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 الملخص 

والتنمية في السند ، حكومة السند. تبحث هذه الدراسة في مستوى الرضا الوظيفي بين موظفي مكتب اإلحصاء والتخطيط    -الغرض  
تم اختيار المكتب بشكل عشوائي من بين اإلدارات غير التابعة لألمانة العامة والتي لديها في الغالب شكاوى ضد    - المنهجية / العينة  

ت نظرة ثاقبة للمؤلفين في  السياسات التي تميز لصالح موظفي األمانة العامة واستياء من اإلدارات والمكاتب الفرعية. قدمت هذه التحفظا
هذه المسألة. كانت الجوانب الوظيفية مثل األمن الوظيفي ، وسلوك المشرفين المباشرين ، والتقدير ، والعالقات الشخصية ، وعبء 
العمل ، والنمو الوظيفي ، واألجور / التعويضات هي العوامل التي أظهر الموظفون رضاهم عنها. في حين تبين أن ظروف العمل 

من المرجح أن تقدم نتائج الدراسة دلياًل إرشادًيا   - ومشاعر اإلنجاز والسياسات الحكومية كانت عوامل غير مرضية. اآلثار العملية  
   لإلدارات الحكومية األخرى في فهم جوانب الرضا الوظيفي المختلفة في إدارات القطاع الحكومي واتخاذ اإلجراءات في هذا الصدد.

 المقدمة 

لعامة هي مجال نشاط يخضع لتغييرات وتحوالت جوهرية ومن الواضح أنه مجال للتحقيق من قبل علماء االجتماع ألنه يخضع  اإلدارة ا
ر لتطورات رئيسية في جميع أنحاء العالم. تؤثر هذه التطورات على استقرار اإلدارة العامة وقدرتها على بناء أنظمة إدارة عامة حديثة توف

وفعالية. هناك نوعان من القضايا الرئيسية التي تؤثر على اإلدارة العامة في األردن. األول هو "األثر الكمي"   الخدمات العامة بكفاءة 
 للتغيير ، والذي يتضمن زيادة عدد الهيئات الحكومية لتلبية احتياجات المجتمع وتوقعاته في مجتمع تعددي. المسألة الثانية هي "التأثير 

العامة مجاالت جديدة ، على سبيل المثال الصناعة ، والتصنيع ، ودعم الخدمات وتقديمها. في األردن ،  النوعي" ، مع دخول اإلدارة  
ورة على الرغم من أن اإلدارة العامة تواجه العديد من التحديات من حيث األزمات المالية وعدم االستقرار السياسي الشديد في البلدان المجا

افظ على قدرتها على تحقيق األهداف على المستوى الوطني للخدمة العامة. هذا فريد تقريًبا في المنطقة ، ال تزال هيئات اإلدارة العامة تح 
 ويرجع إلى عدد من الخصائص المحددة التي سيتم تحديدها اآلن. 

حد كبير من التعامل مع السمة األولى لإلدارة العامة في األردن تتعلق "بالقدرة والمرونة. تمكنت هيئات اإلدارة العامة في الدولة إلى  
. إن قدرة اإلدارة العامة على التعامل مع 1984المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي أثرت على األردن منذ تأسيسه عام  

مطلوبة يجب أن  هذه التغيرات هي خاصية تمكنها من الحفاظ على االستقرار. واتخاذ قرارات عقالنية. يجادل بأن الفهم الجيد للتغييرات ال
يؤدي إلى التكيف الفعال للحوكمة وإصالح اإلدارة العامة في األردن ، وتمكينها كدولة من التعامل بشكل أكثر فاعلية مع عملية العولمة 

مؤسسات   التي تتكشف. تم إحراز بعض التقدم في تحويل األساليب التقليدية للقيادة والسيطرة باإلضافة إلى ثقافة المحسوبية المتصورة في
ة وتقييم اإلدارة العامة األردنية. يبدو اآلن أنها تعمل مع إدارة أكثر تعاوًنا تعتمد على القدرات المؤسسية وممارسات القيم اإلدارية للمساءل

 األداء والجودة والتميز والشفافية واألخالق.

ر اإلدارة العامة في األردن على كل من الموظفين والمواطنين. السمة الثانية هي "التأثير المتبادل". كوسيلة لتنفيذ السياسة العامة ، تؤث
  على سبيل المثال ، تساعد اإلدارة العامة في بناء وتطوير الفئات السلوكية الداخلية للموظفين العموميين والمواطنين. في الوقت نفسه ، 

دارة العامة قادرة إلى حد كبير على التكيف مع التغيرات تتأثر اإلدارة العامة بالبيئة المحيطة ومكوناتها. ومع ذلك ، فقد لوحظ أن اإل
 البيئية الداخلية والخارجية بنجاح ووعي. 
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م في السمة الثالثة لإلدارة العامة هي "االستجابة" ، والتي تشير إلى قدرة اإلدارة العامة األردنية على االستجابة للمطالب الجديدة للتقد
 جديدة. التقييم المناسب والعمل على هذه الخصائص يعزز أداء اإلدارة العامة وكفاءتها وفعاليتها.شكل آليات وأنظمة وعمليات تنظيمية 

اليوم ، يتعين على المؤسسات العامة الحديثة مواجهة تحديات وفرص متزامنة لتقديم خدمة أفضل وكسب ثقة الجمهور. وذكر أن البيئة 
ص العمل ، والنجاح التنظيمي المحتمل والنمو. عالوة على ذلك ، فإن الحكومات في  الداخلية والخارجية تحدد استدامة المنظمات ، وفر 

الدول العربية بشكل عام ، وفي األردن على وجه الخصوص ، مطالبة بشكل متزايد باالستجابة لديناميكيات مختلفة مثل احتياجات 
، من خالل اعتماد نماذج أو أنظمة عمل إدارية جديدة. ، بما في   وتوقعات المواطنين والعمالء والعوامل السياسية واإلدارية واالقتصادية

يذ ذلك استخدام "نماذج التميز" وإدارة الجودة الشاملة ، للحفاظ على الصلة المستقبلية لمنظمات اإلدارة العامة. عالوة على ذلك ، تم تنف
يم خدماتها بكفاءة وفعالية. كما كانت هناك آثار إيجابية بعض المشاريع الحيوية في األردن لتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تقد

 من إرث مشاريع اإلصالح اإلداري المستمرة التي بدأت في نقاط مختلفة على مدى العقود األربعة الماضية. 

التنظيمية و  األطر  إنشاء وتطوير  قادرة على  العامة في األردن  اإلدارة  إن  القول  يمكن   ، أعاله  المناقشة  اإلدارية والقانونية بناًء على 
ذلك    المطلوبة. تشير هذه القدرة إلى انتقال األردن من "عدم اإلدارة" في بداية القرن العشرين إلى دولة فعالة ويمكن التحكم فيها في نهاية

عام في بلد يختلف في القرن. ومع ذلك ، فإن هذا يستلزم دراسة المفاهيم اإلدارية مثل إدارة الجودة الشاملة وجودة الخدمة في القطاع ال
لفصل  الثقافة والمعايير والتقاليد اإلدارية والسياق عن البلدان النموذجية في أوروبا الغربية واليابان وحتى إفريقيا. ومن هنا يسلط هذا ا

ل نظرة ثاقبة الضوء على القضايا السياقية التي تحيط باألردن بشكل عام وإدارته العامة بشكل خاص. على وجه التحديد ، يقدم الفص 
لخلفية األردن باعتبارها البلد الذي تم إجراء هذا البحث فيه. وهو يشتمل على نظرة عامة على الدولة ، وتفاصيل عن اإلدارة العامة في  

رض سياق األردن ، ومناقشة للقضايا السياقية )مثل االقتصاد ، والمجتمع ، والتكنولوجيا ، واإلدارة ، والتعليم(. أخيًرا ، يتم أيًضا ع
 المنظمات المستخدمة في تحليل هذا البحث وخدماتها.

 اإلدارة العامة في األردن 

الذي يمنح الملك درجة أعلى من السلطة التنفيذية والتشريعية التي تخوله تحديد   1952األردن ملكية دستورية تستند إلى دستور عام  
السلطة إلى ثالثة فروع: تشريعية ، وقضائية ، وتنفيذية. بما أن السلطة التنفيذية هي السياسة الداخلية والخارجية. يقسم الدستور األردني  

 ضمان لإلدارة العامة ، فإن األجزاء التالية من هذا الفصل تناقش هيئات وهيكلية اإلدارة العامة في األردن. اإلدارة العامة هي الهيئة 
كومة ومن أجلها سواء على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو المحلي. تتمتع اإلدارة المسؤولة عن تقديم السلع والخدمات العامة من قبل الح

والسلطات   -الملك ، ومجلس الوزراء ، والوزراء ، والمؤسسات العامة    -العامة في األردن بالهيكل التنظيمي التالي: هناك سلطات مركزية  
 والمجالس البلدية والمحافظون.  - المحلية 
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 ري في األردنالتطوير اإلدا

منذ سبعينيات القرن الماضي ، تم إطالق العديد من المبادرات لتحسين إدارات اإلدارة العامة في األردن ، وكانت هذه المحاوالت بمثابة 
ية. رد فعل على الصعوبات الداخلية والخارجية التي واجهتها القيادة السياسية في جهودها لتحقيق تحديث الممارسات والعمليات اإلدار 

 باإلضافة إلى ذلك ، يجادل بأن المطلوب إلحياء اإلدارة العامة هو تقليل البيروقراطية في المنظمات الحكومية.

وار بدًءا  في حالة األردن ، كانت اإلدارة العامة دائًما وسيلة أساسية لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية. لإلدارة العامة العديد من األد
األمن وحتى تقديم الخدمات مباشرة للمواطنين. بدأ إصالح القطاع العام في األردن منذ ثالثة عقود ، وكان الهدف من الحفاظ على  

تطوير نظام اإلدارة العامة بحيث يلبي احتياجات العمالء ومصالحهم بشكل أفضل. وبالتالي إلى حكم أكثر إنتاجية ونجاًحا. تدرك القيادة 
العامة وتطويرها كانت على الدوام شرًطا للتقدم االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي يتعين تحقيقه.   األردنية أن إصالحات اإلدارة

 ومن ثم ، فإن تحسين اإلدارة كان على اإلطالق العنصر الرئيسي في األجندة السياسية لكل رئيس وزراء أردني منذ الستينيات. 

 مفهوم رضا الموظف

تعريف نهائي ثابت. من حيث األصل ، تم العثور على جذر كلمة "الرضا" في الكلمة الالتينية "مرض" رضا الموظف كمصطلح ليس له  
، والتي تعني على وجه التحديد "أن تفعل" "كافية"؛ وهكذا ، اكتسبت كلمة "إشباع" المعنى: "القيام بما يكفي لتلبية طلب أو حاجة".  

 ، والثاني هو المحتوى أو الشهية أو اللذة النابعة من هذا اإلشباع."الرضا" بطريقتين ؛ األول إشباع حاجة أو رغبة  

يتم تعريف رضا الموظف أيًضا على أنه درجة نجاح الوظيفة في تلبية طلب أو حاجة أو أنها تعمل كوسيلة أو مصدر للتمتع. نطاق 
البيئية للرضا التي تشمل رضا الموظفين ، ويمكن محتوى الفرد مع وظيفته هو تعريف آخر يقدمه. يشير إلى األبعاد الجسدية والعقلية و 

تقييم  الناتجة عن  الممتعة  "الحالة العاطفية  بأنه  الموظف  الموظفين حول مدى رضاهم. يعّرف رضا  قياس درجته من خالل مناقشة 
ة للموظفين والمواقف  الوظيفة". جانب آخر مرتبط برضا الموظفين هو تحقيق الموظفين لقيم عملهم. ومن ثم ، فإن التفضيالت العام

 والمشاعر المتعلقة بالوظيفة هي كلها جوانب لرضا الموظف.

 طبيعة الوظيفة 

تعد طبيعة الوظيفة من أكثر الجوانب صلة برضا الموظفين. تعريف الوظيفة هو بذل الجهد والمعرفة والمهارات المفيدة لتحقيق الهدف  
هو توفير الخدمات التي تلبي احتياجات العمالء / المواطنين(. على المستوى    )على سبيل المثال ، الهدف الرئيسي للمنظمات العامة

الفردي ، فإن كسب المال هو ما يهدف معظم الناس إلى الحصول عليه من العمل. ومع ذلك ، فإنهم يسعون أيًضا إلى أنواع أخرى من 
استخدام وتطوير ، وفرصة  ، وأداء شيء ذي مغزى  باإلنجاز  الشعور  القدرات   الرضا مثل  ، وفرصة استخدام  ، واالعتراف  القدرات 

وتحسينها ، وممارسة القوة ، والبطولة ، والمكانة االجتماعية. وبحسب المقابالت التي أجريت في هذه الدراسة مع موظفين في القطاع 
 العام األردني ، فقد تبين أن الموظفين اعتبروا الوظيفة نفسها حافًزا لهم أكثر من الراتب.

معظم الموظفين في مواجهة تحديات فكرية في عملهم ، ويفضلون الحصول على فرصة الستخدام كفاءاتهم وإعطائهم العديد من   يرغب
المهام ، والحرية ، وردود الفعل على درجة التميز في أدائهم. ومع ذلك ، فإن هذه الخصائص متاحة فقط في الوظائف التي تنطوي على  

ى ، الوظائف التي ال تقدم تحديات كبيرة تؤدي إلى الملل. من ناحية أخرى ، تؤدي الوظائف ذات األعباء تحديات عقلية. من ناحية أخر 
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الزائدة والتحدي المفرط إلى الشعور بالفشل واإلحباط. العناصر التي تزيد من إنتاجية الموظفين هي: الحصول على وظائف ممتعة ،  
ثم ، يمكن القول إن التوازن والمرونة مطلوبان عند تصميم الوظائف في القطاع العام.  واالعتزاز بوظائفهم ، واالعتراف بعملهم. ومن  

على سبيل المثال ، يجب أن تتضمن الوظيفة خطوات واضحة ومحددة وعمليات رئيسية بهامش معين من الحرية للموظفين للعمل من  
 خاللها.

 والسلوك والمسؤوليات واألدوار الجديدة المطلوبة للموظفين 

افوا العمل "المبتكر المنهجي" ، الذي يجمع بين خصائص الوظائف المبرمجة وغير المبرمجة ، كنوع ثالث. النوع الرابع هو "التحسين أض
المستمر". نواتج وأهداف مثل هذه الوظيفة العامة مبرمجة ومحددة جيًدا ؛ ومع ذلك ، فإن هذا النوع من العمل يتطلب تغيير وسائل 

تغييرات في األساليب التنظيمية والهيكل والثقافة والتقنيات إلى تغييرات في طبيعة الوظيفة وسلوك الموظفين. تمت   أدائه. قد تؤدي أي
مناقشة عالقة مهمة بين االستجابة ومعدالت االبتكار األسرع والتغيرات اإليجابية في طبيعة العمل لتؤدي إلى تقليل اإلشراف باإلضافة  

 التحفيز.إلى زيادة رضا اإلنتاجية و 

التغيير في مؤسسات القطاع العام التي تطبق إدارة الجودة الشاملة يعني أن هناك عدًدا قلياًل من الوظائف المبرمجة بالكامل أو غير 
وة المبرمجة ، لكن العمل مختلط بين االثنين. وبالتالي ، فإن طبيعة الوظائف ليست ثابتة وروتينية ، ولكنها تتأثر بالتحسين المستمر. عال

على ذلك ، وجدت األدبيات أن وظيفة العمل في ظل إدارة الجودة الشاملة ثنائية ، وهي مزيج من التحسين المعياري والمستمر أو اآللي  
تلتزم   لتعزيز   113والعضوية. عالوة على ذلك ،  العامة مبسطة وأسهل  الوظائف والمهام  الجودة بجعل  أنظمة  مؤسسة عامة تطبق 

ومو  الخدمة  )المهام استجابة  الصارمة  بالقواعد  االلتزام  بين  الموظفون  يتأرجح   ، الوظيفة  أداء  أثناء  أنه  آخرون  علماء  يؤكد  ثوقيتها. 
 المبرمجة( وإعادة كتابة هذه القواعد بشكل خالق لتحقيق مكاسب في الموثوقية وكفاءة السرعة والجودة.

 زمالء العمل

شرفين والمديرين. نظًرا للتأثيرات اإليجابية التي تحدث في مكان العمل ، فقد تم إيالء التركيز على العالقات الصحية بين الموظفين والم
أنه يساهم في الحد من ضغوط العمل ، وتعزيز العالقات اإلنسانية ، وتحسين   116اهتمام متزايد مؤخًرا لدعم زمالء العمل. استنتج  

مية زمالء العمل في تقديم الخدمة من حقيقة أن الخدمة غير متجانسة. وهذا  األداء باإلضافة إلى دوره في زيادة رضا الموظفين. تنبع أه
 يعني أن للخدمة متطلبات عديدة تستلزم التعاون بين الموظفين من خالل تبادل المعلومات والمعرفة من أجل خدمة العمالء.

التعاون والتنسيق اعتماًدا على تدفقات ا العمل هو  التنظيمية من أجل ضمان مشاركة يمكن أن يكون تعريف رضا زمالء  لمعلومات 
المعلومات بين الموظفين المنسقين. وبالتالي ، فإن العالقات الجيدة بين الموظفين في المنظمات أثناء الخدمة أمر مرغوب فيه للغاية. 

لى مشاركة الخبرة والمعرفة  تشير هذه العالقة إلى أن الموظفين يساعدون بعضهم البعض في مهامهم ووظائفهم وواجباتهم ، ويحتاجون إ
االجتماعي  الدعم  العمل هو درجة  ينعكس في عالقات زمالء  ، ما  ذلك  االجتماعي واإلنساني والتشجيع. عالوة على  الدعم  وتقديم 

ى الرغم  للمنظمات أو أعضائها وكفاءتهم في إكمال المهام. تشمل األشياء التي يمكن أن يقوم بها زمالء العمل توجيه الموظفين الجدد عل
 من أن هذا ليس إلزامًيا ، أو مساعدة اآلخرين الغائبين ، أو مساعدة أولئك الذين يتعرضون لضغوط من عبء العمل المفرط. 
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ال يمكن لفرد واحد أن يؤدي إلى المستويات المثلى بمفرده. ومع ذلك ، يمكن لشخص واحد أن يحبط األداء إلى المستويات المثلى دون  
ذلك. عند التفكير في بناء "سلوك الخدمة االجتماعية اإليجابي" ، يعتبر هذا التعاون مكوًنا حيوًيا. في هذا الصدد ،  أن يدرك أنه يفعل  

يمكننا استعارة اقتباس من أحد األشخاص الذين تمت مقابلتهم في البحث الحالي الذي قال إن "يد واحدة ال يمكن أن تصفق". وهذا يدل  
مهمة ولتقديم الخدمات الحكومية. كما يتضح من المقابالت ، هناك عالقة قوية   117ن مهم للغاية لتحقيق  على أن التعاون بين الموظفي

تي ميزت بين زمالء العمل في القطاع العام. وهذا يعكس تغييرًا إيجابيًا في القطاع العام كان مدفوعًا سابقًا بالبيروقراطية ، وهي النظرية ال
ون بين الموظفين. مالحظة أخرى من البحث الحالي هي أن ثقافة الموظفين العموميين األردنيين تستند المؤسسات الحكومية بقلة التعا

 إلى قيم التعاون. يجب استثمار هذه القيم بطريقة منهجية لتعزيز التعاون بين الموظفين العموميين من أجل تقديم الخدمات وإرضاء  

 الخاتمة

نظريات رضا الموظفين والعوامل الحاسمة والجوانب والنماذج. تؤكد األدبيات الخدمية أن الموظفين هم  في هذا البحث ، تمت مناقشة  
العناصر األساسية لتحقيق النجاح التنظيمي. على الرغم من أن المنظمات لديها أنظمة وأدوات لتحقيق رضا العمالء من خالل تقديم 

اوية لتحقيق ذلك. وبناًء عليه ، ال يوجد نموذج شامل يمكن أن يشرح بشكل كامل رضا  الخدمة ، إال أن األفراد )الموظفين( هم حجر الز 
 الموظفين ، خاصة في مؤسسات القطاع العام التي تطبق إدارة الجودة الشاملة. 
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Abstract : 

Purpose - This study investigates the level of job satisfaction among the employees of the Bureau of Statistics, Planning and 

Development in Sindh, Government of Sindh. Methodology/Sample - The office was randomly selected from among the 

non-Secretariat departments that often-had complaints against policies that discriminated in favor of Secretariat staff and 

resented the departments and branch offices. These reservations provided the authors with insight into the matter. Job aspects 

such as job security, behavior of direct supervisors, recognition, interpersonal relationships, workload, career growth, and 

wages/compensation were the factors that employees showed satisfaction with. While it was found that working conditions, 

feelings of achievement and government policies were unsatisfactory factors. Practical implications - The results of the study 

are likely to provide a guiding guide for other government departments in understanding the various aspects of job satisfaction 

in government sector departments and taking action in this regard. 
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