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 كلمة شكر
 العمل هذا إلتمام وفقني هأن على أحمده و جل   و عز   اهلل أشكر

 .المتواضع

الدكتور    الفـاضل األستاذ إلى تقديري و شكري أوجه كما
 و توجيهات و وقت و جهد من منحني لما مهند ارناؤوط

 البحث, هذا إلنجاز دعم و إرشادات

الجامعة اإلفتراضية   في اإلفـاضل   أساتذتي جميع أشكر كما
وعلى اإلفق الجديد في التفكير  الذي  السورية على الجهد  

 األعمال إدارةمنحوني أياه خالل دراستي لماجستير  

 موظفي اإلصدقـاء اإلعزاء من كافة الجنسيات   جميع أنسى لن   و
لخدمات التأجير الذين أعطوني الوقت والدعم  شركة الجابر  

 المعنوي إلنجاز هذا البحث

 في بعيد أو قريب من ساهم من لكل بالشكر أتقدم أخيرا و
 ...العمل هذا إنجاز

 مداح  علم الدين    كنان
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 الملخص
 

 مداح  كنان: الطالب 

 التأجيرالعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين في شركة الجابر لخدمات : العنوان  

 5102العام                                                                               الجامعة اإلفتراضية السورية 

 مهند ارناؤوط : بإشراف الدكتور 

 الجابر شركة في اإلداريين للموظفين الوظيفي الرضا في المؤثرة العوامل على تعرفال الدراسة هذه تهدف

الفروق المعنوي ذات الداللة  ومعرفة  الرضا هذا  مستوى  على للتعرف أيضا تهدف كما التأجير لخدمات

  الدخل ,التعليم درجة,  الجنسية,  القسم,  العمر)  الشخصية للمتغيرات تعزى الرضا درجة في اإلحصائية 

  المدروسة الوظيفي الرضا عوامل من عامل كل على(   الشركة في الخدمة سنوات عدد, اإلجتماعي الوضع

 اجراءات عن الرضا,  العوائد عن الرضا,  اإلشراف عن الرضا,  الترقيات عن الرضا,  األجر عن الرضا)

 ( الشركة داخل اإلتصاالت عن الرضا,  نفسه العمل عن الرضا,  الزمالء مع العالقة عن الرضا,  العمل

 العمل اجراءات) عن راضون غير التأجير لخدمات الجابر شركة في الموظفين أن الدارسة وجدت وقد

 وأن(  الشركة داخل اإلتصاالت, العمل جماعة)  من كل عن راضون  وأنهم(  األجر,  الترقيات,  العوائد

 الوظيفي الرضا مستوى أن" أيضا وجدت كما(   نفسه العمل عن الرضا,  اإلشراف)  عن متوسط رضاهم

  العوائد,  اإلتصاالت,  األجر) عن الرضا في إحصائية داللة ذو معنوي فرق اليوجد أنه و متوسط هو العام

 في إحصائية داللة ذو معنوي قفر اليوجد و.  الشخصية للمتغيرات يعزى(  نفسة العمل,  الزمالء مع العالقة

 و(   اإلجتماعي الوضع, الدخل,  التعليم درجة, الجنسية,  القسم, العمر) من لكل تعزى الترقيات عن الرضا

 اليوجد , الخدمة سنوات عدد لمتغير تعزى  الترقيات عن الرضا فياللة احصائية دمعنوي ذو   قيوجدفر

  التعليم درجة,  الجنسية, العمر)  من لكل تعزى اإلشراف عن الرضا فيمعنوي ذوداللة احصائية  فرق

 فيمعنوية ذات داللة احصائية  فروق يوجد, (   الشركة في الخدمة سنوات عدد,  اإلجتماعي الوضع, الدخل

 القسم لمتغير تعزى اإلشراف عن الرضا

وعددهم  التأجيرر لخدمات بشركة الجامجتمع الدراسة من  الموظفين اإلداريين  في المكتب الرئيس  ليتألف 

في  شركة الجابر اإلداريين موظف  من الموظفين  38على  اإلستبيانموظف , تم توزيع استمارة  052

شخص تم استبعاد  47تمت اإلجابة من قبل  اإلجتماعي وذلك من خالل وسائل التواصل  التأجيرلخدمات 

 لتحليل النتائج  spss وقد استخدم الباحث برنامج , ردود   ةربعأ

غير )الدراسة العديد من المقترحات أهمها عدم تعيين الموظفين من ذوي الصفات الشخصية التالية قد قدمت 

أكبر من خمسين سنة ,درهم ( 7111 -8111)من ذوي الراتب بين , غير متزوج ,جامعي وأعلى ,  يعرب

ها بإنهاء خدمة وينصح الباحث إدارة الموارد البشرية عند رغبت. جل تحسين درجة الرضا الوظيفيأوذلك من 

تسريح الموظفين الذين تزيد مدة خدمتهم عن عشر ( الذين يتساوون في جميع المعايير) بعض الموظفين 

 نخفاض مستوى رضاهم العامإلوذلك سنوات 
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 للدراسةاإلطار المنهجي  - 1

 مقدمة الدراسة   -1-1

 
عن عملهمم  "كليا ين راض لونالعام كان إذاف,  داءهمية الرضا الوظيفي باعتباره مقياسا لمدى فاعلية األأتبرز 

 إذاوبالمقابمل , و الحموافز التمي تقمدمها المن ممةأ اإلجمورنتائج مرغوبة تضاهي رفع  إلىذلك سوف يؤدي  نإف

 إلممى اإلنتقممالحمموادو والتممأخير والذلممك يسممهم فممي تغيممبهم عممن العمممل وك ممرة  أنغيممر راضممين فمم لونالعممام كممان

ارتفما  درجمة  أن حيمث ,تاليمةلإلهتممام بالرضما الموظيفي بالالداعيمة  األسمبا تحديمد ويمكمن ,  أخمرىمن مات 

ارتفمما  مسممتوى الطممموح لممدى  إلممىيممؤدي كممذلك و .العمممل دورانمعممدل  انخفمماض إلممىالرضمما المموظيفي يممؤدي 

زيممادة  أنكمما   يمة نتاجاإلعالقمة طرديمة وثيقمة بمين الرضما الموظيفي وهنالمك " وأيضما,العماملين فمي من مماتهم 

كلما زادت درجمات الرضما ف داءهناك عالقة طردية بين الرضا واأل ألنمرتفع  أداء إلىؤدي تالرضا الوظيفي 

 م يتهإنتماج درجة تكون الشعور بالرضا من مرتفع بمستوى يتمتعون الذين األفراد إن. داءارتفعت معدالت األ

 يمةرتباطاإل العالقمة أهميمة عزز ما ,وهذا منخفض رضا  بمستوى يتصفون الذين األفراد من أفضل العمل في

الرضما الموظيفي همو أحمد مكونمات ثالثمة لهما اإلهميمة  أن  حيمث المتميمز داءواأل بالرضما المرتفمع الشمعور بمين

لهمذه العناصمر ال الثمة  و داءالتحفيز ومستوى األ كل من  إلى بإلضافةالعامل  ية إنتاجعلى  تأثيرالالع مى في 

 أنكمما (522ص ,5110فليمه و عبمد المجيمد, ) داخمل المؤوسسمة  اإللتمزام الواضح في تن ميم السملوك و ثراأل

للك ير من سياسات واسمتراتيجيات اإلدارات  أساسهو فالرضا الوظيفي هو أحد المفاهيم المهمة داخل المن مة 

والعواممل تنبع أهمية دراسة الرضا الوظيفي  .(5111الجرجاوي و أبو مرق, ) والكفائة ية نتاجاإلالعليا لزيادة 

 غيمر الموظمف يكمون عنمدما وعموًمما  .أعمال أفضمل من أجل توفير بيئة وذلك  ينالمؤثرة على رضا الموظف

 والءه يضمعف وكمذلك ,ه يؤديم المذي التزاممه بالعممل فيقمل سملوكه علمى يمنعكس ذلمك أنفم عملمه عمن راضمي

 اإلسمتغراقو المذهن شمرود خالل نفسيًا  من عمله من الموظف إنسحا  ذلك عن بها فينتج يعمل التي للمن مة

 االسمتراحات أوقمات تمديمد أو مبكًرا العمل والخروج عن التأخر خالل من جسميا ينسحب أو اليق ة أحالم في

 وإلحماق المن ممة ممن تقمامألنا محاولمة إلمىراضمي  الغيمر الموظمف سملوك يصمل وقمد العممل وتعطيمل والغيا 

  يجابيمةاإل ة اإلنسماني المشماعر ازديماد فمي تسمهم الرضما دراسمة أن فيهما كمما المسمؤولين بأحمد أو بهما الضمرر

 الموظمف رضما طلمبتتالتمي   األعممال مجمال فمي "وخصوصما البشمرية لتنمية الموارد العوامل أهم من وتعتبر

 الخمالق والعمل اإلبدا  إلي الرضا يؤدي كما بالمسؤولية والشعور اإلنتماءو لدية  الوالء عززتي حتى وقناعته

 عمن "فضمال بسملوكياتهم  اإلرتقاءو العاملين أداء وتطوير تنمية في ألهمية الرضا الوظيفي  "ون را والتجديد

 إلمى دعما ذلمك كمل, والعماملين للمؤسسمات بمالنفع يعمود ممما يمة نتاجاإل زيمادةك ىاألخمر  يجابيمةاإل انعكاسماته

 والمفكرين في العلماء أذهان شغلت التي الموضوعات كأحد الوظيفي بالرضا اإلهتمام
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 في من حياتهم  "كبيرا "جزءا يقضون األفراد مع م أن إلي يعود اإلهتمام وهذا , دارةاإل و النفس علم مجال 

 فمي الموظيفي ودوره الرضمالهمذه الشمريحة البحمث فمي موضمو   ممن المهمم بالنسمبة  بالتماليو الوظمائف شمغل

 . الشخصية حياتهم

 الدراسة مشكلة  -1-2
 

 يقوم الذي مؤثرات العمل إزاء الفرد مشاعر يتناول الذي التن يمي السلوك ظواهر أحد الوظيفي الرضا يعتبر 

 الرضا من عال   تحقيق لمستوى بالمن مة األفراد حاجات إشبا كما ويعد . العمل بهذا المحيطة البيئة وكذلك به

 تجاه عام بشكل سلوك الفرد ويتحسن  الغيا  معدلينقص  و ,ية نتاجاإل على يؤثر بدوره وهذا لديهم الوظيفي

 الرضا أن رية الحاجات نفسرت الن ريات التي تفسر الرضا الوظيفي حيث   تعددتتوقد ومن مته  عمله

لة ادوترى ن رية الع, للعامل, يةساساأل للحاجات إشبا  من المن مة  أو الوظيفة تقدمه وفقا لما يتحدد الوظيفي

 بها تعامله التي والكيفية العامل طرف من المجهودات المبذولة على يتوقف العمل عن الرضا أنصاف ألنوا

 هو يتلقاها التي المعاملة مقارنة إلى يميل العامل أن بحيث العمل أو زمالء اإلداري اإلطار ضمن من مته 

 رضاه يتحدد ساساأل هذا وعلى الوظيفية, والكفاءات المؤهالت نفس لهم الذين زمالؤه يتلقاهاالتي   والمعاملة

ويرى لولر ,  "راضيا فيكون معين بسلوك اإلستجابة إلى تدفعه التي الحاجات هذه إلى الفرد راجع سلوك أنو

 الفرد عليه يحصل ما بين يحدد  بالفارق الوظيفي الرضا  أن (48ص, 5114محمد م,) التعارضفي ن رية 

 يكون فال أجره مع يتعارض العامل توقع كان إذايحصل عليه ف أن يجب لما كمعيار يتخذ محدد مستوى و

 فالنتيجة المكافأة عدالة إدراك يفوق األجر يكون عندما حين في ,"راضيا التساوي يكون حالة في و ,"راضيا

 (22ص,5113, فلبمان)المقاومة في ن رية  النديويرى . اإلرتياح عدم أو التوتر أو بالذنب تكون الشعور

 الفرد فرضا .بها يعمل الوظيفة التي ثبات من الرغم على الزمن بمرور يتغير الفرد لدى الوظيفي الرضا أن

تعددت الدراسات التي تحاول دراسة كما  . فشيئا  شيئاً  يضعف ثم بوظيفته التحاقه بداية في عالياً  يكون

العوامل المؤثرة على الرضا  أن (0222, نصر الدين ) وقد حدد دراسة العوامل المؤثرة بالرضا الوظيفي 

العالقات مع الزمالء والترقية والترفيع ) في اإلمارات العربية المتحدة  ةاإلجتماعيالوظيفي في وزارة التنمية 

حدد العوامل فقد  (0222,طناش)أما .  اإلشرافالسائدة والعالقة مع  ةاإلجتماعيوالتقدير والقيم  اإلعترافو

فرص , الحوافز,الراتب ,ظروف العمل ) األردنية  الجامعة في التدريس هيئة أعضاءى المؤثرة في الرضا لد

 لدى الوظيفي الرضا في دراسته درجة  (5101, منصور) وكما وجد  المكافأت ,ي التقدم والتطور المهن

العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي هي  أنفلسطين  في الوطنية النجاحة جامع التدريسية في الهيئة أعضاء

 ة والعالق والحوافز, الترقيات العمل, ظروف,الزمالء مع العالقة الرواتب,  مةأن العمل طبيعة)
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 لمتغيري تبًعا الرضا في درجة   إحصائية  داللة ذات معنوية فروق النتائج  وجود أظهرتكمامع المسؤلين  

( 5108,سعاد والعايدي)كما حددت , األقل لصالح المؤهل العلمي والمؤهل األعلى, لصالح الخبرة ة الخبر

 (اإلشرافالعالقة مع , اعة العمل جم, المكافآت واألجر )العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي كالتالي 

شركة الجابر لخدمات  تعانيهذا و .  اإلتصال موجبة بين الرضا الوظيفي و  إرتباطتوجد عالقة ه أنوتحدثت 

وهذا الضعف في  5102وحتى العام  5100بالعام " بدءا اإليرادات ملحوظ في  ضخفاأنمن  التأجير

عن ضعف اإلقبال على استئجار معدات الشركة حيث يشتكي الزبائن حسب سجالت خدمة ناجم  اإليرادات 

إلى خالل الرجو   ومن . اصالح األعطال بلسرعة االزمةيكية و عدم كانالميك رة األعطال  منالعمالء 

ما بين عامي  وقد لوحظ في السنوات األخيرة . األعطال تعود ألخطاء بشرية  أغلب أنتبين سجالت لا

 حيث بلغ عدد  التأجيرزيادة عدد تاركي الخدمة في شركة الجابر لخدمات 5102وعام 5100

 

 الموظفين في قسم المالية  : المصدر 

 ,686,764,765,772) على التسلسل(5100,5105,5108,5107,5102)تاركي الخدمة في السنوات 

 (5100,5105,5108,5107,5102)بين األعوام عدد موظفين الشركة  كانو (753

 دورانت العليا قد حدد دارةاإل أنكما  (5102عماد, )ل على التسلسل (8536,8482,7024,7667,2811)

وقد تعرضت الشركة للعديد من  , ((swotالشركة وذلك ضمن تحليل  االيد العاملة كأحد التهديدات التي تواجه

من قبل العاملين في المشاريع  ألحق  (حالتين كبيرتين تم تكسير فيها أثاو وسيارات )  حاالت اإلضرابات

لذا تم تركيز ن ر الباحث على هذه . األعمالبالشركة العديد من الخسائر المادية في الممتلكات وتوقف 

اليد  دورانولحسا  معدل  للتأكد  الميدانيقام بهذا البحث  بضعف في الرضا الوظيفي و وربطهاالمشكلة 

 (5105المطيري, ) التالي  قانونبال اإلستعانة العاملة في الشركة تم 

 التأجير لخدمات الجابر لشركة تقريبية ايرادات يوضح1 توضيحي رسم
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100    
  عدد تاركي العمل في فترة زمنية معينة

 متوسط عدد العاملين في فترة زمنية معينة
= اليد العاملة دورانمعدل   

= متوسط عدد العاملين 
  مجمو  عدد العاملين في أول المدة مجمو  عدد العاملين في أخر المدة

 
 

 

 

 التأجير لخدات الجابر شرة في العاملة اليد دوران معدل تزايد يوضح2 توضيحي رسم

 
 الموظفين في قسم الموارد البشرية األرقام تقريبية: المصدر 

 أسئلة الدراسة  -1-3
 

 ؟  التأجيرما مستوى الرضا الوظيفي في شركة الجابر لخدمات  -0

 ,العمر ) الشخصيةبين الموظفين تعزى للمتغيرات العام في الرضا إحصائية داللة  معنوي ذو هنالك فرقهل  -5

 ؟( في الشركة    الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , القسم الجنسية 

 الشخصيةبين الموظفين تعزى للمتغيرات عن األجر في الرضا إحصائية داللة  معنوي ذوهنالك فرق هل  -8

 ؟(في الشركة   الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر )

 الشخصيةبين الموظفين تعزى للمتغيرات عن الترقيات في الرضا إحصائية داللة  معنوي ذوهنالك فرق هل  -7

 ؟(في الشركة   الخدمة عدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,العمر  القسم )
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 الشخصيةبين الموظفين تعزى للمتغيرات  اإلشرافعن في الرضا إحصائية داللة  معنوي ذوهنالك فرق هل  -2

 ؟(في الشركة   الخدمة عدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر )

 الشخصيةبين الموظفين تعزى للمتغيرات عن العوائد  في الرضا  إحصائيةداللة  معنوي ذوهنالك فرق هل  -6

 ؟(في الشركة   الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر )

بين الموظفين تعزى للمتغيرات عن اجراءات العمل  في الرضا  إحصائيةداللة  معنوي ذوهنالك فرق هل  -4

في  الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر ) الشخصية

 ؟(الشركة  

بين الموظفين تعزى للمتغيرات عن العالقة مع الزمالء ضا في الرإحصائية داللة  معنوي ذوهنالك فرق هل  -3

في  الخدمة عدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر ) الشخصية

 ؟(الشركة  

بين الموظفين تعزى للمتغيرات عن العمل نفسه  في الرضا  إحصائيةداللة  معنوي ذوهنالك فرق هل  -2

في  الخدمة عدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر ) الشخصية

 ؟(الشركة  

بين الموظفين تعزى في الشركة  اإلتصاالت عن في الرضا إحصائية داللة  معنوي ذوهنالك فرق هل  -01

عدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر ) الشخصيةللمتغيرات 

  ؟(في الشركة   الخدمة

 متغيرات الدراسة  -1-4
 

على الدراسات السابقة و دراسة استكشافية لعينة من الموظفين في شركة " تم اختيار متغيرات الدراسة بناء

سجالت قسم الموارد البشرية  إلىالرجو  حيث تم  ثانوية اتبيانباإلضافة لتحليل  التأجيرالجابر لخدمات 

 :وإجراء الخطوات التالية وذلك

العديد من الدراسات السابقة المذكورة وتوصل الباحث من خالل هذه الدراسات السابقة  إلىتم الرجو   ":أوال

 العديد من العوامل التي تؤثر في الرضا الوظيفي وتم ترتيب هذه  العوامل وفق الجدول التالي  إلى
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 العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي1 يوضح  جدول

 العامل المؤثر  الدراسات السابقة التي تحدثت عن العامل 

     عوامل متعلقة بالمنظمة 

8002,غواش ) ) ( 8002,الطيب   1 القيادة  إسلوب (

(mehrabian ,niroumand ,mohamadianو , naghipour2013) 
( 8002,الطيب   2 التكنولوجيا المستخدمة في المنظمة (

( 8002,الطيب   3 تصميم العمل (

(2001 فليه و عبد المجيد,), ( 8002,الطيب   4 ساعات العمل  (

(Waqas وآخرون, 8002   5 تمكين العاملين  (

( 8002,الطيب  ) (Waqas 8002وآخرون,    6 مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات  (

(Mehrabian ,Niroumand ,Mohamadianو , Naghipour2013) 
( 8002,الطيب   7 العمل  كانالرفاهية في م (

(Waskiewicz ,1999)(Desalegn ,Akaluو , ( Haile,2015) 
(Robbins و Judge ,2013)  8 فرص التدريب 

(Desalegn ,Akaluو , Haile ,2015) 9 الموارد المتاحة داخل المنظمة 

(Emadi ,Hasanzadeh ,Pashaieو , Ghods ,2015) 
(belias ,koustelios ,sdroliasو , koutiva ,2013)  10 صورة المنظمة 

(Emadi ,Hasanzadeh ,Pashaieو , Ghods ,2015) 11 غموض الدور 

(Morgan ،2014) 12 العمل كانمرونة م 

(Galinsky ،December 2015) 13 ثقافة الثقة داخل التنظيم 

(Belias ,Koustelios ,Sdroliasو , Aspridis ,2014), 
(Galinsky ,December 2015), (Robbins  وJudge ,2013) 14 العمل  كانالشعور باإلستقالل داخل م 

(Waskiewicz ،1999),(Robbins  وJudge ،2013)  15 عدالة التعويضات 

(Waskiewicz ،1999),( 8002الطيب،  8002،غواش ),(  16 مقدرة الموظف (

(Saeed ,Lodhi ,Iqbal ,Nayyab ,Mussawarو , Yaseen2013 ( 
)Emadi ,Hasanzadeh ,Pashaie و ,Ghods ,2015) 

 17 العالقات مع الزمالء   

(Robbins  وJudge ,2013), (2001,فليه و عبد المجيد) 
(Mehrabian ,Niroumand ,Mohamadianو , Naghipour ,2013) 

 ( 8002,سعاد والعايدي ), 
( 8000فليه و عبد المجيد, ),(8002الطيب, ),(8002,سعاد والعايدي ), 

 ( (0111,نصر الدين دراسة  ), ( 8000منصور,  ), 
 

  اإلشرافالعالقة مع 
 
 

 
 
 
 
 

(Belias ,Koustelios ,Sdroliasو , Aspridis ,2013), 
(Emadi ,Hasanzadeh ,Pashaieو , Ghods ,2015), 
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(Waskiewicz ,1999),(Morgan ,2014)  
 
 
 
  اإلشرافالعالقة مع 

 
 
 

18 

(8000فليه و عبد المجيد, )  
(Belias ,Koustelios ,Sdroliasو , Aspridis ,2013) 

(Saeed ,Lodhi ,Iqbal ,Nayyab ,Mussawar و ,Yaseen ,2013) 
( 8002الطيب, ),(8000منصور, ), (0111,دراسة طناش ), 

(Emadi ,Hasanzadeh ,Pashaieو , Ghods ,2015),( 8002حويحي,  ) 

 (طبيعة العمل ) العمل نفسة 
 
 
 

 

 
 
 
 

19 

(belias ,koustelios ,sdroliasو , koutiva ,2013 (  
(Saeed ,Lodhi ,Iqbal ,Nayyab ,Mussawarو , Yaseen,2013 

(Emadi ,Hasanzadeh ,Pashaie و ,Ghods ,2015), 
( 8000فليه و عبد المجيد,  )(Morgan ,2014),(Robbins و Judge2013) 

(Belias ,Koustelios ,Sdroliasو , Aspridis ,2013) 
(8008,عمارة )  

,(8002,غواش) , (8002حويحي, ),(8002,سعاد والعايدي)  20 العالقة مع المرؤوسيين 

),(2008الطيب, ) 8002,سعاد والعايدي ) 
(Mehrabian ,Niroumand ,Mohamadianو , Naghipour ,2013), 

 21 الرضا عن اجراءات العمل 

( 5110فليه و عبد المجيد,  ) 

(Emadi ,Hasanzadeh ,Pashaieو , Ghods ,2015) 

(Saeed ,Lodhi ,Iqbal ,Nayyab ,Mussawarو , Yaseen,2013) 
(Alzubi ,2010)  23 العدالة التنظيمية 

( 0121,أبو هنطش 8002حويحي, ),( 8000,أبومرق والجرجاوي ) ( ), 
(Belias ,Koustelios ,Sdroliasو , Aspridis ,2013) 

 الراتب  
 24 

(Mehrabian ,Niroumand ,Mohamadianو , Naghipour2013) 
(Morgan ,2014), 

(belias ,koustelios ,sdroliasو , koutiva ,2013) 
(Desalegn ,Akaluو , Haile ,2015), , (8002,سعاد والعايدي)

0111,طناش) ), (Waqas وآخرون, 8002  ) 
( 8002الطيب,),(8002حويحي,),(8000منصور,)  25 الحوافز والمكافأت  (

( 8002حويحي, ),(0111,دراسة نصر الدين  ) 
(Mehrabian ,Niroumand ,Mohamadianو , Naghipour2013)  

 26 الوظيفي اإلستقرار

(Emadi ,Hasanzadeh ,Pashaieو , Ghods ,2015) 
(Morgan ,2014),(Robbins و Judge ,2013) 

( 0111,دراسة نصر الدين   27 تكافؤ الفرص  (

8002,غواش ) ) ,( 8002حويحي,   28 نجا إلاقيمة  (

( 8002الطيب, ),( 8002,سعاد والعايدي ),(Robbins و Judge ,2013), 
),(فليه و عبد المجيد,2001) 8002الطيب, ) (8002امال,   29 داخل الشركة اإلتصاالت  (

(Morgan ،2014) 30 المالي للشركة  اإلستقرار 



8 
 

(Robbins  وJudge ,2013) 31 الفرص إلستخدام القدرات والمهارات 

)Belias ,Koustelios ,Sdrolias و ,Aspridis ,2013) 
(Saeed ,Lodhi ,Iqbal ,Nayyab ,Mussawar و ,Yaseen,2013) 

 الترقيات
 32 

(Belias ,Koustelios ,Sdrolias و ,Aspridis ,2013) 
(8000منصور, ), ( 0111,دراسة طناش) (0121,أبو هنطش )   

(8002الطيب, ),(8002,غواش)  ( Galinsky ,December 2015( 33 العوائد 

(Morgan ،2014) 34 قيم الشركة 

 عوامل متعلقة بالموظف
  

 عوامل شخصية 
,( 8002حويحي,  ) ( دراسة ( )0121,هنطش  أبو), (8002,غواش) , (8002الطيب, 

0111,دراسة نصر الدين ), (0111,طناش ) 
 الجنس

 35 

(belias ,koustelios ,sdroliasو , koutiva ,2013) 
( 8008عمارة,   ) 

( 0111,دراسة نصر الدين   36 اإلقامة كانم (

(0111,دراسة طناش)  
,(8002,سعاد والعايدي),( 0121,أبو هنطش ) (  2008 الطيب, ),( 8000,أبومرق والجرجاوي)  

)Waskiewicz ,1999 ) (8002حويحي, )   

 37 العمر

(belias ,koustelios ,sdroliasو , koutiva ,2013) 
( 8008عمارة, ),( 8002,غواش )   

,( 8002الطيب, ()8002حويحي,  0111,دراسة طناش),(8002,غواش ),(  38 الحالة الزوجية (

أبومرق ) , (8002,غواش) ,(8002الطيب, ), (8002حويحي, ),(8002,غواش ),
0111,دراسة طناش), ( 8002,سعاد والعايدي),(8000,والجرجاوي ) 

 39 سنوات الخبرة

( 8008عمارة,  (8000,منصور) (   
(belias ,koustelios ,sdroliasو , koutiva ,2013) 
 (belias ,koustelios ,sdroliasو , koutiva ,2013) 

(8002,البلهيد) 0111,دراسة طناش), ( 8002,غواش ) ) 

 40 درجة التعليم

( 8002,سعاد والعايدي (8000,أبومرق والجرجاوي ,( ) 
(8008عمارة,),(8002الطيب, ) (8000منصور,), (8002حويحي, ),  

),(2008الطيب, ) 8002حويحي,   41 سنوات الخدمة ,(

( 0111,دراسة طناش), ( 0111,دراسة طناش ) ,v),( 8002حويحي,  ), 
(belias ,koustelios ,sdroliasو , aspridis ,2013) 

 الدخل الشهري
 

 42 

(8008,عمارة)(8002,سعاد والعايدي ) 
  (8000فليه و عبد المجيد, ),(8002الطيب, ),(8002,غواش) 

(Morgan ,2014) ( 8000,أبومرق والجرجاوي ) 
(Mehrabian ,Niroumand ,Mohamadianو , Naghipour2013) 

8002الطيب, ),(8002,غواش )  43 المستوى الوظيفي (

( 8002الطيب,   44 شخصية الفرد (
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( 8002الطيب,   45 قيم الفرد (

 عوامل ذاتية

( 8002حويحي,   46 نجا إلالحاجة ل (

( 8000فليه و عبد المجيد,   47 توقعات الفرد (

( 0111,دراسة نصر الدين   48 تطوير الذات (

(8002,سعاد والعايدي)  49 مهارات وقدرات اإلفراد

(Waskiewicz ،1999) 50 الطموحات المهنية 

(Desalegn ,Akaluو , Haile ,2015) 51 القدرة على مواصلة التعليم 

(Belias ,Koustelios ,Sdroliasو , Aspridis ,2014) 52 صراع الدور 

( 8002,سعاد والعايدي  53 دوافع العمل على األفراد العاملين تأثيرقوة  (

 عوامل متعلقة بالبيئة

(emadi ,hasanzadeh ,pashaieو , ghods ,2015) 54 ظروف العمل الفيزيائية 

( 8002الطيب, ),(8002,غواش) , (8002,سعاد والعايدي  55 اإلجتماعي  اإلنتماء (

( 8002,غواش) ,( 0111,دراسة نصر الدين   56 الدورتقدير  (

 57 السائدة في المجتمع ةاإلجتماعيالقيم  ,(8002الطيب, ),(8002,غواش) ,(0111,دراسة نصر الدين 

( 8002,غواش) , (8002,سعاد والعايدي  58 نظم المجتمع السائدة (

8002,غواش )  59 الرضا عن الحياة (

 

 

 الدراسات السابقة: المصدر 

 

يقوم  التأجيركل موظف يقدم استقالته في شركة الجابر لخدمات  أن حيثالسجالت  إلىتم الرجو  ": ياأنث

لدي الك ير من , الراتب غير مناسب ) كما يلي  األسبا ت كانعن سبب تقديمة لإلستقالة حيث  بياناستبملئ 

مشاكل مع , البدالت التي اتقاضاها غيركافية , "و والتقدم مستقبلياماليوجد فرص للن ,  المهام الوظيفية

حيث  الحظ الباحث من خالل فلترة ( سجالت الموارد البشرية )   انويةال اتبيانمن خالل تحليل ال (المشرف 

ة غالبي,   نسبة الموظفين العر  هم أك ر الجنسيات المغادرين للعمل في الشركة أن) وتصنيف هذه السجالت 

هؤوالء الموظفين المغادرين  لم يمض أك ر من ثالو  أغلب,  المغادرين هم من حملة الشهادات الجامعية 

 . الغير متزوجينغالبية هؤوالء المغادرين  من , سنوات  على تعينهم في الشركة 

والعوامل التي تم استخالصها   العوامل التي تم استخالصها من الدراسات السابقة تم اجراء تقاطع بين " : ثال ا

 ( سجالت قسم الموارد البشرية )   انويةال اتبيانمن ال
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الدراسة حيث تم استخدام تقنية  بموضو  الخاصة اتبيانال جمع إلىهدفت : الدراسة اإلستكشافية ": رابعا

حيث  التأجيرت عينة الدراسة هي عشرة موظفين اداريين من شركة الجار لخدمات كانالمقابلة اإلستكشافية و

على ورقة وتوزيعها على عشرة مستجوبين   بعد اجراء التقاطعات "المستخلصة سابقا هذه العواملتم طباعة 

 ماهي العوامل التي )وتم أضافة حقول فارغة حيث طرح السؤال التالي على المستجو  كل شخص على حدة  

و في حال وجود عوامل تؤثر على رضاك  التأجيرتؤثر على رضاك الوظيفي في شركة الجابر لخدمات 

 الترقيات , األجر ) جاءت النتائج على النحو التالي ولم يتم ذكرها الرجاء كتابتها في الحقول الفارغة الوظيفي 

يوجد ,العالقة مع الزمالء , السكن و الطعام غير جيدين  ,  عملي ممل ,  البدالت التي نتقاضاها التكفي

 اإلتصال ا غير قادر على أن, لة ماجراءات العمل ك يرة وم , عمل به أالك ير من الصرا  في القسم الذي 

ساعات العمل , الشركة لن تعطيني بدل سكن ألنا غير قادر استقدام زوجتي أن,  بالمستويات اإلدارية العليا 

 (  قت العمل غير مناسبو,طويلة 

األجر  الرضا عن ) التالية   العوامل اإلجابات تندرج تحت  أنبعد التدقيق في اإلجابات وجد الباحث ": خامسا

البدالت التي نتقاضاها )تم جمع اإلجابات ,  تم ذكرها صراحة ( اإلشراف الرضا عن ,الترقيات الرضا عن , 

(  السكن و الطعام غير جيدين, الشركة لن تعطيني بدل سكن  ألني ا غير قادر استقدام زوجتأن,  ,التكفي 

تقدم السكن واإلطعام لموظفينها وفي حال  التأجيرشركة الجابر لخدمات  أنالعوائد حيث  عامل الرضاعنتحد 

  ) التعبير عن وتم  .إلخذ البدالت  دارةفيقوم بتقديم طلب لإل لم يريد الموظف السكن واإلطعام التابع للشركة

العالقة مع ) اإلجابات وتم جمع , الرضا عن اجراءات العمل   عاملمن خالل (  اجراءات العمل ك يرة وملة

وجمع , العالقة مع الزمالء  عما الرضاعن في  ( يوجد الك ير من الصرا  في القسم الذي اعمل به,الزمالء 

, الرضا عن العمل نفسة  عاملضمن ( ساعات العمل طويلة وقت العمل غير مناسب , عملي ممل )  الجمل

 الرضاعن  عامل بالمستويات اإلدارية العليا  من خالل  اإلتصال ا غير قادر على أنوتم التعبير عن 

 ( داخل الشركة اإلتصاالت 

 المتغير المستقل  -1-5
 

حيث  الحظ ( سجالت الموارد البشرية )   انويةال اتبيانتم اختيار المتغير المستقل وذلك من خالل تحليل ال

المغادرين  الجنسيات نسبة الموظفين العر  هم أك ر أن) من خالل فلترة وتصنيف هذه السجالت الباحث 

 المغادرين  هؤوالء الموظفين أغلب , حملة الشهادات الجامعية غالبية المغادرين هم من  ,  للعمل في الشركة

,  الغير متزوجينمن  غالبية هؤوالء المغادرين , على تعينهم في الشركة لم يمض أك ر من ثالو سنوات  

القسم , العمر ) وقد أضاف الباحث بعض المتغيرات الشخصية التي ورد ذكرها في الدراسات السابقة متل 
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درجة  ,الجنسية  ,القسم  ,العمر )شخصية  متغيرات فأصبح المتغير المستقل يشتمل على ( الدخل الشهري 

   ( في الشركة الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الشهري  الدخل,  التعليم

الرضا عن ,الرضا عن الترقيات , الرضا عن األجر: التالية  أبعادهالمتغير التابع هو الرضا الوظيفي ب

الرضا عن ,الرضا عن العالقة مع زمالء العمل ,الرضا عن العوائد الرضا عن اجراءات العمل , اإلشراف

 (داخل الشركة اإلتصاالت الرضا عن  ,العمل نفسه 

 مصطلحات الدراسة  -1-6
 

محصلة المشاعر التي تكونت لدى : ه  أنب (562ص , 5110فليه و عبد المجيد, )يعرفة  :  الرضا الوظيفي -0

الرضا عن , كالرضا عن األجر ) الفرد تجاه عمله و تتكون هذه المحصلة من مجمو  عوامل الرضا الفرعية 

, الرضا عن اجراءات العمل , الرضا عن المكافأت , الرضا عن العوائد ,  اإلشرافالرضا عن , الترقيات 

 (  ألخ, داخل الشركة اإلتصاالت الرضا عن , مل نفسهالرضا عن الع, الرضا عن العمل نفسه 

أو السلبية التي تؤدي إلي قبول أو رفض   يجابيةاإلهي مجموعة المؤثرات : عوامل الرضي الوظيفي  -5

 (5108السعودي, ) التأجيرم في شركة الجابر لخدمات الموظفين  لطبيعة عمله

 للمؤسسة ية نتاجاإل العملية في به يشارك و يؤديه الذي العمل مقابلوهو مبلغ مالي يتقاضاه الموظف : األجر -8

 يبذله, الذي الجهد مع األجر تناسب بمدى الموظف عن الرضا عن األجر  ويعبر (822ص,0243, حسن )

 (5100الوناس, )العوائد  في المشاركة لكوكذ المعيشة وتكاليف العمل ظروف ومع

 حيث من الحالية وضعيته من علىأ وظيفي مستوى ذات العامل إلى جديدة وظيفة سنادإ هي: الترقيات  -7

 لمنصب شغله و االداري التن يم سلم في العامل تدرج هي فالترقية , الصالحيات و الواجبات و المسؤوليات

, بدوي)مادية ومعنوية  أثار عنها تنتج التي المسؤولية في بالزيادة مصحو  أعلى مستوى ذو

 (885ص,0234

 أهداف المؤسسة, تحقيق إلى يؤدي بما العاملين نشاط توجيه إلى تهدف إدارية عملية هو اإلشراف:  اإلشراف -2

 المؤسسة أهداف لبلوغ اإلدارية والفنية الناحيتين من عمله جماعة نحو العمل رئيس يبذله الذي الجهد هو و

 (558ص,0230,  السلمي )

 اإلشبا  من درجات لتحقيق المن مة توفرها التي المعنوية المادية و الحاجات وا أن كافة تم ل: العوائد  -6

  (011ص,5101, الشرايدة) مهامهم تأدية في جهد من قدموه لما وفقا لعمالها

وقواعد تن يم العمل التي توضح , اإلجراءات , اللوائح ,  مة العمل أن إلىوهي تشير : اجراءات العمل  -4

 (28ص,5113الطيب, )التصرفات وتسلسلها بشكل ييسر العمل وال يفيده 
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 العلمية ودرجنهم ال قافي مستواهم وتقار  الجماعة أعضاء بين الشخصي نسجامإلا هي : العالقة مع الزمالء -3

 لكل الوظيفي الرضا تحقيق في المساهمة هأنش من هذا كل العادات وتقار  موحدة مهنية تماءاتأن ووجود

 (5100, الوناس ) ) للمن مة والئه ويعزز الجامعة أفراد من فرد

يقصد به الوظيفة التي يؤديها العامل والواجبات التي تتكون منها ومسؤولياتها وموقعها على : العمل نفسه  -2

والسلطات و الصالحيات التي يمكلكها شاغل , واهميتها  ىاألخرالهيكل التن يمي وعالقاتها بالوظائف 

 األعمالوالمعدات واالدوات وطرق ,  الوظيفة والشروط والمؤهالت والمهارات الواجب توافرها في شاغلها

 ( .28ص,5113الطيب, )المستخدمة في أدائها 

 العمل إلتمام معينة تصرفات إحداو بقصد يأنالمع و ,األراء و راالفكا تبادل هو: داخل الشركة اإلتصاالت  -01

 تبادل هوو.  رقابة و , توجيه و , تن يم و , تخطيط من االداري العمل بطبيعة تتصل إدارية وظيفة فهو

 بطبيعة تتصل إدارية وظيفة فهو العمل إلتمام معينة تصرفات إحداو بقصد يأنالمع و ,األفكار واألراء 

 (67ص ,5107امال, )ابة رق ,و وجيهت, تن يم  , تخطيط من االداري العمل

 المقترح للدراسة النموذج -1-7
 

 للدراسة النموذج المقترح3 توضيحي رسم
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  فرضيات الدراسة  -1-8
 

          في الرضا عن األجر بين الموظفين تعزى للمتغيرات الشخصيةإحصائية ذو داللة معنوي فرق يوجد  -0

 (في الشركة   الخدمةعدد سنوات ,  اإلجتماعي الوضع , الدخل, درجة التعليم , الجنسية  , القسم , العمر 

 الشخصيةبين الموظفين تعزى للمتغيرات عن الترقيات في الرضا إحصائية داللة  وذمعنوي  فرق يوجد -5

 (في الشركة   الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر )

      الشخصيةبين الموظفين تعزى للمتغيرات  اإلشرافعن في الرضا إحصائية داللة  وذمعنوي فرق  يوجد -8

 (في الشركة   الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر ) 

 الشخصيةبين الموظفين تعزى للمتغيرات عن العوائد  في الرضا إحصائية داللة  وذمعنوي فرق  يوجد -7

 (في الشركة   الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر )

بين الموظفين تعزى للمتغيرات عن اجراءات العمل  في الرضا إحصائية داللة  وذمعنوي فرق يوجد  -2

في  الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر ) الشخصية

 (الشركة  

بين الموظفين تعزى للمتغيرات عن العالقة مع الزمالء  في الرضا  إحصائيةداللة  وذ معنوي  فرقيوجد  -6

في  الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر )الشخصية

 (الشركة  

 الشخصيةبين الموظفين تعزى للمتغيرات عن العمل نفسه  في الرضا إحصائية داللة  وذمعنوي فرق  يوجد  -4

 (في الشركة   الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر )

بين الموظفين تعزى للمتغيرات في الشركة  اإلتصاالت عن في الرضا  إحصائية داللة  وذمعنوي فرق  يوجد -3

في  الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر )  الشخصية

 (الشركة  
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 حدود  الدراسة -1-9 
 

  تم  أخرى عواملللرضا الوظيفي و هناك (  العوامل المذكورة )يتناول هذا البحث : الحدود الموضوعية

 .   إهمالها نتيجة للمقابالت المعمقة مع عدد من الموظفين في الشركة

 راء عينة من الموظفين اإلداريين الموجودين في المكتب الرئيسي للشركة في اخذ أسيتم : ية كانالحدود الم

 .على اإلداريين  اإلستبيانإمارة أبو ظبي مدينة المصفح الصناعية وسيتم توزيع 

  وذلك   (5100,5105,5108,5107,5102)بين األعوام  العاملين اتبيانعلى  اإلعتمادسيتم : الزمانيةالحدود

 اليد العاملة دورانلحسا  معدل 

 الدراسة في المستخدمة حصائيةاإل األساليب -1-11
 

 اتاإلستبيان اتبيانلمعالجة    SPSSبرنامج  باستخدام الباحث قبل من اآللي الحاسب إلى اتبيانال إدخال تم

 :هي األساليب وهذه الدراسة, أسئلة على لإلجابة وذلك وزعت, التي

 عن كل عامل من عامل الرضا الوظيفي الرضا درجة لمعرفة المعياري نحرافإلوا الحسابي المتوسط  

 إختبار independent sample T test   في الرضا عن كل عامل من عوامل الرضا  المعنوية  لمعرفة الفروق

 (الوضع العائلي  ,المستوى التعليمي  ,الجنسية ) تعزى لمتغيرات شخصية تتكون من مجموعتين متل 

 إختبار Levene Statistic  التباينات  تجانس للتأكد من شرط 

 واحد  اتجاه في التباين حليلتOne Way ANOVA بين   حصائية الداللة اإل ذات المعنوية  الفروق لقياس 

  متل  صية التي تتكون من أك ر من مجموعتينالرضا تعزى للمتغيرات الشخ درجات في الموظفين اإلداريين 

 (  العمر ,عدد سنوات الخدمة  ,الدخل الشهري  , القسم ) 

 إختبار Welch    غير محقق  التباينات عندما يكون شرط تساوي 

 إختبار   DUNNETT T3  وGames-howell وهي  الفروق اتجاه لمعرفة المجموعات, للمقارنات البعدية بين

 Welch إختبارات بعدية  ل إختبار

   للمقاطعة بين المجموعات وأخذ عدد العينة التي توجد فيها صفات معينة جداول التقاطعات 

 One sample Ttest في الرضا عن كل عامل من عوامل الرضا عن وسطي  المعنوية  لمعرفة الفروق

  7المقياس 
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 الدراسات السابقة  -1-11

  الدرسات المتعلقة بالعوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي:  0-00-0
العاملة القوى العديد من األدبيات والدراسات السابقة في العديد من الدول التي تشكل جالياتها  إلىتم الرجو  

  التأجيرفي شركة الجابر لخدمات 

  في اإلمارات العربية المتحدة ةاإلجتماعيالرضا الوظيفي في وزارة التنمية  (1999،نصر الدين ) دراسة

 

في اإلمارات العربية  ةاإلجتماعي هدفت هذه الدراسة التعرف على مستوى الرضا الوظيفي في وزارة التنمية 

المتحدة من خالل تحليل األبعاد الرئيسة والمهمة في تكوين الرضا الوظيفي لدى موظفي الوزارة, واقتراح 

وتقوية الوالء التن يمي  الموظفين بعض الحلول والتوصيات التي تساعد في تحسين الرضا الوظيفي لدى 

حيث اتبع الباحث . العاملين ية إنتاجفي  إيجابيةكروافد  ءداالوظيفي وتحسين األ األمانو اإلستقراروالشعور ب

باستخدام العينة العشوائية البسيطة من مختلف المؤسسات والمديريات والمراكز  اإلجتماعي منهج المسح 

 إسلو استمارة حاولت تقيس مستوى الرضا الوظيفي, وقد تم استخدام  412التابعة للوزارة البالغ عددها 

 التحليل اإلحصائي وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية 

 ت أكبر درجة رضا لدى أفراد العينة في مجال تكافؤ الفرص إلكمال الدراسة وتطوير الذاتكان 
  والتقدير والقيم  اإلعترافوالترقية والترفيع ومع الزمالء ارتفا  مستوى الرضا الوظيفي في مجال العالقات

 .السائدة ةاإلجتماعي

 قبول الرئيس المباشر لألفكار اإلبداعية مت بعدكانأما أقل درجات الرضا ف 

 ذات  معنوية  عالقة فقط بين  الجنس ودرجة الرضا الوظيفي بينما تبين عدم وجود فروقه يوجد أنأظهرتكما

 .ةاإلجتماعياإلقامة والحالة  كانمل ىرتغ في الرضا    إحصائية داللة 

 

  يةاألردن الجامعة في التدريس هيئة أعضاء لدى العمل عن الرضا (1999،طناش)دراسة 

 

هدفت هذه . الرضا عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية بعنوان أجرى طناش دراسة 

قياس وتحليل الرضا عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية وعالقته بالجنس  إلىالدراسة 

والعمل وسنوات الخدمة والرتبة األكاديمية وطبيعة العمل األكاديمي ومجموعة الكليات  ةجتماعياإلوالحالة 

عضو هيئة تدريس أردني يعملون (  211) وقد ضم مجتمع الدراسة . التي ينتسب إليها عضو هيئة التدريس 

%  20عضًوا أي بنسبة (  521) , ساهم منهم في هذه الدراسة "في الجامعة األردنية ومتفرغين تفرًغا كامال

صفحة المعلومات الشخصية عن كل عضو لتشكل : وتكونت أداة الدراسة التي طورها الباحث من جزأين 
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ذات معنوية عدم وجود فروق  إلىنتائج الدراسة  أشارتوقد .  المتغيرات المستقلة, ومقياس الرضا عن العمل

بينما وجدت  ةاإلجتماعيى لمتغيرات الجنس والحالة عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس تعزإحصائية داللة 

في الرضا عن العمل  تعزى لمتغيرات العمر وسنوات الخبرة والرتبة إحصائية ذات داللة  معنوية فروق

نتائج أظهرت األكاديمية, وطبيعة العمل األكاديمي, والكلية التي ينتسب إليها عضو هيئة التدريس, كذلك

مجاال الراتب  كانيًا لرضا أعضاء هيئة التدريس, بينما أساسمصدًرا  كانمجال ظروف العمل  أنالدراسة 

والحوافز أقل مصادر الرضا عن العمل عند أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية وتبين للباحث من 

ص التقدم والتطور عوامل الرضا المنخفضة لدى اإلداريين تتر كز في فر أنخالل مراجعة الدراسات السابقة 

 الترقيات, والحوافز والمكافآ ت المهني, ن ام الرواتب, ن ام

 في الوطنية النجاح جامعة التدريسية في الهيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا درجة( 2111منصور، )دراسة 

  فلسطين
 

الوطنية  النجاح جامعة في الهيئة التدريسية أعضاء لدى الوظيفي الرضا درجة إلى التعرف الدراسة هدفت

 083قوامها  عينة على الدراسة أجريت ذلك, على والخبرة المؤهل العلمي متغيري أثر تحديد إلى إضافة

 10 العمل من مجاالت هي طبيعة المكونة الرضا استبانة  عليهاطبق  التدريسية, من أعضاء الهيئةمستجو  

  في المسؤولين مع والعالقة فقرات, (5)   والترقيات الحوافز  مةأن فقرات,( 2) العمل  ظروف فقرات,

 نتائج وأظهرت .فقرات (7 ) الزمالء مع والعالقة فقرات, (6) الرواتب  مةأنو فقرة, ( 14 ) الجامعة

 متوسطة تكان الوطنية النجاح في جامعة التدريسية الهيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا درجة أن الدراسة

 بينما الوظيفي, للرضا الكلية والدرجة (ء الزمال مع الرواتب,والعالقة  مةأن العمل, طبيعة) مجاالت على

 مجال وحصل ,(المسؤوليين  مع والعالقة والحوافز, الترقيات العمل, ظروف)مجاالت  على قليلة تكان

 والحوافز الترقيات مجال حصل بينما الوظيفي, الرضا درجة في األولى المرتبة على الزمالء مع العالقة

   إحصائية  داللة ذات معنوية  فروق النتائج  وجودأظهرتكما  .الرضا درجة حيث من األخيرة المرتبة على

 األقل لصالح المؤهل العلمي والمؤهل األعلى, لصالح الخبرة ة الخبر لمتغيري تبًعا الرضا في درجة

الوظيفي لدى العاملين في كليات المجتمع في المملكة األردنية  االرض (1989،أبو هنطش )دراسة 

  تحليلية ميدانيةدراسة : الهاشمية

 

هم نحو إتجاهات من خالل التعرف على  , كليات المجتمع  هدفت لمعرفة الرضا الوظيفي للعاملين في

العاملين في كليات المجتمع في األردن  أن إلىوقد توصلت الدراسة . العناصر المختلفة للرضا الوظيفي

 ,الراتب :من خالل مجموعة من العناصر تشمل ,وقد تم قياس حالة الرضا. راضون بشكل عام عن أعمالهم

 , الجنس , والعمر الوظيفي الرضا بين عالقة هناك أن وجد وكذلك  , والتقدم في العمل ,وعنصر الترقية

 األكاديمي المؤهل
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 المؤوسسة حالة دراسة.  الوظيفي الرضا على هأثرو الداخلي اإلتصال  (2113،والعايديسعاد )دراسة 

 البويرة وحدة للمياه الجزائرية

 

وكذلك الرضا الوظيفي والعوامل  هجوانبمن مختلف الداخلي  اإلتصال تناول موضو   إلىهدفت الدراسة 

أجريت الدراسة في العام الدراسي الداخلي  اإلتصال الرضا الوظيفي و نوماهي العالقة بي التي تؤثر فيه

لدى الرضا الوظيفي  أنوقد وجدت هذه الدراسة  في مؤوسسة المياه وحدة البويرة في الجزائر 5108-5107

راضون عن و,آت واألجر عن المكافالموظفين غير راضون  أنو, موظفي مؤسسة المياه الجزائرية متوسط 

موجبة  إرتباطتوجد عالقة .  اإلشرافالعالقة مع  عن  الموظفون في مؤسسة المياه راضون ,جماعة العمل 

,  اإلتصال سائل موجبة بين الرضا الوظيفي و إرتباطتوجد عالقة . اإلتصال وعناصر بين الرضا الوظيفي 

العوامل المؤثرة في الرضا  الباح ة  قسمت واإلتصال  إسلو بين الرضا الوظيفي  موجبة إرتباطتوجد عالقة 

 مايلي  إلىالوظيفي 

 عاملين وهي عوامل تتم ل بالشخص نفسة وهي : عوامل ذاتية  -"أوال

 العمر,  اتبيانفسهم, ويمكن قياسها أو معرفتها من خالل أنعوامل تتعلق بمهارات وقدرات األفراد : األول

 والمؤهل والخبرة 

 دوافع العمل على األفراد العاملين تأثيرقوة : ال اني 

 تتعلق هذه العوامل بالتن يم ذاته و ما يسوده من إجراء عالقات وظيفية ترتبط: وامل التن يميةالع-"ياأنث

 بالوظيفة والموظف, ومن هذه العوامل

 الرضا عن ن م و أساليب و إجراءات العمل 

   لحاجاتهالرضا عن الوظيفة وما نتيجة الوظيفة لشاغلها من إشبا 

  (رؤساء, زمالء, مرؤوسين) ين في محيط العملاألخرالعالقة مع 

ها على الموظف بالصورة التي تؤثر في رضاه عن تأثيروهي عوامل ترتبط بالبيئة و: العوامل البيئية -"ثال ا

الريف أو  إلى) البيئي لبعض العاملين اإلنتماءو  اإلجتماعي  اإلنتماء: عمله, ومن هذه العواملوظيفته و

الموظف ومدى تقديره  إلى المجتمع دماج في العمل, ون رة ألنواضح على درجة التكيف وا أثرلها( المدينة

ه ايجابا وسلبا تأثيرمن أوضا  بمؤسساته ون مه وقيمه, كل ذلك يعكس  في هذا المجتمع لدوره,ومايسود 

 .دماجالموظف و تكامله مع وظيفتهأنعلى 

 الجامعات بعض في التدريس هيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا (2111،اويأبومرق والجرج) دراسة 

  غزة وقطاع الغربية الضفة في( االهلية ، الحكومية)  الفلسطينية
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التعرف على الفروق في الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات  إلىهدفت الدراسة 

  لمتغيرات التالية , نو  التعليمتعزى لفي الضفة الغربية وقطا  غزة (  األهلية/ الحكومية ) الفلسطينية

لجامعة فلسفة ا, ( الخليل / غزة )الموقع الجغرافي ,  (  أدبي/ علمي ), التخصص( أهلي / حكومي )

معرفة العالقة بين  إلى, المستوى التعليمي  كما هدفت الدراسة ( تعلم عن بعد / تعليم تقليدي ) التعليمية

ه أن إلى متوسطات الرضا الوظيفي وكل من العمر والخبرة لدى أعضاء هيئة التدريس توصلت هذه الدراسة

نو   إلىفي متوسطات درجات الرضا الوظيفي تعزى    إحصائية ذات داللة  معنوية  ال توجد فروق)

حيث ( الكادر الموحد )الن ام المالي المعمول به من قبل وزارة التعليم العالي  إلىالجامعة ولعل هذ ا يعزى 

 الوظيفي الرضا بين عالقة وجود عدم, ( الراتب الدرجة العلمية وليس نو  الجامعة أو مسماها  أساس أن

 وعاملالتدريس  هيئة أعضاء لدى الوظيفي الرضا بين عالقة وجود ,والعمر  التدريس هيئة أعضاء لدى

ذات  معنوية  عدم وجود فروق إلىوفيما يتعلق بنو  تخصص عضو هيئة التدريس تشير النتائج , الخبرة 

وأما بالنسبة للمؤهل ,  نو  التخصص إلىفي متوسطات درجات الرضا الوظيفي تعزى  إحصائيةداللة  

في درجات الرضا إحصائية ذات داللة  معنوية  العلمي فقد أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق

 . الوظيفي بين حملة درجة الماجستير والدكتوراه 

 بالعمل اإلستمرار في العاملين رغبة على الوظيفي للرضا المسببة العوامل أثر (2118حويحي، )دراسة 

 (غزة قطاع في الصحي العمل لجان إتحاد على دراسية حالة)

 

 اإلستمرار في ورغبة  العاملين الوظيفي للرضا المسببة العوامل بين العالقة أثر تحديد إلى الدراسة هذه هدفت

 الرضا مستوى لتحسين الوسائل أفضلعلى  والتعرف غزة, قطا  في الصحي العمل لجان إتحاد في بالعمل

 الموظفين أصحا  ومن الدائمة العقود أصحا  الموظفين من لدراسةا مجتمع وقد تكون   .لديهم الوظيفي

 تحاداإل اكز مر يعملون  في والذين ة, غز قطا  في الصحي العمل لجان إتحادفي  العاملين المؤقتة العقود

 المسببة  العوامل بين   إحصائية  داللة ذات عالقة هناك أن الدراسة نتائجأظهرتوقد غزة, قطا   في المنتشرة

العمل وقد حدد الباحث العوامل المسببة للرضا الوظيفي بالعوامل  في اإلستمرار في والرغبة الوظيفي للرضا

 قيمة ,الفرد توقعات ,والحوافز الراتب ,والمرؤوسين  الرؤوساء ,الوظيفي  اإلستقرار ,العمل ظروف)التالية 

 (.  نجازإلالحاجة ل ,العدالة  نجازإلا

 حالة ولولر بورتر نموذج وفق المختلفة اإلدارات موظفي لدى الوظيفي الرضا (2118،غواش) دراسة 

 غزة قطاع في العاملة البنوك على دراسية

 

التعرف على درجة الرضا الوظيفي لموظفي البنوك في قطا  غزة وفق نموذج بورتر  إلىهدفت الدراسة 

,سنوات  ةاإلجتماعيكل من أبعاد ن رية بورتر ولولر وكل من المتغيرات الجنس, الحالة  أثر بيانولولر,و

في رضاهم الوظيفي ويضم مجتمع الدراسة جميع الموظفين  الخبرة, الدخل الشهري, ومستوى التعليم
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 ٤٥, ضمت اتبيانلجمع ال استبانة يم استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليل ,وتم تصم.  العاملين

والقدرة  نجازإلا إدراكالجهد والقدرة على القيام بالعمل, إدراك)فقرة ,وتوزعت في ثالثة مجاالت تضمنت 

الجهد والقدرة  إدراكحيث احتل محور (.قيمة العوائد وعدالتها  إدراكلمطلو ,  داءعلى الوصول لمستوى األ

والقدرة على الوصول  نجازإلا إدراكه محور على القيام بالعمل المرتبة األولى في درجات الرضا ثم تال

قسمت الباح ة العوامل المؤثرة  وقد قيمة العوائد وعدالتها ,  إدراكوأخيراً محور  المطلو   داءلمستوى األ

 ,السن ) عوامل شخصية كل بند يتفر  لعدة عوامل وهي  يةأساسفي الرضا الوظيفي ضمن ثالثة بنود 

 , ظروف العمل المادية , الوظيفة نفسها) عوامل تن يمية . ( سنوات الخبرة  ,المستوى الوظيفي 

 ن رة المجتمع  , تقدير الدور ,اإلجتماعي  اإلنتماء) عوامل بيئية . ( القيادة  إسلو  ,مجموعات العمل,األجر

 (القيم  - الرضا عن الحياة ,

 - الفلسطينيةاإلتصاالت  شركة في الوظيفي الرضا على التنظيمي المناخ أثر(2118الطيب، )دراسة 

 حالة دراسة
 

على الرضا الوظيفي ت الفلسطينية اإلتصاالالمناخ التن يمي في شركة  أثرهدفت هذه الدراسة للتعرف على 

,  اإلتصال نمط , مدى مشاركة العاملين , نمط القيادة)ت عناصر المناخ التن يمي كانحيث  فيهاللعاملين 

في إحصائية فروق ذات داللة الللتعرف على هدفت الدراسة  اكم(التكنولوجيا المستخدمة , طبيعة العمل 

الديمغرافية عناصر المناخ التن يمي على الرضا الوظيفي تعزى للمتغيرات  تأثيرنحو العاملين  إتجاهات 

 المناخ  بين إيجابيةوجدت الدراسة وجود عالقة , توفر مناخ تن يمي إيجابي في الشركة ) لمجتمع البحث 

العمل  كانم, الجنس ) تعزى في الرضا  إحصائية  ه يوجد فروق ذات داللةأنو. التن يمي والرضا الوظيفي 

تعزى لرضا في ا إحصائية وجود فروق ذات داللة عدم  ,(  المستوى الوظيفي , الخبرة سنوات , العمر, 

  إلىالعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي  الباحثوقد قسم . للمتسوى التعليمي 

الدراسات السابقة التي تتحدو وسوف يتم التحدو عنها في قسم  (متعلقة بالفرد نفسة ) عوامل ذاتية " : أوال

 العالقة بين الرضا الوظيفي والمتغيرات الشخصية  عن 

على الفرد لكونه يعمل في وظيفة معينة وليست وهي العوامل التي تؤثر : عوامل مرتبطة بالوظيفة ": ياأنث

 . ومن هذه العوامل  مرتبطة بطبيعة تصميم الوظيفة نفسها

  المقبلة على مدى مالئمة  يتهإنتاجوشعور الموظف بالتقدير وكذلك يتوقف الرضا الوظيفي : األجر النقدي

 لعائد ومالئمة  توقيته العوائد بشقيها المادي والمعنوي للمجهود الذي يبذله وعلى مدى فورية ا
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  ويضات أو الحوافز غير المباشرة كون األفراد يحصلون عاسم الت" ويطلق عليها أيضا: الحوافز المادية

تقديمها اليرتبط بجهد وهي تقدم لكل العاملين وتشمل هذه الحوافز توفير  أنعليها عن طريق غير العمل أي 

 ( ألخ .. نادي ثقافي  , توفير السكن المالئم  ,التسجيل بلجمعيات السكنية ) مستلزمات المعيشة متل 

  قدان ف والمنافع الوظيفية التي يتطلبها العاملون م ل األمن من الضمانات وهو مجموعة من : األمن الوظيفي

 الوظيفة دون سبب شرعي 

  ه يوجد عالقة طردية بين توفر فرص الترقية والرضا عن العمل أنتشير الدراسات : فرصة الترقية 

  تلعب عالقة الموظف بزمالئه في العمل دور كبير في الرضا الوظيفي  :  يناألخرالعالقات مع 

 ائها أثردرجة عوامل مرتبطة بتصميم العمل وطبيعة تصميم الوظيفة و": ثال ا

  وتعتبر , يحقق أدنى درجة من الرضا والحافزية ( البيرقراطي )  اآلليالتصميم  أن إلىتشير الدراسات

العالقة بين تصميم العمل والرضا معقدة حيث يتوقف رضا العامل على عدة عوامل مختلفة من أهمها 

ج خاصة تلك الناتجة عن جهد الفرد النتائلعمل وكيف ين ر الفرد لهذه ا أداءمستويات النتائج المترتبة على 

هبوط  إلىجزيئات صغيرة يؤدي  إلىتقسيم العمل  أنذاته واستخدام قدراته ومهاراته الذاتية في العمل حيث 

الموظف بالملل لذلك من ال روري استخدام عدة أساليب كتدوير العمل أي تنقل  إحساسالروح المعنوية و

أو التوسع الوظيفي على المحور األفقي أي  إضافة واجبات ومهمام جديدة  على عدة مهام محددة العاملين 

 للفرد 

 عوامل تن يمية " : رابعا

  تعتبر عدد ساعات العمل وفترات الراحة من أهم العوامل المؤثرة على رضا الفرد : ساعات العمل 

  ت ظروف العمل كانلما تؤثر ظروف العمل المادية على درجة تقبل الفرد لبيئة العمل فك: ظروف العمل

 اعد على زيادة الرضا لدى الموظفين ذلك يس أنالمادية مناسبة ف

 من العوامل المهمة التي تؤثر  دارةتعتبر السياسات التي تنتهجها اإل: يب وإجراءات العمل لسات وأسااسي

 مة عمل و لوائح أنوجود  إلىوهي تشير ون بتطبيقها أثرعلى األفراد الذين يقومون بتنفيذها أو يت

وتؤثر السياسات وإجراءات وقواعد تن م العمل وتوضح التصرفات وتسلسلها بشكل يسير العمل وال يعيقة 

والوضوح أدى  اإلستقرارايجابي في األفراد وكلما اتسمت هذه السيسات بال بات و تأثيرالتي تتميز بالمرونة 

 ذلك لشعور العاملين بال قة واالرتياح في نفوسهم 

 الجيد على المرؤوسيين وحسن معاملتهم من العوامل الهامة التي  اإلشرافيعتبر :  اإلشرافنمط القيادة و

والتعاون بين  اإلحترامتؤثر على رضا العاملين ويتم ل ذلك في ايجاد عالقات طيبة وخلق جو من ال قة و

تعهدهم بالرعاية  إلىافة الرئيس ومرؤوسه والعدالة في معامالتهم وبث روح الفريق فيمابينهم باإلض

تشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم  إلىسوف تؤدي ة اإلنسانيالمعاملة  أنوالتوجيه السليم والشك 
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اشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملهم سيشعرهم  أنمن كبتها أو تجاهلها كما " وأحاسيسهم بدال

من " ثقتهم الزائدة في رؤسائهم وهذا بحد ذاته يعطيهم ك يرا جانب إلىوتأكيد الذات  اإلحترامبالهمية و

 . النفسي أناألمن واإلطمئن

 عوامل بيئية ": خامسا

 أحد  هوفيها  إندماجهأثبتت دراسات مختلفة قدرة الموظف على التكيف مع وظيفته و : اإلجتماعي  اإلنتماء

واضح على  أثر له كان( الريف أو المدينة  إلى) الديمغرافي اإلنتماء أنالعوامل المحددة لرضائه الوظيفي و

التوقعات التي  إلختالفعلى رضاهم الوظيفي ويرجع ذلك  أثرم في العمل وبالتالي إندماجهدرجة تكيفهم و

تربيته في الصغر  إسلو اإلطار البيئي وال قافي للموظف وظروف نشأته و أنتحققها كما  أنيمكن للوظيفة 

 كي والعاطفي للموظف تجاه وظيفته على التجاو  السلو أثرله 

  قيمة العمل بالقيم السائدة في المجتمع وبتغير ن رة المجتمع للوظيفة أو المعنى  أثرتت: ن رة المجتمع

ة ممتازة بينما هناك وظائف اليعطيها المجتمع حقها رغم كانفبعض الوظائف تحتل مللوظيفة  اإلجتماعي 

أهميتها وقد تتغير ن رة المجتمع لبعض المهن مع مرور الزمن كما هو الحال مع بعض الوظائف الحرفية 

 لما تحققة من عائد كبير " ن را" التي ازدادت أهميتها حدي ا

عدد من العوامل التي  هذه الكتاب  مؤلفي ويحددالمؤوسسات التعليمية  إدارةكتاب السلوك التنظيمي في 

 (264 -261ص ،2111فليه و عبد المجيد، )تحدد الرضا الوظيفي 

 

 توافره اليسبب الرضا أو  أناألجر اليم ل مصدر اشبا  اإل للحاجات الدنيا و أنحيث : الرضا عن األجر

األجر اليم ل  أنتستحوذ على الفرد ومضمون هذا القول  أنمن  اإلستياءيمنع فقط مشاعر  إنماالسعادة 

 يةساسمن عناصر اإلشبا  في مجتمع يتوفر فيه مستوى أجر يوفر لهم اإلحتياجات األ" هاما" عنصرا

  للعيش

 على رضاه عن  تأثيرالفي " مهما" يلعب تكوين المهام التي يؤديها الفرد في عمله دورا:  محتوى العمل

 وى العمل من الألبعاد  الفرعية التالية تويتكون مح عمله 

الوظيفي و  الية أي كلما قل تكرارها زاد الرضت درجة تنو  مهام العمل عاكانكلما : درجة تنو  مهام العمل  - أ

 العكس صحيح 

العمل وفي اختيار السرعة  أداءأي كلما زادت الحرية في إختيار طرق : درجة السيطرة الذاتية المتاحة  -  

 ا العمل زاد رضاه عن العمل التي يؤدى به

 استخدام الفرد لقدراته يم ل اشبا  حاجة تحقيق الذات في هرم ماسلو للحاجات  أن: استغالل الفرد لقدراته  - ت
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بالفشل  حساسيقل عن مستوى طموحة ي ير لديه اإل أداءفتحقيق الفرد لمستوى : خيرات النجاح والفشل  - و

خبرات النجاح  أثربالنجاح و حساسيزيد عن مستوى طموحة أو يعادله ي ير لديه اإل أداءوتحقيقه لمستوى 

 و الفشل على العمل يتوقف على درجة تقديره واعتزازه بذاته 

  العامل المحدد لرضا الفرد عن العمل هو طموح وتوقعات الفرد عن فرص الترقية فكلما  أن: فرص الترقية

 مما هو متاح كلما قل رضاه عن العمل طموح الفرد في الترقية أكبر  كان

  ه أنه بالدرجة التي يكون بها المدير حساس لحاجات المرؤوسسين ومشاعرهم أنيمكن القول :  اإلشرافنمط

 يكسب والئهم له ورضاهم عن عملهم 

  تؤثر جماعة العمل على رضا الفرد بالقدر الذي تم ل هذه الجماعة مصدر منفعة أو مصدر : جماعة العمل

 توتر له 

  ه بالقدر الذي توفر ساعات العمل حرية في استخدام وقت الراحة وتزيد  أننفترض  أنيمكننا : ساعات العمل

 من هذا الوقت بالقدر الذي يزيد الرضا 

  تؤثر ظروف العمل المادية على درجة تقبل الفرد لبيئة العمل وبالتالي على رضاه  :ظروف العمل المادية

  ,الرطوبة   , التهوية , الحرارة  , اإلضاءة)  عن العمل ولقد شغلت متغيرات ظروف العمل م ل

  (بأدائة للعمل أمراض المهنة المتصلة  , وضع الفرد أثناء تأديته للعمل  ,الضوضاء 

العالقة بين الرضا الوظيفي  بعنوان  (Aspridis، و Belias ،Koustelios ،Sdrolias،2014)دراسة 

  اليونانالعاملين في القطاع المصرفي في (  صراع الدور واستقاللية الموظفين)

 

هدفت الدراسة  لقياس الرضا الوظيفي و كذلك صرا  الدور واالستقاللية التي يتمتع بها موظفين القطا   

وكذلك محاولة لمعرفة العالقة بين صرا  الدور و أبعاد الرضا الوظيفي  بإلضافة,  اليونانالمصرفي في 

ولقياس الرضا الوظيفي في هذه التن يمي على العالقة بين صرا  الدور وأبعاد الرضا الوظيفي  ثرتحليل األ

                 المطور من قبل   Employee Satisfaction Inventoryمقياس  الدراسة تم استخدام

(Koustelios, 1991)   و Koustelios & Bagiatis, 1997) عنصر  57المؤلف من وتم اجراء هذا المسح

 اإلشراف ,العمل نفسة  ,الترقيات  , الراتب ,ظروف العمل ) تقيس ست أبعاد من أبعاد الرضا الوظيفي هي 

المكون (  Rizzo, House, & Lirtzman, 1970)ولقياس صرا  الدور تم استخدام  (المن مة ككل  ,المباشر

)    تم استخدام مقياس الرضا الذاتي المطور بواسطةولقياس الرضا الذاتي للموظفين  ية فقرات أنمن ثم

0246 ,Beehr ) مستويات الرضا ضمن العينة المدروسة  أنالمكون من أربعة فقرات وقد أكدت الدراسة

الرضا عن المن مة ككل و  أك ر العوامل المرضية للموظفين هو عامل  أنتتراوح بين المتوسطة والعالية و

ظروف العمل بينما قل رضا الموظفين على عوامل العمل نفسة وكذلك فرص الترقية و. العمل نفسه 

على كل أبعاد الرضا " صرا  الدور يؤثر سلبيا أنكما وجدت الدراسة . المباشر  اإلشرافوالرواتب و

 الوظيفي  
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العوامل المؤثرة على  بعنوان  (Yaseen، و Saeed,2013 ،Lodhi ،Iqbal ،Nayyab ،Mussawar)دراسة 

  الباكستانياإلتصاالت رضا الموظفين العاملين في قطاع 

 

الهدف  كانو الباكستانيت اإلتصاالهدفت الدراسة للتعرف على مستوى رضا الموظفين العاملين في قطا  

في الرضا الوظيفي " للرضا الوظيفي وكيف تسهم هذه العوامل معا يةساسالرئيسي للدراسة معرفة العوامل األ

الرواتب  ,بيئة العمل ) الرضا الوظيفي تؤثر في التي العوامل التالية  إلىبشكل عام وقد خلصت الدراسة 

 (داخل التن يم مستوى العدالة  , اإلشراف ,العالقة مع الزمالء  ,األمن الوظيفي  ,والترقيات 

  الوظيفي الوالء على هأثرو الوظيفي الرضا على المؤثرة العوامل (وآخرون Waqas، 2014 ) دراسة 

 

هذا الرضا على على  تأثيرهدفت هذه الدراسة للتعرف على مستوى الرضا الوظيفي  والعوامل المؤثرة فيه و 

مستجو  قد تم  073شملت عينة البحث  لقياس المتغيرات المدرسة استبانة وقد تم تطوير الوالء التن يمي 

 أن إلىوقد خلصت هذه الدراسة   أنباكست -اختيارهم من العديد من القطاعات الخاصة في  والية بهاوالبور 

في الوالء الوظيفي " يؤثر الرضا الوظيفي إيجابيا) العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي هي على النحو التالي 

 بين تمكينإحصائية توجد عالقة, بين المتغيرات الديمغرافية و الرضا الوظيفي إحصائية توجد عالقة 

توجد عالقة , بين الرضا الوظيفي و المكافاة والتقدير  إحصائيةتوجد عالقة , العاملين و الرضا الوظيفي 

ومشاركة الموظفين في اتخاذ  توجد عالقة بين الرضا الوظيفي,بين الرضا الوظيفي و بيئة العمل إحصائية 

   القرارات

 الرضا في المؤثرة العوامل (Naghipour، و Mehrabian ،Niroumand ،Mohamadian، 2013) دراسة

  الطبية للعلوم غيالن جامعة في التدريس هيئة أعضاء لدى الوظيفي

 

 082حيث تم توزيع  ايران غيالنللعاملين في جامعة هدفت هذه الدراسة للتعرف على درجة الرضا الوظيفي 

من قسمين رئيسين ضم األول  اإلستبيانوقد تألف هذا " على المستجوبين وتم اختيار العينة عشوائيا بياناست

سؤال مصمم حسب  02فقد ضمن  ال انيعشرة اسئلة عن المعلومات الديمغرافية للمستجوبين بينما ضم القسم 

هذه أظهرتوقد اإلستبيانتخدام مقياس اليكرت الخماسي في هذا نموذج ن رية العاملين  لهيزربيرغ وقد تم اس

األقل  إلى" اتأثير األك رهي على النحو التالي من  على رضا العاملين  العوامل المؤثرة على  أنالدراسة 

 ,العالقة بين الزمالء في العمل  ,الوظيفي  األمان) الحسابية المتوسطات  إختبارعلى " وذلك بناء اتأثير

وسياسات  دارةنمط اإل ,ظروف العمل  ,العمل المناسب  كانم ,التكنولوجيا المستخدمة والمعرفة التقنية 

 (العمل  كانالرفاهية في م ,السياسات المتبعة في العمل  ,الراتب  ,بيئة المكتب المناسبة  ,الجامعة 
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قياس مستوى الرضا الوظيفي للعاملين في قطاع  بعنوان  (Haile، و Desalegn ،Akalu،2015) دراسة

  التخدير في أثيوبيا والعوامل المؤثرة عليه

 

هدفت هذه الدراسة لقياس معدل الرضا الوظيفي و للتعرف على العوامل المؤثرة في هذا الرضا للعاملين في 

مستجو  من العاملين  562تم توزيعة على  بياناستمن خالل  اتبيانوقد تم جمع القطا  التخدير في أثيوبيا 

من المخدرين هم راضون عن  72.3حوالي  أنهذه الدراسة  أظهرتفي قطا  التخدير في المستشفيات وقد

ت العوامل الرئيسية  المؤثرة على هذا الرضا حسب الدراسة كانهم غير راضين وقد  27,5عملهم أما نسبة 

فرص  ,المقدرة على مواصلة التعليم  ,المكافأت ) "اتأثيراألقل  إلى" اتأثير األك رمن على النحو التالي 

 (الموارد الطبية ) الموارد المتاحة داخل المن مة ,التدريب 

 العالقة بين العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي  (Alzubi،2010 ) دراسة

 

العدالة  –العدالة التوزيعية ) ا ال الثة أبعادههدفت هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين العدالة التن يمية ب

وقد أجريت هذه الدراسة في العديد من الشركات وعالقتها بالرضا الوظيفي ( والعدالة التفاعلية  –اإلجرائية 

ه هنالك أنمستجو  وقد وجدت الدراسة  552العاملة في قطا  الصناعات الكهربائية حيث شملت عينة البحث 

 الة التن يمية والرضا الوظيفي بين العد إيجابيةعالقة 

 الوظيفي الرضا في المؤثرة العوامل (Ghods، و Emadi ،Hasanzadeh ،Pashaie،2015 )  دراسة

  سمنان الصحية المراكز في للعاملين

 

الطبي  سمنانلين في مركز مالمؤثرة في الرضا الوظيفي على العهدفت هذه الدراسة للتعرف على العوامل ا

مؤلف من  بياناستمستجو  وقد تم توزيع  28ي وقد شملت عينة الدارة يرانفي الشمال اإل سمنانفي محاف ة 

ت كاناألقل  إلى" اتأثيرالعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي من األعلى  أنوجدت هذه الدراسة  .سبع فقرات 

الوظيفي  األمان ,المركز  إدارةسياسة  ,المتبع في المركز الصحي  اإلشرافنمط ) على النحو التالي 

وقد ذكرت . (فرص النمو والتقدم  ,الرضا عن األجر  ,العالقة مع الزمالء في العمل  ,ال روف البيئية 

طبيعة  ,عوامل شخصية) بشكل عام منها المؤثرة في الرضا الوظيفي   ىاألخر الدراسة العديد من العوامل

   . ال روف الفيزيائية للعمل  ,غموض الدور الذي يلعبة الشخص في المن مة  ,صورة المن مة  ,العمل 

  ثانويةالعوامل المكونة للرضا الوظيفي لمساعدين المدراء للمدراس ال (Waskiewicz،1999)  دراسة 

 

  انويةهدفت هذه الدراسة للتعرف على المتغيرات التي تشرح الرضا الوظيفي لمساعدين المدراء للمدارس ال

على عينة  بياناستوكذلك معرفة تلك المتغيرات التي تضعف الرضا الوظيفي من أجل تالفيها حيث تم توزيع 

في والية   انويةمستجو  من بين المساعدين المنتميين للرابطة الوطنية لمديري المدراس ال 520شملت 
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الدراسة العديد من   افترضتالمؤلف من مقياس مينسوتا المقنن حيث  اإلستبيانفرجينيا حيث تم توزيع 

الشعور  ,التعويضات  ,الطموحات المهنية  ,فرص التطور  ,العمر ) العوامل المؤثرة بالرضا الوظيفي م ل 

 أن وقد وجدت هذه الدراسة  ( توظيف قدرة الشخص في العمل ,اإلشرافالعالقة مع  ,بعدالة التعويضات 

بين    إحصائية ذات داللة اليوجد عالقة  ه أنالمدراء راضون بشكل حدي عن وظائفهم بشكل عام و مساعدي

بينما أثبتت الدراسة ( . وفرص التطور , التعويضات  ,العمر ) الرضا الوظيفي و كل من المتغيرات التالية 

وكذلك توجد عالقة  اإلشرافبين الرضا الوظيفي و العالقة مع    إحصائية ذات داللة معنوية ه يوجد عالقة أن

 بين الرضا الوظيفي والمتغير المسمى توظيف قدرة الشخص في العمل 

 من موقع فوربز أنللكاتب جاكوب مورج(الموظف  رضاأكثر عشرة عوامل تسهم في )بعنوان مقالة 

(2014 ،Morgan)   

 

التي قامت بدراسة شملت الدراسة التي تمت من قبل مجموعة بوستن اإلستشارية الشهيرة  إلىيشير الباحث 

الدراسات شمولية في العالم على عكس من أك ر  دتع سة لدرااألف مستجو  حول العالم وهذه  511والي ح

من عوامل  يةأساسالعمل كعوامل  كانعوامل كالراتب و المرونة داخل م إلى أشارتالدراسات السابقة التي 

  هي  الموظف  رضاعلى وقد حددت مجموعة بوسطن الإلستشارية عشرة عوامل تؤثر  الرضا الوظيفي

العالقات , التوازن بين العمل والحياة  , العالقات الجيدة مع الزمالء  ,تقدير العمل الذي يقوم به الموظف )

الراتب المغري  ,الوظيفي  األمان ,التعلم والتطور الوظيفي  ,المالي للشركة  اإلستقرار , اإلشرافالجيدة مع 

 (قيم الشركة ,مضمون العمل الجذا  

 (Judgeو  Robbins ,2013,p89) شرةالسلوك التنظيمي الطبعة الخامسة عكتاب 

الشعور  بإلستقالل داخل ) عامل تسهم في الرضا الوظيفي وهذه العوامل هي  50لقد حدد مؤلف الكتا  

 ,التعويضات  ,فرص التطوير المهنية  ,فرص التقدم في السلم الوظيفي  , المنافع الوظيفية, العمل  كانم

 كانفي م األمانمساهمة العمل في تحقيق أهداف المن مة الشعور ب , دارةت بين الموظفين واإلاإلتصاال

 التدريب والتأهيل على العمل  ,الوظيفي  األمان ,للموازاة بين الحياة ومشاكل العمل المرونة  ,العمل 

فرص  ,ت داخل العمل اإلتصاال ,جوهر العمل نفسه  ,بالجهد الذي يقوم به الموظف بعمله  دارةاعتراف اإل

العالقة مع  ,ال قافة التن يمية  ,التزام المن مة بالتطوير المهني للموظفين  ,ستخدام القدرات والمهارات ا

 (  التنو  في العمل نفسه ,الرضا عن العمل نفسه  ,شرافاإلالعالقة مع  ,الزمالء في العمل 
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 الدرسات المتعلقة بعالقة المتغيرات الشخصية بالرضا الوظيفي  1-11-2 

 

 - الفلسطينية تاإلتصاال شركة في الوظيفي الرضا على التنظيمي المناخ أثر(2118الطيب، )دراسة 

 حالة دراسة

 

في الرضا إحصائية ذات داللة معنوية وجود فروق )وجدت هذه الدراسة " تم ذكر هدف الدراسة سابقا

لصالح الذكور والعاملين في قطا  ( العمل  كانم, الجنس ) أفراد العينة  تعزى لمتغير  إلستجابات الوظيفي 

عدم أفراد العينة  تعزى لمتغير العمر  إلستجابات في الرضا الوظيفي إحصائية وجود فروق ذات داللة . غزة 

أفراد العينة  تعزى لمتغير المستوى التعليمي  إلستجاباتفي الرضا الوظيفي إحصائية وجود فروق ذات داللة 

وجود فروق , حيث ظهرت فروق بين الفئتين توجيهي و دبلوم لصالح الدبلوم عامل مجال القيادة  بإست ناء

الخبرة و المستوى ) أفراد العينة  تعزى لمتغيري إلستجابات الوظيفي في الرضا إحصائية ذات داللة 

 وقد حددت الدراسة العالقة بين الرضا الوظيفي والعوامل الشخصية كما مايلي .( الوظيفي 

  حيث تباينت نتائج الدراسات التي قامت بدراسة الفروق في الرضا بين الجنسين بين وجود فروق في : الجنس

 الرضا بين الجنسين من عدم وجود هذا الفرق 

  بين السن وبين درجة الرضا الوظيفي  إيجابية إرتباطالدراسات وجود عالقة  أظهرت حيث: العمر 

  على الرضا  ةاإلجتماعيالحالة  تأثيرة  الدراسات واإلستنتاجات حول بالرغم من قل:  ةاإلجتماعيالحالة

 الموظفين المتزوجين هم أك ر رضا من الغير متزوجين  أنالوظيفي فقد أكدت الدراسات 

 يكون أقل رضاء عن العمل وقد " تعليما األك رالعامل  أن إلىحيث توصلت عدة أبحاو : المستوى التعليمي

 " تعلما األك رطموحات الفرد  إلىيرجع السبب في ذلك 

 رضى  الموظفيين ذوي المستوى الوظيفي األعلى هم أك ر أنحيث دلت الدراسات : المستوى الوظيفي 

  ه كلما زادت أقدمية أنيقصد بها الفترة التي يقضيها الموظف في عمل معين وأظهرت الدراسات : مدة الخدمة

 الموظف كلما زاد رضاه 

  من غيرهم  اإلستياءالرضا و إلىنالك ناس بطبيعتهم أقر  ه أنحيث :شخصية الفرد 

 العمل هو مركز حياة العامل كلما زادت  كانه كلما أنحيث تبين من الدراسات السابقة :أهمية العمل للفرد

 درجة رضاه 

  في العمل حتى يؤديه فالبد من توفر عنصر القدرة ويقصد " يكون راغبا أنحيث اليكفي الشخص :قدرة الفرد

 مهمة معينة داءها اإلستعداد والقدرة الذهنية ألب

   فمن الناس  من يعتقد بقيم المال ومنهم  اإلنسانيفي تحديد السلوك " مهما" حيث تلعب القيم دورا:قيم الفرد

يعتقد بقيم خدمة المجتمع وهذا يؤثر بشكل كبير على رضا  األخروالبعض  ةاإلجتماعية كانمن يعتقد بقيم الم

 األفراد 
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 بالعمل اإلستمرار في العاملين رغبة على الوظيفي للرضا المسببة العوامل أثر (2118حويحي، )دراسة 

 غزة قطاع في الصحي العمل لجانإتحاد على دراسية حالة)

 

 في إحصائية داللة ذات معنوية ه يوجد فروقأن إلىوقد توصلت الدراسة تم ذكر هدف الدراسة سابقا 

 , الجنس  (التالية الشخصية للمتغيرات تعزي الوظيفي المسببة للرضا العوامل حول الدراسة عينة استجابات

 ,الوظيفية  الدرجة, الراتب  , الخبرة سنوات , العلمي المؤهل , األسرة أفراد عدد ,ةاإلجتماعيالحالة  ,العمر

وقد حددت الدراسة العوامل الشخصية التي تؤثر على الرضا الوظيفي ( .  الحالي العمل كانم ,الوظيفة طبيعة

 .بالتالي 

 الرجال, أداء نفس مستوى في هو النساء أداء مستوى كان إذا فيما للجدل الم يرة القضايا أك ر من :الجنس - أ

 أداء على والمؤثرة والرجال النساء الفردية بين ختالفات إلا من القليل هناك أن إلى الدراسات تشير حيث

 ال هأنف ,سلو اإل وبنفس والنساء الرجال بين العمل ية إنتاجفي  يةأساس إختالفات  وجود عدمإلى و العمل

تؤدي  هاأن ي هر التي القضايا بين ومن العمل, عن الرضا على يؤثر الجنس أن إلى تشير دالئل توجد

 .  الدخول للمدرسة سن في أطفال العاملة لدى يكون حينما خاص بشكل الجنسين بين ختالفات إلل

 وجود إلى أشارت الدراسات أغلب أن ُذكر فقد العمل, عن والرضا العمر بين بالعالقة يتعلق فيما :العمر - ب

 بين تخلط الدراسات أغلب أن ويالحظ سنة, الستين سن حتى األقل على والرضا العمر بين إيجابية عالقة

 بين باستمرار للتزايد يميل الرضا أنف اإلثنين بين الفصل تم وحينما المختصين, وغير المختصين العاملين

.  بعد فيما يزداد ثم العمر, منتصف فترة خالل المهنيين غير بين ينخفض بينما العمر, تزايد مع المهنيين

 زادت ّكلما الفرد, عمر زاد فّكلما الوظيفي, الرضا ودرجة السن بين إيجابية يةإرتباط عالقة لوجود وأُشير

 بداية في الموظف حاتموط أن في يكون ربما ذلك في السبب أن البعض ويرى العمل, عن رضاه درجة

 للوظيفة, الفعلي الواقع يسبقها التي الحاجات الحاالت أغلب في يقابلها ال وبالتالي مرتفعة, تكون عمره

 درجة وتنخفض واقعية, أك ر الفرد يصبح العمر تقدم مع ولكن الوظيفي, الرضا عدم في ذلك ويتسبب

 . الوظيفي الرضازيادة  ذلك على ويترتب الفعلي, بالواقع ويرضى طموحاته,
 الزوجية الحالة تأثير حول استنتاجات إلى الوصول خاللها من يمكن كافية دراسات توجد ال : الزوجية الحالة - ت

 أقل, دوران معدل أقل, غيابات لديه المتزوج العامل أن إلى باستمرار تشير الدراسات ولكن ,ية نتاجاإل على

 يجعل مما المسؤوليات لتزايد يؤدي الزواج أن حيث المتزوجين, غير بزمالئه مقارنةالعمل  عن رضا وأك ر

 .  أهمية أك ر العمل في اإلستقرار من
 الخدمة مدة أن إلى الدالئل وتشير " معين عمل في للبقاء الزمنية الفترة"ا هأنب الخدمة مدة تُعرف : الخدمة مدة - ث

وك ير من الدراسات تناولت  بالعمر مقارنة العمل عن الرضا توقع في ثباتاً  األك ر العامل  تُعتبر للموظف
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 رضا في   إحصائية  داللة وجود عدم الدراسات بعض نتائج فأظهرت , دمةلخا سنواتالعالقة بين الرضا و 

 توصلت التي الدراسات ولعل العكس, أخرى دراسات أكدت بينما ,الخدمة سنوات عدد إلى ترجع الموظفين

 ازدادت ّكلما الفرد أن إلى ذلك أرجعت الخدمة سنوات ومتغير الوظيفي الرضا بين طردية عالقة وجود إلى

  الخدمة  سنوات زيادة مع المال زيادة إلى ذلك فأرجعت ىاألخر أما عمله, في تمكناً  أك ر أصبح دمتهخ
 تعلماً  األك ر الفرد أن إلى أبحاو ة عد توصلت فقد الوظيفي, الرضا على التعليم مستوى تأثير عن ماأ :التّعلم - ج

 مقارنة مرتفعة تكون تعلماً  األك ر الفرد طموحات أن إلى ذلك ويرجع تعلماً, األقل الفرد عن رضا أقل يكون

  تعلماً  األقل الفرد بطموحات

 حالة ولولر بورتر نموذج وفق المختلفة اإلدارات موظفي لدى الوظيفي الرضا( 2118،غواش) دراسة 

   غزة قطاع في العاملة البنوك على دراسية
 

 مستوى في إحصائية داللة ذات معنوية فروق التوجدالدارسة أنه توصلت هذه " تم ذكر هدف الدراسة سابقا

 أن إلى تعود الفروق هذه وجود عدم أن الباح ة الجنس وترى لمتغير تعزى الموظفين لدى الرضا الوظيفي

 داللة ذات فروق التوجد, العمل ظروف وسياسات لنفس يخضعون اإلناو أو الذكور سواء الموظفين

 سناً كونه في صغراأل الموظف ألنلمتغير العمر  تعزى الموظفين لدى الرضا الوظيفي مستوى في إحصائية

 داللة ذات فروق التوجد,  األكبر الموظف ,وكذلك له بالنسبة هام رضا عامل ذلك يعد بنك في مهمة وظيفة

 ورجحت الباح ة سبب ةاإلجتماعيلمتغير الحالة  تعزى الموظفين لدى الرضا الوظيفي مستوى في   إحصائية 

 في جدارته ومستقبله واثبات نفسه ببناء حياته بداية في يهتم المتزوج غير الموظف أن إلى العالقة اختفاء

 . البنكية بالمؤسسة العمل في اإلستمرارعلى  حريص فهو لذلك , خبرة باكتسا  يهتم ,وكذلك الحالي عمله

 متطلباتهم عائلته وتوفير احتياجات تلبية من يتمكن حتى عمله على للمحاف ة يسعى المتزوج الموظف أن كما

 تعزى الموظفين لدى الرضا الوظيفي مستوى فيإحصائية  داللة ذات فروق التوجد, عليهم  والمحاف ة

 تعزى الموظفين لدى الرضا الوظيفي مستوى في إحصائية  داللة ذات فروق التوجد, لمتغير عدد األبناء 

 إعداد لبرامج يخضعون القصيرة أو الطويلة الخبرة ذوي سواء المبحوثين جميع ألنلمتغير سنوات الخبرة 

 لهم مع من يتساوون فتجعلهم الجدد خبرة من تعدل قد البرامج ,وهذه سواء حد على مشتركة وتأهيل وتدريب

 لدى الرضا الوظيفي مستوى في إحصائية  داللة ذات فروق التوجد, منهم  يقتربون ,أو طويلة خبرة

 تتحدد إدارية وظيفة ألي القبول شروط أن إلىوتفسر الباح ة ذلك لمتغير المؤهل العلمي  تعزى الموظفين

 داللة ذات فروق التوجد .فوق فما البكالوريوس درجة من الجميع بدءاً  فيه يتقار  الذي العلمي المؤهل وفق

 وفسر الباح ة النتيجةالدخل الشهري لمتغير  تعزى الموظفين لدى الرضا الوظيفي مستوى في   إحصائية 

 اإلدارية ومواقعهم الموظفين مع يتناسب البنوك موظفي يتلقاه الذي الشهري الدخل  ألن
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 بنت نوره األميرة جامعة في اإلداريات الموظفات لدى الوظيفي الرضا مستوى (2114البليهد، )دراسة 

 المتغيرات الديموغرافية ببعض وعالقته الرحمن عبد

 

 نوره األميرة جامعة في اإلداريات الموظفات الوظيفي لدى الرضا مستوى على التعرف إلى الدراسة  هدفت

 الدراسة ما نتائج أظهرتو  المتغيرات الديمغرافية ببعض وعالقته الرياض  –في السعودية  الرحمن عبد بنت

 متوسط الرحمن عبد بنت نوره جامعة األميرة في اإلداريات للموظفات الوظيفي الرضا مستوى أن :يلي

 فروق يوجد ال .العمرية الفئة الوظيفي ومتغير الرضا بين إحصائية  داللة ذات فروق يوجد ال .عام بشكل

 بين إحصائية  داللة ذات فروق توجد ال .الوظيفية المرتبة الوظيفي ومتغير الرضا بين إحصائية  داللة ذات

 إحصائية  داللة ذات فروق توجد ال .التعليمي المؤهل ومتغير اإلداريات للموظفات الرضا الوظيفي مستوى

 .الخبرة سنوات ومتغير اإلداريات للموظفات الرضا الوظيفي مستوى بين

المتغيرات الديمغرافية على  تأثير (KOUTIVA، و BELIAS,2013 ،KOUSTELIOS ،SDROLIAS)دراسة 

 ية اليونانالرضا الوظيفي للعاملين في البنوك 

 

وماهي العوامل الديموغرافية  اليونانالغرض من هذه الدراسة هو دراسة الرضا الوظيفي لموظفي البنك  في 

العمر, المستوى التعليمي,سنوات من الخبرة في , نس الج)حيث   تم اختيار العوامل .المؤثرة في هذا الرضا 

تم استخدام  منهج البحث الكمي  ألغراض  (الموقف من المن مة ,مؤسسة معينة, مجمو  سنوات الخبرة 

 0220عام  Kousteliosعها  ضقائمة رضا الموظفين التي قام بو ESI  إدارةحيث تم استخدام . الدراسة 

العالقة , ظروف العمل  , الراتب , الترقيات , طبيعة العمل ) سؤال وتقيس ستة أبعاد  هي   57وتشتمل على 

. أوافق بشدة=  2ال أوافق بشدة, =  0: تم استخدام  مقياس ليكرت الخماسي ( . المن مة ككل , اإلشرافمع 

وأظهرت نتائج الدراسة . أنية ومؤسسات االئتماناليونموظف من البنوك  523فت عينة هذاه الدراسة من لتأ

بالعديد من الميزات الديموغرافية, م ل السن,   أثري يتاليونانالرضا الوظيفي للعاملين في قطا  البنوك  أن

جنس  أنالدراسة   أوضحتوقد (  الجنس والمستوى التعليمي والموقف الذي اتخذته الموظف من المن مة 

في ما يتعلق بالسن فقد (  اإلشرافالعالقة مع , طبيعة العمل ) لموظف من حيث الموظف يؤثر على رضا ا

( . العالقة مع الزمالء ,طبيعة العمل , الترقيات ) عن الموظفين الشبا  هم أقل رضا   أنالدراسة  أوضحت

أما بلنسبة  لمتغير . في العمر  صغرالموظفين األ دالرضا الوظيفي هو أقل عن أنالدراسة  أوضحتكما 

الموظفين من حملة الشهادات الجامعية راضون حول طبيعة  أنالدراسة  أوضحتالمستوى التعليمي فقد 

الموظفين من ذوي الشهادات العليا راضون عن  أنو. عملهم على عكس الذين يحملون شهادة دراسات عليا 

 دفي ما يخص متغير سنوات الخدمة في الشركة  فق أما.  اإلشراففرصهم في الترقيات و العالقة مع 

الموظفين ذوي عدد سنوات العمل  األعلى في الشركة  غير راضون عن العالقة مع  أنالدراسة  أوضحت

 اإلشراف
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الجزائرية  العمومية في المؤسسة الديموغرافية بالعوامل الوظيفي الرضا عالقة( 2112عمارة، )دراسة 

 االستشفائية موميةالع المؤسسة حالة دراسة
 

 الشخصية للمتغيرات  تعزى الوظيفي الرضا في إختالفات  وجود مدى معرفة إلىالدراسة  هذه هدفت

في  العاملين الممرضين لفئة )المهنية والخبرة الشهري الدخل ,الدراسي  المستوى العمر, الجنس, )التالية

 وجود عدم إلىوقد توصلت الدراسة  .جيجل والية بالميلية بشير في منتوري االستشفائية العمومية المؤسسة

 وجدت هأن إال الجنس, يعزى لمتغير الممرضين لدى الوظيفي الرضا درجة في إحصائية  داللة ذات فروق

 اإلناوو الذكور بين الممرضين العمل اجراءات وطبيعة محور مستوى علىإحصائية  داللة ذات فروق

 الرضا الوظيفي درجة في إحصائية  داللة ذات فروق وجود.  الذكور عند مرتفعة الرضا درجة أن حيث

سنة و الفئة من ( 72-70) من العمرية الفئة بين الفروق وجدت حيث العمر, لمتغير تعزى الممرضين لدى

 عدم. عنده هذه الفئة األخيرة  مرتفعة الرضا درجة أن سنة أي( 21-76)سنة   وذلك لصالح الفئة ( 76-21)

 عدمالدراسي  المستوى لمتغير تعزى الممرضين لدى الرضا الوظيفي فيإحصائية  داللة ذات فروق وجود

 ذات فروق وجود .الشهري الدخل لمستوى تعزى الوظيفي في الرضاإحصائية  داللة ذات فروق وجود

الفئة العمرية األكبر هي أك ر في  أنالمهنية أي  لسنوات الخبرة تعزى الوظيفي الرضا فيإحصائية  داللة

 درجة الرضا 

 دراسات السابقة استفادت من ال ماذا -1-12

 

 استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة وذلك من خالل عدة محاور 

االستفادة من الدراسات السابقة لصمياغة اإلطمار الن مري كتعماريف صياغة اإلطار الن ري للدراسة حيث تم  .0

المتغيرات و ن ريات الرضا الوظيفي وطرق قياسة وغيره ممن المعلوممات الن ريمة التمي تمم ذكرهما فمي همذا 

فليمه و عبمد المجيمد, )كتما  , (5100الونماس, )دراسمة , (5100نسميم, )دراسمة وأهم همذه الدراسمات البحث 

5110) 

 (Verret,2102), (5113الطيمب, )كدراسمة غيرات الدراسة والمساعدة على اختيار همذه المتغيمرات تحديد مت .5

 (5108سعاد و العايدي, )

, (5113الطيممب, )كدراسممة بهمما فممي صممياغة مشممكلة البحممث واسممئلته  اإلسممتعانة صممياغة فرضمميات البحممث و .8

(2102,Verret)  ( ,5108سعاد و العايدي) 

 وذلممك مممن خممالل التعممرف علممى طممرق القيمماس لكممل متغيممر مممن المتغيممرات اإلسممتبيانالمسمماعدة فممي تصممميم  .7

(2102,Verret) , ( ,5113الطيب), ( ,5108سعاد و العايدي) 

 الوارد ذكرها في تبويب الدراسات السابقة مقارنة نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة  .2
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 اضافت هذه الدراسة للدراسات السابقة ماذا -1-13

ها تقوم بدراسة الرضا الوظيفي من منطلق أنالدراسات السابقة التي تم اإلطال  عليها  أغلبلقد اتسمت 

 من مقاييس مشهورة على سبيل الم ال ال الحصر  أخذهامتغيرات تم 

  كدراسة المقنن  مقياس جامعة مينسوتا(Waskiewicz,1999) 

  (5113الطيب, )كدراسة المناخ التن يمي مقياس 

  (5113,غواش) بورتر ولولر كدراسة نموذج 

 حسمممب نمممموذج ن ريمممة العممماملين  لهيزربيمممرغ كدراسمممة  ممصمممم بياناسمممت(Mehrabian,2013 ,Niroumand ,

Mohamadian و ,Naghipour) 

 مصصمممم علمممى طريقمممة  بياناسمممتEmployee Satisfaction Inventory  2014) ممممنكدراسمممة كمممل,Belias ,

Koustelios ,Sdrolias و ,Aspridis)  دراسمممممة  و(BELIAS,2013  ,KOUSTELIOS ,SDROLIAS و ,

KOUTIV)  ها قاممت بتجميمع العواممل التمي تمؤثر بالرضما والتمي تحمدثت عنهما أنلكن الجديد في هذه الدراسة

  انويمةال اتبيانموضعتها في جدول موضح أدناه وقام الباحث بمقاطعمة همذه العواممل ممع الوالدراسات السابقة 

نموذج خاص بمالمجتمع  إنشاءفقرة متغيرات الدراسة اي قام الباحث ب ودراسة استكشافية تم التطرق إليها في

التممي تعممزى للمتغيممرات  فممي الرضمما عممن العوائممد  المعنويممة  دراسممة الفممروقهممو " والجديممد أيضمما المبحمموو 

   وهو موضو  غير مبحوو في دراسات سابقة على حد علم الباحث) الشخصية 

 الدراسة إسلوب -1-14
 

   الشخصيةللدراسة من خالل تحويل الن رية التي تربط بين العوامل  إسلو ك اإلستنتاجي سلو تم اعتماد اإل

ي ساسالسبب األ نإ.  الالزمة لذلك  اتبيانو جمع الختبارلإلفرضيات محددة قابلة إلىو الرضا الوظيفي  

للدراسة ن راً لوجود  عدد وافر من الدراسات السابقة التي تدرست العوامل  اإلستنتاجي سلو العتماد اإل

ن رية وهي ال تهدف للتعميم فالنتائج مرتبطة  إختبارالدراسة هي عبارة عن . المؤثرة في الرضا الوظيفي  

 فقط التأجيربشركة الجابر لخدمات 

 استراتيجية الدراسة  -1-15
 

الدراسة ستركز على شركة واحدة و هي  أنفي الدراسة على استراتيجية دراسة الحالة حيث  اإلعتمادتم 

  التأجيرشركة الجابر لخدمات 
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 و تحليلها اتبياندوات جمع الأ -1-16
 

  اإلستنتاجي سلو مالءمة إل األك رعلى المنهجية الكمية التي تعتبر المنهجية  اتبيانفي تحليل ال اإلعتماد تم

الفرضيات عن  إختبارو  اإلستبيانتم تحليل نتائج و ,  اتبيانكأداة لجمع ال اإلستبيانعلى  اإلعتمادتم حيث 

و كذلك .SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences)طريق استخدام البرنامج االحصائي 

وتحليل ( مقابالت  01 المعمقةإجراء المقابالت )التحليل النوعي من خالل الدراسة اإلستكشافية على  اإلعتماد

 (  انويةال اتبيانتحليل ال)  المحتوى من خالل

 مجتمع و عينة الدراسة  -1-17

 
وعددهم  التأجيرر لخدمات بشركة الجال في المكتب الرئيس   يتم ل مجتمع الدراسة من  الموظفين اإلداريين

موظف  من الموظفين  38على  اإلستبيانأما فيما يخص عينة الدراسة , تم توزيع استمارة ,   موظف  052

 على اإلستبيان إنشاءوتم  اإلجتماعي وذلك من خالل وسائل التواصل  التأجيرفي  شركة الجابر لخدمات 

ردود  وقد اعتمدت الدراسة مقياس  ةربعأشخص تم استبعاد  47تمت اإلجابة من قبل  للمستندات موقع جوجل

(  5) درجة , موافق ( 0" )كليا موافق إعطاءالسباعي  لكافة أبعاد الدراسة حيث تم ( Likert)ليكرت 

غير موافق , ( 6)غير موافق , ( 2) حد ما  إلى غير موافق, ( 7)محايد , ( 8)حد ما  إلىدرجات , موافق 

  (4")كليا

  الداسة أهداف  -1-18 
 

تعتبر هذه الدراسة من الدرسات ذات الهدف الوصفي و السببي و اإلستكشافي  ذلك من خالل  التعرف على 

هذا   مستوىوكذلك معرفة   التأجيرالعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي للموظفين في شركة الجابر لخدمات 

في  المعنوية  وماهو الفروقث  في هذا البحالرضا الوظيفي التي تم اختيارها  عامل من عوامل لكل  الرضا

تعزى للمتغيرات الشخصية  و لتحقيق هذا الهدف تم صياغة الرضا الوظيفي عامل من عوامل عن كل الرضا 

 :مجموعة من األهداف الفرعية التالية

  التأجيرالتعرف على مستوى الرضا الوظيفي للموظفين اإلداريين في شركة الجابر لخدمات. 

  هذا الرضا التعرف على العوامل التي تؤثر في. 

  درجة التعليم ,الجنسية  ,القسم  ,العمر) الشخصية  لمتغيراتفي درجة الرضا تعزى لالمعنوية الفروق معرفة 

الرضا الوظيفي عامل من عوامل كل  على( في الشركة الخدمةعدد سنوات  ,اإلجتماعي الوضع  , الدخل

 المدروسة 
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 الدراسة أهمية  -1-19
 

قامممت هممذه الدراسممة  بتجميممع العوامممل التمي تممؤثر بالرضمما والتممي تحممدثت عنهمما الدراسممات :  األهميةة النظريةةة

كمما قاممت . السابقة ووضعتها في جدول ووضع كل عنصر ومقابله كل الدراسات السابقة التي تحمدثت عنمه  

 عامل من عواممل رات الشخصية على كل في الرضا التي تعزى للمتغيالمعنوية هذه الدراسة بدراسة الفروق 

 . ى حدى  الرضا الوظيفي المدروسة عل

عممدة معممايير  التممأجيرلخممدمات هممذه الدراسممة علممى شممركة الجممابر  أقترحممت  :األهميةةة العمليةةة لشةةركة الجةةابر 

للمعماير الشخصمية التمي تبمين ممن خمالل الدراسمة  وجمود " لفصل الموظفين من ذوي الرضا الممنخفض طبقما

سموف  عيين واستقطا  األفراد الجمدد المذينوظيفي منخفض لحامليها كذلك قدمت العديد من المعايير لترضا 

أصمحابها يتمتعمون برضما  أنلعدة معايير تبين من خالل همذه الدراسمة " يتم توظيفهم في المستقبل وذلك طبقا

 ين وقدمت الدراسة العديد من التوصيات من أجل تحسين مستوى الرضا الوظيفي األخروظيفي أعلى من 

 

 للدراسة  اإلطار النظري -8
 

 مفهوم الرضا  2-1
 

 الرضا تناولت التي الدراسات تعدد من بالرغم و العشرين القرن بداية مع الوظيفي بالرضا اإلهتمام بدأ

 والسبب المصطلح لهذا ومحدد واضح مفهوم أو تعريف تحديد حول اختالف هناك زال ما هأن إال الوظيفي

 في األفراد مشاعر بتغيير متغيره انهأل تفسيرها يصعب ما غالبًا التي الفرد بمشاعر هإرتباط إلى يرجع

 راضيًا يكون أن أما فهو يعمل شخص هناك دام فما للعمل تميل البشرية النفس أن حيث , المختلفة المواقف

 الرضا تعريفات تعددت وقد.  (20ص,0222العتيبي, ) العمل هذا عن راضي غير يكون أن وإما عمله عن

 وهنالك الوظيفي الرضا مفهوم والباح ون المختلفون العلماء بها  تناول التي المداخل إلختالف وذلك الوظيفي

 الوظيفي الرضا أن الم ال سبيل وعلى الوظيفي للرضا محدد معنى لتحديد بذلت التي المحاوالت من العديد

 وبيئة نفسه العمل مع والتوقعات والرغبات الحاجات إلشبا  والسعادة واالرتياح بالقناعة النفسي الشعور هو

 العالقة ذات والخارجية الداخلية البيئية والمؤثرات العوامل ومع للعمل اإلنتماءو والوالء ال قة مع العمل,

 ( 032 ص ,0237, .العديلي م)
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محصلة المشاعر التي تكونت لدى الفرد تجاه عمله و : ه  أنب(522ص,5110فليه و عبد المجيد, ) يعرفة  كما

الرضا , الرضا عن الترقيات , كالرضا عن األجر ) تتكون هذه المحصلة من مجمو  عوامل الرضا الفرعية 

الرضا عن العمل , ت العمل الرضا عن اجراءا, الرضا عن المكافأت , الرضا عن العوائد ,  اإلشرافعن 

" ضمنيا" درجة رضا الفرد عن عمله تم ل سلوكا أنو ( .  ألخ, ت داخل الشركة اإلتصاالالرضا عن , نفسه 

 الفرد وقد ت ل هذه المشاعر كامنة في نفسه  وقد ت هر في سلوكه الخارجي ال اهر وجدانيكمن في 

 اتجاه الفرد يشعر بها التي  يجابيةاإل يةوجدانال المشاعر مجموعة هأنب(087ص ,  0232طلعت, ) يعرفه

 للفرد بالنسبة العمل يحققه الذي اإلشبا  مدى عن تعبر والتي وظيفته, أو عمله
 لعمله أدائه أثناء واإلرتياح بالسعادة الفرد شعور هأنب الوظيفي الرضا )١٢ م,ص ١٠٠٢ , الفالح) ه يعرف كما

 الرضا أنو العمل هذا في " عالف عليه يحصل ما ومقدار عمله من الفرد يتوقعه ما بين بالتوافق ذلك ويتحقق

 )  نتاجاإلو العمل إلى الفرد تدفع التي المكونات في يتم ل الوظيفي

 يحدث الرضا  كيف -2-2
 

يحقق لهم هذه س داءاأل أن إلعتقادهم وينشطون في أعمالهم أهداف معينة  إلىلناس لكي يصلوا يعمل ا

سيؤدي للرضا , و حين  داءاأل أنبلوغهم إياها سيجعلهم أك ر رضا عما هم عليه , أي  أنفومن ثم األهداف 

ولة عن حدوثه سنجد ؤبها والعوامل التي تسبقه وتعد مسنن ر للرضا كنتيجة للكشف عن الكيفية التي يتحقق 

 (558ص , 5111شوقي, ) تلك العوامل تنت م في نسق من التفاعالت يتم كالتالي  أن

 إشباعها ويعد العمل أك ر مصادر هذااإلشبا   إلىيسعى  أنلكل فرد حاجات يريد :  اتالحاج 

  تولد الحاجات قدراً من الدافعية يحث الفرد على التوجه نحو المصادر المتوقع  إشبا  تلك الحاجات : الدافعية

 من خاللها 

 وسيلة إلشبا   داءهذا األ أننشط للفرد ,وبوجه خاص في عمله , اعتقاداً منه  أداء إلىتتحول الدافعية :  داءاأل

 تلك الحاجات

   إشبا  حاجات الفرد إلىالفعال  داءيؤدي األ: اإلشبا 

 الكفء في عمله يجعله راضياً عن العمل باعتباره  داءبلوغ الفرد مرحلة اإلشبا  من خالل األ أن: الرضا

 ا إشبا  حاجاته الوسيلة التي تسنى من خالله
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 الرضا حدوث ألية يوضح4 توضيحي رسم

 

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , دارةالسلوك القيادي وفعالية اإل: طريف شوقي : المصدر 

 558.ص 

 

شطة العمل  أن ,المسؤولية  ,العمل  إنجاز) تتم ل في (  العوامل الدافعة ) وتسمى العوامل المسبببة للرضا  إن

لم  إذا(  اإلستياءعوامل ) وتسمى و العوامل المسببة لعدم الرضا ( ين األخرتقدير وتعرف  ,فرص النمو 

مشاعر السعادة تتحقق  أن(  دارةسياسات اإل ,ظروف العمل  , اإلشرافنمط  ,األجر ) تتوافر بمقاييس كافية 

ة التي أطلق ال انيتتحقق  بتوافر العوامل  اإلستياءعوامل  أنتوفرت العوامل األولى أي العوامل الدافعة و إذا

هذين  أنمشاعر الرضا تختلف في تركيبتها ونوعيتها عن مشاعر عدم الرضا و أنعليها العوامل الوقائية لذا ف

فليه و ) وليس طرفي نقيض لمتغير واحد  عن بعضهما ألنمستق أنالنوعين من المشاعر هما في الواقع متغير

 (567ص ,5110عبد المجيد, 

 متى يتحقق رضا الفرد  -2-3
 

 لها في العمل " كامال" عندما تجد الحاجات الملحة لدى الفرد إشباعا 

  ةيلعب دوره الذي يرغب فيه في الحيا أنه كانفي إم أنعندما يجد الفرد  

  ياته وقدراته وطاقاته الكامنة في محيط عمله كانممكن من إمعندما يتمكن الفرد من تحقيق أقصى قدر 

  الفرد بمالئمة المهنة لقدراته الخاصة  إحساسعندما تزداد درجة 

  (522ص ,5110فليه و عبد المجيد, ) يحققها في عمله أنقمة اإلبدا  التي يريد  إلىعندما يصل الفرد 
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 ظريات الرضا الوظيفي ن -2-4
 

 أو الوظيفة تقدمه وفقا لما يتحدد الوظيفي الرضا أن الن رية هذه تفترض :الحاجات تسلسل نظرية 2-4-1

 إلى تدفعه التي الحاجات هذه إلى الفرد راجع سلوك أنو للعامل, يةساساأل للحاجات إشبا  من المؤسسة

 "قسم ولقد الحاجات, هذه بتلبية التن يم من الوفاء تم ما إذا عن  عمله "راضيا فيكون معين بسلوك اإلستجابة

 وهي الفرد عند ألهميتها وفقا متسلسلة أقسام خمسة إلىالحاجات  هذه ماسلو

 األكل كالشر , عضوية أو فيزيولوجية حاجات . 

 اإلستقرارك األمانو األمن إلى الحاجة . 

 الصدقات تبادل – اإلنتماءك إجتماعية حاجات. 

 بالنفس كال قة والتقدير ةكانالم حاجات. 

 اإلبتكار – كاإلبدا  الذات, تحقيق حاجات . 

 على وتعتمد متشابكة الحاجات هذه أن هو الحاجات لهذه تقسيمها وعن الن رية هذه عن يقال أن يمكن وما

 المن مات في اإلشبا " حتى الحاجات هذه نلبي أن األحوال من حال بأي نستطيع ال ناأن كما البعض, بعضها

 نسبي اإلشبا  مستوى يكون البشر بطبيعة المرتبطة البشرية الحاجات بتلبية تتقيد  عملية الرضا كان ولما

 كانو اإلكلينيكي النفس علماء من رائدها أن كذلك الن رية لهذه الموجهة تقاداتألنا ومن الرضا, م ل م له

 الحياة في وليس زاويته, من العامة الحياة في أنسألنا نمو كيفية عن البحث إلى دراسته وراء من يهدف

 (78ص ,0226العيسوي, )  الصناعية أو المهنية

 اإلنتمماء , الوجمود :همي ال الثمة  المسمتويات ذات الحاجمات بن ريمة لقبمت ن ريمة:   رأولةدرفينظريةة  2-4-2

 مسمتويات هماأن علمى ال الثمة المسمتويات الن ريمة همذه تتنماول ن ريتمه فمي "ماسملو" يمراه لمما وخالفما والنممو,

 يمرى إذ المسمتويات, همذه ممن بعضما يتخطمى أن بإسمتطاعته الفمرد  أن بمعنمى متدرجمة, منهما أك مر متتابعمة

ممازال   وهمو األدنمى, المسمتوى حاجمات إشمبا  بمجمرد أهميمة أك مر يكون ال قد األعلى المستوى أن "أولدفير"

 (3ص ,5100الوناس, ) ماسلو" ن رية واجهت التي المشكالت أكبر

 يانأساس نوعان األفراد لدى يوجد هأن على تنص و: لهيرزبرغ  " الصحة الدوافع, " العاملين  نظرية 2-4-3

 و بالسمالمة األولمى الحاجمات وتتصمل النفسمي النمماء إلمىوالحاجمة  األلمم تجنمب إلمى الحاجمة هما الحاجات من

 حاجمات تشمبع التمي العممل جوانمب وتعتبر .الذات تحقيق إلى النماء النفسي حاجات تهدف بينما المادية الصحة

 أنفم ولمذا الدافعيمة, عواممل ممن بالرضما ومالءمتهما شمعورا توفرها حالة في وتولد العاملين عند النفسي النماء

 ة صحي وعوامل دافعية عوامل :من العوامل مجموعتين على يقوم الن رية لهذه الرئيسي التكوين
 بإشمبا  تقموم وجودهما حالمة فمي و التمي العممل ممن جوانمبال تلمك العواممل همذه وتشمكل : الدافعيةة العوامل - أ

 لدى بالرضا الشعور إلى المطلو  بالشكل العمل كانم في توفرها ويؤدي النفسي العاملين للتطور حاجات
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 عوامل حصر ويمكن الرضا بعدم الشعور إلى بالضرورة يؤدي ال مالءمتها عدم أو ولكن غيابها العاملين,

 فجميع .النماء واحتمالية التقدير ,نجازإلا الترقية, المسؤولية, ذاته, حد في العمل :عناصر في ستة الدافعية

  .العمل في بالرضا حساساإل وعلى الدافعية على هاأثر لها داخلية عوامل تعتبر العوامل هذه

 تشمبع مناسمب بشمكل توافرهما تمم مما اإذ التمي العممل جوانمبب تتعلمق عواممل وهي :الوقائية الصحة عوامل - ب

 عدم حالة في أما العمل, فيه يؤدى الذي باإلطار تتصل ما غالبا وهي لدى العاملين للتوتر المولدة الحاجات

 اإحساسم بالضمرورة يعطمي ال عام بشكل توافرها ولكن الرضا, بعدم شعورا ها تسببأنف العوامل هذه توفر

 و الرواتمب , فيهما الفنمي اإلشمراف , إدارتهما و المؤسسمة سياسمة :همي العواممل بالرضما وهمذه شمعورا أو

 العممل اتتمأثيرو الموظيفي ,األممن ةكانم,الم العممل ظمروف الزمالء, بين العالقات الرؤساء و مع العالقات

 (72ص ,0226عيسوي, )الجغرافي  الموقع و المناوبات و الشخصية كالسفر الحياة على

 هيرزبرغ،أولدفير ماسلو،" لباحثينلدى ا للرضا المحددة المتغيرات يوضح 5 جدول

 هير برغ أولدفير ماسلو

 محفزات (الثقة بالنفس   , الذات تأكيد  ( النمو ( الذات تحقيق حاجة

  اإلنتماء الذات تقدير حاجة

       

 نفسية صحية عوامل

  ةاإلجتماعي الحاجة

 األمانو  األمن حاجة الوجود

 البيولوجية الحاجة

 

 3الوناس ص  مزيانيوالسلوكية الدكتور  المعرفية ظل الن ريات في المؤسسات على وأثاره الوظيفي الرضا محددات: المصدر 

 

 فمي بمالتن يم عمن العممل الرضما متغيمر ربمط علمى الن ريمة همذه وتعممل :صةافألنوا العدالةة نظريةة 2-4-4

 التمي والكيفيمة العاممل طمرف ممن المجهمودات المبذولمة علمى يتوقمف العممل عمن الرضما أن ترى إذ المؤسسة,

 التمي المعاملمة مقارنمة إلمى يميمل العاممل أن بحيمث العممل أو زمالء اإلداري اإلطار ضمن مؤسسته بها تعامله

 سماساأل همذا وعلمى الوظيفيمة, والكفماءات الممؤهالت نفمس لهمم الذين زمالؤه التي  يتلقاها والمعاملة هو يتلقاها

 ا بمتإ وفمي فمي  المؤسسمة إلجتماعيمة  بالعمليمات  اإلهتممامب المشمرفين الن ريمة همذه وتنصمح رضماه, يتحمدد

 همذه تفسير أن إذ الفرد, على الجماعة تأثير إهمال  دون العاملين معاملة في والعدالة باإلنصاف تتميز أساليب

  هي يةأساسعناصر  ثالثة يشمل للتحفيز الن رية
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  العاممل أن أي النهائيمة, العاممل والمحصملة يبمذلها التمي الجهمد كميمة بمين المدركمة العالقمة يعني الذي  :التوقع 

  . المطلو  داءاأل وبين ه واجتهاد دههج بين ما يقارن

 إذا تحفيزه تم هل بمعنى معينة, لنتيجة مالح ته عند العامل أداء فيه ينتج الذي المدى عن عبارة وهي :الفائدة 

  .معينة نتيجة سلوكه عن نتج

 معينة نتيجة بتقييم العامل فيه يقوم الذي المدى عن يعبر والذي :التكافؤ.  

 الفرد على تركز إذ ,جوانبعدة   من للرضا تناولها حيث من غيرها من" إلماما أك ر الن رية هذه وتبدو

 إلى بالقياس أثريت العمل نحو األفراد إتجاهات  أن بيئته  وترى تأثيرو وتصرفه تصوره وحتى قدراته ميوله,و

 هذه تعديل في ساهم الذي 1973 "لولير إدوار "الباحث تقدم كما المواقف  المتشابهة  في يناألخر األفراد

 مع ودراساته  المتواصلة ألبحاثه كنتيجة الوظيفي الرضا لتحديد بنموذج 1968 سنة " بورتر "رفقة  الن رية

 النفسية العمليات أن ويرى يكية,األمرالمتحدة   بالواليات الوظيفي والرضا الدوافع حول زمالئه من عدد

 , الدخل أو الترابط :وهي يةأساس بأبعاد عالقة وذات تقريبا واحدة هي وظيفته عن العامل لرضا المحددة

 (73ص ,0225عيسوي, )مع  العمل  والرضا اإلشراف

 

 وتأسست على قاعدتين   (Vroom,1964) نظرية فروم 2-4-5

 

 األخر على البعض النتائج بعض يفضلون ثمة ومن عمل لكل المتوقعة النتائج قيمة يحددون الناس. 

 و فحسمب, تحقيقها يريد الناس التي الغايات إعتباره في يضع ال أن ينبغي ما هدف نحو الموجه السلوك تفسير 

  .يفضلونها التي تحقيق النتائج في دخل لها الخاصة جهودهم أنب إيمانهم  مدى أيضا إنما

 اإليجابي أو التوقع السلبي ألن ,الوظيفي  رضاه على كبير تأثير له ذلك يكون اإلقتراحين, بهذين الفرد قام إذا

التفضميل   بعماملين, تمرتبط الدافعيمة أنفمروم   يمرى ن ريتمه خمالل مما  ممن موقمف في الفرد تكييف على يساعد

 علمى وتمتم  المفاضملة .حدوثمه يعتقمد مما همو التوقمع أنفم حدوثمه الفمرد يتمنمى ما هو التفضيل كان إذاف .والتوقع

عليهما   يحصمل أن توقمع التي منافع  العوائد تحكمه معين أداءب للقيام الفرد فدافعية المتوقعة, المنافع قيمة أساس

 خارجيمة عوائمد و ,نجمازإلاب الفمرد إحسماسك نفسمه العممل متعلقمة بطبيعمة داخليمة عوائد إلى العوائد هذه تنقسم

  (002ص ,0247, مرسي) لعمله أدائه عند عليه يحصل والتقدير الذي المالية كالمكافآت

  1968لولر  و بورتر نظرية-2-4-6

 

 توجد ال هأن مؤكدين داءاأل و الرضا و الدوافع بين الوظيفي بالعالقة للرضا دراستهما لولر في و بورتر إهتم

عدة  لتداخل ذلك و مستقيمة دائما ليست فالعالقة الشخصية, بالسمات مرتبطة الجهد والدوافع ألن بينها, عالقة

 وتحدد هذه الن رية العديد من المفاهيم   .البعض بعضها مع متفاعلة عوامل
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 الرضا درجة و الجزاء قيمة بين عالقة توجد.  

 تحسين أن في يتم ل األول اإلحتمال احتماالنحيث يترتب على هذه العملية  :المدرك الجزاء و الجهد إحتمال 

  .داءاأل تحسين إلى سيؤدي الجهد أن إدراك في فيتم ل ال اني أما اإلحتمال حسن, جزاء إلى سيؤدي داءاأل

  داءاأل نوعية عن الن ر بغض العمل في الفرد يبذله الذي الجهد مقدار به يقصد: الجهد.  

  الذكاء  م ل للفرد ال ابتة الخصائص مجموعة و السمات و بالقدرات أثريت داءاأل: القدرات والسمات

  .الشخصية نمط و الحركية و الحسية والمهارات

 العامل طرف من فهمها و المهام بتحديد مرتبط جيد أداء تحقيق: الدور  إدراك.  

 بها يتمتع القدرات التي مستوى و الدور إدراك و المبذول كالجهد عوامل عدة إمتزاج نتيجة يكون:  داءاأل 

  .الفرد

  عليه خارجي يحصل جزاء و ت, الذا كتقدير عال مستوى ذات نفسية حاجات يشبع داخلي جزاء: الجزاء 

  .الخارجي المحيط من الفرد

 هأداء و جهده العامل يقوم هنا: الجزاء المساوي  إدراك.  

  العكس و "يكون راضيا هأنف المقارن الجزاء يفوق أو يساوي يتلقاه الذي الجزاء أن الفرد أدرك إذا: الرضا 

  .صحيح

 الوظيفي و  الرضا يحدد الجزاء إدراك يعتبر حيث للنماذج السابقة مغايرا لولر نموذجا و بورتر نموذج يعتبر

 في الرضا يؤثر الذي هو داءاأل أن الن رية هذه من يستخلص ما و أهم داءواأل الرضا الوظيفي عوامل يحدد

 (132-132ص ,2991عشوي, )العكس  ليس و الوظيفي

 لولر  التعارض نظرية -2-4-7

 

 يحصل ما و عمله من الفرد يتوقعه بين ما تعارض وجود فكرة على يرتكز الذي المستقل قدم لولر نموذجه

 يتخذ محدد مستوى و الفرد عليه يحصل ما بين تحدد  بالفارق حسبه الوظيفي الرضا فدرجة فعال, عليه

 حالة في و ,"راضيا يكون فال أجره مع يتعارض العامل توقع كان إذايحصل عليه ف أن يجب لما كمعيار

 بالذنب تكون الشعور فالنتيجة المكافأة عدالة إدراك يفوق األجر يكون عندما حين في ,"راضيا التساوي يكون

عبد ) العامل به يقوم الذي الجهد نتيجة ترقب لولر هي لن رية يةساساأل اإلرتياح و الفكرة عدم أو التوتر أو

 (85ص , 2117, القحطانيالجبار و 

 نظرية الهدف   -2-4-8

 

  :التالية الشروط وفق العمل إلى يندفعون العمال أنأكد لوك 
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 الراتب زيادة ) الحوافز توضيح) العامل و من المؤسسة تريده ما بتحديد ذلك يتم :البيئة في معينة حوافز توفر 

 .الترقية و

 مشتركة بصورة بإتخاذ القرارات رئيسهم و العمال يقوم :األهداف تحديد في المشاركة عملية تحقق.  

 بين والتنافس والتحدي درجة الصعوبة و وضوح مدى و خصائصها و المقررة األهداف طبيعة تحديد 

 (084-082, 5111عبد الباقي, ) .الراجعة التغذية و الزمالء

 األهداف  يحقق العمل الذي أداء على عزمه و العامل قبل من المقررة األهداف قبول يتضمن 

 في يشاركون و أهدافهم يحدد العمال عندما مرتفعين أنيكون داءاأل و العمل نحو وحسب هذه الن رية الدافعية 

 مما العامل, يسلكه أن يجب الذي المسار يرسم  بدقة األهداف تحديد أن كما .مسؤوليهم مع األهداف تحديد

 واضحا معيارا يوفر األهداف تحديد ألن أدائه, تحسين من قد يمكنه مركز بشكل طاقته بتوجيه له يسمح

حنفي و قزاز, ) لتحقيقه يسعى للعامل تحديا بدقة المحددة األهداف تقدم كما مراقبة السلوك, و للمحاسبة

  (080ص, 0224

 المقاومة  نظرية -2-4-9

 

 الوظيفي الرضا أن الن رية وترى هذه المقاومة بن رية وعرفت , ٢٧١١ عام الن رية هذه بتقديم النديقام 

 بداية في عالياً  يكون الفرد فرضا .بها يعمل الوظيفة التي ثبات من الرغم على الزمن بمرور يتغير الفرد لدى

 أنو العاطفية المشاعر إطار في يدخل الوظيفي الرضا أن الندي فشيئاً ويعتبر شيئاً  يضعف ثم بوظيفته التحاقه

 إلى بالفرد يؤدي وهذا ذاتياً  التوازن لحفظ وذلك لدية العاطفية المشاعر مقاومة إلى بالفرد عوامل تؤدي هناك

 التوازن يقوم بحفظ الذاتي العامل هذا أن الندي ويبين .الرضا عدم مشاعر مقاومة طريق عن الرضا تحقيق

 قد طبيعية غير حالة ها تعتبرألن إيجابية أم سلبية تكان سواء المفرطة العاطفية للمشاعر المقاومة طريق عن

 وظيفة أنو كما .العصبي للجهاز الوظائف المركزية من يعد الذاتي العامل هذا أن الندي ويؤكد .الفرد تؤذي

 (22ص , 5113, فلبمان) األفراد بين الوظيفي مستويات الرضا تفاوت عن مسؤولة تعتبر هذه الحماية

 Zنظرية  -2-4-11

 

 في الواليات ودراسات بحوو عدة بإجراء قام حيث 1981  )أوشي, وليام( العالم الن رية هذه بوضع قام

 في نتائج بحوثه وقدم من ماتها وكفاءة يةاليابان دارةاإل نجاح وراء السر لمعرفة اليابانو يكيةاألمر المتحدة

 األعمال من مات تواجه التي ية نتاجاإل المشكالت من "ك يرا أن أوشي أدرك فلقد 0230عام  أصدره كتا 

 مبادئ ثالو على الن رية هذه وتقوم است مارية أو مالية تكون أن قبل اإلنساني  جانببالمرتبطة  يكيةاألمر

 (27ص ,5101الشرايدة, ) :في تتم ل مهمة



41 
 

 اإلداري الذي الن ام على يةاليابان المن مات تعتمد و فصلهما, يمكن ال واحد شيء ال قة و ية نتاجاإلف :الثقة - أ

  .المن مة في العاملين بين ال قة جو على يؤكد

 حق عامليه يعرف الذي هو الجيد المشرف لكن آلخر وقت من ومتقبلة متغيرة الناس بين فالعالقات :المهارة - ب

 .بالفاعلية تتسم عمل فرق تكوين على يساعده مما خصائصهم ويعرف المعرفة

 عنه يترتب مما األنانية وعدم الجماعة مشاعر ودعم يناألخرب اإلهتمام على ترتكز و :المودة و األلفة - ت

 الحدي ة دارةلإل نموذج إال هيهذه الن رية   ماو  .حميمة وعالقات صداقات وإقامة آمنة حياة في العيش

 التكتالت ظهور في المتم لة االقتصادية والمتغيرات العالمية التطورات ظل في التميز إلى تسعى التي

 تخلق لكي هاأداء تميز أن دون مجاراتها مؤسسة ألي يمكن ال التي العالمية المن مات و الدولية االقتصادية

 بالرضا الشعور زيادة إلى يؤدي مما الوظيفي اإلستقرارو باألمن فيها العاملين تشعر التي النجاح فرص

 .لديهم الوظيفي

 مايكرويجور لدوغالس Y ونظرية  Xنظرية  -2-4-11

 

 0261عام  Enterprise The Human Side ofكتابه    بماسلو ك يراً  اً أثرمت كان الذي مايكرويجور نشر لقد

 (21ص , 5101الشرايدة, )  على اإلفتراضات التالية Xن رية  تقوموضمنه هاتين الن ريتين 

 ذلك استطاعوا كلما ويتجنبونه العمل يحبون ال الناس مع م أن.  

 المراقبة والتهديد والعقا   وتحت ذلك على أجبروا إذا إال يعملون ال الناس مع م أن 

 إلى باألمن ويهتمون الطموح المسئولية وقليلي يتحملون وال موجهين, يكونوا أن في يرغبون الناس مع م أن 

  .بعيد حد

 على اإلفتراضات التالية  Yنظرية و تقوم

 المكافأة مع يزداد اإللتزام  هذا أنبتحقيقها, و التزموا التي األهداف نجازإل فسهمأن يوجهون الناس مع م أن 

  .األهداف هذه نجازإل المصاحبة

 فقط وليس قبولها المسئولية تحمل عن البحث يتعلموا أن يمكن الناس مع م أن.  

 جزئياً  مستمرة المؤسسات أغلب في الخالقة طاقتهم ولكن العمل في مبدعون الناس مع م أن.  

 نجازإل ولكن لتجنب العقا  يعملون ال همأنو وذاتياً  طبيعياً  أمراً  لألفراد بالنسبة العمل الن رية هذه وتعتبر

 البحوو في األهمية هذه الن رية أكسبت التي هي االفتراضات وهذه .لهم بالنسبة ومعنى قيمة ذي شيء

 بالعمل  المتعلقة السلوكية
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 نظرية تدعيم السلوك  -2-4-12

 

المشهور  النفس عالم طورها التي التعلم و اإلنساني السلوك ن ريات إحدى السلوك تدعيم ن رية تعتبر

 االستجابة, و الم ير بين للعالقة نتيجة إال هو ما اإلنساني السلوك أن مفاده منطق من تأتي هاأن حيث)سكينر(

 العامة البيئة تكانسواءا  ,باإلنسان المحيطة البيئية العوامل لم يرات نتيجة إال هو ما السلوك أن يعني هذا و

 يعتمد التدعيم, ن رية رأي في و السلوك .اإلدارية البيئة و كالعمل الخاصة البيئة أو م يراتها, و عواملها بكل

 و مستقبلة سلوكيات أو نتائج على تعتمد هذا السلوك نتائج أن كما م يرات, من الموظف له يتعرض ما على

هم أن كما الرضا, و اإلشبا  إلى يقود الذي داءاأل و السلوك تكرار يفضلون ما دائما األفراد أن شك المتكررة 

 (585-580,  0227, المشعان) المطلو  الرضا و اإلشبا  يحقق ال الذي داءاأل و السلوك عن يبتعدون

 الوظيفي التكيف نظرية -2-4-13

 

 ومنها ن رية الوظيفي للرضا مينيسوتا مقياس باستخدام تطويرها تم الوظيفي للرضا أخرى ن ريات ثمة

 أنب أفادوا حيث الن رية هذه بعرض( 0263) وويز لعام  داوس جرين, من كل قام حيث الوظيفي التكيف

 لتحقيق الحاجة دوافع تعززها التي الفرد حاجات بين ما الفعال أو التكيف التوافق محصلة هو الوظيفي الرضا

 خالل من وظيفته مع الموظف تأقلم على اإلستدالل كانباإلم هأنب هؤالء ويعتقد. ن ام العمل  إطار في الذات

 (40ص , 5113, فلبمان)العمل  وبيئة عمله في الموظف شخصية بين مدى التوافق معرفة

 وبورتر  ستيرز نموذج -14 -2-4

 

 حيث للدوافع متكامالً  نموذجاً  "العمل الدوافع وسلوك" كتابهما في 0242وبورتر في عام  ستيرز اقترح

 ن رية أي أن الباح ان ويرى .جوانبال متعدد هيكل من خالل فهمها يمكن معقدة ظاهرة الدوافع أنب افترضا

 على مجموعات ب الو تعنى أن ينبغي هاأنف العملي للتطبيق قابلة تكون أن لها أريد إذا الدوافع في متكاملة

  (23ص , 5113, فلبمان) وهي الوظيفة في العمل موقف تشكل التي المتغيرات المهمة من األقل
 المصالح م ل يؤديه الذي العمل إلى معه الموظف يحملها التي الفردية الفروق وهي :الفرد ومميزات صفات 

 التي توجه هي الرغبات أو المصالح أن المؤلفان بين وقد والحاجات المواقف أو ات اإلتجاهو أو الرغبات

  .داءاأل إلىدفعهم  في مهماً  دوراً  تلعب قد اعتقاداتهم أو الموظفين إتجاهات  أنب يعتقدانو الفرد, تباهأن
 والمهام مختلفة نشاطات على الفرد عمل بتوزيع العالقة ذات العوامل تشمل وهذه :العمل ومميزات صفات 

  .العمل اتإنجاز من يتلقاها التي العكسية ونو  التغذية

 إلى تقسيمها يمكن العمل بيئة فعوامل التن يمية أو العملية البيئة بطبيعة تُعنى وهذه :العمل بيئة خصائص 

 بالمشكالت ترتبط :ةال اني,  العاملين جماعة م ل المباشرة العمل بيئة مع ترتبط :األولى :هما مجموعتين

 والحوافز  المكافآت ن ام م ل المن مة نطاق على األوسع
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 المرجعية  الجماعة نظرية -2-4-15

 

 الفرد إليها ينتمي التي المرجعية الجماعة أنالن رية  هذه وتفترض 0263وبلود هذه الن رية عام  هولين قدم

 هو هل وين ر المرجعية بجماعته نفسه يقارن فالفرد الوظيفي لديه, الرضا أبعاد تفهم في هاماً  عامالً  تشكل

 المرجعية جماعته من أقل الفرد كان أنف ال؟ أم جماعته أفراد بها التي يح ى المميزات نفس على يحصل

الفرد  هاأساس على يختار التي الكيفية توضح لم هاأن الن رية هذه على يؤخذ ومما عدم الرضا النتيجة تكون

 جماعته في اختيار الفرد شخصية تدخل يحتم وهذا للمقارنة تصلح التي المميزات تحدد ولم المرجعية جماعته

 (22ص , 5113, فلبمان)بها  نفسه مقارنة كيفية وفي المرجعية

 الوظيفي آثار الرضا  -2-5
 

 عالقته يحدد خاللها من عمله و التي حول الفرد يرسمها معايير و قيم و أفكار مجموعة الوظيفي الرضا يعتبر

 مؤشرات  خالل من عليه التعرف يمكن هأن ية االوجدان حالة الوظيفي فالرضا بالتالي و , عمله زمالء مع

 (82ص,5107امال, ) متل  للقياس قابلة

 داءاأل مستويات  2-5-1

 

 كما عمله منها يتكون التي المختلفة والمهام شطةألنبا الفرد قيام ه أنب (766ص,0223حسن,) هويعرف

 أو الفرد بها يؤدي التي الطريقة عن يعبر وهو سلوك داءاأل (803ص ,5117مصطفى, )عرفه كما ت. "ونوعا

 نجازإلا درجة ,أي المخططة لألهداف الفريق أو الفرد بلوغ من لدرجة عملي يؤدي سلوك هأن كما . الفريق

 طبيعة هي ما ولكن , داءواأل العمل عن الرضا بين عالقة وجود في يشك من هناك ليس وفعالية  و بكفاءة

 هناك أن أي , أفضل بشكل يؤدونه يجعلهم عملهم عن العاملين رضا أنب السائد اإلعتقاد كان ؟ العالقة هذه

 الوقت في مقبوال يعد لم اإلعتقاد أو اإلفتراض هذا لكن المرتفع داءواأل الرضا العالي بين إيجابية عالقة

 غير ميتهإنتاج لكن عملهم عن الراضين  العاملين من ركبي عددا هناك أن ,إذ واسع نطاق على  الحاضر

 ألن يكفي ال وحده الرضا أنب القول يمكن وعليه , نتاجلإل المستويات االعتيادية حدود ضمن أي , مرتفعه

 عليها يحصلون التي ىاألخربالمحفزات  تأثيرلل استعداد العاملين  أك ر يجعل لكنه داءلأل قويا " محفزا يكون

 التساؤل على ويجيب العمل عن والرضا داءاأل بين يوضح العالقة التالي والشكل , بها يعملون التي البيئة من

 من يبدو آذ .؟ الجيد داءاأل يحقق الرضا أن هل أي ؟"أوال يأتي الذي من بخصوص البعض يطرحه الذي

 إلى يؤدي الجيد داءاأل أن إذ . له "سببا يكون أنمن  بدال , الجيد داءاأل عن ينتج الجيد الرضا أن دناهأ الشكل

 وفلسفتها وسياساتها وعملها ونو  المن مة طبيعة ,وحسب متنوعة ومعنوية مادية مكافآت على الحصول

 مستوى تحسين إلى قادت ن ر العاملين وجهة من نسبيا عادلة المكافآت هذه تكان إذا,ف ية نتاجاإلو اإلدارية

جواد, العزاوي, و عبد, )  حصحي والعكس داءاأل مستوى تحسين ثم ومن , العمل عن الرضا



44 
 

تكون العالقة بين هذين المتغيرين أقوى  أنه يمكن أنب في دراستة  (5100الوناس, ) ويرى  (882ص,5116

 المستويات في العالقة ضعف هذه إلى تشير الدراسات مع م ألن التن يمات في العليا المستويات في للعاملين

  % 14 أحسنها في تتجاوز وال الدنيا

 

 

 

 711 صفحة دار حامد: عمان  . إدارة الموارد البشرية  (5116جواد, وأخرون , : )المصدر 

  داءالرضا الوظيفي واأللعالقة بين ل إتجاهات عن ثالثة   (27ص,5114الجريد, ) تحدوو

 على التركيز تم حيث ال الثينات في اهوثورن وأبحاو تجار  نتيجة ظهر اإلتجاه هذا : األول اإلتجاه

 المادية متهحاجاوإشبا   مشاكلهم  وحل شكواهم سما  خالل من بالعاملين اإلهتمام وزاد ة اإلنساني العالقات

 التي المعنوية روحهم رفع هو ذلك من الهدف كانو دارةاإل في للمشاركة العاملين تشجيع وتم والمعنوية

 تم التي العوامل أنو ارتفعت ية نتاجاإل أن التجار  نتائج ظهرت وقد ية نتاجاإل زيادة إلى تؤدي بدورها

 التي داءواأل العمل عن الرضا بين السببية العالقة للعمل وهذه الدافعية زيادة إلى أدت العمل في إدخالها

 الرضا زيادة بهدف ة اإلنساني للعالقات متعددة أساليب قدمت ة اإلنساني العالقات المدرسة بها  أسهمت

 واإلرشاد والنصح المتساهل اإلشرافو دارةاإل في المشاركة م ل األساليب وهذه العاملين لدى  الوظيفي

 في األبحاو نتائج بعض أكدت حيث داءواأل الرضا بين مباشرة عالقة توجد ال هأن إلى فيؤكد : الثاني اإلتجاه

 المعنوية الروح من درجة كبيرة على العاملون فيها يكون ومواقف حاالت ثمة أن والستينيات الخمسينيات

 من منخفضة درجة على يكون العاملون حيث ذلك عكس مواقف ظهرت كما" اإنتاج أقل يكونوا منهأ غير

 استخدام أو بالضغط الفرد ية إنتاجزيادة  يمكن هأن وأكد عالية تكون ميتهإنتاج أن غير المعنوية الروح

  متدني الوظيفي مرتفع والرضا نتاجاإل يكون وبذلك دارةباإل الدكتاتوري سلو اإل

 الوظيفي والرضا األداء بين العالقة يوضح2 توضيحي رسم
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 م ل  )حوافز) إيجابية بعوائد المتبو  العالي داءاأل نتيجة يتحقق الوظيفي الرضا أن يرى : الثالث اإلتجاه 

  داءاأل معين من بمستوى مرهونة العوائد هذه أن العامل إدراك حالة في , الطيبة والعالقات والترقية األجر

  داءطرق تقييم األ

 

  األفراد فيها أداء قياس يمكن ال خدمات تقدم التي خاصة و األعمال من الك ير: طريقة الصفات أو السمات 

امال, )التالية  الخطوات ذلك يتطلب ,و موظفيها أداء لتقييم الطريقة هذه الستخدام المن مات نوعا تلجأ و كما

 (72ص,5107

 العناصر الموظف تحديد عالقة : م ل داءاأل مستوى م ل للتفييم كمقياس اعتمادها الالزم العناصر تحديد - أ

 , الفنية المعرفة , الموظف الرسمي عالقة : م ل داءاأل مستوى م ل ييمقللت كمقياس اعتمادها الالزم

  .العمل في ضباطألنا

 . معينة درجة السابقة العناصر من عنصر كل إعطاء -  

 .المستويات من مستوى لكل ييراالمع نقاط تحديد - ت

  . النقاط و الدرجات و داءاأل عناصر لوضع نموذج إعداد - و

 حيث ,األفراد المراد تقيمها  بين ال نائية بالمقارنة الطريقة هذه في التقييم يتم: ال نائية  المقارنة وفق الترتيب 

 األفراد  لجميع المقارنة تستمر هكذا و , غيره من ية إنتاج اك ر هأن يبدو الذي الفرد أمام واضحة عالمة توضع

 المختلفة داءاأل مستويات ووفق , معينة لألفراد  مئوية نسب األفراد وفق تقييم يتم: االجباري التوزيع طريقة 

 واضحة تعريف مجموعة و تحديد يتم حيث , باالهداف دارةاإل في نجدها التقييم في الحدي ة الطرق للتقييم من

 , داءباأل األفراد المعنيين التحديد بمشاركة يتم ما غالبا و , الفرد يؤديها أن يجب التي االهداف من دقيقة و

 " . دوريا لالهداف المتحقق نجازإلا مدى و متابعة الموضوعة االهداف تطبيق و العمل لتنفيذ ألية ووضع

  الوالء التنظيمي -2-5-2

 

جاح هذه ألنالوالء هو رغبة الموظف للعمل في المن مة التي يعمل بها و محاولته لتقديم أفضل ما لديه 

ال يترك هذه  أنالبقاء في هذه المن مة هو أفضل الخيارات لديه ويقرر ب أنالمن مة ويعتقد هذا الموظف 

ه عبارة عن سلوك المواطنة التي يرغب من أن, المن مة وليس لديه أي خطة مستقبلية لترك هذه المن مة 

لوكر " و طبقا يناألخرتها في عقول كانخاللها الموظف بزيادة قيم الشركة وصورتها وكذلك تطوير م

قامت المن مة بتقديم  إذا إيجابيةالعالقة بين الرضا الوظيفي و الوالء الوظيفي سوف تكون  أنف( 5112)

وبناء على هذه الدراسة وجد ( مسار وظيفي واضح , النمو ,  التعلم التن يمي ) العديد من الفرص م ل 

تقدير ) يرات التالية  هنالك عالقة قوية بين الرضا الوظيفي والوالء الوظيفي بناء على المتغ أنالباحث 

لدراسة  كل من " وطبقا. العالقة مع الزمالء ,  اإلشرافالعالقة مع , ظروف العمل , المكافأت , الموظفين 
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يوجد عالقة بين الرضا الوظيفي و الوالء الوظيفيي بناء على القيم (  0232, فاردي ) و ( 0223, ولفام  )

هنالك  أنيتبين  ىاألخروبناء على ماتقدم والعديد من الدراسات ( خ أل,  اإلحترام, ال قة , الصدق ) التالية 

 (020ص,5107, وآخرون, Waqas)في و الوالء الوظيفي بين الرضا الوظي إيجابيةعالقة 

 الصحة العضوية والنفسية   -2-5-3

 

العمال  بصحة تتعلق التي تلك وهي الوظيفي للرضا أخرى آثار هناك" سالفا المذكورة اآلثار إلى باإلضافة

 وبالتالي فهي للعمال العضوية الصحة على آثار لها النفسية الحالة أن حيث , العضوية الصحة بها ويقصد

 األمر وهو "وإيجابا"سلبا )الوالء ,داءاأل التمارض, العمل, دوران الغيا ,( السابقة العناصر كل على تؤثر

 كالتعب, األعراض العضوية وبعض الرضا بين إرتباط هناك أن وجد حيث (0241,بوررك )أكده  الذي

 التيمن حاالت القرحة % 03 أنفتوصل  (0221,وايتي )أما  وغيرها, الرأس صدا  التنفس, صعوبة

 من النفسية الصحة على الرضا كما يؤثر عملهم, عن الراضين غير العمال عند تكان واحد معمل في ظهرت

 اإلضرارات و المشاكل عن "بعيدا العامل النفسية راحة على يبعث الجيد العمل محيط أن حيث ,أخرى ناحية

 (60ص,0238ص,عاشور, ) النفسية 

  ية نتاجاإلمستويات   -2-5-4

 

 إنتاج معينة ية إنتاج بعالقات المرتبطون الناس فيها يمارس عملية عن عبارة :ها أنب ية نتاجاإلوتعرف 

 عمليات وجودهم وفي أجل من ضرورية شخصي إستهالك وسلع إنتاج وسائل شكل على المادية الخيرات 

 بنيتها تغيير أو الموارد هذهأشكال  تغيير عبر وذلك حاجاتهم حسب طبيعية موارد الناس يكيف ية نتاجاإل

 إستخدام فاعلية لقياس ها طريقةأنب" تعرف أيضا أنويمكن  عمل أدوات على اإلعتمادب الكيميائية أو الفيزيائية

ية نتاجاإلب وثيقة بعالقة يرتبط الوظيفي الرضا  .والمجتمعات والمن مات والمكائن قبل األفراد  من المصادر

 أما .والمعنوية المادية االمور في والتقدير, والمساواة, العدالة, العمل مبادئ بيئة في تتوفر عندما يتحقق هأنف

 المهنية, غير والضوابط الشخصية, المعايير عليها وتسيطر موضوعية, غير بأساليبتدار  المن مة تكان إذا

 عن بح اً  أخرىعمل  بيئة إلى الموظف إنسحا  او ,ية نتاجاإلو داءاأل على السلبي تأثيرال إما هي النتيجة أنف

 خالل من فقط ية نتاجاإل معدالت رفع يمكن و ال .وطموحاته ذاته فيها يحقق التي والفرص والعدالة, التقدير,

 اإلهتمام أيضا األمر يتطلب إنما و , داءاأل ترشيد معايير أو , طرق وإجراءات العمل تبسيط أو تحسين

 , حاجاتهم اشبا  لدرجة "وفقا رضاهم لزيادة المعنوية روحهم يرفع للعاملين وذلك ةاإلجتماعي جوانببال

فرص  : م ل العمل في الفرد لرضا "موضعا تكون التي المجاالت تتعدد و الرضا من هذه الدرجة ازدت فكلما

 أشبعت كلمامعها  العالقة و العمل صحية و , المادية العمل ظروف , اإلشراف, الترقية فرص , التدريب

 اثارة على ساعد و رضائه ذلك في أسهم المناسب الحوافز مزيج له قدم و , العمل مجال في الفرد حاجات
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 هي عالي مستوى على عندها ية نتاجاإل تكون التي المجموعات أنوالجدير بالذكر الفاعل  داءاأل نحو دافعيته

ما أ, التوجيه في للمشاركة فرصة يعطونها و "نسبيا متسامحين مشرفين من قبل الموجهة المجموعات

 التبعية إحساس أيضا عليستط لكن , المزيد نتاجإل المرؤوسين إلستقطا  هدف لديهالصارم  اإلشراف

 واضح "اأساس ية نتاجاإل في المؤثر أن نجد الن رياتدراسات  نتائج خالل فمن , تحفيزهم يتم بهذا للعاملين و

 يكون , العمل يخص فيما القرار  عطاءإل للعمال فرصة يعطي الذي المشرف أن حيث ,  اإلشراف يكون و

 العامل ماأعالية  ية إنتاج تعطي أن قادرة الطرق هذه و , المشرف على و العمل على ضونار  هنا العمال

 فترتفع العمل من اك ر اك ر بعمالهم مهتمين يكونون العمال رؤساء أن هو ية نتاجاإل في المؤثر األخر

 في يؤثر الذي ال الث العامل أما فقط نتاجاإلبنسب  اال يهتمون الذين العمال رؤساء خالف على ية نتاجاإل

 على العمل تن يم في اك ر وقتهم يمضون ية إنتاج األك رالمشرفين  أن حيث , التأطير إسلو  هو و ية نتاجاإل

 فالتناسب لذلك و , التأطير في وقته نصف من أقل يعطي ية إنتاج االقل و المشرف , الطويل و القصير المدى

 (72ص, 5107امال, )  نتاجاإل في ارادة األفراد  من يزيد ية نتاجاإل بين و العمل بين تن يم

 آثار  عدم الرضا الوظيفي  -2-6
 

 دورانالغيا , خالل من ت هر والتي المن مات, و األفراد على سلبية آثار عدة الوظيفي الرضا عدم لحالة أن

 (24ص , 5100نسيم, )  الالمباالةو اإلضرا  الشكاوى, اإلصابات, التمارض, العمل,

 الغياب  -2-6-1

 طلعت اجتنابه يعرفه يمكنالذي  التغيب بسبب التن يمات في الضائع الوقت هأنب فلورانس سارجي يعرفه 

 العامل نإ  .فيها يتحكم أن هكانام في كانظروف  في العمل إلى الحضور عن العامل تخلف : هأنب ابراهيم 

 و , التأهيل مستوى بزيادة يزداد في العمل الرضا أن بمعنى , التغييب في انخفاض يصاحبه "جيدا المؤهل

 تبعا ينتج و عمله عن الرضا بعدم شعور لديه يخلق و بالتالي , إليه الموكلة بالمهام أثريت تأهيال االقل العامل

امال, ) العمل وتشمل ظاهرة التغيب المكونات التالية  عن لغيابه المبررات الواهية إعطاء و التغيب لهذا

 (015ص, 5107

 الجزئي التغيب أو العمل عن التأخر. 

 الصرا  وعدم التكيف  حاالت وجود عن يعبر للتغييب تقليدية ك اهرة إليه ين ر الذي المبررر غي التغيب  . 

 عوامل (5100نسيم, )وقسم   طبية بشهادة ذلك " مبررا المرض العامل فيه يدعي الذي المدة قصير التغيب 

  مهنية أخرىو شخصية عوامل إلى الغيا 

 األقدمية التأهيلي, المستوى العائلية, الحالة الجنس, الصحية, الحالة السن, :لوتشم: الشخصية العوامل

  .والمواصالت السكن وظروف الشخصية النشاطات
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 المادية العمل بيئة النشاط, , العمل وأوقات المحيط ظروف تأثير التأهيل, مستويات :وتضم:  العوامل المهنية

 كالمعاملة النفسي تأثيرال ذات اإلجراءات كل جانب إلى المكافأة, وطريقة اإلتصال  تشمل نمط والتي

  .العمل وجماعة اإلشرافو

 العمل دوران  -2-6-2

 

 التحركات تلك , بالمن مة المختلفة المهن و المراكز داخل العمالية التحركات العمل تلك دورانويقصد ب

امال, ) تن يمية أو إجتماعية أو مادية تكون قد عمله ل روف مع العامل تكييف صعوبة عن الناجمة

 هذين المتغيريين  وتؤثر بين سلبية عالقة كذلك توجد( 5100, الوناس ) جاء في دراسة و . (012ص,5107

 يكون ما حالة ففي السوق, في العمل وفرص م ال, كال روف  اإلقتصادية معدلة متغيرات كذلك فيها

 الراضي غير للعامل خيار يكون هناك ال حينها , البطالة وك رة صعبة المعيشة وظروف "متدهورا اإلقتصاد

 العامل أن إعتبار على تأثير من األقدمية لمتغير إضافة لما العمل في اإلستمرارو الصبر سوى عمله عن

 الذي داءاأل مستوى وكذا عمله, في البقاء عليه يحتم قد ما وهو الجديد من ميزات أفضل ينال قد أقدمية األك ر

 مهارات من به لما يتمتع والترقيات بالميزات إغرائه على المؤسسة لحرص لعمله العامل ترك دون قد يحول

 الحالة الجنس, نحو سبقتها م ل أثر لها قد تكون أخرى متغيرات على زيادة العمل, في ومؤهالت وقدرات

الجماعات  هذه تماسك أن إذ , الجماعات تماسك ضعف إلى العمل  دوران مشكلة و تؤدي .الخ ...األمنية

 كما , بينهم ةاإلجتماعيالعالقات  تدعيم و نمو يمكن حتى , العمال استقرار  و ثبات من معينا " قدرا يتطلب

 .  (012ص,5107امال, ) إضافية أعباء مادية التن يم تحمل إلى و , المعنوية الروح تدني إلى يؤدي هأن

 اليد العاملة  دورانأسباب 

 عمل عن البحث العمل و ترك إلى يدفعه بالمن مة عمله خالل من يةساساأل حاجاته تحقيق الفرد يةكانإم عدم 

 أخر 

 اإلنتقال و أعمالهم ترك إلى بالعمال يؤدي هذا و , جديدة مؤسسات ظهور و , القديمة العمل مؤسسات إختفاء 

  أخرى أعمال إلى

 أسبا   ذكر كما الدينية تاالتيار و ال قافية و ةاإلجتماعي و البيئية و األسرية كال روف الخارجية العوامل 

 العمل دورانل أخرى

 العمل عن الرضا عدم بالتالي و للعاملين  اإلحترام و التقدير وجود عدم 

 العمل  دوران معدل من يرفعالقرارات  اتخاذ في العاملين عدم اشراك  و , اإلستبدادي اإلشراف نمط 

 هذا و الرضا عدم إلى يؤدي الترقية ن ام و المكافأت توزيع و داءاأل تقييم في التن يم أفراد  بين المساواة عدم 

 العمل  دوران إلى يؤدي بالضرورة
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 التمارض -2-6-3

 

 الضغط خالل من وذلك العامل, رضا عدم عن الغالب في تعبر ظاهرة( المرض  إدعاء) التمارض يم ل

 محيط العمل عن لالبتعاد المرض إدعاء إلى العامل ويلجأ خارجها, أو المن مة داخل يواجهه الذي النفسي

  .عمله أثناء يواجهها التي السلبية اإلنعكاسات  من للتقليل أو منه "تهربا

 اإلصابات   -2-6-4

 

 الرضا عدم عن جزئي تعبير إال غالبا هي ما العمل ترك أو التغيب أنش هاأنش واإلصابات الحوادو نإ

 ساساأل هذا وعلى ذاته, العمل في الرغبة وعدم بكفاءة العمل أداء على الدافع إنعدام  وبالتالي للفرد, الوظيفي

 واإلصابات الحوادو معدالت وبين الوظيفي الرضا درجة بين سلبية عالقة وجود افتراض إلى الباح ون يميل

 إذ اإلصابة, إلى أقر  نجده الرضا من جيدة بدرجة يشعر ال الذي العامل أنب ال اهرة هذه وتفسر العمل, في

 بعض طرف من مقبول غير التفسير هذا أن غير يحبه, ال الذي العمل جو عن اإلبتعاد إلى سبيله هو ذلك أن

 وليس الوظيفي الرضا عدم مصادر من مصدر هي اإلصابات أنب القائل الرأي يرجح فروم نجد لذا الكتا ,

 .العكس

 الشكاوى  -2-6-5

 

 المن ماتفي "ك يرا ي هر والت لمات الشكاوى ارتفا  أن (0265,  فليشمانهاريس و ) دراسات  أظهرت

 عن للتعبير كآخر إجراء والشكوى الت لم وسيلة يستعمل فالعامل الرضا, عدم حالة أفرادها على يغلب التي

 المشرفين اهتمام بهدف جلب غيرها, عن أو عمله عن رضا عدم حالة في جعلته التي األسبا  اتجاه تذمره

 مطالبة المن مةفإن   عدمها من الشكاوى هذه موضوعية عن الن ر وضعيته وبغض لدراسة واإلداريين

 على "سلبا وتؤثر ت هر قد التي والتوترات اإلضرارات  تفادي أجل من بدقة ودراستها وتحليلها بها اإلهتمامب

 أدائها 

 اإلضراب   -2-6-6

 

 الفوضى واإلهمال من وحالة التذمر عن يعبر حيث حدة, الرضا عدم مؤشرات أقوى من اإلضرا  يعتبر

 أو صغيرة في جماعة واكان سواء )اإلضرا ( الشكل هذا إلى العمال ويلجأ المن مة داخل العامل يعيشها التي

 إيصال بغية ,)إلخ..., الترقيةاإلشراف طرق المنخفض, األجر( يعيشونها التي الوضعية على" ردا كبيرة,

 ال اإلضرابات وغيرها و المطالبة بالتغيير أو العمل ظروف تحسين ,اإلجور زيادة في وتطلعاتهم طموحهم

 لقوة تبعا – أيضا البلدان إلقتصاديات  اإلستقرار عدم في حتى تتسبب بل فقط, للمن مة الخسائر في تتسبب

 .العمالية النقابات ووعي
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 والتخريب الالمباالة  -2-6-7

 

المنتجات  سالمة على تؤثر ال كي األعطال من اآلالت ةأنصي على للمحاف ة بجهد المسؤولون يعمل

 درجة الرضا انخفاض أنو العامل, هو المن مة في الزاوية حجر أن يدركون همأن غير المن مة, وتجهيزات

 من اإلهمال حاالت في وقوعه إلى يؤدي مما لواجباته تأديته أثناء ضباطهأنو اهتمامه مدى على ينعكس

 بالمنتج ذاته, الضرر إلحاق ,نتاجاإل أدوات في أعطال حدوو إلى بدورهما يؤديان  اللذان و والالمباالة

 (5100نسيم, )المتعمد  التخريب إلى األمر يصل اأنوأحي األخطاء, نسبة زيادة المبذولة, الجهود تقليص

 الوظيفي  الرضا واعأن -2-7
 

 أو العمل نحو زمالء موجه كان سواء العمل, بيئة في النفسي باإلرتياحالشعور ذلك هو الوظيفي الرضا أن بما

 الحياة خالل الوظيفي درجة الرضا في إختالفات  هناك أيضاً  هأن وبما العمل, ظروف أو العمل محتوى

  (62ص,5113, فلبمان) كالتالي معينة إلعتبارات  وفقاً  أقسام عدة إلى الرضا تقسيم يمكننا هأنف الوظيفية,

 شموليته  باعتبار الوظيفي الرضا واعأن -2-7-1

 الشعور والتقدير القبول, اإلعتراف :م ل للموظف )الذاتية) جوانببال ويتعلق :الداخلي الوظيفي الرضا 

 الذات  عن والتعبير نجازإلاو بالتمكن

 زمالء المدير, :العمل م ل محيط في للموظف (البيئية )الخارجية جوانببال ويتعلق :الخارجي الوظيفي الرضا 

 العمل  ونمط وطبيعة العمل

 والخارجية معا الداخلية األبعاد تجاه الوظيفي بالرضا الشعور مجمل وهو العام الكلي الرضا" 

 زمنه باعتبار الوظيفي الرضا واعأن -2-7-2

 

 ما أن متوقعاً  كان إذا الوظيفي داءاأل عملية خالل من النو  بهذا الموظف ويشعر :المتوقع الوظيفي الرضا 

 المهمة  هدف مع بتناسب جهد من يبذله

 عندما الوظيفي المتوقع, الرضا مرحلة بعد الرضا من النو  بهذا الموظف يشعر :الفعلي الوظيفي الرضا 

 الوظيفي  بالرضا حينها فيشعر الهدف يحقق

   الوظيفي الرضا قياس - 2-8
 

 و بالعمل, من الرضا مقبول معين مستوى وجود على مؤشر أو داللة عطاءإل الوظيفي الرضا بقياس نعنى

 (55ص, 5113غواش, ) للعاملين الوظيفي الرضا تنمية بغرض السياسات رسم عملية في يفيد
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 التالية  ات اإلتجاهولمعرفتها يتم استخدام : أعمالهم  تجاه للعاملين النفسية ات اإلتجاه قياس  -2-8-1

 تتمراوح إلسمتجابات وا قبل المموظفين, من معين لسؤال استجابات إعطاء ويشمل:  الشامل األحادي التصنيف 

 تسمجيل بن مام يسممى المهمم سملو اإل بشمدة وهمذا الرضما عمدم إلمى تمامماً  راضمي   تبدأ , درجات خمسة بين

 العمل  في يةساساأل العوامل مشاعره تجاه عن الموظف سؤال يتم حيث , التجميعية النقاط

 من تتكون حيث وزمالئه لسميث األداة هذه باستعمال الوظيفي الرضا قياس يتم:  الوظيفي الوصف مؤشر أداة 

 والعممل الرئاسمة ممن كمالً  تخمص الفرعيمة المقماييس وهمذه , الموظيفي بالرضما خاصمة فرعيمة خانمات خممس

 أشمهر ممن المقننمة المقماييس ذات اتاإلسمتبيان ممن همذه ,وتعمد العممل فمي المزمالء وعالقمة والترقيمة والراتمب

  الوظيفي الرضا لقياس المداخل

 بعمض عمن رضماه ممدى عن المقياس هذا في الفرد يعبر ,حيث االستخدام شائع مقياس وهو:  مينيسوتا مقياس 

 الوصمفية المقماييس أك ر من واحداً  العاملين رضا ,ويعتبر الترقية وفرص األجر م ل بالعمل المتعلقة النواحي

 قميم إلى تحويلها يتم لم والتي البشرية الموارد ببرنامج مباشرة المرتبطة األضرار أو الفوائد ألنه يقيس  أهمية

  مالية

 الرضما قيماس يمتم وأخمرين فريدرك هينرزبيرغ  إلىالطريقة  وتنسب هذه :  الهامة األحداث إسلوب -2-8-2

 عمدم أو بالرضما حسماساإل لمديهم خلقمت التمي بالعممل المتعلقة البارزة األحداو عن العاملين بسؤال العمل عن

 (28ص , 5108سعاد و العايدي, ) العمل عن الرضا

 يرتبطمان اللمذان دورانالم ومعمدل بالتغيب للعاملين الوظيفي الرضا يرتبط:   اتاإلتجاه مسح اتبيان -2-8-3

 الموظف يحملها التي المشاعر بيانبت المتعلقة العمل ظواهر تحليل ضمن البشرية,ويعد الموارد برامج ببعض

  العاملين رضا درجة على ما حد إلى الحكم يمكن المؤشرات هذه م ل وبتحليل العمل, تجاه

 العماملين دافعيمة فهمم علمى تسماعد التمي الهاممة الطمرق ممن وهمي: التنظيمةي اإللتةزام  قيةاس طريقةة -2-8-4

 ونعنمي)داءواأل يمة نتاجلإل المرتفعمة بالمسمتويات التن يممي لإللتمزام المرتفعمة المسمتويات تمرتبط مما "وغالبما

  فيه بالعمل واعتزازه للمن مة إلنتمائه الفرد واحترام ككل المن مة تجاه الوالء مدى التن يمي اإللتزام ب

 العممل كمانبم المتصملة القضمايا ممن مجموعمة علمى وتركمز عموميمة أك مر تعمد: المنةاخ مسح اتبيان -2-8-5

 إلخمتالفا م مل العمل مناخ في التغير عن الكشف هو المناخ بمسح ,ويقصد والمعوقة الدافعة البيئية والعوامل

  ثراأل إرجا  وجودة وال قة اإلنفتاحواإلتصاالت  في

 المالح ة استخدام ,كذلك عدمه أو رضائهم مدى عن مباشرة العمال بسؤال:  المقابلة إسلوب إتباع -2-8-6

 أن الموارد ممن هأنم إذ المطلوبمة بالصمورة هماعمل دي التمؤ الطريقمة هذه أن إال ؛ الموظفين لسلوكيات المباشرة

 في فعالية أك ر وهي أذى, به سيلحق ذلك أن له تبين إذا ,خاصة وظيفته تجاه الحقيقية مشاعره الموظف يخفي

  صغيراً  المؤسسة حجم كان إذا,و العمل عن الرضا معرفة
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 الحالمة تلمك م مل فمي ,ويفتمرض إكمالها منه ويطلب للمبحوو ناقصة جملة تقدم حيث:  الجمل تكملة -2-8-7

 .........................) عملي أن  م ل , عمله عن رضاه سيعكس الجملة به تستكمل الذي المضمون طبيعة أن

  مسلي أو ممل هأن العامل يكتب قد( 

 نمو  أو طبيعمة م مل عواممل عمن أسمئلة علمى تحتموي القائممة همذه أن حيمث: األسةئلة  قائمة استخدام -2-8-8

 , اإلشمراف , األجمر , التعبيمر حريمة , دارةاإل إتجاهمات  , الترقيمة , العممل العممل ظمروف سماعات  العممل

 العمل وغيرها  وزمالء

 بمين الموظيفي الرضما ومحمددات مؤشمرات تختلمف كيمف معرفمة إلمى تهمدف الرضما مقماييس نإف عامة وبصفة

 علمى المجموعمات بمين للرضما عمام لمتوسمط التوصمل ثمم ,وممن المنشماة فمي المختلفة العمل أقسام أو جماعات

 فمي السملوكية وال مواهر السملوكيات وبعمض الرضما مسمتوى بمين المربط محاولمةل  وتهمدف. المنشماة مسمتوى

 ومعرفمة لقيماس دارةاإل بمين أداة أو وسميلة المذكر سمابقة الطرق وتعد العمل وترك والتمارض كالتغيب ةأالمنش

 باختيمار ,وذلك لديهم الرضا حالة لتحسين محاولة في للعاملين المناسبة الوظيفي الرضا وعناصر عوامل آثار

  طريقة كل وعيو  مزايا مراعاة مع المؤسسة لطبيعة المناسبة الطريقة

  الوظيفي الرضا قياسطرق شهيرة ل -2-9
 

 مختلف لوصف عبارة المائة تفوق ما عادة عبارات باستعمال المقياس هذا يبنى :ثيرستون طريقة -2-9-1

 وبعد العبارات, هذه عنها تعبر التي الرضا درجة )المختصون أو( الحكام يقيم ثم تمس الرضا, التي العناصر

التباين  ذات العبارات من للرضا النهائي المقياس يتكون وبذلك العالي, التباين ذات القيم يتم استبعاد ذلك

 المم لة للرضا القيمة أو الدرجة هو العبارات هذه تقييم متوسط ويكون االختيار, عليها وقع التي المنخفض

 األفراد إعطاء يتم ال المقياس هذا تطبيق عند و هأن غير .الحكام تقييم وفق العبارات إليه تشير الذي الوظيفي

 ال أو يوافق كان إذا ما يقرر أن فرد كل من يطلب إنماو لكل عبارة, المقابلة القيمة أو الدرجة عن معلومات

 وافق التي للعبارات المقابلة القيم مجمو  ويكون القائمة, تتضمنها العبارات التي من عبارة كل على يوافق

 أو معين بمجال تتعلق التي العبارات تجميع يمكن كما العام, الرضا أو المم لة للمشاعر الدرجة هي عليها

 أو المجال هذا عن الرضا درجة وحسا  )إلخ..اإلشراف العمل, محتوى األجر, )م ل  معينة خاصية

 .A= 1 …K= 11  درجات إلى الحروف تحول ثم حرفا, تحمل عبارات مجموعة كل حدى على الخاصية

 (073ص,5115زرواتي, )
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 بيروت، العربية، النهضة دار ، اإلجتماعي  النفس علم في دراسات عيسوي، الرحمن عبد محمد :المصدر 
 632ص ،9191،لبنان

 

 كبيمر جهمد فيهما يبمذل ال إذ )ثيرسمتون طريقمة( سمابقتها من أسهل الطريقة هذه تعتبر:  ليكرت طريقة -2-9-2

 (071-082ص,0225عشوي, )التالية  المراحل تتطلب حيث العبارات قيم درجات حسا  في

 ,يالسملب بصميغة األخمر والمبعض اإليجما  بصيغة بعضها صمم مختارة, عبارات على يحتوي ما مقياس بناء .0

 الشديدة  والمعارضة القوية الموافقة بين متراوحة آراء بخمسة عبارة كل وتتبع

  .المختلفة اإلجابات وجمع البحث إلجراء العينة اختيار .5

  .للعينة المكونين واألفراد العبارات بمجمو  النقاط كل جمع .8

  .عليها المتحصل النقاط بمجمو  ذلك ومقارنة عبارة, لكل اإلجابة نسق إنسجام فحص .7

  .ىاألخر العبارات مجمو  مع المنسجمة غير العبارات إستبعاد .2

 درجمة ثبمات ممن تزيمد هماأن كمما وحكمام, خبمراء إلمى تحتماج ال هماأن يالحظ الطريقة هذه سهولة إلى وباإلضافة

 ال بشدة, موافمق, موافق( العامة والمعارضة الموافقة بين تتراوح عبارة كل أمام درجات عدة لوجود المقياس

 فمرد كمل عمن تفصميلية بمعلوممات يممدنا السمابقة العبمارات ممن نمو  كمل)بشدة موافق غير موافق, غير أدري,

  التجميعي التدرج طريقة :  الطريقة هذه تسمى و .الطريقة لهذه تحسب إيجابية نقطة وهي بيانستلال يخضع

 الوظيفي الرضا لقياس ثيرستون طريقة يوضح6 توضيحي رسم
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 سنة "بوم تيني و   سيسي" وزميليه أسكود من كل قدمها والتي أسكود طريقة تتكون :أسكود طريقة -2-9-3

 قطبين على مقياس كل يحتوي بحيث, العمل جوانب من جانب لكل الجزئية المقاييس مجموعة من من 0602

 يختار أنب رضاه قياس المبحوو الفرد من ويطلب الدرجات, من عدد بينهما صفتين متعارضتين يم الن

 تم ل التي الدرجة الفرد يختار .جزئي مقياس كل يحتويها التي الدرجات بين من مشاعره التي تم ل الدرجة

 العمل جوانبل المم لة الجزئية جميع المقاييس في الدرجات كل جمع يتم ثم الجزئية المقاييس كل نحو مشاعره

 عدد على النقاط مجمو  قسمة تتم ثم المتوسط الحسابي, والستخراج رضاه لدرجة مم ال المجمو  ليكون

 (61ص,0238,عاشور . )الداللة ذات طريقة الفروق :  الطريقة هذه تسمى .المقاييس أو الصفات

 

بيروت ,دار اللنهضة , التطبيقي البحث وأدوات السلوكية األسس العاملة القوة إدارةعاشور,  صقر أحمد :المصدر

 61ص,0238,

 

 على مشاعرهم قياس المراد لألفراد رئيسيين سؤالين توجيه على الطريقة هذه تقوم :هرزبرغ طريقة -2-9-4

 التالي  النحو

 الماضية الفترة في بعمله تتعلق التي الغامرة بالسعادة العامل فيها شعر التي األوقات تذكر محاولة يطلب 

  .)األسبا (الشعور بهذا فيها شعر مرة لكل مفصل وصف إعطاء ثم )إلخ..سنة شهرين, شهر,(

 الماضية الفترات خالل بعمله يتعلق الذي الشديد اإلستياءب العامل فيها يشعر التي األوقات تذكر محاولة يطلب 

 تكانم لقمد( األسمبا ( الشمعور بهمذا فيهما شمعر مرة لكل تفصيلي وصف إعطاء ثم )إلخ...سنة شهرين, شهر,(

 الوظيفي الرضا لقياس أسكود طريقة7 توضيحي رسم
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 علمى الحصمول أن غيمر المذكر, السمالفي السمؤالين ممن سمؤال لكمل بالنسبة واحدة واقعة عن تسأل الطريقة هذه

 أك مر لتشممل األسمئلة دائمرة توسميع يقتضمي لالسمتياء المسببة وتلك للسعادة المسببة الوقائع عن أوفر معلومات

 (014ص ,5101الشرايدة, )الحرجة  الوقائع طريقةب الطريقة هذه وتسمى الفرد به يدلي ما حسب واقعة من

 تمدرجها و فمي المدرجات, متفاوتمة إجابمات عمدة يشمل ات ختباراإل من نو  وهو: بوجاردوس سلم  -2-9-5

 (072ص, 5100نسيم,  )وهي طريقة غير شائعة اإليجا    إلى السلب من يكون

 مباشرة عالقة ذات تبدو ال أسئلة على يجيب المفحوص أن اعتبار على يقوم الذي:   غوتمانسلم  -2-9-6

 السلب من تصاعدي سلم حسب مرتبة " ال " و   " نعم " :من نو  مغلقة اقتراحات من اإلجابة تتكون بالرضا,

طريقة " وهي أيضا .اإليجا  إلى السلب من تصاعدي سلم حسب مرتبة " ال " و   " نعم " :نو  .اإليجا  إلى

 (072ص,5100نسيم, )غير شائعة كسابقتها 

 وتنمية المنظمة  الموظفينمصفوفة  رضا   -2-11

حد أهم األدوات المستخدمة في تحليل البيئة الداخلية للمن مة حيث يشير مستوى أ الموظفين يعتبر قياس رضا 

الطرق المستعملة في  إلى" وكما تم اإلشارة مسبقا, المستوى العام الغالب لصحة المن مة  إلىالموظف رضا 

قياس الصحة العامة للمن مة من خالل آلية تشبه طريقة قياس رضا " ويمكن أيضا الموظفين رضا  قياس 

هو  ال انياألول هو صحة المن مة و: يين أساسالفرد ويمكن تصوير البيئة الداخلية للمن مة من خالل بعدين 

احتماالت ممكنة من عدة  أساسونستطيع تقديم مصفوفة من تسع حاالت ممكنة على , مستوى رضا الموظف 

وذلك على ( مرتفع , متوسط , منخفض ) خالل هذين البعدين وتضم هذه العوامل ثالثة مؤشرات وهي 

المحورين الرأسي و األفقي ويمكن تصوير العالقة المتبادلة بين رضا الفرد وتنمية المن مة من خالل الشكل 

لى بيئة موارد إوتنمية المن مة  الموظفينة رضا في مصفوف(  السريعة الزوال ) يشير المربع االول التالي 

توجد في هذه الحالة مقامة شديدة واستعداد ضئيل ,  للموظفين  لعالياوتتسم بالتسر  " بشرية أقل نشاطا

صحة هزيلة  إلىو الموظفين أقل حالة رضا بين  إلىو ية إنتاجأقل الشركات  إلىويشير هذا الوضع للتغيير 

 . للمن مة وتوصف من مات هذا الوضع بسريعة الزوال 

  المن مة العاصفة التي تحاول العبور من خالل ظروف بيئية داخلية و خارجيمة  إلىبينما يشير المربع الخامس

وصحة المن مة وهنا نالحظ تحرك المن مة ممن حالمة  الموظفين صعبة وذلك نتيجة المستوى المتوسط لرضا 

ويطالمب موظفمو المن ممة العاصمفة فمي همذه المرحلمة والتمي . واستقرار" موقف أك ر نشاطا إلىزوال سرعة ال

 إلمىهمم وسميلة للوصمول أنويعاممل األفمراد هنما علمى , يشعر أفراردها بقدر مامن الرضا بالمزيد من المكاسمب 

 النتائج النهائية ويعاملون من من ور التكاليف وليس اإلست مار 
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  ونالحظ هنما , الرئيسي على الموارد البشرية  اإلهتمامالمربع التاسع وهو نموذج المن مة الهادئة حيث ينصب

درجمة عاليمة ممن التكيمف واسمتعداد كبيمر للتغيمر  جانمب إلمى. رضا ولصحة المن مة النشطة لالمستوى العالي ل

همم اسمت مار أناد فمي همذه المن ممة علمى األفمر إلمىوين مر ارتفا  المعنويات والرغبمة فمي العممل  إلىمما يؤدي 

 . وا  ممارسات الموارد البشرية أن ها م ال الفضلأنوأصول وين ر للمن مة على 

  نحمو الوضممع  انتقاليممة و الرابممع والسمادس وال مامن عممن كمون المن مممة فمي مرحلمة  ال مانيبينمما يشمير المممربعين

تعممل المن مممة علممى  أنممما فإ. وسمميلة لتحقيمق ذلممك  ا  أك مر مممناألم مل للمن مممة الهادئممة والمسمتقرة ويمكممن اتبمم

هما وبالتمالي عممل علمى تحسمين حالمة الرضما ألفرادزيمادة رضما العماملين أو ت إلمىتحسين صحتها مما قد يمؤدي 

 (42 ص, 5113الطيب, )الوصول لصحة أفضل للمن مة 

 

الفلسطينية دراسة اإلتصاالت المناخ التن يمي على الرضا الوظيفي في شركة  أثر,أيها  الطيب : المصدر 

 23ص , 5113,رسالة ماجستير ,حالة 

 المنظمةمصفوفة رضا العاملين وتنمية 8 توضيحي رسم
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 للعاملين الوظيفي بالرضا اإلشراف و عالقة القيادة -2-11

 على وجود مرؤوسيه مع المشرف يتبعه الذي اإلشراف و القيادة إسلو  على أجريت التي البحوو نتائج تدل 

 أن إلى تشير)ميشغن( بجامعة أجريت التي فالدراسات العمل, عن المرؤوسين ورضا سلو اإل هذا بين عالقة

 وبينهم الشخصية  بينه المساندة لعالقات بتنميته وذلك إلهتمامه" محورا مرؤوسيه يجعل الذي المشرف

 من ويزيد والء مرؤوسيه يكسب هم,جانب من أخطاء حدوو عند صدره وسعة وتفهمه بهم الشخصي واهتمامه

 مرؤوسيه ويعتبر وأهدافه, نتاجاإل على اهتمامه يقتصر الذي المشرف أما لديهم, العمل عن الرضا درجة

 دراسات وتتفق .بينهم تنتشر اإلستياءمشاعر  ويجعل مرؤوسيه والء يكسب فال إليه للوصول أدوات مجرد

 على معهم يقيم عالقات والذي مرؤوسيه لمشاعر المتفهم المشرف أن في السابقة النتائج مع أوهايو جامعة

 المشرف ذلك عن بين مرؤوسيه عال رضا درجة يحقق والمودة المتبادل اإلحترام و ال قة و الصداقة أساس

 أن(  5100,الوناس)ويقول (541ص ,5112,محمد)مرؤوسيه  مع سلوكه نمط في الصفات تلك يفتقد الذي

 وتقديم المرؤوس مساندةو مشكالته, ويفهم يفهمه رئيسه أن المرؤوس العمل ليشعر في الصداقة روح إظهار

 جانبال على كبير تأثير ذلك له كل للتفاهم اإلستعداد ووجود المرؤوسين, معاملة في الرؤساء له وعدالة العون

  عمله عن تحقيق رضاه في يساهم نفسي إرتياح له فيترك للعامل, النفسي

  بالرضا الوظيفي للعاملين اإلتصال عالقة  -2-12

 

 المتبادلة ال قة على "اعتمادا والمرؤوسين المدير بين التماسك درجات أعلى يحقق الذي هو الفعال اإلتصال  

 الرضا عوامل من "عامال الجيد اإلتصال  يم ل بحيث .بينهم للمعلومات المنت م و الحسن التدفق و بينهم

 بتحقيق لهم يسمح الذي بالوجه ,ةاإلجتماعيو ة اإلنسانيالتن يمية  جوانبال المشرفون فيه يستخدم إذ الوظيفي,

 ضمن و السلوك, من معين نمط إلى الوصول هو لإلتصال الرئيسي الغرض نإف ثم من المن مة و أهداف

 خالل من , المجموعات لمختلف المرتفع داءاأل مستوى هو فيه المرغو  السلوك نإف المجال التن يمي

 التي للتعليمات نتيجة التن يم, أفراد مختلف من مرغوبة و مسبقا محددة استجابات على محاولة الحصول

 اإلتصال  ويتخذ. منهم  فرد كل إلى المسندة المسؤوليات إطار في سلوكهم تقنين و توجيه بغية تصدر إليهم

 هو و األعلى, إلىاألسفل  من الصاعد اإلتصال  و األسفل إلى األعلى من القادم اإلتصال  فهناك ك يرة, أبعاد

 إلى يرمي الذي ن م االقتراحات سلو إل ينفرشالم كتطبيق للعمال, محفز إتصالي إسلو ك عليه يركز الذي

 هذا أثبت حيث مشاكلهم, طرفهم لحل من المقدمة االقتراحات تجسيد و أفكارهم و العمال آراء على التعرف

 في مباشرة غير بطريقة المرؤوسين فيساهم و المدير بين الفجوة تقليص على يعمل كوسيط فعاليته سلو اإل

 اإلجتماعي  فعلها ورد النفسي هاأثر لها المعلومات, لنقل فعالة وسيلةاإلتصاالت  تم ل كما .العمال تحفيز

 النبض دائم يكون أن ينبغي الذي المن مة قلب اإلتصال  يم ل و المن مة, في للعاملين الرضا الوظيفي على

, الداخلية اإلتصاالت  من لشبكة وفقا المن مة وتسيير إدارةب الخاصة واإلجراءات التعليمات تسهيل سير بغية
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سبل  وتوفير والمشرفين العمال بين صداقة عالقة وإقامة العمل محيط في مناسب اجتماعي جو خلق أن

 دارةاإل واعتراف العمل, عن الرضا يسوده جو في حلها وسبل العمال مشاكل معرفة من تمكن اإلتصال 

 الرفع في يسهم هذا كل تحقق أن حيث .واحترام تقدير موضع في بوضعه وذلك أداء من العامل يقدم ما بأهمية

 ينطوي المن مة داخل الجيد اإلتصال  أن هو والمرؤوسين الرؤساء بين السائد فالرأي , الرضا درجة من

 المن مة ترتقي أن يمكن ال وبدونه صالحة وناجحة قيادة هناك تكون أن يمكن ال فبدونه فائدة, من أك ر على

 فتحقيق الوظيفي, الرضا تحقيق في متعددة بأشكال وأدواته اإلتصال  عملية كفاءة تسهم أعلى و لمستوى

 توفر مدى على يتوقف تحقيقها إلى المن مة تسعى التي لألهداف وتفهمهم المن مة األفراد داخل تعاون

 من يوسع الجيد اإلتصال ف المناسب, التوقيت وفي بدقة األفراد إلى بإيصالها المكلفة المعلومات والوسائل

 من و كذلك نجازإلا من أكبر مستويات نحو الجهود لحفز فعالة وسيلة وهو المن مة ألهداف التقبل العام دائرة

 التغيير وأبعاد هذا بأهداف معرفتهم عدم هو له ومقاومتهم للتغيير األفراد استجابة لعدم الرئيسية األسبا 

 تنتشر التي اإلشاعات محاربة في ا كبيراأثر تلإلتصاال أن أيضا تبين قد.  اإلتصال  عملية في القصور نتيجة

 (072ص ,5100نسيم, ) الوقت نفس في العاملين و العمل على سلبا تؤثر و بسرعة

  طبيعة العمل بالرضا الوظيفيعالقة  -2-13
 

توفرت بالقدر المطلو  تسبب  إذالقد اعتبرها العالم هيزنبرغ في ن ريتة العاملين من العوامل الدافعة التي  

التي تناسبهم والتي توفر لهم  األعمالتسند لألفراد  أن دارةه يجب على اإلأنوقد أكد , الرضا الوظيفي للفرد 

وطموحاتهم وخصائصهم  ةطبيعة العمل تمتزج بدوافع اإلراد أن. ور بقدر معقول والنمو والتط نجازإلافرص 

التي بها نو  من التحدي ودرجة  األعمالفالفرد الذي ترتفع عنده حاجة اثبات الذات يرغب في , الشخصية 

ه يفضل أنوعدم الرغبة في التعلم والتطور فأا الفرد الذي يتميز بضعف الطموح بينم. معينة من الصعوبة 

لى درجة رضاه ع تأثيرالفي " حيويا" العمل الروتيني ولطبيعة المهام التي يؤديها الفرد في عمله دورا

على رضا العامل عن عمله ومن  تأثيرالديد من المتغيرات التي لها عالقة مباشرة في الوظيفي وهنالك الع

 (565ص ,5110فليه و عبد المجيد, ) .أهمها 

كل  أداءه كلما تنوعت المهام الوظيفية كلما قل الملل النفسي الناشئ عن تكرار أنيث ح: درجة تنو  المهام  .0

 .مهمة وبالتالي زيادة درجة الرضا عن العمل والعكس صحيح 

العمل والسرعة التي  أداءكلما زادت حرية الفرد في اختيار طريقة : درجة السيطرة الذاتية المتاحة للفرد   .5

 .تؤدي بها العمل زادت درجة رضاه عن العمل 

العمل الذي يزاوله يستنفذ كامل طاقاته  أنه كلما تصور الفرد بأنقصود هنا والم:  درجة استخدام الفرد لقدراته .8

 . ذلك سيزيد من درجة رضاه عن العمل  أنوقدراته ف
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فشل على الرضا الوظيفي يتوقف على مدى اعتزاز الفرد خبرات النجاح وال أثر أن: خبرات النجاح والفشل  .7

خبرات النجاح والفشل على الرضا  أثركلما زاد " تقديره واعتزازه بذاته عاليا كانفكلما , بنفسه وتقديره لذاته 

خبرات النجاح  أثرعمله يتطلب القدرات والمهارات التي يتمتع بها أدى ذلك لزيادة  أنفكما تصور الفرد , 

 . على مشاعر الرضا لديه  والفشل

  الرضا الوظيفي مععالقة فرص الترقية  -2-14

 ثرالعامل المحدد أل أنتشير الدراسات لوجود عالقة طردية بين فرص الترقية والرضا الوظيفي ويرى فروم  

طموح الفرد  كانفكلما , فرص الترقية على الرضا الوظيفي هو طموح أو توقعات الفرد عن فرص الترقية 

الترقية الفعلية على رضا  أثر أنوعليه ف. أو توقعات الترقية لديه أكبر مما هو متاح كلما قل رضاه عن العمل

فحصول الفرد على ترقية لم يتوقعها تحقق له السعادة أكبر من كون هذه . الفرد تتوقف على مدى توقعة لها 

ذلك يسبب له استياء  أنتوقعة للترقية كبير ف كانية ووبلعكس فعدم حصول الفرد على ترق, لترقية متوقعة 

حتى تكون  ية نتاجاإلأهمية الترقية تكمن في ربطها بالكفاءة  أن. أكبر من حالة كون هذه الترقية غير متوقعة 

على درجة " ها في التحفيز وأيضاأثرها ستفقد أنربطت الترقية باألقدمية ف إذاأما . حافز ومشجع على العمل 

" ها كبيراأثراته سيكون إنجازب" لمجهوداته واعترافا" فعندما يحصل العامل على ترقية تقديرا, العامل رضا 

بينما حصول العامل على ترقية بسبب األقدمية سيكون بالنسبة له بم ابة أمر مستحق , على رضاه عن العمل 

 (21ص ,5113الطيب, )وليس أك ر 

 ا الوظيفي عالقة العالقة مع الزمالء بالرض -2-15
 

في العمل  إندماجهفي مدى تعلقه بوظيفته و" هاما "موظف بزمالئة في وحدة العمل دوراتلعب عالقة ال 

لتوفير أجواء تسود فيها عالقات طيبة بين العاملين وتوفير فرص الصداقة " فالموؤسسات تسعى دائما

 إلى.  دارةوذلك لبناء جسور ال قة باإل دارةوكذلك توفير عالقات طيبة بينهم وبين اإل, والتعادون فيمابينهم 

وتعمل على بناء وحدة , المتبادل  اإلجتماعي احترام العاملين لقدرات بعضهم البعض وتوافقهم  جانب

جماعة العمل على رضا الفرد الذي ينتمي لها  تأثير أن إلىوتشير الدراسات . اجتماعية مترابطة ومتكاملة 

تفاعل الفرد مع زمالئة في العمل  كان إذاف. اعة مصدر منفعة أو مصدر توتر له يكون بقدر ماتم ل هذه الجم

تفاعلة مع جماعة  كانإذاما أ, لرضا الفرد عن عمله " ها ستكون مصدراأنيحقق تبادل للمنافع بينه وبينهم ف

الستياءه " جماعة العمل تعتبر مسببا نإلديه أو يعوق اشباعه لحاجاته أو وصوله إلهدافه ف" العمل يخلق توترا

فكلما , لدى الفرد  لإلنتماءجماعة العمل على الرضا الوظيفي على مدى قوه الحاجة  أثرويتوقف . من عمله 

الطيب, )كبير على درجة رضاه  أثرللتفاعل مع جماعة العمل  كانزادت هذه الحاجة عند الفرد كلما 

 (20ص ,5113
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 جر على الرضا الوظيفيالرضا عن األ عالقة -2-16
 

 وكذا المعيشة وتكاليف العمل ظروف ومع الذي يبذله, الجهد مع األجر تناسب بمدى العامل عند عنه ويعبر 

 إال لإلشبا  مصدرا يم ل ال األجر أن مفادها فكرة إلى المحدثين الكتا  ك ير من ويتجه .العوائد في المشاركة

 الفرد تستحوذ على أن من اإلستياء مشاعر فقط يمنع ولكن الرضا, يسبب ال توفره أنو للحاجات الدنيا,

 أجرا فيه للعاملين يتوفر مجتمع في اإلشبا  من عناصر عنصرا يم ل ال األجر أن هذا ومعنى "وآخرون

 أن غير .الفقيرة المجتمعات في السيما ذلك تعميم يمكننا ال حين في يةساسحاجياتهم األ تلبية من يمكنهم

 والرضا الدخل بين مستوى طردية عالقة وجود إلى أشارت جليزيةألنا المصانع  في أجريت التي الدراسات

 (20ص ,5113الطيب, )العمل  عن الرضا زاد الدخل زاد كلما أي العمل عن

 عالقة العوائد بالرضا الوظيفي  -2-17
 

بطاقة سفر  ,التأمين الصحي )  العمل اإلماراتي العوائد التي تعطى للموظفين على النحو التالي قانونحدد 

 الخدمة في أك ر أو سنة أكمل الذي العامل وهي على النحو التالي يستحق(مكافأة نهاية الخدمة  ,سنوية 

 مدة حسا  في أجر بدون العمل عن اإلنقطا  أيام تدخل خدمته وال إنتهاء عند الخدمة نهاية مكافأة المستمرة

 الخدمة سنوات من سنة كل عن يوما وعشرين واحد أجر " أوال) النحو التالي  على المكافأة وتحسب الخدمة

)ذلك على زاد مما سنة كل عن يوما ثالثين أجر. األولى  الخمس
1

لكن الموظفين في شركة الجابر . 

كما . المستوى الجيد المطلو   إلىوالتأمين الصحي المقدم اليرقى , اليحصلون على بطاقة السفر السنوية 

تامين تأمين صحي ) ة الجابرحسب التالي حدد الن ام الداخلي العوائد التي يحصل عليها الموظفين داخل شرك

اجازة , تأمين مواصالت او بدل مواصالت , تأمين طعام أو تقديم بدل طعام , سكن او دفع مبلغ بدل سكن 

ها تؤثر على أنوكل هذه العوامل من الممكن  (5102عماد, ) (ر سنوية لمدة شهر عن كل سنة مدفوعة األج

  الرضا الوظيفي للموظفين

 عالقة الرضا عن اجراءات العمل بالرضا الوظيفي  -2-18
 

 أومن العوامل المهمة التي تؤثر على األفراد الذين يقومون بتنفيذها  دارةتعتبر السياسات التي تنتهجها اإل 

 مة عمل ولوائح واجراءات وقواعد تن م العمل أنوجود  إلىوتشير هذه السياسات , ون بتطبيقها أثريت

وتوضح التصرفات وتسلسلها بشكل ييسر العمل واليعيقة وتؤثر السياسات التي تتميز بالمرونة في اتخاذ 

بي على األفراد الذين أيجا تأثيرالقرارات بما يتالئم مع التغيرات وال روف البيئية الداخلية والخارجية 

. والوضوح كلما زاد الرضا الوظيفي  اإلستقرارون بتطبيقها وكلما اتسمت هذه السياسات بال بات وأثريت

ه أنه يمكن اإلفتراض بأنعمله ف أداءتتفاوت في درجة السيطرة الذاتية التي تتيحها للفرد في  األعمال أنوحيث 

                                                             
1

 السابع الباب -  اإلتحادي العمل قانون 
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العمل وفي اختيار السرعة التي يؤدي بها العمل كلما زاد رضاه  أداءكلما زادت حرية الفرد في اختيار طرق 

بما يتناسب مع قدراته  داءزيادة حرية الفرد في هذا المجال تتيح له تكييف األ أنعن العمل وتدل الشواهد على 

 (20ص ,5113الطيب, )  ومهاراته

 

 القسم العملي -3

 

  التأجيرنبذة عن شركة الجابر لخدمات  -3-1

 

وهي واحدة من  5112-14-54شركة محدودة المسؤولية بتاريخ ك التأجيرسست شركة الجابر لخدمات أت

ت تمارس  كانالتي  يةساست معدات الشركة هي النواة األكانوقد . شركة تتبع لمجموعة شركات الجابر  054

ابر للنقل والمقاوالت الجتحت اسم   مجموعة شركات الجابر  قدعملتو. من خاللها المجموعة األم نشاطاتها 

بعد األزمة المالية العالمية أصبحت شركات المقاوالت العامة التحصل على التسهيالت البنكية الالزمة العامة 

الشركة من خالل اجتماعات مجلس  إدارةكماهو الحال قبل األزمة العالمية وبعد عدة مشاورات قامت بها 

 أسطولحيث تم نقل ملكية  54/14/5112وذلك  في  التأجيرشركة الجابر لخدمات  إنشاءفقد تم  دارةاإل

آلية  كأصول لهذه الشركة الحدي ة وقد تم تحديد النشاطات التجارية لهذه  4111مجموعة الجابر البالغ حجمه 

 الشركة بمايلي 

 خدمات الصرف الصحي وصرف المياه 

  (بدون أصالح )  المعطلةسحب ونقل السيارات 

 نقليات عامة 

 مضخات والمولدات والمحركات تأجير ال 

  خدمات حقول ومنشأت النفط والغاز البرية والبحرية 

 ات ال قيلة اآللييكا المعدات وكانأصالح مي 

  ات والمعدات ال قيلة اآلليتأجير 

  خدمات جمع القمامة 

  أعمال تجميع النفايات العضوية 

  تجميع المخلفات الغير معدنية 

  والرملية ومخلفات البناءتجميع النفايات األسمنتية 
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مارة إكسارة كدرا في , فر  موجود في قطر يسمى مؤوسسة حمد للتجارة ) لف الشركة من عدة فرو أوتت

داراتها إولها ( مؤسسة الشرق االوسط للتجارة وهي وكيل زيوت شركة شل في األمارارت , الفجيرة 

ما المقر الرئيسي لشركة الجابر لخدمات أ التأجيرت المستقلة لكنها تتبع للمدير التنفيذي لشركة الجابر لخدما

لورش  بإلضافةم هذا المقر المكتب الرئيسي ضالمصفح الصناعية وي –في أبوظبي  فهو موجود التأجير

( المصانع ورشة , ورشة الكهرباء العامة , ات اآلليورشة , ورشة المعدات ال قيلة )اإلصالح الرئيسية التالية 

 بإلضافة(المخزن العام , مخزن قطع الكنورو, مخزن قطع الكاتربلر)العديد من المخازن متل  إلى بإلضافة

كبيرة لتخزين مادة الديزل ليتم بيعها للزبائن وتزويد المشاريع بهذه المادة حيث تمتلك الشركة  خزاناتلوجود 

باصات ,ت طابوق ناقال,الت معدات ناق,صهاريج ديزل )كبير من معدات الدعم اللوجستي من  أسطول

نموذج العمل داخل مجموعة الجابر ككل هو نموذج مميز حيث تتعاون جميع شركات المجموعة (تريالت 

 التأجيرتقدم شركة الجابر لخدمات . المشاريع من خالل التعاون بين شركات المجموعة  إنجازعلى 

مع شركة الجابر لخدمات اإلطعام وذلك وجبات الطعام  حيث تم التعاقد ) العديد من المميزات متل لموظفينها 

تم التعاقد مع شركة الجابر ) السكن ,   لقاء تقديم ثالثة وجبات للموظفين على في أوقات محددة من اليوم 

الموظفين اإلدارين كل موظفين غرفة  إعطاءيتم  أنكل موظف سكن وجرت العادة  إعطاءللسكن حيث يتم 

 أنيقوم بولم)مواصالت ,  السكن(  واحد أما الموظفين الباقيين يتم وضع كل ثالثة افراد في غرفة واحدة

بشكل أدق سوف يتم ذكر  شركة الجابرللتعرف على (العمل  إلىموظفين اإلداريين من وبتوصيل ال "يوميا

 (5106موجا, )على الشركة عن ك ب في سطور قليلة  وذلك للتعرف تحليل نقاط القوة والضعف

 Strength 

 

  واسع  أسطولتحتوي على 

 داءة معدات عالية األأنتحتوي على تسهيالت و صي    

  5116حاصلة على شهادة األيزو منذ عام 

  تحليل بيئة العمل من خاللKPI ها ذو األهداف الموضوعة لتنفي. 

  سوق موحد مخطط وكذلك عالقات متينة مع العمالء 

  ن ام -المحروقات إدارةن ام  –  سطولاأل إدارةن ام )  مة المعاومات األدارية التالية أنتعتمد الشركة على

 الملفات  دارةن ام زيال  إل –الذكي  دارةاإل

 مواقع استراتيجية 

 التوزيع وموارد ضخمة  ىقدرة عالية عل 

 لية ضمن منهجية وأسس علمية دورات تدريب داخ 

 ة مع الزبائن ذات شروط عالية أنأستراتيجيات الصي 
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 Weakness 

 

 على طلب السوق الداخلية للمجموعة األم  اإلعتماد 

 بشكل يوازي الطلب المتزايد داخل الشركة  ةعدم توفر اليد العاملة الماهر 

 

 

 

 Opportunity 

 

  (المجموعة األم أي خارج )العمل على تطوير السوق الخارجي 

  (سكك حديدة ألخ  –طرق ) والبنية التحتية  –النفط  –مشاريع جديدة في مجاالت الغاز 

  فاق العام غير الضروريألنقاص أو تقليص اأنالعمل على 

  ًالسياسات التي تقوم بها المجموعة من خالل العمل على جعل بعض األقسام مستقلة ذاتيا 

 يين تمديد العقود مع الموردين الحال 

 ستفادة من التكنولوجيا بشكل أفضل من أجل التطور والتحكم بمقدرات الشركة بشكل أكبر اال 

 

 

 

 Threats 

 

 اليد العاملة  دوران 

  السرقات الممنهجة في بعض مرافق الشركة 

  تباطئ في حجم نمو السوق 

 ين جديدة من غير تحذير مسبق أنأصدار لوائح وقو 

  الزيادة المستمرة في ثمن قطع الغيار 

  قطع الغيار ضمن فترات زمنية قصيرة  إعطاءعجز الموردين عن 

  تدني في أرباح الشركة  إلىمما يؤدي  ىاألخرزيادة حدة المنافسة من قبل الشركات 
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 التأجير لخدمات الجابر لشركة التنظيمي المخطط يوضح9 توضيحي رسم
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 البحث  عينةخصائص  3-2

 

 الدراسة عينة خصائص يوضح 3 جدول

 خصائص العينة حسب الدخل الشهري خصائص العينة حسب القسم

النسبة  التكرار   النسبة المئوية التكرار  
 المئوية

ERP support 8 11.4  28.6 20 درهم 3000أقل من 

AJC leasing internal hire 11 15.7  42.9 30 درهم 4000-3000بين 

HR& Admin 7 10  28.6 20 درهم 4000اكثر من 

Work shop Management 9 12.9 خصائص العينة حسب مدة الخدمة 

ALES Market leasing 10 14.3   النسبة  التكرار
 المئوية

QHSE 7 10 41.4 29 اقل من خمس سنوات 

Logistic support 12 17.1 32.9 23 بين خمسة وعشر سنوات 

Financial department 6 8.6 25.7 18 اكثر من عشر سنوات 

 خصائص العينة حسب العمر خصائص العينة حسب المستوى التعليمي

النسبة  التكرار   النسبة المئوية التكرار  
 المئوية

 32.9 23 سنة 35 إلىسنة  20من  42.9 30 أقل من جامعي

 42.9 30 سنة 50 إلىسنة  36من  57.1 40 وأعلى جامعي

 24.3 17 سنة 05أكبر من  خصائص العينة حسب الجنسية

 خصائص العينة حسب الوضع العائلي النسبة المئوية  التكرار  

النسبة  التكرار   58.6 41 غير عربي
 المئوية

 64.3 45 عازب 41.4 29 عربي

 35.7 25 متزوج      

 

  أدوات الدراسة وتطويرها بناء  - 3-3 

 
لتعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفين اإلداريين في شركة الجابر لخدمات لهدف  هذه الدراسة 

المؤثرة في  لكل بعد من أبعاد الرضا الوظيفي التي تم اختيارها من الدراسات السابقة  وماهي العوامل التأجير

في مستوى الرضا هذا  و للمتغيرات الشخصية  الرضا تعزى  درجة هذا الرضا وماهي درجة الفروق في

 .من األقسام التالية  اإلستبيانو قد تكون  اتبيانكأداة لجمع ال اإلستبيانصياغة لتحقيق هذا الهدف تم 

  عدد  اإلجتماعي الوضع  , الدخل, درجة التعليم ,الجنسية  ,القسم  ,العمر ) الشخصية المتغيرات  قسم

 ( في الشركة  الخدمةسنوات 
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  بعد وذلك بإعداد هذا القسم  الباحث قام ولقدالوظيفي  للموظفين اإلداريين  الرضا مستوى بقياس اختصقسم 

واحتوى  (5113غواش, ) ,(Verret, 2012), (5113الطيب, )أدبيات الدراسات السابقة ومنها  على االطال 

  العوامل التالية مقياس الرضا الوظيفي على 

 

 اإلستبيانيوضح أرقام العبارات التي تعبر عن كل بعد في 4 جدول

 المجموع  أرقام العبارات  العامل المؤثر
 عبارات  5 01+00+01+9+8 الرضا عن األجر     

 عبارات 4 01+01+01+01 الرضا عن الترقيات    

 عبارات 4 11+09+08+01  اإلشرافالرضا عن    

 عبارات 4 11+11+11+10 الرضا عن العوائد    

 عبارات  5 19+18+11+11+11 الرضا عن اجراءات العمل       

 عبارات 10 19+18+11+11+11+11+11+11+10+11 الرضا عن العمل نفسه   

 عبارات 9 18+11+11+11+11+11+11+10+11 داخل الشركة اإلتصاالت الرضا عن   

 عبارات 4 11+10+11+19 الرضا عن العالقة مع الزمالء    

 عبارة45   جميع أبعاد الرضا الوظيفي 

 
 
 

" موافق كليا إعطاءالسباعي  لكافة أبعاد الدراسة حيث تم  (Likert) اعتمدت الدراسة على مقياس ليكرت وقد 

غير , ( 5)حد ما   إلىغير موافق , ( 4)محايد , ( 3)حد ما  إلىدرجات , موافق (  2) درجة , موافق ( 1)

  (7")غير موافق كليا, ( 6)موافق 

 

 الدراسة أداةثبات وصدق  -3-4

 

 الدراسة أداة ثبات  -2-2-0
 

من أجل عامل من عوامل الرضا لكل  تحليل كرونباخ ألفا من خالل إجراء   األداة ثبات من الباحث بالتأكد قام

 حسب الدول التالي ية جمع هذه األسئلة كانالتأكد من ام
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 يوضح قيم معامل ألفا كرونباخ لكل عامل من عوامل الرضا الوظيفي 2 جدول

 

PAY Work_itself 

قيمة  تعتبر الزيادات التي أحصل عليها جيدة 
معامل 
ألفا 

 كرونباخ

عدد 
 الفقرات 

قيمة  تعتبر مواعيد العمل مناسبة لي 
معامل 
ألفا 

 كرونباخ

عدد 
 تعتبر ساعات العمل مناسبة لي  تعتبر الزيادات التي أتقاضاها متقاربة في المدة الزمنية  الفقرات 

     توفر تصاميم المكاتب الراحة النفسية لي      أشعر بإلرتياح من فرصي المتوقعة في زيادة راتبي 

أحصل على األجر الجيد الذي يتناسب وأهمية العمل الذي 
 أقوم به 

     توفر تصاميم المكاتب الراحة البدنية لي    

أشعر بالتقدير من قبل الشركة عندما أفكر بالراتب الذي 
 اتقاضاه 

     على توفير مقومات األمن والسالمة  دارةتحرص اإل 5 0.833 

Promotion  المتكررة على واجباتي الوظيفية  األعمالتغلب     

توجد عدالة في ترقية الموظفين الذين يعملون بجد داخل 
 الشركة 

قيمة 
معامل 
ألفا 

 كرونباخ

عدد 
 الفقرات 

     يتيح لي العمل فرص عديدة للتجديد واإلبتكار 

يحصل الموظفين على الترقيات بالسرعة نفسها التي 
  ىاألخريحصل عليها الموظفين في الشركات 

     يتالئم حجم العمل مع قدراتي الشخصية 

ال أشعر بالظلم حيال الواجبات الملقاة على عاتقي      ا راض عن فرصتي المتوقعة في الترقية أن
 في العمل 

    

 10 0.898  ين في المجتمع  األخرتمنحني مهنتي تقدير واحترام  4 0.807  توجد فرص كثيرة للترقية داخل الشركة 

Supervision Communications 

قيمة  أحبذ  المسؤول عن عملي
معامل 
ألفا 

 كرونباخ

عدد 
 الفقرات 

قيمة  بالشركة في تحقيق أهدافهااإلتصاالت يساهم نظام 
معامل 
ألفا 

 كرونباخ

عدد 
بين الرؤوساء والمرؤوسيين اإلتصاالت  إنجازيتم  المسؤول عن عملي  عادل بالنسبة لي الفقرات 

 بسرعة كبيرة 

      ات اإلتجاهمفتوحة في جميع اإلتصاالت قنوات      المسؤول عن عملي ذو كفاءة في ممارسة عمله 

 اإلهتماميظهر لي المسؤول عن عملي الكثير من 
 ين األخربالمقارنة مع 

جهدها إلزالة المعوقات التي تعيق  دارةتبذل اإل 4 0.84 
 اإلتصاالت 

    

Benifits  تعتمد الشركة على استخدام وسائل حديثة في
 اإلتصاالت 

    

قيمة  نحصل من شركتنا على كل العوائد التي هي من حقنا 
معامل 
ألفا 

 كرونباخ

عدد 
 الفقرات 

بالدقة اإلتصاالت تتصف المعلومات المنقولة عبر 
 البالغة 

    

تعتبر العوائد التي نتقاضاها جيدة بالمقارنة مع العوائد 
  ىاألخرالتي تقدمها الشركات 

بين وحدة العمل ومابين الوحدات اإلتصاالت تتم 
 المختلفة بكل سهولة 

    

يسهم نظام اتصاالت الشركة على توفير المعلومات      ا راض عن العوائد التي تقدمها الشركة لي أن
 االزمة إلتخاذ القرار 

    

بالمستويات اإلدارية العليا بدون  اإلتصال يمكنني  4 830.0 تعتبر العوائد التي تقدمها لنا الشركة عادلة 
 عوائق 

83980 9 

Procedure Work_group 

قيمة  المكتبية الواجب علي القيام بها  األعماللدي القليل من 
معامل 
ألفا 

 كرونباخ

عدد 
 الفقرات 

قيمة  مع زمالئي في العمل " طيبا" أقض وقتا
معامل 
ألفا 

 كرونباخ

عدد 
 أشعر بالراحة تجاه الموظفين الذين أعمل معهم  كثرة إجراءات العمل التفشل جهودي للقيام بإعمال جيدة  الفقرات 

أعمل أقل من المطلوب بسبب كفاءة زمالئي في      تسهل القواعد المتبعة في العمل القيام بأعمال جيدة 
 العمل 

    

 4 0.824  يعتبر الصراع بين موظفين الشركة منخفض      تسهل اإلجراءات المتبعة في العمل القيام بأعمال جيدة 

ليس لدي الكثير من المهمات التي يجب علي فعلها في 
 العمل 

 0.817 5       
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 الدراسة أداة دق ص  -3-4-2

 

ت كانللتأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث بإجراء التحليل العاملي لكل عامل من عوامل الرضا الوظيفي و

نسبة مساهمة كل سؤال في الحل هي أك ر  أننالحظ من الجدول أدناه : بعد الرضا عن األجر النتيجة كالتالي 

  بلمئة وهي نسبة جيدة  30من 

 يوضح نسبة مساهمة كل سؤال من أسئلة الرضا عن األجر في الحل   6 جدول

 Initial Extraction 

 689. 1.000 تعتبر الزيادات التي أحصل عليها جيدة 

 627. 1.000 تعتبر الزيادات التي أتقاضاها متقاربة في المدة الزمنية 

 557. 1.000 أشعر بإلرتياح من فرصي المتوقعة في زيادة راتبي 

 567. 1.000 أحصل على األجر الجيد الذي يتناسب وأهمية العمل الذي أقوم به 

 562. 1.000 أشعر بالتقدير من قبل الشركة عندما أفكر بالراتب الذي اتقاضاه 

 

  بلمئة وهي نسبة جيدة 60ومن الجدول التالي نشاهد نسبة المعلومة المفسرة هي 

 األجر عن الرضا بعد ألسئلة المفسر  التباين نسبة يوضح7 جدول

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimensi on0  

1 3.002 60.036 60.036 3.002 60.036 60.036 

2 .631 12.613 72.649    

3 .545 10.891 83.540    

4 .488 9.752 93.292    

5 .335 6.708 100.000    

 
  تحت متغير جديد يسمى السابقة  نقوم بجمع األسئلةPAY 

  30نسبة مساهمة كل سؤال في الحل هي أك ر من  أننالحظ من الجدول أدناه : بعد الرضا عن الترقيات 

 بلمئة وهي نسبة جيدة 

 الترقيات في الحل عن الرضا أسئلة من سؤال كل مساهمة نسبة يوضح 8 جدول

Communalities 

 Initial Extraction 

 626. 1.000 توجد عدالة في ترقية الموظفين الذين يعملون بجد داخل الشركة 

 726. 1.000  ىاألخريحصل الموظفين على الترقيات بالسرعة نفسها التي يحصل عليها الموظفين في الشركات 

ا راض عن فرصتي المتوقعة في الترقية أن  1.000 .661 

 543. 1.000 توجد فرص كثيرة للترقية داخل الشركة 
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  بلمئة وهي نسبة جيدة  63.918ومن الجدول التالي نشاهد نسبة المعلومة المفسرة هي 

 لترقياتا عن الرضا بعد ألسئلة المفسر التباين نسبةيوضح 9 جدول

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimensi on0  

1 2.557 63.918 63.918 2.557 63.918 63.918 

2 .592 14.808 78.726    

3 .496 12.394 91.120    

4 .355 8.880 100.000    

 
 
  تحت متغير جديد يسمى السابقة نقوم بجمع األسئلةPromotion 

  30نسبة مساهمة كل سؤال في الحل هي أك ر من  أننالحظ من الجدول أدناه :   اإلشرافبعد الرضا عن 

 بلمئة وهي نسبة جيدة 

 الحل في اإلشراف عن الرضا أسئلة من سؤال كل مساهمة نسبة يوضحيوضح  10 جدول

Communalities 

 Initial Extraction 

 696. 1.000 أحبذ  المسؤول عن عملي

 718. 1.000 المسؤول عن عملي  عادل بالنسبة لي

 759. 1.000 المسؤول عن عملي ذو كفاءة في ممارسة عمله 

ين األخربالمقارنة مع  اإلهتماميظهر لي المسؤول عن عملي الكثير من   1.000 .537 

 

 
  بلمئة وهي نسبة جيدة 67.738ومن الجدول التالي نشاهد نسبة المعلومة المفسرة هي 

 اإلشراف عن الرضا بعد ألسئلة المفسر التباين نسبةيوضح 11 جدول

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimensi on0  

1 2.710 67.738 67.738 2.710 67.738 67.738 

2 .677 16.914 84.652    

3 .362 9.052 93.704    

4 .252 6.296 100.000    
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  تحت متغير جديد يسمى  السابقة  بجمع األسئلةنقومSupervision 

    30نسبة مساهمة كل سؤال في الحل هي أك ر من  أننالحظ من الجدول أدناه : بعد الرضا عن العوائد 

 بلمئة وهي نسبة جيدة 

 الحل في لعوائدا عن الرضا أسئلة من سؤال كل مساهمة نسبةيوضح  12 جدول

Communalities 

 Initial Extraction 

 658. 1.000 نحصل من شركتنا على كل العوائد التي هي من حقنا 

تعتبر العوائد التي نتقاضاها جيدة بالمقارنة مع العوائد 

  ىاألخرالتي تقدمها الشركات 

1.000 .604 

ا راض عن العوائد التي تقدمها الشركة لي أن  1.000 .695 

 740. 1.000 تعتبر العوائد التي تقدمها لنا الشركة عادلة 

 

 
  بلمئة وهي نسبة جيدة 67.410ومن الجدول التالي نشاهد نسبة المعلومة المفسرة هي 

 عوائدال عن الرضا بعد ألسئلة المفسر التباين نسبةيوضح  13 جدول

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimensi on0  

1 2.696 67.410 67.410 2.696 67.410 67.410 

2 .602 15.039 82.448    

3 .429 10.732 93.181    

4 .273 6.819 100.000    

 
 
  تحت متغير جديد يسمى السابقة نقوم بجمع األسئلةBenefits 

  نسبة مساهمة كل سؤال في الحل هي أك ر  أننالحظ من الجدول أدناه : بعد الرضا  عن اجراءات العمل

 بلمئة وهي نسبة جيدة  30من 

 الحل فياجراءات العمل  عن الرضا أسئلة من سؤال كل مساهمة نسبةيوضح  14 جدول

Communalities 

 Initial Extraction 

المكتبية الواجب علي القيام بها  األعماللدي القليل من   1.000 .692 

 725. 1.000 كثرة إجراءات العمل التفشل جهودي للقيام بإعمال جيدة 

 521. 1.000 تسهل القواعد المتبعة في العمل القيام بأعمال جيدة 

 560. 1.000 تسهل اإلجراءات المتبعة في العمل القيام بأعمال جيدة 

 612. 1.000 ليس لدي الكثير من المهمات التي يجب علي فعلها في العمل 
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  بلمئة وهي نسبة جيدة 58.213ومن الجدول التالي نشاهد نسبة المعلومة المفسرة هي 

 جراءات العملا عن الرضا بعد ألسئلة المفسر  التباين نسبةيوضح 15   جدول

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimensi on0  

1 2.911 58.213 58.213 2.911 58.213 58.213 

2 .696 13.921 72.134    

3 .531 10.619 82.752    

4 . 692 9.953 92.705    

5 .265 7.295 100.000    

 

 

  تحت متغير جديد يسمى السابقة نقوم بجمع األسئلةProcedure 

 نسبة مساهمة كل سؤال في الحل هي أك ر  أننالحظ من الجدول أدناه : بعد  الرضا عن العالقة مع الزمالء

 بلمئة وهي نسبة جيدة  30من 

 الحل في لعالقة مع الزمالء  عن الرضا أسئلة من سؤال كل مساهمة سبةنيوضح 16   جدول

Communalities 

 Initial Extraction 

مع زمالئي في العمل " طيبا" أقض وقتا  1.000 .631 

 758. 1.000 أشعر بالراحة تجاه الموظفين الذين أعمل معهم 

 710. 1.000 أعمل أقل من المطلوب بسبب كفاءة زمالئي في العمل 

 525. 1.000 يعتبر الصراع بين موظفين الشركة منخفض 

 
  بلمئة وهي نسبة جيدة 65.621ومن الجدول التالي نشاهد نسبة المعلومة المفسرة هي 

 العالقة مع الزمالء عن الرضا بعد ألسئلة المفسر  التباين سبةنيوضح 17 جدول

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimensi on0  

1 2.625 65.621 65.621 2.625 65.621 65.621 

2 .638 15.961 81.582    

3 .492 12.297 93.879    

4 .245 6.121 100.000    
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   تحت متغير جديد يسمى السابقة  نقوم بجمع األسئلةWork_group 

 من  أك رنسبة مساهمة كل سؤال في الحل هي  أننالحظ من الجدول أدناه : بعد الرضا عن العمل نفسه 

 بلمئة وهي نسبة جيدة 30

 الحل في  نفسه العمل عن الرضا أسئلة من سؤال كل مساهمةيوضح نسبة   18 جدول

Communalities 

 Initial Extraction 

 476. 1.000 تعتبر مواعيد العمل مناسبة لي 

 489. 1.000 تعتبر ساعات العمل مناسبة لي 

 604. 1.000 توفر تصاميم المكاتب الراحة النفسية لي 

 530. 1.000 توفر تصاميم المكاتب الراحة البدنية لي 

على توفير مقومات األمن والسالمة  دارةتحرص اإل  1.000 .491 

المتكررة على واجباتي الوظيفية  األعمالتغلب   1.000 .529 

 498. 1.000 يتيح لي العمل فرص عديدة للتجديد واإلبتكار 

 606. 1.000 يتالئم حجم العمل مع قدراتي الشخصية 

 515. 1.000 ال أشعر بالظلم حيال الواجبات الملقاة على عاتقي في العمل 

ين في المجتمع  األخرتمنحني مهنتي تقدير واحترام   1.000 .597 

 

 
  بلمئة وهي نسبة جيدة 52.345ومن الجدول التالي نشاهد نسبة المعلومة المفسرة هي 

 عن العمل نفسه الرضا بعد ألسئلة المفسر  التباين سبةيوضح ن 19 جدول

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimensi on0  

1 5.235 52.345 52.345 5.235 52.345 52.345 

2 .768 7.676 60.021    

3 .756 7.558 67.579    

4 .727 7.268 74.847    

5 .576 5.757 80.604    

6 .513 5.126 85.730    

7 .450 4.497 90.227    

8 .381 3.806 94.032    

9 .324 3.238 97.270    

10 .273 2.730 100.000    
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  تحت متغير جديد يسمى السابقة نقوم بجمع األسئلةWork_itself 

  نسبة مساهمة كل سؤال في الحل  أننالحظ من الجدول أدناه : داخل الشركةاإلتصاالت بعد الرضا عن

 بلمئة وهي نسبة جيدة  30من  أك رهي 

 الحل في اإلتصاالت  عن الرضا أسئلة من سؤال كل مساهمة  نسبةيوضح 20 جدول

Communalities 

 Initial Extraction 

بالشركة في تحقيق أهدافهااإلتصاالت يساهم نظام   1.000 .687 

بين الرؤوساء والمرؤوسيين بسرعة كبيرة اإلتصاالت  إنجازيتم   1.000 .610 

 486. 1.000  ات اإلتجاهمفتوحة في جميع اإلتصاالت قنوات 

اإلتصاالتجهدها إلزالة المعوقات التي تعيق  دارةتبذل اإل   1.000 .701 

اإلتصاالتتعتمد الشركة على استخدام وسائل حديثة في    1.000 .527 

بالدقة البالغة اإلتصاالت تتصف المعلومات المنقولة عبر   1.000 .600 

بين وحدة العمل ومابين الوحدات المختلفة بكل سهولة اإلتصاالت تتم   1.000 .487 

 586. 1.000 يسهم نظام اتصاالت الشركة على توفير المعلومات االزمة إلتخاذ القرار 

بالمستويات اإلدارية العليا بدون عوائق  اإلتصال يمكنني   1.000 .507 

. 

  بلمئة وهي نسبة جيدة 56.675ومن الجدول التالي نشاهد نسبة المعلومة المفسرة هي 

 تاإلتصاال عن الرضا بعد ألسئلة المفسر  التباين نسبةيوضح  21 جدول

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

dimensi on0  

1 5.101 56.675 56.675 5.101 56.675 56.675 

2 .938 10.420 67.095    

3 .657 7.298 74.393    

4 .625 6.948 81.341    

5 .442 4.914 86.254    

6 .423 4.696 90.951    

7 .334 3.713 94.664    

8 .296 3.287 97.951    

9 .184 2.049 100.000    

 
 
  تحت متغير جديد يسمى السابقة  نقوم بجمع األسئلةCommunications 
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 اتبيانال تحليل -3-5

 
 موضو  حول(  اإلستبانة)الدراسة أداة خالل من استيفائها تم التي الدراسة اتبيان تحليل الفصل هذا يتناول

 أسئلة على اإلجابة تمت و الفروق في الرضا تعزى للمتغيرات الشخصية  حيث أبعادهالوظيفي و الرضا

 :يلي كما الدراسة

 ؟  التأجيرما مستوى الرضا الوظيفي في شركة الجابر لخدمات  -0

لمعرفة هل هنالك فرق جوهري   One sample T test إختباربعمل  قام الباحث األول السؤال على لإلجابة

  One  إختبارسوف نقوم بعمل .  فيي الرضا عن كل بعد من أبعاد الرضا الوظيفي عن وسطي المقياس 

sample T test   لمعرفة هل هنالك فرق جوهري فيي الرضا عن كل بعد من أبعاد الرضا الوظيفي عن

 وسطي المقياس 

 الرضا أبعاد من بعد كل عن الرضا فيي جوهريال فرقال لمعرفة  One sample T test إختباريوضح نتائج  22 جدول

 عن وسطي لمقياس الوظيفي

One-Sample Test 

 

Test Value = 4                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pay 10.841 69 .000 1.34000 1.0934 1.5866 

Promotion 9.299 69 .000 1.20357 .9454 1.4618 

Supervision .116 69 .908 .01786 -.2897- .3254 

Benifits 6.721 69 .000 .88214 .6203 1.1440 

Procedure 5.120 69 .000 .60000 .3662 .8338 

Work_group -9.434- 69 .000 -1.17500- -1.4235- -.9265- 

Work_itself -1.433- 69 .156 -.17429- -.4169- .0684 

communications -6.509- 69 .000 -.82063- -1.0721- -.5691- 

 

 

  يوجد فرق جوهري في الرضا عن وسطي المقياس في كل من األبعاد التالية نستنتج من الجدول السابق

ولمعرفة الفرق نقوم  (اإلتصاالت,جماعة العمل , اجراءات العمل ,العوائد ,الترقيات , األجر )الرضا عن   

 بحسا  المتوسطات كالتالي 
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 فييوضح الفروق في درجة الرضا بين أبعاد الرضا الوظي 53 جدول

 حسب درجة الرضا"ترتيب  ابعاد الرضا الوظيفي تنازليا

 درجة الرضا المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي البعد
Work_group 2.8250 1.04201 راضي 

communications 3.1794 1.05482 راضي 
Procedure 4.6000 .98039 غير راضي 

Benifits 4.8821 1.09819 غير راضي 
Promotion 5.2036 1.08288 غير راضي 

Pay 5.3400 1.03411 غير راضي 

 

  (الشركة داخل اإلتصاالت ,جماعة العمل ) الموظفين راضون عن كل من  أنمن الجدول السابق نستنتج 

نستنتج أيضا من و من حيث الرضا عن جماعة العمل  ( 5108,سعاد والعايدي)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

وهذه النتيجة  (األجر , الترقيات , العوائد  , اجراءات العمل)الموظفين غير راضون عن  أنالجدول السابق 

من حيث عدم رضا الموظفين في دراسة طناش عن الترقيات واألجر ( 0222,دراسة طناش)تتفق مع دراسة 

من حيث عدم رضا الموظفين عن األجر وتختلف  النتيجة مع ( 5108,سعاد والعايدي)وتتفق مع دراسة 

 الموظفين راضون عن الترقية   أنالتي وجدت  (Aspridis, و Belias ,Koustelios ,Sdrolias (2014, دراسة

  اإلشراف) اليوجد فرق جوهري في الرضا عن وسطي المقياس في كل من األبعاد التالية الرضا عن  ,

 ( الرضا عن العمل نفسه 

   على الدراسة مجتمع أفراد إلستجابات  المعياري نحرافإلوا الحسابي المتوسط وكما قام  الباحث بحسا 

 المتوسط لدرجة تنازليا وفقاً   اإلستبانة عبارات بترتيب الوظيفي وقام الرضا لمقياس أبعاد  المم لة العبارات

 أساسالوظيفي لكل بعد من أبعاد الرضا الوظيفي على  مستوى الرضا لمعرفة وذلك الحسابي

 يكون مستوى الرضا الوظيفي مرتفع جدا 0,324المتوسط الحسابي أقل من  كان إذا " 

 أقل من  يكون مستوى الرضا الوظيفي مرتفع   5,407 إلى0,324المتوسط الحسابي من  كان إذا 

 حد ما  إلىيكون مستوى الرضا الوظيفي مرتفع  8,240أقل من   إلى 5,407المتوسط الحسابي من  كان إذا 

 يكون مستوى الرضا الوظيفي متوسط  7,753أقل من   إلى 8,240المتوسط الحسابي من  كان إذا 

 حد ما  إلىيكون مستوى الرضا الوظيفي منخفض  2,532أقل من   إلى 7,753المتوسط الحسابي من  كان إذا 

 يكون متوسط الرضا منخفض   6,075أقل من   إلى 2,532المتوسط الحسابي من  كان إذا 

 يكون متوسط الرضا منخفض جدا  إلى 6,075المتوسط الحسابي اعلى من   كان إذا " 
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 الرضا درجة حسب"تنازليا الوظيفي الرضا أبعاد ترتيبيوضح  54 جدول

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي البعد

 حد ما إلىمرتفع  1.04201 2.825 الرضا عن جماعة العمل

 حد ما إلىمرتفع  1.05482 3.1794 تاإلتصاالالرضا عن 

 متوسط 1.01763 3.8257 الرضا عن العمل نفسسه

 متوسط 1.28982 4.0179 اإلشرافالرضا عن 

 حد ما  إلىمنخفض  0.98039 4.6 الرضا عن اجراءات العمل

 حد ما إلىمنخفض  1.09819 4.8821 الرضا عن العوائد

 حد ما  إلىمنخفض  1.08288 5.2036 الرضا عن الترقيات

 منخفض 1.03411 5.34 الرضا عن األجر

 متوسط  1.07498125 4.234 العامالرضا 

 

 

  أقل درجات الرضا حاز  أننالحظ و  (4.234)الرضا الوظيفي بشكل عام متوسط  أننجد من الجدول السابق

ما تمت مقارنتها بالشركات  إذارواتب الموظفين هي قليلة  أنوهذا طبيعي حيث عليها بعد الرضا عن األجر 

 ألنطبيعي " العاملة في اإلمارات العربية المتحدة ونال بعد جماعة العمل أعلى درجات الرضا وهذا أيضا

 إنتهاءمع م الموظفين يسكنون في سكن موظفين ويقومون بعمل نشاطات رياضية و ترفيهية خالل العطل و 

هنالك   أنحيث  وضحت دراسته (0222,نصر الدين ) مع دراسة تتفق جزئياوهذه النتيجة الدوام الرسمي 

(  0222,طناش)وتتفق مع دراسة  والترقيةمع الزمالء مستوى الرضا الوظيفي في مجال العالقات في ارتفا  

بينما .  عوامل الرضا المنخفضة لدى اإلداريين تتر كز في  ن ام الرواتب, ن ام الترقيات أنالتي وضحت 

وتتفق هذه النتجية  مع دراسة .  ًيا لرضا أعضاء هيئة التدريسأساسمصدًرا  كانمجال ظروف العمل  كان

(. الرضا عن العمل نفسه ,الرضا الكلي )من خالل  درجة الرضا الوظيفي المتوسطة  في  (5101منصور, )

التي (  5108,سعاد والعايدي)وتوافق هذه النتيجة دراسة   )الترقيات  ) مجاالت على قليلة تكان بينما ,

الموظفين غير راضون عن  أنو, الرضا الوظيفي لدى موظفي مؤسسة المياه الجزائرية متوسط  أن أوضحت

الموظفون في مؤسسة المياه راضون العالقة مع , الموظفون راضون عن جماعة العمل , المكافآت واألجر 

  أن أوضحتالتي  (5107Belias,,Koustelios ,Sdrolias,Aspridis)اسة وتتعارض مع در اإلشراف

أك ر العوامل المرضية للموظفين  أنمستويات الرضا ضمن العينة المدروسة تتراوح بين المتوسطة والعالية و

المباشر وتتفق معها  اإلشرافعن  هو عامل الرضا عن فرص الترقية والعمل نفسة بينما قل رضا الموظفين

 أنالتي وجدت  (, 0222Waskiewicz)وتختلف مع دراسة  الرضا عن الرواتب منخفض  أن أنمن خالل 

 مساعدي المدراء راضون عن وظائفهم بشكل عام
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  وفي مايلي العديد من الجداول التي توضح درجات الرضا الوظيفي وترتيبها 

 

 الجنسية  حسب تنازليا الوظيفي الرضا ابعاد عن  الموظفين رضا درجة ترتيب25 جدول

 عربي  غير عربي

 معياري  إنحراف متوسط البعد  معياري  إنحراف متوسط البعد

Work_group 2.6646 .89549 Benifits 3.0517 1.19966 
communications 3.2412 1.04907 Pay 3.0920 1.07524 

Supervision 3.8780 1.35338 Promotion 3.6414 .99732 
Work_itself 3.9561 1.02373 Supervision 4.2155 1.18910 
Procedure 4.7854 .85486 Procedure 4.3379 1.09688 

Benifits 4.9390 1.03950 Work_itself 4.8017 1.19032 
Promotion 5.1524 1.08236 communications 5.2759 1.09859 

Pay 5.2341 1.11884 Work_group 5.4897 .89855 

 1.093209 4.238213 متوسط الرضا العام  1.05215375 4.231363 متوسط الرضا العام

 
  أعلى من متوسط رضا الموظفين  (4.238213)هو  متوسط رضا الموظفين العر   أنمن الجدول السابق نجد

 رضا  لألقل رضا األك رمن " وتم ترتيب متوسط الرضا تنازليا متوسط" وهو أيضا (4.231363)الغير عر  

 

 التعليم درجة حسب العام الوظيفي لرضا متوسط يوضح26 جدول

 جامعي وأعلى أقل من جامعي  
Pay 5.2267 5.4250 

Promotion 5.0250 5.3375 
Supervision 4.1333 3.9313 

Benifits 4.6667 5.0438 
Procedure 4.6533 4.5600 

Work_group 3.0167 2.6813 
Work_itself 3.8833 3.7825 

communications 2.9481 3.3528 

 4.264253472 4.194144 المتوسط الحسابي

 متوسط متوسط درجة الرضا

 
 

  أقل رضا من الموظفين األقل من  هو الموظفين الجامعيين وأعلى مستوى رضا  أنمن الجدول السابق نجد

, belias ,koustelios ,sdrolias)وتختلف مع دراسة ( 5113الطيب, )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  جامعيين 

koutiva ,5108) 
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 يوضح الترتيب في درجة الرضا الوظيفي العام حسب األقسام 57 جدول

ة الثانيالمرتبة  المرتبة األولى الترتيب في درجة الرضا   المرتبة الرابعة المرتبة الثالثة  

 Work shop 
management 

QHSE AJC leasing 
internal hire 

HR& Admin 

Pay 5.3333 4.7429 5.5273 5.2000 

Promotion 4.9444 5.4286 4.9545 5.0714 

Supervision 2.7500 3.1071 3.0909 5.0714 

Benifits 5.1111 4.7143 5.2955 3.7857 

Procedure 4.5778 4.5143 3.9091 4.9714 

Work_group 2.7778 2.7857 3.0000 2.6429 

Work_itself 3.7222 4.4571 3.4818 3.6143 

communications 3.2593 2.9524 3.6667 2.9048 

 4.157738095 4.115719697 4.087797619 4.059490741 المتوسط الحسابي

 متوسط متوسط متوسط متوسط درجة الرضا

 المرتبة الثامنة المرتبة السابعة  المرتبة السادسة  المرتبة الخامسة  الترتيب في درجة الرضا 

 ERP support ALES Market 
leasing 

Logistic 
support 

Financial 
department 

Pay 5.7250 5.4000 5.1833 5.5667 

Promotion 5.0313 5.4750 4.8958 6.3333 

Supervision 4.5313 5.0250 4.6458 3.8333 

Benifits 4.7188 4.9500 4.9167 5.2917 

Procedure 4.9500 4.1000 5.0833 4.9667 

Work_group 3.0625 2.6500 2.9583 2.5417 

Work_itself 3.6125 3.9200 4.1583 3.5833 

communications 2.6944 3.0667 2.8426 4.2593 

 34.3257 34.5867 34.6843 36.3759 

 4.546990741 4.335532407 4.323333333 4.290711806 المتوسط الحسابي

 حد ما إلىمنخفض  متوسط متوسط متوسط درجة الرضا

 

 

  أك ر األقسام  في الرضا العام هي  أنمن الجدول السابق نجدWork shop management  وأقلها هو

Financial department 
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 العائلي الوضع حسب العام الوظيفي لرضايوضح  ترتيب ا 58 جدول

 متزوج عازب  
Pay 5.3911 5.2480 

Promotion 5.2444 5.1300 
Supervision 3.9278 4.1800 

Benifits 5.0222 4.6300 
Procedure 4.6133 4.5760 

Work_group 2.8722 2.7400 
Work_itself 3.8467 3.7880 

communications 3.1457 3.2400 

 4.1915 4.257932 المتوسط الحسابي

 متوسط متوسط درجة الرضا

 

 

  الطيب, )وهذه النتيجة تتفق مع  المتزوجين هم أك ر رضا من غير المتزوجين أنمن الجدول السابق نجد

5113) 

 دخل الشهريال حسب العام الوظيفي الرضا ترتيب  يوضح59 جدول

 المرتبة الثالثة ة الثانيالمرتبة  المرتبة األولى   

 درهم 0888-888.بين  درهم 888.أقل من  درهم 0888اكثر من   
Pay 5.2900 5.2700 5.4200 

Promotion 4.8625 5.1750 5.4500 
Supervision 4.2500 3.6750 4.0917 

Benifits 5.0125 4.9000 4.7833 
Procedure 4.5500 4.9400 4.4067 

Work_group 2.4250 2.8500 3.0750 
Work_itself 4.1750 3.6300 3.7233 

communications 3.0889 3.2944 3.1630 

 4.26412037 4.216805556 4.206736111 المتوسط الحسابي

 متوسط متوسط متوسط درجة الرضا

 

 

  رضا هم  األك رالموظفين  حيث أنمن الجدول السابق نجد ترتيب الرضا الوظيفي العام حسب الدخل الشهري

 -8111)درهم و أقل فئة في الرضا هي التي تتقاضى راتب بين  7111الفئة التي تتقاضى راتب أك ر من 

 درهم( 7111
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 سنوات الخدمة حسب العام الوظيفي الرضا ترتيب  يوضح30 جدول

 المرتبة الثالية ةالثانيالمرتبة  المرتبة األولى  

 اكثر من عشر سنوات بين خمسة وعشر سنوات اقل من خمس سنوات  
Pay 5.2621 5.5652 5.1778 

Promotion 4.6897 5.5978 5.5278 
Supervision 4.1552 3.7065 4.1944 

Benifits 4.8017 4.9565 4.9167 
Procedure 4.8000 4.5304 4.3667 

Work_group 2.8017 2.8152 2.8750 
Work_itself 3.8862 3.5609 4.0667 

communications 3.0536 3.1353 3.4383 

 4.320409 4.233484 4.181274 متوسط الرضا 

 متوسط متوسط متوسط درجة الرضا 

 

  مضوا في الخدمة أقل من خمس سنوات هم أك ر رضا بينما أالموظفين الذين  أنمن الجدول السابق نرى

الطيب, )وهذه النتيجة  تتعارض مع دراسة األقل رضا هم الذين  أمضوا في الخدمة أك ر من عشر سنوات 

 ,2013) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ه كلما زادت أقدمية الموظف كلما زاد رضاه أن أوضحتالتي (  5113

belias ,koustelios ,sdrolias ,koutiva) 

 

 العمر حسب العام الوظيفي الرضا ترتيب 30 جدول

 المرتبة الثالثة ة الثانيالمرتبة  المرتبة األولى  

 سنة 58أكبر من  سنة 5. إلىسنة  08من  سنة 58 إلىسنة  3.من   

Pay 5.4067 5.4261 5.1059 

Promotion 5.2833 4.9022 5.4706 

Supervision 3.8250 4.2174 4.0882 

Benifits 4.9417 4.8043 4.8824 

Procedure 4.5267 4.8087 4.4471 

Work_group 2.7417 2.9022 2.8676 

Work_itself 3.5367 3.9913 4.1118 

communications 3.2148 3.0386 3.3072 

 4.285089869 4.261352657 4.184560185 المتوسط 

 متوسط متوسط متوسط درجة الرضا 

 

  و الموظفين األقل ( 21-86)رضا هم من ذوي الفئة العمرية بين  األك رالموظفين  أنمن الجدول السابق نجد

وتختلف مع  (5113الطيب, )وهذه النتيجة تتعارض مع دراسة  سنة 21ا هم الموظفين األكبر  من في الرض

 ( 5105عمارة , )دراسة 

 



81 
 

 للمتغيرات الشخصية" طبقا األجر عن الموظفين رضامستوى  يوضح 35 جدول

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن األجر تنازليا حسب القسم  

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي القسم 

1 QHSE 4.7429 1.35013  حد ما إلىمنخفض 

2 Logistic support 5.1833 1.04258  حد ما إلىمنخفض 

3 HR& Admin 5.2 1.35154  حد ما إلىمنخفض 

4 Work shop 
management 

 منخفض 1.22474 5.3333

5 ALES Market leasing 5.4 0.76594 منخفض 

6 AJC leasing internal 
hire 

 منخفض 0.58153 5.5273

7 Financial department 5.5667 1.58703 منخفض 

8 ERP support 5.725 0.512 منخفض 

 منخفض 1.03411 5.34 المجموع العام 9

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن األجر تنازليا حسب الجنسية 

 درجة الرضا المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي  الجنسية 

 حد ما إلىمنخفض  1.11884 5.2341 غير عربي 1

 منخفض  0.89855 5.4897 عربي 2

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن األجر تنازليا حسب درجة التعليم 

 درجة الرضا المعياري  نحرافإلا المتويط الحسابي   

 حد ما  إلىمنخفض  1.00993 5.2267 أقل من جامعي 1

 منخفض 1.05654 5.425 جامعي وأعلى 2

 منخفض  1.03411 5.34 المجموع العام   3

 الموظفين عن األجر تنازليا حسب الوضع العائليترتيب درجة رضا   

 درجة الرضا المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي    

 حد ما  إلىمنخفض  1.22513 5.248 متزوج 1

 منخفض  0.9224 5.3911 عازب 2

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن األجر تنازليا حسب الوضع الراتب   

 درجة الرضا المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي  الراتب   

 حد ما إلىمنخفض  0.90908 5.27 درهم 888.أقل من  1

 منخفض 1.09058 5.29 درهم 0888اكثر من  2

 منخفض 1.10091 5.42 درهم 0888-888.بين  3

 منخفض 1.03411 5.34 المجموع العام   4

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن األجر تنازليا حسب عدد سنوات الخبرة 

 درجة الرضا المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي عدد سنوات الخبرة   

 حد ما إلىمنخفض  1.35627 5.1778 اكثر من عشر سنوات 1

 حد ما إلىمنخفض  1.02554 5.2621 اقل من خمس سنوات 2

 منخفض 0.71517 5.5652 بين خمسة وعشر سنوات 3

 منخفض 1.03411 5.34 المجموع العام   4

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن األجر تنازليا حسب العمر  

 درجة الرضا المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي العمر   

 حد ما إلىمنخفض  1.3622 5.1059 سنة 58أكبر من  1

 منخفض 0.85417 5.4067 سنة 58 إلىسنة  3.من  2

 منخفض 0.99326 5.4261 سنة 5. إلىسنة  08من  3

 منخفض 1.03411 5.34 المجموع العام   4
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 الشخصية للمتغيرات" طبقا الترقيات  عن الموظفين رضا مستوى يوضح33 جدول

  ترتيب درجة رضا الموظفين عن الترقيات  تنازليا حسب القسم  

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي القسم   

1 Logistic support 4.8958 1.2768  حد ما إلىمنخفض 

2 Work shop 
management 

 حد ما إلىمنخفض  0.9081 4.9444

3 AJC leasing internal 
hire 

 حد ما إلىمنخفض  0.85013 4.9545

4 ERP support 5.0313 1.50853  حد ما إلىمنخفض 

5 HR& Admin 5.0714 1.18773  حد ما إلىمنخفض 

6 QHSE 5.4286 0.42608  منخفض 

7 ALES Market leasing 5.475 1.11461 منخفض 

8 Financial department 6.3333 0.4378  منخفض جدا 

 حد ما إلىمنخفض  1.08288 5.2036 المجموع العام  9

 تنازليا حسب الجنسيةترتيب درجة رضا الموظفين عن الترقيات    

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي  الجنسية  

 حد ما إلىمنخفض  1.08236 5.1524 غير عربي 1

 حد ما إلىمنخفض  1.09859 5.2759 عربي 2

 حد ما إلىمنخفض  1.08288 5.2036 المجموع العام  3

  درجة التعلم ترتيب درجة رضا الموظفين عن الترقيات  تنازليا  

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي درجة التعليم   

 حد ما إلىمنخفض  1.10709 5.025 أقل من جامعي 1

 منخفض  1.05847 5.3375 جامعي وأعلى 2

 حد ما إلىمنخفض  1.08288 5.2036 المجموع العام  3

 حسب الوضع العائلي ترتيب درجة رضا الموظفين عن الترقيات  تنازليا  

 درجة الرضا المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي الوضع العائلي  

 حد ما إلىمنخفض  1.04363 5.13 متزوج 1

 حد ما إلىمنخفض  1.11356 5.2444 عازب 2

 حد ما إلىمنخفض  1.08288 5.2036 المجموع العام 3

 حسب الراتبترتيب درجة رضا الموظفين عن الترقيات  تنازليا   

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي  الراتب   

 حد ما إلىمنخفض  1.12237 4.8625 درهم 0888اكثر من  1

 حد ما إلىمنخفض  1.02309 5.175 درهم 888.أقل من  2

 منخفض  1.06553 5.45 درهم 0888-888.بين  3

 حد ما إلىمنخفض  1.08288 5.2036 المجموع العام  4

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن الترقيات  تنازليا حسب سنوات الخدمة   

 درجة الرضا المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي سنوات الخبرة  

 حد ما إلىمنخفض  1.22412 4.6897 اقل من خمس سنوات 1

 منخفض 0.84405 5.5278 اكثر من عشر سنوات 2

 منخفض 0.78963 5.5978 بين خمسة وعشر سنوات 4

 حد ما إلىمنخفض  1.08288 5.2036 المجموع العام  5

  ترتيب درجة رضا الموظفين عن الترقيات  تنازليا حسب العمر  

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الوظيفي  العمر   

 حد ما إلىمنخفض  1.07328 4.9022 سنة 5. إلىسنة  08من  1

 حد ما إلىمنخفض  1.18855 5.2833 سنة 58 إلىسنة  3.من  2

 منخفض 0.8333 5.4706 سنة 58أكبر من  3
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 الشخصية للمتغيرات" طبقا  اإلشراف عن الموظفين رضا مستوى يوضح 34 جدول

  تنازليا حسب القسم  اإلشرافترتيب درجة رضا الموظفين عن   

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي القسم   

1 Work shop 
management 

 حد ما إلىمرتفع  0.45069 2.75

2 AJC leasing internal 
hire 

 حد ما إلىمرتفع  0.81603 3.0909

3 QHSE 3.1071 1.14434  حد ما إلىمرتفع 

4 Financial department 3.8333 1.80046 متوسط 

5 ERP support 4.5313 0.94904  حد ما إلىمنخفض 

6 Logistic support 4.6458 1.02502  حد ما إلىمنخفض 

7 ALES Market leasing 5.025 0.83707  حد ما إلىمنخفض 

8 HR& Admin 5.0714 0.77344  حد ما إلىمنخفض 

 متوسط 1.28982 4.0179 المجموع العام  9

 تنازليا حسب الجنسية  اإلشرافترتيب درجة رضا الموظفين عن   

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي الجنسية  

 متوسط 1.35338 3.878 غير عربي 1

 متوسط 1.1891 4.2155 عربي 2

 متوسط 1.28982 4.0179 المجموع العام  3

  تنازليا حسب المستوى التعلمي  اإلشرافترتيب درجة رضا الموظفين عن   

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي المستوى التعليمي   

 متوسط 1.35872 3.9313 جامعي وأعلى 1

 متوسط 1.20476 4.1333 أقل من جامعي 2

 تنازليا حسب الوضع العائلي  اإلشرافترتيب درجة رضا الموظفين عن   

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي الوضع العائلي  

 متوسط 1.30081 3.9278 عازب 1

 متوسط 1.27989 4.18 متزوج 2

 تنازليا حسب الراتب   اإلشرافترتيب درجة رضا الموظفين عن   

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي  الراتب   

 متوسط 1.38863 3.675 درهم 888.أقل من  1

 متوسط 1.32529 4.0917 درهم 0888-888.بين  2

 متوسط 1.11509 4.25 درهم 0888اكثر من  3

 متوسط 1.28982 4.0179 المجموع العام  4

  تنازليا حسب عدد سنوات الخدمة  اإلشرافترتيب درجة رضا الموظفين عن   

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي عدد سنوات الخدمة   

 متوسط 1.31998 3.7065 بين خمسة وعشر سنوات 1

 متوسط 1.29113 4.1552 اقل من خمس سنوات 2

 متوسط 1.24722 4.1944 اكثر من عشر سنوات 3

 متوسط 1.28982 4.0179 المجموع العام 4

  تنازليا حسب العمر  اإلشرافترتيب درجة رضا الموظفين عن   

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي العمر   

 متوسط 1.30838 3.825 سنة 58 إلىسنة  3.من  1

 متوسط 1.19877 4.0882 سنة 58أكبر من  2

 متوسط 1.34904 4.2174 سنة 5. إلىسنة  08من  3
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 الشخصية للمتغيرات" طبقا لعوائدا عن الموظفين رضا مستوى يوضح32 جدول

  تنازليا حسب القسم الذي يعمل به الموظف ترتيب درجة رضا الموظفين عن العوائد   

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي القسم   

1 HR& Admin 3.7857 1.20268 متوسط 

2 QHSE 4.7143 0.99403  حد ما إلىمنخفض 

3 ERP support 4.7188 1.22793  حد ما إلىمنخفض 

4 Logistic support 4.9167 1.20761  حد ما إلىمنخفض 

5 ALES Market leasing 4.95 0.9037  حد ما إلىمنخفض 

6 Work shop 
management 

 حد ما إلىمنخفض  0.60093 5.1111

7 Financial department 5.2917 1.79176  منخفض 

8 AJC leasing internal 
hire 

 منخفض  0.58968 5.2955

 حد ما إلىمنخفض  1.09819 4.8821 المجموع العام  9

  ترتيب درجة رضا الموظفين عن العوائد  تنازليا حسب الجنسية  

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي الجنسية  

 حد ما  إلىمنخفض  1.19032 4.8017 عربي 1

 حد ما  إلىمنخفض  1.0395 4.939 غير عربي 2

 حد ما  إلىمنخفض  1.09819 4.8821 المجموع العام  3

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن العوائد  تنازليا حسب درجة التعليم   

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي درجة التعليم   

 حد ما إلىمنخفض  1.12827 4.6667 أقل من جامعي 1

 حد ما إلىمنخفض  1.06049 5.0438 جامعي وأعلى 2

 العوائد  تنازليا حسب الوضع العائليترتيب درجة رضا الموظفين عن   

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي  الوضع العائلي   

 حد ما  إلىمنخفض  1.23979 4.63 متزوج 1

 حد ما  إلىمنخفض  0.99833 5.0222 عازب 2

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن العوائد  تنازليا حسب الدخل الشهري  

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي  الدخل الشهري   

 حد ما  إلىمنخفض  1.10394 4.7833 درهم 0888-888.بين  1

 حد ما  إلىمنخفض  1.19042 4.9 درهم 888.أقل من  2

 حد ما  إلىمنخفض  1.03388 5.0125 درهم 0888اكثر من  3

 حد ما  إلىمنخفض  1.09819 4.8821 المجموع العام  4

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن العوائد  تنازليا حسب سنوات الخدمة   

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي  سنوات الخدمة  

 حد ما إلىمنخفض  0.97601 4.8017 أقل من خمس سنوات  1

 حد ما إلىمنخفض  1.14725 4.9167 اكثر من عشر سنوات 2

 حد ما إلىمنخفض  1.24008 4.9565 خمسة وعشر سنوات بين 3

 حد ما إلىمنخفض  1.09819 4.8821 المجموع العام  4

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن العوائد  تنازليا حسب العمر   

 درجة الرضا  المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي  العمر  

 حد ما  إلىمنخفض  1.09222 4.8043 سنة 5. إلىسنة  08من  1

 حد ما  إلىمنخفض  1.173 4.8824 سنة 58أكبر من  2

 حد ما  إلىمنخفض  1.09403 4.9417 سنة 58 إلىسنة  3.من  3
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 الشخصية للمتغيرات" طبقا  العمل اجراءات عن الموظفين رضا مستوى يوضح 36 جدول

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن اجراءات العمل  تنازليا حسب القسم الذي يعمل فيه   

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي القسم   

1 AJC leasing internal hire 3.9091 1.21446 متوسط 

2 ALES Market leasing 4.1 1.08012 متوسط 

3 QHSE 4.5143 1.04471  حد ما  إلىمنخفض 

4 Work shop management 4.5778 1.12891  حد ما  إلىمنخفض 

5 ERP support 4.95 0.76904  حد ما  إلىمنخفض 

6 Financial department 4.9667 1.05388  حد ما  إلىمنخفض 

7 HR& Admin 4.9714 0.39036  حد ما  إلىمنخفض 

8 Logistic support 5.0833 0.18007  حد ما  إلىمنخفض 

 حد ما  إلىمنخفض  0.98039 4.6 المجموع العام 9

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن اجراءات العمل  تنازليا حسب الجنسية 

 درجة الرضا المعياري نحرافإلا المتوسط الحسابي الجنسية  

 متوسط 1.09688 4.3379 عربي 1

 حد ما إلىمنخفض  0.85486 4.7854 غير عربي 2

 حد ما إلىمنخفض  0.98039 4.6 العام المجموع 3

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن اجراءات العمل  تنازليا حسب درجة التعليم   

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي  المستوى التعليمي   

 حد ما إلىمنخفض  1.06043 4.56 جامعي وأعلى 1

 حد ما إلىمنخفض  0.8772 4.6533 أقل من جامعي 2

 حد ما إلىمنخفض  0.98039 4.6 المجموع العام  3

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن اجراءات العمل  تنازليا حسب درجة التعليم   

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي  الوضع العائلي  

 حد ما  إلىمنخفض  0.97864 4.576 متزوج 1

 حد ما  إلىمنخفض  0.99215 4.6133 عازب 2

 حد ما  إلىمنخفض  0.98039 4.6 المجموع العام  3

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن اجراءات العمل  تنازليا حسب الدخل الشهري  

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي  الدخل الشهري   

 متوسط 1.11971 4.4067 درهم 0888-888.بين  1

 حد ما  إلىمنخفض  0.95559 4.55 درهم 0888اكثر من  2

 حد ما  إلىمنخفض  0.69312 4.94 درهم 888.أقل من  3

 حد ما  إلىمنخفض  0.98039 4.6 المجموع العام  4

 ترتيب درجة رضا الموظفين عن اجراءات العمل  تنازليا حسب سنوات الخدمة   

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي  سنوات الخدمة   

 متوسط 0.97317 4.3667 اكثر من عشر سنوات 1

 حد ما  إلىمنخفض  1.16714 4.5304 بين خمسة وعشر سنوات 2

 حد ما  إلىمنخفض  0.80178 4.8 اقل من خمس سنوات 3

 حد ما  إلىمنخفض  0.98039 4.6 المجموع العام  4

 العمل  تنازليا حسب العمرترتيب درجة رضا الموظفين عن اجراءات   

 درجة الرضا  المعياري  نحرافإلا المتوسط الحسابي  لعمر ا  

 حد ما  إلىمنخفض  0.93949 4.4471 سنة 58أكبر من  1

 حد ما  إلىمنخفض  1.07957 4.5267 سنة 58 إلىسنة  3.من  2

 حد ما  إلىمنخفض  0.87486 4.8087 سنة 5. إلىسنة  08من  3
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عزى للمتغيرات الشخصية يفي الرضا عن األجر بين الموظفين إحصائية داللة  وذمعنوي هل هنالك فرق  -5

 ؟(  الخدمة في الشركةعدد سنوات ,  اإلجتماعي الوضع , الدخل, درجة التعليم , الجنسية  , القسم , العمر )

  التساؤالت الفرعية التالية  إلىويقسم هذا التساؤل 

 ؟ لإلجابة عن هذا .في الرضا عن األجر تعزى لمتغير  العمر إحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 ال اني مفردة  و الشرط  81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي في التوز  طبيعي 

و أكبر مجموعة  04العدد هو ( سنة  21أكبر من ) مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد ال

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما هو موضح بلجدول   أصغرأي (  سنة  21-86من )هي 

ليفين من  إختباروهو محقق حسب  التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيوبالتالي الشرط 

وفا محققة نقوم  بقراءة  جدول ألنوبالتالي شروط ا sig = 0.281  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارجدول 

في الرضا عن األجر تعزى لمتغير  إحصائية معنوي ذو داللة  قفر وبالتالي اليوجد sig = 0.568  وفا ألنا

 العمر  

 العمر لمتغير تعزى اإلجر عن الرضا درجة في الفروقيوضح  37 جدول

 
عدد أفراد 

 المجموعة

في  الفروق

 المتوسطات 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

سنة 82 إلىسنة  51من   23 5.4261 .99326 .20711 4.9966 5.8556 2.40 6.60 

سنة 21 إلىسنة  86من   30 5.4067 .85417 .15595 5.0877 5.7256 3.00 6.80 

سنة 21أكبر من   17 5.1059 1.36220 .33038 4.4055 5.8063 2.20 6.80 

 6.80 2.20 5.5866 5.0934 12360. 1.03411 5.3400 70   عدد مفردات العينة 

 

 للفروق في الرضا عن األجر تعزى للعمر التباينات  تجانس  إختبار يوضح 38 جدول

 

 

 للعمر تعزى األجر عن الرضا في للفروقوفا ألنا إختباريوضح نتائج  39 جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.236 2 .618 .571 .568 

Within Groups 72.552 67 1.083   

Total 73.788 69    

Pay 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.293 2 67 .281 
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 ؟ لإلجابة عن هذا .لمتغير القسم  عزى يفي الرضا عن األجر  إحصائيةمعنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

يكون أن  ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنفي التوز  طبيعي محققة حيث 

و أكبر  6العدد هو ( Financial department)مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالك

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما هو موضح  أصغرأي  ( Logistic support)هي مجموعة 

 إختبارسب وهو محقق ح التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيبلجدول  وبالتالي الشرط 

وفا محققة نقوم  ألنوبالتالي شروط ا sig = 0.306  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول 

في الرضا عن األجر  إحصائيةمعنوي ذو داللة ق فر اليوجد يعني  sig = 0.736  وفا ألنبقراءة  جدول ا

 عزى لمتغير القسم الذي يعمل به الموظف   ي

 الموظف به يعمل الذي القسم لمتغير تعزى اإلجر عن الرضا درجة في الفروق يوضح40 جدول

 
عدد أفراد 

 المتوسطات  المجموعة 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ERP support 8 5.7250 .51200 .18102 5.2970 6.1530 5.20 6.80 

AJC leasing internal hire 11 5.5273 .58153 .17534 5.1366 5.9180 4.80 6.80 

HR& Admin 7 5.2000 1.35154 .51083 3.9500 6.4500 2.20 6.00 

Work shop management 9 5.3333 1.22474 .40825 4.3919 6.2748 2.40 6.80 

ALES Market leasing 10 5.4000 .76594 .24221 4.8521 5.9479 3.40 6.20 

QHSE 7 4.7429 1.35013 .51030 3.4942 5.9915 2.80 5.80 

Logistic support 12 5.1833 1.04258 .30097 4.5209 5.8458 3.00 6.60 

Financial department 6 5.5667 1.58703 .64790 3.9012 7.2322 2.40 6.60 

 6.80 2.20 5.5866 5.0934 12360. 1.03411 5.3400 70 عدد مفردات العينة 

 

 الذي يعمل به الموظف  للقسم تعزى األجر عن الرضا درجة  في للفروق التباينات  تجانس  إختباريوضح 41    جدول

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.220 7 62 .306 

 

 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزى األجر عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح42 جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.844 7 .692 .622 .736 

Within Groups 68.944 62 1.112   

Total 73.788 69    
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 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى لمتغير  الجنسية يفي الرضا عن األجر  إحصائية معنوي ذو داللة  هل هنالك فرق

 أنليفين   إختبارالنتيجة هي حسب   independent sample T testاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 = sigمن السطر األول  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي     sig = 0.324درجة 

في الرضا عن إحصائية معنوي ذو داللة  قالنستطيع  رفض فرضية العدم يعني اليوجد فر يعني و  0.312

 األجر تعزى لمتغير الجنسية

 

 لمتغير تعزى األجر عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح43 جدول
 الجنسية

  

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pay Equal 
variances 
assumed 

0.988 0.324 -1.019 68 0.312 -0.25551 0.25085 -0.75607 0.24505 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-1.058 66.828 0.294 -0.25551 0.2416 -0.73778 0.22676 

 

 لإلجابة ؟ .عزى لمتغير المستوى التعليمي يالرضا عن األجر  فيإحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

 إختبارالنتيجة هي حسب   independent sample T testاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

من السطر األول  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي    sig=   0.966درجة  أنليفين  

sig = 0.431   في     إحصائية معنوي ذو داللة  قاليوجد فر بالتالي رفض فرضية العدم  النستطيع  يعني

 .  الرضا عن األجر تعزى لمتغيرالمستوى التعليمي

 لمتغير تعزى األجر عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح44 جدول
 التعليمي المستوى

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pay Equal 
variances 
assumed 

0.002 0.966 -0.792 68 0.431 -0.19833 0.25044 -0.69808 0.30141 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-0.797 64.055 0.428 -0.19833 0.24881 -0.69538 0.29871 
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 ؟ لإلجابة عن هذا السؤال  .عزى لمتغير الدخليفي الرضا عن األجر إحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

وفا في ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارسوف نجري اإل

يكون  ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنالتوز  طبيعي وهي  محققة حيث 

 7111درهم و اك ر من  8111أقل من )مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالك

مجموعة أكبر من نصف عدد  أصغرأي (  درهم 7111-8111بين )ي مجموعة هوأكبر 51العدد هو ( درهم

محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيأكبر مجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

 sig = 0.773  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختباروهو محقق حسب  التباينات 

معنوي ذو داللة  فرق اليوجد يعني  sig = 0.857  وفا ألنوفا محققة نقوم  بقراءة  جدول األنوبالتالي شروط ا

 الدخل الشهري  عزى لمتغيريفي الرضا عن األجر  إحصائية 

 

 الدخل الشهري لمتغير تعزى اإلجر عن الرضا درجة في الفروقيوضح 45   جدول

Pay 

 
 Std. Deviation Std. Error المتوسط عدد أفراد العينة 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

درهم 8111أقل من   20 5.2700 .90908 .20328 4.8445 5.6955 2.40 6.20 

درهم 7111-8111بين   30 5.4200 1.10091 .20100 5.0089 5.8311 2.20 6.80 

درهم 7111من اكثر   20 5.2900 1.09058 .24386 4.7796 5.8004 2.80 6.80 

 6.80 2.20 5.5866 5.0934 12360. 1.03411 5.3400 70 عدد مفردات العينة 

 

 لدخل الشهريل تعزى األجر عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختبار يوضح46 جدول

Pay 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.259 2 67 .773 

 

 للدخل الشهري تعزى األجر عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح47 جدول

Pay 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .340 2 .170 .155 .857 

Within Groups 73.448 67 1.096   

Total 73.788 69    
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 ؟ لإلجابة عن .عزى لمتغير الوضع العائلي  يفي الرضا عن األجر  إحصائية معنوي ذو داللة ق هل هنالك فر

ليفين   إختبارالنتيجة هي حسب   independent sample T testاإلحصائي  ختبارهذا السؤال  سوف نجري اإل

 = sigمن السطر األول  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي    sig= 0.164درجة  أن

في الرضا عن  إحصائية معنوي ذو داللة  رفض فرضية العدم يعني اليوجد فرق النستطيع وبالتالي   0.538

  .الوضع العائلي  عزى لمتغيرياألجر 

 للوضع تعزى األجر عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح48 جدول
 العائلي

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pay Equal 
variances 
assumed 

1.979 0.164 0.552 68 0.583 0.14311 0.25926 -0.37424 0.66046 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

0.509 39.367 0.613 0.14311 0.28097 -0.42504 0.71126 

 
 ؟ .  الخدمة سنوات  عدد عزى لمتغير ياألجر  في الرضا عن إحصائيةمعنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

في البداية يجب التأكد من   one way Anovaاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة    81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنحيث  محققوهو وفا في التوز  طبيعي ألنتوافر شروط ا

( اك ر من عشر سنوات)مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون  ال انيو الشرط 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر  أصغرأي (  اقل من خمس سنوات)و أكبر مجموعة هي  03العدد هو 

 التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيمجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

 sig = 0.124  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارمحقق حسب " أيضاوهو 

معنوي ذو داللة اليوجدفرق  يعني  sig = 0.434  وفا ألنوفا محققة نقوم  بقراءة  جدول األنوبالتالي شروط ا

   الخدمة  سنوات  عدد عزى لمتغيريفي الرضا عن األجر إحصائية 

 لعدد سنوات الخدمة  تعزى اإلجر عن الرضا درجة في الفروقيوضح 49 جدول

 
 Std. Deviation Std. Error المتوسطات  عدد أفراد المجموعة 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 6.60 2.40 5.6522 4.8720 19044. 1.02554 5.2621 29 اقل من خمس سنوات

 6.80 3.00 5.8745 5.2560 14912. 71517. 5.5652 23 بين خمسة وعشر سنوات

 6.80 2.20 5.8522 4.5033 31968. 1.35627 5.1778 18 اكثر من عشر سنوات

 6.80 2.20 5.5866 5.0934 12360. 1.03411 5.3400 70 عدد مفردات العينة 



91 
 

 
 لعدد سنوات الخدمة  تعزى األجر عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختبار50 جدول

Pay 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.153 2 67 .124 

 

 لعدد سنوات الخدمة  تعزى األجر عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح51 جدول

Pay 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.816 2 .908 .845 .434 

Within Groups 71.972 67 1.074   

Total 73.788 69    

 

 

  عزى للمتغيراتيفي الرضا عن األجر إحصائية معنوي ذو داللة  قه اليوجد فرأنمن ماسبق نستنتج 

 الشخصية  

 

 الشخصيةعزى للمتغيرات يبين الموظفين عن الترقيات في الرضا إحصائية معنوي ذو داللة  هنالك فرقهل  -8

 ؟(في الشركة   الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,العمر  القسم )

  التساؤالت الفرعية التالية  إلىويقسم هذا التساؤل 

 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى لمتغير  العمر رقيات  يفي الرضا عن التإحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 أن ال انيلشرط مفردة  و ا  81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث  وهي في التوز  طبيعي

و  04العدد هو ( سنة  21أكبر من ) مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما  أصغرأي  81عددها ( سنة  21-86من )أكبر مجموعة هي 

وهو محقق  التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيهو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

وفا ألنوبالتالي شروط ا sig = 0.418  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارحسب 

معنوي ذو داللة في الرضا عن ق النتيجة هي  اليوجد فرو sig = 0.228  وفا ألنمحققة نقوم  بقراءة  جدول ا

 عزى لمتغير العمر  ي  الترقيات
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 للعمر  تعزىالترقيات  عن الرضا درجة في الفروق يوضح52 جدول

 

 للعمر تعزى الترقيات عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختبار يوضح53 جدول

Promotion 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.883 2 67 .418 

 

 للعمر تعزى  الترقيات عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح54 جدول

Promotion 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.492 2 1.746 1.511 .228 

Within Groups 77.419 67 1.156   

Total 80.912 69    

 

 ؟ لإلجابة عن هذا .لمتغير القسم  في الرضا عن الترقيات تعزى إحصائية ق معنوي ذو داللة هل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

أن  ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث  وهي في التوز  طبيعي

و  6العدد هو ( Financial department)مجموعة   أصغرث عدد توازن بين المجموعات من حي هنالكيكون 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما هو  أصغرأي (  Logistic support)أكبر مجموعة هي 

 "أيضا وهو محقق التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيموضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

وفا ألنوبالتالي شروط ا sig = 0.268  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارحسب 

ق م أي  اليوجد فرال نستطيع رفض فرضية العد يعني sig = 0.194  وفا ألنمحققة نقوم  بقراءة  جدول ا

 عزى لمتغير القسم الذي يعمل به الموظف   في الرضا عن الترقيات ي إحصائية معنوي ذو داللة 

Promotion 

عدد أفراد  

 المجموعة

في  الفروق

 المتوسطات

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

سنة 82 إلىسنة  51من   23 4.9022 1.07328 .22379 4.4381 5.3663 2.50 6.25 

سنة 21 إلىسنة  86من   30 5.2833 1.18855 .21700 4.8395 5.7271 2.25 7.00 

سنة 21أكبر من   17 5.4706 .83330 .20211 5.0421 5.8990 2.75 6.75 

 7.00 2.25 5.4618 4.9454 12943. 1.08288 5.2036 70  عدد مفردات العينة  
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 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزىالترقيات  عن الرضا درجة في الفروق 55 جدول

Promotion 

 
عدد أفراد 

 المتوسطات  المجموعة

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ERP support 8 5.0313 1.50853 .53335 3.7701 6.2924 2.50 7.00 

AJC leasing internal hire 11 4.9545 .85013 .25632 4.3834 5.5257 2.75 5.75 

HR& Admin 7 5.0714 1.18773 .44892 3.9730 6.1699 2.50 6.25 

Work shop management 9 4.9444 .90810 .30270 4.2464 5.6425 2.75 5.75 

ALES Market leasing 10 5.4750 1.11461 .35247 4.6777 6.2723 2.50 6.75 

QHSE 7 5.4286 .42608 .16104 5.0345 5.8226 5.00 6.25 

Logistic support 12 4.8958 1.27680 .36858 4.0846 5.7071 2.25 6.00 

Financial department 6 6.3333 .43780 .17873 5.8739 6.7928 5.75 7.00 

 7.00 2.25 5.4618 4.9454 12943. 1.08288 5.2036 70 عدد مفردات العينة 

 

 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزى الترقيات عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختباريوضح 56 جدول

Promotion 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.316 7 62 .258 

 

 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزى  الترقيات عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج57 جدول

Promotion 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11.532 7 1.647 1.472 .194 

Within Groups 69.380 62 1.119   

Total 80.912 69    

 

 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى  لمتغير الجنسية في الرضا عن الترقيات  ي إحصائيةمعنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

 أنليفين  إختبارالنتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 = sigمن السطر األول  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي   sig=0.916درجة 

في الرضا عن  إحصائية معنوي ذو داللة ق رفض فرضية العدم يعني اليوجد فر النستطيع وبالتالي   0.642

 الترقيات تعزى لمتغير الجنسية 
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 للجنسية تعزى  الترقيات عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح58 جدول

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Promotion Equal 
variances 
assumed 

0.011 0.916 -0.467 68 0.642 -0.12342 0.26425 -0.65072 0.40388 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-0.466 59.886 0.643 -0.12342 0.26493 -0.65339 0.40655 

 

 ؟ لإلجابة .الترقيات  تعزى  لمتغير درجة التعليم  في الرضا عن إحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

 إختبارالنتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

 sigمن السطر األول  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي   sig=0.762درجة  أنليفين 

في الرضا     إحصائية معنوي ذو داللة  قرفض فرضية العدم يعني اليوجد فر النستطيع وبالتالي   0.235 =

 عن الترقيات تعزى لمتغير درجة التعليم 

 لدرجة التعلم تعزى  الترقيات عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح59 جدول

 

Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Promotion Equal 
variances 
assumed 

0.124 0.726 -1.199 68 0.235 -0.3125 0.26072 -0.83275 0.20775 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-1.191 61.055 0.238 -0.3125 0.26242 -0.83723 0.21223 

 

 

 ؟ لإلجابة عن هذا .في الرضا عن الترقيات تعزى لمتغير الدخلإحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي  في التوز  طبيعي 

 7111اك ر من  و درهم 8111أقل من )مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد هنالك يكون 

مجموعة أكبر من نصف  أصغرأي (  درهم 7111-8111بين )أكبر مجموعة هي و  51العدد هو ( درهم

محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيعدد أكبر مجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 
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 = sig  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارمحقق حسب "أيضا وهو  التباينات 

معنوي  قوبالتالي اليوجدفر sig = 0.170  وفا ألنوفا محققة نقوم  بقراءة  جدول األنوبالتالي شروط ا 0.613

 الدخل الشهري  في الرضا عن الترقيات تعزى لمتغير إحصائية ذو داللة 

 للدخل الشهري ىتعز الترقيات عن الرضا درجة في الفروقيوضح 60  جدول

Promotion 

 
عدد أفراد 

 Mean المجموعة 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

درهم 8111أقل من   20 5.1750 1.02309 .22877 4.6962 5.6538 2.25 6.50 

درهم 7111-8111بين   30 5.4500 1.06553 .19454 5.0521 5.8479 2.50 7.00 

درهم 7111اكثر من   20 4.8625 1.12237 .25097 4.3372 5.3878 2.50 5.75 

 7.00 2.25 5.4618 4.9454 12943. 1.08288 5.2036 70 عدد مفردات العينة 

 

 للدخل الشهري تعزى الترقيات عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختبار يوضح61 جدول

Promotion 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.493 2 67 .613 

 

 للدخل الشهري تعزى  الترقيات عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح62 جدول

Promotion 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.165 2 2.082 1.818 .170 

Within Groups 76.747 67 1.145   

Total 80.912 69    

 

  ؟ . اإلجتماعي في الرضا عن الترقيات  تعزى  لمتغير الوضع إحصائية معنوي ذو داللة هل هنالك فرق

النتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

من  النتيجة غير محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي   sig=0.014درجة  أنليفين   إختبار

معنوي ذو داللة ق رفض فرضية العدم يعني اليوجد فر النستطيع وبالتالي   sig = 0.670 ال انيالسطر 

 اإلجتماعي في الرضا عن الترقيات تعزى لمتغير الوضع إحصائية 
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لوضع ل تعزى  الترقيات عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح63 جدول
 اإلجتماعي 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Promotion Equal 
variances 
assumed 

.014 .906 .421 68 .675 .11444 .27174 -.42781 .65670 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

.429 52.504 .670 .11444 .26669 -.42058 .64947 

 

 

 ؟ . الخدمةسنوات عدد في الرضا عن الترقيات تعزى لمتغير   إحصائيةمعنوي ذو داللة ق هل هنالك فر

في البداية يجب التأكد من توافر   one way Anovaاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث  وهي طبيعيالوفا في التوز  ألنشروط ا

( ك ر من عشر سنواتأ)مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون  ال انيالشرط 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر  أصغرأي (  اقل من خمس سنوات)و أكبر مجموعة هي  03العدد هو 

 التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيمجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

نقوم بعمل  sig = 0.017    أنحيث  اتبيانتال نس تجا إختبارليفين من جدول  إختباروهو غير محقق حسب 

معنوي ذو داللة  قلي نرفض فرضية العدم يعني يوجدفروبالتا sig = 0.007   أنويلش النتيجة هي  إختبار

ق بين المجموعات نقوم ولمعرفة الفر لخدمة سنوات ا عدد في الرضا عن الترقيات  تعزى لمتغير إحصائية 

 Dunnett T3البعدية   ات ختباراإلجراء بإ

 لعدد سنوات الخدمة  تعزى الترقيات عن الرضا درجة في الفروق يوضح64 جدول

 

Promotion 

عدد أفراد  

 Std. Deviation Std. Error المتوسطات  المجموعة 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 6.25 2.25 5.1553 4.2240 22731. 1.22412 4.6897 29 اقل من خمس سنوات

 7.00 3.00 5.9393 5.2564 16465. 78963. 5.5978 23 بين خمسة وعشر سنوات

 6.75 2.75 5.9475 5.1080 19894. 84405. 5.5278 18 اكثر من عشر سنوات

 7.00 2.25 5.4618 4.9454 12943. 1.08288 5.2036 70 عدد مفردات العينة 
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 لعدد سنوات الخدمة تعزى الترقيات عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختبار65 جدول

Promotion 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.366 2 67 .017 

 

 لعدد سنوات الخدمة  تعزى  الترقيات عن الرضا في للفروق  ويلش إختبار نتائج66 يوضح  جدول

Promotion 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 5.659 2 42.738 .007 

 

 

 سنوات الخدمة للفروق في الرضا عن الترقيات تعزى لعدد  Dunnett T3يوضح نتائج 67 جدول

Promotion 

Dunnett T3 

(I) العمل سنوات عدد  (J) العمل سنوات عدد  Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

-90817.- بين خمسة وعشر سنوات اقل من خمس سنوات
*
 .28068 .007 -1.6015- -.2149- 

عشر سنوات اكثر من  -.83812-
*
 .30208 .024 -1.5865- -.0898- 

90817. اقل من خمس سنوات بين خمسة وعشر سنوات
*
 .28068 .007 .2149 1.6015 

 7159. -5758.- 990. 25824. 07005. اكثر من عشر سنوات

83812. اقل من خمس سنوات اكثر من عشر سنوات
*
 .30208 .024 .0898 1.5865 

وعشر سنواتبين خمسة   -.07005- .25824 .990 -.7159- .5758 

 

 

 (سنوات الخبرة أقل من خمس سنوات) الفئتين بين  ا عن الترقيات يعزى لسنوات الخدمةيوجد فرق في الرض 

 ( بين خمسة وعشرة سنوات)فئة و

 ( أقل من خمس سنوات)سنوات الخبرة  الفئتين بين  ا عن الترقيات يعزى لسنوات الخدمةيوجد فرق في الرض

 (بين أك ر من عشر سنوات ) وفئة 

  وبين ( بين خمسة وعشر سنوات )بين  ا عن الترقيات يعزى لسنوات الخدمةيوجد فرق في الرض 

  ( أقل من خمس سنوات) 

  ( أك ر من عشر سنوات ) و ( بين خمسة وعشر سنوات )اليوجد فروق في الرضا عن الترقيات بين 

  لمعرفة الفروق نقوم بحسا  المتوسط الحسابي 
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 يوضح ترتيب الفروق في درجة الرضا عن الترقيات تعزى لسنوات الخدمة68 جدول

 الترتيب المتوسط الحسابي في الشركة  الخدمةسنوات 

 المرتبة األولى  4.6897 اقل من خمس سنوات

 ة الثانيالمرتبة  5.5278 اكثر من عشر سنوات

 المرتبة الثالثة 5.5978 بين خمسة وعشر سنوات

 

  العمر )عن الترقيات تعزى لكل من في الرضا  إحصائية ه اليوجد فرق معنوي ذو داللة أنمن ماسبق نستنتج 

عن إحصائية معنوي ذو داللة يوجد فرق (  اإلجتماعي الوضع , الدخل, درجة التعليم , الجنسية  , القسم 

رضا بينما  األك رالموظفين ذوي سنوات الخدمة أقل من خمس سنوات هم  أنالترقيات لسنوات الخدمة حيث 

 الموظفين ذوي سنوات الخدمة بين خمسة وعشر سنوات هم األقل في الرضا 

 

تعزى للمتغيرات الشخصية  بين الموظفين اإلشراففي الرضا عن إحصائية داللة  معنوي ذوهل هنالك فرق  -7

 ؟(في الشركة  الخدمة عدد سنوات ,  اإلجتماعي الوضع , الدخل, درجة التعليم , الجنسية  , القسم  العمر )

  التساؤالت الفرعية التالية  إلىويقسم هذا التساؤل 

 لإلجابة عن هذا ؟ .عزى لمتغير  العمر ي  اإلشراففي الرضا عن إحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي في التوز  طبيعي 

و أكبر  04العدد هو ( سنة  21أكبر من ) مجموعة   أصغريكون في توازن بين المجموعات من حيث عدد 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما هو  أصغرأي  81عددها ( سنة  21-86من )مجموعة هي 

وهو محقق  التباينات أما الشرط ال الث شرط تساوي   "أيضامحقق  ال انيموضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

وفا ألنوبالتالي شروط ا sig = 0.825  و   أنحيث  اتبيانال تجانس  رإختباليفين من جدول  إختبارحسب 

في الرضا   إحصائية معنوي ذوداللة  قوبالتالي اليوجدفر sig = 0.536  وفا ألنمحققة نقوم  بقراءة  جدول ا

 عزى لمتغير العمر  ي اإلشرافعن 

 للعمر  تعزى اإلشراف عن الرضا درجة في الفروقيوضح 69  جدول

عدد افراد  

 المتوسطات  المجموعة 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum 

Maximu

m Lower Bound Upper Bound 

سنة 82 إلىسنة  51من   23 4.2174 1.34904 .28129 3.6340 4.8008 2.00 6.00 

سنة 21 إلىسنة  86من   30 3.8250 1.30838 .23888 3.3364 4.3136 1.50 6.00 

سنة 21أكبر من   17 4.0882 1.19877 .29074 3.4719 4.7046 1.75 5.75 

 6.00 1.50 4.3254 3.7103 15416. 1.28982 4.0179 70 عدد مفردات العينة 
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 للعمر  تعزى اإلشراف عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختبار يوضح70 جدول

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.193 2 67 .825 

 
 للعمر  تعزى اإلشراف عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح71 جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.116 2 1.058 .629 .536 

Within Groups 112.674 67 1.682   

Total 114.790 69    

 
 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى لمتغير القسم  ي اإلشراففي الرضا عن  إحصائية معنوي ذو داللة ق هل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي في التوز  طبيعي 

و  6العدد هو ( Financial department)مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما هو  أصغرأي (  Logistic support)أكبر مجموعة هي 

وهو غير  التباينات أما الشرط ال الث شرط تساوي   "أيضامحقق  ال انيموضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

 إختبارنقوم باجراء  sig = 0.030  و   أنحيث  اتبيانال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارمحقق حسب 

 إحصائية معنوي ذو اللة  ققبل الفرضية البديلة حيث يوجد فروبالتالي ن  sig = 0.00قيمة   أنولش ينتج معنا 

 عزى لمتغير القسم ي اإلشراففي الرضا عن 

 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزى اإلشراف عن الرضا درجة في الفروق يوضح72 جدول

عدد أفراد  

 المتوسطات  المجموعة 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum 

Maximu

m Lower Bound Upper Bound 

ERP support 8 4.5313 .94904 .33553 3.7378 5.3247 3.00 5.50 

AJC leasing internal 

hire 

11 3.0909 .81603 .24604 2.5427 3.6391 2.00 4.75 

HR& Admin 7 5.0714 .77344 .29233 4.3561 5.7867 3.75 5.75 

Work shop 

management 

9 2.7500 .45069 .15023 2.4036 3.0964 2.00 3.50 

ALES Market leasing 10 5.0250 .83707 .26471 4.4262 5.6238 3.00 6.00 

QHSE 7 3.1071 1.14434 .43252 2.0488 4.1655 1.75 5.25 

Logistic support 12 4.6458 1.02502 .29590 3.9946 5.2971 2.25 5.50 

Financial department 6 3.8333 1.80046 .73504 1.9439 5.7228 1.50 6.00 

 6.00 1.50 4.3254 3.7103 15416. 1.28982 4.0179 70 عدد مفردات العينة 
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 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزى اإلشراف عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختبار يوضح73 جدول

Supervision 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.407 7 62 .030 

 

 

 

 

 

 
  إختبارولمعرفة الفروقات نقوم بإجراء Games-howell إلى ختباريشير هذا اإل حيث  

  بين قسم  اإلشرافاليوجد فرق في الرضا عن(ERP support ) األقسام وكل من(AJC leasing internal hire , 

HR& Admin, ALES Market leasing , QHSE ,Logistic support ,Financial department ) 

  بين قسم  اإلشرافيوجد فرق في الرضا عن(ERP support)  و قسم(Work shop management) 

  بين قسم  اإلشرافاليوجد فرق في الرضا عن(AJC leasing internal hire)  اإلقسام وكل من (HR& Admin  ,

Work shop management  ,QHSE  ,Logistic support , Financial department ) 

 بين قسم  اإلشراففي الرضا عن  يوجد فرق (AJC leasing internal hire )  وقسم(ALES Market leasing ) 

  بين قسم  اإلشرافاليوجد فرق في الرضا عن(HR& Admin  ) وكل من األقسام(ALES Market leasing  ,

QHSE  ,Logistic support ,Financial department  ) 

  بين قسم  اإلشرافيوجد فرق في الرضا عن(HR& Admin ) وقسم(Work shop management ) 

  بين قسم  اإلشرافاليوجد فرق في الرضا عن(Work shop management)  األقسام وكل من(QHSE  ,ALES 

Market Logistic support, Financial department  

  بين قسم  اإلشرافاليوجد فرق في الرضا عن (Aljaber market leasing )  األقسام وكل من(QHSE ,  

Logistic support , Financial department  ) 

  بين قسم  اإلشرافاليوجد فرق في الرضا عن (QHSE ), اإلقسام وكل من  (Logistic support , Financial 

department  ) 

  بين قسم   اإلشرافاليوجد فرق في الرضا عن(Logistic support ) وقسمFinancial department 

 عن الرضا في للفروق  ويلش إختبار نتائج74 يوضح  جدول
 للقسم الذي يعمل به الموظف تعزى  اإلشراف

Supervision 

 
Statistic

a
 df1 df2 Sig. 

Welch 13.632 7 23.874 .000 

Brown-Forsythe 7.113 7 26.015 .000 

 



111 
 

  حسب درجة الرضا عن  "تم ترتيب المتوسطات تنازايا اإلشرافولمعرفة أي األقسام يزيد فيه الرضا عن

 من األعلى لألقل اإلشراف

 تعزى للقسم الذي يعمل به الموظف اإلشرافدرجة الرضا عن  التنازلي في ترتيباليوضح  72 جدول

الترتيب من حيث 
 الرضا

 درجة الرضا  المتوسط الحسابي  القسم 

 حد ما إلىمرتفع  Work shop management 2.75 المرتبة األولى

 حد ما إلىمرتفع  AJC leasing internal hire 3.0909 ةالثانيالمرتبة 

 حد ما إلىمرتفع  QHSE 3.1071 المرتبة الثالثة

 متوسط Financial department 3.8333 المرتبة الرابعة

 حد ما إلىمنخفض  ERP support 4.5313 المرتبة الخامسة

 حد ما إلىمنخفض  Logistic support 4.6458 المرتبة السادسة

 حد ما إلىمنخفض  ALES Market leasing 5.025 المرتبة السابعة

 حد ما إلىمنخفض  HR& Admin 5.0714 المرتبة الثامنة

 

 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى  لمتغير الجنسية ي  اإلشراففي الرضا عن  إحصائيةمعنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

 أنليفين   إختبارالنتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 = sigمن السطر األول  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي   sig=  0.374درجة 

في الرضا عن  إحصائية معنوي ذو داللة  قرفض فرضية العدم يعني اليوجد فر النستطيع وبالتالي   0.248

 عزى لمتغير الجنسية ي  اإلشراف

 جنسية لل تعزى  اإلشراف عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح76 جدول

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Supervision Equal 
variances 
assumed 

.800 .374 -1.080 68 .284 -.33747 .31258 -.96122 .28628 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-1.104 64.760 .274 -.33747 .30566 -.94797 .27303 

 

 لإلجابة ؟ .عزى  لمتغير درجة التعليم  ي  اإلشراففي الرضا عن  إحصائيةمعنوي ذو داللة ق هل هنالك فر

 إختبارالنتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

 sigمن السطر األول  النتيجة وسوف نقرأ  التباينات محققبالتالي شرط تساوي   sig=0.593درجة  أنليفين 



112 
 

في الرضا عن  إحصائية معنوي ذو داللة رفض فرضية العدم يعني اليوجد فرق النستطيع  وبالتالي 0.520 =

 عزى لمتغير درجة التعليم ي اإلشراف

لدرجة  تعزى  اإلشراف عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح77 جدول
 مالتعل

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Supervision Equal 
variances 
assumed 

.593 .444 .646 68 .520 .20208 .31284 -.42219 .82635 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

.657 66.035 .513 .20208 .30746 -.41178 .81595 

 

 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى لمتغير الدخلي  اإلشراففي الرضا عن  إحصائيةمعنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

أن  ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي في التوز  طبيعي 

 7111اك ر من  و درهم 8111أقل من )مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون 

مجموعة أكبر من نصف  أصغرأي (  درهم 7111-8111بين )مجموعة هي و أكبر  51العدد هو ( درهم

محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيعدد أكبر مجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

 sig = 0.320  و   أنحيث  اتبيانال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختباروهو محقق حسب  التباينات 

معنوي ذو داللة  قيعني  اليوجدفر sig = 0.345  وفا ألنوفا محققة نقوم  بقراءة  جدول األنوبالتالي شروط ا

 الدخل الشهري  عزى لمتغيري  اإلشراففي الرضا عن إحصائية 

 للدخل الشهري  تعزى اإلشراف عن الرضا درجة في الفروقيوضح 78  جدول

Supervision 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

درهم 8111أقل من   20 3.6750 1.38863 .31051 3.0251 4.3249 2.00 6.00 

درهم 7111-8111بين   30 4.0917 1.32529 .24196 3.5968 4.5865 1.50 6.00 

درهم 7111من  اكثر  20 4.2500 1.11509 .24934 3.7281 4.7719 2.00 5.50 

Total 70 4.0179 1.28982 .15416 3.7103 4.3254 1.50 6.00 
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 للدخل الشهري  تعزى اإلشراف عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختبار يوضح79 جدول

Supervision 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.158 2 67 .320 

 

 للدخل الشهري  تعزى اإلشراف عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح80 جدول

Supervision 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.592 2 1.796 1.082 .345 

Within Groups 111.198 67 1.660   

Total 114.790 69    

 

 ؟ . اإلجتماعي عزى  لمتغير الوضع ي  اإلشراففي الرضا عن إحصائية معنوي ذو داللة ق هل هنالك فر

النتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

من السطر  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي  sig= 0.058درجة  أنليفين   إختبار

في     إحصائية معنوي ذو داللة  قأي  اليوجد فررفض فرضية العدم  النستطيع  يعني   sig = 0.437األول 

 اإلجتماعي عزى لمتغير الوضع ي  اإلشرافالرضا عن 

  

تعزى للوضع  اإلشراف عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح81 جدول
  اإلجتماعي 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Supervision Equal 
variances 
assumed 

.058 .811 -.782 68 .437 -.25222 .32265 -.89605 .39161 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-.785 50.396 .436 -.25222 .32113 -.89711 .39267 
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  ؟  الخدمة في الشركة سنواتيعزى لمتغير  اإلشراففي الرضا عن إحصائية هل هنالك فرق معنوي ذو داللة

في البداية يجب التأكد من توافر   one way Anovaاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي وفا في التوز  طبيعي ألنشروط ا

( اك ر من عشر سنوات)مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون أن  ال انيالشرط 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر  أصغرأي (  اقل من خمس سنوات)و أكبر مجموعة هي  03العدد هو 

محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي  " أيضا ال انيمجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

 sig = 0.968    أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارمحقق حسب وهو كذلك  التباينات 

أي ال نرفض فرضية العدم  أنال نستطيع يعني   sig = 0.372   أنوفا هي ألنا إختبارنقوم بقراءة نتيجة 

  الخدمة  تعزى لمتغير سنوات  اإلشراففي الرضا عن  إحصائية معنوي ذو داللة ق يوجدفر

 لعدد سنوات الخدمة في الشركة تعزى اإلشراف عن الرضا درجة في الفروقيوضح  82 جدول

 

 لعدد سنوات الخدمة في الشركة  تعزى اإلشراف عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختبار يوضح83 جدول

Supervision 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.032 2 67 .968 

 

 لعدد سنوات الخدمة في الشركة  تعزى اإلشراف عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح84 جدول

Supervision 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.337 2 1.669 1.003 .372 

Within Groups 111.453 67 1.663   

Total 114.790 69    

 

  العمر)تعزى  اإلشراففي الرضا عن  إحصائية ه  اليوجد فروق معنوية ذات داللة أنمن ماسبق نستنتج, 

ه يوجد فروق نإو  (في الشركة   الخدمةعدد سنوات  ,اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم ,الجنسية 

أك ر  أنتعزى للقسم الذي يعمل فيه الموظف حيث  اإلشراففي الرضا عن إحصائية معنوية ذات داللة 

عدد أفراد  

 Std. Deviation Std. Error المتوسطات  المجموعة 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 6.00 2.00 4.6463 3.6641 23976. 1.29113 4.1552 29 اقل من خمس سنوات

 5.75 1.50 4.2773 3.1357 27523. 1.31998 3.7065 23 بين خمسة وعشر سنوات

 6.00 1.75 4.8147 3.5742 29397. 1.24722 4.1944 18 اكثر من عشر سنوات

 6.00 1.50 4.3254 3.7103 15416. 1.28982 4.0179 70 عدد مفردات العينة 
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وأقلهم الموظفين في قسم   Work shop managementالعاملون في قسم   اإلشرافالموظفين الرضون عن 

HR& Admin 

العمر  )في الرضا عن العوائد  بين الموظفين تعزى للمتغيرات الشخصية إحصائية هل هنالك فرق ذات داللة  -2

 ؟(في الشركة  الخدمة  عدد سنوات,  اإلجتماعي الوضع , الدخل, درجة التعليم , الجنسية  , القسم 

  األسئلة الفرعية  إلىويقسم هذا السؤال 

 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى لمتغير  العمر يالعوائد   في الرضا عنإحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

أن  ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الفي التوز  

و  04العدد هو ( سنة  21أكبر من ) مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما  أصغرأي  81عددها ( ة سن 21-86من )أكبر مجموعة هي 

وهو محقق   التباينات شرط تساوي هو محقق  أما الشرط ال الث  ال انيهو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

وبالتالي شروط  sig = 0.886  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارحسب " أيضا

في     إحصائية معنوي ذو داللة  قفر اليوجد يعني  sig = 0.906  وفا ألنمحققة نقوم  بقراءة  جدول اوفا ألنا

 عزى لمتغير العمر  ي  العوائدالرضا عن 

 العمر  لمتغير تعزى العوائد عن الرضا درجة في الفروقيوضح 85 جدول

عدد افراد  

 المتوسطات  المجموعة 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

سنة 82 إلىسنة  51من   23 4.8043 1.09222 .22774 4.3320 5.2767 2.00 6.50 

سنة 21 إلىسنة  86من   30 4.9417 1.09403 .19974 4.5331 5.3502 2.25 7.00 

سنة 21أكبر من   17 4.8824 1.17300 .28449 4.2793 5.4855 2.25 6.25 

 7.00 2.00 5.1440 4.6203 13126. 1.09819 4.8821 70 عدد مفردات العينة 

 

  للعمر  تعزى العوائد عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختبار يوضح86 جدول

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.121 2 67 .886 

 

 للعمر  تعزى العوائد عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح87 جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .245 2 .123 .099 .906 

Within Groups 82.970 67 1.238   

Total 83.215 69    
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 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى لمتغير القسم  ي  العوائدفي الرضا عن إحصائية معنوي ذو داللة ق هل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

أن  ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنحيث  محققوهو في التوز  طبيعي 

و  6العدد هو  (Financial department)مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما هو  أصغرأي (  Logistic support)أكبر مجموعة هي 

محقق "أيضا وهو  التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيموضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

وفا ألنوبالتالي شروط ا sig = 0.254  و   أن حيث اتبيانال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارحسب 

في الرضا    إحصائية معنوي ذو داللة ق اليوجدفر يعني  sig = 0.175  وفا ألنمحققة نقوم  بقراءة  جدول ا

 عن العوائد تعزى لمتغير القسم الذي يعمل به الموظف   

 

 الموظف به يعمل الذي لقسمل تعزى العوائد عن الرضا درجة في الفروق88 جدول

Benifits 

 
عدد أفراد 

 Mean المجموعة 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ERP support 8 4.7188 1.22793 .43414 3.6922 5.7453 2.75 6.25 

AJC leasing internal hire 11 5.2955 .58968 .17780 4.8993 5.6916 4.50 6.25 

HR& Admin 7 3.7857 1.20268 .45457 2.6734 4.8980 2.25 5.50 

Work shop management 9 5.1111 .60093 .20031 4.6492 5.5730 4.50 6.25 

ALES Market leasing 10 4.9500 .90370 .28577 4.3035 5.5965 2.75 6.00 

QHSE 7 4.7143 .99403 .37571 3.7950 5.6336 2.50 5.25 

Logistic support 12 4.9167 1.20761 .34861 4.1494 5.6839 2.25 6.50 

Financial department 6 5.2917 1.79176 .73148 3.4113 7.1720 2.00 7.00 

 7.00 2.00 5.1440 4.6203 13126. 1.09819 4.8821 70 عدد مفردات العينة 

 

 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزى العوائد عن الرضا  درجة في للفروق التباينات  تجانس  إختبار يوضح89 جدول

Benifits 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.324 7 62 .254 
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 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزى العوائد عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح90 جدول

Benifits 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12.243 7 1.749 1.528 .175 

Within Groups 70.972 62 1.145   

Total 83.215 69    

 

 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى  لمتغير الجنسية يفي الرضا عن العوائد  إحصائية معنوي ذو داللة ق هل هنالك فر

ليفين    إختبارالنتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 = sigمن السطر األول  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي   sig=0.458درجة  أن

في الرضا عن  إحصائية معنوي ذو داللة  رفض فرضية العدم يعني اليوجد فرق النستطيع وبالتالي   0.610

 عزى لمتغير الجنسية يالعوائد  

 

 تعزى للجنسية  العوائد عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح91 جدول

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Benifits Equal 
variances 
assumed 

.558 .458 .513 68 .610 .13730 .26790 -.39728 .67188 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

.501 55.127 .619 .13730 .27425 -.41228 .68688 

 

 ؟ لإلجابة عن .عزى  لمتغير درجة التعليم يفي الرضا عن العوائد  إحصائية معنوي ذو داللة ق هل هنالك فر

 إختبارالنتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارهذا السؤال  سوف نجري اإل

من السطر األول  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي  sig = 0.458درجة  أنليفين   

sig = 0.610   في إحصائية معنوي ذو داللة  قرفض فرضية العدم يعني اليوجد فر النستطيع وبالتالي

 عزى لمتغير درجة التعليم يالرضا عن العوائد  
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 لدرجة التعلم  العوائد عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح92 جدول

 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Benifits Equal 
variances 
assumed 

.003 .957 -1.432 68 .157 -.37708 .26324 -.90237 .14820 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-1.420 60.433 .161 -.37708 .26561 -.90831 .15414 

 

 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى لمتغير الدخلفي الرضا عن العوائد  يإحصائية معنوي ذو داللة ق هل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الفي التوز  

 7111اك ر من  و درهم 8111أقل من )مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالك يكون 

مجموعة أكبر من نصف  أصغرأي (  درهم 7111-8111بين )و أكبر مجموعة هي  51العدد هو ( درهم

محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيعدد أكبر مجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

 = sig  و   أنحيث  اتبيانتال انس تج إختبارليفين من جدول  إختبارحسب " أيضاوهو محقق  التباينات 

معنوي ذو ق فر اليوجديعني sig = 0.772  وفا ألنوفا محققة نقوم  بقراءة  جدول األنوبالتالي شروط ا 0.977

 الدخل الشهري  عزى لمتغيري العوائدفي الرضا عن إحصائية داللة 

 

 للدخل الشهري تعزى العوائد عن الرضا درجة في الفروقيوضح 93 جدول

Benifits 

عدد افراد  

 Mean Std. Deviation Std. Error المجموعة 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

درهم 8111أقل من   20 4.9000 1.19042 .26619 4.3429 5.4571 2.00 7.00 

درهم 7111-8111بين   30 4.7833 1.10394 .20155 4.3711 5.1956 2.25 6.50 

درهم 7111اكثر من   20 5.0125 1.03388 .23118 4.5286 5.4964 2.25 6.25 

 7.00 2.00 5.1440 4.6203 13126. 1.09819 4.8821 70 مجمو  مفردات العينة 
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 للدخل الشهري  تعزى العوائد عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح94 جدول

Benifits 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.024 2 67 .977 

 

 للدخل الشهري تعزى العوائد عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح95 جدول

Benifits 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .639 2 .320 .259 .772 

Within Groups 82.576 67 1.232   

Total 83.215 69    

 

 ؟ .  اإلجتماعي عزى  لمتغير الوضع في الرضا عن العوائد  ي إحصائيةمعنوي ذو داللة ق هل هنالك فر

النتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

من السطر  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي   sig =0.250درجة  أنليفين   إختبار

في إحصائية معنوي ذو داللة  قأي اليوجد فررفض فرضية العدم  النستطيع  يعني  sig = 0.154األول 

  اإلجتماعي عزى لمتغير الوضع الرضا عن العوائد  ي

تعزى للوضع  العوائد عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح96 جدول
  اإلجتماعي 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Benifits Equal 
variances 
assumed 

1.347 .250 1.443 68 .154 .39222 .27181 -.15017 .93462 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1.356 41.470 .182 .39222 .28919 -.19161 .97605 

 

  ؟ . سنوات الخدمة في الشركة عزى لمتغير ي عوائدفي الرضا عن ال إحصائيةفرق معنوي ذو داللة هل هنالك

في البداية يجب التأكد من توافر   one way Anovaاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الوفا في التوز  ألنشروط ا
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( اك ر من عشر سنوات)مجموعة   أصغرعات من حيث عدد توازن بين المجمو هنالكيكون  ال انيالشرط 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر  أصغرأي (  اقل من خمس سنوات)و أكبر مجموعة هي  03العدد هو 

 التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيمجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

نقوم  sig = 0.573    أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارحسب "أيضا وهو  محقق

 نرفض فرضية العدم يعني ال يوجد أنوبالتالي  ال نستطيع  sig = 0.873   أنوفا هي ألنا إختباربقراءة نتيجة 

 سنوات الخدمة في الشركة تعزى لمتغير العوائد في الرضا عن إحصائية معنوية ذات داللة  فرق

 لسنوات الخدمة في الشركة  تعزى العوائد عن الرضا درجة في الفروقيوضح 97 جدول

 

 

 لسنوات الخدمة في الشركة  تعزى العوائد عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح98 جدول

Benifits 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.561 2 67 .573 

 

 لسنوات الخدمة في الشركة  تعزى العوائد عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح99 جدول

Benifits 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .336 2 .168 .136 .873 

Within Groups 82.879 67 1.237   

Total 83.215 69    

 

   في الرضا عن العوائد تعزى للمتغيرات إحصائية ه اليوجد فروق معنوية ذات داللة أنمما سبق نستنتج

 الشخصية 

 

 

Benifits 

عدد افراد  

 Std. Deviation Std. Error المتوسطات   المجموعة 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 6.50 2.00 5.1730 4.4305 18124. 97601. 4.8017 29 اقل من خمس سنوات

 7.00 2.25 5.4928 4.4203 25857. 1.24008 4.9565 23 بين خمسة وعشر سنوات

 6.25 2.25 5.4872 4.3462 27041. 1.14725 4.9167 18 اكثر من عشر سنوات

 7.00 2.00 5.1440 4.6203 13126. 1.09819 4.8821 70 عدد مفردات العينة 
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عزى للمتغيرات يفي الرضا عن اجراءات العمل  بين الموظفين إحصائية داللة معنوي ذو هل هنالك فرق  -6

في  الخدمة عدد سنوات ,  اإلجتماعي الوضع , الدخل, درجة التعليم , الجنسية  , القسم , العمر )الشخصية 

  ؟(الشركة  

   التساؤالت الفرعية التالية  إلىويقسم هذا التساؤل 

 

 ؟ لإلجابة .عزى لمتغير  العمر اجراءات العمل ي  في الرضا عنإحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

في البداية يجب التأكد من توافر   one way Anovaاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الوفا في التوز  ألنشروط ا

( سنة  21أكبر من ) مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون  ال انيالشرط 

مجموعة أكبر من نصف عدد  أصغرأي  81عددها  (سنة  21-86من )و أكبر مجموعة هي  04العدد هو 

شرط  هوأما الشرط ال الث  "أيضامحقق  ال انيأكبر مجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

 = sig         أنحيث  اتبيانال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبار  وهو محقق حسب  التباينات تساوي 

معنوي  قيعني  اليوجد فر sig = 0.450  وفا ألنمحققة نقوم  بقراءة  جدول اوفا ألنوبالتالي شروط ا 0.251 

 عزى لمتغير العمرفي الرضا عن اجراءات العمل  ي إحصائية ذو داللة 

 

   

 للعمر  تعزى العمل اجراءات عن الرضا درجة في الفروقيوضح 100 جدول

عدد  

 المتوسطات  المجموعة 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum 

Maximu

m Lower Bound Upper Bound 

سنة 82 إلىسنة  51من   23 4.8087 .87486 .18242 4.4304 5.1870 2.40 5.60 

سنة 21 إلىسنة  86من   30 4.5267 1.07957 .19710 4.1235 4.9298 2.40 6.00 

سنة 21أكبر من   17 4.4471 .93949 .22786 3.9640 4.9301 2.40 5.40 

 6.00 2.40 4.8338 4.3662 11718. 98039. 4.6000 70 عدد أفراد العينة 

 

 للعمر  تعزى العمل اجراءات عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح101 جدول

Procedure 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.413 2 67 .251 
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 للعمر  تعزى العمل اجراءات عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح102 جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.561 2 .780 .807 .450 

Within Groups 64.759 67 .967   

Total 66.320 69    

 
 

 ؟ لإلجابة .لمتغير القسم  عزى في الرضا عن اجراءات العمل  يإحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

في البداية يجب التأكد من توافر   one way Anovaاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الوفا في التوز  ألنشروط ا

( Financial department)مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد هنالك يكون  ال انيالشرط 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر  أصغرأي (  Logistic support)و أكبر مجموعة هي  6العدد هو 

 التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيمجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

نقوم  sig = 0.000  و   أنحيث  اتبيانال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارق حسب وهو غير محق

يوجد ال  أي ال نستطيع رفض فرضية العدم وبالتالي  sig =0 .074  قيمة  أنولش ينتج معنا  إختبارباجراء 

 عزى لمتغير القسم في الرضا عن اجراءات العمل ي إحصائية معنوي ذو داللة  فرق

 

 الموظف به يعمل الذي القسم لمتغير تعزى العمل اجراءات عن الرضا درجة في الفروقيوضح 103 جدول

Procedure 

 
عدد أفراد 

 المتوسطات  المجموعة 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ERP support 8 4.9500 .76904 .27190 4.3071 5.5929 3.20 5.80 

AJC leasing internal hire 11 3.9091 1.21446 .36617 3.0932 4.7250 2.40 5.40 

HR& Admin 7 4.9714 .39036 .14754 4.6104 5.3325 4.60 5.60 

Work shop management 9 4.5778 1.12891 .37630 3.7100 5.4455 2.60 5.60 

ALES Market leasing 10 4.1000 1.08012 .34157 3.3273 4.8727 2.60 5.40 

QHSE 7 4.5143 1.04471 .39486 3.5481 5.4805 2.40 5.40 

Logistic support 12 5.0833 .18007 .05198 4.9689 5.1977 4.80 5.40 

Financial department 6 4.9667 1.05388 .43025 3.8607 6.0726 3.00 6.00 

 6.00 2.40 4.8338 4.3662 11718. 98039. 4.6000 70 عدد مفردات العينة 
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للقسم الذي يعمل به  تعزى العمل اجراءات عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح104 جدول
 الموظف 

Procedure 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5.144 7 62 .000 

 
 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزى  العمل اجراءات عن الرضا في للفروق  ويلش إختبار نتائج105 جدول

ويلش إختبار  

Procedure 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 2.555 7 21.960 .074 

 

 

 ؟ لإلجابة .عزى  لمتغير للجنسية في الرضا عن اجراءات العمل  يإحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

 إختبارالنتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

من السطر  النتيجة غيرمحقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي  sig= 0.007درجة  أنليفين  

في    إحصائية معنوي ذو داللة  اليوجد فرق أيرفض فرضية العدم  النستطيع يعني   sig = 0.072 ال اني

 تعزى لمتغير الجنسية  العمل الرضا عن اجراءات 

تعزى  العمل اجراءات عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح106 جدول
 للجنسية 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Procedure Equal 
variances 
assumed 

7.723 .007 1.917 68 .059 .44743 .23340 -.01830 .91317 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1.837 50.679 .072 .44743 .24354 -.04157 .93644 

 

 ؟ .عزى  لمتغير درجة التعلم  في الرضا عن اجراءات العمل  ي إحصائية معنوي ذو داللة ق هل هنالك فر

النتيجة هي     independent sample T testاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

من  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي  sig=  0.109درجة  أنليفين   إختبارحسب 
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معنوي ذو داللة  رفض فرضية العدم يعني اليوجد فرقالنستطيع وبالتالي   sig = 0.696األولالسطر 

  درجة التعلم عزى لمتغير ي العمل  في الرضا عن اجراءات  إحصائية 

تعزى  العمل اجراءات عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح107 جدول
 لدرجة التعلم 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Procedure Equal 
variances 
assumed 

2.639 .109 .392 68 .696 .09333 .23825 -.38209 .56876 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

.403 67.295 .689 .09333 .23187 -.36944 .55610 

 
 لإلجابة ؟ .عزى لمتغير الدخلفي الرضا عن اجراءات العمل  يإحصائية معنوي ذو داللة  قهل هنالك فر

في البداية يجب التأكد من توافر   one way Anovaاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الوفا في التوز  ألنشروط ا

 و درهم 8111أقل من )مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالك يكون  ال انيالشرط 

مجموعة  أصغرأي (  درهم 7111-8111بين )و أكبر مجموعة هي  51العدد هو ( درهم 7111اك ر من 

محقق  أما الشرط ال الث  ال انيأكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

 و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختباروهوغير محقق حسب  التباينات شرط تساوي  

 sig = 0.004  ولش حيث تبلغ قيمة   إختباروبالتالي نقوم بعمل  sig = 0.100  رفض  النستطيع أي

 عزى لمتغيررضا عن اجراءات العمل يفي الإحصائية معنوي ذو داللة  فرضية العدم يعني اليوجدفرق

 الدخل الشهري 

 للدخل الشهري  تعزى العمل اجراءات عن الرضا درجة في الفروقيوضح 108 جدول

Procedure 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

درهم 8111أقل من   20 4.9400 .69312 .15499 4.6156 5.2644 2.40 6.00 

درهم 7111-8111بين   30 4.4067 1.11971 .20443 3.9886 4.8248 2.40 5.80 

درهم 7111اكثر من   20 4.5500 .95559 .21368 4.1028 4.9972 2.60 5.60 

 6.00 2.40 4.8338 4.3662 11718. 98039. 4.6000 70 عدد مفردات العينة
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 للدخل الشهري  تعزى العمل اجراءات عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح109 جدول

Procedure 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5.875 2 67 .004 

 

 للدخل الشهري  تعزى  العمل اجراءات عن الرضا في للفروق  ويلش إختبار نتائج يوضح110 جدول

Procedure 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 2.436 2 42.859 .100 

 

 في الرضا عن اجراءات العمل   تعزى  لمتغير الوضع معنوي ذو داللة إحصائية  ق هل هنالك فر

    independent sample T testاإلحصائي  ختبار؟ لإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل. اإلجتماعي 

غيرمحقق وسوف  التباينات بالتالي شرط تساوي   = sig 0.002درجة  أنليفين   إختبارالنتيجة هي حسب 

ق رفض فرضية العدم يعني اليوجد فر النستطيع وبالتالي   sig = 0.880 ال انيمن السطر  النتيجة نقرأ 

  اإلجتماعي عزى لمتغير الوضع معنوي ذو داللة إحصائية  في الرضا عن اجراءات  ي

تعزى  العمل اجراءات عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح111 جدول
  اإلجتماعي للوضع 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Procedure Equal 
variances 
assumed 

.002 .968 .152 68 .880 .03733 .24630 -.45415 .52882 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

.152 50.290 .880 .03733 .24532 -.45535 .53001 

 

 ؟ .عزى لمتغير  سنوات الخدمة  معنوي ذو داللة إحصائية  في الرضا عن اجراءات العمل ي قهل هنالك فر

في البداية يجب التأكد من   one way Anovaاإلحصائي  ختبارسوف نجري اإل  لإلجابة عن هذا السؤال

  81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الوفا في التوز  ألنتوافر شروط ا

اك ر من عشر )مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون  ال انيمفردة  و الشرط 



116 
 

مجموعة أكبر من نصف  أصغرأي (  اقل من خمس سنوات)و أكبر مجموعة هي  03العدد هو ( سنوات

محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيعدد أكبر مجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

 = sig  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختباروهوغير محقق حسب  التباينات 

رفض فرضية العدم  النستطيع أي  sig = 0.268  ولش حيث تبلغ قيمة   إختباروبالتالي نقوم بعمل  0.048

 سنوات الخدمة  في الرضا عن اجراءات العمل تعزى لمتغيرمعنوي ذو داللة إحصائية  فرق يعني اليوجد

 لسنوات الخدمة في الشركة  تعزى العمل اجراءات عن الرضا درجة في الفروق يوضح112 جدول

 

Procedure 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 5.60 2.40 5.1050 4.4950 14889. 80178. 4.8000 29 اقل من خمس سنوات

 6.00 2.40 5.0351 4.0257 24337. 1.16714 4.5304 23 بين خمسة وعشر سنوات

 5.40 2.40 4.8506 3.8827 22938. 97317. 4.3667 18 اكثر من عشر سنوات

Total 70 4.6000 .98039 .11718 4.3662 4.8338 2.40 6.00 

 

 لسنوات الخدمة في الشركة  تعزى العمل اجراءات عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح113 جدول

Procedure 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.169 2 67 .048 

 

 لسنوات الخدمة  تعزى  العمل اجراءات عن الرضا في للفروق  ويلش إختبار نتائج يوضح114 جدول

Procedure 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 1.365 2 38.123 .268 

 

 

 

  في الرضا عن اجراءات العمل تعزى للمتغيرات  ذو داللة إحصائية  ه اليوجد فرق معنويأنمما سبق نستنتج

 الشخصية 

في الرضا عن العالقة مع الزمالء بين الموظفين تعزى للمتغيرات إحصائية داللة  معنوي ذوهل هنالك فرق  -4

في الخدمة عدد سنوات ,  اإلجتماعي الوضع , الدخل, درجة التعليم , الجنسية  , القسم , العمر )الشخصية 

 ؟(الشركة  

  التساؤالت الفرعية  إلى التساؤلويقسم هذا 
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 ؟ لإلجابة .عزى لمتغير  العمر يالعالقة مع الزمالء    في الرضا عنمعنوي ذو داللة إحصائية ق هل هنالك فر

في البداية يجب التأكد من توافر شروط   one way Anovaاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث  وهي طبيعيالوفا في التوز  ألنا

 04العدد هو ( سنة  21أكبر من ) مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون  ال اني

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة  أصغرأي  81عددها ( سنة  21-86من )و أكبر مجموعة هي 

وهو كذلك التباينات محقق  أما الشرط ال الث  شرط تساوي  ال انيكما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

وفا ألنوبالتالي شروط اsig = 0.623   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارمحقق حسب 

ي الرضا عن فمعنوي ذو داللة إحصائية فرق  اليوجد أي sig = 0.845  وفا ألنمحققة نقوم  بقراءة  جدول ا

 عزى لمتغير العمر  الزمالء  ي العالقة مع

 

 للعمر  تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا درجة في الفروق يوضح115 جدول

Work_group 

عدد افراد  

 المتوسطات  المجموعة 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum 

Maximu

m Lower Bound Upper Bound 

سنة 82 إلىسنة  51من   23 2.9022 1.10715 .23086 2.4234 3.3809 1.25 5.00 

سنة 21 إلىسنة  86من   30 2.7417 .92495 .16887 2.3963 3.0870 1.25 5.25 

سنة 21أكبر من   17 2.8676 1.19281 .28930 2.2544 3.4809 1.25 6.50 

العينة  مفردات عدد   70 2.8250 1.04201 .12454 2.5765 3.0735 1.25 6.50 

 

 للعمر  تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح116 جدول

Work_group 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.463 2 67 .632 

 

 

 للعمر  تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح117 جدول

Work_group 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .376 2 .188 .169 .845 

Within Groups 74.543 67 1.113   

Total 74.919 69    
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 ؟ لإلجابة .عزى لمتغير القسم  ي الرضا عن العالقة مع الزمالء  يفمعنوي ذو داللة إحصائية ق هل هنالك فر

في البداية يجب التأكد من توافر شروط   one way Anovaاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الوفا في التوز  ألنا

العدد ( Financial department)مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالك يكون ال اني

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما  أصغرأي   (Logistic support)و أكبر مجموعة هي  6هو 

وهو محقق  التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيهو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

وفا ألنوبالتالي شروط ا sig = 0.701  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارحسب 

في الرضا عن  معنوي ذو داللة إحصائية  فرق اليوجد أي sig = 0.971  وفا ألنمحققة نقوم  بقراءة  جدول ا

 عزى لمتغير القسم الذي يعمل به الموظف   مع الزمالء يالعالقة 

 الموظف به يعمل الذي لقسمل تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا درجة في الفروق يوضح118 جدول

Work_group 

عدد أفراد  

 المتوسطات المجموعة 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum 

Maximu

m Lower Bound Upper Bound 

ERP support 8 3.0625 .93303 .32987 2.2825 3.8425 2.00 5.00 

AJC leasing internal 

hire 

11 3.0000 1.19896 .36150 2.1945 3.8055 1.25 5.00 

HR& Admin 7 2.6429 1.21499 .45922 1.5192 3.7665 1.75 5.25 

Work shop 

management 

9 2.7778 .72289 .24096 2.2221 3.3334 2.00 4.50 

ALES Market leasing 10 2.6500 .72839 .23034 2.1289 3.1711 1.75 4.50 

QHSE 7 2.7857 .94017 .35535 1.9162 3.6552 2.00 4.75 

Logistic support 12 2.9583 1.46487 .42287 2.0276 3.8891 1.25 6.50 

Financial department 6 2.5417 1.06556 .43501 1.4234 3.6599 1.75 4.50 

 6.50 1.25 3.0735 2.5765 12454. 1.04201 2.8250 70 عدد مفردات العينة 

 

للقسم الذي يعمل به  تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح119 جدول
 الموظف 

Work_group 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.665 7 62 .701 
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 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح120 جدول

Work_group 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.052 7 .293 .249 .971 

Within Groups 72.866 62 1.175   

Total 74.919 69    

 

  ؟ .عزى  لمتغير للجنسية ي الرضا عن العالقة مع الزمالء  يفمعنوي ذو داللة إحصائية هل هنالك فرق

النتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

من السطر  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي   sig = 0.235درجة  أنليفين   إختبار

في  معنوي ذو داللة إحصائية  قأي  اليوجد فررفض فرضية العدم  النستطيع وبالتالي   sig = 0.127األول 

 الرضا عن العالقة مع الزمالء  تعزى لمتغير الجنسية 

 

تعزى  الزمالء مع العالقة عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح121 جدول
 للجنسية 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Work_group Equal 
variances 
assumed 

1.433 .235 -1.546 68 .127 -.38709 .25032 -.88659 .11241 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-1.472 49.083 .148 -.38709 .26303 -.91565 .14147 

 

 ؟ .عزى  لمتغير درجة التعليم  يي الرضا عن العالقة مع الزمالء  ف معنوي ذو داللة إحصائية  قك فرهل هنال

النتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

من السطر  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي    sig = 0.567درجة  أنليفين   إختبار

ي فمعنوي ذو داللة إحصائية ق اليوجد فر أيرفض فرضية العدم  النستطيع وبالتالي   sig = 0.185األول 

 درجة التعلم عزى لمتغير يالرضا عن العالقة مع الزمالء  
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 الزمالء مع العالقة عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح122 جدول
 تعزى لدرجة التعلم 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Work_group Equal 
variances 
assumed 

.331 .567 1.340 68 .185 .33542 .25023 -.16391 .83474 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1.298 54.083 .200 .33542 .25846 -.18275 .85358 

 

 ؟ لإلجابة .عزى لمتغير الدخلي  العالقة مع الزمالءفي الرضا عن معنوي ذو داللة إحصائية ق هل هنالك فر

في البداية يجب التأكد من توافر شروط   one way Anovaاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الوفا في التوز  ألنا

اك ر  و درهم 8111أقل من )مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالك يكونأن  ال اني

مجموعة أكبر  أصغرأي (  درهم 7111-8111بين )و أكبر مجموعة هي  51العدد هو ( درهم 7111من 

شرط محقق  أما الشرط ال الث  ال انيمن نصف عدد أكبر مجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

 = sig  و   أنحيث  اتبيانال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختباروهو محقق حسب  التباينات تساوي  

معنوي  فرق وبالتالي اليوجد sig = 0.095  وفا ألنوفا محققة نقوم  بقراءة  جدول األنوبالتالي شروط ا 0.517

 الدخل الشهري  لمتغيرعزى يفي الرضا عن العالقة مع الزمالء  ذو داللة إحصائية 

 لدخل الشهري ل تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا درجة في الفروق يوضح123 جدول

 

عدد أفراد  

 Std. Deviation Std. Error المتوسطات  المجموعة 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

درهم 8111أقل من   20 2.8500 .95422 .21337 2.4034 3.2966 1.75 5.00 

درهم 7111-8111بين   30 3.0750 1.16366 .21245 2.6405 3.5095 1.75 6.50 

درهم 7111اكثر من   20 2.4250 .83548 .18682 2.0340 2.8160 1.25 4.50 

 6.50 1.25 3.0735 2.5765 12454. 1.04201 2.8250 70 عدد مفردات العينة 
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 للدخل الشهري  تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح124 جدول

Work_group 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.667 2 67 .517 

 

 للدخل الشهري  تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح125 جدول

Work_group 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.088 2 2.544 2.441 .095 

Within Groups 69.831 67 1.042   

Total 74.919 69    

 

  في الرضا عن العالقة مع الزمالء  تعزى  لمتغير الوضع  معنوي ذو داللة إحصائية  قفرهل هنالك

    independent sample T testاإلحصائي  ختبار؟ لإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإلاإلجتماعي

محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي sig = 0.398درجة  أنليفين   إختبارالنتيجة هي حسب 

معنوي ذو  رفض فرضية العدم يعني اليوجد فرق النستطيع ي أ  sig = 0.615من السطر األول  النتيجة 

   اإلجتماعي عزى لمتغير الوضع ي الرضا عن العالقة مع الزمالء  يف داللة إحصائية 

تعزى  الزمالء مع العالقة عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح126 جدول
  اإلجتماعي للوضع 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Work_group Equal 
variances 
assumed 

.724 .398 .506 68 .615 .13222 .26134 -
.38926 

.65371 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

.536 58.460 .594 .13222 .24668 -
.36149 

.62593 

 

 عزى لمتغير  عدد سنوات معنوي ذو داللة إحصائية في الرضا عن العالقة مع الزمالء يق هل هنالك فر

في البداية يجب   one way Anovaاإلحصائي  ختبار؟ لإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل.الخدمة  

أك ر   41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الوفا في التوز  ألناالتأكد من توافر شروط 



122 
 

اك ر من )مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون  ال انيمفردة  و الشرط   81من

مجموعة أكبر من  أصغرأي (  اقل من خمس سنوات)و أكبر مجموعة هي  03العدد هو ( عشر سنوات

محقق  أما الشرط ال الث شرط  ال انينصف عدد أكبر مجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

 = sig  و   أنحيث  اتبيانال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختباروهو محقق حسب  التباينات تساوي  

رفض فرضية العدم  النستطيع  sig = 0.972  وفا  حيث تبلغ قيمة  ألنوبالتالي نقوم بقراءة نتيجة ا 0.993

 سنوات الخدمة   عزى لمتغيري في الرضا عن العالقة مع الزمالء معنوي ذو داللة إحصائية  قفر يعني اليوجد

 لسنوات الخدمة في الشركة  تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا درجة في الفروق يوضح127 جدول

Work_group 

عدد أفراد  

 Std. Deviation Std. Error المتوسطات  العينة 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 5.00 1.25 3.1900 2.4135 18954. 1.02072 2.8017 29 اقل من خمس سنوات

 5.25 1.25 3.2564 2.3740 21275. 1.02030 2.8152 23 بين خمسة وعشر سنوات

 6.50 1.25 3.4507 2.2993 27285. 1.15762 2.8750 18 اكثر من عشر سنوات

 6.50 1.25 3.0735 2.5765 12454. 1.04201 2.8250 70 عدد مفردات العينة 

 

لسنوات الخدمة في  تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح128 جدول
 الشركة 

Work_group 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.007 2 67 .993 

 

 لسنوات الخدمة في الشركة  تعزى الزمالء مع العالقة عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح129 جدول

Work_group 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .063 2 .031 .028 .972 

Within Groups 74.856 67 1.117   

Total 74.919 69    

  

  في الرضا عن العالقة مع الزمالء تعزى  إحصائية ه اليوجد فروق معنوية ذات داللة أنمما تقدم نستنتج

 للمتغيرات الشخصية 
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في الرضا عن العمل نفسه  بين الموظفين تعزى للمتغيرات الشخصية إحصائية هل هنالك فرق ذات داللة  -3

 ؟(في الشركة   الخدمة  عدد سنوات,  اإلجتماعي الوضع , الدخل, درجة التعليم , الجنسية  , القسم , العمر )

 التساؤالت الفرعية التالية  إلىويقسم هذا التساؤل 

 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى لمتغير  العمر العمل نفسه ي  عنفي الرضا معنوي ذو داللة إحصائية ق هل هنالك فر

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الفي التوز  

و  04العدد هو ( سنة  21أكبر من ) مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما  أصغرأي  81عددها ( سنة  21-86من )أكبر مجموعة هي 

 قوهو محق  التباينات محقق  أما الشرط ال الث  شرط تساوي  ال انيهو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

وبالتالي شروط  sig = 0.081    أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارحسب  " أيضا

معنوي ذو داللة إحصائية  في  فرق اليوجد أي  sig = 0.112  وفا ألنوفا محققة نقوم  بقراءة  جدول األنا

 عزى لمتغير العمر  الرضا عن العمل نفسه ي

 للعمر  تعزى العمل نفسه  عن الرضا درجة في الفروق يوضح130 جدول

Work_itself 

 
عدد 

 المتوسطات  المجموعات 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

سنة 82 إلىسنة  51من   23 3.9913 1.13093 .23582 3.5023 4.4804 2.10 5.30 

سنة 21 إلىسنة  86من   30 3.5367 .96615 .17639 3.1759 3.8974 2.00 5.20 

سنة 21أكبر من   17 4.1118 .85578 .20756 3.6718 4.5518 2.60 5.30 

 5.30 2.00 4.0684 3.5831 12163. 1.01763 3.8257 70 عدد مفردات العينة 

 

 تعزى للعمر  نفسة العمل عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح131 جدول

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.605 2 67 .081 

 

 للعمر  تعزى  نفسة العمل عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح132 جدول

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.528 2 2.264 2.267 .112 

Within Groups 66.926 67 .999   

Total 71.454 69    
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 ؟ لإلجابة عن .عزى لمتغير القسم  يفي الرضا عن العمل نفسه   معنوي ذو داللة إحصائية  قهل هنالك فر

في البداية يجب التأكد من توافر شروط   one way Anovaاإلحصائي  ختبارهذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث  وهي طبيعيالوفا في التوز  ألنا

العدد  (Financial department)مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  الكهنيكون  ال اني

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما  أصغرأي   (Logistic support)و أكبر مجموعة هي  6هو 

وهو محقق  التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيهو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

وفا محققة ألنشروط اأي  sig = 0.242  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارحسب 

معنوي ذو داللة إحصائية  في الرضا عن  قفر وبالتالي اليوجد sig = 0.507  وفا ألنجدول انقوم  بقراءة 

 عزى لمتغير القسم الذي يعمل به الموظف   العمل نفسه ي

 الموظف به يعمل الذي القسم لمتغير تعزى نفسة العمل عن الرضا درجة في الفروق يوضح133 جدول

Work_itself 

عدد أفراد  

 Std. Deviation Std. Error المتوسط  المجموعات 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

ERP support 8 3.6125 1.20646 .42655 2.6039 4.6211 2.10 4.80 

AJC leasing internal hire 11 3.4818 .93254 .28117 2.8553 4.1083 2.30 5.00 

HR& Admin 7 3.6143 1.00404 .37949 2.6857 4.5429 2.40 5.10 

Work shop management 9 3.7222 .81206 .27069 3.0980 4.3464 2.70 5.00 

ALES Market leasing 10 3.9200 .99197 .31369 3.2104 4.6296 2.50 5.20 

QHSE 7 4.4571 .73452 .27762 3.7778 5.1365 3.10 5.30 

Logistic support 12 4.1583 1.16030 .33495 3.4211 4.8956 2.00 5.30 

Financial department 6 3.5833 1.24164 .50690 2.2803 4.8864 2.10 5.20 

 5.30 2.00 4.0684 3.5831 12163. 1.01763 3.8257 70 عدد مفردات العينة 

 

 

للقسم الذي يعمل به  تعزى العمل عن نفسة العمل عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح134 جدول
 الموظف 

Work_itself 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.352 7 62 .242 
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 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزى  نفسة العمل عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح135 جدول

Work_itself 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.634 7 .948 .906 .507 

Within Groups 64.820 62 1.045   

Total 71.454 69    

 

  ؟ لإلجابة عن .عزى  لمتغير للجنسية عن العمل نفسه ي في الرضامعنوي ذو داللة إحصائية هل هنالك فرق

ليفين   إختبارالنتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارهذا السؤال  سوف نجري اإل

 = sigمن السطر األول  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي  sig= 0.544درجة  أن

معنوي ذو داللة إحصائية في الرضا عن فرق رفض فرضية العدم يعني اليوجد النستطيع وبالتالي   0.205

 عزى لمتغير الجنسية العمل نفسه  ي

تعزى  نفسة العمل عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح136 جدول
 للجنسية 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Work_itself Equal 
variances 
assumed 

.372 .544 1.281 68 .205 .31472 .24578 -.17572 .80516 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1.286 61.411 .203 .31472 .24466 -.17445 .80389 

 

  ؟ لإلجابة .عزى  لمتغير درجة التعلم معنوي ذو داللة إحصائية في الرضا عن العمل نفسه   يفرق هل هنالك

 إختبارالنتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

من السطر األول  النتيجة محقق وسوف نقرأ التباينات بالتالي شرط تساوي   sig= 0.930درجة  أنليفين  

sig = 0.685   في  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق رفض فرضية العدم يعني اليوجد  النستطيع وبالتالي

  عزى لمتغير درجة التعلم يالرضا عن العمل نفسه  
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تعزى  نفسة العمل عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح137 جدول
 لدرجة التعلم 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Work_itself Equal 
variances 
assumed 

.008 .930 .408 68 .685 .10083 .24728 -
.39260 

.59427 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

.404 60.656 .687 .10083 .24929 -
.39771 

.59937 

 
 

 ؟ لإلجابة .الشهري  عزى لمتغير الدخلمعنوي ذو داللة إحصائية في الرضا عن العمل نفسه يفرق لك هل هنا

في البداية يجب التأكد من توافر شروط   one way Anovaاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث  وهي  طبيعيالوفا في التوز  ألنا

اك ر من  و درهم 8111أقل من )مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد هنالك يكون  ال اني

مجموعة أكبر من  أصغرأي (  درهم 7111-8111بين )و أكبر مجموعة هي  51العدد هو ( درهم 7111

محقق  أما الشرط ال الث شرط  ال انيضح بلجدول  وبالتالي الشرط نصف عدد أكبر مجموعة كما هو مو

 = sig  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختباروهو محقق حسب  التباينات تساوي  

معنوي ذو فرق  اليوجد أي  sig = 0.184  وفا ألنوفا محققة نقوم  بقراءة  جدول األنوبالتالي شروط ا 0.117

 الدخل الشهري  عزى لمتغيرداللة إحصائية في الرضا عن العمل نفسه ي

 للدخل الشهري  تعزى  نفسة العمل عن الرضا درجة في الفروق يوضح138 جدول

Work_itself 

عدد أفراد  

 Std. Deviation Std. Error المتوسطات  العينة 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

درهم 8111أقل من   20 3.6300 1.19565 .26736 3.0704 4.1896 2.00 5.30 

درهم 7111-8111بين   30 3.7233 .91602 .16724 3.3813 4.0654 2.10 5.20 

درهم 7111اكثر من   20 4.1750 .93012 .20798 3.7397 4.6103 2.50 5.20 

 5.30 2.00 4.0684 3.5831 12163. 1.01763 3.8257 70 عدد مفردات العينة 
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 تعزى للدخل الشهري نفسة العمل عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح139 جدول

Work_itself 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.219 2 67 .117 

 

 للدخل الشهري  تعزى  نفسة العمل عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح140 جدول

Work_itself 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.521 2 1.760 1.736 .184 

Within Groups 67.933 67 1.014   

Total 71.454 69    

 

  ؟  اإلجتماعي عزى  لمتغير الوضع ي إحصائية في الرضا عن العمل نفسه معنوي ذو داللة فرق هل هنالك

النتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

من السطر  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي   sig=0.344درجة  أنليفين   إختبار

في  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق رفض فرضية العدم يعني اليوجد  النستطيع وبالتالي   sig = 0.816األول 

   اإلجتماعي عزى لمتغير الوضع الرضا عن العمل نفسه  ي

 

تعزى  نفسة العمل عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح141 جدول
  اإلجتماعي للوضع 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Work_itself Equal 
variances 
assumed 

.909 .344 .230 68 .819 .05867 .25560 -.45138 .56871 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

.226 47.323 .822 .05867 .25990 -.46409 .58142 

 

  في الرضا عن العالقة مع الزمالء تعزى لمتغير  سنوات الخدمة في  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق هل هنالك

في البداية يجب   one way Anovaاإلحصائي  ختبار؟ لإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل.الشركة 
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  81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنطبيعي محققة حيث الوفا في التوز  ألنالتأكد من توافر شروط ا

اك ر من عشر )مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون  ال انيمفردة  و الشرط 

مجموعة أكبر من نصف عدد  أصغرأي (  اقل من خمس سنوات)و أكبر مجموعة هي  03العدد هو ( سنوات

محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيلشرط أكبر مجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي ا

 sig = 0.054  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختباروهو محقق حسب  التباينات 

رفض فرضية العدم يعني  النستطيع  sig = 0.267  وفا  حيث تبلغ قيمة  ألنوبالتالي نقوم بقراءة نتيجة ا

 سنوات الخدمة   في الرضا عن العمل نفسه  تعزى لمتغير داللة إحصائيةمعنوي ذو فرق  اليوجد

 سنوات الخدمة ل تعزى  نفسة العمل عن الرضا درجة في الفروق يوضح142 جدول

Work_itself 

عدد أفراد  

 Std. Deviation Std. Error المتوسطات العينة 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 5.30 2.00 4.3187 3.4537 21113. 1.13695 3.8862 29 اقل من خمس سنوات

 5.00 2.30 3.9748 3.1470 19958. 95714. 3.5609 23 بين خمسة وعشر سنوات

 5.30 2.60 4.4903 3.6430 20082. 85199. 4.0667 18 اكثر من عشر سنوات

 5.30 2.00 4.0684 3.5831 12163. 1.01763 3.8257 70 عدد مفردات العينة 

 

 لسنوات الخدمة   تعزى نفسة العمل عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح143 جدول

Work_itself 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.043 2 67 .054 

 

 لسنوات الخدمة  تعزى  نفسة العمل عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح144 جدول

Work_itself 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.764 2 1.382 1.348 .267 

Within Groups 68.689 67 1.025   

Total 71.454 69    

  

  في الرضا عن العمل نفسه تعزى للمتغيرات  إحصائية ه اليوجد فروق معنوية ذات داللة أنمما سبق نستنتج

 الشخصية 
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بين الموظفين تعزى للمتغيرات في الشركة  اإلتصاالت عن في الرضا  إحصائيةهنالك فرق ذات داللة هل  -2

في الخدمة عدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم , الجنسية  ,القسم  ,العمر ) الشخصية

 ؟(الشركة  

   األسئلة الفرعية التالية  إلىوينقسم هذا السؤال 

  ؟ لإلجابة عن هذا .العمر عزى لمتغير ي اإلتصاالت  في الرضا عن معنوي ذو داللة إحصائيةفرق هل هنالك

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الفي التوز  

و  04العدد هو ( سنة  21أكبر من ) مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما  أصغرأي  81عددها ( سنة  21-86من )أكبر مجموعة هي 

غير وهو   التباينات محقق  أما الشرط ال الث  شرط تساوي  ال انيهو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

نقوم بإجراء وبالتالي  sig = 0.021 أنحيث  اتبيانال تجانس  رإختباليفين من جدول  إختبارمحقق حسب 

 معنوي ذو داللة إحصائيةفرق  وبالتالي اليوجد sig = 0.650   من جدول ويلشنقوم  بقراءة   ويلش و إختبار

 تعزى لمتغير العمر  اإلتصاالت في الرضا عن 

 

 

 للعمر  تعزىاإلتصاالت  عن الرضا درجة في الفروق يوضح145 جدول

communications 

عدد  

 المتوسطات  المجموعات 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum 

Maximu

m Lower Bound Upper Bound 

سنة 82 إلىسنة  51من   23 3.0386 .69114 .14411 2.7398 3.3375 1.89 5.44 

سنة 21 إلىسنة  86من   30 3.2148 1.17369 .21429 2.7766 3.6531 1.89 6.22 

سنة 21أكبر من   17 3.3072 1.26353 .30645 2.6575 3.9568 1.33 5.22 

 6.22 1.33 3.4309 2.9279 12608. 1.05482 3.1794 70 عدد مفردات العينة 

 

 للعمر  تعزىاإلتصاالت  عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح146 جدول

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.746 2 67 .012 
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 للعمر  تعزىاإلتصاالت  عن الرضا في للفروق  ويلش إختبار نتائج يوضح147 جدول

communications 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch .436 2 36.632 .650 

 

 

  ؟ لإلجابة عن هذا .عزى لمتغير القسم  ياإلتصاالت في الرضا عن  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق هل هنالك

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الفي التوز  

و  6العدد هو ( Financial department)مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر مجموعة كما هو  أصغرأي   (Logistic support)أكبر مجموعة هي 

وهو غير محقق  التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيموضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

ولش  إختبارنقوم باجراء  sig = 0.001  و   أنحيث  اتبيانال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارحسب 

معنوي ذو داللة فرق  ال نستطيع رفض فرضية العدم يعني  اليوجد أي sig = 0.176  قيمة    أنينتج معنا 

 عزى لمتغير القسم الذي يعمل به الموظف ياإلتصاالت في الرضا عن  إحصائية

   

 

 الموظف به يعمل الذي القسم لمتغير تعزىاإلتصاالت  عن الرضا درجة في الفروق يوضح148 جدول

communications 

 
عدد افراد 

 العينة 

المتوسط 

 الحسابي 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ERP support 8 2.6944 .31286 .11061 2.4329 2.9560 2.22 3.22 

AJC leasing internal 

hire 

11 3.6667 1.25708 .37902 2.8221 4.5112 2.56 5.44 

HR& Admin 7 2.9048 .85449 .32297 2.1145 3.6950 1.33 3.67 

Work shop 

management 

9 3.2593 1.20185 .40062 2.3354 4.1831 2.11 5.33 

ALES Market leasing 10 3.0667 .98019 .30996 2.3655 3.7679 1.89 5.11 

QHSE 7 2.9524 .52059 .19677 2.4709 3.4338 2.44 4.00 

Logistic support 12 2.8426 .85603 .24712 2.2987 3.3865 1.89 5.22 

Financial department 6 4.2593 1.55503 .63484 2.6274 5.8912 2.67 6.22 

 6.22 1.33 3.4309 2.9279 12608. 1.05482 3.1794 70 عدد مفردات العينة 

 



131 
 

 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزىاإلتصاالت  عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح149 جدول

communications 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.044 7 62 .001 

 
 
 

 للقسم الذي يعمل به الموظف  تعزىاإلتصاالت  عن الرضا في للفروق  ويلش إختبار نتائج يوضح150 جدول

communications 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 1.626 7 24.155 .176 

. 

 

  ؟ لإلجابة عن .عزى  لمتغير الجنسية ي اإلتصاالت في الرضا عن  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق هل هنالك

ليفين   إختبارالنتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارهذا السؤال  سوف نجري اإل

 = sigمن السطر األول  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي    = sig 0.584درجة  أن

في الرضا عن  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق رفض فرضية العدم يعني اليوجد  النستطيع وبالتالي   0.564

 تعزى لمتغير الجنسية  اإلتصاالت 

 

تعزى اإلتصاالت  عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح151 جدول
 للجنسية 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

communications Equal 
variances 
assumed 

.303 .584 .580 68 .564 .14924 .25718 -.36395 .66243 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

.578 59.513 .566 .14924 .25828 -.36749 .66597 

 

 



132 
 

 ؟ لإلجابة . درجة التعلم عزى  لمتغير ي اإلتصاالت في الرضا عن  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق  هل هنالك

 إختبارالنتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارعن هذا السؤال  سوف نجري اإل

 ال اني من السطر النتيجة محقق وسوف نقرأ غير التباينات بالتالي شرط تساوي   sig=0.022درجة  أنليفين  

sig = 0.096  في الرضا  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق رفض فرضية العدم يعني اليوجد  النستطيع  أي

 عزى لمتغير درجة التعليم ي اإلتصاالت عن 

 

تعزى لدرجة اإلتصاالت  عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح152 جدول
 التعلم 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

communications Equal 
variances 
assumed 

5.456 .022 -1.606 68 .113 -.40463 .25190 -.90728 .09802 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-1.686 67.787 .096 -.40463 .23993 -.88343 .07417 

 

 ؟ لإلجابة عن هذا .عزى لمتغير الدخلي اإلتصاالت في الرضا عن  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق ك هل هنال

وفا ألنفي البداية يجب التأكد من توافر شروط ا  one way Anovaاإلحصائي  ختبارالسؤال  سوف نجري اإل

 ال انيمفردة  و الشرط   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث  وهي طبيعيالفي التوز  

 7111درهم و اك ر من  8111أقل من )مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد  هنالكيكون 

مجموعة أكبر من نصف  أصغرأي (  درهم 7111-8111بين )و أكبر مجموعة هي  51العدد هو ( درهم

محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيضح بلجدول  وبالتالي الشرط عدد أكبر مجموعة كما هو مو

 sig = 0.876  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختباروهو محقق حسب  التباينات 

داللة معنوي ذو فرق  اليوجد أي sig = 0.826  وفا ألنوفا محققة نقوم  بقراءة  جدول األنوبالتالي شروط ا

 الدخل الشهري  تعزى لمتغير اإلتصاالت في الرضا عن  إحصائية
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 للدخل الشهري  تعزىاإلتصاالت  عن الرضا درجة في الفروق يوضح153 جدول

 

 للدخل الشهري  تعزىاإلتصاالت  عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح154 جدول

communications 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.132 2 67 .876 

 

 للدخل الشهري  تعزىاإلتصاالت  عن الرضا في للفروق وفاألنا إختبار نتائج يوضح155 جدول

communications 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .437 2 .218 .192 .826 

Within Groups 76.336 67 1.139   

Total 76.773 69    

 

  ؟ .  اإلجتماعي عزى  لمتغير الوضع ي اإلتصاالت في الرضا عن  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق هل هنالك

النتيجة هي حسب     independent sample T testاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

من السطر  النتيجة محقق وسوف نقرأ  التباينات بالتالي شرط تساوي  sig=0.486درجة  أنليفين   إختبار

في  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق رفض فرضية العدم يعني اليوجد النستطيع  أي  sig = 0.733األول  

  اإلجتماعي عزى لمتغير الوضع ي اإلتصاالت الرضا عن 

 

 

 

 

communications 

عدد أفراد  

 Std. Deviation Std. Error المتوسطات  العينة 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

درهم 8111أقل من   20 3.2944 1.11943 .25031 2.7705 3.8184 1.89 6.22 

درهم 7111-8111بين   30 3.1630 1.06123 .19375 2.7667 3.5592 1.33 5.67 

درهم 7111اكثر من   20 3.0889 1.02255 .22865 2.6103 3.5675 1.89 5.44 

 6.22 1.33 3.4309 2.9279 12608. 1.05482 3.1794 70 عدد أفراد العينة 
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تعزى للوضع اإلتصاالت  عن الرضا في الفروق لمعرفة  Independent Samples Test إختبار نتائج يوضح156 جدول
  اإلجتماعي 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

communications Equal 
variances 
assumed 

.492 .486 -
.356 

68 .723 -.09432 .26480 -.62272 .43408 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-
.343 

44.564 .733 -.09432 .27481 -.64797 .45932 

 

  ؟ .عزى لمتغير  سنوات الخدمة  ياإلتصاالت في الرضا عن  معنوي ذو داللة إحصائيةفرق هل هنالك

في البداية يجب التأكد من توافر   one way Anovaاإلحصائي  ختبارلإلجابة عن هذا السؤال  سوف نجري اإل

مفردة  و   81أك ر من  41عدد مفردات العينة هو  أنمحققة حيث وهي طبيعي الوفا في التوز  ألنشروط ا

( اك ر من عشر سنوات)مجموعة   أصغرتوازن بين المجموعات من حيث عدد هنالك يكون  ال انيالشرط 

مجموعة أكبر من نصف عدد أكبر  أصغرأي (  اقل من خمس سنوات)و أكبر مجموعة هي  03العدد هو 

 التباينات محقق  أما الشرط ال الث شرط تساوي   ال انيمجموعة كما هو موضح بلجدول  وبالتالي الشرط 

نقوم أي  sig = 0.004  و   أنحيث  اتبيانتال تجانس  إختبارليفين من جدول  إختبارهو غير محقق حسب و

فرق  رفض فرضية العدم يعني اليوجد النستطيع أي  sig = 0.557  حيث تبلغ قيمة  ويلش   إختباربإجراء 

 سنوات الخدمة   عزى لمتغيري اإلتصاالت في الرضا عن  معنوي ذو داللة إحصائية

 لسنوات الخدمة في الشركة  تعزىاإلتصاالت  عن الرضا درجة في الفروق يوضح157 جدول

communications 

عدد أفراد  

 Std. Deviation Std. Error المتوسطات  المجموعة 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

 5.44 1.89 3.3541 2.7532 14669. 78994. 3.0536 29 اقل من خمس سنوات

 6.22 2.00 3.6124 2.6581 23009. 1.10349 3.1353 23 بين خمسة وعشر سنوات

 5.67 1.33 4.1077 2.7689 31727. 1.34606 3.4383 18 اكثر من عشر سنوات

 6.22 1.33 3.4309 2.9279 12608. 1.05482 3.1794 70 عدد مفردات العينة 
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 لسنوات الخدمة في الشركة  تعزىاإلتصاالت  عن الرضا  درجة في للفروق التباينات تجانس  إختبار يوضح158 جدول

communications 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

5.912 2 67 .004 

 

 لسنوات الخدمة  تعزىاإلتصاالت  عن الرضا في للفروق  ويلش إختبار نتائج يوضح159 جدول

communications 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch .596 2 35.523 .557 

 

 

  تعزى للمتغيرات اإلتصاالت في الرضا عن  إحصائية ه اليوجد فروق معنوية ذات داللة أنمن ماسبق نستنتج

 الشخصية 

 

 

 

 

 ملخص النتائج  -3-6

 

 ة الرضا عن   في الرضا عن وسطي المقياس في كل من األبعاد التاليذو داللة احصائية  يوجد فرق جوهري

 ( اإلتصاالت ,جماعة العمل , اجراءات العمل ,العوائد الترقيات , األجر )

  ( داخل الشركة اإلتصاالت ,جماعة العمل ) الموظفون راضون عن كل من 

  (األجر , الترقيات , العوائد ,اجراءات العمل )الموظفون غير راضون عن 

 في الرضا عن وسطي المقياس في كل من األبعاد التالية الرضا عن  ذو داللة احصائية  اليوجد فرق جوهري

 ( الرضا عن العمل نفسه ,  اإلشراف) 

 أقل درجات الرضا حاز عليها بعد الرضا  أنونالحظ (4.234)سط مستوى الرضا الوظيفي بشكل عام متو أن

مستوى الرضا الوظيفي في في ارتفا  هنالك  , ونال بعد جماعة العمل أعلى درجات الرضا , عن  األجر 

  .اإلتصاالت ومع الزمالء مجال العالقات 

 أعلى من متوسط رضا الموظفين الغير عر  ( 4.238213)متوسط رضا الموظفين العر  هو  أن

 متوسط " وهو أيضا( 4.231363)
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 متوسط رضا  الموظفين  ذوي المستوى التعليمي جامعي وأعلى هو أقل من متوسط  رضا  الموظفين من  أن

 ذوي التعليم األقل من جامعي 

 جين من متوسط رضا الموظفين غير المتزو أعلى متوسط رضا الموظفين المتزوجين هو أن 

 الرضا الوظيفي بلنسبة لألقسام حاز عليه  أعلى متوسط في  أنWork shop management  وأقلها هو

Financial department 

 درهم و أقل فئة في  7111الفئة التي تتقاضى راتب أك ر من الموظفين من  أعلى متوسط في الرضا هم  أن

 درهم( 7111 -8111)الرضا هي التي تتقاضى راتب بين 

 الموظفين الذين امضوا في الخدمة أقل من خمس سنوات هم أك ر رضا بينما األقل رضا هم الذين  أمضوا  أن

 في الخدمة أك ر من عشر سنوات 

 و الموظفين الذين األقل في الرضا هم ( 21-86)رضا هم من ذوي الفئة العمرية بين  األك رالموظفين  أن

 سنة  21الموظفين األكبر  من 

 اجراءات العمل ,العوائد , اإلتصاالت , األجر) في الرضا عن معنوية ذات داللة احصائية  ال يوجد فروق , 

 تعزى للمتغيرات الشخصية ( العمل نفسه  , العالقة مع الزمالء

  الجنسية  ,القسم  ,العمر )في الرضا عن الترقيات تعزى لكل من  معنوية ذات داللة احصائية اليوجد فروق  

 ( اإلجتماعي الوضع , الدخل,  درجة التعليم

  لصالح في الرضا عن الترقيات  تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة   معنوية ذات داللة احصائية يوجدفروق

 بين خمسة وعشر سنواتذوي سنوات الخدمة 

 درجة  , الجنسية  ,العمر) تعزى لكل من  اإلشراففي الرضا عن  معنوية ذات داللة احصائية  قواليوجد فر

 (في الشركة   الخدمةعدد سنوات  , اإلجتماعي الوضع , الدخل,  التعليم

 لصالح الموظفين في تعزى لمتغير القسم  اإلشراففي الرضا عن  معنوية ذات داللة احصائية  يوجد فروق

 Work shop Managementقسم 

 

 اإلقتراحات والتوصيات  -3-7

 

 ألنفمن غير الوارد ا لتخفيض النفقات" بلمئة وذلك ن را 52بتخفيض العمالة بنسبة  ألنشركة الجابر تقوم ا 

الموظفون غير راضون عن  أننتيجة الدراسة  والواضح من وعلى المستوى القريب صرف مبالغ إضافية 

العوائد  لعدم رضا الموظفين عن الترقيات واألجر وبالنسبة  (األجر , الترقيات , العوائد ,اجراءات العمل )

 أنهذه األبعاد ال الثة ولتحسين الرضا عنها تحتاج الشركة لدفع نفقات فعلى سبيل الم ال  أنالمشكلة تكمن 

ترقية الموظف تضع الشركة أمام استحقاق تحسين الراتب وزيادة البدالت والعوائد أيضا وكل هذه األمور 



137 
 

مبدئية تساهم بتحسين  مستوى تقديم اقتراحات غير متاحة على األقل في الوضع الراهن لذا سوف يتم  ألنا

 الرضا الوظيفي بشكل جزئي 

 للمتغيرات الشخصية من ذوي الرضا الوظيفي المنخفض عن األجر " قام الباحث بتنصنيف الموظفين طبقا

 ت النتائج حسب الجدول التالي كان

 يوضح  ذوي الرضا المنخفض عن األجر061 جدول

 منخفض  0.9224 5.3911 عازب

 منخفض 1.05654 5.425 جامعي وأعلى

 منخفض  0.89855 5.4897 عربي

 منخفض 0.99326 5.4261 سنة 5. إلىسنة  08من 

 منخفض 0.85417 5.4067 سنة 58 إلىسنة  3.من 

 منخفض 1.09058 5.29 درهم 0888اكثر من 

 منخفض 1.10091 5.42 درهم 0888-888.بين 

 منخفض 0.71517 5.5652 خمسة وعشر سنواتبين 

 

  قام الباحث ومن خالل جداول التقاطعات على برنامجspss   بإجراء تقاطعات بين هذه الصفات لتحديد عدد

هاء أنموظفين وقد اقترح الباحث  7ت النتائج حسب الجدول التالي كانالموظفين الذين ينتمون لهذه الفئة ف

  أخرىهاء خدمات فئات أنخدمات هذه الفئة من الموظفين كأولوية عن 

 األجر عن المنخفض الرضا ذويللموظفين نتائج جداول التقاطعات 060 جدول

  
  

 عربيالجنسية 

 جامعي وأعلىالمستوى التعليمي 

 بين خمسة وعشر سنواتاسنوات الخدمة 

 درهم 0888اكثر من الراتب  درهم 0888-888.بين الراتب 

Count Count 

 0 0 سنة 5. إلىسنة  08من العمر 

 1 3 سنة 58 إلىسنة  3.من العمر 

 

 للمتغيرات الشخصية من ذوي الرضا الوظيفي المنخفض عن الترقيات " قام الباحث بتنصنيف الموظفين طبقا

 ت النتائج حسب الجدول التالي كان

 لترقياتا عن المنخفض الرضا ذوي  يوضح065 جدول

 منخفض  1.05847 5.3375 جامعي وأعلىالمستوى التعليمي 

 منخفض  1.06553 5.45 درهم 0888-888.بين الراتب 

 منخفض 0.8333 5.4706 سنة 58أكبر من العمر 

 منخفض 0.84405 5.5278 اكثر من عشر سنواتسنوات خدمة 

 منخفض 0.78963 5.5978 بين خمسة وعشر سنواتسنوات خدمة 
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  قام الباحث ومن خالل جداول التقاطعات على برنامجspss   بإجراء تقاطعات بين هذه الصفات لتحديد عدد

هاء أنموظفين وقد اقترح الباحث  2ت النتائج حسب الجدول التالي كانالموظفين الذين ينتمون لهذه الفئة ف

  أخرىهاء خدمات فئات أنخدمات هذه الفئة من الموظفين كأولوية عن 

 الترقيات عن المنخفض الرضا ذوي للموظفين التقاطعات جداول نتائج163 جدول

 اكثر من عشر سنوات بين خمسة وعشر سنوات  

 درهم 0888-888.بين  درهم 0888-888.بين 

Count Count 

 0 0 سنة 58أكبر من  جامعي وأعلى عازب عربي غير

 2 0 سنة 58أكبر من  جامعي وأعلى متزوج

 2 0 سنة 58أكبر من  جامعي وأعلى عازب عربي

 1 0 سنة 58أكبر من  جامعي وأعلى متزوج

 

  بعدم استقطا  وتعيين الموظفين من ذوي الصفات الشخصية التالية الباحث قسم الموارد البشرية  ينصحكما

من ذوي الراتب , غير متزوج ,جامعي وأعلى , غير عر  )وذلك من اجل تحسين درجة الرضا الوظيفي 

الموارد البشرية في حال المفاضلة  إدارةوينصح الباحث . أكبر من خمسين سنة , درهم( 7111 -8111)بين 

وفي حال تساوي جميع المعايير العمل على تسريح الموظفين من ذوي سنوات  هاء خدماتهم ألنبين الموظفين 

 مستوى رضاهم العام  نخفاضالعشر سنوات وذلك أك ر من الخدمة  

  باستقطا  وتعيين الموظفين من ذوي الصفات الشخصية التالية وذلك كما ينصح الباحث قسم الموارد البشرية

من , درهم  8111الراتب أقل من ,متزوج , أقل من جامعي , عر  )الوظيفي  من اجل تحسين درجة الرضا

 ألنسنة كما يوصي بالعمل على ضخ دماء شابة جديدة في الشركة وذلك  21 -86ذوي الفئة العمرية بين 

 هم أعلى في درجات الرضا الموظفين ذوي الخبرة أقل من خمس سنوات 

  الشركة بالعمل على إعادة الن ر في اجراءات العمل والحوار مع الموظفين من أجل  إدارةيوصي الباحث

 إيجاد صيغ حدي ة تلبي تطلعات الموظفين من أجل زيادة مستوى رضاهم عن اجراءات العمل 

  الموجودة في قسم   اإلشرافتجرية  اإلطال  على العمل علىWork shop Management   على وتعميمها

   باقي األقسام

  التالية األقسام  إدارةالعمل على تغيرERP support  ,Logistic support , ALES Market leasing, 

HR& Admin  وذلك لتدني مستوى الرضا الوظيفي فيها 

 سلم  في الن ر الشركة بإعادة إدارة الباحث  أما في المستقبل وبعد استقرار الوضع المالي للشركة يوصى 

 وذلك من أجل زيادة مستوى الرضا الوظيفي و الترقيات    والعوائد الرواتب

  يتم زيادة  الرضا الوظيفي في المن مات من األمور التالية نصائح عامة لزيادة الرضا الوظيفي(Al Jenaibi ,

5101) 
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الموظفين السعداء في  أنحيث ( رسالتها و أهدافها , توجهات الشركة  ) كل موظف يعرف  أنالتأكد من  - أ

لطبيعة " وكذلك يجب توزيع المسؤوليات والمهام على الموظفين طبقا. ات الشركة إنجازعملهم يهتمون ب

 عمل كل شخص وتخصصة 

يعرف كل موظف الواجبات الملقاة على عاتقه  وكذلك يجب تحديد  أنيجب : توفير رؤية واضحة للموظفين  -  

يحتوي توصيف الوظائف على األهداف  أنضا الوظيفي لذا يجب المهام بشكل واضح وذلك لتعزيز الر

و  األعمالوالتوقعات المرجوة من شاغر هذا المنصب وكذلك يجب وضع أجندة أعمال نصف سنوية لتقييم 

 ومقارنته مع المهام المطلوبة من هذا الشخص وبالتالي المحاسبة  داءالمراقبة الدورية وذلك من أجل تحليل األ

يشعر الموظف  أناألحي أغلبينزعج العديد من الموظفين من طريقة تحكم مدرائهم بهم و: ظفين تمكين المو - ت

بالرضا الوظيفي عندما يتأقلمون مع رفاقهم بالعمل وكذلك اداراتهم وتصبح بينهم عالقات ال قة المتبادلة  ويتم 

مدير الحرية لمدوبين خدمة يعطى ال أنتمكين هؤوالء الموظفين من قبل مدرائهم كم ال على هذا التمكين 

تمكين الموظفين يجعل من الموظفين أك ر  أن, العمالء باتخاذ قرارات الخاصة لتطوير العالقات مع الزبائن 

 ويشعرهم بالمواطنة التن يمية " ابداعا

يطة يكون هذه المكافأت بس أنيتم تقدير عملهم من قبل إداراتهم ويمكن  أنيفضل الموظفين : مكافأة الموظفين  - و

تكون المكافأة عبارة عن تحسين في  أنويمكن ( . لقد قمت بعمل رائع ) تكون لف ية ونقول للموظف  كان

 ظروف العمل أو تقديم مبلغ من المال أو ترقية أو تقديم هدايا عينية

تحسين رضا الموظفين يتضمن بناء وتطوير فريق عمل متكامل  أن: شطة لفريق العمل ألنا العديد من تقديم - ج

ويتم عمل نشاطات متعددة لهذا الفريق متل دعوة هذا الفريق لمراجعة األهداف وإدخال األفكار الجديدة للعمل 

 أو من الممكن دعوة هذا الفريق لحضور فلم أو للغداء 

لبشرية لم يعد يعتبر الراتب في قمة هرم أولويات ألستطالعات رأي الموارد ا" طبقا:تقديم تعويضات معقولة  - ح

بجهودهم الوظيفية وكذلك يفضلون الحصول على مكافأت  اإلعترافحيث يفضل الموظفين , الرضا الوظيفي 

لذا يجب على أصحا  العمل توفير رواتب جيدة تتناسب مع , يحصلوا على رواتب ممتازة  أنمستمرة على 

قديم تعويضات مناسبة للموظفين متل التأمين الصحي وتقديم إجازات تحتوي الرتب الوظيفية وبنفس الوقت ت

 على عروض سفر  جذابة ومغرية  للموظفين 
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 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: السعودية 

 .دار حامد :  عمان   .الموارد البشرية  إدارة(. 2116. )عباش عبدعباس حسين جواد, نجم عبود العزاوي, و ارزوقي 

 .دار النهضة العربية: بيروت .الكفاءة اإلدارية(. 1992. )عبد الرحمن عيسوي

 .مكتبة غريب : القاهرة  .المجتمع في االجتماعي التنظيم (.1978. )عبد الباسط محمد حسن 

 .الدار الجامعية: اإلسكندرية .األفراد إدارةالسلوك التنظيمي و (. 1997. )عبد الغفار حنفي, و حسين قزاز

 .1. بالمركز الجامعي خنشلة ميدانيةدراسة  –الرضا الوظيفي و دوره في تحقيق أهداف المؤسسة (. 2119. )عمر حمداوي

 .مكتبة غريب للنشر: القاهرة  اإلنتاجية, الكفاءة و األفراد إدارة (.1981. )علي السلمي  

 .دار المسيرة: دمياط .المؤوسسات التعليمية إدارةالسلوك التنظيمي في (. 2111. )فاروق عبده فليه, و السيد محمد عبد المجيد

مجلة . درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين (. 2111. )مجيد مصطفى منصور

 .838-795, الصفحات صفحة  8العدد,  81المجلد , ة اإلنسانيعلوم سلسلة ال,جامعة األزهر بغزة 

 .دار النهضة العربية: بيروت .اإلجتماعي دراسات في علم النفس (. 1949. )محمد عبد الرحمن عيسو

لة كلية بغداد مج. ميدانيةدراسة  -العاملين في رفع مستوى الخدمات الفندقية  أداءبعض مقومات نجاح  أثر(. 2113. )محمد عودة حسين

 . للعلوم االقتصادية الجامعة العدد الخامس و الثالثون

 .ومواقف موظفي األجهزة الحكومية في مدينة الرياض تجاهات إل ميدانيةدراسة : الرضا الوظيفي (. 1984. )محمد ناصر العديلي

 .العامة  دارةمعهد اإل: الرياض 

جامعة : , األردن عمان  . في اإلمارات العربية المتحدة ةاإلجتماعي الرضا الوظيفي في وزارة التنمية (. 19991. )محمد نصر الدين

 .اليرموك 

حالة دراسية على )بالعمل  اإلستمرارالعوامل المسببة للرضا الوظيفي على رغبة العاملين في  أثر(. 2118, مايو . )أحمد حويحي مروان

 .الجامعة اإلسالمية غزة : قطاع غزة , فلسطين , فلسطين (. العمل الصحي في قطاع غزة لجان دإتحا
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مجلة العلوم . محددات الرضا الوظيفي وأثاره على المؤسسات في ظل النظريات المعرفية والسلوكية(. 2111, 6. )الوناس مزياني

 .واإلجتماعة  ة اإلنساني

 .جامعة منتوري: قسنطينة, الجزائر. الوظيفي ألساتذة التربية البدنية و الرياضية وعالقته بأدائهم الرضا(. 2117. )مسعود بورغدة محمد

 .المؤسسة الوظنية للكتاب : الجزائر .أسس علم النفس التنظيمي (. 1992. )مصطفى عشوي

مجلة . األردنية اإلجتماعي  أنالحوافز المادية على الرضا الوظيفي لدى العاملين في مؤسسة الضم أثر(. 2113. )موسى السعودي

 .1,  8, العدد  04دراسات , العلوم اإلدارية, المجّلد 

 .العامة  دارةمعهد اإل: الرياض  .منظور كلي مقارن_التنظيمي  اإلنسانيالسلوك (. 1995. )ناصر محمد العديلي

أكاديمية نايف العربية للعلوم : الرياض .الثقافة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي في األجهزة األمنية (. 2111. )فالحال سلماننايف 

 .األمنية

مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفات اإلداريات في جامعة األميرة نوره بنت عبد الرحمن وعالقته (. 2114, 11. )نورة محمد البليهد

 .المجلة الدورية التربوية المتخصصة . الديموغرافية ببعض المتغيرات

الرضا الوظيفي لدى موظفي اإلدارات المختلفة وفق نموذج بورتر ولولر حالة دراسية على البنوك (. 2118. )هبه سالمة سالم غواش

 .غزة-الجامعة اإلسالمية: غزة, فلسطين. العاملة في قطاع غزة

مجلة كلية (. العامة دارةاإل)الوظيفي في تحليل وتصميم العمل بحث تطبيقي في مصرف الرشيد  الرضا أثر(. 2119. )وفاء أحمد محمد

 . بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد التاسع عشر

 .األمارات العربية المتحدة  -وزارة العمل : أبوظبي  .الباب السابع  -قانون العمل اإلتحادي (. 1981. )وزارة العمل
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Abstract 
Student Name:  Kenan Madah  

Subject: factors affecting job satisfaction among the administrative staff at the Al Jaber Leasing 

services  

Syrian Virtual University 2016 

Supervisor Name: DR. Muhannad Arnaout 

This study aims to identify  the factors affecting job satisfaction among administrative staff at the 

Al Jaber Leasing services company, It also aims to categorize the level of this satisfaction and to 

know if there is a statistically significant difference in satisfaction degree due to personal 

variables (Age, section, nationality , educational degree , monthly income, marital  status, years 

of  service in the company) on each of the flowing job satisfaction factors (payment, promotions, 

supervision, Benefits , Procedures, relationship with colleagues , work itself ,communications 

within the company). 

The  study found that administrative staff at the Al Jaber Leasing services company are  not 

satisfied with  (Benefits,  procedures, promotions, payment ) and they are satisfied with 

(relationship with colleagues, communications) and their satisfaction is average for (supervision, 

work itself). The total job satisfaction is average, and there is no statistically significant 

difference in satisfaction with (salary, communications, Benefits, relationship with colleagues, 

work itself) due to personal variables. There is no statistically significant difference in 

promotions satisfaction due to (Age, section, nationality, degree of education, monthly income, 

and marital status), There is statistically significant difference in promotions satisfaction due to 

(years of service). There is no statistically significant difference with supervision satisfaction due 

to (age, degree of education, monthly income, marital status, and years of service in the 

company). There is statistically significant difference with supervision satisfaction due to 

(section) 

Research population consists of Aljaber leasing services head quarter administrative stuff, 83 

questioners were distributed, 74 replies were received, 4 replies were excluded, and the 

researcher used SPSS to view and analyze the results of the study. 

The study presented many proposals such as, in order to improve job satisfaction they should 

Stop recruiting employee with the following personal characters (non-Arabs, have university and 

higher degree, single, salary between (3000-4000) dirham's, older than fifty). And he advised HR 

management to fire (if needed) the ones with more than 10 years service (when all the other 

criteria are equal) due to the decrease in the total satisfaction 

 

Key words: job satisfaction, job satisfaction factors, Benefits, personal factors 
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 المالحق

 

 األعمال إدارةالتالي وذلك في إطار دراسة أقوم بإعداداها لنيل درجة الماجستير في  اإلستبياناألصدقاء اإلعزاء الرجاء اإلجابة على 

 المعلومات التي سوف تقومون أنمع العلم  التأجيرتقوم هذه الدراسة ببحث العوامل التي تؤثر على السعادة الوظيفية في شركة الجابر لخدمات  

 هاء الدراسةأنهي عبارة عن مساعدة شخصية لي من أجل  إنمابالعمل داخل الشركة " بتعبئتها ليس لها عالقة مطلقا 

 اإلجتماعي على موقع مستندات جوجل وتوزيع الرابط من خالل وسائل التواصل  اإلستبيانصفحة  إنشاءوقد  

 حرية اإلجابات وموضوعيتها وسريتها حيث لن يستطيع أحد تميز اإلجابة التي قمت بكتابتها أنوذلك من أجل ضم

 الرجاء تحديد القسم الذي تعمل فيه 

Financial Depart  QHSE Logistic support HR& Admin ERP support 

Workshop Management ALES Market leasing     AJC leasing internal hire 

  أي الفئات التالية ينتمي دخلك الشهري إلى  
 درهم 4111أكثر من 

 

         درهم 4111-3111بين 
 

         درهم 3111أقل من 

   في شركة الجابرالرجاء تحديد عدد سنوات خدمتك 
 أقل من خمس سنوات          بين خمس سنوات وعشر سنوات                   أكثر من عشر سنوات 

         الرجاء تحديد الفئة العمرية التي تنتمي إليها 
     سنة 32 إلى 51من                            سنة 21 إلى 36من   سنة 21أكبر من 

    تحديد الجنسيةالرجاء 

 عربي                                                                      غير عربي                                     

 الرجاء تحديد الوضع العائلي

 عازب                                                                         متزوج                                    

 الرجاء تحديد المستوى التعليمي 

 أقل من جامعي                                                                 جامعي وأعلى                               

 تعتبر الزيادات التي أحصل عليها جيدة 

 
 

  تعتبر الزيادات التي أتقاضاها متقاربة في المدة الزمنية

 
 

  المتوقعة في زيادة راتبي أشعر بإلرتياح من فرصي

 
 

  أحصل على األجر الجيد الذي يتناسب وأهمية العمل الذي أقوم به

 
 

  أشعر بالتقدير من قبل الشركة عندما أفكر بالراتب الذي اتقاضاه

 
 

  توجد عدالة في ترقية الموظفين الذين يعملون بجد داخل الشركة

 
 

  ىاألخريحصل الموظفين على الترقيات بالسرعة نفسها التي يحصل عليها الموظفين في الشركات 

 
 

  ا راض عن فرصتي المتوقعة في الترقيةأن



146 
 

 
 

 توجد فرص كثيرة للترقية داخل الشركة 
 
 

 أحبذ  المسؤول عن عملي
 
 

 ليالمسؤول عن عملي  عادل بالنسبة 

 
 

  المسؤول عن عملي ذو كفاءة في ممارسة عمله

 
 

 ين األخربالمقارنة مع  اإلهتماميظهر لي المسؤول عن عملي الكثير من 
 
 

 نحصل من شركتنا على كل العوائد التي هي من حقنا 
 
 

  ىاألخرتعتبر العوائد التي نتقاضاها جيدة بالمقارنة مع العوائد التي تقدمها الشركات 

 
 

  ا راض عن العوائد التي تقدمها الشركة ليأن

 
 

  تعتبر العوائد التي تقدمها لنا الشركة عادلة

 
 

  المكتبية الواجب علي القيام بها األعماللدي القليل من 

 
 

 كثرة إجراءات العمل التفشل جهودي للقيام بإعمال جيدة 
 
 

 تسهل القواعد المتبعة في العمل القيام بأعمال جيدة 
 
 

  تسهل اإلجراءات المتبعة في العمل القيام بأعمال جيدة

 
 

  ليس لدي الكثير من المهمات التي يجب علي فعلها في العمل

 
 

  تعتبر مواعيد العمل مناسبة لي

 
 

 تعتبر ساعات العمل مناسبة لي 
 
 



147 
 

  توفر تصاميم المكاتب الراحة النفسية لي

 
 

  توفر تصاميم المكاتب الراحة البدنية لي

 
 

  على توفير مقومات األمن والسالمة دارةتحرص اإل

 
 

  المتكررة على واجباتي الوظيفية األعمالتغلب 

 
 

  يتيح لي العمل فرص عديدة للتجديد واإلبتكار

 
 

  يتالئم حجم العمل مع قدراتي الشخصية

 
 

 ال أشعر بالظلم حيال الواجبات الملقاة على عاتقي في العمل 
 
 

   المجتمع ين فياألخرتمنحني مهنتي تقدير واحترام 

 
 

 بالشركة في تحقيق أهدافهااإلتصاالت يساهم نظام 

 
 

  بين الرؤوساء والمرؤوسيين بسرعة كبيرةاإلتصاالت  إنجازيتم 

 
 

  ات اإلتجاهمفتوحة في جميع اإلتصاالت قنوات 

 
 

 اإلتصاالت جهدها إلزالة المعوقات التي تعيق  دارةتبذل اإل
 
 

 اإلتصاالت تعتمد الشركة على استخدام وسائل حديثة في 
 
 

 بالدقة البالغة اإلتصاالت تتصف المعلومات المنقولة عبر 
 
 

 بين وحدة العمل ومابين الوحدات المختلفة بكل سهولة اإلتصاالت تتم 
 
 

 يسهم نظام اتصاالت الشركة على توفير المعلومات االزمة إلتخاذ القرار 
 
 

 بالمستويات اإلدارية العليا بدون عوائق  اإلتصال يمكنني 
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 مع زمالئي في العمل " طيبا" أقض وقتا
 
 

 أشعر بالراحة تجاه الموظفين الذين أعمل معهم 
 
 

 أعمل أقل من المطلوب بسبب كفاءة زمالئي في العمل 
 
 

 منخفض الشركة موظفين بين الصراع يعتبر

 
 

 

 


