
رضا الوظيفى فى سمطة األراضىالنتائج استطالع 

مقدمة

و الوصول بيا  من أىم المعايير لقياس جودة األداء لممؤسسة الحكومية "الموارد البشرية" يعتبر الرضا الوظيفى
و بناءا عمى تعميمات السيد رئيس سمطة األراضى بضرورة قياس الرضا لذلك  إلى التميز و التمييز المستدام,

عن ظروف و بيئة العمل التى األراضى لمعرفة أنطباعيم  الوظيفى لدى الموظفين أثناء تأدية أعماليم فى سمطة
زيادة  العمل عمى البيئة الداخمية باألمكانيات المتوفرة ويعممون بيا. و كذلك لتعمل اإلدارة العميا عمى تطوير 

 .عند تقديم الخدمات لمتمقى الخدمةاألراضى لمحصول عمى أقصى رضا  االنتماء الوظيفى لسمطة

تم إعداد نموذج أستطالع الرأى من قبل وحدة التخطيط و المشاريع و تم توزيعو إلكترونيا عمى موقع المراسالت 
و تعتبر عينة معبرة  111أستبانة من أصل الموظفين البالغ عددىم  88و بمغت نسبة التفاعلو البريد الداخمى 

 .تماماعن أراء الموظفين

هدف الدراسة

ر و التحسين عمى تيدف الدراسة إلى قياس مدى الرضا الوظيفى لموظفى سمطة األراضى بأعتبارىم نواة التطوي
 .لموصول إلى األداء المتميز عمى كافة األصعدة العاممة فى سمطة األراضى كذلكو الخدمات المقدمة, 

منهجية الدراسة

عمى الرضا الوظيفى فى سمطة االراضى و ىى  ىتؤثر بشكل رئيسمحاور و ىى التى  5أعتمدت الدراسة عمى 
 عمى النحو التالى: مفصمة

 محاباة فيمعرفة جيدة بالصالحيات, المحور القيادة و يشتمل عمى الشكاوى المقدمة من الموظفين, ال .1
 .معاممةال

إجراءات  ,و يشتمل عمى تقييم األدائ بناء عمى ما يتم أنجازه من أعمال وميام تقييم األداءمحور  .8
 مع بطاقة الوصف الوظيفي.فعميًا تطابق  الموظف قوم بيايمسؤوليات التي اليام و ,المالجودة مرجعية

الموظفين, ميارات  ,عممية نقل الموظفين وترقيتيم لمتطمبات العملحورالفرص المتاحة و يشتمل عمى م .3
 فرص التدريب متاحة لجميع الموظفين.

تحسين بيئة العمل باستمرار كمما توفرت االمكانات محور طبيعة وظروف العمل و يشتمل عمى  .4
الالزمة, توفير الوسائل واألدوات الالزمة لتقديم خدمات متميزة كالمكاتب والياتف ونماذج المعامالت 

في مكان العمل, شكل وترتيب مكان العمل يعكس  واألنظمة المحوسبة وغيرىا, التعاون بين الموظفين
اىتمام وانتماء الموظف لمكان عممو.



ان وجد المتحفيز يتم , فكار اإلبداعية والتطويريةلألدعم الدائرة و يشتمل عمى  الحوافز والمكافآتمحور  .5
 .بعدالة و شفافية

 مجتمع الدراسة:

.موظف 111و البالغ عددىم  موظفى سمطة األراضى سواء موظفين مثبتين أو عقود

تحميل نتائج االستبانة

, والخيار األوسط "موافق نوعًا ما" مؤشرًا حياديًا, مؤشرًا لنسبة الرضا"موافق بشدة" و"موافق"  تم اعتبار الخيارين
  .مؤشرًا لعدم الرضافي حين تم اعتبار الخيارين األخيرين "غير موافق" و "غير موافق بشدة" 

و ىى كما موضح  فى ىذا األستطالع 20.73و نسبة عدم الرضا  57.56متوسط نسبة الرضا  بمغ .1
.بالجدول أدناه

 التالية: أعمى درجات الرضى الوظيفي تمثمت في العناصر .8
 98.68و حصمت عمى نسبة رضى عالية جدا و ىى  وظيفتك إلشغال كافية ميارات لديك 

عمى مقياس ليكارت الخماسى مما يعنى أن الموظفين يشغمون أوقات العمل بشكل دائم و 
و ىذا مؤشر لو دالالت كبيرة عمى صعيد العمل الحكومى و التى  كمى "دائما مشغولين"

 تتناقض مع نتائج  الدراسات العالمية.
 و ىذا يدل  85.37و حصمت عمى نسبة رضى  لك المفوضة اتبالصالحي جيدة معرفة لديك

عمى سيولة التعامل داخل الييكل التنظيمى لسمطة االراضى و تمكن االدارة العميا من تعريف 
 الموظفين بالصالحيات و الميام المناطو ليم.

 78و حصمت عمى  عممو لمكان الموظف وانتماء اىتمام يعكس العمل مكان وترتيب شكل 
و  8113تتوافق مع نتيجة أستطالع الرضا الوظيفى فى سمطة األراضى لعامى و ىى 
, و يدل ىذا العنصر عمى الراحة النفسية % من الرضا71حيث حصمت فييما عمى  8118

لمموظف و شعوره باألنتماء إلى سمطة األراضى, فبنظرة واحدة عمى مكاتب الموظفين تعرف 
 األراضى.مدى رضا الموظفين عن العمل لدى سمطة 

 و قريبة من  67.1العمل حصمت عمى نسبة رضا  مكان في الموظفين بين تعاون يوجد
و فى عام  78عمى  8118و فى عام  61عمى  8113النتائج التى حصمت فى عام 

و بذلك نالحظ تذبذب الرضا الوظيفى خالل االعوام الماضية حيث كانت  58عمى  8111
غم من ذلك تبقى النتائج قريبة من بعضيا. و عمى ر  8118العى نسبة رضا فى عام 



و حصمت  خاصتك الوظيفي الوصف بطاقة تطابق فعمياً  بيا تقوم التي ومسؤولياتك ميامك
مما يدل عمى قوة األدارة فى توضيح الميام و المسؤوليات و مؤشر  65.9عمى نسبة رضا 

 األراضى.عمى قوة األتصال و التواصل االدارى خالل الييكل التنظيمى لسمطة 
فى  61و حصمت عمى نسبة رضا  وميام أعمال من أنجزتو ما عمى بناء أدائك تقييم يتم

حين كانت النتيجة فى السنوات الماضية مقاربو ليا و لكن أقل بقميل حيث كانت عمى النحو 
%.45كانت  8111% و فى عام 58كانت  8118% عام 51كانت  8113التالى 

و  57.3و حصمت عمى نسبة رضا  بفعالية معالجتيا يتم الموظفين من المقدمة الشكاوى
اعمى نسبة  8113نالحظ  انيا قمت عن نتيجة االستطالعات السابقة حيث كانت فى عام 

كانت االدنى  8111% و فى عام 44 8118بينما كانت متدنية فى عام   64رضا و ىى 
ل األدارة العميا فى سمطة % و ذا يدل عمى تحسن فى التعامل مع الموظفين من قب88

األراضى و عميو ارجو من األدارة العميا بالتعامل بصور أكبر و بطريقة أيجابية مع شكاوى 
 الموظفين و تحديد يوم فى كل شير لمقابمة الموظفين و سماع شكواىم و إحتياجاتيم.

54.88و حصمت عمى نسبة رضا  ودة مرجعية واضحة لك ألداء ميامكتشكل إجراءات الج 
و ىى نسبة ال بأس بيا و لكن ارجو توضيح و توثيق معايير الجودة لكل إدارة و موافقتيا مع 

 معايير الجودة العالمية و المحمية.
مما يدل عمى  51.8و حصمت عمى نسبة رضا  والتطويرية اإلبداعية األفكار الدائرة تدعم

رعاية اإلدارة العميا لألفكار األبداعية و تطبيقيا و لكن ارجو ان نعمل عمى زيادة تقبل 
األفكار و تحفيز الموظفين عمى تقديم الدراسات و األفكار التى من شأنيا تطوير العمل و 

 الياتو فى سمطة األراضى.
و ىى فى تحسن 51و حصمت عمى نسبة رضا  الموظفين لجميع متاحة التدريب فرص %

 عمى التوالى. 8113,8118,8111فى االعوام  35,38,34عن األعوام السابقة حيث كانت 



الجدول التالى يوضح نسبة  الرضا و عدم الرضا لكل عنصر: 

نسبة عدم الرضانسبة الرضاالمعيار ألول: القيادة
 24.39 57.31الموظفين يتم معالجتيا بفعالية.الشكاوى المقدمة من 

 4.88 85.37لديك معرفة جيدة بالصالحيات المفوضة لك.
أشعر أن ىناك محاباة في معاممة المديرين لممرؤوسين 

 كتوزيع العمل وتطبيق أنظمة التأديب.
47.57 28.05 

المعيار الثانى: تقييم األداء
 20.73 60.97من أعمال وميام. يتم تقييم أدائك بناء عمى ما أنجزتو

تشكل إجراءات الجودة مرجعية واضحة لك ألداء 
 ميامك. 

54.88 15.85 

ميامك ومسؤولياتك التي تقوم بيا فعميًا تطابق بطاقة 
  الوصف الوظيفي خاصتك.

65.85 14.64 

المعيار الثالث: الفرص المتاحة
 تخضع عممية نقل الموظفين وترقيتيم لمتطمبات العمل

 وتتم عمى أسس موضوعية.
39.03 26.83 

 0 92.68لديك ميارات كافية إلشغال وظيفتك.
 26.83 50فرص التدريب متاحة لجميع الموظفين.

المعيار الرابع: طبيعة وظروف العمل 
يتم تحسين بيئة عممك باستمرار كمما توفرت 

 40.24 31.71االمكانات الالزمة.

واألدوات الالزمة لتقديم خدمات يتوفر لديك الوسائل 
متميزة كالمكاتب والياتف ونماذج المعامالت واألنظمة 

 المحوسبة وغيرىا.
45.12 30.48 

 12.2 67.08يوجد تعاون بين الموظفين في مكان العمل
شكل وترتيب مكان العمل يعكس اىتمام وانتماء 

 الموظف لمكان عممو
71.95 12.2 

والمكافآتالمعيار الخامس: الحوافز 
 25.61 51.22تدعم الدائرة األفكار اإلبداعية والتطويرية

 28.04 42.69ان وجد المتحفيز يتم بعدالة و شفافية 
 20.73 57.56متوسط نسبة الرضا



الجدول التالى يوضح المقارنة بين نتائج استطالعات الرضا الوظيفى فى األعوام السابقة و العام الحالى:

2016 2013 2012 2011 

نسبة المعيار ألول: القيادة
الرضا

نسبة 
عدم 
الرضا

نسبة 
الرضا

نسبة 
عدم 
الرضا

نسبة 
الرضا

نسبة 
عدم 
الرضا

نسبة 
الرضا

نسبة 
عدم 
الرضا

 22 28 24 44 19 64 24.4 57.3الشكاوى المقدمة من الموظفين يتم معالجتيا بفعالية.

 0 0 0 0 0 0 4.88 85.4لديك معرفة جيدة بالصالحيات المفوضة لك.

أشعر أن ىناك محاباة في معاممة المديرين لممرؤوسين 
 كتوزيع العمل وتطبيق أنظمة التأديب.

47.6 28.1 0 0 0 0 0 0 

المعيار الثانى: تقييم األداء

 19 45 11 58 28 50 20.7 61يتم تقييم أدائك بناء عمى ما أنجزتو من أعمال وميام.

تشكل إجراءات الجودة مرجعية واضحة لك ألداء 
 ميامك. 

54.9 15.9 0 0 0 0 0 0 

ميامك ومسؤولياتك التي تقوم بيا فعميًا تطابق بطاقة 
  الوصف الوظيفي خاصتك.

65.9 14.6 0 0 0 0 0 0 

المعيار الثالث: الفرص المتاحة
العمل تخضع عممية نقل الموظفين وترقيتيم لمتطمبات 

 تتم عمى أسس موضوعية.
39 26.8 39 31 47 19 21 42 

 0 0 0 0 0 0 0 92.7لديك ميارات كافية إلشغال وظيفتك.

 39 34 19 38 46 35 26.8 50فرص التدريب متاحة لجميع الموظفين.

المعيار الرابع: طبيعة وظروف العمل 
االمكانات يتم تحسين بيئة عممك باستمرار كمما توفرت 

 الالزمة.
31.7 40.2 0 0 0 0 0 0 

يتوفر لديك الوسائل واألدوات الالزمة لتقديم خدمات 
متميزة كالمكاتب والياتف ونماذج المعامالت واألنظمة 

 المحوسبة وغيرىا.
45.1 30.5 34 46 36 42 24 41 

 13 52 8 78 19 61 12.2 67.1يوجد تعاون بين الموظفين في مكان العمل



وترتيب مكان العمل يعكس اىتمام وانتماء  شكل
 الموظف لمكان عممو

72 12.2 71 18 71 5 0 0 

المعيار الخامس: الحوافز والمكافآت

 0 0 0 0 0 0 25.6 51.2تدعم الدائرة األفكار اإلبداعية والتطويرية

 57 16 27 30 39 20 28 42.7ان وجد المتحفيز يتم بعدالة و شفافية 

التوصيات

و و المقاءات الودية مع  العمل عمى رفع الروح المعنوية لدى الموظفين من خالل التحفيز و التشجيع
  اإلدارة العميا.

.و ضع سياسة ومعايير لتحفيز الموظفين
.توضيح سياسة النقل و التدوير فى سمطة األاضى لجميع الموظفين
 راضى.فى سمطة األتوضيح سياسة الترقيات
.توضيح سياسة التدريب لجميع الموظفين
ة الموظف و السماع إلى شكواه من قبل اإلدارة العميا.متحديد يوم فى الشير لمقاب 
 إلدارات المختمفدددة لمحصدددول عمدددى األفكدددار االبداعيدددة و لعمدددل عصدددف زىندددى لممدددوظفين فدددى ا متحديدددد يدددو

.التطويرية
لتي يطرحيا الموظفون ومكافأتيم عمييا.دعم وتطبيق األفكار اإلبداعية ا
و ظروف العمل لما لو من أثر عمى نفسية الموظف.تحسين البيئة الداخمية  ىالعمل عم
 المشاركة فى اتخاذ القرار و حل المشكالت.تعزيز مبدأ التعاون


