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ملخص :
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر متكني العاملني على الرضا الوظيفي يف مؤسسة مطاحن الواحات بتقرت ،باإلضافة إىل التعرف على االختالف
يف تصور عينة الدراسة حول متكني العاملني ومستوى الرضا الوظيفي للعاملني يف املؤسسة ،حبيث يعزى هذا االختالف إىل اجلنس ،العمر ،التحصيل العلمي،
عدد سنوات اخلربة ،املوقع الوظيفي واحلالة االجتماعية ،وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات االستبانة اليت مشلت ( )04فقرة لعينة مكونة من ( )40موظفا
توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها  :وجود أثر ذي داللة إحصائية جلميع متغريات التمكني (تفويض السلطة ،تدريب العاملني ،املشاركة يف اختاذ القرار،
حتفيز العاملني) على الرضا الوظيفي ،عدم رضا العاملني عن الرتقية وعن عالقتهم برؤسائهم ،وعن الراتب .وجود فروقات ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر
عينة الدراسة حول متكني العاملني ومستوى الرضا الوظيفي
الكلمات المفتاح  :متكني ،تدريب ،قيادة ،حتفيز ،رضا.
Abstract:
The study aims to reveal the effect of employees’ empowerment on functional satisfaction in mills Oasis firm in
Touggourt ; as well as to identify the differences in the perception of the study sample about the empowerment of
employees and the level of job satisfaction. This difference is attributed to sex, age, education, experience, functional
position and social situation. After executing the analysis of questionnaire (40 paragraphs) for (84) employees; the
study concluded that : There is a significant statistical impact of all empowerment variables (delegation of authority,
personnel training, participation in decision-making, employees’ motivation) on functional satisfaction. However,
employees are not satisfied about promotion, relationship with superiors, and about the salary .There are significant
statistical differences in sample study views to empowerment and functional satisfaction level.
Key words: Empowerment, training, leadership, motivation, satisfaction.

تمهيد :
إن م ننن أه ننم امل ننداخل الرئيس ننة ل ص ننالح يف ال نندول املتقدم ننة وتط ننوير الفك ننر اإلداري بع نند حت ننول االهتم ننام م ننن ننوذ منظم ننة ال ننتحكم
واألوامر إىل املنظمة َّ
املمكنة هو مدخل متكني العاملني ،النذي يعتنرب أحند اخلصنائم املمينزة لن دارة الدةقرايتينة النيت تسنعى إىل تنمينة األفنراد
ورفع قدراهتم ومهاراهتم حلل املشنكالت ،ومواجهنة املواقنف الصنعبة ومننحهم الفنرا للمبنادأة وتقبنل التحندي .إن متكنني العناملني ة نل أحند
أسلحة املنظمات املعاصرة يف مواجهة التحديات املرتبطة باألسواق واملنافسنة والعوملنة واجلنودة ،فهنو يتنين للمنظمنة احلصنول علنى أقصنى منا
لدى الفرد من فكر وجهد خلدمتها والعمل على رفعتها وحتقيق ريادهتا ،ومنن جهنة أخنرى فنلن الرضنا عنن العمنل واالقتنناع بنف يندفع الفنرد إىل
بننذل قصننارى جهننده إل ننا ه فهننو يشننكل دافعننا قويننا ل ننا  ،لننذلي فننلن عطنناء الفننرد وكفاءتننف املهنيننة دليننل علننى منندى رضنناه عننن عملننف
وإحساسننف بالنجنناح والتقنندم فيننف  ،ويننزد اد هننذا العطنناء قنندار مننا يننوفره العمننل لننف مننن إسننباع حلاجاتننف ودوافعننف واسننتغالل لطاقاتننف وهننو مننا
ينعكس على اإلنتاجية ومعدل الغياب وسلوك الفرد بشكل عام جتاه عملف ومنظمتف.
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ل ننذلي ج نناءت ه ننذه الدراس ننة للتع ننرف عل ننى م نندى ت ننمثري متك ننني الع نناملني يف مؤسس ننة مط نناحن الواح ننات بتق ننرت عل ننى الرض ننا ال ننوظيفي
للعاملني .وملعاجلة هذا ا ملوضوع من جانبيف النظري وامليداين ،فقد ارتمينا االعتماد على خطة العمل التالية :
ّأوال  :اإليتار العام للدراسة ؛
ثانيا  :اإليتار النظري والدراسات السابقة ؛
ثالثا  :إجراءات الدراسة امليدانية ونتائجها.
أوال -اإلطار العام للدراسة :
ترتكننز اإلدارة أيننا كننان يتابعهننا علننى العنصننر البشننري حيننث تنندور حننول مننا ةارسننف مننن أنشننطة خننالل مراحننل العمليننة اإلداريننة ،فنناإلدارة
تنظيم إنساين وليست تنظيما آليا ،و احهنا يتوقنف علنى كفناءة العنصنر البشنري ،لنذلي حتظنى دراسنة السنلوك اإلنسناين يف املنظمنة باهتمنام
كبنري ملننا لنف مننن تننمثري علنى حتقيننق أهننداف اإلدارة ،وهنذا أدى بنندوره إىل توجينف االهتمننام لدراسننة بيعنة العمننل وحتليننل ني العنناملني وظننروفهم
داخل وخار املنظمة .إن املورد البشري هو ور التحول يف وقتنا احلايل فهو يتفوق يف أمهيتف علنى كافنة العناصنر املادينة بندون مننا ع ،حينث
يعمنل علنى هتيعنة هنذه األخنرية وا افظنة عليهنا وتنميتهنا ،منن هننذا املنطلنق أصنبحت تسنتهدف املنظمنات تكنوين فنرق العمنل ا َّفنزة و َّ
املمكننة
ذاتيا ،ذلي أنف ال ةكنن إدارة حتنديات الينوم والغند بمسنلوب إدارة األمنس .إن متكنني العناملني يعتنرب ثقافنة تنظيمينة وأننف ةكنن إرضناء العمنالء
اخلننارجيني مننن خننالل متكننني العمننالء الننداخليني ،وأن هننناك عالقننة بننني التمكننني وإسننباع احلاجننات اإلنسننانية وبننني التمكننني ورضننا العنناملني
أنفسننهم عننن وظننائفهم .هننذا األخننري يعنند مننن أهننم العوامننل ذات التننمثري اإللنناد أو السننل علننى أداء املنظمننة ،فهننو املتغننري الننذي تسننتهدفف
اإلدارة يف كننل اس نرتاتيجياهتا باعتبنناره اجلسننر الننذي حتقننق مننن خاللننف فعاليننة املنظمننة وكفاءهتننا .إن الرضننا الننوظيفي يعتننرب مننن املوضننوعات الننيت
ينبغي أن تظل موضع البحث والدراسة بني فرتة وأخرى نظنرا الخنتالف الطبيعنة البشنرية وللتطنورات احلاصنلة يف عاملننا ،فمنا يرضنى عننف الفنرد
حاليا قد ال يرضيف مستقبال ،وما ال يعد مرضيا اليوم قد يكون مرضنيا يف املسنتقبل .كمنا يعتنرب كنذلي ا فنز لرفنع األداء ،فالعامنل عنندما ال
يكنون راضننيا عننن العمننل الننذي يقنوم بننف ال يسننتطيع تمديتننف علننى أحسنن وجننف حننك ولننو تعننر لعقوبنات والعكننس صننحين .مننن هننذا املنطلننق
سننلطنا ا لضننوء علننى متكننني العنناملني يف واحنندة مننن املؤسسننات الصننغرية واملتوسننطة يف قطنناع الصننناعات الغذائيننة الننيت تضننطلع همننة إنتننا
وتسننويق السننميد والنندقيق وصننناعة العجننائن الغذائيننة والكسكسنني وهنني مؤسسننة مطنناحن الواحننات بتقننرت ،وكننذا أثننر التمكننني علننى رضننا
العاملني عن عملهم من وجهة نظرهم.
 .1إشكالية الدراسة  :بناءا على ما تقدم ةكن يترح التساؤالت التالية :
 ما هي درجة متكني العاملني يف مؤسسة مطاحن الواحات ؟ وما هو مستوى رضاهم عن عملهم؟ مننا ه نو أثننر متكننني العنناملني (تفننويض السننلطة ،تنندريب العنناملني ،املشنناركة يف اختنناذ الق نرار ،حتفيننز العنناملني) علننى الرضننا الننوظيفي للعنناملني(العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني ،األمان يف العمل ،الراتب ،الرتقية ،ظروف العمل) يف املؤسسة ميدان الدراسة ؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصور أفنراد عيننة الدراسنة حنول متكنني العناملني ومسنتوى الرضنا النوظيفي لنديهم تعنزى إىل املتغنرياتالدةغرافية (اجلنس ،العمر ،التحصيل العلمي ،عدد سنوات اخلربة ،املوقع الوظيفي واحلالة االجتماعية)؟
 .2أه داف البح  :انطالقننا منن اإلسننكالية املطروحنة فل نا هتنندف إىل التعنرف علنى درجننة متكنني العناملني يف مؤسسننة مطناحن الواحننات
ومسننتوى الرضننا الننوظيفي للعنناملني فيهننا ،وكننذا أثننر متكننني العنناملني علننى الرضننا الننوظيفي ،كمننا هتنندف إىل معرفننة مننا إذا كانننت هننناك فروقننات
ذات داللننة إحصننائية يف تصننور أف نراد عينننة الدراسننة حننول متكننني العنناملني يف املؤسسننة ومسننتوى الرضننا الننوظيفي للعنناملني تعننزى إىل املتغ نريات
الدةغرافية (اجلنس ،العمر ،التحصيل العلمي ،عدد سنوات اخلربة ،املوقع الوظيفي واحلالة االجتماعية).
 .3أهمية الدراسة  :تنبع أمهية الدراسة من جانبني :
 .1.3أهمية نظرية  :تنب ق أمهية الدراسة من ضرورة التوصل إىل فهم أعمق لواحد منن مبنادإ إدارة اجلنودة الشناملة أال وهنو متكنني العناملني
يف املنظمات ،باإلضافة إىل معرفة أثر هذا املبدإ على الرضا الوظيفي ،وهذا ما يدعو إىل التمكيد على املعايري (تفويض السلطة ،تدريب
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العاملني ،املشاركة يف اختاذ القرار ،حتفيز العاملني) األك ر فاعلية وتمثريا على الرضا الوظيفي ،ألن معرفة أثنر متكنني العناملني يف املنظمنة ةننن
املديرين ترسيدا أك ر لقراراهتم وسلوكاهتم ،وهذا يؤدي على حنو آخر ملعرفة اجتاهات وأولويات أعمال املنظمة.
 .2.3أهمي ة تطبيقي ة  :تنبننع األمهينة التطبيقيننة لنذه الدراسننة مننن خنالل تطننوير أداة تسنتمتدم لقينناني أثننر متكنني العنناملني ( كنل معيننار علننى
حنندة ) علننى الرضننا الننوظيفي للعنناملني يف مؤسسننة مطنناحن الواحننات بتقننرت ،خاصننة أن رفننع رضننا العنناملني يعتننرب أولويننة مننن األولويننات،
وكننذلي تقنندل معلومننات للمسننؤولني يف املؤسسننة تسنناعدهم علننى حتسننني درجننة متكننني العنناملني ومسننتوى الرضننا الننوظيفي لننم ننا ينننعكس
إلابا على األعمال واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة.
 .4نم وج الدراس ة  :يوضننن نوذ الدراسننة عالقنات التننمثري لتمكنني العنناملني كمتغننري مسنتقل علننى الرضنا الننوظيفي كمتغنري تننابع ،وةكننن
من خالل وذ الدراسة االفرتاضي االستدالل على يتبيعة التمثريات القائمة بني متغريات الدراسة :
يتم ننل املتغننري التننابع يف الرضننا الننوظيفي ،ويتم ننل املتغننري املسننتقل يف ( :تفننويض السننلطة ،تنندريب العنناملني ،املشنناركة يف اختنناذ الق نرار ،حتفيننز
العاملني) وتضم املتغريات الدةغرافية  ( :اجلنس ،العمر ،التحصيل العلمي ،عدد سنوات اخلربة ،املوقع الوظيفي واحلالة االجتماعية)

 .5فرضيات الدراسة  :بناء على يترح إسكالية الدراسة فقد مت صياغة الفرضيات الرئيسة التالية :

  : H01درجة متكني العاملني يف مؤسسة مطاحن الواحات كبرية ومستوى الرضا الوظيفي لديهم كبري كذلي.  : H02ال يوجند أثنر ذو داللنة إحصنائية عنند مسنتوى داللنة ( )α ≤ 0.05لتمكنني العناملني (تفنويض السنلطة ،تندريب العناملني،املشاركة يف اختاذ القرار ،حتفيز العاملني) على الرضا الوظيفي للعاملني يف مؤسسة مطاحن الواحات .
  : H03ال توجد فروق ذات داللة إحصنائية عنند مسنتوى داللنة ( )α ≤ 0.05يف تصنور أفنراد عيننة الدراسنة حنول متكنني العناملنييف املؤسسة ومستوى الرضنا النوظيفي للعناملني تعنزى إىل املتغنريات الدةغرافينة (اجلننس ،العمنر ،التحصنيل العلمني ،عندد سننوات اخلنربة،
املوقع الوظيفي واحلالة االجتماعية).

 .6منهجية الدراسة :
 .1.6أسلوب وأدوات جمع البيانات  :لقد استمتدم يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي من أجل التعنرف علنى تنمثري أبعناد املتغنري
املسننتقل علننى املتغننري التننابع .ولقنند مت تصننميم اسننتبانة حتنناول اإلجابننة علننى أسننعلة الدراسننة وضننوعية ،وتغطنني هننذه االسننتبانة متغننري الدراسننة
املستقل واملتغري التابع.
 .101.2مجتم ع الدراس ة وعينته ا  :يتك ننون تم ننع الدراس ننة م ننن الع نناملني يف مؤسس ننة مط نناحن الواح ننات بتق ننرت بكاف ننة مس ننتوياهتم
ووظننائفهم الننيت يشننغلو ا والبننال عننددهم ( )111موظفننا ،وفقننا إلحصننائيات مصننلحة امل نوارد البشنرية يف املؤسسننة يف جويليننة  .4410مننن
بني هذا اجملتمع مت اختيار عينة قدرها ( )11فردا ،مت اختيارهم باستمتدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة.
 .101.3مص ادر جم ع البيان ات  :لقنند اعتمنندنا علننى مصنندرين رئيسننني جلمننع البيانننات  :املصننادر ال انويننة وتشننمل الدراسننات واألحبننا
النظرينة وامليدانينة السنابقة يف الكتنب والندوريات واجملنالت ا ّكمنة واإلنرتننت ذات العالقنة بتمكنني العناملني
األولية من خالل تصميم وتطوير استبانة خاصة تغريات الدراسة.

والرضنا النوظيفي ،واملصنادر

 .101.4توزيع وإدارة االستبانة  :مت تو يع ( )11استبانة على العاملني يف خمتلنف دوائنر ومصنامل املؤسسنة ،اسنرتجع منهنا ( )48اسنتبانة
واسننتبعدت منهننا اسننتبانتان غننري صنناحلتني للتحليننل اإلحصننائي ،وعليننف فننلن االسننتبانات املعتمنندة بلغننت ( )40أي مننا نسننبتف ()%14.14
من االستبانات املو عة.

 .101.1أداة الدراس ة  :بغينة احلصنول علنى البياننات واملعلومنات منن أفنراد تمنع الدراسنة تطلنب األمنر تصنميم اسنتبانة خصيصنا لنذا
الغر وذلي بناءا على فرضيات الدراسة ومتغريها التابع ( الرضا الوظيفي) ومتغريها املستقل ( متكني العاملني).
وتتكون هذه االستبانف من جزءين على النحو التايل :
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 الجزء األول  :اخلصائم الدةغرافينة ألفنراد العيننة وتشنمل (اجلننس ،العمنر ،التحصنيل العلمني ،عندد سننوات اخلنربة ،املوقنع النوظيفيواحلالة االجتماعية).
 الجزء الثاني  :تمكين العاملين ( املتغنري املسنتقل(  :يتضنمن منايلي  :تفنويض السنلطة  :ويضنم ( 5فقنرات)  -تندريب العناملني :ويضم ( 5فقرات)  -املشاركة يف اختاذ القرار  :ويضم ( 5فقرات)  -حتفيز العاملني  :ويضم ( 5فقرات).

 -الج زء الثال

 :الرض ا ال وظيفي (املتغنري التنابع)  :يتضنمن ( )44فقنرة تقنيس الرضنا النوظيفي للعناملني يف املؤسسنة ،وذلني منن

خالل :
 العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني  :وتضم ( 0فقرات)  -األمان يف العمل  :وتضم ( 0فقرات). الراتب  :وتضم ( 0فقرات)  -الرتقية  :وتضم ( 0فقرات)  -الظروف املالئمة يف العمل  :وتضم ( 0فقرات).جتندر اإلسنارة إىل أنننا اسنتمتدمنا املقيناني اخلماسني يف أداة الدراسنة ،حينث منحنت الندرجات ( )1،4،1،0،5إىل (موافنق متامنا ،موافنق،
ايد ،غري موافق ،غري موافق إيتالقا) وذلي لغايات التحليل اإلحصائي.
 .101.1الطرق اإلحصائية المستخدمة  :مت حتليل البيانات ومعاجلتها بواسطة الربنامج ) (SPSSواعتمدت عملية التحليل على :
 قياني االعتمادية من خالل معامل كرونباخ -ألفا وهي قيمة مقبولة ومعربة عن صدق وثبات أداة الدراسة. مقاييس اإلحصاء الوصفي (التكرارات ،املتوسطات احلسابية ،االحنرافات املعيارية) لوصف خصائم عينة الدراسة. حتليل االحندار املتعدد ومعامل ارتباط بريسون لقياني العالقة بني أبعاد املتغري املستقل واملتغري التابع. اختبار ) (F-TESTو) (T-TESTاليت استمتدمت يف اختبار الفرضيات. -حتليل التباين األحادي ()Y ANOVA ONE WA

 .101.7حدود الدراسة :

 احلدود املكانية  :أجريت هذه الدراسة على مؤسسة مطاحن الواحات بتقرت والية ورقلة. احلدود الزمانية  :أجريت الدراسة خالل العام  -.4410احلدود املوضوعية  :ركز هذا البحث علنى دراسنة أثنر متكنني العناملني علنىالرضننا الننوظيفي يف مؤسسننة مطنناحن الواحننات بتقننرت ،وكننذا حتدينند أثننر اخلصننائم الدةغرافيننة علننى إجابننات املبحننوثني ،ل سننارة أن
النتائج تعتمد على دقة إجابات املبحوثني ومدى صدق املعايري املستمتدمة يف أداة مجع البيانات.
 -احلدود البشرية  :مشلت الدراسة العاملني يف مؤسسة مطاحن الواحات بتقرت.

ثانيا -اإلطار النظري والدراسات السابقة :
 .1تمكين العاملين :

 .1.1مفهوم تمكين العاملين  :هو متكني سمتم ما عند توليف القيام سؤوليات وسلطة أكرب من خالل التدريب وال قة والدعم

العايتفي .1ويعرفف آخر بمنف تعزيز قدرات العاملني حبيث يتوفر لديهم َملَ َكة االجتهاد ،وإصدار األحكام والتقدير ،وحرية التصرف يف
القضايا اليت تواجههم خالل ارساهتم ملهامهم وكذلي مسامهتهم الكاملة يف القرارات اليت تتعلق بمعمالم .2كما يعرف بمنف الطريقة اليت
من سم ا يادة دافعية العمل الفعلية واجلوهرية لدى العاملني.3وقد مت تعريفف على أنف هتيعة الظروف اليت ةارني من خاللا األفراد كفاءاهتم
وقدراهتم يف الرقابة على عملهم ا يقوي عندهم روح املبادرة واإلصرار على اداء مهام ذات معىن.4
يتضن من خالل هذه التعاريف أن هناك قامسا مشرتكا بينها ،فكلها تؤكد على أمهية منن السلطة لألفراد ،وأمهية مشاركة العاملني يف
اختاذ القرارات وضرورة تزويدهم باملعلومات من خالل التدريب والتطوير .ومن هنا فلن األسس اليت يرتكز عليها متكني العاملني هي :

تفويض السلطات واملسؤوليات للعاملني الختاذ القرار ،مشاركة العاملني يف رؤية اإلدارة العليا ،وجود نظام وقواعد للعمل ،تدعيم اإلحساني
بالشعور واألمان.

106

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية  -العدد 2015 / 07

 .2.1مجاالت التمكين  :هناك أربعة االت لتطبيق التمكني وهي :5توفري قاعدة للمعلومات واملعارف ،تسهم يف نشر املعرفة الوظيفية
بني العاملني ،تشكيل فرق عمل قادرة على حتديد األعمال من حيث (مك؟ ،كيف؟ ،من؟) ،مشاركة العاملني يف صنع السياسات،
تشجيع التغيري وتقيد االقرتاحات بشمنف وتطوير فرق حتسني اجلودة.

 .3.1أبعاد التمكين :

 تنمية السلوك اإلبداعي  :يعمل اإلبداع على تعزيز عالقة التفاعل بني املنظمة والبيعة اليت تعمل هبا وإلاد احللول ملشاكلهاالداخلية واخلارجية اليت تواجهها ،باإلضافة إىل قدرة أفراد املنظمة على التفكري والتمتطي والتحليل.6

 تفويض السلطة  :أدى اتساع نطاق اخلدمات وتشعبها يف كل االجتاهات إىل تطبيق الالمركزية ،وتو يع السلطة بني عدد أكربمن األفراد القائمني على سؤون املنظمة ،إلمكانية تلبية االحتياجات اجلديدة عمال بدإ الدةقرايتية .7إن تفويض السلطة يظهر
ثقة القائد رؤوسيف وهو خطوة جيدة لتنمية مهارات الصف ال اين من املرؤوسني.8
 اكاة اآلخرين يف سلوكهم  :ةكن تعريف اكاة السلوك بم ا دراسة للتمييز الشمتصي ،حيث ة ل املوظفني إىل تقليد و اكاةسلوك األسمتاا الذين حيرتمو م ويكنُّون لم اإلكبار .إن صوت الفعل أكرب أثرا من الكلمات ،وهذا هو اجلوهر الذي يشتمل
عليف مفهوم القدوة يف ال تنمية املوظفني والتمثري على سلوكهم ،فيكون التواصل مع الفعل أك ر من الكلمات.9

 .2الرضا الوظيفي :
 .1.2مفهوم الرضا الوظيفي  :لقد عرف الباح ون الرضا الوظيفي بصي خمتلفة لكنها تتفق يف املعىن ،ومن هذه التعاريف ما يلي :
الرضا الوظيفي هو احلالة اليت تعكس مستوى االتزان يف املشاعر اإللابية والسلبية حنو العمل متتلف أبعاده كالراتب وظروف العمل

والعالقة مع الرؤساء والزمالء وفرا الرتقية الوظيفية والنمو املهين10.ويعرفف حامد بدر بمنف سعور الفرد دى إسباع احلاجات اليت يرغب أن
يشبعها وذلي من خالل عملف يف وظيفة معينة ،وما حتققف هذه الوظيفة من حاجاتف بالفعل11.ويطلق تعبري الرضا على احلالة اليت يتكامل
فيها الفرد مع وظيفتف وعملف فيصبن إنسانا تستغرقف الوظيفة ويتفاعل معها من خالل يتموحف الوظيفي ورغبتف يف النمو والتقدم وحتقيق
أهدافف اإلجتماعية من خاللا ،وةكن تسمية الفرد حينعذ بالشمتم املتكامل .عىن أنف يوجد بينف وبني وظيفتف ارتباط وتفاعل لتحقيق
أهداف مهنية واجتماعية ،حبيث يتطلع ملراكز أعلى أو لتحقيق استقاللية متكنف من القيام سؤولياتف على النحو الذي ةيزه عن اآلخرين
ولعلف يتطور وظيفيا.

12

 .2.2أهمية الرضا الوظيفي  :لقد تبني من خالل الدراسات العديدة يف ال الرضا الوظيفي أن الرضا املهين املرتفع للعاملني غالبا ما
يزيد اإلنتاجية ويقلل معدل دوران العمل ويرفع معنويات العاملني ،ولعل احلياة ذات معىن أفضل عند األفراد.
ومن األسباب اليت تؤكد على أمهية الرضا الوظيفي ما يلي: 13
 أن ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إىل ارتفاع درجة الطموح لدى العاملني يف املؤسسات املمتتلفة. أن ارتفاع درجة الرضا الوظيفي يؤدي إىل اخنفا نسبة غياب العاملني يف املؤسسات املمتتلفة. أن الفرد ذو درجة الرضا الوظيفي املرتفع يكون أك ر رضا عن وقت فراغف وخاصة مع عائلتف ،وكذلي أك ر رضا عن حياتف بصفةعامة.
 إن العاملني األك ر رضا عن عملهم يكونون أقل عرضة حلواد العمل.ومن جهة أخرى فلن عدم الرضا يس هم يف التمخر عن العمل وترك العاملني للمؤسسات اليت يعملون هبا ،كما يؤدي إىل تفاقم
املشكالت العمالية و يادة سكاوى العمال من أوضاع العمل وتوجيههم إلنشاء احتادات عمالية للدفاع عن مصاحلهم ،كما يتولد عن عدم
الرضا مناخ تنظيمي غري صحي14.وقد ذكر لليكرت أنف يصعب حتقي ق مستوى اإلنتا الرفيع على مدى يتويل من الزمن يف ظل عدم
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الرضا ،كما أسار إىل أن اجلمع بني يادة اإلنتا وعدم الرضا يف آن واحد البد أن يؤدي إىل تسرب العناصر رفيعة املستوى يف املنظمة
15
إضافة إىل تدين مستويات منتجاهتا.

 .3.2عوامل الرضا الوظيفي  :أثبتت الدراسات واألحبا اليت تناولت الرضا على أنف يوجد مستوى عام للرضا ينعكس فيما يقرره
األفراد من رضا عن العوامل املمتتلفة للعمل ،أو أن درجة رضا األفراد عن عامل من عوامل العمل تؤثر على درجة الرضا عن العوامل

األخرى ،وهذه العوامل ةكن أن حتدد بالتايل :16الرضا عن األجر ،الرضا عن توى العمل ،درجة تنوع مهام العمل ،درجة السيطرة الذاتية
املتاحة للفرد ،استمتدام الفرد لقدراتف فكلما قام املوظف بتطبيق مهاراتف وخرباتف وقدراتف يف العمل كلما ا داد رضاه عن العمل ،الرضا عن

فرا الرتقية ،الرضا عن اإلسراف ،الرضا عن مجاعة العمل ،الرضا عن ساعات العمل ،الرضا عن ظروف العمل م ل (درجة احلرارة،
التهوية ،الريتوبة والنظافة) وتشري الدراسات إىل أن جودة ظروف العمل املادية تؤثر على قوة اجلذب اليت ترب املوظف بعملف.
 .3الدراسات السابقة :
سيتم استعرا الدراسات السابقة للباح ني يف ال متكني العاملني والرضا الوظيفي.
 .1.3دراسة أثير عبد األمير وحسين علي عبد الرسول بعنوان  :إستراتيجية التمكين و أثرها في فاعلية فريق العمل دراسة
تحليلية في كليات جامعة القادسية:)2002( .
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني إسرتاتيجية التمكني و فاعلية فريق العمل يف كليات جامعة القادسية ،مت لت العينة بالسادة
رؤساء األقسام و الفروع  ،وحتددت الدراسة بفرضية رئيسية مفادها أن هناك اثر ذو داللة إحصائية بني إسرتاتيجية التمكني و فاعلية فريق
العمل  ،ومجعت البيانات عن يتريق استمارة استبيان اليت تتكون من جزأين  ،اجلزء األول خيم إسرتاتيجية التمكني واجلزء ال اين خيم
فاعلية فريق العمل ،وقد مت االعتماد على عدد من الوسائل معامل  Fاختبار  T ،اإلحصائية ،املتوس احلساد ،معامل االرتباط
البسي  ،اختبار التحديد إلثبات صحة الفرضية آنفة الذكر ،إذ بينت النتائج صحة الفرضية الرئيسية و الفرعية وصيغت موعة من
االستنتاجات لعل أبر ها هو ضرورة إةان اإلدارة العليا بلمكانات أعضاء الفريق عن يتريق إعطاء املعلومات اخلاصة باملنظمة.

 .2.3دراسة إيهاب محمود عايش الطيب بعنوان  :أثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي دراسة حالة شركة االتصاالت
الفلسطينية)2002( .
تسعى هذه الدراسة إىل تقصي أثر املناخ التنظيمي يف سركة االتصاالت الفلسطينية يف الرضا الوظيفي للعاملني هبا ،وقد كانت عناصر
املناخ التنظيمي هي اليكل التنظيمي ،و القيادة ،مدى مشاركة العاملني ،و االتصال ،ويتبيعة العمل ،والتكنولوجية املستمتدمة ،كما
هدفت الدراسة أيضاً إىل التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات العاملني حنو تمثري عناصر املناخ التنظيمي يف
الرضا الوظيفي تعزى للمتصائم الدةغرافية ألفراد تمع الدراسة.

 .3.3دراسة علي بن يحيى الشهري بعنوان  :الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية دراسة تطبيقية على موظفي الجمارك بمنطقة
الرياض)2002( .
هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع الرضا الوظيفي السائد ومستويات الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية وف ًقا للمتغريات
الشمتصية والوظيفية اآلتية  :اجلنس ،سنوات اخلدمة ،املؤهل التعليمي ،العمر ،الراتب ،األمن الوظيفي ،ظروف العمل ،العالقة بني الرؤساء
مفتشا مجركيًا ة لون مجيع مفتشي اجلمارك العاملني يف منطقة
واملرؤوسني ،الرتقية والتقدم يف العمل .تكونت عينة الدراسة من (ً )411
الريا  .وكانت أهم نتائج الدراسة  :وجود عالقة يتردية ذات داللة إحصائية بني مستوى الرضا الوظيفي ومستوى اإلنتاجية ،اإلنتاجية
تتمثر حي العمل ،والرتقية ال ترتب بالكفاءة واإلتقان ا يعمل على تقليل حاالت الرضا ،والراتب الذي يتقاضاه املوظفون غري مرضي
حيث احتل املرتبة األخرية يف تو يع العينة وف ًقا لقياني الرضا .أظهرت الدراسة عدم التزام اإلدارة بالتممني الصحي للموظفني.كما أن هناك
فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغريات الشمتصية مجيعها.
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 .4.3دراسة المدلج بعنوان  :قياس منسوب ي الرضا الوظيفي لدى العاملين الفنيين في الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى الفعة املبحوثة ،والتعرف على عالقة الرضا الوظيفي بالبعد املايل،
وبيعة العمل والعملية اإلدارية ،والتطور الذايت والوظيفي وعالقات العمل ،والتعرف على العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي لدى الفعة
املبحوثة ،والتعرف على عالقة الرضا الوظيفي بالعوامل الشمتصية للفعة املبحوثة .وتكونت عينة الدراسة من ( )114مفردة من العاملني
الفنيني الصحيني وكانت أهم نتائج هذه الدراسة  :هنالي عدم رضا بني أفراد الدراسة حنو نظام األجور ،وتبل درجة عدم الرضا أقصاه
عند العاملني الفنيني التابعني لديوان اخلدمة املدنية وذلي نتيجة عدم رضاهم عن بند املكافآ ت .متيل مفردات الدراسة إىل الرضا عن
أيضا عن اإلمكانات املتاحة إل ا العمل ،وعدم الرضا عن برنامج التدريب الداخلي واخلارجي،
الوقت املتاح لم إلمتام العمل بكفاءة ،و ً
وفرا حضور املؤمترات والندوات ،وفرا الرتقية .العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي بالرتتيب  :مالءمة الوظيفة احلالية لسنوات اخلربة ،
إتاحة الوقت الكايف إلمتام العمل بكفاءة ،كفاية الراتب الذي تتقاضاه ،البدالت اليت حتصل عليها ،برامج التدريب الداخلي ،نظرة اجملتمع
للعمل الذي تقوم بف ،فرا الرتقية املتاحة.

 .1.3دراسة أحمد عثمان إبراهيم بعنوان  :نظم الحوافز وأثرها على الرضا الوظيفي ،دراسة حالة الموظفين غير األكاديميين
العاملين بكلية التجارة جامعة النيلين بالسودان.
ويهدف هذا البحث إىل توضين أثر نظم احلوافز على درجة الرضا الوظيفي للموظفني ،واخلرو قرتحات وتوصيات تساهم يف
وضع نظام للحوافز ينال رضا املوظفني يف اجلامعة ،توصلت الدراسة إىل النتائج التالية  :إن املوظفني غري راضني باألغلبية عن نظام
احلوافز املطبّق يف اجلامعة ،إمجاع املوظفني على أن هناك العديد من السلبيات يف نظام احلوافز املطبق يف اجلامعة م ل (الشعور بعدم وجود
حوافز ،عدم وجود معايري ثابتة لتقييم أداء املوظفني ،عدم تطبيق احلوافز بالعدل ،وجود عوامل سمتصية يف تطبيق احلوافز) .ومن النتائج

أيضا أن غالبية املوظفني يرون أن احلوافز املمنوحة لم غري كافية وأن هناك أنواعا أخرى من احلوافز لب أن حيصلوا عليها ،لذلي توصل
البحث إىل أن احلرمان من احلافز يؤدي إىل التمثري على درجة التعاون بني الزمالء ،يادة حدة الصراع داخل اجلامعة يؤثر على درجة
الوالء للجامعة وعلى درجة االستقرار فيها.

 .1.3دراسة فؤاد العمري بعنوان  :الرضا الوظيفي في الهيئات العامة في دولة الكويت دراسة استطالعية مقارنة)2002( .

حيث أجريت الدراسة على جهتني حكوميتني مستقلتني مها اليعة العامة لشؤون القصر واملؤسسة العامة للتممينات االجتماعية على عينة
بلغت ( )541وتوصلت إىل وجود اختالف يف مستويات الرضا بني اليعتني ،أما املتغريات الدةغرافية فلم يكن لا تمثري واضن على الرضا
بني أفراد العينتني فيما عدا اجلنس حيث كانت اإلنا أقل رضا من الذكور فيما يتعلق بعدم وجود الفرا املناسبة للرتقية.

 .7.3دراسة (  )Okapara., Squllace & C., Eronduبعنوان  :أثر اختالف الجنس على الرضا الوظيفي لدى
األكاديميين في الواليات المتحدة)2005( .

أجريت الدراسة هبدف التعرف على أثر اختالف اجلنس على الرضا الوظيفي لدى األكادةيني يف الواليات املتحدة ،حيث تكون تمع
ال دراسة من أعضاء هيعة التدريس املتفرغني يف اجلامعات ،وقد مت سحب عينة تكونت من ( )1144عضوا أختريوا من ( )44جامعة،
وأظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية يف الرضا الوظيفي تعزى إىل متغري اجلنس ،وكان ال ظروف العمل و مالء العمل
أك ر مصادر الرضا الوظيفي لدى هيعة التدريس من اإلنا  ،بينما كانت جوانب العمل املتعلقة بالراتب والرتقيات واإلسراف أك ر مصادر
الرضا الوظيفي لدى هيعة التدريس من الذكور ،وأن هناك أثرا ذا داللة إحصائية للرتبة األكادةية على الرضا الوظيفي لكال اجلنسني.
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 .2.3دراسة (  )D.L., Corsun, & C.A., Enzبعنوان  :أثر الدعم الذي يتلقاه العاملين في زيادة إحساسهم
بالتمكين)1111( .
أجريت الدراسة هبدف التعرف على أثر الدعم الذي يتلقاه العاملني يف يادة إحساسهم بالتمكني ،وقد خلصت الدراسة إىل  :أن
الدعم الذي يستشعره العاملون من جانب مالئهم أو عمالئهم يؤثر إلابياً يف مستوى متكينهم الوظيفي ،ةكن التنبؤ ستوى سعور
األفراد بالتمكني استناداً إىل يتبيعة العالقة بني العاملني و مالئهم وعمالئهم.
 .1.3دراسة ( )Qu1nn & Spre1tzer,بعنوان  :الطريق إلى التمكين  :األسئلة السبعة التي يجب على كل قائد

أخذها بالحسبان)1997( .
هدفت الدراسة إىل حبث العوامل ذات العالقة بتمكني العاملني يف مكان العمل واآلثار املرتتبة على ذلي كان العمل ،وقد
خلصت الدراسة إىل العديد من النتائج من أمهها :إن اح تطبيق نظام متكني العاملني يؤكد ضرورة احتواء العاملني اجلدد ومعايشتهم
ل قافة املنظمة ،تشمتيم أوضاعها احلالية لتطوير اسرتاتيجياهتا فضالً عن بناء قاعدة معلومات واضحة متد العاملني اجلدد بكل ما
حيتاجون إليف من توجهات .من الضروري أن يستشعر األفراد يف اإلدارة الوسطى مكانتهم والسلطة املمنوحة لم .هناك أربعة عناصر
ضرورية لب مراعاهتا لتحقيق التوا ن بني املدخل امليكانيكي واملدخل العضوي لنظام متكني العاملني ،تتم ل تلي العناصر يف  :الرؤية
الواضحة للتحدي ،االنفتاح والعمل اجلماعي ،ا لنظام والتحكم ،الدعم والشعور باألمان
يتضن من الدراسات السابقة تشابف الدراسة احلالية مع هذه الدراسات السابقة ،ولكن هناك اختالف يف اجلانب امليداين ،حيث أن
الدراسة احلالية تركز على متكني العاملني يف مؤسسة إنتاجية عمومية يف البيعة االقتصادية اجلزائرية وعالقتها بالرضا الوظيفي من وجهة
نظر العاملني .و قد اعتمدت على أسلوب العينة .لذلي فان اإلسهام الذي ةكن أن تساهم بف هذه الدراسة هو تقدةها ملعلومات
دقيقة عن متكني العاملني يف هذه املؤسسة يف البيعة االقتصادية ال قافية اجلزائرية وتمثريه على الرضا الوظيفي سلبا أو إلابا .وقد متت
االستفادة من هذه الدراسات السابقة يف إثراء اإليتار النظري للدراسة احلالية ويف بناء منهجية وأداة الدراسة.
ثالثا -إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجها :
يعد اإليتار امليداين جتسيدا ل يتار النظري يف أر الواقع ،واملتم ل يف معرفة درجة متكني العاملني ومستوى الرضا الوظيفي والكشف
عن أثر متكني العاملني على الرضا الوظيفي ،وما إذا كانت هناك فروقات يف تصور أفراد العينة حول متكني العاملني و الرضا الوظيفي
 .1صدق وثبات أداة القياس :

 .1.1صدق األداة  :لقد استمتدمت االستبانة بوصفها أداة جلمع البيانات الال مة للبحث باعتبارها من أدوات البحث العلمي املناسبة
اليت حتقق أهداف الدراسة الوصفية ،للحصول على معلومات وحقائق مرتبطة بواقع معني ،ومت القيام بتصميم االستبانة يف صورهتا األوىل
باالستفادة من اجلانب النظري واستبانات الدراسات السابقة ذات العالقة وضوع الدراسة ،مث عرضت على ذوي االختصاا لالستفادة
من مالحظاهتم ومقرتحاهتم ،وبعد التمكد من وضوح العبارات وفهمها ومن أن االستبانة تقيس ما صممت لقياسف فعال ،مت إخراجها يف
سكلها النهائي ،وقد صممت االستبانة يف جزءين ،األول بغر احلصول على معلومات سمتصية عن املستجوبني ،وقد مشلت اجلنس،
العمر ،التحصيل العلمي ،عدد سنوات اخلربة ،واملوقع الوظيفي يف املؤسسة واحلالة االجتماعية .أما اجلزء ال اين فقد استمل على البيانات
األساسية للدراسة واليت صيغت يف سكل اور جاءت يف صيغة عبارات مستمتلصة من االدبيات النظرية والتطبيقية ،وحيتوي هذا اجلزء
على ( )04فقرة.
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 .2.1ثبات األداة  :لقد مت اختبار ثبات أداة القياني عن يتريق اختبار (ألفا كرونباخ) ويوضن اجلدول ( )41قيم ثبات أداة القياني
ملتغريات الدراسة ،وكانت ألفا كرونباخ ملتغريات الدراسة الكلية ( )%1554حيث أ ا أعلى من النسبة الدنيا ( )%84وهذا يعكس ثبات
أداة القياني إىل حد بعيد.

 .2اختبار و تحليل فرضيات الدراسة  :لقد مت اعتماد قاعدة القرار التالية الختبار الفرضيات :
 قبول  : H0اذا كان مستوى الداللة ا سوبة أكرب من مستوى الداللة املعتمدة )( 0.05 رفض  : H0اذا كان مستوى الداللة ا سوبة أقل من مستوى الداللة املعتمدة )( 0.05 .1.2اختبار وتحليل الفرضية الرئيسية األولى والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها :
ملعرفة درجة متكني العاملني ومستوى الرضا الوظيفي لم مت االعتماد على يتول الفعات كالتايل ( :من  1إىل  1544درجة ضعيفة جدا،
من  1544إىل  4584درجة ضعيفة ،من  4584إىل  1504درجة متوسطة ،من  1504إىل  0544درجة كبرية ،من  0544إىل 5
تطبق درجة كبرية جدا).
 بينت النتائج يف اجلدول ( )44أن درجة متكني العاملني يف املؤسسة كانت متوسطة بداللة وسطف احلساد ( )4548باحنراف معياري( ، )1501وأن مجيع معايري التمكني كانت متوسطة ومتقاربة ،حيث بل أعالها معيار املشاركة يف اختاذ القرار بداللة وسطف احلساد
( )154,1باحنراف معياري ( ،)4510يليها معيار تفويض السلطة بداللة وسطف احلساد ( )154,5باحنراف معياري ( ،)1544يليها
معيار تدريب العاملني بداللة وسطف احلساد ( )45,4باحنراف معياري ( ،)4541وأن أقل درجة تطبيقا هو معيار حتفيز العاملني بداللة
وسطف احلساد ( )4581باحنراف معياري ( ،)15,,وبناء ا عليف مت رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة واليت تنم على أن " :
درجة متكني العاملني يف مؤسسة مطاحن الواحات ليست كبرية.
 بينت النتائج يف اجلدول ( )44أن مستوى الرضا الوظيفي للعاملني يف املؤسسة كان متوسطا بداللة وسطف احلساد ( )4541باحنرافمعياري ( ، )4540وأن معايري الرضا الوظيفي كانت متفاوتة ،حيث بل أعاله معيار الظروف املالئمة للعمل بداللة وسطف احلساد
( )1554باحنراف معياري ( ،)4541يليف معيار األمان يف العمل بداللة وسطف احلساد ( )1510باحنراف معياري ( ،)45,4يليف معيار
الرتقية بداللة وسطف احلساد ( )4515باحنراف معياري (،)1544
يليف معيار العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني بداللة وسطف احلساد ( )4551باحنراف معياري ( ، )1541وأن أقل درجة تطبيقا هو معيار
الراتب بداللة وسطف احلساد ( )1545باحنراف معياري ( ،)4511وبناءا عليف مت رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة واليت تنم
على أن  " :مستوى الرضا الوظيفي يف مؤسسة مطاحن الواحات ليس كبريا".
 .2.2اختبار وتحليل الفرضية الرئيسية الثانية والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها :

لقد مت االعتماد على حتليل االحندار املتعدد ،حيث د من مطالعتنا لنتائج حتليل البيانات عن يتريق برنامج ( )spssما يلي :
 .1.2.2اختبار وتحليل الفرضية الفرعية األولى  :يتضن من خالل اجلدول ( )41أن مستوى داللة قيمة  Fتساوي ) (0.000أقل
من مستوى الداللة املعتمدة ) (0.05وهذا يعين قبول معادلة االحندار لتفسري التغري احلاصل يف الرضا الوظيفي ،وبالتايل نرفض الفرضية
العدمية  H0ونقبل الفرضية البديلة  H1اليت تنم على وجود تمثري ذي داللة إحصائية لتفويض السلطة على الرضا الوظيفي عند
مستوى ( .)α ≥ 4.45ونالحظ أيضا أن العالقة بني تفويض السلطة والرضا الوظيفي موجبة عىن أن يادة الرتكيز على تفويض السلطة
يزيد من الرضا الوظيفي للعاملني ،ويفسر ما مقداره ()%1458من التباين يف املتغري التابع ( الرضا الوظيفي).
كما يتضن من خالل اجلدول ( )40أن مستوى داللة قيمة  tتساوي ) (0.000املقابلة لقيمة  ،Bétaوهي أقل من مستوى
الداللة املعتمدة ) (0.05وهذا يعين أن تفويض السلطة لف أثر ذو داللة إحصائية على مستوى الرضا الوظيفي ،وةكن كتابة معادلة
االحندار كالتايل  :الرضا الوظيفي =  × 4508,تفويض السلطة 15008 +
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 .2.2.2اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الثانية  :يتضن من خالل اجلدول ( )45أن مستوى داللة قيمة  Fتساوي ) (0.000أقل
من مستوى الداللة املعتمدة ) (0.05وهذا يعين قبول معادلة االحندار لتفسري التغري احلاصل يف الرضا الوظيفي ،وبالتايل نرفض الفرضية
العدمية  H0ونقبل الفرضية البديلة  H1اليت تنم على وجود تمثري ذي داللة إحصائية لتدريب العاملني على الرضا الوظيفي عند
مستوى ( .)α ≥ 4.45ونالحظ أيضا أن العالقة بني تدريب العاملني و الرضا الوظيفي موجبة عىن أن يادة الرتكيز على تدريب
العاملني يزيد من الرضا الوظيفي للعاملني ،ويفسر ما مقداره ( )% 00.4من التباين يف املتغري التابع ( الرضا الوظيفي).
كما يتضن من خالل اجلدول ( )48أن مستوى داللة قيمة  tتساوي ) (0.000املقابلة لقيمة  ،Bétaوهي أقل من مستوى
الداللة املعتمدة ) (0.05وهذا يعين أن تدريب العاملني لف أثر ذو داللة إحصائية على مستوى الرضا الوظيفي ،وةكن كتابة معادلة
االحندار كالتايل :الرضا الوظيفي =  × 4.811تدريب العاملني 1.1,0 +

 .3.2.2اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الثالثة  :يتضن من خالل اجلدول ( )4,أن مستوى داللة قيمة  Fتساوي ) (0.000
أقل من مستوى الداللة املعتمدة ) (0.05وهذا يعين قبول معادلة االحندار لتفسري التغري احلاصل يف الرضا الوظيفي ،وبالتايل نرفض
الفرضية العدمية  H0ونقبل الفرضية البديلة  H1اليت تنم على وجود تمثري ذي داللة إحصائية للمشاركة يف اختاذ القرار على الرضا
الوظيفي عند مستوى ( .)α ≥ 4.45ونالحظ أيضا أن العالقة بني املشاركة يف اختاذ القرار والرضا الوظيفي موجبة عىن أن يادة الرتكيز
على املشاركة يف اختاذ القرار يزيد من الرضا الوظيفي للعاملني ،ويفسر ما مقداره ( )% 4154من التباين يف املتغري التابع ( الرضا
الوظيفي).
كما يتضن من خالل اجلدول ( )44أن مستوى داللة قيمة  tتساوي ) (0.000املقابلة لقيمة  ،Bétaوهي أقل من مستوى
الداللة املعتمدة ) (0.05وهذا يعين أن ا ملشاركة يف اختاذ القرار لف أثر ذو داللة إحصائية على مستوى الرضا الوظيفي ،وةكن كتابة
معادلة االحندار كالتايل  :الرضا الوظيفي =  × 45141املشاركة يف اختاذ القرار 45054 +
 .4.2.2اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الرابعة  :يتضن من خالل اجلدول ( )41أن مستوى داللة قيمة  Fتساوي ) (0.000
أقل من مستوى الداللة املعتمدة ) (0.05وهذا يعين قبول معادلة االحندار لتفسري التغري احلاصل يف الرضا الوظيفي ،وبالتايل نرفض
الفرضية العدمية  H0ونقبل الفرضية البديلة  H1اليت تنم على وجود تمثري ذي داللة إحصائية لتحفيز العاملني على الرضا الوظيفي
عند مستوى ( .)α ≥ 4.45ونالحظ أيضا أن العالقة بني حتفيز العاملني والرضا الوظيفي موجبة عىن أن يادة الرتكيز على حتفيز
العاملني يزيد من الرضا الوظيفي للعاملني ،ويفسر ما مقداره ( )% 1151من التباين يف املتغري التابع ( الرضا الوظيفي).
كما يتضن من خالل اجلدول ( )14أن مستوى داللة قيمة  tتساوي ) (0.000املقابلة لقيمة  ،Bétaوهي أقل من مستوى
الداللة املعتمدة ) (0.05وهذا يعين أن حتفيز العاملني لف أثر ذو داللة إحصائية على مستوى الرضا الوظيفي ،وةكن كتابة معادلة
االحندار كالتايل  :الرضا الوظيفي =  × 45401حتفيز العاملني 45144 +

 .3.2اختبار وتحليل الفرضية الرئيسية الثالثة والفرضيات الفرعية المنبثقة منها :
لقد مت االعتماد على اختبار ( )T-testوحتليل التباين األحادي ،حيث د من مطالعتنا لنتائج حتليل البيانات ب ( )spssما
يلي :

 .1.3.2اختبار وتحليل الفرضية الفرعية األولى  :يشري اجلدول ( )11إىل أنف ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوس إجابات العاملني على مجيع متغريات الدراسة  :تفويض السلطة ،تدريب العاملني ،املشاركة يف اختاذ
القرار ،حتفيز العاملني (التمكني) وكذا  :العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني ،األمان يف العمل ،الراتب ،الرتقية ،الظروف املالئمة يف العمل
(الرضا الوظيفي) تعزى إىل متغري اجلنس ،حيث يتضن أن مجيع قيم مستوى داللة قيمة ( )tأكرب من مستوى الداللة ا ددة (،)0.05
وهذا يدل على أنف ال توجد فروقات دالة إحصائيا بني متوسطات إجابات الذكور واإلنا  ،أي أنف ال يوجد أي تمثري ملتغري اجلنس على
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إجابات العاملني على هذه املتغريات .وعليف فلن الفرضية العدمية اليت تنم على أنف " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α ≤ 0.05يف تصور أفراد عينة الدراسة حول متكني العاملني يف املؤسسة ومستوى الرضا الوظيفي للعاملني تعزى إىل اجلنس"
هي فرضية مقبولة ،وقد يفسر ذلي على أن أفراد املؤسسة ذكورا وإناثا جتمعهم ظروف متشاهبة وبيعة عمل واحدة ،ا يعين أنف ليس هناك
حتيزا إىل أحد اجلنسني.

 .2.3.2اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الثانية  :لقد أظهرت النتائج يف اجلدول ( )12وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05بني إجابات العاملني تعزى إىل متغري السن فيما يتعلق بتفويض السلطة ،حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية
لقيمة ( )Fأقل من مستوى الداللة اإلحصائية ا ددة ( ،)4545وهذا يعين أنف يوجد تمثري ملتغري السن يف إجابات العاملني فيما خيم
تفويض السلطة .بالنسبة لباقي املتغريات فقد أظهرت النتائج يف اجلدول ( )14أنف ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية فيما خيم
إجابات
األفراد على هذه املتغريات ،حيث أن مجيع مستويات الداللة اإلحصائية لقيمة ( )Fأكرب من مستوى الداللة اإلحصائية ا ددة (،)4545
وهذا يعين أنف ال يوجد أي تمثري ملتغري السن يف إجابات العاملني على هذه املتغريات .وكمحصلة فلن الفرضية العدمية اليت تنم على أنف
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف تصور أفراد عينة الدراسة حول متكني العاملني يف املؤسسة
ومستوى الرضا الوظيفي للعاملني تعزى إىل متغري السن" هي فرضية مرفوضة.
 .3.3.2اختبار و تحليل الفرضية الفرعية الثالثة  :يشري اجلدول ( )11إىل أنف ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوس إجابات العاملني تعزى إىل متغري التحصيل العلمي فيما يتعلق جبميع املتغريات ،حيث أن مستوى
الداللة اإلحصائية لقيمة ( )Fأكرب من مستوى الداللة اإلحصائية ا ددة ( ، )4545وهذا يعين أنف ال يوجد تمثري ملتغري التحصيل العلمي
يف إجابات العاملني على هذه املتغريات .وكمحصلة فلن الفرضية الصفرية اليت تنم على أنف "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف تصور أفراد عينة الدراسة حول متكني العاملني يف املؤسسة ومستوى الرضا الوظيفي للعاملني تعزى إىل
متغري التحصيل العلمي " هي فرضية مقبولة.

 .4.3.2اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الرابعة  :يشري اجلدول ( )10إىل أنف توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α ≤ 0.05بني متوس إجابات العاملني تعزى إىل متغري عدد سنوات اخلربة فيما يتعلق بتفويض السلطة وتدريب العاملني ،حيث أن
مستوى الداللة اإلحصائية لقيمة ( )Fأقل من مستوى الداللة اإلحصائية ا ددة ( ،)4545وهذا يعين أنف يوجد تمثري ملتغري عدد سنوات
اخلربة يف إجابات العاملني فيما خيم هذين املتغريين.
أما بالنسبة إىل املشاركة يف اختاذ القرار وحتفيز العاملني والرضا الوظيفي فقد أظهرت النتائج يف اجلدول ( )10أنف ال توجد فروقات ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05بالنسبة إىل إجابات األفراد على هذه املتغريات ،حيث أن مستوى الداللة
اإلحصائية لقيمة ( )Fأكرب من مستوى الداللة اإلحصائية ا ددة ( ،)4545وهذا يعين أنف ال يوجد أي تمثري ملتغري عدد سنوات اخلربة يف
إجابات العاملني على هذه املتغريات .وكمحصلة فلن الفرضية العدمية اليت تنم على أنف " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف تصور أفراد عينة الدراسة حول متكني العاملني يف املؤسسة ومستوى الرضا الوظيفي للعاملني تعزى إىل
متغري عدد سنوات اخلربة " هي فرضية مرفوضة.

 .1.3.2اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الخامسة  :يشري اجلدول ( )15إىل أنف توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوس إجابات العاملني تعزى إىل متغري املوقع الوظيفي فيما يتعلق بتفويض السلطة وحتفيز العاملني ،حيث
أن مستوى الداللة اإلحصائية لقيمة ( )Fأقل من مستوى الداللة اإلحصائية ا ددة ( ، )4545وهذا يعين أنف يوجد تمثري ملتغري عدد
سنوات اخلربة يف إجابات العاملني فيما خيم هذين املتغريين .أما بالنسبة إىل باقي املتغريات فقد أظهرت النتائج يف اجلدول ( )15أنف ال
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توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05بالنسبة إىل إجابات األفراد على هذه املتغريات ،حيث
أن مستوى الداللة اإلحصائية لقيمة ( )Fأكرب من مستوى الداللة اإلحصائية ا ددة ( ،)4545وهذا يعين أنف ال يوجد أي تمثري ملتغري
املوقع الوظيفي يف إجابات العاملني على هذه املتغريات .وكمحصلة فلن الفرضية العدمية اليت تنم على أنف " ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف تصور أفراد عينة الدراسة حول متكني العاملني يف املؤسسة ومستوى الرضا الوظيفي
للعاملني تعزى إىل متغري املوقع الوظيفي" هي فرضية مرفوضة.

 .1.3.2اختبار وتحليل الفرضية الفرعية السادسة  :يشري اجلدول ( )18إىل أنف توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05بني متوس إجابات العاملني تعزى إىل متغري احلالة االجتماعية فيما يتعلق بتفويض السلطة والرضا الوظيفي
للعاملني ،حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية لقيمة ( )Fأقل من أو يساوي مستوى الداللة اإلحصائية ا ددة ( ،)4545وهذا يعين أنف
يوجد تمثري ملتغري عدد سنوات اخلربة يف إجابات العاملني فيما خيم هذين املتغريين .أما بالنسبة إىل باقي املتغريات فقد أظهرت
النتائج يف اجلدول ( )15أنف ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05بالنسبة إىل إجابات
األفراد على هذه املتغريات ،حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية لقيمة ( )Fأكرب من مستوى الداللة اإلحصائية ا ددة ( ،)4545وهذا
يعين أنف ال يوجد أي تمثري ملتغري املوقع الوظيفي يف إجابات العاملني على هذه املتغريات .وكمحصلة فلن الفرضية العدمية اليت تنم على
أنف "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05يف تصور أفراد عينة الدراسة حول متكني العاملني يف املؤسسة
ومستوى الرضا الوظيفي للعاملني تعزى إىل متغري احلالة االجتماعية" هي فرضية مرفوضة.
خالصة :
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة متكني العاملني ومستوى الرضا الوظيفي وكذا أثر متكني العاملني يف مؤسسة مطاحن
الواحات بتقرت على الرضا الوظيفي ،وما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية يف تصور أفراد عينة الدراسة حول متكني العاملني
يف املؤسسة ومستوى الرضا الوظيفي تعزى إىل املتغريات الدةغرافية  ،ولتحقيق هذا الدف مت استعرا اإليتار النظري واملفاهيمي للموضوع
قصد الوقوف على أدبيات املوضوع ومتحيم الدراسات السابقة بشمنف ،واالستفادة منها يف حتديد املتغريات املؤثرة يف إسكالية الدراسة ،مث
صياغتها يف ثالثة تساؤالت ،بعد ذلي مت استعرا

اإليتار امليداين ،حيث صممت استبانف ومت التمكد من صدقها ومعامل ثباهتا لغر

مجع البيانات واملعلومات ،وتو يعها على عينة مكونة من ( )40موظفا يف مؤسسة مطاحن الواحات بتقرت .وفيما يلي نتائج الدراسة تبعا
لتسلسل أسعلتها وفرضياهتا :
 أظهرت الدراسة أن درجة متكني العاملني يف املؤسسة كانت متوسطة بنسبة (.)%5,54 كما أظهرت أن مستوى الرضا الوظيفي للعاملني عموما يف املؤسسة كانت متوسطا بنسبة (.)%5858 أبدى العاملون عدم رضا عن الرتقية وعن عالقتهم برؤسائهم ،وبل عدم الرضا أقصاه عن الراتب. أظهرت الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية ملتغريات التمكني (تفويض السلطة ،تدريب العاملني ،املشاركة يف اختاذ القرار،حتفيز العاملني) على الرضا الوظيفي للعاملني ،ا يؤكد أن مؤسسة مطاحن الواحات بتقرت تدرك هذه األمهية وتسري خبطوات
إلابية من أجل تكريس هذه املتغريات يف إدارة املؤسسة.
 أظهرت الدراسة أنف توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصور أفراد عينة الدراسة حول متكني العاملني تعزى إىل  :السن ،عددسنوات اخلربة ،املوقع الوظيفي واحلالة االجتماعية.
 أظهرت الدراسة أنف توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تصور أفراد عينة الدراسة حول الرضا الوظيفي للعاملني تعزى إىلاحلالة االجتماعية فق .
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و بناءا على سبق نتقدم باالقرتاحات التالية:
 الرتكيز أك ر على تفويض السلطة وتدريب العاملني ملا لما من أثر واضن يف تعزيز مستوى الرضا الوظيفي للعاملني. على اإلدارة إعطاء اهتمام أكرب للعنصر البشري من خالل حتفيز العاملني وإسراكهم يف اختاذ القرار ألنف يعترب عنصرا هاما يف-

حتقيق أهداف املؤسسة والرفع من الرضا الوظيفي للعاملني.
إعطاء الفرد اهتماما خاصا حلاجاتف خصوصا النزاهة يف سلّم الرتقية من أجل تطويره واالرتقاء ستوى أدائف.
ضرورة اهتمام إدارة املؤسسة بالعاملني ،من خالل دعم الرواتب وحتسني عالقة الرؤساء باملرؤوسني والتعرف على متطلباهتم
وتوقعاهتم .
توفري امل ناخ التنظيمي املالئم يف املؤسسة الذي يتصف باألمان يف العمل ملا لف من أثر على الرضا الوظيفي للعاملني.
الرتكيز على أمهية سلي القادة لطرق جتعل منهم وذجا حياكيف اآلخرون فيكونون أهال ل عجاب واالحرتام وال قة ومن مث

يدفع األفراد للعمل بمقصى يتاقاهتم.
 تغليب روح اجلماعة وإظهار احلماني والتفاؤل وإتاحة الفرصة للمرؤوسني يف املشاركة يف حتقيق األهداف املشرتكة.ملحق الجداول

الجدول ( : )1قيم ثبات أداة القياس (كرونباخ – ألفا)
املتغري

عدد الفقرات

قيمة معامل كرونباخ – ألفا

متكني العاملني

44

4.141

الرضا الوظيفي

44

4.411

موع املتغريات

04

4.154

الجدول ( : )2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة
Moyenne

Ecart type

املتغري

Statistique

Statistique

تفويض السلطة

3,0757

1,02821

تدريب العاملني

2,7077

,89541

املشاركة يف اختاذ القرار

3,0789

2,94864

حتفيز العاملني

2,6368

1,77500

العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني

2,5395

1,01575

األمان يف العمل

3,3487

1,19239

الراتب

1,8590

,91665

الرتقية

2,9500

1,20356

الظروف املالئمة للعمل

3,5878

,89561

متكني العاملني

2,8681

1,41422

الرضا الوظيفي

2,8364

,84537
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 والية ورقلة- أثر تمكين العاملين على الرضا الوظيفي دراسة ميدانية في مؤسسة مطاحن الواحات بتقرت
 نتائج تحليل التباين ألثر تفويض السلطة على الرضا الوظيفي: )3( الجدول
Mean
Sig.

F
,000

a

Sum of

Square

,41

df

Squares

Model

411,15

1

411,15

Regression

511,

41

101,13

Residual

40

016,20

Total

1

440

2

R = 0.5,1

R = 0.148

 معامالت معادلة خط االنحدار ما بين تفويض السلطة و الرضا: )4( الجدول

Sig.

t

Coefficients

Coefficients non standardisés

Modèle

tandardisés
Bêta
,000

5,321

,000

5,393

Erreur standard

,571

A

,272

1,446

(Constante)

,087

,467

A

1

 نتائج تحليل التباين ألثر تدريب العاملين على الرضا الوظيفي: )1( الجدول
Mean
Sig.

F

Square

48,7

,000b

Sum of

36

df

Squares

Model
Regression

20,355

1

20,355

,418

62

25,895

Residual

63

46,250

Total

R = 0.881

1

R2 = 0.004

 معامالت معادلة خط االنحدار ما بين تدريب العاملين والرضا الوظيفي: )1( الجدول
Sig.

t

Coefficientsta

Coefficients non standardisés

Modèle

ndardisés
Bêta

Erreur

A

standard
,000

4,691

,000

6,981

,663

,250

1,174

,089

,619

(Consta
nte)

1

a

 نتائج تحليل التباين ألثر المشاركة في اتخاج القرار على الرضا: )7( الجدول
Mean
Sig.
,000b

F
17,1
90

Square
9,835
,572

Sum of
df

Squares
1

9,835

Model
Regression

41

36,618

Residual

40

46,453

Total

R = 0.084

R2 = 0.414
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الجدول ( : )2معامالت معادلة خط االنحدار ما بين المشاركة في اتخاج القرار والرضا
Modèle

Coefficients non

Coefficientst

standardisés

andardisés

Erreur

A

Sig.

t

Bêta

standard
(Consta
nte)1
a

2,452

,131

,123

,030

,000 18,664
,460

,000

4,146

الجدول ( : )1نتائج تحليل التباين ألثر تحفيز العاملين على الرضا الوظيفي
Sum of
Model
1

Mean

Squares

Regression

14,460

Residual

31,992

Total

46,452

df
1

Square

F
28,0

14,460

41

Sig.

23

,000b

,516

40
R = 0.554

R2 = 0.111

الجدول ( : )10معامالت معادلة خط االنحدار ما بين تحفيز العاملين والرضا الوظيفي
Coefficientst Coefficients non

Modèle

standardisés
A

Sig.

t

andardisés
Bêta

Erreur
standard

(Consta
1

)nte
a

2,188

,152

,249

,047

,000 14,403
,558

,000

5,294

الجدول ( : )11نتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير التحصيل العلمي على تمكين العاملين ومستوى الرضا الوظيفي
املتغري
تفويض
السلطة

مصدر التباين

موع املربعات

متوس املربعات

درجة احلرية

بني اجملموعات

,364

3

,182

داخل اجملموعات

76,812

81

1,082

موع التباين

77,176

84

تدريب

بني اجملموعات

العاملني

2,348

3

,783

داخل اجملموعات

59,387

81

,803

موع التباين

61,735

84

املشاركة يف

بني اجملموعات

اختاذ القرار

30,254

3

10,085

داخل اجملموعات

621,832

81

8,637

موع التباين

652,086

84

بني اجملموعات

13,885

3

6,942

داخل اجملموعات

222,412

81

3,047

موع التباين

236,297

84

2,089

3

حتفيز
العاملني
الرضا الوظيفي

بني اجملموعات

,696

117

قيمة ()F
,168

,975

1,168

2,279

,973

مستوى الداللة
,845

,409

,328

,110

,411

النتيجة
قبول الفرضية العدمية

قبول الفرضية العدمية
قبول الفرضية العدمية

قبول الفرضية العدمية

قبول الفرضية العدمية

أثر تمكين العاملين على الرضا الوظيفي دراسة ميدانية في مؤسسة مطاحن الواحات بتقرت  -والية ورقلة
داخل اجملموعات

44,364

81

موع التباين

46,453

84

,716

الجدول ( : )12نتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير الموقع الوظيفي على تمكين العاملين ومستوى الرضا الوظيفي
املتغري
تفويض
السلطة
تدريب
العاملني
املشاركة يف
اختاذ القرار
حتفيز
العاملني
الرضا
الوظيفي

مصدر التباين

درجة احلرية

موع املربعات

متوس املربعات

بني اجملموعات

13,216

4

6,608

داخل اجملموعات

63,960

44

,901

موع التباين

77,176

84

بني اجملموعات

3,396

4

1,698

داخل اجملموعات

58,340

44

,778

موع التباين

61,735

84

بني اجملموعات

38,478

4

19,239

داخل اجملموعات

613,609

44

8,406

موع التباين

652,086

84

بني اجملموعات

28,667

4

14,334

داخل اجملموعات

207,630

44

2,844

موع التباين

236,297

84

بني اجملموعات

4

,556

داخل اجملموعات

45,897

44

موع التباين

46,453

84

قيمة ()F

مستوى الداللة
,001

7,335

,120

2,183

,109

2,289

5,039

,278

,009

,381

,729

,684

النتيجة
رفض الفرضية
العدمية

قبول الفرضية
العدمية
قبول الفرضية
العدمية
رفض الفرضية
العدمية
قبول الفرضية
العدمية

الجدول ( : )13نتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير الحالة االجتماعية على تمكين العاملين ومستوى الرضا الوظيفي
املتغري
تفويض
السلطة
تدريب
العاملني
املشاركة يف
اختاذ القرار
حتفيز
العاملني
الرضا
الوظيفي

مصدر التباين

درجة احلرية

موع املربعات

متوس املربعات

بني اجملموعات

6,318

1

3,159

داخل اجملموعات

69,779

81

1,011

موع التباين

76,098

84

بني اجملموعات

1,338

1

,669

داخل اجملموعات

57,949

81

,794

موع التباين

59,286

84

بني اجملموعات

19,884

1

19,884

داخل اجملموعات

631,645

81

8,773

موع التباين

651,529

84

بني اجملموعات

2,482

1

2,482

داخل اجملموعات

233,544

81

3,244

موع التباين

236,026

84

بني اجملموعات

4,508

1

داخل اجملموعات

41,945

81

موع التباين

46,453

84

4,508
,655

قيمة ()F
3,124

,843

2,267

مستوى الداللة
,050

,435

,137

رفض الفرضية العدمية

قبول الفرضية العدمية
قبول الفرضية العدمية

قبول الفرضية العدمية
,765

6,879

,385

,011

املصدر :م َعد باالعتماد على نتائج التحليل باستمتدام برنامج SPSS
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