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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٤٠٥ 

  سعود فارس الجوير ثـــــاسم الباح
التخطيط لتحقيق الرضا الوظيفي لـدى مـوظفي         ثــــعنوان البح

  وزارة الداخلية بدولة الكويت
  القاهرة ةـــــــجامع

   فرع الفيوم–الخدمة االجتماعية  ةــــــــكلي
  التخطيط االجتماعي م ــــــــقس

  )م١٩٨٧(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
التعرف على أهم العوامل التي تؤدي إلى عدم الرضا الوظيفي ألفراد  .١

 عدم توافر الرغبة قوة الشرطة والتي تؤدي في نفس الوقت إلى
  .لالستمرار في العمل

الوقوف على المتطلبات والحاجات التي ينبغي تلبيتها لتدعيم الرضا  .٢
الوظيفي، وتلك التي ينبغي مواجهتها لتقلل عدم الرضا الوظيفي لدى 

  .مجتمع البحث
التوصل إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي توضع تحت  .٣

خلية بما يفيد في التخطيط لتدعيم الرضاء يد المسئولين في وزارة الدا
  .الوظيفي ألفراد قوة الشرطة
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الخروج بمجموعة من الفروض النظرية التي يمكن إخضاعها للبحث  .٤
  .العلمي الدقيق، وتكون أساسا لدراسات وبحوث أخرى مستقبلة

الحصول على بعض الخبرات من الممارسة الميدانية التي قد تفيد  .٥
انب النظري للخدمة االجتماعية بصفة عامة مستقبال في تنمية الج

  .والتخطيط االجتماعي بصفة خاصة

  منهج الدراسة
  .استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي 

  استنتاجات الدراسة
أهم النتائج المرتبطة بالعوامل المادية المؤثرة فـي الرضـا الـوظيفي            

  : قوة الشرطةدألفرا

من ضـباط الـصف واألفـراد بنـسبة         أن أكثر من نصف المبحوثين       §
% ٧٧,٨  بنسبة وأكثر من ثالثة أرباع المبحوثين من الضباط      % ٥٥,٤

على مستوى اإلدارتين يرون أن الراتب الذي يحصلون عليـه يكفـي            
من ضباط  % ١٢,٣ بل يضيف    ،للوفاء بمتطلباتهم الشخصية واألسرية   

  .جاتهممن الضباط أنه يكفي ويزيد عن احتيا% ٢,٨الصف واألفراد و 

 ومـا   ،%٣٢,٣أن ثلث المبحوثين من ضباط الصف واألفراد بنـسبة           §
علـى مـستوى    % ١٩,٤يقرب من ربع المبحوثين من الضباط بنسبة        
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اإلدارتين يرون أن الراتب الذي يحـصلون عليـه ال يكفـي لمقابلـة              
  .احتياجاتهم الشخصية واألسرية

اد هناك عدم رضا بين الغالبية العظمي من ضـباط الـصف واألفـر             §
  :والضباط على مستوى اإلدارتين عن الجوانب التالية

  المساعدات االجتماعية .١

  الخدمات الترفيهية .٢

  التأمينات االجتماعية .٣

  .الترقية .٤

 الدراسة أن ما يقرب من ثالثة أرباع المبحـوثين مـن            جن من نتائ  يتب §
وأكثر من ثالثـة أربـاع      % ٧١,٨ الصف واألفراد أي حوالي      طضبا

يرون أن حجم العمل الذي     % ٨٠,٦أي حوالي   المبحوثين من الضباط    
يقومون به يتناسب مع قـدراتهم واسـتعداداتهم، وهـذا يعتبـر أحـد              

 . على الرضاء الوظيفي ألفراد قوة الشرطةةالمؤشرات الدال

أهم النتائج المرتبطة بالعوامل المعنوية المؤثرة في الرضـاء الـوظيفي           ) ب
 :ألفراد قوة الشرطة

 يرتفع عند   ني فيما يتعلق بنظرة الرؤساء للمرؤوسي     تبين أن الرضا الوظيف    §
 .الضباط أكثر من ضباط الصف واألفراد على مستوى اإلدارتين
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تبين من الدراسة أن هناك اتجاه عام للرضاء عن العالقات السائدة في             §
مجال العمل بين الزمالء سواء في صـورة رضـا مطلـق أو بـصورة               

 .متوسطة

ن أكثر من نصف عينة ضـباط الـصف         نتبين من الدراسة الميدانية أ     §
ترى أن عمليها في الشرطة قد حقق أهـدافها         % ٥٢,٧واألفراد بنسبة   

منهم أيضا أن الوظيفـة     % ١٨,٦٣المعنوية إلى حد ما، كما ترى نسبة        
قد حققت آمالهم وطموحاتهم المعنوية تماما أما بالنسبة للـضباط فـإن            

إلدارتـين يـرون أن   على مستوى ا% ٧٥األغلبية المطلقة منهم بنسبة   
مـنهم  % ٢٥الوظيفة قد حققت أهدافهم المعنوية إلى حد ما، بينما يرى           

أنها حققت طموحاتهم المعنوية تماما، كما تبين الدراسة الميدانية ارتفاع          
مستوى الرضا عن العوامل المعنوية عند الضباط أكثر مـن ضـباط            

ى أن الصف واألفراد، حيث ال توجد مفردة واحدة مـن الـضباط تـر       
الوظيفة لم تحقق أهدافها المعنوية بعكس ضباط الصف واألفراد، حيث          

منهم على مستوى اإلدارتين أن العمل في مجال        % ٢٨,٧ذكرت نسبة   
 .الشرطة لم يحقق أهدافهم المعنوية

  

  

  

  


