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محددات الرضا الوظيفي وأثاره على المؤسسات في ظل 

 النظريات المعرفية والسلوكية

  
  مزياني الوناس /د:إعداد 

)الجزائر(جامعة ورقلة  

 
 الملخص

 
لقد ازداد االهتمام بموضوع الرضا الوظيفي للعاملين منذ بداية القرن الحـالي  

لضـمان والء  في الدول المتقدمة وذلك بمحاولة اإلدارة الممتدة والمسـتمرة السـعي   

  .عمالها وتأييدهم ألهداف مؤسساتهم

  :وألن أي اتجاه نفسي ناحية شيء معين يبين من ثالثة عناصر أساسية هي

العنصر المعرفي المتمثل في المعلومات، والعنصر العاطفي والذي يتمثل في المشاعر 

  . وأخيرا العنصر السلوكي ويتمثل في السلوك

بعض االتجاهات النظريـة فـي تفسـير الرضـا      نحاول من خالل هذا المقال إبراز

 . الوظيفي لمن أراد أن يبحث فيه
 

Le résumé 
 

Au début de ce siècle, les pays développés s’intéressent de plus en 
plus au sujet de la satisfaction professionnelle des travailleurs. 

Pour illustrer notre propos, nous allons soumettre à votre attention 
quelques attitudes théoriques qui analysent la satisfaction  
professionnelle. 

Ces attitudes qui se compose de trois éléments, l’élément cognitif 
qui résulte les informations, l’élément émotionnel qui englobe les 
sentiments et l’élément comportemental qui représente 
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  تمهيد   -1

ستخدام للتعبير عن المشاعر النفسـية  إلاهناك العديد من المصطلحات الشائعة 

تجاه النفسي أو الرضا عن اإل ،تجاه عمله أو شيء معين، فهناك الروح المعنويةاللفرد 

العمل أو الشيء وإن اختلفت تفصيالت مدلوالتها، إال أنها تشير جميعها إلى مجموعة 

تي يشعر بها الفرد نحو الشيء أو العمل الذي يشغله حاليا، وقـد  المشاعر الوجدانية ال

تكون هذه المشاعر إيجابية أو سلبية تعكس مدى اإلشباع الذي يتصـور الفـرد أنـه    

: تجاه نفسي ناحية شيء معين يبنى من ثالثة عناصر أساسـية هـي   إن أي إ .يحققه

  . 192ص  2003محمد سعيد أنور سلطان 

  . " لمعلوماتا"العنصر المعرفي  -1

  " .المشاعر " العنصر العاطفي  -2

  .  "العنصر السلوكي  -3

أما العنصر المعرفي فهو ما يتمتع به الفرد من تعليم، ثقافة، خبرة، معلومات 

تجاه موضوع معين، وفي تكوين ردود فعلـه  اتساعده على تكوين معتقدات ومعارف 

  .تجاه هذا الموضوعاالمتمثلة في مشاعره وتصرفاته 

اها الفـرد،  نويقصد بالعنصر العاطفي الناتج على المعرفة والمعتقدات التي ب 

التي تظهر في شكل حب وكراهية، إعجاب أو عـدم  وأساس مشاعر الفرد وعواطفه 

  .إعجاب، رضا أو استياء 

في حين يظهر العنصر السلوكي في شكل نية للتصرف بطريقة معينة حـول  

-تعزيـز –وقد يكون السلوك في شكل دفع  ،بالفردأشياء موجودة في البيئة المحيطة 

  .الخ...عرقلة

  :مفهوم الرضا الوظيفي  -2

في حياة كل فرد، وبمرور الوقت فـي هـذا العمـل     امهم ايعتبر العمل جزء

عمل أو ما يحيط لراء، والمشاعر حول هذا ايشكل كل فرد مجموعة من المعتقدات واأل

بتكـوين جملـة مـن    الفرد  يامقيبدأ بلذي الرضا عن العمل ا يهبه، وهو ما يطلق عل

وبناءا عليه يتشكل وجدان  ،المعارف والمعلومات والخبرات حول العمل الذي يقوم به

ثم يميل الفرد ألن يتصرف سلوكيا ناحيـة عملـه بشـكل     هومشاعر الفرد ناحية عمل
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طريقة احترامـه لمسـؤولية وللمؤسسـة    وتأخره، غيابه،  ،أسلوبه مع الزمالء" معين

  . الخ...

هتمام بموضوع الرضا الوظيفي للعاملين منـذ بدايـة القـرن    زداد اإلإولقد  

الحالي في الدول المتقدمة وذلك بمحاولة اإلدارة الممتدة والمستمرة السـعي لضـمان   

صعب التحقيق لعدة  اتوالء عمالها وتأييدهم ألهداف منظماتهم، غير أن هذا الهدف ب

  : ط التاليةعوامل يمكن ذكر أهمها في النقا

  .ستخدام التكنولوجية إزدياد رقعة إالتزايد المستمر في حجم المنظمات وكذا  -

األمر  ،حدة المنافسة وكذا زيادة قوة النقابات وتأثيراتها على القرارات اإلدارية -

الذي صعب من مهمتها في السيطرة على القوى العاملة وضمان تعاونها اإليجابي 

  .لتحقيق أهداف التنظيم 

ـ هتمام بدراسة الرضا الـوظيفي كأ زدياد اإلإكل هذه العوامل ساهمت في  ذ ح

األساليب المنتهجة من اإلدارة في سعيها لتحقيق والء وتعاون العاملين فيها ولقد ساهم 

الكثير من الباحثين في علم النفس وعلم اإلدارة وكذا علم االجتماع في إيجـاد السـبل   

محمد سـعيد  " الف بحث ومقالة أما يزيد عن أربعة  لتحقيقه إذ بلغ عدد ما كتب عنه

  .  194ص 2003سلطان أنور 

إذ ما قـد   ت،غالبا ما ينظر إلى الرضا الوظيفي على أنه موضوع فردي بحو

خر، ذلك ألن لكـل إنسـان   أيحقق الرضا لشخص معين قد ال يحقق الرضا لشخص 

الذي أدى إلـى ظهـور   حاجاته ودوافعه المتعددة والمختلفة ومن وقت آلخر، األمر 

وأن تحدد طريقـة   ،من التعاريف التي حاولت أن تعطي معنى للرضا الوظيفيالعديد 

 Jacksو  adamsمثـال  أ" فنجد أن زعماء نظرية العدالة أو العادلـة   .معينة لقياسه

يربطون بين الرضا عن العمل وشعور الفرد بأن ما يحصل عليه من عائد هو عـادال  

 2003محمد سعيد أنور سلطان ." له من جهد وما يعتقد أنه يستحقهومتكافئا مع ما يبذ

  .   197ص 

وطبقا لهذا التعريف فتحقيق الرضا يتوقف على مدى إدراك الفرد بـأن مـا   

  . يتقاضاه  من عوائد، تتناسب مع ما يتوقعه مسبقا والجهد المبذول في تحقيقها

ا عن العمل إنمـا  إلى أن الرضا عن العمل أو عدم الرض" يمونزرو"ير شوي

تجـاه العوامـل   إتجاه عملـه و إتجاهات الفرد المختلفة والتي يمارسها إيتوقف على 

" محمد سعيد أنور سلطان" . "Roseman 1980" تجاه حياته بشكل عاماالمرتبطة به و
2003   
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الشعور بالرضا مرهـون  ، وما يالحظ على هذا التعريف أنه يجعل 197ص 

تجاهات وقيم إية وبإدراكه وخبرته التي قد تكون متأثرة بتجاهات الفرد الشخصإكلية ب

  .المجموعات أو األفراد المرجعية للفرد ذاته

بأنه عبارة عن شعور الفرد بمدى إشباع الحاجـات  " حامد بدر"في حين عرفه

ه ألداء وظيفة معينة، وتتوقـف درجـة   مالتي يرغب أن يشبعها من وظيفته خالل قيا

 التي يرغب الفرد أن يشبعها وذلك خالل عمله في وظيفة الرضا على مقدار الحاجات

  . 63ص  1983حامد بدر " بالفعل  ه، وما تحققه هذه الوظيفة من حاجاتمعينة

بأنه رضا الفرد عن عملـه فـي    109ص  1989 "منتظر حمزة"كما عرفه 

تنظيم معين، إذ يتوقف ذلك على المدى الذي يجد فيه الفرد مخرجا مناسـبا لقدراتـه   

يوله وسمات شخصيته، وقيمه، وعلى موقفه العملي وطريقة الحياة التي يستطيع بها مو

  .شى مع نموه وخبرتهايتمالذي  لعب الدور

ومن خالل التعاريف السالفة الذكر يتضح توجه الباحثين إلى محاولة الوصول 

إلى العالقات المنطقية البسيطة بين األشياء التي يفضلها الفرد وبين مجموعـة مـن   

تدفع الفرد إلى الشعور بالرضا أو بعـدم  في ظروف العمل والتي العناصر التي توجد 

غير أن النواحي اإلنسانية يصعب فيها تحديد مثل هذه العالقـات المنطقيـة    ،الرضا

فاألمر يتطلب سنوات عديدة من البحـوث والدراسـات    ،البسيطة بين عشية وضحاها

لغاية اإلصالح  اى عامل الرضا الوظيفي مهمالمكثفة للوصول إلى هذا الهدف، لكن يبق

 .والعمل المشترك بين اإلنسان والتنظيم الذي يعمل فيه

 : عناصر الرضا عن العمل -3

عناصر تحديد لقد تباينت وجهات النظر وتعددت بين الباحثين والدارسين في 

 كذلك على طبيعـة  ختالفاالالرضا الوظيفي حسب دراستهم التجريبية، ويرتكز هذا 

هذا توضيح  1978مكي "لمنظمة ولقد حاول االعناصر المكونة للرضا الوظيفي داخل 

  : االختالف وفحص العوامل المحددة للرضا الوظيفي في العناصر التالية 

ويعبر عنه عند العامل بمدى تناسب األجر مع الجهد الذي : الرضا عن األجر -3-1

ويتجه كثيـر   .المشاركة في العوائديبذله، ومع ظروف العمل وتكاليف المعيشة وكذا 

لإلشباع إال للحاجات  امن الكتاب المحدثين إلى فكرة مفادها أن األجر ال يمثل مصدر

ستياء من أن تسـتحوذ  إلولكن يمنع فقط مشاعر ا ،الدنيا، وأن توفره ال يسبب الرضا

ومعنى هذا أن األجر ال يمثل عنصـرا مـن    ،1959"هرزيرغ وآخرون"على الفرد 
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ر اإلشباع في مجتمع يتوفر للعاملين فيه أجرا يمكـنهم مـن تلبيـة حاجيـاتهم     عناص

غيـر أن   .األساسية في حين ال يمكننا تعميم ذلك السيما فـي المجتمعـات الفقيـرة   

الدراسات التي أجريت في المصانع اإلنجليزية أشارت إلى وجود عالقة طردية بـين  

أحمـد  ".خل زاد الرضا عن العمل مستوى الدخل والرضا عن العمل أي كلما زاد الد

  .  143ص  1989 "صقر عاشور

ما هو ممن طبيعة اإلنسان السعي إلى تحقيق منزلة أحسن : الرضا عن الترقية -3-2

فنراه حارص على اإلطالع على سياسة التخطيط المستقبلي للوظيفـة وعلـى    ،عليه

  .نموها 

ن تـوفر فـرص   وقد أشارت نتائج الدراسات إلى أن هناك تناسب طردي بي

أن العامل المحدد ألثـر فـرص    Vroom1964الترقية والرضا عن العمل، ويؤكد 

فكلما كان طموحه  ،الترقية على الرضا عن العمل هو طموح الفرد في فرص الترقية

وعليه فأثر الترقية على رضا الفرد  ،أقل مما هو متاح فعال كلما زاد رضاه عن العمل

كان توقعه عاليا كان رضاه أقـل والعكـس صـحيح،    متوقفة على مدى توقعه فكلما 

أحمد صقر "فحصوله على ترقية لم يتوقعها تحقق له سعادة أكبر مما لو كان يتوقعها 

  . 147ص  1989"عاشور

إن إظهار روح الصداقة فـي العمـل   : الرضا عن أسلوب اإلشراف والقيادة -3-3

المرؤوس وتقديم العون له  ليشعر المرؤوس أن رئيسه يفهمه ويفهم مشكالته، ومساندة

ستعداد للتفاهم كل ذلك طلبه، وعدالة الرؤساء في معاملة المرؤوسين، ووجود اإل دعن

رتياح نفسي يساهم في تحقيـق  إفيترك له  ،له تأثير كبير على الجانب النفسي للعامل

هتمام وتنمية العالقـة بـين الـرئيس    فجعل المرؤوسين محور اإل .رضاه عن عمله

كل هذا يؤدي إلـى   ،وتفهمه، وسعة صدره عند حدوث أخطاء من األتباعوالمرؤوس 

جامعة ميتشجان وجامعـة  " والء المرؤوسين ورضاهم عن عملهم مثلما توصلت إليه 

  ".أوهايو

نسجام الشخصي بين أعضـاء  إن اإل: الرضا عن مجموعة العمل أو الزمالء -3-4

نتماءات مهنيـة موحـدة   إووجود الجماعة وتقارب مستواهم الثقافي ودرجنهم العلمية 

وتقارب العادات كل هذا من شأنه المساهمة في تحقيق الرضا الوظيفي لكل فرد مـن  

  .أفراد الجامعة ويعزز والئه للمنظمة 
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عـد  يوتناول هذا العنصر في الدراسات واألبحاث  :الرضا عن محتوى العمل -3-5

أن طبيعة المهام الموكلـة إلـى   نطالقة فيه من إدراك الباحثين حديثا نسبيا وكانت اإل

  .دور فعال في التأثير على رضاه الوظيفي االفرد تأديتها في محيط عمله له

العديد من الباحثين هذه العناصر في دراسة الرضا الوظيفي للفـرد   نىولقد تب

قتصادي، غير أن باحثين آخرين تبنوا عناصـر  خاصة في التنظيمات ذات الطابع اإل

ـ   ،"1978مكي "ينة جاء بها جديدة أو عناصر مع  اوأضافوا إليها عناصر أخـرى تبع

منتظر " الباحثان : التنظيمات السيما التعليمية منها، إذ نجد على سبيل المثال لطبيعة 

 موغيره 52 – 8ص  1993، ومحمد عبد اهللا آل ناجي  1995-1989حمزة حكيم 

للرضا الوظيفي الـذي  " برغزهير"عتماد على تصنيف باإل المهني بنو مقاييس للرضا

  ".  أرجع عوامل الرضا إلى عوامل صحية وعوامل الحوافز

حشمت عبـد  " و " محمد مطصفى مصطفى الديب"أن الباحثان نجد كما أننا  

عتمـاد المتبـادل   سـتراتيجيات اإل إ" في دراستهما المعنونة بـ" الحكم محمدين فراج

حل تعليمية وخبرات إداريـة  وعالقتها بالرضا الوظيفي عند مديري المدارس من مرا

تبنوا عناصر أو عوامـل   ،411ص  2003محمد مطصفى الديب" مختلفة بالسعودية

 -العمـل نفسـه   ،التجهيزات -العالقة مع الزمالء -الرواتب-المسؤولية:أخرى نحو

اإلنجاز، وعلى هـذا   –الترقيات -التقديرات -اإلشراف -اإلدارة -تطور النمو المهني

أن خصائص التنظيمات وطبيعتهـا وظـروف العـاملين فيهـا      األساس يمكن القول

 . وتخصص الباحث متغيرات تفترض عناصر للرضا الوظيفي دون غيرها 

  : لرضا الوظيفي انظريات   -4

 1996، عبد الرحمن العيسوي 1981"علي عسكر " لقد شرح لنا كال من  

صـيل  ، بشيء من التف168-167ص 1999عزت عبد العظيم الطويل  51-48ص 

ين أهم تناوالت كل نظرية على حدا ومن أهم هـذه  زنظريات الرضا عن العمل مبر

  : النظريات نذكر

تفترض هذه النظرية أن الرضا الوظيفي يتحدد وفقا : نظرية تسلسل الحاجات -4-1

لما تقدمه الوظيفة أو المؤسسة من إشباع للحاجات األساسية للعامل، وأن سلوك الفرد 

ستجابة بسلوك معين فيكون راضـيا عـن   اجات التي تدفعه إلى اإلراجع إلى هذه الح

هذه الحاجات " ماسلو" عمله إذا ما تم الوفاء من التنظيم بتلبية هذه الحاجات، ولقد قسم

  : إلى خمسة أقسام متسلسلة وفقا ألهميتها عند الفرد وهي 
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  .حاجات فيزيولوجية أو عضوية كالشرب، األكل  -

  .ستقرار األمان كاإلو نالحاجة إلى األم -

  .تبادل الصدقات –نتماء جتماعية كاإلإحاجات  -

  .حاجات المكانة والتقدير كالثقة بالنفس -

  .بتكار اإل –حاجات تحقيق الذات، كاإلبداع  -

وما يمكن أن يقال عن هذه النظرية وعن تقسيمها لهذه الحاجات هو أن هـذه  

ا أننا ال نستطيع بـأي حـال مـن    كم ،الحاجات متشابكة وتعتمد على بعضها البعض

اإلشباع في المنظمات، ولما كان الرضا عمليـة  "حتى األحوال أن نلبي هذه الحاجات 

تتقيد بتلبية الحاجات  البشرية المرتبطة بطبيعة البشر يكون مستوى اإلشـباع نسـبي   

مثله مثل الرضا، ومن االنتقادات الموجهة لهذه النظرية كذلك أن رائدها من علمـاء  

لنفس اإلكلينيكي وكان يهدف من وراء دراسته إلى البحث عن كيفية نمو اإلنسان في ا

  .وليس في الحياة المهنية أو الصناعية  ،الحياة العامة من زاويته

بنظريـة الحاجـات ذات المسـتويات    نظرية لقبت " أولدرفير" قدم 1972وفي سنة -

في نظريته تتناول هذه " ماسلو"راه نتماء والنمو، وخالفا لما يالوجود ، اإل: هيالثالثة 

بمعنـى أن   ،النظرية المستويات الثالثة على أنها مستويات متتابعة أكثر منها متدرجة

أن المستوى " أولدفير"إذ يرى  ،ستطاعته أن يتخطى بعضا من هذه المستوياتإالفرد ب

أزال  األعلى قد ال يكون أكثر أهمية بمجرد إشباع حاجات المستوى األدنى، وهو مـا 

  " .ماسلو"أكبر المشكالت التي واجهت نظرية 

أن درجة الرضا عند الفرد تتحدد  1973"الولر"يرى الباحث  :نظرية التعاون -4-2

بالفارق بين ما ينتظره عند تحقيقه لعمل ما أي األجر الذي يتقاضاه ومـا يجـب أن   

عـدم   وإذا تعارض توقع العامل مع أجرته حال ذلـك علـى   ،يحصل عليه في نظره

  .رضاه عن عمله

" هيرزبرغ"في ظل المناقشات والمقابالت التي أجراها الباحث : نظرية الدافعية -4-3

يـرى رائـد هـذه    " بيترك"والدراسة التي أجراها في مركز الخدمات النفسية  1957

النظرية أن كال من الرضا والدافعية يرتكزان على إشباع تحقيـق الـذات واإلنجـاز    

ستطاعتها أن إبعوامل صحية، وأن الظروف المحيطة بالعمل ليس ب رتباطهاإالعملي و

تعطي الرضا األساسي للفرد ألنها ال تملك القدرة على ذلك، غير أن المثيرات الداخلية 

النقود والعوامل الصحية تخفض من " هيرزبرغ"وحسب  .قد تزيد من الشعور بالرضا

  . 45ص 1996عبد الرحمن العيسوي . درجة عدم الرضا
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بتطوير نظرية الحاجات إذ ضمنها مستويين " هيرزبرغ"قام  1966وفي سنة 

 -اإلثارة -النمو-التحدي -المسؤولية:ويتضمن بالمحفزات مستوى خاص : ثنين هماإ

بعوامـل  ومستوى آخر خاص  -العمل المحبب -التحكم-اإلنجاز–ستغالل اإل–التنوع 

 –ظـروف العمـل    –العمل الزمالء في  -األمن–األجر : ويتضمن الصحة النفسية

بضرورة توافر " هيرزبرغ"جدول العمل والمشرفين، ويرى الباحث  -سياسة الشركة

كل المحفزات والعوامل الصحية النفسية حتى يتحقق الرضا المهني ، فـالموظف ذو  

األجر المرتفع الذي ليس عليه رقابة أو مسؤولية على وظيفته قد ال يكون راضيا عن 

نرى أن الموظف ذو األجر المنخفض يصـبح متـوترا وقلقـا إزاء    عمله ، غير أننا 

  . الهيمنة والسلطة عليه في عمله

ماسـلو، أولـدفير،   "ولكي نفهم وجهات نظر رواد النظريـات لكـل مـن    

نلخصها في الجدول التالي الذي يوضح المتغيرات التي يركز عليها كـل  " وهيرزبرغ

 . باحث في تحديد الرضا عن العمل 

ماسلو، أولدفير، "يبين المتغيرات المحددة للرضا للباحثين   )  01( م رق:جدول 

  "هيزربرغ 

  هيرزبرغ  أولدفير  ماسلو

  حاجة تحقيق الذات-1

  حاجة تقدير الذات -2

  جتماعيةالحاجة اإل-3

  حاجة األمن واألمان-4

  الحاجة البيولوجية  -5

الحاجات متسلسلة من أدناها إلـى  

  .أعالها في األهمية

 –تأكيد الـذات   -( النمو-

  ) الثقة بالنفس

  نتماء اإل -

  الوجود  -

  

  محفزات  -

  عوامل صحية نفسية  -

  : النظرية اإلدراكية أو المعرفية  -4-5

وتعمل هذه النظرية على ربط متغير الرضا عن : نظرية العدالة واإلنصاف -4-5-1

لى المجهـودات  إذ ترى أن الرضا عن العمل يتوقف ع ،العمل بالتنظيم في المؤسسة

المبذولة من طرف العامل والكيفية التي تعامله بها مؤسسته ضمن اإلطار اإلداري أو 

أن العامل يميل إلى مقارنة المعاملة التي يتلقاها هو والمعاملة التي  ثزمالء العمل بحي

وعلـى هـذا األسـاس     ،يتلقاها زمالؤه الذين لهم نفس المؤهالت والكفاءات الوظيفية
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جتماعيـة فـي   هتمام بالعمليـات اإل إله، وتنصح هذه النظرية المشرفين بايتحدد رضا

بتاع أساليب تتميز باإلنصاف والعدالة في معاملة العاملين دون إهمال إالمؤسسة وفي 

عة على الفرد، إذ أن تفسير هذه النظرية للتحفيز يشـمل ثالثـة عناصـر    اتأثير الجم

  .  180 – 179 ص 2001عزت عبد العظيم الطويل : أساسية هي 

الذي يعني العالقة المدركة بين كمية الجهـد التـي يبـذلها العامـل     : التوقع-1

وبـين األداء   واجتهـاده والمحصلة النهائية، أي أن العامل يقارن ما بـين جـده   

  . المطلوب 

وهي عبارة عن المدى الذي ينتج فيه أداء العامل عند مالحظته لنتيجة : الفائدة -2

  . نتج عن سلوكه نتيجة معينة اتم تحفيزه إذ معينة، بمعنى هل

  . والذي يعبر عن المدى الذي يقوم فيه العامل بتقييم نتيجة معينة: التكافؤ -3

  :ل ضرب التوقع في الفائدة في التكافؤ كما يليصفالتحفيز وفق هذه النظرية هو حا

  )التكافؤ × الفائدة ( التوقع  =  التحفيز 

لماما من غيرها من حيث تناولها للرضا مـن عـدة   وتبدو هذه النظرية أكثر إ

جوانب، إذ تركز على الفرد، ميوله، قدراته وحتى تصوره وتصرفه وتـأثير بيئتـه   

تجاهات األفراد نحو العمل يتأثر بالقياس إلى األفراد اآلخرين في المواقف إوترى أن 

  . المتشابهة 

ديل هذه النظرية رفقة الذي ساهم في تع 1973" إدوار لولير" م الباحثدقتكما 

د الرضا الوظيفي كنتيجـة ألبحاثـه ودراسـاته    يبنموذج لتحد 1968سنة " بورتر " 

المتواصلة مع عدد من زمالئه حول الدوافع والرضا الـوظيفي بالواليـات المتحـدة    

العمليات النفسية المحددة لرضا العامل عن وظيفته هي تقريبـا   ناألمريكية، ويرى أ

الترابط أو الدخل ، اإلشراف والرضـا مـع   : بأبعاد أساسية وهي واحدة وذات عالقة

والرضا حسبه هو محصلة الفرق  ،193ص 1995صر محمد العديلي ان" العمل نفسه 

ما يدرك الفرد أنه حصـل   "ب"و  "أ"تجاه ما ينبغي أن يحصل عليه إبين شعور الفرد 

إدراك عدالة المكافأة كمية عليه بالفعل، ويرى الباحث في هذا النموذج أنه عندما يفوق 

المكافئة الفعلية يكون عدم الرضا هو النتيجة وفي حالة تساويها مع عدالـة المكافـأة   

يكون الرضا هو النتيجة والغاية ذاتها، ولما تكون المكافئة الفعلية تفوق إدراك عدالـة  

يوضـح  النتيجة والشكل التـالي   المكافئة فالشعور بالذنب وعدم االرتياح والتوتر هو

 : ذلك
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 1973في محددات الرضا الوظيفي " لولير: يوضح نموذج  ) 01( رقم :شكل 

  : نظرية التوقع  -4-5-2

هذه النظرية وأصبحت من النظريات المهمة فـي   Vroomلقد طور الباحث 

 تفسير ظاهرة التحفيز عند األفراد، إذ ترى هذه النظرية أن العمل بطريقة معينة يعتمد

على قوة التوقع بأن ذلك العمل أو السلوك سيتبعه نتائج معينة ويعتمد كذلك على رغبة 

الفرد في الوصول إلى هذه النتائج ويمكن توضيح نموذج هذه النظرية فـي الشـكل   

  : التالي 

  

  

  

  
 

  يبين نموذج نظرية التوقع )  02( رقم :شكل 

 ضاتحقيق أهداف الفرد أو الر المكافأة إنجاز الفرد جهد الفرد

 2توقع  1توقع 

  .مهارات  -

  .تجارب -

  .تدريب -

  .جهد  -

  .العمر -

  .األسبقية -

  .التعليم والمؤهالت -

  .الوالء للمنظمة -

  .اإلنجاز الماضي -

  .اإلنجاز الحاضر -

  

  المستوى والصعوبات الوقت المستخدم

  كمية المسؤولية

  إدراك مميزات

  وصفات العمل

إدراك مدخالت 

) الفوائد(ومخرجات 

  والعالقة مع اآلخرين

  إدراك مدخالت

  العمل الشخصية

أدراك كمية المدخالت 

المفروض الحصول 

  عليها

  
A ب=أB  =ا الرض  

Aبأقل من  أB = عدم

  .الرضا

Aبأكبر من  أB  =

الشعور بالذنب وعدم 

  .رتياح وعدم المساواةاإل

  

إدراك كمية 

  )الفوائد(المحصالت 

  

 .، ا	�3%
 �2 ا1&0/.)ا	,�ا+�(إدراك ا	��&%ت 

 )ا	��:9(ا	,���
 ا	�� /�6778 ا	,0د ) ا	,�ا+�(ا	��&%ت 

Aأ 

Bب 
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ويمثل هذا الشكل نموذج مبسط لجوهر هذه النظرية، إذ يشير فروم إلـى أن  

قوة الحفز عند الفرد لبذل الجهد الالزم إلنجاز عمل معين يعتمد على مدى توقعه في 

النجاح بالوصول إلى ذلك اإلنجاز، أما التوقع الثاني الذي يبنى عليه هـذا التصـور   

 .فيعمد إلى التساؤل في إمكانية مكافأته أوال فيرى فروم أن الفرد إذا حقق إنجازه هذا

  : ويمكن شرح ذلك في

ويشير إلى قناعة الفرد واعتقاده بأن قيامه بسلوك معين سيؤدي : التوقع األول  -

إلى نتيجة معينة، فالطالب يعتقد بأنه سيفهم الدرس إذا درس، ويوضح هذا التوقع 

  .العالقة مابين الجهد واإلنجاز

ويعني ذلك تعداد النتائج المتوقعة لذلك السلوك أي ماذا يحـدث  : ي التوقع الثان -

عند إتمام عملية اإلنجاز وعند فهم الطالب للدرس هل سـينجح أو يكـافئ أم ال،   

موسـاوي  السـنان  ." ويوضح هذا التوقع العالقة ما بين إتمام اإلنجاز والمكافأة 

  .  222 – 221ص  2004

تكيف الفـرد   نلبي يساعد على التكافؤ كما أإن كال من التوقع اإليجابي والس

 .مع الموقف يوجهه نحو ناتج محدد توجيها فعاال ويساعده على التقبل

وتركز هذه النظرية على التقدير الذاتي للعامل مـن جهـة    :نظرية الثبات -4-5-3

بتعديلها إذ يرى أن العالقة بين  1976"كورمان"وعلى أدائه للعمل من جهة ثانية وقام 

ثنين إيجابية وال شك في ذلك، فالعامل ذو التقدير الذاتي المرتفع يميـل نحـو أداء   اإل

  : العمل المرتفع والعكس صحيح، وهناك ثالثة أنواع من التقدير حسب هذه النظرية 

  .ويعني شعور الفرد بنفسه بشكل عام: تقدير الذات الدائم -1

  .وقت معين ويعني شعور الفرد بنفسه في: تقدير الذات الموقفي-2

ويعني شعور الفـرد بنفسـه طبقـا لتوقعـات     : جتماعياإتقدير الذات المتأثر -3

  . اآلخرين

أمـا   ،غير أن مسألة تقدير الذات أمر صعب في التنظيمات وقد يتم بطريقتين

تكون بتبصير العامل بمواطن القوة الموجودة فيه أما الثانيـة فهـي بتكليـف    فاألولى 

من نجاحه في أدائها فيزداد تقديره لذاته، بمعنـى  ضتناوله تالعامل بمهمة سهلة وفي م

أن األهمية الذاتية أو الرضا عن الذات يصبح معيارا أو محكا للسلوك ومحددا لألداء 

 " .كورمان"ومستوى اإلنجاز حسب الباحث 
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  : النظريات السلوكية  -4-6

ستمر في وترى هذه النظرية أن العامل سوف ي: شتراط الفاعلنظرية اإل -1

رتكابه أخطاء فهنـاك  إأداء السلوك الذي يتم تعزيزه ومن ثم فإن كوفئ عامل ما لعدم 

حتمال كبير في أن يقدم لنا نوعية جيدة وعالية من العمل ولكن لو كوفئ العامل على إ

هتمام على النوعيـة  كمية العمل التي تحققت أو أنجزت فسيقابل ذلك بقدر أقل من اإل

ية، والواقع يبين أن كثير من العاملين يميلون نحو أنماط معينة من ويحاول زيادة الكم

المكافآت دون غيرها األمر الذي يلزم المشرفين أن يكونون على دراية تامة بالتدريب 

 ،بتسامة الرضافي مجال العمل، فهناك من يتحمس للكلمة الطيبة ومنهم من يتحمس إل

منهم من ينضر إلى المكافئة علـى أنهـا   ومنهم من ال يهمهم سوى المكافآت المالية و

  .ق للقيام بالعمل الذي يحبه حتخول له ال

سـتطاعته تحفيـز   إبريماك أن المشـرف ب "يرى الباحث ": بريماك"مبدأ  -2

العامل بتعزيز سلوكه ولو نسبيا وأفضل طريقة لشرح هذا المبدأ هـي بنـاء هرمـي    

عن أقصى ما يرغـب فيـه   تعزيزي مكون من جزئين، أما الجزء األول فهو البحث 

العامل أما الجزء الثاني هو البحث عن أقل ما يرغب فيه العامل من تعزيزات، فمثال 

أقصى ما يرغب فيه العامل هو حصوله على إجازة من العمل أو الحصـول علـى   

المال، وأقل ما يرغب فيه هو تنظيف الطابعة، وفي هذه الحالة سيؤدي العامل وظيفته 

منحناه قدرا من المال عن كل مهمة يقوم بها بإتقان، غير أن هذا  أحسن وجه إذاعلى 

النظام من المكافأة قد يكون مكلفا للمؤسسة، وعلى ذلك يرى الباحث أنه بإمكاننـا أن  

القيام بأحد النشاطات التـي  أو نطلب من العامل في هذه الحالة القيام بتنظيف الطابعة 

من جهتها أن منح أجر العامـل  " ديسي"باحثةيفضلها على تنظيف الطابعة، كما تؤكد ال

سوف يقلل من درجة استمتاعه بأداء ذلك العمل، وعليـه   به عن كم العمل الذي يقوم

يقلل من تحفيزه للعمل، كمـا لـو    دفمنح الحوافز المالية عن العمل الذي يقوم به الفر

  .ستخدمنا المكافأة المالية للتحفيزإ

يرى أصحاب هذا  1990" لوك وال تام"وث من خالل بح: التغذية الرجعية -3

رزونه فـي تحقيـق   حن كل تقدم يأتجاه أنه يجب تقديم التغذية الرجعية للعاملين بشاإل

أهدافهم وأهداف منظماتهم ومن صور هذه التغذية إخبار العامل عن حالته الوظيفيـة  

ـ  بأوال  ن أول، أو تجسيد نشاطه المهني من خالل رسم بياني أو عرض لون معـين م

اإلضاءة كمؤشر بأن العامل يسير في الطريق الصحيح نحو الهدف المرجو واإلنتـاج  

  .المستهدف
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وتركز هذه النظرية على مبدأ المحاكاة والتقليـد  : جتماعينظرية التعلم اإل-4

جتهاد وتكلـل  إفي العمل ومن ثم فإن العمال القدامى في المؤسسة الذين يعملون بجد و

يسلكون نفس المسلك وستتوفر لالعمال الجدد يدفعون ئيسهم أعمالهم بالمدح ويحبون ر

  .فيهم صفة اإلنتاج واإلبداع والرضا عن العمل والعكس صحيح 

إلى نظريـة  " ساوث" و " ويري"توصل الباحثان : نظرية الفروق الفردية-5

ار اللذان صـمماه والـذي   بختتناقش جوانب الشخصية لدافعية العمل، فمن خالل اإل

وطبقاه توصال الباحثان إلى نتيجـة   ،لقياس مستوى العامل لدوافع العمل ادبن70ه مقوا

دا بها فكرة أن مستوى الدافع للعمل تعتمد بدرجة كبيرة على أنماط البشـر وأنـواع   يأ

هذه الدراسة مع غيرها من الدراسـات  اجتمعت األعمال التي يقومون بها، وعلى هذا 

يتأثر ولو جزئيا بالسـمات الشخصـية   حول موقف واحد وهو أن الرضا المهني قد 

 .  187-186ص  2001عزت عبد العظيم الطويل " للعاملين

  :مناقشة نظريات الرضا الوظيفي -5

تنبثقان من مصدر واحد تقريبا، إذ " ألدرفير"  و" ماسلو"إن كل من نظريتي -

أنهما تفسران السلوك من منظور الحاجات وأهميتهـا فـي تحقيـق دافعيـة الفـرد      

حـدد ثالثـة   " ألدرفير"إذ أن الباحث . مرارها ويختلفان في المضمون والعملياتستإو

مستويات للحاجات في حين حددها ماسلو في خمسة مستويات ، غيـر أن ديناميكيـة   

تجاه المسار فـي  إالسلوك لسعي الفرد نحو تحقيق حاجاته جاء مختلفا، بحيث أننا نجد 

المستويات إلى أعالها، بيد أن التقـدم فـي    يبدأ من أدنى" ماسلو"إشباع الحاجات عند 

ـ تخاذ الإيبدأ من أدنى إلى أعلى مستوى مع إمكانية " ألدرفير"المسار عند  رد سـبيال  ف

عكسيا من أعلى إلى أسفل مستوى، وذلك لما يعجز الفرد عن تحقيق المستوى األعلى 

ى األدنـى  ولما تعتضره صعوبات، حينها يجبر الفرد على النزول إلى حاجات المستو

في " ماسلو"لكي يستوفي حاجته إلى اإلشباع في ذات المستوى، غير أن األخذ بنظرية 

مجال الصناعة والتنظيم صعب، فاإلصرار على تحديد مستوى الحاجة لدى كل فـرد  

في التنظيم يجعل من مهمة الدافعية والتحفيز مشكلة صعبة للغاية، ولكن األمـر فـي   

إذ أن الفرد الذي لم تسمح له قدراته بإشباع حاجاته في  ،رأيسر بكثي" ألدرفير "نظرية 

وعلى هذا يتمكن من النمو ل، مستوى معين يبحث تلقائيا عن إشباعاته عند مستوى أق

والمرونة في تكييف عالقاته مع الواقع من أجل إشباع حاجاتـه   ،رتقاء والتحسنواإل

  . ولو بالتحايل
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ماذا يحـدث لسـلوك   : كذلك هو" اسلوم"ه لنظرية نتقادات التي توجومن اإل 

" تحقيق الذات" شباعاته حتى يصل إلى المستوى األعلى من الحاجاتإالفرد إذا توالت 

هل تتوقف إنجازاته ودوافعه أم أننا نسعى إلى تحاشي وصول الفرد إلى هذا المستوى 

  في األداء؟  تهستمراريإحتى تضمن 

يست نظرية مستويات بـالمعنى  فهي تبدو أنها ل" هيرزيرغ"أما عن نظرية - 

التقليدي فرائدها يرى أن تهيئة مستوى مناسب من الدافعية هو الـذي يحقـق أعلـى    

لو هيأنا ظروف العمل بشكل نجعل فيه الفـرد  فمستوى من اإلنتاجية من جانب الفرد 

ينتقل من مستوى البحث عن أساسيات الحياة إلى مستوى الدافعية الذاتية لتمكنـا مـن   

ولكي يستمر الفـرد فـي هـذا     ،)الرضا الوظيفي (الفرد ذاتية وتلقائية  جعل حركة

المستوى يقترح الباحث ما أسماه باإلثراء الوظيفي أو إثراء العمل بمعنى أن نجعل من 

  .العمل شيئا مثيرا للفرد ومصدرا إلشباع حاجاته

غير أن دافعية العمل أمر معقد يتجاوز بكثير على ما توصـلت إليـه هـذه    

عتبار الفروق الفردية الواسعة بين األفراد وكذا خصائصهم وطبـائعهم  إرية على النظ

  .الخ ...ومفاضالتهم ألمور دون أخرى ومستوياتهم وجنسهم

من خالل تعرضنا للنظرية المعرفية نجد أنها تركز على النزعة العقالنيـة،   

رهـا مـن   وقد تحقق إطارا شامال لفهم طبيعة السلوك البشري المعقـد مقارنـة بغي  

النظريات المتناولة، غير أنه ال يمكننا الجزم بأن هذه النظرية قد أحاطـت بكـل مـا    

والتغير سمة النمـو   ،ألن إمكانية التعديل أمر قائم ،يتعلق بالدافعية والرضا عن العمل

ألي نظرية خاصة وأن الجوانب المعرفية موضوعية فـي تفسـير العالقـات بـين     

لها الفضل في التركيز على أهمية الحاضر  ،مهما يكنعناصرها بشكل مقنع ومبرر، و

وعلى تقدير أهمية متغيرات الموقف التي قد تؤدي إلى الحصول على ميزات أو جزاء 

مقارنة بنظرية الحاجات التي ركزت على الماضي، وعلى معرفة األهميـة النسـبية   

لكـل فـرد    لمدرج الحجات من جهة ومعرفة المستويات التفضيلية للمعززات بالنسبة

زيادة على أن النظرية المعرفية ميزت في محتواها بين  ،كحالة خاصة من جهة أخرى

نوعين من اإلثابة للفرد وهي المكافأة الخارجية واإلثابة الداخلية في حـين لـم يقـدم    

نموذج الحاجات توضيحات كافية لطبيعة اإلثابة على األداء في حين ركزت نظريـة  

  .هتماما كافياإق الفردية غير أن النظرية المعرفية لم توليها الحاجات على أهمية الفرو

قد أجهد نفسه في توضـيح مصـداقية   " كورمان"ونجد من زاوية أخرى أن 

ألن  ،فروضه لتحديد طبيعة العالقة بين الذات كما يفهمها صاحبها وبين مستوى أدائه
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ـ  إتناوله يبدو عاما ويغدو أن يكون مجرد  ذات وكـذا فكـرة   قتراحات لفكرة تقيـيم ال

تساق كوسيط في العالقة بين التوقع واألداء، كما أن وجهة نظر الباحـث وصـف   اإل

  .عتمادها كأداة كافية لشرح وتفسير دوافع العملإلعناصر العمل والدافعية وال يمكن 

عتبـاره مرتبطـا بـالتعزيز    إغير أن النظرية السلوكية نجدها تفسر األداء ب

الفرد لذاته واألداء الناجح، وتعتبر أن كل من مفهوم تقدير  وتتجاهل العالقة بين تقدير

الذات، تحديد األهداف أو اإلحساس باإلنجاز عند نجاح الفرد في أدائه أنهـا مفـاهيم   

فتراضية ال يمكن التثبت منها، وعليه فالعالقـة  إنفعالية داخلية وهي مكونات إمعرفية 

  .العمل عقيمة وفق هذا االتجاهبين األداء واإلنجاز ودورهما في تنشيط دوافع 

خلص إلى القول بأن كل التوجهات النظرية المتناولة لها مزايا وعيوب غير نو

ولكن " يورتر وال ولر " أن أقربها إلى الصواب قد يكون النموذج المقترح الذي قدمه 

هذا ال يمنع من محاولة تدعيم هذا النموذج بنتائج النظريات السالفة الذكر حتى نصـل  

راء أمعرفـة  : عتمـاد علـى  لى نظرية شاملة ومتكاملة للدافعية في مجال العمل باإلإ

عتماد سياسـية  إقتراحات، تجاهات العاملين نحو التنظيم، تصميم صندوق لتقديم اإلإو

عتمـاد علـى   الباب المفتوح من اإلدارات،وضع نضام مدروس لحل النزاعـات واإل 

 . 230ص  2004سنان الموسوي " يات سياسية التأهيل للعاملين في مختلف المستو

  : أثار الرضا الوظيفي -6

من المسلمات والبديهيات في أذهان الكثيرين أن العمال السعداء أكثر إنتاجـا  

سعت مختلف التنظيمات في سـبيل  لذا في أعمالهم وأقل غيابا ودوران في أعمالهم، 

ض، بـالرحالت  حاولت تحسـين المعنويـات بـالمنح أو القـرو    ف ،تحقيق هذه الغاية

محاولة التأهيل والتدريب فـي بعـض   وجتماعية، بالشهادات واألوسمة والخدمات اإل

ى على أسس علمية وحقائق تم بنالخ، غير أن هذا التفكير في الحقيقة لم ي...التنظيمات 

التوصل إليها بالبحث العلمي ألن حقائق هذا األخير بينـت أن العالقـة بـين هـذه     

فتـراض حولهـا   ير مباشرة ومعقدة تفوق بكثير عما تـم اإل المتغيرات هي عالقة غ

رتباطها بمتغيرات أخرى تؤثر في درجة وطبيعة هذه العالقات ، األمر الذي يتطلب إل

تعمقا في البحث والدراسة ألخذ صورة أو نظرة توسعية لهذه العالقات بين كل مـن  

ص  1995نان النجار محمد عد" الرضا الوظيفي والتغيب واألداء والدوران في العمل 

137 – 140  .  

 ،توجد عالقة سلبية بين هذين المتغيرين: عالقة الرضا الوظيفي بالغياب عن العمل-أ

فـي  حتماال إأكثر  هملعفبالرغم من منطقية الرأي القائل بأن العامل الغير راض عن 
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ا الغياب عن العمل، غير أن الدراسات أثبتت أن العالقة بين المتغيـرين ليسـت بهـذ   

، األمر الذي يبين إمكانية تدخل متغيـرات أخـرى عكسـت    %40الحجم إذا بلغت 

في التنظيمات التي تسمح سياساتها للعامل بالتغيب عن عملـه  اتجاهات كما هو الحال 

ستجابة إبسبب المرض أو التمارض مع الحفاض على أجره بالكامل وهو ما قد يعزز 

البعض من وقته في تأدية أعمال أخرى ستغالل إضي عن عمله بالتغيب واالعامل الر

  . خارجة عن نطاق المنظمة لجلب منفعة أكبر 

توجد كذلك عالقـة سـلبية بـين هـذين     : عالقة الرضا الوظيفي بدوران العمل -ب

المتغيرين غير أنها أقوى من سابقتها وتؤثر فيها كذلك متغيرات معدلـة كـالظروف   

قتصـاد متـدهورا   ي حالة ما يكون اإلوفرص العمل في السوق، فف ،قتصادية مثالاإل

وكثرة البطالة كما هو الحال في الجزائر، حينهـا ال يكـون    ةوظروف المعيشة صعب

ستمرار في العمل إضافة هناك خيار للعامل غير الراضي عن عمله سوى الصبر واإل

عتبار أن العامل األكثر أقدمية قد ينـال ميـزات   إلما لمتغير األقدمية من تأثير على 

قد يحتم عليه البقاء في عمله، وكذا مستوى األداء الذي قـد  وهو ما ضل من الجديد أف

مل لعمله لحرص المؤسسة على إغرائه بالميزات والترقيات لمـا  ايحول دون ترك الع

زيادة على متغيرات أخرى قـد   ،يتمتع به من مهارات وقدرات ومؤهالت في العمل

  .الخ...الة األمنيةتكون لها أثر مثل سبقتها نحو الجنس، الح

قة أقوى بين المتغيرين اليمكن أن تكون هذه الع: عالقة الرضا عن العمل باألداء-جـ

للعاملين في المستويات العليا في التنظيمات، ألن معظم  الدراسات تشير إلى ضـعف  

محمـد  "على حد قـول  %14هذه العالقة في المستويات الدنيا وال تتجاوز في أحسنها 

  . 140 – 139ص  1995 عدنان النجار

ومن خالل الدراسات السابقة نجد بأن الغياب عن العمل وكذا دوران العمـل  

ير معدل الغياب إلى عدد األيام التي يغيبها العامل وال شوي ،مؤشران للرضا الوظيفي

يتواجد في عمله ألسباب عدة قد تكون مرضية أو عارضة أو بدون إذن ويحسب كما 

  .  132 – 129ص  2004أحمد ماهر : "يلي 

  

  

  

 = معدل الغياب 
 عدد أيام الغياب في السنة

 عدد أيام العمل لكل العاملين
× 100 
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رتفـاع الـروح   إنخفـاض أو  إويستخدم هذا المؤشر في التعرف على مدى 

المعنوية والرضا الوظيفي للعاملين، كما يساهم في التنبؤ بعدد أيام الغياب خالل األيام 

  . القادمة ألخذ اإلجراءات المطلوبة لمواجهة الغياب المحتمل

بة خروج ودخول العمال من وإلـى  في حين يشير معدل دوران العمل إلى نس

  : أحد األقسام أو اإلدارات ويمكن حسابه بالمعادلة التالية 

  

  

  

ويستخدم هذا المؤشر للتنبؤ بعدد الذين سيتركون الخدمة خالل السنة القادمـة  

رتفـاع أو  إ حتياجات من الموارد البشرية وكذا التعرف على مـدى للتعرف على اإل

 .نوية للعاملين في المنظمةنخفاض الرضا والروح المعإ

  : خالصة -

من خالل ما تم عرضه حول مختلف نظريات الرضا الوظيفي يمكن القـول  

بأن التوافقات الشخصية في مختلف التنظيمات ترتبط بجملة من الشروط وجب علـى  

مؤسساتنا الجزائرية مراعاتها، فقد يخيل إلى المالحظ للمؤسسة على أنه من طبيعـة  

افق فيما بينهم بما أنهم في مؤسسة تربوية واحدة ويعيشون فـي أسـرة   الموظفين التو

مهنية موحدة، غير أن الواقع عكس ذلك، ألن لكل موظف منهم ميزات وردود أفعال 

قد تختلف وتتشعب من حيث األسباب والكيفية عن غيره من الموظفين، ففي الوقـت  

ار في حالة حصول الذي يستجيب هذا الموظف بالغضب والسخط على أصحاب القر

بعض زمالئه على مزايا أحسن منه بطريقة غير عادلة، نجد اآلخر وفي نفس الموقف 

يصمت ويعمل على بذل جهد أكبر للوصول إلى ما وصل إليه زمالئه، وقد يشـتكي  

أخر عايش الموقف لمن هم أكثر قرابة له دون غيرهم، ومهما يكن فمشاكل التوافـق  

... ترتبط بظروف العمل فحسب بل وكذلك بالبيت والزمالء،وردود األفعال السلبية ال 

ومن الصعب إبعاد التوافقات في العمل عن التوافقات خارج العمل، بحيث أنـه مـن   

طبيعة اإلنسان أن ينمي طرقا توافقية تساعده على التغلب أو التحاشي أو الهـرب، أو  

  .اإلهمال، اإلحباط أو الصراع الشديد 
 
 
 

 = معدل دوران العمل
 100 ×عدد تاركي الخدمة 

 العاملينعدد متوسط 
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 .المعرفة الجامعية اإلسكندرية،مصر 
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