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األمه الىفسي وعالقته بالرضا الوظيفي
دراست ميداويت للموظفيه العامليه بجامعت البطاوت
السودان – واليت الجزيرة سميت خليفت محمد.د
 السودان- جامعت البطاوت
:

المستخلص

 يف ضوء بعض-  رفاعة-ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف على العبلقة اإلرتباطية بني الرضا الوظيفي واألمن النفسي لدى موظفي جامعةالبطانة
( موظفا وموظفة جبامعة البطانة واستخدمت الباحثة ادلنهج الوصفي اإلرتباطي كما50)  وتكونت عينة الدراسة من- ) اخلربة-ادلتغريات( النوع
) Test T-)  ومن األساليب االحصائية استخدمت معامل إرتباط بريسون وإختبار( ت. استخدمت مقياس الرضا الوظيفي ومقياس األمن النفسي
وقد اظهرت نتائج الدراسة ان السمة العامة للرضا الوظيفي لدي ادلوظفني متوسطة كما اظهرت الدراسة وجود عبلقة إرتباطية موجبة بني الرضا الوظيفي
ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات الرضا الوظيفي بني افراد العينة تعزى للنوع لصاحل الذكور0  كما أظهرت وجود فروق, واألمن النفسي
 كما أظهرت وجود فروق،وأيضا أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات االمن النفسي تعزي للخربة لصاحل اخلربة االكرب
 كما اظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة.  إناث ) لصاحل الذكور/ ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات األمن النفسي تعزى للنوع ( ذكور
 ويف ضوء النتائج السابقة اوصت الباحثة ببعض التوصيات كما اقرتحت.احصائية يف متوسط درجات الرضا الوظيفي تعزي للخربة لصاحل اخلربة األعلي
.
دراسات مستقبلية
ABSTRACT
The study aims at investigating the correlation between the psychological Security and the
Job Satisfaction , in Rufaa Univercity In the state of Gezera ln Sudan. .
male / female). (50) . The study sample was
The researcher used the descriptive correlative method . and applied the tools, smeasure for
psychological Security . and ameasure for Job Satisfaction , This step was carred out after
checking validity and reliability.
The researcher used statistical techniques : : :
Person correlation Co-efficent and T. (test). The study has shown the The following results
: it has shown that the level of job satisfaction is moderate, and it has shown also a positive
correlation with statistical significant between psychological Security and
the Job
Satisfaction , The study has shown also differences in the aveage scores with statistical
significant ofJob Satisfaction due the avariable experience and for ten years. The study has
shown differences in the statistical significant of psychological Security due to the avariable
experience for ten years. and The study has shown there are differences in the statistical
significant of psychological Security due to the gender for favor of male . The study has
shown also differences in the aveage scores with statistical significant ofJob Satisfaction due
the gender for favor of male In the light of the above results The researcher was come up
with numbers of recommendations and suggestion.
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اإلطار العام للدراسة

/1مقدمة  : -قال تعارل ) :الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن القلوب( ) الرعد)28

تعترب احلاجة إرل األمن النفسي من أىم احلاجات اليت غلب أن تشبع يف السنوات األورل من عمر الطفل دلا ذلا
من تأثري يف مقبل حياتو  ،ويعترب من احلاجات النفسية واألمنية األساسية البلزمة لتحقيق النمو النفسي االجتماعي
السوي كي يتمتع الفرد بقدر كاف من الصحة النفسية .وتظهر أعلية احلاجة ارل األمن يف تقسيم( ماسالو )
حلاجات اإلنسان حيث يضعها يف مقدمة احلاجات النفسية وجاء ترتيبها يف ادلرتبة الثانية بعد احلاجات الفسيولوجية
يف النموذج اذلرمي للحاجات ،مت تليها احلاجة إرل احلب واالحرتام  -واحلاجة إرل تقدير الذات واحلاجة ارل ربقيق
الذات مث احلاجات اجلمالية  .ومن ىنا تظهر أعلية احلاجة ارل األمن  ،وإشباع أي حاجة يرتبط بإشباع احلاجات
السابقة ذلا وقد بني القرآن الكرمي الرتابط ادلتني بني حاجات الفرد البيولوجية وحاجتو ارل األمن قال تعارل( فليعبدوا
رب ىذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف( ) سورة قريش3- 4) :
فالشخص اآلمن نفسيا ىو الذي يشعر أن حاجاتو مشبعة ؛ وأن ادلقومات األساسية حلياتو غري معرضة للخطر
واإلنسان اآلمن نفسيا يكون يف حالة توازن أو توافق أمين( زىران1989: 257) ،
واحلاجة إرل األمن النفسي تدفع الفرد إرل االنتماء إرل اجلماعة وتكوين عبلقات اجتماعية تؤدي إرل حدوث عملية
التفاعل االجتماعي فيما بينو وبني أفراد اجلماعة فتظهر لديو حاجات احلب واالنتماء واليت تعد األساس للسلوك
االجتماعي  .وإذا ربقق ذلك شعر الفرد بالرضا عن العمل الذي يؤديو ومن مث يتحقق التوافق ادلهين لديو .
إن من أىم عوامل النجاح يف العمل ،ىو الرضا الوظيفي عن ادلهنة ،كما يعد الرضا الوظيفي للموظفني من أىم
مؤشرات صلاح اجلامعة كمؤسسة تربوية ،حيث ؽلثل الرضا الوظيفي رلموع ادلشاعر واالذباىات االغلابية اليت يبديها
ادلوظفون ضلو العمل باجلامعة .
ويف ىذا الصدد تشري سوسن الشيخ إذل أن العاملني يف أي مؤسسة يكونون أكثر ارتباطيو وكفاءة ودافعية لئلصلاز عندما
يشعرون بالرضا عن عملهم  ،ويزداد ىذا الشعور عندما يكون مصدره العمل وليس العائد ادلادي من وراء الوظيفة ( .
سوسن الشيخ 1997 ،م 265) ،ومن مث فقد نال موضوع الرضا الوظيفي اىتمام الكثري من الباحثني يف اجملال
الرتبوي  ،دلا لو من أثر إغلايب يف رفع الروح ادلعنوية وربقيق االمن النفسي  ،وارتفاع مستوى إنتاجهم ،واطلفاض
مستوى الضغوط النفسية ادلتعلقة ببيئة العمل ،ومن تلك الدراسات :
(أسعد1402 ،ىـ  ،النعيم 1404 ،ىـ  ،اذلويش1420 ،ىـ  ،الوليدي 1422 ،ىـ)
ويعرف الرضا الوظيفي بأنو اذباه إغلايب ضلو الوظيفة اليت يقوم هبا ادلوظف ،حيث يشعر بالرضا عن سلتلف العوامل
البيئية واالجتماعية ،واالقتصادية واإلدارية ادلتعلقة بوظيفتو( نادر أبو شيخة 1418 ،ىـ12) ،
ويعد( ىوبك  Hoppockمن أوائل الباحثني يف رلال الرضا عن العمل الوظيفي حيث يعرفو على أنو :رلموعة من
العوامل النفسية والوظيفية واألوضاع البيئية اليت ذبعل ادلوظف راضيا عن عملو  ،كما صوره لوك  Lockeوبورتر
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Porterعلى أنو ؽلثل الفرق يف إدراك العبلقة بني ما يتوقع الفرد احلصول عليو من وظيفتو ،وبني ما ىو متحصل
عليو بالفعل ونظراً ألعلية ىذا ادلوضوع فإن الدراسة احلالية هتدف إذل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى ادلوظفني
العاملني جبامعة البطانة وعبلقتو باألمن النفسي .
 /2مشكلة الدراسة  : -من خبلل عمل الباحثة باجلامعة الحظت ان كثري من ادلوظفني غري راضني عن عملهم
وردبا يكون ذلك ناتج عن شعورىم بعدم توفر األمن النفسي لديهم شلا يشعرىم بالقلق واإلحباط وادللل لذلك رأت
الباحثة ضرورة معرفة مدي الرضا الوظيفي لدي ادلوظفني وعبلقتو باألمن النفسي يف ظل بعض ادلتغريات اليت قد يكون
ذلا اثر يف زيادة الرضا الوظيفي أو زيادة الشعور باألمن النفسي.
عليو ؽلكن ربديد مشكلة الدراسة يف اإلجابة علي التساؤالت التالية: -
أ /ىل توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني الرضا الوظيفي واألمن النفسي لدي ادلوظفني العاملني جبامعة
البطانة ؟
ب /ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متغري الرضا الوظيفي ترجع للنوع( ذكور /اناث )؟
ج /ىل توجد فروق ذات داللو احصائية يف متغري األمن النفسي ترجع للنوع /درجة اإلعاقة ؟
د/ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متغري الرضا الوظيفي ترجع لسنوات اخلربة؟
ه /ىل توجد فروق ذات داللو احصائية يف متغري األمن النفسي ترجع لسنوات اخلربة؟

 /3اهداف الدراسة  :تتمثل في االتي: -
.1
.2
.3
.4
.5

التعرف علي العبلقة بني الرضا الوظيفي واالمن النفسي لدي ادلوظفني العاملني جبامعة البطانة
التعرف علي داللة الفروق يف متوسط درجات الرضا الوظيفي وفقا للنوع (ذكور /إناث(
التعرف علي داللة الفروق يف متوسط درجات الرضا الوظيفي وفقا لسنوات اخلربة
التعرف علي داللة الفروق يف متوسط درجات األمن النفسي وفقا للنوع( (ذكور /إناث(
التعرف علي داللة الفروق يف متوسط درجات األمن النفسي وفقا لسنوات اخلربة.

 /4اهمية الدراسة : -
 .1تنبع أعلية الدراسة من أهنا تتناول موضوعا حيويا من خبلل زلاولة التعرف علي مفهوم الرضا الوظيفي
وعبلقتو باألمن النفسي للموظفني العاملني جبامعة البطانة
 .2تتمثل أعلية الدراسة ايضا يف احملاولة على التعرف على مفهوم الرضا الوظيفي ويأيت إبراز عبلقتو باألمن
النفسي إضافة ألعلية ىذا البحث .
 .3وتتمثل اعلية الدراسة أيضا يف اهنا ؽلكن ان تسهم يف حل ادلشكبلت اليت تعوق الرضا الوظيفي.
 .4إضافة أداة جديدة تتمثل يف اختبار الرضا الوظيفي لدى ادلوظفني
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وقد يستفيد ادلسئولون من نتائج البحث يف التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى ادلوظفني من اجلنسني
/5فروض الدراسة:
أ /توجد عبلقة ارتباطية موجبة ودالة احصائيا بني الرضا الوظيفي واألمن النفسي للموظفني العاملني جبامعة البطانة .
.
ب /توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات الرضا الوظيفي ترجع للنوع( ذكور/اناث )لصاحل الذكور.
ج /توجد فروق ذات داللة احصائية يف متوسط درجات األمن النفسي ترجع للنوع( ذكور/اناث )لصاحل االناث.
د /توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات األمن النفسي ترجع لسنوات اخلربة  .لصاحل اخلربة االكرب.
ه /توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات الرضا الوظيفي ترجع لسنوات اخلربة  .لصاحل اخلربة االكرب.
/6مصطلحات الدراسة :

/1الرضا الوظيفي : job satisfaction
إحساس داخلي للفرد يتمثل يف شعوره باالرتياح والسعادة نتيجة إلشباع حاجاتو ورغباتو من خبلل مزاولتو دلهنتو اليت
يعمل هبا ،والذي نتج عنو نوع من رضا الفرد وتقبلو دلا سبليو عليو وظيفتو من واجبات ومهام ،وتقاس بالدرجة اليت
ػلصل عليها ادلعلم على مقياس الرضا الوظيفي ادلستخدم يف الدراسة احلالية.

 /2األمن النفسي  :يعرف األمن النفسي بأنو الطمأنينة االنفعالية والنفسية وىو األمن الشخصي  ،وىو حالة يكون
فيها إشباع احلاجات مضمونا وغري معرض للخطر  ،مثل احلاجات الفسيولوجية ،واحلاجة ارل األمن واحلاجة إرل
احرتام الذات  ،وأحيانا يكون إشباع احلاجات بدون رلهود وأحيانا ػلتاج إرل السعي وبذل اجلهد لتحقيقو(سعد،
.)297 : 1999
التعريف اإلجرائي  :تعرف الباحثة األمن النفسي بأنو شعور الفرد بالسعادة والطمأنينة والراحة النفسية داخليا
وخارجيا وذلك من خبلل رضاه عن نفسو وتقبلها والرضا دبا كتبو اهلل لو وقدرتو علي إشباع احلاجات الفسيولوجية
والنفسية واالجتماعية بنفسو  ،وذلك حسب ما يقيسو مقياس األمن النفسي.
/7حدود الدراسة :
احلدود الزمانية 2017 :ماحلدود ادلكانية- :مت اجراء ىذه الدراسة علي موظفي جامعة البطانة -واليةاجلزيرة زللية رفاعة .
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ثانيا  :االطار النظري والدراسات السابقة :
أوال :الرضا الوظيفي :

تعريف الرضا الوظيفي:
يعرفو نادر أبوشيخة بأنو :اذباه إغلايب ضلو الوظيفة اليت يقوم هبا الفرد حيث يشعر فيها بالرضا عن سلتلف العوامل
البيئية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية والفنية ادلتعلقة بالوظيفة( نادر أبوشيخة  ، 1998 : 13) ،ويعرفو زلمد
التوغلري بأنو :موقف الشخص ذباه العمل الذي يؤديو وذلك نتيجة إلدراكو لعملو( زلمد التوغلري ، 1988 ،
) ،48ويعرفو حسن حسان وعبدالعاطي الصياد بأنو :مدى شعور ادلعلم باحرتام واعرتاف احمليطني بو يف العملية
الرتبوية( حسن حسان وعبدالعاطي الصياد  ، 1986 : 125) ،ويعرفو منصور ادلعمر بأنو :احلالة اليت ػلقق
الفرد من خبلذلا ذاتو ويشبع رغباتو شلا غلعلو مقببل على عملو حبماس ورغبة وػلرص على زيادة كفاءتو اإلنتاجية
(منصور ادلعمر ، 1993 : 19) ،وتعرفو مرمي خباري بأنو :تقبل الفرد لعملو وسبسكو بو وشعوره بالسعادة
دلمارستو وانعكاس ذلك على أدائو وحياتو الشخصية( مرمي خباري . 1986 : 30) ،
بعض النظريات ادلفسرة للرضا الوظيفي:
1نظرية ىرزبرج: Harzbergومن النظريات ادلفسرة للرضا الوظيفي أيضا نظرية( ىرزبرج  Harzbergواليت تسمى بنظرية العاملني وىى ترتبط أصبل
بتطبيق نظرية ماسلو للحاجات يف مواقع العمل حيث رأي" ىرزبرج " أن ىناك رلموعتان من العوامل إحداعلا تعترب
دبثابة دوافع تؤدي إذل رضا العاملني عن أعماذلم وأطلق عليها عوامل مرتبطة بالوظيفة أو العمل نفسو ،وقد حصرىا يف
إحساس الفرد باإلصلاز ،وربمل ادلسئولية ،وتوفر فرص الرتقية للوظائف األعلى وادلشاركة يف ازباذ القرارات ادلتعلقة
بالعمل ،أما اجملموعة األخرى من العوامل فيعتربىا دبثابة دوافع تؤدي إذل عدم رضا العمال عن أعماذلم ،وأطلق عليها
عوامل زليطة بالوظيفة أو العمل وقد حصرىا يف تلك الظروف اليت ربيط بالعمل كالرئاسة أو اإلدارة أو اإلشراف أو
ظلط القيادة ،وطبيعة العبلقات بني الفرد وزمبلئو ،وبينو وبني رؤسائو ،وظروف البيئة احمليطة بالعمل( جواد زلمد
الشيخ  ،عزيزة شرير . 2008 : 685) ،
2نظرية فروم: Vroomفسر فروم  Vroomالرضا الوظيفي على أساس أن عملية الرضا أو عدم الرضا ربدث نتيجة للمقارنة اليت غلريها الفرد
بني ما كان يتوقعو من عوائد السلوك الذي يتبعو وبني ادلنفعة الشخصية اليت ػلققها بالفعل ،ومن مث فإن ىذه ادلقارنة
تؤدي بالفرد إذل ادلفاضلة
بني عدة بدائل سلتلفة الختيار نشاط معني ػلقق العائد ادلتوقع حبيث تتطابق مع ادلنفعة اليت غلنيها بالفعل  ،وىذه
ادلنفعة تضم اجلانبني ادلادي وادلعنوي معا ،وتفرتض نظرية عدالة العائد يف تفسريىا للرضا الوظيفي أن الفرد ػلاول
احلصول على العائد أثناء قيامو بعمل ما ،ويتوقف رضاه على مدى اتفاق العائد الذي ػلصل عليو من عملو مع ما
يعتقد أنو يستحقو( جواد زلمد الشيخ  ،عزيزة شرير . 2008 : 686) ،
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عوامل وزلددات الرضا الوظيفي:
ػلددىا ناصف عبداخلالق فيما يلي:
1عوامل ذاتية تتعلق بقدرات ومؤىبلت ومهارات العاملني.2عوامل تنظيمية تتعلق بظروف وشروط العمل.3عوامل بيئية تتعلق بالظروف البيئية ادلؤثرة على العمل والعامل( ناصف عبداخلالق . 1986 : 75) ،كما يعرض زلمد أسعد  ،نبيل رسبلن وجهة نظر كيث  Kethعوامل وزلددات الرضا الوظيفي فيما يلي:
1كفاية اإلشراف ادلباشر.2الرضا عن العمل ذاتو.3االندماج مع الزمبلء يف العمل.4توفري اذلادفية يف التنظيم.5عدالة ادلكافآت.6احلالة الصحية( البدنية والذىنية( )زلمد أسعد  ،نبيل رسبلن . 1982 : 34) ،ثانيا :األمن النفسي

تعريف األمن النفسي:
األمن لغة  :معين األمن يف اللغة العربية الطمأنينة وعدم اخلوف  ،يقال أمن أمنا وأمانو إذا اطمأن ودل ؼلف فهو
أمن ،ويقال آمن فبلن علي كذا إذا وثق بو واطمأن إليو ( ادلعجم الوسيط ج  1/ 18) .ويف لسان العرب يري ابن
منظور ان األمن لغة يعين األمان واألمانة  ،وقد أمنت فأنا آمن  ،واألمن ضد اخلوف  ،ويف التنزيل العزيز ( وآمنهم
من خوف( ) ابن منظور ،ب ت 140) ،
األمن النفسي اصطبلحا- :اختلفت مفاىيم األمن النفسي باختبلف الباحثني واختبلف زاوية نظر كل منهم ذلذا
ادلفهوم اذلام  ،ودل ؼلل األمر من بعض التداخل مع ادلفاىيم النفسية األخرى كالطمأنينة االنفعالية  ،واألمن الذايت ،
واألمن االنفعارل .
فاألمن النفسي ىو سكون النفس وطمأنينتها عند تعرضها ألزمة ربمل يف ثناياىا خطرا من األخطار  ،كذلك شعور
الفرد باحلماية من التعرض لؤلخطار االجتماعية واالقتصادية والعسكرية احمليطة بو (  .الصنيع 1995: 70) . ،
10
خصائص األمن النفسي  :األمن النفسي ظاىرة تكاملية تراكمية نفسية ومعرفية وفلسفية واجتماعية وكمية وإنسانية
 ،ومن اىم خصائص األمن النفسي أوردىا( سعد 1999: 19) ،يف اآليت :
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/1نفسية :تستند إرل الطاقة النفسية يعرب عنو يف مستويات من الكبت والتوتر والسيطرة اإلرادية واإلدارية لبلنفعاالت
واالندفاعات الشخصية  ،قابل للقياس يف ضوء زلك لئلصلاز الشخصي واالجتماعي حيث يؤثر ويتأثر أمن الشخص
النفسي هبما  ،فضبل عن أثر ظلط الشخصية ومفهوم الذات لديها .
 /2فلسفية  :يتحدد األمن النفسي أول ما يتحدد بقيمة األشياء وادلوضوعات ادلهددة للذات ومعانيها ادلعرفية ،
فمشاعر القلق واخلوف واإلحساس بالرفض ترتبط بشكل أساسي بالقيمة الفلسفية اليت تقوم هبا اساليب تلك ادلشاعر.
 /3اجتماعية  :العبلقة مع اجملتمع ليست عبلقة خارجية تفرضها ظروف بعيدة عن الذات عن طريق عبلقة ما مع
القوانني  ،والنسيج االجتماعي ادلستقل نظريا عن نسيج ىذه الذات واظلا عبلقة تنطبع وفق التنشئة االجتماعية يف
وجدان الفرد وخريطتو ادلعرفية وتصبح قادرة علي العمل داخل الفرد حيت يف غياب عامل ادلباشرة يف العبلقة مع
الفلسفة االجتماعية وتشريعاهتا ادلكتوبة  ،ولذلك يصعب احلديث عن أمن نفسي شخصي دون ىوية اجتماعية زلددة
 ،فما يهدد االستقرار النفسي يف رلتمع ما قد ال يثري أدين درجات االىتمام يف رلتمع آخر .
 /4كمية  :ينطوي مفهوم األمن النفسي علي وجود مقدار كمي لو وزن ما ؽلكن قياسو ويظهر علي شكل سلوك أو
طاقة  ،وىذا جعل احلديث عن مستويات األمن النفسي معقوال ويستند إليو عمل تشخيصي يصنف أظلاط
الشخصيات إرل سلوك آمن دبقدار أو شخصية آمنة دبقدار  ،وىذا الفهم الكمي لؤلمن النفسي يوفر إمكانية التدخل
العلمي علي مستوي القياس والتشخيص والعبلج .
5/إنسانية :األمن النفسي مسة إنسانية يشرتك فيها ابناء البشر مهما كانت مراحلهم العمرية أو مستوياهتم
االجتماعية الثقافية أو ادلعرفية  ،وبالتارل فهو مسة إنسانية وربصني ىذه السمة والتدخل للتأثري اإلغلايب دبستويات عدم
أمنها ىو مهمة إنسانية تؤدي إرل إنسانية آمنة منتجة ومبدعة .
أبعاد األمن النفسي  : -األبعاد األساسية والثانوية لؤلمن النفسي حسب ما ذكرىا)0زىران1989 : 298( ،
أوال األبعاد األساسية  :تتمثل يف اآليت  : -أ /الشعور بالتقبل واحلب وعبلقات الدفء وادلودة مع اآلخرين ومن
مظاىر ذلك االستقرار والزواج وىو أمن ومودة ورمحة وإلفو وإشباع حاجات والدية ورعاية األوالد وتربيتهم .
ب /الشعور باالنتماء إرل اجلماعة وادلكانة فيها وربقيق الذات والعمل الذي يدر دخبل يكفي حلياة كرؽلة يف احلاضر
وادلستقبل .
ج /الشعور بالسبلمة والسبلم  ،وغياب مهددات األمن مثل اخلطر والعدوان واجلوع واخلوف .
ثانيا :األبعاد الثانوية :
 .1ادراك العادل واحلياة علي أنو بيئة سارة دافئة يشعر فيها بالكرامة والعدالة واالطمئنان واالرتياح .
 .2إدراك اآلخرين بوصفهم ودودين أخيار وتبادل االحرتام معهم
 .3الثقة باآلخرين وحبهم واالرتياح لبلتصال هبم  ،وحسن التعامل معهم  ،وكثرة األصدقاء .
 .4التسامح مع اآلخرين)وعدم التعصب  (.التفاؤل وتوقع اخلري ) واألمل واالطمئنان إرل ادلستقبل وحسن
احلظ.
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 .5الشعور بالسعادة والرضا عن النفس يف احلياة .
 .6الشعور باذلدوء واالرتياح واالستقرار االنفعارل واخللو من الصراعات .
 .7االنطبلق والتحرر والتمركز حول اآلخرين إرل جانب الذات والشعور بادلسؤولية االجتماعية وشلارستها .
 .8تقبل الذات والتسامح معها والثقة يف النفس والشعور بالنفع والفائدة يف احلياة .
احلاجة إرل األمن  : -يذكر( احلفين (1994أن احلاجة إرل األمن حاجة سيكولوجية جوىرىا السعي ادلستمر
للمحافظة علي الظروف اليت تتضمن اشباع احلاجات البيولوجية والسيكولوجية واعترب احلاجة ارل األمن أورل الدوافع
النفسية االجتماعية اليت ربرك السلوك اإلنساين وتوجهو ضلو غايتو( زلمد .1996: 80) ،
ويري عبد اجمليد ) (2004: 228ان احلاجة ذات شقني :
الشق األول :األمن ادلادي ويتمثل يف زلاوالت الفرد ادلستمرة يف احلفاظ علي حياتو واشباع حاجاتو األولية من طعام
وشراب وإخراج وإشباع الرغبات اجلنسية والنأي بنفسو بعيدا عن مواطن اخلطر ودرء اخلطر كلما امكن ذلك والتخلص
من آثاره .
الشق الثاين :األمن االجتماعي  ،ويتمثل يف إحساس الفرد باألمن واألمان والطمأنينة والرضا وعدم القلق والتوتر
واإلحساس بالسعادة مع التمتع بالصحة النفسية .
ويعترب ىذان الشقني وجهان لعملة واحدة ىي األمن النفسي  ،ويرتبط األمن النفسي حبالة الفرد العضوية وعبلقاتو
االجتماعية  ،ومدي إشباعو لدوافعو األولية وحاجاتو الثانوية ومن مث فهو حالة من التوافق الذايت والتكيف االجتماعي
ثابتا نسبيا  ،تتأثر حبالة الفرد العضوية  ،والعوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية  ،وأيضا التنشئة االجتماعية(عبد
اجمليد  (248 : :2004 ،ويفسر فرويد مفهوم األمن النفسي عرب افرتاضات نظرية وآراء يدور حوذلا جدل دل
ينقطع  ،فالبشر بالنسبة لفرويد كائنات حية دبركبات بيولوجية غرائزية دافعية موجهة ضلو ربقيق اللذة وذبنب األدل
والقلق باستخدام أشكال من الطاقة النفسية احليوية اجلنسية وىو ال يضع حدود جامدة بني أشكال ىذه الطاقة .
ويربط فرويد بني األمن النفسي واألمن البدين وربقيق احلاجات ادلرتبطة بو  ،حني يري اإلنسان مدفوعا لتحقيق
حاجاتو بغرض الوصول إرل االستقرار  ،وعند الفشل تتهدد الذات وتتأدل وربس بالضيق والقلق واذلم  ،لقد كان
فرويد من أبرز الذين أكدوا علي مصادر اخلطر الداخلية يف اإلنسان اليت تقوده إرل سوء التكيف وعدم استقرار مع
زليطو  ،حينما يؤكد ادليول العدوانية والشهوانية الشريرة اليت تولد مع اإلنسان وبالتارل فإن اإلنسان ػلمل يف ىذا ادلعين
أسباب عدم أمنو  .ولذلك يفسر فرويد معظم زلاوالت اإلنسانية احلضارية يف ضوء رغبة اإلنسان يف مواجهة عناصر
العداء والغرائز يف داخلو  ،ولقد أوكل فرويد إرل األنا ) (egoيف مدخل بنيوي يشمل باإلضافة إليو– اذلو  idواالنا
األعلى  super egoمهمة احلفاظ علي توازن الشخصية وبالتارل أمنها النفسي واالجتماعي وافرتض أن أي خلل يف
الدور التنسيقي لؤلنا سيؤدي حتما إرل اإلحساس باألدل وفقدان اللذة ادلتوقعة من السلوك ادلعين وبالتارل إرل
االضطرابات السلوكية  .ويعيد فرويد فشل األنا إرل ما يتعرض لو الفرد من كيب ونشاط الشعوري وتصريف غري كاف
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للطاقة احليوية واجلنسية الذي يؤدي بدوره إرل تثبيت أظلاط أولية من السلوك يصعب علي الفرد التكيف معها ومع
متطلبات احلياة (سعد)77 : .1994
عمليات األمن النفسي  :يذكر زىران ) (1987أن عمليات األمن النفسي أنشطة يستخدمها اجلهاز النفسي خلفض
أو التخلص من التوتر وربقيق تقدير الذات 0والشعور باألمان  ،وأن الفرد غلد أمنو النفسي يف انضمامو إرل مجاعة
تشعره هبذا األمن وإن الفرد القلق غلد الراحة و األمن يف صحبة اآلخرين ليكونوا جبواره عندما يقابلو خطر وعندما ربل
بو كارثة أو مصيبة  ،إن وجوده معهم ؼلفف اخلطر وإن دل ؽلنعو  .واألسرة السعيدة ىي ادلناخ ادلناسب لنمو أفراده ا
ظلوا سليما وإشباع حاجاهتم وال سيما احلاجة إرل األمن يؤدي إرل ربقيق األمن النفسي ،وأسرة العمل واالنتماء إرل
نقابة يزيد الشعور باألمن النفسي ويقابل ىذا االنتماء إرل الوطن  ،ومجاعات الرفاق تدعم األمن النفسي ألفرادىا،
ويشري كفايف أيضا إرل أن التنشئة االجتماعية الصحيحة تؤدي إرل شعور الطفل باألمن النفسي وىذا يساعد يف بناء
وتقدير مرتفع للذات والعكس صحيح فأساليب التنشئة اخلاطئة ال ذبعل الطفل يشعر باألمن النفسي  ،وبذلك نري
مدي الدور الفعال الذي تلعبو التنشئة االجتماعية يف ربقيق أو عدم ربقيق األمن النفسي لدي األفراد  ،عليو ؽلكن
القول بأن ما يسبغ علي اإلنسان خصائصو ويقدمو بتعريف شخصي نفسي دبا ينطوي عليو من عوامل األمن النفسي
لآلخرين ىو أساليب التنشئة االجتماعية (سعد)24 : .1994
شلا سبق تستنتج الباحثة أن األمن النفسي ينشأ منذ الطفولة حبيث ينطوي علي اإلحساس دبشاعر متعددة تستند إرل
مدلوالت متشاهبة فغياب القلق واخلوف ادلرضي وتبدد مظاىر التهديد وادلخاطر علي مكونات الشخصية من الداخل
أو من اخلارج  ،مع إحساس بالطمأنينة واالستقرار االنفعارل وادلادي  ،ودرجات معقولة من القبول  ،والتقبل يف
العبلقة مع مكونات البيئة النفسية والبشرية  ،كلها مؤشرات تدل وفق ادبيات علم النفس علي مفهوم األمن النفسي
.وللحد من أساليب التنشئة اخلاطئة اليت قد تصدر عن اآلباء علي األسرة أن تؤمن أن من أىم واجباهتا األساسية
توفري األمن النفسي للفرد (زىران)24 :1977 ،
األمن النفسي من منظور إسبلمي- :يستمد األمن النفسي يف اإلسبلم معناه ومضمونو من أساسيات الدين فاإلؽلان
باهلل واليوم اآلخر واحلساب والقضاء والقدر والنظر إرل الدنيا علي أهنا زائلة  ،كل ىذه الثوابت اليت يؤمن هبا اإلنسان
ادلسلم تؤدي إرل أمنو النفسي وصقلو باالتزان والطمأنينة وربرره من االضطراب والقلق وتقوده إرل راحة البال فبل يرتاب
وال يشك فيو مصداقا لقولو تعارل( وما جعلو اهلل إال بشري لكم ولتطمئن قلوبكم( ) آل عمران ) ،26عليو فقد
ارتبط مفهوم األمن والطمأنينة والسكينة دبفهوم اإلؽلان والعمل الصاحل واالبتعاد عن الظلم يقول اهلل تعارل (وعد اهلل
الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستحلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن ذلم دينهم الذي
ارتضي ذلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا( النور(55) :ويف موضع أخر يقول اهلل تعارل  ( :الذين آمنوا ودل يلبسوا
إؽلاهنم بظلم أولئك ذلم األمن وىم مهتدون ( ) األنعام ) 82وضع اإلسبلم احلاجة إرل األمن يف مرتبة متقدمة تلي
حصول الفرد علي حاجاتو األساسية  ،وىو بذلك سبق (ماسلو) دبئات السنني  ،فنري أنو يكافئ ادلؤمنني بإشباع
حاجاهتم األولية من مأكل ومشرب  ،مث يلي ذلك ربقيق األمن والطمأنينة يف نفوسهم  ،يقول تعارل (الذي أطعمهم
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من جوع وآمنهم من خوف ( ) قريش 4) . ،وادلفهوم اإلسبلمي لؤلمن ػلدد األمن كنقيض للخوف دبصادره
ادلتعددة ونقص يف حاجات اإلنسان األساسية وتأكيدا لذلك عاقب اهلل العصاة من األمم السابقة بأن بدل رغدىم
جوعا  ،وأمنهم خوفا  ،قال تعارل  ( :وضرب اهلل مثبل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان
فكفرت بأنعم اهلل فأذاقها اهلل لباس اجلوع واخلوف دبا كانوا يصنعون ( )النحل. ) 112 ،
ولقد بني القرآن الكرمي أثر اإلؽلان يف النفس البشرية وما ربدثو من أمن وطمأنينة  ،قال تعارل ( الذين آمنوا وتطمإن
قلوهبم بذكر اهلل أال بذكر اهلل تطمئن القلوب ( ) الرعد28) . :إن اإلؽلان باهلل تعارل واتباع منهجو الذي رمسو
لئلنسان يف القرآن الكرمي وبينتو السنة  ،ىو السبيل الوحيد ادلخلص من اذلم والقلق  ،حيث أن الطريق إرل اهلل ىو
الطريق إرل األمن النفسي حيث مت اإلرتكاز والتأكيد علي أن اإلقبال علي طريق اهلل ىو ادلوصل إرل السكينة والطمأنينة
واألمن  ،فبلبد ان نسلك السبل اليت ذبعلنا نتجو بقلوبنا إرل اهلل لننعم باألمن النفسي بعد رلاىدة النفس لتتحلي
باألوصاف احملمودة وتتخلي عن األوصاف ادلذمومة ) اخلراشي.)22 :2003 ،
الدراسات السابقة

 /1دراسة حامد بدر: 1983
ىدفت الدراسة إذل التعرف على الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس  ،واشتملت العينة على ) (85عضوا من
أعضاء ىيئة التدريس يف كلية التجارة يف جامعة الكويت  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم رضا أعضاء ىيئة
التدريس عن اإلجازات واخلدمات اليت توفرىا اجلامعة ذلم.
 /2دراسة يونج: Young 1988

ىدفت الدراسة إذل التعرف على العوامل اليت تؤدي إذل الرضا الوظيفي للمعلمني بادلدارس االبتدائية بوالية كاليفورنيا ،
واشتملت العينة على ) (160معلما  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن أن أكثر ادلتغريات تأثريا يف رضا ادلعلمني ىي:
(القيادة الدؽلقراطية  ،الرواتب  ،اإلمكانات ادلتوفرة للرتقية  ،توافر مكافآت اإلصلاز  ،اعرتاف ادلدير بقيمة ادلعلم)
 /3دراسة علي عكاشة: 1989

ىدفت الدراسة إذل التعرف على عبلقة ادلناخ التنظيمي يف كليات اجملتمع بالرضا الوظيفي للعاملني يف جامعة الريموك
واشتملت العينة على ) (327عضوا من أعضاء ىيئة التدريس جبامعة الريموك  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود
عبلقة ذات داللة إحصائية للجنس واخلربة على الرضا الوظيفي
 /4دراسة صالح مصطفى: 1989

ىدفت الدراسة إذل قياس الرضا الوظيفي لدى معلمي ادلدرسة اإلعدادية اإلمارات العربية ادلتحدة  ،واشتملت العينة
على ) (321معلما ومعلمة من ) (25مدرة إعدادية  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن:
 .1عدم وجود أثر للجنس يف درجة الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة
 .2وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات أفراد العينة حسب ادلؤىل الدراسي ولصاحل محلة الشهادات األقل
من مستوى اجلامعة
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 .3رضا أفراد العينة عن كل من( :الراتب  ،اإلدارة ادلدرسية  ،ادلكانة االجتماعية للمهنة  ،اإلشراف والعبلقات
السائدة يف ادلدرسة).
 /5دراسة المخلفي: 1992

ىدفت الدراسة إذل التعرف على العوامل اليت تُسهم يف الرضا عن العمل لدى أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة صنعاء،
واشتملت العينة ) (432عضوا من أعضاء ىيئة التدريس جبامعة صنعاء  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن أن عدم الرضا
ناجم عن اطلفاض األجور  ،كما بّينت الدراسة أن ىناك عبلقة ذات داللة إحصائية لئلصلاز والتطور ادلهين واإلشراف
على العمل وربمل ادلسؤولية والرضا الوظيفي
/6دراسة منصور المعمر: 1993

ىدفت الدراسة إذل التعرف على الرضا الوظيفي لدى ادلوجهني الرتبويني وادلوجهات الرتبويات وعبلقتو بأدائهم
الوظيفي ،واشتملت العينة على ) (316موجها وموجهة  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن:
 .1وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بني مستوى الرضا الوظيفي وكل من) اخلربة  ،اجلنس  ،العمر  ،النمط
اإلداري(
 .2عدم وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بني مستوى الرضا الوظيفي وكل من (التخصص  ،ادلرحلة التعليمية ،
التدريب  ،العبء اإلشرايف)
/7دراسة خولة يحيى 1994:

ىدفت الدراسة إذل قياس الرضا الوظيفي لدى ادلعلمات العامبلت يف مراكز اإلعاقة العقلية  ،واشتملت العينة على
)(112معلمة  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن:
 .1عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى الرضا الوظيفي تعزى لكل من( :احلالة االجتماعية  ،العمر  ،ادلستوى
التعليمي)
 .2وجود فروق دالة إحصائيا يف مستوى الرضا الوظيفي تعزى لكل من ( :الدخل  ،احلوافز )
 /8دراسات عليمات: 1994

ىدفت الدراسة إذل معرفة الرضا عن العمل لدى معلمي التعليم الثانوي ادلهين يف األردن  ،وعبلقة ذلك باجلنس واحلالة
االجتماعية والعمر وسنوات اخلربة وادلؤىل الدراسي  ،واشتملت العينة على ) (3284معلما ومعلمة  ،وأسفرت نتائج
الدراسة عن:
 .1وجود فروق دالة إحصائيا يف الرضا عن العمل لدى معلمي التعليم ادلهين تعزى لكل من( :العمر  ،وسنوات
اخلربة ،ادلؤىل الدراسي)
 .2رلال الراتب واحلوافز ىي األقل رضا عن العمل لدى أفراد العينة
 /9دراسة أمينة العمادي: 1996
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ىدفت الدراسة إذل التعرف على الرضا عن العمل لدى معلمي ومعلمات التعليم العام بقطر وعبلقتو ببعض ادلتغريات
 ،واشتملت العينة على ) (667معلما ومعلمة  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق جوىرية بني ادلعلمني
وادلعلمات يف كل من( اخلربة  ،ادلؤىل الدراسي  ،ادلرحلة التعليمية)

 /11دراسة كيرتس وآخرون: Curtis et al 1999

ىدفت الدراسة إذل التعرف على الرضا الوظيفي لدى ادلرشدين النفسيني يف ضوء بعض ادلتغريات الدؽلجرافية ،
واشتملت العينة على ) (125من ادلرشدين النفسيني وأسفرت نتائج الدراسة عن:
 .1وجود رضا وظيفي عام لدى أفراد العينة بالنسبة لطبيعة العمل والعبلقة مع اإلشراف
 .2وجود رضا وظيفي منخفض لدى أفراد العينة بالنسبة( الراتب  ،فرص الرتقية)
 .3أن ادلرشدين الذين يتقاضون راتبا أعلى لديهم رضا وظيفي أكثر من ادلرشدين الذين يتقاضون راتبا أقل

 /11دراسة هيام الشريدة: 2002

ىدفت الدراسة إذل التعرف على أراء أعضاء ىيئة التدريس عن اخلدمات الرتبوية اليت تقدمها اإلدارة يف جامعة
الريموك ،باإلَضافة إذل دراسة أثر بعض ادلتغريات الدؽلوجرافية ،كاجلنس ،والعمر ،وادلؤىل العلمي ،واخلربة ،على
درجة الرضا  ،واشتملت العينة على ) (657عضوا من أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة الريموك  ،وأسفرت نتائج
الدراسة عن أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أراء وانطباعات أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة الريموك حول
اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة

/12دراسة عبد الصمد األغبري: 2003

ىدفت الدراسة إذل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى عينة من مديري مدارس التعليم العام بادلنطقة الشرقية من
ادلملكة العربية السعودية  ،ومشلت العينة ) (83من مديري مدارس التعليم العام بادلنطقة الشرقية بادلملكة العربية
السعودية  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن أن مستوى الرضا الوظيفي عن الراتب الشهري  ،والشعور باإلصلاز  ،والرضا
عن تعاون ادلعلمني واإلحساس باألمن واالستقرار الوظيفي … إخل  ،سبثل مصدرا كبريا للرضا لدى أفراد العينة

 /13دراسة فؤاد العاجز  ،وجميل نشوان: 2004

ىدفت الدراسة إذل التعرف على ا لعبلقة بني الرضا الوظيفي وتطوير فعالية أداء ادلعلمني دبدارس وكالة الغوث الدولية
بغزة  ،وتكونت عينة الدراسة من ) (302معلما ومعلمة  ،وأسفرت نتائج الدراسة عن أن أكثر عوامل الرضا الوظيفي
اليت تسهم يف تطوير فعالية أداء ادلعلمني كانت سبلمة النظام واالنضباط ادلدرسي ،مراعاة احتياجات ادلعلمني ادلهنية
يف اجلدول ادلدرسي ،توفري األمن واآلمان واحلرية والدؽلقراطية للمعلمني ،استخدام أساليب متنوعة وحديثة يف
اإلشراف الرتبوي ،كما أشارت النتائج إذل وجود فروق دالة إحصائيا بني عوامل الرضا الوظيفي وتطوير فعالية أداء
ادلعلمني ادلدرسي لصاحل الذكور ،وطبقا للمرحلة التعليمية لصاحل ادلرحلة اإلعدادية ،وطبقا للمؤىل لصاحل محلة
الشهادات العليا ،كما أنو ال توجد فروق دالة إحصائيا بالنسبة لسنوات اخلدمة.
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 /14دراسة جواد محمد الشيخ  ،عزيزة شرير: 2008

ىدفت الدراسة إذل التعرف على ا لعبلقة بني الرضا الوظيفي وبعض ادلتغريات الدؽلوجرافية لدى ادلعلمني( اجلنس ،
ادلؤىل العلمي  ،سنوات اخلربة  ،ادلرحلة الدراسية ) ،وقد تكونت عينة الدراسة من ) (360معلما ومعلمة ،
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا يف الرضا الوظيفي ككل لصاحل اإلناث ومحلة الدبلوم ادلتوسط
وادلرحلة األساسية الدنيا ،بينما دل توجد فروق يف الرضا عن ادلادة ،وبالنسبة لتحقيق ادلهنة للذات فكانت الفروق
لصاحل اإلناث ،محلة الدبلوم ادلتوسط وادلرحلة األساسية الدنيا ،وبالنسبة لطبيعة العمل وظروفو ،والعبلقة بادلسئولني
كانت الفروق لصاحل اإلناث ،محلة الدبلوم ادلتوسط وادلرحلة األساسية الدنيا ،أما سنوات اخلربة فبل يوجد ذلا أي أثر
على الرضا الوظيفي1 .

 /15دراسة الخضري:)2113(:
بعنوان األمن النفسي لدي العاملني دبراكز اإلسعاف دبحافظات غزة وعبلقتو ببعض مسات الشخصية  ،وىدفت
الدراسة ارل التعرف علي مستوي األمن النفسي لدي العاملني دبراكز االسعاف الطبية دبحافظات غزة وعبلقتو ببعض
مسات الشخصية وااللتزام الديين وقوة األنا ومتغريات أخري  ،تكونت عينة الدراسة من ) (123من العاملني دبراكز
اإلسعاف الطبية دبحافظات غزة ومن االدوات استخدم الباحث اختبار األمن النفسي واختبار االلتزام الديين واختبار
قوة األنا  ،كما استخدم الباحث عدة اساليب إحصائية للحصول علي نتائج الدراسة مثل  :اختبار(ت)  ،ربليل
التباين األحادي ومعامل االرتباط( بريسون ) .وقد اظهرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطية موجبة بني األمن
النفسي وقوة األنا لدي العاملني بطواقم اإلسعاف  ،كما أظهرت وجود عبلقة ارتباطية موجبة بني األمن النفسي
وااللتزام الديين لدي العاملني  ،وكذلك أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي دلتغري عدد أفراد االسرة
لصاحل ذوي األسر ادلتوسطة . .

 /16دراسة عويد سلطان المشعان:

بعنوان الفروق بني الذكور واالناث يف الرضا الوظيفي  :تكونت عينة الدراسة من  718من ادلوظفني يف القطاع
احلكومي -الكويت 350 ، -من االناث و 368من الذكور ومن النتائج اليت توصلت اليها الدراسة ان الذكور اكثر
رضا واكثر تفاؤال من االناث  ،يف حني ان االناث اكثر تشاؤما واضطرابا نفسيا من الذكور .
/17دراسة  :وفاء عقل (:)2119

بعنوان  :االمن النفسي وعبلقتو دبفهوم الذات لدي ادلعاقني بصريا يف قطاع غزة .
اىداف الدراسة  : -ىدفت الدراسة ارل الكشف عن مستوي االمن النفسي للمعاقني بصريا ومدي عبلقتو دبفهوم
الذات لديهم  ،استخدمت الباحثة مقياس االمن النفسي  ،ومقياس مفهوم الذات من اعداد مسري منصور
واستخدمت الباحثة يف ادلعاجلة االحصائية التكرارات والنسب ادلئوية  ،واختبار(ت)  ،وادلتوسطات احلسابية ومعامل
ارتباط بريسون وسبريمان براون .
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نتائج الدراسة- :ومن النتائج اليت توصلت اليها الدراسة وجود عبلقة ارتباطية بني االمن النفسي ومفهوم الذات
لدي ادلعاقني بصريا  ،ووجود فروق فروق ذات داللة احصائية يف مستوي مفهوم الذات لدي ادلعاقني بصريا تعزي
للمرحلة الدراسية ) اعدادي  /ثانوي لصاحل الثانوي) .

/18دراسة محمد عقيل2114( :م):

بعنوان الرضا الوظيفي لدي معلمات رياض االطفال بادلدارس احلكومية بإقليم الوسط  -السعودية  -ىدفت الدراسة
ارل التعرف ارل الرضا الوظيفي لدي معلمات رياض االطفال وتكونت عينة الدراسة من  350معلمة  ،ومن النتائج
اليت توصلت اليها الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوي الرضا الوظيفي تعزي دلتغري اخلربة ولصاحل فئة
عشرة سنوات فأكثر  .وعدم وجود فروق تعزي للمؤىل العلمي  ،وان مستوي الرضا الوظيفي جاء بدرجة متوسطة .
 /19دراسة الموسوي ): (2002

أجريت يف ادلوصل وىدفت إرل قياس مستوي السلوك االجتماعي لدي طلبة جامعة ادلوصل وعبلقتو باألمن النفسي
والشعور بالذات  ،وبلغت عينة الدراسة ) (780طالبا وطالبة منها واعتمد البحث األدوات التالية  :مقياس السلوك
االجتماعي  ،ومقياس الشعور-عدم الشعور باألمن  ،ومقياس الشعور بالذات  .وأظهرت الدراسة النتائج التالية :
وجود عبلقة سلبية ذات داللة إحصائية بني السلوك االجتماعي وعدم الشعور باألمن  ،أي كلما زاد السلوك
االجتماعي كلما زاد الشعور باألمن  .وأظهرت الدراسة وجود عبلقة سلبية وذات داللة إحصائية بني السلوك
االجتماعي والشعور بالذات.

 /19دراسة حسين عبيد جبر(2114م):

بعنوان األمن النفسي وعبلقتو دبفهوم القلق لدي طلبة كلية الفنون اجلميلة جبامعة بابل  ،ىدفت الدراسة إرل قياس
مستوي األمن النفسي لدي طلبة كلية الفنون اجلميلة وقياس مستوي مفهوم القلق ومعرفة العبلقة بني األمن النفسي
والقلق  ،وأظهرت النتائج وجود عبلقة موجبة ودالة إحصائيا بني األمن النفسي والقلق  ،كما أظهرت وجود فروق
ذات داللة إحصائية يف مستوي األمن النفسي لدي طلبة الكلية تبعا دلتغري اجلنس ولصاحل الذكور .
تعليق الباحث علي الدراسات السابقة- :وقسمت الي قسمين  ،القسم االول تناول الدراسات التي لها

عالقة بالرضا الوظيفي والقسم الثاني تناول الدراسات التي لها عالقة باالمن النفسي
بعض الدراسات اشرتكت مع ىذه الدراسة يف األمن النفسي والرضا الوظيفي مثل دراسة اخلضري )، (2003
وبعضها تناول األمن النفسي وعبلقتو دبتغريات اخري كمفهوم الذات مثل دراسة وفاء عقل ) (2009والسلوك
اإلجتماعي مثل دراسة ادلوسوي ) ،(2002والشخصية ومفهوم القلق مثل دراسة حسني عبيد جرب ). (2014
عليو فان معظم الدراسات ؽلكن االعتماد عليها ومقارنتها بنتائج ىذه الدراسة وكل الدراسات تناولت ادلنهج الوصفي
ومعامل ارتباط بريسون واختبار( ت )للتأكد من الداللة االحصائية  ،عليو تؤكد الباحثة استفادهتا الكبرية من من
الدراسات السابقة يف سبتني البناء النظري لدراستها كما تؤكد الباحثة استفادهتا من ىذه الدراسات يف بناء ادلقاييس
واستخدام االساليب االحصائية وسبكنها من عمل ادلقارنة بني نتائج تلك الدراسات والنتائج اليت اظهرهتا الدراسة
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اجراءات الدراسة الميدانية- :
يتناول ىذا الفصل شرحا وتوضيحا لئلجراءات اليت قامت هبا الباحثة واليت تشمل منهج الدراسة ووصفا جملتمع
الدراسة وعينتها ارل جانب وصف ألدواهتا وخصائص ىذه االدوات وتوضيح صدقها وثباهتا باإلضافة ارل شرح
األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف ىذه الدراسة .

1/منهج الدراسة  :اتبعت الباحثة يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي االرتباطي ألنو يبلئم طبيعة ادلشكلة موضوع

الدراسة وادلنهج الوصفي كما عرفو شيجل ) (1990ىو ذلك ادلنهج الذي يهدف ارل وصف ما ىو كائن وتفسريه .
2/المجتمع االصلي للدراسة  :يتكون اجملتمع االصلي للدراسة من ادلوظفني العاملني جبامعة البطانة بوالية اجلزيرة
–رفاعة وعددىم ) (150موظفا وموظفة .
جدول رقم ) (1يوضح المجتمع االصلي للدراسة
النوع

العدد

النسبة ادلئوية

الذكور

70

46. 7. %

االناث

80

53. 3%

1اجملموع100%

150

 /3عينة الدراسة  : -تكونت عينة الدراس من ) 50موظفا وموظفة جبامعة البطانة
جدول رقم ) (2يوضح توزيع عينة الدراسة حسب النوع
النوع

العدد

النسبة ادلئوية

الذكور

25

50%

االناث

25

50%

اجملموع

50

100%

جدول رقم )( 3يوضح توزيع عينة الدراسة حسب اخلربة
اخلربة

العدد

النسبة ادلئوية

الذكور

20

40%

االناث

30

60. %

اجملموع

50

100%
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 /4ادوات الدراسة الميدانية  :وتشمل ادلقاييس والتأكد من صدقها وقد استخدمت الباحثة مقياسني علا مقياس
األمن النفسي الذي اعدتو جهاد اخلضري) . (2003ومقياس الرضا الوظيفي وىذه ادلقاييس مقننة وطبقت علي
البيئة السودانية بعد ان مت التأكد من صدقها وثباهتا  .وحيت تتأكد الباحثة من ثبات كل من مقياس األمن النفسي
ومقياس الرضا الوظيفي ولدي عينة الدراسة فقد قامت باإلجراءات االتية :
صدق االختبار:
لدراسة الصدق أعلية كبرية يف أي اختبار نفسي  ،ومدى االعتماد عليو يكمن يف مستوى صدقو ولكي تتأكد
للباحثة من صدق ادلقاييس قامت بعرضهم على مخسة من احملكمني ادلتخصصني يف الرتبية وعلم النفس  ،وبعد أن
ناقش معهم التحديد اإلجرائي للرضا الوظيفي واالمن النفسي  ،وكذلك التحديد اإلجرائي لكل بعد من أبعاد
ادلقياسني  ،وطلب منهم استبعاد البنود اليت ال تتفق وىذه ادلفاىيم أو إضافة ما يرونو مناسباً ذلذا ادلفاىيم  ،مث قامت
الباحثة بعد ذلك بعمل دراسة للصدق التنبؤ لبلختبار ،قامت على أساس إغلاد العبلقة االرتباطية بني ادلقياس احلارل
وزلك أو ميزان آخر خارجي  ،وقد اختارت الباحثة ذلذا احملك مقياس الرضا الوظيفي الذي اعده جواد زلمد الشيخ
 ،عزيزة عبداهلل شرير  ،وىذا احملك ؽلكن االعتماد عليو إذل حد كبري ،وكان عدد أفراد العينة الذي طُبق عليها
ادلقياسان) (20موظفا وموظفة  ،وحبساب معامل االرتباط بني الدرجات اخلام ألفراد العينة على ادلقياس احلارل
ودرجاهتم على ادلقياس( احملك ) ،وجد أن معامل االرتباط إغلايب وذو داللو إحصائية عند مستوى ) (0. 01حيث
بلغ معامل ارتباط بريسون )(0. 77
ثبات االختبار:

استخدم الباحث طريقة إعادة االختبار ،فقد قام الباحث بتطبيق االختبار على أفراد العينة االستطبلعية مرتني ػلد
فاصل ) (21يوماً  ،وكان معامل الثبات ) (0. 85وىو معامل ثبات مقبول0
تصحيح االختبار :
بالنسبة للبنود ادلوجبة ( موافق سباما ) 4درجات) ،موافق ( 3درجات) ،غري موافق (درجتان) غري موافق سباما
(درجة واحدة) أما بالنسبة للبنود السالبة موافق سباما (درجة واحدة)  ،موافق (درجتان) غري موافق ) 3درجات)،
درجات)
)4
سباما
موافق
غري
 /1اختارت الباحثة عينة استطبلعية ) (20من ادلوظفني ومت توزيع ادلقياسني عليهم مث قامت جبمعو وتصحيحو وقد
استخدمت طريقة معامل ارتباط بريسون للتأكد من ثبات االختبارين وكانت النتيجة ان معامل ثبات األمن النفسي
=85. 5ومعامل ثبات الرضا الوظيفي=90. 0وبناء علي ما تقدم فقد تأكد للباحثة ان ادلقياسني علي درجة عالية
من الثبات .
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خامساً االجراءات الميدانية وتطبيق المقاييس:

بعد ان تأكد للباحثة صدق وثبات مقياسي الرضا الوظيفي واالمن النفسي قامت الباحثة بتوزيع االستبانة اليت ربوي
ادلقياسني علي عينة الدراسة .
سادسا  :االساليب االحصائية

 .1دلعرفة العبلقة اإلرتباطية بني الرضا الوظيفي واألمن النفسي استخدمت الباحثة معادلة ارتباط بريسون.
 .2دلعرفة الفروق بني ادلتوسطات وداللتها اإلحصائية استخدمت الباحثة إختبار ت. T . test
عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها
ػلتوي ىذا الفصل علي مبحثني  ،ادلبحث االول يتناول عرض النتائج وربليلها وادلبحث الثاين يتناول مناقشة وتفسري
النتائج يف ضوء فروض الدراسة .
المبحث االول  : -عرض النتائج وتحليلها :
 -1النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي نصه " :ما مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة
البطانة
لئلجابة على ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لتصورات أفراد عينة الدراسة على
كل رلال من رلاالت الرضا الوظيفي واألداة ككل ،واجلدول رقم ) (4يبني نتائج ذلك.
الجدول)(4

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لتصورات أفراد عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت الرضا
الوظيفي واألداة ككل

الرتبة

المجال

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المستوى

1

العبلقة مع رؤساء العمل

3. 73

0. 63

مرتفع

2

طبيعة العمل

3. 50

0. 59

متوسط

3

ادلكانة االجتماعية وتقدير اجملتمع

3. 48

0. 69

متوسط

4

الرواتب واحلوافز

3. 18

0. 85

متوسط

-

الكلي

3. 47

0. 60

متوسط

يتبني من اجلدول رقم ) (4أن مستوى الرضا الوظيفي من وجهة نظر موظفي جامعة البطانة وعلى ادلستوى الكلي جاء
بدرجة متوسطة ودبتوسط حسايب ) ، (3. 47وباضلراف معياري) ، (0. 60وعلى مستوى كل رلال من رلاالت
الرضا الوظيفي يتبني أن رلال العبلقة مع رؤساء العمل احتل ادلرتبة األوذل  ،دبتوسط حسايب ) ، (3. 73وباضلراف
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معياري ) ، (0. 63وىو يعكس درجة موافقة مرتفعة ،وجاء رلال طبيعة العمل يف ادلرتبة الثانية ودبتوسط حسايب (3.
) ،50واضلراف معياري ) ، (0. 59وىو يعكس درجة موافقة متوسطة ،واحتل رلال ادلكانة االجتماعية وتقدير
اجملتمع ادلرتبة الثالثة دبتوسط حسايب ) ، (3. 48وباضلراف معياري ) (0. 69وىو يعكس درجة موافقة متوسطة ،أما
رلال الرواتب واحلوافز فجاء يف ادلرتبة الرابعة واألخرية ،دبتوسط حسايب ) ، (3. 18وباضلراف معياري )، (0. 85
وبدرجة موافقة متوسطة أيضاً.
/2نتائج الفرض الثاين وربليلها وينص الفرض علي اآليت :توجد عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بني الرضا
الوظيفي واألمن النفسي .
 .جدول رقم ) (5يوضح معامل االرتباط( ر )بين الرضا الوظيفي واألمن النفسي وداللته االحصائية
نوع االختبار

قيمة (ر)

الداللة
مستوي
االحصائية 0. 01

الداللة

معامل ارتباط بريسون (ر)

.958

.122

دالة

من اجلدول أعبله نبلحظ انو يوجد ارتباط موجب ودال إحصائيا وذلك يعين وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة
إحصائيا بني الرضا الوظيفي واألمن النفسي بني أفراد عينة الدراسة .
 /3نتائج الفرض الثالث وتحليلها  :نص الفرض  :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات الرضا
الوظيفي ترجع للنوع( ذكور /اناث )لصاحل االناث.
جدول رقم ) (6يوضح قيمة( ت )المحسوبة لداللة الفروق بين متوسطات درجات مقياس الرضا الوظيفي
(ذكور/اناث)
ادلتغري

العدد

ادلتوسط

االضلراف
ادلعياري

ذكر

25

50. 16

6. 6

انثي

25

48. 52

12. 8

قيمة (ت) قيمة (ت) مستوي
الداللة
اجلدولية
احملسوبة
0911

0. 26 .

.01

من اجلدول اعبله نبلحظ ان قيمة( ت )احملسوبة يف مقياس الرضا الوظيفي أكرب من قيمة قيمة( ت )اجلدولية عليو
فإن الفرق لو داللة وأن الفرض ربقق وىو :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات الرضا الوظيفي ترجع
للنوع( ذكر /انثي )لصاحل الذكور .
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/4نتائج الفرض الرابع وتفسيرها  :نص الفرض :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات االمن
النفسي ترجع لدرجة للنوع(ذكور  /اناث ) لصاحل الذكور  .جدول رقم ) (7يوضح قيمة( ت )احملسوبة لداللة الفروق
بني متوسطات درجات االمن النفسي علي ضوء النوع
ادلتغري

العدد

ادلتوسط

االضلراف
ادلعياري

قيمة (ت) احملسوبة

قيمة (ت) مستوي
الداللة .
اجلدولية
.01

ذكور

25

36

2. 98

1. 8

0. 77

اناث

25

34. 4

2. 97

من اجلدول أعبله صلد أن قيمة( ت )احملسوبة أكرب من قيمة( ت )اجلدولية عليو فإن الفرض قد ربقق وىو أنو توجد
فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات قوة االمن النفسي ترجع لدرجة للنوع لصاحل الذكور.

 /5نتائج الفرض الخامس وتفسيرها  :نص الفرض  :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات

الرضا الوظيفي ترجع لسنوات اخلربة( اكثر من 10سنوات/اقل من5سنوات)لصاحل اخلربة االقل جدول رقم  (89يوضح
قيمة( ت )احملسوبة لداللة الفروق بني متوسطات درجات الرضا الوظيفي وفقا للخربة لصاحل اخلربة االقل
ادلتوسط

االضلراف
ادلعياري

قيمة
احملسوبة

سنوات اخلربة العدد
اكثر من10

2530

46. 63

13. 4

3. 9

اقل من5

25

47. 7

13. 5

(ت) قيمة (ت) مستوي
الداللة.
اجلدولية
302

.01

من اجلدول السابق نبلحظ ان قيمة( ت )احملسوبة اكرب من قيمة( ت )اجلدورل عليو فان الفرق لو داللة إحصائية وأن
الفرض ربقق وؽلكن القول بأنو توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات الرضا الوظيفي ترجع لسنوات
اخلربة وىذه الفروق لصاحل اخلربة االقل.
 /6نتائج الفرض السادس وتفسيرها  :نص الفرض  :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات األمن
النفسي ترجع للخربة( اكثر من 10سنوات/اقل من5سنوات )لصاحل اخلربة االقل
ادلتوسط

االضلراف
ادلعياري

قيمة
احملسوبة

سنوات اخلربة العدد
اكثر من10

25

35. 8

4. 5

2. 7

5فأقل

25

25. 2

10. 9

(ت) قيمة (ت) مستوي
الداللة.
اجلدولية
2. 2

.01
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من اجلدول السابق نبلحظ أن قيمة( ت )احملسوبة أكرب من من قيمة( ت )اجلدولية  ،عليو ان الفرق لو داللة
إحصائية ،علية فإن الفرض ربقق وثبت أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات األمن النفسي تعزي
للخربة لصاحل اخلربة االكرب
المبحث الثاني  :مناقشة وتفسير النتائج
 /1النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول والذي نصه " :ما مستوى الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة
البطانة  ،وبالرجوع للجدول رقم) (4الذي يوضح السمو العامة للرضى الوظيفي دلوظفي جامعة البطانة صلده يشري اذل
ان السمو العامة للرضى الوظيفي متوسطة يف كل مجال من مجاالت الرضا الوظيفي
 /2مناقشة وتفسير الفرض الثاني :
نص الفرض  :توجد عبلقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بني الرضا الوظيفي واألمن النفسي لدي ادلوظفني العاملني
جبامعة البطانة  .بالنظر ارل اجلدول رقم )(5والذي يوضح معامل االرتباط بني قوة الرضا الوظيفي واألمن النفسي صلده
يشري ارل وجود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة احصائيا بني الرضا الوظيفي واألمن النفسي وتأسيسا علي ذلك فقد ربقق
فرض الباحثة  ،ويشري ذلك إرل أنو كلما زادت درجة الرضا الوظيفي كلما زادت نسبة الشعور باألمن وبالرجوع إرل
الدراسات السابقة صلد أن ىذه النتيجة تتفق مع دراسة اخلضري ) (2003م يف جود عبلقة ارتباطية موجبة ودالة
إحصائيا بني قوة الرضا الوظيفي واألمن النفسي  ،كما ورد يف اإلطار النظري أن ان احلاجة ارل االمن النفسي تعد
احد ادلطالب االساسية يف حياة االنسان وحلياة االنسان  ،قال تعارل(  :الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف
()سورة قريش  ،اية ) 4ومن مث ينضوي االنسان ضمن اجلماعة اليت ربقق لو اشباع ىذه احلاجة شأنو يف ذلك شأن
باقي احلاجات  ،كما ان االمن النفسي يعترب دعامة اساسية للصحة النفسية  .واألمن النفسي أيضا عملية مستمرة
تتناول السلوك والبيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيري والتعديل حيت ػلدث توازن بني الفرد والبيئة ومن مث يتحقق الرضا
الوظيفي (زىران1985: 29) ،عليو تري الباحثة وجود ارتباط بني األمن النفسي والرضا الوظيفي ألن الرضا
الوظيفي لؤلفراد يعترب االساس االول يف ربقيق االمن النفسي والوظيفي للموظفني شلا ينعكس اغلابيا علي االنتاج من
الناحيتني الكمية والنوعية وربقيق حاجات متنوعة منها ما ىو فسيولوجي واجتماعي ونفسي  .عليو ؽلكن قبول
.
النتيجة
 /3مناقشة وتفسير الفرض الثالث:
نص الفرض  :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات الرضا الوظيفي ترجع للنوع( ذكور /إناث )لصاحل
.
الذكور
بالرجوع إرل اجلدول رقم ) (6والذي يوضح قيمة) ت )لداللة الفروق بني متوسط درجات الرضا الوظيفي ابني الذكور
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واإلناث صلد أن اجلدول يشري إرل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات قوة الرضا الوظيفي ترجع للنوع
لصاحل الذكور .
بالرجوع إرل الدراسات السابقة صلد أن ىذه النتيجة تتفق مع دراسة فؤاد العاجز ومجيل نشوان ) (2004واتفقت ايضا
مع دراسة منصور ادلعمر ) (1993حيث أكدت الدراستني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات الرضا
الوظيفي ترجع للنوع وىذه الفروق لصاحل الذكور ،كما اتفقت ايضا مع دراسة الدكتور عويد سلطان
ادلشعان)(2011واليت توصلت ارل ان اال لذكور اكثر رضا وظيفيا واكثر تفاؤال من االناث يف حني ان االناث اكثر
تشاؤما واضطرابا نفسيا وجسميا وتري الباحثة ان ذلك ردبا يعزي الختبلف طبيعة الذكور واإلناث وأن التنشئة
االجتماعية تلقي ادلسئولية علي عاتق الذكور واإلسبلم ايضا جعل القوامة للذكور شلا اكسبهم الثقة بالنفس والقدرة
علي ازباذ القرار شلا يزيد من قوة الشخصية لديهم عليو ؽلكن قبول النتيجة.
 /4مناقشة وتفسير الفرض الرابع
نص الفرض  :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات األمن النفسي ترجع للنوع وىذة الفروق لصاحل
الذكور .بالرجوع إرل اجلدول رقم )(8والذي يوضح قيمة( ت )لداللة الفروق بني متوسط درجات األمن النفسي وفقا
للنوع( ذكور /اناث )صلد أن اجلدول يشري إرل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات األمن النفسي
وىذه الفروق لصاحل الذكور .
وبالرجوع ارل الدراسات السابقة صلد أن ىذه النتيجة تتفق مع دراسة حسني عبيد جرب ) (2010حيث أكدت علي
وجود فروق ذات داللة احصائية يف متوسط درجات األمن النفسي ترجع للنوع(ذكر/انثي ) لصاحل الذكور  +.وتري
الباحثة أن الذكور لديهم قوة ربمل دلا يصيبهم يف احلياة أكثر من اإلناث ألهنن أكثر حساسية يف التعامل مع األزمات
واخلروج منها وردبا يعزي ذلك أيضا لطبيعة خلق ادلرأة واليت تتصف بالعاطفة أكثر من العقل بعكس الرجل  ،عليو ؽلكن
القول بأن الفرض ربقق وؽلكن قبول النتيجة.
/5مناقشة وتفسير الفرض الخامس :نص الفرض :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات الرضا

الوظيفي تعزي لسنوات اخلربة لصاحل اخلربة االكرب .بالرجوع إرل اجلدول رقم ) (9والذي يوضح قيمة( ت )لداللة

الفروق بني متوسط درجات الرضا الوظيفي وفقا للخربة  ،صلد أن اجلدول يشري إرل وجود فروق ذات داللة إحصائية
يف متوسط درجات الرضا الوظيفي تعزي لسنوات اخلربة لصاحل اخلربة االكرب ، .وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة منصور

ادلعمر ) (1993حيث أثبتت وجود فروق ذات داللة احصائية يف درجات الرضا الوظيفي تعزي للخربة لصاحل اخلربة
االكرب  .وتفسر ىذه النتيجة من منطلق اعلية اخلربة يف رلال العمل نظرا لكون اخلربة تؤدي ارل زيادة الثقة بالنفس

والثقة باآلخر  ،فتزداد وتقوي عبلقة ادلوظف مع زمبلءه فيزداد حبو للعمل وانتماءه لو  ،كما ان اخلربة تؤدي ارل
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اكتساب مهارات متجددة وتنمي ادلهارات ادلكتسبة شلا يقضي علي عوامل القلق شلا غلعل ادلوظف اكثر ثقة واكثر
محاسا فريتفع مستوي رضاه عن عملو  ،علية ؽلكن قبول النتيجة .

/6مناقشة و تفسير الفرض السادس نص الفرض :توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات االمن

النفسي تعزي لسنوات اخلربة لصاحل اخلربة االكرب .بالرجوع إرل اجلدول رقم ) (9والذي يوضح قيمة( ت )لداللة

الفروق بني متوسط درجات الرضا الوظيفي وفقا للخربة  ،صلد أن اجلدول يشري إرل وجود فروق ذات داللة إحصائية
يف متوسط درجات الرضا الوظيفي تعزي لسنوات اخلربة لصاحل اخلربة االكرب .ؽلكن تفسري النتيجة بالرجوع ارل االطار
النظري ،فاألمن النفسي ىو سكون النفس وطمأنينتها عند تعرضها ألزمة ربمل يف ثناياىا خطرا من األخطار ،

كذلك شعور الفرد باحلماية من التعرض لؤلخطار االجتماعية واالقتصادية والعسكرية احمليطة بو (  .الصنيع ،

1995: 70) .و يذكر زىران ) (1987أن عمليات األمن النفسي أنشطة يستخدمها اجلهاز النفسي خلفض أو

التخلص من التوتر وربقيق تقدير الذات 0والشعور باألمان  ،وأن الفرد غلد أمنو النفسي يف انضمامو إرل مجاعة تشعره
هبذا األمن وإن الفرد القلق غلد الراحة و األمن يف صحبة اآلخرين ليكونوا جبواره عندما يقابلو خطر وعندما ربل بو
كارثة أو مصيبة  ،إن وجوده معهم ؼلفف اخلطر وإن دل ؽلنعو  .واألسرة السعيدة ىي ادلناخ ادلناسب لنمو أفراده ا ظلوا
سليما وإشباع حاجاهتم وال سيما احلاجة إرل األمن يؤدي إرل ربقيق األمن النفسي ،وأسرة العمل واالنتماء إرل نقابة
يزيد الشعور باألمن النفسي ويقابل ىذا االنتماء إرل الوطن  ،ومجاعات الرفاق تدعم األمن النفسي ألفرادىا ،عليو
ؽلكن القول ان سنوات اخلربة كلما ازدادت يزداد ارتباط ادلوظف بأقرانو ومن مث تزداد عملية التفاعل االجتماعي
والتوافق ادلهين ومن مث يزداد شعوره باألمن النفسي ،عليو ؽلكن القول بأن سنوات اخلربة كلما ازدادت ازداد الشعور
باألمن النفسي وؽلكن قبول النتيجة .
خاتمة الدراسة
تعرض الباحثة يف ىذا الفصل ملخصا للنتائج اليت توصلت اليها الدراسة وتقدم بعض التوصيات وادلقرتحات لدراسات
مستقبلية .
اوال  :نتائج الدراسة
خرجت الدراسة بالنتائج التالية:
 .1السمو العامة للرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة البطانة متوسطة.
 .2توجد عبلقة ارتباطية موجبة ودالة احصائيا بني قوة الرضا الوظيفي واألمن النفسي لدي ادلوظفني العاملني
جبامعة البطانة.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات الرضا الوظيفي ترجع للنوع( ذكور /اناث )لصاحل
الذكور.
توجد فروق ذات داللة احصائية يف متوسط درجات األمن النفسي ترجع للنوع وىذه الفروق لصاحل الذكور.
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درات األمن النفسي ترجع لسنوات اخلربة لصاحل اخلربة االكرب .
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات الرضا الوظيفي ترجع لسنوات اخلربة لصاحل اخلربة
االكرب.

ثانيا  :التوصيات
بناء على النتائج التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة بعض التوصيات-
 .1التأكيد على اعلية ربقيق الرضا الوظيفي للموظفني لزيادة االنتاج كما وكيفا.

:

.2نشر ثقافة االرشاد النفسي وذلك عرب احملاضرات والندوات لتحقيق األمن النفسي وقوة اآلنا .
 .3عقد دورات تدريبية للموظفني اذلدف منها إكساهبم ادلهارات اليت سبكنهم من التغلب على صعوبات العمل .
 .4العمل على اصبلح بيئة العمل وتوفري كل معينات العمل.
 .5انشاء مجعية خريية تدعم ادلوظفني يف مناسباهتم ادلختلفة وتسهم يف حل مشكبلهتم .
 .6العمل على ربقيق مبدأ العدالة يف ادلكافآت بني ادلوظفني
.7التمسك بالدين اإلسبلمي والشريعة اإلسبلمية يؤدي إرل تسهيل إشباع مجيع احلاجات لؤلفراد بالطرق ادلناسبة .
:

المقترحات-

في اطار الدراسة الحالية ونتائجها تقدم الباحثة بعض المقترحات للقيام بدراسات اخرى:
 .1اجراء حبوث مشاهبة توضح العبلقة بني الرضا الوظيفي و الصحة النفسية .
.2اجراء دراسة توضح الرضا الوظيفي وعبلقتو بالتفاعل االجتماعي .
.3اجراء دراسة توضح العبلقة بني األمن النفسي واالذباىات النفسية ضلو ادلهنة .
.4اجراء دراسة توضح العبلقة بني األمن النفسي و مفهوم الذات لذوي االعاقة البصرية .
 /.5الرضا الوظيفي العضاء ىيئة التدريس جبامعة البطانة يف ضوء بعض ادلتغريات.
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