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 :مقدمة 
اختالفها، وهو الذي أن الرضا الوظيفي يتعلق بالعنصر البشري هو اللبنة األساسية التي تبنى عليها المؤسسات على 

يرسم األهداف ويخطط للوصول إليها وينفذها، وبالتالي فإن اإلنحراف بال شك سوف يؤثر على المؤسسة مما يعيق 
ذا كان من السهل على المؤسسة توفير الموارد المادية إال انها قد .. تحقيقها لألهداف الموضوعة ويعطل مسيرتها وا 

 .رد البشرية الراغبة في العمل واإلنتاج والحفاظ عليها واستغالل طاقتها الكامنةتعجز أحيانًا عن الحصول على الموا

كما يعد العنصر البشري من العناصر المهمة التي تحيا بها أي مؤسسة وخاصة فيما إذا كانت مؤسسة خدمية في 
مة لتفاعله مع مختلف المجاالت، كما يعد المحّرك األساسي لجميع نشاطات المؤسسة ومصدر من مصادرها المه

المتغيرات الداخلية والخارجية للمؤسسة، وذلك لما يمتلكه من ميزة تنافسية ناتجة عن الطاقة الكامنة التي تزخر بها 
دواخله، األمر الذي يمكن معه القول أن قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها يتوقف إلى حد كبير على نجاح اإلدارة 

عية، وعلى هذه المؤسسات العمل على استنهاض هذه الطاقة وتأهيلها بواسطة نظام في توفير القدر الكافي من الداف
فعال للحوافز وتحسين البيئة الداخلية، أو ما يسمى بالمثيرات اإليجابية التي تعتبر كقوة يمكنها تحريك واستثارة 

 .داء راقياً الطاقات الكامنة، لتحقيق درجة عالية من رضا ووالء األفراد العاملين وتضمن بذلك أ

ما يعتبر الرضا الوظيفي للعاملين من أهم مؤشرات الصحة والعافية للمؤسسة ومدى فاعليتها على افتراض أن 
المؤسسة التي ال يشعر العاملون فيها بالرضا سيكون حظها قليل من النجاح مقارنة بالتي يشعر فيها العاملون 

كثر استعدادا لالستمرار بوظيفته وتحقيق أهداف المنظمة بالرضا، مع مالحظة أن الموظف الراضي عن عمله هو أ
 .كما أنه يكون أكثر نشاطا وحماسا في العمل الذي يؤديه والبيئة المحيطة به

   :في نهاية الدورة التدريبية سيكون المتدرب قادر على

 تنمية جدارات المشاركين لتطبيق أساليب تحسين الرضا الوظيفي وزيادة الوالء المؤسسي.  
  توعية المشاركين بالمفاهيم العلمية والعملية للرضا الوظيفي والوالء المؤسسي واقناعهم بحتمية كل منهما

  .لزيادة القدارت التنافسية للمنظمات المعاصرة
   إكساب المشاركين المهارات الالزمة للتغلب على معوقات تحقيق الرضاء الوظيفي وزيادة الوالء

 . المؤسسي
 لرضا الوظيفي في المؤسسات تطبيق طرق قياس ا. 
 تنمية قدرات المشاركين لتفعيل منهجية تطبيق أساليب تحسين الرضا الوظيفي وزيادة والء العاملين . 
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 :ماهية الرضا الوظيفي 
يرى بعض الباحثين إن مفهوم الرضا الوظيفي هو شعور الفرد بالراحة النفسية بعد القيام بإشباع حاجاته وتحقيق 

ومن هنا وجد الباحثون إن رضا الفرد عن عمله يتوقف على المدى الذي يجد فيه منفذا لقدراته وميوله . أهدافه 
وسماته الشخصية ، ويتوقف ايضا على موقعه العلمي وعلى طريقة الحياه التي يستطيع بها أن يلعب الدور الذي 

 .يتمشى مع نموه وخبراته 

مل الرضا الذي يستمده الفرد من مهنته وجماعة العمل التي يعمل معها إن الرضا المهني هو مفهوم متعدد االبعاد يش
 ورؤسائه الذين يخضع إلشرافهم وكذلك من المنظمة والبيئة التي يعمل بها 

األولى هي ما : ويرى هيربرت أن الرضا الوظيفي يطلق على مشاعر العاملين تجاه أعمالهم والتي تتكون من زاويتين 
وكما كان هناك . في الواقع ، والثانية هو ما ينبغي أن يوفره العمل من وجهة نظر العاملين  يوفره العمل للعاملين

 .تباين بين الواقع وما ينبغي أن يكون أثر ذلك على الرضا سلبا 

نفعاالت إال أنها  وتتفق االتجاهات الحديثة مه هذه االتجاهات الكالسيكية من ناحية أن الرضا الوظيفي هو مشاعر وا 
دراكات في تحديد الرضا  تزيد حيث أن الرضا . عليها وتركز بشكل أكبر على دور البنى المعرفية من أفكار وا 

الوظيفي هو أحد مؤشرات إتجاهات الفرد في العمل والتي تشير الى ردود الفعل االنفعالية لدى الموظف للعمل الذي 
ي يحتوي عل  بنى معرفية تتضمن تقييمات ذهنية ويشير الباحثين في هذا المجال الى أن الرضا الوظيف.يعمل فيه 

كما يتضمن الرضا جانب إنفعالي فيه مشاعر نحو العمل ، كما يتضمن جانب سلوكي . ألبعاد معينه من عمل الفرد 
 –ويمكن أن يتم التعبير عن هذه المكزنات الثالث من خالل تعبيرات لفظية أو غير لفظية تتضمن أمور مثل جيد . 

سلبي ويمكن قياسها من خالل مقاييس تقييمية تتضمن تقييم لخصائص أو صفات العمل أو ما  –ي سيء ، إيجاب
 .يحيط به من ظروف 

 ومن وظيفته من الفرد يستمده الذي الكلي الرضا في يتمثل األبعاد متعدد مفهوم الوظيفي الرضا أن القول يمكن عليه
 فيها يعمل التي والبيئة المنظمة من وكذلك إلشرافهم يخضع اللذين رؤساءه ومن معها يعمل التي العمل جماعة

شباع وفاء من العمل هذا له يحققه وما عمله في واستقراره اإلنسان لسعادة لهالد هو الوظيفي الرضا فإن وباختصار  وا 
 العمل عالقات عن والرضا الوظيفة عن الرضا من يتكون الوظيفي الرضا أن عام بشكل القول ويمكن .لحاجاته
 والقيادة واألشراف التوجيه أساليب عن والرضا المرؤوسين عن والرضا الرؤساء والرضا عن العمل زمالء عن والرضا
 األفراد سياسات عن والرضا العمل بيئة عن والرضا

 
 :هنالك العديد من العوامل األخري التي من الممكن أن تؤثر علي مستوي رضا الفرد من عمله، من بينها

  العالقة بين الموظف ورئيسهطبيعة. 

 نوعية البيئة المادية للعمل. 

 درجة اإلشباع المهني التي تحققها الوظيفة للموظف. 
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  (.الشعور بالعدالة)مقدار األجر والمزايا اإلضافية التي يتقاضاها الفرد مقابل عمله 

 العدالة المدركة لنظام الترقيات في المنشأة. 

 نوعية ظروف العمل المحيطة. 

 التمكين ومدي تجانس جماعات العمل. 

 نمط القيادة والثقافة التنظيمية، والعالقات االجتماعية السائدة. 

 مستوي المشاركة في اإلدارة الممنوحة للموظفين. 

  طبيعة الوظيفة نفسها من حيث عدد ونوع المهام، درجةة المتعةة والتحةدي اللتةان يمنحهمةا العمةل، مةدي وضةوح
 (.ات والمسئولياتالواجب)الوصف الوظيفي 

 لماذا نهتم بالرضا الوظيفي؟
  الرضا الوظيفي هو أحد العناصر الرئيسية للرضا العام الذي يمد اإلنسان بالطاقة الالزمة التي تمكنه من

 .القدرة علي أداء عمله واالستمرار فيه، بل وحتي تطويره واإلبداع فيه

 وعندما يشعر المرء بالرضا عن نفسه وعمله، يسهم الرضا الوظيفي في بعث الطمأنينة في قلب الموظف ،
فإنه يشعر بسمو الروح وعلو الهمة وصفاء الفكر ونشاط الذهن، فيلتهب حماسه ويركز طاقاته علي عمله 

 .فتزداد إنتاجيته ويبدع في عمله

 األفراد معظم ألن وذلك النفس علماء من الكثير باهتمام حظيت التي الموضوعات إحدى الوظيفي يعتبرالرضا 
 في ودوره الوظيفي الرضا عن يبحثوا أن بمكان األهمية من وبالتالي العمل في حياتهم من كبيرا جزءا يقضون
 اإلنتاجية زيادة إلي يؤدي قد الوظيفي الرضا أن مفادها نظر وجهة هنالك أن كما والمهنية، الشخصية حياتهم
 .هذاالموضوع  دراسة من أهمية زاد مما والعاملين للمؤسسات بالنسبة الفائدة علية ويترتب

 نتائج بعض وكشفت الوظيفي الرضا موضوع حول اإلداري النفس علم مجال في والدراسات البحوث كثرت 
 عرضه أقل مهنوأ الراضين غير األفراد من أطول حياة يعيشون وظيفيا الراضين األفراد أن عن النقاب البحوث
 وثيقة عالقة هناك أن إلي البعض ويؤكد االجتماعي التكيف علىه قدر  وأكبر اللذات تقدير وأكثر النفسي للقلق
  . صحيح والعكس حياتهم عن راضين وظيفيا الراضين أن بمعني أي الوظيفي والرضا الحياة عن الرضا بين

 لى العمل عن التغيب في يسهم الرضا عدم فإن أخرى ناحية ومن  وترك عنه والتأخر العمل حوادث كثرة وا 
 العمالية المشكالت تفاقم إلى ويؤدي أخرى مؤسسات إلى واالنتقال بها يعملون التي المؤسسات العاملين
 أنه كما مصالحهم عن للدفاع اتحادات عمالية إلنشاء وتوجيههم العمل أوضاع من العمال شكاوي وزيادة
 .غيرصحي تنظيمي مناخ الرضا عدم عن يتولد

 عدم ظروف ظل في الزمن من طويل مدى على رفيع إنتاج مستوى تحقيق يصعب أنه ليكرت  ذكر وقد 
 العناصر تسرب إلى يؤدي أن البد واحد آن في الرضا وعدم اإلنتاج زيادة بين الجمع أن إلى شاروأ الرضا
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 من بأن االتفاق من نوًعاهناك  فإن ثم ومن إنتاجيتها مستوى تدني إلى إضافة المنظمة في المستوى الرفيعة
 .العاملين  لدى مستوى الرضا انخفاض في يتمثل ما منظمة في العمل ظروف تدني على الدالالت أوضح

 

 الوظيفي بالرضا االهتمام إلى الداعية األسباب
 .المختلفة المؤسسات في العاملين غياب نسبة انخفاض إلى يؤدي الوظيفي الرضا درجة ارتفاع أن .1

  المختلفة المؤسسات في العاملين لدى الطموح مستوى ارتفاع إلى يؤدي الوظيفي الرضا مستوى ارتفاع أن .2
 عائالته مع وخاصة فراغهم وقت عن رضا أكثر يكونون المرتفع الوظيفي الرضا درجات ذوى األفراد أن .3

 . عامة بصفة الحياة عن رضا أكثر وكذلك
 . العمل لحوادث عرضه أقل يكونون عملهم عن رضا األكثر العاملين أن .4
 إلى أدى الرضا من عالية درجة هناك كان فكلما العمل في واإلنتاج الوظيفي الرضا بين ما وثيقة عالقة هناك .5

 . اإلنتاج زيادة

 أن افتراض على فاعليتها ومدى للمنظمة والعافية الصحة مؤشرات أهم من للعاملين الوظيفي الرضا يعتبر وعموما 
 بالرضا، العاملين فيها يشعر بالتي مقارنة النجاح من قليل حظها سيكون بالرضا فيها نيالعامل يشعر ال التي المنظمة

 أنه كما المنظمة أهداف وتحقيق بوظيفته الالستمرار استعداد كثر هوأ عمله عن الراضي الموظف أن مالحظة مع
 العمل إزاء اإلنسان مشاعر يتناول أنه الوظيفي الرضا دراسة أهمية يميز ما وأهم العمل في وحماسا نشاطا أكثر يكون
 . به المحيطة والبيئة يؤديه الذي

 الوظيفي الرضا خصائص

 :يلي فيما الوظيفي الرضا خصائص أهم تحدد أن يمكن

 :القياس وطرق المفاهيم تعدد( 1

 الختالف وذلك الوظيفي الرضا حول وتباينها التعريفات تعدد إلى الوظيفي الرضا ميدان في الباحثين من الكثير أشار
 وهذا الوظيفي الرضا إلى وينظرون عليها يقفون التي وأرضياتهم مداخلهم تختلف الذين العلماء بين النظر وجهات
 .الرضا الوظيفي  تعريف حول عام اتفاق وجود عدم إلى يشير

 :فردي موضوع أنه على الوظيفي الرضا إلى النظر( 2

 لشخص رضا يكون أن يمكن فإنما لذا فردي موضوع الوظيفي الرضا أن إلى ينظر ما غالبا

 وقد آخر إلى وقت من ومختلفة متعددة ودوافع حاجات لديه معقد مخلوق اإلنسان آخرف لشخص رضا عدم يكون قد
 .المستخدم القياس طرق تنوع على كله هذا انعكس

 :اإلنساني للسلوك المتداخلة الجوانب من بالعديد يتعلق الوظيفي الرضا( 3
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 تظهر وبالتالي ألخرى دراسة من وا آلخر موقف من أنما تتباين اإلنساني السلوك جوانب وتداخل وتعقيد لتعدد نظرا
 تلك ظلها في أجريت التي نةالمتباي تصور الظروف نهاأل الرضا تناولت التي للدراسات ومتضاربة متناقضة نتائج

 .الدراسات 

 :والقبول القناعة من حاله الوظيفي الرضا( 4

 وعن العمل بيئة ومع نفسه العمل مع الفرد تفاعل عن ناشئة والقبول القناعة من حالة بأنه الوظيفي الرضا يتميز
 األداء في الفاعلية وزيادة له واالنتماء والوالء العمل في بالثقة الشعور ويؤدي والطموحات والرغبات الحاجات إشباع

  .وغاياته العمل أهداف لتحقيق واإلنتاج

 :االجتماعي والنظام العمل تنظيم بسياق ارتباط العمل عن للرضا( 5

 نفسه عن كشف في بالعمل المرتبطة المحبوبة وغير المحبوبة الخبرات من للعديد محصله الوظيفي الرضا يعد حيث
دارته للعمل الفرد تقدير في  األهداف تحقيق في الفشل أو الشخصي النجاح على كبيرة بدرجة التقرير هذا ويستند وا 

دارة العمل العمل يقدمها التي اإلسهامات وعلى الشخصية  .الغايات هذه إلى الوصول سبيل في وا 

 :األخرى العناصر عن رضاه على دليال ليس معين عنصر عن الفرد رضا( 6

 لرضا يؤدي قد ما أن كما األخرى العناصر عن رضاه على كافي دليل ذلك يمثل ال معين عنصر عن الفرد رضا إن
ن اآلخر عند ذلك يفعل أن بالضرورة ليس معين فرد  نتيجة وذلك التأثير قوه نفس له يكون أن بالضرورة ليس فعلال وا 

  . وتوقعاتهم األفراد حاجات الختالف

 .الوظيفي آثار عدم الرضا

لعدم الرضا الوظيفي آثار سلبية على المنظمات، والتي تظهر من خالاللغياب، دوران العمل التمارض، اإلصابات، 
   .اإلضراب والالمباالتالشكاوى، 

 :الغياب ودوران العمل -أ

يشكل الغياب ودوران العمل ظاهرتين مكلفتين بالنسبة أليمنظمة مهما كانت صفتها، فهما تؤديان إلى زيادة العمالة 
 وبالتالي تخفيض اإلنتاجيةومن ثم مرودية العامل من جهة، ومن جهة أخرى التكاليف التي تتكبدها المنظمة حينما

 العمل  تصرف أموالها في توظيف وتدريب من يحل محل التاركين للوظيفةة أو المتغيبين عن

 :الغياب: أوال

: ، و أسبابه عديدة تتمثل في "نقص المالزمة في عمليتطلب الحضور الدائم:"يعرف الغياب عموما على أنه  
ير موافق عليها أو التكوينخارج المرض، عطالألمومة، حوادث العمل، عطل ألسباب عائلية أو إدارية عطل غ

 .عوامل الغياب إلىعوامل شخصية وأخرى مهنية  Baudwin و   Jardilliller المنظمة  وقد قسم كل من

 
 : العوامل الشخصية 
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 السن، الحالة الصحية، الجنس، الحالة العائلية، المستوى التأهيلي األقدمية، النشاطات :وتشمل العوامل الشخصية
 .بالعمل وظروف السكن والمواصالتالشخصية 

 : العوامل المهنية 

وتحتوي تأثيرمستوى العمل بمختلف أنواع اإلنتاج، مستويات التأهيل، تأثير ظروف أداء المحيط وأوقاتالعمل ثم تأثير 
نفسي الظروف االجتماعية للعمل والتي تشمل نمط االتصال وطريقة المكافأة،إلى جانب كل اإلجراءات ذات التأثير ال

 .كالمعاملة واإلشراف وجماعة العمل

 Brayfield, Crockett وقدأكد بعض الباحثين على وجود عالقات قوية بين عدم الرضا الوظيفي ومعدل الغياب مثل
, Herzberg   و Vroom  وأن ارتفاع مستوى الرضا يؤدي إلى انخفاضنسبتي التغيب والتسرب ، وهذا ما أكدته

حيث توصل الباحثون إلى معدل ارتباط سالب بين الرضا ومعدل " هارفسترأنترناشيونال" دراسات أقيمت في شركة 
 الغياب قدر 

 :دوران العمل: ثانيا

 :عبرترك العمل عن استقالة العامل من منظمته طواعية، وهذه االستقالة لها مجموعة منالتكاليف تتحملها المنظمة ي

 كتكلفة اإلحالل -
 تكلفةة التدريب   -
 .تزداد كلما ارتقينا في السلةم أو الهرم التنظيمي التعيين والتيتكلفة  -
مثل ( التكاليف الخفية في الموارد البشرية)تكاليف أخرى غير ملموسة  باإلضافة إلى أن المنظمة تتحمل -

 تشتت جماعة العماللتي يعمل بها هذا الفرد المستقيل، وتعظم التكاليف أكثر إذا كان تارك العمل من ضمن
 راد ذوي األداء والخبرات العالية األف

ويقود التفكير المنطقي إلى افتراض أنهكلما زاد رضا الفرد الوظيفي، زاد الدافع لديه إلى البقاء في هذا العمل، وقل 
تركه للعمل بطريقة اختيارية، ولقد أجريت عدة دراسات تهدف إلى اختبار صحة هذا الفرض،فأظهرت بدرجات  احتمال

اك عالقة سلبية بين الرضا ومعدل دوران العمل بمعنى كلماارتفعت درجة الرضا الوظيفي يميل معدل متفاوتة أن هن
 دوران العمل إلى االنخفاض 

 :واإلصابات التمارض -ب

 .والحجةج وهي وسائةل االنسحاب غير المباشر من العمل عن طريق اتخاذ الذرائع
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 التمارض: أوال

تعبر في الغالب عنعدم رضا العامل؛ وذلك من خالل الضغط النفسي الذي يواجهه ظاهرة ( إدعاء المرض)التمارض 
داخل المنظمة أو خارجها،ويلجأ العامل إلى الحاالت المرضية المقنعة لالبتعاد عن محيط العمل تهربا من 

 .الواقعالمعيش فيها أو للتقليل من االنعكاسات السلبية التي يواجهها أثناء عمله
 اإلصابات :ثانيا

نما هي تعبير جزئي عن عدم رضا الفرد  إن الحوادث الصناعية واإلصابات شأنها شأن التغيب أو ترك العمل،وا 
الوظيفي؛ وبالتالي انعدام الدافع على أداءالعمل بكفاءة وعدم الرغبة في العمل ذاته، وعلى هذا األساس يميل الباحثون 

ظيفي وبين معدالت الحوادث واإلصابات في العمل، وتفسرهذه الظاهرة إلى افتراضعالقة سلبية بين درجة الرضا الو 
بأن العامل الذي ال يشعر بدرجة عالية من الرضا نجده أقرب إلى اإلصابة؛إذ أن ذلك هو سبيله إلى االبتعاد عن جو 

لبحوث تدل العمل الذي ال يحبه، غير أن هذا التفسير غيرمقبول من طرف بعض الكتاب، وأيا كان التفسير فإن ا
الشكاوى واإلضراب  -جـ. على وجودتلك العالقة العكسية بين الحوادث واإلصابات ودرجة الشعور بالرضا الوظيفي

  : والالمباالة

 . الشكاوى واإلضراب والالمباالة وسائل احتجاجيةيتخذها العمال كرد فعل على عدم الرضا الوظيفي
 : الشكاوى: أوال 

أن ارتفاع الشكاوى والتظلمات يظهر كثيرا فيمنظمات يغلب  1662سنة  Fleisheman و  Harrisأظهرتدراسات
عليها عدم الرضا عن نمط اإلشراف، فالعامل يستعمل وسيلة التظلم والشكوىكآخر إجراء للتعبير عن تذمره اتجاه 

ريين لدراسة األسباب التي جعلته في حالة عدم رضا عن عمله أوعن غيرها، بهدف جلب اهتمام المشرفين واإلدا
 .وضعيته 

موضوعية هذه الشكاوى من عدمها فإن المنظمة مطالبة باالهتمام بها ودراستها وتحليلهابدقة من  وبغض النظر عن
 أجل تفادي االضطرابات والتوترات التي قد تظهر وتؤثر سلبا على أدائها 

  : باإلضرا:ثانيا 

يعتبر اإلضراب من أقوى مؤشرات عدم الرضا حدة، حيث يعبرعن التذمر وحالة من الفوضى واإلهمال التي يعيشها 
سواء كانوا في جماعة صغيرة أو كبيرة العدد، ردا ( اإلضراب)العامل داخل المنظمة ويلجأ العماإللى هذا الشكل 

عاكسا لطموحهموتطلعهم إلى زيادة األجر، ..( لترقيةاألجر المنخفض، طرق اإلشراف، ا)علىالوضعية التي يعيشونها 
 تحسين ظروف العمل أو المطالبة بالتغييروغيرها 

تبعا  –واإلضرابات ال تتسبب في الخسائر للمنظمة فقط، بل تتسبب حتى في عدماالستقرار القتصاديات البلدان أيضا 
اإلضرابات في الواليات المتحدة األمريكية في  ؛فعلى سبيل المثال بلغ عدد–لقوة ووعي النقابات العمالية خاصة 

عامل، وكان سببافي خسارة  2333333إضرابا، شارك فيه  3213، قرابة 1661-1611العشريةالممتدة بين سنتي 
 يوم عمل  33413333قومية قدرت بة 
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 : الالمباالة والتخريب: ثالثا 

ال تؤثر على سالمةالمنتجات وتجهيزات المنظمة، المسؤولون عادة يحافظون على صيانة اآلالت من األعطال كي 
غير أنهم ال يدركون أن حجر الزاوية في المنظمة هوالعامل، وأن انخفاض درجة الرضا ينعكس على مدى اهتمامه 
وانضباطه أثناء تأديتهلواجباته مما ينجر على ذلك وقوعه في حاالت من اإلهمال والالمباالة واللذان يؤديانبدورهما إلى 

 .ام العامل بتخريب أدوات اإلنتاج، أو حتى إلحاق الضرر بالمنتج ذاتهقي

  :والخالصة أنه من أجل القضاء على هذه اآلثار أو على األقل التخفيف منها، وجباالهتمام بتحسين 

 ...( اإلضاءة، التكييف، الحرارة،الغبار )الظروف المادية المحيطة بالعامل  -
 ، ....(العالقات مع الرؤساء، الزمالء، األنظمةالعمالية )بيئة العمل االجتماعية  -
 .وكل ما يتعلق بواقع العمل وحاجاته ورغباته ألن هذه اآلثار تؤدي إلىإضعاف المنظمة وزيادة تكاليفها -

 :الوظيفي  الرضا عوامل
 وعوامل الوظيفة بمحتوى خاصة وعوامل بالفرد، خاصة أو داخلية عوامل :وهي عوامل عدة إلى الرضا عوامل تنقسم
 .تنظيمية وعوامل باالنجاز خاصة وعوامل باألداء خاصة

 :بالفرد الخاصة العوامل:أوالا 

 من تشبع الحاجات وهذه إشباعها ودرجة نوعها في اآلخرين عن تختلف حاجات فرد لكل حيث :الفرد حاجات −
 .المناسب الرضا مقابلة في توفر المناسب اإلشباع توفر وكلما العمل خالل

 وبقدر العمل نطاق في تحقيقها يمكن والتي القيم من العديد األفراد لدى توجد: الفرد قيم مع العمل اتفاق −
تقان القيادة القيم هذه ومن الوظيفي الرضا يرتفع تحقيقها  .واإلبداع العمل وا 

 فيأكثر تحقيقها إلى اإلنسان يسعى التي األشياء من فهو: الذات باحترام الشعور −

 الوظيفة أو طبيعة يشغله الذي المركز طريق عن ذلك كان سوى العمل مجال المهمة تحقيقها مجاالت ومن مجال من
 لهذه إشباع يتم أن يمكن المجتمع وبالتالي في المنظمة ولمكانة المكانة هذه لقيمة المجتمع أفراد ومعرفة ومكانتها
 بالرضا  اإلحساس إلى يؤدي مما للمنظمة االجتماعي أو الوظيفي المركز خالل من(الذات  باحترام الشعور) الحاجة 

. 

 وذكاءه وطموحه واستعداداته وقدراته وشخصيته إدراكه في تتمثل والتي :وظروفه الفرد شخصية خصائص −
 إنجاز في الخصائص هذه تلعبه ما ومدى الشهري ودخله وتجاربه الزمني وعمره للمنظمة وانتمائه والءه ومدى
 . الرضا على اإليجابي انعكاسها أي لوظيفية بمسئولياتها والقيام للعمل الفرد

 :الوظيفة  محتوى: ثانياا 

 والنسق ومهامها نوعها حيث من نفسها الوظيفة محتوى الوظيفي الرضا تحديد في هاما دورا تلعب التي العوامل من
 مقارنه منخفض فيها الرضا مستوى يكون فربما التنفيذ في وسرعة الدقة إلى تحتاج األعمال فبعض عليه تسير الذي
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 أسلوب أو بطريقة األداء من وتمكنه وظيفي إثراء فيها ويوجد متعددة بمهام فيها يقوم أن للعامل يمكن التي باألعمال
مكانات قدرات منه يمتلك ما مع يتوافق مكانياته قدراته فيها يظهر أن يمكن فرص من له ماتتيحه أو وا   وخبراته وا 

بداعاته  . عالي  وظيفي رضا شكل في ينعكس كلذلك ، وا 
 :باألداء  خاصة عوامل: ثالثاا 

 :لألداء بالنسبة التالية للعوامل الفرد إلدراك نتيجة العمل عن الرضا يتحقق

 يتوافق بما المطلوب األداء تحقيق على تساعده قدراته بأن الفرد وشعور العمل وحوافز بمكافآت األداء ارتباط −
 . المحددة األهداف مع

دراكه له بالنسبة وقيمة أهمية ذات العمل ومكافآت حوافز بأن الفرد إدراك −  بالنسبة التوزيع في العدالةدء مب وا 
 .لآلخرين بالنسبة للمنظمة عمل من يقدمه ما مع يتناسب أنه أي العمل ومكافئات للعوائد

 :الفرد  يحققه الذي اإلنجاز مستوى:رابعاا 

 واإلنتاجية كالرضا إليها يتوصل التي والنتائج لعمله أداءه خالل الفرد يبذله الذي الجهد على يترتب ما مدى وهو
 إنجاز في رغبه لديه يكون قد ولكن فقط العمل بأداء يكتفي ال قد األفراد فبعض العمل، ودوران الوظيفي والتسيب
 كان كلما تحقيقها تم التي األهداف من قريبة أو مساوية الطموح درجة كانت فكلما معينة أهداف مع تتفق أعمال
 . وأكبر بصورة جيدة الرضا

 :التنظيمية  العوامل:خامساا 

  واإلشراف القرارات اتخاذ وأساليب القيادة ونوع والمعنوية المادية والحوافز والرواتب واإلجراءات األنظمة وتشمل
 الدخل أن والبحوث الدراسات أكدت وقد العمل ونوع وظروف ببيئة كلذلك وعالقة الزمالء بين والعالقات والرقابة
 يتيح الذي المركز ذلك التنظيمي الفرد مركز وكذلك الرضا من عالية درجة يحقق قد فإنه للفرد مناسبا كان إذا المالي

 التي النشاط أوجه على تفرض التي الرقابة ودرجة السائد اإلشراف نمط إلى باإلضافة للترقي فرص به ويوجد النمو له
 . الفرد يمارسها

 :مايلي  بعض الباحثين عوامل الرضا إلىويصنف 

 .المباشر اإلشراف كفاية .1
 .نفسه العمل عن الرضا .2
 .العمل  في الزمالء مع االندماج .3
 . وغيرها  االقتصادية المكافئات عدالة .4
 . والذهنية  والبدنية الصحية الحالة .5

 : التالية  من العواملالرضا يتشكل بينما يقول آخرون بأن 

 . للوظيفة المحققة الوظيفي اإلثراء وفرص الوظيفة عن الرضا .1
 . وملحقاته األجر عن الرضا .2
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 ( .عن المرؤوسين الرضا الرؤساء، عن الرضا العمل، زمالء عن الرضا) العمل عالقات عن الرضا .3
 .والقيادة والتوجيه اإلشراف أساليب عن الرضا .4
 . المادية العمل بيئة عن الرضا .5
 (.الترقي نظام عن الرضا األداء، تقييم عن الرضا) األفراد سياسات عن الرضا .6
 . معاييره وأسس التحفيز طرق عن الرضا .7
 . العاملين لألفراد تقدم التي الخدمات عن الرضا .1

 :واألداء  الوظيفي الرضا بين العالقة
 أنه يرى الثاني واالتجاه اإلنتاجية، زيادة إلى يؤدي العمل عن الرضا أن على يؤكد األول االتجاه اتجاهات ثالثة توجد
 العامل حصول نتيجة هو العمل عن الرضا أن يؤكد الثالث واالتجاه واألداء العمل عن الرضا بين عالقة توجد ال

 .معين  بأداء القيام بضرورة ربطها نتيجة العادلة المكافئات وهذه عادله مكافئات على
 العالقات على التركيز تم حيث الثالثينات في هوثورن وأبحاث تجارب نتيجة ظهر االتجاه هذا: األول االتجاه
شباع مشكالتهم وحل شكواهم سماع خالل من بالعاملين االهتمام وزاد اإلنسانية  وتم والمعنوية المادية حاجاتهم وا 
 زيادة إلى تؤدي بدورها التي المعنوية روحهم رفع هو ذلك من الهدف وكان اإلدارة في للمشاركة العاملين تشجيع

 زيادة إلى أدت العمل في إدخالها تم التي العوامل وأن ارتفعت اإلنتاجية أن التجارب نتائج ظهرت وقد اإلنتاجية
 مدرسة بها أسهمت  التي واألداء العمل عن الرضا بين السببية العالقة للعمل وهذه الدافعية

 لدى الوظيفي الرضا زيادة اإلنسانية بهدف للعالقات متعددة أساليب قدمت اإلنسانية العالقات

  .واإلرشاد والنصح المتساهل واإلشراف اإلدارة في مشاركةلل مثالً  األساليب وهذه العاملين

 نتائج أكدت حيث واألداء الرضا بين مباشرة عالقة توجد ال أنه على يؤكد:الثاني  االتجاه

 الروح من كبيرة درجة على العاملون فيها يكون ومواقف حاالت ثمة أن والستينيات الخمسينيات في األبحاث بعض
 من منخفضة درجة على العاملون يكون حيث ذلك عكس مواقف ظهرت كما إنتاجا أقل يكونوا مهنأ غير المعنوية
 األسلوب استخدام أو بالضغط الفرد إنتاجية زيادة يمكن أنه وأكد عالية تكون إنتاجيتهم أن غير المعنوية الروح

 .متدني  الوظيفي مرتفع و الرضا اإلنتاج يكون وبذلك باإلدارة الدكتاتوري
 األجر مثل( حوافز) إيجابية بعوائد المتبوع العالي األداء نتيجة يتحقق الوظيفي الرضا أن يرى : الثالث  االتجاه
 معين من األداء  بمستوى مرهونة العوائد هذه إن العامل إدراك حالة في ، الطيبة والعالقات والترقية

 على حصوله أن العامل شعر إذا أنه حيث وعادله ايجابية عواقب أو مؤثرات تتبعه الذي لألداء نتيجة الرضا إن
 بذلك القيام على سيعمل فإنه معين، بأداء بقيامه مرتبطة اهنإ الحسنة، والعالقات والترقية األجر مثل الرضا عناصر
 .العمل عن رضاه تحقق بدورها التي (األجروالترقية) نتائجه على يحصل حتى األداء

 التزامه فيقل سلوكه على ينعكس ذلك فإن عمله عن راضي غير الموظف يكون عندما وعموما



 الدرجة االولى -الرضا الوظيفي    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 92   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 خالل من نفسًيا عمله من الموظف انسحاب ذلك عن فينتج بها يعمل التي للمنظمة والءه ويضعف يؤديه الذي بالعمل
 تمديد مبكرا أو والخروج العمل عن التأخر خالل من جسميا ينسحب أو اليقظة أحالم في واالستغراق الذهن شرود
 المنظمة من االنتقام محاولة الراضي إلى غير لموظف سلوكا يصل وقد العمل وتعطيل والغياب االستراحات أوقات
لحاق   . فيها المسئولين بأحد أو بها الضرر وا 

 :أهمية الرضا الوظيفي 
نتاجها من أهم دعامات  تعتبردراسة الرضا الوظيفي ذات أهمية خاصة في المجال الصناعي ، ألن الصناعة وا 

وتعتبر . االقتصاد القومي للبالد ، وهي قادرة على الوفاء بأعظم اآلمال في التطوير االقتصادي واالجتماعي 
ولم تتوصل . عنوان حضارة ودليل تقدم وتطور الصناعة وقطاع العمل بشكل عام من العوامل المهمة لتطور أي بلد و 

الدول الصناعية الكبرى الى هذه المرحلة المتقدمة بعدد المنتجات الصناعية إنما بجودتها ومدى إتقان منتجاتها ، 
نخفاض عدد العيوب  وتشكل العوامل البشرية والجانب االنساني من أهم العوامل المسئولة عن جودة المنتج وا 

 . المصنعية فيه 

إن الموظف الغير سعيد في عمله هو إنسان غير منتج وأخطائه أعلى بكثير من الفرد السعيد ، ومن هذا المنطلق 
أولت المؤسسات الصناعية المتقدمة إهتماما كبيرا بالعوامل البشرية في العمل وأدركت منذ وقت ليس بقصير أهمية 

 .لوظيفي السعادة في العمل والوصول الى درجات جيدة من الرضا ا

ومن هذا المنطلق . ووجدت االبحاث إن الرضا الوظيفي لديه قدرة جيدة على التنبؤ ببعض سلوكيات العمل المهمة 
إهتمت العديد من المنظمات بقياس معدالت الرضا الوظيفي لدى موظفيها في محاولة منها للتنبؤ بسلوكيات ذات 

لصالحة في العمل ، وسلوك التغيب عن العمل غير المبرر ، أهمية لها مثل سلوك ترك العمل ، وسلوك المواطنه ا
 .والتميز في أداء العمل 

ويعتبر الرضا المهني من المتغيرات الهامة ليس على مستوى اإلنتاجية ودوران العمل فقط أو ما يسمى بالفوائد 
سية للموظف وشعوره المنخفض المؤسسية ، إنما هناك العديد من الفوائد التي تعود على الفرد من حيث الفوائد النف

 .بضغط العمل وما شابه ذلك 

والرضا الوظيفي ليس سحرا يؤتى أو قرار يصدر من قبل االدارة العليا ،إنما هو ثمرة العديد من الجهود التي تضخها 
لكن ويدرك االستشاريون في هذا المجال انه من السهل جدا أن تنخفض الرضا الوظيفي و . المؤسسة في هذا الميدان 

ولكن الخبر الجيد إنه بمجرد الوصول الى درجة جيدة من . يتطلب منك جهودا مضنية لكي تخلق الموظف الراضي 
نتشار أوسع  قتصادها وجودة منتجاتها وما يتبعه من قدرة تنافسية وا  الرضا الوظيفي تبدأ الفوائد بالعودة على المؤسسة وا 

. 

 وية؟ما العالقة بين الرضا الوظيفي والروح المعن

 كثيرًا ما يكون هنالك خلط بين مفهوم الرضا الوظيفي ومفهوم الروح المعنوية. 
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  إن مفهوم الروح المعنوية مرتبطة بالجماعة، فالروح المعنوية والء يربط أفةراد الجماعةة بعضةهم بةبعض وبشةكل
 .يدفع الجماعة إلي إنجاز عملها علي أكمل وجه

  بةةالفرد نفسةةه، فهةةو حالةةة يصةةل فيهةةا الفةةرد إلةةي التكامةةل مةةع عملةةه مةةن بينمةةا مفهةةوم الرضةةا الةةوظيفي أمةةر يتعلةةق
 .خالل طموحه الوظيفي ورغبته في النمو والتقدم وتحقيق أهدافه من خالل تحقيق أهداف العمل ذاته

 ما هي أهم محددات مستوي الرضا الوظيفي؟

 مةي فةي حيةاة الفةرد وتعتبةر مةن طبيعة ونمط العالقات االجتماعية في محيط العمل، فلهذه العالقات أهمية عظ
أهم محددات الرضا الوظيفي لديه ألنها تشعر الفرد باالنتماء للمنظمة وتزيد من شعوره بالرضا داخل المنظمةة 

 .وخارجها

  حاجة الموظف لالنتماء، فكلما كان الفةرد فةي حاجةة أكثةر لالنتمةاء كلمةا كةان أثةر جماعةة العمةل علةي مسةتوي
 .بيراً الرضا الوظيفي لدي الفرد ك

  عمةةر الفةةرد الزمنةةةي والمهنةةي، فكلمةةا تقةةةدم الشةةخص فةةي العمةةةر وكلمةةا زادت سةةنوات خبرتةةةه العمليةةة كلمةةا شةةةعر
 .بمستوي رضا أكبر وخاصة عندما تكون طبيعة العمل وظروفه مواتيه وتلبي احتياجاته وتطلعاته

 الرجةال فيمةةا يتعلةةق  جةنس الموظةةف لةه صةةلة كةةذلك بالرضةا الةةوظيفي، فالسةةيدات يحققةن رضةةا وظيفيةا أكبةةر مةةن
 .باألجر والعالقات االجتماعية

  المسةةةتوي التعليمةةةي للفةةةرد يلعةةةب كةةةذلك دورًا هامةةةًا فةةةي رضةةةاه عةةةن عملةةةه، فهنةةةاك عالقةةةة إيجابيةةةة بةةةين المهنةةةة
 .والمستوي التعليمي ومن ثم مستوي الرضا الوظيفي

 ما هي األمور ذات األهمية بالنسبة للموظف؟

 :الموظف ويتطلع إلي توفرها في بيئة عمله، من أهمها هنالك عدد من األمور التي تهم

 .العمل مع مدير كفء -

 .تلقي التشجيع علي اتخاذ القرارات -

 .رؤية النتائج النهائية للعمل وتقارير تقييم األداء -

 .التكليف بعمل مهم وممتع وينطوي علي درجة معقولة من التحدي -

 .اإلصغاء إليه عند اقتراح فكرة لتطوير العمل -

 .إطالعه علي ما يحدث في المنظمة -

 .تقدير االقتراحات والجهود المثمرة التي يبذلها -

 .الحصول علي مكافآت مادية ومعنوية عند أدائه للمهام الموكلة إليه بإتقان -

 .إتاحة الفرصة له لاللتحاق ببرامج تدريبية تساهم في تطوير مهاراته وتحسين أدائه -
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 :محددات الرضا الوظيفي
النظريةةةات واآلراء التةةةي حاولةةةت اإلجابةةةة علةةةي السةةةؤال الكبيةةةر المتمثةةةل بتحديةةةد العوامةةةل التةةةي تزيةةةد مةةةن الرضةةةا كثةةةرت 
وليس الهدف هنا هو تقديم محاججة نظرية أو نقدية لنظريات الرضا الوظيفي إنما تقديم خالصةة هةذه اآلراء . الوظيفي

 .وأحدثها وأكثرها تطبيقًا ونجاحًا في ميدان العمل

والتةةي أشةةةاروا فيهةةا إلةةي الرضةةةا  (Herzberg,1959)نظريةةات فةةي هةةةذا المجةةال هةةي نظريةةةة هيرزبةةر  وزمالئةةه أولةةي ال
الصةةنف األول هةةي مجموعةةة العوامةةل التةةي سةةميت : الةةوظيفي يتحةةدد بمجموعةةة مةةن العوامةةل التةةي صةةنفت إلةةي صةةنفين

الشةعور بالمسةئولية، الفرصةة للترقيةة الشعور باإلنجةاز، الشةعور بالتقةدير واالعتةراف، : )وهي (Motivators)المحفزات 
، وتكون هذه العوامل مجتمعة الشةعور بالرضةا عةن العمةل عنةد الموظةف (في العمل، والطبيعة التكوينية لمهمات العمل

والتةةي  (Hygiene)أمةةا العوامةةل األخةةري فهةةي مجموعةةة العوامةةل التةةي سةةميت بعوامةةل الترتيةةب أو النظافةةة . أو العامةةل
المؤسسة العامة، األجر، ظةروف العمةل الفيزيائيةة، العالقةات بةين الةزمالء والعالقةات بيةت المةوظفين سياسة )حددت بةةةة 

 .وقد أشار هيرزبر  إلي أن هذه العوامل إذا كانت سلبية فإنها تكون الشعور بعدم الرضا(. والرؤساء المباشرين

ن نظريةة هاكمةان والتةي عرفةت باسةم نمةوذج ومن النظريات األخري التي شاعت في فتةرة السةبعينيات مةن القةرن العشةري
فةي  (Hachman&Oldham1976)وأشةار هاكمةان واولةدهام  (Job Characteristics Model)خصائص العمل 

نموذجهمةةا الةةذي انتشةةر انتشةةارًا تطبيقةةًا واسةةعًا، إلةةي أن الرضةةا الةةوظيفي والدافعيةةة واألداء يتحةةدد بخمسةةة عوامةةل أساسةةية 
وتشةير إلةي درجةة  (Task Significance)، درجةة أهميةة العمةل (Task Variety) مةدي تنةوع مهمةات العمةل: هةي

شعور الموظف بأهميةة عملةه بالنسةبة إلةي األعمةال األخةري المحيطةة بةه ودرجةة وجةود مهمةات متكاملةة يقةوم بهةا الفةرد 
حصةةةول  ، وأخيةةةرًا درجةةةة(Autonomy)، ودرجةةةة الشةةةعور باالسةةةتقاللية (Task Identity)وليسةةةت أعمةةةال بسةةةيطة 

 .(Feedback)الموظف علي تغذية راجعة عن أداءه من رؤسائه ومن العمل نفسه 

 Job design and employee"فةةي كتابةةه الموسةةوم  (Al-zoubi,2008)وفةةي دراسةةة أحةةدث، أشةةار الزعةةي 
performance and wellbeing" اء إلةي أن عوامةل تحديةد الرضةا الةوظيفي والدافعيةة ومةا يةرتبط بهمةا مةن رفةع لةألد

 :البشري تتمحور في عشرة عوامل أساسية هي

وتشةةير إلةةي درجةةة تةةوفر مهةةام يشةةعر   (mentally challenging tasks)مهمةةات تحتةةوي علةةي تحةةدي  -1
ويمكن للعمل أن يكون ذو تحدي إذا كان يحتوي علي تجدد . الموظف من خاللها أنه يستخدم مهاراته الذهنية

الملل ويؤدي إلي الشعور باإلحباط والفشل، وفةي مثةل هةذه الحةاالت  وتنوع في المهام، فالعمل الروتيني يسبب
 .يؤدي هذا األمر إلي ردود فعل انفعالية سلبية مسببة انخفاض الرضا الوظيفي

وتشةةير إلةي الدرجةة التةي يةةوفر فيهةا العمةل معلومةات عةةن أداء  (Feedback)الحصةول علةي التغذيةة الراجعةة  -2
جةةب أن تكةةون التغذيةةة الراجعةةة هنةةا ذات مصةةادر متعةةددة مثةةل تغذيةةة الموظةةف ونقةةاط قوتةةه ونقةةاط ضةةعفه، وي

 .راجعة من المشرفين والرؤساء، الزمالء، الزبائن والعمالء ومن العمل نفسه

ويشةير إلةي درجةة اسةتثمار المؤسسةة فةي الموظةف أو العامةل  (Continuous Training)التةدريب المسةتمر  -3
 .بحيث يتم تدريبه وتطوير مهاراته



 الدرجة االولى -الرضا الوظيفي    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 95   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

ويشير إلي درجة وجود الفرصة لدي الموظف للتحكم بالمهام التي يقوم بهةا : (Control)ستوي التحكم زيادة م -4
 .فيتحكم بكل معطيات العمل قدر اإلمكان. بحيث يقرر متي البدء ومتي االنتهاء وطول مدة المهمة

موظةةف مةةن ويشةةير هةةذا األمةةر إلةةي درجةةة دعةةم المةةدير لل (Supportive Supervision)وجةةود مةةدير داعةةم  -5
 .ناحية التوجيه الجيد دون سيطرة، والمعاملة الجيدة والقرب من الموظفين

وتشةةير إلةةي مقةةدار الةةدعم الةةذي يلقةةاه الموظةةف مةةن  (Supportive co-workers)وجةةود زمةةالء داعمةةين  -6
 .زمالءه في العمل بحيث يستطيع االطمئنان إليهم وطلب مساعدتهم إذا ما احتاجها

وتشةير إلةي درجةة تةوفير العمةل : (Work- life balance)الحيةاة األسةرية والعمةل  وجةود تةوازن إيجةابي بةين -7
الدعم للحياة األسةرية للموظةف مثةل عةدم وجةود تعةارض بةين األدوار فةي العمةل واألدوار فةي الحيةاة، مثةل بعةد 

لنفسي عند العمل عن المنزل أو أزمة المواصالت أو غيرها من العوامل التي تخلق نوعًا من التوتر والضغط ا
 .الموظف

وتشةير إلةي درجةة شةةعور الموظةف بالعةدل واإلنصةاف مةن ناحيةةة  (Equitable rewards)األجةر المنصةف  -1
األجر بحيث يشعر بالعدالة بين ما يقدمه إلي المؤسسة من جهد وخبرة وبين ما يأخذه من المؤسسة من أجور 

 .وتعويضات

ويشةير هةذا األمةر إلةي مةدي تةوفير العمةل لبةرامج تزيةد مةن  (Recognition)وجود التقةدير المعنةوي للموظةف  -6
اإلطراء وشعور الموظف أو العامل بالتقدير المعنوي وأنه ليس مجرد أجير إنما شخص تعتمةد المؤسسةة عليةه 

 .بشكل كبير

ويشةةير إلةةي درحةةة شةةعور الموظةةف بأمةةان وظيفةةي وانخفةةاض  (Job security)الشةةعور بةةاألمن الةةوظيفي  -13
 .احتمالية أن يفصل من عمله في الحاضر أو المستقبل

ويجةدر اإلشةةارة فةةي هةةذا األمةةر إلةةي أن الرضةةا الةةوظيفي هةو عمليةةة تراكميةةة، فةةإذا ضةةعفت أحةةد العوامةةل السةةابقة  
غيةةر فإنةةه مةةن الطبيعةةي أن يتوقةةع الفةةرد وجةةود فةةإن الرضةةا الةةوظيفي يقةةل، وبالتةةالي العمةةل الةةذي يفتقةةر إلةةي أكثةةر مةةن مت

 .انخفاض كبير في الرضا الوظيفي وفي الدافعية إلي العمل

ومةةن هةةذا المنطلةةق فةةإن قيةةاس الرضةةا الةةوظيفي يجةةب أن ينطلةةق مةةن قيةةاس العوامةةل السةةابقة بحيةةث يةةتم تحويةةل العوامةةل 
جات علةي األبعةاد السةابقة يمكةن أن تشةكل مؤشةر السابقة إلي متغيرات كمية يمكن قياسها سلوكيًا وبالتالي مجمةوع الةدر 

 .عام عن مستوي الرضا الوظيفي لدي أي موظف
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 :نظريات الرضا الوظيفي
  يمكن القول بشكل عام أنه ال توجد نظرية واحدة تفسةر جميةع حةاالت الرضةا أو عدمةه بةل توجةد عةدة نظريةات

دوافعةةه وطةةرق تحفيةةزه للوصةةول إلةةي درجةةة تمثةةل وجهةةات نظةةر متباينةةة وكلهةةا تحةةاول تفسةةير السةةلوك اإلنسةةان و 
نتاجية عالية  .عالية من الرضا تساهم في خلق أداء سليم وا 

 :من بين النظريات التي حاولت تفسير الرضا الوظيفي

هناك حاجةات نفسةية واجتماعيةة لةدي العةاملين أهمهةا احتةرام الةنفس وتأكيةد الةذات  :نظرية العالقات اإلنسانية -1
 .واحترام اآلخرين

تقوم هذه النظرية علي االنسجام بين الشخصية المطلوبة للعمةل وبيئةة  العمةل نفسةه  :ة التكيف الوظيفينظري -2
ويعةةد االنسةةجام هةةو العامةةل الرئيسةةي فةةي تفسةةير مةةدي تكيةةف الفةةرد مةةع بيئةةة  العمةةل، كمةةا يتجسةةد فةةي شةةعوره 

 .بالرضا والقناعة واالستقرار في الوظيفة
 :أهمها نظرية ثالثة تعتمد علي عدة أمور من -3

 .فاإلنتاجية والثقة ال يمكن فصلهما عن بعض: الثقة -

 .وهنا يجب أن تكون الممارسة في العمل تتسم بالدقة والتهذيب وحدة الذهن: الحذق والمهارة -

تعتمد عليها الرابطة المشتركة في الحياة والتي دعا إليها ديننا الحنيف وما يترتب علي ذلك من : األلفة والمودة -
قامة عالقات اجتماعية متينة وصداقات حميمةعيش أمن   .وحياة مطمئنة واهتمام، ودعم للناس اآلخرين وا 

ويعتبرهرزبر  أن للمتغيرات المتصلة بمحتوى العمل كذلك دور في تحقيق مستويات أعلى من الرضاكعدد المهام، 
 :ا يقترح هرزبر  الحلول التاليةمستوى الصالحيات الممنوحة، إمكانيات المبادرة والمشاركة في العملوغيرها، كم

 :اإلثراء الوظيفي -

كدرجة سيطرة الفرد  اإلثراء الوظيفي يفترض أنه على المديرين زيادة عدد المهام التي يؤديها العامل وكذل إن مدخل
 .وتفويض متزايد من السلطة للعاملين على ما يؤديه من مهام مع استبعاد بعض نواحي الرقابة على الوظيفة

 : التكبير الوظيفي -

باعتبار أن الفرضاألساسي لشعور األفراد باإلحباط وعدم الرضا عما يؤدونه من عمل هو أداء نفس العمل كليوم فإن 
التكبير الوظيفي قد استخدم لزيادةعدد ونوع المهام التي يقوم بها الفرد فيمجال عمله، ونتيجة لذلك فإن العاملين 

مهام والتي تؤديإلى التقليل من الروتين وبالتالي التقليل من شعورهم بعدم الرضا يقومون بأداء عدد متنوع من ال
 .الوظيفي

 .وغيرها IBM, AT&T Maytag شركات: وقداستخدمت هذا المدخل بعض الشركات مثل
  : التدوير الوظيفي -
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لمدخل خاصة في يتضمن التدوير الوظيفي تحريك العاملين بشكل منتظم من وظيفةإلى أخرى ، ويستعمل هذا ا
 .أغراض التدريب وزيادة مهارة ومرونة األفرادفي أداء العمل

 ما هي أهم أسباب عدم الرضا الوظيفي؟
 .نمط القيادة المتسلط -

 .الرتابة وعدم التجديد -

 .تعدد مصادر اإلشراف والرقابة -

 .نقص التدريب -

 .زيادة ضغوط العمل -

 .انعدام أو ضعف الحوافز -

 .سوء البيئة المادية للعمل -

 .الغموض الوظيفي -

 .عالقات العمل غير الصحية -

 .صعوبة المهام الوظيفية -

 .رتابة وجمود مهام العمل -

 .تعدد المسؤوليات والواجبات -

 .الجمود الوظيفي -

 .عدم وضوح المسار الوظيفي -
 ما هي اآلثار السلبية الناجمة عن عدم الرضا؟

 :بعض النتائج المترتبة علي انخفاض الرضا الوظيفي

 :(Turnover)ارتفاع معدل دوران العمل 

فةةي الغالةةب يكةةون هنالةةك عالقةةة سةةلبية بةةين الرضةةا وبةةين دوران العمةةل، فبقةةدر مةةا يكةةون الرضةةا عاليةةًا بقةةدر مةةا  -
 .يكون دوران العمل أقل

هذه العالقة قد تختلف من منظمة إلي أخري ومن وقت آلخر ووفقًا للوضع االقتصادي العةام الةذي يلعةب دورًا  -
 .كبيرًا في ترك العمل أو االستمرار به بصرف النظر عن حالة الرضا الوظيفي

 (.التشبث بالعمل مع الشعور بعدم الرضا)حالة ركود اقتصادي  -
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ترك العمل مع الشعور بالرضا وذلك فةي سةبيل الحصةول علةي دخةل أكبةر أو منصةب )حالة ازدهار اقتصادي  -
 (.وظيفي أعلي

 :(Absence)زيادة معدل الغياب عن العمل 

يمكن اعتبار العالقة بين زيادة معدل غياب الموظف ومستوي الرضا الوظيفي لديه سةلبية أيضةا، أي كلمةا قةل  -
 .الرضا الوظيفي ازدادت نسبة الغياب، وبقدر ما يكون الرضا عاليًا بقدر ما يكون الغياب قليالً 

ألنهةا تجبةر المنظمةة علةي اتخةاذ تةدابير  إن ظاهرة تكرار الغياب من قبل الموظفين تعتبر معضلة إدارية وذلةك -
معينة تمثل تكاليف إضافية علي المنظمة، كأن تضطر إلي تعيين موظفين إضافيين لمواجهةة حةاالت الغيةاب 

ويعتمةةد ذلةةك علةةي مةةدي تةةوفر العمالةةة المناسةةبة فةةي سةةوق العمةةل، وعلةةي مةةدي تةةوفر التمويةةل الةةالزم . المتكةةرر
 .وتأهيل الموظفين البدالء لكي يصبحوا جاهزين للعمل عند الحاجة لتصميم وتنفيذ برامج مناسبة لتدريب

صابات العمل  :ارتفاع نسبة حوادث وا 

صابات العمل من العاملين الراضةين  - يعتقد بأن العاملين غير الراضين عن عملهم هم أكثر عرضه للحوادث وا 
 لماذا؟.عن العمل

قةل انتباهةا وحةذرًا وبةذلك يكةون أكثةر عرضةه إن الشخص غير الراضي عةن عملةه يكةون مشةتت الةذهن عةادة وأ -
 .لحوادث العمل من الشخص ذي الرضا العالي الذي يركز كثيرًا علي عمله ألتنه يستمتع بأدائه

الشخص ذو الرضا المتدني يكةون عةادة أقةل والء بالنسةبة للمنظمةة، ومةن ثةم أقةل حرصةا علةي حمايةة المنظمةة  -
 .والمحافظة علي مصالحها

ر الراضةةي عةةن عملةةه كةةذلك إلةةي إربةةاك جةةداول العمةةل وتةةأخير األداء مةةن خةةالل افتعةةال قةةد يعمةةد الشةةخص غيةة -
 .بعض المواقف أو التسبب ببعض الحوادث كنوع من التنكيل بالمنظمة أو اإلدارة

قةد يعمةد الموظةف غيةر الةراض عةن عملةه كةذلك إلةي افتعةال بعةض حةوادث العمةل كنةوع مةن التعبيةر عةن عةدم  -
 .رضاه الوظيفي

وتأثيرهةةةا المباشةةةر فةةةي ( عةةةدم الرضةةةا/الرضةةةا)ع رأي مجموعةةةة مةةةن العةةةاملين حةةةول اتجاهةةةات العمةةةل تةةةم اسةةةتطال -
ممن شملهم االستطالع يعتقدون أن األشخاص األكثر سعادة يكونون عادة أكثر % 61األداء، ووجد أن نسبة 

 .إنتاجية
ويمكـن . ون عـادة أكثـر إنتاجيـةفهل هذا االعتقاد دائما صحيح؟ هناك رأي يؤمن بأن األشخاص األكثر سـعادة يكونـ

 :تفسيره هذا االعتقاد علي النحو التالي

 .أن الشعور بالعدالة يولد الشعور بالرضا الوظيفي وهذا بالتالي ينعكس علي زيادة اإلنتاجية وجودة األداء -

 :ولكن هنالك رأي آخر مخالف يري العكس، أي أن -
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بةةدوره يةةنعكس علةةي درجةةة الرضةةا الةةوظيفي، أي أن هنةةاك اإلنتاجيةةة العاليةةة تةةؤدي إلةةي الشةةهور بالسةةعادة وهةةذا  -
عالقةةةة سةةةببية عكسةةةية بةةةين اإلنتاجيةةةة والرضةةةا الةةةوظيفي، بمعنةةةي أن اإلنتاجيةةةة العاليةةةة هةةةي التةةةي تخلةةةق الرضةةةا 

ذا ( السةةعيد)هنةةاك رأي ثالةةث يقةةول بأنةةه لةةيس بالضةةرورة أن يكةةون الشةةخص الراضةةي . الةةوظيفي ولةةيس العكةةس
يكون الشخص سعيدًا ولكنه ذا إنتاجية متدنيةة جةدًا، وأن مصةدر سةعادته هةو عةدم  إنتاجية عالية، بل يمكن أن

 .تكليفه بعمل أو مطالبته بإنتاجية عالية
 ما طبيعة العالقة بين الرضا واألداء الوظيفي؟

 :اختلفت وجهات النظر في تفسير العالقة بين الرضا واألداء، وذلك علي النحو التالي

  أي أن توفر الرضا لدي العاملين سوف يؤدي إلي أداء مرتفع، فهناك عالقة طرديةة : األداءالرضا العالي يولد
بةةين طةةرفين األول مسةةتقل وهةةو الرضةةا والثةةاني تةةابع وهةةو األداء، وكلمةةا زادت درجةةات الرضةةا ارتفعةةت معةةدالت 

 .األداء

 ل وهةو األداء، علةي أسةاس أن ويعني أن الرضا ما هو إال متغير تابع لمتغير مسةتق: األداء العالي يولد الرضا
األداء الجيد للموظف وما يعقبه من مكافةآت يةؤدي إلةي زيةادة قدرتةه علةي إشةباع حاجةات وبالتةالي زيةادة درجةة 

 .رضاه

 :المناخ التنظيمي عامل وسيط بين الرضا واألداء

اخ التنظيمي هو المرآة يركز هذا الرأي علي المناخ التنظيمي باعتباره العامل الوسيط بين الرضا واألداء، فالمن -
 .التي تعكس االنطباع الذي يكون لدي العاملين بالمنظمة عن جميع العناصر الموضوعية بها

طالما أن العاملين هم الوسيلة األساسية ألداء األعمال وبلو  األهداف فإنه كلما كانت صورة المنظمة إيجابيةة  -
 .ي االرتقاء بأدائهملديهم كلما أدى ذلك على رفع الروح المعنوية، وبالتال

 .ومن ثم يمكن القول أن المناخ التنظيمي هو العامل الوسيط الذي يربط بين الرضا واألداء -

 .الرضا يحتاج لإلرادة والرغبة في العمل واإلنتاج -

فحينما يقوم الشخص بأداء العمل الذي يرغب فيه، ويتعامل رؤسائه ومرؤوسيه معةه بةاحترام وتقةدير، وتهيةأ لةه  -
لمناسبة إلنجاز العمل المكلف به، عندئذ فإنه سيشعر براحة نفسية وبدرجة عاليةة مةن الرضةا الةوظيفي، البيئة ا

ويكون مستعدًا ألن يتنازل عن الدخل المادي العالي إذا وجده في مكان آخر، باإلضافة إلي رغبته في التنازل 
 .عن المنصب األعلي إذا وجده في مكان آخر

ب العمل المكلف بأدائه، أو لم يجةد عمةاًل مناسةبًا لقدراتةه يقةوم بةه أو لةم يكةن العمةل إما إذا كان اإلنسان ال يح -
كافيًا ليشعره بأهميته، أو لم يحظي باالحترام من قبل رؤسةائه والتقةدير مةن قبةل مرؤوسةيه، فإنةه مةن المؤكةد أن 

 .ذلك سيؤثر سلبًا علي نفسيته ودرجة رضاه الوظيفي
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 مل؟من يأتي أوالا العمل أم العا

 هل نقدم مصلحة العمل علي مصلحة الموظف أم العكس؟

 :الموقف األول

يعتقد بعض المديرين أنه يتعين علي المنظمات أن تجعل همها األول ينصب علي العمل بينما يأتي الموظف  -
 .بالمرتبة األخيرة من حيث االهتمام

العمليةةةة اإلنتاجيةةةة التةةةي فةةةالموظف فةةةي هةةةذا النةةةوع مةةةن المنظمةةةات لةةةيس سةةةوي عنصةةةر أو مةةةدخل مةةةن عناصةةةر  -
تستخدمها اإلدارة كوسيلة لتحقيق أعلي إنتاجية ممكنة، ومن ثم فةإن االهتمةام بةه يجةب أن ال يتجةاوز االهتمةام 

 .بالعمل في أي حال من األحوال

 ما هي النتيجة المترتبة علي تبني هذا الموقف؟

مل لوجدنا أنها تعاني مةن مشةكالت كثيةرة مةن لو فحصنا الوضع في تلك المؤسسات التي تغلب جانب العمل علي العا
 :الموظفين والعاملين فيها، لعل من أهمها بروزًا ما يلي

 .انخفاض معدل األمانة وأداء العمل بصورة سلبية -

 .كثرة األخطاء وزيادة حوادث العمل -

 .غياب أو انخفاض الوالء الوظيفي -

 .ارتفاع معدل دوران العمالة عن المعدل الطبيعي -

الموظفين بترك المنشأة والتوجه إلي منشآت منافسة حاملين معهم جميع األسرار واألفكةار واإلسةتراتيجيات قيام  -
 .وذلك بسبب موقف معين مع مسئول أو مدير، أو بسبب إغرائهم بزيادة في الراتب تكاد ال تذكر

 :الموقف الثاني

فةةي تحقيةةق أهةةداف المنظمةةة يةةأتي  مةةن جهةةة أخةةري، نجةةد هنالةةك بعةةض المةةديرين الةةذين يعتقةةدون بةةأن النجةةاح -
 .كنتيجة لالهتمامبالعاملين باعتبارهم أهم عنصر في العملية اإلنتاجية

إن المورد البشري بالنسبة لهذه الفئة من المديرين يعتبر هو مفتاح التميز والنجةاح ولةذا فهةم علةي اسةتعداد ألن  -
تةةوفيرب بةةرامج ترفيهيةةة ولقةةاءات داخةةل  يخرجةةوا عةةن الةةروتين العملةةي فةةي إداراتهةةم للعنصةةر البشةةري مةةن خةةالل

المنشأة وخارجهةا تتةاح فيهةا الفرصةة للعةاملين وأسةرهم للتفاعةل مةع بعةض، والتعةارف فيهةا بيةنهم وتحقيةق األلفةة 
 .بين بعضهم البعض، وبينهم وبين أعضاء اإلدارة

المةوظفين والعةاملين  يميل هذا النوع مةن المةديرين إلةي ممارسةة أسةاليب إداريةة تعتمةد علةي التعامةل الحسةن مةع -
واسةةتخدام األسةةلوب الراقةةي فةةي توجيةةه األوامةةر إلةةي المةةوظفين، والمرونةةة فةةي العمةةل، ومةةنح فتةةرات راحةةة تتخلةةل 

 .العمل
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من أجل توفير بيئة مالئمة للعاملين فيها، تقوم المنشآت اليابانية مثاًل بإنشاء أماكن ترفيهية داخل مقةر العمةل  -
ارسةةة الهوايةةات واألنشةةطة الرياضةةية المختلفةةة فةةي سةةاعات االسةةتراحة، كمةةا أن ممةةا يتةةيح الفرصةةة لموظفيهةةا لمم

بعةةض المنشةةةآت تةةةوفر لموظفيهةةةا غةةةرف نةةوم مصةةةغرة تمكةةةن المةةةوظفين مةةةن أن يغفةةو لوقةةةت قصةةةير أثنةةةاء وقةةةت 
 .االستراحة أو حينما يشعرون بالتعب واإلجهاد

 :فما هي النتيجة

 من الجو العائلي علةي بيئةة العمةل وتشةعر الموظةف بقيمتةه  إن ممارسة مثل هذه األساليب اإلدارية تضفي نوع
كإنسةان وبةدوره بتحقيةق أهةداف المنشةأة ممةا يجعلةه يشةةعر بدرجةة عاليةة مةن الرضةا عةن المنظمةة والعمةل الةةذي 

 .يمارسه، ومن ثم يتمسك الموظف بهذا العمل وتزداد درجة والئه للمنشأة التي يعمل فيها

 أة تجةاه العةاملين فيهةا إلةي عشةقهم الشةديد لعملهةم بشةكل قةد يةدفع بعضةهم إلةي يؤدي هذا التقدير من قبل المنشة
االستغناء عن ساعات راحتهم إلي درجة أن المنشةأة اليابانيةة قةد تجبةر المةوظفين علةي التوقةف عةن العمةل فةي 

 .أوقات االستراحة

 ن العمةل للتمتةع بإجةةازاتهم لةم تكتةف المنشةآت اليابانيةةة بالترفيةة عةن موظفيهةةا، بةل أنهةا تجبةةرهم علةي التعطةل عةة
 .السنوية، وكل ذلك لتضمن زيادة إنتاجية العاملين بعد أن تتأكد من أن العامل ينال جميع حقوقه في عمله

  فكما تأخذ المنشأة حقهةا بالكامةل مةن الموظةف، فالبةد أن تعطيةه مةا يسةتحق مةن حقةوق ومةن وقةت للترفيةه مةن
ة إداريةةة مختلفةةة تضةةع الموظةةف فةةي المرتبةةة األولةةي كوسةةيلة فالمنشةةآت فةةي اليابةةان تتبنةةي فلسةةف. ضةةغط العمةةل
 .لزيادة اإلنتاجية

 ؟ كيف تؤثر بيئة العمل علي مستوي الرضا الوظيفي

 :البيئة التنظيمية المعاصرة كمصدر لضغوط العمل

يتسةةم العصةةر الحاضةةر بزيةةادة حةةدة القلةةق والتةةوتر لةةدي فئةةات كثيةةرة مةةن النةةاس ممةةا يخلةةق بيئةةة تنظيميةةة غيةةر  -
 .ية تزداد فيها الصراعات والمواجهات بين أعضاء المنظماتصح

ينعكس هذا التوتر والقلق سلبًا علي السلوك الوظيفي بشكل عام وعلي مستوي رضا الموظف عن عمله بشكل  -
 .خاص

أثبتت اإلحصاءات المنشورة أن نسةبة ضةغوط العمةل واآلثةار الفادحةة المترتبةة عليهةا تزيةد فةي البلةدان المتقدمةة  -
فةةةي الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة % 76مةةةن العةةةاملين فةةةي بريطانيةةةا، % 73)ثيالتهةةةا فةةةي الةةةدول الناميةةةة عةةةن م

 (.يعانون من ضغوط العمل

هنةةاك كةةذلك شةةواهد كثيةةرة تةةدل علةةي أن ظةةاهرة انتشةةار ضةةغوط العمةةل والتةةوتر والقلةةق النةةاجم عنهةةا فةةي ازديةةاد  -
لعليةةا فةةي تلةةك المنظمةةات، أو لةةدي أولئةةك الةةذين مطةةرد فةةي المنظمةةات العربيةةة وبصةةفة خاصةةة وسةةط القيةةادات ا

يمارسةون أعمةةالهم فةةي ظةةل بيئةةة تتسةةم بحةةدة المنافسةةة وحتميةة الوفةةاء بمعةةدالت إنتةةاج عاليةةة وفةةق جةةداول زمنيةةة 
 .صارمة مما يضاعف من اآلثار السالبة لتلك الظاهرة
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 :تتمثل المحصلة النهائية لحالة القلق والتوتر هذه في المظاهر التالية

 العالقات اإلنسانية اإليجابية بين العاملين أنفسهم، وبينهم وبين اإلدارة ضعف. 

 تدني مستوي الرضا الوظيفي. 

 زيادة اإلقبال علي استهالك المسكنات والمهدئات. 

 قد يلجأ البعض إلي تعاطي المفترات والمخدرات كوسيلة للتخلص من اآلثار السلبية لهذه الضغوط. 

 مستوى الرضا الوظيفي؟ما أثر نمط القيادة على 
إن القائةد اإلداري الحصةةيف يةةدرك تمامةةا أن الموظةف هةةو حجةةر الزاويةةة لةدى المنشةةأة لكونةةه األداة الفعالةةة التةةي  

 .تقود المؤسسة لالضطالع بمسؤولياتها وخدمة المجتمع

 معةا ويحقةق  فكيف يسهم القائد في رفع الكفةاءة اإلنتاجيةة ألعلةى درجةة ويةؤثر علةى مرؤوسةيه بكةل الةود والحةزم
 الرضا الوظيفي لديهم؟

 لماذا يعتبر نمط القيادة الديمقراطية أكثر فاعلية في تحقيق الرضا الوظيفي؟ 

  ال شك أن نمط القيادة الديمقراطية من المؤشرات اإليجابية الفعالة في إدارة المؤسسات ويحقق الرضا الةوظيفي
 .للموظف

 :للقائد الديمقراطي عدد من السمات من أهمها

ضةةطالعه بةةدور كبيةةر فةةي خلةةق روح التعةةاون بةةين المةةوظفين والعةةاملين بإداراتةةه أو مؤسسةةته وجعلهةةم يعملةةون ا -
بروح الفريق الواحد ليتولةد لةديهم الشةعور باالنتمةاء لتحقيةق األهةداف ممةا يةنعكس إيجابةًا علةي حماسةهم لتحقيةق 

 .أهدافهم الخاصة

شةعارهم بةأن عالقةتهم بروز الجانب اإلنساني في عالقته مع مرؤوسيه ومشارك - ته لهم في مناسةباتهم المختلفةة وا 
 .معه ليست متوقفة علي حدود العمل الرسمي

 .اهتمامه بمشكالت مرؤوسيه واحتياجاتهم الشخصية -

إشةةراكه للمةةوظفين فةةي اتخةةاذ القةةرارات بإبةةداء آرائهةةم ومالحظةةاتهم ممةةا يسةةاهم فةةي تحقيةةق أهةةداف العمةةل وينمةةي  -
 .مشعور الموظفين بتحقيق ذواته

 .القيام بالتنظيم والتنسيق لجهود مرؤوسيه بشكل يؤدي إلي توحد العمل وعدم االزدواجية -

 .ممارسة العدالة عند التكليف بالمهمات أو الترشيح للدورات أو عند منح االمتيازات -

عطةاؤه قةدرًا مةن الحريةة لتنف - مكانياتةه وا  يةذ العمةل توزيع المسؤولية ومنح الموظةف السةلطة المتكافئةة مةع قدراتةه وا 
 .بالطريقة التي يرغب بها دون تأثير سالب علي اآلخرين



 الدرجة االولى -الرضا الوظيفي    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 23   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

التوسةةةةع فةةةةي تفةةةةويض السةةةةلطات للمرؤوسةةةةين واكتشةةةةاف المواهةةةةب الكامنةةةةة وتفجيةةةةر الطاقةةةةات المخزونةةةةة لةةةةدي  -
 .الموظفين

 .عدم الجمود والتقيد بحرفية التعليمات أو التمسك بالروتين القاتل -

فةراد وأهميةة القةدرات واالسةتعدادات والميةول لةدي المةوظفين بشةكل يةؤدي االعتقاد بوجود الفروق الفردية بةين األ -
 .للتكيف في العمل والشعور باألهمية الذاتية فيتحقق الرضا الوظيفي لدي الموظف

 .اختيار الموظفين للمهام استنادًا إلي كفاءتهم وقدرتهم ال اعتمادًا علي المحسوبية والمحاباة -

بينمةةةا نجةةةد أن المةةةدير يكةةةافح فةةةي سةةةبيل تحقيةةةق  Effectivenessإن القائةةةد الةةةديمقراطي يبحةةةث عةةةن الفعاليةةةة  -
 .الكفاءة

 .عدم الخوف من االعتراف بالخطأ -

 .االستعداد لنسبة الفضل إلي أهله وعدم التسلق علي أكتاف اآلخرين -

 :أساسيات القيادة الفعالة التي تدعم الرضا الوظيفي
الفعالةة ناجحةةة فةي إدارة ذاتهةا ألنهةةا تتخةذ قواعةد وقيمةةا أساسةية كمنهجةًا لهةةا فةي طريةق حياتهةةا، وهةذه القواعةةد إن القيةادة 

 :هي

 .أداء حقوق اهلل سبحانه وتعالي -

 .التفاؤل الدائم وتوقع النجاح -

 .إلزام النفس بالتخطيط السامي ألمور الحياة -

 .تحويل الخطط إلي عمل دون ضياع وقت وجهد زائد -

 .ة لكل خير للمؤسسة ومظفيها وليس من أجل الحفاظ علي الكرسيالمبادر  -

 (.المرونة)االستعداد للتغيير والتطوير  -

 .االقتداء والتأسي بخيرة الخلق والقادة رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم في التعامل -

 .الواقعية واكتشاف نقاط التميز لدي الموظفين وتوظيفها لصالح الفرد والمنظمة -

 شخاص عن عدم رضاهم؟هل يفصح األ

فقط من األشخاص غير الراضةين عةن أعمةالهم أو منشةأتهم أو الخةدمات التةي % 4أثبتت إحدي الدراسات أن  -
منهم يميلون % 13يحصلون عليها يكون لديهم االستعداد ألخبار المنشأة عن انزعاجهم وعدم رضائهم، بينما 

 .عادة إلي أخبار أشخاصًا آخرين غر ذوي الشأن

نمةةا يتصةةرفون بشةةكل سةةلبي تجةةاه المنشةةةأة أو قةةد يقاطعونهةةا، وهةةذا التصةةرف أمةةا ال - بقيةةة فهةةم ال يخبةةرون أحةةدًا وا 
 .يمثل كارثة قد تهدد المنظمة
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 لماذا؟ -
 :أسباب تفشي ظاهرة الخوف بين الموظفين في المنظمات

 .تطبيق سياسة الباب المغلق -

 .انعدام أو ضعف تطبيق العدالة -

 .ني من قبل الجهاز اإلداريالسلوك المتعجرف أو العدوا -

 .تجاهل أو الرد السلبي علي من ينشد تطبيق العدالة -

 .ممارسة أسلوب القمع والتربية الخاطئة في المراحل األولي من العمر -

 .الضغط االجتماعي والخنوع لمعايير الجماعة -

 .سيطرة اإلدارة المزاجية -

 .عدم االستقرار التنظيمي والوظيفي -

 ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي؟ما هي أهم مؤشرات 
 :لقياس مستوي الرضا الوظيفي يمكن االسترشاد بالمؤشرات التالية

 .ارتفاع مستوي وجودة اإلنتاجية -

 .بروز ظاهرة االحتراف -

 .زيادة اإلقبال علي البرامج التعليمية والتدريبية -

 .تفشي روح الفريق بين أعضاء التنظيم -

 .نمو الذاتيزيادة اهتمام الموظفين بالتطوير وال -

 .تفشي ظاهرة التقدير بين منسوبي المنظمة -

 .تفشي روح المبادرة واإلبداع واالبتكار بين كافة أعضاء التنظيم -

 .بروز الرضا االجتماعي وقلة تفشي التنظيمات غير الرسمية أو انخفاض تأثيرها -

 .سيادة بيئة عمل جيدة داخل المنظمة وشعور الجميع بانتمائهم إلي كيان واحد -

 لحوافز والرضا الوظيفي ا

 :ما هو التحفيز

التحفيز هو شعور ينبع من أعمةاق الةنفس ويتمثةل فةي شةعور أعضةاء المنظمةة بدرجةة عاليةة مةن الرضةا عةن أعمةالهم، 
مةةع وجةةود مسةةتوي عةةال مةةن الحمةةاس والتلهةةف لبةةذل مجهةةود أكبةةر للوصةةول إلةةي أعلةةي مسةةتويات األداء دون تةةذمر أو 

 .االستعداد لديهم للتفاني في خدمة المنظمة والعمل علي تحقيق أهدافهاشكوي، هذا عالوة علي توفر 
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وتعةةرف الحةةوافز أيضةةا بأنهةةا مجموعةةة مةةن المزايةةا التةةي تهيؤهةةا االدارة للعةةاملين لتحريةةك قةةدراتهم االنسةةانية ممةةا يزيةةد مةةن 
يحقةةق أهةةداف المنظمةةة كفةةاءة أدائهةةم ألعملهةةم علةةى نحةةو أكبةةر وأفضةةل وذلةةك يحقةةق لهةةم حاجةةاتهم وأهةةدافهم ورغبةةاتهم و 

 أيضا 

إذا كان الدافع هو الشعور الذي يشعر به الفرد نتيجة لوجود حاجة غير مشبعة يريد إشباعها، فإن الحةافز هةو  -
 .ذلك الشيء الذي يقدم إلشباع هذه الحاجة

الحةافز هةو بهذا المعني يكون الدافع داخليًا يشعر به الفرد نتيجة لوجود حاجة غير مشبعة يريد إشةباعها، فةإن  -
 .ذلك الشيء الذي يقدم إلشباع هذه الحاجة

بهذا المعني يكون الدافع داخليًا يشعر به الفرد ويشكل سلوكه، بينما الحافز عبارة عةن عامةل خةارجي يخاطةب  -
 .الدافع ويوجه السلوك إلي اتجاه معين

فكةذلك الحةوافز هةي ذات طبيعةة كما أن الدوافع تعبر عن مركب معقد يتأثر بمجموعة مةن العوامةل المتداخلةة،  -
 .معقدة تتأثر بعوامل كثيرة، وهو ما يزيد صعوبة مهمة اإلدارة عند محاولتها القيام بتحفيز الموظفين

حتي تةنجح اإلدارة فةي الحصةول علةي السةلوك المرغةوب مةن المةوظفين، عليهةا إرسةاء القواعةد السةليمة للحةوافز  -
وامةةةل المةةةؤثرة علةةةي دافعيةةةة المةةةوظفين، وبالتةةةالي اختيةةةار األسةةةلوب والتةةةي لةةةن يةةةتم الوصةةةول إليهةةةا إال بدراسةةةة الع

 .المناسب للتحفيز الذي يلبي متطلبات الحاجات غير المشبعة التي تولد الدافع لدي هؤالء األفراد

إذا أرادت اإلدارة أن تحةةةرك العةةةاملين بهةةةا إلةةةي بةةةذل مزيةةةد مةةةن الجهةةةد لالرتقةةةاء بمسةةةتوي أدائهةةةم فإنهةةةا يجةةةب أن  -
أو الحةةوافز التةةي تشةةبع حاجةةاتهم النفسةةية ( العةةالوات والمكافةةآت)افز التةةي تشةةبع حاجةةاتهم الماديةةة تسةةتخدم الحةةو 

 (.التقدير والمشاركة في اتخاذ القرارات)واالجتماعية والذهنية 

فحينمةةةا . إن الطريقةةة واألسةةلوب اإلداري الةةذي يعامةةل بةةه المةةدير موظفيةةه لهمةةا أثةةر كبيةةر علةةي حافزيةةه األفةةراد -
بمظهةةةر القةةةوي والمةةةتمكن والمسةةةيطر علةةةي تصةةةرفاته وانفعاالتةةةه والمتةةةوازن فةةةي شخصةةةيته داخةةةل  يظهةةةر المةةةدير

المؤسسةةة وخارجهةةا والمةةدافع عةةن حقةةوق المةةوظفين الماديةةة والمعنويةةة فإنةةه يكسةةب حةةب المةةوظفين ووالءهةةم ممةةا 
بقاءهم بحالة حفز مستمرة تعةود بةالنفع عليةه وعلةي ال مؤسسةة وعلةي األفةراد يؤثر بالتالي علي زيادة إنتاجيتهم وا 

 .جميعاً 

مما سبق يجب أن نفرق بين الحافز والدافع ، فالحافز خارجي ، أما الـدافع فهـو داخلـي ينبـع مـن داخـل االنسـان ، 
 .ولكن الحوافز يمكن أن تحرك وتوقظ الدوافع التي تؤدي الى سلوك باتجاه تحقيق أهداف المنشأة 

العوامةل التةي تةؤثر علةي دافعيةتهم وتحفةزهم إلنجةاز العمةل المنةاط بهةم،  تفاوت طبيعةة األفةراد مةن حيةث اسةتجابتهم إلةي
 :وذلك علي النحو التالي

 بعض الموظفين يمكن تحفيزهم عن طريق األلقاب المهنية. 

 بعضهم عن طريق رؤية نجاحهم في العمل. 

 منهم من يحب الشهرة المهنية. 
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  وري أن يأخذ أي عمل معه إلي منزلهمنهم من يحفز حين يعمل فقط في أوقات العمل وليس من الضر. 

 أنةةت قمةةت بعمةةل عظةةيم جةةدًا أو أنةةت أتممةةت هةةذا : بعةةض المةةوظفين يحفةةز عةةن طريةةق الكلمةةات المشةةجعة مثةةل
 .العمل بسرعة فائقة وعلي أكمل وجه فشكرًا علي هذا المجهود

 هنالك بعض الموظفين الذين تزداد دافعيتهم عن طريق ازدياد مسؤولياتهم في العمل. 

 :ير الحوافز علي الرضا الوظيفي واألداءتأث
 :للحوافز تأثير كبير جداا علي مستوي إنتاجية الفرد وقابليته للعمل، وذلك علي النحو التالي

 .التقليل من معدل دوران العمل -

 .جذب العناصر المؤهلة للعمل في المنشأة -

 .دفع األفراد إلي األداء من خالل سعيهم للحصول علي الحوافز -

أنمةاط السةلوك الفةردي مةن خةالل التعامةل مةع الحاجةات غيةر المشةبعة للفةرد ومةن ثةم العمةل علةي توجيةه تعزيز  -
 .الفرد لالختيار من بين أنماط السلوك البديلة

هكةةذا تعتبةةر الحةةوافز هةةي إحةةدي مقومةةات العمةةل المؤسسةةي والتةةي بةةدونها ال يمكةةن ألي منشةةأة أن تقةةوم بتحقيةةق  -
 .كامل أهدافها

يقة التي من خاللها تعبر إدارة المنشأة لموظفيهةا عةن مةدي تقةديرها ألدائهةم المتميةز وعملهةم فالحوافز هي الطر  -
المتقن، وهي من إحدي الطرق التي تساعد المنشأة علي تحقيق أهدافها وذلك بجانب توافر اإلمكانيات المادية 

 .للمنشأة وخبرة العاملين بالمنشأة كاًل في مجاله

هدافها بالمنشأة إال من خالل وجود آلية عمل ونظام محدد إلدارتها بالشكل األمثل ال يمكن للحوافز أن تحقق أ -
مع توافر عنصر في غاية األهمية أال وهو المصداقية في تطبيق نظام الحةوافز داخةل المنشةأة، وأن يةتم تقنةين 

 .ر العملمثل هذه الحوافز ليتم منحها ألصحاب التميز في العمل، علي أن يكون الحافز يتكافأ مع قد

هنةةاك عنصةةر يجةةب أن تعيةةه اإلدارة وهةةو تةةدريب العةةاملين فةةي المنشةةأة لرفةةع كفةةاءتهم وتةةوفير فةةرص التةةدريب  -
 .لجميع العاملين ألن ذلك يؤدي إلي تحقيق المنشأة لدورها

كما يتعين علي المنشأة تقييم مستوي الحوافز ومدي فاعليتها بالنسبة للموظف وذلةك مةن خةالل التقيةيم الةدوري  -
 .ألداء العاملين في المنشأة

 :أنواع الحوافز
تتنوع الحةوافز التةي تقةدمها اإلدارة للعةاملين وكةذلك تتنةوع كميتهةا وتوقيتاتهةا، وطةرق إدارتهةا، وهةي متداخلةة مةع  -

 :بعضها البعض وتعددت تقسيمات الباحثين في مجال الحوافز وأهم هذه التقسيمات 

 .الحوافز من حيث طبيعتها أو قيمتها  -1
 وافز من حيث أثرها أو فعاليتها الح -2
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 الحوافز من حيث األطراف ذات االطراف ذات العالقة او المستفيدون -3
 .الحوافز من حيث إرتباطها  -4

 :يمكن تصنيف الحوافز إلي نوعين رئيسيين هما

 :الحوافز المادية: أوالا 

جهةةدهم فةةي العمةةل واالرتفةةاع هةةي التةةي تقةةوم بإشةةباع حاجةةات االنسةةان االساسةةية فتشةةجع العةةاملين علةةى بةةذل قصةةارى 
بمسةةةتوى األداء ومةةةةن هةةةةذه الحةةةوافز الراتةةةةب والمكافةةةةآت التشةةةجيعية والعةةةةالوات ، المشةةةةاركة فةةةي االبةةةةاح والمكافةةةةآت عةةةةن 

 .االقتراحات 

 .تتعدد أشكال هذه الحوافز وتختلف صورها من قطاع إلى أخر، وتتمثل هذه الحوافز في المكافآت المادية -

ادي من أهم طرق الحوافز في هذا الوقةت، وذلةك ألن النقةود تعتبةر وسةيلة إلشةباع كةل يعتبر الحافز النقدي الم -
حاجةةات اإلنسةةان وضةةروريات الحيةةاة تقريبةةا مةةن مأكةةل ومشةةرب ومسةةكن وصةةحة وتعلةةيم، كمةةا أنهةةا تسةةاهم فةةي 

 .توفير كماليات الحياة وتدعم المركز االجتماعي للفرد

لةى المةال إلةى حةد كبيةر وهةي حقيقةة واقعةة ذات أثةر ملمةوس فتحقيق اإلشباع لمعظم حاجات اإلنسان يعتمةد ع -
 .بعكس وسائل التحفيز األخرى

يتمثةةل المةةال فةةي األجةةر الةةذي يتقاضةةاه الفةةرد مقابةةل مةةا يقةةوم بةةه مةةن عمةةل ويةةوزع هةةذا األجةةر علةةى العامةةل أو  -
كةةل  الموظةةف بطةةرق شةةتى، وهةةي تختلةةف مةةن منظمةةة ألخةةرى طبقةةا لطبيعةةة العمةةل ونظةةام األجةةور المتبةةع داخةةل

 .منظمة

لكةةل طريقةةة مةةن الطةةرق التةةي تسةةتخدمها المنشةةأة فةةي توزيةةع الحةةوافز الماديةةة أثرهةةا البةةالغ فةةي حفةةز ودفةةع العامةةل  -
 .لزيادة األداء واالستمرار في العمل في المنشأة

 :الحوافز المعنوية: ثانياا 

جةات الفةرد االجتماعيةة والذاتيةة ، قصد بالحوافز المعنويةة هةي تلةك الجوانةب فةي بيئةة  العمةل ، التةي تةوفر االشةباع لحا
اي التي تجذب االفراد وتدعوهم للعمل ، هي التي تساعد االنسةان علةى إشةباع حاجاتةه النفسةية واالجتماعيةة فتزيةد مةن 

 شعور العامل بالرقي في عمله ووالئه له وتحقيق التعاون بين زمالئه 

التةي تقررهةا المنشةأة لمنسةوبيها، والتةي بةدونها  تعتبر الحوافز المعنوية ذات أهمية عظمي في منظومةة الحةوافز -
 .ال يمكن أن تكتمل صورة الحوافز التي تشجع علي العمل وتزيد من األداء داخل المنشأة

تبرز أهمية الحوافز المعنوية من كون اإلنسان اجتماعي بفطرته وبطبعه وال يمكن أن يعيش بعيدًا عةن احتةرام  -
 .وتقدير اآلخرين له

د من المطالب المعنوية غير المادية التي يمكن حصرها في الحاجة إلةي األمةن واالنتمةاء والمكانةة لألفراد العدي -
 .االجتماعية والعالقات الطيبة برؤسائهم، وزمالئهم، وحاجتهم إلي االحترام وتقديرات الذات
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اآلخةرين لةه ممةا إن إشباع هذا النوع من الحاجات يساهم فةي خلةق اإلحسةاس لةدي الفةرد بالثقةة بنفسةه وبتقةدير  -
 .ينعكس إيجابا علي مستوي كفاءته وحماسه للعمل

وعلي النقيض من ذلك فإن نقص اإلشباع لهذه الحاجات قد يولةد لةدي الفةرد ذلةك اإلحسةاس بالضةعف والعجةز  -
 .واإلحباط

 :من بين الصور التي تأخذها الحوافز المعنوية

 .المدح والثناء والتشجيع -

 العاملين المتميزينلوحات الشرف لتسجيل أسماد  -

 .إقامة احتفاالت لتكريم المتميزين ووضع أسمائهم في لوحات الشرف -

 .منح خطابات شكر وشهادات تقديرية للمتميزين -

 .ترشيح المتميزين للدورات التطويرية -

 .مشاركة المتميزين في اللجان واالجتماعات وتشجيعهم علي تقديم المقترحات والحلول -

 عاملينالتعليم ومحو االمية لل -

 الرحالت والمصايف -

 ما هي متطلبات نظام الحوافز الفعال؟

 :لكي يتسم نظام الحوافز بالفعالية البد من مراعاة ما يلي

 .عدالة الحافز وكفايته -1
 .سهولة فهم نظام الحافز الذي تقرره المنظمة -2
 .أن يوجه الحافز نحو الحاجات غير المشبعة -3
 .واستثارة الموظفينأن يكون للحافز تأثير فعال في دفع  -4
 .ارتباط الحافز بالجهد المبذول في تحقيق الحد األمثل لألداء -5
أن تتواكب الحوافز مع المتغيرات االقتصةادية واالجتماعيةة التةي قةد تةؤثر علةي حاجةات العةاملين ورغبةاتهم  -6

 .وتوقعاتهم
 .أن ال تدخل المحسوبية واالعتبارات الشخصية في تحديد أسلوب التحفيز -7
 .أسلوب التحفيز علي أسس مقبولة وواضحة ومفهومه أن يرتكز -1
 أن ترتبط الحوافز المادية ارتباطا مباشرا بجهود الفرد  -6

 أن تكون مترادفة مع العمل ، أي ال يقدم الحافز بعد إتمام العمل المطلوب بفترة زمنية متباعدة -13
 على أكمل وجهيجب أن تكون واضحة للفرد الذي يبذل جهدا واضحا أو يتم مهمة طلبت منه  -11
 يجب أن تتمتع بالثبات أي ان تعطى ألي فرد يقوم بهذا العمل وليس فرد بعينه -12
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يجةةب أن تراعةةي المسةةتوى التعليمةةي والةةوظيفي للفةةرد فربمةةا حةةافز يسةةعد أحةةد االفةةراد وآخةةر يتسةةبب فةةي  -13
 تعسته وضعف أداؤه

 ظة عليهمشاركة العاملين في وضع نظام فعال للحوافز يزيد من إقتناعهم به والمحاف -14
يجةةب أن يكةةون نظةةام الحةةوافز معلنةةا ، لكةةي يزيةةد مةةن ثقةةة العةةاملين فيةةه وعةةدم جمةةوح التوقعةةات يالنسةةبة  -15

 للحوافز 
 ما هي أهم المشكالت التي قد تحد من فاعلية نظام الحوافز؟

 :يمكن حصر أهم المشكالت الخاصة بنظام الحوافز فيما يلي

والةةةذين ال يعملةةةون، ممةةةا يفقةةةد الحةةةوافز قيمتهةةةا فةةةي اسةةةتثارة ا تطبيةةةق نظةةةام للحةةةوافز يسةةةاوي بةةةين الةةةذين يعملةةةون  -
 .لعاملين لبذل الجهد

تطبيةةةق نظةةةم للحةةةوافز الجماعيةةةة عنةةةدما يعتمةةةد األداء علةةةي المجهةةةود الفةةةردي ممةةةا يفقةةةد هةةةذا النةةةوع مةةةن الحةةةوافز  -
 .لقيمتها

ا يفقةدها القةدرة علةي تحقيةق ارتباط القرارات الخاصة باستحقاق الحوافز بمعايير تبتعد كليًا عن معدل األداء ممة -
 .المطلوب منها

عةةدم االهتمةةام بةةالحوافز المعنويةةة للعةةاملين مثةةل مشةةاركتهم فةةي اتخةةاذ القةةرارات واالهتمةةام بةةآرائهم ومقترحةةاتهم،  -
والتركيةةةز فقةةةط علةةةي بعةةةض الجوانةةةب الماديةةةة مثةةةل االهتمةةةام بتحسةةةين بيئةةةة ومكةةةان العمةةةل مةةةن حيةةةث اإلضةةةاءة 

 .والتهوية

مةةنح الحةةافز مةةن جانةةب بعةةض الرؤسةةاء والتركيةةز علةةي األثةةر السةةلبي للحةةافز دون مراعةةاة  سةةوء اسةةتغالل سةةلطة -
 .لدرة فعل المرؤوس مما يؤدي إلي عدم موضوعية الحافز

 كيف يمكننا زيادة فعالية نظام الحوافز؟

 :إرشادات لزيادة فعالية نظام الحوافز

أو األدوات، فمةا يرغةب فيةه شةخص قةد  ال تفترض بأن كل شخص يمكن دفعه للعمل باستخدام نفةس األسةلوب -
 .ال يهم شخص آخر علي اإلطالق

إدراك أن هناك اختالفًا بين الموظفين من حيث خلفياتهم الثقافية واالجتماعيةة وأهةدافهم وطموحةاتهم، وخبةراتهم  -
 .والتي يمكن أن تؤثر إلي حد كبير علي رغباتهم وحوافزهم

فإنةةه يمكةةن أن يكةةون الموظفةةون سةةعداء ومبتهجةةين ولكةةن لةةيس  عةةدم الخلةةط بةةين معنويةةات المةةوظفين ودوافعهةةم، -
 .هناك ما يدفعهم إلي زيادة إنتاجهم

 .العمل علي الربط المباشر بين الحافز ومستوي األداء -
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العمةةل علةةي تنفيةةذ المكافةةآت وتوقيةةع الجةةزاءات فةةي أسةةرع وقةةت ممكةةن، فكلمةةا أتسةةع الحيةةز الزمنةةي بةةين األداء  -
 .تأثيرهاوالمكافأة كلما ضعف 

 .العمل علي جعل العمل ممتعًا فاألعمال غير الجذابة ال تدفع الموظفين -

 .االستماع إلي الموظفين فكثيرًا ما يخبرونك عما يمكن أن يدفعهم للعمل -

عةةدم االعتمةةاد فقةةط علةةي الحةةوافز الماديةةة كوسةةيلة لةةدفع العةةاملين لزيةةادة اإلنتاجيةةة، بةةل يتعةةين اسةةتخدام وسةةائل  -
إلي المال لدفع الموظفين إلي زيادة اإلنتاجية، فبالرغم من أن الموظفين يقدرون المال كوسيلة أخري باإلضافة 

رئيسةةةيه للتحفيةةةز، إال أن االعتةةةراف بةةةأهميتهم كةةةأفراد وبأهميةةةة العمةةةل الةةةذي يمارسةةةونه ال يقةةةل أهميةةةة عةةةن مةةةا 
 .يحصلون عليه من مكافآت مادية

 كيف تحصل علي مستوي أداء عال من موظفيك؟
 :ات خاصة لرفع مستوي الرضا وزيادة اإلنتاجيةإرشاد

إن الناس يحبون أن يشعروًا بأن ما يفعلونه يحدث تغيير إيجابيًا علي المستويين الفةردي والتنظيمةي، لةذلك يتعةين علةي 
 :اإلدارة العمل علي تحفيز الموظفين لزيادة اإلنتاجية عن طريق استخدام عدد من الوسائل منها

يضةةع الموظفةةون الرسةةائل الخطيةةة المعبةةرة عةةن شةةرك رؤسةةائهم فةةي مرتبةةة متقدمةةة كعامةةل أتةةرك رسةةالة قصةةيرة،  -
 .تشجيع وتحفيز لهم علي زيادة اإلنتاجية

كافئ العةاملين بمهةام يتمتعةون بإنجازهةا، وأجعةل المةوظفين يكتبةون مةا : قسم العمل بشكل يثير اهتمام العاملين -
ي ورقة صغيرة، واستخدم هةذه المعلومةات فةي توزيةع المهةام يستهويهم ويوافق اهتماماتهم عن عملهم الحالي عل
 .والمشروعات علي الموظفين المناسبين في المستقبل

امةةنح القةةوة للمةةوظفين عةةن طريةةق وضةةعهم فةةي دائةةرة المعلومةةات المتاحةةة، وممةةا يهةةم الجميةةع : تقاسةةم المعلومةةات -
م في العمل وما هو حةال المؤسسةة أكثر من أي شيء آخر هو أن ا لموظفين يرغبون في معرفة مدي فاعليته

كوحدة كاملة، وال تفترض أن المةوظفين ال يهمهةم األمةر، بةل أجعةل المعلومةات المتصةلة متاحةة للجميةع وأتةرك 
 .لهم الخيار في أن يستخدموها

مارس درجة عالية من المرونة عنةد إدارتةك لمرؤوسةيك وامةنحهم درجةة مةن : شجع المرؤوسين علي االستقاللية -
لية والحريةةةة فةةةي إنجةةةاز العمةةةل مةةةن خةةةالل االتفةةةاق علةةةي النتةةةائج النهائيةةةة ومةةةنحهم الحريةةةة فةةةي اختيةةةار االسةةةتقال

 .الوسائل وستكافأ بموظفين يتسمون باإلبداع واالبتكار واالستعداد للعمل دون الحاجة لوجود رقابة مباشر

 :شجع الموظفين علي المشاركة في حل المشكالت واتخاذ القرارات -

لدي الموظفين في المسةتويات الةدنيا رؤيةة أفضةل للمشةكالت وتصةور عملةي للحلةول لةذا يفضةل  عادة ما تتوفر -
إشراك الموظفين في القرارات التي تؤثر عليهم ألن ذلك سيزيد من حماسهم وتبنيهم للقرارات المتخذة باعتبارهم 

 .ا يحدث من حولهمهذا عالوة علي أن هذا يساهم بإشباع الفضول لديهم بمتابعة م. مشاركين باتخاذها
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عادة يفشل المديرون في االعتراف بجهةد المةوظفين حتةي يفةوت الوقةت، لةذلك : ال تبخل بالثناء علي الموظفين -
أبةةق علةةي وعةةي بهةةذه العالقةةات الحساسةةة، وال تبخةةل بالثنةةاء وتنتظةةر حتةةي يغةةادر موظةةف أو عامةةل جيةةد بةةاب 

 .الشركة

همةا تكةن األهةداف محةددة بوضةوح واألوضةاع تسةير بشةكل م: مراجعة األهداف والوسةائل المسةتخدمة باسةتمرار -
جيةةد علةةي مةةا يبةةدو، فإنةةه يتعةةين القيةةام بمراجعةةة دوريةةة لألهةةداف واإلجةةراءات والتأكةةد مةةن تكيفهةةا مةةع التغيةةرات 

 .المستجدة في الظروف الداخلية والخارجية مما يضمن أفضل السبل إلي تحقيق النجاح

عةةرف موظفيةةك باألهةةداف اإلسةةتراتيجية لمنشةةأتك واألسةةاليب التةةي : دةقةةدم لموظفيةةك رؤيةةة واضةةحة وأهةةدافًا محةةد -
ستتبعها إلنجازها، وال تسأم من تكرار ذلك مرة تلو األخري، واعتمد التنويع في طرق إيصال هةذه الرسةالة لكةي 

 .ال تصبح مملة، وأتح لموظفيك فرصة المشاركة في تعريف وتهذيب رؤيتك

تكلف موظفيك إال بالمهام التي تعزز أهداف المنشأة وتزيد من قيمتها، واسع ال : اربط بين السلوكيات والنتائج -
إلةةى تطةةوير أهةةداف تتعلةةق بةةاألداء والةةتعلم بحيةةث تسةةتطيع أنةةت وموظفيةةك تقييمهةةا بدقةةة، كمةةا أن تعاونةةك مةةع 
موظفيك يتةيح لةك فرصةة التعةرف علةى السةلوكيات والمهةارات الضةرورية لتحقيةق األهةداف التةي تسةعى الشةركة 

 .لى تحقيقهاإ

عرف موظفيك، مرة أو مرتين في العةام، بمسةتوى إنجةازاتهم : زود موظفيك برأيك وتعليقاتك بشكل دائم ومنتظم -
 .فيما يتعلق باألداء وتعليقاتهم بخصوص اللطرق التي تعينهم على العمل بشكل أفضل

علةةي الهةةدف المحةةدد تةةذكر أنةةك دائمةةا تحصةةل علةي مةةا تؤكةةد عليةةه وهةةو الحصةةول : أكةد علةةي السةةلوك الصةةحيح -
عن طريق إتباع اإلجةراء الصةحيح دون أن يكةون هنةاك تجةاوز لةبعض مراحةل العمةل المهمةة، لةذا عليةك القيةام 
بمراقبةةةة العمةةةل وتوجيةةةه أسةةةئلة دقيقةةةة تضةةةمن التأكةةةد مةةةن قيةةةام الموظةةةف بإنجةةةاز العمةةةل المطلةةةوب وفقةةةًا للطةةةرق 

 .الصحيحة

لين ال ينبغةةي أن تكةةون علةةي هيئةةة واحةةدة، فةةبعض المةةوظفين إن المكافةةآت التةةي تمةةنح للعةةام: نةةوع فةةي المكافةةآت -
لةذا يتعةين عليةك التحةدث . تصلح لهم المكافآت المالية وبعضهم قد يفضةل التمتةع بإجةازات كنةوع مةن المكافةآت

إلةةي موظفيةةك لتتعةةرف علةةي أسةةاليب المكافةةآت التةةي يفضةةلونها، وأحةةرض دائمةةا علةةي ربةةط المكافةةآت الممنوحةةة 
داء، وحةةاول أن تخفةةي المكافةةآت لتكةةون مفاجئةةة، إذ أن توقةةع الموظفةةون الحصةةول علةةةي بمقةةدار معةةين مةةن األ

 .مكافأة معينة قد يدفعهم إلي االهتمام بهذه المكافأة أكثر من اهتمامهم بأداء أعمالهم

ال تترك موظفيك ينهمكون بالعمل والجهد دون إتاحة الفرصة لهم للترويح : إيجاد وسائل للترفية في بيئة العمل -
عةةن أنفسةةهم، واسةةتخدام بعضةةًا مةةن وسةةائل الترفيةةة والمةةرح كجةةزء مةةن وسةةائلك التحفيزيةةة، وشةةجع موظفيةةك علةةي 

 .االحتفال بالنجاح مما يمنحهم دفعة قوية إلي اإلمام

 .آثار الرضا الوظيفي
 : الوظيفي آثار إيجابية بالغة على المنظمات بشكل عام، ويمكن تلخيص أهمها في للرضا
 األداء، أثره على 
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 التنظيمي  لوالءأثره على ا. 
  الصحة العضوية والعقلية لألفرادأثره على. 

   :األداء أثر الرضا الوظيفي على-أ
فلقد كانت العالقة الفعلية بين " قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكون منها عمله كما ونوعا ": يقصد باألداء

لكثير من األعمالوالبحوث وموضوعا للجدل بين المنظرين على اعتبار أن هذين الرضا الوظيفي واألداء موضوعا 
 :المتغيرين من أهم المتغيراتالتنظيمية فعالية، ويمكن تلخيص أهم االتجاهات في هذا البابكالتالي

  : اإلتجاه األول: أوال 
أن العامل إذا ارتفع رضاه عن ويرى أصحاب هذا االتجاه أنالرضا يؤدي إلى تحقيق األداء المرتفع وفسر ذلك ب

عملهزاد حماسه للعمل، مما ينتج عنه إقبال وامتنان كبيران اتجاه عمله، وهذا يؤديبالضرورة إلى ارتفاع عمله 
نتاجيته والعكس صحيح، أي أن االنخفاض في الرضا يشعرالعامل بالقلق وعدم االستقرار مما ينعكس سلبا على  وا 

ةبأن األداء هو نتيجة طبيعية ومنطقية لحالة الرضا التي يكون عليها العامل، وهذا مستوى أدائه، وتفسر هذه الحال
 ماأوضحته تجارب هاوثورن ودراسات كل من ليكرت، مارش، سيمون وتريندرس وغيرهم

 اإلتجاه الثاني: ثانيا 
كروكيت  ض نتائج البحث الذي باستعرا( 1655)ويرى أن ال عالقة بين الرضا واألداء؛ فقد قامالباحثان برايفيلد و 

والتي تؤيد عدم وجود ما يؤكد هذه العالقة، حيث كان معامالالرتباط ( الرضا واألداء)أجري حول العالقةبينهما 
 .في كل مرة منخفضا وفي كثير من الحاالت غير ذي داللة إحصائية

 اإلتجاه الثالث : ثالثا
العامل ألداء عال في ظل نظام حوافز محدد وعادل، ويرى من يتبناه أن األداء يؤثر على الرضا، إذ عند تحقيق

يحصل العامل على حوافز وعوائد نتيجةأدائه المرتفع فتزداد بذلك إشباعاته المادية من جهة وتزداد مكانته بين 
زمالئه فيالمنظمة، وهذا ما يدفع العامل إلى الشعور بالفخر واالعتزاز بالنفس من جهة أخرىوينعكس ذلك إيجابا 

 .جة الرضا الوظيفي لديهعلى در 
 اإلتجاه الرابع: رابعا 

والقائل بوجود عالقة بين األداء والرضا، غير أنها عالقة غير مباشرة عن طريقمحددات الرضا ومحددات األداء، 
فاألداء يحدده الجهد المبذول في العمل، أما الجهدفيحدده كل من قيمة العوائد ومدى توقع الفرد لحصوله عليها، 

هنا يعتبر الرضامحددا غير مباشر لألداء أما الرضا فيتحدد بناءا على قيمة ما يحصل عليه الفرد منعوائد ومن 
وتقديره لمدى عدالة هذه العوائد، في حين أن العوائد التي يحصل عليها الفردتتحدد على أساس ما يحققه فعال من 

والذي يحظى قبول أوسع في العصر ( 1667" )نموذج بورترولولر: "أداء، ويطلق على هذا التفسير األخير
 .الحالي

وعليه فإن لألداء والرضا عالقة وطيدةمما يجعل للرضا أكبر أهمية في حياة المنظمات، ومهما كان اتجاه هذه العالقة 
 .فإنه اليمكن الفصل بينهما
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 كيف ننمي الحس بالوالء التنظيمي لدي الموظفين؟
 :متطلبات تحقيق الوالء التنظيمي

األماني والخطط وحدها ال تكفي لتحقيق الوالء التنظيمي، بل البد من وضع آليات عمل محددة لتنفيذ هذه أن  -
 .الخطط، ومن ثم تأهيل الكوادر البشرية القادرة علي تبني هذه الخطط وتنفيذها بحماس ووالء

د مةن تةوفر كةوادر بشةرية إن النجاح التنظيمي ال يتحقق فقط بسبب دقة الخطط وتةوفر المةوارد الماديةة، بةل البة -
 .لديها أحالم عظمي وتتمتع بدرجة عالية من الوالء والمحبة للمنظمات التي تعمل فيها

 .إن أعظم اإلنجازات التي حققتها المنظمات كان وراءها أشخاص لهم أحالم كبيرة ويقعون في حب شركائهم -

 :كيف تكسب والء الموظف

 :يتعين علي اإلدارة اتخاذ اإلجراءات التالية للحصول علي والء الموظف بالنسبة للمنظمة،

 .منح الموظف المزايا التي تهمه وتساهم في إشباع احتياجاته -

 .الحرص علي زيادة مستوي الرضا الوظيفي لدي كافة منسوبي المنظمة -

 :إزالة كافة عوائق الرضا الوظيفي العشرة والتي تتمثل في -
 :وقدراتهالشعور بأن الوظيفة أقل من كفاءة الشخص  -1

 خطط لتغيير الوظيفية. 

 تعلم مهارات جديدة. 

 ابدأ مشروعا خارج وقت العمل. 

 طور عملك الحالي وأبحث عن الفرص الكامنة فيه. 

 لوم الماضي سواء كان ذلك متعلقًا بالتخصص أو الظروف االجتماعية أو بإلقاء اللوم علي اآلخرين. 

 تخلص من النفسية السلبية. 

 خطط لتغيير المستقبل. 

 حاور الطموحين واقرأ قصصهم. 

 تعلم مهارات جديدة للتغلب علي نقصك. 
السقوط السلبي، أي االكتئاب بسبب وجود الفقر والجريمة وانتشار الفساد، أو بسـبب ضـغوط العمـل والمنافسـة  -2

 :أو بسبب نشر اإلعالم للجوانب السلبية

 .تعلم فنون التفكير اإليجابي -

 .خطط للتغلب علي مشاكلك -
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 .األفكار السلبية قبل حدوثهالمنع  -

 .ابتعد عن المتشائمين -

 .عند زيادة الضغوط خذ إجازة ولو يومًا واحداً  -
خلل التوازن بين البيت والعمل، وذلك بسبب العمل في وظيفتين مثالا أو االنشغال بأمر جانبي مثـل بنـاء منـزل  -3

 :أخري أو إدارة أو إدارة األسرة بدون زوجة أو االنشغال بأعمال تطوعية

 .وظف مساعداً  -

 .تعلم مهارة صرف المال وتوفيره -

 .تعلم مهارات إدارة الوقت -
 كيف ننمي حس الموظفين بالوالء التنظيمي؟

 :كسب ود الموظفين واالستحواذ علي قلوبهم، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق

لديةه رؤيةة واضةحة مساعدة الموظف علي اكتشاف واستثمار كافة الطاقة الموجةودة لديةه، وذلةك عنةدما تتكةون  -1
 .ومحددة عن هدف الشركة

مسةةاعدة الموظةةف علةةي االسةةتقرار العةةائلي، وذلةةك مةةن خةةالل تكةةوين بةةرامج عائليةةة وأنشةةطة اجتماعيةةة وتمليةةك  -2
 .فكل ذلك ينعكس إيجابيًا علي والء الموظف. المساكن وغيرها

 .تهيئة المناخ لتحقيق التالحم واالندماج داخل المنظمة -3
 :التالحممن أهم عالمات 

أن يتكلم الموظف بدون خوف، وليس المقصود أن يعارض دائمةا أو يوافةق دائمةا بةل المقصةود تشةجيع الحةوار  -
أمةا حجةر الزاويةة . للتوصل إلي أفكار جديدة فالموظف الذي يوافةق رئيسةه دائمةا يعنةي أن أحةدهما ال داعةي لةه

نةه، ويمكةن تحقيةق ذلةك بتوضةيح الهةدف، فهو الموظف صعب اإلرضاء وهةو النةوع الةذي البةد مةن االسةتفادة م
 .ومنحه الصالحيات الكافية ليؤدي المطلوب منه بحرية كاملة

أن يكةةون علةةي درايةةة بمةةا يةةدور فةةي األقسةةام األخةةري بسةةبب إتبةةاع سياسةةة اإلدارة علةةي المكشةةوف وانتهةةاج مبةةدأ  -
 .التبادل الحر للمعلومات

 .ن العقوباتأن يكون االنكباب علي العمل حبًا فيه وليس خوفًا م -

وكةةذلك تفهةةم الموظةةف ظةةروف العمةةل ( الةة ...المةةرض-فتةةرات االمتحانةةات)تفهةةم الشةةركة احتياجةةات المةةوظفين  -
 ...(.ال -أزمة-ميزانية)

 
 :تعزيز شعور المشاركة الشراكة والملكية بين الموظف والمنشأة -4
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 :يمكن تعزيز هذا الشعور بالمشاركة من خالل إتباع بعض السياسات التالية

سقاط الحوافز المعنوية بين اإلدارة والموظةف والةتخلص مةن التصةنيف الطبقةي ونبةذ عالمةات التكبةر واالزدراء إ -
هيكةل تنظيمةي )للموظفين، واحتواء الموظف وتنمية الشعور باالنتماء للمنشأة وتقليةل عةدد المسةتويات اإلداريةة 

 (.مسطح عوضًا عن الهيكل الهرمي متعدد المستويات

طةةالع المةةوظفين علةي وضةةع الشةةركة ممةا يزيةةد شةةعورهم تبنةي سياسةةة اإل - دارة علةي المكشةةوف ونشةةر األسةرار، وا 
بالمشةةةاركة فةةةي جنةةةي األربةةةاح أو تكبةةةد الخسةةةائر، بةةةل سةةةتتفتق أذهةةةانهم عةةةن أسةةةاليب مبتكةةةرة لتعظةةةيم اسةةةتثمار 

 .المواهب والوقت بطرق ال تخطر علي بال صاحب المال نفسه

في السراء والضراء، فةال يصةح أن يشةتد الحةزام علةي المةوظفين وقةت الضةراء تبني سياسة الربح للجميع، ومعًا  -
 .ثم يتم نسيانهم وقت السراء

 :إذكاء نزعة التعلم -5

سةنوات بسةبب التغيةرات 5-3يجب علي اإلدارة أن تدرك أن المهارات التةي يكتسةبها الموظةف تكةون عديمةة الفائةدة بعةد 
ة والهندسةةةية تفقةةةد فاعليتهةةةا خةةةالل خمةةةس سةةةنوات، لةةةذا يتعةةةين تشةةةجيع مةةةن المعلومةةةات التقنيةةة% 53السةةةريعة، كمةةةا أن 

 :الموظفين علي تطوير وتجديد معارفهم وصقل مهاراتهم من خالل

مةةةنح الموظةةةف األمةةةن الةةةوظيفي ولةةةيس الوظيفةةةة اآلمنةةةة، أي بتةةةوفير المسةةةتقبل األمةةةن لةةةه عةةةن طريةةةق مجموعةةةة  -
ال إلغاء وظيفته بل يمكنةه العمةل فةي شةركة أخةري مهارات يتعلمها، وبذلك يمكنه العمل في أقسام أخري في ح

 .نظرًا لما يمتلكه من مهارات

تشجيع التعليم المستمر، وذلك بإتباع مبدأ التدوير الوظيفي لكةي ال يتسةرب الملةل إلةي الموظةف، ولكةي تةتمكن  -
 .الشركة من تطوير نفسها من خالل تطوير أفرادها

 :التمكين وتحرير الفعل -6

الموظف درجة كبيرة من االستقاللية في العمةل، ومنحةه كافةة الصةالحيات التةي تمكنةه مةن إنجةاز  وذلك من خالل منح
 .مع إذكاء روح االبتكار واإلبداع لديه. مسؤوليات العمل المكلف فيها والتجاوز عن بعض األخطاء غير المقصودة

 :الرضا الوظيفي والدافعية واإلنتاجية
تعددت األبحاث التي حاولت بحث دور العوامل النفسية واالجتماعية في الرضا الوظيفي وما له من تأثير مباشر علي 
األداء البشةري، فهنةاك العديةد مةن الدراسةةات التةي أشةارت إلةي دور نوعيةة العالقةةات االجتماعيةة فةي العمةل علةي الرضةةا 

 .عمل وغيرها من العوامل الوظيفي، وأسلوب القيادة، والتوازن بين الحياة وال

إلي أن رفع الرضا الوظيفي لدي العاملين يعود بةالنفع المةادي الكبيةر علةي المؤسسةات  (Smith,1992)وأشار سميث 
ومن . وذلك من خالل تقليل المعادالت الغياب للموظفين والعمال وتحسين مستوي جودة المنتجات ورفع األداء البشري

 .عرفة األسباب التي تلعب دورًا في الرضا الوظيفي وتزيد من نسبتههنا كان هناك اهتمام كبير بم
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يشير العديد من الباحثين إلي أن هناك ارتباط معنوي وذو داللة بين الرضا الوظيفي واألداء البشري، ويشةيروا فةي هةذا 
ة إلةةةةي العمةةةةل الجانةةةةب األول هةةةةو الدافعيةةةة: المجةةةةال إلةةةةي أن األداء البشةةةةري المرتفةةةةع هةةةةو نتةةةةاج ثةةةةالث عوامةةةةل أساسةةةةية

(motivation)  ومدي شعور الشخص بالرغبة في العمل، الجانب الثاني هةو مةدي تةوفر المهةارات المناسةبة عنةد الفةرد
للفةةرد السةةتخدام مهاراتةةه  (Opportunity)، والجانةةب الثالةةث هةةو مةةدي تةةوفر الفةةرص (Skills)ألداء العمةةل بشةةكل جيةةد 
 .ر الثالثة حتي تتحقق اإلنتاجية في العملويشترط توفر العناص. ألداء المهمات المطلوبة

ويأتي الرضا الوظيفي في هذا المجال ليشكل عاماًل مهما في تحديد العامل األول من األداء المتميز وهو الدافعية إلي 
ف فالدافعية إلي العمل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمجموعة ردود فعل نفسية وفسةيولوجية نحةو العمةل ومهماتةه والظةرو . العمل

المحيطةة بةه، والموظةف الراضةي تتكةةون لديةه ردود فعةل نفسةية إيجابيةة ممةةا يةنعكس علةي الدافعيةة وبالتةالي علةةي األداء 
 .بشكل عام

إال أن بعةةض البةةاحثين أشةةار إلةةي أن الرضةةا الةةوظيفي لديةةه ارتبةةاط مةةنخفض باإلنتاجيةةة والعامةةل السةةعيد لةةيس شةةرطًا أن 
إال أن الدراسةةات األحةةدث فةةي هةةذا الموضةةوع أشةةارت إلةةي أن الرضةةا  (Muchinsky,1985)يكةةون ذو إنتاجيةةة عاليةةة 

فتتغيةر ردود الفعةل النفسةية للفةرد تحتةاج إلةي تغييةر . الوظيفي ال يحقق اإلنتاجيةة العاليةة بشةكل مباشةر وال بشةكل سةريع
خصوصًا إذا كان  ومن المعروف أن التغيير المعرفي يأخذ الوقت الطويل. إدراكات الفرد المعرفية حول العمل وظروفه

كما يجدر بالشخص االنتباه إلي أن األداء البشري ال يتحدد فقط بالرضةا والدافعيةة إنمةا . لدي الفرد خبرات سابقة سلبية
فعلةي سةبيل المثةال، مةا فائةدة الدافعيةة المرتفعةة للعمةل . بعوامل أخري مثل الفرص والمهارات كمةا تةم اإلشةارة إليةه سةابقاً 

 .ا لم يوفر للموظف أو العامل فرص الستخدام هذه المهارات والدافعيةوالمهارات الجيدة إذ

خالصةةة القةةول فةةي هةةذا المجةةال إلةةي أن أكثةةر األبحةةاث تشةةير إلةةي أن الرضةةا الةةوظيفي سةةينعكس فةةي نهايتةةه علةةي أداء 
 .إيجابيالموظف ولكن يحتاج األمر إلي بعض الوقت لكي تتحول الحالة النفسية واالنفعالية اإليجابية إلي سلوك 
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 نماذج أستبيانات لقياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين

 

 

 عام  لقياس رضا الموظفين(  2) استبيان  

 

 

 لخدمتك بتميز ولتحقيق رضاك الوظيفي

نرجو تعبئة هذا االستبيان بشكل صريح وموضوعي والذي يهدف الى معرفة رضا الموظفين من عملهم في الشركة مع العلم انه 
معاملة هذا االستبيان بشكل سري وسيتم عمل دراسة احصائية للنتائج ليتم معالجة نقاط الضعف واالرتقاء بالموارد البشرية سيتم 

 بالشركة والذي سينعكس إجابا على تحقيق االهداف

 

   (اختياري) اسم الموظف

 القسم

  

 سنوات الخدمة

 

  المسمى الوظيفي

 

 

 

 م

 

 الوصف
 

 اوافق
 ال اوافق ال اوافق اوافق بشدة 

 بشدة  

 يعتبر الراتب األساسي الحالي الذي تتقاضاه مقارنة بزمالئك  1
 .في الشركة مرضيا لك 

    

 يعتبر الراتب االساسي الحالي الذي تتقاضاه مقارنة بالسوق  2
 المحلي مرضيا لك 

    

 يعتبر الراتب االساسي الحالي الذي تتقاضاه مقارنة بحجم مهامك 3
 ومسئولياتك داخل العمل مرضيا لك  

    

     يمثل الحافز السنوي حافزا معنويا لزيادة انتاجياتك 4  4

     يعتبر الحافز السنوي الذي تتقاضاه هذا العام عادال ومرضيا لك  5

 يقوم مديرك المباشر بمناقشة ادائك خالل عملية التقييم  6
 (توضيح نقاط الضعف وامكانية التطوير ) 

    

     النموذج الحالي المستخدم لتقييم األداء يعتبر مناسبا لوظيفتك 7
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 م

 

 الوصف
 

 اوافق
 ال اوافق اوافق بشدة 

 ال اوافق
 بشدة  

     نتيجة تقييم األداء الخاصة بك تعكس فعليا حقيقة أدائك بالعمل 8

     لديك ثقة بما يتم أخبارك او وعدك به من قبل اإلدارة  9

 لديك الصالحيات الكافية التخاذ القرار في حال تطلب موقعك  11
 .الوظيفي لذلك 

    

     برأيك اعطاء الصالحيات يزيد من االنتاجية  11

     تشعر باالمان الوظيفي في الشركة  12

     البيانات الالزمة للقيام بعملك على اكمل وجه/ لديك المعلومات  13

     لديك الثقة بان الشركة تحافظ على الموظفين المتميزين بالعمل 14

     مديرك المباشر يتعامل معاك بعدالة كافية  15

     مديرك المباشر يتعامل معك بشفافية  16

     مديرك المباشر يقوم بتطوير أدائك ويزيد من خبراتك العملية  17

 افكارك وارائك تؤخذ بعين االعتبار من قبل مديرك عند اتخاذه  18
 للقرارات

    

     بإحتراممديرك المباشر يعاملك  19

     تجد تقديرا من قبل مديريك في حال قيامك بعمل مميز أو إضافي 21

     يتم تزويدك بالتدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفية 21

     التامين الصحي بالشركة مناسب 22

     مفهوم العمل كفريق واحد بالشركة واضح ومطبق  23

     بالشركة واضحة ومناسبةسياسة الدوام المتبعة حاليا  24

     سياسة الباب المفتوح  في الشركة مطبقة ومفيده  25

 اهداف الشركة والتي تطمح االدارة العليا الوصول اليها واضحة 26
 ومفهومة

    

 المزايا التي تقدمها الشركة مناسبة مقارنة بشركات السوق  27
 ..السلف وغيرها –اجازات  –تذاكر سفر  -بدل انتداب) المحلي 
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 م

 

 الوصف
 

 اوافق
 ال اوافق اوافق بشدة 

 ال اوافق
 بشدة  

 والمطبق حاليا في الشركة عادل ( السكن والنقل ) نظام البدالت  28
 ومناسب 

    

 االدارية الخدمات التي تقدمها لك ادارة الموارد البشرية والشئون 29
 مرضية لك 

    

 يوجد لك وصف وضيفي واضح ومكتوب ومتفق عليه مع مدير 31
 المباشر

    

 بتقديم المساعدة لك في حالة الظروف الشخصيةتقوم الشركة  31
 الطارئة

    

     التحفيز غير المادي من قبل مديرك يزيد من إنتاجيتك  32

     مكان العمل الذي تعمل فيه يتميز بانه مريح وامن  33

     تعتقد ان عنصر التحدي موجود في عملك  34

     المتوفر تعتبر معقولهكمية العمل التي تطلب منك مقارنة بالوقت  35

     تستطيع ان تعبر عن رايك بحرية وبدون خوف من مديريك 36

 في حال وجود داعي للتواجد بعد ساعات العمل الرسمية فانك على 37
 اتم االستعداد لذلك 

    

     لم افكر بترك العمل في الشركة  ----خالل العام الحالي    38

 العمل في هذا الوقت ؟كيف تصف معنويات في  -39

  مرتفعةعادية  منخفضة 

----------------------------------------------------------------------:  االسباب
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

 ؟( بنفس ظروف العمل  الحالية ) كم المدة التي تخطط لالستمرار بالعمل بالشركة  -41

   اقل من سنة من سنه الى سنتان من سنتان الى خمس سنوات سنوات  5اكثر من ال اعرف 

----------------------------------------------------------------:  أي مالحظات اخرى
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
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 :لقياس مستوي الرضا الوظيفي(   2) إستبيان 
 (نعم،ال)مبني العمل مالئم للقيام بالمهام الوظيفية  -1

 ................................حالة اإلجابة بال يرجي توضيح السبب مع المقترحات 

 (نعم،ال)خدمات النظافة المتوفرة في المبني العمل كافية  -2

 ................................بال يرجي توضيح السبب في حالة اإلجابة 

 (نعم،ال)تشعر بالملل أثناء العمل وقلة الفائدة والروتين المعتاد  -3

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات 

 (نعم،ال)تشعر بضعف الرغبة في القيام بالمهام الوظيفية  -4

 ................................حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات في

 (نعم،ال)تعاني من مشاكل مرتبطة بعدم وضوح الواجبات المسندة إليك  -5

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات

 (نعم،ال)تك ويستثيرك بصورة إيجابية تعتقد أن العمل فيه تحدي لقدرا -6

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات

 (نعم،ال)تشعر أن ما تقوم به من عمل يحقق لك الشعور باإلنجاز والتفوق والتمييز  -7

 ................................المقترحاتفي حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع 

 (نعم،ال)الوسائل التدريبية في العمل كافية للقيام بوظيفتك علي أكمل وجه  -1

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات

 (نعم،ال)تستطيع التواصل مع اإلدارة بسهولة  -6

 ................................م يرجي توضيح السبب مع المقترحاتفي حالة اإلجابة بنع

 (نعم،ال)تلمس تقدير اإلدارة لظروفك الشخصية التي تمر بها  -13

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات

 (،النعم)تشعر بالمودة والتعاون المتبادل بينك وبين اإلدارة  -11

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات

 (نعم،ال)تشعر بالمودة والتعاون المتبادل بينك وبين زميالتك  -12

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات



 الدرجة االولى -الرضا الوظيفي    المسار الوظيفي لوظيفة اخصائي موارد بشرية

 

 

 59   االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 (نعم،ال)لتعامل مع زمالئك لديك مشاكل مرتبطة بأساليب ا -13

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات

 (نعم،ال)لديك مشاكل مرتبطة بالتعامل مع مديرك  -14

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات

 (نعم،ال)حياتك الشخصية  ضغوط العمل تؤثر علي -15

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات

لمست من اإلدارة إحسةاس بالمسةؤولية تجاهةك والقةدرة علةي تبصةيرك بةأي تقصةير منةك، حيةث تتعةاون معةك  -16
 (نعم،ال)علي حله 

 ................................قترحاتفي حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع الم

 (نعم،ال)اإلدارة تشجعك علي تنمية نفسك مهني  -17

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات

 (نعم،ال)نظام التحفيز تراه مناسبًا ويحقق ما ترغب فيه  -11

 ................................مع المقترحاتفي حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب 

 (نعم،ال)تجد صعوبة تأقلم في العمل وترغب في االنتقال إلي عمل آخر  -16

 ................................في حالة اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحات

 (نعم،ال)تحس بالرضا والسعادة في العمل بوظيفتك الحالية  -23

 ................................اإلجابة بنعم يرجي توضيح السبب مع المقترحاتفي حالة 

 ما هي احتياجاتك المهنية والشخصية التي تتمني أن توفرها المنظمة لك؟ -21

 ..........................................................................المهنية 

 ........................................................................الشخصية 

 ......................................................مقترحات أخري تود إضافتها 
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 الموظفين ارض(  3)  إستبيان
 

 

     

تجاهكم ان ناخذ واقتراحاتكم بكل شفافية ومصداقية، و التزامنا  التزامكم تجاهنا ان تقدموا لنا مالحظاتكم"

 بكل جدية لتقديم خدمات ترقى ألفضل الممارسات العالمية تلبي احتياجاتكم باقتراحتكم ومالحظاتكم
 "وتوقعاتكم تحقيقا للتميز

 المدير المسئول       

 
 

نرجو إنطالقًا من رؤيتنا ورسالتنا وهدفنا المتمثل في تحقيق إعلى مستويات الرضا الوظيفي لدى موظفي الوزارة، 
تعاونكم في تعبئة هذا اإلستبيان وذلك بهدف دراسة رضا الموظفين حيث سيتم تحليل نتائج هذا اإلستبيان لتحديد 

 .مجاالت التحسين والعمل على إتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمعالجة نقاط الخلل
 

 :البيانات الشخصية

 سنة 51أكثر من    49-43 42-36 35-29 28-18 :العمر

    انثى ذكر  :  الجنس

  ارمل   مطلق   متزوج   عازب   :الحالة االجتماعية

   أخرى  مصري  :الجنسية

   

 :المستوى التعليمي 

ثانوية    دون الثانوية العامة 

 عامة
 جامعي  دبلوم 

     ماجستير ودكتوراة 

 :                                                  الخبرة في وزارة العدل
أكثر من سنة  

 أكثر من سبعة سنوات  6 -5  3 - 9  واحدة

 قسم/ ادارة : مكان العمل 

 :..................المحكمة 

 :  .....................النيابة 

 :.....................اإلدارة 

  5911اكبر من   5111 - 2711  2611 -9611  9511-1 :الراتب الشهري 
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 :في المربع المناسب(  ) يرجى اإلجابة على العبارات التالية من خالل وضع إشارة 

 درجات التقييم

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق على اإلطالق

(9) (2) (3) (5) (5) 

 

 الشفافية: المحور األول 

 توفر الوزارة لموظفيها اإلطالع على كافة السياسات واألنظمة المتعلقة بالموارد البشرية)       ( 
 توفر الوزارة لموظفيها اإلطالع على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بعملهم بسهولة ووضوح  )      ( 
 يقوم القادة والمدراء بإتخاذ القرارات بوضوح وشفافية )      ( 

 

 الرضا الوظيفي: المحور الثاني 

 أنظمة وأدلة العمل متوفرة بشكل جيد لمساعدتي على إنجاز عملي       

  يوجد تناقضات بين التعليمات المكتوبة والممارسات العملية      

 أنا مطمئن بأن عملي يتسم بالثبات واإلمان الوظيفي        

  أتقاضى راتباا يتناسب مع وضعي ومتطلبات المعيشة    (      

 فيما عدا الراتب يتوفر لي حوافز ومزايا متنوعة ومناسبة       

 عندما يزداد علي عبء العمل أتلقى المساعدة من زمالئي        

 تربطني بزمالئي عالقات الود والتفاهم وال أجد صعوبة في التكيف معهم       

  مساهمة فاعلة وكفوءة بعملية التغيير اإليجابي وتشجع عليها منظمةالتساهم        

  يقوم القادة والمدراء بتشجيع الموظفين على بناء واإلرتقاء بالعالقات الشخصية
       والمهنية

 يتم تشجيعي وتحفيزي لتبادل خبراتي ومعارفي مع زمالئي       

 بتشجيع تبادل الخبرات والمعارف بين الموظفين منظمةتقوم ال       

 بتنفيذ النشاطات في مجال نشر ثقافة التميز المؤسسي ومفاهيم  منظمةتقوم ال
      الجودة  

  ** أي من الوسائل التالية تعتبرها األكثر فاعلية لتلقي معلومات جديدة: 
      الرسائل النصية البريد اإللكتروني(SMS    )    مطويات  الموقع اإللكتروني    التعميم في الصحف اليومية

 ( بروشورات)
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 بيئة العمل: المحور الثالث 

  تجهيزات المكاتب من إضاءة وتكييف في مكان العمل مناسبة      

  لتمكنني من تحقيق ( بما في ذلك األجهزة والبرمجيات)يتوفر لي أدوات ومعدات
      أعلى مستويات األداء 

 تتميز بنظافتها وكفايتها وجودة تهويتها فضالا عن  منظمةجميع المرافق في ال
      كونها أماكن مريحة 

 يتميز موقع عملي بالسالمة واألمان       

 

 التحفيز: لرابعالمحور ا

 يوفر لي العمل فرصة التطور الوظيفي 
  الجديدةتؤكد اإلدارة العليا على إطالع الموظفين بجميع التطورات  
 اإلتصال والتواصل بين الموظفين يتسم بالوضوح واإلنفتاح  
 تقوم اإلدارة العليا بإعطاء الموظفين الصالحيات المناسبة وتعزيز مسؤوليتهم عن العمل كٍل حسب مستواه الوظيفي  
   يشاركني مديري المباشر في إتخاذ القرارات التي تؤثر في إدارتي 
 ذو كفاءة وقدرة على القيادة واإلدارة أشعر بأن مديري المباشر 
 القادة يوفرون المثال النموذجي من حيث العمل الجماعي والتحفيز  
 يتوفر لي فرص التعلم والتطوير  
 كلما أديت عمالا متميزاا يقوم مديري المباشر بتقدير جهودي والثناء عليها  
 لمهامي يقدر مديري ويدرك المشاكل التي قد تواجهني أثناء تأديتي  
 كلما كان أدائي أفضل كلما كانت فرصتي للحصول على ترقية أعلى  
 وغاياتها بوضوح منظمةأفهم رؤية ورسالة ال  
 وأفهم مساهمة موظفيها في تحقيق رؤيتها  ورسالتها منظمةأؤمن وألتزم بقيم ال  
  أمنح عدد من الفرص التدريبية التي تساعدني في تحسين مهاراتي في العمل 
  كافة الموظفين يحصلون على فرص متساوية فيما يتعلق بالتدريب الخاص بالعمل الموكل إليهم 

 
 :الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية:المحور الخامس 

 

 السؤال األول .اذكر أهم ما يعجبك في عملك

1 
2 
3 
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 : معلومات اختيارية

 :            ......................................................................االسم 

 :            ........................................................................هاتف

 : ........................................................................البريد االلكتروني

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،
 

 

  

 السؤال الثاني .اذكر أهم ما ال يعجبك في عملك

1 

2 

3 

 السؤال الثالث ، فما هو ذلك الشيء الذي ستقوم بتغييره؟لشركة تغيير شيء واحد فى ا إذا كان باستطاعتك

  

 :اذا لديك اية اقتراحات او مالحظات يرجى ذكرها 
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 :في قياسه طرائق قياس الرضا الوظيفي والعوامل المؤثرة 

يتعين على اإلدارة قبل ان تشرع في رسم السياسات واتخاذ الخطوات الالزمة لزيادة وتنمية الرضا الوظيفي بين 
العاملين ، أن تجمع البيانات والمعلومات حول مؤشرات واتجاهات ومحددات هذا الرضا بين قوى العمل الموجود ، 

ب اتخاذ ترتيبات واجراءات خاصة على نحو يكفل امداد اإلدارة ومن ثم فإن القياس الدقيق للرضا الوظيفي يتطل
ومن هنا .بمعلومات دقيقة ومنتظمة حول شعور العاملين اتجاه وظائفهم وأعمالهم والظروف السائدة في منظماتهم

ظمة تعد دراسات او قياسات حول الرضا الوظيفي يشترك فيها العاملون في المنأن يمكن القول بأنه ليس من الحكمة 
مالم تكن اإلدارة في هذه المنظمة مستعدة إلتخاذ ترتيبات وخطوات عملية لتحقيق هذا الرضا ، وتنفيذ ما تخلص اليه 

 . (هذه الدراسات من توصيات ونتائج 

فالكثير من القرارات اإلدارية تفحص وتدرس حسب مدى ، ان قياس الرضا الوظيفي يهم كال من علماء النفس والمدراء
لى الرضا الوظيفي ، وعليه فقد كان تطوير قياس الرضا الوظيفي هدفا جوهريا لبحوث العلوم السلوكية ، أما تأثيرها ع

وهناك بعض المؤسسات التي تقوم . المدراء فهم يهتمون بقياس الرضا الوظيفي حيث يعتبرونه مؤشرا للكفاءة التنظيمية
 .المسوحات في بناء قراراتها اإلدارية وتطويرها  بمسوحات دورية لقياس الروح المعنوية وتستعمل نتائج هذه

مقياس الرضا الوظيفي اليشبه قياس خط طول أو عرض مبني مثال ، وذلك ألن الرضا يوجد داخل رأس االنسان إن 
واليمكن قياسه مباشرة ، وأكثر الطرائق غير المباشرة استعماال لقياس الرضا الوظيفي هي  المالحظة ، المقابلة ، 

االستقصاء ، ونظرا ألن طريقتي المقابلةوالمالحظة تستلزمان وقتا كبيرا ، فان اإلستبيانات هي اكثر الطرائق  وقائمة
استعماال لتقييم الرضاالوظيفي ، وبالرغم من أن بعض اإلستبيانات ال يعتمد عليها اال أن البعض اآلخر قد طورها 

 . ئم للرضا الجزئي والكليواعتنى بتصميمها بحيث يمكن اإلعتماد عليه كمقياس مال

 :وهناك العديد من الطرائق لقياس الرضا الوظيفي ، وفيما يلي عرضا ألهمها وأكثرها شيوعا 
 : طريقة اإلستقصاءات -1

العمل ، األجر ، اإلشراف ،  وتعتمد على تقصي آراء األفراد وبمجموعة من األسئلة وهذه االسئلة تحتوي على 
او اإلستبيان بطريقة تخدم أهداف الباحثين سواء أكانوا  اتجاهات اإلدارة ، حيث تصميم عناصر اإلستقصاء 

داخليين أم خارجيين ، وفي الوقت نفسه تتالئم مع مستويات األفراد المزعم استطالع آرائهم عن الرضا الوظيفي 
 . والمحفزات الوظيفية

 قصاءأنواع االست
 : يمكن تصنيف اإلستقصاء الى

 . عروض توضيحية -
 اإلستقصاء المبني -
 اإلستقصاء الموّ جه -
 اإلستقصاء المفتوح -

 : تقويم اإلستقصاء
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 : يتضمن تقويم اإلستقصاء األمور االتية
 . تحديد معايير ونوعية العمل الذي ينبغي أن يؤديه الباحث -
 . بعملية اإلستقصاءضبط تقدم الباحث أثناء انشغاله  -
 . قيادة وتحسين عملية البحث بشكل عام -
وقد تكون هذه المقابالت رسمية او غير رسمية ومخططا لها او غير مخطط ، وهي : طريقة المقابالت  -2

  . من أكثر المقاييس فعالية في معرفة الرضا الوظيفي خاصة اذا كان حجم المنشأة صغيرا
وتعتمد هذه الطريقة على تحليل البيانات الثانوية المتاحة والتي يمكن من : طريقة تحليل البيانات الثانوية  -3

: خاللها استنتاج درجة الرضا الوظيفي في المؤسسة نتيجة لوجود حوافز جيدة وقيمة ، ومن أمثلة هذه البيانات 
ين ، نسبة التالف ، عدد الحوادث ، اإلستقاالت معدالت الغياب ، حجم شكاوي العاملين ، معدل دوران العامل

 . ال ...............
ويمكن من خالل هذه الطريقة مالحظة سلوك العاملين على أرض الواقع ، وجمع  :طريقة المالحظة -4

، من أساليب التقويم وجمع البياناتتعد المالحظة  ،المعلومات التي لها عالقة بقياس درجة الرضا الوظيفي
الحصول على مجموعة من المعلومات  -حيث يمكن من خالل استخدامها وفق الضوابط المحددة لها 

والمالحظة هي المشاهدة والمتابعة . والبيانات التي يصعب الحصول عليها من خالل استخدام أسلوب آخر
حظ وفق سجيل ما يراه المالا الطبيعية ، وتالمرئية الدقيقة للسلوك أو الظاهرة أثناء األداء الفعلي في المواقف 

 .نظام دقيق ومحدد ُيعبر عن السلوك أو الظاهرة في صورة كمية

 :ويوجد نوعان من المالحظة يمكن توضيحهما فيما يلي: أنواع المالحظة 

؛ فهي بقاهي عبارة عن مشاهدات غير منظمة وغير مخطط لها مس :المالحظة العفوية غير المقصودة -1
حظ؛ فهي . ترتيب مسبقمشاهدات عفوية ودون  ويتسم هذا النوع من المالحظة بعدم وضوح هدف معين للمال ا

ولكن ُيمكن اإلستفادة من هذا النوع في الحصول على . تحويلها إلى مقدار كمي مالحظات مشوشة ويصعب
حظ ولكن تستحق التسجيل  معلومات نوعية عن بعض الظواهر والسلوكيات التي قد ال تكون في بؤرة اهتمام المال ا

حظ اهتماما مناسبا  .ويمكن لمعظم العاملين في المؤسسة ممارسة مثل تلك المالحظة العفوية. وأن يوليها المال ا
والجدير بالذكر أن هذا النوع من المالحظة ليس له أدوات سوى عين وحس المالحظ وهما ليسا كافيين للمالحظة 

 .الدقيقة

 أساليب قياس الرضا الوظيفي 

الذي  سائدا في ماسبق أنه من الصعب قياس الرضا الوظيفي بدقة، وهو ما يعتبر خطأ في حق التقدم الهائللقد كان 
 علقةبخصائص األفراد مثل الشخصية،حدث في العقود الستة الماضية في قياس المتغيرات الضمنية الكيفية المت

 .االتجاهات النفسية، الدافعية، الرضا وغيرها
به إلى عدم استحالة قياس أية ظاهرة، طالما أن الظواهر توجدبمقادير، إال أن ذلك ال يعني وكانثيرستون أول من ن

 . عدم وجود صعوبات في عملية القياس وال ينفي وجود بعضالتقريب
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يقسم األخصائيون مقاييس الرضا إلى رسمية وغير رسمية، موضوعيةوذاتية، والتقسيم األخير هو ما يعتمد عادة من 
 . طرف الكتاب

 .المقاييس الموضوعية للرضا: أوال 
ويقصد بها كل المقاييس التي تفيد في معرفة درجة الرضاالوظيفي من خالل اآلثار السلوكية له مثل الغياب ودوران 
العمل، وهذا النوع منالمقاييس يغلب عليه الطابع الموضوعي ألنه يستخدم األساليب الموضوعية إذ هو عبارة عنرصد 

 .العمال كمسك السجالت للغيابات ودوران العملمضبوط لسلوك 

  :معدل الغياب - أ
معدل الغياب يعكس مدى انتظام الفرد في عمله، وهو مؤشر يمكن استخدامه للداللةعلى درجة الرضا 
الوظيفي للعامل؛ فالفرد الراضي يكون أكثر ارتباطا بالعمل وأشد حرصاعلى الحضور مقارنة بمن يشعر 

لذلك فإن احتفاظ اإلدارة بسجالتالحضور والغياب لكل عامل وكل مجموعة عمل أو قسم باالستياء من عمله، 
 .في المنظمة يتيح لها تتبع معدالتالحضور والغياب واكتشاف أي ظاهرة اختالل تستدعي الدراسة والعالج

 : الغياب عادة بطريقة وزارة العمل األمريكية كالتالي ويحسب معدل
 فرادلأل مجموع عدد أيام الغياب -1
  متوسط عدد األفرادالعاملينعلى 133× = معدل الغياب خالل فترة معينة حساب  -2

شهر، فصل ستة أشهر، موسم، : وتختلف طرق استعمال هذا المعدل حسب احتياجات المنظمة فقد تعتبر فتراتمثل 
 . لرضا أو عدم الرضاوأيضا بالمقارنة بين المنظمات من نفس النشاط أوالنوعية تتخذ كمعيار الستخراج دالالت ا

 هذا المؤشر في كونه ال يقف عند مبررات الغياب، فليست كل الغيابات تعبر عن الحاالت إال أنه يعاب على
الشعورية اتجاه العمل فقد يتغيب العامل بسبب المرض، الحادث، تعطل النقل أو الظروفالعائلية وغيرها من األسباب 

 . المشروعة أو المبررة

 : دوران العمل - ب

كمؤشر لدرجة الرضا الوظيفي، ( إستقالته)يمكن استخدام معدل دوران العمل أوترك الخدمة الذي يتم باختيار الفرد 
البرامج من زاوية تأثيرها  فإن البيانات الخاصة بترك الخدمة االختياري يمكن استخدامه لتقييم فاعلية مختلف وعليه

 .على الرضا

 : ويحسب معدل دوران العمل كما يلي

 .عددحاالت ترك الخدمة خالل فترة -1
وينتقد  عدد العاملين في منتصف الفترة إجماليعلى 133× = معدل ترك الخدمة خالل فترة معينة حساب  -2

  :المقياسين السابقين بةة
 .الغياب ودوران العمل يشيران على وجود مشاكل في التنظيم دون تحديدها معدلي −
المجتمعات بشكل معياري، فعدم ترك الخدمة وعدم الغياب اليعبران عن هذين المقياسين في كل  ال يطبق −

 .رضا األفراد في المجتمعات الفقيرة، خاصة في ظل كساد سوق العمل
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وال ينظران في  تختلف ظروف الغياب وترك العمل بين العمال إال أن المعدلين يساويان بين هذه الظروف −
 .حقيقتها

 .المعدلين وتصحيحهما ال لدعم مصداقيةتحتاج المنظمة إلى استجواب العم −
 :المقاييس الذاتية للرضا الوظيفي: ثانيا 

بالمقاييس الذاتية الحصول على تقارير من جانب األفراد أنفسهم عن درجة رضاهم الوظيفيسواء كتابية  ويقصد
 ( .مقابلة شخصية)أو شفهية ( اإلستمارة)

ات حول موضوع إلى األفراد من أجل الحصول على معلومم مجموعة أسئلة توجه ضنموذج ي وهي: اإلستمارة - أ
 .أومشكلة أو موقف ما

 اإلستمارات األكثر شيوعا: أوال

 :تحضى االستمارةبرواج في االستعمال في مختلف البحوث االجتماعية ومن االستمارات األكثر شيوعا

 (job descriptive index) :دليل وصف العمل 

نعم، ال، ال : عمل نفسه،األجر، فرص الترقية، اإلشراف، الزمالء أما اإلجابات فهيوتحتوي على خمسة أسئلة حول ال
 . أعرف

 Kendall ,Smith, Hulin. وصمم هذا النموذج كل من

 (Minnesota satisfaction questionnaire) :للرضا إستبيان جامعة منسوتا- 

الحد الذي يكونون إما راضين أو غير راضين عن وهو يستخدم طرق مختلفة حيث يكمالألفراد معدل القياس هذا إلى 
؛ أما اإلجابات المقترحةفهي متدرجة من راضي ..(األجر، فرص الترقية والتقدم، النقل ) جوانبمختلفة من وظائفهم 

 .تماما إلى غير راضي وهاتان الطريقتان السابقتان تركزان علىجوانب متعددة من الرضا الوظيفي

 .Davis, Englande, Lefquist Weiss  نصمم هذا االستبيان كل م

  (Inventaire de satisfaction questionnaire) :إستبيان بيان الرضا الوظيفي- 

 . Laroche و   ViaTor وهو يشمل أسئلة متنوعة حول كل جوانب الوظيفة التي يشغلها العامل،والذي صممه كل من

  aire) (PaySatisfaction Questionnإستبيان الرضا عن األجر- 

وهو استبيان حول أنظمة األجور ويتضمن أسئلةحول الرضا عن العوائد النقدية مثل الرضا عن مستوى األجر، 
دارة نظام األجر  .العالوات، الزيادة فياألجر،المزايا اإلضافية وا 

 :محتويات اإلستمارة: ثانيا
 : تتضمناالستمارة عامة على محورين أساسيين هما 

 : تقسيم الحاجات -
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في هذهالطريقة تصمم األسئلة التي تحتويها قائمة االستقصاء بحيث تتبع تقسيما عاما للحاجاتاإلنسانية؛ مما يمكن 
 .من الحصول على معلومات من الفرد عن مدى إشباع العمل لمجموعاتالحاجات المختلفة لديه

 :تقسيم الحوافز -
تقصاء بحيث تتبع تقسيما عاما للحوافز المقدمة من طرف في هذه الطريقة تصمم األسئلة التيتحتويها قائمة االس

 .والتي تعتبر من العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي المنظمة
  : المقابلة الشخصية -ب

أن يستثير معلومات  تفاعل لفظي يتم عن طريق مواجهة يحاول فيه الشخصالقائم بالمقابلة: " تعرف المقابلة على أنها
إجتماع )وللمقابلة أنواع فقد تكون منظمة  شخص أو أشخاص آخرينللحصول على بعض البيانات أو آراء أو معتقدات

؛ فتسمح المقابلة بوصف وكشف جوانب العمل التي ال يمكن تقديرهاعن طريق (لقاء عفوي)أوغير منظمة ( رسمي
م اإلجابة عن االستمارة كتابة، المقاييس األخرى، باإلضافة إلى أنها مفيدة في استجواب األميين أو الذينيتعذر عليه

  .كما أنها تزيل اللبس والغموض في األسئلةوالتحقق من صحة اإلجابات
أما عيوبها فتتمثل في أن طريقة األسئلة تختلف من موقفإلى آخر، ومن شخص إلى آخر مما يؤثر على طريقة 

  .ا ا طويال إلجرائها وأناسا مدربين عليهاإلجابة؛ وبالتالي يؤثر على موضوعيةالمعلومات، كما تتطلب المقابلة وقت
 :طرق شهيرة لقياس الرضا:  ثالثا

 :طريقة ثيرستون -أ
الرضا ،ثم يقيم  يبنى هذاالمقياس باستعمال عبارات عادة ما تفوق المائة عبارة لوصف مختلف العناصر التي تمس

ذلك يتم استبعاد القيم ذات التباين العالي، درجة الرضا التي تعبر عنه هذه العبارات،وبعد ( أو المختصون)الحكام 
وبذلك يتكون المقياس النهائي للرضامن العبارات ذات التباين المنخفض التي وقع عليها االختيار، ويكون متوسط 

غير أنه في تطبيق  .تقييم هذهالعبارات هو الدرجة أو القيمة الممثلة للرضا التي تشير إليها العبارات وفق تقييمالحكام
نما يطلب من كل فرد أن يقرر ه ذا المقياس ال يتم إعطاء األفراد معلومات عن الدرجةأو القيمة المقابلة لكل عبارة، وا 

ما إذا كان يوافق أوال يوافق على كل عبارة من العبارات التي تتضمنها القائمة، ويكون مجموع القيمالمقابلة للعبارات 
اعر أو الرضا العام، كمايمكن تجميع العبارات التي تتعلق بمجال معين أو التي وافق عليها هي الدرجة الممثلة للمش

 .احدىوحساب درجة الرضا عن هذا المجال أو الخاصية على ..( األجر، محتوى العمالإلشراف) خاصية معينة 
 A=1, B=2……..K=11 :كل مجموعة عبارة تحمل حرفا، ثم تحول الحروف إلىدرجات 

  .طريقة الفواصل المتساويةظاهريا: م يطلق على هذه الطريقة اس

: أرشيف علم النفس، تحت عنوان  : كشف ليكرت عن طريقته هذه في مقال نشره في مجلة :طريقة ليكرت - ب
  .تقنية لقياس االتجاهات

؛ إذ ال يبذل فيها جهد كبير في حساب قيم درجات العبارات (طريقة ثيرستون)تعتبر هذه الطريقة أسهل منسابقتها 
 :التاليةتتطلب المراحل  حيث

بناء مقياس ما يحتوي على عبارات مختارة صمم بعضهابصيغة اإليجاب والبعض اآلخر بصيغة السلب،  −
 . وتتبع كل عبارة بخمسة آراء متراوحة بينالموافقة القوية والمعارضة الشديدة
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 .اختيار العينة إلجراء البحث وجمعاإلجابات المختلفة −
 .العبارات واألفراد المكونينللعينةجمع كل النقاط بمجموع  −
 .فحص انسجام نسق اإلجابة لكل عبارة، ومقارنة ذلك بمجموع النقاط المتحصلعليها −
 .إستبعاد العبارات غير المنسجمة مع مجموع العبارات األخرى −

ت المقياس لوجود وباإلضافةإلى سهولة هذه الطريقة يالحظ أنها ال تحتاج إلى خبراء وحكام، كما أنها تزيد من درجةثبا
موافق بشدة، موافق، ال أدري، غير موافق، غير )  عدة درجات أمام كل عبارة تتراوح بين الموافقة والمعارضة العامة

 ( .موافق بشدة
تسمى  .كل نوع من العباراتالسابقة يمدنا بمعلومات تفصيلية عن كل مفحوص وهي نقطة إيجابية تحسب لهذه الطريقة

 .طريقة التدرج التجميعي: هذه الطريقة بة
 طريقة أسكود -جـ

منمجموعة من المقاييس  1657سنة " سيسي و  تيني بوم"تتكونطريقة أسكود والتي قدمها كل من أسكود وزميليه 
الجزئية لكل جانب من جوانب العمل؛ بحيث يحتوي كل مقياس علىقطبين يمثالن صفتين متعارضتين بينهما عدد من 

فرد المبحوث قياسرضاه بأن يختار الدرجة التي تمثل مشاعره من بين الدرجات التي يحتويها الدرجات، ويطلب من ال
 : كالتالي كل مقياس جزئي

 .مقياس أسكود وزمالئه للرضا الوظيفي 
 : األجــــر

  1 2 3 4 5 6 7مناسب غير مناسب
 : فرص الترقية

  1 2 3 4 5 6 7عادلة غةير عادلة
  1 2 3 4 5 6 7مناسبة مناسبة غةةير : ساعات العمل

  1 2 3 4 5 6 7جيدة سيةةئة :المادية للعمل الظروف
 مشاعره نحو كل المقاييس الجزئية ثم يتم جمع كل الدرجات في جميع المقاييس الجزئية يختار الفرد الدرجة التي تمثل

قوم بقسمة مجموع النقاط ن الممثلة لجوانب العمل ليكون المجموع ممثال لدرجة رضاه والستخراج المتوسط الحسابي
 . على عدد الصفات أو المقاييس

  . الفروق ذات الداللة طريقة :تسمى هذه الطريقة بة
 
 هرزبرغطريقة  -د

 : الطريقة على توجيه سؤالين رئيسيين لألفراد المراد قياس مشاعرهم على النحو التالي تقوم هذه

تتعلق بعمله خالل الفترات  بالسعادة الغامرة التييطلب محاولة تذكر األوقات التي يشعر فيها العامل  -
  (األسباب)مرة شعر بهذا الشعور  ثم وصف بالتفصيل لكل( إل  ...شهر، سنة، شهرين)الماضية 
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يطلب محاولة تذكر األوقات التي يشعر فيهاالعامل باالستياء الشديد الذي يتعلق بعمله خالل الفترات  . −
 . (األسباب)ثم وصف تفصيلي لكل مرة شعر بهذا الشعور ( إل ..شهر، سنة،شهرين)الماضية 

الطريقة تسأل عن واقعة واحدة بالنسبة لكل سؤال من السؤالين السالفةي الذكر، غير أنالحصول  لقد كانت هذه −
توسيع دائرة األسئلة لتشمل  على معلومات أوفر عن الوقائع المسببة للسعادة وتلك المسببة لالستياء يقتضي

 . اقعة حسب ما يدلي بها الفردأكثر من و 

  .. طريقة الوقائع الحرجة:بـوتسمى هذهالطريقة 

 تطوير مقياس عالمي للرضا الوظيفي
 وزمالئه" بيتر وور"مقياس 

 :تاريخ المقياس وتطوره: مقياس بيتر وور

مقيةاس للرضةا الةوظيفي يتضةمن  (University of Sheffield)أصةدرت جامعةة شةفلد فةي بريطانيةا  1666فةي عةام 
دليةةةل اسةةةتخدام يحتةةةوي علةةةي إحصةةةاءات تحليليةةةة لمعةةةدالت الرضةةةا الةةةوظيفي لقطةةةاع واسةةةع فةةةي الصةةةناعات والوظةةةائف 
المختلفةةة ، احتةةوي هةةذا الةةدليل علةةي معلومةةات عةةن معةةدالت الرضةةا الةةوظيفي لقطاعةةات مختلفةةة مةةن األعمةةال والمهةةن، 

ونظرًا لتوسع استخدام هذا المقياس، تةم إصةدار الطبعةة الثانيةة . لمقياسألف مستخدم لهذا ا( 43)جمعت من أكثر من 
ألةةف ( 57)جمعةةت مةةن أكثةةر مةةن  (Bench-Mark)، احتةةوي علةةي معةةدالت ونسةةب وصةةفية 2337مةةن الةةدليل عةةام 

 .مستخدم لهذا المقياس 

 1676س تعةةود لعةةام لقةةد مةةر تطةةوير مقيةةاس بيتةةر وور بصةةورته اإلنجليزيةةة بالعديةةد مةةن الخطةةوات، فجةةذور هةةذا المقيةةا
حينما قام بيتر وور، وجون كوك، وتوبي وول من جامعة شيفلد بمحاولة تطوير مقياس قصير وسهل التطبيق، ويمكن 

وقد تم تطوير . أن يطبق علي مختلف الوظائف بغض النظر عن المستوي التعليمي، أو المستوي التنظيمي للمستجيب
. (Qualitative)، والثانية دراسة كمية (Quantitative)ت دراسة نوعية األولي كان: هذا المقياس عن طريق دراستين

أجريةةت فةةي الدراسةةةة النوعيةةة األولةةةي مقةةابالت مطولةةةة مةةع عمةةةال ومةةوظفي مصةةةانع، تةةم مةةةن خاللهةةا تحديةةةد قائمةةة مةةةن 
ناسةةبة، العوامةةل التةةي تتصةةل بالرضةةا الةةوظيفي، وبعةةد أن توصةةل البةةاحثون إلةةي مجموعةةة مةةن الفقةةرات، التةةي يبةةدو أنهةةا م

عامةةل مصةةنع وموظةةف، هةةدفت إلةةي تحديةةد الفقةةراتن األكثةةر ( 563)علةةي  (Quantitative)قةةاموا بةةإجراء دراسةةة كميةةة 
 .تمييزًا، باإلضافة إلي استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس من صدق وثبات

تقةيس الرضةا الةوظيفي العةام،  وكانت النتائج النهائية التي توصل الباحثون إليها تتمثل في تحديةد مجموعةة مةن الفقةرات
األول سةةمي الرضةا الةةوظيفي : ومةن خةالل التحليةةل العةاملي، توصةةل البةاحثون إلةي وجةةود مقياسةين فةةرعيين فةي المقيةاس

، ويتكةةون مةةن ثمةةاني فقةةرات، ويقةةيس مقةةدار الرضةةا الةةوظيفي حةةول (Extrinsic Satisfaction)المةةادي أو الخةةارجي 
الرضةةا عةةن األجةةر المةةدفوع، والفةةرص للترقيةةة، : )ا عالقةةة بمهمةةات العمةةل مثةةلمجموعةةة مةةن العوامةةل المحيطةةة لةةيس لهةة

أما المقياس الفرعي الثاني الذي تشكل، فسمي بالرضا الوظيفي المعنوي أو الداخلي (. والطريقة التي تدار بها المنظمة
(Intrinsic Satisfaction)ول أمةور تتعلةةق بمهمةةات ، ويتكةون مةةن سةةبع فقةرات، تقةةيس ردود أفعةةال األفةراد النفسةةية حةة
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مدي التنوع في مهمات العمل، ومدي االسةتقاللية الممنوحةة للشةخص فةي أداء مهماتةه بالطريقةة التةي : )العمل من مثل
وقد أشار الباحثون إلي أنةه بةالرغم مةن (. يريدها، والمدي الذي يسمح فيه العمل للفرد باستخدام مهاراته وقدراته جميعها

صالت، إال أنهما مترابطان بشكل عال ، مما يمكن من جمعها ليعيطان درجة واحدة هي درجة أن هذين المقياسين منف
 .(Overall Job Satisfaction)الرضا الوظيفي العام 

فقةةرة قصةةيرة وسةةيلة اإلجابةةة، وتةةم اسةةتخدام هةةذا المقيةةاس  15وبعةةد ذلةةك بسةةنوات، يشةةكل المقيةةاس بصةةورته النهائيةةة مةةن 
ستشةةارات المتخصصةةة التةةي قةةام بهةةا معهةةد علةةم نفةةس العمةةل التةةابع لجامعةةة شةةيفلد، وتةةم بشةةكل مكثةةف فةةي األبحةةاث واال

التركيةةز علةةي األبحةةاث االستشةةارية، التةةي تهةةدف إلةةي تقةةديم استشةةارات للمنظمةةات التةةي ترغةةب فةةي قيةةاس مقةةدار الرضةةا 
وظةائف : مثةل هةذه الدراسةات منحةت المقيةاس مؤشةرات صةدق وثبةات علةي مختلةف الوظةائف،. الوظيفي لةدي موظفيهةا

 :Wall&Clegg,1981)، والوظةةةائف اليدويةةةة فةةةي المصةةةانع (Sutherland&Cooper,1992)الرعايةةةة الصةةةحية 
Clegg, Wall et ak.,1987) وظةةةائف قطةةةاع التعلةةةيم ،(Cooper&Kelly,1993) ووظةةةائف القطةةةاع العةةةام ،

(Cordery,Sevustos, Muller&Parker,1993) وعمةةةةال اإلنشةةةةاءات ،(Sutherland&Davidson,1993) 
 .(Sutherland&flin,1989)وأخيرا في قطاعات صناعة البترول 

ووجةةةدت العديةةةد مةةةن الدراسةةةات أن المقيةةةاس قةةةادر علةةةي التمييةةةز بحساسةةةية عاليةةةة بةةةين العديةةةد مةةةن الوظةةةائف، خصوصةةةًا 
 Work) ، واألعمال التي تحتاج إلي سرعة في العمل (Role Ambiguity) الوظائف التي لديها غموض في الدور 

Piecing) وأخيةةةةرا األعمةةةةال التةةةةي تحتةةةةوي علةةةةي تقنيةةةةات غيةةةةر ثابتةةةةة  ,، واألعمةةةةال التةةةةي تحتةةةةاج إلةةةةي تقنيةةةةة عاليةةةةة
(Technological Uncertainty). 

ونتيجة لهذه البيانات الضخمة التي تجمعت حول هذا المقياس، فقد قام موالركي مع البةاحثين األصةليين بإصةدار دليةل 
واحتوي هذا الدليل علي . 2337ومن ثم صدرت الطبعة الثانية منه عام  (Mullorkey, et al.,1999)لهذا المقياس 

بيانةةات إحصةةائية، وزعةةت معةةدالت الرضةةا الةةوظيفي علةةي قطاعةةات األعمةةال المختلفةةة، وأعطةةت معةةدالت رضةةا وظيفةةي 
إيراد بيانةات مماثلةة لكةل للوظائف المختلفة موزعة حسب الجنس، والعمر، والمهنة، والخبرة والقطاع الصناعي، كما تم 

من المقياسين الفرعيين للرضا الوظيفي الداخلي والرضا الوظيفي الخارجي، ومما يجدر ذكره أن هذه البيانات قد جمعه 
 .من العديد من المنظمات في بريطانيا، وأستراليا، ونيوزلندا، مما يعطي المقياس صفة عالمية
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 :تقنين المقياس إلي اللغة العربية

السةةتخدام الواسةةع واالنتشةةار الكبيةةر لهةةذا المقيةةاس وعةةدم وجةةود مقةةاييس عربيةةة مماثلةةة، شةةجع علةةي إصةةدار نسةةخة أن ا
كةان الهةدف بعيةد المةدي هةو إصةدار . عربية من هذا المقياس، وتقنينها علي عينة كبيرة من قطةاع األعمةال والوظةائف

ت الرضةا الةوظيفي لقطاعةات مختلفةة مةن لمعدال (Bench-Marking Manual)دليل يحتوي علي معلومات وصفية 
 .الوظائف والمهن الصناعية أو الخدماتية

أعةةدت الصةةورة العربيةةة مةةن مقيةةاس بيتةةر وور وزمالئةةه ( 2313تةةم تقنةةين المقيةةاس إلةةي اللغةةة العربيةةة بدراسةةة مسةةتقلة ،
 (Back Translation)لقياس الرضا الةوظيفي بعةد أن ترجمةت فقراتةه إلةي العربيةة، ومةن ثةم أجريةت الترجمةة العكسةية 

كمةةةا تةةةم التأكةةةد مةةةن صةةةدق المحتةةةوي للمقيةةةاس بعةةةرض القائمةةةة علةةةي . للمقيةةةاس مةةةن قبةةةل مخةةةتص فةةةي اللغةةةة اإلنجليزيةةةة
مختصةةةين فةةةي القيةةةاس النفسةةةي، ومةةةدراء إداريةةةين، وأخصةةةائيين فةةةي المةةةوارد البشةةةرية، وأجريةةةت التعةةةديالت الالزمةةةة علةةةي 

 .صياغة الفقرات وفقًا لمالحظاتهم

ف علةةي صةةورة نهائيةةة للمقيةةاس وزع علةةي مةةوظفين يعملةةون بشةةكل رسةةمي فةةي أمةةاكن عملهةةم، تةةم فةةي البدايةةة وبعةةد الوقةةو 
وبعد أن أخذ الموافقات المبدئية من اإلدارات العليا، . مخاطبة الشركات والمؤسسات الحكومية لتشجيعها علي المشاركة

ونظةر ألن المقيةاس قصةير . الةدوام الرسةمي وزعت االستبيانات وجمعت من الموظفين في أماكن عملهم، وفةي سةاعات
جمعةةةت . دقةةةائق، فقةةةد تشةةةجعت إدارات المنظمةةةات المشةةةاركة علةةةي التعةةةاون( 5)نسةةةبيًا وال تحتةةةاج تعبئتةةةه إلةةةي أكثةةةر مةةةن 

البيانات من قبل مساعدي بحث تم تعيينهم لهذه المهمة، وتم متابعتهم من قبل الباحةث الرئيسةي، ممةا أعطةي مؤشةرات 
 .طريقة جمع هذه البياناتبوجود صدق عال ل

هذا وحصلت الشركات والمؤسسةات المشةاركة علةي تقريةر خةاص، يحتةوي علةي وصةف لمعةدالت الرضةا الةوظيفي لةدي 
 .موظفيها مع توصيات لتحسين مستوي الرضا العام والخاص

 :فقرات المقياس النهائي

دنةاه، تقةيس كةل فقةرة مةن الفقةرات بعةدا مةن فقةرة، كمةا هةو مبةين فةي الجةدول أ( 15)تألف المقياس بصورته النهائية من 
، تةراوح بةين أنةا غيةر (Likert)أبعاد الرضا الوظيفي الداخلي أو الخةارجي باسةتخدام مةدرج سةباعي علةي طريقةة ليكةرت 

، جميةةع الفقةةرات كانةةت إيجابيةةة (7)، إلةةي أنةةا راض بشةةكل كبيةةر (4)، مةةرورًا بانةةا غيةةر متأكةةد (1)راضةةي بشةةكل كبيةةر 
 .جد أية فقرات سلبيةالصياغة، ولم يو 

يرجةي تحديةد . يرجي اإلشارة إلي درجة الرضا أو عدم الرضا والذي تشعر به حول جوانةب العمةل الةذي تعمةل بةه حاليةاً 
 .إجابتك بدقة وبأول شيء يخطر علي ذهنك

(1) 

أنا غير 
راضي بشكل 

 كبير

(2) 

أنا غير 
راضي بشكل 

 متوسط

(3) 

أنا غير 
راضي نوعًا 

 ما

(4) 

 كدأنا غير متأ

(5) 

أنا راضي 
 نوعا ما

(6) 

أنا راضي 
 بشكل متوسط

(7) 

أنا راضي 
 بشكل كبير
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 :كم أنت راض أو غير راضي عن ما يلي

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (.مكان العمل، أدوات العمل، ال )ظروف العمل الفيزيائية  -1

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .الحرية في اختيار طريقتك في إنجاز العمل -2

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .زمالؤك في العمل -3

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .التقدير الذي تحصل عليه بعد إنجاز عملك بشكل جيد -4

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .رئيسك المباشر في العمل -5

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .حجم المسؤولية المعطاة لك -6

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .نسبة األجر أو الراتب المدفوع لك -7

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .الفرصة الستخدام قدراتك في العمل -1

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .العالقات المهنية بين اإلدارة والموظفين في مكان عملك -6

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .فرصتك للترقي في الوظيفة -13

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .الطريقة التي تدار بها المؤسسة -11

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .االهتمام باالقتراحات التي تعطيها -12

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .ساعات عملك -13

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) .درجة التنوع في المهمات التي تقوم بها -14

 (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (.ضمان االستمرارية في العمل)درجة األمن الوظيفي  -15
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 :تصحيح المقياس

يحتةةةوي هةةةذا االسةةةتبيان علةةةي مقيةةةاس للرضةةةا الةةةوظيفي العةةةام ومقياسةةةين فةةةرعيين همةةةا الرضةةةا الةةةوظيفي الةةةداخلي  
الةوظيفي العةام مةن خةالل جمةع إجابةات الفقةرات الخمسةة ومقياس للرضا الوظيفي الخارجي، يتم اسةتخراج درجةة الرضةا 

 :كما في المعادلة التالية 15عشرة جميعا وتقسيمها علي 

 

 

 

 .درجات7إلي  1درجة للرضا الوظيفي العام للموظف تتراوح من وبذلك يتم الحصول علي 

، فيتكون من ثماني فقرات، ويقيس مقدار الرضا (Extrinsic Satisfaction)أما الرضا الوظيفي المادي أو الخارجي 
الرضةةةا عةةةن األجةةةر المةةةدفوع، : )الةةةوظيفي حةةةول مجموعةةةة مةةةن العوامةةةل المحيطةةةة لةةةيس لهةةةا عالقةةةة بمهمةةةات العمةةةل مثةةةل

ويةتم اسةتخراج الدرجةة علةي هةذا المقيةاس مةن خةالل جمةع إجابةات (. لفرص للترقية، والطريقة التةي تةدار بهةا المنظمةةوا
 :وذلك كما في المعادلة التالية 1الفقرات ذات األرقام الفردية من المقياس ومن ثم تقسيمها علي 

 
 

  

 .درجات7إلي  1وذلك يتم الحصول علي درجة للرضا الوظيفي الخارجي تتةراوح من 

، ويتكةون مةن سةبع (Intrinsic Satisfaction)أمةا المقيةاس الفرعةي الثةاني فهةو الرضةا الةوظيفي المعنةوي أو الةداخلي 
مةدي التنةوع فةي مهمةات العمةل، : )همةات العمةل مةن مثةلفقرات، تقيس ردود أفعال األفراد النفسية حةول أمةور تتعلةق بم

ومةةدي االسةةتقاللية الممنوحةةة للشةةخص فةةي أداء مهماتةةه بالطريقةةة التةةي يريةةدها، والمةةدي الةةذي يسةةمح فيةةه العمةةل للفةةرد 
 يتم استخراج هذه الدرجة من خالل جمع الفقرات ذات األرقام الزوجية مةن المقيةاس(. باستخدام مهاراته وقدراته جميعها

 :وذلك كما في المعادلة التالية 7ومن ثم تقسيمها علي

 
 

 

 .درجات7إلي  1وبذلك يتم الحصول علي درجة للرضا الوظيفي الداخلي تتراوح من  

 

  

 

+ 6فقرة+1فقرة+ 7فقرة+6فقرة+ 5فقرة+4فقرة+ 3فقرة+ 2فقرة+ 1فقرة= ])الرضا العام 
 [15÷(15فقرة+ 14فقرة+ 13فقرة+12فقرة+ 11فقرة+13فقرة

 

+  13فقرة +11فقرة+ 6فقرة+ 7فقرة+ 5فقرة+ 3فقرة+ 1فقرة= ])الرضا الخارجي 
 [1÷(15فقرة

 

 [7÷(14فقرة+12فقرة+13فقرة+1فقرة+6فقرة+4فقرة+ 2فقرة= ])الرضا العام 
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