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 وظيفي: مفهومه، محدداته وأثره على األداءــا الـــــالرض
 دراسة نظرية

 األستاذة: جدي سارة إعداد
 مقدمة:

يعترب الرضا الوظيفي من أكثر املوضوعات دراسة من قبل الباحثني املعاصرين ملـا لـه مـن أمهيـة كـربى 
يف الكشف عن اجيابيات وسلبيات املؤسسة يف وجهة نظر مواردها البشرية، واليت ميكن يف ضوئها تطوير 

 ورسم سياسات مستقبلية لإلدارة . 
اص أو العـام يف اجلزائـر ، فـإن مـن الضـروري علـى القـادة ونظراً للجهود املبذولة سـواًء يف القطـاع اخلـ

ني بــالتطوير اإلداري يف العمــل التخلــي عــن الطــرق التقليديــة يف إدارة املــوظفني مــاإلدارات واملهت ومشــريف
ــدف إىل االســتثمار األمثــل يف القــوى البشــرية، و ذلــك بضــمان  لتصــبح إدارة مبنيــة علــى أســس رصــينة 

ـــا ة العمـــل للعـــاملني فيهـــا والســـعي إىل تـــوفري أحســـن الظـــروف هلـــم ، وكـــذا تعزيـــز الرتكيـــز علـــى جـــودة حي
ـتم  ارتباطهم جبهة عملهم وشعورهم بأن جهة عملهم ال تعىن فقط مبا يقدمه العمال جلهة العمل ، إمنا 

 أيضاً بأوضاعهم الصحية واالجتماعية. 
ـال إىل أن تنميـة املـوارد البشـرية مـن األولو  يـات الوطنيـة يف البحـث والتطـوير ملـا هلـا ويشار يف هذا ا

 من أمهية بالغة يف تطوير كفاءة العنصر البشري مما يضمن اجلودة العالية للمنتجات واخلدمات . 
مبثل هذه املؤشرات احليوية،   ومن هذا املنطلق، يأيت هذا البحث لتزويد القطاعات العامة واخلاصة

املوارد البشرية من اجل اخلروج مبؤشرات مرجعية عن الرضا  ليتم استخدامها من قبل الباحثني وأخصائي
 الوظيفي. 

ولتحقيق هذا اهلدف ، قسم البحث إىل جزأين حيث سيتناول اجلزء األول اإلطار النظري حيث 
سيعطي نبذة عن ما طرح عن موضوع الرضا  الوظيفي من قبل الباحثني واملفكرين، أما اجلزء الثاين 

 دراسات سابقة تناولت موضوع الرضا الوظيفي. فسيحتوي على أمثلة عن
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 الجزء األول: اإلطار النظري 
منذ مطلع الربع الثاين من القرن العشرين ، حظي موضوع الرضا الوظيفي بأمهية بالغة ، ورغم تعدد 
الدراسات اليت تناولت الرضا الوظيفي ، إال أنه ما زال هناك اختالف حول حتديد مفهوم واحد هلذا 

، وكذا االختالف يف املصطلح ، ويعود هذا االختالف يف القيم واملعتقدات وحماور االهتمام بني الباحثني
تمع واألهداف املرجوة عوامل ميكنها أن تؤثر أيضاً  الظروف والبيئة احمليطة ، كما أن نوع الدراسة، ا

 على مفهوم الرضا الوظيفي . 
 انتباه الباحث ما يلي : من بني هؤالء التعاريف اليت شدت 

ه مرتبط مع الرغبة يف وحتت مصطلح " معنوي " الرضا الوظيفي أن )Viteles  )1953يرى 
موعة أو املنظمة  .1 االستمرارية ، الكفاح من أجل حتقيق أفراد ا

بأن الرضا حالة عاطفية إجيابية نامجة عن تقدير العامل لعمله أو للخربات  Lock  (1976)  ويرى
 . 2املتصلة مبجال العمل

 ، فريى أن الرضا الوظيفي مرتبط بـ : Herzberg  )1966(3  أما
 عوامل خارجية مثل األجور ، العالقات مع املسؤولني ، الزمالء واملنظمة. -
 عوامل داخلية ، تنبع من إحساس الفرد باالجناز وبأمهيته قدراته من خالل ذلك االجناز . -

أيضًا إىل أن العوامل الداخلية هي املسؤولة عن الرضا، أما العوامل  )Herzberg  )1966ويشري 
 ية عن عدم الرضا . اخلارجية فمسؤول

من خالل طرحه لنموذجه الذي حيدد الرضا الوظيفي مع عدد من زمالئه يف  Lawler 4 ويرى 
دراستهم للرضا الوظيفي يف الواليات املتحدة األمريكية أن العمليات النفسية اليت حتدد الرضا لدى الفرد 

 وعمله ترتبط باألبعاد التالية : 

                                                 
(1)Tremblay-Barrette,Lise .Etude de la Satisfaction au travail d'un  groupe de travailleurs oeuvrant 
dans un ministère Québecois au Sagunay-Lac-ST-Jean, University of Quebec 1990.  
http://bibvir.uqac.ca/theses/24584787/24584787.pdf 
(2)Samson ,André.” Travail et adaptation aux transition de vie”, invited speaker ,Quebec : 

17.12.2009  http://www.choixdecarriere.com/placement Center special portage ,April ,2007  
 (3) Fraser, T.M. Human Stress, work and job satisfaction, Switzland: International labour office 
GENEVA,1984, P25. 

رسالة ماجستري ،  –دارسة تطبيقية لموظفي جمارك منطقة الرياض –الرضا الوظيفي وعالقته باإلنتاجية ، علي بن حيىي . الشهري )4(
 .2003الرياض ، دراسة منشورة 
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 لعمل . مستوى الدخل املدفوع مقابل ا -
 منط اإلشراف الذي خيدع له الفرد نفسه. -
 مدى ارتياح  الفرد للعمل نفسه .  -

 ، يفرتض أن الرضا أو عدمه ناتج عن أربعة عوامل: Bussing 19925أما 
 املقارنة بني الوضع الراهن للعمل وتطلعات الفرد .  -
 درجة السيطرة على وضع العمل .  -
 إسرتاتيجيات حّل املشاكل . -

 ويرى الباحث أن هذه العوامل ميكنها إنتاج أشكال خمتلفة من الرضا أو عدم الرضا . 
، فيعرفه على أنه ذلك الشعور باالكتمال واالجناز الناتج من العمل ، هذا الشعور  19946أما كيبلر 

ع من العمل ليس له عالقة بالنقود أو املميزات أو حىت االجنازات ، إمنا هو ذلك الشعور باالرتياح الناب
 ذاته . 

ويعرفه الباحث على أنه شعور الفرد باالنسجام مع عمله واحلماس حنوه مما يؤدي به إىل االنفعال 
معه والتفاين فيه من خالل طموحه ورغبته يف النمو والتطور وحتقيق أهدافه االجتماعية ، وباعتبار الفرد 

تمع فتطوره واكتسابه للخربات  تمع ككل من اخللية األساسية يف ا واملهارات سينعكس إجيابياً على ا
 خالل الرقي به إىل اإلمام . 

 : فيما يليحمددات الرضا الوظيفي  تلخيصومن خالل ما سبق ذكره، ميكن 
ا.    الرضا عن الوظيفة حبد ذا
 الرضا عن عالقات العمل ( زمالء، رؤساء... )  
 الرضا عن بيئة العمل .  
 نظم العمل ( أساليب اإلشراف والقيادة ).  الرضا عن 
 الرضا عن مستوى الدخل .  
 

                                                 
(5)Samson ,Andre' ." Travail et adaptation aux sensations de vie " invited speaker ,Gastineau, Quebec 
Society for the physiology of work and organization ,University of Quebec , October 2007  
http://www.choixdecarriere.com/pdf/6573/Modeles_satisfaction_au_travail.pdf  17.12.2009 

 .  11، ص  2003، القاهرة ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ،  تحقيق الرضا الوظيفيكيبلر، كاي ترمجة العمري ، خالد.   (6)
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  :االهتمام بالرضا الوظيفي
نظرًا ألمهية العنصر البشري يف أي مؤسسة ، باعتباره العنصر الفعال يف حتقيق أهدافها ، فإن من 
م وتصنيفها وبالتايل  الضروري على املؤسسات قياس الرضا للعاملني فيها لتغيري سلوكهم ومعرفة حاجا

ا وأمهيتها وحسب تأثريها على الروح املعنوية  للعاملني ، فإذا ما السعي إىل إشباعها حسب أولويا
أشبعت هذه احلاجات تكون سببًا للقناعة والرضا الوظيفي، مما يزيد من انتماء العاملني إىل عملهم 

 األمر، الذي يؤدي إىل زيادة اإلنتاج وهو اهلدف الرئيسي  للمؤسسة . 
واعد كما وأن للرضا الوظيفي دالالت مهمة مرتبطة بالضغط النفسي للعاملني ويساعد يف فهم الق

السلوكية لديهم. لذلك جند أن موضوع الرضا عن العمل قد احتل مكانة بارزة بني العديد من الدراسات 
االت املختلفة ملا له من أثر بالنفسية للعاملني يف املؤسسات فيما يتعلق بسلوكهم وأدائهم  يف ا

 وإنتاجهم يف العمل. 
ي يساعد  اإلدارة على تصميم بيئة تساعد إن تفهم دوافع العاملني يف أعماهلم ورضاهم الوظيف

على االستغالل األمثل لطاقات العاملني، حبيث ميكن لإلدارة التوفيق بني أهدافها وأهداف العاملني 
 وشعورهم بالرضا والتغلب على شعور السخط واالستياء.

  :مصادر الشعور بالرضا الوظيفي
ىل حتقيق أهدافها ( إنتاجية، ربح ،..) من خالل نظرًا للمنفعة املتبادلة بني املؤسسة اليت تسعى إ

عنصرها البشري، والعامل الذي يتوقع مردودًا أفضل من هذه األخرية ( راتب جيد، حوافز...) ، ميكن 
 : 7حتديد مصادر الشعور بالرضا الوظيفي كالتايل

 الرضا الداخلي الذي يأيت من أداء العمل بشكل جيد واالعتزاز واالفتخار به . -
 ...األمانالرضا اخلارجي وهو الرضا عن بيئة العمل، وتشمل مكان العمل، الزمالء، -

 الجزء الثاني: الدراسات السابقة 
لقد أجريت العديد من الدراسات يف جمال الرضا الوظيفي ، حىت قيل أنه أكثر املواضيع الذي متت 

ا   أجريت على جمتمعات خمتلفة، إال أنهفيه الدراسات والبحوث يف جمال علم النفس اإلداري ، ومع أ

                                                 
 .13، مصدر سابق، صتحقيق الرضا الوظيفيكيبلر، كاي ترمجة العمري، خالد.   (7)
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ا ذات فائدة ميكن االعتماد والتأسيس  ميكن االستفادة من جممل هذه الرتاكمات العلمية على اعتبار أ
 عليها. 

وباعتبار هذه الدراسة عبارة عن دراسة عامة تتناول موضوع الرضا الوظيفي بشكل عام وإمجايل، 
ليت تتناول موضوع الدراسة يف جماالت خمتلفة كدراسات الرضا قام الباحث بانتقاء عدد من البحوث ا

ال الطيب...وبالتايل ميكن أن نفسر هذا املوضوع بشكل  الوظيفي يف املدارس، واجلامعات، والشركات وا
أوسع وأمشل. وسيتم عرض هذه الدراسات يف جزأين، األول سيتناول الدراسات العربية والثاين 

 الدراسات األجنبية. 
 الدراسات العربية: والً أ

الرِّضا الوظيفي لدى  األردن، " ،2005دراسة فوزي عبد اهللا العكش وأحمد مصطفى الحسين  .1
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة واحلكومية يف األردن: دراسة مقارنة ألعضاء هيئة التدريس يف  

مقارنة مدى توفر الرِّضا الوظيفي بني أعضاء الدراسة احلالية إىل "، حيث هدفت كليات العلوم اإلدارية
هيئة التدريس يف كليات العلوم اإلدارية يف اجلامعات احلكومية واخلاصة يف األردن. ولتحقيق ذلك فقد مت 

 تصميم استبانه لقياس وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جتاه الرضا الوظيفي من خالل العناصر التالية:
 املناخ األكادميي.  -اإلجراءات اإلدارية والبحث العلمي.     -  املكافآت املالية.       -
 تقييـم األداء.  –وسائل التدريس.                         -اخلدمات االجتماعية.     -

وقد مت استخدام اإلحصاء الوصفي لتحليل بيانات العينة، واإلحصاء االستقرائي الختبار فرضيات       
البحث إىل عدم وجود فروق يف نظرة أعضاء هيئة التدريس جتاه تلك العناصر،  الدراسة. وتوصل

باستثناء عنصري املناخ األكادميي وتقييم األداء، حيث تبني رضا أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
اخلاصة أكثر من اجلامعات احلكومية. وقد أوصت الدراسة بضرورة اختاذ طرق وإجراءات موضوعية 

 عملية التقييم والرتكيز على عملية التقييم فقط. ومقبولة يف
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" طرق ووسائل حتسني عمل البحارة على منت السفن ويف امليناء  ، القاهرة،20068دراسة أحمد حافظ 
وكيفية ضمان استمرارهم يف العمل "، وقد مشلت هذه الدراسة كًال من العمال الفنيني يف البحارة 

 واملهندسني والضباط. 
لدراسة على حتديد العالقة بني العامل الفين وسفينته والشركة املالحية اليت ينتمي هدفت هذه ا

إليها وامليناء الذي يزوره حىت ميكن رسم صورة لتلك العالقة من وجهة نظر البحار ، ولذا قام 
الباحث بتوزيع استبانة على العمال ، وقد مشلت االجابات ضرورة أن يوازي األجر العمل وأن 

راتب يف موعده ، وأن تكون هناك قائمة مرتبات واحدة لنفس الوظيفة كحد أدىن على ان يسدد ال
متثل  الواقع يف السوق العاملية ، كما اشتملت النتائج أيضًا على الرغبة يف الشعور باحلماية 
االجتماعية ، وضرورة تنمية الروابط بني البحار والشركة من خالل عقد اجتماع مع ممثلي الشركة 

 ناقشة مشاكلهم ، وتبين برامج للتدريب وتنمية املهارات . وم
، وقد لوظيفي يف مؤسسة املناطق احلرة "، " دراسة الرضا ا زرقاء، ال20089دراسة حيد عبيسات أيار  .2

وكذا  هدفت الدراسة إىل التعرف على مستويات الرضا الوظيفي لدى عاملي مؤسسة املناطق احلرة ،
معرفة مدى تأثري العوامل املستقلة مثل العمر ، املستوى العملي على هذا الرضا . وقد قام الباحث أيضاً 

 يف نفس املؤسسة .  2008ورضا  2006بإجراء مقارنة بني رضا 
 استبانة على مجيع العمال ، وجاءت النتائج كالتايل :  380مث توزيع 

وهو أعلى من   ، ويقع ضمن فئة الرضا املتوسط،  %73.4مؤشر الرضا الوظيفي لعاملي املؤسسة بلغ  -
 . % 9.8بنسبة  2006مؤشر القياس السابق 

حققت كل من فقرات بيئة العمل والدورات التدريبية ومسامهة العامل يف اختاذ القرارات أعلى نسب  -
 الرضا. 

 تغري الراتب والعمر. ال توجد روق ذات داللة إحصائية تعزى مل -
 وقد قام الباحث بإعطاء التوصيات التالية: 

 إعادة النظر بأسس احلوافز واملكافآت وكيفية توزيعها وربطها باألداء لتحقيق اهلدف املقصود منها .  
                                                 

. دراسة  تحسين عمل البحارة على متن السفن وفي الميناء وكيفية ضمان استمرارهم في العمل طرق و وسائلحافظ، أمحد.    (8)
 www.somoegypt.org/final.ppt، 2006منشورة، القاهرة، 

 2008، األردن، دراسة منشورة دراسة الرضا الوظيفي في مؤسسة المناطق الحرة .حيدر عبيدات،   (9)
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إعداد برنامج أكثر فعالية يتعلق باالقرتاحات واإلبداع واالستفادة من أفكار جيدة وربطه بنظام حوافز 
 مشجع . 

 االهتمام ببعد عالقات العمل كونه حقق أقل تقدم مقارنة مع األبعاد األخرى.  
االت اهلامة جداً بعم   ل املؤسسة . البحث عن املمارسات املثلى املتعلقة مبجال التدريب ألنه من ا
"معدالت الرضا الوظيفي يف األردن" ، حيث قام الباحث بقياس  ،200910دراسة مروان الزعبي   .3

 باألردنمنظمة حكومية وخاصة  24عامًال وعاملة يعملون يف أكثر من  4076الرضا الوظيفي لـ 
 (قطاعات صناعية، خدمية، صحية، تعليمية، ...) ، وكانت النتائج على النحو التايل : 

 نقاط .  7من أصل  3.34ميثل الرضا الوظيفي  
م    64.1 %أغلبية العمال غري راضون عن مرتبا
 . % 68.3أغلبية عناصر العينة غري راضون عن مستوى ظروف العمل الفيزيائية (مكان وأدوات العمل)  
 غري راضون.  %30ف العمال راضون عن درجة األمن الوظيفي و نص 
احتلت وظيفة مندوب مبيعات أعلى معدل للرضا الوظيفي بناء / عامل مبعدل رضا وظيفي مساوي لـ  

 نقاط .  7من أصل  3.43
ويرى الباحث أن أسباب التفاوت يف معدالت الرضا الوظيفي تعود إىل اختالف كل عمال بالنسبة 

عنصر الدخل مل يؤثر على الرضا الوظيفي بل اعترب كعامل مساعد عليه بشرط توفر ظروف لآلخر . 
 أخرى إجيابية . 

حتت عنوان " قياس منسويب الرضا الوظيفي لدى الرياض،  ،200911دراسة عبد اهللا المدلج  .4
العاملني الفنيني يف اخلدمات الطبية للقوات املسلحة: دراسة ميدانية على مستشفى القوات املسلحة 
بالرياض"، وهدفت الدراسة إىل التعرف على مستويات الرضا الوظيفي لدى الفئة املبحوثة، وكذا التعرف 

 ها الشخصية . على عالقة الرضا الوظيفي بعوامل
 عامل فين، وأشارت النتائج إىل النقاط التالية:  190تكونت عينة الدراسة من         

                                                 
  2009دراسة منشورة، ، اجلامعة األردنية اهلامشية الرضا الوظيفي في األردن، معدالتالزعيب، مروان.    (10)

http://www.ju.edu.jo/ujnews/Lists/StudiesAndResearchs/DisplayArticle.aspx?id=7  17.12.2009 
، الرياض، دراسة منشورة  المسلحة قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العمال الفنيين في الخدمات الطبية للقوات. عبد اهللا ،املدجل   (11)

 www.minshawi.com  9200. 12.12يوم السبت 
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 هناك عدم رضا بني أفراد الدراسة حنو نظام األجور.  -
اوت واملؤمترات ، وفرص عدم الرضا عن برنامج التدريب الداخلي واخلارجي ، وفرص حضور الند -

 إلمتام العمل بكفاءة .الرضا عن الوقت املتاح الرتقية 
،" أثر الرضا الوظيفي على أداء املوظفني يف ، الجزائر2012دراسة بلخيري سهام وعشيط حنان  .5

حيث هدفت الدراسة إىل حماولة الكشف عن دراسة حالة جامعة البويرة"،  -املؤسسات اجلامعية
 220استبيانات على مستويات الرضا الوظيفي لدى موظفي جامعة البويرة وذلك عن طريق توزيع 

 . وقد جاءت نتائج الدراسة كاأليت: موظف موزعني بني أساتذة، وأساتذة إداريني، وإداريني وأعوان
 هناك عالقة طردية بني توفر فرص الرتقية والرضا عن العمل، ألن أثر فرص الرتقية على الرضا  -
مستوى الدخل زاد الرضا عن توجد عالقة طردية بني مستوى الدخل والرضا عن العمل فكلما زاد  -

 العمل، فاألجر وسيلة إلشباع احلاجات.
 مجيع أفراد الدراسة راضون عن العالقة مع الزمالء وعن العالقة مع الرؤساء يف العمل. -
 غالبية أفراد الدراسة غري راضون عن العدل واملساواة يف الرتقيات وأنظمة العمل. -
ر، حيث ال يتم إشراك املوظف يف عملية إبداء الرأي عدم رضا عن املشاركة يف اختاذ القراهناك  -

 ومن بني أهم توصيات هذه الدراسة ما يلي: واالقرتاحات.
أن يكون موضوع الرضا الوظيفي من بني املوضوعات اليت حتظى باهتمام قادة املؤسسات باعتباره  البد -

 ذا عالقة وطيدة باألداء، فزيادة الرضا لدى املوظف يسهم بشكل مباشر يف حتسني أدائه ورفع إنتاجيته.
ات املؤثرة فيه وتأيت يف لتحقيق الرضا الوظيفي املنشود ورفع األداء البد من االهتمام بالعوامل واملتغري  -

 مقدمتها املكافآت وحتسني مستوى الرواتب. 
 ثانياً : الدراسات األجنبية 

حيث قام الباحث بإجراء مقابالت مع جمموعة من العاملني  ،196612دراسة  هيزبيرج  -1
لتحديد أسباب الرضا الوظيفي وعدم الرضا، فالحظ أن املوظفني ميكن حتفيزهم من خالل 

 عاملني : 
                                                 

(12)Tremblay-Barrette,Lise .Etude de la Satisfaction au travail d'un  groupe de travailleurs 
oeuvrant dans un ministère Québecois au Sagunay-Lac-ST-Jean, University of Quebec 1990.  
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 احملفزات الداخلية : وهي أمور توجد يف الوظيفة نفسها وهي املسؤولية واإلجناز .  
احملفزات اخلارجية : هذه احملفزات ال تزيد من مستوى الرضا مثل الراتب، ظروف العمل وسياسات  

 الشركة بشكل عام . 
م يقومون سنة، ف 20-18كما يوضح الباحث أن األشخاص عندما يبدءون العمل على الغالب بني  إ

اية  بعملهم حبماس، ولكن هذا احلماس يبدأ بالتضاؤل تدرجييًا إىل أن يصل إىل أقل نقطة يف 
العشرينات وبداية الثالثينات من العمر. بعد هذه النقطة، يبدأ مستوى الرضا الوظيفي باالرتفاع من 

دمه غري مؤكدة، الشيء جديد إىل أن يصل العامل إىل اخلمسني من عمره وحينئٍذ حالة الرضا أو ع
 سنة تعترب األقل رضا عن العمل.   30-20األكيد هو أن الفرتة 

، منوذج للرضا الوظيفي يتضمن سبعة عشـر جانبـاً لقيـاس الرضـا الـوظيفي مـن 13دراسة كونوي .1
أبرزهـا : الرتقيـة ، فــرص التـدريب ، االسـتقاللية ، جمموعــة العمـل ، اإلشـراف ، اإلدارة العليــا ، 

 يم العمل ، األجور ، االلتزام التنظيمي واألمن الوظيفي . أسلوب تنظ
بعنــوان "العوامــل املــؤثرة علــى الرضــا الــوظيفي" ، حيــث هــدفت ،198614دراســة ســارة ســميث  .2

الدراســة إىل حتديــد العوامــل الــيت تــؤثر علــى الرضــا الــوظيفي ، وتوصــلت الدراســة إىل أن هنــاك 
الراتـب ، اإلشـراف ، طبيعـة العمـل ، زمـالء مخس جوانـب رئيسـية حتـدد الرضـا الـوظيفي وهـي: 

 العمل والتقدم الوظيفي . 
ــا " دراســة مســتويات الرضــا الــوظيفي لــدى جمموعــة مــن  ،Trembly 199015دراســة .3 وعنوا

 24ذكــر و  155عامــل ( 179العــاملني الفنيــني" حيــث أجريــت الدارســة علــى عينــة مكونــة مــن 
ــدف التعــرف علــى مســتوى الرضــا الــوظيفي وكــذا العوامــل املــؤثرة فيــه ، وقــد أشــارت  أنثــى ) 

 النتائج إىل : 

                                                 
، مؤتة للبحوث و  خالد."مستوى الرضا الوظيفي ملديري املدارس يف األردن و عالقته ببعض خصائصهم الشخصية و الوظيفية" العمري،   (13)

  18ص 13، جامعة الريموك ،مؤتة، األردن، ص7الدراسات، جملد
  15.12.2009التسيري،، دراسة منشورة، منتديات ."العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي"مسيث، سارة    (14)

(15)   Termbly-Barrelte ,Lise. Etude de la Satisfaction au travail d'un  groupe de travailleurs 
oeuvrant dans un ministère Québecois au Sagunay-Lac-ST-Jean, University of Quebec 1990.  
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني احملفزات الداخلية واحملفزات اخلارجية للرضا الوظيفي . 
 اإلناث يتمتعون بدرجة رضا وظيفي أعلى من الذكور.  
 العاملون األقل عمراً رضوان أكثر عن عملهم.  
 العمال ذوات الرواتب العالية يتمتعون برضا وظيفي أعلى من غريهم.  

بعنـوان    200716دراسة فيرميلن ، هيرلي ، فيرناندير و وتدبيون عن الرضا الوظيفي بأوروبـا .4
" االستطالع االوريب الرابع بشأن ظروف العمل " والذي تقـوم بـه املؤسسـة األوروبيـة لتحسـني 

 املعيشية والعمل . 
ـدف معرفــة متوســط الرضــا الــوظيفي  31مليـون عامــل مــن  235وقـد أجريــت الدراســة علــى  دولــة أوروبيــة 

 لكل هذه الدول،  وكانت لنتائج كاآليت: 
 عن عملهم .  %80روبيني راضون بنسبة أغلبية العمال االو  -
 الرضا الوظيفي مرتبط ارتباطاً وثيقاً باألمن الوظيفي ، بينة العمل وفرص التقدم والتطوير .  -
 طبيعة عملهم خاصة الفنيني منهم من العمال األوروبيني يعتقدون أن سالمتهم يف خطر بسبب  35% -
جزئي )، أهم احملددات للرضا الوظيفي، حيث أن  يعترب كل من متغريي اجلنس الوظيفة ( دوام كلي أو -

 العمال بدوام جزئي، والعاملون بعقود مؤقتة والعمال يف القطاع الزراعي ينتمون إىل ذوات الدخل العايل. 
، وأقلهم الربيطانيون واليونانيون بنسبة  %93.4أكثر األوروبيني رضا عن وظيفته العمال الدمناركيون بنسبة 

40%  . 
دراســــات الرضــــا الــــوظيفي واســــتعراض حمتواهــــا، أن تلــــك أمثلــــة عــــن ميكــــن القــــول بعــــد مراجعــــة  وهكــــذا

الدراســات تــدور بشــكل عــام حــول حمــور يتعلــق بقيــاس مســتوى الرضــا الــوظيفي مــن خــالل أبعــاد خمتلفــة، 
  وتدنيه.وتكشف عن العوامل املؤثرة يف ارتفاعه 

 
 
 

                                                 
 "دراسة استطالعية عن الرضا الوظيفي بأروروبا" ، دبلن، ايرلندا، دراسة منشورة ، هرييل، فريناندز، ثرييون.، فريميلن   (16)

www.eurofound.europa.eu   13.12.2009 
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 :الخاتمة
جدال ونقاش كبريين نظرا لتعدد احلقول العلمية اليت تناولته (علم  مايزال موضوع الرضا الوظيفي حمل     

النفس، العلوم السلوكية واإلدارية، علم االجتماع..)، غري أن اجلميع يتفق على أنه مفهوم ذايت يعرب عن 
ذلك الشعور اإلجيايب الذي حيمله املورد البشري لوظيفته، كما أنه يعترب من الوسائل املهمة للرفع من 

ستوى أداء العامل كما ونوعا، ويساهم يف ختفيض معدالت التغيب ودوران العمل وحوادث العمل يف م
املؤسسة. ونظرا ألمهية هذا املوضوع يف تطوير وتنمية املؤسسة، تتجه أساليب اإلدارة احلديثة بشكل كبري 

 بناء مناخ تنظيمي يف الرفع من مستوى شعور املوارد البشرية بالرضا الوظيفي من خالل مسامهتها يف
 يسوده التعاون والثقة املتبادلة ما بني اإلدارات والعمال.
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