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 الفصل االول
 

 :المقدمة
 

مود الفقكري الك ي بدونك  اإن الموارد البشرية لدى أي مؤسسة هي عصب تلكك المؤسسكة وال ك
ومألنيكككة حينمكككا ال يككككون هنكككاك وجكككود لألكككا، و لكككك ألن هككك ا المكككوارد بفئاتألكككا الم تلفكككة إداريكككة وفنيكككة 

ت مل وفقًا ألساليب وسياسكات و طكط م ينكة لتحقيكد أهكداد محكددة فشنمكا تشككل البنكاء التنظيمكي 
ومككككن  المحككككاور المألمككككة فككككي دراسككككة االدارة النظككككر فككككي وسككككائل وأسككككاليب تحفيككككز المككككوظفين  ،لألككككا

 .وتحقيد الرضا الوظيفي لديألم س يًا نحو تحقيد الفاعلية المطلوبة
المؤسسككة فمككن اإلنصككاد وال ككدل  عمككلوألن االنسككان يمككارس هكك ا الككدور الحيككوي والمألككم فككي 

إعطككاؤا االهتمككام الكك ي يليككد بكك  ويحفككظ حقوقكك ، ولكك لك جككاءت هكك ا الدراسككة لتطل نككا علككى   ككر 
 .  باالدارة ال امة واألقاليم والفروعم دالت رضا الموظفين في مؤسسة اإلقراض الزراعي 

، لتتم مناقشتألا  6102نتائج تحليل استبانة قياس رضا الموظفين ل ام توضح الدراسة    
 من قبل ل.وات ا  اإلجراءات الالزمة وال روج بالتوصيات 

 
 :أهداف الدراسة

 

بألككككدد إجككككراء  قيككككاس م ككككدل الرضككككا ال ككككام لمككككوظفي المؤسسككككة وان كككككاس  لككككك علككككى أدائألككككم  -0
 . التحسينات الالزمة لالرتقاء بمستوى الموظفين

 .على حدة كالقاليم واأل المديري  ال ام  م دل رضا الموظفين فيقياس  -6
والمسككتوى الت ليمككي، ومككدى تككوثير  ،البحككع عككن مككدى تككوثير ال وامككل الش صككية مثككل الجككنس -3

عكككدد سكككنوات ال دمكككة، والحكككوافز الفئكككة الوظيفيككك  والمسكككمى الكككوظيفي و  ال وامكككل الوظيفيكككة مثكككل
 . يات ومتغيرات الرضا الوظيفيوااللتحاد بدورات في مجال ال مل، على مستو 

و لك مكن  كالل  مكاناإل اتألم و لك لل مل على تحقيقألا قدرم رفة احتياجات الموظفين ورغب -4
 .المحور التاسع محور المالحظات في االستبان 
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 :اختيار العينة
 
شامل لمجتمع الدراسة في المديرية ال امة وكافة األقاليم والفروع  حيع  ميداني  تم اجراء مسح 

 حسب جدول زمني متفد علي  مسبقاً  وزعت االستبانة على كافة موظفي المؤسسة في المملكة
 . تم توزيع االستبان  بمن حضرو  االقاليم ، مدراء المديريات في المديرية ال امة و مع مدراء

استطالع وقياس رضا تم  ،30/2/6102حتى تاريخ  موظد (122)عدد موظفين المؤسسة 
نسبة موظد ب( 33)الموظفين ، وغياب  عدد من إجمالي%( 21.22)موظد بنسبة ( 101)
 :موزعة كالتالي 61/3/6102 -01من  بالفترة  و لك من عدد الموظفين الكلي%( 02.10)
 

 توزيع ال ين  حسب التوزيع الجغرافي( 0)جدول رقم 
 

 )%(النسبة  عدد اإلستبانات ال دد الكلي عدد الرجال عدد النساء البيان
 34.32 010 021 036 42 المديرية ال امة
 32.41 12 000 31 62 إقليم الشمال
 24.62 21 010 22 31 إقليم الوسط
 31.12 33 12 22 60 إقليم الجنوب
 36.11 411 433 311 061 المجموع

 
 وعدد رجل( 311)موظد منألم ( 433)في المؤسسة  عدد الموظفين االجمالي ،

موظف  ( 061)وعدد النساء  ،%(36)ونسبة مشاركتألم  (614)المشاركين في الدراسة 
 %(.32)ونسبة مشاركتألم ( 000)وعدد المشاركات 
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 :منهجية الدراسة 
الدورة الثامنة  -األداء الحكومي والشفافية  لتميزالثاني عبداهلل اعتماد استبانة جائزة الملك تم 
 كككك:محاور هيتسع على سؤال توزعت ( 42) بانةاالست كما هي وتضمنت، (6102 – 6102)

الرضا عن القيادة، التمكين واشراك الموظفين ،التدريب  الرضا عن سياسات المؤسسة،
التحفيز وتقدير جألود والتطوير، االتصال والتواصل ، الرضا عن بيئة ال مل ، الرضا عن 

 الموظفين ، أسئل  عام  تت لد بجائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية
 .لمالحظات في   ر اإلستبانة لم رفة إحتياجات الموظفينا محورباإلضافة إلى 

 

 : البيانات المنهجية المتبعة في تحليل 
 

  Statistical Package For Social Sciences ( : (SPSS تم است دام برنامج
 .إد ال البيانات ضمن البرنامج اإلحصائي .0
 :و لك من  الل بيانات االسئلة من  الل التكرارات والنسب المئوي   تحليل .6

 ....تحليل توزيع ال ين  حسب التوزيع الجغرافي والجنس والمسمى الوظيفي  -
  .إحصائياتحويل إجابات االسئل  الى أرقام ليسألل الت امل م ألا  -
تحليل النتائج واحتساب التكرارات والنسب المئوية السئلة االستبيان  تم اعطاء اوزان لالجابات  -

 :كالتالي
 

 غير موافد بشدة غير موافد ال اعرد موافد موافد بشدة االجابة
 0 6 3 4 1 الوزن

 

ايجكككاد مسكككتوى الرضكككا ال كككام و لكككك مكككن  كككالل احتسكككاب المتوسكككط الحسكككابي المكككرجح   -
weighted arithmetic mean  . 

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

    (+........6و*6س(+)0و*0س)= س
 +............ 6و+0و          
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 .وم دل الرضا ال ام ةاور على حداحتساب م دل الرضا ال ام عن كل محور من المح .3
الفئككككة  )، وال وامككككل الوظيفيككككة(الجككككنس) النككككوع االجتمككككاعياحتسككككاب م ككككدل الرضككككا حسككككب  .4

 .( عدد سنوات ال دمة ،المسمى الوظيفيالوظيفية، 
  . لتوضيح م دل الرضا( الرسم البياني Histogram Chart (تم است دام ال  .1

 

 : الجدول الزمني للعمل 
 

للبدء في التحضير  لفريد الدراسة عقد اجتماع في مديرية الدراسات 0/2/6102بتاريخ  .0
 .لدراسة رضا الموظفين

 (.61/2/6102-01/2/6102)عداد اإلستبانات  الل الفترة إ  .6
علي  مع مدراء االقاليم وتسليمألم  المتفد الزمني جدولالحسب لالقاليم  الزيارات الميدانية .3

ب صوص ت بئة وتسليم االستبانات في  30/2/6102بتاريخ كتاب عطوفة المدير ال ام 
 . 61/3/6102مدا اقصاها 

  .الجدول الزمني لتوزيع االستبانات على مدراء االقاليم .4
 

  . مدراء االقاليمفي المديرية ال امة و لتوزيع االستبانات  الجدول الزمني (6)جدول رقم 
 

 التاريخ الفرع
 2/3/6102 شمالإقليم ال
 1/3/6102 الوسطإقليم 
 04/3/6102 الجنوبإقليم 

 02/3/6102-01 المديرية ال امة
 

 .تم تجميع االستبانات 0/1/6102-61/3/6102من  .1
 . (SPSS)على برنامج وتحليلألا بانات تتم تفريغ االس 31/1/6102-1/1/6102نم .2
 : (SPSS)تحليل اإلستبانات على برنامج  .2
 حسب التوزيع الجغرافي لل مل. 
   أةمر ارجل و :  النوع االجتماعيحسب. 
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 كالتالي  حسب المسمى الوظيفي: 
 عطوفة نائب)تشمل الوظائد االشرافية و  شاغلي الفئات الوظيفية األولىموظفي  

 ،مدير إقليم، مساعد مدير مديرية ،مدير مديرية، عام مديرمساعد ، المدير ال ام
 (.رئيس قسم، مدير فرع، مساعد مدير اإلقليم

من غير شاغلي الوظائد االشرافية الفئات الوظيفية األولى والثانية موظفي  
 :ويشمل

 .المألندسين الزراعيين: ال دمات الفنية  .0
أمين ، مدقد، محاسب: ) الشؤون المالية والمسميات اتتشمل مديري :ال دمات المالية .6

 (.مومور تحصيل، صندود 
،  دمة الدائرة القانونيةل، والتحصي، تشمل مديريات الحاسوب :اإلدارية ال دمات .3

 (.مبرمج، طابع، كاتب، اداري، القانوني): والمسميات  الجمألور
 (.السائد، المراسل، الكاتب، الطابع)الفئة الثالثة ويشمل موظفوا  

  حسب  سنوات ال دم. 
 المستوى الت ليميو  حسب  الفئات الوظيفية. 

 :يرتبط المستوى الت ليمي مع الفئة الوظيفي  
دكتوراا ، ماجستير، دبلوم عالي،  : المستوى الت ليميالوظائد االشرافية فئة أولى  

 .بكالوريس
 ماجستير،دبلوم عالي، بكالوريس : والمستوى الت ليمي فئة أولى موظفين 

 .دبلوم متوسط:  المستوى الت ليميفئة ثانية  
 توجيألي ، دون التوجيألي:  فئة ثالث  المستوى الت ليمي 

 

  القياس م اييرو  المحاورحسب. 
 

 .والتوصيات النتائج .3
  : مقارنة نتائج الرضا والتفاعل لدى الموظفين  الل الفترا. 1

 (.6102 -6104)و( 6102- 6102)                 
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  الفصل الثاني
 : تحليل البيانات

 :رضا الموظفين حسب  التوزيع الجغرافي للمديرية العامه واألقاليم : أوال 
نسبة رضا الموظفين حسب موقع ال مل بحيع أظألرت النتائج أعلى  (3)يوضح الجدول رقم 

وبنسبة بلغت  الجنوبإقليم ويليألا  %(22.06)إقليم الشمال بنسبة في  كانت نسبة رضا
أما أقل نسبة للرضا فكانت في إقليم ، %(21.31)بنسبة  المديرية ال امةثم  %(20.34)

 (.%22.22)وبنسبة  الوسط
 

 %( .72.12)المؤسسة لموظفي العاما ولقد بلغت نسبة الرض
 

 نسبة رضا الموظفين حسب  التوزيع الجغرافي( 3)جدول رقم 
 

 مكان العمل
 

 )%(نسبة الرضا الكلي  عدد الموظفين
 21.31 010 المديرية ال امة

 76.12 12 إقليم الشمال
 22.22 21 إقليم الوسط

 20.34 33 إقليم الجنوب

 72.12 101 اإلجمالي

 
 :رضا الموظفين حسب التوزيع الجغرافي للفروع حسب األقاليم: ثانياا 

 

  :وأظألرت النتائج، نسبة الرضا للموظفين بحسب الفروع واألقاليم( 4)توضح بيانات الجدول رقم 

 (موظفي إدارة االقليم والفروع التاب ة ل ) على مستوى االقاليمالعام  معدل الرضا : 

يلي  إقليم الجنوب %( 22.06) حيع بلغ  أعلى م دل رضا على إقليم الشمال  حصل 
 .على التوالي%( 22.22)و%( 20.34)الوسط بنسب ثم 

 أعلى م دل على إدارة إقليم الشمال  تحصل: على مستوى إدارات االقاليم معدل الرضا
اقليم الوسط بينما حصل  %(31.22) الجنوب إدارة إقليم ثم%( 34.33)حيع بلغ  رضا
  .الجنوبالشمال و  كل من ادارة إقليم وبفارد ملحوظ مقارنة مع %(21.12) على
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 :الفروع على مستوى معدل الرضا

   الزرقاء فرع  ويلي %( 32.31)ال قبة في اقليم الجنوب وبنسب   فرعل أعلى نسبة رضا
فرع لواء بني كنان  في اقليم الشمال ثم %( 32.16)وبنسبة بلغت  في اقليم الوسط

 . %(32.30)بنسبة و 
 المزار  فرعويليألا %( 16.12)بنسبة جنوب عمان في اقليم الوسط و  فرعأقل نسبة رضا ل

المفرد في اقليم الشمال  ثم فرع%( 11.21)وبنسبة بلغت  الجنوبي في اقليم الجنوب
 %(.21)وبنسب  

 .رضا الموظفين حسب التوزيع الجغرافي للفروع حسب األقاليمنسبة ( 4)جدول رقم 

 إقليم الجنوب إقليم الوسط إقليم الشمال 

 )%( النسبة العدد الفرع  )%( النسبة العدد الفرع  )%( النسبة العدد الفرع 

إدارة إقليم  34.33 1 إدارة إقليم الشمال
 الوسط

إدارة إقليم  21.12 2
 الجنوب

1 31.22 

 32.31 03 ال قبة 32.16 2 الزرقاء 32.30 01 لواء بني كنانة

 31.61 1 األغوار الشمالية
األغوار 
 الوسطى

 21.62 2 غور الصافي 36.32 00

 30.36 01 عجلون
الشونة 
 23.30 00 الكرك 20.21 3 الجنوبية

 23.21 00 لواء القصر 21.31 2 غرب عمان 22.24 1 الرمثا

 23.23 00 الطفيلة 22.01 04 السلط 21.63 01 لواء الكورة

 11.31 00 م ان 11.46 00 مادبا 23.32 01 اربد

 11.21 01 المزار الجنوبي 16.12 00 جنوب عمان 20.22 00 جرش

       21.01 1 يةلالبادية الشما
       21.11 1 المفرد
 17.17 71  71.21 21 اإلجمالي

 
20 72.01 
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 :الفئة الوظيفيةحسب رضا الموظفين : ثالثاا 
 

 .الفئة الوظيفية حسب لمديرية واألقاليمانسب الرضا لموظفي ( 5)يوضح الجدول رقم 
 :ما يلي  أظألرت النتائج

  أعلى نسبة رضا كلي للفئات الوظفية كانت الفئة األولى ثم الفئة الثالثة ومن ثم الثانية
على التوالي حيع تشير النتائج على ان هناك %( 21.32%( )20.63%( )20.22)بنسب 

 .لى الرغم من ا تالد مواقع ال مل توافد في الرضا الكلي بين موظفي الفئات ع
  وأعلى نسبة %( 26.44)أعلى نسبة رضا لموظفي المديرية كانت للفئة األولى بنسبة ،

، وأعلى نسبة رضا لموظفي %( 21.33)رضا لموظفي إقليم الشمال كانت للفئة الثالثة بنسبة 
ة رضا لموظفي إقليم ، بينما كانت أعلى نسب%( 21.11)إقليم الوسط كانت للفئة األولى بنسبة

 %( .26.26)الجنوب للفئة الثانية وبنسبة 
 للموظفين على  المستوى ال ام كانت لموظفي الفئة الثالثة في أقليم  نسبة رضاقل أ

 %(.22.12)يلي  موظفي الفئة الثاني  في المديرية ال ام  بنسبة %( 21.12)الوسط وبلغت 
 

 .الوظيفية حسب الفئةلموظفين ارضا نسبة  (1)جدول رقم 
 

 العدد البيان
نسبة الرضا 
للفئة األولى 

% 
 العدد

نسبة الرضا 
 للفئة الثانية

% 
 العدد

نسبة الرضا 
 للفئة الثالثة

% 

 إجمالي
 العدد

نسبة الرضا 
 %الكلي 

المديرية 
 ال امة

33 26.44 04 22.12 14 22.23 212 70.00 

 71.21 21 21.33 40 24.21 04 23.46 40 إقليم الشمال
 17.17 71 21.12 31 21.61 04 21.11 30 إقليم الوسط
 72.01 20 26.13 32 26.26 1 21.22 32 إقليم الجنوب
معدل الرضا 

 72.12 101 72.12 211 70.27 12 72.11 221 الكلي
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 .حسب الفئة الوظيفيةلموظفين ارضا نسبة ( 0)رسم بياني رقم 
 

 
 

 : والفئة الوظيفية اإلجتماعيالنوع حسب رضا الموظفين : رابعاا 
 

نسبة الرضا للموظفين حسب النوع اإلجتماعي والفئة الوظيفية ضمن ( 6)تبين بيانات الجدول 
 :  أظألرت النتائجحيع ، المديرية واألقاليم

 نسبة الرضا عند النساء  أعلى من%( 26.11)والبالغ  عند الرجال معدل الرضا الكلي
 %(.21.34)والبالغة 

  الجدول نسب رضا أقل للمرأة في األقاليم مقارنة مع المديرية ال امة بحيع كانت يظألر
والوسط  بينما كانت النسب في إقليم الشمال والجنوب%( 26.16)في المديرية 

 .على التوالي%( 24.02)و %( 21.23)و %( 20.11)
 قليمفي نفس اإل الرجال رضا كما أظألرت النتائج نسب رضا أقل للنساء مقارنة بنسب، 

مثاًل بلغت نسبة رضا النساء في إقليم الشمال الوسط والشمال قليمي إو لك في 
 %(.22.11)بينما نسبة الرضا للرجال بلغت %( 20.11)

 

   النوع اإلجتماعي االيجابي اتجاإنوصي بشت ا  جملة من اإلجراءات  ات التوج. 

70.3 

76.12 

67.67 

71.34 
71.41 

72.44 
73.42 

69.5 69.77 

71.66 

67.57 

74.65 

69.2 

72.72 

70.87 

67.73 

79.33 

65.06 

72.58 
71.28 

 معدل الرضا الكلي إقليم الجنوب إقليم الوسط إقليم الشمال المديرية العامة

 نسبة رضا الموظفين حسب الفئة الوظيفية

 نسبة الرضا للفئة الثالثة نسبة الرضا للفئة الثانية نسبة الرضا للفئة األولى نسبة الرضا الكلي 
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 والتوزيع الجغرافي والفئة الوظيفيةنسبة الرضا للموظفين حسب النوع اإلجتماعي  (2)جدول رقم 
 

 الكلي نسبة الرضا اجمالي رجال نساء البيان

 الكلي نسبة الرضا ال دد نسبة الرضا ال دد نسبة الرضا ال دد المديرية العامة

 26.44 33 23.14 26 21.22 60 األولى
 22.12 04 11.34 3 22.32 2 الثانية
 22.23 14 21.33 41 23.11 04 الثالثة
 70.00 212 12.12 220 71.11 12 المجموع

 نسبة الرضا ال دد نسبة الرضا ال دد نسبة الرضا ال دد اقليم الشمال
 23.46 40 24.23 32 26.63 4 األولى
 24.21 04 20.12 2 22.12 3 الثانية
 21.33 40 36.40 61 20.10 06 الثالثة
 71.21 21 77.10 71 72.22 11 المجموع

 نسبة الرضا ال دد نسبة الرضا ال دد نسبة الرضا ال دد اقليم الوسط
 21.11 30 26.31 66 26.21 1 األولى
 21.61 04 21.22 3 23.44 2 الثانية
 21.12 31 22.42 02 23.64 03 الثالثة
 17.17 71 12.71 17 11.21 12 المجموع

 نسبة الرضا ال دد نسبة الرضا ال دد نسبة الرضا ال دد اقليم الجنوب
 21.22 32 20.14 33 11.62 4 األولى
 26.26 1 21.23 4 21.01 1 الثانية
 26.13 32 26.12 63 20.32 1 الثالثة
 72.01 20 72.72 11 12.70 22 المجموع

 72.12 101 71.00 121 12.21 222 المجموع الكلي
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 :الوظيفيرضا الموظفين حسب الفئة الوظيفية والمستوى التعليمي والمسمى : خامساا 
 

 

ويليألا إقليم الوسط %( 34.34)أعلى نسبة رضا كانت للوظائد االشرافية في إقليم الشمال بنسبة 
 .%(21.22)قليم الجنوب إوأقل نسبة %( 23.31)ثم المديرية ال ام  %( 23.12)بنسب  

%( 11.21)أما أقل نسبة رضا فكانت لل دمات المالية من الفئة الثانية في المديرية ال امة بنسبة 
ال دمات المالية  ثم، %(12.63)قليم الوسط  بنسبة إويليألا ال دمات االدارية  من الفئة الثانية في 

 %(.13.24)قليم الوسط  بنسبة إمن الفئة الثالثة في 
 :حسب المديرية ال ام  واالقاليم مرفد الجداول التفصيلية  

  
 :المديرية العامة

 

، نسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في المديرية ال امة( 7)يبين الجدول رقم 
 ،%(23.33)بنسبة  الوظائد االشرافية للفئة االولى حيع أظألرت النتائج أعلى نسبة رضا
يليألا من الفئة الثانية  دمات إدارية بنسبة  ،%(24.16)يليألا مسمى المألندس الزراعي بنسبة 

أما أقل  ،%( 26.11)بنسبة (  دمات ادارية)يليألا من الفئة الثالثة مسمى ، %( 24.63)
 %(. 20.01)بنسبة  الثالثةمن الفئة  لل دمات المساندة نسبة رضا فكانت

 
 

 . المديرية ال امةنسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في  (2)جدول رقم 
 

 )%(نسبة الرضا  ال دد المسمى الفئة

 الفئة األولى

 23.33 36 الوظائد االشرافية

 24.16 02 مألندس زراعي

 22.66 60  دمات مالية

 21.04 03  دمات إدارية

 الفئة الثانية
 11.12 1  دمات مالية
 24.63 1  دمات إدارية

 الفئة الثالثة
 21.13 0  دمات مالية
 26.11 30  دمات إدارية

 20.01 66  دمات مساندة

 70.00 212 المجموع
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 إقليم الشمال 

 
نسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في إقليم ( 3)يبين الجدول رقم 

 .الشمال
%( 34.33)وبنسبة لوظائد االشرافيةا للفئة االولى أظألرت النتائج أعلى نسبة رضا 

أما أقل نسبة للرضا ، %(30.11)من الفئة الثالثة بنسبة  دمات مالية مسمى ويليألا 
من  الماليةال دمات  ويليألا %(22.01)من الفئة األولى بنسبة  اإلداريةلل دمات  فكانت
 %(.21.10)بنسبة  األولىالفئة ا

 
 

 نسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في إقليم الشمال (3)جدول رقم 
 

 )%(نسبة الرضا  ال دد المسمى الفئة

 الفئة األولى

 34.34 00 الوظائد االشرافية

 21.21 01 مألندس زراعي

 21.10 02  دمات مالية

 22.01 3  دمات إدارية

 الفئة الثانية
 24.04 1  دمات مالية
 21.12 1  دمات إدارية

 الفئة الثالثة
 30.11 03  دمات مالية
 22.14 00  دمات إدارية

 23.16 02  دمات مساندة

 71.21 21 المجموع
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 إقليم الوسط : 

 

والمسمى الوظيفي في إقليم  نسب رضا الموظفين حسب الفئة( 1)يبين الجدول رقم      
 .الوسط

ويليألا %( 72.11)وبنسبة  األولىبالفئة  للوظائد اإلشرافيةأظألرت النتائج أعلى نسبة رضا  
أما أقل نسبة للرضا فكانت لموظفي ، %(23.61)الثانية بنسبة من الفئة ال دمات المالية 

 الفئة الثالثة ال دمات المالية من ويليألا%( 12.63)من الفئة الثانية بنسبة  اإلداريةال دمات 
 %(. 13.24)بنسبة 

 

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

 )%(نسبة الرضا  ال دد المسمى الفئة

 الفئة األولى

 23.12 3 الوظائد االشرافية

 23.11 2 مألندس زراعي

 23.66 04  دمات مالية

 23.01 6  دمات إدارية

 الفئة الثانية
 23.61 3  دمات مالية
 12.63 2  دمات إدارية

 الفئة الثالثة
 13.24 1  دمات مالية
 23.13 04  دمات إدارية

 21.32 00  دمات مساندة

 17.17 71 المجموع
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 الجنوب إقليم : 
 

نسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في إقليم ( 01)يبين الجدول رقم 
 .الجنوب

%( 32.11)وبنسبة  لل دمات اإلدارية من الفئة الثالثةأظألرت النتائج أعلى نسبة رضا  
أما أقل نسبة  %( 33.12)ال دمات االداري  فئة ثاني  حيع بلغت نسبة رضا ويليألا 

ال دمات موظفو ويليألا %( 11.01)من الفئة الثانية بنسبة  الماليةللرضا فكانت لل دمات 
 %(. 24.63)المالية في الفئة األولى بنسبة 

 
 الجنوبنسب رضا الموظفين حسب الفئة والمسمى الوظيفي في إقليم  (01)جدول رقم 

 

 )%(نسبة الرضا  ال دد المسمى الفئة

 الفئة األولى

 21.22 01 الوظائد االشرافية

 22.12 1 مألندس زراعي

 24.63 02  دمات مالية

 22.22 6  دمات إدارية

 الفئة الثانية
 11.01 4  دمات مالية
 33.12 1  دمات إدارية

 الفئة الثالثة
 22.42 1  دمات مالية
 32.11 00  دمات إدارية

 21.10 02  دمات مساندة

 72.01 20 المجموع
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 :سنوات تعيين فأقل( 1)رضا الموظفين الجدد : سادساا 
 

، وهي %(71.22)نسبة الرضا الكلية للموظفين الجدد بلغت  أن (00)يوضح الجدول رقم 
 نسبة الرضا الكلية علمًا بون .%(72.12)تقارب نسبة الرضا الكلي  للمؤسسة والبالغة 

 %(.23.41)كانت  (6102)لل ام  للموظفين الجدد
واألقاليم والفئة الوظيفية أظألرت  المديرية ال امةموزعين حسب نسب الرضا للموظفين الجدد  

وأقل نسبة رضا في ( %14.14)وبلغت  الثالثةللفئة  الجنوبالنتائج أعلى نسبة رضا في إقليم 
  %(.16.13)بنسبة  الثانية للفئة المديرية ال امة

 

وأظهرت  لموظفينالكلي ل نسبة رضا قريبه منإجمالي نسبة رضا الموظفين الجدد بما إن 
مزيد من والمتضمنه  1021ارتفاع عن العام السابق وذلك نتيجة األخذ بتوصيات دراسة عام 

 .التدريب والتاهيل للموظفين الجدد كون نسبة رضاهم قابلة للتزايد والتحسين
 

 .فوقل سنوات ت يين( 1) الجددلموظفين ارضا نسبة  (00)جدول رقم 
 

 نسبة الرضا للفئة العدد البيان
 %األولى

نسبة الرضا للفئة  العدد
 %الثانية

نسبة الرضا  العدد
 %للفئة الثالثة

إجمالي 
 العدد

نسبة الرضا 
 %الكلي

 11.12 12 21.03 02 16.13 1 23.12 3 المديرية ال امة
 70.21 22 22.11 00 16.22 0 24.13 2 إقليم الشمال
 71.20 20 22.63 4 11.16 3 21.66 3 إقليم الوسط
 20.21 20 14.14 6 26.32 4 31.11 2 إقليم الجنوب
 71.22 72 70.21 00 70.17 20 70.22 11 معدل الرضا الكلي
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 :واألقاليم العامة في المديرية للدراسة الرئيسية رضا الموظفين حسب المحاور :سابعاا 
 

 : الرضا الكلية لنتائج االستبانة حسب األسئلة والمحاور نسب: أوالا 

نسبة رضا الموظفين الكلية حسب أسئلة اإلستبانة وضمن ( 06)يبين الجدول رقم 
 :المحاور

 الرضا عن القيادة _الثاني  محورالضمن  نالحظ من الجدول أن أعلى نسبة رضا كانت
بنسبة .( ةالمباشر باحترام وعدالة وشفافييت امل م ك مديرك  -00)للسؤال رقم 

يقوم مديرك بو   افكارك و رائك ب ين االعتبار  -03)ويليألا سؤال رقم  ،%(33.24)
 %(. 33.12)بنسبة  .(عند ات ا ا للقرارات

 
 لسؤال رقمل الرضا عن بيئة ال مل _السادس  محورالضمن  أما أقل نسبة رضا فكانت

مثل النشاطات االجتماعي   برامج  اص  برفاا الموظفينتطبيد ب ةتقوم المؤسس -34)
فكر في ترك ال مل أ -33)ويليألا سؤال رقم  ،%(13.32)بنسبة  (والرياضي  والثقافي  

بنسبة .( وظيفة في مؤسسة ا رى  بظرود عمل  مشابأل  يً ا ا عرض عل ةفي المؤسس
(21.21.)% 

 اإلستبانة وضمن المحاورنسبة رضا الموظفين الكلية حسب أسئلة ( 06)جدول رقم
 

 %النسبة  البند 
 72.12 الرضا عن سياسات المؤسسه:  المحور االول 

تاخذ المؤسسة بعين اإلعتبار إحتياجات وتوقعات الموظفين عند قيامها باعداد ومراجعة وتطوير سياساتها  -2
 .واجراءاتها بما فيها تلك المتعلقه بالموارد البشريه

71.21 

أسس ومعايير محددة ومعلنه لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين عند تطبيق إجراءات تعتمد المؤسسة  -1
وسياسات الموارد البشريه مثل التدريب ، التعيين ، اإلحالل الوظيفي ، الترقيه ، الزيادات السنوية ، المكافآت 

 .والحوافز وغيرها 

12.22 

 70.10 .رد البشريه وتوفيرها بالوقت المالئمتطبق المؤسسة خطط لتحديد احتياجاتها من الموا -0

تطبق المؤسسة نظام مبنـي على معايير محددة لتقييم أداء الموظفين بشكل دوري ويتم مشاركة نتائج عملية التقييم  -1
 .مع الموظفين  بشفافية

72.20 

 72.02 .  تطبق المؤسسة آلية لقياس رضى الموظفين بشكل دوري ويتم دراسة وتحليل نتائجها ونشرها بشفافية  -1
 تعمل المؤسسة على اتخاذ االجراءات التحسينية والتطويريه بناءا على التغذية الراجعه من الموظفين من  -1 

 (ترحات ، استبانات رضى الموظفين  االجتماعات ، الشكاوي ، االق)مصادرها المختلفه مثل      

12.20 
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 77.22 الرضا عن القياده: المحور الثاني  
 تقوم القيادة بتعزيز ثقافة التميز في المؤسسه كما تعمل على تشجيع الموظفين على المشاركه في عمليات  -7 

 . التطوير والتحسين المستمر       
71.12 

 تقوم القيادة بتشجيع العمل بروح الفريق من خالل تشكيل فرق العمل واللجان وغيرها وتوفير بيئه مالئمة  -2 
 . لتبادل المعلومات واالفكار      

71.11 

 تعمل القيادة على مساندة الموظفين لتحقيق خططهم وأهدافهم وتقدير جهودهم وانجازاتهم باألسلوب -2 
 .والوقت المالئم      

70.21 

  تقوم القيادة بتعزيز ثقافة المشاركه والمبادرة والتمكين وباألخص تمكين الموظفين واعطاءهم  -20 
 . الصالحيات المرتبطة بطبيعة عملهم على كافة المستويات االداريه داخل المؤسسة      

77.70 

 22.11 .  يتعامل معك مديرك المباشر باحترام وعدالة وشفافية -22 
التعاميم ، االتصال الهاتفي ، البريد ) تستخدم القيادة اساليب وقنوات محددة للتواصل مع الموظفين بشكل دوري  -21 

 .للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها .....(  االلكتروني ،  
72.27 

 20.01 . راتيقوم مديرك بأخذ افكارك وآرائك بعين االعتبار عند اتخاذه للقرا -20 

 70.02 التمكين واشراك الموظفين:  المحور الثالث 
تعتمد المؤسسه وصف وظيفي للموظف يتضمن المسؤوليات والمهام والمؤهالت والمهارات المطلوبة   بحيث يتم  -21

 تطبيقه ومراجعته وتطويره بشكل دوري وبما يتالءم مع احتياجاته الوظيفيه 
72.11 

تقوم المؤسسه  بتمكين الموظفين من حيث منح وتفويض الصالحيات وتوفير  التدريب واالدوات والمعلومات الالزمه  -21
 للموظفين للقيام بالمهام المناطه بهم  

71.12 

ورؤية تقوم المؤسسه  بإشراكك في إعداد خطط العمل وآليات العمل وأهدافها اإلستراتيجية والتـي تحقق استراتيجية  -21
 ورسالة المؤسسة

70.07 

 12.11 .  تقوم المؤسسة بمشاركة الموظفين عند مراجعة وتطوير السياسات واالجراءات المتعلقه بإدارة الموارد البشرية -27
 تعمل المؤسسة على تشجيع  الموظفين  ومساندتهم لتقديم  االفكار االبداعيه والمشاركه في عمليات -22
 .ن المستمر التطوير والتحسي     

70.17 

 70.12 . تقوم  المؤسسة باشراكك في عمليات تطوير وتبسيط االجراءات الخاصة بعملك  -22
 تعمل المؤسسه  على توفير بيئه عمل تتمتع المرأه فيها بفرص متساوية، لتمكينها وتعزيز مشاركتها      -10

 . الفاعله في العمل واتخاذ القرار       
71.00 

 71.11 التدريب والتطوير: الرابعالمحور 
تقوم المؤسسة بتوعية الموظف الجديد باألنظمة والقوانين والتعليمات المعتمدة في المؤسسة عندالتعيين والتوعيه  -12

 .للموظفين بتلك األنظمة والتعليمات في حال تعديلها وتطويرها 
72.21 

التدريبيه والتطويريه للموظفين ووضع وتطبيق خطط  تدريبيه بناء على تقوم المؤسسة بتطبيق آليات لتحديد االحتياجات  -11
 .هذه االحتياجات 

71.11 

تحرص المؤسسة على تدريب وبناء قدرات الموظف وتطوير مهاراته من خالل إشراكه في الدوراتالتدريبيه ،  ورشات العمل  -10
 .، الندوات وغيرها 

71.10 

 71.10 .   يتم تدريبك على كافة االجراءات المتعلقه بعملك وكيفية تنفيذها ، وتدريبك على االجراءات في حال تطويرها -11
تقوم المؤسسة  وبشكل دوري  بعقد ورشات توعيه بالمفاهيم اإلداريه المختلفه مثإلدارة المعرفه  ، إدارة المشاريع ، إدارة  -11

 . وغيرهاالمخاطر ، مفاهيم التميز 
17.10 

 12.12 .تقوم المؤسسة  بمراجعة برامج التدريب والتطوير التـي يتم وضعها  وتطبيقها  -11

 12.12 . تعمل المؤسسة على تحديد مسار وظيفي للموظف وتوفر فرص للتطور الوظيفي -17
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 71.70 االتصال والتواصل: المحور الخامس 
 71.11 .مبنية على احتياجات ومتطلبات التواصل بين المستويات اإلداريه المختلفه تعمل المؤسسه على وضع خطط للتواصل  -12
دارة المؤسسه من خالل أساليب التواصل المختلفه ( متبادل )تقوم المؤسسة بتوفير تواصل دوري فعال   -12 بين الموظفين وا 

 .مثل اإلجتماعات ، اللقاءات ، البريد االلكتروني وغيرها 
72.12 

تقوم المؤسسة  بتطبيق سياسات لتشجيع الموظفين على تبادل المعرفه والمعلومات  وتحقيق مبدأ الحوا والتواصل الفعال  -00
 . داخل المؤسسة بجميع أقسامها ووحداتها 

12.21 

ات توفر المؤسسة عدد مناسب من اجهزة الحاسوب واالنظمة التي تضمن وصول الموظفين والمعنيين الى المعلوم -02
 .الصحيحه وفي الوقت المناسب التمام العمل والمهام  

72.21 

 17.77 الرضا عن بيئة العمل: المحور السادس 
 71.22 .تقوم إدارة المؤسسة  بتوفير بيئة عمل آمنه وصحيه للموظفين -01
 12.10 تعمل المؤسسة  على توفير الوقت والبيئه المناسبة لدعم نشاطات االبتكار واالبداع للموظفين وتبادل المعلومات واالفكار   -00
 12.07 تقوم المؤسسة بتطبيق برامج خاصه برفاه الموظفين  مثل النشاطات االجتماعيه والرياضيه والثقافيه   -01
الموظفين على اطالع دائم باألمور اإلداريه الحاليه والمستقبليه ومساعدتهم  على الشعور بارتباط تقوم المؤسسة  بابقاء  -01

 .اكبر في عملهم  
11.02 

 11.01 . تعمل المؤسسة على اتباع اليات لتشجيع الموظفين على المشاركه في االنشطه  المجتمعية  -01

 72.22 .  تقوم المؤسسة بالحفاظ على سرية وأمن المعلومات والبيانات المتعلقه بالموظفين -07
 10.72 .  افكر في ترك العمل في المؤسسة  اذا عرض عليا وظيفة في مؤسسة اخرى  بظروف عمل  مشابهه -02
 72.11 .   لمؤسسةعند توفر شاغر في مؤسستي اشجع اصدقائي او معارفي على التقدم للعمل في ا -02

 11.20 الرضا عن التحفيز وتقدير جهود الموظفين:  المحور السابع 

 10.12 .تطبق المؤسسه  نظام لتحفيز الموظفين ومكافأتهم بناء على جهودهم وادائهم باالسلوب  والوقت المالءم -10
 11.01 تعتمد المؤسسة  معايير  وأسس محددة  ومعلنه لضمان تطبيق  مبدأ العداله والشفافيه في منحالمكافات والحوافز   -12

 11.02 .تقوم المؤسسة  بتطبيق آليات محددة لدعم وتشجيع الموظفين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحقيق أهدافهم الشخصيه -11
تك وتقدير جهودك في حال قيامك بعمل مميز مثل تقديم األفكار واإلقترحات التحسينيه تعمل المؤسسه على مكافأ  -10

 .  والتي تؤدي الى تطوير وتحسين العمليات والخدمات التـي تقدمها المؤسسة
11.20 

 72.11 .كيف  ُتقيام بشكل عام  مستوى رضاك الوظيفيعن العمل في المؤسسة  -11
 11.10 تتعلق بجائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز االداء الحكومي  والشفافيهأسئله عامه : المحور الثامن 

تقوم المؤسسة  باشراك الموظفين بشكل عام في فرق العمل الخاصه بمعايير الجائزة دون احتكارها على مجموعه  -11
 .  معينه

11.11 

 11.71 . تقوم المؤسسة باشراك الموظفين في الدورات التدريبيه الخاصه بمعايير الجائزة دون إحتكارها على مجموعه معينه  -11
 17.01 . تقوم  المؤسسة  بتطبيق آلية واضحه تستند الى معايير محددة عند ترشيح الموظف الحكومي المتميزفي فئاته الثالث  -17
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 :رضا الموظفين حسب المحاور والتوزيع الجغرافينسب :ثانياا 

 :العامه نسبة الرضا لموظفي المديرية -أ
الرضا عن )عن محور كانت  في المديرية ال امة أعلى نسبة رضا أن( 03)يبين الجدول رقم

أقل أما (% . 26.04)بنسبة  (سياسات المؤسسة)يليألا محور ، (%22.61)بنسبة بلغت  (القيادة
يليألا  ،%(21.11)بنسبة  (الرضا عن التحفيز وتقدير جألود الموظفين)ت عن محور نسبة رضا كان

  (%.21.24)بنسبة ( الرضا عن بيئة ال مل)محور
  أسئلة عامة تت لد بجائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء )أن المحور الثامن ( 03)نالحظ من الجدول رقم

مما يؤكد ( الشمال والوسط والجنوب)األقاليم الثالع حصل على نسبة الرضا األقل لدى ( الحكومي
 .ضرورة إشراك موظفي الفروع بفريد الجائزة وعدم إقتصارها على موظفي المديرية ال امة

 :نسبة الرضا إلقليم الشمال -ب
الرضا عن )أن أعلى نسبة رضا في إقليم الشمال كانت عن محور ( 03)يبين الجدول رقم

أما أقل (% . 23.11)بنسبة ( التدريب والتطوير)يليألا محور، (%30.32)بنسبة بلغت ( القيادة
يليألا  %(21.02)بنسبة  (الرضا عن التحفيز وتقدير جألود الموظفين)نسبة رضا كانت عن محور 

 (%.23.30)بنسبة ( الرضا عن بيئة ال مل)محور
 

 :نسبة الرضا إلقليم الوسط -ج
الرضا عن )إقليم الوسط كانت عن محور  أن أعلى نسبة رضا في( 03)يبين الجدول رقم

شراك الموظفين)يليألا محور، (%21.10)بنسبة بلغت ( القيادة (% . 20.30)بنسبة ( التمكين وا 
 %(26.41)بنسبة  (الرضا عن التحفيز وتقدير جألود الموظفين)أما أقل نسبة رضا كانت عن محور 

 (%.24.02)بنسبة ( الرضا عن بيئة ال مل)يليألا محور
 

 : نسبة الرضا إلقليم الجنوب -د
الرضا عن )كانت عن محور  الجنوبأن أعلى نسبة رضا في إقليم ( 03)يبين الجدول رقم

أما أقل (% . 23.20)بنسبة ( اإلتصال والتواصل)يليألا محور، (%23.21)بنسبة بلغت ( القيادة
يليألا  %(21.22)بنسبة  (الرضا عن التحفيز وتقدير جألود الموظفين)نسبة رضا كانت عن محور 

 .(%23.41)بنسبة ( الرضا عن بيئة ال مل)محور
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للمساهمة في زيادة الرضا الوظيفي في  إعادة دراسة نظام الحوافز وتطويرامما ي ني ضرورة 
المؤسسة وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين كما هو واضح في نسب الرضا ومالحظات 

 .الموظفين
 

 .افير ر والتوزيع الجغحسب المحاو لمؤسسة لموظفي انسبة الرضا ( 03)جدول رقم
 

 أقليم الجنوب أقليم الوسط  أقليم الشمال المديري  ال امة المحور
 71.28 22.13 24.01 26.04 المؤسسة اتسياس:  األول 
 78.79 21.10 30.32 22.61 عن القيادةالرضا : الثاني 
 73.41 20.30 23.41 21.14 التمكين واشراك الموظفين: الثالع 
 72.12 23.33 23.11 21.42 التدريب والتطوير: الرابع 

 73.61 21.13 23.21 20.21 االتصال والتواصلال امس 
 68.49 24.02 23.30 21.24 الرضا عن بيئة ال مل :السادس 
الرضا عن التحفيز وتقدير جألود :السابع 

 الموظفين
21.11 21.02 26.41 65.76 

بجائزة الملك أسئلة عامة تت لد :الثامن
 عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي

21.06 23.01 20.21 62.57 

 72.01 17.17 71.21 70.01 %الكلي  نسبة الرضا
 

 
 

  تم احتساب م دل الرضا عن كل محور من محاور االستبيان الست  بناءا على الم ادلة التالية: 

 عدد االسئلة لكل محور( /سؤال في المحورمجموع م دل الرضا عن كل = )م دل الرضا للمحور 

  تم احتساب م دل الرضا ال ام حسب الم ادلة التالية: 

 %011×عدد االسئلة الكلي لالستبانة (/ عدد اسئلة المحور ×م دل الرضا عن كل حور = )م دل الرضا ال ام 
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 : مالحظات الموظفين في المديرية العامة واألقاليم
 

 :في المديرية  ال امة الموظفينأهم مالحظات 
 

 تحسين أوضاع الموظفين عن طريد زيادة المكافآت والحوافز. 

 اشراك الموظفين الجدد بالجائزة وتدريب الموظفين على متطلبات الجائزة. 

 توفير مواقد سيارات للموظفين. 

 دا لية و ارجية للموظفين كافة إعطاء دورات تدريبية. 

  وتوفير التكييد للمكاتب الصحية والمرافد ال دماتتجديد المكاتب وتحسين. 
 وضع أسس واضحة في إ تيار أعضاء اللجان. 

 
 :أهم مالحظات الموظفين في إقليم الوسط 

 تحسين أوضاع الموظفين عن طريد زيادة المكافآت والحوافز. 

 زيادة كادر الموظفين. 

 إعطاء دورات تدريبية دا لية و ارجية. 

  (.الجدد)لجميع الموظفين إعطاء قروض إسكان 

  الصحية وتحسين ال دمات والمرافدوتوفير أجألزة حاسوب جديدة تجديد المكاتب.  

 
 :أهم مالحظات الموظفين في إقليم الشمال 

 عمل اجتماعات دورية للموظفين وتكثيد زيارة الفروع. 
 اشراك الموظفين في الفروع بومور الجائزة 

 ارجيةالدا لية و التدريبية الدورات زيادة عدد ال  

  تحسين مباني الفروع من  الل تجديد االثاع وتركيب مكيفات وتوفير اجألزة كمبيوتر حديث  وتبديل
 .البكبات باحدع 

  زيادة المكافآت والحوافز. 
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 :هم مالحظات الموظفين في إقليم الجنوبأ
 

 في ادارة المؤسسة للوقود عن  اشراك مدراء االقاليم في لجان الموارد البشرية واللجان االدارية والفنية
كثب على االحتياجات والمطالب والمساهمة في تطوير ب ض الجوانب االدارية والفنية من  الل 

  .تقديم المقترحات وتبادل وجألات النظر

 زيادة المكافآت والحوافز. 

 اشراك الموظفين في الفروع بومور الجائزة. 

 ركيب مكيفات تحسين مباني الفروع من  الل تجديد االثاع وت. 

  تقديم  دمات الكترونية للمقترضين مثل م رفة رصيد القرض وك لك للموظفين بم رفة قسائم الرواتب
 .ورصيد االجازات عن طريد الموقع الاللكتروني 
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 الفصل الثالث 
 :النتائج

 

 رضا الموظفين حسب التوزيع الجغرافي للمديرية العامة واألقاليم :أوالا 
 

  20.40بلغ م دل رضا الموظفين بشكل عام.% 

  21.31بلغ م دل رضا الموظفين في المديرية ال امة.% 

  22.06بلغ م دل رضا موظفي إقليم الشمال.% 

  22.22بلغ م دل رضا موظفي إقليم الوسط.% 

  20.34بلغ م دل رضا موظفي إقليم الجنوب.% 

 
 (:6)موضحة بالرسم البياني رقم 

 االقاليمالمديرية و  م دل الرضا الوظيفي موزعة حسب (:6)رسم بياني رقم 
 

 
  

76.12 

71.34 
70.3 

67.67 

62 

64 

66 

68 

70 

72 

74 

76 

78 

 إقليم الوسط المديرية العامه إقليم الجنوب إقليم الشمال

 )%(نسبة الرضا الكلي 
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 :هم قاليمأ ضمنرضا الموظفين حسب التوزيع الجغرافي للفروع : ثانياا 
 

الزرقاء  ويليألا فرع%( 32.3)بنسبة بلغت  ال قبةفرع  م دالت رضا في الفروع كالتالي أرب ةأعلى 
فرع األغوار الشمالية بنسب  ، و %(32.30)بنسبة  ، ثم فرع لواء بني كنانة%(32.16)بنسبة 

(31.61)% . 
يليألا المزار الجنوبي وم ان ومادبا %( 16.12)أقل نسبة رضا في فرع جنوب عمان وبنسبة

على %( 21.12)و%( 11.46)و%( 11.3)و%( 11.2)وادارة إقليم الوسط بنسبة 
 .التوالي

 (:3)موضحة بالرسم البياني رقم 
 

 رضا الموظفين حسب الفروعنسبة ( 3)رسم بياني رقم 
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 :الفئة الوظيفيةحسب رضا الموظفين : ثالثاا 
 

%( 20.22)أن أعلى نسبة رضا إجمالية كانت للفئة األولى بنسبة ( 04)يوضح الجدول رقم 
 %( .21.32)وأقل نسبة كانت للفئة الثانية بنسبة 

 

 .الوظيفيةحسب الفئة لموظفين ارضا إجمالي نسبة  (04)جدول رقم 
 

 العدد البيان
 الكلي

نسبة الرضا 
 %الكلي 

 العدد
 

نسبة الرضا 
للفئة األولى 

% 
 العدد

نسبة الرضا 
 لثانيةا للفئة 

% 
 العدد

نسبة الرضا 
 للفئة الثالثة

% 

معدل الرضا 
 72.12 211 70.27 12 72.11 221 72.12 101 للفئات الكلي

 
 (:4)لرسم البياني رقم موضحة با

 

 نسبة رضا الموظفين حسب الفئات( 4)رسم بياني رقم 
 

 
 
 
 

71.41% 

71.66% 

70.87% 

71.28% 

 نسبة الرضا للفئة الثالثة نسبة الرضا للفئة الثانية نسبة الرضا للفئة األولى نسبة الرضا الكلي 

 إجمالي نسبة الرضا حسب الفئة الوظيفية
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 :النوع االجتماعيرضا الموظفين حسب : رابعاا 
  :(01)في الصفحة  (2)جدول رقم  أظألرت نتائج

مقابل  %(71.02) أعلى من النساء حيع بلغت عند الرجال ال ام رضاالنسبة 
 . عند النساء %(12.21)

مقابل %( 26.13)رضا المرأة في المديرية ال امة أعلى منألا في األقاليم حيع بلغتنسبة 
والجنوب والوسط على  في كل من إقليم الشمال%( 24.02)و%( 21.23)و%( 20.11)

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

  .للرجل%( 22.11)مقابل %( 20.11)في إقليم الشمال 
 .النوع اإلجتماعي اهنوصي بإتخاذ جملة من اإلجراءات ذات التوجه االيجابي اتج

 :لموظفين حسب الفئة الوظيفية والمستوى التعليمي والمسمى الوظيفيالعام ل رضاال إجمالي :خامساا 
   وأقل نسبة رضا%( 23.01)للوظائد االشرافية من الفئ  االولى وبنسبة  معدل رضاأعلى  

 %(.21.12)من الفئ  االولى بنسبة  للخدمات مالية
 %(21.12) ولى حيع وصلت إلىألال دمات المالية ضمن الفئة ا موظفيلنسبة رضا  أقل كانت
 .%(22.34) ال دمات اإلدارية ضمن الفئة االولى بنسبة موظفي ويلي 

 .المسميات الوظيفيةلموظفين حسب الفئة و ل ال ام رضاالإجمالي ( 01)جدول رقم 
 )%(نسبة الرضا  العدد المسمى الفئة

 الفئة األولى

 72.21 12 الوظائف االشرافية

 70.21 10 الفنية خدماتا

 11.21 12 خدمات مالية

 11.01 10 خدمات إدارية

 الفئة الثانية
 12.10 11 خدمات مالية
 71.12 11 خدمات إدارية

 الفئة الثالثة

 71.10 12 خدمات مالية
 70.21 17 خدمات إدارية

 12.22 17 خدمات مساندة

 72.12 101 المجموع
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 .الوظيفية حسب المسمياتإجمالي الرضا ال ام للموظفين ( 02)جدول رقم 
 

 )%(نسبة الرضا  العدد الوظيفي المسمى
 78.14 61 الوظائف االشرافية

 73.95 43 خدمات فنيةال
 68.22 122 خدمات ماليةال
 72.16 112 خدمات إداريةال
 68.18 67 خدمات مساندةال

 72.12 405 المجموع
 

يليألا  %(23.04)بنسبة  للوظائد االشرافيةكانت أعلى نسبة رضا للموظفين حسب المسميات 
 %(.23.11)الوظائد الفنية  بنسبة 

 
 الكلي الموظفين حسب المسميات الوظيفيةرضا ( 1)رسم بياني رقم 

 

 
 
 

   (.المهندس الزراعي)الخدمات الفنية 

 

78.14 

73.95 

68.22 

72.16 

68.18 

 خدمات مساندة خدمات إدارية خدمات مالية خدمات فنية الوظائف االشرافية

 إجمالي رضا الموظفين حسب المسميات الوظيفية
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 (.خمس سنوات تعيين فأقل)رضا الموظفين الجدد  إجمالي :سادساا 
 

نسبة  قريبة من، وهي %(26.01)بلغت نسبة رضا الموظفين الجدد  مس سنوات فاقل  
على ه ا النقطة بمزيد من التدريب ، ل لك يمكن البناء %(20.40)رضا الموظفين الكلي

 .هيل للموظفين الجدد كون نسبة رضاهم قابلة للزيادة والتحسينووالت
حيع بلغت كلية أعلى نسبة رضا  الجنوبكانت نسبة رضا الموظفين الجدد في إقليم 

(33.04 .)% 
أقل نسبة رضا حيع بلغت  المديرية ال امةكانت نسبة رضا الموظفين الجدد في 

(21.60.)% 
 

المحاور و  التوزيع الجغرافيلموظفي المؤسسة موزعة حسب الكلي  نسبة الرضا إجمالي :بعاا سا
 :في الدراسة الرئيسية

 

حيع ، نسب رضا الموظفين حسب المحاور الرئيسية في المديرية واألقاليم( 02)يبين الجدول رقم 
ويلي  محور %( 77.91)بلغت  (عن القيادةالرضا ) أظألرت النتائج أن أعلى نسبة رضا لمحور

الرضا عن التحفيز )أما أقل نسبة للرضا فكانت لمحور  %(73.39)بنسبة  (التمكين واشراك الموظفين)
أسئلة عامة تت لد بجائزة الملك عبد اهلل الثاني )ويلي  محور  %( 66.13)بنسبة  (وتقدير جألود الموظفين
 .%(66.20)بنسبة  (لتميز األداء الحكومي

 
مراج ة ألية الحوافز والمكافآت والتركيز على مواطن  على ضرورةالشارة إوهنا تجدر  

 .وك لك تبني إشراك الموظفين في رسم استراتيجيات وسياسات المؤسسة ال لل فيألا،
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 نسبة الرضا الكلي لموظفي المؤسسة موزعة حسب المحاور( 02)جدول رقم 
 

المديري   المحور
 ال امة

أقليم  أقليم الوسط الشمالأقليم 
 الجنوب

نسبة الرضا 
 %الكلي 

 71.28 71.28 22.13 24.01 26.04 المؤسسة اتسياس:  األول 
 77.91 78.79 21.10 30.32 22.61 عن القيادةالرضا : الثاني 
 73.39 73.41 20.30 23.41 21.14 التمكين واشراك الموظفين: الثالع 
 72.44 72.12 23.33 23.11 21.42 التدريب والتطوير: الرابع 

 72.73 73.61 21.13 23.21 20.21 االتصال والتواصلال امس 
 67.77 68.49 24.02 23.30 21.24 الرضا عن بيئة ال مل :السادس 
الرضا عن التحفيز وتقدير جألود :السابع 
 الموظفين

21.11 21.02 26.41 65.76 66.13 

الملك عبد أسئلة عامة تت لد بجائزة :الثامن
 اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي

21.06 23.01 20.21 62.57 66.20 

 72.12 72.01 17.17 71.21 70.01 %الكلي  نسبة الرضا
 

 م دل الرضا ال ام حسب محاور الدراسة( 2)رسم بياني رقم 
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 :  1021ما أنجز من توصيات 
  بت ديل نسبة المكافوة تحسين أوضاع الموظفين عن طريد زيادة المكافآت والحوافز و لك

من الراتب األساسي بداًل من ( %50)الشألرية الممنوحة لموظفي المؤسسة لتصبح 
من نظام ( 30)و لك إستناًدا ألحكام المادة (. 2017/4/1)اعتبارًا من تاريخ ( 40%)

من ت ليمات منح المكافآت ( 7)والمادة ( 2013)لسنة ( 82)ال دمة المدنية رقم 
 .والحوافز لموظفي ال دمة المدنية

  إشراك الموظفين في إعداد  طط ال مل ال اصة بألم من  الل ت بئة سجالت االداء تم
 . السنوية التي توزع قبل بداية كل عام على مدراء المديريات ورؤساء االقسام

 ورفدهملكل فرع يفي ظإكتمال الكادر الو ن  الل وادر الوظيفية في الفروع مكتحسين ال 
 .بكوادر مت صص  مالي  وفنية

  الوصد الوظيفي لم رفة واجباتألم الوظيفية ببطاقاتتزويد كافة الموظفين. 
  وتوفير أجألزة حاسوب جديدة، تحسين جزئي لبيئة ال مل من  الل تجديد المكاتب

 . وتحسين ال دمات والمرافد الصحية
 حيع إستفاد  إعطاء دورات تدريبية دا لية و ارجيةتم  الموظفين في مجال تدريب

 30/2/6102لغاية  اموظف( 433) من إجمالي عدد الموظفين والبالغ موظد( 010)
( 420)من إجمالي عدد الموظفين والبالغ  موظد( 11)ابل قم  %(12) وبنسبة

ارتف ت نسبة الدورات  ، كما %(1)أي بزيادة  %(22)وبنسبة  6102ل ام  موظد 
 %.01إلى % 03ال ارجية من 

 

  1027 -1021الدورات التدريبية خالل عام 
األهمية النسبية للدورات 

 الخارجية الى إجمالي الدورات

 عدد المتدربين

 الدورات

 ذكر أنثى االجمالي

%13  
 1021 دورات خارجية وتبادل خبرات 8 4 12
 1021اجمالي الدورات لعام   63 27 90

%19 
 02/20/1027دورات خارجية وتبادل خبرات لغاية  16 3 19
 02/20/1027اجمالي الدورات لغاية  78 23 101
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 : التوصيات
 

طالد ة الموظفين المتميزينومكاف .0  .جائزة الموظد المثالي الشألرية وا 
الجماعي لفريد الواحد وال مل اتف يل جائزة الفرع المتميز لدعم ال مل بروح إعادة  .6

تحقيد المبادئ األساسية للتميز ضمن عمل تنافسية و  بداع والتميز و لد بيئة ير اإللتس
 . واضحة وقابلة للقياسسس أ

 .موظفي الفئة الثالثة لمنح عالوة اقتناء السيارة دراسة إمكانية  .3
كيد على المدراء وعداد  طط ال مل من  الل التإاشراك الموظفين في  التوكيد على .4

من  الل صوليا، أفكارهم وبشكل موثد و   بشراك الموظفين واألا  طالع و إبضرورة 
 .داء السنويةسجالت األ

التركيز على تدريب الموظفين الجدد بكافة فئاتألم وكاًل ضمن ا تصاص  ضمن مدة ال  .1
 . ين يية ت اتتجاوز الست أشألر من بد

جراء الالزم حسب األسس اإلطالع على مالحظات الموظفين وأ  ها  .2 ب ين اإلعتبار وا 
 .بالموظفين ةمن  الل إحداع ناف ة على الموقع االلكتروني للمؤسسة  اص والقوانين

والتدريب الدا لي حالل والت اقب الوظيفي اإل دعم النوع االجتماعي في  طط .2
 .وال ارجي

لك ة الممي بما ينسجم ومتطلبات جائز التدريب المت صص في متطلبات ال مل اليو  .3
 .األداء الحكومي والشفافية زي  عبداهلل لتم

و لك في المديرية ال ام  والفروع والقوانين  ةنظملردع الم الفين لألتف يل نظام ال قوبات . 1 
 .داء الوظيفيوتطوير األ ةلتزام بو القيات الوظيفلتحفيز الموظفين على اإل

اإلجتماعية للموظفين ومبادرات  دمة المجتمع تشكيل لجنة اجتماعية ت نى بالمناسبات . 01
 .ووضع برامج ترفيألية
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 الفصل الرابع
 

 .(1027 -1021)الفترة الل خمقارنة نتائج الرضا والتفاعل لدى الموظفين 
 

 العوامانسبة الرضا الكلي لموظفي المؤسسة موزع حسب األقاليم  الل :  أوال
 (6102- 6102) 

 6102الى الزيادة في م دل الرضا الكلي في عام ( 03)في الجدول رقم  تشير األرقام 
 %( .0.31)أي بزيادة %( 21.16)بنسبة  6102عنألا في عام %( 20.40)بنسبة 

 

 نسبة الرضا الكلي لموظفي المؤسسة موزع حسب األقاليم( 03)جدول رقم 
 
 

 6102 6102 معدل الرضا

 71.41 71.12 معدل الرضا الكلي

 71.31 75.31 الموظفين في المديرية العامة

 76.12 71.41 الموظفين في إقليم الشمال

 67.67 67.12 الموظفين في إقليم الوسط

 71.34 62.54 الموظفين في إقليم الجنوب

 

 (2)رسم بياني رقم 
  

 

 

70.02 
75.31 

71.41 
67.12 

62.54 

71.41 70.3 
76.12 

67.67 
71.34 

 إقليم الجنوب إقليم الوسط إقليم الشمال المديرية العامة الرضا الكلي

 (2017و  2016)معدل الرضا العام حسب األقاليم لألعوام 

2016 2017 
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 لالعوامالل خ الفروعنسبة الرضا الكلي لموظفي المؤسسة موزع حسب : ثانياا
(1021- 1027) 

أن م دل الرضا الكلي في األقاليم قد زادت في عام ( 01)في الجدول رقم  تشير األرقام 
 . 6102عن  في عام  6102

ففي إقليم الشمال كانت هناك زيادة ملحوظة في الرضا في إدارة إقليم الشمال و لك 
الى  نتيجة التغير في االدارة ، وفرع لواء بني كنانة ،و فرع عجلون حيع ي ود  لك

 .تحسين وزيادة الكوادر الوظيفية في ال دمات المالية 
اما في إقليم الوسط فكانت الزيادة الملحوظة في فرع الزرقاء وفرع األغوار الوسطى 

 .الموظفين تحسين وتحفيز كادروي ود  لك الى 
وه ا ان كس % 1بم دل  6102وفي إقليم الجنوب زاد م دل الرضا الكلي عن عام 

ولى على نسبة رضا ادارة االقليم بشكل  اص ومن ثم على الفروع بالمجمل بالدرجة اال
و لك نتيجة اشراك ادارة االقليم في السياسة ال امة للمؤسسة وتمكين الموظفين و لك من 

 . الل زيادة فرص الدورات الدا لية وال ارجية  
 

 نسبة الرضا الكلي لموظفي المؤسسة موزع حسب الفروع( 01)جدول رقم 
 

 6102 6102 إقليم الجنوب 6102 6102 إقليم الوسط 6102 6102 إقليم الشمال

 31.22 12.11 إدارة إقليم الجنوب 21.12 21.12 إدارة إقليم الوسط 34.33 21.42 إدارة إقليم الشمال
 32.31 24.11 العقبة 32.16 23.20 الزرقاء 32.30 20.62 لواء بني كنانة
 21.62 21.32 غور الصافي 36.32 21.12 األغوار الوسطى 31.61 22.31 األغوار الشمالية

 23.30 14.10 الكرك 20.21 21.31 الشونة الجنوبية 30.36 13.41 عجلون
 23.21 13.34 لواء القصر 21.31 13.01 غرب عمان 22.24 22.14 الرمثا

 23.23 22.33 الطفيلة 22.01 23.16 السلط 21.63 22.12 لواء الكورة
 11.31 21.21 معان 11.46 23.06 مادبا 23.32 22.11 اربد
 11.21 12.11 المزار الجنوبي 16.12 13.33 جنوب عمان 20.22 21.0 جرش

       21.01 21.41 يةلالبادية الشما
       21.11 24.32 المفرق

 72.01 11.11  17.17 17.21  71.21 72.12 اإلجمالي
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الل خ الفئات الوظيفيةنسبة الرضا الكلي لموظفي المؤسسة موزع حسب : ثالثاا 
 (1027 -1021) العواما

 

 .إجمالي نسبة رضا الموظفين حسب الفئات الوظيفية( 61)جدول رقم 
 

معدل الرضا 
 الكلي للفئات

 العدد
نسبة الرضا 

 %الكلي 

 العدد
 

نسبة الرضا 
للفئة األولى 

% 

 العدد

نسبة الرضا 
الثانية للفئة  
% 

 العدد

نسبة الرضا 
للفئة الثالثة 

% 

1027 411 20.40 016 20.22 10 21.32 026 20.63 

1021 461 21.16 610 21.24 32 24.22 033 21.32 
 

 

 

 ( 3)رسم بياني رقم 
 

 
 

  

70.02 
70.64 70.87 

71.28 71.41 71.66 

64.76 

70.37 

 نسبة الرضا للفئة الثالثة نسبة الرضا للفئة الثانية نسبة الرضا للفئة األولى معدل الرضا الكلي

 (2017و 2016)معدل الرضا الكلي حسب الفئات الوظيفية لألعوام 

2016 2017 
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  إجمالي نسبة رضا الموظفين حسب الفئات الوظيفية( 60)جدول رقم 
 

 الثالثة الفئة الفئة الثانية الفئة األولى الفئات

 6102 6102 6102 6102 6102 6102 السنوات

 22.23 24.10 22.12 26.31 26.44 22.63 المديرية العامة
 21.33 72.42 24.21 23.61 23.46 20.10 إقليم الشمال
 21.12 68.86 21.61 20.13 21.11 22.12 إقليم الوسط
 26.13 65.56 26.26 14.11 21.11 21.33 إقليم الجنوب

 72.12 70.37 70.27 11.71 72.11 70.11 الرضا الكليمعدل 
 

 .جتماعيالنوع اإلحسب ( 1027و  1021)مقارنة معدالت الرضا لألعوام : رابعاا 

بشكل عام مع  للرجال والنساءإرتفاع م دالت الرضا ( 66)نالحظ من الجدول رقم 
 .ارتفاع نسبة الزيادة لصالح المرأة

 حسب النوع اإلجتماعي( 6102و  6102)الرضا لألعوام إجمالي م دالت ( 66)جدول رقم 
 

 العام
 رجال نساء

 %معدل الرضا العدد %معدل الرضا العدد
1021 060 23.31 611 21.20 
1027 000 21.32 614 26.10 
 2.00 2.11 اإلنحراف

 

 (1)رسم بياني رقم 
 

 

68.3 

69.86 

70.71 

72.01 

2016 2017 

 (2017و  2016)معدل الرضا حسب النوع اإلجتماعي لألعوام 

 رجل  امرأة
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المسميات حسب ( 1027و  1021)مقارنة معدالت الرضا لألعوام : خامساأ 
 .الوظيفية

إرتفاع م دالت الرضا للمسيات الوظيفية بشكل عام مع ( 63)نالحظ من الجدول رقم 
 .متقاربة بم دالت وال دمات المساندة إحتفاظ الوظائد اإلشرافية

 .إجمالي نسبة رضا الموظفين حسب المسميات الوظيفية( 63)جدول رقم 
 

 2017 2016 المسمى
 78.14 78.21 الوظائف االشرافية

 73.95 70.9 خدمات فنية
 68.22 64.86 خدمات مالية
 72.16 69.95 خدمات إدارية
 68.18 70.62 خدمات مساندة

(01)رسم بياني رقم   

 
 

 .للموظفين الجدد( 1027و  1021)مقارنة معدالت الرضا لألعوام : سادساا 

م دالت إيجابية لنسبة الرضا للموظفين الجدد بين ال ام  (64)نالحظ من الجدول رقم 
وت ود أسباب الزيادة لإلهتمام بالموظفين الجدد من %( 3.24)وبزيادة  6102و 6102

شراكألم بالدورات الدا لية وال ارجية  .حيع توهيلألم وا 

 للموظفين الجدد( 6102و  6102)إجمالي م دالت الرضا لألعوام ( 64)جدول رقم 
 

 اإلنحراف %معدل الرضا العدد العام

78.21 

70.9 

64.86 

69.95 70.62 

78.14 

73.95 

68.22 

72.16 

68.18 

 خدمات مساندة خدمات إدارية خدمات مالية خدمات فنية الوظائف االشرافية

 (2017و  2016)إجمالي الرضا حسب المسميات الوظيفية لألعوام 

2016 2017 
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1021 11 12.11   +0.71% 1027 72 71.22 

 .حسب المحاور الرئيسية( 1027و  1021)مقارنة معدالت الرضا لألعوام : سابعاا 

للمحاور إرتفاع م دالت الرضا (  00)والرسم البياني رقم  ( 61)نالحظ من الجدول رقم 
بمقدار  6102ال مل فقد سجل ان فاضًا عن ال ام أما محور بيئة ، الرئيسية بشكل عام

المكاتب للتكييد والتجديد وتوفير ب ض ونرجح سبب اإلن فاض لحاجة %( 7.02)
  .المرافد الضرورية
 إجمالي نسبة رضا الموظفين حسب المسميات الوظيفية( 61)جدول رقم 

 

%االنحراف 2017 2016 المحور  

 %5.20 %71.27 %66.08 سياسة المؤسسة

 %3.17 %73.39 %70.22 رضا الموظفين واشراكهم

 %5.28 %66.13 %60.85 التحفيز

 %7.02- %67.77 %74.79 بيئة العمل

 %1.44- %72.73 %74.17 عالقة المؤسسة باصحاب العالقة الخارجين

 %2.01 %72.44 %70.43 التدريب والتطوير

 71.41 %70.02 نسبة الرضا الكلي
 

 
 ( 00)رسم بياني رقم 

 



44 

 

 
 (:1027 -1021)الل الفتره خمقارنة نتائج الرضا والتفاعل لدى الموظفين 

 

 (:1027-1021)مؤشر الرضا العام للفترة : أوالا 
 6102اظألرت نتائج التحليل االحصائي الستبانة قياس الرضا والتفاعل لدى الموظفين لل ام  

 .6102مقارنة مع نتائج  قياس الرضا لل ام ( % 0.31) ان هناك انحراد ايجابي بحدود 
  
 .(32)والصفحة  (06)والرسم البياني رقم ( 02) الجدول التوضيحي رقم بهر وكما هو ظا 

 
 6102 - 6104م دل الرضا ال ام  الل االعوام ( 62)جدول رقم 

 

م دل الرضا 
 6104ل ام 

م دل الرضا ل ام 
6101 

م دل الرضا 
 6102ل ام 

ل ام  م دل الرضا
6102 

64.25 %69.45 70.01% 71.41 

 
 6102 – 6104الرضا ال ام  الل االعوام  مؤشر( 06)رسم بياني رقم 

 

66.08% 

70.22% 

60.85% 

74.79% 74.17% 

70.43% 71.28% 
73.39% 

66.13% 
67.77% 

72.73% 72.44% 

رضا الموظفين  سياسة المؤسسة
 واشراكهم

عالقة المؤسسة  بيئة العمل التحفيز
باصحاب العالقة 

 الخارجين

 التدريب والتطوير

 (2017و  2016)معدال ت الرضا حسب المحاور الرئيسية لألعوام 

2016 2017 
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 (1027 -1021)الل الفتره خمقارنة نتائج الرضا والتفاعل لدى الموظفين : ثانياا 
 :حسب المحاور الرئيسة

الموظفين حسب المحاور  نتائج رضا( 03)والرسم البياني رقم ( 62)يبن الجدول رقم 
%( 12.41)من  نالحظ من الجدول تحسن رضا الموظفين عن محور التحفيز،الرئيسية
و لك بسبب زيادة المكافآت والحوافز بنسبة  6101عام %( 26.61)إلى  6104عام 

ونالحظ أيضًا زيادة الرضا عن محور التدريب والتطوير ، من الراتب األساسي%( 01)
و لك بسبب زيادة الدورات  6102عام ( 21.43)إلى  6104عام %( 23.41)من 

شراك المرأة فيألا  .الدا لية وال ارجية وا 
 نتائج رضا الموظفين حسب المحاور الرئيسية (62)جدول رقم 

 (6102 -6104) الل الفترا  
 2017 2016 2015 2014 المحور

%20.63 66.08% 63.83% %59.40 سياسة المؤسسة     
 73.39% 70.22% 70.01% %65.30 الموظفين واشراكهمرضا    
 66.13% 60.85% 62.29% %56.40 التحفيز   
 67.77% 74.79% 72.46% %68.60 بيئة العمل   

64.25% 

69.45% 
70.02% 

71.41% 

 2017معدل الرضا لعام  2016معدل الرضا لعام  2015معدل الرضا لعام  2014معدل الرضا لعام 

 (2017-2014)معدل الرضا لألعوام 
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 72.73% 74.17% 76.49% %72.00 عالقة المؤسسة باصحاب العالقة الخارجين   
 72.44% 70.43% 70.65% %63.40 التدريب والتطوير   

 71.41% 70.02% 69.45% %64.25 الرضا الكلينسبة 

 (20)رسم بياني رقم 

 

50.00% 

55.00% 

60.00% 

65.00% 

70.00% 

75.00% 

80.00% 

رضا الموظفين  سياسة المؤسسة
 واشراكهم

عالقة المؤسسة  بيئة العمل التحفيز
باصحاب العالقة 

 الخارجين

 التدريب والتطوير

 (2017-2014)نسب الرضا للمحاور الرئيسية للفترة 

2014 2015 2016 2017 


