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 * مقدمة : 

تطلررا العنرراي لعبررداع   ييعتبررر الرضررا الرروظيفي أحررد المواةررب المهمررة الترر    

 ٌاالبتكار ٌبالتالي زيادة اإلةتاجية ٌالتقدى الحضارَ.  

 JOBيقابلرررر  لررررا الليررررة اإلةملي يررررة : يمصررررطلر الرضررررا الرررروظيف

SATISFACTION   ٌ م تناٌلرر  مررن  برر  علررا الرررنم مررن أي الرضررا الرروظيفي ترر

من عدة زٌايرا ٌبيراي أهررً علرا الفررد ٌالممتمرل لري العديرد مرن الممراالت ٌ ا رة            

داللررة المصررطلر ٌلكررن لررم يررتم تناٌلرر  مررن حيرر  لرري ممرراو المكتبررات ٌالمعلومررات   

 ٌمفهوم  .  

الرضررا الرروظيفي ٌإيضرراح  أرادات الباحثررة لرري هررحا البحرر  اسررتعرا  مصررطلر   

القررر ي الكررريم ٌتوضررير أي الرضررا مفهرروى  ررد  ٌربيررة لرري الليررة العالرردالالت بعرر  

 .   يسعا لتحقيق  ٌالك  أ رً اهلل سبحاة  ٌتعالي لي القر ي الكريم 

 أٌاُل: مفهوى الرضا الوظيفا:  

ٌمررن أجرر  التعرررم علررا مفهرروى " الرضررا " كرراي البررد لنررا مررن ٌ فررة ت مرر  

مررن هررالث جواةررب  للرردالالت الملتلفررة لمصررطلر " الرضررا " حيرر  تناٌلترر  الباحثررة   

 رئيسة ها:  

 ر المعنا الليوٍ لكلمة " الرضا " لا اللية العربية.

 ر داللة مفهوى " الرضا " لا القر ي الكريم.

 ر داللة مفهوى " الرضا " لا مماو المكتبات ٌالمعلومات.  

 ررررررررررررررررررررررررررررررررر

(. مصطلر الرضا الوظيفي : دراسة لي المفاهيم ٗ٘ٗٙمحمد  مها أحمد إبراهيم )

 ٗ٘ٗٙ. ر ع يولي  االتماهات الحديثة لي المكتبات ٌالمعلوماتٌالدالالت. ر 
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 أ ( المعنا الليوٍ لكلمة " الرضا " لا اللية العربية: 

يرة العربيرة لقرد ترم البحر  لرا معراجم الليرة         لمعرلة المقصرود بالرضرا لرا الل   

العربيررة عررن المعنررا الليرروٍ للكلمررة لفررا " لسرراي العرررب البررن من ررور " ٌضررر أي " 

الرضا " الرضرا     ٌالرضرا ضرد السرلو   ٌرضرا عرن التري  ارتضراً   ٌر ً لر  أهراُل           

 .(٘)ٌسلو التي  سلطُا : كره  . ٌالرضا ٌالسلو من  فات القلب 

سراي البرن من رور " ةمردً ذكرر رضرا " الرضرا " أيضرُا معنراً          ٌلا " لسراي الل 

أعطرراً مررا يرضررا برر  . ٌترضرراً  لررب رضرراً   ٌالرْٕٔضررإٓ.   ’: ضررد السررلو . ٌْأرضرراً

المرضررا ٌالرْٕٔضررإِ المطيررل   ٌالرْٕٔضررإِٔ الضررامن   ٌارتضرراً : ر ً لرر   أهرراُل   ٌترضرريت   

 .(ٙ)أٍ أرضيت  بعد جهد   ٌاسترضيت  لارضاةا

" الصررحاح لررا الليررة ٌالعلرروى " لررحكر " الرضررا " الرضرروآي : الرضررا  أمررا لررا 

ًٓ مثلرر    ٌرضررير الترري  ٌارتضرريت  لهررو مرضررإْ         ٌكررحلا الرضررواي   ٌالمرضررا

ٌرضررير عنرر  رضررا مقصررور   ٌهررو مصرردر محرر    ٌاالسررم الٔرضررآ  ممرردٌد   ٌعيتررة 

بمعنررا راضررية أٍ  مرضررية يةرر  يقرراو رضررير معيتررت  ٌربمررا  ررالوا " رضررير عليرر   

 . (ٚ)رضير ب  ٌعن  

ٌلررا " المعمررم الوسرريو " ةمررد أيضررُا أي الرضررا : يقرراو رضررُا : مرضررا ٌهررم   

رضرررُا )ٌ رررص بالمصررردر( ٌالرضرررآ  : الرضرررا   ٌالرٔضرررإٓ : المرضرررا ٌالمطيرررل   

 . (ٛ)ٌالمٓحب

ٌمما سبا ةمرد أي هنراه اتفا رُا علرا أي الرضرا : ضرد السرلو   ٌأي الرضرا هرو          

القلرب   ٌهنراه هالهرة أشركاو لكتابرة كلمرة الرضرا هرا:"          شعور ٌأحاسيس مرن  رفات  

 الرضا   الرضا    الرضا "  

لمرن العررب مررن يقولهرا باليرا  علررا اي ر  ٌالرواٌ أكثررر   ٌ رد رضرا يرضررا         

ٔرضا ٌٓرضرُا ٌرضرواةُا ٌٓرضرواةُا اي يررة عرن سريبوي  حير   راو : أسركن العرين   ٌلرو            

ال تررد لها الضررمة   ٌ بلهررا   كسرررها لحررحم يةرر  ال يلتقررا سرراكناي حيرر  كاةررر   

كسرررة   ٌراعرروا كسرررة الضرراد لررا اي رر  . للررحلا أ رٌهررا : يررا  ٌهررا مررل ذلررا 

ةررادرة   ٌرضررير عنررا ٌعليررا   رضررا مقصررور: مصرردر محرر  ٌاالسررم الرضررا      

 .  (ٜ)ممدٌد عن اي فش 

ٌمررن هررحا المنطلررا لقررد هبررر أي الكتابررة المثلررا للمصرردر مررن " رضررا " هررو " 

 ايكثر شيوعُا لحا سوم يتم استلداى التك  " رضا " بايلص.  رضا " ٌهو التك  
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 ب ( داللة مفهوى " الرضا " لا القر ي الكريم :  

 امر الباحثرة بالبحر  عرن لف رة " الرضرا " لرا القرر ي الكرريم برالرجوع إلرا           

 معاجم كلمات ألفاظ القر ي الكريم   للو وم علا داللة المفهوى .

ور كثيررة مرن سرور القرر ي الكرريم   لبلر  عردد        حي  ٌردت هحً اللف رة لرا سر   

السررور التررا ٌردت بهررا لف ررة " الرضررا " اهنتررين ٌهالهررين سررورة مررن سررور القررر ي   

الكررريم   كمررا الح ررر الباحثررة أي اللف ررة  ررد ٌردت أيضررُا بمبناهررا  ٌمعناهررا           

 ٌاشتقا اتها لا المعاجم اآلتية ذكرها   ٌعلا سبي  المثاو :

عبررد البررا ا "  ررد أٌرد تحررر " رضررا " ةحررو همرراي     لنمررد أي " محمررد لرر اد 

ٌسبعين  يرة تكررر ليهرا لف رة "رضرا " بمبناهرا ٌمعناهرا : ْرٔضرْا   ْرٔضريٓر   ْرٔضريٓتم             

ًٓ   ْتٖرْضرراْها   ْتٖرْضررٖوا  ْتٖرْضررٖوي   ْتٖرْضررٖوْةها   ْيٖرْضررا   ْيٖرْضررٓ       ْرٓضرروا   ْترٖضررْا   ْتٖرْضررا

ًٓ   ْتْراْضررٖوا   ْتْراْضررٖيٓتٖم   ْيٖرْضررٖوْة    ٔلْيٖرْضرروًٖٓ  ْي ٖرْضررٖيْن   ٓيٖرٓضرروٓكٖم   ٓيٖرٓضرروْةٓكٖم   ٓيٖرٓضررو

اٖرْتْضررا   تررْرْاّ    ْرأضررْيّة  ْرٔضرريُْٕا  ٔرٖضررواّي   ٔرٖضرروْاةُا   ٔرٖضررْواْة    ْمٖرٔضرريُْٕا   ْمٖرضْٕرريْة       

 . (ٝ)ْمٖرْضاْت   ْمٖرْضأتا

ا ةحرو  مسرة ٌ مسرين  يرة مرن      ٌ د ذكر لف رة " رضرا " بمبناهرا ٌمعناهرا لر     

 يررات القررر ي الكررريم حسرربما ٌرد ذلررا لررا دليرر  الفبررائا حيرر  ذكررر : " رْٕٔضررْا     

ًٓ  ْتٖرْضرراْها   ْتٖرْضررٖوا   ْتٖرْضررٖوي   ْتٖرْضررٖوْةها      ْرٔضرريٓر   ْرٔضرريٓتم   ْرضرروْٕا   ْرٓضرروا   ْتٖرْضررا

  ً   ْيٖرْضررٖيْن   ٓيٖرٓضرروٓكٖم   ٓيٖرٓضرروْةٓكٖم     ٔيرْضررٔا   ْيٖرْضررا   ْيٖرْضررٓ    ْيٖرْضررٖوْة    ٔلْيٖرْضرروٖٓ

ًٓ   ْتْراْضٖوا   اٖرْتْضا   ْرأضْيّة    ْرٔضيُْٕا   ٔرٖضواّي "  .  (ٞ)ٓيٖرٓضو

أمرا " عبرد الوحيرد ةرور أحمرد "  رد ا تصرر ذكرر لف رة " رضرا " لرا القررر ي            

الكريم علا حصر ٌرٌدهرا لرا سربعة عترر  يرة حير  ذكرر لقرو كر  مرن : ْرٓضروا              

  .(ٟ)ٖضواّي   ٔرٖضْواْة    رْٕٔضْا   ْرٔضيُْٕا   ْرٔضيٓتم   ْترٖضْا " ٔر

لررا حررين أٌرد " محمررد عرردةاي سررالم ٌمحمررد ٌهبررا " سررليماي لف ررة " رضررا " 

لا القر ي الكريم لرا اهنترين ٌهالهرين  يرة حير  ذكرر: " ْرٓضروا   ٔرٖضرواي   رضروإي            

 ( . ٠)  ْرٔضْا   ْرٔضيُْٕا   ْرٔضيٓر   ْرٔضيٓتم  ٔرٖضواّي   ٔرضوْاي   ٔرٖضوْاةُا   ٔرٖضْواْة 

هحا مرا ٌرد ذكررً لرا المعراجم أمرا " محمرد حسرين أبرو الفررج " لرا حصررً            

للف ررة "رضررا " لقررد ذكررر أي هررحً اللف ررة " ْرٔضررْا "  ررد ٌردت لررا القررر ي الكررريم 

هماةيررة ٌهالهررين مرررة   ٌلف ررة " ْرٔضررٕا " مرررة ٌاحرردة لقررو دٌي ذكررر اآليررات التررا  

ٌردت بهررا   ٌترررٍ الباحثررة أةرر   ررد  رراى بحصررر لف ررة " رضررا " لقررو دٌي حصررر    

 (. ٗ٘) للمبنا ٌالمعنا ٌالضمائر
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  ٌ يا كاي ايمر لقد أتر كلمرة " رضرا " لرا سرور كثيررة لرا القرر ي الكرريم        

ٌ ررد الح ررر الباحثررة أي سررورة التوبررة  ررد ذكررر ليهررا لف ررة " رضررا " هماةيررة عتررر 

م   ْرٓضررروا   ْتٖرْضرررٖوا   ْتٖرْضرررٖوْةها   ْيٖرْضرررا   ٓيٖرٓضررروٓكٖم   مررررة : " ْرٔضرررْا   ْرٔضررريٓت

ًٓ    ٔرٖضواّي " .    ٓيٖرٓضوْةٓكٖم   ٓيٖرٓضو

  ٌسررورة البقرررة سرربل مرررات : " ْترٖضررْا   ْتٖرْضرراْها   ْتٖرْضررٖوي   ْتْراْضررٖوا   تررْرْا ّ  

ْرٓضروا   ٔرٖضروْاةُا     ْمٖرْضاْت . أما سرورة المائردة لكاةرر  مرس مررات " ْرٔضرْا   ْرٔضريٓر          

  "اٖرْتْضرا ":ٔرٖضْواْة  " ٌهناه سرور متعرددة ٌردت بهرا مررة ٌاحردة مثر  سرورة ايةبيرا         

ٌالمدير بالرحكر أي الباحثرة  اعتمردت لرا الحصرر علرا حسرب مرا أٌردً محمرد لر اد           

 عبد البا ا.  

 ٌعلررا سرربي  المثرراو ال الحصررر سررتقوى الباحثررة باالستتررهاد برربع  اآليررات التررا 

 ٌردت ليها كلمة "رضا " : 

ٌْْ رراْو ْربٕٔ ْأٌٔزعنررإٔ ْأي  (  رراو ٠٘لفررا سررورة النمرر  اآليررة ر ررم )    

ًٓ ٌْأدٔ لنررٔا   ٍْٕ ٌْأْي ْأْعمررْ  ْ رراْلحُا ْترْضررا ٌٔالررد ْأشررٓكْر  ٔةعْمْتررْا الْٕٔتررا ْأةْعمررْر ْعلررْا ٌْعلررْا 

 ٔبْرحْمٔتْا لٔا ٔعبْأدْه اْلصٔالٔحيْن "   

 ررائاْل "  ررد جررا  هررحا الرردعا  علررا لسرراي سرريدةا سررليمايةمررد هررحً اآليررة 

ألهمنا أي أشكر ةعمترا الترا مننرر بهرا علرا مرن تعليمرا منطرا الطيرر   ٌالحيرواي             

ٍْٕ باإلسررالى لررا   ٌاإليمرراي بررا   ٌأي أعمرر  عمرراُل تحبرر  ٌترضرراً ٌإذا     ٌعلررا ٌالررد

 .   (٘٘) تولينا ل لحقنا بالصالحين من عباده ٌالرليا ايعلا من أٌليائا

ٌْلْسرروْم ٓئعطيررْا ْربٕٓررْا  (  رراوٌٜلررا سررورة الضررحا اآليررة ر ررم )  

 :ْلتْرْضْا

رسرول  لفا هرحً اآليرة ةمرد توضرير أي لرا الردار اآل ررة يعطرا        

علرا عبردً ٌرسرول  لرا أمتر    ٌليمرا أعردً لر  مرن         ةعمر  ليعدديرضيحتا

الممرروم   ٌ ينرر  مررن  الل لرر ب الكرامررة ٌمررن جملترر  ةهررر الكرروهر الررحٍ حالترراً  بررا

مررا  الرر  علررا سرريدةا محمررد رسرروو اهلل  ٌةمررد مررن ةعررممسررا أذلررر 

أال يرد   أحرد مرن أهر  بيتر  النرار "       السدٍ عن ابن عبراس : " مرن رضرا محمرد    

ٌبرالطبل   (ٙ٘)رٌاً ابن جرير ٌابرن أبرا حراتم . ٌ راو الحسرن: يعنرا برحلا الترفاعة         

 ذلا هو الفوز الع يم .  
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 داللة مفهوى " الرضا " لا مماو المكتبات ٌالمعلومات :   ج (

يعتبررر مفهرروى " الرضررا " مررن المفرراهيم التررا تررم تعريفهررا ٌ ياسررها   حيرر       

ا تلفر الن ريرات لرا تحديرد مفهروى الرضرا الروظيفا   أٌ العوامر  الترا تسربب حالرة           

لفرة علررا  الرضرا . لهنراه شرب  اتفران برين البرراحثين لرا الممراالت ٌالتلصصرات الملت        

 عوبة ٌضل تعريص جامل شام  متفا علي  لهحا المصطلر ٌمفهوم .

ٌتتسررا و الباحثررة كيررص يصررعب ٌضررل تعريررص لمصررطلر الرضررا الرروظيفا  ٌ ررد  

اتضر معنراً لرا القرر ي الكرريم   ٌلرا الليرة   ٌمرا الليرة إال تعبيرر جيرد عمرا ةحسر              

 ٌةتفاهم ب  ؟! .     

 ررة بمصررطلر الرضررا الرروظيفا حيرر  ٌليمررا يلررا ةسررتعر  أهررم التعريفررات اللا

  سمر الباحثة هحً التعريفات إلا هالث لئات ها : 

 ر تعريفات للرضا الوظيفا باعتبارً متاعر ٌ أحاسيس.  

ر تعريفات للرضا الوظيفا باعتبارً شعور ايمابا أٌ شعور سلبا.

 ر تعريفات للرضا الوظيفا باعتبارً مرتبو بعوام  الوظيفة المتعددة.

 فاث للرضا الوظيفى باعتباره مشاعر وأحاسيس الفرد : ـ تعري1

  لنمد مرن يعرلر  علرا أةر  " تعبيرر يطلرا علرا متراعر ايلرراد تمراً أعمرالهم           

الفررد ٌيحسر  تمراً عملر    أٍ اإلدراه بمرا هرو        يعتقردً ٌتعتمد هحً المتاعر علرا مرا   

 .   (ٚ٘)كائن من ةاحية   ٌما ينبيا أي تحقق  ل  ٌظيفت  من ةاحية أ رٍ " 

ٌيعرل  " ةا ر عبد اللالا " علرا أةر  : " الحالرة الترا يتكامر  ليهرا الفررد مرل         

معهررا   مررن  ررالو  موحرر     ٌيتفاعرر ٌظيفترر  ليصرربر أةسرراةُا تسررتير   الوظيفررة     

الررروظيفا   ٌرنبتررر  لرررا النمرررو   ٌالتقررردى   ٌتحقيرررا أهدالررر  االجتماعيرررة مرررن  

 ( .ٛ٘)" اللها

ضررا الرروظيفا علررا أةرر : " التررعور النفسررا ٌةمررد " ةا ررر العررديلا " يعرررم الر

بالقناعررة   ٌاالرتيرراح أٌ السررعادة   إلشررباع الحاجررات   ٌالرنبررات   ٌالتو عررات   مررل      

ٌالروال  ٌاالةتمرا  للعمر        الثقرة العم  ةفس  )محتروٍ الوظيفرة ( ٌبيئرة العمر    ٌمرل      

  (  ٜ٘) ٌمل العوام  ٌالم هرات اي رٍ ذات العال ة "

" الرضررا الرروظيفا علررا أةرر  :  " عبررارة عررن الحالررة    NOZATTAٌعرررْٕم "  

 . (ٝ٘) من  الو عملهم " الملتلفةالتا تنتج عن إشباع الموظفين لحاجاتهم 
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  أٌ ممموعررة يفا علررا أةرر  : " التررعور بالسررعادةٌةمررد مررن عرررم الرضررا الرروظ

 .   (ٞ٘)" عن  برة الموظص بوظيفت   الناتمةالعوا ص اإليمابية 

علررا أةرر  : " يتررتم  علررا تقررويم     الرروظيفاالرضررا  ٌعرررم أحررد البرراحثين 

  (ٟ٘)الموظص ل رٌم عمل  أٌ أحاسيس  تماً ظرٌم عمل  " 

الرضررا الرروظيفا تتركرر  علررا مررا    لمصررطلرٌةالحررأ أي التعريفررات السررابقة  

الحتياجاترر    ٌمعرردو تحقيررا  إشررباع تقدمرر  الوظيفررة للفرررد مررن أحاسرريس   ٌدرجررة  

ا بالدرجرة ايٌلرا علرا ٌجهرة الن رر اإليمابيرة تمراً        أهدال  المرجوة منها  ٌهحا يتعلر 

 الرضا الوظيفا .  

ـ      تعريف     اث للرض     ا ال     وظيفى باعتب     اره       عور اي      ابى بالرض     ا أو      2

 بى بعدم الرضا : ـ ل عور س

أةر  " أحرد المصرطلحات الترا تسرتلدى للتعبيرر        علرا حي  عٓرم الرضا الروظيفا  

عملرر    ٌمررن هررحً المصررطلحات    ًتمرراعررن المترراعر النفسررية التررا يتررعر بهررا الفرررد 

الرررٌح المعنويررة  ٌاالتمرراً النفسررا ةحررو العمرر    ٌالرضررا عررن العمرر    ٌتتررير هررحً   

المصررطلحات   ٌإي ا تلفررر تفصرريالت مرردلوالتها إلررا مممرروع المترراعر الوجداةيررة     

التا يتعر بهرا الفررد ةحرو العمر  الرحٍ يتريل    ٌ رد تكروي هرحً المتراعر سرلبية  أٌ            

 .   (٠٘)إيمابية " 

    (ٗٙ)"سررعود النمرررٌةمررد شررب  اتفرران لتعريررص الرضررا الرروظيفا بررين كرر  مررن "

حير  عرلرا الرضرا الروظيفا علرا أةر  : " شرعور الموظرص          :  " (٘ٙ)" سيص الردلبحا ٌ

اإليمررابا أٌ السررلبا عررن العمرر  الررحٍ ينتمررا إليرر  ةتيمررة لترر هرً بممموعررة مررن      

 .لا بيئة العم  "  التييرات المادية ٌالمعنوية التا تحيو ب 

يررٌي أي الرضرا الروظيفا يمكرن تحديردً       أ رحابها ٌةرٍ من هرحً التعريفرات أي   

مررن إدراكرر   أيضررُامررن  ررالو إدراه الفرررد لرريس لقررو مررن التررعور اإليمررابا برر     

 بالتعور السلبا تماً الوظيفة.

ـ       تعريف      اث للرض      ا ال      وظيفى باعتب      اره م      رتب  بعوام        الوظيف      ت  3

 المتعددة:ـ 

الرروظيفا مرررتبو بمواةررب العمرر  الملتلفررة    الرضررايرررٍ أي تعريررص هنرراه مررن 

ٌلرررا التر يررة    أٍ العوامرر  التررا يمكررن أي تسرربب حالررة الرضررا مثرر  : ايجررور     

   ٌنيرً من هحً العوام  .  ٌالتقدى الوظيفا
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ٌمررن هررحً التعريفررات ةمررد تعريررص " محمررد التررهيب " حيرر  عرررم الرضررا      

الفرررد بمرردٍ إشررباع الحاجررات التررا يرنررب لررا   الرروظيفا باعتبررارً " درجررة شررعور  

إشررباعها مررن ٌظيفترر   الحاليررة   ٌيتحقررا الرضررا مررن مصررادر متعررددة مثرر  : ايجررر    

ٌةرروع العمرر    ٌلرررا التر ررا   ٌةمررو العال ررة مررل الرررئيس   ٌإدراه الفرررد لعدالررة  

  رضررا ايلررراد عررن اإلجرررا ات اللا ررة بالعمرر  لررا     العوائررد   ٌايهررم مررن ذلررا  

   (.ٙٙ)"التركة

ٌيتفا " محمرد الترويمرٍ " مرل التعريرص السرابا حير  عررم الرضرا الروظيفا          

علا أةر : "مو رص الترلج تمراً العمر  الرحٍ ي دير   ٌيكروي ةتيمرة إلدراكر  لعملر              

  ٌ العمرر    ٌايسررلوب  محرريوٌيكرروي تمرراً الراتررب ٌالتر يررة   ٌالرررئيس  ٌالرر مال    

   (ٚٙ")وماالسائد لا المعاملة  ٌلا إجرا ات العم  الي

ٌهنراه تعريررص   ررر للرضررا الرروظيفا حيرر  حرردد عوامرر  الرضررا ب ةهررا  ارجيررة  

ٌدا لية  لقد عرم "الرضا الروظيفا مرن  رالو مرا يتحقرا مرن عوامر  متعرددة   منهرا          

  ترر دٍ تلررا  ذاترر عوامرر   ارجيررة كبيئررة العمرر    ٌعوامرر  دا ليررة تتعلررا بالعمرر   

عررن عملرر  أٌ أةهررا تعرر ز مررن عرردى   العوامرر  دٌرُا أساسرريُا لررا شررعور الفرررد بالرضررا 

 .   (ٛٙ)" رضاً

ٌهناه تعريرص للرضرا الروظيفا يرنج علرا أةر  " محصرلة الترعور الرحٍ يترعر           

ب  الفرد من  الو عملر  بالم سسرة  ٌالرحٍ يتكروي عرن ممموعرة مرن االتماهرات الترا          

يكوةهررا الفرررد عررن  بيعررة الوظيفررة التررا يترريلها  ٌايجررر الررحٍ يحصرر  عليرر    ٌعررن  

  ٌعرن   إليهرا ر ية المتاحرة   ٌعرن عال اتر  مرل ممموعرة العمر  الرحٍ ينتمرا         لرا الت

 (.ٜٙ)اللدمات االجتماعية التا تقدمها المن مة ل  " 

ٌعرررم " السرريد السرريد النتررار " الرضررا الرروظيفا علررا أةرر  : " تقبرر  الفرررد     

لعملرر  مررن جميررل ٌجوهرر   ٌةواحيرر    ٌهررو تقبلرر  يجرررً   ٌتقبلرر  لل رررٌم الماديررة 

    ٌتقبلرر  لطبيعررة العمرر  ٌمحتررواً   ٌتقبلرر  لممموعررة الرر مال  لررا العمرر       للعمرر

 . (ٝٙ)ٌلنمو الرئاسة   ٌلفرا التر ية المتاحة"

تعريفر  للرضرا الروظيفا متضرمنُا      أجمر  ٌ د ةمرد تعريرص " سريد شرعباي "  رد      

التررعور اإليمررابا أٌ السررلبا   ٌا تراةرر  بعوامرر  العمرر    حيرر  عرررم الرضررا الرروظيفا 

ةرر : " مترراعر الفرررد اإليمابيررة تمرراً عملرر    ٌتقبلرر  لرر  مررن مع ررم جواةبرر      علررا أ

ةتيمررة لمررا يحصرر  عليرر  مررن إشررباعات ماديررة   ٌمعنويررة   ٌاجتماعيررة  لحاجاترر        

 الملتلفة   مقارةة بما كاي يتو ل الحصوو علي  من هحا العم  .  

 

 



8 

 

ٌلديرر   لاإلةسراي يعمرر  لكرا يترربل حاجاتر  الملتلفررة   ٌهرو يررد   إلرا العمرر        

تو عات لما سوم يحص  علير  مرن هرحً اإلشرباعات   لراذا مرا حصر  بالفعر  مرن عملر            

علا هحً اإلشباعات لحاجات  الملتلفرة  كمرا كراي يتو رل   لاةر  يكروي لرا حالرة رضرا          

 .  (ٞٙ)عن العم    ٌالعكس  حير"

" ةمرررد أي تعريفهمرررا للرضرررا   COMPELL & SCARPELLEأمرررا " 

ط الرضررا الرروظيفا ب يررادة المكالرر ة التررا حصرر  عليهررا  الرروظيفا ا تصررر علررا "ارتبررا

يتحقررا  رأيهمرا الفررد لررا العمر    مررل مرا كرراي متو عرُا   أٍ أي الرضررا الروظيفا لررا      

 (.ٟٙ)عندما تتحقا تو عات الفرد ةحو ما يحص  علي  من عائد مادٍ"

الروظيفا علرا أةر  مسرتويات معينرة       الرضرا ٌهناه مرن البراحثين مرن يترير إلرا      

لمعنويررة   ٌأةررواع محررددة مررن الدالعيررة   مررل القرردرة علررا تقبرر  معاةرراة  مررن الرررٌح ا

الوظيفة   باإلضرالة إلرا بعر  الصرفات اي ررٍ الترا ال يمكرن أي تتفاعر  مرل بعضرها           

 (. ٠ٙ)بسهولة 

 JOBالررروظيفا  الرضررراٌكثيررررُا مرررا يحررردث الللرررو برررين مفهررروى     

SATISFACTION    ٌمفهرررومين   ررررين همرررا االتماهررراتATTITUDE    

ٌيمكرن تعريرص اتمراً العمر  علرا أةر  المير  للتمراٌب          MORALEرٌح المعنوية ٌال

 . (ٗٚ)بطريقة محددة ةحو م اهر العم  

بينمررا يمكررن اعتبررار الرضررا عررن العمرر  " الرضررا الرروظيفا " كعامرر  أٌ متييررر   

 . (٘ٚ)يمث  محصلة ملتلص المتاعر التا تكوةر لدٍ الفرد ةحو عمل  

ر عررن ا ررطالح جمرراعا . لررالرٌح المعنويررة هررا أمررا الرررٌح المعنويررة لاةهررا تعبرر

 .   (ٙٚ) ال ة اتماهات ممموعة ايلراد المكوةين للمماعة ةحو عملهم 

مررن االتمرراً ةحررو العمرر  حيرر   ٌأشررم ٌبررحلا يتضررر أي الرضررا الرروظيفا أعررم 

يعتبرر الرضرا الرروظيفا محصرلة لالتماهررات المتعرددة ةحررو م راهر العمرر  . لرا حررين       

تعرد أكثرر شرمواُل مرن الرضرا الروظيفا   حير  يعتبرر الرضرا           ةمد أي الرٌح المعنويرة 

الرروظيفا أحررد عنا رررها المتعررددة أٍ أي االتمرراً ٌالرضررا يعكررس كرر  منهمررا شررعور   

 .   (ٚٚ)لردٍ بينما تعكس الرٌح المعنوية شعور جماعا

ٌبعررد استعراضررننا للتعريفررات السررابقة لمفهرروى الرضررا الرروظيفا يتضررر مرردٍ    

جرامل متفرا علير  لمعنرا أٌ      شرام  مة ٌعردى ٌجرود تعريرص    تعدد التعريفرات المسرتلد  

مفهوى الرضرا الروظيفا . حير  تتفرا الباحثرة مرل " سرالم محمرد السرالم " لرا رأير             

حرروو أي " تعرردد التعريفررات لمصررطلر ٌمفهرروى الرضررا الرروظيفا دليرر  علررا تعرردد     

ال ٌايا التا ترم مرن  اللهرا  ررن هرحا المصرطلر ٌتبراين ٌجهرات الن رر لرا توضرير            

 ( .ٛٚ)اهيت    ٌالكتص عن  بيعت  " م
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يتحرردد مفهومرر  ٌلقررُا للممرراو   الرروظيفاٌهررحا يعررد أمرررُا  بيعيررُا يي الرضررا   

للرضررا الرروظيفا  إجرائيررُاٌالتلصررج الررحٍ ينتمررا إليرر  الباحرر  الررحٍ يعررد تعريفررٓا   

 حسب تلصص .  

ضرا الروظيفا ٌلقرُا لمدلولر      ٌعلا ضو  ما سربا لقرد حرددت الباحثرة مفهروى الر     

الليرروٍ  ٌٌلقررُا للناحيررة النفسررية التررا تعبررر عنهررا الليررة مررن معنررا الرضررا ٌالسررلو  

 ٌٌلقُا لطبيعة الرضا الوظيفا لموضوع الدراسة .

 لالتعريص الحٍ حددت  الباحثة: 

مصررطلر يطلررا كتعبيررر علررا مترراعر الفرررد ةتيمررة   

  ٌهرحا يتو رص حسرب مرا يرراً       لعملر  ح   ٌالسرعادة   ٌتقبلر    شعورً بالقناعرة  ٌاالرتيرا  

  التقرردى  التر يررةالفرررد ل رررٌم عملرر    ٌلقررُا للعوامرر  ٌالمتييرررات مررن ايجررر       

ٌالمتييرررات ب ةهررا عوامرر   العوامرر الرروظيفا   ة رررة الممتمررل   ٌيمكررن إجمرراو هررحً  

حسرراس الفرررد ماديررة   ٌمعنويررة . ٌعوامرر  دا ليررة ٌ ارجيررة تسررهم بتررك  لعرراو لررا إ

 ".   بالرضا أٌ عدى الرضا تماً عمل 

 :  هاةيُا: مفهوى العاملين لا مماو المكتبات ٌالمعلومات

مفهروى الرضرا الروظيفي لكراي البرد       معرلرة تنراٌو  ا البحر  ي ة رُا يي  بيعرة هرح  

 هر الرضررا لنررا مررن التعرررم علررا مفهومرر  لرري ممرراو المكتبررات ٌالمعلومررات حيرر  يرر 

 .  علا أدائهم ن لا المكتبات الوظيفا لدٍ العاملي

 ررد عرررم " المعمررم الموسرروعا لمصررطلحات المكتبررات ٌالمعلومررات " أمررين      

المكتبررة علررا أةرر : "التررلج الررحٍ يتررولا مسررئولية المكتبررة   ٌمحتوياتهررا   ٌا تيررار  

المطبوعات   ٌالمرواد المكتبيرة  ٌيقردى معلومرات   ٌ ردمات اإلعرارة لمقابلرة احتياجرات         

تررتم  لئررة المكتبيررين علررا هرر ال  المسررئولين عررن اإلدارة   ٌالتررا     المسررتفيدين   ٌت

تحترراج ٌظررائفهم لتفسررير القواعررد   ٌاإلجرررا ات   ٌتحليرر  مترراك  المكتبررة  ٌالتو رر  

   (.ٜٚ)إلا الحلوو مستلدمين معرلتهم بعلم المكتبات ٌالمعلومات " 

ساسرا  الترالعا ديراب " أ صرائيا المكتبرات : " بر ةهم العنصرر اي       حامرد ٌعرم " 

لا النهو  بالمكتبات   ٌمرن هرم لر ى االهتمراى بهرم   ٌتهيئرة مسرتقب  مرادٍ   ٌٌضرل          

أدبررا متميرر  لهررم   حتررا يتولررد لررديهم الرضررا النفسررا ٌاإلحسرراس ب هميررة عملهررم     

 ( .  ٝٚ)ليحر وي علا تمويدً ٌاالبتكار لي  " 

  Professional Librarianٌةمررد تعريررص المكتبررا المهنررا   الم هرر      

ايساسررية   ٌتدريبرر    اسررتلداى الطريقررة   دراسررت ةرر  "مكتبررا يسررتطيل بفضرر   علررا أ

   (.ٞٚ)العلمية   ٌالفكر العلما عند تحلي  ٌح  المتاك  المكتبية 
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أمررا العرراملوي نيررر المهنيررين ٌالمسرراعدٌي يطلررا علرريهم المسرراعدين المهنيررين    

Paraprofessional Personnel  لهررو مصررطلر يتررير إلررا لئررة المرروظفين مررن 

نيررر حرراملا تلصررج مهنررا   ٌالمكلفررين بمسررئوليات مسرراةدة ذات مسررتوٍ عرراو        

ٌيرر دٌي أعمررالهم بحررد أدةررا مررن الر ابررة بواسررطة موظررص متلصررج   ٌيتررير        

المصررطلر عامررة إلررا ايلررراد العرراملين كمسرراعدين للمكتبررة   ٌالمسرراعدين الفنيررين     

لمصررطلر مرررادم لررر ٌعامررة لمميررل المرروظفين المسرراةدين للعمليررات المكتبيررة ٌهررحا ا 

Sub professional (ٟٚ.)   

 Non Professional لررا حررين ةمررد مصررطلر المرروظفين نيررر المهنيررين  

Personnel  المسرراعدينيتررير إلررا المرروظفين Support Staff   ٌهررو مصررطلر

عرراى يسررتلدى لررا تصررنيص ايلررراد لتحديررد لئررة المرروظفين نيررر المهنيررين بالمكتبررة   

   ( .٠ٚ)عدٍ المكتبة الفنيين ٌها تتتم  علا الكتبة   ٌمسا

ٌةمررد أي لئررة العرراملين المقصررود بهررم لررا هررحً الدراسررة هررم أمنررا  المكتبررات   

أ صررائا المكتبررات العرراملين لررا المكتبررات العامررة موضرروع الدراسررة   أٍ العرراملوي   أٌ

   العرررررراملوي المسرررررراعدٌي المهنيرررررروي  Professionalالمهنيرررررروي

Paraprofessional   الكتابيرة   ايعمراو عاد كر  مرن الفئرات التاليرة :       ٌ د ترم اسرتب

تحررر مصررطلر المرروظفين نيررر    ٌالسررائقين ٌالسرركرتارية ٌنيرررهم ممررا ينرردرج     

 .  المهنيين

هحا ٌةمرد أي هنراه اتمراهين لرا علرم المكتبرات ٌلرا إعرداد ا صرائيا المكتبرات           

  ٌ هقالررة ٌتحفيرر هم للقيرراى بواجبرراتهم : االتمرراً ايٌو: اعتبررار علررم المكتبررات تربيررة 

أكثررر مررن مهنرر   ٌيسررود هررحا االتمرراً لررا أٌربررا .ٌاالتمرراً الثرراةا : اعتبررار علررم     

المكتبات مهن  أكثرر منر  هقالرة ٌتربيرة   ٌيسرود هرحا االتمراً لرا الواليرات المتحردة           

 ايمريكية .  

ٌةالحررأ أي االتمرراً ايٌو يبرردأ لررا تكرروين التلصررية المكتبيررة ي صررائا        

بعرد حصرول  علرا شرهادة الدراسرة       المهنيرة طائر  الثقالرة   المكتبة ٌهقالت  ٌتربيتر  ٌإع 

الثاةويررة   ٌيرردرس الطالررب مرردة أربررل سررنوات لررا الكليررة يحصرر  بعرردها علررا درجررة  

 بكالوريويس لا علم المكتبات ٌيصبر م هاُل ليكوي أ صائيُا إلحدٍ المكتبات .  

 أمررا االتمرراً الثرراةا ليتررره ي صررائي المكتبررة الحريررة لررا ا تيررار الثقالررة      

ٌالتلصررج الررحٍ يريرردً لنفسرر  بعررد حصررول  علررا الم هرر  العررالا لررا أٍ تلصررج  

يريدً   ٌمن هرم يعردً ليكروي أ صرائيُا إلحردٍ المكتبرات   ٌاإلعرداد هنرا مهنرا أكثرر           

   ( .ٗٛ)من  هقالا ٌيحص  الطالب لي  علا درجة الماجستير لا المكتبات 
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ا المكتبررة   ٌمررن ٌممررا سرربا ةالحررأ أي هنرراه اهتمامررُا ٌاضررحُا باعررداد أ صررائ  

المرردير بالررحكر أي مهنررة المكتبررات لررا الرردٌو المتقدمررة تمررد الرعايررة   ٌاالهتمرراى    

 ٌاالحتراى   مث  أٍ مهنة أ رٍ .  

أمررا لررا ممتمعاتنررا العربيررة لرراي مهنررة المكتبررات تعررد مررن المهررن التررا ال تمررد  

مررة . ٌهررحا يعررد مررن العوامرر  المهالممتمررلة رررة احتررراى ٌتقرردير مررن بعرر  ألررراد  

 الم هرة سلبيُا علا مستوٍ الرضا الوظيفا لدٍ العاملين لا المكتبات بوج  عاى.

ٌهنرراه عرردة موا ررفات  ا ررة يمررب توالرهررا لررا العرراملين لررا المكتبررات شرر ةها 

شرر ي سررائر الم سسررات اي رررٍ ٌ ررد حررددها  ررارن عبرراس ٌمحمررد زكررا لتكرروي     

  معاييرُا للحكم لا ا تيار الموظفين للعم  لا المكتبات :

ر البررد أي يكرروي الموظررص المهنررا  ررد حصرر  علررا شررهادة معترررم بهررا لررا       ٘

المكتبررات ٌالمعلومررات ليكرروي هررحا الموظررص عارلررُا بررايمور  ٌاإلجرررا ات الفنيررة         

 ٌالعلمية التا يكلص بعملها لا أ ساى المكتبات العامة .  

ر أي يكرروي ممتلكررُا القرردرة علررا اإلشرررام ٌتوزيررل ايعمرراو ٌٌضررل اللطررو      ٙ

لتررا تهرردم إلررا تبسرريو ايعمرراو   ٌتيسرريرها مررل معرلررة متكاملررة ب هرردام المكتبررة   ا

 العامة   ٌإ الع تاى علا ٌظائفها ٌأة متها .  

ر لرر  القرردرة علررا متابعررة ايعمرراو ٌاسررتمرارية مالحقررة إةمازهررا مررل عقرر      ٚ

مررن م يميرر  ايشرريا  المهمررة ٌيعطيهررا ايٌلويررة   ٌلرر  مررن الررحكا  ٌايلمعيررة         

    (.٘ٛ)ير الماد لا دراسة المتاك  ٌإيماد الحلوو المناسبة لها ٌالتفك

هررحا ٌ ررد حررددت " مبررادئ اإليفررال  اليوةسرركو " الصررفات المميرر ة ٌالمهررارات     

 ايساسية المطلوب توالرها لموظفا المكتبة العامة علا النحو اآلتا:

 ر القدرة علا التلا ب اإليمابا مل اآل رين.٘

 المستفيدين.   ر القدرة علا لهم حاجاتٙ

 ر القدرة علا التعاٌي مل ايلراد ٌالمماعات لا الممتمل المحلا.  ٚ

 ر معرلة التنوع الثقالا ٌلهم .ٛ

 ر معرلة المواد التا تت لص منها ممموعة المكتبة ٌكيفية الو وو إليها.  ٜ

 ر لهم مبادئ اللدمة العامة ٌالتعا ص معها.ٝ

 قديم  دمات مكتبية لعالة.ر القدرة علا العم  مل اآل رين بهدم تٞ
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ر المهررارات التن يميررة المتررفوعة بالمرٌةررة الالزمررة للتعرررم علررا التييرررات      ٟ

 ٌإحداهها.  

 ر سعة اللياو ٌالرؤية ٌاالةفتاح علا ايلكار ٌالممارسات المديدة.٠

 ر االستعداد لتييير أساليب العم  مماراُة لنتو  أٌضاع جديدة. ٗ٘

 (ٙٛ)ت ٌاالتصاالت ر معرلة تقنيات المعلوما٘٘

ٌ امررر " أمنيررة  ررادن " بتحديررد أهررم الموا ررفات ٌالتررا تصرربر مررن ضرررٌريات 

 شلصية أ صائا المعلومات لا القريب العاج : 

 ر القدرة علا التفكير التحليلا.٘

ررر القرردرة علررا كتابررة التقررارير المهنيررة ٌمهررارات عررر  المعلومررات بكفررا ة   ٙ

 عالية.

ية العمر  تحرر ضريو مرا  سروا  كراي هرحا الضريو         ر مهارات إدارة الو ر ٌإمكاةٚ

 حمم العم  أى ضيا الو ر أٌ بع  الضيوط النفسية.

 ر الثقة ٌالقدرة علا التنالس لا استلداى تكنولوجيا المعلومات.ٛ

ر القدرة علا العمر  بايمابيرة مرن  رالو ممموعرة العمر    ٌذلرا يعنرا البعرد          ٜ

فاعليررة أكبررر ترر هيرُا لررا العمرر    عررن السررلبية ٌاالةتقرراو إلررا مرحلررة المترراركة ب  

 اليوما .

مررن هررحً الموا ررفات ةرردره ذلررا المسررتوٍ المتقرردى ٌالمطلرروب إحرررازً مررن   

     (ٚٛ) الو الموا فات التلصية يمين المكتبة أٌ أ صائا المعلومات بوج  عاى

سرروم ةتنرراٌو ٌالرردالالت لمصررطلر الرضررا الرروظيفي    ٌبعررد اسررتعرا  المفرراهيم

  تر  بالنسربة ي صرائا المكتبرة   ٌللمكتبرة ٌلرعدارة ٌ للممتمرل       الرضا الروظيفا ٌأهمي 

حي  يمثر  العمر  أهميرة باليرة لرا حيراة اإلةسراي   حير  إةر  يررتبو بنوعيرة العمر              

الحٍ يقضا لير  اإلةسراي أنلرب ٌ تر    ٌمرن هرم يعتبرر العنصرر البتررٍ هرو العنصرر            

لم سسررة " المكتبررة الحيرروٍ ٌايسرراس يٍ م سسررة أٌ أٍ مكتبررة   ٌذلررا يي ةمرراح ا 

" أٌ عرردى ةماحهررا يتو ررص بدرجررة كبيرررة علررا درجررة أدا  العرراملين بهررا ٌإتقرراةهم     

 ٌرضاهم لعملهم .   
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 أهميت الرضا الوظيفى:  ثالثًا : 

إي موضرروع الرضررا الرروظيفا ح ررا باهتمرراى كبيررر مررن  برر  البرراحثين لررا      

هتمرراى بهررحا القررري العترررين   ٌ ررد زاد اال  هالهينيرراتملتلررص الميررادين ٌذلررا مررن  

الموضوع  رالو السرنوات اي يررة  ٌمرن برين الممراالت الترا تناٌلتهرا دراسرات الرضرا           

 . (ٛٛ)الوظيفا ما يتعلا بعم  أ صائا المكتبات

لالرضا الروظيفا كمرا يصرف  سرالم محمرد السرالم يعرد مرن الركرائ  ايساسرية           

التراملة   لراي    لتنمية الموارد البترية لراذا كاةرر القروٍ البتررية هرا أعمردة التنميرة       

عدى تحقيرا الرضرا الروظيفا لتلرا القروٍ يمعر  جهرود التنميرة بردٌي جردٌٍ   لرحا            

يممررل البرراحثوي علررا أهميررة تحقيررا الرضررا الرروظيفا للعرراملين لررا المكتبررات   لمررا   

ينررتج عنرر  مررن أدا  متميرر    ٌمعاملررة جيرردة للمسررتفيدين   لتقرردى المهنررة مرهرروي     

 (  ٜٛ)ية عملهم ٌرضاهم عن  با تناع العاملين بالمكتبات ب هم

 ر أهمية الرضا الوظيفا بالنسبة للعاملين لا المكتبات : 

إلررا أي ترروالر الرضررا الرروظيفا لرردٍ العرراملين لررا     CUMING ررد أشررارت  

المكتبات ي دٍ إلرا زيرادة درجرة رضراهم عرن حيراتهم بصرفة عامرة   ٌبالترالا رضراهم           

ا الروظيفا لرديهم   كلمرا ازداد     عن مسرتوٍ معيترتهم   يةر  كلمرا ازداد مسرتوٍ الرضر      

استقرارهم لا العمر  بالمكتبرة   ٌهرحا ير دٍ بردٌرً لنروع مرن االسرتقرار لرا حيراتهم           

التلصررية   ٌإلشررباع حاجررراتهم الملتلفررة ممررا يمعلهرررم يتررعرٌي بالرضررا عرررن       

 .   (ٝٛ)حياتهم

 ر أهمية الرضا الوظيفا بالنسبة إلدارة المكتبة : 

رٌرٍ لتعرراٌي العرراملين معررُا بالمكتبررة     الرضررا الرروظيفا عنصررر حيرروٍ ٌضرر   

ٌتعرراٌةهم مررل إدارة المكتبررة   ٌذلررا بييررة تحقيررا ايهرردام بكفررا ة   ذلررا يي مررن   

ةتررائج الرضررا الرروظيفا اإل ررالا   ٌالحمرراس لررا العمرر    ٌارتفرراع مسررتوٍ الكفررا ة   

 ( ٞٛ)  ٌهحا لا  الر المكتبة لي 

ٍ العراملين لرا المكتبرات إةمرا     ٌاةطال ُا مما سبا لراي دراسرة الرضرا الروظيفا لرد     

هرا عبرارة عرن تقرويم شرام  ييطرا جميرل المواةرب الملتلفرة مرن أجر  الكترص عررن             

 اإليمابيات ٌالسلبيات.

حيرر  إةرر  مررن  ررالو دراسررة الرضررا الرروظيفا دا رر  المكتبررة يررتمكن المسررئولوي  

عنهررا مررن التعرررم عليهررا مررن  ررالو ة رررة العرراملين إليهررا حيرر  تعررد  را  العرراملين   

 ة رضاهم بمثابة مر ة  اد ة تعكس  ورة اإلدارة من تصرلات ٌ رارات.ٌدرج
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ٌيتم ذلا مرن  رالو التعررم علرا متراعر العراملين ٌاتماهراتهم المتعرددة ةحرو          

 ملتلص جواةب العملية اإلدارية.  

ٌتسررتطيل اإلدارة الواعيررة للمكتبررات   التعرررم مررن  ررالو دراسررة الرضررا الرروظيفا 

لقصررور لررديهم   ٌمحاٌلررة التيلررب عليهررا ٌتالليهررا لررا  لرردٍ العرراملين علررا جواةررب ا

المستقب    ٌمعرلرة المتراك  الترا تواجر  العراملين  مرن أجر  محاٌلرة ٌضرل الحلروو           

المناسرربة التررا تسرراعد المكتبررة علررا النمرراح ٌالتقرردى   ٌبالتررالا ارتفرراع مسررتوٍ ايدا  

 بها   ٌتقديم  دماتها علا الوج  ايكم .     

 ة المراجل ٌالمصادر :  ائم
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