه الجانـب ین وجود رضـا وظیفـي لـدى التدریـسی-١

  .اإلداري والجانب النفسي واألجور والحوافز والجانب التدریبي
فــي ام وكلیــات التربیـة الریاضــیة  عـدم وجــود فــروق ذات داللـة معنویــة بــین التدریـسیین والمــوظفین اإلداریــین فـي أقــس-٢

  .  أبعاد الرضا الوظیفي
 وجــود تفــاوت فــي األبعــاد التــي تحقــق الرضــا الــوظیفي للتدریــسیین والمــوظفین اإلداریــین فــي أقــسام وكلیــات التربیــة -٣

ـــــب  ـــــم الجان ـــــه األجـــــور والحـــــوافز ث ـــــب یلی ـــــى االهتمـــــام األول فـــــي الترتی ـــــب النفـــــسي عل ـــــث حـــــصل الجان الریاضـــــیة حی
  . والجانب التدریبي اإلداري

 والحالــة االجتماعیــة والتحــصیل  الجــنساتوفــق متغیــر علــى  الرضــا الــوظیفي فــي ال توجــد فــروق ذات داللــة معنویــة -٤
  .الدراسي واللقب الوظیفي

   )  سـنة٥ -١(و)  فمـا فـوق- سـنة١٦( لـصالح فئـةوفق متغیر الخبـرة على  وجود فروق معنویة في الرضا الوظیفي -٥
  ). سنة١٥ -١١(ثم الفئة العمریة )  سنة١٠ -٦(و
   : التوصیات٢– ٥
 تدعیم األسلوب اإلداري المعتمد من قبل إدارات أقسام وكلیـات التربیـة الریاضـیة بمـا یـضمن الحفـاظ علـى المـستوى -١

  . الجید لرضا التدریسیین والموظفین اإلداریین
النفــسي التــي تحقــق الرضــا الــوظیفي دون تفــضیل جانــب  االهتمــام بالجوانــب التدریــسیة واإلداریــة والحــوافز والجانــب -٢

  .على آخر
قدرات التدریسیین والموظفین اإلداریین في كلیات وأقسام التربیـة الریاضـیة مـن خـالل زجهـم باسـتمرار فـي ب االهتمام -٣

خارجیــة التــي ترفــع البــرامج التدریبیــة المالئمــة ألعمــالهم وتــوفیر لهــم فــرص المــشاركة فــي المــؤتمرات العلمیــة الداخلیــة وال
  .ى الرضا الوظیفي لهممن مستو 

فـــي كلیـــات وأقـــسام التربیـــة الریاضـــیة ومالءمتهـــا وتعـــدیل أو تغییـــر اإلجـــراءات باســـتمرار  مراجعـــة سیاســـات العمـــل -٢
  . رفع مستوى المسؤولیة من خالل التوجیهات والصالحیات الممنوحة وتحقیق فرص الترقیةبما یضمن اإلداریة 

الظــروف المعاشــیة للعــاملین فــي كلیــات وأقــسام التربیــة الریاضــیة لــتالئم الظــروف االقتــصادیة فــي یر وتطــو  تحــسین -٣
  . البلد، والنظر في الرواتب لتتناسب مع مؤهالت وخبرات وطبیعة العمل

لریاضـیة  االهتمام بالجوانب النفسیة من خالل تحقیق األمن واالستقرار الوظیفي للعاملین في كلیات وأقـسام التربیـة ا-٤
  .     في العملالرضاوتهیئة الجو المناسب وفرص العمل والعدالة لهم لما له من تأثیر مباشر لتحقیق 

 التدریس والموظفین اإلداریین فـي كلیـات وأقـسام التربیـة الریاضـیة ة إجراء دراسة حول الرضا الوظیفي ألعضاء هیئ-٥
  . ائج هذه الدراسةفي الجامعات العراقیة األخرى ومقارنة نتائجها مع نت

  : العربیة واالجنبیةالمصادر
الرضــا الــوظیفي لرجـل األمــن فـي أجهــزة األمــن العربیـة، أكادیمیــة نـایف العربیــة للعلــوم ): ١٩٩٧(أبـو شــیخة، نـادر  •

  .  األمنیة، الریاض
  .لبنانمحاضرات في السلوك التنظیمي، الدار الجامعیة، ): ٢٠٠١( أبو قحف، عبد السالم  •
الرضـــا الـــوظیفي للقـــوى البـــشریة العاملـــة فـــي المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة، ): ١٩٨٤(وأرســـالن، نبیـــل أســـعد، محمـــد  •

  .مطابع سحر، جدة
الرضا الوظیفي لهیئة التدریس والعاملین بكلیة االقتصاد والعلـوم الـسیاسیة بجامعـة الكویـت، ): ١٩٨٣( بدر، حامد  •

  .، الكویت٣٧مجلة اإلدارة العامة، المجلد
تقیــیم الطالــب التجمیعــي والتكــویني، ترجمــة محمــد أمــین المفتــي وآخــرون، مطــابع ): ١٩٨٦(مین وآخــرون بلــوم، بنیــا •

  .المكتب المصري الحدیث، القاهرة 
، الجــزء ات لــدى معلمــي المرحلــة االبتدائیــة التربــوي ودوره فــي تنمیــة الكفــاءاإلشــراف: )١٩٩٣( بنجــر، فــوزي صــالح  •

 . قرى، المملكة العربیة السعودیةالرابع، الكتاب العلمي، جامعة أم ال
 بحــــوث التربیــــة التطبیقــــات اإلحــــصائیة فــــي ): ١٩٩٩( التكریتــــي، ودیــــع یاســــین والعبیــــدي، حــــسن محمــــد عبــــد  •

  .الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل
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ستیر غیـر منـشورة، محـددات مقاومـة التغییـر وعالقتهـا بـالتطویر اإلداري، رسـالة ماجـ): ١٩٩٤( الحربي، عبـد اهللا  •
  .  أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض

التطـــویر التنظیمـــي وعالقتـــه بالرضـــا الـــوظیفي فـــي إدارة جـــوازات منطقـــة ): ٢٠٠٣(الراجحـــي، هـــاني بـــن ناصـــر  •
  .  الریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض

  .قراءات في السلوك التنظیمي، دار النهضة العربیة، القاهرة): ١٩٩٤(رمضان، حامد  •
دراسة مستوى الرضا الـوظیفي والـروح المعنویـة للموظـف فـي جامعـة مؤتـة، مؤتـة للبحـوث ): ١٩٨٨(الزعبي، فایز  •

  .  ، األردن١، العدد٣والدراسات، المجلد
  .یة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاضالرضا الوظیفي للعاملین في المكتبات الجامع): ١٩٩٧(السالم، سالم  •
تنظــیم المنظمــات دراســة فــي تطــویر الفكــر التنظیمــي خــالل مئــة عــام، دار عــالم الكتــاب ): ٢٠٠٢(الــسالم، مؤیــد  •

  .، عمان، األردن١الحدیث، ط
  .السلوك اإلنساني في المنظمات، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة): ٢٠٠٢(سلطان، محمد  •
السلوك التنظیمي واألداء، ترجمـة جعفـر أبـو القاسـم، معهـد اإلدارة ): ١٩٩١(و واالس، مارك جي سیزالقي، أندرو  •

  .العامة، الریاض
  . السلوك اإلداري، شركة مطابع العید، الدمام): ١٩٩٣(الشیخ، حسن  •
  .دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،السلوك اإلنساني في المنظمات):١٩٨٦(أحمد عاشور، •
اإلدارة التربویــة والـــسلوك المنظمــي ســلوك األفــراد والجماعــات فــي الـــنظم، ): ١٩٩٧( عبــد الــرحمن الطویــل، هــاني •

  . ، دار وائل للطباعة والنشر، األردن٢ط
  .الرضا الوظیفي، معهد اإلدارة العامة، الریاض): ١٩٨٣(العدیلي، ناصر  •
ة العربیـــة الـــسعودیة، معهـــد اإلدارة دوافـــع العـــاملین فـــي األجهـــزة الحكومیـــة فـــي المملكـــ): ١٩٨٥(العـــدیلي، ناصـــر  •

  .العامة، الریاض
  .إدارة السلوك التنظیمي، الریاض): ١٩٨٩(العدیلي، ناصر  •
  . ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر١سیكلوجیة القیادة الریاضیة، ط ): ١٩٩٨( عالوي، محمد حسن  •
، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، ٢ضـــیة، طاإلحـــصاء التعلیمـــي فـــي التربیـــة البدنیـــة والریا ): ٢٠٠٠( عمـــر وآخـــران  •

  .مصر
، دار وائــل للنــشر والتوزیــع، ٢الــسلوك التنظیمــي فــي منظمــات األعمــال، ط ): ٢٠٠٣( العمیــان، محمــود ســلمان  •

  عمان 
  . مفاهیم وتطبیقات في السلوك اإلداري، شركة العبیكان للطباعة والنشر، الریاض): ب ت(القبالن، یوسف  •
  . معهد اإلدارة العمة، الریاض،أساسیات التفاعل الجماعي في العمل:)١٩٨١(یوسف القبالن، •
  .  السلوك التنظیمي، مركز التنمیة اإلداریة بكلیة تجارة جامعة اإلسكندریة، اإلسكندریة): ١٩٩٣(ماهر، أحمد  •
  .المبادئ العامة في اإلدارة العامة، وكالة المطبوعات، الكویت): ١٩٨٩(منصور، احمد منصور  •
  .، دار الشروق للنشر والتوزیع، األردن١أساسیات القیاس في العلوم السلوكیة، ط ): ٢٠٠٤( ن، موسى النبها •
الرضا الوظیفي للموظـف الـسعودي فـي القطـاعین العـام والخـاص، المجلـد الخـامس، مجلـة ): ١٩٩٣(النمر، سعود  •

  . جامعة الملك سعود، الریاض
ظیفیــة والرضــا الــوظیفي للعــاملین مــن الــسعودیین وغــي الــسعودیین المواقــف الو ): ١٩٨٨(النــوبحري، محمــد إبــراهیم  •

  .، عمان٨في الشركات متعددة الجنسیة، المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة، العدد
الرضـا الـوظیفي ألعـضاء الهیئـة التدریـسیة والمـوظفین اإلداریـین فـي الجامعـات الخاصـة ): ٢٠٠٩(الهزایمة، أحمد  •

 www.ULUM.NT، ٧، السنة ٤٣العدد دراسة میدانیة، ): األردن(
• Anne H. Hopkins , work and job satisfaction in the public sector , Row Manned , Tota 
way N.J.1983 . 
• Herbert Gnemand III, Donald P.Schwab John A.Fossum lee D.Dyer, personed Human 
Resource Management. Richard. Irwin Inc Homaned, Iuintos, 1983.  
• Reit Davis , Humman Behavior at work, organiztional behavior,Tata Mc Graw Hill 
puplisiing company L td New Delhi /1998. 
• Veoom, V.H. work and Motivation, john Weily and Sons Inc. New York, 1964.                                     
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