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  ملخص
رف   ة التع دفت الدراس ة   ه اء هيئ دى أعض وظيفي ل ا ال ة الرض ى درج ات  إل دريس بكلي الت

يمن  وأ ي ال ية ف ة الرياض ام التربي ة    قس اء هيئ دى أعض داع اإلداري ل ة اإلب ى درج رف إل ، والتع
يمن  ي ال ة الرياضية ف ام التربي ات وأقس دريس بكلي ين الرضا  . الت ة ب ى العالق رف إل ذلك التع وآ

يم الوظيفي واإلبداع اإلداري لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات وأقسام التربية الري . ناضية في ال
تخدم  د اس ح الباحثوق نهج الوصفي المس م تصميم الم تبانهي، وت يس   اس دهما يق زأين اح ن ج م

وظيفي   يس   واآلخر الرضا ال داع يق ة الدراسة من     اإلداري اإلب رداً  )٤١(، وتكونت عين ون   ف يمثل
اء ات   أعض دريس بكلي ة الت امهيئ ت     وأقس م اس ة، وت ات اليمني ي الجامع ية ف ة الرياض خدام التربي

اليب         ون آأس اط بيرس ل ارتب ة ومعام ب المئوي ابية والنس طات الحس ائيةالمتوس ة  إحص لمعالج
ات و    أل درجة رضا وظيفي متوسطة   وأظهرت النتائج . البيانات دريس بكلي ة الت ام  عضاء هيئ أقس

جة آبيرة لدى أعضاء  ، آما أظهرت النتائج توافر اإلبداع اإلداري بدرالتربية الرياضية في اليمن
دى            .ئة التدريسهي داع اإلداري ل وظيفي واإلب ين الرضا ال ة ب ة موجب ة طردي وأيضا وجود عالق

يمن   ي ال ة الرياضية ف ام التربي ات وأقس دريس بكلي ة الت ة  .أعضاء هيئ جيع بوأوصت الدراس تش
  .اإلبداع اإلداري لدى أعضاء هيئة التدريس من خالل العمل على تحقيق رضاهم الوظيفي

 
Abstract 

This study aimed at identifying the level of job Satisfaction and the 
administrative creativity of academic staff working in various Facilities 
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of physical education and departments in Yemen. Besides, it identifies 
the relationship between job satisfaction and administrative creativity. 
The researcher used the descriptive methodology. The questionnaire was 
divided into to parts; the first measures job satisfactions while the other 
measures administrative creativity. The overall population of this study 
was composed of (41) of the teachers working in various Sports Facilities 
and departments in Yemeni Universities. The resulting data of this study 
was statistically analyzed using means, Pearson correlation coefficient, 
and percentage. The results showed a correlation level of job satisfaction. 
Consequently, the resulting fields were classified from colleagues 
relationship and training to salary and incentives. It also showed that 
teachers own a great deal of administrative creativity. Besides, there is a 
positively direct relation between job satisfaction and administrative 
creativity. The study recommends encouraging their administrative 
creativity by achieving their job satisfaction. 

 
  مقدمة الدراسة

ة ن    رات المتالحق تيجة االنفجار   يشهد العصر الحالي العديد من التطورات المتسارعة والتغي
االت ات واالتص ورة المعلوم ي وث ديات . المعرف ن التح د م ه العدي ات تواج ل المنظم ا جع مم

ذا  وبالتالي فرض  . والصعوبات في آيفية مواآبة هذه التطورات والتكيف معها ى المنظمات   ه عل
دعي      اد أشخاص مب ق إيج ن إيجاد طرق حديثة إبداعية ونبذ الطرق واإلجراءات التقليدية عن طري

  .وتوفير الوسائل المناسبة التي تساعد على ابتكار طرق جديدة وحلول إدارية سريعة

داع        ؤثر في مستوى اإلب ا ت ة وخارجه وعلى الرغم من أن هناك عوامل آثيرة داخل المنظم
املين في المنظمات الرسمية اخذ       . اإلداري لدى العاملين بها وظيفي للع إال أن موضوع الرضا ال

ين     ينالباحثهتمام حيزا آبيرا من ا دة ب ة الوطي والدارسين، حيث أثبتت الدراسات واألبحاث العالق
ا     الرضا عن العمل وزيادة اإلنتاجية للفرد في المنظمات، وبالتالي تحسين نوعية وجودة العمل بم

  .يرتقي به إلى مستوى اإلبداع

ات المبد        ة بالطاق ات المليئ ك المنظم د تل ة اح ات التعليمي ث أن المؤسس ة  وحي ة والخالق ع
دى والمؤهلة التي إذا ما أتيح لها المجال تست ا، وإتاحة     طيع أن تفجر الطاقات الكامنة ل املين به الع

ق           ا يتف ل بم ة العم تمر ألنظم د المس ل والتجدي ال العم ي مج د ف ن الجدي ث ع م للبح ة له الفرص
ة رات المحيط د النظر . والتغي ك المؤسسات أن تعي ن إدارة تل ب م ذي يتطل ر ال اليبها  األم ي أس ف

ك المستجدات              دة، في ضوء تل ة جدي اليب إبداعي ى أس ا، وتتبن ا ألعماله ة في أدائه التقليدية المتبع
ادأة     تح المجال للمب والتطورات المحيطة، والعمل على حسن استغالل الموارد البشرية المؤهلة وف

  .واالبتكار
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ر  دويع ك      الرضا الوظيفي أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام الكثي نفس وذل اء ال من علم
ألن معظم األفراد يقضون جزءًا آبيرًا من حياتهم في العمل وبالتالي من األهمية بمكان أن يبحثوا 

ا   عن الرضا الوظيفي ودوره في حياتهم الشخصية والمه  ا أن هن ة، آم ا أن    ني ة نظر مفاده ك وجه
دة      ه الفائ ة ويترتب علي املين    الرضا الوظيفي قد يؤدي إلى زيادة اإلنتاجي بالنسبة للمؤسسات والع

  .مما زاد من أهمية دراسة هذا الموضوع

ل  ارللعاملين في التنظيمات من االفت   لقد جاء الترآيز على دراسة الرضا الوظيفيو ض القائ
ا رغم تضارب       بأن الرضا الوظيفي يزيد من االنتاجية في العمل   راض قائم ذا االفت زال ه ، وال ي

ى ، فبعض الدراسات توصلت نتائج الدراسات في هذا الصدد ين الرضا       إل ة ب ة ايجابي وجود عالق
ة     ة عن العمل من جه ة    واإلنتاجي ل دراسة   أخرى من جه ز   ) Likert(ليكرت    مث ايلور و وي وت

)Taylor and Weiss (       ل دراسة ة بشكل مباشر مث ذه العالق في حين بين بعضها عدم وجود ه
  ).٢٠٠٠، والحوامدةكساسبة ال() Fisher(وفشر ) Baird(وبيرد ) Vroom(فروم 

  :نقال عنعدة تعريفات للرضا الوظيفي ) ٢٠٠٥(ويستعرض الصيرفي 

رى  ) Hoppock(تعريف هوبك  وظيفي هو مجموعة من االهتمامات        أنحيث ي الرضا ال
  . راض في وظيفتي أننيبالظروف النفسية والمادية والبيئية التي تحمل المرء على القول بصدق 

ة     أنيث يرى ح) Vroom(تعريف فروم  ه الوظيف وفر مع الرضا الوظيفي هو المدى الذي ت
  .عبارة الرضا ترادف التكافؤ أنلشاغلها نتائج ذات قيم ايجابية أي 

ولير  ف ل رى ) Lawler(تعري ات    أني ض نظري وافز وبع دوافع والح ات ال ة نظري آاف
  ".ناعة ورضاق أآثرحصول المرء على مزيد مما آان يريد أن يجعله  أن"الحاجات تعتبر 

درجة الرضا تمثل الفرق بين ما يحققه المرء فعًال  أنيرى آاتزل ) Katzil(تعريف آاتزل 
  .تحقيقه إلىوما يطمح 

ه   ومن خالل عرض التعريفات السابقة للرضا الوظيفي يتضح انه يمثل اقتناع الموظف بعمل
ة بحيث ي        ة والصحية والبيئي ة والمالي ة النفسية واالجتماعي ه      من الناحي ه ان شعر من خالل وظيفت

  .حصل على ما يريد وما يطمح إليه

ال والمؤسسات، إذ أن      فيعد اإلبداع واالبتكار أما احد الضرورات األساسية في إدارة األعم
ى          ًا أو حت د آافي م يع و واتساع، فل الزمان في تصاعد والحاجات والطموحات هي األخرى في نم

ة،     مرضيًا أداء األعمال في المؤسسات على ا ة التقليدي الطرق الروتيني ا ب ختالف أنماطها وأنواعه
  آب السائر إلى األمامرالن االستمرار بها يؤدي إلى الوقوف وبالتالي إلى التراجع عن ال

ويدان  رف الس ج     ) ٢٠٠٧(ويع د أو دم يء جدي اء ش وين وإنش ى تك درة عل ه الق داع بأن اإلب
مال الخيال لتطوير وتكييف اآلراء حتى تشبع الجديدة في صورة جديدة، أو استع أواآلراء القديمة 

  .الحاجات بطريقة جديدة، أو عمل شيء جديد ملموس أو غير ملموس بطريقة أو بأخرى
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رة   " فيرى أن اإلبداع بأنه) ١٩٩٩(أما الحمادي  مزيج من الخيال العلمي المرن، لتطوير فك
تج ع       رة صغيرة، ين ا آانت الفك دة، مهم ألوف      قديمة، أو إليجاد فكرة جدي ر م ز غي اج متمي ا إنت نه

  ".يمكن تطبيقه واستعماله

راد         الباحثويرى  دى األف ة ل درات التفكيري رز من خالل الق أن اإلبداع هو عملية وإنتاج يب
ار أو   بحيث تمكنهم من إيجاد عالقات بين األشياء، في حين يظهر العمل اإلبداعي من خالل األفك

ا       اآلراء أو السلوآيات أو األشياء المادي ي من خالله وات الت ة، حيث يمثل حل المشكالت احد القن
اح والسعادة         ف .يظهر العمل اإلبداعي رد باالرتي ا الف دة يشعر معه إذا ما توفرت ظروف عمل جي

والرضا فأن هذا ينعكس على أدائه ويتيح له جو من العمل المريح الذي يسمح له باستخدام أقصى  
ذه الدراسة من    . العمل واالرتقاء به إلى األفضل تطويرطاقاته وقدراته اإلبداعية في تحسين و وه

وهي من الدراسات  اإلداري األهمية بمكان حيث أنها تدرس العالقة بين الرضا الوظيفي واإلبداع
تفاد      د يس ائج وتوصيات ق النادرة التي تتناول دراسة مثل هذه العالقة مما يفتح المجال للخروج بنت

  .العمل في آليات وأقسام التربية الرياضية نوعية منها في تحسين وتطوير

  مشكلة الدراسة
ة المجاالت  نتيجة للتطور السريع و دى المنظمات     التغير المستمر في آاف ، ظهرت الحاجة ل

ادة ذا          إلع ات ه ات وحاج ة متطلب دمها لمواآب ي تق ات الت دمات والمنتج توى الخ ي مس ر ف النظ
ر،  تالف  التغيي ى اخ ة عل ات عام افالمنظم ا أحجامه ي   وأنواعه كالت الت ن المش د م ه العدي تواج

ة  ليدي في أسلوب حل المشكالت، ومح  التق اإلداريالتفكير في النمط  إعادةتتطلب من قياداتها  اول
يا للتجاوب مع    عامال حيث أن اإلبداع اإلداري يعد . أنفي هذا الش اإلبداعيتوظيف المنهج  أساس
رات ال ةرسالمتغي ب يعة والمتالحق ذي يتطل ة ، وال وفير بيئ ةت اهرة   إداري ه ظ ل من جعه وتجع تش

  . متأصلة ومتجددة

ار، الن    أخذها التي يجب  األولويات أهمويعد الرضا الوظيفي في المؤسسة من  ين االعتب بع
املين، فالرضا        إالوالكفاءة والنجاح لن تتحقق  اإلنتاجية ة للع ام الموآل ر من المه بتحقيقه في الكثي

ال الجهد خالل لبذل المزيد من  أساسياالوظيفي يمثل دافعا  ة      األعم روح المعنوي ع ال المقترحة لرف
دير  ز والتق جيع والتحفي ى التش ل عل ادوالعم ل   وإيج ري لك ود الفق ل العم و يمث ة، فه روح المنافس

ات  انيةالعالق رد      اإلنس ات الف ق حاج ى تحقي ل عل باعويعم ع     وإش دورها ترف ي ب ه، والت رغبات
ور  رد للظه دى الف ات ل كل المعنوي ربش ل أآث ا بالعم ا واهتمام ات  والًء وانتظام ز الطاق ويحف

  .على الظهور اإلبداعية

درا من    داع ولذلك فان الموظف الذي يمتلك ق ة        اإلب ة لخصائص البيئ د يكون نتيجة طبيعي ق
 في أي واإلبداعية اإلنتاجيةالرآائز  أهمالذي يعد من التي يعمل بها وفي مقدمتها الرضا الوظيفي 

ة،   ث يعد من أهم مؤشرات الصحة مؤسسة، حي ة للمنظم أى الباحث     والعافي ذلك ارت ذه   ل إجراء ه
هيئة التدريس في   أعضاءلدى  اإلداري واإلبداععالقة بين الرضا الوظيفي الدراسة للكشف عن ال

ائج هذه الدراسة من خالل   تفيد  أن آمالالتربية الرياضية في اليمن  وأقسامآليات  والتوصيات   النت
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زهم     في تحسين م لحف وظيفي له ظروف أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات بما يحقق الرضا ال
   .على اإلبداع واالبتكار

  
 أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

ام اهتمام قيادات آليات  إثارة - وظيفي،         وأقس يمن بموضوع الرضا ال ة الرياضية في ال التربي
 .اإلداري واإلبداع

دى  البحث عن مقومات  - ام      الرضا الوظيفي ل ات وأقس دريس في آلي ة الت ة   أعضاء هيئ التربي
  .الن معرفة هذه المقومات يجعل من السهل العمل على تطبيقها على ارض الواقع الرياضية

ة  يفتح المجال  اإلداري واإلبداعدراسة العالقة بين الرضا الوظيفي  -  أمام الجهات ذات العالق
وفير     هيئة التدريس و بأعضاءاالهتمام  ق وت توفير الجو المالئم والصحي للعمل من اجل خل

  .واالبتكار اإلبداعبيئة تمكن من 

  .اإلداريفي الجانب  أهميةمن هذا النوع لما لها من  بأبحاثمنية والعربية إثراء المكتبة الي -
  

 الدراسة أهداف
  :إلىهدفت الدراسة 

رف  - ىالتع دى    إل وظيفي ل ا ال ة الرض اءدرج دريس بك  أعض ة الت ات هيئ ة  لي ام التربي وأقس
  .الرياضية في اليمن 

رف  - ىالتع ة  إل داعدرج دى  اإلداري اإلب اءل ات   أعض دريس بكلي ة الت ة  هيئ ام التربي وأقس
 .الرياضية في اليمن 

ة  - ى العالق رف إل وظيفي   التع ا ال ين الرض داعب دى  اإلداري واإلب اءل دريس   أعض ة الت هيئ
   .وأقسام التربية الرياضية في اليمن بكليات 

  
 تساؤالت الدراسة

  :تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

ة الرياضية في          - ام التربي ات وأقس دريس بكلي ة الت ما درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئ
  اليمن ؟

ة الرياضية في          - ام التربي ات وأقس دريس بكلي ة الت ما درجة اإلبداع اإلداري لدى أعضاء هيئ
 اليمن ؟
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دريس   هل هناك عالقة ارت - ة الت باطيه بين الرضا الوظيفي واإلبداع اإلداري لدى أعضاء هيئ
 بكليات وأقسام التربية الرياضية في اليمن ؟ 

  
  *)إجرائيةتعريفات ( مصطلحات الدراسة

وظيفي ا ال ن     :الرض م م ة له دمات المقدم اه الخ دريس تج ة الت اء هيئ عور أعض و ش ه
س على مدى تقبلهم للعمل ومكان العمل من   ومعنوية تنعك وترفيهيةمخصصات مالية واجتماعية 

  .حيث االنجاز والدافعية في العمل وعدم التفكير بترآه أو تغييره

داع اإلداري راءات       : اإلب ات أو اإلج تراتيجيات أو السياس ي االس ة ف ينات فائق راء تحس إج
ا من وقت آلخر لضمان جودة العمل         ة      وأدوات وأساليب العمل ومراجعته ل أعضاء هيئ من قب

دريس      اليب ت ات وطرق وأس ار آلي دة   التدريس، آما انه ابتك يم متطورة     جدي واستخدام وسائل تعل
األمثل لإلمكانات المتاحة من اجل الوصول للهدف بأقل تكلفة وأسرع وقت   تعمل على االستخدام 

  .ممكن

دريس          :أعضاء هيئة التدريس يمن بالت ة الرياضية في ال ام التربي ات وأقس العاملون في آلي
  .ختالف مؤهالتهم ودرجاتهم العلميةبا
 

  والدراسات السابقة النظري األدب

  الرضا الوظيفيأوال 
ة              ا لمدى فاعلي ر في األغلب مقياس رة حيث يعتب ة آبي راد أهمي ه أن لرضا األف من المسلم ب
ك     ا تضاهي تل األداء، وإذ آان رضا األفراد الكلي مرتفعا فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج مرغوب فيه

ي ت آت التشجيعية أو الت امج للمكاف ق برن ا أو بتطبي ع أجور عماله وم برف دما تق ة عن ا المنظم نويه
رة      ى آث ل وإل ن العم ب ع ي التغيي هم ف دم الرضا يس إن ع رى ف ة أخ ن ناحي دمات، وم ام الخ نظ
ى مؤسسات         ال إل ا واالنتق ون به ي يعمل حوادث العمل والتأخر عنه وترك العاملين المؤسسات الت

وجهيهم       أخرى ويؤدي إل ال من أوضاع العمل وت ى تفاقم المشكالت العمالية وزيادة شكاوى العم
ر            اخ تنظيمي غي د عن عدم الرضا من ه يتول ا أن إلنشاء اتحادات عمالية للدفاع عن مصالحهم آم

  .صحي

رى معظم  احثوي ي  أن ينالب لبية الت ة والس اعر االيجابي ة من المش وظيفي مجموع الرضا ال
 اآلخرلهم وانه يرتبط بعدد من المتغيرات التي يصف بعضها بعضا ويصف يقوم بها العاملون عم

  ).١٩٩٢العمري، (بيئة العمل 

اح أو السعادة    بأنهالرضا الوظيفي ) ١٩٩٧(ويعرف السالم  الشعور النفسي بالقناعة واالرتي
ة العمل ومع ال   ) محتوى الوظيفة(الحاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه  إلشباع ة  وبيئ ثق

  .المؤثرة ذات العالقة األخرىواالنتماء للعمل ومع العوامل 
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ة     ان يشغل وظيف إن أهمية دراسة الرضا الوظيفي تكمن في انه يتناول مشاعر الفرد سواء آ
ا             ا تأثيره ذه المشاعر له ه، وه ة المحيطة ب ه والبيئ ذي يؤدي ؤثرات العمل ال إدارية أو فنية إزاء م

  .اء الوظيفيعلى االلتزام التنظيمي واألد
  

  تناولت الرضا الوظيفي التيبعض النظريات الرئيسية 
ذا     ي تناولت ه مع تطور االهتمام بموضوع الرضا الوظيفي ظهرت العديد من النظريات الت

دى   أهميتهعلى  وأآدتالموضوع  راد ل ات،     األف املين في المنظم ذين يشعرون    فاألشخاص الع ال
 سعادة والسرور، وهم أآثر إنتاجية،ويشعرون بال أآثر، يفي يكون إقبالهم على العملبالرضا الوظ

اه     ه اتج ان لدي ه آ رد راضيا عن عمل ان الف ا آ وظيفي فكلم عرونه بالرضا ال ذين ال يش بعكس ال
  .ايجابي نحو العمل

  )Abraham Maslow() ماسلو أبراهام(الحاجات  سلم الحاجات نظرية
ار   التي تلعبها تمثل جانبا واألدوارفهم الحاجات  إن مهما في وضع نظام فعال للحوافز باعتب

ا للنشاط    الحاجاتهذه  أن اً   اإلنساني تشكل دافعا قوي د نوع رد      ، فالحاجات تول دفع الف وتر ي من الت
ى معين للتخفيف من حدة هذا التوتر، وتهدف التصرفات السلوآية    إحداث إلى الحاجات   إشباع  إل

  .اإلنسانية

ات  ورة) Needs(والحاج ب د، فعنمتط دى      اعإش دة ل ات جدي ات ورغب ر حاج ة تظه حاج
راد     أن اإلدارةومن واجب . إشباعهاويتعين عليه  اإلنسان ع وسلوك األف تلم بطبيعة حاجات ودواف

ة البشرية وعن  ات عن الطبيع ه معلوم اجح يلزم دير الن املين، فالم بابالع رادتصرفات  أس  األف
  ).٢٠٠٤الموسوي، (العاملين  يتخذ القرارات بشأن تحفيز أنودوافعهم، حتى يتمكن من 

عور   ارجي يحرك ش ؤثر خ افز م انفالح دف   اإلنس ق اله ا لتحقي لوآا معين لك س ه يس ويجعل
وب،  ات     أوالمطل بع رغب ل ويش و العم ي ج وفر ف ي تت ة الظروف الت و مجموع راده ذين  األف ال

ة      يسعون إلى إشباعها  د تكون ايجابي ل، والحوافز ق د تكون م    أوعن طريق العم لبية وق ة  س  أوادي
  ).٢٠٠٣ربابعة، (معنوية 

رد      أوآامنة في النفس البشرية،  أشياءفهي  الدوافع أما ع من داخل الف قوة داخلية محرآة تنب
ى  اإلنسان تمثل حاجات يطمح    أهداف أوسلوك يتجه نحو تحقيق هدف  أوتصرف  إلىوتؤدي   إل
  ).٢٠٠٤سوي، والم. (إشباعها

ا    اعن حاجالدوافع هي تعبير  أنويالحظ مما سبق  ت داخلية لدى الفرد، فهي شخصية، بينم
، أهدافه لتحقيقالحوافز خارجة عن الفرد ذاته فهي عبارة عن شيء يدرآه الفرد في بيئته تساعده 

  .والحاجات هي مصدر القوة الدافعة والمحرآة لإلنسان
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ات   و ة الحاج ر نظري امتعتب لو  ألبراه ن ) Abraham Maslow(ماس رم ات  أآث نظري
ذه   . حاجاته المختلفة إلشباعفي سعيه  اإلنسانيشيوعا وقدرة على تفسير السلوك  التحفيز وم ه وتق

  :النظرية على مبدأين أساسيين

للفرد آما في الشكل    أولويتهاإن حاجات الفرد مرتبة ترتيبا تصاعديا على شكل سلم بحسب  -
)١.(  

جات المشبعة فال االح أماالحاجات غير المشبعة هي التي تؤثر على سلوك الفرد وحفزه،  إن -
 .تؤثر على سلوك الفرد وبالتالي ينتهي دورها في عملية التحفيز

  :آما يلي األسفلمن  أولويتهافي خمس فئات بحسب  اإلنسانيةلقد صنف ماسلو الحاجات 

  

 

  

  حاجات         

  تحقيق الذات                                     
  

  

  جات االحترام والتقديرحا                           

  

  الحاجات االجتماعية                         

  

  حاجات األمن والسالمة                       

  

                الحاجات الفسيولوجية                        
               

  

  .هرم ماسلو للحاجات :)١(شكل 
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  Physiological Needs) الفسيولوجية(الحاجات الجسمية  .١
اء اإلنسان واستمرار    األساسيةتمثل الحاجات  وهذه ام      يتهالالزمة لبق اة آالطع د الحي ى قي عل

  .لم تكن مشبعة إذاالفسيولوجية تسيطر على بقية الحاجات  والحاجات. والماء والجنس والهواء

  Safety & Security Needsوالسالمة  األمنحاجات  .٢
ة   ية والصحية والبدنيةالجسم األخطارهذه حاجات الفرد للحماية من تتضمن  ذلك الحماي ، وآ

ادي   األخطار من  دعم الم االقتصادية والمتعلقة بضمان استمرارية العمل للفرد لضمان استمرار ال
  .الضروري للفرد للمحافظة على مستوى معين من الحياة المعيشية

  Social Needs) االنتماء إلىالحاجة ( االجتماعيةالحاجات  .٣
ا  تاجتماعيا بطبيعته ويعيش ضمن جماعة وي  اإلنسانن تنبع هذه الحاجات من آو . فاعل معه

وتعتبر الحاجات االجتماعية نقطة  اآلخرينوتشمل حاجات تكوين العالقات والحب واالرتباط مع 
  .األوليةوبعيدة عن الحاجات  أعلىاالنطالق نحو حاجات 

  Esteem and self- respect Needsحاجات التقدير واحترام الذات  .٤
ة الشعور   إلىتتضمن الحاجة الحاجات هذه  ل    باألهمي ذي     اآلخرين من قب ذات ال رام ال واحت

راف   ة   اآلخرين يمكن الحصول عليه من خالل الكفاءة والمنافسة واالستقاللية والمرآز واعت بقيم
  .مراآز عليا إلىالفرد وقدرته على الوصول 

  Self – Actualization Needsحاجات تحقيق الذات  .٥
لو  ير ماس ى يش رد     إل ة الف ا حاج ة بأنه ذه الحاج وم ه ىمفه ى    أن إل ادرا عل اهرا ق ون م يك

ا      إليهاالوصول  ي يمتلكه اءات الت درات والكف ى الق ه يستطيع       . بناء عل رد يظن بأن ان الف إذا آ  إنف
ذه الفرصة،          ل ه ه يجب أن يعطي مث ًا فأن ديرا ناجح ذه الح  وإشباع يكون م رأي ماسلو   اه  جات ب

ا يصبو   ر أقصى م هإيعتب ك   لي د ذل أتي بع رد، وي باعالف ااالحاج إش ابقة آله وي، . (ت الس الموس
٢٠٠٤.(  

رد،    أولويتهاإن نظرية ماسلو تعتمد على ترتيب الحاجات بحسب  دى الف راد ل ون   واألف يختلف
أن سلوآهم يختلف    إشباعفي وسائل  ذلك،   الحاجات ولذلك ف ا ل ا   تبع ة     أنآم رد متداخل حاجات الف

ذلك ورغم بعض        األخرى فصل آل حاجة عن     ومترابطة ومن الصعوبة    لو، ل ا حددها ماس آم
ة،    ذه النظري ى تصلح   اانه  إالاالنتقادات التي وجهت له ر لتفسير ظاهرة ال     إل ي   حد آبي ة الت دافعي

  .لدى الكثير من علماء النفس والمدراءوتبقى مقبولة  تحرك السلوك اإلنسان

ام سوا   لم      وبناء على سلم ماسلو للحاجات للفرد بشكل ع أن س ر الموظف ف ء الموظف أو غي
  :حاجات الموظف يمكن ترتيبها آما يلي
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  فرص التدريب

  الترقي، التحديات

  
  

  الوظيفي والمرآزالتقدير 

  

  واألهميةزيادة الدور والمسؤولية 

  

  العالقات الوظيفية

  والمرؤوسينالعمالية، مع الرؤساء 

  العمل أداءالسالمة في 

  الوظيفيواالستقرار  االمتيازات

  ضمانات العمل

  التهوية – البرودة –الحرارة : ظروف العمل 

  
  .سلم حاجات الموظف :)٢(شكل 

  
  )Expectancy Theory(نظرية التوقع لفروم 

روم    ة ف د نظري   ة ـاوس ووهبـل هـن قبـا مـه الحقـوتعديالت) Vroom, 1964(تع
)House and Wahba, 1972 ( دوافع رة  من النظريات الحديثة في ال ذه    األساسية ، والفك في ه

ال يبذلون الجهد النجاز تلك  األفراد أنالنظرية هي  ؤدي    األعم ي ت ى الت ائج   إل د (النت ي  ) العوائ الت
  ).٢٠٠٠حمود ،الشماع و(التحفيز  إلىفهي مدخل عقالني . يرغبون فيها

ك العمل           أوفالرغبة  أن ذل ع ب وة التوق ى ق د عل ة يعتم ة معين تصرف  ال أوالميل للعمل بطريق
ائج، ويوضح الشكل  ك النت ي تل رد ف ة الف ى رغب د عل ا يعتم ة، آم ائج معين يتبعه نت ة ) ٢(س نظري

  .التوقع عند فروم
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  .نظرية التوقع عند فروم :)٣(شكل 

ى             أن إلىحيث يشير  د عل ا، يعتم الزم النجاز عمل م د ال ذل الجه رد لب د الف ز عن قوة التحفي
دى توقع اح بم ي النج از،ه ف ك االنج ى ذل ع  الوصول إل و التوق ذا ه روم األولوه ة ف ي نظري . ف
  .ال وهذا هو التوقع الثاني عنده أمحقق الفرد انجازه فهل سيكافأ  إذافروم بأنه  وأضاف

  فهناك نوعان من التوقع
ى يام بسلوك معين سيؤدي إلى قناعة الشخص واعتقاده بأن القويرجع  األولالتوقع  .١ جة  نتي إل

  .معينة آالموظف الذي يعتقد انه عامل جيد وقادر على االنجاز

د   .٢ ام التوقع الثاني وهو حساب النتائج المتوقعة لذلك السلوك وهي ماذا سيحصل بع ة   إتم عملي
أل  الموظف يس از، ف ت  إذااالنج احقق أة أم ال ؟   إنتاج أعطى مكاف ل س ا فه وي، (معين الموس

٢٠٠٤.( 

متغيرات السلوك ودوافع  إلىتعديالتها أشارت بشكل واضح نظرية فروم و أنويمكن القول 
ل   ع العم د دواف ي تحدي ة ف ات فردي ود اختالف ى وج ا أآدت عل رد نحوه، آم ود، (الف الشماع وحم

٢٠٠٠.(  

  اإلداري ثانيا اإلبداع

  اإلداري اإلبداعمفهوم 

رة أو ممارسة  " على انه اإلبداعيعرف البعض  تج   العملية التي يترتب عليها ظهور فك أو من
ل أصحاب   ن قب يهم م ة أو فرضها عل ي المنظم املين ف ل الع ن قب ا م ن تبنيه دة يمك ة جدي أو خدم

  دجهد الفر
Effort 

  انجاز الفرد
Performance 

  المكافأة
Reword 

تحقيق أهداف 
 )الرضا(الفرد 

 )٢(توقع  )١(توقع 
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ا   ة         إحداث القرار، بحيث يترتب عليه ات أو مخرجات المنظم ة أو عملي ر في بيئ وع من التغيي  .ن
  ).١٩٩٩هيجان، (

  اإلبداععناصر 
داع التي تناولت موضوع   األدبياتمن خالل  ين معظم     ، يالحظ وجود  اإلب اق ب احث اتف  ينالب

  :للقدرات اإلبداعية لدى األفراد على النحو التاليمكونات  أووالكتاب على تحديد عناصر 

 الطالقة .١
دع     األفكارعدد آبير من  إنتاجويقصد بها القدرة على  ة، فالشخص المب في فترة زمنية معين

ة      وق من حيث آمي ار شخص متف ين في        األفك ا عن موضوع مع ي يطرحه ة    الت ة ثابت رة زمني فت
 .)٢٠٠٢السليم، ( وتوليدها األفكارمقارنة بغيره، أي لديه قدرة عالية على طرح 

  ثالثة أنواع إلىالطالقة ) ١٩٩٩(ويقسم البريدي 

ات  - ة الكلم ة أو طالق ة اللفظي رعة : الطالق اجأي س ة   إنت دات التعبيري ات والوح الكلم
  .اإلبداعيواستحضارها بصورة تدعم التفكير 

 .األفكاروبلورة عدد آبير من  إنتاجوتعني سرعة : طالقة المعاني أوقة الفكرية الطال -

 .وصياغتها في قالب مفهوم األفكاروهي سهولة التعبير عن : األشكال أوطالقة التعبيرات  -

  المرونة .٢

ر     األشياء إلىويقصد بها النظر  ة دور آبي اس، وللمرون بمنظور جديد غير ما اعتاد عليه الن
  :نوعين إلىالتي نلمسها ونراها، ويمكن تقسيم المرونة  اتاإلبداعفي 

ي ينظر       : المرونة التكيفية - ة الت ة الذهني ر الوجه ى تغيي ا   ويقصد بها قدرة الفرد عل من خالله
ى ى  إل ددة، بمعن كلة مح احل مش ذهني،  أنه الجمود ال ا يسمى ب ي أو م عكس التصلب العقل

  .في السلوك ليتفق مع الحل السليموتسمى تكيفية ألن الفرد يحتاج لتعديل مقصود 

ف،  وهي التي تظهر عند الفرد: المرونة التلقائية - فيعطي   دون حاجة ضرورية يتطلبها الموق
تجابات ال تنتمي الشخص  ىعدد من االس دة  إل ة واح افئ ىتنتمي  وإنم وع من  إل عدد  متن
  .الفئات

  الحساسية للمشكالت .٣

ر  اسيعتب كلة  اإلحس مبالمش ر  أه ن عناص ر م ر  عنص داعيالتفكي ي اإلب اس، ويعن  اإلحس
ا       بالمشكلة رؤية الكثير من المشكالت في الموقف الواحد      دا دقيق دها تحدي ة واضحة، وتحدي رؤي

م   باألخطاءوالوعي  وآثارها وأبعادهاوالتعرف على حجمها وجوانبها  ونواحي القصور فيها، واه
تم   العالقات بين هذه الحقائق، هنا الواقعية ورؤية الحقائق آما هي واآتشاف  األمرما في  ا اه فكلم
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داع هو الذي يوحي  األمرالموضوع بنوع من التشبع، هذا  أوالشخص بالمشكلة  ا   باإلب د وآلم  أجه
  .جديدة أفكار إلىالشخص نفسه في دراسة المشكلة زادت فرص التوصل 

  األصالة .٤
ى  درة عل ا الق اجويقصد به دع  إنت دة، فالمب ول جدي ى األصيلحل ذا المعن رر  به ارال يك  أفك

  .الحلول التقليدية للمشكالت إلىالمحيطين به، وال يلجأ 
  

  اإلبداعخصائص 
  :اآلتيفي  اإلبداعأهم خصائص ) ١٩٩٥(يذآر عساف 

ة   اإلبداع إن .١ ة وجماعي داع : ظاهرة فردي ى     فاإلب را عل يس حك راد ل ة    األف ة فردي يس عملي ، ول
ق الجماعات والمؤسس  ته عن طري تم ممارس ل ت ت بالضرورة، ب ي الوق ك ف د ذل ات، ويتأآ

دو  ث يب داعالحاضر حي اعي  اإلب رالمؤسسي  أوالجم ة أآث م الظروف  إمكاني ودا بحك ووج
  .والظواهر والمتغيرات التي يعيشها

داع إن .٢ د   اإلب ث تؤآ ويره، حي ه وتط ن تنميت ا يمك ة آم ل الموروث رتبط بالعوام آالشخصية ي
 األشخاص مبدعة وتطويرها مما يمكن آل  أنه يمكن تكوين االستعدادات ال الدراسات العلمية

اقلين  ل   أنالع ة، ب ل الوراثي ي العوام ي نف الطبع ال يعن ذا ب ن ه دعين، ولك وا مب ذه  إنيكون ه
ة ، ولها تأثيرها الكبير في تنمية االستعدادات  األصلالعوامل هي  ي تعطي     اإلبداعي وهي الت

داع زة  اإلب ة الممي ىالنوعي االت   إل ي المج ر وخاصة ف د آبي طةوح اج  األنش ي تحت ىالت  إل
  .استعدادات خاصة

  
  الدراسات السابقة

 دراسات تناولت الرضا الوظيفي
اروط   ة الق ا       ) ٢٠٠٦(دراس ل وعالقته ي العم ة ف ة الجدي ى درج رف إل دفت التع ي ه والت

ة        ة من وجه بالرضا الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربي
دراء أنفسهم ة الدراسة من . نظر الم ة ) ٢٢١(وتكونت عين ارهم بالطريق م اختي ديرة ت ديرا وم م

اس           ة في العمل واألخرى لقي اس الجدي ى لقي تبانتين األول العشوائية الطبقية، واستخدم الباحث اس
ة   . الرضا الوظيفي دارس الحكومي وتوصلت النتائج إلى أن درجة الرضا الوظيفي لدى مديري الم

الغربية آانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة للدرجة   في محافظات شمال الضفة
ى   ة إل ل       . %)٦٨٫٨(الكلي ي العم ة ف ين الجدي ة ب ة ايجابي ود عالق ى وج ائج إل لت النت ا توص آم

  %).٠٫٣٧(والرضا الوظيفي حيث وصلت قيمة معامل االرتباط إلى 

المة   ة س ي    ) ٢٠٠٣(دراس اء المهن توى االنتم ى مس رف إل دفت التع وظيفي   ه ا ال والرض
د    والعالقة بينهما لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، آما هدفت الدراسة تحدي



 "...... لدى اإلداريالرضا الوظيفي وعالقته باإلبداع "ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ل العلمي، الرتبة العلمية، الخبرة اإلدارية، المرآز يرات النوع االجتماعي، المؤهدور آل من متغ
د    وظيفي ل ة التدريسية    الوظيفي، الجامعة على مستوى االنتماء المهني والرضا ال ى أعضاء الهيئ

ائج أن شعور    . عضوا ) ٣٦٢(وتكونت عينة الدراسة من . في الجامعات الفلسطينية وأظهرت النت
وظيفي، حيث وصلت النسبة         ى مجاالت الرضا ال الموظف تجاه العالقة مع الزمالء هي من أعل

ى  بة %) ٧٥٫٥(إل ة بنس ل، والوظيف ة العم ال طبيع م مج ال طرق ا%) ٦٨٫٣(ث م مج إلشراف ث
ات والحوافز    %) ٦٦٫٤(ثم مجال أنظمة الرواتب بنسبة %) ٦٧٫٢(بنسبة  ة الترقي ثم مجال أنظم
اء       %). ٦٤(بنسبة  وظيفي واالنتم ين الرضا ال ة ب ه موجب وأظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطي
  .المهني

تا   ة تيس ة      ) Testa, 2001(دراس من بيئ وظيفي ض ا ال ي والرض والء التنظيم وان ال بعن
د شملت الدراسة استطالع آراء الخد ة، وق ًا ضمن ) ٤٢٥(م ة، ) ٢٤(موظف ة أمريكي إدارة خدمي

وظيفي، فضًال        والء التنظيمي والرضا ال ين ال وهدفت الدراسة التحقق من وجود العالقة الفعلية ب
ها      ع بعض رات م ل المتغي ة تفاع ن آيفي د  (ع ا، الجه والء، الرض دمي   )ال ل الخ ة العم ي بيئ . ، ف

ر            وأظهرت النتا ة في متغي ة من التفسير والعالق ؤثر بدرجة عالي وظيفي ي ر الرضا ال ئج أن متغي
ي ح ي، ف والء التنظيم ر ال والء التنظيمي(ين أن متغي ه) ال بتها  ل أثير منخفضة بلغت نس ة ت درج

د   %) ٢٢( ر الجه ي متغي ة ف ير والعالق ن التفس ين    . م ة ب ات مهم ود عالق ة بوج ادت الدراس وأف
ة ضمن رات الثالث ت   المتغي ن آان وثين مم ن المبح ة م ة قليل ن أن فئ رغم م ى ال ة، عل ة الخدم بيئ

  .نظرتهم غير ايجابية إزاء العالقات بين تلك المتغيرات المدروسة

ى  ) Vall & Witt, 2001(دراسة فال و ويت  بعنوان تعديل اثر تصورات فريق العمل عل
ة  ) ٣٥٥(ة السياسات التنظيمية، وعالقات الرضا الوظيفي، وقد شملت الدراس موظفًا ضمن منطق

ب  وظيفي، بحس ا ال ة والرض ات التنظيمي ين السياس ة ب ار العالق دف اختب ة، به ة أمريكي خدمي
ل       ق عم وثين ضمن فري ة بمبح توى، مقارن ال المس ل ع ق عم وثين ضمن فري تصورات المبح

توى  نخفض المس ال         . م ق ع نمط الفري ا ل ان عالي دل آ أثير المعت ى أن الت ة إل لت الدراس وتوص
وظيفي،   ا لمستوى، ودلل على وجود أهمية آبيرة لدور السياسات التنظيمية في مستوى رضاهم ال

ة    بخالف المبحوثين في نمط الفريق منخفض المستوى، الذين اقروا بان وجود السياسات التنظيمي
ونهم      وظيفي، لك اهم ال ة رض ن درج يهم وتخفض م لبية عل وة س ر ق م، يعتب ة ضمن عمله الفاعل

  .اصب دنيا وال يعملون في فرق عالية الكفاءة والجودة في األداءيعملون في من

يم   ة ت دارس       ) ١٩٩٩(دراس ديري الم دى م وظيفي ل ا ال ة الرض ى درج رف إل دفت التع ه
ديرين أنفسهم من خالل          ة نظر الم الثانوية الحكومية في محافظات الشمال في فلسطين من وجه

ة م      ة مع اإلدارة، العالق دريب،      سبعة مجاالت هي العالق ل، وفرص الت اء العم ين، وأعب ع المعلم
ر آل من المؤهل         ى اث م التعرف عل واالستقرار الوظيفي، والراتب، واإلشراف التربوي، ومن ث

وظيفي        ى الرضا ال اعي عل وع االجتم رة، والن ة الدراسة    . العلمي، وعدد سنوات الخب وآانت عين
وائية) ٢١٤( ة عش ارهم بطريق م اختي ديرة ت ديرا وم ت . م وظيفي ودل ة الرضا ال ائج أن درج النت

وظيفي،     : متوسطة بشكل عام حيث آان متوسطا في ثالثة مجاالت  تقرار ال دريب، االس فرص الت
  .وجاء الرضا متدنيا في مجالين هما أعباء العمل والراتب. والعالقة مع إدارة التعليم
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  دراسات تناولت اإلبداع اإلداري
إلى معوقات اإلبداع اإلداري في المؤسسات  هدفت التعرف) ٢٠١٠(دراسة محمد و مطهر 

ي المؤسسات  داع اإلداري ف ات اإلب ي معوق روق ف ى الف ذلك التعرف إل يمن، وآ ي ال الرياضية ف
رات    ا لمتغي يمن تبع ي ال ية ف ة  (الرياض وع المؤسس ي، ن ل العلم رة، المؤه ة  ) الخب ت عين وتكون

ن  ة م ي وزارة الش) ٦٦(الدراس ة ف ادات اإلداري ن القي ردا م ة، ف ة االولمبي باب والرياضة، اللجن
ة محاور    استبانة، وتم بناء )االتحادات الرياضية ي  (لقياس المعوقات ضمن ثالث ات النفس ة، المعوق

ى أن    . )الذهنية، ومعوقات بيئة العمل ائج إل يمن تواجه      وتوصلت النت المؤسسات الرياضية في ال
ع        ى جمي رة عل داع اإلداري بدرجة آبي محاور الدراسة، حيث جاء محور      معوقات تحد من اإلب

م            ة، ول ات الذهني را المعوق ل، وأخي ة العم ات بيئ ه معوق ى، يلي ة األول المعوقات النفسية في المرتب
داع   ) الخبرة، المؤهل العلمي، ونوع المؤسسة(يكن لمتغيرات  ات اإلب اثر دال إحصائيا على معوق

ين في المؤسسات      اإلداري في المؤسسات الرياضية في اليمن، وأوصى الباحثان بتشجيع اإلداري
وي           ادي والمعن دعم الم ديم ال د والتطوير، وتق ار والتجدي داع واالبتك ى اإلب الرياضية في اليمن عل

  .الالزم لذلك، وتوفير بيئة عمل مناسبة لخلق فرص اإلبداع واالبتكار

اني   ة نعس د      ) ٢٠٠٨(دراس مات القائ ين س ة ب اف العالق ة استكش دفت الدراس ويلي ه التح
ن     دف م ق اله ورية، ولتحقي ة الس ات التعليمي ي المؤسس املين ف دى الع داع اإلداري ل وافر اإلب وت

ع أو الظاهرة      ى دراسة الواق د عل من  . الدراسة اعتمد الباحث المنهج المسحي الوصفي الذي يعتم
ة من              ة عشوائية مكون ار عين م اختي ذا الغرض، وت م إعدادها له تمارة ت ) ٣٠٠(خالل تصميم اس

دار         لوب االنح تخدام أس الل اس ن خ وريا، وم ي س املين ف ين الع وظفين اإلداري ن الم موظف م
ادة             ع للقي مات األرب ين الس ة ب ة موجب ة طردي ود عالق ة وج ائج الدراس رت نت دريجي، أظه الت
ي  ا ف ي أثره ة ف ذه السمات مرتب ة، وآانت ه ة ثاني داع اإلداري من جه ة واإلب ة من جه التحويلي

داع اإلدا والي  اإلب ى الت أثير      (ري عل م، الت ز المله األفراد، التحفي ام ب داعي، االهتم جيع اإلب التش
  ).  الكاريزمي

اح  ة مرض ي  ) ٢٠٠٨(دراس ه ف داعي وأنماط لوك اإلب وم الس ى مفه رف عل دفت التع ه
ة الدراسة، و    والتعرف على واقع اإلبداع اإلداري  المنظمات، ات في عين اط   عند الموظف ى أنم عل

اد   لوك القي د ال الس ة     ي عن ة الدراس ي عين ائية ف ادات النس ة   . قي ت العين ن   ) ٢٣٨(وبلغ ردة م مف
تمارة   الموظفات اإلداريات بجامعة الملك عبد العزيز، وتم جمع المعلومات المطلوبة من خالل اس

تبانة اليب اإل اس ا باألس م تحليله ي ت ة ، والت بة آالنسب المئوي ائية المناس ط حص اب المتوس ، وحس
رجح، ل  الم ون ومعام اط بيرس ي  ،ارتب دار الخط ل االنح ائج  وق ،ومعام ة للنت لت الدراس د توص

ة    ،الموظفات في عينة الدراسةوجود مستوى إبداعي مرتفع نسبيا عند : التالية ادات اإلداري أن القي
ا  آما تهت ،تم غالبا باإلنتاج اهتماما عالياته ة تقريب بعض    م بالموظفات وبدرجة عالي أثير ل ، وجود ت

ة   ،والدخل ،المؤهل التعليمي(لشخصية المتغيرات ا ة االجتماعي داع     ) والحال اد اإلب ى بعض أبع عل
  .اإلداري
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را   ة الف وزارات     ) ٢٠٠٧(دراس دى ال داع اإلداري ل توى اإلب ى مس رف عل دفت التع ه
داع وهي  اس اإلب ي استخدمت آمؤشرات لقي رات الت د من المتغي اك العدي ان هن : الفلسطينية، وآ

ار          التوجيه نحو العمل ال   تعلم ألفك ار، إدارة ال ة االبتك اء ثقاف ة، بن درات اإلبداعي دع، تطوير الق مب
ة     رارات حكيم اذ ق ار واتخ ل االبتك ن اج ة م يم المؤسس دة، تنظ نهج الوصفي  . جدي تخدم الم واس

ا        غ حجمه ة حيث بل ة الطبقي د خلصت الدراسة    . شخص ) ٤٠٠(التحليلي آما تم استخدام العين وق
سياب األفكار إال أن هناك تعطيل النسياب األفكار، آما أن التشريعات إلى وجود مستوى مقنع الن

ع     ر م ال المباش طينية االتص وزارات الفلس ي ال دراء ف جع الم ل، وال يش ق العم وائح تعي والل
رارات المناسبة   . المرؤوسين آما أن الهياآل التنظيمية للوزارات ال تدعم اإلبداع فيها أو اتخاذ الق

ا   ة ببن ت الدراس يم        وأوص ل للتعل ة األج تراتيجية طويل اد إس ر إيج ار عب جعة لالبتك ة مش ء ثقاف
ة   اك حاج وزارات وهن ة لل ة الداخلي ة لتطوير التشريعات واألنظم اك حاج ا أن هن دريب، آم والت

  .لمزيد من التفويض وتعزيز مكانة العاملين في الوزارات

ظ ن نالح ابقة     م ات الس تعرض الدراس الل اس اخ وع ال  أنه ت موض وظيفي  تناول ا ال رض
م نجد في         واإلبداع اإلداري ه ل ى ان ات بشكل منفصل بمعن م       أدبي ى حد عل ة عل الدراسات العربي

وظيفي    الباحث داع دراسة تناولت العالقة بين الرضا ال ا    اإلداري واإلب ا دع ذا م ى  الباحث ، وه  إل
ا . إجراء هذه الدراسة  ابقة المرتبطة    الدر أم دة يمك     اسات الس د وجدت دراسات عدي ا ن فق  إيجازه
  :على النحو التالي

ع مجاالت  - وظيفي م ابقة الرضا ال ل أخرىربطت الدراسات الس ل دراسة الق: مث روط امث
وظيفي، ودراس  ) ٢٠٠٦( ا ال ا بالرض ل وعالقته ي العم ة ف ت الجدي ي تناول المة  ةالت س
ت ) ٢٠٠٣( دى    تناول ا ل ة بينهم وظيفي والعالق ا ال ي والرض اء المهن توى االنتم   مس

اء اله طينيةأعض ات الفلس ي الجامع ية ف ة التدريس ةيئ تا  ، ودراس   ) Testa, 2001(تيس
ة،  ة الخدم من بيئ وظيفي ض ا ال ي والرض والء التنظيم وان ال ة ف بعن   ت ـال و ويـودراس

)Vall & Witt, 2001 (     ات ى السياس ل عل ق العم ورات فري ر تص ديل اث وان تع بعن
  .التنظيمية، وعالقات الرضا الوظيفي

ات ربطت - داعا دراس االت  اإلداري إلب ة بمج ل دراس رى مث اني  أخ ت) ٢٠٠٨(نعس  تناول
ي       املين ف دى الع داع اإلداري ل وافر اإلب ويلي وت د التح مات القائ ين س ة ب اف العالق استكش

ورية،  ة الس ات التعليمي د والمؤسس ة محم ر ودراس ت )٢٠١٠(مطه داع  تناول ات اإلب معوق
ار  بحثت ) ٢٠٠٧(الفرا  اسةدرو. لمؤسسات الرياضية في اليمناإلداري في ا مستوى االبتك

  .اإلداري لدى الوزارات الفلسطينية

ة     - ا ذاتي ة منه ل مختلف أثر بعوام ب يت دد الجوان ب متع وم مرآ وظيفي مفه رىالرضا ال  وأخ
 .األفراد، لذلك استخدمت طرق ومقاييس مختلفة لقياس الرضا الوظيفي عند خارجية

ابق     - ات الس ن الدراس ة ع ذه الدراس زت ه اة تمي وظيفي     بأنه ا ال ين الرض ة ب ت العالق درس
ه وهذا ما لم تتطرق  اإلداري، واإلبداع ابقة، إضافة     إلي ى الدراسات الس ة حيث     إل وع العين ن

  .ة الرياضية في اليمنالتدريس في آليات وأقسام التربي هيئة أعضاءاشتملت على 
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  الطريقة واإلجراءات

  الدراسة منهج
ة وال  ا ة الدراس ن طبيع ا م ن آراء    نطالق ا م ول عليه راد الحص ات الم اءمعلوم ة  أعض هيئ

ات    ام التدريس في آلي ة الرياضية، ومن خالل      وأقس ئلة التربي ي   األس ة  تسعى الدراسة  الت  لإلجاب
ع   عنها ا توجد     أو، تم استخدام المنهج المسحي الوصفي الذي يعتمد على دراسة الواق الظاهرة آم

  .ر عنها تعبيرا آيفيا وآميًاويعبويهتم بوصفها وصفا دقيقا  في الواقع
  

  مجتمع الدراسة
ة   وأقسامفي آليات  ومساعديهم هيئة التدريس أعضاءتكون مجتمع الدراسة من جميع  التربي

الي     باختالف درجاتهم العلمية واألآاديمية الرياضية في اليمن غ عددهم االجم ردا  ) ٨٥(حيث بل ف
  .بما فيهم المعيدين في الكليات واالقسام

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجامعة التي يعملون بها: )١(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  اسم الجامعة  م
  %٢٢ ١٩  جامعة صنعاء –آلية التربية الرياضية   ١
  %٢٥  ٢١  جامعة الحديدة –آلية التربية الرياضية   ٢
  %١٧  ١٥  جامعة عدن –قسم التربية الرياضية   ٣
  %١١  ٩  امعة البيضاءج –قسم التربية الرياضية   ٤
  %١٣  ١١  جامعة حضرموت –قسم التربية الرياضية   ٥
  %١٢  ١٠  محافظة إب –معهد التربية البدنية   ٦

  %١٠٠  ٨٥  المجـــموع
  

  الدراسةعينة 
ة        ام التربي ات وأقس ي آلي اعديهم ف دريس ومس ة الت اء هيئ ن أعض ة م ة الدراس ت عين تكون

  :وزعين على الجامعات حسب الجدول التاليم) ٤١(حيث بلغ عددها  الرياضية في اليمن

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة التي يعملون بها: )٢(جدول 

  النسبة المئوية  العدد  اسم الجامعة  م
  %٢٢  ٩  جامعة صنعاء –آلية التربية الرياضية   ١
  %٢٠  ٨  جامعة الحديدة –آلية التربية الرياضية   ٢
  %١٢  ٥  امعة عدنج –قسم التربية الرياضية   ٣
  %١٠  ٤  جامعة البيضاء –قسم التربية الرياضية   ٤
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 )٢(تابع جدول رقم ... 
  النسبة المئوية  العدد  اسم الجامعة  م
  %١٧  ٧  جامعة حضرموت –قسم التربية الرياضية   ٥
  %١٩  ٨  محافظة إب –معهد التربية البدنية   ٦

  %١٠٠  ٤١  موعـــالمج
  

  أداة الدراسة
ار      آأداة ستبانةتم استخدام اال ذه الدراسة باعتب ه من انسب   لجمع البيانات والمعلومات في ه

ق    أدوات ي تحق ي الت ث العلم دافالبح ى    أه ول عل حية للحص ة المس ائق  الدراس ات وحق معلوم
 اإلطارمن  ، مستفيديناألوليةفي صورته  ستبانةاالبتصميم  الباحثن حيث قام مرتبطة بواقع معي

  :من جزأين ستبانةالنظري والدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع وقد تم تصميم اال

محاور تقيس الرضا ) ٥(الرضا الوظيفي ويشتمل على  وهو مخصص لقياس :األولزء الج
وظيفي تعانة باال  ال م االس د ت تبانة، وق اروط     س ل الق ن قب مم م ض   ) ٢٠٠٦(المص ل بع د عم بع

  .فقرة) ٣٣(التعديالت عليه بما يتالءم مع طبيعة الدراسة، واشتمل بصورته النهائية على 

اس  وهو مخصص لق  : الجزء الثاني داع ي تعانة باال  اإلداري اإلب م االس تبانة ، وت  ةالمصمم  س
بحيث  وقد تم عمل بعض التعديالت عليه بما يتالءم مع طبيعة الدراسة  ) ٢٠٠٨(من قبل نعساني 

  .فقرات) ١٠(النهائية على  ابصورته تاشتمل
  

  األداةصدق 
 اإلدارةاالختصاص في  أصحابمحكمين من ) ٥(بعرضها على  األداةتم التحقق من صدق 

ة  د      واإلدارةالعام ة، وبع ات اليمني ي الجامع ية ف آرائهم اإلدالءالرياض م   ب اتهم ت ذواقتراح  األخ
ي اجمع    .بصورته النهائية ستبانةاال تبالمالحظات والتعديالت حتى خرج وتم اعتماد الفقرات الت

  .فأآثرمحكمين ) ٣(عليها 
  

  األداةثبات 
ات  ن ثب ق م م  األداةللتحق تخدام معادت رات  اس داخلي للفق اق ال اس االتس ا لقي اخ ألف ة آرونب ل

  .للرضا الوظيفي) ٠٫٩٧ – ٠٫٩١(الثبات من  امالتحيث تراوحت معوارتباطها بالمحاور، 

ات   األداةو داع  )٠٫٩٤( الكلية على معامل ثب ي      ، واإلب ات آل ى معامل ثب اإلداري حصل عل
  : يوضح ذلك) ٣(والجدول  .البحث العلمي وهو مقبول علميا ألغراض) ٠٫٨٦(
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  .معامالت الثبات لألداة بطريقة آرونباخ ألفا: )٣(جدول 

  معامل الثبات  المـــــــحور  م
  :الرضا الوظيفي ويشمل: أوًال
 ٠٫٩٦  مجال العالقة مع اإلدارة ١
  ٠٫٩٥  مجال العالقة مع الزمالء ٢
  ٠٫٩١  مجال طبيعة العمل ٣
  ٠٫٩٤  مجال التدريب ٤
  ٠٫٩٧  زمجال الراتب والحواف ٥

 %٩٤  للرضا الوظيفي األداة الكلية
  %٨٦  ثانيا اإلبداع اإلداري

من خمس درجات وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي    ستبانةتكون سلم االستجابة على فقرات اال
 :وعلى النحو التالي

  .ستبانةسلم االستجابة لفقرات اال: )٤(جدول 

بدرجة عالية موافقة 
  جدا

بدرجة موافقة 
  عالية

بدرجة  موافقة
  متوسطة

موافقة 
  بدرجة قليلة

بدرجة موافقة 
  قليلة جدا

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

اروط     ومن اجل تفسير النتائج اعتمدت النسبة المئوية التالية بالرجوع إلى دراسة آل من الق
  ):٢٠٠٣(وسالمة ) ٢٠٠٦(

  .فأآثر درجة موافقة آبيرة جدا% ٨٠

  .درجة موافقة آبيرة% ٧٩٫٩ – ٧٠

  .فقة متوسطةدرجة موا% ٦٩٫٩ – ٦٠

  .درجة موافقة قليلة% ٥٩٫٩ – ٥٠

  .درجة موافقة قليلة جدا% ٥٠أقل من 
  

  المعالجة اإلحصائية
ات  ي معالجة البيان اليباستخدم الباحث ف ك  اإلحصائية األس ة الدراسة وذل بة لطبيع المناس

  :على النحو التالي

  .ستبانةمحاور اال ثباتلقياس  ألفامعادلة آرونباخ  -
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 .والنسب المئوية ابيةالمتوسطات الحس -

ون   - اط بيرس ل ارتب وظيفي   )Pearson correlation(معام ا ال ين الرض ة ب اس العالق لقي
 .اإلداري واإلبداع

  
  تساؤالت الدراسة ائج واإلجابة عنتحليل النت

  ل األولؤاأوال النتائج المتعلقة بالتس
ام التر      ات وأقس دريس بكلي ة الت ة الرياضية في    ما درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئ بي

  اليمن ؟

 والنسبة المئوية آما تبين الجداول ستخدام المتوسطات الحسابية هذا التساؤل تم ا عن لإلجابة
)٩،  ٨، ٧، ٦، ٥.(  

عينة الدراسة على محور  أفرادالستجابات المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية : )٥(جدول 
  .اإلدارةالعالقة مع 

لمتوسط ا  العبــــــــــــــارة  م
  الحسابي

النسبة 
  الدرجة  المئوية

  متوسطة  %٦٧  ٣٫٣٥  .تقدير المسئولين للمهام التي أقوم بها  ١
  متوسطة  %٦١  ٣٫٠٤  .مالقاة اقتراحاتي موافقة من قبل المسئولين  ٢
  متوسطة  %٦٣  ٣٫١٦  .وضوح أسلوب تعامل المسئولين  ٣
ى مساعدتي في حل المشكالت        ٤ حرص المسئولين عل

  .ني في العملالتي تواجه
  متوسطة  %٦٠  ٣٫٠٢

رامج والخطط        ٥ ى الب ى اطالعي عل حرص اإلدارة عل
  .التطويرية

  قليلة  %٥٧  ٢٫٨٦

  قليلة  %٥٨  ٢٫٩٠  .األخذ برأيي عند تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد  ٦
  قليلة  %٥٦  ٢٫٧٨  .منح رئيسي المباشر تفويضا لسلطات معينة  ٧
  قليلة جدا  %٤٩  ٢٫٤٥  .تقويم أدائي بصورة موضوعية  ٨
  وسطةمت  %٦٧  ٣٫٣٦  .تقبل إدارة الكلية الحوار  ٩

  متوسطة  %٦٠  ٢٫٩٩  الدرجة الكلية للمجال

  .)درجات ٥(الدرجة العظمى *

دول  ن الج دى   أن )٥( يتضح م وظيفي ل ا ال اءالرض ة أعض ات   هيئ دريس بكلي امالت  وأقس
ة مع      التربية الرياضية في اليمن رات مجال العالق رات من      تراو اإلدارةلفق ى الفق حت النسبة عل

دير متوسطة       أنأي  ،)٢٫٤٥ – ٣٫٣٦( ين التق ا ب ا تراوحت م ة   ،فقرات هذا المحور جميعه وقليل
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 رويفس . وهذا يعبر عن رضا وظيفي متوسط   %) ٦٠(بينما حصل المجال الكلي على نسبة جدا، 
ة اإلدارنفراد قيادات الكلية بالقرارات ا إلىهذه النتيجة ربما تعود  الباحث ع،    ي دون مشارآة الجمي
ة في    إلى وأيضا اع   الطريقة التقليدي ة وعدم إتب اليب  إدارة الكلي ة  أس ة   إداري ر حديث ة   أآث ديمقراطي

  .وتشارآيه

المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على محور : )٦(جدول 
  .العالقة مع الزمالء

 المتوسط  العبــــــــــــــارة  م
  الحسابي

النسبة 
  الدرجة  المئوية

  آبيرة جدا  %٨١  ٤٫٠٥  .نظرة الزمالء إلى عملي بتقدير  ١
  آبيرة جدا  %٨٧  ٤٫٣٦  .سيادة مناخ االحترام في بيئة العمل  ٢
  آبيرة  %٧٢  ٣٫٦٢  .العمل بروح الفريق الواحد  ٣
  متوسطة  %٦٥  ٣٫٢٦  .تنمية العالقات اإلنسانية مع الزمالء  ٤
ألعضاء هيئة التدريس المشارآة في إتاحة الفرصة   ٥

  .صنع القرار
  متوسطة  %٦٢  ٣٫١٠

  آبيرة  %٧٤  ٣٫٦٨  الدرجة الكلية للمجال

  .)درجات ٥(الدرجة العظمى *

دول  ن الج ام      )٦( يتضح م ات وأقس دريس بكلي ة الت اء هيئ دى أعض وظيفي ل ا ال أن الرض
زمالء تر  ين   التربية الرياضية في اليمن لفقرات مجال العالقة مع ال أي %) ٨٧ -% ٦٢(اوحت ب

ى تقع ضمن التقدير آبيرة جدا  ى نسبة         إل ي عل ا حصل المجال الكل وهو  %) ٧٤(متوسطة، بينم
الطيبة وروح الفريق الواحد التي  اإلنسانيةوهذا يعكس عمق العالقة . يعبر عن درجة رضا آبيرة

ين   ود ب اءتس ات    أعض ي آلي دريس ف ة الت امهيئ ي م  وأقس ية ف ة الرياض ات  التربي ف الجامع ختل
ذل     واإلخاءشي ايجابي الن العمل في ظروف الود والتعاون وهذا  ،اليمنية ى العطاء وب يشجع عل

ة       ة التعليمي توى العملي اء بمس ل االرتق ن اج اني م د والتف اليالجه ذه    وبالت ل ه جيع مث ب تش يج
ات  انيةالعالق تمرار  اإلنس ا باس ة وتنميته ة در    .الطيب ع نتيج ة م ذه النتيج ق ه اروط  وتتف ة الق اس

ين مجاالت الرضا        )٢٠٠٦( ر ب التي توصلت إلى أن مجال العالقة مع المعلمين آانت هي األآب
بة  ا ى نس ث حصلت عل وظيفي بحي المة %) ٨٧(ل ة س عور  ) ٢٠٠٣(ودراس ارت أن ش ي أش الت

وظيفي، حيث وصلت النسبة         ى مجاالت الرضا ال الموظف تجاه العالقة مع الزمالء هي من أعل
  ).%٧٥٫٥(إلى 



 "...... لدى اإلداريالرضا الوظيفي وعالقته باإلبداع "ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على محور : )٧(جدول 
  .طبيعة العمل

المتوسط   العبــــــــــــــارة  م
  الحسابي

النسبة 
  الدرجة  المئوية

  آبيرة  %٧٩  ٣٫٩٥  .حجم األعمال التي أقوم بها مناسب  ١
  آبيرة  %٧٨  ٣٫٩٢  .الشعور بالسعادة أثناء تأدية عملي  ٢
  آبيرة  %٧٠  ٣٫٥٢  .أعباء العمل وتحديها لقدراتي  ٣
  آبيرة  %٧٠  ٣٫٥٠  .وضوح المهام والمسئوليات المنوطة بي  ٤
  متوسطة  %٦٧  ٣٫٣٦  .توفر الوظيفة فرصة الستثمار طاقاتي وقدراتي  ٥
  متوسطة  %٦٢  ٣٫١٢  .إتاحة الفرصة لإلبداع في العمل  ٦
  آبيرة  %٧٤  ٣٫٨٦  .تماعية الجيدةتتيح الوظيفة الفرصة للمكانة االج  ٧
  متوسطة  %٦٣  ٣٫١٦  .تتيح الوظيفة الشعور بتحقيق الذات  ٨

  آبيرة  %٧١  ٣٫٥٥  الدرجة الكلية للمجال

  .)درجات ٥(الدرجة العظمى *

دول  ن الج ام      )٧( يتضح م ات وأقس دريس بكلي ة الت اء هيئ دى أعض وظيفي ل ا ال أن الرض
ا     رات مج يمن لفق ة العمل    لالتربية الرياضية في ال ين   طبيع راوح ب رات،  %) ٦٢ -% ٧٩(ت للفق

ة        ى نسبة مئوي ي عل رة      %) ٧١(بينما حصل المجال الكل ر عن درجة رضا آبي ذا   .وهي تعب وه
ة      أن إلى الباحثيرجع برأي  ام الموآل ى حجم العمل والمه دريس مناسبة من      أعضاء  إل ة الت هيئ

   .لكل منهماألسبوعية المقررة الدوام وعدد الساعات  أيامحيث عدد 

المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على محور : )٨(جدول 
  .التدريب

المتوسط   العبــــــــــــــارة  م
  الحسابي

النسبة 
  الدرجة  المئوية

ارات         ١ رات ومه ي فرصة الآتساب خب ي عمل يوفر ل
  .جديدة

  متوسطة  %٦٥  ٣٫٢٥

اث الحدي    ٢ ى األبح ع عل دان    اطل ي مي ورة ف ة المنش ث
  .عملي

  آبيرة  %٧١  ٣٫٥٦

  متوسطة  %٦٩  ٣٫٤٥  .يحقق عملي لي نموا مهنيا يتوافق مع طموحاتي  ٣
دوات       ٤ ؤتمرات والن ي الم ارآة ف ة للمش اح الفرص تت

  .العلمية
  آبيرة جدا  %٨٥  ٤٫٢٥

  آبيرة  %٧٤  ٣٫٧٢  .التشجيع من قبل اإلدارة على عمل األبحاث العلمية  ٥
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 ٢٠١٣، )٥( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٨(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العبــــــــــــــارة  م
  الحسابي

النسبة 
  الدرجة  المئوية

اح الفر  ٦ ة تت دورات المختلف ي ال ارآة ف ة للمش ص
  .المتصلة بمجال العمل

  آبيرة  %٧٧  ٣٫٨٦

  آبيرة  %٧٠  ٣٫٥٠  .دعم قيادة الكلية للبحث العلمي  ٧
  آبيرة  %٧٣  ٣٫٦٦  الدرجة الكلية للمجال

  .)درجات ٥(الدرجة العظمى *

دول  ن الج ام      )٨( يتضح م ات وأقس دريس بكلي ة الت اء هيئ دى أعض وظيفي ل ا ال أن الرض
ال ال رات مج يمن لفق ي ال ة الرياضية ف ين  تربي راوح ب دريب ت ا حصل  %)٦٥ -% ٨٥(الت بينم

ام      .وهو يعبر عن درجة رضا آبيرة%) ٧٣(المجال الكلي على نسبة مئوية  ى اهتم دل عل ذا ي وه
ي     ارآة ف ى المش جيعهم عل ي وتش ث العلم يمن بالبح ي ال ية ف ة الرياض ام التربي ات وأقس آلي

ا ، آما مزيدا من الخبرات إلآسابهمالتدريس  هيئةلعلمية ألعضاء ات والندوات االمؤتمر وفر   أنه ت
ؤت  مرات الفرصة لهم لالحتكاك واالستفادة من الخبرات والكفاءات المتواجدة في هذه الندوات والم

ة    ة من مختلف الجنسيات العربي ا  . والعالمي ى االنخراط في دورات في        أنآم ة تشجعهم عل الكلي
ديهم،       اللغات والحاسوب و درات التدريسية ل ل والتطوير للق غيرها بما يعمل على استمرار التأهي

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة  .األصعدةومواآبة التطور الحاصل في مختلف المجاالت وعلى آافة 
رة      ) ٢٠٠٦(دراسة القاروط  ى نسبة آبي دريب حصل عل التي أشارت إلى أن مجال الدورات والت

  %).٧٦(وصلت إلى 

المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على محور : )٩(جدول 
  .الراتب والحوافز

المتوسط   ــــارةالعبـــ  م
  الحسابي

النسبة 
  الدرجة  المئوية

  قليلة  %٥٨  ٢٫٩٠  .يتناسب الراتب مع حجم العمل الذي أقوم به  ١
  داقليلة ج  %٤٨  ٢٫٤٢  .تلبية مستوى الدخل لطموحاتي  ٢
تقبلي من خالل   ٣ أمين مس وفير ت أمين، (ت د، الت التقاع

  ).تعليم األبناء
  قليلة جدا  %٤٥  ٢٫٢٦

  قليلة جدا  %٤٦  ٢٫٣٠  .يتناسب الراتب مع تكاليف المعيشة  ٤
ي         ٥ ة ف اة آريم ف حي د للموظ ب التقاع وفر رات ي

  .المستقبل
  قليلة جدا  %٤٢  ٢٫١١

  قليلة جدا  %٤١  ٢٫٠٥  .الزيادة السنوية للراتب مرضية  ٦
  قليلة  %٥٧  ٢٫٨٦  .وضوح المعايير للطريقة التي يتم بها الترقيات  ٧
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 )٩(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   ــــارةالعبـــ  م
  الحسابي

النسبة 
  الدرجة  المئوية

  قليلة  %٥٥  ٢٫٧٤  .هناك اعتبارات سياسية وحزبية للترقية  ٨
  قليلة  %٥٨  ٢٫٨٨  .ارتباط الترقية بالكفاءة وفعالية األداء  ٩
  قليلة  %٥٩  ٢٫٩٥  .توزع الحوافز والمكافآت بصورة عادلة  ١٠

  قليلة  %٥١  ٢٫٥٥  للمجالالدرجة الكلية 

  .)درجات ٥(الدرجة العظمى *

دول  ن الج ام      )٩( يتضح م ات وأقس دريس بكلي ة الت اء هيئ دى أعض وظيفي ل ا ال أن الرض
رات مجال      يمن لفق ين      التربية الرياضية في ال راوح ب ا  %) ٤١ -% ٥٩(الراتب والحوافز ت بينم

ة   ر عن د   %) ٥١((حصل المجال الكلي على نسبة مئوي ة   وهي تعب ذا يفسره   . رجة رضا قليل وه
بعض  الباحث ة ب يمن مقارن ي ال دني الرواتب ف ا لت دم  األقطارربم ذلك لع اورة، وآ ة المج العربي

دريس         ة الت ا عضو هيئ ي يطمح له اليف المعيشة الت ا   .التناسق بين مستوى الرواتب مع تك  أنآم
و        د يك دريس ق ة الت اعي ألعضاء هيئ ي   األمور ن احد  غياب التأمين الصحي والضمان االجتم الت

ؤرق  ذا  أعضاءت ر راضين عن ه م غي دريس وتجعله ة الت رهيئ ة األم وط العمل أن هب ذلك ف ، وآ
الجامعيين قدرا  األساتذةالذي يتقاضاه  ة بالعمالت الصعبة يجعل من الراتباليمنية المستمر مقارن

ة  تدني مستوى الراتب لعضو هيئة الت إلىما قورن بالدوالر، إضافة  إذايسيرا  دريس اليمني مقارن
ة، حيث أن           ا في الجامعات اليمني ون مع ذين يعمل ة ال اتذة بزميله من غير الجنسية اليمني من   األس

رد       األخرىالجنسيات  ة الصعبة ويصل راتب الف ى يتقاضون رواتبهم بالعمل ر  إل من ضعفي    أآث
دوره  ، وهذا بال شك له تأثير سلبي على الرضا الوظنيراتب عضو هيئة التدريس اليم يفي وهذا ب

 القاروطودراسة  )١٩٩٩(آل من تيم  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة .واالنجاز األداءينعكس على 
ة  األخيرةمجال الراتب حصل على المرتبة  أن إلى حيث توصلت الدراستان )٢٠٠٦(  بنسبة مئوي
دا %) ٤٧٫٦( ة ج ا قليل ة رض دير درج دين   الباحث رويفس. وبتق روف البل ابه ظ ك بتش يمن ذل ال

   .شح الموارد المالية وقلة مصادر الدخل لكال البلدينوفلسطين من حيث 
  

  خالصة النتائج للرضا الوظيفي
لترتيب مجاالت الرضا الوظيفي والدرجة المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية : )١٠(جدول 

  .الكلية للمجال

المتوسط   المجال  م
  الحسابي

النسبة 
درجة   الترتيب  المئوية

  الرضا
  متوسطة  الرابع  %٦٠  ٢٫٩٩  مجال العالقة مع اإلدارة  ١
  آبيرة  األول  %٧٤  ٣٫٦٨  مجال العالقة مع الزمالء  ٢
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 )١٠(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   المجال  م
  الحسابي

النسبة 
درجة   الترتيب  المئوية

  الرضا
  آبيرة  الثالث  %٧١  ٣٫٥٥  مجال طبيعة العمل  ٣
  آبيرة  الثاني  %٧٣  ٣٫٦٦  مجال التدريب  ٥
  قليلة  الخامس  %٥١  ٢٫٥٥  مجال الراتب والحوافز  ٥

  متوسطة  =  =  %٦٤  ٣٫٢٠  ـلية للرضا الوظيفيالدرجة الك

  .)درجات ٥(الدرجة العظمى *

م  دول رق ن الج دى  أن) ١٠(يتضح م وظيفي ل ة الرضا ال ي  أعضاءدرج دريس ف ة الت هيئ
ة لالستجابة  التربية الرياضية في اليمن آانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوي      وأقسامآليات 

وقد حصل مجال العالقة مع  طة،وهذا يعبر عن درجة رضا وظيفي متوس %)٦٤(للدرجة الكلية 
ى بنسبة     ة األول ة        %) ٧٤(الزمالء على المرتب ى المرتب ا حصل مجال الراتب والحوافز عل بينم

  . وبدرجة رضا قليلة%) ٥١(األخيرة بنسبة مئوية 

  لنتائج المتعلقة بالتساؤل الثانيا  :ثانيا
ام       ات وأقس دريس بكلي ة الت ة الرياضية في    ما درجة اإلبداع اإلداري لدى أعضاء هيئ التربي

   اليمن ؟

ين الجد   وستخدام المتوسطات الحسابية هذا التساؤل تم ا عن لإلجابة ا يب  ولالنسبة المئوية آم
)١١:(  

المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة على محور  :)١١(جدول 
  .اإلبداع اإلداري

المتوسط   ـــارةالعبــ  م
  الحسابي

بة النس
  الدرجة  المئوية

  متوسطة  %٦٧  ٣٫٣٦  .ال أتردد في تغيير موقفي عندما اقتنع بعدم صحته  ١
  آبيرة  %٧٠  ٣٫٥٢  .احرص على معرفة الرأي المخالف لالستفادة منه  ٢
احرص على معرفة أوجه القصور أو الضعف في     ٣

  .ما أقوم به من عمل
  آبيرة  %٧٢  ٣٫٦٢

  آبيرة  %٧٨  ٣٫٨٩  .لدي القدرة على تجزئة مهام العمل  ٤
  آبيرة جدا  %٨٠  ٣٫٩٨  .لدي القدرة على تقديم أفكار جديدة ألساليب العمل  ٥
  آبيرة  %٧٨  ٣٫٩٠  .أنجز ما يسند إلي من أعمال بأسلوب متجدد  ٦
  آبيرة  %٧٧  ٣٫٨٥  .اخطط لمواجهة مشكالت العمل الممكن حدوثها  ٧
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 )١١(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   ـــارةالعبــ  م
  الحسابي

بة النس
  الدرجة  المئوية

  آبيرة  %٧٥  ٣٫٧٥  .أتنبأ بمشكالت العمل قبل حدوثها  ٨
  آبيرة  %٧٦  ٣٫٧٨  .اعمل دائما على تجديد النفس والفكر والطموح  ٩
لة بتخصصي      ١٠ ام المتص ار المه ى اختي احرص عل

  .وخبراتي ومهاراتي
  آبيرة  %٧٨  ٣٫٨٨

  آبيرة  %٧٥  ٣٫٧٥  الدرجة الكلية للمجال

  .)درجات ٥(الدرجة العظمى *

ن الجدول توى  )١١( يتضح م داعأن مس دى أعضاء هيئ اإلداري اإلب ات ل دريس بكلي ة الت
ين  ى       %)٦٧ -% ٨٠( وأقسام التربية الرياضية في اليمن تراوح ب ي عل ا حصل المجال الكل بينم

ة  بة مئوي رة %) ٧٥((نس ة آبي ن درج ر ع ي تعب ذا . وه روه ث  األم ي حي ة  أنمنطق عضو هيئ
ى   درة عل ه الق ا ولدي ة مؤهل علمي ات اليمني ي الجامع دريس ف داعالت ل اإلب ار والتعام ع  واالبتك م

ل الحاصل في      مختلف المواقف والمشاآل بطرق منهجية حديثة تتواآب مع  دم والتطور الهائ التق
اليب التي تتطلب دائما التجديد واستخدام طرق    اإلدارةمختلف العلوم ومنها  ة  وأس تتناسب   إبداعي
ا تشجيع       الباحث ويرى  .مع متطلبات العصر م هن ه من المه داع ان وفي    اإلداري اإلب ر من خالل ت

جانب تحقيق طموحات ومتطلبات عضو هيئة التدريس وتوفير الجو   إلىالمناسبة  اإلبداعيةالبيئة 
م للوصول   ىالمالئ ذي   إل وظيفي ال ار الرضا ال داع واالبتك ى اإلب ة إل ي النهاي ود ف ذه  .يق ق ه وتتف

ى توصلت  التي) ٢٠٠٨(النتيجة مع دراسة مرضاح  د        إل بيا عن ع نس داعي مرتف وجود مستوى إب
  .موظفات في عينة الدراسةال

  التساؤل الثالثب النتائج المتعلقة  :ثالثًا
دريس    ة الت هل هناك عالقة ارتباطيه بين الرضا الوظيفي واإلبداع اإلداري لدى أعضاء هيئ

  بكليات وأقسام التربية الرياضية في اليمن  ؟ 

ة عن   ذا التساؤل   لإلجاب م استخدام    ه اط بيرسون    ت  )Pearson correlation(معامل ارتب
  ):١٢( رقم ولآما يبين الجد

رتباطية العالقة اإل إليجاد )Pearson correlation( نتائج معامل ارتباط بيرسون: )١٢(جدول 
  .اإلداري واإلبداعبين الرضا الوظيفي 

  اإلداري اإلبداع  الرضا الوظيفي
الداللة   )ر(

المتوسط   اإلحصائية
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  ابيالحس

االنحراف 
  المعياري

٠٫٠٠٠٥  ٠٫٧٦  ٠٫٨٣  ٣٫٧٥  ٠٫٧٨  ٣٫٢٠*  
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ة إحصائيا    ) ١٢(يتضح من الجدول   ة ودال ة ايجابي وظيفي     أن العالق ين الرضا ال داع ب  واإلب
ة        وأقساملدى أعضاء هيئة التدريس في آليات  اإلداري ذه العالق يمن، وه ة الرياضية في ال التربي

رأي  ة ب دعم الق الباحثااليجابي ل ت ون  أنول القائ ه يك رالشخص الراضي عن عمل ة أآث  إنتاجي
ر  في عمله مقارنة بالشخص  وإبداعوجدية  ه   الغي ائج      . راضي عن عمل ذه النتيجة مع نت وتتفق ه

اروط  ي توصلت ) ٢٠٠٦(دراسة الق ىالت وظيفي  إل ين الرضا ال ة ب ة طردي ة ايجابي وجود عالق
ين الرضا    أنينت تي بال) ٢٠٠٣(في العمل ودراسة سالمة  والجدية هناك عالقة ايجابية طردية ب

ين      ) Testa, 2001(تيستا  ، ودراسةالوظيفي واالنتماء المهني ة ب ة ايجابي التي بينت وجود عالق
ذا   انه آلما آان الشخص راض عن   الباحثلذلك يرى . الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ه ه عمل

ذا   وإنتاجيةجدية  أآثرون لمؤسسته وحبه لعمله ويك انتمائهزيادة  إلىيؤدي  بال شك   في العمل وه
ه ومؤسسته          يقود إلى اإلبداع واالبتك  اه عمل ة تج ك مشاعر ايجابي ار في العمل الن الشخص يمتل

  .المبدع والمتميز األداءوهذا ينعكس على 
  

  االستنتاجات
  :في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يستنتج الباحث ما يلي

ا - دريس بكلي ة الت يمن يشعرون بدرجة رضا  وأقسامت أعضاء هيئ ي ال ة الرياضية ف التربي
  .وظيفي متوسط

ة       - ام التربي ات وأقس دريس بكلي ة الت اء هيئ دى أعض رة ل ة آبي داع اإلداري بدرج وفر اإلب يت
 .الرياضية في اليمن

ة            - اء هيئ دى أعض داع اإلداري ل وظيفي واإلب ا ال ين الرض ة ب ة موجب ة طردي د عالق توج
 .م التربية الرياضية في اليمنالتدريس بكليات وأقسا

  
  التوصيات
  :باالتي الباحثيوصي  هانتائجأهداف الدراسة و ضوءفي 

ات     أعضاء تعزيز درجة الرضا الوظيفي لدى  - دريس بكلي ة الت ام هيئ ة الرياضية    وأقس التربي
  .حاجات ومتطلباتهم إشباعفي اليمن من خالل 

ز  - داعتعزي دى  اإلداري اإلب دريس بك أعضاءل ة الت ات هيئ املي ي  وأقس ة الرياضية ف التربي
 .لديهم اإلبداعيالمختلفة وتنمية الحس  اإلدارةاليمن من خالل عقد الدورات في مجاالت 

دى   اإلداري اإلبداعتشجيع  - دريس من خالل      أعضاء ل ة الت ق رضاهم     هيئ ى تحقي العمل عل
  .الوظيفي
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  العربية واألجنبية المراجع

ة  .١ط .األزمات اإلبداع يخنق .)١٩٩٩( .عبد اهللا عبد الرحمن ،البريدي -  .بيت األفكار الدولي
  .المملكة العربية السعودية .الرياض

ة في        " .)١٩٩٩( .حسن محمد ،تيم - ة الحكومي دارس الثانوي ديري الم دى م وظيفي ل الرضا ال
  .األردن .عمان .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير ".فلسطين

  .يروتب. دار بن حزم .استمتع مع اإلبداع .)١٩٩٩( .علي ،الحمادي -

  .األردن .دار صفا للنشر والتوزيع .دارة الموارد البشريةإ .)٢٠٠٣( .علي محمد ،ربابعة -

الم - د ،الس الم محم ة  " .)١٩٩٧( .س ة بالمملك ات الجامعي ي المكتب املين ف وظيفي للع الرضا ال
  .الرياض .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .رسالة ماجستير ."العربية السعودية

المة - د ان ،س ار محم ة     " .)٢٠٠٣( .تص وظيفي والعالق ا ال ي والرض اء المهن توى االنتم مس
طينية  ات الفلس ي الجامع ية ف ة التدريس دى أعضاء الهيئ ا ل تير ."بينهم الة ماجس ة  .رس جامع

  .فلسطين .نابلس .النجاح الوطنية

د اهللا يوسف الزامل    ،السليم - دا      " .)٢٠٠٢( .عب ى مستوى اإلب ة عل رات التنظيمي ر المتغي ع أث
ة   زة األمني ي األجه املين ف تير  ."اإلداري للع الة ماجس وم    .رس ة للعل ايف العربي ة ن أآاديمي

  .المملكة العربية السعودية .الرياض .األمنية

  .الكويت .الخليجي اإلبداعشرآة  .اإلبداع مبادئ .)٢٠٠٧( .طارق ،السويدان -

ود و .خليل ،الشماع - ة   .)٢٠٠٠( .خضير  ،حم ة المنظم ع  دار المسير  .نظري  .ة للنشر والتوزي
  .األردن .عمان

يرفي - دع  .)٢٠٠٥( .الص دير المب يم اإلداري للم ول التنظ ة  .أص ورس الدولي ة ح  .مؤسس
  .اإلسكندرية

اف - ي  ،عس د المعط رة   " .)١٩٩٥( .عب ات المعاص ي المنظم داع اإلداري ف ات اإلب  ."مقوم
  .عمان .مسقط .معهد اإلدارة العامة .٦٢العدد  .١٧اإلداري السنة 

ه       " .)١٩٩٢( .خالد ،يالعمر - دارس في األردن وعالقت ديري الم وظيفي لم مستوى الرضا ال
بعض خصائصهم الشخصية ات   ."ب ة للبحوث والدراس ة مؤت انية (مجل وم اإلنس لة العل سلس

   .٣٦ – ١١ .األردن. )٢( ٧ .)واالجتماعية
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ة ومدى       .)٢٠٠٤( .مشهور بن ناصر ،العمري - ادة التحويلي ين خصائص القي وفر  العالقة ب ت
ر منشورة    .مبادئ إدارة الجودة الشاملة تير غي ك سعود    .رسالة ماجس ة المل  .الرياض  .جامع
  .المملكة العربية السعودية

ة في        " .)١٩٩٠( .عمر عبد الحافظ ،عواملة - املين في المؤسسات العام وظيفي للع الرضا ال
  .األردن .عمان .الجامعة األردنية .رسالة ماجستير ".األردن

الجدية في العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى " .)٢٠٠٦( .دق سميح صادقصا ،القاروط -
ة       ة في محافظات شمال الضفة الغربي تير   ."مديري المدارس الحكومي الة ماجس ة  . رس جامع

  .فلسطين .النجاح الوطنية

ة والمشارآة في     " .)٢٠٠٠( .نضال صالح ،الحوامدةو . محمد ،الكساسبة - ة التنظيمي أثر الثق
ر  ة        صنع الق ة مؤت دريس في جامع ة الت ى رضا أعضاء هيئ ة للبحوث     ."ارات عل ة مؤت مجل

   .١٩٥ – ١٤١ .األردن .)٦( ١٥ .)سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية(والدراسات 

ة    ."مستوى االبتكار اإلداري لدى الوزارات الفلسطينية" .)٢٠٠٧( .ماجد ،الفرا - ة جامع مجل
 .)٤( ٢١ .النجاح الوطنية للعلوم اإلنسانية

داع اإلداري في    " .)٢٠١٠( .مجاهد ،عبد الغنيو .مطهر رضوان علي ،محمد - ات اإلب معوق
يمن   داع الرياضي    ."المؤسسات الرياضية في ال ؤتمر اإلب اون مع      .م ة بالتع ة األردني الجامع

  .م١٧/٦/٢٠١٠ – ١٦ .جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي

العالقة ما بين سلوك القيادة واإلبداع اإلداري عند " .)٢٠٠٨( .نجوى بنت سالمين ،مرضاح -
ين ز  : المرؤوس د العزي ك عب ة المل ات جامع ى موظف ة عل ة ميداني تير. "دراس الة ماجس . رس

 .جامعة الملك عبد العزيز 

ا     .)٢٠٠٤( .سنان ،الموسوي - ة عليه أثيرات العولم دار مجدالوي   .إدارة الموارد البشرية وت
  .ناألرد .للنشر والتوزيع

د المحسن   ،نعساني - داع اإلداري       " .)٢٠٠٨( .عب ة في اإلب ادة التحويلي اد القي ر أبع ار اث : اختب
ورية ي س ة ف ات التعليمي ى المؤسس ة عل ة تطبيقي وث  ."دراس رين للبح ة تش ة جامع مجل

   .)١(٣٠ .سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية .والدراسات العلمية

د  ،هيجان - داعي لحل المشكالت    ا" .)١٩٩٩( .عبد الرحمن أحم دخل اإلب ايف    ."لم ة ن أآاديمي
  .المملكة العربية السعودية .الرياض .مرآز الدراسات والبحوث .العربية للعلوم األمنية
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