
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 أستاذ مساعد بجامعة الشرقية   (2)(1)

 بجامعة عدنأستاذ مساعد (3)
 

 :الدراسة ملخص

 يف املؤثرة العوامل على التعرف الدراسة هدفت

 احلكومي اجلهاز بوحدات للعاملني الوظيفي الرضا

 املؤثرة العوامل يف اجلنس متغري وأثر عمان، بسلطنة

 الوصفي املنهج حثونالبا استخدم الوظيفي، الرضا يف

 عينة على وطبقت للدراسة، أداة واالستبانة املسحي،

 ،(670) عددها والبالغ املوظفني عشوائية بسيطة من

. الدراسة جمتمع من %(13) بنسبة وموظفة موظفًا

 إحصائيًا معاجلتها مت واملعلومات البيانات مجع وبعد

 عدة إىل الدراسة وتوصلت ،(spss) برنامج باستخدام

 :أبرزها تائجن

 للعاملني الوظيفي الرضا يف املؤثرة العوامل أن

 على كانت عمان بسلطنة احلكومي اجلهاز بوحدات

 بيئة والتواصل، االتصال القيادة، منط) الرتتيب

 فروق وجود على الدراسة ودلت( احلوافز العمل، وثقافة

 العينة  أفراد متوسطات بني إحصائية داللة ذات

 اجلنس ملتغري تعزى الوظيفي الرضا يف املؤثرة للعوامل

( والتواصل واالتصال واحلوافز القيادة منط) حماور يف

 بيئة حمور يف فروق توجد ال بينما، اإلناث ولصاحل

 .العمل وثقافة

 واألنظمة اللوائح إصدار بضرورة الدراسة وتوصي 

 طريقة تكون حتى البشرية املوارد بنظام اخلاصة

 .موظف لكل ةواضح والتكريم التحفيز

 املؤثرة العوامل - الوظيفي الرضا /المفتاحية الكلمات

 .الوظيفي الرضا يف
 

Abstract: 
The study aimed to identify the 

factors affecting job satisfaction for 

workers in government apparatus units 

in the Sultanate of Oman, and the effect 

of the gender variable on the factors 

affecting job satisfaction 

The researchers used the descriptive 

survey method, and the questionnaire 

was a tool for the study, and it was 

applied to a simple random sample of 

(670) male and female employees (13%) 

of the study population, After collecting 

the data and information, it was 

statistically processed using the (spss) 

program. The study reached several 

results,the most important of which are 

the following: 

  The factors affecting the job 

satisfaction of the employees of the 

government apparatus units in the 

Sultanate of Oman were in order 

(leadership style, communication and 

communication, work environment and 

culture, incentives). (Leadership style, 

 لرضا الوظيفي للعاملين بوحدات الجهاز الحكوميالعوامل املؤثرة يف ا
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incentives, communication and 

communication) in favor of females, 

while there are no differences in the 

work environment and culture axis 

 The study recommends the necessity of 

issuing the bylaws and regulations for 

the human resources system so that the 

method of motivation and honor is clear 

for each employee   

Keywords / job satisfaction - factors 

affecting job satisfaction

 
 مقدمة

 واخلدمية اإلنتاجية املؤسسات خمتلف يف مؤثرًا عنصرا احلكومية عملياتها مبختلف اإلدارة تعد

 التطور عجلة عن املسئولة األداة تعترب أنها إذ خاصة؛ أو حكومية اإلدارة هذه أكانت سواًء اجملتمع، يف

 .املؤسسة داخل للتطوير األول األساس وهي تمع،اجمل يف والتقدم

 يف اإلنتاج عملية يف األساسية الركائز إحدى املختلفة وعناصرها بأنواعها اإلدارة تعد إذ

 بالشروط تزويدهم خالل من املوظفني شؤون وحتسني تطوير عمليات إىل ُتعزى واليت املؤسسات،

 أو وظيفته عن الراضي فالشخص. العاملني جلميع يفيالوظ الرضا وحتسني واملعنوية املادية والقدرات

 عن راض غري يكون عندما أما اإلنتاجية، وكثرة السعادة إىل به يؤدي مما وفاعلية بقوة يتقبلها مهنته

 يؤدي مما حياته يف االنفعالي التوازن خلق يستطيع وال التكيف على القدرة عدم إىل ذلك فيؤدي مهنته

)  دراسة أكدته ما وهذا والتوتر، اإلحباط ويسودها تسوء حالته أن كما وضجره ملله كثرة إىل به

 بالكفاية يتسمون حيث بينهم االرتباط عمق إىل يؤدي املوظفني بني الوظيفي الرضا بأن(  الشيخ

 املالية العوائد من أكثر عندهم واالطمئنان النفسية فالراحة به، يشعرون ما بسبب، واإلجناز والدافعية

 (.265 ،1997 الشيخ،) عليها اليت للوظيفة

 املواطنني احتياجات وتعدد املقدمة، اخلدمات وتعدد احلديث، العصر يف الدولة دور تنامي إن

 على احملتم من أصبح حبيث، جسيمة مسؤوليات الدولة إىل أوكلت وغريها، واالجتماعية االقتصادية

 أهمية تأتي هنا ومن. واملواطنني الدولة ىعل بالنفع يعود مبا أفضل خدمات تقديم احلكومية اجلهات

 حتظى جعلها مما إنتاجيتها تطوير يف اإلدارات هذه جناح مقومات أهم من يعد الذي البشري العنصر

 وفق اجملاالت خمتلف يف التقدم من كبرية مراحل عمان سلطنة دخلت. والباحثني احلكومة باهتمام

 اخلربة ذوي من بشري عنصر وتوفري البشرية بالتنمية خاصًا اهتمامًا الدولة أولت. اخلمسية اخلطط

 عملية يف القدرة هلا حديثة حكومة إنشاء عملية يف الشعب تطلعات حتقيق أجل من املؤهلة والكفاءة

 تعزيز على والعمل واخلاص العام للقطاعني الوظيفية املهام تطوير خالل من الدولة اقتصاد وتنمية إدارة

 وخلق التحتية البنى وتطوير االستثمار جهود يف للمساهمة بينهم التعاون عملية زيزوتع الفاعلة، الشراكة

 العنصر لعب حيث الوطن، لبناء واالستمرار التنمية يف اإلجيابي لتمكينهم اجملتمع ألبناء عمل وظائف

 لن فيهما األهم وهو ،( 2007 اجلريد،)التنمية تنفيذ يف املشارك فهو اإلجنازات، هذه يف دوًرا البشري

 .حتقيقه إىل يطمح الذي الرضا وبدون حاجاته إشباع فرصة له تتاح أن دون العماني اإلنسان بناء يتحقق
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 جهود بذل عملية يف األفراد لتحفيز اإلجيابي األثر ذات  األعمدة أحد ميثل للموظفني الوظيفي الرضا  

 فيها، العمل لتطوير يؤدي ما وهذا املؤسسة أداء عملية يف والتحسني التطوير حنو وحتفيزهم عظيمة

(Macneil, 1993 : 3758  )، العوامل جمموعة مفهوم حول يتمحور البحث هذا حمور فإن لذلك 

 .عمان سلطنة يف احلكومي اجلهاز وحدات يف للموظفني الوظيفي الرضا حتسني يف املساهمة

 بوحدات للعاملني الوظيفي الرضا حتسني يف املؤثرة العوامل أهم على للتعرف البحث هذا جاء هنا ومن

 .بالدولة احلكومية األجهزة
 

 الدراسة مشكلة

 املؤثرة العوامل أهم ومن، إنتاجيتها ويف مؤسسة أي كفاءة يف أساسيًا عنصرًا الوظيفي الرضا يعد

 ببعض الباحثني وعمل احتكاك خالل ومن منهم، املطلوبة ومسئولياتهم مهامهم  وإجناز العاملني أداء يف

 يف املوظفني بني تفاوتًا هناك  أن الباحثون الحظ عمان، بسلطنة احلكومي وحدات اجلهاز وظفيم

 الرضا مستوى  أن من(  2018العمرية، و  القامسية)  دراسة  اكدته ما وهذا عملهم عن رضاهم مستوى

 املؤثرة واملالع عن البحث الباحثون رأى ولذا عاليًا وليس متوسطًا جاء صحار جامعة ملوظفي الوظيفي

 املشكلة تصاغ أن ميكن وعلية. عمان سلطنة يف احلكومي اجلهاز بوحدات للعاملني الوظيفي للرضا

 :االتية االسئلة يف

  عمان؟ بسلطنة احلكومي اجلهاز بوحدات للعاملني الوظيفي الرضا يف املؤثرة العوامل ما -1س

 الوظيفي الرضا يف املؤثرة العوامل يف( 0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -2س

 ؟ اجلنس ملتغري تعزى عمان بسلطنة احلكومي اجلهاز بوحدات للعاملني
 

 :  الدراسة أهمية

 يف للعاملني الوظيفي الرضا مستوى يف تؤثر اليت العوامل عن وحيوي مهم مبوضوع املكتبات  إثراء -1

 .عمان بسلطنة احلكومي اجلهاز وحدات

 الرضا مستوى يف التأثري عوامل مبجموعة عمان بسلطنة احلكومي اجلهاز وحدات مسؤولي فتعري -2

 .الوظيفي رضاهم مستوى لزيادة املناسبة العمل بيئة تهيئة على العمل  أجل من لعامليهم، الوظيفي
 

 :الدراسة أهداف

 .عمان بسلطنة كومياحل اجلهاز بوحدات للعاملني الوظيفي الرضا يف املؤثرة العوامل على التعرف -

 احلكومي اجلهاز بوحدات للعاملني الوظيفي الرضا مستوى يف املؤثرة العوامل يف الفروق على التعرف -

 .  اجلنس ملتغري تعزى اليت عمان بسلطنة
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 :البحث حدود

 : يلي ما البحث حدود تتضمن

 العمل بيئة احلوافز،، القيادة) رحماو يف الوظيفي الرضا مستوى يف املؤثرة العوامل :املوضوعية احلدود -

 (.والتواصل االتصال وثقافته،

 .م2022 -م2021 :الزمنية احلدود -

 عمان. بسلطنة اإلداري اجلهاز وحدات م :املكانية احلدود  -

 .عمان بسلطنة احلكومي اجلهاز وحدات موظفي :البشرية احلدود -
 

 :الدراسة منهجية

 املوظفني رضا مستوى يف املؤثرة للعوامل والتحليل بالتعرف ياملسح الوصفي املنهج الباحثون اتبع

 .عمان بسلطنة احلكومي اجلهاز بوحدات
 

 :الدراسة مصطلحات
 :الوظيفي الرضا -

 على حلصوهلم املوظفني لدى والسعادة الرضا حتقيق على تساعد اليت اإلجيابية املستويات من حالة

 رفع على تعمل واليت بإحكام، املنظمة العمل بيئة يف ديواملا املعنوي والدعم املساعدات من جمموعة

 واألهداف املصاحل لتحقيق املرجوة بالفائدة يعود الذي بالشكل األداء نوعية يف واملستويات املهارات،

 (.2017، الرخيص) فيها يعملون اليت باملنظمة اخلاصة

 :  بأنه إجرائيًا الوظيفي الرضا الباحثون ويعرف

 تتبعها اليت املتاحة لإلجراءات نتيجة وأدائهم مهنتهم يرفضون أو املوظفون به ليقب الذي املدى

 اإلدارة تتبعها اليت املوضوعة السياسة على بناًء عملهم بطبيعة واملتعلقة عمان سلطنة يف املسؤولة اإلدارات

 .عملها سري يف العليا

 : أنهاب إجرائيًا الرضا الوظيفي يف املؤثرة العوامل الباحثون ويعرف

 عمان، سلطنة يف املوظفني من ترفض أو تتقبل قد واليت إجيابًا أو سلبًا املختلفة املؤثرات من أنواع هي

 .بهم املنوط العمل عن املسؤولة اإلدارات تتبعها اليت لإلجراءات نتيجة به يقومون الذي العمل لطبيعة
 

 :النظري االطار

 :الوظيفي الرضا مفهوم

 مفاهيم واختلفت تعددت ؛ واألعراف والقيم والتقاليد والعادات واملعتقدات البيئة الختالف نتيجة

 قريرة) عدة ومفاهيم بتعريفات الوظيفي الرضا عّرفوا الباحثني من فكثري الوظيفي، الرضا

 للرضا ينظر من فمنهم زوايا عدة من الوظيفي للرضا الباحثني ينظر أخرى جهة ومن ،(2021والفبض،
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 بالسعادة شعورًا بوصفه له ينظر من ومنهم اشباعًا، بوصفة له ينظر من ومنهم اهًا،اجت بوصفة الوظيفي

 (.2011،الزبري) 

 : لغًا الرضا ويعرف

 ابن) عنك، ورضيت بك، ورضيت عليك، رضيت تقول رضي، وفعله، السخط ضد بأنه

 (.رضي مادة ،1994منظور،

 العمل، عن للرضا مرادف االجتاه إجيابيةف العمل، حنو وجداني نزوع هو :اصطالحًا الوظيفي والرضا

 (.124ص ،2004رمسي،) العمل عن الرضا عدم االجتاه سلبية متثل حني على

 واألسلوب العمل بطريقة القتناعه الفرد به ويشعر حيس ما عن يعرب معقد تعبريي مصطلح وهو 

 حيبه، الذي العمل يف املميزة للممارسة بها يشعر اليت الغامرة للسعادة نتيجة العمل؛ بيئة يف املستخدم

 (.2010 حممد،) رضاه مستوى يف تؤثر عوامل لعدة ووفقًا

 الذي وعمله وظيفته جتاه املوظف حيسها اليت اإلجيابية املشاعر من خالصة بأنه عرف كما

 الذي بالعمل ورغبته بالراحة الشعور الفرد يف يبعث الذي الداخلي الشعور يشمل  أنه كما ميارسه،

 بالرضا والشعور املوظفني عند تتولد اليت الوظيفية  األعمال من جمموعة أيضا ويتضمن ،ميارسه

 عليه حيصل وما الواحدة، املنظمة أو املؤسسة داخل العليا اإلدارات قبل من ممارسته يتم عما والسعادة

 (.31ص ،2011الزبري،) واحلوافز والتقدير، اإلجناز من
 

 :الوظيفي الرضا أهمية

 (:2014الزيدان، ،2009،الديلمي: )التالي يف الوظيفي الرضا ميةأه تتمثل

 .احلياة تعقيدات يف للزيادة نتيجة الفرد على املرتاكمة الضغوط من التقليل .1

 بالعمل والقناعة الرضا كان كلما والعمل، اإلنتاج بني الوثيقة العالقة الوظيفي الرضا أهمية أظهر .2

 .اإلنتاجية الكفاية  ةزياد إىل ذلك أدى كلما موجودة

 .املؤسسة يف املوظفني غياب نسبة يف اخنفاض تعطي الوظيفي الرضا درجة ارتفاع  .3

 تنتج الذي للحوادث جدا قليلة بنسبة يتعرضون عملهم يف كبري برضا يشعرون الذين العاملني  أن  .4

 .العمل عن

 حيث العليا للقيادة بالنسبة ربىك وأهمية مؤشرا تعطي الوظيفي الرضا دراسة بأن السلوم وأشارت

 اجتاهاتهم على والتعرف األفراد بها يتسم اليت واملشاعر  األحاسيس على التعرف دراسته أثناء تتم

 القصور بعض يسودها اليت اجلوانب معرفة يتم كما املؤسسات، داخل املمارسة العمل طبيعة يف املختلفة

 على العمل أجل من بها ويهتمون تعنيهم اليت املوظفني التمشك معرفة  أيضًا ويتم تالفيها، على والعمل

 (.2011السلوم،) اإلنتاج وزيادة االرتقاء حنو املؤسسة تدفع مناسبة حلول اقرتاح
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 :الوظيفي الرضا أبعاد

 البالدي،) هي:  أقسام عدة إىل  األبعاد هذه وتنقسم الوظيفي الرضا  أبعاد من بعدين هناك يوجد

2011.) 

 (:الشمول) الوظيفي الرضا عادأب: أواًل

  واإلحساس والتقدير، كاالحرتام، للعامل، الذاتية باجلوانب ويرتبط: الداخلي الوظيفي الرضا -1

 .الشخصية عن والتعبري العمل، من والتمكن باإلجناز،

 ء،والزمال كالقادة به، احمليطة والبيئة للعامل املادية باجلوانب ويرتب: اخلارجي الوظيفي الرضا -2

 .ومنطه العمل وطبيعة

 الداخلية  االبعاد حنو تام بشكل الوظيفي بالرضا  اإلحساس البعد هذا وميثل: العام الكلي الرضا -3

 .معًا واخلارجية

 :الوظيفي الرضا يف املؤثرة العوامل

 األدب خالل من يتضح كما – هناك أن بل فحسب،  األبعاد متعدد مفهومًا الوظيفي الرضا ليس

 بعض وذكر مسمياتها، اختلفت وقد فيه، تؤثر كثرية عوامل -الوظيفي بالرضا املتصل يالرتبو

 الوظيفي الرضا حمددات  أنها على آخرون وذكر الوظيفي، الرضا يف مؤثرة عوامل  أنها على الباحثني

 (.31ص ،2011الزبري،) 

 البيئة أو الوظيفة أو فسهن الفرد من تنتج اليت العوامل من مبجموعة الوظيفي الرضا عملية تتأثر و

 قبل من الوظيفي الرضا على تؤثر اليت للعوامل احملددة اآلراء من العديد وهناك بالفرد، احمليطة املنظمة

 (.2001 الباقي عبد) والباحثني الكتاب جمموعة

 (:1994اهلدهود،)  أهمها جمموعات إىل الوظيفي الرضا على املؤثرة العوامل وتصنف 

 فيها، باإلجناز الفرد وشعور هلا، االجتماعي والدعم االجتماعية، كاملكانة: باملهنة ةمرتبط عوامل -1

 .لقدراته الفرد استثمار ومدى

 العمل، ودميقراطية واالستقرار، باألمن والشعور املهين، والنمو كالراتب،: بالوظيفة مرتبطة عوامل -2

 .اآلخرين مع والعالقات

  وأوضاع وثقافة العليا، اإلدارة  وأوضاع وثقافة وظروفه، ومسؤولياته لالعم حجم مثل: تنظيمية عوامل -3

 .لإلدارة التنظيمي اهليكل وتأثريات املوظفني،

 واالجتماعية، العائلية احلياة يف االستقرار ودرجة والعمر، النفسي، كالرضا: شخصية عوامل -4

 .واخلربة الدراسي، واملؤهل والنوع،
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 على احلالية الدراسة تناولتها اليت الوظيفي الرضا يف املؤثرة العوامل بإجياز نستعرض أن وميكن

 :االتي النحو

 :القيادي النمط: أواًل

 ذلك ليكون العمل بيئة يف املرؤوسني على املديرين قبل من متارس اليت السلوكيات من نوعا يعترب

 من القيادة  اإلدارة علماء نفص وقد املوضوعة، األهداف حتقيق يف يؤثر وبالتالي نفسياتهم يف مؤثرا

 (.235 ،2011 مخخم، بو: ) وهي رئيسية  امناط ثالثة إىل ممارستها أسلوب حيث

 -ج امللهم النمط -ب التقليدي النمط -أ إىل وتنقسم: السلطة مصادر على بناء القيادية  األمناط -1

 .العقالني النمط

 النمط -ب الدميقراطي النمط -أ: إىل وتنقسم: املتبع القيادي السلوك نوع على بناء القيادية  االمناط -2

 (.االستبدادي)   االوتوقراطي النمط -ج( املنطلق)  احلر

 الدميقراطي النمط يتبع  -مثاًل – القائد كان  إذا  أنه يف الوظيفي الرضا يف القيادة منط ويؤثر

 حمور أنهم يشعرون حيث، العمال قبل من العمل جتاه واملنظمة اإلجيابية املشاركة تنمية إىل يؤدي وهذا

 إىل القيادة يف النمط هذا يؤدي حيث، األوتوقراطية القيادة ظل يف صحيح والعكس، القائد اهتمام

 (.176ص ،2004 عبيدات،)  الرضا وقلة واالستياء االستياء مشاعر تبلور
 

 :احلوافز: ثانيًا

 السليم، والسلوك املتبع العمل هد،اجل طريق عن الفرد عليها حيصل اليت والوسائل الفرص هي

 (.159ص ،1996 شاويش،)   إشباع إىل حتتاج واليت بها ويشعر حيس اليت حاجاته  إلشباع وذلك

 (.76ص ،1995 اللوزي،:) هما تصنيفني إىل احلوافز( اللوزي) صّنف وقد

 .معنوية حوافز -ب مادية حوافز  -أ: وهي: قيمتها أو طبيعتها حيث من احلوافز :األول التصنيف -

 .سلبية حوافز -ب  إجيابية حوافز -أ:  وهي: األثر حيث من احلوافز: الثاني التصنيف -2

 للحوافز، فّعال نظام وجد فكلما الوظيفي، والرضا احلوافز بني وطردية قوية طية ارتبا عالقة وتوجد

 (.2010ويونس، باس،ع)  دراسة نتائج  أكدته ما وهذا العاملني قبل من الوظيفي الرضا زاد كلما
 

 :االتصال: ثالثًا

  أفكارهم  ايصال املؤسسة داخل العمال يستطيع خالهلا من اليت العملية تلك  بأنه به ويقصد

 ميليها اليت  األوامر جمموعة هو أو الصاعد، باالتصال يعرف ما وذلك الرئيس إىل وطلباتهم وآرائهم

 القرارات اختاذ يف واملشاركة العمال بني ما ملعلوماتوا األفكار تبادل وكذا املرؤوسني، على الرئيس

 أهدافها وحتقيق املؤسسة استمرارية على واحملافظة العمال لدى الوظيفي الرضا حتقيق أجل من

 (.2019،نسيمة و احلاجة)  
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 املتعددة،  وأشكاهلا وأدواتها كفاءتها خالل من للعاملني الوظيفي الرضا يف االتصاالت وتؤثر

  فإن لتحقيقها وتسعى املنظمة وضعتها اليت األهداف وفهمهم  املنظمة األفراد بني التعاون لقخ فعملية

 دقيقة بطريقة لألفراد إليصاهلا املخصصة واألساليب والبيانات املعلومات جمموعة  توفر يف يكمن ذلك

 معرفتهم عدم يف غيريللت ومقاومتهم األفراد استجابة لعدم الرئيسية األسباب تتمثل. املناسب الوقت ويف

 (.149ص ،2011 نسيم،. ) االتصال عملية يف القصور نتيجة التغيري هذا وأبعاد بأهداف
 

 :العمل بيئة: رابعًا

 األساسية األشياء من جمموعة فيها  وتتوفر العمل عليها ميارس اليت املناطق من جمموعة بها ويقصد

 على اآلليات قدرة مستوى التربيد، وتوفر لتهوية،ا عملية االضاءة، النظافة، واحلجم، املساحة)فيها

 (.2009 الشيخي،) الدوام بعد وقته املوظف قضاء وقت الرتفيه وسائل وتوفر العمل، تنفيذ

 جتعلهم حبيث العاملني لألفراد العمل ظروف حتسني خالل من الوظيفي الرضا يف العمل بيئة وتؤثر

 املادية العمل ظروف فتحسني هلا، لديهم ما كل قدمونوي ومنظماتهم، مؤسساتهم حنو بانتماء يشعرون

 املؤسسة، تطوير يف  تسهم  أن  وايضًا  إنتاجيتهم وزيادة األفراد مستوى يرفع أن شأنه من وتنظيمها

 العمل تقبل على األفراد تساعد واملسؤوليات والقواعد السياسات وفهم ووضوح  اإلجيابية العمل فبيئة

 (.2014 وجعافرة، الشرمان،) يالوظيف بالرضا والشعور
 

 :سابقة دراسات

 ملعلمي الوظيفي الرضا مستوى على التعرف الدراسة هدفت(: 2007) والزغلول  الزيودي دراسة -1

 مستخدمة املسحي الوصفي املنهج على الدراسة اعتمدت االردن، يف عّمان حمافظة يف اخلاصة الرتبية

 املتوسط املستوى ذات كانت الدراسة عينة استجابات معظم أن :الدراسة نتائج واظهرت االستبانة، اداة

 عملهم، يف املوظفني تواجه اليت التحديات من الكثري هناك أن على يدل مما الوظيفي رضاءهم حول

 العمل بيئة يف العالقات بأن الدراسة اثبت كما العمل، يف املرجوة األهداف حتقيق وبني بينهم وحتول

 من هو املثالي القائد بأن الدراسة بينت حني يف الوظيفي، رضاهم على تؤثر ليتا األسباب بني من هي

 .العاملني مجيع بني الوظيفي الرضاء نشر يستطيع من وهو املؤسسة داخل العالقات نوعية يصنع

 املوظفني رضا تربط اليت العالقة معرفة إىل الدراسة هدفت(: 2008) وشرير خليل الشيخ دراسة -2 

 املراحل، العمل خربة، العلمية الشهادة كاجلنس،) العاملني بني( الدميوغرافية) املتغرياتو الوظيفي

 والبيانات، املعلومات جلمع أداة واالستبانة االرتباطي، الوصفي املنهج الدراسة واستخدمت(. الدراسية

 أنها كما ساسية،األ التعليم ومرحلة املتوسطة الدبلومة حاملي بني فروق جد تو أن إىل الدارسة توصلت

 للمهنة، الذاتي باالكتفاء يتعلق وفيما املوضوع، عن الوظيفي الرضا يف فروق يوجد ال بأنه أوضحت

 يتعلق وفيما األساسية، التعليم ومرحلة املتوسط الدبلوم وحاملي اإلناث لصاحل الفروق معظم كانت
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 وحاملي اإلناث لصاحل كانت أيضا قالفرو أن النتائج وأظهرت. معهن والعالقة وشروطه، العمل بطبيعة

 .الوظيفي الرضا على اخلربة سنوات تؤثر مل بينما األساسية، التعليم ومرحلة املتوسط الدبلوم

 والنمط القيادة نوع على التعرف الدراسة هدفت( Chen- Wen Tasi2009) تاسي ون تشن دراسة -3

 الفنادق، إدارة يف خصوصًا به، املرتبطة ماتواخلد السياحي اجلانب يف الوظيفي والرضا فيها املستخدم

 الدراسة عينة وبلغت. العاملية الفندقية السياحة يف الوظيفي والرضا اإلدارية القيادة منط بني والعالقة

 والبيانات املعلومات جلمع االستبانة أداة واستخدمت االصلي، اجملتمع من %73 نسبته مبا موظف 300

 يكون عندما يتحقق للعاملني الوظيفي الرضا ان نتائجها أبرز من وكان املسحي، الوصفي املنهج وفق

 اليت العالقة نوعية على تعامله يف ويركز والتفاهم باملرونة يتسم املؤسسة يرأس الذي القائد نوعية

 وعدم املؤسسة قائد قبل من العدل وحتقيق املساواة بوجود يتحقق رضاهم أن كما موظفيه، مع جتذبه

 .هلم ظلمه

 العالقة ومعرفة الوظيفي، املشرفني رضا مستوى على التعرف الدراسة هدفت( 2011)الزبري دراسة -4

 الوصفي املنهج على الدراسة واعتمدت عدن، مبحافظة الثانوية املدارس يف األداء مبستوى تربطه اليت

 ومشرفه، شرفًام( 110) من تكونت بسيطة عشوائية عينة على طبقت استبانة على معتمدة االرتباطي،

 :الدراسة نتائج لربز وكانت

 كان عدن حمافظة يف اليمن مجهورية يف الثانوية املدارس يف الوظيفي املشرفني رضا مستوى ان -

 .عام بشكل متوسطًا

 .أدائهم ومستوى الرتبويني للمشرفني الوظيفي الرضاء بني طردية ارتباطية عالقة وجود -

 العاملني رضا يف املادية العناصر تؤديه الذي الدور على التعرف هدفت(  2019.)وآخرون تيمان دراسة -5

 احلالة، ودراسة املسحي الوصفي املنهج استخدموا السودانية، الزراعية البحوث هيئة يف الوظيفي

 مت اليت النتائج أبرز ومن موظفا، 129 قوامها عينة على التطبيق ومت البيانات، جلمع أداة واالستبانة

 عدم عن راضني غري أنهم إال وظيفتهم ممارسة عند كبري وظيفي برضا يتسمون الفنيني أن ليهاإ التوصل

 غري املستجابة العينة أن الدراسة وجدت كما بها، يعملون اليت الوظيفة لنوع الدراسي مؤهلهم مطابقة

 وجود وعدم لونهايعم اليت باإلعمال مقارنة قليلة األجور أن كما عملهم يف التشغيلية البيئة عن راضية

 .معنوية وال مادية حوافز

 أرشيف مباحل املوظفني أداء على وأثره الوظيفي الرضا على التعرف هدفت( 2020) منذر دراسة -6

 أداة واستخدمت املسحي، الوصفي املنهج على الدراسة واعتمدت والبليدة، اجلزائر والييت جامعات

 األرشيف مبصاحل موظفًا( 63)قوامها عينة على وزعت إذ والبيانات املعلومات جلمع كأداة االستبانة

 أرشيف مبصاحل املستجيبة للعينة وظيفي رضا وجود عدم: اآلتية النتائج إىل الدراسة توصلت باجلامعات،

 عدم الدراسات بينت كما للرتقية، املتبعة واألسس العالوات، ونوع األجور، مستوى عن اجلامعات

 ملتزمون وأنهم ميارسونه، الذي العمل حجم بينوا استجاباتهم وحسب ملنفذ،ا للعمل العمل بيئة مالئمة
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 هي والعاملني اإلدارة بني املوجودة العالقة أن الدراسة عينة بينت كما عليهم، املقررة العمل بساعات

 تتصف العاملني بني املنظمة داخل العالقة أن كما واالحرتام، والتوافق األخالق ميألها طيبة عالقة

 .  بينهم الطيبة واملعاملة  اإلخاء روحب

 جبامعة  التدريس هيئة أعضاء لدى املؤثرة العوامل على التعرف هدفت( 2021) والفيض قريرة دراسة -7

 أداة االستبانة وكانت املسحي، الوصفي املنهج الدراسة واتبعت عليه، التأثري ذات العوامل وعلى سبها،

 املتوصل النتائج أبرز وكانت التدريسية، اهليئة من عضوًا( 457) من مكونة عينة على طبقت إذ للدراسة

 ذات الفروقات بعض الدراسة كشفت كما سبها، جامعة تدريسي هليئة تام وظيفي رضا وجود: هلا

 وجود الدراسة تكشف مل حني يف العلمية، الشهادة ملتغريات الوظيفي الرضا يف اإلحصائية الداللة

 .الكلية ونوع العمل، لسنوات ئيةإحصا داللة ذات فروقات
 

 :السابقة الدراسات على التعليق

 للدراسة واملنهجية الفكرية االنطالقة مبثابة كانت سابقة، دراسات (7) الباحثون استعرض

 اختالف أن كما السابقة، الدراسات وتلك احلالية الدراسة بني قائم اتفاق  إىل يؤدي مما احلالية،

 والدراسة الدراسات تلك بني قائمة اختالف جوانب وجود يؤكد منهجياتهاو الدراسات وبيئة مكان

 :اآلتية للمحاور وفقًا واالختالف االتفاق أوجه بيان خالل من ذلك مناقشة وميكن احلالية،

 :األهداف حيث من -1

 اجلهاز بوحدات الوظيفي العاملني رضا مستوى يف املؤثرة العوامل معرفة بهدف الدراسة جاءت

 ودراسة  ،(2020) منذر ودراسة ،(2019) وتيمان إدريس دراسة مع جزئيًا اتفقت وبذلك، ومياحلك

 وشرير الشيخ ودراسة(، 2007) الزغلول و الزيودي دراسة مع اختلفت بينما ،(2021) والفيض قريرة

 (.2011) الزبري ودراسة ،(2009) تاس ون تشن ودراسة ،(2008)

 :املنهج حيث من -2

(، 2007) والزغلول الزيودي دراسة اتفقت وبذلك املسحي الوصفي املنهج على لدراسةا اعتمدت    

 قريرة ودراسة  ،(2020) منذر ودراسة ،(2019) وتيمان إدريس ودراسة ،(2009) تاس ون تشن ودراسة

 (.2011) الزبري ودراسة ،(2008) وشرير الشيخ دراسة مع اختلفت بينما ،(2021) والفيض

 :الدراسة عينة حيث من -3

 الدراسات معظم مع اتفقت وبذلك املوظفني من بسيطة عشوائية عينة على احلالية الدراسة اعتمدت

 (. 2021) الفيض و قريرة دراسة عدا ما السابقة

 :الدراسة أداة حيث من -4

 وبذلك الدراسة أهداف لتحقيق الالزمة املعلومات جلمع االستبانة أداة الدراسة هذه استخدمت    

 .السابقة الدراسات كل مع فقتات
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 :الدراسة بيئة حيث من -5

 يف طّبقت اليت السابقة الدراسات كل مع ختتلف وبذلك عمان، سلطنة يف احلالية الدراسة طّبقت

 .خمتلفة بيئات

 :السابقة الدراسات من احلالية الدراسة استفادة مدى

 :يف احلالية للدراسات بالنسبة السابقة الدراسات أهمية تكمن -

 .وضبطه وتدقيقه الدراسة عنوان اختيار -

 .وأهدافها أسئلتها وصياغة الدراسة مشكلة بلورة -

 . للدراسة النظري اجلانب إثراء -

 .إليها الرجوع مت اليت واملراجع املصادر إىل التعرف  -

 .وعينتها الدراسة وجمتمع الدراسة، منهج اختيار -

 .احماوره وحتديد الدراسة أداة تصميم -

 .املناسبة اإلحصائية األساليب حتديد -
 

 :وإجراءاتها الدراسة منهج

 وصف على يقوم الذي املسحي، الوصفي املنهج استخدام مت فقد الدراسة هذه لطبيعة نظرًا

 .النتائج واستخالص وتفسريها وحتليلها والبيانات املعلومات ومجع الظاهرة،

 :وعينتها الدراسة جمتمع

 بنظام اخلاص للقانون اخلاضعني احلكومية األجهزة موظفي مجيع من ةالدراس جمتمع تكون

 بلغت منهم بسيطة عشوائية عينة اختيار ومت  ،(5008) عددهم البالغ التنفيذية والئحتها فيها املوظفني

 الكلي الدراسة جمتمع من%( 13) بلغت مئوية وبنسبة وموظفة موظفًا( 670)

 :ذلك يوضح( 1) رقم جدول

جهزة احلكومية يف سلطنة موظفي اال

 عمان
عدد أفراد  جمتمع الدراسة

 النسبة املئوية العينة

5008 670 13%  

 : الدراسة أداة

 يف املؤثرة العوامل ملعرفة االستبانة؛ هي عليها واعتمدا الباحثون استخدمها اليت الرئيسة األداة

 يف الباحثون استخدم مانع بسلطنة احلكومي اجلهاز بوحدات للعاملني الوظيفي الرضا مستوى

 رئيسة خيارات مخس على حيتوي مخاسي مقياس عن عبارة وهو اخلماسي ليكرت مقياس االستبانة

 اآلتي باجلدول النتائج ترميز مت حيث ،(بشدة أوافق ال أوافق، ال حمايد، أوافق، بشدة، أوافق: )هي

 .املقياس وفق
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 باملقياس الدرجات وضع يبني (2) جدول
 املستوى رجحاملتوسط امل

 ال أوافق بشدة 1.79 اىل 1 من

 ال أوافق 2.59 اىل   1.80 من

 حمايد 3.39 اىل   2.60 من

 أوافق 4.19 اىل   3.40 من

 أوافق بشدة 5 إىل 4.20 من

 :األداة صدق

 ىمستو يف املؤثرة بالعوامل املتعلق النظري واألدب السابقة الدراسات إىل الرجوع بعد األداة بناء مت 

 احملكمني من( 8) على بعرضها الباحثون قام الدراسة أداة تطبيق يف البدء وقبل، الوظيفي الرضا

 من األولية صورتها يف االستبانة فتكونت العربية، اجلامعات خمتلف من العلمية باخلربة هلم املشهود

 على أيضا واحتوى وافزاحل: والثاني عبارة، 15 على واحتوى القيادة منط: األول:)هي رئيسة حماور أربعة

 أيضا واحتوى التنظيمي املناخ: والرابع عبارة، 13 على واحتوى والتدريب التأهيل: والثالث عبارات، 10

 عبارة( 30) االستبانة فقرات عدد فتبقت املطلوبة، التعديالت إجراء مت التحكيم وبعد(. عبارات 9 على

( 3)و الثالث احملور يف عبارات( 9)و الثاني احملور يف عبارات( 8)و األول احملور يف عبارات( 10) بواقع

 .الرابع احملور يف عبارات
 

 : األداة ثبات

 حيث الثبات، معامل استخراج أجل من كرونباخ ألفا باستخدام األداة ثبات باختبار الباحثون قام    

 .السلطنة يف يةاحلكوم املؤسسات خمتلف من وموظفة موظفا( 36) بلغت عينة على األداة تطبيق مت

 :كرونباخ ألفا باستخدام الثبات معامل يوضح( 3) جدول

 معامل الثبات عدد العبارات احملور م
 0.80 10 منط القيادة 1

 0.75 8 احلوافز 2

 0.77 9 بيئة وثقافة العمل 3

 0.72 3 االتصال والتواصل 4

 0.74 30 األداة ككل
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  :الدراسة نتائج مناقشة -
 :األول السؤال على باإلجابة لقةاملتع النتائج

  عمان؟ بسلطنة احلكومي اجلهاز بوحدات للعاملني الوظيفي الرضا يف املؤثرة العوامل ما

 حملاور املعيارية واالحنرافات احلسابية، املتوسطات باستخراج الباحثون قام السؤال، هذا عن لإلجابة

 ككل، األداة جممل وحتديد حمور، كلل الكلية الدرجة وحتديد الدراسة، أداة يف السؤال هذا

 :اآلتي النحو على وذلك

 :ككل واألداة احملاور لكل املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات يوضح( 4) رقم جدول

 الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احملور م
 1 0.647 3.98 منط القيادة 1

 4 0.618 3.10 احلوافز 2

 3 0.604 3.60 بيئة وثقافة العمل 3

 2 0.578 3.64 االتصال والتواصل 4

 0.621 3.56 األداة ككل

 

 املتوسطة، املوافقة مستوى يف وقعت حماور الثالث متوسط درجات أن( 4) رقم اجلدول من يتضح

 منط: حمور األوىل املرتبة على حصل: اآلتي النحو على بالرتتيب فجاءت (3.56)حسابي مبتوسط فجاءت

 وثالثا( 3.64) حسابي مبتوسط والتواصل االتصال حمور جاء وثانيا (3.98) حسابي سطمبتو القيادة

 حسابي مبتوسط احلوافز حمور جاء وأخريا ،(3.60) حسابي مبستوى العمل وثقافة بيئة حمور جاء

 كانت سواء العوامل من جمموعة هناك أن على تربهن السابقة احملاور درجات ان نستنتج وهنا (3.10)

 الرضا يف متباينة بدرجات تؤثر والتواصل االتصال أو  القيادة منط أو العمل بيئة أو باحلوافز صةاملخت

 .العوامل هذه وجود قوة على يدل مما  للعاملني، الوظيفي
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 :االربعة حماورها يف الوظيفي الرضا مستوى يف املؤثرة للعوامل التفصيلية النتائج عرض يلي وفيما

 :القيادة طمن حمور: أواًل

 :القيادة منط حملور  الفقرات وترتيب املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات يوضح( 5) رقم جدول
 

 تندرج بذلكو ،(3.98): بلغت القيادة لنمط احلسابي الوسط قيمة أن جند (5) اجلدول خالل من

 على احلكومية املؤسسات موظفي رضا على يدل مما املرتفع، الدرجة املستوى ضمن املوظفني اجابات

 يف موضح هو ما حسب عبارات عشر على احملور هذا وحيتوي احملور، هذا عبارات حمتوى تضمنه ما

 :التالية النتائج وحبسب أعاله، اجلدول

قم
لر

ا
 

 حمتوى العبارة
الوسط 

 احلسابي
اإلحنراف 

 املعياري
 رتتيبال

1 
يشجعين مسؤولي املباشر على العمل على مشاريع 

 6 0.657 4 ومبادرات ذات حتديات تساعد على تطوير قدراتي.

 2 0.567 4.13 يستمع مسؤولي املباشر إىل مقرتحاتي الوظيفية. 2

3 
ت املتعلقة ايفوضين مسؤولي املباشر الختاذ القرار

 9 0.564 3.76 بالعمل

4 
حيفزني مسؤولي املباشر على العمل من خالل التشديد 

 5 0.453 4.1 على أهمية األعمال اليت اقوم بها.

5 
ر األعمال املبتكرة يف جمال يقدر مسؤولي املباش

 4 0.767 4.02 وظيفيت

6 
يتصف مسؤولي املباشر بالعدل يف تطبيق األنظمة 

 5 0.367 4.1 والسياسات

 3 0.664 4.12 تربطين عالقة وثيقة مبسؤولي املباشر. 7

8 
يتم اعطائي احلرية على تقديم التغذية الراجعة ملسؤولي 

 8 0.334 3.78 ان.املباشر فيما يتعلق بعملي يف الديو

9 
يشجعين أسلوب التعامل مع مسؤولي املباشر البقاء يف 

 7 0.543 3.99 وظيفيت.

 1 0.345 4.41 يراعي مسؤولي املباشر اجلوانب االنسانية يف العمل. 10

 7 0.465 3.98 احملور ككل
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 املوظفني اجابات تندرج وبذلك ،(4.13و 3.76) بني تقع (9 -1) من للعبارات احلسابي الوسط قيمة .1

 .املتوسطة الدرجة ذات املستوى ضمن

 حتت تندرج العبارة هذا حول املوظفني إجابات فإن ،(4.41) العاشرة للعبارة احلسابي الوسط بلغ .2

 حول التام لرضابا يشعرون الدراسة عينة أفراد أغلب ان على يدل مما العالية، الدرجة ذات املستوى

 .العمل يف االنسانية للجوانب احلكومية املؤسسات مسؤولي مراعاة

 :والتواصل االتصال حمور: ثانيًا

 االتصال حملور العبارات وترتيب املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات يوضح( 6) رقم جدول

 والتواصل

 العبارة م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

ترتيب 

 عباراتال

توجد قنوات فعالة للتواصل مع املوظفني يف خمتلف  1

 الوحدات
3.52 0.567 3 

تعترب االتصاالت الداخلية بالديوان جيدة ) الفعاليات  3

 الداخلية (
3.79 0.456 1 

تعترب االتصاالت الداخلية يف والوزارات احلكومية  5

 مناسبة
3.73 0.498 2 

  0.520 3.64 اجملموع
 

 املستوى ضمن املوظفني اجابات تندرج وبذلك ،(3.64) احملور هلذا احلسابي الوسط قيمة بلغت

 هذا عبارات حمتوى تضمنه ما على احلكومية املؤسسات موظفي رضا على يدل مما املتوسطة الدرجة

 النتائج وحبسب أعاله، اجلدول يف موضح هو ما حسب عبارات ثالثة على احملور هذا وحيتوي احملور،

 : تاليةال

 املوظفني اجابات تندرج وبذلك ،(3.79 و 3.52) بني تقع( 3 -1) للعبارات احلسابي الوسط قيمة  -

 وحدات خمتلف يف املوظفني مع للتواصل فعالة قنوات وجود على يدل مما املتوسط، املستوى ضمن

 احلكومية تاملؤسسا وأخبار الفعاليات خيص فيما الداخلية االتصاالت وأن احلكومية املؤسسات

 .جيدة
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 :العمل وثقافة بيئة حمور: ثالثًا

 العمل: وثقافة بيئة حملور العبارات وترتيب املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات يوضح( 7) جدول

 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

اإلحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

هناك درجة من التداخل واالزدواجية يف األعمال املنفذة  1

 تلف دوائر اخلدمة احلكوميةمبخ
3.62 0.703 4 

تتناسب مؤهالت وختصصات العاملني باملؤسسات  2

 .احلكومية مع طبيعة عملهم
3.05 0.704 8 

هناك مستوى عالي من التواصل والتعاون بني الرؤساء  3

 واملرؤوسني
3.34 0.567 7 

 1 0.453 4.26 يوجد احرتام وتقدير متبادل بني الزمالء يف مكان العمل 4

يوجد دليل اسرتشادي للعمل حمدث جبميع وحدات  5

 املؤسسات احلكومية
2.89 0.675  

 5 0.567 3.46 لدي صالحيات متكين من حتمل املسؤولية بشكل فعال 6

يتم النظر يف اهتماماتي واهدايف املهنية عند اختاذ  7

 قرارات إسناد األعمال واملبادرات
3.35 0.478 6 

 3 0.563 3.86 اص يف فريقي املسؤولية عن نتائج عملهميتحمل األشخ 8

جودة مكان العمل )إضاءة جيدة، التهوية، النظافة، مياه  9

 .شرب(
3.93 0.668 2 

 4 0.467 3.62 اجملموع
 

 تندرج وبذلك ،(3.60) بلغت احملور هلذا احلسابي الوسط قيمة  أن (7) رقم اجلدول من  يتضح

 حمتوى تضمنه ما على الديوان موظفي رضا على يدل مما ،(أوافق) توىاملس ضمن املوظفني إجابات

 أعاله، اجلدول يف موضح هو ما حسب عبارات تسع على احملور هذا وحيتوي احملور، هذا عبارات

 :اآلتية النتائج وحبسب

 طة،املتوس الدرجة املستوى ضمن تندرج (1،6،8،9) العبارات على املوظفني إجابات بأن املالحظ من .1

 لدى وان احلكومية، املؤسسات دوائر مبختلف املنفذة األعمال يف وازدواجية تداخل وجود على يدل مما

 ويتحمل فعال، بشكل املسؤولية حتمل من متكنهم صالحيات احلكومية املؤسسات موظفي

 داجلي املكان ملنتسبيها توفر احلكومية املؤسسات ان كما عملهم، نتائج عن املسؤولية األشخاص

 .وكفاءة جبد عملهم أداء على يساعدهم الذي واملناسب
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 الكثري ان على يدل مما املتوسط، املستوى حتت تندرج (7 ،5 ،3 ،2) العبارات حول املوظفني  إجابات. 2

 العاملني وختصصات مؤهالت بتناسب املتعلقة العبارات حول حتفظ لديهم الدراسة عينة أفراد من

 دليل وجود وكذلك واملرؤوسني، الرؤساء بني والتعاون التواصل ومستويات عملهم، طبيعة مع بالديوان

 املوظفني  وأهداف اهتمامات يف والنظر احلكومية، املؤسسات وحدات جبميع حمدث للعمل اسرتشادي

 .واملبادرات األعمال إسناد قرارات اختاذ عند املهنية

 تندرج العبارة هذا حول املوظفني  إجابات  أنف ولذا ،(4.26) الرابعة للعبارة احلسابي الوسط بلغ. 3

 االحرتام حول التام بالرضا يشعرون الدراسة عينة أفراد  أن على يدل مما ،(بشدة أوافق) املستوى حتت

 العمل. مكان يف الزمالء بني املتبادل والتقدير

 :احلوافز حمور: رابعًا

 العبارات م
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 الرتتيب

 1 0.564 3.63 .يتوفر نظام تقاعدي عادل جلميع املوظفني 1

توجد آلية حمددة لضمان تكافئ الفرص التحفيزية  2

 .للموظفني
2.90 0.456 6 

 5 0.567 2.76 توجد خطة واضحة باملسار الوظيفي 3

 2 0.345 3.30 .يتم تقديري بشكل حيفزني على متابعة جهودي املبذولة 4

ييم األداء يف املؤسسات احلكومية واضحة تعترب عملية تق 5

 وذات أهمية
3.03 0.456 4 

يوجد نظام عادل للرتقية الوظيفية داخل املؤسسات  6

 احلكومية
2.76 0.367 7 

يتم ترقية املوظف طبقا للمؤهل الدراسي والكفاءة  7

 .الوظيفية
2.28 0.356 8 

يف جمال  االبتكارتشجعين احلوافز الوظيفية على  8

 فيت.وظي
3.21 0.456 3 

  0.487 3.34 اجملموع

، وبذلك تندرج (3.34)ور بلغت قيمة الوسط احلسابي هلذا احمل( أن 8يتضح من اجلدول رقم )

مما يتوجب الوقوف على هذه النتيجة كونها قد تشري إىل املتوسط، اجابات املوظفني ضمن املستوى 
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، ومتيل كذلك إىل عدم ورتوى عبارات هذا احملبداء رأيهم حول ما تضمنه حمإحتفظ املوظفني يف 

حسب ما هو موضح يف اجلدول أعاله، وحبسب النتائج  عباراتاملوافقة، وحيتوي هذا البند على مثان 

 التالية:

اجابات املوظفني حول هذا احملور تندرج حتت لذا فان ، (3.63) األوىل لعبارةبلغ الوسط احلسابي ل .1

على ان أغلب أفراد عينة الدراسة يشعرون بالرضا حول عدالة النظام التقاعدي ، مما يدل اجليداملستوى 

 املعمول به يف اخلدمة احلكومية.

، وبذلك تندرج (3.30و 2.71)تقع بني  (8 -2)من  عباراتمن املالحظ بأن قيمة الوسط احلسابي لل. 2

وظفني لديهم حتفظ حول اجابات املوظفني ضمن املستوى )حمايد(. مما يدل على ان الكثري من امل

الفرص التحفيزية ونوعيتها وكذلك فيما يتعلق بوضوح املسار الوظيفي وعملية ؤ املتعلقة بتكاف عباراتال

 تقييم األداء وعدالة نظام الرتقي.

 :الثاني السؤال على باإلجابة املتعلقة النتائج

 الرضا مستوى يف املؤثرة واملالع  يف (0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

 للجنس؟ تعزى عمان بسلطنة احلكومي اجلهاز بوحدات للعاملني الوظيفي

 . للعينة اجلنس ملتغري مستقلتني لعينتني( t- test اختبار) الباحثون استخدم السؤال هذا على ولإلجابة
 

 .العينة ألفراد اجلنس ملتغري املتوسطات بني الفروق الختبار (T-test) اختبار يوضح (9) رقم جدول

املتوسط  العدد اجلنس احملور

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

مستوى  قيمة ت

 الداللة

 102 0.328 3.53 131 أنثى منط القيادة
2.069 

0.041 

   0.295 3.66 539 ذكر

 102 0.390 2.35 131 أثنى احلوافز
2.307 

0.023 

   0.372 3.55 539 ذكر

وثقافة  بيئة

 العمل

 102 0.284 2.58 131 أثنى
1.730 

0.087 

   0.291 2.67 539 ذكر

االتصال 

 والتواصل

 102 0.345 3.54 131 أنثى
2.33 

0.049 

   0.467 3.67 539 ذكر

 
 



191 

 

 

 191 

بسلطنة  العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي للعاملين بوحدات الجهاز الحكومي
د. أوسيم محمد عباد عطاء،  د. جوخة بنت محمد الصوافية،  ميد أحمد سعيد بن ناصر الحضر  . عمان  

  

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2022مارس  -يناير( 9) المجلد( 53) العدد

 

ISSN : 2410-1818 

 :اآلتي (9) رقم اجلدول من يتضح

 الرضاء ستوىم يف املؤثرة للعوامل العينة أفراد متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 مستوى جاء حيث والتواصل، واالتصال واحلوافز، القيادة، منط جماالت يف اجلنس، ملتغري الوظيفي

 مستوى من أقل ومجيعها ( 0230،0.049.،0410). التوالي على بالرتتيب اجملاالت هذه يف الداللة

 ويعزو الذكور، ولصاحل اجملاالت هذه يف إحصائيًا دالة فروق وجود إىل يشري مما ،(0.05) الداللة

  أكثر وألنهم الذكور، من احلكومي اجلهاز وحدات يف القادة اكثر أن إىل  النتيجة هذه الباحثون

 .والتواصل واالتصال احلوافز يف  أكرب تأثريهم  فان  اإلناث من

 االرض مستوى يف املؤثرة للعوامل العينة أفراد متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

  (0870).اجملال هذا يف مستوى جاء حيث العمل، وثقافة البيئة جمال يف اجلنس، ملتغري الوظيفي

 هذه يف إحصائيًا دالة فروق وجود عدم إىل يشري مما ،(0.05) الداللة مستوى من ر أكب وهو

 حداتو يف واحد تنظيمي مناخ يف يعيشون املوظفني مجيع إىل النتيجة هذه الباحثون ويعزو اجملال،

 .عملهم
 

 :الدراسة نتائج

 اجلداول يف  املوضحة االستبانة عبارات على املوظفني إجابات  ودراسة البيانات حتليل خالل من-

 وظيفي برضا يشعرون احلكومية املؤسسات موظفي بأن بينت عام بشكل الدراسة نتائج فان السابقة،

 التحفيز بأمور واملتعلقة للموظفني بالنسبة ريةجوه ُتعد واليت احملاور بعض هناك  أن  إال نسبيًا، عالي

 وجود  إىل باإلضافة للموظف، بالنسبة وأهميتها الوظيفي األداء تقويم عمليات وضوح وكذلك واحلوافز

 عمله فرتة خالل الوظيفي تدرجه مراحل استطالع املوظف خالله من يستطيع واضح وظيفي مسار

 احملاور هذه نتائج مجيع، احلكومية  املؤسسات يف قيةالرت نظام عدالة ومدى احلكومية املؤسسات

 غالبًا والتحفظ  رأيهم،  إبداء يف املوظفني حتفظ على يدل مؤشر وهذا  ،(باحملايدة)  اجاباتها اندرجت

 يف العليا اإلدارة قبل من النظر إعادة ضرورة  إىل مؤشر يعطينا وهذا السلبية، النتيجة  إىل مييل ما

 .اجلوانب بهذه ةاملتعلق األمور

 بيئة والتواصل، االتصال القيادة، منط) التوالي على الوظيفي الرضا عوامل ترتيب بأن الدراسة وأثبت-

 ت أثبت كما وتقصي، حبث إىل حيتاج احلوافز مستوى أن إىل يشري مبا( احلوافز العمل، وثقافة

 االتصال احلوافز، القيادة، منط رحماو يف اجلنس ملتغري تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة

 العمل وثقافة بيئة حمور ف فروق توجد ال بينما الذكور، ولصاحل والتواصل
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 : التوصيات

 لكافة معاليه قبل من سنوية توجيهات إصدار أو املوقر، الوزير معالي قبل من حكومي تعميم إصدار -

 على احملافظة ضرورة مثل)  ويةالتوع احلكومية األمور بعض بشأن احلكومية املؤسسات وحدات

 وتقييم العمل نظام متابعة السنوية، املكافأة ألجل املتقن العمل املؤسسة مقتنيات على احلفاظ التواصل،

 ( وضوح بكل األدوار

 .السلطنة وخارج داخل الدراسية والبعثات التدريبية الدورات طريق عن الثاني الصف تأهيل -

  إجياد على مهمته ترتكز عمل فريق تشكيل ُيقرتح وبالتالي املهمة ضيعاملوا من التفويض موضوع إن -

 .لالسرتشاد واضحة آلية

 موظف، لكل وظيفية طريق خارطة ميثل احلكومية باملؤسسات وظيفي مسار وجود األهمية من إن -

 ظائف،الو تلك شغل متطلبات هي وما يتقلدها سوف اليت الوظائف هي ما املوظف يعرف خالهلا من واليت

 . الوظائف لكافة الوظيفي للمسار واضحة اسرتاتيجية صياغة الضروري فمن

 تتمثل االجتماعات أجندة تكون أن على العموم، ومدراء الوحدات رؤساء بني سنوي ربع اجتماع عقد-

 وأي العمل لتطوير مناقشتها يتم ومقرتحات الوحدات، مستوى على العمل تعرتي اليت املشاكل يف

 فيه جاء ما العتماد املوقر الوزير السيد معالي  إىل احملضر رفع ويتم العمل، على تطرأ خرىأ مستجدات

 .توصيات من
 

 :املقرتحات

 .عمان سلطنة يف احلكومي اجلهاز وحدات يف الوظيفي الرضا مستوى يف مؤثرة أخرى لعوامل دراسة -

 بسلطنة احلكومية للوحدات وظيفيال الرضا مستوى لتنمية تصور أو رؤية أو اسرتاتيجية تضع دراسة -

 .عمان
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 :املراجع

 اجمللة مقرتح، منوذج الوظيفي، للرضا  اإلسالمي النموذج دراسة(. 1997) سامل سوسن، الشيخ، - 

 (.13) ع االزهر، جامعة فرع الرتبية بكلية العربية

 لدى الوظيفي الرضا مبستوى قتهاوعال املهنية التنمية( 2018) مريم العمرية، و عايدة القامسية، -

-447 ص ،(6) ع ،34 مج اسيوط، جامعة الرتبية، لكلية العلمية اجمللة صحار، جامعة موظفي

517. 

 مدارس يف بأدائهم وعالقته الرتبويني املشرفني لدى الوظيفي الرضا( 2011) الزبري عبدة جالل الزبري، -

 عدن، جامعة الرتبية، كلية(. منشورة غري ماجستري رسالة. ) عدن مبحافظة الثانوي التعليم

 .اليمنية اجلمهورية

 البحوث هيئة يف للفنيني الوظيفي الرضا يف املادية العوامل دور(. 2019) وآخرون ادريس، تيمان -

 .واالقتصاد التجارة يف العاملية املنصة السودان، يف الزراعية

 وجهة من املكرمة مكة مبدينة املتوسطة دارسامل ملديرات الوظيفي الرضا(. 2011) صاحل البالدي، -

 .السعودية العربية اململكة القرى، أم جامعة الرتبية، كلية(.منشورة غري ماجستري رسالة) نظرهم

 .االردن: للطباعة والنشر والتوزيع للنشر املسرية دار. املدرسية اإلدارة مبادئ(. 2009) ناصر الديلمي، -

 اخلاصة الرتبية معلمي لدى الذات بفاعلية وعالقته الوظيفي الرضا(. 2014) زيدان بن خالد الزيدان، -

 القرى، أم جامعة الرتبية، كلية(. منشورة غري ماجستري رسالة)  حائل مبنطقة التعليم مبراحل

 .السعودية العربية اململكة

 .مصر درية،االسكن: اجلامعية الدار. البشرية املوارد إدارة(.2001) حممد صالح الباقي، عبد -

 مدارس وناظرات نّظار لدى الوظيفي الرضا يف املؤثرة العوامل(. 1994) الواحد عبد دالل اهلدهود، -

 .مصر ،(26) ع املنصورة، جامعة الرتبية، كلية جملة الكويت، بدولة العام، التعليم

: والتوزيع للنشر قالشرو دار األفراد، وادارة البشرية املوارد إدارة( 1996) جنيب مصطفى الشاويش، -

 .االردن عّمان،

: اهلدى دار  تطبيقية، وحاالت أساسية مفاهيم البشرية املوارد تسيري(. 2011) الفتاح عبد مخخم، بو -

 .اجلزائر مليلة، عني

 إدارة بفعالية وعالقتها اإلدارية الشبكة نظرية وفق اإلدارية األمناط(.2004) امحد سهيل عبيدات، -

 .االردن: احلديثة بالكت عامل الوقت،
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 بشرطة العاملني لدى الوظيف الرضا حتقيق يف ودورة التحفيز(. 2007) ماطل بن عارف اجلريد، -

 .االمنية للعلوم نايف جامعة(.  منشورة غري ماجستري رسالة)  اجلوف منطقة

(  افيةالدميوغر) املتغريات ببعض وعالقته الوظيفي الرضا(. 2008) عزيزة وشرير، خليل، الشيخ، -

 (.1)ع ،6 مج بفلسطني، االنسانية للدراسات االسالمية اجلامعة جملة املوظفني، لدى

 لدى العاطفي الذكاء نظرية وفق الوظيفي الرضا لتحسني تدرييب برنامج(. 2020) أبوشهاب منذر، -

 ع ،28 مج والنفسية، الرتبوية للدراسات اإلسالمية اجلامعة جملة أربد، حمافظة يف املدارس مديري

 .385-360ص ،(3)

 دراسة الوظيف الرضا يف وأثرها احلوافز(. 2010) اهلل وعد مثنى يونس و عمري جرجيس عباس، -

 اإلدارة كلية الرافدين، تنمية جملة املوصل، مستشفيات يف االطباء من لعينة استطالعية

 .234-225ص ،(97)ع ،32 مج املوصل، جامعة واالقتصاد،

 جملة العمل، حوافز حنو األردنية املؤسسات يف العاملني  األفراد اجتاهات(. 1995) موسى اللوزي، -

 (6)ع ،22 مج، األردنية اجلامعة يف اإلنسانية العلوم

 املؤثرة والعوامل اخلاصة الرتبية ملعلمي الوظيفي الرضا(. 2007) عماد الزغلول، و حممد الزيودي، -

 والنفسية، الرتبوية العلوم جملة باألردن، عاصمةال حمافظة ف واخلاصة احلكومية باملدارس فيه

 .177-159ص ،(1)ع ،9 مج البحرين، جامعة الرتبية، كلية

 .بريوت: الصفاء. دار العرب، لسان(. 1994) الدين مجال منظور، ابن -

 .مصر االسكندرية،: الوفاء دار الرتبوية، اإلدارة يف التنظيمي السلوك(. 2004) حسن حممد رمسي، -

 العمال، لدى الوظيف الرضا على الداخلي االتصال أثر(. 2019) بلبيوض ونسيمة، داني بن اجة،احل -
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