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 عبد بنت نورة األمرية جامعة موظفات معرفة مستوى
 الوظيفي بالتوصيف الرمحن

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى معرفة موظفات  _الملخص
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالتوصيف الوظيفي، وما إذا 
كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التزامهن بمهام 
ومسؤوليات الوظيفة المحددة تبعًا لمتغيرات المؤهل العلمي والخبرة، 

ونت عينة الدراسة من  ( موظفة أجابت على أداة 234)حيث تكَّ
( فقرة موزعة على ستة 44الدراسة وهي عبارة عن استبانة مكونة من )

مجاالت، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها تدنِّي 
مستوى معرفة موظفات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
بالتوصيف الوظيفي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 

يرات المؤهل العلمي والخبرة ولصالح المستوى األعلى لكل متغير لمتغ
منها، وبناء على تلك النتائج أوصت الدراسة بعدٍد من التوصيات 
أهمها ضرورة توفير وصف وظيفي محدد لجميع الوظائف اإلدارية في 
الجامعة، وتعريف الموظفة الجديدة بالتوصيف الوظيفي الخاص بمهام 

وقبل مباشرتها العمل. والعمل على بناء  وظيفتها بشكل مفصل،
عالقات جيدة بين اإلدارة والموظفات، ووضع برامج مناسبة لتدريب 

تخاذ القرارات  .الموظفات وا شراكهن في التخطيط وا 
التوصيف الوظيفي، جامعات، الموظفات،  الكلمات المفتاحية:

 .الوظائف اإلدارية
 المقدمة. 1

يعد موضوع التوصيف الوظيفي من الموضوعات المهمة،      
والتي إهتمت وتميزت بها المؤسسات الناجحة، وذلك من خالل 
تحديدها وصًفا دقيًقا ومحدًدا لكل وظيفة من وظائفها صغيرة 
كانت أو كبيرة، فكل شخص في هذه المؤسسات يعرف ما له 

األقسام،  وما عليه، ويعرف طبيعة العالقات التشابكية بين جميع
نما تعمل  بحيث ال يتعدى أحدها على غيرها من األقسام، وا 
ا ُيسِهم في نجاح المؤسسة وتقدمها، وبما  بشكل تكاملي، ممَّ
ينعكس إيجاًبا على الموظف نفسه، من حيث تحقيقها مستًوى 
مناسًبا من الرضا واألمن الوظيفي للموظف، وغيرها من 

ف، كما أن توفير المؤسسة االمتيازات التي يشعر بها ذلك الموظ
لتوصيف وظيفي محدد بشكل دقيق يمثل خريطة طريق واضحة 
المعالم لكِّل من الموظف والمؤسسة، ممَّا يساعد على التنبؤ 

 .بالنتائج المستقبلية بشكل دقيق
إن تنوُّع واختالف التحديات التي تواجه المنظمات في      

محليًّا َدَفَع المؤسسات المختلفة المرحلة الحالية عالميًّا أو إقليميًّا و 
إلى ضرورة تحديدها وصًفا وظيفًيا محدًدا لجميع وظائفها 
وأعمالها من ِقَبِل إداراتها، وذلك بالتعاون مع المختصين في هذا 
المجال وبمشاركة فعالة من ِقَبِل موظفيها، بما يحقق أهداف كلٍّ 

 .من المؤسسة والموظف
ت الجيدة إذا توافرت، ال تستطيع ومن المعروف أن الكفاءا     

أن تعمل بمعزل عن المناخ الذي يهيُء لها الظروف المواتية 
للتعبير عن طاقاتها والوصول بها إلى أعلى مستويات 

  [1].اإلنتاجية
ونتيجًة لما نلحظه من ضعٍف في أداء أعضاء الهيئة      

م اإلدارية في الجامعة، كان ال بد من البحث عن مستوى معرفته
بالتوصيف الوظيفي الخاص بوظائفها المختلفة، من أجل وضع 

 .الحلول المناسبة لرفع مستوى األداء لدى الموظفين
وبناًء على ما تقدم، تتضح الحاجة إلى دراسة التوصيف      

الوظيفي لدى الموظفات في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
المهنية واإلنسانية لما للتوصيف الوظيفي من أهمية من الناحية 

للموظفة، حيث إنه يؤثر في مدى الكفاءة في العمل واالرتباط به 
  .والحرص عليه

تتناول الدراسة الحالية تحديد مستوى معرفة موظفات جامعة      
األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالتوصيف الوظيفي، باستخدام 

ائية أسلوب التحليل العلمي من خالل استطالع آراء عينة عشو 
خضاع البيانات للتحليل واالختبار  من موظفات الجامعة وا 
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اإلحصائي، للوصول إلى نتائج ذات قيمة علمية وعملية 
 .للجامعة
تتضمن الدراسة أربعة محاور، ُخِصَص األول لإلطار      

المعرفي أو النظري لمفهوم التوصيف الوظيفي والثاني لمنهجية 
العلمي، أما الرابع فُخِصَص البحث، واحتوى الثالث على الجانب 

 .لالستنتاجات والتوصيات
 مشكلة الدراسة. 2

تكمن المشكلة في غياب التوصيف الوظيفي لدى الكثير      
ن ُوِجَد فإنه ال يلقى االهتمام الكافي من حيث  من المؤسسات، وا 
التحديد الدقيق لمهام ومسؤوليات كل وظيفة، باإلضافة لعدم قيام 

فير وتوضيح تلك المسؤوليات للموظف بعض المؤسسات بتو 
نما تركه يعمل بمفرده دون توفير دليل واضح ومحدد  الجديد، وا 
للعمل ووفق إجراءات ومسؤوليات محددة، وبالتالي انعكاس ذلك 
على اإلنتاجية لكلٍّ من الموظف والمؤسسة، ورضاه الوظيفي 

 .وغيره من العوامل
باعتبارها عضو هيئة لقد وجدت الباحثة من خالل عملها      

تدريس في الجامعة، وجود فروق في أداء الموظفات تبًعا 
لمستوى معرفتهن بمهام وظائفهن ومستوى العالقة بين مهام 
وظائفهن والوظائف األخرى من حيث التكامل، وتحديد األدوار، 
وتسلسل اإلجراءات بين الموظفات، إلنجاز العمل بالشكل 

 .المناسب
الباحثة في تحديد مستوى معرفة موظفات من هنا تأمل      

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن التوصيف الوظيفي وأهم 
المعوقات والمشاكل التي يعانين منها، ممَّا سيساهم في توجيه 
الجهود من أجل توفير مستوى أفضل من المعرفة لدى 
نتاجيتهن  الموظفات، لينعكس ذلك على تحسين أداء الموظفات وا 

 .ن الوظيفيورضاه
وقد تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما مستوى 
معرفة موظفات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالتوصيف 

 الوظيفي؟
 أسئلة الدراسةأ. 

 وبشكل أكثر دقة تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة
 :التالية

نورة بنت عبد ما مستوى معرفة موظفات جامعة األميرة . 1
 الرحمن بالتوصيف الوظيفي؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 2
(1.12α =  ) في مستوى االلتزام بمهام ومسؤوليات الوظيفة

المحددة لدى موظفات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
 تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والخبرة؟

 أهداف الدراسةب. 
التعرف على واقع التوصيف الوظيفي لدى موظفات جامعة . 1

 .األميرة نورة بنت عبد الرحمن
تحديد أثر معرفة موظفات جامعة األميرة نورة بنت عبد . 2

الرحمن بالتوصيف الوظيفي في كلٍّ من )العمل، اإلنتاجية، 
العالقات مع الزمالء، التدريب والتطوير المهني، األمن 

 (.يفيالوظيفي، الرضا الوظ
تعرف مستوى االلتزام بمهام ومسؤوليات الوظيفة المحددة . 3

لدى موظفات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تبعًا لمتغيري 
 .المؤهل العلمي والخبرة

التوصل إلى توصياٍت يمكن أن ُتساِهَم في توجيه المؤسسات . 4
إلى توفير توصيف وظيفي محدد لكل وظيفة لديها وعالقتها 

 .بالوظائف واألقسام األخرى
 أهمية الدراسةج. 
انطالقا من األهمية الكبيرة إلنتاجية مؤسسات القطاع العام      

والخاص على حدٍّ سواء، كانت أهمية هذه الدراسة من أجل 
توجيه االهتمام بضرورة توفير وصف وظيفي لكل وظيفة في 

، من المؤسسة، وتحديد عالقة األقسام المختلفة بعضها ببعض
أجل زيادة اإلنتاجية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة 

 .للمستفيدين
يعتبر التوصيف الوظيفي من الموضوعات المهمة التي      

يجب أن يتجه الباحثون لدراستها لما لها من أهمية خاصة في 
تنظيم العمل ورفع مستوى اإلنتاجية لدى الموظفين في كافة 
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د الباحثة سوى دراسٍة واحدٍة الوظائف والمؤسسات، حيث لم تج
تتناول موضوع التوصيف الوظيفي، رغم أهميته الكبيرة لنجاح 

 .المؤسسات وتقدمها
من هنا جاءت هذه الدراسة لقناعة الباحثة بأن معرفة      

الموظف بهمام عمله يجعله يقوم به على أكمل وجه، وبمستوى 
الكثير  رضا عاٍل، مع األخذ بعين االعتبار انعكاس ذلك على

من العوامل األخرى المرتبطة بالعمل نفسه، أو ذات العالقة 
بحياة الموظف، أو عالقته بزمالئه وغيرها الكثير من العوامل 

 .ذات العالقة
 حدود الدراسةد. 

 :يقتصر تعميم نتائج هذه الدراسة وفًقا للمحددات اآلتية
اقتصرت عينة الدراسة على عينٍة من موظفات جامعة . 1

 - هـ0434/0432رة نورة بنت عبد الرحمن للعام الدراسي األمي
 .م2103/2104

يتحدد تعميم نتائج الدراسة بدرجة صدق وثبات األداة . 2
 .المستخدمة التي طورتها الباحثة

 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3
 :مفهوم التوصيف الوظيفي

من لقد تعددت تعريفات التوصيف الوظيفي، فقد ظهرت العديد 
المفاهيم التي تختلف في اللفظ وتتفق في المعنى غالًبا، فقد 
نين أساسيين للتوصيف الوظيفي هما  أشارت جميعها إلى مكوَّ
)الوظيفة، والموظف(، وبعد االطالع على معظم التعريفات 

 :الخاصة بهذا المفهوم، تم استخالص التعريف التالي
شركات لكل التوصيف الوظيفي هو عبارة عن وثيقة تعدها ال

وظيفٍة علـى هيكل الشركة التنظيمي، تتضمن وصًفا كاماًل 
للمهمات والواجبات التي يقوم بها شاغل الوظيفة، بحيث تتضـــح 
فــــــي التوصيف الوظيفي مجموعة عناصر مهمة مثل: المسمـــــــــى 
الوظيفي، مكان العمل، المسؤول المباشر، رقم الوظيفـــــــــة، تاريخ 

داث الشاغر، اإلدارة التي يقع فيها الشــــاغـــــــر الوظيفي، استح
وأخيًرا واألهم واجبات الوظيفة التي يناقشهـــــــــا التوصيف الوظيفي 
المعني، واألهلية أو المؤهالت التي يجـــب أن يتمتع بها صاحب 

الوظيفة والمؤهالت العلمية والتدريبية المطلوبة من صاحب 
؛ التوصيف [3] ؛ التويجري،[2] حمود،الوظيفة )زكي م

 ]).4] [؛ مصطفى،2[ـ، أبو شيخة واألسعد، ]4الوظيفي، ]
وبناء على فقد أكد جوزيف شراوب على أنه يجب إعداد 
توصيفات لكل وظيفة تلخص الحد األدنى من التعليم والتدريب 
والخبرة والمهارات الخاصة، وغير ذلك من األساسيات التي يجب 

  [7].ا أي موظف لكي يشغلهاأن يتمتع به
أما جون زينجر فيقول: إن تعيين فرد قادر على اإلنجاز      

بالفعل أسهل من محاولة تدريبه على ذلك. ويقول حدد 
مواصفات شديدة الدقة لألفراد الذين تريد تعيينهم. استخدم أفضل 
موظفيك أداًء كقالب لهذه المواصفات، واحصل على مقترحات 

ذين يقومون بتلك الوظيفة حاليًا بشأن الخصائص من األفراد ال
 ].8التي تتطلبها الوظيفة ]

وتختلف المؤسسات من مؤسسة إلى أخرى في طريقة إعداد      
التوصيف الوظيفي، تجتمع كلها علــــى أن تــــكـــون العناصر 
المذكورة أعاله، أو معظمها، متوافرة في التوصيف الذي يتم 

ي الشركة. فتحليل الوظائف هو أسلوب إعداده لكل وظيفة ف
علمي من شأنه تجميع حقائق محددة عن متطلبات كل وظيفة 
عن طريق تفتيتها إلى عناصرها األولية، وتحديد طبيعة ومهام 
كل عنصر بالشكل الذي يمكن معه التعرف على متطلباتها 
الكمية، والمهارات والمؤهالت والقدرات التي يجب توافرها فيمن 

  [9].يشغلها
وفي العادة، يكون التوصيف الوظيفي جاهًزا قبل اإلعالن      

عــن الوظيفة، وتتم مقابلة طالِبِي الوظائــف علـــى أســــاس مــن 
مكونات التوصيف الوظيفي المـوجــود لـــدى إدارة الــمـــوارد 
البشرية، حيث أن العمل ومتطلباته هي التي تكون محل 

الفرد وشاغل الوظيفة، ثم تحدد بعد  الدراسة، وليس خصائص
  [10].ذلك المهارات والخصائص الشخصية لشاغل الوظيفة

إن المهام والمسؤوليات المحددة في الوصف الوظيفي،       
يجب أن تمثل الحد األعلى من التوقعات في نوع وعدد المهام 

نجازها والقيام بها على الوجه  والواجبات، وفي مستوى أدائها وا 



    

 

92 

  [11].ملاألك
 :فوائد التوصيف الوظيفي

مسميات الوظائف: يسهم تحليل الوظائف في تحديد . 1
مسميات دقيقة للوظائف حيث يتم تعريف الموظف بمكونات 
الوظيفة التي يشغلها والمساعدة على الرقابة: وذلك لما يتضمنه 
نظام توصيف الوظائف من تحديد للواجبات والمسؤوليات 

وظيفة، استناًدا إلى وصفها، وكذلك تحديد المترتبة على كل 
مجال اإلشراف الذي تمارسه على غيرها من الوظائف، 
واإلشراف الذي تخضع له باإلضافة إلى تحديد االتصاالت التي 

  [12].تجري لصالحها
تخطيط القوى العاملة: يسهم في تحديد عدد الوظائف . 2

د حجم المطلوبة لتكوين قوة العمل، وذلك من خالل اعتما
وطبيعة العمل المطلوب إنجازه في تحديد الوظائف التي 
ستتضمنها جداول موازنة الوظائف، وذلك حسب حاجة 

  [10].ومسؤولية كل نشاط
اختيار العاملين: إن الصالحية واالستعداد والقدرة على أداء . 3

العمل هي األسس السليمة الختيار العاملين. ويسهم تحليل 
ال من خالل كشفه عن طبيعة العمل الوظائف في هذا المج

ومسؤولياته والشروط الالزم توفرها في من يؤدي العمل. كما 
يسهم التحليل الوظيفي في وضع وتصميم برامج االختبارات 
بأنواعها المختلفة بما يكفل اختيار أفضل المرشحين لشغل 

 ].03,04الوظائف الشاغرة ]
ظائف من تقويم األداء: حيث إن ما يحدده وصف الو . 4

واجبات ومسؤوليات للوظيفة والمتطلبات والمؤهالت الالزمة 
إلشغالها يعتبر أساًسا سليًما في تحديد العناصر التي تشكل 

  [5].معايير األداء
تحديد االحتياجات التدريبية: حيث يحدد التوصيف الوظيفي . 5

نوع التدريب الالزم لزيادة معارف ورفع قدرات شاغل الوظيفة، 
يساعد على معرفة العاملين الذين سيشملهم التدريب وفًقا كما 

  [5].لالحتياج الفعلي
 التدريب: من المعلوم أن التدريب يسهم في تحسين اداء. 6

العاملين ألعمالهم ومسلكهم فيه، ولتحقيق فعالية التدريب يلزم 
أواًل الوقـوف على طبيعة العمال المسندة إلى العاملين 

ها ومتطلباتها، حيث يمكن على ضوء وخصائصها ومسؤوليات
ذلك وضـع وتصـميم وخصائص متطلبات األعمال المختلفة، 
ومن ثم يكون التحليل الـوظيفي متطلبًا أساسـيًا لتخطـيط الجهـود 
التدريبيـة برامج التدريب المناسبة بما يكفل أداء الموظف لعمله 
على وجه مرض. وتكشف الدراسة التحليلية للوظائف عن 

  [15,16].صـفاتموا
المساعدة في عمليات النقل: حيث يعتبر األساس الذي تتم . 7

  [17].بموجبه عمليات النقل واالنتداب إلى وظائف أخرى
تحديد العالقة بين مختلف الوظائف: يساهم التوصيف . 8

الوظيفي في ضمان إنتظام وانسياب العمل بين قنواته 
  [17].الشرعية

لعاملين: وذلك من خالل تحقيقه مبدأ رفع الروح المعنوية ل. 9
العدالة بين العاملين من حيث اأُلجور والتدريب والترقية وغيرها 
من اأُلمور على أسس موضوعية وواضحة تُِتيح الفرصة 

  [5].للعاملين لتنمية قدراتهم ورفع الروح المعنوية لهم
 : الظواهر التي تتطلب االهتمام بتوصيف الوظائف

أو مؤشرات أو أعراض متباينة عن حاجة إن ثَّمة ظواهر 
 : المنظمات لالهتمام بعملية توصيف الوظائف منها

حول المسئولية عن  والمسؤوليناالختالف بين الرؤساء . 1
 .األعمال وسلطة اتخاذ القرار

الشكاوى التي تُثار حول عدم مراعاة مبدأ التدرج الرئاسي من . 2
 الرؤساءِقَبل المرؤوسين في المستويات الدنيا، حيث يتم تخطِّى 

 .المباشرين في أحواٍل كثيرةٍ 
التردد من قبل المسؤولين األكفاء في توظيف المهارات التي . 3

يتمتعون بها إزاء عدم وضع حدود فاصلة لسلطاتهم 
 .تهم، وعدم وجود نظام جيد للتفويض الفعال للسطلةومسؤوليا

تهرُّب كثير من القيادات اإلدارية من المساءلة حول أدائهم، . 4
 .بحجة عدم تحديد مسؤولياتهم بشكٍل واضحٍ 

 االزدواجية في األعمال والجهود بسبب تكرار الواجبات. 5
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 .والسلطات أو بسبب غموضها
سوء اختيار الشخص ارتفاع معدل ترك العمل، نتيجة . 6

المناسب للوظيفة المناسبة، وذلك بسبب عدم استخدام التوصيف 
 .الوظيفي عند االختيار أو عدم وجوده أصاًل 

تعقيد إنجاز األعمال أو تأخيرها أو عرقلتها بسبب غموض . 7
 .العالقات بين الوظائف

تصاعد الشكاوى والتظلُّمات من إهدار مبدأ العدالة عند . 8
 .و عند إعداد كادر الدرجات والمرتباتالترقية، أ

عدم القدرة على تخطيط وتصميم وتنفيذ تدريٍب واقعىٍّ يأخذ . 9
الحسبان مؤهالت األفراد والمردود المتوقع تحقيقه من هذا  يف

 .التدريب
 :أهمية تحليل وتوصيف الوظائف

تمثل عملية تحليل وتوصيف الوظائف حجر الزاوية لجميع 
واالستراتيجيات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، حيث السياسات 

 :إنها تتضمن مجموعًة مهمًة من اإلجراءات أهمها
تسهل مهمة االختيار والترشيح لشغل الوظائف الشاغرة،  -

وتضع أمام المتنافسين معايير وأسسًا دقيقة تتضمن اختيار 
األكفاء لشغلها، وذلك من خالل المؤهالت المحددة لها 

  [18].حظة مدى توفرها في المتقدمينومال
تحديد األجر العادل والمناسب لكل وظيفٍة، بحسب طبيعة  -

األعمال واالختصاصات التي يمارسها األفراد العاملون، وما 
تستلزمه من مهارات وكفاءات فكرية وجسمية، وما تشتمل عليه 

  [19].من أعباء ومسؤوليات وما تتضمنه من مخاطرة
عداد أنظمة الترقية والترفيع والنقل تساعد في إ -

  [20].واالنضباط
 :معوقات الوصف الوظيفي

يوجد العديد من المعوقات التي تحول دون نجاح مشاريع 
 :التوصيف الوظيفي منها

إنها عملية دقيقة ومتخصصة، وتحتاج إلى مجموعة من . 1
المتخصصين، وألن هؤالء االختصاصيين قد ال يتوافرون من 
مواِطِني البلد، فتلجأ الدولة إلى إسناد المهمة لخبراء من خارج 

رهم بالظروف البيئية للبلد، وبالتالي تأتي أعمال  الدولة دون تبصُّ
 .هو معمول في بلدانهمأولئك الخبراء نسخة طبق األصل لما 

عدم قناعة بعض القيادات اإلدارية المسؤولة في عملية . 2
التوصيف الوظيفي، حيث إنه في حالة القيام بمشروع لوصف 
الوظائف في أي جهاز إداري، فإنه من الضروري كسب تأييد 

 .القيادات اإلدارية في ذلك الجهاز
وصيف عدم تقبل الموظفين أو البعض منهم لمشروع الت. 3

الوظيفي، وذلك العتقادهم أن المشروع سوف يمسُّ مصالحهم أو 
  [5].ُيلحق بهم الضرر من الناحية الوظيفية

 :الدراسات السابقة
قامت الباحثة بإجراء مسٍح مكتبيٍّ للدراسات واألبحاث      

السابقة والمتعلقة بموضوع التوصيف الوظيفي بهدف حصر 
الوظيفي وخصوًصا في المملكة الدراسات المتعلقة بالتوصيف 

العربية السعودية، لكنها لم تجد دراسات عربية متخصصة في 
نما وجدت العديد من  التوصيف الوظيفي سوى دراسة واحدة، وا 
الدراسات والتي تناولت جانًبا محدًدا مما يتعلق بعمل الموظف 
مثل الرضا الوظيفي، أو اإلنتاجية، أو غيرها من العوامل، وفيما 

 .أهم الدراسات ذات العالقة يلي
[ بعنوان: "العالقة بين االتصاالت 20الحداد، ] دراسة     

اإلدارية واألداء الوظيفي: دراسة اتجاهات المديرين في الوزارات 
السعودية" وهدفت الدراسة إلى تحليل العالقة بين نمط 
االتصاالت اإلدارية واألداء الوظيفي للمديرين في الوزارات 

ة، باإلضافة إلى تحديد معوقات االتصاالت اإلدارية السعودي
التي تؤدي إلى تخفيض مستوى األداء الوظيفي للمديرين، وقد 
لت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كلٍّ  توصَّ
من االتصاالت اللفظية ونمط وأشكال االتصاالت اإللكترونية 

جهة أخرى، ووجود  من جهٍة، وبين األداء الوظيفي للمديرين من
فروق ذات داللة إحصائية في العالقة بين االتصاالت اإلدارية 
وبين األداء الوظيفي للمديرين تعزى إلى متغير حجم الوزارة 
والخبرة العملية للمديرين، بينما لم تجد فروًقا ذات داللة إحصائية 

 تعزى إلى متغيري المستوى الوظيفي والحالة االجتماعية
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 .للمديرين
 هوعالقت[ بعنوان: "الرضا الوظيفي 22العيدروس، ] دراسة     

بمستوى الطموح لدى الممرضات السعوديات، وعالقة كلٍّ منهما 
ببعض المتغيرات الشخصية والمهنية: دراسة ميدانية 

جدة("، وقد  –بالمستشفيات الحكومية بمدينَتى )مكة المكرمة 
وعدم الرضا عن هدفت إلى تحديد العوامل التي ترتبط بالرضا 

المهنة لدى الممرضات السعوديات، ومعرفة العالقة بين الرضا 
الوظيفي ومستوى الطموح، والعالقة بين الرضا الوظيفي لدى 
الممرضة وبين عوامل شخصية ومهنية محددة، مثل المؤهل 
الدراسي، ومدة الخدمة، والحالة االجتماعية، والرواتب، والعالقة 

الممرضة وبين عوامل شخصية ومهنية بين مستوى الطموح لدى 
محددة مثل المؤهل الدراسي، والراتب، مدة الخدمة، والحالة 
االجتماعية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود عوامل محددة 
للرضا الوظيفي وهي: ظروف العمل، والمسؤولية واالعتراف، 
والتقدير، والعالقة بالزمالء والمرؤوسين، والضمان، والرواتب، 

لتقدم والترقي الوظيفي، والنمو النفسي التخاذ قرارات وفرص ا
جراءات اإلدارة، واالعتراف  خاصة في العمل، وأنظمة وا 
الشخصي، والحالة االجتماعية. كما توجد عوامل محددة لعدم 
الرضا الوظيفي وهي متطلبات العمل، وعدم وجود عالقة إيجابية 
 ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي للممرضات
السعوديات، وكلٍّ من مدة الخدمة والراتب الشهري، ولكن توجد 

( بين الرضا الوظيفي والحالة 1.12عالقة إيجابية دالة عند )
االجتماعية للممرضات السعوديات، كذلك توجد عالقة إيجابية 
دالة بين الرضا الوظيفي والمؤهل الدراسي للممرضات 

صائية بين مستوى السعوديات، وعدم وجود عالقة ذات داللة إح
الطموح، وكلٍّ من مدة الخدمة والحالة االجتماعية والمؤهل 
الدراسي للممرضة السعودية، ولكن توجد عالقة دالة عند 

( بين مستوى الطموح والراتب الشهري للممرضات 1.12)
 .السعوديات

[ بعنوان: "بناء نموذج سببي لدراسة 23] العمري، دراسة     
ء التنظيمي والرضا الوظيفي وضغوط العمل تأثير كلٍّ من الوال

في األداء الوظيفي والفعالية التنظيمية". وقد هدفت هذه الدراسة 
اختبار نموذج سببي لدراسة تأثير كلٍّ من بناء نموذج سببي 
لدراسة تأثير كلٍّ من الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي وضغوط 

وقد تم جمع  العمل في األداء الوظيفي والفعالية التنظيمية،
البيانات من خالل استبانة ٌوزِّعت على عينة عشوائية من 
العاملين السعوديين في البنوك السعودية بمدينة الرياض لعام 

استبانة تشكل  400هـ، وقد بلغ العائد من االستبانات 0422
عينة الدراسة. استخدم أسلوب تحليل المسار الختبار النموذج 

النتائج عن مجموعة من العالقات  السببي المقترح، وقد كشفت
السببية المعنوية في النموذج، حيث اتضح أن متغير الرضا 
الوظيفي يتحدد بكلٍّ من العمر والخدمة والراتب الشهري وصراع 
الدور وغموض الدور ومتغير األداء الوظيفي. كما تبين أن 
متغير الوالء التنظيمي يتحدد بكل من العمر والخدمة والراتب 

ري وصراع الدور وغموض الدور ومتغير الرضا الوظيفي. الشه
أما متغير ضغوط العمل فيحدد بكلٍّ من العمر والخدمة والراتب 
الشهري وصراع الدور وغموض الدور ومتغير الوالء التنظيمي، 
كما اتضح أن متغير األداء الوظيفي يتحدد بكلٍّ من الوالء 

مة، وأخيًرا كشفت التنظيمي ومتغير ضغوط العمل والعمر والخد
النتائج عن أن متغير الفعالية التنظيمية بوصفه متغيًرا نهائيًّا في 
النموذج، يتحدد بكلٍّ من الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي 

 .وضغوط العمل ومتغير األداء الوظيفي
بعنوان "الرضا الوظيفي عند  [24دراسة فيمنغ وجيلنغ ]     

انوية واالستراتيجيات التي تعمل معلمي المدارس االبتدائية والث
على رفع األداء الوظيفي"، هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن 
مدى رضا المعلمين الوظيفي وأدائهم في المدارس من قبل القيادة 
اإلدارية. وقدد أظهرت نتائج الدراسة أن الكشف عن الرضا 
واألدار الوظيفي يساعد على اكتساب فهم أعمق لعقلية 

كما أشارت الدراسة إلى بعض االستراتيجيات المتبعة  المعلمين،
من قبل اإلدراة للعمل على زيادة الرضا الوظيفي للمعلمين وهي: 

 .زيادة الرواتب والحوافز، وتحسين ظروف العمل
 [ بدراسة بعنوان " العوامل المؤثرة في22دراسة بولن ]      
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ل الرضا الوظيفي للمعلمين. هدفت إلى الكشف عن العوام
المؤثرة في شعور المعلمين في الرضا الوظيفي وبيان أثرها على 
األدوار الوظيفية للمعلم ومن بين هذه العوامل التفاعل بين المعلم 

( معلمًا من معلمي 434والقيادة اإلدارية، أجريت الدراسة على )
المدارس الثانوية للطبقات الفقيرة والمتوسطة والغنية. استخدمت 

ن وهما االستبانات والمقابالت. أظهرت نتائج الدراسة أسلوبي
الدراسة العوامل التي تؤثر في الرضا الوظيفي الذي يؤثر في 
األداء الوظيفي للمعلم وهي القيادة: حيث أن تفاعل القيادة 
اإلدارية مع المعلمين يؤثر في أدائهم، والضغوطات: تنتج 
ن ضغوطات العمل خالل فترة ظهور نتائج االمتحان وذلك أل

مستوى الطلبة يؤثر في تقييم المعلم ومدى رضاه عن العمل، 
والمتغيرات الشخصية: حيث يؤثر كل من نوع الجنس والعمر 
والمستوى األكاديمي ودورات التعليم ومدة الخبرة في الرضا 

 .الوظيفي لدى المعلم
 :تعقيب على الدراسات السابقة

موضوع  بعد استعراض عدد من الدراسات التي تناولت     
الرضا الوظيفي، واالنتاجية اتضح أن هناك تأكيدًا على ضرورة 
وجود وصف محدد لكل وظيفة في المؤسسة، والعمل على 
تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين من خالل تحسين ظروف 
العمل، والتقدير، وبناء عالقات ايجابية بين الزمالء والمرؤوسين، 

حيث اتفقت نتائج هذه وتوفير فرص للتقدم والترقي الوظيفي. 
[، 22] [، والعيدروس20الدراسة مع دراسة كل من الحداد ]

  [24].[، وفيلمنغ23] والعمري

لقد الحظت الباحثة عدم وجود دراسات سابقة متخصصة      
في التوصيف الوظيفي في المملكة العربية السعودية، وهذا ما 

اشارتها إلى يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث 
موضوع هام جدًا وهو التوصيف الوظيفي تحتاج اليه جميع 
المؤسسات على اختالفها، والذي يحدد مهام كل وظيفة في 

 .المؤسسة، ويحدد األدوار والعالقات بين األقسام المختلفة
 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
لحصول عليها انطالقًا من أهداف الدراسة والبيانات المراد ا     

لتحديد " مستوى معرفة موظفات جامعة األميرة نورة بنت عبد 
الرحمن بالتوصيف الوظيفي" تم استخدام المنهج المسحي 
الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع 
الفعلي ووصفها وصفًا دقيقًا يعبر عنها كمًا وكيفًا. حيث يعتمد 

الحقائق والمتغيرات المرتبطة  هذا المنهج أيضًا على وصف
بواقع الظاهرة موضوع الدراسة وتوضيح الجوانب المختلفة من 

 .حيث مسح الظاهرة وتفسيرها واإلجابة عن أسئلة الدراسة
 مجتمع الدراسة وعينِّتهاب. 
شمل مجتمع الدراسة جميع موظفات جامعة األميرة نورة      

ـ، أما عيِّنة ه0434/0432بنت عبد الرحمن للعام الجامعي 
( موظفًة، تم اختيارهن بطريقة 234الدراسة فتكونت من )

عشوائية من بين إدارات الجامعة المختلفة وفًقا لمتغَِّيري المؤهل 
 (.0العلمي والخبرة كما هو موضح في الجدول رقم )

 1جدول 
 الخبرة والمؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغَِّيري 

 دراسات عليا بكالوريوس أقل من بكالوريوس المجموع المؤهل العلمي الخبرة
 10 9 31 32 سنوات 2أقل من 
 030 01 44 22 01وأقل من  2أكثر من 

 32 00 04 2 سنوات 01أكثر من 
 234 31 002 92 المجموع

 أداة الدراسةج. 
 بعد استعراض اإلطار النظري والمقاييس السابقة في مجال

التوصيف الوظيفي، قامت الباحثة بإعداد مقياٍس للتوصيف 
الوظيفي للموظفات بما يتناسب وأفراد العينة، حيث تمثل هذا 
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نت من أربع وستين عبارًة مقسمًة إلى ستة  المقياس باستبانٍة تكوَّ
يتبع كالًّ منها عدد من  محاور ترتبط بمفهوم التوصيف الوظيفي

الفقرات ذات العالقة، وقد جاءت مالمح الصورة النهائية 
 :لالستبانة كما يلي

 .المحور األول: العمل واشتمل على ست فقرات
 .المحور الثاني: اإلنتاجية واشتمل على اثنتي عشرة فقرة

 .المحور الثالث: العالقات مع الزمالء واشتمل على ست فقرات
الرابع: التدريب والتطوير المهني واشتمل على تسع المحور 

 .فقرات
 .المحور الخامس: األمن الوظيفي واشتمل على أربعة عشر فقرة

 .المحور السادس: الرضا الوظيفي واشتمل على تسع فقرات
صدق األداة: تم التأكد من صدق األداة بعرضها على مجموعة 

تخصصات من المحكمين ممن يحملون درجة الدكتوراه في 
جراء التعديالت 4اإلدارة والتخطيط التربوي وعددهم ) (، وا 

 .الالزمة في ضوء مالحظاتهم
ثبات األداة: تم تقدير ثبات األداة بطريقة االتساق الداخلي، 

( 34وذلك باستخدام معادلة كورنباخ ألفا على عينة مكونة من )
موظفًة من موظفات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من 
خارج عينة الدراسة، حيث تراوحت قيم معامالت الثبات ما بين 

(1.12 – 1.93.) 

 :المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن السؤال األول، تم حساب المتوسطات الحسابية . 1

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة )الدرجة 
مجاٍل  الكلية( على فقرات األداة الُمستخدمة في الدراسة ولكل

 .على حدة
ولإلجابة عن السؤال الثاني استخدمت الباحثة اختبار تحليل . 2

  (Two way ANOVA)التباين الثنائي
 نتائج. ال5

  أواًل : النتائج المتعلقة بالسؤال األول
لإلجابة عن هذا السؤال وهو: ما مستوى معرفة موظفات جامعة 

 ؟األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالتوصيف الوظيفي
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      

لدرجات أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة )الدرجة الكلية( 
( بانحراٍف 3.34حيث بلغ متوسط درجات أفراد عينة الدراسة )

(، كما تم حساب المتوسطات الحسابية 1.42معياريٍّ )
جاالت الستة )العمل، واالنحرافات المعيارية لكل مجاٍل من الم

اإلنتاجية، العالقات مع الزمالء، التدريب والتطوير المهني، 
( 2األمن الوظيفي، الرضا الوظيفي( على حدة، والجدول رقم)

يوضح هذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد 
 .العينة على أداة الدراسة وعدد فقرات كل مجال

 2جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على أداة الدراسة حسب المجال وعدد فقرات كل مجال

 عدد الفقرات االنحراف المعياري متوسط االستجابة المجال
 15 0.62 3.08 العمل

 12 050 3.66 اإلنتاجية
 6 0.62 3.12 مع الزمالءالعالقات 

 9 0.57 3.48 التدريب والتطوير المهني
 14 0.54 3.50 األمن الوظيفي
 8 0.66 3.20 الرضا الوظيفي

 64 0.42 3.36 الكلي
( إلى درجة 2تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم )      

متدنية من المعرفة بمفهوم التوصيف الوظيفي لدى أفراد الدراسة، 
وال ترقى للمستوى المأمول، مما يستدعي إعادة النظر في 
األسباب التي أشارت إلى هذه النسبة المتدنية وغير المأمولة، 

الموظفات بشكل  من أجل العمل على رفع مستوى المعرفة لدى
 .عام

كما تشير النتائج كذلك إلى أن المجال الثاني والخاص      
باإلنتاجية حصل على أعلى متوسط حسابي، حيث بلغ متوسط 
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(، 1.21( وبإنحراف معياري )3.44) الدرجات في هذا المجال
بينما حصل المجال األول والخاص بالعمل على أدنى متوسط 

( 3.18جات في هذا المجال )حسابي، حيث بلغ متوسط الدر 
 (.1.42وبانحراف معياري )

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لدرجات استجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات أداة 

( يوضح هذه المتوسطات واالنحرافات 3الدراسة والجدول رقم )
 :المعيارية

 3جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات أداة الدراسة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 م المجال العبارة  الحسابي

 مستوى إداري. توفر المؤسسة وصًفا واضًحا ومحدًدا للوظائف الالزمة لكل 2.33 1.30

 العمل

0 
 2 تحدد المؤسسة مهام ومسؤوليات محددة لكل موظٍف. 2.91 1.33
 3 عملي يتطلب مؤهاًل علميًّا محدَدا يتناسب مع مهام وظيفتي. 3.19 1.46
 4 تشترط المؤسسة توافر الخبرة الكافية لشغل هذه الوظيفة. 2.86 1.55
 2 وخطوط سلطٍة منظمًة. توفر المؤسسة مستويات إدارية 2.95 1.55
 4 للموظفين كلٍّبحسب اختصاصه. المسؤولياتيتم إسناد  3.27 1.46
 1 للموظفين كلٍّبحسب قدراته. المسؤولياتيتم إسناد  2.97 1.52
 8 للموظفين بحسب الواسطة والمحسوبية. المسؤولياتيتم إسناد  3.45 1.35
 9 وظيفة.تتوزَّع المهام بشكل واضح لكل  2.74 1.35
 01 هناك وضوح في التعليمات التي تصدر عن اإلدارة. 3.05 1.36
 00 أشعر بحرص اإلدارة على سماع مقترحات الموظفين. 2.88 1.37
 02 هناك تفويض كاف ومناسب من رئيسي التخاذ القرار المتعلق بالعمل. 3.06 1.36
 03 المسؤوليات الموكلة لي واضحة ومحددة. 3.53 1.34
 04 القوانين واألنظمة والتعليمات التي تحكم العمل واضحة. 3.18 1.37
 02 توافر الوصف الوظيفي يحقق النزاهة والموضوعية في تطبيق األنظمة واتخاذ القرارات. 3.91 1.31
 تتأثر إنتاجيتي إيجاًبا بتوافر توصيٍف محدٍد لمهام ومسؤوليات وظيفتي. 4.03 1.15

 اإلنتاجية

04 
 01 توافر الوصف الوظيفي ُيسَهُم في زيادة إنتاجية الموظفين، من خالل التزامهم بالمهام الوظيفية المحددة لهم. 4.01 1.18
 08 بوجود وصف وظيفي من عدمه. إنتاجيتي ال تتاثر 2.91 1.58
 09 ترتبط إنتاجية الموظفين بكفاءة اإلشراف والتدريب المبنية على توصيٍف محدٍد. 3.77 1.29

1.36 2.72 
التخويـف والتهديــد والصــرامه فــي تنفيــذ المهــام المحــددة فــي الوصــف الــوظيفي يســاهم فــي تحســين األداء وتطــوير 

 .العمل
21 

 20 يزداد اإلنتاج بإتاحة الفرصة للمرؤوسين بالمبادرة وتقديم المقترحات. 3.66 1.25
 22 في اختيار العمل الذي يتفق واستعداداته وميوله.يصبح أداء الموظف أفضل إذا ُأتيحت له فرصة  3.94 1.30
 23 المرونة في اختيار الموظف للوقت الذي يناسبه لتنفيذ العمل، ُيسَهُم في إخراجه بصورٍة أفضل. 3.91 1.21
 24 توفير األمن للمرؤوسين وشعورهم بالحرية يزيد من إنتاجيتهم. 3.88 1.31
 22 بوجود قواعد ثابتة للترقيات والحوافز.تتحسن اإلنتاجية  3.79 1.33
دراك العامل لمكانتها ومستوى إشباعها لحاجاته زادت إنتاجيته. 3.68 1.32  24 كلما زادت الثقة في كفاءة المنظمة، وا 

1.32 3.68 
ــا فــي  ــافع والتضــحيات، فالعــاملون يتحملــون الحرمــان والصــعوبات إذا تعرضــوا لهــا جميًع نفــس المســاواة فــي المن

 الظروف.
 21 

 هنالك صالحيات محددة لكل موظف. 2.92 1.23
العالقات 
 مع الزمالء

28 
 29 توفر المؤسسة التنسيق بين رؤساء األقسام والموظفين التابعين لكل إدارٍة. 2.95 1.31
 31 لدي المعرفة الكافية بآلية تنسيق خطوط التعامل الرسمية والرقابية والمسؤولية. 2.99 1.57
 30 ُيسهم رئيسي المباشر في مساعدتي حين أجد صعوبة في العمل. 3.36 1.50
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 32 يوجد عدل في توزيع واجبات العمل بين العاملين. 3.25 1.46
 33 توفر المؤسسة تنظيم وظائف اإلدارات المختلفة. 3.26 1.31
 توفر المؤسسة التدريب المناسب لجميع شاِغِلي الوظائف. 2.90 1.43

التدريب 
والتطوير 
 المهني

34 
 32 يحصل الموظف على التدريب من أجل تطوير المهنة. 3.24 1.30
 34 أبادر بطرح خطط تطويرية لنظام العمل. 3.65 1.13
 31 الهيكل التنظيمي للمنظمة يساعد على اإلبداع واالبتكار. 3.56 1.14
 38 المهنية التي تعقدها المؤسسة.أحرص على المشاركة في برامج التنمية  3.63 1.11
 39 أسعى نحو تطوير مهاراتي وقدراتي المهنية. 4.12 1.04
 41 المتخصصة. ُيتيح الوصف الوظيفي فرًصا للتأهيل واكتساب الخبرات 3.60 1.24
 40 الوصف الوظيفي للمؤسسة يوفر فرًصا للمشاركة في ندوات ومؤتمرات ذات عالقة بالعمل. 3.66 1.10
 42 ترتبط الترقية في العمل بالكفاءة واإلتقان. 3.02 1.55
 توفر المؤسسة وصًفا دقيًقا لمهام الوظيفة التي أشَغُلها. 2.97 1.43

األمن 
 الوظيفي

43 
 44 التوصيف الوظيفي لمهام وظيفِتي ُيْشعرني بالرضا واالرتياح. 3.45 1.35
 42 تناسب ووظيفة كلٍّ منهم.العاملين في تحديد المهام التي تتشرك المؤسسة  2.97 1.35
 44 توفر المؤسسة مرونًة كافيًة لتعديل وتطوير مهام ومسؤوليات كلٍّ من الوظائف التي تتبعها. 3.12 1.34

1.16 3.96 
ــدقيق لمهــام ومســؤوليات كــل وظيفــة ُيســهم فــي الحــد مــن الع قوبــات التــي يــتم إيقاعهــا علــى الوصــف المحــدد وال

 فين.الموظ
41 

1.20 3.74 
اسـبة التـي يـتم ايقاعهـا علـى الوصف المحدد والدقيق لمهام ومسـؤوليات كـل وظيفـة ُيسـهم فـي تحديـد العقوبـة المن

 فين.الموظ
48 

 49 الرؤساء وتقديرهم لما أقوم به من عمٍل. أشعر باعتراف 3.37 1.37
 21 والعمل بكفاءة. عمليتدفعني الحوافز التي تقدمها المؤسسة نحو المثابرة في  3.58 1.38
 20 أشعر بالدافعية عند قيامي بأداء األعمال التي ُأكلَّف بها. 3.80 1.24
 22 وعادلة ألداء الموظفين.يتضمن التوصيف الوظيفي طريقة تقويم صحيحة  3.51 1.18
 23 تستخدم المؤسسة نظاًما واضًحا للمكافئة. 3.33 1.41
 24 ُيساهم الوصف الوظيفي في االستقرار النفسي في بيئة العمل. 3.74 1.08
د الوصف الوظيفي اإلدارة بمؤشٍر واضٍح لالحتفاظ بالموظفين األكفاء. 3.79 1.26  22 يزوِّ
 24 بالدافعية لتطوير األعمال التي ُأكلَّف ها.أشعر  3.79 1.10
 أشعر بالسعادة عند ذهابي لعملي. 3.17 1.29

الرضا 
 الوظيفي

21 
 28 أشعر باالنتماء للمؤسسة التي أعمل فيها. 3.37 1.23
 29 أسعى نحو تحقيق األهداف التي تنشدها مؤسستي. 3.90 1.12
 41 أقوم به في المؤسسة.أشعر بالرضا عن الدور الذي  3.49 1.27
 40 يوفر الوصف الوظيفي فرًصا متكافئًة للترقية. 3.27 1.25
 42 يحدد الوصف الوظيفي نظاًما للحوافز التشجيعية للموظفين. 3.00 1.33

1.37 2.89 
الوصـــف الـــوظيفي فـــي المؤسســـة ُيـــنظِّم فرًصـــا عادلـــة للمـــوظفين للمشـــاركة والعضـــوية فـــي مجـــالس ولجـــان عليـــا 

 محلية ودولية.
43 

 44 يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع قيمة العمل الذي أقوم به. 2.61 1.33
، 39( يالحظ أن الفقرات ذات األرقام )3من الجدول رقم )     
( حصلت على أعلى متوسطات حسابية 22، 41، 01، 04

، 44، 0ذوات األرقام )على الترتيب؛ بينما حصلت الفقرات 
 .( على أدنى متوسطات حسابية على الترتيب4، 9، 21

  ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

لإلجابة عن هذا السؤال وهو: هل هناك فروق ذات داللة 
مستوى االلتزام في (  = 1.12αداللة )إحصائية عند مستوى 

جامعة األميرة بمهام ومسؤوليات الوظيفة المحددة لدى موظفات 
 نورة بنت عبد الرحمن تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والخبرة؟
 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات
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 (.4كما هو موضح في الجدول رقم )أفراد العينة موزعين تبعًا لتفاعل متغيري الخبرة والمؤهل العلمي، 
 4جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة موزعين تبًعا لتفاعل متغيري الخبرة والمؤهل العلمي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المؤهل العلمي الخبرة

 سنوات 2أقل من 

 0.98 2.79 ما دون البكالوريوس
 0.40 3.36 بكالوريوس
 0.74 3.40 دراسات عليا
 0.72 3.16 المجموع

 سنوات 01إلى  2من 

 0.39 3.35 أقل من بكالوريوس
 0.43 3.33 بكالوريوس
 0.37 3.60 دراسات عليا
 0.42 3.37 المجموع

 سنوات 01أكثر من 

 0.31 3.68 أقل من بكالوريوس
 0.35 3.66 بكالوريوس
 0.54 4.40 دراسات عليا
 0.54 3.93 المجموع

 المجموع

 0.78 3.14 أقل من بكالوريوس
 0.42 3.37 بكالوريوس
 0.63 3.84 دراسات عليا
 0.62 3.36 المجموع

 من الدراسة أفراد استجابات أن يتضح( 4) رقم الجدول من     
 في العلمي المؤهل ذوي ومن سنوات 01 من أكثر الخبرة ذوي

 بلغ حيث حسابي، متوسط أعلى على حصلت العليا، الدراسات
 بينما ،(1.24) معياري بانحراف( 4.41) القسم هذا متوسط
 سنوات 01 إلى 2 من الخبرة ذوي من األفراد استجابات حصلت

 متوسط أدنى على بكالوريوس من أقل العلمي المؤهل ذوي ومن
 (.1.98) معياري بإنحراف( 2.19) بلغ حسابي

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم كما
 والمؤهل الخبرة متغيَري حسب موزَّعين العينة أفراد لدرجات
 .ذلك يوضح( 2) رقم والجدول حدة على كلٍّ  العلمي

 5 جدول
 حدة على كل   العلمي والمؤهل الخبرة متغيَري حسب موزَّعين العينة أفراد لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  المتغير

 المؤهل العلمي

 1.12 3.04 ما دون البكالوريوس
 1.42 3.31 بكالوريوس
 1.24 3.93 دراسات عليا
 1.42 3.34 المجموع

 الخبرة

 1.18 3.04 سنوات 2أقل من 
 1.42 3.31  سنوات 01إلى  2من 
 1.43 3.84 سنوات 01من  أكثر

 1.42 3.34 المجموع
( يتضح أن متوسط استجابات ذوي 2من الجدول رقم )     

المؤهل األعلى كانت أعلى منها ألصحاب المؤهل األقل، حيث 
(. أما 3.93بلغ متوسط درجات أصحاب درجة الدراسات العليا )

لما يتعلق بمتغير الخبرة، فيوضح الجدول نفسه أن  بالنسبة
سنوات، أعلى منها  01متوسط درجات أصحاب الخبرة أكثر من 

 حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجابات ألصحاب الخبرة األقل،
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 (.3.84سنوات ) 01أصحاب الخبرة أكثر من 
وللتعرف على داللة الفروق اإلحصائية تبًعا لمتغيَِّري )المؤهل 
 العلمي والخبرة( فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الثنائي

(Two way ANOVA) ( يوضح هذه 4والجدول رقم )
 .النتائج

 6جدول 
 ة( لدراسة الفروق اإلحصائية تبًعا لمتغيَِّري المؤهل العلمي والخبر Two way ANOVA) نتائج تحليل التباين الثنائي

 مستوى الداللة قيمة "ف" معدل المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.000 15.667 4.457 2 8.914 الخبرة

 0.000 8.186 2.329 2 4.658 المؤهل العلمي
 0.002 4.253 1.210 4 4.840 الخبرة * المؤهل العلمي

 0.284 225 64.011 الخطأ
  

 234 2734.219 الكلي
   

( إلى وجود 4النتائج الموضحة في الجدول رقم ) تشير      
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، حيث 

( ولصالح 1.11( بمستوى داللة )02.441بلغت قيمة ف )
(، حيث 2المؤهل األعلى حسب ما هو موضح في الجدول رقم )

( 3.93صحاب المؤهل العلمي األعلى )بلغ متوسط درجات أ
(، بينما بلغ متوسط درجات أصحاب 1.24بانحراف معياري )

 (.1.12( بانحراف معياري )3.04المؤهل األقل )
( أيًضا 4كما تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم )      

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة 
ولصالح ذوي الخبرة األعلى، حيث بلغ متوسط درجات أصحاب 

اري يعم( بانحراف 3.84سنوات ) 01الخبرة األعلى أكثر من 
أقل (، بينما بلغ متوسط درجات أصحاب الخبرات األقل )1.43)

(. وبناء على 1.18( بانحراف معياري )3.04سنوات( ) 2من 
هذه النتائج ترى الباحثة أن للخبرة أثر كبير في مستوى المعرفة 
بالتوصيف الوظيفي والمهام المطلوب من الموظفة إنجازها، 

 .وعالقتها بالعوامل المختلفة ذات الصلة
يًضا إلى ( أ4كما تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم )     

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعل بين متغيَري 
( بمستوى 4.223) المؤهل العلمي والخبرة، حيث بلغت قيمة ف

 (.1.112داللة )
 مناقشة النتائج. 6

 مناقشة النتائج المتعلقة بالجابة على السؤال األول: أشارت     

متدني من ( إلى مستوى 2النتائج الموضحة في الجدول رقم )
المعرفة بمفهوم التوصيف الوظيفي لدى موظفات جامعة األميرة 
نورة بنت عبد الرحمن، والذي قد يعود حسب رأي الباحثة إلى 
رغبة الموظفات في التطوير وزيادة اإلنتاجية من أجل تحسين 

كما ترى الباحثة أنه  مّما يوفر لهم فرًصا للنجاح والتقدم. العمل؛
التي أدَّت إلى هذه النتيجة هو ما يتعلق  من بين أهم األسباب

بالمجال األول )العمل( والمتمثل بمدى توفير المؤسسة وصًفا 
، وتوافر  زمة لكل مستوى إداريٍّ واضًحا ومحدًدا للوظائف الالَّ
مستويات إدارية وخطوط سلطة منظمة، باإلضافة إلى إسناد 
 الوظيفة للشخص المناسب من حيث المؤهل أو اإلمكانات،

حيث حصل هذا المجال على أقل متوسط  وغيرها من العوامل،
(، وبناء على هذا 1.42( بانحراف معياري )3.18حسابي )

االفتراض ترى الباحثة ضرورة توفير المؤسسة لتوصيف وظيفي 
محدد لجميع الوظائف التي تحتاجها، وتحديد المواصفات 

فٍة، والشروط التي يجب توافرها في الشخص المناسب لكل وظي
 .باإلضافة إلى المهام المطلوب أداؤها من ِقَبِل شاغل الوظيفة

كما ترى الباحثة أنه من بين األسباب األخرى لهذه النتيجة      
المتدنية في مستوى المعرفة بالتوصيف الوظيفي عدم توافر 
العدالة في اختيار العاملين، مما يتطلب إيالء المزيد من 

تاحة االهتمام بموضوع العدالة و  المساواة في اختيار الموظفين، وا 
فرص متساوية أمام الجميع إلشغال الوظيفة واختيار الشخص 
 المناسب الذي يحقق معايير وشروط الوظيفة وبدرجة عالية من
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 .المسؤولية
كما تعتقد الباحثة كذلك إلى أن سبب انخفاض متوسط هذا      

ِقَبِل اإلدارات، المجال يعود إلى عدٍد من الممارسات السلبية من 
باإلضافة إلى عدم وجود جوٍّ تسوده العدالة والمساواة بين 
العاملين، وبالتالي التأثير في أداء الموظفين والذي ينعكس سلًبا 

 .على األداء العام للموظف
( تعتقد 3وبناء على النتائج الموضحة في الجدول رقم )     

افع ذاتي للتعلم، الباحثة أن ذلك يعود إلى أن الموظفة لديها د
ورغبة في التطوير الذاتي واإلنتاج وتطوير ذاتها، ولكن ذلك 
يتطلب من المؤسسة أن توفر توصيًفا واضًحا محدًدا. كما ترى 
الباحثة أن من أسباب انخفاض متوسطات درجات استجابات 

 - حسب رأي الباحثة - أفراد الدراسة على بعض الفقرات يشير
زمة لكل  إلى عدم توافر وصف واضح محدد للوظائف الالَّ

مستوى إداري؛ مما ينعكس بشكل سلبي على مستوى األداء 
الوظيفي للموظفات، وبالتالي ضعف إنتاجيتهم بشكل عام، وهذا 
يتطلب من اإلدارات المختلفة إيالء هذا الموضوع درجة عالية 
من االهتمام، مما ُيسهم في رفع مستوى األداء الوظيفي لدى 

 .التالي زيادة إنتاجيتهمالموظفات وب
 :جابة على السؤال الثانيباإلمناقشة النتائج المتعلقة 

( أن هناك خاًل 4تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم )     
في أداء جميع اإلدارات تجاه الموظفين والموظفات، وممَّا ساهم 
في انخفاض مستوى المعرفة لدى الموظفات بشكل عام، ممَّا 

النظر بضرورة توفير توصيف وظيفي واضح  يتطلب إعادة
ومحدد المعالم لجميع الوظائف التي تقوم عليها إدارات الجامعة 

 .المختلفة
( فترى 2أما فيما يتعلق بالنتائج الموضحة في الجدول رقم )     

الباحثة أن مستوى المعرفة بالتوصيف الوظيفي ألصحاب 
ا ُيشير المؤهل األعلى أفضل منها ألصحاب المؤهل األ قل؛ ممَّ

إلى أن مستوى معرفة الموظفات يزداد تبًعا ألصحاب المؤهالت 
األعلى، وبالتالي ال بد من إعادة النظر في ضرورة توفير 
مستوى مناسب من المعرفة بالتوصيف الوظيفي لجميع 

وذلك بغض النظر عن المؤهل العلمي، حيث إن  الموظفات،
، بغض النظر عن العمل يتطلب تلك المعرفة من الموظفات

مؤهلها لمساعدتها على القيام بمهام الوظيفة التي تشغلها على 
 .أكمل وجه

كما ترى الباحثة أن مستوى المعرفة بالتوصيف الوظيفي      
األقل؛ ممَّا  ألصحاب الخبرة األعلى أفضل منها ألصحاب الخبرة

ُيشير إلى أن المعرفة بالتوصيف الوظيفي يرتبط بشكل مباشر 
الموظفة. فكلما زادت خبرة الموظفة زادت معرفتها  بخبرة

مما ينعكس إيجاًبا على إنتاجيتهم ورضاهم  بالتوصيف الوظيفي،
 .الوظيفي
( فترى 4وبناء على النتائج الموضحة في الجدول رقم )     

الباحثة أن أحد األسباب في هذه النتيجة هو أنه كلما كان لدى 
ام العمل الذي يقوم به، الموظف مؤهل أعلى، اتضحت لديه مه

وتكون لديه القدرة على تسيير األمور، رغم عدم وجود توصيف 
واضح ومحدد من قبل المؤسسة، مما ينعكس إيجاًبا على أدائه 

 .بشكل عام
كما ترى الباحثة أن للتفاعل بين الخبرة والمؤهل دور كبير       

في سير العمل بشكل أفضل، حيث يصبح لدى الموظف فهًما 
ضًحا لمهام عمله مع مرور الزمن وحصوله على مؤهل علمي وا

عاٍل فلهذين العاملين دور كبير في وضوح الرؤية لدى الموظفة 
في عملها، وبالتالي المزيد من اإلنتاج والتطور وتسيير العمل 
بشكل أفضل من غيره من ذوي المؤهالت األقل أو الخبرة 

 .البسيطة
 التوصيات. 7

السابقة توصى الباحثة إلى ضرورة مراجعة وبناًء على النتائج 
هذه األسباب والتخفيف منها أو إلغائها وعدم التمييز بين 
الموظفين من حيث إتاحة الفرص للجميع بالمشاركة في أية 
برامج تدريبية أو اتخاذ القرارات، باإلضافة إلى التوزيع العادل 

المتميز،  لالمتيازات المادية والمعنوية لجميع الموظفين ومكافأة
بغض النظر عن المؤهل أو أية عوامل أخرى، كما يتوجب عل 

 :الجامعة أن تعمل على



    

 

102 

ضرورة توفير وصف وظيفي محدد لجميع الوظائف اإلدارية . 1
 .في الجامعة

تعريف الموظفة الجديدة بالتوصيف الوظيفي الخاص بمهام . 2
 .وظيفتها بشكل مفصل، وذلك قبل مباشرتها العمل

قات جيدة بين اإلدارة والموظفات، ووضع برامج بناء عال. 3
مناسبة لتدريب الموظفات وتنمية قدراتهن وتزويدهن بكل ما 
يحتجنه وبكل ما له عالقة بالتوصيف الوظيفي الخاص بوظيفة 

 .كلٍّ منهن
إشراك الموظفات في التخطيط واتخاذ القرارات، وعدم إهمال . 4

ممَّا ُيشعرهن  -مهما كانت بسيطة  - أفكارهن ودراستها
بأهميتهن ومكانتهن في الجامعة، وبالتالي زيادة إنتاجيتهن 

 .ورضاهن الوظيفي
وأخيًرا يجب على الجامعة أن يكون لديها تصور واضح      

للمستقبل بكل ما يتعلق بمهام الوظيفة وما يطرأ عليها من تطور 
خالل الزمن، وما ينتج عنه من تطورات في مختلف المجاالت، 

يكون لدى الموظف تصور جيد عن جامعته وبالتالي  بحيث
استقرار وأمن وظيفي ونفسي، ممَّا ينعكس على أدائه العام 
وبالتالي الرضا الوظيفي المناسب وبذل المزيد من الجهد 
واإلبداع لتحقيق نتائج أفضل للمؤسسة التي ترعاه وتسهر على 

 راحته.
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THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF 

EMPLOYEES PRINCESS NORA BINT 

ABDUL RAHMAN UNIVERSITY JOB 

DESCRIPTION 

Al jawhara Bint Abdul Rahman Almenee 

Princess Nora Bint Abdul Rahman University 

Abstract_ This study aimed to determine the level of knowledge of employee’s Princess Noura Bint Abdul Rahman 

University job description, And whether there are differences statistically significant differences in the level of 

their commitment to the tasks and responsibilities of the specific function depending on qualification and 

experience of the variables, where the study sample consisted of (234) employee answered the study tool which is 

a questionnaire consisting of 64 items distributed on six areas, the study found low level knowledge of employees 

Princess Noura Bint Abdul Rahman University job description, And the presence of statistically significant 

differences attributable to the variables of qualification and experience and for the benefit the top level of each 

variable, based on those results the study recommended a number of recommendations including necessity of 

providing specific job descriptions for all Management jobs at the university, Based on those results the study 

recommended a number of recommendations including necessity of providing specific job descriptions for all 

Management jobs at the university, and the definition of the new employee's job characterization tasks and 

function in detail, before the resumption of work. And work to build good relations between management and 

employees, and to develop appropriate programs to train employees and involve them in the planning and 

decision-making.  

Key words: Job Descriptions, Universities, Employees, Management jobs 

 

 




