 الرضا المهني لدى المشرفين، آسيا عبدالقادر محمد.د

66

األكاديميين بجامعة السودان المفتوحة

الرضا الوظيفي لدى المشرفين األكاديميين بجامعة

السودان المفتوحة وعالقته بدافعية ال جنجاز
Job satisfaction among academic supervisors at the
University of Sudan and its relationship to achievement
motivation
 آسـيا عبدالقادر محـمد.د
Dr Asia Abd El Gadir Mohammed

Abstract
The present study aimed at investigating the level of job-satisfaction
among the academic facilitators of the Open University of Sudan and its
relationship with achievement motivation. Ninety ( 90 ) academic facilitators
were chosen for the investigation, in which the analytic and descriptive approach
was adopted. The tools used included job-satisfaction and job-motivation scales.
The following results were reached:
1. The level of job-satisfaction was high in the collected sample.
2. There is no statistical variation of job-satisfaction with age.
3. There is no variation in job-satisfaction according to the standard of
education in any of the following;
a. the relations amongst individuals,
b. salaries and incentives,
c. direct facilitation.
4. There is variation in job-satisfaction between males and females
according to incentives, rewards, administration and direct facilitation.
5. There is a relationship among the level of job-satisfaction, motivation
incentive and nature of job, whereas there is none between the
motivation incentive and the rest.

 تمهـيد.1

يح اااوا اا ا ا البح ااث د ارس ااة الرض ااا ال ااو يفي ل اادى مجموع ااة المشا ارفين األك اااديميين

 يارتب الرضااا الااو يفي بتقاادير الفاارد. بجامعااة السااودان المفتوحااة وعبلاتااة بدافعيااة اإلنجااا

، فيؤدي اا ا التقادير والشاعور بالادور لادى المهناي إلا أن يبا ا جهادف فاي تجوياداا،لمهنتة
 و ل اان م اان اابلا إنش ااا.كم ااا يا ارتب بدافعي ااة عاليا اة إلنج ااا مهام ااة التعميمي ااة واإلرش ااادية
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عبلاا ٍ
اات متوافقا ٍاة مااا المتريارات الموجااودة فااي إ اراااا .تعتباار ااادرة الفاارد لمتكيا  ،مااا العمااا
ومت مباتااة ،مؤشا اًر حقيقياًّا لمقاادرة عما أدائااة .أوا م اااار اا ا التكيا

الرضااا عنااة .ومحاان

رضااا الفاارد يعكااا الرضااا عان مكوناات مجتمااا العمااا ،عبلاتااة ب مبلئااة ومااديرف فااي العمااا.
وأجرف ال ي يتقاضاف ،وحساسيتة لمرك ف فاي البناا االجتمااعي لمعماا ووجهاة ن ارف لم ارو

المحي ة بعممة .ا ا فضبلً عن ساعات العما وتمشيها ما الفرد وادراتة.
وعم

لن فالرضا عن العما يعني تقباا العاما لعممة ،من جميا وجواة ونواحية

كما أنة يعكا الشعور اإليجابي لمعاممين تجاف مايقومون بة من عما .وحالة الرضا تؤدي
إل

الم يد من اإلنجا والتوتر السوي .أما عدم الرضا فيؤدي إل

وضع

الحاف لئلنتاج .وعم

التوتر غير السوي

لن فإن الرضا المهني لدى المشرفين األكاديميين يشير إل

حصيمة العواما المتعمقة بالعما والتي تجعمهم محبين لة مقبمين عمية.

يرتب الدافا لئلنجا بالرضا الو يفي ويتأثر بة .فكمما كان الفارد ارضاياً عان محاي

عممااة كممااا اسااتثير دافعااة لئلنجااا  .فيقاادح انااة ويب ا ا أاص ا جهاادف فااي ت

ااي عقبااات

رض اااف ع اان البيئ ااة العممي ااة وارتبا اته ااا ،فإن ااة يص ااب

(

العم ااا .أم ااا إ ا ض ا ُاع
رائعياًّا ) توافة أاا العقبات بصورة الواعية .والدافا لئلنجا عند مرجاا ماكميبلناد الما كور
في عم (  ) 2003يتمي بالثبات عند الفرد ،ولكنة أيضاًا يعتماد عما االساتثارة .فهاو دافاا
مرّكب يوجة سمون الفارد لكاي يكاون ناجحااً فاي األنشا ة التاي تعتبار معياا اًر لبلمتياا  .وااو

ن عااة اوي اة ألن يب ا ا الفاارد أاص ا جهااودف ،لكااي يحقااف ااادفًا معين اًا ،ويترمااب عم ا الصااعاب

ليصا لرايتة ،إلتقان العما .فالتحاديات التاي تواجاة التعمايم المفتاوح تحتااج إلا دافعياة عالياة

ورضاً عن العما كبير.

 .2مشكمة الدراسة

و يفة المشار األكااديمي بجامعاة الساودان المفتوحاة دائمااً ابعهاا التعااون وليسات

و يفاة أسااتا ب ارتااب دائام .يعمااا المشاار األكااديمي فتارة واااد يتواا
يستأن

فتارات ويمااة إلا أن

العما مرة أ رى .واد ت وا مدة غيابة أحيانااً إلا الشاهر والا الشاهرين وال يعماا

غيرلثابات يجعاا
إالّ حسب الحاجة إلية .فها ا الشاعور بعادم االساتم اررية فاي العماا والاد ا ا
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المشاار األكاااديمي يحااا بعاادم ال ارحااة واال مئنااان لعاادم وجااود العمااا الاادائم .فتقااا دافعيااة
اإلنجا لدية مثمما يقا تفاعمة ما مهنتة.

ك لن من المشاكا التي تواجة المشر األكااديمي اماة ارتبا اة بالجامعاة التاي يعماا

فيه ااا ،وع اادم اإلحس اااا باالنتم ااا والشا اراكة .لك ااا اا ا ف األس ااباب ف ااإن إجا ا ار د ارس ااة لواا ااا
المش ارفين األكاااديميين بجامعااة السااودان المفتوحااة تباادو ماان األمااور الضاارورية  ،ألن مهنااة
اون باأدا المعمام لعمماة وااتناعاة
التدريا مهنة شااة ،ومت مباتها كثيارة ،وتق ّادم المجتماا مرا ٌ
تقدم الجامعة عم مقياا الجودة الشااممة مارتب باإلساناد األكااديمي
ورضائة عنة .كما أن ّ
ال ي يقدمة اؤال المشرفون .إن الدراسة تحااوا الكشا

عان الرضاا الاو يفي وعبلاتاة بدافعياة

اإلنجا لدى المشرفين األكاديميين بجامعة السودان المفتوحة من بلا األسئمة اآلتية.

 .3أسئمة الدراسة هي اآلتية:

 1.3اا توجد عبلاة بين كا من مترير العمر والرضا الو يفي؟
 2.3اا توجد فروف في الرضا عن العما تع ى إل النوع ( كر أم أنث )؟

 3.3اا توجد عبلاة بين األجر والراتب الشهري من جهة والرضا الو يفي من جهة أ رى؟

 4.3ا ااا ل اادى الع اااممين ف ااي اإلشا ا ار
سنوات ال برة؟

األك اااديمي رض ااا و يف ااي عا ا ٍ
اا أم م اان فس حس ااب

 5.3اااا انااان ا تبلفااات جواريااة فااي مسااتوى الرضااا الااو يفي بااين المشارفين والمش ارفات
حسب ارتبا هم بمهنة أ رى؟

 .4أهمية الدراسة

ت هر أامية ا ف الدراسة فيما ياأتي:

 1.4انعدام الدراسات التي تناولت المشرفين األكاديميين بجامعة السودان المفتوحاة وحداثاة
التجربة .فهي في حاجة لمؤشرات عن الفئات ات الرضا المرتفا والمن فس.

 2.4ماان المتواااا أن تااؤدي ا ا ف الد ارسااة إل ا الكش ا

عاان مسااتوى الرضااا الااو يفي لاادى

المشرفين األكاديميين والمشرفات األكاديميات في والية ال ر وم ،األمر الا ي يمكان
من بللة الكش

عن مدى فاعميتة في الدور ال ي يقوم بة المشر األكاديمي.

 3.4تساام ا ف الدراساة في إث ار الدراسات والبحاوث في مجااا الرضا الو يفي
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لمعاااممين فااي الجامعااات وتقااوم بتساامي الضااو عم ا إحاادى المشااكبلت الرئيسااة التااي
تعوف نجاح العممية التربوية والتي لم تح بالدراسة الوافية.

 4.4تقاوم اا ف الد ارساة بتااوفير المعموماات البل ماة لممسائولين العاااممين فاي الحقاا التعميمااي
عن العواما المؤثرة في الرضا الو يفي ،مما يساعد في تهيئة ارو

بتحقيف الرضا الو يفي لممشرفين األكاديميين والتي تحسن من أدائهم.

العماا الكفيماة

 .5أهداف الدراسة
ته ااد

اا ا ف الد ارسا ااة لمعرف ااة مساااتوى الرض ااا ال ااو يفي لا اادى المشا ارفين األكا اااديميين

بجامعااة السااودان المفتوحااة ودافعيااة اإلنجااا لااديهم ،باإلضااافة إل ا ااادفها االساسااي ال ا ي

يرم ااي لمعرفا ااة أكثا اار المتري ا ارات تنبا ا ًاؤا بالرض ااا الاااو يفي :والمتري ا ارات ا ا ا اي الن ااوع
كر/أثن ا ) ،المسااتوى التعميمااي ( ماجسااتير /دكتااو ارة ) ،الحالااة االجتماعيااة

(
(

مت وج/عاا ب ) ،الفئاة العمرياة ،الحالاة الو يفياة ( مارتب بعماا آ ار أم غيار مارتب ) .إن
معرف ااة المتريا ارات األكث اار تنبا اؤاً بالرض ااا ال ااو يفي تع ااين إدارة اإلس ااناد ب ااالتعميم المفت ااوح ف ااي
اال تياار الااو يفي األمثااا ،بمعنا محاولاة اسااتثنا الفئااات التااي تشاير الد ارسااة إلا أنهااا لاان
تكون راضية مهنياًّا من البداية .كما تهاد

لكشا

التادابير التاي يمكان أن تت ا اا الجامعاة

لرفااا درجااة الرضااا الااو يفي لاادى العاااممين بهااا ،و لاان بهااد

رفااا دافعيااة اإلنجااا وص اوالً

لضمان جودة ال ريج التي اي إحدى مد بلت الجودة الشاممة في كا أنواع التعميم.

 .6أسباب اختيار موضوع الدراسة

ا تارت الباحثة المشرفين األكاديميين ألامية اا ا الق ااع والادور الفعااا الا ي يمعباة

المشر األكاديمي في التعميم المفتوح اصة في مجاا رفا دافعية التحصيا لدى ال بلب
والمساامة في تفعيا دور التعيينات الدراسية في تحسين التحصيا.

عتبار د ارسااة الرضااا الااو يفي ماان الد ارسااات المهمااة فااي تحديااد أحساان ال اارف لرفااا
وتُ َ
كفااا ة أدا العاااممين ماان أجااا الوصااوا إلا معرفااة المعواااات وتحديااد الساابا الفعالااة فااي رفااا

مستوى أدائهم ال ي سيؤدي بدورف إل رفا المستوى األكاديمي ل ريج الجامعة.

 .7فروض الدراسة
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 1.7يتسم الرضا الو يفي بين المشرفين األكاديميين باإليجابية.

 2.7توجد عبلاة دالة بين مستوى الرضا الو يفي لممشرفين األكاديميين والعمر.
 3.7توجد فروف دالة بين مستوى الرضا الو يفي لممشرفين والمستوى التعميمي.

 4.7توجد فروف في الرضا الو يفي بين المشرفين األكاديميين والمشرفات حسب النوع (
كر /أنث ).

 5.7توجد عبلاة ارتبا ية بين مستوى الرضا ودافعية اإلنجا .

 .8أدوات الدراسة

تست دم ا ف الدراسة مقياا الرضا الو يفي بعد اياا درجة الشدة االنفعالية لعباراتة

وتجربتااة عما عينااة تجريبيااة ماان سااتين مشارفاً أكاديمياًّا ،وايجاااد درجااة صااداة ،وثباتااة ،كمااا
تس اات دم الد ارس ااة مقي اااا دافعي ااة اإلنج ااا بع ااد م اارورف با ا ات ال

ا اوات ،باإلض ااافة لمح م ااة

المحوسابة لمد ارساات االجتماعيااة (  ) SPSSلقيااا دالالت الفااروف با تباار ( ت ) ودرجااة
االرتبا من بلا سبيرمان براون.

 .9حدود الدراسة

حدود الدراسة اي:

 1.9الحــد الزمــاجني :يتناااوا ا ا ا البحااث حالااة الرضااا الااو يفي لاادى المش ارفين األكاااديميين
بجامعة السودان المفتوحة بين العامين  2002و 2003.

 2.9الحــدود المكاجنيــة :اااي جامعااة السااودان المفتوحااة ( مجموعااة المشارفين األكاااديميين )
بوالية ال ر وم.

أكاديمياا ومشارفةً أكاديمياةً مان
 3.9العيجنة :تتكون عينة الدراسة مان تساعين (  ) 60مشارفًا
ً
جامعة السودان المفتوحة.

.11هيكل الدراسة

تتكااون ا ا ف الد ارسااة ماان سااتة فصااوا .اااي المقدمااة المنهجيااة بمااا تشااتما عميااة ماان

منهجية وأدوات وغيراا .أما الفصا الثاني فسيتناوا اإل اار الن اري .ويشاما ثبلثاة مباحاث
ار
أساسااية اااي الرضااا الااو يفي ،دافعيااة اإلنجااا  ،اإلشا ا

األكاااديمي بااالتعميم المفتااوح .وتفاارد
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اوات اإلجرائيااة لمد ارساة .وفاي الفصااا

ال اااما تتحق ااف الد ارسااة م اان فرضااياتها وتتوص ااا إل ا نت ااائج .وفااي الفص ااا األ ياار تفس اار

الدراسة نتائجها وتقدم توصيات.

 .11مصطمحات الدراسة

تقتض ااي ضا اارورة التواص ااا العمم ااي االصا ا بلح عم ا ا مع اااني المف اااايم المتداول ااة فاااي

الدراسات العممية .واي عممية ،كما أشار إل

لان محماد لبياب ومحماد منيار

(

 ،) 0670640يقصااد بهااا توضااي مايقصاادف الباحااث ومااا يرمااي إلي اة ماان كااا كممااة أو عبااارة
مساات دمة فااي تحديااد المشااكمة ال اصااة بالبحااث ،ولم اا ا ا تااار ا ا ف العبااارة أو ا ا ف الكممااة
بال ا ات دون غيراااا ماان الكممااات .وعم ا ا ا ا ف اإن المص ا محات أدناااف ترمااي إل ا المعاااني

الموضحة أمامها.

 1.11الرضا الوظيفي :يقصد باة اتجااف المار نحاو العماا .فاإن كانات اتجاااتاة موجباة نحاو
العما ،فإن لن يعكا رضاف عن العما .واالتجاف نفسة يتكون من عدد من العواما
والعناصا اار والما ااردودات االاتصا ااادية واالجتماعيا ااة والعبلاا ااات البينيا ااة ما ااا الرؤس ا ااا

والمرؤوسين .وبتوفر ا ف العناصر يتحقف الرضا عن العماا ،وبافتقادااا يتحقاف عادم

الرضا .أي أن الرضاا عان العماا يمثاا أحادياة البعاد بمعنا أن مساببات الرضاا عان
العما اي نفسها مسببات عدم الرضا عنة.

 2.11المشرف األكاديمي :او أكاديمي حاصا عم درجة عميا في ت صصة .يقوم بتقاديم
واحدة أو أكثر من المواد التعميمية المقررة بجامعة السودان المفتوحة ل بلب الجامعة
فا اي مراك ا ااا التعميمي ااة .ويق ااا عمي ااة ع ااب ش اارح الم ااادة ومتابع ااة التعيين ااات الد ارس ااية
وتعديا اتجااات ال بلب نحواا ورفا دافعية التحصيا لديهم.

 3.11دافعية ال جنجاز :دافا مركب يوجة سامون الفارد لكاي يكاون ناجحااً فاي األنشا ة التاي
تعتباار معيااا اًر لبلمتيااار .واااو ن عااة اويااة ألن يبا َا الفاارد أاصا جهااودف ،لكااي يحقااف
ااادفاً معين ااً ،ويترمااب عم ا الصااعاب ليصااا إل ا غايااة اصااة ،ويجااااد فااي الحفااا
عما ا مكان ااة عاليا اة حس ااب مقد ارت ااة .ويش ااما نا ا وع الف اارد لمس ااي رة عما ا التح ااديات
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الصا ااعبة وم ا اواالة الجها ااد ،وعا اادم الي ا اأا والمثا ااابرة واتقا ااان العما ااا .واا ااو حسا ااب رأي

ماكميبلند استعداد يتمي بالثبات وكامن يعتمد عم االستثارة.

 .12الطـار الجنظري

ساايتناوا البحااث فيمااا يمااي مااا كتااب المفكاارون عاان الرضااا الااو يفي بأبعااادف الم تمفااة

وتعريفاتة وتصنيفاتة.

انالن اتفاف شبة عام بين المفكرين والكتاب حوا مفهوم الرضا الو يفي ،وان كانت

انالاان بعااس الفااروف البسااي ة فيمااا بياانهم نتيجااة ال ااتبل

وك ا لن لبل ااتبل

الماادارا التااي ينتمااون إليهااا،

فااي تجاااربهم و ب اراتهم الت اي أثاارت باادوراا عم ا تحدياادام له ا ا المفهااوم.

فعما ساابيا المثاااا ال الحصاار ،يمكاان إياراد عاادة تعريفااات حااوا مفهااوم الرضااا الااو يفي أو
الرضااا المهنااي .منهااا تعري ا

ناصاار العااديمي (  )05670662بأنااة شااعور الاانفا بالقناعااة

واالرتياااح أو السااعادة إلشااباع الحاجااات مااا العمااا نفسااة ( محتااوى الو يفااة ) وبيئااة العمااا

وما العواما والمؤثرات ،دا مية كانت أم ارجية ،ات العبلااة ( الموضع السابق جنفسه )
ولمرضا الو يفي أثر كبير عما صاحة العااممين ،وبالتاالي عما مساتوى أدائهام وانتااجيتهم.

كما أن لة عبلاة وثيقة بتدريب العاممين وتنميتهم ،وانعكاسات عم جو العبلاة السائدة بين
العاممين ببعضهم البعس ،وبينهم وبين المن مة أو المؤسسة التي يعممون بها .ل لن ت ور

مام بالرضا الو يفي في البمدان المتقدمة .وا ا يجعا المر ين ر إلا أن سامون الفارد
االات ُ
العام ااا أو ردة فعم ااة لش ااي مع ااين باعتب ااارف اله ااد الا ارئيا واأل ي اار الا ا ي يش ااعرف بالرض ااا
واالرتياح أو السعادة والقناعة أو عدمة في آ ر األمر .ويجد المر أن التوتر  -وااو حالاة

من اإلجهاد والضر التي تصيب الفرد في تفكيرف وجسادف  -مان أاام إفا ار ات عادم الرضاا

ال ااو يفي .وم اان أع ارضا اة الت ااوتر الا ا ي ي ه اار ف ااي ش ااكا أما اراس الجه ااا الهض اامي وع اادم
االستقرار العاا في واألرف وعادم القادرة عما التعااون وضار الادم والقماف وتعاا ي الكحاوا.

وبالتالي فإنة يسبب أمراضاً الحصر لها .منها اإلحبا واالكتئاب.

تعاار نعمااات الصااافي ( الصااافي  ) 2000نق ابلً عاان رضااا متااولي الرضااا الااو يفي

بأنااة ااادرة الفاارد عما إشااباع الحاجااات األساسااية لاادى اإلنسااان ،والتااي ماان شااأنها أن تساعدف

وتحما المسئولية والمتعة
بتحقيف اتة ،كما يضمن التقدير واإلنجا واإلبداع واحترام ال ات
َ
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التي تعود عم الفرد من ج ار القياام بالعماا نفساة .ويعار عباد الارحمن المهادي نقابلً عان

أب اي س اريا ورمضااان (  ) 0661الرضااا المهنااي بأنااة اااو محصاامة العوامااا المتعمقااة بالعمااا
والتي تجعا الفرد محباًّا لمهنتاة ومقاببلً عميهاا وعما القياام بواجباتاة نحاو عمماة اوا الواات

دون كما أو مما.

ُيعاار الرضااا الااو يفي إجرائيااًّا بأنااة الدرجااة الكميااة التااي يحصااا عميهااا العام ا ُا فااي
مقياااا منيسااوتا لمرضااا الااو يفي .واااو عبااارة عاان مجمااوع الادرجات مقسااومة عما عناصاار

المقياا ،وتتراوح ما بين مائة (  ) 000درجة وعشرين (  ) 20درجة.
مجموع الدرجات

 .13مفهوم الرضا الوظيفي

عناصر المقياا

=

الدرجة الكمية

يعتبر مفهوم الرضاا الاو يفي مان المفااايم المهماة فاي عمام الانفا الت بيقاي ،المهناي

والص ااناعي من ااة ب اص ااة .ومم ااا س اابف يمك اان تعريا ا

الرض ااا ال ااو يفي بأن ااة تقب ااا المش اار

األكاديمي لعممة من جمياا وجوااة ونواحياة المتعمقاة بالعماا ،وبقادرة الفارد عما أدائاة .وأوا

م اار ا ا التكي العبلاة بالرؤسا وال مبل والمرؤسين واألجار الا ي يتقاضااف وحساسايتةُ
لمرك ف في البنا االجتماعي لمعما ،ووجهةُ ن رف في ال رو المحي ة بالعما .اا ا فضابلً
عن ساعات العما وتمشيها ما ادراتة ،ون ِرة المجتما ،والمر ِ
تبة االجتماعياة ،وناوِع العماا.

ويعر أحمد الشتاوي البسيوني الرضا عن العما فاي د ارساتة عان العماا حاوا العبلااة باين
أسموب القيادة والرضا عن العماا لادى العمااا الصاناعيين تعريفااً إجرائياًّا بأناة تقب اا العاماا
لعممة في جميا وجواة ونواحية ،أي تقبا نوع العما ومت مباتاة و روفاة الفي يقياة ،ومكانتاة
االجتماعي ااة واالاتص ااادية ،والعبلا ااات اإلنس ااانية ب ااين الا ا مبل والرؤس ااا ِ والمرؤوس ااين .اا ا ا

قصاد باة تقباا
فضبلً عن ساعات العما ،واألجر وتمشي العما ما ميوا المر  ،واد ارتاةُ ،
وي َ
ٍ
اح اصة فية .
العاما لعممة من
ناحية أو نو ٍ
ويعتبر العما صورة من صور النشا ال بيعي ال ي يحقف لمفرد توافقة العاام .ويمجاأ

اإلنس ااان و اص ااة ف ااي مج اااا اإلشا ا ار

األك اااديمي إلثب ااات ات ااة وي اادم ب ااة أغ ارضا ااً نفس ااية
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واجتماعيااة ،األماار ال ا ي جعااا العااالم أدلاار يقااوا  :إن أمااام الفاارد ثبلثااة ميااادين يتكي ا

لهااا

تكيفاًا ناجحاًا -واي المجتما ثم العما وأ ي اًر الحب ( القوصي .) 1170660
ولها ا فاإن ساامون المشار مااا اااو إال محاولاة تكيفياة مااا الحيااة .واا ف الو يفااة تااؤثر

فااي ش صاايتة وأنما هااا السااموكية .واااي التااي تااؤثر فااي ن رتااة لمحياااة ماان اابلا المكانااة
اعور باألامي ااة والتبعي ااة لممج اااا الا ا ي ينتم ااي ل ااة ،وأيضا ااً با اوال
االجتماعي ااة ،كم ااا تمنح ااة ش ا اً

التن يم ال ي يضمة و مبل ف في ن ام مشترن ( البهي .) 1370651

لقد عر معجم التراث األمريكي ( ص  ) 154الرضا بأنة يحقف أمبلً أو يشبا رغباةً

أو حاج ااة أو ش ااهوة أو م اايبلً  ،وبها ا ا نج ااد أن مي ااوا الو يف ااة لمع اااممين ودرج ااات رض اااام
الو يفي ترتب بعدد كبير من المتريرات المتعمقة بمواا

العما و روفة.

أما الباحثة فإنها ترى أن الرضا الو يفي يؤدي إل التوافف النفساي ويارتب باالمواا

الو يفية والبيئة العممية واالجتماعية.

انالاان تعريفااات ااتماات ببيئااة العمااا واإلدارة وال ا مبل  ،مثااا تعري ا

اوالنااد وسااوكت

وبمون التي ترى أنة تفاعا باين حاجاات الفارد عان عمماة ووضاعة المهناي فاي بيئاة العماا (
الد العمري .) 02070660

أما آدم سميث و مبلؤف فقد حددوا مسة جوانب رئيسة لمرضاا الاو يفي ،ااي بيعاة

العما ،الراتب ،التراي ،اإلش ار  ،بيئة العما ( الد العمري ،المرجع جنفسه.) 014:

كما يرى عوس (  ) 2570656أن انان نوعين من المتريرات .اماا مصادران لمرضاا

وعدمة ،واما التواؤم بين ادرات الفرد وعممة ،والتواؤم بين حاجات الفرد وعممة.

أم ااا محم ااد ف اارج الما ا كور ف ااي آس اايا عب اادالقادر (  ) 2002فق ااد ب ااين عناصا ار الرض ااا

ال ااو يفي ف ااي ع اادة جوان ااب مث ااا سياس ااة المن م ااة ( األج ااور ،اإلشا ا ار  ،العم اار ،الترا ااي،
الحالااة الصااحية واالجتماعيااة ،اارو

العمااا ) أسااليب االتصاااا دا ااا المن مااة ،عبلاااات

ال مبل  .وا ف تعتبر من بيئة العما.

النا ااوع األوا :العناصا اار المصا اايقة بالعما ااا نفسا ااة .وتشا ااما المؤاا ااا العمما ااي ،المها ااارة

المكتسبة ،المعرفة نوع العما ،المسئولية.
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النوع الثاني :عناصر ارجية وتشما األجر ،اإلش ار  ،سياسة المن ماة ،اإلجا ار ات

اإلداري ااة ،اارو

العم ااا ،والش ااعور ب اااألمن ف ااي العم ااا .م اان جان ااب آ اار كان اات لمم اادارا

الفكريااة واإلداريااة آ ار م تمفااة فااي جوانااب الرضااا الااو يفي يمكاان تم يصااها فااي :الماادارا

الثبلث اآلتية واي :المدرسة االاتصادية البيروا ار ية التي اعتبرت أن الحاواف االاتصاادية

ا ااي المس اائولة ع اان تحقيا ااف الرض ااا ال ااو يفي ،ومدرس ااة العبلاا ااات اإلنس ااانية الت ااي تا اارى أن
العبلاات الودياة باين الا مبل والمسائولية لهاا دور كبيار فاي تحقياف الرضاا الاو يفي ،والمدرساة

السااموكية ،التااي تاارى أن بيعااة الو يفااة أو العمااا ا اي األساااا لتحقيا اف الرضااا الااو يفي (
العدوان وعبدالحميم  .) 0070662ويجد المر من بلا رؤى ا ف المادارا أن الرضاا الاو يفي
م ا ارتب بعا اادة عوام ا اا مجتمعا ااة ،مثا ااا بيعا ااة العما ااا والعبلاا ااات اإلنسا ااانية والحا ااواف الماديا ااة

والمعنوية .وكمها تؤدي إل الرضا التام لمعاما.

 .14أهداف البحث في الرضا الوظيفي
من أام أادا

البحث في الرضا الاو يفي ت وياد صاانعي القارار بالمعموماات المفيادة

حااوا المااو فين واتجاااااتهم نحااو أعمااالهم إليجاااد الموا مااة بااين الفاارد ( العامااا ) وو يفتااة
والمساامة في الت وير اإلداري باالببلد ( مرساي الادبا  .) 1170651إن العماا عاماة يساهم

في المحاف ة عم صحة المشرفين النفسية .واو وسيمة لمتعبير عن أنفسهم ،وعاما لتكاما
ش صيتاام .أما بالنسبة لممجتما فهو من عواما تماسكة واوتة ،إ أن الفارد يحااوا إشاباع
رغباتااة وحاجاتااة ،ويعباار عاان دوافعااة وصاراعة وامقااة بصااورة مقبولااة منااة وماان المجتمااا فااي

مع اام األحيااان ،واااو فااي ا ا ا الوس ا الا ا ي يعمااا فيااة ينمااو وتتكامااا ش صاايتة ( فهم ااي
 .) 2270632وفوف كا لن فإن و يفة المشر ت دم أغراضاً نفساية واجتماعياة عديادة ،إ

أن المركا االاتصااادي واالجتماااعي لمفاارد يتحادد عاان ريااف المهنااة أو الو يفااة التااي يعمااا

فيها.

ولعا الرضاا الو يفي بالنسبة لممشر يتوا

عم النجاح في ا تيارف لمهنتة

واالستعداد العممي والعممي لها .وعم تناسبها ما مقدراتة وميولة وبما تادرف عمياة مان ارتاب
أو د ا.
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إن ف اراج عباادالقادر ااة يباارر لاان بقولااة إ ّن الفاارد يقضااي نساابة كبي ارة ماان واتااة فااي
ّ
ميدان العما وأيضا الدور العام لمعما وتأثيرف عم حياة الفرد ومكانتة (  .) 1670650لا لن
فااإن رضااا المش ارفين عاان العمااا يعنااي العمميااة الدينامي ااة المسااتمرة التااي يقااوم بهااا المشاار

األكاديمي لتحقيف التبلؤم بينة وبين البيئة المهنية المادية واالجتماعية والمحاف ة عم ا ا

التبلؤم .كما أن ادرة المشر األكاديمي عم التكي
ولروتين العما ،وال رو

ل رو

العما تعني أن يتكي

لآللة

الفي يقية التي تحي باة .وعمياة أن يضاا فاي الحسابان أن رغبتاة

اجة ببعس العوائف من الشرائ المستهَدفة أو ال مبل أو
في العما وأدا ف الصادف لة اد ُيو َ
ع اادم التراي ااة .وف ااي اا ا ا دالل ااة عما ا أن المش اار األك اااديمي يتقب ا اا اا ا ا العم ااا ويس ااتمر،
ويستقر فية ،ويعما عم تا ليا كاا الصاعوبات وأناة مقتناا بالعائاد الماادي مناة .والواااا أن
رضا المشر األكاديمي عن عممة يرتب بمدى م ابقتة ش صايتة وتحقيقاة أادافاة وميولاة
ورغباتة وادرتة الحقيقية فيستمر فية محققاً تفوااً ونجاحاً.
ٍ
وتهوية وارتبا بالبيئاة االجتماعياة مان
وانالن أثر واض لمبيئة الفي يقية من إضا ٍة
مبل ورؤسا واشباع لحاجات العما الم تمفة ( عوس .) 0270656
إن تعري ا

عممااا الاانفا لمرضااا عاان العمااا اااو حصاايمة العوامااا المتعمقااة بالعمااا،

والتااي تجعااا الفاارد محباًّا ومقااببلً عميااة بمااا يعجبااة ومااا ال يعجبااة فيااة .وانالاان عوامااا تمعاب

دو اًر في رضا الش ص عن عممة .منها ناوع العماا واألجار ،وال ارو

الفي يقياة مان تهوياة

واض ااا ة ومب ا ٍ
اان وغيرا ااا ،وكا ا لن الش ااعور ب اااألمن ف ااي التعام ااا م ااا الا ا مبل أو الا ارئيا (

البياتي .) 1270660

مما سبف يمكن القوا إن رضا المشر األكاديمي عن عممة يعناي تقبماة لعمماة اباوالً

اعورف بالرضااا عاان
حسااناً ،واسااتم اررف فيااة وانسااجامة مااا مبلئااة والوسا الا ي يعاايف فيااة ،وشا َ
أدائة .و لن ال يتأت إال إ ا تبل مت ميوا المشر األكاديمي ما العما نفسة وأدائاة عما

أكما وجة.

.15الجنظريات المفسرة لمرضا الوظيفي

فيما يمي عرس لبعس الن ريات المفسرة لمرضا الو يفي:

 1.15جنظرية ماسمو
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يرى ماسمو ( الم كور في عثمان  ) 0666أن اإلنساان لدياة عادد مان الحاجاات

الف رياة مرتبااة ترتيبااً ارمياًّا عما أساااا اوتهاا .فكمماا ان فضاات الحاجااة فااي التن اايم
الهرمي كانت أكثر اوة ،وكمما ارتفعت كانت ممي ة لئلنسان بدرجاة أكبار .وااو ين ار

إل الرضا الو يفي كنتيجة إلشباع ا ف الحاجات.

وادم ماسمو مسة مستويات لمحاجات .اي الحاجات الفسيولوجية ،الحاجة إل

األماان ،الحاجااة إل ا الحااب ،الحاجااة إل ا تقاادير ال ا ات ،واعتباار الحاجااة إل ا تقاادير

الا ات أعما امااة الهاارم واااي تارتب بمااا يحفا الفاارد إلا اإلنجااا واإلبااداع واإلنتاااج.
وانااان حاجااات تارتب و يفياًّا باشاابإع الحاجااات السااابقة ،واااي الحاجااة إلا المعرفااة
والفها اام ومسا اات دمات لحا ااا المشا ااكبلت والترما ااب عم ا ا الصا ااعوبات واتاحا ااة الفا اارص

إلشباع الحاجات األساسية ،وعم

لان كمماا حقاف العماا إشاباعات لمحاجاات األكثار

اوة كمما كان العما مرضياًّا عنة.

 2.15جنظرية اتكجنسون

ادم أتكنسون ( الم كور في عثمان  ) 2002ن رية في الدافعية .فهو يارى أن
ميااا الفاارد لمساامون اإلنجااا ي يااؤدي إل ا الشااعور بالرضااا ،بينمااا يكااون الشااعور بعاادم
الرض ااا نتيج ااة لم ااو

م اان تجن ااب الفش ااا .وي اارى أيضا ااً أن االس ااتنتاجات المرتب ااة

باالجتهاد أو السعي إل مستوى التمي والتفوف ،يستثير كا منها الرجاا فاي النجااح

وال ااو

ماان الفشااا ،وأن النجاااح يتبعااة الشااعور بااالف ر واإلااادام ،بينمااا الفشااا يتبعااة

الشعور بال يبة.

وي كر اتكنسون أن ميا الفرد نحو إح ار النجااح بمثاباة تفاعاا ثبلثاة عواماا ااي

إمكانية النجاح ،االحتماا المدرن لمنجاح ،والقيمة الحاف ة لمنجاح.

 3.15جنظرية هيرزبرج

تشير ن ارية اير برج ( الم كور في عثمان  ) 0666لمعاواما الدافعاة
الواائيااة فااي العمااا والمتصاامة بالرضااا الااو يفي .وماان اا ف العوامااا سياسااة المؤسسااة
واإلدارة ،واإلشا ار

الفنااي ،والعبلاااات المتبادلااة بااين المشارفين األكاااديميين والعبلاااات
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الرت ااب ،وت ااأمين الو يف ااة والحي اااة الش ص ااية لمف اارد ،و اارو
م ااا الرؤس ااا  ،ا
ومكانتة.

العم ااا

موري
 4.15جنظرية هجنري ا
تركا ن ريااة انااري مااوراي ( الم ا كور فااي عثمااان  ) 0666عم ا حاجااات الفاارد

وتفاعمها ما الضرو الدا مية ،وأن إشباع ا ف الحاجات يحقاف مساتويات أعما مان

الرضا وال موح .ويرب موراي بين مستوى ال موح والادافا إلا اإلنجاا والرضاا عان
العما.

ممااا ساابف يتض ا تعاادد الن ريااات المفس ارة لمرضااا الااو يفي وتاادا مها .كمااا يبلح ا أن

كبلًّ منها تهتم بجانب من الجوانب المتعمقة بها .وما يهام المار اناا لايا ماا وجاة إليهاا مان

انتقادات ،با تفسير ما يعنية المفهوم والجوانب الم تمفة المتصمة بة.

 .16العوامل التي تؤثر عمى الرضا عن العمل

يسع المشر دائماً أثنا العما إل أن يحقف عمبلً مقبوالً من جانبة ما اآل رين.

يقوا براون ،الم كور عند كاميميا عبدالفتاح (  ،) 5470651أن األصاا ااو أن يحاب

اإلنسان العما ،وعندما يبرضة فإن ال

أ يرجا لم ارو

النفساية االجتماعياة لمعماا أكثار

ماان الش ا ص نفسااة .ل ا ا فااإن رضااا المش ارفين األكاااديميين عاان عممهاام يجعمهاام أكثاار إاباااالً
عمية ،وي يد من أدائهم .فيواجهون الصعوبات بهدو وات ان .أما إن فشموا في تحقيف الرضا

عن العما فيبرانوا عن لن بكثرة الرياب أو بب ا مجهود اليتناسب وحقيقة أدائهم الفعم .

ومن األامية بمكاان تهيئاة ال ارو

المناسابة التاي تجعاا المشار األكااديمي ياؤدي واجباة

بصااورة مثم ا  .ويشااما لاان مجموعااة عوامااا محي ااة بااة ،ولهااا تااأثير مباشاار عميااة ،والتااي
يمكن تقسيمها إل عواما ش صية اصة بة وعواما ارجية تحي بالعما.

 1.16العوامل الشخصية

اي عواما دا مية اتية اصة ببيئة المشارفين النفسية ولها أثر مباشر في

رضاام عن مهنتهم .ويمكان تصاني
في مايمي :

 1.1.16الحالة الجنفسية

العواماا الش صاية الماؤثرة فاي رضاا المشارفين
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تعا ااد الحالا ااة النفسا ااية لا اادى المش ا ارفين األكا اااديميين وثقا ااتهم فا ااي أنفسا ااهم،

و مااوام ماان التااوترات والص اراعات ،ماان األشاايا المااؤثرة فااي الشااعور باااألمن
والسااعادة .ول ا لن عبلاااة مباش ارة ب اأدائهم لمعمااا كمااا ينبرااي .فاإلنسااان م ا ود
ب بيعتة بحاجاات ودوافاا تت ماب اإلشاباع ،لكناة تعترضاة صاعوبات وعوائاف

فا ااوف سا ااي رتة .فتعا اارس حالتا ااة النفسا ااية إل ا ا التا ااأ م والتا ااي يمكا اان عبلجها ااا
بالوسائا الموضوعية ،ويمكن التعر عم سموكة الناتج عان لان .لا لن ال

ب ااد م اان إش ااباع الحاج ااة النفس ااية لممش اار األك اااديمي حتا ا يا ا وا الصا اراع
الدا مي ويرض عن عممة.

 2.1.16العوامل الصحية

ماان األشاايا المااؤثرة عم ا الرضااا أيض ااً العامااا الصااحي لاادى المشاار

األك اااديمي .فكمم ااا كان اات جمي ااا أعض ااائة ص ااحيحة س ااميمة وتش اابا حاج ااات
الجسم الفسيولوجية يبعد لن ا تبلا توا ن الجسم.

أشااارعباا محمااود عااوس (  ) 0656إل ا أن أي مااا فااي الجساام يااؤدي

إل

ما في و ائفة ،مما ياؤثر فاي أدا الفارد واساتجابتة لمموااا

وكمما كان ال ما كبي اًر كان تأثيرف أعمف ،فياؤثر فاي الو اائ

الم تمفاة.

النفساية ،ألن

التكاا ااوين الفساا اايولوجي ال ينفصا ا ااا عاا اان التك ا ااوين النفس ا ااي ( ارل ا ا ا

لينتا ا ااون

 .) 25070631وبه ا ا يكااون المشاار األكاااديمي أكثاار رضااًا مااا داماات حالتااة
الصحية تعما بصورة جيدة.

 3.1.16السمات الشخصية

بما أن الحالتين الصحية والنفسية لهما أثران مباشران في الرضا الو يفي،

فك ا لن الساامات الش صااية لممشاار األكاااديمي لهااا تااأثير أيض ااً ،ألن تنااافر

السمات الش صية ومت مبات المهنة ال يؤديان فق إل تع يا التقدم فق .
ب ااا يس اااعدان عما ا سا او التواف ااف الف ااردي الا ا ي ي ه اار ف ااي ص ااورة التعاس ااة

ونقص الكفاية في العما والمشاكا االجتماعية الكبيرة ( دسواي 23170641

).
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له ا ا افترضاات ن ريااة الساامات وجااود اسااتعدادات معينااة لاادى المشاار

األك اااديمي .وتعتب اار م اان أا اام مكون ااات الش ص ااية حي ااث أنه ااا تهيئ ااة لمعم ااا
وتحدد تصرفاتة بلا المشكبلت التي تعترضة.

 2.16العوامل الخارجية

يتصا المشرفون بمجموعة من العبلاات في البيئة ال ارجية تؤثر في رضاام.

منه ااا العبلا ااات االجتماعي ااة والعممي ااة و مبلؤا اام ورؤس اااؤام ،وبيئ ااة العم ااا الفي يقي ااة،
والعائد المادي ال ي يرضي ماوحهم أيضااً .فجميعهاا لهاا عبلااات بإشاباع الحاجاات

النفسية واالجتماعية ،ويمكن تصنيفها كاآلتي:

 1.2.16عالقة المشرف مع زمالئه ورؤسائه

كبير من واتة ما مبلئة ،ويسع دائماً
يقضي المشر األكاديمي ج اً اً

إل مهنة تمنحة احترام ال ات ،والمكانة االجتماعية المقبولة لدية .وال يتحقف

لن إال بتحقيف عبلاة يبة ما مبلئة ورؤسائة .فأي عدم توافف بين ا ين

الجانبين ينعكا عم مستوى األدا الم موب ( حممي .) 02070635

بااين

يجااد الماارُ أن القيااادة الديمق ار يااة اااي األساااا فااي تحقيااف الت اآل
المشرفين وتراية أدائهم .فإن سادت في ا ا الجو العبلاات الحميمياة ،سااعد
ا ا في تحقيف التوافف النفسي واالجتماعي.

 2.2.16الحافز

بالحواف اإليجابياة الم اادية وأحيان ااً المعنوياة ،رغام

ارتب مص م ُ حافا
أن انالاان ح اواف ماديااة ومعنويااة ساامبية .وكااا ا ا ف الح اواف تااؤثر فااي رضااا

الش ص وعدمة.

يعتبا اار الحا اااف الما ااادي أو المعنا ااوي بالنسا اابة لممشا اار األكا اااديمي ما اان

األش اايا المهم ااة .وكا ا لن المكاف ااآت واإلعان ااات وتكريم ااة واع اااؤف ش ااهادات
تقديرية من الجهات المؤسسية ( اراارة .) 02470654

يعتب اار بع ااس الن اااا المرتب ااات ا ااي أا اام الحا اواف  ،إال أنه ااا عن ااد ال اابعس

اآل اار مص اادر لقض ااا ض ااروريات الحي اااة .وتعتب اار ن ري ااة األج ااور كح اااف
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ااتصادي ن ريةً ال تؤيداا أبحاث العموم االجتماعية والنفسية ،التاي تارى أن

اإلنسان يعما ليشبا حاجات في نفساة ،وأن العائاد الماادي ياأتي فاي المرتباة
الرابعة أو ال امسة ،با إن الابعس يفضاا المعامماة الحسانة و ارو

السارة عم النقود ( عوس .) 0070643

العماا

ويؤكا اد ل اان األس ااتا ان ميم اار وف ااورم ( الما ا كوران ف ااي عا اوس ،) 0643

الم ا ان يريااان أن دافااا العمااا ال ي ارتب بالحاجااة االاتصااادية فق ا  .فالرجاااا
عندام ااد يساتمرون فاي العماا حتا ولاو كاانوا فاي غيار حاجاة مالياة .ومماا

س اابف ن م ااص إلا ا أن الم اااا م اان أا ااا البواع ااث ،إال عن اادما تك ااون األج ااور
من فض ااة وال تكف ااي ض ااروريات الحي اااة ،فحينئا اٍ سيش ااعر المش اار باإلحب ااا
وكرااية العما وربما تركة.

 3.2.1.بيئة العمل الفيزيقية

إن العوامااا البيئيااة التااي تحااي بالمشاار تااؤثر فااي نفساايتة وبالت االي فااي

رضااف عاان العمااا سمباًا وايجاباًا ،مثااا المكاتااب ال اصااة ،واإلضااا ة والتهويااة
والحا اررة وغيراااا .فاابل بااد ماان وجااود أماااكن يسااتري بهااا األكاااديميون ،وأماااكن

أ رى ينش ون بها التعمم ،م ودة بأساسيات العما التالية :

(أ) الضاءة

أكدت العديد من الدراسات أامية أن يكون لبلساتا الجاامعي مكتاب
اااص بااة ،وأن تكااون بالقاعااة اإلضااا ة الجياادة المناساابة لعااين اإلنسااان،

ألن العااين ماان األجه ا ة الحساسااة .وس اوا ً أكااان العمااا عقمي اًّا أو جسميااًّا
أو عقمي ااًّا وجسمي ااًّا مع ااًا ،ف ااإن تو ي ااا اإلض ااا ة بص ااورة بيعي ااة وس ااميمة
يشااعر القااائم بالعمااا باالرتياااح النفسااي .ويجااب تعضاايد الضااو ال بيعااي
بالضااو الصااناعي إ ا كااان الضااو ال بيعااي ال يفااي باإلضااا ة المناسابة

لمعين ( العيساوي د.ت .) 022:

(ب) التهوية والحرارة
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ماان األشاايا التااي تااؤثر فااي عمااا المشاار تقمبااات الجااو .فعمي اة أن

يتأامم ما الجاو اصاة فاي فصاا الصاي

حاين ترتفاا الحا اررة مماا ياؤثر

فااي نشااا المش ارفين .وعناادما تكااون البيئااة جياادة التهويااة تساام بتحاارن
الهوا وك لن مكيفات الهوا تساعد عم تم ي
واد تبين من د ارساة يوسا

أجه ة التكيي

الجو.

ماراد المصارية (  ) 53670623أن إد ااا

الهوائية في مكاتب المو فين بمصر عاماة ناتج عناة نقاص

في الوات الضائا نتيجة لممرس.

لا ا لن فم ارع اااة البيئ ااة الفي يقي ااة ات أث اار فع اااا ف ااي رض ااا المش اار

األكاديمي عان عمماة و يادتاة وترايتاة .فقاد أثبتات د ارساة البهاي

(

 ) 3570652أن انالن عبلاة بين درجة الح اررة والقدرة عم األدا .

(ج) الضوضاء

ار فاي عماا المشار وأن العماا
أن لمضوضاا أث اً
ليا انالن شن فاي ّ
فااي مكااان ماري واااادى ماري يبعاث الساارور فااي نفسااة ،فيانعكا لاان
عم أدائة.

يج اد الماار أن ا ا ا التااأثير ي تم ا

وآ ر ،كما ي تم

با تبل

(د) جنوع األبجنية والمجناخ الجامعي

بااين بيئااة وأ اارى ،وك ا لن بااين فاارد

نسبة الضوضا .

لقد درج األسات ة وال ابلب الجاامعيون عما العماا فاي أبنياة تتميا

بالتقاارب المكااني وبالفساحات الم ضارة .فانت اام ابلب التعمايم المفتاوح
فااي السااودان فااي ماادارا األساااا ياانعكا ساامباً عم ا األدا  ،ألن مثااا
ا ا ف البيئااة التعميميااة اااد صااممت لمصاارار أص ابلً .فهااي ال تفاارس ايبااة

العماام بقاادر سااعيها لتااأمين ساابلمة المساات دمين .فربمااا كاناات مثااا ا ا ف
مصدر لعدم الرضا.
األبنية
اً

 .17دافعية ال جنجاز
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ُيعا ّار ُ ماكميبلنااد ،الم ا كور فااي عم اي (  ،) 2003دافعيااة اإلنجااا بأنهااا اسااتعداد يتمي ا
بالثبات النسبي لمسعي لمتحصيا والنجاح ،وا ا االستعداد ي ا كامناً في الفرد حتي يستثار

بمثيرات .فالدافعية تشبة مص م القادرة .وااي أكثار المفااايم اسات داماً فاي تفساير السامون.

فالدافعية تكاوين فرضاي ،وتعبيار عان حالاة يعيشاها الكاائن الحاي .تعماا عما اساتثارة السامون
وتنشاي ة وتوجيهااة نحااو اااد

العمااا فااي مواا ا

معااين .لقااد أاااتم نيكااول

بعمميااة اإلدران الا اتي لمقاادرة وصااعوبة

اإلنجااا  ،حيااث يعاار ساامون اإلنجااا بأنااة ساامون موجااة نحااو تنميااة ااادرة

الش ص العالية أو إ هاراا.

ويعرفه ااا م ااوراي بأنه ااا رغب ااة الف اارد ف ااي أن يجت ااا العقب ااات والص ااعاب بأا ااا ا اادر م اان

الوات ،بما لدية من مثابرة واستقبلا وااوة .ويع ّار أحماد عا ت ارجا (  ) 4070654الادافا
بأنة اوة محركة وموجهة فاي آن واحاد .فهاو يثيار السامون إلا غايتاة أو إلا ااد يرضاية.
فالادافا اساتعداد و وجهاين ،وجاة دا ماي محاارن ،ووجاة اارجي ااو الراياة أو الهاد

الا ي

يتجة إلية السمون الصادر عن الدافا ،كاألكا والشارب أو ال فار بمركا اجتمااعي مرماوف.
ووض ماكميبلند أن الدوافا اإلنسانية تقاا بثبلث رف اي :

 .1عن ريف األسئمة المباشرة بسؤاا المفحوص عن دوافعة.
 .2بالحص ا ااوا عما ا ا تق ا ااديرات أو أحك ا ااام عاما ا اة عما ا ا الدافعي ا ااة م ا اان المبلح ا ااين
ال ارجيين.

 .3بتسجيا عبلمات سموكية لبلستجابات الفسيولوجية أو األدا

والحركات

التعبيرية والتداعي الحر.

 .18الجنظريات التي تجناولت دافعية ال جنجاز

انالن ن ريات واتجااات تناولت دافعية االنجا اي اآلتية:

 1.18جنظرية قيمة الذات في الدافعية لل جنجاز
) ) Self – worth theory of achievement motivation

إن الميااا لئلنجااا عااادة مااا يكااون ايمااة إنسااانية فااي حااد اتااة .وتفتاارس ن ا ارية

ايمة ال ات أن أعم األولويات التي يبحث عنها الفرد ااي التقباا الا اتي ،أي شاعور
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المر بأنة مقبوا وبصورة أ رى ،يمكن القوا إن األفراد ال يجدون ايمهم لؤلجياا إالّ
حيث ينجا ون .و بقاا لها ا المفهاوم فإناة يبادو أن األفاراد يرب اون دوماًا باين اادراتهم
وايمتهم ال اتية.

 2.18االتجاه السموكي ( ) Behavioral Approach

َيعا ّار ُ أصااحاب االتجاااف السااموكي دافعيااة اإلنجااا بأنهااا حالااة تسااي ر عم ا أدا
الفرد ،وتتمثا في استجابات مستمرة مراونة بمع معين.

 3.18االتجاه ال جنساجني ( ) Humanistic Approach

ُيعتبر إبراايم ماسمو من العمما البار ين في ا ا االتجاف .إنة يرى أن السمون
اإلنس اااني و ار ف دواف ااا تا ارتب بإش ااباع الا ا ات ،الا ا ي يت ااور ليص ااا لمف اااايم تحقي ااف

ال ات .وين بف ا ا االتجاف عم العممية التعميمية .إ يجد المار أن نجااح المشارفين
يمكنهم من تحقيف واتهم باإلنتاج واإلبداع.

 4.18االتجاه المعرفي

يجاد المار أن الادوافا تنقسام إلا اساامين :دوافاا دا مياة ودوافاا ارجياة .يسااع
األفراد إل تحقيف حالة التوا ن المعرفي .وبالنسبة لدافعياة وي اإلنجاا العاالي فإنهاا
تقوم عما أنهام مادفوعون بادوافا دا مياة ،وأنهام يميماون إلا المثاابرة واالجتهااد ل ياادة
برتهم ولتحقيف مستويات عميا ومهارات مرتفعة.

 5.18االتجاه التحميمي ( ) Analytical Approach

يعتقا ااد أصا ااحاب ا ا ا ا االتجا اااف أن األف ا اراد يقوما ااون بتحميا ااا سا ااموكهم المسا ااتقبمي،

فيسااعدون بالساامون الا ي يحقااف لهاام السااعادة والما ة التااي ينشاادونها .فيااولي كااا ماانهم
جهدف مدفوعاً بتواعاتة ا ف .ل ا فإن المشرفين يستجيبون لممواا

التعميمية التي تمبي

رغب ااتهم فااي تحقيااف واتهاام وتحقااف لهاام السااعادة واالرتي ااح .ويب ا ا الواحااد ماانهم كااا
جهاادف .ويشااكا اا ا دافعااً لئلنجااا والع ااا  .وعما اا ا فاإلنجااا يتحقااف إ ا صاااحبة
شعور بالرضا والسعادة.

 .19خصائص الشخصية ال جنجازية
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ياارى مااوراي أن الش ا ص المنج ا اااو ال ا ي يتحصااا عم ا درجااة عالي اة فااي دافعيااة

اإلنجا  ،ويب ا أاص مجهود لدية حتي ينج ما يقاوم باة .والش صاية اإلنجا ياة لهاا مقادرة
عالية عم التصميم والع م.

يوض فتحي مص في (  ) 12270663صائص دوافا اإلنجا في اآلتي:

المقدرة عم اكتشا

البيئة.

 .1المقدرة عم تحما المسئولية.
.2

المقدرة عم تحديد الهد .

 .3السعي نحو اإلتقان والتمي .

 .4القدرة عم التنافا ما ال ات.
 .5المقدرة عم الت

ي لتحقيف األادا .

 .6المقدرة عم تعديا المسار.

يرى أتكنساون ( الما كور فاي عثماان  ) 2002أن الشا ص يممان دافعااً أااوى لئلنجاا

عندما يتحصا عم درجاة مرتفعاة فاي دافعياة اإلنجاا ويتحاشا الفشاا ،ويقاوى عنادف دافاا

النجاح عند ما يحصا عم درجة من فضة في دافا اإلنجا .
 .21معوقات دوافع ال جنجاز

تتمثا معواات دوافا اإلنجا في اآلتي :

 1.21فقد الثقة بالجنفس

عناادما يكااون تقاادير ال ا ات لاادى ش ا ص من فض ااً ،فإنااة يااؤدي إل ا تقميااا دافعيااة

اإلنجا لدية.

 2.21توقعات الفشل
تعتبر تواعات الفشاا مان األشيا التاي تكمان و ار ااا اإلنج اا ات المن فضاة ومشااعر

اإلحبا واليأا.

 3.21الخوف من الجنجاح
فساارت ماتينااااورني لاان اائمااة إن النسااا اااد يشااعرن بااال و

ماان النجاااح ،ألن

النجاح في الثقافة األمريكية يرتب عادة بالرجاا .فالدافا لتجنب النجاح اجتماعي.
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 .21ال جنجاز وتقدير الذات

فااي د ارس اتة التااي اااام بهااا العااالم سااميث وجااد أن انالاان ا تبلفااات كبي ارة وجواريااة بااين

األشا ا ا اص وي تق ا اادير الا ا ا ات المرتف ا ااا ف ا ااي الدافعي ا ااة لئلنج ا ااا وب ا ااين وي تق ا اادير الا ا ا ات

المن فس .فاألش اص وو تقدير الا ات المرتفاا ال يعاانون مان األماراس السيكوساومانية
والحساس ااية لمفش ااا .وتحت اااج دافعي ااة اإلنج ااا ف ااي العم ااا إلا ا إدران الق اادرة وتق اادير الا ا ات
باإلضااافة الرتبا هااا بالرضااا عاان العمااا ال ا ي يحقااف تقاادير ال ا ات ويجعااا الش ا ص ياادرن
اتة.

 .22المشرفون األ كاديميون

المشر األكاديمي أستا جامعي يقوم بمعاونة بلب التعميم عن بعاد فاي معرفاة المهاام

التعميمية التي ت مبهاا الجامعاة مانهم فاي كاا برناامج أكااديمي منفصاا .وتعتبار مهماة المشار

األكاديمية إرشادية واشرافية أكثر منها تعميمية ( الربيعي وآ رون .) 00472001

ي تما ا

دور المعم اام ف ااي الق اارن الح ااادي والعشا ارين ا تبلفا ااً ج ري ااًّا ع اان األدوار الت ااي

مارسااها المعماام وألفهااا وعشااقها أف اراد المجتمااا فااي القاارون األول ا  ،بااا أصااب يتوجااب عميااة
تقميص دورف من بلا مشاركة ال بلب اإليجابية في حصولهم عم المعمومات.

 .23سمات معمم التعميم عن بعد

إن المعممااين يااؤدون دو اًر مهمااًّا فااي العمميااة التعميميااة .فهاام يهيئااون ال اابلب الكتساااب

ال برات المناسبة بما يتصفون بة من رغبة وكفا ة .فعن ريف المعمم يست يا ال بلب
اكتشا

داائف المعرفة.

إن معماام التعماايم عاان بعااد ي تم ا

دورف عاان المعماام التقمياادي ال ا ي يشاارح المعمومااات

ويست دم الوسائا ويضا اال تبار ،ويقوم ال مبة .فهو يجود العممية التعميمية .أما معامم
التعميم المفتوح ،أو المشر األكاديمي كما ي مف عمية ،فيتمثا دورف في كونة:
 .1م

اً لمعممية التعميمية ومصمماً لمادتها.

 .2موجهاً ومرشداً لم بلب.

 .3مرااباًا لسير العممية التعميمية ( البا .) 00572002
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إن مهمااة المشاار األكاااديمي فااي التعماايم المفتااوح تتمثااا فااي أنهااا مهمااة إشا ار  .فهااو

يقوم بمتابعة الماادة العممياة باالمراك التعميمياة ماا ال ابلب ،ومتابعاة التعييناات ماا ال ابلب
وتوفير التر ية الراجعة .كما يقوم باإلش ار

عم االمتحانات الفصمية والنهائياة .لقاد أوضا

السيد حسن (  ) 5272002أن الناا في حاجة في المستقبا إل معمم يقوم باألدوار اآلتية:

 1.23أن يكون بي اًر ب رف البحث ،فيتحوا المعمم من بير يعمم كا شي إل ما يشبة
المرش ااد الس ااياحي ف ااي ع ااالم ي ا ار بالمعموم ااات ،حي ااث يحت اااج ال اابلب إلا ا م اان
يرشدام إل

2.23

رف بنا المعرفة ،ال إل من يمقنهم ج ئياتها.

أن يكاااون معمم ا ااً يسااات يا إنجا ااا مهاما ااة االجتماعيا ااة والتربوي ااة بحسا اان اسا اات دام

التقني ااات الحديثا ااة واساااتثما ارتها ،ويس اات دم مهاراتها ااا فاااي التعم اايم المبا اارمج والتعم اايم

ال اتي.
3.23

أن يتفهم بعماف مهاماة تجااف مجتمعاة وأمتاة عان رياف الموااا

التعميمياة .فيجاب

أن يميا ا العبلا ااة ب ااين المعم اام والم ااتعمم ب ااالحوار والتفاع ااا وتب ااادا ال با ارات بحي ااث
يتعا ّادى نقااا المعرفااة ماان اار آل اار ألنااة يقااوم بت ااوير الش صااية بجممتهااا ماان
ته يب لؤل بلف وا بلف اوى التفكير.

 4.23أن يثف بنفسة في تن يم النشا الترباوي وا تياارف .وأن يمتمان روح المباادرة والن عاة
إل التجديد والتجريب ،وأن يساام في حا المشكبلت التربوية.

 5.23أن يكااون معمم ااً مفك ا اًر ومتكااامبلً وممارس ااً يقا ّاوم عم ا نح او مسااتمر تااأثير ا تيارتااة
وأفعالة عم اآل رين وال بلب ،ويبحث عن الفرصة لنمو ش صيتة مهنياًّا.

 6.23أن يمتماان اسااتراتيجيات التعماايم الن اميااة وغياار الن اميااة ،ويساات دمها لتقااويم نمااو

المااتعمم العقمااي واالجتماااعي والجساامي ليضاامن اسااتم اررف .ي ا كر متااولي ال ما اوة (
 ) 05272002بأنة ال بد من معايير عممية وتربوية وصحية وثقافية مبلئمة ال تيار
معمام التعماايم عان بعااد .فهااو فاي حاجااة لمت اوير المهنااي المسااتمر بحياث يكااون اا ا

الن ااام مرتب ااً بتماان التريي ارات الحادثااة عم ا ساااحة التعماايم عامااة ،وأن يااتم إعااداد
معمم التعميم المفتوح عم فهم جيد ل بيعاة ال ابلب ،وفهام أوساا ل بيعاة المجتماا،
ومعرف ااة واض ااحة ب ااالمتريرات الجاري ااة .كا ا لن تش ااتما عمميا اة إع ااداد المعم اام  -إلا ا
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جانااب إعاادادف الت صصااي -عما إعاادادف إعااداداً تقنياًّا عاالي المسااتوى ،ليكااون ماان
بللة ااد اًر عم است دام تقنيات التعميم والوسائا التعميمية.

ومان ابلا الواجباات التااي حممتهاا تقنياة المعموماات الجدياادة لمعمام التعمايم المفتااوح أو

المشاار األكاااديمي يتض ا لمماار أن دورف أصااب أكثاار تعقيااداً ،األماار ال ا ي يت مااب رض ااً

مهنيااًّا عاليااًا ودافعيااة لئلنجااا تمكنااة ماان اجتيااا العقبااات التااي تواجهااة ليتااأامم عم ا الاادور
الجديد .ل ا أصب مان اام اا ف الد ارساة استقصاا الرضاا الاو يفي لادى المشار األكااديمي
وعبلاتة بالدافعية لئلنجا .

 .24إجراءات الدراسـة الميداجنية

بقت الباحثة منهج الدراسة وأدواتها عمي عينة مكونة من تسعين مشرفاً أكاديمياًّا

يعممون بجامعة السودان المفتوحة ،مستعينة في لن باالمراك الموجاودة باال ر وم .تحينات

موسم مراابتهم لبلمتحانات الفصمية .تمكنات مان الحصاوا عما ساتين اساتمارة مان مقيااا
الرض ااا ال ااو يفي وس ااتين أ اارى م اان اس ااتمارات مقي اااا دافعي ااة اإلنج ااا مكتمم ااة .أم ااا بقي ااة

االس ااتمارات فق ااد أبع اادت لع اادم اكتماله ااا .وا ااد ا ت ااارت الباحث ااة الم اانهج الوص اافي التحميم ااي،

فأعمماات الح مااة المحوس ابة لمد ارسااات االجتماعيااة عم ا المعمومااات المتجمعااة عاان ريااف
األدوات التي من بينها مقياا الرضا الو يفي ومقياا دافعية اإلنجا  .وبعد أن است دمت
ا تبار اإلشارة وا تبار مان وتني وغيراا توصمت الدراسة إل النتائج التالية:

 .25جنتائج الدراسة وتفسيرها

سعت ا ف الدراسة لمتعر عم الرضا الو يفي بين المشرفين األكااديميين بجامعاة

السودان المفتوحة بوالية ال ر اوم .وتساا لت عماا إ ا كاان الرضاا الاو يفي يتسام باإليجابياة
أو الس اامبية ،وع اان العبلا ااات ب ااين المتريا ارات الديموغرافي ااة ال اص ااة ب ااالعمر ،وم اادى ارتب ااا
الرضا بالدافعية لئلنجا والعبلاة بين الرضا والحواف والمكافآت.

 1.25عرض جنتيجة الفرض األول

يتساام الرضااا الااو يفي بااين المش ارفين األكاااديمين باإليجابيااة .اساات دمت الباحثااة ا تبااار

اإلشارة لمعرفة السمة العاماة المميا ة لحالاة الرضاا وسا المشارفين ،فاأ هرت نتيجاة التحمياا
الجدوا التالي:
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االستجنتاج

الوسط

حاالت

حاالت عدم

قيمة

القيمة

الجنظري

الرضا

الرضا

(ر)

االحتمالية

األوا

24

11

03

1.1

0.001

الرضا إيجابي

الثاني

10

10

20

4.2

0.006

الرضا إيجابي

الثالث

10

20

00

1.1

0.000

الرضا إيجابي

الرابا

24

12

05

4.0

0.004

الرضا إيجابي

ال اما

24

12

02

2.2

0.002

الرضا إيجابي

السادا

13

10

06

1.5

0.001

الرضا إيجابي

الجـدول :1جنتيجة اختبـار الشـارة والسمـة العامة المميزة لمرضـا الوظيفي وسـط
المشرفين األكاديميين.

ماان الجاادوا أعاابلف تتض ا لمماار ساايادة حاااالت الرضااا فااي األبعاااد السااتة ماان حيااث

العما نفسة .ومن حيث العبلاة بين العاممين ومن حيث الرواتب والمكافآت والم ايا األ رى،

وم اان حي ااث االس ااتقرار ال ااو يفي واإلدارة والنم ااو والتق اادم المهن ااي وال ااو يفي .يتضا ا مم ااا تق اادم
تحقف الفرس األوا واو أن المشرفين يسود بينهم الرضا الو يفي.

لمنااشااة ا ا ف النتيجااة وتحميمهااا ومعرفااة ماادى اتسااااها مااا اإل ااار الن ااري فااإن ا ا ا

يقتضي الواو عم عواما الرضا ُبعداً ُبعداً.
البعد األول :الرضا عن العمل جنفسه

فااي رسااالة حباااب عباادالحي يا كر حامااد باادر (  ) 3270651أن انااان عوامااا تتعمااف
بتصميم الو يفة من حيث درجة إثرائها أفقياًّا ،تتمثا في تنوع األنش ة الو يفية.
ومما يجعا رو

العما حسنة درجة ث ار الو يفة رأسياًّا .ويتمثا لن عمومااً فاي

عمااف الو يفااة وماادى إشااباعها لمحاجااات العميااا .وتمثااا ا ا ف العوامااا ماادى اكتساااب معرفااة
جدياادة ماان اابلا الو يفااة وماادى السااي رة عم ا الو يفااة والن ارة االجتماعيااة لهااا ،وماادى

شعور المشر باإلنجا واستربلا ادراتة في إنجا اا ومشاركتة في ات ا القا اررات ال اصاة
بالعماا .وااد تمثااا لان ماان ابلا المقاااببلت التاي أجرتهااا الباحثاة ومبلح تهااا ل مبلئهاا فااي

اإلش ار .
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البعد الثاجني :العالقة مع الزمالء والزميالت
ماان أبعاااد الرضااا عاان العمااا اااو بعااد العبلاااة مااا ال ا مبل وال ا ميبلت .فااإن الساامة

العامة السائدة بة اي الرضا أيضاً .وتتفف ا ف النتيجة ما الن رياات المفسارة لسايادة الرضاا
بين المجموعات الصاريرة .وفاي لان يقاوا أحماد ارجا (  ) 10170640إن تماسان الجماعاة

بصرر حجمها ي يد شعور الفرد باألمن والحرية واالنتما  .ومن ثم ي داد نشا ة ورضاف عن

العما مت وجد نفسة يعما ما أفاراد يتجااوبون معاة ويرغباون فاي صاحبتة .فاي حاين يا داد
تبرمة وسأمة وغيابة حين اليجد القبوا والتقدير من جماعة العما.

 2.25جنتيجة الفرض الثاجني وتفسيرها

ي اانص اا ا ا الف اارس عما ا وجا اود عبلا ااة دال ااة ب ااين مس ااتوى الرض ااا ال ااو يفي لممشا ارفين

األكاديميين والعمر.

يتضا عادم وجاود فاروف دالاة إحصائياًّا باين مجموعاة المشارفين
من بلا الجدوا أدناف ّ
األكباار سااناً ومجموعااة المشا ارفين األصاارر سااناً .لقااد ك ااان الاادافا لصااياغة الفاارس ا ااو أن
الباحثة أرادت أن ترى ما إ ا كان لمترير العمر تفاعا عم درجة الرضا الو يفي.

وعما الاارغم ماان أن الفااروف غياار دالااة إحصائي اًّا ،إال أن درجااات الرضااا ،التااي حصااا

عميها المشرفون األكاديميون الوااعون في الفئة العمرية األاا من أربعين عاماًا ،كانت أعم
ماان درجااات الرضااا ،التااي حصااا عميهااا المش ارفون الوااعااون فااي الفئااة العمريااة األكباار ماان
أربعين عاماًا.

وعم الرغم من أن ا ف الفروف غير دالة من حيث الداللة اإلحصائية إال أنها مؤشار
األكاااديمي .تفساار الباحثااة عاادم

إل ا أن صاارر الساان م ارتب بالرضااا عاان و يفااة اإلش ا ار

باارو ا ا ف الفااروف ماان اابلا اإلحصااا بصااورة واضااحة إل ا

بيعااة مجتمااا البحااث ال ا ي

انعكااا عما العينااة ،إ أن مجتمااا المشارفين األصاامي ال توجااد بااة فاوارف فااي العماار كبيارة.
لن ألنة يندر وجود مشرفين فوف سن ال مساين أو تحات سان ال امساة والعشارين .وتتاراوح

أغمب فئة المشرفين بين ا ين العمرين في مرحمة الشباب.
األبعاد

المجموعات

متوسط

مان وتجني

قيمة

قيمة ر

القيمة

االستجنتاج
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األوا

أكبر من 20
أاا من 10

الثاني

أكبر من 10

56.11
61.12

1450.0

6225.0

أكبر من 20

53.46
64.06

1255.2

6253.0

0.10

0.062

التوجد

أكبر من 20

54.21
63.35

أكبر من 20

54.21
63.35

أكبر من 20

54.00
63.32

أاا من 10
السادا

دالة
0.204

أاا من 10
ال اما

التوجد فروف

0.302

أاا من 10
الرابا

االحتمالية
0.235

التوجد

أاا من 10
الثالث

الرتب
53.61
62.30

1211.2

ديككون
6201.2

0.00

2004

أاا من 10

1215.2
1015.2
1211.0

6133.2
6103.2
6120.0

0.0.
0.20
0.20

التوجد

0.251

التوجد

0.221

التوجد

0.226

الجدول  :2يوضح جنتيجة اختبـار مـان وتجني لمعرفة الفروق في متوسط الرتب في الرضا الوظيفي
لدى المشرفين تبعـًا لمعمر.

ل ا ومن بلا المبلح ة والمقاببلت ،الجدوا اإلحصائي ،يتضا أن المشارفين األااا

سناًّا أكثر رضاًا .وا ا ليا بمستررب اصة في ُبعد الحواف والمكافآت.
وعموماًا فإن نتيجة الرضا عن الو يفة في المستويات العمرية األاا ت تم

اإلشا ار

في مهنة

عاان المهاان األ اارى .واااد أباناات الد ارسااات فااي المهاان العدليااة ،والهندسااية ،وال بيااة

واإلدارية أن الرضا لدى الفئة العمرية األكبر من  12سنة أكثر منة لدى الفئة العمرية األاا
( ،) 036::00:

مان أربعااين عاماًا .وماان تمان الد ارسااات د ارسااتا حباااب عباادالحي
ومعتصاام ميااا (  ) 01270663الا ي فروااًا فااي درجااة الرضااا الااو يفي تعا ى لمترياار العماار
(  ) 01570660أن مان

لصال األكبر سناًا .كما أوضحت دراسة أندرو دي سي
نتااائج الد ارسااات التااي أجرياات عم ا ال ارأي العااام ،أن لممااو فين الشااباب آماااالً ع ارض ااً تتعمااف
بااالنفو والحياااة العصاارية التااي ماان الصااعب تحققهااا .ل ا ا فااانهم يرفضااون مااا الير ِ
ضااي تماان
ُْ
الت معات .ومن جهة أ رى فإن كبار السن يميمون إل االساتقرار مماا يادفعهم نحاو الرضاا.

كماا أن التقاادم فاي الساان يجعاا الفاارد أكثاار ارتبا ااً وتكيفااً ورضااً عاان و يفتاة .فهاام يت ا ون
الحيا الدفاعية كالتبرير لمتعبير عن رضاام .وترجا الباحثة الحالياة اا ا اال اتبل
و يفة المشر األكاديمي المؤاتة و ات ال بيعة ال اصة لكونة متعاوناًا .

ل بيعاة
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 3.2.الفرض الثالث :العالقة بين المستوى األكاديمي والرضا الوظيفي
تساات دم جامعااة السااودان المفتوحااة حممااة الاادبموم والماجسااتير والاادكتوراة .ولمواااو

عما

أكثاار فئااات ا ا ف المااؤابلت رض ااً و يفيااًّا ،صاااغت الباحثااة فرضااًا ياانص عم ا أنااة ( توجااد
ف ااروف دال ااة ب ااين مس ااتوى الرض ااا ال ااو يفي والمس ااتوى التعميم ااي ) .ولد ارس ااة اا ا ا الف اارس
است دمت الباحثة ا تبار كروسكاا وال وأ هر التحميا الجدوا  3اآلتي بعد.

يتض من الجدوا  3أنة ال توجد فروف دالة إحصائياًّا تبعااً لمتريار المساتوى التعميماي

فااي أبعاااد الرضااا الااو يفي التاليااة :العبلاااة مااا الا مبل  ،ال ارتااب والحاواف  ،اإلدارة واإلشا ار

المباشاار ،بينمااا أ هاارت النتااائج وجااود فااروف دالااة إحصائيااًّا فااي ُبعااد فاارص النمااو والتراااي
لصااال حممااة الماجسااتير وفااي بعااد الو يفااة نفسااها لصااال حممااة الاادبموم وفااي بعااد األماان
واالستقرار الو يفي لصال حممة الدكتوراة.

وتباادو ا ا ف الفااروف موضااوعية ألن جامعااة السااودان المفتوحااة أتاحاات لحممااة الاادبموم

ٍ
مرس لهم.
شر االنتما لمهنة األستا الجامعي .ويبدو أن ا ا

أما بالنسبة لحمماة الماجساتير فاأكثر ماا يهمهام فاي اا ف المرحماة العممياة ااو اكتسااب

ال بارة واسااتثمار فاارص النمااو المعرفااي ال ا ي يعااود عماايهم ماان تاادريا مقاارراتهم .فااي الوااات
نفسة يحا حممة الدكتوراة أن ما تقدمة لهم جامعة السودان المفتوحة مان ياادة د اا يعماا

عم استقرارام بالو يفاة ،فابل يتساربون منهاا إلا مهان أ ارى ،وال يفكارون فاي السافر اارج
السودان إلصبلح أحوالهم المعيشية.
األبعاد
الو يفة نفسها

المستوى

عدد

متوسط

قيمة ×2

التعميمي

الحاالت

الرتب

6
26
22

56.00
43.0
34.0

5.264

6
26
12

54.20
42.62
40.13

دبموم
ماجستير

القيمة
االحتمالية
0.010

العبلاا ا ا ا ا ا ا ااة ما ا ا ا ا ا ا ااا
ال مبل

ماجستير
دكتوراة

ال توجا ا ااد فا ا ااروف دالا ا ااة
إحصائياًّا لصاال حمماة

دكتوراة
دبموم

االستجنتاج

الدبموم
0.411

0.361

ال توجا ا ااد فا ا ااروف دالا ا ااة
إحصائياًّا
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ال ارتا ا ااب والح ا ا اواف

دبموم

المادية

ماجستير

6
06
22

23.11
46.21
31.12

1.100

2004

0.000

إحصائياًّا

دكتوراة
األم اان واالس ااتقرار

دبموم

الو يفي

ماجستير

6
26
22

26.11
50.20
30.03

4.52

0.012

اإلدارة واإلشا ا ا ا ار
المباشر

ماجستير

الدكتوراة

6
26
22

41.34
42.20
44.01

6
26
22

33.22
45.45
31.10

0.022

0.641

فا ا ا ا ا ا اارص النما ا ا ا ا ا ااو
والتراي

ماجستير

ال توجا ا ااد فا ا ااروف دالا ا ااة
إحصائياًّا

دكتوراة
دبموم

ال توجا ا ااد فا ا ااروف دالا ا ااة
إحصائياًّا لصاال حمماة

دكتوراة
دبموم

التوج ا ا ااد ف ا ا ااروف دال ا ا ااة

4.524

0.11

دكتوراة

ال توجا ا ااد فا ا ااروف دالا ا ااة
إحصائياًّا لصاال حمماة
الماجستير

الجدول  :3اختبار كروسكـال والـز لمعرفة الفروق في متوسط رتب الرضا الوظيفي دى مشرفي
جامعة السودان المفتوحة تبعـًا لمستواهم التعميمي.

 4.2.الفرض الرابع :عالقة الرضا المهجني بالجنوع

يتك ااون المشا ارفون األك اااديميون ف ااي جامع ااة الس ااودان المفتوح ااة م اان الجنس ااين ( ك ااور

واناث ) .ولمعرفة أيهما أكثر رضاً افترضت الدراسة وجود فروف دالاة باين الا كور واإلنااث

فااي مسااتوى الرضااا الااو يفي .ولد ارسااة اا ا الفاارس اساات دمت الباحثااة ا تبااار مااان وتنااي

لمعرفااة الفااروف فااي متوس ا رتااب الرضااا الااو يفي لاادى المش ارفين والمش ارفات تبع ااً لمنااوع.
هرت نتيجة ا ا اإلج ار في الجدوا التالي.

ماان الجاادوا  4يتض ا أنااة ال توجااد فااروف دالااة إحصائيااًّا تبع ااً لمنااوع فااي أبعاااد الرضااا

الااو يفي التالي اة؛ واااي الو يفااة نفسااها ،العبلاااة مااا ال ا مبل  ،األماان واالسااتقرار الااو يفي،
فاارص النمااو والتراااي ،بينمااا توجااد فااروف دالااة إحصائيااًّا فااي أبعاااد الرضااا الااو يفي التاليااة،
واي الراتب والحواف  ،اإلدارة واإلش ار

المباشر لصال اإلناث.

وترج ااا الباحث ااة اا ا ف الف ااروف ف ااي البع اادين الما ا كورين لم موب ااات ال اادور الت ااي يفرض ااها

المجتمااا عم ا اإلناااث .لاان ألنااة ال ي مااب ماانهن اإلنفاااف عم ا ويهاان س اوا ً كااانوا أبااا ً أو
أبنا ً ،ال وبا ال ي مب منهن االنفاف عما أنفساهن .وترتيباًا عمياة فاإن ماا تتقاضااف المشارفة
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من حواف ومكافآت تو فة في حاجاتها ال اصة .وان انفقت عم أحاد ،فإنهاا ال تفعاا لان
تحت ضر التقصير.

أما المشرفون فإنهم يعانون مان مت مباات الحيااة .ويحااولون جااادين مجااراة األساعار

التااي ترتفااا يومااًا بعااد يااوم .أمااا رضااا اإلناااث عاان اإلش ا ار
السودانية واابميتها لم ضوع.
األبعاد

النوع

عدد

الو يفة نفسها

متوس

معممة مان

الحاالت

الرتب

وتني

معممة

وينكسون

المباشاار ف ارجااا لتربيااة األنث ا
ايمة z

القيمة

االحتمالية

االستنتاج

كور

10
10

35.63
50.40

2111.0

2011.0

0.46

0.042

العبلاة ما ال مبل

كور

10
10

33.46
50.60

2161.0

2062.0

0.23

0.004

التوجااد فااروف

ال ارت ا ا ا ا ا ااب والحا ا ا ا ا ا اواف

كور

10
10

51.62
33.21

2020.0

2201.2

2.26

0.006

توجا ا ااد فا ا ااروف

األم ا ا ا ا اان واالس ا ا ا ا ااتقرار

كور

10
10

40.11
43.13

2201.0

1552.2

0.00

0.231

التوجااد فااروف

كور

10
10

33.62
51.31

20.51

2143.2

2.13

0.005

كور

10
10

41.32
44.22

إناث

المادية

الو يفة

إناث
إناث
إناث

اإلدارة واإلش ار

إناث

المباشر
فرص النمو والتراي

إناث

التوجااد فااروف
دالة
دالة
دالة
دالة
توجا ا ااد فا ا ااروف
دالة

0.206

2342.2

0.0300

التوجااد فااروف

دالة

الجدول  :4جنتيجة اختبار مـان وتجني لمعرفة الفـرق في متوسط الرتب في الرضـا الوظيفي لـدى
المشرفين والمشرفات تبعاً لمجنوع.

 5.25عرض جنتيجة الفرض الخامس
ياانص الفاارس ال اااما عم ا وجا اود عبلاااة ارتبا يااة بااين الرضااا الااو يفي ودافعيااة

اإلنجا  .ولدراساة ا ا الفارس است دمت الباحثة معاما االرتباا سيبرمان لمرتب.
واد أ هرت نتيجة التحميا الجدوا الموض أدناف.
األبعاد

معاما اإلرتبا ما دافعية

القيمة اإلحتمالية

االستنتاج

اإلنجا
األوا

0,164

,001

توجد عبلاة دالة بين المتريرين

الثاني

,040

0,042

التوجد عبلاة دالة بين المتريرين
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2004

الثالث

,000

,040

التوجد عبلاة دالة بين المتريرين

الرابا

,004

,040

التوجد عبلاة دالة بين المتريرين

ال اما

,0020

,115

التوجد عبلاة دالة بين المتريرين

السادا

,0040

,105

التوجد عبلاة دالة بين المتريرين

الجدول  :5يوضح الجدول معامل ارتباط سيبرمـان لمرتب لمعرفة العالقة بين الرضـا الوظيفي ودافعية
الجنجاز لدى المشرفين األكاديمين.

من الجدوا  5يتض وجود عبلاة بين دافعية اإلنجا وبعد الرضا عن العما نفسة في

حااين لاام تتضا أي عبلاااة دالااة بااين بقيااة أبعاااد الرضااا الااو يفي ودافعيااة اإلنجااا  .والعبلاااة
التي وجدت بين بعد الرضا عن العما نفسة ودافعياة اإلنجاا عبلااة ردياة .ااي أناة كمماا

كانت دافعية اإلنجا عالية كان الرضا عن العما نفسة عالياً ،وأشار لن لدافعياة اإلنجاا

لدى المشر .

 6.25مجناقشة جنتيجة الفرض
إن ارتبا دافعية اإلنجا بالرضا عن العما نفسة بعبلاة ردياة نتيجاة موضاوعية
ّ
وغيار مسااترربة .فااألفراد ال ارضااون مانهم لااديهم دافعيااة لئلنجاا تاانعكا إيجابااً عما نوعيااة
اإلستجابة لتحديات العما ال ي بين إيديهم.

وتفااارف كااا ماان ألي ا ا وكاااترين (  ) 2370666بااين اارو

نفسااة اااائمتين بااأن اارو
رو

العمااا الفي يقيااة والعمااا

العمااا الفي يقيااة الجياادة تااؤثر فااي تهيئااة جااو أفضااا لئلنتاااج ،لكاان

العما الجيدة ال تجعا العماا فاي حاد اتاة جياداً .وااد اتضا فاي اآلوناة األ يارة أن

محت ااوى العم ااا ومض اامونة م اان العوام ااا المهم ااة ف ااي م ااف الرض ااا .وتض ااي

ليا ا ا وك اااترين

الم ا كورتان آنف ااً أن صااائص الو يفااة ومااا تتضاامنها ماان م ا اج لاادى الفاارد عنااد إحساسااة
باألامية يشعرف باالعت ا بالنفا .وبالتالي ي يد من دافعيتة لئلنجا  ،ويقبا عنصر التحدي

الموجود في الصعوبات بنوع من الحماا ،فيؤدي لن إل ت

ي العقبات ،الا ي يرفاا مان

ويبعد عنة اإلحبا ال ي يتسبب في فس دافعية اإلنجا .
تقديرف ل اتةُ ،
فالعمااا ال ا ي يسااتثير التحاادي فااي الفاارد تنحشااد لااة دافعيااة اإلنجااا التااي تعمااا عم ا

إنجاحااة ،وتعمااا بنساابة الماكين مااات النفسااية التااي تترتااب عم ا النجاااح ،مثااا ارتفاااع تقاادير

د .آسيا عبدالقادر محمد ،الرضا المهني لدى المشرفين
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الا ات فت بااف الا ات المثاليااة مااا الا ات الوااعيااة .ويأمااا الفاارد ت
لدية دافعية اإلنجا .

ااي عقبااات جدياادة فترتفااا

مان ابلا مبلح اة الباحثاة الميدانياة ،وااي مبلح اة بالمشااركة ومان ابلا مقابمتهاا

ما المشرفين األكاديميين ،اتض لها أنهم يعتبارون مهناة اإلشا ار

األكااديمي مهناة من ماة

ومحااددة وتسااتوعب جميااا المعمومااات والمبااادئ التااي تماات د ارسااتها فااي المرحمااة الجامعيااة

و اصة ابلب كمياة التربياة .فالو يفاة مان وجهاة ن ارام بهاا ثا ار  .األمار الا ي ي ياد ويتفاف

مااا مفهااوم ث ا ار الو يف ااة ال ا ي ك ارف البااا (  ) 052:2002ا ااائبلً إنااة يقصااد بث ا ار الو يف ااة
تحسينها بأن تجعا عناصر المحاف ة عم االستمرار عميقة وثابتة في حين ت داد عناصر

الدافعية.

ومن بلا الجدوا أعبلف يتض عدم وجود عبلاة بين العبلااة ماا الا مبل ودافعياة

اإلنجا  .وا ف نتيجة مقبولة و بيعية .فإن العبلااات االجتماعياة الجيادة أو السايئة ال تاؤثر فاي
دافعية اإلنجا

اص ًة إ ا كانت ا ف العبلاات في مجاا العما ومن بللة.

 .26موجز الدراسة والتوصيات

تناوا اا ا البحاث الرضاا المهناي لادى المشارفين األكااديمين بجامعاة الساودان المفتوحاة

وعبلاتة بدافعية اإلنجا .

واد ادفت ا ف الدراسة إل الوااو

عما العبلااة باين دافعياة اإلنجاا والرضاا الاو يفي

( المهني ) له ف الفئة والمدى ال ي يجدون أنفساهم فاي الو اائ
الرضا الو يفي وبعس المتريرات الديموغرافية.

المشاار إليهاا والعبلااة باين

ااادمت الباحثااة لبحثهااا بمقدمااة منهجيااة اشااتممت عم ا مشااكمة الد ارسااة وااادفها وأاميتهااا

وص اااغت أس اائمتة وأجاب اات عميه ااا بفرض اايات احتمم اات أن تك ااون إجاب ااات عما ا األس اائمة ف ااي

انت ار التحقيف.

ف ااي القس اام الث اااني ا اادمت الباحث ااة اإل ااار الن ااري لد ارس ااتها ،حي ااث عرف اات المف اااايم

األساسااية والمتريارات و لاان بتناااوا مفهااوم الرضااا المهنااي وتعريفااة وأااام العوامااا المااؤثرة فيااة
وت رات لدافعية اإلنجا ومهنة اإلش ار

األكاديمي بإعتباراا راب ةً بين متريرات الدراسة.

الساودان المفتوحة 1
مجمة جامعة ّ

010

2004

وتوصمت الدراسة إل نتائج أامها سيادة الرضا الو يفي ولكن لايا عما جمياا أبعااد

المقياااا ،حيااث كااان الرضااا فااي المجاااالت اآلتيااة :الرضااا عاان العمااا نفسااة ،العبلاااة مااا
الا مبل  .أمااا المجاااالت التااي لاام يتحقااف منهااا المقياااا رضااا بعااد اااي الرواتااب ،والمكافااآت،
والم ايا األ رى ،واالستقرار الو يفي ،والنمو ،والتقدم الو يفي.

أما فيما ي ص العبلاة بين ُب ْعد الرضا الو يفي ودافعية اإلنجا فوجدت الباحثة أنة
كمما ادت نسبة الرضا الو يفي كانت دافعية اإلنجا عالية .ولم تسفر الدراسة عن
وجود عبلاة بين عمر المشر والرضا المهني.

 .27توصيات الدراسة

ترتيب ااً عم ا النتااائج التااي رجاات بهااا الد ارسااة والتااي أشااارت إل ا عمااف رضااا ا ا ف

الشاريحة عان مهنتهاا و اصاة فاي ُب ْعاد الرضاا عان العماا نفساة فاإن الباحثاة توصاي بإشاران
المشرفين األكاديميين في أعماا الو يفة من حيث الت ي والبرمجة ووضا منااج العماا
ووضا التعييناات واالمتحاناات حياث أشاار ُبعاد الرضاا عان اإلدارة إلا ت ٍ
ادن بالنسابة لؤلبعااد
األ رى.
كم ا ااا توص ا ااي الباحث ا ااة ب ي ا ااادة المكاف ا ااأت والحا ا اواف وص ا اار اس ا ااتحقااات المشا ا ارفين

األكاااديميين أوالً بااأوا ،ألن لاان س ايؤدي إل ا
ي يد من الرضا في ُبعد االستقرار الو يفي.

يااادة الرضااا الااو يفي فااي ا ا ا المجاااا ،كمااا

المصادر والمراجع
إلي ا وكاترين
0666

أثر تفاعل مستوى دافع ال جنجاز مع الذكاء والججنس ،ترجمة سيد أحمد ة ،القاارة:
دار النشر لمجامعات.

البا  ،جماا محمد ااسم
2002

التعري

باإلنترنت والوسائا اإللكترونية الم تمفة واست داماتها في العممية التعميمية

وتكنولوجيا التعميم  .ندوة مدرسة المستقبا ،كمية التربية ،جامعة الممن سعود04-03 .
شعبان 0121اا ،الرياس.
بدر ،حامد أحمد

د .آسيا عبدالقادر محمد ،الرضا المهني لدى المشرفين
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0651

السموك التجنظيمي .الكويت :دار القمم.

البياتي ،مارب محمد حسين
0660

الرضا عن العمل بين إرشاد المرشدات والباحثات االجتماعيات في مراكز إرشاد المرأة
الريفية في العراق .رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التربية ،جامعة ال اا يف.

جبلا ،عبدالفتاح أحمد وآ رون
0663

الجامعة العربية المفتوحة ،االحتياجات وآليات التجنفيذ.

حسن ،السيد محمد أبوااشم

 0121اا

أدوار المعمم بين الوااا والمأموا في مدرسة المستقبا :رؤية تربوية  ،ندوة مدرسة

المستقبا ،كمية التربية ،جامعة الممن سعود في الفترة من  04 -03شعبان 0121اا.
الرياس.

حمبيب ،فائقة سعيد

0106اا جنظام إداري مقترح لتعميم جامعي عن بعد في المممكة العربية السعودية في ضوء
بعض الخبرات المعاصرة .رسالة دكتوراف غير منشورة .كمية التربية ،جامعة عين

شما ،القاارة.
ال

يب ،محمد شحاتة

0656

التعميم المفتوح  ،المجمة العربية لمتربية .0/6

ميا ،معتصم
0663

الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم درمان السالمية .رسالة ماجستير
غير منشورة .كمية التربية ،جامعة أم درمان اإلسبلمية.

دسواي ،كماا محمد
0641

دراسات في المجتمع السوداجني .بيروت :دار االتحاد العربي لم باعة.

دي سي ار ،أندرو
0660

السموك التجنظيمي واألداء .ترجمة جعفر أبوالقاسم ،معهد اإلدارة العامة السعودية.

راج  ،أحمد ع ت
0640

أصول عمم الجنفس .اإلسكندرية :المكتب المصري الحديث.

0654

عمم الجنفس الصجناعي .القاارة :دار الكتب الجامعية.

الربيعي ،السيد محمود وآ رون

الساودان المفتوحة 1
مجمة جامعة ّ

012

2001

التعميم عن بعد وتقجنياته في األلفية الثالثة.0 .

2001

مجنظومة تكجنولوجيا التعميم .الرياس :مكتبة الرشد.

2004

سالم ،أحمد وسرايا عادا
السباعي ،اير أحمد

0106اا التعميم المفتوح اتجاف عالمي  .المن مة العربية لمتربية والثقافة والعموم .الندوة الدولية
لمتعميم عن بعد 25 .رجب 02 -شعبان 0106اا.

سميمان ،سعيد أحمد
0651

الجامعة المفتوحة كصيغة مقترحة لتعميم الكبار في مصر ،دراسة تحميمية .رسالة

دكتو ارة غير منشورة .كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية.
سيد ،عبدالحميد مرسي
 0632سيكولوجية المهن .دار النهضة العربية.
السيد ،فؤاد البهي

 .1القاارة :دار الفكر العربي.

0651

األسس الجنفسية لمجنمو.

0652

الجداول الحصائية لعمم الجنفس والعموم األخرى.

ة ،فراج عبدالقادر
0650

سيكولوجية الشخصية المعوقة للجنتاج.

 .0القاارة :دار الفكر العربي.

 .0القاارة :مكتبة ال انجي.

الصافي ،نعمات عم

 2000الرضا الوظيفي والتوافق الجنفسي واالجتماعي لدى العاممين بالجامعات .رسالة ماجستير
غير منشورة .كمية التربية ،جامعة أفريقيا العالمية.

عبدالسميا ،مص ف

0120اا التعميم المفتوح ،إطاللة واقعية وآفاق مستقبمية.
عبدالفتاح ،كاميميا

0651

سيكموجية المرأة العاممة.

 .0بيروت :دار النهضة العربية.

عثمان ،عبدالرحمن أحمد
0666

الحاجات الجنفسية لمطالبة الجامعية .رسالة دكتوراة .جامعة أفريقيا العالمية.

2002

عمم جنفس الجنمو .ال ر وم :جامعة أفريقيا العالمية.

العدوان ،ياسر وعبدالحميم أحمد
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الرضا الوظيفي في أجهزة الدارة العامة في األردن وأبحاث اليرموك .اليرمون:

0662

منشورات جامعة اليرمون المجمد الحادي عشر العدد األوا.

العديمي ،ناصر
0662

رضا معممي مرحمة األساس بوكالة الغوث باألردن .المممكة العربية السعودية :جامعة
الممن سعود.

عمي ،فضا محمد
2003

فعالية برجنامج إرشادي لرفع دافعية الجنتاج.

العمري ،الد
0660

مستوى الرضا الوظيفي لمديري المدارس في األردن وعالقته ببعض خصائصهم.

مؤتة لمبحوث ولمدراسات .األردن ،جامعة مؤتة ،المجمد السابا العدد الثامن.
عوس ،عباا محمود
0643

دراسات في عمم الجنفس الصجناعي .اإلسكندرية :الهيئة المصرية لمكتاب.

 0656دراسات في عمم الجنفس الصجناعي والمهجني.

 .0االسكندرية :دار المعرفة الجامعية.

العيسوي ،عبدالرحمن محمد
عمم الجنفس وال جنتاج .االسكندرية :منشأة المعار .

فتحي ،مص ف ال يات
0663

دافعية ال جنجاز لدى ذوي الفراط وذوي التفريط التحصيمي من طالب المرحمة
الثاجنوية .مرك البحوث التربوية والنفسية ،جامعة أم القرى.

فرح ،عبدالقادر ة
0650

سيكولوجية الشخصية المعوقة لل جنتاج .القاارة :مكتبة ال انجي.

فهمي ،مص في
0632

مجاالت عمم الجنفس .جا  ،0القاارة :مكتبة مصر.

اراارة ،محمد عبدالقادر
0654

جنحو إدارة تربوية واعية.

القوصي ،عبدالع ي
0660

 .0بيروت :دار الوسام.

عمم الجنفس ،أسسه وتطبيقاته التربوية .القاارة :مكتبة النهضة المعرفية.

لبيب ،محمد ومحمد منير

الساودان المفتوحة 1
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011

0640
لينتون ،رال
0631

تطور مفهوم دافعية االجنجاز في ظل جنظرية االغراء .القاارة :الهيئة العربية العامة
لمكتاب.

األصول الحضارية لمشخصية .ترجمة عبدالرحمن المبان،

متولي ،نبيا وم راة الحموة
0121اا

2004

مدرسة المستقبا ومسئولياتها في الحفا

عم

 .0دار اليق ة العربية.

الهوية العربية اإلسبلمية .دراسة

تحميمية  ،ندوة مدرسة المستقبا ،كمية التربية جامعة الممن سعود  04 -03شعبان
0121اا .الرياس.

محمد ،آسيا عبدالقادر
2000
2002
مراد ،يوس
0623

الرضا الوظيفي لدى المرشدين الجنفسيين .ال ر وم :جامعة أفريقيا العالمية.
مستوى الطموح وعالقته بالرضا الوظيفي لدى مشرفات الرياض ومشرفات الداخميات
بوالية الخرطوم .رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التربية ،جامعة أفريقيا العالمية.
ميادين عمم الجنفس .الجنظرية والتطبيقية.

المعار .

 .0المجمد الثاني .اإلسكندرية :دار

الممحي ،حممي
0635

سيكولوجية االبتكار.

 .2اإلسكندرية :دار المعار .

