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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بحث عالقة جوانب العمل بمستوى الرضا الوظيفي ومعدالت السعادة
الوظيفية لدى العاملين في المدارس الحكومية والخاصة في مدينة العين .وقد تكونت عينة الدراسة
من  866من العاملين في هذه المدارس الحكومية والخاصة ،ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة
باالستعانة باستبانة محكمة تم التأكد من صدقها وثباتها.

وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن نسبة الرضا والسعادة الوظيفية مرتفعة إلى حد ما.
وكذلك أشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية وقوية وذات داللة إحصائية بين درجة السعادة ودرجة
الرضا ،أي كلما زادت درجة الرضا الوظيفي زادت بالمقابل درجة السعادة الوظيفية ،وكلما انخفضت
درجة الرضا الوظيفي انخفضت درجة السعادة الوظيفية .كما توصلت النتائج إلى أن درجة الرضا
الوظيفي في المدارس الحكومية أقل منها في المدارس الخاصة ،وأن درجة الرضا الوظيفي لدى
الذكور أعلى من درجة الرضا لدى اإلناث .إضافة إلى العالقة العكسية بين كل من مستوى التعليم
والعمر وسنوات الخبرة وكل من درجة الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية؛ أي كلما زاد مستوى
التعليم والعمر وسنوات الخبرة لدى العاملين قلت درجة الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية لديهم.
كما توصلت نتائج التحليل اإلحصائي أن جوانب العمل الرئيسية المتعلقة بفرص الترقية والمزايا
والحوافز والتدريب نالت أقل درجات الرضا بين العاملين ،بينما حصلت جوانب العمل الرئيسية
المتعلقة بنمط اإلدارة والعالقة مع الزمالء والعالقة مع الرئيس المباشر على درجات رضا أعلى.

كلمات البحث الرئيسية :الرضا الوظيفي ،السعادة الوظيفية ،التعليم ،العين ،اإلمارات.

vii

العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية
The Relationship between the Aspects of Work and Job Satisfaction
and Happiness among Employees in Governmental and Private
Schools: A Field Study on Abu Dhabi Educational Council (ADEC)
in Al-Ain
Abstract
This thesis aims to study the relationship between the aspects of work and job
satisfaction and happiness among employees in governmental and private schools in
Al-Ain city, United Arab Emirates. The study sample includes 688 employees who
work in governmental and private schools that operate under the governance system
of ADEC in Al-Ain. The researcher used a questionnaire that has been designed and
tested for validity and reliability.

The results of statistical analysis show that the percentage of job satisfaction and
happiness is fairly high among the employees. The results show also that there is a
strong and direct relationship between satisfaction and happiness. In other words,
when job satisfaction increases, job happiness increases, as well. Moreover, when job
satisfaction decreases, job happiness decreases accordingly. In addition, the results
show that the degree of job satisfaction in the governmental schools is lower than that
in the private schools, and that the degree of job satidfaction of males is higher than
the degree of job satisfaction of females. Additionally, there is an inverse relationship
between each of educational level, age, and years of experience on one hand and job
satisfaction and happiness on the other hand. Therefore, when the level of education,
age, and years of experience increases, the degree of job satisfaction and job happiness
decreases.

Keywords: job satisfaction, job happiness, education, UAE, Al-Ain.
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شكـــــــر وتقدير
أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى أسرتي الحبيبة والدتي حفظها هللا وأخواني وأخواتي
على دعمهم المعنوي الالمحدود لي الستكمال الرسالة ،وإلى صديقتي مها المدهون ولكل من م ّد لي
يد العون والتوجيه أثناء فترة إعدادي لهذه الرسالة ،وفي مقدمتهم :الدكتور عبد الفتاح ياغي الذي
كان له أثر كبير في تعليمي ،وتشجيعي ،وتوجيهي دائماً .كما أتوجه بالشكر إلى السيد عادل أحمد
العبيدلي -مدير مدرسة خالد بن الوليد للبنين في مدينة العين على دعمه وحسن تعاونه في جمع
البيانات المطلوبة الستكمال الرسالة .كما وأوجه جزيل شكري وعرفاني لجميع أعضاء لجنة مناقشة
رسالة الماجستير .والشكر موصول إلى أساتذتي في جامعة اإلمارات واإلداريين بالجامعة.
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
أوال ا :المقدمة
هدف هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين جوانب العمل ومستوى الرضا الوظيفي ومعدالت
السعادة لدى العاملين في المدارس الحكومية والخاصة ،التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة
العين .وفي هذا الفصل سيتم شرح الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية وعالقتهما بالحوكمة والسياسة
العامة ،ومن ثم سيتم تناول أهمية الدراسة ومشكلة الدراسة وتساؤالت الدراسة وفرضيات الدراسة
وأهداف الدراسة وأخيرا ً مصطلحات الدراسة.

الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية من منظور السياسة العامة
يعد العاملون في أي مؤسسة الركيزة األساسية في نجاحها وتقدمها ،وذلك لما يملكونه من
قدرات فكرية ومهارات شخصية وما يتمتعون به من رغبة في العمل ،لذا يجب على المؤسسات
التركيز في جهودها على االستخدام األمثل ألفرادها العاملين من خالل وضع سياسات وقوانين من
شأنها أن تحقق الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية للعاملين والتحسين المستمر في أدائهم وإيجاد
البيئة المالئمة لتحفيزهم لتحقيق األهداف المرجوة ،مما يساعد المؤسسة على اكتساب الميزة التنافسية
والنجاح.

عرف ياغي ( )1009السياسة العامة بأنها "كل تصرف أو قرار تقوم به الحكومة أو من
يمثلها للتدخل في شؤون المجتمع وحل المشاكل التي تواجه الدولة داخليا ً وخارجياً" (ياغي.)1009 ،

عرف حلمي ( )1028السياسة العامة بأنها "القرارات الحكومية األساسية التى
من جانبه ّ
تحدد وترسم حياة المواطنين" (حلمي.)1028 ،
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تبذل القيادة في دولة اإلمارات جهود مستمرة من أجل بناء مؤسسات قوية قادرة على الوفاء
بمتطلبات العصر وتجاوز أية سلبيات أو تحديات يمكن أن تعترض طريقها ،وذلك من خالل تطبيق
سياسات عامة وقرارات من شأنها أن تحقق الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية لدى العاملين فيها.

عرفت بامخرمة ( )1021الرضا الوظيفي لغةً بأنه :ضد السخط ،أي :الكراهية للشيء،
والرضا بمعنى :ارتضاه ربه له أهال ،ورضى هللا عنه :أحبه ،وأقبل عليه .أما في اإلصطالح الديني،
فهو ثمرة من ثمار الحب الذي يورث الرضا وهو رضا هللا تعالى عن العبد ويعني المزيد من الثواب
َّللاُ ْال ُمؤْ ِمنِينَ
والوصول إلى مرتبة الرضوان التى هى أعلى من نعيم الجنة .قال هللا تعالىَ ( :و َع َد ه
ساكِنَ َ
ت َعد ٍْن َو ِرض َْو ٌ
ت َجنها ٍ
ان ِمنَ
طيِّبَةً فِي َجنها ِ
َو ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِ َها ْاأل َ ْن َه ُ
ار خَا ِلدِينَ فِي َها َو َم َ
هِ
َّللا أ َ ْكبَ ُر َٰذَلِكَ ه َُو ْالفَ ْو ُز ْالعَ ِظي ُم) (التوبة  .)71 -ورضا العبد عن هللا تعالى ،يعنى التسليم لحكم هللا
وحكمته ويكون التسليم لحكم هللا باالمتثال والطاعة ،وذلك بالشكر فى السراء والصبر في الضراء.
وفي الح ديث النبوي الشريف قال ابن مسعود رضي هللا عنه( :إن هللا عز وجل بقسطه وعدله جعل
الفرح والمرح (البهجة والسرور) في الرضا واليقين ،وجعل الغم والحزن ،في السخط والشك) .أما
الرضا في مصطلح علم النفس ،فله تعريفات عديدة منها :شعور الفرد بالسعادة واإلرتياح ،أثناء أدائه
لعمله ،ويتحقق ذلك بالتوافق بين ما يتوقعه الفرد من عمله ،ومقدار ما يحصل عليه في هذا العمل.
وقيل أيضا :إن الرضا الوظيفي يتمثل في المكونات التي تدفع الفرد إلى العمل واإلنتاج .ومن هذه
التعريفات تلخص بامخرمة ،أن الرضا الوظيفي هو عبارة عن مشاعر العاملين تجاه أعمالهم وأنه
ينتج عن إدراكهم لما تقدمه الوظيفة لهم ولما ينبغي أن يحصلوا عليه من وظائفهم ،كما أنه محصلة
لالتجاهات الخاصة نحو مختلف العناصر المتعلقة بالعمل وتتمثل بسياسة اإلدارة في تنظيم العمل
ونوعية اإلشراف والعالقة مع الرؤساء المباشرين والعالقة بين العاملين والمرتب وفرص الترقية
والتقدم في العمل ومزايا العمل في المنظمة واألمان في العمل ومسؤوليات العمل وإنجازه واالعتراف
والتقدير (بامخرمة.)1021 ،
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وعليه أصبحت اإلدارة بمفهومها الحديث واستراتيجياتها المعاصرة وقوانينها الجديدة
تستخدم مباديء ونظريات علم النفس التي تهتم بنفسية الموظف في بيئة العمل ،والتي تسمى بعلم
النفس اإلداري الذي يعرفه الحريري ( )1028بأنه " العلم المتفرع عن علم النفس ،والذي يعتمد
على تطبيق مباديء ونظريات واستراتيجيات وأساليب وقوانين علم النفس ،بهدف رفع معنويات
الموارد البشرية واألفراد العاملين في مكان العمل" ،والذي تكمن أهمية ظهوره في تحسين طرق
وأداء العاملين ،والقيام بتوجيههم وتدريبهم بالطرق السليمة مع االهتمام برفع الروح المعنوية لهم
ودراسة درجة رضاهم عن العمل وقدرتهم على اإلنتاج وكيفية زيادة إنتاجهم وتحسين أدائهم
واالستفادة من خبراتهم ومهاراتهم (الحريري.)1028 ،

كما يرى الفليتي ( )1029أن أهمية الرضا الوظيفي ،والذي يحظى باهتمام كبير من علماء
النفس ،يكمن في قضاء معظم األفراد جزءا ً كبيرا ً من حياتهم في العمل ،وبالتالي من األهمية أن
يبحثوا عن الرضا الوظيفي ،والذي بدوره يؤثرفي حياتهم الشخصية والمهنية ،كما أن الرضا الوظيفي
قد يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية ويترتب عليه الفائدة بالنسبة للمؤسسات والعاملين .ومن ناحية أخرى
فإن عدم الرضا الوظيفي ،يسهم في التغيب عن العمل وكثرة حوادث العمل والتأخر عنه وترك
العاملين المؤسسات التي يعملون بها واالنتقال إلى مؤسسات أخرى .وعليه فإن ارتفاع مستوى الرضا
الوظيفي؛ يؤدي إلى انخفاض مستوى الغياب وارتفاع مستوى الطموح لدى األفراد .وباإلضافة إلى
ما سبق ،فإن األفراد المتمتعين بدرجات رضا وظيفي مرتفع ،يكونون أكثر رضا عن وقت فراغهم،
وخاصة مع عائالتهم ،وكذلك أكثر رضا عن الحياة بصفة عامة .كما أن الرضا الوظيفي للموظفين،
هو من أهم مؤشرات الصحة والعافية للمؤسسة أو المنظمة ومدى فاعليتها ،حيث أن المنظمة او
المؤسسة التي ال يشعر الموظفون فيها بالرضا ،سيكون حظها قليل من النجاح ،مقارنةً بالتي يشعر
فيها الموظفون بالرضا ،مع مالحظة أن الموظف الراضي عن عمله ،هو أكثر استعداد لالستمرار
بوظيفته وتحقيق أهداف المنظمة ،كما أنه يكون أكثر نشا ً
سا في العمل (الفليتي.)1029 ،
طا وحما ً
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من جانب آخر يعتبر مفهوم السعادة الوظيفية جديدا ً في علم اإلدارة ،ولكنه أصبح ذا أهمية
لجميع المؤسسات وباألخص في دولة اإلمارات ،حيث أصبح بندا ً مهما في جدول أعمالها ،فكلما
حرصت المؤسسة من خالل سياساتها وممارساتها على سعادة موظفيها ،أدى ذلك إلى تحليهم بالطاقة
اإليجابية وازدياد حماسهم وحبهم للعمل ورغبتهم في اإلنتاج ،وبالتالي قدرة المؤسسة على تحقيق
رسالتها ورؤيتها وأهدافها المنشودة.

عرفت مشعلة ( )1027السعادة بأنها نتائج الشعور أو الوصول لدرجة رضا الفرد عن
سارة ،وفيها الكثير من الفرح
حياته أو جودة حياته ،أو أنّها الشعور ال ُمتكرر النفعاالت ومشاعر ه
واالنبساط ،وهذا يعني ه
أن السعادة في علم السياسة العامة ،مفهو ٌم يتحدّد بحالة تجاوب الموظف مع
ٌ
القرارات والسياسات المطبقة في العمل ،ف ّ
منوط به وبطبيعة تفاعله مع الظروف المحيطة
أن األمر
يمر بها (مشعلة.)1027 ،
والمواقف الحياتية التي ّ

ويرى الشحي ( )1028أن أحد أعمدة السعادة هي االكتفاء والرضا بالعيش والدرجة التي
يقر عندها الفرد بأن نوعية حياته ذات درجة عالية من الرضا ،وذلك ال يتحقق من دون القناعة .إذًا
فإن السعادة هي مجموع ما نملك ،على ما نريد ،وأن سبب تفاوت الفقراء واألثرياء في السعادة ،هو
بسبب تفاوتهم في الرغبات ال الدخل ،وهذا يفسر الشعور بالسعادة لدى بعض الفقراء ،وعدم الشعور
ارض بما قسم هللا
بالسعادة لدى بعض األثرياء .وصدق نبينا الكريم عليه الصالة والسالم إذ يقول« :
َ
لك ،تكن أغنى الناس» (الشحي.)1028 ،

من جانبه ذكر المستشار الدكتور عماد الدين حسين  -خبير التميز المؤسسي ،والرئيس
التنفيذي لمجموعة رواد التميز والريادة الدوليين في أبوظبي ،أن إسعاد الموظف هو أحد أهم ممكنات
النجاح المؤسسي المستدام ،وتحقيق النتائج المرجوة ،وهو ما يجعله يصل في النهاية إلى مستوى
معين .وأضاف أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أضحت مثاالً يحتذى به في مفهوم السعادة الفردية
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والمؤسسية والمجتمعية ،من خالل تخصيص وزارة مستقلة للسعادة ،قوامها االهتمام بالموظف
كشريك فاعل وركيزة أساسية في النجاح المستدام؛ حيث أن نماذج التميز العالمية سواءا األميركية
أو اليابانية أو األوروبية أو السنغافورية وغيرها ،أفردت معيارا ً مهماً ،وهو «الموظفون» أو
«العاملون» من منظور التطوير والتمكين ،وصوالً إلى الرضا واإلسعاد ،ما يؤكد أهمية السعادة
الوظيفية في بيئة العمل المتميزة .كما أضاف أن العمل الوظيفي يعتمد في أساسه على التفاعلية ،وفق
أهداف وشروط تعبر عن جوهر بيئة مؤسسية ما ،وهو ما يستلزم نوعا ً من التعاون ،ومن ثم إفشاء
روح التعاون ،ثم التوصل إلى إدارة تنظر إلى الموظف من جميع الجوانب ،فهو ليس مجرد آلة تتلقى
األوامر وتعمل على تنفيذها على الفور ،لكن يجب أن يوضع في االعتبار أن هذا الكائن المعني
باإلنجاز يحتاج إلى دعم وتعاون من الجميع ،وللدعم ألوان مختلفةَ ،إال أن الدعم النفسي مهم ج ًدا،
من أجل وصول الموظف إلى حالة من الرضا والسعادة (جريدة االتحاد.)1028 ،

وفي ظل دول ٍة تهتم بالسعادة واإليجابية ،سواء في العمل المؤسسي أو على الصعيد الحياتي؛
يعد الرضا الوظيفي من أبرز الموضوعات التي ينبغي أن تظل موضعا للبحث والدراسة بين فترة
وأخرى؛ ألهميتها لكل من القادة اإلداريين والمشرفين والمهتمين بالتطوير اإلداري في العمل
المؤسسي؛ وذلك لعدة أسباب منها :أن النفس البشرية متغيرة فما يشعر اإلنسان بالرضا حاليا قد ال
يرضيه مستقبال ،والعكس صحيح ،كما أن الكشف عن اإليجابيات والسلبيات التي تتعرض لها القوى
العاملة يساعد في بناء رؤيا تطويرية ،ورسم خطة مستقبلية لإلدارة؛ فالرضا الوظيفي ماهو إال
تجميع للظروف النفسية والفسيولوجية والبيئية ،التي تحيط عالقة الموظف بزمالئه ورؤسائه،
وتتوافق مع شخصيته؛ لتجعله بالنهاية ،يشعر بالسعادة الوظيفية.

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
ومن هذا المنطلق ،أ ّكد صاحب
ّ
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه هللا -أن تحقيق السعادة واإليجابية في مجتمع اإلمارات ،هو
هدف ومنهج عمل ،تتشارك جميع الجهات الحكومية في تحويله إلى أسلوب حياة وثقافة مجتمعية،

6

جاء ذلك خالل حفل تخريج الجيل األول من الرؤساء التنفيذيين للسعادة واإليجابية في الجهات
الحكومية االتحادية والمحلية ،التي تضم  80رئيسا ً تنفيذيا ً للسعادة واإليجابية ،تم تأهيلهم عبر برنامج
تدريبي ،نفذه البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية ،بالتعاون مع جامعتي بيركلي في كاليفورنيا،
وأكسفورد في المملكة المتحدة (وكالة أنباء اإلمارات.)1027 ،

وبناء عليه ،تسعى حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل سياساتها العامة لتحقيق
سعادة ورضا ورفاه مواطنيها ،وذلك من خالل تطبيق مبادئ الحوكمة على هيئاتها ومؤسساتها
الحكومية واالتحادية ،بهدف تحقيق منظومة متكاملة تتسم بالشفافية والعدالة ومكافحة الفساد
والمساءلة والتأكد من أن القرارات اإلدارية تتخذ بشكل صائب ،ما يسهم في تحقيق الرؤى
االستراتيجية لدولة اإلمارات التي تهدف إلى تحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية
التي تعزز ازدهار الدولة بشكل مستدام وضمان بناء مستقبل راسخ ألجيالها بعيدا ً عن االعتماد على
الموارد النفطية (البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات.)1027 ،

ثانياا :أدهمية الدراسة
 .2تعد هذه الدراسة إضافة علمية ،لجميع الدراسات المتصلة بالرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية؛
نظرا لقلة الدراسات العلمية التي تم إجراؤها على هذا الموضوع في دولة اإلمارات.
 .1تسليط الدراسة الضوء على عالقة الرضا الوظيفي بالسعادة الوظيفية يلبي حاجة المؤسسات
إلى الدراسات التي عالجت العالقة بين الجانبين معاً.
 .1يمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار في معرفة المعايير التي يوجد بها انخفاض
في مستوى الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية ،وبالتالي وضع سياسات من شأنها أن ترفع من
نسبة الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية.
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 .1تعد هذه الدراسة منطلقا ً يستطيع من خاللها صانعو السياسة العامة االستفادة من الجوانب التي
تم التطرق لها في الدراسة وتحسين ظروف العمل في المدارس المشمولة في الدراسة.

ثالثاا :مشكلة الدراسة
يعتبر التعليم المنارة التي يهتدي بها الناس إلى الطريق القويم الّذي يسلكونه في هذه الحياة،
فهو سبب الرقي والرفعة ،ليس على المستوى الفردي فحسب؛ بل على مستوى الدول أيضا ً؛ فالدولة
ي وتحافظ على بيئة عمل جاذبة للمعلمين
الّتي تحافظ على حوكمة سليمة في نظامها التعليم ّ
تتفوق في كافّة المجاالت وعلى كافّة الصعد سواء االجتماعيّة أم الثقافيّة أم
والمعلمات ،هي الّتي قد ّ
ي جدا ً أليّة دولة
االقتصاديّة أم العسكريّة أم بقية المجاالت األخرى .ولهذا السبب فإن التّعليم ضرور ّ
ونموها.
تسعى وراء رفاه وسعادة شعبها
ّ

وألن االستثمار في رأس المال البشري هو األسمى؛ فإن التعليم تعتبره القيادة في دولة
اإلمارات القلب النابض للمجتمع الذي يتميز بالقوة والحيوية والكفاءة والتقدم ،وفي سبيل تطويره
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة حاكم
إمارة أبوظبي"حفظه هللا" في العاشر من شهر سبتمبر من عام  ،1009القانون رقم  11الخاص
بإنشاء مجلس أبوظبي للتعليم ،برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،رئيس المجلس التنفيذي ،وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائبا لرئيس المجلس .واشتملت األهداف التي أنشئ
من أجلها المجلس على هدفين أساسيين :يتمثل الهدف األول في تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية
في إمارة أبوظبي ،ويتمثل الهدف الثاني في تقديم االستشارات الفنية بشأن تطوير السياسات العامة
والخدمات التربوية في اإلمارة ،وذلك وفق رؤية تهدف إلى االرتقاء بالتعليم في إمارة أبوظبي إلى
أعلى المستويات العالمية ،فقد كان من الالزم تأسيس إطار عمل تعليمي قوي لتحقيق أهداف التنمية
في اإلمارة (الموقع الرسمي لمجلس أبوظبي للتعليم ،دون تاريخ)
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ورغم ما تبذله القيادة ،وما تطبقه من سياسات عامة وفق ما تفرضه الحوكمة اإلدارية،
وخاصة في المدارس الحكومية التي تتكفل به ميزانية الدولة وتغطي ما تطلبه سياسات التطوير من
نفقات ،إال أن المدارس الحكومية تحديدًا ،ال تزال بيئتها ال تستقطب عددا كبيرا من المعلمين
أوالطالب؛ ففي حين وصل عدد المدارس الحكومية على سبيل المثال في إمارة أبوظبي إلى 198
مدرسة ،إال أن عدد الطالب المسجلين في فصولها يبلغ فقط  217.896طالبًا ،وهو عدد قليل
بالمقارنة مع المدراس الخاصة في اإلمارة والتي يبلغ عددها  266مدرسة وتستقطب ضعف هذا
العدد تقريبا ً من الطالب ،إذ وصل عدد طالبها  111.601في العام  ،1029 / 1021وهي آخر
إحصائية أصدرها مجلس أبوظبي للتعليم (مركز اإلحصاء ،1028 ،ص .)288

كما تشير اإلحصاءات إلى أن نسبة الذكور من المعلمين المواطنين متدنية للغاية ،حيث
وصل عدد المواطنين الذكور في منطقة أبوظبي  299فقط ،من إجمالي  2118معلما ً مواطنا ً ،حيث
شغلت اإلناث من المعلمات  2061وظيفة .واألمر في منطقة العين كذلك ،حيث انخفض في عام
 1028عدد المعلمين من المواطنين الذكور إلى  67معلما (مركز اإلحصاء ،1028 ،ص .)278

ومما سبق ترى الباحثة أن إشكالية هذه الدراسة تتكرس فيما تشير إليه البيانات السابقة من
دالالت حقيقية على وجود مشاكل في بيئة العمل خاصة في المدارس الحكومية ،قد تكون هي السبب
وراء فشل المجلس في استقطاب المواطنين من الرجال للعمل فيها أو عدم زيادة نسبة االستقاالت
السنوية بينهم أوتدني عدد الطالب فيها ،وهو ما تعوله الباحثة إلى أنه قد يكون بسبب تدني مستوى
الرضا الوظيفي بين العاملين في المدارس الحكومية.

رابعاا :تساؤالت الدراسة
 .2ما مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة
التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين؟
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 .1ماجوانب العمل األكثر تأثيرا على معدالت الرضا الوظيفي لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين؟
 .1مامستوى السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة
التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين؟
 .1ماطبيعة العالقة بين مستويات الرضا الوظيفي ومعدالت السعادة الوظيفية لدى الموظفين
العاملين في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين؟
 .9ماجوانب العمل األكثر تأثيرا ً على معدالت السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين؟

خامسا ا :فرضيات الدراسة
 .2هناك عالقة طردية ذات داللة إحصاااائية (عند مساااتوى داللة  )0.09بين مساااتويات الرضاااا
الوظيفي ومعدالت السااعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصااة
التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين.
 .1هناك تأثيرات ذات داللة إحصااائية (عند مسااتوى داللة  )0.09لمسااتويات الرضااا عن جوانب
العمل المختلفة على معدالت السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية
والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين.
 .1هناك فروقات ذات داللة إحصاااااائية (عند مساااااتوى داللة  )0.05في درجة الرضاااااا الوظيفي
ودرجة الساااااااعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصاااااااة التابعة
لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين باختالف الجنس والعمر والجنساااااااية والمؤهل العلمي
والحالة االجتماعية.
 .1هناك فروقات ذات داللة إحصاااائية (عند مساااتوى داللة  )0.09في درجة الرضاااا الوظيفي
ودرجة السااااعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصااااة التابعة
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لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين باختالف سااااااانوات الخبرة الوظيفية وطبيعة العمل
وتصنيف المدرسة.

سادسا ا :المتغيرات ونموذج الدراسة المفترض
 المتغيرات المستقلة:
 .2الخصاااائص الشاااخصاااية والوظيفية ألفراد الدراساااة :الجنس والجنساااية والعمرو المؤهل العلمي
والحالة االجتماعية وسنوات الخبرة الوظيفية وطبيعة العمل وتصنيف المدرسة.
 .1جوانب العمل الرئيسااة :نمط اإلدارة والعدالة والشاافافية والعالقة مع الرئيس المباشاار والعالقة
مع الزمالء والتدريب والمزايا والحوافز وتقييم األداء وفرص الترقية وطبيعة العمل.
 المتغيرات التابعة:
 .1المتغير التابع األول في الدراسة ،هو الرضا الوظيفي العام.
 .1المتغير التابع الثاني في الدراسة ،هو السعادة الوظيفية.
شكل رقم ( :)1نموذج الدراسة المفترض
المتغيرات التابعة
 .1المتغير التابع األول في
الدراسة هو الرضا
الوظيفي العام
 .1المتغير التابع الثاني في
الدراسة هو السعادة
الوظيفية

المتغيرات المستقلة
 .2الخصائص الشخصية :الجنس
والجنسية والعمر والمؤهل العلمي
والحالة االجتماعية وستوات الخبرة
الوظيفية وطبيعة العمل وتصنيف
المدرسة
 .1جوانب العمل الرئيسية :نمط
اإلدارة والعدالة والشفافية والعالقة
مع الرئيس المباشر والعالقة مع
الزمالء والتدريب والمزايا
والحوافز وتقييم األداء وفرص
الترقية وطبيعة العمل
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سابعا ا :أدهداف الدراسة
 .2التعرف على مسااتويات الرضااا الوظيفي ،ومعدالت السااعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين
في المدارس الحكومية والخاصة،التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين.
 .1دراسااااااة االختالفات(الفروقات) ذات الداللة اإلحصااااااائية ،في درجة الرضااااااا الوظيفي ودرجة
السااااااعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصااااااة ،التابعة لمجلس
أبوظبي للتعليم في مدينة العين -باختالف خصائصهم الشخصية والوظيفية.
 .3التعرف على طبيعة العالقة ،بين مساااتويات الرضاااا الوظيفي ،ومعدالت الساااعادة الوظيفية لدى
الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصاااة ،التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة
العين.
 .1تسااليط الضااوء على أكثر المعايير الحوكمية المؤثرة على الرضااا الوظيفي والسااعادة الوظيفية،
للعاملين في المدارس الخاصة والحكومية ،التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين.
 .9تزويد صااانعي القرار بتوصاايات ،من شااأنها تحسااين نظام الحوكمة في قطاع التعليم ،من خالل
رفع مساااتويات الرضاااا الوظيفي والساااعادة الوظيفية ،في المدارس الخاصاااة والحكومية التابعة
لمجلس أبوظبي للتعليم.

ثامناا :مصطلحات الدراسة
الرضا الوظيفي :يعرف الشرايدة ( )1020الرضا الوظيفي بأنه "الشعور النفسي بالقناعة والسرور
واالرتياح ،والذي يستمده الموظف من وظيفته ،وجماعة العمل (رؤساء وزمالء ومرؤوسين) وما
توفره له هذه الوظيفة من مزايا مادية ومعنوية واستقرار ،ومن اإلدارة المباشرة (اإلشراف) ومن
فرص النمو المهني والتقدم الوظيفي" (الشرايدة ،1020 ،ص .)81-81
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كما يعرفه رضوان ( )1021بأنه "شعور الفرد بالسعادة واالرتياح أثناء أدائه لعمله ،ويتحقق
ذلك بالتوافق بين ما يتوقعه الفرد من عمله ومقدار ما يحصل عليه" (رضوان ،1021 ،ص .)91
من جانبه عرفه جميل ( )1029بأنه "اإلشباعات التي يحصل عليها الفرد من المصادر
المختلفة التي ترتبط بالوظيفة التي يشغلها ،كما أنه محصلة عناصر الرضا التي يتوقع الفرد الحصول
عليه من عمله ،والذي يعبرعنه بالعالقة التالية :الرضا الوظيفي= الرضا عن األجر +الرضا عن
محتوى العمل +الرضا عن فرص الترقي  +الرضا عن اإلشراف  +الرضا عن جماعة العمل +
الرضا عن ساعات العمل  +الرضا عن ظروف العمل" (جميل ،1029 ،ص .)61
بنا ًء على ماسبق فإن الدراسة الحالية تعرف الرضا الوظيفي بأنه التوافق الذي يجمع بين
مستوى طموح الفرد ،ومقدار ما تحققه له الوظيفة من هذا الطموح.
السعادة الوظيفية :يعرف عبد الكافي ( )1008الساااااعادة بأنها "الشاااااعور بالرضاااااا والبهجة وطمأنينة
النفس وتحقيق الذات ،والشااااعور بالضاااابط الداخلي أو االعتقاد بأن اإلنسااااان يمكنه أن
يتحكم في كل ما يحدث له" (عبد الكافي ،1008 ،ص .)21
كما يعرفها الفقي ( )1027بأنها " الشااعور النفسااي بالرضااا ،والذي ينبعث من داخل اإلنسااان وال يأتي
من الخارج" (الفقي ،1027 ،ص .)72
بناء على هذه التعريفات فإن الدراسة الحالية تعرف السعادة بأنها :الشعور النفسي بالرضا والذي ينبعث
من القناعة الداخلية لدى الموظف ،بأن ما يمارسه من أعمال ،وما يصادفه من أقدار
يناسب طموحاته وتطلعاته.
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التعريفات اإلجرائية للدراسة
 .2البيانات الشخصية والوظيفية:
وتم تعريف هذا المتغير إجرائياً من خالل العناصر التالية:


جنس الموظف ويقصد بها الذكور واإلناث



جنسية الموظف ويقصد بها جميع المواطنين الحاصلين على الجنسية اإلماراتية أو
جميع المقيمين على أرض دولة اإلمارات العربية المتحدة.



ابتداء من الثانوي إلى
المؤهل العلمي وهي الدرجة العلمية الحاصل عليها الموظف
ً
الدكتوراه



سنوات خبرة العمل ويقصد بها السنوات التي قضاها الموظفين في العمل واكتسبوا
من خاللها المهارات التي تجعلهم يقومون بنفس العمل بوقت أقل وبدقة أعلى.



الحالة االجتماعية للموظف ويقصد بها الحالة االجتماعية للموظف سواء كان
متزوج أو أعزب أو أرمل أو مطلق.



طبيعة عمل الموظف ويقصد الموظفين العاملين في الهيئة التدريسية (المدرسين)
والعاملين في الهيئة اإلدارية (اإلداريين).



تصنيف المدرسة التي يعمل بها الموظف ويقصد بها المدارس الحكومية والخاصة

 .2المتغير التابع األول :الرضا الوظيفي
وتم تعريف هذا المتغير إجرائيا من خالل العناصر التالية:
 الرضا عن العمل للموظف
 مناسبة الراتب للموظف
 الرضا عن الوظيفة
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 .3المتغير التابع الثاني :السعادة الوظيفية
وتم تعريف هذا المتغير إجرائيا من خالل العناصر التالية:
 الشعور بالحماس للذاهب إلى العمل
 الشعور باإلنجاز الشخصي
 المشاعر الجميلة تجاه الجميع في بيئة العمل
 .4المتغيرات المستقلة :جوانب العمل
 نمط اإلدارة ،وتم تعريفه إجرائيا كالتالي:
 تميز اإلدارة العليا بالمصداقية في تنفيذ القرارات
 عمل اإلدارة العليا اجتماعات دورية للوقوف على أهم المشكالت ومحاولة حلها
 إشراك الموظف في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمل
 التحديد الواضح لالختصاصات والمسؤوليات
 إمتالك الموظف للصالحيات لتنفيذ ما يراه ضروري إلتمام العمل
 مساعدة مناخ العمل على اإلبتكار والتطوير
 الثقة بالوعود التي يقدمها المدراء في العمل
 العدالة والشفافية ،وتم تعريفه إجرائيا كالتالي:
 اآلليات الواضحة لضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين (الترقية والزيادة في الراتب
والمكافآت المالية والحوافز والتدريب)
 استطاعة الموظف االطالع على كافة السياسات واألنظمة المتعلقة بالموارد البشرية
 استطاعة الموظف االطالع على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعمل
 اتخاذ القادة والمدراء القرارات بوضوح وشفافية
 تقديم الدعم واالمتيازات لإلناث والذكور بنفس المستوى
 تقدير الموظف بناء على الجهد الذي يقدمه وليس بناء على العالقات االجتماعية والشخصية
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 عدالة العائد الذي يحصل عليه الموظف مقابل الجهد الذي يقدمه
 العالقة مع الرئيس المباشر ،وتم تعريفه إجرائيا كالتالي:
 عالقة التفاهم واالحتواء مع الرئيس المباشر
 تقدير الرئيس المباشر وإدراكه للمشاكل التي تواجه الموظف أثناء أدائه لمهامه
 تعامل الرئيس المباشر مع موظفيه بعدالة وشفافية
 تطوير الرئيس المباشر ألداء موظفيه بشكل دائم
 أخذ الرئيس المباشر ألفكار وآراء موظفيه عند اتخاذ القرارات التي تؤثر بالعمل
 تقديم المساعدة من قبل الرئيس المباشر لموظفيه عند مواجهتهم لظروف شخصية طارئة
 التعبير عن اآلراء بحرية دون الخوف من الرئيس المباشر
 حكمة الرئيس المباشر في توزيع الصالحيات والمهام بين مجموعة العمل
 قدرة الرئيس المباشر على معالجة الخالفات التي تنشأ في مكان العمل
 مناسة أعباء العمل التي يكلف بها الموظف من رئيسه المباشرلقدراته
 العالقة مع الزمال  ،وتم تعريفه إجرائيا كالتالي:
 تميز العالقة مع الزمالء باإليجابية والتعاون والود والتفاهم
 إيجاد التعاون الكافي من الزمالء عند مواجهة صعوبة في أداء المهام المكلف بها
 إتاحة أسلوب العمل المتبع بتكوين عالقات إنسانية بين الزمالء
 شعور الموظف بمعاملته باحترام في مكان العمل
 التدريب ،وتم تعريفه إجرائيا كالتالي:
 تحديد احتياجات التدريب بشكل دوري
 وجود خطة كاملة للتدريب لتنمية قدرات الموظف في مجال العمل
 إيفاء موضوعات التدريب بكل احتياجات الموظف
 وجود قياس ألثر التدريب
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 مساعدة التدريب في تظوير أداء الموظف
 المزايا والحوافز ،وتم تعريفه إجرائيا كالتالي:
 دعم وتشجيع الموظفين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحقيق أهدافهم
 حصول الموظف على التقدير والثناء على العمل المتميز الذي يؤديه
 المستوى المتميز في تحفيز الموظفين ومكافأتهم
 تقديم الدعم الفني والمعنوي في جهة العمل لحث الموظفين على اتخاذ القرارات المتعلقة
بأهدافهم وتطلعاتهم.
 تقييم األدا  ،وتم تعريفه إجرائيا كالتالي:
 تقييم األداء بناء على الوصف الوظيفي الذي يحتوي على المسؤوليات والمهام
والمؤهالت والمهارات المطلوبة
 وجود معايير واضحة لتقييم أداء الموظفين في المؤسسة
 تميز معايير األداء بالمصداقية والعدالة
 مناقشة األداء خالل عملية تقييم األداء وتوضيح نقاط الضعف وإمكانية التطوير
 انعكاس نتيجة التقييم بأداء الموظف
 اجتماع الرئيس المباشر مع الموظف لمناقشة نتيجة التقييم
 ارتباط نتائج التقييم بالتوقعات والطموح
 عدالة تقييم األداء وارتباطه بجهود العمل
 فرص الترقية ،وتم تعريفه إجرائيا كالتالي:
 وجود أسس واضحة وموضوعية تعتمد على الكفاءة في الترقية
 ارتباط الترقية بالتوقعات والطموح
 اعتماد الترقية على المصداقية والشفافية
 عدم وجود صعوبة في مناقشة نتيجة الترقية في حال الشعور بعدم عدالة الترقية
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 عدم وجود عوائق في رفع التظلم على نتيجة الترقية
 رد االعتبار بعد رفع التظلم على نتيجة الترقية
 الرضا التام عن تائج الترقية
 طبيعة العمل :وتم تعريفه إجرائيا كالتالي:
 وجود المعلومات الكافية للقيام بالعمل بشكل جيد
 اإلحساس باإلنجاز الشخصي من العمل
 إدراك الموظف بما هو متوقع منه في العمل
 ثبات العمل واألمان الوظيفي
 االعتزاز بالعمل
 اختيار العمل بناء على الرغبة
 تحقيق العمل للطموح وتطوير القدرات الشخصية
 اعتبار العمل من أبرز الوظائف االجتماعية
 استطاعة إنجاز مهام العمل خالل ساعات الدوام الرسمية
 استطاعة التعامل بشكل مرضي مع الضغط الناجم عن العمل
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الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة
تمهيد
يهدف هذا الفصل إلى استعراض النظريات األساسية ،والدراسات السابقة التي تم التطرق
لها في دراسة الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية بالتركيز على الدراسات الخاصة بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وذلك بهدف التعرف إلى أهم الجوانب والمعايير التي تؤثر على مستوى الرضا
الوظيفي والسعادة الوظيفية .كما يتناول الفصل اإلطار النظري لكل من الرضا الوظيفي والسعادة
الوظيفية.

ا
أوال :اإلطار النظري
نظرية تدرج الحاجات ل )4594( Abraham Maslow
يرى  )2991( Maslowأن أساس تدرج الحاجات البشرية ،يقوم على أسلوب متناسق
وهرمي ،بحسب أولويات تلك الحاجات لألفراد .وقد صنف  )2991( Maslowحاجات األفراد
بشكل هرمي ،يحتوي على خمس حاجات أساسية ،تبدأ من االحتياجات الجسدية وهي تعتبر األساس
في بقاء الفرد ،وتتضمن احتياجه للطعام والشراب والهواء .فعندما يحصل الفرد على احتياجاته
الفسيولوجية  ،physiologicalيرتقي للترتيب الثاني من الحاجات وهي األمان ،والتي تحتوي على
الحاجة للسكن والشعور بأمان ( )safetyفي بيئة أمنة وخالية من المشكالت ،لينتقل الفرد بعد ذلك
في تدرج حاجاته إلى الحاجات االجتماعية ( )love and belongingوالتي تقوم على تكوين
عالقات وقبول الفرد كجزء من المجتمع ،أو البيئة المقيم فيها .ثم ينتقل في تدرجه للحاجة للتقدير
( )self-esteemوالتي تعبر عن حاجة الفرد للشعور بتقدير ذاته ،باإلضافة إلى تقدير االخرين
له .ومن ثم ينتقل الفرد إلى أعلى درجة من الحاجات ،على قمة هرم ماسلو ،وهي الحاجة لتحقيق
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الذات ( )self-actualizationوهي أعلى ترتيب في الحاجات ،بحيث يصل اإلنسان إلى إدراك
الذات الكامل (.)Maslow, 1954

تكمن أهمية الترتيب الهرمي لحاجات اإلنسان -الموضح في الشكل ( - )1في معرفة الحاجات
األاسااسية ،التي يجب مراعاتها عند التعامل مع الموظفين ،حيث يأتي إشباع المستوى األدنى والمتمثل
بالحاجات الفسيولوجية األساسية في التدرج الهرمي ،كونها تتحكم بسلوك الفرد أكثر من غيرها،
ويستمر التدرج في تلك الحاجات ،حتى يصل إلى المستوى األخير في القمة ،وهو تحقيق الذات.
وعليه فإنه ومن خالل هرم ماسلو يمكن للمدراء والمشرفين في اإلدارات المعنية في الهيئات
الحكومية والخاصة ،التماس بعض الجوانب التي يجب مراعاتها ووضعها فى اإلعتبار عند عمل
اللوائح ،التى تحدد حقوق وواجبات الموظفين لتحقيق رضاهم ،فإذا ما تم تطبيق الهرم على حاجات
الموظف؛ فيأتي األجر على سبيل المثال في األساس ،والذي بدوره يلبي الحاجات األساسية للموظف
وألسرته؛ وبالتالي الشعور باالستقرار واألمان اللذان إن لم يتم تحقيقهما ،سينشغل الموظف فﻜﺮيا
ونفﺴﻴا ،مﻤا سيؤثر على أدائه في العﻤﻞ ،كما قد يؤثر على عالقاته مع زمالئه والمشرف المباشر
له ،وبالتالي االفتقار إلى بيئة العمل الصحية المولدة لإلبداع ،الذي سيمنح الموظف الشعور بقيمته
وأهميته وتحقيق طموحاته.

ولقد ظهرت بعض االنتقادات لنظرية ( )Maslowتركزت في أنها تقوم على أساس أنه
في حالة عدم س ّد حاجة من حاجات األفراد المذكورة في تصنيف ( )Maslowفسيكون من غير
المرجح للفرد العمل بشكل صحيح .لكن كما أشار )1021( Kaurليس كل فرد قادر على الوصول
إلى أعلى درجات تحقيق الذات؛ فذلك يحتاج إلى مهارات وقدرات قد تتواجد في بعض األشخاص،
وتغيب عن آخرين؛ فكان يجب تحديد وتصنيف الحاجات بشكل أكثر دقة ،حيث أن هناك حاجات
لسد نقص معين كالحاجات الفسيولوجية ،والحاجة إلى األمن ،والحاجات االجتماعية ،بينما هناك
حاجات للنمو والتطوير ،والتي تخص بند تحقيق الذات وارتقاء النفس (.)Kaur, 2013
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شكل رقم ( :)1هرم ماسلو لتدرج الحاجات

* (تم االاسترجاع :موقع علم النفس التربوي)2112 ،

أثر تطبيق نظرية  )4591( Maslow Abrahamفي إدارة المؤسسات والهيئات
ثارا بناءة في عالم إدارة الموارد البشرية
في الواقع لقد تركت نظرية  )2991( Maslowآ ً
وحوكمتها؛ فعندما ننظر لنظرية ( )Maslowمن ناحية عملية ،نرى مدى أهميتها في نواحي متعددة
منها :خلق ثقافة تنظيمية للمؤسسة أو بيئة العمل التي يعمل فيها األفراد ،والتأثير على أدائهم أثناء
العمل ،وأيضا ال ننسى التأثير على أساليب اإلدارة في الموارد البشرية.

ويرى  )1021( Jeromeأن نظرية ( )Maslowتساعد على توجيه المؤسسات،
بطريقة تؤدي إلى خلق ثقافة في بيئة العمل ،تسهم في تحفيز الموظفين من خالل التفاعل والتواصل
مع بعضهم البعض .فعندما تركز المؤسسة على تحقيق حاجات الموظفين ،تؤدي هذه السياسات إلى
خلق بيئة محفزة لكل من العاملين والمدراء ،وهذا ما يجعل المدراء أكثر دافعية من خالل استخدام
استراتيجيات تدفع الموظفين لتحقيق ذاتهم .وعليه فإنه من المجدي للمؤسسة تصنيف حاجات وقدرات
ومهارات موظفيها ،ومن ثم توزيع المهام والخدمات بنا ًء على ذلك .وعالوة على ذلك ،فان ثقافة
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ونهج المؤسسة ،يجب أن يقوما على أساس تأمين الحاجات األساسية (الحاجات الفسيولوجية والحاجة
إلى األمن) للموظفين ،وتحفيز التواصل والتفاعل بين الموظفين مع بعضهم البعض من ناحية ،وبين
الموظفين والمدراء من ناحية أخرى؛ مما يؤدي إلى تحقيق الحاجات االجتماعية وتقوية العالقات
داخل المؤسسة.

كما تظهر أيضا اآلثار التطبيقية لنظرية ( )Maslowأن األنظمة اإلدراية ألي مؤسسة
تتبنى المفاهيم األساسية لهذه النظرية ،وتشمل إدارة الموارد البشرية اإلدارية أنشطة متنوعة ،والتي
ترتبط مع التخطيط والتوظيف ،واالختيار والتوجيه ،والتدريب والتحفيز ،والتقييم والمكافأة .فكل هذه
األنشطة يتم تصميمها وتوجيهها بنا ًء على حاجات العاملين لدى المؤسسة ،وبنا ًء على حاجات
المؤسسة نفسها؛ وبالتالي توضع برامج تدريبية خاصة بتطوير وتنمية األفراد العاملين بالمؤسسة.
لكن هذا الشيء يعتمد على طبيعة ومهارات المدراء ،الذين يسطيعون تنمية مهارات وقدرات وأداء
مرؤوسيهم ،من خالل تأمين حاجاتهم للوصول إلى أعلى وأرقى المستويات من األداء .إضافةً إلى
جانب آخر مهم يظهر فيه األ ثر التطبيقي لنظرية ( )Maslowهو الرضا الوظيفي ،والذي يتحقق
من خالل تلبية احتياجات األفراد العاملين في المؤسسة؛ فكلما زاد الرضا الوظيفي للموظفين ،قد
يزداد التطور في أدائهم ،خالل القيام بالمهام الموكلة إليهم ،وبالتالي سيكون العائد إيجابي على
المؤسسة كبيئة متكاملة؛ فيتم الرضا الوظيفي من خالل تقديم المحفزات التي ترضي حاجات
الموظفين ،والتي قد تكون مادية كالحوافز والترقيات والزيادات وغيرها ،وقد تكون معنوية من خالل
إعطاء تغذية راجعة محفزة أو تكريم أو تقديم شهادات شكر وتقدير ،فكل تلك المحفزات تسد حاجات
الموظفين إن كانت فسيولوجية أو أمنية او اجتماعية أو ذاتية ،من أجل تحقيق الذات (Jerome,
).2013
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نظرية العدالة ل )4593( John Adam
تقوم نظرية العدالة لــ ( )2989( )Adamعلى فكرة العدالة من خالل مقارنة النفس مع
اآلخرين ،حينما يتواصل األفراد مع بعضهم البعض ،تحت ظل مجتمع معين ،سواء أكان هذا المجتمع
أسرة أم منظمة أم مؤسسة أم بيئة معينة .وترتكز نظرية العدالة على أربعة أهداف رئيسية ذكرها
 )2989( Adamكاالتي )2 :يقوم األفراد بتقييم عالقاتهم ،بنا ًء على تقييمهم لنسبة النتائج التي
حصلوا عليها ،مع نسبة المدخالت كالجهود واإلسهامات التي قاموا بها ،للحصول على تلك النتائج
مقارنة بما حصل عليه اآلخرون من نتائج )1 .إذا كانت نسبة النتائج للمدخالت ،مقارنة بأحد األفراد
غير متشابهة ،يشعر الفرد بالظلم أو بعدم المساوة في التعامل )1 .كلما زاد عدم المساواة أو العدالة
بين األفراد ،تعرضوا لمحن ومشكالت أكثر ،خالل أدائهم لمهام أخرى في البيئة المحيطة بهم)1 .
كلما شعر الفرد بوجود عدم المساواة ،زاد شعوره بالتوتر ،وشعر بالذنب أثناء العمل؛ ما قد يؤدي
إلى الضغط على نفسه ،من أجل إعادة موازنة أدائه ،مع ما حققه من نتائج؛ ليحصل على شعور
الرضا عما يقوم به من عمل ،إلعادة التوازن والحصول على المساواة في المعاملة .وقد أكد
( )2981( )Adamsعلى أن عدم المساواة في التعامل ،قد يؤدي لزيادة غياب إسهامات الفرد
للمؤسسة أو بيئة العمل ،وأيضا قد يؤدي إلى االستقالة واالبتعاد عن هذه البيئة (.)Adams,1965

ويرى  )2981( Adamأنه سواء أكان التبادل االجتماعي بين األفراد عادال أم غير عادل،
فهو يعتمد على إدراك ( )Perceptionالشخص للعالقة بين المدخالت والنتائج المترتبة عليها.
فالشعور بعدم المساواة يظهر عند الفرد ،عندما يدرك عدم وجود توازن بين معدل النتائج التي حصل
عليها كالحوافز والزيادات والترقيات في العمل ،والمدخالت كالجهود التي قام بها مقارنة بأفراد
آخرين معه في نفس بيئة العمل .ومن هنا فقد عرف  )2989( Adamمصطلح عدم المساواة على
أنه إدراك الشخص أن نسبة النتائج لمدخالته ،مقارنةً بفرد آخر غير عادلة .كما وجدت الدراسات
أن الشعور بعدم المساواة ،ال يظهر فقط عند األشخاص الذين ُحرموا من المكافآت والمنافع ،بل
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تظهر أيضا ،عند األشخاص الذين قد يستفيدوا بشكل مبالغ فيه ،مقارنه بالجهود التي قاموا بها .وقد
أكد  )2989( Adamعلى أن ردة فعل األفراد ،في حالة شعورهم بعدم وجود مساواة في التعامل،
هو دليل على مدى حساسيتهم ،تجاه المساواة في المعاملة ،وهذا ما أسماه آدم "بعرف المساواة The
Norm of Equity؛ فردة الفعل تأتي بنا ًء على ماهية توزيع ومنح النتائج بين األفراد وفقا
للمدخالت التي قاموا بها ،فقد تكون النتائج عبارة عن مكافات او حوافز او ترقية او اجازة او غيرها
(.)Adams,1963

لكن ظهرت عدة انتقادات لنظرية ) (Adamومنها ما ذكره  )2989( Pritchardعلى
أن نظرية العدالة لـ ( )Adamتركز على ردة فعل األفراد العاملين ،إذا تم حصولهم على نتيجة أقل
من المتوقع ،مقابل الجهود التي بذلوها للقيام بمهمة معينة .ولكن لم يتم التركيز على ردة فعل أفراد
عاملين ،قد يحصلوا على نتائج عالية المستوى ،مقابل مهام وجهود ال تستحق المكافآت التي أخذوها.
فيجب أن يكون هناك محددات وعالمات تدل على وجود معنى لعدم المساواة ،وردود األفعال المترتبة
على ذلك بحسب الموقف ،ومدة بقاء ردود األفعال تلك ،في حالة الشعور بعدم المساواة .وقد أشار
كل من الماضي والزواهرة ( )1021أن هذه النظرية تفتقر إلى دقة تحديد العوامل ،التي قد تؤثر
على المدخالت والمخرجات ،خاصة في كيفية اختيار الجهة التي تتم المقارنة بها ،واألسباب التي
أسفرت عن هذا االختيار ،وبالتالي مراعاة الفروق الفردية في هذه النظرية يكاد يكون مفقود (الماضي
والزواهرة.)1021 ،

أثر تطبيق نظرية العدالة لـ  )4593( John Adamفي حوكمة إدارة المؤسسات والهيئات
يرى  )2981( Adamأن نظرية العدالة تؤثر على الكثير من القطاعات كالصناعة
كومة؛ حيث أن معظم المؤسسات والمنظمات اإلدارية ،تسعى إلى تحقيق العدالة
والعمالة وال َح ْ
والمساواة بين الموظفين والمدراء المسؤولين؛ رغبة منهم في التأثير إيجابا على أداء الموظفين داخل
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مؤسسة معينة ،وبالتالي رفع مستوى أداء المؤسسة بشكل عام ،ويرى أيضا أن نظرية العدالة تتعامل
مع الدوافع البشرية وسلوكيات الموظفين داخل المؤسسة ،أو أي بيئة عمل (.)Adam, 2981

ولقد ظهرت دراسات أخرى تبرز أثر نظرية العدالة من الناحية العملية .فمثال أسفرت
دراسة كل من الماضي والزواهرة ( )1021على أن تطبيق نظرية العدالة يساعد اإلدارة على فهم
نفسية الموظفين بشكل بناء ،باإلضافة إلى أن نظرية العدالة أضاءت الطريق ألقسام إدارة الموارد
البشرية في فهم طبيعة سلوك الموظف ،وأسباب تصرفه بطريقة ما في مواقف معينة ،مما يساعد
في حل المشكالت قبل تفاقمها ،خاصة المشكالت المتعلقة باألداء والكفاءة في العمل ،وبالتالي سوف
يسهم هذا الفهم في إرشاد إدارة المؤسسات باتباع أساليب واستراتيجيات ،تعمل على تحفيز العاملين
لديها ،باعتبار أن الدافعية هي أهم جزء يجب التركيز عليه ،من أجل تنشيط أداء العاملين وكفاءاتهم.
إضافة إلى ذلك فإن نظرية العدالة ،تساعد أيضا على معرفة مدى درجة الرضا الوظيفي للعاملين
في مؤسسة معينة ،وتساعد على تنبأ أدائهم في المستقبل ،بنا ًء على المواقف والخبرات التي يتعرضوا
لها في الوقت الحالي .وال ننسى أهم إسهام لنظرية العدالة ،وهو تقوية التواصل بين الموظفين
والمدراء ،بطريقة تؤدي إلى تنمية وتطور الموظفين ،وذلك من خالل تلبية احتياجاتهم ،من أجل
تحفيزهم ألداء المهمات بطريقة فعالة ومنتجة ()Almadi & Zawahreh, 2012

كما أكد كل من )1028( Kuranchie-Mensah and Amponsah-Tawiah
على أن تطبيق نهج نظرية العدالة ،مول ٌد للدافعية التي تخدم في تنمية الرضا الوظيفي ،وبالتالي تؤثر
مباشرة على أداء األفراد العاملين ،مما قد يزيد من اإلنتاج ،وتطوير بيئة العمل القائمين عليها
(.)Kuranchie & Amponsah, 2016
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نظرية العالقات اإلنسانية ل (4533( Elton Mayo
يُعَد  )1933( Mayoرائد نظرية العالقات االجتماعية؛ فقد أكد على أهمية الجوانب
االنسانية واالجتماعية في أي بيئة عمل على حد سواء ،والتي تهدف إلى أن يصل العاملون إلى
أفضل إنتاج ،في ظل تقديم أفضل ما يمكن أن يؤثر إيجابا على نفسيتهم أو معنوياتهم ،باعتبار العامل
إنسانا وجدانيا وانفعاليا أكثر منه رشي ًدا أو منطقيًا .كما يؤكد  )2911( Mayoعلى مدى أهمية دور
سلوك االنسان في زيادة اإلنتاج من خالل خلق بيئة متفاعلة ومتواصلة بين العاملين والمدراء في
بيئة العمل .وقد عرف  )2911( Mayoالعالقات االنسانية على أنها المهارة والقدرة على العمل
بشكل فعال مع اآلخرين .وتتضمن العالقات اإلنسانية ،الرغبة في فهم العاملين لدى مؤسسة معينة،
من خالل معرفة احتياجاتهم ونقاط القوى والضعف لديهم وما يملكون من مهارات وقدرات ،باإلضافة
إلى فهم ماهية العمل سواء الفردي أو الجماعي (.)Mayo, 1993

وقد تناول  )2911( Mayoفي دراساته " "The Hawthorne Studiesالعديد من
الموضوعات التي تخص األداء ،مثل :اإلجهاد والتعب في بيئة العمل والمشكالت والحوادث التي قد
تحدث في بيئة العمل ومستوى اإلنتاج لدى أية منظمة وشروط بيئة العمل المحيطة بالموظفين
وفترات الراحة المتاحة للموظفين خالل العمل .وقد أدت التجارب التي قام بها  Mayoإلى نتائج
أسهمت في تأسيس طرق ومسارات واضحة ألصحاب المؤسسات والشركات ،في كيفية خلق بيئة
محفزة ومنتجة ،من خالل التركيز على الطابع االنساني واالجتماعي في المعامالت .ومن أهم النتائج
التي تم الحصول عليها ،من خالل تلك الدراسات والتجارب التي أ ُجريت على كثير من الشركات
والمؤسسات العالمية ما يلي:

 أن نقص اإلنتاج ،يعزى إلى عدم االهتمام بحل المشكالت المتعلقة بالجوانب اإلنسانية وتخليص
الموظفين من وطأة الضغوط النفسية.
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 أن الضغوط في العمل قد تؤدي إلى نتائج عكسية ا
بدال من السعادة والرضا منها :التعب الجسدي
والنفسي  fatigueوالتغيب عن العمل والسلبية في األداء.
 أن إنتاجية المرؤوس ،ال تتأثر فقط بالحافز االقتصادي ،وإنما تتأثر أيضا بعالقته بزمالئه في
العمل ،وبمشاكله الشخصية.
تأثيرا على أداء العاملين داخل المؤاسسات.
 أن العوامل االجتماعية والنفسية ،هي األكثر
ا
 تعتبر أية مؤاسسة أو بيئة عمل  -من وجهة نظر  - Mayoنظاما ا اجتماعيا ا يقوم على التواصل
والتفاعل.
تأثيراعلى اسلوك وأخالقيات الموظفين في التعامل واألداء.
 المحفزات غير المالية ،قد تكون أكثر ا
 أن أاسلوب الحوكمة مثل القيادة واإلدارة المستخدم في أية مؤاسسة ،يعكس أداء العاملين فيها
ويحدد أنماط التفاعل في المؤاسسة ونوعية المهارات االجتماعية التي يحتاجها الموظفون.
 أن االدارة يجب أن تحمل اتجاهات وآراء إيجابية ،تجاه العاملين لديها ،مما يخلق بيئة اسعيدة
ومحفزة ،تزيد من مستوى وكفاءة اإلنتاج واألداء.
 أن العمل الجماعي ،قد يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءات لدى العاملين ،وبالتالي يؤدي إلى زيادة
في مستوى اإلنتاج لدى المؤاسسات.
لقد ظهرت بعض االنتقادات لنظرية العالقات االنسانية لــ " "Mayoومنها :أن النظرية
تفتقر إلى أساس علمي صلب؛ فالمالحظات التي أجريت أثناء التجارب ،ال تقوم بالضرورة على
استنباط السلوك الفعلي للعمال .فعندما أجرى " "Mayoالمالحظات على سلوك العمال ،أبدى العمال
ْ
جريت؛ ألن العمال قد كانوا على دراية بإجراءات البحث،
تفاعالً جيدا ً وإيجابيًا ،خالل التجارب التي أ
وهو ما عكس عدم واقعية سلوكهم خالل التجارب .إضافة إلى ذلك ،فقد أهملت هذه النظرية طبيعة
العمل ،وركزت فقط على العالقات بين اإلدارة والعاملين .كما تم تجاهل العوامل البيئية المؤثرة على
آراء وسلوك العمال .عالوة على ذلك ،وبسبب تركيز النظرية على الجانب االجتماعي واإلنساني،
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فإن البعد االقتصادي ق ْد فَقَ َد أهميته في نظرية " "Mayoوبالتالي فلم تع َ
ط العالقات الرسمية بين
العمال والمدراء ،أهمية بقدر العالقات غير الرسمية بين الطرفين (.)Kumar, 2016

أثر تطبيق نظرية العالقات االنسانية لـ " )4511( "Elton Mayoعلى إدارة وحوكمة المؤسسات
كبيرا في قطاعات اإلدراة والموارد
ثرا ً
لقد تركت نظرية العالقات اإلنسانية لــ " "Mayoأ ً
البشرية؛ فهناك دراسات عدة أثبتت االعالقة بين اإلنتاجية والرضا من جهة ،وجودة إدارة العالقات
اإلنسانية في المؤسسة من جهة أخرى .فمثال هناك دراسة أجريت بواسطة كل من " Kulsreshtha
 )1021( "Patel and Singhهدفت إلى بيان أثر العالقات االنسانية في المؤسسات التعليمية،
من من وجهة نظر المعلمين واإلداريين حول هذا الموضوع .وقد بينت الدراسة ،مدي أهمية العالقات
اإلنسانية ،في خلق بيئة محفزة ،من خالل تقوية العالقات بين المعلمين مع بعضهم البعض ،وبين
طاقم التعليم واإلداريين ،حيث أن اإلدارة عندما ركزت على العالقات االنسانية ،تطورت أساليب
سن من أداء العاملين
التواصل والتفاعل بين العاملين ،وزادت استراتيجيات العمل التعاوني ،مما ح ّ
في المؤسسة ).(Kulsreshtha. Patel & Singh. 2014

وفي دراسة أخرى أجريت بواسطة كل من " & Judge, Thoresen, Bono
 )1002( "Pattonربطت أثر العالقات اإلنسانية بالرضى الوظيفي ،ومستوى أداء العاملين ،حيث
أظهرت النتائج ،أنه كلما كانت اإلدارة مدركة لسلوكيات وعالقات العاملين مع بعضهم البعض ،زاد
التفاعل والتواصل داخل هذه البيئة ،والذي يؤدي بدوره إلى تلبية حاجات العاملين وزيادة االنتاج في
آن واحد .فتقوية العالقات والتواصل بين العاملين؛ يؤدي إلى إيجاد تعاون وتبادل في الخبرات
ٍ
والمهارات بين الموظفين ،مما يؤدي إلى بناء الكفاءات ،وإرضاء العاملين بطريقة تجدي نفعا ،في
تحسين دافعية العامل بشكل خاص ،وعلى المؤسسة بشكل عام ( Judge, Thoresen, Bono
.)& Patton, 2001
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وقد أشار كل من " )2112( "Sweeney and McFarlinإلى أن نهج العالقات االنسانية
قد خدم جانبا ً مهما ً في القطاع االدراي ،أال وهو السلوك التنظيمي في المؤسسات والهيئات اإلدراية.
وبالتالي فإن تطبيق نظرية العالقات اإلنسانية ،تسهم في بناء مهارات اإلدراك الذاتي والمهارات
المتعلقة بتحليل المواقف والسلوكيات ،بنا ًء على العالقات القائمة بين األفراد في بيئة العمل ،وتنمي
القدرة على القيادة وتحفيز دافعية العاملين ،وأيضا تسهم في تطوير مهارة التفاعل والمرونة والتكيف
مع المواقف التي يتم مواجهتها أثناء العمل.)Sweetney& McFarlin, 2017( .

نظرية القيادة التبادلية والقيادة التحويلية ل )4591( James Burns
تقوم فكرة القيادة التبادلية لـ ” )2976( “Burnsعلى مبدأ بناء عالقة التبادل بين القائد
والتابعين ،ففي مقابل امتثال التابعين للقائد والقبول بسلطته يحصلون على الثناء والمكافآت والموارد
إذا نفذوا مهماتهم بنجاح ،أو يتلقون اإلجراءات التأديبية في حالة عدم قيامهم بمهامهم بالشكل
المطلوب ،حيث أن القائد التبادلي يتعرف على رغبات واحتياجات المرؤوسين ثم يوضح لهم األدوار
والمسؤوليات التي يجب عليهم اتباعها لتحقيق هذه االحتياجات والرغبات التي ستؤدي إلى رضاهم،
وبناء عليه فإن عالقة التبادل تكون باستفدة القادة من التابعين في إتمام األعمال بالشكل المطلوب،
من جهة أخرى مساعدة القادة لللمرؤوسين في بناء ثقتهم وتلبية احتياجاتهم ،ألن ذلك من الممكن أن
يحسن اإلنتاجية واألخالق في العمل (صالح والمبيضين.)1021 ،

بينما تقوم فكرة القيادة التحويلية على مبدأ القيادة بالتحفيز ،فالقادة التحويليون يوفرون
محفزات غير اعتيادية ألتباعهم ترفع الروح المعنوية وتنشط سيادة القيم وتثير تفكيرهم نحو إيجاد
معالجات جديدة وإبداعية للمشكالت التي تواجههم أثناء تنفيذ أعمالهم ،والتي تشعرهم بالثقة والوالء
واإلعجاب واالحترام لقائدهم ،حيث أن القائد يستطيع تحفيز مرؤوسيه بتنشيط انتباههم تجاه األمور
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المهمة واألساسية ،وكذلك تجاه قيمة عملهم ومكانته باعتبار أن أهداف المنظمة مكملة ألهدافهم
(الغزالي.)1021 ،

نرى من خالل ما سبق ،أن جميع النظريات التي تم التطرق لها ركزت على الدوافع البشرية
التي يجب تحفيزها ،من أجل إشباع حاجات األفراد خالل القيام بأدوارهم داخل المؤسسة؛ فقد أسهمت
هذه النظريات في توجيه المؤسسات ،وذلك من خالل خلق طرق من شأنها أن تسهم في غلق الفجوات
التي قد تحدث في بيئات العمل بسبب انخفاض الرضا الوظيفي لدى الموظفين ،والذي قد يكون بسبب
شعورهم بالنقص في إشباع حاجاتهم ،وبنا ًء عليه يجب استخدام المحفزات التي تثير تلك الدوافع
البشرية ،والتي من شأنها أن تؤدي إلى تطوير في سلوكيات وأداء الموظفين أثناء قيامهم بأدوارهم
ومهامهم الوظيفية.

العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي:
على الرغم من أن الرضا الوظيفي ،يتكون من عدد غير محدود من الميول المفضلة لدى
كل فرد ،إال أن هناك نو ًعا من االتفاق على العوامل التي يكون فيها إرضاء األفراد ضروريًا ،كما
ذكرها الشرايدة وتتمثل بالتالي (الشرايدة:)1020 ،

 .1الحالة الصحية والبدنية والذهنية :هناك ارتباط بين الصحة البدنية والصحة العقلية ،وأثرها على الفرد
وأدائه ومعنوياته.
 .2عوامل مرتبطة بمحيط الوظيفة أو إطارها :تشمل ما يحصل عليه الفرد من امتيازات ،نتيجة إشغاله
لوظيفة مثل :اإلجازات والتأمين الصحي والسكن والراتب والتثبيت في الخدمة وفرص الترقية
والعالقات مع اآلخرين( .زمالء ،رؤاساء ومرؤواسين).
 .3عوامل تنظيمية :تتعلق هذه العوامل بسيااسات المؤاسسة ،فيما يتصل بساعات العمل وظروفه وإجراءاته
ونظم االتصال في المؤاسسة.
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ترتبط هذه العوامل بالحاجات الفسيولوجية في هرم الحاجات عند ماسلو ،باإلضافة إلى
ارتباطها بالمستويات الدنيا في هرم ماسلو ،والتي تتمثل في نوعية اإلشراف الفني ونوعية العالقات
الشخصية بين الزمالء والمشرفين والمرؤوسين .كما ترتبط من ناحية العالقات مع اآلخرين مع
نظرية العالقات اإلنسانية أللتون مايو ،والتي تفسر أهمية توفير الحاجات اإلجتماعية للموظف ،من
ناحية العالقات اإليجابية مع زمالء العمل والمرؤوسين؛ لتحقيق الرضا الوظيفي.

 .4عوامل مرتبطة بالوظيفة نفسها :تتعلق هذه العوامل بتصميم الوظيفة ودرجة إثرائها ،والتي تتمثل في
تنوع أنشطة الوظيفة رأاسيا وبعمق الوظيفة ومدى إشباعها للحاجات العليا ،وتشمل هذه العوامل مدى
اكتساب معرفة جديدة من خالل الوظيفة ،ومدى السيطرة على الوظيفة (التخطيط والرقابة والتنفيذ)
والنظرة االجتماعية لشاغلها ومدى شعور الفرد باإلنجاز وااستغالل قدرته في وظيفته ومشاركته في
اتخاذ القرارات المتعلقة بها والمستوى اإلداري للوظيفة.
وترتبط هذه العوامل بالمستويات العليا من الحاجات في هرم ماسلو والمتركزة على محتوى
الوظيفية وما تقدمه من دافعية يمكن أن تقضي إلى وجود مستوى جيد من األداء واإلنجاز واللذان
يؤديان إلى تحقيق مستوى عالي من الرضا الوظيفي.

 .5عوامل متعلقة بالفرد نفسه :مثل شخصية الفرد ودرجة ااستقراره في حياته والسن والمؤهل العلمي
وجنسه وأهمية العمل بالنسبة له.
 .2عوامل بيئية :وهذه تتعلق ببيئة الفرد وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه.
ترتبط هذه العوامل التي شرحها الشرايدة ( )1020بنظرية ماسلو ،حيث أن شخصية الفرد
ودرجة استقراره وأهمية العمل بالنسبة له تعتمد على حاجته التي قد تكون من المستويات الدنيا أم
العليا بحسب هرم ماسلو ،كما وأن بيئة الفرد وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه قد يكون لهما أثر في
تحديد شخصيته أو احتياجاته .باإلضافة إلى ارتباط العوامل بنظرية العدالة ،وذلك الرتباط احتياجات
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الشخص ب مستوى توقعه لالمتيازات والمكافآت التي يطمح للوصول إليها من المؤسسة بناء على
مدخالته التي يقدمها والمتمثلة باإلنتاج واإلنجاز .كما يتطلب التحفيز الذي يقدمه لنفسه إلنجاز مهامه
بكفاءة ،بهدف الوصول إلى عائد مادي أو معنوي ،كشعوره بالعدالة واإلنصاف من قبل المنظمة،
وعدم جره إلى دائرة اإلحباط والقهر ،وبالتالي ترك المؤسسة إذا اضطر إلى ذلك.

إن أهمية الرضا الوظيفي ،تكمن بأنه العامل األاسااسي لتحسين أداء الموظف؛ حيث أن
مستويات الرضا المنخفضة ،تؤثر اسلبا على أداء العمل ،وتعد اسببا أاسااسياا في ظهور العديد من المشاكل
مثل :كثرة التغيب ،وإعادة تنظيم العاملين ،وانخفاض األداء؛ لتأثيره على الحالة النفسية والمشاعر
واالنفعاالت الداخلية للفرد .ومن جانب آخر يعتبر مستوى الرضا الوظيفي العالي ،المنطلق الذي يحرك
الفرد لألداء الفعال وتكوين عالقات جيدة مع الرؤاساء والمرؤواسين؛ فالفرد الذي يكون في حالة من
الرضا يكون أداؤه عاليا .وعليه فإن ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي قد يؤدي إلى انخفاض معدالت
دوران العمل ومعدالت الغياب ،كما يؤدي إلى ارتفاع كفاءة األداء ،وزيادة درجة الوالء واالنتماء
التنظيمي( .الزعابي.)2111 ،
السعادة الوظيفية:
تتوقع الدراسة ارتباط السعادة الوظيفية بالرضا الوظيفي ارتبا ً
طا وثيقَا ،وبنا ًء عليه ،فإن كل
ما يؤدي إلى الرضا الوظيفي ،قد يؤدي بدوره إلى سعادة الموظفين؛ فتحقيق االحتياجات الدنيا والعليا
في هرم ماسلو ،والعدالة التي يسعى لها الموظفين والتي تم شرحها في نظرية آدم ،جميعها عوامل
تساعد على تحقيق االستقرار النفسي للموظف ،وبالتالي شعوره بالسعادة التي تؤثر إيجابًا على
عالقاته االجتماعية مع زمالئه في العمل ،وأفراد المجتمع المحيطون به.
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اسعى البروفيسور مارتن اسليجمان إلى الدفاع عن مفهوم السعادة في العمل والحياة ،فتوصل إلى إنشاء
نموذج بيرما " "PERMAللسعادة ،والذي يقترح فيه وجود خمسة عناصر أاسااسية ،تساعد األفراد
على تحقيق الشعور باإلنجاز والسعادة ،ويمثّل المفاهيم التالية:

األول :يمثّل المشاعر اإليجابيّة " :"Positive Emotionوهي القدرة على التفاؤل التي
العنصر ّ
تساعد األشخاص على التعامل مع التقلّبات في الحياة العملية ،وقد دفع بفكرة التفاؤل المكتسب،
والتي يمكن تلخيصها في أنّه يمكن للمرء أن ينظر إلى األحداث جميعها ،من منظور إيجابي حتى
عندما تكون الظروف غير مواتية.
العنصر الثاني دهو المشاركة " :"Engagementويعني ّ
أن االنخراط الكامل فيما يقوم به
األشخاص ،ال يقتصر تأثيره على إثراء السعادة التي يشعرون بها فحسب ،ولكنّه عامل جوهري
التطور والتعلّم ،والوصول ألفضل مستوى يمكنهم الوصول إليه.
كذلك لمساعدتهم على
ّ
• العنصر الثالث دهو العالقات  :Relationsوهو عنصر مهم كون أن األشخاص دائما ما يكون
لديهم الرغبة القوية في التواصل مع اآلخرين ،ومما ال شك فيه ّ
أن وجود العالقات الداعمة الجيّدة،
تساعد على مواجهة التغيّرات والصعوبات؛ حيث ّ
أن المشكلة التي تتم مشاركتها تصبح نصف مشكلة
(كما يقول المثل الفرنسي).

العنصر الرابع دهو المعنى ّ :Meaning
فإن وجود هدف ومعنى للحياة ،هو عامل رئيسي في إنجاز
أي شيء يراد له أن يكون مرضيًا ويمنح شعورا ً بالسعادة ،ومثل الكثير من عناصر نموذج
" "PERMAيتّسق هذا العنصر مع أحد الجوانب الرئيسية لعمل ماسلو.

العنصر الخامس ودهو اإلنجازات " :"Accomplishmentsفقد شاع لفترة طويلةّ ،
أن وجود
األهداف هو من بين الدوافع ،حيث تدعمنا األهداف والغايات في سبيل تحقيق األشياء التي تعطينا
الشعور باإلنجاز (مجلة صدى الموارد البشرية.)1028 ،
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لقد تبنت دولة اإلمارات العربية المتحدة سياسات عامة تهدف إلى تحقيق رفاه وسعادة شعبها،
حيث اعتمد مجلس الوزراء في مارس  1028الميثاق الوطني للسعادة واإليجابية ،والذي يحقق
الرفاه االجتماعي الذي يمكن تعريفه بأنه :مجموعة من البرامج والمبادرات والخدمات التي تهدف
لتعزيز وتحسين الصحة النفسية والجسدية والعقلية للموظفين ،لما تمثله من أهمية في تطوير سلوكهم
وأدائهم الوظيفي وإنتاجيتهم وتحسين دافعيتهم للعمل ،ما ينعكس إيجابا على سعادتهم ووالئهم
وانتمائهم المؤسسي .وعليه تتمثل فوائد تطبيق برامج الرفاه الوظيفي بالتالي (اإلطار االسترشادي
للرفاه الوظيفي في الحكومة االتحادية.)1027 ،

 .1تعزيز المشاعر اإليجابية للموظفين ،والتي تنعكس على أدائهم وعالقاتهم اإلنسانية وتطورهم
المهني والشخصي في بيئة العمل ،كما تؤثر على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي.
 .2تحسين مستويات األداء ورفع اإلنتاجية ،من خالل تقليل نسب الغياب والتسرب الوظيفي ورفع
قابلية الجهة الجتذاب المواهب والخبرات ،والحفاظ على الموظفين وتعزيز والئهم المؤاسسي.
من جانبه ذكر الدكتور خليفة ( )1028أن أفضل وسيلة لتحقيق سعادة الموظف بجانب ما
توفره المؤسسة من برامج وخدمات هو حسن إدارة الذات ،فإدارة الذات هي التي تضمن استدامة
السعادة لدى الفرد وترسخ اإليجابية في كيانه الوجداني وتخلق عوامل المناعة النفسية الداخلية
المقاومة ألية ظروف سلبية تعترض سيرة الحياة وتعكر صفو الراحة الداخلية ،وتتجلى صور إدارة
الذات والتي يجب على المؤسسات تشجيعها لتحقيق سعادة الموظف ما يلي (خليفة:)1028 ،

 ااستشعار العمل كواجب وطني ومسؤولية دينية وإن كل إنجاز هو اسعادة لألخرين ومساهمه في
بناء المستقبل وعمارة الديار.
 إحياء قيمة االنتماء والوالء للوطن ألن هذه القيمة تجعل كل نشاط تكليفا ا ذا مغزى.
 تحقيق التوازن بين الحياة العملية واألاسرية والشخصية.
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 تنمية ومماراسة الذكاء العاطفي القائم على التفاؤل وإدارة االنفعاالت والعالقات مع اآلخرين
والمرونة في التعامل مع المواقف المختلفة.
 مماراسة التفكير اإليجابي والنظر إلى المشاكل واألزمات على أنها فرص لتحقيق مزيد من
التطور وتحسين النتائج المستقبلية.
 تراسيخ االعتقاد بأن كل يوم يحمل العديد من التجارب الجيدة التي تضاف إلى رصيد بناء
المستقبل وتحقيق الذات
 مماراسة التمارين واألنشطة الرياضية فهي السبيل لبناء الجسم والعقل السليم ومتنفس لكثير من
الهموم واآلالم التي يمر بها الفرد.
 تحويل النظر إلى العمل من أنه مصدر قيود وكبت وإحباط وضغوط الى أنه مصدر لبناء
العالقات وتنمية المهارات واكتساب الخبرات وتكوين الشخصية وفرصه لمماراسة وتجسيد
العديد من القيم وجماليات األخالق كالتسامح والعدالة والعفو واالحترام والتقدير وغيرها من
القيم النبيلة التي تحقق للفرد إنسانيته وعطاءه من أجل خدمة الناس.
نشرت جريدة الخليج ( )1028ندوة بعنوان "إسعاد الناس ..وزارة وإدارة" ذكرت من
خاللها الشيخة الدكتورة علياء القاسمي أن مفهوم السعادة ينطوي من المنظور االجتماعي على رضا
الفرد عن جميع نواحي الحياة ،وعلى رأسها الرضا عن العالقات اإلنسانية ،وترتبط السعادة بالعالقات
اإلنسانية بعالقة تبادلية ،إذ أن السعادة تؤثر على العالقات اإلنسانية ،كما ّ
أن العالقات اإلنسانية الجيدة
تشكل مصدرا ً مهما ً من مصادر السعادة .وأضافت "لما حظيت السعادة بهذه القوة واألثر في استدامة
العالقات اإلنسانية وتوليد االنفعاالت اإليجابية لدى الفرد وتحسين حالته االنفعالية وصحته النفسية،
وإنتاجيته في العمل ،عملت المجتمعات على إيجاد المؤسسات والطرق التي تحقق الوصول إلى
السعادة ،وجعلت المؤسسات إسعاد المتعاملين الداخليين والخارجيين هدفا ً استراتيجيا ً لها" (الخليج،
.)1028
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كما نشرت شبكة الحلول المستدامة التابعة لمنظمة األمم المتحدة تقرير السعادة العالمي
السنوي لعام  ،1027وذلك في يوم السعادة الذي يحتفل به حول العالم بتاريخ  12من مارس سنويا ً
ويعد التقرير الخامس منذ عام  ،1021والذي ضم  299دولة حول العالم .اعتمد التصنيف على
 16مؤشرا ً للسعادة الذي يجريه معهد  ،Gallupوال يعتمد بشكل أساسي على نسبة ثراء الدول
واألفراد فيها ،وإنما تأتي بعض المؤشرات األخرى في أولويات آلية التصنيف منها :الحالة النفسية
للسكان ومعدل طول حياتهم وحرية اتخاذ القرارات الحياتية والدعم االجتماعي ومعدل الصحة العا ّمة
والناتج اإلجمالي المحلي للفرد الواحد ونسبة انتشار الفساد ومكافحته .كما ر ّكز التصنيف على
ظروف العمل كمؤشر معاشات األفراد والموازنة بين الحياة االجتماعية والعملية .عالوة على فرص
العمل المتاحة واستقاللية األفراد في عملهم .كما أظهرت نتائج التقرير احتالل دولة اإلمارات العربية
المتحدة على المرتبة األولى عربيا ً والمرتبة  12عالمياً ،محققة تقدم  7مراتب عن تصنيف عام
 1028حين احتلت المرتبة  16عالميا ً (حداد.)1027 ،

ذكرت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة أنه "عندما يكون إسعاد الناس وتعزيز القيم اإليجابية في المجتمع هو الشغل الشاغل للقيادة
فإن النتائج تأتي منسجمة مع هذه التوجهات" مؤكدة أن هذا اإلنجاز جاء نتاجا لتضافر جهود جميع
الجهات الحكومية التي عملت بتفان على تنفيذ توجيهات القيادة وتعاونت بعضها بعضا في تطوير
برامج ومبادرات عززت بيئة السعادة واإليجابية في مجتمع اإلمارات (البيان.)1027 ،

قال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،حاكم
دبي "رعاه هللا" «دولتنا تأسست على السعادة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
ونحن ماضون على النهج في بناء اإلنسان وتسليحه بالعلم والمعرفة ،وتطوير مداركه وصقل
مهاراته ،وتوفير البيئة التي تمده بمقومات النجاح وتبني شخصيته اإليجابية وتحقق له الرفاه
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والسعادة ،بما يمكنه من مواكبة تغيّرات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل» (اإلمارات اليوم،
.)1027

من جانبه ،تطرق األستاذ الدكتور جمال سند السويدي للمقولة الخالدة للمغفور له  -بإذن هللا
تعالى -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب هللا ثراه -التي أ ّكد فيها أن «ال فائدة في المال إذا لم
يسخر لخدمة الشعب» ،والتي مثلت مصدر اإللهام الحقيقي للعمل من أجل إسعاد اإلنسان ورقيه
وتقدمه في اإلمارات منذ نشأتها في عام  2972وحتى اآلن ،وهي التي يسيرعلى نهجها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة "حفظه هللا" ،باعتبارها جوهر «مرحلة التمكين»
التي أطلقها سموه في عام  1009لتهيئة البيئة المبدعة الالزمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر
القوة الالزمة ليصبح أكثر إسهاما ً ومشاركة في مختلف مجريات الحياة االجتماعية والسياسية
واإلنتاجية والمعرفية ،والذي ينعكس بوضوح في الخدمات الراقية التي يتم تقديمها للمواطنين سواء
في االهتمام الكبير بالتعليم في مراحله كافة والحرص على تحديثه وتفعيله ورصد كل الموارد المالية
التي يحتاج إليها أو في تطوير الخدمات الصحية وخدمات اإلسكان والثقافة واإلعالم .إضافة إلى
الحرص على إيجاد بنية تحتية عصرية ومتطورة تضاهي المعايير العالمية وتوفير أجواء األمن
واالستقرار الشامل والتمكين للمواطن وفتح مجاالت العمل واإلبداع واالبتكار أمامه في كل
المجاالت .بنا ًء عليه ،فإنه من الطبيعي أن تأتي اإلمارات في مرتبة متقدمة على المستويات الخليجية
والعربية والدولية في معايير التنمية البشرية ،وفقا ً للعديد من التقارير التي تقيس مؤشرات التنمية
والتطور في الدول والمجتمعات المختلفة (السويدي.)1027 ،

يشير الدكتور عكاشة ( )1029في كتابة بعنوان الطريق إلى السعادة أن الناتج القومي لم
يكن أبدا مقياسا لجودة الحياة للمواطن ،حيث أن الناتج القومي هو مقياس لحركة المال في الدولة.
وإنما قياس جودة الحياة للمواطن ونهضة األمم يكون بالتركيز على الصحة والتعليم والسكن والعدل
والشفافية والمساءلة (عكاشة.)1029 ،

37

يتضح مما سبق أن القيادة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تسعى من خالل سياساتها
العامة إلى تحقيق الرضا والسعادة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها ويشمل ذلك تحقيق
الرضا والسعادة لجميع العاملين في مؤسساتها وهيئاتها الحكومية واالتحادية والخاصة ،حيث أن
تاثيرا إيجابيًا على الصحة النفسية والجسدية للموظف،
تحقيق السعادة والرضا في بيئة العمل يؤثر
ً
والتي تتمثل بالحاجات الدنيا في هرم ماسلو .كما يؤدي شعور الموظف بالرضا والسعادة إلى زيادة
ابتكاره وإبداعه المتمثلة بالحاجات العليا في هرم مااسلو وهي تحقيق الذات .باإلضافة إلى أن الشعور
بالسعادة والرضا يعزز المشاعراإليجابية التي تؤثر بشكل إيجابي على العالقات اإلنسانية بين
الموظفين في بيئة العمل ،وبالتالي َخ ْلق بيئة عمل صحية للموظف ،وهذا ما سعت القيادة في دولة
اإلمارات لتحقيقه ما أدى إلى خلق بيئة عمل صحية وإيجابية للموظفين ومجتمع حقق المراتب األولى
في السعادة والرضا على الصعيدين العربي والعالمي.

ثانيا ا :الدراسات السابقة
بعض الدراسات التطبيقية السابقة ،وأهم النتائج التي
يستعرض هذا الجزء من الدراسة،
َ
توصل إليها الباحثون في مجال الدراسة ،والتي تركزت في عدد من الجوانب الهامة والمعايير التي
تكررت في عدد من الدراسات منها :الجوانب المادية والمعنوية والمتمثلة باألجر وفرص الترقية
والثناء والتقدير واالحترام الحوافز المادية والمعنوية .باإلضافة إلى بناء الثقة والتشجيع على اتخاذ
القرار .كما ركزت الدراسات على أهمية العالقات االنسانية في بيئة العمل ،والمتمثلة في العالقة مع
الرؤساء والمشرفين وزمالء العمل؛ حيث بينت مدى تأثيرها إيجابيا على الموظفين من خالل زيادة
مستوى رضاهم الوظيفي وشعورهم بالسعادة .عالوة على ذلك ،تكرر معيار العدالة ما يبين مدى
أهميته في تحقيق الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية ،سواء العدالة في توزيع المهام أو الترقية أو
توزيع الراتب بين الموظفين أو العدالة بين الجهد الذي يقدمه الموظف والعائد الذي يحصل عليه في
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المقابل .كما بينت الدراسات عالقة المعايير التي تطرقت لها ،بالرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية،
والتي تؤثر بشكل جوهري على االلتزام التنظيمي وشعور الموظف باألمن واالستقرار الوظيفي.

وفيما يلي تقسيم الدراسات السابقة بحسب مواضيعها كما يلي:

محددات الرضا الوظيفي وأثردها على العاملين
أجرى على ( )2999دراسة تطبيقية على  219شرطي ،باستخدام االستبانة التي تم توزيعها
بشكل عشوائي ،على مختلف إدارات اإلدارة العامة لشرطة الشارقة ،ومن جنسيات وأعمار مختلفة.
حيث وجدت الدراسة أن نسبة عدم الرضا الوظيفي هي  ،%96.1بينما تمثلت نسبة الرضا الوظيفي
في  ،%12.8كما بينت نتائج الدراسة أن نسبة عدم الرضا متأثرة بعدة عوامل منها :أ -الراتب؛
حيث أفاد  %68.1من الموظفين بأن األجر الذي يتقاضونه مقابل عملهم غير كافٍ  ،في حين أن
نسبة  %21.8منهم أفاد بأن الراتب كاف .ب -فرص الترقية ،ذكر  %11.1من الموظفين بأن
فرص الترقيات معدومة ،وأفاد  %19.8منهم بأن نظام الترقية غيرعادل ،إضافة إلى أن %27.8
من الموظفين ذكر بأن فرص الترقية ضعيفة ،وعبّر  %6منهم عن أن معدالت الترقية بطيئة .وفيما
يتعلق بارتباط الترقية بقدرة وكفاءة الموظف فقد أفاد فقط  %8.1من الموظفين بوجود ارتباط .من
جانب آخر بينت نتائج الدراسة نسبة الرضا العالية ،في معيار درجة معاملة المسؤول المباشر
للشرطي ،حيث تدرجت النسب كالتالي %11.1 :ذكروا بأن المعاملة ممتازة ،و %18.6رأوا بأنها
جيدة ،في حين عبر  %10.6منهم بأنها سيئة (علي.)2999 ،

من جانبه أجرى النعيمي ( )1002دراسة بعنوان (محددات الرضا الوظيفي للعاملين في
المنظمات الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتطبيق على وزارة اإلعالم والثقافة) .تم
توزيع عدد  100استبانه .أثبتت النتائج وجود عالقة طردية بين كل من الرضا الوظيفي والمتغيرات
المتمثلة في :نظم الترقية والعالقة مع الرؤساء والظروف المادية واالستقرار الوظيفي والراتب
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وفرص المشاركة في إبداء الرأي واتخاذ القرارات وساعات ومواعيد العمل الرسمية .كما أكدت
الدراسة وجود اختالف في أهمية محددات الرضا الوظيفي ،باختالف الجنس والجنسية والمؤهل
العلمي والعمر ومدة الخدمة ومستوى الدخل ،فعلى سبيل المثال ترتكز أهم محددات الرضا الوظيفي
بالنسبة للرجال في تناسب الوظيفة مع التخصص العلمي وظروف العمل المادية وساعات العمل
ومواعيده .في حين تحددها اإلناث في المشاركة في إبداء الرأي واتخاذ القرارات والراتب
والضمانات الوظيفية في حالة العجز والمرض .من جانب آخر ،يختلف المواطن عن الوافد في تحديد
أهمية خصائص الوظيفة ،حيث يرى المواطن أهمية أن تتناسب الوظيفة مع الميول واالهتمامات
واالستقرار الوظيفي ،بينما يراها الوافد في ظروف العمل المادية وساعات ومواعيد العمل الرسمية
والفرص المتاحة في مجال التدريب واكتساب الخبرات .أما فيما يتعلق بالعمر ،فيتمحور رضا الشباب
في تناسب الوظيفة مع الميول واالهتمامات ،بينما يحددها من هم أكبر سنًا في نمط اإلشراف .عالوة
على ذلك ،وجدت النتاج أن محددات الرضا الوظيفي تختلف بالنسبة لحملة المؤهالت الجامعية العليا
عن حملة المؤهل الجامعي ،حيث يراها حملة المؤهالت الجامعية العليا في خصائص الوظيفة
وساعات العمل ونمط اإلشراف ،بينما يحددها حملة المؤهل الجامعي في العالقة مع الزمالء وساعات
العمل والنظم المتبعة في تقييم كفاءة األداء .كما وجدت النتائج أن أصحاب الدخول العالية يهتمون
بالوظيفة التي تتناسب مع ميولهم واهتماماتهم والنظم المتبعة في الترقية وقنوات االتصال
المباشرالمتاحة في العمل ،بينما يراها أصحاب الدخول المنخفضة في ظروف العمل المادية وقنوات
االتصال المباشر .إضافة إلى ذلك ،يرى الذين أمضو أقل من  9سنوات في العمل أن أهم محددات
العمل هي ظروف العمل المادية وتناسب الوظيفة مع الميول واالهتمامات .أما الذين أمضوا من -9
 20سنوات يرونها بقنوات االتصال المباشرة والفرص المتاحة للتدريب واكتساب الخبرة ،في حين
أن الذين زادت مدة خدمتهم عن  10سنة ربطوا محددات رضاهم الوظيفي في النظم المتبعة في
الترقية وتناسب الوظيفة مع الميول واالهتمامات (النعيمي.)1002 ،
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كما أجرت البلوشي ( )1020دراسة تطبيقية ونظرية على وزارة التربية والتعليم بدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،تهدف إلى التعرف على العالقة بين الرضا الوظيفي وأهم معايير الترقية
تحقيقا لرضا الموظفين .وبينت البلوشي من خالل الدراسة وجود ثالثة نظم للترقية منها :الترقية
باألقدمية والترقية القائمة على معيار الجدارة والترقية القائمة على األقدمية والجدارة معا ً ،والذي
يقضي بأال تكون الترقية لألقدم إال إذا كان مستوى كفاءته في السنوات األخيرة قبل ترشيحه للترقية
ال يقل عن تقدير معين .وزعت الباحثة استبيان توصلت من خالله إلى أن الوزارة تتبع نظم الترقية
الثالثة ،حيث أوضح  % 11.9من الموظفين أن األسلوب المطبق عليهم هو نظام الترقية باألقدمية،
بينما أكد  % 9.9منهم أن النظام المعمول به هو نظام الترقية بالجدارة ،في حين أوضح %88.1
من الموظفين أن النظام الذي يطبق عليهم هو نظام األقدمية والجدارة .وبسؤال أفراد العينة عن
أساليب الترقية التي يرغبون بها أكد  %82.2من أفراد العينة أنهم يفضلون أساليب الترقية بالجدارة.
وذلك العتقادهم بأنه يشجع الموظفين على تحسين أدائهم ،ويساعد على وضع الشخص المناسب في
المكان المناسب ،باإلضافة إلى أنه يسهم في التمييز بين الموظفين وفقا لمستويات كفاءتهم .بينما أكد
 %11منهم أن أسلوب الترقية باألقدمية والجدارة معا هو األفضل ،فهو يشترط قضاء الموظف مدة
معينة في ممارسة أعباء وظيفته قبل الترقية إلى وظيفة أعلى ،وفي نفس الوقت ال تتم الترقية إال
للعامل الحاصل على تقدير أعلى في تقرير الكفاءة .في حين أوضح  %28.9من الموظفين أن نظام
الترقية باألقدمية هو األفضل ،ألنه يسهم أوال في رفع الروح المعنوية للموظفين ،ويتسم بدرجة كبيرة
من الموضوعية ،واعتقادهم أن الموظفين القدامى هم أكثر تأهيال من غيرهم؛ بالتالي هم أحق بالترقية.
كما أشارت النتائج إلى أن تفضيالت الموظفين لنظم ترقية معينة دون غيرها تتأثر بمجموعة من
العوامل منها المستوى التعليمي ومدة الخدمة .أكد  %87.1من عينة الدراسة أن نظم الترقية المعمول
بها في الوزارة ال تساعد على تحفيز الموظفين ،وذلك العتمادها على أسس وعوامل ال تتسم بالعدالة
والشفافية ،وتأخرها عن توقيتها مما يفقدها مصداقيتها ويشعر الموظفين بعدم الرضا وعدم جدوى
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التميز في األداء .باإلضافة إلى عدم ارتباطها بالحافز المادي ،مما يشعر الموظف بعدم جدوى هذه
الترقية ،وعدم توافر درجات شاغرة للترقية (البلوشي.)1020 ،

أضافت دراسة زويش ( )1021التي تم إجرائها على عينة من األساتذة العاملين بإحدى
المدارس في الجمهورية الجزائرية ،والمتعلقة بمحددات الرضا الوظيفي وأثرها على العاملين ،والتي
اعتمدت على المقابالت الشخصية واالستبيان كأداة للدراسة .وقد وزع االستبيان على خمسة وخمسين
أستاذ ( )99وتم االعتماد على أربعة وأربعين ( )11استبيانًا منها فقط في التحليل .وجدت النتائج
إلى أن هناك عدة عوامل محددة للرضا الوظيفي أهمها :األجر ،وفرص الترقية ،وعامل اإلشراف.
تطرقت الدراسة إلى أهمية األجر باعتباره في طليعة االعتبارات الختيار األستاذ وظيفته ،وذلك ألنه
يعتبر المورد الرئيس في تلبية حاجياته المعيشية ومتطلباته االجتماعية؛ حيث أنه سبب في شعوره
باألمن واالرتياح ،وفي بعض الحاالت قد يكون األجر وسيلة إلشباع الحاجات االجتماعية ،من خالل
ما يتيحه ألساتذة المدارس من تبادل المجامالت االجتماعية مع اآلخرين ،حيث ذكرت الباحثة في
دراستها أن اهتمام الفرد باألجر ،قد يعتبر ظاهرة نفسية أكثر منها اقتصادية؛ وعليه وجدت عالقة
طردية بين األجر والرضا الوظيفي ،أي أنه كلما زاد األجر زاد الرضا الوظيفي لدى العامل .كما
تطرقت الباحثة إلى أهمية الترقية ،ولخصت نتائج الدراسة بوجود عالقة طردية بين فرص الترقية
ونسبة الرضا الوظيفي ،أي أن أثر الترقية الفعلية يتوقف على مدى توقع الفرد لها ،فكلما حققت
المؤسسة طموحات وتوقعات الفرد للترقية ،زاد رضاه ،والعكس صحيح في حال لم تتحقق طموحاته.
إضافة إلى ذلك ،فقد تطرقت زويش إلى أهمية عامل اإلشراف في تحديد نسبة الرضا الوظيفي،
فكلما كان الرئيس يهتم بموظفيه ويحفزهم ويهتم بأمورهم الخاصة وال يعتبرهم مجرد آالت إنتاج،
زاد الرضا الوظيفي لديهم .إن العوامل الشخصية لها عالقة بمستوى الرضا بحسب ما تطرقت له
الباحثة كالجنس والمستوى التعليمي واألقدمية في العمل ومستوى الطموح والمنطقة السكنية،
وتوصلت إلى أن الفرق في الرضا بين الجنسين يعود في األصل ليس إلى طبيعة الجنس ،وإنما
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لطبيعة التعليم والراتب ومدة الخدمة .وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي فقد ذكرت الباحثة ،أن الموظفين
الذين أتموا تعليمهم أقل رضا من أولئك الذين لم يتموا تعليمهم؛ وقد يرجع ذلك إلى أن مستوى
الطموح يكون أعلى بالنسبة للمتعلمين .وبالنسبة لعالقة محددات الرضا الوظيفي باألداء الوظيفي،
فقد وجدت الباحثة عالقة طردية بينهما؛ ففي سؤالها ألفراد العينة "هل ترى أن الرضا الوظيفي يؤثر
على األداء الوظيفي؟" أجاب  11شخص منهم بنعم أي بنسبة  %96وأجاب شخص واحد بال أي
بنسبة ( %1زويش.)1021 ،

عالقة الرضا الوظيفي بااللتزام المؤسسي
أجرى الخييلي ( )2999دراسة تطبيقية تهدف إلى معرفة أثر الرضا الوظيفي للعاملين،
على االنتماء التنظيمي بالتطبيق على الدوائر المحلية إلماراة أبوظبي .وقد أجريت على أكبر أربع
دوائر محلية من حيث عدد العاملين .وثبت للدراسة أن أفراد العينة يشعرون بدرجات متوسطة إلى
تأثرا باالنتماء العاطفي من االنتماء األدبي أو انتماء
عالية من االنتماء التنظيمي ،وأنهم أكثر ً
االستمرارية .كما ثبت للدراسة العالقة بين أنواع االنتماء التنظيمي المختلفة ،والرضا عن الترقية
والزمالء وتقييم األداء والذي يستدعي إعطاء أولوية لالهتمام بزيادة درجة رضا العاملين في تلك
المجاالت .باإلضافة إلى العالقة الجوهرية بين الرضا الوظيفي واالنتماء العاطفي ،وبين الرضا
الوظيفي والجنس (الخييلي.)2999 ،

من جانبه أجرى النجار ( )2999في دراسته التي أجراها بعنوان(العالقة ما بين الرضا
واالرتياح الوظيفي وااللتزام التنظيمي بين الموظفين في دولة اإلمارات العربية المتحدة) والتي
هدفت إلى فحص واستكشاف طبيعة العالقة ما بين الرضا واالرتياح الوظيفي لدى الموظفين
والتزامهم التنظيمي ،حيث تم اعتماد نوعين من االستبيانات تم توزيعها على ( 229موظفًا و91
موظفة) من وكاالت حكومية متعددة وشركات خاصة ،يعتمد أحدهما على تقييم الرضا واالرتياح
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الوظيفي واآلخر يقوم بفحص التزام المتجاوبين مع وظائفهم المعينة والمحددة .ارتكز استبيان الرضا
واالرتياح الوظيفي على تقييم األمن الوظيفي والحالة الوظيفية والعالقات مع المدراء والعالقات مع
الزمالء .أما استبيان االلتزام التنظيمي فقد اعتمد على قياس االنضباط واالهتمام والتحديث .وجدت
الدراسة ارتباط واضح ما بين درجات الرضا واالرتياح الوظيفي وااللتزام التنظيمي ،باإلضافة إلى
ارتباط درجات الرضا واالرتياح الوظيفي ودرجات االنضباط ،يشير إلى أن اتجاه الموظفين للوفاء
بمتطلبات الوظيفة وتحقيقها يكون متصال بشكل مباشر بمقدار الرضا واالرتياح الذي يتلقونه من
الوظيفة بشكل عام .وكانت الرغبة المقدرة للوفاء بالمتطلبات الوظيفية ككل ،مرتبطة بشكل قوي
بالمشاعر المقدرة للموظفين تجاه مدرائهم المباشرين .وبناءعليه ،تلخصت النتائج بأن تقديرات الرضا
واالرتياح في الحالة الوظيفية ،كانت مرتبطة بشكل واضح بتقديرات االنضباط ( AlNajjar,
.)1996

كما أضافت دراسة يوسف ( )1001التي أجراها بعنوان (الرضا الوظيفي كواسيط للعالقة
بين دور الضغوطات وااللتزام التنظيمي) والتي هدفت إلى دراسة عالقة الرضا الوظيفي كعامل
وسيط بين دور الضغوطات وااللتزام المؤسسي التنظيمي .تم االعتماد في الدراسة على  182استبانة
من أصل  ،800وزعت على عدد  10مؤسسة مختلفة الحجم واألنشطة والملكية (عامة وخاصة)
من خمسة مناطق رئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .تلخصت النتائج في أن الموظفين
أظهروا مستويات منخفضة فيما يتعلق بوجود صراعات وظيفية ،ولكنهم أظهروا وجود مستويات
درا للضغوط الوظيفية .كما كشفت النتائج أن الموظفين
مرتفعة من الغموض الوظيفي بصفتها مص ً
لديهم مستويات مرتفعة من ك ٍل من اإللتزام الوجداني واإللتزام المعياري وإلتزام اإلستمرارية .وتشير
النتائج أيضا ً إلى أن الغموض الوظيفي يؤثر بشكل مباشر وسلبي ،على كل من االلتزام الوجداني
وااللتزام المعياري ،وأن الرضا الوظيفي يعتبر بمثابة عامل وسيط لتأثيرات الغموض الوظيفي على
الجوانب المختلفة لاللتزام المؤسسي التنظيمي ).(Yousef, 2002
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من جانبهما أجرى ياغي والجعيدي ( )1021دراسة حول (االلتزام المؤسسي بين الموظفين
من المواطنين والوافدين في القطاعين الخاص والعام في اإلمارات العربية المتحدة) والتي هدفت
إلى دراسة العالقة بين جنسية الموظفين والتزامهم المؤسسي ،باإلضافة إلى استكشاف األشكال
المختلفة لاللتزام التي تظهر في مكان العمل ،وتسليط الضوء على دورها في حياة المؤسسات .تطرق
الباحثان إلى أن االلتزام المؤسسي ظاهرة معقدة وله عدة أشكال (أبعاد) ما يعني أن الموظفين قد
يبدون أكثر من شكل واحد من أشكال االلتزام :االلتزام المستمر وااللتزام العاطفي وااللتزام
المعياري .االلتزام المستمر هو حساب عقالني يقوم فيه الموظفون بمقارنة تكلفة ترك المنظمة
(باالستقالة أو تغيير العمل) بتكلفة البقاء في المنظمة .ويتمثل االلتزام العاطفي في الشعور العاطفي
الذي يربط الموظفين بمكان العمل .أما االلتزام المعياري فهو التزام ينبع من قيم وثقافة وارتباط
الموظفين بوظيفة أو منظمة معينة .استخدم الباحثان االستبيان كأداة للدراسة ،وقد تم توزيعها على
عينة من الموظفين الذين يعملون في مؤسسات من القطاعين العام والخاص خالل الفترة -1022
 1021وهي  21مؤسسة خاصة و 21مؤسسة عامة ،وكان إجمالي عدد االستبيانات الصالحة 618
من أصل 2100؛ وهو ما يعني أن نسبة مجموع الردود على االستبيانات كانت  ،%89.8وأن
نسبة االستبيانات التي تمت اإلجابة عليها هي  .%69.6وقد تضمنت العينة  %11من الموظفين
المواطنين ،و %18من الموظفين الوافدين العرب ،و %10.8من الموظفين الوافدين غير العرب.
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اإلماراتيين سجلوا أعلى مستوى من االلتزام العاطفي ،وسجل
الوافدون من اآلسويين والغربيين أعلى مستوى من االلتزام المستمر ،بينما سجل الوافدون من العرب
أعلى مستوى من االلتزام المعياري .وتوضح الدراسة تباين أنواع االلتزام وإلى أن الوافدين من
اآلسيويين والعرب ال يكترثون ببناء التزام عاطفي مع المؤسسة؛ ألنهم يعتبرون مكان العمل مكانا ً
يحصلون منه على مزايا معينة بصرف النظر عن شعورهم العاطفي نحوه .من جهة أخرى ،قد يرى
الموظفون اإلماراتيون التزامهم بمؤسستهم جز ًءا من ارتباطهم بوطنهم؛ مما يزيد من التزامهم
العاطفي .كما أوضحت الدراسة أهمية البيئة كعامل تنبؤ في االلتزام المؤسسي ،وبعبارة أخرى ،قد

45

يكون لكل بلد تأثيراته البيئية الخاصة به ،بما في ذلك البيئة المؤسسية والبيئة القانونية التي تؤثر على
طريقة تشكيل مالمح االلتزام المؤسسي .كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير ذو داللة إحصائية
بين االلتزام المؤسسي وأعمار الموظفين .باإلضافة إلى أن المستوى التعليمي كان وحده المؤثر على
االلتزام العاطفي .عالوة على ذلك ،فقد أظهرت النتائج المحصلة من اختبار االلتزام المؤسسي
المستمر أن هناك ثالث عالقات ذات داللة إحصائية بين االلتزام المؤسسي والمستوى التعليمي،
والجنسية ،وسنوات الخبرة في العمل في نفس المنظمة .بينما تأثر االلتزام المؤسسي المعياري بأعمار
الموظفين .كما أظهرت النتائج أن الموظفين في القطاعين العام والخاص لم يختلفوا اختالفا ذو داللة
إحصائية إال في تصور االلتزام المؤسسي العاطفي .ولم يختلف االلتزام المؤسسي ككل اختالفا له
داللة إحصائية بين مختلف القطاعات ).(Yaghi et al., 2014

عالقة الرضا الوظيفي باألدا الوظيفي
أجرى بيات ( )2999دراسة تطبيقية ونظرية هدف ْ
ت إلى معرفة مدى تأثيرالرضا الوظيفي
على كفاءة األداء في المنظمات الشرطية بدولة اإل مارات العربية المتحدة ،وقد أجريت الدراسة على
عينة عشوائية وذلك باختيارعدد ( )7إدارات وقسمين رئيسيين من إدارات وأقسام اإلدارة العامة
لشرطة الشارقة .وجدت النتائج أن هناك عوامل رئيسية أدت إلى ارتفاع نسبة الرضا الوظيفي لدى
العاملين في جهاز الشرطة وهي( :أ) العالقة مع الرؤساء ومجموعة العمل( ،ب) الرضا عن التقدير
واالحترام الذي يحصلون عليه في جهاز الشرطة( ،ج) والعدالة بين العاملين .حيث حصل الرضا
عن الزمالء على المرتبة األولى يليه الرضا عن الرؤساء .ويرى الباحث أن هذا المؤشر جيد؛ فرغم
أن أجهزة الشرطة تصطبغ بالصبغة العسكرية ،إال أن الرضا عن العالقة مع الرؤساء يأتي في
المرتبة الثانية ،مما يعني تطور اإلدارة وبروز دورها واألخذ بمبدأ الديمقراطية أو االهتمام بالعالقات
اإلنسانية لدى العاملين .أما الرضا عن العالقة مع الزمالء واحتاللها المركز األول؛ فهذا بسبب
تماسك الجماعة الشرطية في هذا المجال .حققت العوامل المرتبطة بكل من :فرص التدريب ،واألجر،
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وطريقة اتخاذ القرارات ،ومواعيد العمل على نسبة رضا وظيفي متوسط .بينما حصلت العوامل
المرتبطة بكل من :طريقة منح الترقيات وفرص الترقية وعدم رضا العاملين األجانب على األجر
وعدم تولية االهتمام بالحاصلين على المؤهالت العليا وعدم الرضا عن نظام الورديات ()shifts
وعدم وجود إجازات للعاملين بالوردية ،على نسبة رضا وظيفي منخفض (بيات.)2999 ،

من جانبه أجرى خوام ( )1002دراسة على  200موظف من موظفي شبكة الجزيرة
الفضائية ،لدراسة مدى تأثير الرضا الوظيفي على األداء ،واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات.
تمت اإلجابة على  %97منها ،والتي توصل من خاللها إلى أن  %81من الموظفين يُ ِقرون بأنه ال
يوجد نظام عادل في توزيع المهام بين الموظفين (محسوبية) ،و %78يشعرون برضا عن مالئمة
وظيفتهم لهم ،حيث أن  %66منهم تزيد خبرته عن  9سنوات .وتلخصت الدراسة بأنه يوجد رضا
وظيفي لدى الموظفين عن أدائهم حسب خبرتهم العملية ،وأن  %66يشعرون برضا جيد عن مستوى
التفاعل داخل المؤسسة؛ إذ أن مستوى األداء الوظيفي يتباين باختالف المسؤوليات المناطة والمرجوة
من الموظف .كما أن  %61من الموظفين يشعرون بأنهم حققوا طموحهم ،وعليه يؤثر تحقيق طموح
الموظفين على أدائهم .وجدت الدراسة أن  %91من الموظفين يشعرون أن الوظيفة تحقق لهم صورة
اجتماعية جيدة ،وبالتالي فإن األداء الوظيفي للموظف يتغير بحسب الصورة االجتماعة التي تقدمها
له الوظيفة .ووجدت الدراسة أن  %90من الموظفين راضون عن أجرهم الشهري الذي يتقاضونه،
ّ
وأن  %60يقرون بأنه يوجد ارتباط بين الراحة النفسية للموظف وعالقته بزمالئه ،وعليه يؤثر
العامل النفسي للموظف تأثيرا واضحا على األداء الوظيفي .باإلضافة إلى أن  %91يشعرون أن
الوظيفة تحقق لهم صورة اجتماعية جيدة .من ناحية أخرى يشعر  %81من الموظفين أن عدم
التواصل مع القيادة العليا ،يؤثر سلبا على األداء ،و %60أفادوا بأنهم غير راضين عن نظام الترقيات
الذي يؤثر بدوره تأثيرا سلبيا على األداء الوظيفي للموظفين (خوام.)1002 ،
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التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي
يرى الجريد ( )1007في دراسته التي بعنوان )التحفيز ودوره في تحقيق الرضا لدى
العاملين بشرطة منطقة الجوف(والمطبقة على عينة البحث للعاملين بشرطة منطقة الجوف ،والمكونة
من ( )90ضاب ً
طا و( )101فر ًدا برتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء .والتي هدفت إلى دراسة دور
التحفيز في تحقيق الرضا الوظيفي ،يرى أن هناك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الحوافز
المادية والمعنوية ،والرضا على بيئة العمل الوظيفية ،مما يدل على أنه كلما زاد تطبيق الحوافز
المادية والمعنوية ،زاد رضا العاملين عن بيئة العمل الوظيفية .كما تبين من خالل الدراسة أن هناك
أربع حوافز مادية تقدم بقلة للعاملين بشرطة منطقة الجوف (ضباط وأفراد) وهي منح بدل النقل
وبدل تذاكر سفروالعالوات الدورية والتأمين الصحي .وبناء عليه ،يوصي الجريد في دراسته بتعزيز
ودعم هذه الحوافز واالهتمام بالحوافز المادية األخرى كالهدايا العينية والجوائز المادية العينية
والمبالغ النقدية واإلسكان والقروض التي تقدم للعاملين .أما فيما يتعلق بالحوافز المعنوية فقد تبين
أنها ال تقدم بمستوى مناسب منها ما يقدم بشكل قليل مثل )2( :إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات
( )1الحد من الرقابة المباشرة وتنمية الرقابة الذاتية ( )1التكليف بعمل قيادي ( )1األوسمة واالحتفاء
بالمرؤوس .وعليه يوصي الباحث بالتركيز على الحوافز المعنوية واالهتمام ببقية الحوافز األخرى
(الجريد.)1007 ،

كما أجرى المظرب ( )1007دراسة بعنوان (نظام الحوافز مع التطبيق على جهاز الشرطة)
وهدفت إلى تناول عملية تحفيز العاملين بوزارة الداخلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .تم
توزيع عدد  100استبيان كأداة للدراسة ،وتم االعتماد في التحليل على  119فقط .وجدت النتائج
العالقة القوية بين متغير الرضا الوظيفي ومتغير فاعلية نظام الحوافز .كما وجدت أن هناك ارتباط
بين متغير تقييم األداء ومتغير فاعلية نظام الحوافز ،وفي سؤال أفراد العينة عن مستوى التقدير
والمعاملة التي يحصلون عليها من رؤسائهم المباشرين ،كانت نسبة عدم الرضا على اإلطالق

48

 ،%11.9ونسبة عدم الرضى ،%20.7ونسبة الرضى  ،%29.7ونسبة الرضا بدرجة كبيرة
 %11.2ما يعني أن أفراد العينة يلقون معاملة طيبة من رؤسائهم ويحصلون على التقدير المعنوي
المناسب .كما أفاد أفراد العينة أن معايير واعتبارات الترقية تحقق العدالة والموضوعية .وبالنسبة
لقياس مستوى الدعم والمساعدة من الزمالء عند مواجهة مشكلة في العمل أفاد  %21.6بعدم رضاهم
على اإلطالق ،وعدم الرضا بنسبة  ،%27.7بينما أفاد  %26.9بأنهم راضون و %19.9راضون
بدرجة كبيرة ،ما يعني وجود روح التعاون والفريق الواحد بين العاملين .أما فيما يتعلق بعدالة العائد
الذي يحصلون عليه مقابل الجهد الذي يقدمونه للوزارة ،وجدت النتائج أن العائد المادي أقل من
الجهد المبذول في العمل ،باإلضافة إلى عدم كفاية األجور والحوافز مقابل االحتياجات الفعلية .كما
وجدت النتائج أن األعمال واألنشطة التي يمارسها أفراد العينة روتينية وتقليدية ،وال تؤدي إلى
وأخيرا وجدت نتائج الدراسة أن حب العمل والتشجيع والثناء وما تقدمه الوظيفة
التطور في األداء.
ً
من قيمة للفرد أمام المجتمع ،تعتبر جميعها عوامل حافزة للعمل (المظرب.)1007 ،

الرضا الوظيفي في اإلمارات العربية المتحدة
يرى الشالل ( )1022في دراسته التي بعنوان (الرضا الوظيفي بين النساء الموظفات في
دولة اإلمارات العربية المتحدة) والتي أجريت على نسبة  %69من أصل  2900استبيان تم توزيعه
على النساء اإلماراتيات العامالت في القطاعين العام والخاص في اإلمارات السبع لدولة اإلمارات
العربية المتحدة .وتوصل من خاللها على أن هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين الرضا
الوظيفي والسن للنساء اإلماراتيات العامالت ،حيث ترتبط زيادة سنة واحدة في السن ارتباطا طرديا
بزيادة قدرها  %2في الرضا الوظيفي (مع كل سنة واحدة زيادة في السن يزيد الرضا الوظيفي
بنسبة  .)%2كما توصلت النتائج إلى أن الدخل يلعب دورا إيجابيا في تعزيز الرضا الوظيفي ،حيث
وجد الباحث من خالل دراسته أن اإلناث اإلماراتيات الالتي يكسبن  20.000درهم إماراتي أو
أكثر ،يكن أكثر رضا عن وظائفهن مقارنة بأولئك الالتي يكسبن أقل من  1000درهم إماراتي.
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عالوة على ذلك ،أظهرت نتائج الدراسة أن الحاصالت على التعليم الثانوي والدراسات العليا ،أكثر
رضا عن وظائفهن مقارنة بأولئك الالتي لم يكملن التعليم الثانوي .كما بينت الدراسة أن الحالة
تأثيرا سلبا على الرضا الوظيفي ،حيث لوحظ أن النساء المتزوجات يكن أكثر
االجتماعية تؤثر
ً
عرضة لإلجهاد الوظيفي وبالتالي يكن أكثر سخطا على وظائفهن؛ حيث يُتوقع من الزوجة أن تقوم
باالعتناء بكافة األعمال المنزلية تقريبا ،بصرف النظر عن دورها كأم موظفة .تم تصنيف دوافع
العمل للنساء اإلماراتيات إلى ست مجموعات )2(:الحاجة االقتصادية ( )1الرغبة في المشاركة في
تنمية المجتمع( )1حب العمل ( )1االعتماد على الذات( )9قضاء الوقت ( )8فئة فرعية مختلفة
لدوافع أخرى مثل :أن يكون العمل مبرر للخروج من المنزل يوميا أو لتبدو كأنها سيدة عصرية.
ووجدت فروقات ذات داللة إحصائية بين دوافع العمل هذه ،وكان لدى اإلناث اإلماراتيات ممن يقمن
بوظائفهن بسبب حبهن للعمل مستوى عال كثيرا من الرضا الوظيفي ،وذلك مقارنة بأولئك الالتي
انضممن إلى العمل بسبب حاجة اقتصادية فقط ،أو من أجل قضاء الوقت (.(Shallal, 2011

وأجرى المدحاني ( )1021دراسة بعنوان (األبعاد االجتماعية لبيئة العمل وعالقتها باألداء
والرضا الوظيفي) تهدف إلى التعرف على األبعاد االجتماعية لبيئة العمل (الفيزيقية والمادية
واالجتماع ية والنفسية) في بلدية دبي وقياس عالقاتها باألداء والرضا الوظيفي والتوصل إلى نتائج
يمكن االستفادة منها لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى األداء والرضا .تم توزيع استبيان على 791
من أفراد العينة عبر البريد اإللكتروني .وجدت النتائج العالقة بين األبعاد االجتماعية وبين األداء
والرضا الوظيفي ،غير أن تأثير األبعاد االجتماعية والنفسية على األداء والرضا الوظيفي يفوق تأثير
األبعاد الفيزيقية والمادية .كما وجدت أن تقييم الموظفين بشكل عام للعالوات والمكفاءات والترقيات
كان متدنيا؛ وذلك لعدم حصولهم على مكافآت عند قيامهم بمهام إضافية وتدني أجرهم الشهري .أما
فيما يتعلق بتقييم األداء ،فقد أفاد أفراد العينة أنه ال يتم تطبيق ما نص عليه البند (ج) من المادة رقم
( )60من قانون إدارة الموارد البشرية ،والذي يؤكد تقييم أداء الموظف بشكل سنوي أو نصف
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سنوي حسب وظيفته ،وإشراكه في عملية مراجعة أدائه من خالل وضع األهداف والموافقة عليها،
ومناقشتها مع رئيسه المباشر سواء عند وضعها أو في منتصف السنة .كما أكد البند (و) في نفس
المادة ،على منح الموظف الذي يحصل على تقدير أداء يفي بالتوقعات (جيد) وما فوق على مكافآت
األداء المنصوص عليها في القانون لتحفيزه لتقديم األفضل ،إال أنه ال يتم صرف مكافآت للموظفين
في البلدية منذ عام 1006م .عالوة على ذلك ،اليتم توزيع المهام بعدالة بين الموظفين من قبل
المسؤول المباشر .كما وجدت نتائج الدراسة أن طبيعة العالقة مع الرؤساء تسمح بقدر من العدالة
تتيح للمرؤوس مراجعة رئيسه المباشر وتقديم التظلمات للجهات اإلدارية األعلى في حالة شعوره
بالظلم .باإلضافة إلى قيام بعض المسؤولين بتفويض الصالحيات للموظف ومنحه الفرصه لممارسة
بعض مهامه باستقاللية ،وإثبات قدرته على اإلنجاز .كما ويتم تشجيع الموظف على تقديم االقتراحات
واألفكار اإلبداعية المتعلقة بتطوير أهداف المؤسسة .باإلضافة إلى تبني نظم تحفيز معنوية متنوعة
منها التكريم واختيار موظف الشهر وترشيح الموظف المتميز لجائزة برنامج دبي لألداء الحكومي
وإصدار شهادات تقدير وإرسال رسائل شكر إلكترونية وتنظيم رحالت مثل رحالت العمرة .وبناء
عليه ،الحظ المدحاني في دراسته انعكاس واقع األبعاد االجتماعية والنفسية لبيئة العمل وتأثيراتها
على الرضا الوظيفي ،وتتمثل في العالقات غير الرسمية وأنماط للتفاعل بين الموظفين التي يتم
بعضها في بيئة العمل ،ويمتد بعضها خارجه مثل :تناول الشاي في الصباح واإلفطار الجماعي على
فترات وحفالت التكريم للزمالء المنتهية خدماتهم والزيارات في المناسبات الخاصة .كما تم مالحظة
أن الموظفات أقل رضا عن العمل من الموظفين ،وأقل شعورا باإلنجاز ،كما أن اتجاهاتهن نحو
العمل أقل إيجابية (المدحاني.)1021 ،

من جانبها أجرت التميمي ( )2999دراسة بعنوان( :تقييم أداء العاملين في بلدية دبي وأثره
على تحقيق الرضا الوظيفي وتحسين األداء) .تم استخدام االستبيان كأداة للدراسة ،وزعت على عدد
 800من أفراد العينة ،وتم االعتماد في التحليل على  122استبانة فقط .وجدت النتائج أن نسبة
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 %11يقرون بعدم تدريبهم على مهام الوظيفة قبل مزاولتهم لها ،وهو األمر الذي يتبين منه عدم
وضوح الرؤية في توصيف الوظيفة ،وانطباق شروط شغل الوظيفة على شاغلها ،مما يدل أنه ال
يوجد ارتباط بين مواصفات شغل الوظيفة وأسلوب التقييم والمعايير المستخدمة .كما أفاد  %62من
أفراد العينة بعدم حصولهم على حوافز مناسبة نظير تفوقهم .باإلضافة إلى أن  %17من أفراد العينة
أفادوا بعدم اطالعهم على نتائج تقييمهم من قبل مرؤوسيهم ،رغم علم نسبة كبيرة منهم بنتيجة التقييم
بطريقة غير مباشرة (التميمي.)2999 ،

وأجرى الشاعر ( )1009دراسة بعنوان (الرضا الوظيفي والمناخ التنظيمي في سياق العمل
في دولة اإلمارات العربية المتحدة) تهدف إلى اختبار الدرجة التي يتأثر عندها الرضا الوظيفي
للموظفين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ببيئة العمل .وقد وقعت البيانات التي تم جمعها من 61
مستجيب ،يعملون في أربع منظمات كبيرة في دبي ( 1منظمات شبه حكومية وأخرى حكومية).
وجدت النتائج عدم وجود عالقة طردية (إيجابية) بين المناخ التنظيمي ،والتباين في الرضا الوظيفي.
باإلضافة إلى عدم وجود ارتباط بين التباين في الرضا الوظيفي وصنع القرار.عالوة على ذلك،
وجدت النتائج عدم وجود أي عالقة بين الرضا الوظيفي ومكافأة األداء .من جانب آخر ،وجدت أنه
ثمة داللة طفيفة للغاية على وجود عالقة طردية بين العَقد النفسي والرضا الوظيفي للموظفين .كما
وتُظ ِهر العدالة التنظيمية والتباين في رضا الموظفين عالقة طردية (إيجابية) كبيرة
(Alshaer, 2009).

السعادة الوظيفية وعالقتها بالرضا الوظيفي
عرف مايكل أرجايل ( )2991السعادة في كتابه (سيكولوجية السعادة) بأنها الشعور باعتدال
المزاج ،والرضا واإلشباع وطمأنينة النفس وتحقيق الذات والشعور باللذة والبهجة واالستمتاع .كما
بين العالقة بين التفاعل االجتماعي وشعور الموظفين بالسعادة ،حيث يزيد الرضا عن العمل عند
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من يتمتعون بشعبية في بيئة العمل والذين ينتمون إلى مجموعة عمل صغيرة ومتجانسة ومن تتاح
لهم فرصة للتفاعل االجتماعي أثناء العمل .كما وأن التقدير من قبل المشرفين والتشجيع في اتخاذ
القرارات يجعل المرؤوسين أكثر سعادة .قسم الكاتب عدة مجاالت مختلفة للشعور بالرضا منها-2 :
الرضا الداخلي عن العمل ،وذلك من خالل تنوع مهام العمل واالستقاللية والنجاح الذي يولد متعة
أكثر في أداء العمل ودافعا للمضي فيه -1 .األجر ،حيث يعتبر من أهم مصادر الشعور بالرضا عن
العمل ويشكل أهمية كبرى عند بعض الموظفين أكثر من اآلخرين وهم الشباب والرجال ومن
ورا أقل -1 .زمالء العمل ،يرتبط الرضا عن العمل ارتبا ً
طا قويا مع شعبية الموظف
يتقاضون أج ً
ومدى تقبل أعضاء المجموعة له ،حيث توفر جماعة العمل مصدرا أساسيا ضد أي أخطار خارجية
قد تواجه الموظف من المشرف أو من جهة أخرى ،كما ويقلل من تأثير المشقة والضغط-1 .
اإلشراف ،يأتي الرضا عن الرؤساء في العمل في المرتبة الثانية بعد زمالء العمل ،رغم أن الرؤساء
أقدر من الزمالء على المساعدة المادية وعلى حل المشكالت أيضا ،والمشرفون الذين يحظون بقدر
ضا عن العمل ،كما تقل بينهم معدالت التغيب -9 .فرص
أكبر من االحترام يكون مرؤوسيهم أكثر ر ً
الترقية ،يحتاج الموظفون الشعور بأنهم يقومون بالعمل على وجه حسن واالعتراف بذلك من قبل
الرؤساء ،ويعد الترقي أهم أنواع االعتراف كما ويحمل معه فائدتين وهي زيادة األجر وتحسين
المكانة االجتماعية؛ حيث وجدت نتائج الدراسة التي أجريت على  187شخص عن أكثر األحداث
إيجابية بالنسبة لهم ،فقد أجاب  %99.9بأنها الترقية في العمل أو زيادة األجر .كما وجدت النتائج
أن الشعور بالرضا يكون أكثرعندما تقترب الطموحات من اإلنجازات ويكون أقل عندما تبتعد عنها،
وتقوم الطموحات على المقارنة باآلخرين أو على خبرة الفرد الماضية وغالبا ما تتم المقارنة مع من
يعملون في نفس المهنة (أرجايل.)2991 ،

من جهة أخرى كتب الغافري ( )1020في كتابه بعنوان( :الذكاء العاطفي نشأته وما هيته
وأهميته ومجاالت تنميته في الذات واألطفال واألسرة والمدرسة والقيادة واإلدارة) فعرف الذكاء
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العاطفي بأنه "مجموعة من القدرات التي تتعلق بكيفية قدرة الفرد على التعامل ذاتيا مع مشاعره
وعواطفه ومع مشاعراآلخرين" ،فالقائد الناجح هو الذي يكون ذكيا في تعامله مع العواطف ،سواء
أكانت عواطفه أم عواطف اآلخرين ،وذلك يحتاج إلى مهارات الذكاء العاطفي كي يصبح قادرا على
التأثيرفي الموظفين ،وتحريك مشاعر الحب والوالء في نفوسهم للمؤسسة التي يعملون فيها ،وبالتالي
خ َْلق جو من التعاون والتفاهم واالنسجام في هذه المؤسسة؛ حيث أن قدرته على التعامل مع عواطفهم
ومشاعرهم سيمكنه من التعامل مع احتياجاتهم وكيفية تحفيزهم بفاعلية .إن القائد الذي يتميز بالذكاء
العاطفي يكون أكثر التزا ًما ووال ًء للمنظمة التي يعمل بها وأكثر سعادة في عمله وذو أداء أفضل
ولديه القدرة على استعمال ذكائه العاطفي لتحسين ورفع مستوى اتخاذ القرار .باإلضافة إلى أنه
قادرا على إدخال السعادة والبهجة والثقة والتعاون بين موظفيه عبرعالقته الشخصية ،حيث
يكون ً
أن القادة المعاصرين يفهمون أن عليهم التخلي عن التحكم والرقابة ،للحصول على نتائج ،بل يعملون
كمدربين خصوصيين وليس كرؤساء عمل (الغافري.)1020 ،

كما عرفت القاسم ( )1022السعادة في رسالتها بعنوان( :الذكاء الوجداني وعالقته بكل من
السعادة واألمل لدى عينة من طالبات أم القرى) بأنها "الدرجة التي يحكم فيه الفرد ه
أن نوعية حياته
على درجة عالية من الرضا" .كما وبينت العالقة اإلرتباطية بين السعادة وتلبية الحاجات
الفسيولوجية ،كإحساس الجسم بالراحة والصحة والحيوية والنشاط ،وذلك أن ردود الفعل الجسمية
المصاحبة النفعال السعادة الشعورية ،تعد في حد ذاتها عنصرا مهما؛ حيث أن االستجابة العضوية
ما هي إال رد فعل شعوري ،وأن التغيرات الجسمية المصاحبة لها تؤثرعلى العمليات الفسيولوجية
المتصلة باالنفعال ،وبالتالي تهبط المثيرات إلى الجهاز العصبي المستقل ،حيث تفرز مادة األدرينالين
في الدم ،مما يؤدي إلى انسياب السكر في األوعية الدموية ،وهذا يساعد على زيادة القدرة على بذل
طاقة زائدة ومقاومة التعب .وبذلك تعتبر السعادة من وجهة نظر علماء النفس الفسيولوجي عملية
منشطة وباعثة على الحيوية .كما ذكرت الباحثة أن هناك عدة عوامل تؤثر على السعادة منها :أـ
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العمر ،حيث أثبتت نتائج الدراسة أنه بالرغم من التدهور في صحة كبار السن الجسمانية ،أو تعرضهم
لفقد أصدقائهم وأقرانهم أو غيرها من المحن التي تصاحب التقدم في العمر ،إال أن نسبة السعادة قد
تزداد مع تقدم العمر ،وقد تتطور مع مضي مراحل الحياة؛ ألن التغيرات التي تصاحب التقدم في
العمر من شأنها أن تنظم المشاعر .ب ـ النوع ،حيث وجدت النتائج فروق في طبيعة السعادة لدى
النساء والرجال ،حيث أبدت النساء سعادتهن بالتعاطف ومساعدة اآلخرين ،بينما على النقيض أبدى
الرجال السعداء اهتما ًما متوس ً
طا باآلخرين ،كما أن القيم الدينية كانت أكثر أهمية بالنسبة للنساء عن
الرجال ،وأن النساء العامالت أكثر سعادة من غير العامالت ،وسعادة النساء بعملهن ،أقل بالنسبة
للرجال الذين يشغلون نفس مستوى الوظيفة .ج ـ المال ،وجدت نتائج الدراسة عدم وجود ارتباط
مشروط بين السعادة والمال ،حيث أن التكيف مع الحياة والحصول على السعادة ال تتفاوت جوهريا
بمستوى الدخل ،بل قد تقلل الثروة مستوى السعادة بالنظر إلى ما يتقتضيه الحفاظ على الثروة من
قلق يصعب تجنبه .دـ العمل ،حيث خلصت الدراسة أن السعادة في العمل ،تتمثل في مدى االستمتاع
في بيئة العمل والعالقات ،ومدى إشباع العمل للطموح والمهارات؛ حيث يزداد الرضا عن العمل
عند أولئك الذين يتمتعون بشعبية في بيئة العمل ،والذين ينتمون إلى جماعة عمل صغيرة ومتجانسة،
ومن تتاح لهم فرص أكثر للتفاعل االجتماعي أثناء العمل (القاسم.)1022 ،

من جانب آخر نشرت مجلة صدى الموارد البشرية ( )1028مقالة لكل من (ليفرينغ
وموسكووتيز) بعنوان( :خلق بيئة عمل سعيدة) والتي تتلخص في األبعاد الخمسة الرئيسية لمكان
العمل الرائع وهي -2 :المصداقية ،وتعني أن يتواصل المدراء بانتظام مع الموظفين بخصوص
توجهات المؤسسة والتماس أفكارهم وخططهم والتنسيق بين أفراد المؤسسة والموارد بكفاءة عالية
وأن يعرف الموظفون كيف يتصل عملهم بأهداف المؤسسة؛ فكي تكون المؤسسة متمتعة بالمصداقية،
ت باألفعا ِل -1 .االحترام ،ويشمل إمداد الموظفين بالمعدات والموارد
يجب أن تتبع األقوا َل والكلما ِ
والتدريب الالزم للقيام بعملهم وتقدير العمل الجيد والجهد اإلضافي .باإلضافة إلى الوصول للموظفين
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وجعلهم شركاء في أنشطة المؤسسة وتعزيز روح التعاون بين اإلدارات واألقسام وخلق بيئة عمل
آمنة وصحية -1 .العدالة ،يقيس هذا البعد مدى إدراك الموظفين عدالة ممارسات وسياسات اإلدارة،
من خالل المساواة والحيادية واإلنصاف الذي يجدونه في مكان العمل .وتشمل المساواة أن يثق
الموظفون في أن القادة والمدراء يرونهم كأعضاء فاعلين في المجموعة وأن يشعروا باالرتياح في
طرح أفكارهم ومقترحاتهم وأن يطلبوا المساعدة عند الحاجة إليها .أما الحيادية فهو أن يثق الموظفون
بأن كل فرد منهم ،لديه فرصه للمساهمة في النجاح ،وأن يثقوا بزمالئهم وقادتهم ،بحيث يتحدث كل
منهم عن اآلخر بصورة إيجابية؛ ما يساعد في بناء الفريق الناجح .أما اإلنصاف ،فيعني أن يعترف
الجميع بالحصول على فرص عادلة ،وأن يتم اتخاذ قرارات بشأن التوظيف والترقيات من دون
تحيز ،وأن تكون هناك إجراءات واضحة للفصل في المنازعات -1 .الفخر ،هو شعور الموظفون
بالفخر بعملهم وبالفريق الذي ينتمون إليه ،وبصورة المؤسسة في المجتمع -9 .الزمالة ،يقيس هذا
البعد مدى شعور الموظفين باأللفة واألريحية مع زمالئهم ،وذلك من خالل :إظهار مواهبهم الفريدة
واالحتفال في المناسبات الخاصة مع بعضهم البعض وتقديم الدعم والمساعدة لبعضهم عند الحاجة
وتكوين عالقات صداقة حقيقية .وبناء عليه ،فإن المكان السعيد للعمل حسب آراء الموظفين هو
المكان الذي يشعرون فيه بالثقة والفخر والسعادة مع األشخاص الذين يعملون معهم ،حيث تنشأ الثقة
من خالل مصداقية اإلدارة واالحترام الذي يشعر به الموظفون خالل التعامل معهم والمساواة التي
يتوقعون أن يعاملوا بها ودرجة الفخر ومستويات التواصل الفعلية والصداقة الحقيقية التي يشعر بها
كل موظف تجاه اآلخر (مجلة صدى الموارد البشرية.)1028 ،

لخص ستروس ( )1021في مجلة فوربيس مقالته ( 7طرق لجعل موظفيك سعداء ويعملون
بجد) المقابلة التي أجراها مع األستاذ (غليك) -أستاذ اإلدارة والتطوير التنظيمي في جامعة بوسطن-
والتي ترتكز على أهم  7طرق ،لجعل الموظفين سعداء في عملهم ،وهي ما سماها األستاذ (غليك)
بفن التحفيز -2:بناء الملكية بين مجموعة العمل ،وذلك بجعلهم يشعرون أنهم يملكون مكان العمل
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وليس فقط يعملون فيه ،حتى يشعروا بالمسؤولية بكل ما هو متعلق بالمؤسسة .والطريقة لجعلهم
يشعرون بذلك هو جعل كل موظف في المجموعة على علم بالعمل الذي تقوم به المجموعات األخرى
ومشاركة أفكارهم لتطوير المؤسسة ،حيث أن المشاركة وشعور الموظفين بالمسؤولية يجعلهم يسعون
إلى عدم الفشل وتقديم أفضل الخدمات للعمالء -1 .الثقة بالموظفين ،وذلك بإعطائهم مهام جديدة
ليصبحوا أكثر ثقة في قدراتهم وبقيمة أكبر للمؤسسة -1 .إبقاء الموظفين على اطالع ،حيث يجب
على المدراء جعل الموظفين على علم بما يجري وما هي التحديات التي يواجهونها وهو ما يعزز
الشعور لدى الموظفين بأنهم جزء مهم في المؤسسة -1 .معاملة الموظفين كأشخاص بالغين ،وذلك
بإخبارهم بكل شفافية باألخبار السيئة التي تواجهها المؤسسة أو أي موظف داخل المؤسسة؛ حيث
ضررا من اإلشاعات التي يصدرها الموظفين عند غياب المعرفة -9 .قرب
أن الحقيقة دائما أقل
ً
المدير من الموظفين والعالقة الجيدة معهم ولكن ليس كزميل لهم ،حيث يجب على المدير أن يكون
قريب من موظفيه وفي نفس الوقت عليه أن يكون قيادي وحاسم وشخصيته وقراراته تتميز بالثبات،
كما يجب أال يتصنع المدير قربه من الموظفين ،حتى ال يؤدي ذلك إلى التضارب في شخصيته ،مما
سيؤثر سلبا على عالقته بموظفيه وقراراته التي قد تكون غير ثابته وواضحة .وأخيرا -المال
واالمتيازات ،حيث ذكر الكاتب أنه على الرغم من أهميتهما إال أنهما ال يمثالن األهمية المتوقعه؛
حيث أنه بعد توقيع العقد قد تتغير المصادر المحفزة لدى الموظفين من االهتمام بالمال واالمتيازات
إلى االهتمام بطبيعة العمل والهدف منه وفرص التعلم منه وفرص المساهمة والمشاركة فيه وشعور
الموظف بأنه جزء مهم في المؤسسة .وعليه ،فعلى المدراء أن يدركوا أن المال واالمتيازات مهمة
ولكنها ال تعتبر بدائل لمصادر الحوافز األساسية التي تم ذكرها ،وعليه اليعتقد الكاتب أن الموظفون
قد يشعرون بتحسن أو يعملون بجهد لهذان العامالن فقط :المال واالمتيازات ()Strauss, 2013

أضاف عرفة ( )1021في كتابه (أن تكون نفسك :دليلك العملي للسعادة والنجاح) أن المال
وحده ليس دافعا لإلنجاز ،وإنما نوع العمل نفسه ومعناه بالنسبة للموظف .حيث تم إجراء تجربة على
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مجموعتين ،دفع للمجموعة األولى بالساعة مقابل أن يقوموا بحل مجموعة من األسئلة ،بينما تم دفع
مبلغ أكبر للمجموعة الثانية مقابل أن يجلسوا في أماكنهم دون أن يفعلوا أي شيء على اإلطالق ،وتم
مراقبة المجموعتين ،حيث كانت النتيجة أن األفراد في المجموعة الثانية شعروا بالملل أسرع وقرروا
إنهاء التجربة مبكرا ،رغم أنهم تقاضوا مبلغ أكبر من المجموعة األولى وكانت مهمتهم أكثر راحة
(عرفة)1021،

من جانب آخر نشرت جريدة الخليج ( )1027مقالة بعنوان( :الراتب هو األولوية القصوى
لتحقيق السعادة الوظيفية) وشملت نتائج الدراسة التي قام بإجرائها مركز دبي اإلحصائي على
 9.019موظف إماراتي ووافد نساء ورجال من عدة دوائر محلية في دبي ،وهدفت إلى التوصل
على العوامل التي تجعل الموظفين سعداء في عملهم ومعرفة مستوى السعادة الحالية لموظفي الدوائر
المحلية في دبي .باإلضافة إلى مساعدة اإلدارات لفهم تفضيالت موظفيهم التي تجعلهم سعداء.
توصلت النتائج إلى أن  %99من الموظفين صنفوا الراتب كأولوية قصوى لجعلهم سعداء في العمل.
بينما جاء في المركز الثاني اإليجابية وبيئة العمل .أما في المرتبة الثالثة األمن الوظيفي واالستقرار،
والفرصة للتنمية والتقدم الوظيفي في المركز الرابع .عالوة على البرامج المقدمة للمتقاعدين ومكافأة
نهاية الخدمة وسمعة المؤسسة .إال أن غالبية الموظفين أجمعوا على أن المزايا المالية والحوافز هي
من أولوياتهم الرئيسة ،وعلَلت ذلك جنيفير راندايف -مديرة التمكين والتدريب اإلداري في مركز
دبي اإلحصائي بأن اختيار الموظفين للراتب كأولوية لسعادتهم يعود لشعورهم بالتهديد .وأضافت أن
السعادة هي التي تجلب المال وليس العكس (الخليج)1027 ،

نشرت جريدة الخليج ( )1028مقالة بعنوان( :الرضا الوظيفي في دولة اإلمارات وبقية
دول مجلس التعاون منخفض جدا) إبتدأت بطرح السؤال العام وهو "هل تشعر بالسعادة والحافزية
للذهاب إلى عملك كل يوم؟! إذا كانت اإلجابة بال ،إذًا أنت واحد من العديد من الموظفين في دولة
اإلمارا ت وبقية دول مجلس التعاون الذين لديهم مستوى منخفض من الرضا الوظيفي" .اعتمدت
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المقالة على نتائج الدراسة التي تم تطبيقها على  10.000موظف وباحث عن العمل من دولة
اإلمارات وجميع دول مجلس التعاون ،حيث أظهرت النتائج أن نصف المستجيبين غير راضين عن
عملهم الذي يشغلونه في الوقت الحالي ،وذلك لعدة أسباب تعتبر أهمها :إنخفاض الراتب وعدم تطابق
العمل مع الموظف ،حيث أجاب  %11.1من الموظفين بأنهم غير راضين عن تطابق عملهم معهم،
و %11منهم أجابوا بأنهم غير راضين عن تدني الراتب .بالنسبة لمعظم الموظفين يعتبر الراتب
مؤشر مباشر على قيمتهم في المؤسسة ،كما يصبح الموظفون أكثر إحباطا إذا شعروا أن زمالءهم
تقاضوا راتبا أكثر منهم .عالوة على ذلك ،أظهرت النتائج أن  %6.9من المستجيبين غير راضين
عن الثقافة المؤسسية ،و %7.7منهم غير راضين عن التدرج الوظيفي ،بينما  %8.8من المستجيبين
عبروا عن عدم رضاهم عن عالقتهم مع الرؤساء المباشرين ،وهو ما يؤدي إلى عدم شعورهم
بالحافزية للعمل (الخليج)1028 ،

مما سبق ،وجدنا أن الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية ظاهرتان مهمتان ومرتبطتان .لهذا
فإن حوكمة المؤسسات البد وأن تركز على تحقيق مستويات جيدة من الرضا الوظيفي والسعادة
الوظيفية .وفي الجدول التالي تلخيص ألهم نتائج الدراسات السابقة.
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(ذكر /أنثى)

AlNajjar .1
()2999

األمن الوظيفي ،الحالة الوظيفية،

العدالة والشفافية والمصداقية

العالقة مع الزمالء ،العالقة مع

والمحاسبة

المدراء ،االنضباط والوفاء بمتطلبات
الوظيفة.
 .9بيات
()2999

العالقة مع الرؤساء ومجموعة العمل ،العدالة والشفافية والمصداقية
التقدير واالحترام ،العدالة بين
العاملين ،فرص التدريب ،األجر،
طريقة اتخاذ القرار ،مواعيد العمل،
فرص الترقية ،االهتمام بالحاصلين
على مؤهالت عليا ،اإلجازات ونظام
الورديات ()Shifts

والمحاسبة
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م

المؤلف

الجوانب التي ركزت عليها الدراسة

أدهم مبادي الحوكمة المرتبطة
بجوانب الدراسات

 .8التميمي
()2999
 .7خوام
()1002

التدريب على مهام الوظيفة ،تقييم

العدالة والمصداقية والشفافية

األداء والحوافز
العدالة في توزيع المهام ،مالءمة

العدالة والمصداقية والشفافية

الوظيفة ،الخبرة العملية ،تحقيق
الطموح ،الصورة االجتماعية التي
تحققها الوظيفة ،األجر ،العالقة مع
الزمالء.

 .6النعيمي
()1002

Yousef .9

العدالة والشفافية والمصداقية

نظم الترقية ،العالقة مع الرؤساء،
الظروف المادية ،االستقرار
الوظيفي ،الراتب ،فرص المشاركة
في إبداء الرأي واتخاذ القرارات،
ساعات ومواعيد العمل الرسمية.
الغموض الوظيفي وااللتزام التنظيمي الشفافية والمصداقية

()1001
 .20المظرب
()1007

 .22الجريد
()1007
Alshaer .21

الحوافز ،تقييم األداء ،مستوى التقدير ،العدالة والمصداقية والشفافية
المعاملة من الرؤساء المباشرين،
العالقة مع الزمالء ،العدالة بين العائد
والجهد ،األجور ،الروتين في العمل
وعدم تطور األداء ،التشجيع والثناء
والقيمة الوظيفية في العمل.
الحوافز المادية والمعنوية ،اإلشراك الشفافية والعدالة والمصداقية
في اتخاذ القرارات ،تنمية الرقابة
الذاتية
العدالة والمصداقية والشفافية
العقد النفسي والعدالة التنظيمية

()1009
 .21البلوشي
()1020

النظم المتبعة في الترقية وعدم
ارتباطها بالعدالة والشفافية
والمصداقية ،وتأخرها عن موعدها.
الحافز المادي ،التحفيز ،وسنوات
الخدمة ،الكفاءة والجدارة.

العدالة والشفافية والمصداقية
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م

المؤلف

الجوانب التي ركزت عليها الدراسة

أدهم مبادي الحوكمة المرتبطة
بجوانب الدراسات

Shallal .21
()1022

Yaghi& .29
Aljaidi
()1021
 .28المدحاني
()1021

 .27الغافري
()1020
 .26القاسم
()1022

 .29عرفة
()1021

السن ،األجر ،المستوى التعليمي،
الحالة االجتماعية ،واقع العمل،
الحاجة االقتصادية ،الرغبة في
المشاركة في تنمية المجتمع ،حب
العمل ،االعتماد على الذات ،قضاء
الوقت
االلتزام التنظيمي ،الجنسية ،البيئة
المؤسسية والبيئة القانونية ،العمر،
المستوى التعليمي وسنوات الخبرة

المصداقية

المصداقية

العدالة والمصداقية واالشفافية.

األبعاد االجتماعية والنفسية،
العالوات والمكافآت والترقيات،
العدالة في توزيع المهام الوظيفية بين
الموظفين ،العالقة مع الرؤساء،
تفويض الصالحيات ،تقديم
االقتراحات واألفكار اإلبداعية،
الحوافز المعنوية والجنس (ذكر /
أنثى)
العدالة والشفافية والمصداقية
الذكاء العاطفي وقدرة القائد في
التعامل مع عواطفة وعواطف
موظفيه وإدخال السعادة إلى نفوسهم.
العدالة والمصداقية
الحاجات الفسيولوجية (الراحة،
الصحة ،الحيوية والنشاط) ،عالقة
السعادة بالعمر ،عالقة السعادة بالنوع
(ذكر أم أنثى) ،عالقة السعادة بالمال،
االستمتاع في بيئة العمل ،العالقات
في بيئة العمل ،إشباع المهارات
والطموح.
المصداقية
نوع العمل وفائدته للموظف
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م

المؤلف

الجوانب التي ركزت عليها الدراسة

أدهم مبادي الحوكمة المرتبطة
بجوانب الدراسات

Strauss .10
()1021

بناء الملكية والمسؤولية في مجموعة

المحاسبة والشفافية والمصداقية

العمل ،بناء الثقة بالموظفين ،ابقاء
الموظفين على اطالع بما يواجهه
المدراء من تحديات ،معاملة
الموظفين كأشخاص بالغين ،العالقة
الجيدة بين المدير وموظفيه ،المال
واالمتيازات ،طبيعة العمل ،فرص
التعلم ،فرص المساهمة والمشاركة
وشعور الموظف بأنه جزء مهم في
المؤسسة.

 .12زويش
()1021

األجر ،فرص الترقية ،عامل

العدالة والمصداقية والشفافية

اإلشراف ،مستوى التوقع والطموح،
الحوافز ،أثر العوامل الشخصية.

 .11جريدة

انخفاض الراتب ،وعدم تطابق العمل

الخليج

مع الموظف ،عدم عدالة توزيع

()1028

الراتب ،الرضا عن الثقافة المؤسسية،

العدالة والمصداقية والشفافية

العالقة مع الرؤساء المباشرين
 .11ليفرينغ

المصداقية ،االحترام ،العدالة ،الفخر

العدالة والمصداقية

وموسكووتيز والزمالة
()1028
 .11جريدة

الراتب ،الحوافز والمزايا المالية،

الخليج

اإليجابية وبيئة العمل ،األمن الوظيفي

()1027

واالستقرار ،الفرصة للتنمية والتقدم
والوظيفي ،البرامج المقدمة
للمتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة

العدالة والمصداقية والشفافية
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ومن خالل هذا الجدول يتضح أن هناك فجوة كبيرة في عدد الدراسات التي تم إعدادها في
اإلمارات ،تربط بين الرضا والسعادة الوظيفية في القطاع التعليمي ،وهذه الفجوة سيتم سد جزءٍ منها
من خالل إعداد الدراسة الحالية .وفي الفصل التالي سيتم شرح منهجية وإجراءات الدراسة.
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الفصل الثالث :تطور مجلس أبوظبي للتعليم
نشأته:
في العاشر من شهر سبتمبر من عام  1009أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة حاكم إمارة أبوظبي حفظه هللا القانون رقم  11لسنة
 1009بشأن إنشاء مجلس أبوظبي للتعليم برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائبا لرئيس المجلس.

أدهدافه:
يـهدف المجلس إلى تقديم أعلى درجات الجودة في التعليم من خالل تطبيق نظام تعليم شامل
ومتكامل ،يهدف إلى وضع الطالب في الصدارة .كما حدد مجلس أبوظبي للتعليم أن أهم أهدافه
تتحدد في حرصه على توفير تعليم رفيع المستوى ،يتيح لجميع الدراسين تحقيق ذروة ما يسعون
إليه ،وهو ما يحقق أهداف الوطن ،في إعداد النشء( .دائرة التعليم والمعرفة)1027 ،

وفي سبيل تحقيق األهداف السابقة ،فقد أقام مجلس أبوظبي للتعليم ،عدة شراكات عالمية،
تهدف إلى ما يلي( :موقع دائرة التعليم والمعرفة)1027 ،

• نقل الخبرات العالمية في مجال التعليم والمعرفة
• إقامة جسور مع الثقافات األخرى
• العمل وفق أاسرع الخطى؛ لغرس الخبرات في األجيال القادمة
• إتاحة الفرصة للحصول على تعليم متخصص ،عالى المستوى لجميع من يعيش على أرض
اإلمارات (مواطنين ومقيمين).
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الرؤية والرسالة:
 .1الرؤية :التعليم أوالا  -توفير نظام تعليمي ذي مستوى عالمي ،يدفع جميع الطلبة نحو ااستغالل
كامل إمكاناتهم وقدراتهم بما يجعلهم مؤهلين للتنافس على المستوى العالمي.
 .2الراسالة :تخريج طلبة ذوي مستوى عالمي ،يمتلكون وعيا ا ثقافيا ا وتراثيا ا رااسخا ا ومؤهلون
لمواجهة التحديات العالمية (موقع مجلس أبوظبي للتعليم ،د.ت).
القيم :تعتبر القيم األساسية للمجلس بمثابة القواعد والمبادئ التي يتم وضعها بما يضمن
استمرارية االرتقاء بمستويات األداء( .دائرة التعليم والمعرفة)1027 ،

 العمل الجماعي :التأكيد على قيمة التعاون والعمل بالتنسيق مع اآلخرين
 النزاهة :االلتزام باألفعال الصائبة مهما كانت الظروف.
 الشفافية :التعامل مع اآلخرين بأاسلوب يتسم بالوضوح والصدق واألمانة.
 االحترام :احترام األبناء والزمالء وأولياء األمور والمجتمع.
 المسئولية :تحمل الفرد للمسئولية عما يقوم به من أفعال.
 الحرص والرعاية :االهتمام باآلخرين والشعور بالمسؤولية تجاههم.

بعض مبادرات مجلس أبوظبي للتعليم
منذ إنشاء مجلس أبوظبي للتعليم ،وهو يسعى إلى تحقيق أهدافه ،والدفع بخطى سريعة باتجاه
تحديث منظومة التعليم في أبوظبي ،ومن أجل تحقيق الجودة في كافة نواحي العملية التعلمية؛ فقد
أطلق عدة مبادرات منها:
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 .4مبادرة ارتقا
أطلق مجلس أبوظبي للتعليم ،مبادرة ارتقاء ،وتهدف إلى تقييم المدارس الخاصة والحكومية
عن طريق لجان تقييم خارجية ،تساعد أصحاب المدارس ومجالس إدارتها ،في الوقوف على نقاط
القوة والضعف ،وذلك من أجل النهوض بمدارسهم ،ومعالجة نقاط الضعف ،وتنمية نقاط القوة .ومن
بداية العام الدراسي  1009 /1006أخطر مجلس أبوظبي للتعليم المدارس الخاصة ،بالتسجيل في
مجلس أبوظبي ،واالستعداد لمرور لجان التقييم (موقع دائرة التعليم والمعرفة.)1027 ،

وفي الغالب ال ينتج عن التقييم أي إجراءات عقابية ضد المدارس ،إال في حالة وجود
مخالفات جسيمة؛ ألن الهدف من عمليات التقييم البناء على الوضع الحالي والعمل على تطويره
للوصول بالخدمات التعليمية إلى المستويات العالمية (دائرة التعليم والمعرفة.)1027 ،

 .2مشروع تحديث المكتبات
يسعى المشروع إلى تحويل المكتبات التقليدية إلى مكتبات حديثة تضمن توفير مصادر التعلم
للدارسين ،ويسعى مجلس أبوظبي للتعليم من خالل هذا المشروع الذي أطلقه ( )1007/1008إلى
تحويل كل المكتبات في المدارس الحكومية إلى مكتبات حديثة تخدم مصادر التعلم للدارسين .وقد
استطاع المجلس من خالل هذا المشروع ،وخروج لجان تقييم المكتبات إلى المدارس في اإلمارة،
إلى تحديث كل مكتبات المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي (موقع دائرة التعليم والمعرفة.)1027 ،

 .3مبادرة البيئة والصحة والسالمة
يسعى مجلس أبوظبي من وراء هذا البرنامج إلى توفير الدعم الكافي والتيسير والرقابة من
أجل توفير بيئة تعليمية آمنة .تم إطالق البرنامج بالتعاون مع أبوظبي للصحة والسالمة في (.)1020
وقد نجح أبوظبي للتعليم في إدارة الصحة والسالمة في مدارس إمارة أبوظبي ،ودليل ذلك حصوله
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على شهادة األيزو  1021م .وقد بدأ التطبيق الفعلي لبرنامج الصحة والسالمة في المدارس في
1021؛ وهو ما يعكس النجاح السريع في تحسين الصحة والبيئة والسالمة في المدارس( .موقع
التعليم والمعرفة)1027 ،

 .4مبادرات أخرى
تم إطالق مبادرة كفاءة وهي ُمحرك الطموح والمنافس لزيادة الكفاءة .باالضافة إلى الخطة
الرئيسة للمدارس وهي ُمبادرة طويلة المدى ،تكفل حصول كافة الدارسين في سن المدارس على
تعليم عالي الجودة .وهناك ثالث مبادرات حيوية وطموحة وتشمل إستراتيجية األبنية التعليمية وهي
التزام بعيد المدى ببناء مدارس جديدة ،وترميم المدارس القائمة أو تجديدها أو إغالقها بما يضمن
حداثة كافة مدارس اإلمارة ،ثم مبادرة التميز في العمليات الذي يشمل المؤسسة التعليمية كلها .يُعنى
بوضع المعايير والمساعدة في تقديم أداء يقبل القياس في أي نشاط يمارس .باالضافة لبرنامج البيئة
والصحة والسالمة؛ ويشمل كافة األنشطة التي تمارس في المجلس في سبيل تيسير الحصول على
بيئة ُمستدامة آمنة وصحية ،و ُمراقبتها والحفاظ عليها لكافة العاملين والطالب والتربويين واإلداريين
(الموقع الرسمي لمجلس أبوظبي للتعليم.)1027 ،

أن هذه االنجازات والمبادرات التي قام بها مجلس أبوظبي للتعليم تعتبر خطوة رائدة
وطموحة لتحقيق الخطة االستراتيجية المارة أبوظبي من اجل االرتقاء نحو تنمية شاملة مستدامة
لتحقيق السعادة والرضا والتقدم الثقافي والعلمي واالجتماعي واالقتصادي من أجل ازدهار ورفاهية
االنسان على أرض االمارات العربية المتحدة.
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إحصائيات خاصة بالمدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم لعام
2149
 .2المدارس الخاصة :تضم إمارة أبوظبي ما يقارب من  266مدرسة خاصة تمارس
أنشطتها في ثالث مناطق ،وهي أبوظبي والعين والمنطقة الغربية .ويخدم قطاع المدارس الخاصة
وضمان الجودة ما يقارب من  111.601طالب من جنسيات مختلفة بما فيهم الطلبة اإلماراتيون
والذين يبلغ عددهم حوالي  90.000أي ما يقارب  %19من العدد اإلجمالي للطلبة المسجلين في
التعليم الخاص(.الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي ،1028 ،ص ) 286

 .1المدارس الحكومية :تضم إمارة أبوظبي ما يقارب  198مدرسة حكومية تمارس أنشطتها
في ثالث مناطق ،وهي أبوظبي والعين والمنطقة الغربية .ويخدم قطاع المدارس الحكومية ما يقارب
من  217.896من الطلبة اإلماراتيون والذين يبلغ عددهم حوالي 82.012ذكور ،وإناث88.897
(الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي ،1028 ،ص .)289

دمج مجلس أبوظبي للتعليم بوزارة التربية والتعليم تحت مسمى "دائرة التعليم
والمعرفة"
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،أعلنت
وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة ،ضمن
خطط عملهما لالرتقاء بالتعليم والنهوض به ،بما يلبي متطلبات األجندة الوطنية وتحقيق رؤية
اإلمارات 1012المتركزة على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى.

وبموجب هذا االتفاق ستوحد الوزارة النظم والسياسات والمسارات التعليمية بين المدارس
الحكومية كافة في الدولة والمدارس الخاصة التي تطبق نظام الوزارة وتعمم نموذج المدرسة
اإلماراتية عليها ،والذي سيعزز كفاءة النظام التعليمي في الدولة ويحقق االستفادة المثلى من الموارد
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المتاحة وصوالً إلى خطة وطنية موحدة للنهوض بأداء المنظومة التعليمية في الدولة (اإلمارات
اليوم)1027،
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الفصل الرابع :منهجية الدراسة وإجرا اتها
تمهيد
تعتبر منهجية الدراسة وإجراءاتها محو ًرا رئيسا ً يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من
الدراسة ،وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى
النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة ،وبالتالي تحقق الدراسة
األهداف التي تسعى إليها.

ويتناول هذا الفصل إيضاحا ً لمنهج الدراسة ،وتفصيالً لمحدداتها الموضوعية والبشرية
والزمنية والمكانية .باإلضافة إلى تحديد مجتمع الدراسة ووصفًا لعينة الدراسة وطريقة اختيارها
ً
إيجازا إلجراءات تطبيق الجانب الميداني منها
واألدوات التي تم استخدامها لجمع بيانات الدراسة ،ثم
وأساليب المعالجة اإلحصائية المستخدمة ،وذلك حسب التفصيل التالي.

منهج البحث العلمي المستخدم في الدراسة
انطالقًا من طبيعة موضوع الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها ،فقد استخدمت
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها
ي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها،
وصفا دقيقا ،ويعبر عنها تعبيرا كيفيًا وكميًا ،فالتعبير الكيف ّ
أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع
الظواهر األخرى (عبيدات،وآخرون .)1021 ،كما ال يكتفي هذا المنهج بجمع المعلومات المتعلقة
بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة ،بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير
للوصول إلى استنتاجات يبنى عليها التصور المقترح (العساف.)1001 ،
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حدود الدراسة
وتعني الحدود الموضوعية والبشرية والمكانية والزمانية التي نفذت فيها الدراسة ،وقد
تحددت الدراسة بالمجاالت (الحدود) التالية:

أوالً :الحد الموضوعي :انحصرت الدراسة في تحديد العالقة بين مستوى الرضا الوظيفي ومعدالت
السعادة الوظيفية.
ثانيا ً :المجال البشري :اقتصرت الدراسة على العاملين في الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية بالمدارس
الحكومية والخاصة ،التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ثالثا ً :المجال المكاني :مدينة العين بــإمارة أبوظبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
رابعا ً :المجال الزماني :العام الدراسي .1027-1028

مجتمع وعينة الدراسة
بنا ًء على موضوع الدراسة وأهدافها ،فقد تحدد المجتمع المستهدف في جميع الموظفين
العاملين في الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية بالمدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،والتابعة
لمجلس أبوظبي للتعليم ،والبالغ عددهم ( )21179من المعلمين واإلداريين ،1وقد قامت الباحثة
بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم بوضع رابط اإلستبانة على الموقع االلكتروني للمجلس ،والتنبية
على المعلمين واإلداريين بضرورة االستجابة على هذه االستبانة ،وقد تم استرداد  ،891تم استبعاد
أربعة منها غير مكتملة ،لتعتمد الباحثة على  866استبانة مكتملة البيانات وصالحة للتحليل ،وكان
توزيعهم بحسب تصنيف المدرسة وطبيعة العمل على النحو التالي:

 1بناء على االحصائية التي حصلت عليها الباحثة من مجلس أبوظبي للتعليم (عام .)1027
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جدول رقم ( :)2توزيع االستبانات المستردة بحسب تصنيف المدرسة وطبيعة العمل

طبيعة العمل
المجموع

تصنيف المدرسة
المعلمين (هيئة التدريس)

اإلداريين (الهيئة اإلدارية)

حكومية

187

104

291

خاصة

164

233

397

المجموع

351

337

688

ويتفق توزيع هذه األعداد إلى حد كبير مع توزيع أفراد المجتمع بحسب (تصنيف المدرسة،
وطبيعة العمل) ،وبالتالي تم اعتبار العدد المسترد من االستبانات والصالحة للتحليل (الموضحة في
الجدول السابق) كعينة عشوائية طبيعية حجمها ( 2)866استبانة.

 2يُعد هذا حجم جيد للعينة؛ حيث يُنصح بأن تكون العينة في حدود  2000 - 100وذلك توفيراً للتكلفة والوقت ( شومان،1000 ،
ص )261
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أداة الدراسة وإجرا اتها
قامت الباحثة بإعداد أداة هذه الدراسة(االستبانة) وإخضاعها لألسس العلمية في البناء واختبارات
الصدق والثبات وفق المراحل التالية:
المرحلة األولى - :بنا أداة الدراسة
قامت الباحثة بتصميم االستبانة وبنائها انطالقا ً من موضوع الدراسة وأهدافها وتساؤالتها،
وطبيعة البيانات والمعلومات المرغوب في الحصول عليها ،كما اعتمدت الباحثة بشكل أساسي على
نتائج الدراسات التي تم تلخيصلها في فصل اإلطار النظري والدراسات السابقة ،إلى جانب النظريات
التي حصرتها الباحثة والمختصة باحتياجات الموظفين لتحقيق الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية
وهي :نظرية تدرج الحاجات لماسلو ونظرية العدالة آلدم ونظرية العالقات اإلنسانية لمايو ونظرية
القيادة التبادلية والقيادة التحويلية لجيمس بورنز.

وقد اشتملت االستبانة (انظر الملحق رقم  )2على ما يلي:
ا
أوال :وهي مرحلة جمع الدراسات السابقة ،حيث قامت الباحثة بالبحث واالطالع على الدراسات
السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والخاصة بمجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس
التعاون الخليجي باإلضافة إلى دراسة واحدة خاصة بمجتمع جمهورية الجزائر ،وعليه تم تلخيص
عدد  11دراسة خاصة بالرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية ،والتي ارتأت الباحثة أنها األكثر مالءمة
لموضوع الدراسة ،وتم تبويبها وفق العناوين التالية :محددات الرضا الوظيفي وأثرها على العاملين،
عالقة الرضا الوظيفي بااللتزام المؤسسي ،عالقة الرضا الوظيفي باألداء الوظيفي ،التحفيز ودوره
في تحقيق الرضا الوظيفي ،الرضا الوظيفي في اإلمارات العربية المتحدة ،وأخيرا السعادة الوظيفية.
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ثانياا :وهي مرحلة حصر المتغيرات الهامة في موضوع الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية ،حيث
تم إحصاء عدد المتغيرات المتكررة في الدراسات التي تم تلخيصها والتي تبين من خالل النتائج
أثرها السلبي أو اإليجابي على الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية (انظر الجدول رقم ( ،)2وذلك
بهدف اعتماد تلك المعايير في صياغة أسئلة االستبيان .

ثالثاا :إعداد أسئلة االستبيان كاآلتي:

أ -الجز األول - :وشمل بعض البيانات (المتغيرات) األولية عن أفراد عينة الدراسة
وهي متغيرات مستقلة تم وضعها في "مستوى قياس اسمي )،")Nominal Scale
وشملت على بعض البيانات األولية (الخصائص الشخصية والوظيفية) عن أفراد عينة الدراسة وهي
(الجنس والعمر والجنسية والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والحالة االجتماعية وطبيعة العمل
وتصنيف المدرسة).

ب -الجز الثاني - :وشمل على جوانب العمل المختلفة
وهي متغيرات مستقلة أيضا ،تم وضعها في "مستوى قياس فئوي (،")Ordinal Scale
وتكونت من ( )88عبارة كل جانب من جوانب العمل ،وموزعة على ( )9محاور أو جوانب عمل
رئيسة وهي (نمط اإلدارة والعدالة والشفافية والعالقة مع الرئيس المباشر والعالقة مع الزمالء
والتدريب والمزايا والحوافز وتقييم األداء وفرص الترقية وطبيعة العمل).

جـ  -الجز الثالث - :وشمل على المتغير األساسي األول في الدراسة "الرضا الوظيفي العام"
وهو المتغير التابع األول في الدراسة ،وتكون من ( )1متغيرات أو عبارات فرعية تم
وضعها في "مستوى قياس فئوي (."(Ordinal Scale
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د -الجز الرابع - :وشمل على المتغير األساسي الثاني في الدراسة "السعادة الوظيفية"
وهو المتغير التابع الثاني في الدراسة ،وتكون من ( )1متغيرات أو عبارات فرعية ،تم
ضا.
وضعها في "مستوى قياس فئوي ( ")Oridinal Scaleأي ً

وقد تم قياس جميع المتغيرات (العبارات) في االجزاء (الثاني ،والثالث ،والرابع) وذلك وفقا ً
لمقياس ليكرت الخماسي على الصورة=)2( :ال أوافق بشدة =)1( ،ال أوافق =)1( ،محايد=)1( ،
أوافق =)9( ،أوافق بشدة.

المرحلة الثانية - :التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة)
تم التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة (االستبانة) ،على النحو التالي:
أوالا - :التحقق من صدق االستبانة (صدق المحكمين)
صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه (العساف ،)1001 ،كما
يقصد بالصدق "شمول االستمارة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح
فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية ،بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" (عبيدات  ،1021ص
 .)160ومن أجل التحقق من صدق أداة الدراسة (االستبانة) الحالية ،اعتمدت الباحثة على ما يسمى
بـصدق المحكمين ،حيث قامت بعرض أداة الدراسة على مجموعة من الخبراء لتحكيمها (1
محكمين) ،وذلك للتأكد من مدى سالمة بناء االستبانة ،إ ْذ تم سؤالهم عن مدى وضوح صياغة العبارة
ومدى مناسبة العبارة للمحور ومدى أهمية العبارة وما يرونه من حيث الحذف أو اإلضافة .وقد أفاد
المحكمين الباحثة بمالحظاتهم ومقترحاتهم وتم حذف بعض العبارات من محاور المزايا والحوافز
وفرص الترقية وطبيعة العمل والسعادة الوظيفية والرضا الوظيفي العام ،ليصبح عدد العبارات 71
عبارة ،كما وتم االتفاق إلى تغيير مسمى محور الرضا العام عن المؤسسة إلى الرضا الوظيفي العام.
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وأيضا تم االتفاق بين المحكمين على الترتيب الخماسي لليكرت ليصبح كما يلي :ال اوافق بشدة وال
أوافق ومحايد وأوافق وأوافق بشدة .وعليه تكون الباحثة قد حققت شرط صدق االستبانة.

ثانياا :ثبات األداة
قامت الباحثة بحساب الثبات الداخلي ( )Internal reliabilityوذلك باستخدام برنامج
الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ،(SPSSحيث كانت درجة ثبات االختبار وفقا لمقياس
(كرونباخ ألفا  )0.92( )Cronbach Alphaمما يدل على ثبات االختبار لقرب القيمة من رقم
واحد .وهذه قيمة تُعد مرتفعة لمدى ثبات أداة الدراسة ،حيث يرى كثير من المختصين أن المحكّ
للحكم على كفاية معامل ألفا كرونباخ هو (( )0.70فهمي ،)1009 ،األمر الذي يشير إلى ثبات
النتائج التي يمكن أن تسفر عنها أداة الدراسة عند تطبيقها.

ونستخلص من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة القياس (االستبانة) صادقة في قياس
ما وضعت لقياسه ،كما أنها ثابتة بدرجة جيدة جدا ،مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذه
الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة.

خطوات تطبيق الدراسة الميدانية
بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها ،تم إعدادها في صورتها النهائية ،وتطبيقها على
أفراد عينة الدراسة الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة ،التابعة لمجلس أبوظبي
للتعليم بمدينة العين ،وتم وفق الخطوات التالية:

 حصلت الباحثة على خطاب تسهيل مهمة من لجنة أخالقيات البحث العلمي بجامعة اإلماراتالعربية المتحدة ،يفيد ارتباط الباحثة بدراسة الماجستير في الحوكمة والسياسة العامة.
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 قامت الباحثة بأخذ موافقة خطية من مجلس أبوظبي للتعليم ،تنص على السماح لها بتوزيعاالستبانات على الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين.
 قامت الباحثة (بالتعاون مع قسم البحوث في مجلس أبوظبي للتعليم) بوضع رابط لالستبانة علىالموقع االلكتروني للمجلس؛ لتعبئتها من قبل المعلمين واإلداريين في مدارس العين ،والتنبية على
المعلمين واإلداريين بضرورة االستجابة على هذه االستبانة.
 تم استرداد  866استبانة مكتملة وصالحة للتحليل. قامت الباحثة بعد استكمال جمع اإلستبانات بمراجعتها وتدقيقها ،إلدخالها في الحاسب اآللي ثمإجراء التحليل اإلحصائي عليها.

أساليب المعالجة اإلحصائية للبيانات
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،قامت الباحثة بترميز وإدخال
البيانات إلى الحاسب اآللي باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية والتي يرمز لها اختصارا ً
بالرمز ( ،)SPSSكما قامت الباحثة باستخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة والموجودة
في هذا البرنامج ،وفيما يلي مجموعة األساليب اإلحصائية التي قامت الباحثة باستخدامها (فهمي،
1009م):

 .2تم استخدام معامل ارتباط "ألفا كرونباخ "Alpha Cronbach؛ لقياس ثبات أداة الدراسة.
 .1تم اسااااتخدام التكرارات والنسااااب المئوية والرسااااومات البيانية ،للتعرف على البيانات األولية
لمفردات عينة الدراسة ،ولتحديد آراء (أو استجابات) أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي
تتضمنها أداة الدراسة.
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 .1تم حساااب المتوسااط الحسااابي  ،Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض آراء أفراد عينة
الدرا سة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدرا سة األ سا سية إلى جانب المحاور الرئي سية ،مع
العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات من حيث درجة االستجابة حسب أعلى متوسط حسابي.
 .1تم استخدام االنحراف المعياري ( )Standard Deviationللتعرف على مدى تشتت آراء
أفراد الدراسة ،تجاه كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة عن متوسطها الحسابي ،فكلما اقتربت
قيمته من الصفر ،تركزت اآلراء وانخفض تشتتها بين المقياس .أما إذا كان االنحراف المعياري
واحد صحيح أو أعلى ،فيعني عدم تركز االتجاهات وتشتتها ،علما ً بأنه يفيد في ترتيب العبارات
حسب المتوسط الحسابي ،لصالح أقل تشتت عند تساوي المتوسط الحسابي.
 .9تم استخدام فترة الثقة لمتوسط المجتمع ( ،)µلتحديد مستويات الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية
لدى الموظفين.
 .8تم استخدام اختبار ( )T-Testللمقارنة بين مجموعتين مستقلتين ( Independent
 ،)Samples Testوذلك لدراسة االختالفات اإلحصائية في درجة الرضا الوظيفي ودرجة
السعادة الوظيفية باختالف المتغيرات المستقلة ذات الوجهين فقط ،وفي نفس الوقت البد من توافر
شرط االعتدالية ( )Normalityوالذي يتحقق تلقائيا ً إذا كانت أحجام العينات في جميع مجموعات
المقارنة حجم كبير (أكثر من .)10
 .7تم استخدام ( )Fأو تحليل التباين األحادي ( ،)ONE-WAY ANOVAلبيان الفروق ذات
الداللة اإلحصائية في درجة الرضا الوظيفي ودرجة السعادة الوظيفية ،باختالف المتغيرات المستقلة
األعلى من وجهين ،وفي نفس الوقت البد من توافر شرط االعتدالية ( )Normalityوالذي يتحقق
تلقائيًا إذا كانت أحجام العينات في جميع مجموعات المقارنة حجم كبير (أكثر من .)10
 .6تم استخدام (اختبار شيفة ( ،)Scheffeأو اختبار( )LEDالبعدي لتحديد صالح الفروق ذات
الداللة اإلحصائية ألي فئة من فئات المتغيرات األولية (الشخصية والوظيفية) ألفراد الدراسة في
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محاورها ،وذلك إذا تبين من اختبار تحليل التباين أن هناك فروقا ً معنوية ،أما إذا لم يتبين من اختبار
تحليل التباين وجود فروقات معنوية ،فال يوجد ضرورة الستخدام هذا االختبار.
 .9تم استخدام اختبار معامل االرتباط الخطي البسيط (معامل بيرسون )Correlation Pearson
لدراسة العالقة بين مستويات الرضا الوظيفي ،ومعدالت السعادة الوظيفية.
 .20تم استخدام تحليل االنحدار المتعدّد المتدرج  ،Stepwise Regressionوذلك لتحديد أكثر
تأثيرا على مستوى السعادة.
جوانب العمل (المتغيرات المستقلة)
ً
وتجدر اإلشارة إلى أنة لتحديد طول خاليا مقياس ليكرت الخماسي (الحدود الدنيا والعليا)
المستخدم في االستبانة ،تم حساب المدى ( ،)1=2-9ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول
على طول الخلية الصحيح أي ( )0.60=9/1بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمتة في المقياس
(أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية ،وهكذا يستطيع البحث
تفسير النتائج كما يلي (بدران العمر)1001 ،

 إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تقع ما بين ( 2إلى أقل من  )2.60فإن هذا يعني أن مستوىالرضا الوظيفي أو السعادة الوظيفية هو مستوى ضعيف جدا ً( .قيمة الحد األدنى لفترة الثقة أكبر
من  2وليس أكبر من .)2.6
 أما إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تقع ما بين ( 2.60إلى أقل من )1.80فإن هذا يعني أنمستوى الرضا الوظيفي أو السعادة الوظيفية هو مستوى ضعيف( .قيمة الحد األدنى لفترة الثقة
أكبر من  2.6وليس أكبر من .)1.80
-

وإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تقع ما بين ( 1.80إلى أقل من )1.10فإن هذا يعني أن
مستوى الرضا الوظيفي أو السعادة الوظيفية هو مستوى متوسط( .قيمة الحد األدنى لفترة الثقة
أكبر من  1.8وليس أكبر من .)1.1
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-

وإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تقع ما بين ( 1.10إلى أقل من )1.10فإن هذا يعني أن
مستوى الرضا الوظيفي أو السعادة الوظيفية هو مستوى مرتفع إلى ح ًد ما( .قيمة الحد األدنى
لفترة الثقة أكبر من  1.1وليس أكبر من )1.1

-

وإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تقع ما بين ( 1.10إلى  )9فإن هذا يعني أن أن مستوى
الرضا الوظيفي أو السعادة الوظيفية هو مستوى مرتفع ج ًدا( .قيمة الحد األدنى لفترة الثقة أكبر
من .)1.1
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الفصل الخامس :عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيردها
يتناول هذا الفصل عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة وتحليلها وتفسيرها ،من خالل
التعرف على مستويات الرضا الوظيفي ،ومعدالت السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين (التساؤل األول والثالث من تساؤالت الدراسة) ،وقد قامت
الباحثة في سبيل تحقيق ذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوية ،المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري ،مدى الثقة لمتوسط المجتمع (.)µ

كما يتناول هذا الفصل دراسة طبيعة العالقة بين مستويات الرضا الوظيفي ومعدالت السعادة
الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،وتحديد جوانب
العمل األكثر تأثيرا ً على معدالت السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية
والخاصة بمدينة العين (التساؤل الثاني والخامس من تساؤالت الدراسة) .وقد قامت الباحثة في سبيل
تحقيق ذلك باستخدام معامل االرتباط الخطي البسيط (معامل بيرسون ،)Pearson Correlation
إلى جانب تحليل (االنحدار المتعدّد المتدرج .(Stepwise Regression

وأخيرا ً يتناول هذا الفصل دراسة االختالفات (أو الفروقات) ذات الداللة اإلحصائية في
درجة الرضا الوظيفي ودرجة السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية
والخاصة بمدينة العين  -باختالف خصائصهم الشخصية والوظيفية ،وقد قامت الباحثة في سبيل
تحقيق ذلك باستخدام (اختبار ت  ) T- Testللمقارنة بين مجموعتين مستقلتين ( Independent
 ،)Samples Testواختبار تحليل التباين األحادي ( ) ONE-WAY ANOVAللمقارنة بين
عدة مجموعات مستقلة ،ثم استخدام (اختبار شيفة  ،Scheffeأو اختبار  )LEDلتحديد االختالفات
الثنائية البعدية إذا تبين من اختبار تحليل التباين وجود فروفات معنوية.
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وفيما يلي عرض لهذه النتائج وتحليلها وتفسيردها:

الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة من الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين
قامت الباحثة في سبيل تحقيق ذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري ،وذلك على النحو التالي:
جدول رقم ( :)3التكرارات والنسب لتوزيع أفراد عينة الدراسة بحسب الخصائص الشخصية
والوظيفية
المتغير
الجنس

الجنسية

الحالة االجتماعية

العمر بالسنوات

المؤهل العلمي

أوجه المتغير

عدد أفراد عينة الدراسة
(التك اررات)

النسبة المئوية%

ذكر

364

%52.9

أنثى

324

%47.1

المجموع

688

%100.0

مواطن

232

%33.7

مقيم

456

%66.3

688

%100.0

أعزب

153

%22.2

متزوج

419

%60.9

مطلق

82

%11.9

أرمل

34

%4.9

المجموع

688

%100.0

من  02إلى أقل من 02

177

%25.7

من  02إلى أقل من 02

332

%48.3

من  02إلى أقل من 02

124

%18.0

من  02سنة فأكثر

55

%8.0

المجموع
ثانوي

688

%100.0

35

%5.1

دبلوم

203

%29.5

دبلوم عالي

85

%12.4

بكالوريوس

250

%36.3

83
المتغير

عدد سنوات الخبرة
الوظيفية

طبيعة العمل

تصنيف المدرسة

أوجه المتغير

عدد أفراد عينة الدراسة
(التك اررات)

النسبة المئوية%

ماجستير

81

%11.8

دكتوراة

34

%4.9

المجموع

688

%100.0

أقل من  0سنوات

135

%19.6

من  0إلى أقل من 7

298

%43.3

من  7إلى أقل من 02

127

%18.5

من  02إلى أقل من 00

58

%8.4

 00سنة فأكثر

70

%10.2

المجموع

688

%100.0

هيئة تدريس

351

%51.0

هيئة إدارية

337

%49.0

المجموع

688

%100.0

حكومية

291

%42.3

خاصة

397

%57.7

المجموع

688

%100.0

يتضح من الجدول السابق (جدول رقم  )3ما يلي:
-

نصف أفراد عينة الدراسة تقريبا ً (تحديدا ً ما نسبته  %91.9من اإلجمالي) كانوا من الذكور،
في حين وصت نسبة ( )%17.2من إجمالي أفراد عينة الدراسة.

-

ثلث أفراد عينة الدراسة (تحديدا ً ما نسبته  %11.7من اإلجمالي) كانوا من المواطنين ،في
حين مثل "غير المواطنين" ما نسبته ( )%88.1من إجمالي أفراد عينة الدراسة.

 الحالة االجتماعية الشائعة بين أفراد عينة الدراسة هي "المتزوجون" ،إذ بلغت نسبتهم( )%80.9من اإلجمالي ،يليها "العزاب" بنسبة ( )%11.1من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
-

الفئة العمرية الشائعة بين أفراد عينة الدراسة هي فئة "من  10إلى أقل من  10سنة" ،إذ
مثل أفراد عينة الدراسة في هذه الفئة ما نسبته ( )%16.1من إجمالي أفراد عينة الدراسة.

84

 المؤهل العلمي الشائع بين أفراد عينة البحث ،هو مؤهل " بكالوريوس" ،إذ مثل أفراد عينةالبحث في هذا المستوى ما نسبته ( )%18.1من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
 عدد سنوات الخبرة الوظيفية الشائعة بين أفراد عينة الدراسة هي فئة " من  1إلى أقل من 7سنوات" ،إذ مثل أفراد عينة الدراسة في هذه الفئة ما نسبته ( )%11.1من إجمالي أفراد
عينة الدراسة.
-

نصف أفراد عينة الدراسة تقريبا ً (تحديدا ً ما نسبته  %92.0من اإلجمالي) كانوا من "الهيئة
التدريسية) ،في حين أفراد عينة الدراسة من " الهيئة اإلدارية" ما نسبته ( )%19.0من
إجمالي أفراد عينة الدراسة.

-

مثل "الموظفون العاملون في المدارس الخاصة" ما نسبته ( )%97.7من إجمالي أفراد
عينة الدراسة ،في حين مثل" الموظفون العاملون في المدارس الحكومية" ما نسبته
(.)%11.1

مستوى الرضا الوظيفي وجوانب العمل األكثر تأثيرا على معدالت الرضا الوظيفي لدى
الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين
يتناول هذا الجزء اإلجابة على التساؤل األول والثاني من تساؤالت الدراسة (مامستوى
الرضا الوظيفي لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي
للتعليم في مدينة العين) و(ماجوانب العمل األكثر تأثيرا على معدالت الرضا الوظيفي لدى الموظفين
العاملين في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين) ،والمتعلقة
بالتعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة
بمدينة العين ،وقد قامت الباحثة في سبيل تحقيق ذلك باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري لدرجة الرضا عن جوانب العمل المختلفة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،إلى جانب
فترة الثقة لمتوسط درجة الرضا عن هذه الجوانب من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة .وسيتم أوال
التعرف على مستوى الرضا الوظيفي العام ومستويات الرضا عن جوانب العمل الرئيسة بشكل عام،
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ثم ننتقل إلى التعرف على مستوى الرضا الوظيفي تجاه جوانب العمل الفرعية (لمعرفة نقاط القوة
ونقاط الضعف في هذه الجوانب الفرعية) ،وذلك على النحو اآلتي:

جدول رقم ( :)4مستوى الرضا الوظيفي العام لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية
والخاصة بمدينة العين
درجة الرضا تجاه جوانب
جوانب العمل مرتباً
تنازلياً وفقاً لدرجة
الرضا عليها

العمل الرئيسة من وجهة
أفراد عينة الدراسة
المتوسط

االنحراف

فترة الثقة لمتوسط درجة الرضا

تجاه جوانب العمل الرئيسة من
وجهة أفراد مجتمع الدراسة *

مستوى الرضا

الحد األدنى

الحد األعلى
3.970

حد ما
مرتفع إلى ً
حد ما
مرتفع إلى ً

الحسابي

المعياري

نمط اإلدارة

3.906

8.80.0

3.843

العالقة مع الزمالء

3.892

8.8030

3.821

3.962

3.850

8.80.8

3.786

3.914

حد ما
مرتفع إلى ً

العدالة والشفافية

3.824

8.80.0

3.758

3.890

طبيعة العمل

3.787

8.800.

3.720

3.854

تقييم األداء

3.718

8.80.0

3.648

3.787

حد ما
مرتفع إلى ً
حد ما
مرتفع إلى ً

التدريب

3.686

8.80.0

3.613

3.759

المزايا والحوافز

3.664

1.004

3.588

3.739

فرص الترقية

3.607

8.800.

3.534

3.681

الرضا الوظيفي العام

3.781

2.944

3.710

3.851

العالقة مع الرئيس

المباشر

حد ما
مرتفع إلى ً
حد ما
مرتفع إلى ً
حد ما
مرتفع إلى ً
حد ما
مرتفع إلى ً
حد ما
مرتفع إلى ً

* تم إيجاد فترة الثقة للمتوسط عند مستوى معنوي (مستوى داللة نظري) محدد مسبقا ً ()a=0.05

يبين الجدول السابق (جدول رقم  )4ما يلي:
 .2بالنظر إلى فترة الثقة لمتوسط درجة الرضا الوظيفي العام من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة
( ،)µتبين أن مستوى الرضا الوظيفي بشكل عام لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية
والخاصة بمدينة العين هو مستوى مرتفع إلى ح ًد ما (قيمة الحد األدنى لفترة الثقة أكبر من
 1.1وليس أكبر من .)1.1
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 .1وبالنظر إلى فترات الثقة لمتوسط درجة الرضا الوظيفي تجاه جوانب العمل الرئيسة من وجهة
نظر أفراد مجتمع الدراسة ( ،)µتبين أن مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،تجاه جميع هذه الجوانب هو مستوى مرتفع إلى ح ٍد
ما (قيم الحد األدنى لجميع فترات الثقة أكبر من  1.1وليس أكبر من .)1.1
 .1جوانب العمل الرئيسة األكثر رضا ً بين الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة
بمدينة العين هي:
-

نمط اإلدارة بمتوسط .1.908

 العالقة مع الزمالء بمتوسط .1.691 العالقة مع الرئيس المباشر بمتوسط .1.690ضا بين الموظفين
 .1جوانب العمل الرئيسة التي بالرغم من ارتفاعها إلى حد ما إال أنها األقل ر ً
العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين مقارنة بالجوانب األخرى وهي:
 فرص الترقية بمتوسط 1.807 المزايا والحوافز بمتوسط .1.881 التدريب بمتوسط .1.868يتضح من خالل النتائج السابقة أن نمط اإلدارة حصل على أعلى متوسط حسابي ،ما يفسر
أهمية نمط اإلدارة في تحقيق الرضا والسعادة الوظيفية ،حيث أن نمط اإلدارة الناجح المتثمل في
مباديء الحوكمة من شأنه أن يحقق العدالة والمساواة والتي تحقق بدورها الرضا الوظيفي والسعادة
الوظيفية لدى الموظفين ،كما حصل كل من العالقة مع الزمالء والعالقة مع الرئيس المباشرعلى
متوسطات حسابية عالية ،ما يعكس أهمية العالقات اإلنسانية في تحقيق رضا وسعادة الموظفين .من
جانب آخر حصل كل من الجوانب الرئيسية الخاصة بفرص الترقية والمزايا والحوافز والتدريب
على أقل متوسطات حسابية ،ما يدل على أثر هذه الجوانب في تحقيق الرضا والسعادة الوظيفية،
وبالتالي أهمية االهتمام بها لرفع معدالت الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية ،حيث أن حصول
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الموظف على ترقيته التي يستحقها والمزايا والحوفز المادية والمعنوية وفرص التدريب التي تسهم
في تحسين أدائه وإنتاجه جميعها عوامل تحقق للموظف ذاته وبالتالي شعوره بالرضا والسعادة
الوظيفية.

مستوى الرضا الوظيفي تجاه جوانب العمل الفرعية (لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف
في دهذه الجوانب الفرعية)
فيما يلي ترتيب جوانب العمل المختلفة من األعلى إلى األقل رضا ً بين الموظفين:
جدول رقم ( :)5جوانب العمل المختلفة من األعلى إلى األقل نسبة رضا
جوانب العمل المختلفة (من األعلى إلى
األقل)

.0

يتم عملللل اجتملللاعلللات دوريلللة م ا دارة العليلللا
للوقوف علي أهم المشكالت ومحاولة حلها.

.0
.0

تتميز عالقاتي م زمال ئي بالتعاون وااليجابية.
تتميز ا دارة العليلللا بلللالمصللللللللللللداقيلللة في تنفيلللذ
الق اررات.

.0

لللدي ثقللة بللالوعود التي يقللدمهللا لي مللديري في

العمل.
.0
.6

يوجد تحديد واضح الختصاصاتي ومسئولياتي.
عالقتي برئيسلللللللللي المبلللاشلللللللللر تتميز بلللالتفلللاهم

واالحتواء.
.7
.8
.9

يسود جو جيد ضمن مجموعة عملي.
تربطني بزمالئي عالقللات الود والتفللاهم وال أجللد

صعوبة في التكيف معهم.

مناخ العمل يساعد علي االبتكار والتطوير.

درجة الرضا
المتوسط

االنحراف

المحور
الرئيس

الحسابي

المعياري

4.006

1.100

3.958

1.147

3.955

1.135

نمط ا دارة

3.930

1.136

نمط ا دارة

3.919

1.166

نمط ا دارة

نمط ا دارة
العالقة م
الزمالء

العالقة م
3.908

1.144

3.900

1.165

3.898

1.214

3.897

1.156

الرئيس

المباشر
العالقة م
الزمالء

العالقة م
الزمالء

نمط ا دارة
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.02

أسلللللتطي ا طالع على كافة المعلومات والبيانات
الخاصة بعملي بسهولة ووضوح.

.00

يقوم رئيسللللي المباشللللر بتقديم المسللللاعدة لي في
حالة الظروف الشخصية الطارئة.

.00

درجة الرضا
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.892

1.115

بهاعندما يزداد علي عبء العمل أتلقى المساعدة

الرئيس
العدالة

والشفافية
العالقة م

3.890

1.172

اجلد التعلاون الكلافي من زمالئي في العملل حين

مواجهتي صلللللللللعوبللللة في اداء المهللللام المكلف

المحور

3.879

1.195

الرئيس

المباشر
العالقة م
الزمالء

من زمالئي.
.00

رئيسلللللللللي المباشلللللللللر يتعامل معي بعدالة كافية

وشفافية.
.00

يقدر رئيسللللي المباشللللر ويدرل المشللللاكل التي قد

تواجهني أثناء تأديتي لمهامي
.00
.06

بشكل عام أنا أعتز بعملي
يتمت رئيسلللللللللي المباشلللللللللر بالقدرة على معالجة
الخالفات التي تنشا في مكان العمل

.07
.08

أشعر بأنني أعامل باحترام في مكان عملي
إن أسلوب العمل المتب يتيح تكوين عالقات إنسانية
بين الزمالء

.09
.02

في مكللان عملي تقللدم االمتيللازات والللدعم لانللا

والذكور بنفس المستوى.

أسللللللللتطي أن أعبر عن رأيي بحرية دون الخوف

من رئيسي المباشر.
.00
.00

يقوم القلللادة والملللدراء في جهلللة عملي بلللاتخلللاذ

الق اررات بوضوح وشفافية.

يقوم رئيسي المباشر بتطوير أدائي بشكل دائم.

العالقة م
3.878

1.135

3.875

1.154

3.865

1.199

الرئيس

المباشر
العالقة م
الرئيس

المباشر
طبيعة العمل
العالقة م
3.860

1.184

3.858

1.219

3.858

1.220

3.855

1.187

الرئيس

المباشر
العالقة م
الزمالء

العالقة م
الزمالء
العدالة
والشفافية
العالقة م

3.853

1.185

3.846

1.142

3.844

1.176

الرئيس

المباشر
العدالة

والشفافية
العالقة م
الرئيس

المباشر
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درجة الرضا
المتوسط

االنحراف

المحور
الرئيس

الحسابي

المعياري

3.839

1.168

3.820

1.216

نمط ا دارة

.00

يتم إشراكي في اتخاذ الق اررات الخاصة بالعمل.

3.817

1.203

نمط ا دارة

.06

يمنحني عملي ا حساس با نجاز الشخصي.

3.817

1.206

طبيعة العمل

.00

أسللتطي ا طالع على كافة السللياسللات واألنظمة
المتعلقة بالموارد البشرية في جهة عملي.

.00

أمتلل صلللللالحيات لتنفيذ ما أرار ضلللللروريا تمام
العمل.

.07

هنال آلية واضللللللحة لضللللللمان تكافؤ الفر

بين

الموظفين(الترقيلة الزيلادة في الراتلب المكلافل ت
المالية الحوافز التدريب ..إلخ)

.08

أفكللللاري وآرائي تؤخللللذ بعين االعتبللللار من قبللللل
رئيسلللي المباشلللر عند اتخاذر للق اررات التي تؤثر

بالعمل.
.09

يقوم رئيسي المباشر بتوزي المهام والصالحيات

3.814

3.813

1.227

1.200

العدالة
والشفافية

العدالة
والشفافية
العالقة م
الرئيس

المباشر
العالقة م

3.805

1.212

.02

أعلم تماما ماهو متوق مني في العمل.

3.801

1.228

طبيعة العمل

.00

لدي المعلومات الكافية ألقوم بعملي بشكل جيد.

3.799

1.172

طبيعة العمل

.00

اخترت عملي بنفسي رغبة فيه.

3.791

1.233

طبيعة العمل

.00

يتم تقييم أدائي بناء على الوصف الوظيفي الذي

بين مجموعة العمل بطريقة حكيمة.

يحتوي على المسلللللللللؤوليللات والمهللام والمؤهالت
والمهارات المطلوبة.

.00

يساعد التدريب في تطوير أدائي الوظيفي

.00

يقوم رئيسي المباشر بمناقشة أدائي خالل عملية
التقييم من خالل توضلليح نقاا الضللعف نوامكانية

التطوير.
.06

أعباء العمل التي يكلفني بها رئيسللللللي المباشللللللر

تناسب قدراتي.
.07

أسللللتطي أن أتعامل بشللللكل مرضللللي م الضللللغط

.08

أنلا مطمئن بلأن عملي يتسلللللللللم بلالثبلات واألمان

الناجم عن العمل.
الوظيفي.

الرئيس

المباشر

3.782

1.188

تقييم األداء

3.778

1.183

التدريب

3.776

1.168

تقييم األداء
العالقة م

3.773

1.241

الرئيس

3.773

1.182

طبيعة العمل

3.772

1.248

طبيعة العمل

المباشر
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.09

أشلللللللعر أن عملي يحقق طموحي وسلللللللبب تطور
قدراتي الشخصية.

.02

كلمللللا أديللللت عمال متمي از أجللللد التقللللدير على
جهودي والثناء عليها.

.00

االجتماعية والشخصية.

.00

أشللللعر بعدالة العائد الذي أحصللللل عليه من جهة

.00

أعتبر عملي من أبرز الوظائف اجتماعيا.

.00

بعد نتيجة التقييم يجتم رئيسللللللي المباشللللللر بي

.00

أشللعر بأنني أسللتطي أن أنجز مهام عملي خالل

.06

بشلللللللكل عام أشلللللللعر بعدالة تقييم أدائي وارتباطه

.07

تتميز معايير تقييم االداء بالمؤسللسللة التي اعمل

عملي مقابل الجهد وا نجاز الذي أقدمه.

لمناقشة النتائج واالستماع إلى آرائي.

ساعات الدوام الرسمية.
بجهودي بالعمل.

بها بالمصداقية والعدالة
تقوم جهة عملي بدعم وتشللجي جمي الموظفين
لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحقيق أهدافهم.
.09

هنللال خطللة كللاملللة للتللدريللب لتنميللة قللدراتي في
مجال عملي.

.02

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.769

1.215

3.762

1.211

الرئيس

طبيعة العمل
المزايا
والحوافز

يتم تقللدير الموظف في جهللة عملي بنللاء على
الجهلللللد اللللللذي يقلللللدمللللله وليس على العالقللللات

.08

درجة الرضا

المحور

العدالة

3.762

1.245

3.760

1.225

3.757

1.249

طبيعة العمل

3.738

1.200

تقييم األداء

3.725

1.265

طبيعة العمل

3.722

1.220

تقييم األداء

3.715

1.220

تقييم األداء

3.705

1.246

3.703

1.187

والشفافية
العدالة

والشفافية

المزايا
والحوافز
التدريب

يتم تقديم الدعم الفني والمعنوي في جهة عملي
لحلللل

الموظفين على اتخللللاذ الق اررات المتعلقللللة

بأهدافهم وتطلعاتهم.

3.699

1.214

3.698

1.238

تقييم األداء

1.236

التدريب

1.218

التدريب

.00

يوجد معايير واضللللللللحة لتقييم أداء الموظفين في

.00

يتم تحديد احتياجاتي التدريبية دوريا.

3.679

.00

هنال قياس ألثر التدريب.

3.669

.00

في حال شعوري بعدم عدالة الترقية التي حصلت

المؤسسة التي أعمل بها.

عليها ال اجد صلللللعوبة في مناقشلللللة النتيجة م

الجهة المختصة.

المزايا

3.667

1.208

والحوافز

فر

الترقية
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.00

نتيجللة تقييم االداء الخللاصللللللللللة بي تعكس فعليللا
حقيقة أدائي في العمل.

.06

بشلللللللللكلللل علللام ترتبط نتلللائج تقييمي بتوقعلللاتي
وطموحاتي.

.07

تعتمد الترقيات في جهة عملي على المصللللللداقية
والشفافية.

.08

يتم ربط الحوافز بالمؤسلللللللللسلللللللللة التي أعمل بها
بإنتاج الموظفين.

درجة الرضا
المتوسط

االنحراف

الحسابي
3.661

1.221

تقييم األداء

3.648

1.274

تقييم األداء

3.637

1.279

الترقية

3.624

1.295

3.605

1.241
1.259

.09
.62

تفي موضوعات التدريب بكل احتياجاتي.

3.602

.60

بشكل عام أنا راضي تماما عن نتائج ترقيتي.

3.599

1.275

.60

أنا راضلللي تماما عن المزايا والحوافز التي أتلقاها

3.599

1.323

من عملي.
.60

على الكفاءة

أرى أن مسلللللللللتوى تحفيز الموظفين ومكلللافلللأتهم في
مؤسستي ممتاز.

.60

ترتبط الترقيللة التي أحصلللللللللللل عليهللا دائمللا بتوقعللاتي
وطموحاتي.

.66

فر

المزايا
والحوافز
فر

الترقية
التدريب

فر

الترقية
المزايا

والحوافز

يتم ترقية الموظفين بالمؤسلللللسلللللة التي أعمل بها
وفقا على اسلللللس موضلللللوعية وواضلللللحة وتعتمد

.60

الرئيس

المعياري

ال اجلللد أي عوائق في رف التظلم على نتيجلللة

ترقيتي.

المحور

غالبا ما يرد لي االعتبار بعد رف التظلم على نتيجة

الترقية.

3.596

1.277

3.593

1.312

فر

الترقية
المزايا

والحوافز

3.580

1.285

فر

الترقية

3.568

1.243

فر

الترقية

يتضح من الجدول السابق (جدول رقم  )9ما يلي:
ضا بين الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة
 .2جوانب العمل الفرعية األكثر ر ً
بمدينة العين هي:
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يتم عمل اجتماعات دورية مع اإلدارة العليا ،للوقوف علي أهم المشكالت ومحاولة حلها ،بمتوسط
.1.008
-

تتميز عالقاتي مع زمالئي بالتعاون واإليجابية ،بمتوسط .1.996

-

تتميز اإلدارة العليا بالمصداقية في تنفيذ القرارات ،بمتوسط .1.999

 لدي ثقة بالوعود التي يقدمها لي مديري في العمل ،بمتوسط .1.910-

يوجد تحديد واضح الختصاصاتي ومسؤولياتي ،بمتوسط 1.929
ضا بين الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة
 .1جوانب العمل الفرعية األقل ر ً
بمدينة العين هي:

 غالبا ما يرد لي االعتبار ،بعد رفع التظلم على نتيجة الترقية ،بمتوسط 1.986-

ترتبط الترقية التي أحصل عليها دائما بتوقعاتي وطموحاتي ،بمتوسط .1.960

 أرى أن مستوى تحفيز الموظفين ومكافأتهم في مؤسستي ممتاز ،بمتوسط .1.991-

يتم ترقية الموظفين بالمؤسسة التي أعمل بها ،على أسس موضوعية وواضحة ،وتعتمد على
الكفاءة ،بمتوسط .1.998
 -أنا راضي تماما عن المزايا والحوافز التي أتلقاها من عملي ،بمتوسط .1.999

مستوى السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة
بمدينة العين
يتناول هذا الجزء اإلجابة على التساؤل الثالث من تساؤالت الدراسة (مامستوى السعادة
الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة ،التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في
مدينة العين) ،والمتعلقة بالتعرف على مستوى السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس
الحكومية والخاصة بمدينة العين ،وقد قامت الباحثة في سبيل تحقيق ذلك باستخدام المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لدرجة الموافقة على بعض العبارات المتعلقة بالسعادة الوظيفية من وجهة نظر
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أفراد عينة الدراسة ،إلى جانب فترة الثقة لمتوسط درجة الموافقة على بعض العبارات المتعلقة
بالسعادة الوظيفية من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة ،وذلك على النحو اآلتي:

جدول رقم ( :)6مستوى الرضا الوظيفي العام لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية
والخاصة بمدينة العين
درجة السعادة وفقا ألف ارد
عينة الدراسة

العبارات

المتوسط
لدي مشاعر جميلة تجاه الجميع
في بيئة عملي

يشعرني عملي باإلنجاز

الشخصي

أشعر بالحماس والنشاط كل

صباح عند ذهابي إلى عملي

السعادة الوظيفية بشكل عام

االنحراف

فترة الثقة لمتوسط درجة السعادة
الوظيفية وفقا ألفراد مجتمع

مستوى

الدراسة *
الحد األدنى

الحد األعلى
4.001

الحسابي

المعياري

3.916

1.135

3.831

3.824

1.220

3.733

3.915

3.754

1.198

3.665

3.844

3.831

0.0987

3.759

3.904

السعادة
الوظيفية
مرتفع إلى
حد ما
ً
مرتفع إلى
حد ما
ً
مرتفع إلى
حد ما
ً
مرتفع إلى
حد ما
ً

* تم إيجاد فترة الثقة للمتوسط عند مستوى معنوية (مستوى داللة نظري) محدد مسبقا ً ()α= 0.05

يبين الجدول السابق (جدول رقم  )9ما يلي:
 .2بالنظر إلى فترة الثقة لمتوسط درجة السعادة الوظيفية بشكل عام ،من وجهة نظر أفراد مجتمع
الدراسة ( ،)µتبين أن مستوى السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية
والخاصة بمدينة العين ،هو مستوى مرتفع إلى ح ٍد ما (قيمة الحد األدنى لفترة الثقة أكبر من
 1.1وليس أكبر من .)1.1
 .1وبالنظر إلى فترات الثقة لمتوسط درجة الرضا الوظيفي ،تجاه جميع العبارات الدالة على
السعادة الوظيفية ،من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة ( ،)µتبين أن مستوى السعادة الوظيفية،
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لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،تجاه جميع هذه العبارات
هو مستوى مرتفع إلى ح ٍد ما (قيم الحد األدنى لجميع فترات الثقة أكبر من  1.1وليس أكبر
من .)1.1
 .1أكثر العبارات الدالة على السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية
والخاصة بمدينة العين هي:
ي مشاعر جميلة تجاه الجميع في بيئة عملي ،بمتوسط .1.928
 لد ه-

يشعرني عملي باإلنجاز الشخصي ،بمتوسط .1.611

 -أشعر بالحماس والنشاط كل صباح عند ذهابي إلى عملي ،بمتوسط . 1.791

العالقة بين مستويات الرضا الوظيفي وبين معدالت السعادة الوظيفية لدى الموظفين
العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين
يتناول هذا الجزء اإلجابة على التساؤل الرابع (ماطبيعة العالقة بين مستويات الرضا
الوظيفي ومعدالت السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة التابعة
لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين) ،وإختبار الفرضية األولى (هناك عالقة طردية ذات داللة
إحصائية (عند مستوى داللة  )0.09بين مستويات الرضا الوظيفي ومعدالت السعادة الوظيفية لدى
الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين)،
والمتعلقان بالتعرف على طبيعة العالقة بين مستويات الرضا الوظيفي ،ومعدالت السعادة الوظيفية
لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين .وقد قامت الباحثة في سبيل
ّ
الخطي البسيط (معامل بيرسون لالرتباط pearson
تحقيق ذلك ،باستخدام معامل االرتباط
 )correlationبين درجة السعادة الوظيفية بشكل عام ،ودرجة الرضا الوظيفي بشكل عام ،وكانت
النتائج على النحو التالي:
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جدول رقم ( :)7العالقة بين درجة الرضا الوظيفي بشكل عام ودرجة السعادة الوظيفية بشكل عام
درجة السعادة الوظيفية
درجة الرضا الوظيفي

قيمة معامل االرتباا الخطي البسيط

8..80

قيمة مستوى الداللة المحسوبة

**8.888

** يوجد عالقة ذات داللة إحصائية ()α= 0.05

يتّضح من خالل الجدول السابق (جدول رقم  )7أن قيمة معامل االرتباط الخطي البسيط
(معامل بيرسون لالرتباط  )pearson correlationبين درجة السعادة الوظيفية وبين درجة
الرضا الوظيفي ،قد بلغت( ،)0.709مما يدل على وجود عالقة طردية وقوية 3وذات داللة
إحصائية 4بين درجة السعادة ودرجة الرضا ،بمعنى أنه كلما زادت "أو انخفضت" درجة الرضا
الوظيفي العام لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،زادت "أو
انخفضت" درجة سعادتهم الوظيفية في العمل.

جوانب العمل األكثر تأثيرا ا على معدالت السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين
يتناول هذا الجزء اإلجابة على التساؤل الخامس (ماجوانب العمل األكثر تأثيرا ً على معدالت
السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي
للتعليم في مدينة العين) واختبار الفرضية الثانية (هناك تأثيرات ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0.09لمستويات الرضا عن جوانب العمل المختلفة،على معدالت السعادة الوظيفية لدى
الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين)،

3

ألن قيمة معامل االرتباط هنا موجبة وأكبر من ( 0.80فهمي)119 :1008 ،

4

ألن قيمة مستوى الداللة المحسوبة أقل من قيمة مستوى الداللة النظري ()α=0.05
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والمتعلقان بالتعرف على جوانب العمل األكثر تأثيرا ً على معدالت السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين
العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين .وقد قامت الباحثة في سبيل تحقيق ذلك
باستخدام أسلوب تحليل االنحدار المتع ّدد المتدرج  ،Stepwise Regressionإ ْذ ت ّم اعتبار متغير
مستوى السعادة الوظيفية كمتغير أساسي أو رئيس (المتغير التابع) ،وجوانب العمل الرئيسة
تأثيرا على مستوى السعادة
كمتغيرات مستقلة ،وذلك لتحديد أكثر هذه الجوانب (المتغيرات المستقلة)
ً
الوظيفية .وقبل إجراء االختبار ت ّم التأ ّكد من عدم وجود عالقة ارتباط شديدة بين المتغيرات المستقلة
()Multicollinearity؛ إذ ت ّم حساب معامالت االرتباط بين جميع المتغيرات المستقلة وكانت
جميعها أقل من ( ،)0.70كما ت ّم حساب عوامل تضخم التباين ( )VIFلجميع المتغيرات المستقلة
وكانت جميعا أقل من ( ،)20مما يؤ ّكد عدم وجود عالقة ارتباط خطي متعدد بين المتغيرات المستقلة
تؤدي إلى نتائج مضللة لتحليل االنحدار (فهمي ،1008 ،ص  ،)111وقد أظهرت النتائج ما يلي:

جدول رقم ( :)8نتائج تحليل االنحدار المتعدّد(المتدرج) بين مستوى السعادة والرضا عن جوانب
العمل

جوانب العمل المؤثرة على

مستوى السعادة

معامل بيتا
معامالت
Standardized
االنحدار
Coefficients
Beta Coefficients

مستوى
الداللة
المحسوب
Sig.

عوامل تضخم
التباين
VIF

 )2طبيعة العمل.

0.398

0.369

**0.000

1.602

 )1تقييم األداء.

0.189

0.181

**0.000

1.721

0.139

0.122

**0.001

1.626

0.121

0.106

**0.003

1.472

 )1العالقة مع الرئيس
المباشر.

 )1نمط اإلدارة.

معامل التحديد المصحح  %35.1 = Adjusted R Squareومستوى الداللة المحسوب للنموذج ككل=

.**1.111
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تأثيرا
يتضح من الجدول السابق (جدول رقم  )6أن هناك ( )1جوانب رئيسة للعمل تؤثر
ً
معنويًا (ذا داللة إحصائية) 5وطرديا (بناء على إشارة قيمة بيتا الموجبة المعيارية) على مستوى
السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،وفيما يلي
ترتيب هذه الجوانب الرئيسة من حيث قوة التأثير (بناء على قيمة بِ ْيتا المعيارية):

-

يأتي الجانب الرئيس "طبيعة العمل" كأحد الجوانب الرئيسة في المرتبة األولى ،من حيث قوة
التأثير على مستوى السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة
بمدينة العين (بيتا= موجب  0.189ومستوي داللة= 0.000أقل من .)0.09

-

ثم يأتي الجانب الرئيس "تقييم األداء" كأحد الجوانب الرئيسة في المرتبة الثانية ،من حيث قوة
التأثير على مستوى السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة
بمدينة العين (بيتا= موجب  0.262ومستوي داللة= 0.000أقل من .)0.09

-

ويأتي الجانب الرئيس" العالقة مع الرئيس المباشر" كأحد الجوانب الرئيسة في المرتبة الثالثة،
من حيث قوة التأثير على مستوى السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس
الحكومية والخاصة بمدينة العين (بيتا= موجب  0.211ومستوي داللة= 0.002أقل من
.)0.09

-

ويأتي الجانب الرئيس " نمط االدارة " كأحد الجوانب الرئيسة في المرتبة الرابعة من حيث قوة
التأثير على مستوى السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة
بمدينة العين (بيتا= موجب  0.208ومستوي داللة= 0.001أقل من .)0.09

5

ألن قيم مستوى الداللة المحسوبة أقل من قيمة مستوى الداللة النظري ()α= 0.05
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-

وتُشير النتائج أيضا إلى أن هذه الجوانب األربع مجتمعة تفسر ( )%19من التغير في مستوى
السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين (معامل
التحديد المص ّحح= .)%19

االختالفات (الفروقات) ذات الداللة اإلحصائية في درجة الرضا الوظيفي ودرجة
السعادة الوظيفية
الفرضية الثالثة:
يسعى هذا الجزء إلى اختبار الفرضية الثالثة (هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0.09في درجة الرضا الوظيفي ودرجة السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين باختالف الجنس
والعمروالجنسية والمؤهل العلمي والحالة االجتماعية) ،والمتعلقة بالتعرف على االختالفات
(الفروقات) ذات الداللة اإلحصائية في درجة الرضا الوظيفي ودرجة السعادة الوظيفية ،لدى
الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين -باختالف خصائصهم الشخصية
(الجنس ،الجنسية ،العمر ،المؤهل العلمي ،الحالة االجتماعية).

وقد قامت الباحثة في سبيل تحقيق ذلك باستخدام اختبار (ت –  )Tأو اختبار المقارنة بين
مجموعتيْن مستقلتيْن ( ،)Independent-Samples T- testالذي يُستخدم في إجراء المقارنة
بين مجموعت ْين مستقلتيْن ،وت ّم استخدام هذا االختبار في الدراسة لبيان الفروقات ذات الداللة
اإلحصائية في درجة رضا وسعادة الموظفين باختالف الجنس (ذكر\ أنثى) والجنسية (مواطن/مقيم).

كما قامت الباحثة باستخدام اختبار (ف) أو تحليل التباين األحادي ( ONE-WAY
 ،)ANOVAالذي يُستخدم في إجراء المقارنة بين أكثر من مجموعتيْن مستقلتيْن ،وت ّم استخدام هذا
االختبار في الدراسة لبيان الفروقات ذات الداللة اإلحصائية في درجة رضا وسعادة الموظفين
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باختالف (العمر والمؤهل العلمي والحالة االجتماعية) ،وإذا تبيّن أن هناك اختالفا بين المتوسطات،
يت ّم استخدام أحد االختبار الثنائية البعدية (اختبار شيفة  ،Scheffeأو اختبار )LEDلتحديد موضع
االختالف بين المجموعتيْن ،كل على حدة .وفيما يلي نتائج هذه الفروقات:
باختالف الجنس:
جدول رقم ( :)9نتائج اختبار (ت) لدراسة االختالفات ذات الداللة اإلحصائية في درجة رضا
وسعادة الموظفين  -باختالف الجنس
مستوى
المحاور الرئيسة

العينة

المتوسط

الحسابي

االنحراف

ذكر

364

3.883

2.9652

أنثى

324

3.666

2.2928

ذكر

364

3.886

1.022

أنثى

324

3.770

2.2922

الجنس

حجم

المعياري

الداللة

المحسوب

قيمة ()T

المحسوبة

P-value
الرضا الوظيفي
العام
السعادة الوظيفية

20*0.0

0.200

2.000

0.080

االختالفات
(الفروقات)

ذات الداللة
الذكور أكثر
رضا من
ا نا
ال يوجد
فروقات

* يوجد اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية (.)0.09
يتضح من الجدول السابق (جدول رقم  )5ما يلي:
 درجة الرضا العام لدى الموظفات من اإلناث ( )1.888أقل من درجة الرضا العام لدىالموظفين من الذكور ( ،)1.661إ ْذ كانت قيمة مستوى الداللة المحسوب (وهي هنا=
 )0.001أقل من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض مسبقا ً من الباحثة (مستوى المعنوية
وهو هنا .)α= 0.05
 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين درجة سعادة الموظفات ،ودرجة سعادة الموظفين،إذ كانت قيمة مستوى الداللة المحسوب (وهي  )0.221أكبر من قيمة مستوى الداللة النظري
المفترض مسبقا ً من الباحثة (مستوى المعنوية وهو هنا .)α= 0.05
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باختالف الجنسية:
جدول رقم ( :)10نتائج اختبار (ت) لدراسة االختالفات ذات الداللة اإلحصائية في درجة رضا
وسعادة الموظفين  -باختالف الجنسية
مستوى
االنحراف

حجم

المتوسط

العينة

الحسابي
3.801

2.2900
2.2900

المحاور الرئيسة

الجنسية

الرضا الوظيفي

مواطن

232

مقيم

456

3.770

مواطن

232

3.856

2.2906

مقيم

456

3.819

2.2988

المعياري

الداللة

المحسوب

قيمة ()T
المحسوبة

P-value
العام

السعادة الوظيفية

2.692

2.099

2.602

2.080

االختالفات
(الفروقات)

ذات الداللة
ال يوجد

فروقات

ال يوجد

فروقات

* يوجد اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية (.)0.09
يتضح من الجدول السابق (جدول رقم  )41ما يلي:
-

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي ،لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،باختالف جنسيتهم ،إذ كانت قيمة مستوى الداللة
المحسوب (وهي  )0.890أكبر من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض مسبقا ً من الباحثة
(مستوى المعنوية وهو هنا .)α= 0.05

-

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،باختالف جنسيتهم ،إذ كانت قيمة مستوى الداللة
رضا وسعادة الموظفين  -باختالف فئات العمر.
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باختالف فئات العمر:
جدول رقم ( :)22نتائج اختبار (ف) أو تحليل التباين لدراسة االختالفات ذات الداللة
اإلحصائية في درجة رضا وسعادة الموظفين  -باختالف فئات العمر
مستوى
العينة

المتوسط

الحسابي

االنحراف

المحاور

من  -02أقل من02

177

3.856

2.2820

من  -02أقل من02

332

3.858

2.2920

من  -02أقل من02

124

3.700

1.048

من  -02أقل من62

55

3.250

1.185

من  -02أقل من02

177

3.889

2.2800

السعادة

من  -02أقل من02

332

3.914

2.2900

الوظيفية

من  -02أقل من02

124

3.796

1.012

من  -02أقل من62

55

3.230

1.131

الرئيسة

فئات االعمار

حجم

المعياري

الداللة

المحسوب

قيمة (ف)

المحسوبة

P-value
الرضا

الوظيفي
العام

االختالفات

(الفروقات) ذات
الداللة
الللعلللللامللللليللن ذي

*2.222

7.000

االعللللملللللار (مللللن

 02سلللنة فأكثر)

هم األقل رضا.

الللعلللللامللللليللن ذي

*2.222

8.002

االعللللملللللار (مللللن

 02سلللنة فأكثر)

هم األقل سعادة.

* يوجد اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()0.09
يتضح من الجدول السابق (جدول رقم  )44ما يلي:
 توجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي ،لدى الموظفين العاملين فيالمدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،باختالف أعمارهم ،إ ْذ كانت قيمة مستوى الداللة
المحسوب (وهي  )0.000أقل من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض مسبقا ً من الباحثة
(مستوى المعنوية وهو هنا  ،)α= 0.05وقد تبين أن الموظفين العاملين ذوي األعمار (من
ضا.
 90سنة فأكثر) هم األقل ر ً
 توجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين فيالمدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،باختالف أعمارهم ،إذ كانت قيمة مستوى الداللة
المحسوب (وهي  )0.000أقل من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض مسبقا ً من الباحثة
(مستوى المعنوية وهو هنا  ،)α= 0.05وقد تبين أن الموظفين العاملين ذوي االعمار (من
 90سنة فأكثر) هم األقل سعادة ً.
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باختالف الحالة االجتماعية:
جدول رقم ( :)12نتائج اختبار (ف) أو تحليل التباين لدراسة االختالفات ذات الداللة اإلحصائية
في درجة رضا وسعادة الموظفين  -باختالف الحالة االجتماعية
مستوى
الحالة

حجم

المتوسط

االجتماعية

العينة

الحسابي

 0أعزب

153

3.820

2.2772

الرضا الوظيفي

 0متزوج

419

3.810

2.2966

العام

 0مطلق

82

3.646

1.048

 0أمل

34

3.559

1.092

 0أعزب

153

3.917

2.2770

 0متزوج

419

3.851

2.2990

 0مطلق

82

3.703

1.127

 0أمل

34

3.510

2.2900

المحاور الرئيسة

االنحراف
المعياري

الداللة

المحسوب

قيمة (ف)
المحسوبة

P-value

السعادة الوظيفية

2.009

2.286

0.028

0.020

االختالفات
(الفروقات)

ذات الداللة

ال يوجد
فروقات

ال يوجد

فروقات

* يوجد اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية (.)0.09

يتضح من الجدول السابق (جدول رقم  )42ما يلي:
-

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي ،لدى الموظفين العاملين
في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،باختالف حالتهم االجتماعية ،إذ كانت قيمة
مستوى الداللة المحسوب (وهي  )0.119أكبر من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض
سبقا ً من الباحثة (مستوى المعنوية وهو هنا .)α= 0.05

-

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين
في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،باختالف حالتهم االجتماعية ،إذ كانت قيمة
مستوى الداللة المحسوب (وهي  )0.068أكبر من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض
مسبقا ً من الباحثة (مستوى المعنوية وهو هنا .)α= 0.05
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باختالف المؤهل العلمي:
جدول رقم ( :)13نتائج اختبار (ف) أو تحليل التباين لدراسة االختالفات ذات الداللة اإلحصائية
في درجة رضا وسعادة الموظفين -باختالف المؤهل العلمي
مستوى
حجم

المتوسط

المحاور

العينة

الحسابي

 0ثانوي

35

3.843

2.2702

 0دبلوم

203

4.011

2.2929

 0دبلوم عالي

85

3.700

1.071

 0بكالوريوس

250

3.715

2.2900

 0ماجستير

81

3.534

2.2907

 6دكتوراة
 0ثانوي

34

3.610

1.028

35

3.914

2.2720

 0دبلوم

203

3.966

2.2967

السعادة

 0دبلوم عالي

85

3.741

1.114

الوظيفية

 0بكالوريوس

250

3.859

2.2922

 0ماجستير

81

3.568

1.002

 6دكتوراة

34

3.598

1.076

الرئيسة

الرضا

الوظيفي
العام

المؤهل العلمي

االنحراف
المعياري

الداللة

المحسوب

قيمة (ف)
المحسوبة

االختالفات
(الفروقات) ذات
الداللة

P-value

الللمسلللللللللللتللويلللللات
*2.220

4.240

التعليميلللة العليلللا

(ملللللاجسللللللللللتلليللر

دكلللللتلللللو ارر) هلللللم

األقل رضا.

الللمسلللللللللللتللويلللللات

التعليميلللة العليلللا

*2.200

0.609

(ملللللاجسللللللللللتلليللر

دكلللللتلللللو ارر) هلللللم

األقل سعادة.

* يوجد اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية (.)0.09
يتضح من الجدول السابق (جدول رقم  )43ما يلي:
-

توجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي ،لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصااااااااة بمدينة العين ،باختالف المؤهل العلمي ،إ ْذ كانت قيمة
مستوى الداللة المحسوب (وهي  )0.002أقل من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض
مسبقا ً من الباحثة (مستوى المعنوية وهو هنا  ،)α= 0.05وقد تبين أن الموظفين العاملين
رضا ،بينما كان الموظفين
ذوي المستويات التعليمية العليا (ماجستير ،دكتوراه) هم األقل
ً
ضا.
العاملين ذوي المستويات التعليمية الدنيا (ثانوي ،دبلوم) هم األعلى ر ً
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-

توجد فروقات ذات داللة إحصااااائية في درجة السااااعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين
في المدارس الحكومية والخاصاااااااة بمدينة العين ،باختالف المؤهل العلمي ،إ ْذ كانت قيمة
مستوى الداللة المحسوب (وهي  )0.002أقل من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض
مسبقا ً من الباحثة (مستوى المعنوية وهو هنا  ،)α= 0.05وقد تبين أن الموظفين العاملين
ذوي المستويات التعليمية العليا (ماجستير ،دكتوراه) هم األقل سعادة ً ،بينما كان الموظفين
العاملين ذوي المستويات التعليمية الد ْنيا (ثانوي ،دبلوم) هم األعلى سعادةً.

الفرضية الرابعة:
يسعى هذا الجزء إلى اختبار الفرضية الرابعة (هناك فروقات ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )0.09في درجة الرضا الوظيفي ودرجة السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين
في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين باختالف سنوات
الخبرة الوظيفية وطبيعة العمل وتصنيف المدرسة) ،والمتعلقة بالتعرف على االختالفات (الفروقات)
ذات الداللة اإلحصائية ،في درجة الرضا الوظيفي ودرجة السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين
في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،باختالف خصائصهم الوظيفية (تصنيف المدرسة
وطبيعة العمل وعدد سنوات الخبرة الوظيفية) ،وقد قامت الباحثة في سبيل تحقيق ذلك ،باستخدام
اختبار (ت –  )Tأو اختبار المقارنة بين مجموعتيْن مستقلتيْن ( Independent-Samples T
 ،)testلبيان الفروقات ذات الداللة اإلحصائية في درجة رضا وسعادة الموظفين ،باختالف تصنيف
المدرسة (حكومي /خاص) وطبيعة العمل (هيئة تدريسية /هيئة إدارية) .كما قامت الباحثة باستخدام
اختبار (ف) أو تحليل التباين األحادي ( ،)ONE-WAY ANOVAلبيان الفروقات ذات الداللة
اإلحصائية في درجة رضا وسعادة الموظفين باختالف (عدد سنوات الخبرة الوظيفية) ،وإذا تبيّن أن
هناك اختالفا بين المتوسطات ،يت ّم استخدام أحد االختبارين الثنائيين البعديين (اختبار شيفة
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 ،Scheffeأو اختبار  )LEDلتحديد موضع االختالف بين المجموعتيْن كل على حدة ،وفيما يلي
نتائج هذه الفروقات:

اختالف تصنيف المدرسة:
جدول رقم ( :)14نتائج اختبار (ت) لدراسة االختالفات ذات الداللة اإلحصائية في درجة رضا
وسعادة الموظفين  -باختالف تصنيف المدرسة
مستوى
المحاور الرئيسة

االنحراف

تصنيف

حجم

المتوسط

المدرسة

العينة

الحسابي

حكومي

291

3.702

2.2960

خا

397

3.838

2.2908

حكومي

291

3.800

2.2992

خا

397

3.855

2.2900

المعياري

الداللة

المحسوب

قيمة ()T
المحسوبة

P-value
الرضا الوظيفي
العام

السعادة الوظيفية

*2.202

0.870-

2.062

2.709-

االختالفات

(الفروقات)
ذات الداللة
حكومي أقل
من خا

ال يوجد

فروقات

* يوجد اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية (.)0.09
يتضح من الجدول السابق (جدول رقم  )44ما يلي:
-

درجة الرضا العام لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية ( )1.701أقل بشكل ذي داللة
إحصائية ،من درجة الرضا العام لدى الموظفين في المدارس الخاصة ( ،)1.616إذ كانت قيمة
مستوى الداللة المحسوب (وهي هنا=  )0.010أقل من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض
مسبقا ً من الباحثة (مستوى المعنوية وهو هنا .)α= 0.05

-

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين درجة سعادة الموظفين العاملين في المدارس الحكومية،
والموظفين العاملين في المدارس الخاصة ،إذ كانت قيمة مستوى الداللة المحسوب (وهي
 )0.221أكبر من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض مسبقا ً من الباحثة (مستوى المعنوية
وهو هنا .)α= 0.05
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باختالف طبيعة العمل:
جدول رقم ( :)15نتائج اختبار (ت) لدراسة االختالفات ذات الداللة اإلحصائية في درجة رضا
وسعادة الموظفين -باختالف طبيعة العمل
مستوى
االنحراف

حجم

المتوسط

العينة

الحسابي
3.734

2.2870
1.010

المحاور الرئيسة

طبيعة العمل

الرضا الوظيفي

هيئة تدريسية

351

هيئة إدارية

337

3.829

هيئة تدريسية

351

3.834

2.2902

هيئة إدارية

337

3.829

1.016

المعياري

الداللة

المحسوب

قيمة ()T
المحسوبة

P-value
العام

السعادة الوظيفية

2.080

0.002-

2.907

2.267

االختالفات
(الفروقات)

ذات الداللة
ال يوجد

فروقات

ال يوجد

فروقات

* يوجد اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية (.)0.09
يتضح من الجدول السابق (جدول رقم  )49ما يلي:
-

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي ،لدى الموظفين العاملين
في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،باختالف طبيعة العمل ،إذ كانت قيمة مستوى
الداللة المحسوب (وهي  )0.269أكبر من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض مسبقًا
من الباحثة (مستوى المعنوية وهو هنا .)α= 0.05

-

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين
في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،باختالف طبيعة العمل ،إذ كانت قيمة مستوى
الداللة المحسوب (وهي  )0.917أكبر من قيمة مستوى الداللة النظري المفترض مسبقا ً
من الباحثة (مستوى المعنوية وهو هنا .)α= 0.05
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باختالف عدد سنوات الخبرة الوظيفية:
جدول رقم ( :)16نتائج اختبار (ف) أو تحليل التباين لدراسة االختالفات ذات الداللة اإلحصائية
في درجة رضا وسعادة الموظفين -باختالف عدد سنوات الخبرة الوظيفية

المحاور
الرئيسة

الرضا

الوظيفي
العام

السعادة

الوظيفية

فئات عدد سنوات الخبرة

مستوى
حجم

المتوسط

العينة

الحسابي

أقل من  0سنوات

135

3.859

2.2860

من  - 0أقل من 7

298

3.913

2.2899

من  - 7أقل من 02

127

3.768

2.2902

من  - 02أقل من 00

58

3.323

1.140

 00سنة فأكثر

70

3.468

1.004

أقل من  0سنوات

135

3.951

2.2760

من  - 0أقل من 7

298

3.945

2.2909

من  - 7أقل من 02

127

3.782

2.2970

من  - 02أقل من 00

58

3.494

1.201

 00سنة فأكثر

70

3.486

1.005

الوظيفية

(بالسنوات)

االنحراف
المعياري

الداللة

المحسوب

قيمة (ف)
المحسوبة

P-value

االختالفات
(الفروقات)

ذات الداللة
العلللللاملين ذي

*2.222

7.279

سللللنوات الخبرة

األكلللللثلللللر هلللللم
األقل رضا.

العلللللاملين ذي
*2.222

5.780

سللللنوات الخبرة
األكلللللثلللللر هلللللم
األقل رضا.

* يوجد اختالف دال إحصائيا عند مستوى معنوية (.)0.09
يتضح من الجدول السابق (جدول رقم  )49ما يلي:
-

توجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي ،لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،باختالف عدد سنوات الخبرة الوظيفية ،إذ كانت
قيمة مستوى الداللة المحسوب(وهي  )0.000أقل من قيمة مستوى الداللة النظري
المفترض مسبقا ً من الباحثة (مستوى المعنوية وهو هنا  ،)α= 0.05وقد تبين أن الموظفين
العاملين ذات عدد سنوات الخبرة الوظيفية الكبيرة (من  - 20أقل من  ،29و 29سنة فأكثر)
ضا ،بينما كان الموظفين العاملين ذوي عدد سنوات الخبرة الوظيفية الصغيرة
هم األقل ر ً
ضا
(أقل من  1سنوات ،من  - 1أقل من  )7هم األعلى ر ً
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-

توجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،باختالف عدد سنوات الخبرة الوظيفية ،إذ كانت
قيمة مستوى الداللة المحسوب(وهي  )0.000أقل من قيمة مستوى الداللة النظري
المفترض مسبقا ً من الباحثة (مستوى المعنوية وهو هنا  ،)α= 0.05وقد تبين أن الموظفين
العاملين ذوي عدد سنوات الخبرة الوظيفية الكبيرة (من  - 20أقل من  29 ،29سنة فأكثر)
هم األقل سعادةً ،بينما كان الموظفين العاملين ذوي عدد سنوات الخبرة الوظيفية الصغيرة
(أقل من  1سنوات ،من  - 1أقل من  )7هم األعلى سعادةً.
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الفصل السادس :خالصة الدراسة وأدهم نتائجها وتوصياتها
خرا ،أسأل هللا تعالى أن يجعل هذه الدراسة قد وفقت في تحقيق أهدافها،
وأخيرا وليس آ ً
والتي تتمثل أهميتها في إعطاء صورة واضحة عن العالقة بين مستويات الرضا الوظيفي ،ومعدالت
السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة ،التابعة لمجلس أبوظبي
للتعليم بمدينة العين .وقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي اتضحت من
خالل تحليل وتفسير البيانات التي تم الحصول عليها من أفراد الدراسة .وفي هذا الفصل سيتم عرض
ملخص لمحتوى الدراسة ،وأهم النتائج التي توصلت إليها ،إلى جانب مجموعة من التوصيات التي
توصي بها الباحثة من خالل هذه النتائج ،وذلك على النحو التالي:

أدهم نتائج الدراسة
لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج عن مستوى الرضا الوظيفي والسعادة
الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين ،التابعة لمجلس
أبوظبي للتعليم ،إضافة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين مستويات الرضا الوظيفي ومعدالت
السعادة الوظيفية لدى هؤالء الموظفين ،والتعرف على أهم االختالفات (الفروقات) ذات الداللة
اإلحصائية في درجة الرضا الوظيفي ودرجة السعادة الوظيفية  -باختالف الخصائص الشخصية
والوظيفية لهؤالء الموظفين ،ومن أهم تلك النتائج التي تم الحصول عليها ما يلي:
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النتائج الخاصة بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة من الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم بمدينة العين
أظهرت النتائج ما يلي:
ف أفراد عينة الدراسااة تقريبًا (تحدي ًدا ما نساابته  %91.9من اإلجمالي) كانوا من الذكور،
 نِ ْ
صا ُ
في حين َمث ه َل اإلناث ما نسبته ( )%17.2من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
 ثلث أفراد عينة الدراساااااة (تحدي ًدا ما نسااااابته  %11.7من اإلجمالي) كانوا من المواطنين ،في
حين مثل "غير المواطنين" ما نسبته ( )%88.1من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
 الحالة االجتماعية الشاااااااائعة بين أفراد عينة الدراساااااااة هي "المتزوجون" ،إذ بلغت نسااااااابتهم
( )%80.9من اإلجمالي.
 الفئة العمرية الشائعة بين أفراد عينة الدراسة ،هي فئة "من  10إلى أقل من  10سنة" ،إذ مثل
أفراد عينة الدراسة في هذه الفئة ما نسبته ( )%16.1من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
 المؤهل العلمي الشااااااااائع بين أفراد عينة البحث هو مؤهل " بكالوريوس" ،إذ مثل أفراد عينة
البحث في هذا المستوى ما نسبته ( )%18.1من إجمالي أفراد عينة الدراسة.
 عدد سااانوات الخبرة الوظيفية الشاااائعة بين أفراد عينة الدراساااة هي فئة " من  1إلى أقل من 7
سنوات" ،إ ْذ َمث ه َل أفراد عينة الدراسة في هذه الفئة ما نسبته ( )%11.1من إجمالي أفراد عينة
الدراسة.
 نصاااف أفراد عينة الدراساااة تقريبًا (تحدي ًدا ما نسااابته  %92.0من اإلجمالي) كانوا من "الهيئة
التدريسااااااية) ،في حين أفراد عينة الدراسااااااة من " الهيئة اإلدارية" ما نساااااابته ( )%19.0من
إجمالي أفراد عينة الدراسة.

َ مث هل "الموظفون العاملون في المدارس الخاصاااااة" ما نسااااابته ( )%97.7من إجمالي أفراد
عينة الدراساااااااة ،في حين مثل " الموظفون العاملون في المدارس الحكومية" ما نسااااااابته
(.)%11.1

111

النتائج الخاصة بمستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية
والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم بمدينة العين
أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
 مسااتوى الرضااا الوظيفي بشااكل عام لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصااة
بمدينة العين ،هو مستوى مرتفع إلى حد ما.
 مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين،
تجاه جميع جوانب العمل الرئيسة هو مستوى مرتفع إلى حد ما.
رضاااا بين الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصاااة
 جوانب العمل الرئيساااة األكثر
ً
بمدينة العين هي"( :نمط اإلدارة" بمتوسااط 3.906؛ "العالقة مع الزمالء" بمتوسااط 3.892؛
"العالقة مع الرئيس المباشر" بمتوسط .)3.850
 جوانب العمل الفرعية األكثر رضااااا بين الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصااااة
التابعة لمجلس أبوظبي بمدينة العين هي(:يتم عمل اجتماعات دورية مع اإلدارة العليا للوقوف
على أهم المشااااااكالت ومحاولة حلها ،بمتوسااااااط 1.008؛ تتميز عالقاتي مع زمالئي بالتعاون
واإليجابية ،بمتوسااااط 1.996؛ تتميز اإلدارة العليا بالمصااااداقية في تنفيذ القرارات ،بمتوسااااط
ي ثقة بالوعود التي يقدمها لي مديري في العمل ،بمتوسااااااط 1.910؛ يوجد تحديد
1.999؛ لد ه
واضح الختصاصاتي ومسئولياتي ،بمتوسط .)1.929
تتفق هذه النتائج مع نظرية مايو التي تؤكد أثر العالقات اإلنسانية على درجة رضا الفرد،
كما تتفق مع التدرج الثالث في نظرية ماسلو وهو الحاجات االجتماعية التي تقوم على تكوين العالقات
االجتماعية وقبول الفرد كجزء من المجتمع أو البيئة المقيم فيها .فكلما كانت عالقة الموظف مع
زمالئه ورئيسه المباشر جيدة ،شعر بانتمائه إلى بيئة عمله وتقدير اآلخرين له ،وبالتالي زادت نسبة
رضاه .من جانب آخر ،ترى الباحثة ارتباط جانب نمط اإلدارة بمدى توفر مبادئ الحوكمة المتمثلة
بالمصداقية والعدالة والشفافية ،فكلما توافرت هذه المباديء باإلدارة زاد رضا الموظف ،وبالتالي
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شعوره باالنتماء إلى بيئة عمله وزيادة إنتاجه وإبداعه .وعليه تتفق نتيجة الدراسة الحالية الخاصة
بالعالقة الطردية بين جانب نمط اإلدارة والرضا الوظيفي ،مع نظرية آدم التي تؤكد مدى أثر تحقيق
العدالة في زيادة درجة الرضا الوظيفي.



كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة الخييلي ( )2999التي وجدت العالقة بين االنتماء
التنظيمي والرضا عن الزمالء والذي يستدعي إعطاء أولوية لالهتمام بزيادة درجة رضا
العاملين في جانب العالقة مع الزمالء ألهميته ،كما تتفق النتائج مع دراسة بيات ()2999
الذي استنتج من خالل دراسته أن أعلى درجة في الرضا الوظيفي كانت في الرضا عن
الزمالء؛ حيث حصلت على المرتبة األولى ،يليه الرضا عن الرؤساء؛ حيث يرى بيات أن
هذا المؤشر جيد على الرغم من اصطباغ أجهزة الشرطة بالصبغة العسكرية .إال أن الرضا
عن العالقة مع الرؤساء يأتي في المرتبة الثانية مما يعني أنه كلما تطورت اإلدارة وأخذت
بمبدأ الديمقراطية واهتمت بالعالقات اإلنسانية الجيدة مع العاملين ،زادت درجة الرضا لديهم.
أما الرضا عن العالقة مع الزمالء واحتاللها المركز األول؛ فهذا بسبب تماسك الجماعة
الشرطية في هذا المجال .وعليه ترى الباحثة مدى أهمية وأثر العالقات مع الرؤساء والزمالء
في بيئة العمل بغض النظر عن طبيعة العمل فيبقي الموظفون بشر ،وتبقى العالقات اإلنسانية
مهمة ،تلعب دورا ً بارزا ً في بيئة العمل .كما ترتبط نتائج الدراسة الحالية مع دراسة خوام
( )1002التي توصلت نتائجها أن  %60يقرون بأنه يوجد ارتباط بين الراحة النفسية
للموظف مع عالقته بزمالئه ،وعليه يؤثر العامل النفسي للموظف تأثيرا واضحا على األداء
الوظيفي .عالوة على ذلك .وتتفق النتائج مع دراسة النعيمي ( )1002التي وجدت العالقة
الطردية بين العالقة مع الزمالء والرضا الوظيفي وذلك باختالف محددات الرضا الوظيفي
بالنسبة لحملة المؤهالت الجامعية العليا عن حملة المؤهل الجامعي ،حيث يراها حملة
المؤهالت الجامعية العيا في خصائص الوظيفة وساعات العمل ونمط اإلشراف ،بينما يحددها
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حملة المؤهل الجامعي في العالقة مع الزمالء وساعات العمل والنظم المتبعة في تقييم كفاءة
األداء .كما تتفق ننتائج الدراسة الحالية مع دراسة المظرب ( )1007التي وجدت العالقة
الطردية بين الرضا الوظيفي والعالقة مع الرؤساء والزمالء ،حيث أفاد أفراد العينة أنهم
يلقون معاملة طيبة من رؤسائهم ويحصلون على التقدير المعنوي المناسب ،كما عبرو عن
رضاهم عن زمالئهم في تقديم الدعم لهم أثناء مواجهتهم لمشكلة معينة ما يعني وجود روح
التعاون والفريق الواحد بين العاملين .باإلضافة إلى ذلك ،ترتبط نتئج الدراسة الحالية مع
دراسة النجار ( )2999التي تهدف إلى فحص واستكشاف طبيعة العالقة ما بين الرضا
واالرتياح الوظيفي لدى الموظفين والتزامهم التنظيمي ،حيث وجدت النتائج أن اتجاه
الموظفين للوفاء بمتطلبات الوظيفة وتحقيقها يكون متصال بشكل مباشر بمقدار الرضا
واالرتياح الذي يتلقونه من الوظيفة بشكل عام ،وكانت الرغبة المقدرة للوفاء بالمتطلبات
الوظيفية ككل مرتبطة بشكل قوي بمشاعر الموظفين تجاه مدرائهم المباشرين .كما تتفق
النتائج مع نتائج دراسة المدحاني ( )1021الذي وجد من خالل دراسته أن تأثير األبعاد
االجتماعية والنفسية على األداء والرضا الوظيفي يفوق تأثير األبعاد الفيزيقية والمادية ،حيث
أن طبيعة العالقة مع الرؤساء تتيح بقدر من العدالة الفرصة للمرؤوس مراجعة رئيسه
المباشر وتقديم التظلمات للجهات اإلدارية األعلى في حالة شعوره بالظلم .باإلضافة إلى
منحه االستقالليه في تقديم المقترحات واألفكار اإلبداعية المتعلقة بتطوير المؤسسة ،كما
الحظ أن انعكاس واقع األبعاد االجتماعية والنفسية لبيئة العمل وتأثيراتها على الرضا
الوظيفي إلى عالقات غير رسمية وأنماط للتفاعل بين الموظفين يتم بعضها في بيئة العمل
ويمتد بعضها خارجه ،وبناء عليه يتضح من خالل النتائج أعاله بأن الجوانب األكثر تأثيرا
في درجة الرضا الوظيفي هي نمط اإلدارة والعالقة مع الزمالء والرئيس المباشر وطبيعة
العمل ،حيث ترى الباحثة أهمية توفر مباديء الحوكمة في نمط اإلدارة واإلشراف من شفافية
ومصداية الذي يؤدي إلى خلق الثقة في العالقات بين الموظفين واإلدارة العليا والرؤساء
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المباشرين وبالتالي شعور الموظف بالرضا واالستقرار الوظيفي الذي يؤدي بدوره إلى
تكوين العالقات اإليجابية بين الموظفين.

ضا بين الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة،
 جوانب العمل الرئيسة األقل ر ً
ال تاب عة لمجلس أبوظبي للتعليم ب مدي نة العين هي "( :فرص الترق ية" بمتوساااااااط 3.607؛
"المزايا والحوافز" بمتوسط 3.664؛ "التدريب" بمتوسط .)3.686
رضاا بين الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصااة
 جوانب العمل الفرعية األقل
ً
بمدينة العين هي( :غالبا ما يرد لي االعتبار بعد رفع التظلم على نتيجة الترقية ،بمتوساااااااط
1.986؛ ترتبط الترقية التي أحصااال عليها دائما بتوقعاتي وطموحاتي ،بمتوساااط 3.580؛
أرى أن مساااتوى تحفيز الموظفين ومكافآتهم في مؤساااساااتي ممتاز ،بمتوساااط 3.593؛ يتم
ترقية الموظفين بالمؤسااسااة التي أعمل بها على أسااس موضااوعية وواضااحة ،وتعتمد على
الكفاءة ،بمتوسااااط 3.596؛ أنا راضااااي تماما عن المزايا والحوافز التي أتلقاها من عملي،
بمتوسط .)3.599
يتبين من خالل النتائج أن أقل جوانب العمل الفرعية في درجة الرضا الوظيفي هي الترقية
والحوافز والمزايا والتدريب ،وتعول الباحثة ارتباط هذه النتائج بدرجة طموح الموظفين ،حيث بينت
نتائج الدراسة الحالية األخرى العالقة العكسية بين كل من :سنوات الخبرة والعمر والمؤهل العلمي
وبين درجة الرضا الوظيفي؛ أي أنه كلما زادت سنوات الخبرة والمؤهل العلمي والعمر قلت درجة
الرضا الوظيفي؛ وتربط الباحثة ذلك بدرجة الطموح ،حيث كلما زاد المستوى التعليمي والعمر
وسنوات الخبرة زاد مستوى الطموح لدى الموظف وبالتالي انخفاض درجة القناعة والرضا لديه.
وفي هذا الجانب تطرقت دراسة زويش ( )1021بوجود العالقة الطردية بين فرص الترقية ونسبة
الرضا الوظيفي؛ أي أن أثر الترقية الفعلية يتوقف على مدى توقع الفرد لها ،فكلما حققت المؤسسة
طموحات وتوقعات الفرد للترقية زاد رضاه ،والعكس في حال لم تتحقق طموحاته .كما أضافت أن
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الموظفين الذين أتموا تعليمهم أقل رضا من أولئك الذين لم يتموا تعليمهم ،وقد يرجع ذلك إلى أن
مستوى الطموح يكون أعلى بالنسبة للمتعلمين .كما ترتبط هذه النتائج بدراسة البلوشي ()1020
التي وجدت بأن تفضيالت الموظفين لنظم ترقية معينة دون غيرها ،تتأثر بمجموعة من العوامل منها
المستوى التعليمي ومدة الخدمة ،حيث أكد  %87.1من عينة الدراسة أن نظم الترقية المعمول بها
في الوزارة ال تساعد على تحفيز الموظفين؛ وذلك العتمادها على أسس وعوامل ال تتسم بالعدالة
والشفافية ،وتأخرها عن توقيتها مما يفقدها مصداقيتها ويشعر الموظفين بعدم الرضا وعدم جدوى
التميز في األداء .باإلضافة إلى عدم ارتباطها بالحافز المادي مما يشعر الموظف بعدم الجدوى من
هذه الترقية ،وعدم توافر درجات شاغرة للترقية .كما وتتفق النتائج مع دراسة أرجايل ()2991
الذي وجد من خالل دراسته أن  %99.9يرون أن أكثر الجوانب التي تؤثر على درجة رضاهم هي
الترقية في العمل أو زيادة األجر .كما وجدت النتائج أن الشعور بالرضا يكون أكثرعندما تقترب
الطموحات من اإلنجازات ويكون أقل عندما تبتعد عنها ،وتقوم الطموحات على المقارنة باآلخرين
أو على خبرة الفرد الماضية ،وغالبا ما تتم المقارنة مع من يعملون في نفس المهنة.

النتائج الخاصة بمستوى السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية
والخاصة بمدينة العين بإمارة أبوظبي
أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
 مساااااتوى الساااااعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصاااااة بمدينة
العين ،هو مستوى مرتفع إلى ح ًد ما.
 أكثر العبارات الدالة على الساااااااعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكوم ية
ي مشااااااااعر جميلة تجاه الجميع في بيئة عملي ،بمتوساااااااط
والخاصاااااااة بمدينة العين ،هي( :لَ َد ه
3.916؛ يشااعرني عملي باإلنجاز الشااخص ،بمتوسااط 3.824؛ أشااعر بالحماس والنشاااط كل
صباح عند ذهابي إلى عملي ،بمتوسط .)3.754
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تتفق هذه النتيجة مع دراسة أرجايل ( )2991الذي بيّن العالقة بين التفاعل االجتماعي
وشعور الموظفين بالسعادة ،حيث يزيد الرضا عن العمل عند من يتمتعون بشعبية في بيئة العمل
والذين ينتمون إلى مجموعة عمل صغيرة ومتجانسة ،ومن تتاح لهم فرصة للتفاعل االجتماعي أثناء
العمل ،كما وأن التقدير من قبل المشرفين والتشجيع في اتخاذ القرارات يجعل المرؤوسين أكثر
سعادة .وترتبط النتائج بدراسة القاسم ( )1022التي لخصت أن السعادة في العمل تتمثل في مدى
االستمتاع في بيئة العمل وعالقات العمل ،ومدى إشباع العمل للطموح والمهارات؛ حيث يزداد
الرضا عن العمل عند أولئك الذين يتمتعون بشعبية في بيئة العمل والذين ينتمون إلى جماعة عمل
صغيرة ومتجانسة ومن تتاح لهم فرص أكثر للتفاعل االجتماعي أثناء العمل .عالوة على ذلك ،ترتبط
هذه النتائج مع نتنائج دراسة كل من ليفرينغ وموسكووتيز في مقالتهما بعنوان خلق بيئة عمل سعيدة
التي استنتجا من خاللها أن المكان السعيد للعمل حسب آراء الموظفين هو المكان الذي يشعرون فيه
بالثقة والفخر والسعادة مع األشخاص الذين يعملون معهم ،حيث تنشأ الثقة من خالل مصداقية اإلدارة
واالحترام الذي يشعر به الموظفون خالل التعامل معهم ،والمساواة التي يتوقعون أن يعاملوا بها
ودرجة الفخر ،ومستويات التواصل الفعلية والصداقة الحقيقية التي يشعر بها كل موظف تجاه اآلخر.
وعليه تعول الباحثة هذه النتائج بأن العاملين يمضون غالب وقتهم في بيئة العمل وعليه تؤثر العالقات
االجتماعية الجيدة في بيئة العمل على شعور الموظفين بالراحة والسعادة ،وبالتالي شعورهم بالحماس
للذهاب إلى عملهم وإبداعهم فيه ،والذي يرتب شعورهم باإلنجاز الشخصي ،وهو أعلى درجة في
هرم ماسلو وهو تحقيق الذات.
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النتائج الخاصة بالعالقة بين مستويات الرضا الوظيفي وبين معدالت السعادة الوظيفية لدى
الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين بإمارة ابوظبي
أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
 وجود عالقة طردية وقوية وذات داللة إحصائية بين درجة السعادة ودرجة الرضا ،بمعنى
أن كلما زادت "أو انخفضااااااات" درجة الرضاااااااا الوظيفي العام لدى الموظفين العاملين في
ْ
زادت "أو انخفضااااات" درجة
المدارس الحكومية والخاصاااااة بمدينة العين بإمارة ابوظبي،
سعادتهم الوظيفية في العمل.
تأثيرا طرديًا ،وذات داللة إحصاااااائية وطردية على
 هناك ( )1جوانب رئيساااااة للعمل تؤثر
ً
مساااااتوى الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصاااااة بمدينة العين
بإمارة أبوظبي ،وهذه الجوانب هي على الترتيب (من حيث قوة التأثير) التالي( :طبيعة
العمل ،تقييم األداء ،العالقة مع الرئيس المباشر ،نمط اإلدارة) ،وتفسر هذه الجوانب األربع
مجتمعة تفسااااااار ( )%19من التغير في مساااااااتوى الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم بمدينة العين.
تتفق هذه النتائج مع فرضيتي الباحثة األولى والثانية ،ما يدل على وجود عالقة ذات داللة
إحصائية بين درجة الرضا الوظيفي ومستوى السعادة الوظيفية ،حيث كلما زادت نسبة الرضا
الوظيفي زاد مس توى السعادة الوظيفية ،وكلما قلت درجة الرضا الوظيفي قل مستوى السعادة
الوظيفية .كما تتفق النتائج مع فرضية الدراسة الثانية التي تفترض أن هناك تأثير ذات داللة إحصائية
(عند مستوى داللة  )0.09لمستويات الرضا عن جوانب العمل المختلفة على معدالت السعادة
الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في
تعول الباحثة هذه النتائج إلى طبيعة العمل الخاصة بالمدرسين ،والتي تعتبر من
مدينة العين .وعليه ّ
الوظائف الصعبة؛ كون المعلم يستمر في العمل حتى بعد الدوام الرسمي؛ إلتمام مهام أخرى مثل
تصحيح واجبات وامتحانات وتحضير دروس وعمل أنشطة للطالب وغيرها .وعليه إن لم يحصل
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على تقييم أداء عادل مقابل الجهود الذي يبذلها سيؤدي ذلك إلى شعوره باإلحباط نتيجة شعوره بغياب
العدل ،الذي يصحبه شعور بعدم الرضا والسعادة في بيئة عمله ،ما قد يؤدي إلى طلب استقالته أو
عدم أدائه لمهامه بالمستوى المطلوب .باإلضافة إلى ذلك تعول الباحثة تأثير نمط اإلدارة على رضا
وسعادة الموظفين ،إلى مدى تطبيق مبادئ الحوكمة ،حيث حصلت كل من العبارات التالية على
درجة رضا عالية وهي كالتالي :أ -يتم عمل اجتماعات دورية مع اإلدارة العليا للوقوف علي أهم
المشكالت ومحاولة حلها ب -تتميز اإلدارة العليا بالمصداقية في تنفيذ القرارات ج -لدي ثقة بالوعود
التي يقدمها لي مديري في العمل د -يوجد تحديد واضح الختصاصاتي ومسئولياتي .وتعكس جميع
العبارات مدى تأثير مبادئ الحوكمة المتمثلة بالمصداقية والشفافية ،على زيادة درجة الرضا ومستوى
السعادة لدى الموظفين.عالوة على ذلك ،تعكس النتائج العالقة الطردية بين العالقة الجيدة مع الرئيس
المباشر والرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية؛ حيث حصلت العبارات التالية على مستوى رضا عالي
وهي :أ -عالقتي برئيسي المباشر تتميز بالتفاهم واالحتواء وب -يقوم رئيسي المباشر بتقديم المساعدة
لي في حالة الظروف الشخصية الطارئة وج -رئيسي المباشر يتعامل معي بعدالة كافية وشفافية،
وتعكس هذه العبارات مدى أهمية العالقات الجيدة واالحتواء والتفاهم في نمط اإلشراف ،حيث أن
التعامل مع الموظف كإنسان له مشاعره واحتياجاته وتوفير ما يلزمه سيؤدي إلى شعوره بالراحة
والسعادة ،وبالتالي زيادة إنتاجه وبقائه لمدة أطول في مكان عمله .وتتفق هذه النتائج مع دراسة
الغافري ( )1020الذي فسر بأن القائد الناجح هو الذي يكون ذكيا في تعامله مع العواطف ،سواء
كانت عواطفه أم عواطف اآلخرين ،وذلك يحتاج إلى مهارات الذكاء العاطفي كي يصبح قادرا على
التأثير على الموظفين وتحريك مشاعر الحب والوالء في نفوسهم للمؤسسة التي يعملون فيها ،وبالتالي
جو من التعاون والتفاهم واالنسجام في هذه المؤسسة ،باإلضافة إلى أنه يكون قادر على إدخال
إيجاد ّ
السعادة والبهجة والثقة والتعاون بين موظفيه عبر عالقته الشخصية ،حيث أن القادة المعاصرين
يفهمون أن عليهم التخلي عن التحكم والرقابة للحصول على نتائج بل يعملون كمدربين خصوصيين
وليس كرؤساء عمل .عالوة على ذلك ،تتفق نتائج الدراسة مع دراسة  )2011( Straussالذي
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لخص أن من أهم الطرق لجعل الموظفين سعداء في بيئة العمل ،قرب المدير من الموظفين والعالقة
الجيدة معهم ولكن ليس كزميل لهم ،حيث يجب على المدير أن يكون قريب من موظفيه وفي نفس
الوقت ،عليه أن يكون قيادي وحاسم ،تتميز قراراته بالثبات ،كما يجب أال يتصنع قربه من الموظفين،
حتى ال يؤدي ذلك إلى التضارب في شخصيته ،مما يؤثر سلبا على عالقته بموظفيه .وبناء عليه
ترى الباحثة اتفاق هذه النتائج مع نظرية مايو التي يفسر فيها مدى أهمية الجوانب االنسانية
واالجتماعية في أي بيئة عمل على حد سواء ،والتي تهدف إلى أن يصل العاملين إلى أفضل إنتاج
في ظل أفضل ما يمكن أن يؤثر على نفسيتهم أو معنوياتهم باعتبار العامل إنسانا وجدانيا وانفعاليا
أكثر منه رشديا أو منطقيا.

النتائج الخاصة باالختالفات (الفروقات) ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي ودرجة
السعادة الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمجلس
أبوظبي للتعليم بمدينة العين -باختالف خصائصهم الشخصية والوظيفية
أظهرت نتائج الدراسة وجود االختالفات (الفروقات) التالية:
 درجة الرضا العام لدى الموظفات من اإلناث ( )1.888أقل بشكل ذي داللة إحصائية من درجة
الرضا العام لدى الموظفين من الذكور (.)3.883
ضا واألقل سعادةً.
 الموظفون العاملون المتقدمون في العمر (من  90سنة فأكثر) هم األقل ر ً
ضا
 الموظفون العاملون الحاصلون على مستويات تعليمية عليا (ماجستير ،دكتوراه) هم األقل ر ً
واألقل سعادةً.
 درجة الرضا العام لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية( )1.701أقل بشكل ذي داللة
إحصائية من درجة الرضا العام لدى الموظفين في المدارس الخاصة (.)1.616
 الموظفون العاملون ذوو عدد ساانوات الخبرة الوظيفية الكبيرة (من  - 20أقل من  29 ،29ساانة
ضا واألقل سعادةً.
فأكثر) هم األقل ر ً
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تتفق هذه النتائج مع فرضيات الدراسة التي تتوقع وجود عالقة ذات داللة إحصائية في
درجة الرضا الوظيفي ودرجة السعادة الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية
والخاصة التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم في مدينة العين وكل من( :الجنس والعمر والجنسية والحالة
االجتماعية والخبرة وطبيعة العمل وتصنيف المدرسة) ،كما تتفق هذه النتائج مع دراسة زويش
( )1021التي وجدت أن الفرق في الرضا بين الجنسين يعود في األصل ليس إلى طبيعة الجنس،
وإنما لطبيعة التعليم والراتب ومدة الخدمة ،كما وجدت أن الموظفين الذين أتموا تعليمهم أقل رضا
من أولئك الذين لم يتموا تعليمهم وقد يرجع ذلك إلى أن مستوى الطموح يكون أعلى بالنسبة للمتعلمين.
كما ترتبط هذه النتائج مع دراسة خوام ( )1002التي تلخصت نتائجها بأن  %78يشعرون برضا
عن مالئمة وظيفتهم لهم ،حيث أن  %66منهم تزيد خبرته عن  9سنوات ،كما أثبتت وجود رضا
وظيفي لدى الموظفين عن أدائهم حسب خبرتهم العملية ،وأن  %66يشعرون برضا جيد عن مستوى
التفاعل داخل المؤسسة .إضافة إلى ذلك ،ترتبط نتائج الدراسة مع دراسة القاسم ( )1022التي
وجدت أنه وبالرغم من التدهور في صحة كبار السن الجسمانية ،أو تعرضهم لفقد أصدقائهم وأقرانهم
وغير ذلك من المحن ،إال أن نسبة السعادة قد تزداد مع تقدم العمر وقد تتطور مع مضي مراحل
الحياة ألن التغيرات التي تصاحب التقدم في العمر من شأنها أن تنظم المشاعر .كما وجدت أن سعادة
النساء بعملهن أقل بالنسبة للرجال الذين يشغلون نفس مستوى الوظيفة .من جانب آخر ،ال ترتبط
نتائج الدراسة مع دراسة الشالل ( )1022التي تلخص بأن زيادة سنة واحدة في السن ترتبط ارتباطا
طرديا بزيادة قدرها  %2في الرضا الوظيفي (مع كل سنة واحدة زيادة في السن يزيد الرضا
الوظيفي بنسبة  ،)%2وأن الحاصالت على التعليم الثانوي والدراسات العليا أكثر رضا عن وظائفهن
مقارنة بأولئك الالتي لم يكملن التعليم الثانوي ،ولكنها ترتبط من ناحية انخفاض درجة الرضا
والسعادة لدى النساء ،حيث أن النساء المتزوجات يكن أكثر عرضة لإلجهاد الوظيفي ،وبالتالي يكن
أكثر سخطا على وظائفهن ،حيث يُتوقع من الزوجة أن تقوم باالعتناء بكافة األعمال المنزلية تقريبا،
بصرف النظر عن دورها كأم موظفة.
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ربط نتائج الدراسة بالنموذج المفترض في بداية للدراسة:
نموذج الدراسة المفترض

المتغيرات التابعة
 .4المتغير التابع األول في
الدراسة هو الرضا
الوظيفي العام
 .2المتغير التابع الثاني
في الدراسة هو السعادة
الوظيفية

المتغيرات المستقلة
 .4الخصائص الشخصية :الجنس
والجنسية والعمر والمؤهل العلمي
والحالة االجتماعية وستوات الخبرة
الوظيفية وطبيعة العمل وتصنيف
المدرسة
 .2جوانب العمل الرئيسية :نمط اإلدارة
والعدالة والشفافية والعالقة مع
الرئيس المباشر والعالقة مع الزمالء
والتدريب والمزايا والحوافز وتقييم
األداء وفرص الترقية وطبيعة العمل

وبنا ًء على نموذج الدراسة المفترض والموضح أعاله نستطيع استنتاج التالي:
 وجود عالقة طردية وقوية وذات داللة إحصائية بين درجة السعادة الوظيفية ودرجة الرضا
الوظيفي العام ،بمعنى أن كلما زادت "أو انخفضت" درجة الرضا الوظيفي العام لدى الموظفين
العاملين في المدارس الحكومية والخاصة ،التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم بمدينة العين ،زادت
"أو انخفضت" درجة سعادتهم الوظيفية في العمل.
 هناك ( )1جوانب رئيساااة للعمل تؤثر تأثيرا طرديا ً ذات داللة إحصاااائية وطرديا على مساااتوى
الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين بإمارة ابوظبي،
و هذه الجوا نب هي على الترت يب (من ح يث قوة ال تأثير) ال تالي( :طبي عة الع مل ،تقييم األداء،
العالقة مع الرئيس المباشااار ،نمط اإلدارة) ،وتفسااار هذه الجوانب األربع مجتمعة ( )%19من
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التغير في مساااااتوى الوظيفية لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصاااااة بمدينة
العين.
 درجة السااااااعادة الوظيفية ودرجة الرضااااااا الوظيفي العام ،تتغير وفقا ً للمتغيرات الشااااااخصااااااية
والوظيفية التالية ألفراد الدراسااة (الجنس ،األعمار ،المسااتويات التعليمية ،عدد ساانوات الخبرة
الوظيفية ،نوع المدرسة).
شكل رقم ( :)1نتائج الدراسة

الرضا والسعادة الوظيفية

تحقيق الذات والطموح
عالقات إنسانية واجتماعية جيدة
نمط إدارة ناجح
مباديء الحوكمة

تلخص الباحثة من خالل النموذج أعاله نتائج الدراسة الحالية والمتمثلة بأهمية تطبيق مبادئ
الحوكمة من عدالة وشفافية ومصداقية وأثرها في تحقيق نمط إدارة ناجح مرتكز على مبادئ الحوكمة
وبالتالي تحقيق الراحة النفسية للموظف الذي يؤثر إيجابا على العالقات االجتماعية واإلنسانية في
بيئة العمل بين الزمالء ،وكذلك بين المرؤوسين ورؤسائهم المباشرين؛ ما يؤدي إلى تحقيق الذات
والطموح للموظف وبالتالي الوصول إلى الشعور بالرضا والسعادة .من جانب آخر ،يرتبط النموذج
بالنظريات الثالث التي اعتمدت عليها الباحثة في الدراسة وهي :نظرية ماسلو ونظرية آدم ونظرية
مايو ،حيث يرتبط الجزء السفلي من النموذج بنظرية العدالة آلدم المتثملة بتحقيق مبدأ العدالة وهو
مبدأ من مبادئ الحوكمة ،كما يرتبط الجزء المتوسط منه بنظرية مايو التي تؤكد األثر اإليجابي
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للعالقات اإلنسانية واالجتماعية في بيئة العمل على الموظف ،ويرتبط الجزء األعلى منه بأعلى
درجة في هرم ماسلو وهي تحقيق الذات ،ولكن أضافت الباحثة الطموح ،حيث توصلت نتائج الدراسة
الحالية بعالقة تحقيق الذات بتحقيق الطموح اللذان يؤديان إلى شعور الموظف بالرضا والسعادة
الوظيفية.

توصيات الدراسة
بعد اإلطالع على أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ،فإننا نستخلص عدد من
التوصيات التي نرى أنها قد ت ُ ْسه ُم في زيادة مستويات الرضا والسعادة ،لدى الموظفين العاملين في
المدارس الحكومية والخاصة بمدينة العين بإمارة أبوظبي ،نسردها فيما يلي:

 )2العمل على تطوير جوانب العمل الرئيسة المتعلقة بـااااااا (فرص الترقية والمزايا والحوافز والتدريب)،
والتي أظهرت نتائج الدراسااااااااة أنها نالت أقل درجات للرضااااااااا بين العاملينة في المدارس الحكومية
والخاصة ،التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم بمدينة العين ،وأهم هذه الجوانب الفرعية:
 رد االعتبار عند رفع تظلم على نتيجة الترقية.
 محاولة ربط الترقية بتوقعات وطموحات الموظفين.
 زيادة مستوى تحفيز الموظفين ومكافآتهم.
 العمل على ترقية الموظفين في هذه المدارس ،وفقًا ألسااس موضااوعية وواضااحة وتعتمد على
الكفاءة.
 زيادة المزايا والحوافز التي يتلقاها الموظفين.
 )1العمل على تطوير جوانب العمل الرئيسة المتعلقة بـاا (طبيعة العمل وتقييم األداء والعالقة مع الرئيس
المباشر ونمط اإلدارة) ،والتي أظهرت نتائج الدراسة أنها تؤثر تأثيرا طرديًا ذا داللة إحصائية وطردية،
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على مسااتوى الوظيفية ،لدى الموظفين العاملين في المدارس الحكومية والخاصااة التابعة لمجلس أبوظبي
للتعليم بمدينة العين ،وأهم هذه الجوانب الفرعية:
 ربط نتائج تقييم األداء بتوقعات وطموحات الموظفين.
 العمل على جعل نتائج التقييم ،تعكس فعليا حقيقة أداء الموظفين في العمل.
 وجود معايير واضحة لتقييم أداء الموظفين ،تتسم بالمصداقية والعدالة.
 زيادة شعور الثبات واألمان الوظيفي لدى الموظفين.
 تكليف الموظفين بأعباء تتناسب مع قدراتهم.
 قيام الرئيس المباشاااااار بمناقشااااااة أداء الموظفين خالل عملية التقييم ،من خالل توضاااااايح نقاط
الضعف وإمكانية التطوير.
 البد وأن يتم تقييم األداء بنا ًء على الوصاااااف الوظيفي الذي يحتوي على المساااااؤوليات والمهام
والمؤهالت والمهارات المطلوبة.
 )3العمل على زيادة مساااتوى الرضاااا والساااعادة لدى الموظفين بشاااكل عام ،وخصاااوصاااا ً الفئات التالية
ضا وسعادةً) ،وهي:
(والتي أظهرت نتائج الدراسة أنهم األقل ر ً
 الموظفين العاملين في المدارس الحكومية.
 الموظفات من اإلناث.
 الموظفين العاملين المتقدمين في العمر (من  90سنة فأكثر).


الموظفين العاملين ذوي المستويات التعليمية العليا (ماجستير ،دكتوراة).

 الموظفين العاملين ذوي عدد ساااااانوات الخبرة الوظيفية الكبيرة (من  - 20أقل من  29 ،29ساااااانة
فأكثر).
 العمل على إطالق سااااياسااااات ومبادرات من شااااأنها جذب فئة المواطنين الذكور إلى مهنة التدريس
وذلك بالتالي:
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 حملة توعوية وتثقيفية إعالمية لتغيير نظرة المجتمع إلى مهنة التدريس وإيضااااااااح أهميتها وأهمية
من يعمل في هذا المجال.
 زيادة الرواتب والحوافز والمزايا لفئة العاملين المواطنين.


تقليل ضغوط العمل ،وذلك بإلغاء بعض السياسات التي تشغل المعلم عن أداء عمله ،مثل األعمال
اإلدارية.
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المراجع العربية
أبو النصر ،مدحت محمد .)1021( .اإلدارة بالحوافز -أساليب التحفيز الوظيفي الفعال .دار الكتب
المصرية :القاهرة :جمهورية مصر العربية217-219 ،
أبو شااااااااهاااااب ،أحمااااد .)1028( .إسااااااااعاااااد الناااااس (وزارة وإدارة) .تم االسااااااااترجاااااع من:
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/926d2da0-c65d-4f229729-ff3a513621ab
البلوشي ،شمسة سالم علي .)1020( .نظم الترقية وتأثيرها على الرضا الوظيفي للعاملين  -دراسة
على وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،أبوظبي،18-17 ،)2( ،
.111-119
الاااااباااااواباااااة الااااارساااااااااااماااااياااااة لاااااحاااااكاااااومااااة دولاااااة اإلماااااارات .تااااام االساااااااااااتااااارجااااااع مااااان:
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/uae-future
"التربيااااة" و"أبوظبي للتعليم" يعلنااااان توحيااااد النظااااام التعليمي .تم االسااااااااترجاااااع من:
http://www.emaratalyoum.com/local-section/education/201709-04-1.1024309
أرجايل ،مايكل .)2991( .سيكولوجية السعادة  -ترجمة فيصل عبد القادر يونس ،الكويت ،سلسلة
عالم المعرفة. 29-1 ،)279( ،
اإلطار االساااااااترشااااااااادي للرفاه الوظيفي في الحكومة االتحادية .)1027( .تم االساااااااترجاع من:
https://www.fahr.gov.ae/Portal/Userfiles/Assets/Documents/b
e21f7e5.pdf
اإلمارات األولى عربيا والـاااااا  12عالميا في مؤشر السعادة العالمي .)1027( .تم االسترجاع من:
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-andreports/2017-03-20-1.2892404
العساف ،حمد صالح .)1001( .المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،الرياض ،شركة العبيكان
للطباعة والنشر119 ،
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المشاااااااعلااااة ،فاااااطمااااة .)1027( .مفهوم الساااااااعااااادة في ع لم النفس .تم االساااااااترجاااااع من:
/http://mawdoo3.comمفهوم_السعادة_في_علم_النفس
بامخرمة ،خديجة احمد .)1021( .الرضا الوظيفي .تم االسترجاع من:
http://www.almanalmagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8
%B6%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A
العمر ،بدران بن عبد الرحمن .)1001( .التحليل اإلحصاااائي للبيانات في البحث العلمي باساااتخدام
 .SPSSالرياض .المملكة العربية السعودية.
الغزالي ،حافظ عبدالكريم .)1021( .أثر القيادات التحوليلية على فاعلية عملية اتخاذ القرار في
شاااااااااااااركااااااات الااااااتااااااأمااااااياااااان األردناااااايااااااة .تاااااام االساااااااااااااتاااااارجاااااااع ماااااان:
http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU5896.pdf
بيات ،محمد راشاااد .)2999(.الرضاااا الوظيفي وتأثيره على كفاءة األداء في المنظمات الشااارطية.
مركز البحوث والدراساااااااات ،شااااااارطة الشاااااااارقة ،الشاااااااارقة ،دولة اإلمارات العربية
المتحدة211.211-210 ،21-22،
تحقيق الساااااااعااادة واإليجااابيااة في اإلمااارات هاادف ومنهج عماال .)1027( .تم االساااااااترجاااع من:
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2017-0206-1.967764
التميمي ،فردوس وجميل ،قاسااااااام .)2999( .تقييم أداء العاملين في بلدية دبي وأثره على تحقيق
الرضااااا الوظيفي وتحسااااين األداء :دراسااااة تطبيقية للحصااااول على درجة العضااااوية في
العلوم اإلدارية .أكاديمية السااااادات ،المعهد القومي للدراسااااات العليا ،القاهرة ،جمهورية
مصر العربية211-210 ،
الجريد ،عارف بن ماطل .)1007( .التحفيز ودوره في تحقيق الرضااااااااا الوظيفي لدى ال عاملين
بشااارطة منطقة الجوف :دراساااة حالة لنيل درجة الماجساااتير في العلوم اإلدارية .جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية200-97 ،88 ،
جمعة ،أشااااارف .)1028( .ساااااعادة الموظف رياضاااااة وإنجاز وثقة بالنفس .تم االساااااترجاع من:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=23478&y=2016&article
=full
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جميل ،عبدالكريم أحمد .)1029( .إدارة الموارد البشااااااارية .الجنادرية للنشااااااار والتوزيع ،المملكة
العربية السعودية61 ،)2( ،
الحريري ،محمد سرور .)1028( .علم النفس اإلداري ،علم اإلدارة وعالقتته بعلم النفس – مدخل
ا ستراتيجي لعلم النفس اإلداري وال سلوكي .دار القلم للطباعة والن شر والتوزيع ،بيروت،
لبنان167 ،71 ،
حدّاد ،ماري بيل .)1027( .تقرير السااعادة العالمي لعام  1027الدول األسااعد واألتعس في العالم.
تاام االساااااااااتاارجاااااع ماانhttps://dkhlak.com/world-happiness-report- :
/2017
حلمي ،عبااادهللا النااااصااااااار .)10228( .مفهوم السااااااايااااساااااااات العااااماااة .تم االساااااااترجااااع من:
https://elnaser.wordpress.com/2016/12/27/%D9%85%D9%8
1%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%
D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
خليفة ،عبداللطيف محمد .)1028( .الساااااعادة في العمل .مجلة الموارد البشااااارية،رأس الخيمة .تم
ماااااااااااااااااااااااااااااااااااان:
االسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااارجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااع
http://www.hr.rak.ae/NewsletterLibrary/%D9%85%D8%AC%
D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88
%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A
8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9%204%20%202016.pdf
خوام ،حبيب سااميح .)1002( .الرضااا الوظيفي لدى العاملين وآثاره على األداء الوظيفي :دراسااة
تطبيقية على شاابكة الجزيرة .األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي ،بريطانيا-17 ،
11
الخييلي ،مغيير .)2999( .أثر الرضااااااااا الوظيفي على االنتماااء التنظيمي بااالتطبيق على الاادوائر
المحلية إلمارة أبوظبي .جامعة عين شمس ،كلية التجارة ،القاهرة.
رضاااااوان ،محمود عبد الفتاح .1021 .إدارة الناعات والصاااااراعات في العمل .المجموعة العربية
للتدريب والنشر ،القاهرة91 ،)2(،
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الزعابي ،عبدالعزيز جاساام .)1000(.تأثير البرامج التديبية على الرضااا الوظيفي :دراسااة تطبيقية
على الاادوائر المحليااة إلمااارة أبوظبي .أكاااديميااة الساااااااااادات للعلوم اإلداريااة ،القاااهرة،
جمهورية مصر العربية19-17 ،

زويش ،سااااامية .)1021( .محددات الرضااااا الوظيفي وأثرها على أداء الموظفين في المؤسااااسااااة:
دراساااااااة حالة ثانوية أمزيل أمحمد بحيزر ،مذكرة تدخل ضااااااامن متطلبات نيل شاااااااهادة
الماجساااااااتير في علوم التسااااااايير .جامعة أكلي محند أولحاج -البويرة ،جمهورية الجزائر
الديمقراطية الشعبية19-12 ،29-27 ،
ساالمان ،منى رسااول .)1022( .الرضااا الوظيفي لدى المشاارفين االختصاااصااي وعالقته بالرضااا
الوظيفي .مجلة دراسات تربوية ،وزارة التربية ،الرصافة ،العراق.76-99 ،29)1( ،
الساااااااويدي ،جمال ساااااااند .)1027( .اإلمارات :وطن الساااااااعادة واإليجابية .تم االساااااااترجاع من:
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=94070
الشااارايدة ،ساااالم تيساااير .)1020( .الرضاااا الوظيفي أطر نظرية وتطبيقات عملية .دار الصااافاء،
عمان ،األردن.99-96 ،81-81 ،)2( ،
الشااااااااحي ،أحمااااد محمااااد .)1028( .أعماااادة السااااااااعااااادة العشاااااااارة .تم االسااااااااترجاااااع من:
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2016-12-131.2793601
صالح ،أحمد علي والمبيضين ،محمد ذيب .)1021( .القيادة اإلدارية بين التبادلية والتحويلية
وأثرها في تنفيذ األهداف اإلستراتيجية لوزارة البيئة األردنية :دراسة ميدانية في
الشركات الصناعية الكبيرة .مجلة العلوم اإلدارية .81 ،(1 )10 ،تم االسترجاع من:
https://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/viewFile/3755/30
52
ضمراوي ،بانا ( .)1029مفهوم التنمية .مجلة موضوع .تم االسترجاع من:
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%8
1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A
9
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الطراونة ،محمد حسن وقطيشات ،نازك عبدالحليم .)1022( .درجة رضا طلبة كلية اآلداب في
جامعة الزيتونة األردنية الخاصة عن اإلرشاد األكاديمي .مجلة إتحاد الجامعات العربية-
األردن.112 -112 ،)97( ،0 ،
عبد الكافي ،إسماعيل عبد الفتاح .)1008( .السعاة وكيف تتحقق؟ .الدار الثقافية للنشر .القاهرة،
21 ،)2(2
عبوي ،ز يد منير .)1007( .اإلدارة وات جا هات ها الم عاصااااااارة :و ظائف ال مدير .المن هل ،ع مان،
األردن92 ،

عبيدات ،ذوقان وعدس ،عبد الرحمن وعبد الحق ،كايد ( .)1021البحث العلمي :مفهومة وأدواته
وأساليبه .دار الفكر .عمان .األردن.
علي ،سااااالم جروان .)2999( .الرضااااا الوظيفي في المؤسااااسااااات الخدمية بالتطبيق على شاااارطة
الشااارقة .مركز البحوث والدراسااات ،شاارطة الشااارقة ،الشااارقة ،دولة اإلمارات العربية
المتحدة16-6،11-1 ،
عاااالاااام الااااناااافااااس الااااتااااربااااوي .)1028( .تاااام االساااااااااااتاااارجاااااع ماااانhttp://www.xn-- :
mgbyq7anbfk.com/search/label/%D8%A7%D8%AE%D8%A
A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
عرفة ،شريف .)1021( .أن تكون نفسك :دليلك العملي للسعادة والنجاح .الدار المصرية اللبنانية،
القاهرة ،جمهورية مصر العربية.11 ،
عكاشة ،أحمد .)1029( .الطريق إلى السعادة .دار الكرمة .القاهرة .جمهورة مصر العربية.

الغافري ،حمد بن حمود .)1020( .الذكاء العاطفي نشاااااااأته وماهيته وأهميته ومجاالت تنميته في
الذات واألطفال واألساااارة والمدرسااااة والقيادة واإلدارة .مطبعة األلوان الحديثة ،مساااقط،
سلطنة عمان87-81 ،
الفقي ،إبراهيم .)1027( .حياة بال توتر .سما للنشر والتوزيع ،القاهرة72 ،
الفليتي ،طالل .)1029( .الرضا الوظيفي هل هو مطلب أم ضرورة؟ .تم االسترجاع:
https://ae.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%B1%
D8%B6%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D
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9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A3%D9%85%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-talal-alfulaiti

فهمي ،محمد شامل ( .)1009اإلحصاء بال معاناة :المفاهيم والتطبيقات باستخدام برنامج
 ،SPSSمعهد اإلدارة العامة ،الرياض .المملكة العربية السعودية.

القاساااام ،موضااااي بنت محمد بن حمد .)1022( .الذكاء الوجداني وعالقته بكل من السااااعادة األمل
لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى .رساااااااالة مقدمة لنيل درجة الماجساااااااتير في علم
النفس.جامعة ام القرى .المملكة العربية السعودية.87-91،99 ،
كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية .منتدى السياسات العامة .تم االسترجاع من:
http://uaepublicpolicyforum.ae/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B
3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9

ليفرينغ ،روبرت وموساااااكووتيز ميلتون .)1028( .خلق بيئة عمل ساااااعيدة .مجلة صااااادى الموارد
البشرية .الهيئة االتحادية للموارد البشرية ،دولة اإلمارات العربية المتحدة22-1 ،)1( ،
المدحاني ،حسااااااان علي .)1021( .األبعا د االجتماعية لبيئة العمل وعالقتها باألداء والرضااااااااا
الوظيفي :دراسة تطبيقية على بلدية دبي ،ر سالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في اآلداب.
جامعة عين شمس ،جمهورية مصر العربية.121-277،
المظرب ،جاسم محمد عبدالكريم .)1007( .نظام الحوافز مع التطبيق على جهاز الشرطة ،رسالة
لنيل درجة الدكتوراة في علوم الشرطة .أكاديمية مبارك لألمن ،جمهورية مصر العربية،
167-112
الموساااااوي ،سااااانان .)1001( .اإلدارة المعاصااااارة األصاااااول والتطبيقات .دار مجدالوي ،عمان،
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المالحق
 استبانة:)4( ملحق
Participant:
I aim from this study to investigate the impact of developing the level
of job satisfaction in raising the rate of happiness among school
workers in the local and private school s in AlAin city. You only need
10 to 15 minutes to complete the questionnaire. All the information
provided will remain confidential and anonymous; you don’t have to
write your name. Completion and return of the questionnaire will
indicate your willingness to participate in this study.
Please do not hesitate to contact me if you need clarifications or
have questions .
Thank you for your contribution.
Muna AlAmeri.
Master’s Candidate
Mobile: 0503311357 .
E-mail: 200414265@uaeu.ac.ae
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استبيان أثر تنمية مستوى الرضا الوظيفي في رفع معدالت السعادة لدى العاملين في المدارس
الحكومية والخاصة بمدينة العين

أوال -:البيانات الشخصية والوظيفية

 الجنس
ذكر

 العمر

أنثى

80-91 90-12 10-12 10-10

 الجنسية:
مواطن

 المؤهل العلمي
ثانوي

مقيم

دبلوم عالي

دبلوم

 سنوات الخبرة:

بكاوريوس

ماجستير

أقل من  1سنوات من  1سنوات إلى  7سنوات
 29سنة

 الحالة االجتماعية
أعزب

متزوج

 طبيعة العمل
هيئة تدريس

هيئة إدارية

 تصنيف المدرسة
حكومية

مطلق

خاصة

أرمل

دكتوراه

أخرى

من  7سنوات إلى  20سنوات

أكثر عن

138

ثانيا -:محاور الدراسة

نمط ا دارة

العبارات

 .1تتميز اإلدارة العليا بالمصداقية في تنفيذ القرارات

 ..يتم عمل اجتماعات دورية مع اإلدارة العليا للوقوف
علي أهم المشكالت ومحاولة حلها
 .3يتم إشراكي في اتخاذ الق اررات الخاصة بالعمل

 ..يوجد تحديد واضح الختصاصاتي ومسئولياتي

 ..أمتلك صالحيات لتنفيذ ما أراه ضروريا إلتمام
العمل
 .0مناخ العمل يساعد علي االبتكار والتطوير

 ..لدي ثقة بالوعود التي يقدمها لي مديري في العمل

ال

اوافق
بشدة

ال

أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

139
العدالة والشفافية

العبارات

 .1هناك آلية واضحة لضمان تكافؤ الفرص بين
الموظفين(الترقية ،الزيادة في الراتب ،المكافآت
المالية ،الحوافز ،التدريب ..إلخ)
 ..أستطيع اإلطالع على كافة السياسات واألنظمة
المتعلقة بالموارد البشرية في جهة عملي

 .3أستطيع اإلطالع على كافة المعلومات والبيانات
الخاصة بعملي بسهولة ووضوح
 ..يقوم القادة والمدراء في جهة عملي بإتخاذ الق ار ارت
بوضوح وشفافية
 ..في مكان عملي تقدم االمتيازات والدعم لإلناث
والذكور بنفس المستوى

 .0يتم تقدير الموظف في جهة عملي بناء على الجهد
الذي يقدمه وليس على العالقات االجتماعية

والشخصية
 ..أشعر بعدالة العائد الذي أحصل عليه من جهة
عملي مقابل الجهد واإلنجاز الذي أقدمه

ال

اوافق
بشدة

ال

أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

140
العالقة م الرئيس المباشر

العبارات
 .1عالقتي برئيسي المباشر تتميز بالتفاهم واالحتواء
 ..يقدر رئيسي المباشر ويدرك المشاكل التي قد
تواجهني أثناء تأديتي لمهامي
 .3رئيسي المباشر يتعامل معي بعدالة كافية وشفافية
 ..يقوم رئيسي المباشر بتطوير أدائي بشكل دائم
 ..افكاري وآرائي تؤخذ بعين االعتبار من قبل رئيسي
المباشر عند اتخاذه للق اررات التي تؤثر بالعمل
 .0يقوم رئيسي المباشر بتقديم المساعدة لي في حالة
الظروف الشخصية الطارئة
 ..أستطيع أن أعبر عن رأيي بحرية دون الخوف من
رئيسي المباشر
 .0يقوم رئيسي المباشر بتوزيع المهام والصالحيات
بين مجموعة العمل بطريقة حكيمة
 .0يتمتع رئيسي المباشر بالقدرة على معالجة
الخالفات التي تنشا في مكان العمل
 .18أعباء العمل التي يكلفني بها رئيسي المباشر
تناسب قدراتي

ال

اوافق
بشدة

ال

أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

141
العالقة م الزمالء

العبارات

 .1تتميز عالقاتي مع زمالءي بالتعاون وااليجابية

 ..اج ددد التع دداون الك ددافي من زمالئي في العم ددل حين
مواجهتي صعوبة في اداء المهام المكلف بها(عندما

يزداد علي ع د دبء العمد ددل أتلقى المس د د د د د د د دداعد دددة من
زمالئي)
 .3تربطني بزمالئي عالق د ددات الود والتف د دداهم وال أج د ددد
صعوبة في التكيف معهم
 ..إن أسد د د د د د ددلوب العم د ددل المتبع يتيح تكوين عالق د ددات
إنسانية بين الزمالء
 ..يسود جو جيد ضمن مجموعة عملي

 .0أشعر بأنني أعامل باحترام في مكان عملي

ال

اوافق
بشدة

ال

أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

142
التدريب

العبارات

 .1يتم تحديد احتياجاتي التدريبية دوريا

 ..هناك خطة كاملة للتدريب لتنمية قدراتي في مجال
عملي
 .3تفي موضوعات التدريب بكل احتياجاتي

 ..هناك قياس ألثر التدريب

 ..يساعد التدريب في تطوير ادائي الوظيفي

ال

اوافق
بشدة

ال

أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

143
المزايا والحوافز

العبارات

 .1تقوم جهة عملي بدعم وتشجيع جميع الموظفين
لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحقيق أهدافهم
 ..كلما أديت عمالً متمي اًز أجد التقدير على جهودي
والثناء عليها

 .3أرى أن مستوى تحفيز الموظفين ومكافأتهم في
مؤسستي ممتاز

 ..يتم تقديم الدعم الفني والمعنوي في جهة عملي
لحث الموظفين على اتخاذ الق اررات المتعلقة
بأهدافهم وتطلعاتهم
 ..يتم ربط الحوافز بالمؤسسة التي أعمل بها بإنتاج
الموظفين
 .0أنا راضي تماما عن المزايا والحوافز التي أتلقاها
من عملي

ال

اوافق
بشدة

ال

أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

144
تقييم األداء

العبارات

 .1يتم تقييم أدائي بناء على الوصف الوظيفي الذي
يحتوي على المسؤوليات والمهام والمؤهالت
والمهارات المطلوبة
 ..يوجد معايير واضحة لتقييم أداء الموظفين في
المؤسسة التي أعمل بها

 .3تتميز معايير تقييم االداء بالمؤسسة التي اعمل بها
بالمصداقية والعدالة
 ..يقوم رئيسي المباشر بمناقشة أدائي خالل عملية
التقييم من خالل توضيح نقاط الضعف وامكانية
التطوير
 ..نتيجة تقييم االداء الخاصة بي تعكس فعليا حقيقة
أدائي في العمل

 .0بعد نتيجة التقييم يجتمع رئيسي المباشر بي
لمناقشة النتائج واالستماع إلى آرائي
 ..بشكل عام ترتبط نتائج تقييمي بتوقعاتي وطموحاتي

 .0بشكل عام أشعر بعدالة تقييم أدائي وارتباطه
بجهودي بالعمل

ال

اوافق
بشدة

ال

أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

145
فر

الترقية

العبارات

 .1يتم ترقية الموظفين بالمؤسسة التي أعمل بها وفقا
على اسس موضوعية وواضحة وتعتمد على الكفاءة
 ..ترتبط الترقية التي أحصل عليها دائما بتوقعاتي
وطموحاتي
 .3تعتمد الترقيات في جهة عملي على المصداقية
والشفافية

 ..في حال شعوري بعدم عدالة الترقية التي حصلت
عليها ،ال اجد صعوبة في مناقشة النتيجة مع
الجهة المختصة
 ..ال اجد أي عوائق في رفع التظلم على نتيجة
ترقيتي
 .0غالبا ما يرد لي االعتبار بعد رفع التظلم على
نتيجة الترقية

 ..بشكل عام أنا راضي تماما عن نتائج ترقيتي

ال

اوافق
بشدة

ال

أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

146
طبيعة العمل

العبارات

 .1لدي المعلومات الكافية ألقوم بعملي بشكل جيد
 ..يمنحني عملي اإلحساس باإلنجاز الشخصي
 .3أعلم تماما ماهو متوقع مني في العمل
 ..أنا مطمئن بأن عملي يتسم بالثبات واألمان
الوظيفي
 ..بشكل عام أنا أعتز بعملي
 .8اخترت عملي بنفسي رغبة فيه
 .7أشعر أن عملي يحقق طموحي وسبب تطور
قدراتي الشخصية
 .6أعتبر عملي من أبرز الوظائف اجتماعيا
 .0أشعر بأنني أستطيع أن أنجز مهام عملي خالل
ساعات الدوام الرسمية
 .18أستطيع أن أتعامل بشكل مرضي مع الضغط
الناجم عن العمل

ال

اوافق
بشدة

ال

أوافق

محايد

أوافق

أوافق بشدة

147
السعادة الوظيفية

العبارات

 .1أشعر بالحماس والنشاط كل صباح عند
ذهابي إلى عملي
 ..يشعرني عملي باإلنجاز الشخصي

 .3لدي مشاعر جميلة تجاه الجميع في بيئة
عملي

ال

اوافق
بشدة

ال

أوافق

محايد

أوافق

أوافق
بشدة

148
الرضا الوظيفي العام

ال
العبارات

 .1إنني راض بشكل عام عن عملي الحالي

 ..إنني راض عن راتبي بشكل عام

 .3إنني راض عن وظيفتي بشكل عام

 ..أنا راضي بشكل جيد عن كل شيء في عملي

أوافق
بشدة

ال

أوافق

محايد
أوافق

أوافق
بشدة
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ملحق ( :)2رسالة مهمة
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ملحق ( :)3أخالقيات البحث العلمي
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ملحق ( :)4موافقة مجلس أبوظبي للتعليم على االستبانة

153

ملحق ( :)9أسما المحكمين

اإلسم

#

.2

الدكتور محمد شامل فهمي

.1

السيد عبد العزبز الحبسي

.1

السيد أحمد سالم المراشدة

مجال الخبرة

خبير في مجال البحوث والمجال
اإلحصائي وله عدة مؤلفات في هذا المجال

خبير في مجال التخطيط االستراتيجي عمل
على تصميم وتوزيع استبانات عدة في و ازرة

الخارجية والتعاون الدولي في مجال الرضا
الوظيفي

خبير في المجال اإلداري  -مدير مدرسة

طحنون بن محمد للبنين بمدينة العين
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