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تأثيـر أدوات العمل وبيئة العمل املادية على درجة الرضا الوظيفي 
 لدى عينة من العامليـن في املؤسسات الحكومية 

في محافظتي القاهرة والجيـزة

د. عبد الناصر محمد سيد أحمد

 أستاذ اإلدارة املساعد 
 األكاديمية العربية للعلوم اإلدارية واملالية واملصرفية 

الجيـزة - جمهورية مصر العربية

امللخص 1

تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي تحديــد تأثيـــر أدوات العمــل وبيئــة العمــل املاديــة علــى درجــة الرضــا الوظيفــي لــدي العامليـــن 
فــي املؤسســات الحكوميــة. والدراســة مــن نمــط الدراســات الوصفيــة التحليليــة. وقــد تــم االستـــرشاد بمنهــج املســح االجتماعــي 

بالعينــة، بهــدف اإلجابــة عــن التساؤليـــن التالييـــن: 
 ما خصائص أدوات العمل املتوفرة للعامليـن في املؤسسات الحكومية؟ 	-
 ما الجوانب املادية أو الفيـزيقية لغرفة أو حجرة املوظف املتوفرة للعامليـن في املؤسسات الحكومية؟ 	-

أيضا الختبار صدق أو عدم صدق الفرضيـن التالييـن:
 مــن املتوقــع وجــود عالقــة طرديــة إيجابيــة بيـــن خصائــص أدوات العمــل ودرجــة الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن فــي  	-

الحكوميــة. املؤسســات 
 مــن املتوقــع وجــود عالقــة طرديــة إيجابيــة بيـــن الجوانــب املاديــة أو الفيـــزيقية لغرفــة أو حجــرة العمــل ودرجــة الرضــا  	-

الوظيفــي للعامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة.
تــم جمــع البيانــات مــن عينــة عمديــة حجمهــا 	4 مــن العامليـــن فــي بعــض املؤسســات الحكوميــة املوجــودة فــي محافظتــي 
القاهــرة والجيـــزة. تــم جمــع البيانــات بواســطة اســتبيان تضمــن مجموعــة مــن األســئلة املتعلقــة بــأدوات العمــل وغرفــة أو حجــرة 

العمــل، وبواســطة مقيــاس الرضــا الوظيفــي للعامليـــن فــي املنظمــات.

ومن أهم نتائج الدراسة: اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وصدق فر�ضي الدراسة.

الكلمات املفتاحية: البيئة، بيئة العمل، أدوات العمل، غرفة أو حجرة العمل، الرضا الوظيفي.

املقدمة
العمــل هــو كل مجهــود عقلــي وبدنــي يقــوم بــه اإلنســان لتحقيــق أهــداف معينــة، منهــا إشــباع حاجاتــه وتحقيــق ذاتــه. 
ســاهمة 

ُ
جهــودات الواعيــة واإلرادّيــة التــي يســعى مــن خاللهــا اإلنســان إلــى إشــباع حاجاتــه عــن طريــق امل

َ
ل العمــل كافــة امل

ّ
وُيشــك

ريـــن والباحثيـــن علــى تحليلــه 
ّ

فك
ُ
شــجع امل

ُ
 مــن الظــروف والعوامــل التــي ت

ٌ
حيــط فــي العمــل مجموعــة

ُ
فــي إنتــاج الخدمــات والســلع، وت

ــة أهــداف املنظمــات. 
ّ
حقيــق كاف

َ
ودراســته مــن أجــل ت

واملنظمــات ال تولــد فــي فــراغ وال توجــد فــي فــراغ أو فــي منطقــٍة فارغــة ؛ بــل تولــد وتوجــد فــي بيئـــة محيطــة بهــا وتســتمر مــادام 
هــذه البيئــة فــي حاجــة إليهــا، ومــدام املنظمــة تقــدم ســلعة أو خدمــة البيئــة فــي حاجــة إليهــا.

وبــال شــك فــإن مــكان أو بيئــة العمــل Work Environment تؤثـــر علــى العامليـــن فــي أي منظمــة، حيــث تـــري النظريــة 
اإليكولوجيــة Ecological Theory أن هنــاك تفاعــل متبــادل فــي اتجاهيـــن بيـــن اإلنســان والبيئــة املحيطــة بــه، فهــو يؤثـــر عليهــا 

باإليجــاب أو بالســلب، وهــي أيضــا تؤثـــر عليــه باإليجــاب أو الســلب.

 * تم استالم البحث في سبتمبر 		0	، وقبل للنشر في نوفمبر 		0	، وسيتم نشره في مارس 4	0	.
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تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي تحديــد تأثيـــر أدوات العمــل وبيئــة العمــل املاديــة علــى درجــة الرضــا الوظيفــي لــدي العامليـــن فــي 
املؤسســات الحكوميــة. والدراســة مــن نمــط الدراســات الوصفيــة التحليليــة. تــم االستـــرشاد بمنهــج املســح االجتماعــي بالعينــة. بهــدف 
اإلجابــة عــن التساؤليـــن التالييـــن: - مــا خصائــص أدوات العمــل املتوفــرة للعامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة؟ - مــا الجوانــب املاديــة 
أو الفيـــزيقية لغرفــة أو حجــرة املوظــف املتوفــرة للعامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة؟ أيضــا الختبــار صــدق أو عــدم صــدق الفرضيـــن 
التالييـن: - من املتوقع وجود عالقة طردية إيجابية بيـن خصائص أدوات العمل ودرجة الرضا الوظيفي لدي العامليـن في املؤسسات 
الحكوميــة. - مــن املتوقــع وجــود عالقــة طرديــة إيجابيــة بيـــن الجوانــب املاديــة أو الفيـــزيقية لغرفــة أو حجــرة العمــل ودرجــة الرضــا 
الوظيفــي للعامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة. تــم جمــع البيانــات مــن عينــة عمديــة حجمهــا 	4 مــن العامليـــن فــي بعــض املؤسســات 
الحكوميــة املوجــودة فــي محافظتــي القاهــرة والجيـــزة. تــم جمــع البيانــات بواســطة اســتبيان تضمــن مجموعــة مــن األســئلة املتعلقــة 
بــأدوات العمــل وغرفــة أو حجــرة العمــل، وبواســطة مقيــاس الرضــا الوظيفــي للعامليـــن فــي املنظمــات. ومــن أهــم نتائــج الدراســة: اإلجابــة 

عــن تســاؤالت الدراســة، وصــدق فر�ضــي الدراســة. 
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أيضا تـري نظرية مالءمة البيئة للشخص (Theory Person Environment Fit )PEF ضرورة تكييف البيئة لخصائص 
فــي  يــؤدي األدوار املطلوبــة منــه، وحتــى يكــون لديــه نوعــا مــن الراحــة  واحتياجــات ومتطلبــات الشــخص، حتــى يســتطيع أن 

العيــش فــي هــذه البيئــة، ونوعــا فــي التوافــق معهــا )أبــو النصــر، 0	0	: 9		(.

لذلــك تحــرص كثيـــر مــن املنظمــات علــى توفيـــر بيئــة عمــل مناســبة ومنهــا البيئــة املاديــة أو الفيـــزيقية املناســبة والجيــدة 
والحديثــة واآلمنــة واملحفــزة للعامليـــن فيهــا حتــى يكــون تأثيـــرها إيجابــي عليهــم، ممــا يســاهم بــدوره فــي تحقيــق الرضــا الوظيفــي 

Job Satisfaction للعامليـــن بهــا وتحسيـــن األداء لديهــم وزيــادة اإلنتاجيــة الفرديــة والجماعيــة للمنظمــة.

وبكلمــات أخــرى فــإن مــن واجبــات أي منظمــة توفيـــر أدوات عمــل مالئمــة وبيئــة عمــل مناســبة لجميــع العامليـــن بهــا، 
فهــذا مــن حقــوق العامليـــن. أيضــا فــإن توفيـــر هــذه األدوات وهــذه البيئــة لــه فوائــد عديــدة علــى أمــور عديــدة فــي املنظمــة، منهــا: 
تســهيل قيــام العامليـــن بأدوارهــم الوظيفيــة املطلوبــة منهــم والتحفيـــز وتخفيــف ضغــوط العمــل وتقليــل املخاطــر وحــوادث 

وإصابــات العمــل وتحقيــق الرضــا الوظيفــي... والعكــس صحيــح )أبــو النصــر، 0	0	: 			(.

ومــن املهــن والعلــوم التــي اهتمــت بموضــوع مــكان أو بيئــة العمــل: مهنــة اإلدارة والطــب والهندســة وعلــم االجتمــاع وعلــم 
النفــس... فعلــى ســبيل املثــال فــي عــام 4	9	م فــي مصنــع هاوثــورن إليكتـــريك التابــع لشــركة ويستـــرن إليكتـــريك األمريكيــة بــدأ 
فريق العمل اإلداري بقيادة »إلتون مايو« Elton Mayo بإجراء مجموعة من التجارب على العامليـن في الشركة لدراسة تأثيـر 

العوامــل املاديــة والطبيعيــة املحيطــة بالعمــل، مثــل: اإلضــاءة، وســاعات العمــل، والراحــة، واإلجهــاد، والحوافــز، واإلشــراف.

ومن نتائج هذه التجارب أن تحسيـن بيئة العمل وأدوات العمل وزيادة اهتمام اإلدارة بالعامليـن ساهم في زيادة اإلنتاجية. 
ومنــذ ذلــك التاريــخ، بــدأ علمــاء اإلدارة واملديـــرون يهتمــون بكيفيــة تحسيـــن بيئــة العمــل، وبــدأت النظريــات تتوالــى فــي كيفيــة صنــع 

 .)Dessler, 	0	9; Greenberg & Baron, 	007; Chmeil, 	0		 :بيئــة مثاليــة محفــزة للعمــل واإلنتــاج واإلتقــان )انظــر

واليــوم نجــد شــركات العالــم الكبـــرى تتنافــس فــي صنــع بيئــة مثاليــة محفــزة للعامليـــن، وتعتبـــر تلــك امليـــزة ميـــزة تنافســية 
كبـــرى بالنســبة لهــا، بــل ويعتبـــرونها كفيلــة ببقــاء واســتمرار أي منظمــة وقدرتهــا علــى النمــو والتقــدم فــي ظــل التنافــس الشــديد 

واألزمــات االقتصاديــة التــي تحيــط بالعالــم فــي كل مــكان.

ومــن نتائــج بعــض البحــوث والدراســات عــن بيئــة العمــل املاديــة أشــار جــاري ديســلر )9	0	Dessler ( إلــى أهــم النتائــج 
كالتالــي:

كلما كانت أدوات العمل مناسبة وحديثة ومتوفرة كلما زادت اإلنتاجية.	- 

كلما كانت أدوات العمل مناسبة وحديثة وآمنة كلما قلت حوادث وإصابات العمل.	- 

كلما كانت غرفة أو حجرة العمل مناسبة ومهيئة ومحفزة كلما تحسن األداء.3- 

كلما كانت غرفة أو حجرة العمل مناسبة كلما قلت ضغوط العمل.4- 

كلما كانت البيئة املادية للعمل مناسبة تحسنت الصحة املهنية وقلت األمراض املهنية.5- 

أيضــا أشــارت دراســة )005	McCoy & Evans ( وهــي بعنــوان بيئــة العمــل الفيـــزيقية، إلــى أنــه كلمــا كانــت عناصــر البيئــة 
املاديــة للعمــل مناســبة وجيــدة كلمــا قــل التوتـــر لــدى العامليـــن، كمــا ذكــرت عينــة هــذه الدراســة إلــى أنــه يمكــن زيــادة إنتاجيــة 

العامليـــن مــن 5 إلــى 0	 % اعتمــادا علــى تحسيـــن مــكان أو بيئــة العمــل. 

 ،Toxic Workplace إلى خطورة وجود البيئة السامة في مكان العمل  Kusy & Holloway (	009( كذلك أشارت دراسة
والتي تتمثل في وجود أشخاص وقيادات هداميـن وسلبييـن في املنظمة، وأن ثقافة املنظمة تتـراخي في أو تتغا�ضي عن مواجهة 

مثل هؤالء، مما يؤثـر بالسلب على األداء واإلنتاجية والرضا الوظيفي ويـزيد من مشكالت وضغوط العمل في املنظمة. 

ومن البحوث والدراسات التي تناولت العالقة بيـن الرضا الوظيفي وبيئة العمل، يمكن رصد التالي: 

دراســة العتيبــي )997	): وهــي بعنــوان عالقــة ضغــوط العمــل باإلضرابــات السيكوســوماتية والغيــاب الوظيفــي فــي 	- 
الكويــت. وتوصلــت إلــى أن الرضــا الوظيفــي يتأثـــر بعوامــل عديــدة منهــا األجــور وزمــالء العمــل والتـــرقيات واإلشــراف 
الجيــد وسياســة املنظمــة والوظيفــة التــي يقــوم بهــا الفــرد نفســه ومــدى توافــر اإلمكانيــات املاديــة فــي العمــل )بيئــة 

العمــل املاديــة). 
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دراســة عاشــور )003	): والتــي توصلــت إلــى أن لســوء الظــروف املاديــة ووضعيــات العمــل غيـــر املريحــة عالقــة كبيـــرة 	- 
بعــدم رضــاء العامليـــن وانخفــاض الرضــا الوظيفــي لديهــم. 

دراســة Robert (008	): وهــي بعنــوان دعــم مــكان العمــل، واألدوار الزائــدة، والرضــا الوظيفــي للعامليـــن فــي مجــال 3- 
الرعايــة املباشــرة للمحتاجيـــن للمســاعدة. وتوصلــت إلــى أن وعــي العامليـــن بظــروف العمــل وبيئتــه املاديــة يــؤدي إلــى 

التوافــق مــع مشــكالت العمــل والتعامــل مــع ضغــوط العمــل بكفــاءة وفاعليــة فــي العمــل.

فــي الجامعــات األهليــة 4-  لــدى أعضــاء الهيئــات التدريســية  دراســة الســعود )0	0	): وهــي بعنــوان الرضــا الوظيفــي 
األردنية. ومن أهم نتائجها أن الرضا الوظيفي يتأثـــر بدرجة كبيـــرة بثالثة عوامل وهي العالقات مع الزمالء واإلدارة 

وبيئــة العمــل املاديــة. 

Naharuddin وآخــرون )3	0	): وهــي بعنــوان عوامــل بيئــة مــكان العمــل التــي تؤثـــر علــى أداء املوظفيـــن: 5-  دراســة 
دراســة حالــة مليــازو بدولــة ماليـــزيا. ومــن أهــم نتائجهــا أن بيئــة العمــل املاديــة للعامليـــن لهــا تأثيـــر إيجابــي فــي أداء 

العامليـــن وفــي درجــة الرضــا الوظيفــي لديهــم. 

دراســة عبــد العزيـــز )3	0	): وهــي بعنــوان دور بيئــة العمــل فــي تعزيـــز الرضــا الوظيفــي. ومــن أهــم نتائجهــا أن هنــاك 6- 
القيــادة واإلشــراف. وأوصــت الدراســة  إلــى أســلوب  يـــرجع  للغــازات  بغــداد  فــي مصنــع  العامليـــن  لــدي  رضــا وظيفــي 

بضــرورة وضــع نظــام للحوافــز املعنويــة واملاديــة يســاهم فــي رفــع مســتوي األداء لــدي هــؤالء العامليـــن.

ببعــض 7-  وعالقتهمــا  واإلداريــات  املوظفــات  لــدى  الوظيفــي  الرضــا  مســتوى  بعنــوان  وهــي   :(	0	4( البلهيــد  دراســة 
املتغيـــرات الديموغرافيــة. ومــن أهــم نتائجهــا أن تقديـــر العامليـــن وشــعور املوظــف باإلنجــاز وفــرص النمــو وتقديـــر 
اآلخريـــن والخدمــات بمختلــف أنواعهــا التــي تقدمهــا املنظمــة للموظفيـــن مــن العوامــل التــي تــؤدى إلــى ارتفــاع الرضــا 

الوظيفــي وتحسيـــن األداء لديهــم.

دراســة محمــود )7	0	): وهــي بعنــوان العالقــة بيـــن بيئــة العمــل واإلبــداع املنهــي لألخصائييـــن االجتماعييـــن العامليـــن 8- 
بمراكــز رعايــة الشــباب. ومــن أهــم نتائجهــا إلــى أن هنــاك قصــور فــي بيئــة العمــل فــي مراكــز رعايــة الشــباب ممــا انعكــس 

ســلبيا علــى اإلبــداع املنهــي لــدي األخصائييـــن العامليـــن فــي هــذه املراكــز، وعلــى درجــة الرضــا الوظيفــي لديهــم.

لقــد تــم عــرض ثمانيــة بحــوث ودراســات ســابقة متنوعــة تــم إجراؤهــا فــي دول عديــدة هــي: مصــر والســعودية والعــراق 
والكويــت والواليــات املتحــدة األمريكيــة وبـــريطانيا. والدراســة الحاليــة اســتفادت مــن كل هــذه البحــوث والدراســات الســابقة 
ســواء فــي صياغــة مشــكلة الدراســة وفــي تحديــد أهدافهــا وأهميتهــا وفــي اإلطــار النظــري واملنهجــي وفــي بنــاء أداة جمــع البيانــات. 
بينمــا اختلفــت فــي كونهــا اهتمــت ليــس فقــط بالبيئــة املاديــة أو الفيـــزيقية للعمــل، بــل أدوات العمــل أيضــا. كذلــك الدراســة 
الحاليــة تــم تطبيقهــا علــى عينــة مــن العامليـــن فــي بعــض املؤسســات الحكوميــة فــي محافظتــي القاهــرة والجيـــزة بجمهوريــة مصــر 

العربيــة، وبالتالــي تدخــل الدراســة تحــت مظلــة اإلدارة العامــة واملــوارد البشــرية.

مشكلة الدراسة

وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن تحديــد مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي كونهــا تســعي إلــى التعــرف علــى تأثيـــر أدوات العمــل وبيئــة 
فــي محافظتــي  فــي املؤسســات الحكوميــة  لــدي عينــة مــن العامليـــن  العمــل املاديــة أو الفيـــزيقية علــى درجــة الرضــا الوظيفــي 

القاهــرة والجيـــزة.

أهداف الدراسة

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية: 

معرفــة تأثيـــر أدوات العمــل )مثــل: األدوات الكتابيــة والهاتــف والفاكــس والتصويـــر والحاســب اآللــي واإلنتـــرنت...( 	- 
علــى درجــة الرضــا الوظيفــي للعامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة.

معرفــة تأثيـــر الجوانــب املاديــة أو الفيـــزيقية لغرفــة أو حجــرة املوظــف )مثــل: املكتــب واملقعــد ولــون الحائــط وحجــم 	- 
أو مســاحة الغرفــة والتهويــة ودرجــة الحــرارة واإلضــاءة والضوضــاء والنظافــة علــى ســبيل املثــال) علــى درجــة الرضــا 

الوظيفــي للعامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة.
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تقديــم عــدد مــن التوصيــات واملقتـــرحات مــن وجهــة نظــر عينــة مــن العامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة لتحسيـــن أدوات 3- 
العمــل وبيئــة العمــل املاديــة فــي هــذه املؤسســات، بمــا يســاهم فــي تحسيـــن درجــة الرضــا الوظيفــي لــدى هــؤالء العامليـــن.

تساؤالت الدراسة

تهدف الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤليـن التالييـن:

ما خصائص أدوات العمل املتوفرة للعامليـن في املؤسسات الحكومية ؟	- 

ما الجوانب املادية أو الفيـزيقية لغرفة أو حجرة املوظف املتوفرة للعامليـن في املؤسسات الحكومية ؟	- 

فروض الدراسة

الدراسة الحالية سوف تختبـر صدق أو عدم صدق الفرضيـن التالييـن:

مــن املتوقــع وجــود عالقــة طرديــة إيجابيــة بيـــن خصائــص أدوات العمــل ودرجــة الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن فــي 	- 
املؤسســات الحكوميــة.

مــن املتوقــع وجــود عالقــة طرديــة إيجابيــة بيـــن الجوانــب املاديــة أو الفيـــزيقية لغرفــة أو حجــرة العمــل ودرجــة الرضــا 	- 
الوظيفــي للعامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة.

نظرية مالئمة البيئة للشخص

فــي البدايــة يمكــن القــول بــأن نظريــة مالئمــة البيئــة للشــخص انبثقــت مــن النظريــة اإليكولوجيــة نظــرا لكــون النظريتيـــن 
تؤكدان على العالقة بيـن الشخص والبيئة املحيطة بها، وأن كل منهما يؤثـر ويتأثـر باآلخر، سواء باإليجاب أو بالسلب. أيضا 
تشيـــر النظريتيـــن إلــى ضــرورة أن يتكيــف اإلنســان مــع البيئــة، وأن يتــم تكييــف البيئــة بمــا يتــالءم مــع خصائــص واحتياجــات 

ورغبــات الشــخص... 

لــه طريقتــه  إلــى أن كل شــخص   (PEF) Theory Person Environment Fit البيئــة للشــخص  وتشيـــر نظريــة مالءمــة 
التــي تناســبه فــي االســتخدام، بنــاء علــى حاجاتــه ومقدراتــه فــي تطويــع البيئــة وبنــاء حســب احتياجاتــه. واملبنــى الــذي بنــي ليكــون 
للســكن قــد يتحــول إلــى عيــادة أو إلــى محــل تجــاري... وكل اســتخدام يأتــي بــه الشــخص يعبـــر عــن حاجــة ذلــك الشــخص. فــإذا 
تمتــع الشــخص بحريــة التصــرف فســتكون هــذه الحريــة حافــزا لــه لتغييـــر بيئتــه لتالئــم رغباتــه وحاجاتــه املتغيـــرة، وبذلــك يظهــر 

عــدد ال نهائــي مــن البيئــات الشــخصية. 

أو  الفرديــة  الخصائــص  مــن:  كل  بهــا  تتوافــق  التــي  الدرجــة  أنهــا  علــى  البيئــة  مــع  الشــخص  مالءمــة  النظريــة  وتعــرف 
الشــخصية مــع الخصائــص البيئيــة، وليــس الخصائــص الفرديــة فقــط أو الخصائــص البيئيــة فقــط. والــذي يجعلنــا نؤكــد 
علــى ذلــك وجــود نقــاش طويــل حــول األهميــة النســبية للشــخص مقابــل البيئــة فــي وصــف الســلوك البشــري، حيــث يـــرى بعــض 
يـــري باحثــون آخــرون أن الخصائــص البيئيــة هــي  الباحثيـــن أن الخصائــص الشــخصية هــي املســئولة عــن الســلوك، بينمــا 
املســؤولة عــن الســلوك. لــذا تـــرتكز هــذه النظريــة علــى مبــدأ »كيـــرت ليفيـــن«، وهــو أن الســـــــــــــلوك هــو دالــــــــــــــــة الشخــــــــــص والبيئــة 

B = P E )مدحــت أبــو النصــر: 0	0	، 	0	(.

وتتضمــن الخصائــص الفرديــة أو الشــخصية علــى ســبيل املثــال احتياجــات الفــرد البيولوجيــة أو النفســية أو قيمــه أو 
أهدافــه أو قدراتــه أو شــخصيته... بينمــا يمكــن أن تتضمــن الخصائــص البيئيــة البيئــة الثقافيــة والبيئــة االجتماعيــة والبيئــة 

املاديــة أو الفيـــزيقية التــي يعيــش أو يعمــل فيهــا الشــخص أو الفــرد.

واملالءمــة بيـــن الشــخص وبيئــة العمــل، هــي درجــة املالءمــة أو املطابقــة بيـــن الشــخص بيئــة عملــه. والفكــرة 
الرئيســة وراء مالءمــة بيئــة الشــخص، هــي أن لــكل شــخص بيئــة عمــل تتوافــق معــه بشــكل أكبـــر. وتـــرى هــذه النظريــة 
بــأن توافــق أو مالئمــة بيئــة العمــل للعامليـــن ســوف يــؤدي إلــى نتائــج إيجابيــة، منهــا: الرضــا واألداء والرفاهيــة العامــة... 

https://ar.wjmirae.net/wiki/Person%E	%80%93environment_fit
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وهــذه املالئمــة أو املطابقــة لهــا أنــواع منهــا: مالئمــة الشــخص للمنظمــة، ومالئمــة الشــخص للوظيفــة، ومالئمــة الوظيفــة 
للشــخص، ومالئمــة الشــخص للشــخص، ومالئمــة الشــخص مــع األشــخاص اآلخريـــن،...

ــًرا اهتمــت مهنــة اإلدارة وعلــم النفــس الصناعــي وعلــم النفــس التنظيمــي وعلــم االجتمــاع الصناعــي وعلــم االجتمــاع  أخيـ
التنظيمــي بهــذه النظريــة، وكيفيــة توظيفهــا واالســتفادة منهــا فــي الشــركات واملصانــع مــن أجــل زيــادة اإلنتاجيــة والتحفيـــز وتلبيــة 

.)Chmeil, 	0		 ;Bernard & Bill, 	0	3 :حاجــات ورغبــات العامليـــن... )انظــر

البيئة

إن أول مــن أطـــلق اســم البيئــة Environment هــو العالــم األملانــي Hack فــي العــام 869	. والبيئــة بمفهومهــا العــام هــي 
الوســط أو املجــال املكانــي الــذي يعيــش فيــه اإلنســان يتأثـــر بــه ويؤثـــر فيـــه، وأن هــذا الوســط أو املجــال قــد يتســع ليشــمل 

منطقــة كبيـــرة جــًدا وقــد يشــمل منطقــة صغيـــرة ال تتعــدى رقعــة البيــت الــذي يســكن فيــه اإلنســان.

وتعــرف البيئــة أيًضــا بأنهــا هــي إجمــال األشــياء التــي تحيــط بنــا وتؤثـــر علــى وجــود الكائنــات الحيــة علــى ســـطح األرض 
األنظمــة  مــن  مجموعــة  بأنهــا  وصفهــا  يمكــن  كمــا  أنفســهم.  والكائنــات  واملنــاخ  واملعــادن  والتـــربة  والهــواء  املـــاء  متـــضمنة 
املتشــابكة واملتفاعلــة مــع بعضهــا البعــض واملعتمــدة بشــكل متبــادل فيمــا بينهــا )انظــر علــى ســبيل املثــال: أبــو النصــر، 0	0	؛ 

ســرحان وآخــرون، 5	0	؛ شــحاته وآخــرون، 6	0	(. 

Work Place أو Work Environment مكان العمل أو بيئة العمل

يعــرف Jozee Lopierre وآخــرون )003	) بيئــة العمــل بأنهــا كل مــا يحيــط بالعامليـــن فــي املنظمــة مــن مكونــات معنويــة 
وســلوكية وماديــة، وتأثيـــراتها وتفاعالتهــا املتداخلــة وجوانبهــا االجتماعيــة واإلداريــة والثقافيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة... 
ــكان الجغرافــّي، 

َ
أيضــا بيئــة العمــل هــي املوقــع الــذي ُيســتخدم ألداء مهّمــٍة ُمعّينــة حتــى االنتهــاء منهــا، وتشــمل بيئــة العمــل امل

خــرى مثــل مســتوى الضوضــاء، 
ُ
حيــط بالعمــل، مثــل موقــع املكاتــب أو مبنــى املنشــأة، كمــا قــد تشــمل ُمكّونــات أ

ُ
ناطــق التــي ت

َ
وامل

واملمّيــزات اإلضافّيــة الخاصــة فــي العمــل. وهنــاك مــن يعــرف بيئــة العمــل بأّنهــا املــكان الــذي يســتخدمه النــاس للعمــل، مثــل 
 %_8A%87%D9%D9%_D9%85%D8%A7%/mawdoo3.com//:https املكتــب.   أو  املصنــع،  أو  ؤّسســة، 

ُ
امل

كذلــك يمكــن تعريــف بيئــة العمــل بأنهــا البيئــة املحيطــة بالعامليـــن فــي املنظمــة، فهــي املــكان الــذي يعمــل بــه العامليـــن فــي 
املنظمــة، وهــي املــكان الــذي يق�ضــي العامليـــن فيــه حوالــي مــن 6 إلــى 8 ســاعات عمــل يومًيــا فــي أيــام العمــل املقــرر، وهــي املــكان 
الــذي يلتقــي فيــه املوظــف أو العامــل بـــزمالئه وبـــرئيسه وبمرؤوســيه وبالعمــالء أو بالجمهــور، وهــي املــكان الــذي يقــوم املوظــف 

أو العامــل فيــه بــأداء العمــل أو املهــام املطلوبــة منــه. 

أهمية بيئة العمل

تساعد بيئة العمل الصحية والفّعالة على:

عــّدة لزيــادة الربــح، وتشــمل أدوات اإلنتاجيــة 	- 
ُ
اإلنتاجيــة: ينبغــي أن تقــوم املنظمــة بتحليــل أحــدث أدوات اإلنتاجّيــة امل

بـرامج إدارة العمالء، ومعّدات التصنيع، وطرق التصنيع الجديدة والفّعالة، لذا يجب البحث عن هذه التقنيات، 
ن من املنافســة في الســوق.

ّ
واســتخدامها للتمك

بيئــة العمــل: ُينَصــح بتـــزويد العامليـــن بتغذيــة عكســية أو راجعــة حــول كيفيــة التطويـــر املســتمر لبيئــة العمــل، مــن 	- 
أجــل املســاعدة علــى التوظيــف، كمــا ينبغــي علــى املــدراء تلّقــي آراء املوظفيـــن حــول كفــاءة العمــل، والثقافــة فــي مــكان 
 فــي حــال اقتـــرح العامليـــن بـــرنامج ســاعات مرنــة، فيمكــن أن 

ً
العمــل، ثــّم إجــراء التحســينات حســب الحاجــة، فمثــال

يقــوم املديـــر بالبحــث حــول مــا إذا كان هــذا األمــر يتناســب أم ال. 

ن تحليــل إجــراءات مــكان العمــل مــن إيجــاد طــرق ممكنــة لتحسيـــن الكفــاءة، وتقليــل التكاليــف 3- 
ّ

الربحيــة: ســيمك
 القيــام بإجــراء تدقيــق حســابات للطاقــة مــرة واحــدة ســنوًيا، للمســاعدة علــى تحديــد كيــف 

ً
العامــة، فيمكــن مثــال

يمكــن للشــركة توفيـــر املــال لفواتيـــر الطاقــة الخاصــة بهــا. 
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فيمكــن 4-  العامليـــن،  كفــاءة  زيــادة  علــى  ســلبًيا  التكنولوجيــا  اختـــراعات  أحــدث  بــاع 
ّ
ات عــدم  ــر 

ّ
يؤث معنويــة:  الــروح 

نظــام  كان  إذا   
ً
فمثــال ســهولة،  أكثـــر  العامليـــن  مهمــة  تجعــل  طــرق  عــن  باســتمرار  بالبحــث  املديـــر  يقــوم  أن 

ومعنويــات  الكفــاءة،  ليحّســن  أفضــل  بنظــام  اســتبداله  يجــب  فّعــال،  وغيـــر  بطيًئــا  الحالــي  اآللــي  الحاســب 
.https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B	% العامليـــن 

وتحسيـــن  املنظمــة  فــي  والعمــالء  العامليـــن  وكفــاءة  والرفاهيــة  الســالمة  مســتوى  تحسيـــن  إلــى  العمــل  بيئــة  وتهــدف 
أســلوب ونوعيــة الحيــاة مــع تحسيـــن اإلنتاجيــة والتحكــم فــي البيئــة حتــى تكــون مالئمــة ومناســبة وصحيــة وآمنــة ومتوافقــة 

مــع العامليـــن والعمليــات اإلداريــة واإلنتاجيــة، والوقايــة مــن اإلضــرار واملخاطــر بكافــة أنواعهــا قــدر اإلمــكان.

أنواع بيئة العمل:

اهتمــت مهنــة اإلدارة وعلــم االجتمــاع التنظيمــي وعلــم النفــس الصناعــي بتقســيم بيئــة العمــل إلــى أنــواع، وإلــى دراســة 
التفاعــل املتبــادل فيمــا بينهــم. هــذا ويمكــن عــرض بعــض أنــواع بيئــة العمــل كالتالــي:

التصنيف األول: 

بيئــة العمــل العامــة: تتضمــن هــذه البيئــة األبعــاد املحيطــة باملنظمــة أو تنظيــم العمــل وكافــة مكونــات املجتمــع، كمــا 	- 
أنهــا تمتلــك القــدرة علــى التأثيـــر علــى نشــاطاته وليــس هنــاك ضــرورة الرتباطهــا مــع أي عناصــر داخــل املنظمــة ومــن 

األمثلــة علــى بيئــة العمــل العامــة البيئــة التكنولوجيــة مثــل التطــور واملعرفــة.

بيئــة العمــل الخاصــة: هــي تلــك البيئــة التــي تكــون فيهــا املنظمــة تعمــل بمفردهــا وال تشــارك فيهــا املنشــآت األخــرى 	- 
ويمكــن تعريفهــا علــى أنهــا كافــة األبعــاد الطبيعيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تســاهم فــي التأثيـــر علــى منظمــة مــا 

بشــكل مباشــر أو علــى قطــاع عمــل بشــكل ذاتــي ومــن األمثلــة عليهــا النظــام الداخلــي للمنظمــة.

التصنيف الثاني: 

 مــن الجماعــات والنظــم والتشــريعات العاملــة داخــل بيئــة املنظمــة وتعتمــد 	- 
ٌ
بيئــة العمــل الداخلّيــة: هــي مجموعــة

مثــُل املنظمــة، وتحتــوي علــى رؤيتهــا ورســالتها 
ُ
عليهــا فــي عملهــا. ومــن تعريفــات بيئــة العمــل الداخلّيــة بأّنهــا البيئــة التــي ت

وأهدافهــا وثقافتهــا التنظيميــة وسياســاتها ومواردهــا بمــا فيهــا مــن مــوارد بشــرية وماليــة وماديــة.

تغيـــرات الخارجّيــة 	- 
ُ
بيئــة العمــل الخارجيــة: هــي كافــة األشــياء التــي توجــد خــارج حــدود املنظمــة، كمــا تشــمل جميــع امل

ؤثـــرة علــى املنظمــات بشــكٍل عــام. وتتكــون بيئــة العمــل الخارجّيــة مــن مكونــات عديــدة، مثــل: العوامــل االقتصاديــة 
ُ
امل

واتجاهــات  قيــم  إلــى  الخارجيــة  العمــل  بيئــة  تشيـــر  أيضــا  والسياســية...  والثقافيــة  واالجتماعيــة  والتكنولوجيــة 
ومشــكالت العمــالء واملجتمــع املحلــي املحيــط.

التصنيف الثالث:

 بيئة العمل املادية، وبيئة العمل املعرفية، وبيئة العمل التنظيمية، وبيئة العمل البيئية 

التصنيف الرابع:

بيئــة العمــل البشــرية أو البيئــة االجتماعيــة )أي البشــر املوجوديـــن فــي بيئــة العمــل والعالقــات معهــم ســواء كانــوا 	- 
زمــالء أو رؤســاء أو مرؤوسيـــن أو عمــالء أو الجمهــور).

املنظمــة وقيــم 	-  ثقافــة  أو  التنظيميــة  الثقافــة  بهــا علــى ســبيل  )ويقصــد  الثقافيــة  البيئــة  أو  الثقافيــة  العمــل  بيئــة 
للمنظمــة...(. األخالقــي  الدســتور  أو  شــرف  وميثــاق  واإلدارة  العمــل  وأخالقيــات 

بيئــة العمــل املعنويــة )ويقصــد بهــا علــى ســبيل املثــال املشــاعر واالتجاهــات والطاقــة النفســية ســواء كانــت إيجابيــة أو 3- 
ســلبية، والروح املعنوية ســواء كانت عالية أو متوســطة أو منخفضة).

بيئة العمل املادية أو البيئة املادية )انظر: أبو النصر، 0	0	: 00	-03	(.4- 
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البيئة املادية للعمل:

مــن حقــوق  بهــا، فهــذا  العامليـــن  بيئــة عمــل مناســبة وجيــدة ومحفــزة وآمنــة لجميــع  مــن واجبــات أي منظمــة توفيـــر 
العامليـن. أيضا فإن توفيـر هذه البيئة له فوائد عديدة على أمور عديدة في املنظمة، منها: تحقيق الرضا الوظيفي وتحسيـن 
األداء وزيــادة اإلنتاجيــة والتحفيـــز وتخفيــف ضغــوط العمــل وتقليــل املخاطــر وحــوادث وإصابــات العمــل... والعكــس صحيــح.

 قوانيـــن خاصــة باألمــن والصحــة املهنيــة والســالمة الوظيفيــة لضمــان ظــروف عمــل 
ً
ولقــد صــدرت فــي كل دولــة تقريبــا

مناســبة وصحيــة وآمنــة لــكل عامــل وموظــف، مــن منطلــق املحافظــة علــى املــوارد البشــرية فــي أي منظمــة.

فعلــي ســبيل املثــال صــدر فــي العــام 970	 قانــون األمــن والســالمة الوظيفيــة فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وتشــكلت 
إدارة األمن والســالمة الوظيفية والتي يطلق عليها »األوشــا OSHA« داخل وزارة القوي العاملة. والهدف الرئيس لها هو إدارة 
القانــون، ودعــم مســتويات ومعاييـــر األمــن والســالمة املهنيــة التــي تنطبــق علــى معظــم العامليـــن فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 
وتدعــم وزارة القــوي العاملــة هــذه املعاييـــر، وتحفــز علــى االلتـــزام بهــا. ويعمــل لــدى »األوشــا« مفتشــون فــي فــروع مختلفــة داخــل 

الدولــة، لضمــان التوافــق واإلذعــان ملبــادئ القانــون )ديســلر، 9	0	: 5	8(.

وفــي مصــر أقــر قانــون العمــل لســنة 7	0	 حوالــي 34 بنــًدا عــن الســالمة والصحــة املهنيــة وتأميـــن بيئــة العمــل وكيفيــة 
التعامــل مــع مخاطــر العمــل بكافــة أنواعهــا ســواء علــى مســتوي الوقايــة أو العــالج. كذلــك أعطــي القــرار رقــم 33	 لســنة 003	 
تفاصيــل أكثـــر عــن إجــراءات تحقيــق الســالمة والصحــة املهنيــة وتأميـــن بيئــة العمــل، وكيفيــة تنظيــم مهنــة التفتيــش فــي هــذا 

املجــال بواســطة مختلــف الــوزارات املعنيــة، مثــل: وزارة القــوي العاملــة ووزارة الصحــة ووزارة اإلســكان ووزارة الصناعــة... 

ويقصد ببيئة العمل املادية في هذه الدراسة:

أدوات العمل Work Tools )مثل: أدوات كتابية وهاتف وفاكس وتصويـر وحاسب آلي وإنتـرنت...على سبيل املثال)	- 

غرفــة أو حجــرة العمــل Physical Work Environment )مثــل: املكتــب واملقعــد ولــون الحائــط وحجــم أو مســاحة 	- 
الغرفــة والتهويــة ودرجــة الحــرارة واإلضــاءة والضوضــاء والنظافــة علــى ســبيل املثــال).

الرضا الوظيفي

الهــدف،  تحقيــق  الــذي يصاحــب  والطمأنينــة  والســرور  النف�ضــي  باالرتيــاح  اإلنســان  هــو شــعور   Satisfaction الرضــا 
ــا مــن أهدافــه ســواء فــي الحيــاة أو العمــل. والرضــا عــن الحيــاة والعمــل �ضــيء هــام لــدى 

ً
كالرضــا الناتــج عــن تحقيــق اإلنســان هدف

اإلنســان، فيصبــح ســعيًدا فــي حياتــه وعملــه وتـــزداد إنتاجيتــه االجتماعيــة والوظيفيــة )أبــو النصــر، 5	0	: 00	(. 

يعتبـــر رضــا الفــرد عــن حياتــه وعملــه األســاس فــي تحقيــق توافقــه النف�ضــي واالجتماعــي. ويـــرتبط الرضــا عــن الحيــاة بشــكل 
واضــح بالــروح املعنويــة لــدى الفــرد، وارتفــاع معــدل إنتاجــه. ويتحقــق لإلنســان الرضــا عــن الحيــاة مــن خــالل صفات وســلوكيات 
نذكــر منهــا: القناعــة، واإليمــان بالقــدر حلــوه ومــره، وحــب النــاس، وعــدم النظــر إلــى مــا لــدى النــاس، والســعي واالجتهــاد، واألمــل 
فــي أن الغــد ســيكون أفضــل، والدعــوة والصبـــر. وتحــرص كثيـــر مــن املنظمــات علــى تحقيــق الرضــا الوظيفــي أو الرضــا عــن 
العمــل Job Satisfaction لــدى العامليـــن بهــا. ومــن أهــم مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة كســب رضــاء العامليـــن، بــل إن توجــه 

مدرســة ســتة ســيجما هــو ليــس فقــط إرضــاء العامليـــن، بــل العمــل علــى إســعادهم )أبــو النصــر، 0	0	: 0		(.

ا مناســًبا لقدراتــه 
ً

والرضــا الوظيفــي هــو درجــة اإلشــباع التــي تتحقــق لإلنســان مــن خــالل عملــه، حيــث يجــد فيــه منفــذ
وميولــه وطموحاتــه، وهــذه تتولــد عــادة مــن مجموعــة مــن املكافــآت املاليــة واملنافــع االجتماعيــة والعوائــد املعنويــة التــي يجنيهــا 
املــرء مــن عملــه، كل ذلــك فــي تفاعــل تــام مــع املنــاخ اإلداري والثقافــة العامــة التــي يعمــل فــي إطارهــا، ومــع البيئــة البشــرية واملاديــة 

املحيطــة بــه.

ويمثــل الرضــا عــن العمــل والــذي يطلــق عليــه »الرضــا الوظيفــي« جــزًءا كبيـــًرا مــن تحقيــق الرضــا عــن الحيــاة، ألن العمــل 
الــذي يشــغله الفــرد يشــكل جــزًءا مهًمــا فــي حياتــه اليوميــة، ويســتغرق الجانــب األعظــم مــن وقتــه )حوالــي 6-8 ســاعات يومًيــا) 

مقارنــة بــأي نشــاط آخــر يقــوم بــه اإلنســان.
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ومن تعريفات الرضا الوظيفي: 
تعريف جرينبـــرج وبارون )9: 308	0	 007,	Greenberg & Baron (: بأنه يتضمن املشــاعر اإليجابية أو الســلبية 	- 

نحــو العمــل الــذي يقــوم بــه الفــرد.

تعريف خيـر الديـن وآخرون )000	: 366): بأنه مجموع املشاعر الوظيفية أو الحالة النفسية التي يشعر بها الفرد نحو العمل. 	- 

الفــرد بعملــه واتجاهاتــه ومشــاعره اإليجابيــة عنــه 3-  بأنــه درجــة ارتيــاح وقناعــة   (	0	 أبــو النصــر )5	0	:  تعريــف 
ورغبتــه فــي االســتمرار فــي هــذا العمــل. 

ويتحقق لإلنسان الرضا عن العمل من خالل عناصر عدة، منها:
أهمية العمل الذي يقوم به الفرد وتوافقه مع مستواه التعليمي وقدراته ومهاراته.	- 

إحساس الفرد بأن األجر الذي يحصل عليه عادل مقارنة بمستوى الجهد املبذول، وبما يحصل عليه اآلخرون.	- 

ما يحققه العمل من تقديـر معنوي وأدبي.3- 

ما يحققه العمل من حوافز ومكافآت وخدمات.4- 

إحساس الفرد بتوافر فرص معقولة للتـرقية.5- 

ما يوفره العمل من فرص للمشاركة في صنع القرارات.6- 

ما يقدمه العمل من سلطة متناسبة مع املهام املسندة.7- 

أدوات العمل املناسبة واملتاحة والحديثة.8- 

بيئة العمل املحيطة بالعامليـن سواء كانت بشرية أو مادية.9- 

ويؤكد أحمد سيد مصطفى )5	0	: 9		) على أهمية هذه العناصر، واضًعا إياها في شكل عدد من املجاالت، هي:

العمل نفسه من حيث مدى تناسبه مع امليول والقدرات ومدى وضوح الدور املطلوب م املوظف أو العامل.	- 

ا على الرضا ومسهًما فيه أو ال يكون.	- 
ً
مسمى الوظيفة فهذا قد يكون باعث

فرص التدريب والتطويـر املتاحة للموظف أو للعامل.3- 

فرص التـرقي الفعلية.4- 

نمط اإلشراف الفعال.5- 

الظروف املادية املناسبة للعمل )مثل: النظافة والتهوية واإلضاءة..( 6- 

األجر أو املرتب والبدالت املناسبة.7- 

نظام حوافز مناسب وعادل.8- 

جماعة أو فريق العمل والعالقات الطيبة معهم.9- 

نتائج بعض البحوث والدراسات عن الرضا الوظيفي:

أشار جرينبـرج وبارون )9	0	007( (	Greenberg & Baron ( إلى أهم النتائج كالتالي:

أغلب الناس غيـر راضييـن عن عملهم.	- 

أن بعض الجماعات أكثـر رضا عن العمل من غيـرها، مثل:	- 

الوظائف اإلدارية واملهنية املتخصصة أكثـر رضا عن العمل من العامليـن في الوظائف اليدوية مثل العمال.- 

الناس األكبـر سنا بوجه عام أكثـر رضا عن عملهم باملقارنة مع صغار السن.- 

األفراد الذيـن لديهم خبـرة أكثـر في العمل أكثـر رضا ممن هم أقل خبـرة.- 

النساء أقل رضا عن العمل من الرجال، نتيجة التفرقة في املعاملة بينهما.3- 

األقليات أقل رضا عن العمل من األغلبية، نتيجة ممارسة التمييـز السلبي ضدهم.4- 
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منهجية الدراسة:
نوع الدراسة

تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التحليليــة التــي تســتهدف تحديــد واقــع تأثيـــر أدوات العمــل وبيئــة العمــل 
املاديــة علــى درجــة الرضــا الوظيفــي للعامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة.

منهج الدراسة

استعانت الدراسة بمنهج املسح االجتماعي بأسلوب العينة للعامليـن في املؤسسات الحكومية. 

مجاالت الدراسة
املــجــال املــكــانــي: تــم تطبيق الــدراســة على عــدد 7 مؤسسات حكومية فــي محافظتي الــقــاهــرة والــجــيـــــزة، هــي كالتالي: - 

جامعة حلوان، وجامعة القاهرة، وجامعة عيـن شمس، ووزارة الزراعة، واملؤسسة املصرية لالتصاالت، والبنك 
األهلي، وبعض املدارس الحكومية.

املجال البشري: عينة عمدية حجمها 43 من بعض العامليـن في املؤسسات الحكومية السابق اإلشارة إليها.- 

املجال الزمني:  تم جمع البيانات من امليدان خالل شهر أغسطس 		0	.- 

أداتي جمع البيانات

باملؤسســات  العامليـــن  لــدي  املاديــة  العمــل  بيئــة  وعــن  العمــل  أدوات  عــن  اســتبيان  بتصميــم  الباحــث  قــام 
الحكوميــة. أشــتمل االســتبيان علــى 5	 ســؤاال، موزعــة علــى ثالثــة بنــود رئيســة هــي: البيانــات األوليــة، وأدوات العمــل 
املتاحــة، وبيئــة العمــل املاديــة القائمــة. واالســتبيان مــن النــوع الــذي يــوزع باليــد وجمعــه باليــد علــى هــؤالء العامليـــن فــي 

أماكــن عملهــم، وذلــك بواســطة الباحــث.

كذلــك تــم االســتعانة بمقيــاس الرضــا الوظيفــي مــن إعــداد أ. د. مدحــت محمــد أبــو النصــر املنشــور فــي كتابــه 
»أعــرف نفســك واكتشــف شــخصيتك« )5	0	) لقيــاس درجــة الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن فــي املنظمــات. واملقيــاس 
مكــون مــن 0	 عبــارة إيجابيــة وســلبية عــن شــعور واتجاهــات وســلوك املوظــف تجــاه عملــه ومــن يتعامــل معهــم واملنظمــة 

التــي يعمــل بهــا.

صدق االستبيان

عــرض الباحــث االســتبيان علــى مجموعــة مــن املحكميـــن عددهــم 6 محكميـــن مــن بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــة 
التجــارة بجامعــة عيـــن شــمس وجامعــة حلــوان وباألكاديميــة العربيــة للعلــوم اإلداريــة واملاليــة واملصرفيــة. وقــام الباحــث بإجــراء 

مــا يلــزم مــن تعديــل وحــذف وإضافــة فــي ضــوء التعديــالت املقتـــرحة مــن املحكميـــن. 

ثبات االستبيان

تــم التحقــق مــن ثبــات االســتبيان مــن خــالل حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ للثبــات، وكانــت نتيجتــه 90. وهــو يعتبـــر معامــل 
ثبــات مرتفع.

أساليب التحليل اإلحصائي

للعلــوم  اإلحصائيــة  الحــزم   (SPSS.V. 	4.0( بـــرنامج  باســتخدام  اآللــي  الحاســب  خــالل  مــن  البيانــات  معالجــة  تــم 
التاليــة:  اإلحصائيــة  األســاليب  طبقــت  وقــد  االجتماعيــة، 

التكــرارات والنســب املئويــة، واملتوســط الحســابي، واالنحــراف املعيــاري، واملــدى، وتحليــل االنحــدار البســيط، ومعامــل 
ارتبــاط بيـــرسون، ومعامــل التحديــد، واختبــار )ت) لعينتيـــن مستقلتيـــن، وتحليــل التبايـــن أحــادي االتجــاه.
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نتائج الدراسة امليدانية
ســتكون  الثالثــي  املقيــاس  فئــات  ونهايــة  بدايــة 
درجاتهــا كالتالــي: موافــق )ثالثــة درجــات)، إلــى حــد مــا 
)درجتيـــن)، غيـــر موافــق )درجــة واحــدة)، تــم تـرميـــز 
وإدخــال البيانــات إلــى الحاســب اآللــي، ولتحديــد طــول 
خاليــا املقيــاس الثالثــي )الحــدود الدنيــا والعليــا)، تــم 
حســاب املــدى = أكبـــر قيمــة - أقــل قيمــة )3 - 	 = 	)، 
تــم تقســيمه علــى عــدد خاليــا املقيــاس للحصــول علــى 
طــول الخليــة املصحــح )3/	 = 0.67) وبعــد ذلــك تــم 

إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي املقيــاس أو بدايــة املقيــاس وهــى الواحــد 
طــول  أصبــح  وهكــذا  الخليــة،  لهــذه  األعلــى  الحــد  لتحديــد  وذلــك  الصحيــح 

الخاليــا كمــا بالجــدول رقــم )	(.

املحور األول: وصف العامليـن في املؤسسات الحكومية مجتمع الدراسة
توضح نتائج جدول رقم )	) أن:

متوسط سن العامليـن في املؤسسات الحكومية )48) سنة، وبانحراف - 
معياري )7) سنوات تقريًبا، والفرق بيـن أكبـر وأصغر سن )9	) سنة.

مــتــوســط عــــدد ســـنـــوات الــخــبـــــرة فـــي الــعــمــل )9	) ســـنـــة، وبــانــحــراف - 
معياري )4)  سنوات تقريًبا، والفرق بيـن أكبـر وأصغر عدد لسنوات 

للخبـرة في العمل )		) سنة.

ـــاث بنسبة -  أكــبـــــر نــســبــة مـــن الــعــامــلــيـــــن فـــي املــؤســســات الــحــكــومــيــة إنـ
(	.57%)، بينما الذكور بنسبة )9.	%4).

على -  حاصليـن  الحكومية  املــؤســســات  فــي  العامليـن  مــن  نسبة  أكبـر 
مؤهل جامعي بنسبة )35.7%)، يليها الحاصليـن على دكتوراه بنسبة 
(8.6	%)، ثم الحاصليـن على دبلوم دراسات عليا بنسبة )4.		%)، 

وأخيـًرا الحاصليـن على ماجستيـر بنسبة )4.3	%).

أكبـر نسبة من العامليـن في املؤسسات الحكومية مستواهم اإلداري - 
 ،(%35.7( بنسبة  وســطــى  إدارة  ثــم   ،(%38.	( بنسبة  عــلــيــا  إدارة 

وأخيـًرا إدارة تنفيذية بنسبة )	.6	%).

املحور الثاني: خصائص أدوات العمل
جدول رقم )3( 

خصائص أدوات العمل )ن=42( 

العباراتم
االستجابات

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
التـرتيباملعياري الإلى حد مانعم

%ك%ك%ك
	480.59.	4.8	9.	84	4.	5		أدوات العمل متوفرة	
070.756.	3.8	0		.945		33	أدوات العمل حديثة	
380.543.	4.			.457	740.5	أدوات العمل مناسبة لطبيعة العمل3
40.585	.		.937.	66		33	أدوات العمل كافية4
	640.53.	4.			33	866.7	أدوات العمل آمنة5
360.764.	6.7	7	33	4.	5		تم التدريب على استخدام أدوات العمل 6

مستوى مرتفع360.46.	البعد ككل 

جدول رقم )1(
مستويات املتوسطات الحسابية ألبعاد الدراسة

املستوىالقيم
مستوى منخفضإذا تـراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد من 	 إلى 67.	
مستوى متوسطإذا تـراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد من 68.	 إلى 34.	
مستوى مرتفعإذا تـراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد من 35.	 إلى 3

جدول رقم )2(
وصف العامليـن في املؤسسات الحكومية 

مجتمع الدراسة )ن=42( 

املتغيـرات م
املتوسط املدىالكمية

الحسابي
االنحراف 

املعياري
9487	السن	

عدد سنوات 	
94			الخبـرة في العمل

%كالنوعم
9.	84	ذكر	
	.457	أنثى	

00		4املجمـــوع
%كاملؤهل العلميم
535.7	مؤهل جامعي	
4.		9دبلوم دراسات عليا	
4.3	6ماجستيـر3
8.6			دكتوراه4

00		4املجمـــوع
%كاملستوى اإلداريم
	.638	إدارة عليا	
535.7	إدارة وسطى	
	.6			إدارة تنفيذية3

00		4املجمـــوع
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توضــح نتائــج جــدول رقــم )3) أن مســتوى توفــر أدوات العمــل مرتفــع حيــث بلــغ املتوســط الحســابي )36.	)، ومؤشــرات 
 لتـــرتيب املتوســط الحســابي: التـــرتيب األول أدوات العمــل آمنــة بمتوســط حســابي )64.	)، يليــه التـــرتيب الثانــي 

ً
ذلــك وفقــا

أدوات العمل متوفرة بمتوسط حسابي )48.	)، ثم التـــرتيب الثالث أدوات العمل مناسبة لطبيعة العمل بمتوسط حسابي 
(38.	)، وأخيـــًرا التـــرتيب الســادس أدوات العمــل حديثــة بمتوســط حســابي )07.	(.

املحور الثالث: الجوانب املادية لحجرة العمل
جدول رقم )4( 

الجوانب املادية لحجرة العمل )ن=42( 

العباراتم
االستجابات

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
التـرتيباملعياري غيـر مناسبإلى حد مامناسب

%ك%ك%ك
380.77.	9.		5	.638	50		املكتب	
40.665.	740.549.5	50		املقعد 	
6	380.6.		.047.637		.945	لون الحائط 3
	640.48.	--535.7	764.3	الدخول والخروج إلى الغرفة 4
40.634.		.37	.945	047.6	حجم الغرفة 5
360.699.	9.		740.55	047.6	التهوية 6
360.668.	49.5	.945		.945	درجة الحرارة 7
		0.5	5.	--047.6	4.	5		اإلضاءة 8
		550.5.		.945	354.8	--الهدوء 9

0	330.65.	047.649.5	9.	84	نظافة الغرفة 0	
430.633.		.937.	84	50		عدد الزمالء في الغرفة 		

مستوى متوسط340.35.	البعد ككل 

الحســابي  املتوســط  بلــغ  العمــل متوســط حيــث  املاديــة لحجــرة  الجوانــب  أن مســتوى   (4( رقــم  جــدول  نتائــج  توضــح 
 لتـــرتيب املتوســط الحســابي: التـــرتيب األول الدخــول والخــروج إلــى الغرفــة بمتوســط حســابي 

ً
(34.	)، ومؤشــرات ذلــك وفقــا

الغرفــة بمتوســط  فــي  الزمــالء  الثالــث عــدد  التـــرتيب  ثــم  الثانــي اإلضــاءة بمتوســط حســابي )	5.	)،  التـــرتيب  يليــه   ،(	.64)
الهــدوء بمتوســط حســابي )55.	(. الحــادي عشــر  التـــرتيب  حســابي )43.	)، وأخيـــًرا 

املحور الرابع: درجة الرضا الوظيفي لدى العامليـن في املؤسسات الحكومية

جدول رقم )5( 
درجة الرضا الوظيفي لدى العامليـن في املؤسسات الحكومية )ن=42( 

العباراتم
االستجابات

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
التـرتيباملعياري غيـر موافقإلى حد ماموافق

%ك%ك%ك
480.634.		.37	.638	354.8	يتناسب عملي مع قدراتي ومستواي التعليمي 	
		40.68	.	6.7	47.	5			33	ال أعاني من ضغوط عمل شديدة	
6		930.7.	8.6			50		4.		9عملي يوفر لي األجر املناسب والعادل3
6	90.8	.	4.		8.69			50		رؤسائي يقدروني ويشجعوني4
90.779	.	4.		9	.638	740.5	العمل يوفر لي فرص معقولة للتـرقية 5
4	070.84.		33		33		.638	تتاح لي في العمل فرص املشاركة في صنع القرارات6
8	0.8	8.	9.	84	433.3	3.8	0	يوفر العمل لي السلطة املتناسبة مع املهام املسندة لك 7
570.593.	4.8	433.3	9.	66	أنا فخور باالنتماء إلى املؤسسة التي أعمل بها 8
	640.69.	9.		95.		5	.76	3عالقاتي مع الزمالء في العمل جيدة 9
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العباراتم
االستجابات

املتوسط 
الحسابي

االنحراف 
التـرتيباملعياري غيـر موافقإلى حد ماموافق

%ك%ك%ك
		670.6.		.937	73.88	3عالقاتي مع الجمهور جيدة0	
8	0.8		.	3.8	0		33		.945	عالقاتي مع رئي�ضي املباشر جيدة		
5	90.7	.	4.3	96.	84	9.	84	العمل الحالي يحقق لي ذاتي 		
5		0.7	0.	3.8	0	50			.6			أنا راض عن املنافع االجتماعية التي أحصل عليها من عملي 3	
3		070.7.	4.		509		8.6			أحصل على الحوافز التي أستحقها4	
4	070.84.		33		33		.638	يتم توفيـر الدورات التدريبية التي أحتاج إليها5	
		40.78	.	3.8	0		.638		.638	يتوفر لدي أدوات العمل بشكل كافي وحديث6	
0	70.73	.	9	8	.945	535.7	الغرفة أو الحجرة التي أعمل بها مناسبة في أمور كثيـرة7	
9	0.74	7.		.945		.638	6.7	7عندما أذهب إلى عملي في الصباح أكون في حالة معنوية جيدة 8	
0.787		.	4.		535.79	9.	84	أنا مرتاح للبيئة النفسية واإلدارية التي أعمل فيها9	
7	880.77.	535.7	740.5	3.8	0	ال أفكر في االنتقال إلى مؤسسة أخري أفضل من التي أعمل بها اآلن0	

80.38	.	البعد ككل 
مستوى 
متوسط

توضــح نتائــج جــدول رقــم )5) أن: مســتوى درجــة الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة متوســط 
 لتـــرتيب املتوســط الحســابي: التـــرتيب األول عالقاتي مع الجمهور 

ً
حيث بلغ املتوســط الحســابي )8	.	)، ومؤشــرات ذلك وفقا

جيــدة بمتوســط حســابي )67.	)، يليــه التـــرتيب الثانــي عالقاتــي مــع الزمــالء فــي العمــل جيــدة بمتوســط حســابي )64.	)، ثــم 
التـــرتيب الثالــث أنــا فخــور باالنتمــاء إلــى املؤسســة التــي أعمــل بهــا بمتوســط حســابي )57.	)، وأخيـــًرا التـــرتيب التاســع عشــر 

عندمــا أذهــب إلــى عملــي فــي الصبــاح أكــون فــي حالــة معنويــة جيــدة بمتوســط حســابي )	7.	(.

وهــذه النتيجــة تختلــف عــن معظــم البحــوث والدراســات الســابقة التــي أجريــت علــى املوظفيـــن الحكومييـــن العامليـــن فــي 
املؤسســات الحكوميــة فــي مصــر، والتــي كان مــن أهــم نتائجهــا أن درجــة الرضــا الوظيفــي لديهــم منخفــض. ولعــل هــذا االختــالف 
قــد يـــرجع إلــى نوعيــة املؤسســات الحكوميــة التــي تــم تطبيــق الدراســة الحاليــة عليهــا. فهــي مؤسســات حكوميــة تعتبـــر متميـــزة 

بدرجــة مــا. ومــن هــذه املؤسســات كمــا ســبق ذكــره: جامعــات والهيئــة املصريــة لالتصــاالت والبنــك األهلــي.

املحور الخامس: اختبار فروض الدراسة

اختبــار الفــرض األول للدراســة: »مــن املتوقــع وجــود عالقــة طرديــة إيجابيــة دالــة إحصائًيــا بيـــن خصائــص أدوات  	-
العمــل ودرجــة الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة«:

توضح نتائج جدول رقم )6) التالي:

بيـن -  االرتــبــاط  معامل  قيمة  بلغت 
ـــائــــص  ــــر املــــســــتــــقــــل »خــــصـ ـــ ــيــ ــغــ ــتــ املــ
واملــــــتــــــغــــــيـــــــــــــر  الـــــــــعـــــــــمـــــــــل«  أدوات 
ــا الـــوظـــيـــفـــي  ــ الــــتــــابــــع »درجـــــــــة الـــــرضـ
ــي املــــؤســــســــات  ــ ــــدى الـــعـــامـــلـــيـــــــن فــ ـــ لـ
دالـــة  وهــــي   ،(0.536( الــحــكــومــيــة« 

إحصائًيا عند مستوى معنوية )	0.0)، وتدل على وجود ارتباط طردي وإيجابي بيـن املتغيـريـن.

وتشيـر نتيجة اختبار )ف) )6.096, Sig=0.000	F=) إلى معنوية نموذج االنحدار، وبلغت قيمة معامل التحديد - 
(87	.0)، أي أن خصائص أدوات العمل تفسر )8.7	%) من التغيـرات في درجة الرضا الوظيفي لدى العامليـن في 

املؤسسات الحكومية.

بيـن املتغيـر املستقل واملتغيـر -  إلــى وجـــود عــالقــة طــرديــة  وقــد بلغت قيمة معامل االنــحــدار )0.439)، وهــي تشيـر 
التابع، وتشيـر نتيجة اختبار ت ), Sig=0.000		T=4.0) إلى أن تأثيـر املتغيـر املستقل على املتغيـر التابع يعتبـر 

تأثيـًرا معنوًيا وذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية )	0.0(.

جدول رقم )6( 
تحليل االنحدار البسيط للعالقة بيـن خصائص أدوات العمل ودرجة الرضا 

الوظيفي لدى العامليـن في املؤسسات الحكومية )ن=42(

معامل املتغيـر املستقل
B االنحدار

اختبار )ت(
T-Test

اختبار )ف(
F-Test 

معامل 
R االرتباط

 معامل 
R2 التحديد

87	.0.5360**6.096	**		4.0**0.439خصائص أدوات العمل
** معنوي عند )	0.0) * معنوي عند )0.05(
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ممــا يجعلنــا نقبــل الفــرض األول للدراســة والــذي مــؤداه »توجــد عالقــة طرديــة إيجابيــة دالــة إحصائًيــا بيـــن خصائــص 
أدوات العمــل ودرجــة الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة«.

 بيـــن الجوانــب املاديــة لحجــرة  	-
ً
اختبــار الفــرض الثانــي للدراســة: »مــن املتوقــع وجــود عالقــة طرديــة إيجابيــة دالــة إحصائيــا

العمــل ودرجــة الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة«:

توضح نتائج جدول رقم )7) التالي:

ــــاط -  ــ ــبـ ــ ــ ــــامـــــل االرتـ ــــعـ ــيــــمــــة مـ ــلــــغــــت قــ بــ
بــيـــــن املــتــغــيـــــر املــســتــقــل »الــجــوانــب 
املـــاديـــة لــحــجــرة الــعــمــل« واملــتــغــيـــــر 
ــا الـــوظـــيـــفـــي  ــ الــــتــــابــــع »درجـــــــــة الـــــرضـ
ــي املــــؤســــســــات  ــ ــــدى الـــعـــامـــلـــيـــــــن فــ ـــ لـ
دالـــة  وهــــي   ،(0.548( الــحــكــومــيــة« 

إحصائًيا عند مستوى معنوية )	0.0)، وتدل على وجود ارتباط طردي وإيجابي بيـن املتغيـريـن.

وتشيـر نتيجة اختبار )ف) ), Sig=0.000	0	7.	F=) إلى معنوية نموذج االنحدار، وبلغت قيمة معامل التحديد - 
الوظيفي لدى  الــرضــا  فــي درجـــة  التغيـرات  مــن  العمل تفسر )	.%30)  املــاديــة لحجرة  الــجــوانــب  (	0.30)، أي أن 

العامليـن في املؤسسات الحكومية.

بيـن املتغيـر املستقل واملتغيـر -  إلــى وجـــود عــالقــة طــرديــة  وقــد بلغت قيمة معامل االنــحــدار )0.584)، وهــي تشيـر 
التابع، وتشيـر نتيجة اختبار ت )48, Sig=0.000	T=4.) إلى أن تأثيـر املتغيـر املستقل على املتغيـر التابع يعتبـر 

تأثيـًرا معنوًيا وذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية )	0.0(.

ممــا يجعلنــا نقبــل الفــرض الثانــي للدراســة والــذي مــؤداه »توجــد عالقــة طرديــة إيجابيــة دالــة إحصائًيــا بيـــن الجوانــب 
املاديــة لحجــرة العمــل ودرجــة الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة«.

املحور السادس: مقتـرحات تحسيـن بيئة العمل املادية في املؤسسات الحكومية

مقتـرحات تحسيـن أدوات العمل في املؤسسات الحكومية:

توضــح نتائــج جــدول رقــم )8) أن مقتـــرحات تحسيـــن 
يلــي:  فيمــا  تمثلــت  الحكوميــة  املؤسســات  فــي  العمــل  أدوات 
التـرتيب األول تحديث أدوات العمل حتى تكون أسهل وأسرع 
العامليـــن  تدريــب  الثانــي  التـــرتيب  يليــه   ،(%90.5( بنســبة 
ثــم  علــى كيفيــة اســتخدام أدوات العمــل بنســبة )	.%76)، 
التـــرتيب الثالــث زيــادة أدوات العمــل حتــى تكــون كافيــة بنســبة 
 التـــرتيب الرابــع توفيـــر أدوات العمــل حتــى 

ً
(59.5%)، وأخيـــرا

تكــون متوفــرة كل الوقــت بنســبة )	.%57).

مقتـرحات تحسيـن حجرة العمل في املؤسسات الحكومية:

توضــح نتائــج جــدول رقــم )9) أن مقتـــرحات تحسيـــن 
فيمــا  تمثلــت  الحكوميــة  املؤسســات  فــي  العمــل  حجــرة 
بنســبة  الغرفــة  نظافــة  علــى  األول الحــرص  التـــرتيب  يلــي: 
(73.8%)، يليــه التـــرتيب الثانــي وضــع مروحــة أو تكييــف فــي 
الغرفــة بنســبة )64.3%)، ثــم التـــرتيب الثالــث طــالء الغرفــة 
بلــون مناســب بنســبة )9.	6%)، وأخيـــًرا التـــرتيب الخامــس 

.(%5	.4( بنســبة  الغرفــة  فــي  اإلضــاءة  تحسيـــن 

جدول رقم )7( 
تحليل االنحدار البسيط للعالقة بيـن الجوانب املادية لحجرة العمل ودرجة 

الرضا الوظيفي لدى العامليـن في املؤسسات الحكومية )ن=42(

معامل املتغيـر املستقل
B االنحدار

اختبار )ت(
T-Test

اختبار )ف(
F-Test

معامل 
R االرتباط

 معامل 
R2 التحديد

	0.5480.30**	0	.7	**48	.4**0.584الجوانب املادية لحجرة العمل
** معنوي عند )	0.0) * معنوي عند )0.05(

جدول رقم )8( 
مقتـرحات تحسيـن أدوات العمل في املؤسسات الحكومية )ن=42( 

التـرتيب%كالعباراتم
559.53	زيادة أدوات العمل حتى تكون كافية	
4	.457	توفيـر أدوات العمل حتى تكون متوفرة كل الوقت	
	3890.5تحديث أدوات العمل حتى تكون أسهل وأسرع 3
		.76	3تدريب العامليـن على كيفية استخدام أدوات العمل4

جدول رقم )9( 
مقتـرحات تحسيـن حجرة العمل في املؤسسات الحكومية )ن=42( 

التـرتيب%كالعباراتم
	73.8	3الحرص على نظافة الغرفة	
93.	66	طالء الغرفة بلون مناسب	
354.84	تجديد أثاث الغرفة3
	764.3	وضع مروحة أو تكييف في الغرفة4
45.	5		تحسيـن اإلضاءة في الغرفة5
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مقتـرحات تحسيـن درجة الرضا الوظيفي لدى العامليـن في املؤسسات الحكومية:

توضــح نتائــج جــدول رقــم )0	) أن مقتـــرحات 
تحسيـــن درجــة الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن فــي 
التـــرتيب  يلــي:  فيمــا  تمثلــت  الحكوميــة  املؤسســات 
بنســبة  املاليــة  وخاصــة  الحوافــز  األول زيــادة 
الشــخص  وضــع  الثانــي  التـــرتيب  يليــه   ،(%8	)
العامليـــن  وإشــراك  املناســب،  املــكان  فــي  املناســب 
ثــم   ،(%78.6( بنســبة  القــرارات  صنــع  عمليــات  فــي 
التـرتيب الثالث توفيـر البـرامج التدريبية للعامليـن، 
بنســبة  العمــل  أمــور  كل  فــي  العدالــة  ومراعــاة 
 التـــرتيب التاسع توفيـــر حجرة أو 

ً
(	.76%)، وأخيـــرا

غرفــة العمــل تكــون مناســبة للعمــل وللصحــة بنســبة 
.(%59.5)

أهم نتائج الدراسة
مــن حيــث خصائــص أدوات العمــل: وجــد 	- 

أن مســتوى توفــر أدوات العمــل مرتفــع.

من حيث البيئة املادية للعمل: وجد أن مستوى الجوانب املادية لحجرة العمل متوسط.	- 

من حيث درجة الرضا الوظيفي: وجد أن درجة الرضا الوظيفي لدى العامليـن في املؤسسات الحكومية متوسطة.3- 

 بيـــن خصائــص أدوات العمــل ودرجــة الرضــا 4- 
ً
صــدق الفــرض األول: توجــد عالقــة طرديــة إيجابيــة دالــة إحصائيــا

فــي املؤسســات الحكوميــة. لــدى العامليـــن  الوظيفــي 

 بيـــن الجوانــب املاديــة لحجــرة العمــل ودرجــة 5- 
ً
صــدق الفــرض الثانــي: توجــد عالقــة طرديــة إيجابيــة دالــة إحصائيــا

الرضــا الوظيفــي لــدى العامليـــن فــي املؤسســات الحكوميــة.

توصيات الدراسة
 - توصيات متعلقة بأدوات العمل 

ً
أوال

تحديث أدوات العمل حتى تكون أسهل وأسرع.	- 

 تدريب العامليـن على كيفية استخدام أدوات العمل. 	- 

زيادة أدوات العمل حتى تكون كافية. 3- 

توفيـر أدوات العمل حتى تكون متوفرة كل الوقت.4- 

ثانًيا - توصيات متعلقة بغرفة أو حجرة العمل
الحرص على نظافة الغرفة. 	- 

وضع مروحة أو تكييف في الغرفة. 	- 

طالء الغرفة بلون مناسب. 3- 

تحسيـن اإلضاءة في الغرفة.4- 

ا - توصيات متعلقة بالرضا الوظيفي
ً
ثالث

زيادة الحوافز وخاصة املالية. 	- 

جدول رقم )10( 
مقتـرحات تحسيـن درجة الرضا الوظيفي لدي العامليـن

في املؤسسات الحكومية )ن=42( 

التـرتيب%كالعباراتم
44.	307زيادة املرتب الشهري	
		348زيادة الحوافز وخاصة املالية	
866.76	زيادة فرص التـرقي3
3	.76	3توفيـر البـرامج التدريبية للعامليـن4
9695	حسن معاملة العامليـن من قبل الرؤساء5
9695	تكليف العامليـن باملهام املناسبة ملؤهالتهم التعليمية6
866.76	تخفيف األعباء الثقيلة على العامليـن7
	3378.6وضع الشخص املناسب في املكان املناسب8
3	.76	3مراعاة العدالة في كل أمور العمل9

866.76	توفيـر أدوات عمل مناسبة وحديثة0	
559.59	توفيـر حجرة أو غرفة العمل تكون مناسبة للعمل وللصحة		
	3378.6إشراك العامليـن في عمليات صنع القرارات		
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وضع الشخص املناسب في املكان املناسب. 	- 

إشراك العامليـن في عمليات صنع القرارات. 3- 

توفيـر البـرامج التدريبية للعامليـن. 4- 

مراعاة العدالة في كل أمور العمل.5- 

توفيـر أدوات عمل مناسبة وحديثة.6- 

فــي الختــام يجــب تحسيـــن وتحديــث أدوات العمــل وتهيئــة وموائمــة بيئــة العمــل بصفــة عامــة وبيئــة العمــل املاديــة بصفــة 
خاصــة للعامليـــن فــي كل املنظمــات بمــا فيهــم املؤسســات الحكوميــة، نظــًرا ألن ذلــك لــه تأثيـــرات إيجابيــة علــى هــؤالء العامليـــن 

منهــا: درجــة الــوالء التنظيمــي واإلنتاجيــة واإلبــداع اإلداري واملنهــي بصفــة عامــة ودرجــة الرضــا الوظيفــي بصفــة خاصــة.
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 ABSTRACT

The problem of the study was to determine the impact of work tools and the physical work environ-
ment on the degree of job satisfaction among workers in governmental institutions. The study is of the type 
of descriptive / analytical studies. The social survey method was guided by the sample. In order to answer 
the following study questions:

	. What are the characteristics of the work tools available to employees in governmental institutions?

	. What are the physical aspects of the employee’s room available to workers in governmental insti-
tutions?

Also, to test the validity of the following hypotheses:

	. There is a positive direct relationship between the characteristics of work tools and the degree of 
job satisfaction among workers in governmental institutions.

	. There is a positive direct relationship between the physical aspects of work room and the degree of 
job satisfaction for workers in governmental institutions.

Data were collected from a non - random sample (its size 4	( from some of the workers in some gov-
ernmental institutions located in the governorates of Cairo and Giza. The data was collected by a question-
naire that included a set of questions related to work tools and work room, and by a scale of job satisfaction 
for workers in organizations.

Among the most important results of the study: answering the study’s questions, and the validity of 
the study’s hypotheses.

Keywords: Environment, Work Environment, Work Tools, Work Room, Job Satisfaction.


