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 أمناط القيادة  النسىيت وعالقتها بالرضا الىظيفي
 شيماء عبد عمي الباحثة.

 هناء حسن سدخان البدريأ.م. 
 قسم عمم االجتماع /  / كمية اآلداب جامعة القادسية

Journalofstudies2019@gmail.com 
 :الملخص
التعرف  إلىالقيادة النسوية وعالقتيا بالرضا الوظيفي (  أنماطييدف ىذا البحث المعنون )           

عمى  تأثيرىاومدى القيادية في المؤسسات الحكومية  المرأةالقيادية التي تمارسيا  األنماط أىمعمى 
المؤسسة  كما يسمط الضوء عمى  أىدافوالعاممين معيا بما يحقق  لممرأةالرضا الوظيفي بالنسبة 

وتتمحور مشكمة الدراسة حول قمة  والرجل واىم مميزات قيادة كل منيما المرأةالفروق القيادية بين 
المراكز القيادية العميا التي وصمت الييا المرأة في المجتمع العراقي وذلك نتيجة ضعف التمكين 

وتتمخص  عية  وما يعكسو عمى رضاىا الوظيفي سيطرة العادات والتقاليد االجتما فضال عن اإلداري
 بياتتصف  أنالصفات التي يجب  أىمىي  ما : االتية مشكمة الدراسة من خالل اإلجابة عمى األسئمة

 المرأة القيادية. و
 الكممات المفتاحية: )أنماط القيادة  النسوية، ا بالرضا الوظيفي(.

Women's leadership styles and their relationship to job satisfaction 
Researcher. Shaima Abdel Ali 

Mother. Hana Hassan Sadkhan Al-Badri 
Al-Qadisiyah University / College of Arts / Department of Sociology 

Abstracts: 
          This research, entitled (Women's leadership patterns and their 
relationship to job satisfaction), aims to identify the most important 
leadership styles practiced by women leaders in government institutions and 
their impact on job satisfaction for women and those working with them in 
order to achieve the goals of the institution. It also sheds light on the 
leadership differences between women and men and the most important 
characteristics of leadership The problem of the study revolves around the 
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lack of senior leadership positions that women have reached in Iraqi society, 
as a result of the weakness of administrative empowerment as well as the 
dominance of social customs and traditions and what it reflects on their job 
satisfaction. The problem of the study is summarized by answering the 
following questions: What are the most important characteristics that should 
Characterized by her and leadership women. 
Keywords: (female leadership styles, job satisfaction( 

 :المقدمة

من الموضوعات الميمة التي تتطمب البحث والتحري في أي يعد موضوع القيادة      
منظمة أو مؤسسة قائمة لما ليا من تأثير كبير عمى فعالية المؤسسة من جية وعمى 
رضا الجيات الفاعمة من جية أخرى، حيث تشكل القيادة العمود الفقري لمعممية اإلدارية 

القائد دورا رئيسيا اذ يقوم بتوجيو  ألنيا ترتبط بفعالية وميارة العممية القيادية،  ويمعب
وبيذا فان نجاح ومتابعة وقيادة مجموعة من العاممين لتحقيق االىداف المنشودة, 

مط القيادي االداري الذي يمارسو نالموؤسسة في تحقيق اىدافيا ورؤيتيا مرتبطة بال
تمتع بيا القائد القائد والكيفية التي يمارس بيا ادارتو لممروؤسين والصفات القيادية التي ي

والتي تتمثل بقدرتو عمى توظيف االمكانات المتاحة من اجل الوصول الى تحقيق 
 القرار وصنع القيادية المراكز في المراة مشاركةالرضا الوظيفي ومن المعروف ان 

 تواجييا التي لمصعوبات نظرا وذلك الماضية عقود االربعة مدى عمى محدودة كانت

 في ضئيمة مشاركتيا نسبة بقيت ذلك وبسبب والخارجية  خميةالدا البيئة مستوى عمى

 عمى حكرا كانت التي العميا القيادية الوظائف بعض في والخاص العام القطاعين

 النامية  العربية الدول بينيا ومن النامية البمدان في خصوصا النساء دون االرجال

 المراكز لتبؤ وعمميا عمميا المؤىل النسائي المكون الى ممحة الحاجة كانت ولما

 بعض المراة منحت فقد  قيادية, وميارات قدرات من النساء بو تتمتع لما نظرا القيادية

 ،ومن عممية ميارات من من بو ماتتمتع نتيجة مختمفة مؤسسات في القيادية المراكز

 المتعددة المؤتمرات عقد خالل من النشطة العالمية النسائية الحركات ان االجدر
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 بمؤتمر بدات والتي العشرين القرن من االخير الربع خالل عقدت التي لممراة

 والذي 5541 عام عقد الذي الثاني الدولي المراة مؤتمر ثم5531 عام كونياجن

 االنشطة جميع في المراة دور )تدعيم الى ىدفت التي نيروبي سياسات بوضع انتيى

 وقد خاصة( بصفة المراة اوقضاي عامة بصورة المجتمع بخدمة تيتم التي والقضايا

 بكين في المنعقد الرابع الدولي المؤتمر قرارات والتوجيات السياسات ىذه عن تبمور

  )( 0222 عام المراة الموسومة المتحدة لالمم العامة لمجمعية االستثنائية الدورة خالل

 في اام عالميا القيادية المراكز عمى لمحصول المراة سعي في الكبير االثر ليا كانت

 عام بعد المراة ان من الرغم عمى القيادية المراكز في قميل المراة تمثيل فمازال العراق

 اال البرلمان اعضاء ضمن من عضوا و كوزيرة الدولة في  عميا مناصب تولت 0222

 . بالرجل قياسا قميل تمثيميا ان

 االطار العام للدراست/ الفصل االول

 تمهيد

يعد االطار العام لمدراسة بمثابة البوابة التي من خالليا يمكن المرور الى قمب        
ومن خالليا يمكن الظاىرة المدروسة فيي من االساسيات  الضرورية في البحث العممي 

لمباحث كتابة بحثو بدقة وسيولة من خالل اتباع خطوات تصميم البحث العممي بصورة 
تضمن االطار  عمى مبحثين، المبحث االول ولالفصل اال تضمنوقد  دقيقة ومنظمة
ابتداء من مشكمة الدراسة واىميتيا واىدافيا اما المبحث الثاني فقد تناول  العام لمدراسة
 ةالمدروسالعممية لمظاىرة المصطمحات المفاىيم و  عرض اىم 

 عناصر الدراست الرئيسيت/األولاملبحث 

 Study problem اوال /مشكمة الدراسة: 

 الرغم من التقدم االجتماعي والثقافي  والعممي الذي احرزتو المرأة في مجال العملعمى 
فمازال تمثيل المرأة في المراكز القيادية قميل جدا مقارنة بالرجل وذلك يرجع الى ضعف 
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التمكين االداري بالنسبة لممرأة والمعوقات االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع 
تمع العراقي بصورة خاصة، فالمرأة العراقية مازالت تعاني من قمة العربي عامة والمج

تكافؤ الفرص في العمل اضافة الى عدم المساواة بينيا وبين الرجل في جميع المجاالت  
االجتماعية والسياسية واالدارية وضعف مشاركتيا في صنع القرار  وعمى الرغم من ان 

في جميع القطاعات والمجاالت اال ان  الدستور العراقي كفل حق المرأة في العمل 
 االدارية كمديرة دائرة مثالالكثير منين مازلن بحاجة الى الدعم فالمرأة في المواقع 

بحاجة الى خصائص وصفات معينة تساعدىا لمقيام بمياميا اضافة الى انيا يجب ان 
كان البد  لذا تتحمى بميارات ادارية وقيادية تساعدىا عمى قيادة المؤسسة التي تديرىا ,

من معرفة اىم التحديات التي تواجو المرأة في عمميا اذا ما تمكنت من الوصول الى 
االنماط القيادية التي تمارسيا المرأة في مختمف  اىم معرفةالمراكز العميا  اضافة الى 

المؤسسات الحكومية ومدى فاعمية وتنمية وتطور العمل الذي تراسو في عددا من 
عرفنا المرأة عمى مر العصور اما تربي ابناؤىا وترعاىم  ومية. فقدالحكالمؤسسات 

وزوجو تقوم بواجباتيا عمى قدر كبير من التنظيم محققة بذلك رضا نفسي عمى االعمال 
االخرين من خالل المدح والثناء  التي تقوم بيا داخل المنزل ورضا اجتماعي من قبل 

د من معرفة دورىا كقائدة ادارية متمتعة  منزليا لذا كان البعمى دورىا كقائدة داخل 
 اآلتية: األسئمةعن  اإلجابةمن خالل  المؤسسة التي تديرىابقدر من المسؤولية داخل 

 ما ىي أىم الفروق القيادية بين قيادة المرأة وقيادة الرجل؟-
 والرضا الوظيفي . ىل توجد عالقة بين القيادة النسوية -
 تحقيق الرضا الوظيفي؟وية أجدر في ىل القيادة النس-
 النمط والرضا الوظيفي؟ىل توجد عالقة بين -
 ؟ ىل المرأة  القيادية أكثر تحمال لممسؤولية اإلدارية وأكثر دقة في العمل اإلداري -

 The importance of study الدراسة: أهميةثانيا /

المرأة في وىو دور  تعد ىذه الدراسة غاية في االىمية الستيدافيا موضوعا ميما اال
في مجاالت العمل المختمفة اذ يتوقع ان تسيم ىذه الدراسة في  المراكز القيادية العميا
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لقمة مجال المعرفة العممية بإيجاد احدى اىم الدراسات في الجانب الميداني وذلك 
لفت  الدراسات العراقية التي تناولت القيادة النسوية وعالقتيا بالرضا الوظيفي اضافة الى

اليامش. في تطور وتقدم المجتمع وعدم جعميا عمى  القيادية الى دور المرأةالنظر 
و الرضا  اىميتيا اكاديميا وتطبيقا من خالل معرفة العالقة بين  القيادة النسوية وأيضا 
كما وتمكننا ىذه الدراسة من تسميط الضوء عمى اىمية مشاركة المرأة في  .الوظيفي

لما لو من  دور مؤثر  ال نيا تمثل نصف المجتمع صنع القرار السياسي واالجتماعي
 . في بناء المجتمع

 Study objectives الدراسة: أهدافثالثا /

 ما يأتي: أهمها أهدافسعت الدراسة الحالية الى تحقيق عدة 

 . معرفة مدى العالقة بين القيادة النسوية والرضا الوظيفي .5
داخل المؤسسات الحكومية تسميط الضوء عمى القيادة االدارية النسوية  .0

 واالىداف التي ممكن ان تحققيا المرأة في ىذا المجال.
 معرفة االنماط القيادة التي تتبعيا المرأة من اجل تطوير وتنمية العمل الوظيفي  .2
معرفة مقدار الرضا الوظيفي الذي يمكن ان تصل اليو المرأة كقائدة ادارية من  .4

 .خالل اتباع سموك ونمط قيادي معين
لتعرف عمى اىم الميارات القيادية التي تتمتع بيا المرأة والتي تساعدىا عمى ا .1

 التطوير واالبداع في العمل.
 / املفاهين واملصطلحاث املبحث الثاني

 Leader shipاواًل /القيادة :  

من وجو نظر عمم االجتماع تعتبر القيادة ظاىرة اجتماعية تنشا من طبيعة البشر      
االجتماعية وتؤدي وظائف  تتناول جميع ميادين النشاط االجتماعي واالقتصادي 

وىي عبارة عن تفاعل اجتماعي نشط  واألخالقيوالسياسي والثقافي والتعميمي والديني 
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 (5)الكائنات البشرية توجد القيادة  توجدمؤثر وموجو نحو اليدف المحدد, فحيثما 
و ذاك من الخمف ،كالقيادة  األمامالقود اي نقيض السوق ، فيو من  ىي فالقيادة لغويا

تركب . ورجل قائد جاء من قود  والمقادة ، واالقتياد  . اي الخيل التي تقاد بمقودىا وال
)انيا القدرة عمى معاممة الطبيعة عرفيا احمد زكي بدويف، اصطالحا  أما (.0)وقادة 

في السموك البشري لتوجيو جماعة من الناس نحو ىدف مشترك  التأثير أوالبشرية 
ال بدون القيادة  أخربطريقة تضمن بيا طاعتيم وثقتيم واحتراميم وتعاونيم ، بمعنى 

النمط  أنيا)  كذلك تعرف, ( 2)الجماعة من تعين اتجاه سموكيا او جيودىا  تتمكن
تحقيق  إلى األولوالتنظيم ،حيث ييدف  والمبادأةالقيادي الذي تتوافر لو بعدا التعاطف 

الرسمية  األىدافوييدف البعد الثاني تحقيق  لممرؤوسينالشخصية والجماعية  األىداف
  الخاصة بالمنظمة

 Administrative Command /القيادة االدارية :ثالثًا 

القيادة االدارية تمك القيادة التي تسعى الى تحقيق اىداف معينة ووسيمتيا في ذلك اما 
عمى العاممين عن طريق السمطة الرسمية او اقناعيم بقبول ىذه السمطة من  التأثير

 ( .4)خالل االستمالة.

ادارة االفراد والمجموعات والموارد والتنظيم وااللمام ىي القيادة االدارية ايضا )وتعرف 
  بوظائف االدارة كالتخطيط والتنظيم والرقابة وميارات

 Feminist Leadershipرابعًا /القيادة النسوية:
                                                           

 (1)
هىادً عبداهلل علٌ دور المَادة الىسائَت فٌ ضبط السلوكَاث الخربوٍت فٌ المدارش الثاووٍت فٌ محافظت المفرق ,  

 , 0, ص0202رسالت ماجسخَر , كلَت العلوم الخربوٍت , جامعت ال البَج , االردن , 
تحقيق  الرسالة، مكتب سسةؤ م.مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي . القاموس المحيط  (0)

 .252، ص0221  ، 4,  طلمنشر بيروتالتراث 
 . 040، ص5540 لبنان, لمنشر،لبنان  االجتماعية،مصطمحات العموم  بدوي، معجم.احمد زكي  (2)
بحث منشور دراسة حالة في وحدة  ، انماط القيادة وفاعمية صنع القرار، و آخرون واعروسيمة . (4)

 .  510ص البريد الوالئية , الجزائر ,سكرة,
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 بالمرأةتعرف القيادة النسوية ىي ) مجموعة من الخصائص والسموكيات التي ترتبط  
ومشاركة اتخاذ القرار التي  والمكافأةالدور والتوقعات  مثل تطوير االشخاص ونمذجة

 (.5) تمكنيا من اداء الميام القيادية بشكل افضل من النساء(

ىو ضد السخط : لغة فالرضا .والتأثيرالقيادة كالتوجيو والحث والقدرة عمى االقناع  
فعرفو  معجم التراث االمريكي اما.،وارتضاه راه لو اىال ورضي عنو ،واحبو واقبل عميو

 ويعرف الرضا الوظيفي اصطالحا:.بانو تحقيق  واشباع رغبة او حاجة او شيوة

الحالة التي يتكامل فييا الفرد مع وظيفتو وعممو فيصبح انسانًا تستغرقو الوظيفة بانو    
وتفاعل فييا من خالل طموحو الوظيفي ورغبتو في النمو والتقدم وتحقيق اىدافو 

ويعرف كذلك بانو حالة  جتماعية من خالليا ويمكن تسميتو بالشخص المتوازن.اال
عاطفية سارة ناتجة عن ادراك الفرد لوظيفتو عمى انيا مشبعة او محققة لقيم الوظيفة او 

كما يعرف  بأنو)عبارة  .مع حاجات الفردمنسجمة ة عمى شرط ان تكون ىذه القيم نالمي
عامل او موظف, تجاه مايقوم بو من عمل وذلك عن شعور داخمي يحس بو الفرد , 

 .الشباع احتياجاتو ورغباتو وتوقعاتو في بيئة عممو(

  والرضا الىظيفي امناط القيادة االداريتالفصل الثاني /

 متهيد

يعتبر النمط القيادي عممية تتميز بفاعمية مستمرة اذ تعبر عن عالقة شخص         
الطرفين في الحياة العممية   وتأثر  بتأثيرباخر في موقف معين وتتجسد ىذه العالقة 

في سبيل تحقيق  المرؤوسينيمارسيا المدراء مع  التي نماط القياديةاليمكننا مالحظة ا
 المؤسسة التي يعمل بيااىداف 

                                                           
المال ، رسالة ماجستير،  رأسفي تطوير  وأثرىامريم سممان عباس ، خصائص القيادة النسوية . (5)

 .53،ص, 0252األردن,،األوسطجامعة الشرق 
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 الفصل سيتضمن مبحثين ىما االنماط القيادية النسوية والرضا الوظيفي. ىذا

 داريتاإلالقيادة  أمناط/  األولاملبحث 

 القيادية األنماط/  أوال

 (5).يأتي يأتيوىي كما  أنماط أربعة إلىالقيادية  األنماطصنفت 

 التسمطي:النمط .5

ات ان الخاصية المميزة لسموك القادة المتسمطين تتمثل في اتخاذىم من ستشير الدرا  
 عمى انجاز العمل . إلجبارىم مرؤوسييملمتحكم والضغط عمى  أداةسمطتيم 

 النمط الفوضوي:.2
التخاذ القرارات العتقاده ان ذلك يجعمو محبوبا بين  لألفرادفيو يترك القائد الحرية    

 .الالمباالةالمجموعة او نوع من  إدارةافراد الجماعة او لعدم قدرتو عمى 
 :الديمقراطيالنمط .3

المجموعة المشاركة الفعالة في انجاز  ألعضاءويتيح  بالرأييحد ىذا النمط التفرد    
 .لمرؤوسيوفوض السمطة يالقرارات ذات الصمة بيم ، و 

 :النمط الدبموماسي.4
ىو الذي يجمع بين صفات القائد الديمقراطي في مظيره وصفات القائد التسمطي في   

 إلنجازويعتمد عمى اتصاالتو الشخصية  مرؤوسيوجوىره فيو لبق في التعامل مع 
 العمل ويتسم ىذا النمط بالمرونة في معالجة المشكالت.

و تبعا لدرجة تالتشارد (ان القائد يغير نمط قيادب وكينيثيرى كل من)بالوىيرسي  
 المرؤوسينعميو درجة نضج  ما يطمقانميام محددة ، وىو  ألداء مرؤوسيواستعداد 

                                                           
 00. ص0255 ، عمان ، االردن،. دار اليازوري لمنشر والتوزيع  اإلداريةالقيادة  ,بشير العالق (5)

 02ص



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 
 

 

 
 
 8434 

والذي يمثل المتغيرات الموقفية المؤثرة عمى سموك القائد وىذا ما يطمقون عميو ) دورة 
  (5)الحياة والنضج الوظيفي (.

 (0)وىي . ةقيادي أنماط أربعةوبالتشرد وقد حددت نظرية ىيرسي 

 : األمرنمط .1
بصورة اكبر بالعمل وذلك من خالل توجيو العاممين بالميام الموكمة  طوييتم ىذا النم  

، ويسود ىذا النمط عندما يكون مستوى النضج الوظيفي إلنجازىاالييم وزمن المناخ 
 منخفضا . لممرؤوسين

 نمط التسويق :.2
واحد ويسود ىذا النمط عندما يكون مستوى النضج  آنييتم بالعمل والعاممين في    

 الوظيفي لمعاممين منخفضا نسبيا.
 المشاركة:نمط .3

 بآرائيمييتم ىذا النمط بالعمل والعاممين في ان واحد حيث يتاح ليم المشاركة     
والتركيز عمى  إلييمالمتعبة لتحقيق الميام الموكمة  األساليب أفضلومقترحاتيم عن 

التي يرونيا  األساليبالجوانب االجتماعية لمعاممين بحيث يكسبيم الثقة في تصنيف 
العمل ويتحقق ىذا عندما يكون مستوى النضج الوظيفي لمعاممين مرتفعا  إلنجازبة سمنا

 نسبيا.
 نمط التفويض:.4

العمل وسير  بإدارةفي ىذا النمط يمنح رئيس فريق العمل الصالحية فيما يتعمق     
العالقة االجتماعية بينو وبين العاممين بينما تكون عالقتو بالقائد عالقة استشارية يمجا 

 (5)اليو كمما ادعت الحاجة ويسود ىذا النمط الوظيفي لمعاممين .
                                                           

دار الفكر الجامعي لمنشر  , والتكنولوجياة عبر تطور القيادة تنمية الموارد البشري ,خالد احمد عمي  (5)
 20ص ,0255 , اإلسكندرية,
دار العموم لمنشر والتوزيع  ,يارات االتصالمالقيادة التربوية و  , وآخرونعيسى المصري  إيياب  (0)

 .40.42. ص0252 ,القاىرة,
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 القيادة النسوية أنماطثانيا/

 المرأةقيادي نسوي انطالقا من كون النمط اليعتبر روستر اول من تحدث عن        
يعتمد السمطة والرقابة  وانطالقا من  أسموبمن الرجل  أكثرمعيننا في القيادة  أسموباليا 

ىذه الدراسة اخذ مفيوم القيادة النسوية حيزا واضحا من الدراسات النفسية واالجتماعية 
العالقة مع  ئد تعمل عمى جعلاالق المرأة إنوتشير العديد من الدراسات عمى 

وتطوير احترام الذات والحب لعمميم وىناك   مثمرة وذلك بفتح باب الحوار  المرؤوسين
الفتيات  إعدادمن يعزو ىذه الميارات الى التعميم والتنشئة االجتماعية حيث يتم 

ومعممات بتطوير حس االستماع  وأمياتالصغيرات في وقت مبكر ليكن زوجات 
 إن إلى 0252( عام (Gross(  Hydeكل من ) والتعاطف وقد توصمت دراسات

المعرفية والتعاونية والتحكم في الذات واالنفتاح نحو  اإلدارةفي  أفضلالنساء في القيادة 
 . (0)اإلستراتيجية اإلدارةفي  أفضلالخبرات الخارجية بينما كان الرجال 

في  كمدير المرأة إن إلى(  فذىبت ROSENER،HELEGELESYدراسة ) أما   
يفترض بيا تقمص  النجاح وال إلىخاصة بيا توصميا  أنماطاالقيادات العميا تتبنى 
تدور  أنثويةالقيادي يحتوي عمى سموكيات  المرأة أسموب إن إذالخصائص الذكورية 

النجاح وىي  إلىمن اجل الوصول  اإلداريلمعمل  وأساسيةمواضيع ميمة  أربعةحوليا 
.(2) 

 القوة : بناء االتفاقات وتقاسمأ.
من خالل التوافق واالتفاق  اإلشكاالتميال لالستشارة وحل  أكثرالقيادات النسوية  إن   

رؤية عالقات جيدة وليس التحكم في  إطاريفترض تقاسمو في  شيءالقوة  إنوىن يرين 

                                                                                                                                                      
 .42عيسى المصري. المصدر نفسو. ص إيياب (5)
(0)

 .062زلعار فخحٌ ، حأثَر الرحبت الوظَفَت للعامل الجسائرً علي احجاهه وحو المَادة الىسوٍت ، مصدر سابك، ص  
دار غيداء  ,ناء الميزة التنافسية المستدامة . عبد الناصر عمك حافظ واخرون. االنماط القيادية لب (2)

 22. ص0252 ,االردن,لمنشر والتوزيع 
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وتخمق لدييم والء  بأىميتيمىذه الجوانب تشعر العاممين  إنىرمي محدد ،  إطار
 ر الشخصي .يضعيم مرتكز لمتطوي

 الصراع: إدارةب.
الصراع ميمة جدا ولديين ميال الستخدام  إدارة إنترى النساء  األغمب األعمفي     

 يأتي األمر ىذا  إنرابحا ، عوض منظور رابح خاسر  اإلطرافحمول يكون فييا جميع 
 من خالل مد جسور الثقة والتعاون.

 مناخ ايجابي:ج.
جعل النساء ماىرات في االستشارة وبناء مناخ  بإمكانيةيؤطر  األنثويالسموك       

داعم ايجابي لمعمل ، ويسود اعتقاد لدى النساء بان القيادة تتطمب خصائص الدفء 
 والعناية والعطف لضمان النجاح.

 
 التزام التنوع:د.
اندماجا والتزاما بالتنوع فالنساء في الغالب بالضد من  أكثر األنثويالمدخل   إن  

خصائص ال عالقة  أي أو األصل أوالنوع)الجندر(  أوالجنس  أساسالتميز القائم عمى 
تسمح لمنساء بالنجاح  األنثويةونتائجو وبشكل عام فان ىذه الخصائص  باألداءليا 
مستويات  إلىخصائص مرتبطة بالقيادة التحويمية التي تميم التابعين لموصول  ألنيا
 .(5)عالية أداء

 
 JOB STISFACTIONالرضا الىظيفي :  /الثانياملبحث 

 THE IMPORTANCE OF JOB : الرضا الوظيفي أهمية

SATISFACTION 
بموضوع الرضا الوظيفي خالل العشرينات من ىذا القرن وكانت  ظير االىتمام     

تصميم العمل بطريقة  إعادة إنالبداية مع فردريك تايمور الذي افترض في دراستو  
                                                           

(1)
 66المصدر وفسه, ص’  وآخرون,عبد الىاصر علك حافظ  
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ورفع  اإلنتاجزيادة  إلىسوف تؤدي  باإلنتاجترتبط لألجور عممية ووضع خطط 
 إلىالعممية (  اإلدارةة ) .وقد نبو تايمور في ىذه النظري( 1)الروح المعنوية لمعاممين

التي  اإلنسانيةاالنتباه لمعنصر البشري وخالل ىذه الفترة ظيرت حركة العالقات 
وتضمنت حركتيم  وآخرونورواد ىذه الحركة التون مايو  اإلنسانياىتمت بالجانب 

 األفرادان المكافئات والحوافز  المادية ليا دورا رئيسي في تحفيز  أىميا أفكارعدة 
الفرد بمستوى كفاءتو  يؤديورضا الوظيفي وان حجم العمل الذي ىم بالوشعور 

الجماعة وخمفيتو  بإدارةيتحدد  إنمافحسب ،  الفسيولوجيةبطاقتو  ال تتحدد اإلنتاجية
  (0)االجتماعية 

 .(3)يأتيوفقا لما  يالرضا الوظيف أىمية

والتي  الرضاوىي مجموعة الفوائد التي يحققيا السموكية واالجتماعية : األهمية_  5
صور لعالقات اجتماعية تمارس داخل المنظمة  أوسموكية  أنماطعمى ىيئة  تتبمور

ومغزاىا تعزيز قدرة المنظمة عمى التعامل والتكيف مع بيئتيا الداخمية  وخارجيا
 والخارجية .

التي تتمثل بتخفيض تكاليف  األىمية: وىي تمك  المادية واالقتصادية األهمية_ 0
في مجاالت  اإليراداتزيادة  أواالقتصاد بالنفقات في جوانب محددة  أونتائج معينة 

                                                           
الرضا الوظيفي ,المجمة العممية لالقتصاد والتجارة ,جامعة عين  أبعاد سمير احمد عسكر , (5)

 .545,ص 5541شمس,
بقطاع نقل التقانة  الزراعيينعمى المرشدين  وتأثيرهالرضا الوظيفي ,نسرين عبد اهلل يوسف  (0)

 .55, ص0253، والتكنولوجياماجستير ,جامعة السودان لمعموم  الخرطوم. رسالةوالية  واإلرشاد
 آدابوزيرة يحيى محمد ,الرضا الوظيفي لدى العاممين في مكتبات جامعة الموصل , مجمة  (2)

 .055, ص0220. 21الرافدين , ع 
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مردودات مادية واقتصادية لممنظمة تمكنيا من مجابية  قوبالتالي تحق أخرى
  .(1)التحديات وتقميل التحديات المحيطة بيا 

درجة  منيا. ارتفاع أسبابعدة  إلىيرجع االىتمام بالرضا الوظيفي في العمل     
ارتفاع درجة الرضا ،كما ان الرضا الوظيفي يؤدي الى انخفاض دوران العمل 

الوظيفي يؤدي الى ارتفاع مستوى الطموح لدى العاممين في منظماتيم فيناك عالقة 
حاجات  إشباع إلىالرضا الوظيفي يؤدي ف واإلنتاجيةطردية بين الرضا الوظيفي 

 األقلرضاء ىم   األكثرالعاممين  إن إلى.وتشير الدراسات (0)كامال اإشباعالفرد 
 (.3)عرضة لمضغوطات النفسية التي تتعمق بالعمل

 الرضا الوظيفي  عمى عدة مستويات . أىميةيمكن تقسيم   كماو  .5

 Individual-level job satisfactionالرضا الوظيفي عمى مستوى الفرد : أ_ 

والمجتمعات فرضا الفرد  لألفراديعتبر الرضا الوظيفي مسالة ىامة بالنسبة      
في  تحقيق توافقو النفسي واالجتماعي الذي  األول األساسعن عممو يعتبر 

يكون مؤشرا لنجاح الفرد  أنكما انو يمكن  ألفرادهتقيم المجتمع  أساسويقدم عمى 
 . (4) واالجتماعية األسريةفي مختمف جوانب حياتو 

ورغبة الموظف  واألداءوراء حب العمل  األساسيالرضا الوظيفي الدافع  ويمثل 
في االبتكار والتطوير كما يرتبط عدم الرضا الوظيفي بظاىرتين سيئتين ىما ) 

                                                           
(1)

 .022، ص وفسهمصدر الوزٍرة ٍحَي محمد،  الرضا الوظَفٌ لدى العاملَه فٌ جامعت الموصل ,  
بالمدارس الخاصة بمحافظة الفيوم  عزة عبد اليادي , معوقات تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاممين (0)

 .543. ص0255, الناشر جامعة الفيوم ,.
، العربي لمنشر والتوزيع ر في مؤسسات المكتبات والمعموماتالتغي إدارةرجب عبد الحميد حسنين .  (2)

 .512 ،ص، 0202، القاىرة ، 
المال االجتماعي وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاممين بالمنظمات  رأس ،امنيا عبده السيد (4)

 .52ص ،22,0254مج  ,4ع,مجمة الخدمة االجتماعية،ة الحكومي
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القمب المختمفة ( التي يتعرض ليما الموظف بسبب  وأمراضالنفسية  األمراض  
ىناك ارتباطا  إنالدراسات  أظيرتالضغط النفسي وعدم االرتياح في العمل وقد 

انو  إذالجسدي والعقمي في العمل  اإلنياكا بين الرضا الوظيفي وظاىرة حواض
شعر الموظف بان وظيفتو تقدم لو فرصا عظيمة ومثيرة لمتحفيز لن يتخمى  إذا

 إلى تأخذهوان وظيفتو في المؤسسة  األمان. اما اذا شعر بعدم (1)عنيا بسيولة 
وىناك  أخرىطريق مسدود فانو قطعا سوف يحاول البحث عن فرصة عمل 

 األدنىخطا فادحا تقع فيو بعض المؤسسات عندما تضطر الى تخفيض الحد 
بمرتبات الموظفين مما يشعرىم بالغبن الذي يفقدىم القدرة عمى  فتبدألمتكاليف 

 .(0) أخرىبل والبحث عن فرصة عمل  واإلنتاج اإلبداع
 Enterprise-wide job :الوظيفي  عمى مستوى المؤسسةالرضا ب_ 

satisfaction 
عمى  باإليجابينعكس ارتفاع شعور الموظفين بالرضا الوظيفي         

مستوى الفعالية والفاعمية ، فالرضا  منيا. ارتفاعالمؤسسة في عدة صور 
،  اإلنتاجتركيزا عمى عمميم .تخفيض تكاليف  أكثرالوظيفي يجعل العاممين 

 ن العمل.فالرضا الوظيفي يساىم بشكل كبير في تخفيض معدالت التغيب ع

 

 

 

 

 

 

                                                           
, دار المناىل لمنشر  والمرؤوسينمنال احمد البارودي , الرضا الوظيفي وفن التعامل مع الرؤساء  (5)

 .25,ص0251, بيروتوالتوزيع , 
 .42منال احمد البارودي, المصدر نفسو , ص (0)
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 املصادر

, القيادة التربوية وميارات االتصال, دار العموم  وآخرونعيسى المصري  _ إيياب5
 .0252لمنشر والتوزيع ,القاىرة, 

القيادية لبناء الميزة التنافسية المستدامة ,  األنماط. وآخرونعبد الناصر عمك حافظ _ 0
 ,االردن.دار غيداء لمنشر والتوزيع 

حمد زكي بدوي، معجم مصطمحات العموم االجتماعية، لبنان لمنشر، لبنان, _ ا2
5540 . 

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي . القاموس المحيط مؤسسة الرسالة، _ 4
 .0221  ، 4وت,  طمكتب تحقيق التراث لمنشر بير 

مريم سممان عباس ، خصائص القيادة النسوية واثرىا في تطوير راس المال ، _ 1
 .0252رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط،األردن,

القيادة وفاعمية صنع القرار، بحث منشور دراسة  أنماطوسيمة واعر و آخرون ، _ 2
 . الوالئية , الجزائر ,سكرةحالة في وحدة البريد 

امنيا عبده السيد، رأس المال االجتماعي وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاممين _ 3
 .0254, 22, مج4بالمنظمات الحكومية ،مجمة الخدمة االجتماعية,ع

 . دار اليازوري لمنشر والتوزيع ، عمان ، االردن، اإلداريةبشير العالق, القيادة _ 4
0255 . 

, دار الفكر  والتكنولوجياخالد احمد عمي , تنمية الموارد البشرية عبر تطور القيادة _ 5
 .0255,  اإلسكندريةالجامعي لمنشر ,

التغير في مؤسسات المكتبات والمعمومات،  إدارةرجب عبد الحميد حسنين . _ 52
 .0202العربي لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، 

لوظيفية لمعامل الجزائري عمى اتجاىو نحو القيادة زقعار فتحي ، تأثير الرتبة ا_ 55
 . 0254, 0,ع2جامعة الجزائر, مجمة دراسات في العموم التربية , مجالنسوية ، 
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الرضا الوظيفي ,المجمة العممية لالقتصاد والتجارة  أبعادسمير احمد عسكر ,_ 50
 . 5541,جامعة عين شمس,

الوظيفي لدى العاممين بالمدارس عزة عبد اليادي , معوقات تحقيق الرضا _ 52
 .0255, الناشر جامعة الفيوم ,  الخاصة بمحافظة الفيوم

منال احمد البارودي , الرضا الوظيفي وفن التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين , _ 54
 .0251دار المناىل لمنشر والتوزيع , بيروت, 

ين الزراعيين بقطاع نسرين عبد اهلل يوسف ,الرضا الوظيفي وتأثيره عمى المرشد_ 51
نقل التقانة واإلرشاد والية الخرطوم. رسالة ماجستير ,جامعة السودان لمعموم 

 .0253والتكنولوجيا، 
عمي دور القيادة النسائية في ضبط السموكيات التربوية في  عبد اهللىنادي _ 52

عة , جام المدارس الثانوية في محافظة المفرق , رسالة ماجستير , كمية العموم التربوية
  .0202,  األردنالبيت ,  آل
وزيرة يحيى محمد ,الرضا الوظيفي لدى العاممين في مكتبات جامعة الموصل , _ 53

 .0220. 21مجمة آداب الرافدين , ع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


