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 مقدمة

 

 أن توفر املؤسسة املتطلبات األساسية الالزمة ألداء العمل، يالرضا الوظيفي يعن

يوجد عـدد مـن الدراسـات يـربط . وكل الوسائل الالزمة املادية واملعنوية ألداء األعامل

 ويف نفس الوقت توجـد دراسـات أخـرى تبـني أن ،بني الرضا الوظيفي وبني األداء الجيد

. دي بالرضورة إىل األداء الجيد بسبب تدخل العديـد مـن العوامـلالرضا الوظيفي ال يؤ

وباختالف اآلراء و التفسريات يبقى أن املؤسسة ال شك عليها مسؤولية تجـاه موظفيهـا 

ًبالقدر املعقول واملطلوب لتوفري األجواء املناسبة للعمل ماديا ومعنويا، ثـم بعـد ذلـك 

 . تكون مسؤولية األداء عىل املوظف

ة الرضا الـوظيفي ذات أهميـة كبـرية بالنسـبة لـإلدارة، فعـن طريقـه إن دراس

نتعرف عىل مشاعر األفراد واتجاهاتهم املتعددة نحو مختلف جوانب عملهم، 

ـتم أيـضـا  ـا، وـي ـة تالفيـه  ًوـيـتم ـبـذلك التـعـرف ـعـىل جواـنـب القـصـور ومحاوـل

تكفـل معرفة املشكالت التي تهم األفراد العاملني لوضع الحلول املناسبة التي 

 ويعـد الرضـا . التقدم، وزيادة اإلنتاجية، والجودة العالية يف تقـديم الخـدمات
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ًالوظيفي موضوعا مهام لكل من يعمل يف املنظامت، ويعد من أكرث املتغريات تكرارا يف  ً ً

 .بحوث السلوك التنظيمي
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 الفصل األول

 ماهية الرضا الوظيفي



  

8 الرضا الوظيفي وأثره عىل تطوير األداء

 



  

9 الرضا الوظيفي وأثره عىل تطوير األداء

 

 :مفهوم الرضا الوظيفي

 يف مصطلح علم النفس هو أحد محاور الرضا وكذلك أحد محاور التوافق الرضا

ولظاهرة الرضا أهمية يف التفاعل وهي أكرث استقرارا ملعرفة مدى توافـق . النفيس للفرد

اإلنسان يف جوانب حياتـه املختلفـة وبـه الفـرد يكـون أكـرث انتاجيـة وأكـرث ايجابيـة يف 

 ويعتمد الرضا عىل اإلرضـاء ،ن مكمالن لبعضهاموالرضا واإلرضاء عامال. التوافق النفيس

 وتعقـب اشـباع الحاجـات ، والرضـا يصـاحب بلـوغ الفـرد لغايـة مـا،وهو املحك الثاين

 والرضا حالة شعورية يف الحياة وما سـوف يحققـه مسـتقبال ،وتحقيق الرغبات واألماين

  .الشعور املصاحب لإلقناع النفيس ملا يحققه الفرد يف أي مجال كان

قد بدأ اإلهتامم بالرضا الوظيفي مع بدايـة القـرن العرشيـن اذ يشـري و

كثري من الباحثني اىل أن  العقود الثالثة األوىل من بداية القرن العرشين وهي 

 وعىل الرغم مـن تعـدد الدراسـات التـي تناولـت الرضـا الـوظيفي إّال, البداية

 ح ومحـدد أنه ما زال هنـاك اخـتالف حـول تحديـد تعريـف أو مفهـوم واضـ

  لهذا املصطلح والسبب يرجع إىل ارتباطه مبشـاعر الفـرد التـي غالبـا يصـعب 
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تفسريها ألنها متغرية بتغري مواقف األفـراد املختلفـة، حيـث أن الـنفس البرشيـة متيـل 

ًللعمل فام دام هناك شخص يعمل فهو إما أن يكون راضيا عـن عملـه وإمـا أن يكـون 

 . غري راض عنه

ظيفي من أكرث مواضيع علم اإلدارة غموضـا، ذلـك ألنـه يعترب الرضا الو

ّمام أدى هذا إىل ظهور املئات من البحـوث والدراسـات حـول , حالة انفعالية

 دراسـة يف الواليـات 3350 أكـرث مـن 1976هذا املوضوع، فقـد أجريـت سـنة 

املتحدة األمريكية لتناول الرضا الوظيفي، فمـنهم مـن اعتـرب الرضـا الـوظيفي 

ـري م ـاألداءكمتـغ ـامل ـك ـلوك الـع ـؤثر يف ـس ـتقل ـي ـل ،ـس ـب، دوران العـم  التغـي

واالتصال، وأحيانا أخـرى كمتغـري تـابع يتـأثر بـاألجر والرواتـب ونظـام املـنح 

واملكافآت وهيكـل السـلطة ونظـام اتخـاذ القـرارات، إضـافة إىل عـدم اتفـاق 

ّالـبـاحثني ـعـىل تعرـيـف دقـيـق للرـضـا اـلـوظيفي ـمـام أدى إىل تـعـدد ـنـواحي 

 .ةالدراس

ـي  ـداخل الـت ـك إلخــتالف اـمل ـوظيفي وذـل ـات الرضــا اـل ـددت تعريـف ـد تـع  وـق

ــك  ــوظيفي وهناـل ــا اـل ــوم الرـض ــاحثون مفـه ــون والـب ــامء املختلـف ــا العـل ــاول بـه  تـن
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العديد من املحاوالت التي بذلت لتحديد املعنـى املحـدد للرضـا الـوظيفي وعـىل 

اإلرتيـاح والسـعادة سبيل املثال إن الرضا الوظيفي هو الشعور النفيس بالقناعـة و

إلشباع الحاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه وبيئـة العمـل، مـع الثقـة 

والوالء واإلنتامء للعمل ومع العوامل واملؤثرات البيئية الداخليـة والخارجيـة ذات 

 .العالقة

 ويف تعريف آخر يشري بلوك إىل أن الرضا الـوظيفي هـو اتجـاه يعتـرب محصـلة 

ات املحبوبـة وغـري املحبوبـة املرتبطـة بالعمـل ويكشـف عـن نفسـه للعديد من الخرب

 .بتقدير الفرد للعمل وإدارته

ُويعرف الرضا الوظيفي بأنه ميثل حصيلة ملجموعة العوامل ذات الصلة بالعمل 

ًالوظيفي والتي تقاس أساسا بقبـول الفـرد ذلـك العمـل بارتيـاح ورضـا نفـس وفاعليـة 

  الـذي ميكـن للفـرد مـن القيـام بعملـه دون ملـل أوباإلنتاج نتيجة للشـعور الوجـداين

 . ضيق

 كام يعرف الرضا الوظيفي بأنه شعور الفرد بالسعادة واإلرتياح أثناء أدائه لعمله ويتحقـق 
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ل عليـه فعـالً يف هـذا ذلك بالتوافق بني ما يتوقعه الفرد مـن عملـه ومقـدار مـا يحصـ

ــل وأن   ــات الالعـم ــل يف املكوـن ــوظيفي يتمـث ــلالرـضــا اـل ــرد للعـم ــدفع الـف ــي ـت  ـت

 . واإلنتاج

ّويعرف الرضا الوظيفي بأنه عبارة عن مشاعر العاملني تجاه أعاملهم وأنه ينتج 

كام أنـه , عن إدراكهم ملا تقدمه الوظيفة لهم وملا ينبغي أن يحصلوا عليه من وظائفهم

 محصلة لالتجاهات الخاصة نحو مختلف العنارص املتعلقة بالعمـل واملتمثلـة بسياسـة

اإلدارة يف تنظيم العمل ومزايا العمل يف املنظمة، األمـــان بالعمل ومسـؤوليات العمـل 

 .1وانجازه واإلعرتاف والتقدير

كام أن مفهوم الرضا الوظيفي عن العمـل مفهـوم مركـب ولـه عـدة 

أوجه حيـث يـرى بعـض املختصـني أن إشـباع حاجـات العـاملني هـو أحـد 

ـبعض الجواـنـب املـحـددات الخاـصـة بالرـضـا، وآـخـرون يع ـة ـل ـطـون األهمـي

 اإلجتامعـيـة مـثـل رواـبـط وأوارص الـصـداقة الـتـي ـتـربط الـعـاملني وبعـضـهم 

 

                                                            
دراسة تحليلية للرضا الوظيفي لدى اعضـاء هيئـة ) م2000( الحنيطي، اميان محمد عيل 1

التدريس يف كلية الرتبية الرياضية يف الجامعات األردنيـة، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة، 

 .15الجامعة األردنية، كلية الدراسات العليا ص
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 ومنهم من يرجـع مسـتوى الرضـا إىل موقـف املرؤوسـني مـن رؤسـائهم ومنـط ،البعض

اإلرشاف الذي يخضعون له، وهناك من يعطي اإلعتبـارات الخاصـة بالشخصـية ومـدى 

 يعـرف الرضـا الـوظيفي بانـه ميثـل .قيق هـذا الرضـاتكاملها يف محيط العمل فضل تح

حصيلة ملجموعة من العوامل ذات الصلة والتي تقاس اساسا بقبول الفرد ذلـك العمـل 

يارتياح ورضا نفس وفاعلية باالنتاج نتيجة للشعور الوجـداين الـذي ميكـن للفـــرد مـن 

 . 2القيام بعملـــه دون ملـل او ضيق

في يف هذا البحث شعور الرؤساء واملرؤوسني واجرائيا يقصد بالرضا الوظي

بالـسـعادة واإلرتـيـاح اثـنـاء ) إدارة حـسـابات املـشـرتكني ( الـعـاملني ببلدـيـة ـغـزة 

 نتيجة التوافق بني مـا يقـدمون ومـا يحصـلون عليـه فعـال مـن ،ادائهم لعملهم

  .عملهم

                                                            
  التنظيميـة وعالقتهـا بالرضـا الـوظيفي، الثقافـة) م 2001(  الفالح، نايف بـن سـليامن،2

  الرـيـاض– يف االجـهـزة االمنـيـة، رـسـالة ماجـسـتري ـغـري منـشـورة  كلـيـة الدراـسـات العلـيـا 

 71 ص
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 وعلـيـه ـفـإن الرـضـا اـلـوظيفي ـهـو عـبـارة ـعـن ـشـعور داـخـيل يـحـس ـبـه الـفـرد 

تـجـاه ـمـا يـقـوم ـمـن عـمـل وذـلـك إلـشـباع احتياجاـتـه ورغباـتـه ) ل أواملوـظـف العاـمـ( 

 وقد تكون هذه املشاعر ايجابية ،وتوقعاته يف بيئة عمله نحو العمل الذي يشغله حاليا

 .او سلبية

ويعرف الرضا الوظيفي بأنه القـوه الالزمـة للمـوظفني للقيـام بـاعاملهم بـاعىل 

 كـام أن الرضـا ،ا بأنها القناعـة املصـاحبة للعمـل وتعرف ايض،مستويات اإلنجاز واألداء

الوظيفي ميثل اإلشباعات التي يحصل عليه املوظف من املصادر املختلفـة التـي تـرتبط 

 وبالـتـايل فبـقـدر ـمـا متـثـل الوظيـفـة مـصـدر ،يف تـصـورهم يف الوظيـفـة الـتـي يـشـغلونها

 اشباعات مختلفة بقدر ما يزيد

لرضـا الـوظيفي مـن أهـم املـؤرشات  ويعترب قيـاس ا،رضاهم عن هذه الوظيفة

 واملدخالت الهادفة

لتحديد مجاالت التحسني يف األنظمة واإلجراءات الداخليـة بهـدف تـوفري بيئـة 

 .داعمة للموظفني لضامن تنميتهم وتطويرهم باملوارد البرشية
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 -:ومن العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي 

 الرضا عن الوظيفة بشكل عام  -1

 واملكافآت والحوافز الرضا عن األجور  -2

 الرضا عن النمو واإلرتقاء الوظيفي  -3

 الرضا عن اسلوب القيادة واإلرشاف  -4

 الرضا عن الشفافية واإلتصال والتواصل بني القادة واملوظفني  -5

 الرضا عن مجموعة العمل -6

 الرضا عن النواحي اإلجتامعية  -7

 الرضا عن بيئة العمل املادية -8
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 :أنواع الرضا الوظيفي

 :3  أن هناك ثالثة أنواع من الرضا الوظيفي هيGinsbergأشار 

 يأت هذا النوع من الرضا من مصدرين املتعة النابعة : الرضا الداخيل

عن انهامك الفرد يف عمله وإحساسه باالنجاز ومـن إحساسـه بقدراتـه الشخصـية مـن 

 .خالل هذا االنجاز

 بقيمـه وهو مرتبط باألجر وتوقعات الفـرد املتعلقـة : الرضا الخارجي

 .وأهدافه

 ينتج هذا النوع من الرضا بالظروف النفسية ): املصاحب(الرضا الذايت

 .والطبيعية وكذا الوظيفية التي تصاحب عمل الفرد

                                                            
دور بيئة العمل يف تعزيز الرضا الـوظيفي دراسـة تطبيقيـة :  برشى عبد العزيز ألعبيدي3

، سـنة 36امعة، العـدد يف معمل بغداد للغازات، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الج

 .261، ص2013
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 :4دينامكية الرضا الوظيفي

يعمل الناس ليك يصـلوا إىل أهـداف معينـة، وينشـطون يف أعاملهـم 

فـإن بلـوغهم العتقادهم أن األداء سيحقق لهم هـذه األهـداف، ومـن ثـم 

إياها سيجعلهم أكرث رضا مام هم عليه حيث ينظر للرضا كنتيجـة للكشـف 

عن الكيفية التي يتحقق بها، والعوامـل التـي تسـبقه وتعـد مسـؤولة عـن 

حدوثه، سنجد أن تلك العوامـل تـنظم يف نسـق مـن التفـاعالت يـتم عـىل 

 :النحو التايل

 مل أكرث مصادر هـذا لكل فرد حاجات يسعى إلشباعها، ويعد الع: الحاجات

 .اإلشباع إتاحة

 تولد الحاجات قدرا مـن الدافعيـة لحـث الفـرد إىل التوجـه نحـو : الدافعية

 .املصادر املتوقع إشباع تلك الحاجات من خاللها

                                                            
محددات الرضا الوظيفي لـدى العامـل الجزائـري يف إطـار نظريـة دافيـد :  بووذن نبيلة4

ماكليالند للدافعية، رسالة ماجستري يف علم الـنفس التنظيمـي وتسـيري املـوارد البرشيـة،، 

 .37، ص2006/2007جامعة محمود منتوري قسنطينة، سنة 
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 تتحول الدافعية إىل أداء نشط للفرد، ويوجه خاصة يف عمله، اعتقادا : األداء

 .اتمنه أن هذا األداء وسيلة إلشباع تلك الحاج

 يؤدي األداء الفعال إىل إشباع حاجات الفرد: اإلشباع. 

 إن بلوغ الفرد مرحلة من اإلشباع من خـالل األداء الكـفء يف عملـه، : الرضا

 .يجعله راضيا عن العمل باعتباره الوسيلة التي يستطيع من خاللها إشباع حاجاته
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 5:جوانب الرضا عن العمل

و متغري ميثـل محصـلة مختلـف املشـاعر ميكن اعتبار الرضا عن العمل كعامل أ

التي تكونت لدى الفرد اتجاه عملـه، وبهـذا نسـتطيع أن نشـري إىل درجـة الرضـا التـي 

يشعر بها الفرد اتجاه عمله بصفة عامة، ودرجة الرضا العام هنا تعرب عن الناتج النهايئ 

 .لدرجات رضا الفرد عن مختلف الجوانب التي يتصف بها العمل الذي يشغله

                                                            
، 1989لسلوك اإلنساين يف املنظامت، الدار الجامعية، بـريوت، سـنة  أحمد صقر عاشور، ا5

 .151، 149، 148ص
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 :عوامل الرضا الوظيفي

 :تنقسم عوامل الرضا إىل عدة عوامل وهي

 .  عوامل داخلية أو خاصة بالفرد وعوامل شخصية-

 .  عوامل خاصة مبحتوى الوظيفة-

 .  عوامل خاصة باألداء-

 .  عوامل خاصة باإلنجاز-

 .  عوامل تنظيمية-

 : العوامل الخاصة بالفرد- أ

اجـات تختلـف عـن اآلخـرين يف نوعهـا حيـث لكـل فـرد ح:   حاجات الفـرد -

ودرجة إشباعها وهذه الحاجات تشبع من خالل العمـل وكلـام تـوفر اإلشـباع املناسـب 

 .توفر يف مقابلة الرضا املناسب
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 : وتتعدد حاجات الفرد مثل 

 :ـ اإلحتياجات الفسيولوجية 

 . وغريها من اإلحتياجات األخرى، النوم، املسكن، الطعام،مثل الهواء

 : حتياج اىل األمن واألمان ـ اإل

  .الحاجة اىل العيش يف مجتمع آمن بعيد عن املخاطر

 : ـ اإلحتياجات الخاصة باألمان 

       ـ القبول اإلجتامعي

 ـ التفاعل اإلجتامعي

 ـ الوالء اإلجتامعي 
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 : ـ اإلحتياج اىل التقدير 

  اإلحساس بالذات واملهارات املكتسبة -

 م ـ التقدير واإلحرتا

 : ـ اإلحتياج إىل تحقيق الذات 

 ـ احتياج جسامين

 ـ احتياج شعوري

 ـ احتياج عقيل

 ـ احتياج نفيس 

توجد لدى األفراد العديد من القيم والتي ميكن :  إتفاق العمل مع قيم الفرد -

تحقيقها يف نطاق العمل وبقدر تحقيقها يرتفع الرضا الوظيفي ومن هذه القيم القيادة 

 . واإلبداعوإتقان العمل
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فهو من األشياء التي يسـعى اإلنسـان إىل تحقيقهـا يف :  الشعور بإحرتام الذات-

ومن مجاالت تحقيقها املهمـة هومجـال العمـل سـواء كـان ذلـك عـن , أكرث من مجال 

طريق املركز الذي يشغله أو طبيعة الوظيفة ومكانتها ومعرفـة أفـراد املجتمـع لقيمـة 

ة يف املجتمـع، وبالتـايل ميكـن أن يـتم إشـباع لهـذه الحاجـة هذه املكانة وملكانة الدائر

من خالل املركز الوظيفي أو اإلجتامعي للدائرة مام يـؤدي إىل ) الشعور باحرتام الذات(

 .اإلحساس بالرضا

والتــي تتمثــل يف إدراكــه :   خصــائص شخصــية الفــرد وظروفــه-

تامئـه وشخصيته وقدراته واستعداداته وطموحـه وذكائـه ومـدى والئـه وان

للدائرة وعمـره الزمنـي وتجاربـه ودخلـه الشـهري ومـدى مـا تلعبـه هـذه 

الخصائص يف إنجاز الفرد للعمل والقيام مبسؤولياته الوظيفية أي انعكاسـها 

 .اإليجايب عن الرضا

ًمــن العوامــل التــي تلعــب دورا هامــا يف تحديــد:  محتــوى الوظيفــة- ب ً 

ـث  ـوظيفي محتــوى الوظيفــة نفســها مــن حـي  نوعهــا ومهامهــا والنســق  الرضــا ـل

ـا يـكـون  ـذ فرمـب ـة ورسـعـة التنفـي ـاج إىل الدـق ـبعض األـعـامل تحـت ـه، ـف ـذي تـسـري علـي  اـل
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مستوى الرضا فيها منخفض مقارنة باألعامل التي ميكن للعامل أن يقوم فيها 

مبهام متعددة ويوجـد فيهـا إثـراء وظيفـي ومتكنـه مـن األداء بطريقـة فيهـا 

بداعاته، وكل ذلك ينعكس يف شكل رضا وظيفي قدراته وإمكاناته وخرباته وإ

 .عايل

يتحقق الرضا عن العمل نتيجة إلدراك الفرد للعوامـل :  عوامل خاصة باألداء-ج

 :التالية بالنسبة لألداء

 ارتباط األداء مبكافآت وحوافز العمل وشعور الفرد بأن قدراته تساعده عىل -1

 .املحددةتحقيق األداء املطلوب مبا يتواءم مع األهداف 

إدراك الفرد بأن حـوافز ومكافـآت العمـل ذات أهميـة وقيمـة بالنسـبة لـه  -2 

وإدراكهم بالعدالة يف التوزيع بالنسبة للعوائد ومكافآت العمل أي أنه يتناسب مـع مـا 

 .يقدمه من عمل للدائرة بالنسبة لآلخرين

 وـهــو ـمــدى ـمــا يرتـتــب ـعــىل : مـســتوى اإلنـجــاز اـلــذي يحقـقــه الـفــرد-د

ـد ا ـا الجـه ـل إليـه ـي يتوـص ـائج الـت ـه والنـت ـه لعمـل ـالل أداـئ ـن ـخ ـرد ـم ـه الـف ـذي يبذـل  ـل
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مـثـل تغـيـب املوـظـف ـبـدون ـعـذر، (كالرـضـا واإلنتاجـيـة والتـسـيب اـلـوظيفي 

 تأخر املوظف عن الـدوام وخروجـه اثنائـه ،مغادرة املوظف قبل نهاية الدوام

مالء وانشغال املوظف بقراءة الصحف والحديث عرب الهاتف والرثثـرة مـع الـز

وتأففه من العمل ومن قوانني العمل وهذا يعرب عن أن املوظف اليوجد لديه 

اي رضا وظيفي مام يؤدي اىل انخفاض انتاجيتـه يف العمـل وبالتـايل انخفـاض 

ـه ـمـام ـيـؤدي اىل التـسـيب  مـسـتوي اإلنـجـاز اـلـذي يحقـقـه املوـظـف يف عمـل

لعمـل فقـط ودورات العمل، فبعض األفـراد قـد ال يكتفـي بـأداء ا)  الوظيفي

ولكن قد يكون لديه رغبة يف إنجاز أعـامل تتفـق مـع أهـداف معينـة فكلـام 

كانت درجة الطموح مساوية أو قريبة من األهداف التـي تـم تحقيقهـا كلـام 

وهناك عوامل خاصـة بـالفرد يتـأثر بهـا وتـؤثر . كان الرضا بصورة جيدة وأكرب

 حياتـه فلديـه عىل عملـه كاإلنجـاز فاإلنسـان ال يقـف عنـد نقطـة معينـة يف

ًيتمـنـى تحقيقـهـا ويتوـقـع تحقيقـهـا وـهـذه متـثـل اتجاـهـا ) إنـجـازات(أـهـداف 

ًلسلوكه بناء عىل تقديره لذاته وتقدير اآلخرين له وكلام وصل إىل مستوى مـا  ً

 ًشعر بارتياح ورضا ثم يضع أهدافا ومستويات طمـوح جديـدة، وال نغفـل مـا 
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 ذـلـك ـمـن أهمـيـة ـكـربى ـلـدى املوـظـف يحققـه الرتـقـي والتـقـدم اـلـوظيفي وـمـا ميثـلـه 

 .ورضاه

وتشمل األنظمة واإلجراءات والرواتب والحوافز املادية :  العوامل التنظيمية-هـ

واملعنوية ونوع القيادة وأساليب إتخاذ القرار واإلرشاف والرقابة والعالقات بني الـزمالء 

التنظيمية داخل وهذا ما يسمى بالفعالية ,وعالقة كل ذلك ببيئة وظروف ونوع العمل 

 .املؤسسة

 وقد أكّدت الدراسـات واألبحـاث أن الـدخل املـايل إذا كـان مناسـبا 

للفرد فإنه قد يحقق درجة عالية من الرضا وكـذلك مركـز الفـرد التنظيمـي 

ذلك املركز الذي يتيح له النمو ويوجد فيه فرص للرتقـي باإلضـافة إىل منـط 

عىل أوجه النشاط التـي ميارسـها اإلرشاف السائد ودرجة الرقابة التي تفرض 

 .الفرد

إن الفعالية التنظيمية داخل املؤسسة يقرتن حـدوثها بدرجـة الرضـا 

 وحينام يـوفر لهـم العمـل الـذي ،واإلرتياح لدى العامل حول ما يحيط بهم

 يؤدونه فرص اإلسـتفاده مـن مهـاراتهم وقـدراتهم وامكانيـة تطويرهـا عـن 
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م األمن والطأمنينه عندها اليبقى أمـام العامـل  ويوفر له،طريق التكوين والتعلم

 وتتوقـف قـدرة املؤسسـات يف ،سوى اإلبداع وإنجاز املهـام بكـل كفـاءة وفعاليـة

تحقيق أهدافها عـىل كفاءتهـا يف اإلسـتغالل األمثـل إلمكانياتهـا ومواردهـا الفنيـة 

واملادية والبرشية وخصائص التنظـيم اإلداري الـذي يعمـل مـن خاللـه وبالصـيغة 

 حيث يعتـرب أحـد املحكـات األساسـية ،األكرث شموال ودقه عىل فعاليتها التنظيمية

لتقييم النجاح او الفشل يف كل الوظـائف واألعـامل واملامرسـات واألهـداف التـي 

تتبناها املؤسسة وتسعي لتحقيقها وتوفري املنـاخ التنظيمـي الفعـال الـذي يجعـل 

واـسـتمتاع وتحفـيـز أـكـرب لإلـبـداع االـفـراد ميارـسـون أعاملـهـم وواجـبـاتهم بكـفـاءة 

  .والتطوير والتعليم املستمر

ّكذلك فانه البد من مراعاة كافة الجوانب التنظيمية والفنية واإلنسانية والبيئية 

  .إذا ما أرادت املؤسسة تحقيق األهداف املرجوة

 :وهناك عوامل هامة للرضا الوظيفي وهي

 .  كفاية اإلرشاف املبارش-
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 .عمل نفسه  الرضا عن ال-

 .  اإلندماج مع الزمالء يف العمل-

 .  عدالة املكافآت اإلقتصادية وغريها-

 . الحالة الصحية والبدنية والذهنية- 

 ـكــذلك ميـكــن الـقــول ـبــأن الرـضــا اـلــوظيفي يتـشــكل ـمــن عواـمــل الرـضــا

 : التالية

 . الرضا عن الوظيفة وفرص اإلثراء الوظيفي املحققة للوظيفة- أ

 .ر وملحقاته الرضا عن األج-ب

الرضا عن زمالء العمل، الرضا عن الرؤساء، الرضـا ( الرضا عن عالقات العمل -ج

 .)عن املرؤوسني

 . الرضا عن أساليب اإلرشاف والتوصية والقيادة-د

 . الرضا عن بيئة العمل املادية-ه
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ـراد -و ـات األـف ـن سياـس ـا ـع ـام(الرـض ـن نـظ ـا ـع ـيم األداء، الرـض ـن تقـي ـا ـع  الرـض

 ) الرتق

 .ضا عن طرق التحفيز وأسسهم ومعايريهم الر-ز

 . الرضا عن الخدمات التي تقدم لألفراد العاملني-ح

تتصـل العوامـل الثالثـة األوىل , وهناك ستة عوامل مهمة للرضـا الـوظيفي

منها بالعمل مبارشة بينام تتصل العوامل الثالثة األخرى بظروف أوجوانـب أخـرى 

 وهي                 

 : مبارشة بالعملالعوامل املتصلة -1

ُفاإلرشاف له أهميته ألنه نقطة اإلتصال بـني التنظـيم :  كفاءة اإلرشاف املبارش- أ ُ

 .ِواألفراد وله أثر كبري فيام يقوم به األفراد من أنشطة يومية

أغلب األفراد يشعرون بالرضا عن العمـل :  الرضا عن العمل نفسه-ب 

ًرضـا دافعـا لهـم عـىل إتقـان إذ كان هذا النوع الذي يحبونـه ويكـون هـذا ال

 .العمل
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 يكــون العمــل أكــرث إرضــاء للفــرد :   اإلنــدماج مــع الــزمالء يف العمــل -ج

إذا شعر بأنه قد يعطيه الفرصة للتفاعل مع زمـالء آخـرين، فاإلنسـان كـائن اجتامعـي 

 .بطبعه

 :العوامل املتصلة بظروف أو جوانب أخرى -1

ًراد يف أن يكونوا أعضـاء يف تنظـيم لـه يرغب األف:   توفري األهداف يف التنظيم- أ

هدف مقبول من وجهة نظرهم كام يتوقعون أن هذا التنظيم عىل درجة من الفاعليـة 

 .متكنهم من تحقيق الهدف املقام من أجله

يتوـقـع األـفـراد أن يحـصـلوا ـعـىل مكاـفـآت :   املكاـفـأة اإلقتـصـادية املنـصـفة-ب

مة، وكذلك إذا قورنت باملكافآت التي منصفة إذا ما قورنت ببعضها البعض داخل املنظ

 .يحصل عليها األفراد يف منظامت أخرى

هناك ارتباط بني الصحة البدنية والصـحة :  الحالة الصحية البدنية والذهنية-ج

 .ِالعقلية من حيث أثرها عىل الفرد وأدائه ومعنوياته
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 :العوامل املؤثرة عىل الرضا الوظيفي

د من امليول املفضلة، ولكن هناك إن الرضا يتكون من عدد غري محد

نوعا مـن االتفـاق عـىل املجـاالت الواسـعة لرضـا األفـراد، وهـذه املجـاالت 

تـسـمى عـنـارص أو عواـمـل الرـضـا اـلـوظيفي، وـهـذه العواـمـل ـهـي محاوـلـة 

ـىل اإلدارة  ـب ـع ـات يتوـج ـوظيفي يف مجموـع ـات الرضــا اـل ـيم مكوـن لتقـس

ي، وهـذه الدراسـة تـتم الناجحة دراستها لتتعرف عىل نوعية الرضا الـوظيف

عن طريق املقابالت واملشاهدات وكذا االستقصاءات، ومن ثـم فإنـه يوجـد 

اختالف بني العلامء اإلداريون يف تحديد عنارص الرضـا الـوظيفي أو عواملـه 

، لذا سوف نتطرق إىل بعض مناذج الرضـا الـوظيفي 6كل حسب وجهة نظره

 :املتمثلة فيام ييل

                                                            
أبرز العوامل املؤثرة عىل مستوى الرضا الوظيفي لدى :  حنان محمد أحمد نارضين6

املوظـفـات اإلدارـيـات بجامـعـة أم الـقـرى مبـكـة املكرـمـة، رـسـالة ماجـسـتري يف اإلدارة 

، 1991رى، اململـكـة العربـيـة الـسـعودية، ـسـنة الرتبوـيـة والتخـطـيط، جامـعـة أم الـقـ

 .18ص
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  منوذجDurieux7وظيفي للرضا ال : 

 يف هذا النموذج أن الرضا الوظيفي يتأثر بثالث عوامـل رئيسـية Durieuxيرى 

 :تتوزع بدورها إىل عوامل فرعية

ويقصد بها حدود السلطة واملسؤولية، بحيث تتـأثر هـي األخـرى : الوظيفة )1

 :بأربع متغريات فرعية

 ات ويعني بها التكـوين والتـدريب، فتطـوير املهـارات وخـرب: التطور املهني

 .العامل هي التي تتيح فرص الرتقية

 ويعني بهـا غريـزة التطلـع نحـو النمـو والرتقيـة يف : فرص الرتقية

 أن العامل املحدد ألثر فرص الرتقيـة Durieuxالعمل أو الوظيفة، كام أكد  

عىل الرضـا الـوظيفي هـو توقعـاتهم للرتقيـة التـي سـوف يحصـلون عليهـا 

 قعاته تتامىش مع منصب العمل، إذ مستقبال، ذلك كون طموحات الفرد وتو

 

                                                            
الرضا الوظيفي وأبعاد جودة الخدمات من منظور تسـيري املـوارد البرشيـة :  مزيان التاج7

يف الوظيفة العمومية، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسـان، 

 .82،83، ص2014-2013سنة 
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كلام كانت هناك آمال وطموحـات للرتقيـة ملسـتوى وظيفـي أعـىل كلـام زادت درجـة 

 .الرضا

 ـتقاللية ـادرة : االـس ـرص املـب ـه، ـف ـط اإلرشاف والتوجـي سياســة املؤسســة، مـن

 .الشخصية، اإلبداع وحرية املناورة كلها تؤثر يف مستوى الرضا

 الخاـصـة تـؤثر إيجاـبـا أو سـلبا ـعـىل مـسـتوى التوفيـق ـبـني العمـل والحـيـاة  

 .الرضا

إن اللوائح التي تنظم العمل وتحدد املهام واملسؤوليات فضال عن : املؤسسة )2

الظروف املادية التي تحيط بـالفرد وبيئـة العمـل تـؤثر بشـكل كبـري عـىل تغـري أمنـاط 

 .السلوك وتفاوت درجات الرضا واألداء لديهم

ولـة وتـدخالتها تـؤثر بالشـكل الـذي السياسة العامة للد: املحيط ) 3

 تـأثريات املحـيط إىل Durieuxيتامىش مع هذه الظروف، وعىل هذا فصـل 

قسم يتعلق مبوقع املؤسسة يف املحيط وقسم بأوضـاع القطاعـات املحيطـة 

باملؤسسة كارتفـاع معـدالت الرسـوم والرضائـب، التضـخم وارتفـاع القـدرة 

 .الرشائية وغري ذلك
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  منوذجDavis Keith: لقد حدد Davis ،ستة عوامل هامة للرضـا الـوظيفي 

ـب ـروف أو جواـن ـل بـظ ـرى تتـص ـة األـخ ـارشة والثالـث ـل مـب ـا بالعـم ـة منـه ـل الثالـث  تتـص

 :8 العمل

 : الجوانب التي لها صلة مبارشة بالعمل -

كفاية اإلرشاف املبارش، فاملرشف له أهمية كربى يف هذا املجال، ألنه يشـكل  -

ألفراد ويكون له تأثري كبري فـيام يقومـون بـه مـن أنشـطة نقطة االتصال بني التنظيم وا

 .يومية

طبيعة العمل نفسه، فأغلب األفراد يشعرون بالرضا عن العمل إذا كان من  -

النوع الذي يحبونه، ويكون هذا الرضا دافعا له يف إتقان عملهم وبـذل مـا لـديهم مـن 

 .طاقة للقيام به

                                                            
دارة اـملـوارد البرشـيـة يف تحقـيـق الرـضـا اـلـوظيفي ـلـدى ـمـدى فعالـيـة إ:  بـضـياف ـعـادل8

املوظفني الجامعيني، رسالة ماجستري يف علـم الـنفس العمـل والتنظـيم، جامعـة منتـوري 

 .103/104، ص2010-2009قسنطينة، سنة 
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اجتامعي بطبعه ويكون العمل أكـرث العالقة مع الزمالء يف العمل، فاإلنسان  -

 .إرضاء للفرد إذا شعر بأنه مينحه الفرصة لصداقة اآلخرين واالتصال بهم

 :الجوانب التي تتصل بظروف وجوانب العمل -

تحديد األهداف يف التنظيم، بحيث يرغـب األفـراد يف أن يكونـوا أعضـاء يف  -

 .تنظيم له هدف فعال

 .خاصة توزيع األدوارتحقيق العدالة واملوضوعية يف العمل و -

الحالة الصحية البدنية والذهنية، إذ أنه هناك ارتبـاط بـني الصـحة البدنيـة  -

 .والصحة العقلية وأثرهام عىل الفرد وأدائه ومعنوياته

  منوذج كالرك» Clark  «طـور هـذا النمـوذج 9:للرضا الـوظيفي 

ـل  ـن قـب ـنة Clarkـم ـلوكيات2004 ـس ـوال وـس ـل أـق ـة وتحلـي ـد دراـس   بـع

  دوـلـة مختلـفـة، لـقـد اكتـشـف ـكـالرك أن الرـضـا 19وـظـف ـمـن  م14000 

 

                                                            
أثر الرضا الوظيفي عىل أداء املوارد البرشيـة دراسـة حالـة مبؤسسـة نسـج : صبيان إميان9

مة تلمسان، رسالة ماجستري تخصص إدارة األفراد، جامعـة أبـوبكر وطبع الحريريات ندرو

 .88-87، ص2012-2011بلقابد تلمسان، سنة 
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الوظيفي تربطه عالقة قوية باملردود املايل والعوائد املاديـة التـي يحصـل عليهـا الفـرد 

 .مقابل انجازه لعمله

 :األساليب املعتمدة لزيادة الرضا الوظيفي

 نظـرا يعترب الرضا الوظيفي مهم للغاية سـواء بالنسـبة للعامـل واإلدارة، وذلـك

لعالقته باألداء، الغياب، ترك العمل، لذلك أقدمت املؤسسات عىل تطـوير عـدة بـرامج 

لزيادة الرضا الوظيفي، وتعتمد هذه الربامج عىل عدة أساليب، بعضها يدخل تغيـريا يف 

بناء العمل وأنظمته، أما البعض اآلخر فيعتمد عىل تغيري التعويض واملكافـآت، وهنـاك 

ىل االعـتامد عـىل الفوائـد الجانبيـة، ومـن بـني هـذه األسـاليب مؤسسات أخرى متيـل إ

  10:والربامج ما ييل

تـم اسـتخدام ثالثـة أسـاليب بغيـة : الوظيفـة) مكونات( أساليب تغيري بناء -1

 : زيادة الرضا الوظيفي عن طريق تغيري بناء الوظيفة

                                                            
الضغوط املهنية وعالقتها بالرضا الـوظيفي لـدى أعـوان الحاميـة املدنيـة، :  دوادي عيل10

، 2014-2013رـسـالة ماجـسـتري يف عـلـم اـلـنفس العـمـل والتنـظـيم، جامـعـة وـهـران، ـسـنة 

 .87-86-58ص
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 ويتضمن انتقال الفرد من عمـل متخصـص إىل عمـل : أسلوب دوران العمل

ومن فوائده تدريب العاملني عىل عدة واجبات متباينـة، وتخفـيض معـدل امللـل آخر، 

 .الناجمني عن أداء واجبات تتميز بالتكرار الشديد) الروتني(والرتابة 

 يسـمح هـذا األسـلوب للعـاملني بـأن : أسلوب زيادة واجبات الوظيفـة

 بغيـة يضيفوا إىل أعبائهم واجبات أخرى مختلفة عام يؤدونه من واجبـات، وذلـك

مضاعفة احساسهم بأهميتهم للمؤسسة كأن يكلف مثال أحـد العـاملني يف فنـدق 

كبري بصيانة عدد آخر من الغـرف باإلضـافة إىل مـا يقـوم بـه فعـال إىل أن تشـمل 

وهي تعترب مسألة جد حساسة فرمبـا ينظـر الفـرد إىل . واجباته صيانة طابق كامل

هـذا األسـلوب مبهـارة إىل التـأثري زيادة واجباته بطريقة سلبية، ويؤدي اسـتخدام 

اإليـجـايب يف الرـضـا اـلـوظيفي بإعـطـاء الـعـاملني إحساـسـا أـكـرب باإلنـجـاز وتحـسـني 

 .مهاراتهم يف العمل

 ـة ـراء الوظيـف ـلوب إـث ـؤولية: أـس ـادة املـس ـىل زـي ـلوب ـع ـذا األـس ـوي ـه  ينـط

ـذها  ـاطاتهم وتنفـي ـيط نـش ـرتاك يف تخـط ـاملني باالـش ـامح للـع ـة والـس ـلة بالوظيـف   املتـص
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قدميها، فعىل سبيل املثال يتم تقسيم العـاملني عـىل أحـد خطـوط التجميـع يف وت

أحد املصانع إىل فريقني، وتكليف كل فريق بعدد معني من الواجبات التي كانـت 

يف السابق منوطة باملرشفني، مثل طلب األجزاء التـي يقومـون بتجميعهـا وتقريـر 

، وتقدير األداء الخاص بهم مستويات اإلنتاج وتنظيم أسلوب لفحص جودة اإلنتاج

فعىل الرغم من تشابه إثراء الوظيفة وزيادة الواجبات فالفرق األسايس . أو تقييمه

يكمن يف أن إثـراء الوظيفـة يتضـمن رفـع مسـتوى الواجبـات وزيـادة املسـؤولية 

 .املرتبطة بالعمل

هناك من يشري إىل أن الـذين يحصـلون عـىل :  أسلوب تغيري مكونات الراتب-2

تب جيدة يفضـلون يف غالـب األحيـان البقـاء يف املؤسسـات التـي يعملـون بهـا وال روا

يبحثون عن أعامل يف مؤسسات أخرى، وذلك عىل الرغم مـن أن العالقـة بـني الرواتـب 

والرضا الوظيفي التي ليست دامئا مبارشة وموجبة، وبهذا تعمل معظم املؤسسات عـىل 

 غري أن كثريا من التغيـريات تـؤدي إىل رفـع تطوير أنظمة الرواتب بهدف تحسني األداء،

 .مستويات الرضا الوظيفي أيضا



  

39 الرضا الوظيفي وأثره عىل تطوير األداء

نظـام رفـع الرواتـب عـىل أسـاس : وتوجد عدة أنظمـة للرواتـب ال سـيام منهـا

 .الخ.....الساعة، نظام رفع الرواتب عىل أساس األداء املبارش

خـرية بـدأت املؤسسـات يف السـنوات األ): امليـزات( برنامج املنفعة اإلضافية -3

بتطوير عدة برامج املنفعة اإلضافية املصممة خصيصا لزيادة الرضا الوظيفي، وأصبحت 

وتتضـمن هـذه . من األجور التي تدفعها املؤسسة للفرد% 28هذه الربامج متثل حوايل 

املرونة يف ساعات العمل، توفري عدد من الـربامج الصـحية : الربامج إجراءات معينة مثل

العـاملون، وبرنـامج التقاعـد، ومشـاركة األربـاح وبـرامج خاصـة ليك يختـار مـن بينهـا 

للتطوير املهني وكذا االهتامم بالصحة العامة والعناية بأطفال العاملني، ويفيد الربنامج 

يف تخفيض معدالت الغياب الناجمة عن عدم قدرة العاملني عىل تـوفري عنايـة مناسـبة 

 .ألطفالهم
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 :خصائص الرضا الوظيفي

 :حدد أهم خصائص الرضا الوظيفي فيام ييلميكن أن ن

أشـار الكثـري مـن البـاحثني يف ميـدان الرضـا : تعدد مفاهيم طرائق القيـاس -1

الوظيفي إىل تعدد التعريفات وتباينها حول الرضـا الـوظيفي وذلـك إلخـتالف 

وجهات النظر بني العلامء الذين تختلـف مـداخلهم وأرضـياتهم التـي يقفـون 

 .عليها

غالبا مـا ينظـر إىل أن : ا الوظيفي عىل أنه موضوع فرديالنظر إىل الرض -2

فإن ما ميكـن أن يكـون رضـا لشـخص قـد , الرضا الوظيفي عىل أنه موضوع فردي

فاإلنسـان مخلـوق معقـد لديـه حاجـات ودوافـع , يكون عدم رضا لشـخص آخـر

متعددة ومختلفة من وقت آلخر وقد انعكس هذا كله عىل تنـوع طـرق القيـاس 

 .املستخدم

ضا الوظيفي يتعلق بالعديد مـن الجوانـب املتداخلـة للسـلوك الر -3

 ًنـظــرا لتـعــدد وتعقـيــد وـتــداخل جواـنــب الـســلوك اإلنـســاين : اإلنـســاين
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تتباين أمناطـه مـن موقـف آلخـر ومـن دراسـة ألخـرى، بالتـايل تظهـر نتـائج متناقضـة 

ريـت يف ومتضاربة للدراسات التي تناولت الرضا ألنها تصور الظروف املتباينـة التـي أج

 11.ظلها تلك الدراسات

يتميز الرضا الـوظيفي بأنـه حالـة :  الرضا الوظيفي حالة من القناعة والقبول-4

من القناعة والقبول ناشئة عن تفاعل الفرد مع العمل نفسـه ومـع بيئـة العمـل وعـن 

إشباع الحاجات والرغبات والطموحات، ويؤدي هذا الشـعور بالثقـة يف العمـل والـوالء 

 . له وزيادة الفاعلية يف األداء واإلنتاج لتحقيق أهداف العمل وغاياتهواإلنتامء

: للرضا عن العمل ارتباط بسياق تنظيم العمـل والنظـام اإلجتامعـي -1

 حـيـث يـعـد الرـضـا اـلـوظيفي محـصـلة للعدـيـد ـمـن الـخـربات املحبوـبـة وـغـري

ـل  ـرد للعـم ـدير الـف ـه يف تـق ـن نفـس ـل فيكـشـف ـع ـة بالعـم ـة املرتبـط   املحبوـب

 ويستند هذا التقدير بدرجة كبرية عىل النجاح الشـخيص أو الفشـل يفوإدارته 

 

                                                            
، آثار التـدريب الـوظيفي عـيل الرضـا الـوظيفي يف ) م 1981(  القبالن، يوسف محمد، 11

اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري غـري منشـورة، معهـد االدارة العامـة، الريـاض 

 .18ص
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 تحقيق األهداف الشخصية وعىل األسلوب التي يقدمها للعمل وإدارة العمل يف سـبيل 

 .12الوصول إىل هذه الغايات

إن : رضا الفرد عن عنرص معني ليس دليال عىل رضـاه عـن العنـارص األخـرى -2

ل ذلك دليال كافيا عىل رضاه عن العنارص األخـرى كـام رضا الفرد عن عنرص معني ال ميث

أنه ما قد يؤدي لرضا فرد معني ليس بالرضورة أن يكـون لـه نفـس قـوة التـأثري وذلـك 

 .13نتيجة إلختالف حاجات األفراد وتوقعاتهم

 

                                                            
، الرضـا الـوظيفي للقـوي ) م 1984(  اسعد، محسن اسـعد، ورسـالن، نبيـل اسـامعيل، 12

ملكة العربية السعودية، مرطز البحـوث والتنميـة، كليـة االقتصـاد، البرشية العاملة يف امل

 .29جامعة امللك عبد العزيز، جده ص
، السلوك القيادي وفاعلية االدارة، مكتبـة غريـب، القـاهره  ) م 1993(  شوقي، طريف، 13

 .224ص
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 الفصل الثاين

 قياس الرضا الوظيفي
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45 الرضا الوظيفي وأثره عىل تطوير األداء

 

  -:طرائق قياس الرضا الوظيفي والعوامل املؤثرة يف قياسه  

بالرغم من وجود اتجاهات متعددة لدى الفرد اتجاه الجوانب املختلفة لعملـه، 

ويرجع هذا إىل صـعوبة املالحظـة املبـارشة . إال أنه من الصعب تقييمها وقياسها

فإىل حد كبري يعتمـد يف . لالتجاه، وصعوبة استنتاجه بدقة من خالل سلوك الفرد

عـادة ال يفصـح الفـرد بصـوره قياس الرضا عن العمـل عـىل مـا يـذكره الفـرد، و

صادقة عام بداخلـه، وميكـن حرص األسـاليب املسـتخدمة يف الوقـت الحـارض يف 

 :14نوعني من املقاييس

 :املقاييس املوضوعية

تعتـمـد ـهـذه املـقـاييس يف قياـسـها ملـسـتوى الرـضـا اـلـوظيفي ـعـىل حـسـاب 

معـدل التغيـب عـن : العديد من معدالت نواتج العمـل نـذكر مـن أهمهـا

معدل اإلنتاج املرفوض، معدل دوران العمل، معدل األمن والسالمة العمل، 

 .املهنية

                                                            
ـة   14 ـة، ـبـدون طبـعـة، مرص، : حـسـن راوـي ـدار الجامعـي الـسـلوك التنظيـمـي املـعـارص، اـل

 .170-169، ص2004ندرية، سنة اإلسك
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 معدل التغيب: 

 بأنه الوقت الضائع يف املؤسسة بسـبب تغيـب العـاملني، هـذا Sarjent Florinsعرفه 

التغيب الذي ميكن اجتنابه، أو بسبب تغيبهم الذي ال ميكن تفاديه، وال يدخل التغيـب 

 بسبب إغالق املؤسسة أو بسبب التأخري ملدة تصل إىل سـاعة بسبب إرضاب العامل أو

 .15واحدة أو ساعتني

كام يعني عدم حضور العامل إىل مكان العمـل يف الوقـت الـذي يتوقـع منـه الحضـور 

طبقا لربنامج العمل، أي أنه مدرج يف جدول العمل، أما إذا كان العامل يف إجازة رسمية 

 .16اأو يف عطلة فإن ذلك ال يعترب تغيب

 

 

 

                                                            
إدارة املوارد البرشية، الدار الجامعية للطباعـة والـنرش التوزيـع، :  محمد سعيد سلطان15

 .170، ص2005اإلسكندرية، سنة 
، 1990إدارة األفراد، دار الرشوق للنرش والتوزيع، عامن، سـنة :مصطفى نجيب شاويش 16

 .115ص
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 :17ميكن حسابه بالصيغة التالية

 

ــاد ــام األعـي ــر وأـي ــة األـج ــل املدفوـع ــام العـط ــة ال تتـضــمن أـي ــام الكلـي ــث األـي  حـي

 . الرسمية

 18:معدل دوران العمل  

يقدر معدل دوران العمل يف مؤسسة ما بعدد تاريك العمـل باختيـارهم مقسـوما عـىل 

 .ة مامتوسط عدد املوارد البرشية يف تلك املؤسسة خالل فرت

 

 

                                                            
17 V.Lerville et autre, Conduire le diagnostic global d’une unité 

industrielle, édition D’organisation, Paris, 2001, P 227. 
علم النفس الصـناعي، مطبعـة الجمهوريـة، اإلسـكندرية، سـنة :  محمود فتحي عكاشة18

 .115، ص1999
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 :ويقدر متوسط عدد املوارد البرشية عىل النحو اآليت

 

%) 5أكرث من (مرتفع ) معدل دوران العمل(كام أن الحالة التي يكون فيها هذا املعدل 

ـون ـمـؤرش ـعـىل ـة انخفاـضـه يـك ـرب كـمـؤرش ـعـن ـعـدم الرـضـا ويف حاـل ـك يعـت ـإن ذـل  ـف

 . الرضا
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 19:معدل اإلنتاج املرفوض 

 :ج املرفوض يف مؤسسة ما من خالل املعادلة التاليةيقدر معدل اإلنتا

 

%) 5أكـرث مـن (مرتفع ) معدل اإلنتاج املرفوض(إن الحالة التي يكون فيها هذا املعدل 

ـون ـمـؤرش ـعـىل ـة انخفاـضـه يـك ـرب كـمـؤرش ـعـن ـعـدم الرـضـا ويف حاـل ـك يعـت ـإن ذـل  ـف

 . الرضا

 20معدل األمن والسالمة املهنية: 

ىل الرـضـا اـلـوظيفي ـظـروف العـمـل كاإلـضـاءة، درـجـة ـمـن ـبـني العواـمـل الـتـي ـتـؤثر ـعـ

الخ، ولقد تزايد االهتامم بهذا الجانب بغيـة التخفـيض والتقليـل مـن حـوادث ...الحرارة،

 .العمل وتحسني األمن والسالمة يف مواقع العمل

                                                            
 .116 املرجع السابق، ص19
ـة، دار الرـضـا لـلـنرش، ـسـ:  محـمـد مرـعـي مرـعـي20 ، 1999نة أـسـس إدارة اـملـوارد البرشـي

 .289-288ص
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وتحسب معدالت اإلصابة واألمراض املهنية التي تسببها ظـروف العمـل للوقـوف عـىل 

دى درجة رضا األفراد عنها، فارتفاعها يعكس حالة الالرضـا لـدى مدى حسن الظروف وم

األفراد وانخفاضها يعني حسن ظروف العمل، ومن ثم رضا األفـراد عنهـا، ويـتم حسـابها 

 :وفقا ملا ييل
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بحيث يحسب عدد ساعات العمـل املفقـودة مـن خـالل كشـوف الحضـور، أمـا عـدد 

طـرح اإلجـازات والعطـل الرسـمية مـن عـدد سـاعات ساعات العمل الفعلية فيحسـب ب

 .العمل املتاحة

 

ويهدف هذا املعدل للكشف عن تكرار وقوع اإلصابات واألمراض املهنية وتصنيفها عىل 

 .حدى
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 :املقاييس الذاتية

 تقوم هذه املقاييس عىل تصميم قوائم واستبيانات عىل شكل عبارات تتنـاول جوانـب 

 هي عبارة عن أسئلة موجهـة إىل املـوظفني بغيـة معرفـة مـدى مختلفة من الوظيفة، أو

تقبلهم ورضاهم عن تلك الجوانب، وأطلق عليها مصطلح املقاييس الذاتية ألنهـا تعتمـد 

 .عىل ذاتية الباحث يف بناء املفردات وتركيبها

وهناك طريقتني لجمع املعطيات وأجوبة املبحوثني، إما كتابيا عـن طريـق اإلسـتبيان أو 

 .ا عن طريق املقابلة الشخصيةشفوي
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 21:االستبيان 

هي من أشهر املداخل لقياس الرضا عـن العمـل، حيـث يقـوم الباحـث بإعـداد أسـئلة 

بأسلوب مفهوم وكتابتها بشكل واضح وهذا ما يعرف باالستبيان، ومع تطور الدراسـات 

ملعرفـة االجتامعية خصوصا يف ميدان الرضـا الـوظيفي أصـبح االسـتبيان وسـيلة شـهرية 

 .مستوى الرضا

 22:املقابلة الشخصية 

تـسـتخدم املـقـابالت يف قـيـاس اتجاـهـات الـنـاس يف العـمـل، اتجاـهـاتهم إزاء 

نظام الحوافز مثال أو أساليب اإلرشاف أو تحديث التجهيزات املستخدمة يف 

العـمـل، أو اـسـتخدام الحاـسـب اآليل، ولـكـن ـهـذا يتطـلـب ـتـوافر ـعـنرصين 

اء مدربني عىل إجراء املقابالت، وأما الثـاين فهـو األول هو توافر مدر: هامني

 التخطيط املسبق الجيد للمقابلة من حيث أسلوب بدئها وأسـاليب صـياغة

 

                                                            
عالقة الرضـا الـوظيفي مبسـتوى االلتـزام التنظيمـي لـدى عـامل املركبـات :  رابح برباخ21

الرياضية دراسة ميدانيـة لواليـة املسـيلة، رسـالة ماجسـتري يف اإلدارة والتسـيري الريـايض، 

 .24، ص2014-2013جامعة املسيلة، سنة 
 .25 املرجع السابق، ص22
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 األسئلة وتوجيهها، وكذا أسلوب إنهاء املقابلة، ويف هذه الحالة تـنجح املقابلـة فعـال يف 

 .قياس صحيح وموضوعي التجاهات العاملني

 وظيفيطرق شهرية لقياس الرضا ال

 : من أهم هذه الطرق واألكرث استعامال نجد

 23:األجندة الوصفية للعمل Job Descriptive Index J.D.I 

، وقـام مبراجعتهـا Kendall و Smithقام بصياغتها يف الستينات من القـرن العرشيـن 

، وتعد هذه األجندة أكرث املقاييس استعامال حيث تتنـاول خمسـة Balzer 1990سنة 

 .الزمالء–. اإلرشاف–. فرص الرتقية–.  األجر–. العمل نفسه-: ة هيجوانب متعدد

 

 

                                                            
ستاذ الجـامعي وعالقتـه بـاألداء الـوظيفي يف الجامعـة الجزائريـة رضا األ:  جبارة سامية23

دراسة ميدانية بجامعة باتنة، رسالة ماجستري يف علـم االجـتامع تخصـص تنظـيم وعمـل، 

 .35، ص2008-2007جامعة الحاج لخرض باتنة، سنة
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  طريقةThurstane: 24 

يبنى هذا املقياس باستعامل عبارات عادة ما تفوق املائة عبارة لوصف مختلـف 

درجة الرضا التـي تعـرب ) أو املختصون(العنارص التي متس الرضا، ثم يقيم الحكام

يتم اسـتبعاد القـيم ذات التبـاين العـايل، وعليـه عنها هذه العبارات، وبعد ذلك 

يتكون املقياس النهايئ للرضا من العبارات ذات التباين املنخفض التي وقع عليها 

االختيار، ويكون متوسط تقييم هـذه العبـارات هـو الدرجـة أو القيمـة املمثلـة 

تطبيق غري أنه وعند .للرضا الوظيفي الذي تشري إليه العبارات وفق تقييم الحكام

هذا املقياس ال يتم إعطاء األفراد معلومات عن الدرجة أو القيمـة املقابلـة لكـل 

عبارة، وإمنا يطلب من كل فرد أن يقرر ما إذا كان يوافـق أو ال يوافـق عـىل كـل 

عبارة من العبارات التي تتضمنها القامئة، ويكون مجموع القيم املقابلة للعبارات 

مثلة للمشاعر أو الرضا العام، كام ميكـن تجميـع التي وافق عليها هي الدرجة امل

 األجـر، محتـوى العمـل، (العبارات التي تتعلـق مبجـال معـني أو خاصـية معينـة 

 

                                                            
دراسات يف علم النفس االجتامعي، دار النهضـة العربيـة، : محمد عبد الرحامن عيسوي24

 .237-236، ص1979وت، بري
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 وحـســـاب درـجـــة الرـضـــا ـعـــن ـهـــذا املـجـــال أو الخاـصـــية ـعـــىل....) اإلرشاف،

 . حدى

  طريقةM.Q.S:25  

 أيضـا مـن أكـرث هي عبارة عن قامئة استقصاء جامعة منسوتا لقياس الرضا وهي تعتـرب

الطرق استعامال، حيث تقيس الرضا عن مظاهر الوظيفـة حيـث يكمـل األفـراد معـدل 

القياس هذا إىل الحد الذي يكونوا إما راضني أو غري راضني عن جوانب مختلفة كـاألجر 

وفرص التقدم، العالقـات اإلنسـانية واإلرشاف وظـروف العمـل، وتشـمل هـذه القامئـة 

د يتعلق بجانب معني من العمل ويعلـق املبحـوث عـىل كـل بندا، كل بن) 20(عرشون 

غري راض متاما، غـري راض، محايـد، راض، راض : بند من خالل خمسة بدائل لإلجابة هي

 .متاما

                                                            
رضا األستاذ الجـامعي وعالقتـه بـاألداء الـوظيفي يف الجامعـة الجزائريـة :  جبارة سامية25

 .36-35دراسة ميدانية بجامعة باتنة، مرجع سابق،ص
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 26:طريقة هرزبرغ Herzberg 

اقرتحت هذه الطريقة من قبل هرزبرغ، حينام أجرى مع زمالئه دراسة عن 

هندسـني واملحاسـبني بإحـدى  مـن امل200الرضا تضمنت عينـة مكونـة مـن 

الرشكات األمريكية، إذ تقوم هذه الطريقة عىل توجيه سؤال إىل أفراد عينـة 

البحث، يتضمن محاولتهم تذكر حادثة ما يف حياتهم الوظيفية حققت لهـم 

أعىل درجات الرضا عن الوظيفة وحادثة أخرى تركت لهم أعىل درجـة عـن 

ادثتني بشـكل يسـاعد عـىل عدم الرضا، ويطلب منهم توضـيح ظـروف الحـ

ـا  ـق عيـه ـا أطـل ـعورهم بالرـض ـي أدت إىل ـش ـد الـت ـد القواـع ـل (تحدـي العواـم

، وكذلك العوامل التي أدت إىل شعورهم بعدم الرضا والتـي أطلـق )الدافعة

طريقة روايـة : ، ويطلق عىل هذه الطريقة أيضا ب)العوامل الوقائية(عليها 

 .القصة

                                                            
املناخ التنظيمي وأثـره يف الرضـا الـوظيفي دراسـة اسـتطالعية آلراء :  رياض ضياء عزيز26

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلداريـة واالقتصـادية، عينة من منتسبي رشكة نفط ميسان، 

 .57، ص2013، سنة1، العدد 3املجلد 
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 27:طريقة أسكود Osgood 

" سـييس وتينـي بـوم"الطريقة والتي قدمها كل من أسكود وزميلـه تتكون هذه 

 من مجموعة من املقاييس الجزئية لكل جانب مـن جوانـب العمـل، 1957سنة 

بحيث يحتوي كل مقياس عىل قطبني ميثالن صفتني متعارضتني بينهام عـدد مـن 

 .الدرجات

 28:طريقة ليكرت likert 

جبة والسـالبة الخاصـة بالوظيفـة، يتكون هذا السلم من مجموعة العبارات املو

يسأل املبحوث بشأنها لتحديد درجة موافقته عليها، وميثل هذا املقياس خمـس 

إجابات بديلة، لكل عبارة من عبارات االستقصاء خمس نقاط ميكن التعبري عنها 

بـشـكل رقـمـي، والـتـي تـبـدأ باملوافـقـة الـشـديدة وتنتـهـي باملعارـضـة الـشـديدة، 

 :وتشمل اإلجابات ما ييل

                                                            
األسس السـلوكية و أدوات البحـث العلمـي، –إدارة القوى العاملة :أحمد صقر عاشور 27 

 .415-414 ص،1986دار النهضة العربية للطباعة والنرش، بريوت، سنة 
بأداء معلمي مرحلة التعليم الثـانوي، رسـالة الرضا الوظيفي وعالقته :  محمودية شهرية28

 .37، ص2001-2000ماجستري يف العلوم التجارية، جامعة الجزائر، سنة 
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 .أعارض بشدة-ال أوافق، -مل أقرر، -أوافق، -أوافق بشدة، -

 :ومن املالحظات التي سجلت عىل هذا املقياس ما ييل

  ـرباء يف ـني ـخ ـاج إىل محكـم ـا ال تحـت ـرا ألنـه ـهلة نـظ ـرت ـس ـة ليـك ـرب طريـق  تعـت

 .امليدان

  إن طريقة ليكرت تزيد من درجة ثبات املقياس لوجود عدة درجات أمام كـل

 .ح بني املوافقة التامة واملعارضة التامةعبارة ترتوا

  إن الفرد يف طريقة ليكرت مطالب بـأن يعـرب عـن اتجاهـه يف كـل عبـارة مـن

 .املقياس، ولهذا فهي متدنا مبعلومات عن الفحص

 29:مقياس غتامن Guttman  

 يعتمد هذا املقيـاس عـىل بنـاء أسـئلة أحاديـة البعـد، وهـذه الفقـرات مرتابطـة فـيام 

 الـتـي ) 1(فإـنـه يواـفـق ـعـىل الفـقـرة ) 2(إذا واـفـق العاـمـل ـعـىل الفـقـرة بينـهـا بحـيـث 

 

                                                            
الدافعية والرضا الوظيفي وأثرهام عىل أداء اإلطارات يف الرشكـة الوطنيـة :  طويل كرمية29

 جامعـة للسيارات الصناعية بالرويبة، رسالة ماجسـتري يف علـم الـنفس العمـل والتنظـيم،

 .142-141،ص2008-2007الجزائر، سنة
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) 2(و) 1(فإنـه يوافـق عـىل الفقـرتني السـابقتني ) 3(سبقتها، ومن يوافق عـىل الفقـرة 

 .وهكذا
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 الفصل الثالث

 أهميــــة الرضــــا الوظيفــــي وتصــــميم

 الوظيفــــــة
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 :أهميــــة الرضــــا الوظيفــــي وعنــــارصه

الـوظيفي مـن ارتباطـه بقضـايا العمـل بصـفة       تنبع أهمية الرضا 

فمـن أهـداف تصـميم . عامة، وقضايا تصميم الوظائف واألداء بصفة خاصـة

ـن األداء  ـة ـم ـتويات عالـي ـق مـس ـراد لتحقـي ـرص لألـف ـاد ـف ـو إيـج ـة ـه الوظيـف

َّوالرتباط الرضا الـوظيفي بـاألداء فإننـا . ومستويات عالية من الرضا الوظيفي

  ـبــاألداء اـلــوظيفي، فـهــو نوعـيــة املـهــام نحـتــاج إىل أن نـعــرف املقـصــود

فاألداء، كـام . وكميتها املنجزة بواسطة األفراد أو املجموعات يف أماكن العمل

 يقال دامئا، هـو الخـط األحمـر بالنسـبة لألفـراد يف مكـان العمـل، فهـو مـن

  أعمدة اإلنتاجيـة التـي تسـاهم يف تحقيـق أهـداف املنظمـة، ويف الحقيقـة 

 املـضــافة يف العدـيــد ـمــنتخدم معـيــار القيـمــة أـصــبحت اـملــنظامت تـســ

  أو/  املــنظامت، بصــورة متزايــدة لتقيــيم فائــدة أو أهميــة أي وظيفـــة و
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ـــلع  ـــن الـس ـــة ـم ـــاج املنظـم ـــة إلنـت ـــة، ودوره يف إـضـــافة قيـم  أي ـشـــاغل وظيـف

 .)30(والخدمات

َّ      ويف هذا اإلطار تأيت أهمية الرضا الوظيفي، الذي يعرف بأنـه  ُ

ُّحس بهـا الفـرد بشـعور إيجـايب أو سـلبي نحـو النـواحي الدرجة التي ي

ويتفق غالبية املديرين والكتـاب عـىل . املختلفة للوظيفة التي يقوم بها

أن األداء اـلـوظيفي والرـضـا اـلـوظيفي مـيـثالن نـتـائج أساـسـية، يـجـب أن 

فـفـي غـيـاب أي . تحـقـق بواـسـطة األـفـراد يف اـملـنظامت وأـمـاكن العـمـل

. حقيق املعايري العالية ملكـان العمـل املعـارصمنهام تفشل املنظمة يف ت

وكام يظهر يف كثري من الحاالت، يحقـق بعـض العـاملني درجـات عاليـة 

من الرضا الوظيفي، بيـنام يفشـل آخـرون يف تحقيـق نفـس مسـتويات 

ولذلك فإن مقاييس قدرة املديرين عىل بناء وظـائف ذات قيمـة . الرضا

 ذا يعـنـي العـمـل بالنـسـبة مضـافة تتمـثـل يف ـقـدرتهم ـعـىل اكتشـاف ـمـا

 

                                                            
(14) Schermerhorn,Jr. ,John, R. ,Management (5thed.) John Wiley and 

Sons, Inc., NewYork:1996,P. 261  
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بيئات عمل تساعد يف تحقيـق مسـتويات عاليـة مـن لآلخرين، ومن ثم يقومون بإيجاد 

 . )31(األداء الوظيفي والرضا الوظيفي

إن العنارص املهمة للوظيفة التي ميكـن أن تـؤثر عـىل رضـا الشـخص بوظيفتـه 

  :)32(تتضمن

 . الرضا عن املرتب والحوافز املادية .1

 . هام التي تتضمنها الوظيفةالرضا عن امل .2

 . الرضا عن العالقة مع الرؤساء .3

 . الرضا عن العالقة مع الزمالء .4

 . الرضا عن مكان العمل .5

 . الرضا عن فرص التقدم والرتقية .6

                                                            
(15) Ibid. , P. 267  

، آثار التدريب الوظيفي عيل الرضـا الـوظيفي يف ) م 1981( القبالن، يوسف محمد،) 16(

 .19لسعودية، معهد االدارة العامة، الرياض صاململكة العربية ا
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 :عالقة الرضا الوظيفي بتصميم الوظيفة

      قـبـل أن نتـطـرق لعالـقـة الرـضـا بتـصـميم الوظيـفـة نحـتـاج إىل 

 .اخل تصميم الوظائفالتعرف، باختصار، عىل مد

 لقد شغل موضوع تصـميم الوظـائف العلـامء ألكـرث مـن قـرن مـن 

الزـمـان، وتراـفـق ـهـذا االـهـتامم ـمـع نـشـأة عـلـم اإلدارة نفـسـه، فـقـد ـكـان 

االهتامم بتصميم الوظيفة املوضـوع األسـايس للمدرسـة العلميـة التيلوريـة 

)Taylorism(وـقـد اـهـتم رواد اـملـدارس التقليدـيـة األـخـرى ـبـدءا ، ً) بـهـرني

ورفاقه بقضـايا تصـميم الوظيفـة، ) مباكس فيرب والتون مايو(ومرورا ) فايول

واهتمـت املـدارس السـلوكية ). تيلور(ولكن بصورة أقل مبارشة من اهتامم 

واملوقفية بهذا املوضوع بصـورة تربطهـا بقضـايا الرضـا الـوظيفي وعالقتـه 

 أربعة مداخل رئيسية وتبلورت من جراء هذا االهتامم. باألداء بدرجة عالية

للتعاـمـل ـمـع موـضـوع تـصـميم الوظيـفـة وتداعياـتـه ـعـىل موـضـوع الرـضـا 

 اـملـدخل اآليل، والتحفـيـزي، والعـضـوي،: اـلـوظيفي، وتـشـمل تـلـك اـملـداخل
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ـوري ـا . والتـص ـا بالرـض ـث عالقتـه ـن حـي ـار، ـم ـداخل باختـص ـذه اـمل ـاقش ـه ـوف نـن وـس

 . )33(الوظيفي

 :Mechanistic Job Design  التصميم اآليل للوظائف -

      يركز هذا املدخل عىل وظائف عامل املصانع عىل خط اإلنتاج، حيـث مـن 

ويعتقـد العلـامء . املفرتض أن يقوم العامل بأداء حركة واحدة بصورة روتينية ومتكـررة

أن هذا املدخل يؤدي إىل مسـتويات متدنيـة مـن الرضـا الـوظيفي والدافعيـة للعمـل، 

ـ ـممة بـه ـائف املـص ـك ألن الوـظ ـداعوذـل ـن اإلـب ـة ـم ـة وخالـي ـون ممـل ـة تـك  .ذه الطريـق

  ومــن الطبيعــي إال يتناســب هــذا املــدخل مــع تصــميم وظــائف أعضــاء هيئــة 

الـتـدريس يف الجامـعـات؛ ألنـهـا تحـتـاج إىل مـسـاحة ـمـن املـبـادرة الشخـصـية، واإلـبـداع، 

 . والتجديد

 :Motivationl Job Design  تصميم الوظائف التحفيزي -

                                                            
(17) Stoner, James,A. F. ,and Freeman,R. Edward ,Management ,(5thed.) 

Prentice-Hall of India,NewDelhi,1992,p. p357-361  
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 املدخل اآليل، بدأ الباحثون يف البحث عن طرق لتنويـع حينام ظهرت محدودية

ـديا ـرث تـح ـا أـك ـائف وجعلـه ـد توـصـل ج. الوـظ ـاكامن . فـق ـارد ـه  J. Richard(ريتـش

Hackman ( وآخرون، وهم يحاولون تحفيز العاملني ألداء وظائفهم إىل خمسـة أبعـاد

 :أساسية مرتبطة بالوظيفة، وتتضمن تلك األبعاد

 تنوع املهارات) 1 (

 هوية املهمة) 2 (

 أهمية املهمة) 3 (

 استقاللية الوظيفة) 4 (

 .التغذية العكسية) 5 (

ـني  ـاكامن( ويـب ـؤولية) ـه ـائف تتضــمن مـس ـديهم وـظ ـذين ـل ـوظفني اـل  أن اـمل

  ميـكــن أن يتفهموـهــا يكوـنــون أـكــرث واقعـيــة وتحفـيــزا ألداء تـلــك الوـظــائف ـمــن 

ـة مــن. غــريهم ـذين تتضــمن وظــائفهم درجــة عالـي   االســتقاللية أمــا األشــخاص اـل
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فإنها تشجع عىل جعل املوظف أكرث مسؤولية، ومتدهم التغذية العكسية بتفهم مفيـد 

وكلام تضمنت الوظيفة عددا أكرث من تلك األبعـاد كـان املوظـف . ألدوارهم ووظائفهم

ويرى الباحثون أن هذا املدخل يـرتبط بدرجـة عاليـة . أكرث دافعية، وأكرث رضا بوظيفته

ويناسب هذا املـدخل مـن . يفي، والدافعية، ومستويات عالية من األداءمن الرضا الوظ

 الناحيــة النظريــة طبيعــة العمــل يف الجامعــات، وخاصــة وظــائف أعضــاء هيئــة 

 . التدريس

 : Biological Job Design التصميم العضوي للوظائف -

      ميثل هذا املدخل محاولة منظمة لجعل العمل آمنا وخاليـا مـن 

جسدي واألذى النفيس، وقد استخدم هذا املدخل بصورة واسـعة يف األذى ال

صناعة الحديد، والصلب، واملناجم، وصناعة البنـاء، : الصناعات الثقيلة، مثل

ليك يجعل الوظيفة أكرث أمنا، ومساعدة النساء للقيام باألعامل التي تتطلب 

 دخلوميكـن أن يسـاعد هـذا املـ. عمال جسديا، كان يقوم به الرجال عـادة

ـا  ـي يعــاين منـه ـون الـت ـر والعـي ـل آالم الظـه ـة يف تقلـي   يف األعــامل املكتبـي

 ًاملوظـفـون اـلـذين يقـضـون وقـتـا ـطـويالً جالـسـني ـعـىل الـكـرايس، ـمـدقني يف 
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ورغم أن هذا املدخل يرتبط عنـد البـاحثني مبسـتويات . شاشات الحواسيب

 التـدريس عالية من الرضا الوظيفي، إال أنه ال يناسب وظائف أعضاء هيئـة

يف الجامـعـات اـلـذين ال يتـضـمن أداؤـهـم لوـظـائفهم ـبـذل طاـقـة جـسـدية 

 . مرهقة

 :Perceputal /motor job Design تصميم الوظائف التصوري -

      لقد ساهم علم الـنفس التجريبـي بتقـديم مـدخل آخـر لتصـميم 

وـكـام ـحـاول اـملـدخل . الوـظـائف، وـهـو ـمـدخل تـصـميم الوـظـائف التـصـوري

أن املطالب الجسـدية للعمـل ال تتجـاوز القـدرات الجسـدية العضوي ضامن 

للعاملني، كذلك ركـز املـدخل التصـوري عـىل أن ال تتجـاوز املطالـب العقليـة 

فعىل سبيل املثال، يـرى . والفكرية للوظيفة قدرات العاملني الفكرية والعقلية

أصحاب هذا املدخل أن الوظائف التي تتطلـب معالجـة كميـات هائلـة مـن 

ويرى منتقدو هذا املدخل أن . ومات والبيانات تتميز بالتصميم الضعيفاملعل

ـائف ـن يف أن الوـظ ـدخل اآليل، تكـم ـبة للـم ـال بالنـس ـو الـح ـام ـه ـكلته، ـك  مـش

ـة ـا ممـل ـرتبط ـهـذا . ً ميـكـن أن تـصـبح بـسـيطة ـجـدا بدرـجـة تجعلـه ـذلك ـي  ـل

 



  

71 الرضا الوظيفي وأثره عىل تطوير األداء

لدافعيـة املدخل يف أذهان كثري من الباحثني مبستويات متدنية مـن الرضـا الـوظيفي وا

ورغم تشابه هذا املدخل مع املدخل اآليل، إال أنه يصلح للتعامـل مـع وظـائف . للعمل

أعضاء هيئة التدريس يف الجامعات، وفهم الشعور بامللل الذي يصيب األسـاتذة أحيانـا 

وـهـم يقوـمـون بواجـبـاتهم التدريـسـية الـتـي تتطـلـب التعاـمـل ـمـع كمـيـة كـبـرية ـمـن 

 . املعلومات والبيانات
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 34: ر الرضا وعدم الرضا الوظيفيمظاه

تتمثل مظاهر الرضا الوظيفي يف عدة جوانب ميكن : مظاهر الرضا الوظيفي )1

 :ذكر أبرزها

 االندماج مع الزمالء يف العمل. 

 التعاون بني املوظف وزمالئه يف العمل. 

 منو العالقات الشخصية الوظيفية ايجابيا. 

 ة العملالشعور باالنتامء الوظيفي وكذا الوالء ملجموع. 

 ارتفاع اإلنتاجية وجودتها للموظف وفريق العمل. 

 مبادرة املوظف الرسيعة لخدمة املنظمة. 

 النشاط واالستعداد الدائم للتدريب والتغيري. 

 الشعور بالواقعية والتفاؤل الدائم. 

 اإلحساس باألمن واالستقرار الوظيفي. 

                                                            
مسـتوى الرضـا الـوظيفي لـدى املوظفـات اإلداريـات يف جامعـة :  نورة محمد البليهـد34

الرحمن وعالقتـه بـبعض املتغـريات الدميوغرافيـة، املجلـة الدوليـة األمرية نوره بنت عبد 

 .153-152،  ص2014، سنة 10، العدد 3الرتبوية املتخصصة، املجلد 
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 الصحة البدنية والنفسية السليمة للموظف. 

 ت الوظيفية الجديدة برسعةتعلم الواجبا. 

 زيادة الوالء التنظيمي للمنظمة. 

 تقليل ظاهريت التغيب ودوران العمل. 

 زيادة االستقرار التنظيمي. 

 زيادة الفوائد االقتصادية جراء تقليل التكاليف املتعلقة بالغياب. 

 :مظاهر عدم الرضا الوظيفي )2

م مـع ظـروف إن عدم الرضا الوظيفي ميثل عجـز الفـرد عـن التكيـف السـلي

عمله املادية أو االجتامعية معا، وهناك مظاهر متعـددة لعـدم الرضـا نـذكر 

 :منها

 .قلة اإلنتاج من حيث الكم والكيف -

 .اإلكثار من الحوادث ومن األخطاء الفنية -

 .إساءة استخدام اآلالت واألدوات واملواد الخام -
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 .آلخركرثة التغيب والتامرض بعذر أو بدون عذر واالنتقال من عمل  -

 .الالمباالة والتكاسل والشعور باالكتئاب -

 .كرثة الشكاوى والتمرد واملشاغبة -

 .سوء التكيف واإلحباط -

 .الضجر وامللل والشعور بالروتني -

 .العالقة السيئة مع اإلدارة والزمالء -

 .عدم الشعور باالنتامء للمنظمة -

 .تشويه صورة املنظمة يف املجتمع -
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 الفصل الرابع

  الوظيفياألداء والرضا
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 تعريف ومفهوم األداء املنظمي

ًيعد االهتامم مبفهوم األداء عموما واألداء املنظمي بشكل خاص، من 

ـل  ـري ـمـن االـهـتامم ـمـن قـب ـة الـتـي حظـيـت مبـسـتوى كـب املـفـاهيم اإلدارـي

ًاملنظامت لكونه يتصل اتصاالً وثيقا بهـدف ونجـاح املنظمـة يف ظـل البيئـة 

ف الباحثون يف تحديد مفهوم مركز لـألداء بسـبب ويختل. التنافسية املتغرية

االختالف يف اختيار مقـاييس التـي تعتمـد يف قيـاس األداء، وكـذلك بسـبب 

تركيز بعض الباحثني عىل مفهـوم األداء الضـيق الـذي يركـز عـىل األهـداف 

ومـنهم مـن ) العائد عىل االستثامر والعائد عـىل حـق امللكيـة(املالية ومنها 

داء بشكله الواسع الـذي يتحـدد مبـدى انجـاز األهـداف ركز عىل مفهوم األ

 . 35املركبة بأبعادها الكمية والنوعية

                                                            
، تطبيقات إدارة املـوارد البرشيـة وتأثريهـا يف األداء املنظمـي )2007( الزم، يرسا ياسني 35

 الـعـراق : ـغـداد، بـغـدادللمرشوـعـات الـصـغرية، رـسـالة ماجـسـتري، ـغـري منـشـورة، جامـعـة ب

 .94ص
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 :مفهوم األداء

 يرتبط مفهوم األداء بكل من سلوك الفرد واملنظمة ويحتل مكانة خاصة داخل 

أية منظمة باعتباره الناتج النهايئ ملحصلة جميع األنشطة بها وذلك عىل مستوى الفـرد 

األداء ) أنـدرود(والدولة، وقد تعددت تعريفات الباحثني لألداء، حيـث عـرف واملنظمة 

 . 36تفاعل لسلوك املوظف، وأن ذلك السلوك يتحدد بتفاعل جهده وقدرته: بأنه

ويعرف األداء املنظمي بانه الغايات التـي ترغـب أي منظمـة يف الوصـول اليهـا 

 . اليها بكفاء وفاعلية

ـذ ـة بأهــدافها الســوقية واألداء املنظمــي هــو املــدى اـل ـه الرشـك  ي تفــي فـي

 . 37واملالية

                                                            
ــادل، 36 ــوظيفي: "ـهـــ1416 باجابر،ـع ــاألداء اـل ــا ـب ــة وعالقتـه ــات نـحــو املهـن  االتجاـه

 لــدى األخصــائيني االجتامعيــني واألخصــائيات االجتامعيــات العــاملني باملستشــفيات 

رسـالة ماجسـتري، جامعـة أم القـرى، مكـة املكرمـة "الحكومية املركزية باملنطقة الغربية 

 .24ص
37 Sharma, Sushil ; Jitpaiboon, Thawatchai (2012), Comparative Study of 

Supply Chain Relationships, Mass Customization, and Organizational 

Performance between SME(s) and LE(s),  Journal of Business 

Administration Research, Vol. 1, No. 2p142. 
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   ويعكس األداء املنظمي قدرة املنظمة وقابليتها عىل تحقيق اهداف املنظمـة 

ككل والتي تكون بعيدة املدة عن طريق االستجابة الرسيعة للمتغريات التي تحصل يف 

 .38البيئة وتحقيق نتائج مقبولة للمنظمة

 شـمولية لفاعليـة املنظمـة وكفاءتهـا ويعكـس هـذا ويعترب األداء املنظمي أكرث

بقـاء يف السـوق، منـو، والتكيـف مـع (قدرة املنظمة عىل تحقيق اهداف بعيـدة األمـد 

 . 39التغريات الخارجية املحيطة بها

                                                            
، أثـر تكنولوجيـا املعلومـات يف االداء املنظمـي دراسـة )2009(يل  جبوري، ندى إسامع38

ميدانية يف الرشكة العامة للصناعات الكهربائيـة، مجلـة كليـة بغـداد للعلـوم االقتصـادية 

 .143 ص22الجامعة، العدد 
، املحـددات التنظيميـة وتأثريهـا يف االبـداع واألداء )2002( العاين، اريـج سـعيد خليـل 39

غري منشورة، . ، رسالة ماجستري)رشكة عامة(ة ميدانية يف رشكة تعبئة الغاز دراس: املنظمي

 .46العراق ص: جامعة بغداد، بغداد
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 :عنارص األداء الوظيفي 

 لألداء عنارص أو مكونـات أساسـية بـدونها ال ميكـن التحـدث عـن وجـود أداء 

ود ألهميتها يف قياس وتحديد مستوى األداء للعاملني يف املنظامت، وقد َّفعال، وذلك يع

اتجه الباحثون للتعرف عـىل عنـارص أو مكونـات األداء مـن أجـل الخـروج مبزيـد مـن 

ومـن هـذه املسـاهامت مـا . املساهامت لدعم وتنمية فاعلية األداء الوظيفي للعـاملني

 :تالية وذلك باإلشارة إىل عنارص األداء ال) درة(ذكره 

وهـي تعنـي مـا لـدى املوظـف مـن معلومـات ومهـارات :  كفايات املوظف-أ

ًواتجاهات وقيم، وهي متثل خصائصه األساسـية التـي تنـتج أداء فعـاالً يقـوم بـه ذلـك 

 .املوظف

وتـشـمل املـسـؤوليات أو األدوار ): الوظيفـيـة( متطلـبـات العـمـل -ب

ـامل أ ـن األـع ـل ـم ـا عـم ـي يتطلبـه ـربات الـت ـارات والـخ ـن واملـه ـة ـم و وظيـف

 .الوظائف
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: َّوتتـضـمن العواـمـل الداخلـيـة الـتـي ـتـؤثر يف األداء الفـعـال:  بيـئـة التنـظـيم- ج

التنظيم وهيكلـه وأهدافـه ومـوارده ومركـزه االسـرتاتيجي واإلجـراءات املسـتخدمة، و 

العوامل الخارجية مثـل  العوامـل االقتصـادية واالجتامعيـة والتكنولوجيـة والحضـارية 

 .قانونيةوالسياسية وال

يتطلب تحديد مسـتوى األداء الفـردي : محددات و معايري األداء الوظيفي .   د

ًمعرفة العوامل التي تحدد هذا املستوى والتفاعل بينها، ونظـرا لتعـدد هـذه العوامـل 

وصعوبة معرفة درجة تأثري كل منها عىل األداء، واختالف نتائج الدراسات السابقة التي 

فإن الباحثني يواجهون عدة صعوبات يف تحديد العوامل املـؤثرة تناولت هذا املوضوع، 

  40.عىل األداء ومدى التفاعل بينها

 

 

                                                            
ـــاري، 40 ـــد الـب ـــبرشي يف اـملـــنظامت : م2003 درة، عـب ـــا األداء اـل  األـســـس:تكنولوجـي

 . النظرية وداللتها يف البيئة العربية املعارصة، املنظمـة العربيـة للتنميـة اإلداريـة، عـامن
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 :طرق تحسني األداء 

 :-ثالثة مداخل لتحسني األداء وهي ) Haynes" (هاينز " يحدد 

 :-تحسني املوظف  : املدخل األول 

غيـري مـن بـني أن تحسني املوظـف أكـرث العوامـل صـعوبة يف الت" هاينز " يرى 

 وإذا تم التأكد بعد تحليل األداء كامالً  بـأن املوظـف بحاجـة .العوامل الثالثة املذكورة

إىل تغيري أو تحسـني يف األداء فهنـاك عـدة وسـائل ألحـداث التحسـني يف أداء املوظـف 

 :-وهي  

وتتمثل يف الرتكيز عىل نواحي القوة وما يجب عملـه :  الوسيلة األوىل -

 اتجاه إيجايب عن املوظـف مبـا يف ذلـك مشـاكل األداء التـي يعـاين أوالً واتخاذ

منها واالعرتاف بأنه ليس هناك فرد كامل وإدراك حقيقة بأنه ال ميكن القضـاء 

عىل جميع نواحي القصور والضعف لدى املوظف وتركيز جهـود التحسـني يف 

 األداء من خالل أساليب االستفادة ما لدى املوظـف مـن مواهـب جديـدة أو

 .ضعيفة وتنميتها
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تتمثل يف الرتكيز عىل املرغوب بني ما يرغـب الفـرد يف عملـه :  الوسيلة الثانية -

وبني ما يؤديه الفرد بامتياز وأن وجـود العالقـة السـببية بـني الرغبـة واألداء تـؤدي إىل 

 زيادة احتامالت األداء املمتاز من خالل السامح لألفراد  بأداء األعامل التـي يرغبـون أو

يبحثون عن أدائها وهذا يعني توفري االنسجام بني األفـراد واهتاممـاتهم والعمـل الـذي 

 .يؤدى يف املنظمة أو يف اإلدارة

الربط باألهداف الشخصية حيث يجب أن تكون مجهـودات :  الوسيلة الثالثة -

تحسني األداء مرتبطة منسجمة مع اهتاممات وأهداف املوظف واالسـتفادة منهـا مـن 

هار أن التحسني املرغوب يف األداء سوف يساهم يف تحقيق هـذه االهتاممـات خالل إظ

 .مام يزيد من تحقيق التحسينات املرغوبة للموظف
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 :- تحسني الوظيفة : املدخل الثاين 

ًأن التغيري يف مهـام الوظيفـة يـوفر فرصـا لتحسـني األداء حيـث " هاينز " يؤكد 

مم أو إذا كاـنـت تـفـوق لــلــه أو مثبـطـة تـسـاهم محتوـيـات الوظيـفـة إذا كاـنـت ممـلـة

مهارات املوظف أو احتوائها عىل مهام غري مناسبة أو غري رضورية فإنها تؤدي إىل تدين 

أن نقطـة البدايـة يف دراسـة وسـائل تحسـني األداء يف " هـاينز "  ويعترب ،مستوى األداء

ع ًوظيفة معينة هي معرفـة مـدى رضورة كـل مهمـة مـن مهـام الوظيفـة خصوصـا مـ

االستمرار يف أداء بعض املهام حتى بعد زوال منفعتها وتكرار أداء مهـام خاصـة بـإدارة 

بأخرى بني إدارات أو أقسام داخل املنظمة بسـبب عـدم ثقـة اإلدارات واألقسـام فـيام 

بينها يف أداء املهام عىل وجه صحيح وعىل ذلـك يجـب تقلـيص الوظيفـة إىل عنارصهـا 

 .  األساسية فقط
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 :- تحسني املوقف : لثالث املدخل ا

أن املوقف أو البيئة التي تؤدى فيها الوظيفـة تعطـي " هاينز " يرى 

ًفرصا للتغيـري الـذي قـد يـؤدي إىل تحسـني األداء مـن خـالل معرفـة مـدى 

مناسبة عدد املستويات التنظيمية والطريقة التي تم بها تنظـيم املجموعـة 

صال واملسئولية وفعاليـة ومدى مناسبة ووضوح خطوط االت) فريق العمل(

التفاعل املتبادل مع اإلدارات األخرى ومع العميل املستفيد مـن الخدمـة و 

يضيف أن عمل جداول للعمل وتغيريها مبا يناسب خدمة ومصلحة العمـل 

باإلـضـافة إىل إيـجـاد أـسـلوب اإلرشاف املناـسـب ـمـن ـخـالل تحقـيـق درـجـة 

مستوى الرشد الـذي يتمتـع مناسبة من التناسق بني األسلوب اإلرشايف وبني 

فإذا أنحرف األسلوب اإلرشايف عام هـو مـألوف أو مناسـب أو , به املوظفني 

, كان هناك قصور يف التوجيه فإن ذلك سـيؤدي إىل تثبـيط همـة املوظـف 

وـمـن األـمـور الـتـي يـجـب مراعاتـهـا يف اإلرشاف اإلداري ولـهـا دور فـعـال يف 

 باالتصاالت ومقـدار تفويضـه تحسني األداء الوظيفي درجة اهتامم املرشف

 للســلطة ومعــايري األداء التــي يضــعها ومــدى متابعتــه لألعــامل أثنــاء 
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اإلنجاز وإىل أي مدى يسمح أو يشـجع املرشف موظفيـه عـىل تحمـل املخـاطر، ويـرى 

هاينز إنه إذا أريد التخطيط لتحسني األداء بنجاح فيجب أن يعـالج بأسـاليب ال تـؤدي 

 .ظفإىل تحطيم نفسية املو

 أساسيات لتحسني األداء 

فـرق العمـل، تتبـع ،إن الخطوات الالزمة لتحسـني األداء عـىل املسـتوى الفردي

 : الخطوات األساسية التالية

 حـــدد نقـــاط تحســـني األداء و الفجـــوات املـــراد عالجهـــا باســـتخدام. 1

 . التحليل

 .طور خطة ملعالجة القضايا والفجوات التي قمت بتحديدها. 2

 . تأسيس الطريقة املثىل يف إنجاز العملاعمل عىل. 3

 .التحق بالربامج التدريبية لتحسني مهاراتك. 4

ــك بـعــد اإلـجــراءات . 5 ــاس التـقــدم الحاـصــل يف مهاراـت  ـقــم بقـي

 .املتخذة
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 .ُيجب أن تعلم برد فعل رئيسك وأن تعطيه تغذية راجعة عن أعاملك. 6

 .اآلن راجع كل العملية التي قمت بها وقيم نتائجها. 7

 .حاول أن يكون لديك دامئا خططا للتطوير و التحسني املستمر لألداء. 8
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 دور املدير يف عملية تطوير و تحسني األداء

يجب عىل املـدير الحـرص عـىل تنفيـذ اسـرتاتيجيات األداء و متابعتهـا، وميكـن 

 :تلخيص دوره بالخطوات التالية 

 .تحديد املشكلة وتحليل املوقف. 1

 .املتخصصة وعمل التقييم الالزمطلب املشورة . 2

 وضع وتحديد األهداف. 3

 .تحديد املدخالت الالزمة. 4

 )زيادة السلوك اإليجايب وتقليل السلبي(التطبيق والتعزيز . 5

 .املتابعة الدامئة وإعادة التقييم واملشورة. 6

دور املدير مهم جدا يف إدراك أهمية تحسـني األداء و إزالـة العوائـق و تعزيـز 

 .واحي اإليجابيةالن
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 فرق العمل وتحسني األداء 

إحدى الطرق الفعالة لتحسني األداء وهي مجموعة صـغرية تضـم : فرق العمل 

عددا من األفـراد تخصصـاتهم مختلفـة ولكنهـا متكاملـة، مطلـوب مـنهم أداء مهـامت 

عادة ما يرتاوح عددهم مـن . وأهداف معينة يف وقت معني وهم مسؤولون عن أدائهم

تـبـادل الـخـربات واملـهـارات الالزـمـة، جـمـع املعلوـمـات :  وـهـذه الـفـرق تفـيـد يف .5-10

وتكوين البدائل وتقييمها واتخاذ القرارات واإلجراءات املناسبة، فـتح آفـاق كبـرية عـىل 

ولكن يجب الحـرص عنـد اختيـار فريـق العمـل بحيـث . حل املشكالت، وتوفري الوقت

ـانس و ـري متـج ـان ـغ ـه إذا ـك ـا ألـن ـون متجانـس ـتكونيـك ـائج ـس ـإن النـت ـافئ ـف ـري متـك   ـغ

 . سلبية

وهـو يعنـي باختصـار أن كـل ) الدوران الوظيفي(هناك مؤسسات تقوم بعمل 

موظف بعد أن يثبت مهارته يف قسمه وعمله يتنقل بني األقسام لفرتات قصـرية ليأخـذ 

 حتـى تكـون العمليـة التـي متـر بهـا املؤسسـة ،فكرة عن طبيعة عمل األقسام األخـرى

 . ل أمامهبشكل كام
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 تعديل السلوك وتحسني األداء

تعديل السلوك هو إحدى الوسائل لتحسني األداء ألننا من خاللـه نحـاول إزالـة 

ونبدأ بالوسائل اإليجابية وقد ينتهي . وتقليص السلوك السلبي و زيادة السلوك اإليجايب

ظـروف بنا املطاف إىل الوسائل العقابية، وذلك مرهـون بحسـب اسـتجابة املوظـف وال

املحيطة، وميكن إلزام املوظف بكتابة تقرير يومي عن عمله، ألنه سـيدرك إن مل يعمـل 

بهذا اليوم سوف لن يجد ما يكتبه، وهذا ال يعني أن يكون العمل منجزا ومنتهيـا فقـد 

 .يستهلك العمل عدة أيام
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 تقييم االداء

 إدارة املـوارد    تعترب عملية تقيـيم األداء مـن العمليـات الهامـة التـي متارسـها

ًالبرشية يف املنظامت وعىل جميع مسـتويات املنظمـة بـدء مـن اإلدارة العليـا وانتهـاء  ً

بالعاملني يف أقل املراكز الوظيفية ويف خطوط اإلنتاج الـدنيا وهـي أحـد أدوات الرقابـة 

فهـي , اإلدارية الفاعلة والتي عىل أساسها يتم مقارنة األداء الفعـيل مبـا هـو مسـتهدف

 تدفع اإلدارات للعمل بحيوية ونشاط نتيجة مراقبة أداء العاملني بشكل مستمر وسيلة

وتدفع املرؤوسني للعمل بنشـاط وكفـاءة ليظهـروا مبظهـر العـاملني , من قبل رؤسائهم

وليحققوا مستويات أعىل يف التقييم لينالوا الحـوافز والعـالوات , املنتجني أمام رؤسائهم

لية األهداف املرجوة منها يجب التعامـل معهـا بشـكل وليك تحقق العم, املقررة لذلك

نظامي ودقيق ومبشـاركة جميـع األطـراف التـي مـن املمكـن أن تسـتفيد مـن النتـائج 

 .النهائية لعملية التقييم

ــة  ــه لعمـل ــة أداـئ ــرد بكيفـي ــف الـف ــيم األداء تعرـي ــل تقـي ــل,     وميـث  وعـم

ـان ـن األحـي ـري ـم ـه يف كـث ـوير أداـئ ـني وتـط ـه لتحـس ـدما ي,  خـط ـيم األداء وعـن ـق تقـي  طـب
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وقد يؤثر يف مستوى جهد الفرد , بصورة صحيحة فأنه يوضح للفرد مستوى أدائه الحايل

 واتجاهــات املهــام املســتقبلية وتــدعيم الجهــود املبذولــة لتحســني األداء بطريقــة

 . صحيحة

ًفسـيمت حينـا ,    وتعددت التسميات التي أطلقها الباحثون عىل تقيـيم األداء

, وسـميت التقيـيم الـوظيفي أو املهنـي, وسميت كذلك تقيـيم الكفـاءة, ةقياس الكفاء

 .تقييم األداء ًوالتسمية األكرث شيوعا هي

قـبـل التـطـرق إىل مفـهـوم تقـيـيم األداء ال ـبـد ـمـن التـحـدث ـعـن مفـهـوم األداء 

)performance ( والذي يعرف عـىل أنـه سـجل بالنتـائج املحققـة حيـث يجسـد هـذا

لفرد ويشري إىل درجة بلوغ الفرد لألهـداف املخططـة بكفـاءة السجل السلوك الفعيل ل

 .41وفعالية

ومن املهم عند قيامنا بتقييم األداء أن نأخـذ بعـني االعتبـار الظـروف املحيطـة 

 باألفراد الـذين نقـوم أدائهـم وال نغفـل الـدور الكبـري لتـأثري لهـذه الظـروف عـىل أداء

 . األفراد

                                                            
 .317،ص2004اإلدارة العرصية،: أحمد،سيد مصطفى،أدارة املوارد البرشية41
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ء؟ وقبـل ذالـك يجـب أن نعـرف مـا هـو ولكن كيف نقوم بعمليـة تقيـيم األدا

 .بالضبط تقييم األداء ؟

عملية قياس ووصف لسلوك العامـل وإنجازاتـه : "  يعرف تقييم األداء عىل أنه

 .42"خالل فرتة محددة بهدف تحسني األداء 

هو عملية متطـورة باسـتمرار لتقيـيم وإدارة كـل مـن السـلوك و النتـائج يف  " 

 .43"مكان العمل 

العملية التي يتم خاللها تقييم املساهامت التي يقـدمها الفـرد : " ًويعرف أيضا 

للمنظمة خالل فرتة محددة من الزمن وتوفري تغذية عكسية عن األداء متكـن العـاملني 

 .44"من التعرف عىل مستوى أدائهم مقارنة باملعايري 

وتتم عملية التقييم بواسطة مقومني يف كل مسـتوى إداري يتـابعون 

 من يقيمون أدائهم وذالـك بشـكل مسـتمر خـالل فـرتة زمنيـة أداء وسلوك 

 

                                                            
42 Betty, roper riks, contemporary supervision ,mcgraw-hill,1995,pp250. 

43 Cynthia, d.fisher, human resource management, usa,1996.8 

 .2001 أندرو،أي،إدارة األداء،مكتبة جرير،44
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محددة يجمعون خاللها وعن طريق املالحظـة املبـارشة كافـة املعلومـات ذات الصـلة 

بجهد وسلوك من يقيمون أدائهم وذالك أثناء أدائهم ألعاملهم حيث يضعون تقيـيمهم 

ددون فيه مستوى أداء النهايئ يف نهاية الفرتة املحددة عىل أساس موضوعي وعادل ويح

 .من قيموه 

متعرضني بشـكل أسـايس لجوانـب القـوة والضـعف يف هـذا األداء مـع تحديـد 

ًمسببات كل جانب تحقيقا لغاية أساسية هي مكافأة كل فرد يف املنظمة عـىل قـدر مـا 

يعمل وينتج وتطوير وتحسني أداء العنرص البرشي يف العمل بشكل دائم ومستمر عـن 

ت الضعف يف األداء وتـدعيم وتفعيـل مسـببات القـوة فيـه وصـوالً طريق عالج مسببا

لهدف اسرتاتيجي وهو تحسني إنتاجية املنظمة وزيادة فاعليتهـا التنظيميـة مـام يعـود 

 .بالنفع عىل الطرفني املنظمة و املوارد البرشية العاملة فيها 
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 :أهداف عملية تقييم األداء

 مـن مجـرد الرتكيـز عـىل الصـفات       لقد تحول الهدف من تقيـيم األداء

الشخصية لألفراد الخاضعني للتقييم إىل الرتكيز عىل األهداف والنتائج واإلنجـازات 

التي يحققها األفراد يف العمل أي ما يحققه الفرد من قيمة مضافة وهذا ما أطلـق 

، والجـدير بالـذكر أنـه ال )Management By Objective(عليه اإلدارة باألهداف

يتم إهامل الصفات الشخصية يف عملية تقييم األداء ورضورة استخدامها يجب أن 

تحقيـق (كمعيار يف التقيـيم لكـن أهميتـه تكـون بدرجـة أقـل مـن املعيـار األول 

 .45)الهدف

 :ميكن أن نجمل أهم أهداف التقييم مبا ييل

ـتـوفر نـتـائج تقـيـيم األداء تغذـيـة عكـسـية ـعـن أداء ـكـل موـظـف يف  .1

ـفـرد ـمـن خالـلـه حقيـقـة أداـئـه، وبـسـبب معرفـتـه أن املنظـمـة، حـيـث يـعـرف ال

مستقبله الوظيفي مرتبط بهذه النتائج، ونتيجة لذلك سيتولد لديه دافع ورغبـة 

 .يف تحسني أدائه

                                                            
 .365،ص2005ييل،إدارة املوارد البرشية،عامن،دار وائل، عمر،وصفي عق45
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ًإن جوا من التفـاهم والعالقـة اإليجابيـة يسـود لـدى العـاملني يف املنظمـة  .2

ًكانا للتقدير واالهتامم عندما يدركون أن جهودهم املبذولة يف تأدية أعاملهم تجد لها م

من قبل املنظمة،وخاصة عنـدما يعرفـون أن هـدف التقيـيم األداء هـو تطـوير أدائهـم 

 .ملساعدتهم عىل الحصول عىل مكاسب وظيفية أرقى

إن وجود نظام تقييم أداء موضوعي يحقـق العدالـة يف املعاملـة بـني كافـة  .3

 .أفراد املنظمة

 من عملية اإلرشاف والتوجيه لدى إن وجود نظام فعال لتقييم األداء يحسن .4

الرؤساء ذلك ألن طبيعة تقييم األداء يتطلب منهم متابعة مرؤوسيهم باستمرار وجمـع 

املعلومات عن هذا األداء وتحليلها بشكل دقيق حتى يتمكنوا مـن الوصـول إىل تقيـيم 

 .موضوعي لألداء

قـرارات تعد نتائج تقيـيم األداء وثـائق تـربر املنظمـة مـن خاللهـا جميـع ال .5

 .الخ...املتخذة يف مجال شؤون العاملني من نقل وترقية وتعويضات
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 :أهمية عملية تقييم األداء 

يعترب موضوع تقييم األداء العاملني من املواضيع املهمة والحساسة وذالك ألنـه 

يتصل بصـورة مبـارشة بـالعنرص الـبرشي وأن عمليـة التقيـيم يجـب أن تكـون بصـورة 

أساس العدالة واملساواة التي تحقق هدف املنظمـة ومـن ثـم موضوعية وعلمية وعىل 

تحقق حاجات املجتمع ككل من أجل النهوض نحو األفضل وتتضح أهمية التقييم مـن 

 :خالل ما ييل 

 : أهميته للمنظمة –أوالً 

تستطيع املنظمة مـن خـالل عمليـة التقيـيم الوقـوف عـىل نقـاط  .1

ية عىل انتاجيـة الفـرد وفعاليـة القوة والضعف وانعكاساتها السلبية واإليجاب

 .املنظمة

تساعد عىل تزويد املستويات اإلدارية بالوسـائل الكفيلـة لقيـاس وتخطـيط  .2

األداء داخل الوحدة االقتصادية وبالتايل اعتامدهم عىل حقائق صـحيحة وواقعيـة عنـد 

 .اتخاذ القرارات
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ًا عـىل يساهم يف الكشف عن الكفاءات الكامنة للعاملني مام ينعكس ايجابـ .3

 .تحقيق الكفاءة اإلنتاجية للمنظمة

 :  أهميته لألفراد ً-ثانيا

يـشـكل ـفـرص للـعـاملني لـتـدارك أخـطـائهم والعـمـل ـعـىل تجنبـهـا  . 1

وتنمية مهاراتهم وتحقيق ما يرغبون به من ترقية والحصول عـىل مكافـآت 

 .مجزية

حيث أن جو من التفاهم والعالقات الطيبة سيسـري : رفع معنويات العاملني .2

 العاملني واإلدارة وأن الهدف األسايس مـن التقيـيم هـو معالجـة نقـاط الضـعف يف بني

 األداء وتدعيم النقاط اإليجابية فيه

مؤرشات األداء تعترب مبثابة نوع من الحـوافز للتنظـيم الـبرشي إذا ارتكـزت  .3

 .عىل أسس سليمة

 : أهميته بالنسبة إلدارة املوارد البرشية ً-ثالثا
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وتتمثل أهميته من خالل تأثر معظم الوظائف األخـرى إلدارة املـوارد البرشيـة 

 :بنتائج عملية تقييم األداء عىل الشكل التايل

عنـدما تشـري نتـائج التقيـيم إىل وجـود : يف تخطيط املـوارد البرشيـة  .1

مستوى عايل للموارد البرشية يف تنفيذ األعـامل األمـر الـذي يعنـي عـدم حاجـة 

دة عدد العاملني لتغطية عبء العمل املستقبيل  وعـىل العكـس يف املنظمة لزيا

حال أظهرت هذه النتائج ضعف كفاءة األفراد يف أداء أعاملهـم وبالتـايل تسـاعد 

يف تـحـدد ـعـدد الـعـاملني اـلـذين ـقـد تحـتـاجهم املنظـمـة لتغطـيـة ـعـبء العـمـل 

 .املستقبيل

التقيـيم توضـح نتـائج عمليـة :يف الرتقية وتخطيط املسارات الوظيفية .2

املستمر إمكانات املوارد البرشية التي عىل أساسها يـتم تحديـد الوظـائف التـي 

ً إذا .ميكن أن يتدرج فيها الفرد عن طريـق الرتقيـة عـىل مـدى حياتـه الوظيفيـة

يوضح التقييم من هو املرشح للرتقية وما هي الوظيفة املناسـبة التـي ميكـن أن 

 .يرقى أليها هذا املرشح
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ًعندما تظهر نتائج تقيـيم األداء ضـعفا يف مسـتوى : يف االختيار  . 3

ـك ـى ذاـل ـة معـن ـؤخرا يف املنظـم ـا ـم ـي ـجـرى تعيينـه ـة الـت ـوارد البرشـي  ًاـمل

 ً أن هنالــك خــالل يف عمليــة االختيــار وبالتــايل تكــون نتــائج تقيــيم

 األداء مبثابة املعيار الذي يشري إىل مدى نجـاح هـذه العمليـة يف تحقيـق 

 .أهدافها

تبني نتائج تقيـيم األداء مـواطن الضـعف يف : لتدريبية يف الربامج ا .4

األداء وبالتايل تحدد الربامج التدريبيـة اللزمـة التـي تـتم بواسـطتها معالجـة 

ـيم األداء تكشــف االحتياجــات  ـائج تقـي ـب الضــعف هــذه أي أن نـت جواـن

التدريبية يف املنظمة والتي عىل أساسها تحدد نوعية وماهية برامج التدريب 

كـام ميكـن اسـتخدام تقيـيم األداء للحكـم عـىل مـدى نجـاح . اجهاالتي تحت

العملية التدريبية ومدى األستفادة التي حققها األفراد املـدربون وذلـك مـن 

خالل قياس أدائهم قبل الخضوع للربنـامج التـدريبي ومقارنتـه بـاألداء بعـد 

اط الخضوع للتدريب أي تلعب نتائج تقييم األداء دور املعيار يف تقيـيم نشـ

 .التدريب وما يعده من برامج
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ميكـن للمنظمـة مـن خـالل نتـائج تقيـيم : يف الحوافز التشـجيعية .5

األداء أن تقــرر مــن يســتحق الحــوافز التشــجيعية بأنواعهــا كاملكافئــات 

الخ ودفع املنظمة للحوافز عىل أسس نتائج تقييم األداء يحقق .... والعالوات

شجيعية للعاملني لديها مـام يسـاهم العدالة واملوضوعية يف دفع الحوافز الت

 .يف رفع معنوياتهم

ًتعترب نتـائج تقيـيم األداء معيـارا هامـا ووسـيلة فعالـة : يف النقل الوظيفي  .6 ً

ملعرفة العاملني الذين هم بحاجة إىل نقل لوظيفة أخرى تالئم قـدراتهم بحيـث يكـون 

 .أكرث انتاجية يف املكان الجديد

ال أظهـرت نتـائج تقيـيم األداء وذلك يف ح: يف الفصل من العمل  . 7

وبالتـايل يكـون ) Fire(ًضعفا واضح وعـدم وجـود إمكانيـة لتحسـني األداء 

الكساد مـثالً ( بقاءه عالة عىل املنظمة وقد تلجأ املنظمة يف بعض الحاالت 

ًلترسيح بعض العامل من العمـل وذلـك طبعـا يـتم طبقـا لنتـائج عمليـة )  ً

 .تقييم األداء
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سابق نجد أن عملية تقييم األداء ترتبط بعالقة تكاملية مـع من خالل الطرح ال

  :46عدد كبري من وظائف إدارة املوارد البرشية وهي كام رئينا

  تخطيط املوارد البرشية 

 االختيار 

  التدريب 

 التعويضات املالية 

 النقل الوظيفي 

  الرتقية 

                                                            
 378،ص2007 عبد املحسن،النعساين،إدارة املوارد البرشية،حلب،46
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 أهمية قياس األداء املنظمي

نظمي البد من اإلشارة اىل أهميـة قيـاس قبل الخوض يف تفاصيل قياس األداء امل

األداء املنظـمـي ألـنـه الطرـيـق الوحـيـد للتأـكـد ـمـن ـسـالمة خـطـط املنظـمـة وعملياتـهـا 

وتكمن أهمية قيـاس األداء املنظمـي كونـه . التشغيلية، وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها

 :47يساعد املنظمة عىل تحقيق االيت

بشـكل يتناسـب ) ة والبعيدة األمـدمالية وغري املالية القريب(انشاء مقاييس  .1

 .مع خطة االسرتاتيجية للمنظمة وتنفيذها

ان للمقاييس تأثري كبرية يف توجيه سـلوكيات االفـراد يف الرتكيـز عـىل املهـام  .2

 .والواجبات التي يقومون بها لتحقيق املهام الرئيسية للمنظمة

تنوعـة يف يستخدم قياس األداء يف معرفة فاعلية اداء األقسام والوحـدات امل .3

 .تحقيق األهداف املوضوعة

تساعد املنظامت يف تحديد نقاط القوة والضعف التي تعـاين منهـا يف كافـة  .4

 .العمليات واألنشطة التي تقوم بها

                                                            
، تطبيقات إدارة املـوارد البرشيـة وتأثريهـا يف األداء املنظمـي )2007( الزم، يرسا ياسني 47

 .95العراق ص: دللمرشوعات الصغرية، رسالة ماجستري، غري منشورة، جامعة بغداد، بغدا
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زيادة قدرة املنظمة التنبئيـة يف تحليـل االتجـاه بـاالعتامد عـىل املعلومـات  .5

 .التي يوفرها القياس يف مختلف املستويات اإلدارية

 :ت االداءمحددا

 :عوامل تتصل بالفرد أو املوظف: أوال

 القدرات واملهارات -1

  الرتكيب النفيس -2

  الرتكيب االجتامعي -3

 :عوامل تتصل باملؤسسة: ثانيا

 وجبات ومهام وطبيعة العمل  -1

  التنظيم االجتامعي للعمل  -2

  املوارد واالمكانيات املادية -3
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 من يقوم بتقييم األداء؟

تناط بها مسؤولية تقيـيم أداء األفـراد والتـي مـن يوجد عدد من املصادر التي 

 :أهمها ما ييل 

 .الرؤساء املبارشين -1

 ).األفراد أنفسهم(التقييم الذايت  -2

 .الزمالء يقيمون بعضهم البعض -3

 .مجموعة من املقيمني يقومون بالتقييم -4
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 متى يتم تقييم األداء؟

ات الطابع اإلداري ترتاوح مدة الفرتة الزمنية لتقييم األداء ىف اماكن العمل ذ -1

والخدمي بني مرة ومرتني، أي بعد ستة أشهر أو بعد سنة كاملة ويتبع غالبية املنظامت 

 .التقييم السنوي

أما فـيام يتعلـق بتقيـيم االداء يف املصـانع العمالقـة والتـي تعتمـد معـايري  -2

 الجودة الشاملة فأن موضوعي تقييم االداء و تقويم االداء يأخذان منحى أخر يختلـف

 فأن الفرتة الزمنيـة املتعلقـة بتقيـيم -كليا عن تقييم االداء يف املجال اإلداري والخدمي 

 .االداء قد تكون قصرية جدا لتقليل نسبة الخطأ و تأثريه ونتائجه
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 :العوامل البيئية كعوائق لألداء

هناك بعض العوامـل خـارج نطـاق سـيطرة الفـرد والتـي ميكـن أن تـؤثر عـىل 

 :يمستوى أدائه، وه

ـات  -1 ـزات والسياـس ـات والتجهـي ـل والرتكيـب ـهيالت العـم ـة يف تـس ـدم الكفاـي ـع

 . املحددة والتي تؤثر عىل الوظيفة

 .نقص التعاون من اآلخرين -2

 .منط و طريقة اإلرشاف -3

ـات  -4 ـع وردـي ـة توزـي ـب اآلالت، وطريـق  الـحـرارة واإلـضـاءة والضوـضـاء وترتـي

 الخ...........العمل



  

108 الرضا الوظيفي وأثره عىل تطوير األداء

 

 :نتائج التقييم

 :ة للتقييمالنتائج املحتمل

 أداء اقل من املعدل املطلوب -1

 .أداء يقارب املعدل املطلوب -2

 أداء يتميز ويتجاوز املعدل املطلوب -3

 :مع مالحظة أن

. تلك النتائج املرتتبة عن التقييم ميكن ان تكون عارضة أو قد تكـون مؤقتـة -1

أو ناتجة عن طفرة بسبب وجود دوافع تشجيعية معينة او عوامل محددة تعيـق سـري 

 .مل وانسيابه بالشكل الطبيعيالع

تقييم االداء وتقويم االداء يىل احدها االخر يف كافـة االنشـطة ويـرتبط كـل  -2

منهام ارتباطا وثيقا مبعايري ومقاييس الجودة الشاملة وبقياس الجـودة وضـبط الجـودة 

 .وضامن وتوكيد الجودة
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 :خطوات تقييم األداء

 :تحديد معايري األداء: أوال 

د معيار املالئم واملناسب لألداء الفعال وهناك بعـض الخصـائص يجب تحدي    

 :الواجب توافرها يف املعيار املحدد وهي

ــدق-1 ــا االداء:  الـص ــي يتطلبـه ــور الـت ــن األـم ــار ـع ــرب املعـي ــب أن يـع  يـج

 . الكفء

أي مدى قدرة املعيـار عـىل التفرقـة بـني العمـل املطـابق للمعـايري :  التمييز-2

 . مطابق لهااملعتمدة والعمل الغري 

  .أي تتوافر يف املعيار جانب االستقرار والتوافق:  الثبات-3

بجب أن تكون املعـايري مقبولـة مـن واملعيـار املقبـول هـو املعيـار :  القبول-4

 .العادل

أي سهولة اسـتخدام املقيـاس ووضـوحه لألفـراد العـاملني : سهولة االستخدام -5

 .باملؤسسة

 



  

110 الرضا الوظيفي وأثره عىل تطوير األداء

 ألفراد العاملنينقل توقعات األداء ل: ثانيا 

يجب توضيح املعايري لألفراد العاملني ملعرفة ما يجب أن يعملـوا ومـاذا يتوقـع 

 .وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي نقل املعلومات من املدير ملرؤوسيه. منهم

 قياس األداء: ثالثا 

وهذه الخطوات تتعلق بجمع املعلومات حول األداء الفعيل وهناك أربعة 

 تخدم لقياس األداء الفعيل هيمصادر للمعلومات تس

 مالحظة االفراد العاملني -أ 

   التقارير اإلحصائية-ب 

  التقارير الشفوية-ج 

  التقارير املكتوبة-د 
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 مقارنة األداء الفعيل مع معيار األداء : رابعا

تعـتـرب ـهـذه الخـطـوة رضورـيـة ملعرـفـة االنحراـفـات ـبـني األداء املعـيـاري واألداء 

 .الفعيلاملعياري واألداء 

  مناقشة نتائج التقييم مع األفراد العاملني: خامسا

يجب أن تتم مناقشة كافـة الجوانـب اإليجابيـة والسـلبية بيـنهم وبـني املقـيم 

 لتوضيح األمور املهمة التي قد ال يـدركها الفـرد العامـل وخاصـة الجوانـب السـلبية يف

 .اء األد

 :االجراءات التصحيحية: سادسا          

 مبارشة ورسيعة وهى محاولـة لتعـديل األداء، وقـد تكـون أكـرث دقـة قد تكون

بحيث يتم البحث عن أسـباب وكيفيـة حصـول االنحرافـات وتحديـد السـبب الـرئييس 

وهذا املوضوع يدخل ضـمن تقـويم االداء وهـو علـم قـائم بذاتـه و يحتـاج اىل . لذلك

 .املزيد من الرشح والتوضيح
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 طرق تقييم األداء

واملشـكلة , يد من طرق تقييم األداء املتاحة لالسـتخدامهناك العد    

أنه ال توجد طريقة متكاملة من كل الجوانب والبحث مازال مستمر إليجـاد 

حيـث إن اختيـار طريقـة التقيـيم لـه , طريقة صادقة وعادلة للتقيـيم األداء

واختيـار طريقـة مناسـبة للتقيـيم محكـوم , تأثري فائق عـىل فعاليـة التقيـيم

 من التقيـيم وبالوقـت املتـاح للتقيـيم وبنوعيـة املرشفـني والعـاملني بالغاية

 .وأسلوب اإلدارة

 : ومن أهم طرق التقييم ما ييل

وتقوم هذه الطرق عـىل أسـاس مقارنـة أداء الفـرد موضـع  :طرق املقارنة: أوالً

ًالتقييم بصورة أجاملية مع باقي املوظفني بعضهم البعض وترتيبهم تنازليا وفقـا لنتـائ ج ً

 :املقارنة وتشمل ما ييل

 :طريقة ترتيب املوظفني البسيط -1
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ً    حيث يتم ترتيب املوظفني بالتسلسل بناء عىل أدائهم بشكل عام 

ًمقارنتا بالذين يشغلون وظيفـة مامثلـة يف املنظمـة ويـؤدون نفـس املهـام 

ًبـاملوظف األحسـن أداء ) املرشف(فيبدأ القائم بعملية التقيـيم , والواجبات

ًه يف رأس القامئة ومـن ثـم األقـل فاألقـل إىل أن يصـل إىل األسـوأ أداء فيضع

ًفيكون يف ذيل القامئـة فتكـون القامئـة مرتبـة تنازليـا مـن األفضـل أداء إىل 

 .األسوأ أداء

    وترتكز هذه الطريقة عىل مقارنة الفرد بغريه من األفـراد بـافرتاض 

. يـيـز تـلـك الفروـقـاتأن هـنـاك فروـقـات ـبـني أداء اـملـوظفني وـمـن الـسـهل مت

. وتستخدم عـادة ألغـراض تحديـد أو زيـادة األجـور واملكافـآت أو الرتقيـات

ولكـن يعـاب عليهـا عـدم تـوفري , ومتتاز هذه الطريقة بسـهولتها ووضـوحها

, واحتامل تأثرها بتحيز القـائم بعمليـة التقيـيم, التغذية العكسية للموظفني

 لعدم وجود معايري موضـوعية وضعف املوضوعية والدقة يف التقييم كنتيجة

 وـصـعوبة تطبيقـهـا يف حاـلـة وـجـود أـعـداد كـبـرية ـمـن , للمقارـنـة أو التقـيـيم
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 ًوأيضـــا ال تحـــدد هـــذه الطريقـــة مقـــدار الفروقـــات يف األداء بـــني, املـــوظفني

 . املوظفني

 : طريقة الرتتيب التباديل أو التناويب-2

حيـث يـتم , ألسـوأ أداءً    ويتم هنا التمييـز بـني األفضـل أداء مقارنـة با

أعداد قامئة بأسامء املوظفني يف املنظمـة والـذين يـراد تقيـيمهم ومـن ثـم يـتم 

ًاختيار أفضل املوظفني أداء ويوضع يف املرتبة األوىل ومن ثـم يـتم اختيـار أسـوء 

ًاملوظفني أداء ويوضع يف ذيل القامئة ومن ثـم يعيـد الكـره مـرة أخـرى باختيـار 

ن قامئة املوظفني املتبقية ويوضع يف املرتبـة الثانيـة ويـتم ًأفضل املوظفني أداء م

ًأختيار أسوء املوظفني أداء ويوضع يف ذيل القامئة ما قبل األخري وهكذا بالتناوب 

ًفيتم التقييم هنـا بصـورة تبادليـة بـني األفضـل أداء , حتى تنتهي قامئة املوظفني

 .ًواألسوأ أداء إىل أن تنتهي القامئة
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 :ملقارنة الزوجية طريقة ا-3

ً    وهي أيضا طريقة معدله لطريقة الرتتيب البسيط وتسـمى أحيانـا  ً

حيث يتم إجراء مقارنة لكل موظف مع , طريقة املقارنة الثنائية أو املزاوجة

اـملـوظفني يف نـفـس الوظيـفـة كمجموـعـة واـحـدة وـعـن طرـيـق مقارـنـة أداء 

ًا وبشـكل ثنائيـات ًاملوظف بشكل عـام مـع أداء أفـراد املجموعـة فـردا فـرد

فيعطى يف كل مرة أحدهام أفضلية ومن ثم ينتقـل القامئـة بعمليـة التقيـيم 

إىل املوظف الثاين يف املجموعة ويتم مقارنـة أداءه مـع أداء أفـراد ) املرشف(

ًاملجموعة فردا فردا وهكـذا حتـى تنتهـي املجموعـة ومـن ثـم يـتم تحديـد  ً

رات التي حصل فيها عـىل أفضـلية ًالتقييم النهايئ للموظف بناء عىل عدد امل

 . داخل املجموعة

 : طريقة التوزيع اإلجباري-4 

 ًحـيــث ـيــتم توزـيــع اـملــوظفني اـعــتامدا ـعــىل املنحـنــى الطبيـعــي للتوزـيــع 

ـد األـطـراف قلـيـل ويـقـل  املعـتـدل واـلـذي يرتـكـز ـعـادة عـنـد الوـسـط بـيـنام يـكـون عـن

ـالتوزيع ـعـادة يـكـون ,  أـكـرث كـلـام أبتـعـد ـعـن الوـسـط ـل أداء يف % 50ـف  الوـسـط ومتـث
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ًمتثل أداء جيد جدا وأداء مريض عىل التوايل ) اليمني واليسار(عند الطرفني % 15جيد و 

, عند أقىص األطراف األداء املرتفع واألداء مـنخفض للمـوظفني بشـكل عـام% 10ومتثل 

إىل توزـيـع اـملـوظفني بـشـكل إجـبـاري ـعـىل ) املرشف(فيـضـطر الـقـائم بعملـيـة التقـيـيم 

 .توائم نسب منحنى التوزيع الطبيعياملنحنى ل

ً    وال تختلف هذه الطريقة أيضا عـن طريقـة الرتتيـب البسـيط يف 

املزايا والعيـوب واألهـداف فهـي طريقـة أخـرى معدلـة لطريقـة الرتتيـب 

أال أنها تزيد عىل طريقة الرتتيب البسيط يف جانب العيـوب بأنهـا . البسيط

ًطبيعيا من النسـب وهـذا يخـالف ًتفرتض بأن لدى كل املجموعات توزيعا 

 ً.الواقع أحيانا

 :الطرق املطلقة: ًثانيا

والتي ال يتم فيها تقييم املوظفني عىل أساس نسبي مبقارنتهم ببعضهم الـبعض  

 :أو باملعايري بل تقييمهم بصورة مطلقة ومنها ما ييل

 :طريقة املقالة



  

117 الرضا الوظيفي وأثره عىل تطوير األداء

أن يصف ) فاملرش( ويطلب يف هذه الطريقة من القائم بعملية التقييم 

أداء املوظف املراد تقييمه بكتابة مقالة أو تقرير توضح جوانـب ونقـاط القـوة 

والضعف يف أداء املوظف واملهارات التي يتمتع بها وبعض االقرتاحـات لتحسـني 

ًوقد تكون أحيانا مقيده بعنارص أو حدود معينه منعا لإلسـهاب واإلطالـة , أداءه

 .الزائدة

 بأنهـا ال تتطلـب تـدريب عـايل للقـامئني عـىل عمليـات ومتتاز هذه الطريقة    

ولكن يعاب عليها استهالكها لوقـت , التقييم وتقدم بعض الطرق لتطوير أداء املوظفني

وأنهـا , طويل من القائم بعملية التقييم يف كتابة املقاالت عن جميع املوظفني يف إدارته

توفرة قد تكون كافية أو غري غري منظمة بشكل ثابت وتخضع للتغيري وأن املعلومات امل

ًتبعا للمقالة والتي تعتمد اعـتامدا كليـا عـىل قـدرات ومهـارات ) تزيد أو تنقص(كافية  ً ً

وقـد يـدخل التحيـز وعـدم املوضـوعية مـن , القائم بعملية التقييم وأسلوبه يف العرض

 .القائم يف عملية التقييم عند كتابة املقالة
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:قاييسالطرق املبنية عىل امل: ًثالثا

    ويتم تقييم األداء بالنسبة لعوامل وصـفات معينـة أو معـايري ويتـوىل 

املـقـيم تحدـيـد ـمـدى أو درـجـة ـتـوفر ـهـذه العواـمـل ـلـدى املوـظـف باـسـتخدام 

مـقـاييس متدرـجـة تعـكـس تـبـاين اـملـوظفني يف ـكـل عاـمـل ـمـن عواـمـل التقـيـيم 

:وتشمل ما ييل

:طريقة التدرج البياين -1

) الصـفات والخصـائص(د مـن العنـارص حيث يتم تحديـد عـد       

التي تتعلق باألداء والعمل وتشمل عادة نوعية األداء وكمية األداء واملعرفة 

بطبيعة العمل واملظهر والتعاون وتوضـع جميعهـا يف قامئـة التقـويم ويـتم 

أو من منخفض إىل مرتفع ) 5-1(قياسها عادة باستخدام مقياس متدرج من 

ة التقييم باختيار الدرجة التي متثل أو تتفق مع ومن ثم يقوم القائم بعملي

أداء املوظف يف كل عنرص ومن ثـم يـتم جمـع األوزان التـي حصـل عليهـا 

.املوظف لتحديد تقييمه العام
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ًومتتاز هذه الطريقة بأنها األكرث شيوعا لسهولتها وال يتطلب تطويرها 

عىل عدد كبري مـن ومن املمكن تطبيق القامئة بشكل واسع , تكاليف باهظة

إال . وال تحتاج إىل تدريب كبري للقـامئني عـىل التقيـيم, املوظفني أو الوظائف

أنه قد يعاب عليها احتامل وجود التحيز من القـائم بعمليـة التقيـيم حيـث 

, تعتمد عملية التقييم بشكل كبري عىل وجهـة نظـر القـائم بعمليـة التقيـيم

وإغفالها لبعض العنارص املهمـة , يموظهور التشدد أو التساهل بعملية التقي

وال تقـدم هـذه الطريقـة , لبعض الوظـائف يف حـال تطبيقهـا بشـكل واسـع

 .النواحي التطويرية للموظف

:طريقة القوائم السلوكية -2

) أمثلة سلوكية(حيث يتم تصميم قوائم تتضمن عبارات وجمل       

كية لـألداء تصف سلوكيات معينة كأداة لتقييم الجوانب والخصائص السـلو

فكل مجموعة من الجمل والعبـارات تسـتهدف قيـاس عـنرص مـن عنـارص 

األداء مثل القدرة عىل التعلم والدقة يف األداء والعالقات الشخصية وتحمـل 

.املسئولية
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وتتم عملية التقويم بإعداد قامئة تتضمن عدد من األمثلة السـلوكية 

اء ويطلـب مـن القـائم عـىل التي تبني درجات متفاوتة مـن مسـتويات األد

عملية التقويم اختيـار األمثلـة السـلوكية التـي تنطبـق عـىل أداء املوظـف 

.وخصائصه

   ويتم تطوير وتصميم القوائم السلوكية من خالل سلسلة مـن اللقـاءات بـني 

املوظفني واملرشفني أو من خالل املالحظة ومراقبة األداء ليتم تحديـد الجوانـب املهمـة 

.لعمل واألداءواملتصلة با

   وقد ظهـرت أشـكال مـن طـرق القـوائم السـلوكية، وتعتـرب طـرق 

معدلة مثل طريقة السلوك املتوقع والتي تهتم بتوضـيح وتحديـد األداء مـا 

ًإذا كان متميزا أو وسطا أو ضـعيفا ً وطريقـة السـلوك املالحـظ والتـي يـتم , ً

الحظتهـا أثنـاء فيها تحديد تكرار السلوكيات التي يقوم بها املوظف ويتم م

.أداء العمل

ــد ــلوكية     وتفـي ــوائم الـس ــة اإلدارة الـق ــط وأنظـم ــوير خـط ــع وتـط يف وـض

ـداف ـىل صــفاته,  باألـه ـيس ـع ـل وـل ـف يف العـم ـلوك املوـظ ـىل ـس ـز ـع وتســهم , وترـك
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ـب  ـرؤوس بجواـن ـرئيس واـمل ـن اـل ـل ـم ـة ـك ـرا ملعرـف ـويم نـظ ـة يف التـق ـق العداـل ًيف تحقـي

وـتـوفر ـهـذه الطريـقـة تغذـيـة عكـسـية جـيـدة , ـهـااألداء الـتـي ـسـيتم مالحظتـهـا وتقومي

 .للموظفني

ًأمـا يف جاـنـب العـيـوب فـهـي تتطلـب وقـتـا وجـهـدا كـبـريا لتطويرـهـا  ً ً

وتتطلب االستمرار والعمـل الـدائم عـىل تطـوير املقـاييس , وإدارتها بنجاح

فيها والتحقق من أن األمثلة السلوكية التي تتضـمنها أداة التقـويم مازالـت 

.ذات صلة بالعمل

:طريقة االختيار اإلجباري -3

حيث يتم تصميم قامئة تتضـمن مجموعـات مـن العبـارات والجمـل      

وتحتوي كل مجموعـة عـىل جملتـني وصـفيتني , التي تصف مستوى أداء العمل

عىل شكل ثنائيـات إيجابيـة وسـلبية ويـتم إجبـار القـائم عـىل عمليـة التقيـيم 

عة تنطبق عـىل أداء املوظـف عىل اختيار جملة واحدة من كل مجمو) املرشف(

من وجهة نظرة ومن ثم يتم تحليل القامئة بإعطاء كـل جملـة وزن معـني ومـن
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ـة للمجـمـوع الـكـيل   ـثـم تـحـدد نتيـجـة تـقـويم األداء للموـظـف ـعـىل النتيـجـة النهائـي

.لألوزان

وتساعد عىل الحد من مقدار التحيـز , هذه الطريقة بالسهولة يف التنفيذ ومتتاز

وكـذلك , القائم بعملية التقييم ليس لديه علم مبقـدار األوزان لكـل جملـةبافرتاض أن 

تساعد هذه الطريقة يف التغلب عىل النزوع نحو التساهل أو التشدد يف التقيـيم العـام 

.للموظفني

عىل هذه الطريقة جهل القائم بعمليـة التقيـيم بـاألوزان املعطـاة  يعاب ولكن

ًوايضا تحتـاج إىل جهـد ووقـت كبـري يف , لموظفوتجاهل النواحي التطويرية ل, للجمل

 .األعداد وتصميم القوائم

: طريقة الوقائع الحرجة-4

وهي تعتمد عىل مالحظة سلوكيات املوظف أثنـاء األداء والعمـل      

يف ) املرشف(الفعيل وتسجيل املالحظـات مـن قبـل القـائم بعمليـة التقيـيم 

م معـني كفئـات معينـة وقد يتضمن السجل تقسي, سجل خاص لكل موظف
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ـل  ـيامت وتحـم ـاع التعـل ـة يف األداء وأتـب ـزمالء والدـق ـع اـل ـاون ـم ـل التـع ـلوك مـث يف الـس

وعند حلول فرتة التقويم الدورية يف املنظمة يقـوم املرشف مبراجعـة سـجل , املسئولية

املوظف السلويك ومن ثم إصدار حكمة عىل أداء املوظف من خـالل هـذه السـلوكيات 

 ً.ها مسبقاالتي تم مالحظت

ـاز ـة عكســية للموظــف ومتـت ـدميها تغذـي ـة بتـق وباملوضــوعية , هــذه الطريـق

ـة ـدالً مــن ذاكــرة القــائم بعملـي ـة ـب ـائع الفعلـي ًنظــرا العتامدهــا عــىل ســجل للوـق

. التقويم

عىل هذه الطريقة أنها تستهلك أو تتطلب الكثري من الوقـت  يعاب ولكن 

وتذمر واستياء املوظفني مـن , ظفوالجهد يف تسجيل الوقائع واملالحظات لكل مو

وقد يعمل القائم , هذه الطريقة لشعورهم بأنهم تحت املتابعة والرقابة املستمرة

بعملية التقيـيم عـىل الرتكيـز عـىل تصـيد األخطـاء وتسـجيلها بـدالً مـن تسـجيل 

ًوأيضا نسيان أو إغفال تسجيل بعـض , ًالجوانب اإليجابية والسلبية عىل حدا سواء

.والوقائعالسلوكيات 
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:الطرق املبنية عىل نتائج األعامل: ًرابعا

حيث يـتم تقيـيم األداء مـن , وترتكز عىل نتائج األعامل كمعيار رئييس للتقييم 

:خالل مقارنة األداء مع األهداف املحددة لألداء، ومنها ما ييل

:طريقة اإلدارة باألهداف

ـ ـائم بعملـي ـني الـق ـاءات ـب ـد لـق ـة عـق ـذه الطريـق ـب ـه ـيم  وتتطـل ة التقـي

واملوـظـف لوـضـع وتحدـيـد األـهـداف والواجـبـات املطـلـوب تحقيقـهـا ) املرشف(

وتكـون عـادًة األهـداف واضـحة , وإنجازها من املوظف خالل فرتة زمنية معينة

وتحـدد العنـارص , ًوواقعية وأحيانا يتم تحديدها بشكل كمي أو بشـكل وصـفي

ألهـداف ومـن ثـم واملعايري املوضـوعية التـي تسـتخدم لقيـاس مـدى تحقيـق ا

ونالحـظ هنـا , ًتقييمه بناء عىل مدى ما تم تحقيقه وإنجازه من هذه األهـداف

ًأنه ال يتم تقييم السلوك بل تعتمد عىل النتائج املتحققـة قياسـا عـىل األهـداف 

 .املرسومة للموظف

ـهـذه الطريـقـة بأنـهـا تـشـجع اـملـدراء ـعـىل ـبـذل جـهـد فـكـري وتكـسـبه  ومتـتـاز

تســاعد عــىل زيــادة املناقشــات يف املنظمــة وتشــجيع و, خــربة وتجــارب جديــدة
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املوظف يف تحديد األهداف يزيد من دافعيتـه نحـو العمـل وتحقيـق أهدافـه املتفـق 

ًوتتميـز أيضـا بوضـوح , وتساعد يف تحسـني االتصـاالت بـني املرشفـني واملـوظفني, عليها

,  إنجاز املوظفاملطلوب من املوظف إنجازه وتحديد املعايري واملقاييس لقياس مستوى

ومن مميزتها أنها تبدأ قبـل األداء الفعـيل يف حـني أن الطـرق األخـرى ال تبـدأ إال بعـد 

 .االنتهاء من العمل

عليهـا الرتكيـز عـىل املوظـف واألداء الفـردي بـدالً مـن  يعـاب إال أنه قد

تحتاج من القـائم , تشجيع العمل الجامعي وفرق العمل واألداء الكيل للمنظمة

لتقييم تنسيق كبري يف تجزئة أهداف املنظمة الكلية بشكل دقيق حتـى بعملية ا

تصل إىل تحديد أهـداف كـل موظـف يف املنظمـة وهـذا يتطلـب ادراك شـامل 

وتحتاج إىل وقت وجهد كبري مـن القـائم , ألهداف املنظمة والقدرة عىل تجزئتها

أهداف كـل بعملية التقييم يف عقد اللقاءات مع املوظفني واالتفاق عىل تحديد 

وتركيزهـا عـىل تحقيـق الهـدف بغـض النظـر عـن الطريقـة , موظف عىل حدة

.والوسيلة املستخدمة يف اإلنجاز



126 الرضا الوظيفي وأثره عىل تطوير األداء

:تقييم األداء من زوايا مختلفة: خامسا

ً     وهي أن يقيم املوظف استنادا عىل تقييم من حوله َ ّكأن يَقيم مـن مـديره , ُ ُ

ورمبا من العمالء الذين , اه الوظيفيوممن يديرهم ومن املوظفني الذين يف نفس مستو

.يتعاملون معه وبعدها يتم احتساب املتوسط الحسايب لهذه التقييامت

ًهذا النـوع مـن التقيـيم سـيحقق للموظـف تقـيام صـادقا وعـادالً وسـيعرف , ً

.املوظف كيف ينظر إليه اآلخرون وبالتايل يسمح له بإعادة دراسة سلوكياته تجاههم

يره اكتشاف جوانب الخلل والقصور الحقيقية لديه ويحـاول وبالنهاية ميكن ملد

.ويوجهه اىل التدريب املناسب, تالفيها

 درجة هو الرسية، عند تنفيذ هذا النوع من 360والجانب األكرث تحديا للتقييم 

ُالتقييم، فمن األفضل إعطاء ضامنات للموظفني أن ما يتقاسم به من معلومات سـتظل 

.من اإلدارة الدقة يف النتائجرسية للغاية وذلك لتض
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املتغريات التنظيمية التي تساهم بتحسني مستوى األداء الوظيفي 

: البناء التنظيمي-1

 يتضمن البناء التنظيمي ملنظمة ما وجود الهيكـل التنظيمـي ومـا يتطلبـه 

باإلضـافة . من وضوح األدوار واملسؤوليات والصالحيات وجهة املسـاءلة واملكافـأة

 وتكمـن . واالسـتقاللية الذاتيـة يف اتخـاذ القـرارات، مناخ العمل املالئـمإىل وجود

أهمية البناء التنظيمي، يف كونه أداة رئيسة تسـاعد اإلدارة عـىل تنظـيم وتنسـيق 

وهـو يـوفر اإلطـار الـذي . ًجهود العاملني للوصول إىل أهداف متفق عليها، مسبقا

 التفاعـل بـني الجهـود واألنشـطة يتحرك فيه األفراد، ومن خالله يـتم التوحيـد، أو

 .املختلفة يف املنظمة

:  أنظمة وإجراءات العمل-2

ـل أنظمــة العمــل  مجموعــة السياســات والقواعــد واألســاليب  متـث

 وتسـاهم .واإلجراءات التي تحكم أنشطة املؤسسة لتحقيق أهداف محـددة

تسـمت أنظمة وإجراءات العمل  يف تنمية روح اإلبداع لدى العاملني إذا ما ا
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باليرس والبساطة واالبتعاد عـن الـروتني والتعقيـد والتشـدد يف تنفيـذ أنظمـة وقواعـد 

 . العمل

:   االتصاالت-3

 فاالتصـاالت اإلداريـة .ًتقوم العمليات اإلدارية أساسا عىل االتصـاالت

 وكلـام ،تحافظ عىل تـدفق وانسـياب املعلومـات داخـل املنظمـة وخارجهـا

التصاالت كلام زادت كفاءة العمـل و أي قصـور كانت هناك أنظمة جيدة ل

. يف نـظـام االتـصـاالت ـمـن ـشـأنه أن يعـطـل أو ـيـؤخر ـسـري اإلدارات األـخـرى

فقــرارات املنظمــة و أهــدافها و توجهاتهــا و خططهــا تــرتبط بعمليــة 

48.االتصاالت

: منط القيادة-4

ً إن القيادة متثـل محـورا مهـام ترتكـز عليـه مختلـف النشـاطات يف املـنظام ت ً

 فالقـيـادة الحكيـمـة والواعـيـة تعـمـل ـعـىل تنمـيـة و ،العاـمـة والخاـصـة ـعـىل ـحـد ـسـواء

رسالة ماجسـتري، " تقنيات االتصاالت ودورها يف تحسني األداء : " م2006 املانع، محمد، 48

 .18جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض ص
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تعزيز األداء اإلبداعي عن طريق ترشيد سلوك األفراد وحشد طاقاتهم وتعبئة قـدراتهم 

وتنـسـيق و تنـظـيم جـهـودهم وـتـوجيههم الوجـهـة الـصـحيحة نـحـو تحقـيـق األـهـداف 

 .والغايات املرجوة

: الحوافز-5

لحوافز إحدى الوسائل الهامة التي تهدف إىل حث األفـراد عـىل العمـل  تعترب ا

 وعىل تنمية وتعزيز األداء اإلبداعي يف املنظامت، فـالحوافز لهـا أثرهـا ،بكفاءة وفاعلية

عىل تشجيع املوظفني عىل اإلبداع واملبادأة والتجديد، وبذل مزيد من الجهد يف االنجاز 

ً وتعترب الحوافز مقوما رئيسيا يف املـنظامت املبدعـة ،يةوزيادة الطالقة الفكرية واإلنتاج ً

. 49بل وركيزة أساسية لوجود اإلبداع وتنميته

مجلـة اإلدارة "معوقات اإلبداع يف املنظامت السـعودية. "هـ1420 هيجان،عبد الرحمن،49

 .15، معهد اإلدارة العامة،الرياض ص)1(العامة،عدد



130 الرضا الوظيفي وأثره عىل تطوير األداء

: التدريب-6

 يعد التدريب أداة التنمية ووسيلتها، كام أنه األداة التي إذا أحسـن اسـتثامرها 

وتـربز وتوظيفها متكنت املؤسسـات مـن تحقيـق الكفـاءة والكفايـة يف األداء واإلنتـاج  

أهمية ذلك باعتباره أساس كل تعلم وتطوير وتنمية للعـنرص الـبرشي ومـن ثـم تقـدم 

 كام ويعتـرب التـدريب احـد العوامـل الهامـة الـذي يسـاعد عـىل األداء ،املجتمع وبنائه

ًالوظيفي املميز خصوصا وأن املنظامت عىل مختلف أنشطتها تواجه تغريات وتطـورات 

أن العمليـة اإلبداعيـة ) الهيجـان(  نحـو العوملـة ويـرى عديدة يف ظل االتجاه املتزايـد

ليست عملية مستمرة بذاتها لدى األفراد املبدعني إذ ال بـد مـن تشـجيعهم وتـدريبهم 

. 50من خالل برامج تدريبية تستهدف تعزيز األداء اإلبداعي لديهم

املـدخل اإلبـداعي لحـل املشـكالت، أكادمييـة نـايف .  م1999 هيجان، عبـد الـرحمن، 50

 .74العربية للعلوم األمنية، الرياض ص
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:العالقة بني الرضا الوظيفي واألداء

ـات،  ـة اتجاـه ـذا الـصـدد توـجـد ثالـث ـا ويف ـه ـد أن الرـض ـاه األول يؤـك اإلتـج

الوظيفي يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية، واالتجاه الثـاين يـرى أنـه ال توجـد عالقـة بـني 

 واإلتجاه الثالث يؤكـد أن الرضـا عـن العمـل هـو نتيجـة ،الرضا عن العمل واألداء

حصول العامل عىل مكافآت عادلة وهذه املكافآت العادلة نتيجـة ربطهـا برضورة 

.اء معنيالقيام بأد

يف " اهوثورن"هذا اإلتجاه ظهر نتيجة تجارب وأبحاث : اإلتجاه األول

الثالثينات حيث تم الرتكيز عىل العالقات اإلنسانية فزاد اإلهتامم بالعـاملني 

ـمـن ـخـالل ـسـامع ـشـكواهم وـحـل مـشـكالتهم وإـشـباع حاـجـاتهم املادـيـة 

الهدف من ذلـك واملعنوية وثم تشجيع العاملني للمشاركة يف اإلدارة، وكان 

هو رفـع روحهـم املعنويـة التـي بـدورها تـؤدي إىل زيـادة اإلنتاجيـة وقـد 

أظهرت نتائج التجارب أن اإلنتاجية ارتفعت وأن العوامل التي تـم إدخالهـا 

يف العمل أدت إىل زيادة الدافعية للعمل، وهذه العالقة السببية بني الرضـا 

قـات اإلنسـانية قـدمت عن العمل واألداء التـي أسـهمت بهـا مدرسـة العال
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أـسـاليب متـعـددة للعالـقـات اإلنـسـانية بـهـدف زـيـادة الرـضـا اـلـوظيفي ـلـدى 

العاملني وهذه األساليب مثل املشاركة يف اإلدارة واإلرشاف املتسـاهل والنصـح 

 .واإلرشاد

فيؤكد أنه ال توجد عالقـة مبـارشة بـني الرضـا واألداء : االتجاه الثاين

اث يف الخمـسـينات والـسـتينات أن مـثـة حـيـث أـكـدت نـتـائج بـعـض األبـحـ

حاالت ومواقف يكون فيها العاملون عىل درجة كبرية من الروح املعنويـة 

غري أنهم يكونون أقل إنتاجا كام ظهرت مواقف عكس ذلك حيـث يكـون 

العاملون عىل درجة منخفضة من الروح املعنوية غري أن إنتاجيتهم تكـون 

الفرد بالضـغط أو اسـتخدام األسـلوب عالية وأكد أنه ميكن زيادة إنتاجية 

ـوظيفي  ـا اـل ـا والرـض ـاج مرتفـع ـون اإلنـت ـذلك يـك ـاإلدارة وـب ـدكتاتوري ـب اـل

.متدنيا

يـرى أن الرضـا الـوظيفي يحقـق األداء العـايل القبـول بعوائـد :  االتجاه الثالث

مثل األجر والرتقية والعالقات الطيبـة يف حالـة إدراك العامـل أن هـذه ) حوافز(إيجابية

.ًائد مرهونة مبستوى معني من األداءالعو
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ٍوعموما عندما يكون املوظف غري راض عن عمله فإن ذلك يـنعكس 

عىل سلوكه فيقل التزامه بالعمل الذي يؤديه ويضعف والءه للمنظمة التي 

يعمل بها فينتج عن ذلك انسحاب املوظـف مـن عملـه نفسـيا مـن خـالل 

 ينسـحب جسـميا مـن خـالل رشود الذهن واإلستغراق يف أحالم اليقظـة أو

التأخر عن العمل والخـروج مبكـرا أو متديـد أوقـات اإلسـرتاحات والغيـاب 

وتعطيل العمل وقد يصل سلوك املوظف غـري الـرايض إىل محاولـة اإلنتقـام 

من املنظمة

سيظهر أثر ذلك يف صـحته البدنيـة , عندما ال يتحقق الرضا الوظيفي لدى الفرد

 ،وقد يتعمد اإلهامل والتقصري حتى تتفاقم األمـور.. . إنتاجه ويف، ويف عالقاته،والنفسية

ّوقد يكرث من النقد ويضخم املشكالت، وقد يسـتقيل مـن العمـل أو يطلـب اإلعـارة أو  ُ

ُوقد يضعف والؤه للمؤسسـة... اإلجازات الكثرية  بـل قـد ينقلـب هـذا الـوالء إىل كُـره ،ُ

.وتآمر

ـ ـه ومـض ـوظيفي وعوامـل ـا اـل ـوم الرـض ـوح مفـه ـم.. .ّاداتهإن وـض ـدنا يف تفـه ُيفـي

ًـكــام يفـيــدنا يف تحـســني ـهــذه املـســالك ثانـيــا,  مـســالك الـنــاس أوالً  ويف اختـيــار ،ُ
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 ويف معالجـة أسـباب ً، ثالثـا،الفرد للعمل الذي يتوقع منه تحقيـق الرضـا الـوظيفي لـه

 .الخلل حيثام وجدت
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محددات الرضا الوظيفي لدى العامل الجزائري يف إطـار : بووذن نبيلة -

نظرية دافيد ماكليالند للدافعية، رسالة ماجستري يف علم الـنفس التنظيمـي 

وتســيري املــوارد البرشيــة،، جامعــة محمــود منتــوري قســنطينة، ســنة 

2006/2007.
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ـامية - ـارة ـس ـوظيفي يف : جـب ـاألداء اـل ـه ـب ـامعي وعالقـت ـتاذ الـج رـضـا األـس

الجامعة الجزائرية دراسة ميدانيـة بجامعـة باتنـة، رسـالة ماجسـتري يف علـم 

-2007االجتامع تخصـص تنظـيم وعمـل، جامعـة الحـاج لـخرض باتنـة، سـنة

2008.

دون طبعـة، مرص، السلوك التنظيمـي املعـارص، الـدار الجامعيـة، بـ: حسن راوية -

.2004اإلسكندرية، سنة 

أـبـرز العواـمـل اـملـؤثرة ـعـىل مـسـتوى الرـضـا : حـنـان محـمـد أحـمـد ـنـارضين -

الوظيفي لدى املوظفات اإلداريات بجامعة أم القرى مبكة املكرمة، رسالة ماجستري 

يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط، جامعة أم القرى، اململكة العربيـة السـعودية، سـنة 

1991.

ـريخا - ـد العـم ـدارس يف األردن  ) 1992( ،ـل ـديري اـمل ـوظيفي ـمل ـا اـل ـتوي الرـض مـس

 ، مجلـة مؤتـة للبحـوث والدراسـات،وعالقته ببعض خصائصـهم الشخصـية والوظيفيـة

.املجلد السابع، العدد الثاين
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، مؤتة للبحوث والدراسـات، "الرضا الوظيفي لدى مديري املدارس"خالد العمري،  -

.م1992لرابع، املجلد العارش، العدد ا

الرضـا الـوظيفي لـدى : خالد محمود عزيز العبادي، صفد مظفـر محمـد الـدباغ -

العاملني يف االتحادات الرياضية الفرعية لكرة السلة يف العراق، مجلة الرافـدين للعلـوم 

 .2013، سنة 61، العدد 19الرياضية، املجلد 

أعـوان الحاميـة الضـغوط املهنيـة وعالقتهـا بالرضـا الـوظيفي لـدى : دوادي عيل -

-2013املدنية، رسالة ماجستري يف علم النفس العمل والتنظـيم، جامعـة وهـران، سـنة 

2014. 

عالقة الرضا الوظيفي مبستوى االلتزام التنظيمي لدى عامل املركبـات : رابح برباخ -

الرياضية دراسة ميدانية لوالية املسـيلة، رسـالة ماجسـتري يف اإلدارة والتسـيري الريـايض، 

 .2014-2013 املسيلة، سنة جامعة

االحـرتاق الـوظيفي وعالقتـه بالرضـا املهنـي لـدى : رشيدة عبد الـرؤوف رمضـان -

، ديسمرب 26، الجزء األول، املجلد 101معلمي املرحلة االبتدائية، املجلة الرتبوية، العدد 

2011.
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املناخ التنظيمي وأثـره يف الرضـا الـوظيفي دراسـة اسـتطالعية : رياض ضياء عزيز -

آلراء عينة مـن منتسـبي رشكـة نفـط ميسـان، مجلـة جامعـة كركـوك للعلـوم اإلداريـة 

 .2013، سنة1، العدد 3واالقتصادية، املجلد 

محددات الرضـا واالسـتقرار : زيادة محمد عيل الصامدي وفراس محمد الرواشدة -

عـامل، الوظيفي يف مؤسسة املوانئ يف األردن دراسة ميدانية، املجلة األردنية يف إدارة األ

 .2009، سنة 3، العدد 5املجلد 

، دار -أـطـر نظرـيـة و تطبيـقـات علمـيـة-الرـضـا اـلـوظيفي:  ـسـامل تيـسـري الرشاـيـدة -

.2010الصفاء، عامن، سنة 

، "الرضا عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة األردنية"سالمة طناش،  -

.م1990، عامن، 3، عدد )أ (17مجلة دراسات، مجلد 

التنبؤ بفاعلية الذات مـن كـل مـن الرضـا الـوظيفي :  محمد الجاملسمية أحمد -

وضغوط العمل واالحرتاق النفيس لدى معلمي املرحلـة الثانويـة، مجلـة كليـة الرتبيـة، 

.2012، جوان12جامعة بورسعيد، العدد
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الرضا الوظيفي لدى العـاملني يف مكتبـات جامعـة قاملـة بـالجزائر، : شابونية عمر -

Cybrarians Journal 2013، ديسمرب 33، العدد. 

أثـر ضـغوط العمـل يف أداء العـاملني يف : شفاء محمد عيل، وسام إبراهيم مـوىس -

، 21الرشكة العامة لصناعة الزيوت النباتية، مجلة العلوم االقتصادية واإلداريـة، املجلـد 

 .2015، سنة 81العدد 

 املؤسسـة عوامل الرضا الوظيفي لدى العامل الصناعي يف: شهرزاد لبصري -

ب ميلـة، رسـالة ماجسـتري يف Sopromacاملخوصصة  دراسة حالـة مؤسسـة  

-2001علم اجتامع التنظيم والعمل، جامعة العقيد الحاج لخرض باتنـة، سـنة 

2002. 

أثر الرضا الوظيفي عىل أداء املوارد البرشيـة دراسـة حالـة مبؤسسـة :صبيان إميان -

ماجستري تخصص إدارة األفراد، جامعـة نسج وطبع الحريريات ندرومة تلمسان، رسالة 

 .2012-2011أبوبكر بلقابد تلمسان، سنة 

ـراهيم لطـفـي - ـت إـب ـنرش :طلـع ـة واـل ـب للطباـع ـيم، دار غرـي ـتامع التنـظ ـم اـج عـل

.والتوزيع، القاهرة
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الدافعية والرضا الـوظيفي وأثـرهام عـىل أداء اإلطـارات يف الرشكـة : طويل كرمية -

بة، رسالة ماجستري يف علم النفس العمـل والتنظـيم، الوطنية للسيارات الصناعية بالروي

.2008-2007جامعة الجزائر، سنة

الرضا عن العمل عند معلمي ومعلامت املرحلة الثانوية "عادل محمد الطوبايس،  -

، رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعـة األردنيـة، - دراسة ميدانية تحليلية -" يف األردن

 .م1971

أثر البيئة التنظيمية عىل الرضا الـوظيفي لـدى " ياغي، عبد الفتاح محمد خميس -

جامعـة آل , رسالة ماجستري غـري منشـورة, "العاملني يف مشاريع عامة مختارة يف األردن

.م1998, البيت 

ضـغوط العمـل وأثرهـا عـىل أداء املـوظفني يف رشكـة : عبد القـادر سـعيد بنـات -

ماجستري يف إدارة األعامل، الجامعـة االتصاالت الفلسطينية يف منطقة قطاع غزة، رسالة 

.2009اإلسالمية غزة، سنة 

العالـقـة ـبـني ـضـغوط العـمـل وـبـني "   , 1995عـبـدالرحيم ـعـيل اـملـري،  -

دراـسـة : اـلـوالء التنظيـمـي واألداء والرـضـا اـلـوظيفي والـصـفات الشخـصـية 
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، )العدد الثاين، 35معهد اإلدارة العامة، املجلد (,  الرياض ،، مجلة اإلدارة العامة"مقارنة

 .241-207: ص ص

بنـاء منـوذج سـببي لدراسـة تـأثري كـل مـن الـوالء :  العمـريلـلــهعبيد بن عبد ا -

التنظيمي والرضا الوظيفي وضغوط العمل عىل األداء الـوظيفي والفعاليـة التنظيميـة، 

، 1، العـدد 16مجلة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتامعيـة واإلنسـانية، املجلـد 

 .2004ة سن

 الرضـا عـن الوظيفـة لـدي املـرأة العاملـة يف ،)1991( عليان بحي، همرشي عمر -

 العـدد ، املجلد الرابع، مجلة البحث يف الرتبية ومل النفس،املكتبات املتخصصة يف األردن

. الرابع

ضغوط العمـل والـوالء التنظيمـي واألداء والرضـا " ,  2003عوض خلف العنزي،  -

، مجلة املحاسـبة واإلدارة والتـأمني، "رنة يف بيئة األعامل الكويتية  دراسة مقا-الوظيفي 

،  )61جامعة القاهرة، جهاز الدراسات العليا والبحوث، كلية التجارة، العدد (, القاهرة  

.366-327: ص ص
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 نـارص بـن عبـد لـلــه العـوىض، عـادل خـري الـلـه نارص بن عبد الـلـهفايزة خري ا -

عدالة التوزيعية واالتصاالت التنظيميـة وعـبء العمـل كمتغـريات أثر ال:  العوىضلـلـها

وسيطة يف عالقة الرضا الوظيفي باالنتامء التنظيمـي، مجلـة مسـتقبل الرتبيـة العربيـة، 

.2010، سبتمرب 66، العدد 17املجلد 

 درجة رضا مديري الرتبية والتعلـيم يف األردن عـن ،فريز محمود أحمد الشلعوط -

 ، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة،ديري املـدارس الثانويـة الحكوميـةالسلوك اإلداري ملـ

. الجامعة األردنية

قـيـاس عواـمـل الرـضـا اـلـوظيفي للمكتـبـني بجامـعـة: ـفـوزي ـشـعبان ـمـدكور ـنـدا -

ـاد  ـة لالقتـص ـة العلمـي ـة، املجـل ـة والدميوغرافـي ـاملتغريات التنظيمـي ـا ـب ـاهرة وعالقتـه  الـق

 .والتجارة

ضـغوط العمـل وعالقتهـا بالرضـا الـوظيفي : يمبارك بن فالح بن مبارك الـدورس -

لألفراد العاملني يف مراكـز حـرس الحـدود مبنطقـة املدينـة املنـورة، رسـالة ماجسـتري يف 

.2010العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، سنة 
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ـد مـصـطفى منـصـور - ـدى أعـضـاء : مجـي ـوظيفي ـل درـجـة الرـضـا اـل

ـة ا ـية يف جامـع ـة التدريـس ـةالهيـئ ـطني، مجـل ـة يف فلـس ـاح الوطنـي لنـج

، 1، العـدد 12 جامعة األزهر بغزة، سلسلة العلـوم اإلنسـانية، املجلـد 

2010. 

أثر التسـويق الـداخيل عـىل الرضـا الـوظيفي : محجويب محمد األخرض -

واملصداقية يف املؤسسـة الخدميـة حالـة القطـاع البـنيك يف الجزائـر، رسـالة 

-2009أبـوبكر بلقايـد تلمسـان، سـنة ماجستري يف علـوم التسـيري، جامعـة 

2010.

الرضا عن العمل لـدى املعلمـني واملعلـامت "محسن مجيد املنصوري،  -

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بغداد، العـراق، "يف املدارس االبتدائية

.م1968

، دار واـئــل لـلــنرش وSPSSالتحلـيــل االحـصــايئ باـســتخدام : محـفــوظ ـجــودة -

. التوزيع
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دراسـة : أثر الحـوافز عـىل الرضـا الـوظيفي"ميس بن سامل الشيدي، محمد بن خ -

، رسـالة ماجسـتري غـري "اتجاهات املوظفني يف وحدات الجهاز اإلداري يف سلطنة عـامن

 .م2002منشوره، جامعة آل البيت، 

ــي، - ــري الرجـب ــد تيـس ــزام " , 2002محـم ــي وااللـت ــزام املهـن ــني االلـت ــة ـب العالـق

، "بـقـة ـعـىل ـمـدققي الحـسـابات واملحاـسـبني يف األردندراـسـة مط: التنظيـمـي والرصاع 

، ) العـدد األول،11جامعة الكويـت، املجلـد (, املجلة العربية للعلوم اإلدارية، الكويت 

.66-37: ص ص

إدارة املـوارد البرشيـة، الـدار الجامعيـة للطباعـة والـنرش : محمد سعيد سـلطان -

 .2005التوزيع، اإلسكندرية، سنة 

 الـسـلوك اإلنـسـاين يف اـملـنظامت، دار الجامـعـة الجدـيـدة، :محمـد ـسـعيد ـسـلطان -

 .2004اإلسكندرية، سنة 

علـم الـنفس املهنـي، دار املسـرية للـنرش والتوزيـع، الطبعـة : محمد شحاتة ربيع -

.2010األوىل، عامن، 
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دراسـات يف علـم الـنفس االجتامعـي، دار النهضـة :محمد عبد الرحامن عيسـوي -

.1979العربية، بريوت، 

العوامـل املـؤثرة يف الرضـا الـوظيفي لـدي أعضـاء ،)1992( عثامن املخـاليفمحمد -

-246، ص40 املجلـد الثـامن، العـدد ،دراسات تربويـة،هيئة التدريس يف جامعة صنعاء

247.

ـي - ـي مرـع ـد مرـع ـنة: محـم ـنرش، ـس ـا لـل ـة، دار الرـض ـوارد البرشـي ـس إدارة اـمل أـس

 1999. 

املـشـاهدات ثنائـيـة الـقـدرة التنبؤـيـة ب: محـمـد منـصـور محـمـد الـشـافعي -

دراسـة (التصنيف ألسلويب تحليـل االنحـدار اللوغـاريتمي و التحليـل التميـزي 

، سـنة )الجزء الثاين ( 37، مجلة كلية الرتبية، جامعة عني شمس العدد )مقارنة

2013.

ـوي الـحـديث واـقـع وطـمـوح،محـمـود املـسـاد - ـد ، اإلرشاف الرتـب ،دار األـمـل:  ارـب

 1986.
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 العالقـة بـني سـلوكيات إداريـة مختـارة ، )1991(د الرحمن محمود عيل نهاد عب -

 رسـالة ،ملديري املدارس الثانويـة يف األردن ودرجـة ريض معلمـيهم لقـراراتهم اإلداريـة

. الجامعة األردنية ،ماجستري غري منشورة

علم النفس الصـناعي، مطبعـة الجمهوريـة، اإلسـكندرية، : محمود فتحي عكاشة -

 .1999سنة 

الرضا الوظيفي وعالقته بأداء معلمـي مرحلـة التعلـيم : ةمحمودية شهري -

-2000الثانوي، رسـالة ماجسـتري يف العلـوم التجاريـة، جامعـة الجزائـر، سـنة 

2001. 

الرضا الوظيفي وأبعاد جودة الخـدمات مـن منظـور تسـيري املـوارد : مزيان التاج -

جامـعـة أـبـوبكر البرشـيـة يف الوظيـفـة العمومـيـة، أطروـحـة دكـتـوراه يف عـلـوم التـسـيري، 

.2014-2013بلقايد، تلمسان، سنة 

دار :  غزة ، السلوك التنظيمي يف اإلدارة واإلرشاف الرتبوي،نشوان جميل ويعقوب -

.م2000 ،املنارة
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الرضـا الـوظيفي لـإلدارة الوسـطى يف "يارس العدوان وأحمد عبـد الحلـيم،  -
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