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أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية على الوالء الوظيفي
في الجامعات األردنية الخاصة
إعداد الطالب
راجي حابس النوافعة
إشراف الدكتور
أمجد طويقات
الملخص
هدفت هذه الدراسة لبيان أثر الرضا الوظيفي على الوالء الوظيفي في الجامعات األردنية
الخاصة ،حيث تمثلت مشكلة الدراسة في عدم استقرار الموظفين  ،باإلضافة إلى الدوران الوظيفي
عمان ،وقد تم بناء نموذج
لدى أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في مدينة ّ
ط ّورت استبانة أداة للدراسة ،حيث بلغ مجتمع الدراسة
لمتغيرات القياس من دراسات سابقة ،ثم ُ
( )111عضواً وتم استرجاع ( )11استبانة صالحة ألغراض الدراسة ،وبعد ذلك تم تحليل هذه
البيانات باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وبرنامج  ،SPSSلإلجابة على أسئلة وفرضيات هذه
الدراسة.
أظهرت نتائج هذه الدراسة بأن مستوى الرضا الوظيفي والوالء الوظيفي في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان كان بدرجة متوسطة ،وأن هناك أثر للرضا الوظيفي بمتغيراته على
الوالء الوظيفي ،وأوصت الدراسة الجامعات األردنية الخاصة باالهتمام أكثر بالحوافز من أجل رفع
مستوى الرضا الوظيفي وبذلك يرتفع مستوى الوالء ويستقر الموظفون في عملهم ،وتقل حركة دوران
العمل ألعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
الكلمات المفتاحية :الرضا الوظيفي ،الوالء الوظيفي ،دوران العمل.
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Abstract
This study aims to show the impact of job satisfaction on the job loyalty in the
Jordanian private universities in Amman, where the problem of the study is in the
instability of staff, in addition to the rotation of the members of the administrative staff
at the Jordanian private universities in Amman, also the study model of measurement
variables has been constructed from previous studies, then has been developed a
questionnaire as a tool for the study, while the study population are (217) members, the
number of respondents are (96), and the collected data is analyzed by using analytical
descriptive approach SPSS program, to answer the questions and hypotheses of this
study.
The results of this study showed that the extent of job satisfaction and job
loyalty in the Jordanian private universities in Amman is practiced to a middle degree,
and that there is an impact of job satisfaction by its variables on job loyalty. The study
recommended that universities should pay more attention to membership incentives to
raise the level of job satisfaction and thus raise the level of loyalty to stabilize the staff
and thus the turnover will be reduced between the members of the administrative body
at the private Jordanian universities in Amman.
Keywords: Job satisfaction, Job loyalty, the turnover.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
 :2.2المقدمة
إن الفرد في المنظمات يعد من أهم الموارد المهمة في تطور أدائها وخاص ًة في المنظمات
الخدمية ،فهو مصدر من مصادرها المهمة ألن لديه القدرة على التفاعل مع المستحدثات الداخلة
والخارجة للمنظمة ،ويمكن القول بأن قدرة المنظمات على تحقيق أهدافها يتوقف إلى حد كبير على
نجاح اإلدارة في تنمية العالقة بينها وبين األفراد العاملين لديها.
لذلك تهدف إدارة المنظمات المتقدمة إلى تنمية العالقة بينها وبين أفرادها لضمان استمرار
القوى العاملة ذات الكفاءات العالية ،وإيجاد الدوافع لديهم في بذل المزيد من الجهد في األداء ،فمن
الوسائل المهمة لتحقيق ذلك هو تحقيق الرضا الوظيفي وتنمية مشاعر الوالء والسلوك االنتمائي
لدى األفراد في المنظمة (زمار وبصيلة.)1414 ،
رغبة الفرد باالستمرار في العمل في المنظمة ،ورضاه عن مهامه تعكس كفاءة أدائه،
ويعتبر رضاؤه إحدى المهمات التي تسعى اإلدارة في المنظمة وبالخصوص إدارة الموارد البشرية
لتحقيقه ،فالرضا الوظيفي لدى األفراد في المنظمة يعكس كيفية توجيه سلوكهم الذي يحقق بذلك
الوالء لتلك المنظمة (.)Ismail and Razak, 2016

وينظر إليه على أنه موقف الموظف من
إن الوالء الوظيفي يعتبر مرادفاً لاللتزام التنظيميُ ،
المنظمة التي يعمل بها ورغبته في البقاء فيها ،وبناء هويته بالعمل معها وإيمانه بأن العمل لصالح
هذه المنظمة هو أفضل خيار له (.)Pandey & Khare, 2012
فالوالء الوظيفي يربط بين المنظمة واألفراد العاملين بها ،ويعتبر عامالً هاماً بحيث يعطي
التنبؤ ببقائهم في منظماتهم أو تركهم من أجل العمل في منظمات أخرى ،باإلضافة إلى أنه كلما
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زاد شعور األفراد بالوالء لوظائفهم ساعد ذلك على تقبلهم ألي تغيير يكون في صالح المنظمة
وتقدمها إيماناً منهم بأن أي ازدهار للمنظمة يعود عليهم بالخير (كردش.)1411 ،
كما يؤثر الوالء الوظيفي في األداء االقتصادي العام للمنظمات أياً كان قطاع نشاطها،
لكونه أكثر اعتماداً على المشاركة وااللتزام ووالء األفراد ورضاهم ،فهو مصدر قلق أساسي
للمنظمات ،وخاصة في سياق التوترات االقتصادية المتعلقة بين العمل والعاملين ،باإلضافة إلى أن
تفاني الموظف في العمل واستثماره العاطفي وانتظامه والتزامه بالمنظمة يعد أم اًر مهماً في زيادة
آثار إيجابية تعزز الوالء الوظيفي لتلك المنظمة ( Guillon
عمر تلك المنظمة وتميزها ويعطي أيضاً اً
.)& Cezanne, 2014

في هذه الدراسة سيتم عرض المشكلة من قبل الباحث ،واألهداف التي ستحققها هذه
الدراسة ،وبناء نموذج من إعداد الباحث يبين أثر الرضا الوظيفي على الوالء الوظيفي في
عمان ،وعرض إطار نظري مختصر يبين أهمية الرضا الوظيفي
الجامعات األردنية الخاصة في ّ
والوالء الوظيفي وأبعادهما ،باإلضافة إلى عرض المنهجية التي سيتبعها الباحث في إثبات هذه
الدراسة.

 :1.2مشكلة الدراسة:
يعد الرضا الوظيفي أحد أهمم الموضموعات التمي اسمتحوذت علمى اهتممام البماحثين والمهتممين
فممي االتجاهممات السمملوكية للعمماملين فممي التنظيمممات الحديثممة ،بحيممث اعتبممر بعممض البمماحثين ان األفمراد
المذين لمديهم مسمتويات عاليمة ممن الرضما تجماه عملهمم سميكون لمديهم االسمتعدادات الكافيمة ألن يقممدموا
المزيد من الجهد والتفاني والمثابرة في أعمالهم ،وهمؤالء األفمراد يسمعون بصمورة دائممة للمحافظمة علمى
استقرارهم واستمرار ارتباطهم ووالئهم لمنظمتهم.
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يسبب ثقل على المنظمة ،وزيادة كبيرة بالعمل
لكن عدم استقرار الموظفين في عملهم ّ
اإلضافي للموظفين الحاليين ،وبالتالي قد يقّلل من مستوى والئهم ورضاهم بسبب انخفاض
معنوياتهم ،باإلضافة إلى ذلك فهو يؤدي إلى عواقب سلبية على الموظفين ،ألن ارتفاع معدل دوران
العمل قد يؤثر على األداء العام للمنظمة (.)Tnay et al., 2013
من جهة أخرى ،أوصت دراسة  )5454( Ismail and Razakبإجراء بحوث مستقبلية
حول الرضا الوظيفي ،بينما في دراسة  )5455( Pandey & Khareتبين أن هناك فرق كبير بين
الوالء الوظيفي في المنظمات الصناعية والخدمية.
لذلك قام الباحث بزيارة استكشافية حول عنوان الدراسة لعدد من الجامعات األردنية الخاصة
عمان ،وقابل أعضاء الهيئة اإلدارية لعدة مستويات إدارية منها الوسطى والعليا ،من
في العاصمة ّ
أجل معرفة هل هناك والء ورضا وظيفي من قبل أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان ،ثم قام بطرح عدة تساؤالت ونتيجة لتلك الزيارات االستكشافية الحظ اآلتي:
 تدني مستوى التطور الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية الذين تجاوزت سنوات الخبرة لديهمثالث سنوات فأكثر.
 نسبة زيادة الرواتب السنوية ألصحاب الخبرات العالية ال تتعد .%1.1 إن معدل سنوات الخبرة لبعض أعضاء الهيئة اإلدارية ال تتعد السنتين. يوجد حركة دوران في العمل في العقود السنوية ،وعدم وجود استقرار للموظفين فيالجامعة.
بناء على ما سبق ومن خالل مالحظات الباحث وزياراته االستكشافية للجامعات األردنية
ً
تبين أن هناك تراجع في الرضا الوظيفي لدى أعضاء الهيئة اإلدارية ،وبالتالي
الخاصة في عمانّ ،
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تمحورت مشكلة الدراسة في بيان أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية على الوالء الوظيفي
في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.

 :3.2أهداف الدراسة:
يتمثل هدف الدراسة الحالي في محاولة الكشف عن أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة
االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الوالء الوظيفي
بمتغيراته (االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة في اإلدارة) في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان من خالل تحقيق االهداف التالية:
 تحديد مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة فيعمان.
 تحديد مستوى الوالء الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة فيعمان.
 تقديم إطار نظري مناسب يوضح مفهوم كالً من :الوالء الوظيفي والرضا الوظيفي. بيان أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئةالعمل ،المهام الوظيفية) على الوالء الوظيفي في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
 تقديم االقتراحات والتوصيات ألصحاب القرار حول فعالية الرضا الوظيفي للوصول إلى الوالءالوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.

 :4.2أهمية الدراسة:
أوالً :األهمية النظرية ،وهي أهمية الموضوع الذي سوف نناقشه في أثر الرضا الوظيفي
على الوالء الوظيفي في الجامعات األردنية الخاصة ،حيث اعتُبر الرضا الوظيفي من العوامل
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المهمة في التأثير على استقرار العمل وبالتالي يؤثر على جودة الخدمة في الجامعات .وتؤكد
الدراسة أهمية البحث والتدقيق المستمر في كافة الجوانب والمشكالت التي تعاني منها الجامعات
األردنية الخاصة في عمان.
ثانياً :األهمية العملية والتطبيقية للدراسة ،تتركز في المساهمة في حل مشكلة عدم
استقرار أعضاء الهيئة اإلدارية ،ومشكلة الدوران الوظيفي التي تعاني منه الجامعات األردنية
أن القيام بمثل هذه الدراسة سوف يضيف جديداً إلى
الخاصة في عمان وكثير من المنظمات ،و ّ
عالم المعرفة ،ويساهم في إثراء المعلومات ،وزيادة المعرفة لدى الباحث وقد يساهم في تطوير
البحث العلمي والمساهمة في تزويد المكتبة بمرجع جديد في مجال البحث العلمي.

 :5.2فرضيات الدراسة وأسئلتها:
اعتماداً على أسئلة الدراسة ونموذجها تم صياغة الفرضيات التالية التي سيجري اختبارها،
وذلك على النحو التالي:
الفرضية الرئيسية :H0.1 :ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α ≥0.05لـ الرضا الوظيفي
ألعضاء الهيئة اإلدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على
الوالء الوظيفي بمتغيراته (االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
وتفرعت منها عدة فرضيات فرعية وهي:
 :H0.1.1ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α ≥0.05لـ الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية
بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االنتماء في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان.
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 :H0.1.2ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α ≥0.05لـ الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية
بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على المشاركة في العمل في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
 :H0.1.3ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α ≥0.05لـ الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية
بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االلتزام التنظيمي في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
 :H0.1.4ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α ≥0.05لـ الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية
بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الثقة باإلدارة في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان.
أسئلة الدراسة:
ما مدى الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية في الجامعات األردنية الخاصة في عمان؟
ما مدى الوالء الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية في الجامعات األردنية الخاصة في عمان؟
استناداً الى مشكلة الدراسة ،تم صياغة السؤال الرئيسي اآلتي:
هل يوجد أثر للرضا الوظيفي بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية)
على الوالء الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية في الجامعات األردنية الخاصة في عمان؟
ويتفرع منه االسئلة اآلتية:
 هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئةالعمل ،المهام الوظيفية) على االنتماء في الجامعات األردنية الخاصة في عمان؟
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 هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئةالعمل ،المهام الوظيفية) على المشاركة في العمل في الجامعات األردنية الخاصة في عمان؟
 هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئةالعمل ،المهام الوظيفية) على االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في عمان؟
 هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئةالعمل ،المهام الوظيفية) على الثقة في اإلدارة الوظيفية في الجامعات األردنية الخاصة في
عمان؟

 :6.2أنموذج الدراسة:
يوضح الشكل ( )1-1النموذج االفتراضي لقياس أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية على
الوالء الوظيفي في الجامعات األردنية الخاصة.

المتغير المستقل

H0.1

الوالء الوظيفي

الرضا الوظيفي
H0.1.1

 النمو الوظيفي. التحفيز. بيئة العمل. -المهام الوظيفية.

المتغير التابع

االنتماء

H0.1.2

المشاركة في العمل

H0.1.3

االلتزام التنظيمي

H0.1.4

الثقة في اإلدارة
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الشكل رقم ( :)2-2تم إعداد هذا النموذج من قبل الباحث باالستناد الى الدراسات التالية:

-

المتغير المستقل :الرضا الوظيفي وتشمل أبعاده (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية)
( )Rajput et al., 2016و ( )Aziri, 2011و (.)Shekhawat, 2016

-

المتغير التابع :الوالء الوظيفي وتشمل أبعاده (االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة في اإلدارة)

( )Rajput et al., 2016و (.)Shekhawat, 2016

 :7.2حدود الدراسة:
تنقسم حدود الدراسة الحالية إلى:
عمان.
 -الحدود المكانية :الجامعات األردنية الخاصة في العاصمة ّ

 الحدود البشرية :أعضاء الهيئة اإلدارية. الحدود العلمية :تم تحليل أثر الرضا الوظيفي على الوالء الوظيفي ،بحيث تم تقسيم المتغيرالمستقل وهو الرضا الوظيفي إلى أربعة متغيرات فرعية :النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل،
المهام الوظيفية ( .)Rajput et al., 2016وتقسيم المتغير التابع الوالء الوظيفي إلى أربعة
متغيرات فرعية :االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة في اإلدارة
(.)Shekhawat, 2016

 -الحدود الزمانية :في بداية عام  ,1411وحتى نهاية الفصل الثاني في عام .1411

 :8.2محددات الدراسة:
 إن نتيجة هذه الدراسة سوف تعكس تصورات المنظمات المعنية ومجتمع الدراسة المستهدف،لذلك قد يصعب تعميمها على جميع المنظمات بسبب االختالفات االجتماعية والثقافية.
 حجم العينة في هذه الدراسة صغير وذلك بسبب صعوبة الوصول لجميع أعضاء الهيئةاإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
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 :9.2مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:
مصطلحات الدراسة
الرضا الوظيفيJob Satisfaction :

عرف بأنه ردة فعل الموظفين
يعتبر الرضا الوظيفي مسألة حاسمة بالنسبة للمنظمات ،لذلك ُي ّ
ومشاعرهم العاطفية الناتجة عن عملهم وخبراتهم الوظيفية ،وهو موقف الموظفين نحو ظروف
عملهم أو البيئات التي تؤثر على رغبتهم (.)Ángel et al., 2014
بأنه شعور إيجابي يصدر من الموظف حول
عرف  )5454(Thanosالرضا الوظيفي ّ
بينما ّ
وظيفة معينة ،أو بيئة معينة  ،أو التزام تنظيمي معين في المنظمة التي يعمل بها.
النمو الوظيفي  :Career Growthهو أحد عوامل الرضا الوظيفي ويعني التقدم في
المستوى الوظيفي من خالل المهام المتصلة بالمستوى الرسمي للوظيفة األساسية للموظف ،مما
يؤثر إيجابياً على دوافع الموظف وجهوده ،وبالتالي يحصل على مستوى وظيفي أعلى عن طريق
الجهد المبذول في األداء ،من ناحية أخرى هي ترقية الفرد في السّلم الوظيفي ،وعليه فإن لفرصة
الترقية عالقة كبيرة برضا الفرد (.)Chughtai, 2008

التحفيز  :Motivationوفقاً لــ )1411( Shahzadi et al .هو أحد عوامل الرضا الوظيفي
عرف بأنه رغبة الفرد في ممارسة مستويات عالية من الجهد نحو األهداف التنظيمية من أجل
وي ّ
ُ
تلبية بعض االحتياجات الفردية ،أيضاً هو التأثير الذي يدفع الموظفين على تحقيق أهداف وغايات
معينة للمؤسسة.
تميز بيئة
بيئة العمل  :Work Place Environmentوهي مجموعة من الخصائص التي ّ
اء أكانت في نفس المستوى
العمل داخل المنظمة وتدفع العاملين ّ
لتبني أنماط سلوكية معينة سو ً
اإلداري أم بين المستويات المختلفة ،وهي العوامل التي ترتبط ببيئة المنظمة وتأثيرها على الفرد
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التكيف واالندماج
بالصورة التي تؤثر في رضاه عن وظيفته وعمله ،ولها أثر واضح على درجة ّ
في العمل (.)DeConick, 2011

المهام الوظيفية :هي مجموعة األعمال التي يكلف بها الموظف وأدائها بمستوى معين،
ودرجة السيطرة الذاتية المتاحة للفرد لتلك المهام ،أي أنها االجراءات المتبعة من قبل الفرد أثناء
أداء عمله ،باإلضافة إلى ذلك يجب توفر فرص للفرد الستخدام قدراته في أداء المهام ،فكلما أدرك
الفرد بأنه يوظف قدراته كلما ارتفع رضاه عن العمل (شاطر.)1414 ،

الوالء الوظيفي : Employee Loyalty
عرف  )1411( Guillon .and Cezanneالوالء الوظيفي بأنه شعور إيجابي باالنتماء لمنظمة
ّ
معينة يصدر من الفرد ،أو تعّلق ذلك الفرد بتلك المنظمة ،بحيث تتقاطع مصالحه مع مصلحة
المنظمة ،أي أنه ُيخلص لتك المنظمة.
الفعال بين
عرفت أسماء وشاهيناز )1411( .في دراسة لهما أن الوالء الوظيفي هو االقت ارن ّ
ّ
الموظف ومنظمته التي يعمل بها ،بحيث يبدي الموظف اهتمامه بها ورغبته في خدمتها بغض
النظر عما يحصل عليه بالمقابل منها ،وهو أيضاً التزم هذا الموظف بقيم وأخالقيات هذه الوظيفة،
والقيام بمهامه بإخالص وإتقان.
االنتماء  : Belongingnessمدى دعم الموظف للمنظمة التي يعمل بها ،واستعداده ورغبته
القوية لبذل أقصى جهود ممكنة لصالح المنظمة نيابة عنها ،والعمل وفقاً ألخالقيات العمل والمهنة،
الجادة في المحافظة على استمرار عضويته في المنظمة والبقاء فيها في وقت األزمات
والرغبة
ّ
والقيام بعمله بحماس ،وإعطاء سمعة حسنة للمنظمة (.)Antoncic, 2011
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المشاركة في العمل  :Job Involvementتعني مشاركة األفراد فيما بينهم أو بين المنظمة
من أجل تحقيق أهداف المنظمة وإدارتها والسيطرة عليها ورقابتها ،فالمشاركة تزيد من الوالء
الوظيفي للموظفين وتجعلهم أكثر رغبة في العمل الجماعي وأكثر تقبالً له ،ويزداد شعورهم بالرضا
الفعال
وتقل مقاومتهم ّ
للتغير وترتفع روحهم المعنوية وتزداد ثقتهم بالمنظمة مما يزيد من األداء ّ
ّ
(.)Ismail & Razak, 2016

االلتزام التنظيمي  :Organizational Commitmentهو درجة البقاء التي يحّددها الموظف
متعدد
مع منظمة معينة ،ورغبته في الحفاظ على العضوية في تلك المنظمة ،وااللتزام التنظيمي ّ
يحدده والء الموظف للمنظمة ،والرغبة في بذل الجهد نيابة عنها ،ودرجة تطابق الهدف
األبعاد ّ
والقيمة مع المنظمة ،والرغبة في الحفاظ عليها (.)Pandey & Khare, 2012

الثقة في اإلدارة  :Trust in Leadershipتعني توافق توقعات األفراد مع اإلدارة وانسجام
سلوكهم بما يحقق المصالح المشتركة بينهم ،وهي أيضاً توقع الفرد أو المجموعة بتحقيق الوعود
المكتوبة أو الشفوية التي تصدر عن اإلدارة من أجل تحقيق عالقات ذات فاعلية ،وأن اإلدارة
مهتمة بمصالح موظفيها من اجل رفع درجة الثقة بينها وبين العاملين لديها (كردش.)1411 ،
التعريفات اإلجرائية
الرضا الوظيفيJob Satisfaction :

يعرف الباحث الرضا الوظيفي إجرائياً بأنه الموقف اإليجابي ألعضاء الهيئة اإلدارية
ّ
للجامعة الذي ينتج عن شعور بالقبول والرضا العام حول سياساتها وقوانينها وبيئتها الداخلية.
ويقاس الرضا الوظيفي بالمنظمة من خالل:
ُ
التقدم الذي يحصل عليه الفرد أثناء فترة بقاءه في المنظمة كالترقية
 النمو الوظيفي وهو ّوتوكيل مهام ومسؤوليات أكبر.
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 التحفيز هو الدافعية التي يحصل عليها الفرد من مؤسسته أثناء قيامه بجهود خاصه ألمرمعين مما يشعره بالرضا الوظيفي.
-

بيئة العمل هي تلك الظروف المحيطة بالفرد أثناء قيامه بالمهام ويمكن أن تشمل تلك
الظروف المكان والزمان.

-

المهام الوظيفية هي طبيعة النشاطات التي يقوم بها الفرد في المنظمة.

الوالء الوظيفي Employee Loyalty

يعرف الباحث الوالء الوظيفي إجرائياً بانه رغبة الفرد بالمساهمة الفعالة بينه وبين الجامعة
التي يعمل بها ،مما يجعله أكثر رغبة في العمل الجماعي ،ويكون مدركاً لعضويته داخلها ورغبته
في بذل الجهد لتحقيق أهدافها ،وتتوافق توقعاته مع اإلدارة ويكون منسجماً معها بما يحقق المصالح
ويقاس الوالء الوظيفي من خالل:
المشتركة فيما بينهم ورفع درجة الثقةُ .
 االنتماء :هو مدى دعم الموظف للجامعة التي يعمل بها ،واستعداده لبذل أقصى جهود ممكنةلصالحها ،والعمل وفقا لألخالقيات المهنية ،والرغبة الجادة في المحافظة على استمرار
عضويته فيها حتى في وقت األزمات ،وإعطاء سمعة حسنة عنها.
 المشاركة في العمل :هي مشاركة األفراد والموظفين بعمليات استثمار مشروعاتهم مباشرةوادارتها والسيطرة عليها ورقابتها ،فيكونوا أكثر رغبة في العمل الجماعي ،وأكثر تقبالً له.
 االلتزام التنظيمي :هو درجة البقاء التي يحددها الموظف في الجامعة ،ورغبته في الحفاظ علىعضويته فيها ،وبذل الجهد نيابة عنها ،والحفاظ عليها.
 الثقة باإلدارة :توافق توقعات األفراد مع إدارة الجامعة وانسجام سلوكهم بما يحقق المصالحالمشتركة فيما بينهم.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
 :1.2التمهيد
يتضمن الفصل الثاني الجانب النظري للدراسة الحالية من خالل شرح الموضوعات ذات
ّ
يوضح
الصلة بموضوع الدراسة ومتغيراتها ،والتي تتمثل بالرضا الوظيفي والوالء الوظيفي ،حيث ّ
ويبين أهمية أثر الرضا الوظيفي بمتغيراته على
الباحث كالً من المفاهيم المتعلقة بهذه المتغيرات ّ
الوالء الوظيفي ،وبشكل خاص دوره في الجامعات األردنية الخاصة.
يتضمن الفصل الثاني مراجعة للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع أثر
من ناحية أخرى،
ّ
الرضا الوظيفي بمتغيراته على الوالء الوظيفي ،وتوضيح الدور العلمي في الدراسة الحالية وما
يميزها عن الدراسات السابقة.

 :1.1األدب النظري

يشتمل الجانب النظري للدراسة الحالية على محورين رئيسيين متمثلين في ٍ
كل من (الرضا

الوظيفي والوالء الوظيفي) ،وعالقة الرضا الوظيفي بالوالء ويمكن تلخيصها على النحو اآلتي:

المحور األول :الرضا الوظيفي
مقدمة
اء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية ،جميعها تقف
ّ
إن جميع المنظمات سو ً
على ركائز معينة ومن ضمن هذه الركائز تحقيق الرضا الوظيفي ،وذلك من منطلق أن القوى
العاملة تشكل حجر األساس في أي عمل ،وأن استثمار هذه القوى ينعكس بصورة إيجابية على
جودة ومخرجات العمل ،مهما كانت منتجات أو خدمات والتي تعكس نتائج الخطط التي تم
وضعها ،وبالتالي تحقيق األهداف المرجوة من العمليات اإلدارية (.)Shekhawat, 2016
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مفهوم الرضا الوظيفي
تعممددت تعريفممات الرضمما المموظيفي تبع ماً لتطممور البحمموث حولممه ،كممما وتباينممت آراء ونظريممات
الباحثين حول هذا الموضوع ،ولذلك فليس هناك تعريف موحد متفق عليمه ممن قبمل جميمع البماحثين،
وفيما يلي عرض لبعض هذه التعريفات:
ُعرف الرضا الوظيفي من قبل أحد الدراسات أنه "عبارة عن عملية تقييم شامل لكافة المزايا
المتعددة والتي ترتبط مع وظيفة الفرد العامل في المنظمة ،والتي يتم تحديدها عن طريق التقييمات
الوجدانية والمعرفية للوظيفة" ).)Sirca et al., 2012

وبأنه “حالة عاطفية لطيفة وإيجابية ،تنمو من خالل عملية تقييم تجربة الفرد لعمله"
(.)Hytti et al., 5455

وأنه "عبارة عن عملية تقييم مرتبطة مع وظيفة الفرد العامل في المنظمة ،والتي يتم
تحديدها عن طريق التقييمات الوجدانية والمعرفية للوظيفة" ) .)Sirca et al., 2012وأنه المشاعر
اإليجابية التي تعبر عن مدى حب األفراد لوظائفهم (.)Roque, 2013

وتسعى المنظمات المتقدمة لتحقيق رضا العاملين لديها لما له من أثر واضح فمي اإلنتاجيمة
والوالء وبالتالي تحقيق األهداف ،ويعمد مفهموم الرضما الموظيفي معقمداً ومتعمدد األوجمه ،فهمو حالمة إمما
داخلية أو خارجية ،كما يعد الرضا الوظيفي مهماً في التحفيز واألداء ).(Sarwar, 2013
ويمكممن تعريممف الرضمما المموظيفي أيضماً علممى أنممه شممعور إيجممابي حممول العمممل ينممتج عممن تقيمميم
خصائصه (.)Robbins & Judge, 5459
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وعمرف  )5459( Iqbalالرضمما المموظيفي علممى أنممه "حالممة يسممتطيع الموظممف تحقيممق ذاتممه مممن
يتقب مل العمممل ،حيممث يعمممل الرضمما المموظيفي علممى رفممع حممماس
خاللهمما ويشممبع رغباتممه بصممورة تجعلممه ّ
العامل ورغبته في زيادة اإلنتاج.
كما عرفت  (2014( Sabrinaالرضا الوظيفي أنه موقف الفرد تجاه وظيفته ،ويمكن أن يرتبط
مع الشعور الشخصي باإلنجاز ).)Tamara, 2014

وع مرف الرضمما المموظيفي بأنممه موقممف يعكممس مشمماعر الفممرد اإليجابيممة والسمملبية نحممو العمممل،
ُ
وزمالء العمل ،وبيئة العمل (.)Uhl - Bien et al ., 5450

ويعممد مفهمموم الرضمما المموظيفي معقممداً ،فهممو أكثممر مممن موقممف أو حالممة داخليممة ،ولكممن كثيم اًر ممما
يشم ممار إلم ممى أن الرضم مما الم مموظيفي ضم ممروري مم ممن أجم ممل تحقيم ممق مس م متوى عم ممالي مم ممن التحفيم ممز واألداء
(.)Mohsen, 2015

ويرى  )5454) Thanosأن الرضما الموظيفي همو نتيجمة إلدراك المموظفين فمي العممل لألممور
التي يرغبون فيها .بينما يرى  )2015) Alhumaidhiأن الرضا الموظيفي همو العاطفمة اإليجابيمة التمي
يملكها العاملين اتجاه وظائفهم وخبراتهم الوظيفية.
و في دراسة  )5454( Rajput et al.تم تعريف الرضا الوظيفي على أنه مزيج من المشاعر
النفسية والفسيولوجية والظروف البيئية التي تجعل الفرد ر ٍ
اض عن وظيفته.
وقد اشار  (2017( Elewaأن الرضا الوظيفي هو الفرق بين ما يحصل عليه الشخص فعالً من
وظيفته وما يتوقعه".

وعرف الرضا الوظيفي بأنه هو موقف العاملين حول وظائفهم ) .)Middleton, 2017وعرفه
ُ
 )2018( Brayerبأنه المشاعر التي يملكها العاملين اتجاه وظائفهم.
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ويرى الباحث أن الرضا الوظيفي هو ذلك الشعور الطيب من قبل الفرد تجاه المنظممة المذي
يعمل فيهما ،حيمث يشمعر اإلنسمان المذي يمتلمك الرضما الموظيفي بحبمه للعممل واإلخمالص فيمه ،ويعممل
على زيادة الكفاءة اإلنتاجية لديه وبالتالي للمنظمة ،فالرضا الوظيفي هو الباعث والمحمرك األساسمي
لحركة اإلنتاج وبناء عالقات طيبة ومتينة بين المنظمة والمنظمات األخرى.

أهمية الرضا الوظيفي
اء ارتبطت بالحاجات
على الرغم من اختالف التعريفات الخاصة بمفهوم الرضا الوظيفي سو ً
لممدى الف مرد أو الشممعور بتقبممل العمممل ،أو نحممو ظممروف العمممل ،أو السممعادة التممي يشممعر بهمما الفممرد فممي
اء علممى الفممرد أو
مهنتممه ،فممإن هنمماك اتفمماق واضممح علممى أهميممة الرضمما المموظيفي ومنافعممه المتعممددة سمو ً
المنظمة.
الفع ممال،
فالرض مما ال مموظيفي يحّف ممز الع مماملين للح م ّمد م ممن الصم مراعات الداخلي ممة
ومعوق ممات األداء ّ
ّ
فالعالقممة بممين الفممرد والمنظمممة عالقممة تبادليممة ،إذ لكممل طممرف توقعممات مممن الطممرف اآلخممر حيممث يبممذل
األف م مراد الجهم ممد فم ممي تحقيم ممق أهم ممداف المنظمم ممة ويتوقعم ممون المقابم ممل المم ممادي والمعنم مموي منهم مما ،كمم مما أن
المنظمممات تسممعى باسممتمرار إلممى تقصممي سمملوك األف مراد لممديها خاصممة فممي ظممل ت ازيممد ضممغوط العمممل،
لممذلك تعمممل إلممى تحقيممق ال موالء المموظيفي ،الممذي يكممون لممه دور فممي األزمممات التممي تمممر بهمما المنظمممة،
لذلك ال ّبد من تحقيق الرضا الوظيفي إليجاد الوالء الوظيفي (أسماء وشاهيناز.)2412 ،
والرضا الوظيفي يرتبط بتحسين األداء الوظيفي وانخفاض معدل دوران الموظفين في
المنظمة .كما يمثل الرضا الوظيفي أيضا درجة معينة من جودة كل من اإلدارة واالتصال في مكان
العمل ،بل هو مؤشر مهم ألجواء العمل الداخلية من ناحية أخرى ،ويساهم عدم الرضا في التغيب
عن العمل ،والحوادث في العمل وانخفاض في اإلنتاجية ودوران الموظفين ،وعدم الرضا يرتبط
أيضاً بزيادة في الشكاوى وتوفر مناخ غير صحي (.)Alhumaidhi, 2015
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وق ممد أش ممار  )2017( Elewaأن الرض مما ال مموظيفي ي ممؤدي إل ممي زي ممادة االنتاجي ممة ،وتعزي ممز رض مما
العمممالء ووالئهممم ،باإلضممافة إلممى أن الرضمما المموظيفي يممؤدي إلممى تحسممين العمممل الجممماعي ،وبالتممالي
تصبح المنتجات أكثر جودة والعامل الذي يشعر بالرضا الوظيفي سيكون أكثر التزاماً وبالتالي أكثمر
إنتاجية لمنظمته.
ويرى الباحث ان أهميمة الرضما الموظيفي فمي كونمه يمؤثر علمى كمل ممن المموظفين والمنظممة،
وغالباً ما يرتبط الرضا الوظيفي باألداء الوظيفي ،حيث يؤدي إلمى تموفير فمرص للمموظفين لالنخمراط
فممي مجموعممة متنوعممة مممن األنشممطة وأنمواع مختلفممة مممن المهممارات تسمماعد فممي تحسممين مسممتويات رضمما
الموظف.
فانخفاض مسمتوى الرضما الموظيفي ممن الممكمن أن يمؤثر علمى المنظممة ،والفمرد ذو المسمتوى
ال م م م موظيفي المم م م ممنخفض يكم م م ممون أداؤه منخفض م م م ماً وبالتم م م ممالي قم م م ممد يفقم م م ممد الفم م م ممرد وظيفتم م م ممه نتيجم م م ممة ذلم م م ممك
)(Ismail & Razak, 2016

وأشار  (5455( Sodnombaljirإلى وجود عدة أسباب تدعو المنظمات إلى االهتممام بالرضما
المموظيفي إذ أن االرتفمماع فممي مسممتوى الرضمما المموظيفي يممؤدي إلممى الزيممادة فممي ارتفمماع مسممتوى الطممموح
لممدى األف مراد العمماملين فممي المنظمممات ،مممما يممؤدي إلممى انخفمماض نسممبة الغيمماب لممدى األف مراد العمماملين
فيها.
كما أن للرضا الوظيفي تأثير إيجابي على خدمة العمالء ،فالموظف ذو المزاج الجيد يكون
راضياً عن وظيفته؛ مما يؤدي إلى إظهاره للمشاعر اإليجابية نحو العمالء ،كما أن الموظف
الراضي عن عمله لديه معدل تغيب منخفض عن العمل ).)Mohsen, 2015
وتعقيباً على ما سبق ،يرى الباحث مدى األهمية المتحققة من الرضا الوظيفي ،والتي
شكلت الدافع األكبر لتوالي الدراسات حول هذا المفهوم ،كما كان حاف از لدى الكثير من المدراء

19

لتوجيه األنظار نحوه وسعيهم المكثف لتحقيقه لدى العاملين ،وذلك للنهوض بمنظماتهم ،والسعي
نحو تحقيق أهدافهم والتي ال يمكنها تحقيقها إذا لم يكن لدى العاملين دافعية نحو العمل ،وشعور
تام بالرضا عن مهنتهم.

العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي:
إن الرضا الوظيفي يرتبط بالرضا العام للفرد ،إذ يغلب على االفراد السعداء في حياتهم
العائلية أن يكونوا سعداء في وظائفهم حيث تبين أن الموظفين الذين كانوا يواجهون نزاعات أسرية
أقل رضا من غيرهم ،بحيث ينقلوا تلك النزاعات إلى أماكن عملهم ).)Ismail & Razak, 2016

الرضا الوظيفي والمشاركة في صنع القرار مترابطان إلى حد كبير ،حيث أن لهما تأثيرات
على رضا الموظفين ،فعندها يجد الفرد نفسه مؤث اًر في مكان العمل ،فكلما كان هناك احترام للذات
وعلو لقيمتها وقدرتها كلما ساعد ذلك في الرضا الوظيفي ،وأيضاً للتمكين النفسي أثره على الرضا
الوظيفي فكلما كان الفرد أكثر تحمالً للضغوط في العمل ،والتكيف معها كلما كان أكثر رضا
مقارن ًة مع غيره (.)Mohsen, 2015

بعض الموظفين يتمتعون برضا أعلى إذ يعملون بدوام كامل ،ومن ناحية أخرى فمنهم من
يفضل العمل نها اًر ومنهم من يفضله ليالً ومنهم من يميل للعمل بال انقطاع ومنهم من يرتاح للنظام
الذي يحتوي فترات راحة ،أما بالنسبة للعالقة بين الرضا الوظيفي والعمر فقد تبين أن الموظفين
األكبر سنا هم أكثر رضاً من الشباب (.)Elewa, 2017

وأشارت بعض الدراسات إلى أن هنالك خمسة جوانب للرضا الوظيفي تشمل الراتب،
واإلشراف ،وزمالء العمل ،وفرص الترقية (.(Sabrina, 2014
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ويرى الباحث أن االمور التي تؤثر على الرضا الوظيفي :هي الراتب ،والعالوات ،الترقيات،
ومناخ العمل.

أبعاد الرضا الوظيفي
أكد  )5454( Shekhawatأن العوامل التي تحقق الرضا الوظيفي أو التي يمكن قياس
الرضا الوظيفي من خاللها هي :المهام الوظيفية ،النمو الوظيفي ،التحفيز ،بينما قام )5455( .Aziri

بقياس الرضا الوظيفي ب مم :بيئة العمل ،والمهام الوظيفية ،وفي هذه الدراسة سيتم قياس الرضا
الوظيفي من خالل األبعاد االتية:
النمو الوظيفي :يعتبر النمو الوظيفي من المصطلحات الحديثة في مجال إدارة الموارد
البشرية وهو إحدى المسائل التي تشغل الفرد لغرض تحقيق تطابق مع المهام التي يشغلها وتحقيق
أهداف المنظمة ،وذلك بوضع الفرد المناسب في المكان المناسب.
ويرى الباحث بن طري ( )5454النمو الوظيفي على أنه" :سلسلة متعاقبة من التغيرات
الوظيفية التي تحدث في حياة الموظف العملية سواء كانت هذه التغيرات مرتبطة بالتقدم الوظيفي
والنجاح الذي يحرزه في عمله ،والذي يرافقه الحصول على أجر أعلى ،أو مكانة وظيفية أفضل
وتحمل أعباء ومسؤوليات أكبر".
ويرى أحد الباحثين أن المسار الوظيفي "هو تتابع لتجارب وأنشطة العمل الموجهة نحو
أهداف فردية وتنظيمية ،والتي يمر بها الفرد خالل حياته العملية" ،لذلك يمكن اعتبار أن النمو
الوظيفي أنه يكشف عن الخبرات المتراكمة عبر حياة الفرد الوظيفية (اللوزي.)2414 ،
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قدم للموظف من دعم مادي أو معنوي يؤدي إلى تعميق شعوره بقدراته
التحفيز :هو ما ُي ّ
وأهميته ،كما أن االهتمام بالحوافز المادية والمعنوية وأخذ آراء األفراد واحترامهم يزيد من كفاءتهم
ووالئهم والتزامهم بالمنظمة المعنية (الكوارتي.)2412 ،
ويرى الباحث  )5450( Shahzadi et al.بدراسته أن التحفيز هو دافع يهدف إلى التغيير
مكن األفراد من المضي بمهامهم في اتجاه تحقيق أهداف
السلوكي لألفراد ،فالتحفيز هو قوة تُ ّ
المنظمة ،باإلضافة إلى أنه يدفع الموظفين إلى نتيجة أفضل من حيث اإلنتاجية واألداء والمثابرة.
فالموظفون المحّفزون هم أكثر توجهاً نحو االستقالل الذاتي والحرية وهم أكثر اعتماداً
على الذات مقارنة بالموظفين األقل دوافع مما يؤدي إلى االستفادة من فرص التطوير بشكل أكثر
دقة (.)Azar & Shafighi, 2013

بيئة العمل :يرى الباحث  )5455( Asif.في دراسة له حول بيئة العمل ،بأنها تعبير
مجازي يستخدم في اإلدارة للداللة على مجموعة العوامل التي تؤثر في سلوك العاملين ،من جهة
أخرى هي محصلة من العالقات االجتماعية المستمرة والمتكررة بين العاملين في المنظمة ،والتي
تشكل بدورها أنماطاً سلوكية متناسبة مع بيئة العمل التنظيمية لتلك المنظمة.
ّ
من جهة أخرى ،إن الخصائص التي تمتاز بها بيئة العمل داخل المنظمة تدفع األفراد
عدة مستويات إدارية ،وتلك الخصائص تكون من خالل تصورات
ّ
لتبني أنماط سلوكية معينة في ّ
وإدراك العاملين في تلك المنظمة ،ويعد خلق بيئة عمل مالئمة من أكثر العوامل أهمية في تحسين
وتطوير كفاءة األداء للمنظمة ،كما من شانه ذلك تدعيم وتعزيز الثقة واالرتياح والرضا لدى
العاملين). (DeConick, 2011
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وي ممرى الباح ممث أن بيئ ممة العم ممل ُيقص ممد به مما بيئ ممة العم ممل الداخلي ممة والمش ممتملة عل ممى (مس مماحة
المكان ،مستوى النظافة ،اإلضاءة ،التهوية ،التكييف ،والوسائل المستخدمة أثناء أداء المهام).
المهــام الوظيفيــة :يممرى الباحممث بشممير ( )2415فممي د ارسممته ،بممأن هنمماك عالقممة طرديممة بممين
المهام الوظيفية والرضا الوظيفي ،بحيث أنه إذا توفر رضا يؤدي إلى أداء جيد وارتفاع فمي معمدالت
األداء ،وأن األداء الجيمد للفمرد يعقبمه مكافمميت تزيمد ممن قدرتممه فمي إشمباع حاجاتممه ،وبالتمالي زيمادة فممي
الرضا الوظيفي.
للمهام الوظيفية أهمية كبرى في العديد من المنظمات ،حيمث أن األفمراد المذين يشمعرون بمأن
أعمالهم في تطور وتقدم ،تكون درجة الرضا الوظيفي لديهم عالية (.)Hanaysha, 2016

مأن الرضم مما الم مموظيفي فم ممي العمم ممل لم ممه تصم ممورات
وكمم مما ذكم ممر الباحم ممث  )5455( McEwenبم م ّ
وتقييمممات مممن قبممل الممموظفين تجمماه مهممامهم الوظيفي مة ،وأنممه عنممدما يكممون لممدى األف مراد المموعي الكممافي
بقوتهم وقدراتهم ،فإن مستويات رضاهم تكون أعلى ،وهذا سيؤدي إلى زيادة األداء.
وبنمماء عممما سممبق يتوقممع أن يكممون للمهممام الوظيفيممة تممأثير علممى الرضمما المموظيفي ،فمضمممونها
وطبيعتهمما وظروفهمما يختلممف مممن شممخص آلخممر ،فهنمماك وظممائف إشمرافية ،ووظممائف كتابيممة ،ووظممائف
فنية ،وأخرى ميدانية غير مستقرة ،وقمد ال تناسمب طبيعمة العممل قمدرات الشمخص فيصمبح غيمر ر ٍ
اض
عن عمله ،وقد يحدث العكس فتكون االستجابة إيجابية.

23

المحور الثاني :الوالء الوظيفي
مفهوم الوالء الوظيفي
ذكر الباحث في المقدمة السابقة أن المعنى العام للوالء الوظيفي كمصطلح عام هو
إخالص الشخص أو مشاعر التعلق بكائن معين ،وتحديد المعنى اإلداري لمفهوم الوالء الوظيفي
وفقاً لما يلي:
عرف الباحثان  )5450( Haq & Ismailفي دراستهما أن الوالء الوظيفي هو بقاء الفرد في
ّ
المنظمة التي يعمل لديها مدة أطول ،والعمل بها بحماس من أجل الوصول إلى أعلى درجات
معايير قبول أهداف ومبادئ تلك المنظمة.
عرفها الباحثان  Matzler & Renzlفي دراسة لهما ُنشرت في عام ( )5450أن الوالء
بينما ّ
الوظيفي هو محاولة المنظمة في الحفاظ على الموظفين ضمن مستويات عالية من األداء ،في
محاولة لتعزيز المواقف التنظيمية اإليجابية مثل الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي.
وأشار الباحث و رفاقه  )5454) Rajput et al.أن الوالء الوظيفي هو قوة نسبية أو إيجابية تؤثر على
عالقة الفرد مع منظمته.
وعرف الباحث  )2016) Liالوالء الوظيفي بأنه شعور الفرد باالنتماء المرتبط باليقين وقبول
ّ
اهداف المنظمة .كما يمكن تعريف الوالء الوظيفي بأنه تعلق نفسي أو التزام تجاه المنظمة وتطورها
نتيجة لزيادة الرضا الوظيفي (. (Shweta et al., 2016

ويرى الباحث أن الوالء الوظيفي هو إحساس الفرد بااللتزام تجاه المنظمة التي يعمل بها،
مما يدفعه للبقاء بها فترة طويلة وبالتالي العمل بكل حماس ودافعية لتحقيق أهدافها.
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أهمية الوالء الوظيفي
ُحظممي مفهمموم ال موالء المموظيفي باهتمممام العديممد مممن البمماحثين منممذ أمم ٍمد بعيممد وحتممى يومنمما هممذا
ويع ممزى ه ممذا االهتم ممام لم مما ل ممه م ممن ت ممأثيرات هام ممة عل ممى كثي ممر م ممن س مملوكيات واتجاه ممات األفم مراد فل ممه
ُ
انعكاسم ممات علم ممى الفم ممرد والمنظمم ممة علم ممى حم م ٍمد س م مواء .يفتم ممرض أن يكم ممون ال م موالء الم مموظيفي مم ممن أولم ممى
السلوكيات الطبيعية والمهمة التي يجب أن يتصف بها سلوك األفراد في المنظمة.
وللوالء الوظيفي أهمية فمي حيماة المنظممات ولمه أثمر واضمح علمى سمير العممل فيهما وتحقيقهما
ألهممدافها بشممكل فاعممل ومتميممز ،وعلممى مممدى ارتباطممه بالسمملوك التنظيمممي الممذي يلعممب دو اًر هام ماً فممي
توجيه األفراد العاملين داخل التنظيم للوجهة الصحيحة ،فيقّلل من سلوكهم السلبي كمغادرة العممل أو
التغيب عنه (.)Li, 2016
ّ

أن للوالء
والفرد في المنظمة يعتبر مورداً حيوياً إذا كان راضياً ومخلصاً لوظيفته ،لذلك نجد ّ
الوظيفي أهمية في بناء قيم الفرد مما يؤدي إلى والئه للمنظمة التي يعمل بهما وبالتمالي تحقيمق أعلمى
مستويات الرضا الوظيفي (.)Shekhawat, 2016

ومن جهة أخمرى ،تكممن أهميمة الموالء الموظيفي بأنمه يقّلمل ممن السملوكية السملبية فمي المنظممة
من حيث انخفاض الغياب والتأخير عن العمل ،ويقلل كذلك من نسبة تسرب العمالمة ممن المنظممات
وانخفاض مستواها (غربية.)1411 ،
مكمن الفمرد ممن تموفير
حددت دراسة الباحث  )5454( Ebru et al.أهمية الوالء الوظيفي بأنمه ُي ّ
ّ
ال ارحممة الداخليمة والخارجيمة أثنمماء أداء مهامممه فممي المنظمممة ،باإلضممافة إلممى تعزيممز دعممم الفممرد والت ازمممه
باستراتيجيات وأهداف تلك المنظمة.
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ويممرى الباحممث أن أهميممة الموالء المموظيفي تكمممن فممي كونممه يعتبممر عممامالً هامماً فممي المربط بممين
المنظمة واألفراد العاملين السيما في األوقات التمي ال تسمتطيع المنظممة تقمديم حموافز أو تعويضمات.
ويعتبر الوالء الوظيفي مؤش اًر قوياً للتنبؤ بفاعلية المنظمة إذ يساهم الموالء فمي بنماء شمبكة واسمعة ممن
العالقممات اإلنسممانية التممي تسمماعد علممى تنميممة اإلحسمماس بالمنظمممة ،وللموالء دو اًر مهمماً فممي رفممع الممروح
المعنويممة للعمماملين وجعلهممم يحبممون عملهممم والمنظمممة التممي يعملممون بهمما كممما انممه يممدفعهم إلممى العمممل
بتعاون وحماس لتحقيق أهداف المنظمة.
أبعاد الوالء الوظيفي
بعم ممض األبعم مماد التم ممي اسم ممتخدمها الباحم ممث  )5454( Shekhawat.فم ممي د ارسم ممته لقيم مماس ال م موالء
الوظيفي هي المشاركة في العممل والثقمة فمي اإلدارة ،أمما الباحمث و رفاقمه  )5454( Rajput et al.فقمد
استخدموا االنتماء واإللتزام التنظيمي لقياس الوالء الوظيفي.
اإل نتماء :بوجه عام هو شعور الفرد بالدعم االجتماعي ،وله عالقة وثيقمة بالنتمائج المتصملة
إن االرتياح العالي في مكان
بالعمل ،بما في ذلك الرضا الوظيفي وأداء الموظفين .من جهة أخرىّ ،
العم م ممل يك م ممون مرتبطم م ماً بال م ممدعم االجتم م مماعي والس م مميطرة عل م ممى الوظ م ممائف والعوام م ممل الشخص م ممية مث م ممل
التكيف .ويمكن القول بأنه يمكن تعزيز الشمعور باالنتمماء ممن خمالل ال ّمدعم ممن األقمران
استراتيجيات ّ
والمشرفين (.)Mark & Smith, 2012
وفق ماً للباحث مان ُ )5454( Cockshaw & Shochet.عم ّمرف االنتممماء علممى أنممه مممدى الشممعور
اإليجم ممابي للفم ممرد ودعمم ممه فم ممي بيئم ممة عملم ممه أو المنظمم ممة التم ممي يعمم ممل لم ممديها مم ممن الناحيم ممة النفسم ممية
واالجتماعيمة ،وتشممير د ارسممتهما إلممى أن االنتممماء فممي مكممان العمممل يمرتبط بالرفمماه العمماطفي ،وتجممدر
اإلشارة إلى أن االنتماء يمكن أن يؤثر على مستوى الخبرات الفردية ،ويلعمب دو اًر هامماً فمي الرفاهيمة
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الذاتيممة للممموظفين ،وتحديممد الهويممة التنظيميممة ،وبالتممالي ،فممإنهم يممرون أن االنتممماء فممي منظمممة ممما قممد
يكون له آثار إيجابية على الرضا الوظيفي والتقليل من دوران الموظفين.
المشــاركة فــي العمــل :يممرى الباحممث و رفاقممه  )5454( Omar et al.فممي د ارسممتهم أن معظممم
الموظفين يرغبون بالمشاركة في العمل وذلك لوجود التزام عاطفي تجاه المنظمة .و االلتزام العاطفي
يعني رغبة الموظف في تقديم صورة جيدة من الحياة اليومية في تلك المنظمة ،فالعممل ضممن فريمق
يس مماعد األفم مراد ف ممي الحص ممول عل ممى أكب ممر ق ممدر م ممن األرب مماح م ممن أج ممل تحقي ممق الكف مماءة والتمت ممع به مما،
باإلضافة إلى القدرة على رعاية العمالء بالطريقة الصحيحة وبالتالي يؤدي بالمنظمة إلى االزدهار.
بينممما يممرى الباحممث  )5442( Chughtaiفممي د ارسممته بممأن المشمماركة فممي العمممل تسمماعد علممى
إض ممفاء الط ممابع ال ممداخلي عل ممى الق مميم ح ممول الخي ممر م ممن العم ممل أو أهمي ممة العم ممل ف ممي قيم ممة الف ممرد م ممع
األخمرين ،كممما ينظممر ه مؤالء األف مراد الممذين يشمماركون األخ مرين فممي عملهممم ليكممون جممزءاً هام ماً جممداً مممن
اء كممانوا يشممعرون بالرضمما أم ال حممول أنفسممهم ويمرتبط ارتباطماً وثيقماً بكيفيممة أداء وظيفممتهم،
حيمماتهم سمو ً
بعبممارة أخممرى ،يعم ّمد إشمراك األفمراد فممي العمممل الممذين يممؤدون
أداء جيممداً أمممر مهممم الحتمرام الممذات ،ولهممذا
ً
السبب نجد ارتفاعاً في نسب مشاركة األفراد في العمل بشكل أكبر.
تميز عالقات الموظف مع المنظمة ،وله آثار على قرار
االلتزام التنظيمي :هو حالة نفسية ّ
مادة مممن خممالل الرغبممة فممي العمممل الجمماد بهممدف
مواصمملة عضممويته فممي المنظمممة .فممااللتزام ُيقمماس عم ً
تحسمين المنظممة ،وإيجماد نموع ممن التوافمق بمين قمميم كمل ممن المنظممة والعماملين فيهما ،ممما يمؤدي إلممى
االلت مزام بسمماعات العم مل وعممدم المغممادرة ،باإلضممافة إلممى أن ال موالء تجمماه العمممل وااللت مزام هممو موقممف
يعبر الفرد فيها عن اهتمامه بالمنظممة واسمتمرار نجاحهما
يعكس رغبة الفرد ووالءه ،فهو عملية دائمة ّ
(.)Pandey & Khare, 2012
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وضممح الباحممث  )5459( .Kashefiبممأن االلت مزام التنظيمممي هممو شممعور بالهويممة واعتممماد الفممرد
ّ
علممى التنظمميم ،وبنمماء علممى أريممه ،فممإن االلت مزام سمميؤثر علممى بعممض السمملوكيات الحاسمممة مثممل النقممل
والغيمماب ،وقممد يكممون لممه تممأثيرات إيجابيممة عديممدة ،فممالموظفون الممذين يتمتعممون بممااللتزام التنظيمممي ،هممم
وبقاء في المنظمة.
أكثر تنظيماً
ً
ووصممف الباحممث االلتمزام التنظيمممي بأنممه نمموع مممن التضممامن العمماطفي والمفممرط لقمميم المنظمممة
وأهدافها بغض النظر عن فائدتها المرجوة.
الثقة في اإلدارة :يرى الباحث  )5454( Niculescuفي دراسته أن دور اإلدارة هو بناء الثقمة
لموظفيهمما مممن خممالل تممأمين الممموظفين وتحديممد معممايير وسياسممات السمملوك فممي مكممان العمممل والممدعم
لموظفيهم ،وأن الموظفين الذين لديهم ثقة باإلدارة يكون أداؤهم أفضل ،كما أن ثقة الموظف بماإلدارة
يمكممن مممن تعزيممز سمملوكيات الممموظفين التعاونيممة التممي
تكممون مممن خممالل المشمماركة فممي الق م اررات ،مممما ّ
تؤدي إلى نتائج أعمال إيجابية.
البد من أن يكون هناك اتصمال حقيقمي بمين مسمتويات اإلدارة ليمتم تنفيمذ أهمداف واقعيمة ،ممن
ّ
أجل أن يكون الموظفون مصدر إلها ٍم للعمل مستثمرين بذلك إمكاناتهم وثقتهم في اإلدارة ،ألن قيممة
الموظف هي ببساطة مزيج من األداء الحالي واإلمكانات المستقبلية (.)Wakeman, 2013
وعندما تكون النتائج مرئية سيكون هنالك زيادة في اإلنتاجية ،ودعم اإلدارة للموظفين للعمل
بكفاءة وفعالية بحيث يتم تلبية احتياجات كالً من الموظفين والمنظمة .العناصر الرئيسية في تحقيق
الثقممة بممين الممموظفين واإلدارة هممي :تنفيممذ نظممم فعالممة ،وردود الفعممل ،والموقممف اإليجممابي تجمماه العمممل،
الفعممال والحموافز والرفمماه األخالقممي للممموظفين .وباإلضممافة إلممى
والتواصممل المتبممادل ،والتعمماون الممداخلي ّ
ذلك ،فإن المزيد من الطاقة يجلب المزيد من اإلنتاجية (.)McCloud, 2014
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عالقة الرضا الوظيفي بالوالء الوظيفي
يعتبر الرضا الوظيفي ووالء الموظفين أحد أهم التحمديات التمي يواجههما الممدراء اليموم عنمدما
يتعلق األمر بإدارة موظفيهم .فقد أثبتمت العديمد ممن الد ارسمات بمأن هنماك تمأثير للرضما الموظيفي علمى
الوالء الوظيفي ،و أن مستوى التحفيز لديه تأثير واضح علمى اإلنتاجيمة ،وبالتمالي علمى األداء الكلمي
لمنظمات األعمال.
وأشارت كثير من الدراسات الى أثر الرضا الوظيفي على الوالء الوظيفي ومن العوامل التي
تؤدي للرضا الوظيفي الرعاية ،والتحفيز ،وبيئة مكان العمل والرضا الذاتي .أما العوامل التي تؤدي
الى الوالء الوظيفي االنتماء ،وااللتزام الوظيفي ،وااللتزام التنظيمي ).(Shweta et al., 2016
أما الدراسات التي تناولت كالً من الرضا الوظيفي والوالء الوظيفي دراسة
( ،)Khuong & Tien, 5459ودراسة ) )Tamara, 2014ودراسة ( )Thanos, 2015ودراسة
) )Matzler & Renzl, 2014ودراسة (.)Rajput et al., 2016

ويرى الباحث أنه إذا تحقق التحفيز والمناخ المالئم تتحقق أهداف المنظمة و سيؤدي ذلك
إلى خلق الوالء وبالتالي زيادة االنتاج والتقليل من دوران العمل في المنظمة.

 :3.1الدراسات السابقة:
-2دراسة  ،)0202( ،Omar et alبعنوان" :التحفيز الوظيفي وأثره على الوالء الوظيفي"
Employee Motivation and its Impact on Employee Loyalty
الهدف من الدراسة هو تحديد العوامل التي تؤثر على تحفيز الموظف مما سيؤدي إلى
والءه تجاه منظمتة .فقد تم استخدام عينة عشوائية في هذا البحث وتم توزيع مجموعة من
االستبانات على  111موظف في قطاع التصنيع في ماليزيا .وأظهرت النتائج في هذه الدراسة أن
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الروؤساء الذين يحّفزون موظفيهم يجدون وال ًء أكثر من غيرهم ،أي أن تحفيز الموظفين يؤثر على
الوالء الوظيفي.
-1دراسة  ،)1021( ، Pandey and Khareبعنوان "أثر الرضاء الوظيفي و االلتزام
التنظيمي على الوالء الوظيفي"

Impact of job satisfaction and organizational Commitment on
employee loyalty
الهدف من الدراسة هو بيان أثر العالقة بين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي على الوالء
الوظيفي ،ولتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة ،و تم توزيعها على  144موظف في شركات
التصنيع والخدمات في منطقة جواليور Gwaliorفي الهند ،وأظهرت النتائج أن هناك تأثير بين
الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي على والء الموظفين.
 -3دراسة ابو تايه وآخرون " ،)1021( ،العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي في
بعض منظمات األعمال األردنية"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي ،والتعرف على
العالقة بين الرضا الوظيفي والعوامل الديموغرافية في مجموعة من منظمات األعمال األردنية
تتواجد في منطقة عمان .وتكون مجتمع الدراسة من كافة العاملين في عشر مراكز لمنظمات أعمال
أردنية ،ومن أجل تحقيق تلك األهداف؛ تم االعتماد على االستبانة لغاية جمع المعلومات واختبار
فرضيات الدراسة حيث وزعت بطريقة عشوائية واسترد منها ( ،)111وأظهرت النتائج :وجود عالقة
ايجابية ذات داللة إحصائية بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي ،كما أظهرت الدراسة :وجود
فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي تعزى للمركز الوظيفي والمؤهل العلمي للموظفين،
وبنا ًء على النتائج؛ خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى توفير مناخ
تنظيمي داعم للعاملين :كإتباع أسلوب الالمركزية اإلدارية ومشاركة الموظفين في صنع الق اررات.
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-4دراسة  )1023( Hytti & Akolaبعنوان ": :محددات الرضا الوظيفي للعاملين بأجر،
وأصحاب المهن الحرة في فنلندا"
Determinants of job satisfaction for salaried and self-employed
professionals in Finland.
هممدفت الد ارسممة التعممرف إلممى بعممض محممددات الرضمما المموظيفي ،وذلممك مممن خممالل تحليممل أثممر
أنممماط وخصممائص العمممل علممى درجممات الرضمما المموظيفي ،ولتحقيممق أهممداف الد ارسممة اعتمممد البمماحثون
على المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )1111فردة ممن العماملين فمي اتحمادات
نقابات الموظفين المهنيين واإلداريين فمي فنلنمدا ( ،)Akavaوطبقمت أداة الد ارسمة علميهم بشمكل مسمح
إلكترونممي .وتوصمملت الد ارسممة إلممى أن مسممتويات الرضمما المموظيفي لممدى العمماملين بشممكل حممر أكبممر مممن
نظممائرهم الممموظفين العمماديين فممي فنلنممدا ،وأظهممرت النتممائج أن لخصممائص العمممل أثممر فممي مسممتويات
الرضمما المموظيفي لممدى العمماملين بشممكل حممر والممموظفين ،حيممث كانممت خصممائص العمممل المممؤثرة هييي
االستقاللية ،هوية العمل ،تنوع العمل ،أهميية العميل ،التيةيية الراجعية) .وأوصير الدراسية بأهميية
منح الموظفين االستقاللية من اجل تعزيز الرضا الوظيفي.
-5دراســة  )1023( Ogunlana, et alدراســة بعن ـوان " مؤش ـرات ضــغوع العمــل والرضــا
الوظيفي لدى أمناء المكتبات األكاديمية في الجامعات الفدرالية في جنوب غرب نيجيريا"
Indices of job stress and job satisfaction among academic librarians in
selected Federal Universities in south west Nigeria

هممدفت الد ارس ممة إلممى تناول ممت الضممغوط المهني ممة والرضمما ال مموظيفي لممدى عين ممة مممن أخص ممائي
المكتبممات فممي جنمموب غممرب نيجيريمما قوامهمما ( )11فممردا ،وكشممفت نتممائج الد ارسممة عممن أن أف مراد العينممة
يعمانون مممن مسممتويات مرتفعمة مممن الضممغوط المهنيمة ومسممتويات منخفضممة ممن الرضمما المموظيفي ،كممما
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كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق فمي مسمتوى الرضما الموظيفي تعمزي لمتغيمر النموع ،حيمث كانمت
مستويات الرضا الوظيفي أعلى لدى الرجال مقارنة بالنساء.
-6دراســـة  ،)1023( ،Sarwarبعنـــوان " أثـــر المكافـــ ت والرضـــا الـــوظيفي علـــى العـــاملين فـــي
صناعة الخدمات " ،جامعة سوانسي"
The Influence of Rewards and Job Satisfaction on Employees in the
Service Industry ", University of Swansea
هدفت هذه الدراسة إلمى معرفمة العالقمة بمين مكافميت المموظفين ورضماهم الموظيفي فمي قطماع
الخممدمات بممافتراض أن المكافممأة تلعممب دو ار مهممما فممي رضمما الممموظفين الممذي يممؤثر بممدوره علممى الرضمما
الوظيفي شملت عينة الد ارسمة مجموعمة ممن مموظفي شمركتين ممن القطماع الخماص ممن أكبمر شمركات
الخمدمات فمي غينيما حيمث تكونمت ممن  114ممموظفين .وكانمت أبمرز نتمائج همذه الد ارسمة أن المكافمميت
لهمما أثممر إيجممابي علممى الرضمما المموظيفي باإلضممافة إلممى أن الرضمما المموظيفي للممموظفين قممد حقممز والءهممم
للمنظمة.
-7دراسة )1023( Khuong and Tien،بعنوان " العوامل المؤثرة في والء الموظفين بشكل
مباشر وغير مباشر من خالل الرضا الوظيفي :دراسة القطاع المصرفي في مدينة هوتشي منه"
Factors Influencing Employee Loyalty Directly and Indirectly
Through Job Satisfaction: A Study of Banking Sector in Ho Chi Minh
City
ه ممدفت الد ارس ممة إل ممى معرف ممة العالق ممة ب ممين الرض مما ال مموظيفي والم موالء التنظيم ممي للع مماملين ف ممي
الصممناعة المص مرفية فممي مدينممة (هوتشممي منممه) ،وكممذلك معرفممة العوامممل التممي تسممهم فممي زيممادة ال موالء
العمماملين لعملهممم مممن خممالل اج مراء مسممح ميممداني علممى عينممة قوامهمما ( )141مفممردة مممن العمماملين فممي
( )14مصارف ،خلصت النتائج إلى أن ( )% 1 . 11من عينمة الد ارسمة يمرون أن الرضما الموظيفي
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يممزداد بازديمماد دعممم المش مرفين وتقممديم الم ازيمما للممموظفين ،وتمموفير بيئممة للعمممل الجممماعي ،وعقممد دورات
تدريبيممة للممموظفين ،كممما يزيممد ذلممك مممن مسممتوى الموالء التنظيمممي ،فقمد كانممت أبممرز العوامممل التممي تممؤثر
على والء الموظف تأثير مباشر وغير مباشر هي :العمل ضمن فريمق ،بيئمة العممل ،دعمم المشمرف،
حيث اتضح أن هذه العوامل لها تأثير إيجابي أقوى على الوالء الوظيفي من خالل الرضا الوظيفي.
-8دراسة  )2014) Tamaraبعنوان " :بحث في العالقة بين مناخ االتصال الداخلي والرضا
الوظيفي ووالء الموظفين"
Research on the Relationship between Internal Communication
Climate and Job Satisfaction and Employee Loyalty
كان الهدف من الدراسة هو إقامة ترابط محتمل بين بعض عوامل مناخ االتصاالت ،ورضا
الموظف والوالء .تم جمع البيانات عن طريق توزيع االستبانة على ( )114موظف في شمركة أدويمة
( )PLIVAف ممي كراوتي مما بع ممد أن خض ممعت لتغييم مرات اس ممتراتيجية ناتج ممة ع ممن هيك ممل الملكي ممة الجدي ممد،
وأظهممرت النتممائج أن هنالممك عالقممة ايجابيممة بممين المنمماخ ورضمما وال موالء ،وهنالممك عالقممة بممين كممل مممن
الرضا الوظيفي والوالء.
-9دراسة  ،)1025( ،Thanosبعنوان ":أثر الرضاء الوظيفي ،والتحفيز الموظف على الوالء
الوظيفي"
The Effect of Job Satisfaction and Employee Motivation on Employee
Loyalty
الهدف من الدراسة هو التعرف على تأثير الرضا الوظيفي وتحفيز الموظفين على والء
الموظفين .حيث تكون مجتمع الدراسة من موظفو شركة Kimia Farma Apothecary of
 Sam Ratulangiفرع مانادو،

شمال سوالويزي  ،إندونيسيا ،إة تم توزيع استبانة على

الموظفين ،واستجاب منهم  11موظف .وأظهرت الدراسة أن الرضا الوظيفي ومتغيرات تحفيز
الموظفين كان لها تأثير كبير على والء الموظفين.
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-20دراسة  ،)1025( Raziqa & Maulabakhshبعنوان ":أثر بيئة العمل على الرضاء
الوظيفي"
Impact of Working Environment on Job Satisfaction
الهدف من هذه الدراسة هو تحليل تأثير بيئة العمل على رضا الوظيفي ،حيث تكون
مجتمع الدراسة من المعاهد التعليمية والقطاع المصرفي واالتصاالت في مدينة كويتا ،باكستان،
واستخدمت الدراسة المنهج الكمي ،حيث تم جمع البيانات من خالل استبيان استقصائي واستخدمت
مكونة من  114موظفاً .وأشارت النتائج إلى وجود عالقة
عينة عشوائية بسيطة لجمع البيانات ّ
إيجابية بين بيئة العمل والرضا الوظيفي للموظف وتخلص الدراسة مع بعض آفاق وجيزة بأن
الشركات تحتاج إلى إيجاد بيئة عمل جيدة لتعظيم مستوى الرضا الوظيفي.
-00دراسة  )2016( Liبعنوان ":تأثير أسلوب القيادة ،الثقافة التنظيمية و الوالء الوظيفي على
دوران النية في قطاع االتصاالت من شركات التأمين في يون تشيا يى  ،وتايان كمثال"
The influence of leadership style,Organizational Culture mployee
Loyalty on turnover intention-taking communication service of
insurance companies in Yun-lin Chia-yi, and Tainan as an Example
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين أسماليب القيمادة والثقافمة التنظيميمة والء المموظفين ودوران
الموظفين ،حيث تم توزيع  114استبيان على العماملين فمي شمركة التمأمين حيمث اسمترد منهما 144
اسممتبيان وأظهممر ت النتممائج أن للقيممادة والثقافممة التنظيميممة أثممر فممي تعزيممز والء الممموظفين ،والحممد مممن
نية دوران العمل لالحتفاظ بالموهبة ،وخفض التكاليف.
-21دراسة" ،)1026( ،Rajput, et al .الرضاء الوظيفي و الوالء الوظيفي :دراسات
أكاديمية"
Job Satisfaction and Employee Loyalty: A study of Academicians
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الهدف من الدراسة هو إيجاد تأثير للرضا الوظيفي على والء الموظف في حالة األكاديميين
في الكليات والجامعات الموجودة في شمال الهند ،ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبيان من
خالل استخدام المسح وأظهرت النتائج عدم وجود تأثير للرضا الوظيفي على والء الموظف في
حالة األكاديميين.
-23دراسة  ، )1026( ،Ismail and Razakبعنوان ":أثر الرضاء الوظيفي على االلتزام
التنظيمي"
Effect of Job Satisfaction on Organizational Commitment
والغرض من هذا البحث هو تقييم العالقة بين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي .وقد
أجري هذا البحث في قسم اإلنقاذ في ماليزيا واكتشف هذا البحث ثالث نتائج هامة وهي أن الرضا
الوظيفي يرتبط ارتباطاً كبي اًر بااللتزام التنظيمي ،والرضا الجوهري كان مرتبطاً بشكل كبير بااللتزام
التنظيمي ،كان االرتياح مرتبطاً ارتباطاً كبي اًر بااللتزام التنظيمي .وتؤكد هذه النتائج أنه عندما يكون
الموظفون راضين عن أنفسهم سيؤدي هذا الرضا إلى التزام تنظيمي في المنظمة.
-24دراسة  )0202( Ilyas& Abdullah,بعنوان":أثر القيادة والثقافة التنظيمية و الذكاء العاطفي
و الرضاء الوظيفي على األداء"
The Effect of Leadership, Organizational Culture, Emotional Intellegence,
and Job Satisfaction on Performance

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير القيادة والثقافة التنظيميمة والمذكاء العماطفي والرضما الموظيفي
علمى أداء المعلممين فمي المدرسمة الثانويمة العليما فمي بلديمة بمالوبو( )Palopoجنموب

سوالويسمي( South

 .)Sulawesiحي ممث تكون ممت عين ممة الد ارس ممة م ممن ( )11معلم مما .وأظه ممرت النت ممائج :أن القي ممادة ت ممؤثر بش ممكل
مباشر على أداء المعلم ،وأظهرت كذلك أن الرضما الموظيفي يمؤثر مباشمرة علمى أداء المعلمم ،وأن القيمادة
تؤثر بشكل مباشر على الرضا الوظيفي؛ وأن الثقافة التنظيمية تؤثر مباشرة على الرضا الوظيفي .
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-25دراسة كردش ،)1026( ،بعنوان " :اثر تطبيق التميز في تنمية الوالء الـوظيفي  :بـالتطبيق
على شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين"
هدف البحث إلى توضيح أثر تطبيق التميز على تنميمة الموالء الموظيفي للعماملين ممن خمالل
الد ارسممة الميدانيممة التممي طبقممت علممى شممركة شمميكان للتممامين واعممادة التممامين .واسممتخدم البحممث المممنهج
الوصمفي التحليلمي وبرنمامج حزممة التحليمل االحصمائي للعلموم االجتماعيمة  SPSSلتحليمل البيانمات
التمي تصمدر عمن اداة الد ارسمة (االسمتبانة( تمم توزيمع عمدد ( )111اسمتبيان علمى العينمة الممذكورة وتمم
استرجاع عدد ( (111استبيان صالح للتحليل .وأوضحت النتائج التالي :إن لتطبيق مناهج وأساليب
التميممز دور كبيممر فممي زيممادة ال موالء المموظيفي وأن للجانممب النفسممي أهميممة كبي مرة للوصممول إلممى ال موالء

الوظيفي للعاملين.

 -26دراسة بن طري " ،)1026( ،أثر المسار الوظيفي في الرضاء الوظيفي "
هدفت هذه الدراسة لبيان أثر تطوير المسار الوظيفي في الرضا الوظيفي بمؤسسة النسيج
والتجهيز بسكرة ،فكانت اتجاهات المبحوثين في هذه المنظمة نحو أهمية تطوير المسار الوظيفي
وأثره في تحقيق رضاهم الوظيفي ولتحقيق أهداف البحث استخدم استمارة لجمع البيانات ،حيث تم
توزيعها على عينة تقارب  144موظف ،كما تم استخدام برنامج  SPSSفي التحليل اإلحصائي
تلخصت بأن هناك وجود مستوى متوسط لتطوير المسار الوظيفي في
للبيانات .وأهم النتائج ّ
المنظمة محل الدراسة ،ووجود عالقة ذات داللة إحصائية لتطوير المسار الوظيفي بأبعاده المختلفة
في مستوى الرضا الوظيفي الذي كان مرتفعاً على العموم بالمنظمة محل الدراسة.
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-27دراسة مناحي ( )1027الشفافية اإلدارية ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين
في وزارة الشباب والرياضة القطرية
هدفت هذه الدراسة إلى قياس دور الشفافية اإلدارية في تحقيق الرضا الوظيفي للعماملين فمي
و ازرة الشباب والرياضة القطرية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة ،وتمم توزيعهما علمى عينمة
الدراسة ،تكون مجتمع الدراسة من كافة الدوائر التابعة لو ازرة الشباب والرياضة القطرية البالغ عددهم
 1144ف ممرد ،فق ممد ت ممم توزي ممع  114اس ممتبانة عل ممى عين ممة الد ارس ممة والت ممي اش ممتملت عل ممى م ممدراء ال ممدوائر
ومس مماعديهم ،ورؤس مماء األقس ممام ،والم مموظفين الع مماملين ف ممي دوائ ممر و ازرة الش ممباب والرياض ممة القطري ممة،
توصمملت الد ارسممة إلممى عممدد مممن النت مائج أبرزهمما :وجممود دور معنمموي ذو داللممة إحصممائية عنممد مسممتوى
الداللة (≥α) 4.41ألساليب الشفافية اإلدارية (شفافية التشريعات والقوانين ،شمفافية نظمم المعلوممات
اإلدارية ،شفافية إجراءات العمل ،شفافية تقييم األداء) في تحقيق الرضما الموظيفي للعماملين فمي و ازرة
الشباب والرياضة القطرية.
-28دراسـة  )1027(de Almeidaبعنـوان ":التمكـين فـي مكـان العمـل والرضـا الـوظيفي فـي
فريق التمريض البرتغالي :دراسة استطالعية"
Work place emplowerment and job satisfaction in Portuguese nursing
staff: an exploratory study
الهممدف مممن الد ارسممة مممدى التمكممين بممالتنبؤ بالرضمما المموظيفي حيممث تكونممت الد ارسممة مممن عينممة
من موظفي التمريض من جنوب البرتغال .إذ تم اختيار( )141من الممرضين المحترفين ،و اختبار
لقيماس التمكممين الهيكلممي والعممالمي والرضمما المموظيفي  ،حيمث اسممتخدم اسممتبيان "شممروط فعاليممة العمممل"
( )CWEQ-IIو"مقيم مماس الرضم مما الم مموظيفي" وأظهم ممرت النتم ممائج :أن جميم ممع أبعم مماد التمكم ممين الهيكلم ممي
(الوص ممول إل ممى الف ممرص والمعلوم ممات والمم موارد وال ممدعم) إيجابي ممه ،وأظه ممرت النت ممائج أن يمك ممن التنب ممؤ
بالرضا الوظيفي بشكل كبير عن طريق الوصول إلى الفرص والتمكين العالمي.
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-01دراسة كل من  )2018( Aginta&Deasyبعنوان " :أثر بيئة العملل عللى الرضلا اللوظيفي
وااللتزام التنظيمي الذي يؤثر على األداء الوظيفي لموظف مطعم ستيك في جنوب جاكرتا"
Pengaruh caring climate terhadap job satisfaction dan affective
commitment yang derdampak pada job performance karyawan
restoran steak dl Jakarta selatan
هممدف الد ارسممة هممو معرفممة تممأثيرات االهتمممام بيئممة العمممل ،والرضمما المموظيفي ،فممي األداء المموظيفي فممي
مطعمم سمتيك فمي تيبمت ، steak restaurant in Tebet,جنموب جاكرتما .تمم تطموير همذه الد ارسمة
وتوزيعهمما علممى ( )111موظممف يعملممون فممي مجممال األغذيممة والمشممروبات والنظافممة واألمممن والخممدمات
والصراف في المطعم .وأظهرت النتائج أن هناك تأثي اًر إيجابيماً وهامماً فمي االهتممام ببيئمة العممل علمى
كل من الرضا الوظيفي والذي يؤثر على األداء الوظيفي.
-10دراســـة  )2018( Brayerبعنـــوان ":الرضـــا الـــوظيفي للممرضـــات الحاصـــلين علـــى درجـــة
الماجستير في التمريض في بولندا :التحليل الكمي والنوعي"
Job satisfaction of nurses with Master of Nursing degrees in Poland:
quantitative and qualitative analysis
هممدفت الد ارسممة تقيمميم مسممتوى الرضمما المموظيفي بممين الحممائزين علممى درجممات الماجسممتير فممي
التمم مريض ف ممي مؤسس ممات الرعاي ممة الص ممحية حي ممث أجري ممت د ارس ممة مستعرض ممة ف ممي مؤسس ممات الرعاي ممة
الص م م م م ممحية المخت م م م م ممارة عشم م م م م موائياً ف م م م م ممي بولن م م م م ممدا Polandباس م م م م ممتخدام مس م م م م ممح الرض م م م م مما ال م م م م مموظيفي.
وأظهمرت النتمائج أن العماملين ذو العالقمة المباشمرة ممع الرؤسماء والممرضمين االخمرين حصملوا علممى
اعلممى درجممات الرضمما المموظيفي فممي حممين أعطممي أدنممى درجممات لنظممام الرواتممب  ،وكممان هنالممك عالقممة
ارتباطية بين بين تصنيف الوظمائف ومسمتوى الرضما المهنمي ،وأظهمرت النتمائج وجمود عالقمة مما بمين
العوامل الداخلية والرضا الوظيفي.
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-12دراسة كل من  )2018(Ofei-Dodoo, et alبعنوان":الرضاء الوظيفي و اإلرهاق بين
العاملين في قسم العناية المركزة في مركز التعليم الطبي"

Job Satisfaction and Burnout Among Nonclinical Workers in a
Medical Education Center
وكان الهدف همو التنبمؤ باإلرهماق الموظيفي باسمتخدام أبعماد الرضما الموظيفي ،شمملت الد ارسمة
عينة ة  11من أعضاء هيئة التدريس والموظفين العاملين في  MECالمحلية .تم جمع البيانات من
ه مؤالء العمممال بممين ديسمممبر  1411وينمماير  .1411تممم اسممتخدام مخممزون Burnout

Maslach

المختص ممر ( )AMBIلقي مماس اإلره مماق ف ممي ح ممين ت ممم اس ممتخدام مس ممح مع ممدل الرض مما ال مموظيفي المع ممدل
( )JSSلقياس رضاء المشاركين في العمل .ربط المؤلفمان أبعماد  AMBIو .JSSكمما أجمروا تحلميال
االنحدار المتعدد باستخدام أربعة أبعاد من  JSSلتحديمد تنبما المشماركين نضموب .النتمائج :أظهمرت
سلبيا.
النتائج أن الرضا الوظيفي واالرهاق يرتبطان ارتبا ً
طا ً
 -00دراسة كل من  )2018( Halasagi & Jamuniبعنوان ":دراسلة ولول الرضلا اللوظيفي
للعاملين في تجارة التجزئة المنظمة "
A study on job satisfaction of employees in organized retail with
special reference to Belagavi city
نهدف إلى دراسة الرضا الوظيفي للعاملين حيث تم اختيار عينمة تتكمون ممن  114مسمتجيبا
باسمتخدام طريقمة  Stratified Random Samplingوتمم جممع البيانمات بمسماعدة اسمتبيان ممنظم.
تكشف الدراسة أن معظم الموظفين في متاجر التجزئة المنظممة فمي مدينمة  Belagaviغيمر ارضمين
بسممبب ال ارتممب المممنخفض واألمممان المموظيفي .وأظهممرت الد ارسممة وجممود فممروق تعممزى لمتغيممر كممل مممن
الجنس والخبرة.
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ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها درست أثر الرضا الوظيفي على الوالء
الوظيفي في القطاع الخدمي وهي الجامعات ،باإلضافة أنها استهدفت مجتمع أعضاء الهيئة
اإلدارية في الجامعات والتي لم يسبق ألي دراسة من الدراسات السابقة أنها أجرت أبحاثها على هذا
المجتمع.
وما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أيضاً ،هو أنه لم يسبق أن تم تطبيق هذه
عمان.
الدراسة بأبعادها (الرضا الوظيفي والوالء الوظيفي) في الجامعات األردنية الخاصة في ّ
باإلضافة أن المتغيرات التي استخدمتها هذه الدراسة في قياس أبعادها الرضا الوظيفي هي
(النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) ،والوالء الوظيفي (االنتماء ،المشاركة في
العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) لم يتم استخدامها بشكل كامل في الدراسات السابقة،
بحيث تم تجميع هذه المتغيرات من عدة دراسات سابقة.
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الفصل الثالث
المنهجية واإلجراءات
 :2.3منهج الدراسة
اعتمد الباحث إلنجاز أهداف هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وهو طريق يعتمد عليه
تصور الواقع االجتماعي وتُسهم في تحليل ظواهره،
الباحثون في الحصول على بيانات وافية ودقيقة ّ
حيث تم توضيح مجتمع الدراسة وعينتها ،باإلضافة إلى أهم المعالجات اإلحصائية التي تم
استخدامها ،وأدوات الدراسة ،والمصادر التي قام الباحث باالعتماد عليها للحصول على المعلومات،
يوضح هذه الفصل أهم اختبارات التحقق من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي.
أيضاً ّ

 :1.3مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في
عمان والبالغ عددها ( )11جامعة خاصة (و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي في
العاصمة األردنية ّ
األردن ،)1411 ،أما حجم مجتمع الدراسة هو ( )1111عضواً (وفقاً لجدول ( )1-1الجامعات
االردنية الخاصة في العاصمة عمان والتي تطبقت عليها الدراسة).
جدول ( )2-3الجامعات األردنية الخاصة في عمان
ت.
1

اسم الجامعة
جامعة الشرق األوسط

114

www.aau.edu.jo

114

www.meu.edu.jo

1

جامعة عمان األهلية الخاصة

114

www.ammanu.edu.jo

1

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة

114

www.asu.edu.jo

1

جامعة فيالدلفيا الخاصة

114

www.philadelphia.edu.jo

1

جامعة اإلسراء

114

www.iu.edu.jo

1

جامعة البت ارء

111

www.uop.edu.jo

1

جامعة الزيتونة االردنية الخاصة

114

www.zuj.edu.jo

1

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

114

www.psut.edu.jo

 14الجامعة العربية المفتوحة فرع األردن

114

www.aou.edu.jo

1

جامعة عمان العربية

عدد أعضاء الهيئة اإلدارية

الموقع اإللكتروني
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اسم الجامعة

ت.

عدد أعضاء الهيئة اإلدارية
14

 11جامعة الحسين التقنية

الموقع اإللكتروني
www.htu.edu.jo

المصدر :الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في األردن.

 :4.3عينة الدراسة
تم اختيار عينة الدراسة بشكل عشوائي طبقي حجمها ( )111عضواً تم تحديدها وفقاً
لم م( )Sekaran & Bougi, 2010تتناسب مع عدد أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية
عمان ،وعدد المستجيبين لها ( )11مستجيب ،فيما يلي السمات الرئيسية
الخاصة في العاصمة ّ
للمستجيبين المشاركين:
جدول ( :)1- 3التوزيع الديموغرافي
المتغيرات
النوع االجتماعي

العمر

المستوى التعليمي

سنوات الخبرة

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

50

52.1

انثى

46

47.9

المجموع

96

100.0

 14سنة فأقل

24

25.0

 11 – 14سنة

24

25.0

 11 – 11سنة

12

12.5

 14سنة فأكثر

36

37.5

المجموع

96

100.0

دبلوم

22

22.9

بكالوريوس

61

63.5

ماجستير

8

8.3

دكتوراه

5

5.2

المجموع

96

100.0

 1سنوات فاقل

26

27.1
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المتغيرات

الفئة

التكرار

النسبة المئوية

 14 – 1سنوات

27

28.1

 11 – 11سنة

7

7.3

 11سنة فأكثر

36

37.5

المجموع

96

100.0

ما يمكن استنتاجه من الجدول السابق ما يلي:
 بالنسبة لمتغير النوع االجتماعي ،نالحظ أن الذكور هم األعلى تك ار اًر والذي بلغ ( )14بنسبةمئوية ( ,)%11.1بينما االناث هم األقل تك ار اًر والذي بلغ ( )11بنسبة مئوية (.)%11.1
 بالنسبة لمتغير العمر ،نالحظ أن العاملين الذين اعمارهم من ( 14سنة فأكثر) هم األعلى تك ار اًروالذي بلغ ( )11بنسبة مئوية ( ,)%11.1بينما الذين اعمارهم تتراوح بين ( 11 – 11سنة) هم
األقل تك ار اًر والذي بلغ ( )11بنسبة مئوية (.)%11.1
 بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي ،نالحظ أن العاملين الحاصلين على شهادة بكالوريوس هماألعلى تك ار اًر والذي بلغ ( )11بنسبة مئوية ( ,)%11.1بينما الحاصلين على دكتوراه هم األقل
تك ار اًر والذي بلغ ( )1بنسبة مئوية (.)%1.1
بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة ،نالحظ أن العاملين الذين خبرتهم ( 11سنة فاكثر) هم األعلى تك ار اًر
والذي بلغ ( )11بنسبة مئوية ( ,)%11.1بينما الذين خبرتهم تتراوح بين ( 11 – 11سنة) هم
األقل تك ار اًر والذي بلغ ( )1بنسبة مئوية (.)%1.1

 :5.3أدوات الدراسة وطرق جمع البيانات
أدوات الدراسة :اعتمد الباحث في جمع البيانات على المصادر

اآلتية:
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 المصادر الثانوية :اعتمد الباحث على الكتب والدوريات والمراجع والرسائل الجامعية والمقاالتالتي تناولت موضوع الدراسة بشكل مباشر وغير مباشر وذلك للوقوف على األسس العلمية
المرتبطة بالدراسة الحالية ،والتي ساعدت في بناء اإلطار النظري للدراسة.
 المصادر األولية :تم االعتماد على المصادر األولية في جمع البيانات من خالل تطوير استبانةالكتاب والباحثون بخصوص:
خاصة لهذا الغرض ،وباالعتماد على ما أورده ّ
-

الرضا الوظيفي ومقاييسها (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية مثل
) ، (Jun et al., 2006) (Hanaysha, 2016)،(Pandey & Khare, 2012و
(عويضة.)1441 ،

 أما الوالء الوظيفي بمتغيراته (االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة فياإلدارة)

مثل

)2012

Khare,

&

2006)،(Pandey

al.,

et

(Jun

و)( ،(Ismail & Razak,2016مرزوق ،)1414 ،و (عويضة.)1441 ،
 االستبيان (أداة الدراسة)طور
تم تطوير البنود األولية لقياس مختلف البيانات اعتماداً على الدراسات السابقة ،وقد ّ
الباحث استبانة مكونة من جزئين:
 الجزء األول :هو الخصائص الديموغرافية والتي تقوم على النوع االجتماعي ،العمر ،سنواتالخبرة ،المؤهل العلمي.
 الجزء الثاني :وهو االستبانة ويتكون من محورين (الرضا الوظيفي والوالء الوظيفي) ،وكانالمحكمين ،حيث تم استبعاد سؤالين من
عدد االسئلة هو ( )14سؤال ،وتم مراجعتها من قبل
ّ
قبلهم فأصبح عدد األسئلة ( )11سؤال.
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وتم قياس جميع المتغيرات من خالل مقياس ليكرت الخماسي الذي يتكون من خمس نقاط
) (ال أوافق بشدة1  (أوافق بشدة) إلى1  والتي تتراوح من،لالستفادة من تصورات المستطلعين
: وقد تم تطوير فقرات االستبانة بناء على المصادر التالية.المستخدمة في االستبيان
المصادر
Pandey, C., & Khare, R. (2012). Impact
of job satisfaction and organizational
commitment on employee loyalty.
International Journal of Social Science
& Interdisciplinary Research, 1(8), 2641.

المتغيرات

Hanaysha, J. (2016). Determinants of
Job Satisfaction in Higher Education
Sector:
Empirical
Insights
from
Malaysia. International Journal of
Human Resource Studies, 6(1), 129-146.
Jun, M., Cai, S., & Shin, H. (2006).
TQM
practice
in
maquiladora:
Antecedents of employee satisfaction
and loyalty. Journal of operations
management, 24(6), 791-812.
Parvin, M. M., & Kabir, M. N. (2011).
Factors

affecting

employee

job

الرضا الوظيفي

:المتغير المستقل

. النمو الوظيفي. التحفيز. بيئة العمل. المهام الوظيفية-

satisfaction of pharmaceutical sector.
Australian journal of business and
management research, 1(9), 113.
 " أثر الرضاء،)1441( ، إيهاب أحمد،عويضة
الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى العاملين في
، رسالة ماجستير غير منشورة،"المنظمات األهلية
. غزة، الجامعة اإلسالمية،قسم إدارة األعمال
Pandey, C., & Khare, R. (2012). Impact
of job satisfaction and organizational
commitment on employee loyalty.
International Journal of Social Science
& Interdisciplinary Research, 1(8), 2641.
Jun, M., Cai, S., & Shin, H. (2006).
TQM

practice

in

maquiladora:

الوالء الوظيفي

. االنتماء-

. المشاركة في العمل. االلتزام التنظيمي. الثقة في اإلدارة-

: المتغير التابع
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المتغيرات

المصادر
Antecedents of employee satisfaction
operations

of

Journal

and

loyalty.

management, 24(6), 791-812.
Parvin, M. M., & Kabir, M. N. (2011).
job

employee

affecting

Factors

satisfaction of pharmaceutical sector.
Australian journal of business and
management research, 1(9), 113.
Ismail, A., & Razak, M. R. A. (2016).
EFFECT OF JOB SATISFACTION ON
ORGANIZATIONAL COMMITMENT.
Journal,

Marketing

&

Management
14(1).

عويضة ،إيهاب أحمد " ،)1441( ،أثر الرضاء
الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى العاملين في

المنظمات األهلية" ،رسالة ماجستير غير منشورة،

قسم إدارة األعمال ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
مرزوق ،عبد العزيز علي " ،)1414( ،دراسة أثر كل
من الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي على سلوكيات
المواطنة التنظيمية بالتطبيق على العاملين بالجهاز

اإلداري بجامعة كفر الشيخ" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية التجارة ،جامعة كفر الشيخ ،مصر.

 صدق أداة الدراسة وثباتها: الصدق المحتوى :تم عرض أداة الدراسة بشكلها األولي واسئلتها وفرضياتها للمشرف علىالدراسة ،وذلك لمناقشتها ومراجعة فقراتها ،ثم تم عرضها على مجموعة من األساتذة المختصين
في جامعة الشرق األوسط ،وبعض الجامعات األردنية األخرى لتحكيمها ،وهم الذوات المشار
إليهم في الملحق ( ،)1وذلك من أجل التأكد من تغطيتها لجوانب الموضوع الرئيسي ،فضالً عن
وبناء على هذه التعديالت ،تم
سالمة محتواها ،ووضوحها ،مع األخذ بجميع التعديالت المدونة.
ً
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تعديل بعض االسئلة من ناحية الصياغة لزيادة وضوحها وعدد االسئلة ( )14سؤال ،وتم
استبعاد سؤالين ليصبح العدد ( )11سؤال .وتنقسم تلك األسئلة إلى قسمين :يحتوي الجزء األول
على المتغير المستقل ،الرضا الوظيفي ،والذي يتضمن على  11سؤاال حول أربع متغيرات
فرعية .ويغطي الجزء الثاني الوالء الوظيفي وهو المتغير التابع ويتضمن  11سؤال تتعلق بأربع
متغيرات

فرعية.

صدق االتساق الداخلي :من أجل اختبمار الثبمات المداخلي ألداة الد ارسمة والتأكمد ممن اتسماقها
ال ممداخلي ،ق ممام الباح ممث ب ممإجراء االختب ممارات القبلي ممة التالي ممة للتأك ممد م ممن م ممدى ص ممحة اس ممتخدام نم مموذج
االنحدار المتعدد لإلجابة على اسئلة الدراسة كما هو مبين على النحو التالي:
أوال :اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة (.)Normality
قام الباحث بإجراء اختبار التوزيع الطبيعي ( )Kolmogorov-Smirnovللتأكد من توزيع
البيانات حسب الجدول التالي:
جدول رقم ( )3-3نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة ()Kolmogorov-Smirnov
المتغيرات

الرضا الوظيفي

الوالء الوظيفي

المجال

Kolmogorov-Smirnov

قيمة االختبار

الداللة االحصائية

النمو الوظيفي

.096

.229

التحفيز

.070

*.200

بيئة العمل

.091

.246

المهام الوظيفية

.116

.303

االنتماء

.116

.303

المشاركة في العمل

.073

*.200
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المجال

المتغيرات

Kolmogorov-Smirnov

قيمة االختبار

الداللة االحصائية

االلتزام التنظيمي

.115

.303

الثقة باإلدارة

.069

*.200

يوضح الجدول السابق بان بيانات الدراسة تتوزع توزيعا طبيعي وفقاً لنتائج اختبار
( ،)Kolmogorov-Smirnovوذلك من خالل قيم مستوى الداللة لجميع المجاالت حيث كانت
أكبر من .4.41
ثانياً :اختبار االرتباع الخطي Multicollinearity
جدول رقم ( )4-3معامالت االرتباع الخطي بين المتغيرات المستقلة
المتغيرات

المجال

VIF

Tolerance

2.311

.433

التحفيز

2.667

.375

بيئة العمل

2.001

.500

المهام الوظيفية

2.911

.344

النمو الوظيفي
الرضا الوظيفي

Collinearity

يمثل الجدول السابق مقياس تأثير االرتباط بين المتغيرات المستقلة على زيادة تباين معامل
المتغير المستقل ( ،)VIFوكما هو مبين في الجدول أن قيمة  VIFلمتغيرات النموذج تشير إلى عدم
تأثر أي منها بمشكلة التعدد الخطي .Index Condition
وكذلك يبين الجدول أعاله استخدام االرتباط الخطي  Multicollinearityالختبار فرض عدم
وجود ارتباط عالي بين المتغيرات المستقلة حيث قام الباحث بعمل اختبار معامل تضخم التباين
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( )VIFواختبار التباين المسموح بم  Toleranceلكل متغير حيث يجب أال يتجاوز معامل التضخم
القيمة ( )14و Toleranceأن يكون أكبر من ( )4.41حيث أن معظمها لم تتجاوز هذا الحد.

ثبات أداة الدراسة:قممام الباحممث بممإجراء اختبممار مممدى االتسمماق الممداخلي ،لفقمرات أداة الد ارسممة ،مممن خممالل حسمماب
معاممل كرونبماخ ألفما ( ،(Pallant, 2005) )Cronbach alpha Coefficientحيمث أن أسملوب
كرونب مماخ ألف مما ،يعتم ممد عل ممى اتس مماق أداء الف ممرد م ممن فقم مرة إل ممى أخ ممرى ،وه ممو يش ممير إل ممى ق مموة االرتب مماط
والتماسمك بمين فقمرات المقيماس ،إضمافة لممذلك فمإن معاممل ألفمما يمزود بتقمدير جيممد للثبمات .وعلمى الممرغم
م ممن ع ممدم وج ممود قواع ممد قياس ممية بخص مموص الق مميم المناس ممبة لمعام ممل كرونب مماخ ألف مما لك ممن م ممن الناحي ممة
التطبيقية يعد ( )4.14≥ Alphaمعقوال في البحوث المتعلقة في اإلدارة والعلوم اإلنسانية.
الجدول رقم ( )5-3معامل ثبات االتساق الداخلي كرونباخ الفا لالستبانة بمجاالتها
المجال

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

النمو الوظيفي

1

4.11

التحفيز

1

4.11

بيئة العمل

1

4.11

المهام الوظيفية

1

4.11

االنتماء

1

4.11

المشاركة في العمل

1

4.11

االلتزام التنظيمي

1

4.11

الثقة باإلدارة

1

4.11

قيمة كرونباخ الفا لجميع االبعاد

11

4.11

يظهم ممر مم ممن الجم ممدول السم ممابق أن معم ممامالت كرونبممماخ ألفم مما لمجممماالت الد ارسم ممة تراوحمممت بم ممين
( )4.11-4.11كان أعالها لمجال ""الثقة باألداة" ،وأدناها لمجال "االلتزام التنظيمي" ،وبلغ معامل
كرونباخ الفا لألداة ككل ()4.11؛ وجميع معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة ألغمراض الد ارسمة ،حيمث
يعتبر معامل الثبات (كرونباخ الفا) مقبول إذا زاد عن (.)4.14
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 :6.3متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على متغيرين وهما :المتغير المستقل هو الرضا الوظيفي وتشمل أبعاد
(النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) ( )Rajput et al., 2016و
( )Aziri,2011و (.)Shekhawat, 2016
والمتغير التابع :الوالء الوظيفي وتشمل أبعاد (االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام
التنظيمي ،والثقة في اإلدارة) ( )Rajput et al., 2016و (.)Shekhawat, 2016

 :7.3المعالجة اإلحصائية للدراسة
لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية

التالية:

 معامل  Cronbach alpha Coefficientللتأكد من درجة ثبات وصدق أسئلة الدراسةالمستخدمة للقياس.
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من أجل معرفة األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة.-

تحليل االنحدار البسيط والمتعدد مع اختبار  Fباستخدام جدول تحليل التباين SPSS

.v.23
-

اختبار التوزيع الطبيعي لعينة الدراسة والترابط بين المتغيرات.
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الفصل الرابع
تحليل ومناقشة نتائج الدراسة
 :2.4تمهيد
سعت هذه الدراسة للكشف عن األثر المحتمل للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية
تمكن الباحث من
على الوالء الوظيفي في الجامعات األردنية الخاصة ،وفي ضوء هذا الهدف فقد ّ
للتعرف على مستوى الرضا الوظيفي ومستوى الوالء الوظيفي في
صياغة سؤالين أساسيين
ّ
عمان ،إضافة إلى صياغة فرضية رئيسية تتناول أثر الرضا
الجامعات األردنية الخاصة في ّ
الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية على الوالء الوظيفي في الجامعات األردنية الخاصة في عمان،
تفرع منها أربع فرضيات تم اختبارها .وفيما يلي عرض فرضيات الدراسة وأسئلتها:

 :1.4عرض نتائج اسئلة الدراسة
السؤال األول :ما مدى الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة
في عمان؟
لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وتوضح
الجداول التالية نتائج هذا التساؤل ،كما استخدم الباحث مقياساً تصنيفياً ثالثياً بهدف تقدير
مستويات المتوسطات الحسابية التي توصلت اليها النتائج ،طبقاً للصيغة التالية ووفقاً للمقياس
الخماسي لبدائل اإلجابة لكل فقرة ،كما هي موضحة في الجدول (:)1-1

حيث تم استخراج المدى لكل من المستويات الثالثة وهي (منخفض ،متوسمط ،مرتفمع) ،كمما
يلي:
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 المستوى المنخفض إذا بلغ الوسط الحسابي من  1إلى أقل من 1.11
 المستوى المتوسط إذا بلغ الوسط الحسابي من  1.11إلى أقل من 1.11
 المستوى المرتفع إذا بلغ الوسط الحسابي من  1.11لغاية 1.44
جدول رقم ( )2-4األهمية النسبية حسب المدى لكل مستوى
القيمة

المستوى

 1.11فأقل

منخفض

1.11-1.11

متوسط

 1.11فأكثر

مرتفع

أوالً :وصف متغيرات الدراسة

المتغير األول :الرضا الوظيفي
جدول ( )1 - 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراسة لمتغيرات الرضا
الوظيفي مرتبة ترتيباً تنازلياً.
االنحراف

رتبة الوسط

المستوى

1

مرتفع
مرتفع

المتغيرات

الوسط الحسابي

بيئة العمل

4.04

4.689

المهام الوظيفية

3.67

4.818

1

النمو الوظيفي

3.42

4.994

1

متوسط

التحفيز

3.29

4.895

1

متوسط

الرضا الوظيفي ككل

1.14

4.111

---

متوسط

المعياري

يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية متغيرات " الرضا الوظيفي" تراوحت بين
( ،)1.41- 1.11إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.14بمستوى متوسط ،وجاءت في الرتبة األولى
متغير (بيئة العمل) إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.41بمستوى مرتفع ،وفي الرتبة الثانية متغير
(المهام الوظيفية) إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.11بمستوى مرتفع ،والرتبة الثالثة متغير (النمو

52

الوظيفي) إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.11بمستوى متوسط ،والرتبة الرابعة واألخيرة متغير
(التحفيز) إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.11بمستوى متوسط.
 -2بيئة العمل
الجدول رقم ( )3-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير بيئة العمل مرتبة تنازلي ًا
الـفـقـرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
َّ

الوسط

4.28

0.706

مرتفعة

0.897

مرتفعة
مرتفعة

الرتبة

الرقم

1

16

توفر الجامعة الحماية األمنة للسالمة العامة.

1

24

بيئة العمل الخاصة بعملي هادئة في الجامعة.

4.07

1

17

توفر الجامعة الحماية األمنة من األخطار المهنية.

4.07

0.861

4

23

بيئة العمل في الجامعة مريحة بصرياً.

3.99

0.888

مرتفعة

5

15

توفر الجامعة جميع مستلزمات العمل التي تخص عملي.

3.96

0.951

مرتفعة

6

21

أشعر بالرضا حول مساحة العمل المخصصة لي في الجامعة.

3.86

1.042

مرتفعة

4.04

.689

مرتفعة

المعدل الـعـام

النسبية

يظهممر مممن الجممدول السممابق أن المتوسممطات الحسممابية لفق مرات متغيممر " بيئممة العمممل" تراوحممت
بممين ( ،)1.11- 1.11كممان أعاله مما للفق مرة رق ممم ( )11والتممي ت ممنص علممى " ت مموفر الجامعممة الحماي ممة
األمنممة للسممالمة العامممة " بمتوس ممط حسممابي ( )1.11وبدرجممة مرتفعممة ،وبالمرتب ممة األخي مرة الفق مرة رق ممم
( )11والتي تنص على " أشعر بالرضى حول مساحة العمل المخصصة لي في الجامعة " بمتوسط
حس ممابي ( )1.11وبدرج ممة مرتفع ممة ،وبل ممغ المتوس ممط الحس ممابي للمج ممال " بيئ ممة العم ممل" كك ممل ()1.41
وبدرجة مرتفعة.
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 -1المهام الوظيفية
الجدول رقم ( )4-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير المهام الوظيفية مرتبة تنازلياً
الـفـقـرة

الرتبة

الرقم

1

19

أشعر بالرضا عن مهامي الحالية في الجامعة.

1

18

أشعر بأن عملي في الجامعة ممتع ومنتج.

1

20

1

21

أشعر باالستقاللية عند القيام بمهامي في الجامعة.

1

22

أشعر بالرضا حول مختلف األنشطة الموجودة في الجامعة.

أشعر بالرضا حول مسؤولياتي في الجامعة ألنها تناسب
قدراتي.

المعدل الـعـام

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
َّ

الوسط

3.83

1.002

مرتفعة

3.75

1.026

مرتفعة

3.68

0.1

مرتفعة

3.65

0.995

متوسطة

3.44

0.993

متوسطة

3.67

1.818

مرتفعة

النسبية

يظه ممر م ممن الج ممدول الس ممابق أن المتوس ممطات الحس ممابية لفقم مرات متغي ممر " المه ممام الوظيفي ممة"
تراوحت بين ( ،)1.11 – 1.11كان أعالها للفقرة رقم ( )11والتي تنص على " أشعر بالرضا عمن
مهامي الحالية في الجامعة" بمتوسط حسمابي ( )1.11وبدرجمة مرتفعمة ،وبالمرتبمة األخيمرة الفقمرة رقمم
( )11والتممي تممنص علممى " أشممعر بالرض ما حممول مختلممف األنشممطة الموجممودة فممي الجامعممة" بمتوسممط
حسابي ( )1.11وبدرجة متوسطة ،وبلغ المتوسط الحسابي لمتغير " المهام الوظيفية" ككل ()1.11
وبدرجة مرتفعة.

 -3النمو الوظيفي
الجدول رقم ( )5-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير النمو الوظيفي مرتبة تنازليا
الرتبة

الرقم

1

1

الـفـقـرة
أرغب بالبقاء في المستقبل في الجامعة.

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
َّ

الوسط

3.82

1.066

مرتفعة

النسبية
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الـفـقـرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
َّ

الوسط

3.49

1.223

متوسطة

3.32

1.218

متوسطة

1.267

متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتبة

الرقم

1

1

يمكنني التقدم بعملي في الجامعة.

1

1

تقدم الجامعة التدريب الكافي ألقوم بعملي بفعالية.

1

1

تحقيق إلنجازات مميزة في عملي لها دور في ترقيتي الوظيفية

3.26

1

1

أحصل في الجامعة على التطوير الوظيفي لتحقيق الكفاءة

3.21

1.205

3.42

1.994

في الجامعة.

المهنية.

المعدل الـعـام

النسبية

يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لفقمرات متغيمر "النممو الموظيفي" تراوحمت
بين ( ،)1.11-1.11كان أعالها للفقرة رقم ( )1والتي تنص على " أرغب بالبقاء في المستقبل فمي
الجامعممة" بمتوسممط حسممابي ( )1.11وبدرجممة مرتفعممة ،وبالمرتبممة األخيمرة الفق مرة رقممم ( )1والتممي تممنص
عل ممى " أحص ممل ف ممي الجامع ممة عل ممى التط مموير ال مموظيفي لتحقي ممق الكف مماءة المهني ممة " بمتوس ممط حس ممابي
( )1.11وبدرجة متوسطة ،وبلغ المتوسط الحسابي لمتغير " النممو الموظيفي" ككمل ( )1.11وبدرجمة
متوسطة.
 -4التحفيز
الجدول رقم ( )6-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير التحفيز مرتبة تنازليا
الـفـقـرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
َّ

الوسط

3.44

1.103

متوسطة

1.262

متوسطة
متوسطة

الرتبة

الرقم

1

9

تظهر الجامعة االمتنان عند القيام بعملي بشكل مميز.

1

6

توفر لي الجامعة األمان الوظيفي.

3.42

1

20

تشجع الجامعة التعلم المستمر على مستوى األفراد.

3.42

1.063

1

8

أحصل على أجر جيد يتناسب مع مهامي في الجامعة.

3.34

1.113

متوسطة

1

7

أتلقى مساعدة من الجامعة عند عرض المشكلة.

3.31

1.098

متوسطة

النسبية
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الرتبة

الرقم

1

22

الوسط

الـفـقـرة
يشجعني الحوافز المالية التي أتلقاها من الجامعة على تحسين

مستوى أدائي للمهام.

المعدل الـعـام

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
َّ

2.81

1.268

متوسطة

3.29

.895

متوسطة

النسبية

يظهر من الجدول السابق أن المتوسمطات الحسمابية لفقمرات متغيمر " التحفيمز " تراوحمت بمين
( ،)1.11 -1.11كان أعالها للفقرة رقم ( )1والتي تنص على " تظهر الجامعة االمتنان عند القيام
بعملممي بشممكل مميممز" بمتوسممط حسممابي ( )1.11وبدرجممة مرتفعممة ،وبالمرتبممة األخيمرة الفقمرة رقممم ()11
والتممي تممنص علممى " يشممجعني الحموافز الماليممة التممي أتلقاهمما مممن الجامعممة علممى تحسممين مسممتوى أدائممي
للمهام " بمتوسط حسابي ( )1.11وبدرجة متوسطة ،وبلغ المتوسط الحسابي لمتغير " التحفيز" ككل
( )1.11وبدرجة متوسطة.
ثانيا السؤال الثاني :ما مدى الوالء الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان؟
لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري ،وتوضح
الجداول التالية نتائج هذا السؤال.
المتغير الثاني :الوالء الوظيفي
الجدول رقم ( )7-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة أفراد عينة الدراسة لمتغيرات الوالء
الوظيفي مرتبة تنازلياً
االنحراف

رتبة الوسط

المستوى

1

مرتفع
مرتفع

المتغيرات

الوسط الحسابي

الثقة باإلدارة

3.73

4.811

المشاركة في العمل

3.68

4.750

1

االنتماء

1.14

4.664

1

متوسط

االلتزام التنظيمي

1.14

4.675

1

متوسط

الوالء الوظيفي ككل

1.14

4.114

---

متوسط

المعياري
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يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لمتغيرات " الوالء الوظيفي" تراوحت بين
( )1.41- 1.11إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.14بمستوى متوسط ،حيث جاء في الرتبة األولى
متغير (الثقة باإلدارة) إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.11بمستوى مرتفع ،وفي الرتبة الثانية متغير
(المشاركة في العمل) إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.11بمستوى مرتفع ،وفي الرتبة الثالثة
متغير(االنتماء) إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.14بمستوى متوسط ،وفي الرتبة الرابعة واألخيرة
متغير (االلتزام التنظيمي) إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )1.14بمستوى متوسط.
 -2الثقة باإلدارة
الجدول رقم ( )8-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير الثقة باإلدارة مرتبة تنازلياً
الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
َّ

3.96

0.857

مرتفعة

1

43

أشعر بالثقة بإدارة الجامعة عند طرح آرائي.

3.92

0.925

مرتفعة

1

46

إدارة الجامعة ملتزمة بشكل واضح بتحسين الجودة.

3.77

0.978

مرتفعة

1

47

أنا ر ٍ
اض عن إدارة الجامعة كقدوة إيجابية.

3.7

1.017

مرتفعة

45

شعور
ًا
إن وفاء إدارة الجامعة بمسؤولياتها اتجاهي ،يمنحني
بالرضا حول إنجازي الشخصي.

3.69

1.079

مرتفعة

3.33

1.033

متوسطة

3.73

.811

مرتفعة

الرتبة
1

1
1

الرقم
48

44

الـفـقـرة
ال أعاقب على طرح أفكار تحسين الجودة من قبل إدارة

الجامعة.

أنا مقتنع بسياسة إدارة الجامعة حول مساعدة الهيئة اإلدارية

(على سبيل المثال  -الطعام والنقل وما إلى ذلك).

المعدل الـعـام

الوسط

النسبية

يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لفقرات متغير "الثقة باإلدارة" تراوحت بين
( ،)1.11- 1.11كان أعالها للفقرة رقم ( )11والتي تنص على "ال أعاقب على طرح أفكار
تحسين الجودة من قبل إدارة الجامعة" بمتوسط حسابي ( )1.11وبدرجة مرتفعة ،وبالمرتبة األخيرة
الفقرة رقم ( )11والتي تنص على "أنا مقتنع بسياسة إدارة الجامعة حول مساعدة الهيئة اإلدارية
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(على سبيل المثال  -الطعام والنقل وما إلى ذلك) ".بمتوسط حسابي ( )1.11وبدرجة متوسطة
وبلغ المتوسط الحسابي لمتغير " دقة العمل " ككل ( )1.11وبدرجة مرتفعة.
 -1المشاركة في العمل
الجدول رقم ( )9-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المشاركة في العمل مرتبة تنازليا
الـفـقـرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
َّ

الوسط

4.11

0.893

مرتفعة

3.92

0.937

مرتفعة

0.934

مرتفعة
مرتفعة

الرتبة

الرقم

1

33

1

32

المشاركة في العمل جزء من تقييم أدائي الوظيفي في الجامعة.

1

31

لقد تدربت على تقنيات التواصل الجماعي في الجامعة.

3.73

1

34

تطبق إدارة الجامعة مفهوم العمل كفريق واحد.

3.68

1.041

1

30

لقد تدربت على تقنيات المناقشة الجماعية في الجامعة.

3.66

0.916

متوسطة

1

36

تقوم الجامعة بإنشاء فرق العمل باستمرار من عدة مستويات

3.4

1.071

متوسطة

1

35

يؤخذ برأي عند التخطيط لعمل مشروع أو فكرة جديدة في

3.27

1.201

متوسطة

3.68

1.750

مرتفعة

أشعر بالتعاون المتبادل بيني وبين زمالئي في الهيئة اإلدارية
في الجامعة.

إدارية.

الجامعة.

المعدل الـعـام

النسبية

يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لفقرات متغير " المشاركة في العمل "
تراوحت بين ( ،)1.11- 1.11كان أعالها للفقرة رقم ( )11والتي تنص على "أشعر بالتعاون
المتبادل بيني وبين زمالئي في الهيئة اإلدارية في الجامعة ".بمتوسط حسابي ( )1.11وبدرجة
مرتفعة ،وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )11والتي تنص على "يؤخذ برأي عند التخطيط لعمل مشروع
أو فكرة جديدة في الجامعة" بمتوسط حسابي ( )1.11وبدرجة متوسطة وبلغ المتوسط الحسابي
لمتغير " المشاركة في العمل " ككل ( )1.11وبدرجة مرتفعة.
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-3االنتماء
الجدول رقم ( )20-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير االنتماء مرتبة تنازلياً
الـفـقـرة

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
َّ

الوسط

4.58

0.592

مرتفعة

0.744

مرتفعة
متوسطة

الرتبة

الرقم

1

29

أحافظ على ممتلكات الجامعة بأمانه وإخالص.

1

24

أشعر بااللتزام األخالقي نحو الجامعة.

4.31

1

26

أعمل على تحقيق أهداف الجامعة بإخالص.

3.44

1.103

1

27

أي مشكلة تخص الجامعة هي أيضاً مشكلة تخصني.

3.44

0.993

متوسطة

1

25

أستمتع بالحديث عن الجامعة مع اآلخرين من خارجها.

3.42

1.063

متوسطة

1

28

تقييم إدارة الجامعة لي بصورة موضوعية يدفعني لألمام.

3.33

1.268

متوسطة

1

23

3.31

1.098

متوسطة

3..1

1.664

متوسطة

أحد أسباب استمراري بالجامعة هو اعتقادي بأن ارتباطي بها

هام.

المعدل الـعـام

النسبية

يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لفقرات متغير "االنتماء" تراوحت بين
( ،)1.11- 1.11كان أعالها للفقرة رقم ( )11والتي تنص على "أحافظ على ممتلكات الجامعة
بأمانه وإخالص" بمتوسط حسابي ( )1.11وبدرجة مرتفعة ،وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )11والتي
تنص على "أحد أسباب استمراري بالجامعة هو اعتقادي بأن ارتباطي بها هام" بمتوسط حسابي
( )1.11وبدرجة متوسطة وبلغ المتوسط الحسابي لمتغير "االنتماء" ككل ( )1.14وبدرجة
متوسطة.
-4االلتزام التنظيمي
الجدول رقم ( )22-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير االلتزام التنظيمي مرتبة تنازلياً
الرتبة

الرقم

الـفـقـرة

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
َّ

النسبية
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الوسط

المعياري

4.27

0.788

مرتفعة

0.898

مرتفعة
متوسطة

الرتبة

الرقم

1

40

أنا ملتزم برؤية الجامعة.

1

39

أنا أؤمن برؤية الجامعة.

4.19

1

37

سمعة الجامعة مهمة عندي.

3.44

1.103

1

42

هناك استعداد لمضاعفة المجهود لتحقيق اهداف الجامعة.

3.42

1.063

متوسطة

3.31

1.098

متوسطة

2.81

1.268

متوسطة

3..1

.675

متوسطة

1
1

41
38

الـفـقـرة

الحسابي

االنحراف

األهمية
َّ

أنا قادر في الحفاظ على التوازن بين العمل في الجامعة
والحياة األسرية.

جدا علي مغادرة هذه الجامعة في الوقت
سيكون من الصعب ً
ّ
الحالي ،حتى لو أردت ذلك.

المعدل الـعـام

النسبية

يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لفقرات متغير "االلتزام التنظيمي"
تراوحت بين ( ،)1.11- 1.14كان أعالها للفقرة رقم ( )14والتي تنص على "أنا ملتزم برؤية
الجامعة" بمتوسط حسابي ( )1.11وبدرجة مرتفعة ،وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم ( )11والتي تنص
جدا علي مغادرة هذه الجامعة في الوقت الحالي ،حتى لو أردت ذلك"
على "سيكون من الصعب ً
ّ
بمتوسط حسابي ( )1.11وبدرجة متوسطة وبلغ المتوسط الحسابي لمتغير "االلتزام التنظيمي" ككل
( )1.14وبدرجة متوسطة.

 :3.4تحليل أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات
السؤال الرئيسي" :هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو
الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الوالء الوظيفي في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان؟"
لإلجابة على سؤال الدراسة الرئيسي قام الباحث بتحليل فرضية الدراسة الرئيسية وذلك على النحو
التالي:
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الفرضية الرئيسة :تنص هذه الفرضية على " ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α≥0.05للرضا
الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية)
على الوالء الوظيفي بمتغيراته (االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان".
ولمعرفممة أثممر الرضمما المموظيفي ألعضمماء الهيئممة االداريممة بمتغي ارتممه (النمممو المموظيفي ،التحفيممز،
بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الوالء الوظيفي بمتغيراته (االنتمماء ،المشماركة فمي العممل ،االلتمزام
التنظيمي ،والثقة باإلدارة) فمي الجامعمات األردنيمة الخاصمة فمي عممان ،تمم اسمتخدام اختبمار االنحمدار
المتعدد  ،Multiple Regressionعلى النحو التالي:
جدول ( )21-4تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته على الوالء
الوظيفي بمتغيراته في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
المتغير المستقل

االرتباط
R

معامل
التحديد

F

R2

مستوى

معامل

الداللة

االنحدار
β

Sig.*F

النمو الوظيفي

T

مستوى
الداللة
Sig.*t

.172

2.505

.014

.171

2.323

.022

بيئة العمل

.287

4.505

.000

المهام الوظيفية

.403

5.238

.000

التحفيز

.903

.815

100.325

.000

الحد
الثابت

.909

يوضح الجدول السابق أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو
الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الوالء الوظيفي بمتغيراته (االنتماء ،المشاركة
في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في الجامعات األردنية الخاصة في عمان .إذ أظهرت
نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية
بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الوالء الوظيفي بمتغيراته
(االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في الجامعات األردنية الخاصة
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في عمان ،حيث بلغ معامل االرتباط  )4.141( Rعند مستوى داللة ( .)α≥4.41أما معامل
التحديد  R2فقد بلغ ( ،)4.111أي أن الرضا الوظيفي بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة
العمل ،المهام الوظيفية) يفسر ما نسبته  %11.1من التغيرات في الوالء الوظيفي بمتغيراته
(االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في الجامعات األردنية الخاصة
كما بلغت قيمة  )144.111( Fوهي دالة عند مستوى دالله ( )α≥4.41وهذا يؤكد صحة رفض
الفرضية الصفرية والتي تنص على ":ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بمستوى) (α=0.05للرضا
الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية)
على الوالء الوظيفي بمتغيراته (االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان " ،كما أظهرت النتائج ما يلي:
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية للنمو الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية على الوالء
الوظيفي بمتغيراته (االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية للتحفيز على الوالء الوظيفي بمتغيراته (االنتماء،
المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في الجامعات األردنية الخاصة في
عمان حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية لبيئة العمل على الوالء الوظيفي بمتغيراته (االنتماء،
المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في الجامعات األردنية الخاصة في
عمان حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
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 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية للمهام الوظيفية على الوالء الوظيفي بمتغيراته
(االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان حيث بلغ حجم االثر (.)4.141
السؤال الفرعي األول ":هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته
(النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االنتماء في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان؟"
لإلجابة على السؤال الفرعي األول قام الباحث بتحليل الفرضية الفرعية األولى ،على النحو التالي:
الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α≥0.05لـ الرضا الوظيفي بأبعاده
(النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االنتماء في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان.
ولمعرفة أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز،
بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االنتماء في الجامعات األردنية الخاصة في عمان تم استخدام
اختبار االنحدار ال متعدد.Multiple Regression
جدول ( )23-4تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته على
االنتماء في الجامعات األردنية الخاصة
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يوضح الجدول السابق أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو
الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االنتماء في الجامعات األردنية الخاصة في
عمان .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية للرضا الوظيفي
ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على
االنتماء في الجامعات األردنية الخاصة في عمان ،حيث بلغ معامل االرتباط  )4.111( Rعند
مستوى داللة ( .)α≥4.41أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)4.111أي أن الرضا الوظيفي
بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) يفسر ما نسبته  %11.1من
التغيرات في االنتماء في الجامعات األردنية الخاصة في عمان كما بلغت قيمة  )11.111( Fوهي
دالة عند مستوى دالله ( )α≥4.41وهذا يؤكد صحة رفض الفرضية الصفرية والتي تنص على ":ال
يوجد أثر ذو داللة إحصائية بمستوى) (α=0.05للرضا الوظيفي بمتغيراته (النمو الوظيفي،
التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االنتماء في الجامعات األردنية الخاصة في عمان"،
كما أظهرت النتائج ما يلي:
 -1عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية للنمو الوظيفي على االنتماء في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان.
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية للتحفيز على االنتماء في الجامعات األردنية
الخاصة حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية لبيئة العمل على االنتماء في الجامعات األردنية
الخاصة حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية للمهام الوظيفية على االنتماء في الجامعات األردنية
الخاصة حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
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السؤال الفرعي الثاني ":هل يوجد أثر لرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو
الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على المشاركة في العمل في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان؟"
لإلجابة على السؤال الفرعي الثاني قام الباحث بتحليل الفرضية الفرعية الثانية ،على النحو
التالي :الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α≥0.05لـ الرضا الوظيفي
ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على
المشاركة في العمل في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
ولمعرفة أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز،
بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على المشاركة في العمل في الجامعات األردنية الخاصة تم استخدام
اختبار االنحدار المتعدد .Multiple Regression
جدول ( )24-4تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته على
المشاركة في العمل في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
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يوضح الجدول السابق أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو
الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على المشاركة في العمل في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية للرضا
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الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية)
على المشاركة في العمل في الجامعات األردنية الخاصة في عمان ،حيث بلغ معامل االرتباط R
( )4.111عند مستوى داللة ( .)α≥4.41أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)4.111أي أن
الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام
الوظيفية) يفسر ما نسبته % 11.1من التغيرات في المشاركة في العمل في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان كما بلغت قيمة  )11.411( Fوهي دالة عند مستوى دالله ( )α≥4.41وهذا
يؤكد صحة رفض الفرضية الصفرية والتي تنص على ":ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بمستوى
) (α=0.05للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة
العمل ،المهام الوظيفية) على المشاركة في العمل في الجامعات األردنية الخاصة في عمان" ،كما
أظهرت النتائج ما يلي:
 -1عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية للنمو الوظيفي على المشاركة في العمل في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان.
 -1عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية للتحفيز على المشاركة في العمل في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان.
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية لبيئة العمل على المشاركة في العمل في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية للمهام الوظيفية على المشاركة في العمل في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
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" السؤال الفرعي الثالث ":هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته
(النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االلتزام التنظيمي في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان؟"
لإلجابة على السؤال الفرعي الثالث قام الباحث بتحليل الفرضية الفرعية الثالثة ،على النحو التالي:
الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  a≥0.05لـ الرضا الوظيفي ألعضاء
الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االلتزام
التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
ولمعرفة أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة
العمل ،المهام الوظيفية) على االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في عمان ،تم
استخدام اختبار االنحدار المتعدد .Multiple Regression
جدول ( )25-4تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته على
االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
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يوضح الجدول السابق أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو
الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية للرضا
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الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية)
على االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في عمان ،حيث بلغ معامل االرتباط R
( )4.141عند مستوى داللة ( .)α≥4.41أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)4.111أي أن
الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته(النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام
الوظيفية) يفسر ما نسبته  % 11.1من التغيرات في االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان كما بلغت قيمة  )11.111( Fوهي دالة عند مستوى دالله ( )α≥4.41وهذا
يؤكد صحة رفض الفرضية الصفرية والتي تنص على ":ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بمستوى
) (α=0.05للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة
العمل ،المهام الوظيفية) على االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في عمان ،".كما
أظهرت النتائج ما يلي:
 -1عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية للنمو الوظيفي على االلتزام التنظيمي في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان.
 -1عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية للتحفيز على االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان.
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية لبيئة العمل على االلتزام التنظيمي في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان حيث بلغ حجم االثر (.)4.114
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية للمهام الوظيفية على االلتزام التنظيمي في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
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السؤال الفرعي الرابع ":هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو
الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الثقة في اإلدارة الوظيفية في الجامعات
األردنية الخاصة؟"
لإلجابة على السؤال الفرعي الرابع قام الباحث بتحليل الفرضية الفرعية الرابعة ،على النحو التالي:
الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α≥0.05لـ الرضا الوظيفي ألعضاء
الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الثقة
باإلدارة في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
ولمعرفة أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة
العمل ،المهام الوظيفية) على الثقة باإلدارة في الجامعات األردنية الخاصة تم استخدام اختبار
االنحدار المتعدد .Multiple Regression
جدول ( )26-4تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته على الثقة
باإلدارة في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
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يوضح الجدول السابق أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو
الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الثقة باإلدارة في الجامعات األردنية الخاصة
في عمان .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية للرضا الوظيفي

69

ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الثقة
باإلدارة في الجامعات األردنية الخاصة في عمان ،حيث بلغ معامل االرتباط  )4.111( Rعند
مستوى داللة ( .)α≥4.41أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)4.141أي أن الرضا الوظيفي
ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) يفسر ما
نسبته  % 14.1من التغيرات في الثقة باإلدارة في الجامعات األردنية الخاصة في عمان كما بلغت
قيمة  )11.111( Fوهي دالة عند مستوى دالله ( )α≥4.41وهذا يؤكد صحة رفض الفرضية
الصفرية والتي تنص على ":ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية بمستوى) (α=0.05للرضا الوظيفي
ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على
الثقة باإلدارة في الجامعات األردنية الخاصة في عمان ،".كما أظهرت النتائج ما يلي:
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية للنمو الوظيفي على الثقة في اإلدارة في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية للتحفيز على الثقة في اإلدارة في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
 -1عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية لبيئة العمل على الثقة في اإلدارة في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان.
 -1وجود تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية للمهام الوظيفية على الثقة في اإلدارة في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان حيث بلغ حجم االثر (.)4.111
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
 :2.5المقدمة
في ضوء التحليل الذي تم في الفصل الرابع لنتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات
الدراسة واختبار الفرضيات ،سيتم اإلجابة على األسئلة التي تم طرحها في الفصل األول وعرض
قدم الباحث عدداً من
لجميع النتائج التي توصل لها الباحث في دراسته،
وبناء على هذه النتائج ّ
ً
التوصيات والمقترحات.

 :1.5مناقشة النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة
المتغير األول :الرضا الوظيفي
مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة المدى :ما مدى الرضا الوظيفي للهيئة اإلدارية في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان؟
أظهرت الدراسة أن مدى الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية في الجامعات األردنية
الخاصة في مدينة عمان كان بمستوى متوسط من وجهة نظر أفراد العينة ،حيث كان االهتمام
مصبوباً على بيئة العمل ثم المهام الوظيفية بشكل مرتفع ،ثم جاء بعدها باالهتمام بالنمو الوظيفي،
ثم التحفيز بنسبة متوسطة ،وهذا يدل على ان الجامعات األردنية الخاصة تركز على بيئة العمل
والمهام الوظيفية.
فيما يلي مناقشة المحاور الفرعية للرضا الوظيفي حسب األكثر أهمية.
المرتبة األولى :بيئة العمل
أظهرت نتائج الدراسة أن بيئة العمل حصلت على المرتبة األولى من حيث المستوى
وبنسبة مرتفعة لدى الجامعات األردنية الخاصة في عمان ،حيث توفر الجامعات الحماية األمنة
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للسالمة العامة من األخطار المهنية ،وتوفر بيئة هادئة ألعضاء الهيئة اإلدارية ،وتوفر
المستلزمات التي يحتاجوها في أداء مهامهم ،وأن بيئة العمل في الجامعة ذات طابع مريح بصرياً،
وأن أعضاء الهيئة اإلدارية يشعرون بالرضا حول بيئة العمل بالجامعة التي يعملون بها .وتتفق
هذه النتيجة مع دراسة ( )Shekhawat,2016و( )Rajput et al., 2016ودراسة (عويضة،
.)1441
المرتبة الثانية :المهام الوظيفية
حصل متغير المهام الوظيفية على المرتبة الثانية في نتائج الدراسة من حيث المستوى،
أظهرت النتائج أن أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة في عمان يشعرون
بالرضا حول مهاهم الموكلة إليهم ،باإلضافة أن طبيعة المهام ممتعة ومنتجة في نفس الوقت ،وأن
هذه المهام والمسؤوليات تناسب قدراتهم ،مما يعطيهم استقاللية في أدائها ،باإلضافة إلى شعور
الهيئة اإلدارية بالرضا حول األنشطة والمهام الموجودة في الجامعة .اتفقت هذه النتائج مع دارسة
) )Jun et al. ,2006و دارسة (.)Rajput et al., 2016
المرتبة الثالثة :التحفيز
أظهرت نتائج هذه الدراسة أن مستوى التحفيز ألعضاء الهيئة اإلدارية من قبل الجامعات
األردنية الخاصة في عمان متوسط ،حيث أن ما تظهره الجامعة من امتنان لألعمال المنجزة
بشكل مميز ،واألمان الوظيفي ،والتشجيع على التعلم المستمر ليست بذات األهمية لديها ،وأن
نسبة األجور التي تعطيها الجامعة متوسطة كما ان الحوافز التي تقدمها في تحسين األداء
متوسطة.
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لم تتفق نتائج هذه الدراسة مع دارسة ( )Rajput et al., 2016حيث أن الحوافز لدى
الدراسة كانت بنسبة مرتفعة .لكنها اتفقت مع دراسة ) (Hanaysha, 2016ودراسة
).(Parvin & Kabir, 2011

المرتبة الرابعة :النمو الوظيفي
نتائج الدراسة لهذا المتغير أظهرت أن نسبة الثبات الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية،
ونسبة التقدم والتدريب والترقية الوظيفية والتطوير الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية جميعهم بدرجة
متوسطة لدى الجامعات األردنية الخاصة.
ولم تتفق هذه الدراسة مع دراسات ) (Hanaysha, 2016و ()Rajput et al., 2016
حيث أن النمو الوظيفي في هذه الدراسات كان بدرجة مرتفعة.
وفقاً لمناقشة تحليل النتائج حول مدى الرضا الوظيفي في هذه الدراسة ،يكون الباحث
بذلك قد حقق الهدف بتحديد مدى الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية الهيئة اإلدارية في
الجامعات األردنية الخاصة.
المتغير الثاني :الوالء الوظيفي
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ما مدى الوالء الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان؟
أظهرت الدراسة أن مدى الوالء الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية
الخاصة في مدينة عمان كان مرتفعاً من وجهة نظر أفراد العينة ،حيث كان أكثر االهتمام مصبوباً
وبدرجة مرتفعة على المشاركة في العمل والثقة باإلدارة ،أما بالنسبة لاللتزام التنظيمي واالنتماء كان
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بدرجة متوسطة وفيما يلي مناقشة المحاور الفرعية للوالء الوظيفي حسب األكثر أهمية من حيث
المستوى.
المرتبة األولى :المشاركة في العمل
أظهرت النتائج أن المشاركة في العمل جاءت بالمرتبة األولى من حيث األهمية في
الجامعات األردنية الخاصة بنسبة مرتفعة ،وأنه يوجد تعاون بين أعضاء الهيئة اإلدارية وبين
الجامعة ،حيث أن التعاون جزء من تقييم األداء في الجامعة ،وأن الجامعة قامت بتدريب الهيئة
اإلدارية على تقنيات التواصل االجتماعي ،باإلضافة إلى أن الجامعة تعمل على إنشاء فرق
جماعية باستمرار ،وأن هناك تعاون متبادل بين أعضاء الهيئة اإلدارية والجامعة عند التخطيط
لعمل مشروع أو فكرة جديدة .وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسات (عويضة ،)1441 ،و
( )Shekhawat, 2016و ) (Jun et al., 2006و ).(Jun et al., 2006
المرتبة الثانية :الثقة باإلدارة
أظهرت نتائج الدراسة أن الثقة باإلدارة احتلت المرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة من حيث
األهمية في الجامعات األردنية الخاصة في عمان ،وأن هناك ثقة باإلدارة من قبل أعضاء الهيئة
اإلدارية ألن الجامعة ترحب بأفكار تحسين الجودة وطرح األفكار ،وهي ملتزمة بشكل واضح
بتحسين الجودة ،باإلضافة إلى وفاء إدارة الجامعة بمسؤولياتها تجاههم ،والسياسة التي تتبعها
الجامعة في مساعدة أعضاء الهيئة اإلدارية يشعرهم بالرضا .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسات
( )Shekhawat, 2016و (عويضة.)1441 ،
المرتبة الثالثة :االنتماء
أظهرت نتائج الدراسة أن االنتماء من قبل أعضاء الهيئة اإلدارية للجامعات االردنية
الخاصة في عمان أقل أهمية وبنسبة متوسطة من حيث أن أعضاء الهيئة اإلدارية يعملون على
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المحافظة على ممتلكات الجامعة بأمانه وإخالص ،وتحقيق أهداف الجامعة والتعاون مع الجامعة
وأن سياسة التقييم لدى الجامعة للهيئة اإلدارية بصورة موضوعية متوسطة األهمية ،ولديها الشعور
بااللتزام األخالقي تجاهها ،وارتباطهم بها لها أهمية منخفضة .لم تتفق هذه النتيجة مع دراسة
( )Rajput et al., 2016ودراسة ( )Shekhawat, 2016حيث ان االنتماء لهذه الدراسات
مرتفعة.
المرتبة الرابعة :االلت ازم التنظيمي
أظهرت نتائج الدراسة ان االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في عمان
ظهرت بمدى متوسط من حيث أن أعضاء الهيئة اإلدارية ذات قدرة ضعيفة في الحفاظ على
التوازن بين العمل في الجامعة والحياة األسرية ،وأنها ملتزمة ومؤمنة برؤية الجامعة ،وأن اهتمام
أعضاء الهيئة اإلدارية بسمعة الجامعة بدرجة متوسطة ،وأن استعدادهم في مضاعفة المجهود من
اجل تحقيق اهداف الجامعة ليست ذات اهمية ،ورغبتهم بالبقاء في الجامعة غير مستقرة .لم تتفق
هذه النتيجة مع دراسة (مرزوق )1414 ,و ) ،(Ismail, & Razak, 2016حيث أن نتيجة هذه
الدراسات كانت مرتفعة.

 :3.5مناقشة نتائج الفرضيات
الفرضية الرئيسية " :ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α ≥0.05لم الرضا الوظيفي أثر للرضا
الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية)
على الوالء الوظيفي بمتغيراته (االنتماء ،المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان".
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أظهر نتائج الدراسة على وجود أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته
( النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الوالء الوظيفي بمتغيراته (االنتماء،
المشاركة في العمل ،االلتزام التنظيمي ،والثقة باإلدارة) في الجامعات األردنية الخاصة في عمان
عند مستوى دالله ( ) α≥4.41نسبته  ,%11.1بحيث أن متغيرات الرضا الوظيفي بيئة العمل
والمهام الوظيفية تؤثر بدرجة مرتفعة ،بينما النمو الوظيفي والتحفيز يؤثران بنسبة متوسطة.
إجابة السؤال الرئيسي :هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته
(النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الوالء الوظيفي في الجامعات األردنية
الخاصة في عمان؟” .تبين أن هناك أثر للرضا الوظيفي على الوالء الوظيفي في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان بنسبة مرتفعة.
الفرضية الفرعية  :H01.1ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α ≥0.05لم الرضا الوظيفي
ألعضاء الهيئة اإلدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على
االنتماء في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
أظهرت نتائج الدراسة أن الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو
الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) عند مستوى دالله ( ) α≥4.41نسبته % 11.1
على االنتماء في الجامعات األردنية الخاصة في عمان .بحيث أن المتغيرات (المهام الوظيفية،
والتحفيز ،وبيئة العمل) لهم تأثر على االنتماء ،بينما النمو الوظيفي ال يؤثر على االنتماء.
إجابة السؤال الفرعي األول ":هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية
بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االنتماء في الجامعات
األردنية الخاصة في عمان؟" بينت نتائج الدراسة أن هناك أثر للرضا الوظيفي أثر للرضا الوظيفي
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ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته على االنتماء الجامعات األردنية الخاصة في عمان بنسبة
متوسطة.
الفرضية الفرعية  :H01.2ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α ≥0.05لم الرضا الوظيفي
أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام
الوظيفية) على المشاركة في العمل في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
أظهرت نتائج الدراسة أن الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو
الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على المشاركة في العمل عند مستوى دالله
( ) α≥4.41نسبته  % 11.1في الجامعات األردنية الخاصة في عمان .بحيث أن بيئة العمل ،و
المهام الوظيفية لهما تأثير على المشاركة بالعمل ،بينما النمو الوظيفي ،والتحفيز ال يوجد لهما أثر
على المشاركة بالعمل.
إجابة السؤال الفرعي الثاني ":هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية
بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على المشاركة في العمل في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان؟" بينت نتائج الدراسة أن هناك أثر للرضا الوظيفي على
المشاركة في العمل الجامعات األردنية الخاصة في عمان بنسبة مرتفعة.
الفرضية الفرعية  :H01.3ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α ≥0.05لم الرضا الوظيفي
ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على
االلتزام التنظيمي في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
أظهرت نتائج الدراسة أن الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو
الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االلتزام التنظيمي عند مستوى دالله
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( ) α≥4.41نسبته  % 11.1في الجامعات األردنية الخاصة في عمان .حيث أن بيئة العمل
والمهام الوظيفية لهم تأثير على االلتزام التنظيمي ،بينما النمو الوظيفي والتحفيز ال يوجد لهم أثر
على االلتزام التنظيمي.
إجابة السؤال الفرعي الثالث ":هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية
بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على االلتزام التنظيمي في
الجامعات األردنية الخاصة في عمان؟" بينت نتائج الدراسة أن هناك أثر للرضا الوظيفي أثر
للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية على االلتزام التنظيمي الجامعات األردنية الخاصة في
عمان بنسبة منخفضة.
الفرضية الفرعية  :H01.4ال يوجد أثر عند مستوى الداللة  α ≥0.05لم الرضا الوظيفي
أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام
الوظيفية) على الثقة باإلدارة في الجامعات األردنية الخاصة في عمان.
أظهرت نتائج الدراسة أن الرضا الوظيفي أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية
بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الثقة باإلدارة عند مستوى
دالله ( ) α≥4.41نسبته  % 14.1في الجامعات األردنية الخاصة في عمان .حيث أن النمو
الوظيفي والتحفيز والمهام الوظيفية يوجد لهم أثر على الثقة باإلدارة ،بينما بيئة العمل ال يوجد لها
تأثير على الثقة باإلدارة.
إجابة السؤال الفرعي الرابع ":هل يوجد أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية
بمتغيراته (النمو الوظيفي ،التحفيز ،بيئة العمل ،المهام الوظيفية) على الثقة باإلدارة في الجامعات
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األردنية الخاصة في عمان؟" بينت نتائج الدراسة أن هناك أثر للرضا الوظيفي أثر للرضا الوظيفي
ألعضاء الهيئة االدارية على الثقة باإلدارة في الجامعات األردنية الخاصة في عمان بنسبة مرتفعة.
وفقاً لنتائج الدراسات السابقة ومقارنتها مع النتائج المطروحة التي أظهرتها الدراسة ،هناك
أثر للرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية على الوالء الوظيفي في الجامعات األردنية الخاصة
في عمان بشكل طردي ،بحيث أنه كلما زاد الرضا الوظيفي زاد بذلك الوالء الوظيفي ألعضاء
الهيئة اإلدارية في الجامعة ،وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ( ،)Khuong and Tien, 1411و
( ،)Tamara, 2014و ( ،)Matzler & Renzl, 2014و ( )Thanos, 2015حيث أظهرت
هذه الدراسة أن الرضا الوظيفي ومتغيرات تحفيز الموظفين كان لها تأثير كبير على والء الموظفين.
بينما تعارضت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( )Rajput et al., 2016حيث تم استخدام
المسح وأظهرت النتائج عدم وجود أثر للرضا الوظيفي على والء الموظفين في حالة األكاديميين.

 :4.5االقتراحات والتوصيات
بعد عرض النتائج يوصي الباحث ما يلي:
 تعزيز النمو الوظيفي في الجامعات األردنية الخاصة ،وإنشاء دائرة خاصة لها تكونمرتبطة بقسم الجودة لدى الجامعة.
 ينبغي االهتمام أكثر بنظام الحوافز في عملية التحفيز ألعضاء الهيئة االدارية ذاتالكفاءات العالية في الجامعة.
 رفع مستوى االلتزام التنظيمي لدى الجامعات األردنية الخاصة ،من خالل االهتمامبالتغيير الداخلي ،وتطوير خطط العمل من أجل الحفاظ على أعضاء الهيئة االدارية
ذات الكفاءات العالية في الجامعة.
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 االستمرار بعمليات التدريب المعتمدة وتطويرها من أجل إثراء مهارات أعضاء الهيئةاالدارية وتعزيز قدراتهم ومواهبهم.
 تعزيز عملية االستقطاب وتعيين األفراد الذين يملكون مواهب وقدرات متميزة ،والعملعلى تعيينهم بما يتناسب مع الوصف الوظيفي.
 استمرار قيام الجامعات بالمقارنات المرجعية ،ولذلك لقياس أداء العاملين وقدراتهم مناجل ضمان مستوى الموضوعية في قياس أداء الهيئة اإلدارية.
 االهتمام بالرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة االدارية في الجامعة من أجل رفع نسبةالوالء الوظيفي وخفض نسبة دوران العمل في الجامعة.

 :5.5مقترحات لدراسات مستقبلية
 القيام بدراسات عربية حول الرضا الوظيفي. دراسة أثر الرضا الوظيفي على معايير الجودة في الجامعات األردنية الخاصة. -دراسة أثر الرضا الوظيفي على إدارة التكلفة في الشركات األردنية.
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مصادر الدراسة
المراجع العربية
أبو تايه  ،بندر كريم و الحياري  ،خليل و القطاونة ،منار إبراهيم " ،)1411( ،العالقة بين المناخ
التنظيمي والرضا الوظيفي في بعض منظمات األعمال األردنية"  ،ورقة بحث منشورة ،مجلة
الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية  ،المجلد العشرين العدد األول–111 ،
ص.111
أسماء ،جرايدي و شاهيناز ،شطاح ،)1411 ( ،اثر الرضا الوظيفي على تحقيق الوالء التنظيمي
د ارسة حالة جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،متطلبات الحصول
على الدرجة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة قاصدي مرباح-
ورقلة.
بشير ،يوسف حسن أدم ، )1411( ،أثر الرضا الوظيفي على أداء العاملين في منظمات التعليم
العالي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا قسم إدارة األعمال.
بن طري ،حليمة " ،)1411( ،أثر المسار الوظيفي في الرضاء الوظيفي ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،من متطلبات الحصول على الدرجة  ،تخصص إدارة مواردر بشرية  ،جامعة بن
خضير  ,بسكرة.
الجامعات األردنية الخاصة  ،)1411( ،الموقع الرسمي لو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي نسخة
محفوظة على موقع واي باك مشين.
زمار ،تامر وبصيلة ،علي (" ،)1414أثر الرضاء الوظيفي على أداء العاملين في الشركات
الخاصة في محافظة نابلس" ،مشروع تخرج غير منشور ،من متطلبات التخرج ،كلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية قسم إدارة األعمال ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين.
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عويضة ،إيهاب أحمد " ،)1441( ،أثر الرضاء الوظيفي على الوالء التنظيمي لدى العاملين في
المنظمات األهلية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم إدارة األعمال ،الجامعة اإلسالمية،
غزة.
غربية  ،رمضان فهيم علي ،)1411( ،أثر إدراك العاملين للعدالة التنظيمية علي اإللتزام التنظيمي
دراسة تطبيقية على شركة الكابالت السعودية بجدة ،اطروحة دكتوراة غير منشورة ،لغرض
الحصول على الدرجة ،جامعة ام درمان اإلسالمية.
كردش ،احمد عمر  "، )1411( ،اثر تطبيق التميز في تنمية الوالء الوظيفي  :بالتطبيق على
شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين"  ،أطروحة دكتوراة غير منشورة ،من متطلبات الحصول
على الدرجة  ،جامعة ام درمان .
الكوارتي  ،محمد ابراهيم ،)1411( ،الرضاء الوظيفي وأثرة على أداء العاملين ،ورقة بحث منشورة
في مجلة جامعة البحر األحمر دورية ،علمية ،محكمة ،نصف سنوية ،العدد الثاني .
اللوزي ،موسى  ،)1414(،التنظيم اإلداري ،األساليب واالستشارات .زمزم ناشرون وموزعون،
عمان ، 1414 ،ص .141
مرزوق ،عبد العزيز علي " ،)1414( ،دراسة أثر كل من الثقة التنظيمية وااللتزام التنظيمي على
سلوكيات المواطنة التنظيمية بالتطبيق على العاملين بالجهاز اإلداري بجامعة كفر الشيخ"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التجارة ،جامعة كفر الشيخ ،مصر.

مناحي ،مسلم القحطاني( )1411الشفافية اإلدارية ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في و ازرة
الشباب والرياضة القطرية.
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المالحق
الملحق رقم ()2
قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة(
الرقم

االسم

الرتبة

الجامعة

.1

د .فايز النجار

أستاذ مشارك

الجامعة االسالمية

.1

د .هاني ربيحه

أستاذ مشارك

الجامعة االسالمية

.1

د .طالل النصيرات

أستاذ مشارك

الجامعة االمريكية

.1

د .خالد العدوان

أستاذ مشارك

الجامعة االمريكية

.1

د .محمد العواملة

أستاذ مشارك

الجامعة االمريكية

.1

د .لوي بني إسماعيل

أستاذ مشارك

الجامعة االمريكية

.1

د .اومد الصمادي

أستاذ مشارك

الجامعة الهاشمية

.1

د .اومد علي صالح

أستاذ مشارك

جامعة الشرق االوسط

.1

د .سمير الجبالي

أستاذ مشارك

جامعة الشرق االوسط

.14

د .سامة الربابعة

أستاذ مشارك

جامعة الشرق االوسط

.11

د .ياسر العدوان

أستاذ مشارك

الجامعة األردنية

.11

د .محمد نعيمي

أستاذ مشارك

الجامعة األردنية
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الملحق رقم ()1
استبانة
إلى السادة األفاضل العاملين في الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية الخاصة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
ُيجري الباحث دراسة ميدانية بعنوان (أثر الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة اإلدارية على
الوالء الوظيفي في بعض الجامعات األردنية الخاصة) ،من أجل استكمال متطلبات الحصول على
درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الشرق األوسط .ولكونكم المعنيين في األمر مباشرة،
بتمعن واإلجابة على فقراتها بوضع اشارة (√) التي تعكس رأيكم لكل
لذا نرجو من حضرتكم قراءتها ّ
فقرة.
الفعال في مساعدة الباحث في خدمة البحث العلمي ،علماً بأن
وسيكون آلرائكم األثر ّ
تامة.
المعلومات الواردة في االستبانة هي فقط ألغراض البحث العلمي ،وسيتم التعامل معها بسرية ّ
شاكرين لكم تعاونكم مع فائق االحترام و التقدير،،،
إشراف
د .أمجد الطويقات

الباحث
راجي حابس النوافعة
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القسم األول :الخصائص الديموغرافية
 -2النوع االجتماعي
أنثى

ذكر
 -1العمر
 14سنة فأقل

من  11-11سنة

من  11 – 11سنة

 14سنة فأكثر

 -3المؤهل العلمي
دبلوم فأقل

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

 -4عدد سنوات الخبرة
 1سنوات فأقل
من  11 -11سنة

من  14-1سنة
 11سنة فأكثر
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القسم الثاني :هيكل تطوير االستبانة:

 -1إن المقياس المستخدم في فقرات االستبانة هو ليكرت الخماسي وسيأخذ التدريج التالي:
موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

1

1

1

1

1

رقم

الفقرة

الفقرة

التقييم

موافق
بشدة
1

موافق

محايد

1

1

غير

غير موافق

موافق

بشدة

1

1

الرضا الوظيفي
الموقف اإليجابي ألعضاء الهيئة اإلدارية نحو الجامعة الذي ينتج عن شعور بالقبول والرضا العام حول
سياساتها وقوانينها وبيئتها الداخلية.

النمو الوظيفي وهو التقدم الذي يحصل عليه الفرد أثناء فترة بقاءه في الجامعة كالترقية وتوكيل مهام ومسؤوليات أكبر.
.1
.1
.1
.1

تقدم الجامعة التدريب الكافي ألقوم
بعملي بفعالية.
يمكنني التقدم بعملي في الجامعة.
أرغب بالبقاء في الجامعة في
المستقبل.
أحصل في الجامعة على التطوير
الوظيفي لتحقيق الكفاءة المهنية.
تحقيق إنجازات مميزة في عملي له

.1

دور في ترقيتي الوظيفية في
الجامعة.

التحفيز :هو الدافع الذي يحصل عليه الفرد من الجامعة أثناء قيامه بجهود خاصه ألمر معين مما يشعره بالرضا
الوظيفي.
.1
.1
.1
.1

توفر لي الجامعة األمان الوظيفي.
أتلقى مساعدة من الجامعة عند

عرض المشكلة.

أحصل على أجر جيد يتناسب مع
مهامي في الجامعة.
تُظهر لي الجامعة االمتنان عند
القيام بالعمل بشكل مميز.
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رقم

الفقرة
.14

التقييم

الفقرة

بشدة
1

1

1

موافق

بشدة

1

1

تشجع الجامعة التعلم المستمر على

مستوى األفراد.
تشجعني

.11

موافق

موافق

محايد

غير

غير موافق

الحوافز

التي

المالية

أتلقاها من الجامعة على تحسين

مستوى أدائي للمهام.

بيئة العمل :هي تلك الظروف المحيطة بالفرد أثناء قيامه بالمهام ويمكن أن تشمل تلك الظروف المكان والزمان.
.11
.11
.11
.11
.11
.11

أشعر بالرضا من المكان

المخصص لعملي في الجامعة.

بيئة العمل في الجامعة مريحة
بصرياً.
بيئة العمل الخاصة بي هادئة و
نظيفة.
توفر الجامعة جميع المستلزمات
التي تخص عملي.

توفر الجامعة السالمة العامة و
الرعاية الطبية.
توفر الجامعة الحماية من األخطار
المهنية.

المهام الوظيفية :هي طبيعة النشاطات التي يقوم بها الفرد في الجامعة.
.11
.11
.14
.11

أشعر بأن عملي في الجامعة ممتع
ومثمر.
أشعر بالرضا عن مهامي الحالية
في الجامعة.
أشعر بالرضا عن مسؤولياتي في
الجامعة ألنها تناسب قدراتي.

أشعر

باالستقاللية

بمهامي في الجامعة.

عند

القيام
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رقم

الفقرة
.11

موافق

التقييم

الفقرة

بشدة

موافق

محايد

1

1

1
بالرضا

أشعر

حول

غير

غير موافق

موافق

بشدة

1

1

مختلف

األنشطة الموجودة في الجامعة.
الوالء الوظيفي

هو رغبة الفرد بالمساهمة الفعالة بينه وبين الجامعة التي يعمل بها ،مما يجعله أكثر رغبة في العمل الجماعي ،ويكون
مدرك لعضويته داخلها ورغبته في بذل الجهد لتحقيق أهدافها ،وتتوافق توقعاته مع اإلدارة ومنسجم معها بما يحقق
المصالح المشتركة فيما بينهم ورفع درجة الثقة.
االنتماء :مدى دعم الموظف للجامعة التي يعمل بها ،واستعداده لبذل أقصى جهود ممكنة لصالحها ،والعمل وفقا
لألخالقيات المهنية ،والرغبة الجادة في المحافظة على استمرار عضويته فيها حتى في وقت األزمات ،وإعطاء سمعة
حسنة عنها.
.11
.11
.11
.11
.11
.11
.11

أحد أسباب بقائي في الجامعة هو
اعتقادي بأن ارتباطي بها هام.
أشعر

بااللتزام

األخالقي

نحو

الجامعة.
أستمتع بالحديث عن الجامعة مع
اآلخرين من خارجها.
أعمل على تحقيق أهداف الجامعة

بإخالص.

أي مشكلة تخص الجامعة هي
أيضاً مشكلة تخصني.

تقييم إدارة الجامعة لي بصورة

موضوعية يدفعني لألمام.
أحافظ على ممتلكات الجامعة

بأمانة و إخالص.

المشاركة في العمل :هي مشاركة األفراد والموظفين بعمليات استثمار مشروعاتهم مباشرة وادارتها والسيطرة عليها
ورقابتها ،فيكونوا أكثر رغبة في العمل الجماعي ،وأكثر تقبال له.

.30

لقد تدربت على تقنيات المناقشة

الجماعية في الجامعة.
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رقم

الفقرة
31.
.11

الفقرة

التقييم

موافق
بشدة
1

موافق

محايد

1

1

غير

غير موافق

موافق

بشدة

1

1

لقد تدربت على تقنيات التواصل
الجماعي في الجامعة.

المشاركة في العمل جزء من تقييم
أدائي الوظيفي في الجامعة.

أشعر بالتعاون المتبادل بيني وبين
.11

زمالئي في الهيئة اإلدارية في
الجامعة.

.11

تطبق إدارة الجامعة مفهوم العمل
ّ
كفريق واحد.

.11

ُيؤخذ برأيي عند التخطيط لعمل
مشروع أو فكرة جديدة في الجامعة.

.11

تقوم الجامعة بإنشاء فرق العمل
باستمرار من عدة مستويات إدارية.

االلتزام التنظيمي :هو درجة البقاء التي يحددها الموظف في الجامعة ،ورغبته في الحفاظ على عضويته فيها ،وبذل

الجهد نيابة عنها ،والحفاظ عليها.
.11
.11
.11
.14
.11
.11

لدي.
سمعة الجامعة مهمة ّ

جدا علي
سيكون من الصعب ً
ّ
مغادرة هذه الجامعة في الوقت
الحالي ،حتى لو أردت ذلك.
أنا أؤمن برؤية الجامعة.
أنا ملتزم برؤية الجامعة.
أنا قادر على تحقيق التوازن بين
العمل في الجامعة والحياة األسرية.
هناك استعداد لمضاعفة المجهود

لتحقيق أهداف الجامعة.

الثقة باإلدارة :توافق توقعات األفراد مع إدارة الجامعة وانسجام سلوكهم بما يحقق المصالح المشتركة فيما بينهم.
.11

أشعر بالثقة عند طرح آرائي إلدارة
الجامعة.
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رقم

الفقرة

الفقرة

التقييم

أنا مقتنع بسياسة إدارة الجامعة

.11

لمساعدة الهيئة اإلدارية (على سبيل
المثال  -الطعام والنقل وما إلى
ذلك).
إن وفاء إدارة الجامعة بمسؤولياتها

.11

.11
.11
.11

شعور بالرضا
ًا
اتجاهي ،يمنحني
حول إنجازي الشخصي.
إدارة الجامعة ملتزمة بشكل واضح
بتحسين الجودة.

أنا ر ٍ
اض عن إدارة الجامعة كقدوة
إيجابية.

ال أُعاقب من قبل إدارة الجامعة
على طرح أفكار لتحسين الجودة.

موافق
بشدة
1

موافق

محايد

1

1

غير

غير موافق

موافق

بشدة

1

1

