
 
 
 
  

 :من منظور إسالمي وعالقته بالرضا الوظيفي االستقطاب
 يف األردندراسة تطبيقية 
 

 

 

 

 ةأبو غزالماجد فوزي حممد 

 
 
 

 
 
 
 

 أكادميية الدراسات اإلسالمية
 جامعة ماليا
 كواالملبور

 
6102 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

 :من منظور إسالمي وعالقته بالرضا الوظيفي االستقطاب
 يف األردندراسة تطبيقية  

 

 

 

 

 ةأبو غزالماجد فوزي حممد 

 

 

 الدكتوراهحبث مقدم لنيل درجة 

 

 
 
 

 قسم الشريعة واإلدارة 
 أكادميية الدراسات اإلسالمية

 جامعة ماليا
 كواالملبور

 
6102 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 ب
 

 

هللا الرحمن الرحيمبسم    

 

 
 

  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 ج
 

 
 شكر وتقدير

 
ابلشكر اجلزيل إىل كل من أعانين على إجناز هذا  أتوجه بعد محد هللا تعاىل والثناء عليه مبا هو أهله؛

 البحث بتوجيه أو نصيحة أو إرشاد ملرجع أو تصحيح ملعلومة أو غري ذلك؛ وأخّص ابلشكر ُكاًل من:

اخلناق اللتني مل تبخال ابلتوجيه  نور عزة بنت كمري والدكتورة سناء عبد الكرمي ةُمشرَفيّت الدكتور  -

واإلرشاد طيلة فرتة إعداد هذه الرسالة، وحّثي على اإلجناز وتوجيهي للطُرق املثلى واألساليب 

العلمية الُفضلى يف كتابة الرسائل العلمية، فال َعُدمَت منهما نفعًا وال ُنصحاً، فجزامها هللا عين 

 خرياً.

مد يوس،، عميد أكاديمية الدراسا  اإلسالمية، حيث كا  حم لذو الكفالداتو األستاذ الدكتور  -

له فضٌل علي منذ تسجيلي يف األكاديمية وما يتعلق بدراسيت يف جامعة مالاي من جهود مباركة 

وحرص على املصلحة العامة مع طلبة العلم وإرشادهم ملا ينفع اإلسالم واملسلمني من هذا العلم، 

 فله خالص الدعاء وأطيب التمنيا .

اهليئة األكاديمية يف قسم الشريعة واإلدارة على جهودهم املباركة ابلعمل كفريق واحد وروح واحدة  -

 لدعم طلبة العلم وحثهم على اإلجناز ومتابعة مصاحلهم، فلهم جزيل الشكر والعرفا .
 

ولسُت أحصي من أكرموين بفضلهم وأغدقوا علّي من معارفهم وعلومهم، لكن حسيب أ  هللا 

وأوّد أ  يعلموا أبنين طالب علمًا حيب نفع اآلخرين مبا فتح هللا علّي )فأحب الناس إىل هللا  يعلمهم،

 أنفعهم للناس(. فجراكم هللا مجيعاً عين كل خري، وهللا ويل التوفيق.

 ماجد فوزي حممد أبو غزالة
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 ملخص الدراسة

 خطواته، ومربرا  االهتمام به، مث حتليلو هذه الدراسة إىل بيا  ماهية االستقطاب ومزاايه وعيوبه  فدهت 

وربطها مع القيم واملبادئ اليت حثت عليها الشريعة اإلسالم يف الرضا الوظيفي، و العالقة بني االستقطاب 

متكامل يغطي مجيع حنو بناء نظام من املؤسسا   اضر تتجه كثريت احلالوقيف و  .العملية التعليمية

معامال  املؤسسة الداخلية واخلارجية، ومن ضمنها آلية توظي، جديدة ومتميزة توفر على املؤسسة اجلهد 

 والوقت والتكلفة يف توفري اخلدمة أبفضل الطرق، اليت حتقق اهلدف من عملية استقطاب الطاقا  الوظيفية

العوامل اليت افرتضها الباحث يف مجيع  غطتتوزيع استبانة  ن خاللم مجع بياتا  الدراسة متقد و املطلوبة. 

والرضا الوظيفي، من تاحية العائد املادي، واجملال العلمي، واألنظمة العالقة بني املتغريين االستقطاب 

خ الوظيفي، واجملال األسري أو االجتماعي، وتفرع عن كل فرضية مجلة من التساؤال  والقوانني، واملنا 

تبحث يف مدى حتقق العالقة وأثرها على أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعا ، مع توضيح أمهية الرضا يف 

شرق ال"د طبقت الدراسة التحليلية على جامعيت قو  .الشريعة اإلسالمية من بداية التعاقد إىل هنايته

، ألهنما ذا  طابع دويل يف استقطاب أعضاء هيئة التدريس حسب "العلوم اإلسالمية العاملية" و "األوسط

ليل النتائ  ابستخدام برتام  مت حتوقد  اخلربا  والكفاءا  العلمية من خارج بلد اجلامعة )األرد (.

توصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني االستقطاب و  .Tختبار ومن خالل ا، SPSS اإلحصائيلتحليل ا

مجلة من النتائ  والتوصيا  تسهم  ومنها خرجت ،والرضا الوظيفي يف مجيع العوامل ما عدا اجملال املادي
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 تبادل أمهية تبنيكما أهنا يف تطوير نظم االستقطاب يف اجلامعا  واالرتقاء مبستوى جودة التوظي،  

 اخلربا  والكفاءا  بني البلدا  املختلفة.
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ABSTRAK 

Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji konsep pengambilan pekerja, kelebihan dan 

kekurangannya, langkah-langkah dan kepentingannya. Kajian ini juga adalah untuk 

menganalisis hubungan antara pengambilan pekerja dengan kepuasan pekerjaan, serta 

kaitannya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam dunia akademik. Hal ini 

memandangkan banyak institusi masa kini cenderung untuk menggunakan sistem 

integrasi dalam interaksi sesama institusi di dalam dan luar negara. Ia termasuklah 

mekanisma pengambilan pekerja baru yang menjimatkan masa dan kos institusi dengan 

memberi pertimbangan rapi kepada semua kebarangkalian yang membantu pencapaian 

tujuan pengambilan pekerja yang diperlukan. Untuk tujuan tersebut, data penyelidikan 

dikumpulkan melalui soal selidik yang meliputi segala pembolehubah berkaitan 

pengambilan pekerja dan kepuasan pekerjaan. Ia meliputi aspek ganjaran kewangan, 

bidang akademik, perundangan dan peraturan, persekitaran kerjaya dan kedudukan 

sosial. Setiap hipotesis mengandungi beberapa soalan yang mengambilkira sejauh mana 

hubungan dan impak pembolehubah terhadap institusi pendidikan (universiti) dan 

menggambarkan betapa pentingnya kepuasan pekerjaan dari mula hingga tamat kontrak 

menurut perspektif Islam. Penyelidikan ini telah dijalankan di Middle East University 

dan World Islamic Sciences University memandangkan kedua-dua universiti tersebut 

mengaplikasikan ciri-ciri antarabangsa dalam pengambilan tenaga pengajar daripada 

luar Jordan. Analisis data telah dijalankan menggunakan perisian SPSS dengan 

menggunakan ujian T. Dapatan penyelidikan ini mendapati wujud hubungan antara 

pengambilan pekerja dan kepuasan pekerjaan dalam semua aspek kecuali berkaitan 

ganjaran kewangan. Dapatan ini dilihat dapat menyumbang kepada perkembangan 

pengambilan pekerja secara efektif di universiti. Dapatan kajian ini juga mengandungi 

implikasi praktikal untuk penambahbaikan kualiti pengambilan pekerja. Dapatan ini 
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turut menjelaskan betapa pentingnya pertukaran pengalaman antara fakulti di pelbagai 

negara.  
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ABSTRACT 

This study strives to investigate the concept of recruitment, its advantages and 

disadvantages, its procedures and importance. This study also aims to analyze the 

relation between recruitment and job satisfaction, and its connection with Islamic 

values and principles in academic environment. Nowadays, many institutions are 

moving towards creating an integrated system, which covers institutions interaction 

internally and externally. It includes a new recruitment mechanism which could save 

time and cost of the institution by considering all possibilities in achieving the 

recruitment purpose.  Thus, data was collected through a questionnaire, which covers 

all variables - financial reward, academic field, laws and regulations, career 

environment, and social status. Each hypothesis has a number of questions regarding 

the variables relationship and its impact on educational institutions (universities), as 

well as illustrating the importance of job satisfaction from the beginning to the end of 

contract according to Islamic perspective. The study has been conducted at “Middle 

East University” and “World Islamic Sciences University” which are applying 

international characteristics in recruiting the educators from outside Jordan. The data 

collected was analyzed with the SPSS software, by using T test. The findings reveal 

that there are relations between recruitment and job satisfaction in all aspects except in 

financial reward aspect. These findings may contribute to the recruitment system 

development at universities. These findings also have practical implications for 

upgrading the quality employment. It also shed light on the importance of experiences 

exchange among faculties in different countries.  
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 :متهيد: 1:1

اتقان  ، وَصُعَب عليهبعضهاإتقاِن يف  فتمّيزنسان املقدرة على إجناز أعمال خمتلفة يف حياته، اإل َحِنُم

 األعماُل اليت يصعب عليه إجنازها تتجاوز نسبتهاوقد ثبت أن . بصفة فردية إجنازه هلا اثناءاآلخر  بعضها

أُسس  ، يقوم علىمنّظللعمل ضمن إطار مجاعي ُمالفرد يضطر  ولتجاوز هذه املشكلة ،%(05)

فريق يقوم كل فرد فيه مبهمة ميتاز هبا متثل دوره يف هذا  من خاللعمل مشترك  ها يف صورةإلجناز

 حلياةحق يف ا هلم حث الدين على العدل واملساواة يف املعاملة بني البشر، كروحقد و. العمل اجلماعي

ينبغي عليهم أن يؤدوها، وكل ذلك وفق معيار حقوق تستوجب تكرمي إنسانيتهم واحترامها، وعليهم 

 ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ :لقوله تعاىل التقوى مصداقًا

فعلى كل إنسان  .(1)  َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب

ٱ:أياها؛ ألنه حماسب عليها، لقوله تعاىلالقيام باملهام اليت يتمكن من إجنازها حسب قدراته اليت وهبه اهلل 

وكَما أخَبَرنا الرسول ،  (2) َّ خن حن جن يم ىم مم  خم حمٱُّٱ

َيا َأيَُّها النَّاُس، َأَلا ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ َأَباُكْم َواِحٌد، َأَلا َلا َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ : "عليه الصالة والسالم بقوِله

 .(3)"ِميٍّ َعَلى َعَرِبيٍّ، َوَلا َأْحَمَر  َعَلى َأْسَوَد، َوَلا َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر، ِإلَّا ِبالتَّْقَوىَعَلى َعَجِميٍّ، َوَلا ِلَعَج

                                                             
 .31: ورة احلجراتس  (1)
 .21-29:  سورة احلجر  (2)
، 13، ج9003مؤسسة الرسالة، : الشيخ شعيب األرنؤوط، بريوت: ابن حنبل، أمحد، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق (3)

 .، وحكم الشيخ األرنؤوط على احلديث بأن إسناده صحيح91432: ، حديث رقم474ص
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ولتمكني أي فرد من حتقيق النجاح يف ممارساته واالتقان يف أعماله سواء قام هبا بصورة فردية 

صورة موضوعية تراعي جمموعة أو كشكريك أو عضو يف جمموعة فإنه ال بّد من أن يتم إختياره ب

. القدرات أو اجلدارات اليت تتطلبها طبيعة األعمال واملهام اليت ستوكل إليه أو سيشارك يف القيام هبا

الستقطاب وما ينبين عليه من جهد إن مفهوم ا. وهذا ما ميثل أهم مهام عملية االستقطاب الوظيفي

وذلك  ،مصادر متنوعة من، للحصول عليها لتخطيطوا ،إىل حتديد القوى العاملة املطلوبة يهدف بشري

السياسة املتبعة وال بد هنا من حتقيق الشفافية يف . املرشحني بني االختيار األفضل من لتحقيق كأساس

 ،واحلوافر ،والتعويضات ،وأنظمة األجور ،طبيعة العمل للمتقدمني حبيث تتضمن وضوحيف املؤسسات 

واملرونة يف اإلجراءات،  ،واملناخ الوظيفي ،واألنظمة والقوانني ،واخلدمات االجتماعية ،والترقيات

خالل  لقد كان تقدُّم العاملني للعمل يتم من. بالصورة املثلىدارة يف إجناز العمل والتعاون مع اإل

 على وسائل عديدة يعتمدل الذي يف الوصو كبريينيتطلب وقتًا وجهدًا  ، األمر الذيالوسائل التقليدية

توجيه خطابات واالتصال والعالقات العامة، واالعالن يف الصحف ووسائل االعالم املختلفة،  مبا فيها

   .املطلوبة ألفراد أو مؤسسات تتوافر لديها الكفاءات

م كيانه البشري، احتراإنسانية اإلنسان، و وحتقيقًا لألهداف املطلوبة، فإنه ال بّد من مراعاة

الديُن اإلسالميُّ لتنظيم احلياة اإلنسانية، حبيث تراعي  على اتباعهاّث حي القوانني واألنظمة اليت تفعّيُلو
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ـَمُتعهمحتقق تكافؤ الفرص هذه القوانني إمكان  حبياة كرمية ووظيفة الئقة بغض  بني بين البشر، وت

 :(4)التالية باحلسبان األمورالنظر عن السن، أو النوع، أو اللون، أو الدين، أو املنحى الفكري، أخذين 

أو املتقدمني تؤثر على رفض  اليت قداملوضوعية يف االختيار دون تدخل للمشاعر الشخصية،  -1

 .هلا مبقتضيات الوظيفة أو وصفهاقبوهلم للوظيفة، على أسس ال عالقة 

أن جيد نفسه مؤهاًل للوظيفة بأن  إمكانية مبدأ تكافؤ الفرص الذي حيقق لكل شخصتفعيل  -2

 .ىل احملسوبية أو العالقات الشخصيةيتنافس مع أقرانه دون اللجوء إ

إىل  أن يكون ُمنَتمّيًا إىل الوظيفةّمًا فيمن يتقّدم ُمِه املساواة يف تفضيل مرشح على آخر، فليس -3

ويف هذه احلالة إذا كان القانون حيتم غري ذلك، اعة فكرية أو قومية أو عرقية إال جهة أو مج

 .حكم يف األمر وإبداء الرأي القانوينعلى املؤسسة االستعانة مبستشار قانوين لل جيب

 

 توفر الوقت واجلهد والتكاليف وهذه الطريقة ،العملطلبات  فيضًا من االستقطاب للمؤسساتوحيقق 

مع معرفة يف احلصول على الكفاءات العالية، ألن املؤسسة بالتخطيط املناسب للبحث عن الكفاءات 

لتأكد من صحة ا حيث يتم ال طلباهتم واملرفقات هبحتلي علىحتديد مواقعهم، وكيفية جذهبم للعمل و

ولكنها أقل بكثري من  وتكلفة على املؤسسةودقة املعلومات فيها، وهذا أيضًا يتطلب وقت وجهد 

حسن اختيار الفرد عند تعيينه، ووضع األسس واملعايري إن ف. الطرق التقليدية يف اختيار املرشح للوظيفة

على التفرقة بني الـُمِجد وامُلَقِصر، وعليه جيب التحري والتأكد من  الدقيقة هلذا االختيار، تساعد

                                                             
 .   30ص، 9002، 3، ط137العدد، الشركة العربية لإلعالم العلمي، لتعيني أفضل املوظفني من الطريقة املثلى، نسيم، الصمادي (4)
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تناسب مهارات وقدرات واستعدادات وميول الشخص مع متطلبات العمل، وأن يتم االختيار والتعيني 

على أسس عادلة وموضوعية بعيدة عن التحيز ضمانًا لتحقيق الكفاءة يف العمل وحتقيق الرغبة فيه 

حد ذاته حافزًا للشخص على تأكيد ذاته وكسب احترام وتقدير زمالئه ورؤسائه فيكون العمل يف 

ومرؤسيه، وهذا بدوره يتفق مع املبدأ املتبع يف االختيار والتعيني يف الوظائف يف اإلسالم كما يف تطبيق 

 :وله تعاىلالقوة واألمانة، لق: األسس اليت تستخدم يف اختيار وتعيني العاملني يف اإلسالم يف أساسني مها

(5)َّ مت  خت حت جت هب مب خب ُّٱٱ
، فَعْن َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  

َتاِب اهلِل َوُسنَِّة َمِن اْسَتْعَمَل َعاِمًلا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ ِفيِهْم َأْوَلى ِبَذِلَك ِمْنُه َوَأْعَلُم ِبِك: " َوَسلََّم

َقاَل : وَعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َقاَل. (6)"َوَجِميَع اْلُمْسِلِمنَي  ،َوَرُسوَلُه ،َفَقْد َخاَن اهلَل ،َنِبيِِّه

َمِن اْسَتْعَمَل َرُجًلا ِمْن ِعَصاَبٍة َوِفي ِتْلَك اْلِعَصاَبِة َمْن ُهَو َأْرَضى ِللَِّه »: َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم

، وقال (7)َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اْلِإْسَناِد َوَلْم ُيَخرَِّجاُه« َفَقْد َخاَن اللََّه وخاَن َرُسوَلُه وخاَن اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه

من ويل من أمر املسلمني شيئًا فوىل رجاًل ملودة أو : "-رضي اهلل عنه–أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 .(8)"لمنيقرابة بينهما فقد خان اهلل ورسوله واملس

                                                             
 .  92: سورة القصص (5)
م، كتاب 2553، 3دار الكتب العلمية، ط: حممد عطا، بريوت: البيهقي، أبو بكر، أمحد بن احلسني، السنن الكربى، حتقيق (6)

 .  251، ص15، ج25302:  فاسقًا وال جاهاًل أمر القضاء، حديث رقمال يويل الوايل امرأة وال: آداب القاضي، باب
م،  1991هـ، 1211، 1دار احلرمني للطباعة، ط: النيسابوري، أبو عبد اهلل، احلاكم، املستدرك على الصحيحني، القاهرة (7)

   .191، ص2، ج1152: األحكام، حديث رقم: كتاب
 .   3، ج3223، 9املكتب اإلسالمي، دار اجلايب، ط وسواطع األسرار األثرية،، لوامع األنوار البهية احلنبلي، أمحد (8)
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ُيعد العنصر البشري من أهم العناصر اإلنتاجية يف أية منظمة، فيسعى املسؤولون عن إدارة شؤون و

األفراد إىل أفضل الطرق للوصول إىل العاملني بأقصى كفاءة ممكنة، ولتحقيق هذا اهلدف تعمل هذه 

ظائف أو احلرص على حتفيزهم اإلدارة على توفري العمالة اجليدة واملؤهلة سواء عند اختيارهم لشغل الو

للعمل وترغيبهم فيه، ويظهر ذلك يف املهارات واملعارف والقدرات اليت يوظفها الفرد يف عمله، فهي 

متثل االستعداد الشخصي للفرد للتعلم والتدرب على تطوير قدراته من خالل دفع سلوكه يف االجتاه 

 .الذي حيقق أهداف املنظمة

بشكل عام ويف جماالت خمتلفة حاليًا وباألخص يف اجلامعات،  اباالستقطيساهم االنترنت يف 

توفر املعلومات على االنترنت بأشكال متعددة ومن مصادر خمتلفة مثل القوانني وذلك بسبب 

 والسياسات والتعليمات املتعلقة باجلامعة ونشاطاهتا واخلدمات اليت تقدمها، واجملاالت املعرفية اليت

، ألهنا توفر املعلومات مباشرة وبطريقة غري رمسية تتجاوز الطرق التقليدية اجملتمعتوفرها اجلامعة خلدمة 

واحلواجز اجلغرافية والتعقيدات اإلدارية وعبور حدود الدول بدون جهد كبري إىل جانب القدرة على 

طق توفري املعلومات من مصادرها املختلفة مباشرة، ومعرفة انعكاسات هذه املعلومات على كافة املنا

 .(9)وهو ما يفيد يف عرض الوظائف أو استعراض فرص العمل أو تعريف نفسك لآلخرين

إن اختالف الناس يف طباعهم واخالقهم ونوازعهم يشكل معضلة أمام مديري املؤسسات 

سواء يف جمال اختيار األفضل يف املتقدمني أو من خالل االحتفاظ بالعناصر الكفؤة اليت اثبتت جدارهتا 

                                                             
، 9000، القاهرة 3مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، ط ، الوظائف والتوظيف على اإلنترنت،بسيوين، عبداحلميد (9)

 .12ص

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

7 

 

 (10)"فيفصله ضعففريقية وأيهما أأيهما أكفأ : يستطيع املدير القدير التمييز بني موظفيه"ويف العمل 

ومن جهة أخرى فإن جناح املنظمة يعتمد على رضا العاملني فيها عن عملهم وحصوهلم على ما 

يستحقونه من تقدير مادي ومعنوي، ويعد الرضا الوظيفي من املوضوعات اهلامة لألفراد واجملتمعات، 

فهو األساس الذي حيقق التوافق النفسي واالجتماعي للعاملني، ويساعدهم على حتسني أداءهم، 

وبالعكس فإن عدم حتقيق الرضا للعاملني سوف يؤدي إىل استيائهم منه ويعرب عن سلوكهم، إما بترك 

 . العمل والبحث عن عمل آخر أو زيادة نسب الغياب والتسرب عن العمل

 استقطاب كفاءات خمتلفة ومن جنسيات وثقافات متعددة، لتحسني فقد تلجأ املنظمات إىل

من ختصصاهتم يف  ، فضاًل عن االستفادةيف حالة توفرها من داخل الدولة مستوى االنتاج وتقليل تكلفته

يعترب قرية صغرية يف قضايا التجارة والتنقالت  كونه حاليًاالعامل مع سهولة التنقل يف حتقيق اهدافها، 

، هذا األمر حيتم على تلك املؤسسات اتباع أحدث الطرائق واألساليب يف طريقة التعاقد، إذ والصناعة

غالبًا ما تتم هذه التعاقدات يف الوقت الراهن عن طريق املواقع اإللكترونية، سواء اخلاصة بالشركات 

امل، هبدف تسهيل هذه اخلربات والكفاءات بني دول الع توفرياملعنية أو عن طريق املواقع املتخصصة يف 

 .عملية التعاقد بني الطرفني

 

 

                                                             
، 301ركة العربية لإلعالم العلمي، القاهرة، عدد ، الشسلسلة نشرات علمية عن كتب املدير ورجال األعمال. الصمادي، نسيم (10)

 .   3، ص9003
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 :مشكلة الدراسة: 1:1

، وتعتمد هذه واملعارف اليت تقدمها امعاتتزايدًا مضطردًا يف عدد اجلاجملتمعات شهد ت 

الكفاءات ب اعضاء هيئة التدريس املتميزين اجلامعات يف حتقيق أهدافها بصورة رئيسة على استقطاب

وتوظيف ذلك من أجل  .أمر يتطلب منها جهدًا ووقتًا ومااًل م وهذاوتنميته مهعلي العلمية واحملافظة

يف احلصول على الكفاءات  بني اجلامعاتاملنافسة  حتقيق رضاهم الوظيفي، وتزداد أمهية ذلك يف ظل

رجع ي قد من جامعة إىل أخرى ألسباب خمتلفة،االنتقال الكفاءات العلمية  املتميزة مما أصبح حيفز بعض

 .املنافع واملزايا اليت حيصلون عليهامستوى  علىعضو هيئة التدريس  ظمها إىل عدم رضامع

لدى أعضاء اهليئات التدريسية يف  االستقطابمن هنا فإن مشكلة الدراسة تتمثل يف تعريف 

، وذلك من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعةاجلامعات األردنية وعالقته بأدائهم الوظيفي من وجهة نظر 

األداء التعليمي، : )يف جماالته اليت مشلتها الدراسة وهي باالستقطابوعالقته  الرضال حتليل درجة خال

مع وجود مشاكل أخرى تواجه . (11) (البحث العلمي، خدمة اجلامعة والعالقات معهما، السلوكيات

 :جناح عملية االستقطاب ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة، منها

 .الوظيفيوحتقيق الرضا  االستقطابيف  القتهوعالعائد املادي  (1

 .وحتقيق الرضا الوظيفي االستقطابيف  وعالقته( الترقية)اجملال العلمي ( 2

 .ة على الرضا الوظيفياملؤثر لالستقطاباملتبعة االنظمة والقوانني والسياسات ( 3
                                                             

، اإلحساس باألمن لدى أعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات األردنية الرمسية وعالقته بأدائهم الوظيفي من الصرايرة، خالد (11)
 .4ن، ص، األرد9002، اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، وجهة نظر رؤساء أقسامهم
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 .الوظيفيلتحقيق الرضا الستقطاب ناخ الوظيفي املناسب يف اجلامعة ودوره يف اامل( 2

 .وحتقيق الرضا الوظيفي لديهم الستقطابيف ااحلياة االجتماعية واجملال األسري ( 0

جمرد قطعة غيار ميكن استبداله  لدى أرباب العمل بأنهكانت النظرة السائدة إىل العامل قد ل 

كساد سوق العمل، وكان أرباب االستغناء عن العامل يف حال  وأنه باإلمكانبآخر يف أي وقت، 

غري  .م يتجنبون حتمل املسؤويلأهن، و"الراتب"هو  أن كل ما يريده العاملون من عملهم العمل يعتقدون

 ومورد ذعلى أنه صبح صاحب العمل ينظر إىل العامل جتاه العاملني، فأ قد تغّيرت نظرة اإلدارة أن

 صاحب العمل حومن مث أصبجديدة لديه،  ه مبهاراتتنمية مهاراتتطويره باستمرار قيمة، يستلزم 

سوق العمل، وقد وّلد هذا األفق اجلديد سلوكيات جديدة لدى  دكسا فصل العاملني يف حال يتفادى

بأعمال فيها حتّد، ويبحثون عن املسؤولية واالستقاللية بقدر ما تسمح به العاملني، إذ راحوا يقومون 

وتغيري أسلوب التنظيم  عمله،اإلدارة، وأصبح العامل يعمل من خالل جمموعة، ويتميز باتساع حدود 

اهليكل التنظيمي يتضمن عددًا أقل من مستويات اإلشراف، وأعطي العامل  وهلذا أضحىاإلداري، 

هبدف بعث ، ومت حتديد األجور حسب املهارات املكتسبة، تنفيذها تقدمي اقتراحات له سلطُة فرصة

  .(12)العامل وحتقيق الرضا لديه معىن االلتزام لدى

ة اإلسالمية تشترتط يف اجراءات العمل وخطوات االجناز العدل واألمانة واالتقان، إن الشريع

كتابة الشروط بني الطرفني للمحاسبة فيما بعد على ما مت االتفاق عليه، فاإلسالم  تقتضيفاملعامالت 

يكون  وأن العمل السوي فكريًا أنيدعو إىل تيسري العمل وتبسيطه ويستنكر التشدد والتنطع يف العمل، 
                                                             

 .20ص، 3212، نيويورك، 3االقتصادية امللكية، ط ترمجة اجلمعيةالعامة للتوظيف، والفائدة، واملال،  النظرية، كينز، جون (12)
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مثة حتديد للهدف أو األهداف اليت يتوخاها األساتذة اجلامعيني، ليكون أدائهم متقن ومبسط حسب 

ٱَّ  جخمخ مح جح مج  حج مث ٱُّٱ: قدراهتم واستطاعتهم لقوله تعاىل   جل مك ٱُّٱٱو ٱ

مما تقدم أن اإلسالم له رؤية يف بناء العمل حىت على خنلص .  13 َّ جم هل مل خل حل

و األستاذ اجلامعي يلعب دورًا مهمًا ف بناء اجملتمع واألمة، واجلامعة يف الصعيد اجلامعي، فاملعلم أ

 .عصرنا احلايل تصنع القيادات لألمة، علميًا وفكريًا وخلقيًا

 

 :أهداف الدراسة: 1:3

بناء ل هلجامعات أو املؤسسات األكادميية تتجه حنول ًارئيسي ًاهدفالدراسة  أهداف هذه تشكل

غطي مجيع معامالت املؤسسة الداخلية واخلارجية، ومن ضمنها آلية توظيف نظام إلكتروين متكامل ي

اليت وهي جديدة ومتميزة توفر على املؤسسة اجلهد والوقت والتكلفة يف توفري اخلدمة بأفضل الطرق، 

وهلذا كان من الضرورّي الربط بني هذه  حتقق اهلدف من عملية استقطاب الطاقات الوظيفية املطلوبة،

حتقيق الرضا الوظيفي لدى األستاذ اجلامعي، بتوفري البيانات الكافية له قبل  انعكاساهتا علىاآللية و

 .سلبًا على االنتاجية يف العملية التعليمية يتأثرالتعاقد، ليتشكل لديه رضا كايف يف إجناز العمل، كي ال 

رؤية اإلسالمية للوظيفة تبدأ من االهتمام بال مجلة من األهداف طرحهتدف إىل ومن هنا فإن الدراسة 

ومدى حتقيق الفرد رضا اهلل عزوجل مث رضا صاحب العمل أو املؤسسة باتباع ما أمرت به الشريعة 
                                                             

13
 280سورة البقرة  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

11 

 

إن ": اإلسالمية من اتقان العمل واإلخالص، فيه لقول الرسول الكرمي عليه أفضل الصالة وامت التسليم

اآلية الكرمية إىل أمهية اتقان العمل عند تشري هذه ، (14) "ب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنهاهلل حي

اخلالق، ملعرفة إىل أي مدى يهتم اإلسالم وتعاليم الدين احلنيف يف إجناز العمل حىت النهاية بصورة 

فلم يعد األمر مرتبط بعوامل الرضا الوظيفي، وإمنا هناك األمانة والتفاين يف العمل لتحقيق فضلى، 

مع الرؤية اإلسالمية للعوامل األخرى املؤدية لتحقيق الرضا الوظيفي املصلحة العامة، وهذا ال يتناقض 

 :فهي أهداف مهمة جيب مراعاهتا، ومن هذه األهداف

لبيان العالقة بالرضا الوظيفي عند أعضاء هيئة التدريس  االستقطابحتليل العائد املادي يف  (1

 .يف اجلامعات

عند أعضاء هيئة  حتقيق الرضا الوظيفيإبراز اجملال العلمي يف االستقطاب ودوره يف ( 2

 .التدريس يف اجلامعات

بيان االنظمة والقوانني ذات العالقة باالستقطاب املؤثرة يف الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة ( 3

 .التدريس يف اجلامعات

توضيح املناخ الوظيفي املناسب يف اجلامعات لالستقطاب لتحقيق الرضا الوظيفي لدى ( 2

 .امعياألستاذ اجل

حتليل العوامل االجتماعية واألسرية يف االستقطاب ألعضاء هيئة التدريس لتحقيق الرضا ( 0

 .الوظيفي لديهم
                                                             

(14)
ب ِسريِيمس ند النساء،  م،8991بيت األفاكر ادلولية، : ، الرايضالبخاريحصيح . (ه652تويف )محمد بن اسامعيل، البخاري   ُن ُأْخُت َبا

اةا  ارِي  .602، ص772ح ،ما
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فضاًل عن بيان الفوائد  .االستقطابف على الكيفية اليت يتم هبا لتعّرإىل اهذه الدراسة  وهتدف       

يت قادت املنظمات واملؤسسات للتوجه اليت حيققها هذا األسلوب للمتعاقدين، وكذلك بيان األسباب ال

ه أثر ذلك يف الرضا الوظيفي مع ربطبيان و ،اإللكتروين بداًل من التوظيف التقليدي االستقطابإىل 

إبراز جانب العالقة بني و .والرضا الوظيفي االستقطابطبيعة العالقة بني ب تتصلبوجهة نظر إسالمية 

يسية وفرعية تربط توقعات املتقدمني لطلب الوظيفة عن والرضا الوظيفي جبملة أهداف رئ االستقطاب

 .توفر املعلومات الكافية عن اجلامعة وآلية التعاقد فيها واالمتيازات اليت متنحها اجلامعةبطريق االنترنت، 

 مع ومزاياه وعيوبه وكيف تتم خطواته، ومربرات االهتمام به االستقطاببيان ماهية  مما ال شك فيه أن

 االستقطابالرضا الوظيفي، وبيان مدى حتقق الرضا الوظيفي بتحديث اجراءات  توضيح ماهية

، تشكل مجلة من يف الرضا الوظيفي االستقطابحتليل الدراسة التجريبية ألثر  باإلضافة إىلإلكترونيًا 

 .األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها هذه الدراسة

 

 :أسئلة الدراسة: 1:4

دراسة ال تناولتيف الرضا الوظيفي، لذا  بوصفه مؤثرًاسة الدرا االستقطابموضوع يستحّق 

العالقة بينهما، حيث أن الطرق االلكترونية احلديثة للتعاقد مع األساتذة اجلامعيني، باتت وسيلة مهمة 

يف استقطاب الكفاءات واخلربات من دول خمتلفة لرفع مستوى التعليم يف اجلامعات، فأصبحت مهارة 

، وقد اجلامعات من مزايا اجلودة يف التعليم اجلامعي الكتساب خربات متنوعة استقطاب االساتذة يف
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هية ما: من خالل طرح السؤال الرئيس اآليت: متحورت هذه الدراسة حول السؤال الرئيسي التايل

 . ؟األردنية عند األساتذة يف اجلامعات الرضا الوظيفيو االستقطاببني  عالقةلالنظرة اإلسالمية ل

 : عن السؤال األسئلة الفرعية اآلتيةوقد تفرع 

على الرضا الوظيفي عند أعضاء هيئة التدريس يف  االستقطابأثر العائد املادي يف ما  (1

 ؟اتاجلامع

عند أعضاء هيئة التدريس يف  على الرضا الوظيفي االستقطابيف  ةالعلمي الترقيةؤثر كيف ت( 2

 ؟اتاجلامع

أعضاء  املؤثرة على الرضا الوظيفي لدى باالستقطابقة ما هي االنظمة والقوانني ذات العال( 3

 هيئة التدريس يف اجلامعات؟

ما هو املناخ الوظيفي املناسب يف اجلامعة لالستقطاب لتحقيق الرضا الوظيفي لدى األستاذ ( 2

 اجلامعي؟

 هل االستقطاب ألعضاء هيئة التدريس مع أسرهم له عالقة بالرضا الوظيفي لديهم؟( 0

الت تعرب عن اهلدف من الدراسة ألن الكثري من املؤسسات تتجه حنو بناء نظام ساؤهذه الت 

إلكتروين متكامل يغطي مجيع معامالت املنظمة الداخلية واخلارجية، ومن ضمنها آلية توظيف جديدة 

ومتميزة توفر على املؤسسة اجلهد والوقت والتكلفة يف توفري اخلدمة بأفضل الطرق واألساليب، اليت 

قق اهلدف من عملية استقطاب الطاقات الوظيفية املطلوبة، واألستاذ اجلامعي من أهم املصادر يف حت
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اجلامعة لرفع مستوى التعليم وحتقيق النمو والتقدم يف اجلامعة من اكتساب خربات متنوعة وعلوم 

اجلودة يف جديدة من استقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد، مبزايا خمتلفة ومهارات متنوعة تساعد إدارة 

 .اجلامعة من تقدمي صورة أفضل عن للمجتمع احمللي واخلارجي عن مستوى التعليم فيها

فقد مت إعداد جمموعة من األسئلة يف استبانات الدراسة موجهة ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 

يري ملحوظ ، لوجود تغمن منظور إسالميالرضا الوظيفي  يفااللكتروين  االستقطابملعرفة مدى تأثري 

ويف اجملال االجتماعي واألسري، ويف اجملال ( العائد)يف جماالت متعددة تناولتها الدراسة يف اجملال املادي 

واملشاركة يف جوانب ( الترقية)البيئي للوظيفة ويف جمال األنظمة والقوانني اجلامعية، ويف جمال العلمي 

 .علمية متعددة داخل اجلامعة وخارجها

 

 :الدراسةفرضيات : 1:1

كون اإللكتروين مبراحل متعددة، حاملة معها بعض املزايا والعيوب االستقطاب متر عملية  

جراءات ما فمن هذه اإل .من خالل خدمة االنترنت واخلدمات اإللكترونية املصاحبة هلا إجراءاهتا تتم

تكاليف واجلهد والوقت، طلب الوظيفة على تقدمي سريته الذاتية إىل جهات كثرية بأقل الليساعد املتقدم 

طالعه على الظروف املتعلقة مبكان عمله، واملزايا والعيوب املصاحبة هلذا ادقة  مع األخذ باحلسبان

بأن املوظفني سيكونوا مندفعني إلظهار سلوكيات يتوقع أهنا ستقودهم "إن نظرية التوقع تفترض  .العمل
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: و حتقيق أهدافه املتوقعة واملرغوبة لديه مثلأي سلوك املوظف سيتجه حن (15)"إىل حتقيق أهداف مرغوبة

الزيادة املادية، والترقية العلمية، واملناخ الوظيفي األنسب، واملستوى األسري األفضل وغريها، فقد 

 :تطرق ديسلر يف نظرية التوقع إىل خطوتني، مها

إميانه بأن  يضع الفرد يف اعتباره للسلوك املوجه حنو اهلدف مدىن املتقدم بطلب الوظيفة إ  (1

 . جهوده الشخصية هلا عالقة يف حتقيق ذلك اهلدف

يقوم املوظف بتقييم النتائج املتوقعة من وراء جهوده، ومن مث فإن هناك تفصياًل من جانبه   (2

   .(16)لبعض النتائج على البعض اآلخر

 االستقطابأن الدراسات األكادميية مل تتطرق جلانب الربط بني ومن هذا املنطلق يفترض 

اإللكتروين وعالقته بالرضا الوظيفي مع إبراز اجلوانب املؤثرة يف هذه العالقة سلبًا أو إجيابًا، من خالل 

دراسة تطبيقية تبني هذه العالقة بعد مجع بياناهتا وحتليلها وفق أسس علمية وإحصائية متبعة يف النمط 

 .األكادميي للبحوث والدراسات

 :على النحو اآليت يسةوتنطلق هذه الدراسة من فرضّيات رئ

بني توقعات املتقدمني ( α =0.05)عن مستوى الداللة  معنويةذات داللة  عالقةال توجد         

 .اإللكتروين االستقطابأبعاد ب اليت ترتبطالرضا الوظيفي لدى أفراد العينة إلكترونيًا للوظيفة و

 :تفرع من هذه الفرضية الرئيسة، الفرضيات الفرعية اآلتيةيو

                                                             
 .322ص، 3232، األردن، 3ط ،املفاهيم اإلدارية احلديثة، فؤاد، وآخرون، سامل (15)
 .املرجع السابق (16)
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يف درجة ( α ≥0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة ال .1

 .الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل العائد املادي

يف درجة ( α ≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة  .2

 .الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل اجملال العلمي

يف درجة ( α ≥0.05)ت داللة إحصائية عن مستوى الداللة ال توجد فروق ذا .3

 .الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل األنظمة والقوانني

يف درجة ( α ≥0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة  .2

 .الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل جمال املناخ الوظيفي

يف درجة ( α ≥0.05)لة إحصائية عن مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال .0

 .الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل اجملال األسري

حلصول على ورغباهتم يف ا كثري من العوامل املؤثرة يف ميول املتقدمني بطلبات التوظيفوهناك 

إليه، فقد أخترنا أهم هذه  ه الرضا الوظيفي الذي يسعىيدلالوظيفة بناًء على أحدها أو معظمها لتحقق 

خارج بلداهنم عن طريق الوسائل  العاملنيالعوامل اليت ختص اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة 

إن العنصر البشري هو اللبنة األساسية اليت تبىن هبا الشعوب واألمم، وعنصر  .االلكترونية يف التوظيف

ل إليه وحتقيقه، ليشكل لديهم األمهية يف الرضا عن الناتج الذي يرسم له األفراد وخيططون للوصو

حياهتم الشخصية واملهنية، لذلك ارتبطت عوامل االستقطاب بعوامل الرضا، ألهنا تؤدي إىل نفس 

العامل النفسي لدى العينة املختارة بإعادة جتديد العقد أو البحث عن فرص أخرى، فقد تناولت 
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وهي مخسة " الرضا"و" االستقطاب"بطة بني العاملني الفرضية هلذه الدراسة منوذج يوضح اجلوانب املرت

يف وظيفة ممكن يتقدم هلا، سواًء داخل بلده أو خارجه، ولقد افترضت عوامل مهمة لدى الفرد 

الدراسة أن الشريعة اإلسالمية تناولت جانب الرضا من منظور إسالمي يف دراسات متعددة، ولكن 

غريات على طبيعة الرضا واألداء أثناء مزاولة املهنة، ومن األثر لعوامل االستقطاب عليها، وإحداث مت

 ".التعليم اجلامعي"أهم املهن اليت طرحتها الدراسة مهنة 

 الرضاعوامل االستقطاب و أهدافللعالقة بني متغريات هذه الدراسة حسب النموذج  يتمثل 

 : لنموذج اآليتومنها انبثقت فرضياهتا املبينة يف الدى األساتذة يف اجلامعات  الوظيفي

 

 

 

 

 

 

 .عضو هيئة التدريس يف اجلامعة الوظيفي لدىالعالقة بني أهداف االستقطاب وعوامل الرضا (: 1)منوذج رقم       
 

لعالقة اليت تربط بني االستقطاب والرضا ل اجلوانب اليت افترضتها الدراسة السابق النموذج ميثل 

وصواًل ألمهية  املترابطة ملوضوع البحث الرئيسي،مل الوظيفي من خالل دراسة بعض األهداف والعوا

وخنص هنا  ،هذه الدراسة يف وضوح البيانات اليت تقدمها اجلامعات للمتعاقدين من أعضاء التدريس

من أهداف 

 االستقطاب 

من عوامل الرضا 

 الوظيفي

 العائد المادي

 المجال العلمي

 األنظمة والقوانين

 المناخ الوظيفي

 المجال األسري واالجتماعي

 صافي الدخل

 الترقية العلمية

 األنظمة والقوانين

 المناخ الوظيفي

 االحترام والتقدير
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كفاءات واخلربات من اخلارج، بتقدمي معلومات وافية عن األهداف االستقطاب االلكتروين جللب ال

ونيًا ليتحقق لديهم الرضا املبدئي يف التعاقد، وهو أمر هام يف حتقيق اخلمسة اليت هتم املتعاقدين إلكتر

الرضا الوظيفي هناية مدة التعاقد، ليظهر لدينا رغبة املتعاقدين من األساتذة يف اجلامعات إىل جتديد العقد 

واستمراره أو عدم الرضا والبحث عن فرص أخرى أفضل، وهنا تكمن أمهية هذه الدراسة يف طرح 

  .وانب املؤثرة يف متغريات هذه الدراسةهذه اجل

تقع على والوفاء مبا مت االتفاق عليه، هو مسؤولية التوقعات جيب تقنينها وجعلها أكثر واقعية،  

واملهم هو توفر جياد توازن بني التوقعات واملوارد املتاحة أو املطلوبة لتحقيقها، إلالطرفني عاتق 

ىل إتفاق عادل حيقق الرضا لدى الطرفني إلجناح االستقطاب، املعلومات الكافية للطرفني للوصول إ

لعقد واضح، بطريقة  وخنص هنا النظام االلكتروين ألنه أكثر عرضًا للمعلومات والتفاصيل الالزمة

 .سريعة وسهلة، تسهم يف إختاذ قرار للطرفني

 

  :أمهية الدراسة: 1:1

في لألساتذة يف اجلامعات من وجهة نظر تكتسب هذه الدراسة أمهية يف معرفة أثر الرضا الوظي 

اجلامعة، أو البحث عن جامعة أخرى،  نفس إسالمية، تؤثر على اختيارهم يف إعادة جتديد العقد مع

األمانة يف  حتث علىفالرؤية اإلسالمية باالستقطاب ألعضاء هيئة تدريس يف اجلامعات،  ما يسمىوهذا 

ذه الوظيفة اجلليلة، كما أوصت هبا الشريعة اإلسالمية أداء العمل، واالتقان واالخالص يف تأدية ه
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، فهي رسالة يقوم هبا األستاذ اجلامعي حىت ولو مل يتوفر لديه الرضا الوظيفي وباقي الديانات السماوية

 .عن قبل إدارة اجلامعة، واالتفاق الذي جرى بينهما يف بنود العقد املتفق عليه

ناولت هذه الظاهرة، وخباصة لشعور بقّلة الدراسات اليت تتأيت أمهية هذه الدراسة من اومن مث  

وهي بذلك من الدراسات القليلة  .من منظور إسالمي الرضا الوظيفيو االستقطاببني ربط العالقة 

العالقة بني التوقعات  بالبحث يفقد جاءت هذه الدراسة لتهتم ، واملوضوعي اليت تناولت هذا اجلانب

راعي يفي لديهم من وجهة نظر إسالمية، تريس يف اجلامعة والرضا الوظتدلللمتقدمني بطلب وظيفة ل

وإخالص يف أداء العمل ونقل العلم، فهي  بإخالص وأمانة واتقان الدورفيها خمافة اهلل عزوجل يف تأدية 

 .رسالة مساوية تتطلب األمانة يف نقلها، واإلخالص يف تنفيذها مبا أمر اخلالق عزوجل

سرعة تبادل املعلومات ونقل اخلربات أخذ اإلنسان يشعر بين للمعلومات، ففي ظل التقدم التقا

ويف هذا . وبني دول كل منطقة من جهة أخرى ،بيقية والتجريبية بني دول العاملوالتجارب العلمية التط

األول اجلانب النظري ويتناول نظريات التوظيف والرضا : يف جانبنيالسياق متحورت الدراسة 

ضا الوظيفي عند اإللكتروين والر التوظيفيوضح أمهية العالقة بني ونب الثاين تطبيقي، الوظيفي، واجلا

مما يؤدي إىل إبراز أمهية هذه الدراسة يف اجلانب اإلداري احلديث للجامعات ومراكز  األستاذ اجلامعي،

 االستقطاب العالقة بنيما : السؤال البحثي الرئيس التايل نالل اإلجابة عاجلودة التعليمية، من خ

هو النموذج هلذه احلالة ( عضو هيئة التدريس)الرضا الوظيفي؟ وكان األستاذ اجلامعي واإللكتروين 

مشتركة بني توقعات وطموح عدة  وتناولت الدراسة عوامل .كدراسة تطبيقية يف اجلامعات األردنية
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مستوى الرضا نفسها يف مل هذه العوا ومدى تأثرياألستاذ اجلامعي يف االنتقال إىل بيئة أخرى خمتلفة 

عرفة درجة الرضا اجلامعة بسنة على األقل، ملالوظيفي لدى أداء األستاذ اجلامعي بعد فترة التعاقد مع 

، حسب الطرق املتبعة يف اجلامعة، سواًء لديه عن االمتيازات اليت حققها يف تعاقده عن طريق االنترنت

وهي مواقع إلكترونية وسيطة )ت التوظيف االلكترونية بالتواصل املباشر إلكترونيًا أو من خالل شركا

 .(متلك قاعدة بيانات تفصيلية ومصنفة حسب رغبة املتقدمني بطلب الوظائف

تعددة، مما ينتج املكثرية والاملشاكل النامجة عن سرعة تبادل املعلومات  العوملة سبب يف أصبحت  

حتقق سرعة عالية يف تبادل املعلومات وحتليلها  عن استخدام تقانة حديثة يف اجملاالت اإلدارية ألهنا

أقل، وخنص يف هذه  ةأعلى وكلف ةدق ققوإجناز املعامالت اليت تدعم اختاذ القرار للمسؤولني، وحت

االلكتروين يف إدارة املوارد البشرية وعالقته بالرضا الوظيفي،  التوظيفالدراسة اجلانب املتعلق بعملية 

 ،املتبعة يف االعالن عن الوظيفة إلكترونيًا حسب معطيات دائرة املوظفنيهناك العديد من اخلطوات ف

وحتليل مدى االحتياج إىل االعالن عن احلاجة لعدد كبري من املتقدمني بطلب الوظيفة من داخل الدولة 

ألن شبكة االنترنت توفر لكل متقدم بطلب توظيف مع حرية يف اختيار فرصة العمل، . (17)أو خارجها

أخذ  هذا يف وقت قصري جدًا منذ على أعلى عائد مادي من خالل مقارنة الفرص، ويتم واحلصول

مشكلة  ، مع عدم استبعاد حدوثاملعلومة واالستعالم عنها والتفاعل معها واالستجابة هلا بأقل جهد

ق االستفادة منها يف ظل التطورات اخلارجة عن نطا وفوات الفرصة دونسرعة تغري املعلومة  تتمّثل يف

                                                             
، 9000، القاهرة 3مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، ط، الوظائف والتوظيف على اإلنترنتبسيوين، عبداحلميد،  (17)

 .77ص
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ومن أهم اجلوانب االجتماعية لألساتذة  .(18)ومنها القوانني والتعليمات بشكل عام ،اجلامعة أو العمل

يف اجلامعات، هو مكانته يف الوسط اجملتمعي، وبني أسرته وجريانه وزمالؤه، وما هتتم به الدولة من 

هذه اجلانب يف تغطية لذا يتوجب على اجلامعة مراعاة . خدمات جمتمعية يف باقي املؤسسات الرمسية

نفقات األستاذ اجلامعي، وتلبية مستلزماته العائلية من ضمان اجتماعي وتأمني صحي وتأمني تعليمي 

 .لألبناء وخدمات أخرى

اإللكتروين كوهنا أحدث الوسائل املتاحة يف اختيار  االستقطابهتتم هذه الدراسة بطريقة و 

ق املتبعة يف االعالن عن الوظائف الشاغرة يف أي منظمة من العاملني يف املنظمة، فهناك العديد من الطر

خالل الصحف واجملالت والتلفاز والربيد املوجه ومكاتب التوظيف اخلاصة، وكانت العوامل األساسية 

الوقت واجلهد واملال، وهي متفاوتة النسب  :اليت حتدد الطريقة املثلى يف استخدام هذه الوسائل هي

إن نسبة األساتذة الذين قد مت تعيينهم . قدرة على التنفيذ من منظمة ألخرىحسب األمهية وحسب امل

من إمجايل األساتذة يف اجلامعة الواحدة، % 15يف اجلامعات األردنية قليل، وتصل نسبتهم أقل من 

توفري بعلمًا بأن نظام االستقطاب والتوظيف االلكتروين أسهم بشكل كبري يف حل مشكلة البطالة، 

من خالل االنترنت، ألن الطريقة التقليدية يف التوظيف ال تتيح للمقبلني على العمل فرص فرص أكثر 

ومن هنا تأيت أمهية  .متعددة ومعلومات أكثر عن هذه الفرصة لتسهيل عملية اختاذ القرار من الطرفني

 :الدراسة من منظورين

 

                                                             
 .73، ص، مرجع سابقالوظائف والتوظيف على اإلنترنتبسيوين،  (18)
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 :إذ إهنا تقوم بـدراسة ما يلي :املنظور النظري: 1:1:1

االلكتروين  االستقطابواالضافة العلمية إىل االدبيات اليت تتناول موضوع املسامهة  -أ 

وضوع االستقطاب اإللكتروين من وجهة نظر العاملني ، وعالقته مبوالرضا الوظيفي

البحوث والدراسات املتاحة كانت  أكثر، إذ ان بإجراءات إلكترونيةالذين مت تعيينهم 

 .املنظمة من وجهة نظر ادارة املوارد البشرية يف

مهية الفئة املدروسة االلكتروين والرضا الوظيفي، أل االستقطابدراسة العالقة بني  -ب 

املمثلة بأعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات األردنية الرمسية، اليت تعد أساس عمل 

حماولة اثبات العالقات املفترضة للبحث و .اجلامعات والعنصر الفاعل يف حتقيق أهدافها

( جامعة الشرق األوسط وجامعة العلوم اإلسالمية العاملية) اجلامعات األردنية عمليًا يف

 .وهذا يعترب اضافة علمية حبد ذاهتا

اإللكتروين،  االستقطابتتناول الدراسة استعراضًا للدراسات األدبية يف موضوع  -ج 

حيث يعد هذا االستقطاب شكاًل جديدًا من أشكال التوظيف، وما زالت الكتابات 

ذول يف هذا اجملال يكاد ادميية يف هذا اجملال حمدودة، فنجد أن اجلهد األكادميي املباألك

 .ال يذكر

 االستقطابأما األمهية التطبيقية هلذه الدراسة، فتتجلى يف إتساع مدى  :املنظور العملي: 1:1:1

تروين اإللك االستقطابن من األمهية مبكان قيام دراسة تربط بني فإاإللكتروين اليوم، لذا 
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إذ إهنا تأمل أن  .التوظيفوعالقته بالرضا الوظيفي، مث التطرق إىل منوذج عملي تطبيقي هلذا 

 :تفيد

االلكتروين لديها، واالرتقاء به يف ضوء نتائج  التوظيفإدارة اجلامعات من حيث تطوير نظم  -أ 

املعنية  إدارات اجلامعات واجلهاتأن تزود ذه الدراسة من ه يأملهذه الدراسة وتوصياهتا، 

بالتخطيط للتعليم العايل مبعلومات قد تفيد يف تقدمي معلومات عن العالقة بني متغريات 

 .الدراسة

مراكز اجلودة اخلاصة بالتعليم العايل، إذ إهنا تساهم يف بناء منظومة معايري تقيس مدى  -ب 

ت ، فهي خدمة متوفرة حاليًا يف معظم اجلامعاجودة التوظيف االلكتروين يف اجلامعات

للقطاعني احلكومي واخلاص، ومعايري اجلودة املرتبطة بتحقيق الرقي للجامعة على مستوى 

قطاع التعليم العام بني الدول املتقدمة، أصبحث عملية االستقطاب عن بعد، عامل مهم يف 

إجناح التبادل العلمي والثقايف بني اجملتمعات، واجلامعات تلعب دورًا كبريًا يف هذا اجملال 

 .اب االساتذة اجلامعيني من دول خمتلفةباستقط

االلكتروين مبا يؤثر إجيابًا يف تقدميهم للجامعات  التوظيفتثقيف األساتذة اجلامعيني مبراحل  -ج 

يتوقع من هذه الدراسة توفري معلومات ألعضاء اهليئات . عرب هذا األسلوب احلديث

اسهم باألمن، ومستوى التدريسية يف اجلامعات تكون مبثابة تغذية راجعة عن درجة إحس

 .أدائهم الوظيفي، وعن العالقة بني اإلحساس باألمن باألداء الوظيفي
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تقدمي رؤية تطويرية لربامج االستقطاب االلكتروين يف اجلامعات واستحداث نظم املعلومات  -د 

 .االلكتروين يف الشبكة العنكبوتية للجامعات التوظيفاخلاصة ب

ا يف وقتنا احلاضر، ألنه ال يوجد أحباث سابقة تربط بني ذا املوضوع أمهية كربى، وال سيمهل

، ومن هنا تربز أمهية املوضوع (االستقطاب اإللكتروين، والرضا الوظيفي)املتغيريين هلذه الدراسة ومها 

وهو قلة األحباث األكادميية باللغة العربية، : يف جوانب متعددة منها ما يتعلق باجلانب النظري

 االستقطابمعظمها خاصة ملؤسسات جتارية، تتناول اجلانب التنفيذي إلجراءات  فالدراسات املتوفرة

اإللكتروين لصاحل منط العمل فيها، ومل تربط هذه الدراسات بني أمهية الرضا الوظيفي لدى املوظفني 

بانة وتتضح أمهيته من خالل توزيع االست: بعد عملية التعاقد اإللكتروين، أما اجلانب األخر فهو التطبيقي

اإللكتروين والرضا الوظيفي، لتصل الدراسة إىل نتيجة واضحة هلذه  االستقطاباخلاصة بالعالقة بني 

 . العالقة

 

 :وحدودها الدراسةجمال : 1:1

ملهنة، إن القيم اإلسالمية يف التعليم حتتم على األساتذة األمانة واالخالص واإلتقان يف هذه ا 

لك مجيع األديان السماوية، ألهنا تصنع اجليل الذي يليه وتقدم وكذ ،ةفقد شرف اإلسالم هذه املهن

عطى أمهية هلذا املوضوع بشفافية وعدم حتيز، وهذا اجملال أهلم، وهي عمل رسايل يؤدية الفرد  األفضل

 :للدراسة، وقد تناول هذا اجملال، ما يلي
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توظيفهم مت  نالدراسة على أعضاء هيئة التدريس الذي اقتصرت :جمال الدراسة: 1:1:1

هذه يف  مت توزيع االستبانة على عينة الدراسة، وقد ةاإللكتروني واستقطاهبم بالوسائل

ومها يف اململكة " جامعة الشرق األوسط"و" جامعة العلوم اإلسالمية العاملية" اجلامعتني

مئة عضو هيئة  ، أي مبعدلمئتني أستاذ جامعي ، واليت بلغت أكثر مناألردنية اهلامشية

، مع إجراء بعض املقابالت الشخصية لبعضهم، وإضافة بعض س يف اجلامعتنيتدري

املعلومات بأمهية هذا األسلوب يف التوظيف، وقد مت استبعاد االستبانات الناقصة وما 

يوجد هبا من تناقض يف املعلومات املعبئة ومت االكتفاء مبجموعة تضمنت مئة استبانة مت 

 .ي وتعرض النتائج بوضوحاختيارها لتفي بالتحليل االحصائ

النمط  تنيوتعتمد اجلامع (َعَمان)عاصمة األردن  مت اختيار جامعتني يف :حدود مكانية: 1:1:2

اهليئة اإلدارية والتدريسية من ذوي اخلربات أعضاء بعض االلكتروين يف توظيف 

كلية )و( كلية الفنون والعمارة)توفر بعض التخصصات النادرة مثل ، لوالكفاءات العالية

 .(االعالم والصحافة

اقتصرت املدة الزمنية للعينة يف الفصل الدراسي الثاين لعام  :حدود زمانية: 1:1:3

ومجعها يف هذا  الستبانة على أعضاء هيئة التدريسم، فقد مت توزيع ا2511/2512

، وقد اقتصرت على هذه الدراسة على الكليات اليت لديها أساتذة من خارج الفصل

 .األردن
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 :منهج الدراسة: 1:1

 التوظيفالدراسة على املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، من خالل وصف ظاهرة  اعتمدت 

االلكتروين والرضا الوظيفي ورصد األدبيات اليت كتبت حول هذين املوضوعني؛ للوصول إىل مقارنة 

ثرات االجيابية والسلبية يف بني النظم اإلدارية القدمية والنظم احلديثة يف آلية االستقطاب والتوظيف واملؤ

جامعة العلوم )و (الشرق األوسطجامعة ) تنيجامع فقد حبثت يفتطبيقية الدراسة أما ال .الرضا الوظيفي

 .يف األردن (اإلسالمية العاملية

 

 :املصطلحات اإلجرائية: 1:1

جذب وترغيب ألكرب عدد ممكن من املوارد البشرية اليت  هوو( recruitment) االستقطاب

 ات حديثة منهااستخدام تقنيحتتاجها اجلامعة بأقل تكلفة ممكنة، ووفق نوعيات ومواصفات حمددة، ب

شبكة االنترنت يف االعالن عن الوظائف الشاغرة أو طلب موظفني حسب مواصفات حمددة، من 

ية على خالل تعبئة منوذج إلكتروين مباشر على موقع يف الشبكة أو إرسال طلب التعيني مع السرية الذات

وقد تتم هذه العملية أحيانًا بتوسط . العنوان اإللكتروين اخلاص بإدارة االختيار والتوظيف للعاملني

 .(19)االلكتروين بني املتقدم واملؤسسة الطالبة للوظيفة التوظيفشركة متخصصة يف جمال 

                                                             
(19) Edenborough, Robert.  Assessment Methods in Recruitment, Selection & Performance, kogan 

page, London and Sterling, VA. USA, 2005, p27.      
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ظيفته من فهو مفهوم سلوكي يقيس مدى تقبل الفرد لو (Job satisfaction) الرضا الوظيفيأما 

مجيع جوانبها، وبالتايل يعكس درجة سعادته واستقراره فيها، وما حتققه له الوظيفة من اشباع حلاجاته 

وعرفه بعض الباحثني بأنه شعور باالكتمال . (20)املتعددة اليت يرغب أن يشبعها قياسًا بأدائه للوظيفة

كما هي، وقيامه باستغالل كل سبل واإلجناز النابع من العمل، ويرجع لذلك لقبول اإلنسان بوظيفته 

 .(21)الرضا املتاحة له من خالهلا

موظف يف اجلامعة متحصل على  هو(: Teaching Staff Member) عضو هيئة التدريس اجلامعي

متفرغ شخص  شهادة يف التخصص األكادميي أو التربوي يهتم مباشرة بالتعليم والبحث العلمي، فهو

الدكتوراه علمية من البكالوريوس أو املاجستري أو ، وحيمل درجة معاتلعمل األكادميي يف إحدى اجلال

أستاذ  وأأستاذ مشارك،  وأأستاذ،  :يف أحد حقول املعرفة، ويشغل إحدى الرتب األكادميية التالية

وهو الناقل للمعرفة العلمية واملشرف أكادمييًا أو احملفز للطلبة على العملية  .ـ، أو حماضرمساعد

 .(22)والبحثية اليت يقوم هبا بأساليب علمية حتفز قدرات الطالب املختلفة لتنميتها وتطويرهاالتكوينية 

العمداء للكليات ونواهبم جملس أمناء اجلامعة ووهم (: Academic Leaders)القادة األكادمييون 

اذ اجلامعي فقد يقوم األست .والتطوير يف اجلامعة البحث العلمي الروؤساء لألقسام ومساعديهم وعمداءو

إىل جانب أدائه التدريسي والبحثي بأعمال إدارية يكلف هبا يف قسمه أو كليته أو رمبا يف تسيري 

                                                             
، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية اإلدارة الوطنيةالرضا الوظيفي واألداء يف شركة التأمني ،  العنزي، سعد علي محود (20)

      .90، ص3233واالقتصاد، جامعة املستنصرية، 
 .20، ص9001، القاهرة، 3دار الفاروق للنشر والتوزيع، ط ،حتقيق الرضاء الوظيفيالعامري، خالد،   (21)

اجلامعات احلكومية يف إقليم الشمال وعالقته بالتدريب  أبعاد التمكني اإلداري لدى القادة التربويني يف. القاضي، جناح (22)
 .9003، 23دكتوراة، جامعة الريموك، كلية التربية، قسم اإلدارة وأصول التربية، ص، رسالة اإلداري
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اجلامعة، ويقصد باألداء األداري يف الدراسة احلالية، املهام اإلدارية اليت يقوم هبا األستاذ اجلامعي مثل 

 .(23)العملية اإلدارية داخل اجلامعة التخطيط أو التنظيم أو التوجيه أو الرقابة أو اإلشراف على

هو املكان اجلامع لألساتذة والطلبة من خمتلف األقطار والشعوب (: University) :اجلامعة

ليتشكل من جتمعهم مؤسسة تربوية توفر التعليم وتيسر العملية البحثية العلمية يف العديد من فروع 

سسة العلمية واألكادميية املعنية بالبحث عن احلقيقة وهي املؤاملعرفة املختلفة ومتنح الدرجات العلمية، 

 .(24)وتنمية الثقافة ونقل املعارف واألفكار وإنتاجها عرب التدريس والدراسات واألحباث

 

 

 :الدراسات السابقة: 1:11

 :مجلة من الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة من أبرزهاتضمنت الدراسة 

 :الدراسات األجنبية

دراسة يف الواليات املتحدة األمريكية هدفت إىل  (Gorman( )2511)جورمان أجرى 

يف تبين واستخدام االتصاالت االلكترونية واالنترنت يف إداراهتم  عرف على دور قادة التعليم العايلالت

من خالل دراسة تطبيقية على أعضاء هيئة تدريس، وأظهرت النتائج أن قادة وفاعلية استخدامها، 

                                                             

 .9003، 23، صاملرجع السابق (23)
 إقليم الشمال وعالقته بالتدريب أبعاد التمكني اإلداري لدى القادة التربويني يف اجلامعات احلكومية يف. القاضي، جناح (24)

 .9003، 23مرجع سابق، ص، اإلداري
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م العايل هلم دور كبري يف عملية التغيري يف إداراهتم، كما بينت النتائج وجود تبين فعلي الستخدام التعلي

  .(25)االنترنت واالتصاالت االلكترونية يف إدارة التعليم العايل

اإللكتروين يف احلكومة اإللكترونية  التوظيفتقييم تنفيذ ( "Alqusi( )2559)دراسة القوسي 

جهة التحديات لتطوير استراتيجية دور وزارة اخلدمة املدنية يف موا تناولت الدراسة "للجمهورية اليمنية

ت استقطاب الستقطاب اإللكتروين، وكذلك تعريف القدرات املطلوبة من الوزارة خللق عمليال

بعض املقترحات املطروحة يف البحث لوزارة اخلدمة املدنية لتنفيذ تكنولوجيا ت لوتوصل. الكتروين فعالة

، بوضع قاعدة بيانات على موقع احلكومة االلكترونية، يستطيع منها خالل اإللكتروين لتوظيفا

املتقدمني بطالبات التوظيف احلصول على دور يف االختيار حسب البيانات الواردة يف طلب التوظيف، 

أحدث البيانات وربطها إلكترونيًا مع خمتلف مؤسسات الدولة لتزويد دائرة املوارد البشرية إلكترونيًا ب

 .(26)املسجلة يف هذا النظام ليسهم يف توظيف الطاقات البشرية املناسبة

وقد تناولت " إدارة املوارد البشرية يف شركة ساب"( Karmar)( 2550)دراسة كارمر 

يف  الكاتبحيث يستعرض " ساب"النموذج الرئيس يف إدارة املوارد البشرية للتوظيف حسب منوذج 

ول اليت قدمتها الوسائل اإللكترونية احلديثة يف جمال إدارة املوارد البشرية، وقد خص هذه الدراسة احلل

اإللكتروين ووضع آلية جديدة للتعامل مع املتقدمني لطلبات التوظيف  التوظيفاملؤلف فصاًل كاماًل عن 

" ساب"من خالل االنترنت للحصول على أفضل الكفاءات املطلوبة للعمل، وفق رغبة شركة 

                                                             

(25) Gorman, Donald, Higher Education leaders for fuater, USA,  

 .9002، رسالة ماجستري، يف احلكومة االلكترونية للجمهورية اليمنية تقييم تنفيذ االستقطاب اإللكتروين. القوسي (26)
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، بفتح باب التسجيل لتطلبات التوظيف على املوقع مباشرة مث التواصل اإللكتروين مع كانياهتاوإم

 .(27)مقدمني الطلبات قبل دعوهتم لزيارة الشركة وإجراءات املقابالت الالزمة للتوظيف

" املاليزية املباشر للعمل يف جامعة يوتارا التوظيف"( Abdulrazeq)( 2550)دراسة عبدالرازق 

متطلبات مشروع تطوير نظام التوظيف ألي مشروع، ألنه أصبح شرطًا مهمًا يف جناح ت الدراسة تناول

إىل متطلبات العمل على ت الدراسة العمالء بأقل التكاليف، فقد تطرقاملشروع، كي يليب توقعات 

منوذج  ف الشروط املتبعة لكسب طلبات العمل املطلوبة، من خالليعربت ،االنترنت للتوظيف يف اجلامعة

مهم يشكل نقطة انطالق للنظام ولتنمية إدارة املوارد البشرية يف شكل منوذج كامل للنظام يساعد 

املستخدمني يف التعامل معه بأقل وقت وجهد وتكلفة، وكذلك احلد من املخاطر وحتسني الفاعلية 

لتوظيف، والتصنيف والكفاءة يف استخدام نظم املعلومات مبنهجية يلتقى مع حتليل واحتياجات مرحلة ا

فهو يشكل ( املاركس الليين املوحد للتدوين)للمعلومات والتحقق من صحتها باستخدام منوذج برنامج 

 .(28)النموذج األول للتوظيف يف اجلامعة

اإللكتروين يف الدول الصناعية يف أوروبا  التوظيف" (Jerome) (2552)دراسة جريوم 

إىل العناصر األساسية لالستقطاب اإللكتروين، وعرف  ، فقد تطرق الباحث"وبالتحديد يف فرنسا

 تأسواق التوظيف والعوامل اليت ساعدت على انتشار هذه الوسيلة بني الدول الصناعية، وقد خرج

، وسهولة احلصول على أكرب قدر من بتنبوءات مستقبلية إلنتشار اآلليات احلديثة يف التوظيف الدراسة
                                                             

(27) Kramer, Christian & Ringling, Sven & Yang, Song. (2006) , Mastering HR Management 

with SAP, Gmbh: Galileo Press, U.S.A. 
 .9002جامعة يوتارا، ماليزيا،  رسالة ماجستري، التوظيف املباشر للعمل يف جامعة يوتارا املاليزية، .، عالءعبدالرزاق (28)
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حىت أن االحتياطي للمتقدمني جتاوز العدد املطلوب، ة يف سوق العمل، املعلومات عن الكفاءات املتوفر

 .(29)ولقد حلت مشكلة قلة األيدي العاملة يف بعض اجملاالت

العديد من  الدراسة، تناول "املباشر التوظيفمشروع نظام " (Fekre) (2552)دراسة فكري 

ة، واملشكلة اليت تطرق هلا الشركات يف مجيع أحناء العامل للبحث عن أفضل موظف وأفضل وظيف

الباحث هي، كيف ميكن احلصول على أفضل الباحثني عن عمل وسط عدد كبري من املتقدمني للعمل 

من خمتلف أحناء العامل؟، ولكن باستخدام برامج الكمبيوتر واالنترنت ملساعدة الباحثني عن عمل 

توصل إىل جمموعة من و، للحصول على أفضل فرصة، فهي تعتمد على الشروط واملكان والزمان

املقترحات آللية عمل املقابلة من خالل االنترنت للتحدث مع املرشح للعمل من خالل مطابقة السرية 

 .(30)الذاتية مع الشخص املتحدث بالصوت والصورة

توظيف لكافة اإللكتروين وآلية تفعيل منوذج  التوظيف" (Ettinjer) (2552)دراسة إتنجر 

كشف هذه الدراسة عن أمهية طلب التوظيف من خالل اخلصائص اليت حيملها ت، و"املتقدمني للعمل

واليت تدل على املتقدم بطلب الوظيفة، مع احملافظة على استمرارية االتصال مع املهتمني مبثل هذه املواقع 

                                                             

 .9002رسالة ماجستري، جامعة أدونسيا، فرنسا،  الدول الصناعية يف أوروبا ،التوظيف االلكتروين يف . مسفال جريوم، (29)
 رسالة ماجستري يف العلوم اإلدارية، من كلية اإلدارة، جامعة بونا، اهلند، مشروع نظام التوظيف املباشر، ،فكرياحلميدي،  (30)

2552. 
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: ثلفهناك العديد من املصطلحات املهمة تناولتها الدراسة م. أو بوابات التوظيف طوال حياهتم الوظيفية

 .(31)أخبار التوظيف، الروايات الوظيفية، املستخدمني، حملل نظم ومربمج املقابالت

هبدف استقصاء " حتليل الرضا الوظيفي: "بعنوان (Shang, G. M)( 1991)ويف دراسة لشانج 

أثر عدد من املتغريات يف التنبؤ بالرضا الوظيفي لدى معلمي مدارس التعليم املؤسسي اخلاص، وتركزت 

غريات اليت درس أثرها على الراتب، وعدد سنوات اخلربة، واحلوافز، وعالقات الزمالء، وسلوك املت

وقد توصلت الدراسة . الطالب، وأنظمة املكافآت، وحتصيل الطالب، باإلضافة إىل املتغريات الشخصية

الوظيفي لدى إىل نتائج مفادها أن هناك عشرة متغريات هلا عالقة ذات داللة إحصائية بالتنبؤ بالرضا 

 .(32)معلمي التعليم املؤسسي اخلاص 

حتليل : "بعنوان (Wille James Harold)( 1981)ويف دراسة أجراها ويلي جيمس هارولد 

وتوصلت ، "يات اجملتمع يف واليات خمتارةاحلوافز املهنة والرضا الوظيفي بني أعضاء هيئة التدريس يف كل

ات اجملتمع تنشأ بشكل أساسي من الظروف اليت يعملون يف هذه الدراسة أن عدم رضا املدرسني يف كلي

ظلها، كعدم كفاءة اإلدارة، وضيق الوقت، وضغط امليزانية، والراتب واالمتيازات، أكثر من كوهنا 

 .(33)ناشئة من طبيعة العمل نفسه 

                                                             

رسالة ماجستري، جامعة توينت، كلية  كافة املتقدمني للعمل،االستقطاب اإللكتروين وآلية تفعيل منوذج توظيف ل، إلفي، إتنجر (31)
 .2552اإلدارة واألعمال، نيوزيالندا، 

رسالة دكتوراة، قسم املناهج والتربية اخلاصة،  ،لدى معلمي التربية اخلاصة الرضا الوظيفيمتغريات شانج وآخرون ، حتليل  (32)
 .1995 جامعة ساوثرين ميسيسيب،

، "حتليل احلوافز املهنة والرضا الوظيفي بني أعضاء هيئة التدريس يف كليات اجملتمع يف واليات خمتارة"،  ويلي جيمس هارولد (33)
1981. 
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 :الدراسات العربية

عة الريموك من مستوى تطبيق اإلدارة االلكترونية يف جام( "2513)دراسة عاشور والنمري 

مستوى تطبيق اإلدارة االلكترونية يف أعضاء تناولت الدراسة " وجهة نظر اهليئة التدريسية واإلداريني

اهليئة التدريسية جلامعة الريموك، من خالل حتليل إحصائي يبني جمال التنفيذ االلكتروين وتنظيمه، ومدى 

اسة بأن جمال التنفيذ االلكتروين يف املرتبة األوىل حتقق الرقابة والتقومي االلكتروين فيه، فقد خلصت الدر

 .(34)مث جمال التنظيم االلكتروين تاله يف املرتبة األخرية جمال التخطيط االلكتروين

دراسة : الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس( "2511)دراسة جناة 

العالقة بني الرضا الوظيفي والوالء الدراسة  تناولت ،"دمشق واملرقب: ميدانية مقارنة يف جامعيت

التنظيمي وفق متغريات اجلنس واملنطقة واحلالة االجتماعية والدرجة العلمية وسنوات اخلربة 

ووالتخصص والعمر، وهدفت إىل وصف ظاهرة وبيان مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة، 

ك أثر يف مستوى الرضا تبعًا للجنيس لصاحل وتوصلت الدراسة إىل نتائج إحصائية تدل على أن هنا

الرضا الوظيفي بإشباع احلاجات مبستوى عايل عند الذكور من أساتدة  اإلناث، وتأثر مستوى

ومن أهم نتائج الدراسة أن درجة الرضا عند أعضاء هيئة التدريس يف جامعة دمشق متدنية . اجلامعات

                                                             

اجمللة  "مستوى تطبيق اإلدارة االلكترونية يف جامعة الريموك من وجهة نظر اهليئة التدريبية واإلداريني"،  أبو عاشور والنمري (34)
 .225-199، ص2513، 2، عدد9جملد األردنية يف العلوم اإلدارية، 
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شراف وظروف العمل والرضا عن العمل بصفة والعالقات مع اآلخرين واإل زفيما يتعلق باإلجنا

 .(35)عامة

درجة الرضا الوظيفي لدى أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة النجاح ( "2515)دراسة منصور 

قدمت الدراسة نتائج مهمة حول متغريات تؤدي للرضا الوظيفي عن األستاذ " الوطنية يف فلسطني

يئة التدريس تناولت أنظمة احلوافز والترقيات وأنظمة اجلامعي من خالل استبانة موزعة على أعضاء ه

الرواتب والعالقة مع الزمالء أي املناخ الوظيفي، وظهرت النتائج بوجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

 .(36)درجة الرضا تعبًا ملتغريي اخلربة لصاحل اخلربة األعلى، واملؤهل العلمي لصاحل املؤهل األقل

ت ، تناول"طر نظرية وتطبيقات عمليةأ: حتقيق الرضا الوظيفي( "2515)دراسة الشريدة 

أمهية الرضا الوظيفي لتحقيق أهداف املؤسسة بدرجة عالية وكفاءة مطلوبة يف اتقان العمل، الدراسة 

لعديد من النظريات اإلدارية والنفسية والتربوية ملفهوم الرضا، كي تناول جانب من احلق لتطرق و

خص يف الدراسة فئة املعلمني للمدارس يف املراحل األساسية، ونقل الفائدة  املكتسب للموظفني، وقد

إىل جمموعة من ت ي فئات املعلمني بشكل عام، وتوصلمن تطبيق نظريات حتقيق الرضا الوظيفي إىل باق

                                                             

اجمللة  "مستوى تطبيق اإلدارة االلكترونية يف جامعة الريموك من وجهة نظر اهليئة التدريبية واإلداريني"،  أبو عاشور والنمري (35)
 .225-199، ص2513، 2، عدد9األردنية يف العلوم اإلدارية، جملد 

، جملة جامعة األزهر "ء اهليئة التدريسية يف جامعة النجاح الوطنية يف فلسطنيدرجة الرضا الوظيفي لدى أعضا. "جميد، منصور (36)
 .838-190، ص1، العدد12، اجمللد2515، بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية
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التوصيات املوجهة إىل وزارة التربية والتعليم وإىل الباحثني يف جمال دراسة الرضا الوظيفي لباقي 

 .(37)اعات التعليمية وباألخص الدراسات اجلامعيةالقط

، "واقع ومتطلبات تنمية املوارد البشرية للبحث العلمي وإدارهتا( "2550)دراسة املصري ورفاقه 

، وتناول البحث ، بدمشقلبحث العلمي والتطوير التقاينل الوطين يف املؤمتروقد قدمت هذه الدراسة 

املوارد البشرية، واليت ميكن تطبيقها بشكل عام يف مؤسسات البحث اآلليات األساسية املتعلقة بإدارة 

العلمي والتعليم العايل، وجرى يف هذه الورقة استعراض سريع للمعامل الرئيسة اخلاصة بواقع املوارد 

إنطالقًا من هذا الواقع، مت . البشرية وأهم الصعوبات والعوائق اليت تعترض استثمارها بالشكل األمثل

ات والسبل األساسية اليت يتوجب السعي لتحقيقها؛ بعد ذلك قدمت الورقة مقترحات وضع السم

فقد تناولت هذه . عملية لتنمية املوارد البشرية العاملة يف البحث العلمي والتطوير التقاين واالبتكار

يضًا البعد املقترحات أبعادًا متعددة ومتكاملة، كالبعد املايل واملادي، والبعد التنظيمي واإلداري، وأ

 .(38)العلمي وتأهيل الكوادر

، إىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى عينة من (2553)كما هدفت دراسة األغربي       

من ( 83)ومشلت العينة  السعودية،العربية  مديري مدارس التعليم العام باملنطقة الشرقية من اململكة

وأسفرت نتائج الدراسة عن أن  السعودية،باململكة العربية  مديري مدارس التعليم العام باملنطقة الشرقية

                                                             

دمشق واملرقب، : دراسة ميدانية مقارنة يف جامعيت: الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس. جناة، زريق (37)
 .2511الة دكتوراة، جامعة دمشق، كلية التربية قسم علم النفس ، رس

 .2550، "واقع ومتطلبات تنمية املوارد البشرية للبحث العلمي وإدارهتا"املصري ورفاقه  (38)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

36 

 

والرضا عن تعاون املعلمني واإلحساس  باإلجناز،والشعور  الشهري،الراتب  مستوى الرضا الوظيفي عن

  .(39)متثل مصدرا كبريا للرضا لدى أفراد العينة إخل، … واالستقرار الوظيفي باألمن

دراسة تطبيقية مقارنة : الوظيفي والعوامل املرتبطة بهالرضا ( "2552)دراسة حسني واخلناق 

، هدف البحث إىل التعرف على جمموعة من عوامل الرضا "لتدريس الكليات احلكومية واألهلية

الوظيفي كاألجور، فرص التقدم، اإلدارة، املظاهر االجتماعية الوظيفية، مع قياس هذه العوامل 

نة ذات العوامل للتدريسيني يف الكليات احلكومية، ومن للتدريسيني يف الكليات األهلية، ومقار

االستنتاجات اليت توصل إليها البحث هو الرضا التام لتدريس الكليات األهلية جلميع العوامل املدروسة 

ومن االستنتاجات االخرى %. 12نسبتًا إىل الرضا التدريسي لدى الكليات احلكومية الذي ال يتجاوز 

ث باستعمال معامل االرتباط لسبريمان، بأن هناك عالقة وارتباط قوي بني اليت توصل إليها البح

وبني الرضا ( املظاهر احلقيقية للوظيفة، االتصال، املظاهر االجتماعية للوظيفة، فرصة التقدم)املتغريات 

 .(40)الوظيفي العام يف امنوذج الكليات احلكومية

 ، من مطبوعات جامعة امللك عبد"إلسالميةمقدمة يف اإلدارة ا( "2555)ويف دراسة املزجاجي، 

العزيز، جبدة، وحيتوي الكتاب على ستة عشر فصاًل تغطي مفهوم اإلدارة اإلسالمية وخصائصها، 

اإلسالمية األوىل، واملراحل اليت مرت هبا اإلدارة ( اإلدارة)والظروف اليت نشأت فيها احلكومة 

فكرة موجزة عن عدد من رواد الفكر اإلداري اإلسالمية وعالقتها بالعلوم األخرى، مع إعطاء 
                                                             

ودية، العربية السع األغربي، مستوى الرضا الوظيفي لدى عينة من مديري مدارس التعليم العام باملنطقة الشرقية من اململكة (39)
2553. 

 .2552، "دراسة تطبيقية مقارنة لتدريس الكليات احلكومية واألهلية: الرضا الوظيفي والعوامل املرتبطة به"حسني واخلناق،   (40)
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وقد تطرق املؤلف إىل وظائف اإلدارة بتفصيل وخص كل وظيفة بفصل مستقل، وكان من . اإلسالمي

ومعايري  التوظيفمفهوم : ، وقد إحتوى الفصل على مبحثني، األولالتوظيفضمن هذه الوظائف 

طرق بعض الباحثني إىل مهمة االستقطاب ، وقد تالتوظيفمهام عملية : العامة، والثاين التوظيف

اإللكتروين ملؤسسات البحث  التوظيفاإللكتروين بشكل عام، وبعضها تناول جوانب مهمة يف أمهية 

العلمي بشكل خاص، وهذا األمر مهمة للتواصل مع احلكومة اإللكترونية لتسهيل عملية اختيار العاملني 

تقنية اإللكترونية للحصول على األشخاص املناسبني يف القطاع املؤسسي الكبري، فقد استخدمت ال

 .(41)للمناصب اخلاصة هبم وفق قوانني كل نظام إداري للدولة يف استقطاب العاملني من خارج الدولة

الرضا الوظيفي لإلدارة : "بعنوان( 1990)ويف دراسة أعدها ياسر العدوان وأمحد عبد احلليم 

، هدفت للتعرف على مستوى رضا العاملني يف اإلدارة "ألردنالوسطى يف أجهزة اإلدارة العامة يف ا

الدرجة : الوسطى يف أجهزة اإلدارة العامة األردنية، من خالل بعض العناصر الوظيفية اليت مشلت

وقد . الوظيفية، واخلربة، والراتب، والعالقة مع الزمالء واملسؤولني، وطبيعة العمل، وفرص الترقية

وثني، يف ضوء مجيع عناصر الرضا، حمستوى الرضا الوظيفي جلميع املب أنتوصلت هذه الدراسة إىل 

 .(42)اخلماسي ( ليكرت)متوسط على أساس مقياس 

الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس السعوديني :"بعنوان ( 1992)دراسة نصر الدين، 

س حنو العوامل وقد استهدفت الدراسة اكتشاف اجتاهات أعضاء هيئة التدري" باجلامعات السعودية

                                                             

 .2555املزجاجي ، مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية،  (41)
 .1990دارة العامة يف األردن، ياسر العدوان وأمحد عبد احلليم،  الرضا الوظيفي لإلدارة الوسطى يف أجهزة اإل (42)
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املسببة حلاله الرضا أو عدم الرضا الوظيفي وكذلك حتديد أهم اخلصائص الفردية ألعضاء هيئة التدريس 

املؤثرة على مستوى الرضا الوظيفي فضاًل عن اقتراح بعض التوصيات اليت قد تفيد واضعي سياسات 

دراسة إىل عند من النتائج من التعليم اجلامعي باململكة من أجل رفع مستوى األداء، وقد توصلت ال

أمهها أن مستوى الرضا العام، ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات موضع الدراسة يعترب متوسطا وان من 

العوامل اليت ارتبطت مبستويات متوسطة من الرضا الوظيفي ظروف العمل املادية وطريقة اختيار رؤساء 

ريس للمناصب اإلدارية، وكذلك من بني العوامل األقسام والعمداء وكذلك اختيار أعضاء هيئة التد

اليت ارتبطت مبستويات منخفضة من الرضا الوظيفي هي إجراءات الترقية واملرتب وعناصر التعويض 

 .(43)املادي واملشاركة يف رسم السياسات واختاذ القرارات واملناخ التنظيمي العام

ن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس الرضا ع: "بعنوان( 1995)ويف دراسة أعدها سالمة طناش 

، هبدف قياس مستوى الرضا وحتليله عن العمل وعالقته باملتغريات الشخصية "يف اجلامعة األردنية

وركزت . للمبحوثني، وقد توصلت الدراسة إىل وجود مستوى عال من الرضا عن ظروف العمل

ألجر، واملكافآت، واملتغريات ظروف العمل، وا: الدراسة على جمموعة من عناصر الرضا اليت مشلت

 .(44)الشخصية، واخلربة العملية

درجة الرضا الوظيفي للعاملني يف املركز : "بعنوان( 1980)ويف دراسة أجراها إبراهيم الزقطي 

، هبدف حتديد مستوى الرضا الوظيفي للعاملني األردنيني يف املركز اجلغرايف يف "اجلغرايف امللكي األردين

                                                             

 1992.، "الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس السعوديني باجلامعات السعودية"نصر الدين،  (43)
 .1995، "الرضا عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة األردنية"سالمة طناش،  (44)
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العناصر املادية، كالتهوية، واإلضاءة، : راسة على جمموعة من عناصر الرضا مشلتعمان، وركزت الد

وقد توصلت الدراسة إىل نتائج مفادها وجود حالة عالية . والراتب، وأسلوب تعامل اإلدارة مع العاملني

من الرضا عن البيئة التنظيمية وعناصرها املادية، ووجود رضا منخفض جدا عن الراتب واملكافآت، 

 .(45)وأسلوب تعامل اإلدارة مع العاملني

العديد من الكتب املرجعية يف إدارة املوارد تبني هذه الدراسة النظرة اإلسالمية املضافة على       

 و كتاب املفاهيم اإلدارية الشاملة، وطرقه احلديثة، ومن أمهها التوظيفالبشرية، اليت تناولت مفهوم 

للدكتور أمحد " مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية"المي، وكتاب كتب حول علم اإلدارة من منظور إس

اإلدارة يف عصر الرسول عليه "األشعري، دكتوراة اإلدارة العامة من جامعة والية فلوريدا، وكتاب 

دراسة تارخيية وتأصيلية ملصطلح اإلدارة يف املصادر الشرعية، من إصدارات املعهد " الصالة والسالم

حممد جمدالوي، .تأليف د" اإلدارة يف عصر اخلليفة عمر بن اخلطاب"كتاب ومي، العاملي للفكر اإلسال

اليت عقدها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك " اإلدارة يف اإلسالم"وكتاب ندوة 

 .اإلسالمي للتنمية

 اجلامعات وما تضيفه هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأهنا ختتص باجلانب األكادميي يف       

، فالدراسات املتوفرة العضاء هيئة التدريس يف اجلامعات من وجهة نظر إسالميوتتناول دراسة حالة 

اإللكتروين لصاحل منط  االستقطابمعظمها خاصة ملؤسسات جتارية، تتناول اجلانب التنفيذي إلجراءات 

وظفني بعد عملية التعاقد العمل فيها، ومل تربط هذه الدراسات بني أمهية الرضا الوظيفي لدى امل
                                                             

 .1980، "ز اجلغرايف امللكي األرديندرجة الرضا الوظيفي للعاملني يف املرك"إبراهيم الزقطي،  (45)
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وتتضح أمهيته من خالل توزيع االستبانة اخلاصة بالعالقة : اإللكتروين، أما اجلانب األخر فهو التطبيقي

اإللكتروين والرضا الوظيفي عند أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات، لتصل الدراسة إىل  االستقطاببني 

معتني يف األردن كدراسة حالة تطبيقية ملعرفة هذه العالقة وقد مت اختيار جا .نتيجة واضحة هلذه العالقة

يف جامعة الشرق األوسط وجامعة العلوم اإلسالمية العاملية، فهما ذات طابع دويل يف الربامج التدريبية 

 .واستقطاب األساتذة واحملاضرين واخلرباء من خارج األردن وكذلك الطلبة األجانب من دول العامل

 

 :عام للدراسةاليكل اهل: 1:11

: االستقطاب وعالقته بالرضا الوظيفي من منظور إسالمي"موضوع تناولت هذه الدراسة  

 :، وتضمنت مخسة فصول كانت على النحو اآليت"يف األردن دراسة تطبيقية

ويضم التمهيد واملشكلة للدراسة وأهدافها وأسئلتها وفرضياهتا (: خطة الدراسة)املقدمة : الفصل األول

من املنظور النظري واملنظور العملي، مث جمال هذه الدراسة وحدودها املكانية  وأمهيته

والزمانية، مث املنهج واملصطلحات اإلجرائية املهمة املتعلقة مبوضوع الدراسة مث 

الدراسات السابقة وتناولت ما نشر باللغتني االجنليزية والعربية من أطروحات جامعية 

 .صصةوأحباث علمية وكتب مرجعية متخ

اشتمل هذا الفصل على التمهيد ملوضوع االستقطاب االلكتروين، مث التعريف باملفاهيم  : الثاينالفصل 

واملصطلحات املتعلقة به، وتناول أيضًا النشأة والتطور لالستقطاب بالطريقة التقليدية 

واًل القدمية مث بأحدث السبل الوسائل، بدءًا من احلضارة اإلسالمية مث القرن املاضي وص
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إىل الطريقة احلديثة لالستقطاب املعاصر، مث تناولت الفصل أمهية االستقطاب االلكتروين 

وخصائصه ومزاياه وعيوبه مث آلياته، مع بيان الرؤية اإلسالمية لالستقطاب املعاصر 

وخالصة هذا الفصل ملوضوع استقطاب أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات من منظور 

 .إسالمي

تناول هذا الفصل موضوع الرضا الوظيفي بتمهيد أواًل مث بيان املفاهيم واملصطلحات : الفصل الثالث

واملنطلقات مث النشأة والتطور للمصطلح، مع بيان أمهية الرضا الوظيفي وعوامله املؤثرة 

ونظرياته وخصائصه، وقد مت ربط هذا املوضوع املهم للقيمة املعنوية للرضا عند االستاذ 

 .واختتم هذا الفصل مبلخص يوضح هذه الرؤيةة اإلسالمية اجلامعي بالرؤي

حيتوي على منهجية الدراسة بتمهيد موجز مث بيان جمتمع الدراسة وعينتها وقياس مدى : الفصل الرابع

صدق األداة والثبات، مع بيان املتغريات للدراسة مع التعريف باحلالة من خالل وصف 

يع االستبانة فيهما، مث بيان أدوات هذا التحليل اجلامعتني إلجراء الدراسة عليهما وتوز

االحصائي والوسائل املتبعة يف حتليل البيانات الناجتة عن االستبانة تليها ملخص هلذا 

 .الفصل يوضح أمهية الدراسة التطبيقية يف هذا املوضوع

ج للتحليل من نتائوفيه متهيد ملا وصلت له هذه الدراسة : النتائج واالستنتاجات: الفصل اخلامس

بيان العالقة بني االستقطاب ل (SPSS)االحصائي باستخدام برامج احصائية جاهزة 

اإللكتروين والرضا الوظيفي من خالل الدراسة التطبيقية يف اجلامعات األردنية وقد مت 
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، مث (جامعة الشرق األوسط)و( جامعة العلوم اإلسالمية العاملية)اختيار جامعتني 

، تحليل للمقابالت امليدانية ملعرفة مدى حتقق الرضا الوظيفياستعرضت الدراسة ال

 .وذلك من الردود اليت ودرت نتيجة توزيع االستبانة على الفئة املستهدفة للدراسة

النتائج اليت ما توصل له الباحث من تناول هذا الفصل خالصة : اخلالصة والتوصيات: الفصل السادس

ملعاجلة االخفاقات اليت تواجهها  القادمة اساتالدراسة مع وتوصيات موجهة للدر هلذه

 .املؤسسات التعليمية وأمهها اجلامعات
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 الفصل الثاني

  االستقطاب
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 :متهيد: 1:2

ُيعد االستقطاب للموارد البشرية يف أي مؤسسة من أهم العوامل يف اختيار متطلبات الوظيفة       

راء تصفية أولية مللفات املرشحني للوظائف، مث مطابقة الواجب توافرها يف كل مرشح، حيث يتم إج

الشروط املتوفرة يف هذه الطلبات للنظر فيها والتأكد منها يف املقابالت الشخصية أو االختبارات أو 

ها من وسائل التحقق من املعلومات املسجلة يف طلب التوظيف، فقد تغريت نظرة اإلدارة جتاه غري

قيمة، يستلزم ذلك دراسة احتياجات  ول ينظر إىل املوظف كمورد ذالعاملني، فأصبح صاحب العم

 العمل بناًء على االنتاجية والكلفة والوفاء بااللتزامات أمام اإلدارة العليا اليت تتحمل مسؤولية التخطيط

السلطة إلدارة شؤون املوظفني الستكمال إجراءات  والتحليل لالحتياجات الوظيفية، مث تعطى

يناط هبا حتديد مصادر االستقطاب اليت ميكن لإلدارة العليا االستعانة هبا لسد التوظيف، حيث 

شغل الوظائف الشاغرة أخرى إلكترونية لتوجد وسائل تقليدية يف استقطاب وفاحتياجاهتا التشغيلية، 

 :من اجلهات اآلتية

تالم هذا املنصب إما النقل الداخلي للموظفني ممن حيملون املؤهالت واخلربات اليت ترشحهم الس: أواًل

 .بالترقية أو النقل الداخلي حسب الشاغر

خماطبة اجلامعات واجلهات األكادميية للحصول على الكفاءات اليت حتمل أفكار جديدة ومواهب : ثانيًا

 .واعدة
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االستقطاب املباشر يف الوسائل اإلعالمية ومكاتب التوظيف وسوق العمل املفتوح باإلعالن عن : ثالثًا

 .ةالوظيف

االستقطاب االلكتروين من موقع املؤسسة اإللكتروين وتعبئة منوذج التوظيف اخلاص باملوارد : رابعًا

 (.االنترنت)البشرية على موقع الشبكة العنكبوتية 

جتميع امللفات  معظم اجلامعات يف الوقت احلايل تعتمد على مكاتب التوظيف اإللكترونية يف 

ة الذاتية، واإلثباتات الشخصية، والشهادات العلمية واألكادميية السري: )الوظيفية حسب الشروط مثل

إجراء تصفية هلذه الطلبات لكي حتال إىل جلان مث تقوم إدارة اجلامعة ب.....( واخلربات العملية، وغريها 

املقابلة والتقييم واالختيار حسب األسلوب التقليدي يف عملية التوظيف، مث يتم حتليل الطلبات اليت 

بق عليها الشروط لتنفيذ إجراءات التوظيف االعتيادية، أما يف اإلجراءات احملوسبة لتقدمي الطلبات ينط

املباشرة على نظام إلكتروين للمؤسسة يستقبل الطلبات ويقوم بتحليل الطلبات اليت ينطبق عليها 

تيار للموظف الشروط املطلوبة للوظيفة، فيستلم قسم التوظيف خمرجات النظام بصورة تسهم يف االخ

بأقل التكاليف وبأسرع وقت وجبهد قليل،  وتفتقر هذه الطريقة إىل املقابلة الشخصية للمتقدم بالطلب، 

 .   فهذه املقابلة ما زالت تعد أساسًا يف التوظيف للكثري من املؤسسات ومنها التعليمية بصورة أساسية
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 :املفهوم واملنطلقات :9:9

استقطاب الكفـاءات املعـدة الختيـار     عن طريق عملية البشرية دلموارتوفر املنظمات إدارة ل

 مطالبة منظمةوتوظيف اإلدارة العليا أواًل، ومن مث استقطاب وتوظيف باقي العاملني يف املنظمة، فكل 

عـن   فيها الشاغرة املواقع مللئ املؤهلني املوظفني جذباألولويات وتقسيم الوظائف لتسهيل  بتحديد

. (Online Recruitment)قليدي أو ما أصبح حديثًا يسمى باالستقطاب االلكتروين الت التوظيفطريق 

فترة عمل املنظمة بتقييم األداء  طوال ويستمر املوظفني واختيار البشرية املوارد بتخطيط يبدأ التوظيفف

الطـرفني   وجتديد طبيعة التعاقد و آلية التوظيف وتطوير األداء وتنميته وصواًل إىل الرضا الوظيفي لدى

 .ملعرفة مدى استمرارية التعاقد أو إهناءه حسب الشروط اليت تراها املنظمة

من املفاهيم اليت مل حتظ باهتمام كـبري يف  ( Recruitment)ويعد مفهوم االستقطاب والتوظيف 

الدراسات اخلاصة بالفكر اإلداري من املنظور اإلسالمي، ومن هنا تأيت هذه الدراسة لتوضح ضـرورة  

 .ء الضوء عليه، إلبرازه كمفهوم مهم ضمن املفاهيم اليت يتناوهلا الفكر اإلسالمي عامةإلقا

، ومل (اإللكتروين التوظيف)فلم يرد يف املعاجم أو املؤلفات اإلدارية املختلفة ما حيدد بدقة مفهوم 

أو يف  وتفاسري القـرآن وشـروح السـنة،   ( القرآن والسنة)يرد يف كتب التراث أو املصادر الرئيسية 

الكتابات اإلدارية من منظور الفكر اإلسالمي، ما يسهم يف توضيح الرؤية املطلوبة من النظام الفكري 

االسـتقطاب  "اإلسالمي هلذه اخلطوات اإلدارية، وللتوصل إىل تعريف أقرب إىل الشـمول ملفهـوم   

، مث مفهوم "استقطب"وم مت التعامل مع املفهوم لغويًا، على عدة مستويات، أوهلا مفهفقد " االلكتروين
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لنصل يف النهاية إىل تعريف " شغل"وخامسًا مفهوم  "كلف"، ورابعًا مفهوم "عني"، مث مفهوم "اختار"

منفصـلني مث   "اإللكتـروين "، و"التوظيف"يف اللغة، واليت تعرضت لكل من مفهومي  "وظف"مفهوم 

حد مهام اإلدارة يف توظيف العاملني وهو وسيلة حديثة أل" إلكتروين"تناولت الدراسة املصطلح املعرب 

 .يف املؤسسات

يف القرآن والسنة، سواء تلك اليت تناولـت   "التوظيف"أو "االستقطاب" الدراسة ملفهوم تتعرض

يف اآليات واألحاديث، أو اليت تناولت معىن  "وظف"التوظيف لفظيًا، أي من خالل استخدام املصدر 

 .ته مل جند إال القليل يف السنةدون أن تستخدم لفظ توظيف ومشتقا" وظف"

التوظيف واليت تعرب عن و االستقطاب تتناول الدراسة العديد من املفاهيم اإلدارية املرتبطة مبفهوم

وال تقـف   .بعض معاين هذه العملية اإلدارية يف حماولة للوصول إىل املفهوم اجلامع الذي يعرب عنـها 

ولكن تتناول بعض املفاهيم املرتبطـة بـه، والـيت    هبذا الشكل،  "االستقطاب"الدراسة عند مفهوم 

تستدعيها الدراسة القتراهبا من املفهوم يف بعض األمور، وإن اختلفت يف مسـتوى العمـل اإلداري،   

، بدرجات متفاوتة، ومن هذه املفاهيم املستدعاة اليت تتناوهلا والوقتحيث تتراوح بني السرعة والكلفة 

، والترشيح، والتعيني، والتكليف، والتشغيل باعتبارها أقرب إىل نفس الدراسة، االستقطاب، واالختيار

 .العملية اإلدارية
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 :التوظيف يف املعاجم العربيةاالستقطاب ومصطلح 

أي جعله : إستقطب مصدر إستقطاب والفعل منها يستقطب، وفعل األمر َقَطَب يعين اجتذب

ار هلم مرجعًا وقطبًا، واالستقطاب حيصل يف يهتم به دون سواه، واستقطب الناس أي مجعهم إليه وص

حالة وجود قطبني متضادين، اما استقطاب املوظفني، فيتطلب اإلجراءات واألساليب اخلاصة باجتذاب 

االفراد لشغل الوظائف اخلالية يف جمال اإلدارة للموارد البشرية حسب طبيعة املؤسسات ووفق 

، يوظف، توظيفًا؛ أي وظفومصطلح . إىل التوظيف السياسات املتبعة يف عملية االستقطاب لتؤدي

ولدابته  ،يقال وظف له الرزق ،حنو ذلك قدرهيوم وظيفة وعليه العمل واخلراج وعني له يف كل 

 .(46)حفظهاي له آيات لعني :ووظف على الصيب كل يوم حفظ آيات من القرآن ،العلف

باب يف الدولة وجتنيدهم يف استخدمت الدول الكبرية أسلوب سياسي تتبعه يف استقطاب الش

اجليش بطرق إجبارية، مث حتول مفهوم االستقطاب إىل املؤسسات ليصبح االستقطاب اختيار حسب 

ما فهي : الوظيفةأما . الوظيفة، مث أصحبت الوظائف مرتبطة بعملية االستقطاب وطرق شغل الوظائف

والشرط واملنصب واخلدمة العهد ضمن ام أو رزق وغري ذلك يف زمن معني يقدر من عمل أو طع

كلمة تدلُّ على  عند ابن فارس على أهنا الواو والظاء والفاء( وظف)وقد وردت كلمة . (47)املعينة

                                                             
 .3049مكتبة الشروق الدولية املعجم الوسيط، ص: ، القاهرة9004، 4املصري، املعجم الوسيط، طجممع اللغة العربية   (46)
 .، نفس الصفحةاملرجع السابق  (47)
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قال ابُن  ومن امَلجاِز. (48)وظَّْفُت له، إذا قّدرَت له كلَّ حنٍي شيئًا ِمن رزٍق أو طعام: يقال. تقدير شيء

: َتْعِينُي الَوِظيَفِة ُيقاُل: والتَّْوِظيُف. َوظاِئُف وُوُظٌف بَضمََّتْيِن : أيُط الَعْهُد والشَّْر: الَوِظيَفُة : َعّباٍد 

َوظََّف عليه الَعَمَل وهو : وُيقاُل . َوظَّْفُت َعَلى الصَّيبَّ ُكلَّ َيْوٍم ِحْفَظ آياٍت منِ كتاِب اهلِل َعزَّ وَجلَّ 

وقاَل . وُيَعبَُّر اآلَن يف َزمانِنا باجِلَراَيِة والَعِليَقِة : قلُت . َعَلَفوَوظََّف له الرِّْزَق ولَدابَِّته ال. ُمَوظٌَّف عليه 

إذا الَزْمَته : وَاْظفُت ُفالنًا إىل الَقاضي : مثُل امُلواَفَقة وامُلَواَزَرة وامُلالَزَمة ُيقال : امُلواَظَفُة : ابُن َعّباٍد 

: وُيقال . َأْلَزَمها إّياُه: ِسه َوْظفًا َوَظَف الشَّْيَء على َنْف: َرُك عليه ومما ُيْسَتْد .اْسَتْوَعَبه: واْسَتْوَظَفه . ِعْنَده

 .(49)ُنَوٌب وُدَوٌل: ؛ َأيوُوُظٌف للدُّْنيا وِظاِئُف

الَوِظيفُة من كل شيء ما ُيقدَّر له يف كل يوم من ِرزق َأو ( وظف)وورد يف لسان العرب كلمة       

الَوظائف والُوُظف ووَظف الشيَء على نفسه وَوّظَفه توِظيفًا َألزمها طعام َأو عَلف َأو َشراب ومجعها 

إياه وقد وظَّْفت له توِظيفًا على الصيب كل يوم حفظ آيات من كتاب الّله عز وجل والَوِظيُف لكل ذي 

رجليه ما َأربع ما فوق الرُّْسغ إىل َمْفِصل الساق وَوِظيفا يدي الفرس ما حتت ُرْكَبَتْيه إىل جنبيه ووظِيفا 

بني كعبيه إىل جنبيه وقال ابن اأَلعرايب الوِظيُف من ُرْسَغي البعري إىل ركبتيه يف يديه وَأما يف رجليه فمن 

ُرسغيه إىل ُعرقوبيه واجلمع من كل ذلك َأْوِظفة وُوُظف ووَظْفت البعري َأِظُفه َوْظفًا إذا َأصبت وِظيَفه 

من اخليل واإلبل وحنومها واجلمع اأَلْوِظفة ويف حديث حّد  اجلوهري الوظيف ُمْستَدقُّ الذِّراع والساق

                                                             
د السالم هارون، عب: ، معجم مقاييس اللغة، حتقيق(هـ123. ت. )ابن فارس، أبو احلسني، أمحد بن فارس  (48)

 .399ط، ص. ت، د.دار الفكر، د: بريوت
مصطفى حجازي، الكويت، : الزبيدي، حممد مرتضى احلسيين، تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق  (49)

 .423-424، ص  94م، ج3237ورزاة اإلعالم، 
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وقال  ،الزنا فنزع له بَوِظيف بعري فرماه به فقتله قال وظيف البعري ُخفُّه وهو له كاحلافر للفرس

اأَلصمعي يستحب من الفرس َأن َتْعُرض َأوِظفة رجليه وَتْحَدب َأْوِظفة يديه ووَظْفت البعرَي إذا قصَّرت 

جاَءت اإلبل على وِظيف واحد إذا َتِبع بعُضها بعضًا كَأهنا ِقطار كلُّ بعري رْأُسه عند ذنب صاحبه َقْيده و

وجاء َيِظُفه َأي َيتَبُعه عن ابن اأَلعرايب ويقال وَظف فالن فالنًا َيِظفه وْظفًا إذا تبعه مْأخوذ من الوِظيف 

يء والَوَدَجْين َأي اْسَتْوِعب ذلك كله هكذا قاله ويقال إذا ذحبت ذبيحة فاْسَتْوِظْف قطَع احُللقوم وامَلِر

الشافعي يف كتاب الصيد والذبائح وقوله َأْبَقْت لنا وَقعاُت الدَّْهِر َمْكُرَمًة ما َهّبِت الرِّيُح والدُّنيا هلا 

 .ُوُظف َأي ُدَول ويف التهذيب هي شبه الدَُّول مرَّة هلؤالء ومّرة هلؤالء مجع الَوِظيفة

 :بعرض املصطلحات حسب استخداماهتا وقرب صلتها من الدراسة، وهي على النحو التايل نبدأ      

 

 (Recruiting)االستقطاب أو التوظيف 

، أمـا أولويـة   (50)هو تشجيع األفراد الذين ميلكون املهارات املطلوبة للتقدم للعمل يف املنشـأة 

لتقدمي للوظائف الشاغرة، وهذه املسؤولية ُتعطى ألبناء البالد يف ا( Recruitment Priorities)التوظيف 

القومية يف تنمية املوارد البشرية مث للدول اجملاورة ودول العامل بشكل عام، إال إذا كانت الوظيفة تتطلب 

عملية اجلمع ( Recruitment Strategy)فمن استراتيجيات التوظيف . (51)كفاءة متميزة من دولة معينة

التوظيف وتوقيت عملية االتصال باملرشحني احملتملني بشكل متناغم،  بني مهام حتديد مصادر ووسائل

كتحديد الوقت املناسب جلذب اخلرجيني اجلدد عند خترجهم من اجلامعات أو املعاهد، وهي عمليـة  
                                                             

 .932م، ص3221، 3ض، طالتوجيري والربعي، حممد، معجم املصطلحات اإلدارية، مكتبة العبيكان، الريا  (50)
 .33، ص3م، ط3227الصحاف، حبيب، معجم إدارة املوارد البشرية وشؤون العاملني، مكتب لبنان ناشرون، بريوت،   (51)
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تنظم بعض املنظمـات ذات الطبيعـة   ( College Recruitment)توظيف خرجيي اجلامعات واملعاهد 

يف اخلرجيني حباجتها للموظفني، والعمل على ترغيبهم بااللتحـاق هبـا،   التخصصية برامج شاملة لتعر

 .وتكون االتصاالت يف العادة مبراكز توظيف اخلرجييني داخل اجلامعات واملعاهد

 

 ( Job)وظيفة العمل أو ال

بالدرجة اليت ميكن  عة من الوظائف املتشاهبة الواجبةويقصد بالعمل يف حتليل وتقييم الوظائف جممو

ا تغطيتها مجيعًا يف حتليل واحد، مثل عمل السكرتارية حيث يشمل استخدام اآللة الكاتبة والنسخ معه

الشيء على نفسه أي ألزمها إيـاه،  : ووظف يظف وظفًا فهو واظف. (52)واالختزال واالستقبال إخل

أي عني له يف كل يوم وظيفة، أي أسند إىل شخص وظيفة وهي عمل عليـه  : ووظف يوظف توظيفًا

توظيـف األمـوال يف   )، وتوظيف مصدر وظف، يف االقتصاد تثمري املال وتنميته (قدره عليه وعينه)

" موظف بوزارة"واملوظف هو من يسند إليه عمل ليؤديه حسب اختصاصه . (53)(املشاريع االقتصادية

ما يقدر من عمل أو طعام أو رزق أو غـري ذلـك   : والوظيفة أو الوظائف هي" موظف مبصرف"أو 

أو عمل مسند إىل عامل ليؤديه مع " وظيفة أيب احلسن الشاذيل"أو عقد وشرط " فة العامل اليوميةوظي"

أوصـد بـاب الوظـائف يف    "أو " أدى وظيفته على الوجه األكمل"اختصاصات حيددها له القانون 

تعلـيم  "و" حتليل وظيفـي "هي منسوبة إىل الوظيفة، وما يتعلق بالوظيفة من : ، ومعىن وظيفي"وجهه

                                                             
، 3224معجم مصطلحات العلوم اإلدارية، دار الكتاب املصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناين، بريوت، . بدوي، أمحد  (52)

  .941ص
  .3133، ص3222ط، .، املعجم العريب األساسي، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، د(حمرر)عمر، أمحد   (53)
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عملي : وهي تعين" الرصيد اللغوي الوظيفي"و" علم التربية الوظيفي"و" علم النفس الوظيفي"و" وظيفي

 .(54)كالنحو الوظيفي" إجراءات وظيفية"

إحلاق عمال جـدد بالعمـل، وقـد    : "أنه( Engagement)وقد عرفت بعض املراجع التوظيف 

 (55)"بالواليات املتحدة األمريكية( Hiring)استخدم هذا املصطلح يف إجنلترا، ويقابله مصطلح 

: ، أي تدبري االحتياجات من األفراد مبعىن(Recruiting)أما كلمة استقطاب فهي ترمجة لكلمة 

إحدى وظائف إدارة األفراد حيث تتوىل البحث عن العمال املالئمني عن طريق مكاتب التوظيف، "

هبذه العملية موردو العمال حلساب  اإلعالن، نقابات العمال، املعاهد واجلامعات، كما قد يقوم

 (56)"أصحاب العمل

وتعين يف جمال اختيار األفراد يف ( Nomination)يف املعاجم اإلدارية  (ترشيح)وقد ورد مصطلح 

حتديد مرشح باالسم للمسؤول عن اختاذ قرار التعيني إلحلاق املرشح بالوظيفة : "املؤسسات مبعىن

مترمجة من ( ترشيح العمال للعمل)والعديد من املفاهيم مثل . ررالشاغرة طبقًا لنظام التعيني املق

(Referral of workers )قيام مكاتب التوظيف بترشيح العمال لشغل الوظائف الشاغرة، : "وتعين

 Referral)أما الترشيح امللزم   (57)"ويستبعدون من بني العاطلني إذا مت تعزيز ترشيحهم بالتعيني

                                                             
  .3132، املعجم العريب األساسي، صاملرجع السابق  (54)
، 3224 ،9معجم مصطلحات العلوم اإلدارية، دار الكتاب املصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناين، بريوت، ط. بدوي، أمحد  (55)

  .333ص
 . 171، صاملرجع السابق  (56)
 . 173املرجع السابق، ص  (57)
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controlled )(58)"يقضي بإلزام صاحب العمل بتعيني العامل الذي رشحه مكتب التوظيفنظام : "هو 

ففي العديد من املؤسسات تلجأ إىل األنظمة الوسيطة الستقطاب واختيار العاملني لتشغيل املتقدمني 

شغل  له دالالت عديدة وما يهمنا يف هذه الدراسة هو لفظ، بطلبات العمل، والتشغيل هو مصطلح

هي الوظيفة اليت حنصل عليها، ويقال فالنا شغله أي هلاه و "الشاغر"عكسها و: اغليشغل شغاًل فهو ش

، "الفكر/البال"أي شغل نفسه بكذا، وجه مهه إليه أي شغل " شغلتين عنك الشواغل"عنه وصرفه أي 

" أعطاه وظيفة: املدير العامل"مثل : شغل يشغل تشغياًل. (59)مألها ببعض األعمال: وشغل أوقات فراغه

مثل األم : وشاغل ُيشاغل ُمشاغلة" أدارها: شغل اآللة"أو " محلهم بأعباء كثرية: األستاذ لطالبه" أو

وإنشغَل . أي الشخص أظهر أنه مشغول أو شغل به: وتشاغل يتشاغل تشاغاًل. أهلته وشغلته: لطفلها

ه بغريه، وهناك معاين تلهى عن: مثاًل انشغل عنه" اشتغل بالعلم"عمل : أي انشغل بكذا: َينشغُل انشغااًل

أي ( شغال)و" األعمال الشاقة"أي حكم بالسجن مع األشغال الشاقة ( أشغال)كثرية لكلمة شغل مثل 

وهو املصنع الذي يشغله أشخاص أو أيدي ( مشغل)اخلادم يف املنازل وهو من يقوم بعمل غري صناعي و

 حم جم يل ىل مل خلٱُّ :لقوله تعاىل  عاملة يقوم بالعمل حسب نوعه

.(60)َّخم
 

   

                                                             
 . املرجع السابق  (58)
  .221، ص3222ط، .، املعجم العريب األساسي، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، د(حمرر)عمر، أمحد   (59)
 . 33: سورة يس  (60)
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، فقد ورد يف املعجم العريب األساسي (Online recruitment) املباشر ستقطابأما مصطلح اال

اإلعالن عن الوظائف الشاغرة واملرشحني بأصحاب العمل  يقومموقع على شبكة اإلنترنت : "مبعىن

بل أصحاب لحصول على تلك الشواغر ، أو اليت ميكن العثور عليها إال من قلتسجيل السري الذاتية ل

 (61)"العمل لفرص العمل احملتملة

شرح مكتوب بالتفصيل عن احلد : تعين( Job specifications)مواصفات شاغل الوظيفة 

األدىن للمؤهالت العلمية واالستعدادات البدنية واملستلزمات الشخصية األخرى املطلوبة يف الشخص 

وهي ُتعد خطوة  .(62)ت يف التوظيف والتدريبالذي سيوكل إليه القيام بالعمل، ويستفاد هبذه املواصفا

مهمة يف استقطاب املوارد البشرية من املناطق البعيدة، أي من خارج الدولة، وهذا توضحه بشكل 

أكرب املؤسسات االلكترونية يف عملية االستقطاب املباشر كبيانات عن الوظيفة الستقطاب الكادر 

 .البشري عن ُبعد

الوظيفة اليت ختلو من بني الوظائف : مبعىن( Vacant post)اغرة وقد ورد مصطلح الوظيفة الش

املقررة باملنشأة، وذلك بسبب استقالة شاغلها أو فصله من العمل أو وفاته أو بسبب إنشائها إذا مل تكن 

 .(63)الوظيفة موجودة من قبل

ل فهو عملية استخدام لكافة الوسائ( Job Posting)أما اإلعالن عن الوظائف الشاغرة 

اإلعالنية للتعريف بالوظائف اخلالية يف إحدى املنشآت إلتاحة الفرصة لألفراد لترشيح أنفسهم، وعادة 
                                                             

  .3132، ص3222ط، .األساسي، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، د ، املعجم العريب(حمرر)عمر، أمحد   (61)
  .944ص، املرجع السابق  (62)
، 3224معجم مصطلحات العلوم اإلدارية، دار الكتاب املصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناين، بريوت، . بدوي، أمحد  (63)

  .430ص
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ما يوجه اإلعالن عن الوظائف اخلالية للعاملني باملنشأة أواًل لتكون هلم األولوية يف شغل هذه 

 .(64)الوظائف

اإلدارية ليفسح اجملال أمام فهو أسلوب يتبع يف التنمية ( Job Rotation)التنقالت الوظيفية 

املوظف يف التنقل من وظيفة إىل أخرى أو من فرع إىل آخر داخل اإلطار الكلي للمنظمة لتعريفه بكافة 

أنشطتها وتدريبه تدريبًا عامًا لتوسيع معلومات املوظف ألكثر من عمل وتنمية قدراته الفنية والعملية 

 . (65)لفةعلى مسؤوليات وواجبات وأشكال األعمال املخت

جمموع الوظائف اليت توجد بينها صالت وثيقة : هي( Jobs Related)أما الوظائف املتماثلة 

بسبب التنظيم التكنولوجي واإلداري للمنشأة أو الوضع االجتماعي للعاملني، وتراعى هذه الصالة يف 

 .(66)حتديد شروط العمل واألجور

يوضح خمتلف العناصر املكونة ( Job Profile)ويتشكل لدى املنشأة رسم بيان للوظيفة 

للوظيفة للقيام مبتطلباهتا األساسية كالتعليم والتدريب واخلربة والقدرات اجلسدية والعقلية وأحوال 

لكي تقيم وتلخص الوظائف ( Job Ranking)وتستخدم املنشأة طريقة ترتيب الوظائف   .(67)العمل

جيري هذا الترتيب مبقارنة مجيع الوظائف فيما حسب درجة أمهيتها من أعلى وظيفة إىل أقل وظيفة و

                                                             
  .943ص املرجع السابق،  (64)
  .942صمعجم مصطلحات العلوم اإلدارية ، رجع السابق، امل  (65)
  .942ص، املرجع السابق  (66)
  .املرجع السابق  (67)
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بينها، وذلك بتحليلها وإعداد وصف عام هلا من حيث الصعوبة ودرجة املسؤولية اليت تتضمنها 

 .(68)واملواصفات املطلوب توافرها يف شاغلها

وقد وردت مصطلحات عديدة يف معظم الكتب اإلدارية تدور حول مفهوم التوظيف وما 

والطرق اليت ( املنظمة والفرد)ية إدارية وتقنية وفنية للوصول إىل اتفاق بني الطرفني يتعلق به من عمل

تتبعها املنظمة يف اختيار العاملني فيها تعتمد على طبيعتها وطبيعة البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة، مع 

 .مراعاة طبيعة العمل املطلوب إجنازه

على أحد برامج تدريب املشرفني يف نظام ( Job Instruction)وتعتمد تعليمات الوظيفة 

التدريب داخل املنشأة، ويقوم على رسم أسس ونظم مستقرة لالتصال بالرؤساء واملرؤوسني وحتقيق 

الوظائف : فهناك أنوع من الوظائف .(69)التعاون املستمر بني املستويات والقطاعات املختلفة يف العمل

، وهناك (70)لتحقيق أهداف املنشأة لضمان سري العملوهي وظيفة ضرورية ( Job Key)األساسية 

ذات مرتبة دنيا ال تتضمن سوى مسؤولية حمدودة وال تتطلب سوق قليل ( Job Minor)وظائف ثانوية 

 .(71)من املبادرة

تتبع هنج تعيني  ستقطاب اليتعمليات اال هي  The art of recruitmentفن التوظيف 

ما إختيار إ. نهم، بغض النظر عن طبيعة العملكة االستفادة مللشر ميكناملرشحني كأفضل موظفني 

األشخاص اخلطأ يف العمل اخلطأ سوف يسبب انتاج ضعيف وفقد للفرص اجليدة يف االجناز ليصبح 
                                                             

  .943ص،  معجم مصطلحات العلوم اإلداريةاملرجع السابق،   (68)
  .املرجع السابق  (69)
  .943ص، املرجع السابق  (70)
  .املرجع السابق  (71)
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لذلك عمليات . منحدر االنتاج لالسفل وتكلفة البدالء ستكون زيادة على تكلفة التوظيف اخلاطئ

كبريًا من االهتمام بأدق التفاصيل واجلوانب األخرى لتشغيل األيدي  والتعاقد تتطلب قدرًا ستقطاباال

العاملة وحتقيق أفضل انتاج، فوضع االعالن الستقطاب العمالة هو جمرد بداية للترشيح للمؤسسة، 

واهلدف من االعالن هو إثارة اهتمام الباحثني عن عمل، ففي النهاية املقابلة هي اليت حتدد األشخاص 

 (72) .املطلوبني

ترتيب الوظائف يف فئات خمتلفة، وميكن أن يبىن :  (Job Classification)تصنيف الوظائف 

هذا الترتيب على أساس متطلبات الوظيفة مثل التدريب، اخلربة، املهارة، ويهدف التصنيف إىل جتميع 

لعملية اليت هي ا( Job analysis)حتليل الوظائف . (73)الوظائف املتشاهبة كل منها يف جمموعة متميزة

ميكن هبا معرفة عناصر كل وظيفة والكشف عن خمتلف احلقائق الضرورية اليت تبني واجباهتا والعوامل 

اليت حتيط هبا، وكذلك بيان الشروط اليت جيب توافرها يف الشخص الذي يشغلها حىت يستطيع العمل 

 .(74)بنجاح

وهي تعين التشغيل ( Temporary term: )وقد ورد مصطلح التشغيل بعدة معاين مترمجة منها

أحد أشكال االستخدام املؤقت يلحق مبقتضاه العامل بالعمل ملدة حمددة كأن يشتغل : "املؤقت أي

                                                             
(72)  Jérôme, Simphal. (2004) Online Recruitment in Industrialized Countries: Drivers, Key 

factors, Issues, Predictions “Focus on European and French Job Board”, International 

Audencia MBAE leader: Reinventing Leadership in a Connected Economy, Authors: 

Robert Hargrove, p17. .  
  .943ص،  معجم مصطلحات العلوم اإلداريةع السابق، املرج  (73)
  .944ص املرجع السابق،   (74)
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 Jobs filled without)أما . (75)"خالل فصل الصيف ليحل حمل العمال املتغيبني يف اإلجازات السنوية

referral )ظائف اخلالية مباشرة دون االلتجاء إىل مكتب قيام املنشآت بشغل الو: "فهو التشغيل املباشر

قيام املنشآت "عين يوشغل الوظائف عن طريق مكتب التوظيف . (76)"التوظيف للترشيح هلذه الوظائف

 .(77)"اليت ختلو هبا وظائف بشغلها عن طريق مكاتب التوظيف اليت تبعث هلا باملرشحني هلذه الوظائف

خدام تقنية شبكة االنترنت يف االعالن عن الوظائف هو است ويناإللكتر ستقطابفاالمما سبق 

الشاغرة أو طلب موظفني حسب مواصفات معينة، من خالل تعبئة منوذج إلكتروين مباشر على موقع 

وين اخلاص بإدارة االختيار اإللكتريف الشبكة أو إرسال طلب التعيني مع السرية الذاتية على العنوان 

وين اإللكترالعملية احيانًا بتوسط شركة متخصصة يف جمال التوظيف  والتوظيف للعاملني، وقد تتم هذه

 .(78)بني املتقدم واملؤسسة الطالبة للوظيفة 

عملية حبث وحصول على مرشحني حمتملني للوظيفة، : فاالستقطاب يف املفهوم العلمي هو

ددة ومناسبة حسب ما خططت له اجلامعة ووضعت ُأُسسًا مالئمة لشغل هذه الوظائف يف مدة زمنية حم

لتحقيق احتياجات التنظيم الداخلي للجامعة ضمن منظومة متكاملة تتشكل هبا إدارة املوارد البشرية، 

برز تهتدف هذه املنظومة إىل إجناح العمل والوصول للمخرجات املطلوبة لتحقيق األهداف، ومن هنا 

                                                             
  .492ص، املرجع السابق  (75)
  .947ص، املرجع السابق  (76)
  .930ص، املرجع السابق  (77)
(78) Edenborough, Robert. (2005). Assessment Methods in Recruitment, Selection & Performance, 

kogan page, London and Sterling, VA. USA, p27.      
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على جلب املهارات العالية فاالستقطاب االلكتروين يضيف على ما سبق مقدرة . فعالية االستقطاب

 .والكفاءات واخلربات من مناطق بعيدة بوسائل بسيطة من خالل االنترنت عرب التواصل االلكتروين

 

 :النشأة والتطور: 2:3

منذ بداية خلق البشر أدم بعد أن أرسل اهلل عزوجل إىل ابن  والتوظيف عرفت عملية االستقطاب      

 حل جل مك لك خك حك ٱُّٱ :، لقوله تعاىلادم قابيل ليعلمه كيف يدفن أخيه

(79)َّ خمحم جم هل مل  خل
توظيف اهلل عزوجل وجتنيده استقطاب وهنا جند . 

ملخلوقاته للقيام بأعمال كلفت هبا حسب طبيعتها وقدرهتا، مث استفاد منها البشر يف مواجهة هذه 

احلياة، فكانت احلياة، مث بدأ االنسان يوظف كل أمر تعلمه أو تعرف عليه للقيام به ضمن متطلبات 

بداية العصور القدمية تعتمد على توظيف النفس يف تنفيذ املهام اخلاصة بالفرد فهي األساس يف توظيف 

، فقد انصب التوظيف على (احلضارة اليونانية)القدرات والطاقات البشرية حىت العصور االغريقية 

األكثر كانت يف اجملاالت العسكرية  االيدي العاملة واملنتجة يف اجملاالت الزراعية والصناعية والفئة

 (.التجنيد)وبالتحديد يف عملية 

مصطلح التوجيه كان يستخدم لالستقطاب إلرشاد وحتفيز العاملني باجتاه أهداف املؤسسات  

وظائف، وهي الراغبة بالتوظيف، فقد كانت اخلطوة الثانية من العملية اإلدارية هي توجيه الناس إىل ال

                                                             
  .31: سورة املائدة  (79)
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سسة يف التحفيز للعمل من خالل اإلرشاد أو العالقات اإلنسانية، وهلذه األسباب مهمة القيادة للمؤ

كان التوظيف عملية توجيه ملعظم العاملني إىل املؤسسات الكربى يف الدولة أو اخلاصة حسب 

مستواها، إذا أراد أي شخص أن يكون مشرفًا أو مديرًا فعااًل عليه أن يكون قياديًا فعااًل، فحسن 

 .(80)لى توجيه الناس تربهن مدى فعاليتهمقدرته ع

 

 احلضارة اإلسالميةيف ستقطاب اال: 9:1:1

فقد اهتمت احلضارة اإلسالمية بعملية االستقطاب كأحد أهم العمليات اإلدارية لتزويد املنشأة  

مبا حتتاجه من طاقة بشرية مسلمة بأسلوب حيرص على تكافؤ الفرص وعدالة االختيار، فقد ورد يف 

من ويل من أمر املسلمني شيئًا، فوىل رجاًل وهو جيد : "ث أن الرسول عليه الصالة والسالم قالاحلدي

 صلى اهلل رسول قال:  قال عباس ابن عن، و(81)"من هو أصلح للمسلمني منه، فقد خان اهلل ورسوله

 أوىل هو من فيهم أن يعلم وهو رجال عليهم فاستعمل شيئا املسلمني أمر من توىل من: "وسلم عليه اهلل

 ومجاعة ورسوله اهلل خان فقد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وسنة اهلل بكتاب منه وأعلم بذلك

 عليه اهلل صلى النيب عن عنه اهلل رضي حذيفة عن مسنده يف املوصلي يعلى أبو وروى، (82)"املسلمني

 غش فقد منه أفضل وه من العشرة يف أن وعلم أنفس عشرة على رجال استعمل رجل أميا: "قال وسلم

                                                             
  .399ص 9030، 3املعجم اإلداري، دار أسامة للنشر والتوزيع ودار املشق الثقايف، األردن، ط. الشوبكي، مسري  (80)
، كتاب آداب القاضي، 3الكتب العلمية، طدار : حممد عطا، بريوت: حتقيق .ىالبيهقي، أبو بكر، أمحد بن احلسني، السنن الكرب  (81)

  ..251ص، 2553، 15، ج25302: ال يويل الوايل امرأة وال فاسقًا وال جاهاًل أمر القضاء، حديث رقم: باب
  .933ص، 7ت،  دار الفكر، ج.ط، د.د، القدير فتح، ابن اهلمام، كمال الدين  (82)
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 وأطلق اخلليفة نصبه الذي والسلطان اخلليفة التقليد والية له والذي، (83)"املسلمني ومجاعة ورسوله اهلل

 يويل أن له فإن التصرف له وأطلق خراجها له وجعل ناحية السلطان واله الذي وكذا التصرف، له

 .ويعزل

جيب أن يقوم به الفرد عن تكليفه بالعمل كان الرسول عليه الصالة والسالم حيدد الدور الذي  

وحتميله األمانة واملسؤولية، إذ يتخري عماله من الصاحلني وأويل الدين والعلم، فقد أسفر ذلك عن نتائج 

جيدة هي من نتائج حسن االختيار يف اإلدارة، فهذا األسلوب يف استقطاب الرجل الصاحل يف املكان 

 صلى اهلل عليه وسلم استعمل رجاًل من اآلزد يدعى ابن اللتبية املناسب، فقد روى مسلم أن رسول اهلل

هذا ما لكم وهذا هدية، قال الرسول عليه الصالة : على صدقات بين سليم، فلما جاء حسابه، قال

: ، مث خطب قائاًل"بيت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك إن كنت صادقًافهال جلست يف " :والسالم

هذا ما لكم وهذا هدية : ل منكم على العمل مما والين اهلل فيأتيين فيقولأما بعد فإين أستعمل الرج"

أهديت يل، أفال جلس يف بيت أبيه وأمه حىت تأتيه هديته إن كا صادقًا؟ واهلل ال يأخذ أحد منكم منها 

له  شيئًا بغري حقه إال لقي اهلل عزوجل حبمله يوم القيامة، فال أعرفن أحدًا منكم لقي اهلل حيمل بعريًا

 .(84) "رغاء، أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر

  

 

                                                             
  .932صالقدير،  فتح، املرجع السابق  (83)
  .65، ص1997اجد للثقافة والتراث، ديب، الفكر اإلداري يف اإلسالم، مركز مجعة امل. ناشد، حممد  (84)
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 :القرن املاضياالستقطاب والتوظيف يف : 1:3:1

إن عملية االستقطاب للموارد البشرية املؤهلة تتضمن وجود آلية معينة تربط بني املؤسسة 

كان واألفراد لتشجيع املؤهلني لشغل هذه الوظائف عن طريق تقدمي طلبات توظيف خاصة بطبيعة امل

الشاغر وشروط االلتحاق به وحتديد مواعيد املقابلة أو االختيار، ويكون عادة االختيار ضمن مراحل 

 .تشرف عليها جمموعة أشخاص هلم صالحيات إدارية

لم يعد كونك مالئمًا لشغل وظيفة ما يعتمد على مؤهالتك وخرباتك فحسب، بل صار ف

النجاح هنا أن تبحث عن أكثر الوظائف مالءمة  يشمل مهارات التنفيذ أيضًا، ومن مبادئ وعوامل

لك؛ وهذا أمر مهم يف عمليات التعيني والترقية، فعندما يتقدم أحدهم لوظيفة أو تبحث شركة ما عن 

موظفني جدد، على الطرفني حتري مدى قوة أو ضعف مهارات التنفيذ اليت تتطلبها الوظيفة، وفحصها 

فإذا كنت متميزًا يف املالحظة ووضع األهداف وحتقيقها، . للوظيفةبدقة إبان املقابلة اليت تلي التقدم 

عليك أن تبحث عن الوظيفة اليت تبني مدى متيزك يف تلك املهارات على وجه التحديد، كما ميكنك أن 

تسأل مدير املوارد البشرية عن مدى حاجة الوظيفة ملهارة حتليل املشكالت، وهي إحدى مميزات من 

حظة، كما عليك أن تطرح أسئلة حول تقدير املؤسسة ألمهية االخنراط يف عدة مهام يتمتعون بقوة املال

يف وقت واحد دون تشتت، أو عن مدى أمهية الوفاء باملواعيد النهائية يف مشروعات املؤسسة، 

 .(85)ويكتسب السؤال األخري أمهية خاصة لفحص مهاراتك يف التخطيط واإلجناز وااللتزام باألهداف

                                                             
ترمجة الشركة العربية لإلعالم العلمي، القاهرة، خالصات كتب املدير  ،شونك، مارتني، الذكاء املتمثل يف النجاح للتوظيف  (85)

  .3، ص9007، 130ورجل األعمال العدد 
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البيئة الداخلية للعمل وينبغي على : األول: بيئة اخلاصة للوظيفة إىل قسمني رئيسنيتنقسم ال 

اإلدارة أن توضح مجيع املؤثرات على نوعية العمل والعاملني يف املؤسسة أو نظرهتم للعمل من خالل 

بيئة اختص بال :والقسم الثاين. سوق العمل وما يتطلبه الفرد يف مثل هذه املؤسسات من مهارات حمددة

اخلارجية للعمل وركز على العالقات للعاملني بعناصر العمل واالجناز من مدخالت العملية اإلدارية إىل 

 .خمرجاهتا وحتقيق األهداف

 

 االستقطاب املعاصر: 1:3:3

ال ميكن توفري كافة املعلومات اليت حيتاج إليها الباحثون عن الوظائف ليس فقط بسبب كثرهتا        

ها الدائم أيضًا ال ميكن توفري كافة البيانات بسبب تنوع رغبات وإمكانيات وظروف لكن بسبب تغري

كل واحد من الراغبني يف البحث عن عمل أو يستخدم شبكة إنترنت للحصول على عمل لكن فيما 

يلي نتناول اخلطوط العريضة اليت تتناول املوضوع ملساعدة الراغبني يف البحث عن عمل مبا يتفق مع 

 .اته وإمكانياته ويناسبه مكانا وأجرًا ومكانة أوأن يضع نفسه يف قوائم الباحثني عن الوظائف احتياج

 باالستقطاإن ظهور شركات التوظيف على إنترنت ال يطرح فقط سؤاال عما إذا كانت مواقع        

عي الذي كترونية ستحل مكان مكاتب العمل أو مؤسسات التوظيف التقليدية فهذا هو الوضع الطبيلاإل

شركات التوظيف صلة املتوقعة بني طالب الوظيفة وبل يطرح عدة أسئلة عن ال ،ستؤول إليه األشياء
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والشركات اليت تطلب التعيني وسرعة اإلجراءات واستخدام الدردشة إلمتام املقابالت واستخدام 

 .التكنولوجيا بصفة عامة يف التعامل 

ونية اجلديدة تقليدية يف املهمة اليت تقوم هبا فهي تقوم كترقد تكون خدمات مكاتب التوظيف اإلل       

بذات العمل الذي تقوم به شركات التوظيف القائمة حاليا بإحداث التقاء بني العمالء والشركات لكن 

لكترونية تستخدم أدوات جديدة كما أن طريقة التوظيف اإل التشابه يتوقف عند هذا احلد فمكاتب

 .النمط التقليدي إضافة إىل اختالف نوعية الوظائف وانتشارها  تقدمي خدماهتا ختتلف عن

 هبا وظائف يتال نترنت بتوفري خدمة اللقاء بني أصحاب األعمالاإل عربتقوم شركات التوظيف       

شاغرة مع الباحثني عن فرص العمل نظري مبلغ يدفعه صاحب العمل أو الراغب فيه أو كالمها بعد 

 .لشركات واملؤسسات بعرض طلباهنا على إنترنت فهو أمر آخر التوظيف أما أن تقوم ا

نترنت توفر فرصة البحث عن الوظائف كما توفر فرصة اإلمن ناحية أخرى فإن هبض املواقع يف      

اإلعالن عنها جمانا بغرض حتقيق الرواج ملواقعها وانتشارها وهو االجتاه السائد يف الوقت احلايل فال يكاد 

 .اجملانية  ستقطابخدمات االخيلو موقع من 

تلجأ الشركات واملؤسسات إىل اإلعالن يف الصحف يف أماكن إعالنات مبوبة أو يف إعالن      

مستقل عن وظائف وتتكرر صيغة اإلعالن على فترة زمنية يف صحيفة أو أكثر وتطلب إرسال السرية 

طلبات واملطلوب من أوراق وشهادات بناء الذاتية بالفاكس أو بالربيد وحتدد مواعيد املقابالت وتقدمي ال

 .على طبيعة الوظيفة 
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تسند مهمة متابعة نتيجة اإلعالن وحتديد مواعيد القبول واملقابالت وإعالن النتائج إىل مكاتب      

شئون العاملني أو إىل شركة من شركات التوظيف اليت تتوىل فرز وتصنيف الطلبات بعد قيامها مبهمة 

لبات املتقدمني وحتديد مواعيد املقابالت للمتقدمني واختيار من تنطبق عليهم اإلعالن ودراسة ط

يزيد عدد املتقدمني مللء الوظائف كلما كانت الوظيفة حتتاج ، ولشروط وإعدادهم الستالم الوظائفا

زة ذات الشروط القليل من املهارات واخلربا العالية وتقل يف حالة التخصص الدقيق أو الوظائف املتمي

حتتاج هذه العملية إىل الكثري من اجلهد لفرز الطلبات ودراستها وتصنيفها قبل ، حملددة  الواضحة ا

 .تصفيتها 

 

 :اإللكتروين أمهية االستقطاب: 1:4

تتضح أمهية اخلطوات اإلدارية األوىل يف عملية التوظيف باالسلوب املتبع يف اختيار املوارد  

(86)الثمانية ستقطاباالمهام البشرية للمؤسسة، وهي من خالل 
: 

املوارد البشرية هي التأكد من تغطية احتياجات املنظمة  الغاية من ختطيط :البشرية ختطيط املوارد: أواًل

بتحليل خطط املنظمة لتحديد املهارات املطلوب توافرها يف  ويتم عمل ذلك. من املوظفني

 :املوارد البشرية ثالث عناصر هي ولعملية ختطيط. املوظفني

  .املوظفني التنبؤ باحتياجات املنظمة من .3

                                                             
(86)  https://www.hrdiscussion.co m/hr81367.html, on 2015/8/15 
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  .مبوظفي املنظمة املرشحني لسد هذه االحتياجات مقارنة احتياجات املنظمة .9

( من خارج املنظمة)األشخاص الذين سيتم تعيينهم  تطوير خطط واضحة تبني عدد .1

  .من داخل املنظمة لسد هذه االحتياجات ومن هم األشخاص الذين سيتم تدريبهم

على اإلدارة جذب املرشحني لسد االحتياجات من  يف هذه العملية جيب  :املوظفني توفري :ثانيًا

. أداتني يف هذه احلالة مها مواصفات الوظيفة ومتطلباهتا وستستخدم اإلدارة. الوظائف الشاغرة

اجلرائد العادية : الوسائل للبحث عمن يغطي هذه االحتياجات، مثل وقد تلجأ اإلدارة للعديد من

باإلعالنات، ووكاالت العمل، أو االتصال باملعاهد والكليات التجارية،  جلرائد املختصةوا

بدأت اإلعالنات عن الوظائف واالحتياجات  وحاليًا. أخرى( أو خارجية/و داخلية)ومصادر 

 .اإلنترنت حيث أنشأت العديد من املواقع هلذا الغرض تدار عن طريق

يتم تقييم هؤالء املرشحني الذين تقدموا لشغل املواقع املعلن عنها،  ري،بعد عملية التوف: االختيار: ثالثًا

خطوات عملية االختيار قد تتضمن ملئ بعض . تتطابق عليه االحتياجات ويتم اختيار من

ومقابالت، واختبارات حتريرية أو مادية، والرجوع ألشخاص أو مصادر ذات  االستمارات،

 .املتقدم للوظيفة عالقة بالشخص

عملية التعريف باملنظمة . جيب أن يتم دجمه باملنظمة مبجرد اختيار املوظف: ةباملنظم التعريف: عًاراب

 .باملوظف اجلديد وإطالعه على سياسات وأنظمة املنظمة تتضمن تعريف جمموعات العمل
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 املوظفني على من خالل التدريب والتطوير حتاول املنظمة زيادة قدرة :التدريب والتطوير: خامسًا

 .املشاركة يف حتسني كفاءة املنظمة

 .يهتم بزيادة مهارات املوظفني: التدريب

 .إلجنازها يهتم بإعداد املوظفني إلعطائهم مسؤوليات جديدة: التطوير

للتأكد من أن األداء الفعلي للعمل يوافق معايري األداء  يتم تصميم هذا النظام: األداء تقييم: سادسًا

 .احملددة

املتعلقة باملكافآت التشجيعية، النقل، الترقيات، وإنزال  قرارات التوظيف: ستقطاباال قرارات: سابعًا

 .تعتمد على نتائج تقييم األداء املوظف درجة كلها جيب أن

والتقاعد، واإليقاف املؤقت، والفصل جيب أن تكون من  االستقالة االختيارية، :اخلدمة إهناء: ثامنًا

 .اإلدارةاهتمامات 

 

قطاب االلكتروين على املهام السابقة خاصية توفر املعلومات بشكل كامل، عن طبيعة يضيف االست

املنظمة أو املؤسسة أو العمل الشاغر واملواصفات املطلوب توفرها يف املتقدمني للوظيفة واالمتيازات اليت 

وع، دون حيصلون عليها والشروط الواجب توفرها فيهم خالل األربعة وعشرين ساعة ومجيع أيام األسب

شروط على املكان أو الزمان لالطالع على البيانات الالزمة للتقدم على الوظيفة املطلوبة، وأن النظام 

احملوسب يقوم باستقبال الطلبات مباشرة ويعمل على فرزها وتصنيفها قبل إطالع قسم املوارد البشرية 
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بلة قبل توقيع العقد أو التعاقد عن بعد عليها، مما خيفف عدد الفئات املعروضة من الطلبات يف عملية املقا

 .حسب مكان املتقدم للعمل وطبيعة املنظمة

لالستقطاب هو فتح مجيع أبواب ومصادر العمل املتاحة للمؤسسة واألفراد، من أهم املزايا   

لتستطيع توصيل املطلوب للمرشحني املتوقع توظيفهم يف املكان املناسب، مما خيدم بناء وتطوير حياهتم 

لوظيفية، مث إن جناح عملية االستقطاب هو اخلطوة األوىل يف بناء قوة العمل الفعالة واملنتجة، وحتديد ا

 .الوسائل األفضل يف عملية البحث عن الكفاءات

فقد اتاح االستقطاب االلكتروين إمكانية دراسة أوضاع سوق العمل بصورة أكرب من   

إن حتديد . ة عن أماكن وجود املهارات واخلربات املطلوبةاالستقطاب التقليدي، ووفر املعلومات الكافي

سوق العمل على الصعيد احمللي أو اإلقليمي أو الدويل فتح للمؤسسات اإلغراءات األكثر يف احلصول 

از، وحتليل منتظم للمصادر من خالل معرفة أي هذه املصادر األكثر جناحًا يف تلبية على املنافسة يف اإلجن

جدت الشركات العاملية يف يعود ذلك لوجود قواعد عملية االستقطاب، فقد وسسة، االحتياجات للمؤ

استخدام إنترنت وسيلة إعالنية تتجاوز احلدود اجلغرافية وتروج بضاعتها وخدماهتا وخدمة عمالئها 

كما تستخدمها يف البحث عن املهارات واإلعالن عن الوظائف وجتد يف مواقع شبكة ويب صفحات 

نترنت يف نشاط االستقطاب اإلانتشار استخدام  ألن ؛حاب املواقعمتوفرة لدى أص خاصة بوظائف

كما تضيف املرونة وخفض التكلفة  .ضرورة إدارية بسبب زيادة املشتركني فيها واستخدامها من العامة

 .ت اإلدارية ورفع الكفاءة العمليةوتبسيط اإلجراءا
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ول إىل مواقع التوظيف من مقاهي إنترنت فإن بينما يستطيع الباحثون عن فرص العمل الوص     

كرب يف العثور على الشخص نترنت طابع العلمية إذ يوفر إمكانية الوصول إىل مجهور أاإللإلعالن يف 

لزوار املواقع فيتيح  جاذبًا دورًا الويبعن الوظائف اخلالية يف مواقع  يلعب وجود اإلعالن، واملالئم

نترنت التفاعلية واملرونة يف زمان اإلعالن اإليوفر اإلعالن يف ، وتوصيل رسائل الترويج والتسويق 

 .ومدته وإمكانية فرز الطلبات وفق حمددات مربجمة من خالل املوقع لفحص املتقدمني 

نترنت كبديل اقتصادي اإلإىل ( خاصة األمريكية منها يف البداية)جلأت شركات التوظيف فقد     

أدوات برجمية إلدارة أنشطتها وطورت شبكاهتا لالتصال بشركات وكفء فأقامت مواقعها وزودهتا ب

كبرية تتوفر هبا فرص عمل جديدة ووسعت خدماهتا لتشمل نوعيات من املهن واخلرجيني متجاوزة 

احلدود اجلغرافية لتغطي العامل وأصبح من السهل للباحثني عن عمل العثور على الفرصة وللباحثني عن 

ى املهارة املناسبة يف قواعد بيانات شركات التوظيف اليت تتيح للطرفني فرصة العاملني فرصة احلصول عل

 .نترنت اإل اللقاء يف فضاء

على العديد من العوامل من أمهها حجم االستقطاب  ستقطابنترنت يف االاإليتوقف استخدام و     

ل العمالة وشروط املتاح يف كل دولة وفرص العمل اجلديدة واملولدة وشروط التعيني وحرية انتقا

احلصول على إقامة وحماوالت توطني الوظائف يف العديد من الدول فضاًل عن طبيعة الفرص املتاحة 

والقطاعات اليت يسمح استجالب العمالة إليها وشروط املنافسة مع قوى العمل الرخيصة إضافة إىل 

 .االعتبارات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
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اليت تسعى يف عصرنا احلايل للحصول على اجلودة يف التعليم هي فمن أكثر املؤسسات  

وباألخص اجلامعات اليت ترقى ملستوى عاملي يف التبادل بينها من أعضاء هيئة ( قطاعات التعليم)

التدريس أو املستويات اإلدارية العليا يف اجلامعات، ومن هنا تتضح العالقة بني أمهية االستقطاب 

اجلامعيني ضمن إطار التبادل لدول العامل املتقدم، ولكن األستاذ اجلامعي يستطيع  اإللكتروين لألساتذة

إجياد العالقة املباشرة مع اجلامعة يف بدل آخر أو من خالل مواقع التوظيف اليت تنشر إعالنات مستمرة 

لتدريس يف املواقع اإللكترونية، وتشكل هذه الشركات الضامن للطرفني يف التعاقد بني أعضاء هيئة ا

 .واجلامعات يف فترة االستقطاب، ولكن بعد توقيع العقد تتوىل اجلامعة مسؤولية العقد مع املتعاقدين

أدت إىل زيادة خيالية يف استعماهلا وعرب اإلنترنت أدت  ستقطابالمما سبق يتضح أن مّثة فوائد ل

عن الوظائف يف فترة زمنية اليت يبحث هبا املرشحون لطريقة اليت توظف فيها الشركات وإىل ثورة يف ا

 :من أبرزها (87)قصرية جدًا

 على مدار ستقطابااللتفاعل املباشر واستمرار عملية البحث واختصار الوقت يف التوظيف با  -

وظيفة يف وقت قليل طلب ميكن ألصحاب العمل أن يبعثوا ب ؛ حيثالساعة طوال األسبوع

هذا مقارنة . السري الذاتية يف احلال تقبلواة، ليسإلكترونيوظائف القع ادقيقة على مو 21يعادل 

م واحد فقط أو عندما ليوسبوع وأاجلريدة بعد اإلعالن يف  مع األساليب التقليدية عندما يظهر

ف إىل اإلنتظار لنهاية الشهر ليجين فوائد إعالن ُنشر يف جريدة شهرية أو يف يضطر املوظ

                                                             

 .11-15ص ،(واقع ومتطلبات تنمية املوارد البشرية للبحث العلمي وإدارهتا)مرجع سابق، حبث   (87)
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من وسائل % 71وين أسرع مبعدل إللكترا ستقطاباالويعد  ،مطبوعة ملنطقة حمددة جغرافيًا

يزيد من سرعة دورة التوظيف يف كل مرحلة من وضع االعالن إىل االستقطاب التقليدية و

 .سري العملالتصفية و إىل إدارة االتصاالت وإستقبال السري الذاتية إىل 

 ة اليت تنتج عن إستخدام شركاتن التكلفم %91 منأقل  مبعدلإخنفاض تكاليف التوظيف  -

ذات وسيلة أوفر واإلنترنت اإلعالن الوظيفي على د يع. وسائل اإلعالن التقليدية أو/بحث وال

من الرواتب السنوية اليت تتقاضاها العديد من وكالت التوظيف  %31تكاليف فعلة بنسبة 

بعكس وسائل  وسع للشركاتاألنتشار إضافة إىل اإل. التقليدي أو تكاليف اإلعالن التقليدية

غريها من ستوى املهين و البعد اجلغرايف واملهنة والتقليدية اليت تكون حمصورة باملالتوظيف 

جارية للمهارات قاعدة بيانات منوذجية ومثل ونية اإللكترتوفر يف بوابات التوظيف اليت تعايري امل

ضمان ينفق الكثري من األموال ل. املهن يف مجيع املناطقيت تغطي مجيع الكوادر الوظيفية وال

كذلك تقوم فرق تطوير األعمال . القيمة العالية لقواعد البياناتتنوع والتحديث املنتظم وال

زاخرة الوظيفية بارزة و املنتشرة على ضمان ثبات التوابع اليت بواسطتها تكون البوابات

 . املؤهلني للعمل املناسبب

من خالل مواقع  ليهمن املدى الواسع الذي حيصلون عاإلنتشار الواسع للباحثني عن العمل  -

فهم قادرون على الدخول للوظائف يف الشركات و املهن و املواقع . ونيةاإللكتر ستقطاباال

بسهولة  اجلغرافية اليت ال يعرفوهنا يف احلاالت العادية و يستطيعون أن يتقدموا إليها فورًا
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و كذلك  ستتمكن الشركاتوبوضع سريهم الذاتية على اإلنترنت،  يستطيع املتقدمني بالطلب

 . كذلك اإلتصال الفوري هبم خبصوص فرص عمل مل يعلن عنها منمسؤولو التوظيف 

صورة فية لعرض عالمة جتارية مترابطة وأن تستخدم إعالناهتا الوظيبفرص تسويق للشركات  -

عن قيم الشركة مع الطلب املتزايد على أفضل املهارات، يستطيع الباحثون عن العمل أن 

ما يكون وصف الشركات أرضية  انًا إختيارهم ملن سيعملون و أحيا يفحمددين جد ويكون

 .لقرارت التقدم للوظائف

يف كل أي مكان ويمكن للباحثني عن العمل أن يتابعوا سري طلباهتم من ف دارة مميزةإلأدوات  -

. (احث عن العملمسؤول التوظيف و الب)وبسرية من  مرحلة من مراحل عملية التوظيف

ن تبحث عن السري الذاتية دون اإلعالن عن الشواغر إذا كانت حساسة تستطيع الشركات أ

أيضا، يستطيع الباحثون . بطبيعتها أو ميكن هلم اإلعالن عن الشواغر دون اإلفصاح عن هويتهم

أماكن مع احملافظة على سرية أمسائهم و عن العمل أن يضعوا سريهم الذاتية على اإلنترنت

 .عملهم

حتت سيطرة رئيس العمل أو مسؤول التوظيف  ستقطابتقع عملية االف يفتح اجملال للمبادرةو -

املؤهلني والعمل عن يستطيع اإلتصال مباشرة مع الباحثني اإللكتروين و ستقطابالتامة يف اال

يقيم و خيتار األشخاص املطلوبة هذه العملية وسيط ليبحث و يصفي وال تتطلب للعمل لديه و

و رئيس العمل هو املسيطر الوحيد على عملية التوظيف، كون مسؤول التوظيف أ. مؤهالهتم
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كذلك، يستطيع ضمان . املنافسة على املنصبسبه فطنة مميزة عن طبيعة السوق وفإن ذلك يك

يفتح اجملال لبناء قاعدة بيانات ، واألنسب للمدى البعيدو احلصول على الشخص األكثر تأهياًل

عملية األكثر جاذبية من  الذاتية املتميزة وختزين السري يستطيع مسؤولو التوظيف، مرجعية

لإلستخدام  هلا خاصية ومهارة عالية يف الفرزوجود قاعدة بيانات وين فيها، لاإللكتر بحثال

 .املستقبلي

يتوجب على طالب الوظيفة أن يتعلم كيفية كتابة السرية الذاتية بطريقة موضوعية وأكثر        

السرية الذاتية عن واقع القدرات واخلربات اليت ميتلكها طالب  مصداقية، حبيث تعرب املعلومات يف

الوظيفة، فقد يكون هناك منوذج من خالل موقع املؤسسة يوضح املعلومات املهمة واخلاصة بطبيعة 

ص أكادميي أو ختصص الوظيفة املطلوبة، فاملعلومات ختتلف من ختصص إداري إىل ختصص فين أو ختص

 .املعلومات التفصيلية املهمة املتقدم بالطلب تقدمي تقين وغريها مما يتطلب من

 

 :خصائص االستقطاب اإللكتروين :1:2

ليست كل العقود مكتوبة، وال يدخل كل املكتوب حيز التنفيذ إال إذا متتع أطرافه بقيمة 

لة لكليهما االلتزام، وال تعين عبارة وقع الطرفان العقد بكامل الرضا واألهلية أن بنود التعاقد املعلنة عاد

أو جمحفة يف حق أحدمها، فرمبا يكون بعض البنود غري املدونة هي اليت تلزم الطرفني بتنفيذ بنود 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

74 

 

التعاقد، ونعين هبا تلك البنود املعنوية واألخالقية واإلنسانية اليت ال تدون يف عقود وال ختط يف 

 .(88)قوانني

لقوانني احمللية اخلاصة بالتوظيف، معظم املؤسسات عند التعاقد تكون على معرفة وإطالع با 

ولكنها ال تعرف ما مدى أثر هذه القوانني على شخصية املتعاقد، فقبل االتفاق على استقطاب العاملني 

من خارج املنطقة، جيب إعداد منوذج متكامل يعطى لطالب الوظيفة ليقوم بدراسته ومعرفة املعلومات 

 .ى، كي نصل إىل الرضا الوظيفي املطلوباملتعلقة بطبيعة انتقاله إىل البيئة األخر

توافر واستخدام من زيد يتطور إدارة املوارد البشرية حنو املزيد من استراتيجيات متكاملة إن 

عل املؤسسات تستخدم اإلنترنت والشبكات الداخلية إلدارة جزء مما جيوسائط اإلعالم اإللكترونية، 

فمن خصائص االستقطاب اإللكتروين ما  .م عند احلاجةمن عملية اجلذب لأليدي العاملة واالحتفاظ هب

 :يلي

نترنت إذ متتلئ اإلمشقة كبرية يف العثور على مواقع التوظيف يف األستاذ اجلامعي  عدم ُمعاناة (1

مبواقع شركات اإلعالنات اليت تستضيف صفحات الشخصية وال خيلو موقع  املعلوماتشبكة 

 صفحة الوظائف يف اجلامعات ومعاهد التدريب من مواقع البحث الشهرية من ربط يقود إىل

والشركات واملؤسسات فهناك عناوين ربط بني حمركات البحث عن الوظائف وقواعد بيانات 

 .غريهاشركات اإلعمال واجلامعات و

                                                             
ترمجة الشركة العربية لإلعالم العلمي، القاهرة، جاميز وروود، وينجر، اإلدارة العظمى يف كسر اجلمود لدى املوظفني،   (88)

  . 3، ص9007، 140خالصات كتب املدير ورجل األعمال العدد 
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شركات معينة إذا كنت تعرف أن لديها فرص عمل اخليارات األفضل لدى البحث عن  (2

ستخدم اسم الشركة مع كلمات مفتاحية يف حمرك مادمت تعرف اسم الشركة وميكنك أن ت

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل غري  .  Job opportunityأو careerأو  Job البحث مثل

معروف اسم الشركة فيجب أن حتدد اسم البلد على األقل ونوعية املهنة اليت تبحث عنها إال 

 .إذا كنت تريد استعراض كافة فرص العمل يف مجيع أحناء العامل

تقوم بعرض نفسك على اآلخرين  ، كأننترنتاإلمن خالل  توفر الفرص املستمرة للعمل (3

باإلعالن عن السرية الذاتية واملؤهالت اليت حصلت عليها واخلربات اليت تتزود هبا وطبيعة املهنة 

الة ستجد مواقع التوظيف اليت تيسر احلالعمل الذي ترغب فيه ويف هذه  اليت تريدها وظروف

تحتوي بعض مواقع شركات التوظيف على قواعد ، فالذاتية لك فيها  نية نشر السريةلك إمكا

ؤسسات اليت بيانات بالوظائف مصنفة بناء على نوعية املهنة واملكان وأمساء الشركات وامل

مكانية التفتيش يف قواعد إتتيح مثل هذه املواقع لزوار املوقع  .ا هلترغب يف استقطاب عاملني 

توفر طرق كتابة السرية الذاتية وتعرض أنواع املقابالت اليت ستتم وأسلوب  البيانات كما

 .التعامل مع جلان التقييم 

ر عشرات املواقع اليت تتيح خدمات التوظيف من خالل مواقع البحث الشهرية فتتو لذا     

عض كلمات البحث ببالدخول إىل موقع آلة حبث وكتبت وتعرض الوظائف املتاحة فإذا قمت 

هر أمامك وحتتوي على فسوف جتد آالف املواقع اليت تظ  jobأو كلمة  careerثل كلمة م
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بالطبع لن تكون هذه املواقع من مواقع عرض فرص العمل بل قد جتدها ال  .هذه الكلمات

تعرض سوى مقالة يف صفحة جملة عن العمل لذلك من املهم أن تقوم بعمل حتديد للمجال 

اسبة أو احلاسب أو اهلندسة أو الطب أو غريها من التخصصات املهين مثل العمل يف احمل

 .املختلفة كما ميكنك أيضا أن تقوم بتحديد البلد أو الدولة اليت ترغب يف العمل هبا 

يمكن للباحث عن فرص عمل ف حسب خصائص معينة،أنواع خدمات االستقطاب ختتلف 

يف أو يف مواقع الشركات املتخصصة أو ترك سريته الذاتية يف موقع أو يف كل مواقع شركات التوظ

 .البحثبناء صفحته الشخصية واإلعالن عنها يف حمركات 

نترنت على نشر السرية الذاتية أو الصفحة اإلال تقتصر خدمات البحث عن الوظائف املتوفرة يف        

كات التوظيف وشر حث الشخصي يف قواعد بيانات شركاتالشخصية بل تتجاوزها إىل إمكانية الب

مئات املواقع املفيدة اليت تستكشف فرص وآفاق العمل وتشرح كيفية كتابة طلب  فضاًل عناألعمال 

جد عدة أنواع من مواقع ، لذا يووأمساء ومؤهالت خرجيي اجلامعات وأساليب مقابالت التوظيف

لب اليت يقوم هبا هبدف توصيل طا ستقطابالتوظيف ولكل نوع منها أسلوبه يف توفري خدمات اال

 .الوظيفة باجلهة املقدمة هلا 

  يستقبل النوع األول قوائم الوظائف الشاغرة املتوفرة لدى الشركات واملؤسسات وخيزهنا يف

قواعد بيانات مث يعرضها يف املوقع وعندما جيد الزائر وظيفة تالئمه يف املوقع يدخل على مكان 
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يف املوقع أو إرساهلا بالربيد  CVعرض الوظيفة الذي يطلب منه تزويده مبلخص سريته الذاتية 

 .ة اليت أعلنت عن الوظيفة سببإرساهلا بنفسه إىل اجلهة املنا وين ليقوم املوقعاإللكتر

  النوع الثاين من املواقع يعمل بأسلوب خدمة توزيع السري الذاتيةResume description 

services  خص السرية الذاتية وهو أقل انتشارا بني مواقع خدمات التوظيف إذ يستقبل مل

CV  وين إىل الشركات واملؤسسات املناسبة جمانا يف اإللكترلطالب الوظيفة ويرسله بالربيد

الغالب أو مقابل مبلغ يدفعه طالب الوظيفة يف بعض األحيان وهناك مواقع جتمع بني النوع 

 .األول والنوع الثاين 

 جهات لطلب موظفني كما يرسل  يكتفي النوع الثالث بعرض الوظائف الشاغرة اليت ترسلها

إىل جهات الطلب أو مقابل رسوم وال تقوم هذه املواقع  السرية الذاتية لطالب الوظيفة جمانًا

 .الطرفنيبأي ربط بني 

 من املواقع وقد تبحث عن أكثرها مشواًل للبحث عن الوظائف فقد تألف واحدًا عندما ختتار موقعًا     

يوفر اخلدمة بأسلوب سهل ميسر أو الذي يقدم أكرب عدد من  لذيأو املوقع ا أو أكثرها ختصصًا

اخلدمات أو ذلك املوقع الذي يوفر الربيد والتراسل معه أو الذي حيترم خصوصياتك أو الذي تثق فيه أو 

متاهة  يشكلإن الدخول إىل موقع قد  .املوقع الذي يوفر فرص العمل يف بالد معينة مثل الدول العربية 

منها خاصة مع اإلعالنات املوجودة يف كل موقع أو بسبب وجود املواقع اليت تريد  يصعب اخلروج

تظهر فقد تغيب يف البحث وقد ال  واضحة، فاهدأل، وما مل تكن ااءك أطول فترة ممكنة يف رياراهتاإبق
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ميية ختتلف املواقع بطبيعتها سواء كانت مواقع جتارية أوأكادو .نتيجة البحث، فيذهب اجلهد بال فائدة

 :اصر التالية نأو حكومية لكن ميكن إعطاء ملمح الستخدام املواقع باختيار موقع مناسب بناء على الع

 بحث عن املوقع الذي له واجهة استخدام بسيطة مميزة معربة سهلة التصفح مع تنظيم املوقع لا

ت املوقع وسهولة الوصول إىل احملتويات وتوافر خريطة للموقع وإمكانية االنتقال بني صفحا

 .بسهولة وتوفر أداة حبث عن املوضوعات املهمة اليت تثري االهتمام 

 موقع غين احملتويات بكفاية املعلومات يف تغطية نشاط املوقع والتحديث املستمر له بحث عن لا

 .سابقةيف مرات  مت تسجيله من بياناتلتعرف منه على ما لووجود تسجيل 

يف املواقع االلكترونية عن املرشحني جيب أن ختضع للفحص  فإن البيانات اليت تتم تسجيلها    

والتأكد من دقتها، فمن السهل إدخال بيانات ومهية لغايات ملء الفراغات يف النموذج االلكتروين 

 .للوصول إىل نتيجة تقدمي الطلب حسب التعليمات على املطلوبة

 

 : اإللكتروين وعيوبه االستقطاب مزايا :1:6 

 كثري من املميزات اليت ىلعالن عن الوظائف اخلالية يؤدي إنترنت يف اإلنظام اإلل إن دخو       

اإلعالن  وعيوب شاط التقليدي للنشر عن الوظائف إذ تتضح سلبياتنتتخطى عقبات ومثالب ال

 : املؤسسة أو عن طريق مكاتب التوظيف من اآليت  التقليدي بواسطة

  حمدود اإلنتشار جغرافيا. 
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  معني دون غريه  قراءة مطبوعاقتصاره على. 

  اإلعالن  حصر انتشاره زمنيا بفترة. 

  اإلعالناإلعالن يف أكثر من صحيفة يف وقت واحد على مدار فترة زمنية يزيد من تكلفة. 

  كبريةال يزيد النشر املتكرر يف عدة صحف الوصول إىل قاعدة كبرية بدرجة. 

 حتمال العثور على التخصصات لكنه لن اختيار الصحف واجملاالت املتخصصة قد يزيد من ا

 .ختصصيةمن الوظائف الغري  إذا تضمن اإلعالن بعضًا يكون مفيدًا

 ان وزمان انتشار اإلعالن فهو كصصات القراء وحمدودية مإضافة إىل التكلفة وعدم جتانس خت

 .جامد ال يتمتع بتفاعلية 

 لفرز والدراسة وعقد املقابالت حتتاج إدارة اإلعالن ومتابعته لكثري من اجلهد والوقت يف ا

 .لتحديد الشخص املناسب للوظيفة 

التطورات يف جمال التقنيات واحلاسب اآليل واستخدام اإلنترنت أصبحت  أما املزايا احلاصلة من      

تشكل عائقًا أمام بعض الشباب الراغبني يف احلصول على وظائف حيث بدأت الكثري من املؤسسات 

 ،األهلية تستخدم اإلنترنت كوسيلة اتصال بني جهة التوظيف وطالب الوظيفةاحلكومية والشركات 

وذلك بدخول موقع اجلهة املعلنة عن الوظائف وتعبئة منوذج التوظيف وكتابة السرية الذاتية ووضع 

عنوان لالتصال عليه وغريها من الطلبات، ويعترب هذا االستخدام للتقنيات واإلنترنت من قبل اجلهات 

ة واألهلية بادرة جيدة وتستحق التفاعل معها وتطويرها، لكن تكمن املشكلة يف عدم معرفة احلكومي
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العديد من طاليب التوظيف استخدام هذه اخلدمة، واهتام العديد منهم أصحاب هذه املواقع واجلهات 

الشباب هذا من جانب ومن جانب آخر يعتقد بعض  استقطاباملسؤولة عنها بعدم املصداقية يف 

 .باب عدم فاعلية هذه اخلدمةالش

يف حتديد مكونات استراتيجيات التوظيف اليت تتبعها  وتوقع أن تلعب شبكة اإلنترنت دورًا رئيسًا      

وين له مزايا يف استقطاب اإللكتر ستقطابأن استخدام أداة االو ،إدارات املوارد البشرية يف الفترة احلالية

فقات وإجراءات التعيني باستخدام التقنية احلديثة، وتوفري الكفـاءات واملوارد البشرية، وخفض ن

الوقت من خالل برجمة عملية االستقطاب، وحتسني مستوى األداء والتقليص الكمي للنماذج واألوراق، 

استخدام شبكــة  أفضل من جــدوىاحلصول على ونية، واإللكترودعم برامج تطبيقات احلكومة 

 .واالختيار والتعيني مقارنة بالطرق التقليديةاإلنترنت فـي عملية االستقطاب 

وجود نظام ألمن املعلومات واحلماية أصبح عائقًا كبريا أمام استغالل هذه األداة  وبسبب ضعف      

أمهية العمل على اعتماد سياسة  مع، املتقدمني بطلبات العملالفاعلة اليت تناسب طبيعـة وخصائص 

 .ان طبيعة النظم املعلوماتية لديهــا ومعايري أمن املعلوماتأمنيــة لكل جهة تأخــذ يف احلسب

حسب استخدام املرشحني للعمل بعد يوم،  ن مواقع التوظيف على اإلنترنت تزداد شعبية يومًاإ      

إقبال على مواقع التوظيف بنسبة وأن هناك زيادة  www.internetnews.comحيث ذكر موقع من 

قد أدت هذه الشعبية إىل ظهور عشرات اآلالف من املواقع ف. م واحدنطاق العامل خالل عا من 45%

فعلى مدار العامني املاضيني، تضاعفت عدد املواقع  .اجلديدة اليت تقدم نفس خدمات التوظيف
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املتخصصة خبدمة التوظيف، رغم كل االنتقادات اليت وجهت إليها عندما اعتربها بعض املستخدمني 

واليت ما زال  النامية،لكوهنا ال تناسب سياسة التوظيف املعقدة اليت تتبعها الدول  بأهنا عدمية الفائدة نظرًا

 من العرض والطلب واختيار األكفأ اعتمادًا والوساطات، بداًل اخلاصةالكثري منها يعتمد على املصاحل 

 .على السري الذاتية واملهارات واخلربات

قد  كل دولة بصورة مستقلة،اإلنترنت داخل على  ستقطابومع ذلك، فان وجود خدمات اال      

 واسعًا لتحسني أساليب التوظيف التقليدية املتبعة يف معظم هذه الدول، وقد تفتح بابًا يكون حافزًا

 .عن وظائف شاغرة عرب هذه املواقعإليصال الباحثني عن وظائف باملعلنني 

 

 :ويناإللكتر االستقطاب تنفيذآليات :  1:7 

الوظيفة  إىل املتقدم للشخص بالنسبةً جدا حساسة مسألة هي املناسب املوظف اختيار عمليات        

 عمليات تتخللها واليت الشائكة املسائل أكثر من املسألة وهذه .توظيفه تريد اليت للجهة وبالنسبة

 هجاملن سلوك يف االستمرار لدى الزمن مرور مع بدوره يتنامى والذي الفساد، أو أو الرشاوى الوساطة

 سنناقش فإننا لذلك لالهنيار، عرضة وجيعله وضعفًا خلال إال البنيان يزيد ال اخلطأ والبناء على نفسه،

 الثقة العالقة صاحبيت اجلهتني مينح والذي املؤمتت االختيار عرب بعملية التوظيف التحكم مسألة

 .واالطمئنان
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 أن جند العامة احلالة ويف وظائف،لل املتقدمني من كبري عدد وجود غالبًا يالحظ معلوم هو وكما

 إجراء إىل املؤسسات بعض عمدت وقد مضاعفة، بأضعاف للوظيفة املطلوب العدد يفوق عدد املتقدمني

 من تعاين ولكنها املنهجية هذه نؤيد وحنن  .املتقدمني معلومات سرب على فيها تعتمد امتحانات قبول

 . أيضا جدًا كبريًا يكون الناجحني عدد فإن وكفاءهتم املتقدمني عدد لكثرة نظرا وهي أنه أخرى مشكلة

 الصفوف من الناجحني أحد انتقاء سبيل يف القانونية غري التدخالت الطريق أمام يفتح األمر وهذا

 املطلوب االمتحان يف النجاح حقق قد فهو موجود واملربر السابقني له جتاهل حساب على املتأخرة

 حبيث الناجحني بعدد للتحكم طريقة إتباع ضرورة فيما يأيت سنعرض نافإن لذلك  .الوظيفة يف للتعيني

 ملفاهيم سنحتاج املوضوع هذا ويف  .قليال عنه يزيد أو املطلوب للعد بعيد حد إىل مقاربا يكون

إن التطورات . املتعددة اخليارات امتحانات بطريقة إىل باالستناد يتم القبول أن اعتبار على االحتماالت

يف جمال التقنيات واحلاسب اآليل واستخدام اإلنترنت أصبحت تشكل عائقًا أمام بعض الشباب احلاصلة 

 .الراغبني يف احلصول على وظائف حيث بدأت الكثري من املؤسسات احلكومية

هنالك العديد من النماذج العملية لإلعالن عن الوظائف واالختيار لألساتذة اجلامعيني، توضح 

ستقطاب املباشر أو اإللكتروين من خالل الربيد االلكتروين بطلبات التوظيف اخلطوات اإلدارية لال

مصادر البيانات والطلبات للمرشحني من األساتذة  (89)(االنترنت)املنتشرة يف الشبكة العنكبوتية 

 :اجلامعيني تكون على النحو اآليت

                                                             
(89)

  Erica, Marr (2007), Marketing and Human Resource Management, Thesis of Master of Business in 

Queensland University of Technology, p8.   
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ئق املعززة للطلب على تعبئة منوذج مباشر على موقع اجلامعة مع إرفاق مجيع املستندات والوثا (1

املوقع، وذلك بعد قراءة الشروط للتعاقد والتعهد بتنفيذ هذه الشروط، وأن البيانات املعبئة هي 

غالبًا ما تقوم اجلامعات هبذه األسلوب دون اللجوء إىل مواقع . مسؤولية املرشح للطلب

 .التوظيف االلكتروين على االنترنت

ح برغبته يف االنتقال إىل بلد معني وجامعة معينة خماطبة شركات التوظيف من قبل املرش (2

وختصص حمدود، بصورة فردية، أو من خالل جهات علمية وروابط اجتماعية بني فئة 

األساتذة اجلامعيني، وهي تشكل جمموعات ضغط يف التوظيف داخل الدولة أما خارجها 

 .ظيفبعد باستخدام املواقع املتخصصة للتو التواصل منفيعتمد األمر على 

املباشر من املرشح على االنترنت، فهناك العديد من األساتذة يف اجلامعات ميتلكون االعالن  (3

 .مبواقع علمية وأكادميية حسب ختصصاهتممواقع إلكترونية خاصة هبم، هلا صلة مباشرة 

تعد اآلن أفضل الوسائل يف تقدمي ( االمييل)املخاطبات االلكترونية عرب الربيد االلكتروين  (4

لبات والتفاوض على الشروط والفرص املتوفرة يف الوظائف حسب طبيعة الدولة واجلامعة الط

واجملتمع، وهذا سهل على الكثري من األساتذة اجلامعيني التنقل داخل وخارج بالدهم بدون 

 .عوائق

تبدأ عملية التوظيف االلكتروين من االعالن االلكتروين عن الوظائف يف االنترنت، للحصول لذا  

لى املعلومات للمتقدمني بطلب الوظيفة مث فرز عدد الطلبات ودراسات املعلومات الواردة فيها ع
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لالختيار املبدئي جملموعة مستهدفة يف التوظيف حسب حاجة املؤسسة، والنتائج يف التوظيف االلكتروين 

ج إىل معاجلة يف اسرع بكثري من حيث عدد الطلبات، أما احلصول على اجلودة يف الطلبات املتوفرة حتتا

 .دائرة املوارد البشرية لدراسة هذه الطلبات ومتابعتها

إن املبادئ األخالقية يف الشريعة اإلسالمية حتتم على املتقدمني بطلبات التوظيف األمانة  

والصدق يف املعلومات املقدمة للجهات املعنية، وأن خيتار العمل املناسب الذي ال يتناىف مع الشريعة 

 ٰذ  يي ىي ٱُّٱ :ليتحقق الرضا بني الطرفني لقوله تعاىليف املعامالت أو الدخل  اإلسالمية

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

إن األهلية لدى الطرفني يف االختيار هي من صالحيات االنسان وليست األجهزة . (90) َّ ىئنئ

باستخدام االلكترونية، لكي تثبت حقوق الطرفني يف التعاقد بالطرق التقليدية أو الطرق احلديثة 

 .االنترنت يف التوظيف االلكتروين

 

 :الرؤية اإلسالمية لالستقطاب اإللكتروين: 1:2

إن دعوة اإلسالم تأكد على مفهوم العمل اجلماعي بداخل إطار رؤيته ومفهومه للمجتمع  

يف  الذي يريد منه أن يكون فيما يشبه القيم اجملتمعية يف توحده وتعاونه وتكافله وترامحة، وأن يتعزز

اجملتمع روح التعاون والعمل اجلمعي، وكل ما يدخل ضمن مفهوم اجملتمع املتأخي وهي يف األغلب 
                                                             

(90)
 (.69)اآلية : سورة النساء  
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الرؤية اإلسالمية ملفهوم اجملتمع يف اجلامعة، إمنا تؤسس ملفهوم اجملتمع األهلي الذي تتبلور مالحمه 

فكما نرى أن اإلسالم  ونشاطاته وفاعليته من العالقات االجتماعية ملصلح الشأن العام يف اجلامعة،

يؤكد على التعاون والتراحم والتكافل يف اجملتمع بشكل عام وكذلك األمر داخل البيئة اجلامعية، وهذا 

يرفع من قيمة األستاذ اجلامعي ورضاه عن العمل بقيم وأخالق ترضي اهلل عزوجل أواًل مث ما متليه عليه 

 .(91)يف اجلامعة وتعليماهتا األمانة واألخالص يف العمل، ضمن السياسات العامة

الضوابط األخالقية يف الشريعة اإلسالمية وبصورة عامة ال بد من احلديث عن شؤون من  

عامل مع الناس أمانة التعاون واالخالص واالتقان فإن تقوى اهلل يف الت العاملني والعالقات اإلنسانية يف 

اهلل فقد أمر . (92) َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيميٱُّٱ: لقوله تعاىل

املية ألمهية استقطاب نسان رؤية عد اإلعزوجل اإلنسان بعمارة األرض والسعي يف مناكبها، لتشكل عن

املوارد من أحناء العامل لالستفادة منها يف التنمية الشاملة، ومن أهم العوامل اليت اسهمت يف نشر قدرات 

  هب مب ٱُّٱ :ض، لقوله تعاىلاإلنسان يف األرض هو املشيئة الربانية يف متكني اإلنسان يف األر

وعمارة األرض تقوم  .(93) َّ مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت

                                                             
(91)

، 8991، 8يف، املعهد العاملي للفكر اإلساليم، طدراسة يف املكوانت املفاهميية والتاكمل املعر: اجلامع واجلامعة وامجلاعة. امليالد، زيك  

 .81ص
(92)

 (.66)اآلية : سورة احلج  
(93)

 (.80)اآلية : سورة الاعراف  
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على العمل للحصول على امللكية، واستخالف اخلالق للمخلوق فيها التباع الضوابط اليت وضعها 

 .اخلالق عزوجل لإلنسان لتنظيم املوارد البشرية يف الكون

اجات اجلسد لضمان حياة فاضلة إن عمارة األرض تتطلب توازن بني متطلبات الروح وح 

وطلب الرزق حث فتنمية املال عن طريق السعي . (94)الطريق األفضل للبشرية لتشكلمقبولة عند اهلل 

 ٰذ يي ىي ميُّ :اإلسالم عليه وأكد قيمة العمل كأساس للملكية، لقوله تعاىل

، (95)  َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

ذي يضع األستاذ اجلامعي حتت رقابة اهلل تعاىل، ليؤدي يتطلب ذلك اإلميان ال ولكي يكون العمل صاحلًا

عمله بأمانة وإخالص واتقان وإحسان ابتغاء وجه اهلل، لذا دعا اإلسالم للعلم واإلميان معًا، لقوله عز 

 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ٱُّٱ: من قال

ميان ، فاإلميان دافع أساسي للعمل عالوة على دافع املصلحة الشخصية، كما أن اال(96)  َّ خف

ة قيمة الثورة املادية جلودة ميثاًل يف احلقيقضمان لزيادة إنتاجية العمل وجودته، وأن قيمة الزيادة وا

وهذا مبدأ من مبادئ . واملعنوية، لتشكل الرضا الوظيفي يف اإلسالم شاماًل االنتاج املادي واملعنوي

قيق الوفرة واجلودة معًا يف احلث على الكسب احلالل واملشروع، ويرى اإلسالم أن حت اإلسالم يف

                                                             
(94)

تمنية املوارد البرشية من منظور إساليم، جمةل جامعة الاقىص، سلسةل العلوم اإلنسانية، اجملدل السادس عرش، العدد . األمحد، سهيل  

 815، ص6086األول، 
(95)

 (.80)اآلية : سورة امجلعة  
(96)

 (.9)اآلية : سورة املائدة  
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خلربات االنتاج والعمل على العطاء وتقسيمهما قد حث عليه اإلسالم حىت وأن تنوعت التخصصات وا

ومن هذا املنطلق فإن لإلسالم أسس يف . الفنية اليت حتتاجها األمة وأصبحت فرض عني على كل مسلم

 :تنمية املوارد البشرية، منها

ويف وأداء الواجب منه يف تعليم األخرين، علم ودعى للسعي يف طلبه أكد اإلسالم على أمهية ال (1

حال السعي لطلب العلم جيب أن ينشر هذا العمل فهو واجب شرعي على كل مسلم، فإن اهلل 

يف عون طالب العلم، وهي أمانة جيب محلها ونشرها، فالتعليم أشرف مهنة وأفضلها لقوله 

بني لنا أن أعلى مرتبة يف يت   ،(97)َّ  خصمص حص مس خس حس جس ٱُّٱ: تعاىل

 يف ىف ُّٱ: ، وأمهية التعلم من العلماء أمانة عظيمة، فقد قال تعاىلاخلشية هي للعلماء

 .(98)َّ ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق

 

القيم العليا واألخالق والسلوك احلسن مجيعها تشكل الطريق السليم لتحقيق اهلدف من التعليم  (9

اجلهد، فالرزق الطيب ال ينجم إال عن الرجل يف أي جمال مع كسب املال احلالل لقاء هذا 

من يرد اهلل به خريًا يفقه " :الطيب والعمل الطيب املتقبل عند رب العباد، لقول الرسول الكرمي

 .(99)"يف الدين

                                                             
(97)

 (.61)اآلية : سورة فاطر  
(98)

 (.22)اآلية : سورة الكهف  
(99)

،  كتاب 6ط ،م8991مكتبة ابن تميية، : القاهرة، املعجم الكبري. (ه620تويف )محمد بن اسامعيلسلامين بن أمحد أبو القامس ، الطرباين  

نْ العمل،  ب ما ينِ  َبا ا يُفاقِّهُْه يِف ادلِّ رْيً ُ ِبِه خا  .602، ص772ح ،61، جيُِرْد اَّلله
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االتقان يف العمل املنجز حىت يبلغ درجة الرضا أمام خالق العباد والعباد، وهي درجة االحسان  (1

يف األجر عند اهلل عزوجل، كما أخربنا الرسول األمني املبعوث يف العمل من أعلى الدرجات 

، يف (100) "إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه" :رمحة للعاملني صلى اهلل عليه وسلم

ولو  ،مهنة التعليم يعترب االتقان فيه أمانة واجبة على كل مكلف بأن يتقن عمله يف نقل علمه

يف تأدية جتماعية أو البيئية، وهذا األمر مرتبط خبشية اهلل عزوجل تغريت الظروف املادية أو اال

 .األمانة العلمية

الشفافية والعدالة واملساواة يف التعامل مع زمالء العمل، حسب االخالق اليت متليها علينا  (4

ل مع اجملتمع بطريقة الشريعة اإلسالمية وباقي الشرائع السماوية أن اإلنسان يستطيع التفاع

ة حسب طبيعة عمله وإجنازه واخلدمات اليت يقدمها على الصعيد الفردي واملؤسسي متساوي

   .(بصورة فردية أو مجاعية)

تساوي الفرص يف العمل ومنح االمتيازات والقدرات نفس الفرص، فللجميع احلق يف التجربة  (3

لقيام هبا، أو من وإثبات القدرة واملهارة على أداء املهمة بأفضل طريقة يستطيع بقدراته الفردية ا

خالل عمل فريق يكون عضوًا فيه مث يتوىل فرصة قيادة عمل الفريق إلثبات اخلربة والعلم يف 

 .العمل والتطبيق

                                                             
(100)

ب ِسريِيُن ُأْخُت مس ند النساء،  م،8991بيت األفاكر ادلولية، : ، الرايضالبخاريحصيح . (ه652تويف )محمد بن اسامعيل، البخاري   َبا

اةا  ارِي  .602، ص772ح ،ما
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سالمية على هذه اجلوانب اخلمسة يف العمل، كأساس للتنمية البشرية يف مجيع الشريعة اإل تحث

مسى اإلجنازات اليت يؤديها البشر، فقد أنواع الوظائف، وجيدر الذكر أن مهنة املعلم ووظيفته من ا

وصف الرسول عليه أفضل الصالة وامت التسليم باملعلم وباخللق العظيم، ومها صفتان متالزتان يف 

شخص األستاذ أو احملاضر اجلامعي، ملا له من أمهية يف صقل اجليل اجلديد الذي حيمل العلم واخللق 

وقد محلها االنسان، ومنحه علم أمانة جيب محلها بعناية، ، مهام تغريت الظروف واألحوال، فالواألداء

اهلل العلم والعمل على أن يتعلم ويعمل على أن يعلم ما تعلمه، فإن خري وظيفة للبشر هي التعليم فهي 

الرافد املهم للعلوم مجيعها يف أن يستمر العطاء العلمي حسب املعلم الذي ينقل هذا العلم بإمانة 

، لتنتفع به البشرية ويؤدي الرسالة، فالرسول عليه الصالة والسالم بعث معلمًا وإخالص واتقان ودقة

 .وخلفه صحابته ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 

 :اخلالصة: 1:9

االهتمام بالوظيفة وتعيني الرجل املناسب يف املكان املناسب إىل حتقيق الرضا الوظيفي يرجع  

واهلدف من هذا هو حتقيق الناتج من العمل املطلوب بأفضل  ،(املتعاقد وصاحب العقد)لدى الطرفني 

صورة ممكنة، فاالستقطاب االلكتروين ينتج عنه مصادر كثرية للحصول على طلبات التوظيف مما يتيح 

فقد حث الدين اإلسالمي . سهولة أكثر يف اختيار العدد املناسب للمقارنة بني مستوى املتقدمني للعمل

الذي حيصل على أجر يف هناية مدة حمددة لقاء إجنازه العمل، ( املوظف) أي على حسن اختيار األجري
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فقد كانت عملية اختيار   (101)  ٱَّ مت  خت حت جت هب مب خب ٱُّٱ :لقوله تعاىل

 .املوظف تتطلب جهدًا كبريًا ووقتًا حىت حيصل االتفاق على العمل املطلوب بني الطرفني

علومات عرب االنترنت، فإننا نالحظ مدى السرعة يف البحث أما يف عصر التكنولوجيا وتوفر امل 

عن متقدمني للوظائف، من خالل شركات التوظيف االلكترونية أو مواقع إلكترونية للمؤسسات 

حسب احتياجها للموظفني من داخل الدولة أو من خارجها، وعدد املتقدمني يتيح للمؤسسة اختيار 

تربز الدعوة اإلسالمية امللحة لوضع الشخص املناسب يف املكان  األفضل مبا يتناسب مع الوظيفة، وهنا

املناسب، فقد دلت سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن الوالية أمانة جيب أداؤها يف مواضع مثل ما 

تقدم، فقد روي عن البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 

إذا أسند األمر إىل ": وما اضاعتها، قال: يا رسول اهلل: قيل... "األمانة فانتظر الساعةإذا ضيعت ": قال

، ومن هنا تأيت أمهية اختيار املتقدمني بالطلبات لتوظيف األفضل، فهذه (102)"غري أهله فانتظر الساعة

 .أمانة حتتم على الطرفني االلتزام هبا

اشتمل على الكثري من النقص يف املعلومات التوظيف االلكتروين يف بداياته االستقطاب وف 

وعدم دقتها، مما جعل اختيار األفضل واألنسب للعمل يكون فيه خلل، وخاصة أن االستقطاب 

                                                             
(101)

 (.62)اآلية : سورة القصص  
(102)

، 6، ج(8912)، 2868العسقالين، أمحد، فتح الباري رشح حصيح البخاري، دار الراين للرتاث، َبب رفع األمانة، حديث رمق   

 .616ص
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االلكتروين من خارج الدولة يأيت بإضافة خاصة وخمتلفة يف اختيار املوظف، مثل الثقافة واللغة واحلياة 

 .ف كي يتمكن من أداء عمله بإخالص وأمانة وإتقاناالجتماعية وهي متطلبات جيب توفريها للموظ

خلق االستقطاب عند املؤسسات واملتقدمني للعمل فرص منافسة أعلى، وتقدمي مهارات أكثر  

يف الوصول إىل العمل املطلوب، وبعد استخدام النظام االلكتروين واالنترنت يف التوظيف أصبحت 

فقد مت طرح ميزات وعيوب . للمتقدمني يف العمل التحديات أكثر يف احلصول على الطلبات األفضل

التوظيف االلكترونية ومهامه، فهي وسائل حديثة توجب على املؤسسات اتباعها للمنافسة يف سوق 

 .العمل، واكتساب اخلربات والتجارب واملهارات املختلفة
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 الفصل الثالث

 

 الرضا الوظيفي
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 :متهيد: 2

وظيفي وتأثريه  على سلوك األفراد إىل بدايات القرن العشرين، يرجع االهتمام بالرضا ال 

ويتصف السلوك اإلنساين بأنه موجه يهدف إىل إشباع رغبات وحاجات شخصية وحاجات للفرد 

تناول موضوع الرضا الوظيفي من زاوية التعرف على  مت التركيز علىترتبط بالبيئة احمليطة به، فقد 

ت ضا ودرجة توافر هذا مع التطبيق على أعضاء هيئة التدريس باجلامعامصادر الرضا الوظيفي وعدم الر

من املتقدمني للعمل يف اجلامعات عن طريق االستقطاب والتوظيف االلكتروين لطلبات التوظيف مع 

النظرة اإلسالمية ألمهية االخالص يف العمل واتقانه وتأدية األمانة املوكلة لكل عضو هيئة تدريس لسمو 

 .م ودوره الرسايل يف األمةمكانة العل

وكذلك حتديد أهم اخلصائص ه، أو عدمالوظيفي لرضا لالعوامل املسببة من املهم التطرق إىل 

الفردية ألعضاء هيئة التدريس املؤثرة على مستوى الرضا الوظيفي باإلضافة إىل اقتراح بعض التوصيات 

، وهتيئة الظروف املناسبة مستوى األداءاليت قد  تفيد واضعي سياسات التعليم اجلامعي من أجل رفع 

ألعضاء هيئة التدريس مبا يتناسب مع خرباهتم وقدراهتم للوصول إىل املنفعة املشتركة من الطرفني يف 

ي وفق مناخ تنظيمي مناسب، ومشاركة علمية التعاقد الوظيفي، واحلصول على درجة الرضا الوظيف

عادلة، وتوفري الترقية العلمية واملرتبة مع التعويض املاضي الذي حيقق نسبة العيش لألساتذة يف اجلامعة 

 .مبستوى يليق اجتماعيًا هبم
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لعدم الرضا الوظيفي آثار سلبية على املنظمات، واليت تظهر من خالل الغياب، ودوران العمل 

والشكاوى، والالمباالت يف تأدية مهام العمل، وهذا له آثار على احلياة العملية والعلمية  والتمارض

لألساتذة يف اجلامعات تظهر سلبًا على االنتاج العلمي وتفوق الطلبة يف التعليم، وتكشف التقصري يف 

 .العوامل التنظيمية للمؤسسة وظروف العمل فيها

 مل خلُّٱنسان خليفة اهلل يف األرض، لقوله تعاىل فقد حث اخلالق خلقه على العمل، فاإل

، وهو بذلك كرم اإلنسان على غريه (103) َّ يمىم مم خم حم جم يل ىل

من املخلوقات، ومل يعفه من العمل واجلد، بل أمر اهلل سبحانه وتعاىل مجيع خلقه بالعمل وجعله واجبًا 

وهذا . (104) َّجضمص خص  حص مس خس حس جسُّ: عليهم لقوله تعاىل

وأمهيته كفريضة إسالمية، جيب أن يطلب اإلنسان مرضاة اهلل عزوجل يف عمله،  يدل على عظمة العمل

لصاحله وصاحل غريه من العباد، حيث حيقق ذاته وينتج ما يفيد الناس مع إلتزامه مبا يرضي اهلل ويرضى 

عباده ويشكل الرضا لديه باحلق، وهذا هو أساس العالقة اليت تربط الفرد بأناس غريه من رؤساء 

 .وسني وزمالء ومتعاملني من داخل املؤسسة وخارجهاومرؤ

 

 

                                                             
(103)

 (.60)اآلية : سورة البقرة  
(104)

 (.805)اآلية : سورة التوبة  
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 : املفهوم واملنطلقات :2:1

يرجع االهتمام بالرضا الوظيفي وتأثريه  على سلوك األفراد إىل بدايات القرن العشرين،  

يهدف إىل إشباع رغبات وحاجات شخصية رغبات وحاجات  ويتصف السلوك اإلنساين بأنه موجه

عر إجيابية جتاه التنظيم اإلداري الذي ينتمي إليه ويتحقق الرضا الوظيفي للفرد شخصية للفرد وخلق مشا

نتيجة لشعور الفرد باالرضا الوظيفي للفرد نتيجة لشعور الفرد باالرتياح الرتياح النفسي والسعادة 

لتمكنه من حتقيق هذه السعادة لتمكنه من حتقيق هذه اإلشباع وذلك من خالل ما يقدمه وذلك من 

ل ما يقدمه هذا التنظيم من حوافز متنوعة، وارتبط الرضا بالنجاح يف العمل الذي يعد املعيار خال

 .اللموضوعي الذي يقوم على أساسه تقومي اجملتمع  ألفراده

لقد أهتم الباحثني يف جمال علم النفس ودراسات السلوك التنظيمي مبوضوع الرضا الوظيفي منذ و       

لقرن العشرين، حىت أصبح من املوضوعات املهمة ألنه يتناول البعد األنساين لدى بداية الثالثينيات من ا

العنصر البشري الذي يعترب من أهم موارد املنظمة، وهو من أهم العوامل يف جناح املنظمات، وهو الثروة 

تعتمد على  احلقيقية لإلنتاج بالرغم من التطورات اهلائلة يف التقنيات واألجهزة واألدوات واملعدات اليت

 .أكثر من العدد البشري يف االجنازالعقل البشري 

يف الفترة ما بني  ( Alton Mayoالتون مايو)الشهرية اليت أجراها ( هوثورن)فتعد جتارب  

يف الواليات املتحدة األمريكية من أهم الدراسات اليت ( وسترن إلكتريك)يف مصانع ( 3242-3330)

نسانية، وكان الغرض األساسي هلذه الدراسة حتديد تأثري املتغريات املادية قامت عليها نظرية العالقات اإل

يف العمل، واليت متثلت يف اإلضاءة، واألجور، والراحة، والتهوية، والتدفئة على إنتاجية العاملني، ومن مث 
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نها جتربة العمل على تعديلها مبا يتاسب مع معايري السلوك للعاملني من خالل التجارب امليدانية اليت م

 .         (105)اإلضاءة

 :املفهوم

لقد حظي الرضا الوظيفي باهتمام الباحثني واملمارسني يف اإلدارة واالجتماع وعلم النفس وال 

يوجد اتفاق حول وجود تعريف حمدد ومتفق عليه لتحقيق معىن الرض الـوظيفي ويعـود ذلـك إىل    

خضع مفهوم الرضا الوظيفي هذا املفهوم، وقد  االختالف يف وجهات النظر املختلفة اليت حاولت حتديد

لرؤى فكرية عديدة مستمدة من التطورات يف العوامل البيئية اخلاصة به واجملسدة له، وهلـذا تباينـت   

أفكار الباحثني حيال صياغة تعريف حمدد للرضا الوظيفي، ويعود هذا التباين إىل تعرض بعض املهتمني 

 :هذه التعاريف ومن، (106)به وفقا لطبيعة ختصصاهتم

الرضا الوظيفي هو جمموعة املشاعر الوجدانية اإلجيابية اليت يشعر  ":تعريف طلعت إبراهيم لطفي        

 (107)"هبا الفرد اجتاه عمله أو وظيفته، واليت تعرب عن مدى اإلشباع الذي حيققه العمل بالنسبة للفرد

رق بني ما ينتظره الفرد من الف هو الوظيفي الرضا ":وآخرونWILLIAM.J  تعريف       

هو ظاهرة ( Job satisfaction)الوظيفي  الرضا (108)"عمله وبني الشيء الذي جيده فعال

                                                             

 .  33، ص3ط، 9030أطر نظرية وتطبيقات عملية، دار الصفا، عمان، : الشريدة، سامل، الرضا الوظيفي  (105)
، يف جملة العلوم "الرضا عن العمل لدى أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة إربد األهلية" :مناور فريح حداد، حممود علي الروسان   (106)

  .372، جامعة سطيف، سطيف، اجلزائر، ص9001، 9: االقتصادية وعلوم التسيري، العدد 
  ..314مرجع سابق، ص: إبراهيم لطفي طلعت   (107)
(108)  . WILLIAM , Jet autres : la gestion des ressources humaines, MC Graw Hill, 

Québec,1985, p37.  
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شعورية تنشأ عن التوافق بني ما يتوقعه الفرد من العمل، كعالقات العمل الطيبة وفرص الترقي وغريها 

 (109)وبني مقدار ما حيصل عليه فعاًل من هذا العمل

هو مفهوم سلوكي يقيس مدى تقبل الفرد لوظيفته من مجيع جوانبها، وبالتايل يفي أما الرضا الوظ

يعكس درجة سعادته واستقراره فيها، وما حتققه له الوظيفة من اشباع حلاجاته املتعددة اليت يرغب أن 

 .(110)يشبعها قياسًا بأدائه للوظيفة

التطورات يف العوامل البيئية خضع مفهوم الرضا الوظيفي لرؤى فكرية عديدة مستمدة من فقد   

اخلاصة به واجملسدة له، وهلذا تباينت أفكار الباحثني حيال صياغة تعريف حمدد للرضا الوظيفي، ويعود 

 :، ومن هذه التعاريف(111)هذا التباين إىل تعرض بعض املهتمني به وفقا لطبيعة ختصصاهتم

شاعر الوجدانية اإلجيابية اليت يشعر هبا الرضا الوظيفي هو جمموعة امل" :ف طلعت إبراهيم لطفييعرت -

 (112)"الفرد اجتاه عمله أو وظيفته، واليت تعرب عن مدى اإلشباع الذي حيققه العمل بالنسبة للفرد

 .(113)"اجتاه إجيايب من الفرد إىل عمله الذي ميارسه الرضا الوظيفي ":فروم تعريف  -

                                                             
، 3224معجم مصطلحات العلوم اإلدارية، دار الكتاب املصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناين، بريوت، . بدوي، أمحد  (109)

  .942ص
ضا الوظيفي واألداء يف شركة التأمني الوطنية، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية ، الر(3233) العنزي، سعد علي محود (110)

      .90اإلدارة واالقتصاد، جامعة املستنصرية، ص
، يف جملة العلوم "الرضا عن العمل لدى أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة إربد األهلية" :مناور فريح حداد، حممود علي الروسان  (111)

      372، جامعة سطيف، سطيف، اجلزائر، ص9001، 9: صادية وعلوم التسيري، العدد االقت
  314مرجع سابق، ص: إبراهيم لطفي طلعت  (112)
 323مرجع سابق، ص: حممد سعيد أنور سلطان  (113)
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مل فيها الفرد مع وظيفته وعمله ويصبح إنسـانا  الرضا الوظيفي هو احلالة اليت يتكا ":ستون تعريف  -

وحتقيق أهدافه تستغرقه الوظيفة، ويتفاعل معها من خالل طموحه الوظيفي ورغبته يف النمو والتقدم 

   (114)"االجتماعية من خالهلا

الرضا الوظيفي هو ذلك االرتياح الـذي يستخلصـه    ": نتعريف مركز البحوث جبامعة ميتشجا  -

    "جه املختلفة النتمائه للمشروعالعامل من األو

الرضا الوظيفي هو الفرق بني ما ينتظره الفرد من عمله وبـني   " :وآخرونWILLIAM.J تعريف   -

  (115)"الشيء الذي جيده فعال

لقبول لذلك شعور باالكتمال واالجناز النابع من العمل، ويرجع وعرفه بعض الباحثني بأنه        

 .(116)وقيامه باستغالل كل سبل الرضا املتاحة له من خالهلااإلنسان بوظيفته كما هي 

الرضا الوظيفي بأنه شعور الفرد بالسعادة واالترتياح أثناء أدائه لعمله ( 9003)ويعرف الفاحل  

ويتحقق ذلك بالتوافق بني ما يتوقعه الفدر من عمله ومقدار ما حيصل عليه فلعًا يف هذا العمل، وأن 

 . املكونات اليت تدفع الفرد إىل العمل واالنتاجالرضا الوظيفي يتمثل يف

الفرد بإشباع  ظيفي بأنه الدرجة اليت يشعر فيهاالرضا الو(  9030الشريدة ) وقد عرف  

حاجاته النفسية، حبيث يكون ممثاًل لقدراته وميوله مما يؤدي إىل احترام الفرد لذاته ولغريه ويؤدي إىل 

                                                             
     313مرجع سابق، ص: إبراهيم لطفي طلعت  (114)
(115) . WILLIAM , Jet autres : la gestion des ressources humaines, MC Graw Hill, Québec,1985,p37  
 .33، ص3،9001دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة ط العامري، خالد، حتقيق الرضاء الوظيفي، (116)
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مالء والرؤساء وينتج عنه انبثاق احلماس يف نفسه ويبعد عنه التهديد عقد عالقات اجتماعية متينة مع الز

 .(117)الذي قد يؤدي إىل مشكالت اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية

ويرجع الرضا الوظيفي لقبول اإلنسان بوظيفته كما هي وقيامه باستغالل كل سبل الرضا  

صدر لتحقيق الرضاء، فاإلنسان قد يشعر املتاحة له من خالهلا، ويرتبط بالوظيفة الواحدة أكثر من م

باالرتياح نتيجة الرتفاع أدائه يف العمل أو جوة عمله أو تعلم مهارات جديدة أو العمل كجزء من 

فريق العمل، وكذلك مساعدة الزمالء أو زيادة قدراته الشخصية أو حىت تلقي الثناء، فيمكن ألي عامل 

 .(118)ى األقلاحلصول على عشرة مصادر للشعور بالرضاء عل

وميكن للشعور بالرضاء كل يوم عن طريق التنقيب داخل عناصر الرضاء املتاحة، وهذا األمر  

 . ينطبق حىت على من ينتظرون الوقت املناسب لالنتقال إىل جمال عمل آخر

الفرد مع ظيفته  من خالل عالقةالرضا الوظيفي ( WEGGE 2007)وقد عرف وجيي وأخرون         

أسعد الناس يف وظائفهم ، وأكثر اطمئنانا وأن الرضا الوظيفي للوظيفة ليست  هوبأنه  ووصف البعض

هي نفس الدوافع جلميع األفراد، وعلى الرغم من أهنا ترتبط ارتباطا واضحا يف تصميم الوظيفة واهلدف 

العمل هو تعزيز الرضا الوظيفي واألداء للعاملني، وتشمل طرق التناوب على الوظائف ، وتوسيع فرص 

فهناك مؤثرات أخرى على الرضا للعاملني تشمل أسلوب اإلدارة والثقافة ، وإشراك  واإلثراء الوظيفي، 

املوظف يف أهداف العمل، والتمكني للفرد من مجيع االمكانيات املتاحة يف العمل، لذا الرضا الوظيفي 

                                                             
 .23، ص9030أطر نظرية وتطبيقات عملية، دار الصفا، عمان، : الشريدة، سامل، الرضا الوظيفي (117)
 .31وظيفي، مرجع سابق، صالعامري، خالد، حتقيق الرضاء ال (118)
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جناح من خالل العاملني فيها،  هو مسة هامة جدا يف كثري من األحيان اليت يقاس هبا املنظمات كمستوى

الطريقة االكثر شيوعا لقياس الرضا هو استخدام مقاييس ومعايري التقييم حيث نتعرف على ردود  أما

وليات العمل ، والعديد من فعل املوظفني حنو وظائفهم حبيث تكون األسئلة تتعلق معدل األجر ، ومسؤ

 .مع زمالء العمل ، والفرص املتميزة يف العمل نفسه والتعاوناملهام

للفرد مبقدار ( االستجابة)رد فعل شعوري " :بأنه الوظيفي ف الرضايعرتسبق ميكن  ويف ظل ما    

وهو ."ما تشبعه مكانته املادية واالجتماعية من خالل انتمائه للمنظمة حسب توقعه وطبيعة شخصيته

جاته ورغباته من خالل مزاولته إحساس داخلي يتمثل يف شعوره باالرتياح والسعادة نتيجة إلشباع حا

ملهنته اليت يعمل هبا، والذي نتج عنه نوع من رضا الفرد وتقبله ملا متليه عليه وظيفته من واجبات 

ومهام، وتقاس بالدرجة اليت حيصل عليها املدرس على مقياس الرضا الوظيفي املستخدم يف الدراسة 

 .احلالية

ثل يف األداء بصفة خاصة وبقضايا الوظيفة بصفة عامة، يتموالرضا الوظيفي عند االستاذ اجلامعي 

ومها أمران مرتبطان باالنتاجية اليت تساهم يف حتقيق أهداف العملية التعليمية يف اجلامعة، وقد أصبحت 

اجلامعات حترص على الشعور اإلجيايب لوظيفة األستاذ اجلامعي بكافة املراحل التدريسية يف اجلامعة، 

الترقية العلمية، واحلوافز، واملهام، والعالقات بني : ر يف الرضا هلم عديدة من أمههاوالعناصر اليت تؤث

الزمالء، والعالقات مع الرؤوساء، مكان العمل والسكن، واملكانة االجتماعية مع العائلة، وحىت على 
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على الرضا لذا اعتمدت الدراسة على معرفة اجلوانب املؤثرة املستوى الفردي يف التعامل مع اجملتمع، 

 .(119)الوظيفي لألستاذ اجلامعي، ألمهية هذه املوضوع يف بناء اجملتمع

 

 :النشأة والتطور للرضا الوظيفي: 3:3

مل يظهر املصطلح العلمي للرضا الوظيفي إال يف الثالثينات من القرن السابق، إال أن أمهية 

د مت حبثها منذ زمن طويل، فلقد الدور الذي تلعبه اجتاهات املوظفني يف حتديد رضاهم عن وظائفهم ق

حبث تيلور يف دراساته املتعلقة باإلدارة العلمية اجتاهات املتعلمني حنو األعمال اليت يقومون هبا، مفترضًا 

 .أن الفرد الذي حيصل على دخل مادي أفضل بأقل جمهود سيكون راضيًا عن وظيفته ومنتجًا فيها

يه الصالة والسالم، بإعطاء األجر بعد االنتهاء من أما يف عصر اإلسالم، فقد أوصى الرسول عل 

، وكان االتقان يف "أعطو األجري أجره قبل أن جيف عرقه"اإلجناز مباشرة، لقوله صلى اهلل عليه وسلم 

 .العمل وإجنازه بالصورة اليت ترضي الطرفني هي شريعة التعاقد بني الطرفني

يها الدولة يف محاية حقوق كال املتعاقدين فقد كانت تندرج القوانني واألنظمة اليت تنص عل 

وصواًل إىل الرضا الوظيفي هلما، وهو ما اتفق عليه الطرفني قبل البدء يف العمل، ومقارنته بالعمل املنجز 

وفق االتفاقية أو العقد، وتكون الشهادة يف عصرهم هلا دور أساسي يف توثيق هذا العقد، ففي العصور 

تم وتسجيل وفق مناذج معينة وضعتها الدولة لضمان رضا الطرفني من الوسطى كان التعاقد خيضغ خل

إجناز العمل حسب االتفاق، فقد كانت األدوات بسيطة جدًا، تنحصر يف القلم والورقة والشهود 
                                                             

الرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة واحلكومية يف . فوزي العكش، وأمحد احلسني (119)
، 9003، 34دراسة مقارنة ألعضاء هيئة التدريس يف كليات العلوم اإلدارية، جملة املنارة، جملد : األردن

 .91ص
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هناك طرق كثرية لقياس الرضا الوظيفي استخدمت للكشف عن حتقق الرضا (. املتعاقدين)وطريف العقد 

ة ختص طبيعة العمل وصاحبه، فقد تكون بتوزيع مناذج واسئلة مكتوبة أو الوظيفي بعوامل خمتلف

 .استمارات دورية، أو مقابالت شخصية مسجلة

تطورت أساليب فحص الرضا الوظيفي من زمان إىل زمان مع اتساع حجم العمل واالنتاجية  

ب مع اجملتمعات وفروع املؤسسات إىل أصبحت املؤسسات العاملية ذات الطابع املتنوع الذي يتناس

وثقافتها ولغاهتا، مما تطلب العمل على إجياد املتخصصني يف التعامل مع مجيع فئات اجملتمع احمللي 

والدويل، وهذا األمر مل يقتصر على اجلانب الصناعي أو التجاري وإمنا ملس اجلانب العلمي يف مستوياته 

( أعضاء هيئة التدريس)استقطاب األساتذة  املختلفة، وخنص بالذكر هنا اجلامعات وما تأديه من دور يف

وكيف توفر هلم البيئة واملناخ اإلداري والتنظيمي للجامعة مبا يتناسب مع اجملتمع احمللي، لتحقق الرضا 

 .الوظيفي لديهم

املؤسسة )ظهرت يف القرن العشرين نظريات كثرية تفسر الرضا الوظيفي من طريف املتعاقدين  

ق الرضا لدى الطرفني لتتم االستمرارية يف العالقة بينهما أثناء العمل، من هذه فيجب أن يتحق( واألفراد

شاعر الدافعية نظرية ذات العاملني اليت استطاع فردريك هريزبرج أن يتوصل فيها إىل م: النظريات

لوقائية والعوامل الوقائية، فالعوامل الدافعية تؤدي إىل إثارة احلماس وخلق قوة دفع للسلوك أما العوامل ا

الظروف )فهي جتميد ملشاعر االستياء لتجنب مشاعر عدم الرضا، وهذه العوامل تتمثل يف بيئة العمل 

، مث نظرية (املادية، والعالقات مع الرؤساء واملؤوسني، واإلشراف، وأداء عمل ذي أمهية وقيمة للمنظمة

ياجات الفسيولوجية األساسية هيكلية احلاجات ملاسلو فهي احتياجات تشكل الرضا التدرجيي من االحت
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إىل احتياجات األمن مث احلب واخلدمة االجتماعية مث احترام وتقدير الذات وصواًل إىل حتقيق الذات 

. وهي القدرة على القيام بالعمل والكياسة يف اإلجناز، وتقع هذه احلاجة يف أعلى درجة سلم األولويات

يتفق درفر مع ماسلو يف هذه ( نونة والعالقات والنموالكي)أما نظرية الدرفر تتمحور يف ثالث حاجات 

النظرية يف أمهية أشباع احلاجات على مستويات، ونظرية القيمة اليت يرى أدوين لوك أن توفري العوائد 

ذات القيمة واملنفعة العالية لكل فرد على حده، وأنه كلما استطاع العمل وفر العوائد ذات القيمة كلما 

ومعرفة أمهية الرضا يف ، ومن مثة جاءت نظريات كثرية تناولت جوانب الرضا ملكان راضيًا عن الع

نظرية االجناز مليكيليالند ونظرية التكيف الوظيفي ونظرية التوقع ونظرية الدوافع واألداء والرضا، 

أن ، ميكن القول ونظرية العدالة ونظرية ونظرية عملية املقاومة عند الندي ونظرية منوذج ستريز وبورتر

املتعاقدين يتأثر مبجموعة من العوامل تتعلق بذاهتم ومنظمتهم وبيئة العمل واجملتمع الذي الرضا عند 

يعيشون فيه ومن هنا يصعب تطبيق أو تعميم نظرية بذاهتا على اجلميع يف خمتلف اجملتمعات والقطاعات، 

 . (120)ئمة اليت من شأهنا حتقيق الرضالذا البد من دراسة واقع العمل الختيار تطبيق النظرية املناسبة واملال

 البشر حممد صلى اهلل ملا وصى عليه خريحث اإلسالم على االتقان يف العمل يف حالة الرضا  

فقد روي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سأل  "إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه" عليه وسلم

نصرب على البالء، : فقالوا "ما عالمة إميانكم؟": فقال. مؤمنون: فقالوا "ما أنتم؟": طائفة من أصحابه

 .(121)"مؤمنون ورب الكعبة": فقال. ونشرك عند الرخاء، ونرضى مبواقع القضاء

                                                             
 .150-89ص ،2515 ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، بالرضا الوظيفيقيادة وعالقتها ال. عادل، هاشم (120)
 .3590، ص2دار الفكر، دمشق، ج إحياء علوم الدين،. الغزايل، أبوحامد (121)
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 :عواملهوالرضا الوظيفي  أمهية: 3:4

يعترب الرضا الوظيفي من أكثر املواضيع اليت متت فيها الدراسات والبحوث يف جماالت مرتبطة 

وترجع هذه الكثافة إىل أمهية هذه املواضيع نظرًا ألن األفراد يقضون معظم أوقاهتم بشرية بتنمية املوارد ال

يف العمل، ويرجع هذا إىل االهتمام إىل االعتقاد السائد بأن الرضا عن العمل يؤدي إىل زيادة االنتاج، 

األساسي لإلنتاج يف  ورفع الوالء للعمل وحتقيق أهدافه، فالعنصر اإلنساين هو الثروة احلقيقية واحملور

منظمات األعمال، فاألجهزة احلديثة مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها فإهنا ال تعمل إذا مل تتوافر 

عقول البشرية واأليدي العاملة، أي العنصر البشري، لذا فإن املورد البشري الدعامة األساسية ملا تؤديه ال

تراتيجيات ويرسم األهداف، وخيطط وينفذ ويقيم املنظمة من أنشطة وما حتققه من أداء، ليضع االس

ويتابع ويطور العمل واإلجناز، وأي احنراف له عن مستوى االداء أو معايري السلوك املطلوب سينتج عنه 

بال شك احنارف املنظمة عن حتقيق أهدافها وتعطيل مسريهتا وسيسري هبا حتمًا إىل الفشل مما جيعله ال 

يتوقع عليه جناح املنظمات، ومن هنا فإن فهم وإدراك دوافع املوظفني  منازع العامل الرئيسي الذي

والعاملني ورضاهم الوظيفي يساعد اإلدارة واملديرين واملشرفني على تصميم بيئة عمل مناسبة ونظام 

حوافز فعالة حيفظ للموظفني قيمتهم وكرامتهم اجملتمعية حسب مستويات األداء الوظيفي وموقع ودور 

لذا فإن أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات هم أكثر اجلهات فاعلية يف برامج  .املؤسسة كل منهم يف

تنمية وتفعيل الرضا الوظيفي ملا متتلكه هذه العقول من تفكري متميز يف إغناء املعرفة واملهارة والسلوك 

يئة العمل، أي مرحلة لدى أفراد اجملتمع، فهي املرحلة االنتاجية التعليمية الفاصلة بني بيئة الدراسة وب

 .لتشكيل قادة املعرفة الفاعلني يف تنمية اجملتمعانتقال جمتمع املعرفة إىل جمتمع االنتاج، 
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أن إدارات اجلامعات زادة من فاعلية وكفاءة نظام تقومي األداء الذي يقيس مدى الرضا عند جند 

من خالل قاعدة معلومات متطورة  اعضاء هيئة التدريس، لتوفري املستلزمات الكافية لدراسة هذا الرضا

خاصة باعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات، مع األخذ بعني االعتبار حتديث البيانات واملعلومات اخلاصة 

مع تأمني معايري موضوعية لتقييم األداء الوظيفي لألكادمييني،  باعضاء هيئة التدريس بني مدة وأخرى،

ماعية واالقتصادية اليت تساعد على حتفيز األداء الوظيفي وتوفري احلوافز والبيئات العلمية واالجت

 (122) .لألكادمييني

نعكس فيما يأثبتت الدراسات واألحباث اليت تناولت الرضا على أنه يوجد مستوى عام للرضا 

من العوامل اليت  يقرره األفراد من رضا عن العوامل املختلفة للعمل، وأن درجة رضا األفراد تعد عاماًل

 :(123)على درجة الرضا عن العوامل األخرى، وهذه العوامل ميكن حتدد بالتايل قد تؤثر

طردية بني مستوى الدخل وبني  عالقةوجد العديد من الباحثني أن هناك : الرضا عن األجر -1

ومن ضمن هذه العالقة االمتيازات اليت تضاف على الدخل الشهر،  .الرضا الوظيفي للفرد

العقد أو أخره، أو عند جتديد العقد، فهذه عوامل تعطي  سواء السنوية أو ما يدفع أول

 .الشخص مؤشر لصايف الدخل، ليصبح عاماًل مهم يف حتقيق الرضا الوظيفي

                                                             
يني يف اجلامعات مدى فاعلية برامج تنمية املوارد البشرية وعالقتها بتطوير مستويات األداء الوظيفي للقادة األكادمي. خالد، املومين (122)

 .229ص، 2551، الريموكجامعة األردنية من وجهة نظرهم،  
 .13ص، 2558الرضا عن العمل، جامعة امللك عبدالعزيز،  .املنصور، كاسر (123)
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قد توصل عدد من الباحثني إىل أن حمتوى العمل هو العامل الرئيس : الرضا عن حمتوى العمل -2

املني، وميكن إيراد عدة متغريات للسعادة يف العمل بل إنه رمبا يكون الوحيد بالنسبة لبعض الع

 :متصلة مبحتوى العمل

إذا تنوعت مهام العمل لن حيدث للموظف يف املدى : درجة تنوع مهام العمل - أ

 .القصري أي ملل من العمل، وسيشعر برضا أكرب

كلما أعطى للموظف احلرية يف اختيار : درجة السيطرة الذاتية املتاحة للفرد - ب

سرعة أداء العمل وذلك ألنه قادر على اختاذ  طرق أداء العمل كلما ازدادت

 .الطريقة اليت يشعر أهنا األفضل واألسرع إلهناء العمل املطلوب منه

كلما شعر املوظف أن ما يقوم به من به من أعمال هي : الرضا عن فرص الترقية -ج

حمل شكر وتقدير وأنه ال بد وسيحصل على ترقية متكنه من حتسني وضعه، كلما 

 .يًا أكثر عن عمله، وبالتايل ارتفعت كفاءته يف العملأصبح راض

كلما شعر املوظف أن ما يقوم به من أعمال هي حمل شكر وتقدير : الرضا عن فرص الترقية -3

وأنه ال بد وسيحصل على ترقية متكنه من حتسني وضعه، كلما أصبح راضيًا أكثر عن عمله، 

 .وبالتايل ارتفعت كفاءته يف العمل

كلما تواجد مشرفني قادرين على استيعاب مرؤوسيهم، كلما كان لدى : رافالرضا عن اإلش -4

هؤالء املرؤوسني رضا كافيًا عن أعماهلم، وبالتايل يستطيعون أن يؤدوا مهامهم بدون توقع أي 

 .مفاجآت
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إذا تواجد املوظف يف بيئة يرتاح هلا، ومع موظفني يستطيع التفاهم : الرضا عن مجاعة العمل -5

 .عن عمله، ورمبا يصبح هذا العامل مؤشرًا قويًا يف رضاه عن العمل بد وسريضىمعهم فإنه ال 

كلما توافقت ساعات مع وقت راحة املوظف ارتفع رضا املوظف : الرضا عن ساعات العمل -6

 .عن عمله، والعكس صحيح

تؤثر ظروف العمل املادية مثل درجة احلرارة والتهوية، والرطوبة : الرضا عن ظروف العمل -7

 .ظروف العمل املادية تؤثر على قوة اجلذب اليت تربط املوظف بعملهجودة 

 

 :العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي : 3:2

هناك العديد من العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي لدى املوظف يف عمله، وهذه العوامل  

إلدارية والبيئة احمليطة تتفاوت درجة أمهيتها من فرد آلخر، كما تتفاوت أمهيتها باختالف التنظيمات ا

 :هبا، وميكن إدراجها كما يلي

وهي احلوافز واملكافآت والترقيات اليت يشعر الفرد بالرضا إذا كانت : (العائد املادي) الراتب (3

، (124)العوائد يتم توزيعها وفقًا لنظام حمدد يضمن توافرها بالقدر املناسب وبالشكل العادل

ملوظف نظري عمله اليومي الذي يقدم فيه جهد للمنظمة، هو املبلغ النقدي الذي يتقاضاه اف

وهذا املبلغ من املال يستخدمه الفرد إلشباع حاجاته األساسية، ويتوقف رضا املوظف عن 

مقارنة باجلهد املبذول، )الراتب الذي يتقاضاه مبدى كفايته إلشباع حاجاته األساسية، وعدالته 

                                                             
 .235ص ،2553 ،اجلالل للطباعة، االسكندرية شركة، مدخل بناء املهارات: السلوك التنظيمي. أمحد، ماهر (124)
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ي نقص يف كفاية الراتب لتحقيق احلاجات ، وأ(ومبستوى الراتب يف املنظمات األخرى

األساسية للموظف، قد يؤدي بالتايل إىل ظهور عالمات من  عدم الرضا لدى املوظف، واليت 

 .قد تنعكس على أدائه يف العمل

ينظر إىل الترقية على أهنا حصول املوظف على فرص للترقي إىل : (تطور الوظيفة) الترقية (9

حبيث متنحه الترقية اإلشباع املادي واملعنوي فهي جبانب  مناصب أعلى يف السلم اإلداري،

الزيادة اليت سيحصل عليها املوظف يف راتبه الشهري إذا ارتقى إىل درجة أعلى يف السلم 

اإلداري، فإنه يف الوقت نفسه حيقق مركزًا اجتماعيًا، واملوظف عندما ينتمي إىل منظمة فإنه 

و ال يتوقع أن يبقى لفترة طويلة يف املركز اإلداري نفسه، يتطلع دائمًا إىل املراكز العليا، فه

فالرغبة يف النمز والتقدم تدفعه إىل التطلع للترقية، وبالتايل فإن رضا املوظف عن هذا اجلانب 

يتوقف على مدى إتاحة فرص الترقي له، حبيث تكون تطلعاته للترقية متساوية مع الفرص 

ة متساوية مع الفرص املتاحة، وكلما كانت تطلعاته للترقية املتاحة، وكلما كانت تطلعاته للترقي

 .(125)أكرب مما هو متاح قل رضاه عن العمل

وهو سعي العامل للحصول على نوع من الضمانات يف عمله، سواء أثناء تأديته للعمل : األمن (1

ا الفرد أو بعد تركه للعمل بسبب العجز أو الوفاة أو إهناء اخلدمة، فهذه الضمانات اليت يتطلبه

يف مكان العمل تدخل يف نفسه درجة من األمن واألمان، وتزيل عنه القلق، حبيث يوجه جهده 

إىل العمل، ومىت ما سعى التنظيم إىل حتقيقها للموظف وشعر الفرد باألمن واالستقرار يف 

                                                             
 .235ص ،2553 ،شركة اجلالل للطباعة، االسكندرية ،مدخل بناء املهارات: ك التنظيميالسلو. أمحد، ماهر (125)
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عمله، كلما كان رضاه عن عمله عاليًا، أما إذا شعر املوظف بأن مستقبله غري مستقر يف 

ظيم فإن ذلك قد ينعكس على أدائه يف العمل، وبالتايل تظهر مؤشرات عدم الرضا لدى التن

املوظف، فالنقص يف إشباع هذه احلاجة يدفع الفرد إىل القيام بأعمال خمتلفة للحصول على 

 .قدر من اإلشباع هلذه احلاجة

سبحانه وتعاىل من لإلنسان مكانة عالية يف مجيع اجملاالت، وقد رفع اهلل : االحترام والتقدير (4

قيمة اإلنسان وكرمه على سائر خملوقاته، فهو بطبعه خملوق على التقدير واالحترام، واملوظف 

يسعى إىل احلصول على التقدير واالحترام يف العمل الذي يقضي فيه حوايل ثلث ( كإنسان)

وجمهوداته اليت وقته يوميًا، وهذا التقدير يهمه احلصول عليه كإنسان أواًل، وإلشعاره بإجنازه 

يبذهلا يف جمال العمل ثانيًا، فشعور املوظف بالتقدير يدخل يف نفسه السرور والبهجة وحيقق له 

درجة الرضا يف عمله، وهذا التقدير يأيت عادة من الرؤساء واملشرفني واإلدارة والزمالء يف بيئة 

عادة باملكافآت املادية العمل، كما ميكن أن يشمل أيضًا املتعاملني مع التنظيم، ويعرب عنه 

 .كالثناء، وخطابات الشكر: واملعنوية

يسود املنظمات الكربى جمموعة من العالقات اليت تتم بني العاملني، وتؤثر : مجاعات العمل (3

هذه العالقات يف درجة الرضا اليت يشعر هبا الفرد حنو عمله، ويعتمد هذا الرضا بني الفرد 

اليت حيققها الفرد من ذلك العالقات، فكلما كان التفاعل ومجاعة العمل على مقدار املنافع 

القائم بني الفرد واجلماعة حيقق منفعة للفرد كانت مجاعة العمل مصدر رضا الفرد، أما إذا 
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كان تفاعله مع اجلماعة خيلق توترًا أو يعوق إشباع حاجة معينة، تصبح هذه العالقة مصدر 

 .يف العمل عدم رضا للفرد، مما قد ينعكس على أدائه

أوضحت نتائج الدراسات اليت أجريت على منط اإلشراف إىل وجود عالقة بني منط : اإلشراف (2

اإلشراف ورضا املرؤوسني عن العمل، فقد أشارت دراسات جامعة ميتشجن إىل أن املشرف 

الذي جيعل مرؤوسية حمل اهتمام، ويقيم عالقات طيبة بينه وبينهم على أساس من التفاهم 

م، ويسعى إىل تفهم موافقهم املختلفة يف العمل، ويذلل العقبات اليت تعترض واالنسجا

طريقهم، كل هذا يساعد الرئيس يف كسب والء مرؤوسية وخيلق بيئة عمل حتقق الرضا 

للعاملني، وإذا جلأ املشرف إىل اعتبار الفرد العامل لديه حالة ثانوية، ومل يعطه االهتمام 

ى اإلنتاج، فإنه بذلك يساعد على خلق بيئة ال جتذب املطلوب، وجعل جل تركيزه عل

 .املرؤوسني، مما قد يفقده والءهم ومودهتم

يقصد باحلرية املتاحة يف العمل مقدار ما يشعر به الفرد من االستقالل وحرية : احلرية يف العمل (7

تيح التصرف يف جدولة بعض جوانب العمل اليومي، وتقرير اإلجراءات اليت تنفذ هبا، وكلما أ

للفرد توافر درجة من احلرية يف العمل، شعر باملسؤولية الشخصية حول إمكانيات النجاح أو 

الفشل اليت ميكن أن حتدث يف تنفيذ تلك األعمال والنتائج املترتبة عليها، وهذا بدوره يزيد من 

 .رضا املوظف عن عمله

تثري يف الفرد النشاط، خاصة إذا وهذه من املتغريات املادية اليت : العالوات والبدالت واملكافآت (3

كانت مرتبطة باألداء، فهي تعترب مكماًل للراتب، فإذا كان الراتب غري كاف لتحقيق احلاجات 
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األساسية، فإن العالوات والبدالت واملكافآت تأيت لتعويض النقص بني الراتب وارتفاع 

 .تكاليف املعيشة

 عوامل تنظيمية مصـدرها املنظمـة،   حسب مصدرها، إىل يف الرضاوتقسم العوامل املؤثرة 

 .واألخرى ذاتية متعلقة أساسا بطبيعة العامل نفسه

 العوامل التنظيمية : الفرع األول

   :(126)نظام العوائد -أ     

العوائد كافة أنواع احلاجات املادية واملعنوية اليت توفرها املؤسسة لتحقيق درجات  متثل "

األجـر،   :وأمههـا   ،"ن جهد يف تأدية مهامهممن اإلشباع لعماهلا وفق ما قدموه م

إذا كانت العوائد توزع وفقا لنظام  افيشعر العامل بالرضـة الترقيواحلوافز واملكافآت 

 .حمدد ثابت يضمن توفرها بالقدر املناسب وبالشكل العادل 

على الربط بني الرضا وإشباع احلاجات خاصة الفيزيولوجيـة   إذا اعتمد :(127)األجر: أواًل

إن هذا العامل ضروري جدا لتحقيق الرضا، ومهما يكن املنطلق فإنه ال ميكن إمهال ف

العائد املايل كعنصر من عناصر حتقيق الرضا لكونه النتيجة املنطقية للجهد الذي يبذله 

الوسيلة الوحيـدة القتنـاء    أو املال العامل، وكأنه االعتراف مبا قدمه، ولكون النقود

                                                             
 .198مرجع سابق، ص : نور الدين شنويف  (126)

 .102إدارة القوى العاملة، مرجع سابق، ص : أمحد صقر عاشور  (127)
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وسيلة لتحسني ظروف اجلوانب األخرى من احليـاة   اهنوة، وكمتطلبات احلياة املادي

 .خارج املنظمة وهذا يعزز العالقة بني خمتلف جوانب حياة العامل 

،  1941 دراسـة ميلـر  : أجريت الكثري من الدراسات حول األجر والرضا منها    

واملؤكدة كلها على وجود عالقة طردية بني  ،1963كندل ومسيث   1939طومسن

األجر والرضا الوظيفي غري أن البعض مثل هرزبرغ يرون أن ال عالقة بينهما،  مستوى

والصحيح عكس ذلك ألهنم يرون أن الدخل حيقق احلاجات الفيزيولوجية فحسـب  

إمكانية حتويـل   فضاًل عنوهنا يكمن اخلطأ إذ أن األجر هو مبعث للعزة واالفتخار 

 .املال إىل منفعة معنوية

احلوافز هي جمموعة من العوامل اخلارجية املقدمة من املنظمة والقادرة " : (128)احلوافز: ثانيًا  

على إثارة القوى الفعلية احلركية املنتجة يف الفرد واليت تؤثر على سلوكه وتصـرفاته  

ويتفق اجلميع على أن احلوافز تشكل أحـد أهـم    ." باجتاه مستوى معني من األداء

واألداء كما تؤثر على سلوك العاملني بوجه عـام   املتغريات املستقلة للرضا والدافعية

 .وليس على الرضا فحسب 

                                                             

، ص 1980سبتمرب أكتوبر، حلب، سوريا، : ، لشهري21احلوافز والتنمية الشاملة، يف جملة اإلدارة العامة، العدد: زكي حنوش  (128)
80. 
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 تقليد املوظف أو العامل وظيفة ذات  مسؤولية أكرب مـن " :يقصد بالترقية ،(129)الترقية: ثالثًا

ولفرص الترقية عالقة قوية بالرضا إذ أهنـا   ."وظيفته السابقة ودرجة أعلى من درجتها

اف من اإلدارة باجلهد املبذول وااللتزام، كمـا أن تـوفري   ترتبط بزيادة املرتب كاعتر

الترقية يعد الفرصة املناسبة لتنمية قدرات العامل، إذ تشري بعض الدراسات إىل أن هناك 

أن العامل احملدد  فرومعالقة طردية بني توفري فرص الترقية والرضا الوظيفي، كما يرى 

ح أو توقعات الفرد لفـرص الترقيـة،   الوظيفي هو طمو األثر فرص الترقية على الرض

وعلى هذا جيب على املنظمة إشباع هذا الطموح بتوفري فرص الترقية وإال اخنفض رضا 

 .كل عامل طموح 

 :   السياسات التسيريية  -ب     

رب منط اإلشراف كعائد للعمال يدخل ضمن العوائد النفسية اليت تعي:  (130)منط اإلشراف: أوال 

معظم الدراسات اليت أجريت  .عن العوائد املادية  ةوالذي ال يقل أمهي معلى سلوكه تؤثر

يف هذا اجملال أكدت على وجود عالقة وطيدة بني منط اإلشراف ورضا العـاملني، وأن  

إن منط اإلشراف يعكس طريقـة   .هلا تأثري كبري على رضاهم هلم معاملة املشرف اليومية

ثري عليهم بغية الوصول إىل األهداف التنظيميـة،  معاملة املسؤولني ملرؤوسيهم وكيفية التأ

تجارب تؤكـد  الالفوضوية والدميقراطية، وجل  ،(الدكتاتورية)فهناك القيادة االستبدادية 

                                                             

 .121إدارة القوى العاملة، مرجع سابق، ص : أمحد صقر عاشور  (129)
 .128السلوك اإلنساين يف املنظمات، مرجع سابق، ص : أمحد صقر عاشور  (130)
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على أن أفضلها وأكثرها حتقيقا لرضا العامل هي القيادة الدميقراطية ملا تشمله من مبـادئ  

ساواة أمام القانون، العدالة والتعاون، تكافؤ الفرص، حرية الرأي، املكإنسانية واجتماعية 

 .يف حدود األهداف التنظيمية

مجيل أمحد توفيق أن توسيع نطاق اإلشراف يزيد من املساواة اإلدارية ممـا يـدعم    يرى  

وهو ما يثري غضب وعدم رضا العمال ( العمال)أمام املستويات الدنيا  بسياسة غلق األبوا

هب إىل أن عدم وجود اإلشراف اجليـد يـؤدي إىل   ذ Filippoغري أن  ،(131)يف املنظمة

 أما شوقي ناجي جواد فيلخص منط اإلشراف .(132)زيادة االستياء وليس إىل عدم الرضا

 :  (133)يف النقاط التالية الذي خيلق درجة أعلى من الرضا

 .األمر باملستطاع -

 .تكرمي اإلجناز اجليد واملتميز -

 .مشاطرة املرؤوسني مسراهتم وأحزاهنم -

 .مناخ مشبع بروح املودةخلق  -

 .يشجع األعمال اجليدة واالبتكارات الفردية واجلماعية -

إن الفطنة السياسية وقدرة املسؤولني على مداراة العمال والتأثري عليهم من خالل بنـاء    

 .في على املنظمة أكثر متاسكا من خالل حتقيق الرضا والوالءظالعالقات الشخصية القوية ت
                                                             

 .292 ص مرجع سابق، :مجيل أمحد توفيق  (131)
 .111ابق، صمرجع س: مناور فريح حداد، حممود علي الروسان  (132)
 .298، ص2555إدارة األعمال من منظور كلي، دار ومكتبة احلامد للنشر، عمان، األردن، : شوقي ناجي جواد  (133)
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 لما شعر الفرد يف أي منظمة أنه يعمل من أجل أهداف ذاتك: (134)ف املنظمةقيم وأهدا :ثانيًا

قيمة أو نفع بالنسبة للمجتمع كان لذلك أثر ال ميكن إنكاره على رضاه ألنه يشـعر يف  

 .هذه احلالة بأنه يعمل من أجل شيء يستحق اجلهد

اءات وقواعد تنظيم وهي تشري إىل وجود أنظمة عمل ولوائح وإجر : (135)سياسة املنظمة: ثالثًا

فكلما كانت هذه  هقــالعمل وتوضح التصرفات وتسلسلها بشكل يسري العمل وال يعي

توافر املعلومات الكاملة يكـون  واالستقرار و التكامل  رونة،ـــالسياسة تتصف بامل

  .الوظيفي هناك ضمان نسيب للرضا

  :ظروف العمل  -جـ     

االهتمام بالظروف املادية وتأثريها على أداء العامل منذ  أبد : (136)ظروف العمل املادية:  أواًل

الكـثري   حوهلا فأجرى( أعمال إلتون مايو وجتارب هاوثورن)ظهور علم النفس الصناعي 

علـى   من الباحثني جتارب وحبوث يف شىت أحناء العامل، ذلك ملا للمحيط املادي من تأثري

العوامـل  اإلضـاءة،    همل إزاء هذالتح تإذ أن لإلنسان حدود وعتبا ،العامل وسلوكه

 .احلرارة، التهوية، الضوضاء، اإلهتزاز، النظافة، وسائل العمل وغريها

                                                             

 .230مرجع سابق،ص: حممد سعيد أنور سلطان  (134)
 .101ص  السلوك اإلنساين يف املنظمات، مرجع سابق،: أمحد صقر عاشور  (135)
 .101سابق، ص الرجع امل (136)
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ـ  وانطالقًا لبيئـة العمـل    همن تأثريها على درجة حتمل الفرد فإهنا تأثر على درجة تقبل

إىل أن  تكما تشري معظم هذه الدراسا ،كعالقة متعدية وبالتايل على رضاه عن عمله

ـ   ةاملادية ووضعيات العمل غري املرحية عالقة كـبري  فلظرولسوء ا  ،اهـبعـدم رض

 .ا الوظيفيـوالرض ومالءمتها تؤدي إىل إحساسه باالرتياح النفسي

 أي صورة من صـور  ىيطلق اصطالح اجلماعة عل :(لمجاعة العم)الظروف االجتماعية : ثانيًا

 .(137)ةنتماء إىل مجاعة معينالتشكيل االجتماعي املؤسس على إشباع دوافع الشعور باال

يشري مجال الدين حممد املرسي إىل أمهية اجلماعات وتأثريها على سلوك األفراد بصفة عامة 

وعلى رضاهم بصفة خاصة، حيث تؤثر مجاعات العمل على األداء والعالقات الشخصية 

 .(138)واالتصاالت والدافعية وهي كلها ذات عالقة متعدية بالرضا الوظيفي

صقر عاشور فيفسر هذه العالقة بني الرضا ومجاعة العمل من خـالل األهـداف    أما أمحد

واملنافع املادية والنفسية اليت حيققها الفرد من مجاعة العمل املنتمي إليها، باإلضـافة إىل أن  

الفرد حيقق رضا أعلى درجة حني يشبع حاجته االجتماعية وهي حب االنتماء حسـب  

  .(139)ذا حسب طبيعة العملدرجة قوة هذه احلاجة لديه وك

                                                             

 .253مرجع سابق، ص: عفيفي، أمحد إبراهيم عبد اهلادي  صديق (137)
 .102-102السلوك اإلنساين يف املنظمات، مرجع سابق، ص: أمحد صقر عاشور  (138)
 .00مرجع سابق، ص: الدين حممد املرسي، ثابت عبد الرمحن إدريس  (139)
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يقصد مبحتوى العمل مضمون املهام املوكلة للعمال يف املنظمة فالعامل   :(140)حمتوى العمل: ثالثًا

احلارس حمتوى عمله هو احلراسة واإلداري مهمته األعمال اإلدارية وهكذا، والشك أن هلذا 

 .اثهاملضمون أثره النفسي على العامل وهو ما أشار إليه هرزبرغ يف أحب

ويعترب هرزبرغ أن للمتغريات املتصلة مبحتوى العمل كذلك دور يف حتقيق مستويات أعلى من 

الرضا كعدد املهام، مستوى الصالحيات املمنوحة، إمكانيات املبادرة واملشاركة يف العمل 

 :كما يقترح هرزبرغ احللول التالية ،وغريها

رض أنه على املديرين زيادة عدد إن مدخل اإلثراء الوظيفي يفت: اإلثراء الوظيفي  -

املهام اليت يؤديها العامل وكذلك درجة سيطرة الفرد على ما يؤديه من مهام مع 

 .استبعاد بعض نواحي الرقابة على الوظيفة وتفويض متزايد من السلطة للعاملني

وعـدم   طباعتبار أن الفرض األساسي لشعور األفراد باإلحبا :التكبري الوظيفي  -

يؤدونه من عمل هو أداء نفس العمل كل يوم فإن التكبري الوظيفي قد عما  االرض

استخدم لزيادة عدد ونوع املهام اليت يقوم هبا الفرد يف جمال عمله، ونتيجة لذلك 

فإن العاملني يقومون بأداء عدد متنوع من املهام واليت تؤدي إىل التقليـل مـن   

 .الوظيفيالروتني وبالتايل التقليل من شعورهم بعدم الرضا 

                                                             

 .100-103مرجع سابق، ص: جالل إبراهيم العبد  (140)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

118 

 

ني بشكل منـتظم مـن   يتضمن التدوير الوظيفي حتريك العامل: التدوير الوظيفي  -

، ويستعمل هذا املدخل خاصة يف أغراض التدريب وزيادة مهارة أخرىوظيفة إىل 

 .ومرونة األفراد يف أداء العمل

فمنـهم  خيتلف األفراد يف الوقت املفضل للعمل، : (141) (برنامج العمل) ساعات العمل:  رابعًا

يفضله ليال ومنهم من مييل للعمل بال انقطاع كما فـيهم    من يفضل العمل هنارا ومنهم من

 .من يرتاح لنظام الذي حيتوي فترات راحة أكثر وهكذا

بالغ األمهية على رضا العاملني وإن كانت مدة  اوعليه فإن للتفضيالت الساعية للعمل أثر

ت راحة كإجراء للحفاظ على منط جيد لـألداء  العمل متفق عليها، فال بد من إدخال فترا

على الفرد نفسيا وعضويا، وبناءا على ذلك راح الكـثري مـن    ذلك ملا هلا من تأثري إجيايب

ومهمـا   ،الباحثني جيربون األوقات املناسبة إلدخاهلا واملقدار اليومي أو الشهري املالئمني

قت للراحة وزدنا من هذا الوقـت  كانت النتائج فإنه كلما وفرنا للفرد حرية  استخدام و

وكلما تعارضت ساعات العمل مع وقت الراحة أو حرية الفرد  ،كلما زاد رضاه عن عمله

 .يف استخدامه له كلما اخنفض رضاه

 

 

                                                             

 .101وك اإلنساين يف املنظمات، مرجع سابق، صالسل: أمحد صقر عاشور  (141)
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  .العوامل الشخصية للرضا:الفرع الثاين 

م أظهرت الدراسات أن الرضا الوظيفي يتأثر بشخصية الفرد، فهناك أناس بطبائعهم وشخصياهت

 :أقرب إىل الرضا أو االستياء ومن أهم هذه املسببات ما يلي

كلما كان هناك ميل لدى األفراد لالعتدال بالرأي واحترام الـذات   :(142)إحترام الذات -أ      

، أما أولئك األشـخاص الـذين   الوظيفي يف قيمتها وقدرها كلما كان أقرب إىل الرضا والعلو

 .م فإهنم عادة ما يكونون أقرب إىل عدم الرضا عن وظائفهميشعرون بانتقاص يف قيمتهم وقدره

كلما كان الفرد أكثر حتمال للضغوط يف العمل، وحسن تصرفه يف  :(143)حتمل الضغوط -ب      

التعامل والتكيف معها كلما كان أكثر رضا مقارنة مع غريه، أما األفراد الضيقة صدورهم مـن  

 .الوظيفية فإهنم ما يلبثوا أن يفقدوا رضاهم املشاكل التنظيمية والتفاعالت العمالي

املكانة االجتماعية للعامل أو يف السلم الوظيفي تدعم رضـاه  : (144)املكانة االجتماعية -جـ      

 .شعوره، يف حني أن تدهور هذه املكانة غالبا ما تؤدي إىل االستياء وعدم الرضا وتعزز

األفراد السعداء يف حياهتم أن يكونوا سعداء يف  يغلب على : (145)الرضا العام عن احلياة -د      

وظائفهم، أما التعساء يف حياهتم وغري الراضني عن منط حياهتم العائلية واالجتماعية فإهنم عادة ما 

 .ينقلون هذه التعاسة إىل عدم رضا ومشاكل وصراعات تنظيمية

                                                             

 .223، ص2555السلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات، الدار اجلامعية، الطبعة السابعة، اإلسكندرية، : أمحد ماهر  (142)
 .223، صاملرجع السابق (143)
 .223، صاملرجع السابق (144)
 .252مرجع سابق، ص: حممد سعيد أنور سلطان  (145)
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 :ل التايلالوظيفي باجلدو يف الرضاوميكن تلخيص وتدعيم أهم العوامل املؤثرة 

 .العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي حسب مصدرها(: 1)جدول 

 العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي للعاملني

عوامل متعلقة 
 باملوظف

عوامل متعلقة  عوامل متعلقة بالوظيفة
 باملؤسسة

عوامل متعلقة 
 بالبيئة

 .عامل السن*

 األقدمية يف العمل*

 .نوع اجلنس*

 .املستوى التعليمي*

 .أمهية العمل للعامل*

ــل  * ــية العام شخص

إجتاهاته، قيمه،معتقداته، (

 .)وطموحه

 

 

من حيث طبيعة تصميم 

درجة تكبري *: الوظيفة

 .الوظيفة

 .درجة إثراء الوظيفة*

 .السيطرة على الوظيفة*

 .طبيعة الوظيفة*

ــاذ * املشــاركة يف اخت

 .القرار

املستوى التنظيمـي  * 

 .للوظيفة

من حيث أداء العامـل  

 وظيفةلل

 .الشعور باإلجناز* 

 .األجر و احلوافز* 

 .فرص الترقية* 

الشعور باألمن * 

 .الوظيفي

العالقات مع * 

 .اآلخرين

 .مدة و توقيت العمل* 

 .ظروف العمل املادية* 

 .أساليب العمل* 

اإلجراءات القانونيـة  * 

 .للعمل

 .نظم االتصال* 

 .التكنولوجيا* 

منــط القيــادة و  * 

 .اإلشراف

رضا العامل عن مدى * 

 .احلياة بصفة عامة

 .نظرة اجملتمع للموظف* 

 االنتماء الدميوغرايف*

 .)حضري،ريفي (

 .إختالف اجلنسية* 

البيئــة االجتماعيــة و * 

الثقافيـــة الداخليـــة 

 .واخلارجية

 

 .192، ص2111، أسس الرضا الوظيفي وأساليب قياسه، مكتبة علم النفس املهين، القاهرة: الدين شنويف نور :املصدر
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 :نظريات الرضا الوظيفي وخصائصه :1:2

 Harzbergهرزبرج ة نظري الوظيفي للرضا املفسرة النظريات من :Harzbergنظرية هرزبرج  -3

العمل  مواقع يف ماسلو للحاجات نظرية بتطبيق أصاًل ترتبط العاملني وهى بنظرية واليت تسمى

 إىل رضا تؤدي دوافع مبثابة تعترب حدامهاإ العوامل من جمموعتان هناك أن هرزبرج ىرأ حيث

 حصرها يف وقد نفسه، العمل أو بالوظيفة مرتبطة عوامل عليها وأطلق أعماهلم عن العاملني

 األعلى واملشاركة يف للوظائف الترقية فرص وتوفر املسئولية، وحتمل باإلجناز، الفرد إحساس

 دوافع تؤدي مبثابة فيعتربها العوامل من ىاألخر اجملموعة أما بالعمل، املتعلقة القرارات اختاذ

 وقد حصرها العمل أو بالوظيفة حميطة عوامل عليها وأطلق أعماهلم، عن العمال رضا عدم إىل

 القيادة، وطبيعة منط أو اإلشراف أو اإلدارة أو كالرئاسة بالعمل حتيط اليت الظروف تلك يف

 .(146)بالعمل احمليطة البيئة ظروفو رؤسائه، وبني وبينه وزمالئه، الفرد بني العالقات

 عدم أو الرضا عملية أن أساس على الوظيفي الرضا Vroomفسر فروم  :Vroomنظرية فروم  -9

 الـذي  السلوك عوائد من يتوقعه كان ما بني الفرد جيريها اليت للمقارنة نتيجة حتدث الرضا

 إىل بـالفرد  تؤدي املقارنة هذه فإن مث ومن بالفعل، حيققها اليت الشخصية املنفعة يتبعه وبني

املنفعة  مع تتطابق حبيث املتوقع العائد حيقق معني نشاط الختيار خمتلفة بدائل عدة بني املفاضلة

 عدالـة  نظرية وتفترض معا، واملعنوي املادي اجلانبني تضم املنفعة ، وهذه بالفعل اليت جينيها

                                                             

 .233 ،  ص9003 شرير ، عزيزة،  الشيخ مدحم، جواد (146)
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 ما، بعمل قيامه أثناء العائد على لاحلصو حياول الفرد أن الوظيفي للرضا يف تفسريها العائد

 أنـه  يعتقـد  مـا  مـع  عمله من عليه حيصل الذي العائد اتفاق مدى على ويتوقف رضاه

   (147)يستحقه

 :وأساليبه قياس الرضا الوظيفي: 1:7

ميثل الرضا الوظيفي جمموعة املشاعر واألحاسيس الغري حمسوسة للفرد لذا فـإن القـدرة علـى           

ترب عملية ليست سهلة وقد استفادت مقاييس الرضا الوظيفي من التقدم الذي حدث التعرف عليها يع

يف جمال علم النفس من حيث قدرته على دراسة الشخصية واالجتاهات وغريها من اجلوانب النفسـية  

حيث وجدت طرق ومقاييس خمتلفة ملعرفة قياس مستوى الرضا الوظيفي وحتديد أسبابه، وختتلـف يف  

  .(148)لصدق والشمول بالنسبة للبياناتذلك املقاييس من الدقة وامدى ما توفره 

 :يوجد نوعان من مقاييس الرضا الوظيفي ومها: مقاييس الرضا الوظيفي

يف هذا النوع يتم قياس الرضا من خالل اآلثار السلوكية مثـل الغيـاب   : املقاييس املوضوعية - أ

ويتم استخدام وحـدات زمـن   وترك اخلدمة حيث يغلب على هذا النوع الطابع املوضوعي 

موضوعية لرصد السلوك فيه، ويتميز هذا النوع بأنه يفيد يف التنبيه باملشكالت اخلاصة برضـا  

األفراد وال تتوافر بيانات تفصيلية تسمح بالتعرف على أسباب هـذه املشـكالت أو تشـري    

 .ألسباب العالج املمكنة

                                                             

 .080 صمرجع سابق، ،  الشيخ حممد، جواد (147)
 .28سابق، ص  الشهري، مرجع (148)
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تقديرية ذاتية، وذلك عن طريـق سـؤال    تقيس الرضا مباشرة لكن بأساليب: املقاييس الذاتية - ب

 .األفراد عن مشاعرهم جتاه جوانب العمل املختلفة، أو مدى اإلشباع الذي حيققه العمل

ويعترب هذا النوع من املقاييس أكثر فائدة يف تشخيص أسباب الرضا أو عدم الرضا ويف اقتراح 

 . (149)رضاامج اليت تؤثر على متغريات الجوانب التغيري املطلوبة يف الرب

يعترب الرضا الوظيفي حالة نفسية غري حمسوسـة مثـل بعـض     :أساليب قياس الرضا الوظيفي

الظواهر األخرى كامليول واالجتاهات وبعض صفات الشخصية، وتعترب عملية الكشف عنه أو قياسـه  

يف  أمرًا ليس سهاًل، مما أدى إىل ظهور ظرق وأساليب لقياس الرضا الوظيفي ميكن أن يعتمـد عليهـا  

 :، وتتمثل هذه األساليب والطرق يف التايل(150)عملية تقييم وتقومي برامج وسياسات العمل

مل يعد يستخدم هذا األسلوب يف الوقت احلاضر، ويعتـرب  مـن أقـدم    : مقياس رسوم التوجه -

عن حالة  رضا تام تندرج حىت  ة األساليب ويعتمد هذا األسلوب على رسم الوجوه وتكون معرب

 .(151)م وجه معرب عن حالة عدم رضا تامتصل إىل رس

تقوم هذه الطريقة على املالحظة املباشرة لسلوك املوظفني، وتقدم مالحظـات  : طريقة املالحظة -

حول مواقف ومشاعر ودوافع املوظفني بصورة تعرب عن درجة الرضا احملقق لديهم واسـتخدمت  

 .ضا الوظيفيهذه الطريقة من قبل كل من روثليسبريجر وديكسون يف قياس الر

                                                             

 . 422-423مرجع سابق،  ص  عاشور، (149)
 .92 الصماين، مرجع سابق ، ص (150)
 .33 الدلكي، مرجع سابق ، ص (151)
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تعتمد هذه الطريقة على املقابلة الشخصية للموظف، ومـن خـالل   : طريقة املقابالت الشخصية -

االستفسارات املباشرة اليت توجه للموظف ميكن قياس درجة ما يشعره الفرد من رضـا وظيفـي   

 .وهي تتطلب الكثري من اجلهد والوقت

لرضا الوظيفي من خالل اآلثار السـلوكية  تقوم هذه الطريقة على قياس ا: طريقة حتليل الظواهر -

للموظف كالغياب وترك العمل، وحتليل الظواهر املعربة عن درجة رضا املوظف ومشاعره جتـاه  

وظيفته وعمله، ومن مميزات حتليل الظواهر إمكانية التنبؤ بالعوامل اليت تدفع املوظف إىل االستمرار 

أمهلت الظواهر اليت هلا عالقة بالرضا الوظيفي مما يف عمله أو تركه، ومن عيوب هذه الطريقة أهنا 

 .ال ميكن قياسه كأثر سلوكي مثل الدافعية

ى وصف الظروف اليت تؤدي للشـعور بالرضـا   لهذه الطريقة تعتمد ع: طريقة املواقف احلرجة -

الوظيفي من عدمه اعتمادًا على تقارير املوظفني لألوقات اليت شعروا فيها بالرضا الوظيفي وتلك 

ألوقات اليت أحسوا فيها بعد الرضا الوظيفي، وعيب هذه الطريقة تأثر نتائجها بذاتية املوظـف  ا

 .املفحوص

وتقوم هذه الطريقة على إجابات املوظفني على استقصـاءات أعـدت   : طريقة قوائم االستقصاء -

 بدقة، وتناسب قياس رضاهم الوظيفي، ومن أشهر قوائم االستقصاء حول الرضا الوظيفي قائمـة 

 .(152)تكساس لقياس الرضا الوظيفي، وقائمة وصف الوظيفة، واستقصاء منسوبًا للرضا الوظيفي

                                                             

 17-12الصماين، مرجع سابق ، ص   (152)
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تعتمد هذه الطريقة على وضع جمموعة من العبارات حبيـث  : طريقة التدرج التجميعي ل ليكرت -

ئل لدرجة املوافقة حبيث تعطـي  يطلب من اجمليب أن حيدد درجة موافقته عليها، وخيتار أحد البدا

، وتقوم بتجميع درجات اجمليب جلميع العبـارات  (3)إىل ( 3)ابة درجة معينة، تبدأ من  جكل إ

 .  (153)ميكن حتديد القيمة الكلية لرضاه

، وتتكون من م3237 وضعت هذه الطريقة عام: طريقة الفروق ذات الداللة ل أو سجود وزمالئه -

، (اخل....اإلشراف، حمتوى العمل، )جمموعة من املقاييس اجلزائية لقياس اجلوانب املختلفة للعمل 

ويتكون كل مقياس من قطبني، كل قطب ميثل صفة معارضة للقطب اآلخر، حبيث يتكون كـل  

مقياس من عدد من الدرجات، ويطلب من اجمليب حتديد الدرجة اليت يتمثل إحساسه ومشـاعره  

يس اجلزئية جلانـب مـن   بالنسبة هلذا املقياس اجلزئي، وتوضح تلك املقاييس بالنسبة جلميع املقاي

جوانب العمل، ويعرب جمموع هذه الدرجات عن مستوى رضا الفرد يف ذلـك اجلانـب مـن    

 . (154)العمل

 : مقياس مصادر الرضا الوظيفي

 من بني كل عشرة أيام عمل كم يوما منها شعرت فيها بأنك حققت أنتاجا جيدا: نتاجيةاإل .1

 (ىنتاجية العالية مصدر رئيسي للرضاال)

                                                             

 301-309بق ، ص عاشور، مرجع سا (153)
  .307-302مرجع سابق،  ص  عاشور، (154)
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من بني كل عشرة أعمال تقوم هبا كم عدد األعمال اليت تعترب ذات جــودة  : عملودة الج .2

 (الرضاالعمل اجليد يبعث يف النفس ) عــالية

أعط لنفسك درجة يف مدى حرصك على تعلم ، باملقارنة مع تسعة أخرين ميلون معك: التعلم .3

  (الرضاالتعلم املستمر هو أحد مصادر ) مهارات ومعلومات جديدة

من بني كل عشرة أعمال تقوم هبا جمموعتك كم منها لك دور يف : بداعاملبادرة واإلحق  .4

رأيك ) ألجراء تعديالت اليت تراها مناسبة األقتراح أو املبادرة فية أو متتلك فيها الصالحية

  (.الرضابالتايل يزيد بشعورك ب

أي  ، فيها حمترفمن بني كل عشرة أعمال تقوم هبا كم عدد األعمال اليت تعترب: اإلحتراف .5

 (.الرضاالشعور بالكفاءة يزيد ) كفاءة عالية وأخطاء قليلة

كم مرة  ،هل حتصل على التقدير الذي تستحقة من رؤسائك أو زوالئك أو الزبائن: التقدير .6

كثري من املوظفني املتميزين يتركون ). ممتازة تقوم هبا حيدث ذلك من بني كل عشرة أعمال

 (.العمل بسبب ضعف التقدير

من بني كل عشرة أعمال تقوم هبا كم منها قمت بة ضمن فريق متعاون : روح الفريق .7

 (.الرضاالشعور باألنتماء لفريق فعال يزيد ب) ومتكاتف

كم واحد  ،من بني كل عشرة زمالء يف العمل حتتك هبم بشكل يومي: الرضا اإلجتماعي .8

 (.الرضاام للشعور بهتمام الشخصي املتبادل سبب هحترام واإلاإل) تعتربة صديقك
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كم الدرجة  ،عشرة وظائف يف أماكن خمتلفة أو منظمات منافسة باملقارنة بني: النمو الذايت .9

التمكن  زيادة -أي التطور يف األداء-لوظيفتك احلالية يف توفري فرص النمو الذايت  اليت تعطيها

شعور ). بلكوضــوح أهدافك ومستقه، فرص تعليم األخرين ما تعلمت ،من مهارات معينة

 (.الوظيفي الرضااألنسان بأنة ينمو داخليا ويتعلم ويعلم ويفهم ويتطور يزيد من 

دارة إ)  معنويًا ...(خدمات  -أجهزة  -مكاتب  -املكان اجليد )  ماديًا: البيئة الوظيفية .01

باملقارنة بني عشر وظائف يف منظمات منافسة أو ( ...جو املرح -تقدير الظروف  -متفهم 

 بديلة

كلما كانت البيئة مرحية ماديا ومعنويا ) كم الدرجة اليت تعطيها ملنظمتك جتاة البيئة اجليدة

 (الوظيفي الرضاكلما زاد 

حيث تتأثر إنتاجية : اإلنتاجية أثبتت العديد من الدراسات أن الرضا الوظيفي له تأثري على

ء املرتفع للموظف ال يعكس ولكن جيب أن ننتبه أن األدا الرضا الوظيفي، املوظف كثريًا بدرجة

يؤثر الرضا الوظيفي على درجة اإللتزام بالعمل، أي أن املوظفني األكثر و ، رضا عالية بالضرورة درجة

االرتباط هي  على العمل هم يف األغلب األكثر غيابًا، حيث تشري بعض الدراسات إىل درجة سخطًا

أي أن ( التدوير)كرب على معدل الدوران ليس الغياب فقط، بل يؤثر الرضا الوظيفي وبشكل أ  41%

مع تأثري بقية العوامل األخرى  املوظف يبحث عن فرص عمل بديلة يف حالة اخنفاض درجة الرضا طبعًا

الرضا الوظيفي مينحنا القدرة على  ، ألناملرتبطة بنوع املزايا اليت ميكنه الظفر هبا يف العمل اجلديد

 .اإلتقاناالندماج يف أعمالنا ويكسبنا فنون 
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مرات يف بداية حياته ، وهلذا فعليك دائما  11إىل  7يغري عملة من  تشري اإلحصائيات إىل أن الفرد

ألية  مستعد هلذه اللحظة ليس من باب التشاؤم ولكن من منطلق أن تكون جاهزا دوما أن تكون

 .عقبات ميكن أن تقف يف طريقك

 :الرؤية اإلسالمية للرضا الوظيفي: 3:3

إن اهلل عزوجل : "أسامة بن عمري رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قالعن      

 (155)."يبتلي عبده مبا أعطاه، فمن رضي مبا قسم اهلل له بارك له فيه ووسعه، ومل يرَض مل يبارك له

الذي تقيم إن الدنيا كلها لو كانت لك مل يكن لك منها إال القوت : يا ابن ادم: ومكتوب يف التوراة

به أودك، والثوب الذي تستر به بدنك، فما بالك ال ترضى مبا يكفيك وتريد ما ال تقدر على 

: يا ابن ادم" :حديث قدسي يقول فيه رب العزة جل جالله؟، وهذا املعىن قد ورد أيضًا يف ...حسابه

القوت وجعلت إن الدنيا كلها لو كانت لك مل يكن لك منها إال القوت، وإذا أنا أعطيتك منها 

إن خمربك عن : "وقد أخرب ابن املقفع عن صديق له، فقال . "؟...فأنا إليك حمسن: ا على غريكحساهب

صاحب يل كان أعظم الناس يف عيين؛ وكان رأس ما عظمه يف عيين صغر الدنيا يف عينيه، كان خارجًا 

فال : من سلطان اللسانفال يشتهي ما ال جيب وال يكثر إذا وجد، وكان خارجًا : من سلطان بطنه

فيما علم، وكان خارجًا من سلطان اجلهالة فال يتقدم  –أي ال جيادل  –يتكلم فيما ال يعلم وال مياري 

 "...!! إال عن ثقة مبنفعة

                                                             

  .22ص، 9004، 3الرضا بقسمة االرزاق من اهلل الكرمي الرزاق، دار الكتب العلمية، بريوت ط. احلمداين، ياسر (155)
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منني عمر بن اخلطاب رضي كما قال أمري املؤالطمع هو العلم،  الشيء الوحيد الذي حيمد فيه 

 (156).."!! طالب علم وطالب مال: منهومان ال يشبعان: "نه قالاهلل عنه، وعن أنس رضي اهلل عنه أ

فالرضا لدى األستاذ اجلامعي ميثل حمصلة خمتلفة من املشاعر اليت تكونت جتاه عمله من خالل تفاعله مع 

وظيفته، ومن أهم العوامل لديه للرضا أن يكون احلاصل املادي على قدر التحصيل العلمي، فنجد أن 

املكانة العلمية العليا يف اجلامعة تتطلب توفري امتيازات تتناسب مع هذه املكانة الرضا عند أصحاب 

 . العلمية لتشكل عندهم الرضا املطلوب يف حتقيق األمانة العلمية والعملية

إن العالقة بني رضا األستاذ اجلامعي وأدائه الوظيفي ميثل دورًا مهمًا يف أداء رسالة متميزة يف  

لبحث العلمي وتعليم وإعداد البيئة العلمية هلذه املعارف واألفكار للمجتمع، فالعملية جماالت املعرفة وا

التعليمية يف اجلامعة مرتبطة بالتنمية الشاملة، يقتضى االهتمام والعناية به وبنشاطه داخل اجلامعة 

قق لديه ليكفل واإلحاطة جبميع ظروفه االجتماعية واملهنية املؤثرة على أدائه من خالل الرضا الذي يتح

للجميع السعي وراء حتقيق األهداف املنشودة على املستوى الفردي، وحتقيق األهداف اجلامعية بصفة 

العوامل اليت تناولتها هذه الدراسات لتحديد العالقة لدى عضو هيئة التدريس يف اجلامعة من . عامة

ات واألنظمة والتعليمات اليت ختدم األداء العوائد املادية والعلمية واالجتماعية والبيئة اجلامعية والسياس

 .لألستاذ اجلامعية بصورة عادلة

                                                             

  .23ص، 9004، 3الرضا بقسمة االرزاق من اهلل الكرمي الرزاق، دار الكتب العلمية، بريوت ط. احلمداين، ياسر (156)
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هناك جمموعة من الصفات اليت جيب أن يتصف هبا عضو هيئة التدريس يف اجلامعات للنجاح  

 : يف مهمته، من أمهها

تدريس ما هو خمتص فيه فقط، وتدريس ما هو جديد : منها: األخالقيات املرتبطة بالتدريس -

حملتوى املادة اليت يدرسها، واحلرص على بلوغ أهداف التدريس، واالبتعاد عن الذاتية  وممثل

 .يف تقومي أداء الطلبة

االبتعاد عن االستبداد العلمي والتطرف يف : األخالقيات املرتبطة بالبحث العلمي، ومنها -

 .الرأي، وجتنب كل أشكار الغش يف األحباث اليت ينشرها

عدم استغالل املهنة يف حتقيق املصلحة : العمل اإلداري، ومنهااألخالقيات املرتبطة ب -

الشخصية على حساب املصلحة العامة، وأن حيتفظ األستاذ بكل ما خيص األساتذة والطلبة 

 .وغريهم من األفراد يف سرية تامة

شى إمنا خي: )األخالقيات الدينية، وهي ما حتتمه األمانة العلمية يف أداء الوظيفة، لقوله تعاىل -

وهذه داللة عن معرفة اهلل عزوجل تكون من العلماء، املتعلمني من ( اهلل من عباده العلماء

 .أصحاب العلم الذين يتمتعون مبسؤولية جتاه أمتهم وجمتمعهم والبشرية كافة
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 :اخلالصة: 3:9

يف املنظمـات   يرتبط الرضا الوظيفي بالعنصر اإلنساين على اعتبار أنه احملور األساسي لإلنتاج        

ألنه مهما بلغت األجهزة يف التطوير تصبح غري مفيدة إذا مل يتوفر هلا العقل البشري الذي يديرهاــ  

وللرضا الوظيفي تأثري كبري على الفرد واملنظمة حيث أن شعور  املوظف بالرضا ال يقتصر على بيئـة  

القة إجيابية بني الرضـا عـن   هناك عف .العمل فقط بل يؤثر أيضًا على حياته الشخصية خارج العمل

العمل واإلنتاجية من جهة أخرى، حيث يعترب الرضا الوظيفي يف أي تنظيم من مكونات بيئة العمـل  

 .تنظيميالرئيسية ومن العوامل احملددة للمناخ ال

ويؤكد الباحث على أن العالقة بني الرضا الوظيفي والضغوط قامت على كثري مـن اجلـدل   

املديرين والعلماء أن الرضا الوظيفي والضغوط مرتبطني ببعضهما البعض،  والبحث حيث أعتقد بعض

فالعامل الراضي يصبح أكثر انضباطًا وإنتاجية، يف حني مىت ما كان العامل غري راٍض عـن عملـه،   

فالعامل الراضي يصبح أكثر انضباطًا وإنتاجية، يف حني مىت ما كان العامل غري راٍض عـن عملـه،   

بورتر ولولر للعالقة بـني  فمن خالل منوذج  .عن العمل وزادت قابليته لترك العمل زادت نسبة تغيبه

، تتضح لدينا العالقة بني العوامل اليت تربط املتقدم بالوظيفة وأمهيـة الرضـا   األداء والرضا الوظيفي

مل أو الوظيفي لديه يف عوامل مت التطرق هلا سابقًا تؤدي إىل توضيح رغبة املوظف يف االستمرار بالع

 .تركه
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 الفصل الرابع

 منهجية الدراسة
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 : متهيد: 4:1

عند أعضاء هيئة  الوظيفي يف الرضاااللكتروين  االستقطابهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر 

، ويتضمن هذا الفصل وصفًا جملتمع الدراسـة وعينتـها، باإلضـافة إىل األداة    التدريس يف اجلامعات

لدراسة، ومعامالت صدقها وثباهتا وطريقة تصحيحها، كما ويتضمن إجـراءات  املستخدمة يف هذه ا

من أجل  .تنفيذ الدراسة، ووصفًا للمعاجلات اإلحصائية اليت مت استخدامها لإلجابة على أسئلة الدراسة

حتقيق أهداف الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي وهو املنهج العلمي الذي يفـي بـأغراض   

ألنه يعتمد على دراسة الواقع كما هو يف العينة املختارة، ويعرب عنه كمًا وكيفًا، ومن أجـل  الدراسة 

ذلك اعتمدت الدراسة على اجلزء التطبيقي يف اجلزء اخلاص بالدراسة النظرية على الكتب والدوريات 

ظيمـي، وكـذلك   اليت تناولت كل من أداء أعضاء هيئة التدريس يف إطار املناخ التنالعربية واألجنبية، 

 .الدراسات السابقة املتعلقة هبا

 الدراســـة  جمتمــع :4:1

يتكون جمتمع الدراسة من األساتذة املتعاقدين إلكترونيًا من أعضاء هيئة التدريس يف بعض     

اجلامعات األردنية، وقد مت اختيار جامعة الشرق األوسط وجامعة العلوم اإلسالمية العاملية يف األردن، 

العينية كذلك، لتوزيع االستبيان فيهما وحتليل ردرود أفعال أعضاء هيئة التدريس، والتركيز على ومها 

اإللكتروين والرضا الوظيفي، فقد مشلت  األستقطاباجلانب النوعي يف الدراسة ملعرفة مدى العالقة بني 

 .للدراسةالعينة أكثر من مئة أستاذ جامعي من جمتمع الدراسة، وهذا هو اجلانب التطبيقي 
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، 2512/2513الفصل الثاين من العام الدراسي توزيع االستبانة ومجع البيانات خاللمت فقد 

اإللكتروين يف الرضا الوظيفي على اعضاء هيئة التدريس  االستقطابوعليه فإن الدراسة التطبيقية ألثر 

ليل البيانات كذلك يف اجلامعات األردنية، قد اقتصر على هذه الفئة من هذا العام، وسيكون حتبعض  يف

 .نفس العام لتربز الفائدة من هذه الدراسة خالهلا

 

 عينــــة الدراســـة : 4:3

العلـوم  )يف جـامعيت   التدريسهيئة جامعي من أعضاء أستاذ (  112)تكونت عينة الدراسة من      

 الطـرق خـالل   مع اجلامعـة مـن  بالعمل  ذين تعاقدواال نم( الشرق األوسط)و( اإلسالمية العاملية

اعتمدت الدراسة على ، (للجامعة االلكتروين باالمييل أو الشركات االلكترونية أو املوقع) االلكترونية 

ونظرا لقلة األعداد اليت مل نستطع الوصول هلا فقد اقتصرت بعض املقابالت مع فئة من عينة الدراسة، 

وزعت باقي النماذج عن طريـق  لنماذج و، أثناء تعبئة امن الذين استطعنا مقابلتهم( 11)العينة على 

، فقد بلغ عدد االستبانات يف كاملةإدارة اجلامعة، ومت استثناء االستبانات الفارغة أو املعبئة بصورة غري 

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية أكثر من مائة معظمها يف كلية الفنون والعمارة اإلسالمية، أما يف جامعة 

ونظـرًا ألن  . العدد الثمانون وقد مت استثناء أيضًا االستبانات الغري مكتملـة الشرق األوسط، فقد بلغ 

جامعة ) ومهااجلامعتني متتاز باستقطاب الطلبة من خارج األردن، كذلك األمر ألعضاء هيئة التدريس، 
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لوجود ختصصات خمتلفة تتناسب مـع   (158) (جامعة الشرق األوسط)و (157) (العلوم اإلسالمية العاملية

ة األجانب، وتستهدف اجلامعة األساتذة والطلبة على الصعيد الدويل، وهـي تسـتخدم نظـام    الطلب

إلكتروين يف استقطاب األساتذة من خارج األردن، مما يسهم يف إجراء مقابالت مباشرة مـع بعـض   

لبيان مدى هذه العالقة، ووضع استبيان يلخص اهلدف من هـذه الدراسـة يف    أعضاء هيئة التدريس

/ 2511يطرحها الباحث على اعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة خـالل العـام الدراسـي    تساؤالت 

إجراء مقابالت شخصية مع بعض األساتذة الذين مت تعيينـهم إلكترونيـًا يف   باإلضافة إىل م، 2512

جامعة الشرق األوسط وجامعة العلوم اإلسالمية العاملية، مث حتليل هذه البيانـات باسـتخدام بـرامج    

وصواًل إىل النتائج ( االلكتروين والرضا الوظيفي االستقطاب)ة حديثة لبيان العالقة بني املتغريين احصائي

 .وعرضها وتلخيصها يف هناية هذه الدراسة لالستفادة منها للباحثني يف املستقبل

 

 أداة الدراســـة: 4:4

 االسـتقطاب لقياس أثـر  ة فقد قام الباحث بتطوير أداة الدراس ألغراض حتقيق أهداف الدراسة       

علـى  الوظيفي من خالل عينة من أعضاء هيئة التدريس من املتعاقـدين للعمـل    يف الرضاااللكتروين 

أو من األردنيني املتخرجني حـديثًا   األردن خارج ، من(التوظيف االلكتروين)  االلكتروين االستقطاب

 .من خارج األردن

                                                             
(157) www.wise.edu.jo      
(158) www.meu.edu.jo      
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االلكتـروين   االستقطابنامج بعد الرجوع إىل األدب املتعلق وقد مت إعداد كل من االختبار والرب      

جماالت أمام كل سـؤال  ( 0)سؤااًل وزعت على  (  21)والرضا الوظيفي،  وقد تكون املقياس  من 

أوافق بشدة، ال أوافق، حمايد، ال أوفق، ال اوافـق  ) مخسة خيارات حسب مقياس ليكرت اخلماسي 

الشـرق  )أستاذ جامعي من هيئة التـدريس يف جـامعيت   (   155) وقد وزع املقياس على (  بشدة

 . يف األردن( العلوم اإلسالمية العاملية)و( األوسط

 

  :صـــدق األداة : 4:1

سـتة  ( 0)للتحقق من صدق حمتوى أداة الدراسة مت عرض األداة بصورهتا األولية  علـى              

نية من خمتلف اجلامعات ، حيث طلب إليهم إبداء حمكمني من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األرد

الرأي حول سالمة صياغة  أسئلة الدراسة من الناحية اللغوية، ومدى مناسبة األسئلة للكشف عن أثـر  

 .االلكتروين يف الرضا الوظيفي  االستقطاب

 

 :متغريات الدراسة: 4:1

ا الدراسة يف اجلانب النظري واجلانب أما املتغريات يف الدراسة حسب العالقة واألثر اليت تناولتهم  

التجرييب، فقد دارت التساؤالت يف االستبانة حول إجياد هذا األثر ، فقد  تضمنت الدراسة املتغريين 

 :اآلتيني
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 .اإللكتروين االستقطاب: املتغري املستقل (1

 .الرضا الوظيفي: املتغري التابع (2

فسية عالية وجناح للمؤسسـات يف السـوق   االلكتروين حيقق قدرة تنا االستقطابإن موضوع       

العاملي، من خالل استخدام االنترنت كمتطلب ال غىن عنه يف تسويق املؤسسات واألفـراد عامليـًا،   

وخاصة يف جمال استقطاب كفاءات عالية متنوعة، وإجياد أفضل الفرص الشاغلة للوظائف املعلن عنها، 

وظيف ملختلف األعمال واملستويات، بطريقة مباشرة فاالنترنت أسهم بشكل كبري يف نشر إعالنات الت

بني موقع املؤسسة على شبكة االنترنت واملتقدمني للوظيفة أو من خالل شركات وسيطة يـتم مـن   

فهذا له فوائد عديدة من حيث توفري الوقت والتكاليف وحتقيق أسرع . خالهلا التنسيق بني طريف التعاقد

 .الوظائف وتلقي الطلبات فيها يف وقت قصري الوسائل اليت يتم اإلعالن فيها عن

 

 التطبيقية إجراءات تنفيذ الدراسة: 4:1

 :لقد مت تنفيذ الدراسة، وفقًا للخطوات واإلجراءات التالية     

إعداد أداة الدراسة بصورهتا النهائية لغاية التطبيق بعد التحقق من دالالت صدقها وثباهتا من خالل   -

كمني املختصيني، باإلضافة إىل تطبيقها على عينة استطالعية من خارج عرضها على جلنة من احمل

 .عينة الدراسة الستخراج قيم الثبات

 .أستاذ جامعي ( 155) واليت زاد عددها عنعلى عينة الدراسة ( االختبار) ة الدراسة اتوزيع أد - 
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والتأكيد على أفـراد عينـة   وقد مت توضيح املعلومات املتعلقة بطريقة االستجابة على الفقرات،   - 

الدراسة أن املعلومات اليت سيتم احلصول عليها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي وستعامل 

 .بسرية تامة، ومت استرداد مجيع االستجابات من العينة املستهدفة

 . مت مجع أداة الدراسة بعد اإلجابة عن أسئلتها من قبل العينة- 

ريغها واستخدام املعاجلات اإلحصائية املناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة أدخلت البيانات، ومت تف- 

 .اليت مت طرحها، ومت التوصل للتوصيات استنادًا ملا مت التوصل إليه من نتائج

 

 :التعريف باجلامعتني :4:1

مؤسسة وطنية تعليمية حبثية استـشارية  هي (www.meu.edu.jo) (159)جامعة الشرق األوسط

، تديرها هيئة مديرين ثلثا أعضائها من محلة درجة )عمان(يف عاصمة األردن غري رحبية، تقع 

الدكتوراه، هتتم اجلامعة باملعرفة باعتبارها القوة الدافعة يف نشر الثـقافة وبناء مهارات علمية عالية 

ات العلمية للطلبة وتأهيلهم وتزويدهم هبا، تلبيًة ملتطلبات التنمية اإلنسانية القادرة على مواكبة التطور

 .العاملية وتطبيقاهتا املختلفة

؛ استراتيجيتهاإذ جعلته األساس يف وضع " املعرفة قوة"استمدت اجلامعة رؤيتها من خالل مبدأ 

لضمان اجلودة والتميز يف البحث العلمي واخلربات يف التعلم والتعليم، باعتبارها مركزًا خللق القيمة يف 

 .كري الذي ميّثل أرقى أنواع االستـثمار البشري يف علم اقتصاد املعرفةمعارفها املتـقدمة ورأمساهلا الف

                                                             
(159) http://meu.edu.jo/images/2012/meuyearbook2011-2012.pdf (2012/11/10)      
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ولغرض حتسني الفاعلية يف حتقيق األهداف واستخدام املوارد، تّعد جامعة الشرق األوسط إحدى 

املؤسسات اليت تطمح إىل بناء استراتيجية فّعالة تعتمد على حتسني األداء مبا يتوافق مع معايري اجلامعات 

 .ية حبيث تـتيح للخّرجيني فرص توّلي وظائف قيادية يف مواقع العمل بعد ختّرجهمالعامل

بتاريخ الشرق األوسط للدراسات العليا بدأت اجلامعة مرحلتها األوىل باسم جامعة 

، بعد أن استكملت مجيع متطلبات الترخيص واالعتماد مبا فيها توفري أعضاء هيئة 35/0/2550

واستقبلت الفوج األول من طلبتها يف  ،دارية مؤهلة، وخطط دراسية متطورةتدريس متميزين، وهيئة إ

يف  2550/2550  اثين عشر ختصصًا يف برنامج املاجستري يف بداية الفصل الثاين من العام اجلامعي

 .موقع اجلامعة اجملهز جتهيزًا كاماًل ومتطورًا

سسة تعليمية تقع حتت قانون ؤم( www.wise.edu.jo): (160)جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

، تتبع ملؤسسة آل البيت امللكية 2558األردن، تأسست عام / احتاد اجلامعات العربية، مقرها يف عمان

للفكر اإلسالمي، وهلا رئيس جملس أمناء ورئيس جمللس إدارة مستقل، مت تعيني رئيسها وفق أحكام 

 .ردنية اهلامشيةالقانون والتعليمات الصادرة مبقتضاه يف اململكة األ

مت انشاء كليات وأقسام علمية ومعاهد ومراكز حبثية وتعليم وتدريب واستشارات وخدمات  

صحية ولغات وبرامج خاصة ومراكز لتعليم القرآن الكرمي، ومراكز لتأهيل األئمة والوعاظ، متنح 

، واملاجستري اجلامعة الشهادات اجلامعية املتوسطة ودرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم العايل

 .والدكتوراة
                                                             

(160) http://www.wise.edu.jo/index.php/2011-07-04-21-22-37     
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يوجد للجامعة كلية متخصصة يف علوم اهلندسة املعمارية والفنون اإلسالمية، هلا كادر تعليمي  

فتح قسم مت ، 2512وعميد كلية وجملس خاص هبا، متنح الشهادات اجلامعات األوىل فقط حىت تاريخ 

، وقد توسعت الكلية 2513 عام يف جمال الفنون اإلسالمية والعمارة للدراسات العليا متخصص يف

باإلضافة ( أستاذ دكتور)ملبىن جديد مما استدعى إىل استقطاب اساتذة متخصصني برتب علمية عالية 

إىل منصبه اإلداري كعميد للكلية أو مساعده أو رؤوساء األقسام أو اخلرباء يف التدريس العلمي 

ا، ورفع مستوى طلبة البكالوريوس لريقى وتطبيقاته العلمية، لإلشراف على طلبة الدراسات العلي

 . مبستوى اجلامعي التعليمي

اجلامعة يف توسع مستمر منذ انطلقتها األوىل يف استقطاب األساتذة املتخصصني من أعضاء  

هيئة التدريس وأصحاب املراكز اإلدارية العليا يف اجلامعات من العلماء واخلربات احمللية يف األردن 

احلاجة إىل استقطاهبم من خارج األردن ملا ابتدعته اجلامعة من ختصصات غري متوافرة واخلارجية، وتربز 

والزيارات يف اجلامعات األخرى، ففي كل عام يتقدم مئات الطلبات عرب الطرق االلكترونية واليدوية 

الشخصية للجامعات، والتعاقدات السنوية يف اجلامعات متنحها فرصة جتديد اخلربات يف اجلامعات 

بصورة دائمة، مما جعل اعداد الطلبة يف تزايد، ومساحة اجلامعات كذلك، فقد توسعت اجلامعات يف 

 .اقسامها وكلياهتا وإداراهتا، ومتطح لبلوغ مركز مرموق بني اجلامعات احمللية والدولية
Univ

ers
ity

 of
 M

ala
ya



 

141 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس

 

 النتائج واالستنتاجات
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 : متهيد: 1:1

تصف بالقدرات والطاقات املتميزة يف العملية التعليمية من حيث إن اجلامعات األردنية ت          

الربامج والنشاطات والسياسات اليت تسهل على إدارة اجلامعة استقطاب االساتذة من خارج األردن، 

مع إحداث تغيري يف اإلدارة للجامعة بتطوير مهارات األساتذة فيها، من خالل دمج وتالحق األفكار 

دريس من داخل األردن وخارجه، وهناك الربامج للتبادل بني األكادمييني بني أعضاء هيئة الت

املتخصصني من خارج األردن، لزيادة ورفع كفاءة االنتاج العلمي يف اجلامعي، فهذا يسهم يف رقي 

 .املستوى العلمي بني اجلامعات العاملية

ملا ( وم اإلسالمية العامليةجامعة العل)و( جامعة الشرق األوسط)وقد مت اختيار هاتني اجلامعتني  

فيها من برامج تدريسية عاملية تتطلب خربات علمية وعملية من خارج األردن لتحقيق األهدف اليت 

حتدثنا عنها سابقًا يف هذه الرسالة، حيث أن العوامل اليت ترتبط باالستقطاب كثرية، وقد مت اختيار 

امعي من منظور إسالمي، ألن الرضا يؤثر مخسة عوامل لفحص مدى الرضا الوظيفي لدى األستاذ اجل

على القيم وعلى السلوك يف أداء العمل، وقد حسب اإلسالم على احلفاظ على هذه القيم وتقدمي أفضل 

ما لديه وجتنب التقصري يف العطاء، وباألخص أن مهنة التعليم من أشرف املهن اليت منحها اهلل عزوجل 

 .النمو الفكري من خالل نقل العلم بأمانة وإخالص واتقانللبشر، كي يستمر االنسان يف التطور و

وزعت االستبانة على األساتذة الذين تعاقدت معهم اجلامعة عن طريق االنترنت أو بالطرق  

االلكترونية املباشرة إلجراء املقابالت وأخذ املعلومات عن طريق الربامج احلاسوبية احلديثة، ومنهم من 
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انة وعددهم قليل، فقد مت إجراء مقابالت مباشرة معهم الستكمال معلومات مل يقم بتعبئة هذه االستب

االستبانة، واالستفادة من مالحظاهتم األخرى حول موضوع الرضا الوظيفي لديهم وأثره على السلوك 

الوظيفي وأداء العمل اليومي يف اجلامعة، وقد جاءت املعاجلة االحصائية لتظهر هذه النتائج بأسلوب 

العالقة بني االستقطاب االلكتروين والرضا الوظيفي لدى األستاذ اجلامعي من منظور ضح متطور يو

اجملال العلمي و اجملال املادي والعائد من الدخل: إسالمي يف العوامل اخلمسة اليت تناولتها الدراسة، وهي

 .والعوامل االجتماعية واألسريةاملناخ الوظيفي و جمال اللوائح والقواننيو والترقية

 

 :املعاجلة اإلحصائية : 1:1

ساب ئية حبم املعاجلات اإلحصامت استخدا(  SPSS) بعد أن مت إدخال البيانات باستخدام برنامج 

 (.T)استخدام اختبارالستجابات أفراد عينة الدراسة و املتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري

 :ثبات أداة الدراسة

 احتساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا حيـث  للتأكد من ثبات أداة الدراسة فقد مت 

املعامالت، وقد اعتربت هذه النسب مناسبة ومالئمة هذه يبني ( 1)واجلدول ( 5.80-5.81) تراوح 

                .لغايات هذه الدراسة
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معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا (2)اجلدول 

 اجملـــــــال

Area (field) 

 االتساق الداخلي

Internal consistency 

 0.82  املـــادي املــــجال

 0.81  جمال اللوائح والقوانني

 0.83  اجملـــال العلمي

 0.83  جمال املناخ الوظيفي

 0.83       اجملــــال األسري   
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 التحليل الوصفي لعينة الدراسة( 3)اجلدول 

 
 الرتبة العلمية

 التكرار
Frequency 

 بة املئويةالنس
Percentages 

Lecturer 9  %9 حماضر     

Assistant professor 01  %01 استاذ مساعد    

Associate Professor 10  %10    استاذ مشارك   

Professor 12  %12   استاذ  

 111% 111 اجملموع

   اجلنس

15  %15 (Male)ذكر   

35  %35 (Female) انثى   

 111% 111 اجملموع

   مرالع

10%  10   فما دون  35  

10%  10 25- 31من   

21-05 2  %2  

01-05 2  %2  

 111% 111 اجملموع
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ذكر

%70

انثى

%30

لقد مت تقسيم األساتذة يف اجلامعات إىل فئات حسب اجلدول السابق من حيث الرتب العلمية          

عضو هيئة التدريس إما ذكر مث اجلنس ل( األستاذية واألستاذ املشارك واألستاذ املساعد واحملاضر)وفئاهتا 

أو أنثى، وبعدها مت تقسيم الفئات العمرية لألستاذ اجلامعي حسب النظم اللوائح والقوانني يف اجلامعات 

 .(من ثالثون عامًا إىل ستون عامًا)

كانت هذه املعلومات هي املقدمة لالستبانة اليت مت توزيعها واجلدول السابق يظهر عدد الذين  

انة بعد ملئ البيانات بالكامل لنتمكن من إجراء التحليل اإلحصائي وفق اهداف هذه أعادو االستب

الدراسة، وكان هناك العديد من االستبانات غري مملؤة أو مكتملة مت استثناءها من التحليل االحصائي، 

 :وعليه فإن النسب اليت شكلتها االجابة على النحو اآليت
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 والنسب املئوية ألسئلة الدراسةالتوزيع التكراري ( 4)اجلدول 

 اجلزء األول املتعلق باالستقطاب االلكتروين

 النسبة املئوية التكرار خليارا الســـؤال الرقم
هل حصلت على طلب التوظيف للجامعة من  - -1

 موقع االنترنت للجامعة ؟
 38%  38 نعم
 02%  02 ال

  111%  111 اجملموع 
 12%  12 نعم عن طريق االمييل ؟هل أرسلت الطلب للتوظيف  - -2

 20%  20 ال

 111% 111 اجملموع  
هل عبأت الطلب مباشرة على موقع اجلامعة  - -3

  االلكتروين؟
 19%  19 نعم

 81%  81 ال

 111% 111 اجملموع
2 -
 

 19%  19 نعم  هل متلك موقع إلكتروين خاص؟ -

 81%  81 ال

 111%  111 اجملموع 
 تيارك من قبل اجلامعة؟هل مت اخ - -0

 
 88%  88 نعم

 12%  12 ال
 111%  111 اجملموع 

هل متت اجراءات املوافقة على العقد إلكترونيًا؟ - -0
  

 01%  01 نعم

 39%  39 ال

 111%  111 اجملموع 
هل استخدمت الشركات املتخصصة يف  - -1

 التوظيف؟
 35%  35 نعم

 15%  15 ال

 111%  111 اجملموع 
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، وعدد التوزيع التكراري والنسب املئوية ألسئلة الدراسة (2)اجلدول السابق رقم  يوضح

االجابات بنعم أو ال بصيغة أسئلة مباشرة حول آلية االستقطاب االلكتروين املفضلة لدى االستاذ 

ظروف يف اجلامعي، وقد خصت الدراسة أعضاء التدريس للجامعة من اخلارج، واليت تنطبق عليه تغري ال

 .العوامل املشتركة بني االستقطاب االلكتروين والرضا الوظيفي عند االستاذ اجلامعي

 

 :اختبار الفرضيات: 1:3

 :الفرضية الفرعية األوىل

ألداء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية (1)جدول 
 ملتوسطات احلسابيةمرتبة تنازليا حسب اباجملال املادي 

 الرتبة
 

 الرقم
 

 الفقرات
 

 املتوسط 
 احلسايب

Mean  

االحنراف 
 املعياري

Standard 
deviation  

 1.188 3.32 هيئة التدريس أعضاء لباقي مساوي 1 1

 1.021 3.26 األخرى اجلامعات يف الراتب ملعدالت مكايفء 3 2

 1.028 3.21 املعيشة تكاليف كافة يغطي 2 3

 1.114 2.48 منه رأدخ 4 4

 0.709 3.07 املــــجال املــــادي  
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وقد  ،باجملال املادياملتعلقة للفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ( 0)يبني اجلدول         

 واليت تنص على( 1)حيث جاءت الفقرة رقم  ،(3.32-2.28)تراوحت املتوسطات احلسابية مابني 

بينما جاءت ، (3.32)يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ " ء هيئة التدريسمساوي لباقي أعضا"

وبلغ املتوسط  .(2.28)باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ " أدخر منه" ونصها( 2)الفقرة رقم 

 (.3.51)احلسايب للمجال املادي ككل 

 -( 3)ي مع العالمة املعيارية كما مت مقارنة املتوسط احلسايب للفقرات اليت تتعلق باجملال املاد 

 (.0)كما هو مبني يف اجلدول رقم " ت"باستخدام اختبار  -معيار قبول الفرضية
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مساوي لباقي أعضاء هيئة

التدريس

مكافيء لمعدالت الراتب في

الجامعات األخرى 

يغطي كافة تكاليف المعيشة أدخر منه المــــجال المـــــــــــــــادي

 

Univ رسم بياين يوضح اجوبة اجملال املادي يف الدراسة التحليلية(: 1)شكل رقم 
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 of
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 (1)جدول 
 " ت"تبار املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واخ 

 (3)للفقرات اليت تتعلق باجملال املادي مقارنة باملعيار 

 

 العدد
N 

املتوسط 
 احلسايب
Mean 

االحنراف 
 املعياري

Std. 
Deviation 

 قيمة ت
T 

درجات 
 احلرية
Df 

الداللة 
 اإلحصائية

Sig 

 458. 99 745. 907. 3.07 100 املــجال املــادي 

  

بني املتوسط  (a ≤ 5.50)وجود فروق ذات داللة احصائية يتبني من اجلدول أعاله عدم       

مما ، 5.208وبداللة احصائية بلغت  5.120" ت"حيث بلغت قيمة ( 0)احلسايب والعالمة املعيارية 

 .هذه الفرضية قبول يشري إىل

يتضح لنا يف هذه العالقة عند قبوهلا بأن العالقة املادية كهدف لتشكيل الرضا الوظيفي لدى  

اذ اجلامعي عن استقطابه إلكتروين، ال ُيعد طموح أساسي يف عملية اختيار الدولة األخرى لغايات األست

مادية، وقد ختتلف هذه الفرضية من دولة ألخرى، حيث أن األردن بلد ليس من البلدان املتقدمة أو 

 .البلدان ذات الدخل العايل، لقلة املوارد فيها واخنفاض نسبة الدخول بشكل عام
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 :رضية الفرعية الثانيةالف

 (1)جدول 

ألداء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة مبجال اللوائح  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
 مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابيةوالقوانني 

 الرتبة
 

 الرقم
 

 الفقرات
 

 املتوسط 
 احلسايب
Mean  
 

االحنراف 
 املعياري

Standard 
deviation  

 926. 3.97 بأمهية العمل املعنوي الشعور 1 1

2 2 
حترام والتقدير حتقق القوانني واللوائح واألنظمة اال

 لألستاذ اجلامعي
3.96 .864 

 947. 3.95 يعمل األستاذ اجلامعي ضمن سلم وظيفي واضح 3 3

 1.127 3.68 يوجد والء وإنتماء لألساتذة يف اجلامعة 4 2

0 5 
معة مع األساتذة مبختلف تعاون إدارة اجلا

 مستوياهتم
3.60 1.137 

 761. 3.83 جمال اللوائح والقوانني  

 

مبجال اللوائح املتعلقة للفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ( 1)يبني اجلدول  

( 1)حيث جاءت الفقرة رقم  ،(3.91-3.05)وقد تراوحت املتوسطات احلسابية مابني  ،والقوانني
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بينما ، (3.91)يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ " الشعور املعنوي بأمهية العمل" اليت تنص علىو

باملرتبة األخرية " تعاون إدارة اجلامعة مع األساتذة مبختلف مستوياهتم" ونصها( 0)جاءت الفقرة رقم 

 (.3.83) ككل وبلغ املتوسط احلسايب جملال اللوائح والقوانني .(3.05)ومبتوسط حسايب بلغ 

كما مت مقارنة املتوسط احلسايب للفقرات اليت تتعلق مبجال اللوائح والقـوانني مـع العالمـة     

 (.1)كما هو مبني يف اجلدول رقم " ت"باستخدام اختبار  -معيار قبول الفرضية -( 3)املعيارية 

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

الشعور المعنوي

ب همية العمل 

ت    ال واني 

وال وائ  واألن مة

اال ترا  والت دير

ل ستا  الجامعي

يعمل األستا  الجامعي

ضم  س   و ي ي

واض 

يوجد والء و نتماء

ل سات   في الجامعة 

تعاو   دار  الجامعة

م  األسات   بمخت ف

مستويات   

مجال ال وائ 

وال واني 

 ال اللوائح والقوانني للدراسة التحليليةرسم بياين يوضح األجوبة يف جم  :3شكل رقم  

 

يف هذا الشكل املبني أعاله أهم اجلوانب اليت يهتم هبا األستاذ اجلامعي عند االستفسار عن         

اجلامعة اليت يريد االنتقال إليها، وهو اجلانب القانوين واللوائح واألنظمة اليت تساعد عضو هيئة التدريس 

لعلمية والتطوير يف اجملال واالستفادة من اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة جلميع على الترقي واملشاركة ا

أعضاء هيئة التدريس فيها، وماذا حيق له أن يتقلد مناصب إدارية يف اجلامعة باإلضافة إىل عمله كأستاذ 

 .جامعي يف خمتلف املستويات العلمية
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تماء للجامعة يقل يف حالة عدم توفري احلقوق وقد تبني عند حتليل االستبانة بأن الوالء واالن       

املتساوية لألساتذة بصورة عامة، وهذا اجلانب من أخطر وأهم اجلوانب املتعلقة باألداء الوظيفي والرضا 

 . عن العمل، مما سيؤثر سلبًا على العطاء واالنتاج العلمي وعدم إعطاء هذه املهنة حقها

 (1)جدول 
 " ت"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 

 (3)للفقرات اليت تتعلق مبجال اللوائح والقوانني مقارنة باملعيار 

  

املتوسط احلسايب والعالمة   بني (a ≤ 5.50)يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة احصائية 

رفض  مما يشري إىل، 5.555وبداللة احصائية بلغت  15.933" ت"حيث بلغت قيمة ( 3)املعيارية 

 .هذه الفرضية

 

 العدد
N 

املتوسط 
 احلسايب
Mean 

االحنراف 
 املعياري
Std. 

Deviation 

 قيمة ت
T 

درجات 
 احلرية
Df 

الداللة 
 اإلحصائية

Sig 

 000. 99 10.933 761. 3.83 100 جمال اللوائح والقوانني
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 :الفرضية الفرعية الثالثة

 (1)جدول 

ألداء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة باجملال العلمي  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
 مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية

  

 ،باجملال العلمياملتعلقة للفقرات عيارية املتوسطات احلسابية واالحنرافات امل( 9)يبني اجلدول          

واليت تنص ( 1)حيث جاءت الفقرة رقم  ،(3.19-2.90)وقد تراوحت املتوسطات احلسابية مابني 

بينما ، (3.19)يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ " يأخذ النظام يف الترقية مدة زمنية طويلة" على

باملرتبة األخرية " ة دعمًا لألساتذة إلجناز شروط الترقيةتقدم اجلامع" ونصها( 2)جاءت الفقرة رقم 

 (.3.28)وبلغ املتوسط احلسايب للمجال العلمي ككل  .(2.90)ومبتوسط حسايب بلغ 

 الرتبة
 

 الرقم
 

 الفقرات
 

 املتوسط 
 احلسايب
Mean  
 

االحنراف 
 املعياري

Standard 
deviation  

 782. 3.79 نظام يف الترقية مدة زمنية طويلةيأخذ ال 1 1
 942. 3.61 متطلبات احلصول على الترقية صعبة 2 2
 843. 3.58 بتنفيذ شروط الترقيةجتديد عقد اجلامعة يتأثر  3 3
 1.158 2.95 ةط الترقيًا لألساتذة إلجناز شروتقدم اجلامعة دعم 4 2

 608. 3.48 اجملــــــــــال العلمي      
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( 3)مقارنة املتوسط احلسايب للفقرات اليت تتعلق باجملال العلمي مع العالمة املعيارية  تكما مت 

 (.9)كما هو مبني يف اجلدول رقم " ت" باستخدام اختبار -معيار قبول الفرضية -
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4

ي خ  الن ا  في الترقية مد 

زمنية طوي ة 

متط بات ال صول ع ى

الترقية صعبة

تجديد ع د الجامعة يت ثر

بتن ي  شروط الترقية

ت د  الجامعة دعماً ل سات  

إلنجاز شروط الترقية

المجــــــــــــال الع مي

 

 رسم بياين يوضح األجوبة يف اجملال العلمي للدراسة التحليلية  :4شكل رقم 
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 (11)جدول 

 " ت"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 
 (3)يار للفقرات اليت تتعلق باجملال العلمي مقارنة باملع

 

 العدد
N 

املتوسط 
 احلسايب
Mean 

االحنراف 
 املعياري
Std. 

Deviation 

 قيمة ت
T 

درجات 
 احلرية
Df 

الداللة 
 اإلحصائية

Sig 

 000. 99 7.929 608. 3.48 100 اجملــال العلمي    

  

ايب بني املتوسط احلس (a ≤ 5.50)يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة احصائية          

 مما يشري إىل، 5.555وبداللة احصائية بلغت  1.929" ت"حيث بلغت قيمة ( 3)والعالمة املعيارية 

 .هذه الفرضية رفض
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 :الفرضية الفرعية الرابعة

 (11)جدول 

ألداء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة مبجال املناخ  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
 ليا حسب املتوسطات احلسابيةمرتبة تنازالوظيفي 

الرت
 بة

 

 الرقم
 

 الفقرات
 

 املتوسط 
 احلسايب
Mean  

االحنراف 
 املعياري

Standard 
deviation  

 910. 3.98 الدعوة لالشتراك يف النشاطات اجلامعية بشكل مستمر 2 1

 736. 3.94 التواصل مع إدارة اجلامعة بصورة جيدة 3 2

3 1 
الالزمة ألعضاء هيئة  توفر اجلامعة مجيع اخلدمات

 التدريس
3.65 1.114 

4 4 
تسعى اجلامعة لتطوير مهارات األساتذة من خالل 

  التدريب
3.41 1.045 

 Career environment 3.75 .787جمال املناخ الوظيفي    

  

خ مبجـال املنـا  املتعلقـة  للفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ( 11)يبني اجلدول      

( 2)حيث جاءت الفقرة رقـم   ،(3.98-3.21)وقد تراوحت املتوسطات احلسابية مابني  ،الوظيفي

يف املرتبة األوىل ومبتوسـط  " الدعوة لالشتراك يف النشاطات اجلامعية بشكل مستمر" واليت تنص على
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ـ " ونصها( 2)بينما جاءت الفقرة رقم ، (3.98)حسايب بلغ  اتذة تسعى اجلامعة لتطوير مهارات األس

وبلغ املتوسط احلسايب جملال املناخ  .(3.21)باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ " من خالل التدريب

 (.3.10)الوظيفي ككل 

مقارنة املتوسط احلسايب للفقرات اليت تتعلق مبجال املناخ الـوظيفي مـع العالمـة     تكما مت 

 (.11)كما هو مبني يف اجلدول رقم " ت"باستخدام اختبار  -معيار قبول الفرضية -( 3)املعيارية 
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ي خ  الن ا  في الترقية مد 

زمنية طوي ة 

متط بات ال صول ع ى

الترقية صعبة

تجديد ع د الجامعة يت ثر

بتن ي  شروط الترقية

ت د  الجامعة دعماً ل سات  

إلنجاز شروط الترقية

المنا  الو ي ي

 رسم بياين يوضح اجوبة عن املناخ الوظيفي للدراسة التحليلية  :1شكل رقم  
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 (11)جدول 
 " ت"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 

 (3)للفقرات اليت تتعلق مبجال املناخ الوظيفي مقارنة باملعيار 

 

 العدد
N 

املتوسط 
 احلسايب
Mean 

االحنراف 
 املعياري

Std. 
Deviation 

 قيمة ت
T 

درجات 
 احلرية
Df 

الداللة 
 اإلحصائية

Sig 

 000. 99 9.462 787. 3.75 100 جمال املناخ الوظيفي  

 

بني املتوسط احلسايب  (a ≤ 5.50)يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة احصائية  

 مما يشري إىل، 5.555وبداللة احصائية بلغت  9.202" ت"حيث بلغت قيمة ( 3)املعيارية  والعالمة

                                .هذه الفرضية رفض
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 :اخلامسةة الفرعية الفرضي

 (13)جدول 

ري ألداء عينة الدراسة عن الفقرات املتعلقة باجملال األس املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
 مرتبة تنازليا حسب املتوسطات احلسابية

الرت
 بة

 

 الرقم
 

 الفقرات
 

 املتوسط 
 احلسايب
Mean  
 

االحنراف 
 املعياري

Standard 
deviation  

 905. 4.30 نظام التأمني الصحي مجيع أفراد العائلة يشمل 1 1

2 
ضمان جتديد العقد سنويًا أو كل عام ينحسب اتفاق  2

 الطرفني
3.48 .870 

 873. 3.19 الصالحيات املمنوحة لألستاذ اجلامعي ذات طابع ثانوي 4 3

 1.029 2.45 الرسوم والضرائب واالقتطاعات من الدخل نسبتها قليلة 3 4

 447. 3.36 اجملــــــــال األسري           

 

 ،ل األسرياملتعلقة باجملاللفقرات املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ( 13)يبني اجلدول  

واليت تنص ( 1)حيث جاءت الفقرة رقم  ،(2.35-2.20)وقد تراوحت املتوسطات احلسابية مابني 

، (2.35)يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلغ " يشمل نظام التأمني الصحي مجيع أفراد العائلة" على
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باملرتبة " نسبتها قليلةالرسوم والضرائب واالقتطاعات من الدخل " ونصها( 3)بينما جاءت الفقرة رقم 

 (.3.30)وبلغ املتوسط احلسايب للمجال األسري ككل  .(2.20)األخرية ومبتوسط حسايب بلغ 

 -( 3)كما مت مقارنة املتوسط احلسايب للفقرات اليت تتعلق باجملال األسري مع العالمة املعيارية  

 (.12)ل رقم كما هو مبني يف اجلدو" ت"باستخدام اختبار  -معيار قبول الفرضية

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4

يشمل ن ا  الت مي  الص ي

جمي  أفراد العائ ة

ضما  تجديد الع د سنوياً أو

كل عامي   سب ات ا 

الطرفي  

الص  يات الممنو ة ل ستا 

الجامعي  ات طاب  ثانوي

الرسو  والضرائب

واالقتطاعات م  الدخل

نسبت ا ق ي ة

المجــــــــــال األسري

 للدراسة التحليليةال األسري رسم بياين يوضح اجوبة عن اجمل  :1شكل رقم  
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 (14)جدول 
 " ت"املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 
 (3)للفقرات اليت تتعلق باجملال األسري مقارنة باملعيار 

 

 العدد
N 

املتوسط 
 يباحلسا

Mean 

االحنراف 
 املعياري

Std. 
Deviation 

 قيمة ت
T 

درجات 
 احلرية
Df 

الداللة 
 اإلحصائية

Sig 

 000. 99 7.944 447. 3.36 100 اجملـــال األسري         

 

بني املتوسط احلسايب  (a ≤ 5.50)يتبني من اجلدول أعاله وجود فروق ذات داللة احصائية  

 مما يشري إىل، 5.555وبداللة احصائية بلغت  1.922" ت"غت قيمة حيث بل( 3)والعالمة املعيارية 

 .هذه الفرضية رفض
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 اإللكتروين والرضا الوظيفي التوظيفدراسة العالقة بني : 2:5

 :النتائج املتعلقة بأثر االستقطاب االلكتروين يف الرضا الوظيفي، حيث توصلت هذه الدراسة إىل

 اإللكتروين والرضا الوظيفي التوظيفالعالقة بني نتائج ( : 11)جدول رقم 

 
 Hypotheses/ ات الفرضي

غري / مقبولة 
 مقبولــة

Accept / Reject 

القيمـــة  
Value 
الداللة 
 االحصائية

ذات داللة ( أثر)ال توجد فروق :"الفرضية الفرعية األوىل
يف درجة  (a ≤ 5.50) إحصائية عن مستوى الداللة
 ".نة تعزى إىل العائد املاديالرضا الوظيفي لدى أفراد العي

 0.458 مت قبول الفرضية

ذات داللة ( أثر)توجد فروق  ال:" الفرضية الفرعية الثانية
يف درجة  (a ≤ 5.50)إحصائية عن مستوى الداللة 

 ".الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل الترقية العلمية

 0.000 مت رفض الفرضية

ذات داللة ( أثر)ال توجد فروق :" الفرضية الفرعية الثالثة
يف درجة  (a ≤ 5.50)إحصائية عن مستوى الداللة 

الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل األنظمة 
 ".والقوانني

 0.000 مت رفض الفرضية

ذات (  أثر)ال توجد فروق :" الفرضية الفرعية الرابعة
يف   (a ≤ 5.50)داللة إحصائية عن مستوى الداللة 

الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل املناخ درجة 
 ".الوظيفي

 0.000 مت رفض الفرضية

ذات ( أثر)ال توجد فروق :" اخلامسةة الفرعية الفرضي
يف  (a ≤ 5.50)داللة إحصائية عن مستوى الداللة 

درجة الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل التأقلم 
 ".األسري

 0.000 مت رفض الفرضية
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 السادسالفصل 

  اخلالصة والتوصيات
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 : خالصة نتائج الدراسة : 1:1

 

 :الفرضية الفرعية األوىل: 1:1:1

يف درجة الرضـا   (α ≤ 1.11)ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة  ( أثر)ال توجد فروق "

 ":الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل العائد املادي

هل تعتقد بأن العائد املايل الذي " واليت جتيب على تسائل  ضية باجملال املاديتبني من نتائج الفر       

بأن املتوسطات احلسابية تراوحـت مـابني    ، "حتصل عليه يف اجلامعة جمزي للعمل الذي تقوم به ؟ 

مساوي لبـاقي أعضـاء هيئـة    " واليت تنص على( 1)حيث جاءت الفقرة رقم  ،(2.28-3.32)

أدخر " ونصها( 2)بينما جاءت الفقرة رقم ، (3.32)األوىل ومبتوسط حسايب بلغ يف املرتبة " التدريس

وبلغ املتوسط احلسايب للمجال املـادي ككـل    ،(2.28)باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ " منه 

ومن هنا يتضح أن العائد املادي أحيانًا غري كايف للتوفري بشكل كبري نظرًا للمصروفات اليت ، (3.51)

ملها املقترب وخاصة إذا رافق عائلته ويبقى لديه الفرصة بالتساوي مع زمالئه بإضـافة خـربة اىل   يتح

سريته الذاتية واكتساب خربات جديدة وترقية علمية، لذا جند ان البعض يعزف عن السفر خارج بلده 

 .للتدريس إذا كان اجلانب املادي ال ميكن أن يكفى ويكون هناك فائض منه
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 :فرضية الفرعية الثانيةال: 1:1:1

يف درجة الرضا  (α ≤ 1.11)ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة ( أثر)ال  توجد فروق " 

 :"الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل الترقية العلمية

كيف تصف العالقة بينك " تبني من نتائج الفرضية باجملال الترقية العلمية والذي جييب عن تسائل       

املتعلقـة  للفقرات ، بأن املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية " رؤسائك وزمالءك يف العمل؟وبني

حيث جـاءت   ،(3.91-3.05)وقد تراوحت املتوسطات احلسابية مابني  ،مبجال اللوائح والقوانني

سط حسايب بلغ يف املرتبة األوىل ومبتو" الشعور املعنوي بأمهية العمل" واليت تنص على( 1)الفقرة رقم 

" تعاون إدارة اجلامعة مع األساتذة مبختلف مستوياهتم" ونصها ( 0)بينما جاءت الفقرة رقم ، (3.91)

وبلغ املتوسط احلسايب جملال اللوائح والقوانني ككـل   .(3.05)باملرتبة األخرية ومبتوسط حسايب بلغ 

أمهية التدريس وذلك إلثبـات  ، ومن هنا يتضح من اولويات أعضاء هيئة التدريس الشعور ب(3.83)

اجلدارة العلمية بني كادر من خمتلف العلوم واجلنسيات وإثبات اجلدارة امام هئية رئاسة اجلامعة وليـتم  

االستمرار بالتعاقد معه، وخاصة إذا ارتاح الدكتور بالوضع التدريسي باجلامعـة وللحصـول علـى    

يرجع تدين املتوسط احلسايب لتعاون إدارة اجلامعة مع الترقيات والتميزات العلمية واملادية من اجلامعة، و

األساتذة مبختلف مستوياهتم إىل عدم قدرة اجلامعات على تلبية األفكار اليت قد تكون غري متوافقة مع 

 .بني الدكاترة وتعود إىل أن اجلامعة حتتاج إىل ان يثبت عضو هيئة التدريس أفضل إمكانياته التدريسية
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 :لفرعية الثالثةالفرضية ا: 1:1:3

يف درجة الرضـا   (α ≤ 1.11)ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة ( أثر)ال توجد فروق " 

 :"الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إىل األنظمة والقوانني

 

هـل تعتقـد بـأن نظـام     " تبني من نتائج الفرضية باجملال العلمي  والذي جييب عن تسائل         

املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات     ، بـأن "؟ عمول به يف اجلامعة كمكن إاجازهالترقية العلمية امل

-2.90)وقد تراوحـت املتوسـطات احلسـابية مـابني      ،باجملال العلمياملتعلقة للفقرات املعيارية 

يأخـذ النظـام يف الترقيـة مـدة زمنيـة      " واليت تنص على( 1)حيث جاءت الفقرة رقم  ،(3.19

 ونصـها ( 2)بينما جـاءت الفقـرة رقـم    ، (3.19)وىل ومبتوسط حسايب بلغ يف املرتبة األ" طويلة

باملرتبـة األخـرية ومبتوسـط حسـايب بلـغ      " تقدم اجلامعة دعمًا لألساتذة إلجناز شروط الترقية "

، ويتـبني مـن هنـا أن بعـض     (3.28)وبلغ املتوسط احلسايب للمجال العلمي ككـل   .(2.90)

يئة التدريس ال توىل اهتمام بترقيـة األسـتاذ أو تضـع شـروط     اجلامعات واليت يتعاقد معها عضو ه

تعيق حصوله على الترقية بفترة قصرية، لذا نرجع إىل ربط أن اجلامعات الـيت تتعاقـد مـع عضـو     

هئية التدريس تبحث عن إمكانياته بالعطـاء بالتـدريس للطلبـة وتطـوير خـرباهتم أكثـر مـن        

 .يئة التدريساالهتمام بالنواحي العلمية لترقية أعضاء ه
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 :الفرضية الفرعية الرابعة: 1:1:4

يف   (α ≤ 1.11)ذات داللـة إحصـائية عـن مسـتوى الداللـة      (  أثـر )ال توجد فروق " 

 ":املناخ الوظيفـــــي درجة الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى إلـــى

هـل عوامـل املنـاخ    " تبني من نتائج الفرضية باجملال العلمي  والذي جييب عـن تسـائل           

املتوسـطات احلسـابية    ، بـأن "؟  التنظيمي للجامعة حمفـزة لرفـع مسـتوى األداء الـوظيفي    

-3.21)قـد تراوحـت مـا بـني       يف جمال املناخ الوظيفياملتعلقة للفقرات واالحنرافات املعيارية 

الـدعوة لالشـتراك يف النشـاطات    " واليت تـنص علـى  ( 2)حيث جاءت الفقرة رقم  ،(3.98

بينمـا جـاءت الفقـرة    ، (3.98)يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسايب بلـغ  " امعية بشكل مستمراجل

باملرتبـة  " تسعى اجلامعة لتطـوير مهـارات األسـاتذة مـن خـالل التـدريب      " ونصها( 2)رقم 

وبلغ املتوسط احلسـايب جملـال املنـاخ الـوظيفي ككـل       .(3.21)األخرية ومبتوسط حسايب بلغ 

ني أن اهتمام بعض اجلامعات وكمـا أسـلفنا سـابقًا مبوضـوع طاقـات      ، ومن هنا يتب(3.10)

عضو هيئة التدريس وما ميكن ان يقدمه للطلبـة مـن اولويـات اجلامعـة لـذا جـاءت الـدعوة        

لالشتراك يف النشاطات اجلامعية بشكل مسـتمر مـن اولويـات اجلامعـة السـتثمار الطاقـات       

تمام من قبـل اجلامعـة بتطـوير مهـارات األسـاتذة      العلمية يف اجلامعة ونشاطاهتا، بينما جاء االه

من خالل التدريب باملرتبة اخلرية وذلك ألن اجلامعة عندما تتعاقـد مـع عضـو هيئـة التـدريس      

تكون قد اختارته بسرية ذاتية متميزة ومليئة باإلجنازات العلمية والـدورات التدريبيـة الـيت ميكـن     

 .أن يقدمها للجامعة
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 :اخلامسة ة الفرعيةالفرضي: 1:1:1

يف درجـة   (α ≤ 1.11)ذات داللة إحصائية عـن  مسـتوى الداللـة    ( أثر)ال توجد فروق " 

 " :إىل التأقلم األسري  الوظيفي لدى أفراد العينة تعزى  الرضا

هـل هنـاك امتيـازات    " تبني من نتائج الفرضية مبجال األسري  والذي جييب عن تسـائل         

املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة      ، بأن"؟ اقدت معها جيدة يف نظام اجلامعة اليت تع

 ،(2.35-2.20)املتوسـطات احلسـابية مـابني     قد تراوحـت  يف جمال األسرياملتعلقة للفقرات 

يشمل نظـام التـأمني الصـحي مجيـع     "    :اآليت  واليت تنص على( 1)حيث جاءت الفقرة رقم 

( 3)بينمـا جـاءت الفقـرة رقـم     ، (2.35)توسط حسايب بلغ يف املرتبة األوىل ومب" أفراد العائلة 

باملرتبـة األخـرية ومبتوسـط    " الرسوم والضرائب واالقتطاعات من الدخل نسبتها قليلـة  "  ونصها

، ويتضـح ممـا   (3.30)وبلغ املتوسط احلسايب للمجال األسـري ككـل    ،(2.20)حسايب بلغ 

اجلامعـات والـيت تـؤمن وجـود األسـرة       يلي أن وجود ميزات ألفراد األسرة واليت تضعها بعض

مع عضو هيئة التدريس من خالل االهتمام بالناحية الصـحية وتقليـل الضـرائب واالقتطاعـات،     

كل ذلك يسعى إىل متديد عضو هيئة التدريس لسـنوات اخلدمـة يف اجلامعـة وخاصـة إذا كـان      

 .لديه خرية ميكن استثمارها باجلامعة
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 منوذج الدراسة

 

 

 

 عوامل الرضا الوظيفي أهداف االستقطاب االلكتروني

 العائد المادي

 الترقية العلمية

 األنظمة والقوانين

 المناخ الوظيفي

 االجتماعي واألسري

 صافي الدخل

 الترقية العلمية

 ة والقوانيناألنظم

 المناخ الوظيفي

 االحترام والتقدير
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 وصياتتال: 2:1

متخض لدى الباحث يف هذه الدراسة بعد االطالع الواسـع يف هـذه العالقـة ومـا     وقد 

تتضمنها من توقعات لدى األستاذ اجلامعي عند تعاقده، مبدى حتقـق الرضـا لديـه بعـد ممارسـة      

اجلديد حسب آلية التوظيف االلكترونية، والتواصل عن ُبعد مـع اجلامعـة لاللتحـاق ببيئـة      العمل

 :ا قوانني داخلية وخارجية خمتلفة، تناولتها الدراسة يف اجلوانب اآلتيةجامعية هل

اجلانب املادي، وقد وضحت الدراسة أن التغري يف العملة ومسـتوى الـدخل خمتلـف مـن     : أواًل

والضرائب وتوفر املـواد واالقتصـاد احمللـي لكـل دول     دولة ألخرى، واملستوى املعيشي 

، يضع اجلانب املـادي النتقالـه جلامعـة خـارج بلـده      خمتلف، مما جيعل األستاذ اجلامعي

 أمر غري رئيسي 

اجلانب العلمي، وحصول عضو هيئة التدريس على الترقية اليت يرقـى هبـا يف عملـه، وهـي     : ثانيًا

تشكل أكرب أمهية عندهم، يف الرغبة للتنقل من جامعة إىل أخـرى، ليتحقـق عنـده هـذا     

رتبطـة باجملـال األول أيضـًا باإلضـافة إىل املكانـة      الشعور بالتطور والترقية العلميـة امل 

 العلمية،

اجلانب القانوين، وما يتأثر به األستاذ اجلامعي يف اعتماد هذه اجلامعـة للرتبـة العلميـة ومـا     : ثالثًا

ختدم عضـو هيئـة التـدريس يف اكتسـاب حقـوق      تعليمات وانظمة وقوانني يلحقه من 

وزارة التعليم العـايل أو فلسـفة اجلامعـة املرتبطـة      ومنافع ضمن القوانني العامة للدولة أو
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بالسياسات العامة، وما يتصل خيتص بتسهيل مهمـة األسـتاذ اجلـامعي داخـل اجلامعـة      

 متثيل الدولة أو اجلامعة يف مؤمتر أو نشاط أكادميي مماثل، : وخارجها، مثل

ء هيئـة التـدريس بعضـهم مـع     أعضاجملال االكادميي املتعلق بعالقة وهو ا ،املناخ الوظيفي: رابعًا

بعض يف خمتلف الكليات واألقسام، سواًء من املستويات العليـا يف إدارة هـذه الكليـات    

واألقسام أو املشرفني والبـاحثني واألسـاتذة واحملاضـرين ذوي العالقـة املباشـرة مـع       

 .أو املشرفني على الربامج األكادميية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة الطالبة 

اجلانب الذي خيـتص باألسـرة واملكانـة االجتماعيـة لألسـتاذ      اجملال االجتماعي، وهو : مسًاخا

اجلامعي، تشكل أمهية لعضو هيئة التدريس يف البيئة اخلارجيـة للجامعـة، وتعتمـد علـى     

املستوى الثقايف للمجتمع، وطبيعة هذه الدولـة العلميـة ومكانتـها بـني دول العـامل أو      

 .املنطقة

االسـتقطاب  )العالقـة بـني التوظيـف االلكتـروين      بنمـوذج رج الباحث وعليه فقد خ

توجـد فـروق ذات داللـة     ال .والرضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعـات ( املباشر

حصائية يف مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التـدريس يف اجلامعـات احلكوميـة واخلاصـة     إ

 .اخلربة، وكادمييةالرتبة األ، ونساجل: تعزى للمتغريات الشخصية التالية

حصـائية يف مسـتوى   إتوجـد فـروق ذات داللـة     ال ،أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات

لديهم مبا خيص اجملال األكادميي يف الترقيـات واملنـاخ الـوظيفي واجملـال األسـري، أمـا       رضا ال
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احصـائية تـؤثر علـى     بالنسبة للمجال املادي واالمتيازات املادية، فقد تـبني أن هنـاك داللـة   

، داريـة جـراءات اإل اإلالعالقة بني االستقطاب الوظيفي والرضا لدى األسـتاذ اجلـامعي حسـب    

  .كادمييملناخ األ، وااخلدمات االجتماعيةو

، يف اجلامعـات احلكوميـة بشـكل عـام     العمل على حتسني مناخ العمليستنتج الباحث أن 

امتنـاع  ، ووعلـى مسـتوى الكليـة    ،قسام العلميةاأل لتركيز على حتسني العالقة بني الزمالء يفوا

لعضـو هيئـة    بشـكل غـري مـرض    ،عضاء هيئة التدريسأل ـدارة الكليات عن التدخل يف عمإ

اسـتخدام طـرق   ، وعضـاء هيئـة التـدريس فيهـا    أدارة الكلية مـع  إحتسني عالقة ، والتدريس

ـ   عضاء هيئةأجراءات موضوعية ومقبولة يف تقييم إو فـإن   . ة مهنيـة وعلميـة  التدريس مـن ناحي

 :الباحث يوصي مبا يلي

يوصي الباحث بضرورة عمل مزيد مـن الدراسـات هبـذا املوضـوع إلثـراء املكتبـات        -1

 .مبوضوعات الرضا الوظيفي واليت هتم مجيع القطاعات العاملة العامة واخلاصة

يوصي الباحث بضرورة دراسة عضو هيئة التدريس لواقع جمتمـع اجلامعـة الـيت سـوف      -2

قل هلا فال يكون اهلدف املادي هو األمسى يف حـال غيـاب سـنوات مـن التـدريس      ينت

 .دون وجود انظمة تسهل حصول عضو هيئة التدريس لترقيات

يوصي الباحث بضرورة وجود انظمة يف اجلامعـات وبـرامج علميـة وتدريبيـة تشـجع       -3

ـ      ات عضو هيئة التدريس باالستمرار وتطور من خرباتـه حـىت ال ختسـر اجلامعـات طاق
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علمية وخاصة إذا شعر عضو هيئة التـدريس باسـتنزافه علميـًا دون االهتمـام خبرباتـه      

 .التدريبية

 .يوصي الباحث بتطبيق هذه الدراسة يف دول عربية وأجنبية أخرى -2
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 قائمة املصادر واملراجع

 :الدراسات العربية

، دار 1طملعلومات، مقدمة يف تكنولوجيا املعلومات وأساسيات استرجاع ا، (2553. )أمحد، بدر

 .الثقافة العلمية، القاهرة

، طبع مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية، رسالة دكتوارة من جامعة فلوريدا، (2555. )األشعري، أمحد

 .يف جدة، بدون دار نشر

الرضا الوظيفي لدى عينة من مديري مدارس التعلـيم  (. 2553) .األغربي،  عبد الصمد قائد حممد

جملة دراسات اخللـيج  دراسة ميدانية ،  : رقية باململكة العربية السعوديةالعام باملنطقة الش

 (159)، الكويت، العدد واجلزيرة العربية

القيادة اإلدارية يف اإلسالم، العدد األول من سلسلة دراسـات  ، (1990. )أبوالفضل، عبدالشايف

 .، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة1، طيف اإلقتصاد اإلسالمي

عريب، مع كشاف -فرنسي-إاجليزي: معجم مصطلحات العلوم اإلدارية، (1992. )بدوي، أمحد

، دار الكتاب املصري، القـاهرة ودار الكتـاب اللبنـاين،    2ط عريب وكشاف فرنسي،

 .بريوت
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نظمهـا  ( 31)اإلدارة يف اإلسالم، وقائع ندوة رقـم  ، (1995. )الربعي، حممد ومرسي، حممود

تنمية بالتعاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب يف جامعـة  البنك اإلسالمي لل

 .البنك اإلسالمي للتنمية: ، جدة1، طاألزهر

: ، الرضا الوظيفي والعوامل املرتبطـة بـه  (2552. )حسني، آيدن حسن واخلناق، سناء عبدالكرمي

، قتصـاد جملـة اإلدارة واال دراسة تطبيقية مقارنة لتدريس الكليات احلكومية واألهلية، 

 .38العدد

 بـبعض  وعالقتـه  الوظيفي الرضا(. 2558)  .اهلل عبد عزيزة وشرير، ، الشيخ حممد جوادخليل، 

 الدراسـات  ، سلسـلة  اإلسـالمية  اجلامعة جملةاملعلمني ،  الدميوجرافية لدى املتغريات

 األول العدد عشر، السادس اإلنسانية ، اجمللد

حممد سيد عبداملتعال وعبداحملسن جودة، : لبشرية، ترمجةإدارة املوارد ا، (2552. )ديسلر، جاري

 دار النشر : ، القاهرة0ط

العالقة بني الرضا الوظيفي والنية لترك العمل يف قطاع  (.1998. )الدلكي، حسن حممد حسن

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة البنوك األردنية، 

 .الريموك، إربد
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مدى انطباق فروض نظرية هرزيبريج على املدير السعودي يف (. 1213.) شهري، حممد ظافرال

رسالة ماجستري غري  –دراسة تطبيقية  -، اإلداري الوسطى باملؤسسات العامة الرحبية

 .منشورة، جامعة عبدالعزيز، جدة

حبث ، "امللكي األردين درجة الرضا الوظيفي للعاملني يف املركز اجلغرايف(. "1980)الزقطي، إبراهيم 

 .، معهد اإلدارة العامة األردين، عمانمقدم إىل ندوة السلوك التنظيمي

دار : ، عمان1، طأطر نظرية وتطبيقات عملية: حتقيق الرضا الوظيفي، (2515. )الشريدة، سامل

 .صفاء للنشر والتوزيع

ترمجة الشـركة العربيـة    الطريقة املثلى لتعيني أفضل املوظفني،: من، (2559. )الصمادي، نسيم

 . ، القاهرة281العدد  ،(شعاع)لإلعالم العلمي 

العالقة بني الرضا الوظيفي ووجهة العو لدى عينة السـعودية  (. 1225. )الصماين، خالد بن عبيد

من اجلنسني العاملني يف الطب والتمريض مبستشفيات القطاع احلكومي مبـدينيت مكـة   

 . منشورة، جامعة أم القرى، مكة، رسالة ماجستري غرياملكرمة وجدة

جملة ، "الرضا عن العمل لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة األردنية(. "1995) طناش، سالمة 

 .م1995، عمان، 3، عدد (أ) 11، جملد دراسات

 .، بريوت2، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، طالقاموس احمليط، (2550. )الفريوز أبادي
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، مؤسسة أمانة، 1، طتنمية املوارد البشرية واملالية يف املنظمات اخلريية، (1990. )ليمانالعلي، س

 .فرجينيا

الرضا الوظيفي لإلدارة الوسطى يف أجهزة اإلدارة (. "1990)العدوان، ياسر، عبداحلليم،  وأمحد 

 .، األردن1، عدد11، جملد أحباث الريموك، "العامة يف األردن

، األسس السلوكية وادوات البحث التطبيقـي : إدارة القوى العاملة، (1980. )عاشور، أمحد صقر

 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية

 .، دار النهضة العربية، بريوتإدارة القوى العاملة(.1982. )عاشور، أمحد صقر

مستوى الرضا الوظيفي ملـديري املـدارس يف األردن وعالقتـه بـبعض     (. 1992. )العمري، خالد

مؤته للبحوث والدراسات، سلسلة العلـوم اإلنسـانية   صهم الشخصية والوظيفية، خصائ

 .12ع  واالجتماعية،

الرضا الوظيفي بني موظفي القطاعني احلكـومي واخلـاص يف دولـة    (. 1991.)العتييب، آدم غازي

 .09معهد الغدارة العامة، ع: الكويت، جملة الغدارة العامة، الرياض

، بيـت  1، طتوظيف املتميزين، أشرف على الترمجة موسى يونس ،(1999. )كلينفكس، كيفن

 .األفكار الدولية، الرياض

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

179 

 

دار الفاروق : ، القاهرة1، طحتقيق الرضا الوظيفي، ترمجة خالد العامري، (2553. )كيبلر، كاي

 .للنشر والتوزيع

وي ، دار جمـدال 2، طاإلدارة اإلسالمية يف عهد عمر بن اخلطاب، (1995. )جمدالوي، فاروق

 .للنشر، عمان

، املنظمة العربية للتربية والثقافة 1، طمعجم العريب األساسي، (2553)جمموعة من اللغوين العرب، 

 .والعلوم، بريوت

، واقع متطلبات املوارد البشرية للبحث العلمـي وإدارااـا  ، (2550. )املصري، ياسني وآخرون

 .ر التقاين، دمشقورقة حبثية مقدمة ملؤمتر وطين للبحث العلمي والتطوي

، مدخل الوظائف اإلداريـة : اإلدارة يف املنهج اإلسالمي، (2550. )أمحد، فاطمة. موسى، غامن

 .، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع، إربد1ط

 .13، جامعة امللك عبدالعزيز، الرضا عن العمل(. 2558. )املنصور، كاسر

 :الدراسات األجنبية
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