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  الملخص
دراسة إلى معرفة أثر المتغیرات تھدف ھذه ال

الدیموغرافیة والتنظیمیة في الرضا الوظیفي في 
طبقت الدراسة  .قطاعي االتصاالت والبنوك االردنیة

موظفاً من ) 200(على عینھ عشوائیة مكونھ من 
استخدم  مستوى االداره التنفیذیة في كال القطاعین،

الباحث االسالیب االحصائیة المناسبة مثل الوسط 
الحسابي واالنحراف المعیاري واالنحدار المتعدد 

) F(واختبار  ،)R(ومعامل التحدید ) Regretion(البسیط 
أظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات  .وغیرھا

والمتغیرات  داللة إحصائیة إیجابیة بین الجنس،
التنظیمیة ،واالجتماعیة، والعمر من جھة وبین الرضا 

نى أن أي تغیر في ھذه بمع. من جھة أخرى الوظیفي
العوامل یؤثر سلباً أو إیجابیاً على رضا العاملین في 

وأوصت الدراسة بالمحافظة على . ھذین القطاعین
تحسین ظروف العمل ودعم رضا الموظفین من خالل 
تطویر نظام الحوافز المادیة والمعنویة، واشراكھم في 
عملیة اتخاذ القرارات،ومنح المزید من الصالحیات 

 .مكین الموظفین من تنفیذ مھامھم وواجباتھم الوظیفیةلت
  

المتغیرات الدیموغرافیة، العوامل : الكلمات الدالة
  التنظیمیة، الرضا الوظیفي

Abstract 
The aim of this study is to investigate the 

impact of demographical and organizational 
variables on job satisfaction of both banks and 
telecommunications corporation employees in 
Jordan. job satisfaction is one of the major 
determinants of the physical, psychological, and 
social wellbeing of an employee. The researcher 
used a survey of (200) subjects of employees 
working at both private banks and 
telecommunications corporations in Jordan. The 
researcher used a proper statistical techniques 
such as: standard deviations, mathematical 
mediator, simple regression, (F) test and others. 

 Results indicated that there is a positive 
relation between Demographic variables on one 
side and job satisfaction on the other side.This 
study reinforces the importance of employee’s 
job satisfaction which is essential for successful 
firm in current era. Managers at Banks and 
Telecommunications sectors, should work on 
approaching higher levels of job satisfaction 
through authority delegation, job participation,  
recognition and respect, and finally through 
serious and generous motivation programmers. 
Keywords: Demographical variables, 
Organizational factors, Job satisfaction.  

 
 المقدمة

ویؤدي إلى   ( Conely ,2010,70-80 ینظر إلى الرضا الوظیفي على أنھ مؤشر ھام على فعالیة التنظیم بشكل عام 
زیادة أداء الفرد من جانب وانتمائھ ووالئھ للمنظمة من جانب آخر وقد أثبتت الدراسات انھ إذا ازداد الرضا 

 ارتفعتاء الوظیفي وقل دوران العمل، وانخفضت نسبة الغیاب وتسرب الموظفین من العمل الوظیفي أزداد األد
  .لدیھمالروح المعنویة 

وكان الباحثون السلوكیون في مطلع القرن التاسع عشر أول من توصلوا إلى وجود عالقة إیجابیة بین الرضا 
( 1922من جامعة ھارفرد   Mary Bakkerاري باركر ، وم  ILtton Mayoالوظیفي وزیادة االنتاجیة أمثال إلتون مایو 

  ).  61-2009:60عباس، 
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وفیما بعد تناول الكثیر من الباحثین وكتاب علم اإلدارة ھذا الموضوع من زوایا مختلفة ساھمت إلى حد كبیر في 
ي ھذه الدراسة إرساء العدید من القیم والمفاھیم التي تشكل حالیاً جزءاً من طرق إدارة  الموارد البشریة، وف

سوف یتناول الباحث ھذا الموضوع من جانب عدد من المتغیرات الھامة وطرق القیاس بھدف الكشف عن 
ومعرفة ما إذا ھناك  األردنالعالقة الدیموغرافیة والرضا الوظیفي في قطاعي خدمات االتصاالت والبنوك في 

 . المجال تغییر في النتائج السابقة التي توصلت إلیھا االبحاث في ھذا
  منھج الدراسة: األول حورالم

  :مشكلة الدراسة
من القضایا الجدلیة التي أثارت نقاشاً جاداً على مدى عقود من الزمن ھو دراسة العالقة بین الرضا الوظیفي 

ولكن  إنتاجیھوقد كان االعتقاد السائد بأن الموظف الذي یكون راضیاً عن عملھ یكون أكثر  األداءومستوى 
إال أنھا لم تحدد ھذه العالقة  واألداءت الحدیثة كشفت عن وجود عالقة واضحة بین الرضا الوظیفي الدراسا

وطبیعتھا والعوامل المختلفة التي تؤثر في اتجاھاتھا السلوكیة تجاه العمل الوظیفي في منظمات االعمال ،ورغم 
إال أنھ رغم  لتحقیق الرضا لجمیع العاملین،الجھود المستمرة التي تبذلھا منظمات االعمال لخلق بیئة عمل مناسبة 

ن عن عملھم، لذلك سیحاول الباحث استطالع تأثیر عدد من یكل ھذه الجھود یظل ھناك أفراداً غیر راض
المتغیرات الدیموغرافیة والتنظیمیة المرتبطة بالرضا الوظیفي في قطاعي البنوك واالتصاالت في االردن في 

  : لذلك یطرح الباحث السؤال التالي. كلةھذه المشلمعرفة محاولھ منھ 
  ماھي العوامل الدیوغرافیة والتنظیمیھ المؤثرة في الرضا الوظیفي لموظفي قطاع البنوك واالتصاالت في االردن؟ 

  : ویتفرع عن ھذا السؤال أسئلة أخرى ھي
  ھل یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الجنس والرضا الوظیفي؟ -1
  ات داللة إحصائیة بین المؤھل العلمي والرضا الوظیفي؟ ھل یوجد عالقة ذ-2
  ھل یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین مدة الخدمة والرضا الوظیفي؟ -3
  ھل یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الحالة اإلجتماعیة والرضا الوظیفي؟- 4
  ھل یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین العمر والرضا الوظیفي؟-5
 وجد عالقة ذات داللة إحصائیة للعوامل التنظیمیھ على الرضا الوظیفي؟ھل ی-6

  : أھداف الدراسة
  : دراسة إلى تحقیق األھداف التالیةتھدف ھذه ال

لموظفي قطاعي البنوك  الوظیفيتأثیر في مستوى الرضا ) االستقرار الوظیفي ( معرفة ما إذا كان لمدة الخدمة -1
  .واالتصاالت في االردن 

  .أثیر على الرضا الوظیفي للموظفینتأكد مما إذا كان للمؤھل العلمي تال -2
   .والرضا الوظیفي جنس الموظفالكشف عن العالقة بین -3
   .التحقق من وجود عالقة بین الحالة االجتماعیة والرضا الوظیفي- 4
  .والرضا الوظیفي معرفة مدى وجود عالقة ذات أثر بین عمر الموظف -5
  : الدراسة ھمیةأ

المصالح  ألصحابتنبع أھمیة ھذه الدراسة من أھمیة إجرائھا في االردن وفي قطاعین اقتصادیین ھامین بالنسبة 
وأولھما الحكومة والمستھلكین والعاملین في قطاع االتصاالت، وقطاع البنوك، حیث یعمل في ھذین القطاعین 

تبحث في تأثیر بعض العوامل التي لھا عالقة  أعداد كبیرة من العاملین كما تأتي أھمیة ھذه الدراسة في انھا
على أدائھم  انعكاساتبتحقیق الرضا عند العاملین وھي غایة تعمل جمیع الشركات على تحقیقھا، لما لذلك من 

إلى أن ھذه الدراسة تكشف عن السیاسات التنظیمیة  باإلضافةوزیادة جودة إنتاجیتھم، واستقرارھم في وظائفھم، 
 . اءات التشغیلیة لمواردھا البشریةشركة في ھذین القطاعین الھامین لالحتفاظ بالكفالتي تطبقھا كل 
  :حدود الدراسة

  .االردن-تقتصر ھذه الدراسة ونتائجھا على قطاعي االتصاالت والبنوك في مدینة عمان-
  .تعمیم نتائج الدراسة على عینة مختارة من الموظفین التنفیذیین في القطاعین-
  .2014الدراسة عام  تم انجاز ھذه-
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  : فرضیات البحث
H0  الفرضیة الرئیسیة ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین تأثیر المتغیرات التنظیمیة االجتماعیة والوظیفیة

وقد تم اشتقاق  .والدیموغرافیة على مستوى الرضا الوظیفي لموظفي قطاعي االتصاالت والبنوك التجاریة
  :من الفرضیة العامة وھيالفرضیات الفرعیة التالیة 

H01 - ال توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین العوامل التنظیمیة والرضا الوظیفي لموظفي قطاعي االتصاالت
  ).≤=0.05(والبنوك التجاریة عند مستوى داللة معنویة 

H02 - قطاعي ال توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین العوامل االجتماعیة والرضا الوظیفي للموظفین في
  ).≤=0.05(االتصاالت والبنوك التجاریة عند مستوى داللة معنویة 

H03 - ال توجد عالقة دالة احصائیاً بین العوامل الوظیفیة والرضا الوظیفي للموظفین في قطاعي االتصاالت
  ).≤=0.05(والبنوك التجاریة عند مستوى داللة معنویة 

H04 - مل الدیموغرافیة والرضا الوظیفي للموظفین في قطاعي االتصاالت ال توجد عالقة دالة احصائیاً بین العوا
 ).≤=0.05(والبنوك التجاریةعند مستوى داللة معنویة 

 االطار النظري والدراسات السابقة: الثاني حورالم
 :االطار النظري 

الرضا، یواجھ الفرد صعوبة كبیرة عندما یصبح عملھ نمطیاً یتكرر بشكل یومي حیث یشعر بالملل وعدم 
وتنخفض معنویاتھ بسبب وضعھ الوظیفي وبالتالي ینعكس ھذا الوضع سلباً على انتاجیتھ، وقد یفقد االحساس 

مما یدفعھ إلى التفكیر بتغییر مجال أو مكان عملھ، وتطویر مھاراتھ وقدراتھ الوظیفیة   ،بأھمیة ذاتھ وقیمة عملھ
  .إلثبات سماتھ الشخصیة والذاتیة

العدید من الباحثین والمتخصصین في مجال العلوم االنسانیة إلى البحث في كیفیة  دفعت ھذه المشكلة  
وكان أول من تناول ھذه . معالجة ظاھرة الملل لدى األفراد، وأھمیة الرضا الوظیفي بالنسبة للفرد والمنظمة

ولیت باركر ثم أبراھام الظاھرة بالدراسة ھم السلوكیون في بدایة القرن التاسع عشر أمثال إلتون مایو، وماري فی
ماسلو وغیرھم، وھناك العدید من الباحثین والكتاب المعاصرین الذین درسوا طبیعة العمل الذي یزاولھ األفراد 

الذي كتب یقول أن حالة عدم الرضا تنعكس سلباً على أداء ) Mobley,2009,109-120(العاملین في المنظمات ومنھم 
فقد ذكرت أن العوامل المادیة ) 26-20،  2006 ،آمال(، أما الباحثة صورة عامةوعلى انتاجیة المنظمة بالعاملین 

والمعنویة في بیئة العمل لھا تأثیر مباشر على انتاجیة العاملین، وتضیف بأن المناخ الجید في بیئة العمل تؤدي 
  .إلى رفع مستوى أداء الموظف ویخلق جواً من الراحة النفسیة ورفع الروح المعنویة

أنھ كلما زاد الرضا  (Keon,2002, 178-179ل الرضا الوظیفي وعالقتھ بالرضا عن الحیاة أكد وحو  
أن ) 63-62،  2004 ر،دب(و) Stone,2010,140-160) ، ویرى كل من زاد تبعاً لذلك الرضا عن الحیاة الوظیفي

ل ناً یتفاعل مع وظیفتھ من خالالرضا الوظیفي ھو الحالة التي یتعامل فیھا الفرد مع وظیفتھ وعملھ ، فیصبح إنسا
ماجد، (أما  ، حیث یكون مدفوعاً بتحقیق أھدافھ االجتماعیة والمادیة والمعنویةطموحھ ورغبتھ في النمو والتقدم

فیؤكد أن مزاج الموظف یرتبط لدرجة كبیره بمدى الرضا الوظیفي وأن ھذا المزاج یتقلب ألنھ ال یجد ) 2014
یعرف الرضا الوظیفي بأنھ مكافأه خارجیة على ) 312، 2010حسین، (وأخیراً . ن أعمالأحیاناً مقابالً لما ینجزه م

على الرغم من كل الجھود التي بذلت وعلیھ و. جھودة في العمل وأنتاجیتة ولیست صدقة أو محاباه من األدارة
وما زالت أیضاً . عملھا حتى اآلن من جانب أرباب الحتى اآلن إال أن ھذه الظاھرة ما زالت موجوده ولم یتم حل

 .األبحاث والكتابات تركز حولھا بھدف دفع أرباب العمل إلى المساھمة في حلھا والتغلب علیھا
  :مفھوم الرضا الوظیفي

بعد قراءة بعض الدراسات المعاصرة یستنتج ثالثة وجھات نظر حول العالقة بین الرضا الوظیفي   
تكون انتاجیتھ أعلى من الموظف غیر الراضي، والرأي  واألداء الفعلي نجد أن الموظف الراضي عن عملھ

اآلخر الذي تتبناه مجموعة من الباحثین ھو أن الموظف ذو األداء المتفوق یشعر بالرضا الوظیفي نتیجة أدائة 
أكثر من الموظف ذو األداء المنخفض، في حین نجد باحثین آخرین وھم األغلبیة یتبنون رأیاً ثالثاً مفاده أن 

لوظیفي واألداء یشكل أحدھما سبباً لوجود اآلخر، وبناءاً على ماسبق جاءت تعریفات الرضا الوظیفي الرضا ا
الرضا الوظیفي بأنھ شعور بالسعادة ناتجاً عن رضا ) Locke , 2008(مختلفة أحیاناً عن بعضھا البعض، فقد عرف 

ى عملھ وبیئة ذلك العمل، وھذا التفاعل قد الفرد عن عملھ، فھو عملیة تتداخل وتتفاعل فیھا قیم الفرد ونظرتھ إل
یكون إیجابیاً بین الفرد وعملھ وعندھا یتحقق الرضا عن العمل، وقد یكون سلبیاً وعندھا یشعر الفرد بعدم الرضا 
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سین راتبھ والحوافز عن العمل وقد یعزى ذلك إلى ضغوط نفسیة بسبب عوامل عدیدة  منھا عدم االستجابة لتح
لى جانب أسباب ، أو الشعور بالملل من تكرار نمطیة مھامھ إد تكون ناتجة عن سوء المعاملةوق ،المرتبطة بھا

الرضا الوظیفي بأنھ شعور الفرد بالقناعة واالرتیاح نتیجة ) 18،  2000 العدیلي،(، ویعّرف وعوامل أخرى كثیرة
ضا التي تؤثر على درجة الر إلشباع حاجاتھ ورغباتھ وتوقعاتھ من العمل وما یحیط بھ من بیئة أخرى مختلفة

، ولكن ما وردت في الكتب والمراجع العملیة ، وھناك تعریفات كثیرة للرضا الوظیفيیشعر بھا الفرد نحو عملھ
یھمنا أكثر أنھ من خالل التعریفات یتوصل القارئ إلى أن ھناك اتفاق بینھم على وجود أربعة عوامل عامة 

  : یفي عند الفرد العامل وھيضا الوظتؤثر على مستوى الر) متغیرات(
 ) Demographic Variables( متغیرات مرتبطة بالخصائص الدیموغرافیة 

 ) Job Variables( متغیرات مرتبطة بالوظیفة 
 )  Organizational Variables(متغیرات مرتبطة بالتنظیم أو المنظمة 

 ) Social Variables( متغیرات مرتبطة بالجوانب االجتماعیة 
بأنھ حالة شعوریة أو ذھنیة ترتبط (( ضوء ماسبق یستطیع الباحث تعریف الرضا الوظیفي من وجھة نظره وفي 

، والتي ترتبط بالعوامل الدیموغرافیة التي تقع خارج أرادة الموظفبمجموعة من المتغیرات الخارجیة التي تقع 
 )).تحت سیطرتھ 

  :العالقة بین الجنس والرضا الوظیفي
فمنھم من اثبت ان االناث  ،تاب والباحثین حول العالقة بین الجنس والرضا الوظیفي اختلف بعض الك  

مستوى الرضا ومنھم من اثبت بأنھ ال توجد عالقة بین الذكور واالناث العاملین حول  ،اكثر رضا من الرجال
ي البنوك السوریة حول دور الجنس في الرضا الوظیفي للعاملین ف) 2012الخلیل،( دراسة. الوظیفي عند كل منھم

أكدت أن جنس الموظف عامل رئیس للرضا الوظیفي وتختلف درجة رضا كل منھم عن األخر، وأكد أن 
الذي أكدأن في ) 2011صالحھ، (الموظفین الذكور عندھم نظرة إیجابیة إتجاه عملھم أكثر من األناث وأیده في ھذا 

أما دراسة . فروق دالھ احصائیاً لصالح الذكورمتغیر جنس الموظف وعالقتھ بالرضا الوظیفي فقد كانت ال
  .التي أكدت وجود فروق ذات دالھ احصائیاً لمتغیر الجنس ولصالح األناث) 2002الشھري،(

ت داللة احصائیة وجود فروقات ذا William and Michael , 2000-59 )( ومن ناحیة  أخرى أظھرت نتائج دراسة 
ان مستوى الرضا )  10: 2000، المنصوري(ت دراسة قام بھا  وتوصل ،الرضا الوظیفيبین نوع الجنس و

  .%) 43(بنسبة من الرضا الوظیفي عند المعلمین والوظیفي عند المعلمات اقل 
  : ن المؤھل العلمي و الرضا الوظیفيالعالقة بی

لرضا الوظیفي الى وجود عالقة دالة احصائیا لتفاعل المؤھل العلمي مع متغیرات ا)  330, 2009، الناجي (یشیر 
,  7002ي، العمر( واكدت دراسات اخرى  ،عند العمل الدى مجموعة من العامالت في قطاع االتصاالت االردني

وجود تأثیر ایجابي للمستوى )   350,  2010 ،والشیخ , 73,  2012: والجیرة ,  152: 2012،  الطوباسي,  152
المستوى التعلیمي للعاملین والعامالت زاد المیل نحو الرضا التعلیمي على الرضا الوظیفي بمعنى انھ كلما ارتفع 

ویمكن تفسیر ھذه الظاھرة لدى العاملین والعامالت انھ كلما  زاد المؤھل العلمي تتحسن  ، عن الذات الوظیفیة
 ظروف العمل، أي أن المؤھل العلمي یجلب االحترام المناسب مما یعتبر تحسنا للمعاملة االجتماعیة للموظف في

وبالتالي یزداد رضاه عن  مكان عملھ و اصبح اكثر قدرة على تحصیل حقوقھ واحتیاجاتھ المادیة والمعنویة،
  .العمل الذي یؤدیھ وتزداد تبعاً لذلك انتاجیتھ والتزاماتھ تجاه المنظمة التي یعمل بھا

  : العالقة بین سنوات الخبرة والرضا الوظیفي
أي ان  ،د اثراً ایجابیاً لسنوات الخبرة على  مستوى الرضا الوظیفيوجو)  72-35 :2007ي، الطوباس( یؤكد 

، سلیمان وآخرون( عالقة طردیة اما العالقة بین مدة الخدمة لدى العاملین والعامالت والرضا الوظیفي  ھي 
فقد اوضح ان الموظف الذي نزید خبرتھ عن خمس سنوات ھم اكثر رضا عن الموظفین الذي لدیھم )  30, 2010

انھ كلما زادت سنوات خدمة و خبرة  (Smith and Hallin , 2012 , 210- 215 )وكتب , برة تقل عن الخمس سنواتخ
 , GibsonKleini)وذھب الى ذات النتیجة ،الفرد كلما أصبح اكثر تكیفاً ومعرفة بالعمل واكثر استقراراً في وظیفتھ

وظیفي یرتفع عند الموظفین في البنوك الھندیة الذین تزید أن الرضا ال) Anita, 2008(وأكدت دراسة .  ( 412 , 2010
سنوات لترتفع عند الموظفین ذوي  9-7مدة خدمتھم عن عشر سنوات وتقل عند الموظفین الذین خدمتھ بین 

صالحھ، (أما . سنوات بمعنى أنھ كلما زادت مدة خدمة الموظف زاد الرضا الوظیقي عنده 5الخبره االقل من 
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حول أسباب الغیاب عن العمل وعالقتة بالمتغیرات الوظیفیة وجد أنھ في متغیر الخبرة كانت  في دراسة) 2001
الفروق ذات دالة إحصائیاً لصالح ذوي الخبرة األقل على أساس أن ذوي الخبرة األكثر ینظرون الى امتیازات 

دالة احصائیة تعزى عن وجود فروق ذات ) 2002الشھري، (ورواتب تتناسب مع خبرتھم وھذا ما توصل إلیھ 
وھكذا نجد ان ھناك عالقة طردیة . الى متغیر سنوات الخدمھ حیث یزداد الرضا عند الموظفین ذوي الخبرة األقل

  .بین الرضا الوظیفي وعدد سنوات الخبرة والخبرة في المنظمة
  : العالقة بین الحالة االجتماعیة و الرضا الوظیفي

ال ان إ ،داللھ احصائیة بین متغیر الحالة االجتماعیة والرضا الوظیفيافترض الباحثانھ ال یوجد عالقة ذات 
الوظیفي الرضا  في درجةكبیرتشیر الى ان ھناك عالقة ذات داللة احصائیة وبمقدار  ) 2002الشھري، ( دراسة

ي لدى الموظفین والموظفات خاصة المتزوجین منھم في البنوك الخاصة والحكومیة فتعود للحالة االجتماعیة 
زیادة الرضا الوظیفي عند العاملین المتزوجین ) 2000سلیمان، (وھذا ما أكدتھ دراسة .المملكة العربیة السعودیة 

  .والملتزمین عاطفیاً في شركات األتصاالت الخلویة في األردن
  العالقة بین العمر والرضا الوظیفي 

ولكن وجد  ،ة بین العمر والرضا الوظیفيافترضت ھذه الدراسة أیضاً انھ ال یوجد عالقة ذات داللة احصائی
أي انھ كلما زاد عمر العاملین والعامالت زاد  ،الباحث في بعض المراجع العلمیة وجود عالقة ایجابیة طردیة

نضجاً  وأكثراكثر قبوال  یصبحویعزى ذلك الى میل الموظف الى االستقرار في وظیفتھ و، الرضا الوظیفي
والعكس من ذلك  ،ة بالموارد الوظیفیة التي یحصل علیھا في المنظمة التي یعمل بھاواكثر قناع ،واھتماماً بعملھ

فكلما كان عمر الموظف اقل یكون اقل رضاً عن عملھ، وذلك بسبب رغبتھ في الحصول على المزید من الموارد 
فز مادیة الوظیفیة كحاجتھ الى مكافئة وظیفیة افضل مثل الترقیات  ورغبتھ في الحصول على رواتب وحوا

اكدت دراسة  ،ومعنویة اكثر، وحاجتھ الى معاملة حسنة وغیرھا، وحول ھذا الجانب من المتغیرات الدیموغرافیة
)Anita , 2005 ( في دراستھا حول الرضا الوظیفي لموظفي البنوك الھندیة أن الموظفین الذین تراوحت أعمارھم

سنة وأیدھا  30-27أكثر من الذین تتراوح أعمارھم بین  سنھ كان معدل الرضا الوظیفي عندھم مرتفعاً  35-30بین 
دراسة كذالك  اظھرت .حیث یزداد الرضا الوظیفي عند الموظفین كلما تقدموا بالسن) Malika , 2007(بذلك دراسة 

وجود عالقھ ذات داللة احصائیة ایجابیة بین كل من فئة العمر والرضا الوظیفي عن )  15-1,  2009 ، ةلالعوام( 
سنھ فأكثر  40ان داللة ھذه النتائج تفصح عن حقیقة میل الفئة العمریة  ؤسسات العامة في االردن،ملعام في الا

  .الى االستقرار و الرضا
  : ة بین الرضا ومستوى االداءقالعال

 وكما ھو معروف ایضا ان الرضا الوظیفي یرفع من المعنویات, العلمیة التي اطلع علیھا الباحث تؤكد المراجع
,  2006، جویده( ویتفق مع ھذه النتیجة مع ما ذكره )  15-1,  2005، العنزي(  األنتاجیةزداد تالعاملین و بالتالي 

وتأخذ ھذه , ومن ان ھناك فروق بین االنتاجیة واالداء والفاعلیة والرضا الوظیفي من ناحیة اخرى)  140 – 120
تؤدي الى تحقیق الرضا وھكذا یمكن ) بوجود الحافز المناسب  (العالقة اتجاھاً عكسیا ان زیادة انتاجیة الموظف 

 .دلیة وتتفاعل بطریقة الیة ملحوظةالقول ان العالقة تبا
 الدراسات السابقة

تعددت الدراسات التي تناولت الرضا الوظیفي بشكل عام والرضا الوظیفي وعالقتة بالمتغیرات الدیمغرافیة 
 .تصاالت والقطاعات األخرىركات األبشكل خاص في قطاعي البنوك وش

  :ومن ھذه الدراسات
 The “Role of Gender in Job Satisfaction: An Empirical Investigation among :بعنوان(ALKhalil ,A ,2010) دراسة-

Private Banks Employees in Damascus”  والتي ھدفت الى معرفة أثر جنس الموظف على التنبؤ بالرضا الوظیفي
موظف ) 223(وطبقت الدراسة على عینة عشوائیة من . فین العاملین في قطاع البنوك التجاریة في سوریاللموظ

یعملون في البنوك التجاریة السوریة وأظھرت نتیجة الدراسة أن الموظفین الذكور كان عندھم رضا وظیفي أكثر 
م وأوصت الدراسة بزیادة األھتمام بـ من األناث خاصة فیما  یتعلق بطبیعة العمل وطرق األتصال داخل مؤسساتھ

  .وزیادة الصالحیات الخولة لھذه الفرق الخاصھ بالموظفات االناث" فرق العمل"
 The “Demographic variables and their impact on job satisfaction of Banks :بعنوان ) , 2010RaiImtiaz( دراسة-

employees sector in Pakistan” ساھي، وال كاسور وباكاباتان  ر أربع مقاطعات باكستانیھ ھي اذكار،وقد تم أختبا



   )االردن  -دراسة میدانیة في قطاعي البنوك واالتصاالت ( عمال أثر المتغیرات الدیموغرافیھ والتنظیمیھ في الرضا الوظیفي للعاملین في منظمات األ
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 في المقاطعاتأستبانھ على العاملین في مكاتب شركات األتصاالت ) 1000(ألجراء الدراسة حیث وزعت 
األربعة، وتوصلت الدراسة الى أن حوافز العمل لھا تأثیر كبیر على رضا الموظفین وعلى أداءھم في ھذه 

من التغییر في الرضا الوظیفي یعود الى الحوافز التي % 50كما توصلت الدراسة الى أن . األربعةالمقاطعات 
الحوافز سواء المادیة لبرامج تقدمھا ھذه الشركات لموظفیھا وأوصت الدراسة الشركات بأیالء أھمیة زائدة الى 

 .أو المعنویة
 Is ا ”?The “Job satisfaction and Demographic variables  – 15 their any link:بعنوان) (Mallika, N, 2007دراسة -

بین الرضا الوظیفي والمتغیرات الدیمغرافیة بین موظفي البنوك في والیة  وھدفت الدراسة لمعرفة العالقة
Chidambram ووالیة Cuddalore وقد تم أختیار عینھ بین موظفي البنوك الھندیة العاملین فیما وراء الھندیة

في حین  .وقد توصلت الدراسة الى ان الرضا الوظیفي كان في المعدل المتوسط لدى ھؤالء الموظفین.البحار
والدخل كان لھ  جتماعیةالمؤھالت العلمیة ،الخبرة، الحالة اال العمر، كانت المتغیرات الدیمغرافیة مثل الجنس،

  .ة في الوالیات المشار الیھاتأثیر كبیر وواضح على معدل الرضا الوظیفي للعاملین في البنوك الھندی
 The “Demographic variables and its impact on job satisfaction ofبعنوان ( Anita , S &Rinka , S , 2008) دراسة-

insurance employees sector” محاولة معرفة أسباب ھبوط الرضا الوظیفي لموظفي قطاع إلى الدراسة  وھدفت
وقد توصلت الدراسة . ة ذلك بالعوامل الدیمغرافیة خاصة العمر ،الجنس، ومدة الخدمةوعالقفي الھند  التأمین 
غیر راضین % 26من العاملین في قطاع التأمین كانوا على درجة جیدة من الرضا الوظیفي مقابل % 53الى أن 

ائفھم مقابل من الموظفات األناث كانوا راضین عن وظ% 74كذلك فأن .كانوا محایدین في أجاباتھم% 14.7و 
سنة كانوا راضین 26-22أما بالنسبة للعمر فأن الموظفین ممن تتراوح أعمارھم من . من الموظفین الذكور% 44

أما . سنة 35-30سنھ كانت النسبة أقل رضا ثم ارتفعت عن الذین تراوحت أعمارھم من 30-27عن أعمالھم ومن 
سنوات في الخدمة، ثم  6-4وظفین الذین أمضو ما بین بخصوص مدة الخدمة فأن الرضا الوظیفي كان مرتفعاً للم
سنوات في الخدمة، ثم ارتفع المعدل عند الوظفین  10-7تناقص معدل الرضا الوظیفي عند الموظفین الذین أمضوا 

  .سنوات 10الذین زادت مدة خدمتھم عن 
لمسح الرضا الوظیفي في مصداقیة التأكد العاملي "بعنوان (Mahmood , A &ALKhalil , A , 2012 )دراسة -

لمسح الرضا الوظیفي للعاملین في ) factorial validity(والتي ھدفت الى أختبار مصداقیة التأكد العاملي "سوریا
موظف یعملون في البنوك التجاریة في ) 364(قطاع البنوك في القطر السوري وكانت عینة الدراسة مؤلفة من 

التقدیر واالحترام Recognition“ ”ضا الوظیفي لھ ثالثة أبعاد رئیسیةسوریا، وقد توصلت الدراسة الى أن الر
  .وسائل االتصال"  communication"طبیعة العمل و " Work nature"الوظیفي و 

الرضا الوظیفي وااللتزام التنظیمي في شركات االتصاالت "بعنوان ) 2010 ، أ وحسین،ع ،سلیمان ( دراسة-
موظف ) 237(دراسة میدانیة حیث تم أخذ عینة عشوائیة بلغت" ظر العاملینالخلویة في االردن من وجھة ن

عبارات وقد بینت الدراسة أن الموظفین الذین یملكون مستوى عال من  8وتضمن مقیاس الرضا الوظیفي 
االلتزام العاطفي یتمتعون عملیاً بمستوى عال من الرضا الوظیفي وأكدت الدراسة أن ھناك عالقة متدنیة بین 

اللتزام التنظیمي والرضا الوظیفي وأوصت الدراسة بضرورة تحقیق مستوى عال من االلتزام التنظیمي لدى ا
  .طموحات العاملین

أثر القیادة الخدماتیة المدركة على الرضا الوظیفي لدى العاملین في "بعنوان ) 2008 ، وفرید،ن ،تامر،د (دراسة-
حص تأثیر أثر القیادة الخدماتیة المدركھ على الرضا الوظیفي التي ھدفت على فو" قطاع االتصاالت االردنیة

تم استخدام استبانة تقییم القیادة التنظیمیة التي طورھا الدكتور و. لدى العاملین في قطاع االتصاالت االردنیة
  .جیمس الوب لقیاس القیادة الخدماتیة المدركة

 The”Job satisfaction among Banks employees in Pinjabبعنوان )  Khalid .S &Ieshad.M , 2001(وأخیراً دراسة
province /Pakistan a comparative study”  عناصر من الرضا الوظیفي لدى  5حیث ركزت الدراسة على

. العاملین في ھذه البنوك وھي ظروف العمل، األجر والراتب، التقدیر واألحترام، الترفیة، واألستقرار الوظیفي
اسة أن موظفي البنوك الخاصھ كان عندھم رضا وظیفي أكثر من زمالءھم في البنوك العامھ وقد وجدت الدر

أما موظفي البنوك العامھ فقد كان عندھم . خاصھ فیما یتعلق بالراتب واألجر، ساعات العمل، التقدیر واالحترام
  .رضا وظیفي أكثر خاصھ من ناحیة األستقرار الوظیفي
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أن جمیع محاور مقیاس الحوافز باستثناء محوري األتصال واألدارة بالمشاركة : ومن أھم نتائج الدراسة أوالً 
وجود فروق دالة احصائیاً : وجود عالقة طردیة بین الحوافز والرضا الوظیفي وثالثاً : ومستویاتھا متعدده وثانیاً 

ائیاً بینھم في مقیاس توجد فروق دالة احص بینما ال ،الذكورفي مقیاس الحوافز ولمصلحة  واإلناثبین الذكور 
ظاھرة عدم الرضا عند الذكور  انتشار ألسبابالرضا الوظیفي وأوصت الدراسة بإجراء دراسات میدانیة 

 .بصورة عامة
 

  
  ) Stone : 2010(و )  Mobley :2009(  من اعداد الباحث باالستناد إلى ما كتبھ  :االنموذج

  الثالث  منھجیة الدراسة وإجراءاتھا  حورال
  : یة الدراسةمنھج

لغرض انجاز ھذه الدراسة وتحقیق أھدافھا ، اعتمد الباحث المنھج الوصفي التحلیلي الذي یقوم على الجمع بین 
  )  117.  2008 ،عبدهللا ( الدراسة النظریة والمیدانیة 

   :مجتمع الدراسة وعینتھا
مؤسسات كبیرة ومتوسطة  9من ط قام الباحث باختیار عینة عشوائیة من الموظفین في المستوى التنفیذي فق

وستھ بنوك ) أمنیة و أورانج  -زین( ، فقد اختار العینة من ثالثة شركات تعمل في قطاع االتصاالت الحجم
وقام ). العربي، بنك القاھرة عمان، وبنك األردن   ،األھلي، التجاري، االستثمار( تجاریة اردنیة في عمان 

استبانة  223وظفین التنفیذین الذین یعملون في وظائف مختلفة واسترجع منھا إستبانة على الم 250الباحث بتوزیع 
لقطاع  106تبانة منھا اس SPSS   (200( استبانھ لتصبح العینة التي خضعت للتحلیل االحصائي  23استبعد منھا 

  : ، ویوضح الجدول التالي ھذه البیانات على النحو اآلتيلقطاع البنوك 94االتصاالت، و 
 عدد االستبانات الموزعة والمسترجعة والمستبعدة وصافي العینة ) 1( جدول 

قطاعي االتصاالت 
  والبنوك

االستبانات  عدد  عدد االستبانات
  المرتجعة

االستبانات  عدد
  المستبعدة

  صافي العینة

  26  2  28  30  زین

  22  4  26  30  أمنیة
  20  5  25  30  أورنج

  24  3  27  30  البنك االھلي
  16  2  18  20  البنك التجاري

  18  1  19  20  البنك االستثمار
  32  4  36  40  البنك العربي

  23  1  24  25  بنك القاھرة عمان
  19  1  20  25  بنك االردن



   )االردن  -دراسة میدانیة في قطاعي البنوك واالتصاالت ( عمال أثر المتغیرات الدیموغرافیھ والتنظیمیھ في الرضا الوظیفي للعاملین في منظمات األ
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  200  23  223  250  المجموع
  من إعداد الباحث : الجدول 

  
  

  : التعریفات اإلجرائیة
 . ي تحقق لھ الرضا عن عملھكافة العوامل ذات العالقة بعمل الموظف والت: المتغیرات الدیموغرافیة

 .كافة العوامل والسیاسات التي توفرھا االدارة لموظفیھا لتحقیق الرضا عن عملھم: العوامل التنظیمیة
شعور الموظف بأنھ راضي عن عملھ من كافة الجوانب التي توفر لھ الصحة النفسیة والبدنیة : الرضا الوظیفي

  .المنظمة والمعیشیة واالنسانیة وراضي عن رؤسائھ في
  : أداة الدراسة وإجراءاتھا

لقیاس الفرضیات وتم استخدامھا لجمع )  أ. كما ھي موضحة في الملحق( تم تصمیم اداة الدراسة االستبانة 
  : البیانات من الموظفین المستھدفیین حیث تكونت ھذه االداة من قسمین ھما

رافیة وھي جھة العمل الجنس، مدة الخدمة، الحالة یشتمل على البیانات الشخصیة العوامل الدیموغ: القسم االول
  .االجتماعیة والمؤھل العلمي والعمر

فقرة تم )  20(تم وضع عبارات مختلفة لقیاس مدى الرضا الوظیفي ویتكون ھذا المقیاس من : القسم الثاني 
  : تحدیدھا كإطار لھذا البحث وھي كاآلتي

ئات، فرص الترقیة، حجم العمل، ساعات العمل، مواعید العمل، الراتب، والمكاف: العوامل التنظیمیة -: أوال
  .ظروف العمل، االمن الوظیفي، المشاركة في القرارات، المساواة بین الموظفین، عدالة التقویم والمزایا الوظیفیة

یس العمل، مالئمة العمل مع المیول الشخصیة، مالئمة العمل مع الخبرات، العالقة برئ: العوامل الوظیفیة -:ثانیاً 
  . االحساس باإلنجاز

  .المنزلة االجتماعیة ، العالقة مع الزمالء، اشباع الطموحات: العوامل االجتماعیة -:ثالثاً 
  : ثبات ومصداقیة األداة

، واإلداریةالمتخصصین بالعلوم االجتماعیة  ةلقد جرى عرض االستبانة على مجموعة من الزمالء االساتذ     
ومدى شمولیتھا لتغطیة متغیرات الدراسة، وتم االخذ ببعض ما ) صدق الظاھري لالستبانة ال( بھدف الحكم على 

عشوائیة من الموظفین  استطالعیةارتأوه من حیث الشكل والمضمون وبعد صیاغتھا النھائیة تم اختیار مجموعة 
 ا وكانت مالحظاتھمفي بعض البنوك وشركات االتصال وتوزیعھا علیھم من اجل التعرف على مصداقیتھا وثباتھ

لفحص معامل الثبات )   Cronbach Alpha( واستخدمت معادلة كرنباخ الفا . إیجابیة نحو االستبانة بشكل عام
  . مما یدل على ثبات مرتفع الداة القیاس المستخدمة )  0.94( والذي بلغ قیمة كرنباخ الفا 

  االسالیب اإلحصائیة المستخدمة 
تم معالجة البیانات یاستخدام الرزمة  –واختیار فرضیاتھا  –ق أھداف الدراسةالبیانات ولتحقی لتحلیل   

 Statistical Package For Social Science Research / Personal )( Spss) اإلحصائیة على الحاسوب الشخصي 
Computer )  ختبار الستخراج البیانات االحصائیة الوصفیة مثل الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وا

اال عرجي، (،( R )ومعامل التحدید   (F)الفرضیات باستخدام االنحدار البسیط والمتعدد وتحلیل التباین واختبار 
1995  :111(  

  : وصف عینة الدراسة
توزیع نسب العینة حسب العمر والمؤھل العلمي للموظفین التنفیذین في البنوك وشركات  )2(جدول رقم 

  االتصاالت
  علميالمؤھل ال  العمر

  %النسبة المئویة   التكرار  المستوى  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة

  10.5  21  ثانویة عامة  6.0  12  20-24

  36.0  72  دبلوم كلیات  27.5  55  25-29

  49.0  98  بكالوریوس  26.5  53  34- 30
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  4.5  9  ماجستیر فما فوق  25.0  50  39- 35

  -  -  -  15.0  30  فما فوق- 40

  %100  200  جموعالم  %100  200  المجموع

موظفاً من ) 55(عاماً وعددھم ) 29- 25(أن معظم أفراد العینة من الفئة العمریة الثانیة ) 2(یالحظ من الجدول رقم 
، بینما بلغت أقل %)26.5( عاماً وبنسبة ) 34- 30(ة ویلیھا الفئة العمریة الثالث% )  27.5( ونسبتھم ) 200(أصل 

أما نسبة الموظفین الذین یحملون الشھادة %) 6(موظفاً ونسبتھم ) 12(عددھم عاماً و) 24-20(نسبة لفئة العمر 
، وتراوحت مؤھالت بقیة موظفاً ) 98(عادل أي ما ی%) 49(الجامعیة األولى فقد كانت أعلى النسب حیث بلغت 

  .الموظفین في العینة بین الثانویة العامة والدبلوم لكلیات المجتمع والدراسات العلیا
  توزیع نسب العینة حسب الخبرة الوظیفیة والراتب في البنوك وشركات االتصاالت بالدینار )3(جدول رقم 

  الراتب الشھري   مدة الخبرة الوظیفیة اإلجمالیة 

  %النسبة المئویة   التكرار  الفئة   %النسبة المئویة   التكرار  المدة

  0.5  1  400أقل من   27.5  55  4- 1

5 -9  41  20.5  401-449  50  25.0  

10-14  50  25.0  450-499  94  47.0  

15-19  29  14.5  500-549  40  20.0  

  7.5  15  فما فوق550  12.5  25  فما فوق-20

  %100  200  المجموع  %100  200  المجموع

  
% )  27.5( توزیع العینة حسب مدة الخدمة والحالة االجتماعیة اذ تبین من الجدول ان ) 3(ویبین الجدول رقم 

سنوات فقط وھذا یشیر الى ان غالبیة أفراد العینة من الموظفین الجدد أما من )  4-1( ھم من افراد العینة خبرت
ومن المالحظ ان % ) 12.5( موظفا أو نسبتھ )  25(عاماً فقد بلغ عددھم )  20( تجاوزت مدة خبراتھم الوظیفیة 

نستثني . من أفراد العینة%) 47( ما نسبتھ دینار  أي ) 499 – 450( موظفاً من كانت رواتبھم تتراوح )  94(
  %) . 0.5( دینار وبنسبة )  400(موظفا واحدا كان یتقاضى راتباً أقل من 

توزیع أفراد العینة حسب الجنس والحالة االجتماعیة في كل من البنوك وشركات ) 4(یوضح جدول    
ثر من اإلناث العامالت والتي وھم اك% ) 69.5(موظفا من الذكور وبنسبة ) 139(إذ یبین الجدول أن  .االتصاالت

% ) 77(موظفاً وبنسبة ) 156(كما بلغ عدد المتزوجین . موظفة ) 61( أو ما یعادل % ) 30.5( تراوحت نسبتھن 
  . فرداً من غیر المتزوجین)  46(و. موظفاً وموظفة موضع الدراسة) 200(من إجمالي أفراد العینة والبالغ عددھم 

  حسب الجنس والحالة االجتماعیة الفراد العینة في قطاعي البنوك واالتصتاالتتوزیع العینة  )4(جدول رقم 
  الحالة االجتماعیة   الجنس
  %النسبة المئویة   التكرار  المحالة  %النسبة المئویة   التكرار  النوع

  77.0  154  متزوج  69.5  139  ذكر
  23.0  46  اعزب  30.5  61  انثى

  %100  200  المجموع  %100  200  المجموع

  االحصاءات الوصفیة للعوامل الوظیفیة والشخصیة الفراد العینة )5(ل رقم جدو
  اعلى قیمة   اقل قیمة   االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي   المتغیر

  4  1  0.743  2.475  المؤھل العلمي 
  5  1  3.155  1.161  العمر

  5  1  2.640  1.353  الخبرة الوظیفیة
  5  1  0.875  3.090  الراتب الشھري

  2  1  0.462  1.305  سالجن
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  2  1  0.422  1.235  الحالة االجتماعیة 

   200) = ن(عدد مفردات العینة 
   
المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والتوزیع التكرار للمتغیرات الوظیفیة ) 5(یبین جدول رقم  

على أن أكثرأفراد العینة من ) 2.475(ویشیر المتوسط الحسابي للمؤھل العلمي والبالغ . والشخصیة الفراد العینة 
واما المتوسط الحسابي للعمر . )2(حملة الشھادة الجامعیة االولى كما سبق وان تم االشارة الیة في الجدول رقم 

والمتوسط الحسابي . سنة) 29 – 25(لعمریة الثانیة من مایشیر الى ان تركیز أفراد العینة في الفئة ا) 1.161(والبالغ 
أما المتوسط . سنوات) 4-1(في الفئة االولى من  ما یشیر الى تركیز افراد العینة) 1.353(البالغ للخبرة الوظیفیة و

فیظھر مدى تركیز افراد ) 1.305( ، أما المتوسط الحسابي للجنس والبالغ )3.090( اتب الشھري بلغ الحسابي للر
مایشیر إلى ) 0.422( الحالة االجتماعیة  واالنحراف المعیاري الفراد العینة) الذكور ( العینة من النوع االول 

  .)1.235(مقداره  وبمتوسط حسابي) المتزوجین ( تركز أفراد العینة في الفئة األولى 
  للعالقة بین العوامل الدیموغرافیة) بیرسون ( مصفوفة معامالت االرتباط  )6(جدول رقم 

  الحالة االجتماعیة  الجنس  يالراتب الشھر  الخبرة الوظیفیة  المؤھل العلمي  العمر  المتغیرات

 1.00  العمر
  

          

 0.009  المؤھل العلمي
(s=0.098) 

1.00         

 0.712  الخبرة الوظیفیة
(s=0.000) 

0.0003 
(s=0.003) 

1.00       

 0.570  الراتب الشھري
(s=0.00) 

0.396 
(s=0.000) 

0.600 
(s=0.000) 

1.00     

 0.130  الجنس
(s= 0.041) 

0.026 
(s=0.056) 

0.181 
(s=0.007) 

0.226 
(s=0.001) 

1.00   

 0.279  الحالة االجتماعیة
(s=0.00) 

0.031 
(s=0.003) 

0.236 
(s=0.001) 

0.155 
(s=0.01) 

0.370 
(s=0.003) 

1.00 

S= Level Of significant  
  

  : عالقة االرتباط
ختبار أھمیة االرتباطات للعالقة بین ال)   Level of Significance For one tailed test( یعد إجراء اختبار المعنویة   

، ولزیادة الدقة في اسة بأنھا عالقات حقیقةالمتغیرات الدیموغرافیة وللتأكد من العالقات اإلحصائیة لمجتمع الدر
كما وتم توضیح العالقة اإلحصائیة التي اعتمد فیھا مستوى ) 0.01(أھداف الدراسة تم اعتماد مستوى المعنویة 

  . لتوضیح عالقات االرتباط المعنویة ) 0.05( األھمیة 
وثبت أنھا تمثل عالقات ارتباط . )13( عن  لكل منھا)  R(عالقات االرتباط التي تزید قیمة ) 6(ویبین جدول    

وقد بلغ أقوى أرتباط بین المتغیرات ) 0.001( معتدلة ومتوسطة في جمیع متغیرات الدراسة وعلى مستوى معنویة
وتشیر ھذه النتائج إلى ضرورة تحلیل )  0.712( رتباط بین الخبرة الوظیفیة والعمر إذ بلغ الدیموغرافیة ذلك اال

  اثر العالقة بین المتغیرات الشخصیة والوظیفیة ومتغیرات الرضا الوظیفي  
  : عرض النتائج وتحلیلھا

التي اعتمدت لقیاس لغرض التعرف على المتوسطات الحسابیة إلجابات عینة البحث فقد تم تقسیم المتغیرات    
بأن ذلك یسھل  الرضا الوظیفي إلى أربعة متغیرات وذلك تطبیقاً ألنموذج األستبانة المعدة لھذا البحث  واعتقادا

علما بأن العوامل الشخصیة قد تم عرضھا في منھجیة البحث أما من حیث العوامل التنظیمیة . عملیة التحلیل
والنسب المئویة على  وذلك بإستخراج المتوسطات واالنحرافات المعیاریةوالوظیفیة واالجتماعیة فقد تم تحلیلھا 

  : النحو اآلتي
  : ات العوامل التنظیمیةمتغیر: أوالً 
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) الراتب الشھري الذي أتقاضاه ( أن نسبة الذین عبروا عن رضاھم عن المتغیر األول ) 7(یشیر الجدول    
ومما یؤكد ذلك المتوسط الحسابي )  %65( غت النسبة وأما الذین عبروا عن عدم رضاھم بل)   %16( بلغت 

لبنوك واالتصاالت ھي دون أي بمعنى أن رضا العاملین في قطاعي ا)  3( وھو أقل من )  2.22( والبالغ 
) 2.06(وأما رضا مفردات العینة عن نظام المكآفأت فكان أیضا دون المتوسط إذ بلغ المتوسط الحسابي . المتوسط

فقد كانت نسبة الراضین ) حجم العمل ( ومن حیث . للراضین) 12.5( مقابل ) 72(غیر الراضین حیث كانت نسبة 
بذلك یكون رضا العاملین عن ھذا )  3.43( والمتوسط الحسابي بلغ )  %30.5( وغیر الراضین )   %57.5( عنھ 

عنھ شبھ متساویة مع غیر فكانت نسبة الراضین ) ساعات العمل الیومیة( وأما متغیر . المتغیر فوق المتوسط
مما یؤكد ذلك المتوسط الحسابي الذي بلغ )  %36( وغیر الراضین )  %33( الراضین حیث كانت نسبة الراضین 

)  %49( نالحظ أن نسبة الراضین عن ھذا المتغیر بلغت ) مواعید العمل ( وعند النظر إلى نسب متغیر ) 3.08( 
وھذا یشیر إلى أثر الغاء دوام یوم السبت مقابل زیادة ساعات العمل في بقیة أیام   .فقط) %22( وغیر الراضین 

ظروف العمل فقد كانت ( وفیما یخص )  3.46( االسبوع حیث كانت استجابة الموظفین في المتوسط الحسابي 
ا ما یشیر إلى وھذ) 2.74( وكان المتوسط الحسابي ) %44.5( ونسبة غیر الراضین )  %34( نسبة الراضین عنھ 

أن الموظفین في القطاعي غیر راضین عن ظروف عملھم ویعود السبب برأي الباحث إلى قلة الخدمات التي 
وغیر ) %45.5( كانت نسبة الراضین عنھ  واالستقرار الوظیفيتقدم للموظفین أثناء العمل أما متغیر األمن 

ا یشیر إلى رضا العاملین عن ھذا المتغیر ألنھم ال وھذا م) 3.16( والمتوسط الحسابي بلغ )  %36.5( الراضین 
ومن حیث نسبة . نفین وغیر خاضعین للعقود السنویةالخدمات كونھم موظفین مص إنھاءیتعرضون إلى 

) %61( ونسبة غیر الراضین ) %23.5(فقد بلغت نسبة الراضین عن ھذا المتغیر ) المشاركة في اتخاذ القرار (
وظفین العاملین في القطاعین نادراً ما یشاركون في اتخاذ القرارات وھذا ما أكده وھذا ما یشیر إلى أن الم

فقد ) توفر العدالة والمساواة بین الموظفین ( وھو دون المتوسط وبصدد ) 2.38( المتوسط الحسابي الذي بلغ 
ا مع الموظفین وھذا ما یؤكد عدم تعامل اإلدارة العلی) %55( وغیر الراضین ) %24( بلغت نسبة الراضین 

وھو دون المتوسط وھذا االنخفاض الواضح في ) 2.52( بالعدالة ومما یؤكد ذلك المتوسط الحسابي الذي بلغ 
حیث أنھ كان أیضاً ) عدالة تقویم أداء الموظفین ( المتوسط الحسابي قد انسحب أیضاً على المتغیر االخر وھو 

    .)2.59(متدني إذ بلغ 
، التأمین االجتماعيالنقل، الضمان ( مثل ) زایا الوظیفیة التي تقدمھا اإلدارة لموظفیھا الم( وعند مالحظتنا    

) %72.2( ونسبة غیر الراضین بلغت ) %14.5(نجد أن نسبة الراضین عنھا منخفضة جداً إذ بلغت ) الصحي 
وب، وھذه حقیقة وھذا ما یؤكد أن الخدمات المقدمة للموظفین دون المستوى المطل) 1.98(وبمتوسط حسابي 

  . تلمسھا في معظم البنوك وشركات االتصاالت لمثل ھذه الخدمات
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة لمتغیرات العوامل التنظیمیة ) 7(جدول رقم 

  
  السؤال

غیر مرض   غیر مرض  محاید  مرض  مرض جداً 
  مطلقاً 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

النسبة   التكرار   
%  

النسبة   التكرار
%  

النسبة   التكرار
%  

النسبة   التكرار
%  

النسبة   التكرار
%  

الراتب الذي 
  یتقاضاه

4 2 28 14 38 19 66 33 64 32 2.21 1.10 

بدء نظام المكافآت 
  في دائرتي 

7 3.0 18 9 31 15.5  68 34 76 38 2.06 1.10 

فرص الترقیة 
والتقدم الوظیفي 

رھا التي توف
  الدائرة لي 

  
12 

  
6  

  
19 

 
9.5  

 

  
29 

  
14.5 

  
84 

  
42 

  
56 

  
28 

  
2.23 

  
1.13 

حجم العمل الذي 
أقوم بھ ومدى 
مالئمتھ مع 
  قدراتي الشخصیة 

47 
  
  

23.5 68 34 24 12 47 23.5 14 7 3.43 1.27 

عدد ساعات العمل 
  الیومیة 

14 7 78 39 42 21 42 21  24 12 3.08 1.16 

مواعید العمل 
  د المحد

24 12.5 73 36.5 59 29.5 29 14.5 15 7.5 3.46 2.30 
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ظروف العمل التي 
  تھیئھا دائرتي 

27 13.5 41 20.5 43 21.5 31 15.5  58 29 2.74 1.41 

األمن واالستقرار 
الوظیفي في 

  دائرتي

37 18.5 54 27 36 18 51 25.5  22 11 3.16 1.29 

نسبة المشاركة 
  في اتخاذ القرارات 

12 6 35 17.5 31 15.5 61 30.5  61 3.5 2.38 1.25 

توفر العدالة 
والمساواة بین 
الموظفین في 

  دائرتي 

22 11 26 13 42 21 55 27.5  55 27.5  2.52 1.31 

عدالة تقویم أداء 
الموظفین في 

  دائرتي 

17 8.5 35 17.5 44 22 58 29 46 23 2.59 1.25 

تعدد المزایا 
الوظیفیة التي 
تقدمھا دائرتي 

النقل ،  (مثل 
السكن ، الضمان 

  )، التأمین الصحي

7 3.5 22 11 26 13 51 25.5 94 47 1.98 1.16 

  )  2.65= ( المتوسط العام للمتغیرات التنظیمیة  = ( المتوسط العام للمتغیرات التنظیمیة  
  

  . متغیرات العوامل الوظیفة -:ثانیاً 
مالءمة طبیعة العمل (وامل الوظیفیة یالحظ أن المتغیر والخاص بمتغیرات الع) 8(وعند االنتقال إلى الجدول   

) 3.03(وبمتوسط حسابي ) %39.5(وغیر الراضین ) %48.5(قد بلغت نسبة الراضین عنھ ) مع المیول الشخصیة 
وھذا ) 3.12(وبمتوسط حسابي )  %30.5(وھذا ما یشیر إلى رضا العاملین عن ھذا المتغیر ونسبة غیر الراضین 

وأما متغیر العالقة مع الرئیس المباشر في العمل فقد كانت نسبة . أن نسبة ھذا المتغیر فوق المتوسطما یشیر إلى 
وھذا ما یؤكد أن عالقة ) 3.63( وبمتوسط حسابي %) 21.5( وغیر الراضین )  %62( الراضین عن ھذا المتغیر 

فقد بلغت نسبة الراضین ) داء الوظیفي اإلحساس باإلنجاز واأل( الرؤساء بالمرؤوسین جیدة، وأما بشأن المتغیر 
وھذا ما یؤكد أن جمیع العاملین لدیھم إحساس ) 3.72( وبمتوسط حسابي )  %20( وغیر الراضین ) %64(عنھ 

وغیر )  %55.5( فقد بلغت نسبة الراضین عنھ ) تقدیر الرؤساء للعاملین ( عال باإلنجاز ومن حیث المتغیر 
  . وھذا المتوسط یعد جیداً لتفسیر رضا العاملین عن ھذا المتغیر) 3.09( بي وبمتوسط حسا) %27.5( الراضین 

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة لمتغیرات العوامل الوظیفیة )8(جدول رقم 
  

  السؤال
غیر مرض   غیرمرض  محاید  مرض  مرض جداً 

  مطلقاً 
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

النسبیة  العدد
%  

العدد 
  %النسبیة 

العدد 
  %النسبیة 

العدد 
  %النسبیة 

العدد النسبیة 
%  

    

مالئمة طبیعیة 
مع میولي 

  الشخصیة

33 16.5 65 32.5 23 11.5 32 6.5  46 23 3.030 1.442 

مالئمة عملي 
الحالي مع 

خبراتي 
  السابقة

22 11 73 36.5 44 22 29 14.5 32 16 3.120 1.258 

عالقتي مع 
  س العملرئی

65 32.5 59 29.5 32 16.5 24 12 19 9.5 3.635 1.304 

احساسي 
باالنجاز 
واالداء 
  الوظیفي

74 37 55 27.5 31 15.5 21 10.5 19 9.5 3.720 1.315 

 1.297 3.795 11.5 23 16.5 32 16.5 33 34.5 69 21 42تقدیر الرؤساء 
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لي في العمل  
  س

  )  3.377 = (المتوسط العام للمتغیرات الوظیفیة 
  

  : متغیرات العوامل اإلجتماعیة -:ثالثاً 
ونسبة غیر ) %57(بلغت ) المنزلة االجتماعیة للوظیفة(أن نسبة الراضین عن متغیر )9(یشیر لنا الجدول    

وھذا یؤكد أن للوظیفة دور كبیر في التأثیر على المنزلة ) 3.30( وبمتوسط حسابي % ) 29( الراضین 
اما من حیث متغیر العالقة مع الزمالء فقد بلغت نسبة .ظى بھا الموظف جراء الوظیفةاالجتماعیة التي یح

ویعد ھذا المتوسط عالیا قیاسا إلى ) 3.84( وبمتوسط حسابي ) %16( وغیر الراضین ) %73(الراضین عنھ 
إلى أن معظم  المتغیرات اآلخرى وھذا ما یؤكد العالقات ما بین الموظفین جیدة ویعود السبب باعتقاد الباحث

مالحظة النسب المئویة  دوعن. العاملین ھم من ثقافة متجانسة والتي غالبا ما تربطھم عالقات اجتماعیة متعددة
وھو ) 2.59( وبمتوسط حسابي ) %49.5( نجد أن نسبة الراضین ) اشباع الوظیفة للطموحات الشخصیة ( لمتغیر 

معظم الموظفین ال ترقى لطموحاتھم وھذا ما الحظناه جلیا  منخفض نسبیا ویشیر إلى أن الوظائف التي یمارسھا
  .تغیرات العوامل التنظیمیة سابقاً عند تحلیل م

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة لمتغیرات العوامل االجتماعیة )9(جدول رقم 
  

  السؤال
غیر مرض   غیرمرض  محاید  مرض  مرض جداً 

  مطلقاً 
المتوسط 

  ابيالحس
االنحراف 
  المعیاري

  % % العدد  % العدد % العدد % العدد % العدد
المنزلة 

االجتماعیة التي 
أحظى بھا من 

  خالل وظیفتي

  
31 

  
15.5 

  
83 

  
41.5 

  
 28 

  
14 

  
32 

  
16 

  
26 

  
13 

  
3.305 

  
10277 

عالقتي مع 
  زمالئي

77 38.5 67 33.5 24 12 12 6 20 10 3.845 1.276 

اشباعي 
لطموحاتي 

لشخصیة من ا
  خالل وظیفتي

13  6.5  
 
 
 

43 21.5 45 22 47 23.5 52 26 2.590 1.261 

  )2.24( المتوسط العام للمتغیرات االجتماعیة 
  

 : اختبار فرضیات الدراسة: رابعالمحور ال
 : اختبار الفرضیة الرئیسة االولى

ة بین المتغیرات التنظیمیة توجد فروق ذات داللة إحصائی ال(نصت الفرضیة الرئیسة األولى على أن     
وللتأكد من صحة الفرضیة )،الوظیفیة واالجتماعیة على مستوى الرضا الوظیفي لموظفي البنوك واالتصاالت

اعتمد المتوسط العام وفقاً للعوامل التنظیمیة والوظیفیة واالجتماعیة حیث استخرج المتوسط العام من مجموع 
أن المتوسط العام للعوامل التنظیمیة ) 10(امل ویشیر الجدول رقم المتوسطات للمتغیرات لكل عامل من العو

وھو ) 2.59(وھذا یعني أن متوسط الرضا العام لشركات االتصاالت بلغ .وھو دون الوسط) 2.71( للبنوك قد بلغ 
أیضاً دون الوسط ومتوسط الرضا العام عن العوامل التنظیمیة للبنوك المذكورة وشركات االتصاالت ھو دون 

  ).3.32(البنوك بلغ المتوسط قطاع وعند مالحظة المتوسط للرضا العام للعوامل الوظیفیة تبین أن في .الوسط 
وھما متقاربتان إلى حد ما وھما في نفس الوقت فوق المتوسط وعند مالحظة ) 3.43(بلغ االتصاالتوفي شركات 

وھما متقاربان ) 3.28( واالتصاالت ) 3.21( بلغت  المتغیرات للعوامل االجتماعیة تبین أن المعدل العام للبنوك قد
وبما أن المعدل العام لمجموع . ة راضون عن المتغیرات االجتماعیةوفوق الوسط مما یشیر إلى أن مفردات العین
وھذا ما ) 3.01( وھو مساو لشركات االتصاالت والذي بلغ ) 3.08( متغیرات العوامل مجتمعة قد بلغت للبنوك 

  .رضیة األولىیؤكد صحة الف
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فرص الترقیة والتقدم ( أن اكثر الفقرات والتي تمثل عدم الرضا في البنوك ھي ) 10(كما ویشیر الجدول   
أما اكثر ) 2.18( إذ احتلت المركز األول ویوضح ذلك المتوسط الحسابي والبالغ ) الوظیفي التي توفرھا االدارة 

إذ ) المزایا التي تقدمھا االدارة  (من بین الفقرات ھي  التاالتصاالفقرات والتي تمثل عدم الرضا في شركات 
  .)1.75( بلغ المتوسط الحسابي 

لبنوك واالتصاالت تم ترتیب اكثر الفقرات والتي لقطاعي اوبمقارنة المتوسطات لمجموع المتغیرات العلمیة 
وي البنوك واالتصاالت في تساوت اآلراء حولھا بعدم الرضا من حیث المتوسطات الحسابیة فكانت النتیجة تسا

الفقرة التاسعة احتلت   ،الفقرة الثانیة احتلت المركز األول لكال القطاعین: فقرات كانت على النحو اآلتي) 5(
الفقرة الحادیة عشر احتلت المركز السابع أما الفقرة : المركز الخامس، الفقرة العاشرة احتلت المركز السادس 

  . ن وتباینت اآلراء وبصورة متقاربة حول ما تبقى من فقراتالسابعة فاحتلت المركز الثام
أما من حیث المتغیرات الوظیفیة وكذلك االجتماعیة یبین الجدول تساوي جمیع أفراد العینة في كال القطاعین كما  

دم وكانت اكثر الفقرات تأثرا بع. تشیر المتوسطات الحسابیة حول المتغیرات الوظیفیة والمتغیرات االجتماعیة
) 2.06( إذ بلغ المتوسط الحسابي لقطاع البنوك ) إشباعي لطموحاتي الشخصیة من خالل وظیفتي ( الرضا ھي 

  .وھذا ما یعزز صحة الفرضیة األولى أیضا) 2.57( وقطاع االتصاالت 
  االتالمؤشرات اإلحصائیة للعوامل التنظیمیة والوظیفیة واالجتماعیة في قطاعي البنوك واالتص )10(جدول رقم 

 94= شركة االتصاالت  ن  106= البنوك  ن   الفروقات العامة بین العینة ومتغیرات الدراسة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط   المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  العام

  
  
  
  
  
  

المتغیرات 
  التنظیمیة 

   0.9265 2.042   1.220 2.358  الراتب الذي اتقاضاه

   0.932 1.893   1.216 2.207  یعد نظام المكافأة في دائرتي 
فرص الترقیة والتقدم الوظیفي التي توفرھا 

  الدائرة لي
2.188 1.195   2.212 1.076    

حجم العمل الذي اقوم بھ ومدى مالءمتھ مع 
  قدراتي الشخصیة 

3.330 1.329   3.553 1.196   

   1.097 3.180   1.222 2.990  عدد ساعات العمل الیومیة في دائرتي

 2.590 3.117 3.691 2.712 1.163 3.254  مواعید العمل المحددة
   1.418 2.553   1.397 2.905  ظروف العمل التي تھیئھا دائرتي

   1.299 3.010   1.367 3.301  االمن واالستقرار الوظیفي في دائرتي 

   1.317 2.351   1.255 2.405  نسبة المشاركة في اتخاذ القرارات 

توفیر العدالة والمساواة بین الموظفین في 
  دائرتي

2.641 1.288   2.393 1.241   

   1.241 2.457   1.505 2.717  عدالة تقویم اداء الموظفین في دائرتي

   0.969 1.755   1.299 2.254  تعد المزایا الوظیفیة التي تقدمھا دائرتي لي 

  
  

المتغیرات 
  الوظیفیة 

عملي مع میولي الشخصیة  مالئمة طبیعة
  ومؤھلي الدراسي

3.037 1.387   3.021 1.375   

 3.435 1.216  3.117 3.320 1.403 3.122  مالئمة عملي مع خبراتي السابقة 
   1.205 3.712   1.376 3.566  العالقة مع رئیس المباشر 

    215. 3.755   1.348 3.688  احساسي باالنجاز واالداء الوظیفي

   1.186 3.574   1.387 3.188  ؤساء لي في العنل تقدیر الر

  
المتغیرات 

  االجتماعیة 
  

المنزلة االجتماعیة التي احظى بھا من خالل 
  الوظیفة 

3.235 1.328 3.213 3.383 1.236   

 3.283 1.195 3.893     3.801  عالقتي مع زمالئي في العمل 
اشباعي لطموحاتي الشخصیة من خالل 

  وظیفي 
2.603 1.603    2.574 1.186   

  
ویبین )  MULTIPLE REGRESSION( والختبار معنویة الفرضیة الرئیسة األولى فقد تم استخدام تحلیل التباین المتعدد 

) 1.57( الجدولیة والبالغة ) F( وھي قیمة أعلى من قیمة ) 1.819( المحسوبة بلغت ) F( أن قیمة ) 11( الجدول رقم 
وبذلك ترفض ) %95(أي بدرجة ثقة ) 0.021( معنویة وبمستوى داللة إحصائیة  وھذا ما یدل على ان العالقة

الفرضیة الصفریة وتقبل الفرضیة البدیلة القائلة بوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المتغیرات التنظیمیة، 



   )االردن  -دراسة میدانیة في قطاعي البنوك واالتصاالت ( عمال أثر المتغیرات الدیموغرافیھ والتنظیمیھ في الرضا الوظیفي للعاملین في منظمات األ
  سامي یوسف العدوان .د
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ن الجدول ویالحظ م. بین مستوى الرضا الوظیفي لموظفي قطاعي البنوك واالتصاالتوالوظیفیة، واالجتماعیة 
من االختالفات الموجودة في ) 0.076(وھذا یشیر إلى أن ) %76( قد بلغت ) R( أیضا أن معامل قیمة التحدید 

  .الرضا الوظیفي تقود أسبابھا إلى تأثیر العوامل التنظیمیة والوظیفیة والعوامل االجتماعیة
  
  
  
  
  

  لرئیسیة األولىنتائج تحلیل التباین واختبار الفرضیة ا تقییم )11( جدول رقم 
  مصدر التباین

S.O.V 
درجات 
 D.Fالحریة 

مجموع 
المربعات 

S.S 

متوسط 
المربعات 

MS 

Fمستوى الداللة   المحسوبة
Significant (F 

  القوة التفسیریة
2 
R  
  

معنوي عند  1.819 0.420 8.841 179  بین المجموعات
 0.021مستوى 

76% 

    -  - 0.231 41.401 20  داخل المجموعات

    -  -  - Total 199 50242 المجموع

  
  : اختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیة

ال توجد تأثیرات ذات داللة إحصائیة بین المتغیرات " الختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیة والتي تنص على انھ   
  : حیث اشتق من ھذه الفرضیة خمس فرضیات فرعیة مبینة كاآلتي" الدیموغرافیة والرضا الوظیفي 

  ر الفرضیة الفرعیة األولىاختبا- 1
ال توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین الجنس والرضا الوظیفي ( نصت الفرضیة الفرعیة االولى على انھ   

وتم اختبار الفرضیة اعتمادا على تحلیل االنحدار المتعدد حیث یبین لنا الجدول رقم . لموظفي البنوك واالتصاالت
وبالتالي فأنھا تقع ) 1.57_ الجدولیة البالغة  )F(وھي اعلى من قیمة ) 2.305( غت المحسوبة قد بل) F(ان قیمة ) 12(

وبذلك ترفض ) 0.002(ھذا ما یشیر الى ان ھناك عالقة ذات داللة احصائیة بمستوى وفي منطقة رفض الفرضیة 
بین الجنس والرضا الفرضیة الفرعیة االولى وتقبل الفرضیة البدیلة القائلة بوجود عالقة ذات داللة احصائیة 

من ) 0.45( وھذا یشیر الى ان ) %45( قد بلغت ) R(الوظیفي ویالحظ من الجدول أیضاً ان قیمة معامل التحدید 
ویمكن ان تعزى ھذه النتیجة الى ان . االختالفات الموجودة في الرضا الوظیفي تعود اسبابھا الى تأثیر الجنس

غالبا ما تقع على عاتقھم مسؤولیة االعالة ) الرجال ( موظفین حیث ان ال. الموظفین أقل رضا من الموظفات
تواقون للتقدم  –أي الرجال  –الى ذلك أنھم  باإلضافةوالوفاء بالمسؤولیات االجتماعیة  األسرةعلى  واإلنفاق

ل ومن ھنا انطلقت عینة الدراسة من الرجا. واالرتقاء بشكل مستمر لذا یزداد انشغالھم في العمل دون النساء
ویؤكد . الموظفون للتعبیر عن شعورھم بأن الوظیفة لم تحقق طموحاتھم مما یؤدي الى االستیاء وعدم الرضا 

 ,Mottaz( ودراسة) 2008تامر و فرید ، ( ودراسة) Anita &Rinka, 2008 :20(ذلك ما توصلت الیھ دراسة كل من 
ختلف مع النتائج التي توصلت إلیھا دراسة كل من إال إنھا ت) 30:   2005الزیر، ( وكذلك دراسة ) 370-377: 2007

لم تثبت صحة وجود عالقة ذات داللة احصائیة ) 2011صالحة واخرون، ( وكذلك دراسة )  2010:  80بدر، ( 
  . ھامة بین الجنس والرضا الوظیفي

  نتائج تحلیل التباین لنتیجة الختبار الفرضیة الفرعیة األولى )12( جدول رقم 
درجات  S.O.V مصدر التباین

 D.Fالحریة 
مجموع 

 المربعات 
متوسط 

المربعات 
SS 

 Fقیمة
  المحسوبة

مستوى الداللة 
Significant (F) 

  القوة التفسیریة
2 
R  
  

 %45 0.002 2.305 0.434 8.681 20  بین المجموعات
       0.188 33.714 179  داخل المجموعات

         Total 199 42.395المجموع 



   )االردن  -دراسة میدانیة في قطاعي البنوك واالتصاالت ( عمال أثر المتغیرات الدیموغرافیھ والتنظیمیھ في الرضا الوظیفي للعاملین في منظمات األ
  سامي یوسف العدوان .د
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  : لفرعیة الثانیةاختبار الفرضیة ا-2

ال توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین المؤھل العلمي والرضا ( نصت الفرضیة الفرعیة الثانیة على انھ     
المحسوبة ) F( الخاص بتحلیل االنحدار المتعدد أن قیمة ) 13( یبین لنا الجدول رقم ) الوظیفي في كال القطاعین 

وبذلك فأن مستوى الداللة االحصائیة قد ) 1.75(الجدولیة والبالغة ) F(وھي أعلى بكثیر من قیمة ) 2.75( بلغت 
وھذا یعني رفض الفرضیة الصفریة الثانیة وقبول الفرضیة البدیلة ) %100( أي أنھا بدرجة ثقة ) 0.000( بلغت 

یالحط من ھنالك عالقة ذات داللة إحصائیة بین المؤھل العلمي والرضا الوظیفي لكال القطاعین و" التي نصھا 
وھذا یشیر إلى أن إنھا نسبة تحدد االختالفات ) %23( قد بلغت ) R(الجدول أیضاً أن قیمة معامل التحدید 

الموجودة في الرضا الوظیفي تعود أسبابھا إلى تأثیر المؤھل العلمي حیث أن الموظف الذي یحمل درجة علمیة 
اعلى أستقرار وظیفي، إال أن نتیجة لھ یة وتقدم أكثریتوقع من الوظیفة أن تشبع لھ طموحاتھ ومیولھ الشخص

رضائھ  من المؤھل العلمي یكاد ال یكون لھ دور فعال في تحفیز ورقي الفرد وبالتالي عدأ الفرضیة أتت عكسیة إذ
وكذلك دراسة ) 1993:129،العتیبي( ودراسة ) 2011:1صالحھ وأخرون، ( وھذا ما أكدتھ دراسة كل من .لعن العم

لم تثبت صحة وجود عالقة بین المؤھل العلمي والرضا ) Malika, 2007:111( أما دراسة ) 2002الشھري، (
   .الوظیفي

  نتائج تحلیل التباین لنتیجة الختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة )13( جدول رقم
درجات  S.O.Vمصدر التباین 

 D.Fالحریة 
مجموع 

 المربعات 
متوسط 

  المربعات 
 Fقیمة

  المحسوبة
لداللة مستوى ا

Significant (F) 
  القوة التفسیریة

2 
R  
  

معنوي عن مستوى  2.752 1.292 25.841 20  بین المجموعات
0.000 

23%  

       0.469 84.034 179  داخل المجموعات

         Total 199 109.875المجموع 

  
  :اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة-3

وجد عالقة ذات داللة احصائیة بین مدة الخدمة الوظیفیة، ال ت( نصت الفرضیة الفرعیة الثالثة على أنھ     
وھي اعلى )  7.976(المحسوبة بلغت ) F(الخاص بتحلیل االنحدار المتعدد على ان قیمة ) 14( ویشیر الجدول رقم 

وبالتالي فانھا تقع في منطقة رفض الفرضیة وھذا ما یدل على ان ھناك ) 1.57(الجدولیة والبالغة ) F(من قیمة 
وبذلك ) 0.000(القة ذات داللة احصائیة بین الخبرة والوظیفة والرضا الوظیفي وبمستوى داللة احصائیة ع

بوجود عالقة ذات داللة احصائیة بین الخبرة الوظیفیة ( ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل الفرضیة البدیلة القائلة 
من ) 0.47( وھذا یشیر إلى ) %47(  قد بلغت)  R(ویالحظ من الجدول ایضا ان قیمة ) والرضا الوظیفي 

االختالفات الموجودة في الرضا الوظیفي تعود أسبابھا إلى تأثیر مدة الخدمة للموظفین، حیث یزداد الرضا 
الوظیفي بازدیاد خبرات الفرد فكلما ازدادت خبرات الموظفین في العمل یزدادون میال للرضا الوظیفي بعكس 

ع الخاص فالخدمة الطویلة تزید من قناعة الموظف عن االوضاع المختلفة حدیثي الوظیفة في مؤسسات القطا
التي تحیط بھ وتجعلھ اكثر قبوال للواقع الذي یواجھھ واكثر ارتباطا بالعمل ألھمیة عنصر النضج المھني في 

 , Anita &Rinka( وكذلك دراسة ) Malika , 2007(توصل الیھ كل من  العملیة االداریة وتتفق ھذه النتیجة مع ما
 و) 195 – 190:  1987العرادي ، ( في حین دراسة كل من ) Smith and Halin , 1977 : 210( و) 2008

اتت بخالف ذلك إذ انھا لم تثبت صحة وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین كل من ) 105: 1988،العجاجي(
 . الرضا الوظیفي ومدة الخدمة

  ر الفرضیة الفرعیة الثالثةتحلیل التباین إلختبا )14( جدول رقم 
درجات  مصدر التباین 

 الحریة 
مجموع 

 المربعات 
متوسط 

  المربعات 
 Fقیمة

  المحسوبة
مستوى الداللة 

Significant (F) 
  القوة التفسیریة

2 
R  
  

  %47معنویة عند مستوى  7.976 8.578 171.564 20  بین المجموعات



   )االردن  -دراسة میدانیة في قطاعي البنوك واالتصاالت ( عمال أثر المتغیرات الدیموغرافیھ والتنظیمیھ في الرضا الوظیفي للعاملین في منظمات األ
  سامي یوسف العدوان .د
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 )0.000 (  
       1.076 192.516 179  داخل المجموعات

         Total 199 364.080المجموع 

 
  :اختبار الفرضیة الرابعة-4

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الحالة االجتماعیة وبین ( نصت الفرضیة الفرعیة الرابعة على انھ    
) F( ة أن قیم) 15(وعند استخدام تحلیل االنحدار المتعدد یبین الجدول رقم ). الرضا الوظیفي لكال القطاعین 

وھذا یدل على ان ھناك عالقة ذات ) 1.57( الجدولیة والبالغة  F )(وھي اعلى من قیمة ) 2.717( المحسوبة والبالغة 
أي ) 0.000( داللة إحصائیة بین المتزوجین وغیر المتزوجین وبین مستوى الرضا الوظیفي وعند مستوى الداللة 

بوجود عالقة ذات داللة ( وتقبل الفرضیة البدیلة القائلة  وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة) %100( بدرجة ثقة 
ویالحظ من الجدول أیضا أن ) إحصائیة بین الحالة االجتماعیة للموظفین وبین الرضا الوظیفي لكال الفطاعین 

من االختالفات الموجودة في الرضا الوظیفي ) 0.48( وھذا یشیر إلى أن )  %48( قد بلغت ) R( قیمة التحدید 
مما یدل على أن الفئة المتزوجة ) متزوجون وغیر متزوجون ( تي تعود أسبابھا إلى تأثیر الحالة اإلجتماعیة وال

ترتفع توقعاتھا من العمل حیث األعباء االجتماعیة و االقتصادیة الملقاة على عاتقھم تجاه أھلھم بعكس غیر 
وھذه النتیجة توصلت ألیھا . مسؤولیاتھم المتزوجین الذین یشعرون بمستوى أقل من الرضا الوظیفي حیث تقل

) 1983: 88بدر، ( ودراسة )  2005الشھري، ( في حین أن دراسة كل من ) 2010سلیمان وحسین ، ( دراسة 
  . لم تثبت ھذه النتیجة واتت على عكسھا تماماً ) Malika, 2007(وكذلك دراسة 

  لرابعةتحلیل التباین نتیجة الختبار الفرضیة الفرعیة ا )15(جدول 
درجات  مصدر التباین 

 الحریة 
مجموع 

 المربعات 
متوسط 

  المربعات 
مستوى الداللة    Fقیمة

Significant (F) 
  القوة التفسیریة

2 
R  
  

معنوي عن مستوى   2.717  0.412  8.249 20  بین المجموعات
)0.000(  

48% 

       0.152 27.0171 179  داخل المجموعات

          Total 199 35.420المجموع 

  
  : اختبار الفرضیة الخامسة-5

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین العمر وبین الرضا الوظیفي (نصت الفرضیة الفرعیة الخامسة على انھ    
الخاص بتحلیل االنحدار المتعدد أن قیمة ) 16( و یبین الجدول رقم  .)للعاملین في قطاعي البنوك واالتصاالت 

)F ( المحسوبة بلغت)(وھي أعلىمن قیمة  ) 4.346F ( الجدولیة البالغة )وھذا یدل على وجود عالقة ذات ) 1.57
وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل الفرضیة البدیلة التي تبین ان ھناك  )0.000( داللة إحصائیة عند مستوى  

قد بلغت ) R(تحدید عالقة ذات داللة إحصائیة بین العمر والرضا الوظیفي ویالحظ من الجدول أیضا أن قیمة ال
. وھذا یشیر إلى أن ھذه النسبة من االختالف الموجودة في الرضا الوظیفي تعود أسبابھا إلى تأثیر العمر) 32%(

حیث من المؤكد ازدیاد الرضا الوظیفي لكبار السن نظرا لنضوجھم وازدیاد قناعتھم عن العمل وما یواجھھم في 
وھذه النتیجة . كثر اھتماما والتصاقا والتزاما بعكس زمالئھم من الشبابعملھم من أمور تنظیمیة مختلفة تجعلھم ا

  .)Anita &Rinka, 2008( تتفق مع النتائج التي توصلت إلیھا دراسة كل من 
  تحلیل التباین لنتیجة إلختبار الفرضیة الفرعیة الخامسة )16( جدول رقم 

درجات  مصدر التباین 
 الحریة 

مجموع 
 المربعات 

متوسط 
  ربعات الم

مستوى الداللة    Fقیمة
Significant (F) 

  القوة التفسیریة
2 
R  
  

معنوي عن مستوى  4.346 4.346 87.664 20  بین المجموعات
).000(  

32%  

       1.009 180.531 179  داخل المجموعات



   )االردن  -دراسة میدانیة في قطاعي البنوك واالتصاالت ( عمال أثر المتغیرات الدیموغرافیھ والتنظیمیھ في الرضا الوظیفي للعاملین في منظمات األ
  سامي یوسف العدوان .د
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         Total 199 268.190المجموع 

  
 النتائج والتوصیات

  :النتائج-
لمستوى الرضا الوظیفي لدى العاملین في البنوك المبحوثة وشركات لنتائجاتوصلت الدراسة إلى مجموعة من 

االتصاالت والخاصة بالعوامل الدیموغرافیة التنظیمیة واالجتماعیة والوظیفیة وكذلك متغیرات كل عامل من 
    :وأھمھا)  أ(العوامل الموضحة في االستمارة الملحق 

في حین بلغ ) 2.71( التنظیمیة في البنوك المبحوثة بلغت  أن متوسط الرضا الوظیفي العام عن المتغیرات*
وفي نفس الوقت دون الوسط كما وبلغ  الى حد ما متساویة أي أنھا) 2.59( المتوسط العام في شركات االتصاالت 

وھذا دلیل واضح على عدم رضا الموظفین في كال ) 2.56( المتوسط العام للمتغیرات التنظیمیة لكال القطاعلن 
ونظام المكافأت المعتمد ) 2.21(طاعین عن المتغیرات التنظیمیة كالرواتب التي یتقاضونھا بمتوسط حسابي الق
وظروف العمل التي تھیئھا دوائرھم ) 2.23( وفرص الترقیة والتقدم الوظیفي التي توفرھا دوائرھم لھم ) 2.06(
وعدالة تقویم ) 2.52( والمساواة فیما بینھم  وتوفر العدالة) 2.38(ونسبة المشاركة في اتخاذ القرارات ) 2.74(

والتي احتلت المركز ) السكن، النقل، التأمین، والضمان ( وكذلك المزایا المقدمة من ادارتھم مثل ) 2.59(أداءھم 
  ). 1.16(وبانحراف معیاري مقداره )  1.98( األول بلغ المتوسط الحسابي 

في حین بلغت في شركات االتصاالت )  3.32(طاع البنوك فقد بلغت أما المتوسط العام للمتغیرات الوظیفیة في ق
  . وكال المتوسطان اعلى من  الوسط) 3.43(
وأما المتوسط العام للرضا الوظیفي في )  3.21(المتوسط العام للمتغیرات االجتماعیة في قطاع البنوك بلغت *

  . وھما أیضا أعلى من الوسط)  3.28(شركات االتصاالت 
في حین بلغ المتوسط العام )  3.08(العام لمجموع التغیرات الخاصة بالعوامل الوظیفیة للبنوك بلغ  المتوسط*

  . وھذا یشیر الى أن المتوسط للرضا الوظیفي العام لكال القطاعین ھو فوق الوسط) 3.01(لشركات االتصاالت 
الدراسات ، لذا یعكس ذلك أن اختیار  كان ھناك قبوال لبعض نتائج البحث اذ تتفق نتائجھ مع نتائج الكثیر من*

  . المشكلة كدراسة كان في محلھ
  . )عینة الدراسة ( لبیئة األردنیة تحقق سریان أنموذج الدراسة في واقع ا*
  . وجود تجانس في اجابات العینة في القطاعین*
لرضا الوظیفي بشكل لم یوجد اتفاق واضح عند الكتاب والباحثین حول العالقة بین السمات الدیموغرافیة وا*

  . دقیق اذ یتباین ذلك بتباین األفرادوالوظائف والبیئات التنظیمیة
    .لوحظ أن ھنالك مدلوالت عدیدة للرضا الوظیفي*
القصیر من المقاییس المعول علیھا في دراسة الرضا الوظیفي للكثیر من )  MSQ( 1= یعد مقیاس منسیوتا *

  . البیئات
  . رضا الوظیفي لدى العینة المبحوثةیر السمات الدیموغرافیة على الظھر اختالف في ترتیب تأث*
مما یدل على أن ) %23(لھا اذ بلغ )  R2(أكثرھا تأثیرا ومما یدل على ذلك ھو ) المؤھل العلمي ( كان سمة *

  .مع التحصیل الدراسي ومدة الخدمة معدالت الرضا تتناسب
من  ضا من أقرانھم العزاب حیث أن مقدار ما یحصلون علیھكان من الطبیعي أن أكثر المتزوجین ھم أقل ر*

  . اضافیة لذا كانت العالقة معنویة حیث یتحملون أعباء" أطفالھم " قد ال یكفي ألسرھم  ) رواتب(أجر 
وعالقتھا بالرضا مع بعض الدراسات التي تم استعراضھا " فیما یخص سمة العمر " تتفق نتیجة ھذه الدراسة *

  . طبیعة العالقة تزداد مع ازدیاد عمر الموظف لنضوجھ واستقرار وطول مدة خدمتھ، أي أن أنفاً 
  :التوصیات-
ضرورة تحسین ظروف العمل الداخلیة وبیئتھ ورفع مستوى رضا العاملین في قطاعي البنوك واالتصاالت وفقاً *

  . للمستجدات المختلفة لما لھ دور أساسي في استقرار الفرد نفسیا
النظر في معاییر العمل وظروفھ وكذلك تحسین وتعزیز الحوافز المادیة والمعنویة وذلك من ضرورة اعادة *

  . متطلباتھا واحتیاجاتھا المتزایدةخالل اعادة النظر في سیاسة االجور لمواكبة التضخم والمستجدات المعیشیة و
  .اعمالھم باشرة معضرورة مشاركة العاملین في عملیة اتخاذ القرارات التي لھا عالقة م*
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ة على حده اجراء الدراسات التفصیلیة في بیئات قطاعي البنوك وشركات االتصاالت ضمن اطار كل جھ*
  .وحسب طبیعة العمل فیھا

التأكید على دور الجامعات واستخدام طرق علمیة مختلفة كالدرسات المیدانیة ومقدار التشكي والتظلم لما تساھم *
  . الحقیقیة وراء عدم الرضا وصوال الیجاد حلول لھا بھ من دور واضح في معرفة األسباب

دعوة الجامعات ومراكز البحوث والدراسات للقیام باجراء دراسات معمقة حول أوضاع العاملین في شركات *
  . القطاع الخاص عامة

 سواء في الداخل أو الخارج لتأھیل الموظفین و مواكبة المستجدات في مجال متخصصةوضع برامج تدریبیھ *
  .عملھم

  .تعزیز وتشجیع التواصل األنساني بین العاملین*
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