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ةـــــــمقدم  

 

 أ
 

 من الوظيفي الرضا موضوع أصبح ضلقد شغمت التي اليامة المواضيع الباحثينإمن ىتمام

حيثتسع فيالمؤسسات، البالغة وذلكألىميتو وتمبيةىوالمفكرين، موظفييا إلىكسبرضا غالبيتيا

زيادةيناألداءوسحت...وذلكبغيةاإلشرافرواتبوفرصلمترقيةونمطومختمفمتطمباتيممنأجور

ىناكعواملوالشكأنّ،إشباعحاجاتوالماديةوالمعنويةمنخالاإلنتاج،والوصولإلىذلكاليتمإالّ

بعضيايتعمقبشخصيتووبعضيااآلخربالتنظيمالعامالذييعملفيو،،مؤثرةفيرضاالفردعنوظيفتو

عنطبيعةهوالذييشملبيئةالعملوظروفووكذلكالعاقاتالسائدةبينجميعالموظفين،ومدىرضا

وظيفتومقارنةبمؤىاتوالعمميةوخبراتوالعممية.

والتأثيرعمىفعاليةاألداءوتطويرهىذهاألمورستساىمحتمافيرفعمستوىالرضاالوظيفي كلّ

وعمىىذااألساسيمكنناالتأكيدعمىأّنوقدأصبحمنالضرورةالممحةمعرفةالدورفعاتحقيقيا.تمّاإذ

الذييقومبوالرضاالوظيفيفيتحسينأداءموظفيالمؤسساتالجامعّية.وىواليدفالرئيسيالمعمول

التيجاءتفيعناصرخطتيامتضمنةكمايمي:عمىبموغومنخالىذهالدراسة

ويحتوي،ولتضمناإلطارالمنيجيلمدراسةالفصلاألمقدمةوخمسةفصول،نتائجوخاتمة.حيثأنّ

عمىمبحثين:

منتحديدموضوعفيوموضوعالدراسةوذلكمنخالستةمطالب:شممتكلّعالجنا:المبحث األول

تسعىإلىتحقيقومنأىداف،باإلضافةإلىةالدراسةأىمي،موضوعالالدراسةوأسباباختيار ما وكذا

وبعدىاتّمالتطرقإلىاإلشكاليةبتساؤلياالرئيسيوتساؤالتياالفرعية.الدراساتالسابقة.



ةـــــــمقدم  

 

 ب
 

فتضمنمنيجيةالدراسةوذلكمنخالخمسةمطالبالتيشممتنوعالدراسةومنيجيا:المبحث الثاني

ا جمع )الماوأدوات حلبيانات الدراسةب،االستبيان(وظة وعينة مجتمع إلى الجانبيل،اإلضافة ختم

المنيجيبالتطرقإلىنظريةالدراسةوكذامفاىيمومصطمحاتىذهالدراسة.

ي شبينما اإلطار النظري للدراسة""الفصل الثاني والثالث والرابع كل حيث الثانيعنون الفصل

والفصلالثالثالذييحملعنواناألداءالوظيفيتفرع،مجموعةمنالمطالبوشملبالرضاالوظيفي

عنونبتقييمأداءفالمبحث الثانياأمّ،داتوجاءبعنواناألداءالوظيفيومحدالمبحث األول:إلىمبحثين:

اآلخرالموظفين. ىو فيشمل الجامعية المؤسسات عنوان يحمل والذي الرابع الفصل يخص وفيما

مدخلعاملمجامعةوالمبحثالثانيبعنوانالجامعةالجزائرية.مبحثين،المبحثاألولجاءبعنوان

بينماالفصلالخامسوالذييمثلاإلطارالتطبيقيلمدراسةفتضمنتفريغوتحميلالجداولوكذا

ثمّجعرضالنتائ لمدفيضوءالتساؤالتوالدراساتالسابقةوالنظرية، راسةوقائمةخاتمةوممخصعام

 لمماحقوفيرسالجداولواألشكال.
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 الفصل األول: اإلطار المنيجي لمدراسة.
 المبحث األول: موضوع الدراسة:

 المطمباألول:تحديد موضوع الدراسة

اؿ في تنشئة الفرد تعد الجامعة مف أكبر المؤسسات التعميمية والتكوينية، لما ليا مف دور فع  
حداث التغي   ة مؤىمة، بحكـ عممي   اجتماعية، فيي مؤسسة واالقتصادية االجتماعيةر في الحياة والمجتمع، وا 

 ة إلنتاج ونشر المعرفة وتنمية القوى البشرية الفاعمة لخدمة المجتمع.     بنائيا التنظيمي وكوادرىا الفني  

ة النيوض ميم    المجتمع، تتحمؿعناصر الفاعمة في قد أصبحت في عالمنا المعاصر مصنعا لمول
يا مصدر لبناء النظريات باألم ة والدفاع عف مكتسباتيا ومجابية التحديات التي تواجييا. خاصة وأن  

ـ عناصر مادية وأخرى بشرية، ـ اإلنسانية والوطنية، وباعتبارىا كمنظومة، فيي تض  ة، وتنمية القي  العممي  
حركيتيا وديناميكيتيا، فالجامعة ال يمكف ليا تحقيؽ أىدافيا، يشكؿ فييا الموظفوف العنصر المحوري في 

 .1ما لـ يتواجد فييا العنصر البشري الكؼء

ذ تعتبر الموارد البشرية مف أىـ الموارد، وذلؾ بسبب مساىمتيا الكبيرة ودورىا في تحقيؽ أىداؼ إ
يو فصر البشري وكفاءتو. نجاح أي مؤسسة أو فشميا، يعتمد أساسا عمى فعالية العن المؤسسة، حيث أف  

يا تبقى خامات ال محور أساسي إلنجاز أي عمؿ، وميما توافرت الموارد المادية واليياكؿ التنظيمية، فإن  
 .ستثمارىاإبد مف العنصر البشري التنظيمي المتمثؿ في الموظؼ 

إلى كسب ة تسعى ونظرًا لمدور الذي يقوـ بو الموظفوف بالجامعة، فإف معظـ المؤسسات الجامعي  
، وتوفير كؿ اإلمكانيات المساعدة لتأدية وظائفيـ اإلدارية والتعميمية، وبتالي التركيز عمى الرضا ىـرضا

 .ئيـداأالوظيفي، وكؿ ما لو عبلقة بتحسيف ورفع مستويات 

ف لنا الحالة الشعورية لمموظؼ، سواء كانت إيجابية أو سمبية، والتي تدفعو فالرضا الوظيفي يبي  
 البلزمةاإلنساف بالطاقة  جدية، فيو يعتبر أحد العناصر الرئيسية لمرضا العاـ، الذي يمد   مو بكؿ  داء عمأل

فيو، بؿ وحتى تطويره واإلبداع فيو. وىو يسيـ في بعث  واالستمرارداء عممو أالتي تمكنو مف القدرة عمى 
د لمعمؿ المكمؼ بو، وعبلقاتو النفسي يقاس مف خبلؿ قبوؿ الفر  االرتياحالطمأنينة في قمب الموظؼ، وىذا 

لى ردود الفعؿ إالتي تشير ،و حد المؤشرات السموكية في العمؿأمع زمبلئو، وفاعميتو في اإلنتاج. وىو 

                                                           
 .561ـ( ص 5991، الجامعات المصريةمصر،دار )ط، . د ،السموك النتظيمي واألداءحنفي محمود سميماف ،  1
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بقياس معدالت الرضا المؤسسات العديد مف  اىتمتلدى الموظؼ لمعمؿ الذي يعمؿ فيو، لذلؾ  االنفعالية
بسموكات ذات أىمية ليا، مثؿ:سموؾ ترؾ العمؿ، وسموؾ في محاولة منيا لمتنبؤ  ،الوظيفي لدى موظفييا

 ...ز في أداء العمؿب عف العمؿ غير المبرر، والتمي  التغي  

فالعامؿ بأي مؤسسة يتأثر بمجموعة مف العوامؿ، منيا ما ىو مرتبط بشخصيتو واألخرى بالعوامؿ 
 يرا إيجابيا عمى أدائو والعكس.يا ستؤثر تأثالتنظيمية، كؿ ىذه العوامؿ إذا كاف الفرد راض عنيا، فإن  

ولقد أثبتت بعض التجارب والدراسات، أف  الكثير مف المؤسسات المتطورة والناجحة سبب تفوقيا 
راجع إلى وجود إدارة متطورة، تيتـ بمصالح الموظفيف ومشاكميـ، وتستعمؿ أحدث التقنيات واألساليب 

 والرفع مف أدائيـ.البارزة في ىذا الميداف مف أجؿ تحسيف رضا الموظفيف 

والحديث عف األداء يعب ر بشكؿ مباشر عف مجيودات العامميف في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ 
ويتوقؼ مستوى األداء عمى قدرات وميارات وخبرات العامميف، التي تقع خمؼ مجموعة مف  المنظمات،

امؿ التي تندرج في دعـ المتطمبات، التي تتضمف المؤىبلت التعميمية، الميوؿ، االىتمامات وغيرىا مف العو 
االبتكار واإلبداع، مف خبلؿ توفير المناخ التنظيمي المبلئـ الذي يشجع عمى ذلؾ، واستغبلؿ قدراتيـ في 
نة لمعمؿ، كما يعكس الكيفية التي  تماـ المياـ المكو  تحقيؽ أىداؼ المؤسسة. فيو يشير إلى درجة تحقيؽ وا 

محصمة بيف الجيد المبذوؿ ونمط األداء ونوعية الجيد،  يحقؽ ويشبع بيا الموظؼ متطمبات وظيفتو، وىو
فاألداء المقبوؿ والمرضي الذي يتوصؿ إليو الموظؼ، والمبرىف عمى الكفاءة العالية الناتجة عف مجموعة 
مف المحفزات، يزيد مف قيمة العمؿ، و االىتماـ والتركيز عمى أداء كؿ موظؼ، ىو السبيؿ لتحسيف وزيادة 

 لتركيز عمى الموظؼ في حد  ذاتو ينعكس مباشرة عمى أدائو و أداء المؤسسة.النجاح ، ألف  ا

ة الرضا الوظيفي في المؤسسات الجامعي ة، إرتأينا بإجراء دراسة ميدانية عمى عينة وتجسيدًا ألىمي  
درجة الرضا التي يشعر مف الموظفيف اإلدارييف بجامعة العربي بف مييدي بأـ البواقي، وىذا لمتعرؼ عمى 

 بيا ىؤالء اتجاه وظائفيـ وظروؼ عمميـ،ومدى عبلقة ذلؾ بأدائيـ الوظيفي.

 موضوع الدراسة ختيارإالمطمب الثاني: أسباب 

 األسباب الذاتية: . أ
الرغبة في دراسة مثؿ ىذه المواضيع التي تيتـ بالرضا الوظيفي، ومف جية أخرى التعرؼ عمى  -

 بالجامعة.مختمؼ العوامؿ التي تؤثر في رضا الموظفيف 
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بو مف خبلؿ توفير  االعتناءتحسيس المؤسسات الجامعي ة بأىمي ة العنصر البشري، وبالتالي زيادة  -
 الظروؼ المناسبة لزيادة رضاه وبالتالي رفع مستوى أدائو.

 األسباب الموضوعية: . ب
بالرضا الوظيفي الذي أصبح يعد القاعدة األساسية لتحفيز  الرتباطوأىمية موضوع الدراسة،  -

 الموظفيف، ودفعيـ عمى أداء المياـ الموكمة إلييـ.
 إبراز أىمية الموارد البشرية كعناصر لمعممية اإلنتاجية في المؤسسات. -
ب إدراؾ الدور الذي يمكف أف يؤديو الرضا الوظيفي في تحسيف األداء وتخفيض معدالت التغي   -

 الشكاوي واإلضرابات ... وكثرة
 قابمية البحث لئلنجاز والدراسة منيجيا ومعرفيا. -
 وفرة المراجع والكتب حوؿ الموضوع المدروس. -

 

 المطمب الثالث: أىمية الدراسة

 ءلرضا الوظيفي في تحسيف أداتتجسد األىمية العممي ة ليذه الدراسة مف خبلؿ الدور الذي يؤديو ا 
 الموظفيف بالمؤسسات الجامعية.

  معرفة الواقع الفعمي لمستوى الرضا الوظيفي، لمموظفيف بجامعة العربي بف مييدي، كوف ىذه
الدراسة ميدانية، نستطيع مف خبلليا مبلحظة مدى توفر أو غياب الرضا الوظيفي في ىذه 

 المؤسسة.
  في أوساط المؤسسات الجامعي ة بالرضا الوظيفي لموظفييا، كونو كعامؿ مؤثر في  االىتماـتزايد

 بالعوامؿ المؤثرة فيو. االىتماـأداء وفعالية المؤسسة ومف ثـ 
  تسعى ىذه الدراسة إلى توضيح أىمي ة الرضا الوظيفي في المؤسسة وأثره عمى فعالية األداء

 لفرد، والعوامؿ التنظيمية المرتبطة بالمؤسسة.وجودتو، مف خبلؿ العوامؿ الشخصية الخاصة با

 المطمب الرابع: أىداف الدراسة

 .ف الرضا الوظيفي واألداء الوظيفيالتعرؼ عمى العبلقة بي -
 .عمى درجة األداء الوظيفي لمموظؼ الكشؼ عف تأثير العوامؿ التنظيمية لممؤسسة الجامعي ة -
 األجور والحوافز عمى األداء الوظيفي لموظفي المؤسسة الجامعي ة.  سياسةمعرفة تأثير  -
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 التعرؼ عمى درجة الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة العربي بف مييدي. -
 الكشؼ عف كيفية تأثير العوامؿ الشخصية لمموظؼ عمى أدائو الوظيفي. -

 المطمب الخامس: الدراسات السابقة

وجيو وتدعيـ مسارات البحث مف خبلليا يتـ تحديد وت تعتبر الدراسات السابقة الطريقة التي
 :ة،وىي كاآلتيوقد تمثمت الدراسات المشابية لدراستنا في دراسات عربية وأخرى محمي  ،العممي

  :دراسة تطبيقية عمى" عمى الرضا الوظيفي أثر إدارة الصراع التنظيمي"بعنواف الدراسة األولى 
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة   -زوينة بوفروة–، مف إعداد الطالبة 30ىيئة التدريس بجامعة الجزائر 

اسية واإلعبلـ، ، كمية العموـ السي 3350الماجستير في العموـ السياسية والعبلقات الدولية، سنة 
 ، الجزائر.30جامعة الجزائر 

الباحثة مف إشكالية تأثير إدارة الصراع التنظيمي عمى الرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة  نطمقتإ
الصراع التنظيمي مرتبط أساسا بالرضا الوظيفي ألساتذة  ، باعتبار أف  30التدريس في جامعة الجزائر 

التعميـ  الجامعة، وىذه الدراسة تحاوؿ الكشؼ عف مستوى إستراتجية تطبيؽ إدارة الصراع داخؿ مؤسسات
 العالي في الجزائر.

 تمحورت إشكالية الدراسة في التساؤؿ الرئيسي التالي: 

ما مدى تأثير الصراع التنظيمي عمى الرضا الوظيفي لدى أعضاء ىيئة التدريس في 
 ؟33جامعة الجزائر 

 عف التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية: اندرجوقد 

 ؟ 30أسباب الصراع التنظيمي لدى ىيئة التدريس في جامعة الجزائر  ما ىي أىـ .5
 ؟ 30ما ىي اإلستراتيجياتالمنتيجة لمتعامؿ مع الصراع التنظيمي في جامعة الجزائر  .3
يئة التدريس في جامعة الجزائر فيما تتمثؿ أىـ العوامؿ المؤثرة عمى درجة الرضا الوظيفي لدى ى .0

 ؟30
عمى درجة الرضا الوظيفي  30التنظيمي المتبعة في جامعة الجزائر  ما مدى تأثير إدارة الصراع .4

 لدى ىيئة التدريس؟
 في فرضية رئيسية وفرضيات فرعية: تحد دت فرضيات الدراسة
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ىناؾ عبلقة إرتباطية بيف إدارة الصراع التنظيمي ودرجات الرضا الوظيفي لدى الفرضية الرئيسية:
 . 30أساتذة جامعة الجزائر 

 الفرعية: اتالفرضي

 ألسباب عديدة. 30يعود الصراع التنظيمي الموجود في ىيئة التدريس بجامعة الجزائر  .5
جميع أساليب إدارة الصراع التنظيمي بنسب متفاوتة  30تستخدـ الييئة اإلدارية لجامعة الجزائر  .3

 )التعاوف، التنافس، التسوية، التجنب، التنازؿ(
عوامؿ شخصية  30يئة التدريسية لجامعة الجزائر تؤثر عمى مستوى الرضا الوظيفي عند الي .0

 وأخرى تنظيمية.
في  30ساىمت إستراتجية إدارة الصراع التنظيمي المنتيجة مف قبؿ إدارة جامعة الجزائر  .4

 المحافظة عمى نسب متوسطة مف الرضا الوظيفي لدى الييئة التدريسية.

، كما استعانة "المنيج المسحي"وكذلؾ  "المنيج الوصفي"وقد اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى 
ولجمع البيانات مف األفراد المبحوثيف اعتمدت الباحثة في دراستيا ،أيضا بالمنيج التاريخي ومنيج الحالة

أجريت مع مسؤوليف  عمى مجموعة مف أدوات جمع البيانات تمثمت في االستبياف والمبلحظةوالمقابمةالتي
واألساتذة، وشمؿ مجتمع البحث جميع أفراد الييئة التدريسية أي جميع  30في كميات جامعة الجزائر 

أستاذ و أستاذة، وقد تـ اختيار 531، والبالغ عددىـ 30األستاذات واألساتذة العامميف بجامعة الجزائر 
 .مفردة433نت مف عينة الدراسة بطريقة عشوائية، وتكو  

 :أبرز نتائج ىذه الدراسة فيما يميوتمخصت 

إلى أسباب عديدة كعدـ  30يعود الصراع التنظيمي الموجود في ىيئة التدريس بجامعة الجزائر  -
فعالية نظاـ االتصاؿ، محدودية الموارد، أحادية اتخاذ القرار، عدـ المساواة في الحقوؽ والمعاممة 

 وعدـ تحديد المياـ وعدـ تحديد المسؤوليات.
بعض أساليب إدارة الصراع التنظيمي بنسب متفاوتة  30تستخدـ الييئة اإلدارية بجامعة الجزائر  -

كأسموب التسوية، وأسموب التنافس، وأسموب التعاوف. وال تستعمؿ البعض اآلخر كأسموب التجنب 
 وأسموب التنازؿ.

عدة عوامؿ متفاوتة  30تؤثر عمى مستوى الرضا الوظيفي عند الييئة التدريسية بجامعة الجزائر  -
 الخ.التأثير كسياسة اإلدارة، ظروؼ العمؿ، المنح المقدمة، فرص الترقية،الراتب المقدـ ...
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، باإلضافة "الرضا الوظيفي" تشترؾ ىذه الدراسة مع موضوع  دراستنا في متغير:  تعقيب عمى الدراسة
كما استعممت ىذه الدراسة أداة االستبيانمقياس الرضا  إلى ميداف إجراء الدراسة وىي الجامعة الجزائرية.

دراستنا في أن يا الوظيفي، وىي نفس األداة التي استعممناىا في دراستنا، وتختمؼ ىذه الدراسة عف موضوع 
دارة الصراع الوظيفي لدى الييئة التدريسية، أم ا دراستنا فقد اىتمت بدور الرضا الوظيفي في تناولت تأثير إ

 داء الموظفيف، كما اختمفت عنيا كذلؾ في عدد األدوات الموظفة في جمع البيانات.تحسيف أ

 الرضا الوظيفي لدى اإلداريين العاممين في المديرية العامة لمتربية "بعنواف : الدراسة الثانية
ىذه  – أحمد بف سعيد بف سالـ مميكاف المشيخي –مف إنجاز الطالب  والتعميم بمحافظة ظفار"

، كمية العمـو واآلداب، 3353الدراسة مقدمة لمحصوؿ عمى درجة ماجستير في التربية، سنة 
 جامعة نزوى، عماف.

الباحث مف إشكالية الرضا الوظيفي وأىميتو في مجاؿ التربية والتعميـ ومدى مساىمة  انطمؽ
، ولدى المؤسسة بصفة العوامؿ المؤثرة فيو، عمى تطوير األداء الوظيفي لدى اإلدارييف بصفة خاصة

:ما مستوى الرضا الوظيفي لدى ليعامة، حيث تحددت إشكالية الدراسة بطرح التساؤؿ الرئيسي التا
 اإلدارييف العامميف في المديرية العامة لمتربية والتعميـ في محافظة ظفار؟

 وطرح الباحث جممة مف التساؤالت الفرعية تمثمت في:
 دارييف العامميف في المديرية العامة والتعميـ بمحافظة ظفار؟ما مستوى الرضا الوظيفي لدى اإل .5
ىؿ يختمؼ مستوى الرضا الوظيفي لدى اإلدارييف العامميف في المدرية العامة لمتربية والتعميـ  .3

بمحافظة ظفار باختبلؼ متغيرات النوع االجتماعي، العمر، المسمى الوظيفي، الخبرة، لمؤىؿ 
 ؟العممي

 ه الدراسة بصياغة الفرضيات التالية:وقد قاـ الباحث في ىذ
( في مستوى الرضا الوظيفي a=  3.31فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) توجد -

لدى اإلدارييف العامميف بالمديرية العامة لمتربية والتعميـ بمحافظة ظفار تعزى لممتغيرات 
 .المؤىؿ العممي( االجتماعي،العمر، المسم ى الوظيفي، الخبرة، )النوع:التالية

( في  مستوى الرضا الوظيفي a=  3.31توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -
لدى اإلدارييف العامميف بالمديرية العامة لمتربية والتعميـ بمحافظة ظفار تعزى لممتغيرات 

 اإلنسانية،ظروؼ وبيئة العمؿ،الترقيات(.  الوظيفي،العبلقة )الراتب والحوافز،االستقرارالتالية:
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مف خبلؿ وصؼ وتحميؿ عممية الرضا " المنيج الوصفي" وقد اعتمد الباحث في دراستو عمى 
مفردة.والتي 356الوظيفي،كما استخدـ االستبياف كأداة لجمع البيانات مف عينة الدراسة التي اشتممت عمى

تكوف مجتمع الدراسة مف اإلدارييف العامميف بالمديرية اختيرت بطريقة العينة العشوائية البسيطة،حيث 
 موظفا وموظفة. 413العامة لمتربية والتعميـ بمحافظة ظفار،وبمغ عددىـ 

 وقد توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:

إف  أىـ المجاالت التي ييتـ بيا الموظفوف وترفع مف مستوى الرضا الوظيفي لدييـ تتمثؿ بمجاؿ  -
 اإلنسانية.العبلقات 

الرواتب والحوافز مف العوامؿ اليامة التي ترفع مف مستوى الرضا الوظيفي وتؤمف لمموظفيف حياة  -
 كريمة.

االستقرار الوظيفي ينتج عند الموظفيف عندما يكوف لدييـ معرفة كافية بأسس وقوانيف العمؿ  -
 بالمؤسسة التي يعمموف بيا.

نظافة مكاف العمؿ تجعؿ الموظؼ يشعر باالرتياح الكبير مما يؤثر بدوره عمى مستوى الرضا  إف   -
 الوظيفي مف ناحية ظروؼ وبيئة العمؿ.

 .وظيفتو تقدـ لو الترقيات تزيد مف مستوى الرضا الوظيفي لدييـ شعور الفرد بأف   إف   -
  :ء الوظيفي في الجامعة رضا األستاذ الجامعي وعالقتو باألدابعنواف "الدراسة الثالثة

مذكرة مقدمة لنيؿ  "،جبارة سامية"، دراسة ميدانية بجامعة باتنة، مف إعداد الطالبة الجزائرية"
، كمي ة العموـ االجتماعية والعموـ اإلسبلمية، 3335شيادة ماجستير في عمـ االجتماع، سنة 

 جامعة الحاج لخضر، باتنة.

الوظيفي لؤلستاذ الجامعي وأثره عمى أدائو بالمؤسسات ىذه الدراسة إلى مستوى الرضا  تطرقت
ة، والعبلقة التي تربط كؿ منيا باآلخر، ومدى تأثير العوامؿ المرتبطة بالرضا الوظيفي عمى الجامعي  

 مردودية األستاذ، وأىـ العوامؿ المسببة لعدـ الرضا.

 وقد انطمقت الدراسة مف التساؤؿ الرئيسي التالي:

 رضا األستاذ الجامعي وأدائو الوظيفي في الجامعة الجزائرية؟ ىؿ توجد عبلقة بيف

 وتفرع عف التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:
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 امعي تؤثر عمى أدائو البيداغوجي؟ىؿ الوضعية المينية واالجتماعية لؤلستاذ الج .5
 ستاذ الجامعي وأدائو األكاديمي؟ما العبلقة بيف العوامؿ المؤثرة في رضا األ .3
 ؟ىؿ رضا األستاذ الجامعي عف األجور والحوافز يؤثر عمى أدائو الوظيفي في الجامعة .0
 ىؿ رضا األستاذ الجامعي عف عبلقات العمؿ يؤثر عمى أدائو الوظيفي؟. .4
 ىؿ رضا األستاذ عف النظاـ البيداغوجي والتنظيمي يؤثر عمى أدائو الوظيفي في الجامعة؟. .1

 التالية:تقوـ ىذه الدراسة عمى الفرضيات و 

مستوى رضا األستاذ الجامعي عف العوامؿ االجتماعية والمينية يؤثر عمى أدائو الفرضية الرئيسية:
 الوظيفي في الجامعة.

 الفرضيات الفرعية:

 مستوى رضا األستاذ الجامعي عف األجور والحوافز يؤثر عمى أدائو الوظيفي. -
 أدائو الوظيفي.مستوى رضا األستاذ الجامعي عف عبلقات العمؿ يؤثر عمى  -

لجمع البيانات الميدانية  االستبيافوأداة  "المنيج الوصفي"وقد اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى 
عمى عينة مكونة مف  االستبيافوزعت استمارة  والمقابمة التي تمت مع رؤساء األقساـ وكذلؾ مع األساتذة.

مف  %33أستاذا بجامعة باتنة، والتي تـ اختيارىا بطريقة عشوائية طبقية غير النسبية تمثيؿ حوالي  533
-3332أستاذا، خبلؿ السنة الدراسية  5499مجموع أفراد مجتمع الدراسة األصمي الذي بمغ عدده 

3335. 

 ة نتائج أىميا:وقد أسفرت ىذه الدراسة عف عد  

مف نسبة %40.42مف المجموع الكمي لمعينة مقابؿ %13.63ة عدـ الرضا الوظيفي بمغت نسب -
الرضا الكمي، وتعد نسبة عدـ الرضا النسبة الغالبة مم ا يدؿ عمى أف  األساتذة الجامعييف يشعروف 

 بعدـ الرضا عف مجموعة مف العوامؿ المادية، االجتماعية والتنظيمية.
رضاىا عف األجر والحوافز المقدمة في الجامعة الجزائرية مجموع أفراد العينة عبرت عف عدـ  -

 ( وىذا يؤثر عمى األداء الوظيفي لعضو ىيئة التدريس.%10.92بنسبة )
( عف المجموع %13.31عدـ رضا عضو ىيئة التدريس عف عبلقات العمؿ حيث بمغت نسبتيا ) -

 الكمي لمعينة، وىذا يؤثر عمى أدائو الوظيفي في الجامعة.
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األستاذ الجامعي عف النظاـ البيداغوجي والتنظيمي يؤثر عمى أدائو الوظيفي، مم ا  مستوى رضا -
مف مجموع أفراد العينة قد أظيروا  %15.66يؤك د صدؽ الفرضية الثالثة، حيث تبيف أف نسبة 

 عدـ رضاىـ عف ىذا النظاـ.

وىما:الرضا الوظيفي  تتفؽ ىذه الدراسة مع دراستنا مف حيث متغي رات الدراسةالتعقيب عمى الدراسة:
" وكذلؾ أداة جمع البيانات المتمثمة في استمارة ى ميداف إجراء الدراسة "الجامعةواألداء، باإلضافة إل

وتختمؼ عف  واألداءاإلستبياف،وكذا في خطة الدراسة مف خبلؿ بعض العناصر المتعمقة بالرضا الوظيفي 
ستاذ الجامعي، أم ا دراستنا فتبحث عف الدور الذي دراستنا في أن يا تبحث عف مستوى الرضا الوظيفي لؤل

 يؤديو الرضا الوظيفي لتحسيف أداء الموظفيف.

 :بدنية والرياضية وعالقتو بأدائيم" الرضا الوظيفي ألساتذة التربية البعنواف الدراسة الرابعة"، 
نظرية " أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتوراه عموـ في مسعود بورغدة محمد"مف إعداد الطالب 

، كمية العموـ االجتماعية والعموـ اإلنسانية، جامعة 3335تربية البدنية والرياضة، سنة ومنيجية ال
 منتوري، قسنطينة. 

تناولت ىذه الدراسة إشكالية الرضا الوظيفي وعبلقتو بأداء أساتذة التربية البدنية والرياضة، وتحاوؿ 
العوامؿ المرتبطة بو عمى رفع أو زيادة األداء  تأثير، ومدى لؤلستاذالتعرؼ عمى مستوى الرضا الوظيفي 

 في الميداف التربوي.

 دت إشكالية الدراسة في التساؤؿ الرئيسي التالي:وتحد  

 ىؿ توجد عبلقة بيف الرضا الوظيفي ألساتذة التربية البدنية وأدائيـ؟

 يسي، التساؤالت الفرعية التالية:وقد تفرع عف التساؤؿ الرئ
التربية البدنية والرياضة راضوف عف وظيفتيـ وعف عوامؿ ظروؼ العمؿ والعبلقة مع ىؿ أساتذة  .5

 الزمبلء والترقية واألجر واإلشراؼ والتبلميذ؟
ألداء نشاطيـ التدريسي وفؽ  البلزمةىؿ أساتذة التربية البدنية والرياضة يمتمكوف الكفايات  .3

دارة الفصؿ؟ستبانة البحث: التخطيط والتاالمحاور التي بنيت عمييا   نفيذ والتقويـ والتنظيـ وا 
ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لمرضا الوظيفي واألداء تعزى لخصائص الشخصية الجنس  .0

 ة؟يوالخبرة وعبلقة العمؿ وااللتحاؽ بقسـ التربية البدنية والرياض



 اإلطار المنيجي لمدراسة. الفصل األول:
 

19 
 

 داء؟ىؿ توجد عبلقة بيف الخصائص الشخصية وكؿ مف الرضا الوظيفي واأل .4
 داء؟بيف عوامؿ الرضا واأل ىؿ توجد عبلقة .1
داء الكمي(عمى الرضا لمتغيرات الدراسة)الخصائص الشخصية ومحاور األ تأثيرىؿ ىناؾ  .6

 التربية البدنية والرياضية؟ ألساتذة الوظيفي

 تمحورت فرضيات الدراسة في أف: وقد

  والعبلقة مع أساتذة التربية البدنية والرياضية غير راضيف عف وظيفتيـ وعف عوامؿ ظروؼ العمؿ
 الزمبلء والترقية واألجر واإلشراؼ والتبلميذ.

  ألداء نشاطيـ التدريسي وفؽ  البلزمةأساتذة التربية البدنية والرياضية ال يمتمكوف الكفايات
دارة الفصؿ.االمحاور التي بنيت عمييا   ستبانة البحث: التخطيط والتنفيذ والتقويـ وتنظيـ وا 

 ئية لمرضا الوظيفي واألداء تعزى لخصائص الشخصية:الجنس ال توجد فروؽ ذات داللة إحصا
 بقسـ التربية البدنية والرياضية. وااللتحاؽوالخبرة وعبلقة العمؿ 

لقياس الرضا  استبيانيف استعمؿ كما" المنيج الوصفي" وقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى
الوظيفي واألداء، األوؿ وزع عمى األساتذة، والثاني وزع عمى مفتش مادة التربية البدنية والرياضة ومديري 

أستاذ لمتربية البدنية والرياضية، موزعيف عمى أربع واليات  551المؤسسات التربوية، وشممت عينة الدراسة 
 ) قسنطينة، باتنة، سطيؼ، الجزائر(.

 

 اسة إلى النتائج التالية:توصمت الدر و 

 أساتذة التربية البدنية والرياضة غير راضيف وظيفيا، وبالتالي فإف الفرضية األولى محققة. -
ألداء نشاطيـ التدريسي، وبالتالي  البلزمةأساتذة التربية البدنية والرياضة يمتمكوف الكفايات  -

 الفرضية الثانية غير محققة.
دارة الفصؿ، فإف ذلؾ  عدـ وجود عبلقة بيف عبلقة العمؿ - وكؿ مف التنفيذ والتقويـ ومحور تنظيـ وا 

 لـ يؤثر في العبلقة بيف عبلقة العمؿ واألداء الكمي.
تدني الرضا الوظيفي ألساتذة التربية البدنية والرياضة وامتبلكيـ لمستوى متوسط في الكفايات  -

 الآلزمة ألداء واجبيـ التدريسي.
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وكذلؾ " ألداء" ا و" الرضا الوظيفي" دراسة مع دراستنا مف حيث متغيرات تتفؽ ىذه التعقيب عمى الدراسة:
ة لجمع البيانات تمثمت في ىذه الدراسة استعممت نفس األدا العبلقة التي تربط بينيما، باإلضافة إلى أف  

 ، في حيف اختمفت عف دراستنا في مجتمع البحث."الستبياف"اأداة 

 :عوامل المؤثرة عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفات " أبرز البعنواف  الدراسة الخامسة
حناف محمد "( مف إنجاز الطالبة قرى بمكة المكرمة )قسـ الطالباتبجامعة أـ ال» اإلداريات 

، كمية التربية، جامعة أـ القرى بمكة 5995مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ماجستير، سنة ،أحمدناضريف
 المكرمة، السعودية.

مف إشكالية العوامؿ المؤثرة عمى مستوى الرضا الوظيفي، حيث استيدفت التعرؼ انطمقت الباحثة 
عمى أبرز العوامؿ الذاتية والشخصية والقيادية والبيئية، التي تؤثر عمى رضا الموظفات اإلداريات بقسـ 

 الطالبات بجامعة أـ القرى، وتمخصت إشكالية الدراسة في التساؤؿ الرئيسي التالي:

ىي أىـ العوامؿ المؤثرة عمى مستوى الرضا الوظيفي، لدى الموظفات اإلداريات بقسـ الطالبات بجامعة  ما
 أـ القرى بمكة المكرمة؟

 عف سؤاؿ الدراسة الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:  عوقد تفر 

 ما ىي أىـ العوامؿ الذاتية والشخصية المؤثرة عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفات .5
 اإلداريات بقسـ الطالبات بجامعة أـ القرى بمكة المكرمة؟

ما ىي أىـ العوامؿ التنظيمية والقيادية المؤثرة عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى الموظفات  .3
 اإلداريات بقسـ الطالبات بجامعة أـ القرى بمكة المكرمة؟

موظفات اإلداريات بقسـ ما ىي أىـ العوامؿ البيئية المؤثرة عمى مستوى الرضا الوظيفي لدى ال .0
 الطالبات بجامعة أـ القرى بمكة المكرمة؟

ولجمع البيانات طبقت أداة "، المنيج الوصفي التحميمي"اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى 
مفردة، وشمؿ مجتمع البحث في ىذه الدراسة  "الموظفات  23نة مف ، وقد وزعت عمى عينة مكو  االستبياف
 ".ـ القرى بمكة المكرمةات بجامعة أاإلداري

 

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
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( وىذه النسبة الكبيرة قد  %25.6ات عف عبلقتيف  بزميبلت العمؿ ) يبمغت نسبة غير الراض -
تعود أسباب عدـ رضاىا إلى التفرقة في معاممة الموظفات مف قبؿ الرئيسة المباشرة، وعدـ الرضا 

 العمؿ ومناخو سمبا. ىنا يؤثر عمى جو  
ءة واألثاث بمغت نسبة غير الراضيات عف ظروؼ العمؿ المادية المتمثمة في التيوية واإلضا -

 (.% 13.5المريح بمكاف عمميف )
يف أتيحت ليف ( وىذا ألن  % 62.5حة في العمؿ )بمغت نسبة الراضيات عف فرص الترقية المتا -

بمغت  (، كما% 31.2ة فقد بمغت نسبتيف )ص الترقيفرص لمترقية، أما غير الراضيات عف فر 
ويرجع عدـ الرضا ليذه النسبة مف الموظفات إلى عدـ  ،(% 54.0نسبة الراضيات إلى حد ما )

 إتاحة فرص ليف لمترقية.
زة بمغت نسبة الراضيات عف المكافآت المادية التي تستحقيا الموظفة عمى الجيود المتمي   -

الموظفة الرسمية عمى مرتبة وظيفية تستحؽ عبلوة  ف  وىذا أل، (%61.5كالعبلوات وخارج الدواـ )
 سنوية تأخذىا مع راتب السنة الجديدة.

 45.6عمييا )  بمغت نسبة الراضيات عف مناسبة الراتب لممرتبة الوظيفية أو الفئة التي يعممف   -
 (.% 15.2(  بينما بمغت نسبة غير الراضيات ) %

 تعقيب عمى الدراسة:

 الرضا"يا تناولت متغير مف متغيرات دراستنا وىوسة مع دراستنا، في أن  تشترؾ ىذه الدرا
باإلضافة إلى أداة ، ومجتمع البحث"الجامعة "وكذلؾ في مكاف إجراء الدراسة الميدانية، وىي ،"الوظيفي

 المنيج. نفس وكذلؾ"، استمارة االستبياف"جمع البيانات فقد استعممنا نفس األداة وىي 

يا ركزت بالخصوص عمى العوامؿ المؤثرة عمى مستوى الرضا الوظيفي دراستنا في أن  وتختمؼ عف 
ا دراستنا فقد اىتمت بالتعرؼ عمى دور الرضا الوظيفي في تحسيف أداء لمموظفات اإلداريات، أم  

 الموظفيف، وكيؼ تساىـ عوامؿ الرضا في تفعيمو.
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 المطمب السادس: اإلشكالية و تساؤالتيا

 ذلؾ أف   ،ة كبيرة في الحياة التنظيميةمف الموضوعات التي تكتسي أىمي  ىو الرضا الوظيفي 
كؿ  لو معتقداتو وأفكاره وقدراتو الخاصة وتجعميـ ، اة ىي كيؼ نجمع عددا مف األفرادالمشكمة في ىذه الحي

مؽ تندرج ومف ىذا المنط، اح المؤسسة ورضاىـ في الوقت نفسويتعاونوف في نشاط بشكؿ يحقؽ نج
 دراستنا ضمف التساؤؿ الرئيسي التالي:

 ماىو دور الرضا الوظيفي في تحسين أداء موظفي جامعة العربي بن مييدي؟

 التساؤالت الفرعية:

 ىؿ ىناؾ عبلقة بيف الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي ؟  .5
 ؟ة عمى درجة األداء الوظيفي لمموظؼ ىؿ تؤثر العوامؿ التنظيمية لممؤسسة الجامعي   .3
 ة ؟ىؿ تؤثر سياسة األجور والحوافز عمى األداء الوظيفي لموظفي المؤسسة الجامعي   .0
 كيؼ تؤثر العوامؿ الشخصية لمموظؼ عمى أدائو الوظيفي ؟ .4
 ؟ماىي درجة الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة العربي بف مييدي وعبلقتيا بمستوى أدائيـ .1
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 المبحث الثاني: منيجية الدراسة:

 مطمب األول: نوع الدراسة ومنيجياال

 الفرع األول: نوع الدراسة:

تندرج ىذه الدراسة المعنونة بػ "دور الرضا الوظيفي في تحسيف أداء موظفي المؤسسات 
ضمف الدراسات الوصفية، التي تعرؼ عمى أن يا: "الدراسات التي تستيدؼ وصؼ الوقائع  ،الجامعي ة"

وىي أيضا: "الدراسات التي تيدؼ إلى وصؼ ظواىر  1يا وتفسيرىا."واألحداث واألشخاص والعبلقات بين
 ،ت عنيا، ووصؼ الظواىر الخاصة بياأو أحداث أشياء معي نة، جمع المعمومات والحقائؽ والمبلحظا

 2وتقرير حالتيا كما توجد عميو في الواقع".

 وحسب أحد الباحثيف فإف  الدراسات الوصفية تتسـ باآلتي: 

 تستيدؼ وصؼ الظاىرة وعناصرىا وعبلقاتيا في وضعيا الراىف. أن يا -
 أف  ىدؼ الوصؼ ال يقؼ عند حدود الوصؼ المجرد لمظاىرة وحركتيا وعناصرىا. -

ولكف يمتد ليشمؿ وصؼ العبلقات والتأثيرات المتبادلة، والوصوؿ إلى نتائج تفسر العبلقات السببية 
في عبلقاتيا بالنتائج وىذا ىو جوىر عممية التشخيص الذي  وتأثيراتيا. لموقوؼ عمى األسباب والمقدمات

 3يشير بالتالي إلى أنسب الحموؿ لممشكبلت الخاصة بالظاىرة نفسيا أو عبلقاتيا.

وقد اعتمدنا في دراستنا عمى ىذا النوع مف الدراسات لوصؼ مشكمة الدراسة والتعرؼ عمى العبلقة 
رضا الوظيفي واألداء، والتأثيرات المتبادلة بينيما. وكذلؾ القائمة بيف المتغيرات، أي العبلقة بيف ال

لتشخيص الواقع الفعمي لمستوى الرضا الوظيفي لدي موظفي المؤسسات الجامعي ة، وبالخصوص 
 يف اإلدارييف بجامعة أـ البواقي.الموظف

 

 

                                                           
 .50ـ( ص 3331، مصر، عالـ الكتب، 5)ط ،البحث العممي في تكنولوجيا التعميممحمد عبد الحميد،  1
ـ( 3333، لبناف، دار الفكر المعاصر، 5)ط، البحث العممي: أساسياتو النظرية وممارستو العمميةرجاء وحيد دويدري،  2

 .25ص 
 .50، ص مرجع سابقمحمد عبد الحميد،  3
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 الفرع الثاني: منيج الدراسة: 

المنيج الذي يعتبر الدليؿ الذي يوجو الباحث إف  أوؿ أساس تنطمؽ منو أي دراسة عممي ة ىو اختيار 
ويعرؼ عمى أن و: "الطريقة أو مجموعة  ،ي يعتمد عميو أثناء مراحؿ دراستولدراسة اشكاليتو، واألساس الذ

لى نتائج ذات قيمة ُمستميما معطيات العقؿ والوجداف،  الطرؽ التي يتبعيا الباحث لموصوؿ إلى الحقيقة وا 
 1تي يتحراىا".ومستندا إلى الوثائؽ ال

كما يعرؼ عمى أن و: "فف التنظيـ الصحيح لسمسمة مف األفكار العديدة، إم ا مف أجؿ الكشؼ عف 
فيو إذف:  2،يا لآلخريف حيف نكوف بيا عارفيف"الحقيقة، حيث نكوف جاىميف بيا. أو مف أجؿ البرىنة عمي

 3مجموعة القواعد العامة التي يجب االلتزاـ بيا في دراسة أي موضوع.

ـ  استخداـ "منيج المسح الوصفي"  وفي ضوء طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا ت
الذي عرفو محمد زياف عمر بأن و: "عبارة عف مسح شامؿ لمظواىر الموجودة في جماعة معي نة، وفي مكاف 

بما يصؿ إليو في معي ف، ووقت محد د، بحيث يحاوؿ البحث، النقد، ووصؼ األوضاع القائمة واالستعانة 
 4التخطيط لممستقبؿ".

كما أن و يستيدؼ تصوير وتوثيؽ الوقائع والحقائؽ الجارية، وييتـ في مجاؿ دراسة جميور المتمقيف 
بوصؼ حجـ وتركيب ىذا الجميور وتصنيؼ الدوافع والحاجات والمعايير الثقافية واالجتماعية، وكذلؾ 

 5ومستويات االىتماـ والتفضيؿ.األنماط السموكية ودرجاتيا أو شد تيا 

ـ  اعتماده في ىذه الدراسة باعتباره المنيج المناسب لطبيعة دراستنا وأىدافيا، وألن و يمكننا مف  وقد ت
تحديد ومعرفة مستوى الرضا الوظيفي ومحد داتو، والعبلقة التي تربطو باألداء، وكذلؾ يساعدنا في الكشؼ 

 ت عوامؿ شخصية أو عوامؿ تنظيمية.الموظفيف سواء كان عف العوامؿ التي تؤثر عمى درجة أداء

 

                                                           
ص  ،ـ(3332))د، ط(، سوريا، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،  منيج البحث والتحقيقاسمياف عزيز الصالح،  1

54 . 
 .55ص  ،ـ(3335األردف، دار المناىج لمنشر، )، د.ط() ،منيجية إعداد البحث العمميغازي عناية، 2
 .30ـ( ص 3334، مصر، مجموعة النيؿ العربية، 5)ط قواعد ومراحل البحث العمميمدحت أبو النصر،  3
 .55ـ( ص 5990الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، )، (د، ط، )البحث العممي ومناىجو وتقنياتومحمد زياف عمر،  4
 .305، ص مرجع سابقمحمد عبد الحميد، 5



 اإلطار المنيجي لمدراسة. الفصل األول:
 

25 
 

 المطمب الثاني: أدوات جمع البيانات: 

فروض بحثو واإلجابة  ىي تمؾ األدوات التي يستخدميا الباحث في تجميع البيانات البلزمة الختبار
أو اإلجابة عف وقد يستخدـ أكثر مف طريقة أو أداة لجمع المعمومات حوؿ مشكمة الدراسة 1،عف تساؤالتو

وأف  ،الطريقة المناسبة لبحثو ودراستو أسئمتيا أو لفحص فرضياتيا، ويجب عمى الباحث أف يقرر مسبقا
يكوف ممم ا باألدوات واألساليب المختمفة لجمع المعمومات ألغراض البحث العممي.

2 

ـ   اعتماد أداتيف مف  ولمتعرؼ عمى العبلقة بيف متغي رات الدراسة: الرضا الوظيفي وأداء الموظفيف ت
أدوات جمع البيانات. وذلؾ بغرض الوصوؿ ألكبر قدر ممكف مف المعطيات المرغوبة والبلزمة لموضوع 

 دراستنا وىي: 

تعد المبلحظة إحدى وسائؿ جمع المعمومات المتعمقة بسموكيات الفرد الفعمية ومواقفو  المالحظة: .5
واتجاىاتو ومشاعره. وتعطي المبلحظة معمومات ال يمكف الحصوؿ عمييا أحيانا باستخداـ الطرؽ 
األخرى لجمع المعمومات )االستبانة، المقابمة...( فيي تفيد الباحث في الحاالت التي يرفض فييا 

 3مع أو عينة الدراسة التعاوف معو.مجت
وتعرؼ بأن يا: "عممية مراقبة أو مشاىدة لسموؾ الظواىر والمشكبلت واألحداث ومكوناتيا المادية 
والبيئية، ومتابعة سيرىا واتجاىاتيا وعبلقاتيا بأسموب عممي منظـ ومخطط وىادؼ، بقصد التفسير وتحديد 

 4اىرة وتوجيييا لخدمة أغراض اإلنساف وتمبية احتياجاتو".العبلقة بيف المتغيرات والتنبؤ بسموؾ الظ
ـ  استخداـ المبلحظة غير المقننة في دراست  ،نا كأداة لجمع المعمومات األوليةوعمى ىذا األساس ت

فيي مجرد مبلحظة عابرة ألن يا ال تؤدى بطريقة خاصة وال تحاط بظروؼ معي نة. فيي تحدث تمقائيا 
تيا ودقتيا ف الضبط العممي أو أدواتوبدوف أف تخضع ألي نوع م حيث تسمح لنا  ،القياس لمتأكد مف صح 
  السائد في المؤسسة وطريقة قياـ ىذه األداة االطبلع عمى الجو  

 

 
                                                           

 .055ـ( ص 3355، األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 5)ط موسوعة المصطمحات التربويةمحمد السيد عمي،  1
، األردف، دار 3)ط : األسس النظرية والتطبيق العمميأساليب البحث العمميربحي مصطفى عمياف، عثماف محمد غنيـ، 2

 .52ـ( ص 3335الصفاء لمنشر والتوزيع، 
 .533، ص المرجع السابقربحيمصطفىعمياف،عثمانمحمدغنيـ3
 .329ـ( ص 3355، مصر، دار الوفاء لدنيا لمنشر والتوزيع، 5)ط أساليب ومناىج البحثوقي البوىي، فاروؽ ش 4
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الموظفيف بالمياـ والوظائؼ، وكذلؾ مشاىدة السموكيات التفاعمية واالجتماعية والعبلقات القائمة 
 فيما بينيـ ومع مشرفييـ.

وىو أداة تتكو ف مف مجموعة مف األسئمة، توجو أو ترسؿ أو تسمـ إلى األشخاص  االستبيان: .3
عادتو بعد  ـ  اختيارىـ لموضوع الدراسة. ليقوموا بتسجيؿ إجاباتيـ عف األسئمة الواردة بو وا  الذيف ت

 1ذلؾ لمباحث.
يعرؼ عمى أن و: "وسيمة لجمع المعمومات المتعمقة بموضوع البحث عف طريؽ إعداد استمارة  كما

معي نة تحتوي عمى عدد مف األسئمة، مرتبة بأسموب منطقي مناسب يجري توزيعيا عمى أشخاص معينيف 
 2لتعبئتيا".

ولقد اعتمدنا عمى االستبياف باعتباره أداة مناسبة لطبيعة دراستنا، وألن و يسمح لنا بجمع أكبر عدد 
مف البيانات مف قبؿ المبحوثيف، والتي ستساعدنا في التعرؼ عمى الدور الذي يؤديو الرضا الوظيفي في 

خبلليا الباحث معموماتو  تحقيؽ أو تحسيف األداء داخؿ المؤسسة الجامعي ة. فيو األداة التي يجسد مف
سة فقد النظرية في المجاؿ التطبيقي بنزولو لمميداف عند توزيعيا. وفي إطار اإلجابة عمى تساؤالت الدرا

 موزعة كاآلتي:  ،حاور إضافة إلى البيانات الشخصيةمقسمة إلى أربع م ،سؤاال 05تضمنت االستمارة 
 ممؤسسة الجامعي ة عمى درجة األداء الوظيفي المحور األوؿ: الخاص بتأثير العوامؿ التنظيمية ل

 أسئمة. 32لمموظؼ تضمف 
  أسئمة. 31المحور الثاني: الخاص بعبلقة األجر والحوافز بالرضا الوظيفي. تضمف 
  36المحور الثالث: الخاص بتأثير العوامؿ الشخصية لمموظؼ عمى أداءه الوظيفي. تضمف 

 أسئمة.
 لوظيفي لدى الموظفيف اإلدارييف بجامعة العربي بف مييدي المحور الرابع: الخاص بدرجة الرضا ا

 أسئمة. 32وعبلقتيا بمستوى أدائيـ. تضمف 

 المطمب الثالث: مجتمع وعينة الدراسة

                                                           
ـ( ص 3331، مصر، الدر المصرية المبنانية، 3)ط البحث ومناىجو في عمم المكتبات والعموممحمد فتحي عبد اليادي، 1

525. 
، األردف، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، 5)ط اإلنسانية واالجتماعيةأساليب البحث العممي في العموم كامؿ محمد المغربي،  2

 .55ـ( ص 3336
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يشير مجتمع البحث إلى جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، فيو المجموعة الكمي ة مف 
وقد شمؿ  1،ج ذات العبلقة بالمشكمة المدروسةالنتائالعناصر التي يسعى الباحث إلى أف يعم ـ عمييا 

 ،موظؼ إداري 603ددىـ اإلجمالي بػ مجتمع دراستنا الموظفيف اإلدارييف بجامعة أـ البواقي، والذي قد ر ع
ونظرا لكبر حجـ مجتمع البحث، وعدـ إمكانية القياـ بمسح شامؿ لجميع مفرداتو كوف ذلؾ يتجاوز قدرات 

ـ  المجوء إلى أسموب "المسح بالعينة" ألن و يعتمد عمى جمع الباحثة المادية وك ذا مف ناحية الوقت، ت
البيانات عف مجموعة مختارة مف مفردات المجتمع بطريقة قصدية أو عشوائية. ودراسة صفات ىذه 
، وذلؾ في حالة اختيار  ـ  تعميـ النتائج التي يحصؿ عمييا الباحث بالنسبة لممجتمع الكمي  المجموعة ث

 2لعينة.ا

تكوف النتائج أد ؽ وأقرب إلى  فيذا األسموب يجعمنا نحصر مجتمع دراستنا في عينة محد دة. وبالتالي
التعميـ الموضوعي، كما أن و يساعدنا في جمع المعمومات والبيانات المطموبة بكمفة أقؿ: حيث أف  اقتصار 
جمع البيانات عف عدد محد د مف عناصر الدراسة بدال مف جميع أفراد وعناصر المجتمع يعمؿ عمى تقميؿ 

 الكمفة المادية لمدراسة.

الجيد، وكذلؾ سرعة الوصوؿ إلى النتائج وبما يحقؽ أىداؼ الدراسة باإلضافة إلى اختصار الوقت و 
وعميو فأسموب المسح 3د قة كبيرة في النتائج، خصوصا في حالة التجانس النسبي بيف أفراد مجتمع الدراسة.

 بالعينة يتوافؽ ودراستنا مف حيث: 

 وىـ إداري جامعة أـ البواقي. أف  دراستنا مركزة عمى مجموعة مختارة مف مفردات المجتمع -
 أف  دراستنا مركزة في حي ز جغرافي محد د وىي "جامعة العربي بف مييدي أـ البواقي". -
 أف  مجتمع الدراسة كبير وغير متجانس. -
 الد قة في النتائج المتوصؿ إلييا نتيجة تحديد عينة الدراسة والمتمثمة في "الموظفيف اإلدارييف". -

عدد محدود مف المفردات التي سوؼ يتعامؿ الباحث معيا منيجيا، ويسجؿ  والعينة ىي "عبارة عف
مف خبلؿ ىذا التعامؿ البيانات األولية المطموبة ويشترط في ىذا العدد أف يكوف ممثبل لمجتمع البحث في 

                                                           
، الجزائر، دار القصبة، 3، ترجمة: بوزيد صحراوي )طمنيجية البحث العممي في العموم اإلنسانيةموريس أنجرس،  1

 .532ـ( ص 3336
 .353ـ( ص 3336نشر والتوزيع، ، مصر، دار الفجر لم5)المجمد  الموسوعة اإلعالميةمحمد منيرحجاب،  2
 .513، ص مرجع سابقربحي مصطفى عمياف، عثماف محمد غنيـ،  3
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ـ  اعتماد العينة العشوائية البسيطة  1الخصائص والسمات التي يوصؼ مف خبلليا ىذا المجتمع". وقد ت
تعتبر أبسط العينات ولكن يا أكثر تحقيقا لمبدأ العشوائية،الذي يشترط فيو تكافئ الفرص أو تساوييا  التي

ولكف ىناؾ شرطيف ،مفردات لظيور في العينة المختارةلجميع مفردات العينة.وذلؾ بإعطاء الفرصة لكؿ  ال
ف،ومتجانسيف في الختيار العينة مف النوع البسيط ىما:أف يكوف جميع أفراد المجتمع معروفي

كؿ نسبة مبحوث أي ما يش 94وشممت عينة دراستنا  2،المستوى التعميمي(المتغيرات)الجنس،العمر،
زع أفراد .حيث يتو إلدارييف بجامعة العربي بف مييدي،المتمثؿ في الموظفيف ا%( مف المجتمع األصمي51)

 العينة بالشكؿ التالي: 

 .ع أفراد العينة حسب متغي ر الجنس: يبي ف توزي(35) جدوؿ رقـال

 النسبة % التكرار الجنس

 05.95 03 ذكور

 65.35 64 إناث

 533 94 المجموع

 تحميل الجدول: 

 ،%(65.35نة ىف  إناث وذلؾ بنسبة )( أف  أغمبية أفراد العي35يتبي ف لنا مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
ىذا الفرؽ ما بيف النسبتيف إلى أف  فئة اإلناث، أصبحت  %(. ويعود50.95بينما بمغت نسبة الذكور )

تتساوى مع الرجؿ نتيجة القوانيف التي أعطتيا الحؽ في العمؿ بأي مؤسسة وفي أي مجاؿ. كما يمكف 
إال  أن و بعد  ،المالية القميمة مقارنة بالرجاؿ إرجاعو كذلؾ إلى طبيعة المرأة وطموحاتيا إضافة إلى حاجتيف

تواجييـ أدوار متضاربة يمكنيا التأثير عمى رضاىـ الوظيفي.  ،اليوـلعمؿ في معظـ ساعات الزواج ومع ا
 تقديـ االستبيانات بشكؿ عشوائي. وقد كانت النتائج عمى ىذا النحو بسبب

 .يع أفراد العينة حسب متغي ر السف: يبي ف توز (33ـ )جدوؿ رقال

                                                           
ـ( 3331، األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 5)ط مناىج البحث العممي طرق البحث النوعيفريد أبو زينة وآخروف،  1

 .335ص 
األردف، دار وائؿ لمطباعة والنشر، ))د، ط(، والتطبيقات القواعد والمراحل: منيجية البحث العمميمحمد عبيدات وآخروف، 2

 .96ص ، ـ(5999
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 النسبة % التكرار السن

 33.53 33 سنة 31أقؿ مف 

 62.33 60 سنة 01إلى  31ف م

 35.23 32 سنة 41إلى  06مف 

 33.53 33 سنة 11إلى  46مف 

 33 33 سنة 11أكثر مف 

 533 94 المجموع

 تحميل الجدول: 

%( 62.33يتضح أف  نسبة ) ،وضح توزيع المبحوثينحسب السف( الم33مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
سنة[ بنسبة  41إلى  06ف سنة[. ثـ تأتي الفئة العمرية]م 01إلى  31منيـ ضمف الفئة العمرية ]مف 

أيف قدرت  ،سنة[ 11إلى  46]مف و، سنة[ 31بة الخاصة بفئتي ]أقؿ مف بينما تماثمت النس،%(35.23)
ونبلحظ مف التحميؿ السابؽ أف  أفراد  ،فنسبتيا منعدمةسنة[  11]أكثر مف %( أم ا الفئة األخيرة 33.53بػ )

ستفادة مف الدراسة أغمبيـ ضمف فئات الشباب، وىذا سيكوف بمثابة عامؿ إيجابي لممؤسسة الجامعي ة لبل
فمتغي ر السف عبلقة بدرجة الرضا لدى الموظفيف، فكمم ا زاد عمر الشخص العامؿ، "، كؿ  طاقاتيـ مستقببل
يابو أو تركو لمعمؿ، أي كمم ا زاد العمر زاد الرضا".كمم ا قمت درجة غ

1 

 .لعينة حسب متغّير الحالة المدنيةيبّين توزيع أفراد ا: (30)جدوؿ رقـ ال

 النسبة % التكرار الحالة المدنية

 43.11 43 أعزب

 24.44 14 متزوج

 33 33 مطمؽ

 33 33 أرمؿ

                                                           
 .035، مصر، دار غريب، )د،س(( ص 0)ط السموك التنظيميالسممى عمي،   1
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 533 94 المجموع

 

 تحميل الجدول: 

( والذي يمثؿ الحالة المدنية، يتضح أف  أغمبية مجتمع الدراسة 30خبلؿ الجدوؿ رقـ ) مف
وىذا يشير إلى أن يـ أكثر فئة تسعى إلى العمؿ لتمبية ،%(12.44وف، وقد قدرت نسبتيـ بػ )متزوج

في حيف قدرت نسبة  ،رغباتيـاحتياجاتيـ، نظرا لغبلء المعيشة، كذا محاولة تحسيف أدائيـ مف أجؿ إشباع 
 %(. أم ا نسبة األرامؿ والمطمقيف فيي منعدمة.43.11فئة العزاب بػ)

 

 .العينة حسب متغّير المؤىل العممييبّين توزيع أفراد : (34) جدوؿ رقـال

 النسبة % التكرار المؤىل العممي

 33 33 ابتدائي

 33 33 متوسط

 34.46 30 ثانوي

 64.59 65 جامعي

 53.60 53 دراسات عميا

 533 94 المجموع

 

 تحميل الجدول: 

لمعينة مف ذوي  %( مف المجموع الكمي  64.59( نبلحظ أف  نسبة )34مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
فاءات وىذا يد ؿ عمى أف  جامعة أـ البواقي تركز عمى توظيؼ اإلدارييف الذيف لدييـ ك ،المستوى الجامعي

ـ  تمييا نسبة ) ،عالية لتقديـ أفضؿ الخدمات ييف ذو المستوى التعميمي %( تشكؿ عدد اإلدار 34.36ث
المتوسط أم ا المستوى االبتدائي و ،%(53.60ي دراسات عميا فقدرت بػ )في حيف نسبة األفراد ذو  ،الثانوي
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وذلؾ نتيجة لنقص معارفيـ مقارنة بمتطمبات المينة. فاإلدارة تركز عمى  ،فقد كانت نسبتيما منعدمة
 الفئة الجامعية والثانوية وىذا ما توصمنا إليو.توظيؼ 

 

 .لعينة حسب متغّير المنصب الوظيفييبّين توزيع أفراد ا :(31ـ)جدوؿ رقال

 النسبة % التكرار المنصب الوظيفي

 52.33 56 متصرؼ

 35.36 35 متصرؼ رئيسي

 31.05 31 ممحؽ إدارة

 32.44 32 ممحؽ إدارة رئيسي

 35.15 35 اآلليتقني سامي في اإلعبلـ 

 34.31 34 كاتب مديرية

 35.15 35 رئيس مصمحة

 30.59 30 محاسب إداري رئيسي

 53.60 53 عوف إدارة

 30.59 30 عوف إدارة رئيسي

 35.15 35 ممحؽ بالمكتبات الجامعية

 30.59 30 مساعد المكتبات الجامعية

 39.12 39 عوف تقني لممكتبات الجامعية

 33.53 33 منشط جامعي

 33.53 33 مقتصد جامعي

 33.53 33 سكريتارية مديرية
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 30.59 30 ميندس دولة لممخابر الجامعية

 533 94 المجموع

 

 تحميل الجدول: 

تمتيا  ،%( لمنصب متصرؼ52.33ة تمثمت في )أف  أكبر نسب ،(31تشير نتائج الجدوؿ رقـ )
%( إلى منصب عوف 9.12لتعود النسبة المقدرة بػ ) ،%( لممنصب المتمثؿ في عوف إدارة53.60نسبة )

تقني لممكتبات الجامعي ة. في حيف تماثمت النسب الخاصة بكؿ  مف منصب: تقني سامي في اإلعبلـ 
إدارة أم ا منصب ممحؽ ،%(5.15مصمحة، أيف قدرت النسبة ) اآللي وممحؽ بالمكتبات الجامعي ة ورئيس

 ،%(4.31)%( و5.36قية فقد تراوحت ما بيف )بة لمنسب المتبوبالنس، %(2.44رئيسي فبمغت نسبتو )
وعادت لممناصب المتمثمة في: متصرؼ رئيسي وكاتب مديرية وكذلؾ منشط جامعي ومقتصد جامعي 
وسكريتارية مديرية وميندس دولة لممخابر الجامعي ة. ويرجع ىذا التنوع في المناصب الوظيفية إلى طبيعة 

 المؤسسة وخدماتيا.

 .: يبي ف توزيع أفراد العينة حسب متغي ر األقدمية في العمؿ)الخبرة((36) رقـ جدوؿال

 النسبة % التكرار األقدمية في العمل

 15.36 45 سنوات 1أقؿ مف 

 03.92 05 سنوات 9إلى  1مف

 51.91 51 سنوات فما فوؽ53مف 

 533 94 المجموع

 

 تحميل الجدول: 

%( وكانت مف نصيب فئة أقؿ 15.36أف  أعمى نسبة ىي ) ( نبلحظ36مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )
سنوات. وىذا راجع إلى أف  غالبية أفراد العينة ىـ مف فئة الشباب ومف ذوي الخبرة المينية  31مف 
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وىذه النسبة تد ؿ عمى ،%(03.92سنوات والتي قدرت ب) 9سنوات إلى  1المتوسطة. مقارنة بفئة مف 
 %(.51.91سنوات فما فوؽ بػ ) 53يف بالجامعة، في حيف بمغت فئة وجود استقرار وظيفي لدى الموظف

 

 

 المطمب الرابع: مجاالت الدراسة: 

يأخذ تحديد المجاؿ الخاص بالدراسة أىمي ة بالغة في البناء المنيجي، نظرا لممساعدة التي يقدميا 
 مجاالت وىي كاآلتي:  30لمباحث بإثبات معارفو النظرية في الجانب الميداني ولقد   دراستنا في 

 المجال البشري:  . أ

بحثو مف الناحية الوصفية، والتي ويقصد بو العينة أو النموذج الذي يجري الباحث عمييا تجربتو أو 
 1تكوف جزءا مف المجتمع األصمي.

 ويشمؿ المجاؿ البشري لدراستنا الموظفيف اإلدارييف بجامعة العربي بف مييدي أـ البواقي.

 المجال المكاني: . ب

ونقصد بو المكاف الذي يجري الباحث تجربتو وبحثو، وبما أف دراستنا ىذه تبحث عف دور الرضا 
 تحسيف أداء موظفي المؤسسات الجامعية، فإف  الحي ز المكاني ىو جامعة أـ البواقي.الوظيفي في 

 بطاقة فنية لجامعة العربي بن مييدي:

 الموقع الجغرافي: .1

يحد ىا مف  تقع مدينة أـ البواقي في الشرؽ الجزائري عمى السفح الجنوبي لجبؿ سيدي ارغيس
الشرؽ والية تبسة، ومف الغرب والية باتنة، ومف الجنوب والية خنشمة، أم ا مف الشماؿ فوالية قسنطينة، 
تتمي ز والية أـ البواقي بكثافة سكانية معتبرة مع النمو الديمغرافي المرتفع، وىي تتربع عمى مساحة واسعة 

ربي بف مييدي فتقع في مدخؿ المدينة مف الجية الغربية كما أن يا تزخر بثروة غابية معتبرة، أم ا جامعة الع
عمى طريؽ قسنطينة، ويحد ىا مف الجية الجنوبية المعيد الوطني المتخصص في التكويف الميني، أم ا في 

 وىو يتكو ف مف خمس مجمعات: ،لشماؿ فيي محاطة بجبؿ سيدي ارغيسا

                                                           
 .53ص  ،ـ(3331، األردف، دار المناىج لمنشر والتوزيع، 3)ط أصول البحث العممي ومناىجووجيو محجوب، 1
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مقعد،  0333(، مجمع ENMGP(، مجمع حساني، مجمع المغات )SNTRمجمع عيف البيضاء )
 ىكتار. 43والمجمع المركزي الذي يتربع عمى مساحة تقدر بػ: 

 

 

 نبذة تاريخية:  .2

عف طريؽ إنشاء المدرسة العميا لؤلساتذة بمقتضى  5950بدأ التعميـ العالي بأـ البواقي سنة 
ة المتخصصة والمتضمف إحداث مدرسة عميا لؤلساتذ 5954أوت  55المؤرخ في  334-54المرسوـ رقـ 

في العموـ األساسية في أـ البواقي، حيث كاف ىدفيا تكويف أساتذة الثانوي في الرياضيات، الفيزياء والعمـو 
 الطبيعية.

ـ  فتح المعيد الوطني لمتعميـ العالي في الميكانيؾ سنة   311-54بمقتضى المرسوـ رقـ  5954ت
العالي في الميكانيؾ بأـ البواقي، ىدفو  والمتضمف إنشاء المعيد الوطني 5954أوت  55المؤرخ في 

 تكويف ميندسيف في البناء الميكانيكي والطاقة.

 : فتح شعبة لمدراسات الجامعية التطبيقية في الميكانيؾ.5955-5959 -
 :  فتح شعبة ميندس دولة في اإللكترو تقني.5993-5995 -

 فتح شعبة الدراسات الجامعية التطبيقية في اإللكترو تقني.
 : فتح شعبة الدراسات الجامعية التطبيقية في العمـو الفبلحية.5995-5993 -
 : فتح شعبة ميندس دولة في الكيمياء.5991-5996 -

تمت ترقية المدرسة العميا لؤلساتذة والمعاىد الوطنية لمتعميـ العالي إلى  5992ماي  53بتاريخ 
والمتضمف  5992ماي  53المؤرخ في  5992المركز الجامعي أـ البواقي بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 

 انشاء مركز جامعي بأـ البواقي يتكو ف مف أربع معاىد وىي: 

 معيد اليندسة الميكانيكية. -
 معيد اإللكترو التقني. -
 معيد العمـو الطبيعية. -
 معيد العمـو الدقيقة. -
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وفي إطار إحياء الذكرى الخامسة واألربعوف الندالع الثورة المجيدة ولتكريـ  5999نوفمبر  35في 
إف  جامعة أـ  ،بف مييديأحد قادة الثورة سمي المركز الجامعي نسبة إلى البطؿ الشييد محمد العربي 

، وكذلؾ الواليات البواقي وحرصا منيا عمى توسيع االختصاصات وتنوعيا تمبية لحاجيات أبناء المنطقة
ـ  فتح الشعب واالختصاصات المختمقة، مف سنة   *.3339إلى غاية  5993المجاورة ت

 المجال الزمني: 

ـ  الشروع في إجراء دراستنا انطبلقا مف  وىي الفترة الزمنية التي يحتاجيا الباحث إلجراء بحثو، ولقد ت
ـ  الشروع مباشرة في عممية جمع المعمومات الخاصة بموضوع الدراسة، سواء 3351شير نوفمبر  ، أيف ت

. وفي 3351يسمبر فيما يخص اإلطار المنيجي أو النظري أو الميداني. واستمر ذلؾ إلى نياية شير د
 .3356قمنا بتحرير اإلطار النظري إلى غاية شير فيفري  3356شير جانفي 

وفي شير مارس قمنا بإنجاز استمارة االستبياف، وعرضناىا عمى مجموعة مف األساتذة "بجامعة أـ 
بحوثيف البواقي" بغرض تحكيميا. وبعد استرجاعيا قمنا بتعديميا وشرعنا في توزيعيا عمى مجموعة مف الم

ـ  الشروع في عممية تفريغ البيانات وتحميميا، وبمورة النتائج النيائية  94بمغ عددىـ  مفردة. وبعدىا ت
 *.3356 أفريؿ 35لمدراسة، ليتـ االنتياء مف إنجاز الدراسة بتاريخ 

 المطمب الخامس: الخمفية النظرية لمدراسة: 

د أف نقـو بتعريؼ النظرية كمصطمح والتي قبؿ أف نتطرؽ إلى ذكر مفيـو النظرية الوظيفية، ال ب
تعرؼ بأن يا: "نسؽ فكري استنباطي متسؽ حوؿ ظاىرة أو مجموعة مف الظواىر المتجانسة يحوي إطارا 

فيي  1،وتنظميا بطريقة د الة وذات معنى"تصوري ا، ومفاىيـ وقضايا نظرية، توضح العبلقات بيف الوقائع 
قالب فكري منظـ، يبدأ بمجموعة مف التخي بلت العقمية تقوـ بربط مجموعة مف المتغي رات. تعيف الباحث 

 2عمى تفسير العبلقة بيف ىذه المتغي رات تفسيرا منيجي ا.

                                                           
 .زىير عبابسة ، رئيس مصمحة الموظفيف بجامعة العربي بف مييدي أـ البواقي *
 (.نور العابديف، وسار نواؿ، قوجيماألساتذة المحكميف ) مميؾ محمد، بومشعؿ يوسؼ، بوعزيز زىير *
ـ( ص 3334، األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 4)ط سيكولوجية التنشئة االجتماعيةصالح محمد عمي أبو حامد،  1

40. 
ـ( 3353، األردف، دار النفائس لمنشر والتوزيع، 5)ط معجم مصطمحات الدعوة واإلعالم اإلسالميطو أحمد الزيدي،  2

 .311ص 
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كما أف  النظرية ىي خبلصة الجيد العممي في استخداـ المناىج، وجمع المعمومات وتفسيرىا، 
 1ي ة في شكؿ بناءات تجريدية مترابطة تفسر ظاىرة معي نة.وصياغة النتائج العمم

أم ا النظرية الوظيفية فيي مف النظريات الميم ة في عمـ االجتماع، تستمد أصوليا وأفكارىا مف أراء 
مجموعة كبيرة مف عمماء االجتماع التقميدييف والمعاصريف الذيف أظيروا عمى وجو الخصوص في 

لية. يرسوا في األساس ىذا االتجاه تحميؿ بنية ووظائؼ التكوينات االجتماعية المجتمعات الغربية الرأسما
 2وبالدرجة األولى المؤسسات االجتماعية.

التي ظيرت عمى يد البريطاني  Structure fonctionnalisteوتقوـ النظرية البنائية الوظيفية 
 قي واآللي.رابطيما المنط"ىربرت سبنسر" عمى الجمع بيف مفيومي البناء والوظيفة مع تأكيد ت

" والتي ىي مشتقة مف األصؿ الآلتيني Structureتشتؽ كممة البنائية مف البناء أو البنية "
"Sturere بمعنى الطريقة التي يقاـ بيا مبنى ما. وفي المغة العربية تعني كممة بنية ما ىو أصيؿ "

 3وجوىري وثابت ال يتبدؿ بتبدؿ األوضاع والكيفيات.

" إلى مساىمة شكؿ معي ف مف األنشطة المتكررة في الحفاظ Functionمح "وظيفة" "ويشير مصط
 4عمى استقرار وتوازف المجتمع.

نات  يستخدـ ىذا المصطمح رغـ غموضو لئلشارة إلى ما تقوـ بو وحدة ومعي نة مف عناصر مكو 
لى العبلقة المتبادلة بيف تمؾ األجزاء . وغالبا ما يشير استخداـ النسؽ لمحفاظ عمى بنائو واستمراره، وا 

 المصطمح لبلثنيف معا.

 ولموظيفة أربعة معاني مختمفة ومتباعدة وىي: 

الوظيفة بالمعنى الرياضي: فيي تشير لممتغير الذي تحد د قيمتو بواسطة واحد أو أكثر مف  .5
 المتغيرات األخرى.

                                                           
، الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية، )د،س(( ص 3)طمنيجية البحث في العموم السياسية واإلعالمعامر مصباح،  1

52. 
 .336ـ( ص 3336، األردف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، 5)ط االجتماع المعاصرمعجم عمم معف خميؿ عمر،  2
ـ( ص 3354، األردف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، 5)ط النظرية البنائية وتطبيقاتيا التربويةعصاـ حسف الدليمي،  3

51. 
ـ( 3353المصرية المبنانية، ، مصر، الدار 3)ط االتصال ونظرياتو المعاصرةحسف عماد مكاوي، ليمى حسيف السيد،  4

 .534ص 



 اإلطار المنيجي لمدراسة. الفصل األول:
 

37 
 

 الذي يفيد أداء العمؿ.الوظيفة كنشاط مفيد ونافع: يشير في الغالب النشاط الفعاؿ أو النشاط  .3
 الوظيفة كنشاط مبلئـ: أي النشاط الذي يكوف مبلئما لتحقيؽ الحاجة. .0
 1الوظيفة كنشاط يستيدؼ بموغ النسؽ ألىدافو:يعني تحقيؽ النسؽ والنشاط المتعمؽ ببموغو. .4

فالنظرية البنائية الوظيفية تتناوؿ اإلنساف ككائف حي  وعضو في المجتمع وأجزائو المؤسسة، 
رتبة في نظاـ معي ف. ووظيفة ىذه األجزاء المختمفة ىي حمايتو والمحافظة عمى إتماـ العمميات والم

 الوظيفية. 

وقد استيدفت ىذه النظرية تصحيح األخطاء التي وقعت فييا نظرية االنتشار، وتستند أراء رواد ىذه 
عية ىي أف تشبع حاجات النظرية إلى أف  اإلنساف لديو حاجات سيكولوجية ووظيفة المؤسسات االجتما

 2ىؤالء األفراد.

 

وقد كانت البنائية الوظيفية خبلؿ سنوات منتصؼ القرف العشريف المنيج الرئيسي في الواليات 
 3المتحدة. وقدمت أعماؿ بارسونز في ما بعد نظرية النظاـ باعتبارىا تطورا معاصرا لموظيفية البنائية.

األخرى، وعمى األخص العموـ البيولوجية، فالجسـ مكو ف  ففكرة البناء والوظيفة مستمدة مف العموـ
وبالمثؿ يكوف  ،ميا إال  إذا أدركنا وظيفة الكؿ  مف حيث البناء مف أجزاء وكؿ  جزء يؤدي وظيفة ال يمكف في

نا مف أجزاء، كؿ  جزء يؤدي وظيفة معي نة يسيـ بيا في الوظيفة الكمية لمنظاـ.، النظاـ االجتماعي  كبل  مكو 

أن و مف المفيد في أغمب األحياف أف نفصؿ بيف البناء والوظيفة إال  أن و يمـز أف نشير إلى أن يما  ومع
 4يمثبلف وحدة مف األفكار المكممة بعضيا لآلخر.

                                                           
))د، ط(، مصر، المكتبة المصرية،  : مدخل النظرية الوظيفية لتحميل التغّيرالتغّير االجتماعيفادية عمر الجوالني،  1

 .506)د،س(( ص 
، ، مصر، دار الجامعة الجديدة))د،ط( معجم المصطمحات في اإلدارة التربوية والمدرسيةرضا إبراىيـ المميجي،  2

 .56ـ( ص3355
، لبناف، الشبكة العربية لؤلبحاث والنشر، 5،ترجمة: محمد عثماف )ط: المفاىيم األساسيةعمم االجتماعجوف سكوت،  3

 .439ـ( ص 3339

))د، ط(، مصر، مؤسسة شباب الجامعة،  البناء االجتماعي األنساق والجماعاتحسيف عبد الحميد أحمد رشولف،  4
 .35ـ( ص 3353
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 نشوء النظرية البنيوية الوظيفية: 

القرف يرتبط نشوء النظرية البنيوية الوظيفية، بالفكر الوضعي إذ كانت النزعة الوضعية مف بداية 
 التاسع عشر مؤيدة لمعمـ ومعارضة لمميتافيزيقيا التقميدية.

إذ أف  تأييدىـ لمعمـ والمنطؽ التجريبي كاف يستند عمى فكرة الوصوؿ إلى القوانيف، التي تخضع ليا 
الوقائع والظواىر االجتماعية. لذا أكد وا عمى فكرة العمـ الطبيعي خاصة عمـ األحياء وأىميتو في دراسة 

. ومثؿ ىذه الدراسة يمكف المجت مع. فعمـ األحياء يدرس تراكيب ووظائؼ الكائف الحيواني أو النباتي الحي 
 االستفادة منيا في تحميؿ المجتمع البشري الذي ىو اآلخر الذي يتكو ف مف أجزاء تسم ى باألنظمة التي ليا

بناء أي كائف عضوي  وظائؼ يكمؿ بعضيا البعض اآلخر. إف  البنيوييف الوظيفييف يعتقدوف بأف  
 1عبارة عف ترتيب أو تنظيـ ثابت نسبي ا مف العبلقات القائمة بيف الخبليا المختمفة لمكائف.

ففكرة الوظيفية كانت سابقة في عموـ الحياة وعمـ النفس واألنثروبولوجيا الحضارية، فعمـ الحياة 
نات متساندة وظيفي ا.يتناوؿ الوظائؼ التي تقوـ بيا أعضاء الكائف الحي  عمى أن و نسؽ  يتكو ف مف مكو 

2 

لقد ظير اإلتجاه البنيوي الوظيفي استجابة لحاجة عدد مف الباحثيف في عممي االجتماع 
 واألنثروبولوجيا نحو تطوير أدوات وأساليب نظرية ومنيجية تتوائـ ودراسة الصور المختمفة لمترابطات

داخؿ النسؽ االجتماعي الكبير الذي يكتنؼ  االجتماعية والتفاعؿ بيف الس مات والجماعات والنظـ
 األنساؽ الفرعية.

وفي نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف، ظيرت النظرية البنيوية الوظيفية، وكانت 
بمثابة رد فعؿ لممعوقات واالنتقادات والمشكبلت التي وجيت لكؿ  مف النظرية البنيوية، والنظرية الوظيفية، 

 البنيوية الوظيفية جاءت لتكمؿ األعماؿ التي بدأت بيا كؿ  مف البنيوية والوظيفية.إف  النظرية 

يتحم ؿ إلى فنظرية البنيوية الوظيفية تعترؼ بأف  لكؿ  مجتمع أو مؤسسة أو منظمة بناء، والبناء 
ولكؿ  جزء أو عنصر وظيفة تساعد عمى ديمومة المجتمع أو المؤسسة أو  ،أجزاء وعناصر تكوينية

 3نظمة.الم

                                                           
، العراق، 1)ط : دراسة تحليلية في النظريات االجتماعية المعاصرةالنظريات االجتماعية المتقدمةإحسان محمد الحسن، 1

 .44م( ص 2005دار وائل للنشر، 
 .153))د، ط(، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، )د،س(( ص  مدخل في علم االجتماعصالح الّدين شروخ،  2
 .49، ص مرجع سابقإحساف محمد الحسف،  3
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لقد استفاد عمماء االجتماع البنيويوف الوظيفيوف مف األفكار البيولوجية والعضوية الني جاء بيا 
"داروف جارلس" عند دراستو لمكائف الحيواني مف حيث البناء والوظيفة والتطو ر، ذلؾ أف  لممجتمع بناء 

يفي. إذ أف  البناء يكمؿ الوظيفة ووظيفتو. وأف  ىناؾ تكامؿ بيف الجانب البنيوي لممجتمع والجانب الوظ
والوظيفة تكمؿ البناء. وىذا يد ؿ عمى وجود عبلقة متفاعمة بيف البناء والوظيفة. وأف  ىناؾ درجة عالية مف 
التكامؿ بينيما. ومف العمماء الذيف درسوا البناء والوظيفة جنبا إلى جنب دوف التحي ز إلى ركف دوف الركف 

دوف و ىربرت سبنسر و تالكوتباسونز و روبرت ميرتف و ىانز كيرث وسي، اآلخر فيـ: العبلمة ابف خم
 وغيرىـ.

ت والجماعات والمؤسسات استثمر عمـ االجتماع فكرة البناء والوظيفة في دراستو لممجتمعا
فالمؤسسة والنسؽ الفرعي لو بناء يتحم ؿ إلى عناصر بنيوية يطمؽ عمييا "األدوار". ولكؿ  دور  ،والمنظمات

وىذه الوظائؼ مكممة بعضيا لبعض. ذلؾ أف  التكامؿ يكوف بيف البنى وبيف الوظائؼ كما تعتقد  وظيفة
 البنيوية الوظيفية.

ومف أبرز الرواد الذيف ساىموا في نمو وتطو ر النظرية البنيوية الوظيفية )ىربرت سبنسر 
 1وتالكوتبارسونز،ىانزكيرث وسي، رايت ممز(.

نات التي ترتبط فيما بينيا ىؤالء كذلؾ تناولوا المجتمع  بوصفو بناء يحتوي عمى العديد مف المكو 
 ،فاوتة مف خبلؿ ميكانيزما التوازفارتباطا متبادال، وتحافظ ىذه المكونات عمى استمراريتيا بدرجات مت

فنظرية البنائية الوظيفية تركز عمى التوازف والتكامؿ داخؿ النسؽ االجتماعي وأف  أية مشكمة ما ىي إال  
 2عبارة عف سموكيات غير سوي ة.

فيذه النظرية تدور حوؿ تكامؿ األجزاء في كؿ  واحد بتحميؿ العبلقة بيف األجزاء والكؿ  وأف  كؿ  
ف  كؿ  جزء مف أجزاء النسؽ يكوف وظيفيا كجسـ اإلنساف  . وا  عنصر في مجموعة يساىـ في تطوير الكؿ 

يتكو ف مف أعضاء لكؿ  جزء وظيفتو.
3 

 مسممات النظرية البنائية الوظيفية: 

 يتفؽ الباحثوف عمى عدد مف المسممات الخاصة بيذه النظرية وىي: 
                                                           

 .49، ص المرجع السابق،إحسانمحمدالحسف1
 .13))د، ط(، لبناف، دار النيضة العربية، )د،س(( ص  دراسات معاصرة في عمم االجتماعرشاد غنيـ،  2
 .25ـ( ص 3353، األردف، دار البداية لمنشر والتوزيع، 5)ط عمم االجتماع العائمةشوؽ أسعد محمود،  3
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النظر إلى المجتمع عمى أن و نظاـ يتكو ف مف عناصر مترابطة، وتنظيـ لنشاط ىذه العناصر  -
 بشكؿ متكامؿ.

ذلؾ بحيث لو حدث يتجو ىذا المجتمع في حركتو نحو التوازف، ومجموع عناصره تضمف استمرار  -
 أي خمؿ في ىذا التوازف. فإف  القوى االجتماعية سوؼ تنشط الستعادة ىذا التوازف.

تساىـ جميع األنشطة المتكررة في المجتمع في استقراره، وبمعنى آخر فإف كؿ النماذج القائمة في  -
 المجتمع تمعب دورا في الحفاظ عمى استقرار النظاـ.

إف  بعض األنشطة المتكررة في المجتمع ال غنى عنيا في استمرار وجوده. أي أف  ىناؾ متطمبات  -
 1أساسية وظيفية تمبي الحاجات الممحة لمنظاـ وبدونيا ال يمكف ليذا النظاـ أي يعيش.

 االنتقادات الموجية لمبنائية الوظيفية: 

طار عدد مف القضايا واألفكار النقدية وىي مجمؿ االنتقادات التي وجيت إلى البنائية الوظيفية في إ
 بإيجاز:

  :الصعوبة والتعقيد 

يرى معظـ نقاد البنائية الوظيفية أف  معظـ كتاب البنائية الوظيفية سواء كانت تقميدية أـ معاصرة، 
وضعت بأسموب بالغ التعقيد، ولقد ظير ذلؾ التعقيد والصعوبة في نوعية المفاىيـ التي تناولتيا النظرية 

 وخاصة مفيومي البناء والوظيفة.

  :ىمال الصراع  التركيز عمى الطابع االستاتيكي وا 

جاءت معظـ تحميبلت البنائية الوظيفية المعاصرة لتؤكد عمى عدد مف المقوالت أو المسممات 
 األساسية التي تقوـ عمييا ىذه النظرية والسيما المسممات التي تؤكد عمى التوازف والتكامؿ والتجانس...

  :صعوبة التوصل إلى نظرية عامة موحدة 

 يرى بعض النقاد أف  رواد البنائية الوظيفية أخفقوا في وضع نظرية متكاممة أو موحدة.

  :)ضعف البدائل الوظيفية أو المداخل التحميمية )البحثية 

                                                           
 .521ـ( ص 3336، لبناف، دار النيضة العربية، 5)ط نظريات االتصالمي العبد اهلل،  1
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متبادلة بعض النماذج الوظيفية لـ تفمح غالبا في تطويرىا لمبنائية الوظيفية أو معالجتيا لمعبلقة ال
 بيف األنساؽ الفرعية والنسؽ الكمي )العاـ(.

 1:التحّيز اإليديولوجي

  
وفي األخير نستخمص أف  نظرية البنائية الوظيفية، ىي الموجو األساسي لدراستنا مف حيث  -

  ،اما بالجانب الوظيفي مف جية أخرىمبلئمتيا لموضوع الدراسة مف جية، واعتبارىا أكثر اىتم
إذ في ضوئيا استطعنا تحميؿ دور الرضا الوظيفي، فيي ليا خاصية أساسية ىي قدرتيا عمى 
تقديـ تفسيرات لمختمؼ مستويات الظواىر االجتماعية، التي ينظر إلييا كأنساؽ فرعية ترتبط 
بأنساؽ فرعية أخرى داخؿ نسؽ أكبر. وبيذا فإف  ىذه النظرية ستساعدنا في التعرؼ عمى الدور 

يؤديو الرضا الوظيفي داخؿ النسؽ الكمي  المتمثؿ في المؤسسة الجامعي ة، وكيؼ يسيـ في الذي 
الحفاظ عمى استقرار وتوازف ىذا النسؽ. مف خبلؿ كشؼ العبلقة بينو وبيف األداء الوظيفي. وقد 
ـ  االستناد إلى مبادئ النظرية في تحميؿ وتفسير بيانات الدراسة الميدانية. بما يسمح بتكويف  ت

 .صورة عف الظاىرة محؿ الدراسة

 الدراسة ومصطمحات المطمب السادس : تحديد مفاىيم 

تعتبر عممية تحديد المفاىيـ، عممية ميم ة وأساسية في ضبط مسار الدراسة،ونحف في دراستنا ىذه 
 والتي تمثمت في مايمي :ا، عمى أىـ الكممات المفتاحية فيي سنتعرؼ

 الدور:                   تعريف .1
 َداَر الشيء، يدوُر، دورًا، ودورانَا، ودؤوًرا، ودرُت بو، وأدرت واستدرت، وداوره ُمدوارًة.لغة:  . أ

 الد ىر الد ائر باإلنساف أحوااًل.والّدواري: : دار معو. ودواراً 

 يأخذ في الرأس ودير بو، وعميو وُأدير بو: أخذه الد وار في ُدوار. والد واُر: والدَّوار: كالدَّوراة

الر أس ودوراتو: طائفة منو، والدائرة والدارة: ما أحاط بالشيء.
2 

                                                           
))د، ط(، لبناف، دار المعرفة  النظرية في عمم االجتماع: النظرية السوسيولوجية المعاصرةعبد اهلل محمد عبد الرحمف،  1

 .26 -24ص  -الجامعية، )د،س((، ص
 .439ـ( ص 5990العممية، الجزء األوؿ،، ))د،ط(، لبناف، دار الكتب لسان المسانابف منظور،  2
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 1دوٌر:جمع: أدوار، مصدر: دار، عودة الشيء إلى ما كاف عميو.

 اصطالحا: . ب

تبطة بوضع اجتماعي معي ف، " المطالب المعي نة بحكـ تركيب الجماعة، والمر  يعرف الدوُر بأّنو:
والدور بيذا المعنى ىو شيء خارج الفرد المعيف، ألف  الذي يحد د ىذه المطالب ىي الجماعة وليس الفرد 

 2ذاتو ".

عرؼ الدور انطبلقا مف منظور اجتماعي بحيث ربط معناه بجممة المطالب والتي تحد دىا  -
 الجماعة لمفرد.

 3"توجيو أو تفييـ عضو الجماعة بالجزء الذي ينبغي أف يؤديو في التنظيـ". وجاء في تعريف آخر بأّنو:

 ربط التعريؼ الدور بالوظيفة التي يؤدييا الفرد داخؿ التنظيـ أو الجماعة التي ينتمي إلييا. -

"ىو المظير السموكي لممركز.بمعنى الجانب الديناميكي لو وما يرتبط بو مف  كما يعرف كذلك بأّنو :
 4جبات ".حقوؽ ووا

ىذا التعريؼ يوضح لنا أف  الدور ىو مجموعة التوقعات السموكية التي تمتصؽ بوظيفة ما داخؿ  -
 الجماعة.والسي ر عمى ىذه الحقوؽ والواجبات معناه القياـ بالدور.

"نموذج يرتكز حوؿ بعض الحقوؽ والواجبات، ويرتبط بوضع محد د لممكانة  وعرف أيضا عمى أّنو:
موقؼ اجتماعي معي ف، ويتحد د دور الشخص في أي موقؼ عف طريؽ مجموعة مف  داخؿ الجماعة أو

 5توقعات يعتنقيا اآلخروف كما يعتنقيا الشخص نفسو".

                                                           
 .453ـ( ص 3331، لبناف، دار العمـ لممبلييف، 0)طالرائد )معجم ألفبائي في المغة واإلعالم( جبراف مسعود، 1
ـ( 3334))د،ط(، مصر، دار المعرفة الجامعية، تنظيم المجتمع ) مداخل نظرية ورؤية واقعية (إبراىيـ المميجي، رضا  2

 .532ص
 .532السابؽ، ص المرجع 3
 .505ـ( ص3355))د،ط(، مصر،دار المعرفة الجامعية، البناء االجتماعي لممؤسسات الطبّيةنادية فؤاد حميد ،محمد، 4
، مصر، 5)ط المعجم الشامل لترجمة مصطمحات عمم االجتماع وعمم النفس االجتماعي محمد عبد الرحماف وآخروف،  5

 .459ـ ( ص3350دار الوفاء لدنيا لمطباعة والنشر، 
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أي أف  الدور يحد د ألفراد المجتمع ما يتوجب القياـ بو، وكذا ما يتمتعوف بو مف حقوؽ وىذا مف خبلؿ  -
 ع.المكانة التي يحتميا ويشغميا الفرد في المجتم

 إجرائيا:ج. 

يقصد بالدور في دراستنا: بالوظيفة التي يؤدييا الرضا الوظيفي داخؿ المنظومة المؤسسية، والتي  -
 لوظيفي لموظفي المؤسسة الجامعية.تظير في شكؿ انعكاس مباشر أو غير مباشر عمى األداء ا

 الرضا الوظيفي: .2
 لغة: . أ

ضد السخط، وأرضاه: إعطاء ما يرضي بو، وَترضاُه طمب رضاه،  في المغة: االرض
: أي أرضيتو وارتضاه: رآه لو أىبل، وترضيتو  -والر ضُي:المطيُع. والر ضي  الضامفُ  -والر ضُي،المرضي  

.  1بعد جيد، واسترضيُتو فأرضاني ورضَوى: جبؿ بالمدينة والن سبة إليو َرَضوي 

وجب عمينا اإلشارة إلى نظرة عامة حوؿ الرضا بمعناه وقبؿ التحدث عف الرضا الوظيفي 
( بأن و يعكس درجة التطابؽ بيف العوائد الحقيقية التي يحصؿ hampleاالصطبلحي.  حيث يعرفو أمبؿ)
 2عمييا الفرد والمتوقعة مف طرفو.

مف خبلؿ تعريؼ أمبؿ يبلحظ أن و أدخؿ مبدأ التوقع عمى الرضا، أي أف  حدوث الرضا يتوقؼ  -
 مدى إدراؾ الموظؼ بأف  ما يتقاضاه مف عوائد حقيقية تتناسب مع ما يتوقعو مسبقا. عمى

                                                                                                                                                                                 اصطالحا:                                                                              . ب
يرى بعض الباحثيف أف  مفيـو الرضا الوظيفي ىو: " شعور الفرد بالراحة النفسية بعد القياـ 

 3بإشباع حاجاتو وتحقيؽ أىدافو".
ينبع مف إشباع الحاجات وتحقيؽ يتضح مف التعريؼ أف  الرضا الوظيفي ما ىو إال  ارتياح نفسي  -

 األىداؼ المرجوة مف الوظيفة.

"درجة إشباع حاجات الفرد نتيجة العمؿ، ويحقؽ ىذا اإلشباع عادة عف طريؽ  الرضا الوظيفي ىو:
األجر، وظروؼ العمؿ، وطبيعة اإلشراؼ، وطبيعة العمؿ نفسو واالعتراؼ بواسطة اآلخريف، كما أن و 

                                                           
 .493، ص مرجع سابقإبف منظور، 1
 533ـ ( ص 5995، مصر ، دار مكتبة عيف الشمس ،  3) ط سموك المستيمك، عائشة مصطفى المناوي 2
 .52ـ ( ص3355، األردف ، دار المسيرة لمشر والتوزيع ،  5) ط الرضا الوظيفي، مرواف طاىر الزعبي 3
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تصو ر الفرد أن و يحصؿ عمييا مف عممو في صورة أكثر تحديدا، ويعبر عف محصمة عناصر الرضا التي ي
الرضا عف األجر + الرضا عف محتوى العمؿ +  =الرضا الوظيفي بالمعادلة اآلتية: الرضا عف العمؿ 

الرضا عف فرص الترقية + الرضا عف اإلشراؼ + الرضا عف جماعة العمؿ + الرضا عف ظروؼ 
 1العمؿ.

رضا الوظيفي بجممة مف المحد دات التي تشبع حاجات الموظؼ مف خبلؿ ما ربط التعريؼ ال -
 تقدمو الوظيفة لو، وما ينبغي أف يحصؿ عميو مف وظيفتو.

"أن و مفيوـ متعد د األبعاد ويتمثؿ في الرضا الكمي  الذي يستمده الموظؼ  جاء في تعريف آخر:و 
ف يخضع إلشرافيـ والمنشئة و البيئة المتاف    مف وظيفتو وجماعة العمؿ التي يعمؿ معيا. ورؤسائو الذي

 2يعمؿ فييما.و النمط التكويني لشخصيتو".

يشير ىذا التعريؼ إلى أف  الرضا الوظيفي يتأثر ببعض العوامؿ الناتجة مف الفرد نفسو، أو العمؿ  -
 الذي يؤديو أو مف البيئة التنظيمية المحيطة بو.

 3تجاه عمميـ وأدوارىـ المينية". المؤثرة عمى األفراد "اإلتجاىات بأّنو: كما عّرف أيضا 

يشير ىذا التعريؼ إلى أف  رضا األفراد تتحكـ فيو عوامؿ، ىذه األخيرة ىي التي تحد د درجة  -
 رضاىـ ومستويات أدائيـ.

"مفيوـ يطمؽ عمى مشاعر العامميف تجاه أعماليـ، والتي تتكو ف مف  وجاء في تعريف آخر بأّنو:
ما ينبغي أف يوفره العمؿ مف وجية  :والثانية ىوما يوفره العمؿ لمعامميف في الواقع.  ولى ىي:األزاويتيف 

نظر العامميف، وكمم ا كاف ىناؾ تبايف بيف الواقع وما ينبغي أف يكوف أثر ذلؾ عمى الرضا سمبا".
4 

ىذا االرتياح  يتضح مف ىذا التعريؼ أف  الرضا عف العمؿ يشير إلى االرتياح في العمؿ. ويرتبط -
بالتوقعات التي ينتظرىا فرد معي ف مف وضع معي ف، وما يحصؿ عميو منيا، أي أف  الرضا عف 

 العمؿ يتوقؼ عمى مدى طموح الفرد وما يمكف أف يقدمو لو العمؿ.
                                                           

) ) د،ط ( ، مصر ، دار الجامعة الجديدة ، معجم المصطمحات في اإلدارة التربوية والمدرسية ، رضا إبراىيـ المميجي1
 .365ـ ( ص  3355

، األردف، دار زىراف لمنشر 5) طمفاىيم ودراسات في عمم النفس التربوي ، برىاف محمود حمادنة محمد نايؼ عياصرة ، 2
 .554ص ـ( 3350، والتوزيع

 . 501، مصر، دار غريب لمنشر والتوزيع،)د،س(( ص) )د، ط( اجتماع التنظيمعمم طمعت إبراىيـ لطفي، 3
4

 .11، صالمرجع السابقمروان الطاهر الزعبي، ( 
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 إجرائيا:ج. 

يقصد بالرضا الوظيفي في ىذه الدراسة شعور الموظفيف عمى مستوى المؤسسة الجامعي ة باالرتياح 
شباع لحاجاتيـ ورغباتيـ المادي ة  والقناعة مف خبلؿ ما توفره ليـ المؤسسة مف ظروؼ مبلئمة لمعمؿ، وا 

 والمعنوي ة.

 تعريف األداء: .3
.لغة:  . أ  اإلتياف بالشيء لميقاتو ذكره الحرالي 

 ة: دفُع ما يحؽ  دفعو.لغوقاؿ الراغب ) األداء ( 

 1األداء الكامؿ: ما يؤديو المكمؼ عمى ما أمر بو.

واألداء مف أد ى الشيء: أي أوصمو، واالسـ أداء وأدى دينو تأدية أي قضاه، والمقصود ىنا مف 
 2األداء ىو قضاء األمر.

تمامو وقضاؤه.  3أداء: إيصاؿ الشيء وا 

 اصطالحا: .ب 

"قياـ األفراد باألعماؿ والواجبات المكمؼ بيا لمتأكد مف صبلحيتيـ لمباشرة  يعرف األداء عمى أّنو:
اء وظائفيـ، وىو بذلؾ سموؾ عممي يؤديو فرد أومجموعة مف األفراد أو مؤسسة ويتمثؿ في مياـ وأعب

 4أعماؿ وتصرفات وحركات مقصودة مف أجؿ عمؿ معي ف لتحقيؽ ىدؼ محد د أو مرسوـ".

تماـ المياـ المكونة لموظيفة، فيو يتضمف مدخبلت وىي  - يوضح التعريؼ أف األداء ىو تحقيؽ وا 
ـ  تحقيقيا.فعؿ األشياء أو تحق  يؽ األىداؼ، ومخرجات وىي النتائج التي ت

                                                           
، لبناف، دار الفكر المعاصر،  5) ط التوقيف عمى ميمات التعاريف:معجم لغوي مصطمحيمحمد عبد الرؤوؼ المناوي،  1

 .44ـ( ص5993
 .44ـ ( ص 3334،مصر. دار الفجر لمنشر والتوزيع،  5)طاإلعالميالمعجم محمد منير حجاب،  2
 .41ص مرجع سابق،جبراف مسعود، 3
 . 59ص ،مرجع سابؽ. معجم المصطمحات في اإلدارة التربوية والمدرسيةرضا إبراىيـ المميجي،  4
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" السموؾ الذي يؤديو الفرد أو مجموعة مف األفراد أو مؤسسة بيدؼ تحقيؽ ىدؼ أو  ويعرف بأّنو:
 .1أىداؼ محد دة، ويتضح ىذا السموؾ في أعماؿ وتصرفات األفراد وبعض حركاتيـ المقصودة "

وكات، إذا كانت ىذه السموكيات إيجابية ستؤدي ال محالة يشير ىذا التعريؼ إلى أف  األداء ىو سم -
ذا كانت سمبية ستؤثر حتما عمى أىداؼ المؤسسة.   إلى الوصوؿ ألىداؼ المؤسسة، وا 

 2" اإلنجاز الفعمي لمقدرات الكامنة لدى الفرد ".ويعرف كذلك األداء عمى أّنو: 

مكانيات و  األفراد ودافعيتو نحو إنجاز المياـ يتضح مف ىذا التعريؼ أف  األداء مرتبط بقدرات وا 
 الموكمة إليو.

"مساىمة الموظفيف في تحقيؽ أىداؼ المنظمة مف خبلؿ السموكات  التي  ويشير لألداء عمى أّنو:
 .3تؤدي إلى زيادة أو نقص مف قيمة المساىمة لموصوؿ بالمنظمة إلى الفعالية"

ولة مف طرؼ األفراد العامميف يوضح ىذا التعريؼ أف  األداء ىو عبارة عف مجيودات مبذ -
 بالمنظمة.

دراؾ الدور والمياـ ويعني ىذا أف   األداء ىو: "األثر الصافي لجيود الفرد التي تبدأ بالقدرات، وا 
 4.األداء في مواقؼ معينة"

دراؾ الدور  - يشير ىذا التعريؼ إلى أف  األداء ىو امتزاج لعد ة عوامؿ كالجيد المبذوؿ مف األفراد وا 
 ـ بو ومستوى القدرات التي يتمتع بيا.الذي يقو 

 إجرائيا: ج. 

يقصد باألداء في ىذه الدراسة السموؾ الميني لموظفي المؤسسة الجامعي ة ويشمؿ ذلؾ األنشطة و 
ف منيا عمميـ،ودرجة التفاعؿ بيف قدرات كؿ فرد والدافعية نحو العمؿ.    المياـ المختمفة التي يتكو 

 

                                                           
 .561ـ( ص3354والتوزيع، أسامة لمنشردار ،األردف،5)ط ميارات المذيع المتمّيز في عمميات اإلتصال، كامؿ الطراونة1
 .09ـ( ص 3355، األردف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، 5)ط موسوعة المصطمحات التربويةمحمد السي د عمي،  2
العمـو  مةجم ،الرضا الوظيفي بين قوة العمل الوافدة في القطاع الحكومي وأثره عمى إنتاجية العملناصيؼ عبد الخالؽ،  3

 .32ـ( ص5953، )30االجتماعية، العدد 
 .95، مرجع سابؽ، ص معجم المصطمحات في االدارة التربوية والمدرسية ، رضا إبراىيـ المميجي 4
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 تعريف المؤسسة: .4
مف الفعؿ: أس س، األساس: قاعدة البناء التي ُيقاـ عمييا. وأصؿ كؿ  شيء ومبدؤه، ومنو  لغة: . أ

 أساس الفكرة.

المؤسسة: كؿ تنظيـ يرمي إلى اإلنتاج إم ا المبادلة لمحصوؿ عمى الربح.
1 

 اصطالحا: . ب

المؤسسات ومجاالت عمميا وردت العديد مف التعريفات الخاصة بالمؤسسة وذلؾ لتعد د أنواع 
 :                                                           وسندرج أىميا في مايمي ،وتخصصيا

"إطار قانوني لتجمع بشري ىادؼ ييتـ في نطاقو توحيد  تعرف المؤسسة عمى أّنيا عبارة عن:
 وتنسيؽ جيود األعضاء لتحقيؽ أىداؼ معي نة".

نشأ مف أجؿ غايات معي نةومحد دة حسب طبيعة "نظاـ مستقؿ أكما يمكن اعتبارىا بأّنيا:   
المؤسسة، وىي مسي رة مف طرؼ مجموعة بشرية منظمة، وتشكؿ خمي ة اجتماعية خاصة، ليا وسائؿ 

 2قانونية ومالية ومادية وىي أيضا مركز اتخاذ القرارات".

نة مف أطر قانونية وموارد بشرية  مف - خبلؿ ىذيف التعريفيف يتضح أف  المؤسسة ىي وحدة مكو 
 ومادية وأىداؼ مرجوة، فيي نظاـ مكو ف مف مجموعة مف األفراد وبنية تنظيمية.

"تمؾ الييئة التي تتضمف القواعد أو القيود التي يضعيا اإلنساف،  وتعرف المؤسسة أيضا بأّنيا:
اإلنساني ولذلؾ فيي تشكؿ حوافز التبادؿ السياسي أو االجتماعي أو اإلقتصادي بيف لتشكيؿ التفاعؿ 

 3الناس".

يشير ىذا التعريؼ إلى أف  المؤسسة تشمؿ قواعد وقيود يضعيا البشر لتشكيؿ التفاعؿ، وقد تكوف  -
قاليد ىذه القيود رسمية مثؿ القواعد الصريحة التي يضعيا اإلنساف،, غير رسمية مثؿ األعراؼ والت

 والعادات.

                                                           
ـ( 5953، مصر، المكتبة اإلسبلمية لمنشر والتوزيع،الجزء األوؿ. 5)ط المعجم الوسيطإبراىيـ مصطفى وآخروف،  1

 . 52ص
 .53ـ( ص3354، ،الجزائر، ديواف المطبوعات الجامعية3)ط الموارد البشريةتسيير نوري منير،  2
ص  -ـ( ص3353لمنشر والتوزيع، ، األردف، دار المسيرة  5)ط تمييد في عمم االجتماعسمير إبراىيـ حسف، 3

339، 353 . 
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"وىي أنظمة ذات معايير مترابطة تنبع مف القيـ المشتركة والمصممة، مف خبلؿ مجتمع معي ف أو 
مجموعات اجتماعية معي نة، بوصفيا أحد طرقيا الشائعة في التمثيؿ والتفكير واإلحساس، وتمثؿ جزءا ال 

 1جتماعية المتكررة".يتجزأ مف الحياة االجتماعية، كما أن يا تعد مصدر لمممارسات اال

يشير التعريؼ إلى أف المؤسسة تشكؿ جزء ال يتجزأ مف المجتمع وتساىـ بشكؿ فعاؿ في الحياة  -
 االقتصادية واالجتماعية وفي سياسة المجتمع.

يأخذ بعيف االعتبار المياـ والمسؤوليات الممقاة عمى ي عبارة عف تنظيـ تسمسمي لؤلفراد،فالمؤسسة ى
وعة واسعة تقبلؿ ذاتي في صنع القرار ويمكف اعتبار المؤسسة كحالة خاصة مف مجمعاتقيـ. ويتمتع باس

 2يطمؽ عمييا بالمنظمات.

 إجرائيا:ج. 

المقصود بالمؤسسة تمؾ المنظمة التي تشتمؿ عمى تنظيـ اجتماعي معيف، يحدد األدوار وفؽ سمـ 
واإلطار الوظيفي الذي تنشط وظيفي معيف، يضـ موارد بشرية تشارؾ وتساىـ في تقديـ خدمات تتماشى 

 اسة تحديدا بالمؤسسات الجامعي ة.فيو ىذه المؤسسة، وتعنى ىذه الدر 

 تعريف الجامعة: .5

 جمع "جوامع وجامعات"و تعني التجميع والتجمع.لغة:  .أ 

 3معيد لمتعميـ العالي واالختصاص يضـ عددا مف المعاىد والكميات.

مجموعة معاىد عممية تسم ى الكميات ُتدرس فييا اآلداب والفنوف والعموـ.
4 

 

 

                                                           
العربية لؤلبحاث والنشر، ، لبناف، الشبكة 5، ترجمة: محمد عثماف )طعمم االجتماع: المفاىيم األساسيةجوف سكوت،  1

 .012ـ( ص3339
 .90ـ ( ص 3350، األردف ، الجنادرية لمنشر والتوزيع ،  5) ط نظرية المنظمة والمؤسساترائد محمد عبد رب و ،  2
 .51، ص مرجع سابقجبراف مسعود،  3
صر، دار المعرفة الجامعية، ) )د،ط( ، م اإلدارة الجامعية بين رصد الواقع والرؤى المستقبميةرمضاف محمد السعودي،  4

 .51ـ( ص 3354
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 اصطالحا: .ب 

"الجامعة ىي المؤسسة االجتماعية العممي ة المؤىمة، بحكـ بنائيا التنظيمي وكوادرىا الفني ة إلنتاج 
 1ونشر المعرفة وتنمي ة القوى البشرية المؤىمة لخدمة المجتمع".

"مؤسسة فريدة معقدة التركيب ليا أىداؼ متمي زة ،وفييا مسؤوليف وتعرف كذلك عمى أّنيا: 
يضطمعوف بمياـ ذات طبيعة عممي ة خاصة، ويسمكوف سببل متعددة في إنجاز األعماؿ الموكمة إلييـ مف 

 2تدريس وبحث عممي مف قبؿ القيادات في ىذه الجامعات".

تكوينية ليا دور فع اؿ في تنشئة الفرد يشير ىذيف التعريفيف إلى أف  الجامعة ىي مؤسسة تعميمية و  -
والمجتمع، وىي مف أكبر الوحدات االجتماعية عددا وأىميا نظرا لمدور اإليجابي الذي تقـو بو في 

 التغي ر االجتماعي واالقتصادي.

 3مؤسسة اجتماعية طورىا المجتمع لغرض أساسي ىو خدمتو".كما تعرف الجامعة أيضا بأّنيا: "

 ف  خدمة المجتمع تشمؿ كؿ جانب مف جوانب نشاطات الجامعة.حسب ىذا التعريؼ أ -

بالبيئة العممي ة المناسبة، والصالحة إلعداد البحوث، فيي امتداد  وتعرف المؤسسات الجامعّية:"
لمراحؿ عممي ة سابقة، تخر ج منيا الباحثوف األذكياء والموىوبوف، والتي تؤىميـ ممكاتيـ العممية، وفطناتيـ 

تحاؽ بالدراسات التخصصية في الجامعات، ومف ثـ إعداد البحوث العممية وعمى اعتبار أف الذىنية االل
خريجي الجامعات ىـ الصفوة المختارة الذيف تقع عمى عاتقيـ مسؤولية النيوض بالمستوى الفكري 

يدة ليا لممجتمعات واالرتقاء بالفكر العممي، ومف ثـ تجديد العموـ والمعارؼ باإلضافات واالكتشافات الجد
 4ونشرىا حتى تعـ الفائدة.

 إجرائيا:ج. 
                                                           

))د، ط( ،مصر، دار الجامعة الجديدة،  البناء التنظيمي لألقسام العممية الجامعيةعمي عبد رب و حسيف إسماعيؿ،  1
 .53ـ( ص 3332

))د، ط( ، األردف، دار الزىراف،  القيادة اإلدارية التربوية في مؤسسات التعميم العاليمحمد الخامس سعيد المخبلفي،  2
 . 35ـ( ص 3339

3  ، ))د، ط،(، األردف، مؤسسة  مستقبل التعميم العالي في الوطن العربي في ظل التحديات العالميةرمزي أحمد عبد الحي 
 .  035( ص 3355الوراؽ لمنشر والتوزيع، 

ـ( ص 3355، مصر، دار الفكر العربي،  5)ط عربياإلدارة الجامعية في الوطن العبد الغني عبود ،جابر عبد الحميد،  4
02. 
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الجامعة ىي إحدى المؤسسات االجتماعية والثقافية والعممي ة.فيي بمثابة تنظيمات معقدة وتتغي ر بصفة 
مستمرة مع طبيعة المجتمع المحمي أو ما يسمى بالبيئة الخارجية. وترتبط ىذه الدراسة بجامعة العربي بف 

 مييدي بأـ البواقي.

 تعريف الموظف: .6
 1مف الفعؿ وظَّؼ، وىو مف يعمؿ في إحدى الدوائر الحكومية. لغة: . أ
 إصطالحًا: . ب

: "الش خص الذي يشغؿ الوظيفة بحقوقيا وواجباتيا، وتختمؼ الشروط الواجب توافرىا يعرف عمى أّنو
ي أن و في الموظؼ باختبلؼ الوظيفة، وما يجب أف يتوافر في شاغميا مف مؤىبلت وخبرات، ومف الطبيع

كم ما ارتفع مكاف الوظيفة في السمـ اإلداري كم ما تطمب ذلؾ في شاغميا مؤىبلت خاصة وميارات عالية 
 2تتناسب مع الواجبات والمسؤوليات التي تتضمنيا الوظيفة".

يشير ىذا التعريؼ إلى أف الشخص الذي يشغؿ وظيفة ما البد أف تتوفر فيو شروط معي نة  -
 مية وخبراتو العممية.تتناسب مع مؤىبلتو العم

 إجرائيا:ج. 

 وفي دراستنا ىذه نقصد بو الموظؼ اإلداري بجامعة العربي بف مييدي بأـ البواقي. 

                                                           
 335جبراف مسعود، مرجع سابؽ، ص1
 .333ـ( ص 3334))د،ط(، مصر، منشأة المعارؼ،  أصول اإلدارة العامةإبراىيـ عبد العزيز شيحا،  2
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 تمهيد

يعتبر العنصر البشري الدعامة الرئيسية لنجاح المنظمات وتحقيقيا ألىدافيا، لذلؾ البد مف زيادة 
 االىتماـ والعمؿ عمى استخدامو استخداما فعاال، وكسب رضاه.

كبيرة مف قبؿ الباحثيف ألّف الرضا الوظيفي لمعامميف أصبح موضوعا يحظى بأىمية 
، فإذا لـ يمقى الموظؼ الظروؼ المالئمة د أثره عمى أداء الموظفيف لعمميـاالىتماـ يعو وىذا،والمديريف

امؿ الناتجة لمقياـ بعممو، فإّنو سيؤثر حتما عمى درجة رضاه، باعتبار أّف الرضا الوظيفي يتأثر ببعض العو 
ذا توفرت ىذه العوامؿ فإّنيا  مف الفرد نفسو، أو العمؿ الذي يؤديو أو البيئة التنظيمية المحيطة بو، وا 
ستساعد الفرد عمى القياـ بالعمؿ عمى أحسف وجو، مّما ينعكس عمى إنتاجو ومستوى أدائو، وذا لـ تتوفر 

 فإنيا ستنعكس في شكؿ مؤشرات تتجسد في سموكيات معينة.

 ف خالؿ ىذا الفصؿ سنتطرؽ إلى: وم

النظريات المفسرة لمرضا الوظيفي والعوامؿ المؤثرة فيو وكذلؾ طرؽ قياسو ومؤشراتو ومف جية 
 وأىميتو وفوائده مف جية أخرى.
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 المبحث األوؿ : الرضا الوظيفي والعوامؿ المؤثرة فيه 

 المطمب األوؿ: النظريات المفسرة لمرضا الوظيفي 

 ما الذي بجعؿ األفراد يشعروف بالرضا أكثر مف غيرىـ؟

 وما ىي العمميات التي تؤدي إلى شعور الفرد بالرضا عف العمؿ؟ 

توجد نظريات عديدة تساعد في تقديـ اإلجابة عف ىذيف السؤاليف، وقد ارتأينا في دراستنا أف نعرض أىـ 
 ات وىي: ىذه النظريات التي حاولت تفسير الرضا الوظيفي في المؤسس

 ( MASLOWأوال: نظرية سمـ الحاجات لماسمو )

( مف ABRAHAM MASLOWتعتبر نظرية سمـ الحاجات التي وضعت مف قبؿ ابراىاـ ماسمو )
أكثر النظريات شيوعا، وقدرة عمى تفسير السموؾ اإلنساني في سعيو إلشباع حاجاتو المختمفة، وتقـو 

 النظرية عمى مبدأيف أساسييف: 

 أّف حاجات الفرد مرتبة ترتيبا تصاعديا عمى شكؿ سمـ بحسب أولويتيا لمفرد.  . أ
أّف الحاجات غير المشبعة ىي التي تؤثر عمى سموؾ الفرد، أّما الحاجات المشبعة فال تأثر عمى  . ب

. ولقد جاءت نظرية ماسمو في الحاجات اإلنسانية ردا عمى النظرية التحميمية لفرويد 1سموؾ الفرد
ويرى ماسمو أّف الحاجة ىي عبارة عف  2أّف أصوؿ السموؾ بيولوجية تتمثؿ في الغرائز،التي ترى 

 3قوة داخمية تدفع الفرد ألف يقوـ بعمؿ ما إلشباع تمؾ الحاجة الذاتية.

، فاإلنساف لديو 1940بمدخؿ العالقات اإلنسانية فقدـ نظريتو لتدرج الحاجات سنة  تأثر ماسمو
رغبات طبيعية إلشباع مجموعة محّددة مف الحاجات، وقد اعتقد ماسمو أّف ىذه الحاجات ترتب تدريجيا 

 4حسب أىميتيا.

                                                           
، األردف، مؤسسة الوراؽ لمنشر 1)ط  اإلدارة لمحات معاصرةرضا صاحب أبو حمد آؿ عمي، سناف كاظـ الموسوي،  1

 .451ـ( ص 2012والتوزيع، 
 .192ـ( ص 2005، األردف، مركز يزيد لمنشر، 1) ط  مقدمة في عمـ النفس التربويعماد عبد الرحيـ الزغوؿ،  2
 .80ـ( ص 2008، األردف، دار أسامة لمنشر والتوزيع، 1) ط يةإدارة الموارد البشر فيصؿ حسونة ،  3
 .113ـ( ص 2002، مصر، الدار الجامعية، 1)ط السموؾ لتنظيمي المعاصرراوية حسف 4
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بشكؿ ىرمي ينظـ ويرى إبرىاـ ماسمو أف كؿ الحاجات اإلنسانية ىي فطرية، ويقـو اإلنساف بترتيبيا 
 1وفؽ أولوياتيا، وىي منظمة ومرتبة بشكؿ ىرمي، كما ىو موضح في الشكؿ اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 2( يتبيف تدرج الحاجات اإلنسانية وفؽ نظرية ماسمو ....1شكؿ رقـ )

: وىي حاجات مرتبطة ببقاء اإلنساف الجسمي )كالحاجة إلى الطعاـ والماء الحاجات الفسيولوجية .1
إذا لـ تشبع ىذه الحاجات فإّنيا تسيطر سيطرة كاممة عمى  3واألكسجيف والدؼء والراحة ....الخ(

 4حياة الفرد.
وتضـ ىذه  5: يعمؿ اإلنساف عمى حماية نفسو مف أخطار البيئة والطبيعةاألمف والسالمةحاجات  .2

حاجات السالمة واألماف مف جانبيف المفيوـ النفسي والمفيوـ الجسدي. أي الحاجة إلى أف يكوف 
 6الفرد محمّيا مف األخطار الخارجية لجسده و لشخصيتو.

                                                           
 .326ـ( ص 2011،مصر، دار الكتاب الحديث،  1) ط عمـ النفس االجتماعي في السياسة واإلعالـعامر مصباح،  1
 . 347ـ( ص 2003، األردف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، 3) ط النفس مقدمة في عمـراضي الوقفي،  2
 .198ـ( ص 2013، األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 4) ط عمـ النفس التربويعدناف يوسؼ العتـو وآخروف،  3
لمنشر والتوزيع، ، األردف، دار المسيرة 1) ط  عمـ النفس اإلعالميسامي محسف ختاتنة، أحمد عبد المطيؼ أبو سعد،  4

 .181ـ( ص2010
 .125ـ( ص 2004، األردف، دار الفكر، 3) ط السموؾ التنظيميكامؿ محمد المغربي، 5
، األردف، دار الثقافة لمنشر 1) ط المدخؿ إلى عمـ النفس االجتماعيباسـ محمد ولي، محمد جاسـ محمد،  6

 .201والتوزيع،)د،س(( ص

 الحاجة لتقدير الذات 

 الحاجة لتحقيق الذات

 المحبة واالنتماءة ـــاجـــح

 ن ـــــــات األمـــــــاجــــــح

 ات الفسيولوجية ـــــــاجــــــالح
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يسعى الّناس عادة لبناء عالقات اجتماعية مع اآلخريف، ليشعروا أّنيـ  حاجات الحب واالنتماء: .3
فالفرد يرغب بعالقة وّدية مع العامميف عموما ويسعى إلى تكويف منزلة  1مقبولوف مف جماعتيـ

 2اجتماعية محترمة لنفسو مع الجماعة.
لثالثة السابقة : وىي تأتي مباشرة بعد أف يشبع اإلنساف الحاجات احاجات التقدير واالحتراـ .4

اآلخريف، والتقدير مف الذكر، وتعني حاجات التقدير واالحتراـ، رغبة اإلنساف في كسب االحتراـ 
شباع ىذه الحاجة يقود إلى الشعور بالقدرة والقّوة  3حتى يتنامى لديو الشعور باألىمية والثقة ، وا 

 4بأّف الفرد مفيد وضروري في ىذا العالـ.
الحاجات األخيرة في مدرج ماسمو، وىذه الحاجة تعكس الرغبة  وىي :حاجات تحقيؽ الذات .5

 5الكبيرة لإلنساف في أف يكوف أكثر تميزا مف غيره وأف يصبح قادرا عمى فعؿ أي شيء يستطيعو
والتي وصفيا ماسمو بأّنيا رغبة الفرد في المعرفة والفيـ و اعتماده عمى النفس وأف يصبح لو 

 6ىدؼ يسعى لتحقيقو.

مكانياتو و مواىبو،  فالفرد يحس بيذه الحاجات عندما تتاح لو الفرص الستخداـ كّؿ طاقاتو وا 
مكاناتو.  ومستوى تحقيؽ الذات، ويرتبط بمدى المالئمة بيف مستوى طموح الفرد ومستوى قدراتو وا 

 ويتصؼ األفراد الذيف يتوصموف إلى تحقيؽ الذات بالتالي: 

 تقبؿ الذات واآلخريف والطبيعة. .1
 كار والدافعية.عفوية األف .2
 االىتماـ بالمشاكؿ العامة والشعور بوجود مشروع في الحياة. .3
 تكويف عالقات شخصية عميقة. .4
 اإلحساس بالفكاىة والضحؾ. .5

                                                           
 .198، صسابؽمرجع عدناف يوسؼ العتـو وآخروف،  1
 .201، صمرجع سابؽباسـ محمد ولي، محمد جاسـ محمد،  2
 .90ـ( ص 2009، مصر، الدار الجامعية، 1) ط السموؾ التنظيميعاطؼ جابر طو عبد الرحيـ،  3
 .25ـ( ص2009، األردف، دار المسيرة لنشر والتوزيع، 1) ط المهارات اإلدارية في تطوير الذاتبالؿ خمؼ السكارنة،  4
 .90، صمرجع سابؽطؼ جابر طو عبد الرحيـ، عا 5
ـ( 2009، األردف، دار الحامد، 1) طعمـ النفس السياسي واإلعالميمحمود عبد اهلل الخوالدة، حسيف عمي العموش،  6

 .265ص
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 1النظر بيف ناقذة لمثقافة السائدة. .6

ّف الحاجات الخاصة بتحقؽ الذات تمثؿ أعمى مستوى مف اإلشباع الذاتي وتعبير الفرد المتزايد  وا 
 2ماعي عف ذاتو والوصوؿ إلى تحقيؽ أقصى ما يمكف تحقيقو.بسموكو االجت

 3وقد أضاؼ ماسمو فيما بعد الحاجات المعرفية والحاجات الجمالية.

الحاجات الخمس إلى تمؾ تقع في المستويات العميا في اليـر وتمؾ التي في  وقد جزأ ماسمو
المستويات الدنيا، الحاجات البدنية واألماف، وصفيا عمى أّنيا حاجات المستوى األدنى. الحاجات 

 االجتماعية واالحتراـ وتحقيؽ الذات حاجات المستوى األعمى.

ّف الحاجات العميا تشبع داخميا )مف داخؿ الشخص( وقد جاء التمييز بيف المستوييف عمى افتراض أ
 4األجور، التقاعد، مّدة الخدمة...(. دنى تشبع بشكؿ عاـ خارجيا مثؿ )بينما أّف الحاجات في المستوى األ

4 
 وقد وجيت بعض االنتقادات لنظرية ماسمو مف بينيا: 

 ة أعمى منيا بالترتيب. ليس بالضرورة أف ينتقؿ الفرد إلشباع حاجاتو مف حاجة منخفضة إلى حاج
 فقد يسعى إلشباع حاجة أعمى قبؿ أف يشبع حاجة أدنى منيا في الترتيب.

 .يختمؼ األفراد في أسموب إشباعيـ لحاجاتيـ وكذلؾ في األذواؽ والقيـ التي يعطونيا ليا 
 .لمبيئة دورىا في تييئة الفرص الالزمة إلشباع ىذه الحاجات 
 5مرور الزمف يختمؼ ترتيب األفراد لحاجاتيـ.مع

                                                           
 .296ـ( ص2004، لبناف، دار النيضة العربية، 1) ط عمـ النفس التربويمريـ سميـ،  1
 .99ـ( ص2011، األردف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، 1،) طاألسرية والسموؾ االجتماعيالمرونة بسمة كريـ شامخ،  2
، األردف، دار الحامد لمنشر والتوزيع، 1)ط :نظريات التعميـ ساسيات عمـ النفس التربويأصالح حسف الداىري،  3

 .120ـ( ص2011
 .114ـ( ص2013ر الشروؽ لمنشر والتوزيع، ، األردف، دا1)ط سموؾ المنظمة : سموؾ الفرد والجماعةماجد العطية، 4
، األردف دار حامد 1) طالسموؾ التنظيمي والتحديات المستقبمية في المؤسسة التربويةمحمد حسف محمد حمادات،  5

 .134ـ( ص2008لمنشر والتوزيع،
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 " HERZBERGثانيا: نظرية ذات العامميف "لهرزبرغ" "

ـّ اقتراحيا مف قبؿ العالـ )عالـ النفس(  يطمؽ عميو في بعض األحياف نظرية الدوافع الصحّية، ت
وعمى اعتقاد أّف عالقة الفرد بالعمؿ ىي عالقة أساسية، وأّف اتجاه شخص  1959"فريدريؾ ىرزبرغ" سنة 

ولقد طورىا بناءا عمى  1ما نحو العمؿ يمكف أف يحّدد وبدرجة كبيرة، درجة النجاح والفشؿ في ذلؾ العمؿ.
األبحاث التي أجراىا عمى مجموعة مف المديريف مف الميندسيف والمحاسبيف، وىي مشابية بشكؿ كبير 
لنظرية ماسمو وبنيت عمييا إلى حّد كبير، ولقد بينت ىذه النظرية بأّف العوامؿ المؤثرة في بيئة العمؿ، 

ضرورة نفس العوامؿ التي تؤدي إلى عدـ الرضا والتي تؤدي إلى القناعة والرضا بالعمؿ ىي ليست بال
كما تؤكد ىذه النظرية وجود عامميف يؤثراف في مستوى الرضا الوظيفي واألداء لدى الفرد ىما: 2بالعمؿ.

العوامؿ الدافعية والعوامؿ الوقائية، حيث يؤدي وجود العوامؿ الدافعية إلى تحسيف األداء واإلنتاجية، ألّنيا 
ر شعور إيجابيا لدى األفراد مّما يدفعيـ لمزيد مف العمؿ، أّما العوامؿ الوقائية فإّف دوافع ذاتية، وتوف

وجودىا ال يؤدي لمزيد مف اإلنتاج. بؿ يمنع حالة عدـ الرضا أو اإلضراب عف العمؿ. فوجود ىذه 
 3العوامؿ يعتبر حّدا أدنى البد مف وجوده.

 1إيضاحيا فيما يمي: وىذه العوامؿ المؤثرة عمى الموظؼ في المؤسسة يمكف

 عوامؿ الدافعية: . أ

ىذه العوامؿ تمؾ الجوانب مف العمؿ التي في حالة وجودىا تشبع حاجات العامميف لمتطور  وتشكؿ
النفسي. ويؤدي توفرىا في موقؼ العمؿ بشكؿ مالئـ إلى الشعور بالرضا عمى العامميف، ولكف غيابيا أو 

 عدـ مالءمتيا ال يؤدي بالضرورة إلى الشعور بعدـ الرضا. 

 (:6في ستة ) ويمكف حصر عوامؿ الدافعية ىذه

   المسؤولية  -4    اإلنجاز -1

                                                           
 .115، ص مرجع سابؽماجدة العطية، 1
 .454صمرجع سابؽ، رضا صاحب أبو حمد آؿ عمي، سناف كاظـ الموسوي،  2
ـ( 2011)د.ط( ،مصر، دار الجامعة الجديدة ،معجـ المصطمحات في اإلدارة التربوية والمدرسيةرضا إبراىيـ المميجي،  3

 .40ص 
، الجزائر، درا المحمدية 1)طدراسة نظرية وتطبيقية  إدارة الموارد البشرية والسموؾ التنظيمي:ناصر دادي عدوف، 1

 .80ـ( ص2003العامة. 
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 الترقي  -5     التقدير -2
 احتمالية النماء  -6    العمؿ نفسو  -3

ألّنيا مركزة  1فجميع ىذه العوامؿ تعتبر عوامؿ داخمية ليا أثرىا عمى اإلحساس بالرضا في العمؿ.
نجاز الفرد لذلؾ العمؿ.  2حوؿ العمؿ بمعنى أّنيا تتعمؽ بماىية العمؿ وا 

 عوامؿ الصّحة )الوقائية(: . ب
ـّ توافرىا بشكؿ مناسب تشبع حاجات التوتر  وىي عوامؿ خارجية تتعمؽ بجوانب العمؿ التي إذا ما ت
لدى العامميف، وفي حالة عدـ توافر ىذه العوامؿ فإّنيا تسبب شعورا بعدـ الرضا، ولكف توافرىا بشكؿ عاـ 

 العوامؿ ىي:  ال يشكؿ بالضرورة إحساسا أو شعورا بالرضا، وىذه
دارتيا واإلشراؼ الفني فييا، الرواتب و العالقات بيف الرؤساء و العالقات - سياسة المؤسسة وا 

بيف التابعيف و العالقات بيف الزمالء، و ظروؼ العمؿ و المكانة و األمف الوظيفي وتأثيرات 
 3العمؿ عمى الحياة الشخصية كالسفر والمناوبات والموقع الجغرافي.

برغ أّف ىذه العوامؿ ليست متناقضة، إّنما مرتبطة بنمطيف مف الحاجات ويرى ىرز 
 اإلنسانية: 

تجنب عدـ الرضا الذي يرتبط بمحيط العمؿ، وأطمؽ عمييا اسـ العوامؿ الصحّية، وكّمما  النمط األوؿ :
 غابت ىذه العوامؿ الصحّية أّدى ذلؾ إلى عدـ الرضا و كمّما زاد ظيورىا زاد الرضا. 

وىي العوامؿ المرتبطة بمساعدة العامؿ في إبراز قدراتو وشخصيتو واسماىا  لثاني :النمط ا
العوامؿ المحفزة، وكّمما توفرت ىذه العوامؿ أّدى ذلؾ إلى تحسيف نوعية األداء، وكّمما غابت 

 4أّدى إلى عدـ الرضا الوظيفي.

 

                                                           
ـ( 2008، األردف دار صفاء لمنشر والتوزيع، 1) ط(الرضا الوظيفي )نظرية وتطبيقيات عمميةسالـ تيسير الشرايدة،  1

 .86ص
 .161ـ( ص2012، األردف، دار البداية، 1)ط أساسيات عاـ اإلدارةزياد محمد عبد،  2
 86، صمرجع سابؽسالـ تيسير الشرايدة،  3
ـ( ص 2005، الجزائر، دار الغرب لمنشر والتوزيع، 1)ط مدخؿ إلى عمـ النفس اإلجتماعي لمعمؿخواجة عبد العزيز،  4

206. 
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 1( يبيف وجهتا النظر المتناقضتاف لمرضا و عدـ الرضا .2الشكؿ رقـ )

إاّل أّف األكاديمييف ينتقدوف نظرية ىرزبرغ كونو لـ يحاوؿ معرفة و تقييـ العالقة بيف الرضا 
 عامميف ليرزبرغ ما يمي: ومف بيف ىذه االنتقادات التي تعرضت ليا نظرية ذات ال 2الوظيفي واألداء،

ـّ اختبارىا بطرؽ وأساليب تختمؼ عف األساليب البحثية  (1 التشكيؾ في مدى صّدؽ النظرية إذا ما ت
 التي استخدميا ىرزبرغ و مؤيديو. 

 عدـ تعبير و تمثيؿ عينة البحث لممجتمع، حيث شممت فقط ميندسيف و محاسبيف.  (2
ردية، فمثال ظير األجر في بعض الحاالت كمسبب لـ تأخذ النظرية في اعتبارىا االختالفات الف (3

لمرضا، وفي بعض أخر مف الحاالت كمسبب لعدـ الرضا، فتأثير العوامؿ قد يتوقؼ عمى عمر 
 3الفرد والمستوى التنظيمي الذي يعمؿ بو. 

ىناؾ معيار أو مقياس لمتفرقة بيف الشعور بالرضا التاـ واالستياء الشديد حيث اعتمدت  ليست (4
 4عمى التقدير الشخصي.

 في الحاجات الثالث:   ALDERFERثالثا : نظرية الدرفر

قدـ " الدرفر " نظريتو في الحاجات الثالث و التي تعتبر تعديال لنظرية "ماسمو" و تعرؼ في مجاؿ 
 1و ىو اختصار لألحرؼ األولى لممسميات التي تتضمنيا النظرية.   ERGية عمـ النفس بنظر 

                                                           
 .125ـ( ص2013، األردف، دار المناىج لمنشر والتوزيع، 1)ط مبادئ اإلدارةعمي فالح الزعبي، عبد الوىاب بف بريكة،  1
، األردف، دار الراية لمنشر 1)ط المكاف المناسبإدارة اختيار الموظفيف: الموظؼ المناسب في زيد منير سمماف،  2

 .117ـ( ص2008والتوزيع، 
 .120، صمرجع سابؽراوية حسف، 3
ـ( 2008، األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 3)ط اإلدارة عمـ وتطبيؽمحمد رسالف الجيوسي، جميمة جاد اهلل،  4

 .156ص

 العوامل الدافعة      العوامل الوقائية 

       

 

  عدم الرضا              ال عدم الرضا       الرضا    
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 حيث تقوـ ىذه النظرية عمى أساس الحاجات اإلنسانية الثالث التالية: 

  الحاجة إلى البقاء 
  الحاجة إلى االنتماء 
  . الحاجة لمنمو و التقدـ 

يتحرؾ عمى ىذا السمـ تدريجيا مف  لقد اتفؽ "الدرفر" و "ماسمو" عمى وجود سمـ لمحاجات وأّف الفرد
أسفؿ إلى أعمى، كما اتفقنا عمى أّف الحاجات غير المشبعة ىي التي تحفز الفرد، وأّف الحاجات المشبعة 

 تصبح أقؿ أىمّية.

 

لكف تختمؼ نظرية الدرفر عف ماسمو في كيفية تحرؾ الفرد و انتقالو مف فئة إلى أخرى، إذ يرى و 
لى أسفؿ عمى سمـ الحاجات.  الدرفر  2أّف الفرد يتحرؾ إلى أعمى وا 

 3قاـ " الدرفر" بإعادة ترتيب سمـ الحاجات عند ماسمو إلى ثالث مجموعات مف الحاجات وىي:

: و ىي الحاجات التي يتـ إشباعيا بواسطة الماء ، الغذاء ، األجور ، ظروؼ حاجات الوجود (1
 ند "ماسمو" . العمؿ ، و تمثؿ الحاجات الفسيولوجية ع

: ويتـ إشباعيا بواسطة العالقات االجتماعية المتبادلة مع اآلخريف، وتشبو حاجات االرتباط (2
 الحاجات االجتماعية عند "ماسمو".

مكانيات الفرد والرغبة في النمو الشخصي، ويتـ حاجات النمو (3 : تركز عمى تطوير قدرات وا 
، وىذه تماثؿ حاجات التقدير واالحتراـ وتحقيؽ إشباعيا مف خالؿ قياـ الفرد بعمؿ منتج أو إبداعي

 4الذات عند "ماسمو". 

                                                                                                                                                                                     
 .226ـ( ص2010، األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 1) طعمـ النفس الصناعي والمهني محمد شحاتة ربيع،  1
، األردف، دار الحامد لمنشر والتوزيع، 1)ط القيادة والدافعية في اإلدارة التربويةعمي أحمد عبد الرحماف عياصرة،  2

 .108ـ( ص2006
 .456، صمرجع سابؽرضا صاحب أبو حمد آؿ عمي، سناف كاظـ الموسوي،  3
ـ( 2004، األردف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، 2)طالسموؾ التنظيمي في منظمات األعماؿمحمود سمماف العمياف،  4

 .297ص
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 1( يبّيف الحاجات اإلنسانية في نظر الدرفر3شكؿ رقـ )

الجديد في ىذه النظرية أّنيا ترى أّف الفرد قد يعمؿ عمى إشباع أكثر مف مستوى في ذات الوقت، 
كما أّنيا  إاّل أّف اىتماـ الفرد بمختمؼ االحتياجات يختمؼ مف شخص إلى آخر، و مف مرحمة إؿ أخرى،

ترى أّف عدـ قدرة الفرد عمى إشباع مستوى أعمى مف االحتياجات ستؤدي بو إلى االرتداد نحو تحقيؽ 
 2إشباع أكبر ألحد المستويات األقؿ.

 رابعا : نظرية العدالة و المساواة : 

ىذه النظرية التي قامت عمى  Adamsفي منتصؼ الستينات مف القرف الماضي وضع "آدمز " 
افتراضيف أساسييف: تمثؿ األّوؿ في أّف الفرد في عالقتو مع اآلخريف يتوقع منيـ عائدا لقاء ما يبذلو مف 

 جيد.أو ما يقدمو مف معرفة.

                                                           
، مصر، المجموعة العربية لمتدريب والنشر، 1)ط :أساليب التحفيز الوظيفي اإلدارة بالحوافزمدحت محمد أبو النصر،  1

 .122ـ( ص2012
، اإلدارة، دار البداية، 1)ط الذكية المطورة لممرؤوسيف والتعامؿ مع الضغوط النفسيةاإلدارة عبد الفتاح الخواجة،  2

 .86ـ( ص2010

 

 حاجات االرتباط

 

 

 

 حاجات الوجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاجات النمو
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وجاء في االفتراض اآلخر ليبّيف أّف اإلنساف يسعى إلى مقارنة  ما يحصؿ عميو مف عوائد أو 
 1خروف. نتائج ما يحصؿ عميو اآل

فالفكرة الرئيسية لنظرية العدالة تقوؿ أّف ىناؾ مفيوما متفقا عميو لما يستحقو الفرد مف مكافآت 
عمى جيوده، وأّف الرضا الوظيفي يتحقؽ إذا كاف ىناؾ توازف بيف ما يقدمو الفرد وبيف ما يحصؿ عميو مف 

ف مجيود( والعوائد )النتائج التي يحققيا العمؿ، و ىذا يتمثؿ في إيجاد التوازف بيف المدخالت )وما يبذلو م
 2العامؿ مف العمؿ(.

 والنقاط األساسية ليذه النظرية تتمثؿ في: 

الفرد كائف مدفوع حيث يحدث لديو حالة مف التوازف الداخمي بيف ما يقدـ مف مساىمات، و ما  (1
 يحصؿ عميو مف عوائد في المنظمة.

التي يحصؿ عمييا الفرد مثؿ: األجر والترقية  يتـ وضع ىذه المقارنة في نسبة بسطيا العوائد (2
 والشكر والحافز المادي وغيرىا.

 أّما مقاميا ىو إسيامات الفرد و تمثؿ الجيود و آراء و خبرة و عمؿ و جودة.

يتجّدد شعور الفرد بالعدالة مف عدمو عندما تقارف النسبة السابقة مع أفراد يعمموف معو في داخؿ  (3
 المنظمة. 

نياء حالة عدـ العدالة بإتباع سموؾ عندما يشعر ا (4 لفرد بعدـ عدالة، فيؤدي إلى تخفيض التوتر وا 
 3معّيف.

                                                           
، األردف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، 1)ط :اطار نظري وحاالت عممية إدارة الموارد البشريةنادر أحمد أبو شيخة،  1

 .222ـ( ص2010
 .88، صمرجع سابؽسالـ تيسيرالشرايدة ،  2
 .63-62ـ( ص ص2011، األردف، دار الحامد لمنشر والتوزيع، 1)ط عمـ النفس اإلداريمحسف الختاتنة، سامي  3
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 1( يبيف نظرية العدالة4شكؿ رقـ )

وجوىر النظرية ىو أّف الفرد في المنظمة يقيس درجة العدالة والمساواة مف خالؿ مقارنة النسبة 
لمجيود التي يبذليا في عممو )المدخالت( إلى العوائد )المخرجات( التي يحصؿ عمييا مع تمؾ النسبة 

لعامميف في الوظائؼ الشبيية و بالظروؼ نفسيا، فإذا كانت نتيجة المقارنة عادلة وتساوت ألمثالو ا
 2النسبتاف تكوف النتيجة ىي شعور الفرد بعدـ الرضا عف العمؿ.

وتشتمؿ نظرية العدالة عمى ثالث خطوات أساسية ىي: التقييـ و المقارنة و السموؾ و يتضمف 
ص، مستوى التعميـ، الميارة، مقدار الجيد المبذوؿ في التقييـ قياس المدخالت )جدارة الشخ

العمؿ.......الخ( والمخرجات )العوائد المادية، الترقية، االىتماـ الذاتي،التميز، التقدير واالحتراـ.....الخ(. 
  أّما السموؾ فيو عممية إدراؾ العالقة بيف التقييـ والمقارنة فعندما يدرؾ الشخص بأّف الوضع يتسـ بالعدالة
فإنو يستجيب بشكؿ ايجابي.والعكس مف ذلؾ إذا تشعر بأّف الوضع غير عادؿ. فإّنو يعمؿ عمى إعادة 

 3المساواة بيف النسبتيف.

فيذه النظرية إذف وكما يّدؿ عمييا االسـ نقوؿ أّف األفراد تحركيـ رغبتيـ في أف يعامموا بالعدؿ في 
 4عالقاتيـ في الوظيفة.

                                                           
 .127، صمرجع سابؽماجدة العطية، 1
 .244ـ( ص2013، األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 1)ط مبادئ عمـ اإلدارةماجد عبد الميدي المساعدة وآخروف،  2
 .299ص سابؽ، مرجعمحمود سمماف العمياف،  3
،األردف، دار وائؿ 1)ط إدارة الموارد البشرية في القرف الحادي والعشروفعبد الباري إبراىيـ درة، زىير نعيـ الصباغ،  4

 .401ـ( ص2008لمنشر والتوزيع، 

 اإلدراك        مقارنة النسبة 

 عدم العدالة بسبب انخفاض المكافآت   مخرجات ب> مخرجات أ

 مدخالت أمدخالت ب

 العدالة           مخرجات ب= مخرجات أ

 مدخالت أ              مدخالت ب 

 عدم العدالة بسبب المكافآت العالية   مخرجات ب<مخرجات أ

 مدخالت أ             مدخالت ب 
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 روـ " خامسا: نظرية التوقع لػ "ف

" ىذه النظرية وتنص عمى الرغبة أو الميؿ لمعمؿ بطريقة 1964في سنة  ـ وضع العالـ "فكتور فرـو
معينة، يعتمد بالدرجة األولى عمى قّوة التوقع بأّف ذلؾ العمؿ أو التصرؼ ستتبعو نتائج معينة، والتوقع 

 يعني احتماؿ حصوؿ اإلنساف عمى شيء ما مف عمؿ أو سموؾ معيف. 

 و يرى "فكتور فروـ " أّف التوقع يقوـ عمى االفتراضات التالية : 

 أّف سموؾ الفرد تحّدده قوى تنبع مف داخمو ومف البيئة.  -1
 أّف األفراد العامميف يتخذوف قرارات بشأف سموكيـ في تمؾ المؤسسات.  -2
 أّف الناس مختمفيف في حاجاتيـ وأىدافيـ.  -3
 1ي إلى نتائج مرغوب فييا.أّف القدرات مبنية عمى سموؾ معيف سيؤد -4

واإلنساف عند التحاقو بالعمؿ يتوقع أف يحصؿ عمى إيراد مادي أو معنوي يشبع حاجاتو مقابؿ ما 
 يقدمو لممؤسسة، و يرى أّف العالقة بيف أىداؼ الفرد وأىداؼ المؤسسة تقوـ عمى الفرضيات التالية: 

 المؤسسة تتحدد وفؽ ثالثة متغيرات رئيسية:  أّف العالقة بيف أىدافو الفردية و أىداؼ -1
 الجيد الذي يبذلو الفرد ويتمثؿ بحجـ و ساعات العمؿ مثال.  -أ 
 .األداء الناتج عف الجيد المبذوؿ مستوى -ب 

 

المردود المادي والمعنوي، سمبا أو إيجابا الذي يترتب عمى تحقيؽ ىذا المستوى مف األداء  -ج 
 2اء وبالمكافآت والحوافز بمختمؼ أشكاليا. ويتمثؿ باألجر وبتقدير الزمالء والرؤس

ونظرية التوقع تقـو عمى فكرة أساسية مفادىا أف الدافعية لدى اإلنساف ترتكز عمى 
 عامميف : 

ويّدؿ عمى العائد المحتمؿ أو   valence" اختصارا لػ Vقيمة اإلنتاج : و يرمز لو بالحرؼ " -أ 
 قيمة ىذا اإلنتاج بيف: المتوقع مف عمؿ معيف لتحقيؽ ىدؼ محّدد وتتراوح 

                                                           
 .37ـ( ص2000، األردف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، 1)ط إدارة الموارد البشريةمحمد باشا وآخروف ،  1
))د،ط(، الجزائر، دار المحمدية  دراسة نظرية وتطبيقه إدارة الموارد البشرية والسموؾ التنظيمي:دي عدوف، ناصر دا 2

 .82ـ( ص2003العممية، 
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 ( التي تّدؿ عمى اإلقداـ القوي عمى تحقيؽ رغبة ما.1)+

( وتّدؿ عمى األحجاـ القّوي عمى سموؾ معيف لتحقيؽ رغبة ما وتفادي ضرر أو خطر 1 -)
 محتمؿ.

تّدؿ عمى تصور الفرد لوضعية  وىي  expectation" اختصارا لػEالتوقع: ويرمز لو بحرؼ " -ب 
( الصفر والدرجة الكاممة oمعينة يحصؿ عمييا إذا سمؾ سموكا معينا. والتوقع يقع بيف درجة )

(1.)1 

وقد ذكر "كاسيو" بأّف نظرية التوقع تتنبأ بأّف االختالفات في القناعة بالعمؿ يمكف تفسيرىا بموجب 
كافؤ ىذه المكاسب مع طموحات العامميف، فكّمما زادت كمّية المكاسب التي يمدنا بيا العمؿ وبواسطة ت

المكاسب كّمما زادت القناعة بالعمؿ، وحيف تتناقص ىذه المكاسب أو المحصالت تيبط نسبة القناعة 
بالعمؿ. وىذا يشير إلى الحّد الذي يرغب فيو الفرد العامؿ لمحصوؿ عمى مكسب أو دخؿ ويبيف بأّف 

 2اد كمّية المكسب الذي يحصؿ عميو مف عممو.قناعتو بالعمؿ ستزداد عند ازدي

 وتكمف أىمية نظرية التوقعات في اإلدارة لألسباب التالية: 

 معرفة الحاجات التي يرغب األفراد في إشباعيا.  -
محاولة اإلدارة تسييؿ مسار العامؿ وتوضيح طريقة بيف نقطة البداية وىي الجيد وحتى  -

شباع حاجاتو.   3يستطيع تحقيؽ أىدافو وا 

 
 ىذا الشكؿ يوضح بشكؿ مبسط جوىر نظرية التوزيع عند فرـو

                                                           
 .213، صمرجع سابؽخواجة عبد العزيز،  1
 .213، صمرجع سابؽباسـ محمد ولي، محمد جاسـ محمد،  2
 .37، صمرجع سابؽمحمد باشا وآخروف،  3

 جهد الفرد إنجاز الفرد المكافؤة الرضـــا

(1توقع ) (1توقع )   
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 1( يوضع نموذج التوقع5شكؿ رقـ )

 2وأكّد فروـ نظريتو ىذه عمى أّف استمرار األداء وفعالية الدافع، تعتمد عمى قناعة العامؿ ورضاه.

مف خالؿ عرضنا لمنظريات المفسرة لمرضا الوظيفي نالحظ أّف معظميا أكّدت عمى الحاجات -
اإلنسانية وتسمسيا وكيفية إشباعيا، وبالرغـ مف تباينيا في اآلراء إاّل أّنيا اتفقت عمى أّف إشباع الحاجات 

 يبدأ مف األساس الذي ىو الحاجات الفسيولوجية وصوال إلى حاجات تحقيؽ الذات. 

  المطمب الثاني: العوامؿ المؤثرة في الرضا الوظيفي 

 3ىناؾ عدد مف العوامؿ المؤثرة عمى درجة الرضا الوظيفي، والتي البد لإلدارة مف أف ترتكز عمييا،
ألّف الرضا الوظيفي ليس محصمة عامؿ أو بعد واحد، بؿ ىو انعكاس التفاعؿ لعوامؿ متعددة تظير عمى 

 4ا يمي:الفرد، وأىـ ىذه العوامؿ م

يعد األجر وسيمة ميّمة إلشباع الحاجات المادية واالجتماعية لألفراد، وقد األجور والرواتب:  -1
أشارت الكثير مف الدراسات إلى وجود عالقة طردية بيف مستوى الدخؿ والرضا عف العمؿ، فكّمما 

ذي فاألجر ىو الثمف ال 5زاد مستوى دخؿ األفراد ارتفع رضاىـ عف العمؿ والعكس صحيح.
 6يحصؿ عميو العامؿ مقابؿ المجيود الجسماني أو العقمي الذي يبذلو في العمؿ.

وىو أولى األىداؼ التي يسعى الموظؼ إلى تحقيقيا مف وراء عممو، والذي يمكنو مف 
 7تمبية حاجاتو الطبيعية األساسية.

                                                           
دارة العالقات العامة، بشير العالؽ 1  .195ـ( ص2010، األردف، دار اليازوري لمنشر والتوزيع ،1)طتنظيـ وا 
 . 175ـ( ص2009، األردف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، 4)ط أساسيات عمـ اإلدارةعمي عباس،  2
ـ( ص 2006شر والتوزيع، ، األردف، دار وائؿ لمن2)ط  مدخؿ استراتيجي:  إدارة الموارد البشريةسييمة محمد عباس،  3

176. 
، األردف، دار زىراف لمنشر 1) ط مفاهيـ و دراسات في عمـ النفس التربويمحمد نايؼ عياصرة ،برىاف محمد حمادنة ،  4

 .113ـ( ص2013والتوزيع، 
 .176، ص مرجع سابؽسييمة محمد عباس ،  5
 .106ـ ( ص 2008، األردف ، دار زىراف لمنشر و التوزيع ،  1) ط إدارة األفرادعصاـ عبد الوىاب الدباغ ،  6
، األردف، دار 1) طالحوافز –:التدريب  إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العموميةبف دريدي منير،  7

 .136ـ( ص 2013االبتكار لمنشر والتوزيع، 
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النظر فمقدار األجر يتناسب مع مقدار الجيد الذي يبذلو العامؿ في عممو وذلؾ بغض 
 1عف كـ االنجاز الذي يحققو.

وتعتبر معايير العمؿ أساسا لمتمييز في األجر وأحد األدوات اليامة لمتفريؽ بيف 
 2المستويات األجرية المختمفة، وتحديد المستوى المياري لمعامميف.

 أهمية األجور و الرواتب :  -

 وتكمف أىمية األجور و الرواتب في اآلتي : 

 3الرئيسي لدخؿ معظـ األفراد العامميف وىي المصدر األساسي لمعيشتيـ. تعتبر األجور المصدر .1
 3لمعيشتيـ.

 تشعر الموظؼ بالتقدير مف قبؿ المنظمة التي ينتمي إلييا. .2
 وسيمة لقياس منزلة الموظؼ ومكانتو واندفاعو نحو احتراـ ذاتو. .3
 تحقؽ الراحة والرفاىية لمموظؼ. .4
 4تحفظ لمموظفيف رضاىـ وانتمائيـ واستمرار والئيـ. .5

 هدؼ األجور والرواتب: -
 جذب أفضؿ العناصر إلى المنظمة. .1
 الحفاظ عمى أفضؿ العناصر البشرية المتوفرة في المنظمة. .2
 5تحفيز ودفع العامميف ألفضؿ مستوى مف األداء. .3

                                                           
ترجمة: عمي عبد المعطي محمد ))د.ط(، مصر، :مقدمة في مشكالت عمـ األخالؽ، السموؾ اإلنسانيجوف ىوسبرس،  1

 .395ـ( ص 2002منشأة المعارؼ، 
ـ ( 2010))د.ط( ،مصر، مؤسسة شباب الجامعة، التخطيط مدخؿ اقتصادي اجتماعيحسيف عبد الحميد أحمد رشواف ، 2

 .190ص 
 .112ـ( ص 2008، األردف، دار الراية لمنشر والتوزيع، 1) ط اإلدارة الحديثة لمموارد البشريةبشار يزيد الوليد،  3
ـ( ص 2013، األردف، دار المناىج لمنشر والتوزيع، 1)ط :مدخؿ نظري و تطبيقي إدارة الموارد البشريةمجيد الكرخي ،  4

 .179ص 
 .108، ص مرجع سابؽفيصؿ حسونة ،  5



 .الفصؿ الثاني:                                                           الرضا الوظيفي
 

75 
 

فاألجور ىي أىـ العوامؿ التي تساعد عمى إيجاد عالقة طيبة بيف العماؿ واإلدارة، حيث أّف درجة 
تتوقؼ إلى حّد كبير عمى قيمة ما يحصؿ عميو نقدا أو عينا، لذلؾ تعتبر العناية  نصيب الفرد عف عممو

بتحديد األجر العادؿ واالىتماـ بوضع سياسة رشيدة لألجور مف عوامؿ نجاح برامج اإلدارة، وكذلؾ تعتبر 
 1األجور حوافز تدفع كؿ مف العماؿ والمديريف عمى العمؿ.

 مكونات األجر:  -

 ريف أساسييف ىما: يتكوف األجر مف عنص

 : وىو يتمثؿ في المقابؿ النقدي الذي يحصؿ عميو العامؿ ويتكوف مف جزئيف: األجر النقدي -أ 
: وىو المبمغ الذي يدفع عف الساعة أو اليوـ أو الشير بحسب النظاـ المتبع في األجر الثابت -1

 المنظمة.
بظروؼ العمؿ والجيد المبذوؿ : وىو ذلؾ المقابؿ النقدي الذي يرتبط في قيمتو األجر المتحرؾ -2

 مف جانب العامؿ.
: وىي ذلؾ الجزء النقدي الذي يستقطع مف دخؿ العامؿ كقسط التأمينات االستطاعات -3

 2االجتماعية.
وىي األعباء المالية التي تتحمميا المنظمة، نيابة عف العامميف بيا نظير تقديـ  المزايا العينية: -ب 

 3الخدمات الطبية واالجتماعية.
 محتوى العمؿ وتنّوع المهاـ:  -2

يمثؿ محتوى العمؿ بما يتضمنو العمؿ مف مسؤولية وصالحية، ودرجة تنوع في المياـ التي يتضمنيا، 
ودرجة أىمية ىذه المياـ بالنسبة إلى العامؿ إذ أّنو كّمما كاف العمؿ ذا محتوى عالي، أي يتضمف عناصر 

ر الفرد بأىميتو وىو يؤدي ىذا العمؿ وبالتالي يزداد رضاؤه إثراء والتي تسمى بالتحميؿ العمودي. كّمما شع
 4عنو.

 و فيما يمي عرض ألىـ متغيرات محتوى العمؿ و عالقتيا بالرضا: 

                                                           
 .78ـ( ص 2010الفجر لمنشر والتوزيع، ،مصر، دار 1)ط عمـ االجتماع الصناعيمديحة احمد عيادة،  1
 .328ـ( ص 2006، األردف، دار المناىج لمنشر والتوزيع، 1) طإدارة الموارد البشريةمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  2
 .329، ص المرجع السابؽ3
 .155ـ( ص 2012، األردف، دار البداية، 1)طإدارة الموارد البشريةمحمد سرور الحريري،  4
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 درجة تنوع مهاـ العمؿ:  -أ 

يمكف القوؿ بصفة عامة، أّنو كّمما كانت درجة تنوع مياـ العمؿ عالية، أي كّمما قّؿ تكرارىا زاد 
 س. الرضا عف العمؿ و العك

 درجة السيطرة الذاتية المتاحة لمفرد: -ب 

ويمكف أف نفترض ىنا أنو كّمما زادت الحرية في اختيار طرؽ أداء العمؿ و في اختيار السرعة 
 التي يؤدي بيا العمؿ زاد رضاه عف العمؿ. 

 استغالؿ الفرد لقدراته: -ج 

ؿ قدراتو زادت درجة رضاه يمكف القوؿ بأّنو كّمما تصّور الفرد أّف العمؿ الذي يقـو بو يستنفذ كام
 عف العمؿ. 

 خبرات النجاح و الفشؿ في العمؿ:  -د 

 1إّف أثر خبرات النجاح والفشؿ عمى الرضا عف العمؿ تتوقؼ عمى درجة تقديره واعتزازه بذاتو.

 فرص الترقية:  -3

يقصد بالترقية شغؿ وظيفة أعمى ويصاحب ذلؾ عادة زيادة في المسؤوليات وفي صعوبة العمؿ، كما 
ويتـ االعتماد عمى ىذا المصدر  2يتطمب ذلؾ توافر المؤىؿ األعمى والخبرات اإلضافية في التقدـ لمترقية.

 3عادة عند الرغبة في شغؿ الوظائؼ اإلشرافية والقيادية.

إف المنظمة التي تتيح لألفراد فرصة الترقية، وفقا لمكفاءة، تساىـ في تحقيؽ الرضا الوظيفي، إذ أّف 
 4ت العميا )التطور والنمو( ذو أىمية لدى األفراد ذوي الحاجات العميا.إشباع الحاجا

 نمط اإلشراؼ: -4

                                                           
،األردف، دار الميسرة لمنشر 2) طالسموؾ التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميميةفاروؽ عبده فميو، محمد عبد المجيد،  1

 .262ـ( ص 2009والتوزيع، 
 .150ـ( ص 2013، األردف، دار زىراف لمنشر والتوزيع، 1) ط إدارة الموارد البشريةحنا نصر اهلل ،  2
 .78ـ( ص 2004، مصر، دار الجامعة الجديدة، 1) ط وارد البشريةإدارة الممحمد إسماعيؿ بالؿ،  3
 .177، صمرجع سابؽسييمة محمد عباس،  4
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ويعني اإلشراؼ العالقة بيف شخص موجو )المشرؼ( وعدد مف األشخاص )المشرؼ عمييـ( يعمموف 
 1ضمف جماعة معينة وتيدؼ ىذه العالقة إلى مساعدة المشرؼ عمى تحقيؽ األىداؼ.

اإلشراؼ الواقع عميو تتأثر درجة رضاه عف الوظيفة، فيدرؾ أىمية واىتماـ فعندما يدرؾ مدى جودة 
إذ أّف المشرؼ المتفيـ لمشاعر مرؤوسيو والذي يقيـ عالقاتو معيـ عمى  2المشرؼ بشؤونو وحمايتو لحقوقو

أساس الصداقة والثقة واالحتراـ المتبادليف والمودة، يحقؽ رضا عاليا بيف مرؤوسيو، عف ذلؾ المشرؼ 
 3لذي يفتقد تمؾ الصفات في نمط سموكو مع مرؤوسيو.ا

فالمشرؼ الفعاؿ يكوف إنساني، يحرص عمى العالقات اإلنسانية وديمقراطي يحتـر حرية اآلخريف 
 4ومشاعرىـ.

 جماعات العمؿ: -5

تؤثر جماعة العمؿ عمى رضا الفرد بالقدر الذي تمثؿ ىذه الجماعة، مصدر منفعة أو مصدر توتر 
فرد مع زمالئو في العمؿ يحقؽ تبادؿ لممنافع بينو وبينيـ، أّما إذا كانت جماعة العمؿ لو، فتفاعؿ ال

مصدر الرضا الفرد / العامؿ عف عممو وكاف تفاعؿ الفرد مع زمالئو يخمؽ توتر لديو أو يعوؽ إشباعو 
 5لحاجاتو أو وصولو ألىدافو اعتبر ذلؾ جماعة العمؿ مسببا الستيائو مف عممو.

 موعة العمؿ يكوف مف خالؿ: فالرضا عف مج

 .االنسجاـ الشخصي بيف أعضاء المجموعة 
  .تقارب درجة الثقافة والناحية العممية والفكرية لممجموعة 
 .النزعة االجتماعية لدى أعضاء الجماعة 
  .6المشاركة في نوادي وجمعيات مينية واحدة 

                                                           
 .107ـ( ص 2013، األردف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، 1) ط اإلدارة واإلشراؼ التربويكريـ ناصر عمي،  1
 .261ـ( ص 2014منشر والتوزيع، ، األردف، دار المعتز ل1)ط إدارة الموارد البشريةمحمد ىاني محمد،  2
 .270ـ( ص 2005، مصر، مؤسسة حورس الدولية، 1)ط السموؾ التنظيميمحمد عبد الفتاح الصيرفي،  3
 .52ـ( ص 2012، األردف، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، 1)ط اإلشراؼ التربوي الحديثمحمد الحاج خميؿ،  4
 .263، صمرجع سابؽفاروؽ عبد فميو، محمد عبد المجيد،  5
 .132ـ( ص 2011، األردف، دار أسامة لمنشر والتوزيع، 1)ط التحفيز ومهارات تطوير الذاتفايز عبد الكريـ الناطور،  6

132. 
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الرسمية  فالجماعات 1عبر عف مدى الرضافتبادؿ العالقات اإلنسانية والمينية، وتبادؿ الّود واالحتراـ ت
وغير الرسمية التي توجد في مكاف العمؿ وتتعاوف كفريؽ واحد ألداء مياـ معينة، لفترة زمنية قصيرة أو 
لمدى زمف غير محّدد. وقد اىتمت حركة االىتماـ بمستوى الجودة بجماعات العمؿ واعتبرىا ذات أىمية 

 2نتاج والعمؿ عمى حميا.حيوية لنظاـ اإلنتاج خاصة عندما تضطمع بمسؤولية دراسة مشكالت اإل

 ساعات العمؿ: -6

يعتبر انخفاض عدد ساعات العمؿ مف العناصر التي تحفز الموظفيف عمى زيادة العمؿ وتكثيؼ 
الجيود، كما يمكف استخداـ ساعات عمؿ أكثر مع توفير أوقات لمراحة بحيث يتحّدد نشاط العامميف 

 3بعد فترات الراحة التي يحصموف عمييا.خالليا مّما يجعميـ يقبموف عمى العمؿ بشغؼ أكبر 

بالقدر الذي تتعارض فيو ساعات العمؿ مع وقت الراحة وحرّية الفرد باستخدامو بالقدر الذي يتحقؽ 
 4بو الرضا عف العمؿ، ويتوقؼ ىذا عمى األىمية النسبية التي يعطييا الفرد لوقت الراحة أو الفراغ.

، إذا كانت الساعات المخصصة لمعمؿ اليومي كما أّف عدد ساعات العمؿ المخصصة في ال يـو
طويمة فإّف حجـ القوى العاممة البد أف يتجو نحو الزيادة، أّما إذا تقمصت ساعات العمؿ اليومي فإّف ىذا 

 5سيؤثر سمبيا عمى حجـ القوى العاممة في المجتمع.

 ظروؼ العمؿ المادية: -7

نصر ىاـ في دفع العمؿ ولكف الحاؿ تغّير في و التي وصمت الدراسات الكالسيكية لعدـ أىميتيا كع
العصر الحديث، وأصبحت اإلضاءة والتيوية والرطوبة والحرارة عوامؿ مساعدة في القياـ بالعمؿ والرضا 

 1عنو.

                                                           
ـ( ص 2003، مصر، عالـ الكتب، 1)ط :أساليب تعمـ معاصرة عمـ النفس االجتماعي التربويمحمد مصطفى الديب،  1

412. 
ـ( ص 2009، األردف، دار الميسرة لمنشر والتوزيع، 1)ط لصناعي و التنظيـعمـ االجتماع امحمد محمود الجوىري،  2

301. 
))د.ط(، مصر، دار الجامعة  :اإلشراؼ التربوي الفعاؿ و اإلدارة الحافزية القيادة التربويةمحمد حسنيف العجمي،  3

 .138( ص 2008الجديدة، 
ـ( 2007، األردف، دار الميسرة لمنشر والتوزيع، 1)ط بويةاإلدارة التر حسف محمد إبراىيـ حساف، محمد حسنيف العجمي،  4

 .384ـ( ص 2007
 .85ـ( ص 2005، األردف، دار وائؿ لمنشر و التوزيع، 1) ط عمـ االجتماع االقتصاديإحساف محمد الحسف،  5
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إّف أحسف مستوى لإلضاءة في مختمؼ أنواع العمؿ ال يحّدد ببساطة بإيجاد كمّية  اإلضاءة: -أ 
ّية لمعماؿ إذ يجب أف تدخؿ في اعتبارنا كثيرا مف الضوء التي ينتج عنيا أقصى حّدة بصر 

وال شؾ أّف اإلضاءة غير الجّيدة في مكاف  2العوامؿ األخرى مثؿ مقدار العمؿ وسيولة القياـ بو،
ضعاؼ مقدرة الفرد عمى األداء الجّيد وتحدث  العمؿ تؤدي إلى تأذي العينيف مع مرور الزمف وا 

احات ال يصميا الضوء الكافي أو أف تكوف اإلضاءة اإلضاءة غير الجّيدة في حالة وجود مس
شديدة بشكؿ تحدث انبيار في العيوف ويحدث ذلؾ عندما تكوف أفقية ومباشرة ومف مؤشرات 

 3اإلضاءة غير الجيدة أيضا وجود مساحات مضممة.

وىي إحدى أشكاؿ الطاقة، ويمكف أف تنتج الحرارة في بيئة العمؿ مف مصادر  :الحرارة -ب 
: األفراف وغيرىا. حيث يتـ تبادؿ ىذه المصادر واألجساـ الموجودة في حّيز العمؿ طبيعية،مثؿ

بطرؽ تبادؿ الحرارة المعروفة. والمعروؼ أّف العمؿ في مكاف ترتفع درجة الحرارة فيو بسبب 
التعب، واإلرىاؽ والضيؽ، لذلؾ ينبغي أف يعمؿ اإلنساف في بيئة عمؿ توفر درجة حرارة معتدلة، 

 4العمؿ عضميا أو ذىنيا. وسواء كاف

معظـ المصانع والمكاتب يوجد بيا قدر ما مف الضوضاء، ولكف مف الممكف أف الضوضاء: -ج 
يتكيؼ الفرد مع الضوضاء بمرور الوقت، كذلؾ مف المالحظ أّف ىناؾ بعض األفراد الذيف ال 
يتأثروف بيا، ولقد وجد أّف األثر النفسي لمضوضاء يتوقؼ عمى نوعيا وعمى االتجاه النفسي 

المستمرة التي تحدث عمى وتيرة واحدة وعمى نسؽ واحد رّبما، ال  نحوىا، فالضوضاء المتصمة
 5تؤثر عمى نفسية العامؿ. في حيف الضوضاء المتقطعة أو الغير عادية تؤثر عمى العامؿ.

                                                                                                                                                                                     
))د.ط(، مصر، دار وفاء لدنيا لمطباعة والنشر،  االتجاهات النظرية في عمـ االجتماع الصناعيجبارة عطية جبارة،  1

 .209ـ( ص 2001
))د.ط(، مصر، دار المعرفة  أصوؿ عمـ النفس المهني و الصناعي والتنظيمي و تطبيقاتهعبد الفتاح محمد دويدار،  2

 .275الجامعية، )د.س(( ص
ـ( 2005ألردف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، ، ا1)ط :بعد استراتيجي إدارة الموارد البشرية المعاصرةعمر وصفي عقيمي،  3

 .581ص 
 .240ـ( ص 2013، األردف، دار الحامد لمنشر والتوزيع، 1)ط عمـ النفس الصناعيسامي محسف الختاتنة،  4
ـ( ص ص 2004، األردف، دار أسامة لمنشر والتوزيع، 1)ط عمـ النفس المهني والصناعيعبد الرحمف العيسوي،  5

50-51. 
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وىي إدخاؿ اليواء النقي أو طرد اليواء الفاسد مف داخؿ مكاف العمؿ. واليدؼ مف التهوية: -د 
لعمؿ ىي تيوية الظروؼ واألحواؿ المناسبة، والجّو الصالح توفير التيوية المناسبة داخؿ مكاف ا

ألداء العمؿ بالكفاية الالزمة مع توفير السالمة لمعامميف داخؿ تمؾ األماكف. ومف أسباب فساد 
 اليواء داخؿ العمؿ: 

 وجود عدد كبير مف الناس في المكاف واحد. -
 1ؿ الجسـ.حركة اليواء مف العوامؿ التي تمنع تراكـ اليواء الراكد حو  -
وقد أكّدت حركة اإلتقاف الجديدة ضرورة اليواء النقي، والنور الكافي في أماكف العمؿ وفترات  -

الراحة لمعماؿ حتى ال يحؿ بيـ التعب بسرعة فيؤثر في إنتاجيـ، وأوضحت أىمّية العالوات 
 2التي تعطي لمعماؿ كحافز عمى أف يبذلوا كؿ ما يستطيعوف مف جيد.

ذكره في ىذا المطمب نستخمص أّف الرضا الوظيفي يتأثر بالعديد مف مف خالؿ ما تقدـ  -
العوامؿ. بعضيا ناتج مف الفرد نفسو. والبعض األخر مف البيئة التنظيمية المحيطة بو. فيذه 
ـّ  العوامؿ يمكف أف تؤثر في الفرد العامؿ وتجعؿ منو عضوا فاعؿ إيجابيا في عممو. إذا ما ت

 حسف مستوى األداء.التحكـ فييا بالشكؿ الذي ي

 المطمب الثالث: طرؽ قياس الرضا الوظيفي 

ىناؾ العديد مف األساليب التي تقيس بيا الرضا عف العمؿ. وىذا القياس يكوف عمى أساس عّدة 
 3مؤشرات وعمى رأسيا:

 طريقة تحميؿ ظواهر الرضا:-1

المعبرة عف درجة  وىي أكثر طرؽ القياس بساطة وانتشارا، حيث تعتمد عمى تحميؿ عدد مف الظواىر
رضا الفرد ومشاعره تجاه عممو، ومف الظواىر التي تساعد عمى تممس درجة الرضا الوظيفي معدؿ دوراف 
العمؿ والتغّيب، والتمارض، فقد أظير تحميؿ ىذه الظواىر أّف األفراد الذيف يبدوف درجة عالية مف الرضا 

                                                           
-187ـ( ص ص 2009، مصر، مؤسسة رؤية لمنشر والتوزيع، 1)ط عمـ النفس الصناعيحسف محمد عبد الرحمف،  1

188. 
 .317ـ( ص 1980، لبناف، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، 3)ط عمـ االجتماع الصناعيحسف الساعاتي،  2
 .242، ص مرجع سابؽمحمد شحاتة ربيع،  3
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نخفاض دوراف العمؿ بينيـ بصورة ال تجدىا بيف الوظيفي ال يتجاوز غيابيـ إاّل نسبة ضئيمة، فضال عف ا
 1الذيف يبدوف درجة منخفضة مف الرضا الوظيفي.

 
 

 طريقة هرزبرغ ) طريقة القصة( :-2

وتعتمد ىذه الطريقة عمى الطمب مف أفراد العينة في مقابالت شخصية أف يتذكر األوقات التي شعروا 
ـّ يطمب منيـ محاولة تذكر فييا بأّنيـ راضوف عف عمميـ، وكذلؾ األوقات التي ي شعروا بعدـ الرضا ث

األسباب التي كانت وراء ىذا الرضا أو االستياء، وانعكاسات ىذا الشعور عمى أدائيـ ألعماليـ إيجابا أو 
 2سمبا.

 :استخداـ قائمة األسئمة 
 وىذه القائمة تحتوي عمى أسئمة عف عوامؿ مثؿ: 

طبيعة أو نوع العمؿ، ساعات العمؿ، ظروؼ العمؿ، الترقية، اتجاىات اإلدارة، حرية التعبير، 
 3األجر، اإلشراؼ، زمالء العمؿ ...الخ

 طريقة االستقصاء: -3

وتعتمد ىذه الطريقة عمى استقصاء أراء معينة المستيدؼ قياس رضاىا مف خالؿ نماذج الستطالع 
اصرىا عمى النحو الذي يخدـ أىداؼ الباحثيف، ويتالءـ مع مستويات الرأي، وتصاغ محتوياتيا وتصّمـ عن

 4الذيف يتـ استطالع آرائيـ، وتأخذ ىذه النماذج أشكاال عّدة، نموذج فروـ وكذلؾ نموذج بورتر.

 أسموب األحداث الحرجة: -4

                                                           
))د،  مدخؿ في عمـ االجتماع الصناعي:الكفاءة التنظيمية والسموؾ اإلنتاجي السيد لطفي، مجدي أحمد بيومي، محمد  1

 .147( ص ـ2011ط(، مصر، دار المعرفة الجامعية، 
 .107، ص مرجع سابؽتيسير الشرايدة،  2
ـ( ص 2005، األردف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، 3)ط إدارة الموارد البشرية :إدارة األفرادمصطفى نجيب الشاويش،  3

115. 
 .107، صمرجع سابؽتيسيرالشرايدة، 4
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جراء أخر يمكف مف خاللو قياس وتقيـ رضا الفرد عف عممو، وىنا يصؼ الفرد بعض  وىو أسموب وا 
ـّ يتـ اختبار وفحص اإلجابات  األحداث المرتبطة بعممو، والتي حققت لو الرضا أو عدـ الرضا. ث

 1الكتشاؼ عوامؿ أو مسببات الرضا أو عدـ الرضا.

 وثمة أيضا مقياساف يستخدماف لقياس الرضا الوظيفي عمى نطاؽ واسع جدا وىما: 

 : استبانة مينيسوتا لمرضا الوظيفي: المقياس األوؿ -

مقياس تقدير يطمب مف العامميف أف يحددوا أو يقدروا مستويات رضاىـ أو عدمو  فيو
لعشريف جانب مف جوانب المينة، بما في ذلؾ: كفاءة المشرؼ، ظروؼ العمؿ، فرص التقدـ، 

 التعويضات...أما مقياس التقدير ذاتو يتراوح بيف راض جدا إلى غير راضي جدا.

 ة: المقياس الثاني: استبانة وصؼ المهن -
وىي صيغة مختصرة الستبانة )مينيسوتا( لمرضا الوظيفي، وىي تقيس معدالت الرضا لخمسة جوانب 
)أبعاد( لممينة وىي: المينة ذاتيا واإلشراؼ والراتب والترقية والزمالء وضمف كؿ بعد مف األبعاد 

كممة أو جممة،  الخمسة قائمة بكممات أو جممة قصيرة، وعمى العامؿ أو الموظؼ أف يحّدد ماإذا كانت
 2تصؼ المينة أوال باستخداـ إجابات مف نوع اإلثبات أو عدـ المعرفة.

وعيوبيا، وعمى الباحث أف  لكؿ طريقة مزاياىا بعد تطرقنا لطرؽ قياس الرضا الوظيفي نستخمص أفّ 
يفاضؿ بيف ىذه الطرؽ مف حيث مدى مالئمتيا لمجتمع البحث ومفردات العينة التي يّود اختيارىا 
واإلمكانيات المتاحة لذلؾ، فيذه الطرؽ تمكننا مف قياس معدالت الرضا الوظيفي لمموظفيف أو عدـ 

 الرضا. 

 المطمب الرابع: مؤشرات عدـ الرضا الوظيفي 

لوظيفي عوامؿ ومؤشرات خاصة بو، كغيره مف الظواىر األخرى والتي تتجسد في سموكيات لمرضا ا
 3ومف بينيا ما يمي: –معينة تصدر عف األفراد، سواء كانت ىذه السموكيات تخدـ المنظمة أـ ال 

                                                           
 .170، ص  مرجع سابؽراوية حسف ،1
، األردف، دار الشروؽ لمنشر 1)ط، ترجمة: فارس حممي المدخؿ إلى عمـ النفس الصناعي والتنظيميرونالد ريجيو،  2

 .271ـ( ص 2013والتوزيع، 
ـ( 2002))د.ط(، مصر، دار الجامعية الجديدة لمنشر،  السموؾ اإلنساني في المنظماتمحمد السعيد سمطاف،  3

 .104ص
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 التغيب عف العمؿ:-1

اركة في يقصد بالغياب عدـ حضور العامؿ لمعمؿ في الوقت الذي يتوقع منو الحضور فيو والمش
اإلنتاج طبقا لبرنامج العمؿ أي أّنو مدرج في جدوؿ العمؿ، أّما إذا كاف الشخص في إجازة رسمية أو في 
عطمة، فإّف ذلؾ ال يعتبر غيابا ولو أّف ىذا الموقؼ يقمؿ مف عدد األفراد المتاحيف لمعمؿ، فالعبرة ىي عدـ 

. حضور الشخص إلى العمؿ في يوـ ما، رغـ أّنو مقيد في جدوؿ  1العمؿ عف ذلؾ اليـو

اـ وأسابيع معينة دوف إشعار أليّ  ،قطع فييا العامؿ عف العمؿنفالتغيب عف العمؿ ظاىرة سمبية ي
الجية التي يعمؿ فييا بذلؾ، وبعد التحاؽ العامؿ المتغيب بعممو ال يوضح لإلدارة والمشرفيف األسباب 

ليست ليا عالقة حقيقية باالنقطاع عف العمؿ، ابا واىية، بالتي تكمف خمؼ تغيبو عف العمؿ بؿ يعطي أس
 2.عد السكف عف مكاف العمؿ ...الخوب   ،كالمرض ووجود بعض الظروؼ األسرية القاىرة

وتعتبر درجة انتظاـ الفرد في عممو أو بعبارة أخرى نسبة أو معدؿ غيابو مؤشرا يمكف استخراجو 
ا ف أكثر ارتباطو الفرد الراضي عف عممو يك عممو، فال شؾ أفّ عف لمتعرؼ عمى درجة رضا العاـ لمفرد 

 3بيذا العمؿ وأكثر حرصا عمى الحضور إلى عممو عف آخر يشعر باالستياء وعدـ الرضا تجاه العمؿ.

 التباطؤ في العمؿ: -2

إّف ظاىرة التباطؤ في العمؿ ىي مف الظواىر السمبية التي تتعرض ليا العديد مف المؤسسات، 
 تحت ىذه الظاىرة السمبية يتعمدوف في تقميؿ قابميتيـ عمى العمؿ.فالعامؿ أو مجموعة العماؿ 

العامؿ في عممو يتأتى مف عّدة مصادر أىميا: انشغالو خالؿ ساعات عممو بأمور ال تتعمؽ  تباطؤ
بعممو كانشغالو في التحدث مع رفاقو العماؿ، والطعاـ في األوقات غير المحدودة، والتدخيف وقراءة 

 4الصحؼ بيف آونة وأخرى.

 الشكاوي والتظممات: -3

                                                           
 115، صمرجع سابؽمصطفى نجيب الشاويش،  1
 .95ـ( ص2005، األردف، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، 1)ط عمـ االجتماع الصناعيإحساف محمد الحسف،  2
ـ( 2013، األردف، دار االبتكار لمنشر والتوزيع، 1)طسيكولوجية نظـ الحوافز التربويةطارؽ عبد الحميد السامرائي،  3

 .44ص
 .96، صمرجع سابؽإحساف محمد الحسف،  4
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قة، وقد تكوف غير ذلؾ، كما أّنيا ال يمكف أف تكوف قد تكوف الشكاوي التي تصؿ إلى اإلدارة حقي
ممثمو عف حالة التذمر الحقيقية الموجودة بيف العماؿ والموظفيف، ألّف بعضيا قد ال يصؿ إطالقا لعمـ 
اإلدارة. ولكف اإلدارة الرشيدة ىي التي تفحص ىذه الشكاوي بواسطة المختصيف لمكشؼ عف أسبابيا 

في ىذه الحالة ىو أّف ىذه الشكاوي أعراض وجود حالة تذمر أو روح معنوية الحقيقية والشؾ أّف األساس 
 1منخفضة عند العماؿ أو الموظفيف.

والواقع أّف النظرة الجّدية مف اإلدارة لمشكاوي والتظممات. التفيدىا فحسب في تحقيؽ حاالت االتزاف 
ستغالؿ السمطة أو المحسوبيات، داخؿ الجماعة. إّنما تساعدىا كذلؾ عمى تحديد اتجاىات أخرى كسوء ا

 2أو التكتـ عمى األخطاء، وغير ذلؾ مف األمور التي تعتبر دليال عمى الثقة واالطمئناف.

ومّما يجب اإلشارة إليو ىنا ىو أّف الشكاوي ليس مف الضروري أف تكوف نتيجة لسوء اإلدارة. كما 
يتصّور المديريف، إّنما قد تكوف نتيجة لتوتر داخمي في الجماعة التي يعمؿ فييا العامؿ أوالموظؼ. ويجب 

زالة أسباب التوتر الداخمي أف تعني اإلدارة بتماسؾ الجماعات ألّنيا وحدات العمؿ. وكّمما اتجيت نحو إ
 3البسيط عممت عمى االحتفاظ بروح معنوية عالية.

 اإلضراب: -4
يعتبر اإلضراب مف أكثر الوسائؿ تطرفا،يمجأ إلييا العماؿ لفرض إرادتيـ وتنفيذ مطالبيـ دوف المجوء 

عتباره أحد أىـ إلى العنؼ.لكنو يتسـ بالقوة ويعتبر أحد أىـ مؤشرات عدـ الرضا ،فالعامؿ يمجأ إليو با
أنواع الغياب فيو صراع جماعي وصناعي مفتوح ،مف أجؿ كشؼ النقاب عف مشكالت و قضايا الماؿ 

 4لعدـ رضاىـ.

 ترؾ العمؿ:-5

يستخدـ ىذا المصطمح اإلشارة إلى معدؿ األعضاء الذيف يتركوف المنظمة خالؿ عاـ،وعادة ما يدرس 
 العمؿ.ويمكفاإلشراؼ،والروح المعنوية والرضا عف  ىذا المتغير في عالقتو بعوامؿ أخرى مثؿ:طبيعة

                                                           
 40ـ( ص2007،األردف، دار الفكر لمنشر والتوزيع،2)ط عمـ النفس االجتماعيخميؿ عبد الرحمف المعايطة، 1
 41، صمرجع سابؽمحمد دويدار، عبد الفتاح  2
 .45، صمرجع سابؽخميؿ عبد الرحمف المعايطة،  3
) ) د،ط ( ، مصر ،  عمـ اإلجتماع اإلداري ومشكالت النتظيـ في المؤسسات البيروقراطيةمحمد إسماعيؿ قباري ،  4

 .351ـ ( ص 1981منشأة المعارؼ ، 
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.وال شؾ أّف بقاء الفرد في وظيفتو 1قياس معدالت ترؾ العمؿ عف طريؽ الرجوع إلى سجالت األعضاء
 .2يعتبر مؤشرا ىاما الرتباطو بيذه الوظيفة ووالئو ليا،أي رضاه عف العمؿ

 مبررات و أسباب ترؾ العمؿ:

ؼ عممو مف تمقاء نفسو فيذا يعني أنو غير راض عنو بشكؿ مف األشكاؿ حينما يترؾ العامؿ أو الموظ
 ،ومف بيف ىذه األسباب مايمي : 

 عدـ رضا العامؿ عف مركزه في عممو،الرغبة في عمؿ آخر،الرضا عف العمؿ بوجو عاـ،قمة
ى العمؿ،اإلشراؼ غير الموفؽ،ظروؼ العمؿ الفيزيقية.أما األسباب الشخصية فيي عم األجور،صعوبة

 .3صحية،أسباب تتعمؽ بالمواصالت وتبعات المنزؿ حسب أىميتيا:أسباب

إّف اتجاىات الموظؼ نحو وظيفتو أو عمؿ لو األثر في سموكيات مف حيث االلتزاـ بالدواـ والتعميمات 
 .4واالستمرار بالخدمة

 : اإلصابات-6

مف يرى أّف الحوادث واإلصابات تحدث بسبب انعداـ الدافع عمى أداء العمؿ بكفاءة وعدـ  ىناؾ
 الرغبة فيو إذ أّف العامؿ الذي ال يشعر بدرجة عالية مف الرضا عف عممو تجده اقرب اإلصابة.يقوؿ

 ."5فروـ :"إّف اإلصابات ىي مصدر مف مصادر عدـ الرضا عف العمؿ وليس العكس

أّف حالة الرضا أو عدـ الرضا لدى أي فرد عامؿ بالمؤسسة تتجسد في  نستخمص مّما سبؽ -
مظاىر عّدة كاإلضراب والشكاوي إضافة إلى الغياب وترؾ العمؿ وىذه الظواىر تشكؿ 

 مشكالت كبيرة لممؤسسات.
 المطمب الخامس: أهمّية و فوائد الرضا الوظيفي 

                                                           
) ) د،ط( ، مصر ، دار والمشكالت والموضوع والمنهج  عمـ إجتماع التنظيـ : مدخؿ لمتمراثمحمد عمي محمد ، 1

 .306ـ ( ص1997المعارفة الجامعية ، 
 .45، ص  مرجع سابؽطارؽ عبد الحميد السامرائي ،  2
، األردف ، دار زىراف لمنشروالتوزيع ،  1) ط العالقات اإلنسانية في المؤسسات الصناعيةفتحي محمد موسى ،  3

 .81ـ( ص 2010
ـ (  2014، مصر ، دار الوفاء لدنيا لمطباعة ،  1) طإدلرة الموارد البشرية في المجاؿ الرياضي عبد الرحماف سيار ، 4

 .132ص 
 .262، ص  ، مرجع سابؽمحمد ىاني محمد  5
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نتيجة إدراؾ الفرد العوامؿ التالية بالنسبة تكمف أىمية الرضا الوظيفي في تحقيؽ الرضا عف العمؿ 
 لألداء :

 *إدراؾ الفرد بأّف حوافز و مكافآت العمؿ ذات أىمية وقيمة بالنسبة لو.

 *شعور الفرد بأّف قدراتو تساعده عمى تحقيؽ األداء المطموب واألىداؼ المحددة.

 *ارتباط األداء بمكافآت وحوافز العمؿ.

 يع عوائد ومكافآت العمؿ.*ادراؾ الفرد العدالة في توز 

 .1*مستوى االنجاز الذي يحققو الفرد

وتعتبر دراسة الرضا الوظيفي ذات أىمية خاصة وأّف األبحاث وجدت أّف الرضا الوظيفي لديو قدرة 
العمؿ الميمة،ومف ىذا المنطمؽ اىتمت العديد مف المنظمات بقياس  جّيدة عمى التنبؤ ببعض سموكات

معدالت الرضا الوظيفي لدى موظفييا في محاولة منيا لمتنبؤ بسموكات ذات أىمية ليا مثؿ: سموؾ 
ترؾ العمؿ والتغيب عف العمؿ غير المبرر،والتميز في أداء العمؿ.ويعد الرضا الوظيفي مف المتغيرات 

ستوى اإلنتاجية ودوراف العمؿ فقط.أو ما يسمى بالفوائد التي تعود عمى الفرد مف اليامة ليس عمى م
 .2حيث الفوائد النفسية لمموظؼ وشعوره المنخفض بضغط العمؿ وما شابو ذلؾ 

 ويمكف تحديد فوائد الرضا الوظيفي بمجموعتيف ىما:

 الفوائد السموكية االجتماعية :-أ

 األفراد العامميف يكرسوف كّؿ طاقاتيـ لما يفعموف.*زيادة الوالء التنظيمي بحيث يجعؿ 

*تقميؿ ظاىرة التغيب وتخفيؼ معدؿ دوراف العمؿ في المنظمة،وىذا سيؤدي إلى إبعاد المنظمة عف 
 الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عف الظاىرتيف المذكورتيف.

رسة الرقابة الذاتية لألفراد عمى *زيادة االستقرار التنظيمي الف توفير الرضا عف العمؿ يزيد مف مما
 أنفسيـ وأعماليـ.

 الفوائد المادية واالقتصادية:-ب

                                                           
 .132، ص مرجع سابؽفايز عبد الكريـ الناطور ،  1
 18،19ـ( ص ص 2011لمسيرة لمنشر والتوزيع ، ، األردف ، دار ا 1) ط الرضا الوظيفيالزعبي ،  مرواف طاىر 2
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وتتمثؿ بتقميؿ التكاليؼ المتعمقة بالغياب،تمؾ التكاليؼ التي تصؿ إلى مبالغ كبيرة جدا في بعض 
 .1األحياف

ومف اآلثار المترتبة عمى الرضا الوظيفي عمى صعيد المؤسسات فإّف نجاح أي مؤسسة يتطمب أف 
يتمتع أفرادىا بدوافع ايجابية في اتجاه تحقيؽ أىداؼ المؤسسة وال يتحقؽ ذلؾ إاّل بحوافز ودوافع 

د وزمالءه موجية لسموؾ األفراد وعمى صعيد الزمالء فاف الرضا الوظيفي ىو تبادؿ لممنافع بيف الفر 
في العمؿ.وعمى صعيد الفرد فإّنو يسيـ في التزاـ العامميف بمؤسساتيـ ووفائيـ لتعيداتيـ وارتباطيـ 

 .2بعمميـ

انطالقا مف األىمية التي يكتسييا الرضا الوظيفي،البد أف تعتبره المنظمات كغاية ووسيمة لتحقيؽ -
 عمى سموكيات األفراد. فعاليتيا،ألّنو يعد بمثابة مؤشر نستطيع مف خاللو التعرؼ

 

 

 

 

 

 خالصة الفصؿ:

مف خالؿ ىذا الفصؿ تعرضنا ألىـ النظريات المفسرة لمرضا الوظيفي، وأكثرىا تداوال مف قبؿ 
 الباحثيف وىي: 

)نظرية سمـ الحاجات لماسمو، نظرية ذات العامميف ليرزبرغ، نظرية ألدوفر، نظرية العدالة 
" والتي فسرت الدوافع اإلنسانية والمتغيرات ذات العالقة والمساواة لػػ "أدمز " وأخير نظرية التوقع لػػػ"فرـو

بالرضا الوظيفي واستنتجنا أّف الرضا عف العمؿ تحّدده عوامؿ يشترط أف تتوفر معا، ىذه العوامؿ مرتبطة 
ضاءة ... كما تطرقنا  بحاجات الفرد، وعالقاتو مع زمالئو وظروؼ العمؿ المالئمة مف حرارة ورطوبة وا 

                                                           
 . 128، ص  مرجع سابؽكريـ ناصر عمي ، أحمد محمد مخمؼ الدليمي ،  1
 .117، ص  مرجع سابؽمحمد نايؼ عياصرة ، برىاف محمد حمادنة ،  2
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أيضا إلى بعض طرؽ قياس الرضا الوظيفي مف بينيا:  طريقة ىرزبرغ، طريقة تحميؿ ظواىر الرضا 
وطريقة االستقصاء وأسموب األحداث الحرجة .... إضافة إلى بعض مؤشرات عدـ رضا الموظفيف 

 بمؤسساتيـ، والتي ارتبطت عكسيا مع التغيب عف العمؿ وترؾ العمؿ وضغوطو.

ا في نياية الفصؿ أىمية و فوائد الرضا الوظيفي سواء كانت فوائد سموكية اجتماعية وعرضن
 الخاصة بالفرد أو فوائد مادية اقتصاديا خاصة بالمؤسسة.
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 تمــــييد:

يعتبر العنصر البشرم اليدؼ األساسي لمتنمية ككسيمتيا، فيك السبيؿ إلى دعـ كزيادة فعالية 
يقـك ككفاءة المؤسسة، كالعنصر الحاسـ في تطكير كتحسيف األداء، الذم ىك مجمكعة االستجابات التي 

بيا الفرد في مكقؼ معيف، كالقاسـ المشترؾ لجميع الجيكد المبذكلة مف قبؿ اإلدارة كالمكظفيف، كجكىر 
و يعد المحكر ن  أالفعمي مع األداء المستيدؼ منو، كما  ئواالىتماـ بأداء المكظؼ ىك التأكد مف تطابؽ أدا

 مكظؼ.  كالضعؼ لكؿ   تعرؼ عمى جكانب القكةلمالرئيسي الذم تيتـ بو كافة المؤسسات، ك 

يا تعتمد عمى عممية تقييـ األداء التي أصبحت مف أىـ الكظائؼ التي تمارسيا اإلدارة، كالغاية فإن  
فيذه  .ما يتعمؽ بو مف صفات نفسية أك بدنية أك سمككية أك فكرية مف ذلؾ ىي تحميؿ أداء الفرد بكؿ  

تحديد مستكياتو ككذلؾ معرفة كفاءات كقدرات العممية تيدؼ بالدرجة األكلى إلى قياس معدالت األداء ك 
 المكظفيف كمقدار الرضا الكظيفي لدييـ. 

ما يتعمؽ بأداء المكظفيف في المؤسسة، كذلؾ  كلقد خصصنا ىذا الفصؿ لمتعرؼ أكثر عف كؿ  
باإلضافة إلى  وضمف العناصر التالية3 مككنات األداء كالعكامؿ المؤثرة في3تضمف مبحثيف3 المبحث األكؿ

لعكامؿ البيئية كعكائؽ لألداء، كقياس األداء كأيضا أىميتو ككذلؾ المعايير المناسبة ألنماط األداء ا
جراءات تحسينو.   أم ا المبحث الثاني عالجنا فيو تقييـ أداء المكظفيف ككؿ  ما يخصو. كا 
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 المبحث األول: األداء الوظيفي ومحدداتو.

 المطمب األول: مكونات األداء 

 لألداء مككنات عديدة ك متنكعة ك يمكف إيجازىا فيما يمي3 

 كمية الجيد المبذول: -1

ة زمنية كتعتبر تعبر عف مقدار الطاقة الجسمانية أك العقمية التي يبذليا الفرد في العمؿ، خالؿ مد  
 المقاييس التي تقيس سرعة األداء كالكمية في خالؿ فترة معبرة عف البعد الكمي لمطاقة المبذكلة. 

 نوعية الجيد المبذول: -2

قة كالجكدة كدرجة مطابقة الجيد المبذكؿ لمكاصفات نكعية معينة، ففي بعض أنكاع كتعني مستكل الد  
 ك الكمية بقدر ما تيـ نكعية كجكدة الجيد المبذكؿ. األعماؿ، قد ال تيـ كثيرا سرعة األداء أ

 أنماط االنجاز:-3

 وكيقصد بنمط االنجاز في العمؿ األسمكب كالطريقة التي تؤدم بيا األنشطة في العمؿ، فعمى أساس 
يمكف قياس الترتيب الذم يمارسو الفرد في أداء حركات أك أنشطة معينة إذا كاف العمؿ جسمانيا بالدرجة 

 1األكلى.

د بمدل فيمو لمدكر الذم يقكـ بو أك يمارسو مف خالؿ الكظيفة التي األداء العامؿ يتحد   أف   ىعنبم
 2يعمؿ بيا.

و تكجد ثالثة محددات رئيسية ألداء المكظفيف في المؤسسة ىذه المحددات تتفاعؿ فيما يمكف القكؿ أن  
 بينيا لتحديد ىذا األداء. 

 

                                                           
، مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، العدد السابع )جانفي تأثير برنامج االتصال التنظيمي في األداءياسيف محجز،  1

 .10-10ـ( ص ص 2102
 001ـ( ص  2102، األردف، دار جرير لمنشر كالتكزيع،0) ط إدارة و تقييم األداء الوظيفيإبراىيـ محمد المحاسنة،  2
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 الثاني: العوامل المؤثرة في األداء  المطمب 

 تكجد بعض العكامؿ التي تؤثر في األداء ك ىي كاآلتي3 

 اإلدراك: -0

يعتبر عممية معرفية منظمة تمكف األفراد مف فيـ العالـ الخارجي المحيط بيـ، ك التكيؼ معو مف 
 1خالؿ اختيار أنماط السمككية المناسبة.

ؽ مف حكلو كترجمتو الخاصة أك الذاتية ليا كىك ال يمثؿ الكاقع فاإلدراؾ يعبر عف نظرة الفرد لمحقائ
بالضبط،  كلكنو تفسير ليذا الكاقع حسبما يراه الشخص متأثر باتجاىاتو كقيمو كتعميمو كخبراتو السابقة 
لذلؾ يختمؼ الناس في تفسيرىـ لمعمؿ الجاد، كااللتزاـ، كالتعاكف.....أكثر مف اختالفيـ حكؿ األشياء 

محدكدا  االظاىرة كالبد إلدارة أف تتعرؼ عمى بعض النقاط حكؿ اإلدراؾ كىي أف لإلنساف نطاق المادية
و ألن   2ىناؾ حدا أقصى لما يستطيع الفرد أف يستكعبو مف المنبيات أك األحداث مف حكلو لإلدراؾ، أم أف  

 3ظيميا كفيميا.مف خالؿ عممية اإلدراؾ يتـ التعرؼ عمى المثيرات الحسية القادمة مف الحكاس كتن

 اإلطار القيمي: -2

القيمة ىي درجة األىمية التي يعطييا الفرد لشيء معيف، كىي كذلؾ الشيء الذم يحرص الفرد عمى 
ـ  أاكتسابو كالحفاظ عميو، فيصبح جزءا مف تفكيره كمرشدا  محركا لطاقاتو كقدراتو،  كمكجيا لسمككو كمف ث

دارة  كقد يحدث أف تتناقض القيـ كتصارع بعضيا كذلؾ عندما تتناقض التكقعات التي يممييا المدير كا 
المنظمة مع القيـ األساسية لدل األفراد أك الجماعات فيحدث صراع داخمي لمفرد فيك يريد أف يطيع رئيسو 

 4ف يسمؾ سمككا يتعارض مع قيمتو.و مف ناحية أخرل ال يريد أكيمتثؿ ألكامره كلكن  

 االتجاىات : -3

                                                           
، األردف، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، 0)طمدخل إلى عمم النفسعماد عبد الرحيـ الزغكؿ ، عمي صالح الينداكم،  1

 .021ـ( ص 2102
 .250ـ( ص 2101، مصر، دار الجامعة الجديدة، 0)ط متميزإدارة األداء المحمد قدرم حسف،  2
3  ،  .21ـ( ص 2111دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، ، األردف، 0)ط عمم النفس المعرفيعدناف يكسؼ العتـك
 .252، ص مرجع سابقمحمد قدرم حسف،  4
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اء في ذىف الفرد نحك األشياء المحيطة بو، العمؿ، الزمالء، ر ىي حالة فكرية، أك مجمكعة مف اآل
المجتمع، كىي تؤثر سمبا أك حيادا، عمى سمكؾ الشخص اتجاه ىذه األشياء فإذا أحب المكظؼ كظيفتو 

ذا  و يقبؿككانت فكرتو عنيا ايجابية فإن   عمييا بشغؼ ك يتكافؽ مع متطمباتو كيتغمب عمى صعكباتيا، كا 
كالعكس إذا  ،مكاعيد العمؿ كااللتزاـ بيا في و يحرص عمى الحضكركانت فكرتو عف االنتظاـ ايجابية فإن  

فاتجاه الرضا عف العمؿ كالقناعة بو يعني اتجاه الفرد العاـ نحك عممو كىذا أحد  1.كانت االتجاىات سمبية
 2ع االتجاىات.أنكا

 دوافع العاممين: -4

و يسعى يعبر الدافع عف حاجة ناقصة، يريد الفرد أف يشبعيا كطالما كانت ىذه الحاجة ناقصة فإن  
الحاجة لدل الفرد نكع مف القمؽ أك التكتر أك عدـ التكازف، كيزكؿ إذا  ىذه إلشباعيا، كيترتب عمى كجكد

 أشبعت الحاجة بالكامؿ. 

العكامؿ الكقائية  كما أف   ،فعة لمفرد مستكل عاليا مف الرضا كتدفعو لألداء الجيدكتحقؽ العكامؿ الدا
 تككف مرغكبة لكنيا ال تسبب رضا األفراد كفي نفس الكقت إذا غابت فإنيا تسبب عدـ رضاىـ. 

كىي تتعمؽ  3فالدافعية تشير إلى رغبة الفرد في االستجابة إلى متطمبات المنظمة عمى األمد القصير
 4بالسمكؾ اليادؼ إلى تحقيؽ نتيجة معينة.

 التفكير اإلبداعي:  -5

يعتبر التفكير االبتكارم أك اإلبداعي جزءا ىاما مف كاجبات األفراد قادة كمكظفيف.فعكامؿ كثيرة تجعؿ 
 ة المنافسة بيف المنظمات، كبر حجـ منظمات األعماؿ،لالبتكار كالتفكير أىمية خاصة، مثؿ ازدياد حد  

 1ارتفاع تكقعات العمؿ.

                                                           
 .200ـ( ص 2111 ، األردف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،0)ط عمم النفس االجتماعيجكدت بني جابر،  1
 .011ـ( ص 2110، األردف، دار كائؿ لمنشر، 2)ط اإلدارة التربوية و السموك المنظميىاني عبد الرحماف الطكيؿ،  2
، األردف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 0)ط المدخل إلى عمم النفس االجتماعيباسـ محمد كلي، محمد جاسـ محمد،  3

 .022ـ( ص 2112
، األردف، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، 0)ط السموك اإلنساني في منظمات األعمال الحديثةكاد، فتحي أحمد ذياب ع 4

 .000ـ( ص 2102
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األداء لو عكامؿ يتأثر بيا ىذه األخيرة تخص كؿ فرد كتختمؼ  مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف  -
 باختالؼ شخصيتو كمكانتو كثقافتو كتربيتو.  

  المطمب الثالث: العوامل البيئية كعوائق لألداء 

كبالرغـ  ،مستكل أدائوىناؾ بعض العكامؿ خارج نطاؽ سيطرة الفرد كالتي يمكف أف تؤثر عمى 
ة كمكجكدة ييا حقيقيا يجب أف تؤخذ في االعتبار ألن  أن   مف أف بعض ىذه العكامؿ قد تأخذ كأعذار إال  

بالفعؿ، كمف أكثر عكائؽ األداء شيكعا ىي3 تصارع المتطمبات عمى كقت الفرد، عدـ الكفاية في تسييالت 
كالتي تؤثر عمى الكظيفة، نقص التعاكف مف اآلخريف العمؿ كالتركيبات كالتجييزات كالسياسات المحددة، 

كنمط اإلشراؼ كالحرارة كاإلضاءة حؽ الحظ كالصدفة يمكف أف تككف عائؽ لألداء كيجب النظر إلى ىذه 
 يا مؤثرات عمى الجيد كالقدرة كاالتجاه. العكامؿ البيئية عمى أن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .202، ص مرجع سابقمحمد قدرم حسف،  1

 المادية الظروف

 اإلضاءة

 الضوضاء

 ترتيب اآلالت

 الحرارة األجهزة

 الدوريات المواد

 التعليم

 اإلشراف

 السياسات

 التصميم التنظيمي

 التدريب

 الحظ و الصدفة

 الجهد

 القدرات

 االتجاه

 األداء الوظيفي 
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 1( يوضح العوامل البيئية التي تعدل و تؤثر في األداء 6شكل رقم )

و تكجد عكامؿ بيئية عديدة تؤثر كتتحكـ في أداء المكظؼ في يتضح لنا حسب ىذا الشكؿ أن  
المؤسسة، كمف بينيا الظركؼ المادية كالتدريب كالتعميـ ىما عامالف يزيداف مف مؤىالت كقدرات المكظؼ 

 لمعمؿ عمى أكمؿ كجو. 

  المطمب الرابع: قياس األداء 

 المعمكمات حكؿ األداء الفعمي مف المصادر التالية3  تتضمف ىذه الخطكة جمع

 مالحظة األفراد العامميف ك متابعتيـ. -
 التقارير اإلحصائية. -
 التقارير الشفكية. -
 التقارير المكتكبة. -
االستعانة بجميع ىذه المصادر في جمع المعمكمات يؤدم إلى زيادة المكضكعية في قياس  إف   -

 2األداء.

ي يمكف بكاسطتيا تعييف قيـ عددية لصفات األشياء أك خصائصيا كفؽ فالقياس ىك العممية الت
 3شركط معينة.

 كيمكف تصنيؼ مقاييس األداء بشكؿ عاـ إلى خمسة أنكاع ك ىي3 

 مقاييس المدخالت: -1

تستخدـ ىذه المقاييس لفيـ المكارد البشرية كالمالية، التي تستخدـ لغرض الكصكؿ إلى المخرجات 
 كالنتائج المطمكبة.

 مقاييس العمميات: -2
                                                           

 .200ـ( ص 2111)) د.ط (، مصر، الدار الجامعية،  :رؤية مستقبمية إدارة الموارد البشريةراكية حسف محمد،  1
 .011ـ( ص 2110، األردف، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، 2)ط إدارة الموارد البشريةسييمة محمد عباس،  2
ـ( 2110، األردف، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، 0)ط التقويم في التربية الخاصةعبد اهلل زيد الكيالني، فاركؽ الركساف،  3

 .02ص 
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تستخدـ لفيـ الخطكات المباشرة في إنتاج المنتج أك الخدمة، ففي مجاؿ التدريب مثال يمكف أف يككف 
 مقياس العممية ىك عدد الدكرات التدريبية المنجزة حسب الجدكؿ المكضكع ليا. 

 مقاييس المخرجات: -3

 التي يكفرىا النظاـ أك المنظمة، كيتـ إيصاليا إلى العمالء.  تستخدـ لقياس المنتج أك الخدمة

 مقاييس المحصالت: -4

 تستخدـ لتقييـ النتائج المتكقعة أك المرغكبة أك الفعمية. 

 مقاييس التأثير: -5

 1تستخدـ لقياس اآلثار المباشرة أك غير المباشرة التي تنشأ عف تحقيؽ غايات المنظمة.

مف خالؿ ىذه المقاييس يمكف لممؤسسة أف تقيس أداء مكظفييا، كدراسة كافة الجكانب الخاصة 
 بظركؼ العمؿ، كاكتشاؼ نقاط القكة كالضعؼ. 

   ة قياس أداء الموظفين المطمب الخامس: أىمي 

يمكف تبياف أىمية قياس أداء المكظؼ مف األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا قياس األداء كالتي يمكف 
 يصيا بما يأتي3 تمخ

 الترقية و النقل:-1

إذ يكشؼ قياس األداء عف قدرات المكظفيف، كبالتالي يتـ ترقيتيـ إلى كظائؼ أعمى مف كظائفيـ، كما 
 يساعد في نقؿ ككضع كؿ مكظؼ في الكظيفة التي تتناسب كقدراتو. 

 3 تقييم المشرفين و المديرين-2

                                                           
، األردف، دار 0)ط وبطاقة التقييم المتوازن أساسيات األداءكائؿ محمد صبحي إدريس، طاىر محسف منصكر الغالي،  1

 .05ـ( ص 2112كائؿ لمنشر كالتكزيع، 
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فعالية المشرفيف كالمديريف في تنمية كتطكير أعضاء الفريؽ  حيث يساعد قياس األداء في تحديد مدل
 الذم يعمؿ تحت إشرافيـ كتكجيياتيـ. 

 :في الرواتب و األجور تإجراء تعديال -3

 قياس األداء يسيـ في اقتراح المكافآت المالية المناسبة لممكظفيف. إذ أف  

 تقديم المشورة:-4

كاقتراح إجراءات لتحسيف أدائيـ كقد يأخذ التحسيف  إذ يشكؿ قياس األداء أداة لتقكيـ ضعؼ المكظفيف،
 شكؿ تدريب داخؿ المؤسسة أك خارجيا. 

 يعتبر متطمب لممعرفة الشخصية و االطالع:-5

قياس األداء يشجع المشرفيف عمى االحتكاؾ بمرؤكسييـ أثناء عممية القياس فتنتج عنو  إذ أف  
  المعرفة الشخصية ليؤالء المرؤكسيف مف قبؿ المشرفيف.

 اكتشاف الحاجات التدريبية:-6

قياس األداء يعتبر مف العكامؿ األساسية، في الكشؼ عف الحاجات التدريبية، كبالتالي تحديد  إف  
 أنكاع البرامج التدريبية كالتطكير الالزمة. 

يزكد قياس األداء مسؤكلي إدارات المكظفيف في المؤسسة المختمفة بمعمكمات كاقعية عف أداء  -7
 1المكظفيف فييا.كأكضاع 

ة قياس األداء في تسييؿ المياـ التي يقكـ بيا المشرفيف ك إعطائيـ إمكانية التعرؼ تكمف أىمي  -
 عمى الجكانب السمبية ك االيجابية في المؤسسة . 

 

  المطمب السادس: المعايير المناسبة ألنماط األداء 

                                                           
 .11-10ـ( ص ص 2115، األردف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، 2)ط إدارة الموارد البشريةمصطفى نجيب شاكيش،  1
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ّ  عادة ما تككف أنماط األداء قائمة عمى خبرات العماؿ الذيف  د مف العمؿ ظمكا يعممكف في نكع محد 
لفترة طكيمة مف الكقت كسكاء كانت أنماط األداء تغطي كمية ك جكدة العمؿ الذم يتـ انجازه أك أية 

 جكانب أخرل مف العمؿ فإنيا يجب أف تحقؽ المعايير التالية3 

 التحديد:-1

 يجب أف يعرؼ كؿ فرد يقـك بكظيفة ما ىك متكقع منو القياـ بو بالضبط.

 إمكانية التقييم:-2

يجب أف يككف لدل الشركة معيارا تقيـ مف خاللو األداء، يككف تقييـ األداء أمرا سيال عندما يككف 
 المعيار قابال لمعد، كيككف أكثر صعكبة عندما يككف معيار األداء غير قابؿ لمعد. 

 الواقعية:-3

يا غير عادلة كيرفضكف العمؿ كفقا المكظفكف يعتبركن إذا لـ تكف معايير األداء قابمة لمتحقيؽ فإف  
 1ليا.

المؤسسة حتى تحقؽ أداء جيد ك عمؿ ذك جكدة عالية، البد  مف خالؿ ما سبؽ ذكره نستخمص أف  -
 أف تضع معايير مضبكطة لمكصكؿ إلى اليدؼ المرغكب تحقيقو. 

 المطمب السابع : إجراءات تحسين األداء 

دارة األداء ىك تحسينو مف خالؿ الخطكات التالية3  إف    كاحدا مف أىـ األىداؼ لعممية تقييـ األداء كا 

 تحديد األسباب الرئيسية لمشاكل األداء:  -1

تحديد األسباب ذك  البد مف تحديد أسباب االنحراؼ في أداء العامميف عف األداء المعيارم، إذ أف  
اإلدارة تستفيد مف ذلؾ في الكشؼ عف كيفية تقييـ األداء، كفيما إذا مف اإلدارة كالعامميف، ف أىمية لكؿ  

ندرة المكارد المتاحة ليـ  انخفاض األداء عائد لمعامميف، أك أف   كانت العممية قد تمت بمكضكعية، كىؿ أف  

                                                           
 .201،205ـ( ص ص 2110، مصر، دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع، 0، ترجمة3 خالد العامرم )طإدارة األفرادآرثر بيؿ،  1



 الثالث:                                                           األداء الوظيفي. الفصل

 

99 
 

الصراعات بيف اإلدارة كالعامميف يمكف تقميميا مف خالؿ تحديد األسباب  ىي السبب الرئيسي كما كأف  
 1لمؤدية إلى انخفاض األداء.ا

 تطوير خطة عمل لموصول إلى الحمول : -2

تمثؿ خطة العمؿ الالزمة لمتقميؿ مف مشكالت األداء، ككضع الحمكؿ ليا التعاكف بيف اإلدارة 
 االختصاصييف في مجاؿ تطكير كتحسيف األداء.  ييفكالعامميف مف جية، كاالستشار 

 االتصاالت المباشرة: -3

االتصاالت بيف المشرفيف كالعامميف ذات أىمية في تحسيف األداء، كالبد مف تحديد محتكل  إف  
 2االتصاؿ كأسمكبو كأنماط االتصاؿ المناسبة.

يا تعد بمثابة إجراءات يتخذىا المشرؼ لتحسيف أداء المكظفيف البد مف إتباع الخطكات السابقة ألن  -
 المشاكؿ التي يمكف أف يكاجييا في مكاف عممو . لمقضاء عمى كؿ  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 050، ص مرجع سابقسييمة محمد عباس،  1
 . 051، ص المرجع السابق2
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 .:تقييم أداء الموظفينالمبحثالثاني

 المطمب األول : مفيوم تقييم األداء 

 1يشير مصطمح التقييـ إلى تقدير الظكاىر تقديرا يقدـ تفسيرا لمالو معنى ك قيمة.

منظـ لمبيانات كالمعمكمات الضركرية و3 "عبارة عف عممية تجميع كتحميؿ ك يعرؼ تقييـ األداء بأن  
صدار األحكاـ كينقسـ التقييـ مف حيث جية تنفيذه إلى تقييـ داخمي أك ذاتي كتقييـ  ،لصنع القرارات كا 

فيك أداة إدارية تستخدـ لتقدير جيكد كسمكؾ المكظؼ الكظيفي   2.خارجي يتكامالف لتحقيؽ جكدة األداء
 3.قة ، لتقييـ دكره في تحقيؽ المنظمة ألىدافيا خالؿ فترة التقييـة محددة سابا ك نكعيا( خالؿ مد  )كمي  

و العممية التي يتـ مف خالليا تحديد كفاية العامميف كمدل إسياميـ في انجاز المياـ المككمة أم أن  
 4ككذلؾ الحكـ عمى سمكؾ الفرد مف خالؿ تصرفاتو في أثناء عممو.  ،إلييـ

التقييـ كالتقدير المنتظمة كالمستمرة بالنسبة إلنجاز الفرد في العمؿ و3 "عممية كما يعرؼ أيضا بأن  
 5كتكقعات تنميتو كتطكيره في المستقبؿ.

3 تقييـ األداء ىك عممية يتـ مف خالليا تحديد أداء مف خالؿ التعاريؼ السابقة نستنتج أف  -
 فرد مف األفراد العامميف بأم مؤسسة، كذلؾ بغرض تحسيف أدائيـ في العمؿ.  كسمكؾ كتصرفات كؿ  

 المطمب الثاني: أنواع تقييم األداء 

 يمكف تحديد أنكاع تقييـ األداء فيما يمي3 

كيراد بو تقييـ أداء الكحدة في مدل تحقيقيا لألىداؼ المخططة كذلؾ عف  تقييم األداء المخطط: -1
كاردة بالمخطط كالسياسات المكضكعة مع المؤشرات الفعمية، حيث طريؽ مقارنة المؤشرات ال

                                                           
 . 51ـ( ص 2110))د.ط(، مصر، دار المعرفة الجامعية،  التقويم التربويمحمد عبد الحميـ منسى،  1
 .20ـ( ص 0221، مصر، مركز الخبرات المينية لإلدارة،  0)ط تقييم التدريبعبد الرحماف تكفيؽ،  2
، األردف، دار كنكز المعرفة العممية لمنشر 0)ط إدارة الموارد البشريةركال نايؼ المعايطة، صالح سميـ الحمكرم،  3

 .000ـ( ص 2102كالتكزيع، 
 .21ـ( ص 2112ردف، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، ))د.ط(، األتقويم أداء مدرسي المغة العربيةمحسف عمي عطية، 4
 .221ـ( ص 2101))د.ط(، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية،  تسيير الموارد البشريةنكرم منير،  5
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تظير ىذه المقارنات مع التطكر الحاصؿ في األداء الفعمي ألنشطة الكحدة كتكضح االنحرافات 
 كاألخطاء لتي حدثت في عممية التنفيذ. 

ية كذلؾ بمقارنة كيقصد بو تقييـ كفاءة المكارد المتاحة المادية منيا كالبشر  تقييم األداء الفعمي: -2
 األرقاـ الفعمية بعضيا بالبعض األخر. 

كيراد بو مقارنة النتائج الفعمية مع القيـ المعيارية كيأخذ ذلؾ  تقييم األداء المعياري )القياسي(: -3
ا أف يتـ عف طريؽ مقارنة النتائج التي حققتيا الكحدة مع نتائج معيارية فإم   ،نكعيف مف المقارنة

 لمحكـ.  امقياس كانت قد كضعت لتككف
كيقضي ىذا النكع شمكؿ كؿ جكانب النشاط في الكحدة االقتصادية  تقييم األداء العام )الشامل(: -4

 1كاستخداـ جميع المؤشرات المخططة ك الفعمية كالمعيارية في عممية القياس ك التقييـ ك التمييز.

 ف النكع اآلخر. نكع لو خاصية يتميز بيا ع ىناؾ أنكاع مختمفة لتقييـ األداء ك كؿ  -

  المطمب الثالث: معايير تقييم أداء الموظفين 

يقصد بمعيار األداء المرجعية التي يحتكـ إلييا عند تقييـ انجاز العامؿ، كقد يككف ىذا المعيار 
رقميا يعكس دقة االنجاز أك سرعتو )النكعية كالكمية( كقد يككف كصفيا في حاؿ تعذر استخداـ المعيار 

 2الرقمي.

األساس الذم ينسب إليو الفرد ك بالتالي يقارف بو لمحكـ عميو، أك ىي »يقصد بيا أيضا3 كما 
تحديد ىذه المعايير أمر ضركرم لنجاح عممية تقييـ  المستكيات التي يعتبر فييا جيدا أك مرضيا، كأف  

، ك يا تساعد في تعريؼ العامميف بما مطمكب منيـ بخصكص تحقيؽ أىداؼ المنظمةن  أاألداء، حيث 
 3تكجيو المديريف إلى األمكر التي ينبغي أف تؤخذ بعيف االعتبار لتطكير األداء. 

 ك المعايير تختمؼ ك تتعدد ك يمكف إجماليا في خمس أنكاع نكجزىا كالتالي3 

كىي المعاير التي تتعمؽ بكمية العمؿ الذم ينبغي أف ينجزه الفرد في فترة زمنية  ة:معايير كمي   -1
 دة. محد  

                                                           
 .15ـ( ص 2101، األردف، دار المناىج لمنشر ك التكزيع، 0)ط تقويم األداءمجيد الكرخي،  1
 .55ـ( ص 2110، األردف، المركز العربي، 0)ط العربيالمينية عمى المستوى  المعايير و االختباراتأحمد مصطفى،  2
 .212ـ( ص 2115، األردف، دار كائؿ لمنشر ك التكزيع، 2)ط إدارة الموارد البشريةخالد عبد الرحيـ مطر المييتي،  3
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 كىي المعايير التي تتعمؽ بكضع مكاصفات لدرجة نكع األداء المطمكب.  نوعية: معايير -2
مف كمية العمؿ الذم ينبغي أف ينجزه الفرد  ؿىي المعايير التي تتعمؽ بك نوعية: –معايير كمية -3

 في فترة زمنية محددة ك دقة ك صحة العمؿ في نفس الكقت. 
 ة المكارد ك األجيزة ك اآلالت ك غيرىا. كىي المعايير التي تتعمؽ بتكمفمعايير التكمفة: -4
كىي المعايير التي تتعمؽ بمجاالت غير مممكسة كمف أمثمتيا زيادة درجة إخالص  معايير زمنية: -5

 1األفراد العامميف في المنظمة ككالئيـ ليا.

ايير معايير تقييـ األداء أصبحت مف الكظائؼ اليامة إلدارة القكل العاممة، ك ىذه المع يتضح لنا أف  
 معينة.  ةتختمؼ ك كؿ معيار يقكـ بكظيف

   ة تقييم أداء الموظفين المطمب الرابع: أىمي 

 تتجمى األىمية التي ينطكم عمييا تقييـ األداء مف خالؿ ما يمي3 

فاعمية التقييـ كأسس نجاحو يساىـ بشكؿ كاضح في تخطيط المكارد  3 إف  تخطيط الموارد البشرية -0
المنظمة تعتمد مقاييس تقييـ األداء دكريا أك سنكيا لتحديد مدل الحاجة  البشرية سيما كأف  

 المستقبمية لممكارد المتاحة لدييا. 
 عممية التقييـ تساىـ بشكؿ فعاؿ في تحسيف األداء كتطكيره إذ أف   إف   تحسين األداء وتطويره: -2

 األفرادالقكة كالضعؼ لدل  عممية التقييـ تساعد اإلدارة العميا في المنظمة في معرفة كتحديد نقاط
 العامميف لدييا. 

التقييـ السميـ ألداء المكظفيف مف شأنو أف يساىـ في تحديد  إف   تحديد االحتياجات التدريبية: -2
االحتياجات  البرامج التدريبية التي يتطمبيا تحسيف كتطكير أداء المكظفيف في المنظمة إذ أف  

ما يتركز عمى الحاجات الحقيقية التي يتطمبيا عتباطيا، ك إن  التدريبية كتحديدىا ال يتـ عشكائيا أك ا
 2تحسيف أداء العامميف في المنظمة.

                                                           
( ص ـ2110، ع، األردف، دار الحامد لمنشر ك التكزي0)ط القيادة التربوية في القرن الجديدمحمد حسف حمادات،  1

002. 
( ـ2112، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع،  ألردف، ا2)ط إدارة الموارد البشريةخيضر كاظـ حمكد، ياسيف كاسب الخرشة،  2

 .051ص 
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ف بكضكح التقييـ العادؿ لألداء مف شأنو أف يبي   نظرا ألف   وضع نظام عادل لمحوافز والمكافآت: -1
 لذا فإف  مستكل االنجاز الفعمي لمعامؿ كمدل قدرتو عمى تحقيؽ متطمبات ككاجبات العمؿ بدقة 

المكافآت المعطاة لمعامؿ تستند عمى الجيد المنجز في تحقيؽ األداء، كىذا ما يعزز لدل العامميف 
 1عدالة التكزيع لمحكافز كالمكافآت مف قبؿ اإلدارة العميا في المنظمة.

يساىـ التقييـ المكضكعي بمعرفة الفائض أك النقص بالمكارد  انجاز عمميات النقل والترقية: -5
كم الكفاءات العممية كالعممية ذة مف ناحية ك يمكف اإلدارة بنقؿ أك ترقية المكظفيف العامميف البشري

 لمكاقع أك مراكز كظيفية ينسجـ مع قدراتيـ كقابميتيـ في األداء. 
يساىـ تقييـ أداء العامميف بتكفير الفرص المناسبة لمعرفة اإلدارة  معرفة معوقات و مشاكل العمل: -0

أك الضعؼ في المكائح ك السياسات ك البرامج كاإلجراءات كالتعميمات المطبقة في  العميا مف الخمؿ
 2العمؿ مف ناحية، كمعرفة ضعؼ أيضا في المعدات كاألجيزة كاآلالت.

  المطمب الخامس: أىداف تقييم األداء 

 "3 أنظمة تقييـ األداء مف الممكف أف تخدـ أىدافا عديدة مف أىميا مثال ما أقترحو "باركينسكف

 العدالة ك الدقة في التعكيضات ك المكافآت. -
 تحديد األفراد المحتمؿ ترقيتيـ. -
 تكفير نظاـ اتصاؿ ذم اتجاىيف. -
 تحديد االحتياجات التدريبية. -
 العمؿ عمى تحسيف األداء الحالي. -
 3تقديـ تغذية عكسية أك مرتدة لمعامميف عف مستكل أدائيـ. -
 لقرار في المنظمة بمعمكمات عف أداء العامميف ك ىؿ ىك أداء مرضي أـ ال. ايزكد متخذم  -
يساعد عمى الحكـ عمى مدل إسياـ العامميف في تحقيؽ أىداؼ المنظمة كعمى انجازىـ  -

 4الشخصي.

                                                           
 .021ص  (ـ2102، دار المناىج لمنشر ك التكزيع، األردف، 0)ط إدارة الموارد البشريةمجيد الكرخي،  1
 .021، ص  المرجع السابق2
 220ص (ـ2101،، األردف، مكتبة المجتمع العربي لمنشر التكزيع0)ط إدارة الموارد البشريةمصطفى يكسؼ الكافي، 3
 .110( ص ـ0222، قطر، )د.د.ف(، 0)طإدارة السموك التنظيميناصر محمد العديمي،  4
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اليدؼ األساسي لتقييـ األداء ىك تحقيؽ التكازف بيف حاجات المنظمة ك حاجات المكظفيف -
 نظمة. كصكال لتحقيؽ أىداؼ الم

  المطمب السادس : طرق تقييم أداء الموظفين 

 ة معايير في تحديد ىناؾ طرؽ متعددة لقياس أداء األفراد في المؤسسة ك قد استخدمت عد  

 البعض يقكـ بتقسيميا إلى طرؽ تقميدية كأخرل حديثة كما يأتي3   أف  كتمييز ىذه الطرؽ إال  

 أوال: الطرق التقميدية: 

 التدرج البياني:  طريقة-1

تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس تقدير أداء المكظؼ أك صفاتو عمى خط متصؿ، أك مقياس يبدأ بتقدير 
منخفض، كينتيي بتقدير مرتفع، كأف تككف التقديرات )ضعؼ، متكسط، جيد جدا، ممتاز( كذلؾ حسب 

( حيث يمثؿ 2-0أك )( 5-0كتحدد الدرجات عمى أساس مف )1درجة تكفر كال مف ىذه الخصائص فيو.
تستخدـ ىذه الطريقة في معظـ المنظمات  ،( أعمى درجة لمتقييـ2( أك )5( أقؿ درجة لمتقييـ ك)0رقـ )

 2الحككمية لسيكلة استخداميا مف قبؿ المشرؼ.

 طريقة التوزيع اإلجباري:  -2

مجمكعة مف األحداث أك األشخاص  كتستند ىذه الطريقة إلى فكرة التكزيع الطبيعي، كالتي تقضي بأف  
عمى ذلؾ يقكـ الرئيس بتقسيـ مرؤكسيو إلى  اتتمركز حكؿ الكسط، ك يقؿ تركيزىا عند األطراؼ، كبناء

كتقكـ ىذه الطريقة عمى أساس تقييـ  ،فئات، كترتيب كؿ فئة حسب كقعيا أك تركيزىا عمى منحنى التكزيع
الفرد كفقا لألداء العاـ لمعمؿ كليس عمى أساس مجمكعة مف العكامؿ أك المعايير المختمفة لمتقييـ كمف 

                                                           
 .12، صمرجع سابقمصطفى نجيب شاكيش،  1
، األردف، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع، 0)ط االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشريةمحمد زكيد العتيبي،  2

 .001( ص ـ2101
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كؿ مجمكعات األفراد تصنؼ عمى  العيكب التي تكجيإلى ىذه الطريقة، االفتراض الذم تقـك عميو مف أف  
 1أساس المنحنى الطبيعي.

 

 2( يوضح كيفية تطبيق ىذه الطريقة 7الشكل رقم )

 طريقة الترتيب: -3

كىي مف أقدـ الطرؽ المستخدمة في تقييـ األداء لمعامميف حيث يقـك الشخص القائـ بترتيب األفراد 
محؿ التقييـ تنازليا حسب كفاءاتيـ مف األحسف إلى األسكأ ك يتـ ىذا العمؿ بعد مقارنة أداء الفردباآلخريف 

ء الفرد في ضكء الكفايات كعمى أساس تقييـ األداء الكمي لو، كيمكف إعداد استمارة لمحكـ عمى أدا
 3كالميارات كبعد التقييـ يتـ ترتيب األفراد.

 

 

                                                           
، األردف، دار الميسرة لمنشر 2)ط السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميميةيو ، محمد عبد المجيد، مفاركؽ عبد ف 1

 .202( ص ـ2112كالتكزيع، 
 .221، صمرجع سابقاكية حسف محمد، ر 2
 .051( ص ـ2112، مصر ، دار الجامعة الجديدة،  0)ط إدارة التنمية المينيةعقيؿ محمكد رفاعي،  3

ال يقابل 

 التوقعات

02% 

يقابل 

 قعاتالتو

02% 

يفوق  

 التوقعات

02% 

 ترتيب تقييـ األداء

 عدد األفراد
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 طريقة المقارنة بين العاممين: -4

 في ىذه الطريقة يتـ تقسيـ جميع المكظفيف في إدارة كاحدة إلى أزكاج بحيث يتـ كضع كؿ مكظؼ في 

 عدد المجمكعات الثنائية3  مجمكعة مع كؿ مكظؼ آخر طبقا لقكاعد التكافؽ ك تستخدـ المعادلة في تحديد

  ف(ف  )= 
  

 

أ، ب ،  3ىي عدد األفراد المطمكب تقييميـ ك عمى ىذا إذا كاف لدينا خمسة أفراد ىـ "ن3"حيث أف  
 مجمكعات عمى الشكؿ التالي 3  01و يصير تككيف ج ، د،ق فإن  

 ػأب ، أج ، أى

 ب ج ، ب د ، ب ق

 1ج د ، ج ق ، د ق 

 ثانيا الطرق الحديثة: 

 طريقة الوقائع الحرجة: -1

اليدؼ مف استخداـ ىذه الطريقة ىك استبعاد احتماؿ التقييـ عمى أسس شخصية بحتة، كيتـ تقييـ 
األداء في ىذه الطريقة استنادا إلى سمككيات المكظؼ أثناء العمؿ مف خالؿ تسجيؿ المدير 

 افي ممؼ المكظؼ تمييدلمكقائعكاألحداث التي تطرأ خالؿ عمؿ المكظؼ سكاء كانت جيدة أـ سيئة 
 2إلصدار حكمو عمى أداء المكظؼ أثناء التقييـ الدكرم.

 

 

                                                           
 .215، ص مرجع سابقخيضر كاظـ حمكد، ياسيف كاسب الخرشة ،  1
لمنشر ك التكزيع، )د.ت(( ص ، دار صفاء األردف، 0)طتقويم جودة األداء في المؤسسات التعميميةسكسف شاكر مجيد،  2

01. 
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 طريقة التقييم عمى أساس النتائج : -2

تعتبر ىذه الطريقة مف الطرؽ الحديثة المتبعة في التقييـ، كيمكف تمخيص العناصر الرئيسية ليذه 
 1الطريقة   فيما يمي3

 لكضع األىداؼ أك النتائج المطمكبة مف المرؤكس  يقـك الرئيس المباشر باالجتماع بالمرؤكس
 ة التي يجب تحقيؽ ىذه النتائج مف خالليا. كالمد  

  يقـك الرئيس المباشر بدكر كبير في مساعدة المرؤكس، كتقديـ النصح كالتأكد مف العمؿ يسير
 ترض التنفيذ. عدة ك تدليؿ العقبات التي تكفقا لمخطة المحد  

   ماـ لؽ عمييا تتـ عممية التقييـ كيتكقؼ نجاح ىذه الطريقة عمى درجة اة المتفعند انتياء المد
 2عمى العمؿ. توالمرؤكس بعممو ك كذلؾ عمى درجة دافعي

 طريقة اإلدارة باألىداف : -3

العامميف في المنظمة يميمكف إلى  تقكـ ىذه الطريقة عمى مجمكعة افتراضات أساسية خالصتيا أف  
نيـ القياـ بيا، كيرغبكف في المشاركة بعممية اتخاذ القرارات التي تمس معرفة كفيـ النكاحي المتكقع م

يا تتـ قبؿ عرض األداء في الكقت الذم تقكـ فيو الطرؽ ن  أكالمالحظ ليذه الطريقة  ،حياتيـ كمستقبميـ
 3األخرل عمى التقييـ بعد األداء.

ىذه الطريقة لغاية رئيسية ىي تقكية عالقة المشرفيف بالعامميف كتحسيف مناخ العمؿ داخؿ  كتستخدـ
 4المنظمة، كتعني ىذه الطريقة اشتراؾ جميع العامميف مف القمة إلى القاعدة.

 طريقة االختيار اإلجباري: -4

ييـ، منيا صفة مف صفات التق ك بمكجب ىذه الطريقة يتـ إعداد مجمكعة مف العبارات لخصائص كؿ  
مضاؼ إلييا عبارتيف اقؿ انطباقا عمى العامؿ،  ،عبارتيف تمثالف الصفات األكثر انطباقا عمى العامؿ

                                                           
))د.ط(، مصر، الدار  الجوانب العممية و التطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظماتصالح الديف محمد عبد الباقي،  1

 . 200( ص ـ2110الجامعية، 
 .200، ص  المرجع السابق2
 .02، ص مرجع سابقسكسف شاكر مجيد ، 3
 .012( ص ـ2111))د.ط(، األردف، دار زىراف لمنشر كالتكزيع،  ة األفرادإدار عصاـ عبد الكىاب الدباغ،  4
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أف التقييـ بكعمى القائـ .جمؿ أك عبارات أربعصفة  كبذلؾ يصبح مجمكع عبارات كؿ خاصية في كؿ  
في كؿ صفة حتى يختار عبارة تنطبؽ عمى العامؿ، كعبارة ال تنطبؽ عمى العامؿ لكؿ خاصية يختار 

 1سمكؾ العامؿ. العبارة التي تصؼ فعال

ريقة أك أكثر لقياس مف خالؿ عرضنا لطرؽ تقييـ األداء نستخمص أف المؤسسات يمكف أف تختار ط-
 . أداء مكظفييا

 المطمب السابع: عالقة الرضا الوظيفي بمستوى األداء 

 كدلت ،اىتماـ كفضكؿ العديد مف الباحثيفأثارت العالقة بيف الرضا الكظيفي ك مستكل األداء 
الرضا الكظيفي قد يسبب األداء  عمى كجكد عالقة معقدة ليست باتجاه كاحد، أم بمعنى أخر أف   األبحاث

كليذا السبب فقد اىتمت الدراسات بعالقة  .االنجاز العالي قد يساعد عمى الرضا الكظيفي العالي كما أف  
األداء مثؿ3 دكراف العمؿ، كالتغيب كالتأخر عف العمؿ، ككذلؾ إصابات الرضا الكظيفي  غير المباشرة ب

العمؿ، كالسرقة كغيرىا، كأشارت األبحاث إلى كجكد عالقة عكسية بيف الرضا الكظيفي كالسمككيات 
العامؿ الذم يشعر بدرجة عالية مف الرضا الكظيفي ال يميؿ إلى ترؾ العمؿ أك التغيب  المذككرة حيث أف  

 2....كالعكس صحيح. أك التأخر

الرضا يؤدم إلى أداء العمؿ عمى  ؿ عمى أف  و ليس ىناؾ مف الشكاىد ما يد  كمف الكاضح أن  
و في اآلكنة األخيرة أخذ بعض العمماء السمككيكف بقمب افتراضات العالقات العامة، أن   مستكل رفيع إال  

و إذا قاـ الفرد بأداء عممو بمعنى أن   ،ضاأداء العمؿ ىك الذم يقكد إلى الر  ؿ عمى أف  كأصبح االفتراض يد  
ذلؾ العمؿ يؤدم إلى الرضا ك لذا فقد اعتبر الرضا عامال تابعا بدال  دة ثـ ككفئ عمى ذلؾ فإف  بصكرة جي  

 3مف ككنو عامال مستقال.

 خطا العالقة بيف مستكل الرضا عف العمؿ كاإلنتاجية ال يأخذ الكاقع العممي يشير إلى أف   كما أف  
 مكحدا بؿ يأخذ احد الحاالت التالية3 

                                                           
 .201( ص ـ2100، األردف، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، 0) ط إدارة الموارد البشريةأنس عبد الباسط عباس،  1
 .211( ص ـ2112، األردف، دار الحامد لمنشر ك التكزيع، 2)ط السموك التنظيميحسيف حريـ،  2
 .021( ص ـ2111، األردف، دار الفكر، 2) ط السموك التنظيميمحمد المغربي،  كامؿ3
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حيث يككف مستكل الرضا عف العمؿ منخفضا بينما اإلنتاجية عالية، فيناؾ بعض األفراد  األولى:
 ال يحبكف عمميـ كمع ذلؾ يضطركف لمعمؿ كفقا لمعدالت اإلنتاج المحددة. 

حيث يككف مستكل الرضا مرتفعا بينما اإلنتاجية منخفضة كيحدث ذلؾ حيث يككف العمؿ  الثانية:
د ك الصداقة بحيث يككف سعي العامؿ إلى عممو ىنا بينما العمؿ ممئ بعالقات الك   ،ذاتو غير محبب لمفرد

 ا في العمؿ. ال حب  

 1ع بارتفاعو ك تنخفض بانخفاضو.حيث تككف العالقة مباشرة بيف مستكل الرضا كاإلنتاجية فترتف الثالثة:

 الفكر اإلدارم في ىذا المجاؿ خمص بثالث اتجاىات أساسية ىي3 ك -

 الرضا المرتفع عف العمؿ يؤدم إلى زيادة األداء. يدعي أف   االتجاه األول:

 األداء يؤدم إلى الرضا. يرل أف   االتجاه الثاني:

الرضا ىك نتيجة لحصكؿ العامؿ عمى مكافآت عادلة التي ىي بدكرىا نتيجة  3 فيرل أف  االتجاه الثالث
كبالتالي ليس ىناؾ عالقة عضكية بيف الرضا  ،بأداء معيف ـلربط الحصكؿ عمى المكافآت بضركرة القيا

 2ذاتيما. كاألداء في حد  

مف شأنو أف  اإلسياـ في تحقيؽ المستكل العالي مف الرضا كالمالحظ مف خالؿ تمؾ الدراسات أف  
 سكاء بالعديد مف اآلثار اليادفة منيا3  نعكس ايجابيا عمى الفرد كالمنظمة عمى حد  ي

 . ةيتمتع العاممكف الراضكف عف العمؿ بصحة نفسية ك ذىنية ك جسمية عالية المعنكي -
يؽ قمممكس في مستكل الغيابات كالتمارض كدكراف العمؿ كالحكادث كتحك انخفاض كاضح  -

ي كانخفاض في السرقة كالضياع كتكقؼ العمؿ كغيرىا مف السمبيات مستكل أماف عال
 المرافقة لألداء اإلنساني المتدني في العمؿ. 

                                                           
، مصر، دار الجامعة 0) ط اإلشراف التربوي الفعال و اإلدارة الحافزية3  القيادة التربويةمحمد حسنيف العجمي،  1

 .005( ص ـ2111الجديدة، 
 .002-000ص3 ص،مرجع سابقمصطفى نجيب شاكيش،  2
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يتسـ األفراد حينما يتحقؽ لدييـ الرضا الكظيفي بدرجة عالية مف االنجاز كالتعمـ  -
العمؿ ة في تطكير مجاالت يلمميارات الجديدة ك استثمار طاقاتيـ الفكرية كالذىنية كالبدن

 1إلنجاز اليادؼ.لكتحسيف البيئة المالئمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل:

ـ  ذكره في ىذا الفصؿ يمكننا القكؿ أف  لتقييـ أداء المكظفيف في المؤسسة أىمية  نتيجة لما ت
ـ  تقييمو.   استراتيجية كاقتصادية كبيرة، ألن و يساعدىا عمى دراسة أداء مكظفييا كمف ث

                                                           
 .002-001ص ص ( ـ2112، األردف، إثراء لمنشر كالتكزيع، 0)ط السموك التنظيميخيضر كاظـ الفريحات كآخركف،  1
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كبالتالي فاألداء الفعاؿ ىك الدافع الرئيسي لممؤسسة، ككذلؾ الدافع األصمي كراء جيكد التقييـ 
كعادة ما يتـ إجراء التقييـ لعد ة أغراض قد تككف لتحسيف كتطكير عممية تنمية المكارد البشرية ،أك لتحديد 

القرارات اإلدارية المتعمقة كجكد االستمرار في العمؿ مف عدمو.فعممية التقييـ ىي أساس لبناء اتخاذ 
بالزيادة في األجكر كالمرتبات كالترقية، كالنقؿ، كأحيانا إنياء عمؿ فرد ما، فالتقييـ الحالي لممكظؼ يككف 

 في كثير مف األحياف مف أكثر االعتبارات المستخدمة لتحديد مدل استحقاؽ الفرد لمترقية.
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 تمييـد

تعتبر الجامعات مركز إشعاع فكري وبحثي في المجتمعات،تقوم بأدوار ميمة وتتفاعل مع البيئة 
كما يتصف النظام الجامعي بالتفرد عن غيره من األنظمة البيروقراطية  تؤثر فييا وتتأثر بيا، المحيطة بيا

األخرى.فالجامعة ىي أكثر المؤسسات أىمية في التأثير عمى درجة التقدم في المجتمع.من خالل ما تقوم 
بو من عمميات و أنشطة مختمفة.وسنحاول في ىذا الفصل التعمق أكثر في التعرف عمى المؤسسات 

 8ل مبحثينالجامعية من خال

تطرق فيو إلى نشأة الجامعة وتطورىا التاريخي،ثم نعرج إلى مكوناتيا ووظائفيا ثم نالمبحث األول 
 أىدافيا وأبعادىا، باإلضافة إلى تصنيف الجامعات وأخيرا أىميتيا ومبادئ التعميم الجامعي الفعال.

مؤسسات الجامعية دراستنا تيتم بدور الرضا الوظيفي في تحسين أداء موظفي ال وبما أن  
الجزائرية.كان البد من تسميط الضوء عمى الجامعة الجزائرية في المبحث الثاني،لنعالج فيو مراحل تطورىا 

 وكذا أىداف التعميم العالي في الجزائر باإلضافة إلى وضعيا ومختمف عوائقيا.
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 .المبحث األول :مدخل عام لمجامعة

  ىا التاريخير المطمب األول: نشأة الجامعة وتطو 
 الجامعات في الغرب: -1

ن   ما نمت تدريجيا ظيرت الجامعات في أوروبا في العصور الوسطى.ولم تكن المؤسسات متكاممة وا 
كثيرا من  وىي تعتبر المبنات األولى لمجامعات التي نعرفيا اليوم.أي أن   1،بوصفيا تجميعا لمدارس فردية 

مالمحيا ما تزال موجودة حتى اآلن.من اسم وموقع مركزي وأساتذة عمى درجة من االستقالل الذاتي 
جراءات لالمتحانات والدرجات. وقد كانت أبرز الجامعات األولى ىي جامعة  2وطمبة ونظام ومحاضرات وا 

باريس التي أقيمت في أواخر  بولونيا في ايطاليا والتي أنشأت في القرن الثاني عشر ميالد.كانت جامعة
من جامعتي أكسفورد وكمبردج في إنجمترا.وأولى الكميات  انموذجأالقرن الثاني عشر، كانت جامعة باريس 

م( 1442تون )ر (.مي1441م( بالبول )1427التي أنشأت في أكسفورد الكمية الجامعية تأسست )
حصل معظميا عمى مستوى م(تأسست خمس جامعات نسائية 1656(...وبعدعام )1112ر)متكسا

م( وبعض ىذه الكميات مختمط. وتأسست خالل العصور الالحقة، جامعات 1744الكميات في عام ) 
م( وليبزج 1166م(،وكولون )1164لبرج ) ديم( في النمسا وىا1143معة فينيا )أوروبية مشيورة مثل8جا

 3م( في الدنمارك.1257ياجن )نم( فياسكتمندا.وكوب1219م( في ألمانيا، وسانت أندروز)1792)

وبعد انقضاء فترة العصور الوسطى والتي شيدت النشأة التطورية لمعديد من الجامعات عرفت أوروبا 
من القرن السادس  امتدتما يعرف "بعصر اإلصالح" وما يطمق عميو "عصر التنوير".وتمك الفترة التي 

عميم الجامعي عديد التغيرات وتأثرت عشر ميالدي إلى القرن الثامن عشر. وخالليا شيدت مؤسسات الت
التي شيدتيا أوروبا بصفة عامة.ونمو الحركة العممية واالجتماعية  ،بالحركة الثقافية والفكرية والسياسية

                                                           
))د،ط(، األردن،  إدارة التعميم الجامعي: مفيوم حديث في الفكر اإلداري المعاصرىاشم فوزي  العبادي و آخرون،  1

 .59م( ص 4996مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع ، 
))د، ط(، مصر، دار المعرفة الجامعة لمنشر والتوزيع،  عمم اجتماع التربية المعاصرشبل بدران، حسن البيالوي،  2

 .53م( ص 4991
 .51 -59، ص ص   مرجع سابقىاشم فوزي العبادي وآخرون،  3
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نتقال السمطة والسيادة العميا في المجتمع. من السمطة الكنسية الدينية إلى السمطة اوالسياسية الكبرى. و 
 1السياسية الدنيوية.

الجامعات في العصور الوسطى بنفوذىا في الحياة الفكرية والسياسية، حيث كان ليا أثرىا  وتميزت
تميزت عن باقي المؤسسات التربوية القائمة آنذاك باالمتيازات  السياسي  المباشر وغير المباشر، من ثم  

 2القانونية والمالية واإلدارية.
 الجامعات في الوطن العربي:  -4

في الوطن العربي إلى سبعينيات القرن التاسع عشر، وقد  -الجامعي–عالي تعود نشأة التعميم ال
ة ) الجامعة األمريكية( والكمية ( والتي تحولت إلى كمية جامعي  1644ظيرتفي الكمية البروتستانتية )

نشأت الجامعة المصرية بمبادرة أىمية  ت جامعة القديس يوسف، ثم  ( والتي سمي  1661اليسوعية )
 (.ثم  1714(. وأخرى إنجميزية في أم درمان )1797رت جامعة فرنسية في الجزائر عام )(. وظي1796)

( 1742(. ثم جامعة بيرزيت في فمسطين عام )1741( والجامعة السورية )1717ثالثة أمريكية فيالقاىرة )
(. وقد وصل عدد الجامعات أوائل الثمانينات 1727( وأسيوط )1724وفي مصر جامعتي اإلسكندرية )

( وكانت 1731وفي لبنان تأسست جامعتيا عام ) 3(.1763جامعة عام ) 53جامعة ارتفع إلى  34إلى 
(. 1736( وأنشأت جامعة بغداد عام )1749من قبل تعتمد عمى الجامعة األمريكية التي أنشأت عام )

 وتتابع منذ أوائل ستينيات القرن العشرين تأسيس الجامعات في الوطن العربي، فظيرت جامعة
الكويت،والجامعة األردنية في عمان، وصنعاء باليمن وجامعات أخرى في تونس والمغرب، والبحرين 

 4واإلمارات وغيرىا، حتى بمغت الجامعات العربية أكثر من خمسين جامعة. 
 17جامعة( تمييا مصر ) 41وتمثل السودان المرتبة األولى من حيث عدد الجامعات العربية ففييا )

 7جامعة( لبنان ) 14جامعة( وفمسطين )  13جامعة( وكال من العراق واليمن ) 16ن )جامعة( فاألرد
 2من سوريا والمغرب ) جامعات(، ولكل  5جامعات( والجزائر ) 6من السعودية وليبيا ) جامعات( ولكل  

                                                           
))د ،ط(، مصر، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، عمم اجتماع التربية الحديث عبد اهلل محمد عبد الرحمان،  1

 .11م( ص 1776
 .14، ص مرجع سابقعبد اهلل محمد عبد الرحمان،  2
اىج لمنشر والتوزيع، ، األردن، دار المن1) ط الحياة الجامعية: التجربة العممية الواقع التعميميميدي حسين التميمي،  3

 .47م( ص 4994
 .47، ص  مرجع سابقىاشم فوزي العبادي وآخرون،  4
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عة ا، وجاميواحدة من جامعات( ولمبحرين والصومال جامعتان لكل   1جامعات( وتونس واإلمارات العربية ) 
 1من الكويت وموريتانيا عمان وقطر. واحدة لكل  

ا لو في سائر األوطان، بفعل التحديات المختمفة ولمتعميم العالي في الوطن العربي دور أخطر مم  
ة العربية في مسيرتيا الحضارية الراىنة، وفي رىانيا اليومي عمى التقدم المنشأ والمنزع، والتي تواجييا األم  

ة وليست ىذه التحديات داخمية ذاتية فحسب، تتمثل أساس في محاربة الجيل واألمي  وعمى الغد األفضل 
 والتخمف االقتصادي واالجتماعي، وضعف مستوى المعيشة واإلنتاج وانتشار التجزئة واإلقميمية كواحدة.

ن   ما قبل األخرى تحديات خارجية يمثميا ما ىي أيضا ورب  من أبرز مخمفات المرحمة االستعمارية وا 
 2د اليوية العربية.ة العربية وييد  الموقف التبعي الذي تعيشو األم  

  المطمب الثاني: مكونات الجامعة 

 يقوم التعميم الجامعي في أي دولة ما ، عمى أركان أساسية و ىي 8 

 الطالب الجامعي:-1

 المكونةالطالب الجامعي ىو مادة التعميم الجامعي ومبرر وجوده، إذ تتوزع عبره وحولو العناصر إن  

دارة، ومستمزمات، في ترابط وثيق وتفاعل ديناميكي مستمر،  لمعممية التعميمية من منيج، وتدريس، وا 
والتي يتم من خالليا إعدادىم والتأثير في سموكيم، اتجاىاتيم  3فالطالب ىو ىدف العممية التعميمية

خالل التطوير النوعي لمتعميم وتزويدىم بالمعمومات والمعارف والميارات التي تجعل إسياميم أكبر من 
 4الذي أتيح ليم الحصول عميو.

 وىناك أربعة أنماط يمكن تصنيف طالب الجامعة وفقا ليم كما يمي8 

                                                           
 .19، ص مرجع سابقميدي حسين التميمي،  1
، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، 1) ط التعميم الجامعي وتحديات المستقبلشبل بدران، كمال نجيب،  2

 .34م( ص 4994
شكالية التسمط و األزمات في المؤسسات الجامعيةدعمي عبد الرحيم صالح،  3 ، األردن، دار 1)ط يمقراطية التعميم: وا 

 .45م( ص 4912اليازوري لمنشر والتوزيع، 
م( ص 4995))د.ط(، األردن، عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع،  اقتصاديات التعميم و تخطيطوفميح حسن خمف،  4

425. 
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 الطالب العاديون أو النظاميون: .أ 

و ييدف ىؤالء الطالب من االلتحاق بالجامعة إلى الحصول عمى درجات عممية ويشترط أن  
 ية لمقيد بالجامعة. يحصل الطالب عمى الشيادة الثانو 

 الطالب غير المقيدين لدرجات عممية:  .ب 

ة عام واحد أو فصل دراسي واحد لمتابعة دراسة مقرر معين دون ويقيد ىؤالء الطالب لمد  
 الحصول عمى مؤىل دراسي و القيد في ىذا النظام مفتوح أمام أي فرد فوق سن الثامنة عشر. 

 الطالب ذو الحاالت الخاصة : .ج 

ذا كانت ا لجامعة تشترط حصول الطالب عمى الشيادة الثانوية لمقيد بيا، فقد استحدثت نظاما وا 
يفتح الطريق لألفراد الذين لم يحصموا عمى ىذه الشيادة ىم الطالب الخواص، يمكنيم التسجيل 

 1كطالب عاديين بعد إتمام دراسة مقررات مختارة من المقررات األساسية والتمييدية.

  :متطمبات و خصائص الطالب 

العديد من الطمبة يأتون إلى الجامعات من مدارس، قد تقع في مناطق ريفية لذا فيم يحتاجون  إن  
المقارنة ببعض الوقت لكي يتفاعموا بكفاءة في مثل ىذا المحيط الجديد، ويرجع ذلك إلى كون بيئة الجامعة 

أكثر تقديرا لمسألة الوقت واعقد من حيث التركيب وأكثر مع البيئة التي ينحدرون منيا تمثل شيئا مجيوال و 
ية، ويواجو الكثير من الطمبة مشكالت واضحة فيما يتعمق بالمغة المستخدمة في تقنتوجيا من الناحية ال

التدريس، كونيا ال تمثل في الغالب لغتيم الخاصة وبعض الحاالت يكون تدريبييم السابق في حقل 
 التدريس غير كاف.

مشكمة أخرى تختص بالمواقف التي يبدييا الطمبة إزاء التعميم والتعمم حين ال يقوم الطمبة بربط وىناك 
يا عممية متواصمة عندما يصبح التدريس عممية عممية التعمم باىتماميم و قابميتيم أو حين يرونيا عمى أن  

 1تنطوي عمى جانب من الصعوبة.
                                                           

، مصر، 1) ط الجامعي المفتوح عن بعد: من التعميم بالمراسمة إلى الجامعة االفتراضيةالتعميم أحمد إسماعيل حجي، 1
 .423م( ص 4991عالم الكتب لمنشر والتوزيع، 
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 األستاذ الجامعي: -2

بناء أيعد المدرس الجامعي عماد النظام التعميمي، فيو المسير والناقل لمخبرات التعميمية والتربوية إلى 
المعموماتي الذي يعتمد عمى الخبرة المجتمع، يساىم في إكساب الخبرات التعميمية التي ترتبط بالمنيج 

 والنشاط الفكري والميني ويقوم عمل األستاذ الجامعي عمى8 

 المعمومات لطمبتو وتنشئة شخصياتيم.إيصال  -
 إعداد الطمبة وتقويميم تقويما جيدا. -
إجراء البحوث العممية والتربوية والنفسية وعممية اإلرشاد كل حسب تخصصو في خدمة  -

 2الجامعة.

ينير لفاألستاذ الجامعي ىو ذلك المفكر وصانع القرار وصاحب الرأي الحر الذي يشقى بعقمو 
لقارئ لممستقبل والمعبر عن ىموم المجتمع وتطمعات األجيال، فيذه المواصفات طريق اآلخرين فيو ا

 3األكاديمية جعمتو يسعى في البحث عن الحقيقة.

و حجز الزاوية في ىيكل البناء التنظيمي لألقسام العممية الجامعية، فيو العنصر الفعال في كما أن  
في الييكل التعميمي الجامعي وعصبو األساسي،  الجياز التعميمي الجامعي، إن لم يكن العمود الفقري 

وىو من أىم العوامل الحاكمة لمنظومة التعميم الجامعي، والمؤثر فييا والمتأثر بيا، فعميو مسؤولية تحقيق 
 4أىداف التعميم الجامعي و طموحاتو.

بيتيم ومن التجارب التي تتصل بالجامعيين كييئة أكاديمية صيغ جديدة في أساليب اختيارىم وتث
 5وترقيتيم، وتحديد أدوارىم بشكل يتالءم مع واقع العمل و قدرات العاممين.

                                                                                                                                                                                     
 .31( ص  4995)ماي  11، مجمة العموم اإلنسانية، العدد شروط األداء التعميمي والتكوين الجامعيعمار رواب،  1
 .46ص ، مرجع سابقعمي عبد الرحيم صالح،  2
، األردن، دار صفاء 1)ط التعميم العالي في الوطن العربي: الواقع و استراتيجيات المستقبلمحمد صالح ربيع العجيمي،  3

 .71م( ص 4911لمنشر والتوزيع، 
))د.ط(، مصر، دار الجامعة الجديدة، البناء التنظيمي لألقسام العممية الجامعيةعمي عبد ربو حسين إسماعيل،  4

 .191م( ص 4995
م ( ص 4994، األردن ، عالم الكتب الحديث لمنشر و التوزيع،  1)ط دراسات في التعميم الجامعيمحمود قمبر ،  5

179. 
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 اإلدارة الجامعية: -3

يا8 عممية التنسيق بين جميع عوامل اإلنتاج البشرية وغير البشرية، باستعمال وظائف تعرف اإلدارة بأن  
اليدف المطموب وبأقصى كفاية التخطيط، والتنظيم والقيادة، واإلشراف والرقابة حتى يمكن التوصل إلى 

 1ممكنة.

وباعتبار اإلدارة الجامعية مجموعة من العمميات التي يقوم بيا الييكل التنظيمي داخل الجامعة تحت 
فيي تؤدي جميع األعمال التي يقوم بيا القيادات الجامعية)رئيس الجامعة ونوابو، عمداء  2قيادة رئيسيا

دة في ظل الموارد المتاحة لمجامعة عن ممية( لتحقيق أىداف محد  الكميات ووكالئيا رؤساء األقسام الع
وىي تعتبر أحد النظم الفرعية لمنظام المتكامل  ،طريق تطبيق انسب االتجاىات اإلدارية المعاصرة

 3)الجامعة(.

المستمزم الرئيس في التعميم الجامعي ىو وجود إدارة جامعية ليا خصائصيا المتميزة، بحيث تجمع  وأن  
بين كفاءة األداء والموىبة العممية المتطورة باستمرار فيجب أن تمتمك القيادات الجامعية رؤية واضحة ما 

 4لمستمزمات عممية التعميم الجامعي واتجاىات تطوره.

 و من أىم الجوانب األساسية إلدارة الجامعية ما يمي8  

تعد اإلدارة الجامعية بمثابة نظام متكامل يتكون من ثالثة عناصر ىي8 المدخالت والعمميات  -أ 
 ثم المخرجات الجامعية . 

تمارس اإلدارة الجامعية في أي موقع من مواقع العمل الجماعي، شؤون التعميم والشؤون  -ب 
 اإلدارية واليندسية والمالية والخدمات الطالبية. 

 1من خالل وظائفيا عمى تحقيق رسالة وأىداف الجامعة. تركز اإلدارة الجامعية -ج 

                                                           
، االردن، دار المناىج 1) ط مبادئ اإلدارة: األصول و األساليب العمميةعمي فالح الزعبي، عبد الوىاب بن بريكة،  1

 .19م ( ص 4911لمنشر والتوزيع، 
))د.ط(، مصر، دار المعرفة الجامعية لمنشر  التعميم العالي واتجاىات تطويره من منظور مقارنشوقي البوىي، فاروق  2

 .157م( ص 4912والتوزيع، 
))د.ط(، مصر، دار المعرفة الجامعية  اإلدارة الجامعية: بين رصد الواقع و الرؤى المستقبميةرمضان محمد السعودي، 3

 .29م( ص 4912لمنشر والتوزيع، 
 .46، ص مرجع سابقعمي عبد الرحيم صالح،  4
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 المستمزمات العممية:  -4

مرافقيا، والبد أن تكون وفق مقاسات  وتتمثل في الفضاءات البيداغوجية والتي تشمل المباني بكل  
معتمدة تضمن لمعممية التعميمية فرصا أكبر لمنجاح يضاف إلييا المكتبات والقاعات والتجييزات 

التي تحتاجيا المؤسسة التعميمية بدرجة أو بأخرى ىذا باإلضافة إلى الوسائل  ،ت وورش العملوالمختبرا
لتعميم والتعمم، وتتمثل8 المطبوعات، االتعميمية التي تستخدم من قبل ىيئة التدريس والطمبة في عممية 

 2الكتب، أجيزة العرض....الخ.

 النظام التعميمي )العممية التعميمية(:  -5

الذي يضم كل عناصر العممية التعميمية السابقة، وكافة مكوناتيا من الغايات واألىداف  وىو اإلطار
واألنظمة والطالب واألساتذة وشتى العاممين في المؤسسة األكاديمية، وما يربط ىذه المكونات جميعيا من 

 3عالقات وظيفية.

تمثمت في )األستاذ ىناك عناصر بشرية  بعد ما تطرقنا إلى مكونات الجامعة، نستخمص أن  -
إضافة إلى  ،والطالب الجامعي( وعناصر مادية شممت )اإلدارة الجامعية ومختمف التجييزاتوالوسائل(

سير عمييا، فيذه العناصر ىي بمثابة أركان تقوم عمييا المؤسسة لتأدية مياميا تاألطر القانونية التي 
 الوظيفية. 

 وظائف الجامعة   :المطمب الثالث 

 ة بوظائف عديدة ومتنوعة ومن بين ىذه الوظائف ما يمي8  تقوم الجامع

 وظيفة التعميم: -1

                                                                                                                                                                                     
 .29، ص مرجع سابقرمضان محمد السعودي، 1
، األردن، دار جرير لمنشر والتوزيع، 1)ط إدارة الجودة الشاممة في القطاعين اإلنتاجي والخدميميدي السامرائي،  2

 .16م( ص 4995
 .47عمي عبد الرحيم صالح، مرجع سابق، ص 3



 الفصل الرابع:                                                      المؤسسات الجامعية.
 

121 
 

وىذه الوظيفة التي تيدف إلى تنمية شخصية الطالب من جميع الجوانب من خالل الحصول عمى 
المعرفة وحفظيا، وتكوين االتجاىات الجيدة عن طريق الحوار والتفاعل وتوليد المعارف والعمل عمى 

 1أىمية ىذه الوظيفة إلى درجة إسياميا في تنمية األفراد تنمية كاممة شاممة.تقدميا وتعود 

 ضمن ىذا اإلطار و اليدف يتطمب من الجامعة تحقيق ما يمي8 

  لعممي أو الميني. اتزويد الطالب الجامعي بالمعرفة اإلنسانية والعممية في حقل التخصص 
  .تنمية التفكير العممي لدى الطالب، وتعميم التفكير واكتسابو ميارات العمم و طرقو وعممياتو 
 .2تنمية االتجاىات اإليجابية والميول واالىتمامات ومنظومة القيم في المجتمع لدى الطمبة 

 البحث العممي: -2

من أجل تقصي  و8 "عممية فكرية منظمة يقوم بيا شخص يسمى )الباحث(عرف البحث العممي بأن  
الحقائق بشأن مسألة أو مشكمة معينة تسمى )مشكمة البحث( بإتباع طريقة عممية منظمة تسمى )منيج 
البحث( بغية الوصول إلى حمول مالئمة لمعالج أو إلى نتائج صالحة لمتعميم عمى المشكالت المماثمة 

 3تسمى)نتائج البحث(.

عرف عمى ذاتو وعمى الكون الذي يعيش بين أطرافو، البحث العممي مسمكا ينتيجو اإلنسان ليت ويعد  
ى، حاول و صن من كممتين8 بحث بمعنى تتبع، تحرى، تقمصطمح البحث العممي يتكو   كما نجد أن  

 طمب، 

 ا العممي8 ىي كممة منسوبة لمعمم والذي يعني المعرفة والدراية ومعرفة الحقائق، وبيذا يتبين لنا بأن  أم  
 4عالقة البحث العممي بالجامعات كعالقة األوكسجين بجسم اإلنسان.

                                                           
، األردن، عالم الكتب الحديثة 1)طاإلدارة اإلبداعية لمجامعات: نماذج حديثة أحمد محمود الخطيب، عادل سالم معايعة،  1

 .23م( ص 4994لمنشر والتوزيع، 
م( 4912، األردن، دار صفاء لمنشر والتوزيع، 1)ط فمسفة التربية في التعميم الجامعي و العاليسعيد جاسم األسدي،  2

 .27ص 
 .332، صمرجع سابقشم فوزي العبادي وآخرون، ىا 3
مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، العدد الجامعة الجزائرية وميسرة البحث العممي: تحديات وآفاق،كبار عبد اهلل،  4

 .199( ص 4912)سبتمبر 14
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ومن الضروري أن يتضمن الييكل التنظيمي لمجامعة وحدة تتولى تنسيق وضع إستراتيجية وخطط 
دارة شؤون البحث العممي بما في ذلك الحصول عمى عقود بحثية مع  الجامعة البحثية، وتنفيذىا وتمويميا وا 

البحث العممي ىو أكثر الوظائف التصاقا بالجامعة  ولعل   1،قات المحمية والدوليةالجيات ذات العال
 لسببين8 

الجامعة تتوافر لدييا الموارد الفكرية والبشرية القادرة عمى القيام بنشاطات  أن   أوليما:
 األبحاث المرتبطة بحاجات التنمية لمدول. 

مكنعن طريقيا القيام بنشاطات األبحاث الجامعة تعد المؤسسة الوحيدةالتيي ن  إثانييما :  
بصورة انضباطيةوالتي يمكن ليا أن تقدم الخدمات االستشارية التي تحتاجيا قطاعات المجتمع 

 2المختمفة، سواء كانت حكومية أم من القطاع الخاص.
 خدمة المجتمع: -3

منظمات أو بعض أفراد يا8 "الجيود التي يقوم بيا األفراد أو الجماعات أو التعرف خدمة المجتمع بأن  
 المجتمع لتحسين األوضاع االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية. 

يا نشاط تقوم بو الجامعة لحل مشكالت المجتمع أو لتحقيق التنمية الشاممة في المجاالت كما أن  
 3المتعددة.

غير  األنشطةوتعد خدمة المجتمع والنيوض بو من األدوار الرئيسية لمجامعة، ويقصد بيذا الدور 
المباشرة الموجية لطالبيا لموفاء باحتياجات البيئة المحيطة من التخصصات المختمفة والعمل عمى ربط 

 البحث العممي بمشكالتيا. 
 ويشير )محمود( لبعض المؤشرات التي توضح دور الجامعة في خدمة المجتمع ومنيا8 

 المجتمع المحيط بيا. ربط التخصصات المختمفة في الجامعات العربية باحتياجات  -
 ربط البحث لعممي بمشكالت المجتمع بغية إيجاد الحمول ليا.  -

                                                           
، األردن، دار 1)ط اليإدارة جودة الخدمات التعميمية والبحثية في مؤسسات التعميم العسيراز محمد طرابمسية،  1

 .65م( ص 4911االعصار العممي لمنشر والتوزيع، 
 .25، ص مرجع سابقأحمد محمود الخطيب، عادل سالم معايعة،  2
3  ، ))د.ط(، األردن، مؤسسة  مستقبل التعميم العالي في الوطن العربي في ظل التحديات العالميةرمزي أحمد عبد الحي 

 .194ص  (4911الوراق لمنشر والتوزيع، 
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 اإلنتاجيةالتفاعل بين الجامعة ومواردىا البشرية والبحثية والفكرية وبين المجتمع بقطاعاتو  -
 1والخدمية.

 لي8 أدوار ىي عمى التوا 3لمجامعة  " أن   Salem badatوىناك وظائف أخرى لمجامعة، حيث يرى "

د ذوي تعميم عالي المستوى، المساىمة في تدعيم قيم المواطنة والممارسة الديمقراطية اتخريج أفر 
لألفراد، التنسيق مع احتياجات التنمية وتحديات المجتمع، التعامل مع الحياة الفكرية والثقافية 

 2لممجتمع، إجراء البحوث والدراسات.

ن  الجامعات ال تقتصر ميمتيا ع والواقع أن   ما ينبغي أن تكون مراكز لمبحوث مى تخريج الطالب، وا 
القطاعات اإلنتاجية أو الخدمات من أجل خمق المجتمع  وأن تسيم في عمميات التنمية المحمية في كل  

 3العممي وترسيخ التقاليد العممية التي ينبغي أن تتميز باالنفتاح الكامل عمى قضايا المجتمع.
ة الجامعات تكمن في ثالثة وظائف رئيسية تتخمص الوظيفة األولى رسال ومن ىذا المنطق فإن   -

ا من أكثر الوظائف ارتباطا بالجامعة، أم   في التعميم )التدريس(، إضافة إلى البحث العممي الذي يعد  
 يا تكمن في خدمة المجتمع، وذلك عن طريق دورىا التثقيفي واإلرشادي. الوظيفة الثالثة فإن  
 الثالثة متصمة ببعضيا ومرتبطة ارتباطا وثيقا. وىذه الوظائف 

  المطمب الرابع: أىداف الجامعة و أبعادىا 
 أىدافيا: -1
دت الدراسات التي تناولت أىداف التعميم الجامعي، اتجاىاتو وعالقاتو، وجميعيا تشابيت فيما تعد  

 رمت إليو ومن أىميا دراسة "جروس" التي قام بيا منصفا األىداف إلى8 
 أىداف تنصب عمى المخرجات: أوال 

                                                           
 .75-74، ص صمرجع سابقىاشم فوزي العبادي وآخرون،  1
مداخمة ألقيت في ممتقى ، تفعيل دور الجامعة لممساىمة في البناء المعرفي لممجتمعىواري عامر، ىواري عبد القادر،  2

دولي حول أنظمة االبتكار والدور الجديد لمجامعات8 نظم االبتكار لمجامعة واإلقميم، )د،س(، جامعة برج بوعريريج، 
 .95الجزائر، ص 

))د.ط(، مصر، مؤسسة شباب  التربية والمجتمع: دراسة في اجتماع التربيةحسين عبد الرحمان أحمد رشوان ،  3
 .34ص  م(4993الجامعة، 
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ويقصد بيا الفائدة القصوى من العائد التعميمي المتراكم ذات االنعكاس عمى الحاضر والمستقبل، 
 بغرض إحداث تأثير مقصود في المجتمع، ويندرج تحتيا أىداف فرعية ىي8 

 8 أىداف يعكسيا الطالب -أ 
نتيجة التعرض لعممية يقصد بيا التغير المقصود في بنيان الطالب الخمقي والنفسي 

 ع االجتماعي.يالضبطوالتطب
 أىداف تعكس الكفاية العممية:  -ب 

وتشير إلى العائد الفكري واالجتماعي، لمجموعة األنشطة المقدمة بيدف تأىيل الفرد لوظيفة في 
 المجتمع. 

 أىداف ترتبط بالبحث العممي:  -ج 
لمشكالت المجتمع بالمجوء إلى ويقصد بيا الحصول عمى معارف جديدة و التوصل إلى حمول 

 األبحاث التطبيقية و األبحاث األكاديمية ذات األبعاد النظرية.
 أىداف خدمية:  -د 

وتتفق مع طبيعة الجامعة المتعددة اإلنتاجية باالعتماد عمى مجموعة القوى والموارد وتسخيرىا 
 لخدمة المجتمع. 
 ثانيا:أىداف معاونة: 

ضفاء الشرعية عمى  تعكس الحاجة إلى الجامعة كتنظيم التزم بالوفاء باحتياجات المجتمع وا 
 مجموعة األنشطة التي يمارسيا والحفاظ عمى الموارد والتمويل. 
 ويندرج تحت فئة األىداف المعاونة األىداف التالية8 

 1أىداف ترتبط بالمكانة. –أىداف ترتبط بالدافعية  –أىداف ترتبط باإلدارة 
 م الجامعي تيدف إلى8 مؤسسات التعمي وعموما فإن  

 الوصول إلى أسس وآليات ونظم معتمدة لضمان الجودة واالعتماد. -1
 تقديم خدمات متميزة لممجتمع في الحاضر والمستقبل. -4
 ربط المخرجات التعميمية ليذه المؤسسات بمتطمبات التنمية في المجتمع.  -1
 يم و قدراتيم وميوليم. تتوفير الفرص التعميمية لمطالب وفق استعدادا -2

                                                           
 .67( ص م4992، مصر، دار الوفاء لدنيا لمطباعة والنشر، 1)ط أساسيات اإلدارة التربويةمحمد حسن رسمي،  1
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الوصول إلى منظومات متكاممة من المقاييس المعيارية وعالمات المقارنات التطويرية ومقاييس  -3
 1األداء طبقا لممعايير الدولية.

 إعداد كوادر بشرية مؤىمة ومتخصصة في حقول المعرفة المختمفة تمبي حاجات المجتمع.  -4
ية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل توفير البيئة األكاديمية والبحثية والنفس -5

 المواىب. 
تشجيع البحث العممي ودعمو، ورفع مستواه وبخاصة البحث العممي التطبيقي الموجو لخدمة  -6

 2المجتمع وتنميتو.
 أبعادىا :   .ب 

 يوجد ثالث أبعاد لقيام الجامعة لخدمة المجتمع و ىذه األبعاد ىي كالتالي8 
ويطمق عمى ىذا البعد أحيانا التعميم اإلرشادي أو التعميم بغرض خدمة  افي:البعد الجغر  -

ويقصد بو تقديم المناىج  ،المجتمع المحيط بالجامعة أو التعميم خارج جدران الجامعة
 النظامية التي تؤدي إلى الحصول عمى درجات. 

 
العالي لمكبار، ويقصد ويسمى ىذا البعد أحيانا بالتعميم المستمر أو التعميم البعد الزمني:  -

 بو توفير فرص الدراسة العالية لمكبار الذين أتموا تعميميم الرسمي بالمدارس. 
ى بالخدمات التعميمية و األبحاث التطبيقية، ويشمل ىذا النوع عمى ما يسم  البعد الوظيفي: -

ويمثل تطوير الموارد الجامعية واستغالليا لمقابمة احتياجات واىتمامات الشباب غير 
 3الجامعي والكبار.

ة تيدف بالدرجة األولى إلى تنمية وترقية المؤسسات الجامعي   من خالل ما سبق نستخمص أن  -
 المجتمع، إضافة إلى رفع المستوى التعميمي. 

 
 
 

                                                           
 .411( ص م4914، مصر، دار الفكر العربي، 1)ط آفاق جديدة في التعميم الجامعي العربيعمي السيد الشخيبي،  1
 .46( ص م4911ألردن، عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، ، ا1) ط إدارة التعميم العالينعيم إبراىيم الظاىر،  2
 . 193، ص مرجع سابق، رمزي أحمد عبد الحي  3
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  المطمب الخامس: أنواع تصنيف الجامعات 
الجامعات والبرامج و8 "طريقة لجمع المعمومات لتقويم يعرف التصنيف في إطار التعميم الجامعي بأن  

 دة. والبحث واألنشطة العممية لتوفير التوجيو لجامعات مستيدفة محد  
 التصنيف الشامل:  -1

يقوم ىذا التصنيف عمى إعطاء درجة واحدة كمية لمجامعة، ىذا النوع ىو أكثر أنواع التصنيف شيوعا 
 ويستخدم في الواليات المتحدة وبولندا وغيرىا. 

 التصنيف الجزئي:  -2
يجري ىذا التصنيف حسب الموضوع أو البرامج أو فرع المعرفة، حيث تصنف المؤسسات وفق 

 دة التي تطرحيا. البرامج أو الموضوعات المحد  
 التصنيف المنوع:  -3

ويشمل ىذا النوع جميع األنواع المتبعة لمتصنيف التي توجد اختالفات كبيرة بينيا ويصعب تصنيفيا 
 1عمى نحو مستقل.

 
و الترتيب ىو الدرجة الكمية التي تحصل عمييا المؤسسة من خالل جمع المؤشرات فالتصنيف أ

المختمفة، وتخضع لعمميات إحصائية ومن ثم تستخرج النتيجة الكمية لممؤسسة المتقدمة لمحصول عمى 
 2شيادة الجودة أو االعتماد.

ن   ه يخضع لممنافسة والمقارنة نشاط يتسم بالعالمية، وتشترك فيو المجتمعات عمى اختالفيا، نجد كل   وا 
 3والتقييم الدوري، والدليل عمى ذلك المنافسة العالمية.

 
 
 

                                                           
، األردن، 1)ط الجودة واالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميم العام والجامعيسوسن شاكر مجيد، محمد عواد الزيادات،  1

 .292-291( ص م4996دار صفاء لمنشر والتوزيع، 
( ص م4912صفاء لمنشر والتوزيع،  دار ، األردن،1)طالجودة في المؤسسات والبرامج الجامعيةشاكر مجيد،  سوسن 2

41. 
))د.ط(، مصر، المكتبة  الجامعات العربية: بين مطالب اليوية و طموحات الترتيب العالميشريف كامل شاىين، 3

 .27(( ص ساألكاديمية، )د.
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 المطمب السادس: أىمية الجامعة 

تكمن أىمية الجامعة من حيث كونيا فكرة و مؤسسة بالنسبة لممجتمع تتيح الفرصة لمتيارات 
 الطاقات اإلبداعية والقدرات الخالقة ومن ثم   ا ينجم عنو نموالفكرية واآلراء المتباينة لاللتقاء واالحتكاك مم  
ما تيدف في حقيقة األمر إلى تييئة الظروف لمتفاعل بين حدوث التغير والتطور، والجامعة كمؤسسة إن  

 1الطالب واألساتذة من خالل الدراسة والبحث وصوال إلى تحقيق أىداف المجتمع وقيادة التغيير فيو.

  الجامعي الفعال المطمب السابع: مبادئ التعميم 
ال بد من اإلشارة إلى العديد من المبادئ واإلجراءات التي تناولتيا أدبيات التعمم بشكل عام والتعميم 

 العالي بشكل خاص لموصول بالجامعة إلى المستوى المطموب وىي8 
التفكير في فمسفة تعميمية متجانسة وقابمة لمتطبيق وتنجسم مع تطمعات وحاجات المجتمع  -1

 اد. واألفر 
أن تكون سياسات القبول في الجامعة قائمة عمى أسس ومعايير موضوعية، تزيد من قابمية  -4

 الطالب العممية وتحسن مياراتيم وقدراتيم وتصقل مواىبيم.
 اشتراك طالب الجامعة في عممية تقويم الكفاية التعميمية لممدرسين في الجامعة.  -1
ير الدعم المادي لمباحثين، وتوظيف النتائج التي دعم إجراء البحوث وضمان الحرية إلجرائيا وتوف -2

 يتم التوصل إلييا في الواقع العممي.  
إعادة ىيكمة الجامعات بحيث تكون ىناك جامعات متخصصة متقدمة موجية لمبحث العممي  -3

 األساسي والتطبيقي. 
 2إتباع المبادئ السابقة من الممكن أن يحسن من التعميم الجامعي و يزيد من فعاليتو. إن  -
 
 
 

 
                                                           

 .147(( ص سالعربي، )د. ر، مصر، دار الفك11) المجمد  الجامعي في الوطن العربيالتعميم سعيد إسماعيل عمي، 1
، األردن، عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، 1)ط اإلدارة بالثقة و التمكينرامي جمال اندراوس، عادل سالم معايعة،  2

 . 177( ص م4996
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 :الجامعة الجزائريةالمبحثالثاني
  المطمب األول : نشأة و تطور الجامعة الجزائرية 

تعتبر الجامعة في الجزائر من أعرق الجامعات، في الوطن العربي و القارة اإلفريقية حتى ولو 
ا من أبناء الجزائريين القميل جد   محصورة في العاصمة ومخصصة ألبناء األوروبيين وال يوجد ليا إال  كانت 

استقالل الجزائر ىو  ويعد   1،نسمة من السكان الجزائريين 13124حيث كانوا يمثمون طالبا واحد لكل 
 جامعة واحدة، بنيت الل إال  بداية التعميم الجامعي بالنسبة لمجزائريين، إذ لم يكن بالجزائر غداة االستق

بعد الحرب  و يم يتخرج منيا أي جزائري إال   أن  إال   1797، وأعيد تنظيميا سنة 1655جامعة الجزائر سنة 
 عدد محدود من الجزائريين، وقد كان غالبيتيم في ولم يتخرج منيا قبل االستقالل إال   2،العالمية الثانية

ر كانت ىناك مدرستان وىما )المعيد الوطني لمفالحة، والمدرسة األدب والحقوق إلى جانب جامعة الجزائ
الوطنية متعددة التقنيات( وليذا أعارت الجزائر المستقمة اىتماما خاصا بالتعميم العالي وسوف نتطرق فيما 

 يمي إلى مراحل تطور ىذا القطاع اليام. 
 ( 1971- 1962المرحمة األولى: )

تاريخ إنشاء أول وزارة متخصصة في التعميم  1759سنة  إلى 1744وتمتد من االستقالل سنة 
وتتميز ىذه المرحمة بفتح جامعات المدن الرئيسية بالجزائر فبعد أن كانت بالجزائر  ،العالي والبحث العممي

 جامعة واحدة، وىي جامعة الجزائر وكانت متخصصة في تكوين أبناء المعمرين بالدرجة األولى فتحت
تمتيا بعد ذلك كل من جامعة العموم  ثم   1745تمتيا جامعة قسنطينة سنة  1744وىران سنة  جامعة

بوىران و جامعة   -محمد بوضياف  –والتكنولوجيا ىواري بومدين بالجزائر  وجامعة العموم و التكنولوجيا 
 1762.3بقسنطينة سنة  –جامعة األمير عبد القادر  –عنابة، بينما فتحت الجامعة اإلسالمية 

الجامعة الجزائرية كانت تسعى دائما إلى التغيير واستدراك التخمف الذي تركو االستعمار في  إن  
 الميدان التعميمي و ذلك برسم تصورات وأىداف الجامعة وتقدير حاجاتيا بين تنمية اقتصادية واجتماعية. 

 يي كما يمي8 ا بالنسبة لمراحل الدراسة التي ظمت تسير عمى النظام االستعماري فأم  
 سنوات(. 91مرحمة ليسانس ) -
 شيادة الدراسات المعمقة )سنة واحدة(. -

                                                           
 . 149( ص س)د. 13الصوتيات، العدد مجمة ، الواقع واآلفاق:الجامعة الجزائريةمحمود شرقي، 1
 .111( ص م1762، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 4)ط أصول التربية و التعميم بالجزائررابح تركي،  2
 . 54-53ص ص ( م4994، الجزائر، دار الغرب لمنشر و التوزيع، 4)ط التربية و التعميم بالجزائربوفمجة غيات،  3
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 درجة ثانية عمى األقل )سنتين(.ه شيادة الدكتورا -
 1سنوات(. 93ة تحضيرىا إلى شيادة دكتوراه دولة )وقد تصل مد   -

 ( 1981 -1971المرحمة الثانية: )
( 1755-1752( والثاني )1751 -1759ل )وصادفت ىذه المرحمة تنفيذ المخططين الرباعيين األو 
(  1751-1759فقد كان في الموسم الدراسي ) ،وقد شيدت ىذه المرحمة ارتفاعا واضحا في عدد الطمبة

ز ىذه ( وتتمي  1753-1752في الموسم الدراسي ) 13469ارتفع ليصل إلى  طالب و طالبة ثم   17111
المرحمة بإعادة النظر و التفكير في محتوى التعميم العالي الموروث مع االستعمار، إلى أن ترسخت فكرة 

 8  ووأىم خصائص 1751إصالح ىذا القطاع والذي أعمن عنو رسميا في شير جويمية 
 في جميع الجامعات و المدارس العميا. اإلعداديةالسنة  إلغاء -
 بعض التخصصات العميا.زيادة السنوات الدراسية في  -
 2تحويل جميع المناىج الدراسية في الجامعات و المدارس العميا إلى نظام الوحدات. -

 ( 1991 -1981المرحمة الثالثة: )

عب جديدة في نياية الثمانينات حيث إحداث تغيرات وتعديالت عمى طرق التقييم وفتح ش   لقد تم  
إجراءات  توبدأ ،في صورتيا األولية 1761ظيرت سنة عرفت ىذه المرحمة بالخريطة الجامعية التي 

حسب حاجة االقتصاد  4999وكانت تيدف إلى تخطيط التعميم العالي حتى سنة  1762التطبيق سنة 
يعد كأداة لتخطيط التكوين والتعميم العالي التي تندرج ضمن  ،1762الوطني، وتطبيق ىذه الخريطة سنة 
 3ي لمبالد.إطار التخطيط االقتصادي واالجتماع

الذي يسعى إلى جعل الخريطة الجامعية أداة لتسير التعميم العالي وذلك عن طريق التحكم في 
 4توزيع اإلطارات الجامعية.

 
                                                           

 .41-44ص ص ، لمرجع السابقا1
 .113، ص مرجع سابقرابح تركي،  2

، مذكرة مقدمة لنيل شيادة رضا األستاذ الجامعي و عالقتو باألداء الوظيفي في الجامعة الجزائريةجارة سامية،  3
 .41، ص 4996، دراسة غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  الماجستير في عمم االجتماع

 .41، ص مرجع سابقجبارة سامية، 4
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 ( 2111 -1991المرحمة الرابعة: )

)اقتصاد السوق( األمر  تحول المؤسسات اإلنتاجية إلى ساحة االقتصاد الحر  بز فترة التسعينات تتمي  
لذلك اتجيت  الجامعة إلى  ،الذي يستوجب أن تتوفر ىذه المؤسسات عمى أفراد أكفاء  ومتكونين جيدا

إعادة النظر في سياسة التكوين التي تنتيجيا حتى تتمكن من تخريج أطر مكونة تكوينا قويا لصالح 
ث و التكنولوجيا و البيئة و اسندت ميام ىذه القطاع اإلنتاجي كما لم يعد بمقدور المحافظة السامية لمبح

 إلى وزارة التعميم العالي في شكل كتابة دولة لمبحث حيث اتخذ قراران ىما8  1774الوزارة سنة 

 إنشاء مجمس وطني لمبحث العممي والتقني. -
 1إنشاء لجان بين القطاعات ميمتيا ترقية وبرمجة و تقييم البحث العممي. -

يضا من زاوية أخرى في ىذه األعمال العممية الجماعية، فباإلضافة إلى ساىمت جامعة الجزائر أ
لى دورىا في التعميم العالي، قام أساتذتيا ببحوث تخدم  دورىا في لجنة االحتفال المئوي الذي ذكرناه وا 
فريقيا بل وفي المشرق العربي واإلسالمي أيضا كانت  اإلدارة االستعمارية في الجزائر والمغرب العربي وا 

 1797قد ظيرت إلى الوجود سنة  1669جامعة الجزائر التي ترجع نواتيا إلى إنشاء المدارس العميا سنة 
وتطورت بسرعة حتى أصبح الفرنسيون  يسمونيا )السوربون اإلفريقية( وكانوا يعتبرونيا الجامعة الفرنسية 

 2الثالثة الرتفاع مستواىا التعميمي.

 عالي في الجزائر المطمب الثاني: أىداف التعميم ال 

 تتمخص أىداف التعميم العالي فيما يمي8 

ا العمل عمى إقامة نظام جامعي يستجيب الحتياجات االقتصاد من إطارات ضرورية لمتنمية كم   -1
 وكيفا.

 إقامة نظام جامعي وفق اإلمكانيات المتاحة المادية والبشرية. -4
 دة في المخطط الوطني.المحد  تكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد وفق األىداف  -1

                                                           
بسكرة( مذكرة  –)دراسة ميدانية بجامعة محمد خيضر  واقع االتصال المؤسساتي في الجامعةالجزائريةبن عمار زليخة،  1

 م،4991باتنة،  ،، دراسة غير منشورة، جامعة الحاج لخضرمكممة لنيل شيادة الماجيستر في عمم اجتماع التنظيم والعمل
 .41ص 

 .199( صم1776، اإلسالمي، الجزائر، دار الغرب 1) ط الثقافيتاريخ الجزائر أبو قاسم سعد اهلل،  2
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توسيع التعميم العالي وتوفيره لمراغبين في الدراسة تبعا لمبدأ ديمقراطية التعميم ولتوفير اإلطارات  -2
 العميا لمبالد، في مختمف التخصصات والستثمار أكبر في الموارد البشرية.

 1تطوير البحث وتنمية الروح العممية ونشر الدراسة ونتائج البحوث. -3
 مب الثالث: وضع الجامعة الجزائرية و عوائقيا المط 

 وضعيا: -1

األزمة العميقة التي تعيشيا الجامعة الجزائرية، أزمة تعود في عمقيا إلى تراكم تاريخي لمشكالت  إن  
أبرز  ولعل   ،مادية، أخالقية، بيداغوجية، ناتجة عن تسيير العقالني، عطل وظيفة الجامعة الطبيعية

المؤشرات التي يمكن حصرىا لمداللة عمى ىذه الحالة المرضية التي تزيد في تأزيم إمكانية مواجية 
 المؤسسة الجامعية لمتغيرات والتحديات المجتمعية والعالمية ما يمي8 

امتداد سوسيوتاريخي لمحقبة االستعمارية التي عممت عمى توسيع رقعة الجيل و تجميد  -
 الفكر.

ب عمى التعميم العالي، وعدم كفاية الموارد العمومية في تمويل وتوفير ارتفاع الطم -
 العناصر الحيوية لمتعميم والبحث.

أسيم في تحويل العديد منيم إلى  ،امتداد األزمة االقتصادية إلى عناصر الييئة األستاذية -
 2البحث عن مناصب شغل خارج قطاع التعميم.

 عوائقيا : -2

ة عوائق مادية وىيكمية يا تعاني من عد  معة الجزائرية نجد أن  من خالل البحث في واقع الجا
 فيما يمي8   أىميا وتنظيمية تربوية يمكن إجمال

 

                                                           

) دراسة ميدانية بجامعة العربي بن  اإلعالم في الجامعة و دوره في دفع الطمبة لمدراسة بنظام ل.م.دزىرة فضمون ،  1
جامعة العربي بن  ،مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجيستر في عمم النفس االجتماعي، دراسة غير منشورة (مييدي بأم البواقي

 11،14ص ، صم4919أم البواقي،  –مييدي 
ص ( م4911، الجزائر، دار قرطبة لمنشر و التوزيع، 1)طالجامعة الجزائرية بين األصالة و المعاصرةمخداني نسيمة، 2

 .413-412ص 
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ستراتيجية -أ   8 عوائق سياسية وا 

يتمثل ذلك  اإلستراتيجيةيعاني التعميم العالي في الجزائر من عدم اعتبار التعميم العالي ذا األىمية 
 في انحطاط المكانة االجتماعية لألستاذ الباحث و تداخل السياسي بالبيداغوجي.

 8 تتمثل أىميا في8 عوائق مادية -ب 
 نقص و عدم مناسبة اليياكل والبناءات. -
 ضعف المكتبات الجامعية ويرجع ذلك لقمة المراجع العممية عموما وخاصة بالمغة الوطنية. -
 ثل 8 ضعف في تجييزات غالبية مخابر الجامعات.نقص الوسائل البيداغوجية م -

 8 تتمثل في8 عوائق تنظيمية -ج 
 .عدم االستقرار التنظيمي و طغيان الدور اإلداري عمى الدور البيداغوجي لممسؤولين -

 8  عوائق بيداغوجية -د 
تعرف الجامعة الجزائرية مجموعة من الصعوبات البيداغوجية المتمثمة في المناىج الدراسية و  -

 1دادىا و أساليب التقويم و التوجيو المتبعة.طرق إع
 عدم وجود منيجية واضحة في مسيرة البحث العممي يتم االلتزام بيا إداريا. -
 انخفاض عدد المؤىمين لمعمل في مجال البحث العممي. -
االىتمام أكثر بتشجيع و تحفيز البحث العممي من طرف الييئات المسؤولة عمى ىذا القطاع  -

 2وي.الحي  

 

 

 

 

                                                           

 .63-64صص ،  مرجع سابقبوفمجة غيات،  1
مجمة العموم اإلنسانية و  ،إشكالية إنتاج المعرفة في الجامعة الجزائرية: مقاربة سوسيولوجيةبوساحة نجاة،  2

 .43( ص م4914، العدد الثامن )جوان االجتماعية
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 :خالصة الفصل

ة خالل نشأتيا وتطورىا، حتى ت بمراحل عد  سة مر  الجامعة ىي مؤس و في ختام ىذا الفصل نستنتج أن  
رة الجامعية دااإلكونات تمثمت في الطالب الجامعي واألستاذ و ة مىي تضم عد  وصمت إلى ما عميو اليوم، و 

ا ، أم  لعممي وخدمة المجتمعالبحث او وظائف خاصة شممت أساسا التدريس ، كما ليا والعممية التعميمية
تتيح  ليا أىمية بالغة كونياو  ،من بيئة المجتمع الذي توجد فيوفيما يخص أىدافيا فيي تشتق عادة 

أيضا إلى أنواع تصنيف الجامعات اآلراء المتباينة لاللتقاء كما تعرضنا الفرصة لمتيارات الفكرية و 
ا في المبحث الثاني فقد خمصنا ( أم  مل، جزئي، منوعشاف )ىناك ثالثة أنواع من التصني ن  استخمصنا أو 

جامعي في التعميم ال كما أن   .إلى يومنا ىذا 1744ت بأربعة مراحل من الجامعة الجزائرية مر   إلى أن  
ة عوائق منيا ما ىو مادي إلى عد  ت بيا الجامعة  ترجع األزمات التي مر   أن  ة و الجزائر لو أىداف عد  

 . وتربويوىيكمي وتنظيمي 
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 9تفريغ وتحميل البيانات 

داء الوظيفي ة عمى درجة األالمحور األول9 تأثير العوامل التنظيمية لممؤسسة الجامعي  
 لمموظف9

رأييم 9 يوضح إذا ما كان رؤساء العمل يتيحون لموظفييم فرص التعبير عن 76جدول رقم 
 9ةوانشغاالتيم بحري  

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 45.52 42 دائما
 29.82 24 أحيانا
 45.52 42 نادرا

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

من نصيب  ( وكانت%29.82( نالحظ أّن أعمى نسبة قدرت بـ )10من خالل الجدول رقم ) 
األفراد الذين أجابوا بـ "أحيانا" في حين كانت النسب متساوية لمذين كانت إجابتيم "دائما" و "نادرا" حيث 

(. وعميو نستنتج أّن أغمبية اإلداريين يتيح ليم رؤسائيم في العمل فرصة %45.52قدرت نسبتيم بـ )
التعبير عن رأييم وانشغاالتيم بحرّية. مّما سيكون لو تأثير إيجابي عمى أدائيم. إذ أّن مثل ىذه التصرفات 

ذا لم تمنح ليم ىذه  تعمل عمى تنفيذ القرارات التي شاركوا في وضعيا. وبالتالي زيادة الثقة بأنفسيم. وا 
 الفرصة، فإّن ذلك سيعبر عن عدم االىتمام بيم.
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 ة9 يوضح إذا كان ىناك توزيع عادل لمميام عمى مستوى المؤسسة الجامعي  77جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 20.90 25 نعم
 54.04 28 ال

 011 82 المجموع
 

 

 تحميل الجدول9 

( من أفراد العينة ،يرون بأّنو ليس %54.04( يتضح لنا أّن ما نسبتو )19خالل الجدول رقم ) من 
( يرون أّن ىناك %20.90ىناك توزيع عادل لمميام عمى مستوى مؤسستيم وىي تمثل أعمى نسبة. بينما )

عة أم البواقي  غير توزيع عادل لمميام. وبالتالي يمكننا االستنتاج أّن أغمبية الموظفين اإلداريين في جام
راضون عن عدالة توزيع الميام، وذلك من خالل إجاباتيم الصريحة، ويمكن أن نرجع ذلك إلى أّن 
المؤسسة الجامعّية ال تقوم بتوزيع الميام بشكل يرضي موظفييا،أو أّن سياسة توزيع الميام لدييا غير 

 لميام الوظيفية بشكل عادل.واضحة، ىذا ما قد يجعميم يرون أّن مؤسستيم ال تقوم بتوزيع ا
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 ر الجنسن عدالة توزيع الميام وفق متغي  9 يبي  78جدول رقم 

 الجنس
 االقتراحات

 إناث ذكور
 %ن ت %ن ت

 24.90 21 24.44 02 نعم
 52.04 22 52.22 04 ال

 011 42 011 21 المجموع
 تحميل الجدول9

( من اإلناث أقروا بأّنو اليوجد توزيع عادل %52.04( أّن نسبة )18تشير نتائج الجدول رقم ) 
( منيم يرون عكس ذلك. أّما بالنسبة لمذكور فإّن ما %24.90لمميام عمى مستوى مؤسستيم. في حين )

( أقروا أّن مؤسستيم ال توزع الميام بشكل عادل.أّما البقية فيرون بأّنو توجد عدالة في %52.22نسبتو )
(.وعميو يمكن القول أّن االتجاه العام لدى الجنسين %24.44رت نسبتيم)توزيع الميام الوظيفية، حيث قد

 يميل نحو اإلقرار بعدم عدالة توزيع الميام عمى مستوى جامعة العربي بن مييدي. 
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 ةيز في توزيع الميام عمى مستوى المؤسسة الجامعي  9 يوضح أسباب التمي  07جدول رقم 

 في حالة اإلجابة بـ "ال"
 %النسبة التكرار االقتراحات
 15.21 15 الجنس

 48.09 49 العالقات الشخصية
 00.14 04 األقدمية
 54 28 المجموع

 تحميل الجدول9 

( أّن أفراد العينة يرون بأّن العالقات الشخصية ىي السبب الرئيسي 01تشير نتائج الجدول رقم ) 
(. أّما بالنسبة لألفراد الذين %48.09قدرت النسبة بـ ) في عدم وجود عدالة في توزيع الميام. حيث

(. أّما البقية فيرون أّن الجنس ىو السبب %00.14يرجعون السبب في ذلك إلى األقدمية فقدرت نسبتيم)
( وىي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسب األخرى. %5.21في توزيع الميام بشكل غير عادل وبمغت نسبتيم )

عالقات الشخصية ىي من األسباب الرئيسية في عدم وجود عدالة في توزيع الميام وعميو يمكن القول أّن ال
 الوظيفية ، وىذا حسب رأي الموظفين اإلداريين بجامعة أم البواقي.

 في توزيع الميام وفق متغير الجنس9 يوضح أسباب التمييز 00جدول رقم 

 الجنس
 االقتراحات

 إناث ذكور

 %ن ت %ن ت
 15.44 14 40.40 12 الجنس

 49.24 44 09.09 14 العالقات الشخصية
 44.20 01 52.52 14 األقدمية
 011 29 011 00 المجموع

 تحميل الجدول9 

( من اإلناث يرون أّن العالقات الشخصية ىي %49.24( أّن )00تشير نتائج الجدول رقم )
(. أّما فيما يخص %09.09توزيع الميام. في حين قدرت نسبة الذكور بـ) األساس الذي يعتمد عميو في
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(. أّما %52.52( والمستجوبين الذكور )%44.20اقتراح األقدمية فقدرت نسبة المستجوبات اإلناث بـ )
(، وعميو %40.40( والذكور)%5.44اقتراح "الجنس" فقد كانت النسب ضعيفة لكّل من الفئتين، اإلناث)

ىناك اختالف بين الجنسين من ناحية تقدير السبب وراء عدم توزيع الميام بشكل عادل، ففي  نستنتج أنّ 
 الوقت الذي ترجع فيو اإلناث عامل العالقات الشخصية، يميل الذكور إلى تغميب عامل األقدمية.

 

 يوضح الرضا عن عدد ساعات العمل (019جدول رقم )

 %النسبة التكرار االقتراحات
 52.45 50 نعم
 25.02 22 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( أّن غالبية أفراد العينة راضون عن عدد ساعات 04نالحظ من خالل الجدول رقم ) 
 (. وعميو%25.02(، في حين قدرت نسبة غير الرضوان بـ )%52.45العمل حيث قدرت النسبة بـ )

يمكن القول أّنو ال بد ألي عامل بالمؤسسة احترام ساعات العمل. ألّن العدد محّدد قانونيا، وال يمكن 
ساعات يوميا لمجميع(."وقد أثبتت الدراسات أّنو من الخطأ أن نّظن أّن زيادة ساعات  19التغيير فيو )

زيد إن نقصت ساعات العمل. إذ العمل يؤدي إلى زيادة اإلنتاج. بل أّن اإلنتاج قد يحتفظ بمستواه أو ي
يؤكد أحد الباحثين أّن ساعات العمل الطويمة في يوم معّين أو زيادة ساعات العمل األسبوعية تؤثر عمى 

 1رضا العامل عن عممو". 

 

 

 

                                                           
1

 .642م( ص 4791))د، ط(، مصر، دار الجامعة المصرية، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانٌة( صالح الشتواني، 
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 ألداء العمل زمةل ة لموسائل المادية الن مدى توفير المؤسسة الجامعي  9 يبي  02جدول رقم 

 

 

 

 

 
 تحميل الجدول9 

( من أفراد العينة أقروا بأّن مؤسستيم أحيانا ما %51( أّن )02يتبّين لنا من خالل الجدول رقم ) 
دائما"، أّما البقية فكانت ( كانت إجابتيم "%21.95توفر ليم الوسائل المادية الالزمة لتأدية عمميم، و)

(. ومنو نستنتج أّن جامعة أم البواقي تسعى لتوفير الوسائل المادية %08.02إجابتيم "نادرا" وذلك بنسبة )
الالزمة لموظفييا ألداء عمميم. ألّنو كمّما كانت ظروف العمل المادية مناسبة ومتوفرة لمفرد العامل، كمّما 

 مستوى أداءه.ارتفعت درجة رضاه عن العمل وزاد 

 9 يوضح إذا كان ىناك تواصل بشكل دوري بين الموظفين ورؤسائيم03جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 24.55 21 دائما
 22.40 20 أحيانا
 02.94 02 نادرا

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( يتضح أّن أفراد العينة يقرون بأّنو أحيانا ما يكون ىناك 02خالل الجدول رقم ) من
(، وىي متقاربة مع الذين أقروا %22.40تواصل بشكل دوري مع رؤسائيم حيث قدرت نسبتيم )

( %02.94(.أّما أقل نسبة فقدرت بــ )%24.55بأّن التواصل يكون بشكل دائم حيث قدرت بـ )

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 21.95 48 دائما
 51 20 أحيانا
 08.02 09 نادرا

 011 82 المجموع
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درا ما يكون تواصل بينيم. وبناءا عمى ىذه النسب نالحظ أّن ىناك تواصل لمذين يرون أّنو نا
بشكل دوري بينالموظفين ورؤسائيم. "ألّن استخدام االتصال أصبح مرىونا باستمرارية المؤسسة 
وسيرورتيا، فكمّما كان االتصال مكثفا كمّما كانت خدمات المؤسسة تسير بشكل أفضل، فاإلتصال 

1ية مستمرة ال تقف عند وقت أو مرحمة معينة مرتبطة باألفراد العاممين". عممية أساسية وحّيو   

 

 الةالة أو غير فع  تصاالت فع  ذا كانت ىذه ال إن 9 يبي  04جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 09.04 02 فّعالة

 40.40 41 غير فّعالة
 011 82 المجموع

 

 تحميل الجدول9 

( أّن اإلتصاالت التي تتم بين الموظفين ورؤسائيم تكون فّعالة 05نالحظ من خالل الجدول رقم ) 
(. ومنيم من يرى أّن ىذه اإلتصاالت غير فّعالة والتي قدرت نسبتيم %09.04وىو ما قدرت نسبتو )

ة ليا صدى (. ومن خالل ىذه النسب نستنتج أّن اإلتصاالت التي تتم داخل المؤسسة الجامعيّ %40.40ـ)
كبير وىو ما يزيد في نجاح المؤسسة ورقّييا، وكذا توطيد العالقة بين كافة العاممين.وذلك باعتبار 
اإلتصال يأخذ ميزة العممية التي يتم بيا نقل المعمومات والمعاني واألفكار من شخص إلى آخر بصورة 

 2تحقق األىداف المرجوة من قبل القائم بالعممية اإلتصالية.

 

 

 

                                                           
1

 .05م( ص 4771))د، ط(، األردن، دار مجدالوي، االتصال ودوره فً التفاعل االجتماعً( إبراهيم أبو عرقوب، 
2

 .10م( ص 6544، األردن، دار الثقافة، 4)ط المدخل إلى وسائل االعالم( عبد الرزاق محمد الديلمي، 
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 العمل تؤثر عمى األداء الوظيفي 9 يوضح إذا ما كانت البيئة الداخمية لمكان05جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 92.12 08 نعم
 05.85 05 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( من مجموع أفراد العينة يقرون بأّن %92.12( أّن ما نسبتو )04يتضح لنا من الجدول رقم ) 
( يرون عكس ذلك. وبالتالي %05.85البيئة الداخمية لمكان عمميم تؤثر عمى أدائيم الوظيفي. وأّن )

نستطيع القول أّن لبيئة العمل تأثير كبير عمى أداء الموظفين. ألّنو كمّما كانت البيئة الداخمية لمعمل مييئة 
 1الرضا. ومجيزة ،كمّما زاد إحساسيم ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .69( ص م4770ة والنشر، عاالدار القومية للطب ،، مصر6)ط علم النفس الصناعً( أحمد عزت راجح، 
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 أوال9 النتائج في ضوء المحور األول9 

 (29.82% من المبحوثين يتيح ليم رؤسائيم في العمل فرصة التعبير عن رأييم وانشغاالتيم )
( منيم نادرا ما تتاح ليم ىذه الفرصة. وىذه النسبة تساوت مع %45.52بصفة دائمة، بينما )

 الذي أقروا بأّنو أحيانا ما تتاح ليم.

 ( من المبحوثين أّنو ليس ىناك توزيع عادل لمميام عمى مستوى المؤسسة %54.04يرى )
 ( منيم يرون عكس ذلك.%20.90الجامعية، في حين )

( في حين قدرت نسبة %52.22وقدرت نسبة الذكور الذين يرون أّنو ال يوجد توزيع عادل لمميام بـ)
 (.%52.04اإلناث )

 (من ال%48.09كشفت الدراسة أّن) مبحوثين الغير الراضون عن عدالة توزيع الميام، يرون أّن
( %00.14األساس الذي يعتمد عميو في توزيع الميام ىو العالقات الشخصية في حين أّن )

( من المبحوثين يعتقدون %15.21منيم يرون أّن األقدمية ىي األساس الذي يعتمد عميو. أّما )
أغمب الذكور يتجيون إلى أّن  يام الوظيفية ،حيث أنّ أّن الجنس ىو أساس التمييز في توزيع الم

( في حين تتجو %52.52األقدمية ىي السبب في عدم وجود توزيع عادل لمميام وذلك بنسبة )
 (.%49.24اإلناث إلى أّن العالقة الشخصية ىي السبب وذلك بنسبة )

 ( في%52.45غالبية المبحوثين راضون عن عدد ساعات العمل وبمغت نسبتيم )  مقابل
 ( غير راضون.25.02%)

 (51% من المبحوثين يقرون أّنو أحيانا ما توفر ليم مؤسستيم الوسائل المادية الالزمة ألداء)
( أقروا بأّن مؤسستيم %08.02و) .( يقرون بأّنو دائما ما توفر ليم%21.95عمميم في حين )

 ألداء العمل.اليامة نادرا ما توفر ليم الوسائل 

 ة أّنو أحيانا ما يكون تواصل بشكل دوري بينيم وبين رؤسائيم حيث قدرت كشف أفراد العين
( وىي متقاربة مع الذين أقروا بأّن التواصل يكون بشكل دائم، حيث قدرت %22.40نسبتيم بـ )
 (.%02.94(، أّما الذي أقروا بنادرا فبمغت نسبتيم )%24.55نسبتيم )
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 (09.04%من المبحوثين يرون بأّن االتصاالت ال) ،تي تتم داخل مؤسستيم ىي اتصاالت فعالة
 ( فيرون عكس ذلك.%40.40في حين أّن )

 (92.12%من أفراد العينة يرون بأّن البيئة الداخمية لمكان عمميم تؤثر عمى أدائيم الوظيفي )، 
 ( يرون عكس ذلك، وىي نسبة ضئيمة مقارنة بالنسبة األولى.%05.85ا )أمّ 
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 الثاني9 علقة األجر والحوافز بالرضا الوظيفي9  المحور

 رضا العامل عن األجر الذي يتمقاه9 يوضح 06جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 22.40 20 نعم
 54.29 52 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( أّن أغمبية أفراد العينة غير راضون عن األجر الذي 00من خالل الجدول رقم ) نالحظ 
( وىي نسبة عالية، مقارنة باألفراد الراضون عن أجرىم والتي قدرت %54.29يتمقونو وقدرت النسبة )

(.ومن التحميل السابق نستنتج أّن اإلداريين بالجامعة غير راضون عن األجر الذي %22.40نسبتيم بـ)
مقونو. وىذا باعتبار أّن األجر ىو من العوامل الميّمة ألي فرد عامل لتمبية مختمف احتياجاتو المعيشية يت

 والمالية التي يستطيع أن يوفرىا لنفسو وألفراد أسرتو.

 ضا العامل عن األجر الذي يتمقاه9 يوضح أسباب عدم ر 07جدول رقم 

 

 تحميل الجدول9 

( إلى أّن أفراد العينة يقرون بأّن األجرة غير كافية لممعيشة حيث 09تشير نتائج الجدول رقم ) 
(. أّما بالنسبة لمبقية فيم يرجعون سبب عدم رضاىم عن األجر الذي يتمقونو إلى %24.00قدرت نسبتيم )

(.أّما األجرة أكثر من الجيد المبذول فكانت فييا النسبة %41.40أّن جيدىم أكثر منو، وبمغت النسبة )

 في حالة اإلجابة بـ "ال"
 %النسبة التكرار االقتراحات

 41.40 08 جيدك أكثر من األجرة
 24.00 22 األجرة غير كافية لممعيشة

 11 11 األجرة أكثر من الجيد الذي تبذلو
 54.29 52 المجموع
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مصدر  منعدمة. ويمكن أن نرجع ذلك إلى أّن الموظفين ييتمون باألجور لعّدة أسباب مختمفة. " فيي تمثل
 1ىام لمعيشة الفرد ومستوى رفاىيتو وقدرتو عمى تأمين خدماتو". 

 9 يوضح علقة زيادة األجر مع زيادة الحماس نحو العمل08جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 98.24 92 نعم
 01.42 01 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( من مجموع %98.24( نالحظ أّن أعمى نسبة قدرت بـ )08) من خالل الجدول رقم 
( كان %01.42أفراد العينة الذين أقروا بأّنو إذا تّم زيادة أجرىم سيزيد حماسيم نحو العمل. في حين )

رأييم  مخالفا لذلك. وعميو نستنتج أّن معظم الموظفين يشعرون بحماس أكبر نحو العمل لو تّم زيادة 
س األعمال الموكمة ليم. ألّن زيادة األجور والرواتب تعّد بمثابة حافز مادي يزيد من راتبيم مع بقاء نف

 حماس العمال نحو عمميم، وبالتالي تحسين أدائيم وكسب رضاىم الوظيفي.

 عمى مستوى الجامعة 9 يوضح أسس الترقية17جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 29.82 24 األقدمية
 19.5 19 الكفاءة
 24.55 21 معا

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( من إجمالي العينة % 29.82( يتبّين لنا أّن ما نسبتو )41من خالل الجدول رقم ) 
حين أقّر البعض اآلخر بأّن  الكمّية أقروا بأّن األساس الذي يعتمد عميو في الترقية ىي األقدمية. في

(، أّما البقية من أفراد العينة فقد أقّروا أّن %19.5األساس في الترقية ىي الكفاءة العممّية، وذلك بنسبة )
                                                           

1
 .75م( ص 6550، األردن، دار وائل للنشر، 4)ط علم االجتماع االقتصادي( إحسان محمد الحسن، 



الفصل الخامس                                                              اإلطار التطبيقي 

   
 

147 
 

(.ومن خالل ما سبق يمكن القول %24.55كمييما ىو األساس الذي يعتمد عميو في الترقية وذلك بنسبة)
و المؤسسة الجامعّية في الترقية. "حيث أّن الكثير من المنظمات أّن األقدمية ىي األساس الذي تعتمد عمي

تفضل االعتماد عمى األقدمية كأساس لمترقية، وىذا لتفادي النقائص الموجودةفي معيار الكفاءة من أجل 
 1تحقيق مستوى من العدالة، وأيضا لتجنب النزاع والشقاق بين العمال. وكذا بينيم وبين اإلدارة." 

يح فرص الترقية من أجل التشجيع المستمر لمموظفين عمى بذل الجيد والرفع من المستوى فالمؤسسة تت
 التقني والمردودية المرتفعة، وىي تشكل حافز معنوي لمعامل لمرفع من مستواه الميني واالجتماعي.

 

 ا عن الترقيات ووقت الحصول عمييا9 يوضح الرض10جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 48.09 49 نعم
 01.40 44 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( أّن غالبية أفراد العينة يشعرون بأّنيم لم يحصموا عمى ما 40نالحظ من خالل الجدول رقم ) 
( منيم يشعرون بأّنيم %48.09(، في حين )%01.40يستحقونو من ترقيات وحوافز و قدرت نسبتيم )

حصموا عمى ما يستحقونو من ترقيات وحوافز. ومن خالل ىذه النسبة العالية لألشخاص الذين ال يشعرون 
بأّنيم حصموا عمى ما يستحقونو. نستنتج أّن معظم أفراد العينة لم يحصموا عمى ما كانوا يطمحون إليو. 

 وىذا سيؤثر حتما عمى مستوى أدائيم الوظيفي.

 

 

 

                                                           
1

م( 6554))د،ط(، مصر، الدار الجامعية للنشر والتوزيع،  الجوانب العلمٌة والتطبٌقٌة فً إدراك الموارد البشرٌة( صالح الدين عبد الباقي، 

 .10ص
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 لعوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي9 يوضح ترتيب ا11دول رقم ج

الدرجة  التكرار الترتيب الخيارات
 المرجحة

 المجموع التكرار المرجح

 
 

األجور 
 والرواتب

0 22 4 089  
 
220 

4 21 5 051 
2 05 2 41 
2 15 2 05 
5 10 4 02 
4 12 0 12 

 
 
 نمط

 اإلشراف

0 02 4 92  
 
229 

4 02 5 01 
2 44 2 012 
2 02 2 24 
5 04 4 42 
4 02 0 02 

 
 

 ظروف
 العمل

0 24 4 084  
 
220 

4 21 5 051 
2 00 2 22 
2 18 2 40 
5 14 4 04 
4 14 0 14 

 
 
 عدد

0 10 4 24  
 
441 

4 12 5 05 
2 09 2 04 
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 ساعات
 العمل

2 42 2 48 
5 08 4 29 
4 42 0 42 

 فرص
 الترقية

0 14 4 04  
 
450 

4 00 5 55 
2 02 2 54 
2 41 2 41 
5 40 4 52 
4 41 0 41 

 
 

العالقة الجيدة 
 مع الزمالء

0 15 4 21  
 
424 

4 14 5 21 
2 00 2 22 
2 42 2 04 
5 44 4 22 
4 44 0 44 

 المرجح= التكرار  الدرجة المرجحة×رلتكراطريقة الحساب9 ا

( نالحظ أّن األجور والرواتب احتمت المرتبة األولى، تمتيا في المرتبة 44من خالل الجدول رقم )
الثانية ظروف العمل، أّما نمط اإلشراف فقد احتل المرتبة الثالثة وعدد ساعات العمل في المرتبة الرابعة، 

السادسة واألخيرة فقد كانت من نصيب وبالنسبة لفرص الترقية فقد احتمت المرتبة الخامسة،أّما المرتبة 
العالقة الجّيدة مع الزمالء.وعميو نستنتج أّن الموظفين اإلداريين ييميم األجر ، حيث أّنو يعد الحافز 

 المادي القوي لزيادة اإلنتاج وبذل المجيود مّما ينتج عنو رفع المعنويات.
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 ثانيا9 النتائج في ضوء المحور الثاني9 

  (. في %54.29العينة عبرت عن عدم رضاىا عن األجر الذي تتمقاه بنسبة )مجموعة أفراد
 ( منيم راضون عن ما يتمقونو من أجر.%22.40حيث )

  ّاألجرة غير كافية  غالبيةالمبحوثين غير راضون عن األجر الذي يتمقونو، وىذا راجع إلى أن
 أنّ  إلى دم رضاىم( يرجع ع%41.40ا البقية )أمّ ، (%24.00نسبتيم بـ ) تلممعيشة وقدر 

 جيدىم أكثر من األجرة.

 (98.24%من)  ّزيادة راتبيم مع بقاء نفس األعمال  المبحوثين يشعرون بحماس أكبر لمعمل لو تم
 ( كان رأييم مخالفا لذلك.%01.42في حين ) ،الموكمة ليم

 (29.82% ّمن المبحوثين يقرون بأن ) في  ،قدميةاألساس الذي يعتمد عميو في الترقية ىي األ
 .في الترقية يما يعتمد عميوياألقدمية والكفاءة كم (منيم يقرون بأنّ %24.55حين )

 ( من المبحوثين%01.40يشعر ) و  ،يم  لم يحصموا عمى ما يستحقونو من ترقيات و حوافزنّ أ
 يم حصموا عمى ما يستحقونو.نّ أالذين يشعرون بمن ( 29.78%ىي نسبة عالية مقارنة بنسبة)

  ّور و الرواتب ىي من أكثر العوامل التي تؤثر عمى مستوى الرضا الوظيفي األج ن أنّ تبي
ثم نمط  ،(220يا ظروف العمل )ت( و تم220لمموظفين .حيث احتمت المرتبة األولى بمجموع )

( 450أّما فرص الترقية فبمغ مجموعيا )(. 441و بعدىا عدد ساعات العمل ) (229)اإلشراف 
 (.424احتمت المرتبة األخيرة بمجموع )والعالقة الجّيدة مع الزمالء 
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 المحور الثالث9 تأثير العوامل الشخصية لمموظف عمى أداءه الوظيفي

 االجتماعية التي تحققيا الوظيفة9 يوضح الرضا عن الصورة 12جدول رقم 

 

 

 تحميل الجدول9 

( من عدد أفراد العينة راضون %40.14( أّن ما نسبتو )42يتضح لنا من الجدول رقم ) 
( غير راضون %24.80بشّدة عن الصورة االجتماعية التي يحققيا ليم تواجدىم بمنصب عمميم. وأّن )

واقي عن الصورة االجتماعية التي تحققيا ليم وظيفتيم.نالحظ أّن أكبر نسبة من اإلداريين بجامعة أم الب
راضون عن الصورة االجتماعية التي تحققيا ليم الوظيفة، ونستنتج من ذلك أّن منصب عمميم يكسبيم 
بعدا اجتماعيا ىم راضون عنو. حيث أّن األداء الوظيفي لمموظف يمكن أن يتغير حسب الصورة 

 االجتماعية التي تقدميا الوظيفة.

 بالعوامل الشخصية9 يوضح مدى تأثر األداء الوظيفي 13جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 59.5 55 نعم
 20.29 28 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( من أفراد العينة يقرون بأّن أدائيم %59.5( أّن ما نسبتو )42يتضح لنا من الجدول رقم ) 
( يقرون عكس ذلك، ومن خالل %20.29الوظيفي يتأثر بالعوامل المتعمقة بشخصيتيم. في حين أّن )

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 40.14 42 نعم
 24.80 20 ال

 011 82 المجموع
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التحميل السابق نستنتج أّن لمعوامل الشخصية تأثير قّوي عمى أداء الموظفين، ىذا ما يجعميم ال يؤدون 
 مياميم الوظيفية كما ىو مطموب منيم.

 يمكن أن تؤثر عمى األداء الوظيفي9 يوضح أىم العوامل الشخصية التي 14جدول رقم

 في حالة اإلجابة بـ "نعم"
 %النسبة التكرار االقتراحات
 12.45 12 الخجل

 24.80 20 عدم القدرة عمى تحمل الضغوط
 15.20 15 عدم القدرة عمى العمل ضمن مجموعة

 01.42 01 العصبية
 15.20 15 الظروف العائمية

 59.20 55 المجموع
 

 تحميل الجدول9 

أفراد العينة يقرون بأّن عدم ( من %24.80( أّن ما نسبتو )45تشير نتائج الجدول رقم ) 
القدرة عمى تحمل الضغوط تؤثر عمى أدائيم .في حين أقّر البعض بأّن العصبية ىي التي تؤثر عمى 

(. أّما بالنسبة لكّل من عدم القدرة عمى العمل ضمن مجموعة %01.42أدائيم حيث قدرت النسبة بـ )
(، وبالنسبة لمبقية فيم يرون بأّن الخجل ىو %5.20والظروف العائمية فقد تماثمت نسبتيما وقدرت بـ )

(.وعميو يمكن القول بأّن أغمبية %12.45العامل الشخصي الذي يؤثر عمى أدائيم، حيث قدرت النسبة بـ )
أفراد العينة يقرون بأّن عدم القدرة عمى تحمل الضغوط ىي العامل الشخصي الرئيسي الذي يؤثر عمى 

 أدائيم الوظيفي.
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 ن بالراحة في علقتيم مع زملئيمذا كان الموظفين الداريين يشعروإيوضح  159جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 98.24 92 نعم
 01.42 01 ال

 011 82 المجموع
 

 تحميل الجدول9 

( يتبّين لنا أّن غالبية أفراد العينة يشعرون بالراحة في عالقتيم 44خالل تحميل الجدول رقم ) من 
(. وعميو %01.42( وىي نسبة جّيدة، أّما أقل نسبة فقدرت بـ )%98.24بزمالئيم، حيث بمغت النسبة )

ئيم، ويمكن أن نرجع نستنتج أّن اإلداريين بجامعة أم البواقي يشعرون بالراحة التامة في عالقتيم بزمال
ذلك إلى االحترام والتقدير المتبادل فيما بينيم. حيث أّن العالقة الجّيدة مع الزمالء في العمل ليا تأثير 

 كبير عمى تحسين األداء وىذا باعتبارىا إحدى محّددات الرضا الوظيفي.

 يقدرون الجيد المبذول لموظفييم ين إذا كان رؤساء العمل9 يب  16جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 59.50 55 نعم
 20.29 28 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( يرون أّن ىناك تقدير من طرف رؤسائيم %59.50( أّن ما نسبتو )40تشير نتائج الجدول رقم ) 
يقدرون المجيود الذي  ( ال يرون أّن رؤسائيم%20.29في العمل لممجيود الذي يبذلونو. في حين )

يبذلونو. وعميو نستنتج أّنو كّمما كان التقدير والشكر من طرف رؤساء العمل لموظفييم، كمّما كان ذلك 
 حافزا ليم عمى بذل قصارى جيدىم لتحسين أدائيم.
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 ر باالنتماء والوالء لمكان العملن مدى الشعو 9 يبي  17جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 98.24 92 نعم
 01.42 01 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول

( نالحظ أّن غالبية أفراد العينة يشعرون باالنتماء والوالء 49من خالل الجدول رقم ) 
( وىي تمثل أعمى نسبة. أّما أقل نسبة %98.24لممؤسسة التي يعممون بيا، حيث قدرت النسبة بـ )

( وىي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسبة األولى.وعميو يمكن القول أّن إداري جامعة أم %01.42فقدرت بـ )
البواقي لدييم انتماء ووالء لممؤسسة التي يعممون بيا.وقد يكون ىذا مؤشر عمى درجة رضاىم عن 

 وظيفتيم واألجواء العامة داخل المؤسسة الجامعّية.

 العمل بتحسين األداء الوظيفي9 يوضح علقة الراحة النفسية في مكان 18جدول رقم

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 85.02 81 نعم
 12.45 12 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( من مجموع أفراد %85.02( أّن أعمى نسبة قدرت بـ )48يتضح لنا من خالل الجدول رقم ) 
(. حيث يقّر أغمبيتيم بأّنيم يشعرون بالراحة النفسية في مكان %12.45العينة، بينما قدرت أقل نسبة بـ )

عمميم مّما يدفعيم إلى تحسين أدائيم. وبالتالي يمكن أن يعتبر العامل النفسي لمموظف لو أثر واضح في 
 األداء الوظيفي.
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 ثالثا9 النتائج في ضوء المحور الثالث9

  ّالصورة االجتماعية التي يحققيا ليم تواجدىم المبحوثين راضون عن  ( من%40.14) ن أنّ تبي
 ( منيم غير راضون.%24.80و ) ،بمنصب عمميم

  غالبية المبحوثين يتأثر أدائيم الوظيفي بالعوامل المتعمقة بشخصيتيم. حيث قدرت نسبتيم
 ( ال تؤثر العوامل الشخصية عمى أدائيم الوظيفي.%20.29( في حين )59.51%)

 (24.80%من المبحوثين ص ) ّعدم القدرة عمى تحمل الضغوط ىي من بين العوامل  حوا بأنّ ر
الشخصية التي تؤثر عمى أدائيم الوظيفي. باإلضافة إلى عوامل أخرى التي تختمف درجات 

من عامل  نسب كلّ  توتقارب .يا تؤثر عمى أدائيم( بأنّ %01.42ح)تأثيرىا كالعصبية إذ صرّ 
( و %12.45) ما بين القدرة عمى العمل ضمن مجموعة والظروف العائمية مالخجل وعد

(15.20%.) 

 (98.24% ّمن المجموع الكمي )  والبقية منيم ،لمعينة يشعرون بالراحة في عالقاتيم مع زمالئيم
 (ال يشعرون بالراحة.01.42%)

  ّود الذي يبذلونو ىناك تقدير من طرف رؤسائيم في العمل لممجي معظم أفراد العينة يقرون بأن
 ( يقرون عكس ذلك.%20.29ا)(أمّ %59.50وبمغت نسبتيم )

  ّاأمّ  ،( من أفراد العينة لدييم شعور باالنتماء والوالء لممؤسسة التي يعممون بيا%98.24) ن أنّ تبي 
 (ليس لدييم انتماء ووالء لمؤسستيم.01.42%)

  ّمميم يدفعيم إلى تحسين أدائيم شعور الموظفين بالراحة النفسية في مكان ع كشفت الدراسة أن
 (.%12.45( وىي تمثل أعمى نسبة مقارنة بالنسبة المتبقية )%85.02الوظيفي وقدرت النسبة )
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المحور الرابع9 درجة الرضا الوظيفي لدى الموظفين الداريين بجامعة العربي بن مييدي 
 أم البواقي9

 الجامعي ة العام عمى مستوى المؤسسة ن درجة الرضا عن الجو  9 يبي  27جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 02.94 02 كبيرة

 49.19 42 متوسطة
 09.19 00 ضعيفة
 011 82 المجموع

 تحميل الجدول9 

( أّن درجة رضا الموظفين عن الجّو العام لمعمل عمى 21لنا من خالل الجدول رقم ) يتبّين 
( كانت درجة %09.19(. في حين )%49.19مستوى مؤسستيم كانت بدرجة متوسطة والتي قدرت بـ )

( والتي كانت من نصيب األفراد الذين درجة رضاىم %02.94رضاىم ضعيفة ، أّما أقل نسبة فقدرت بـ )
منو نستنتج أّن أعمى نسبة ىي من حظ فئة متوسط ،وعميو ينبغي القول أّن المؤسسة ال توفر كّل كبيرة. و 

عوامل الرضا وعمييا أن تعمل أكثر من أجل تحسين ظروف العمل ومحاولة رفع درجة رضا الموظفين. 
يجعميم راضون عن كّل ألّن الجّو العام لممؤسسة يتيح لإلداريين الراحة والرفاىية لمقيام بأعماليم. وىذا ما 

 ما يحيط بيم في بيئة العمل.
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 بالمؤسسة 9 يوضح إذا ما كان ىناك استقرار وظيفي20جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 58.50 54 نعم
 21.24 29 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( أّن غالبية أفراد العينة يشعرون باالستقرار الوظيفي في مكان عمميم، 20) يبّين الجدول رقم 
(. وعميو يمكن %21.24( أّما البقية فيم غير راضون وقدرت نسبتيم بـ )%58.50حيث بمغت النسبة )

القول أّن معظم اإلداريين بجامعة أم البواقي لدييم استقرار وظيفي وال يفكرون بترك العمل أو تغييره. 
 بالتالي بذل مزيد من الجيد ألّن الشعور باالستقرار يزيد من الدافعية والحماس نحو العمل.و 

 ن الوظيفة مقارنة بالمؤىل العممي9 يوضح الرضا ع21جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 52.45 50 نعم
 25.02 22 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( من أفراد العينة راضون عن %52.45( أّن ما نسبتو )24) تشير نتائج الجدول رقم 
طبيعة وظيفتيم مقارنة بمؤىالتيم العممية. أّما باقي المستجوبين غير راضون عن طبيعة الوظيفة مقارنة 

(، وألّننا نعمم أّن أغمب اإلداريين ىم من حممة الشيادات %25.02بالمؤىالت العممّية و ذلك بنسبة )
(. لذلك يمكن القول أّن المؤسسة الجامعّية توظف من ىم %42.98بمغت نسبتيم ) الجامعّية والتي

 أصحاب شيادات عممّية في المكان المناسب لموظيفة أي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
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 ة مع الوظيفة9 يوضح مدى تناسب الخبرة العممي  22جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 52.45 50 نعم
 25.02 22 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( من أفراد العينة يرون بأّنيم في %52.45( نجد أّن ما نسبتو )22من خالل الجدول رقم ) 
( يرون عكس ذلك، وألّننا نعمم أّن ما %25.02المكان المناسب الذي يتناسب مع خبراتيم العممية.وأّن )

سنوات. لذلك يمكن القول  5م ممن تزيد خبرتيم المينية أقل من ( من أفراد العينة ى%50.14يزيد عن )
 أّن ىناك رضا بشكل جّيد لدى اإلداريين عن وظيفتيم وىذا حسب خبرتيم العممّية.

 

 نسانية فيما يخص أسموب التعاملة لمنواحي ال 9 يوضح مدى مراعاة المؤسسة الجامعي  23جدول رقم 

 

 تحميل الجدول9 

( أّن أغمبية اإلداريين يقّرون بأّن الجية التي يعممون بيا تراعي 22نالحظ من خالل الجدول رقم ) 
(. أّما %42.94النواحي اإلنسانية فيما يخص أسموب التعامل بدرجة متوسطة حيث قدرت نسبتيم بـ )

( وكانت %02.98(، وأقل نسبة قدرت بـ )%40.40الذين كانت درجة رضاىم ضعيفة فقدرت نسبتيم بـ )
من نصيب المبحوثين الذين يقرون بأّن مؤسستيم تراعي نواحييم اإلنسانية بدرجة كبيرة .وعميو نستنتج أّن 

وتعتمد عّدة أساليب في التعامل  المؤسسة الجامعّية تراعي النواحي اإلنسانية لموظفييا بدرجة متوسطة،
 معيم وىذا ما يجعميم يشعرون بالرضا الوظيفي.

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 02.98 02 كبيرة

 42.94 41 متوسطة
 40.40 41 ضعيفة
 011 82 المجموع
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 ئيم الوظيفيداأعن الموظفين رضا  مدى 9 يوضح24جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االقتراحات
 91.95 04 نعم
 08.02 09 ال

 011 82 المجموع
 تحميل الجدول9 

( من أفراد العينة راضون بشكل ممتاز عن %91.95) ( أّن ما نسبتو25يتضح من الجدول رقم ) 
( منيم غير راضون عن أدائيم. وعميو يمكن أن نستنج أّن %08.02أدائيم الوظيفي. وأّن ما نسبتو )

الموظفون بالجامعة يشعرون بأّنيم ينفذون أعماليم ومسؤولياتيم التي تكمفيم بيا مؤسستيم عمى أكمل 
دائو والعمل عمى رفعو وتنميتو سوف يمكنو من تحقيق عدد من األىداف وجو. "حيث أّن اىتمام الفرد بأ

 1المرتبطة بو، وتتمثل في األىداف االقتصادية واالجتماعية والنفسية". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .20م( ص 4770))د، ط(، مصر، دار الجامعات المصرية،  السلوك التنظٌمً واألداءسليمان،  ( حنفي محمود
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 9 يوضح أىم االقتراحات لكسب رضا الموظفين وتحسين أدائيم الوظيفي259جدول رقم 

 %النسبة  التكرار القتراحات
 20.98 20 تقديم الحوافز 

 40.55 45 القيام بدورات تكوينية 
 00.42 41 تحسين ظروف العمل 

 48.20 22 اإلىتمامبإنشغاالت الموظفين 
 011 004 المجموع

 

 تحميل الجدول9 

( أّن معظم المبحوثين اقترحوا عمى المؤسسة الجامعّية تقديم الحوافز وىذا 24تشير نتائج الجدول رقم )
(. أّما البعض اآلخر فيرى أّن % 20.98وتحسين أدائيم، حيث قدرت النسبة بـ )لكسب رضا موظفييا 

االىتمام بانشغاالت الموظفين ىو بدوره يؤدي إلى كسب رضاىم وتحسين أدائيم. وقدرت نسبتيم 
تحسين  ( منيم فقد اقترحوا إعداد دورات تكوينية. والبقية كان اقتراحيم%40.55(. أّما )%48.2بـ)

(.  وعميو يمكن  القول أّن معظم ىذه االقتراحات ال بد %00.42ظروف العمل، حيث قدرت نسبتيم بـ )
من أخذىا بعين االعتبار ألّنيا جّد ميمة، وينبغي توفرىا بأي مؤسسة حيث أّن الحوافز سواء المادية أو 

وصول إلى المستوى األمثل من األداء المعنوية )غير المادية( تعمل عمى رفع الروح المعنوية لمعاممين وال
بداع وسائل تحفيزية معنوية مناسبة  واإلنجاز. وعميو فنظام الحوافز الفّعال ىو القادر عمى تطوير وا 
ومالئمة لدوافع األفراد وطموحاتيم ،أّما بالنسبة لمدورات التكوينية "فيي تساىم في رفع المستويات المعرفية 

وكذلك مواكبة المستجدات والتطورات الحاصمة عمى مستوى المحيط لمموظفين وقدراتيم األدائية 
لنجاح األساسية الميني.وىذا من أجل الوصول إلى أعمى مستويات الكفاءة.فالتكوين إذن ىو أحد الركائز 

العممية اإلدارية. ألّنو يمّكن المؤسسة من استثمار القوى البشرية، وىو يؤدي إلى التغيير اإليجابي في 
أّما بالنسبة لظروف العمل فكّمما كانت مريحة ،كمّما كان ذلك حافز لمعاممين  1وتطوير أدائيم." سموكيم 

 نحو بذل مزيد من الجيد في العمل واالرتباط بو.

                                                           
1

 .101م( ص 6559))د، ط(، مصر، الدار الجامعية،  إدارة الموارد البشرٌة( أحمد ماهر، 
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 رابعا9 النتائج في ضوء المحور الرابع9

 (49.19%من المبحوثين راضون بدرجة متوسط )(%09.19بينما ) ،العام لمعمل عن الجوّ  ة 
 ( راضون بدرجة كبيرة.%02.94ا البقية )بدرجة ضعيفة أمّ  راضون

 ( في %58.50غالبية أفراد العينة يشعرون باالستقرار الوظيفي في عمميم. حيث قدرت نسبتيم )
 ( من المبحوثين ليس لدييم استقرار وظيفي في مكان عمميم.%21.54حين )

 (52.45%من المبحوثين راضون عن طبيعة وظيفتيم مقارنة بم ) ّة في حين ؤىالتيم العممي
 رضاىم.عدم ( عبروا عن 25.02%)

 ( من أفراد العينة بأنّ %52.45يرى )ا أمّ  ،يم في المكان المناسب الذي يتالءم مع خبرتيم العممية
 ( منيم يرون عكس ذلك.25.02%)

 (42.94%من)  ّالجية التي يعممون بيا تراعي النواحي اإلنسانية فيما  المبحوثين يقرون بأن
بدرجة ضعيفة.  ييايا تراع( يقرون بأنّ %40.40ا )أمّ  ،ص أسموب التعامل بدرجة متوسطةيخ

 (.%02.98والذين أقروا بأنيا تراعي نواحييم اإلنسانية بدرجة كبيرة فبمغت نسبتيم )

 (91.95غالبية المبحوثين راضون عن أدائيم الوظيفي وبمغت نسبتيم%)، ّ( غير %08.02ا)أم
 راضون.

 (20.98%من) كسب رضاىم وتحسين  ةالمبحوثين يقترحون عمى مؤسستيم تقديم الحوافز بغي
 (%40.55( اقترحوا االىتمام بانشغاالت الموظفين و )%48.20وفي مقابل )، أدائيم الوظيفي

 تحسين ظروف العمل.اقترحوا  (%00.42)،والقيام بدورات تكوينيةتمثل اقتراحيم في 
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  9النتائج العامة لمدراسة 

أجريت ىذه الدراسة المعنونة بـ "دور الرضا الوظيفي في تحسين أداء موظفي المؤسسات  
استخدمت أداة و اختيارىا بطريقة العينة العشوائية البسيطة.  مفردة. تمّ  82الجامعية"، عمى عينة مكونة من 

 :التوصل إلى النتائج التالية االستبيان لجمع البيانات الميدانية. وقد تمّ 

 نتائج المتعمقة بتأثير العوامل التنظيمية لممؤسسة الجامعية عمى درجة األداء الوظيفي الموظف9 أوال9 ال

 (29.82% ّمن المبحوثين يقرون بأن ) و أحيانا ما يتيح ليم رؤسائيم في العمل فرصة التعبير عن
 ."ا ونادرامدائـ" من أقروا ب تساوت نسب كلّ قد ة. و رأييم وانشغاالتيم بحريّ 

 توقدر  ،و ليس ىناك توزيع عادل لمميام عمى مستوى مؤسستيملمبحوثين يقرون بأنّ غالبية ا 
 ( يقرون عكس ذلك.%20.90(. في حين )%54.04نسبتيم )

  تقوم بتوزيع الميام الوظيفية معظم المبحوثين سواء من الذكور أو اإلناث يقرون بأّن الجامعة ال
بـ منيما، وقدرت نسبة الذكور  عادل حيث تقاربت نسبة كلّ بشكل 

( وكانت من نصيب الذكور %24.44ا أقل نسبة فقدرت بـ )(. أمّ %52.04(واإلناث)52.22%)
 (.%24.90ا نسبة اإلناث فبمغت )أمّ ،روا عكس ذلك أقالذين 

 (48.09% من أفراد العينة )العالقات الشخصية ىي من أسباب التمييز في توزيع  روا بأنّ أق
الجنس ىو السبب  (يرون بأنّ %15.21في حين )،العربي بن مييدي جامعة توى الميام عمى مس

 في ذلك.

 (49.29%من اإلناث يرجعن سبب التمييز في توزيع الميام إلى العالقات الشخصية)،  ّا أم
أقل نسبة فكانت من  اأمّ . (%52.52الذكور فيرجعون ذلك إلى األقدمية حيث قدرت نسبتيم )

ا الذكور (أمّ %15.44نصيب اإلناث المواتي يرجعن سبب ذلك إلى الجنس وقدرت نسبتيم )
 (.%09.09فقدرت نسبيم )

 (في مقابل %52.45غالبية المبحوثين راضون عن ساعات العمل وقدرت نسبتيم ) ذلك
 ( غير راضون.25.02%)
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 (51% ّمن أفراد العينة يقرون بأن)ر ليم مؤسستيم الوسائل المادية الالزمة لتأدية و أحيانا ما توف
 (.%08.02و نادرا ما توفر ليم وبمغت نسبتيم )النسبة القميمة منيم فتقر أنّ  اعمميم. أمّ 

 (22.40%من)  ّو أحيانا ما يكون تواصل بينيم وبين رؤسائيم في العملالمبحوثين صرحوا أن، 
 تواصل بينيم. و نادرا ما يكون ىناك( أقروا بأنّ %02.91في حين )

  ّاالتصاالت التي تتم داخل مؤسستيم ىي اتصاالت فعالة حيث بمغت  معظم أفراد العينة يرون بأن
 (.%40.40يا اتصاالت غير فعالة وذلك بنسبة )( والبقية منيم يرون بأنّ %09.04نسبتيم )

 (92.10%من أفراد العينة ) تؤثر عمى أدائيم الوظيفي  لمكان عمميم البيئة الداخمية بأنّ  يقرون
 (.%05.85وىي نسبة عالية مقارنة بالنسبة المتبقية والتي بمغت )

 ثانيا9 النتائج المتعمقة بعلقة األجر والحوافز بالرضا الوظيفي9 

 (54.29 %من)  المبحوثين عبروا عن عدم رضاىم عن األجر الذي يتمقونو في حين
 ( منيم راضون.22.40%)

  ّنّ أ( من أفراد العينة يرجع سبب عدم رضاىم عن األجر الذي يتمقونو إلى %24.00) ن أنّ تبي 
في حين كانت النسبة منعدمة القتراح األجرة أكثر من الجيد الذي  ،األجرة غير كافية المعيشة

 تبذلو.

 (98.24% ّمن المبحوثين يقرون أن ) ّذلك سيؤدي إلى زيادة حماسيم  زيادة أجرىم، فإنّ  و إذا تم
 مذين أقروا عكس ذلك.ل( %01.42وىي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة ) عمى العمل.

  ّاألساس الذي يعتمد عميو في الترقية ىي األقدمية وقدرت نسبتيم  معظم أفراد العينة يقرون بأن
 (.%19.51الكفاءة ىي األساس وذلك بنسبة ) بأنّ  ا البعض اآلخر فأقرّ (أمّ 29.82%)

 (01.40%من المبحوثين غير راضون عن ) في حين البقية  ،الترقيات ووقت الحصول عمييا
 (.%48.09منيم راض عنيا وبمغت النسبة )
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  ّاألجور و الرواتب ىي من أكثر العوامل التي تؤثر عمى مستوى الرضا الوظيفي  ن أنّ تبي
دة ا المرتبة األخيرة فاحتمتيا العالقة الجيّ ( أمّ 220لمموظفين .وقد احتمت المرتبة األولى بمجموع )

 (.424الزمالء وذلك بمجموع ) مع

 ثالثا9 النتائج المتعمقة بتأثير العوامل الشخصية لمموظف عمى أدائو الوظيفي9 

 (40.14% .من أفراد العينة راضون عن وظيفتيم من ناحية الصورة االجتماعية )
 ( فعبروا عن عدم رضاىم.%24.80ا)أمّ 

  ّنسبتيم  تالوظيفي يتأثر بالعوامل المتعمقة بشخصيتيم وقدر  أدائيم أفراد العينة أنّ  أقر
 س ذلك.ك( أقروا ع%20.29ا)(. أمّ 59.5%)

  ّعدم القدرة عمى تحمل الضغوط ىي من العوامل الشخصية التي تؤثر  ح معظم أفراد العينة أنّ صر
 أقل نسبة كانت من نصيب الخجل وذلكأّن (. في حين %24.80عمى أدائيم، وبمغت نسبتيم )

 (.%12.45بنسبة )

 (من %98.24غالبية المبحوثين يشعرون بالراحة في عالقاتيم بزمالئيم في العمل وبمغت نسبتيم)
 (ال يشعرون بذلك.%01.42ا). أمّ المجموع الكميّ 

 (59.50% ّمن أفراد العينة صر) ّرؤسائيم في العمل يقدرون جيدىم المبذول. و  حوا بأن
 ( أقروا عكس ذلك.20.29%)

 (98.24% ) من أفراد العينة لدييم شعور باالنتماء والوالء لمكان عمميم. وىي نسبة عالية مقارنة
 ( التي تعبر عن عدم الشعور باالنتماء والوالء.%01.42بنسبة )

 (85.02% ّمن مجموع أفراد العينة يرون بأن)  شعورىم بالراحة النفسية في مكان عمميم يدفعيم
 ( يقرون عكس ذلك.%12.45ا )أمّ  ،إلى تحسين أدائيم الوظيفي
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رابعا9 النتائج المتعمقة بدرجة الرضا الوظيفي لدى الموظفين الداريين بجامعة العربي بن مييدي أم 
 البواقي9 

 (49.19% ّمن أفراد العينة درجة رضاىم عن الجو ) في  ،العام عمى مستوى مؤسستيم متوسطة
 (.%02.94البعض منيم كانت درجة رضاىم كبيرة وذلك بنسبة ) حين أنّ 

 (58.50%من)  ّ( ليس لدييم %21.24ا )المبحوثين لدييم استقرار وظيفي في مكان عمميم أم
 استقرار وظيفي.

 ( من عدد أفراد العينة بالرضا عن وظيفتيم مقارنة بمؤىالتيم العممية و %52.45يوجد )
 ( غير راضون.25.02%)

 (52.45%) (25.02من المبحوثين يشعرون بالرضا عن مناسبة وظيفتيم لخبراتيم العممية و% )
 غير راضون.

  غالبية أفراد العينة يقرون بأن المؤسسة الجامعية تراعي النواحي اإلنسانية فيما يخص أسموب
( يقدرون بأنيا تراعي بدرجة %02.58(أما)%42.94التعامل بدرجة متوسطة وذلك بنسبة )

 كبيرة.

  ّ( غير %08.02راضون عن أدائيم الوظيفي و) ( من المبحوثين%91.95ما نسبتو ) أن
 راضون.

 (20.98% من المبحوثين اقترحوا عمى المؤسسة الجامعية تقديم الحوافز، وىذا لكسب رضا )
 ( منيم اقترحوا تحسين ظروف العمل.%00.42الموظفين وتحسين أدائيم و)
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  السابقة9النتائج في ضوء الدراسات 

توصمت دراستنا المتمحورة حول "دور الرضا الوظيفي في تحسين أداء المؤسسات الجامعية" إلى  
عرضو من نتائج متعمقة بالدراسات  نتائج سنحاول عرض نقاط التشابو واالختالف فيما بينيما، وبينما تمّ 

 السابقة: 

ة عوامل يفي لمموظفين يتأثر بعدّ مستوى الرضا الوظ ت دراستنا وكذلك الدراسات السابقة أنّ أكدّ  -
 متفاوتة التأثير كاألجور والرواتب، ظروف العمل، نمط اإلشراف، فرص الترقية.

الرضا الموظفين يختمف باختالف المؤىالت العممية والخبرات العممية، وىذا ما  كشفت دراستنا أنّ  -
توصمت إليو الدراسة العربية األولى التي جاءت بعنوان "أثر إدارة الصراع التنظيمي عمى الرضا 

 الوظيفي" من إعداد الطالبة "بوفرة زوينة".

مل تؤثر عمى األداء الوظيفي لمموظف. البيئة الداخمية لمكان الع خمصت الدراسة الحالية إلى أنّ  -
نظافة مكان العمل تجعل  ت عمى أنّ وىذا ما توصمت إليو الدراسة العربية الثانية، حيث أكدّ 

 الموظف يشعر باالرتياح الكبير مما يؤثر بدوره عمى مستوى الرضا الوظيفي واألداء.

يم لم عن األجر الذي يتمقونو وأنّ غالبية أفراد العينة غير راضون  توصمت الدراسة الحالية إلى أنّ  -
 يحصموا عمى ما يستحقونو من ترقيات وحوافز. وىذا ما أكدت عميو معظم الدراسات السابقة.

 ا نقاط االختالف فتمثمت فيما يمي:أمّ 

غالبية أفراد العينة غير راضون عن  أكدت الدراسة المحمية الثالثة، والدراسة العربية الخامسة أنّ  -
معظم أفراد  ئيم بالعمل وىذا ما اختمفت فيو مع دراستنا، حيث توصمت إلى أنّ عالقاتيم بزمال

 العينة راضون عن عالقاتيم بزمالئيم بالعمل وىذا ما يجعميم يشعرون بالراحة.

معظم أفراد العينة راضون عن المكافآت المادية التي  خمصت الدراسة العربية الخامسة، إلى أنّ  -
 يو مع دراستنا.يستحقونيا وىذا ما اختمفت ف
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  9النتائج في ضوء النظرية 

ىناك اتفاق بينيا وبين أسس النظرية الوظيفية،  من خالل النتائج المتوصل إلييا نالحظ أنّ  
والمتمثمة أساسا في التكامل واالنسجام واالتفاق. حيث يظير تكامل ما بين الموظفين، وذلك من 

سائيم في العمل من جية أخرى. فيم يشكمون حمقة خالل العالقات القائمة بينيم من جية وبين رؤ 
عناصر مترابطة فيما بينيم. وجزء ال يتجزأ من المنظومة المؤسساتية والمتمثمة في المؤسسة الجامعية. 

فالشعور بالراحة والطمأنينة في مكان العمل والعالقة الجيدة مع الزمالء، يؤدي إلى حدوث انسجام 
ممين. وىذا االنسجام يتم من خالل االتصاالت الفعالة فيما بينيم، التي اوترابط بين كافة األفراد الع

من خالل تمبية إاّل تؤدي بدورىا إلى المحافظة عمى االستقرار واالستمرار في العمل، والذي ال يتم 
 مختمف متطمبات الموظفين والتعرف عمى مختمف العوامل المؤثرة في مستوى رضاىم الوظيفي.
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 خاتمة: 

الرضا الوظيفي عامل ىام، البد ألي مؤسسة من أن تحققو لموظفييا.  في نياية ىذه الدراسة يتضح لنا أن  
يبقى كسب رضا العنصر البشري في المنظمة، أحد أىم مطالب اإلدارة الحديثة التي تسعى من  وعميو

الحفاظ عمى مكانتيا وتفعيل دورىا.  خاللو إلى تعزيز قدرات أداء الموظف ووالئو لمكان عممو. ومن ثم  
سؤوليات وخدمة بم لالطالعيا، لكونو األداة الفعالة التي تقودىا ديفالفرد العامل ىو حجر الزاوية ل

 المجتمع.

فاالىتمام بو وبطرق تحفيزه والبحث عن مستوى رضاه قصد تحسينو برفع مستوى أدائو، لبذل مزيد من 
الجيد، وىناك عوامل متعددة تؤثر عمى درجات الرضا، منيا ما يتعمق ببيئة العمل، وبعضيا يتعمق 

لى جانب بالوظيفة التي يشغميا الفرد. فيذه األخيرة تجعمو راضيا عن  عممو ومحققا لطموحاتو ورغباتو، وا 
ىذه العوامل تختمف درجات تأثيرىا  ذلك ىناك عوامل شخصية ليا عالقة بقدرات العاممين ومياراتيم. كل  

 من شخص آلخر.

 ة ذلك أىميا ما يمي= ة نتائج تثبت صح  وفي دراستنا ىذه توصمنا إلى عد  

ت في لمموظف، حيث أكد  يعمى درجة األداء الوظة تأثر العوامل التنظيمية لممؤسسة الجامعي   -
( من الموظفين اإلداريين غير راضون عن عدالة توزيع الميام. %85.25ما نسبتو ) النتائج أن  

البيئة الداخمية لمكان عمميم تؤثر عمى أدائيم الوظيفي  فقد أقروا كذلك أن  باإلضافة إلى ذلك 
 (.%7.47;حيث بمغت نسبتيم )

األجر والحوافز بالرضا الوظيفي. وقد تكون ىذه العالقة إيجابية أو سمبية، فمن  ىناك عالقة تربط -
 ،قونوم( من أفراد العينة غير راضون عن األجر الذي يت%;89.6) خالل دراستنا توصمنا إلى أن  

 تحسن إذا رفع األجر.يأدائيم س أن   منيم(%69.>;ولقد أقر )
تو النتائج التي توصمنا إلييا الوظيفي.  وىذا ما أكد  تؤثر العوامل الشخصية لمموظف عمى أدائو  -

( من أفراد العينة بذلك ومن بين ىذه العوامل عدم القدرة عمى تحمل الضغوط %8.;8حيث أقر )
 ( من المبحوثين.%:>.65وىذا ما صرح بو )
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 ا زاد مستوى تحسين أدائو والعكس. ومنا كانت درجة الرضا الوظيفي لمموظف كبيرة، كمم  كمم   -
 درجة رضا الموظفين كانت متوسطة. خالل نتائج دراستنا توصمنا إلى أن  

 صعوبات الدراسة : -

سواء فيما يخص الجانب النظري أو الجانب  الصعوباتوخالل إجراءنا ليذه الدراسة واجيتنا العديد من 
 التطبيقي )الدراسة الميدانية( ويمكن حصرىا فيما يمي= 

المتعمقة بموضوع دراستنا نظرا الرتباطو بالعموم النفسية صعوبة الحصول عمى المراجع  -
 واالقتصادية، البعيدة عن مجال تخصصنا.

 المقدمة ليم. االستبانات ممىءتياون بعض الموظفين اإلداريين في الجامعة لممساىمة معنا في  -
 التوصيات : -

 التالية=  التوصياتوبعد استعراض الدراسة الميدانية والنتائج يمكن وضع 

ة أن تقوم بتوزيع الميام الوظيفية عمى الموظفين، بشكل يتناسب مع عمى المؤسسة الجامعي   -
 مؤىالتيم العممية وخبراتيم العممية.

 توعية الموظفين باألسس التي يتم من خالليا توزيع المكافآت والحوافز )كالترقية(. -
لتأدية العمل وىذا لكسب رضا ن توفر جميع الوسائل المادية الالزمة ة أعمى المؤسسة الجامعي   -

 الموظفين وتحسين أدائيم.
 عمميم بشكل جيد. أداءالبد من إعداد نظام لمحوافز، لتشجيع الموظفين عمى  -
ىذه الدورات تشعر العامل بأىميتو  ضرورة القيام بدورات تكوينية لمموظفين بشكل منتظم، ألن   -

 وتجعمو دائم التجديد واإلبداع.
واالستقرار الوظيفي، وذلك من خالل تأكيد المسؤولين حسن نواياىم تجاه تعزيز الشعور باألمن  -

 وظفييم.م
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 33 جدول ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب متغٌر السن 10
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35 
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لموظفٌهم فرص التعبٌر عن رأٌهم و انشغاالتهم 

 بحرٌة.
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 مستوى المؤسسة الجامعٌة
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جدول ٌوضح أسباب التمٌٌز فً توزٌع المهام وفق  00
 متغٌر الجنس

138 

 139 اعات العملجدول ٌوضح الرضا عن عدد س 00

جدول ٌبٌن مدى توفٌر المؤسسة الجامعٌة للوسائل  00
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140 

جدول ٌوضح إذا كان هناك تواصل بشكل دوري بٌن  00
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 فعالة
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 تؤثر على األداء الوظٌفً
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 145 جدول ٌوضح رضا العامل عن األجر الذي ٌتلقاه 00

جدول ٌوضح أسباب عدم رضا العامل عن األجر الذي  00
 ٌتلقاه
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جدول ٌوضح عالقة زٌادة األجر مع زٌادة الحماس  00
 نحو العمل
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 146 جدول ٌوضح أسس الترقٌة على مستوى الجامعة 01
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جدول بوضح الرضا عن الترقٌات وقت الحصول  00
 علٌها

147 

جدول ٌوضح ترتٌب العوامل المؤثرة فً الرضا  00
 الوظٌفً

148 

جدول ٌوضح الرضا عن الصورة اإلجتماعٌة التً  00
 تحققها الوظٌفة
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بالعوامل  جدول ٌوضح مدى تأثر األداء الوظٌفً 00
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جول ٌوضح عالقة الراحة النفسٌة فً مكان العمل  00
 بتحسٌن األداء الوظٌفً
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جدول ٌبٌن درجة الرضا عن الجو العام على مستوى  01
 المؤسسة
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 157 جدول ٌوضح إذا ماكان هناك إستقرار وظٌفً 00

ظٌفة مقارنة بالمؤهل جدول ٌوضح الرضا عن الو 00
 العلمً
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 158 جدول ٌوضح مدى تناسب الخبرة العملٌة مع الوظٌفة 00
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 فهرس األشكال
 الصفحة الشكل الرقم

تدرج الحاجات اإلنسانية وفق نظرية  10
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 وعدم الرضا
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العوامل البيئية التي تعدل وتؤثر في  10
 األداء
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 ممخص: 

تمت معالجة ىذه الدراسة المعنونة بـ "دور الرضا الوظيفي في تحسين أداء موظفي 
المؤسسات الجامعية". بيدف الكشف عن العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء، وكذلك التعرف 

عمى مستوى الرضا الوظيفي. وىناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية  عمى أىم العوامل المؤثرة
 دفعتنا إلى اختيار موضوع الدراسة ومن بينيا6

 األسباب الذاتية:  - أ
الرغبة في دراسة مثل ىذه المواضيع التي تيتم بدور الرضا الوظيفي. ومن جية أخرى  -

 التعرف عمى مختمف العوامل التي تؤثر في رضا الموظفين بالجامعة.
المؤسسات الجامعية بأىمية العنصر البشري، وبالتالي زيادة االعتناء بو من  تحسيس -

 خالل توفير الظروف المناسبة لرفع درجة رضاه ومستوى أدائو.
 األسباب الموضوعية:  - ب

أىمية موضوع الدراسة الرتباطو بالرضا الوظيفي الذي أصبح يعد القاعدة األساسية  -
 داء الميام الموكمة إلييم.لتحفيز الموظفين، ودفعيم عمى أ

 إبراز أىمية الموارد البشرية كعناصر لمعممية اإلنتاجية في المؤسسات. -
إدراك الدور الذي يمكن أن يؤديو الرضا الوظيفي في تحسين األداء وتخفيض معدالت  -

 التغيب وكثرة الشكاوي واإلضرابات.
 البحث لإلنجاز والدراسة منيجيا ومعرفيا.قابمية  -
 المراجع والكتب حول الموضوع المدروس.وفرة  -

 تمحورت إشكالية دراستنا في التساؤل الرئيسي التالي6 

 ما هو دور الرضا الوظيفي في تحسين أداء موظفي جامعة العربي بن مهيدي؟ -
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 :التساؤالت الفرعية 

 ىل ىناك عالقة بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي؟ -
 الجامعية عمى درجة األداء الوظيفي لمموظف؟ ىل تؤثر العوامل التنظيمية لممؤسسة -
 ىل تؤثر سياسة األجور والحوافز عمى األداء الوظيفي لموظفي المؤسسة الجامعية؟ -
 كيف تؤثر العوامل الشخصية لمموظف عمى أدائو الوظيفي؟ -
ما ىي درجة الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة العربي بن مييدي وعالقتيا بمستوى  -

 أدائيم؟

 اسة ومنهجها :نوع الدر 

بغرض وصف مشكمة الدراسة عمييا  اعتمدنا، ولقدالدراسات الوصفيةتندرج دراستناضمن 
 والتعرف عمى العالقة بين الرضا الوظيفي و األداء وكذا التأثيرات المتبادلة بينيما . 

و وألن   ،المنيج المناسب لطبيعة دراستنا وأىدافيا باعتبارهاستخدمنا منيج المسح الوصفيو 
و يمكننا من تحديد ومعرفة مستوى الرضا الوظيفي ومحدداتو وعالقتو بأداء الموظفين كما أن  

 سيساعدنا في الكشف عن العوامل التي تؤثر عمى درجة األداء .

 أدوات جمع البيانات :

من المبحوثين اعتمدنا عمى أداتين من أدوات جمع البيانات وىي  المعطياتلجمع 
سؤاال، مقسمة عمى أربعة محاور. إضافة إلى  13)المالحظة واالستبيان( وتضمنت االستمارة 

 .البيانات الشخصية

 مجتمع وعينة الدراسة:
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من  شمل مجتمع دراستنا الموظفين اإلداريين بجامعة أم البواقي،  وتكونت عينة الدراسة
اختيارىا بواسطة أسموب العينة العشوائية  مجتمع البحث تم  من  %31مفردة( ما يمثل 59)

 البسيطة.

 مجاالت الدراسة :

 مجاالت وىي كاآلتي6  31دت دراستنا في تحد  

 6 وشمل الموظفين اإلداريين بجامعة العربي بن مييدي بأم البواقي.المجال البشري -أ 
 العربي بن مييدي بأم البواقي.6 شمل جامعة المجال المكاني -ب 
لى غاية شير أفريل.أكتوبر 6 بدأت الدراسة من شير المجال الزماني -ج   ا 

 

 

 نتائج الدراسة :

 وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا6 

  تؤثر العوامل التنظيمية لممؤسسة الجامعية عمى درجة األداء الوظيفي لمموظف ، حيث
( من الموظفين اإلداريين غير راضون عدالة % 15.35ما نسبتو )  أكدت النتائج أن  

البيئة الداخمية لمكان عمميم تؤثر عمى  ذلك فقد أقروا أن   إلىتوزيع الميام . باإلضافة 
 (.% 49.39ث بمغت نسبتيم) ييم الوظيفي حئأدا
  ىناك عالقة تربط األجر والحوافز بالرضا الوظيفي وقد تكون ىذه العالقة ايجابية أو

( من أفراد العينة غير راضون % 13.14)  أن   إلىسمبية . فمن خالل دراستنا توصمنا 
أدائيم سيتحسن إذا رفع األجر  أن   منيم(% 45.13ولقد أقر )  ،ونعن األجر الذي يتمقو 

. 
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 لمموظف عمى أدائو الوظيفي وىذا ما أكدتو النتائج التي توصمنا  تؤثر العوامل الشخصية
( من أفراد العينة بذلك . ومن بين ىذه العوامل عدم  %14.13، حيث أقر )  إلييا

 ( من المبحوثين .% 15.53) بو القدرة عمى تحمل الضغوط وىذا ما صرح 
   ا زاد مستوى تحسين أدائو والعكس ا كانت درجة الرضا الوظيفي لمموظف كبيرة ، كمم  كمم

 درجة رضا الموظفين كانت متوسطة . أن   إلىومن خالل نتائج دراستنا توصمنا 

 الرضا الوظيفي، األداء الوظيفي ،المؤسسات الجامعي ة. الكممات المفتاحية :
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Résumé : 

Cette étude intitulé le rôle de la satisfaction professionnel, pour améliorer le 

rendement des employeurs et les fonctionnaire de l’institution universitaire, en 

raison de savoir la relation entre la satisfaction professionnel et les performance du 

fonctionnaire, et savoir aussi les plus importants des influences sur la satisfaction 

professionnel . 

Il y’a des raisons subjectives et d’autres objectives qui nous inciter a choisir notre 

thème : 

 Les raisons subjectives :  

- L’envie d’étude ce type de thème on qui s’interessea la satisfaction 

professionnel et d’autre part la connaissance des différents éléments qui 

influence la satisfaction professionnel   

- Sensibilisé les institution universitaire de l’importance de l’élement humaine 

par conséquent a amiliorer le taux d’importance , apatir de garantir des 

conditions favorable pour amiliorer sons niveaux de satisfaction et leur 

performance aussi  

 Les raisons objectives :  

- L’importance de cette étude qui relier a la satisfaction qui est devevue 

comme une base principale de l’encouragement des employeurs . 

- La valorisation de l’importance des ressources humaine comme des élement 

de productions au sein des institutions . 

- Connaitre le role qui peut etre induit par la conviction ou milieu de travail a 

fin d’améliorer les performances et l’abaissement des absence et des 

réclamations et des grèves . 

- L’aptitude de la recherche des realisations et des études pédagogiquement. 

-  La disponibilité des livres et des documentations . 

Notre études est tourné sur la question ( la problématique ) suivante :  

 Quel est le role de la conviction du travail dans l’amélioration du rendement 

, des employeurs de l’université  de l’arbi ben m’hidioum el bouaghi . ? 

 Et sous problématiques : 

 Est-ce qui’il y’a une relation entre la conviction et le rendement du travail ? . 

 Est-ce que le milieu et les conditions du travail influencent sur 

l’amélioration des taches ? . 
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 Est-ce que la politique de l’encouragement financier a un effet direct sur le 

rendement ?  

 Comment influencent-ils les circonstance de la vie personnelle des 

employeurs sur le rendement ?  

 Quel est le degré de satisfaction par le travail fait par chacun des employeurs 

de l’université de l’arbi ben m’hidioum el bouaghi . ?  

 Le type d’étude et sa méthodologie on est basé dans ce travail sur les études 

discriptionnelles dans le but de définir le problématique de cette étude et la 

description de la relation entre la satisfaction et le rendement . 

 On’a utilisé a notre étude la méthodologie de scan descriptif , on le 

considéré la méthode adéquate de notre étude , la ou peut récapituler le taux 

de la satisfaction et ses limites et sa relation de la de la performance 

professionnel  

 Les outils de récolte des donnés : 

Pour récolté les données on ses basé sur deux outils de l’ensemble des outils ( la 

remarque , et le formulaire ) , et notre formulaire est constitué de 31 questions 

divisé en quatre grande ligne , et aussi les données personnel . 

 La société et les echantions de notre étude : 

La société de notre étude constitués les administrateurs de l’université de l’arbi ben 

m’hidioum el bouaghi les chantions de notre étude est menne sur un échantion de 

94 personnes , ( 15 % ) qui est était choisie par le biais de choisissent aléatoire . 

 Les champs d’études :  

Notre étude est faite sur 3 champs principaux  

A- champ humain : les administrateurs de l’université de l’arbi ben m’hidioum el 

bouaghi 

B- champ d’emplacement : l’université de l’arbi ben m’hidioum el bouaghi . 

C- champ de temp : apartir de mois d’octobre 2015 jusqu'à avril 2016. 

Les résultats de l’étude : 

- Les facteurs de l’organisation sur les institutions universitaire influence le 

taux de performance professionnel , les résultats indique que 52.12 % des 

employeurs a l’administration qui non pas satisfirent par la justice de la 

distribution des rôles , et sons déclarer aussi que l’entourage de travail 

interne influence leur performance professionnel , ils sont 84.04 %  
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- - il y’a une relation entre l’encouragement financier et la satisfaction , et 

cette relation peut être positif ou négatif , et selon notre étude nous arrive 

que il y’a 56.38 % des enchantions sont pas satisfirent par leur salaire et 

89.36 déclare que les performance professionnel améliora en cas un 

encouragement financier . 

- Nous arrivent a Les circonstances de la vie personnel des employeurs 

influence les performances professionnel , et 58.50 % déclare sa , et parmi 

ces circonstances c’est l’incapacité de résister la pression de travail et sa 

déclaré 32.97 par eux .   

-  

Le degré de la performance professionnel sera lever en cas de progression sur la 

satisfaction professionnel, et le contraire , et apartir de notre étude nous arrivons 

que la satisfacion professionnel était moyen . 

 

 

 

 

 


