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ّصّالبحثملخّ 
صّباللغةّالعربية:ّهدفتّهذهّالدراسةّللبحث ّفثمّامارسثادّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةّا عرهثاّ لث ّالملخّ 

الرضثثثثاّالثثثث ايلمّللعثثثثاالياّفثثثثمّالث ثثثثا ّالحاثثثث امتّبيثثثث ّقمالثثثثتّهثثثثذهّالممارسثثثثادّ ثثثثثّ ا سثثثث ث ا ّ
عرهثاّاال عيياتّال درثبّاال أهيلتّال حليزتّاألج رّاال ع ثضادتّالم اركةّاال ماثياتّقثيثياّاألةا وّا 

ّالبابثثث ّ  لثثث ّالرضثثثاّالثثث ايلمّللعثثثاالياّفثثثمّهثثثذاّالث ثثثا تّااثثثاّ جثثثلّقحثيثثث ّ هثثثدا ّالبحثثث ّ ثثث ر 
 ّفثثثرلّاثثاّ جثثلّجمثثاّالبيا ثثادّاألاليثثةّاثثاّ يتثثادّالدراسثثةتّ   ثث  ّا  مثثا74ّاسثث با ةّافلثث ّاثثاّ 

البحثثث ّاثثثاّالث ثثثا ّالحاثثث امّفثثثمّسثثث رثةتّاجثثثدّقثثثاّاه يثثثارّاربثثثاّج ثثثادّبا ايثثثةّ هي ثثثةّال خ ثثثي ّ
الثثدالمتّالمفثثر ّال  ثثاررّالوثث ررتّاكالثثةّا  بثثا ّالوثث رثةّسثثا اتّالمركثثزّا هبثثاررّفثثثمّّاال عثثااّ 

ازارلّاإل الموّت ااّ يتةّالدراسةّفوحبتّبال رثلةّالع  ائيةّالبوي ةّتّعثاّقثاّق زثثاّا سث با ةّ لث ّ
ةلّ ّالثّر10 ّالثرةلّفثمّبثياّقثاّةراسثةّ 014 ّالرةلّتّقاّاسث رةاةّ 021 يتةّالبح ّالمفللةّااّ 

للدراسةّبعثدّال فثليةّااسث بعاةّا سث با ادّالغيثرّ ثحيحةّتّقثاّقحليثلّا سث با ادّباسث خدامّ ر ثاا ّ
باسثث خدامّ ثثدةّاثثاّال حاليثثلتّاهلفثثتّالدراسثثةّالثث SPSSّّالحزاثثةّاإلبفثثائيةّللعلثث مّا ج ما يثثةّ

ب ثثرثةّاكثثا ّ  ي ثثةّالاةهثثاّ  ّالرضثثاّالثث ايلمّللعثثاالياّ  ثثأعرّبحثثدّكبيثثرّبممارسثثادّرةارلّالمثث ارةّال
األعثثثثرّاأللبثثثثرّلتجثثثث رّاال ع ثضثثثثادّ لي ثثثثاّالم ثثثثاركةّاال ماثثثثياّ لي ثثثثاّال حليثثثثزّاقثيثثثثياّاألةا ّا جل ثثثثاّ
ا س ث ا ّاال عيياّاال درثبّاال أهيل.ّاااّ لدقهّالت ثائ ّ  ّجميثاّالممارسثادّقثفعرّب ثالّر  ثا مّ

لرضثثاّالثث ايلمتّاا   ثثتّفثثمّالرضثثاّالثث ايلمّللعثثاالياّف لمثثاّقحوثثاّق بيثث ّهثثذهّالممارسثثادّ ثثزةاةّا
الدراسةّ  ثد اّا م  ةّااّالحل لّاالمث ربادّكالثيامّ  عد لّسثلاّاألجث رّاالرااقثبّاقحوثياّ  ثامّ
ال ع ثضثثثادّاالحثثث افزتّاقعثثثد لّال يالثثثلّال ت يميثثثةّاال ايليثثثةّلل  ثثثادّالحا ايثثثةّاال حثثثد  ّالثثثداررّ

 يرّقثيثثياّاألةا ّااجااثثةّا ج ما ثثادّلعمليثثةّال حليثثلّالثث ايلمّااجااثثةّالثثدارادّال درثبيثثةّاقعثثد لّاعثثا
الدارثثثةّااضثثاّاسثث راقي يةّقحليثثزّها ثثةّبثثالم ارةّالب ثثرثةّباإلضثثافةّلدراسثثةّا ب ياجثثادّال درثبيثثةّ

ّاقحد دّاب ياجادّال  ادّالعااةّب الّ فضل.
ّ

 ّال لمثثادّالمل ابيثثةّ رةارلّالمثث ارةّالب ثثرثةتّال حليثثلّالثث ايلمتّقخ ثثي ّالمثث ارةّالب ثثرثةتّا سثث ث ا
ّاال عيياتّال درثبّاال أهيلتّاألج رّاال ع ثضادتّال ماياّاالم اركةتّقثيياّاألةا تّالرضاّال ايلم
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Abstract 
This study aimed to research human resource management practices and 

their impact on job satisfaction for workers in the government sector, as 

these practices were (attracting and recruitment, training and qualification, 

motivation, wages and compensation, participation and empowerment, 

performance evaluation) and their impact on job satisfaction for workers in 

this sector, In order to achieve the aims of the research, the researcher 

developed a questionnaire consisting of / 47 / paragraphs in order to collect 

the primary data from the study samples, the research community consists 

of the government sector in Syria, and four government agencies were 

chosen (the Planning and International Cooperation Authority, the Syrian 

Commercial Bank, the Syrian News Agency SANA, the news center in the 

Ministry of Information), and the study sample was drawn in a simple 

random method, then the questionnaire was distributed to The research 

sample consisting of / 120 / items, / 107 / items were retrieved, while / 91 / 

items were studied for study after filtering and excluding incorrect 

questionnaires. The questionnaires were analyzed using the SPSS program 

using a number of analyzes, The study concluded that the job satisfaction 

of employees is greatly affected by human resource management practices 

and the greatest impact of wages and compensation was followed by 

participation and empowerment followed by motivation and performance 

evaluation, and the least attracting and recruitment, and training and 

rehabilitation. What the results confirmed is that all practices positively 

affect the job satisfaction of employees. The better the application of these 

practices, the more job satisfaction increases. The study ended with a set of 

solutions and proposals, such as adjusting the wage and salary scale and 

improving the compensation and incentives system, amending the 

organizational and functional structures of government agencies and 

periodic updating of the job analysis process, following training courses, 

amend the criteria for performance evaluation, Hold regular meetings, and 

developing a human resource motivation strategy, in addition to studying 

the training needs and Identify the needs of public entities better.           

         

Keywords (human resource management, job analysis, human resource 

planning, attracting and recruitment, training and qualification, wages and 

compensation, empowerment and participation, performance evaluation, 

job satisfaction). 
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 الفصل الأول

 الإطار العام للبحث
ّ

 مقدمة: -أوالً 

ّاالذرّش دقهّالمت مادّفمّاخ ل ّالم ا دّا ج فثاة ةتّا ج ما يثةتّالاثافيثةتّاهيرهثر ّال  ساّ
ارلّالمث ارةّال ثمّقثث مّ لي ثاتّ اّاج ةّرةارادّفا لةّفمّقلكّالمت مادتّس ا ّااّجا بّرةّرل  ةىّ

ّ مليادّال  غيلّال مّقعملّ ل ّاس غاللّقلكّالمث ارةّبال ثالّالثذرّ عث ةّباللائثدلّ لث ّهثذهجا بّ
المت مثثثادتّاالثثثذرّ  رقثثثبّ ليثثثهّ تثثثا ّاركثثثزّاسثثث راقي مّ ضثثثماّبثثثثا ّالمت مثثثادّفثثثمّاثثثلّال تثثثاف ّ

ّالتم ّاال ثدمّااّ ابيةّ هرى.ّرل ّال بيرتّاثفةرّ دارهّ  ضاّ 
 ح هتّبي ّ ةركتّالمت مادّا  حا ّاأل مثالّّالعاالّ  دّ  ّالت رلّقغيردّقماااّ ّفبالتوبةّلللرة

ّالمح ررّاا س راقي مّللثيامّبأ مال ا.  ّالعتفرّالب ررّه ّالم رةّ
اّدا تّ ّ ماثثاّأل ثةّات مثةّر  اجثثهّ هف  ثيةّالعتفثثرّالب ثررّاا  بثارهّاثث رةّهثا ّجثّرلث ا  ثراّ

تّاألاثرّالثذرّالمت مثادهثدا ّال ثمّقحثث ثاّااألّ ةا ّالمت مثادقثليدهتّف  ّ هاّالم ارةّالمفعرلّ ل ّ
ل جيثاّالحد اثةّلخثدا  اّاثاّّ و  اهاّاق جيهّالمث ارةّاال  تجعلّا ه مامّبإةارلّالم ارةّالب رثةّارفاّا

  ال ثادّالمت ماد.

  اجّالمعرفثةّ سيماّفمّا الّرلمت مادتّاّ ياّ تاف فالم ارةّالب رثةّقع برّالي مّافدرا ّ ساسيا ّلل
ب ثاهرلّّراألهيثرلّق ج ثا ّ ثد  ّلل ل يثّةاقثتياق اّااسثائلّا قفثالّالحد اثة.ّفثثدّشث ددّالعثث ةّالاالعث

ا س امارّالمعرفمّلدىّالعاالياّاقتميةّالم ارةّالب رثةّ اليثةّال أهيثلّاال ماثياّبثفثدّااث ال ّر  ّ
 و.2016تDumayالمالمّالمعرفمّاالل ررّ 

فأهمي  ثثاّّتقحثيثث ّاألهثثدا ّاالغا ثثادّالمرجثث لّرلثث لمثثاّ  ّالمثث ارةّالب ثثرثةّالعتفثثرّالم ثثاّلل  ثث لّ
المت مثةّارفثاّكلا ق ثاّافعالي  ثاّفثمّالم ثامّااأل  ث ةّال ثمّقع بثرّق ماّفثمّةارهثاّالمثفعرّفثمّرةارلّ

ّاحفلةّ  ائيةّل لا لّافعاليةّالمت مةّاجدرق اّ ل ّال ميزّاالمتافوةّاقحثي ّاألهدا ّالم ل بة.
ّالذلكّ  بّاةارق اّبال الّاألاال.
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ال  ث رادّ لاثرّاثاّلّكثلّقلثكّرةارلّقخ صّب فا ّالم رةّالب ررّفمّاثّرل الثدّ  بحتّالحاجةّ
الب رثةّااّ هاّاإلةارادّال مّق  اجدّفمّالمت مثادّفثمّالعفثرّّةبي ّقع برّرةارلّالم اّرّضراررت

ثثثر ّهثثثذهّاإلةارلّ لثثث ّا  ثثثاّرةارلّاخ لثثث ّالعثثثاالياّفثثثمّات مثثثةّاعيتثثثةتّبيثثث ّق ثثث ل ّ الحثثثد  تّرعّقع 
ّالعاالثثةتّاقثث ل ّ  ضثثاّ ّالمثث الياتّابمخ لثث ّالثثث ّىّ العد ثثدّاثثاّالم ثثامّالحواسثثةّال ثثمّق علثث ّ  ثثف 

تّاقثثدرثب اّ لثث ّا ثثامّ مل ثثاّاقثيثثيم اتّ الياتّااه يثثارّاأللاثثرّكلثثا لّاثثت ااوثثفاليةّاسثث ث ا ّالمثث
اااافثأق اتّاقعثرثل اّبحثث ج اتّاااجبثاق اتّاا ابعثةّقتليثثذّجث ا ياّالعمثلّالمخ للثةتّكمثاّاقثث مّبالعد ثثدّ

ب رثةّل اّ ال ثةّجف ىّفمّ ملّ رّات مةّااّالم امّاال اائ ّاألهرىتّل ذاّفإ ّرةارلّالم ارةّال
ا مثثثاّكا ثثثتتّاكلمثثثاّكا ثثثتّهثثثذهّاإلةارلّ لاثثثرّكلثثثا لتّكا ثثثتّ لاثثثرّجثثثدرلّ لثثث ّالت ثثث  ّبالمت مثثثةتّ
فال لثثثثثثثا ادّالب ثثثثثثثرثةّباقثثثثثثثتّاثثثثثثثاّ هثثثثثثثاّالركثثثثثثثائزّلت ضثثثثثثثةّالمت مثثثثثثثادّااأل مثثثثثثثالّ لثثثثثثث ّاه الف ثثثثثثثاّ

 kimتJunginّو.2010ّت
 راقي مّاا  ااثلّاا ماسثكّللعمالثةّل تميثةّارفثاهّالعثاالياّابال المّفإ ّرةارلّالم ارةّالب ثرثةّ  ث ّاسث

ّو.2009تArmstrongفمّالمت مادّ 
اّاسثث ث ا ّااه يثثارّوثثباق  ثرهثثاّاقحوثثيت اّر ّرعاّاثثاّ ّ ألرّات مثثةّاثثاّقحثيثث ّ هثثداف اّّا ّ ماثثا

االمحاف ثثةّاقعيثثياّال لثثا ادّالم ميثثزلّاالمفهلثثةّاالمدربثثةّااثثاّعثثاّال خ ثثي ّل ثثاّبعتا ثثةّاا ه مثثامّ  ثثاّ
 لي ثثاّا ثثيا   اّاق  ثرهثثاّااضثثاّ  ثثامّ ثثالّلتجثث رّاالحثث افزّاالماافثث دّاقبتثثمّالم ضثث  يةّفثثمّ
ّجرارادّال رفياّاف ّا  بارادّااعا يرّقثيياّ اةلةّاااضحةّلل مياّا ل ّةرجةّ اليةّااّال لافية.

ّماثاّبيث ّالرضثاّالث ايلعاّ هميةّكبيرلّ ل ّالم ارةّالب رثةّرةارلّالم ارةّالب رثةّ ع دّةارّكّالذل
ّ  مائ اّال ايلم.ال عزثزّرفمّالعملّّاّلبثائ اب رّاألسا ّّهّالعاالياالذرّ دارهّ ع بّرّاللعمالتّ

لتاق ثةّ ثاّةارّاللثرةّاقتباّ هميةّالرضاّال ايلمّلتفراةّااّبي ّ  ثهّ عبثرّ ثاّا ثا رّالوثعاةلّا
ّاامثاّ ّالعمثلتفثمّّفمّرهبةّاللرةّجيمةّا مةّق مالّق اهّالعملتّرعّ  ّهذهّالم ا رّقع  ّللعمل

ّبثدّكبيثرّ لث ّاثاّ حفثلّ ليثهّاللثرةّااة ثاّ ّرلث   ّةرجةّرضثاّالعااثلّ ثاّ ملثهتّق  جث ّّفيهّشك
ّو.9102العمررّفرثالت ّااعت ثاّ 

 مامّ رضاهّال ايلمّااّهاللّقثد اّالمزا اّاالح افزّاثاّهثاللّفإ ّالعتا ةّفمّالعاالّااإلهالذلكّّ
إلةارلّالمثث ارةّالب ثثرثةتّلثثهّقثثأعيرّاباشثثرّ لثث ّالعثثااليياّالثثذرّ خلثث ّل ثثاّالرضثثاّالممارسثثادّال يثثدلّ

ّال ايلمّ اّ ةا ّالمت مةّاالذرّ دارلّ فةرّللرضاّال االّللمت مة.
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ا خلثثثا ّجميثثثاّالم ثثثاهرّالوثثثلبيةّالمخلثثثةّّةّبالعمثثثالّابرضثثثاهّالثثث ايلمّسثثثيحث   ضثثثا ّفثثثإ ّالعتا ثثثّا
ّهيثثثثرّالمخ ثثثث ّاال ثثثثاااّىّالثثثث ايلم سثثثث ثالةّاالثثثثدارا ّااّاالتثثثثد زثثثثثاةلّ لبثثثثادّالتثثثثثلّبالعمثثثثلّاثثثثاّ

اسثث  ّّفثثر ّالعث بثثاد  فثثااادّاالم ثثاللّالداهليثثةّاكاثثرلّال حثيثثثادّّاضثثرابادّااإلااإلّاال مثثار 
 اإل  اج.ةا ّّااأل

   مثثةّّرلثث الثث ايلمّق  ثثرّ  ثثائ ّا ثثدااجّالعثثاالياّاال حثث لّبالمت مثثةّّالعثثاالياّرضثثاااثثاّهثثاللّّ
فرقّالعملّعادّالراحّال مثا مّبمثاّ خلث ّال ا ثبّال تافوثمّاقتميثةّالثثدرادّاالث   ّال ت يمثمّل لثكّ
المت مةّاعلكّبماّقثداهّااّرااا يادّل ذهّالم ارةّالب رثةّل    ّفا لةّفمّالعملّاال مثةّلبعضث اّ

ّالبعضّااب  رلّاهالجةّل لّااّه ّجد دّااتاسبّل ذاّالعمل.
ثثدّالبابثث ّّالحاثث امت ارةّالب ثثرثةّفثثمّالث ثثا ّةارلّالمثث عثثرّامارسثثادّرّااثثاّ جثثلّةراسثثة اه يثثارّقثف 

 يتثثةّالبحثث ّاثثاّ ثثدلّج ثثادّبا ايثثةّجميع ثثاّ خضثثاّللثثثا   ّالعثثاالياّاألساسثثمّفثثمّالدالثثةّرجثثاّ
ّ.9112 ّلعام01ّ 
 

ً ث  :مشكلة البحث - انيا

ا مثثثثا ّفثثثثمّقلثثثثكّّامارسثثثثادّرةارلّالمثثثث ارةّالب ثثثثرثةّاثثثثاّجبثثثثلّات مثثثثادّالث ثثثثا ّالحاثثثث امّةاراّ ّقلعثثثثب
المت مثادتّرعّقلثثث ّاه مااثا ّكبيثثرا ّاثاّجبثثلّالحا اثثةّاهف  ثا ّفثثمّاألا ثةّاألهيثثرلّاعلثكّاثثاّهثثاللّ

جميثثاّ  ثملّالثذرّ ع بثثرّا ثرا ّ بثرّازاررّّاّالثذرّ  لثثثهّالوثيدّالثرئي ّا ثرا ّاإل ثالحّاإلةارّر
اثثثثد رثادّاثثثث ارةّب ثثثثرثةّقعتثثثث ّّرلثثثث دّالدالثثثثة.ّاعلثثثثكّاثثثثاّهثثثثاللّقح ثثثثثلّالمثثثثد رثادّاإلةارثثثثثةّازارا

بممارسثثثثادّ ثثثثحيةّا ثثثثحيحةّجثثثثاةرلّ لثثثث ّاسثثثث ث ا ّاقثثثثدرثبّاقأهيثثثثلّكثثثث اةرّرةارثثثثثةّافتيثثثثةّ اليثثثثةّ
ّال لا ل.

اماّ  علّا ه مامّبالم رةّالب ررّفمّالث ا ّالحا امّااّ هثاّالم ثارثاّالحاليثةّال ثمّقثث مّ لي ثاّ
لحا اة.ّ  ي ةّلذلكّفإ ّهذهّالممارسثادّقعتث ّب ثالّ ساسثمّ  أعيرهثاّالمباشثرّ لث ّرضثاّالعااثلّا

ّاّف ل ا.  احّالمت مادّ ّالذرّه ّ ما فمّالث ا ّالحا امّ
ّابتا  ّ ل ّعلكّفإ ّا الةّالبح ّق حدةّفمّاإلجابةّ ل ّاألس لةّال الية:

 ال ايلمّلدىّالعاالياّفمّالث ا ّالحا ام؟رةارلّالم ارةّالب رثةّ ل ّالرضاّّامارسادااّ عرّ

 ااّاو  ىّالرضاّال ايلمّلدىّالعاالياّفمّالث ا ّالحا ام؟
ّ
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 أهداف البحث: -ثالثاً 

ّ:رل   د ّهذاّالبح ّ
ّ.ّقحد دّامارسادّرةارلّالم ارةّالب رثةّا عرهاّ ل ّالرضاّال ايلمّللعااليا.0
ّرضاّالعااليا..ّق ضيحّ هميةّهذهّالممارسادّفمّقعزثزّارفا9ّ
ّ هميةّرضاّالعاالياّفمّالعملّارفاّس ثةّالمت مةّا ةائ ا.ّرل .ّللتّا   باه3ّ
ّ

 أهمية البحث:  -رابعاً 

ّقتباّ هميةّهذهّالدراسةّااّ هميةّالم ارةّالب رثةّال مّقع برّالم رةّاألهل ّااألهاّاالثاةرّ ل 
ااش داةّمّا الج  اّبخداةّالم ا اّالحا اّتّها ةّفمّالّ هميةّالث ا مت مةقحثي ّ هدا ّال

بدلّال غيرادّالبي يةّالورثعةّال مّقلر ّ ل ّافسوادّالث ا ّالعامّا الب  اّباس مرار.ّاق  ل ّ
 هميةّهذهّالدراسةّفمّال عر ّ ل ّةارّرةارلّالم ارةّالب رثةّااّهاللّا م  ةّااّالممارسادّ

 ّبعض اّ ّثليد ةّل ذهّاألةاارّهف  اّ ا هميةّق بي ّهذهّالممارسادّهارجّ  اقّا  ماطّال 
 رازّالعالجةّ ياّامارسادّعربيةتّاقلثمّالض  ّ  ضا ّ ل ّر ع برّبد  ّال  بي ّفمّالبي ادّال

بي ّقواهاّ  ائ ّالدراسةّفمّفمّالث ا ّالحا امّرةارلّالم ارةّالب رثةّاالرضاّال ايلمّللعاالياّ
رلّااضحةّ اّال  ا بّال مّ  بّا ه مامّ  اّأل  اّقع مّ ّ ّللعاالياّقحوياّالرضاّال ايلم

ّل حثي ّالمو  ىّالم ل  ّااّالرضاّال ايلم.ّااتح اّاألال ثة

 المصطلحات والتعاريف: -خامساً 

فمّالمت مةّّاهمّجمياّالعاالياّاللتيياّااإلةارثيّ:Human Resourcesالم ارةّالب رثةّ -1
 الثائمياّباأل مالّفمّكافةّ   ا ّالمت مادّس ا ّ ملّا  اجمّااّهدامّااّ رّ ملّكا .

اإلةارلّال مّقعت ّب مياّالثرارادّّ:Human resource managementّرةارلّالم ارةّالب رثة -2
ّ رثةو.ا ارةهاّالب ااإلجرا ادّاإلةارثةّال مّقفعرّ ل ّ بيعةّالعالجةّ ياّالمت مةّاالم الياّ

 ال خص اضا رل  قفةر ال م ال سيلة ال ايلم ال حليل  ع بر Job Analysis الوظيفي: ال حليل -3

 اا ا لاد ال ايلم ال    اا لل  ليه  ع مد الذر ااألسا  المتاسبت الماا  فم المتاسب

  فة  ا    المل ر  اا ال م االعالجاد االم ام الت ا اد ا م  ة قحد د   ا بي  .ال ايلة شاهل
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 ألةا   م ل  ا      ب ال م ال خفية االفلاد االخفائص االثدراد الم اراد اا م  ة اللرة

 .المو ثبلم ال   ر ااااا ية الحالية اايل ه ا ام

 الب رثة للم ارة ال خ ي   ع برّ:Human Resources Planning:ّالب رثة الم ارة قخ ي  -4

 ق فير ضما  رل ّ  د  بي ا .ّاس راقي ي رةارق ا رل  الم ارة ل ذه ال ثليد ة اإلةارل اا ال ح لّ   ث ة

 .احدةل زاتية اجدالة ااعا ير ه   اف  اال خففادت الم اراد

 بي  الب رثةت الم ارة اا المتاسب االمزث  العدة  ل  الحف ل  ملية هم:Staffingّ:ّال  اي  -5

 ال  اي   ملية اقبد  الب رثة الم ارة اقخ ي  ال ايلمتّال حليل  ملية ض   فم العملية هذه ق ا

 ل ايلة المرشحيا اا المفهلةّاأل داة ب ذ  المعتية األ   ة سلولة اق ضما با س ث ا ت

  .اعيتة

 اال م ل ات المخ   بال   ة ال درثب  عر  :Training &Development اال   ثر: ال درثب -6

 ال جت فم   ا  ث ا ّ  ال م باأل مالّالم علثة االم اراد المعار  العااليا قعليا رل  ق د 

 بالمو ثبل الم علثةّالعااة االثدراد الم اراد ق سيا لي ا آ م ه  اا في  ااز ال   ثر  اا .الحاضر

ّقعلمه قا اا  تثل ا    د   اال   ثر ال درثب  ملي م اا ال د    حث  اب  د.ّالبعي المدى ا ل 
 اال اجباد الم ام  ةا   عتا  العملم ال  بي  رل  ال درثب  عتا  اجدراد ا اراد اا اال وابه

 .ال ايلية

ّالمالية الدفعاد جميا اق ملهمّ:Compensation & Benefitsّ:ّاالمتافا ال ع ثضاد -7
 الب رثةّالم ارة جذ  بغر  للعااليا؛ المت مة قثدا ا ال م المالية هير االمتافا االمااف د

 قفعر ال م الع اال  ها اا ال ع ثضاد اقع بر.ّالمت مة فم ا  فر ه  اا  ل  االمحاف ة المفهلةت

 االوعم اإل  اجية اا لمزثد ااحلزا ال علات بعملية اا س مرار اال   ر للتم  األفراةّةافعية  ل 

 .لال المت مة  ةا  ل حويا

 ال م العملية هم:Performance Management & Appraisalّاألةا :ّ اقث ثا اةارل -8

 بلر  األةا  قثييا اثرقب  .  مال اا به  ث ا ّ  ااا العااليا  ةا    ائ  اقثييا جيا  ق ضما

 الم  لباد لم البة اال   ر ال علا اا لمزثد بافزا اثع بر ال ايلمت الموار اق ضيحّال رجية
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 فم العااليا  ل  االمحاف ة اإلةاررت الولا فم األ ل ّلل اائ دا ّقعثي ااأللار األاسات

 .العث ل هدر اق تب المت ماد

 اا  مل ه بما قابعيه المد ر   ار  بحي  الثراراداهمّا اركةّ:Empowermentّ ال مايا:ّ -9

 قثد ا فم الم اركة الثرارادتّاقخاع فم الم اركة رل  باإلضافة ال مايا  ملية اق ضما .سل اد

 .االخبرل المعرفة ااس خدام ااألف ار ا ج راباد

 اقرقب ّ:Workers Relationships Managementالعااليا:ّ  يا العالجاد رةارل -11

 اا اركة اقتاجل ال علا  ملية اقعزثز الثيمةت رضافة شأ  ا اا ال م العااليا  يا العالجاد   لعيل

 اهير الرسمية العمل اجما اد فرّق ضما الزاال ت اا االمتاج اد الخبراد اا اال علاّالمعرفةت

 .الرسمية

ا م  ةّااّاألباسي ّال ميلةّ الثب لتّالوعاةلتّّ:Job Satisfactionّ:الرضاّال ايلم -11
ال مّ عملّ  اتّاال مّقح لّّمت مةا س م ا وّال مّ  عرّ  اّالم ا ّق اهّ لوهّااايل هّاال

االذرّق  رّ  ائ هّا عةّبثيثيةّ ا عةّالعملّاا عةّالحيالو.ّّرل  ملهّاااّعاّبياقهّكل اّ
ل ثد اّ فضلّااّ تدهاّل حثي ّّمت مةادّاا اهبّالعاالياّبالاس تلارّكافةّ اجبّاإل  ا ية
 .مت مة هدا ّال

ّ
 

 البحث فرضيات

 :H01 الفرضية الرئيسية األولى:

وّلممارسثثثثادّرةارلّالمثثثث ارةα≤0.05ّ ّ  جثثثثدّقثثثثأعيرّعاّة لثثثثةّربفثثثثائيةّ تثثثثدّاوثثثث  ىّاعت ثثثثثةّ ّ
الم ثثثثثثاركةّ-اال ع ثضثثثثثثادّاألجثثثثثث ر-ال حليثثثثثثز-ال ثثثثثثدرثبّاال أهيثثثثثثل-الب ثثثثثثرثةّ ا سثثثثثث ث ا ّاال عيثثثثثثيا

قثيثثثياّاألةا وّ لثثث ّالرضثثثاّالثثث ايلمّللعثثثاالياّفثثثمّالث ثثثا ّالحاثثث امّاقتباثثث ّات ثثثاّسثثثتّ-اال ماثثثيا
ّفرضيادّفر ية:

≥α:ّ ّ  جثدّقثأعيرّعاّة لثةّربفثائيةّ تثدّاوث  ىّاعت ثثةّ H01-1 اللرضيةّاللر يثةّاألالث :ّ

 للعااليا.وّلمربلةّا س ث ا ّاال عيياّ ل ّالرضاّال ايلم0.05ّ
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≥α:ّ ّ  جثثدّقثثأعيرّعاّة لثثةّربفثثائيةّ تثثدّاوثث  ىّاعت ثثثةّ H01-2 اللرضثثيةّاللر يثثةّالاا يثثة:

 وّل ثد اّال درثبّاال أهيلّللعاالياّ ل ّالرضاّال ايلمّللعااليا.0.05
≥α:ّ ّ  جثدّقثأعيرّعاّة لثةّربفثائيةّ تثدّاوث  ىّاعت ثثةّ H01-3ّ اللرضيةّاللر يةّالاالاةّ:

 قحليزّالعاالياّ ل ّالرضاّال ايلمّللعااليا.وّلدار0.05ّ
≥α:ّ ّ  جدّقأعيرّعاّة لثةّربفثائيةّ تثدّاوث  ىّاعت ثثةّ H01-4ّ اللرضيةّاللر يةّالرابعةّ:

 وّل ثد اّاألج رّاال ع ثضادّللعاالياّ ل ّالرضاّال ايلمّللعااليا.0.05
αائيةّ تثدّاوث  ىّاعت ثثةّ :ّ ّ  جدّقأعيرّعاّة لةّربفH01-5ّ اللرضيةّاللر يةّالخااوةّ:

  ل ّالرضاّال ايلمّللعااليا.ّلم اركةّاال ماياّ ل ّالعاالياوّل لعيلّا0.05≥
α:ّ ّ  جدّقأعيرّعاّة لةّربفثائيةّ تثدّاوث  ىّاعت ثثةّ H01-6ّ اللرضيةّاللر يةّالواةسةّ:

  ل ّالرضاّال ايلمّللعااليا.ّل ثيياّ ةا ّالعاالياو0.05ّ≥
ّ:H02الثانية:ّ الفرضيةّالرئيسية

وّفثثمّالرضثثاّالثث ايلمّلثثدىα≤0.05ّ  تثثدّاوثث  ىّاعت ثثثةّّة ّق جثثدّفراجثثادّعادّة لثثةّربفثثائي
ّاللرةّالعاالّق عزىّلخفائفهّال خفيةّاجدّا با ّ ت اّ رباّفرضيادّفر ية:

  تثثدّاوثث  ىّاعت ثثثة:ّ ّ  جثثدّقثثأعيرّعاّة لثثةّربفثثائيةH02-1ّّ اللرضثثيةّاللر يثثةّاألالثث ّ:
α≤0.05)ّللرضاّال ايلمّللعاالياّ  عزىّلم غيرّال ت .و 

≥α:ّ ّ  جثدّقثأعيرّعاّة لثةّربفثائيةّ تثدّاوث  ىّاعت ثثةّ H02-2ّ اللرضيةّاللر يةّالاا يةّ:

 وّللرضاّال ايلمّللعاالياّ  عزىّلم غيرّالعمر.0.05
≥α:ّ ّ  جثدّقثأعيرّعاّة لثةّربفثائيةّ تثدّاوث  ىّاعت ثثةّ H02-3ّ اللرضيةّاللر يةّالاالاةّ:

 .المو  ىّال عليمموّللرضاّال ايلمّللعاالياّ  عزىّلم غير0.05ّ
≥α:ّ ّ  جدّقأعيرّعاّة لثةّربفثائيةّ تثدّاوث  ىّاعت ثثةّ H02-4ّ اللرضيةّاللر يةّالرابعةّ:

 . ايليةست ادّالخبرلّالوّللرضاّال ايلمّللعاالياّ  عزىّلم غير0.05ّ
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 الثاينالفصل 

 دبيات البحثأأ 
 

 طار النظري للبحثاإل :الجزء األول
 

 وممارساتهادارة الموارد البشرية إ ماهية – ولالمبحث األ

 ماهية إدارة الموارد البشرية القسم األول:

ّ  هّااّارارّالزااّبثمّ  تفرّق ع برّ تا رّاإل  اجّالمخ للةّضرارثةّل حثي ّ رّ ملتّر  
الم ارةّالب رثةّ بدّ هاّهذهّالعتا رتّالم البةّال   رادّاال غيرادّالم البثةّفمّاياة اّالعلاّ
االمعرفةتّ هذدّالدالّبالبح ّ اّال  اةرّالمفهلةّالثاةرلّ ل ّالت   ّبأ با ّال تميةتّاألارّ

يةّاقث مّبا س امارّالذرّاس د  ّاج ةّرةارلّفا لةّجاةرلّ ل ّف اّا  لبادّالعملّالغتيةّاال ت يم
ّاألاالّللم ارةّالم ابةتّاقعملّ ل ّقأاياّالم ارةّالب رثةّالالزاةّكم ا ّا   ا .

 تعريف إدارة الموارد البشرية وخصائصها: -أوالً 

ّهتا ّالعد دّااّال عارثفّابدرجادّاخ للةّااّال عثيدّ ذكرّات ا:
اا ماسثثكّل  ايثث ّاقتميثثةّارفثثاهّالعثثاالياّفثثمّرةارلّالمثث ارةّالب ثثرثةّهثثمّ  ثث ّاسثث راقي مّاا  ااثثلّ

ّو.2011 ت Armstrongالمت مادّ 
ف ثثثاّ  كوثثثالّبأ  ثثثاّالعمليثثثةّال ثثثمّاثثثاّهالل ثثثاّقبتثثثمّاإلةارلّالثثثث لّالعاالثثثةّاقحثثثاالّقخ ثثثي ّ  يتمثثثاّ ر 

ّو..2016 تPurcell تBoxall ّا ب ياجادّالب رثةّال مّقح اج اّالمت مة
ائصّالرئيويةّإلةارلّالمث ارةّالب ثرثةّكمثاّبثدةهاّ راوث را  :ّبعضّالخفّرل ق  يرّهذهّال عرثلادّ

 Armstrong ّو2011 ت
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 ّرةارلّالمثث ارةّالب ثثرثة:ّبيثث ّاثثاّالفثثعبّقحد ثثدّالخفثثائصّالعالميثثةّإلةارلّالمثث ارةّالب ثثرثة.ّقتثث ّ ّ
اثثثاّق  افثثث ّافثثث ّاإل ثثثدارّّق جثثثدّالعد ثثثدّاثثثاّالتمثثثاعجّاالممارسثثثادّقخ لثثث ّ ثثثياّالمت مثثثادتّاهالبثثثاّ 

 يممّإلةارلّالم ارةّالب رثةّفمّج ا بّجليلة.الملاه

 هثثاّايثثزلّفثثمّرةارلّالمثث ارةّالب ثثرثةّهثثمّاألهميثثةّّلّ إلةارلّالمثث ارةّالب ثثرثة:ّلعثثّةال بيعثثةّا سثث راقي يّ
اثثاّّالب ثثرثةّا وثثثاّ ّة ّ لي ثثاّال  ااثثلّا سثث راقي م.ّاهثثذاّ   لثثبّ  ّ اثث  ّقخ ثثي ّالمثث اّرال ثثمّ عل ثث

 ال خ ي ّال ت يممّب الّ ام.

ثثّ ل ثثزامّفثثمّرةارلّالمثث ارةّالب ثثرثة:ّبيثث ّقثثث مّالثثاهياّال ماثثياّاالم ثثاركةّ لثث ّهّ حثث ّاإلال ثاباّالم ج 
 ثرىّجميثاّالم ثاركياّفثمّات مثةّاثاّ   ثاّ  ثارك  ّفثمّهثد ّاحثدةّّرعة اّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةتّ

  ىّ  ل .ابال المّالثيامّباأل مالّب  ةلّااو ّااعرا ّفماّالمرجحّ  ّ ا   اّ لارّال زاااّ 

إلةارلّالمثث ارةّالب ثثرثةّال ثث مّر  ّالمثثالّالب ثثرر:ّاهثث ّف ثثرلّ  ّالتثثا ّّةاأللاة ميثثّالخفثثا  بثثدّّ
للميثزلّال تافوثيةّ ثد  ّ ثاّّاا اراق اّال ما يةّاجدراق اّاق ثارب اّ  ثبّا  بارهثاّايثزلّعميتثةّاافثدراّ 

 ال  للة.

دةّاثثد ررّالمثث ارةّالثثرهاّاثثاّالزثثثاةلّفثثمّ ثثّ:ّفعلثث العليثثاّلثثهّاإلةارلرةارلّالمثث ارةّالب ثثرثةّ  ثثاطّقحرّ ّ
وثثث را  ّا ثثثل اّبأ  ثثثاّاركزثثثثةتّادف  ثثثةّاثثثاّجبثثثلّاإلةارلّالعليثثثاّاعلثثثكّاثثثاّهثثثاللّالب ثثثرثةتّفثثثإ ّارا

 الت اطّا س راقي مّالذرّقت   هّاقم ل هّاإلةارلّالعليا.

:ّبيث ّ ع مثدّهّ مّ يّ ا هدا ّالعملّاجّ ّقث مّرةارلّالم ارةّالب رثةّ ل ّال ركيزّ ل ّاب ياجادّالمت مةّ
بثثدّكبيثثرّ لثث ّفلوثثلةّاإلةارلتّبيثث ّ  ّرةارلّالمثث ارةّالب ثثرثةّقثثث مّ لثث ّارا ثثالّجميثثاّ  ثثحا ّّرلثث 

 .المفلحةّاالثياّالمعا يرّال مّ   جاّالم  ماّا ل زامّ  ا

 أهداف إدارة الموارد البشرية: -ثانياً 

تّثةّب   رّاق ث رّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةالم علّ و مدّ هدا ّرةارلّالم ارةّالب رثةّااّرب ّالللولادّقّ 
ّوBeer & Spector 1985; Armstrong; 1995  ّاستذكرّفيماّ لمّهذهّاألهدا :

ةتّاعلثكّمثكمث ارةّجيّ ّاثاّهثاللّاسث خدامّالعثااليا احاالثةّقحثيث ّا مثةّقت يميثةّاروثثةّا هثدا ّ-0
ّا لث ّ   ثّالعثاالياّرلث ت ثرّكثا ّ ّ ّبي ّوت  رثةّاإلةارل  ااّهاللّال ثليد ياّالعااليا ل ّ ا ّ

اثثثثثد ررّرةارلّالمثثثث ارةّالب ثثثثثرثةّّع ثثثثر  اثثثثاّا  ّ ّ.المت مثثثثثادالعمثثثثثلّفثثثثمّّاألةاادّالالزاثثثثةّإل  ثثثثاز
أل ّ ةتاضثثاّالتثثا ّ لثث ّر  ّجثثدالّاأل مثثالّفثثمّقحثيثث ّاألهثثدا ّال ت يميثثّرلثث الحاجثثةّ اّ ثثدّراث

فثثمّّفثمّجائمثةّا ه مثامّالعثااليا اضثا"ّابثذلكّ  عثدّ ّالعاالثثةتع مثدّ لث ّ بيعثةّالثث ىّ جث لّالمت مثةّ
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األاثامّّرلث ّه ث لّ ّ"مثة   ثاّفثمّالثّ  ثعراّ  اجعل ثاارلّالم ارةّالب رثةّفمّالمت مثةّجمياّااائ ّرة
 . تا ّايزلّقتافويةّ ياّالمت مادّفم

ثالعاالياتّبي ّ  ّال ت ياّالتاجحّهث ّالعمثلّالثذرّ جدرادّّاس خدامّ-9 ا سث لاةلّال االثةّّاثاّاما 
فثثثمّاألسثثثاليبّالمخ للثثثةّالموثثث خداةّفثثثمّقفثثثمياّال اثثثائ ّ  هثثثذاّ   ل ثثثالعثثثااليا.ّّااثثثاّرااا ثثثادّ

ثزّهثذاّال ثد ّاال  اي ّ ر ثاةلّقفثمياّال اثائ ّبحيث ّ ماثاّالثيثامّ لث ّاال عياّاا سث خدامتّاث رك 
العمثلّّاقرقيثبّالم ثارادتاث الياّا عثدةرّااسث خدامّّاابثدتبال اائ ّعادّالفلةّااّجبلّشخصّ

 .رلخّالبا اتال عاجدّااّّاّجزئمت داامّ

.ّبيثثث ّلثثثرقّااإلةارادّاالمت مثثثةّبألمل ثثثااعلثثثكّاثثثاّهثثثاللّالّتالعثثثاالياّبأ مثثثال اضثثثما ّال ثثثزامّّ-3
المث الياّّا ثيّالضثرارّرّهيثرقثليثلّال عثار ّّرلث   ثد ّّالوعمّل حثي ّال زامّالم ا ّال اال   

اارقلثثثا ّاعثثثدلّّالمثثث الياتا خلثثثا ّالثثثراحّالمعت ثثثثةّ ثثثياّّرلثثث اثثثاّشثثثأ هّ  ّ ثثثفةرّتّاالثثثذرّااإلةارل
ّ .ةارا ّالم الياّاا خلا ّاإل  اجيةّفمّ  ا ةّالم ا 

ال ثثدرثبّاال  جيثثهّاقثث فيرّالماافثث دّّثثث اّقعزثثثزّا ل ثثزامّباسثث خدامّاسثث راقي يادّاخ للثثةّبمثثاّفثثمّعلثثكّا
ّاالح افز.

ال ت يميثثةّق  ااثلّاق ثث زرّاثاّهثثاللّعثافثةّقت يميثثةّال أل ثدّاثثاّ  ّاأل  مثةّاالعمليثثادّااأل  ث ةّّ-2
ج ثثثةتّبيثث ّق  ثث  ّهثثذهّالاثافثثةّاثثاّالثثثياّاالم اجثث ّاالمعثثا يرّاالممارسثثادّال ثثمّقثثث مّ  ثثاّالمت مثثةّ

ّلالتّاقعزثزّعثافةّق علّالعاالّفخ را ّبعملهّابالمت مةّال مّ عملّ  ا.
 المث ارةّ ثاةرلّةائمثا وتّا ّ ماثاّللمت مثةّّا س خدامّاألاالّللم ارةّالم ابةتّافمّلغثةّا ج فثاةّ-0

الت ثثثثثاحّر ّكا ثثثثثتّالمت مثثثثثةّق لثثثثثرطّفثثثثثمّاسثثثثث خدامّالمثثثثث ارةّالم ابثثثثثةّ العثثثثثاالياتّاا  دّاالمعثثثثثدادتّ
ّفمّال جتّ اّالماا ّالخ أ.ّةاال اجة.ّرلخوّ اّر ّاس  خد اتّهذهّالم اّر

اجثث ةّهثثدرّللمثث ارةتّأل ّالثثبعضّات ثثاّسثث  ّ  وثث تلذّبوثث  لةّ اّّرلثث ف ثثلّهثثذهّالوثثتارث هادّق  ثثيرّ
   ثثر ّةا ّةا ّ اّ ثث اّاسثث خدااهّةا ّبامثثة.ّافثثمّهثثذهّالحالثثةّر ّا ابثثثةّالمثث ارةّاثثاّاألةا ّقع بثثرّ

ّّّآليةّلر دّال لا لّال ت يمية.
 عمثثلّا ّاثثاّ لثثاّالثث حااّا لثثمّا  رثثثةّالثثت اتّاالثثذرّالعمثثلّال مثثا م:ّ  عثثدّهثثذاّال ثثد ّا ثث ثّ ّ-6

بالمبد ّاألساسمّالثائثلّبثأ ّ"ا مث  ّاألجثزا ّ جثلّاثاّال ثل".ّفمثاّات ث رّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةّ  عثدّ
 ملّكلّاايلةتّاابدلّقت يميةتّاجواتّاجمياّف ادّالعاالياّب الّفرثث ّ  ضثا ّ ثاّاللرة ثةّفثمّ
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  ثثارّاالعمثثلّالعمثثلّ رثثثثةّلل حوثثياّ لثث ّجميثثاّالموثث  ثادتّبيثث ّ رافثث ّهثثذاّالعمثثلّاإل ثثدا ّاا  
ّال ما مّااةارلّ اليةّال  ةلّاثع برّكمحر ّ ساسمّفمّال ميزّالمفسوم.

قماثثياّالمثثدرا ّاثثاّالمرا ثثةّاال  يثث ّاثثاّال غيثثرادّالم ل بثثةّفثثمّالوثثعمّ حثث ّقحثيثث ّال مي ثثزّفثثمّّ-7
 ّاقخثاعّالم ارةّالب رثةتّاث  ل بّالثيامّبال غييرّالورثاّفمّ ي ٍةّقت يميٍةّااتّالثدرلّ لااائ ّرةارلّ

ّ.سرثعةّااقخاعّال دا يرّالفحيحةّجبلّف ادّاألاا ّدجرارا
ّ.اااّ  اّه ّلي ّكي ّق ت زّالم مةّاا ماّااّالذرّ  ت ز

 

 :ممارسات إدارة الموارد البشرية -الثاني  القسم

المدرسثةّالعلميثةّا  ثرزّرااةهثثاّفرثثدرثكّقثا ل رتّاضثعتّ الّف ثرلّل اثائ ّا ه يثثارّّا ثرد تثدااّ
ل ث  ّاثا  ّجادّاإل وا يةّ ضا ّرااةهاّا ثلّآاال  اي ّاال درثبتّابياّجا دّبعدهاّادرسةّالعال

ّتلثثثتّبالعالجثثثادّا ج ما يثثثةّ ثثثياّالعثثثاالياّااإلةارلاهيثثثرهّااثثثائ ّجد ثثثدلّإلةارلّالمثثث ارةّالب ثثثرثةّقماّ 
 ا ثثثثبّالتثابثثثثادّاالوثثثثالاةّالم تيثثثثةتّافثثثثمّاثثثثلّال  ج ثثثثادّالوثثثثل كيةّفثثثثمّاإلةارلّ هثثثثذّا ه مثثثثامّبال ّا

 ثباّا ثامّ د ثدلّقرفثاّاثاّرااا يثادّالعثاالياّاقّ ّا  رّرل اإل وا يةّ زةاةّ درجةتّاألارّالذرّة اّ
اب ياجثثثثثاق اّ ثثثثثتل ّال جثثثثثتّاقحثثثثثدةّ سثثثثثاليبّال خ ثثثثثي ّلل  ثثثثث ثرتّاسثثثثثي اّاس عراضثثثثث اّب ثثثثثالّبوثثثثثي ّ

ّرلث قلفيليا ّ ح اجّث ضبّ  د ّال  ضيحّاال عرثفّبممارسادّهذهّال اائ تّبي ّ  ّشرب اّاا
 ّالبثاباياّفثمّا ثالّالمث ارةّالب ثرثةّلثثاّ بخلث اّفثمّا س لاضثةّ  ثاّااثاّ  ثرزّهثثذهّا لثدادتّكمثاّ 

ّال اائ :
 .ال  اي 

 قت ياّشفا ّالعااليا.

 قت ياّاتحّاألج رّاالح افز.

 الب رثة.ق  ثرّالم ارةّ

 الفحةّاالوالاةّالم تية.
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 التوظيف: - أوالً 

 ال حليلّاال   ي ّال ايلم:

ااثائ ّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةّاألهثرىتّقوثع ّالمت مثادّّرلث   را ّألهميةّال حليلّالث ايلمّبالتوثبةّ
قحد ثثدّالم ثثامّااأل  ثث ةّال ثثمّ  ماثثاّاثثاّهالل ثثاّاسثث عرا ّا ا ثثلادّالعمثثلّاهفثثائصّّرلثث ةائمثثا ّ

فثثثراةّالثثثذ اّسثثثيث ا  ّ بثثثثا ّبثثثأةا ّعلثثثكّالعمثثثلتّاث ضثثثماّاألسثثثل  ّالعلمثثثمّلل حليثثثلّاال   ثثثي ّاأل
ّو2006 تDesier ّال ايلمّجا بياّرئيوياّهما:

ّداّا  لبثثثادّال ايلثثثةّكال اجبثثثادّاالموثثثثفاليابثثثيّ ا ثثث ّال اثثثائ :ّاهثثث ّا ثثث ّاا ثثث  ّ  عيثثثثةّ ّ 
 اارا ّالعملّاهيرها.

قحد ثثثدّالم ثثثارادّاالخبثثثرادّال اجثثثبّق افرهثثثاّفثثثمّالم اثثث ّل ثثثمّلّفثثثمّالم ا ثثثلادّال ايليثثثة:ّاق ما ثثث
   مااّااّقحثي ّ  ل ّاو  ىّ ةا ّاماا.

 

ّو2009 تArmstrong’s handbook ّ:ال حليلّاال   ي ّال ايلمّ هدا 
 للمت مة.ّّةق ضيحّاألهدا ّالعااةّاا س راقي يّ-

علثثكّاسثث خدامّال  تل جيثثاّااأل مثثالّقحد ثثدّكيليثثةّقت ثثياّالعمثثلّل حثيثث ّاألهثثدا ّالمرجثث  لّبمثثاّفثثمّّ-
ّالم  االة.

 .زةااجيةهلّهيرّالضراررّفمّاأل مالّ اّاإلق ت بّال داّ-

ّ.ق االّاأل   ةّاقحثي ّال عاا ّاالعملّال ما مّ-
 . حا ّالمت مةفمّجمياّ ّدق فيرّا قفالّالورثاّللمعل ااّ-

يثثثياّاعرفثثثةّةارهثثثاّفثثثمّقحثيثثث ّقحد ثثثدّةارّااايلثثثةّكثثثلّابثثثدلّقت يميثثثةّب ثثث ّ  وثثثت ّل ميثثثاّالمعتّ-
 .ال د ّالعامّللمت مة

 .ق ضيحّاألةاارّال ايليةّاالموا لةّاالول ادّالممت بةّ-

 ه  ادّال حليلّاال   ي ّال ايلم:

ا ه فا ثثثادّ ثثثاّ رثثثث ّجمثثثاّالبيا ثثثادّالخا ثثثةّب بيعثثثةّ مثثثلّالمت مثثثةّاهيال ثثثاّال ت يمثثثمّّاّ-
 جرا ّا س ثفا .المثا لةّ اّر

 . ّااّق ابث اّااّال يالّال ت يمملبيا ادّاالمعل اادّلل حثّ قثيياّااراجعةّاّ-
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لل جثثتّّقثث فيراّ قحليثثلّبعثثضّااثثائ ّالمت مثثةّب ثثالّةجيثث ّعثثاّرجثثرا ّالثيثثا ّ لثث ّبثيثثةّال اثثائ ّّ-
 اال  د.

ّر داةّا  ّكاالّلل ايلةّاا ا لادّااّسي غل ا.ّّ-
ّ

ّّا  ّال ايلة
ّ

قحليلّ
ّال ايلة

ّا ا لادّشاهلّال ايلة
 اساّال ايلةّاا جع اّ

 دال اجبادّاالموفاليا

 الم امّالرئيوية

 األةاادّالمو خداة

    يةّاإلشرا ّ

ّارا ّالعمل

 الذكا ّاالمثدرلّالعثلية

 المو  ىّال عليمم

 الخبرادّالوابثة

ّالثدرادّال ود ة

ّو29 ت9119تبراشّّحالمفدر:ّ افثدّالوالاتّ الو0ّ ال الّرجاّ
 

البشرية:تخطيط الموارد   

ادّالحد اثثثةتّل   ثثثهّ  علثثث ّت مثثثع بثثثرّقخ ثثثي ّالمثثث ارةّالب ثثثرثةّاثثثاّ لاثثثرّالت ثثثا ادّ هميثثثةّفثثثمّالم ّ 
تّاجثدّارةّ لاثرّاثاّقعرثثفّل خ ثي ّالمث ارةّالب ثرثةتّال لثبّالموث ثبلمّ لث ّالعمالثةّبال تبفّاقثد ر

فثثثمّاهثثثمّّال ّ ثثثلبّ مليثثثةّال خ ثثثي ت ثثثاّ  ثثثياّرئيوثثثي ياّقّ ر ّ   ثثثاّ جمعثثثتّفثثثمّاع م ثثثاّ لثثث ّ ث 
ائضّ اّالع ثزّات ثاّافثمّاألال ّبفرّاب ياجادّالمت مةّااّالث ىّالعاالةّكما ّا   ا ّلمعرفثةّاللث

ّو.9112 ثيلمتّ ّ.ا ب ياجادقلكّل لبيةّااّالث ىّالعاالةّاعرا ّاا احّّد دّااّه الاا يةّقح
ّ

 هفائصّقخ ي ّالم ارةّالب رثةّا هم ا:

 . مليةّاو ثبليةّأل  اّقث مّبال تبفّ-

  مليةّةارثةّاات مة.ّ-

ّال  ا  ّ ياّالعر ّاال لب.ّرل  مليةّقحثيثيةّق د ّلل   لّّ-
ّ
 

 هم ا:فعرلّفمّقخ ي ّالم ارةّالب رثةّاّ الع االّالم

 ب اّالمت مة.ّ-

  بيعةّ ملّالمت مة.ّ-
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 المركزّالمالمّال تافوم.ّ-

ّاألهدا ّالمو ثبليةتّاادىّق افث اّااّ هدا ّاإلةارادّاألهرى.ّ-
 

   رزّالم االدّال مّقت أّ اّهيا ّقخ ي ّالم ارةّالب رثة:

 .س  ّق زثاّالم ارةّالب رثةّااج ةّفائضّ اّ  زّ تعا ّ ل ّاو  ىّاألةا ّ-

  دمّاس ثرارّاألةا ّ  ي ةّ دمّال خ ي ّلل غيرادّالملاج ةّفمّ اضا ّبعضّالعااليا.ّ-

التثث  تّابال ثثالمّاضثث را ّ مليثثادّّ ثثدمّال  افثث ّ ثثياّالعثثر ّاال لثثبّاثثاّبيثث ّال ثثاّااثثاّبيثث ّ-
ّا س ث ا ّاال  اي ّاال درثب.

 

 مااّقحثيث اّبال خ ي ّال يدّللم ارةّالب رثة: هاّاألهدا ّال مّ ّ 

 افمّال جتّالمتاسب.ّاس يلا ّا ب ياجادّااّالم ارةّالب رثةّكما ّا   اّ ّ-

 المحاف ةّ ل ّال اجادّالب رثةّالم  افرل.ّ-

 الخا ةّبال  اي ّاال درثب.ر داةّالميزا يةّّ-

 يدّل اائ ّا س ث ا ّاا ه يارّاال عيياّاال درثب.اإل داةّال ّ-

ّةّااس راقي يةّرةارلّالم ارةّالب رثةّفي ا.ت مقحثي ّال  االّ ياّالخ ةّا س راقي يةّللمّ-
 

 اس ث ا ّالم ارةّالب رثة:ج.ّ

 ثاّالمت مثادّ   يةّالم ارةّالب رثةّال ثمّقح اج  ي ةّال   رادّالم البثةّاازة اةّالمتافوةتّاه للتّ
بثثثةّّامّ المثثث ارةّالب ثثثرثةّالّرلثثث ا  ثثثبحتّالحاجثثثةّ لبثثثرّ ثثثثاةرلّ لثثث ّال ثثثأجلاّاال عااثثثلّاثثثاّاالمفهلثثثةّالدر 

اق ميثثزّ مليثثةّّاقبثثرزّ هميثثةّا سثث ث ا ّلعالج ثثهّاثثاّالم ثثامّاألهثثرىّكا ه يثثارّاال عيثثياتّتالحداعثثة
ّةّالملاضلةّ يت ا.ت ملّا ابةّقومحّللمرّ دلّ دائ  اّق فّ ا س ث ا ّفمّ 

 ه  ادّا س ث ا :

الخ ثثثث لّاألالثثثث :ّاراجعثثثثةّاأل ثثثثداةّاالت  يثثثثةّالم ل بثثثثةّالثثثث ارةلّفثثثثمّالخ ثثثثةّا سثثثث راقي يةّللمثثثث ارةّّ-
ّالب رثةّاقحد دّالزااّالم ل  ّلل عييا.

ّا.الم ا لادّالم ل بةّللم ا ّالذرّسي غل ّالخ  لّالاا ية:ّقحليلّال ايلةّاقحد دّ-
الخ ث لّالاالاثة:ّقحد ثدّالمفثاةرّالداهليثةّاالخارجيثةّال ثمّقوثمحّبالحفث لّ لث ّالمث ارةّالب ثثرثةّّ-

ّالم ل بةّللمت مة.
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ثثّ- ّلدّ  ثثحا ّالعالجثثةّبفثثحةّالمعل اثثادّالثث ارةالخ ثث لّالرابعثثة:ّاسثث ثبالّ لبثثادّال  ايثث ّاثثاّقع  
ّو.9116ّتاحل ظّ ّفي ا

ّ:ارابلّه  ادّا س ث ا 

ّ
ّو9101تالمفدرّ احل ظّ بمدّج ةلّ

 

 و9101تج ةل:ّ افاةرّا س ث ا 

 افاةرّا س ث ا ّالداهليةّا  رزها:

  تدّ ثلّا ا ّةاهلّالمت مةّل غلّاايلةّ  ل .ّاق  ّ ال رجيةّّ-

  هر.ّرل اّب الّ فثمّ ياّال اائ ّااّجواّالتثلّال ايلمّاث ّ-

يثثياّ ثثدةّاثثاّالعثثاالياّفثثمّااثثائ ّالموثث  ثادّاإل ثثال ّالثثداهلمتّ تثثدااّقرهثثبّالمت مثثةّفثثمّقعّ-
ال ايلثثةّاثثاّ  ثثدّفثثمّ لوثثهّّرلثث مّبعثثدهاّالثثد ياّاثثث اّعلثثكّبملفثث ّفثثمّل بثثةّر ال ثثادّالمت مثثةّلي ثثثدّ 

 ا ا لادّشغل ا.

 افاةرّا س ث ا ّالخارجيةّا  رزها:

فثثثراةّبالتوثثثبةّ لبثثثرّشثثثرثحةّاثثثاّاألّرلثثث رجمّفثثثمّالفثثثح ّاالم ثثثالدّال ثثثمّقفثثثلّاإل ثثثال ّالخثثثاّ-
ا ا ثثلادّها ثثةّا   يثثةّفثثمّّرلثث جّقخففثثادّ   يثثةتّ اثثاّال ثثمّقح ثثاجّ اثثائ ّال ثثمّ ّقح ثثالل

اةّاعثثياّ ثثاّاقحثثاّالت ثثرادّال ثثمّقفثثدرّيثث اّالت ثثرّفثثمّالثثدارثادّالم خففثثةّ فّةشثثاهلّال ايليثث
 ار.الم  مياّفمّاألّرل ا تةّااّبحي ّقضماّا  لّاإل ال ّأل حا ّ

 التحليل الوظيفي
الخطة المقررة للموارد 

 البشرية لجهة العدد والنوعية

 استالم وتجميع طلبات التعيين
مصادر االستقطاب الداخلية 

 والخارجية

 مراحل عملية االستقطاب
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   ر يت. ااةّ اّاكا دّ ل ّشباةّاإلةّ اّكا تّها ّاااقبّال  اي ّس ا ّ ّ-

افثثثثدرّهثثثثامّارئيوثثثثمّفثثثثمّالحفثثثث لّ لثثثث ّالمثثثث ارةّالب ثثثثرثةّّال ثثثثمّق عثثثثدّةالمفسوثثثثادّاأللاة ميثثثثّ-
اّال ااعثادّبغثر ّجثثذ ّدّاثاّالمعاهثدّاللتيثةّ الم ل بثةتّاجثدّقثث مّبعثضّالمت مثادّبعثثدّاقلاجيثثا

 هرث ي اّللعمل.

احثثثثدةلّ حملثثثث  ّشثثثث اةادّقخففثثثثيةّّشثثثثخا ّباه فا ثثثثادارالثثثثزّال ثثثثدرثبّاقضثثثثماّقثثثث افرّ ّ-
ق ثثث  ّهثثثذهّالت  يثثثةّاثثثاّالمثثث ارةّالب ثثثرثةّجثثثاهزلّّماع مثثثدلّ ثثثاةرلّ ثثثاّاركثثثزّقثثثدرثبّاع مثثثدّابال ثثثال

ّاباشرلّللده لّفمّالعملّةا ّا   ارّف رلّال درثبّ اّهيرهاّااّالمع جاد.
ّ

ّا ه يارّاال عييا:ة.ّ
ّاه يارّالم ارةّالب رثة:

اربلثثثثةّال تليثثثثذّاللعلثثثثمّل لبيثثثثةّه ثثثثةّرةارلّالمثثثث ارةّالب ثثثثرثةّفثثثثمّقثثثثأاياّلّاايلثثثثةّا ه يثثثثارّ ثثثثد ّما  ثثثثقّ 
رجثثرا ّالمثا لثثثةّال خفثثيةّعثثثاّاه بثثثارّّاثثث اّ دا ثثثةّ ّوت9116تاباركثثة اب ياجثثادّالمت مثثثةّاثثاّالعتا ثثثر

تّاق ثد ّهثذهّا ه بثثارادّاعرفثةّاثثدىّجثدرلّال ثخصّ لث ّ ةا ّ مثثلّاعثياّرلث الثذرّ  ثد ّّاألةا 
لل جثث  ّ لثث ّقفثث رّ الثثمّفثثمّاثدرقثثهّ لثث ّقتليثثذّا ثثامّّجيثثا ّاعل اثثادّاللثثرةّقحرثرثثثا ّاشثثل ثاّ ّرلثث 

فهّاسثثل كهّ ثثاّ رثثث ّااثثاّعثثاّجيثثا ّا ثثارادّال ثثخصّال ايليثثةّبمالب ثثةّ رثثثثةّقفثثرّ ّت  ثثعب
مّللعمثثلّ لثث ّال عااثثلّاثثاّابال ثثالمّاسثث  ال ّجثثدرلّالم ثثثد ّ ّتاحاالثثةّاضثثعهّفثثمّا جثث ّاايلثثمّ ملثثم

ّو.9101تج ةل ّ فضلّالحل لّاا   ار ّاال را ّاخ ل ّالم اج
ّ

 قعيياّالم ارةّالب رثة:

بعثثثدّا   ثثثا ّالمثثثثابالدّافحثثثصّ لبثثثادّجميثثثاّالم ثثثثداياّللعمثثثلّااه يثثثارّاأل وثثثبّات ثثثاتّقبثثثد ّا مثثثةّ
تّ ا ثثثر ّالثيثثثامّ  تليثثثذّرجثثثرا ادّال عيثثثياّالمثثثثررلّافثثث ّاأل  مثثثةّاالثثثث ا ياّاالم مالثثثةّفثثثمّ ربثثثاّ ثثثثاط

ّ:و9100
جثثرارّال عيثثثيا:ّ ثث اّاثثاّجبثثثلّاخ فثثياّبعثثدّال حثثثث ّاثثاّكافثثةّالاب قيثثثادّالم ل بثثةّل ثثثغلّر ثثدارّّ-

ةّاألال ايلةّاقفد  ّال جثرّاال ع ثضثادّالمثثررلّبم جثبّ ثكّ  ثادّالماليثةّالمخ فثةّ لث ّ ثح 
 ال عييا.

ال  ي ثثةّالمبدئيثثة:ّاثثاّهثثاللّال عرثثثفّبالم ثثامّاال اجبثثادّا هثثدا ّالمت مثثةّاسياسثث  اّال ااثثةّاثثث اّّ-
 لكّبعدلّاسائلّس ا ّبال  بّ اّالت رادّ اّالزثارادّالميدا يةّلمراف ّالمت مة.ع
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مّالثثثرئي ّ ثثثثدّ ّتّبيثثث ّ اثثثدلّسثثثتةّرلثثث هثثثاللّف ثثثرلّال  ربثثثةّال ثثثمّجثثثدّقفثثثلّّالم ابعثثثةّاال ثثثث ثا:ّاعلثثثكّ-
  اّادىّكلا لّالم ا ّال د دّااّ داه.ّالمباشرّفمّ  ا   اّقثرثراّ 

اّالم اث ّبفث رلّ  ائيثةّاثحفثلّ لث ّعثيّ ا ه بثارّاعبث دّال لثا لتّ ّ ال ابيت:ّبعدّا ثضثا ّف ثرلّّ-
ّهرثاّاف ّالدرجةّاالمرقبةّال ايلية.ةّالفالبيادّالممت بةّلزاالئهّا لاف

 

 تنظيم شؤون العاملين: -ثانياً 

 رةارلّالمعل اادّال خفيةّاال ايلية:

اللّقثثث فيرّثةّاقتمي  ثثثاّاثثثاّهثثثت مثثثةّبم ارةهثثثاّالب ثثثّرقعاثثث ّرةارلّالمعل اثثثادّب ثثثالّ ثثثامّاه مثثثامّالم
فثثثمّالمت مثثثةّ وثثثا دّ ثثثا اّّالبيا ثثثادّاال اثثثائ ّااأل  ثثث ةّالخا ثثثةّبالعثثثاالياّاقعثثثدّاثثث رةا ّ ساسثثثياّ 

مّال ثتيثثادّاا مثثاّتثثلل ثثرا ّالمخ للثثةتّااةارلّالمعل اثثادّ ّقعّالثثثرارّفثثمّاقخثثاعّالثثثرارّاأل وثثبّقبعثثاّ 
ّّّ. لّفمّالمت مةقحثي ّال لاّرل م  ةّاأل   ةّاالممارسادّال مّق د ّا 

 ال د ّااّرةارلّالمعل اادّال خفيةّاال ايلية:

ا ب لثثثاظّبثا ثثثدلّ يا ثثثادّةجيثثثثةّّ امثثثاّفثثثمال ثثثد ّاألساسثثثمّلثثثت اّاعل اثثثادّرةارلّالمثثث ارةّالب ثثثرثةّ
اكاالثثةّاا  ثثدةلّ ماثثاّاسثث خداا اّ تثثدّالحاجثثةّلل ثثثارثرّاالوثث الدّاآليثثةّالم ثثامّااإلجثثرا ادّااثثلّ

ّةارلّاعل اادّالم ارةّالب رثة:لّ هاّ هدا ّرتّا ليهّق ماّ و2001 تGaraال  اي ّ اّ لبّق بّ 
 جف ّفائدلّاماتةّااّاس خدامّالحاسبّفمّقحليلّالبيا ادّاالمعل ااد.ر  ا ّ ّ-

 ةّاضما ّقتليذهاّبال الّاألاال.مت مالمواهمةّفمّر داةّالخ  ّفمّالّ-

 .ل مّقوا دّفمّاقخاعّالثرارادقزاثدّالثياةادّاإلةارثةّ ت ائ ّقحليلّالمعل اادّاّ-

 .قرقيبّ لبادّال  اي ّاقت ياّ ث ةّالعملّاا ابعةّكاةرّالمت مةّال ايلمّ-

 قت ياّالعالاادّالماليةّاالزثاةادّالوت ثةّاجمياّاإلجرا ادّالم علثةّبالم اليا.ّ-

 ة.ت مالعاالياّااإلشرا ّ ل ّقتليذّال عليمادّالخا ةّبالمّا االدا ابعةّّ-

 ة.ت ماعا ّبماّ وا دّ ل ّال تبفّبمو ثبلّالمّ يا ادّالعاالياّاالعمال ّب  ٍّّق فيرّ-

 و9119المغربمّ ّ: اادّالم ارةّالب رثةّفمّالمت مة هميةّاةارّرةارلّاعل

 رةارلّالمعل اادّاال  اي :

قوثثا دّرةارلّاعل اثثادّالمثث ارةّالب ثثرثةّالمح سثثبةّ لثث ّا ابعثثةّااعال ثثةّ لبثثادّال  ايثث ّب ثثالّّ-
 ات  اّاةجي .
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ق بيثثثادّبد اثثةّ لثث ّ مليثثةّا سثث ث ا ّاا ه يثثارّاال عيثثياّبمثثاّ ع ثثمّافثثداجيةّّقوثثمحّبثثإجرا ّ-
ّال جتّاال  د.ّاث ف ر لبرّ

 رةارلّالمعل اادّاق  ثرّالم ارةّالب رثة:

لةّبالزاا ّاالماا ّاقوثا دّفثمّقومحّشباادّاعل اادّالم ارةّالب رثةّفمّقخ مّالعثبادّالم ماّ ّ-
 ةّ سل  ّالعملّال ما م.قث ث

 ةارلّال جتّبال الّاألاال.لمتاسبةّل تميةّجدرادّالعاالياّااةّ راا ّال درثبّاحدّ ق ّّ-

اجثدرادّكثلّ ااثلّااثدىّ يحّا ابعةّالموارّالمعتمّللعملّب رثثثةّسث لةّلل جث  ّ لث ّكلثا ادّق ّّ-
ّةا ّااألةاارّال مّ مااّ  ّ لعب اّفمّالمو ثبل.ق  رهّفمّاأل

 

 لمعل اادّا  اّاتحّاألج رّاالح افز:رةارلّا

 ثثيحّر ثثداةّجثث ائاّالرااقثثبّااألجثث رّ بثثرّا م  ثثةّاثثاّال  بيثثثادّالمعل ااقيثثةّال ثثمّقثث فرّال جثثتّق ّّ-
 اال  د.

 ثثثيحّقحثيثثث ّق زثثثثاّ ثثثاةلّللحثثث افزّمّ يا ثثثادّكافيثثثةّ ثثثاّقثيثثثياّاألةا ّالخثثثا ّبالعثثثاالياّبمثثثاّ ّ ثثثثدّ ق ّّ-
ّاالمااف د.

 

 راا ّالفحةّاالوالاةّالم تية:رةارلّالمعل اادّاقتليذّ 

 .قثدمّ يا ادّكافيةّ اّاألاضا ّالفحيةّاال ود ةّل لّ االّ-

 .خذّالثرارّفمّقحد دّالعاالياّالذ اّ مااّقورثح اّ حياّ قوا دّا ّ ّ-

 يحّ يا ادّ اّر ابادّالعملّا رقّال ع ثضّااألسبا ّاهيرهاّااّاألاث رّالم علثثةّبالفثحةّق ّّ-
 االوالاةّالم تية.

ّ

 تنظيم منح األجور والحوافز: -ثالثاً 

 اب افزّالعااليا:ّ ج ررةارلّ  امّاتحّ

 وثثبّاألسثثث ّل حد ثثدّاألجثثث رّاالحثث افزّبمثثثاّر  ثثثاةّ فضثثلّ سثثثاليبّا ّرلثث ّقوثثع ّالمت مثثادّ م اثثثاّ 
 العاالياّاثزثدّال   ّللمت مةتّاثماّ  ال مّااّاأل  مةّالماليةّالتافذلّفمّالبلد.ّ  رضم

 تثدااّّاّ ةا ّالمت مثةتّها ثةّ فراةّابال المّقحوّ  ّاألاّ ةازّةارّ ساسمّفمّقحويتج رّاالح افلف
 ّهثثثذاّالمثا ثثثلّهثثث ّالوثثثبيلّالرئيوثثثمّالخثثثداادّال ثثثمّ ثثثثدا   اّبا  بثثثارّ ّ  تاسثثثبّعلثثثكّالمثا ثثثلّاثثثا
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ماثثاّإلشثثبا ّا ب ياجثثادّالرئيوثثية.ّاث جثثدّفثثمّالعثثالاّ ثثدةّاثثاّال يالثثلّالعااثثةّللرااقثثبّااألجثث رّ ّ 
ل بيعثثثةّ مل ثثثاّا بثثثدهاّهثثث ّهياثثثلّالرااقثثثبّااألجثثث رّالثثثثائاّ لثثث ّّادّ  ّقخ ثثثارّ بثثثدهاّافثثثثاّ ت مثثثللم

ّ ثثدةّكبيثثرّاثثاّال ااعثثادّبثث لّالعثثالاتالمعرفثثةّاالثثذرّ ع مثثدّ لثث ّالمراقثثبّالعلميثثةّااوثث خدمّفثثمّ
لّاّات ثاّليوث  ياّاللثرةّقحم ثذاّال يالّ  اّقحد دّالمعار ّال اجبّالحف لّ لي اّ اّالث ماّ ل ّاافثاّ 

ّرلث ّاثاّرقبثةّاثدر ّاثاالّ ّيةل مّ ت ثثلّ ضث ّال ي ثةّال درثوثتّفااائ ّ هرىّاال رجيةّلمراقبّ  ل 
ث بّ ليثهّالثيثامّبم م  ثةّاثاّاألبحثادّاالدراسثادّهثاللّزاثاّاعثياّ ا وثبّرقبةّ س اعّاوا دّ   ج 

لثث ّاوثث  ىّ ّالمعرفثثةّالعلميثثةّالالزاثثةّل ثث لمّاوثثفاليةّقدرثوثثيةّ  لثث ّبمثثاّ ثثتعا ّر  ابثثاّ ّااثثاّهالل ثث
مّ لثث ّاوثث  ىّ حثث ّال ثثثدّ ّ عزثثثزّالمتافوثثةّاالوثثعمّةائمثثاّ  زّهثثذاّالتثث  ّاثثاّالرااقثثبّاث مي ثثّتالدارسثثيا

ّلبر.لّاوفاليادّ اّااّقحمّ ما ّ األةا ّابماّ ّ 
ّ

 اح  ثادّ  امّاتحّاألج رّاالراقبّللعااليا:

–الماافثثثث دّّ–العمثثثثلّاإلضثثثثافمّّ–ال حثثثث ثالدّالبت يثثثثةّّ–الوثثثثل ّ–المثثثثدف  ادّّ–جوثثثثيمةّالراقثثثثبّ
ثثثثث جثثثثثث رّحّكيليثثثثثثةّاعال ثثثثثةّافثثثثثثارثفّا ا ج  ا ثثثثثادّالضثثثثثثرثبية...ّاهيرهثثثثثاّاثثثثثثاّالبتثثثثث ةّال ثثثثثثمّق ض 

ّااس حثاجادّالعاالياّب رثثةّ لميةّاات مةّاةجيثة.
ّ

 ا امّ  امّالرااقبّاالح افز:

 شرا ّ ل ّر داةّاقأة ةّرااقبّالعاالياّاالبد دّالمو حثةّباافةّ   ا  ا.اإلّ-

 شرا ّ ل ّ ر ّبث قّالم عاجد ا.اإلّ-

لثثثثثذلكّّضثثثثثافةّ لثثثثث ّالراقثثثثثبّافثثثثثثاّ بثثثثثالعالاادّالموثثثثث حثةّاال عثثثثثد لّااإل ثثثثثداةّالبيا ثثثثثادّالخا ثثثثثةّرّّ-
 ا س حثاق.

اإلشثثثرا ّ لثثث ّ ثثثر ّ ثثثد دّالضثثثررّاا ثثثابادّالعمثثثلّاقوثثثد دّاوثثث حثادّالمرافثثث ّالعااثثثةّفثثثمّّ-
 الدالة.

 ذرّ  عل ّباألج رّاال ع ثضاد.ر داةّ يا ادّ  ثد رادّالميزا يةّبال  ّالّ-

ّاإلشرا ّ ل ّ ر ّالمااف دّاال ع ثضادّالمثررلّااّجبلّ اببّالعالجة.ّ-
 

 قفمياّ  امّاتحّالح افزّالماة ةّاالمعت ثة:ّ
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للح افزّ عرّكبيرّفمّبيالّاإل وثا تّال ثاّةارّهثامّفثمّق جيثهّالوثل  ّاقحوثياّاألةا ّافثمّالمل ث مّ
  ثثاجي  اّاعلثثكّاةلّرال  ثث ةّال ثثمّقبثثذل اّاإلةارلّلحثث ّالعثثاالياّ لثث ّزثثثثفثثدّبثثال حليزّقلثثكّاإلةاررّ ّ 

ّ.و9109ّتبميد ّبإشبا ّ لبرّجدرّااّباجاق اّباس مرار
ّاللح افزّ دلّ   ا ّ  رزها:
 الح افزّااّبي ّالمو ليد:

 المتافوة.ّرل   ّارقب ةّباألةا ّاللرةرّاقفةرّب افزّااة ةّق ّ-

 ق  ياّراحّاللرث ّاقحثي ّال عاا ّ ل ّ  ل ّالمو  ثاد.ّرل ب افزّجما يةّق د ّّ-

ّالح افزّااّبي ّ بيع  ا:
 ب افزّااة ةّعادّ اباّاالمّ اّ ثدرّكال ع ثضادّاالمااف دّاالم اركةّفمّاألرباح.ّ-

 ب افزّاعت ثةّكالم اركةّفمّاقخاعّالثرارادّاقعزثزّالعالجادّ ياّالرئي ّاالمروا .ّ-

ّو9103ّتالحال ية :الح افزّااّبي ّاألعر
 هرثاّلعدمّال ج  ّفمّالخ أ. ّقحذ رثةّلآلب افزّسلبيةّ ثا يةّق ّ ّ-

ّر  ا ية:ّكالعالاادّااتحّبعضّالمزا اّاإلضافيةّفمّالعمل.ّب افزّ-
 

ّ هاّشراطّالت امّال يدّللح افز:
 البوا ةّبحي ّ ب عدّ اّال عثيدّاثا  ّس لّالل اّلل ميا.ّ-

 .العاالياّفمّعادّالمو  ىّال ايلمالعدالةّ ياّجمياّّ-

 حث ّاتلعةّلتفراةّاالمت مة.ال لا ةّبماّ ّ ّ-

 .لإل  اجّزحث ّالرضاّاثزثدّااّال حليال ت ثاّفمّ   ّالحافزّبماّ ّ ّ-

ا سثثث ثرارّاالمرا ثثثةّبحيثثث ّ ّ  ثثثبّقعثثثد لّالت ثثثامّهثثثاللّف ثثثرادّجرثبثثثةّب ثثث ّ وثثث  ياّالعثثثاال  ّّ-
 قل مه.

  الاهّل مياّالعاالياّةا ّاس اتا .ش رهّاّاالعال يةّبحي ّ  اّّ-

رااا يثثثةّجيثثثا ّاألةا ّبمثثثاّ وثثثمحّبثثثال  از ّ ثثثياّكميثثثةّاألةا ّالم حثثثث ّاالحثثث افزّال ثثثمّقتاسثثثبّهثثثذاّّ-
ّاألةا .
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 تطوير الموارد البشرية: -رابعاً 

 قث ثاّاألةا ّال ايلم:

ّذه اثثةّ وثثبيا ّاازةاةّا ه مثثامّ  ثثاثثاّالم اضثثياّالحداألهثثرىّالم ثثامّّع بثثرّقثثث ثاّاألةا ّبالمثار ثثةّاثثا ّ 
األ  مثثةّّ بثيثثةرّاق ثأعرّلّ مليثثةّاتدا ثةّضثثماّ  ثامّرةارلّالمثث ارةّالب ثرثةتّقثثفعّ ما ثال ايلثةّل    ثثاّقّ 

ةّلم اج ثثثثةّال حثثثثد ادّبغيثثثثةّرّ ثثثثثاطّالثثثثث لّاالضثثثثع تّاا سثثثث عداوثثثثا دّاإلةارلّفثثثثمّقحثثثثرّ اللر يثثثثةتّاقّ 
ّرفثثاّاوثث  ىّاألةا ّاقحثيثث ّاألهثثدا ّالم ل بثثةّاجثثدّقعثثدةدّال عثثارثفّااه للثثتّقبعثثاّ ّرلثث ال  ثث لّ

ّ ّالمثف ةّ  ث ثاّاألةا :الباباياّاادارس اّالل رثةتّر ّ   اّ جمعتّ ل ّ ل ج ةّ  رّ
حدةهّرةارلّالمت مةّل حد دّالدرجةّال مّااّهالل اّ فةرّالعااثلّ ملثهّافث ّالمعثا يرّ  امّرسممّقّ "

هدا ّالمت مثةتّبيث ّق عثر ّاوث  ىّ ةا هّفياافثأّ لث ّااعرفةّادلّاواهم هّفمّقحثي ّّ ّلتالمحدة
 تGriffinالثفثث رّفثثمّاألةا ّالمثثتخلضّر ّاجثثدد"ّ األةا ّالعثثالمتّاالعمثثلّ لثث ّاعال ثثةّ ثث ابمّ

ّو.2008
ّ

  هدا ّ مليةّقث ثاّاألةا ّا  رزها:

 ةّالمت مة.ال رجيةّارساّاوارادّالمو ثبلّال ايلمّل لّفرةّااّ فراّ-

 قثيياّ مليةّا س ث ا ّاا ه يار.ّ-

 قحد دّب اّا ب ياجادّال درثبيةّفمّالمت مةّا   يةّالبراا ّالم ل بة.ّ-

 قث ثاّسياسةّالرااقبّااألج رّاالح افزّال   يعية.ّ-

 ةّااعال   ا.مت مل  ّ ثاطّالخللّفمّالّ-

 قحوياّاألةا ّاق  ثرّالمعار ّاالخبراد.ّ-

 ااّ   ررّضع ّ ةائهّبالرهاّااّاج ةّرااا يةّل حوياّاألةا .ّ  ا ّهداةرّ-

 و9117ت با  ّاألةا :ّقث ثااعا يرّ

اّاو  ثادّاألةا ّالم ل بةّ تدّكثلّةرجثةّ اّجيمثةّرجميثةّاثاّهثذاّالميثزا ّهمّ بارلّ اّاعد دّ 
وثث  ىّالم ثثثدمّالمّرلثث ّاثثاّاوثث  ىّاألةا ّالعثثاةرّ اّال بيعثثمّا ثث  ّ ّ  حثثدةّاعثثا يرّال ثيثثياّا  الجثثاّ 

ال ثثذهّالمعثثا يرّشثثراطّ  ثثبّ  ّق وثثاّ  ثثاّّت ّ فراةهثثاّ لثث ّكيليثثةّ ل هثثهةّاقثثدرّ ت مثثةهّالمحثثدّ الثثذرّقّ 
ّ هم ا:

 . اّالثف رّاال   ثهّالفدق:ّ عتمّرااا يةّالمعيارّفمّجيا ّاألةا ّبعيداّ ّ-

 خا ّاخ لليا.ش ّاألةا ّبأاجادّاخ للةّاااّجبلّ الاباد:ّاثعتمّال  اف ّفمّالت ائ ّ تدّجياّ-
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 الثب ل:ّ رّجب لهّااّجبلّهالبيةّاألفراةّالعاالياّفمّالمت مة.ّ-

 زّ ياّاللرةّال يدّااللرةّالوم تّاث  رّفراجادّاألةا ّا ماّكا تّض يلة.ميّ الدجة:ّبحي ّ ّ ّ-

ّالبوا ة:ّاعلكّلو  لةّال  بي ّاال ض حّااّجبلّااّ ث مّبعمليةّالثيا .ّ-
 

 ال درثب:

كلا ق ثاّّسث ثي فإ ّرةارلّالمو ثبلّالذلكّ  ازّالعمليادتّكلا لّرثا ّبمدىّاإلةارلّ ّ رعاّكا ّ  احّ
قع بثرّغييرّاال  ي ّاثاّالبي ثةّالمحي ثةتّبيث ّبمدىّجدرق اّ ل ّاقخاعّالثرارادّالالزاةّإلبدادّال 

ال ثثدرثبّّفثثإ جثث ةلّالعتفثثرّالب ثثررّهثثمّالمرق ثثزّاألساسثثمّلالسثث دااةّاال ميثثزتّافثثمّهثثذاّالفثثدةّ
حثثثث ّقلثثثكّال ثثث ةلتّاثضثثثماّاجثثث ةّاثثث ارةّب ثثثرثةّجثثثاةرلّ لثثث ّال  يثثث ّاثثثاّمحثثث رّاألساسثثثمّالثثثذرّ ّ ال

ّا غيرادّالبي ةّالمحي ةّاقوع ّلإل دا ّاا    ارّاالمتافوة.
 ه  ادّال درثب:

ّق    ّالبراا ّال درثبيةّااّهم ّه  ادّ ساسيةّهم:
اا سث عا ةّبالبحث ّالعلمثمّل  ث ثرّّقحليلّا ب ياجثادّال درثبيثة:ّ  حد ثدّاثاّهثاّبحاجثةّلل ثدرثبّ-

 المعرفةّالثا لةّللثيا .

  ثث ةتّلضثثما ّقحثيثث ّاللا ليثثةّاثثاّاهثثمّك يبثثادّاقمثثارثاّا :ّالموثثا دلّال درثبيثثةّالمثث اةقفثثمياّّ-
 البر اا ّال درثبم.

  ل ّ سا ّ  ائ ّاحدةلّلضما ّفا ليةّالبر اا .اقخ برّاه بارّ حةّالبر اا ّال درثبم:ّّ-

 باس خدامّ دةّااّال رقّااألةااد.اعلكّال تليذ:ّّ-

مثثهّالم ثثدرب  ّااالب ثثةّرةاةّباسثث خدامّ سثثاليبّا سثث رجا ّلثيثثا ّاثثاّقعلّ  ثث اّال ثيثثياّاالم ابعثثة:ّّ-
ّاّفمّاألةا ّال ايلم. فعالّالم رفياّااو  ىّال حوّ 

 

 و.9100 ا رتّ ّ هدا ّال درثب:

 العمل.رلوا ّاللرةّ  ماطّااق اهادّجد دلّق   ّفمّ الحّّ-

 اقوا دهاّفمّال رجيةّال ايلية.ّرلوا ّاللرةّاعل اادّاا ارادّلاّق اّا ج ةلّسابثاّ ّ-

 قتميةّال  ا بّالول كيةّللعاالياّاقث ثةّا قفا دّال خفيةّاللعالة.ّ-

  جف ّبدّاماا.ّرل الحدّااّاأله ا ّااللاجدّاا س لاةلّااّالث ىّالعاالةّّ-

 ة.مت مللّزثاةلّةرجةّا  ما ّالعاالياّ-



 23 

ّا خلا ّاعدلّةارا ّالعمل.ّ-
 

ّقخ ي ّالموارّال ايلم:ّ-ج
ّ

 ااهيةّقخ ي ّالموارّال ايلم:

ي ثاّلّالموارّال ايلمّا م  ةّالمرالثزّال ايليثةّالم ت  ثةّاالم  اليثةّال ثمّ  تثاا ّاللثرةّ لث ّق لّ ما ّ  ّ 
 بثثرّالتثثثلّالثث ايلمّّفثيثثاّ  جيثثةّ بثثرّالموثث  ثادّال ت يميثثةّ اّبال ّرّراثثاّ م ة ثثاّ ّهثثاللّبياقثثهّالعمليثثة

 ّال  افثث ّ ثثياّحث  ثثاابثثدّابمثثاّ ّ ّةّبثث  ٍّمت مثثرّ ثثاّروثثثةّاوثث ثبليةّقع مثثدّ لثث ّاللثثرةّاالعب ثثثّ األفثثثمتّّا
ّة.ت مرااا ادّاللرةّااب ياجادّالم

ّ

 ف ائدّقخ ي ّالموارّا  رزها:

 ةّ ل ّجذ ّال لا ادّاالخبراد.مت مزثاةلّجدرلّالّ-

 ة.ت ما اضا ّالمّاّالمدرا ّل فاّ زثاةلّقل ّ ّ-

 .اسي ّفمّال  ا لّااّالمروّازثاةلّا ارلّالمدراّ-

ّزثاةلّاوفاليةّاللرةّق اهّق  ثرّاوارهّال ايلم.ّ-
 

 و9100ت ا ردّقخ ي ّالموارّال ايلمّا هم ا: ا  لبا

 ق فيرّاألاالاّالمتاسبةّلتفراةّالمفهليا.ّ-

 ةّاعا .ت ماألةا ّاالم ّ  ل ّةرجادّالرضاّ اّحث ّ ق فيرّاتاخّقت يممّ ّ ّ-

 قث ثاّاللرةّل م باقهّا هدافه.ّ-

 قثد رّاللرةّإلااا اقهّبف رلّا ض  ية.ّ-

 قحد دّاللرةّللموارادّالبد لةّبماّ  تاسبّااّاألهدا .ّ-

ّق  ثرّالثدرادّاالم ارادّبماّ  تاسبّاالموارّال ايلمّالمخ  .ّ-
 

 و9100لرةرتّ ّارابلّق  ثرّالموارّال ايلم:

ال  جيثهّاة ثاّالثثدرادّّرلث افي ثاّ ح ثاجّاللثرة90ّّ-01 ثياّسثاّ البدا ثةوّق ث  ّّال أسثي ةّاربلّ-
ّلإلبوا ّباألاا ّال ايلمّاالثب لّلدىّبثيةّزاال ّالعمل.
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ماربلثثةّّ- 20ّّ-90اق ثث  ّ ثثياّسثثاّّال ثثثد  ثثبيثث   زّفي ثثاّاللثثرةّ لثث ّقحثيثث ّاإل  ثثازّفثثمّالعمثثلّ رك 
ال رجيثثةّفثثمّالعمثثلّاهثثمّاثثاّ شثثدّالمرابثثلّه ثث رلّفإاثثاّ  ّّ حث ثثاال وثثا ّالمزثثثدّاثثاّالوثثل ادّبمثثاّ ّ 
 ق  دّاس ثرارّ اّقده رّفمّاألةا .

 ّ ث علاّّبمربلةّالمحاف ةّ ل ّالمااسبّبيث ّ اقومّ 60ّ-20ق   ّ ياّساّّا س ثراراربلةّّ-
ّتجثدّبثث ّالت ثاحلمعرفثةّر ّكثا ّةّاثاّهثاللّالخبثرلّت ماللرةّالمزثدّب لّ ملهّاث اّقثييمهّفمّالم

  ااّااّا خلضّ ةاوهّااثدرقهّ ل ّالع ا ّفيبث ّةا ّق  رّب  ّقر ّالعمل.

ةّاق   ّفمّها ةّالفع بةّ لث ّت م لفالّ اّالماهمّاربلةّال ثا دّاا ّ  ا ةّالمواراربلةّّ-
ّالذ اّسب ّابثث اّالت احّفمّ مل ا.

ّ

 الصحة والسالمة المهنية: -خامساً 

عرثاّفثمّقحوثياّ ةا ّالمت مثادّاثاّاالوالاةّالم تيةّااّ لبرّالمثّفع برّاه مامّاإلةارادّبالفحةّ ّ 
بوثا ّبعااثلّاألاثا تّا ليثهّقوثع ّاع ثاّعاالياّازثاةلّالرضاّالث ايلمّااإلاللّرفاّاعت ثادّاله
ّ.و9117الخرشةتّ ّبةوب ّ بعاةّالع االّالمّ با ّب اةدّالعملّااادّل الفمّ ست مالم

 بةّلح اةدّالعمل:الع االّالموبّ 

  االّال خفيةّا  رزها:الع

  دمّا س ثرارّالتلومّفمّشخفيةّالعاال.ّ-ّّّ

 ا ج ّالعاالّااّ   مةّاإلةارلّالم علثةّبالحما ةّااّالح اةد.ّ-ّّّ

 ضع ّهبرلّالعاال.ّ-ّّّ

 ضع ّ حةّالعاال.ّ-ّّّ

 الع االّالبي يةّا  رزها:

 ةرجادّالحرارلّالمحي ةّبالعاالّ عتا ّالعملّ-ّّّ

 الض ي ّ-ّّّ

 اإللحاحّبالور ةّفمّ ةا ّا  مال.ّ-ّّّ

    ا ّالمخا رّالفحية:

 المخا رّال بيعيةّكالحرارلّاالبراةلّال د دل.ّ

 الوث طّاا  ز ق.لمخا رّا ليةّكاّ
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 المخا رّالبي ل جيةّكالغازادّاالبا رثا.ّ

ّة جيقثثث اّ بثثثرّا م  ثثثةّاثثثاّالبثثثراا ّالفثثثحيةّاالوثثثيا لال ثثثمّال جا ثثثةّاثثثاّالمخثثثا رّالفثثثحيةّّّ-ج
ّا  رزها:

 ق فيرّا س  ارادّاقدرثبّالروسا ّ ل ّبلّا اللّالعمل.ّ

 رجرا ّاللح  ّالدارثةّللعااليا.ّ

 ق فيرّ بابةّفمّااا ّالعمل.ّ

 رجرا ّال ل يشّالفحمّفمّ االاّالعمل.ّ

ّو9116ال ائمتّّل حثي ّالفحةّاالوالاةّالم تية:   رزّاألساليبّّّّ-ة
 بّالح اةد.قعرثليةّب لّكيليةّق تّ ّاإل ال ّ برّالفثادّ-0ّّّّّّ

 .اتاسبةّا حيةّية لمّةق فيرّ ي ّ-9ّّّّّّ

 بّالح اةدّااعال   ا.ال درثبّ ل ّق تّ ّ-3ّّّّّّ

 .قأاياّر ابادّالعملّاقأاياّال ثا دّاال فالّ-2ّّّّّّ

ّرلث هثذهّالبثراا ّّةّاالت احتّقث مّالمت مادّ اةل ّبإستاةّاايلةّر داةي ّ راا ّالوالاةّاللا لحث ّ ال ّ 
ل ثثثثا ّا ثثثث ركةّاثثثثاّاإلةارلّاالعثثثثاالياّل حد ثثثثدّقلا ثثثثيلّالبثثثثراا ّاا شثثثث را ّفثثثثمّقتليثثثثذهاّبمثثثثاّ  حث  ثثثث ّ
افلحةّاإلةارلّاالعاالياّ ل ّالو ا تّاث ع برّهذاّاألسل  ّااّاألساليبّالملضلةّلثدىّالعد ثدّاثاّ

ق بيث ّالم ا ثلةّّرلث كّالل ثا ّالمت مادّال مّق  اّ   فيرّر ا ةّشاالةّللعاالياّلثد  اتّاقوثع ّقلث
قثث ثاّالفثحةّاالوثالاةّالم تيثةّاهثذهّالم ا ثلةّّةوّالمثفث ةّ  ثاّسلوثلOHSAS 18000األاليةّ 

تثثتّهثثذهّالم ا ثثلةّاخ لثث ّالمت مثثادّاثثاّ هثثمّجثثز ّاثثاّالوالسثثلّاألهثثرىّال ثثمّق ثث اّبثثال  ةلتّااا 
وّالم ا ثلةّالخا ثةISO 14001ّالوي رلّ ل ّ ه ا ّاألةا ّااضعتّبداةّلل مي زّ ثياّق بيث ّ 

ّوو.ISO 18001 IHSASبإةارلّالبي ةّاالم ا لةّالخا ةّبالفحةّاالوالاةّالم تيةّ 
ّ

ّ 
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 لرضا الوظيفي وأهميته في المنظمةا - الثانيالمبحث 
 

ّالرضاّال ايلمّااّ فضلّالت ائ ّال مّقوع ّالمت مادّلل   لّرليهّ  را ّألهمي هّفثمّقحثيث ّ   عد 
ااألسثثبا ّال ثثمّال ثث مّالرضثثاّالثث ايلمّ هثثداف اّالموثث ثبليةتّالثثذلكّسثثتث مّفثثمّهثثذاّالمبحثث ّ  عرثثثفّ

ّ.  تاّستذكرّ   ا هّااحدةاقهّرل ا ه مامّبهتّباإلضافةّّرل قد  ّ
ّ

 :مفهوم الرضا الوظيفي - أوالً 

عثث ةّالاالعثةّ  ّالا ّاثاّالبثاباياّكايثّرّ دا ثةّالثثر ّالع ثرثاّرعّ ثرّىاثاّال ايلمّ د ّا ه مامّبالرضاّ
ّ  ثثهّاثثازالّهتثثا ّر ّ ّتةّالدراسثثادّال ثثمّقتاالثثتّالرضثثاّالثث ايلمقعثثدّ ّاألالثث ّهثثمّالبدا ثثةتّابثثالرهاّاثثا

ارقبا ثهّّرلث علثكّسببّةّل ذاّالمف لحّاثرجاّاه ال ّب لّقحد دّقعرثفّ اّال  مّااضحّااحدّ 
رلّ  غي ثثثرّا ثثثا رّاألفثثثراةّفثثثمّالم اجثثث ّاثثثاّ فثثثعبّقلوثثثيرهاّأل  ثثثاّا غي ثثثّبم ثثثا رّاللثثثرةّال ثثثمّهالبثثثاّ 

ا ّهتثثا ّشثثخصّ عمثثلّف ثث ّراثثاّ  ّ اثث  ّراضثثيّتّا المثثاّكثثا التل ّالب ثثرثةّقميثثلّللعمثثلالمخ للثثةتّفثث
علثثكّاجثثدّقعثثدةدّقعرثلثثادّالرضثثاّالثث ايلمّّاّ.ل ثثاّهثثذاّالعمثثّ ثثاّ ملثثهّاااثثاّ  ّ اثث  ّهيثثرّرا ٍّ

احثاا دّل حد ثدّاعتث ّاحثدةّللرضثاّ ثدلّاهتا ّّاالبابا  ت اّالعلما ّ ه ال ّالمداهلّال مّقتاال
فعلثث ّسثثبيلّالماثثالّر ّالرضثثاّالثث ايلمّهثث ّال ثثع رّالتلوثثمّبالثتا ثثةّاا رقيثثاحّاالوثثعاةلّّتالثث ايلم

  ثذاّالعمثلّالاثثةّاجث ةّّرلث باإلضثافةّّاّالعملّابي  ثهتجعادّاال ّ رب ّإلشبا ّالحاجادّاالرهبادّّا
ّالع االّاالمفعرادّالبي يةّالداهليةّاالخارجيةّعادّالعالجة.لهتّااج ةّاال   ّاا   ما ّ

الرضاّال ايلمّه ّاق ثاهّ ع بثرّاحفثلةّللعد ثدّاثاّالخبثرادّّ  "ّرل  يرّ ل  ّهرّ ّ افمّقعرثٍفّآ
 ثث اارتّااراةقثثهّ بالعمثثلّاثا ثث ّ ثثاّ لوثثهّ  ثثثد رّاللثثرةّللعمثثلّالمحب بثثةّاهيثثرّالمحب بثثةّالمرقب ثثةّ

ّو.9117ر تا تّ
ثثا ّعر ّالرضاّال ايلمّبأ هّبفيلةّا م  ةّااّالع االّعادّالفلةّبالعملّال ايلمّاال ثمّقّ اثّ 

لل ع رّال جدا مّالثذرّّبثب لّاللرةّعلكّالعملّبارقياحّارضاّ ل ّافا ليةّفمّاإل  اجّ  ي ةّ ّ ساساّ 
بأ ثثثهّشثثثع رّاللثثثرةّالرضثثثاّالثثث ايلمّ ّعثثثرّ اّاللثثثرةّاثثثاّالثيثثثامّبعملثثثهّةا ّالثثثلّ اّضثثثي تّكمثثثاّ ّ ما  ثثث ّ 

اثاّّاثا ثل ّعلكّبال  اف ّ ثياّاثاّ   جعثهّاللثرةّاثاّ ملثهّاث حثّ ّتبالوعاةلّاا رقياحّ عتا ّ ةائهّلعمله
ّرلثث لثثرةّلّفثثمّالما  ثثادّال ثثمّقثثدفاّالهثثذاّالعمثثلّا  ّالرضثثاّالثث ايلمّ  ما ثثّاثثا حفثثلّ ليثثهّفعثثال ّ

ّو.9119تاالفرا تّجاسالعملّااإل  اجّ 
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 ّالرضثثاّالثث ايلمّبأ ثثهّ بثثارلّ ثثاّا ثثا رّالعثثاالياّق ثثاهّ  مثثال اّا  ثثهّ تثث  ّ ثثاّرةرال ثثاّلمثثاّعثثرّ اثّ 
احفثلةّلالق اهثادّ  عثدّكماّ  ثهّقلكتّقثداهّال ايلةّل اّالماّ تبغمّ  ّ حفل اّ ليهّااّااائل اّ

لثثةّبوياسثثةّاإلةارلّفثثمّقت ثثياّالعمثثلّا   يثثةّبالعمثثلّالم ماّ الخا ثثةّ حثث ّاخ لثث ّالعتا ثثرّالم علثثثةّ
مّفثثمّاّالعثاالياّااألجثثرّافثر ّال رجيثثةّاال ثثدّ اثثاّالروسثا ّالمباشثثرثاّاالعالجثةّ ثثياإلشثرا ّاالعالجثةّ

ّاا  ازهّاالماا ّاا   را ّاال ثد ر.ألاا ّفيهّاقحم لّاوفالياقهّاال ع رّبّاّهالعملّاازا ا
تّاثمثتحّشبا ّباجادّالعاالياّه ّ بثدّالمحثدةادّالخا ثةّبالرضثا  ّرالمخ فياّلماّ رىّبعضّ

هثثثرا ّاألهميثثثةّلثثثبعضّال  ا ثثثبّا ج ما يثثثةّااثثثلّراابثثث ّا اا ثثثرّالفثثثداجةّال ثثثمّقثثثرب ّالعثثثاالياّآ
اثثثاّروسثثثائ اّا مثثث ّّاا اجثثث ّالمرواسثثثيّرلثثث اّاثثثاّ رجثثثاّاوثثث  ىّالرضثثثاّااثثثت ّت بعضثثث اّالثثثبعض

ا   بارادّالخا ةّبال خفثيةّااثدىّق اال ثاّفثمّّ   رىّاهتا ّااّّت خضع  ّلهّاإلشرا ّالذر
ّسثثبباّ احثثي ّالعمثثلّ   ّالرضثثاّالثث ايلمّال ثث مّا عثثدةّماثثاّالثثث لّا ليثثهّ ّ ّت حثيثث ّهثثذاّالرضثثالّق عثثد 

مّالذرّ و مدهّاللثرةّاثاّاايل ثهّااثاّجما ثةّالعمثلّال ثمّ عمثلّاع ثاّلّ لّفمّالرضاّال ّ  ماّ األبعاةّ 
اباه فثارّفثإ ّّ.اكثذلكّاثاّالمت مثةّاالبي ثةّال ثمّ عمثلّفي ثاّتااااّروسائهّالذ اّ خضثاّإلشثراف 

حثثهّلثهّهثذاّالعمثلّاثاّافثا ّسعاةلّاإل وا ّااس ثرارهّفمّ ملهّاااّ ّ ة لةّ اّالرضاّال ايلمّه ّ
لّج ا ثثبّماثثاّالثثث لّب ثثالّ ثثامّ  ّالرضثثاّالثث ايلمّ   ثث ّ اثّ ّااشثثبا ّلحاجاقثثهت  ّاثثاّالرضثثاّ ثثاّ ثثد 

ل  جيثثثثهّ سثثثثاليبّااالروسثثثثا ّاالمرواسثثثثياّّازاثثثثال ّالعمثثثثلّجثثثثادّالعمثثثثلّّا الّرلثثثث  ثثثثد ا ّاثثثثاّال ايلثثثثةّ
ّفراة.ااإلشرا ّاالثياةلّابي ةّالعملّاسياسادّاأل

ّ

 ً  االهتمام بالرضا الوظيفي: إلىاألسباب التي تدعو  - ثانيا

العثاالياّفثمّالمت مثادّالمخ للثةّّا خلثا ّ وثبةّهيثا ّرلث ارقلا ّةرجةّالرضثاّالث ايلمّقثفةرّر ّ
 و.9117ر تا تّ  ارتّ 

ادّ ىّال مثث حّلثثدىّالعثثاالياّفثثمّالمت مثثارقلثثا ّاوثث ّرلثث رقلثثا ّاوثث  ىّالرضثثاّالثث ايلمّ ثثفةرّر ّا
 المخ للة.

ّ اجثثثاد ثثثاّّ اثثث  ّلثثثد  اّةرجثثثةّرضثثثاّ اليثثثةعارّةرجثثثادّالرضثثثاّالثثث ايلمّالمرقلثثثاّاثثثاّفثثثراةّر ّاأل
 اكذلكّ لارّرضاّ اّالحيالّبفلةّ ااة.ّتفراه اّاها ةّااّ ائالق ا

 عاالياّاأللارّرضاّ اّ مل اّ ا    ّ جلّ رضةّلح اةدّالعمل.ر ّال
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ف لمثاّكا ثتّهتثا ّةرجثةّ اليثةّاثاّّتهتا ّ الجةّاعيثةّاثاّ ثياّالرضثاّالث ايلمّااإل  ثاجّفثمّالعمثل
 .اإل  اجفمّزثاةلّكا ّهتا ّالرضاّ

ىّفعالي  ثثاّالرضثثاّالثث ايلمّللعثثاالياّاثثاّ هثثاّافشثثرادّالفثثحةّاالعافيثثةّللمت مثثةّااثثدّعثثدّ تّ ّ ا م اثثاّ 
 لثثث ّاف ثثثرا ّ  ّالمت مثثثةّال ثثثمّ ّ  ثثثعرّالعثثثاال  ّفي ثثثاّبالرضثثثاّسثثثيا  ّب  ثثثاّجليثثثلّاثثثاّالت ثثثاحّ

بثثال مّ  ثثعرّفي ثثاّالعثاال  ّبالرضثثاتّاثثاّاالب ثثةّ  ّالم اثث ّالراضثمّ ثثاّ ملثثهّهثث ّ لاثثرّّاثار ثةّ 
فثمّالعمثلّّاّ ابماسثّ ثهّ اث  ّ لاثرّ  ثا اّ ايل هّاقحثي ّ هدا ّالمت مةّكمثاّ لالس مرارّ ّ ّاس عداةاّ 

زّ هميثثثةّةراسثثثةّالرضثثثاّالثثث ايلمّ  ثثثهّ  تثثثاالّا ثثثا رّاإل وثثثا ّرزا ّالعمثثثلّالثثثذرّ فة ثثثهّمي ثثثا هثثثاّاثثثاّ ّ 
ّه.يلراالبي ةّالمحي ةّبهّااس عداةهّألةا ّالم مادّال ايليةّالم كلةّ

ّ

 أنواع الرضا الوظيفي: -ثالثاً 

ثاّالبثابا  ّالرضثاّالث ايلمّ لّ جوثامّّرلث قعدةدّآرا ّالباباياّب لّ   ا ّالرضاّالث ايلمتّرعّجو   ثد 
لّا  بثثارادّكبي ثثةّالعمثثلّاهيرهثثا.ّاجثثدّعكثثرّالراثلثثمّ وّبعثثضّهثثذهّاألجوثثامّاالمعثثا ير9113ّ افثثثا ّلعثثد 

ّلماّ لم:
 :الرضاّااّبي ّال م ليةّ

اّ  ثعرّبثهّاللثرةّالعااثلّفثمّةاهلثهّق ثاهّالعمثلتّكمثاّالرضاّال ايلمّالداهلم:ّاثثرقب ّهثذاّالتث  ّبمث
   عل ّبال  ا بّالذاقيةّللعاالتّاال:ّا   را تّاال ثد رتّاالثب لتّاال عبيرّ اّالذاد.

الرضثثاّالثث ايلمّالخثثارجم:ّاثثثرقب ّهثثذاّالتثث  ّبمثثاّ حثثي ّبثثاللرةّاثثاّ ي ثثةّالعمثثلتّاث علثث ّبال  ا ثثبّ
تّااثثثل:ّالمثثثد رتّزاثثثال ّالعمثثثلتّا بيعثثثةّالعمثثثلّا م ثثثهتّالخارجيثثثةّالبي يثثثةّللعااثثثلّفثثثمّاحثثثي ّالعمثثثل

 اج ا ياّالعملّا   م ه.

 الرضاّال  ل م:ّاه ّا ملّال ع رّبالرضاّال ايلمّق اهّاألبعاةّالداهليةّاالخارجيةّاعا .
 

  :الرضاّااّبي ّال حثّ ّ

ااوثث  ىّالرضثثاّالرضثاّالثث ايلمّالم  ج ثا:ّاهثثذاّالتثث  ّاثرقب ّبالم ثثامّال ثثمّسثيفة  اّاللثثرةّفثثمّ ملثهتّ
 ال ايلمّالم  جاّالحف لّ ليهّاقحثيثهّبعدّرقمامّهذهّالم امّ اّال د ّالم ل  ّاتهّقحثيثه.

الرضثثاّالثث ايلمّاللعلثثم:ّاهثثذاّالتثث  ّاثثاّالرضثثاّاثثرقب ّبموثث  ىّالرضثثاّالثث ايلمّالثثذرّقحثثث ّلثثدىّ
 قحثيثه.اللرةتّ اّبفلّ ليهّبعدّ ةا ّالم امتّ اّبعدّ  ّبث ّال د ّالم ل  ّاتهّ

    ياّهما:ّرل اهتا ّااّ فت  ّالرضاّال ايلمّّ
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مّ العامو:ّاث عر ّبأ هّا ق ثاهّالعثامّلللثرةّ حث ّالعمثلّكاثلتّاهتثاّ اث  ّالعااثلّبأجفث ّالرضاّال لّ 
ةرجثثةّاثثاّالرضثثاّ ثثاّ ملثثهتّالثثي ّاثثاّالضثثراررّ  ّق ثث فرّفثثمّهثثذاّالعمثثلّكافثثةّ تا ثثرّالرضثثاّ

ل ّ بيعةّالعاالّ لوهّف  ّربماّ ّ ع برّجمياّقلثكّالعتا ثرّال مّسيلمّعكرهاتّأل ّهذاّ   ج  ّ 
ةّقلكّالعتا رّال مّق  اف ّاعه.  ا مةّابال المّالم ا ّابدهّااّ و  ياّ  ّ  حد 

رضثثاّالعااثثلّ ثثاّكثثلّجا ثثبّاثثاّج ا ثثبّالعمثثلّ لثث ّبثثداتّّرلثث  ال زئثثمو:ّاث  ثثيرّّالرضثثاّالتثث  م
شثثثثرا تّفثثثثثر ّال رجيثثثثةتّالر ا ثثثثةّالفثثثثثحيةّاق ثثثثملّقلثثثثكّال  ا ثثثثب:ّسياسثثثثثةّالمت مثثثثةتّاألجثثثث رتّاإل

اا ج ما يثثةتّاثثرا ّالعمثثلتّ سثثاليبّا قفثثالّةاهثثلّالمت مثثةتّالعالجثثةّ ثثياّالثثزاال تّاق ليثثدّاعرفثثةّ
هثثثثذهّال  ا ثثثثبّفثثثثمّال عرثثثثثفّ ثثثثاّالمفثثثثاةرّال ثثثثمّ  ماثثثثاّ  ّق وثثثثاهاّفثثثثمّزثثثثثاةلّ اّقخلثثثثيضّالرضثثثثاّ

كافيثةّ ثاّقلثكّال  ا ثبّابال ثالمّةرجةّرضثاّّرل ال ايلمتّافمّهذاّالت  ّ ا  ّالم ا ّجدّا لّ
ّو.9111ش جمتّال ل ّ  اتّ اّربماّااّزالّا س يا ّا ج ةا ّل اّااّ زالّالم ا ّ فةرّ ملهّ 
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ّ
ّ
ّ

يتحقق هذا 

النوع من 

الرضا 

بأداء العمل 

المتوقع مع 

ما يبذله من 

جهد 

يتناسب مع 

هدف 

 المهام

ير إلى ويش

رضا 

الفرد عن 

جانب من 

 جوانب

 العمل

وهو 

االتجاه 

العام للفرد 

نحو العمل 

 ككل

يتحقق هذا 

النوع من 

الرضا بعد 

مرحلة 

الرضا 

المتوقع أي 

عندما 

يتحقق 

 الهدف

يتعلق 

بالجوانب 

الخارجية 

للعامل 

كالعالقة 

مع الرئيس 

والزمالء... 

 وغيرها

علق تي

بالجوانب 

الداخلية 

للعامل 

 كاالعتراف

والتقدير 

 وغيرها

لرضا العام الكليا  
وهو مجمل الشعور بالرضا الوظيفي تجاه 

 الرضا الداخلي والخارجي

 أنواع الرضا الوظيفي

الرضا 

الوظيفي 

 النوعي

الرضا 

الوظيفي 

 الخارجي

الرضا 

الوظيفي 

 المتوقع

الرضا 

الوظيفي 

 الفعلي

الرضا 

الوظيفي 

 الكلي

الرضا 

الوظيفي 

 الداخلي

( من إعداد الباحث3الشكل رقم )  
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 محددات الرضا الوظيفي: -رابعاً 

 باللرة:ّالمرقب ةالمحدةادّ

باجثثثادّاللثثثرة:ّاهثثثمّالحاجثثثادّال ثثثمّ  عب ثثثرّ ت ثثثاّ ثثثذلكّال ثثثع رّاالرهبثثثةّفثثثمّالحفثثث لّ لثثث ّشثثثم ّ
اعياتّاباجادّاللرةّكايرلّااخ للةتّات اّااّ  لب  ّاات اّااّلاّ  اّرشبا  اتّاهذهّاألهيرلّهثمّال ثمّ

با  اّقثثفع رّفثثمّسثثل كهّفيوثثع ّجاهثثدا ّإلشثثبا  اتّبيثث ّق ثثر ّرلحابثثا ّ دفعثثهّ ح هثثاتّفثثإعاّاثثاّقثثاّرشثث
 و.0221العيو رتّباجةّ هرىّ ّرل   بحّلد هّرضاّق اه اّاماّ ومحّلهّبال  لاّ

الم اثث ّاايلثثةّعادّاوثثفاليةّ لبثثرّاثثاّال ايلثثةّالوثثابثةتّاقعثثدّّق ليثث فر ثثةّال رجيثثة:ّال رجيثثةّهثثمّ
ال رجيةّاتاسبةّل تميةّجدرادّاللرةّف مّا  را ّرةاررّلل  دّالمبثذالتّاالحفث لّ لي ثاّ  حث ث ّةرجثةّ

 ااّالرضاتّا ليهّفإ ّللر ةّال رجيةّ الجةّكبيرلّ رضاّالعاال.

اح ثث ىّالعمثثل:ّ  ع بثثرّاثثاّالع ااثثلّال ااثثةّفثثمّقحد ثثدّالرضثثاّ ثثاّالعمثثلتّبيثث ّاف ثثر ّ ثثدةّاثثاّ
البثثاباياّبأ ثثهّهثث ّالمحثثدةّال بيثثدّللوثثعاةلّفثثمّالعمثثلّةا ّبثيثثةّالعتا ثثرتّر ّ  ّا ه مثثامّبثثهّ ع بثثرّ

يثثرادّاح ثث ىّالعمثثلّال ثثمّل ثثاّ الجثثةّبالرضثثاّالثث ايلمتّةرجثثةّقتثث   ّا ثثامّبثثد اا ّ وثثبيا .ّااثثاّ هثثاّا غ
العمثثلّال ثثثمّق وثثرّالثثثراقياّاقثلثثلّاثثثاّالملثثلتّاةرجثثثةّالوثثي رلّالم ابثثثةّلللثثرةّ رّةرجثثثةّبرث ثثهّفثثثمّ

علكّ  بّق فيرّاللر ّلللرةّ س خدامّجدراقثهّفثمّّرل اه يارّ رث ّاسر ةّ ةا ّالعملتّباإلضافةّ
 لعاالّبأ هّ  ا  ّجدراقهّكلماّارقلاّرضاهّ اّالعمل.العملتّف لماّ ةر ّا

اثثاّ تا ثثرّقحثيثث ّالرضثثاّالثث ايلمتّأل ثثهّالمثا ثثلّالثثذرّ حفثثلّّهثثامّاألجثثر:ّ ع بثثرّاألجثثرّ تفثثر
 ليثثهّالعااثثلّلثثثا ّال  ثثدّالثثذرّ بذلثثهّ عتثثا ّقأة  ثثهّللعمثثلّالم كثثلّرليثثهتّاثع بثثرّاثثاّ هثثاّالحثثث قّال ثثمّ

 ايلةّفمّات مةّاا. ل ّ ساس اّ ثبلّالعاالّامارسةّالّ 

 

 المحدةادّالمرقب ةّب را ّالعمل:

سثثثا ادّالعمثثثل:ّر ّقثثثأعيرّسثثثا ادّالعمثثثلّ ثثثتعا ّ لثثث ّ ةا ّالعثثثاالياّاثثثاّهثثثاللّةرجثثثةّاإلج ثثثاةّ
ّق عثثد ىّالحثثدّالمعثثث لّب ثث ّقضثثماّكلا ثثةّالعااثثلّاال ثثمّقثثتثصّ العضثثلمّاالتلوثثمتّاال ثثمّ  ثثبّ   

 ااس اّجليا ّ ل ّبال هّالمعت ثة.بالماّ  عرّالعاالّبإج اةتّابال المّ بداّا ع

ثثةّفثثمّ مثثلّق  ثثدّفيثثهّ  اجثثادّالرابثثة:ّ  ثثبحّقحد ثثدّف ثثرادّالرابثثةّااثثدق اّب ثثالّ لمثثمّضثثرارل ّالح 
 لث ّبوثبّّةاأل فا ّ  ي ةّكارلّا  دّافمّ اساطّالض ضا ّاالض ي تّا اجادّالرابةّاخ لل

 اةدّالعمل.ّا ليثهّ ماثاّالثث لّبثأ ّ بيعةّالعملتّكماّ  ّألاجادّالرابةّ هميةّكبيرلّفمّق تبتاّلح
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رضاّالعااثلّ ثاّ ملثهّ زثثدّبازة ثاةّسثا ادّالرابثةّال ثمّقث ف رّلثهّالثليثلّاثاّالحرثثةتّاثثتثصّكلمثاّ
 ق عار ّفيهّسا ادّالعملّااّ اجادّالرابةّابرثةّاللرة.

اثثثرا ّالعمثثثل:ّر ّا ه مثثثامّبثثثال را ّالخا ثثثةّبالعمثثثلّاقأعيرهثثثاّ لثثث ّالرضثثثاّااألةا ّكا ثثثتّاتثثثذّ
ّك ثث رّ لثثاّالثثتل ّالفثثتا متّفأجرثثثتّالعد ثثدّاثثاّال  ثثار ّاالبحثث دّفثثمّشثث  ّ  حثثا ّالعثثالاتّاعلثثا

ةرجثثةّقحم ثلّل ثلّالع ااثثلّّفاإل وثا لمثاّ ث  ّاثثاّالمحثي ّالليزثثائمّاثثاّقثأعيرّ لث ّالعااثثلّاسثل كهتّ
ثثثلّاللثثثرةّل ثثثذهّ الليزثائيثثةّ لاإلضثثثا لتّاال   ثثثثةتّاةرجثثثةّالحثثثرارلتّاالت افثثثة..ّرلثثثخوتّاقثثثفع رّةرجثثثةّقحم 

 الع االّ ل ّةرجةّقثب لهّلبي  هّابال المّرضاهّ اّ مله.
 

 مظاهر الرضا الوظيفي:  -خامساً 

ثبلّالرضثاّّالرضاّال ايلمّبياّ  ثب لّاايل ثهّكمثاّهثمتّرل  فلّاللرةّ ااثاّهثاللّاسث غاللّكثلّس 
الم ابةّلهتّفثدّ  عرّاللرةّبالرضاّ  ي ةّ ةائهّفمّ ملهّاقعلثاّا ثارادّجد ثدلّ اّالعمثلّك ثز ّاثاّ
فرثثث ّاكثثذلكّاوثثا دلّالثثزاال تّ اّ  ي ثثة ّلزثثثاةلّجدراقثثهّال خفثثيةّ اّب ثث ّاثثاّهثثاللّقلثثثمّالاتثثثا ّ

لااثثلتّال ثثمّق حث ثث ّالرضثثاّالثث ايلمّاثثاّ لثثمّ ّاالمثثد حتّا لثث ّالعمثث مّ  ماثثاّالثثث لّبثثأ ّ هثثاّالم ثثاهر
ّو:9113

   ّ ا  ّالعملّشي ثا ّ بع ّ ل ّالورار.

   ّ رىّاللرةّ  ائ ّ ملهّفمّال عزثزّاالد ا.

 قرالاّالخبرادّ  ي ةّا ل زامّبالعمل.

 ا رقياحّفمّقأة ةّالم ا ّلعمله.

  تدااّ  وااىّاألجرّاال  دّالمبذال.

 لعمل.ال عاا ّااّالزاال ّفمّا

 ال ع رّ  تميةّالثدرادّ عتا ّالعمل.

 ال ع رّباألااّالتلومّةاهلّالعملّاةا ّق د د.

   ّ عملّااّب اّالثدرلّالم ابةّاالموفاليادّالمماتة.

   ّ م لكّالحرثةّفمّقثرثرّال رثثةّال مّ مار ّ  اّ مله.

   ّق   ّال را ّالمحي ةّبهّفمّالعملّارثحة.

 اب فرلّا  عة.اج ةّ ةاادّ ملّاتاسبةّ
ّ
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 ً  أساليب قياس الرضا الوظيفي: - سادسا

ر ّ راةدّالمت مثثةّ  ّقثثثي ّرضثثاّالعثثاالياّلثثد  اّفل ثثاّالخيثثارّ ثثياّاسثث خدامّالمثثثا ي ّالم ضثث  يةّ
ّاالمثا ي ّالذاقية:

المثثثثا ي ّالم ضثثث  ية:ّق ما ثثثلّفثثثمّاثياسثثثياّهمثثثاّبوثثثا ّ ثثثدةّالغيثثثا تّااعثثثدلّقثثثر ّالعمثثثلّاهمثثثاّ
 لمعرفةّالرضاّال ايلمّلدىّاألفراةّالعااليا.افشرثاّ ساسيياّ

المثثثا ي ّالذاقيثثة:ّاهثثمّاثثاّق عثثر ّبال رثثثثةّالمباشثثرلتّاق خثثذّ ا سثث مارلّ اّالمثا لثثةوّاسثثيلة ّلمعرفثثةّ
او  ىّالرضاّال ايلمتّاهمّقثيياّالحاجادّال مّ ل ر ّ  ّق ثبع اّال ايلثةّاثوثألّالعثاالياّ ثاّ

  اث اّفي اّقثيياّالح افز.ادىّااّ متحهّالعملّااّرشبا ّل اتّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ّ
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 الدراسات السابقة:: الجزء الثاني
 

ّالدراساتّالعربية:
دراسةةةّلالةةةّ)إدارةّالمةةااردّالبيةةريةّحةةقّاحريةةاّالرضةةاّالةةا يفقّّردراسةةةّماضةةالّ،ةةال  ّدّ  -1

اعرفثثةّةارّرةارلّّرلثث بيثث ّهثثدفتّهثثذهّالدراسثثةّّ:9102بالمديريةةةّالعلميةةةّالا ةةاالتّال  ائةةر ّ
المثثث ارةّالب ثثثرثةّفثثثمّقحثيثثث ّرضثثثاّالمثثث الياّبمثثثثرّالمد رثثثثةّالعااثثثةّ قفثثثا دّال زائثثثرتّاجثثثدّقثثثاّ

وّا اث 41ّ   ثتّ يتثةّالدراسثةّاثاّ ا  ماةّالمت  ّال  لمّال حليلمّاالمت  ّالثياسمّبحي ّق
    ائيةّبوي ة.ةاررّفمّالمد رثةّالعمليةّ قفا دّال زائرتّبي ّقاّاه يارهاّب رثثةّر

 بي ّا ردّ  ائ ّالدراسةّبا قم:

ا رّةارّإلةارلّالم ارةّالب ثرثةّلعتفثرّال حليثزّب ثالّكبيثرّق ثاهّالعثاالياّ ثداّال ثدرثبّاقثيثياّ
 األةا .

 رضاّاايلمّب الّ ام.ّالعمال ا رّ

 ثثامّةارّإلةارلّالمثث ارةّالب ثثرثةّفثثمّقحثيثث ّالرضثثاّالثث ايلمتّاهثث ّاثثاّا ثثرّب ثثالّّب ثثال  جثثدّ
لفلّااّهاللّال حليزّالذرّ  دىّةارا ّفعا  ّفثمّقحثيث ّالرضثاّالث ايلمّفثمّالمد رثثةّالعمليثةّا

  قفا دّال زائرّل   ةّبوارل.

 ا ل ّض  ّالت ائ ّاا تّالدراسةّ ث:

ب افزّفعالّا اةلّ وا دّ ل ّر  احّال د ّات اتّاثاّضثرارلّربث ّقثثد اّالحث افزّّ  اما  ماةّ
دّ لثثث ّ  ّق تاسثثثبّهثثثذهّالحثثث افزّ رة ثثثا ّاثثثاّال  ثثثدّالمبثثثذالتّاعلثثثكّلضثثثما ّ  ثيثثياّاألةا ّاال أليثثث

  دالةّال  زثاّاال  بي ّبعيدا ّ اّ الجادّااتافاّشخفيةّابعيدا ّ اّال سا ةّاالمحو بية.

اللثثرةتّفثثذلكّاثثاّشثثأ هّةفثثاّالعااثثلّللبثثدلّاالع ثثا تّاابواسثثهّبأ ثثهّجثثز ّا ثثاّاثثاّّقثثدرثبضثثرارلّ
 ال مّ ت ممّرلي ا.ّمت مةال

قدرثبّاف ّا ب ياجّاللعلمّللم در ّا  ّ فماّالبر اا ّال درثبمّافثاّألسث ّ لميثةّّ راا  تا ّ
اثثدر ّافهثثلّاثثاّبيثث ّال ماثثياّّرلثث  ثثحيحةّا عتثثا ّاربلثثةّال تليثثذّ  ثثبّرسثثتاةّ ثثراا ّال ثثدرثبّ

 العلممّااقثا ّا ارادّال درثب.
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مث ارةّالب ثرثةّااعال   ثاتّا ضث  يةّل ثيثياّاألةا ّلمعرفثةّا اضثاّالضثع ّلثدىّالّاعثا يراضاّ
اثثثاّقثثثثد رّال  ثثث ةّاااافثثثألّاألفثثثراةّ لثثث ّاثثثاّ بذل  ثثثهّاثثثاّج ثثثدتّاثثثاّقثثث فيرّال سثثثائلّااإلااا ثثثادّ

 الالزاةّألةا ّجيد.

دراسةّالدكتارّدمحمّال رايدة ّدرجةّحاعليةّإدارةّالمااردّالبيريةّبازارةّالتربيةّ التعلةي ّبسةلة ةّ -2
ال عثر ّّرلث بيث ّهثدفتّهثذهّالدراسثةّّ:9102ّ ينّحيهاعمانّ عالقتهاّبالرضاّالا يفقّللعامل

اال علياّبول تةّ  مثا تّا الج  ثاّبالرضثاّّة ل ّةرجةّفعاليةّرةارلّالم ارةّالب رثةّفمّازارلّال ربي
فثثثرةتّاجثثثدّ ا ثثثردّ  ثثثائ 233ّّالثثث ايلمّللعثثثاالياّفي ثثثاتّبيثثث ّقثثثاّقفثثثمياّاسثثث با ةّاز ثثثتّ لثثث ّ

الدراسثثثثةّ  ّةرجثثثثةّفا ليثثثثةّرةارلّالمثثثث ارةّالب ثثثثرثةّ ثثثث زارلّال ربيثثثثةّاال علثثثثياّبوثثثثل تةّ  مثثثثا ّجثثثثا دّ
 ا  س ةّا ل ّالتح ّال الم:

 ميثثزّفثثمّالمرقبثثةّاألالثث تّعثثاّا ثثالّا سثث ث ا ّاال عيثثياّاجثثا ّا ثثالّا ثثالّال ثث ةلّاا    ثثارّاال
قثثثدرثبّالمثثث ارةّالب ثثثرثةّفثثثمّالمرقبثثثةّالاالاثثثةتّابثثثلّفثثثمّالمرقبثثثةّاألهيثثثرلّا ثثثالّال خ ثثثي ّللمثثث ارةّ

 الب رثة.

ّقعثزّىفثراةّالدراسثةّقّعادّة لثةّربفثائيةّفثمّقثثد رادّ   ضاّ دمّاج ةّفرّاّالدراسة يتتّ  ائ ّ
  ّا ج ما متّاالمفهلّالعملمّاست ادّالخبرل.لم غيراد:ّالتّ 

 دمّاج ةّ الجةّارقباطّ ياّةرجثةّفا ليثةّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةّااوث  ىّّرل لماّاشاردّالت ائ ّ
 الرضاّال ايلمّفمّازارلّال ربيةّاال علياّبول تةّ  ما .

 افمّض  ّالت ائ ّ ا تّالدراسة:

ا ّال ثث اةرّالم ميثثزلتّاقخ ثثي ّفعثثالّللمثث ارةّبضثثرارلّاجثث ةّ  ثثامّللماافثث دّ  ثث اّ لثث ّاسثث ث 
الب رثةّق عل اّجاةرلّ ل ّجذ ّااس ث ا ّعارّالخبرلّاال لا ادّالم ميزلّاضثرارلّقث فيرّهبثرا ّ

 ثثثثراا ّقدرثبيثثثثةّ تثثثثا ّ لثثثث ّّرفثثثثمّال سثثثث ّا سثثثث راقي مّللمثثثث ارةّالب ثثثثرثةّاثثثثاّعارّال لثثثثا لتّاقثثثث في
 ا ب ياجادّاللعليةّللعااليا.

حريةةا  ّسياسةةةّا جةةارّ علر ةةاّعلةةوّالرضةةاّالةةا يفقّحةةقّم  مةةةّالةاسةةيلقّّّلدراسةةةّالعمةةّر -3
Bista ّ9102:ّّاعرفثثةّ عثثرّاألجثثرّ لثث ّاوثث  ىّالرضثثاّالثث ايلمّّرلثث بيثث ّهثثدفتّهثثذهّالدراسثثة
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الثثرةل51ّّبيثث ّقمثثتّالدراسثثةّ لثث ّ يتثثةّ  ثث ائيةّ  اجثثاBistaّّللعثثاالياّفثثمّات مثثةّال اسثثيلمّ
 مةتّاكا تّالت ائ ّق لخصّ :ااّكافةّاأل تا ّال ايليةّفمّالمت 

وثثعاةّ  ّاألجثثرّ ّ ماثثلّافثثدرّرشثثبا ّر ّفثثمّالحثثا دّالثثد ياتّاا ّقثث فرهّ ّ وثثببّالرضثثاّ اّال
س يا ّابال المّق جثدّ الجثةّ رة ثةّ ثياّ  ثامّاألجث رّاالرضثاّالث ايلمّاا ماّ متاّااّا ا رّاإل

 ف لماّزاةّاألجرّكلماّارقلاّالرضاّال ايلمّاالعا ّبالعا .

  اّ  امّاألج رّفمّف رلّاعيتةّ ّ عتمّبالضرارلّاس مرارّهذاّالرضاّاو ثبال .ّالعااليارضاّ

 الرضاّال ايلمّااّالموائلّالم مةّللرفاّااّاو  ىّاألةا ّكما ّا   ا .ّقحثي  ع برّ

 :رل بي ّ ا تّالدراسةّ

 كرثمة.ةراسةّلرفاّاألج رّبماّ  تاسبّاارا ّا  لبادّالمعي ةّبماّ اللّبيالّ

 ال  دّالمبذال.ّجا بارا الّ

ميدانيةةّحةقّّةدراسةّر يب ّ ةد، ّد رّاالا ةا ّالت  يمةقّحةقّاحريةاّالرضةاّالةا يفق ّدراسة -4
بيث ّّ:9102بةممّالبةااققّ-مديريةّعمالكّالد لةّبااليةّعمّالبةااقق ّجامعةةّالعربةقّبةنّمهيةدل

اّ وثاهاّا قفثالّال ت يمثمّاحاالةّال عر ّ ل ّال يليثةّال ثمّاثاّهالل ثّرل هدفتّهذهّالدراسةّ
سث مارلّك سثيلةّاةّ لث ّالمثت  ّال  ثلمّاا  مثاةّاإلفمّقحثي ّالرضثاّالث ايلمّاثاّهثاللّا   مث
 ااثلّفثمّاد رثثةّ اثال ّالدالثةتّاكا ثتّالت ثائ 56ّّ ساسيةّل ماّالبيا ادّاثاّ يتثةّاا  ثةّاثاّ

 لال الم:

 .مقوا دّالعالجادّال خفيةّفمّقحثي ّالرضاّال ايل

  ال ادّالرسميةّفمّقحثي ّالرضاّال ايلم.اإلقوا دّ

ّّّقوا دّا ج ما ادّالرسميةّفمّقحثي ّالرضاّال ايلم.
 :9112اةايرّالمسارّالا يفقّحقّرضاّالعاملينّّردراسةّالدكتارّ،الحّالدينّالهيتق ّعل -5

قحد ثثثدّ عثثثرّق ثثث ثرّالموثثثارّالثثث ايلمّفثثثمّرضثثثاّالعثثثاالياّفثثثمّ ثثثدةّاثثثاّّرلثثث هثثثدفتّهثثثذهّالدراسثثثةّ
وّفثرةا تّاقمثثت221ّال ااعثادّاألرة يثةّالرسثميةتّبيث ّ ث ردّاسثث با ةّاز ثتّ لث ّ يتثةّ لغثتّ 

  دلّ  ائ ّ هم ا:ّرل اق  لتّالدراسةّّو191ةلّ اس عا
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ااةارلّالموثاروّابثياّقخ ثي ّالموثارّ ارقباطّا  س ةّ ياّ بعثاةّالم غيثرّالموث ثلّّ الجاداج ةّ
  بعاةّالم غيرّال اباّ الرضاّ اّال ايليةّاالرضاّ اّالمت مةو.

الم بث ّّالمت مثادضثع ّاه مثامّّرلث قأعيرّا با تةّالث لّ ياّ بعثاةّالدراسثةّق ثيرّّ الجادهتا ّ
ضثع ّةرجثةّرضثاّالعثاالياّ ثاّ مليثةّق ث ثرّّالث  لي اّالبح ّ    ثرّاوارّالعاالياّفي ثاتّّا

  ايلم.الموارّال

ا ا تّالدراسةّ  بتثمّسياسثادّق ث ثرّاوثارّجد ثدلتّا  ثرّالث  مّ ثياّالعثاالياّبأهميثةّ مليثةّ
ق  ثرّاوارهاّاقعزثزّةارّاد ررّشفا ّالعاالياّفمّالعمليةّال   ثرثةتّاضرارلّة اّاسث خدامّ

ّ  اّاعل اادّالم ارةّالب رثة.

ّالدراساتّا ج بية:
1- Afroze Nazneen  Impact of Human Resource Management Practices 

on Job Satisfaction among the Employees of Private Banks 2018: 

قحليثثلّقثثأعيرّ ااثثلّال ثثدرثبتّاقثيثثياّ ةا ّفرثثث ّالعمثثلّاال ع ثضثثادّّرلثث بيثث ّهثثدفتّهثثذهّالدراسثثةّّ
 رثاّال تليثذ ياّإلةارلّشثخصّاثاّالمثد096ّ ل ّالرضاّالث ايلمّللعثااليا.ّبيث ّ هثذدّ يتثةّاثاّ

 اكا تّ  ائ ّالبح ّكا قم:ّالمو  ىّالم  س وّ   ائياّ  الم ارةّالب رثةّ

الثثثث ايلمّللعثثثثاالياّبال ثثثثدرثبّاقثيثثثثياّاألةا ّاا ثثثثاركةّالمثثثث الياّاالعمثثثثلّال مثثثثثا مّّالرضثثثثا ثثثثرقب ّ
 اال ع ثض.

لثهّقثأعيرّسثلبمّ لث ّقثيياّاألةا ّلهّقأعيرّض يلّ ل ّالرضاّال ايلمّفمّبياّ  ّالعمثلّال مثا مّ
 الرضاّال ايلم.

رةارلّالمثثث ارةّالب ثثثرثةّااثثثلّال ثثثدرثبّاا ثثثاركةّالمثثث الياّاال عثثث ثضّهثثثمّعادّة لثثثةّّامارسثثثادا ّ
 ربفائيةّال اّ عرّكبيرّ ل ّالرضاّال ايلمّلم المّالث ا ّالمفرفمّالخا .

 ارةّالب ثثرثةّا ثثتّالدراسثثةّبأ ثثهّ  ثثبّ لثث ّالبتثث  ّالخا ثثةّال ركيثثزّ لثث ّقحوثثياّامارسثثادّالمثثا 
ّلد  اّفمّا الّقثيياّاألةا ّاالعملّال ما م.

2- Human Resource Management Practices and ItsّKhurram Sultan  ّ
Effects on Job Satisfaction Levels of Employees  2019: 
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ةراسةّقأعيرّامارسادّرةارلّالم ارةّالب رثةّاقأعيرهاّ لث ّالرضثاّالث ايلمّّرل بي ّهدفتّالدراسةّ 
 للم ا ّاعلكّ  حد دّةرجةّا رقباطّ ياّامارسادّرةارلّالم ارةّالب رثةّاالرضاّال ايلم.

ارةّالب ثثرثةّاالرضثثاّالثث ايلمّا ّهتثثا ّ الجثثةّارقبثثاطّا  سثث ةّ ثثياّرةارلّالمثثّ ّرلثث اق  ثثلتّالدراسثثةّ
ثزّجدرلّاا اركةّالمث الياّاثاّال حليثزّاال ثثد رّب ث ّ لث ّاإل  ثازادّالفثغيرلّقعّزّبي ّ ا تّ ث

 ّاألجليثثةّفثثثمّا سثثث  ال ّقحفثثثلّ لثث ّجثثثدرّ جثثثلّاثثاّال علثثثياّال ثثثذاّلثثثد  اّ ّرلثثث أل ّالبحثث ّ  ثثثيرّ
ّ.فر ةّ جلّل عزثزّ  لو اّفمّبياق اّالم تية

3- Sarbapriya Ray  Human Resource Management Practices and Its Effect 

on Employees’ Job Satisfaction: A Study on Selected Small and 

Medium Sized Iron &Steel Firms in India  2011: 

ةراسةّقأعيرّامارسادّرةارلّالم ارةّالب رثةّ ل ّالرضثاّالث ايلمّللعثاالياّبيث ّّرل هدفتّالدراسةّ
ّ:متّالت ائ ّااّ لشركةّ غيرلّاا  س ةّالح اّابيت07ّرةّاا20ّّقاّةراسةّ

قثيثثثياّاألةا تّالم ثثثاركةّفثثثمّ ثثثتاّالثثثثرارتّال ثثثدرثبّاال  ثثث ثرتّ  ّامارسثثثادّرةارلّالمثثث ارةّالب ثثثرثةّر
ّال ماياتّال ع ثضادوّل اّقأعيرّر  ا مّكبيرّ ل ّالرضاّال ايلم.

ّفثثمّبثثياّقبثثاةلّال اثثائ ّافثثرقّالعمثثلّعاقيثثةّال  جيثثهّاال  ايثث ّاا ه يثثارّل ثثاّقثثأعيرّ ّ اثثاةّ ثثذكر
ّ ل ّالرضاّال ايلمّللعااليا.

ّا ا تّالدراسةّبأ ه:
  ثثثبّ لثثث ّشثثثركادّقفثثثتياّالفثثثلبّاالحد ثثثدّا ه مثثثامّبأ  مثثثةّقثيثثثياّاألةا ّالموثثثفالةّ ثثثاّزثثثثاةلّّ

ّرااقبّالم الياّاقرجي  اتّاقدرثب اّبماّ عززّالرضاّال ايلمّللعااليا.
عثثرا ّعثثاالياّاثثاّ جثثلّاإلاّلبثثراا ّال ّقثثثدمّرةارلّالمثث ارةّالب ثثرثةّال ثثدرثبّاال  ثث ثرّال ثثاالي  ثثبّ 

ّال ايلم.
ّ.للمرشحّالم ثدمّللعمل. ّق اّ مليةّال  اي ّاا ه يارّبعتا ةّفائثةّافثا ّألفضلّجدرلّ  بّ 

ّ

ّالتعريبّعلوّالدراساتّالسابرة:
ّ البظّااّالدراسادّالوابثة:

اسث خداتّا سث با ةّكثأةالّاس خداا اّللمت  ّال  لمّك  هّالمتاسبّل ذاّالتث  ّاثاّالدراسثادتّكمثاّ
ّل ماّالبيا ادّال مّق عل ّبالدراسة.
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 درلّالدراسادّال مّقتاالتّامارسادّرةارلّالم ارةّالب رثةّفمّالث ا ّالحا امّبو رثةّا عرهثاّ لث ّ
رلّاا مثثةّفثثمّالث ثثا ّالحاثث امّبيثث ّ  ثثاّقمثثار ّ   ثث ةّاثثفع ّالرضثثاّالثث ايلمّللعثثاالياّاهف  ثثاّ 

ّ.رثةاّالم ارةّالب رثةّفمّسّ  هّ ضاّ  داةا ّكبيرلّا 
 ثهّ  جثدّ عثرّكبيثرّلممارسثادّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةّ لث ّالرضثاّاب   ّالدراسادّالوابثة:ّاجد اّ 

الثثث ايلمّللعثثثاالياتّبيثثث ّكثثثا ّال ثثثأعيرّاأللبثثثرّلممارسثثثادّرةارلّالمثثث ارةّالب ثثثرثةّ ال حليثثثزّااألجثثث رّ
 ا ثلّاللعثثالّاال ماثثياّاقثيثثياّاألةا وتّفثثمّاال ع ثضثادّاال ثثدرثبّاال  ثث ثرّاا ثثاركةّالمثث الياّاال 

 اثار ة ّبماّسب .ّبياّكا ّ عرّا س ث ا ّاال  اي ّاقخ ي ّالم ارةّالب رثةّضعي ّ وبياّ 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

 

ّ
 

ّ 
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 الثالث الفصل

جراءاته  مهنج البحث واإ

 البحث:  منهج -أوالً 

ال ثثثثمّق عل ثثثث ّبثثثثأعرّّاسثثثث خدمّالبابثثثث ّالمثثثثت  ّال  ثثثثلمّال حليلثثثثمتّلإلجابثثثثةّ لثثثث ّقوثثثثاو دّالدراسثثثثة
ّامارسادّرةارلّالم ارةّالب رثةّ ل ّالرضاّال ايلمّللعاالياّفمّالث ا ّالحا امّفمّس رثة.

ّ

 مجتمع وعينة الدراسة: -ثانياً 

  حليثثثلّّجثثثامّالبابثثث ق ثثث   ّا  مثثثاّالدراسثثثةّاثثثاّالث ثثثا ّالحاثثث امّالوثثث ررتّال حثيثثث ّهثثثذهّالغا ثثثةّ
ج ثثادّبا ايثثةّ ضثثاّا م  ثثةّاثثاّاألسثث لةّالم رابثثة7ّّفثثمّّا ةالبيا ثثادّالتاق ثثةّ ثثاّق زثثثاّاسثث ب

تّاسثث با ةّبعثثدّال فثثلية 10ّ ّقثثاّاسثث عاةلّ ّاسثث با ة021بيثث ّقثثاّق زثثثاّ ّ لثث ّ يتثثةّاثثاّالم  مثثا
ّاعلكّ ه بارّفرضيادّةراس تا.

ا م  ثثثةّاثثثاّاألسثثثاليبّاإلبفثثثائيةّات ثثثاّ ال حليثثثلّال  ثثثلمّباسثثث خدامّال حليثثثلّّاجثثثامّالبابثثث ّ  ثثثذا
 ر ثثاا ّاا رقبثثاطّاال بثثا اّ بثثاةرّا ق ثثاهوّاعلثثكّباسثث خدامّّا  حثثدارااثيثثا ّ للثثاّكرا بثثاخّاقحليثثلّ

ّ.SPSSّالحزاةّاإلبفائيةّللعل مّاإلج ما ية
ّ

  الدراسة: واتأد -ثالثاً 

لدراسثةّمّالدراسةتّ   ثرّ  ّ ةالّاالمت  ّالم  باّف تا  ّ ل ّ بيعةّالبيا ادّال مّ  راةّجمع اتّا ل ّ
اسثث با ةّا ج  ثثةّللعثثاالياّفثثمّالث ثثا ّالحاثث امتّاعلثثكّّ   ثث ثرا سثث با ةوتّا ليثثهّجثثامّالبابثث ّهثثمّ 

لةّبم ض  ّالدراسثةتّاقثا ّبعدّاراجعةّ ة يادّا ساليبّالبح ّالعملمتّاالدراسادّالميدا يةّعادّالف
ّاال حث  ّااّ دج ا.ّ ر اتاج   اّااّجبلّالدك  رّالم

وّفثرلّق  اّبمعرفةّ عرّامارسادّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةّ لث ّالرضثاّالث ايلمت74ّق    تّاألةالّااّ 
و33ّّرلثث 5ّ ّوّق ثث اّبثثالم غيرادّال خفثثيةّفثثمّبثثياّكا ثثتّاللثثثرادّاثثا7-0كا ثثتّاللثثثرادّاثثاّ ّا

وّق ثثث اّبثيثثثا ّاثثثدىّرضثثثا74ّّ رلثثث37ّق ثثث اّبممارسثثثادّرةارلّالمثثث ارةّالب ثثثرثةّ يتمثثثاّاللثثثثرادّاثثثاّ 
ّالعاالياّفمّالث ا ّالحا ام.
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 ً  :متغيرات البحث – رابعا

 :امارسادّرةارلّالم ارةّالب رثة"الم غيرّالمو ثل:ّ"
وّاسثثي اّاسثث خدامّالت ثثائ ّفثثم33ّب ثث 5ّّاثثاّهثثاللّاألسثث لةّ ّا ةقثثا ّقحليثثلّهثثذاّالم غيثثرّفثثمّا سثث ب

ّ:رل اه بارّاللرضيةّاألال تّاقتثواّاا  ادّامارسادّرةارلّالم ارةّالب رثةّ
 و.1-5اح رّا س ث ا ّاال عييا:ّقمتّاعال  هّااّهاللّاألس لةّ 

 و.05-01اح رّال درثبّاال أهيل:ّقمتّاعال  هّااّهاللّاألس لةّ 
 و.21ّ-01ز:ّقمتّاعال  هّااّهاللّاألس لةّ اح رّال حلي

 و.27-20اح رّاألجرّاال ع ثضاد:ّقمتّاعال  هّااّهاللّاألس لةّ 
 و.22-25اح رّالم اركةّاال مايا:ّقمتّاعال  هّااّهاللّاألس لةّ 

 و.33-21اح رّقثيياّاألةا :ّقمتّاعال  هّااّهاللّاألس لةّ 
 و.74ب  33ّّللعااليا"ّاقاّجياسهّااّهاللّاألس لةّ الم غيرّال ابا:ّ"الرضاّال ايلمّ

ّ
ّ
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 
 
ّ
ّ

 المتغير التابع

 ا س ث ا ّاال عييا

 ال درثبّاال أهيل

الرضا الوظيفي للعاملين في 

 القطاع الحكومي

المستقل المتغير  

ممارسات إدارة الموارد 

 البشرية

 التحفيز

 األجور والتعويضات

والتمكينالمشاركة   

 تقييم األداء

و7ال الّرجاّ   
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 الم غيرادّال خفية:
ّ ال ت تّالعمرتّالمو  ىّال عليممتّست ادّالخبرلو.ّقضمتتّ رباّا غيرادّبي 

ّ دقّ ةالّالدراسة:
  ر ضثثثتّا سثثث با ةّ لثثث ّالثثثدك  رلّالم ثثثرفةّلمعرفثثثةّر   ثثثاّبثثث لّاثثثدىّا وثثث امّا سثثث با ةّااضثثث ب اّ

لتّبعثثثضّّاشثثثم لي  اتّرعّشثثثملّعلثثثكّا  مثثثا ّاللثثثثرادّللمثيثثثا ّكاثثثلّاا  مثثثا ّاللثثثثرادّللمحثثثاارت ثثثد  ا  
األس لةّا رثثةّ ياه  اّ تا  ّ لث ّق  ثيةّالثدك  رلّالم ثرفةتّافثمّضث  ّالمالب ثادّجثرىّقعثد لّ

ّابذ ّ دةّات اّاماّبث  ّالفدقّال اهررّل ا.
ّّّعبادّاألةال:

الداهلمّلالس با ةّجامّالباب ّبحوا ّاعاالّ للثاّكرا بثاخّ ه بثارّاثدىّلل حث  ّااّعبادّا قواقّ
ا قواقّالداهلمّللثرادّالمثيا ّا ل ّالرهاّااّ دمّاج ةّج ا دّجياسيةّبخف  ّالثثياّالمتاسثبةّ

فثثمّالبحثث دّالم عل ثثثةّعثثدّاثثاّالتابيثثةّال  بيثيثثةّاثبثث   ّوّ ّ Alpha ≥ 0.60لمعااثثلّ للثثاّر ّ  ّ 
اإلةارثةّااإل وا يةّلثيا ّالابادتّاجدّ ي تتّ  ثائ ّالمثيثا ّجث ةلّاعااثلّ للثاّكرا بثاخّل افثةّبالعل مّ

حةّبال دال: ّاثا ي ّالدراسةّكماّهمّا ض 
ّ

ّاعاالّ للاّارا باخّ دةّاألس لةّاساّالم غير
 0.937 29ّامارسادّرةارلّالم ارةّالب رثة

 18785 5ّا س ث ا ّاال عيياّ

6ّ18881ّّال درثبّاال أهيل
5ّ18811ّّال حليز

 4ّ0.628 األج رّاال ع ثضاد

 4ّ18727ّالم اركةّاال مايا

5ّ0.859ّّقثيياّاألةا 
12ّ0.886ّّالرضاّال ايلم

 43ّ0.963ّا ةجمياّ بارادّا س ب

 و1جدالّرجاّ 

 ّ

  ّاعااالدّالابادّل افةّ بعثاةّا سث با ةّاثب لثةّبا  بثارّ  ّجثياّاألبعثاةّّالوا     ضحّااّال دالّ
رلّ ثثّ ّامارسادّرةارلّالم ارةّالب رثةّالرئيويةّالم ما لةّفم وّاالرضثاّالث ايلمّاالمثثد ر1.134ّاالمثد 
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ّاجثث ةّ الجثثةّاقوثثاقّاقثثراب ّ ثثالٍّّرلثث امثثاّ عتثثمّ  ّجثثياّ للثثاّكرا بثثاخّق  ثثير1.1ّّقلثث ق0.886ّّ ثثثّ 
ياّفثثثرادّاثيثثا ّالب عثثدّاللر ثثمّال ابثثدّافثثثرادّاألبعثثاةّالرئيوثثيةّاكثثذلكّألبعثثاةّالدراسثثةّكاثثلتّاهثثذاّ ثث

ّ دلّ ل ّرااا يةّعبادّالت ائ ّال مّ  مااّ  ّق رق بّ تدّق بي ّا س با ة.
ّ

 ً  الدراسة: لعينة العامة الخصائص تحليل - خامسا

حّ-  :الدراسة لعي تة ال خفية قلخيفا ّللخفائص ا قمال دالّ   ض  
ّ

ّالتوبةّالعدةّال فتي ّالم غير

ّ%34ّ3784ّعكرّال ت 
 %57ّ6286ّ  ا 

ّالوا

ّ%13ّ1483ّستة18-31
ّ%34ّ3784ّستة31-41
ّ%33ّ3683ّستة41-51ّ

 %11ّ1281ّستة51ّ لبرّااّ

المو  ىّ
ّال عليمم

ّ%4ّ484ّال علياّاألساسم
ّ%28ّ3188ّش اةلّعا  ثةّااّاع دّا  س 

ّ%51ّ56ّرجازلّجااعية
 %8ّ888ّةراسادّ ليا

ّست ادّالخبرل

ّ%6ّ686ّست اد6ّ جلّااّ
ّ%11ّ11ّست اد11ّّرل 6ّااّ
ّ%33ّ3683ّستة15ّّرل 11ّااّ

ّ%42ّ4682ّستة15ّ لارّّااّ
ّو2جدالّرجاّ 

ّ

 تا  ّ ل ّااّقا ّاس عراضهّفمّال دالّ  الهّ   ضحّاثاّ  ثائ ّال حليثلّال  ثلمّلعيتثةّالدراسثةّافث ّ
%ّااثاّ عاوثهّعلثكّاثا51ّ  ّاع اّ فراةّالعي تةّعاّش اةادّجااعيةّ توبةّّال خفيةهفائف اّ

ّسثثعةّا ثثال ّاقتثث   ّاعثثار ّعادّ ثثلةّبممارسثثادّرةارلّالمثث ارةّالب ثثرثةّاثثاّج ثثةّاالرضثثاّالثث ايلم
ا30ّّااّج ةّ هرىتّ ااّااّ ابيةّالواّفإ ّاأللارثةّق ثرااحّ  مثارهاّضثماّف  ثياّ ّاألالث ّ ثياّ

ّّ 37 كمثاّ لثعّ ثدةّالثذك رّّو%31.3ّستةّ توثبة51ّّ-70%ّاالاا يةّ يا34.7ّستةّ توبةّّو71



 44 

%ّتّ اثاّاثاّبيث ّسثت ادّالخبثرلّف ا ثت12.1ّ  اث ّ توثبةّّّ 54 %ّاثا ثل34.7ّعكرّبماّ عاةلّ
%ّّاالاا يثة71.3ّا وثبةّّ 72 ستةّّبعدة05ّ اّاأللبرّ     ّ ياّشرثح ياّاألال ّ لارّااّق زثع
ّ%ّ.31.3 توبةّّ 33 ستةّبعدة05ّّّرل 00ّ ياّ

ّ

 ً  اختبار الفرضيات: - سادسا

ّةسثثي اّاه بثثارّاللرضثثيادّبعثثدّ  ّج متثثاّ  حليثثلّالت ثثائ ّال ثثمّبفثثلتاّ لي ثثاّ ثثاّ رثثث ّ ر ثثاا ّالحزاثث
ّاهمّكا قم:SPSSّللعل مّا ج ما يةّّاإلبفائية

ّاللرضيةّالرئيويةّاألال :
لممارسثادّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةّوα≤0.05ّ ّ  جدّقأعرّعاّة لةّربفائيةّ تدّاوث  ىّاعت ثثةّ 

ّ. ل ّالرضاّال ايلمّللعااليا
البوثي ّّا  حثدارتّاع مد اّفمّعلثكّ لث ّ سثل  ّالوتا ه بارّهذهّاللرضيةّقاّاه بارّفرضياق اّ

ّاالذرّكا تّ  ائ هّبالتوبةّل لّفرضيةّفر يةّ ل ّالتح ّال الم:
ّ

ّلللرضيةّالرئيوية:ّالخم ّال ابعةاال با اّ ه بارّاللرضيادّاللر يةّّا  حدارالخصّ  ائ ّقحليلّ
اعاالّّ

ارقباطّ
 يرس  ّ

Rّ

اعاالّ
ال حد دّ

R² 

اعاالّ
الم غيرّ
المو ثلّ

b 

ال ز ّ
الاا تّ

A 

 ANOVAقحليلّال با اّّ

ّللتم عجtّاه بارّّللتم عجFّاه بارّ
جيمةّ

اعاالّ
 Fال با اّ

او  ىّ
ّالمعت ثة

جيمةّ
 tاعاالّ

او  ىّ
ّالمعت ثة

 0.406ّ0.165ّ0.325ّ2.174ّ178571ّ0.000ّ88466ّا س ث ا ّاال عيياّ ّالرضاّال ايلم
4.192ّ

0.000 
0.000ّ

 0.382ّ0.146ّ18278ّ28354ّ158183ّ0.000ّ10.222ّال درثبّاال أهيلّ ّالرضاّال ايلم
3.897ّ

0.000 
0.000ّ

 18592ّ18351ّ18449ّ28118ّ488125ّ18111ّ118984 ال حليزّ ّالرضاّال ايلم
68937ّ

0.000 
0.111ّ

 18339 18582 18763ّاألج رّاال ع ثضادّ ّالرضاّال ايلم
 

18671 123889 0.000 78682 
118131 

0.000 
0.000 

 98943 0.000 888285 18688 18553 18498 18716ّاال ماياّ ّالرضاّال ايلمالم اركةّ
98396 

0.000ّ
0.000 

 12.263 0.000 44.032 2.127 0.397 0.331 18575ّقثيياّاألةا ّ ّالرضاّال ايلم
6.636ّ

0.000 

 و3جدالّرجاّ 
ّ
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ّّ: ّاللرضيةّاللر يةّاألال
ثثدهاّاعااثثلّال حد ثثدّاالمثثثدرّ ثثثّ 0.406ّّّ ج ثثد  ردّ ثثث  البثثظّبثثأ ّجيمثثةّاعااثثلّارقبثثاطّ يرسثث  ّ اثفك 

ثرّّا س ث ا ّاال عيياّكمحث رّ ساسثمّلممارسثادّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةّاالدالّبأ ّ ّ 0.165  قلو  
%ّّااّال غيرادّال ثمّق ثر ّ لث ّالرضثاّالث ايلمّللعثاالياتّابتثا  ّ لث ّالت ثائ ّق  ثر01ّااّ وب هّ

ّامثثثاّ ثثثثدلّ لثثث ّاجثثثث ةّ عثثثرّةالّربفثثثثائياّ ّو1.15 ّ جثثثلّاثثثثاّو sig=0 لتثثثاّالد لثثثةّاإلبفثثثثائيةّ
ّ(اال ثمّق ثرااحّ ثياtّلالس ث ا ّاال عيياّ ل ّالرضاّال ايلمّللعاالياتّاه ّااّقفك  دهّجيمةّاه بارّ

ابتثثا  ّ لثث ّاثثاّّو1.15 اهثثمّ جثثلّاثثا1.111ّّ تثثدّاوثث  ىّة لثثةّا ه بثثارّ)4.192ّ ا8.466ّ
مّ اثثثثثثثثثث  ّقمايثثثثثثثثثثلّ مثثثثثثثثثث عجّ ّ(ّالبوثثثثثثثثثثي ّللعالجثثثثثثثثثثةّ ثثثثثثثثثثياّالم غيثثثثثثثثثثرثاّكمثثثثثثثثثثاّ لثثثثثثثثثثم:ّا  حثثثثثثثثثثدارقثثثثثثثثثثثد 

Y=2.174+0.325Xتّه ّااّ ومحّبثب لّاللرضيةّالبد لةّارفضّفرضيةّالعدمو.ّّ
ّ:ّّّاللرضيةّاللر يةّالاا ية

ثدهاّاعااثلّال حد ثدّّو0.382   البظّبأ ّجيمةّاعاالّارقباطّ يرسث  ّضثعيلةّل    ثاّجثدردّ ثثّ اثفك 
االثثدالّبثثأ ّ الجثثةّا رقبثثاطّ ثثياّا غيثثرّال ثثدرثبّاال أهيثثلّاالرضثثاّالثث ايلمّّ و0.146 االمثثثدرّ ثثثّ

 جثلّاثاsig=0.000ّ  ّللعثاالياّضثعيلةّ وثبيا تّابتثا  ّ لث ّالت ثائ ّق  ثرّلتثاّالد لثةّاإلبفثائيةّ
امثثاّ ثثدلّ لثث ّاجثث ةّ عثثرّةالّربفثثائيا ّلل ثثدرثبّاال أهيثثلّ لثث ّالرضثثاّالثث ايلمّللعثثاالياتّّو1.15 

 تثثدّاوثث  ىّة لثثةّا ه بثثارّّو3.897ا10.222ّ ّاال ثثمّق ثثرااحّ ثثياtّجيمثثةّاه بثثارّّاهثث ّاثثاّقفك  ثثده
مّ اث  ّقمايثلّ مث عجّّو1.15 اهمّ جلّااّو1.111ّ  البوثي ّللعالجثةّّا  حثدارابتثا  ّ لث ّاثاّقثثد 

تّّابال ثالمّ ثرفضّفرضثيةّالعثدمّا ثبثلّاللرضثيةّوY=2.354+0.278X  ياّالم غيثرثاّكمثاّ لثم:ّ
ّّّ.البد لة

ّ:ّّاللرضيةّاللر يةّالاالاة
ّجيمثةّاعااثلّارقبثاطّ يرسث  ّ ثدهاّاعااثلّال حد ثدّّو0.592  ل    ثاّجثدردّ ثثّجيثدلّ  البثظّبثأ   اثفك 

ّاحثث رّال حليثثزّكمحثث رّ ساسثثمّلممارسثثادّرةارلّالمثث ارةّالب ثثرثةّ االثثدالّبثثأ ّو0.351 االمثثثدرّ ثثثّ
رّااّ وثب هّ %ّّاثاّال غيثرادّال ثمّق ثر ّ لث ّالرضثاّالث ايلمّللعثاالياتّابتثا  ّ لث ّالت ثائ 35ّ لو  

امثثاّ ثثدلّ لث ّاجثث ةّ عثثرّةالّربفثثائيا ّّو1.15  جثلّاثثاّّ وsig=0 ق  ثرّلتثثاّالد لثثةّاإلبفثائيةّ
 ا10.222ّ ّاال مّق رااحّ ياtّلل حليزّ ل ّالرضاّال ايلمّللعاالياتّاه ّااّقفك  دهّجيمةّاه بارّ

مّ اثث  ّّو1.15 اهثثمّ جثثلّاثثاّّو1.111  تثثدّاوثث  ىّة لثثةّا ه بثثارّّو6.937 ابتثثا  ّ لثث ّاثثاّقثثثد 
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تّهثث ّاثثاّوY=2.008+0.449X البوثثي ّللعالجثثةّ ثثياّالم غيثثرثاّكمثثاّ لثثم:ّّا  حثثدارقمايثثلّ مثث عجّ
ّّ. ومحّبثب لّاللرضيةّالبد لةّارفضّفرضيةّالعدم

ثثدهاّاعااثثلّال حد ثثدّّو0.763   البثثظّبثثأ ّجيمثثةّاعااثثلّارقبثثاطّ يرسثث  ّ اليثثةّل    ثثاّجثثدردّ ثثثّ اثفك 
االثثثثدالّبثثثثأ ّاحثثثث رّاألجثثثث رّاال ع ثضثثثثادّكمحثثثث رّ ساسثثثثمّلممارسثثثثادّرةارلّّو0.583 االمثثثثثدرّ ثثثثثّ

رّااّ وب هّ تّابتثا  ّالرضثاّالث ايلمّللعثااليا%ّااّال غيرادّال مّق ر ّ ل 58ّالم ارةّالب رثةّ  لو  
اماّ دلّ لث ّاجث ةّ عثرّةالّّو1.15  جلّااّّ وsig=0  ل ّالت ائ ّق  رّلتاّالد لةّاإلبفائيةّ

ثدهّجيمثثةّاه بثارّ اال ثثمtّّربفثائيا ّلتجث رّاال ع ثضثثادّ لث ّالرضثاّالثث ايلمّللعثاالياتّاهثث ّاثاّقفك 
ّو1.15 اّاهثمّ جثلّاثّو1.111  تثدّاوث  ىّة لثةّا ه بثارّ ّو11.131اّ 7.682 ق ثرااحّ ثياّ

مّ اثثثث  ّقمايثثثثلّ مثثثث عجّ البوثثثثي ّللعالجثثثثةّ ثثثثياّالم غيثثثثرثاّكمثثثثاّ لثثثثم:ّّا  حثثثثدارابتثثثثا  ّ لثثثث ّاثثثثاّقثثثثثد 
 Y=0.670+1.339Xاه ّااّ ومحّبثب لّاللرضيةّالبد لةّارفضّفرضيةّالعدمّّ و.ّ
ّ
ّ:ّّاللرضيةّاللر يةّالخااوة

ثثدهاّاعااثثلّّو1.411   البثثظّبثثأ ّجيمثثةّاعااثثلّارقبثثاطّ يرسثث  ّ اليثثةّ  ضثثا ّل    ثثاّجثثدردّ ثثثّ اثفك 
ثثرّاثثاّ وثثب هّّّو0.498 ال حد ثثدّاالمثثثدرّ ثثثّ %ّاثثاّال غيثثراد51ّاالثثدالّبثثأ ّالم ثثاركةّاال ماثثياّقلو  

 وsig=0 ال مّق ر ّ ل ّالرضاّال ايلمّللعاالياتّابتا  ّ ل ّالت ائ ّق  رّلتاّالد لةّاإلبفائيةّ
امثاّ ثدلّ لث ّاجث ةّ عثرّةالّربفثائيا ّللم ثاركةّاال ماثياّ لث ّالرضثاّالث ايلمّّو1.15  جلّااّّ

دهّجيمةّاه بثارّ  تثدّاوث  ىّة لثةّّو4.9.396ا9.943ّ اال ثمّق ثرااحّ ثياtّّللعاالياتّاه ّااّقفك 
مّ ا  ّقمايلّ مث عجّّو1.15 اهمّ جلّااّّو1.111 ا ه بارّ البوثي ّّا  حثدارابتا  ّ ل ّااّقثد 
اهث ّاثاّ وثمحّبثبث لّاللرضثيةّالبد لثةّّّ وY=0.553+1.688X ياّالم غيثرثاّكمثاّ لثم:ّللعالجثةّ ث

ّ.ارفضّفرضيةّالعدم
ّ:ّّاللرضيةّاللر يةّالواةسة

ثثدهاّاعااثثلّّّو0.575   البثثظّبثثأ ّجيمثثةّاعااثثلّارقبثثاطّ يرسثث  ّاثب لثثةّ  ضثثا ّل    ثثاّجثثدردّ ثثثّ اثفك 
رّااّ وب هّّّو0.331 ال حد دّاالمثدرّ ثّ %ّااّال غيرادّال ثمّق ثر 33ّاالدالّبأ ّقثيياّاألةا ّ لو  

 جثلّاثاّّ وsig=0  ل ّالرضاّال ايلمّللعاالياتّابتا  ّ ل ّالت ثائ ّق  ثرّلتثاّالد لثةّاإلبفثائيةّ
امثثاّ ثثدلّ لثث ّاجثث ةّ عثثرّةالّربفثثائيا ّل ثيثثياّاألةا ّ لثث ّالرضثثاّالثث ايلمّللعثثاالياتّاهثث ّّو1.15 

ثثثدهّجي  تثثثدّاوثثثث  ىّة لثثثةّا ه بثثثثارّّو6.636ا12.263ّّ اال ثثثثمّق ثثثرااحّ ثثثثياtّّمثثثثةّاه بثثثارّاثثثاّقفك 
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مّ اث  ّقمايثلّ مث عجّّو1.15 اهمّ جلّااّّو1.111  البوثي ّللعالجثةّّا  حثدارابتثا  ّ لث ّاثاّقثثد 
اهث ّاثاّ وثمحّبثبث لّاللرضثيةّالبد لثةّارفثضّّّ وY=2.127+0.331X  ثياّالم غيثرثاّكمثاّ لثم:ّ

ّ.فرضيةّالعدم
ّ
مّااس تاةا ّّ جبث لّاللرضثيادّاللر يثةّكاالثةّ ثث لّ  ثهّ  جثدّ عثرّلممارسثادّرةارلّّرل  تا  ّ ل ّااّقثد 

الم ارةّالب رثةّاثاّبيث ّ ا سث ث ا ّاال عيثياتّال ثدرثبّاال أهيثلتّال حليثزتّاألجث رّاال ع ثضثادتّ
للرضثثيةّالرئيوثثيةّ ماثثاّالم ثثاركةّاال ماثثياتّقثيثثياّاألةا وّ لثث ّالرضثثاّالثث ايلمّللعثثاالياّا ه بثثارّا

 ثثثياّامارسثثثةّرةارلّالمثثث ارةّالب ثثثرثةّارضثثثاّالعثثثاالياّفثثثمّالث ثثثا ّّا  حثثثدارجيثثثا ّا رقبثثثاطّااعاةلثثثةّ
ّالحا امّكا قم:

ّ
اعاالّّ

ارقباطّ
 يرس  ّ

Rّ

اعاالّ
ال حد دّ

R² 

اعاالّ
الم غيرّ
المو ثلّ

b 

ال ز ّ
الاا تّ

A 

ANOVAّقحليلّال با اّّ
ّللتم عجtّاه بارّّللتم عجFّاه بارّ
جيمةّ

اعاالّ
 Fال با اّ

او  ىّ
ّالمعت ثة

جيمةّ
اعاالّ

t 

او  ىّ
ّالمعت ثة

امارسادّرةارلّالم ارةّالب رثة ّالرضاّ
ّال ايلم

0.729ّ18532ّ0.723ّ1.131ّ101.09ّ0.000ّ5.315 
10.05ّ

0.000 
0.000ّ

 و4جدالّرجاّ 

 ّ
ثثثثرّاثثثثاّ وثثثثب هّامارسثثثثادّرةارلّالمثثثث ارةّ ّبيثثثث ّ  ثثثثدّاثثثثاّال ثثثثدالّالوثثثثا  ّ  %ّاثثثثا53ّالب ثثثثرثةّقلو  

ابتثا  ّ لث ّالت ثائ ّق  ثرّلتثاّالد لثةّاإلبفثائيةّّال غيرادّال مّق ثر ّ لث ّالرضثاّالث ايلمّللعثااليا
 sig=0ّلممارسثادّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةاماّ دلّ ل ّاج ةّ عرّةالّربفثائيا ّّو1.15  جلّااّّ و

ثثثثدهّجيمثثثث ا5.305ّّ اال ثثثثمّق ثثثثرااحّ ثثثثياtّّةّاه بثثثثارّ لثثثث ّالرضثثثثاّالثثثث ايلمّللعثثثثاالياتّاهثثثث ّاثثثثاّقفك 
مّ اث  ّابتثا  ّ ّو1.15 اهمّ جلّاثاّّو1.111  تدّاو  ىّة لةّا ه بارّّو01.155 لث ّاثاّقثثد 

اهث ّاثاّّّ وY=2.127+0.331X البوي ّللعالجةّ ياّالم غيرثاّكمثاّ لثم:ّّا  حدارقمايلّ م عجّ
البوثي ّللعالجثةّّا  حثداراثماثاّقمايثلّ مث عجّّ. ومحّبثبث لّاللرضثيةّالبد لثةّارفثضّفرضثيةّالعثدم

ّ.وY=1.131+0.723X  ياّالم غيرثاّكماّ لم:ّ
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ّاللرضيةّالرئيويةّالاا ية:
 د لثثةّّالرضثثاّالثث ايلمّللعثثاالياالخثثصّ  ثثائ ّقحليثثلّال بثثا اّاألبثثاةرّلاله الفثثادّالم جثث ةلّفثثمّ

ّ:ال خفيةالم غيرادّ
ّ

ا غيرّ
ّالدراسة

الم غيرادّ
ّال خفية

ا  س ّا م  ّّا ه ال افاةرّ
ّالمربعاد

او  ىّ Fاه بارّ
 aالمعت ثةّ

الرضاّال ايلمّللعااليا
ّ

0.165ّ0.686ّ 0.068ّ ياّال توياّال ت 
 36.823ّ ياّ فراةّال ت ّال ابد

18929ّ18431ّ 18145ّ ياّالل ادّالعمرثةّالعمر
358746ّّ ياّ فراةّالل ةّالعمرثةّال ابدل

المو  ىّ
ّال عليمم

18446ّ18335ّ18786ّّ ياّاو  ثادّال عليا
368445ّّ ياّاو  ىّال علياّال ابد

ست ادّ
ّالخبرل

 18399 18994 18223ّ ياّاخ ل ّف ادّست ادّالخبرل

 358668ّ ياّ فراةّست ادّالخبرلّالم وااثة

 و5جدالّرجاّ 

ّ
ّّاألال اللرضيةّاللر ية:ّّ

  البثثظّاثثاّال ثثدالّالوثثا  ّ  ّا  سثث ّا مثث  ّاربعثثادّالخ ثثأّ ثثياّ فثثراةّال ثثت ّال ابثثدّ لبثثرّاتثثهّ
هثثث ّ لبثثثرّاثثثاّاوثثث  ىّاعت ثثثثةّّو0.686  ثثثياّال توثثثياّفضثثثال ّ ثثثاّ  ّاوثثث  ىّالمعت ثثثثةّهتثثثاّهثثث ّ

ّرفضّاللرضيةّالبد لةّاجب لّفرضيةّالعدم.ّرل اه ّااّ  دفعتاّّو1.15 الدراسةّالم مالّ ثّ
ّّالاا يةاللرضيةّاللر ية:ّّ

  البظّااّال دالّالوا  ّ  ّا  س ّا م  ّاربعادّالخ أّ ياّ فراةّالعمثرّال ابثدّ لبثرّاتثهّ ثياّ
هثثث ّ لبثثثرّاثثثاّاوثثث  ىّاعت ثثثثةّو1.731ّ لافثثثةّاأل مثثثارّفضثثثال ّ ثثثاّ  ّاوثثث  ىّالمعت ثثثثةّهتثثثاّهثثث ّ

ّرفضّاللرضيةّالبد لةّاجب لّفرضيةّالعدم.ّرل اه ّااّ دفعتاّّو1.15 الدراسةّالم مالّ ثّ
ّّالاالاةاللرضيةّاللر ية:ّّ
  البثثثظّاثثثاّال ثثثدالّالوثثثا  ّ  ّا  سثثث ّا مثثث  ّاربعثثثادّالخ ثثثأّ ثثثياّ فثثثراةّالل ثثثةّضثثثماّالموثثث  ىّّ

ال عليمثثمّال ابثثثدّ لبثثرّاتثثثهّ ثثثياّف ثثادّالموثثث  ىّال عليمثثثمّفضثثال ّ ثثثاّ  ّاوثثث  ىّالمعت ثثثةّهتثثثاّهثثث ّ
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رفثثثضّّرلثثث اهثثث ّاثثثاّ ثثثدفعتاّّو1.15 هثثث ّ لبثثثرّاثثثاّاوثثث  ىّاعت ثثثثةّالدراسثثثةّالم ماثثثلّ ثثثثّّو1.421 
ّاللرضيةّالبد لةّاجب لّفرضيةّالعدم.

ّّالرابعةاللرضيةّاللر ية:ّّ
  البثثظّاثثاّال ثثدالّالوثثا  ّ  ّا  سثث ّا مثث  ّاربعثثادّالخ ثثأّ ثثياّ فثثراةّسثثت ادّالخبثثرلّالم وثثااثةّ

 لبثثثثرّاتثثثثهّ ثثثثياّف ثثثثادّسثثثثت ادّالخبثثثثرلّالمخ للثثثثةّفضثثثثال ّ ثثثثاّ  ّاوثثثث  ىّالمعت ثثثثثةّهتثثثثاّهثثثث ّّل ابثثثثدلا
رفثثثضّّرلثثث اهثثث ّاثثثاّ ثثثدفعتاّّو1.15 هثثث ّ لبثثثرّاثثثاّاوثثث  ىّاعت ثثثثةّالدراسثثثةّالم ماثثثلّ ثثثثّّو1.331 

ّاللرضيةّالبد لةّاجب لّفرضيةّالعدم.
 ثبثثثلّفرضثثثيةّالعثثثدمّلللرضثثثيةّالرئيوثثثةّّةاللرضثثثيادّاللر يثثثةّاألربعثثث لثثث ّاثثثاّسثثثب ّاثثثاّ  ثثثائ ّابتثثثا ّ
ّالاا ية.

 

ّ؟ااّه ّجيا ّرضاّالعاالياّفمّالث ا ّالحا امّسابعا :
لإلجابثثةّ ثثاّهثثذاّالوثثفالّقثثاّبوثثا ّال سثث ّالحوثثا مّاا  حثثرا ّالمعيثثاررّ سثث  ابادّ فثثراةّالعيتثثةّ

ّ بياّهذهّالثيا:ّا قماال دالّللثرادّالرضاّال ايلمّللعاالياّ
 

 الفقرة المتوسط الحسابي المعيارياالنحراف 

 .العمل أدائك مقابل تتلقّاه الذي المعنوي التشجيع درجة 2.72 1.13

 ).... ، الصحيات، التأخر ، الغياب دعد( بالعمل التزامك درجة 3.98 0.93

 .عملك إتمام عند إنجاز بتحقيق شعورك درجة 4.07 0.79

م فرص درجة 3.19 1.03  .به تقوم الذي العمل لكيتيحها  التي المهني التقدُّ

 .عملك إلنجاز بها تقوم التي المهام في التنّوع درجة 3.14 1.04

 .بتحقيقها ترغب التي الكبيرة لطموحاتك الحالي عملك تلبية درجة 2.90 1.03

 .العمل في لك زمالئك تقدير درجة 3.81 0.86

 .العاملين شكاوى بسماع لديها تعمل التي الجهة إدارة اهتمام درجة 2.92 1.04

 .العمل إنجاز طرائق وضوح درجة 3.09 0.90

 .المباشر مديرك مع عالقتك جودة درجة 3.75 1.08

 لديها تعمل التي الجهة في باألعمال للقيام الصحية الشروط توفر درجة 3.14 0.97

 .العلمي مؤهلك مع تتقاضاه الذي األجر تناسب مدى 2.59 0.97

 .خبرتك سنوات مع تتقاضاه الذي األجر تناسب مدى 2.57 1.05

 .عملك في االستمرار في رغبتك درجة 3.12 1.15

 الدرجة الكلية 16.3 06.0

 (.جدول رقم )
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   ثثرّاثثاّال ثثدالّالوثثا  ّ  ّالم  سثث ادّالحوثثا يةّللثثثرادّاوثث  ىّالرضثثاّالثث ايلمّقراابثثتّ ثثياّ
"ّ ملثثك رقمثام  تثثد ر  ثثاز   حثيثث  شثثع ر  ةرجثثةوّبيث ّكثثا ّ  الهثثاّلللثثثرلّ"7.14ّ–2.51ّ 

  ثدةّ بالعمثل ال زااثك ةرجثةوّللل ثرلّ"3.12وّعاّ لي ثاّالم  سث ّالحوثا مّ 1.41ابا حرا ّاعياررّ 
 قتاسثب اثدىو.ّفثمّبثياّ  ّاللثثرلّ"1.13"وّابثا حرا ّاعيثاررّ لثخر ..رتّالفثحيادال أهّ  تالغيا 
وّابثا حرا 2.51ّسث ّبوثا مّ "ّبفثلتّ لث ّ ة ث ّا ّ العلمثم افهلثك اثا ق ثاضثاه الثذر األجثر

وّابثثثثا حرا 3.20ّو.ّاكا ثثثثتّالدرجثثثثةّال ليثثثثةّبموثثثث  ىّاثبثثثث لّابم  سثثثث ّبوثثثثا مّ 1.14اعيثثثثاررّ 
ّو.1.41اعياررّ 

بيثث ّ  البثثظّ  ّالعثثاالياّ م ل ثث  ّةرجثثةّاثب لثثةّلموثث  ىّالرضثثاّالثث ايلمّاثعثثزاّالبابثث ّعلثثكّجلثثةّ
 ثثثثدمّاجثثثث ةّ دالثثثثةّفثثثثمّ  ثثثثامّّرلثثثث الراقثثثثبّالممتثثثث حّاثار ثثثثة ّاثثثثاّكميثثثثةّالعمثثثثلّالم ل بثثثثةتّباإلضثثثثافةّ

تّال ع ثضادّاالح افزّاالماافث دتّاسث  ّال ت ثياّاق زثثاّاألةاارّا ثدمّا ثاركةّالعااثلّفثمّالثثراراد
ّاشع رّالم ا ّبعدمّا ه مامّبإ  ازاقهّاقثد رهاّااّجبلّاإلةارل.ّ
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 الفصل الرابع

 نتاجئ البحث ومناقش هتا
ّ

  البحث:نتائج  أوالً:

ّااّهاللّال حليلّاإلبفائمّللبيا ادّفمّاللفلّالوا  ّقبيتتّالت ائ ّال الية:
بيثث ّ  ّ  ثثرّلثثد تاّبثثأ ّالعيتثثةّق ثث ز ّب ثثالّ بيعثثمّال حليثثلّال  ثثلمّلعيتثثةّالدراسثثةّ ّاثثاّهثثاللّ

-30ةّاأللبرّللل ادّالعمرثةّق ز ثتّ ثياّ بو تّااّالل ةّال ااعيةّفمّبياّالت هلبّال  اةادّكا
اثثرىّّسثتةو05ّلث ّ لاثرّاثاّسثتةّر00ّيةّكا تّبمع م اّااّ ثياّ وّستةّهيرّ  ّالخبرلّال ايل51

عادّهبثثرلّاايليثثةّجيثثدلّّيتثثةّبأ  ثثاّعاّكلثثا لّ لميثثةال  زثثثاّ ع ثثمّ ثث رلّ اليثثةّ ثثاّالعّالبابثث ّ  
دّاثثثاّ ثثثدقّالدراسثثثةّااااا يثثثةّامثثثاّ زثثثثّا ةلإلجابثثثةّ ثثثاّكافثثثةّ سثثث لةّا سثثث بجيثثثدّ مثثثارّااوثثث  ىّاأل

  اّ ل ّا  ماّالبح .قعميم
ضثثثثماّّاال عيثثثثياّوّلالسثثثث ث ا α≤0.05قثثثثأعيرّعاّة لثثثثةّربفثثثثائيةّ تثثثثدّاوثثثث  ىّاعت ثثثثثةّ ّ  جثثثثدّ

 ّامارسادّرةارلّالم ارةّالب رثةّ ل ّالرضاّال ايلمّللعااليا.
وّلل ثدرثبّاال أهيثلّفثمّامارسثادّرةارلα≤0.05ّ  جدّ عرّعاّة لةّربفائيةّ تدّاو  ىّاعت ثثةّ 

 الرضاّال ايلمّللعااليا. ل ّالم ارةّالب رثةّ
اّامارسثثثثادّرةارلّضثثثثمّوّلل حليثثثثزα≤0.05عاّة لثثثثةّربفثثثثائيةّ تثثثثدّاوثثثث  ىّاعت ثثثثثةّ ّ  جثثثثدّ عثثثثر

ّالم ارةّالب رثةّ ل ّالرضاّال ايلمّللعااليا.
لمحث رّاألجث رّاال ع ثضثادّ لث ّوα≤0.05ّّّعاّة لةّربفثائيةّ تثدّاوث  ىّاعت ثثةّ   جدّ عرّ

 .الرضاّال ايلمّللعااليا
لمحثثث رّالم ثثثاركةّاال ماثثثياّ لثثث ّوα≤0.05ّعاّة لثثثةّربفثثثائيةّ تثثثدّاوثثث  ىّاعت ثثثثةّ ّ  جثثثدّ عثثثر

 .ال ايلمّللعاالياالرضاّ
لمحثثث رّقثيثثثياّاألةا ّ لثثث ّالرضثثثاّوα≤0.05ّعاّة لثثثةّربفثثثائيةّ تثثثدّاوثثث  ىّاعت ثثثثةّ ّ  جثثثدّ عثثثر

 .ال ايلمّللعااليا
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 لث ّّلممارسادّرةارلّالمث ارةّالب ثرثةوα≤0.05ّعاّة لةّربفائيةّ تدّاو  ىّاعت ثةّ ّ  جدّ عر
 .ّّالرضاّال ايلمّللعااليا

–العمثثرّ–الرضثثاّالثث ايلمّق عثثزىّلم غيثثرادّ ال ثثت ّربفثثائيةّفثثمّّلثثة ّ  جثثدّ رّفراجثثادّعاّة 
 ست ادّالخبرلو.ّ–المو  ىّال عليمم

و3.20ّ سثث ّبوثثا مّبثيمثثةّ  م ّبجيثثا ّالرضثثاّالثث ايلمّللعثثاالياّفثثمّالث ثثا ّالحاثث امّكثثاّ-01
 و.1.17را ّاعياررّ با ح
 .ا ةقرقيبّالرضاّال ايلمّللعاالياّبحوبّاللثرادّالم رابةّفمّا س بّ-00
 

 الفقرة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 .عملك إتمام عند إنجاز بتحقيق شعورك درجة 4.07 0.790

 ) .التأخر، الصحيات،66666 الغياب، عدد (بالعمل التزامك درجة 3.98 0.930

 .العمل في لك زمالئك تقدير درجة 3.81 0.860

 .المباشر مديرك مع عالقتك جودة درجة 3.75 1.08

م فرص درجة 3.19 1.03  .به تقوم الذي العمل لكيتيحها  التي المهني التقدُّ

 لديها تعمل التي الجهة في باألعمال للقيام الصحية الشروط توفر درجة 3.14 0.970

 .عملك إلنجاز بها تقوم التي المهام في التنّوع درجة 3.14 1.04

 .عملك في االستمرار في رغبتك درجة 3.12 1.15

 .العمل إنجاز طرائق وضوح درجة 3.09 0.900

 .العاملين شكاوى بسماع لديها تعمل التي الجهة إدارة اهتمام درجة 2.92 1.04

 .بتحقيقها ترغب التي الكبيرة لطموحاتك الحالي عملك تلبية درجة 2.90 1.03

 .العمل أدائك مقابل تتلقّاه الذي المعنوي التشجيع درجة 2.72 1.13

 .العلمي مؤهلك مع تتقاضاه الذي األجر تناسب مدى 2.59 0.970

 .خبرتك سنوات مع تتقاضاه الذي األجر تناسب مدى 2.57 1.05

 (7جدول رقم )

ّ
ّ
ّ
ّ
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 ً  :: مناقشة النتائجثانيا

قرقيثثثبّال ثثثأعيرّبالتوثثثبةّلمحثثثاارّامارسثثثادّرةارلّالمثثث ارةّالب ثثثرثةّ لثثث ّر ّالت ثثثائ ّالوثثثابثةّ ا ثثثردّ
 للعاالياّكا قم:الرضاّال ايلمّ

ّ%.52األج رّاال ع ثضادّ توبةّقلويرّ
ّ%.71الم اركةّاال ماياّ توبةّقلويرّ

ّ%.35ال حليزّ توبةّقلويرّ
ّ%.33قثيياّاألةا ّ توبةّقلويرّ

ّ%.01ا س ث ا ّاال عيياّ توبةّقلويرّ
ّ%.07ّّال درثبّاال أهيلّ توبةّقلويرّ

ةارلّالم ارةّالب ثرثةّ لث ّالرضثاّالث ايلمّللعثاالياّفمّبياّكا تّالتوبةّال لويرثةّألعرّامارسادّر
األجث رّاال ع ثضثادّّ لبثرّ وثبةّقلوثيرثةّلرضثاّالعثاالياّكا ثتّلمحث ر ّفإّابال الم.ّ%53قواارّ

ل ّ ج رّاقع ثضادّالوم ّللعاالياّاالذ اّ ح اج  ّرّال اجاّالمعي مّابر رّالباب ّهذاّااّ لوره
ّتا ه مثثامّال لثثمّفثثمّالمرقبثثةّاألالثث ّلتجثث رّاال ع ثضثثادّلثثذاّكثثا ّال اجثثاّالثثراهاّاتاسثثبّ  فضثثلّق
 ثر رّّ عث ةّاالوثببال ت ثاّ وثبةّجيثدلّ وثبيا ّّ توبةّقلويرثةّ جثلّالم اركةّاال مايااح رّّ يتماّكا 
فثمّق ثغيلّالمث ارةّالب ثرثةّبال اجثةّالمالث ّااسث خدامّّفمّالث ا ّالحاث امل ّجلةّا ه مامّرالباب ّ

ّهثثثذاّالث ثثثا عثثثةّفثثثمّشثثثاالّالب الثثثةّالمثتّ ل سثثثائلّالمماتثثثةّامثثثاّ خلثثث ّشثثثالّاثثثاّ ا ثثثاراق اّبأفضثثثلّا
عثاالياّقثر ّالّفثمّبثالل ّهدرّكبيرّفمّال اجادّاالذرّ دارهّ بثا ّسثيخل ّف ث لّكبيثرلّباإلضافةّر

ّبواس اّبعدمّالم اركةّاللعالةّفمّات مادّالث ا ّالحا ام.هذهّال اائ ّلعدمّرضاهاّاا
بيث ّّفثمّقلوثيرّالرضثاّالث ايلمّللعثااليات ال حليثزّاقثيثياّاألةا وّف ا ثاّالرابثاّ ااّالمح رّالاال ّّا

حليثثثزّال ّبيثثث ّ   بعضثثث ماّالثثثبعضتّّ ثثثرىّالبابثثث ّبثثثأ ّهثثثاقياّالممارسثثث ياّاثثثرقب  ياّب ثثثالّكبيثثثر
 رّا هّ ّ  ث زّقثيثياّالعااثلّةا ّقحليثزهّا ّ ماثاّ  ضثا ّقحليثزّالعااثلّّا  ابعيات ملي ياّاال ثيياّ
ال حليثثثزّ  ثثثبّ  ّقت بثثثهّاإلةارلّالعااثثثةّرلثثث ّ ثثثدمّالرضثثثاّالتثثثاق ّ ثثثاّضثثثع ّابال ثثثالمّّمثثثهتةا ّقثي
ّ ّبأ ّبهّفمّ دمّالرضاّلدىّالعااليا.ةارّّل ج ةّتاال ثييا

فثثمّقلوثثيرّالرضثثاّالثث ايلمّللعثثاالياّفثثثدّكا ثثاّا سثث ث ا ّّ يتمثثاّالمحثث رثاّالخثثاا ّاالوثثاة ّقرقيبثثاّ 
رضثاّاّاثاّ لوثرّ ثر رّالبابث ّبثأ ّ ثدمّاهثذّ وثبيا . توثبّقلوثيرثةّجليلثةّّاال درثبّاال أهيثلاال عيياّ
 ثثاّ ملي ثثمّا سثث ث ا ّاال ثثدرثبّبوثثببّاسثث ث ا ّال لثثا ادّفثثمّالث ثثا ّالحاثث امّ تثثا ّالعثثاالياّ
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 لثث ّ ثثدلّاعثثا يرّبيثث ّ  ّجثثز ّات ثثاّ ع بثثرّلغا ثثادّاج ما يثثهّاهثثذاّاثثاّ بثثدّاألسثثبا ّفثثمّاه يثثارّ
 لثثث ّّفثثث  ّال ثثثدرثبّاال أهيثثثلّفعثثثدمّا  مثثثاةّه ثثث ّقدرثبيثثثةّ تثثثا اّ للثثثا ادّهيثثثرّاتاسثثثبة.ّ اثثثاّبخ

اب ياجثثثثادّقدرثبيثثثثةّ ساسثثثثهّقثيثثثثياّالعثثثثاالياّاباجثثثثاق اّاللعليثثثثةّليا  ثثثث اّ اجثثثثادّفا ليثثثثةّفثثثثمّالث ثثثثا ّ
جعلّالرضاّال ايلمّالمرقب ّبال درثبّاال أهيلّسم ّ وبيا ّاهثذاّاثاّفوثرقهّ  ثائ ّّتّه ّااالحا ام

 اجادّفا لثةّفثمّّال درثبّاال أهيلّالمتاسبّليا  ّالعاالياّ اّا ة س بفثرادّالرضاّال ايلمّفمّا
ّالحا ام.الث ا ّ

ثحّفثمااّبالتوبةّلثيا ّالرضثاّالث ايلمّ  وّفثإ ّجيثا ّالرضثاّالث ايلمّبثيمثة1ّال ثدالّرجثاّ ّالم ض 
  ثثاّجثثدّقثثتخلضّبوثثببّقثثأعيرادّثب لثثةّال ت ثثاّقع بثثرّه ثثرلّاثثاّبيثث ّ وّقعثثدّجيمثثةّا  سثث ةّا3.20 

ج ما يثثثةّاالوياسثثثيةوّاعلثثثكّ  ثثثالّق د ثثثدّ لثثث ّالث ثثثا ّالعثثثامّا ج فثثثاة ةّاا ّ لثثثال را جيثثثةّهاّر
 الحا ام.

اّبثثثأ ّشثثثع رّالعااثثثلّباإل  ثثثازّلثثث ّاألجثثثلّقبثثثيّ اثثثاّاأل لثثث ّرضثثثاّرّا ةفثثثثرادّا سثثث بّابثثياّقثثثاّقرقيثثثب
ال ثثثاباّعادّ  ّجثثث ةلّالعالجثثثةّ ثثثياّالعااثثثلّااثثثد رهّعمثثثلّاقثثثثد رّزاالئثثثهّلثثثهّباإلضثثثافةّرلثثثاال زااثثثهّبال

جثرّاثاّسثت ادّلمّعاّاوث  ىّاثبث لتّفثمّبثياّ ثدمّقتاسثبّاألال خفموّجعلتّااّالرضاّالث اي
ةّلثثث ّجل ثثثالعثثثاالياّفثثثمّالموثثث ثبلّباإلضثثثافةّرّةّل م بثثثادالمفهثثثلّالعلمثثثمّا ثثثدمّقلبيثثثةّال ايلثثثالخبثثثرلّّا

ّضّجيمةّالرضاّال ايلم.العاالياّه ّااّهلّ ّب اااّىه مامّاإلةارلّّا
ّ

 التوصيات:: ثالثا  

 تعديل سلم االجور والرواتب بما يضمن الحياة الكريمة في هذا الواقع المعيشي6ّالعملّ ل  -0

فييي توزيعهييا وإيصييالها الييى المسييتحقين  والحييوافز بمييا يضييمن العداليية ال ع ثضثاد   ثثام تحسييين -2

 بحسب تقييم األداء الفعلي6

 المستوى العام لألسعار6من ضريبة الدخل على األجور لتتناسب مع المعفى رفع الحد األدنى  -3

التنظيمية والهياكل الوظيفية للجهات الحكومية بما يتناسب ومشاركة العاملين فيي  ال يالثلتعديل  -7

 صنع القرارات الحكومية6

 وربطهيا بسيجالت العياملين مراجعة وتحديث عمليية التحلييل اليوظيفي بشيكل دوري  لث العمل  -5

خبراتهم ومهياراتهم بميا يتناسيب ميع الوظيائف، لييتم إعادة توزيع العاملين بناءاً على  بما يضمن

 االستفادة منهم ما أمكن، وذلك بتعزيز احساسهم بالمشاركة الفعالة في العمل الحكومي6
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تدريبييية خاصيية بالمييدراء متعلقيية بتمكييين العيياملين ومشيياركتهم فييي القييرارات بمييا  ةارادإقاميية  -1

مليون بهيا، وييدفعهم قيدماً للعميل كشيريك فيي يضمن احساسهم باالنتماء والوالء للمنظمة التي يع

 القطاع الحكومي وليس كعامل يذهب لعمله ويتقاضى أجره6

حيييث يييتم اختيارهييا بحسييب الوصييف الييوظيفي بحيييث تكييون  لعثثاالياتقييييم أداء ا اعثثا يرتعييديل  -4

خضيييع لكافييية حقيقيييية وواضيييحة ومفهومييية وقابلييية للقيييياس وبعييييدة عييين ا راء الشخصيييية وت

وغييير  اإللتييزام وسييرعة اإلنجيياز –أداء العمييل  –نوعييية العمييل  -مهييام المنجييزةاالعتبييارات )ال

 (6ذلك

االهتميييام والتركييييز عليييى وقافييية الميييوارد البشيييرية والقييييام بتوعيييية إداريييية مييين خيييالل القييييام  -2

بمحاضرات، مؤتمرات، ندوات ودورات عملية يكون هدفها زيادة الوعي وإدراك أهمية تطبييق 

 الممارسات في المؤسسة6 هذه

لمناقشيية االعمييال المنجييزة دورييية ميين قبييل المييدراء ضييمن الجهييات الحكومييية  اج ما ثثادإقاميية  -1

ث بيالوتقيييم أنفسيهم  فيي العياملين ولمساعدةروح الفريق  ةتنًميوتكريم العاملين المميزين وذلك ل

 6همفي نفوسهم شعور المشاركة باإلضافة لتحفييز

لتقييم وبما يضمن تحسين شعور العاملين بتقييمهم الصحيح وشيعورهم بنظام ا ال حلييزربط  -01

 الى تقدير المدراء والزمالء لهم6 باإلضافةباإلنجاز 

خيتالف فيي القيدرات شرية ييراع فيهيا اإلبوضع استراتيجية تحفيز خاصة بتحفيز الموارد ال -00

 اسييتراتيجية،ردييية، أي دراسيية خصييائص ودوافييع األفييراد أوالً وقبييل وضييع أي والمهييارات الف

في الظروف الراهنة باعتبار ان الحوافز المادية في هذه الظروف تمول أهمية كبييرة  اهف  ا

 ً عن تحفيزهم بالحوافز المعنوية التي ال ترضيهم بالشكل الكافي في ظل  للموارد البشرية عوضا

 ية6الظروف المعيشية القاس

على نظام التقييم وحاجة الجهة لدورات التدريبية بما يرفيع  التدريبية بناءً  ا ب ياجاد ةةراس -02

 ورضاهم الوظيفي عن العمل6مستوى العمل واألداء للعاملين ويضمن انتمائهم ووالءهم 

تحديد احتياجات الجهة العامة من العياملين بشيكل دقييق وتحدييد ميؤهالت واضيحة ومحيددة  -03

 الكفاءات يما يتناسب مع األعمال المطلوبة6  فضلتضمن وصول 

للبحوث المسيتقبلية أن تبحيث فيي العقبيات والصيعوبات التيي تواجيه القطياع  الباب يوصي  -07

 الحكومي في إنتاج الخدمة العامة6
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ّالمراجع:
ّالمراجعّالعربية:

 ّاال علياّبول تةّ ما ّا الج  اّبالرضاّال را دلتّدمحم.ّةرجةّفا ليةّرةارلّالم ارةّالب رثةّ  زارلّال ربية
ّ.2102ال ايلمّللعاالياّفي اتّا لةّالمع دّالعالممّللدراسةّااألبحادتّالعدةّالراباتّ

 ّالخرشةتّهضيرّكاااّبم ة.ّك ا ّ"رةارلّالم ارةّالب رثة"تّال بعةّاألال تّةارّالمويرلّللت رّاال  زثات
ّ.2114 ما تّ

 ّبعت ا ّ"الرضاّال ايلمّلدىّاد رثةّااد رثادّادار ّال علاّالعامّالراثلمتّ  ا .ّاذكرلّااجو ير
ّ .2113الحا ام"تّكليةّال ربيةتّجااعةّالملكّسع ةتّالرثا تّ

 ّالوالاتّافثد.ّبراشتّ الح.ّك ا ّ"رةارلّالم ارةّالب رثة"تّ لاّال  بّالحد  ّللت رّاال  زثاتّاألرة ت
2112.ّ

 ّ عرّالرضاّال ايلمّفمّقحليلّاقفمياّالعمل"تّجااعةّال  ثتتّالفرا تّجاسا.ّاذكرلّااجو يرّبعت ا "
ّ.2112ال  ثتتّ

  ّالعمررتّفرثال؛ّفار تّشت فم.ّسياسةّاألج رّا عرهاّ ل ّالرضاّال ايلمّفمّات مةّال اسيلم Bistaّت
ّ.2101جااعةّ للمّاحتدّ الحاجتّ

  ا لةّجااعةّةا  ّللعل مّّال ي متّ الحّالد ا.ّ عرّق  ثرّالموارّال ايلمّفمّرضاّالعااليات
ّ.2117تّالعدةّالاا مت21ّا ج فاة ةّاالثا   يةتّالم لدّ

 ّاللار تّسليما .ّاد   تّ يو .ّاباركةتّ ورى.ّك ا ّ"رةارلّالم ارةّالب رثة"تّجااعةّةا  تّةا  ت
2111.ّ

 ّّبالمفسوةتيلمّمّقحثي ّالرضاّال ابعت ا ّ"ةارّال حليزّفّال وييرباجةتّبميد.ّاذكرلّالماس رّفمّ ل م
ّ.2102ةراسةّبالةّشركةّق زثاّال  ربا تّجااعةّ للمّاحتدّ الحاجتّالب برلتّال زائرتّ

 ّ2114بوياتّ لم.ّ با تّس يلة.ّك ا ّ"رةارلّالم ارةّالب رثة"تّةارّاائلّللت رّاال  زثاتّ ما تّاألرة ت.ّ
 ّايدا يةّفمّاد رثةّ اال ّالدالةّراثبحتّهدى.ّةارّا قفالّال ت يممّفمّقحثي ّالرضاّال ايلمتّةراسة

ّ.2102    ةّ مّالب اجمتّجااعةّالعربمّ اّا يدرتّ مّالب اجمتّال زائرتّ
 ّسيدّاف ل تّ بمد.ّك ا ّ"رةارلّالم ارةّالب رثةّات  رّالثر ّالحاةرّاالع رثا"تّةارّال  بتّالثاهرلت

2111. ّ
 "2111ارّاائلّللت رّاال  زثاتّ ما ّاألرة تّةّتش جمتّ رثفّفرحتّ"الول  ّالثياةرّااللعاليةّاإلةارثة.ّ
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 ّ2117 ثيلمتّ مرّا لم.ّك ا ّ"رةارلّالم ارةّالب رثةّالمعا رلتّبعدّاس راقي م"تّةارّاائلتّ ما ت.ّ
 ّةلّالحال يةتّهازر.ّاذكرلّااجو يرّفمّرةارلّاأل مالّبعت ا ّ" عرّالح افزّفمّقحوياّاألةا ّلدىّالعااليا  

ةراسةّق بيثيةّ ل ّ اا ةّ ما ّال برىتّكليةّاأل مالّجااعةّّ-عامّفمّاألرة ّفمّافسوادّالث ا ّال
ّ.ال رقّاألاس تّاألرة 

 0112 يو رتّ بدّالربما.ّ"ال لا لّاإلةارثة"تّالدارّال ااعيةتّافرت. ّ
 ّ2113لاالتّاف ل تّ"رةارلّالعالجادّالفتا ية"تّاركزّجااعةّالثاهرلّللت رتّالثاهرلتّافرت.ّ
  لح.ّةارّرةارلّالم ارةّالب رثةّفمّقحثي ّالرضاّال ايلمتّةراسةّبالةّفمّالمد رثةّالعلميةّااض رتّ ا

ّ.2101 قفا دّال زائرتّجااعةّدمحمّهيضرتّبوارلتّ
 ّ2101احل ظتّج ةل.ّك ا ّ"رةارلّالم ارةّالب رثة"تّةارّاائلّللت رّاال  زثاتّ ما ت.ّ
 2111اهياّاق بيثاد"تّةارّاائلّللت رّاال  زثاّ ما تّاحل ظتّج ةلتّك ا ّ"رةارلّال  ةلّال االةتّال.ّ
 ّدمحمّ با تّس يلة.ّك ا ّ"رةارلّالم ارةّالب رثة"تّال بعةّالاالاةتّةارّاائلّللت رّاال  زثاتّ ما تّاألرة ت

2114.ّ
 لثاهرلتّدمحمتّ لم.ّكرةرتّر راهيا.ّك ا ّ"اإلةارلّاالثياةل"تّال بعةّاألال تّااةرّالتيلّلل تميةّالب رثةتّا

ّ.2100افرتّ
 ّالد   تّ يو .ّالزاهرتّقيوير.ّة   تّ  ما.ّالترلتّبوام.ّ ا رتّفدا .ّك ا ّ"رةارلّالم ارةّالب رثة"ت

ّ.2100جااعةّةا  تّةا  تّ
 ّاارتّر تا .ّرسالةّااجو يرّبعت ا ّ"الرضاّال ايلمّا الج هّبا ل زامّال ت يمم"تّجااعةّ مّالثرىت  

ّ.2114الوع ة ةتّ

 
 جع األجنبية:المرا

 AFROZE، N. Impact of Human Resource Management Practices on Job 

Satisfaction among the Employees of Private Banks. British Journal of 

Economics، Finance and Management Sciences، Vol. 15، No 1، 2018. 

 ARMSTRONG، M. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management 

Practice، 2009. 

 Armstrong. M. and Taylor. S. Armstrong’s Handbook of Human 

Resource Management Practice. (2015). 

 DUMAY، J. A critical reflection on the future of intellectual capital: from 

reporting to disclosure. Journal of Intellectual capital، 2016. 



 58 

 Griffin.  A. D. Human resource management / Houghton Mifflin 

company. 3red ed، 2008. 

 KHURRAM، S. Human Resource Management Practices and Its Effects on Job 

Satisfaction Levels of Employees، An Analysis on the Selected SMEs in the Iron & 

Steel Industry of Erbil KRI. International Journal of Research in Business and 

Social Science، Vol 8، No (2)، 2019، 102-112. 

 JUNGIN، K. Strategic Human Resource Practices: Introducing Alternatives for 

Organizational Performance Improvement in the Public Sector. Public 

Administration Review، 2010. 

 Manmohan. J. Human Resource Management. 1st edition. 2013. 

 SARBAPRIYA، R. Human Resource Management Practices and Its Effect on 

Employees’ Job Satisfaction، A Study on Selected Small and Medium Sized Iron 

&Steel Firms in India.  Public Policy and Administration Research، Vol.1، No.1، 

2011. 

 Storey، human resource management، London، Roulade: A critical text. 

1995.  

 Wagner. M. The Porter Hypothesis Revisited. A Literatur Review of 

Theoretical Model and Empirical Test. Lüneburg: Centre for 

Sustainability Management. 2003. 

ّ
 الم اجاّاإلل  را ية:

 www.mawdoo3.com. ٨١٠٢ ل  برتّ ٣تّال  مّقتميةّالم ارةّالب رثة الحتّرزا .ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 

http://www.mawdoo3.com/


 59 

 المالحق

ّا ةا س ب
ّال خفية: ا  :ّالبيا ادّ

ّال ت :ّ

 العمر:

 :المو  ىّال عليمم

 ست ادّالخبرل:

ّعا يا :ّضاّقثييما ّاتاسبا ّبالدرجادّلتس لةّا قيةّبحوبّق افرهاّفمّج  ك:
ةرجةّّّ

 اليةّ
ّجداّ 

ةرجةّ
ّ الية

ّ

ةرجةّ
ّا  س ة

ةرجةّ
اتخلضةّ

ّجداّ 

ةرجةّ
ّاعدااة

  اّاإل ال ّ اّال اائ ّال اهرلّلدىّال  ةّال مّقعملّلد  ا5ّّ
ّب الّاتاسبّبحي ّ  مااّألرّشخصّ  ّ علاّ ذلك.

ّّّّّ

ا  ماةّال  ةّال مّقعملّلد  اّ ل ّ  ائ ّقحليلّاقفميا1ّّ
 ال اائ ّ تدّاه يارّالمرشحياّلل اائ ّال اهرل.

ّّّّّ

مّلل ايلةّفم4ّّ لعدٍةّااّال  ةّال مّقعملّلد  اّهض  ّالم ثد 
ّا ه بارادّاالمثابالدّجبلّاه يارهّلل ايلة.

ّّّّّ

 ل ّ فضلّّا  بارّال عيياّااّاألساليبّاألساسيةّللحف ل2ّ
ال لا ادّااّالم ثداياّل غلّال اائ ّال اهرلّفمّال  ةّال مّ

ّقعملّلد  ا.

ّّّّّ

ا  ماةّال  ةّال مّقعملّلد  اّ ل ّ سل  ّال ّال  اهرّاا1ّّ
ّةاهل اّإلقابةّاللر ّ اامّالعاالياّلل رجية.

ّّّّّ

ّقركيزّالبراا ّال درثبيةّال مّق  ب ث اّال  ةّال مّقعملّلد  اّ ل 01ّ
ال وا ّالعاالياّالم ارادّالضرارثةّألةا ّا اا اّالحالي ةّ

ّبالا ل.

ّّّّّ

هلّ  اّقدرثبّالعاالياّفمّال  ةّال مّقعملّلد  اّ ل ّق ل م00ّّ
ّاوفاليادّاااجبادّ لبرّااّ جلّقرجي  ا.

ّّّّّ

 أنثى  ذكر 

51ّ لارّاا51ّّّ ل رّ   71ّّ70 ل رّ  31ّّ30 ل ر02ّ 

شهادة التعليم األساسي أو  

 ما يعادلها

 دراسات عليا  إجازة جامعية  شهادة ثانوية 

 سنة 00أكثر من   سنة  00-00  سنوات  01 – 6  سنوات 6أقل من  
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ةرجةّّّ
 اليةّ

ّجداّ 

ةرجةّ
ّ الية

ّ

ةرجةّ
ّا  س ة

ةرجةّ
اتخلضةّ

ّجداّ 

ةرجةّ
ّاعدااة

  اّقحد دّا ب ياجادّال درثبيةّفمّال  ةّال مّقعملّلد  اّ ل 02ّّ
اللعليةّ ياّا  لبادّا  ّالعملّاافهالدّ سا ّا ه ال دّ

ّالعمل.

ّّّّّ

ا  ماةّرةارلّال  ةّال مّقعملّلد  اّ تدّقحد دّا ب ياجاد03ّّّ
ّال درثبيةّللعاالياّ ل ّ  ائ ّقثيياّ ةائ ا.

ّّّّّ

  اّال عر  ّ ل ّ عرّال درثبّااّهاللّالم ارادّاالمعار 07ّّ
ّال د دلّالما وبة.

ّّّّّ

ّّّّّّال درثبّ ل ّ ةا ّالعاالياّفمّالعمل.   رّ عر05ّّ
ّّّّّّق واّالح افزّفمّال  ةّال مّقعملّلد  اّبالعدالة.01ّّ
ا اّرةارلّال  ةّال م04ّّ ةرجةّالعدالةّفمّ ر ّالمااف دّال مّقثد 

ّقعملّلد  اّللعاالياّفي ا.
ّّّّّ

هلّقحفلّ ل ّاااف دّق  يعيةّهيرّااة ةّ لال ارّاالاتا 02ّّ
العاالّالم ميزتّاهيرهاوّلثا ّاأل مالّالم مي زلّال مّّاقومية

ّقث مّ  اّفمّال  ةّال مّقعملّلد  ا.

ّّّّّ
ّ

رثاّ اّالمخالليا.01ّ ّّّّّّادىّق بي ّ  امّ ث بادّلمحاسبةّالمثف 
رثا.21ّ ّّّّّّةرجةّالعدالةّفمّاحاسبةّالعاالياّالمثف 
بف لّقعملّرةارلّال  ةّال مّقعملّلد  اّ ل ّضما 20ّّ

العاالياّ ل ّ ج رّاقع ثضادّ اةلةّق تاسبّااّاأل با ّ
ّال ايليةّال مّ ث مّ  اّكلّ اال.

ّّّّّ

ق تاسبّاعد دّاألج رّالممت بةّاال ع ثضادّالمدف  ةّفم22ّّ
ج  كّااّاعد دّاألج رّاال ع ثضادّالمدف  ةّااّجبلّ

ّالمفسوادّال مّقعملّفمّ ل ّ  اطّالث ا .

ّّّّّ

رةارلّال  ةّال مّقعملّلد  اّ ل ّ  ائ ّقحليلّال اائ ّقع مد23ّّ
ّفمّقحد دّاألجرّاال ع ثضادّالمتاسب ياّل لّاايلة.

ّّّّّ

  متحّاألجرّفمّال  ةّال مّقعملّلد  اّ ل ّ سا ّال جت27ّّ
ّبغضّالت رّ اّال ميةّالمت  ة.

ّّّّّ

ّّّّّّادىّجيااكّبم امّ ملكّاف ّابثد ّف ر قّالعمل.25ّ
ق  ياّرةارلّال  ةّال مّقعملّلد  اّ ل ّالثيامّباأل مالّّةرجة21ّ

ّال ما يةّ راحّاللرث وّإل  ازّاأل مال.
ّّّّّ
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ةرجةّّّ
 اليةّ

ّجداّ 

ةرجةّ
ّ الية

ّ

ةرجةّ
ّا  س ة

ةرجةّ
اتخلضةّ

ّجداّ 

ةرجةّ
ّاعدااة

ةرجةّاشرالكّفمّاقخاعّالثرارادّال مّقفدرّ اّرةارلّال  ة24ّّ
ّال مّقعملّلد  ا.ّ

ّّّّّ

كّفمّا الّقةرجةّ هذّرةارلّال  ةّال مّقعملّلد  اّباج رابا22ّ
ّالعمل.

ّّّّّ

ق رك  زّرةارلّال  ةّال مّقعملّلد  اّ ل ّالخفائصّال خفية21ّّ
ّلمعا يرّا مةّلثيا ّاألةا .

ّّّّّ

  ف  رّ  امّال ثيياّالم  باّفمّال  ةّال مّقعملّلد  اّجا دل31ّّ
اعل اادّقليدّفمّرساّااضاّالوياسادّالم علثةّبالم ارةّ

ّالب رثة.

ّّّّّ

لد  اّ ل ّ ماعجّا   فةّ ع مدّال ثيياّفمّال  ةّال مّقعمل30ّّ
ّق تاسبّا بيعةّ ملك.

ّّّّّ

ق ف  رّال  ةّال مّقعملّلد  اّال درثبّل مياّالعاالياّالذ ا32ّّ
ّ ث ا  ّبعمليةّقثيياّاألةا ّل لاةرّاأله ا ّال ائعةّفمّال ثييا.

ّّّّّ

اّرةارلّال  ةّال مّقعملّلد  اّ ل ّقبت مّال ثيياّالذاقم33ّّ ق     
ّلتةا .

ّّّّّ

ّّّّّّةرجةّال   ياّالمعت رّالذرّق لث اهّاثا لّ ةائكّالعمل.37ّ
ّّّّّّةرجةّال زااكّبالعملّ  دّالغيا ّتّال أهرّتالفحيادّتّ....و35ّ
ّّّّّّةرجةّشع ر ّ  حثي ّر  ازّ تدّرقمامّ ملك.31ّّ
مّالم تمّال مّ   يح اّلكّالعملّالذرّقث مّبه.34ّ ّّّّّّةرجةّفر ّال ثد 
ّّّّّّةرجةّال ت   ّفمّالم امّال مّقث مّ  اّإل  ازّ ملك.32ّّ
ةرجةّقلبيةّ ملكّالحالمّل م باقكّال بيرلّال مّقرهب31ّّ

ّ  حثيث ا.
ّّّّّ

ّّّّّّةرجةّقثد رّزاالئكّلكّفمّالعمل.71ّّ
ةرجةّاه مامّرةارلّال  ةّال مّقعملّلد  اّبوما ّشاااى70ّّ

ّالعااليا.
ّّّّّ

ّّّّّّر  ازّالعمل.ّةرجةّاض حّ رائ 72ّ
ّّّّّّةرجةّج ةلّ الج كّااّاد ر ّالمباشر.73ّ
ةرجةّق فرّال راطّالفحيةّللثيامّباأل مالّفمّال  ةّال م77ّّ

ّقعملّلد  اّ
ّّّّّ
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ةرجةّّّ
 اليةّ

ّجداّ 

ةرجةّ
ّ الية

ّ

ةرجةّ
ّا  س ة

ةرجةّ
اتخلضةّ

ّجداّ 

ةرجةّ
ّاعدااة

ّّّّّّادىّقتاسبّاألجرّالذرّق ثاضاهّااّافهلكّالعلمم.75ّ
ّّّّّّادىّقتاسبّاألجرّالذرّق ثاضاهّااّست ادّهبرقك.71ّ
ّّّّّّرهب كّفمّا س مرارّفمّ ملك.ةرجة74ّّ
ّ

ّف ر ّاألشاال
ّرجاّالفلحةّال   ّرجاّال ال

09ّّقحليلّال ايلة0ّ
02ّّارابلّه  ادّا س ث ا 9ّ
31ّّ   ا ّالرضاّال ايلم3ّ
29ّّا غيرادّالبح 2ّ
ّ

ّف ر ّال داال
ّرجاّالفلحةّ ت ا ّال دالّرجاّال دال

23ّّل افةّاثا ي ّالدراسة  ائ ّج ةلّاعاالّ للاّكرا باخ0ّّ
22ّّالخفائصّال خفيةّلعيتةّالدراسة9ّ
الخصّ  ائ ّقحليلّا  حدارّاال با اّ ه بارّاللرضيادّاللر يةّالخم ّال ابعة3ّّ

ّلللرضيةّالرئيويةّاألال 
20ّ

21ّّالخصّ  ائ ّقحليلّا  حدارّاال با اّ ه بارّاللرضيةّالرئيويةّاألال 2ّ
ال با اّاألباةرّلاله الفادّالم ج ةلّفمّالرضاّال ايلمّّالخصّ  ائ ّقحليل0ّ

ّللعاالياّ د لةّالم غيرادّال خفية
22ّ

ال س ّالحوا مّاا  حرا ّالمعياررّ س  ابادّ فراةّالعيتةّللثرادّالرضاّال ايلم6ّّ
ّللعااليا

01ّ

03ّّ  قرقيبّفثرادّالرضاّال ايلمّللعاالياّبحوبّالم  س ّالحوا مّااّاأل ل ّلتة7ّ
 

 


