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 الفصل االول
 

 :المقدمة
 

مود الفقكري الكذي بدونكه اإن الموارد البشرية لدى أي مؤسسة هي عصب تلكك المؤسسكة والعك
ال يككككون هنكككاك وجكككود لهكككا, وذلكككك ألن هكككذه المكككوارد بفئاتهكككا المختلفكككة إداريكككة وفنيكككة ومهنيكككة حينمكككا 

وسياسكات وخطكط معينكة لتحقيكد أهكداف محكددة فشنمكا تشككل البنكاي التنظيمكي تعمل وفقًا ألساليب 
ومككككن  المحككككاور المهمككككة فككككي دراسككككة االدارة النظككككر فككككي وسككككائل وأسككككاليب تحفيككككز المككككوظفين . لهككككا

 .وتحقيد الرضا الوظيفي لديهم سعيًا نحو تحقيد الفاعلية المطلوبة
ة المؤسسككة فمككن اإلنصككاف والعككدل وألن االنسككان يمككارس هككذا الككدور الحيككوي والمهككم فككي حيككا

إعطككاؤه االهتمككام الككذي يليككد بككه ويحفككظ حقوقككه, ولككذلك جككايت هككذه الدراسككة لتطلعنككا علككى آخككر 
 .  معدالت رضا الموظفين في مؤسسة اإلقراض الزراعي بكافة فروعها وأقاليمها

شتها , لتتم مناق 1106توضح الدراسة نتائج تحليل استبانة قياس رضا الموظفين لعام    
 من قبل ل.واتخاذ اإلجرايات الالزمة والخروج بالتوصيات 

 
 :أهداف الدراسة

 
بهككككدف إجككككراي  قيككككاس معككككدل الرضككككا العككككام لمككككوظفي المؤسسككككة وانعكككككاس ذلككككك علككككى أدائهككككم  -0

 . التحسينات الالزمة لالرتقاي بمستوى الموظفين
 .على حدة كالقاليم واأل المديريه العامه قياس معدل رضا الموظفين في -1
وذلك مكن خكالل  المكانإ اتهم وذلك للعمل على تحقيقها قدرمعرفة احتياجات الموظفين ورغب -3

 .بند المالحظات في االستبانه
والمسكككتوى التعليمكككي, ومكككدى تكككأثير  البحكككن عكككن مكككدى تكككأثير العوامكككل الشخصكككية مثكككل الجكككنس -1

والحكككوافز عكككدد سكككنوات الخدمكككة, المسكككمى الكككوظيفي و الفئكككة الوظيفيكككه و  العوامكككل الوظيفيكككة مثكككل
 . وااللتحاد بدورات في مجال العمل, على مستويات ومتغيرات الرضا الوظيفي
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 :اختيار العينة
 
شامل لمجتمع الدراسة في المديرية العامة وكافة األقاليم والفروع  حين  ميداني  تم اجراي مسح 

ًا قحسب جدول زمني متفد عليه مسب وزعت االستبانة على كافة موظفي المؤسسة في المملكة
 . ويتم توزيع االستبانه بمن حضر

 موظف بنسبة( 111) ,استطالع وقياس رضا موظف(  170)ن المؤسسة عدد موظفي
من عدد %( 01.83)نسبة موظف ب( 50), وغياب  جمالي الموظفينإمن  %(89.17)

 : موزعة كالتالي  05/5/1106بتاريخ  وذلك الموظفين الكلي
 

 يبين توزيع العينه حسب التوزيع الجغرافي( 0)جدول رقم 
 

 )%(النسبة  عدد اإلستبانات العدد الكلي البيان
 85.80 015 061 المديرية العامة

 89.11 11 010 إقليم الوسط

 92.52 11 017 إقليم الشمال

 91.49 86 11 إقليم الجنوب

 89.17 111 170 المجموع

 
 :منهجية الدراسة 

 
على ستة توزعت سؤال ( 10)حتوي تو , للتميزالثاني اعتماد استبانة جائزة الملك عبد اهلل تم 

 :محاور هي
شراك الموظفين, التحفيز, بيئة العمل, عالقة المؤسسة   سياسة المؤسسة, الرضا الوظيفي وا 

 لمالحظات فيا محورباإلضافة إلى , بأصحاب العالقة الخارجيين, وأخيرًا التدريب والتطوير
 .آخر اإلستبانة لمعرفة إحتياجات الموظفين
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 .والفئات حسب التوزيع الجغرافي ةذج االستبانو يبين توزيع نم( 1)جدول رقم 

 

 البيان
الوظائف 

االشرافيه الفئه 
 االولى

موظفي الفئه  موظفي الفئه االولى 
 الثانيه

موظفي الفئة 
 الثالثه

 18 8 50 38 المديرية العامة
 11 00 18 01 إقليم الوسط
 11 01 18 00 إقليم الشمال
 11 7 15 01 إقليم الجنوب
 083 36 031 61 المجموع

 
 

 : البيانات المنهجية المتبعة في تحليل
 

  Statistical Package For Social Sciences ( : (SPSS تم استخدام برنامج
 .حصائياإلإدخال البيانات ضمن البرنامج  .0
 :وذلك من خالل بيانات االسئلة من خالل التكرارات والنسب المئويه  تحليل .1

 ....تحليل توزيع العينه حسب التوزيع الجغرافي والجنس والمسمى الوظيفي  -
 :كالتالي تحويل إجابات االسئله الى أرقام ليسهل التعامل معها إحصائيا -

 :االستبيان  تم اعطاي اوزان لالجابات تحليل النتائج واحتساب التكرارات والنسب المئوية السئلة 
 

 غير موافد بشدة غير موافد ال اعرف موافد موافد بشدة االجابة
 0 1 3 1 5 الوزن
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ايجكككاد مسكككتوى الرضكككا العكككام وذلكككك مكككن خكككالل احتسكككاب المتوسكككط الحسكككابي المكككرجح   -
weighted arithmetic mean  . 

  (عدد المشاهدات× للمتغير ) المجموع الكلى= المتوسط الحسابي المرجح   -
 مجموع عدد المشاهدات الكلي                                

    (+........1و*1س(+)0و*0س)= س
 +............ 1و+0و          

  .ومعدل الرضا العام ااحتساب معدل الرضا العام عن كل محور من المحاور على حد. 3
 
  من محاور االستبيان السته بنايا على المعادلة تم احتساب معدل الرضا عن كل محور

 :التالية 

عدد /( ي المحورف معدل الرضا عن كل سؤالمجموع = )معدل الرضا للمحور 
 لكل محور االسئلة

  تم احتساب معدل الرضا العام حسب المعادلة التالية: 

عدد االسئلة الكلي  /(عدد اسئلة المحور ×حور ممعدل الرضا عن كل )= معدل الرضا العام 
 %011×لالستبانة 
 

عكدد ), وحسكب العوامكل الوظيفيكة (الجكنس)احتساب معدل الرضا حسب العامل الشخصي .1
 (.المسمى الوظيفي)و ( سنوات الخدمة

  . لتوضيح معدل الرضا( الرسم البياني Histogram Chart (تم استخدام ال .  5
 

 :  آلية العمل
للبدي في التحضير  لفريد الدراسة اجتماع في مديرية الدراساتعقد  5/1/1106بتاريخ  .0

 .لدراسة رضا الموظفين
 (.01/5/1106-01/1/1106)عداد اإلستبانات خالل الفترة إ  .1
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وهي الفترة التي تمت فيها تعبئة اإلستبانات ( 8/6/1106ولغاية  06/5/1106)من  .3
على أساس  .للمديرية العامةباإلضافة ( 13)والفروع وعددها ( 3)من األقاليم وعددها 

المسح الميداني الشامل وبمن حضر في الوقت المحدد لتعبئة اإلستبانات وذلك تم بزيارة 
األقاليم والفروع واإللتقاي مع المدير والموظفين والحدين معهم عن أهمية اإلستبانة 
ومصداقية تعبئتها ويتم توزيعها على الجميع بنفس الوقت وعند اإلنتهاي تجمع 

 .اإلستبانات 

 :تمت الزيارات الميدانية حسب الجدول التالي
 يبين الجدول الزمني لتعبئة االستبانات( 3)جدول رقم 

 التاريخ الفرع
 06/5/1106اإلثنين  إقليم الوسط
 07/5/1106الثالثاي  غرب عمان
 08/5/1106األربعاي  بني كنانة -الرمثا -إربد -إقليم الشمال

 01/5/1106الخميس  الكورةلواي  -عجلون –جرش 
 13/5/1106اإلثنين  جنوب عمان

 11/5/1106الثالثاي  البادية الشمالية –المفرد  - الزرقاي
 16/5/1106الخميس  مادبا

 31/5/1106اإلثنين  األغوار الوسطى - األغوار الشمالية
 31/5/1106اإلثنين  القصر -الكرك –المزار الجنوبي  –إقليم الجنوب 

 0/6/1106األربعاي  السلط
 0/6/1106األربعاي  العقبة -معان  –الطفيلة  –غور الصافي 
 8/6/1106األربعاي  الشونة الجنوبية
 01/6/1106األحد  (الطابد األول والرابع)المديرية العامة 
 03/6/1106اإلثنين  (الطابد الثالن)المديرية العامة 
 01/6/1106الثالثاي  (الطابد الثاني)المديرية العامة 

 
تم إرسال كتاب شكر لمدراي األقاليم والفروع والموظفين على ( 1/6/1106)تاريخ . 1

 .تعاونهم وحسن إستقبالهم
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يرية تم إعطاي رقم لكل من المديرية العامة واألقاليم والفروع وذلك لمعرفة مدى رضا المد. 5
 .داوالفروع واألقاليم كل على ح

وتم تقسيم العمل  01/6/1106بدي العمل من ( SPSS)على برنامج  تفريغ اإلستبانات. 6
 .كادر مديرية الدراسات والتخطيطعلى 

 : (SPSS)تحليل اإلستبانات على برنامج . 7
 حسب التوزيع الجغرافي للعمل. 
   رجل وأمرايه: النوع االجتماعيحسب 
 كالتالي  حسب المسمى الوظيفي: 

 عطوفة نائب)تشمل و  ةالوظائف االشرافي شاغلي الفئات الوظيفية األولىموظفي  
 ,مدير إقليم, مساعد مدير مديرية ,مدير مديرية, عام مديرمساعد , المدير العام

 (.رئيس قسم, مدير فرع, مساعد مدير اإلقليم
من غير شاغلي الوظائف االشرافية الفئات الوظيفية األولى والثانية موظفي  

 :ويشمل
 .دسين الزراعيينالمهن: الخدمات الفنية  .0
أمين , مدقد, محاسب: ) الشؤون المالية والمسميات اتتشمل مديري :الخدمات المالية .1

 (.مأمور تحصيل, صندود 
, خدمة الدائرة القانونيةل, والتحصي, تشمل مديريات الحاسوب :اإلدارية الخدمات .3

 (.مبرمج, طابع, كاتب, اداري, القانوني) الجمهور
 (.السائد, المراسل, الكاتب, الطابع)ويشمل الفئة الثالثة موظفوا  

 حسب  سنوات الخدمه. 
 حسب  الفئات الوظيفية. 
 حسب  المستوى التعليمي. 
  والمحاورحسب المعايير. 
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  الثاني الفصل
 تحليل البيانات

 

 : واألقاليم ةالعام لمديريةرضا الموظفين حسب  التوزيع الجغرافي ل :أوال 
 

رضا الموظفين حسب موقع العمل بحين أظهرت النتائج أعلى نسبة ( 1)يوضح الجدول رقم 
إقليم الشمال وبنسبة بلغت ويليها  %(75.30)المديرية العامة بنسبة في  كانت نسبة رضا

أما أقل نسبة للرضا فكانت في إقليم الجنوب , %(67.01)ثم إقليم الوسط بنسبة  %(70.10)
 (.%61.51)وبنسبة 

 %( .01.16)الكلية عن المؤسسةولقد بلغت نسبة الرضا 
 نسبة رضا الموظفين حسب  التوزيع الجغرافي (1)جدول رقم 

 

 مكان العمل
 

 )%( الكلي نسبة الرضا عدد الموظفين
 75.30 015 المديرية العامة

 71.41 11 إقليم الشمال

 67.12 11 إقليم الوسط

 62.54 86 إقليم الجنوب

 01.16 061 نسبة الرضا الكلية

 
 :التوزيع الجغرافي للفروع حسب األقاليمرضا الموظفين حسب  :ثانيًا 

 :وأظهرت النتائج, نسبة الرضا للموظفين بحسب الفروع واألقاليم( 5)توضح بيانات الجدول رقم 
 (:موظفي إدارة االقليم والفروع التابعة له) مستوى االقاليمعلى  معدل الرضا 

 وسط والجنوب بفارد ملحوظ حين بلغإقليم الأعلى من  ارضالإقليم الشمال معدل في   
الجنوب على إقليم الوسط إقليم لكل من ( %62.54)و%( 67.12)بكمقارنة %( 71.41)

 .التوالي

 أعلى من رضاالفي إدارة إقليم الشمال معدل : اليممستوى إدارات االقعلى  معدل الرضا 
%( 61.57)بكمقارنة %( 61.17)إدارة إقليم الوسط والجنوب بفارد ملحوظ حين بلغ 

دارة إقليم الجنوب على التوالي%( 56.51)و  .لكل من ادارة إقليم الوسط وا 
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 مستوى الفروععلى  معدل الرضا : 

فرع ويليها %( 79.30)وبنسبة بلغت  الوسطفي اقليم  الشونة الجنوبيةفرع أعلى نسبة رضا ل
العقبة في اقليم الجنوب وبنسبه  ثم فرع%( 79.10)بنسبة و  الشمالفي اقليم جرش 

(71.15. )% 

فرع غرب ويليها %( 51.10)وبنسبة بلغت  الكرك في اقليم الجنوبفرع أقل نسبة رضا ل
عجلون في اقليم الشمال وبنسبه  ثم فرع%( 58.01)بنسبة عمان في اقليم الوسط و 

(58.11.)% 

 .رضا الموظفين حسب التوزيع الجغرافي للفروع حسب األقاليمنسبة  (5)جدول رقم 
 

 إقليم الجنوب إقليم الوسط إقليم الشمال 

 النسبة العدد الفرع 
)%( 

 النسبة العدد الفرع 
)%( 

 النسبة العدد الفرع 
)%( 

 56.59 11 إدارة إقليم الجنوب 61.57 6 إدارة إقليم الوسط 61.17 8 إدارة إقليم الشمال

 74.95 11 العقبة 71.31 9 الشونة الجنوبية 71.01 10 جرش

 70.87 10 غور الصافي 78.11 13 السلط 76.81 10 األغوار الشمالية

 66.33 12 الطفيلة 68.70 9 الزرقاي 76.16 11 لواي الكورة

 60.65 10 معان 68.01 15 مادبا 76.15 00 اربد

 58.34 13 لواي القصر 65.16 13 الوسطىاألغوار  75.11 8 يةلالبادية الشما

 57.00 9 المزار الجنوبي 58.88 14 جنوب عمان 70.16 11 لواي بني كنانة

 54.91 10 الكرك 58.01 11 غرب عمان 61.37 11 المفرد

 66.11 10 الرمثا
      

 58.11 9 عجلون
      

 62.54 86  20.06 90  00.00 99 اإلجمالي
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 :الفئة الوظيفيةحسب لموظفين ارضا : ثالثاً 
 

واألقاليم والفئة  المديرية العامةموزعين حسب نسب الرضا للموظفين ( 6)يوضح الجدول رقم 
المديرية العامة في للوظائف االشرافية  كانت أعلى نسبة رضاأن الوظيفية وأظهرت النتائج 

لموظفي الفئة الثالثة اما بالنسبة %( 78.81)بنسبه  إقليم الشمالويليها  %(81.51)بنسبة 
نسبه  بلغت اقليم الشمالويليها %( 71.10)المديرية العامة بنسبة  أعلى نسبة رضا في كانت
بنسبة  الثانيةلفئة ل إقليم الجنوبأقل نسبة رضا في ظهر أن و ( %71.11) الرضا

(51.51.)% 
 

 .الوظيفيةحسب الفئة لموظفين ارضا نسبة  (6)جدول رقم 
 

 العدد البيان

نسبة الرضا 
للفئة األولى 
الوظائف 
 %االشرافية

 العدد
 

نسبة الرضا 
للفئة األولى 

 %موظفين
 العدد

نسبة الرضا 
 العدد %للفئة الثانية

نسبة 
الرضا 
للفئة 
 %الثالثة

 71.10 18 71.35 8 70.60 50 81.51 38 المديرية العامة
 72.42 11 68.11 00 67.11 18 78.81 00 إقليم الشمال
 68.86 11 60.13 01 65.18 18 71.70 01 إقليم الوسط
 65.56 11 51.51 7 57.16 15 68.50 01 إقليم الجنوب

 70.37 023 20.02 32 22.26 036 02.60 26 معدل الرضا الكلي

 
 : والفئة الوظيفية النوع االجتماعيرضا الموظفين حسب : رابعاً 

 

نسبة الرضا للموظفين حسب النوع اإلجتماعي والفئة الوظيفية ضمن ( 7)تبين بيانات الجدول 
أظهرت النتائج ان أعلى نسبة رضا كانت عند الرجال وبلغت , واألقاليم المديرية العامة

 %(.68.3)أما نسبة الرضا عند  النساي كانت %( 71.70)
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يظهر الجدول نسب رضا أقل للمرأة في األقاليم مقارنة مع المديرية العامة بحين كانت في 
%( 66.71)والجنوب  الشمالو  بينما كانت النسب في إقليم الوسط%( 76.80) المديرية العامة

 .على التوالي%( 56.41)و %(  64.37)و
الرجال في نفس اإلقليم مثاًل  رضا كما أظهرت النتائج نسب رضا أقل للنساي مقارنة بنسب

بينما نسبة الرضا للرجال بلغت %( 64.37)بلغت نسبة رضا النساي في إقليم الشمال 
(73.67.)% 

 .اليجابي اتجاة النوع اإلجتماعيإنوصي بشتخاذ جملة من اإلجرايات ذات التوجه 
 

 الوظيفيةلموظفين حسب النوع اإلجتماعي والفئة انسبة الرضا  (7)جدول رقم 
 

 الكلي نسبة الرضا اجمالي رجال نساي البيان

 الكلي نسبة الرضا العدد نسبة الرضا العدد نسبة الرضا العدد المديرية العامة

 81.51 38 81.31 35 81.88 3 الوظائف االشرافية
 70.70 59 67.11 25 71.85 34 الفئة األولى والثانية

 71 48 71.31 40 81.11 8 الفئة الثالثة
 03.30 145 74.64 100 67.81 45 المجموع

 نسبة الرضا  العدد نسبة الرضا العدد نسبة الرضا العدد اقليم الشمال
 78.89 11 78.81 11 0 0 الوظائف االشرافية
 68.03 39 61.10 29 61.11 10 الفئة األولى والثانية

 72.42 49 75.56 35 61.61 14 الفئة الثالثة
 71.42 99 03.20 75 20.30 24 المجموع

 نسبة الرضا  العدد نسبة الرضا العدد نسبة الرضا العدد اقليم الوسط
 70.71 10 71.70 10 0 0 الوظائف االشرافية
 64.26 38 68.05 22 65.15 16 الفئة األولى والثانية

 68.86 42 65.15 26 68.01 16 الفئة الثالثة
 67.12 90 20.31 58 22.06 32 المجموع

 نسبة الرضا  العدد نسبة الرضا العدد نسبة الرضا العدد اقليم الجنوب
 68.51 10 68.50 10 0 0 الوظائف االشرافية
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 56.52 32 57.81 25 50.81 7 الفئة األولى والثانية
 65.56 44 68.36 31 58.81 13 الفئة الثالثة
 62.54 86 20.01 66 32.00 20 المجموع

 70.02 420 01.00 299 22.31 121 المجموع الكلي
 :رضا الموظفين حسب الفئة الوظيفية والمستوى التعليمي والمسمى الوظيفي: خامساً 

 

 :يرتبط المستوى التعليمي مع الفئة الوظيفيه 
 .بكالوريس ,دبلوم عالي ماجستير, المستوى التعليمي دكتوراه ,: الوظائف االشرافية فئة أولى  -
 .ماجستير,دبلوم عالي, بكالوريسعليمي المستوى التو : موظفين فئة أولى -

 . دبلوم متوسط : فئة ثانية موظفين -
 ., دون التوجيهيالمستوى التعليمي توجيهي  : فئة ثالثه -

 

 :المديرية العامة 
 

حين أظهرت , نسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في المديرية العامة( 8)يبين الجدول رقم 
يليها مسمى المهندس الزراعي  ,%(81.51)بنسبة  الوظائف االشرافية للفئة االولى أعلى نسبة رضاالنتائج 
 أما أقل نسبة رضا فكانت ,%( 70.15)بنسبة ( سائد)يليها من الفئة الثالثة بمسمى  ,%(76.81)بنسبة 
 %(. 68.85)لخدمات اإلدارية من الفئة األولى والثانية بنسبة ا لموظفي

في الفئة األولى والثانية في المديرية العامة متدنية مقارنة  االداريةالخدمات  سبة رضا موظفينالحظ ان ن
نوصى بالبحن عن أسباب هذا التدني ووضع الحلول الممكنة  (%68.85)بالنسب األخرى حين بلغت 

 .والقابلة للتطبيد
 داي المؤسسيألم ايتقيي مجال كما ونالحظ أن الخدمات اإلدارية بحاجة إلى مزيد من التدريب خصوصًا ف

 .لرفع نسبه رضا الموظفين فيها
 

 . نسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في المديرية العامة (8)جدول رقم 
 

 )%(نسبة الرضا  العدد المسمى الفئة
 81.51 38 الوظائف االشرافية األولى

 الفئة األولى والثانية
 76.81 01 مهندس زراعي

 70.05 15 مالية خدمات

 68.85 11 خدمات إدارية
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 الفئة الثالثة
 73.53 16 خدمات إدارية

 70.15 1 سائد

 76.37 03 مراسل

 03.30 003 المجموع

 إقليم الشمال 
 

نسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في إقليم ( 1)يبين الجدول رقم 
ويليها %( 78.81)وبنسبة الوظائف االشرافيةأظهرت النتائج أعلى نسبة رضا , الشمال

أما أقل نسبة للرضا فكانت للخدمات , %(77.31)من الفئة الثالثة بنسبة  مسمى مراسل
الخدمات اإلدارية من الفئة الثالثة  ويليها%( 65.53)المالية من الفئة األولى والثانية بنسبة 

 %(.67.71)بنسبة 
 

 نسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في إقليم الشمال (1)جدول رقم 
 

 )%(نسبة الرضا  العدد المسمى الفئة
 78.89 00 الوظائف االشرافية األولى

 الفئة األولى والثانية
 70.1 00 مهندس زراعي

 65.53 11 خدمات مالية

 70.19 8 خدمات إدارية

 الفئة الثالثة

 72.64 03 خدمات مالية

 67.70 05 خدمات إدارية

 73.85 01 سائد

 77.31 00 مراسل

 00.00 66 المجموع

 

 إقليم الوسط : 

 

نسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في إقليم ( 01)يبين الجدول رقم      
أظهرت النتائج أعلى نسبة رضا لموظفي الخدمات اإلدارية بالفئة الثالثة وبنسبة , الوسط

أما أقل نسبة , %(72.01)بنسبة من الفئة االولى والثانية ويليها المهندسين الزراعيين %( 76)
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ويليها الفئة %( 60.01)للرضا فكانت لموظفي الخدمات المالية من الفئة األولى والثانية بنسبة 
 %(. 63.16)بنسبة ( سائد)الثالثة مسمى 
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 .مسمى الوظيفي في إقليم الوسطنسب رضا الموظفين حسب الفئة وال (01)جدول رقم 
 

 )%(نسبة الرضا  العدد المسمى الفئة
 70.71 01 الوظائف االشرافية األولى

 الفئة األولى والثانية
 72.01 01 مهندس زراعي

 60.01 15 خدمات مالية

 63.97 3 خدمات إدارية

 الفئة الثالثة

 61.51 7 خدمات مالية

 76 07 خدمات إدارية

 63.46 1 سائد

 64.16 1 مراسل

 67.12 61 المجموع
 

 الجنوب إقليم : 
 

أظهرت , الجنوبنسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في إقليم ( 00)يبين الجدول رقم 
 نسبة رضا موظفين بمسمىويليها %( 68.50)وبنسبة  الوظائف االشرافيةالنتائج أعلى نسبة رضا 

أما أقل نسبة للرضا فكانت للخدمات اإلدارية من الفئة , %(66.75)في الفئة الثالثة بلغت  (سائد)
 %(. 56)الخدمات المالية في الفئة األولى والثانية بنسبة موظفو ويليها %( 51.5)األولى والثانية بنسبة 

 

 الجنوبنسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في إقليم  (00)جدول رقم 

 )%(نسبة الرضا  العدد المسمى الفئة
 68.51 01 الوظائف االشرافية األولى

 الفئة األولى والثانية
 51 8 مهندس زراعي

 56 01 خدمات مالية

 51.5 5 خدمات إدارية

 الفئة الثالثة

 64.26 05 خدمات مالية

 66.57 01 خدمات إدارية

 66.75 7 سائد

 65.23 8 مراسل

 62.54 22 المجموع
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 :سنوات تعيين فأقل( 3)رضا الموظفين الجدد : سادساً 
 

, وهي %(68.15)نسبة الرضا الكلية للموظفين الجدد بلغت أن  (01)يوضح الجدول رقم 
 %(.71.11)تقارب نسبة الرضا الكليه للمؤسسة والبالغة 

 :الوظيفيةواألقاليم والفئة  المديرية العامةموزعين حسب نسب الرضا للموظفين الجدد  
( %80.07)وبلغت  االولى والثانيةللفئة  أظهرت النتائج أعلى نسبة رضا في إقليم الشمال 

 ا %(.61.86)بنسبة  اقليم الجنوب للفئة االولى والثانيةوأقل نسبة رضا في 

نسبة رضا الموظفين الكلية لذلك يمكن  قريبه منإجمالي نسبة رضا الموظفين الجدد بما إن 
ذه النقطة بمزيد من التدريب والتاهيل للموظفين الجدد كون نسبة رضاهم قابلة البناي على ه

 .للتزايد والتحسين
 

 .فأقل سنوات تعيين( 5) الجددلموظفين ارضا نسبة  (01)جدول رقم 
 

نسبة الرضا للفئة  العدد البيان
 %األولى والثانية

نسبة الرضا للفئة  العدد
 %الثالثة

نسبة الرضا  العدد
 %الكلي

 63.15 06 61.81 6 65.78 01 المديرية العامة
 75.10 07 71.17 00 80.07 6 إقليم الشمال
 68.65 08 71.01 01 66.80 8 إقليم الوسط
 63.11 00 61.18 1 61.86 7 إقليم الجنوب

 22.03 26 22.66 30 20.60 30 معدل الرضا الكلي
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 :واألقاليم العامة في المديرية للدراسة الرئيسية رضا الموظفين حسب المحاور:سابعاً 
 

 .حسب المحاور المؤسسةلموظفي نسبة الرضا  (03)جدول رقم
 

 

 أقليم الجنوب أقليم الوسط  أقليم الشمال ةالمديريه العام المحور
 57.06 60.75 67.15 71.85 سياسة المؤسسة:  األول 
شراك الموظفين: الثاني   62.35 67.1 73.15 71.61 الرضا الوظيفي وا 
 53.25 58.50 61.51 65.66 التحفيز: الثالن 
 67.2 73.15 75.07 71.85 بيئة العمل: الرابع 

عالقة المؤسسة بأصحاب : الخامس 
 66.45 61.1 71.63 80.50 .الخارجيين العالقة

 65.7 67.53 61.51 75.65 التدريب والتطوير :السادس 
 26.30 20.06 00.00 03.30 %الكلي  نسبة الرضا

 

 حسب المحاورالعامه  نسبة الرضا لموظفي المديرية: 
 

كانت عن محور التحفيز بنسبة  العامة أن أقل نسبة رضا في المديرية( 03)يبين الجدول رقم
الرضا ثم محور %( 71.85)يليها نسبة الرضا عن محور سياسة المؤسسة بنسبة %( 65.66)

شراك الموظفين , مما يعني ضرورة إعادة دراسة نظام الحوافز %(71.61)بنسبة  الوظيفي وا 
 .وتطويرة للمساهمة في زيادة الرضا الوظيفي في المؤسسة

 
 لإلقليم بالكامل  -نسبة الرضا إلقليم الشمال حسب المحاور: 

 

قليم الشمال كانت عن محور التحفيز بنسبة أن أقل نسبة رضا في إ( 03)يبين الجدول رقم
ثم محور %( 67.15) نسبة الرضا عن محور سياسة المؤسسة بنسبةيليها %( 61.51)

 %(.61.51)التدريب والتطوير بنسبة 
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 لإلقليم بالكامل  -حسب المحاور نسبة الرضا إلقليم الوسط: 

 
قليم الوسط كانت عن محور التحفيز بنسبة إأن أقل نسبة رضا في ( 03)يبين الجدول رقم

ثم محور الرضا %( 60.75)محور سياسة المؤسسة بنسبة يليها نسبة الرضا عن %( 58.50)
شراك الموظفين بنسبة  وهذه النتيجه تؤكد ضرورة تطوير نظام الحوافز  %(67.1)الوظيفي وا 

 .فأت في المؤسسةالمكوا
 

 لإلقليم بالكامل -نسبة الرضا إلقليم الجنوب حسب المحاور : 
 

الجنوب كانت عن محور التحفيز بنسبة قليم إأن أقل نسبة رضا في ( 03) يبين الجدول رقم
ثم محور الرضا %( 57.16)يليها نسبة الرضا عن محور سياسة المؤسسة بنسبة %( 53.15)

شراك الموظفين بنسبة   . %(61.86)الوظيفي وا 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  تم احتساب معدل الرضا عن كل محور من محاور االستبيان السته بنايا على المعادلة التالية: 

 عدد االسئلة لكل محور( /مجموع معدل الرضا عن كل سؤال في المحور= )الرضا للمحور معدل 

  تم احتساب معدل الرضا العام حسب المعادلة التالية: 

 %011×عدد االسئلة الكلي لالستبانة (/ عدد اسئلة المحور ×معدل الرضا عن كل حور = )معدل الرضا العام 
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 : العامة واألقاليممالحظات الموظفين في المديرية 
 

 :في المديرية  العامة الموظفينأهم مالحظات 
 

 التركيز على اإلحالل الوظيفي. 

  كتساب الخبرات والمعارفإلتفعيل سياسة التشاركية مع الجهات الرسمية. 

 أن تكون اإلدارة حازمة في تنفيذ العقوبات لمستحقيها حسب القوانين واألنظمة. 

  طريد زيادة المكافآت والحوافزتحسين أوضاع الموظفين عن. 

 إعطاي دورات تدريبية داخلية وخارجية. 

 الصحية تجديد المكاتب وتحسين الخدمات والمرافد. 
 وضع أسس واضحة في إختيار أعضاي اللجان. 

 :أهم مالحظات الموظفين في إقليم الوسط 
 

 تحسين أوضاع الموظفين عن طريد زيادة المكافآت والحوافز. 

  تدريبية داخلية وخارجيةإعطاي دورات. 

  (.الجدد)إعطاي قروض إسكان لجميع الموظفين 

 الصحية تجديد المكاتب وتحسين الخدمات والمرافد. 

 العدالة في الوصف الوظيفي . 

 :أهم مالحظات الموظفين في إقليم الشمال 
 

 تحسين أوضاع الموظفين عن طريد زيادة المكافآت والحوافز. 

  بين الفروع في مجال اإلقراض الصحيح والتحصيل يجب أن تكون هناك حوافز. 

 إعطاي دورات تدريبية داخلية وخارجية 

  (.الجدد)إعطاي قروض إسكان لجميع الموظفين 

 تحسين المسمى الوظيفي للموظف مع زيادة سنوات الخدمة. 

  عطاي بدل صعوبة عمل للعمل الميداني,و زيادة قيمة سلفة السيارة  .ا 
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 :ي إقليم الجنوبهم مالحظات الموظفين فأ
 

 ال تضمن المؤسسة الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين. 

 عدم تطبيد المسميات الوظيفية حسب المؤهل العلمي. 

 تحسين أوضاع الموظفين عن طريد زيادة المكافآت والحوافز. 

  بعملهمعدم اإلهتمام بالموظفين من ناحية عقد ورش عمل دورية تساهم في إثراي معرفة الموظفين. 

 ال يوجد مكافآت للفرع المتميز. 

  (.الجدد)إعطاي قروض إسكان لجميع الموظفين 

 ال يوجد وصف وظيفي محدد لدى الموظفين. 

 منح موظفي الفئة الثالثة بدل إقتناي. 
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 الفصل الثالث 
 النتائج

 

 .واألقاليمرضا الموظفين حسب التوزيع الجغرافي للمديرية العامة  إجمالي :أوالً 
 

  موزع كالتالي %01.16عام البلغ معدل رضا الموظفين: 

 %.75.30بلغ معدل رضا الموظفين في المديرية العامة  .0

 %.70.10بلغ معدل رضا موظفي إقليم الشمال  .1

 %.67.01بلغ معدل رضا موظفي إقليم الوسط  .3

 %.61.51بلغ معدل رضا موظفي إقليم الجنوب  .1

 
 :(0)رقم  موضحة بالرسم البياني

 

  التوزيع الجغرافي موزعة حسبالكلي  معدل الرضا الوظيفي(: 0)رسم بياني رقم 
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:همقاليمأ ضمنرضا الموظفين حسب التوزيع الجغرافي للفروع  إجمالي: ثانيًا   

 

%( 71.3)بنسبة بلغت  الشونة الجنوبيةفرع  معدالت رضا في الفروع كالتالي أربعةكان أعلى 
فرع األغوار الشمالية بنسبه و  ,%(71)السلط بنسبة ثم فرع  ,%(71.0)بنسبة  جرشويليها فرع 

(76.81)%.  
 يليها غرب عمان المزار الجنوبي%( 51.10)كانت أقل نسبة رضا في فرع الكرك وبنسبة

على %( 58.88)و%( 58.11)و%( 57)و%( 58.0)بنسبة  عجلون وجنوب عمان
 :(1)رقم موضحة بالرسم البياني , التوالي

 

 نسبة رضا الموظفين حسب الفروع إجمالي (1)رسم بياني رقم 
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 :الفئة الوظيفيةحسب رضا الموظفين  إجمالي :ثالثاً 
 

المديرية واألقاليم والفئة موزعين حسب نسب الرضا للموظفين ( 01)يوضح الجدول رقم 
المديرية العامة في للوظائف االشرافية  كانت أعلى نسبة رضاأن الوظيفية وأظهرت النتائج 

 (.3)موضحة بالرسم البياني رقم  ,%(71.37)ويليها الفئة الثالثه بنسبة  %(78.10)بنسبة 
 

 

 .الوظيفية اتحسب الفئلموظفين ارضا إجمالي نسبة  (01)جدول رقم 
 

 العدد البيان
نسبة الرضا للفئة 

الوظائف األولى 
 %االشرافية

 العدد
 

نسبة الرضا 
للفئة األولى 

 %موظفين
 العدد

نسبة الرضا 
 للفئة الثانية
 %موظفين

 العدد
نسبة الرضا 
 للفئة الثالثة
 %موظفين

معدل الرضا 
 01.30 023 20.02 32 22.26 036 02.60 26 الكلي

 
 

 .الفئات الوظيفيةنسبة رضا الموظفين حسب  إجمالي( 3)رسم بياني رقم 
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نسبة الرضا للفئة 
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 معدل الرضا الكلي حسب الفئة الوظيفية
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 :والفئة الوظيفية يالنوع االجتماعرضا الموظفين حسب  إجمالي: رابعاً 
 

عند  %(68.31)مقابل %( 71.70)أظهرت النتائج أن أعلى نسبة رضا كانت عند الرجال بنسبة
 .النساي

مقابل %( 76.80)على منها في األقاليم حين بلغتأنسبة رضا المرأة في المديرية العامة 
 في كل من إقليم الشمال والوسط والجنوب على%( 56.10)و%( 66.71)و%( 61.37)

 .التوالي
نسبة رضا المرأة أقل مقارنة بنسبة رضا الرجال في نفس اإلقليم مثاًل بلغت نسبة رضا المرأة في 

 .للرجل%( 73.67)مقابل %( 61.37)إقليم الشمال 
 

 :رضا الموظفين حسب الفئة الوظيفية والمستوى التعليمي والمسمى الوظيفي إجمالي :خامساً 
 

ثم  %(78.10)بنسبة  للوظائف االشرافيةكانت أعلى نسبة رضا للموظفين حسب المسميات 
 %(.70.77)بنسبة  من الفئة الثالثة يليها مسمى مراسل

 ولى والثانية حين وصلت إلىألالخدمات المالية ضمن الفئة ا موظفيلأقل نسبة رضا  كانت
 .%(66.75) الخدمات اإلدارية ضمن الفئة االولى والثانية بنسبة موظفي ويليه %(63.86)
 

 الكلي المسميات الوظيفيةرضا الموظفين حسب الفئة و إجمالي ( 05)جدول رقم 
 

 )%(نسبة الرضا  العدد المسمى الفئة
 78.10 69 الوظائف االشرافية األولى

 الفئة األولى والثانية
 71.11 43 مهندس زراعي

 63.86 89 ماليةخدمات 

 66.75 36 خدمات إدارية

 الفئة الثالثة

 67.11 35 خدمات مالية

 70.55 71 خدمات إدارية

 61.17 35 سائد

 70.77 41 مراسل

 01.16 061 إجمالي رضا الموظفين
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 الكلي رضا الموظفين حسب المسميات الوظيفية( 1)رسم بياني رقم 
 

 
 

 (.خمس سنوات تعيين فأقل)الجدد رضا الموظفين  إجمالي :سادساً 
 

نسبة  قريبة من, وهي %(68.15)بلغت نسبة رضا الموظفين الجدد خمس سنوات فاقل  
, لذلك يمكن البناي على هذه النقطة بمزيد من التدريب %(71.11)رضا الموظفين الكلي

 .والتاهيل للموظفين الجدد كون نسبة رضاهم قابلة للزيادة والتحسين
حين بلغت كلية ا الموظفين الجدد في إقليم الشمال أعلى نسبة رضا كانت نسبة رض

(75.10 .)% 
 %(.63.11)أقل نسبة رضا حين بلغت  اقليم الجنوبكانت نسبة رضا الموظفين الجدد في 

 
لموظفي المؤسسة موزعة حسب المحاور الرئيسية في الكلي  نسبة الرضا إجمالي :بعاً سا

 :الدراسة
 

حين , نسب رضا الموظفين حسب المحاور الرئيسية في المديرية واألقاليم( 06)يبين الجدول رقم 
بلغت  عالقة المؤسسة بأصحاب العالقة الخارجيين أظهرت النتائج أن أعلى نسبة رضا لمحور

أما أقل نسبة للرضا فكانت لمحور  %(74.65)بنسبة  بيئة العملويليه محور %( 81.74)
 %(.61.31)بنسبة ويليه محور سياسة المؤسسة  %( 58.65)بنسبة  التحفيز

78.21 

70.9 

64.86 

69.95 70.62 

 خدمات مساندة خدمات إدارية خدمات مالية خدمات فنية الوظائف االشرافية

 (2016)إجمالي رضا الموظفين حسب المسميات الوظيفية للعام 
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الدارة مراجعة ألية الحوافز والمكافآت والتركيز على مواطن الخلل إعلى  أنه الشارةإوهنا تجدر  
, والعمل على تبني وسياسات المؤسسة وكذلك تبني إشراك الموظفين في رسم استراتيجيات ,فيها

ويجب تطوير بيئة العمل لتكون بيئة صحية كما التخطيط التشاركي مع الموظفين  سياسات
 .مالئمة للموظف

 

 نسبة الرضا الكلي لموظفي المؤسسة موزعة حسب المحاور( 06)جدول رقم 
 

 المحاور
موظفي 
المديرية 
 %العامة

موظفي 
اقليم 
 %الشمال

موظفي 
اقليم 
 %الوسط

موظفي 
اقليم 
 %الجنوب

نسبة الرضا 
الكلي لكل 

 %محور
 66.08 57.06 60.75 67.15 71.85 المؤسسةسياسة :  األول 
شراك الموظفين: الثاني   70.22 62.35 67.1 73.15 71.61 الرضا الوظيفي وا 
 60.85 53.25 58.50 61.51 65.66 التحفيز: الثالن 
 74.79 67.2 73.15 75.07 71.85 بيئة العمل: الرابع 

عالقة المؤسسة بأصحاب : الخامس 
 .الخارجيين لعالقةا

80.50 71.63 61.1 66.45 74.17 

 70.43 65.7 67.53 61.51 75.65 التدريب والتطوير :السادس 
 

 معدل الرضا العام حسب محاور الدراسة( 5)رسم بياني رقم 
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 (:6102 -6100)الل الفتره خمقارنة نتائج الرضا والتفاعل لدى الموظفين 
 
 1106اظهرت نتائج التحليل االحصائي الستبانة قياس الرضا والتفاعل لدى الموظفين للعام  

 .1105مقارنة مع نتائج  قياس الرضا للعام ( % 1.57) ان هناك انحراف ايجابي بحدود 
انحراف   وبمعدل, وسياسة المؤسسة   بيئة العمل  تقدم في قياس محوري عكست النتائج 

 ,بمحور وسياسة المؤسسة(%1.15)بمحور بيئة العمل, ( % 1.33)ايجابي 
في محور , و  (%1.11)بحدود  والتدريب والتطويرفي محور  بسيط يالحظ وجود انحراف سلبي

بحدود  عالقة المؤسسة باصحاب العالقة الخارجيين, أما محور  (%0.11)  التحفيز بحدود
(1.31.%) 
 .( 6)والرسم البياني رقم ( 07) الجدول التوضيحي رقم بهر وكما هو ظا 

 
 1106 - 1101معدل الرضا العام حسب محاور الدراسة خالل االعوام ( 07)جدول رقم 

 

 المحور
معدل الرضا 

 1101لعام 
معدل الرضا 

 1105لعام 
معدل الرضا 

 1106لعام 
 %االنحراف

 2.25 66.08 63.83 59.4 سياسة المؤسسة
 0.21 70.22 70.01 65.3 رضا الموظفين واشراكهم

 1.44- 60.85 62.29 56.4 التحفيز
 2.33 74.79 72.46 68.6 بيئة العمل

 2.32- 74.17 76.49 72.0 عالقة المؤسسة باصحاب العالقة الخارجين
 0.22- 70.43 70.65 63.4 التدريب والتطوير

%1.30 %01.16 69.45% 64.25% مؤشر الرضا العام  
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 1106 - 1101الرضا العام حسب محاور الدراسة خالل االعوام معدل ( 6)رسم بياني رقم 
 

 
 

 1106 - 1101مؤشر الرضا العام خالل االعوام ( 7)رسم بياني 
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 : التوصيات

 

تفعيل نظام الحوافز وذلك من خالل مالحظات تحليل نتائج االستبانات وتشير ألكثر  .0
,مما يعني ضرورة رضا الموظفين من مرة على ضرورة تطوير نظام حوافز ومكافئات يلبي

وذلك .إعادة دراسة نظام الحوافز وتطويرة للمساهمة في زيادة الرضا الوظيفي في المؤسسة
 :من خالل 

 .مكافئة الموظفين المتميزين - أ
تفعيل جائزة الفرع المتميز لدعم العمل بروح لفريد الواحد والعمل الجماعي لتسخير  - ب

افسية و تحقيد المبادئ االساسية للتميز ضمن االبداع والتميز وخلد بيئة عمل تن
 .االسس الموضوعة سابقا لهذه الجائزة 

التركيز على الحوافز المادية والمعنوية لالفراد والجماعات وبشكل متكرر ونظامي تقديرا  - ت
  outللجهود المبذولة وتعميم ذلك على اللوحات االعالنية والموقع االلكتروني و على 

look  الموظفين ولتعميم الفائدة واالستفادة من انجازات الموظفين ووضع  لتحفيز باقي
 .ارضية لتعميم  وتطبيد افضل الممارسات 

ناحية المبالغ المصروفة تقديرا  اعادة النظر في سياسة منح المكافات والحوافز من - ن
 .للجهود 

موظفي و التوسع بمنح عالوة اقتناي السيارة وبدل التنقالت لتغطي كافة الموظفين الجدد  - ج
 .الفئة الثالثة من خالل رصد المبالغ في الموازنة العامة للمؤسسة 

التوصية بتوسيع قاعدة اشراك الموظفين في اعداد خطط العمل من خالل التاكيد على .  1
التركيز  ,ين واالخذ بافكارهم وبشكل موثد اصوليا المدراي بضرورة اطالع واشراك الموظف

 .على اإلحالل الوظيفي

 .تفعيل سياسة التشاركية مع الجهات الرسمية إلكتساب الخبرات والمعارف.  3   
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إجمالي نسبة رضا الموظفين الجدد قريبه من نسبة رضا الموظفين الكلية لذلك يمكن .  1  
البناي على هذه النقطة بمزيد من التدريب والتاهيل للموظفين الجدد كون نسبة رضاهم قابلة 

بعقد دورات للموظفين الجدد في وذلك باالعتماد على التدريب الداخلي . للتزايد والتحسين
 .العامة كاًل حسب مجاله قبل إستالم الموظف الجديد مهامهأقسام المديرية 

جراي الالزم حسب األسس  اإلطالع على مالحظات الموظفين وأخذها بعين اإلعتبار وا 
 .والقوانين

اإلهتمام برضا الموظفات ألنه يوجد تمايز معنوي بين رضا الرجال والنساي داخل . 5
ت ذات التوجه اإليجابي تجاة النوع نوصي بشتخاذ جملة من اإلجراياالمؤسسة لذلك 

ستالم الوظائف اإلشرافية  .اإلجتماعي وخصوصًا في مجال التطور الوظيفي وا 

نالحظ ان نسبة رضا موظفي الخدمات االدارية في الفئة األولى والثانية في المديرية .  6
 : نوصى %( 68.85)العامة متدنية مقارنة بالنسب األخرى حين بلغت 

 .عن أسباب هذا التدني ووضع الحلول الممكنة والقابلة للتطبيدبالبحن   -أ 
كما ونالحظ انهم بحاجة إلى مزيد من التدريب خصوصًا في مجال تقييم األداي  -ب 

 .المؤسسي لرفع نسبه رضا الموظفين فيها
عقد  في مجال التدريب نوصي بتنوع البرامج التدريبيه لكل فئات الموظفين والتأكيد على.  7

 آية  تلمسلتبادل الخبرات و  للمسؤولين في الوظائف اإلشرافية واجتماعات دوريه  دورات
يجاد الحلول المناسبة لها  .مشكلة قبل حدوثها وا 

 :عقد دورات للموظفين في المجاالت التاليةو 

وتبين ذلك عند بعض الموظفين أثناي تفريغ ,أخالقيات الوظيفة الحكومية ومدونة السلوك  -أ 
 .ات المزاجية وعدم الموضوعية في اإلجابة عن األسئلةالبيان

 .األداي الوظيفي -ب 

 .اإلبداع والتميز_ ج 

تفعيل نظام العقوبات وذلك لوجود حاالت تمرد وعدم مسؤولية في العمل في المديرية .  8
ان تكون  حازمة في تنفيذ  لذلك على االدارة, العامه والفروع مما يؤثر سلبًا على الموظفين
 .العقوبات لمستحقيها حسب القوانين واألنظمة


