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 هذا العمل المتواضع الى .هدي ن                                  

 الى : 
 

 • والدينا الكريمين حفظهم هللا  
 

 • والى كل  افراد اسرتنا  
 

 • والى كل االصدقاء من كانوا برفقتنا  
 

 • والى كل من لم يدخر جهدا في مساعدتنا 
 

 • والى كل من ساهم في تلقينا ولو بحرف في حياتنا الدراسية .  
 
 
 
 
 

 الباحثتان                                                                     
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                       
 

 شكر وتقدير                                              
          

 قال رسول هللا )ص( ) من لم يشكر الناس ، لم يشكر هللا عز وجل (     
 

 الشكر والثناء هلل عز وجل اوالً على انجاز هذا البحث ، فاهلل الحمد  
 

• نقدم جزيل الشكر واالمتنان الى استاذنا المشرف " م. احمد عباس حسين " لما منحه لنا من وقت  
 وجهد وتوجيه وارشاد وتشجيع 

 
 • كذلك نقدم شكرنا الى اساتذتنا الكرام وكل من ساهم في تعليمنا  

 
 لشكر لوالدينا حفظهم هللا • وجزيل ا

 
 • والشكر واالمتنان الى اداراة المدارس لتعاونهم معنا  

 
 • كما نشكر لكل من ساعدنا من قريب وبعيد ولو بكلمه او بدعوه صالحة  
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 مستخلص ال
البحث   على  يهدف  للتعرف  الوظيفيالحالي  االداء  وعلى  الوظيفي  الرضا  من    اثر  عينة  في  للعاملين 

البحث   عينة  واشتملت  ميسان  محافظة  )مدارس  استرجاع  ٤٠على  وتم  ومعلمة  معلم  استمارة  (  ٣٨)( 

والمتمثلة  استبيان   الحكوميه  المدارس  في  عينة  على  مدرسة  موزعه  االبتدائية،  الغفران  مدرسة  ابراهيم  ) 

قويه  واظهرت نتائج البحث الى وجود عالقة ارتباط  (    عداديهالهدى اال   مدرسة بنت  ،  الخليل االبتدائية  

الوظيفي  الوظيفي واالداء  الرضا  اوصت    مابين  التي  التوصيات  اهم  البحث ومن  منظمات عينة  بها  في 

االهتمام   اقامة  الدراسة هو ضروره  للعاملين من خالل  الوظيفي  االداء  اجل  بتحسين  تدريبية من  دورات 

شركات او قطاعات اخرى   في  المدارس واجراء دراسات مماثلة طالباالتصال والتعاون مع زيادة مهارات 

   مختلفه على مستوى العراق 

 
 

Abstruct 

 The current research aims to identify the impact of job satisfaction and on the 

job performance of workers in a sample of schools in Maysan Governorate. The 

research sample included (40) male and female teachers, and (38) questionnaire 

forms were retrieved distributed to a sample in government schools represented 

(Ghufran Primary School, Ibrahim Al-Khalil Primary School).  And Bent Al-

Huda Intermediate School) and the results of the research showed that there is a 

strong correlation between job satisfaction and job performance in the 

organizations of the research sample.  And conducting similar studies for 

various other companies or sectors at the level of Iraq 
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التكراري والنسب المئوية لالفراد المبحوثين حسب ) الجنس المؤهل التوزيع  1

 العلمي والمسمى الوظيفي وعدد سنوات الخدمه (
٣٥-٣٤ 
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 الفصل االول 
 منهجية البحث ودراسات سابقة 

 
 المبحث االول 
 منهجية البحث 

 
 اواًل: مشكلة البحث 

ان قدرة المنظمات على تحقيق أهدافها يتوقف بشكل كبير على قدرة ونجاح ادارة المنظمة في توفير        

في    ةالكافي من الدافعية للمورد البشري، حيث يعتبر المورد البشري من العناصر الضرورية والمهمالقدر  

تنافسية   ميزة  من  يمتلكه  لما  نظرا  االساسية  مصادرها  من  مهم  ومصدر  المنظمات  وفاعلية  اداء  تطوير 

االهتمام بالمورد  قادرة على التفاعل مع المحيط الداخلي والخارجي للمنظمة، ولهذا يجب على المنظمات  

البشري من خالل االهتمام بمعايير الرضا الوظيفي والعوامل الدافعة التي تحدد درجة الرضا الوظيفي ومن  

العديد من   كبير على  والمعنوية تؤثر وبشكل  المادية  الحوافز  ان  والمعنوية، حيث  المادية  الحوافز  بينها 

اهتما عدم  أن  كما  المنظمات،  في  اإلنسانية  العاملين  الظواهر  لدى  االيجابية  الدوافع  بتنمية  المنظمات  م 

سوف يؤدي وبشكل كبير الى حدوث بعض الظواهر السلبية ولعل من أهم هذه الظواهر هي ظاهرة عدم  

 الرضا الوظيفي. ويمكن ايجاز مشكلة البحث بالسؤال التالي:

 هو أثر الرضا الوظيفي لدئ العاملين على األداء الوظيفي ؟ ما -

 أهميه البحث ثانيًا: 

 تتمثل أهمية البحث بالتالي:      

 بعدم الرضا  واالرتياح في العمل.    مدارستوضيح االسباب المتعلقة بشعور العاملين في ال .1

الم  .2 في  العاملين  اداء  ومستوى  الوظيفي  الرضا  أبعاد  بين  ما  العالقة  مدى  عينة    دارساختبار 

 البحث.  
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 تتوصل اليه نتائج هذا البحث. رفد الدراسات والبحوث المختصة بما  .3

   البحثأهداف ثالثًا: 

 تتجسد اهداف البحث بالتالي:      

التعرف على الرضا الوظيفي لدى العاملين ومدى تأثيرها على االداء لديهم عند اختالف العوامل  .1

 والمتغيرات البيئية المحيطة بهم في المنظمة عينة البحث.  

من خالل تطوير الحوافز    مدارسالتعرف على الخطط التي تؤدي إلى تنشيط اداء العاملين في ال .2

 المادية. 

تأثير   .3 مدى  على  اداء  التعرف  على  الوظيفي  الرضا  درجة  تحدد  التي  والمعايير  الدافعة  العوامل 

   دارسالعاملين في الم

 

 فرضيات البحث  رابعًا: 

( ما بين الرضا الوظيفي بابعاده  0.05توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى )    الفرضية االولى:

،  )اال  العمل  في  الحريه   ، ، االمن  جر  العمل  العالوات وفرص   ، العمل  في  جماعات  العاملين  واداء   )

 دارس الم

،  االجر ، الحريه في العمل ، جماعات  الوظيفي )  يوجد تأثير ذي داللة معنوية للرضا    الفرضية الثانية:

 دارس .  واداء العاملين في المالعالوات وفرص العمل ، االمن ( 
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 : للبحثخامسًا: المخطط الفرضي 
الى مشكلة  للبحث الحالي  ان مخطط فرضي  تالباحث   تافترض       حيث يتضح  ،  اواهدافه  البحث استنادًا 

 ( طبيعة العالقة بين المتغير المستقل )الرضا الوظيفي( والمتغير التابع )االداء الوظيفي(. 1من الشكل )
 للبحث ( المخطط الفرضي 1الشكل )

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد الباحثان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : من اعداد الباحثتان  




 المتغير المستقل        

الحرية في   جماعات العمل 

 العمل 
 االجر 

 المتغير التابع 

العالوات  االمن 

 وفرص العمل

 الرضا الوظيفي 

 االداء الوظيفي  

 عالقةأثر
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 :   البحثمنهج سادسًا: 

  القيام بتحليلها، سيتم اتباع منهج الوصف التحليلي في هذه الدراسه حيث سيتبع وصف الظاهره ، ثم       

 ثم تفسيرها، بناء على ما تم جمعه من بيانات .  

 مجتمع وعينه البحث  سابعًا: 

مدارس      في  العاملين  في عدد من  البحث  اثر    محافظة  تمثلت عينة  التعرف على  ميسان وذلك من 
 االداء الوظيفي.   فيالرضا الوظيفي 

 

 ثامنًا: حدود البحث 

واشتملت على متغيرات البحث، المتغير المستقل )الرضا الوظيفي( والمتغير  الحدود الموضوعية:   .1

 التابع )االداء الوظيفي(. 

نوفمبر/   .2 البحث خالل شهر  كتابة  في  البدء  وتمثلت من مرحلة  الزمانية:  ولغاية   2021الحدود 

   .2022مايو/شهر 

 ميسان.  محافظة الحدود المكانية: اقتصرت الحدود المكانية للبحث على مدارس .3

 ميسان .  مدارس محافظةالحدود البشرية: واشتملت على عينة من العاملين في  .4

 جمع البيانات   أساليبتاسعًا: 

على    الدراسة .1 االطالع  سيتم  الوظيفي،    والبحوث  كتبالالثانوية:  الرضا  تخص  سابقه  ودراسات 

 .واألداء

آرائهم حول اثر  ، ليتم بعدها التعرف على  لبحثعلى عينه ا   استبانةالميدانية: سيتم توزيع    ةالدراس .2

 .  الرضا الوظيفي على االداء الوظيفي
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 الثاني المبحث 

 ابقة ــــــــــــــــات ســـــــدراس
 أوالً: الدراسات العربية  

 (    2017)   سوسن جواد الحسينيدراسة   .1

 دور الثقة وااللتزام التنظيمي في تحسين االداء الوظيفي   عنوان الدراسة 
المستمر( في  التعرف على اثر االلتزام التنظيمي المتمثل ب)العاطفي , المعياري ,   هدف الدراسة 

 اداء العاملين

عينت البحث شملت الموظفين العاملين في مقر شركة العامة للصناعات الصوفية   أداة وعينة الدراسة 

توزيع   تم  حيث  الكاظمية  نسبة    300ومعمل  وكانت  عشوائي  بشكل  استمارة 

االحصائي  83.33االستجابة   للتحليل  الصالحة  االستمارات  وبلغت   %233 

 استمارة  

اتفاق وجهات نظر افراد عينة البحث حول كشفت نتائج التحاليل االحصائية على   أهم االستنتاجات 

 الثقة التنظيمية مما يؤكد وجود مستوى عال من الثقة قد يخلق اداء جيد للشركة  

اوصت الدراسة انه على الشركة تعزيز االلتزام الشعوري باعتباره السائد في الشركة   أهم التوصيات 

املين في الشركة لدوره  من قبل العاملين لما له دور واثر كبير في تحسين اداء الع

 الكبير في نجاحها وتحقيق اهدافها 
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 (   2022)      دراسة  امين محمد حسن .٢

 الرضا الوظيفي والعوامل المؤثرة فيه   عنوان الدراسة 
الوظيفي   هدف الدراسة  االداء  على  المؤثرة  العوامل  اهم  على  الضوء  تسليط  الى  البحث  يهدف 

الجل تحقيق المستوى المطلوب والمرضي من االداء وتحديد العوامل االكثر تأثيرا  

 في االداء الوظيفي  

 - أداة وعينة الدراسة 

مشكالت التي تؤثر ان  مشكالت الرضا الوظيفي من اهم ال  الدراسة  نتائج  اظهرت أهم االستنتاجات 

االنتاجية   انخفاض  يؤدي  ان  الممكن  الرضا من  ان عدم  اذ  الوظيفي  االداء  على 

 لدى افراد المنظمة 

اذ   أهم التوصيات  مالي  كمصدر  الموظف  يتقاضاه  الذي  الراتب  مراعاة  ضرورة  الدراسة  اوصت 

 توفر العالقة الطردية بين االجور واالداء الوظيفي 

 

 الدراسات االجنبية ثانياً: 

 Inayat et al  (2021 )دراسة  .1

 A Study of Job Satisfaction and Its Effect on the Performance عنوان الدراسة 
of Employees Working in Private Sector Organizations, 
Peshawar 

اال  هدف الدراسة  على  العاملين  لدى  الوظيفي  الرضا  أثر  بيان  الى  الدراسة  في  هدفت  داء 

 المنظمات الخاصة القطاعية في باكستان. 
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استبانة وزعت على عينة شملت   أداة وعينة الدراسة  في  الدراسة  اداة  في   180تمثلت  موظف عامل 

 المنظمات الخاصة القطاعية في مدينة بيشاور في باكستان.

  باألفراد  مقارنة  االداء  في  أفضل  كانوا  الراضيين  الموظفين  ان  الدراسة  نتائج  اظهرت أهم االستنتاجات 

  عينة   بالمنظمات  النهوض   في  كبير  بشكل  أسهم  وهذا  الراضين،  غير  العاملين

 . الدراسة

 خالل   من  لديها  للعاملين  الرضا بتحقيق المنظمات  قيام  ضرورة  الى  الدراسة  أوصت أهم التوصيات 

 . االفراد  هؤالء أداء على ينعكس  مما مختلفة  وأساليب تقنيات اعتماد

  

 Qomariah  (2021 )دراسة  .2

 The impact of job satisfaction on employee performance عنوان الدراسة 
through organizational commitment as intervening variables: A 
survey on employees of Mitra Swalayan Kartasura. 

بيان   هدف الدراسة  الى  الدراسة  في  هدفت  الموظفين  اداء  على  الوظيفي  الرضا  أثر  أهمية 

 المنظمات في اندونوسيا. 

والثانوية   أداة وعينة الدراسة  االولية  البيانات  استخدم  وكذلك  والكمية  النوعية  البيانات  البحث  استخدم 

شملت   عينة  على  تطبيقها  في  85وتم  يعمل   Mitra Swalayanموظف 

Kartasura . 

  االلتزام   على   ومهم  إيجابي  أثر  له   الوظيفي   الرضا   أن  إلى  الدراسة   نتائج  أظهرت االستنتاجات أهم 

  االلتزام   بين  ما   وإيجابي  مهم   تأثير  وجود  عدم  النتائج  أظهرت   كما  التنظيمي، 

  الرضا   بين  ما  ومهم  ايجابي  تأثير  وجود  النتائج واظهرت  ،  الموظف واداء  التنظيمي

 . البحث  عينة المنظمات في الموظفين واداء الوظيفي
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المنظمة    موظفي  ان  حيث  الوظيفي،  الرضا  تحقيق  ضرورة  الى  الدراسة  أوصت أهم التوصيات 

ويحققون  منتجًا،  اداءًا  يقدمون  فسوف  عملهم  عن  راضين  كانوا  اذا  البحث  عينة 

 افضل قدر من االداء في العمل وفي استمرارية وحماس كبير من أجل العمل.  

 

 Fadlallh (2015  )دراسة  .3

 Impact of Job Satisfaction on Employees Performance an عنوان الدراسة 
Application on Faculty of Science and Humanity Studies 
University of Salman Bin Abdul-Aziz-Al Aflaj. 

الموظفين   هدف الدراسة  اداء  على  الوظيفي  الرضا  عوامل  على  التعرف  الى  الدراسة  هدفت 

 والمتمثلة بانطباعات الموظفين، وميولهم ورغباتهم وتصوراتهم لوظائفهم  

موظفًا يعمل في   86تمثلت اداة الدراسة في استبانة وزعت على عينة شملت على   أداة وعينة الدراسة 

 في جامعة سلمان بن عبد العزيز االفالج.  كلية العلوم والدراسات االنسانية 

بين   أهم االستنتاجات  موجبة  إحصائية  داللة  ذات  ايجابية  عالقة  هناك  ان  الدراسة  نتائج  أظهرت 

 عوامل الرضا الوظيفي واالداء في المنظمة عينة البحث. 

لديها م أهم التوصيات  العاملين  باحتياجات  المنظمات  اهتمام  الدراسة الى ضرورة  ن أجل اوصت 

تحسين بيئة عمل تلك المنظمات والعمل على تحفيز العاملين لديها بكفاءة وفعالية  

 كبيرة من أجل تحقيق أعلى مستوى من الرضا الوظيفي لديها.  
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 الفصل الثاني                                              

      

 اإلطار النظري للبحث                                        

 

 تمهيد :  

من ان   العديد  وجود  من  الرغم  على  السلوكين  العلماء  قبل  من  الكبير  االهتمام  نال  الوظيفي  الرضا 

يعتبر الرضا الوظيفي من اكبر مواضيع علم اإلدارة غموضا ألنه يعتمد االتجاهات الخاصة بالعمل بحيث 

الوظيفي   الرضا  يعتبر  الحالة يصعب فهمها كما  الحالة النفسية واالنفعالية المتعلقة بالموظف وهذه  على 

  ، والتغيب   ، العمل  ،  ودوران  األداء  في  الموظفين  في سلوك  يؤثر  الرضا  كمتغير مستقل  اعتباري  أو 

 .ي كم متغير تابع يتأثر بالمكافآت والرواتب و األجور و المنح ، ونظام اتخاذ القرارات  الوظيف

أو   عوائق  أي  وجود  دون  العمل  في  باالستقرار  يشعر  عندما   الموظفين  لدى  الوظيفي  الرضا  ويتحقق 

تناول مفهوم  تعقيدات وأن هذا يتطلب الجهد الكبير من االدارة العليا والموظفين أيضا وفي هذا المبحث سن 

 واهميه واسس واركان ونظريات الرضا الوظيفي   

 اواًل : مفهوم الرضا الوظيفي : 

في سوره البينة في  ساميه، ونراها    ان كلمه الرضا قد وردت في القران الكريم والسنه النبوية قد تحمل معان

يعني أن هللا قد رضي على عباده  .  ) رضي هللا عنهم َورَضْوا عنه (  في قوله تعالى   ٨القران الكريم اآلية  

الوظيفي  المؤمنين من أعمالهم في الخير ، وهم قد رضوا عنه من فضله ونعمه عليهم  أما مفهوم  الرضا 

في نظر المختصين : يعد من أهم االتجاهات في المؤسسات كما من المهم أن نفرق بينه و بين الروح  

ل ،  المعنوية  األحيان  بعض  في  يستعمالن كمرادفين  قد  النهما  الوظيفلموظف  التجاهات  الرضا  يعود  في 
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بمفرده، المشاعر  شخصية  عن  ليعبر  المعنوية   الروح  اصطالح  يستعمل  من   الكليه  بينما  لمجموعة 

 الرضا الوظيفي عدة تعاريف منها :  الموظفين،  و 

 آه له أهال ورضي عنه ،  أحبه واقبل عليه .  يعني ر الرضا لغتًا :  هوا ضد السخط ، وارتضاه  

وهو أن يحب الفرد عدة جوانب أو مظاهر من عمله أو أكثر من تلك التي ال يحبها. ويرى  اصطالحًا :  

ام   كانت  اإليجابية  العاملين  أعمالهم    السلبيةبعضهم هي مجموعه مشاعر  فيها عن  العاملين  يعبر  التي 

  ، سعيد  الرضا  ويع(     ١٩٥  -١٩٤، ص ٢٠٠٤)  مجموعةد  هو  واألحاسيس    الوظيفي  المشاعر  من 

الجميلة مثل السعادة والقبول واالستمتاع التي يشعر بها الموظف اتجاه وظيفته التي يعمل بها ، وقد يؤمل  

حياته   تحول  بان  لتقديم    الشخصيةمنها  ومواهبه  طاقته  كل  للمنظمة  تقديم  تم  ان  بعد  حقيقيه  متعه  الى 

كما (   ٢٠١٧ك من اجل تحقيق اهداف تلك المنظمة التي يعمل بها. ) المنصوري ،  وذلافضل ما يملك  

يرى فروم ان الرضا الوظيفي هوا المدى الذي توفر معه الوظيفه لشغلها بنتائج ذات قيمه عاليه ، أي ان 

ية  كما عرفه هوبوك هوا التعبير عن الظروف الماد (  ١٧٥، ص ٢٠١٦الرضا يرادفه التكافؤ . ) ساره ، 

خلق في  تساهم  التي  ايضًا  وبالبيئة  الفرد.    والنفسية  به  يرضى  الذي  ألعربيه  الوضع  المجموعه  خبراء   (

أن الرضا هو شعور الفرد تجاه عمله وان الرضا الفرد عن عمله ما هو اال تعبير معين    (١٢، ص ٢٠١٤

( ويرون أن  ١١٠،ص ٢٠٠١من مجموعه من المشاعر او االحاسيس و معتقدات وافعال ) عبد اللطيف ,

المادية   الفرد  حاجات  إشباع  أجل  من  والعمل  باالنتفاع  للقيام  الذهني  لالستعداد  حاله  عباره عن  الرضا 

العالونة ، الرضا الوظيفي هو موقف أو  ١١٢,ص ٢٠٠٣واالجتماعية والنفسية )  بين عوده مفهوم  ( وقد 

دق أن الرضا الوظيفي عباره عن رد فعل  حاله ايجابيه عاطفيه ساره ناتجه عن شعور الفرد لعمله وبعباره ا

يعبر   وكذألك   ، واالعتبارات  القيم  له  توفر  التي  هي  وظيفته  بأن  وإدراكه  الفرد  شعور  ناتج عن  عاطفي 

الرضا عن مقدار الفرق بين ما يريده وبين ما يتوقعه الفرد من عمله لوظيفته وما يحصل عليه فعال من  

منظمه ما عادة ما تكون له توقعاته المتعلقة بالوظيفة التي يشغلها  هذه الوظيفة ، وعندما يعين الفرد في  
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والتي قد تختلف من فرد الى اخر ، وبعدها يقوم الفرد بتقدير العوائد التي يحصل عليها من الوظيفة وليس  

ا  فقط من العوائد الخارجية والترقيات ، والمكافآت المادية ، بل أيضا من حيث العوائد الداخلية مثل الرض

(.    ٣٤,ص ٢٠٠٠عن العالقة مع الزمالء ، والرضا عن العمل ذاته ، والرضا بتقدير المرؤوسين . ) عودة،

تقييم الفرد   اإليجابية الناتجة عن  المشاعر  "حالة من  أن  الوظيفي على  الرضا  الوظيفي  في حين عرف 

حدد ثالثة أبعاد للرضا    لوظيفته ومن إدراكه لدرجة ما تمنحه الوظيفة من أشياء مهمة حسب رأيه". وقد

العمل   معطيات  بين  التطابق  بمدى  يتحدد  الثاني  والبعد  العاطفي.  البعد  األول  البعد  يمثل  إذ  الوظيفي، 

بعضها   مع  مترابطة  اتجاهات  عدة  أنه  على  الوظيفي  الرضا  إلى  فينظر  الثالث  البعد  أما  والتوقعات، 

  ( وأشار  Lythans, 1988: 176البعض    )Hellriegel    اعتباره شعور يمكن  الوظيفي  "الرضا  أن 

 ( Hellriegel et al., 1999: 235مرضي وسار") 

 الرضا الوظيفي احدى الشكلين   ويأخذ  

  : العام  راالرضا  يكون  ان  فإما  ككل  عمله  نحو  للفرد  العام  االتجاه  بصفه  هو  هكذا  راضًا  غير  او  ضًا 

بتحديد الجوانب النوعية التي يرضى عنها الموظف او العامل اكثر من هذا المؤشر ال يسمح  ، وان  عامه

مقدار ذلك  إلقاء نظره عامة من  ،    غيرها وال  في  يفيد  انه  بيد  أصال  يرضى عنها  ال  التي  الجوانب  اما 

   موقف العامل جراء عمله بصفة عامة

دا وتشمل الجوانب سياسه  الرضا النوعي : وتشير الى ان الرضا للفرد في كل جانب من الجوانب على ح

األجور،    ، اإلشراف   ، أساليب  المنظمة  الترقية ،  العمل ، فرص  الصحية واالجتماعية وظروف  الرعاية 

 (   ٢٢١، ص ٢٠٠٢) شوقي ،   االتصال داخل المنظمة ، العالقات مع الزمالء
وشعورهم بالسعادة     وفي ضوء ما تقدم من األدبيات اعاله يمكن تعريف الرضا الوظيفي هو رضا العاملين

 . يهم في اختصاصاتهم لنجاح المنظمةواالرتياح في عملهم التي يعملون بها لتقديم أفضل ما لد

 ثانيًا : اهمية الرضا الوظيفي :
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يتناول مفهوم الرضا الوظيفي  مشاعر الفرد العامل سواء كان ، موظفا ،  مديرا أو عامال صغيرا اتجاه  

العمل الذي يقوم به والظروف التي يعمل فيها والبيئة المحيطة  به، وأن توفر الرضا الوظيفي لدى األفراد   

 ( ٢٢,ص ٢٠١٦العاملين يؤدي إلى: ) األمين ، 

 عندما يرتفع شعور الموظف بالرضا الوظيفي يؤدي إلى :  ف :  بالنسبة للموظً_ ١اوال 

له القدرة على التكييف مع بيئة العمل : عندما يتكيف الموظف مع البيئة المحيطة به يؤدي إلى رفع  •   

الوضعية النفسية المريحة له  التي يتمتع بها الموارد البشرية و تعطي إمكانية اكبر للتحكم في عمله وما 

 .   يحيط به

• تتولد الرغبة في االبتكار واإلبداع عندما يشعر الموظف بأنه جميع حاجاته المادية من سكن ، واكل ،  

وغير المادية من احترام ،  وتقدير ، وأمان وظيفي  .... إلخ  تكون مشبعة بشكل  وشرب ، .... وغيرها  

 تزيد لديه الرغبة في تأدية األعمال بطريقة مميزة. كافي 

وتشمل المزايا المادية وغير المادية التي توفرها الوظيفة للموظفين وهذه تساعد على  عن الحياة : • الرضا  

 مقابلة متطلبات الحياة .  

  •  : والتقدم  الطموح  في  زيادة مستوى  أكثر جاذبية  تكون  الوظيفي  بالرضا  التي تستمتع  البشرية  فالموارد 

 تطوير مستقبله الوظيفي.  

للمؤس    -٢ :  بالنسبة  في  سة  المؤسسة  باإليجاب على  الوظيفي  بالرضا  الموظفين  ارتفاع شعور  ينعكس 

 صورة :  

ارتفاع في اإلنتاجية :  كل ما كان الموظف راضي على وظيفته يخلق الرغبة للموظفين في اإلنجاز  •   

 وتحسين من األداء.  

  : والفاعلية  الفعالية  مستوى  في  ارتفاع  ويجعل  •  والفعالية  الفعالية  مستوى  من  يرفع  الوظيفي  فالرضا 

 الموظفين أكثر تركيزا على عملهم.  
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• تخفيض تكاليف اإلنتاج  :  فالرضا الوظيفي قد يساهم بشكل كبير في تخفيض معدالت التغيب عن 

 العمل واالضطرابات والشكاوي وغيرها .  

ارت  للمؤسسة :  •  الوالء  المادية وغير  فاع مستوى  المؤسسة قد أشبعت  حاجته  بأن  الموظف  فكلما شعر 

 المادية هذا يزيد من تعلقه بمؤسسته .  

في    -٣ المجتمع  على  باإليجاب  الوظيفي  بالرضا  الموظفين  شعور  ارتفاع  ينعكس    : للمجتمع  بالنسبة 

 صورة :  

 ارتفاع معدالت النمو والتطور .  •   

 ( ٩-٨,ص٢٠١٢االقتصادية .) سهام وحنان ، ارتفاع معدالت اإلنتاج وتحقيق الفاعلية   •

يؤدي الرضا الوظيفي إلى زياده معدالت الدافعية لدى األفراد العاملين ويقصد الدافعية بأنها القوه    -ثانياً 

او نفسيه  حاجه  إلشباع  منفعة  أو  معين  هدف  لتحقيق  الفرد  حماس  تستثير  التي  فسيولوجية    الداخلية 

 (   ٨، ص  ٢٠٠٨) عويضة ،

النزاهة   -ثالثًا   هيئه  مثل  الفساد  مكافحه  عاتقها  تأخذ على  التي  المؤسسات  في  الوظيفي  الرضا  يؤدي 

 (  ٨,ص٢٠١٣للحفاظ على المال العام ) رفش والربيعي 

هوا    -رابعاً  والذي  المنظمة  في  للعاملين  التنظيمي  الوالء  يحقق  الوظيفي  الرضا  سلوك  أن  عن  عباره 

, ص ٢٠١٥وتطويرها ) مداح ،    المواطنة التي من خاللها يرغب الموظف بزياده قيمه الشركة وصورتها

٤٥  ) 

 ثالثًا : اسس وأركان الرضا الوظيفي:  

الرضا والبد من توفرها وقيامها ال هذه االسس منها ما قد   يقوم عليها  الوظيفي اسس وقواعد  للرضا  ان 

فس االنسان ودوافعه ومنها ما يتعلق بمحيط العمل وبيئته ومنها ما يتعلق بالمحيط  يكون داخلي يتعلق بن

 العام من المجتمع بكل مقوماته ومن هذه االسس :  



 
14 

محدد    Motivations.الدافع  ١ شيء  البحث عن  باتجاه  وتدفعه  الفرد  تحرك  التي  الداخلية  القوه  وهو   :

 لشيء .  وبالتالي توجه تصرفاته وسلوكه في اتجاه ذألك ا 

البيئية  ٢ العوامل   .Environmental Factors     الموظفين على  وتأثيراتها  بالبيئة  ترتبط  التي  وهي   :

بالشكل الذي يؤثر في رضاء على وظيفته ، فقدرت الموظف على التكيف مع وظيفته واندماجه تعتبر من 

ينة او الى الريف دورا واضحا في  اهم العوامل المحددة للرضا الوظيفي ،وتلعب انتماءات العاملين الى المد

الوظيفي   الرضا  درجه  في  تؤثر  للوظيفة  المجتمع  نظره  ان  كما  العمل،  في  واندماجهم  كيفهم 

 ( ١٩٨٣للموظف.) السلمي ،

 رابعًا: انواع الرضا الوظيفي : 

 هنالك نوعين من انواع الرضا الوظيفي وهما :  

الرضا الكلي : وهو الرضا عن جميع جوانب ومكونات العمل ، وهنا يعني ان الموظف قد وصل  .１

 ألقصى درجه من الرضا عن عمله . 

الرضا الجزئي : يمثل شعور الفرد الوجداني عن بعض اجزاء ومكونات العمل ، وهنا الموظف قد   .２

او بها  اكتفى  وبالتالي  العمل  بعض جوانب  كافيه عن  لدرجه رضا  االستياء    وصل  ال زال  ربما 

  (  ٩١-٧٨,ص١٩٩٠موجود لكنه الزال يعمل في عمله ) كامل ، 

 خامسًا : ابعاد الرضا الوظيفي :   

تعددت العوامل المؤثر في الرضا الوظيفي وتعددت اراء الباحثين حول العوامل فبعضهم يرى ان الرضا  

بيئ ، وخصائص  الفرد  تفاعل عنصرين هما خصائص  نتائج  ، وبعضهالوظيفي  العمل  للرضا  ة  م  يرئ 

,ص  ٢٠٠٣. ) المدلج ، عمل ،وبيئة العمل ، والموظف نفسه، محتوى الالوظيفي ثالث عوامل اساسيه هي

(  وقد لخص بعضهم العديد من العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي لدى الموظفين والعاملين والتي    ٢٥
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أهميتها باختالف المؤسسات اإلدارية والبيئة المحيطة  تختلف بدرجه اهميتها من فرد الى اخر كما تتفاوت ب

 بها وهي كاالتي :  

: المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف نتيجة عمله اليومي الذي يقدم فيه جهده جراء هذا    االجر •

المبلغ من المال ال يستخدمه إلشباع حاجاته األساسية وعدالته تأتي من خالل ) المقارنة بالجهد  

 المبذول ، وبمستوى الراتب في باقي المنظمات االخرى  

الترقية   • لفرصه  فرصته  الموظف  ينظر  االداري،  :  السلم  تسلقه  على  اعلى  منصب  الى  لترقية 

بحيث تمنحه الترقية  االشباع المادي والمعنوي فهي بجانب  الزيادة المالية في الراتب الشهري اذا  

ارتقى الى درجه اعلى فانه في الوقت نفسه يحقق مركزا اجتماعيًا اذا فان هنالك عالقه طرديه بين  

   فرص الترقية والرضا الوظيفي . 

•   : بعد  االمن  او  للعمل  تأديته  اثناء  في عمله سواء  الضمانات  للحصول على  العامل  هوا سعي 

تركه للعمل بسبب الوفاه او العجز او عند نهاية الخدمة ان هذه الضمانات التي يطلبها الفرد في  

 مكان عملة تدخل في نفس درجه من االمان واالمن وتزيل عنه القلق .  

موعه من العالقات التي تتم بين العاملين تؤثر هذه العالقات  يسود التنظيم مججماعات العمل :   •

بين   الفرد  يحققها  التي  المنافع  مقدار  على  ويعتمد  عملهم  نحو  العاملين  عند  الرضا  درجه  في 

 الرضا بين االفراد وجماعه العمل .  

رد من  يقصد بالحرية هنا الحرية المتاحة في العمل ومقدار ما يشعر به الف  الحرية في العمل :   •

االستقالل وحرية التصرف في جدوله بعض العمل اليومي وتحديد االجراءت الالزمة لتنفيذ العمل  

وكما اتيح للفرد درجة من الحرية في العمل التي تشعره بالمسؤولية الشخصية ومكانيته للوصول 

 للنجاح  
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•   : والمكافآت  االعالوات  وخاصه  الفرد  في  تثير  التي  المادية  للمتغيرات  كانت  تشير    مرتبطة ذا 

باالداء فهي تعد مكماًل للراتب فاذا كان راتب الموظف غير كاف لتحقيق الحاجات االساسية فان 

فالح    (  . المعيشة  تكاليف  وارتفاع  الراتب  بين  النقص  هذا  لتعويض  تاتي  والعالوات  المكافات 

،200 ،85-87 (  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ابعادالرضاالوظيفي2الشكل)                              

المصدر:الشكلمنتصميمالباحثتان                

                                

 

 سادسًا : العالقة بين الرضا الوظيفي والمتغيرات الشخصية واالجتماعية : 

توجد الكثير من الدراسات المختصه بالرضا الوظيفي عالجت هذه الجزئيه حيث اتفقت على تحديد العالقه  

المتغيرات لدى الموظف في شخصيته او  بين الرضا والمتغيرات الشخصيه واالجتماعيه وغيرها اذ ان هذه  

المحيطه به داخل او خارج المنظمه او الشركه لها تاثير على الرضا الوظيفي لهذا العامل فيحقق التكامل  

الرضا 

 الوظيفي 

 االجر  

الحرية في  

 العمل  

العالوات  

 والمكافآت 

فرصة  

 الترقية 

 االمن  

جماعات  

 العمل  
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بين المتغيرات وبين ما يحصل عليه من الوظيفه فتتاثر بشكل ايجابي او يكون عكس فتتاثر بشكل سلبي  

ف الرضا الوظيفي او حتى االهتمام من شخص الخر حسب فيصبح غير راضي على وظيفته ولكن يختل

 (.49:1993هذا المتغير وطبيعه النفس البشريه التي تختلف من فرد الى اخر )ايوب ،

 عالقه الرضا الوظيفي بلمؤهل العلمي : 

ان اختالف الموظفين في اي قطاع من حيث التاهيل العلمي الحاصلين عليه فمنهم حاصل على مؤهل 

بع و  مؤهالت  متوسط  على  تحصل  ال  فئات  هناك  ان  الى  اضافه  منخفض  االخر  والبعض  عال  ضهم 

علميه وباالخص الذين يعملون في الوظائف الدنيا ويختلف الرضا الوظيفي لدى هؤالء العاملين من طبيعه  

 ( .1993٫ 51الوظيفه واالجر والعوائد )ايوب :

 :  االجتماعية بالحالةعالقه الرضا الوظيفي 

التي تؤثر على الرضا الوظيفي وذلك لتعاون الموظفين   الشخصيةاله االجتماعيه احد المتغيرات تعتبر الح

في حاالتهم االجتماعيه فيا عيد الرضا الوظيفي متغير تابع فقط يعاني الفرد المتزوج من المشاكل التي  

 للفرد االعزب او الرمل .    بالنسبةتنعكس على عمله وقد يحدث العكس كذلك  

ال الرضا  الماضي وموضوع  القرن  ثالثينيات  في مجال  ومنذ  الباحثين  قبل  كبير من  اهتمام  يلقى  وظيفي 

السلوك التنظيمي وعلم النفس في اوروبا وامريكا الدرس علماء النفس  الرضا عن وظيفتهم واماكن عملهم  

او على    الذاتيةكدليل على المواقف والميول    1930واستخدموا الموظفين عباره الرضا الوظيفي منذ سنه  

مواقف وتصورات الموظفين    الدراسة تهم ومنذ ذلك الحين اكد الباحثين على اهميه  تاقلم العاملين في وظيف 

 ( 15:1986ومشاعر العاملين تجاه وظائفهم )العديلي :

   سابعًا :  النظريات المفسرة للرضا الوظيفي :

 ( :١٩٥٩.نظرية العاملين ) هيرزبرج، 1
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ت بشكل فعال في توضيح العالقة ما بين أشهر نظريات الدوافع فلقد أسهمان نظريه هيرزبرج تعد من   

 :   الرضا الوظيفي و اإلنتاجية وقد تعتمد هذه النظرية على تفسير الدوافع بناءا على نوعين من القوة 

 .  أو فسيولوجية القوة الداخلية الكامنة في الفرد نفسه سواء أن كان سيكولوجيا    •

القوى الخارجية هي عبارة عن دافع السيكولوجية  التي قد يكتسب بها الفرد من عالقاته مع البيئة   •

 التي يعيش فيها .                         

 .نظرية اإلدارة العلمية : 2

اهتمت  بالحوافز المادية  ( ، ان هذه النظرية  Fayol( وڤايول ) Feber( وڤيبر ) Taylor) روادها تايلور 

المادية التي   السبل  توفير كافة  النظرية  العمل،  فحاولت هذه  للرضا عن  المحقق  الوحيد  الحافز  ويعتبر 

لم  ذلك  ورغم  قصوى  وبسرعة  بإتقان  عمله  يؤدي  لكي  بنفسه  مؤمن  تجعله  لكي  العامل  كفاية  من    ترفع 

تستطيع اإلدارة أن تصل للرضا المطلوب ، كما أخذت هذه النظرية إهمال الجوانب اإلنسانية فهي اهتمت  

 ( ١٤٨-١٣٨م، ص ٢٠١٢سليمان ووهب  (.فقط للدافع المادي  

 .نظرية الحركه والوقت : 3 

كسالى، وال يمكن  على أهمية الحوافز المادية حيث قال أن العاملين   ١٩١١فريدريك تايلور في عام ركز   

تحفيزهم إلى من خالل الرواتب و الحوافز المادية فقط، للوصول إلى نظام عادل الرواتب و الحوافز وقد  

اقترح تايلور أن يتم تجزئه العمل أو الوظيفة إلى أجزاء، ومن ثم دراسة هذه األجزاء الصغيرة إليجاد أفضل 

راءات مرة أخرى بشكل فعال وهذه العملية كانت تسمى  طريقة للقيام بها و تنفيذها، وأخيرا دمج هذه اإلج

          (Joseph,1993,p3758 )"دراسة الحركه والوقت" 

 .نظرية العالقات االنسانيه : 4

ظهرت حركة جديدة تسمى حركة العالقات اإلنسانية في القرن الماضي في العشرينات حيث ركزت هذه   

العم بيئة  في  العالقات  تحسين  على  تحسين  النظرية  اآلراء،  وإبداء  للتحاور  اكبر  مجال  اتاحة  مثل  ل 
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االتصال بين العاملين والمشرفين عليهم، إذا أن هذه النظرية مبنية على دراسة أظهرت في نتائجها زيادة  

ألنها ركزت على  % في اإلنتاجية بعد تطبيق التغيرات المذكورة، إلى أن هذه النظرية انتقدت،  30بمقدار  

 (   ٢,ص ٢٠١٠ثلى للتحفيز ) حجازين ،موضوع واحد فقط ركزت طريقة مطريقة واحدة و 

 .نظرية ماسلو للحاجات :  5

عام   النظريه  هذه  انصار  اهم  من  شيفر  للحاجات    1953يعد  الهرمي  التدرج  نظريه  صاحب  وماسلو 

حاج الى  تصنف  االنسانيه  الحاجات  ان  على  هؤالء  اتفق  وقد  والدرفر  ومكيالند  وهيرزبرج  ات  االنسانيه 

, )العديلي  اهميتها  حسب  الحاجات  تسلسل  على  النظريه  هذه  رواد  واختلفوا  وثانويه  ( 1986,53اوليه 

اقسام   خمس  الى  وقسمها  بالرضا  العامل  يشعر  حتى  اشباع  الى  تحتاج  منها  الحاجات  ماسلو  وصنف 

 حسب اهميتها . 

ا 1 الجسم  يحتاج  مما  الملبس  الشراب  الطعام  مثل   : الفسيولوجيه  بصوره  .الحاجات  االنسان  اي  لبشري 

 يوميه لستمرار الحياه . 

 .الحاجات السيكولوجيه : مثل الحاجه الى االمن واالمان سواء في حياه الفرد بشكل عام او وظيفته . 2

 .الحاجه لالنتماء والحب: مثل الحاجه  الى الحب والصداقه بين  االصدقاء وزمالء . 3

 الفرد الى هدف مهم في حياته . .الحاجه الى تقدير الذات :مثل وصول 4

 .الحاجه الى التقدير واالحترام :مثل االحترام من قبل االفراد والمجتمع . 5

الفرد الى تحقيقها حسب   التي يسعى  بالحاجات  فيتمثل  ترتيبها تصاعديا حسب االهميه  ان  ويرى ماسلو 

االحتياجات المهمه التي تظهر انقالب في  اولوياتها واقترح ماسلو في نظريته بانه في قمه الهرم العليا من  

عالقه الرضا واالهميه وبالنسبه لتحقيق الذات يرى صاحب النظريه زياده الرضا الوظيفي ترجع الى ازدياد  

الحاجه وان التدرج الهرمي كما قال ماسلو حسب اعتقاده هو فعل غريزه للفرد يكون ملموس على نطاق  
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العديد من النظريات التي حاولت بدورها شرح او تفسير الرضا  ك  ان هناكما    (.1999,43عالمي )محمد،

 الوظيفي ونذكر منها :  

نظرية الجماعة المرجعية  ، نظرية    ،   Zنظرية اإلنصاف ، نظرية  ,   X,Yالحاجة لإلنجاز، نظرية  نظريه  

 وذج ستير بورتر.     نظرية عملية المقاومة، نماإلدراك ، نظرية الوير نظرية ، القيمة للوك، نظرية الهدف،  
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 المبحث الثاني 

 االداء الوظيفي 

كان األداء الوظيفي ومازال محط اهتمام كبير في اإلدارة اإلدارية وشكل األداء الوظيفي الذي يعبر عن  

جهود العاملين لغرض تحقيق أهداف المنظمات ويعتمد مستوى األداء على حيرة العاملين لتحقيق أهداف  

المنظمات و  الموظفين في  العاملين  األداء على خبرة  المهارات والخبرات  المنظمات ويعتمد مستوى  تسهم 

و  االنتاج  في  للعاملين  كقا  االبتكارالسابقة  أن  األمثل   اء  األد  ءه حيث  باالستخدام  ترتبط  المنظمات  في 

لقيم األداء الوظيفي من أهم المسائل في جميع المنظمات العامة    حيث تعد سلسله ديه للموارد البشرية والما 

ال يمكن  ال  التي  األعمال  بيئة  مع  األصوالخاصة  بين  الكبيرة  والمنافسة  بها،  على    ول  تنظير  يتوجب 

المنظمات الوصول إلى معايير دقيقة من خالل جودة ادائها تكيف المنظمات الكبيرة ، وأن األداء الوظيفي  

  تحقيق ل   تحديدا  العامل األكثر    هوا  بالمظلمة أو المستوى الفردي الذي يعرف أن الموارد البشرية    تعلق  ي

المساهمة بأداء أعماله إلى اإللحاح السلوكي الذي    ىيعكس عللموظف  اهداف العظمة وأن األداء الجيد ال 

االدارة وذلك الن    قلفي ح  أهداف المنطقة، وأن موضوع األداء الوظيفي أثر عليه المفكرين والعلماء   ملش

األداء الوظيفي عامال    يعتبرالعامل البشري هو المحور الحقيقي الذي يتكون منة المؤسسات االدارية كما  

 االنساني للشكل مهما 

كما انه أحد المؤشرات الدالة على أداء العاملين وكذألك للوصول إلى مستوى عالي من االنجاز المطلوب  

منها عوامل    ه التحكم فيكما ان األداء الوظيفي يتكون من عده عوامل يمكن  على وفق الموارد المتاحة،  

ايئيه وغيرها  وظيفية وشخصية والب الجانب الى  مفهوم  نتطرق في هذا  الوظيفي وانواعه ، وسوف  الداء 

 واهميه االداء الوظيفي وابعاد االداء الوظيفي والعوامل المؤثره على االداء الوظيفي ونظريات االداء  
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 اواًل : مفهوم االداء الوظيفي 

العمل    يرجع التي يوليها  لتايور وذلك من خالل دراسة لكل حركة فيه  الفضل في دراسة األداء الوظيفي 

وكل الوقت لكل واحدة منها لغرض الوصول إلى الوقت المحدد وتوجد بعض التفاصيل الحركات تشترك  

التجارة فنية    فيها الكثير من العمليات حيث أن هذه الحركات ودراسه الزمن يمكن مشاهدتها واستطاعة من

يستفاد منها الكثير من العمليات المشابهة التي يتم دراسة زمنها ،  أن األداء الوظيفي كانت نظرته األولى  

والوحيدة المعتمد على الوقت أو الرس الذي يستغرقه األفراد والمعدات لتحديد بها  معدات األداء وقد تم  

( ان مفهوم االداء الوظيفي  يعد من اكثر واهم 38  2004تطور هذه النظرة وفقا لتطورات المحيط )جاسم  

محاور العمل المهني في اي وظيفه ، وله اهميه كبيره في البيئه التي يكون فيها المساواه والعدل وان ياخذ  

( 66، ص  2010صاحب هذا االداء الى درجه مهمه ومرموقه في المنظمه التي يعمل بها ) محمد ،  

اتما  مدى  هو  باالداء  بين ويعني  لبس  يحدث  ما  وغالبًا   ، له  المكونه  الفرد  لوظيفه  وتحقيقها  المهام  م 

مفهومي الجهد واالداء ، فاالداء هو يقاس على اساس النتائج ، والجهد يعني الطاقه المبذوله  ) مططفى  

(  االداء لغه : الوفاء، وسداد الديون وفعلها في الوقت المحدد واالداء القضائي تسليم  201،ص  2005،

 (   19،ص 1997االشياء ) ابن منظور ، 

الجوده   لتحقيق  المنظمه  اهداف  تحقيق  في  مساهمه  عن  للتعبير  سلوك  يعني  هو   : اصطالحًا  االداء 

( يستخدم مصطلح االداء على نطاق واسع في ميادين االعمال ولكن 68،ص   2016والنوعيه )ماجر ،  

لتع يعود  ، وذلك  له  تعريف محدد وبسيط  اعطاء  الصعب  تعريف  من  ويتم  منها  يتكون  التي  االبعاد  دد 

االداء مجموعه من االجراءات المتوقفه لتحقيق اهداف المنظمه سواء كانت هذه االهداف محدده او غير  

بانه طريقه   االداء  الفرد ويعرف ميلر  او  المنظمه  به  تقوم  الذي  الفعلي  السلوك  محدده ،وهو ايضا يعني 

من خالل خبره الموظف وقدرته على تحقيق اهداف المنظمه ) بن عيشي   استخدام الموارد البشريه والماديه

وادراك  14،ص  2012، بالقدرات  تمثل  والتي  الفرد  للمجهودات  الصافي  االثر  انه  على  على  ويعرف   )
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المهام ويؤدي ذلك الى انجاز وتحقيق المهام المكونه لوظيفه الفرد وقد زاد اهتمام االولويات الفكريه الداره  

د البشريه  ،واالداء الوظيفي للعاملين وتحسينه وذلك الن نجاح اي منظمه مترتبه على مستوى اداء  الموار 

االفراد وخبرتهم وكفائتهم ، فاالنسان هو الذي يخطط وينظم ويقوم ويراقب العمل من اجل تحقيق اهداف 

 المنظمه التي تسعى اليها .  

 وان مصطلح االداء الوظيفي يتكون من :  

 ( Armstong,20006,p7: هو يعني ممارسه اي شيء يؤمر به تنفيذ ، انجاز )  . االداء1

االداء  2 والتي تسمى وحده  الوظيفه  يشتغلون هذه  الذين  العاملين  تعني مجموعه من  : وهي  الوظيفي   .

اجلها   الذي وجد في وظيفه من  تتكامل من اجل تحقيق الهدف  التنظيميه ويؤدون جميع الواجبات والتي 

 (  101،ص  2010، ) الهيتي

 ثانيًا : انواع االداء الوظيفي :  

 لقد تم تصنيف انواع االداء الوظيفي الى انواع على وفق عدد من المعايير العلميه على النحو االتي :  

 .معيار الشمولية : ان هذا المعيار يقسم االهداف الى نوعين كلي وحزئي وبالتالي يصنف الى :  1

االداء الكلي باالنجازات التي ساهمت بجمع العناصر والوظائف واالنشطه الفرعيه  • االداء الكلي : يتجسد 

للمنظمه في تحقيقها ، كما ال يمكن نسبها الى اي عنصر دون مساهمه باقي العناصر ، ومن ضمن هذا 

 االطار يمكن الحديث على مدى بلوغ المنظمه الهدافها كاالرباح والنمو وغيرها من االهداف .  

ء الجزئي : هو االداء الذي يتحقق على مستوى الفرعي للمنظمة، وينقسم الى انواع عده بأختالف  • االدا

المعيار المعتمد لتقيم عناصر المنظمه ويمكن ان يقسم حسب الوظائف الى اداء وظيفه االفراد او وظيفه  

لف االنظمه الفرعيه )عبد  الماليه او اداء التسويق ويشير االداء الكلي للمنظمه الناتج من تفاعل اداء مخت 

 (  55،ص  2008الصمد 
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.معيار األجل : وينقسم االداء حسب طويل ،متوسط ،قصير االجل ،ويعتبر هذا النوع صعب التطبيق  2

وال يمكن االعتماد عليه بصفه ادق ،بسبب صعوبه الفصل بين اآلجال وتحديد موعدها مسبقًا اال بصفه.  

 تقريبيه . 

ذا االداء وفق المعيار الى اقتصادي،اجتماعي ،تقني ،سياسي ،اذا ال يمكن .معيار الطبيعه :يصنف ه3

 (  37،ص 2017للمنظمه تحقيق االداء االقتصادي دون وجود اداء تكنولوجي )الفقعاوي ،

 .معيار المصدر :ينقسم الى نوعين مهمين هما االداء الداخلي او الذاتي واالداء الخارجي : 4

ي :ويطلق عليه اسم اداء الوحده ،اي ينتج ما تملكه المؤسسه من المواد وينتج  أ. االداء الداخلي او الذات

 باألساس ما يأتي : 

القيمه   صنع  على  قادر  استراتيجي  مورد  اعتبارهم  يمكن  الذين  المنظمه  أفراد  اداء  :هو  البشري  .االداء 

 وتحقيق التنافس من خالل مهاراتهم . 

 المنظمة على استعمال استثمارها بشكل جيد  . . االداء التقني :يشمل قدره  

 . االداء المالي : ويكمن في فعاليه الوسائل الماليه المتاحه واستعمالها . 

ب. االداء الخارجي : وهو االداء الذي ينتج عن التغيرات في المحيط الخارجي ،فلمنظمه ال تتسبب في  

صفه عامه يظهر في النتيجه الممتازه التي تحصل  احداثه بل المحيط الخارجي هو الذي يولده فهذا النوع ب

 (.  35,ص2014فلمنظمه )المعمر ،

 ( وهي كاالتي :2010ويقسم االداء الى ثالث أقسام كما صنفها ابو شرخ ) 

االنتاج  1 مثل  المؤسسه  في  جوهريه  عمليه  اكمال  في  تسهم  التي  السلوكيات  به  :يقصد  المهام  .اداء 

يع وجود المخزون ،اداره التابعين ،وكل اداء يساعد بشكل مباشر او غير المباشر الخدمات والسلع ،والب

 مباشر في تنفيذ عمليه المنظمه . 
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العمليات الجوهريه في  2 التي تساعد بشكل غير مباشر في تحويل  السلوكيات  الظرفي :هو كل  .االداء 

التنظيمي واالداء هنا ليس    المؤسسه ومعالجتها ،وهذه السلوكيات تساعد في تشكيل كل من الثقافه والمناخ

التي   الظرف  دورا مهما في طبيعته وانما يكون خارج نطاق المهام االساسيه ويعتمد بشكل واضح على 

 تجري فيه معالجه العمليات ، 

العمل  3 بهذا االداء بسلوك سلبي في  يتميز  السابقين حيث  القسمين  المعاكس :وهو يختلف عن  .االداء 

ا او  العمل  الغياب عن  السلوكيات مثل االنحراف والعنف والعدوان  مثل  العمل ويشمل بعض  لتأخير في 

 (  19،ص  2010وروح االنتقام  وغيرها )ابو شرخ ،

 ثالثًا : اهميه االداء الوظيفي :  

انشطتها واالداء الجيد لموظفي   المنتج االخير لجميع  ياخذ االداء حيز مميز في اي مؤسسه وذلك الن 

طول مده لبقائها وتسعه بعض المنظمات الحديثه الى تحقق االهداف المحدده  المؤسسه يؤدي ذلك الى ا 

لتحسين جوده   الطرق  الميزانيه اليجاد احسن  الموظفين ووضع حصه كبيره من  اداء  عن طريق تحسين 

االداء وذلك لتحقيق االهداف المحددة، ويعتبر بعض المفكرين والباحثين في مجال االداره ان االداه هو 

لج ال محدد  يعني  وذلك  المؤسسه  اهداف  تحقيق  في  العاملين  االنشطه  هود  لجميع  النهائيه  نتيجه 

( تكون اهميه االداء في مدى ارتباطه في المنظمات االخرى وهذه من وجهه نظر  93،ص   2012،حمدم)

وبالتالي   وغيرها  ولسمعه  واالستمراريه  المظهر  وهي  )منظمه  جدا  متقدمه  مرحله  الى  شاويش  االنتقال 

المستوى  (89،ص   1996، على  سواء  بالعمليه  يتحكم  الذي  فهو  جدا  مهم  العامل  الفرده  يعتبر   ،

االقتصادي او غيره ويتم بواسطته تحويل المواد الخام الى مواد مختلفه ذات قيمه ماديه ويتم بيعها بسعر  

مؤسسه اي  نجاح  مدى  عالمات  اهم  ومن  جدا  مهم  االداء  فان  ولهذا  المنتجه  قيمتها  من  هي    اعلى 

واالنشطه   التقنيات  طريق  االفضل عن  للتقدم  الجهود  وظل  االهداف  تحقيق  وبالتالي  العاليه  المخرجات 
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المنظمه والدولي والمجتمع ككل ) حمداوي ،   2004الحديثه النجاز كافه االهداف التي توضع من قبل 

 ( 130،ص 

 رابعًا : العوامل المؤثرة على االداء الوظيفي :  

 ومنها   ةاالولى : العوامل التنظيميالمجموعه 

اهداف محدد1 ،     ه .عدم وجود  الضعيف  االداء  ذوي  الموظفين  يعادل  الجيد  االداء  ذوي  الموظفين  ان   :

 وذلك بسبب ان منظمات التي ليس لها نظام يحدد المهام واالهداف التي تحتاج الى التنفيذ .  

االدار 2 في  المشاركة  واتخاذ    ة.عدم  التخطيط  منها  المراحل  جميع  في  العاملين  مشاركه  عدم  يؤدي   :

فجوه بين القاده التنفيذيين والعاملين وبذلك يؤدي الى اطفاء روح الفريق وضعف المسؤوليه  القرارات يولد  

 لتحقيق اهداف المنظمه .  

.اختالف مستويات االداء : وهي تعد من اهم العوامل على اداء العاملين وذلك بسبب ال يوجد مستوى  3

يحصل عليها وذلك يجب ان يوضع نظام جيد    رابط معدالت االداء مقارنه بالعوائد الماديه والمعنويه التي

 لتقييم اداء العامل ذو اداء عالي والعاملين الكسالى .  

هذا على  4 الموظفين ويعكس  الى عدم رضا  اسبابه  انتاجيه يعود  النت جميل  الوظيفي:  الرضا  .مشكله 

 ادائهم وذلك فان الرضا الوظيفي من اهم العوامل التي تؤثر على اداء العاملين.  

التسيب االداري : االداره غير المنضبطه تولد اضاعه الكثير من الوقت في عمل اشياء غير منتجه  .5

 ومفيده وهذا يعكس سلبا على اداء العاملين.  

استخدامها   يمكن  الحقيقيه وموجوده  العوامل  : وهي بعض من  البيئيه  العوامل  الثانيه من  المجموعه  اما 

 ( .89،ص 2009لضوضاء وغيرها . ) عكاشه ،كاعذار وهي الضوء ودرجه الحراره وا
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 خامسًا : ابعاد االداء الوظيفي :  

 

يعد االداء الوظيفي هو جهد الموظف ، الذي يبدأ بالقدره والوعي الموكله اليه، لذا يعد عالقه متبادله بين  

 القدره والجهد وادراك الموظف العمل ويمكن تلخيص ابعاده باالتي :  

وكله  . الجهد : هو الطاقه الجسديه وكذالك العقليه التي يستهلكها الموظف من اجل قيام الفرد بمهامه الم1

اليه لتحقيق الهدف االعلى ، ذلك بجانب قدرته وطاقته ، كما يجب ان تناسب قدرته على تحقيق االداء  

 (  211،ص  2005المتميز وتحقيق اهداف المنظمه . ) حسن ، 

. مناخ العمل : تشكل بيئه العمل الداخليه انواع مختلفه من الرضا ، كذلك رضا الموظفين عن العمل 2

االهد يحقق  عمله  الذي  واهميه   ، العمل  في  الذاتي  بالتحقق  الموظف  شعور  وكذلك   ، والتوجيهات  اف 

وقيمته المهمه للمنظمه  ، النه عامل مؤثر وفعال بين زمالئه في المنظمه وكل ذلك سيؤثر اثر ايجابي  

  على مستوى المنظمه واداءها الوظيفي ليسعى للتطور من اجل تحقيق االهداف العامه للمنظمه .)السلمي 

 ( 519،ص 2001، 

.االدراك : يعد االدراك عمليه عقليه للتعرف على بعض االشخاص والمواقف واالشياء لفهمها كما تعد  3

  . الخارجي  العالم  من  لتماثل  المعقده  النفسيه  العمليه  لتحديد  بها  مر  التي  الحسيه  للتغيرات  استجابه 

 (  295, ص 2013) المشهدان ، 

التي يستخدمها الفرد الداء المهام وتشير القدره الى نوعين القدره العقليه  .القدرة : هي القدره الشخصيه  4

والقدره الرياضيه اي البدنيه للعمل الذي يقوم به الفرد الموكل اليه كما يتم اكتساب هذه الخبرات و القدرات  

التعليمي المستوى  قبل  له من  يمنحها  التي  التدريبيه  والدورات  والمهارات  التعليم  ثقافه عامه    من خالل 

ومهارات   خبرات  يكتسبوا  لكي  للموظفين  تدريبيه  دورات  وتقديم  لتدريبهم  االخرين  مع  للتعامل  للموظفين 

 ( 295، ص  2001وقدرات معينه لتنفيذها لهم في المستقبل . )  السلمي ،



 
28 

 

 

 



 

 





 

                                   

 

 

 

 

 

 
(ابعاداالداءالوظيفي3الشكل)                         

المصدر:الشكلمنتصميمالباحثتان



 خامسا : النظريات المفسرة لألداء الوظيفي :  

 ( 1880-1949.نظرية العالقات االنسانية : )1

العالقات   نظريه  منهج  وان  النظريه  هذه  في  الظاهره  الشخصيات  اهم  احد  مايو  التون  االنسانيه  يعتبر 

ينطلق من ان الموظفين البد وان يعاملوا معامله انسانيه من االداره تحفظ لهم كرامتهم وتلبي احتاجاتهم  

اداء   الوظيفي والحصول على  االداره من حيث تحقيق الرضا  اهدافهم واهداف  النهايه  وهو ما يحقق في 

اال  هو  ما  االنسانيه  العالقات  منهج  ،وان  العمل  وانتاجيه  من    ممتاز  العديد  نتائج   فأن  محدد  نجاح 

نجاح   لم تصاظف  المقوله  هذه  ان  ذلك   ) منتج  المبتهج هو عامل  )العامل  ان  مقوله  تؤيد  ال  األبحاث 

 االدراك 

 الجهد 

مناخ  

 العمل 

 القدره  

االداء  

 الوظيفي  
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ليس   ولكن  معينه  حاالت  في  يكون صحيح  قد   ، المنظمات  جميع  في  الموظفين  كل  فئات  بين  مكتمل 

بين االفراد وهذه غير صحيح تمامًا وذلك ان    افتراضا ،تفترض مدرسه العالقات االنسانيه عدم وجود فرق 

قيمه   او  وطموحاته  رغبته  شخصية  أمور  عده  حيث  من  االخرين  عن  ومميز  بذاته  كيان  هو  فرد  كل 

الدرجه   بنفس  انتاجيته قد ال يحفز شخص اخر  الى زياده  ان ما يحفز االنسان ويدفعه  ثم  ومبادئ ومن 

تاجيه العامل وهي البناء الوظيفي وانظمه العمل واللوائح  وتجاهلت هذه المدرسه مهمه ذات تأثير على ان

ذلك ان مثل هذه الجوانب تؤدي دور مهم في تقيق اهداف التنظيم ونست هذه المدرسة ان العوامل التي  

تحفز االفراد في العمل عديده وليس فقط المعامله االنسانيه كطرق. تقييم االداء واالختيار الفعال ولديها  

( ومن ابرز 3,ص 2015منها بأنها تفكر فقط في رفاهيه الفرد وال تفكر باألنتاج )الدوغان ،  عده انتقادات

 رواد هذه النظريه العالم ديسلر الذي برر ما جاء بافتراضات مدرسه العالقات االنسانيه والتي هي : 

واالداء االفضل وجود التجارب الكثيره التي كانت تدعو الى تحديد متغيرين اساسيين هما الرضا العالي  -أ

 ( .52،ص 1985او بالعكس الرضا الواطئ واالداء المنخض )العنزي ،

االنسانيه    -ب العالقات  بلغت حركه  العالم حيث  في  كانت سائده  التي  القيم  مع  االفتراض  يتطابق هذه 

( بين عامي  ما  تواقين  1940-1930ذروتها  الكبير  االقتصادي  الكساد  بعد مرور  الناس  كانت  ( حيث 

الكساد    للعمل اثار  لتجاوز  ممتاز  انتاج  بوسائل جديده تضمن  الوظيفي  االداء  في تطوير  الرغبه  ولديهم 

 التي كانت مخيمه على واقع اسواق العمل . 

من المسلم به ان الفرد السعيد هو الفرد األكثر تقبال للعمل فهو اكثر احساسا وادراكا بضروره تحسين    -ج

 االداء الوظيفي، والعكس صحيح. 

 (  1925-1841ظرية التقسيم االداري لهنري فايول ) .ن2
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من ابرز رواد هذه النظريه هنري فايول وتركز هذه النظريه على ابراز الهيكل التنظيمي ككل مقسم الى  

ادارات واقسام تنهض بأنشطه متخصصه بما يحقق زياده الكفاءه االنتاجيه وخفض التكاليف ويظهر ايضا  

 تدفق السلطه من اعلى الى اسفل النتيجه العمليه للتفويض . هيكل التسلل االداري حيث ت

 -لقد وجد فايول ان النشاط في اداره االعمال يمكن ان يقسم على ست مجموعات رئيسيه هي :

 أ.نشاطات فنيه . 

 ب.نشاطات جاريه . 

 ج. نشاطات ماليه . 

 د. نشاطات امنيه . 

 ح.نشاطات محاسبيه . 

 ف.نشاطات اداريه . 

دراسته على االنشطه االداريه باعتبارها اهم االنشطه وقسمها على خمسه عناصر مهمه ركز فايول في  

االداره   اربعه عشر مبدأ من مبادئ  الرقابه . كما وضح  التوجيه ،  التنسيق ،  ،التخطيط ،  :التنظيم  هي 

التزم به ما  اذا  لدوره  اداء مسؤول  نتيجه مشاهداته وخبراته مؤكدا حسن  فايول  اليها  ا وسار  التي وصل 

عليها وهي تقسيم العمل،المسؤوليه ،السلطه ،وحده االمر ،االنضباط ،وحده االتجاه ،المكافأت ،المركز ،  

 ( 9ص 1990٫التسلسل الهرمي ، االبتكار، المبادئ ، العمل بروح الفريق وغيرها )النمر ،

السلطه   بخطوط  االداري،االلتزام  التقسيم  النظريه  في هذه  األساسية  مبادئ  ان  ان من  ، مراعاه  الرسميه 

افكار  فايول فتكون  النظريه هنري  ابرز هذه  الرئاسه ، ومن  يكون نطاق االشراف محدد ،االلتزام بوحده 

،محاسبه   ،ماليه  ،فنيه  تجاريه  وظائف  مجموعات:  ست  الى  االداري  التنظيم  وظائف  تقسيم  على  هنري 

هي : التنظيم ، التخطيط ، الرقابه    ،صيانه ، والوظائف االداريه يمكن حصرها في خمسه عناصر مهمه

( وفقا لهذه النظريه يتم  108,ص 2010،اصدار االوامر والرقابه ، وهي المهام الرئسيه للمسؤول )فارس ،
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تحديد االعمال واالنشطه المهمه االزمه ثم تجميعها في وظائف ثم تنقل هذه الوظائف الى وحدات صغيره  

والمع اكبر  اداريه  تجميعها  يتم  بناء  اداريه  في  االداري  التقسيم  النظريه  عليها  تعتمد  التي  األساسي  يار 

التنظيم وهي ان تكتمل العمليات التنظيميه يجعل نفقات العمل واالداء اقل ما يمكن وتنظر هذه النظريه  

تمثل   التي  التوزيع  تشكل مشكله  العاملين وهنا  توزيعها على  يجب  التي  انه مجموعه من االنشطه  على 

اركان النظريه وقد حددت التقسيم االداري التي يمكن ان توزع االعمال على اقسام التنظيم    ركن مهم من

 (. 32،ص 2012وهي الهدف ،والحصيله ،المكان والفرد .)زناتي ،

 ( : 1920-1864.النظرية البيروقراطية : لماكس فيبر ) 3

له   النظريه هو ماكس فيبر كما  اكبر روايات هذه  بالمؤسسات  يعد من  الحجم والمتصله  اهتمامات كبيره 

ويعتقد   المدن  لكل  االجتماعي  النظام  في  كبير  تاثير  ذات  اجتماعيه  وحدات  اعتبارها  بسبب   ، وادارتها 

ماكس بين تطبيق النظام البيروقراطي في مؤسسه الدوله او شركه القطاع الخاص يؤدي الى رفع مستوى  

الذي جعل ماكس الوظيفي االمر  المثالي وفقا لتجاربه في هذا المزمار قسم    االداء  النموذج  يطلق عليه 

 فيبر السلطه الى ثالثه اقسام مهمه هي : 

. القسم االول السلطه البطوليه : تتالف من خالل المواصفات الفطريه الشخصيه التي يحملها قائد الفريق  

ثر في العاملين وبشكل ايجابي وجيد  ووفقا لراي فيبر ان هذه السلطه نابعه من طبيعه المدير ويمكن ان تؤ 

 يعزز الجهد االداري التي ترمي نحو تحقيق مستوى اداء وظيفي ممتاز . 

بسبب   االجتماعي  التنظيم  في  الفرد  مركز  الى  السلطه  هذه  تحتمد   : التقليديه  السلطه  الثاني  القسم   .

 العادات والتقاليد في المنظمه. 

القانونيه الرشيده : تعتمد هذه السلطه على شكل البيروقراطي للتنظيم وبهذه السلطه  . القسم الثالث السلطه  

فان   وبالتالي  الساريه  القوانين  المراكز على وفق  هذه  في  قد سكنوا  ادارتها  تحت  المسؤول ومن هم  فان 

ث اكد هذه  االداء الوظيفي لكل فرد بشري سواء كان عامل ام مدير بحكم القوانين التنظيميه واللوائح حي



 
32 

النظريه على التوصيه بوضع قواعد قانونيه تشجع االبداع في العمل الذي هو افضل صوره الداء وظيفي  

ممتاز مع ان هذه النظريه قامت بتركيز سلطه اتخاذ القرار في فئه قليله على حساب في اكبر واهملت 

ا  بالبيئه  يتاثر  وال  يؤثر  ال  مغلق  نظام  يعد  وبالتالي  المجتمع  هو  تاثير  اخر  جانب  اهملت  كما  لمحيطه 

الجانب االنساني للعامل وتاثير العوامل الشخصيه له وقدمت هذه النظريه اضافه كثيره من االفكار الجيده  

الذي يطلق   النشاط البشري  اهم سلوكيات هو  تفسر سلوكيات العاملين ولعل من  االداره حيث  في مجال 

النظر  االفكار هذه  فوق  الوظيفي  االداء  االداره على وفق  عليه  ترسمها  التي  باألطر  نشاط محدد  يه هو 

اهدافها حيث ال يسمح بالخروج عن تلك االطر المحدده حيث تتدخل االداره لتمسك بعجل التحريك االداء  

)ارفيس، السابق  في  له  خططت  ما  مع  يتفق  وما  له  تطمح  ما  وفق  وتحتل 493ص 2018لتعيده   )

فلسفي مطبق ع كاالتجاه  كبيره وخطيره لالسف  البيروقراطيه  مكانه  العربي  المجتمع  في  الواقع  لى ارض 

الى بضعه االف سنه   تاريخها  الكون يرجع  بيروقراطيه نشات في  اقدم  يعود الى كونها  الشديد ربما كان 

قبل الميالد والبد ان نجاح المصريين على سبيل المثال في بناء المعابد واالهرامات دليل على ذلك حيث  

تنظ هذا  بدراسه  تنزل  اهتم  الذي  ماكس  االجتماع  لعالم  النظريه  قوي وممتاز وتسبب هذه  وفني  اداري  يم 

نموذج   اقترح  المشكالت حيث  العديد من  والتواجه  الكفاءه  تنصف  كانت  والتي  الحجم  الكبيره  المنظمات 

اهدا تحقيق  في  دقه  االكثر  واعتبره  للبيروقراطيه  المثالي  النموذج  عليه  اطلق  للتنظيم  المنظمه  مثالي  ف 

 (. 207,ص 2015لكونه يعتمد على الرشد في اتخاذ القرارات المناسبه )الداهري ،

 مبادئ النظرية البيروقراطية :  

 لقد جاء  ماكس فيبر بابرز المبادئ التي ميزت هذا النموذج :  

بطريقه   • وعمليات  ونشاطات  اجزاء  الى  الوظائف  تقسيم  المبدا  هذا  على  اسس   : العمل  تقسيم 

 تسهل على العاملين اداء وظائفهم وهذا ما يضاعف الكفاءه واالنتاجيه .  تنظيميه
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جميع   • على  الرسميه  واالجراءات  القوانين  تطبيق  المبدا  هذا  يتطلب   : الوظيفيه  شخصيه  الال 

 العاملين دون تمييز اي الفصل بين متطلبات الوظيفه وشخصيه العامل . 
ال • التدرج  ذلك  ومعنى   : الواضح  الهرمي  االعمال التسلسل  متابعه  يضمن  الذي  للسلطات  هرمي 

 وتواصلها في مستوى المنظمه. 
القوانين والقواعد واالجراءات: وهذه العناصر تشكل نظام ثابت للعمل ال يتاثر بتغيير المسؤولين   •

وتساعد هذه القوانين واالجراءات والقواعد على التحكم بالسلوك االفراد وتضبط ادائهم والتوجه نحو  

 هداف التنظيميه . تحقيق اال 
التقدم والتطور المهني : يعتمد هذا المبدا على تقييم االفراد على اسس الجداره والكفاءه بهدف    •

 ( .23,ص 2010تطويرهم وبالتالي استخدام ذلك في عمليه ترقيتهم في السلم االداري ) حريم ،
لرفع مستوى االداء عند العاملين ومن   كما هنالك العديد من النظريات التي حاولت تفسير االداء الوظيفي 

( للحاجات  هيرزبيرج  ماسلو  نظريه  النظريات  تايلور  1957هذه  لفريدريك  العلميه  االداره  ونظريه    )

(1856-1915  ) 
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 الفصل الثالث 

 الجانب التطبيقي للبحث 

 اوال : وصف عينة البحث : 

( الجدول  )  1يوضح  االناث  عدد  بلغ  اذا  الجنس  وفق  على  العينين  افراد  توزيع  بنسبه  28(  اي  فردا   )

البحث مقابل )73.68) الكلي عينه  العدد  بنسبه )  10( من  نتائج  26.31( و  للذكور ، ويالحظ من   )

ال  يؤثر على عدم مشاركه  مما  الذكور  نسبه  اعلى من  كانت  االناث  نسبه  ان  العيني  اال  اجابات  ذكور، 

مجتمعا   بوصفها   المبحوثه  المنظمة  في  الوظائف  اشغال  في  ضئيلة  تعد  من بنسبه  ويالحظ  للبحث، 

( البكالوريوس وتضم )1الجدول  العلمي  المؤهل  ان  العينة ، وتمثل )  30(  اجمالي عدد افراد  ( فردًا من 

وان الفئه االعلى في عدد ( من عينة البحث وهي اعلى نسبه من بين المؤهالت العلمية االخرى ، 78.94

 (        42.10فاقل ( التي شكلت نسبة )10سنوات الخدمة هي ) 

(1جدول)

لالفرادالمبحوثينحسب)الجنسالمؤهلالعلميوالمسمىالوظيفيالمئويةالتوزيعالتكراريوالنسب

)وعددسنواتالخدمه

 النسبة المئوية %  التكرار   الفئة  المتغير  

ذكر الجنس  
انثى

المجموع

10

28

38

26.31

73.68

99.99%

تدريسي الوظيفة  
اداري
المجموع

30

8
38

78.94

21.05

99.99%

فاقل30 العمر 

31-40

41-50

فاكثر51

المجموع

8
12

13

5
38

21.05

31.58

34.21

13.15

99.99%

3078.94بكالوريوسفمادون المؤهل العلمي 
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دبلومعالي
ماجستير
دكتوراه
المجموع

5
3
0

38

13.156

7.896

.

99.99%

فاقل10 سنوات الخدمة 

11-15
16-20

فاكثر21

المجموع

16

6
8
8

38

42.10

15.78

21.05

21.05

99.99%

المصدر:مناعدادالباحثتان

 االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة ثانيًا:  

عرررض هررذا المحررور نتررائج الدراسررة التطبيقيررة وتحليلهررا وتفسرريرها، وذلررك مررن خررالل اسررتعراض آراء ي

المبحوثين التي كشفت عنها استجاباتهم على جميع فقرات أداة الدراسة، وقد قامت الباحثة بهدف تحقيق ذلك 

اسرررتخدام برنرررامج وب( كالوسرررط الحسرررابي واالنحرررراف المعيررراري )التحلررريالت اإلحصرررائية الوصرررفية باسرررتخدام 

(SPSS V.24( اذ تم وصف وتشخيص اجابات المبحوثين البالغ عددهم .)شخص بشررأن االهتمررام ٣٨ )

بإبعاد ومتغيرات الدراسة، واالنسجام مع فقراتها، من خالل استخدام الوسط الحسابي لتحديد انسجام اجابات 

دام االنحررراف المبحوثين للفقرات، اضافة الى مدى تقبلهم تجاه توفر متغيرات وابعاد الدراسة. كما تررم اسررتخ

(، اذ ان ٢المعيرراري الررذي يقرريس مرردى تشررتت البيانررات )اجابررات المبحرروثين( عررن الوسررط الحسررابي البررالغ )

وكما انخفاض قيمة االنحراف المعياري يدل على ان البيانات قريبة من الوسط الحسابي والعكس بالعكس. 

 :يلي

 الوظيفي(. التحليل والتشخيص للمتغير المستقل )الرضا 1

المستقل )الرضا الوظيفي( من ) ( فقرة ، وكانت االحصاءات الوصفية )الوسط  15يتضمن المتغير 

 (. 2الحسابي واالنحراف المعياري( لفقرات المتغير المستقل كما تظهر في الجدول )
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(2جدول)

االحصاءالوصفيللمتغيرالمستقل)الرضاالوظيفي(

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  الفقرات  

X1 1.7632٠،٧٨٦١٧

X2 1.3947٠،٥٩٤٥٥

X3 1.1579٠،4365

X4 2.6842٠،5744

X5 1.5263٠،5568

X6 2.8947٠،3110

X7 2.5000٠،5575

X8 2.7368٠،5031

X9 2.7895٠،4740

X10 2.3947٠،7547

X11 1.5000٠،6877

X12 1.2895٠،61106

X13 2.1316٠،90557

X14 1.4474٠،76042

X15 1.7368٠،79472

19965٠،21586 المجموع 



يتضررح مررن نتررائج االحصرراء الوصررفي لفقرررات المتغيررر المسررتقل، ان هنرراك تناسررقًا وانسررجامًا فرري  

(،  ٢،٨٩٤٧_ ١،١٥٧٩اجابررات المبحررروثين، ويتبرررين ذلرررك مرررن االوسررراط الحسرررابية التررري تراوحرررت برررين ) 

(. ويدل الوسط الحسابي العام للرضا الوظيفي  ٩٠٥٥٧_ ٣١١٠١واالنحرافات المعيارية تراوحت بين)  

رضرررا  ادارة ال عمليرررات  ( علرررى وجرررود تقبرررل ايجرررابي واهميرررة كبيررررة مرررن المبحررروثين تجررراه  ١٩٩٦٥غ ) البرررال 

(، ويرردل  ٢واهمية ابعاده، الن قيمة الوسط الحسابي اعلررى مررن الوسررط الفرضرري الررذي قيمترره )   الوظيفي 

( علررى عرردم تشررتت اجابررات المبحرروثين عررن  ٠,21586صررغر قيمررة االنحررراف المعيرراري العررام البررالغ ) 

 ط الحسابي، ووجود توافق وانسجام بين االستجابات وفهم وادراك للفقرات. الوس 
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 التحليل والتشخيص للمتغير التابع )األداء الوظيفي(. 2

المتغير   الوظيفي )   التابعيتضمن  )األداء  من  فقرة، ١١(  )الوسط    (  الوصفية  االحصاءات  وكانت 

 ( 3)كما تظهر في الجدول  التابع الحسابي واالنحراف المعياري( لفقرات المتغير  

(اإلحصاءالوصفيللمتغيرالتابع)االداءالوظيفي(3الجدول)                

 االنحراف المعياري  الوسط  الحسابي  الفقرات  

Y1 2.4737٠،64669

Y2 2.5526٠،60168

Y3 2.2895٠،73182

Y4 2.2895٠،73182

Y5 2.6053٠،71809

Y6 2.6579٠،53405

Y7 2.2895٠،69391

Y8 2.6053٠،67941

Y9 2.1053٠،76369

Y10 2.7368٠،72351

Y11 2.7105٠،61106

2.4890٠،58451 المجموع 



الوصرررفي لفقررررات المتغيرررر الترررابع، ان هنررراك تناسرررقًا وانسرررجامًا فررري  يتضرررح مرررن نترررائج االحصررراء  

(،  ٣،٥٥٢٦_ ٢،١٠٥٣اجابررات المبحرروثين، ويتبررين ذلررك مررن االوسرراط الحسررابية الترري تراوحررت بررين  )  

( ويررردل الوسرررط الحسرررابي العرررام  األداء    ٥،٤٤١٠٧-٥٣٤٠٥واالنحرافرررات المعياريرررة تراوحرررت برررين )  

جود تقبل ايجابي واهمية كبيرة مررن المبحرروثين تجرراه عمليررات األداء  ( على و ٢،٤٨٩٠الوظيفي البالغ ) 

(، ويرردل  ٢الوظيفي واهمية ابعاده، الن قيمة الوسط الحسابي اعلررى مررن الوسررط الفرضرري الررذي قيمترره ) 
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( علررى عرردم تشررتت اجابررات المبحرروثين عررن  ٠،٥٨٤٥١صررغر قيمررة االنحررراف المعيرراري العررام البررالغ ) 

 فق وانسجام بين االستجابات وفهم وادراك للفقرات . الوسط الحسابي، ووجود توا 

 

 اختبار فرضية البحث :  ثالثًا:  

يتنرراول هررذا المحررور  اإلشررارة الررى عالقرره االرتبرراط بررين المتغيررر المسررتقل )الرضررا الرروظيفي ( والمتغيررر  

ول عن  التابع )االداء الوظيفي( فضل على توضيح عالقه االثر بين المتغيرات انفه الذكر والتي سنحا 

 طريقها اختبار فرضيه الدراسة وكاالتي:  

 اوال: تحليل عالقه االرتباط بين متغيرات الدراسة :  

 ( الى انه يوجد عالقه ارتباط ذات دالله معنويه بين الرضا الوظيفي واالداء الوظيفي  ٤يشير الجدول ) 

 (عالقه االرتباط بين الرضا الوظيفي واالداء الوظيفي  4جدول )                        
 المتغير المستقل                

 
 المتغير التابع  

   
 الرضا الوظيفي.                  

 0.165 االداء الوظيفي         
      N=38                                                            0.01 ≥  p : 

 ( spssالجدول من اعداد الباحثتان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية )                

 (  تأثير الرضا الوظيفي في االداء الوظيفي  5جدول )                          
 المستقل                    

 
 التابع  

 الرضا الوظيفي 
    B1 

 
    R2 

 
       F     

 ٠.٥٤٥ الوظيفي االداء  
 االجر    -٠.٣٨

 ة في العمل  الحري ٠.٢١٤

0.144 1.078 
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 جماعات العمل  ٠.٥٠٩
 العالوات _ وفرص العمل -٠.١٨١
 االمن  ٠.٢٥٠

             D.F= 1.32                  N= 38           P<0.01.       

 ( (spssالجدول من اعداد الباحثتان باالعتماد على نتائج الحاسبة اإللكترونية           

( وجود عالقه تررأثير معنرروي الرضررا الرروظيفي فرري وصررفها متغيرررات مسررتقله فرري  5يتضح من الجدول )  
( وهرري اكبررر عنررد درجترري  1.078( المحسرروبة )    Fاالداء الوظيفي بعده متغير معتمد اذ بلغت قيمرره ) 

( ومررررررن متابعرررررره  R2 ( )0.144( وبلررررررغ معامررررررل التحديررررررد ) 0.01( وبمسررررررتوى معنرررررروي ) ١.٣٢)   حريرررررره 
( لهررا تبررين ان هنالررك تررأثير معنويررًا وعلررى نحررو مختلررف للرضررا الرروظيفي فرري  T( واختبار ) Bمعامالت) 

 االداء الوظيفي  

الرروظيفي  اسررتنادا الررى مررا ذكررر انفررا سرريتم قبررول فرضرريه البحررث والقررول بانرره توجررد عالقرره تررأثير الرضررا  
 واالداء الوظيفي  
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات  اواًل:  

االداء  .1 التابع  والمتغير  الوظيفي  الرضا  المستقل  المتغير  بين  طرديه  عالقه  هنالك  ان  تبين 

 الوظيفي

اغلب  .2 ان  الوظيفي  الرضا  المستقل  المتغير  بعناصر  الخاص  الوصفي  التحليل  نتائج  اظهرت 

 اجابات المبحوثين تتراوح مابين محايد وال اتفق في المدارس القيد الدراسة

هذه  .3 اداء  ان  الى  الدراسه  قيد  للمدارس  الوظيفي  االداء  مجاالت  تشخيص  نتائج  اشارت 

المدارس كان جيدا من وجهة نظر االفراد المبحوثين حيث كانت اغلب اجاباتهم بالموافقه على 

 اغلب فقرات االداء الوظيفي

الدراسة   .4 األداء   الىتوصلت  الوظيفي ومجال  الرضا  بين عناصر  معنوي  ارتباط  وجود عالقه 

 الوظيفي على مستوى المدارس قيد الدراسة 

 ثانيًا: التوصيات  

قامة دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات من اجل زياده مهارات االتصال والتعامل مع طالب  ا  .1

 المدارس  

 زياده االجر اليومي الذي يتقاضاه المعلمين والمعلمات من اجل تحقيق نفقاته المادية   .2

   . توفير الضمان الصحي والضمان نهاية الخدمة   جب ي  .3
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اجررراء دراسررات مماثلرره فرري بيئررات او قطاعررات مختلفررة علررى مسررتوى    اوصررت الدراسررة الحاليررة   .4

 العراق  





 قائمة المصادر 



القرانالكريم1.

.2، اإلسكندرية ، الجديده الجامعه دار ، المنظمات في اإلنساني السلوك ، سعيد ،٢٠٠٤محمد

 ١٩٥-١٩٤ص

 

المنصوري.３ ومعلمات.٢٠١٧محسن معلمي عند العمل عن بالمرحلةالرضا بغداد مدينة
 االبتدائية.بغداد:مطبعةالنعمان

 

مواليمصطفىسارة،الرضاالوظيفيوأثرهعلىتحسينوتطويرأداءالعاملينفيالمصارف.４
،عدد ،المديه فارس يحى جامعة والتنمية، االقتصاد ،مجلة م،٢٠١٦جوان٦الجزائري

 .١٧٥ص

 

وال.５ للتدريب العربية المجموعة ،خبراء المهني بالعمل االرتقاء و الوظيفي الرضا ، نشر
 .١٢م،ص٢٠١٤،،القاهرة١المجموعةالعربيةللتدريبوالنشرط



،العلومالسلوكيةفيالتطبيقاإلدارية)السلوكالتنظيمي(،٢٠٠١عبداللطيف،عبداللطيف،.６
 الطبعةالرابعة،منشوراتجامعهدمشق.



,اثرالرضاالوظيفيلدىالعاملينفيشركهالفوسفاتاألردنية٢٠٠٣سليمان,العالونة،علي.７
 ,معهداإلدارةالعامة،عمان.٩٢فيإنتاجهالشركة،دراسةميدانية،مجلهاإلداري،العدد



８.، امين محمد ، في٢٠٠٠عوده العامة المشاريع اداره ومجالس ألعضاء الوظيفي الرضا ,
 ٢نيةمجلهالبحوثاإلدارية،اكاديميالساداتللعلوماإلدارية،العددالكويت،دراسةميدا



９.-ed.(New York Mc thLythans,F,1989,Organizational Behavior,5
Graw-Hillco.) 



１０. Hillriege E.,Jackson,S.,and 
Ed,(ohio:international themson  thSlocu,Jhuw,1999,Management,18

publishing,co.). 
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فرجطريفشوقي،السلوكالتنظيميوالفعاليةاإلداري،دارغريبللنشروالتوزيع .１１
 .٢٢١مص٢٠٠٢،القاهرة



،ثاثيرالرضاالوظيفيعلىأداءالموارد٢٠١٦األمينمحمد،برياح،يحيىموساوي، .１２
ا المؤسسة حاله دراسة ادارهالبشرية في ماجستير رساله بمغنيه، االستشفائية لعمومية

 االعمال،كليهالعلوماالقتصادية،جامعهابيبكربالقايد


 .١٩٨٣السلمي،علي،ادارهاالفرادوالكفاءاتاإلنتاجية،القاهرة،مكتبهعبيد، .１３


 ّ، الوظيفي للرضا تحليليه دراسة ،سونيا، والبكري مصطفى ، التدريسيةكامل الهيئة ألعضاء
 ٧٨,١٩٩٠_٩١:ص١,عدد٢٣بجامعهالقاهرة،مجلهاإلدارة،مجلد



الحسن .１４ عبد هللا عبد ، العاملين2003المدلج لدى الوظيفي الرضا مستوى قياس ،
المسلحة القوات مستشفى على ميدانية دراسة ، المسلحة للقوات الطبية الخدمات في الفنيين

درا ، فيبالرياض االدارية العلوم في الماجستير درجة على للحصول استكماال مقدمة سة
 اكاديميةنايفالعربيةللعلوماالمنيةكليةالدراساتالعليا،قسمالعلوماالدارية.



سليمان .１５ ،ابن نايف ، في2001فالح الوظيفي بالرضا وعالقتها التنظيمية الثقافة ،
 االجهزةاالمنية.



أثرالرضاالوظيفيعلىأداءالموظفينفيالمؤسسات،عشيطحنان،بلخيريسهام .１６
الجامعي المركز ، التيسير علوم في الماستر شهادة نيل متطلبات ضمن مذكره ،  الجامعية

 .٩-٨م،ص٢٠١٢-٢٠١١العقيدأكليمحنداولحاج،البويره،السنهالجامعيه


الفتاحوهب،الرضاوالوالءالوظيفيقيموأخالقياتمحمداحمدسليمان،سوسنعبد .１７
 .١٤٨-١٣٨م،ص٢٠١٢،عماناألردن١االعمال،زمزمناشرونوموزعونط



１８. Manceil Anqus, Joseph, (1993). "Principal Instructional 
Management and its Relation to Teacher job Salifaction", DAI. A 

53/11, P, 3758. 


رسالة،والتعليمالتربيةمديرياتفياالداريينالعاملينرضادرجةحجازين،ئلنا .１９
 .2ص،2010،االردن،والتعليمالتربيةوازرة،منشورةغيرماجستير



２０. ( الرزاق عبد حامد ،نادر شرخ االداء2010ابو مستوى على الحوافز اثر (تقييم
الفلسطينيهمنوجههنظرالعاملينرسالةماجستيرغير.منشورهالوظيفيفيشركهاالتصاالت

 ،جامعهاالزهربغزه،عمادهالدراساتالعلياوالبحثالعلمي،كليهاالقتصادوالعلوماالداريه.


２１. ( اسماعيل ،ميسون على2017الفقعاوي واثرها التنظيمي الصراع اداره (:استراتيجه
ا في العاملين لدى الوظيفي منشورهاالداء غير ماجستير فلسطين،رساله في االهليه لمنظمات

 ،جامعهاالزهر_غزهكليهاالقتصادوالعلوماالداريه.
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２２. ( ،وسام الجامعات2014المعمر في الموظفين بأداء الشامله الجوده اداره (:عالقه
 الفلسطينية_قطاعغزه،رسالهماجستيرغيرمنشوره،جامعهاالزهر،غزهفلسطين.



ادارهالمواردالبشرية،لدى2008الصمد،سميره)عبد .２３ العاملينفي اداء تقييم (:اهميه
منشوره،جامعه ماجستيرغير ،رساله _باتنه والحضريه الريفيه الكهرباء فيشركه العاملين

 الحاجلخضر،الجزائر.


２４. ( ،محمد البشرية،ط2015الدوغان الموارد فيصل1(:اداره الملك جامعه ،مطابع
 كهالعربيةالسعودية.،الممل



２５. ( حمود علي ،سعد غير1985العنزي ماجستير ،رساله واالداء الوظيفي (:الرضا
 كليهاالدارهواالقتصاد.-منشوره،جامعهبغداد



２６. ( احمد ،بوعمامه الوظيفي،رساله2010فارس االداء في ودورها القياديه (:المهارات
 كليهالعلوماالنسانيهوالعلوماالجتماعية.–قسنطينه-ماجستيرغيرمنشورة،جامعهمنتوري



(:السلوكاالداري،مطابعجامعهالملكسعود،الرياض1990النمر،سعودبنمحمد) .２７
 المملكهالعربيةالسعودية.-



２８. ( ،مريم التغير2018ارفيس ،مجله المنظمه في للعاملين الوظيفي (:االداء
 الجزائر.-رهاالجتماعي،العددالسادس،جامعهمحمدخضيربسك



(:السلوكالتنظيميسلوكاالفرادوالجماعاتفيالمنظمات2012زناتي،محمدربيع) .２９
 مطبعهجامعهطنطا.-،مكتبهالمتنبي1،ط



３０. ( ،حسن ،ط2010حريم كلي منظور المنظمات ،عمان2(:اداره للنشر حامد ،اداره
 االردن.



３１. ( خلق الدين ،عز العلميه1993ايوب ،ط(االسس االحصائيه الفكر2والعراق ،دار
 للطباعه،االردن.



３２. ( ،ناصر ،بحيث1986العديلي السعوديه في الحكوميه االجهزه في العاملين (:دوافع
 ميداني،معهداالدارهالعامه،الرياض.



(الرضاالوظيفيوتأثيرهعلىكفاءهاالداءفيالمنظمات1999محمد،رشادبيات،) .３３
 طهالشارقه.الشرطيه)كتاب(شر
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 السيدات والسادة المحترمين ......... 

 وبركاته.....السالم عليكم ورحمة هللا 

( دراسة  الى  تهدف  ايديكم  بين  التي  على  االستبانة  العاملين  لدى  الوظيفي  الرضا  استطالعية    االداءأثر  )دراسة  الوظيفي 

((. راجين تفضلكم بقراءة جميع فقرات االستبانة بعناية ووضوح، ونظراً لما نتعهده فيكم  لعينة من مدارس محافظة ميسان

( تحت االجابة التي ✓م االقدرعلى التعامل مع فقرات االستبانة، لذا نرجوا االشارة بعالمة ))من خبرة وقدرة علمية وكونك

أو  االسم  لذكر  لذا ال ضرورة  فقط،  الدراسة  تستخدم ألغراض  ستدونونها  التي  المعلومات  بأن  اعالمكم  ونود  تختارونها، 

 التوقيع على االستمارة، وأخيراً نثمن جهودكم وتعاونكم معنا. 

 ...  وتقديرنا شكرنا الصخ مع





 االستاذ  أشراف                                                                                                                          الباحثتان

 حسين عباس احمد م.                                                                                                         الدفاعي حيدر غسق

 السويعدي رعد زهراء 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 جامعة ميسان/ كليه اإلدارة واالقتصاد  

 قسم ادارة االعمال 

 

 م/ استبانة

 

 

(١ملحقرقم)

 نموذجاستبانةالبحث
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 اسم المدرسة: .1

 الجنس: .2

 

 

 

 الوظيفة:  .3

 

 

 العمر: .4

 

 

 المؤهل العلمي :  .5

 

 

 

 

 أنثى ذكر

  

 أداري تدريسي

  

 فاكثر 51 50 -41 40-31 فاقل  30

    

 دكتوراه ماجستير  دبلوم عالي بكالوريوس فما دون 

    

 اوالً: بيانات عامة
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 سنوات الخدمة:  .6









 

الحالة العاطفية اإليجابية الناتجة عن تقييم تجربة العمل في  يعكس الرضا الوظيفي  •

يتوقعه الموَظف من الوظيفة وما يحصل وظيفة معينة، فهو يعكس الفرق بين ما 

عليه فعالً منها، وعادة ما تكون هذه التوقعات ذات طابع شخصي ألنها تختلف من  

 موظف آلخر بسبب العديد من العوامل النفسية. 

 فاكثر 21 20 -16 15-11 فاقل  10

    

ال  محايد  اتفق الفقرات 

 اتفق

 األجر 

    .االجر الذي احصل عليه مناسب للعمل الذي اقوم به .1

    .عليه من اجر بتحقيق نفقاتي الماديةيتناسب ما احصل  .2

     .وفر جزء منهايزيد دخلي الشهري عن حاجتي ، و .3

 الحرية في العمل 

    يسود جو التفاهم مع رؤسائي في العمل.               .4

    يتدخل رؤسائي بكل شؤون عملي   .5

لكل   .6 والتخطيط  المسؤولية  تحمل  فرصة  عملي  يمنحني 

 .ما يتعلق بعملي

   

 جماعات العمل 

بشكل   .7 المدرسة  في  العمل  توزيع  يتم 

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،، .عادل

   

    .....  .اشكل مع زمالئي في العمل جو العائلة الواحدة .8

      .يسرني تعامل زمالئي معي في العمل .9

 العالوات وفرص العمل 

واكتساب  .10 التدريب  مجال  في  لي  متاحه  الفرص 

 .الخبرات في عملي

   

    . ترفيعي الوظيفي بشكل منتظميتم  .11

 ً  الرضا الوظيفي : ثانيا
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 االداء الوظيفي هو تقييم ما إذا كان الشخص ينفذ وظيفة بشكل جيد.  •

 

    . المكافآت التي احصل عليها عادله .12

 االمن 

الخدمة .13 نهاية  تعويض  عملي  لي   .يضمن 

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

   

    ....... .يوفر لي عملي الضمان الصحي اثناء المرض .14

    . يوفر لي عملي االمن اثناء واجبي .15

ال  محايد   اتفق  الفقرات 

 اتفق 

 القدرة 

مهارات  .16 استخدام  على  القدرة  الموظفين  لدى  يتوفر 

 االتصال والتعامل مع الرؤساء بشكل مناسب.

   

مهارات  .17 استخدام  على  القدرة  الموظفين  لدى  يتوفر 

 والتعامل مع طالب المدرسة. االتصال 

   

خالل     تتوفر .18 من  التعليم  وسائل  تحديث  على  القدرة 

 التطورات.

   

 مناخ العمل 

في  .19 حديثه  واساليب  طرائق  استخدام 

 ،،،،،،،،،،،،،، التدريس.

   

االنشطة  .20 في  المشاركة  على  الطالب  تشجيع 

 .. المدرسة.

   

    تبنى عالقه طيبه مع الطلبة واولياء االمور.  .21

 الجهد 

    بذل للجهد واوقات اضافيه للعمل. .22

    .........................االلتزام بأوقات وساعات العمل.  .23

جهد.  .24 من  اقدمه  لما  االمور  اولياء  يقدرون 

 ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

   

 االدراك 

 ً  االداء الوظيفي: ثالثا
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كللاألدوات واألجهللزة احصللل علللى متطلبللات العمللل  .25

 ،،،،،وغيرها.

   

    ساعدني عملي على اكتساب االصدقاء. .26

(٢ملحقرقم)

 كتابتسهيلمهمهالىمدارسميسان
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