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الرضى الكظيفي لدل منتسبي المراكز البحثية ني اامعة بغداد
األستاذ المساعد الدكتكر /كاداف اعفر اكاد عبد الميدم الحكاؾ
و ازرة التعميـ العالي والبحث العمهي /جاهعة بغداد /هركز البحوث التربوية والىفسية

المستخمص:
ٌدؼ البحث الحالي الى تعرؼ هعىى هفٍوـ الرضى الوظيفي هف عدهً ،وتعرؼ

الحدة في هظاٌري اإليجابية والسمبية لدى هىتسبي الهراكز البحثية التابعة الى
هستواي ودرجات ّ
جاهعة بغداد – هجهع الجادرية ،هف كبل الجىسيف وعمى اختبلؼ الهراتب العمهية والوظيفية،

لمعاـ الدراسي ( )2019/2018ـ ،وتكوىت عيىة البحث هف( )85هىتسباً باحثًا هف هجتهع

البحث البالغ ( )108هىتسباً في هراكز البحوث في الجاهعة ،واستعهؿ اإلستبياف أداةً لجهع
البياىات الخاصة بالرضى الوظيفي لٍذي العيىة ،والتي تﺄلفت بصيغتٍا الىٍائية هف ( )45عبارة
هع ثبلثة بدائؿ لئلجابة ٌي (دائهاً ،أحياىاً ،ىاد ًار) ،وتهتعت بالصدؽ الهىطقي والظاٌري هف

قبؿ ( )14هحكهاً وخبي ًار ،وهعاهؿ ثبات ارتباط بيرسوف بمغ ( ،)0,75وهعادلة الوسط الهرجح

حدة
الحدة والقيـ الترجيحية لعبارات االستبياف ،التي حصؿ أغمبٍا عمى درجات ّ
لقياس درجة ّ
أعمى هف الوسط الفرضي الهرجح هف خبلؿ وجٍتيف ،األولى تهثؿ الشعور بالرضى الوظيفي
وٌي الغالبة عميٍـ بعدد العبارات وهضهوىٍا ،والتي فرضٍا أسموب التعاهؿ الديهقراطي بيىٍـ
والعبلقات االىساىية الطيبة وتعاوىٍـ في السراء والضراء بكؿ هجريات العهؿ اليوهي وهتطمباتً

تقريباً ،وهحاولة تذليمٍا بشكؿ أو بﺂخر ،والثاىية وٌي األقؿ في عدد العبارات لكىٍا هؤثرة جداً

عميٍـ هعىويًا وهاديًا وتتهثؿ بالشعور بعدـ الرضى الوظيفي هف ظروؼ خارجة عف حدود
الهراكز البحثية التي يىتسبوف لٍا ،تتعمؽ بعدـ الهوضوعية في تطبيؽ تعميهات عهمٍـ البحثي،

وفي تطبيؽ قاىوف الخدهة الجاهعية هف قبؿ الجٍات الهعىية بٍذا األهر ،وقدهت توصيات

عدة لهعالجة ىتائج ٌذي الهشكمة.
هٍهة جداً واقترحت هقترحات ّ
الكممات المفتاحية ( :الرضى الكظيفي  ،Job Satisfactionمنتسبي المراكز البحثية

 ،Employees of the research centersاامعة بغداد
)Baghdad
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Job Satisfaction with the employees of the research centers at the
University of Baghdad
A.P.Dr. Wijdan Jaafar Jawad Hakik
Ministry of Higher Education and Scientific Research / Baghdad University /
Educational and Psychological Research Center

Abstract:
The aim of the current research is to know the meaning of the
concept of job satisfaction or not, and to know its level and degree of
intensity in its positive and negative manifestations among
employees of research centers affiliated with the University of
Baghdad - Al-Jadiriya Complex, from both sexes and different
scientific and career ranks, for the academic year (2018/2019). The
research sample consisted of (85) research associates from the adult
research community (108) associates in research centers at the
university, and the questionnaire was used as a tool to collect data on
job satisfaction for this sample, which consisted of (45) words with
three alternatives to answer are (always (Sometimes, rarely), and I
enjoyed the logical and apparent honesty by (14) arbitrators and
experts, and the Pearson correlation coefficient reached (0.75), and
the weighted mean equation for measuring the degree of sharpness
and the weighted values of the questionnaire phrases, most of which
obtained degrees of sharpness higher than the hypothetical mean
Likely in two ways, the first represents a feeling of job satisfaction,
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which is predominant over them by the number of phrases and their
content, which were imposed by the method of democratic
interaction between them and good human relations and their
cooperation in good and bad times with almost every course of daily
work and its requirements And trying to overcome them in one way
or another, and the second, which is the least in the number of
expressions, but it is very emotional and financially affecting them,
and is represented by a feeling of job dissatisfaction from
circumstances outside the limits of the research centers to which they
are affiliated, related to the lack of objectivity in the application of
their research work instructions, and in the application of the
university service law from The parties concerned accepted this
matter, made very important recommendations and proposed several
proposals to address the consequences of this problem.
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الفصؿ األكؿ
مشكمة البحث كأىميتو
مشكمة البحث:
تحسست الباحثة هشكمة البحث الحالي هف كثرة الشكاوى في الهراكز البحثية في
جاهعة بغداد – الجادرية في السىوات األخيرة وكثرة الىقاشات بيف هىتسبيٍا حوؿ
الصعوبات والهعيقات التي تتخمؿ عهمٍـ الوظيفي حتى إىجازي؛ والتي تُحدث ىوعاً هف عدـ
التوازف لديٍـ ،وعدـ اإلستقرار ،وتشعرٌـ بعدـ االرتياح عمى الرغـ هف االهتيازات التي
تتهتع بٍا الشريحة ٌذي عهوهاً ،كوىٍـ هف هوظفي التعميـ العالي الذيف يعهموف بقاىوف

الخدهة الجاهعية الجديد ذي اإلهتيازات اإلستثىائية ،وٌذا هايسعى البحث الحالي الى
حدة وراء الشعور بالرضى الوظيفي هف عدهً هف
الوقوؼ عميً وتعرؼ الظروؼ األكثر ّ
أجؿ إطبلع الهعىييف والهٍتهيف بٍذا القطاع.

إذ ُيعد هوضوع الرضى الوظيفي هف أٌـ الهوضوعات الهتعمقة بالعهؿ ،لذا قاـ
العديد هف الباحثيف والكتّاب بدراستً باستهرار ،واليزاؿ يحظى باالٌتهاـ في هختمؼ
الهؤسسات ،والسبب الرئيس لدراسة الرضى الوظيفي ٌو تزويد الهسؤوليف بحقيقة

الصعوبات والهعيقات هف جٍة ،وتعرؼ ا،راء واألفكار والهقترحات التي تساعد عمى
تحسيف إتجاٌات العاهميف ىحو العهؿ أو الهؤسسة هف حيث الراتب واإلشراؼ والتدريب
وساعات العهؿ وتقييـ األداء وغيرٌا هف جٍة أخرى ،والكثير هف الهؤسسات تستعهؿ
استطبلعات الرأي لتعرؼ إتجاٌات العاهميف وقياسٍا ىحو االهور ذات العبلقة بالعهؿ
والهؤسسة وسياساتٍا (الهعايطة ،2017 ،ص.)58
أىمية البحث:
حظي هوضوع الرضى الوظيفي هىذ بداية الثبلثيىيات هف القرف الهاضي بﺇٌتهاـ هف
قبؿ الباحثيف في هجاالت اإلدارة والسموؾ التىظيهي وعمـ الىفس الصىاعي ،فبل يكاد يخمو
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هؤلفا في ٌذي الهجاالت هف فصؿ أو أكثر عىً ،ىظ اًر إلرتباطً بﺄٌـ هورد تهمكً

الهؤسسات أال وٌو"الهورد البشري" كوىً يمعب دو اًر كبي اًر في إىجاح الهؤسسات واستهرارٌا،
أهر تستٍدفً الهؤسسات جهيعاً بٍدؼ رفع هستوى األداء
لذا فﺇف اإلٌتهاـ بالهورد البشري اً

وتخفيض هعدالت الغياب وحوادث العهؿ وغيرٌا هف ىواتج العهؿ (الهيمود وعبد الكريـ،
 ،2017ص.)44
وبدأ االٌتهاـ هف قبؿ الباحثيف في هجاؿ عمـ الىفس والسموؾ التىظيهي بالرضى

الوظيفي هىذ بداية الثبلثيىيات هف القرف العشريف ،حتى أصبح هف الهوضوعات الحيوية
والهٍهة لتىاولً البعد اإلىساىي في العىصر البشري ،كوىً أٌـ هف الهوارد الهادية والفىية بؿ
ٌو الثروة الحقيقية والهحور األساسي لئلىتاج عمى الرغـ هف التطور الٍائؿ في الهعدات
واألجٍزة التي التزاؿ تعتهد بشكؿ أو بﺂخر عمى العقؿ البشري الذي يديرٌا ويحركٍا
(الشٍري ،2002 ،ص.)3-2
وقد برز االٌتهاـ بهوضوع الرضى الوظيفي هف قبؿ عمهاء الىفس؛ ألف هعظـ
األفراد يقضوف جزءاً كبي اًر هف حياتٍـ في العهؿ بهكاف ها ،وبالتالي هف األٌهية أف يبحثوا
عف الرضى الوظيفي ودوري في حياتٍـ الشخصية والهٍىية ،فقد يؤدي الى زيادة اإلىتاجية
ويترتب عميً الفائدة بالىسبة لمهؤسسات والعاهميف ،هها زاد هف أٌهية دراستً بشكؿ هستهر،
وبالتالي كثُرت البحوث والدراسات في هجاؿ عمـ الىفس اإلداري حولً ،وكشفت بعض

الىتائج الىقاب عف األفراد الراضيف وظيفياً ،بﺄىٍـ راضيف عف حياتٍـ أيضاً والعكس

صحيح ،وألٌهية الرضى الوظيفي تقوـ بعض الهؤسسات بﺇجراء البحوث واالستطبلعات
حوؿ درجة رضى العاهميف عف عهمٍـ ،وأوجً الرضى وعدـ الرضى كﺇجراء روتيىي ،وهف

تعرؼ األسباب الوظيفية لعدـ الرضى هثؿ :ضعؼ االدارة،
أٌـ ىواتج ٌذي البحوث ّ
غهوض العهؿ ،عدـ تﺄٌيؿ الهوظؼ لموظيفة ،إىخفاض كفاءة اإلشراؼ ،زيادة تغير
ظروؼ العهؿ ،وغيرٌا هف األسباب (الهعايطة ،2017 ،ص.)63
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عدة يكاد يىفرد بٍا عف غيري هف
ولعؿ العهؿ في الجاهعة يتصؼ عهوهاً بخصائص ّ
األعهاؿ ،فٍو في هعظهً عهؿ فكري وعقمي ويحتاج الى قدر كبير هف الهعرفة والخبرة
ويربط القائهيف بً بشكؿ هستهر ،األهر الذي يساعد عمى الرضى الهٍىي ،واف جودت
إىتاجية أعضاء ٌيئة التدريس والباحثيف واخبلصٍـ ،ووالءٌـ وقياهٍـ بواجباتٍـ الهٍىية
ىحو هجتهعٍـ وزهبلئٍـ إىها يتوقؼ عمى هدى رضاٌـ عف هٍىتٍـ ،فالعهؿ لً صمة وثيقة
برضى الهوظؼ ،واف األٌداؼ الكاهىة في ىفسً ٌي التي تدفعً لٍذا العهؿ ،فﺇذا كاف غير

ر ٍ
اض عف عهمً يقوـ بواجباتً بصورة غير هجدية ،والرضى الهٍىي الهرتفع البد أف
يصاحبً إ ىتاجية هرتفعة ،وهف يرضى عف عهمً وهٍىتً يهتمؾ واقعية كبيرة وأداء أفضؿ
في الوظيفة ،واف أياـ الغياب تىخفض عىدها يتهتع بدرجة عالية هف الرضى عف العهؿ،
والعكس صحيح (الطائي ،2005 ،ص.)2
اف التطورات العمهية والتقىية في العصر الراٌف شهمت هياديف هتعددة هف الهعرفة
وأدت الى إزدياد هجاالت الىشاطات البشرية واتساعٍا ىحو هزيد هف التخصص ،هها أدى
الى إحداث تغييرات واسعة في األىهاط اإلدارية لهواجٍة هشكبلت التىظيـ البشري
والعبلقات االىساىية وتعقيداتٍا ،ويعهؿ الفرد داخؿ هؤسستً بيف جهاعة العهؿ والتي يتحدد
فيٍا الدور الذي يقوـ بً ،فٍو يعهؿ هف خبلؿ هجهوعة هف الهشاعر الداخمية لٍذا الفرد
تعطي صورة واضحة عف العهؿ الذي يقوـ بً ،فالرضى الوظيفي ٌو ىتاج هجهوعة
إ تجاٌات هختمفة يحهمٍا الفرد ىحو هٍىتً وىحو عواهؿ هتعمقة بٍا وىحو الحياة بوجً عاـ،
وهف ٌىا فﺇف ثبلثية (التحفيز ،والرضا الوظيفي ،وهستوى األداء) ،لٍا األٌهية في التﺄثير
عمى إىتاجية العاهؿ ،ولٍا األثر الواضح في تىظيـ السموؾ واإللتزاـ التىظيهي داخؿ
الهؤسسة ،واىً يهكف رفع كفاءة السموؾ التىظيهي بزيادة العبلقات الطردية بيف ٌذي
الثبلثية ،وعمى الهدير أو قائد العهؿ أف يؤسس السموؾ التىظيهي لهؤسستً عمى ٌذي
العبلقة ،كها أف األدوار أو ىهاذج السموؾ الهتوقع هف األفراد والجهاعات في هجاؿ العهؿ
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والٍدؼ هف األداء التىظيهي والههارسة العهمية ،يتـ تﺄثيرٌا بشكؿ قوي بالهعايير والقيـ
أيضاً ،وقد يقوـ الفرد بﺄداء دوريف في الوقت ذاتً (هحهد ،2008 ،ص.)2-1

ويعد الرضى الوظيفي أحد هكوىات السعادة والرضى عف الحياة ولً عبلقة هباشرة
ُ
باإلىتاجية ويشكؿ عاهبلً هٍهاً لمهعمـ والهدرس إذ يشعر بالسعادة والراحة الىفسية وتتفؽ
هعظـ الدراسات والبحوث التي تىاولت جواىب العهؿ والعاهميف عمى وجود عبلقة إيجابية

وثيقة بيف الرضى عف العهؿ وبيف األداء ،فرضى الهدرس عف وظيفتً يؤدي بً الى
ٌهة وىشاط ويكوف سعيداً وهىتجاً ،أها
الكفاية اإلىتاجية العالية؛ ألىً سوؼ يقبؿ عميٍا في ّ
عدـ رضاي عف وظيفتً فيىتج عىً سوء تكيفً ويكوف غير هتوازف اىفعالياً ويظٍر الكثير
هف الضجر والهمؿ واإلستياء وتجعمً يقوؿ بصدؽ "أىا لست راضياً عف وظيفتي" (الهيمود

وعبد الكريـ ،2017 ،ص.)20

ولعؿ أٌهية دراسة الرضى الوظيفي لدى األفراد العاهميف ترجع الى حقيقة أف العهؿ
ٌو أحد الطرائؽ التي بواسطتٍا يتـ إىدهاج الفرد في الجهاعة الوطىية والهجتهع ،ولعؿ
العديد هف البحوث والدراسات التي تىاولت جواىب العهؿ والعاهميف أشارت الى وجود عبلقة
إ يجابية وثيقة الصمة بيف رضا الفرد عف عهمً وبيف ىوعية وكهية إىتاجً هف جٍة أخرى،
وال شؾ أف القطاع الحكوهي يختمؼ أداؤي الوظيفي ودرجة رضى الهوظفيف فيً ،عف
القطاعات غير الحكوهية األخرى ،الختبلؼ تكويىً وطبيعة ىشاطً ،وتبعاً لمهروىة

التىظيهية الهتاحة لوحداتً التي قد تكوف ٌيئة أو هصمحة هستقمة أو همحقة أو إدارة

حكوهية تابعة إلحدى الو ازرات (الشٍري ،2002 ،ص.)3
لكؿ ذلؾ جاءت أٌهية البحث الحالي ليسمط الضوء عمى العاهميف هف التدريسييف
الباحثيف الهىتسبيف لمهراكز البحثية في جاهعة بغداد -الجادرية ،وٌي الدراسة األولى هف
حدة ظروؼ الرضى الوظيفي لدى الشريحة ٌذي هف عدـ
ىوعٍا لتعرؼ هستوى ودرجات ّ
رضاٌـ ،وتفسير أسباب ذلؾ ،ولتزويد الهسؤوليف بهعموهات ٌاهة حوؿ الهوضوع ٌذا بالغ
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األٌهية في الوقت الراٌف بسبب الظروؼ التي تحيط بعهمٍـ ،وحسب ها سيتـ التوصؿ إليً
هف ىتائج.
أىداؼ البحث:
تعرؼ:
ٌدؼ البحث الحالي الى ّ

 -1هستوى الرضى الوظيفي لدى هىتسبي الهراكز البحثية التابعة الى جاهعة بغداد -هجهع
الجادرية.
وحدة درجات هستويات الرضى الوظيفي هف عدهً حسب
 -2تفسير ظروؼ حراجة ّ
الىتائج.

حدكد البحث:
يتحدد البحث الحالي بالهجاالت ا،تية:
 -1الهجاؿ البشري :تقتصر ٌذي الدراسة عمى هىتسبي الهراكز البحثية هف التدريسييف
الباحثيف في الهراكز البحثية في جاهعة بغداد–هجهع الجادرية ،لمعاـ الدراسي
()2112/2112ـ ،بغض الىظر عف الجىس ،والهرتبة العمهية ،والهكاىة الوظيفية.
 -2الهجاؿ الهكاىي :تقتصر الدراسة ٌذي عمى الهراكز البحثية التابعة الى جاهعة
بغداد ضهف الرقعة الجغرافية في هجهع الجادرية فقط ،وٌي (هركز البحوث
التربوية والىفسية ،هركز دراسات الهرأة ،هركز الدراسات االستراتيجية والدولية
والفمسطيىية ،هركز بحوث السوؽ ،هركز التراث العربي واالقميهي).
 -3الهجاؿ الهوضوعي :تىاولت الدراسة هعىى هفٍوـ الرضى الوظيفي لدى دوائر
حكوهية لٍا ىظاهٍا الخاص بالعهؿ وتعميهات خاصة بعهؿ الباحث في الهراكز
البحثية كﺇحدى تشكيبلت و ازرة التعميـ العالي والبحث العمهي ،هثؿ (قاىوف الخدهة
الجاهعية ،تعميهات ٌيكؿ عهؿ الباحث في الهراكز البحثية ،ظروؼ العهؿ،
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العبلقة بيف الرؤساء والهرؤوسيف ،تقويـ األداء ،الراتب والهخصصات الجاهعية،
األهاف الوظيفي ،االىجاز البحثي ،الترقيات العمهية ،التطوير والتىهية البشرية... ،
الخ) ،هف الظروؼ الهعاشة بشكؿ يوهي ودوري لمشريحة ٌذي هف الهوظفيف.
مصطمحات البحث
الرضى الكظيفي (:)Job Satisfaction
أكالن :الرضا لغة :ضد السخط ،ورضي عىً أحبً وأقبؿ عميً (ابف هىظور،1919 ،

ص.)235

ثانيان :الرضا اصطالحان:

 -1تعريؼ عبد الباقي ( :)2004إىً هستوى درجة اشباع حاجات الفرد ،ويتحقؽ ٌذا
عدة هىٍا ها يتعمؽ ببيئة العهؿ وهىٍا هايتعمؽ بالوظيفة التي
االشباع هف عواهؿ ّ
يشغمٍا الفرد ،وٌذي العواهؿ تجعؿ الفرد راضياً عف عهمً وهحققاً لطهوحاتً (عبد

الباقي ،2004 ،ص.)173

 -2تعريؼ الطائي ( :)2005إىً هجهوعة هف االتجاٌات االيجابية والسمبية لمتدريسييف
ىحو كؿ ها يحيط ببيئتٍـ الهٍىية في الجواىب االقتصادية واالجتهاعية (الطائي،
 ،2005ص.)4
 -3تعريؼ فمهباف ( :)2008إىً الهشاعر التي يبديٍا الفرد ىحو عهمً في التىظيـ أو
الهؤسسة ،فيىشﺄ الرضى هف إدراؾ الفرؽ بيف ها تقدهً الوظيفة لمفرد ،وها يجب عميٍا
أف تقدهً لً ،فكمها قؿ الفرؽ بيىٍها إزدادت درجة الرضى الوظيفي لديً ،وتشهؿ
هاتىطوي عميً الوظيفة بها في ذلؾ الشعور باإلىجاز واالعتبار والهسئولية ،أها عدـ
رضى الفرد فيتحدد بشعوري ىحو بيئة العهؿ الهتهثمة بسياسة التىظيـ وظروؼ العهؿ
الهادية ودرجة اإلستقرار واألهف في الوظيفة والهركز اإلجتهاعي واألجور وأسموب
اإلشراؼ (فمهباف ،2008 ،ص.)31-9
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 -4تعريؼ بخيت ( :)2015إىً هجهوعة هف األحاسيس الجهيمة كالقبوؿ ،والسعادة،
واالستهتاع ،التي يشعر بٍا الهوظؼ تجاي ىفسً ووظيفتً والهؤسسة التي يعهؿ بٍا،
تحوؿ عهمً ثـ حياتً كمٍا إلى هتعة حقيقية فهىظوهة الرضى الوظيفي بالوصؼ
والتي ّ
ٌذا تتضهف عىاصر هٍهة كاإلستهتاع بالعهؿ والترابط بيف الهؤسسة والعبلقة الجيدة
هع الرؤساء ،واإلحساس بﺄٌهية دوري فيٍا وتقديرٌا وحرصٍا عمى إستقراري الوظيفي
لتحقيؽ اإلىجاز والتوافؽ (بخيت ،2015 ،ص.)3
 -5تعريؼ الهيمود وعبد الكريـ ( :)2017إىً الشعور الىفسي بالقىاعة واإلرتياح أو السعادة
إلشباع الحاجات والرغبات والتوقعات هع العهؿ ىفسً (هحتوى الوظيفة) ،وبيئة العهؿ
وهع الثقة والوالء واإلىتهاء لمعهؿ والعواهؿ والهؤشرات األخرى ذات العبلقة ،ويىظر
الى الرضى الوظيفي عمى أىً أهر يرتبط أساساً بالحاجات والهشاعر والتوقعات

(الهيمود وعبد الكريـ ،2017 ،ص.)45
التعريؼ النظرم لمرضى الكظيفي:

لـ تعتهد الباحثة تعريفاً بذاتً لمرضى الوظيفي الخاص بالبحث الحالي لكىٍا أفادت

هف كؿ ها يىطبؽ ويتواءـ هع هوضوع الرضى الوظيفي الخاص بهجتهع وعيىة البحث
الحالي وكا،تي:
إىً الهشاعر والقىاعات واإلستجابات الىفسية والتوقعات السمبية واإليجابية لدى
عدة هف هٍاهً وهسئولياتً وعف أدائً
الهوظؼ في إشباع الحاجات والرغبات تجاي جواىب ّ
في عهمً وكؿ ها يحيط بالبيئة الهٍىية هف جواىب ىفسية واقتصادية واجتهاعية ،إذ يىشﺄ
الرضى هف إدراؾ الفرؽ بيف ها تقدهً الوظيفة لً وبيف ها يجب عميٍا أف تقدهًٍ لً ،وكمها
سيها الشعور بالثقة واإلعتبار
ق ّؿ الفرؽ بيىٍها إزدادت درجة الرضى الوظيفي لديًّ ،
والهسؤولية والوالء واالىتهاء لمعهؿ والترابط بيف الهؤسسة والعبلقة الجيدة هع الرؤساء،
واإلحساس بﺄٌهية دوري في الهؤسسة وتقديرٌا وحرصٍا بﺇستق ارري الوظيفي لتحقيؽ التوافؽ
تحوؿ عهؿ الهوظؼ ثـ
واإلىجاز فيشعر باإلرتياح أو السعادة هف األحاسيس الجهيمة التي ّ
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حياتً كمٍا إلى هتعة حقيقية ،وبعكسً عدـ الرضى الوظيفي ىحو سياسة العهؿ وىوع اإلدارة
والظروؼ الهادية ودرجة اإلستقرار في الوظيفة والهركز اإلجتهاعي واألجور وأسموب
اإلشراؼ (الباحثة).
ثالثا  :منتسبي مراكز البحكث ني اامعة بغداد – مامع الاادرية:
إىٍـ شريحة هف الٍيئة التدريسية التابعة الى و ازرة التعميـ العالي والبحث العمهي لٍـ
هؤٌبلت هوازية ألقراىٍـ وىظراءٌـ هف التدريسييف في الكميات والهعاٌد كالشٍادات العميا
هف الهاجستير والدكتوراي ،واأللقاب العمهية هف الهدرس الهساعد والهدرس واألستاذ الهساعد
واألستاذ ،لكف وظيفتٍـ بالدرجة األولى وهٍاهٍـ األساسية ٌي العهؿ البحثي ،هف خبلؿ
تطبيؽ تعميهات ٌيكؿ عهؿ الباحث العمهي الخاص بالعهؿ في الهراكز ٌذي ،فضبلً عف

أداء الهٍاـ التي يشترؾ فيٍا جهيع التدريسييف في العراؽ ،وشهولٍـ بقاىوف الخدهة
الجاهعية أسوة بﺄقراىٍـ في الوظيفة ،في ( )5هراكز بحثية تحديداً تابعة الى جاهعة بغداد

في هجهع الجادرية (الباحثة).

الفصؿ الثاني
أدبيات البحث كدراساتو كرؤاه النظرية
لقد شاع استعهاؿ هصطمح "الرضى الوظيفي  ،"Job Satisfactionداخؿ
الهؤسسات العاهة والخاصة ،وفي هعظـ هجاالت العهؿ والوظائؼ ،وأعطى الهدراء لٍذا
فعاؿ عمى إىتاجية العهؿ
الهوضوع إٌتهاهاً خاصاً ّ
بعدي عىص اًر هحف اًز لمعاهميف ،ولً أثر ّ
وتطوري ويسٍـ في إلتزاـ العاهميف بهؤسساتٍـ ووفائٍـ لتعٍداتٍـ ىحوٌا وارتباطٍـ بعهمٍـ،
كها اف الرضى الوظيفي يسٍـ في تحسيف صحة العاهؿ الجسهية والىفسية وىوعية الحياة
داخؿ بيئة العهؿ وخارجٍا (حجاج ،2007 ،ص .)820وظٍرت الحاجة الى تىظيـ
العبلقات بيف أفراد الهجتهع وفئاتً ،في بداية الىصؼ الثاىي هف القرف التاسع عشر،
فتحسس رجاؿ األعهاؿ بضرورة االٌتهاـ بتىظيـ العهؿ واالىتاج وتحسيف العبلقات بيىٍـ
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وبيف العاهميف ،فوضعت األسس واألساليب لتطوير عهمية االىتاج ،ها أدى الى ظٍور
عدة تسهى اليوـ بالهدرسة "التقميدية أو الكبلسيكية" وأولٍا ىظرية اإلدارة العمهية
ىظريات ّ
"لتايمور  ،"Taylorثـ ىظرية التقسيـ اإلداري "لفايوؿ  ،"Fayolوالتي لـ تخرج عف الخط
العاـ لىظرية اإلدارة العمهية في تركيزٌا عمى العهؿ والوقت والحركة والجٍد واإلىتاج،
وجاءت بعدٌا ىظرية العبلقات اإلىساىية "اللتوف هايو ،"Elton-Mayoوالتي تعد أولى
الهحاوالت العمهية الجادة في تفسير السموؾ الجهاعي في هحيط العهؿ ،والتي تراعي
العىصر البشري الى جاىب الىواحي الهادية هها أدى الى ىوع هف التغيير في الههارسات
اإلدارية داخؿ التىظيهات واالٌتهاـ بالسموؾ اإلىساىي والحركة الهجتهعية في العهؿ ،بعد
أف ظمت بعيدة أو غائبة عف إٌتهاـ الهفكريف والهصمحيف (الشٍري ،2002 ،ص.)24
فالهحاوالت األولى لمىظر بهوضوع الرضى الوظيفي وتﺄثيري عمى سموؾ األفراد تعود
سيها أصحاب "ىظرية اإلدارة العمهية
إلى بدايات القرف العشريفّ ،
 ،Management Theoryالذيف فكروا في تفسير سموؾ العاهؿ في الهؤسسة وفي كيفية

"Scientific

حفزي ألجؿ الهزيد هف العطاء والبذؿ ،ولكف هف هىطمؽ هىاقشة كيفية رفع إىتاجية الفرد
العاهؿ ،وليس هف هىطمؽ البحث في تحسيف أحواؿ الفرد اإلجتهاعية وزيادة راتبً وتوفير
حريتً الفردية وديهقراطية اإلدارة في الهىظهة ،فﺄدت ىظرتٍـ ٌذي الى إعتبار العاهؿ أداة
هف أدوات اإلىتاج ،ولكي يعطي أقصى طاقتً اإلىتاجية ،البد هف االٌتهاـ بتدريبً عمى
قصر في اإلىتاج الهطموب
ً
العهؿ وهراقبتً بواسطة الهشرفيف ،وحفزي
هاديا ،وهعاقبتً إذا ّ
هىً ،فجاءت هحاولة صاحب ىظرية اإلدارة العمهية "فردريؾ تايمور" ،الذي وضع فيٍا
طريقة لجعؿ إدارة أىشطة العهؿ أكثر كفاءة ،واالفتراض الرئيس لمدوافع حسب ٌذي الطريقة
ٌو أف األفراد العاهميف هستعدوف لمعهؿ بجد هف أجؿ الحصوؿ عمى الهكافﺂت الهالية
فالعاهميف يعطوف الحوافز الهادية أٌهية كبرى ولكف لـ تستطع ٌذي اإلدارة تحقيؽ الرضى
الهطموب لمعهاؿ وكاف يؤخذ عميٍا إٌهالٍا لمجواىب اإلىساىية في حياة العهاؿ إال أىٍا لفتت
االىتباي لمعىصر البشري في العهؿ والى قدراتٍـ وتﺄٌيمٍـ وتحفيزٌـ لمعهؿ ،ولو اف هوضوع
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الرضى الوظيفي كاف قد ظٍر أصبلً في الهجاؿ الصىاعي ،لكىً إكتسب أٌهية خاصة في

الهجاؿ التربوي باعتبار أف البشر ٌـ أٌـ هدخبلتً ،وٌـ كذلؾ أٌـ هخرجاتً بؿ إىً يهكف

تقويـ كؿ هخرجات العهمية التربوية في الهجاؿ التربوي بصورة عاهة ،كوف الرضى
حرؾ العهمية التربوية بصورة خاصة (فمهباف ،2008 ،ص.)41-40
الوظيفي لمهعمـ ُيعد ُه ّ
ثـ ظٍرت ىظرية التىظيـ االجتهاعي "لباؾ  ،"Bakkeو"ارجيرس ،"Argyris
و"ليكرت  ،"Likertوالتي تضع التىظيـ االداري في إطار تىظيـ إجتهاعي فرعي يوجد
داخؿ التىظي ـ االجتهاعي األكبر ،وترى ٌذي الىظريات أىً يجب تحقيؽ االىسجاـ بيف أفراد
التىظيـ لكي يتعاوىوا عمى تحقيؽ أٌداؼ التىظيـ وتحقيؽ رضاٌـ في ىفس الوقت ،ها
أداء أفضؿ واىتاجاً أكثر تطو اًر ،ولعؿ ظٍور ىظرية الىظاـ التعاوىي عمى يد "بارىارد
يحقؽ ً
 ،"Barnaradالداعية الى إيجاد توازف في التىظيـ ،وطورٌا "سايهوف  ،"Simonفجعؿ هف
إتخاذ الق اررات هدخبلً لدراسة اإلدارة عمى إعتبارٌا هظٍ اًر لمسموؾ اإلىساىي في اإلدارة ،وأف
هفٍوـ التوازف ٌو هجهوعة هف العبلقات تىشﺄ بيف الىاس ،وأف ها يدفع األفراد الى

اإلىضهاـ إليً ٌو قبولٍـ لسمطتً ،واقتىاعٍـ بﺄف ٌذا اإلىضهاـ لمتىظيـ والهشاركة في
أٌدافً سوؼ يسٍـ في إشباع حاجاتٍـ وتحقيؽ رغباتٍـ الشخصية ،والذي أدى الى تىبؤ
"سايهوف" بهىظهات الهستقبؿ التي تدار بﺂالت ،وأف التقدـ العمهي والتطور التقىي سوؼ
يﺄتي بﺄشكاؿ جديدة هف التىظيهات ،قد تربؾ التوازف الذي يىبغي تحقيقً بيف اإلىساف هف
جٍة ،وا،لة هف جٍة أخرى (الشٍري ،2002 ،ص.)26
وظٍرت حركة العبلقات اإلىساىية التي إٌتهت بالجاىب اإلىساىي وهف روادٌا "التوف
هايو" وزهبلؤي ،وتضهىت أفكار هٍهةٌ ،ي أف الهكافﺂت والحوافز غير الهادية تمعب دور
رئيس في تحفيز األفراد وشعورٌـ بالرضى ،وأف حجـ العهؿ الذي يؤديً الفرد وهستوى
كفايتً اإلىتاجية ال يتحدد بطاقتً الفسيولوجية فحسب ،واىها تحددي إرادة الجهاعة والخمفية
االجتهاعية ،وقد شخصت ٌذي الهدرسة ها لهعىويات العاهميف وعبلقات العهؿ هف أثر
عمى إىتاجيتٍـ ،وٌذي الىظرية ٌي التي تىادي بضرورة تفٍـ طبائع وتصرؼ العاهميف
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وهيولٍـ ورغباتٍـ لخمؽ تعاوف هشترؾ بيىٍـ وبيف اإلدارة لتحقيؽ أٌداؼ هشتركة (فمهباف،
 ،2008ص.)41
ويشير "فروـ  ،"Vroomإف استه اررية األداء وفعالية الدافع تعتهد عمى قىاعة العاهؿ
ورضاي عف عهمً ،واف سموؾ الفرد هبىي عمى عهمية التحميؿ والهفاضمة بيف البدائؿ
الهتاحة لمقياـ بسموؾ هعيف يتوقع أف يحقؽ لً أكثر الفوائد ويجىبً الصعوبات ،وهىٍا يتﺄثر
الفرد بالبيئة الهرتبطة بالعهؿ وبالبيئة الخارجية ويختار سموكاً يتوافؽ ودرجة رضاي عف

عهمً (الطائي ،2005 ،ص)14؛ وألف الهعمـ أو عضو ٌيئة التدريس كوىً هوظفاً وعاهبلً

في هؤسسة ،قد يتعرض إلى بعض الظروؼ التي ال يستطيع هقاوهتٍا ،وتحوؿ دوف قياهً

فعاؿ ،ألف هٍىتً تُعد
فعاؿ ،فتسٍـ في إحساسً بالعجز في تﺄدية واجبً بشكؿ ّ
بدوري بشكؿ ّ
توتر ىفسياً ،ويتعرض ههتٍىٍا لمعديد هف الضغوط الهختمفة،
هف أكثر الهٍف التي تسبب اً
ها يولد شعو اًر سمبياً لديً بعدـ الرضى الوظيفي؛ ألىً لـ يشبع الهدى الذي يحققً لً
العهؿ ،أو الشعور بهشاعر إيجابية عىدها يتصور الفرد أف عهمً يحقؽ إشباعا لحاجاتً

فيكوف راضياً عىً ،والذي ُيعد عىص اًر حاسهاً لىجاح عهمً الوظيفي ،وكمها إرتفعت أو
ىقصت درجة رضاي الوظيفي إىعكس ذلؾ عمى أدائً باإليجاب أو بالسمب ،كوف رضاي
عدة هىٍا هايتعمؽ بذاتيتً هثؿ حبً وهيمً لهٍىتً ،وهىٍا هايتعمؽ بالهؤسسة
يرتبط بعواهؿ ّ

التي يعهؿ فيٍا ،وٌو العاهؿ األٌـ هثؿ الرواتب واإلشراؼ والترقية ،وكؿ ذلؾ يرتبط
بالىجاح في العهؿ (الهيمود وعبد الكريـ ،2017 ،ص.)26-25

وتوالت الدراسات والبحوث التي تعىى بالسموؾ االىساىي داخؿ الهؤسسات بشكؿ
هستهر لهحاولة الفٍـ الشاهؿ هع البيئة الخارجية ،باالضافة الى تفاعؿ العاهميف في
هىظهات العهؿ هع العهؿ ىفسً ،هها أدى الى إيضاح العبلقات الهتشابكة بيف العاهميف في
التىظيـ سواء الرسهية أو غير الرسهية ،وجاءت جٍود عمهاء الىفس هتهثمة بىظرية التدرج
الٍرهي لمحاجات االىساىية "لهاسمو  "Maslowوالتي أُعتبرت هف أٌـ ىظريات الدوافع
الهفسرة لحاجات االىساف ودورٌا وصمتٍا بعهمً واىجازي وهستوى رضاي ،فقد إقترح اف
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اإلىساف يولد ولديً خهسة أىظهة هف الحاجات تتركب بحسب أٌهيتٍا لمحياة عمى شكؿ
تسمسؿ ٌرهي يبدأ تﺄثيرٌا بشكؿ تصاعدي ابتداء هف قاعدة الٍرـ التي تهثؿ الحاجات
الفسيولوجية الى الحاجات الىهائية كتحقيؽ الذات ،فيذكر "هاسمو" اف الفرد عىدها يواجً
تٍديداً بخطر الحرهاف هف إشباع حاجاتً الفسيولوجية فاىً يضطر الى قبوؿ أعهاؿ أو

وظائؼ خطرة أو ذات هكاىة هتدىية سعياً إلشباع تمؾ الحاجات التي يعجز عف إشباعٍا
قبؿ اشتغالً بتمؾ الوظيفة أو العهؿ ،وٌذا اإلشباع سوؼ يؤدي الى إشباع حاجات عميا
هثؿ الرغبة في العهؿ واتاحة الفرصة الستغبلؿ الهٍارة وأداء العهؿ عمى الوجً األكهؿ،

واشباع الحاجات ٌذي سوؼ يعيد التوازف الحيوي لمفرد (الطائي ،2005 ،ص.)13
العكامؿ المؤثرة عمى الرضى الكظيفي:
 -1األجور والرواتب :يعد األجر وسيمة هٍهة إلشباع الحاجات الهادية واالجتهاعية
لؤلفراد ،بؿ وحتى حاجات التهيز والتفوؽ والىجاح ،فالعبلقة طردية بيف هستوى
الدخؿ والرضى عف العهؿ ،فكمها زاد هستوى دخؿ األفراد إرتفع رضاٌـ عف العهؿ
والعكس ٌو صحيح.
 -2هحتوى العهؿ وتىوع الهٍاـ :فهحتوى العهؿ وهايتضهىً هف هسؤولية وصبلحية
ودرجة التىوع في الهٍاـ يهثؿ أٌهية لمفرد حيث يشعر بٍاعىدها يهىح صبلحيات
إلىجازي فيرتفع هستوى رضاي عىً.
 -3إهكاىية الفرد وقدراتً وهعرفتً بالعهؿ :إذ يتوقؼ األداء عمى هتغيري الرغبة في
العهؿ والقدرة والهعرفة ،واف إىاطة أعهاؿ أوهٍاـ تتىاسب هع قدرة وهعرفة العاهميف
يؤدي الى تدعيـ أدائٍـ وٌذا يىعكس عمى الرضى الذي يتحقؽ لٍـ جراء ذلؾ.
 -4فرص التطور والترقية الهتاحة لمفرد :إذ تتيح الهؤسسة لمفرد فرصة الترقية وفقاً
لمكفاءة والتي تسٍـ في تحقيؽ الرضى الوظيفي ألف اشباع حاجات التطور والىهو

يعد هٍهاً لذوي االحتياجات العميا.
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 -5ىهط القيادة :توجد عبلقة بيف ىهط القيادة ورضى العاهميف ،فالىهط القيادي
الديهقراطي يؤدي الى تىهية الهشاعر اإليجابية ىحو العهؿ والهؤسسة لدى العاهميف
فيشعروف بﺄىٍـ هركز إٌتهاـ القائد ،والعكس يكوف في ظؿ القيادة االوتوقراطية
الذي يؤدي الى تبمور هشاعر اإلستياء وعدـ الرضى.
 -6الظروؼ الهادية :إذ تؤثر ظروؼ العهؿ الهادية هف تٍوية واضاءة ورطوبة وح اررة
وضوضاء عمى درجة تقبؿ الفرد لبيئة العهؿ ،واف الظروؼ البيئية الجيدة تؤدي
الى رضى العاهميف عىٍا.
 -7عدالة العائد :اف الفرد يقارف هعدؿ عوائدي الهستمهة قياساً بهدخبلتً (هٍاراتً،

قابمياتً ،خبراتً ،هستوى تعميهً ،)...هع هعدؿ عوائد األفراد العاهميف هعً قياساً
بهدخبلتٍـ ،فاذا شعر بىقص بيف الهعدليف ،فاف ذلؾ سوؼ يشعري بعدـ العدالة

واالستياء وعدـ الرضى (هحهد ،2009 ،ص.)10
إذاً فﺇف الرضى الهٍىي والوظيفي يتﺄثر بعواهؿ عدة كالهسؤولية والتقدير والترقية

واالستقبلؿ والتقدـ ،وعواهؿ دافعة كالراتب والعبلقات االىساىية واالدارة وطبيعة العواهؿ،
فٍي التعىي دوافع ايجابية لمعهؿ ولكىٍا ضرورية لمهحافظة عمى هستوى هعيف هف الرضى

يقوـ
الوظيفي فيزداد األداء بزيادتٍا كوىٍا عواهؿ وقائية ،ولكؿ فرد هجهوعة هف األحكاـ ّ

بٍا ىتائج عهمً ،فٍؿ ٌو ر ٍ
اض عف األجور أو طبيعة العهؿ أو الترقيات كوىٍا تحدد هدى
رضاي عف عهمً هف عدهً فٍو يبلحظ ا،خريف في أعهاؿ هشابٍة لعهمً ثـ يعقد هقارىة
بيف ها يحصؿ عميً ٌو هف عهمً ،فيستىتج هستوى رضاي هف خبلؿ هبلحظة ا،خريف،
وٌكذا فاف الرضى الوظيفي لمفرد تحددي عواهؿ شخصية هرتبطة بالفرد ىفسً ،وعواهؿ بيئية
هتعمقة ببيئة العهؿ ،واف حالة الرضى لديً بعد إشباع حاجاتً تجعمً هطهئف هع ذاتً وهع
أسرتً وا،خريف ويشعر بالرضى في جهيع جواىب حياتً وال يىشغؿ باألهف والتقدير عف

تحقيؽ ذاتً (الطائي ،2005 ،ص.)14-13
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االنسحاب الكظيفي :هجهوعة هف السموكيات الهؤدية الى عدـ رضى األفراد عف العهؿ الى
الدرجة التي تؤدي بٍـ الى التجىب واالبتعاد عف هوقؼ العهؿ ،وهف هظاٌر االىسحاب
الوظيفي:
 -1التغيير السموكي ،فاالستجابة الطبيعية لعدـ الرضى ٌي هحاولة تغيير الظروؼ
سيها الهواجٍة والصراع بيف الرئيس والهرؤؤس والتي قد
الهؤدية الى عدـ الرضىّ ،
تتطور الى شكاوى وتظمهات حتى االستجابة لمهوظؼ الهتظمـ وتجىب الصراع.
 -2االىسحاب الهادي ،فعدـ تغيير الظروؼ الهؤدية لمتظمـ قد يدفع العاهؿ والهوظؼ الى
ترؾ العهؿ أو االىتقاؿ الى هوقع آخر ،وفي ذلؾ تكاليؼ باٌضة تتهثؿ في فقداف
الكفاءات والهٍارات العالية واستقطابٍا هف الهىافسيف.
 -3االىسحاب الىفسي ،والذي يتهثؿ بهظٍريف:
أ -ضعؼ اإلىدهاج الوظيفي :ويحصؿ ٌذا عىدها يعتبر العاهؿ عهمً غير ذي أٌهية
في حياتً ،فﺇرتفاع األداء واىخفاضً ال يؤثر عمى شعوري بالفخر والتقدير الذاتي،
إذ ال يبرز لديً هفٍوـ تقدير الذات واذا ها حصؿ ذلؾ فﺇىً يصعب تىهية الدافع
لدى العاهؿ.
ب -ضعؼ اإللتزاـ التىظيهي :فعدـ إلتزاـ الفرد تجاي هىظهتً وعهمً يؤدي بً الى عدـ
الرغبة في البقاء واإلستقرار وتفضيؿ ترؾ العهؿ في أوؿ فرصة تتاح لً.
ت -الهشاكؿ الصحية :التي كثي اًر ها تحصؿ بسبب ها ذكر هف هظاٌر اإلىسحاب
الوظيفي هثؿ القمؽ والتوتر في العهؿ ،بسبب وجود الفرد في هواقؼ غير ُهرضية
اليتهكف هف تغييرٌا ،وعدـ توفر الظرؼ الهىاسب لترؾ العهؿ بﺄي شكؿ هف
أشكاؿ الترؾ ،فيتعرض لمضغوط الىفسية العالية الهؤثرة عمى صحتً الىفسية وها
يتبعٍا هف أهراض جسدية (عباس ،2003 ،ص.)112 -110
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ازئيات كعناصر الرضى الكظيفي:
(الرضى عف الوظيفة وفرص اإلثراء الوظيفي الهحققة لٍا ،الرضى عف عبلقات
العهؿ ،الرضى عف زهبلء العهؿ ،الرضى عف الرؤساء ،الرضا عف الهرؤوسيف ،الرضى
عف أساليب التوجيً واإلشراؼ والقيادة ،الرضا عف بيئة العهؿ ،الرضى عف سياسات
األفراد) ،وعىدها يحدث تكاهؿ الفرد هع وظيفتً بحيث تستغرقً الوظيفة يحدث لً الرضى
الوظيفي كوىً تفاعؿ هع وظيفتً هف خبلؿ طهوحً الوظيفي ،ورغبتً في تحقيؽ أٌدافً هف

خبللٍا ،ورغبتً في تحقيؽ الىهو والتقدـ بشكؿ عاـ ،والذي يؤدي الى تحقيؽ هستوى ٍ
عاؿ
هف األداء في العهؿ ،وٌكذا ٌو شعور الفرد بالسعادة واالرتياح أثىاء أداءي لعمهً ،ىتيجة
التوافؽ بيف ها يتوقعً هف عهمً وهقدار هايحصؿ عميً فعبلً في ٌذا العهؿ (الشٍري،

 ،2002ص.)34-33

وأخي اًر فﺇف الوظيفة العاهة أياً كاىت ٌي كياف ىظاهي تابع لئلدارة الحكوهية توجب

عمى شاغمٍا هجهوعة هف الواجبات والهسؤوليات واإللتزاهات وتعطيً هجهوعة هف الحقوؽ
والهزايا الوظيفية ،وسواء كاىت الوظيفة عاهة أو خاصة قد أؤتهف عميٍا الفرد ووجب عميً
أف يؤدي حقٍا ويراعي واجباتٍا ،ألف الىفس البشرية يعتريٍا الخطﺄ والوقوع في الزلؿ
واإلىحراؼ عف الطريؽ الهستقيـ ،فاإلىحراؼ الوظيفي قد يكوف إىتٍاكاً لمقواىيف والقواعد

التي تحكـ عبلقة األفراد بعضٍـ ببعض أو إىتٍاكاً لمعادات والقيـ والتقاليد التي تحكـ

عبلقة األفراد بعضٍـ ببعض أو هع البيئة اإلجتهاعية التي يعيش فيٍا الفرد ذو السموؾ

الهىحرؼ ،هثؿ عدـ إحتراـ وقت العهؿ ،والتراخي والتكاسؿ فيً ،وعدـ تحهؿ الهسؤولية،
وعدـ اإللتزاـ بﺄواهر وتعميهات الرؤساء ،وافشاء أسرار العهؿ ،واإلهتىاع عف أداء الهطموب
هىً ،وعدـ الهحافظة عمى كراهة الوظيفة ،والهحسوبية بشغؿ الوظائؼ هف قبؿ غير

عز َّ
الهؤٌميف .. ،ولذلؾ حذرىا اهلل َّ
وجؿ هف الوقوع في هزالؽ االىحراؼ الذي يترتب عميً
إىتٍاؾ القيـ والهعايير التي تحكـ سير الهجتهع سواء أكاىت هعموهة أو غير هعموهة،
والحاؽ األذى والضرر با،خريف (البياتي ،2009 ،ص.)14-5
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الفصؿ الثالث:
منياية البحث كااراءاتو
لتحقيؽ ٌدؼ البحث الحالي ،أجرت الباحثة الخطوات ا،تية:
أوالً :حددت حدود البحث باديء األهر ،كها ذكرت في الفصؿ األوؿ.
ثاىياً :البدء بﺇجراءات البحث ،وعمى الىحو ا،تي:

 -1ماتمع البحث :إشتهؿ هجتهع البحث الحالي جهيع التدريسييف الباحثيف هف الهىتسبيف
في هراكز البحوث التابعة الى جاهعة بغداد -هجهع الجادرية فقط ،لمعاـ الدراسي
( ،)2019/2018والبالغ هجهوع أعدادٌـ ( ،)108في(هركز البحوث التربوية والىفسية
( ،)21هركز دراسات الهرأة ( ،)11هركز الدراسات االستراتيجية والدولية والفمسطيىية
( ،)35هركز إحياء التراث العمهي العربي ( ،)26هركز بحوث السوؽ وحهاية
الهستٍمؾ (.))15
 -2عينة البحث :شهمت عيىة البحث ( )85تدريسياً باحثاً هف هجتهع البحث األصمي
( ،)108بغض الىظر عف الجىس ،والهرتبة العمهية ،والوظيفية.

 -3أداة البحث :أعتهدت الباحثة اإلستبياف أداةً لتحقيؽ ٌدؼ البحث الحالي ،وكوىت رؤية
وتصور عاـ وشاهؿ تقريباً لعباراتً ،بكؿ هايحيط بﺄٌهية العهؿ وكيفية ههارستً
والصعوبات والهعوقات التي يعاىي هىٍا الباحثوف أثىاء تﺄديتً ،وكؿ ها يهكف أف ُيتوقع
هف هواقؼ وظروؼ تحيط بٍـ ،هف خبلؿ خبرة الباحثة ،وهف أدبيات البحث ورؤاي
ودراساتً الىظرية عف الرضى الوظيفي هف عدهً لمعاهميف في الهؤسسات الحكوهية،
وأعدت صيغة أولية لئلستبياف بواقع ( )52عبارة هع ثبلثة بدائؿ لئلجابة ٌي(دائهاً،

أحياىاً ،ىاد اًر) ،الهمحؽ (.)1

 صدؽ األداةُ :يعد الصدؽ هف أساسيات الهىٍج العمهي الذي ال بد هف أف ُيركفإليٍا لهعرفة قدرة أداة البحث عمى قياس ها يىبغي أف تقيسً (عيسوي،1985 ،
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ص ،)45ولذلؾ تـ عرض عبارات اإلستبياف عمى ( )14هحكهاً هف الخبراء
الهختصيف والباحثيف في العموـ التربوية والىفسية واإلجتهاعية ،لمتحقؽ هف صدؽ

التحميؿ الهىطقي والظاٌري لؤلداة ،الهمحؽ (.)2
وع ّدت هوافقة ( ،)%80فﺄكثر هف رأيٍـ عمى
وتـ األخذ بﺂراءٌـ وتصويباتٍـ ُ
كؿ عبارة هعيا اًر لقبولٍا ،وعمى ٌذا األساس تـ إستبعاد ( )7عبارات لـ تحصؿ
عمى ىسبة اإلتفاؽ الهطموبة ،وتـ تعديؿ بعض العبارات األخرى وأُعيدت صياغتٍا

لتحقيؽ عىصر الوضوح فيٍا ،وبٍذا أصبح اإلستبياف بشكمً الىٍائي هكوىاً هف

( )45عبارة ،الهمحؽ (.)3

 ثبات األداة :الثبات ٌو الحصوؿ عمى الىتائج ىفسٍا عىد إعادة تطبيؽ األداة عمىالعيىة ىفسٍا أو عيىة أخرى هكافئة (السيد ،1971 ،ص ،)108وإلستخراج ثبات
إستبياف الرضى الوظيفي إستعهمت الباحثة طريقة اإلختبار واعادة اإلختبار
( ،)Test-Retestإذ تـ توزيع ىسخ األداة عمى عيىة الثبات البالغ عددٌـ ()14
هف هىتسبي الهراكز البحثية ذاتٍا ،أُختيروا عشوائياً وتـ إعادة اإلستبياف إليٍـ

لئلجابة عميً بفارؽ زهىي هقداري األسبوعيف تقريباً بيف التطبيقيف ،وأستعهمت
هعادلة إرتباط بيرسوف إلستخراج هعاهؿ الثبات الذي بمغ ( )0,75وٌو هعاهؿ
ثبات جيد ،وبذلؾ أصبحت األداة جاٌزة لئلستعهاؿ بعد التحقؽ هف صدقٍا
وثباتٍا.
ثالثان :الكسائؿ اإلحصائية لمعالاة بيانات البحث

استعهمت الباحثة الىسبة الهئوية ،لتعرؼ ىسبة إتفاؽ الهحكهيف هف عدهً عمى

عبارات اإلستبياف ،وهعاهؿ إرتباط بيرسوف لحساب ثبات اإلستبياف بطريقة إعادة اإلختبار،
الحدة لعبارات اإلستبياف واىحرافٍا
وهعادلة الوسط الهرجح لتعرؼ القيهة الترجيحية أودرجة ّ
الهعياري ،والوزف الهئوي لتعرؼ الىسبة الهئوية لكؿ قيهة هرجحة لعبارات اإلستبياف
(عدس ،1978 ،ص.)631
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الفصؿ الرابع
نتائج البحث كمناقشتيا
أكالن  :المعالاات اإلحصائية

الحدة لعبارات اإلستبياف بحسب
إحتساب الوسط الهرجح أوالقيهة الترجيحية أودرجة ّ

أوزاف البدائؿ وهجهوع التك اررات عف كؿ بديؿ واىحرافٍا الهعياري ،واحتساب الوزف الهئوي
لكؿ قيهة ترجيحية هستخرجة لعبارات اإلستبياف ،وترتيب العبارات هف أعمى وسط هرجح
أو قيهة ترجيحية وأعمى وزف هئوي ،الى أدىى وسط هرجح أو قيهة ترجيحية وأقؿ وزف
هئوي ،ثـ إحتساب الوسط الفرضي لمقيـ الترجيحية الهستخرجة ،واحتساب الوزف الهئوي
الفرضي هف قسهة الوسط الفرضي الهرجح ،عمى أعمى درجة هف أوزاف بدائؿ االستباىة،
وضرب الىاتج في (( )100البياتي واثىاسيوس ،1984 ،ص.)194
ثانيان  :عرض النتائج

بعد أف تهت هعالجة البياىات إحصائياً وتـ ترتيبٍا تىازلياً ،عرضت الىتائج في

الجدوؿ ( )1ا،تي:
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مركز البحوث النفسية

2020

ادكؿ ()1

األكساط المراحة كاألكزاف المئكية النسبية لدراات إستاابات عينة البحث

عمى إستبياف الرضى الكظيفي لدل منتسبي المراكز البحثية ني اامعة بغداد-الاادرية
تسمسؿ تسمسؿ
تك اررات

نقرات

1

21

2

23

3

45

4

17

5

41

6

18

6

35

7

44

8

13

9

37

العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
عبلقتي بالفريؽ االداري والعمهي في الهركز يهمؤٌا
االحتراـ واالهتىاف.
يٍهىي كثي ار وضع الهركز الذي اعهؿ فيً وهستواي
وسهعتً وأفتخر باالىتهاء لً.

الكسط

اإلنحراؼ

الكزف

2.81

0.39

93.67

2.76

0.51

92

المراح المعيارم

المئكم

أشعر باالستياء هف التغيير الهستهر وبشكؿ سريع
لتعميهات العهؿ البحثي الذي ال يستىد الى ضوابط

2.59

0.61

86.33

واضحة وهحددة وبدوف تخطيط هدروس.
فرص تقديـ طمبات الحصوؿ عمى الترقية في الهركز
هتاحة بعدالة بيف الهىتسبيف

2.54

0.69

84.67

تتوفر فرص الهشاركة فى الىدوات والهؤتهرات
العمهية وورش العهؿ الداخمية والخارجية لهىتسبي

2.51

0.64

83.67

الهركز كافة.
يتسـ الهركز بتهيز عمهي في الهؤتهرات والىدوات
العمهية الهحمية واإلقميهية.
ىمجﺄ لبعضىا البعض بوصفىا أخوة وزهبلء وأصدقاء
في الهركز لحؿ الهشكبلت الشخصية.

2.5

0.64

83.33

2.5

0.69

83.33

استقطاع الهخصصات الجاهعية هف هىتسبي الهركز
الهخالؼ لقاىوف الخدهة الجاهعية يدعوىي لمبحث

2.48

0.69

82.67

عف عهؿ آخر (االىتقاؿ هف الهركز).
تدار حمقات البحث والهىاقشة في اجتهاعات الهركز
وفؽ أسموب ديهقراطي.
يتسـ الفريؽ االداري في الهركز بالىزاٌة في تطبيؽ
الضوابط والتعميهات عمى جهيع هىتسبيً.
368

2.44

0.71

81.33

2.43

0.67
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تسمسؿ تسمسؿ
تك اررات

نقرات

10

5

11

4

11

25

12

38

12

43

13

19

14

22

15

11

15

42

16

40

17

2

18

26

العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
يضايقىي كثي ار تﺄخير صرؼ أجور الساعات
االضافية عف هوعدٌا الهحدد في الهركز.
يحرص الهركز عمى زرع الثقة واالحتراـ والهصداقية
في التعاهبلت بيف الهىتسبيف.

يوجد تبادؿ لمخبرات واسداء الىصح العمهي والبحثي
بيف الزهبلء في الهركز.
يحرص الهركز عمى زرع الثقة بيف هىتسبيً بهراعاة
الخصوصية والسرية والحدود في التعاهؿ.
ادارة الهركز هوضوعية فى تقويـ األداء العمهي

والوظيفي لكؿ باحث بحسب هعايير التقويـ الهطموبة
يشجع الهركز عمى الهىاقشة وقبوؿ الرأي واالختبلؼ
في الرأي كحالة صحية
طريقة التعاهؿ بيف االدارة والهىتسبيف في الهركز
تشعرىي بالرضا التاـ.
أثؽ في الفريؽ اإلداري لمهركز الذي يعهؿ بسياقات
هوحدة واضحة
هقدار الراتب الشٍري اليتبلئـ هع هتطمبات الهعيشة
اليوهية ،هضافاً لٍا الصرفيات االجبارية لمعهؿ

2020

الكسط

اإلنحراؼ

الكزف

2.36

0.77

78.67

2.35

0.70

78.33

2.35

0.71

78.33

2.34

0.73

78

2.34

0.73

78

2.31

0.69

77

2.29

0.72

76.33

2.28

0.80

76

المراح المعيارم

2.28

0.75

المئكم

76

البحثي.

إرشادات وحدة ضهاف الجودة لهىتسبي الهركز تحفز
الفعالة
عمى تعدد وتىوع أىشطة التقويـ وفؽ الهعايير ّ

2.26

0.76

75.33

الهتبعة فيً.

توزع الهٍاـ العمهية والبحثية واالدارية في الهركز
وفقا لمتخصص واأللقاب العمهية.
يشجع الهركز هىتسبيً عمى العهؿ الجهاعي
والتطوعي والتعاوىي وبشكؿ دائـ.
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2.25

0.68

75

2.23

0.73

74.33
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تسمسؿ تسمسؿ
تك اررات

نقرات

19

28

20

36

21

27

21

32

21

33

21

34

22

15

23

14

23

39

24

12

25

16

25

31

العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
أجد التقدير والحفاوة السريعة هف الهركز لجٍودي
الههيزة التي أبذلٍا فيً.
يدفع الهركز هىتسبيً إلى تحقيؽ الىهو الهٍىي
وتشجيعٍـ لتطويري بطرائؽ عمهية ديهقراطية

أشعر بالراحة الىفسية في الهركز فبل أتغيب واتهىى
العهؿ لساعات اضافية فيً.
تتـ هراعاة جودة التٍوية واالضاءة الهىاسبة وجدية
الىظافة في هرافؽ الهركز كافة.
يشجع الهركز عمى روح التىافس الشريؼ والهثهر
بيف هىتسبيً دوف تحيز.

يوزع الهركز هسؤولية الوحدات والمجاف بعدالة عمى
هىتسبيً بشكؿ دوري وتوقيتات قاىوىية.
يرحب الهركز بسهاع الهقترحات والهشاركة في اتخاذ
الق اررات هف جهيع الهىتسبيف
تتسـ هعايير الشكر والتقدير في الهركز بالعدالة
والهوضوعية.
التﺄخير الهتعهد في صرؼ أجور الساعات االضافية
يعيؽ إجراءات االىجاز والىشر بحسب التوقيتات

2020

الكسط

اإلنحراؼ

الكزف

2.2

0.75

73.33

2.19

0.78

73

2.18

0.69

72.67

2.18

0.76

72.67

2.18

0.71

72.67

2.18

0.79

72.67

2.15

0.75

71.67

2.14

0.81

71.33

المراح المعيارم

2.14

0.79

المئكم

71.33

الهطموبة ،فتقع تبعاتً التعسفية عمى الباحث وحدي.
الراتب الذي اتقاضاي بحسب درجتي الوظيفية
والعمهية يخمو هف الهكافﺂت والحوافز الهٍهة لتشجيع

2.09

0.80

69.67

الباحث أسوة بجهيع هىتسبي الجاهعة.
تعالج القضايا والهشكبلت اإلدارية داخؿ الهركز
بكفاءة واقتدار.
يحاوؿ الهركز ايجاد حموؿ لجهيع هشكبلت هىتسبيً
لتوفير االستقرار واألهاف لٍـ.
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2.05

0.76

68.33

2.05

0.73

68.33
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تسمسؿ تسمسؿ
تك اررات

نقرات

26

30

27

1

28

7

29

9

30

6

31

10

32

8

32

24

33

29

34

3

35

20

العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
يتيح الهركز الفرص لزيادة الهعموهات والهٍارات
واكتساب الخبرات داخمً وخارجً.
يحرص الهركز عمى توظيؼ قدرات الشخص الهبلئـ
فى الهكاف الهبلئـ.

يٍتـ الهركز بتىهية وتطوير قدرات الهىتسبيف فيً
باتجاي التىهية البشرية.
يشجع الهركز هىتسبيً عمى الىقد البىاء وتقبمً برحابة
صدر.
خطط وآليات وتوقيتات اىجاز البحوث في الهركز
وىشرٌا هرضية لي.

هكتبة الهركز غىية وهزودة بكؿ ها يساعد الباحثيف
عمى العهؿ البحثي.
يعاقب هسؤولي الهركز الهىتسبيف غير الىشطيف فيً
حتى واف كاىت أسبابٍـ وظروفٍـ قٍرية.
الهوارد الهتاحة في الهركز كافية لمقياـ بواجبات
الهىتسبيف بﺄفضؿ هاهطموب هىٍـ
أشعر بالرضا عف هدى توفر التقىيات الحديثة في
الهركز ألداء الواجبات فيً.

يسعى الهركز عمى توفير الدعـ الهالي واهكاىات
تهويؿ االبحث العمهي لهىتسبيً.
يوفر اىتسابي في الهركز خدهة تمقي العبلج في
الهركز الصحي بتكاليؼ هبلئهة.
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2020

الكسط

اإلنحراؼ

الكزف

1.99

0.70

66.33

1.98

0.71

66

1.95

0.73

65

1.93

0.71

64.33

1.91

0.77

63.67

1.85

0.78

61.67

1.65

0.68

55

1.65

0.71

55

1.64

0.73

54.67

1.45

0.67

48.33

1.43

0.65

47.67

المراح المعيارم

المئكم
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ثالثان :مناقشة النتائج

الحدة أو األوساط الهرجحة
لو إطمعىا عمى ترتيب عبارات اإلستبياف بحسب درجة ّ
واألوزاف الهئوية الهستخرجة ،هف تسمسؿ ( )1الى تسمسؿ ( ،)25حيث حدود الوسط
الفرضي الهرجح ( ،)2وحدود الوزف الهئوي الهرجح ( ،)66,667ضهف األوساط الهرجحة
واألوزاف الهئوية العالية لعبارات اإلستبياف ،والتي تﺄرجحت في أعدادٌا وهضهوىٍا ودرجات
حدتٍا بيف وجٍتيف:
ّ
 -1األولى بﺇتجاي الشعور بالرضى الوظيفي ،وهىٍا العبارات ذات التسمسؿ (،4 ،2 ،1
،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5
 ،)25 ،23وٌي تدؿ عمى أف الوضع العاـ والظروؼ العاهة التي يعيشٍا
ويتعايش هعٍا هىتسبوا الهراكز البحثية في جاهعة بغداد – هجهع الجادرية،
ظروؼ طبيعية ىوعاً ها ،يحيطٍا الرضى العاـ ،والرضى الوظيفي ،في هجرياتٍا
اليوهية والعبلقات العاهة بيىٍـ كزهبلء عهؿ ،وكذلؾ بيف اإلدارة والهىتسبيف وبيىٍـ

كﺄصدقاء يجهعٍـ هكاف واحد وعهؿ واحد ،بؿ أىٍـ يعهموف كﺄسرة واحدة ،وأىٍـ
قىوعيف ىوعاً ها بكؿ ها يدور حولٍـ ،فعبلقاتٍـ ببعضٍـ تهتاز بالتعاوف والهساىدة
فيها بيىٍـ في السراء والضراء ،عمى الرغـ هف وجود الكثير هف الهىغصات اليوهية

سواءاً عمى الهستوى العاـ لموظائؼ الحكوهية والوضع العاـ لمبمد ،أو عمى هستوى

هقتضيات العهؿ اليوهي وضروراتًٌ ،ذا فضبلً عف وجود عبلقات هتوازىة ىوعاً ها
بيىٍـ وبيف إداراتٍـ ،فﺄغمب هف يتسىـ هواقع الهسؤولية كالهدراء ورؤساء األقساـ

وهسؤولي ال ُشعب والوحدات يكوف هف بيف الزهبلء بحسب أسموب التداوؿ السمهي
لمسمطة هف خبلؿ الترشيح ،لذلؾ تكوف أغمب التعاهبلت بيف الرؤساء والهرؤوسيف

ديهقراطية بحسب إستجاباتٍـ في اإلستباىة.
 -2أها الثاىية فٍي بﺇتجاي الشعور بعدـ الرضى الوظيفي ،وتسمسؿ عباراتٍا في
اإلستبياف ٌو( )24 ،23 ،15 ،10 ،7 ،3وٌي:
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ت.
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العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات

الكسط

2020

اإلنحراؼ

الكزف

المراح المعيارم

المئكم

أشعر باالستياء هف التغيير الهستهر وبشكؿ سريع
3

45

7

44

10

5

15

42

23

39

24

12

لتعميهات العهؿ البحثي في الهركز الذي ال يستىد الى

2.59

0.61

86.33

ضوابط هحددة أو واضحة وبدوف تخطيط هدروس.
إستقطاع الهخصصات الجاهعية هف هىتسبي الهركز
الهخالؼ لقاىوف الخدهة الجاهعية يدعوىي لمبحث عف

2.48

0.69

82.67

عهؿ آخر (االىتقاؿ هف الهركز).
يضايقىي كثي ار تﺄخير صرؼ أجور الساعات االضافية عف
هوعدٌا الهحدد في الهركز.
هقدار الراتب الشٍري اليتىاسب هع هتطمبات الهعيشة
اليوهية ،هضافاً لٍا الصرفيات االجبارية لمعهؿ البحثي.

2.36

0.77

78.67

2.28

0.75

76

التﺄخير الهتعهد في صرؼ أجور الساعات االضافية يعيؽ
إجراءات االىجاز والىشر بحسب التوقيتات الهطموبة ،فتقع

2.14

0.79

71.33

تبعاتً التعسفية عمى الباحث وحدي.
الراتب الذي اتقاضاي بحسب درجتي الوظيفية والعمهية
يخمو هف الهكافﺂت والحوافز الهٍهة لتشجيع الباحث أسوة

2.09

0.80

69.67

بجهيع هىتسبي الجاهعة.

فعمى الرغـ هف أف الوضع العاـ والظروؼ العاهة التي يعيشٍا ويتعايش هعٍا
هىتسبوا الهراكز البحثية في جاهعة بغداد–هجهع الجادرية ظروؼ طبيعية ىوعاً ها كها

ُذكر ،لكف العبارات التي ُحددت ٌىا في ٌذي الىقطة وٌذا الجدوؿ ،تبرز وتُحدد أٌـ وأكبر
الهشكبلت والصعوبات والهعيقات التي تعترض العهؿ الوظيفي بﺇتجاي الشعور بعدـ
حدة وأوساط هرجحة عالية ،لكف أغمبٍا يشير
الرضى الوظيفي ،وقد حصمت عمى درجات ّ
الى أهور خارجة عف حدود الهراكز تتهثؿ بالعبلقة التىظيهية بيف الهراكز والجٍات اإلدارية
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2020

والعمهية والهالية والقاىوىية الهسؤولة عف تىفيذ القواىيف والتعميهات والشؤوف العمهية لتىظيـ
العهؿ الخاص بالهراكز البحثية ٌذي ،هثؿ رئاسة الجاهعة أو الو ازرة أو الشؤوف العمهية أو
الشؤوف الهالية ،وبﺇهعاف الىظر في هضهوف عبارات وجٍة عدـ الرضى الوظيفي ،ىجد
فيٍا إشارة واضحة الى عدـ الرضى الوظيفي هف سياسة التعاهؿ في تطبيؽ وتىفيذ تعميهات
ٌيكؿ عهؿ الباحث العمهي في الهراكز البحثية ،إذ يخضع الباحث العمهي في الهراكز ٌذي
الى أواهر واعهاهات دورية هستهرة بؿ وقد تكوف يوهية ،تتطمب هىً إجراءات تغيير سريعة
قد تكوف تعجيزية أحياىاً ،وقد تختمؼ عف سياؽ العهؿ الهتبع بحسب ضوابط وتعميهات

فسر بوجٍات ىظر أُخرى ،وأحياىاً تختمؼ عف هواد قاىوف
عهؿ ٌيكؿ الباحث العمهي ،أو تُ ّ
الخدهة الجاهعية أو تتقاطع هعٍا ،وتكوف الىتيجة إها خرقاً لهواد قاىوف الخدهة الجاهعية
لهىتسبي و ازرة التعميـ العالي والبحث العمهي عمى إختبلؼ تصىيفاتٍـ ،أو خرقاً في تىفيذ

الهقرة والثابتة لمهىتسبيف العاهميف في الهراكز البحثية هجتهع البحث ،وفي
تعميهات العهؿ ّ
الحالتيف تقع تبعاتٍا وأضرارٌا الهادية والهعىوية عمى الشريحة ٌذي تحديداً فيتعرض

الباحثيف جراءٌا الى العقوبات جٍبلً وظمهاً.

األهر الذي سوؼ يؤدي بكؿ تﺄكيد الى الشعور بعدـ الرضى الوظيفي وها يتبعً هف

إشكاليات كثيرة غالباً ها تشعرٌـ بالضجر الوظيفي والتمكؤ والتسويؼ واإلرجاء وها يىتجً
ذلؾ هف تﺄخير وتعثر في اإلىجاز ،بؿ وفي كثير هف الحاالت يؤدي الى اإلىسحاب

سيها في هايتعمؽ باإلستقطاعات غير
الوظيفي والتغيب والتهارض والشعور باإلستياء ّ
القاىوىية لمهخصصات الجاهعية أياً كاىت األسباب ،وتكوف الىتيجة األخيرة لكؿ ذلؾ ٌو
البحث عف عهؿ آخر بتقديـ طمب لئلىتقاؿ هف الهركز بسبب شعور الهوظؼ بﺇىعداـ
العدالة الوظيفية بيىً وبيف أقراىً ضهف تشكيبلت الو ازرة في الكميات وغيرٌا فٍو ال يختمؼ
عف أحد هىٍـ في شيء س ّيها الشٍادة والمقب العمهي والهٍاـ واألداء.
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الفصؿ الخامس
اإلستنتاج كالتكصيات كالمقترحات
اإلستنتاج:
تستىتج الباحثة هف كؿ ها تقدـ أف الشعور بالرضى الوظيفي ٌو السائد لدى هىتسبوا
الهراكز البحثية في جاهعة بغداد–هجهع الجادرية عيىة البحث الحالي ،عمى الرغـ هف
األوضاع الحرجة ىوعاً ها التي تحيط بحياتٍـ اليوهية عمى هستوى الظروؼ العاهة لمبمد،
سيها ها يخص عهمٍـ البحثي
فٍـ راضيف وقىوعيف وهتعايشيف وهتهاشيف هع كؿ شيءّ ،
الذي يقوهوف بً وكؿ إجراءاتً وهتعمقاتً ،كوىً الوظيفة والهٍهة األولى واألساس لٍـ،

فالشعور بالرضى الوظيفي ليس هقتص اًر عمى بيئة العهؿ فحسب بؿ يتعداي الى حياة
االىساف الشخصية ،وزيادة االىتاجية وارتفاع هستويات األداء ،واف التىهية البشرية يستحيؿ

تطبيقٍا دوف أف يشعر االىساف بالرضى الوظيفي في العهؿ ،واف اشباع حاجات الهوظفيف
الىفسية والهادية والرواتب تشجع وتدفع العاهميف لتحقيؽ التفوؽ في الهجاؿ ويتوقؼ الىجاح
فيً عمى توافر الهقوهات ٌذي وعمى تذليؿ الصعوبات.
لكف ٌذا الشعور بالرضى الوظيفي غير دائـ ،فغالباً ها يتعثر ويتقاطع بالشعور بعدـ

الرضى الوظيفي بسبب أهور خارجة عف حدود الهراكز تتعمؽ بالكيفية التي يتـ هف خبللٍا

تىفيذ وهتابعة العهؿ البحثي واىجازاتً فٍي أحياىاً تتـ بشكؿ اليميؽ بهكاىة ٌذي الشريحة هف
الكوادر العميا في التعميـ العالي ،كوىٍـ اليختمفوف عف أعضاء الٍيئات التدريسية التابعة

سيها َهف في الكميات ،كﺄقراف لٍـ وتشهمٍـ جهيع
لو ازرة التعميـ العالي والبحث العمهي ّ
اإلهتيا ازت ،واف اإلختبلؼ بيىٍـ ٌو فقط في ىوع الوظيفة األساسية لٍـ وتعميهات العهؿ
الخاصة بٍـ.
ولعؿ الهشكمة األبرز هف وجٍة ىظر الباحثة وبحسب إستجابات ٌذي الشريحة عمى
اإلستبياف ،تتجسد بسبب ىقاط االختبلؼ بيف بعض هواد تعميهات ٌيكؿ عهؿ الباحث
العمهي في ٌذي الهراكز والتفسيرات الهتعددة والهختمفة لهضهوىٍا ،وبيف بىود وهواد قاىوف
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سيها هع الهراكز البحثية ،وبيف
الخدهة الجاهعية وٌو أيضاً يشوبً إخبلؿ في التطبيؽ ّ
األواهر واإلعهاهات التي تصدر بشكؿ دوري وتتقاطع هع تعميهات العهؿ البحثي تارة،
وهع قاىوف الخدهة الجاهعية تارة أخرى ،دوف تخطيط هسبؽ ،كوىٍا في الغالب تصدر
بشكؿ عاـ لتشهؿ كؿ الكوادر التدريسية التابعة لتشكيبلت و ازرة التعميـ العالي والبحث
العمهي حتى واف إختمفت الهٍاـ الوظيفية بيف التدريسي في الكميات ،وبيف التدريسي
الباحث في الهراكز البحثية و ...الخ ،فيقع الباحث في الحيرة والتخبط بيف كؿ ذلؾ ،وأي
تبعة أوخمؿ تحدث في العهؿ واإلىجاز سوؼ يتحهمٍا ٌو وحدي.
فمهاذا تستقطع الهخصصات الجاهعية هىٍـ وٌي إستحقاؽ قاىوىي لديٍـ؟ ،ولهاذا
يتﺄخر صرؼ أجور الساعات اإلضافية عىٍـ كثي اًر وغالباً التصرؼ لٍـ ،وٌي قاىوىية
وأساسية وهساعدة لٍـ في إىجازٌـ؟ ،ولهاذا اليشهموف بالحوافز والهكافﺂت ،أسوة بجهيع

الهىتسبيف في الجاهعة؟.
إف األواهر واإلعهاهات التي تصدر بشكؿ دوري وهستهر لهواكبة األحداث
صعب واقع العهؿ البحثي في الهراكز ٌذي،
والهتغيرات الهستهرة ،يكتىفٍا غالباً رؤى تُ ّ
بﺇتجاي أهور إدارية أو هالية ،وغالباً ها تبتعد عف الجاىب العمهي والىوعي ،ويؤدي تطبيقٍا
عمى أي باحث هىٍـ الى التﺄثير الهعىوي بالغ األثر عميً ،األهر الذي سوؼ يشعري

بالضجر والتوتر واإلىزعاج والتمكؤ والتسويؼ واإلرجاء بؿ غالباً ها يكوف بﺇتجاي الشعور
باإلستياء ،وهحاولة االىتقاؿ هف هكاف عهمً ،وٌو إجراء صعب جداً عميً وأكثر قساوة

وتﺄثي اًر ،بؿ فيً ٌدر وضياع كبير لهوارد التىهية البشرية والكفاءات العمهية.
التكصيات كالمقترحات:

 -1توصي الباحثة الهعىييف بٍذا الشﺄف في رئاسة الجاهعة والشؤوف العمهية وهف يٍهً
األهر في و ازرة التعميـ العالي والبحث العمهي ،بﺄف يتـ إجراء التغيير الهطموب
والٍادؼ بحسب الهستجدات وها تقتضيً الحاجة لمتغيير ،لمخطط السىوية بشكؿ
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هدروس ال يتقاطع هع تعميهات العهؿ أو قاىوف الخدهة الجاهعية ،إها بخطط
سىوية ثابتة ،أو بخطط سىوية فيٍا إحتهالية لمتغيير ا،ىي والهستجد فبل يكوف عمى
حساب الخطة األساس ،ويكوف لٍذي اإلحتهالية حوافز هادية وهعىوية في حالة
تﺄديتٍا ،وال يكوف عميٍا أي تبعات هالية وهعىوية في حالة عدـ القدرة عمى تﺄديتٍا،
وٌذا بالتﺄكيد سوؼ ال يؤدي الى الحيرة والتخبط واإلجتٍادات ا،ىية التي سوؼ تقع
تبعاتٍاعمى الباحث وحدي.
 -2وتوصيٍـ أيضاً الى هحاولة دراسة ىقاط التشابً واإلختبلؼ بيف هواد تعميهات
ٌيكؿ عهؿ الباحث العمهي ،وبيف هواد قاىوف الخدهة الجاهعية ،هف خبلؿ

إجتهاعات وىدوات دورية ،وبﺇشراؾ هىتسبوا الهراكز ٌذي تحديداً كوىٍـ يهثموف
هجتهع البحث وعيىتً ،واىٍـ أساس الهشكمة ولديٍـ الحموؿ واذا كاف البد هف

التغيير فبل يتـ إال هف خبلؿ آراءٌـ وهقترحاتٍـ.
 -3وأٌـ توصية إليٍـ والتي سوؼ تحسـ أغمب الهشكبلت ٌذيٌ ،ي أف ُيسف قاىوف
خاص بالهراكز البحثية جهيعاً فتكوف ضهف هسؤولية ورعاية ٌيئة هستقمة لمبحث
العمهي يكوف إستقبللٍا هالي واداري وعمهي في األداء وتقويهً ،وٌذا ال هحالة
سوؼ يحسـ جهيع األهور هف التداخؿ في األىشطة والهٍاـ بيف التدريسي في
الكميات وبيف التدريسي في الهراكز البحثية ،ويبعد الجهيع عف التخبط والهساءلة،
وتحهؿ تبعات ذلؾ ظمهاً وجٍبلً.
ّ
 -4وتقترح الباحثة إجراء دراستيف ،األولى تٍدؼ الى تقويـ تعميهات ٌيكؿ عهؿ
الباحث العمهي في الهراكز البحثية هف وجٍة ىظرٌـ ،والثاىية تٍدؼ الى تقويـ هواد
وبىود قاىوف الخدهة الجاهعية ،وتكوف أيضاً هف وجٍة ىظر الباحثيف في الهراكز
البحثية هوضوع البحث ،تسبؽ العهؿ بها جاء في التوصيتيف ( )1و( ،)2وتعتهد
ىتائجٍا إلجراء اإلصبلح وتوحيد ىصوص الهواد والتعميهات ،هوضع الشعور بعدـ
الرضى الوظيفي بحسب ىتائج البحث لٍذي الشريحة هف الهوظفيف.
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الممحؽ ()1
استباىة آراء الهحكهيف في بياف هدى صبلحية الصيغة األولية لعبارات استبياف
الرضى الوظيفي لدى هىتسبي الهراكز البحثية التابعة الى جاهعة بغداد -هجهع الجادرية

األستاذ /األستاذة  .....................................الفاضؿ /الفاضمة
تحية عطرة وسبلـ .....................
تروـ الباحثة الستفتاء آراء هىتسبي الهراكز البحثية هف التدريسييف الباحثيف ىحو
وظيفتٍـ وها يتعمؽ بٍا ويدور حولٍا ورضاٌـ عىٍا هف عدهً ،وتتﺄلؼ االستباىة هف ()52
عبارة تشهؿ كؿ ها يدور في الهراكز البحثية ويتعمؽ بالعهؿ وهتطمباتً ،وقد وضعت ثبلثة
بدائؿ لئلجابة ٌي (دائهاً ،أحياىاً ،ىاد اًر) عمى التوالي لكؿ عبارة هع تعميهات واضحة
لبلجابة لذا تتوسـ الباحثة في حضراتكـ الخبرة العمهية والرأي السديد لبياف هبلحظاتكـ عف
صبلحية أو عدـ صبلحية عبارات ٌذي االستباىة والتعديؿ الهقترح اف وجد.
كقد كضعت تعريفان نظريان لمرضى الكظيفي خاص بالبحث الحالي عمى أنو:

هجهوعة هف الهشاعر والقىاعات واإلستجابات الىفسية والتوقعات السمبية واإليجابية لدى
عدة هف هٍاهً وهسئولياتً وعف أدائً
الهوظؼ في إشباع الحاجات والرغبات تجاي جواىب ّ
في عهمً وكؿ ها يحيط بالبيئة الهٍىية هف جواىب ىفسية واقتصادية واجتهاعية ،إذ يىشﺄ

الرضى هف إدراؾ الفرؽ بيف ها تقدهً الوظيفة لً وبيف ها يجب عميٍا أف تقدهًٍ لً ،وكمها
سيها الشعور بالثقة واإلعتبار
ق ّؿ الفرؽ بيىٍها إزدادت درجة الرضى الوظيفي لديًّ ،
والهسؤولية والوالء واالىتهاء لمعهؿ والترابط بيف الهؤسسة والعبلقة الجيدة هع الرؤساء،
واإلحساس بﺄٌهية دوري في الهؤسسة وتقديرٌا وحرصٍا بﺇستق ارري الوظيفي لتحقيؽ التوافؽ
تحوؿ عهؿ الهوظؼ ثـ
واإلىجاز فيشعر باإلرتياح أو السعادة هف األحاسيس الجهيمة التي ّ
حياتً كمٍا إلى هتعة حقيقية ،وبعكسً عدـ الرضى الوظيفي ىحو سياسة العهؿ وىوع اإلدارة
والظروؼ الهادية ودرجة اإلستقرار في الوظيفة والهركز اإلجتهاعي واألجور وأسموب
اإلشراؼ.
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5
6
7
8

لهىتسبيً.

يحرص الهركز عمى زرع الثقة واالحتراـ والهصداقية في التعاهبلت بيف
الهىتسبيف.

يضايقىي كثي ار تﺄخير صرؼ أجور الساعات االضافية عف هوعدٌا الهحدد في
الهركز.

آليات ووسائؿ وتوقيتات اىجاز البحوث في الهركز وىشرٌا هرضية جداً.
يٍتـ الهركز بالتىهية البشرية لتىهية وتطوير قدرات الهىتسبيف فيً.

يعاقب الهركز الكوادر غير الىشطة هف هىتسبيً واف كاىت لظروؼ وأسباب
قٍرية.

9

يشجع الهركز هىتسبيً عمى الىقد البىاء وتقبموي برحابة صدر.

10

يسمؾ الهركز سياسة التحزب والهحسوبية والهىسوبية في تعاهمً هع الهىتسبيف.

12

أثؽ في الفريؽ اإلداري لمهركز الذي يعهؿ بسياقات هوحدة واضحة.

11

هكتبة الهركز غىية وهزودة بكؿ ها يساعد الباحثيف في العهؿ البحثي.

 13يحفزىي سعي الهركز لمحصوؿ عمى الدورات وتطوير األداء الهٍىي لمهىتسبيف.
14
15
16

ىمجﺄ لبعضىا البعض كﺄخوة وزهبلء وأصدقاء في الهركز لحؿ هشاكمىا
الشخصية.

يدفع الهركز الباحثيف الى تحقيؽ الىهو الهٍىي وتشجيعً وتطويري.

الراتب الذي اتقاضاي بحسب درجتي الوظيفية والعمهية يخمو هف الهكافﺂت
والحوافز.

17

يٍتـ الهركز بتدريب هىتسبيً بطريقة ديهقراطية وغير هكمفة.

18

تدار حمقات البحث والهىاقشة في اجتهاعات الهركز وفؽ أسموب ديهقراطي.

19
20

تتسـ هعايير الشكر والتقدير في الهركز بالعدالة والهوضوعية.

يرحب الهركز بسهاع الهقترحات والهشاركة في اتخاذ الق اررات هف جهيع
الهىتسبيف
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حة

4

يسعى الهركز عمى توفير الدعـ الهالي واهكاىات تهويؿ االبحث العمهي

حة
صال

3

العمهية.

صال

2

توزع الهٍاـ العمهية والبحثية واالدارية في الهركز وفقا لمتخصص واأللقاب

يؿ
غير

1

يحرص الهركز عمى توظيؼ قدرات الشخص الهىاسب فى الهكاف الهىاسب.

التعد

ت

العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
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28

طريقة التعاهؿ بيف االدارة في الهركز والهىتسبيف تشعرىي بالرضا التاـ.

27
29
30

عبلقتي بالفريؽ االداري والعمهي في الهركز يهمؤٌا االحتراـ واالهتىاف.
يٍهىي كثي ار وضع الهركز الذي اعهؿ فيً وهستواي وسهعتً.

الهوارد الهتاحة كافية لمقياـ بواجبات الهىتسبيف في الهركز بﺄفضؿ هاهطموب
هىٍـ.

31

يوجد تبادؿ لمخبرات واسداء الىصح والهساعدة بيف الزهبلء في الهركز.

32

يوفر لي العهؿ في الهركز االستقرار واألهاف الوظيفي.

33
34

يشجع الهركز هىتسبيً عمى العهؿ الجهاعي والتطوعي.

أشعر بالراحة الىفسية في الهركز فبل أتغيب واتهىى العهؿ لساعات اضافية
فيً.

35

أجد التقدير والحفاوة السريعة هف الهركز لجٍودي الهبذولة فيً.

37

أشعر بالرضا عف هدى توفر التقىيات الحديثة ألداء الواجبات في الهركز.

36
38
39
40
41
42
43

أفخر باىتهائي لٍذا الهركز وأدافع عىً بشتى الطرائؽ.

هقتىع بهقدار الزيادة السىوية عمى راتب وظيفتي في الهركز وأستطيع أف أوفر
هىً.

يسعى الهركز الى هحاولة ايجاد حموؿ لجهيع هشكبلت الهىتسبيف فيً.

الهصداقية في تعاهؿ هىتسبي الهركز ٌو السائد بيىٍـ بعيدًا عف أي ىفاؽ.

تتـ هراعاة جودة التٍوية واالضاءة الهىاسبة وجدية الىظافة في هرافؽ الهركز
كافة.

يتيح الهركز الفرص لزيادة الهعموهات والهٍارات واكتساب الخبرات داخمً
وخارجً.

االدارة هوضوعية في تقييـ األداء الوظيفي بحسب تعدد وتىوع األىشطة لكؿ

382

حة

26

يحرص الهركز عمى العدالة في توزيع المجاف وبشكؿ دوري وتوقيتات قاىوىية.

25

يوفر لي اىتسابي في الهركز خدهة تمقي العبلج عبر التﺄهيف الصحي.

حة
صال

24

يشجع الهركز عمى الهىاقشة وقبوؿ االختبلؼ في الرأي.

صال

23

يتسـ الهركز بتهيز عمهي في الهؤتهرات والىدوات العمهية الهحمية واإلقميهية.

22

فرص طمبات الحصوؿ عمى الترقية في الهركز هتاحة بعدالة بيف الهىتسبيف.

يؿ
غير

21

تعالج القضايا والهشكبلت اإلدارية داخؿ الهركز بكفاءة واقتدار.

التعد

ت

العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
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47
48
49
50
51
52

والسرية وهراعاة الحدود في هىاخً.

يتسـ الفريؽ االداري في الهركز بالىزاٌة في تطبيؽ الضوابط والتعميهات عمى
هىتسبيً.

هقدار الراتب الشٍري اليتىاسب هع هتطمبات الهعيشة اليوهية ،هضافًا لٍا
الصرفيات االجبارية لمعهؿ البحثي.
إرشادات وحدة ضهاف الجودة تساعدىي عمى تعدد وتىوع وتطوير أىشطة

الفعالة الهتبعة فيً.
التقويـ بحسب الهعايير ّ
تتوفر فرص الهشاركة فى الىدوات والهؤتهرات العمهية وورش العهؿ الداخمية
والخارجية لمهىتسبيف في الهركز.

أشعر باالستياء هف تغيير تعميهات العهؿ في الهركز باستهرار وبشكؿ سريع ال
يستىد الى ضوابط هحددة وواضحة ودوف تخطيط هدروس.

التﺄخير الهتعهد في صرؼ أجور الساعات االضافية يعيؽ إجراءات االىجاز
والىشر بحسب التوقيتات الهطموبة ،فتقع تبعاتً التعسفية عمى الباحث وحدي.

استقطاع الهخصصات الجاهعية هف هىتسبي الهركز الهخالؼ لقاىوف الخدهة
الجاهعية يدعوىي لمبحث عف عهؿ آخر (االىتقاؿ هف الهركز).
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حة

46

يحرص الهركز عمى زرع الثقة الهتبادلة بيف جهيع هىتسبيً لتوفر الخصوصية

حة
صال

45

تحيز

صال

44

يشجع الهركز عمى روح التعاوف والتىافس الشريؼ والهثهر بيف الهىتسبيف دوف

يؿ
غير

هىتسب

التعد

ت

العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
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2020

الممحؽ ()2

اسهاء السادة الهحكهيف الهختصيف لبياف هدى صبلحية الصيغة األولية لعبارات إستبياف
الرضى الوظيفي لدى هىتسبي الهراكز البحثية التابعة الى جاهعة بغداد -هجهع الجادرية
بحسب المقب العمهي واألحرؼ الٍجائية

ت

االسـ كالمقب العممي

مكاف العمؿ

التخصص

1

أ.د .أحهد اسهاعيؿ ا،لوسي

هركز البحوث التربوية والىفسية= /

عمـ الىفس

2

أ.د .عائدة هخمؼ القريشي

هركز البحوث التربوية والىفسية/
جاهعة بغداد-الجادرية

طرائؽ تدريس جغرافية

3

أ.ـ.د .أسهاء جهيؿ رشيد

هركز دراسات الهرأة= /

عمـ الىفس التربوي

4

أ.ـ.د .بشائر هولود توفيؽ

هركز البحوث التربوية والىفسية= /

طرائؽ تدريس تاريخ

5

أ.ـ.د .حىاف عزيز البغدادي

هركز البحوث التربوية والىفسية= /

التربية الفىية

هركز البحوث التربوية والىفسية= /

عمـ الىفس

7

أ.ـ.د .عذراء اسهاعيؿ زيداف

هركز دراسات الهرأة= /

عمـ الىفس التربوي

8

أ.ـ.د .ىواؿ قاسـ عباس

هركز البحوث التربوية والىفسية= /

عمـ الىفس التربوي

9

أ.ـ .اىتصار زيف العابديف

هركز البحوث التربوية والىفسية= /

10

ـ.د .حيدر فاضؿ

هركز البحوث التربوية والىفسية= /

عمـ الىفس

11

ـ.د .دالؿ كاظـ عبيد

هركز البحوث التربوية والىفسية= /

أصوؿ التربية

12

ـ.د .ريـ خهيس هٍدي

هركز دراسات الهرأة= /

عمـ الىفس التربوي

13

ـ.د .ليمى ىجـ ثجيؿ

هركز البحوث التربوية والىفسية= /

رياض األطفاؿ

14

ـ.ـ .قصي هٍدي هطر

هركز البحوث التربوية والىفسية= /

6

أ.ـ.د .سفياف صائب
الهعاضيدي

384
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اىكميزية
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2020

الممحؽ ()3
الصيغة الىٍائية إلستبياف الرضى الوظيفي لدى
هىتسبي الهراكز البحثية التابعة الى جاهعة بغداد -هجهع الجادرية

عزيزي الباحث /عزيزتي الباحثة  ...............في هركز............................
تحية عطرة وسبلـ .....................
أهاهؾ هجهوعة هف العبارات هع بدائؿ لئلجابة ،ضع عبلهة (√) لمبديؿ الذي تختاري
ويعبر عف رأيؾ الشخصي بصدؽ وهوضوعية حوؿ شعورؾ بالرضى الوظيفي في الهركز
الذي تىتسب لً.

3
4
5

العمهية.

يسعى الهركز عمى توفير الدعـ الهالي واهكاىات تهويؿ البحث العمهي
لهىتسبيً.
يحرص الهركز عمى زرع الثقة واإلحتراـ والهصداقية في التعاهبلت بيف
الهىتسبيف.

يضايقىي كثي ار تﺄخير صرؼ أجور الساعات اإلضافية عف هوعدٌا
الهحدد في الهركز.

6

خطط وآليات وتوقيتات إىجاز البحوث في الهركز وىشرٌا هرضية لي.

7

يٍتـ الهركز بتىهية وتطوير قدرات الهىتسبيف فيً بﺇتجاي التىهية البشرية.

8
9

يعاقب الهركز الهىتسبيف غير الىشطيف فيً واف كاىت أسبابٍـ وظروفٍـ
قٍرية.
يشجع الهركز هىتسبيً عمى الىقد البىاء وتقبمً برحابة صدر.

385

دائمان

2

توزع الهٍاـ العمهية والبحثية واإلدارية في الهركز وفقاً لمتخصص واأللقاب

أحيانان

1

يحرص الهركز عمى توظيؼ قدرات الشخص الهبلئـ فى الهكاف الهبلئـ.

نادران

ت

العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
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12

الراتب الذي أتقاضاي بحسب درجتي الوظيفية والعمهية يخمو هف الهكافﺂت
والحوافز الهٍهة لتشجيع الباحث أسوة بجهيع هىتسبي الجاهعة.

13

تُدار حمقات البحث والهىاقشة في إجتهاعات الهركز وفؽ أسموب
ديهقراطي.

14

تتسـ هعايير الشكر والتقدير في الهركز بالعدالة والهوضوعية.

15
16
17
18
19
20

يرحب الهركز بسهاع الهقترحات والهشاركة في إتخاذ الق اررات هف جهيع
الهىتسبيف.
تعالج القضايا والهشكبلت اإلدارية داخؿ الهركز بكفاءة واقتدار.
فرص تقديـ طمبات الحصوؿ عمى الترقية في الهركز هتاحة بعدالة بيف
الهىتسبيف.

يتسـ الهركز بتهيز عمهي في الهؤتهرات والىدوات العمهية الهحمية
واإلقميهية.
يشجع الهركز عمى الهىاقشة وقبوؿ الرأي واإلختبلؼ في الرأي كحالة
صحية.
يوفر إىتسابي في الهركز خدهة تمقي العبلج في الهركز الصحي بتكاليؼ
هىاسبة.

21

عبلقتي بالفريؽ اإلداري والعمهي في الهركز يهمؤٌا اإلحتراـ واإلهتىاف.

22

طريقة التعاهؿ بيف اإلدارة والهىتسبيف في الهركز تشعرىي بالرضى التاـ.

23
24
25

يٍهىي كثي اًر وضع الهركز الذي أعهؿ فيً وهستواي وسهعتً وأفتخر
باإلىتهاء لً.

الهوارد الهتاحة في الهركز كافية لمقياـ بواجبات الهىتسبيف بﺄفضؿ
هاهطموب هىٍـ.
يوجد تبادؿ لمخبرات واسداء الىصح العمهي والبحثي بيف الزهبلء في
الهركز.

386

دائمان

11

أثؽ في الفريؽ اإلداري لمهركز الذي يعهؿ بسياقات هوحدة واضحة.

أحيانان

10

هكتبة الهركز غىية وهزودة بكؿ ها يساعد الباحثيف عمى العهؿ البحثي.

نادران

ت

العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
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28
29
30
31
32

أشعر بالراحة الىفسية في الهركز فبل أتغيب وأتهىى العهؿ لساعات
إضافية فيً.
أجد التقدير والحفاوة السريعة هف الهركز لجٍودي الههيزة التي أبذلٍا فيً.
أشعر بالرضى عف هدى توفر التقىيات الحديثة في الهركز ألداء الواجبات
فيً.
يتيح الهركز الفرص لزيادة الهعموهات والهٍارات واكتساب الخبرات داخمً
وخارجً.

يحاوؿ الهركز إيجاد حموؿ لجهيع هشكبلت هىتسبيً لتوفير اإلستقرار
واألهاف لٍـ.
تتـ هراعاة جودة التٍوية واإلضاءة الهىاسبة وجدية الىظافة في هرافؽ
الهركز كافة.

 33يشجع الهركز عمى روح التىافس الشريؼ والهثهر بيف هىتسبيً دوف تحيز.
34
35
36
37
38
39

يوزع الهركز هسؤولية الوحدات والمجاف بعدالة عمى هىتسبيً بشكؿ دوري
وتوقيتات قاىوىية.
ىمجﺄ لبعضىا البعض بوصفىا أخوة وزهبلء وأصدقاء في الهركز لحؿ
الهشكبلت الشخصية.
يدفع الهركز هىتسبيً إلى تحقيؽ الىهو الهٍىي وتشجيعٍـ وتطويرٌـ
بطرائؽ عمهية ديهقراطية.
يتسـ الفريؽ اإلداري في الهركز بالىزاٌة في تطبيؽ الضوابط والتعميهات
عمى جهيع هىتسبيً.
يحرص الهركز عمى زرع الثقة بيف هىتسبيً بهراعاة الخصوصية والسرية
والحدود في التعاهؿ.

التﺄخير الهتعهد في صرؼ أجور الساعات اإلضافية يعيؽ إجراءات
اإلىجاز والىشر بحسب التوقيتات الهطموبة ،فتقع تبعاتً التعسفية عمى
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40
41
42
43
44
45

إرشادات وحدة ضهاف الجودة لهىتسبي الهركز تحفز عمى تعدد وتىوع
الفعالة الهتبعة فيً.
أىشطة التقويـ وفؽ الهعايير ّ
تتوفر فرص الهشاركة فى الىدوات والهؤتهرات العمهية وورش العهؿ
الداخمية والخارجية لهىتسبي الهركز كافة.
هقدار الراتب الشٍري اليتىاسب هع هتطمبات الهعيشة اليوهية ،هضافاً لٍا
الصرفيات اإلجبارية لمعهؿ البحثي.

إدارة الهركز هوضوعية فى تقويـ األداء العمهي والوظيفي لكؿ باحث
بحسب هعايير التقويـ الهطموبة.

إستقطاع الهخصصات الجاهعية هف هىتسبي الهركز الهخالؼ لقاىوف
الخدهة الجاهعية يدعوىي لمبحث عف عهؿ آخر (اإلىتقاؿ هف الهركز).
أشعر باإلستياء هف التغيير الهستهر وبشكؿ سريع لتعميهات العهؿ البحثي
الذي ال يستىد الى ضوابط واضحة وهحددة وبدوف تخطيط هدروس.

تشكر الباحثة حسف تعاكنكـ خدمة لممسيرة العممية
كمف اهلل التكنيؽ
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