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ـة-01 ــ ــ ــ ـدـم ـق  ـم

  من المتغيرات والتحوالت العالمية التي مست السنوات القليلة الماضية على كم وافرلقد وقف العالم خالل

بشقيها  هذه األخيرة التي أثرت على المؤسسات ،والسياسية ةجتماعية االقتصادي  الجوانب االمختلف

 فمست فيها القيم االجتماعية  ونسق العالقات المجتمعية,  دول العالم العديد من في االقتصادي واالجتماعي

ما كان الذي يختلف ع, م الجديد ل التي أصبحت تملي علينا السير ضمن متغيرات هذا العا؛ المؤسساتية

 لدى اًئ فشيئاًداية الثمانينات أين أصبح االهتمام بالموارد البشرية يتزايد شيب حتى سابقاًيسود العالم 

 فما أصبح سائدا كان نتيجة لتطور البحوث التنظيمية على يد كل من فريدريك ,المؤسسات المعاصرة 

موعة من الباحثين الذين اهتموا  وضع أسس ومبادئ اإلدارة العلمية ،وهنري فايول مع مجيتايلور الذ

 كافة الشروط المالئمة له، هبالظروف المحيطة بالعمل ؛حيث عملوا على توفير مناخ مالئم للعمل تتوافر في

كتوفير فترات الراحة ،و اإلضاءة المناسبة إلى غير ذلك من العوامل التي جعلت دراساته تتضمن الطابع 

   . اإلنساني

ت أصبح من الضروري جدا إعادة االهتمام بالمورد البشري على مستوى وعلى ضوء كل هذه التحوال

  .    المؤسسات العصرية باعتباره الحجر األساس الذي تضع عليه اإلدارة أهدافها

ولكنه يعتمد على  , فحسبفمقياس التقدم في أي دولة أصبح اليعتمد على مايتوفر لديها من موارد طبيعية 

السياسات الناجحة في ف ,  أيضاشرية قادرة على تحقيق أهداف المؤسسة بفعاليةما يتوفر لديها من موارد ب

 إدارة العنصر البشري من أهم مهام  كما تعد, بكفاءة وفعالية مواردها البشرية  إلى حد كبير تتحددالمنظمة

و  لماديالعنصرين ا  و اإلدارة والتنظيموإذا كانت عناصر اإلنتاج تحوي , وأكثرها محورية , اإلدارة 

 بدورها في العملية اإلنتاجية فال تستطيع العناصر األخرى القيام, فان هذا األخيريعد األكثر فاعلية ,البشري

وضمن هذا السياق  برزت أهمية ,   يعتبر عصب اإلنتاج والركيزة األساسية للتنمية فهو هدون توفر, 

من أجل تحقيق أهداف المؤسسة ،  قت الحاضر في الو لتنوع وتعدد أنشطة المنظماتتبعا الموارد البشرية 

إذ تعمل هذه األخيرة على توفير أهم احتياجات ومتطلبات الموظف المختلفة ،كتوفير المناخ المالئم الذي 

من شانه أن يرفع الروح المعنوية له ،وكذا دعم الجانب المادي الذي يساعد على توفير حياة معيشية 

دون أن تهمل المؤسسة الجانب التنظيمي السائد والذي يحافظ على مالءمة تتوافق ومتطلبات العصر ،

استقرارها ونمائها من خالل بناء شبكة منتظمة من االتصاالت تحافظ على ارتباط هيكلها التنظيمي 

وتماسكه،وتعبر سياسات إدارة الموارد البشرية التي تطرقنا إليها في هذا البحث عن المجهودات التي 

رة من اجل تحقيق أهداف المؤسسة المسطرة والتي التتحقق إال من خالل تحقيق أهداف تبذلها هذه اإلدا

الفرد وهذا مايسعى إليه أي تنظيم يتوفر على الخصائص البنائية والديينامية ،مثل المصنع ،الجامعة 

  .الخ ....،

وظيفة وشكل : يئين وهذا ما جعل الباحث  محمد عبد الوهاب  يقر بتعقيد عملية التنظيم فهي عنده تعني ش

فالوظيفة عبارة عن عملية جمع الناس في المنظمة ،وتقسيم العمل فيما بينهم ،وتوزيع األدوار عليهم 
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،حسب قدراتهم ورغباتهم ،والتنسيق بين جهودهم وإنشاء شبكة من االتصاالت بينهم تمكنهم من تحقيق 

ظيم ،ويقصد به الجماعات واألدوار أهداف محددة  ومعروفة لدى الجميع ،أما الشكل فهو هيكل التن

 بها إلى هدف اواألقسام التي يعمل بها الناس ،والعالقة التي تنظم أعمالهم بطريقة متعاونة ومنسقة ليصلو

  )01(.محدد 

من خالل هذا التعريف نستنتج انه من دون ترابط وتالحم أهداف التنظيم واألفراد فانه من الصعب أو 

 ابية ،فتفعيل دور إدارة الموارد البشرية  في االهتمام بأفرادها  ،يؤدي حتما إلىالمستحيل تحقيق نتائج ايج

فعالية تنظيمها و رضا أفرادها ،وبالتالي تحقيق األهداف المرجوة ،ومن اجل الوصول إلى هذه النتيجة 

ين سعينا جاهدين لتسليط الضوء على مختلف الجوانب التي تمس موضوع البحث والذي قسمناه إلى جانب

  .نظري وتطبيقي ميداني  آما الجانب النظري فقد تم تقسيمه إلى أربعة فصول حسب طبيعة الموضوع :

تضمن الجانب المنهجي للدراسة، وتناول المقدمة ،إشكالية البحث ،تساؤالت الدراسة : الفصل األول 

  .،فروض الدراسة ،أهداف البحث ،تحديد المصطلحات والدراسات السابقة 

تضمن الفعالية التنظيمية ، ماهيتها، ،األسباب المسئولة عنها ، ،أنماطها ،صورها : ني الفصل الثا

التنظيمية ،معايير قياسها ،الفعالية التنظيمية في مجال وظيفة إدارة الموارد البشرية ،العوامل المؤثرة فيها 

  .،وأخيرا صعوبات التي تواجهها

رية ،وتناول ماهيتها ،أهميتها ،وأهدافها، وظيفتها تضمن موضوع إدارة الموارد البش:الفصل الثالث 

  .،اإلطار النظري لها ،وظائفها ،وأخيرا سياساتها 

تضمن موضوع الرضا الوظيفي ،وتناول مفهومه ،أهميته ،نظرياته ،قياسه ،العوامل : الفصل الرابع 

  .المؤثرة فيه ،االتجاهات النفسية والرضا الوظيفي ،وأخيرا نتائج عدمه  

لجانب الميداني فقد تقسيمه إلى فصلين، فصل تم فيه عرض إجراءات الدراسة الميدانية ،وفصل تم أما ا

كما تم ذكر بعض االقتراحات والتوصيات التي استنتجت من خالل , فيه عرض ،تحليل،ومناقشة النتائج 

 في مختلف الدراسة بصفة عامة والتي تعبر عن تصورات أصحابها كما أنه من الممكن االستفادة منها

  .البحوث مستقبال 

وفي األخير ذكر لقائمة المراجع العربية واألجنبية ،كما تم ذكر المالحق الخاصة بالباحث من استبيان 

  .،وهياكل تنظيمية ،والتي تساهم في التوضيح أكثر عند تناول هذا البحث 

  

  

  

  

  

  

                                                
).14(  ص2006 ،دار الھدى للطباعة والنشر، الجزائر، 02 الجزء السلوك التنظیمي،الھاشمي لوكیا ،- )01(  
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  :إشكالية البحث 02

, ارد البشرية لتجعل منها المجال األبرز في الوقت الراهن تتابعت الدراسات والبحوث في مجال إدارة المو

 والمكننة وظهور أول نموذج للمؤسسات  اآلليةالصناعية خاصة مع ظهور وتجدر اإلشارة إلى الثورة 

 على شكل مصنع، حيث أصبح هدف المؤسسات توظيف أعداد كبيرة نسبيا من العمال ةاالقتصادي

انية معتبرة مما زاد في حاجتها إلى نظم إدارة فعالة ،وذلك مع بروز واحتاجت إلى موارد اقتصادية وإنس

  , خلق مرونة في العمل ر مفاهيم إثراء العمل وتمكين العاملين و وازدها, اإلنسانية تالعالقافلسفة  

إن كل ذلك أدى إلى حقيقة مفادها أن المورد البشري هو أساس نجاح جميع المنظمات والمؤسسات 

ومن هذا المنطلق يسعى المدراء , االجتماعية مهما كان شكلها أو حجمها أو طبيعة نشاطها   وةاالقتصادي

  .وإدارته بشكل يحقق المنفعة المتنامية والمتجددة للكائن البشري , والمسيرون جاهدين لتوظيف هذا المورد

فهي تخضع , ف  تمتاز عن بقية المؤسسات باختالف أولويات األهداذات الطابع االجتماعيفالمؤسسات 

، فهي تحت وصاية قانون خاص يحمي موظفيها, لقيود مغايرة لتلك التي تخضع لها المؤسسة االقتصادية 

, ها قصد الوصول إلى األهداف المحددة تراقبكل رأس مالها ولها سلطة تسيرها وم إذ تمتلك الدولة

، ومن  لتقديم خدمات اجتماعيةتنشأ بل ,مالية الرباح األ قصد البيع وتحقيق  تخلق الاالجتماعية فالمؤسسة 

, التكوين , التعليم ,  ومن بين هذه الخدمات ،المعنوية أكثر من الماليةبالجوانب  ندرك اهتمامهاا هن

  . الصحة

وذلك ألنه , العالي  والذي يتمثل في قطاع التعليم ،حد هذه القطاعات ونحاول في دراستنا التركيز على أ

, تابعة التطورات العالمية نهم من ميساهم في صقل مهارات األفراد وقدراتهم وتمكت التي تمن أهم المنشآ

  .وإمداد العمل بكثير من المهن والتخصصات ,  من العلم والمعرفة يخلق جيل على مستوى عالوذلك ل

 وحل مشاكل العمل تحيث تقع على عاتق الجامعة الكثير من المهام وتحمل المسؤوليات واتخاذ القرارا

ورغبة , ولهذا يجب أن تتوفر لدى عمالها وموظفيها مهارات كافية ,التغلب على العقبات التي تعترضها و

  .في أداء أعمالهم بشكل فعال 

فالنمو ,  يجب أن تتالءم مع التغيرات االقتصادية واالجتماعية ؛ أهدافها المرجوةةولكي تحقق الجامع

ويؤدي بدوره ,  المجتمع بمختلف قطاعاته وأنشطته االقتصادي يتضمن حدوث تغيرات أساسية في هيكل

إلى إحداث تغيرات مماثلة في هيكل القوى العاملة في مختلف المهن والوظائف بما يتضمنه من مهارات 

فصيرورة إعادة تنظيم , وبذلك يبرز دور الجامعة في إبراز تلك االحتياجات ؛جديدة وزيادة في المعرفة

وهذا النمط يركز أساسا على إستراتيجية , جديد لتسيير الموارد البشرية الجامعة تساعد على بروز نمط

  .تمهد لنظرة جديدة لمكانة الموظفين داخل المؤسسة الجامعية 

إن وظيفة إدارة الموارد البشرية  تساهم في تنمية وتطوير قدرات الفرد ورضاه ووالئه في خدمة المؤسسة 

ف األنشطة المتعلقة بالنواحي البشرية والتي تحتاجها اإلدارة المطلوبة لتنفيذ مختل عن طريق سياساتها
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نه يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس ،ومن هذا المنطلق فإ لممارسة وظائفها على أكمل وجه 

  : التالي 

إلى أي مدى يسهم  التطبيق الفعال لسياسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي لموظفي 

  ؟لمركز الجامعي سوق اهراس ا
 لدراسة فرضيات ا-04

 :الفرضية العامة

فاعلية إدارة الموارد البشرية في تطبيق سياساتها يمكن أن يحقق الرضا الوظيفي لموظفي المركز 

  . الجامعي

  : الفرضيات الجزئية
  :ى األولالفرضية*    

    .رضا الموظفينتحقق عملية التكوين المطبقة من طرف إدارة الموارد البشرية 
  :ة الثانيالفرضية*   

  .نظام الحوافز المطبق من طرف إدارة الموارد البشرية يحقق رضا الموظفين 
   :لثة الثاالفرضية * 

   .ظروف العمل المادية التي توفرها المؤسسة تحقق رضا الموظفين 
 :ةالفرضية الرابع*   

   .ضا الموظفين ظروف العمل المعنوية التي توفرها المؤسسة تحقق ر
  :خامسةالفرضية ال*   
  . يحقق االتصال الفعال الرضا الوظيفي لموظفي المؤسسة- 

   أهداف الدراسة-05
  :   يهدف البحث إلى 

  .معرفة إجراءات وقواعد سياسات إدارة الموارد البشرية في المؤسسة  -     

   .الية المؤسسة فعالوصول إلى نتائج وتوصيات يمكن االستفادة منها لتحقيق-    

التعرف على مدى التركيز على العامل البشري في تسطير أهداف إدارة الموارد البشرية وبالتالي -    

 .أهداف المؤسسات 

 المؤسسة ومدى ياإلسهام في تسليط الضوء على السياسات المنتهجة إلدارة الموارد البشرية ف -     

  .ميةمواكبتها للسياسات المبنية على األسس العل

  .  محاولة إيجاد همزة وصل بين التكوين األكاديمي الجامعي وما يحدث في المؤسسات -     
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 :تحديد المفاهيم -06

 لغة أساسية في أي نظرية أو دراسة علمية، لذلك تعتبر المفاهيم أو المصطلحات التي يستعملها الباحث

  .ا بصفة تفصيلية  علينا عرض المصطلحات المفتاحية للبحث وشرحهبيستوج

  : الفعالية التنظيمية  -06-1  

هناك اتفاق حول أهمية الفعالية التنظيمية كظاهرة صحية مرغوبة في المؤسسات مهما كانت   

  : ولهذا فهي طبيعة نشاطها، إال أن الخالف قائم حول تحديد ماهيتها وكيفية قياسها

وفر في الهيكل يجب أن تتتفسر في غالب األحيان على أساس مجموعة الخصائص التي  •

والمركزية  لتنظيميةا المستوياتاإلشراف وعدد التنظيمي للمؤسسة،والمتمثلة في نطاق 

ضمان أن تتفاعل هذه الخصائص بشكل جيد لبحيث يجب ،والالمركزية ودرجة الرسمية 

 .مستوى فعالية مقبولمن أجل تحقيق االنسجام بينها 

بالمتغيرات النوعية ذات العالقة المباشرة بالعنصر البشري، ترتبط الفعالية التنظيمية أكثر  *  

هذا يعني أن الفعالية التنظيمية هي مفهوم اجتماعي النشأة . ومنه بأنظمة القيم السائدة في المؤسسة

    )01( .و البناء، ومنه سيطرة الجوانب غير الموضوعية أكثر من الجوانب الموضوعية
ة في مفهومها العام مجموعة التصورات والمفاهيم التي يمكنها أن تشترك تعني الفعالي :التعريف اإلجرائي

جميعا من أجل تحقيق العديد من األهداف المادية والمعنوية،  القدرة على تحقيق نتائج محددة ،كما أنها 

تعبر عن مجموعة التصرفات اإلدارية التي يعتقد بأنها توصل إلى الحد األعلى للمنفعة لتحديد وتجميع 

  .استخدام الثروات الداخلية والخارجية من بينها الموارد البشرية ،وذلك لتحقيق أهداف الوحدة اإلدارية و

  :الموارد البشرية 06-2 

ة على أنها مجموعات األفراد المشاركة في رسم األهداف والسياسات يتعرف الموارد البشر         

  : وتقسم هذه الموارد إلى خمس مجموعات وهيوالنشاطات وإنجاز األعمال التي تقوم بها المؤسسات

  .الموارد االحترافية* 

  .الموارد القيادية* 

  .الموارد اإلشرافية* 

  .باقي الموارد المشاركة* 

  .االتحادات العمالية* 

 : إدارة الموارد البشرية06-3

ه في المنظمة من  متعددة إلدارة الموارد البشرية ،ركزت أغلبها على الدور الذي تؤديفلقد وردت تعاري

  )02( .خالل مهامها وسياساتها 

                                                
 ).221( ،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة الجزائر ،صالفعالیة التنظیمیةعبد الوھاب سویسي ،– )01(
  .)33(، ص 2000، 2، دار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية، طإدارة الموارد البشرية  سلطان،محمد سعيد أنور. - )02(
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االستقدام : إن إدارة الموارد البشرية يجب النظر إليها كعملية تتكون من أربع وظائف رئيسية         

ويمكن القول بعبارة أخرى وببساطة، أن هذه العملية ) المحافظة(، التنمية، التحفيز، الصيانة )الحصول(

 وإعدادهم وتنشيطهم مالحصول عليه:  بالناس في اإلدارةتضمن البعد الذي يتعلقتتكون من أربع خطوات ت

  .واإلبقاء عليهم

إدارة الموارد البشرية تهتم أساسا باألفراد في جميع المستويات التنظيمية " أن ) A.Bartoli(  حيث يري 

ات ،وغيرها من األمور ،من حيث ترتيب العاملين ،األجور ،المفاوضات مع التنظيمات العمالية والترقي

  )01(.المتعلقة باألفراد

 مجموعة وظائف المنظمة التي تعتني باستشراف الوظائف يقصد بالموارد البشرية:التعريف اإلجرائي 

  .وتكييفها لمواجهة المستجدات والمتغيرات ,وتطويرها , والمحافظة عليها, واستقطاب الموارد البشرية 

 : الوظيفي الرضا

 نإ إذ الوظيفة تجاه الفرد تصور عن الناتجة السعادة مشاعر عن عبارة هو الوظيفي الرضا أن البعض يرى

 الرضا أن اآلخر البعض ويرى. به يحيط وما العمل في الفرد برغبة تتمثل قيمة الوظيفة تعطي المشاعر هذه

 هذه لهم تقدمه مال إدراكهم عن المشاعر هذه تتولد حيث وظائفهم تجاه العاملين مشاعر عن عبارة الوظيفي

 . منها هعلي يحصلوا أن ينبغي لما و الوظائف

 الموظف يستمده الذي الكلي الرضا في يتمثل األبعاد متعدد مفهوم الوظيفي الرضا أن اآلخر البعض ويرى

 اللتين والبيئة المؤسسة وكذلك إلشرافهم يخضع الذين ورؤساءه ، معها يعمل التي العمل وجماعة وظيفته من

  . يهماف يعمل

 االجتماعية الضغوط في موجودة الرضا تكون التي العوامل فإن (BULLOCK) 1953 بولوك وحسب

 صناعتها ثقافتها،) العمل لجماعة الرسمي غير والبناء (صناعته ثقافته، ) الرسمي اإلداري الهيكل وتأثيرات

 )02(.االجتماعية العامل وعالقة

 : الوظيفي للرضا اإلجرائي التعريف

  .موعة السلوكات التي يمكن أن تعكس مدى رضا العاملين عن الوظائف الموكلة إليهمهي مج
 :الدراسات السابقة -07

  :الدراسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية07-1 

  )1984(ورسالن دراسة أسعد 

سة التي  ،توصلت الدراا الوظيفي للقوى البشرية العاملة في المملكة العربية السعوديةالرض وعنوانها 

 أن نسبة عالية من العاملين إال أجريت على عينة مكونة من موظفين يعملون في القطاع العام والخاص ،

غير راضين عن أعمالهم ،ويتركز عدم الرضا في أسلوب اإلدارة والراتب الشهري والعالقات مع 

  03( . المشرفين

                                                
)01(  -A.Bartoli : "le management dans les organisations publiques" ,Dunod ,Paris ,1997 ,P (111)  

  )77(ص. ، 1982 30 العدد ، العربية والجزيرة الخليج دراسات مجلة ، قطر لدولة المعلمين لدى المهني الرضا ،الشيخ الحضري سليمان - )02(
 ).95(، ص2007مذكرة ماجیستیر ،علوم إداریة ،جامعة نایف للعلوم األمنیة ،  .التحفیز ودوره في تحقیق الرضا الوظیفي عارف ماطل الجرید ، – 03(
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  ):2003(دراسة نبق بوبكر

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،جامعة ،"لتدريبا"شريةوعنوانها االستثمار في الموارد الب

الجزائر،،حيث قام الطالب بالتعرض إلى تطور وظيفة الموارد من خالل مختلف المدارس،ثم قام بتحليل 

  .التدريب باعتباره أهم أداة لتطوير الموارد البشرية

  : الدراسات المتعلقة بالرضا الوظيفي 07-2   

 . )1999(مساعدة الحميد عبد دراسة- 01

 ذلك وعالقة كجامعة اليرمو في اإلداريين العاملين لدى الوظيفي الرضا وتحليل قياس إلى الدراسة هذه هدفت

 الراتب ، العمل مكان ، الخدمة سنوات ، العلمية الدرجة ، الجنس ، الوظيفي المسمى ، متغيرات من بكل

 : يةالتال النتائج إلى الدراسة وتوصلت ،  الشهري

 المجاالت من كل على الجامعة في اإلداريين الموظفين لدى الوظيفي الرضا مستوى في عام انخفاض هناك

  : اآلتية

  العمل ظروف و والترقيات الحوافز ، الوظيفي االستقرار ، الشهري الراتب -

 الخدمة نواتس العلمية، الدرجة ، الوظيفة مسمى ) متغيرات من لكل إحصائية داللة ذات فروق وجود -

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج أشارت حين في ، عاملينلل الوظيفي الرضا ومستوى 

 )01(. الوظيفي الرضا وبين العمل ومكان الجنس متغيري من كل

   ( 1998 ) أحمد همشري  عمر-02

 في المتخصصة المكتبات في نالعاملي لدى العمل عن الرضا درجة على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت 

 عدم مصادر بعض عن أيضا ،وكشفت العمل عن الدراسة ألفراد متوسط رضا عن النتائج وكشفت ، األردن

 إحصائية داللة ذات فروق دووج عن عدم الدراسة وكشفت ، بالحوافز يتعلق العمل خاصة فيما عن الرضا

 الخبرة وسنوات العلمي والمؤهل والتخصص سوالجن المؤسسة نوع إلى تعزى العمل عن الرضا مستوى في

  )02(، الذكور زمالئهن من المكتبات مهنة عن رضا أكثر اإلناث أن النتائج ،وكشفت والعمر

 شهادة على الحاصلين زمالئهم من اإلدارة عن رضا أكثر كانوا العليا الدراسات شهادات على الحاصلين وأن 

   ). دونها ما أو البكالوريوس

 2004 رمضان أبو نعيم جوىن دراسة-03

 خالل من الفلسطينية الجامعات في للعاملين الوظيفي الرضا مستوى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 الراتب ، وسينءوالمر الرؤساء بين العالقة ، الوظيفي االستقرار ، العمل ظروف : التالية المتغيرات

 الخبرة وسنوات األبناء وعدد االجتماعية والحالة عمروال كالجنس شخصية لمتغيرات طبقا وذلك ، والحوافز

 في العاملين لدى الرضا من امتوسط مستوى هناك أن النتائج وأظهرت. العمل وطبيعة العمل ومكان

                                                
 العدد ،  1999 ،قطر بجامعة التربویة البحوث مركز مجلة ،كالیرمو جامعة في اإلداریین الموظفین لدى الوظیفي الرضا ، مساعدة،الحمید  عبد - )01(

 ).132 (ص ، 16
 المجلد، 1998،األردن ، التربوية العلوم دراسات مجلة ،  المتخصص المكتبات في العاملين لدى العمل عن دراسة الرضا، أحمد همشري عمر - )02(

 (57 )ص ، األول العدد ، 25
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 ، الدراسة حددتها التي الرضا مجاالت جميع في  58% نسبته بلغت غزة قطاع في الفلسطينية الجامعات

 لطبيعة العم ، األبناء عدد العمر،  لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة وأشارت

 مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت حين في ( الخبرة سنوات ، العلمي المؤهل ،

 لصالح العمل ومكان المتزوجين  لصالح االجتماعية والحالة الذكور لصالح الجنس لمتغير تعزى الرضا

  )01(.اإلسالمية عةالجام

 )1999( شديقات محمد يحيى دراسة-04

 اليرموك جامعة في التدريس هيئة أعضاء لدى العمل عن الرضا على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

  الوظيفي الرضا ، األكاديمية الرتبة ، الخبرة سنوات ، الكلية ، الجنس  لمتغيرات عالقة هناك كان إذا ومعرفة

 هيئة أعضاء لدى العمل عن الرضا مصادر أقل والمعنوية المادية الحوافز مجال أن سةالدرا هذه أظهرت

 عدم إلى النتائج وأشارت التدريس هيئة أعضاء لرضا مصدرا أساسيا العمل بيئة مجال كان بينما ، التدريس

 سنوات لمتغيرات تعزى التدريس هيئة أعضاء لدى العمل عن الرضا في إحصائية داللة ذات فروق وجود

  .األكاديمية والرتبة الخدمة
 1986  موس بن إبراهيم دراسة

 عمقا اإلشكالية طرحت كما ،ةالصناعية الجزائري للمؤسسة اإلطار نشأة مدلول إشكالية، ضمن الباحث يعالج

 ال اإلشراف و التأطير ماهية بأن فوجد ارتقائه، و اإلطار لإليها مدلو يستند التي المعايير حول تمحور آخر

 ةغير رسمي عوامل على تعتمد بل الكفاءة و التكوين كالشهادة، محددة قواعد و ،ةأطر تنظيمي على ترتكز

 اإلطار ارتقاء في كبير دور الباحث لها هذا حسب الممارسات فهذه المحاباة، و الجهوية الصداقة كالعالقات،

 تمتلك التي الشابة اإلطارات بين صراعات و وجود تناقضات الدراسة هذه أفرزت كما العليا، المناصب إلى

 المسنة، اإلطارات توظفها التي الالعقالنية الممارسات هذه وجود ترفض التي العالي و التكوين و الشهادات

  )02( .المؤسسة لتسيير القرار السلطة مركز حول الفئتين هاتين بين للصراع مجاال المؤسسة أصبحت وبهذا
 :التعليق على الدراسات السابقة-8 

إن النظرة الدقيقة والقراءة المتمعنة لما تم ذكره من دراسات سابقة للموضوع يقر على األقل باألمرين 

  :اآلتيين

فهو انحصار كل دراسة في جانب وإقصائها للجانب اآلخر ؛فمنها من اعتمدت الموارد البشرية :أما األول 

 أن تجد دراسة حاولت لملة شتات كموضوع لها ، في حين اعتمدت األخرى على الرضا الوظيفي ،غير

الموضوع وحاولت التطرق إليه من الزاويتين وفق مقاربة علمية تضع في الحسبان األمرين معا فهذا مما 

لم نعثر عنه ،وكرد فعل منا على هذا األمر، ارتأينا أن تكون دراستنا شاملة لهما على األقل حتى تكون 

  . الحقةخطوة أولى نحو تعميق هذه القضية في بحوث

                                                
 مكتبة ،  ماجستیر رسالة ،غزة في قطاع الفلسطینیة الجامعات في العاملین لدى الوظیفي الرضا مستوى یاسق ، رمضان، أبو نعیم  نجوى- )01(

  ).29( ص 2004،بغزة الجامعة اإلسالمیة
 ص ، 1999  35 ،العدد العربية الجامعات اتحاد ،مجلة،جامعةاليرموك في التدريس هيئة أعضاء لدى العمل عن الرضا محمد شديقات، يحيى - )02(

 )29 -59 (ص
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أما الثاني فيتعلق بأنماط الدراسات السالفة الذكر وطبيعتها ؛فهي وإن ركزت على الرضا الوظيفي فإنها لم 

كالراتب الشهري،االستقرار الوظيفي ، الحوافز :تخرج في إطارها العام عن مؤشرات الموارد البشرية 

  :إلخ ويمكننا أن نصور ذلك من خالل مايلي..المعنوية والمادية 

  .دراسة عبد الحميد مساعدة ركزت على مكان العمل، الراتب الشهري-

  .دراسة عمر أحمد همشري ركزت على نظام الحوافز -

  .دراسة يحي محمد شديقات ركزت على الحوافز المادية والمعنوية ومجال بيئة العمل-

  .دراسة إبراهيم بن موسى ركزت على التكوين،  الكفاءة، عالقات العمل-
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  :تمهيد

يعتبر مفهوم الفعالية نقطة ارتكاز أساسية في نظريات التسيير و التنظيم، بحيث ما يزال الجدل   

قائما حول تحقيق دقيق لمحتواها، مع االقتناع أن أي مساهمة نظرية في مجال التنظيم، البد أن تأخذ بعين 

االعتبار مفهوم الفعالية، هذه األخيرة أصبحت تمثل في األدبيات اإلدارية  المعيار الرئيسي الذي يحدد 

و دراسة كيفية تنظيم المؤسسة من خالل . التقدم االقتصادي واالجتماعي بوجه عام على المستوى الكلي

وللتعرف أكثر   تحسينه،تحديد مكونات الهيكل التنظيمي بهدف الوقوف على الفعل التنظيمي و فهمه و

على مفهوم الفعالية التنظيمية تناولنا في هذا الفصل العناصر التالية والتي تتضمن ،ماهية الفعالية التنظيمية 

 الدولية الدراكات المسيرين للفعالية توطرق قياسها ،األسباب المسئولة عن فعالية القادة ،بعض المقاربا

فعالية التنظيمية ،معايير قياس الفعالية التنظيمية ،الفعالية التنظيمية في ،أنماط الفعالية التنظيمية ،صور ال

مجال وظيفة الموارد البشرية ،العوامل المؤثرة في الفعالية التنظيمية ،وأخيرا صعوبات الفعالية 

إدارة  التنظيمية،محاولين الربط بين الفعالية التنظيمية والموارد البشرية من خالل التعرف على مدى فعالية 

  .  الموارد البشرية في تحقيق رضا عمالها وموظفيها تماشيا مع السياسات التي تتبعها
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 :  ماهية الفعالية التنظيمية و طرق قياسها 01

هناك اتفاق حول أهمية الفعالية التنظيمية كظاهرة صحية مرغوبة في المؤسسات مهما كانت   

 أن الخالف قائم حول تحديد ماهيتها وكيفية قياسها، وهذه بعض محاوالت التعريف لهذا طبيعة نشاطها، إال

  . المفهوم و التي نحاول أن نقوم بتحليلها للوقوف على نقاط االختالف و االتفاق حولها

 :   تعاريف الفعالية التنظيمية 01-1

  "على أنها تحقيق الهدف المحدد"  BARNARDيعرفها

على أنها النجاح في تحقيق األهداف المسطرة من خالل االستغالل األمثل  و " : ETZIONIيعرفها      

 "المتوازن للموارد المتاحة في البيئة الخارجية 

  "على أنها درجة تحقيق األهداف المتعددة" : PRICEيعرفها 

 على أنها درجة التطابق بين األهداف في حدود الموارد المتاحة " : DONNELLYيعرفها 

نستنتج من مجموعة هذه التعاريف أنها تركز على األهداف كمؤشر لقياس الفعالية التنظيمية بناءا على 

الموارد المتاحة على مستوى البيئة الخارجية، لكن من خالل القراءة لهذه التعاريف نجد عدم تحديد طبيعة 

هداف قصيرة أو متوسطة أو هذه األهداف رسمية أو غير رسمية أو عدم تحديد المدى الزمني لهذه األ

  )01(: . طويلة

على أنها مضاعفة النتائج النهائية للمؤسسة من خالل االستخدام األمثل " KATZ & KAHNيعرفها 

لكافة الوسائل المتاحة في البيئة الداخلية و الخارجية و بعبارة أخرى هي القدرة على البقاء و االستمرار و 

 ."التحكم

على أنها القدرة على تحقيق أهدافها في شكل زيادة حجم " : Rosenzweig و Kastيعرفها كل من 

 "المبيعات و الحصة السوقية و رضا الزبائن و تنمية الموارد البشرية و تحقيق النمو

على أساس العالقة بين ندرة الموارد في البيئة و القدرة التفاوضية " :  Seachore & Yuthmanيعرفها 

 . "ن موارد نادرةللحصول على ما تحتاجه م

يمكن أن نستنتج من هذه التعاريف أن الفعالية التنظيمية هي عملية ترتبط بالتصور النظامي المبني   

 مخرجات  و يمكن التعبير عليها من خالل التفاعل ← معالجة ←مدخالت : على المعادلة التالية 

  )02( .اإليجابي بين مختلف مكونات النظام في شكل تغذية مرتدة إيجابية

القدرة على تحقيق الحد األدنى من اإلشباع لرغبات وتطلعات األطراف ذات ":   على أنها Milesيعرفها 

األفراد و جماعات المصالح، المالك، زبائن، موردون، : العالقة اإلستراتيجية بها، هذه األطراف تضم 

 )03(.  "الخ... منافسون 

  

                                                
  ).9(، ص1987 جویلیة 54، مجلة اإلدارة العامة، الریاض، العدد مداخل و مشكالت قیاس الفعالیة التنظیمیةصالح الدین عون اهللا، )01(
 ).93 92(ص -، ص1993، اإلسكندریة، المكتب العربي الحدیثاقتصادیات األعمال، عبد السالم أبو قحف،  )02(

)03(  - Desreumaux.A : «  introduction à la gestion des entreprises », éd, Armand colin, paris,1992, p133. 
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تكون المنظمات فعالة إذا كان باإلمكان إرضاء "ة كالتالي فقد عرفا الفعالي"  بننجز فقد وقودمان"ا م

  ." األشخاص المؤثرين وإذا كانت النتائج  التنظيمية تقارب أو تفوق األهداف المتعددة للمنظمة 
    كما نجد هناك بعض التناوالت التي ربطت مفهوم الفعالية بفعالية السلوك القيادي ،وتجدر بنا اإلشـارة                

  . إلى أهم األسباب المسئولة عن تدني فعالية القادة بالفعالية أوال ثم التعرضهنا إلى المقصود

ردين والذي يشير فيه إلى أنهـا    " تصدر قائمة تعريفات الفعالية التنظيمية ذلك التعريف الذي اقترحه العالم           

  .المدى الذي ينجز به القائد المهام الموكلة إليه من خالل الجماعة التي يقودها 

معن في هذا التعريف للفعالية نجده منحصرا في عنصر واحد وهو اإلنتاجيـة ،أي أن القائـد الـذي            إن الت 

تعطي جماعته اكبر قدر من النتائج هو القائد الفعال ، وعلى هذا يمكـن أن نعتبـر القيـادة االسـتبدادية                     

الي تغض الطـرف    فعالة،وخصوصا أن بعض الدراسات أكدت نتائجها أنها تؤدي إلى إنتاجية مرتفعة وبالت           

عما ينجم عنها من آثار سلبية على األتباع سواء على المدى القريب أو البعيد ،ويدعونا ذلك إلـى العمـل                    

على توسيع مفهوم الفعالية ليستوعب عناصر أخرى بجانب اإلنتاجية لتشمل اإلنسان الذي يبدع هـذا الكـم      

 تصوراته وانعكاسات السلوك القيادي عليـه  من اإلنتاج ،ويحمل على عاتقه إخراجه إلى للوجود ،بحيث أن        

ذات قيمة مركزية في مفهوم الفعالية ،باإلضافة إلى المجتمع المحلي الذي تعمل الجماعة  في نطاقه، حيث                 

  حيث يرى بان الفعالية هي             " طرف شوقي " نستطيع إضافة تعريف آخر اقترحه الباحث 

ام الموكلة إليه من خالل الجماعة التي تعمل معه ،حيث اليقتصر األمر            المدى الذي ينجز به القائد المه       " 

على انجاز أهداف المنظمة فحسب ،بل يمتد ليشمل كل الحاجات المشروعة ألفرادها في المـدى القريـب                 

  .والبعيد ،والحاجات المشروعة في المجال المحلي الذي تعمل الجماعة في إطاره 

عوامل نوعية ،وعوامل ذاتية ،بما يسمح      : القائد حسب نوعين من العوامل       فحسب الباحث يمكن تقييم فعالية    

  .بترتيب القادة بصورة متدرجة من األعلى إلى األدنى فعالية 

يوضح العناصر النوعية التي تقوم عليها هذه العوامل ،ويعتمد في قياس درجـة فعاليـة   ) 01(رقم  والشكل

  )01( .القائد المعين 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
،  ، أطروحة دكتوراهاستراتيجيات التكوين المتواصل في المؤسسات االقتصادية  وتاثيرها على فعالية تسيير الموارد البشرية العایب رابح ، )01(

  ) .212( ص 2003  ،جامعة قسنطينةعلم النفس العمل والتنظيم
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  يوضح مجموعة العناصر في العوامل الموضوعية والذاتية ) :01(شكل رقم 

  .ائد             والتي يعتمد عليها في تقيم فعالية الق

  

  

  

  

                                  عوامل موضوعية              عوامل ذاتية

                                                        

  مرتفعة
  

                                                                                                                                    
  متوسطة

  
  

                                                                                                منخفضة
                                                             

  
  

    
  
 
 
 
 

 )214(العايب رابح ، أطروحة دكتوراه، ص  :المصـــدر
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  : متغيرات الفعالية التنظيمية-01

إن قوة المؤسسة ترتبط بمدى ارتباط أعضاءها، و تحقيق األهداف المسطرة بفعالية ،ويتوقف ذلك                

هم للعمل، وعليه فإن اإلدارة الناجحة هي التي تعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق االنـدماج                على دافعيت 

  .الجماعي لألفراد 

  : و ترتبط  الفعالية التنظيمية بأربعة عناصر تتفاعل مع بعضها تتمثل في

ر الموجه لعملية   ويعتبر الهدف هو العنص   ).  الهدف   – العالقات التنظيمية الرسمية     – السياسات   –األفراد  (

  . التصميم التنظيمي

محـاوال  (إن التحاق الفرد بالعمل يتطلب منه التأقلم مع الجماعـة           : ويظهر هذا التفاعل على النحو التالي       

، واالندماج يتم من خالل التنظيم الرسمي أو ما يعرفه بالتـصميم            )التوفيق بين فرديته و متطلبات الجماعة     

بمعنى آخر تطابق أهداف الفرد مع أهداف الجماعة عـن         . لمهام المطلوبة منه  التنظيمي من خالل القيادة وا    

طريق القيادة التي تجعلها متطابقة مع أهداف المؤسسة، كما تعمل من خالل عملية التحفيـز علـى تنميـة         

 ويتحقق ذلك عن طريق التدريب الذي يساهم في تحقيق األهداف الحالية والتعلـيم    . الدافعية للعمل والتوجيه  

  :وكنتيجة عامة . لألهداف البعيدة

أدى المدخل الذي تبنته مدرسة العالقات اإلنسانية إلى اعتماد علم االجتماع وعلـم الـنفس كروافـد فـي                 

والذي ال يعالج الفاعلية التنظيمية من زاوية الرشد، بل من جوانـب الـسلوك و    . دراسات التنظيم والتسيير  

تنظيم عقالني بل جزء من تنظيم طبيعي ينتمي إلى جماعة يسلك           والفرد ليس كعنصر منعزل في      . الجماعة

إلى جانب اعتباره كائن له حاجات ورغبات ومشاعر تحدد من سـلوكاته  . سلوكها لكي يقبل عضوا بداخلها   

 .و تؤثر على إنتاجيته وتفاعله التنظيمي

يـة التنظيميـة بحكـم أن       كذلك إن اإلقرار بوجود التنظيمات غير الرسمية من شأنه أن يعطي دفعا للفعال            

التزاوج بين التنظيمي الرسمي وغير الرسمي يؤدي إلى الحد من الصراعات وخلق االنسجام والتعاون بين               

  بالتشكيل االجتماعي غير الرسميMAYOأطراف المؤسسة باعتبار أن التنظيم غير الرسمي الذي سماه 

  )01( . ؤسسة ويلعب دورها في تحقيق أهدافهايستند على التفاعل فيما بين األطراف والجماعات داخل الم

 

  

  

 

  

  

                                                
.96 ، ص 1997، الجامعة المفتوحة، اإلسكندریة، التنظیم، المفھوم والنظریات قیس محمد العبیدي،  ) )01(  
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 :األسباب المسئولة عن فعالية القادة -2
 

  .وأما فيما يخص أهم األسباب المسئولة عن فعالية القادة فيمكن إيجازها فيما يلي 

   :ويدخل فيها العناصر التالية:   متغيرات مزاجية2-1 

لذي يجعله رافضا تفويـضهم بغـرض صـالحياته أو تنميـة     اض ثقة القائد في األتباع على النحو ا  انخف-

   .قدراتهم على تحمل المسؤولية 

الخوف من نجاح التابع وإدراك هذا النجاح كمصدر تهديدها لما يدفع بالقائد بحجب خبراته عنه ومحاولة                -

  .تعويقه حتى اليصبح منافسا له على المدى القريب أو البعيد 

بيعة الحال فان مثل هذا القائد لن يلتفت إلى أراء أتباعه ،بل لن يشجعهم علـى  اإلفراط في الثقة بالذات وبط  

  .اإلدالء بها 

 ضعف المهارات االجتماعية للقائد في إدارة تفاعالته االجتماعية مع المستويات المتنوعة التي يتعامـل    -  

  .هم ،مما يزيد من المشكالت العديدة فيما بين)الزمالء ،األتباع ، الرؤساء( معها

عدم تحمل المشقة بحيث أن قدراته على التحكم في أدائه العقلي واالنفعالي ستتأثر بـشدة فـي المواقـف                   

  .العصبية على نحو يعجز فيه عن إدارة الجماعة أثناء األزمات 

  .الخوف من تحمل المسؤولية والمساءلة  -

   وتشمل العناصر التالية : متغيرات معرفية 2 -2 

عقلية والذي سينعكس، بطبيعة الحال في تصلب ممارساته الـسلوكية وعجـزه عـن        انخفاض المرونة ال  - 

مواجهة المشكالت وتبني حلول متعددة لها ،وصعوبة تخليه عن ما يفعله من ممارسات ،على الرغم مـن                 

  .إدراكه لعدم مالءمتها للموقف 

قة ،ومن ثـم االسـتعداد لهـا         ضعف القدرة االستداللية وما يتبعه من العجز عن التنبؤ باألحداث الالح           - 

،سواء على المستوى التخطيطي أو الوقائي ،يضاف إلى ذلك عدم قدرته على تـشخيص المواقـف التـي                

  .يواجهها وقصوره عن فهم األسباب الكامنة خلفها ،ومغزاها الحقيقي ،والقوى المحركة لها 

ا سلبيا ينبغي عدم تبني اسـتراتيجيات        العجز عن التحليل واالستفادة من سلوك النماذج واالقتداء به ،أم          - 

واضحة للتعامل مع المهام واألفراد وما ينجم عن ذلك من تذبذب في مواقفه ،وعدم التيقن من ردود أفعاله                  

 )01( .بصورة تعجزهم عن التنبؤ ،مما يشيع لديهم حالة من االضطراب النفور من القائد 

 

  

  

                                                
 مرجع سابق ص ،استراتيجيات التكوين المتواصل في المؤسسات االقتصادية  وتأثيرها على فعالية تسيير الموارد البشرية، العایب رابح– )01(

)214.(  
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  :يلي ابرز المتغيرات ماومن  : متغيرات دافعية 2-3

 ضعف القدرة على التحدي ،فبما أن الرغبة في مواجهة التحديات تمارس دورا هاما في شـحذ طاقـات           -

القائد ،واستنفاذ جهوده النجاز أهداف الجماعة ،فان القائد الفاشل في مواجهة التحديات المفروضـة عليـة                

  رض سيعجز عن تلبية طاقاته ،فضال عن طاقات جماعته لمواجهة الصعاب التي تع

  .سبيلها نحو تحقيق الهدف 

 اإلعراض عن المعرفة ،ذلك أن السلطة ليست فقط مصدر القائد بل األفكار ،التماسك ،المعرفة -

 ي الحكمة والكفاءة ،ومن ثم فان تقاعس القائد عن السعي للمعرفة ،التماسك والحكمة ،هي أمور تـؤد           -

 وتحـول دون التـصدي بكفـاءة        إلى تضاؤل خبراته وضحالتها وعجزها عن اللحاق بالمـستجدات        

  للمشكالت ،سواء كانت ذات طابع فني أو اجتماعي أو سلوكي 

المحاوالت المنظمة للتنمية الذاتية  فلكي يصقل قدراته ،ويحكم مهاراته ،ويحسن أداءه ،البد أن يتبنى                -

يتعـرض لهـا   القائد أسلوبا محددا لذلك معتمدا على ذاته ،وأال يكتفي بمحاوالت التدريب المنظم التي       

،ألنه حين يفشل في ذلك سيسمح أن يسبقوه ،ويمكننا تصور صعوبة هذا الموقف بالنسبة للقائد ،حـين         

      .  يكون اآلخرون هم أتباعه 

  .ويندرج تحتها مايلي  : متغيرات ثقافية2-4   

وكه ،وتكمـن   ذلك أن الجماعة التي ينتمي إليها الفرد تسهم في سـل  : ضغوط الجماعة المرجعية     -أ       

المشكلة بالنسبة للقائد في مثل هذا الموقف ،حين تتعارض جماعته المرجعية مع أهداف منظمته ،فهـو إذا                 

استجاب لضغوط جماعته أهمل واجبات عمله ،ومن ثم سيصبح غير فعال بنسبة كافية ،وان سـلك علـى                  

 انتقامية ،حيـث سيـصبح   النحو الذي يتفق ومصلحة المنظمة سيغضب جماعته ،وقد يتعرض لردود أفعال     

  .كرجل الشرطة الذي يحتم عليه عمله ضبط مرتكبي جرائم الثار 

يمكن أن تتصاعد على القائد في ظل ظروف مثـل ،ارتكـاب أخطـاء              والتي  :ضغوط الرؤساء    -     ب

مهنية آو أخالقية ،أو تهافته على بلوغ مرتبة أعلى ،مما يدفع للرضوخ لتلك الضغوط ،ومن ثـم يرتكـب                   

 )01( .يد من التصرفات التي تضر العمل والمنظمة ككل خاصة حين تكون تلك المطالب غير مشروعة العد

 

 

  

  

  

 
                                                

،مرجع سابق ص  استراتيجيات التكوين المتواصل في المؤسسات االقتصادية  وتاثيرها على فعالية تسيير الموارد البشريةیب رابح، العا– )01(
)115.(  
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 :الفعالية المؤسسية -3
تبرهن المؤسسة فعاليتها المؤسسية ،وتقوم بالتقويم المنتظم لبرامجها األكاديمية وخـدماتها األكاديميـة                "

وتستخدم المؤسسة نتائج ذلك التقويم في التخطـيط        ) البرهان(واإلدارية وخدمات الطلبة على أساس الدليل       

  ".والموازنة ووضع األسبقيات ،وتحسين برامجها األكاديمية وخدماتها 

 وتستخدم المؤسسة طرقا مالئمة لتقييم مخرجاتها وأهدافها بشكل دوري وتقويمها على أساس الدليل الـذي           

خطيط المعتمد على الدليل يـؤدي إلـى تحـسينات فـي      تم الحصول عليه ،ويمكنها أن تبرهن كيف أن الت        

  )01(.  البرامج والخدمات وكذلك االستخدام األكثر فعالية للموارد

 :بعض المقاربات الدولية الدراكات المسيرين للفعالية  -4
 
  : المفهوم الفرنسي للفعالية 4-1 

لتي تحقـق بهـا النتـائج االقتـصادية         بالنسبة للمسئولين الفرنسيين فان فعالية المؤسسة تقاس بالطريقة ا         

واالجتماعية ،كذلك بالطريقة التي تسير بها عمليات التخطيط والتنشيط وبمساهمتها االجتماعية والمجتمعية            

  .اخذين بعين االعتبار وضعية المحيط ووزن الدولة 

بالنسبة للمـساهمة  إن تقييم عملية تحقيق النتائج تخضع لقياس مستوى اإلنتاجية ومستوى رضا العمال ،أما            

االجتماعية فتتمثل في منح العمال أجور معقولة ومحترمة ،أما المساهمة االجتماعية فتتمثـل فـي قـدرة                 

   .المؤسسة على المحافظة على البيئة والمحيط 

  :  للفعالية التنظيمية ي المفهوم االيطال2 -4

طريقة التي تسير بها سياقها التمييـزي        تقاس بال  نإن فعالية المؤسسة حسب وجهة نظر المسئولين االيطاليي       

بكفايتها وبمساهمتها االجتماعية ،إن تحليل هذه العوامل يسمح بظهور بعدين مهمـين للفعاليـة ،المرونـة                

  والقيمة المالية، أما بالنسبة للمسيرين االيطاليين فان السير الناجح للنسق التمييزي 

 والتي تعطي اكبر استقاللية للمسئولين ،أن هذا البعـد  يتمثل في وضع مخطط شكلي للقرارات اإلستراتيجية  

يكون متوازيا مع ثقل وأهمية المرونة الخارجية للمؤسسة حيث التعامل مع عـدد كبيـر مـن األسـواق                   

واستعمال مصالح مختلف الموردين ،والنموذج االيطالي والفرنسي يلتقيان في كـون أن بعـد المـساهمة                

  .عوامل الفعالية التنظيمية االجتماعية المرتفعة يشكل أهم 

   :أنماط الفعالية التنظيمية  -5

أهم التعاريف المتعلقة بالفعالية التنظيمية ،وبعض الدراسات التي حاولت التطـرق           بعدما استعرضنا بعض    

  )02(. .إلى هذا المصطلح ،سوف نقدم في هذا الجزء بعض أنماط الفعالية المشهورة 

                                                
 ةیة للتنمی ،حالة دراسیة لجامعة االتحاد ،المجلة العربیة لإلدارة،المنظمة العربالفعالیة المؤسسیة وتقییم البرامج عبد الستار احمد السالوسي، ،– )01(

)09(، ص 2009اإلداریة ،جامعة الدول العربیة ،القاھرة   
ص -مرجع سابق ص ،استراتيجيات التكوين المتواصل في المؤسسات االقتصادية  وتاثيرها على فعالية تسيير الموارد البشرية العایب رابح ،– )02(
)115-233.(  
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  : نمط تنظيم الموارد 5-1

  وتاننبومGEARGOPOULOS وسيشور ورجور غوبلوس YUTCHMANاد هذا النمط نجد من رو

 TANNENBAUM.A         بمثابة شبكة للعالقات بين األنظمـة      "  ،وينظر هذا النمط إلى المنظمة على أنها

وبموجب هذا النمط فـان الفعاليـة    "الفرعية وبين مخرجات النظام التي تكون مدخالت لنظم فرعية أخرى           

  .ريق درجة تحقيق االنسجام والتأثير المتبادل بين األنظمة الفرعية تتحقق عن ط

وبما أن المؤسسات تؤدي مهامها في محيط به موارد محدودة وقليلة ،فان ضمن هـذا الـنمط المنظمـات              

  .الفعالة هي التي تستطيع الحصول على الموارد األولية واألموال والطاقة البشرية بالرغم من قلة الموارد 

  :مط العمليات اإلدارية  ن5-2

ضمن هذا النمط ،من خالل قدرة المنظمة على األداء الكفؤ للوظائف اإلداريـة             يتم تقييم الفعالية التنظيمية     

  CYERTاتخاذ القرار ،التخطيط والموازنة ،وقد اهتم بهـذا الـنمط كـل مـن سـيرت ومـارج       :مثل 

   . MARCHو

  :  نمط المساومة أو رضا المشارك 5-3

هذا النمط بعملية التبادل والتفاعل بين األفراد والجماعات والسعي من اجل تحقيق أهداف متنوعـة          ويرتبط  

  ،إذا فهي تستعمل األفراد كإطار مرجعي رئيسي وتركز على تقديرات الفرد أو المجموعة

  تصورا لهذا النمط بعـد       BARANARD حول نوعية العمل الذي تقوم به المنظمة ،وقد وضع الباحث           

األفراد يؤدون نشاطاتهم في المنظمة مقابـل حـوافز         "له للمنظمات كأدوات للتعاون وتوزيع الحوافز ،      تحلي

  "،مساهمة كل واحد في تحقيق أهدافها الخاصة تكون مساهمة في الرضا النهائي لآلخرين 

ـ               ستمر اعتبر برنارد دوافع األفراد المشاركين في المنظمات محددات جوهرية ،حيث اليمكن للمنظمة أن ت

  .في العمل إال عندما يكون لدى األفراد المشاركين شعور بالرضا 

 فانه لينظر إلى الفعالية التنظيمية على أساس تحقيق األهـداف ،بـل علـى               GEORGIOUاما جورجيو   

أساس مقدرة المنظمة على البقاء عن طريق حصولها على إسهامات األعضاء وتقديم حـوافز أو عوائـد                 

  .مجزية لهم مقابل ذلك

  :  ومن االنتقادات التي وجهت إلى هذا النمط نذكر 

   تتكون لألفراد روابط متنوعة بالمنظمات التي هم جزء منها وان اندماج األفراد في المنظمات يمكن -    

أن يكون اغترابي ،حسابي أو أخالقي ،هذه األشكال من االندماج تستبعد احتمالية تطابق أهداف األفراد مع                

مة كما يحتمل أن بعض العمال اليعـون أو يـدركون األهـداف الرسـمية أو اإلجرائيـة                  أهداف  المنظ  

    )01(.للمنظمة

                                                
 ،مرجع سابق         المؤسسات االقتصادية  وتأثيرها على فعالية تسيير الموارد البشريةاستراتيجيات التكوين المتواصل في  العایب رابح ،– )01(

)239-236( ص-ص  
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 إن التركيز على فائدة األفراد دون المنظمة يجعل التحليل ال يشمل نشاطات أو عمليـات المنظمـة                  -    

المنظمات إال انـه    ككل أو نشاطات أجزائها ،وعلى الرغم من أن مذهب الفائدة يمكن أن يعمم على جميع                

  .يفتقد حقيقة إلى المخرجات التنظيمية التي تلعب دورا في المجتمع 

  : نمط التطور التنظيمي 5-4

للفعالية التنظيمية عبر حل مشاكل المنظمة وتجديد القدرات ،وقد تبنى هذا المذهب ماك ريغـور                وينظر    

MAC GREGORلفعالة وهو ماتم تصنيفه ضمن مـا   عندما قام بوضع نموذج المنظمات الفعالة وغير ا

وقد كان هناك تطابق في األفكار مـا بـين كـل مـن ليكـرت       "  Y"ونظري  " X"أطلق عليه بنظرية 

LIKERT   "  و "BLAK " بتصنيف المنظمات المثاليـة ضـمن   افي نمط التطور التنظيمي ،وقد قامو 

ام مبني علـى االسـتغالل ،بينمـا        نمطين احدهم سلطوي واألخر مشاركتي ،وان النظام السلطوي هو نظ         

النظام المشاركتي ينادي إلى تطبيق مبدأ المشاركة على مستوى درجة الرقابـة مـن طـرف مجموعـة                  

المشاركة ،كشكل من إشكال التنظيم ،إن هذا التناول يأخذ بعين االعتبار العوامل الخارجية والبيئية واكتفى               

   .،رغم أن الدراسات فيما بعد أثبتت عكس ذلك فقط بدراسة وتحليل الظروف الداخلية للمنظمات 

  

  : نمط الوظيفة االجتماعية 5-5

 هذا النمط أساسا على ما تقوم به المنظمات من خدمات من اجل المجتمع الذي هي جزء منـه مـن         يعتمد

جهة ومن اجل النمو والمحافظة على نفسها من جهة أخرى وبالتالي فان الفعالية ضمن هذا النمط تتحـدد                   

ن خالل النتائج المتحققة من السلطة المنظمة ،ولعل اكبر المـساهمين فـي تجـسيده نجـد باررسـونز                   م

PARSONS   بتحليله للمنظمات وتبعا له فان على كل األنظمة االجتماعية حل أربع مشاكل اساسية وهـي 

:  

لبـات البيئـة    مشكلة التأقلم أو التكيف مع المحيط الخارجي وتهيئة الظروف واألنظمة لمواجهـة متط            -  

  .وتحوالتها السريعة 

 مشكلة تحقيق الهدف أو تحديد األهداف وتحريك الموارد للوصـول إليهـا وتـسخير اإلمكانيـات                 -    

   .والوسائل المادية والبشرية لتحقيقها 

 مشكلة الدمج أو إنشاء وتنظيم مجموعة من العالقات بين منسوبي وحدات النظـام للعمـل بتناسـق            -    

  . كيان وحيد وتوحيد في

  . مشكلة الكمون أو المحافظة باستمرار على أنماط دوافع وحوافز ثقافة النظام -   

إن حل هذه المشاكل تجعل المنظمة تنمو وتتطور وهي مصممة لتكون قابلة للتطبيق على كـل األنظمـة                   

 )01(ظـر إلـى   االجتماعية ،والمنظمات جزء من وسائل تحقيق أهداف المجتمع ،في الوقت نفسه يمكـن الن             

                                                
 ،مرجع سابق ،        استراتيجيات التكوين المتواصل في المؤسسات االقتصادية  وتأثيرها على فعالية تسيير الموارد البشرية العایب رابح،– )01(

).240- 239(ص   
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المنظمات كأنظمة اجتماعية ويجب أن تعمل باستمرار لحل المشاكل األربعة األساسية ،لـذلك فـان مـن                 

   .)01( في حل هذه المشاكلتالممكن تصور الفعالية على أساس  مدى  نجاح المنظما

 :  صور الفعالية التنظيمية  -6

 :تأخذ الفعالية عدة صور تظهر في

  :   و هي الصور المعتمدة من قبل المسيرين بحيث تأخذ األشكال التالية  :اديةالصورة االقتص6-1     

 درجة تحقيق األهداف 

 مكانة المؤسسة في قطاع النشاط من زاوية المنافسة و تطورها 

  نوعية المنتجات و الخدمات من قبل المؤسسة 

اء في المؤسسة كأطراف فاعلة و هي الصورة التي تعتمد من قبل األجر:  الصورة االجتماعية  6-2     

  )02(: وليس فقط كعوامل إنتاج، و تأخذ هذه الصورة األشكال التالية 

 المناخ االجتماعي في المؤسسة 

 طبيعة العالقات االجتماعية القائمة داخل المؤسسة 

  النشاطات االجتماعية للمؤسسة 

ي للمؤسسة و يمكن أن تأخذ الصور  و هي التي ترتبط بالبناء التنظيم : الصورة التنظيمية6-3     

  : التالية 

 و التي تعتبر إرادة اإلدارة العامة للمؤسسة في تحديد معالم التنظيم القائم، و :احترام الهيكلة الرسمية-

التي تختلف عن الهيكلة الفعلية و التي هي عبارة عن نتيجة تفاعل بين الهيكلة الرسمية و العالقات غير 

   . داخل المؤسسةالرسمية  التي تنشأ

باعتبار أنه لكل مصلحة طريقة عمل خاصة به و أهداف خاصة به، ويمكن أن : العالقات بين المصالح -

 . يؤدي تحقيق هذه األهداف الجزئية إلى بروز صراعات تنظيمية

  . نوعية انتقال المعلومات أفقي أو عمودي يجسد عملية التنسيق بين أجزاء البناء التنظيمي

و التي تعني قدرة الهيكل التنظيمي على التغيير للتكيف مع قيود البيئة الخارجية و منه : هيكلة مرونة ال-

  )03( .إمكانية التحكم فيها

  

  

  

  
   
  

                                                
 ،مرجع سابق  ،       استراتيجيات التكوين المتواصل في المؤسسات االقتصادية  وتأثيرها على فعالية تسيير الموارد البشرية  رابح ،العایب– )01(

).240(ص   
).03( ،ص 2004 ،أطروحة دكتوراه ،علوم اقتصادیة ،جامعة الجزائر ،الفعالیة التنظیمیة  عبد الوھاب سویسي ،– )02(  
).03( ،ص 2004 ،مرجع سابق ،الفعالیة التنظیمیة سویسي ، عبد الوھاب – )03(  
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 : معايير قياس الفعالية التنظيمية -7

 من خالل دراسة لما كتب حول الفعالية التنظيمية إلى إيجاد حوالي Campbell.Pتوصل الباحث

  : استخدم لقياس الفعالية التنظيميةونذكر منهاثالثين معيار 

  تتمثل في مجموعة اآلراء و األحكام التي نحصل عليها من الخبراء والمتخصصين :الفعالية العامة 1

 . والذين على عالقة بالمؤسسة

  و تتمثل في حجم اإلنتاج أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة و تقاس على المستوى الفردي:اإلنتاجية -2

 . أو المستوى الجماعي لكل وحدة التنظيمية لنفس المؤسسة أو بين مؤسسات تتشابه في النشاط

 .  أو التكاليف بين الوحدات التنظيمية لنفس المؤسسة أو مؤسسات تشابه في النشاط:مقارنة اإلنتاجية-3

 .  و هي كمية اإليراد من المبيعات بعد حذف التكاليف:الربحية -4

 . تبط بالمنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة للزبائن و تر:الجودة -5

 و تقاس بمدى تكرارها و الزمن الذي يستغرقه التعطيل و ما ينجر عنه من خسائر :حوادث العمل -6

 . مادية و بشرية

 و نقف عليه بواسطة حجم العمالة أو الطاقة اإلنتاجية القصوى للمؤسسة و حجم المبيعات، و :النمو -7

 . االبتكاراتعدد 

  و الذي يشير إلى الغياب عن العمل دون مبرر :معدل التغيب -8

 و يشير إلى عدد األفراد الذي تخلوا عن مناصب عملهم بمحض إرادتهم و الذي يؤدي :دوران العمل -9

 . إلى عدم االستقرار الوظيفي

 .  التنظيمي المالئم و يقاس بارتفاع الروح المعنوية للعامل بحكم المناخ:الرضا الوظيفي -10

 و تتمثل في درجة استعداد الفرد و مساهمته الفعالة على تحقيق األهداف :التحفيز و الدافعية -11

 . المسطرة

وتتمثل في مدى تفهم الجماعة " عكس التحفيز يرتبط بالفرد" ترتبط بالجماعة :الروح المعنوية -12

 . لمعايير المؤسسة و مدى شعورهم باالنتماء

 .  األفراد نحو تحقيق األهداف المسطرةت و التي تسمح بضبط و توجيه سلوكيا:قابة الر-13

 و التقليل من الصراعات من خالل تحقيق التعاون و التنسيق و تصميم شبكة اتصال :تحقيق التماسك-14

 . فعالة

بيئة بواسطة  و التي تعني إمكانية استيعاب التغيرات التي تحدث على مستوى ال:المرونة و التكيف -15

  .إعادة صياغة لألهداف المسطرة بما يتوافق و الظروف المستجدة

 التي تميز المؤسسة و قدرتها على رؤية المستقبل في الحاضر من خالل عملية :درجة االستقرار-16

 . التخطيط

 .تخطيط بين أهداف المؤسسة و أهداف األفراد العاملين فيها من خالل عملية ال:االندماج و التوافق-17

)02(  
                                                

  ).11( مرجع سابق ذكره، ص،مداخل و مشكالت قیاس الفعالیة التنظیمیة صالح الدین عون اهللا، - )02(
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و القبول من قبل المجتمع من خالل القيم و الثقافة السائدة بها         :تمتع المؤسسة بالشرعية18

 . وانسجامها مع قيم المجتمع

 و تعني مدى االتفاق حول مجموعة من المسائل مثل تفويض :التطابق في األدوار و قواعد السلوك-19

 . الخ.... السلطة، توقعات األداء 

 .  و التي تسمح بتحقيق التفاعل اإليجابي بين مختلف المدخالت :ءالمهارات العملية للمد را-20

 .  و التي تسمح باالتصال بباقي المؤسسات األخرى:المهارات العملية لدى إدارة التنظيم-21

ظيمية و التن و التي ترتبط بانتقال المعلومات بين مختلف الوحدات :إدارة المعلومات و االتصاالت -22

 .  التي يجب أن تتوفر في المعلومة من دقة و وضوحالخصائص

 . االستعداد لتحقيق األهداف الملموسة-23

 من خالل االستماع الدائم و القرب و حصولها على كل ماله عالقة بالفعالية :االستفادة من البيئة -24

 . التنظيمية

طراف الخارجية و األحكام التقيمية التي تصدرها  و الذي يتمثل في وجهة نظر األ:التقييم الخارجي -25

 . بحكم المصلحة التي تربطهم مع المؤسسة

 و يتمثل في االستعداد الدائم للمؤسسة لصيانة بنائها الوظيفي و كذلك ضمان عملية :االستقرار -26

 ". مخزون أمان لمواجهة الطوارئ"اإلمداد بكل مستلزماتها خاصة في فترة األزمات 

 و التي تتمثل في النسبة بين مرتبات و مكافآت مختلف عناصر القوى العاملة مقابل ما :ة اإلدارة تكلف-27

 .يقومون به من أعمال

 من قبل أعضاء المؤسسة في عملية اتخاذ القرار و خاصة التي تكون ذات عالقة :مدى المشاركة-28

 . مباشرة

ذول بغرض توفير فرص لتنمية الموارد البشرية و تمثل حجم الجهد المب : برامج التكوين و التطوير-29

 . المتاحة لها

 و هي الحاجات التي يسعى الفرد إلى تحقيقها و التي تشكل إحدى عناصر :التركيز على اإلنجاز -30

  )01(. التحفيز األساسية
 :  الفعاليةالتنظيميةفي مجال وظيفةالمواردالبشرية-8

  عدد العاملين ÷ ) نقدية/ كمية (ت  إجمالي المخرجا: الفعالية العامة 8-1  

  ) كما أو نقدا(و تشير إلى مساهمة العامل الواحد في العملية اإلنتاجية 

  : و ايضا يمكن أن نقيسها من خالل 

  . عدد العاملين، و تشير إلى تكلفة العامل الواحد÷ ميزانية اليد العاملة = 

لى نصيب الوحدة النقدية من المخرجات من تكلفة إجمالي المخرجات،  وتشير إ÷ ميزانية اليد العاملة = 

 . العمالة

  
                                                

  ).11( مرجع سابق ذكره، ص،مداخل و مشكالت قیاس الفعالیة التنظیمیة صالح الدین عون اهللا، - )01(
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  متوسط عدد العاملين ÷  عدد تاركي العمل : فعالية حركية اليد العاملة 8-2  

  .و تستخدم لقياس دوران العمل أو ما يطلق عليه بنسبة التسرب أو ترك العمل

  :  و توجد نسب أخرى للتعبير عن الحركية مثل 

  .  متوسط عدد العمال، و تمثل الفرص المتاحة للفرد في مجال الترقية÷ عدد الترقيات -

عدد أيام العمل اإلجمالية، و تعرف بنسبة التغيب و بنفس المنطق نستعملها في ÷  عدد أيام الغياب -

التأخير أو إصابات العمل أو العطل المرضية أو التكاليف المنجرة من التأخر أو الحوادث أو عدد 

  . عدد النزاعات العماليةالشكاوي أو 

  متوسط عدد العمال ÷  عدد التعيينات من الخارج : فعالية التعيين 8-3  

  . و تشير إلى عدم فعالية الترقية الداخلية

عدد المتقدمين للوظائف الجديدة، و هي مؤشر ÷ عدد التعيينات الجديدة : كذلك يمكن اعتماد نسب أخرى 

  . لالستقطاب عدد أكبر من طالبي العم

  متوسط عدد العاملين ÷  ميزانية التدريب : فعالية التدريب 8-4  

  .و تقيس نصيب العامل الواحد من ميزانية التدريب، و كذلك يمكن النظر إليها من خالل زاوية األجور

  . ميزانية األجور،  بحيث نقيس األهمية النسبة  للتدريب مقارنة باألجور÷ ميزانية التدريب 

  . دة ال تشير إليها بشكل مباشر و إنما تتعامل معها بطريقة ضمنيةدراسات الموجو

  : العوامل المؤثرة في الفعالية التنظيمية -9

يمكن أن نقدم مجموعة العوامل التي لها تأثير في تحديد الفعالية التنظيمية ليس على سبيل الحصر    

  : فيما يلي

  . درجة التخصص و تقسيم العمل المعتمدة في المؤسسة

  .أساليب تكنولوجيا اإلنتاج كثيفة رأس المال أو كثيفة العمالة

 . درجة االلتزام باللوائح و اإلجراءات التي تضبط السلوك التنظيمي

 . التنسيق على المستويين الرأسي و األفقي

 . وحدة السلطة اآلمرة و التي تؤدي إلى عدم وجود مراكز قرار متعددة

 . مختلف المستويات التنظيميةتفويض السلطة بشكل متوازن بين 

اعتماد المركزية و الالمركزية حسب الحاجة التنظيمية دون إفراط أو تفريط فالمركزية تفيد في كل ما هو 

 . استراتيجي و الالمركزية مفيدة في كل ما هو روتيني

ها أثناء التفاعل فلسفة التعامل مع البنية الخارجية و طبيعة نظام الضبط الذاتي للمؤسسة في معالجة أخطاء

 . مع البنية الخارجية

  )01( .القدرة على التكيف و االستجابة للتغيرات التي تحدث على مستوى البيئة

  
 

                                                
).236(، ص2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، التنظیم و اإلدارةري، سعید محمد المص )01(  
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 . نظم الرقابة والمتابعة المعتمد في شكل جزاء و عقاب

 . شبكات االتصال المتكاملة كممر لتدفق المعلومات الضرورية لمختلف القرارات المتخذة

 .بئة الموارد و درجة الحرفية التي تتميز بها المؤسسةالقدرة على تع

 كل هذه المتغيرات ليس على سبيل الحصر ترتبط بالفعالية التنظيمية بعالقة  سببيه، و عدم تحديد   

  )01( .درجة تأثيرها بدقة يصعب من عملية القياس
  : صعوبات الفعالية التنظيمية -10

  :  الفعالية التنظيمية يرجع إلى األسباب التاليةإن أسباب عدم وجود فلسفة شاملة لقياس   

إن اعتماد البعد المحاسبي في قياس الفعالية، و التي تنطلق من فكرة الربح كمعيار للفعالية يعاني الكثير  

من القصور في إعطاء صورة واضحة بالرغم من شيوع استخدامه على نطاق واسع، و يمكن إرجاع هذا 

 :  لية القصور إلى العوامل التا

الخلل في أنظمة الضبط و النظم المحاسبية بشقيها العام و التحليلي و ذلك بحكم اإلهمال لمجموعة من 

  .المعلومات أو الجهل بها 

تأثير مجموعة من المتغيرات  الخارجية تؤثر على دقة المعلومات كدرجة المنافسة التي تتميز بها 

 يمكنها من تحقيق مستويات عالية من األرباح، هذه فتوجه المؤسسة إلى سوق غير تنافسي. األسواق

  .. األخيرة ليست مؤشر فعالية و إنما نتيجة لوضعية احتكارية

إن اعتماد البعد االقتصادي كمؤشر للفعالية من خالل استخدام معيار القيمة المضافة و التي تمثل إنتاج 

و هذا بسبب . األسلوب األفضل لقياس الفعاليةالثروة أو التفاعل اإليجابي بين مكونات المؤسسة، ال تعتبر 

إمكانية زياد القيمة المضافة بأساليب مختلفة ال تبررها اعتبارات االستخدام االقتصادي للموارد اإلنتاجية 

 . المتاحة للمؤسسة

إن المعالجة الجزئية للسلوك التنظيمي انطالقا من مداخل كالسيكية تركز على العمل و مداخل 

 تركز على العامل و مداخل رياضية تركز على الرشد المحدود و إمكانية التنبؤ والتخطيط، نيوكالسيكية

  )02(.فشلت هي األخرى في التوصل إلى تقديم نظرة شمولية لقياس الفعالية
    :التنظيميةالمفاهيم المرتبطةبالفعالية-11

و بناءا على ما سبق     . األداءمن المصطلحات األكثر ارتباطا بمفهوم الفعالية هو اصطالح الكفاءة و             

تبين أن الفعالية هي القيام بالعمل الصحيح و االهتمام بالقرارات اإلستراتيجية كاختيار التشكيلة الـسلعية و                

السوق المالئمة، و بعبارة أخرى تفاعل مكونات المؤسسة على المستوى الكلي بما تحتويه من أنشطة فنيـة      

ن متغيرات خارجية و داخلية، على العكس فالكفاءة  ترتبط بالمـستوى    و وظيفية و إدارية و ما يؤثر فيه م        

   )03 (.الجزئي من التحليل التنظيمي بمعنى األمور التشغيلية بينما األداء هو عبارة عن الكفاءة و الفعالية معا

  

                                                
).236(، مرجع سابق، ص ، التنظیم و اإلدارةسعید محمد المصري - )01(  
).94(  ، مرجع سبق ذكره، صإقتصادیات األعمال،عبد السالم أبوقحف  )02(  
).28( ،مرجع سابق ،ص الفعالیة التنظیمیة،عبد الوھاب سویسي )03(  
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   :  و عالقتها بالفعاليةيةتعريف الكفا 11-1

  : ةيتعريف الكفا 11-1-1

اد و طاقة المؤسسة في االستغالل األفضل للموارد المتاحة لها ويمكـن التعبيـر    على أنها استعد  : " تعرف  

  ". ، وكذلك ترتبط بتقييم تحكم المؤسسة في العمليات من ناحية تقنية اقتصادية"عنها باإلنتاجية

عدد الوحدات المستعملة من الموارد اإلنتاج وحدة واحدة من منتج          "   على أنها     ETZIONIكذلك يعتبرها   

  ".ينمع

  : ومن خالل هذه التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص ما يلي   

ماديـة، بـشرية،    (الكفاية هي صورة من صور العمل بدون وجود تبذير في الموارد مهما كانت طبيعتها               

  .تقييم الكفاية عادة بواسطة تكاليف اإلنتاج، و األرباح). مالية، معلومات

 لإلنتاجية و تظهر في شكل قياس داخلي ألداء المؤسـسة بحيـث             تعتبر الكفاية في غالب األحيان مرادف     

 . يعرف األداء على أنه درجة تحقيق تلك األهداف المسطرة لفترة تشغيل معطاة

علـى  (حتى تكون داللة في حساب نسبة الكفاية يجب أن تتم على أساس المقارنة بين عدة فترات نـشاط                   

  .حتى يمكن الوقوف على تقدم المؤسسة) سبة للمقارنةن(أو مقارنتها بكفاية النظام ) أساس تاريخي

من خالل التعاريف المقدمة يمكن القول أن الكفاية تتعارض مع الفعالية، بحيث يمكن أن نحقق الكفاية على                  

حساب الفعالية في حالة إنتاج سلعة واحدة ال يوجد عليها طلب و يمكن أن تحقق الفعاليـة علـى حـساب                    

  . يق األهداف المسطرة دون مراعاة للتكاليفالكفاية في حالة تحق

  : ة و الفعالية ي تحليل العالقة بين الكفا11-1-2

من خالل ما تقدم حول مفهوم الكفاية و الفعالية، نجد أن مفهوم الفعالية أكثر اتـساع مـن مفهـوم                      

كذلك تـشكل   . الفعاليةالكفاية، و في غالب األحيان يمكن التعبير على الكفاية أنها متغير من متغيرات دالة               

فتحقيق هدف زيادة رقم األعمال كمعيار فعالية يمكن أن يتم           الفعالية و الكفاية غالب موضوع تقييم متقارب      

من خالل تخفيض االستهالكات الوسيطية، و ذلك بالضغط على تكاليف اإلنتاج و تحسين القدرة التنافـسية                

  . للمؤسسة في السوق من خالل األسعار كمعيار كفاية

كذلك يمكن مالحظة التباعد في بعض األحيان بين البحث عن الفعالية والبحـث عـن الكفايـة أي                    

ولتحليل أكثر عمق يمكن تقـديم      . البحث عن الفعالية يكون على حساب البحث عن الكفاية والعكس صحيح          

  : النموذج التالي من خالله نميز بين الكفاية و الفعالية 

أن موضوع الفعالية و الكفاية يرتبط بالمؤسـسة و العنـصر البـشري و              انطالقا من التركيز على       

  : تفاعلهما، يمكن أن نميز بين المتغيرات التالية 

  )01( .   يمكن اعتبارها على أنها تركز على عمليات داخلية أو عمليات خارجية:المؤسسة 
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  .ت طبيعية   يمكن اعتبار تصرفاتهم على أنها تصرفات عقالنية أو تصرفا:األفراد 

وبناءا على تفاعل هذه المتغيرات يمكن تشكيل المصفوفة التالية و التي تعبر عن تشخيص العالقـة                  

  :بين الفعالية و الكفاءة من خالل الشكل التالي 

  ةيمصفوفة تشخيص العالقة بين الفعالية و الكفا): 01( رقم الجدول     

  لمؤسسة         ا

  األفراد 

  خارجيتوجه   توجه داخلي

  )1         (ة داخلية يكفا  سلوك عقالني

  تعظيم نسبة المدخالت 

  تدنية التكاليف 

  )2        (ة خارجية يكفا

  تعظيم المركز 

  العالقة القائمة 

  )3           (فعالية داخلية  سلوك طبيعي

  تعظيم تحفيز أعضاء المؤسسة 

  )4           (فعالية خارجية

  المجتمع  (تعظيم اإلشباع المؤسساتي

  ).29( عبد الوهاب سويسي ،أطروحة دكتوراه ،ص: المصدر 

  

  : و يتم قراءة هذه المصفوفة كما يلي 

 تماثل المفهوم العام لإلنتاجية، من خالل مراقبة تدفق العمل لتحقيـق             :ة الداخلية يمكونات الكفا  11-1-3

ويل المدخالت إلى المخرجات من خالل      العملية اإلنتاجية بشكل أمثل كما و نوعا، و هذا يتطلب ضمان تح           

  .تدنية التكاليف باعتماد التخصص و تقسيم العمل بشكل مالئم

  : و يمكن قياسها بواسطة 

   رأس المال المستثمر ةساعة عمل، تكاليف السلع المباعة، مرد ودي/ إنتاج

  حسب القوة البيعية/ المبيعات

 على الموارد النادرة وتوزيع المنتجات وفي نفـس      ترتبط بالحصول   :ة الخارجية يمكونات الكفا  11-1-4

سـوق المـوارد وسـوق      (الوقت تواجه مشاكل خاصة على المستويين الجزئي والكلي ترتبط باألسـواق            

الخ  كـذلك إن فهـم   ...، وتتعلق بقرارات التموين، ، سياسات األسعار، تجزئة األسواق        )المنتجات النهائية 

  . ل و التحويل الجيد للموارد التقنية و المعلومات بين المؤسسة و البيئةالكفاية الخارجية يرتبط باالنتقا

  : ة الخارجية بواسطة يو يمكن قياس الكفا

 تكلفة رأس المال، الحصة السوقية، تكلفة المواد األولية، تكلفة العمل، تنمية منتجات جديدة، تنمية أسواق                -

  )01(جديدة 
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ترتبط بإشباع تطلعات و رغبات مختلف األفراد التي تتشكل منهـا            :مكونات الفعالية الداخلية     11-1-5

المؤسسة، باعتماد أساليب تحفيز تساهم في قيامهم بمختلف المهام المنوطة إليهم، و صيانةالعالقات القائمـة      

و يـرتبط التحفيـز     . بين مختلف األفراد و الجماعات و التأكيد على التعاون كعنصر من عناصر الفعالية            

محتوى المهام وشروط العمل ونظام التعويضات ونوعية العالقـات التنظيميـة           :  من العوامل مثل     بالعديد

  . التي تربط األفراد والجماعات والمناخ التنظيمي

  : و يمكن قياس الفعالية الداخلية بواسطة 

  . باتمعدل دوران العمل، معدل التغيب، عدد الشكاوي، اتجاهات األفراد، المناخ التنظيمي، اإلضرا

 ترتبط هذه المكونات بالعالقات القائمة بـين المؤسـسة و بيئتهـا              :مكونات الفعالية الخارجية   11-1-6

الخارجية ليس على مستوى التبادالت التقنية و المعلومات بالضبط، و إنما في قدرة المؤسسة على إشـباع                 

 زبائن، مـوردون، مقرضـون،      مالك،(تطلعات مختلف األطراف اإلستراتيجية التي لها عالقة بالمؤسسة         

  : و المجتمع بصفة عامة و يمكن قياس الفعالية الخارجية بواسطة ...) جماعات محلية 

 درجة إشباع مختلف أطراف التعامل، المسؤولية االجتماعية، القدرة فـي تحديـد الفـرص والمخـاطر       -

  . والمستوى المعيشي

    :ة و الفعاليةينتائج العالقة بين الكفا 11-1-7

 -من خالل مصفوفة التشخيص السابقة يمكن التأكيد على أن الكفاية تـرتبط بـالمتغيرات التقنيـة                  

االقتصادية و المعلومات، على العكس فإن الفعالية تهتم أكثر بالجوانب اإلنسانية و المتغيرات ذات الطـابع               

و قبولها و إهمال الـبعض  كذلك من خالل دراسة متغيرات الفعالية ال يعني ذلك االهتمام بالبعض    . النوعي

وذلك من منطلق أن كل من مجموعة متغيرات تشكل جزء من موضوع الفعالية يرتبط بوضـعية                 . اآلخر

  ). الخ... كالهيكلة، و األفراد و البيئة و التكنولوجيا (معينة بالمؤسسة 

  :  لعدة أسباب كما ترتبط متغيرات الفعالية و الكفاية بعالقات معقدة يجب على المؤسسة التحكم فيها

و التي هي عبـارة عـن   (فعالية / من جهة تترجم العالقات طبيعة الصراع القائم بين مكونات الزوج كفاية        

فعلى سبيل المثال يمكن  أن يقابل تعظيم الكفاية الداخليـة الـضغط علـى الفعاليـة                )  متغيرات متناقضة   

كـذلك  .  أن تنعكس على مستوى تحفيز األفـراد       الداخلية، فالمراقبة الداخلية الصارمة لتدفقات العمل يمكن      

تعظيم الكفاية الخارجية يقابله تخفيض للفعالية الخارجية، فعملية استغالل المـوارد يمكـن أن يكـون لـه              

أضرارا على مستوى أطراف التعامل و التي بدورها تحاول الضغط على المؤسسة من خالل مجموعة من                

  ).الخ... ئب، فوائد ضرا(اإلجراءات في شكل تكاليف إضافية 

  )01(. هي ناتج الحساب الرياضي للفعاليات األربعة: من جهة أخرى يمكن اعتبار أن األداء الكلي 
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  ) الخارجية+ الداخلية (الفعالية ) + الخارجية+ الداخلية (الكفاية = األداء الكلي 

المتغيرات األربعة، فعلى سـبيل     و من خالل هذه المعادلة فإن قيمة األداء تتوقف على قيمة كل متغير من               

المثال اعتماد المؤسسة لتنظيم أمثل للعمل عل مستوى اآلالت و تدفقات المهام و اإلجـراءات دون األخـذ         

بعين االعتبار تحفيز األفراد و إدماجهم بشكل مالئم يؤدي بالمؤسسة إلـى تحقيـق أداء ضـعيف، كـذلك         

خالل هيكلة مناسبة وتحفيز مناسب في مقابل فعالية خارجيـة          التركيز على الكفاءة والفعالية الداخليتين من       

  .ضعيفة باعتبار أن السلعة غير مرغوب فيها من قبل المستهلك وال تتماشى ومتطلبات السوق

  :  و عالقته بالفعالية   تعريف األداء11-2

  :  التعاريف 11-2-1

 ثالثة  ني يتكون منها عمله،ويمكننا أن نميز بي      نعني بأداء الفرد للعمل قيامه باألنشطة والمهام المختلفة الت        " 

ئية ،يمكن أن يقاس أداء الفرد عليها ،وهذه األبعاد هي ،كمية الجهد المبـذول ،ونوعيـة الجهـد                  جزأبعاد  

  )01(." ،ونمط األداء

ل البحث عن تعظيم العالقة أو النسبة بين النتائج والوسـائ         "ومن التعاريف األكثر استعماال لألداء تتمثل في        

  "انطالقا من وجود هدف محدد

هو البحث عن الكفاءة من خالل إنتاج أكبر ما يمكن و البحث عن الفعالية مـن                "هذا يعني أيضا أن األداء      

  ".خالل القيام بأفضل عملية لتحقيق نمو دائم

  ". فعالية العملية و كفاءة استخدام الموارد: "و يعرف األداء أيضا على أنه 

 األداء ما هو إلى عملة نعتمدها لتقييم عمل المؤسسة من جهة التكاليف و التي تعبر                و نستنتج مما سبق أن    

عن الكفاءة عن طريق النسبة بين الوسائل المستخدمة و النتائج المحققة، و من جهة أخرى القيمة المضافة                 

كذلك يظهـر  . ةو التي هي تعبير عن التآزر و الفعالية من خالل الوقوف على درجة تحقيق النتائج المتوقع    

  : لنا األداء بصور متعددة حسب جمهور المهتمين أو حسب سياق الدراسة، و يمكن أن نميز بين 

و الذي يعبر عن إستراتيجية الحصول و المحافظة على ميزة تنافسية تـسمح             : األداء من زاوية اقتصادية     

 . بمعالجة نوعية لمختلف المدخالت

العملية للمؤسسة من خالل تحقيق كل من       ) Pilotage(يعبر عن القيادة    و الذي   : األداء من زاوية تنظيمية     

  )02(. الكفاءة و الفعالية

  

  

  

  

                                                
).50( ص 1971یروت ، ،دار النھضة العربیة ،بإدارة القوى العاملةاحمد صقر عاشور ،– )01(  
).31( ،مرجع سابق ،ص  الفعالیة التنظیمیةعبد الوھاب سویسي، - )02(  
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  : األداء الداخلي و األداء الخارجي11-2-2

كان إلى عهد قريب مشكل األداء قضية داخلية يرتبط بإنتاجية العمل، لكن مع مرور الزمن تبين أن                   

نظرا ألن قيمة السلعة ال تتوقف بشكل آلي على حساب التكلفة، وإنمـا             مفهوم األداء ال يقوم ال بعد واحد،        

توجد مجموعة خصائص أخرى تتعلق بالسلعة كمستوى الجودة و توقيت تقديمها للسوق     و التـصميم و        

ما إلى ذلك من عوامل تؤثر في قيمة السلعة و التي نعبر عنها بالسعر الذي يكون المستهلك مستعد لدفعه،                   

  : بر عن األداء بالمعادلة التالية و منه نع

  )السعر، القيمة(األداء الخارجي ) + التكاليف(األداء الداخلي = األداء 

وبناءا على ما سبق فإنه من اآلن فصاعدا، أن تقييم األداء يرتبط أكثر بالبعد الخارجي من خـالل درجـة                 

  . المستهلكةإشباع الزبائن و بالبعد الداخلي من خالل التحكم في كمية العمل 

هذا يعني أيضا أن األداء هو محصلة جمع مختلف العناصر و فعالية التفاعل بينها، إلى جانب ذلك أنـه ال                    

  . يمكن الحديث عن أداء خارجي جيد دون وجود أداء داخلي جيد

   :  مؤشرات األداء وعالقته بالفعالية11-2-3

داء كفاءة الكل أو الجزء من عملية أو نظام         بيان كمي يقيس فعالية أ    : "يعرف مؤشر األداء على أنه        

  "في شكل خطة أو هدف تم تحديده و قبوله في إطار اإلستراتيجية الكلية) Norme(و ذلك بالنسبة لمعيار 

  : من هذا التعريف يمكن استنتاج ما يلي 

 ال يعكس الزيـادة  نعبر عن مؤشر األداء بالكمية و ليس بالقيمة، باعتبار أن التعبير المالي ال يكون دقيق و       

  . أو النقصان في كمية المخرجات

يقيس مؤشر األداء الفعالية و التي تعني قدرة  النظام على توليد أداء كلي أو جزئي للعملية أو النظام علـى    

 . مستوى منصب عمل أو قسم أو ورشة أو كل مؤسسة بمختلف مستوياتها التنظيمية

ار في شكل خطة أو هدف محدد ومقبول هذا يتطلب تعبئة و تحفيز             يقيس مؤشر األداء الفعالية بالنسبة لمعي     

نعبـر  . وفي حالة العكس فالفشل هو مصير المؤسسة     . الموارد البشرية للمؤسسة لتحقيق األهداف المسطرة     

عن المؤشر في إطار إستراتيجية شاملة، هذا يتطلب مراجعة مدى انـسجام المؤشـرات المـستعملة فـي            

 . المؤسسةمختلف المستويات داخل 

  )01(:وبناء على ما سبق يمكن تحديد العالقة بين األداء والفعالية والكفاءة من خالل الجدول التالي
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  ةيالعالقة بين األداء و الفعالية و الكفا): 02(الجدول رقم  

  األداء  الفعالية  ةيالكفا  

  فعل الشيء  بطريقة أفضل  المفهوم

Doing the thing right 

  ءفعل أفضل شي

Doing the right thing 

  فعل أفضل شيء بأفضل طريقة

Doing the right thing 

right 

  

  المدى

  جزئي

  عمودي

  كمي

  شامل

  أفقي

  نوعي

  

  متكامل

  BERRAH.L, Opcit, P131: المصدر                        

يـرات ذات الطـابع     و يمكن أن نستنتج من خالل الجدول السابق أن الكفاية ترتبط بالمدى القصير و المتغ              

 الظاهرة التنظيميـة كمتغيـر أساسـي        -الكمي، بينما الفعالية ترتبط بالمدى الطويل و المتغيرات النوعية          

 بينما األداء يقدم لنا نظام متكامل مدخالتـه تتمثـل فـي الفعاليـة و الكفايـة،        –يناقش من زاوية الفعالية     

عبارة أخرى يرتبط األداء بالفعالية فـي المجـاالت         و ب . ومخرجاته تتمثل في تحقيق األهداف المعلن عنها      

  : التالية 

 . الشروط الفيزيائية و عالقات العمل : شروط العمل

و يرتبط بتوزيع الوظائف األساسية داخل المؤسسة و تقسيم المهام بين مختلف المـصالح و                : تنظيم العمل 

 . األقسام

مفصل العملي والوظيفي بين األفراد للقيام بنـشاطاتهم  و الذي يعبر عن الت  :  التشاور – التنسيق   –االتصال  

 . و تبادل المعلومات

 . و تعني كيفية تنظيم وقت العمل الفردي و الجماعي بين مختلف الوظائف والمهام : تسيير الوقت

 . و الذي ينسجم مع متطلبات الوظائف، و المهام التي يقوم بها األفراد : التكوين المندمج

و التي تتمثل كل السبل و التقنيات التـي تـسمح بتحويـل و ترجمـة األهـداف                   : اتيجيالتطبيق االستر 

 . اإلستراتيجية للمؤسسة في شكل عملية حقيقية تسمح بتحقيقها

  إنتاجية، (أما االرتباط بين األداء و الكفاءة فيظهر من زاوية النتائج السريعة لفترة محددة   

هـذه  . ل تحسين ظروف العمل و إدماج التكوين كعامـل محفـز     وتكوين طاقة مستقبلية من خال    ) مردودية

النقطة األخيرة تظهر أيضا العالقة بين الكفاءة و الفعالية، و هذا ما يؤدي إلى تعريـف األداء علـى أنـه                      

  )01(." االجتماعية–الفعالية االقتصادية "
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و قـد تمـت فيـه    . الية التنظيميـة تناول هذا الفصل جانب تنظيمي في غاية من األهمية و هو الفع      

مناقشة التناقضات بين المفاهيم و التناقضات في منهجية التحليل و دراسة مختلف النماذج التـي حاولـت                 

كما تم التطرق للمفاهيم المرتبطة بها و المتمثلة في الكفاية و األداء، باعتبارها مـن               . إليجاد وسائل للقياس  

و ما يجب التأكيد عليـه هـو الطـابع          . الممارسين للعملية اإلدارية  المصطلحات األكثر تداول في أوساط      

و بتجاهل هذه التناقضات سـوف لـن يفيـد المعرفـة العلميـة أو       . المتناقض لمصطلح الفعالية التنظيمية   

و منه فالفعالية التنظيمية هي التحرك نحو هدف ضمن مجموعة من العوامل التي يمكن              . الممارسة العملية 

هذا ما يسمح للباحث أو الممـارس أن يتعامـل مـع            . ا جزئيا، أو هي خارج السيطرة تماما      السيطرة عليه 

  .موضوع الفعالية التنظيمية بشكل مباشر و ليس ضمني
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 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  32 الصفحة :  رقم:

  : تمهيد 

  

بشرية، التي تعمل على تحقيق تعتبر السياسات عموماً عنصراً هاماً من عناصر عمل إدارة الموارد ال

فإلدارة الموارد . االنسجام واالستقرار، وكذا التنسيق بين كل عمل يساعد في تحقيق األهداف المخطط لها

من  وسوف نتطرق إليها ، البشريةسةالبشرية سياسات عديدة تدخل في تسيير العنصر البشري داخل المؤس

ة ،وتطورها التاريخي ،أهميتها ،أهدافها ،طبيعة خالل التعرف على ماهية إدارة الموارد البشري

وظيفتها،ووظائفها ،وحسب طبيعة الموضوع، ثم التطرق إلى وظائف إدارة الموارد البشرية بصفة عامة 

،ووظائف إدارة الموارد البشرية الجامعية بصفة خاصة، وصوال إلى سياسات وممارسات إدارة الموارد 

وج عن الموضوع والتقيد بما يتطلبه حاولنا التعريج على السياسات البشرية، وحرصا منا على عدم الخر

 األساسية للموارد البشرية بداية من التنبؤ باالحتياجات من القوي العاملة وصوال للحصول توالممارسا

  .عليها وانتهاء بالحفاظ عليها مركزين في ذلك على الحرص باالهتمام بالعنصر اإلنساني   

 وسياسة ، الموارد البشريةوسياسة تخطيط  وتصميم العمل نتناول سياسة تحليل سوف الفصلوفي هذا 

،وسياسة تكوين وتطوير الموارد البشرية، سياسة التعويضات ،سياسة إدارة لبشريةد ا الموارتعيينواختيار 

  .بيئة العمل وأخيرا سياسة االتصال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  33 الصفحة :  رقم:

  
  :ماهية إدارة الموارد البشرية :  01  
  :   تعريف إدارة الموارد البشرية-01-01          

لقد اختلفت وجهات النظر في تحديد مفهوم لهذه األخيرة ،حيث يمكن التمييز بين وجهتي نظر مختلفتين 

 والحديثة ويرى أصحاب النظرة التقليدية أو  الكالسيكية أنها ماهي إال نشاط روتيني ة،وهما التقليدي

 على إنتاجية المؤسسة ،مثال ذلك حفظ ملفات وسجالت العاملين ومتابعة تأثير لها يختص بأمور ال

يقوم النواحي المتعلقة بهم ،كضبط أوقات حضورهم وانصرافهم وإجازاتهم ،وانعكس ذلك على الدور الذي 

بأداء الوظيفة والهيكل التنظيمي العام للمؤسسة ،فبهذه النظرة الضيقة لم تكن ترى فيها سوى جهازا تنفذيا 

يرقى إلى مستوى اإلدارة الرئيسية في المؤسسة مثل إدارة المصانع أو اإلدارة التجارية  محدود األهمية ال

  .وغيرها 

إدارة الموارد البشرية هي إحدى الوظائف "ومن ناحية أخرى يرى أصحاب وجهة النظر الحديثة أن 

نظرا للدور الذي )موين ،التسويق اإلنتاج ،الت(األساسية في المؤسسة ولها نفس أهمية الوظائف األخرى 

  )01(.يلعبه العنصر البشري في التأثير على إنتاج المؤسسة 

مجموعة من األنشطة التي تركز على التنمية والحفاظ على الموارد البشرية " بأنها Bélangerكما يعرفها 

 ،الترقية ،مناصب التي تحتاجها المنظمة لتحقيق أهدافها وإبرز هذه األنشطة هي ،التوظيف ، التكوين

  )02(.العمل 

كافة العمليات المتعلقة باإلدارة بوجه عام ،وهي التخطيط ،التنظيم ، التوجيه، الرقابة " كما تعرف بأنها    

  ، المتابعة وتقييم كافة العمليات واألنشطة التي تؤدي إلى بذل أقصى جهود الموارد البشرية 

  )03(.د وذلك لتحقيق أهداف المنظمة وأهداف األفرا

األنشطة اإلدارية المتعلقة بحصول المنظمة على احتياجاتها من الموارد البشرية " كما يمكن تعريفها بأنها 

وتطويرها وتحفيزها ،والحفاظ عليها ،كما يمكن من تحقيق األهداف التنظيمية بأعلى مستويات الكفاءة 

  )04(. والفعالية 

جراءات التي تطبقها المؤسسة فهي التي تشرف على مجموعة مجموعة القواعد واإل" ويمكن تعريفها بأنها

األنشطة المتعلقة بالعنصر البشري في المؤسسة حيث تقوم بالبحث عن اإلطارات المؤهلة من اليد العاملة 

من أجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والوصول إلى النجاعة واإلنتاج من جهة األفراد 

    )05(. والمؤسسة

                                                
  )16(،ص1985 ،دار غریب للنشر ،القاھرة،اءات اإلنتاجیةإدارة األفراد والكفعلي السلمي ،- )01(

)02( - Bélanger : « Gestion des roussources humaines »   ,Approche systémique ,ed ,Gaèton .Morin, 
Québec,1984.p37  

 .)17(،ص2005نشر والتوزیع ،القاھرة ، ، ابتراك لل1 ،دلیل علمي ، طتنمیة مھارات تخطیط الموارد البشریةبسیوني محمد البرادعي ، -)03(
 ،مدخل لتحقیق میزة تنافسیة لمنظمة القرن الحادي والعشرین،الدار لجامعیة اإلدارة اإلستراتیجیة للموارد البشریةجمال الدین محمد المرسي ،  -)04(

 .)16(،ص 2006اإلسكندریة ،
 ).46(،ص1985،العربية للموسوعات،وظائف االدارة  حمدي المعاز،-)05(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  34 الصفحة :  رقم:

 للمنظمة وتنمية قدرات العاملين ةعبر وظيفة األفراد عن النشاط  الخاص بتوفير المهارات الالزمكما ت

،والمحافظة على استقرارهم ورفع روحهم المعنوية ،وتقييم نتائج أعمالهم كما يحقق األهداف الرئيسية 

ط القوى العاملة بأحسن كفاءة ممكنة ،وبناء على ذلك تتطلب هذه الوظيفة أعماال متعددة مثل ،تخطي

،االختيار والتعيين والتدريب ،وتحليل ووصف الوظائف ووضع أنظمة األجور والمرتبات والحوافز 

 عن العمل وهو التعريف ا،وتوفير الخدمات والمنافع التي تحقق استقرار العامل وزيادة درجة الرض

حث عن تحقيق االستقرار والرضا األشمل ،ألنه يأخذ بجميع النشاطات ،من اختيار وتوجيه وترقية ،مع الب

  )01(.الوظيفي

  : وبناء على تلك التعاريف نستنتج أن إدارة الموارد البشرية هي 

وظيفة متميزة إلدارة البشر والتي تسعى لتحقيق الميزة التنافسية من خالل صياغة إستراتيجية   •

لى اإلبداع واالبتكار معينة تسعى للحصول على موارد بشرية تمتاز بالكفاءة والوالء والقدرة ع

  .والتجديد 

هي اإلدارة المسئولة عن االهتمام بالفرد والقيام بالفعاليات التي تتعلق بإيجاد الشخص المناسب في  •

المكان المناسب ،واستخدامه استخداما أمثال ،والحفاظ عليه وتطويره ،بما يحقق أهداف المنشأة 

 .،وبالتالي يضمن لها البقاء والنجاح 

رة المسئولة عن اقتناء الموارد البشرية ،واستخدامها في تحقيق مخرجات مثلى ، هي اإلدا •

 .بمدخالت معينة ،وصيانتها والحفاظ عليها 

هي وظيفة إدارية في أي منظمة ، تتضمن مجموعة من األنشطة والبرامج ،ويكون المدير مسئوال  •

 .علمنظمة والمجتمعن هذه األنشطة والبرامج وتقترن بأهداف معينة تتعلق بالفرد وا

هي عبارة عن حلقة الوصل بين اإلدارة واألفراد ،تهدف لتحقيق أهداف تبادلية متمثلة في الفرد  •

 )02(. ع،المنظمة والمجتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                
  )46( ،مرجع سابق ،صوظائف اإلدارة العربیة للموسوعاتمصطفى حمدي المعاز،  -)01(
)225_224( ،ص2008 ،مؤسسة الوراق للنشر ،عمان ،األردن إدارة التعلیم الجامعي ھاشم فوزي دباس العبادي،وآخرون،– )02(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  35 الصفحة :  رقم:

    
  : أهمية إدارة الموارد البشرية -02 

باب تجعل دراسة أهمية كبيرة كحقل معرفي ،وهناك عدة أسل زاي لقد احتل حقل إدارة الموارد البشرية وما

  :هذا الموضوع أمرا مجديا ويمكن تلخيصها بما يلي 

إدارة الموارد البشرية تمثل إحدى الوظائف األساسية ألي منظمة إلى جانب وظائف أخرى  •

  .،كاإلنتاج والتسويق واإلدارة المالية 

لة الموجودة في إن إدارة الموارد البشرية تمثل نشاطا اقتصاديا في المجتمع ألنها تعد القوة العام •

 .المجتمع ،لذلك فان دراسة هذه الموارد تتيح لنا التعرف على كيفية استغاللها بشكل صحيح 

إن معظم الموارد التي تتوفر في المنظمة هي الموارد البشرية ،وهذه الموارد تتمثل في األفراد  •

هذا الحقل بإدراك العاملين في المنظمة ،وبمختلف المستويات اإلدارية ،لذلك من المهم دراسة 

عالقاته مع النشاطات األخرى والمتغيرات المحيطة بالمنظمة من الخارج ألنها تتيح فرصة 

 .االستغالل األمثل للموارد البشرية على صعيد كل من المنظمة والمجتمع

إن دراسة هذه الموارد تساعدنا في كيفية التعرف على النشاطات التي يمارسها مديروا الموارد  •

ة ،وأن معرفة هذه النشاطات يعد عامال أساسيا بالنسبة للمنظمة ألنه يتيح لها اختيار األفراد البشري

  . العاملين فيها اختيارا مناسبا 

  : األهمية اإلستراتيجية للموارد البشرية 02-01

لى تمثل المحور األساسي في معظم العالقات بين الجامعة وموظفيها ،وترمي إإن إدارة الموارد البشرية 

تحقيق أهدافها اإلستراتيجية وأهدافهم وتعود األهمية التي تعطى لوظيفة إدارة الموارد البشرية لألسباب 

  .التالية 

 دلت عديد البحوث على ضرورة العناية بالعنصر البشري باعتباره العامل :الدراسات والبحوث  -   أ

ت اإلنسانية وتحفيز الموظفين وإشباع حاجاتهم الرئيسي لزيادة اإلنتاج ،واإلدراك المتزايد ألهمية العالقا

  .ألن نجاح أو فشل المنشأة مرهون بالعنصر البشري 

 تشكل النشاطات لتي تحتاجها الجامعة لتغطية أجور وتعويضات الموظفين جزءا كبيرا من :التكلفة -   ب

  .نفقات الجامعة 

  .يق عملية التكوين  يمكن معالجة أخطاء االختيار مثال عن طر:معالجة الخطأ  -  ج

إن مزاولة عمل إدارة الموارد البشرية أصبحت تتطلب تأهيل وتدريب  : الحاجة إلى التخصص -   د

متخصصين في الجوانب العديدة ،لقد فرض هذا التداخل أعباء جديدة على كاهل إدارة األفراد ،تتمثل في 

  ة بالرغم من أن الكثير من اإلداراترسم سياسة التعامل مع العنصر البشري في ظل القوانين واألنظم

العليا التعير اهتماما كبيرا للموارد البشرية ،وكانت تصب كل اهتماماتها على الموارد المادية أو تعطيها 

  )01(االهتمام األكبر ،كما أثبتت  الدراسات واألبحاث التي أجريت على بعض الشركات ،التي استمرت

                                                
230- 225بق ،ص ،مرجع ساإدارة التعلیم الجامعيھاشم فوزي دباس العبادي،وآخرون، - )01(   



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  36 الصفحة :  رقم:

 ،وأن تلك التي لم تستمر أو فشلت في ديها سياسات قوى بشرية جيدةلعبر السنين وحققت نجاحا كبيرا، 

تحقيق أهدافها كان ذلك لضعف سياساتها في مجال القوى البشرية ،وأن عالقات العمل التي تكون فيها 

  :سيئة وغير سليمة ،وتوضيحا ألهمية إدارة الموارد البشرية نذكر مايلي 

  . يق أفضل لألهدافإن إدارة الموارد البشرية تؤدي إلى تحق •

تؤدي اإلدارة الجديدة للموارد البشرية إلى تقليل التعارض بين اإلدارة والعمل أو الموظفين ،أي  •

 .تحسين العالقة بين اإلدارة واألجهزة األخرى 

تتواءم إدارة الموارد البشرية وتتكيف مع القيود والظروف البيئية المحيطة بالجامعة التي من  •

 .لحكومية الخاصة بقوانين العمل أهمها التشريعات ا

إن اإلدارة الجديدة للموارد البشرية في الجامعة تؤدي إلى خلق وتنمية قوة عمل تكون محببة  •

ومرغبة في العمل مما يعني ارتفاع إنتاجية الفرد الواحد نتيجة وجود المناخ التنظيمي المناسب في 

 .الجامعة 

 في المنظمة ورفع الروح لتحقيق الرضا عن العملاسي اإلدارة الجديدة للموارد البشرية مطلب أس •

 .المعنوية لدى الموظفين فيها 
 :  أهداف إدارة الموارد البشرية -03

   والفاعلية ةوهي المشارك :نوعينيمكن تقسيم أهداف إدارة الموارد البشرية إلى 

لموارد البشرية القادرة  هي أولى أنواع األهداف ومعناها الحقيقي يكمن في اختيار ا:المشاركة -   أ

على تحقيق أهداف المؤسسات ،إذ قد يتواجد فريق عمل إدارة الموارد البشرية في سوق العمل ليختار 

  .بين القوى العاملة المتوفرة ،مما يتناسب وأهداف إدارته

نجاح  هي ثاني أنواع األهداف ،والغاية منها جعل القوى العاملة تنجز مايطلب منها ب:الفاعلية  -   ب

ومثابرة ،وكما هو معروف فان الفاعلية مرتبطة إلى حد كبير بعدة عناصر أبرزها تحفيز األفراد 

  )01(. وتطوير قدراتهم ومدهم بالمهارات والموارد الكفيلة بمساعدتهم على التواصل المرغوب به
 :البشرية في الجامعة المواردإدارةطبيعة وظيفة -04  

شرية أصبح لها مهام إستراتيجية تستطيع ممارستها إلى جانب مهامها بعد تطوير إدارة الموارد الب

  :التقليدية،وطبيعة الموارد البشرية الجامعية يتطلب تقسيمها داخليا إلى قسمين 

  :قسم الموارد البشرية  04-1 

  .صرف رواتب الموظفين العاملين لديها بشكل دوري شهريا كالمعتاد–ا 

  .ين حسب طلب مدراء اإلدارات الجامعيةتنمية وتطوير وتدريب الموظف-ب

   .متابعة مدى التزام الموظفين بأوقات الدوام الرسمية وعدم التأخر عنها -ج

  )02( .استحقاقات إجازات الموظفين فقد تكون اإلجازات سنوية كاإلجازة المرضية ،أو اإلجازات الطارئة-د

   . العليا والمسئولين تنظيم أعمال المندوبين ومتابعتهم حسب رغبات اإلدارة-هـ

                                                
 ).21( ،ص2002 ،دار النھضة العربیة ،لبنان ،1 ،طإدارة الموارد البشریة منظور استراتیجيحسن إبراھیم بلوط ،– )01(
 ).232(،مرجع سابق ،ص إدارة التعلیم الجامعيھاشم فوزي دباس العبادي،وآخرون، - - )02(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  37 الصفحة :  رقم:

   : قسم الشؤون اإلدارية04-2 

  .توفير كافة ما تحتاجه اإلدارات والموظفين -ا

  .متابعة وصيانة كافة األجهزة واآلالت الموجودة بالجامعة وصيانتها -ب

  .متابعة كافة احتياجات موظفي الجامعة من قراطيس ومطبوعات ،وغير ذلك-ج

  )01(. لصيانة بمبنى الجامعةمتابعة كافة أعمال الخدمات وا-د

    اإلطار النظري إلدارة الموارد البشرية-05

اتقها تحقيق الجودة تعد إدارة الموارد البشرية من أهم الموارد التي تمتلكها المؤسسة، والتي تقع على ع

مية يعوض الشاملة ، وإشباع رغبات العمال ، لذلك فاالهتمام بالموارد البشرية واعتبارها المورد األكثر أه

النقص في بعض الموارد المادية األخرى ،وسنتعرض في هذا المبحث إلى تعريف هذه اإلدارة ،تطورها 

التاريخي عبر عدة مراحل ،وكذا إبراز دورها ، أهميتها وأهدافها،مرورا بسياساتها المنتهجة ،ودورها في 

  . تحقيق رضا الموظف والعامل 
   وارد البشرية التطور التاريخي إلدارة الم05-1   

 لقد ظهر االحتياج إلى علم وممارسات مستقلة للموارد  :  تطور إدارة األفراد في العالم05-1-2      

البشرية وذلك عندما بدأت عالقات العمل بين أصحاب األعمال والعاملين ،وظهر ذلك واضحا منذ الثورة 

لمحة تاريخية سريعة من التطور الصناعية وظهور اآلالت في مجتمعات العمل ،وسنعطي فيما يلي 

  .التاريخي إلدارة الموارد البشرية 

  :مرحلة ماقبل الثورة الصناعية :  المرحلة األولى    

   اتسمت هذه المرحلة بممارسة اإلنسان األعمال اليدوية البسيطة والتي استطاع اإلنسان من خاللها أن 

ي تكفيه لمواصلة الحياة والبقاء ، إذ أن هذه المرحلة يحقق الحد األدنى من متطلبات العيش الضرورية الت

لم تشهد أي نظم قائمة للعمالة ، بل أن صاحب العمل ينظر للعامل لديه كسلعة يبيعه ويشتريه وفقا لحاجات 

العمل ومتطلبات إنجاز المهام التي يراها صاحب العمل آنذاك ،ثم مالبث أن ظهر بعد ذلك نظام 

 فئة معينة الخبرة والمهارات والقدرة على تشغيل العاملين لديها مقابل متلك بموجبهإذ تالمنزلية الصناعات 

أجر محدد يمليه رب العمل نحو العاملين لديه ،ويكاد ذلك األجر يكفي لمتطلبات العيش الضرورية 

  واألساسية للعاملين ، وبعد ذلك التطور ظهرت بوضوح أنظمة اإلقطاع في الريف والطوائف في المدن 

  ،أما أنظمة الطوائف فقد ظهرت في المدن   )الفالحين(والعبيد ) اإلقطاع(حيث ظهرت حاالت المالك 

وكذلك شروط المعنية  من خالل الصناعة التي تكونت معها الطائفة التي تقوم بتحديد إطار الصناعة 

الطوائف ذات قواعد العمل والدخول للمهنة واألجور التي يتم دفعها للعاملين في تلك المهن وكانت هذه 

       )02( .اقتضتها أساليب العمل الجارية آنذاك 

  
                                                

 ).233(،مرجع سابق ،ص لجامعيإدارة التعلیم اھاشم فوزي دباس العبادي،وآخرون، - )01(
 ، ص 2007 ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،1 ، الجامعة الهاشمية ،طإدارة الموارد البشرية،خضير كاظم حمود وآخرون  - )02(

)22(.  
 



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  38 الصفحة :  رقم:

 :مرحلة الثورة الصناعية : المرحلة الثانية   

اتسمت هذه الفترة بظهور البدايات الفكرية والفلسفية إلدارة األفراد ،إذ لعبت الثورة الصناعية دورا بارزا  

هور اآلالت واألجهزة والمعدات والمصانع الكبيرة وملحوظا من خالل ما تميزت به هذه المرحلة من ظ

العاملين من خالل ساعات العمل الطويلة والضوضاء  ورتابة العمل وسوء الظروف المصاحبة ألداء

  )01(. .الخ.......والرطوبة 

من تلك الحاالت التي رافقت حمالت واسعة لتشكيل التنظيمات النقابية واالتحادات المهنية والمطالبة 

ين ظروف العمل واألجور وتقليص ساعات العمل إضافة لظهور العديد من الدعوات العلمية التي بتحس

لعب العديد من االختصاصيين والمفكرين والباحثين دورهم في خلق التطوير والتحسين المستمر في 

ن ظروف العمل  عموما إضافة للتشريعات والقوانين الحكومية وفعالياتها المختلفة لتحسيةالعمليات اإلنتاجي

  . وغيرها من الدعوات اإلنسانية بصورة عامة 

وبالرغم من أن الثورة الصناعية أدت إلى تحقيق زيادات هائلة في اإلنتاج وتراكم السلع ورأس المال ،إال 

أن العامل أصبح ضحية هذه التطورات خاصة التوسع في استخدام اآلالت وإحاللها محل العمال ،وظهرت 

اكل في مجال العالقات اإلنسانية من خالل نشأة الكثير من األعمال المتكررة والروتينية العديد من المش

      )02(.والتي التحتاج إلى مهارة

  : حركة اإلدارة العلمية : المرحلة الثالثة    

 بظهور أنشطة وفعاليات واسعة النطاق ،وكان أول ظهور إلدارة الموارد البشرية 20لقد اتسم القرن    

،وكان )1914(المنظمات الصناعية في شركة فورد لصناعة السيارات في الواليات المتحدة األمريكية ،في 

  )03(.وكانت تهتم أساسا بشؤون االستخدام والتوظيف وتحديد األجور " إدارة االستخدام "يطلق عليه اسم 

 بروز 20شهد كذلك القرن     كما برزت خالل هذا القرن حركة اإلدارة العلمية التي تزعمها فريدريك ،و

 والذي اقترنت البيروقراطية باسمه إذ طور من خاللها  العديد من Max Weberفلسفة ماكس ويبر 

المرتكزات الفكرية التي أكدت على التخصص في العمل واالتصاالت الرسمية واالستخدام الكفء للعاملين 

  تي أسهمت في تحقيق العديد من التطورات والمعيارية  النموذجية في األداء وغيرها من المرتكزات ال

  وقد ظهرت تاريخيا مدرسة العالقات اإلنسانية

وعلى الرغم من أن هذه الحركة القت الكثير من االنتقادات لتجاهلها الجانب اإلنساني للعاملين ،إال أنها 

يلور ومايو ساهمت في ظهور الحاجة إلى إدارة الموارد البشرية وتطويرها ،وكانت أفكار فايول وتا

  )04 (.وغيرهم بمثابة صيحة لوجود إدارات االستخدام

  

  

                                                
 )22( ، مرجع سابق ، ص إدارة الموارد البشریة:خضیر كاظم حمود وآخرون  - )01(

 ).22(،ص2002 الجدیدة للنشر والتوزیع،اإلسكندریة،ة ،إدارة الجامعاالتجاھات الحدیثة في إدارة الموارد البشریةي ،صالح عبد الباق– )02(
 ).33-32( ،ص ص2005 ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن،1 ،طإدارة الموارد البشریة المعاصرة،بعد استراتیجي عمر وصفي عقلیي ،– )03(

-)04( B.R.Edighoffer ,précis de gestion d’entreprise ,2 eme éd ,Nathan,paris ,2001, P(05) . 



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  39 الصفحة :  رقم:

في االهتمام بالموارد البشرية ،من خالل مبادئ اإلدارة العلمية فقد اهتم " رتايلو"وباإلضافة إلى مساهمات 

والذي يعتبر من رواد هذه المدرسة أيضا بالموارد البشرية ،حيث ركز اهتمامه على " هنري فايول "

 األجور والحوافز ،وتقييم الوظائف ،ووضع عدة مبادئ اهتم أغلبها بالعاملين واشتهر فايول مشكالت

  . بمبادئه األربعة عشرة في اإلدارة
  ظهور مدرسة العالقات اإلنسانية:المرحلة الرابعة 

التون : التي قادها آنذاك lHuman relation scho    وقد ظهرت تاريخيا مدرسة العالقات اإلنسانية 

 لألعمال في أمريكا، وقد برز هذا دمن خالل فريق عمل من جامعة هارفار "  Elton Moyo"مايو 

 خالله بتطوير نالنموذج الفكري للتطوير من خالل دراسات مصانع هوثرن الذي لعبت النتائج المتحققة م

  .ملحوظ في مجال العالقات اإلنسانية السائدة 

والتي  " Wstern.Electric" رض واقع شركة الكهرباء األمريكية وقدم مايو دراسات ميدانية نفذت على أ

  :اكتشف من خاللها 

أن التنظيمات غير الرسمية في المنظمة يجب االهتمام بها ألن ذلك يتفق مع الخصائص االجتماعية -  

  .للطبيعة البشرية 

  .تيار واإلعداد والتدريب  يجب االهتمام بالمناخ اإلشرافي عن طريق االهتمام بالمشرفين من حيث االخ- 

 اليجب النظر إلى الفرد من خالل مفهوم الرجل االقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق أقصى ما يمكن من - 

العائد المادي فقط بل يجب النظر إليه من خالل مفهوم الرجل االجتماعي الذي يسعى إلشباع حاجاته 

  .االجتماعية 

 المعنوية للعمال بإنتاجيتهم ،وأهمية الحوافز المعنوية إلى لقد ركزت هذه المدرسة على ارتباط الروح

جانب الحوافز المادية وتأثيرها في هذه اإلنتاجية ،واكتشفت أهمية العالقات االجتماعية والعالقات غير 

  )01(.الرسمية 

   :21نهاية القرن العشرين وبدايات ق : المرحلة الخامسة

 العشرين وخصوصا مرحلة السبعينيات و الثمانيات و لحد اآلن     لقد شهدت المراحل األخيرة من القرن

تطورات ملحوظة في إدارة الموارد البشرية ، إذ لعبت المتغيرات النسبية التي شهدها العصر الراهن من 

  :خصائص فريدة لم تكن آنذاك من المتغيرات ما يلي 

  .ظهور العولمة * 1

  .شدة المنافسة العالمية *2

  .ر على الجودة من قبل العمالء الطلب المستم* 3

  .تطور التكنولوجيا بمعدالت متسارعة * 4

  )02( .حماية البيئة من التلوث وقبول المسؤولية: تحديات النسبة السكانية و الثقافية مثل * 5

                                                
، 2008 ،رسالة ماجستیر ،العلوم االقتصادیة وعلو التسییر، جامعة باتنة ،تقییم أداء العاملین في إدارة الموارد البشریةسمیرة عبد الصمد ، – )01(

).10(ص  
.)22( ،مرجع سابق ،صة إدارة الموارد البشری،خضير كاظم حمود وآخرون - )02(  
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االندماجات التي تحدث بين الشركات الكبرى ، وما يترتب على ذلك من تخفيض حجم تكاليف * 6

  .األسعار

  . الخ ....يكية البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية دينام* 7

   إن هذه المتغيرات والتحديات جعلت إدارة  الموارد البشرية تتسم بمعالم التغيير و التطوير 

  : يمكن أن تمثل على سبيل العد ال الحصر بما يلي 

ساواة في العمل و الضمان ظهور العديد من التشريعات المتعلقة برفاهية األفراد العاملين والم/ 1

  .االجتماعي والتقاعدي 

  .أكدت التطورات والتغيرات الحاصلة بمجموعة كبيرة من السياسات واإلجراءات المرتبطة بالعاملين / 2

  .بروز التشريعات المتعلقة بنظم الخدمات الصحية و األمن الصحي / 3

  .ماما كبيرا أكبر من ذي قبل زيادة االهتمام بإدارة الموارد البشرية و إيالءها اهت/ 4

  .التركيز على الحاجات والدوافع الذاتية للعاملين المتعلقة باألداء/ 5

  .التركيز على جودة الحياة المرتبطة بالعاملين وبروز فلسفة إدارة الجودة الشاملة / 6

  .مع القوى البشريةبروز ظاهرة التمكين للعاملين وهو إحدى أهم اإلفرازات الفكرية والفلسفية للتعامل / 7

إن هذه المالمح شكلت تطورات ملحوظة لما آل إليه التغيير البيئي سواء في إطار الجوانب االقتصادية 

الخ ،من التطورات التي أسهمت بصورة فاعلة بالنهوض المستهدف ...واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية 

  . إلدارة القوى البشرية

ارة األفراد ما هي إال نشاطات أو وظائف تبدأ مع األفراد منذ دخولهم ويالحظ من هذا المفهوم أن إد

المنظمة ، كما أن هذه الوظائف هي تنظيم عمل األفراد مع المنظمة أكثر من كونها استثمارا للجوانب 

  )01(.اإلنسانية لهذا العنصر ، وهذا هو المدخل الوظيفي في مفهوم هذه اإلدارة

حيث تقوم بالبحث  التي تطبقها المؤسسةمجموعة القواعد واإلجراءات " بأنها ويمكن تعريف إدارة األفراد 

عن اإلطارات المؤهلة من اليد العاملة من أجل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والوصول إلى 

  )02(.النجاعة واإلنتاج من جهة األفراد والمؤسسة

 للمؤسسة وتنمية قدرات العاملين ةرات الالزموتعتبر وظيفة األفراد عن النشاط الخاص بتوفير المها

والمحافظة على استقرارهم ،ورفع روحهم المعنوية ، وتقييم نتائج أعمالهم لما يحقق األهداف الرئيسية 

بأحسن كفاءة ممكنة ،وبناء على ذلك تتطلب هذه الوظيفة أعماال متعددة ،مثل تخطيط القوى العاملة 

 وتحليل ووصف الوظائف ،ووضع أنظمة األجور والمرتبات والحوافز ،واالختيار والتعيين والتدريب ،

،وتوفير الخدمات والمنافع التي تحقق استقرار العامل ، وزيادة درجة الرضا عن العمل ،وهو التعريف 

األشمل ألنه يأخذ بجميع نشاطات هذه الوظيفة ، من اختيار وتوجيه وترقية ،مع الحث عن تحقيق 

  )03(. وظيفياالستقرار والرضا ال

                                                
 .)23( ،مرجع سابق ،ص إدارة الموارد البشریة خضير كاظم حمود وآخرون،- )01(
 .)27( ،ص1980 ،وكالة المطبوعات الكویتیة ،االتجاھات الحدیثة في إدارة األفراد والعالقات اإلنسانیة زكي محمود ھاشم ،- )02(
 .)46(،صسابقمرجع ،وظائف اإلدارة  مصطفى حمدي المعاز ،- )03(
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كما تعرف إدارة الموارد البشرية من خالل وضع واتخاذ اإلجراءات والقرارات التي تؤثر مباشرة على 

  على أنها اإلدارة التي تؤمن وتعرف إدارة الموارد البشرية الفاعلةاألفراد أو الموارد البشرية العاملة ، 

سسة ،هم أهم الموارد ومن واجبها أن تعمل بأن األفراد العاملين في مختلف مستويات أو نشاطات المؤ

على تزويدهم بكافة الوسائل التي تمكنهم بالقيام بأعمالهم ،لما فيه مصلحتهم ومصلحتها ،وأن تراقبهم 

  .وتسهر عليهم باستمرار لضمان نجاحها ونجاحهم ونجاح المصلحة العامة 

وارد البشرية التي بواسطتها يمكن أن   إن عوامل عدة ساهمت في توجيه اإلدارة ،على التركيز على الم

تحقق المؤسسات أهدافها ،بحيث شدد كبار المدراء على أهمية ودقة االستثمار في العنصر البشري ،لما 

  .يتبع ذلك من فوائد عدة ،ومن أبرز هذه العوامل 

  .الحاجة إلى المورد البشري القادر على ربط المؤسسات بمحيطاتها - 

  تطورات التشريعية  مواجهة ومواكبة ال- 

  . الحاجة إلى ربط أهداف األفراد بأهداف المؤسسات - 

 )01(. ضمان استمرارية المؤسسات وتطورها في شتى المجاالت والميادين - 
  :رة الموارد البشريةإدا وظائف -06

  : على أن هناك خمس وظائف أساسيةنيتفق معظم الخبراء والممارسي       

وهي الوظيفة التي تختص بتحديد األهداف ووضع المعايير ،باإلضافة  nningPla :  التخطيط06-1    

  .إلى صياغة الخطط والتنبؤ باألحداث المستقبلية ووضع القواعد واإلجرءات التي تتضمن سالمة تنفيذها 

وتشتمل تلك الوظيفة على تكليف كل مرؤوس بعملية محددة ،تكوين Organizing :التنظيم- 06-2    

واإلدارات ،تفويض السلطة للمرؤوسين ،بيان تدفق خطوط السلطة وكذا قنوات االتصال ،باإلضافة األقسام 

  . إلى التنسيق بين أعمال المرؤوسين لضمان تنفيذ الخطة الموضوعية 

 وتتعلق بتحديد نوع األفراد المطلوب تعيينهم بالمنظمة وكيفية  :تءا  تكوين وتنمية الكفا06-3   

المنظمة من كفاءات ،وكيفية المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف الختيار أكفاهم استقطاب ما يلزم 

،ووضع معايير لألداء يلتزم بها كل فرد بالمنظمة ،وتحديد أفضل الطرق التي يمكن االعتماد عليها في 

فة إلى مكافأة أفراد قوة العمل وتقييم أدائهم ،وتقديم ما يلزمهم من أنشطة النصح والمشورة ،باإلضا

  .االهتمام بأنشطة التدريب والتنمية 

وهي الوظيفة اإلدارية التي تهدف إلى حث أفراد قوة العمل على أداء   Leading :  القيادة06-4  

واجباتهم الوظيفية ،باإلضافة إلى تنمية الروح المعنوية بين المرؤوسين واالحتفاظ بها عند مستويات 

  .مرتفعة داخل بيئة العمل 

الحصة السوقية أو مستويات : والتي تتضمن المعايير الرقابية مثل Controlling: رقابة ال06-5 

  )02(اإلنتاج ،ثم إجراء التقييم الذي يستهدف التعرف على مدى تطابق األداء الفعلي مع تلك 

                                                
 ).18( ، ص2008   مرجع سابق،، ،إدارة الموارد البشریة من منظور استراتیجيحسن إبراھیم بلوط ، - )01(
ترجمة محمد سید احمد عبد المتعال ،دار المریخ للنشر ،الریاض ،المملكة العربیة السعودیة ادارة الموارد البشریة ،جاري دیسلر،– )02(
 ).34(،ص2003،
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المعايير الموضوعة ،باإلضافة إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات التصحيحية في حالة وجود انحرافات 

   .ن األداء الفعلي وتلك المعاييربي
  : وظائف الموارد البشرية الجامعية-07           

 أن نعرف التخطيط الجامعي بأنه مرحلة التفكير التي تسبق يمكننا :  التخطيط الجامعي07-1       

  األهداف الواجب تحقيقها والعناصر الواجبانطالقا من اختيار مجموعة من تعملية اتخاذ القرارا

استخدامها مادية كانت، كاألموال والقاعات وغيرها،وبشرية كالتدريس والموظفين والعمداء وغيرهم، 

وكذلك مجموعة القرارات التي تواجه سير عمل الجامعة واإلجراءات التفصيلية التي تتبع لتنفيذ األعمال 

 .  لهاةمع وضع البرامج الزمنية الالزم

  :مبادئ التخطيط الجامعي  : أوال   

 الدولة العصرية ولكي يكون التعليم لدينا مبنيا ببدون تخطيط يصبح ارتجاليا واليناسإن التعليم الجامعي 

  :على أسس تخطيط علمي فال بد إن يتحقق فيه المبادئ التالية

 يجب إن يشمل التخطيط المناهج والوسائل واألساليب المختلفة ،ويشمل جميع :الشمولية  *أ      

  .تبطة األخري ،كاإلدارة وتمويل التعليم والمباني الميادين المر

أصبح من المسلمات ضرورة اندماج التخطيط في مجموع التخطيط االجتماعي : االندماجية*      ب

  .،واالقتصادي وضرورة ارتباطه بالتصميمات المتعلقة بالقطاعات األخرى 

 طويل وممارسا بطريقة متواصلة فيتناول يجب أن يكون التعليم الجامعي نشاطا ذا أمد:التواصل  *     ج

المستقبل الذي تتراوح مدته بين عشرة وعشرين سنة وكذا المستقبل القريب ،إذ المعروف أن القوى الفاعلة 

العالية المستوى التي تحتاجها التنمية وتحتاجها المعاصرة تتطلب مجهودات خاصة تستمر فترات طويلة  

  . في التخطيط الجامعي وزنا كبيرامن الزمن مما يعطي لعامل الزمن 

 يجب أن يشتمل على الجوانب الكمية والكيفية فال تعتمد على الجوانب :الكم والكيف والنوع  *     د

الكمية فقط ،مثل عدد الطالب واألساتذة واألقسام ولكن يجب االلتفاف حول الجوانب النوعية مثل أهداف 

  .التعليم الجامعي 

 للتنظيم يجب أن يكون  لكي يعطي التعليم الجامعي نتائج مرضية:ظيم اإلداريفاعلية التن *     ه 

  .  ومرونة معينة في تسيير هذا العمل ،تصميما وتنفيذا ومتابعة فاعلية  اإلحصاءةزأجه واإلداري 

  :مستويات التخطيط الجامعي 

  :التخطيط على مستوى وزارة التعليم العالي   :يا ـثان       

ياسة العامة للجامعات وكيفية إعداد الخطط الخاصة بها وطرق تنميتها ،وقد تتداخل مع باقي ويتم رسم الس

   )01(الخطط األخرى بالدولة من حيث التمويل واالستيراد وغيرها وارتباطها مع كافة الوزارات

  

  

                                                
).118-110( ص -،مرجع سابق ،صإدارة التعلیم الجامعيفوزي دباس العبادي،وآخرون،ھاشم  - )01(  
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ق  األخرى ويكون جل اهتمام التخطيط على مستوى الوزارة هو إيجاد الطرق التي تساعد على تحقي

  .األهداف التنموية ،االقتصادية واالجتماعية 

  : التخطيط على مستوى الجامعة  -                 أ

وتعد هذه العملية من أهم الوظائف اإلدارية التي يمارسها مجلس الجامعة ورئيس الجامعة في ضوء الخطة 

  :تي العامة المنبثقة من الوزارة وفي هذه الحالة يتحتم على الجامعة تحديد اآل

  تحديد األهداف  *

  .تحديد البيانات*

  .تحديد اإلجراءات واألساليب   *

  .المتابعة  *

  : التخطيط على مستوى الكليات   -       ب

  :يشمل التخطيط كافة أقسام الكلية العلمية اإلدارية وينقسم إلى قسمين 

نابعة من التخطيط األشمل وفيه تتجزأ الخطة على مستوى الكلية ،أي خطة فرعية : التخطيط العلمي 

  .وتكون هناك ترجمة من طرف األقسام العلمية باعتبارها الجهة التنفيذية 

يهتم بالشؤون اإلدارية الخاصة بالكلية من حيث االحتياجات من للموارد البشرية : التخطيط اإلداري 

تب واألجور وعالقات التسجيل ،والشؤون الطالبية ،ووحدة الروا: والموظفين واألعمال اإلدارية مثل 

  .العمل

  : عناصر التخطيط الجامعي  :   ثالثـا       

 إن السبب الحقيقي لوجود أي منظمة هو رسالتها مما يعني أن :الرسالة الجامعية * -    أ

المنظمات وجدت من أجل تحقيق غرض ما ، وبالرغم من أن الغرض قد يتغير مع الوقت إال أنه يعد 

ة الجامعة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية ،ماهونشاط الجامعة ،وماهي األعمال التي أساسيا ،وتحاول رسال

  .تؤديها الجامعة مستقبال  

تمثل األهداف المرامي المطلوبة لترجمة رسالة وفلسفة وغاية :الهدف الجامعي  *-             ب

  .الجامعة إلى نواحي محددة يمكن قياسها وللجامعة هدفان وهما

وهو هدف غير محدد كما ولكنه محدد نوعا ،كأن تقول أن هدف جامعة معينة هو : هدف العام  ال     *

  زيادة عدد األقسام ،وتوزيع طالب من نوعيات ذات كفاءة علمية عالية 

 يجب أن يكون الهدف المحدد واضحا كما ونوعا ووقتا ،وأطر الهدف واضحة :الهدف المحدد *      

  )01(. . أو االجتهادالتقبل الغموض أو التأويل

            

  

  

                                                
)123-118(ص-،مرجع سابق ،صإدارة التعلیم الجامعيھاشم فوزي دباس العبادي،وآخرون، )01(  
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  : إستراتيجية الجامعة * -ج

وهي عبارة عن مشروع يحدد نشاطات التنظيم وتوزيع المصادر على شكل أموال وتسهيالت ضرورية 

للوصول إلى األهداف ويتطلب هذا النوع من التخطيط تفكيرا استراتيجيا وهنا يجب دراسة البيئة دراسة 

  .ليل البيئي الداخلي والخارجي مستفيضة عن طريق التح

 هي مجموعة المبادئ والمفاهيم التي تضعها المستويات اإلدارية :السياسات الجامعية * -         ث

العليا في التنظيم الجامعي لكي تستهدي بها مختلف المستويات اإلدارية األخرى عند وضع خططها أو عند 

  ن أثناء قيامهم بواجبهماتخاذ القرار وااللتزام بها من قبل المنفذي

 هي عبارة عن تفاصيل توضح طرق إنجاز العمل الجامعي وكيفية :اإلجراءات والقواعد *          ت

أدائه وذلك عن طريق تحديد عدد من الخطوات المتالحقة ،وبعبارة أخرى تعني ما يجب القيام به ،وما 

  .ينبغي االمتناع عنه

 مجموعة من األهداف والسياسات واإلجراءات والقواعد والمهام  وهي عبارة عن:البرامج*           ج

 ينبغي توظيفها واستثمارها ،هذا وباإلضافة إلى عناصر أخرى ةوخطوات تنفيذية ،ومصادر مادية وبشري

  .ضرورية إلنجاز خطة عمل غالبا ، كما تدعم البرامج برأس مال وموازنات تشغيلية 

 وهي عبارة عن نص يوضح النتائج المتوقعة بلغة األرقام ويمكن :الموازنة التخطيطية *           ح

التعبير عن الخطة المالية بأرقام نقدية أو ساعات عمل ،أو عدد البحوث المنجزة أو عدد االستشارات 

  . المقدمة من الجامعة إلى المؤسسات األخرى ،وتعد الموازنات أداة من أدوات الرقابة على تنفيذ الخطة 

  :  التنظيم الجامعي07-2      

عبارة عن عملية تحديد "ويعد التنظيم الجامعي الوظيفة الثانية بعد التخطيط لذا يمكن تعريفه بأنه 

المسؤوليات والسلطات وتقسيم األعمال بين الموظفين وتعاونهم جميعا من أجل تحقيق أهداف التنظيم 

  )01(." ون للجامعة بيئة أكاديمية المرسومة مسبقا ،وتتكون الجامعة من تنظيم أكاديمي ،حيث يك

  :تعريف الهيكلة التنظيمية :  اوال           

ويعني هيكلة مؤسسة معينة نظاما من العالقات المتناسقة ،مما يدل على أن الهيكلة التنظيمية عبارة عن 

طلق  معا في تنسيق وترتيب لتحقيق هدف مشترك ،وينبع هذا الترتيب من منلمجموعة من العناصر تعم

غاية المنشأة وهو ما يبين تأثير الهدف في هيكلة المنشأة ،حيث تسعى هذه األخيرة إلى إحداث توازن بين 

  :سياساتها وأهدافها وبالتالي خلق هيكلة تحترم ذلك وتتمثل عناصر هذا النظام في 

  .الذي يحدد دور مجال وعالقات أعضاء المنشأة  :الهيكل البشري  * 

 وحدات المنشأة ،تموقع التجهيزات في هذه الوحدات ،خطوط النقل المعين لمواضع :الهيكل المادي  * 

  .،وتنقل الموارد والمنتجات 

  المحدد للشكل القانوني في المنشأة،: الهيكل القانوني  * 

  .)02(الذي يحدد مصدر ورؤوس أموال المنشأة وتوزيعها:الهيكل المالي  *

                                                
).138- 125(، صإدارة التعلیم الجامعيھاشم فوزي دباسي العبادي ،وآخرون، -)01(  
).179( ،ص 2009 ،جوان 20 ،مجلة علمیة محكمة ،سداسیة ،تصدر عن جامعة باتنة ،العدد وم اإلنسانیة واالجتماعیةمجلة العل، موسى زیرق – )02(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  45 الصفحة :  رقم:

 عملية التقييم التي تتضمن ،تقسيم العمل ،ثم تجميع العمل المقسم وعليه فان الهيكلة التنظيمية هي نتاج

،توزيع السلطة والمسؤوليات ،وتحديد مختلف العالقات بين الوحدات التنظيمية داخل المنشأة ،ومختلف 

  . قنوات االتصال وهذا يعكس الهيكلة الرسمية للمنشأة

  :أهمية إدارة التنظيمات : ثانيـا            

 عملية ضرورية في جميع أنواع التنظيمات وليست حكرا، كما يتبادر إلى الذهن ألول وهلة إلدارةإن ا    

على مصالح الحكومة والمصانع، ولكن لكل تنظيم أسلوبه اإلداري وثقافته التنظيمية الخاصين به، 

 عمل فكري هي"باإلضافة إلى الوظائف والخصائص العامة المشتركة ،ومن ثم فاإلدارة بمفهومها العام 

مهما كانت طبيعته ويتمثل هذا العمل أساسا في اإلدارة الفعلية للمجهود " يقوم به أفراد في وسط تنظيمي 

البشري وخاصة الفكري منه ،وهو عمل متخصص قد يحتاج إلى مهارة عالية وخاصة في التنظيمات 

ن مقارنتها بالمظاهر الفيزيقية  اجتماعية حقيقية يمكاالكبيرة والمعقدة ،لذلك اعتبرها البعض تكنولوجي

  . في أنظمة االتصالاللتكنولوجي

    إن الجامعة هي تنظيم اجتماعي ككل التنظيمات األخرى في المجتمع ، لها ما يسمى بخريطة التنظيم 

،أو الهيكل التنظيمي الذي يحدد المواقع الرئيسية التنظيمية داخل الجامعة ،ويرسم لشاغلي تلك المواقع 

تصاصهم والمهام الموكلة إليهم ،وترسم لهم عالقاتهم مع اآلخرين ،كما يوجد بها تسلسل هرمي حدود اخ

يرتب المسؤوليات ويبني وفقها مستوى ونوعيات الواجبات والجزاءات في إطار تكاملي لضمان تحقيق 

  .  األهداف النهائية للجامعة 

يا وذات ثقافة تنظيمية وأسلوب إداري خاصين    ويمكن اعتبار الجامعة إحدى هذه التنظيمات المعقدة نسب

أساسين من مظاهر تنظيم اجتماعي مثل   لهما آثار على فعالية تسييرها ويتضح ذلك من خالل مظهرين

  :الجامعة 

  .تحقيق اإلنتاجية إذا استعملت اإلنتاجية بفعالية  -

 توفير جو مريح وصحي مناسب للمشاركين  -

 من أهم اهتمامات التنظيمات والمجتمع وهما ليسا متعارضين، بل يمكن "جو العمل "و " اإلنتاجة "وتعتبر 

  .الجمع بينهما،والدراسات األمريكية الحديثة تقترح ذلك 

  :تنظيم الجامعة وهيكلتها :  ثالثـا  

 بتنظيم المؤسسة الجامعية الشكل المناسب الذي تتبناه الجامعة من أجل تحقيق هدفها،أما بالنسبة نقصد   

يكلة الجامعة فإننا نعني به العالقات التي تربط بين مختلف العناصر المكونة لمجموع المؤسسة لنسق ه

،ويمكن تسمية هذه العناصر بالهياكل الجزئية إذا كانت تتمتع بوحدة نسبية تبعا للوظيفة التي تؤديها ، 

   :وهكذا يمكننا تمييز نوعين من الهياكل

  )01( .ة التي تشرف مباشرة على إنجاز وتحقيق المعرفة العليا ويضم المجموع:الهيكل األكاديمي    * 

                                                
 2006 ،2،ط  ،مخبر التطبیقات النفسیة والتربویة ،جامعة منتوري قسنطینةةالمشاركة الدیمقراطیة في تسییر الجامع الھاشمي لوكیا ،وآخرون ،- )01(

)82-81(ص   



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  46 الصفحة :  رقم:

 الذي يتكون من مجموع األشخاص المكلفين بإدارة الجامعة عموما،والذي قد يتفرع :الهيكل اإلداري    *

  إلى 

الخ إن هذين الهيكلين هما اللذان يشرفان .....هياكل عديدة مثل،تسيير الموظفين ، التسيير االقتصادي 

التوالي على األنشطة األكاديمية واألنشطة اإلدارية مع مالحظة أنه قد يشرف على االثنين جهاز على 

  .مركزي واحد 

 بنا اإلشارة إلى بعض المبادئ العامة في هذا رولكن قبل تخصيص الكالم حول هذه الهياكل التنظيمية، تجد

  :المجال

 الخاصة ويميزها عن غيرها ، ومن ثم فهي إن الجامعة كتنظيم لها هدف خاص يحدد طبيعتها *أ      

بحاجة إلى تنظيم وهيكلة مناسبين لهذا الهدف ،مع مالحظة أن أشكال ذلك قد تتعدد ألن األمر نسبي وألنه 

  .قد تتعدد الوسائل والغاية واحدة

 هذا  إذا كانت الجامعة تسمح بتعدد أشكال تنظيمها وكيفيات هيكلتها ،فإن طبيعة هدفها تضبط شكل*    ب

التعدد ومجاله العام، كما تحدد حدوده ومتطلباته ،إن طبيعة الجامعة نفسها تفرض،كما سنرى فيما بعد 

  .هيكلة هرمية 

 إذا كان تسيير الجامعة يتطلب هيكلة تنظيمية هرمية فهذا يعني استحالة جمع طاقمها البشري في *  ت

  في بل يجب تصنيفهم في فئات مختلفة نوعيا تصنيف واحد والتساوي في عالقة أفراده مع اإلنتاج المعر

 ثم فإنه يمكن القول كلما كان مرتب الصنف أعلى كلما كانت نتبعا لنسبة عالقاتها بهدف التنظيم، وم

  )01(.مشاركته في التسيير أكبر

  : القيادة الجامعية07-3         

ل تقاس بالتقدم العلمي ،وبما تملكه في الوقت الراهن أصبحت الدو: هوم القيادة الجامعية مف:أوال       

هي تلك التي تتصل اتصاال "من جامعات وكليات وصروح علمية وثقافية ،ويقصد هنا بالقيادة الجامعية 

وثيقا لكل ما في البيئة المحيطة بالتعلم والتربية ،فالتعليم العالي مسؤولية قومية واجتماعية ،وإدارية فهي 

تلزمه من مؤهالت أكاديمية وعلمية ،فضال عن األطر والمؤهالت دور قيادي ودور إنساني له مايس

  " .الشخصية والمهارات والخبرات اإلدارية 

  :سمات القيادة الجامعية  :ثانيـا        

 وهو سمة أساسية يجب توافرها في القادة الجامعيين  على وجه الخصوص :اإلبداع  -          أ

ر ايجابية تجعل الفرد يرتقي بنفسه وبالمنظمة التي يقودها إلى ،نظرا لما تحمله هذه السمة من عناص

  أعلى درجات التقدم 

 هي سمة ضرورية يجب توافرها في القادة الجامعيين ،ويعد : القدرة على اتخاذ القرار-         ب

ثة مفهوم اتخاذ القرار عملية مستمرة لتقييم البدائل المطروحة لتحقيق هدف معين مع ضرورة توفر ثال

 )02(.عناصر رئيسية
                                                

).86- 85( ،مرجع سابق صةالمشاركة الدیمقراطیة في تسییر الجامع ھاشمي لوكیا ،وآخرون ، ال- )01(  
) .191-188(ص-،مرجع سابق صإدارة التعلیم الجامعي ھاشم فوزي دباسي العبادي ،وآخرون، - )02(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  47 الصفحة :  رقم:

  .أي اتخاذ القرار هو نشاط إرادي ال قسري : عملية االختيار * 

 يشترط ألية عملية اختيار وجود بديلين على األقل للوصول إلى الهدف األمثل : وجود بدائل * 

اتخاذ القرار سلوك هادف  وليس سلوكا عشوائيا ،فمن الضروري ان تمتع القيادات :الهدف * 

   التخاذ القرارات الرشيدة التي تخدم الحركة العلمية في المجتمعة بقدرات إيجابياإلدارية

 ،وتشكل الثقافة R.Stogdillتعد سمة من سمات مهارة اإلنجاز والتي أشار إليها :  الثقافة -      ج

يمارسها من مجموعة القيم والعادات والتقاليد والقناعات التي يؤمن بها القائد اإلداري  والسلوكيات التي 

  )01( .خالل فهمه لها ،وبها يستطيع أداء مهام عمله بالشكل المطلوب

  :األنماط القيادية وأشكالها:        ثالثـا

ألساليب القيادية التي وضفتها األدبيات اإلدارية والتنظيمية التي تنتمي إليها أصال يمكن أن نستعرض ا

  :أشكال القيادة وفيما يلي أهمها 

هو أسلوب السلوك الذي يمارسه القائد في أغلب األحيان والذي يسعى :ادي األساسي األسلوب القي  - أ

  من خالله إلى التأثير في نشاطات األفراد أو الجماعات لتحقيق أهداف معينة 

 .هو األسلوب الذي يحاول القائد استخدامه في بعض المواقف  : األسلوب القيادي المساند - ب

 .قدرة القائد في استخدام أكثر من أسلوب في مواقف مختلفة هو مدى :مدى األسلوب القيادي  - ت

هو األسلوب الذي يركز على التوجيه المباشر حيث يحدد المهمة التي يقوم بها  : أسلوب األمر  - ث

 مع االهتمام القليل بالعالقات االعاملون ،وكذلك الكيفية التي تم بها تنفيذ المهمة والزمن المحدد لتنفيذه

 .نسانية مع العاملين االجتماعية واإل

 هو األسلوب الذي يركز على شؤون العمل واإلنتاج وكذلك االهتمام ببناء عالقات :أسلوب التسويق  - ج

إنسانية واجتماعية مع العاملين ،ولكن محور االختالف أن القائد يعرض على العاملين األفكار بقصد 

 .لقائدالتبني رغم أنها سوف تكون قيد التنفيذ في العقل الباطني ل

هو األسلوب السلوكي الذي يمارسه الرئيس أو العميد عندما يكون مستوى النضج       :أسلوب المشاركة - ح

 هذا األخير يهتم ببناء العالقات اإلنسانية واالجتماعية مع والعالي، حيث أنالوظيفي بين المتوسط 

لمتعلقة بالعمل واإلنتاج ولكن رؤساء األقسام ومدراء المعاهد والمصالح ويشاركهم األداء في الشؤون ا

 .األمر يرجع إليهم في عملية التنفيذ أو تبني الفكرة 

هو األسلوب السلوكي الذي يمارسه المدير مع مرؤوسيه عندما يكون مستوى :أسلوب التفويض - خ

النضج الوظيفي عاليا ،فيترك المدير أو العميد الشأن فيما يتعلق بالعمل وشؤون اإلنتاج وكذا بناء 

قات االجتماعية واإلنسانية لرؤساء ومديري المصالح والمعاهد ويقوم المدير بدور استشاري العال

   )02(. عندما يطلبه مدير المصلحة أو المعهد
   

       

                                                
) .191-188(ص-،مرجع سابق صإدارة التعلیم الجامعي ھاشم فوزي دباسي العبادي ،وآخرون، - )01(  
).104-103( ص-مرجع سابق ص،ةالمشاركة الدیمقراطیة في تسییر الجامع  الھاشمي لوكیا ،وآخرون ،- )02(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  48 الصفحة :  رقم:

  :أشكال القيادة : رابعـا 

م وهي توزيع المسؤوليات القيادية بين أعضاء التنظيم تبعا لمؤهالتهم وقدراته : القيادة الجماعية -    أ

،والقيادة الجماعية هي انعكاس للمبادئ الديمقراطية في التسيير،ومن أهم مميزاتها خدمة أعضاء التنظيم 

من تنمية قدراتهم على القيادة واالعتماد على النفس، والمسؤولية الجماعية تخفف من حدة نزاعاتهم الفردية 

المسؤوليات ومن ثم انخفاض الروح والتسلطية ،ومن أهم عيوبها ،إمكان إفضائها إلى الفوضى وتمييع 

  .االبتكارية وتشجيع التواكل بل وإثارة الصراعات الداخلية 

 تكون القيادة فيها فردية ولكنها تعطي قدرا كبيرا من الحرية لباقي أعضاء :القيادة اإلدارية -ب    

ت نتائج بعض التنظيم في المشاركة في معظم المسؤوليات ،التوجيه ،اإلشراف ،المبادرة ولقد حدد

  :الدراسات الميدانية أسس القيادة اإلدارية الناجحة التي يمكن إجمالها فيما يلي 

 وإشراكهم في القرارات وتحديد األهداف مع ضمان حرية نتوزيع المسؤوليات على المرؤوسي     *

  .االتصال والتفاعل المباشر بينهم 

  .جعل العمل حول الجماعة وليس حول الذات      *

  )01(. تشجيع التغيير التلقائي والمبادرات الفردية   *   

  :المشكالت التي تواجه القيادة الجامعية  :خامسـا     

  : القيادة الجامعية مشكالت عديدة نذكر منها   تواجه

المركزية الشديدة في اتخاذ القرارات في مجال التعليم ،تجعل القيادات اإلدارية الموجودة في   - أ

  .قط ،لما يرد إليها من تعليمات وقرارات  من السلطة المركزية في التعليم الجامعة منفذة ف

تعاني القيادات الموجودة في الجامعة من قصور الموارد المالية المخصصة للتعليم ،مما يؤثر  - ب

 .على  دور التعليم في التنمية 

 التعليم بأهداف التنمية يفتقر مديرو اإلدارات التعليمية إلى البرامج التدريبية التي تهدف إلى ربط  - ت

 تسعى اإلدارات التعليمية إلى تنفيذ تعليمات وإجراءات تضمن سير العملية التعليمية بغض النظر  - ث

 .عن دورها في التنمية 

عدم وجود إستراتيجية تحدد دور التعليم في التنمية المحلية يجعل من قدرة القيادات الجامعية  - ج

 .في تطوير الخدمات التعليمية.  ة واإلجراءات الروتينيحموجهة باللوائ

ضعف دور المشاركة الشعبية والجهود الذاتية ،تحد من قدرة القيادات الجامعية في تطوير  - ح

  )02(. الخدمات التعليمية 

  

  

  

                                                
).106-105( ،مرجع سابق، صةالمشاركة الدیمقراطیة في تسییر الجامع  الھاشمي لوكیا ،وآخرون ،- )01(  
).188(بق ص،مرجع ساإدارة التعلیم الجامعي ھاشم فوزي دباسي العبادي ،وآخرون، - )02(  
 



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  49 الصفحة :  رقم:

  

   :الرقابة الجامعية07-4         

  :تعريف الرقابة:  أوال       

لها رئيس الجامعة أو العميد التأكد من النشاطات إن الرقابة الجامعية هي تلك العملية التي يستطيع من خال

الفعلية التي تتماشى مع النشاطات المخططة لها،بعبارة أخرى هي عملية قياس و تقييم األداء بهدف التأكد 

من الخطة الموضوعية، تنفذ بالطريقة الصحيحة و تحديد االنحرافات و معالجتها للوصول إلى هدف 

  .التنظيم

  :طوات الرقابة الجامعيةخ: ثانـيا        

  : تتكون الرقابة بصورة عامة و الرقابة الجامعية من عدة خطوات أساسية و هذه الخطوات هي        

 و هي عبارة عن مستويات كمية و نوعية موضوعية تستخدم لتوجيه أداء الموظفين :وضع المعايير-   أ

عدد : ء رئيسي بالمعايير الجامعية ،قد تكون مثالو المعايير هي تلك العناصر القابلة للقياس في مجال أدا

البحوث المنجزة، عدد االستشارات المقدمة من طرف الجامعة، عدد الطلبة المتخرجين، عدد المجالت 

العملية في الجامعة، قياس إنتاجية الجامعة مقارنة مع الجامعات األخرى، عدد المؤتمرات المحلية و 

  :المستخدمة في هذا المجال مايلياإلقليمية، و من أهم المعايير 

  .الوقت الالزم إلنجاز عمل معين في الجامعة : معايير الوقت-*

  .هو نسبة المخرجات إلى المدخالت :نتاجيةمعايير اإل -*

  .هو معيار يتضمن الكلفة المرتبطة بالخدمة الجامعية: معايير الكلفة-*

  .المناهج الدراسيةو هو مستوى اإلدارة في التدريس و : معايير الجودة-*

  : منظومة الرقابة الجامعية الفاعلة:ثالـثا        

  : تتضمن منظومة الرقابة الجامعية الفاعلة عدة نقاط هي

حيث ال يمكن ممارسة الرقابة بدون خطط أي ال رقابة :  الترابط مع التخطيط و اتخاذ القرارات-أ

  .ت فاعلية الرقابةبدون تخطيط و كلما زاد وضوح الخطة و دقتها كلما زاد

و هنا البد تحديد التقسيمات و الفعاليات في الجامعة التي حصلت فيها :  الترابط مع التنظيم- ب  

االنحرافات، عن الخطط و التي تحتاج إلى تصحيح، و ما لم تكن المسؤوليات محددة في الهيكل التنظيمي 

 .محاسبتها و توجيههافإنه ال يمكن تحديد التقسيمات المسئولة عن االنحرافات و 

يقصد بها مرونة منظومة الرقابة لكي تبقى محتفظة بالفاعلية في مواجهة الخطط المتغيرة :   المرونة -ت 

 .و الظروف غير المتوقعة ، أو حاالت اإلخفاق التي البد للمنظومة أن تنتبه لها قبل وقوعها

لكشف عن االبتعادات بالتوقيت المنسجم و يعني هنا ا:   التوقيت المناسب في الكشف عن االنحراف-ث 

 مع طبيعة الفعاليات المطلوب رقابتها

 )01(. .إن الهدف من الرقابة هو من أجل العمل على تنفيذ الخطط بكفاءة حسب ما قرر لها :  المنفعة-ج

                                                
 ).210(،رجع سلبق ص وآخرون إدارة التعلیم الجامعيھاشم فوزي دباسي العبادي ، - )01(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  50 الصفحة :  رقم:

يجب أن تكون منظومة الرقابة سهلة الفهم وواضحة من قبل اللذين يطبقونها و ممن :  الوضوح- ح

 .عليهم، و في حالة وسائل معقدة البد من شرحها  وتوضيحها لألفراد المعنيين داخل الجامعةتطبق 

البد أن تتمتع منظومة الرقابة بالدقة بحيث يمكن االعتماد على نتائجها عند القيام بالعمل :  الدقة-د

 .التصحيحي

نحرافات فقط و إنما استخدام عمل منظومة الرقابة ليس الكشف عن اال:  إمكانية تصحيح االنحرافات-   ذ

 .أساليب المعالجة و التصحيح في نهاية األمر و ال بد أن تكون المنظومة بناءة

  :طرق الرقابة: رابعـا     

هناك مجموعة من الطرق األساسية التي يمكن أن تتبعها الجامعة لتحقق الفاعلية و الكفاءة ألهدافها 

  : التنظيمية وهي

  :وهذه بدورها تنقسم إلى : مستمرةالرقابة اإلدارية ال -أ

و تعني الرغبة في العمل بدافعية أكبر كما تعني أيضا الرغبة على أداء :الرقابة الذاتية •

 .عالي نحو تحقيق األهداف التنظيمية

و يقصد بها رقابة أفراد جماعات العمل على بعضهم البعض وفق القيم : الرقابة الجماعية •

 .فيما بينهمواألعراف و التقاليد السائدة 

و يعنى بها التطبيق الجيد و المناسب للسياسات و اإلجراءات و القواعد : القواعد الشريفة •

و عملية تحديثها و متابعتها و نقلها و توضيحها للموظفين و يعد ذلك نوعا من أنواع 

 .الرقابة على سلوك الفرد  والجماعة أثناء قيامهم بواجباتهم

  : و تنقسم إلى مايلي:ةالرقابة اإلدارية الدوري -ب

حيث يهدف هذا النظام إلى تزويد متخذ القرارات بغض النظر : نظام المعلومات اإلداري  •

عن موقعه بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب و بالمقدار المناسب و بالدقة المطلوبة 

 .لكي تمكنه من اتخاذ القرار المناسب

 إلى أداة رقابية خارجية هدفها مراقبة نشاطاتها تلجا غالبا اإلدارات: الرقابة الخارجية •

المالية بهدف التعرف على مدى التزام هذه األنشطة  باإلجراءات المعتمدة للتأكد من أنها 

 .تسير وفق التعليمات

عبارة عن خطة رقمية تحاول من خاللها اإلدارة أن تبين مصادر : الموازنات التخطيطية •

  .التمويل و كيفية إنفاقها

و يقصد بها الرقابة الناتجة عن أمور جديدة حدثت في التنظيم بشكل : لرقابة اإلدارية العرضية ا-ج

  :غير متكرر،و تتضمن األتي

تعد أداة رقابية مهمة تزود متخذ القرار بالمعلومات : إعداد التقارير الخاصة  •

 )01( .الضرورية حول سير العمل وتقدمه السيما إذا حدث أمر مهم وعاجل

                                                
  )214-211(،رجع سلبق ص، إدارة التعلیم الجامعيھاشم فوزي دباسي العبادي ،وآخرون - )01(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  51 الصفحة :  رقم:

و هي طريقة حديثة يستخدمها متخذ القرار للتعرف بشكل : ظة الشخصيةالمالح •

 .شخصي على مجريات العمل و سيره داخل التنظيم

وغالبا مايتم استخدام األساليب الكمية الرقابية المختلفة مثل : الرقابة على المشاريع •

 )01( .أسلوب شبكة بيرت و أسلوب المسار الحرج و خرائط كانت

  :كالت الرقابةمش: خامسـا    

  . ال تقدم اإلدارة الجامعية اقتراحات بتعديل المناهج وفقا لمتطلبات البيئة المعاصرة-أ

  . ال تتابع الجامعة حاالت تسرب أو غياب الطلبة بالكليات-ب

  . ال توجد معايير لقياس أداء الخدمات التعليمية بالجامعة-ج

لى الزيارات التي يقوم بها المسئولون خالل بداية السنة  تقتصر عملية الرقابة التي تقوم بها الجامعة ع-د

  .الدراسية أو االمتحانات أو نهاية السنة الدراسية فقط

  :أهداف الرقابة: سادسـا    

و هو محور الرقابة، و ذلك بمراقبة النشاطات و سير العمل وفق خطط :  حماية الصالح العام-أ

جوة والكشف عن االنحرافات والمخالفات وتحديد ومراجعة في شكل تكاملي يحدد األهداف المر

  . المسؤولية اإلدارية

 توجيه القيادة اإلدارية أو السلطة المسئولة إلى التدخل السريع لحماية الصالح العام ،واتخاذ -ب

 .مايلزم من قرارات مناسبة لتصحيح األخطاء من أجل تحقيق األهداف

عناصر وظيفية أسهمت في منع االنحراف ،أو تقليل  مايحتمل أن تكشف عنه عملية الرقابة من -ج

 . األخطاء وهذا يؤدي إلى مكافأة هذه العناصر وتحفيزها ماديا ومعنويا

  :عناصر الرقابة : سابعـا       

  .تحديد األهداف ووضع المعايير •

  .ةمقارنة النتائج المحققة مع المعايير المرسوم •

 . قياس الفروق والتعرف على أسبابها •

  )02(. االنحرافات ومتابعة سير التنفيذتصحيح •

     

  

  

  

  

  

  
                                                

) .216 ،215(،مرجع سابق ، صإدارة التعلیم الجامعي ھاشم فوزي دباسي العبادي ،وآخرون، - )01(  
).120(   ،ص2008 ،عمان ،األردن ،1،دار أمانة للنشر والتوزیع،طإدارة الموارد البشریة فیصل حسونة ،– )02(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  52 الصفحة :  رقم:

 :  سياسات إدارة الموارد البشرية-08  

هذا وتشير إدارة الموارد البشرية إلى مجموعة الممارسات والسياسات المطلوبة لتنفيذ مختلف األنشطة 

 ،وهذه الممارسات المتعلقة بالنواحي البشرية التي تحتاج إليها اإلدارة لممارسة وظائفها على أكمل وجه

  : والسياسات تشتمل على 

  :تحليل وتصميم العمل   08-1  

  :تحليل وتصميم العمل  تعريف :أوال   

     يعمل هذا النشاط على تحديد واجبات ومسؤوليات ووظائف المنظمة والمواصفات والشروط الواجب 

  )01(.توفرها في من سيشغلها أو يعين فيها

 التصنيف ومادتها األساسية ،وهي عبارة عن مجموعة من الواجبات    محور عملية :الوظيفة    

والمسؤوليات التي يتطلب شغلها توافر عناصر الجدارة في من سيشغلها مقابل تمتعه بما توفره من مزايا 

مادية ومعنوية ،والتزامه بما تفرضه من واجبات مسؤوليات ،فالتصنيف يخضع الوظائف لمجموعة من 

 ،وقد أعطى علماء اإلدارة ومفكروها موضوع تصنيف الوظائف عناية فائقة ومن تراءاالقواعد واإلج

  :ذلك مايلي 

 بأنه وكندا  بالواليات المتحدة األمريكية التابع لجمعية الخدمة المدنية تعرفه لجنة تصنيف الوظائف     

تتطلب معاملة مختلفة في عملية تقوم على جمع الحقائق وتحليلها لمعرفة أنواع أو فئات الوظائف التي 

شؤون الموظفين ،وكذلك تتضمن إعداد سجل منظم لتلك الفئات ،ووضع قائمة بالوظائف التي تخص كل 

  .فئة منها 

  : الوظائف على النحو التاليف   وإجماال لما سبق يمكننا تعريف عملية تصني

 بعملية التصنيف ،وجمع منظومة من اإلجراءات العلمية المتتالية تبدأ بحصر الوظائف المستهدفة

المعلومات عنها ،وتحليلها بغرض تقسيمها إلى مجموعات عامة أو نوعية ،وسالسل وفئات ،على أساس 

نوع العمل ،ثم تقسيم كل سلسلة فئات إلى مجموعة من الفئات المتدرجة من حيث صعوبة العمل 

 معاملة واحدة من حيث اعاملتهومسؤولياته ،يضم كل منها عددا من الوظائف المتماثلة تماثال يبرر م

   . )02(إعطائها نفس المسمى ودرجة األجر ،واشتراط مطالب تأهيل واحدة لها ،وللتوضيح انظر شكل رقم 

  : مبادئ التصنيف : ثانيـا         

إن التصنيف يتم للوظائف وليس لشاغليها ،فهذا المبدأ هو األساس الذي تقوم عليه :  الموضوعية -أ    

لتصنيف في الدول التي تعمل بنظام التصنيف الموضوعي كما هو الحال في المملكة العربية عملية ا

 لمحتوى وأبعاد ة الدراسة التحليليهالسعودية ،والواليات المتحدة األمريكية ،وغيرهما ،إذ تتم بمقتضا

هيدا لتقييمها الوظيفة بمعزل عن الموظف للوقوف على حقيقة خصائصها ،مطالبها ومقوماتها األساسية ،تم

وتحديد فئة األجر المناسبة لها بعد ذلك يتم البحث عن الموظف األكثر مالءمة لشغلها ممن يتوفر لديه 

  .إمكانات ومتطلبات أداء  العمل 
                                                

).15(صمرجع سابق، ،ادرة الموارد البشرية المعاصرة ،بعد استراتيجي عمر وصفي عقيلي ،- )01(  
).21( ص،2000لعربية السعودية،اإلدارة العامة للطباعة والنشر ،اث،مركز البحوتصنيف الوظائف وتطبيقاتها محمد بن ظافر الشهري،- )02(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  53 الصفحة :  رقم:

 يقر هذا المبدأ أن الوظائف المتماثلة في درجة التأهيل :  األجر المتساوي للعمل المتساوي -   ب

ومستوى المسؤولية يجب أن نتعامل معها معاملة واحدة من حيث إعطائها  ودرجة صعوبة العمل ةالالزم

  نفس درجة األجر 

إن تحيد مستوى األجر الذي يعطى : والمسؤولية ومطالب التأهيل  ارتباط األجر بدرجة الصعوبة - ج

لوظيفة ما يتوقف على ما تتضمنه واجباتها من صعوبة ومسؤولية  إضافة إلى ما يشترط لشغلها من 

  )01(. مؤهالت ويمكن توضيح المبادئ في الشكل رقم

  :أهمية تحليل الوظيفة  :ثالثـا       

   يوضح تحليل الوظائف مكونات الوظيفة من مهام وأنشطة ،وذلك لتسهيل التعرف عليها من قبل 

سيم العاملين خاصة عند توظيفهم وتكوينهم ،كما يساعد ذلك على القيام بعملية التنظيم أي تخصيص وتق

العمل ،ويساعد إدارة المنظمة على القيام بمختلف األعمال اإلدارية والفنية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية 

  .أو الوظائف األخرى 

  وتستخدم نتائج التحليل لتحديد درجة أهمية كل وظيفة مما يساعد على هيكلتها ،توضيح العالقات التي 

لمسؤولية بينهما من جهة، كما يساعد تحديد مواصفات شاغل تربطها ببعضها وتوضيح خطوط السلطة وا

الوظيفة على القيام بعملية التوظيف، التكوين ،الترقية والنقل، وعلى تسيير المسار الوظيفي وغير ذلك من 

  )02(.األعمال المرتبطة بتسيير إدارة الموارد البشرية من جهة أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .)24( ص،،مرجع سابقتصنیف الوظائف وتطبیقاتھا محمد بن ظافر الشھري،- )01(
  ).56( ،ص1998، مؤسسة شباب الجامعة ،إدارة األفراد والعالقات اإلنسانیةعادل حسن ،– )02(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  54 الصفحة :  رقم:

  

  ائف المستهدفة لعملية التصنيف                  الوظ  
X        X       X       X       X       X        X        X       X         X          X      X                

     X          X          X          X         X          X          X          X        X   
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  مجموعة   = م

X =   وظيفة  

  - يوضح كيفية تصنيف الوظائف ) 02( رقم شكل-

    

  )23( محمد بن ظافر الشهري،تصنيف الوظائف وتطبيقاتها،مرجع سابق ص-المصدر        
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 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  55 الصفحة :  رقم:

  
  

  - مبادئ تصنيف الوظائفيوضح) 03( شكل رقم -

  

  )24(محمد بن ظافر الشهري،تصنيف الوظائف وتطبيقاتها،مرجع سابق ص -المصدر        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 الموضــــــــــوعیــــــــــــــــــــــــــة

جر بمستوي الصعوبة األارتباط 
 والمسؤولیة

 
بادئ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

 
 األجر المتساوي للعمل المتساوي

 
ــــــــــــــــــــــــــفالتصـنیــــــــ  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  56 الصفحة :  رقم:

الوصف الوظيفي ( تحليل الوظائف يمكن استخدام:استخدامات تحليل الوظائف :رابعـا        

  : لتالية في األمور ا) والمواصفات الوظيفية 

 .تقسيم الوظائف وإدراجها داخل المؤسسة بإحدى الطرق المتبعة والتي قد يأتي ذكرها  * 

  .مع متطلبات الوظيفية وقدراته العقلية والبدنية اختيار الموظف بحيث تتناسب مؤهالته  * 

لعاملين في إعداد برامج التدريب داخل العمل وخارجه لسد النقص في مستويات المهارة ،ولتدريج ا  * 

  . الصناعة ا في المؤسسة ،ولمواجهة تطورات تكنولوجيسلم الترفيعات

إعداد سلم األجور على أساس تقسيم الوظائف ودراسة شكل األجور مع العمال ونقاباتهم على أسس  * 

 .معترف بها 

ثيق في حل النزاعات إعطاء المعلومات التي قد تتطلبها النقابات العمالية أو محاكم التحكيم،أو لجان التو * 

  .العمالية التي تتعلق باألجور أو باألمن الصناعي 

  )01(.تحسين ظروف العمل إذ أن تحليل الوظائف يكشف الظروف التي يؤدى العمل فيها  * 

  :  تخطيط الموارد البشرية08-2   

 ونوعيتها، دادهاأع حيث نيقوم هذا النشاط بتقدير حاجات المنظمة من الموارد البشرية في المستقبل، م

   )02(. ذلك في ضوء نتائج تصميم وتحليل العمل يويجر

هو مجموعة من السياسات واإلجراءات المتكاملة والمتعلقة : تعريف تخطيط القوى العاملة  :أوال     

ألداء ) القوى العاملة ( والنوعيات المطلوبة من العمالة ءبالعمالة ،والتي تهدف إلى تحديد وتوفير األعبا

 أو تحت الدراسة أو اأعمال معينة في أوقات محددة ،وبتكلفة عمل مناسبة ،سواء كان ذلك المشروع قائم

 األهداف اإلنتاجية للمشروع والعوامل المؤثرة فيها، وبذلك تكون خطة القوى راإلنشاء ،آخذين في االعتبا

  )03(.العاملة جزءا أساسيا في الخطة العامة للمنشأة 

 عمل صحيح وشامل لقرارات متناسقة من جه العام هو االختيار الصحيح لنموذالتخطيط بمفهوم"  -

حشد الموارد والطاقات ،من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق أهداف محددة من خالل مدة زمنية معينة 

  )04(." في المستقبل

ومات إن تخطيط الموارد البشرية يعني ذلك العمل اإلداري المنتظم والمستند على أسس علمية ومعل"

  )05( ".موضوعية من أجل تكوين محدد ورغبة في أداء تلك العمال وعلى أساس مستقر ومستمر نسبيا 

      

  

  

                                                
.) 132( ،ص 2005 ، 3 ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان األردن ،ط شرية ،إدارة األفرادإدارة الموارد البمصطفى نجيب شاويش ، - )01(  
).15(مرجع سابق ، ص، ادرة الموارد البشرية المعاصرة ،بعد استراتيجي  عمر وصفي عقيلي،- )02(  
.)132( ،مرجع سابق إدارة الموارد البشرية ،إدارة األفراد، مصطفى نجيب شاويش– )03(  
 .)11( ،ص2000 ،بحث میداني،اإلدارة العامة للبحوث ،،العربیة السعودیة،تخطیط القوى العاملة منصور عبد العزیز المعشوق وآخرون ،– )04(
.)26(،ص2002،دار الهناء،تنمية الموارد البشرية،وآخرون ، سالطنيةم بالقاس- )05(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  57 الصفحة :  رقم:

  :أهداف تخطيط القوى العاملة  -ثانيـا   

  . تعريف تخطيط القوى العاملة حديدها من خاللتويمكن 

ن تحديد المعالم الواقعية لقوى التعرف على الوضع القائم للعمالة بصورة تفصيلية يمكن م*             أ

  .العمل المتاحة 

التعرف على مصادر القوى العاملة ودراستها وتقييمها ،بهدف تحديد أسلوب االستفادة المثلى *         ب 

  .منها في تنفيذ خطة القوى العاملة من حيث العدد والنوع

ها على المشاكل التي تحد من  التعرف على واقع هذه البيانات والمعلومات المشار إلي-*  ج     

  .االستخدام الرشيد لقوة العمل الحالية والمتاحة والممكنة في الحاضر والمستقبل 

 محاولة وضع مجموعة من الحلول لكل أو معظم هذه المشاكل في الوقت الحاضر؛ مع -*      د 

 ،مع ضرورة التركيز ضرورة مراعاة الحل التدريجي لما تبقى منها في المستقبل وضمان عدم تكرارها

  .بصفة خاصة على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلتي البطالة المقنعة ،والعجز في بعض فئات العاملين

 التنبؤ بأعداد ونوعيات القوى العاملة الالزمة لمختلف األنشطة بالمنشأة خالل فترة زمنية - * ھ   

 والتوقعات في األنشطة  لإلحاللةة الالزممناسبة في المستقبل، وبحيث يعطي هذا التنبؤ للقوى العامل

  .المختلفة خالل الفترة المحددة، كأن تكون خمس سنوات مثال 

 تحديد معالم سياسات وخطط التعيين والتدريب الالزمة لضمان الوصول إلى مستوى التشغيل -*    و 

   .االقتصادي السليم، والمستقر داخل المؤسسة 

   :ط الموارد البشرية فوائد تخطي :ثالثـا           

  :والتي تعود على المنشأة القائمة به ما يأتي  من فوائد تخطيط القوى العاملة

 أهدافها وخططها بدقة من خالل إمكانية توجيه هذه الخطط إلى ما دإتاحة الفرصة للمنشأة لتحدي*      أ 

  :  يأتي

  .   المطلوب ممن هو-           * 

  . سيتم إنجازه  وبواسطة من-           * 

  . وبأي المعايير سيتم إنجازه -           * 

إتاحة الفرصة للمنشأة لمراجعة وتطوير سياسات وتطبيقات وإجراءت العمالة في ما يتعلق *   ب 

باالحتياجات ،االختيار ،التعيين ، ،التدريب،التنمية ، تنظيم العمل ،والحوافز المكافآت في شكل بنود تكلفة 

  .  ولها وفعاليتها  توضح مدى قب

  .إتاحة الفرصة أمام المنشأة لمراجعة مواءمة هيكلها التنظيمي ،وهيكل الوظائف فيها *             ج

إتاحة الفرصة أمام المنشأة للتأكد من مدى االستفادة من المصادر البشرية المتاحة لها *             د

  )01(.. راتهم وخاصة هؤالء الذين يؤدون أعماال ال تتوافق مع قد

                                                
  )133-132 (ص-،مرجع سابق صةإدارة الموارد البشري مصطفى نجيب شاويش ،- )01(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  58 الصفحة :  رقم:

إتاحة الفرصة أمام المنشأة للحصول على ما تحتاجه من عمالة لتحقيق أهدافها في المستقبل *           ه

  .حتى تصل لالستخدام األمثل للعمالة المتاحة مع ضمان فاعلية رضا العاملين 

 يضمن خطة اإلنتاج التخلص أو الحد من ظاهرة البطالة والعجز في بعض فئات العاملين،بما*          و

   )01(.المرجوة بأقل تكلفة ممكنة 

   :كيفية التنبؤ باالحتياجات من القوى العاملة  :رابعـا           

  .هناك عوامل كثيرة يجب أخذها في االعتبار عند التنبؤ باالحتياجات من القوى العاملة 

  )لخدمة كنتيجة لالستقاالت، أو نهاية ا(معدل الدوران المتوقع *      ا  

  ) وكذا االحتياجات المتغيرة فيها، وتأثيراتها في منظمتك (نوعية ومهارات موظفيك *     ب 

  . ،وغيرها من المتغيرات ،والتي ينتج عنها ارتقاء في معدالت  اإلنتاجية ةالتغيرات التكنولوجي*     ج 

  .الموارد المالية المتاحة *     د 

  : االعتماد عليها في التنبؤ باالحتياجات من القوى العاملةالطرق التي يمكن  :خامسـا        

  العاملين بالمنظمة خالل سنوات سابقة ،لالعتماد عليها في دهو دراسة تطور عد: تحليل االتجاه -   أ

  .التنبؤ باألعداد المطلوبة خالل السنوات القادمة 

 من العمالة من خالل استخدام النسب بين ة المستقبليهو أسلوب التنبؤ باالحتياجات:  تحليل النسبة -   ب

   .حجم المبيعات وعدد الموظفين المطلوبين 

  .هو أسلوب يستخدم للمساعدة في تحديد العالقة بين متغيرين:  الخطي ر االنتشا-   ج

 المستقبلية من الموظفين من خالل التعرف على مبيعات تهو تحديد االحتياجا:  استخدم الكمبيوتر -د   

مة ،مقدار اإلنتاج ،والعمالة المطلوبة للمحافظة على هذا الحجم من المخرجات، وذلك من خالل المنظ

  .استخدام الحاسبات اآللية 

من النادر أن يستمر أي معدل أو اتجاه تاريخي ، أو عالقة دون التعرض للتغيير  : حكمة اإلدارة -   ه

ملية التنبؤ في ضوء بعض العوامل ،مثل معدالت  فالحكمة مطلوبة لتكييف أو تعديل ع لذلك،في المستقبل

  .الدوران المتوقعة ،أو الرغبة في دخول أسواق جديدة 

 عبارة عن سجالت نمطية تعد يدويا ،أو من خالل الحاسب اآللي ،وتستعرض : مخزون المهارات – ي  

  )02(،المستوى التعليمي للموظفين ،مسارهم و اهتماماتهم ، اللغات ،المهارات الخاصة

  

  .وغيرها من البيانات من أجل االعتماد عليها في التنبؤ بالمرشحين من الداخل لعملية الترقية

 توضع سجالت المنظمة األداء الحالي واحتماالت الترقية للوظائف األكثر أهمية : خرائط اإلحالل –   د

  .من المرشحين من الداخل 

                                                
. )133(ص  -،مرجع سابق ص الموارد البشريةإدارة مصطفى نجيب شاويش ،- )01(  
.)153 -152 -151 – 150 - 149(ص -ص،مرجع سابق، إدارة الموارد البشرية  جاري ديسلر ،–)02(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  59 الصفحة :  رقم:

لمنظمة لتوضيح المرشحين الممكن إحاللهم ووضعية  بطاقات تعد لكل وظيفة في ا:بطاقات اإلحالل  – ج 

  .مؤهالتهم وخبراتهم

  : اختيار وتعيين الموارد البشرية08-3       

 كهذا النشاط بانتقاء أفضل المتقدمين طالبي التوظيف في المنظمة، ممن جرى استقطابهم، وذل يقوم

 الوظائف الشاغرة المتوافقة مع  فيمباستخدام معايير اختيار وضعها تصميم وتحليل العمل، وتعيينه

  )01(.مواصفاتهم 

  :مفهوم االختيار  -أوال      

بعد تحديد الهيكلة الوظيفية في المنشأة واألسلوب الذي ستنتهجه في اختيار )العملية (تأتي هذه المرحلة

 المناسبين القوى العاملة ،حيث تنطوي هذه العملية على استعراض األفراد المتقدمين للعمل واستبعاد غير

  .منهم 

يتم التعرف على أفضل األشخاص المرشحين للعمل لشغل الوظائف الشاغرة  بموجبها وهو العملية التي  

  . فعالةعلمية بمن خالل قياس مهارات وقدرات طالبي التوظيف، بأسالي

ظرا الختالف األولى بالمرشحين ،وتختلف حسب نوع الوظيفة ،وهذا ن عملية إدارية تبدأ باالختيار      " 

وضعيات المؤسسات سواء كانت مؤسسة في حالة تطور أو ذات نشاط متنوع أو مؤسسة صغيرة أو 

  )02(.متوسطة ،أو كبيرة الحجم 

الخ ...يتضمن هذا النشاط البحث عن األفراد ذوي المواصفات المحددة الخبرة ، مؤهل ، تخصص  "

  )03(."لمؤسسةوالممكن االستفادة منهم ألداء األنشطة المختلفة با

  :أهمية عملية االختيار  -ثانيـا          

 العمود الفقري في إدارة شؤون الموظفين وهي من أهم العمليات اإلدارية ،ألن نجاح  تعتبر هذه العملية

اإلدارة في تنفيذ السياسة المرسومة لها، يتوقف إلى حد كبير على مدى حسن اختيارهم للموظف الكفء 

يفكر كل عقل في ميدانه الطبيعي "فة التي تتالءم ومؤهالته وقدراته واستعداداته بحيث ،وتعيينه في الوظي

وبالتالي يوضع الموظف المناسب في المكان المناسب ،والتاريخ خير " وتعمل كل يد في حقلها المختص

   )04(.شاهد على أن سوء اختيار الموظفين أدى حتما إلى فساد اإلدارة 

  :االختيار إلى ما يلي   وترجع أهمية عملية 

  . في الوظيفة المناسبة ب تدفع باتجاه وضع الشخص المناس– *    

  . على األقل من حاجاتهم األساسيةى إن فعالية االختيار تضمن لألفراد إشباع الحد األدن– *    

  . فيوفر لهم هذا النظام أجورا عادلة تتناسب وقدراتهم ومؤهالتهم وخبراتهم

                                                
.)15(مرجع سابق،ص، ادرة الموارد البشرية المعاصرة ،بعد استراتيجي عمر وصفي عقيلي، - )01(  

- Dimitri Weiss : « ressources humaines », 2 em  édition d’organisation ,paris 2003 , p(63). ) 02(  
.)283(،ص2003 ،الطبعة األولى ،دار الكتب ، بنغازي ،مبادئ إدارة األعمال المفاهيم واألسس والوظائفالطاهر المهدي غنية ، - )03(  
.)135(، ص1999 ،دار النهضة للطباعة والنشر ، لبنان، بيروت3 ،ط اإلدارياإلدارة العامة والتنظيم،فوزي حبيش- )04(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  60 الصفحة :  رقم:

 الذي يشغل صهم عوامل فساد اإلدارة في الدول النامية عدم موضوعية االختيار، فالشخإن من أ - *    

وظيفة وغيره أحق منه في شغلها ،يكون والءه للشخص الذي توسط له في هذه الوظيفة ال للمؤسسة التي 

  .يعمل فيها

 يضمن هتإن اختيار الشخص المناسب ووضعه في وظيفة تتناسب وخبراته ومؤهالته، وقدرا-    * 

  .   في المؤسسة قائماه اثر تدريبه سهال، واستمرارلإنتاجية عالية، ويجع

 فعالية عملية التعيين واالختيار في المؤسسة تتحدد من خالل نتائج التوظيف لألشخاص يمكن القول أن

 العمل المتقدمين ،مثل مدى تكييف الفرد مع محيط عمله وزمالئه،كفاءته في أداء عمله ومدى مالئمتها مع

   )01(الخ ...المكلف به

  )معايير االختيار(: العوامل التي تعتمد عليها عملية االختيار  -ثالـثا        

العديد من المعايير التي تعتمد كأساس الختيار المرشحين األكثر تناسبامع حاجة المنظمة وفي مايلي هناك 

  :أبرز هذه العوامل 

للفرد ،لذا فعلى اإلدارة المختصة بالموارد     مؤشرا للقدرات الحالية يعد :  مستوى التعليم والتدريب-    أ

البشرية أن تحدد لكل وظيفة مستوى ونوع التأهيل العلمي المناسب ،ويعتمد هذا المستوى أساسا على 

 الذين تتفق معارفهم وتحصيلهم العلمي مع ما دطبيعة عمل الوظيفة ،لذلك تحاول المنظمة أن تختار األفرا

لبه العمل من مؤهالت ،باإلضافة إلى ذلك يجب التركيز على الدورات التدريبية التي حصل عليها يتط

  . الفرد المرشح لكونها مكملة للتحصيل العلمي وتكسبه مهارات جديدة في مجال العمل 

 ويقصد بها عدد السنوات التي مارس فيها المرشح نفس العمل وما يمتلكه من : الخبرة السابقة-   ب

علومات ومعارف اكتسبها خالل حياته العملية التي تمكنه من ممارسة العمل بكل سهولة مما يجعلها م

مؤشرا قويا إلمكانية نجاح الفرد في عمله مستقبال ،فضال عما ستحققه تلك الخبرات من توفير الجهد 

  .والمال المزمع إنفاقه على تدريب العاملين الجدد

وتتمثل في قابلية الفرد  ألداء المهام المكلف بها :ظيفة واالستمرار بها  القابلية لاللتحاق بالو-    ج

ومدى استعداده ورغبته في االستمرار في تلك الوظيفة ،وقدرته على تطوير نفسه ،ويتم الكشف على تلك 

القابلية من خالل إجراء المقابالت واالختبارات الشخصية ،حيث يتم معرفة المعلومات ،الخبرات 

  ات التي يمتلكها المرشح ،والتي يمكن أن تحدد مدى قابليته ألداء العمل ،والمهار

 فمن خالل االختبارات المختلفة والمقابالت الشخصية يمكن للمنظمة الكشف عن : درجة االستعداد -   د

  مدى قدرة المرشح أو استعداده في تحمل المسؤولية والتعامل مع اآلالت والمعدات واتخاذ القرارات  

تتطلب بعض الوظائف صفات جسمانية مثل الطول ،القوة ،والمظهر ) الجسمانية(: الصفات البدنية-ه   

العام ،حيث يجب أن تستند المنظمة في تحديد تلك الصفات المطلوبة لشغل الوظيفة إلى صفات  العاملين 

   )02(القائمين بالعمل والذين يتميزون بمستوى أداء مرتفع

                                                
  ). 156( ،ص2004،دراسة نظرية وتطبيقية،دار المحمدية العامة،الجزائر، التنظيميكإدارة الموارد البشرية والسلو ناصر دادي عدون ،- )01(
.)33(  ، ،مرجع سابق ص ظيف في الخدمة المدنيةاثر المركزية التومنصور بن عبد العزيز المعشوق،وآخرون ،  – )02(  
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  61 الصفحة :  رقم:

  :  ات وخطوات االختيار إجراء -رابـعا         

 ،أو بعض الوظائف لشغل وظائفهاتشترط أغلبية المؤسسات :اإلعالن عن الوظائف الشاغرة *       ا 

 أو التلفزيون أو أية وسيلة أخرى ،ويتضمن اإلعالن ت،ضرورة اإلعالن عنها في الصحف أو اإلذاعا

  : المعلومات الرئيسية التالية

  .وظيفة الشاغرة المطلوب شغلها اسم الجهة المعلنة عن ال-  

  . موعد وزمان انعقاد االمتحان ،ومواد المسابقات ،ومدة كل منها -  

  . مهلة قبول طلبات الترشيح -  

  . المؤهالت والشروط الواجب توفرها في المرشحين لشغل الوظيفة الشاغرة -  

  . مهلة إعالن نتيجة االمتحان -  

  .أو مستندات يجب تقديمها أو الحصول عليها وإبرازها عند الطلب  أية بيانات أخرى وشروط خاصة -  

عند االنتهاء من اإلعالن عن الوظائف الشاغرة يبدأ الراغبون :   استالم طلبات الترشيح * ب     

،بتقديم طلبات ترشيحهم إلى الجهة المختصة وفقا للشروط المحددة وضمن المهل المعينة ،ويتم استقبال 

 العمل وتزويدهم بمعلومات عن بعض األسئلة الخاصة بعملهم السابق ومؤهالتهم ،وخبراتهم  األفراد طالبي

  .وقدراتهم المختلفة 

بعد إقناع طالب العمل بالتوظيف في المؤسسة يقوم بتعبئة طلب :  ملء طلب االستخدام *     ج 

ه ،وأنشطته المهنية السابقة االستخدام الذي يتضمن معلومات ذاتية عن مقدم الطلب وعن مؤهالته ،وخبرات

،وبيانات خاصة بأسماء األشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم لتزكيتهم والتأكد  من صحة البيانات الواردة 

في طلب االستخدام، ويمكن تسليم طلبات االستخدام بعد تعبئتها باليد مباشرة وإرسالها بواسطة البريد، ويتم 

    )01(ستخدام المقدمة واستبعاد غير المناسب منها للوظيفة المقصودةفي هذه المرحلة أيضا دراسة طلبات اال

 اجتياز االختبارات الموضوعية يخضع كل من الناجحين لمقابلة بعد :إجراء المقابالت الشخصية*     ج

شخصية تهدف للتحصل على معلومات واقعية وفعلية دقيقة وتفصيلية عن طالب العمل ،لتكوين صورة 

لتالي التأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة في طلب االستخدام وتقييم قابليته للعمل كاملة عنه وبا

،واستعداده له ،وقدراته على اإلنجاز ،ويتم في هذه المرحلة استبعاد األفراد الذين يرسبون في المقابلة 

  )02(  .الشخصية

  :ن الموظفين يإجراءات تعي -خامسـا      

عد االنتهاء من عملية اختيارهم وفقا للقواعد واألسس التي ذكرناها سابقا والتعيين يمثل وتأتي هذه العملية ب

  المرحلة األخيرة من إجراءت الحصول على اليد العاملة التي تحتاج إليها المؤسسة

ويتم في هذه المرحلة التحري الدقيق عن األشخاص الناجحين في المقابلة الشخصية وذلك بالرجوع إلى 

  )03( م ،وأصدقائهم السابقين في العمل ،ومن ذوي الخبرات السلبية منهم ،وتجري عملية المقابلةمسئوليه

                                                
 .)204( ،ص ،2001 ،دار الصفاء للنشر ،عمان،اإلدارة الحدیثة للمكتبات ،ومراكز المعلومات عمر احمد ھمشري ،– )01(
).266(،ص2005 ،الدار الجامعية،اإلسكندرية،، أساسيات األعمال في ظل العولمةوآخرون مصطفى نهال فريد ،– )02(  
.)268(ص -،مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ، بدون سنة،صعلم نفس اإلنتاج عبد الرحمان عيسون،– )03(  
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  62 الصفحة :  رقم:

بين الناجحين على أساس استعداداتهم وقدراتهم وخبراتهم ،وتعد قائمة نهائية بأسماء األشخاص الذين 

   . ،مرتبة تنازليا حسب درجة مناسبتهم للوظيفة المقصودةعلى حدايصلحون لكل وظيفة 

إال عن طريق ق ذلك قحلفرد قبل تعيينه في منصبه وال يتيجب التأكد من اللياقة الصحية ل:الكشف الطبي 

الفحص الطبي والذي يقوم به طبيب أو لجنة من األطباء سواء في المركز الصحي التابع للمؤسسة ، أو 

 من خلوهم من بتحويل الشخص لمستشفى معتمد ،حيث يمر المرشحون للوظيفة بكشف دقيق للتأكد

األمراض المعدية ،أو الخطيرة ،وبعد ذلك تعيينهم ،ففي كل مؤسسة صناعية يوجد طبيب نفساني وآخر 

   )01( .عام يعمالن على فحص العمال جسديا ونفسيا

يصدر قرار من اإلدارة العليا  بعد اختبار الفحص الطبي: التعيين وتحديد الراتب واالمتيازات األخرى 

" 85/59" من المرسوم "39"وهذا طبقا للمادة " وثيقة التعهد" وثيقة قانونية يطلق عليها للمؤسسة في شكل

بحيث تأخذ هذه الوثيقة شكل مقرر توظيف ويشتمل القرار على منصب العمل ،الرتبة والصنف ،ويتم 

يار تصنيف المنصب الراتب  على أساس المصلحة التي عين فيها ،وشروط التعيين التي تتطلب غالبا اخت

األفراد المعنيين فترة اختيار تجريبية حيث تخضع العامل الجديد إلى مدة تجريبية لمعرفة مدى كفاءته 

  )02( .وقدرته على مدى ممارسة أعمال الوظيفة التي يشغلها

 ويحصل نتيجة حوأثناء مدة التجريب وفي حالة ما إذا بدت نتائج  التجربة مرضية ،يؤكد توظيف المتر ش

تعيين ، يشار فيه بوجه خاص إلى رتبه والمنصب األصلي الذي عين فيه ،أما إذا كانت نتائج لذلك على ال

  . التجربة غير مرضية ففي هذه الحالة يتم إنهاء عقد العمل وبطالنه 

وبعد انقضاء المدة التجريبية تأتي مرحلة التثبيت ،حيث يتم تثبيت الموظف بعد أن تعلن اللجنة المختصة 

ن ذلك بقرار تتخذه الهيئة أو السلطة التي تملك صالحية التعيين ،وعلى نحو مبسط يمكن عن موافقتها ع

  :تلخيص المسألة األساسية للتوظيف ،والتعبير عنها بطريقة واضحة كما يلي 

  . ماهو نوع األفراد  الضروريين - *1   

  . أين يتواجدون - *2   

  . كيف يختارون - *3   

،إلجراء يبدو واضحا ابتداء من تقرير االحتياجات من الموارد البشرية ومصادر هذه األسئلة تفتح المجال 

  )03(.  الحصول عليها ،وبعدها عملية االختيار ،وأخيرا اتخاذ قرار التعيين ومن ثم الدمج

  

  

  

                                                
)269(صمرجع سابق، ،علم نفس اإلنتاج عبد الرحمان عيسون،– )01(  
)338( ،ص12/03/1985،الصادرة بتاريخ )13( الجريدة الرسمية،رقم–  )02(  
،دراسة نظرية وتطبيقية،مذكرة لنيل شهادة الماجستير نهجي للموارد البشرية في المؤسسة االقتصاديةالتوظيف الم فاطمة الزهراء طلحي ،– )03(

.)111( ،ص2006/2007،  
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  63 الصفحة :  رقم:

  :  التأهيل 

 أجل ن ميعمل هذا النشاط على تدريب الموارد البشرية الجديدة التي تم اختيارها وينقصها تدريب أولي،

   .تمكينها من مباشرة أعمالها بشكل جيد منذ البداية 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول بأن وظيفة أو عملية تكوين الموارد البشرية عملية متكاملة تهدف بشكل 

 للعمل وإسناد األعمال المناسبة لهم ،كما يتضح من الشكل التالي الذي نأساسي إلى انتقاء أفضل المتقدمي

   )01(. ابط والتكامل بسبب األنشطة التي تشتمل عليها وظيفة التكوينيبين التر

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

شكل يبين الترابط والتكامل بين بعض السياسات والممارسات المطلوبة لتنفيذ مختلف -)04:(شكل رقم 

 .األنشطة المتعلقة بالنواحي البشرية
 
 

   )16(رجع سابق ص عمروصفي عقيلي،م: المصدر   

  

  

  

                                                
)01( - Geon-Gujot؛le recrutement méthodique du personnel؛ guide pratique,entreprise moderne ، paris     p18 .   
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  64 الصفحة :  رقم:

 : تكوين وتطوير الموارد البشرية08-4

لقد تزايد االهتمام بالتكوين للحاجة الملحة للمختصين للقيام به ، و تعد وظيفة التكوين من أهم       

مقومات بناء جهاز إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية في المؤسسة الحديثة ، فالتكوين هام وضروري 

 ولذلك فان المفهوم الحديث للتدريب أو تحسين األداء يبنى على منتجة و على مبدأ،رية لبناء قوة بش

  :المبادئ التالية

  .إن المورد البشري هو أهم عناصر اإلنتاج في المؤسسة الحديثة       *

  .إن المورد البشري في األساس هو طاقة  ذهنية       *

  .و اإلبداع و االبتكارإن المورد البشري قادر على اإلنتاج        *

  .ةإن المورد البشري شريك في المسؤولي       *

  .إن المورد البشري ال يتمثل في األفراد المنعزلين و لكن في الجماعات و الفرق       *

  :مفهوم التكوين:  أوال 

  .التعليم، التطوير، التدريب: التكوين بمفهومه الواسع يتداخل مع ثالثة أوجه من النشاط وهي 

  .    بحيث يقصد بالتعليم اكتساب الشخص المعرفة لتطوير عاداته و اتجاهاته

    أما التطوير فهو تنمية القدرة لدى الشخص التي تساعده على فهم المشاكل التي تواجهه و معرفة مدى 

  .تأثيرها على األمور التي يعالجها أو التي ترتبط بمشاكل أخرى في المؤسسة

ن أنواع التعليم و بالتالي فإن كل أنواع التدريب أو التكوين تعلم و ليس من     و التدريب نوع م

  )01(. الضروري أن يكون كل تعليم تكوين

  :تعريف التكوين 

  )02("عليم والتكوين عبارة عن نشاطين مكملين لبعضهما بما أن الت   "
تبار أن التكوين هو محاولة للتأثير في فإن مراعاة مبادئ التعليم إلى تحقيق الفعالية للبرنامج التكويني باع 

اتجاهات المتكونين عن طريق تعليمهم قيما ومبادئ جديدة وإضافة خبرات نافعة لهم يتم التصرف على 

   )03(.أساسها في المستقبل

عملية منظمة ومستمرة ،محورها الفرد في  مجمله ،تهدف إلى إحداث تغييرات "   كما يعرف على أنه 

نية وذهنية لمقابلة احتياجات محددة حالية أو مستقبلية ،يتطلبها الفرد أو العمل الذي يؤديه محددة سلوكية وف

   )04(" والمؤسسة التي يعمل فيها والمجتمع الكبير 

  

  

  

                                                
  ).108( ،ص 2002،مرجع سابق،نمیة الموارد البشریة ت بلقاسم سالطنیة ،وآخرون ،- )01(
).224( ص 1990،دار النھضة العربیة القاھرة المدخل الحدیث في إدارة األفراد  محمد عثمان ،وآخرون ،- )02(  
).285( ص 1985،جامعة الكویت ،إدارة الموارد البشریة  زكي محمود ھاشم ،- )03(  
).19(  ص1981 ،مدخل علمي لفعالیة األفراد والمنظمات ،معھد اإلدارة العامة،الریاض ،ب والتطویرالتدری علي محمد عبد الوھاب ،– )04(  
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  65 الصفحة :  رقم:

عملية تعلم سلسلة من السلوك المبرمج أو مجموعة متتابعة من التصرفات المحددة "   ويعرف على أنه

  ."مسبقا 

  .تغيير دائم نسبيا في قدرات الفرد مما يساعده على أداء الوظيفة بطريقة أفضل عملية تستهدف إجراء 

   ويتمثل التكوين في مجموعة من الوظائف المخططة مسبقا والتي تستهدف تزويد العمال بالمعارف 

،المهارات ، المواقف والتصرفات التي تمكن من تسهيل اندماجهم في المنظمة ومن تحقيق أهداف الفعالية 

  :فيها ،وهو عملية مخططة في إطار اإلستراتيجية العامة للمنظمة وله عدة أشكال 

  .    تكوين نظري أو تطبيقي ،داخلي أو خارجي ،دوران في ميدان العمل على عدة وظائف

  : وترجع ضرورة االستثمار في التكوين إلى عدة أسباب أهمها 

غييرات التي تقع في المحيط الخارجي كالتطورات وتتمثل في مختلف الت: التطورات الخارجية -        

  .الخ..... ،االجتماعية ،والثقافية،االقتصادية ةالتكنولوجي

وقد زادت حدة المنافسة نظرا للتطورات في األنظمة االقتصادية : فسة الداخلية والخارجية ا المن-       

  .،العولمة والتكتالت االقتصادية 

 وميولهم إلى تحقيق الجودة في منظرا لتطور احتياجاتهم ورغباته: الء تغيير متطلبات العم-       

 )01(.المنتجات والخدمات المعروضة

  :أهمية التكوين :    ثانيا 

يعتبر التكوين أمرا هاما وأساسيا من أجل تحسين كمية ونوعية العمل ،وتخفيض تكاليف اإلنتاج ،ورفع 

  )02(.الوسائل الرئيسية لرفع الكفاية اإلنتاجية بالمؤسسة المعنويات وتحفيز العاملين فهو يعتبر إحدى 

  :   وتتلخص أهمية التكوين بالنسبة للمؤسسة فيما يلي 

 إن األفراد الذين يلتحقون بالعمل للمرة األولى يحتاجون للتهيئة األولية والمبدئية للقيام بأعباء -أ

  .ليها الوظيفة التي سيشغلونها ،وبالتالي التعرف بها والتكوين ع

 إن الوظائف نفسها تتغير ،واألفراد اليقومون بعمل واحد وال يمارسون مسؤولية واحدة فقط -      ب 

،بل ينتقلون بين عدة وظائف وعدة مسؤوليات خالل فترة عملهم ،الشيء الذي يتطلب إعادة تكوينهم عند 

 .ترقيتهم وانتقالهم إلى وظائف أخرى 

تواكبه تحسينات على عمليات اإلنتاج ،والذي أصبح معه االبتكار هو  ي إن التطور التكنولوج-      ت

 ةالصفة الغالبة في العمل ،وأصبح العامل اليوم يتوجب عليه التمتع بقدر عال من المهارة التكنولوجي

  )03(.  تبعا لذلكدالمعقدة والدقيقة ،وهذا يتطلب تكوين األفرا

  

  

  

                                                
).3- 2(  ص2003 ،دار الصفا للنشر والتوزیع ،اإلدارة الرائدة محمد عبد الفتاح الصیرفي، – )01(  
).607(  ،ص1984 ، ،دار النھضة العربیة، بیروتتنظیم وإدارة األعمال علي الشرقاوي، وآخرون ،– )02(  

)03( -  Brun herniet: « Nouvelles technologies et formation dans l’entreprise pour une démarche participative. 
Revue François de gestation », n 15,Mars,Avril,Mai, 1985 PP 54-56  
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  66 الصفحة :  رقم:

        :             أهداف التكوين:   ثالثـا

  :تدفع أسباب عديدة المنظمات إلى تكوين عمالها من أهمها مايلي

تحتاج المنظمة إلى تطوير طاقات أفرادها على كل : تنمية المعارف، الكفاءات و المهارات •

 .المستويات لتحسين مستوى أدائهم

 إلى حيث يعتبر التكوين من أهم الوسائل التي تؤدي:  المنظمةةرفع مستوى إنتاجية و مردودي •

 .رفع مستوى إنتاجية المنظمة

فالتكوين يؤدي في المدى الطويل إلى الضغط على : االقتصاد في التكاليف و تقليل المخاطر •

 .التكاليف بالتقليل من األخطاء

حيث يؤثر التكوين على طريقة العمل مما يؤدي : رفع مستوى جودة منتجات و خدمات المنظمة •

 .و الخدمة و إلى تحقيق الميزة التنافسية في المنظمةإلى تحسين جودة المنتج النهائي أ

و يكون ذلك بالمعرفة الجيدة لإلجراءات و األساليب العملية : تحسين فعالية أساليب العمل •

 .المختلفة

تحسين العالقات بين األفراد في مختلف المستويات و تحسين االتصاالت التنظيمية بين اإلدارات و  •

 .الوحدات

 .العامل و رضاه و ثقته و اعترافه بالمنظمةرفع مستوى أداء  •

يتم برمجة عملية تكوينية للتعرف بهياكل و منتجات : توجيه العمال الجدد و إدماجهم في المنظمة •

 .و خدمات المنظمة و مختلف مصالحها و مسئوليها

 .تسهيل التكيف مع التغيرات و تحسين بيئة العمل •

  : تكوينعوامل تحفيز العمال على ال:      رابعـا

  :من أهم العوامل التي بإمكانها تحفيز العمال على التكوين ما يلي

 .أي معرفة األفراد المتكونين بما هو منتظر منهم:تعريف النتائج المستهدفة مسبقا •

فالفرد المشارك البد أن يكون بحاجة إلى : تعريف احتياجات التكوين و اإلعالن عنها بوضوح •

 .التكوين في عمله

تهدف كل عملية تكوينية إلى تحقيق أهداف معينة البد أن تكون : التكوين و نشرهاوضع أهداف  •

 .واضحة منذ البداية

ممكن أن تختلف سياسة التكوين حسب الهدف من العملية : وضع سياسات التكوين و نشرها •

 التكوينية

 .تشجيع مشاركة المسيرين في تصميم و تنفيذ عمليات التكوين •

 )01( .ر و  إقناعهم بضرورة تطوير كفاءاتهم و تصرفاتهمإعالم األشخاص بالتغيي •

                                                
).102- 100(  ،ص2004معة قالمة ،  ،مدیریة النشر لجاإدارة الموارد البشریة  حمدا وي وسیلة ،– )01(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  67 الصفحة :  رقم:

 جديدة و سلطة لتشجيع المشاركين على تترقية، عالوات، مسؤوليا: وضع نظام واضح للمكافآت  •

  .التكوين بجدية

و يرتبط تأمين فعالية التكوين بمشاركة العمال بحيوية في برنامج التكوين و إمكانية تطبيق المعارف 

  .يدان عملهم، و تقييم فعالية برنامج التكوين باعتبار النتائج المستهدفة مسبقاالمحصلة في م

  :تصميم وتنفيذ برنامج التكوين:   خامسا

يتطلب القيام بعملية التكوين بصورة منظمة، إعداد وتنفيذ برنامج مسبق للتكوين يحدد أهدافه، أنواعه،و 

  :رق إليها فيمايلياألفراد المعنيين بالتكوين و أمور هامة سيتم التط

من الضروري أن ترتكز برامج التكوين على احتياجات المنظمة في التكوين  : االحتياجات تحديد .1

و يتم ذلك عبر الدراسة المعمقة و المسبقة الحتياجات مختلف المصالح، الوحدات و المستويات   

 .و تحديد األهداف التي تريد الوصول إليها عملية التكوين

 للمسيرين في هذه المرحلة دور كبير و مهم، خاصة في كشف التغيرات الخارجية               و يكون

و الداخلية التي ثؤتر على إستراتيجية المنظمة ووظائفها المختلفة و كذلك في مراقبة و تقييم برامج تكوين 

  :و تطوير العمال، و يتم تحديد احتياجات التكوين على ثالث مستويات

يساهم هذا التحليل في تحديد احتياجات التكوين، على مستوى المنظمة، :يالتحليل التنظيم •

المرتبطة باألهداف اإلستراتيجية، و يتم ذلك بدراسة المؤشرات العامة مثل الربحية، 

 .الخ...الفاعلية و النمو

يتم هذا التحليل بعد إجراء التحليل التنظيمي في الغالب، عن طريق : تحليل العمليات •

مما ) توصيف العمل(ب العمل باالعتماد على تحديد المهارات المطلوبةدراسة مناص

 .يمكن من اكتشاف المشاكل و أسبابها و اإلدارة و العملية التي أدت إلى وقوعها

الكفاءات و (و هو يتم عن طريق تحليل المعلومات الخاصة باألفراد: التحليل الفردي •

اء العمل بفعالية و من ثم تحديد األفراد و مقارنتها بالمواصفات المطلوبة ألد) القدرات

و يتم استخدام مختلف التقنيات للحصول على المعلومات .الذين هم بحاجة إلى تكوين

 )01(.الخ...الخاصة باألفراد كالمقابالت ،ملفات تقييم النتائج و برامج تسير المسار الوظيفي

  

  

  

   

  

  

  
 

                                                
).104- 103( ص ،مرجع سابق،ادارة الموارد البشریةحمداوي وسیلة ،- )01(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  68 الصفحة :  رقم:

  :التكوين المهني و التنمية:سادسـا   

لموارد البشرية دعامة النظام االقتصادي ألي بلد من بلدان العالم، و تهتم البلدان النامية بصفة    تعتبر ا

خاصة بدراسة هذه القوى بما لها من أثار سياسية و اقتصادية و اجتماعية، إذ أنها من عوامل اإلنتاج 

د تنمية تتماشى مع الخطط الرئيسية للبلد ، و تساعد هذه القوى على رسم سياسة رشيدة لتنمية هذه الموار

العريضة ألهداف التنمية الشاملة للبالد، لذلك ترى هذه البلدان ضرورة التركيز على تنمية الموارد 

  .البشرية و االستفادة من قدراتها اإلنتاجية

لعالم    ولما كان العالم العربي من البلدان النامية ، فإن انخفاض إنتاجية الفرد فيه على إنتاجية الفرد في ا

المتقدم يعود إلى عدة عوامل من أهمها سوء التغذية، ضعف المستوى الصحي، انخفاض مستوى المعرفة 

الفنية، كل هذه العوامل تؤدي إلى انخفاض الرغبة في العمل و عدم االهتمام به ، كما أن تفشي األمية بين 

 ما دامت األغلبية ال تتمتع بمستوى العمال يعرقل من انتشار التكنولوجيا الحديثة في ميادين اإلنتاج، و

مناسب من التعليم األولي و التكوين المهني ، فال يمكن لها طبعا أن تتفهم األساليب الحديثة أو المتطورة 

 أن االستفادة من الموارد البشرية في العالم العربي زكي حمدأفي اإلنتاج ، و ضمن هذا السياق يرى  

  :عملية مسح شامل للقوى العاملة خصوصا من ناحية يرتبط بقيادة الجهات المسئولة ب

التخصصات، المستويات ( حصر اإلمكانيات المتاحة من الموارد البشرية في الوطن العربي -   

  )الخ.....الفنية

 التوظيف و التكامل بين النقص و الزيادة في قوى العمل و تخصصاتها و مستوياتها الفنية و المهنية -   

  طاق العالم العربي المختلفة على ن

 التنسيق بين إمكانيات و جهود األقطار العربية بتعبئة الموارد البشرية بما يزيد من حصيلتها و يرشد -   

  .عملياتها

 حرية الحركة ألفراد القوى العاملة واتساع نطاق فرص العمل أمامهم، و ما يؤدي إليه ذلك من رفع -   

  .التنمية و إكساب المهارات و الخبراتكفاءة االنجاز لديهم و تنشيط دوافع 

و هذا ما تؤكده الشواهد الحديثة بأن الموارد البشرية أصبح لها أكبر األثر في حياة األمم باعتبارها المنبع 

الرئيسي لنشاطها ،فالجزائر وجدت نفسها أمام العديد من المشاكل بعد االستقالل،و خاصة نقص اإلطارات 

 الخبراء األجانب للبالد ، وأمام هذا الوضع اختارت الجزائر إستراتيجية إحداث الفنية الناتجة عن مغادرة

تغييرات اجتماعية تكنولوجية و تكوين إطارات فنية قادرة على قيادة الفعل التنموي،مما دعا الجزائر في 

ائرية إلى  في تكوين اإلطارات الجزاأول األمر باالستعانة بالمتعاونين و الخبراء األجانب الذين ساهمو

جانب إرسال بعثات للتكوين في الخارج، االهتمام ببرامج التعليم الفني و التقني في الجامعات و المعاهد 

   )01(.التقنية العليا و المتوسطة ، إنشاء المراكز المتخصصة ، التكوين في مكان العمل

  

  

                                                
 ) .248(  ص2007،دار الفجر للنشر والتوزیع ،القاھرة تنمیة الموارد البشریة  سالطنیة، وآخرون ، مبالقاس – )01(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  69 الصفحة :  رقم:

مازالت تفتقر إلى نوعيات خاصة و رغم الجهود المبذولة من اجل إعداد اإلطارات الفنية إال أن الجزائر 

من هذه الفئات في ضوء التحول نحو اقتصاد السوق و تناقص االستثمار و األنشطة اإلنتاجية ن و بهذا 

الخصوص تسعى البلدان النامية إلى تبني إستراتجية و خطط  لالهتمام بالعنصر البشري في عملية التنمية 

  : هامة، وتتضمن قضية التكوين المهني أبعاد ثالثة

  :أبعاد التكوين المهني:   سابعـا

بعد الطاقات البشرية بما تمثله من قيمة في القيام بالنشاطات االقتصادية و في تكوين الثروة  .1

 .و لدورها الواضح في عملية التنمية االقتصادية

 .بعد تكوين و تنمية و استثمار تلك الطاقات لالستفادة منها  .2

 .ره في اإلنتاجبعد نوعية العنصر البشري و دو .3

    :لتكوين وارتباطها بوظيفة الموارد البشرية مصلحة ا:   ثامنـا 

وظيفة اإلنتاج ،الوظيفة التجارية ،الوظيفة المحاسبية ( بالرجوع إلى التقسيم التقليدي المحقق بين الوظائف 

وين مرتبط طبيعيا نجد أن التك) والمالية ،الوظيفة اإلدارية ،وظيفة التموين ،وظيفة الموارد البشرية 

 فرد وذلك 500بوظيفة الموارد البشرية ،وهو الوضع األكثر شيوعا في المؤسسات التي تضم أكثر من 

 من الحاالت ،ويكون من السهل في هذه الحالة استعمال التكوين كوسيلة لتسيير % 50في أكثر من 

 وتسيير المستقبل الوظيفي ،وهو العالقات اإلنسانية بالتجانس مع سياسات التوظيف ،الترقية ،التحويل

مايعني التوافق بين سياسة الموارد البشرية وسياسة التكوين ،لكن ارتباطا كهذا يشير إلى أن التكوين حل 

تتبناه المؤسسة عند الضرورة ويؤدي بالتالي إلى تحديد مجال نشاط التكوين ،بإظهار هذا األخير كميدان 

  )01(. ).ة لعالج المشاكل الظرفي(متخصص للتدخل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).249(،مرجع سابق، صیة تنمیة الموارد البشر سالطنیة وآخرون ، مبالقاس – )01(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  70 الصفحة :  رقم:

  :وظيفة التعويضات :08-5

تقوم إدارة الموارد البشرية من خالل هده الوظيفة الرئيسية بتصميم عدد من األنظمة التي عــلى أساسها 

يجري وضع تعويضات و مكافآت الموارد البشرية التي تعمل في المنظمة ، وذلك وفــق أسس و قواعد 

 )01(: ده األنظمة على مايلي موضوعية و عادلة ، و تشمل ه

  : نظام تقييم الوظائف : أوال 

  :تقييم الوظائف  مفهوم -01

لتحديد قيمة وأهمية كل وظيفة من وظائف المنظمة ، وذلك في عملية تقوم بها إدارة الموارد البشرية 

غليها ضوء نتائج تصميم و تحليل العمل التي توضح حجم مسؤوليات و صعوبة الوظائف و مواصفات شا

، حيث على أساس التقييم يحدد التعويض المالي المباشر الذي تستحقه كل وظيفة و الذي يتقاضاه شاغلها 

.  

  :أهمية تقييم الوظائف  - 02

تقييم الوظائف إلى تحديد األهمية النسبية للوظائف المختلفة ووضع هياكل لهذه الوظائف تشير عملية 

  .حسب ترتيبها وقيمتها 

  . بتوجيه األجور العالية للوظائف التي تسهم في تحقيق أهدافها المنظمةاهتمام -*    

  . العدالة في تحديد األجور وفي أسس حساباتها -*    

   .المساعدة في بناء هيكل وظيفي متكامل -*    

  .المساهمة في الوصول إلى أهداف المنظمة -*    

احد أو أكثر من أربعة أساليب أو طرق للتقييم يمكن تقييم الوظائف غالبا بو:طرق تقييم الوظائف  -03

  .تعتبر هي أكثر الطرق شيوعا ،وهي

  .طريقة الترتيب البسيط  -

 .طريقة التدرج  -

 .طريقة التقييم بالنقط -

 )02(. طريقة العوامل المقارنة -

  :اتنظام التعويض :ياــثان 

رية إلثابة من يعمل بجد ونشاط  مالي تعده إدارة الموارد البشهو نظام:  نظام المكافآت المالية-01   

وكفاءة ،ويتحدد ذلك من خالل نتائج تقييم أداء الموارد البشرية ،ويعتبر هذا النظام داعما لنظام التعويض 

  )03(المالي المباشر
  

    
                                                

 .)16( ص ،،مرجع سابق  إدارة الموارد البشریة المعاصرة،عمر وصفي عقيلي - )01(
 ر،المكتبة العصریة للنشة، كلیة التجارة،جامعة المنصوردلیل اإلدارة السلوكیة لتنمیة الموارد البشریة عبد الحمید عبد الفتاح المغربي ،-) )02(

 .)78( ،ص2008 ،1والتوزیع،ط
 .)17( ص ،مرجع سابق ،إدارة الموارد البشریة المعاصرة  عمر وصفي عقيلي،- )03(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  71 الصفحة :  رقم:

  

   : التحفيزتعريف  1-2  

ة عوامل  من أهم العناصر في اإلدارة ويرتبط بعدLa motivationيعتبر التحفيز  " A.Thietartحسب 

منها ما يتعلق برغبة األفراد في الحصول على مقابل من المنظمة ،كالمكافآت والترقيات ،وبالمقابل 

  )01(.مايمكن أن يقدمه الفرد للمنظمة بعمله أو خبرته أو غير ذلك 

تلك الطريقة التي تحرك طاقة الفرد لبذل مستوى معين من المجهود وذلك "  كما يعرف كذلك على أنه

 هدف أو أهداف معينة ،فهي تعكس درجة الرغبة أو التحمس إلنجاز عمل ما وينتج مستوى معين لتحقيق

  )02(.من التحفيز من طبيعة الحوافز ،أو الدوافع التي يعيشها الفرد 

  مجموعة الوسائل والخطط الدافعة إلى إثارة اهتمام الموظف بعمله كما"   كما تعرف الحوافز بأنها 

   )03("  وكيفا

العوامل التي تعمل على إثارة القوى الحركية في " الدكتور محمد علي السلمي الحوافز على أنها عرف

  )04(".اإلنسان وتؤثر على سلوكه

  :تعريف الحوافز المادية 1-3

 تتمثل هذه الحوافز في المكافآت المادية، ويعتبر الحافز النقدي المادي من أهم طرق الحوافز في أيامنا 

 تشبع كل حاجات اإلنسان تقريبا ،وهي حقيقة واقعية وقابلة للتداول بعكس الوسائل األخرى هذه ألن النقود

  .التي تعتبر مجردة زائلة

ويتمثل المال في األجر الذي يتقاضاه الفرد مما يقوم به من عمل ويوزع هذا األجر على اإلنسان بطرق 

  .ومن هذه الطرقشتى وكل طريقة من هذه الطرق أثرت في حفزه ودفعه على العمل 

 يوجه لهذه الطريقة عيب يتمثل في أنها التعطي الفرصة للعمال المهرة لبذل جهد : األجر باليومية *    أ

أعلى لشعورهم وإدراكهم بأنهم يتساوون من حيث النتيجة واألجر مع غيرهم من العمال غير األكفاء ،إال 

الساعة أو باألسبوع ،أو بالشهر تعطي الفرصة أنه على الرغم من ذلك فإن طريقة األجر باليومية أو ب

للعامل ليصل بإنتاجه إلى مستوى رفيع بصرف النظر عن الوقت وليس هناك مايؤدي إلى اإلسراع في 

  إنجاز عمله حتى يزداد أجره 

يرتبط بكمية اإلنتاج الذي يقوم به ألنها تعطي فرصة لظهور الفروق الفردية : األجر بالقطعة *    ب 

ة الحال يرتبط اإلنتاج بالعمر والحيوية والصحة ،وهذه الطريقة تلقي عبء اإلنتاج على العمال ،وبطبيع

  )05(.أنفسهم فإذا زاد فهو في مصلحتهم، وإذا قل انخفض أجرهم 

   

                                                
 (01)-A.R.Thieatart : « la dynamique de l’homme au travail » ,Une nouvelle approche par l’analyse de système 

,Les éditions d’organisation ,Paris,1977,p ,(74) .   
 .)145( ص،2006 ،دار الھدى للطباعة والنشر، الجزائر، 02 الجزء ،السلوك التنظیميا ،الھاشمي لوكی -)02(
 ).123( دار الفكر العربي ،القاھرة، ص 2  ،طشؤون موظفي الدولةإدارة  امبن عبد الھادي حمي ،– )03(
 .)289(، ص1994 الجامعة المفتوحة، طرابلس، ،"إدارة األفراد"صالح عودة ،   سعیدة-)04(
 ).25( ،ص2007 ،1ن، األردن،ط المعرفة للنشر والتوزيع،عماز،دار كنواإلدارة بالحوافز التحفيز والمكافئاتهيثم العاني،  - )05(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  72 الصفحة :  رقم:

أي كلما كانت خبرة العامل كثيرة كلما كان أجره عاليا ويمكن أن : األجر حسب الخبرة في العمل *  ج 

  .ك على مستوى السنوات التي قضاها في العمل يكون المعيار لذل

 أي يزداد أجره كلما زادت حاجته ،ومع زيادة عدد أفراد :األجر على حسب احتياجات الفرد *   د 

  . أسرته

  وإذا كانت األنواع السابقة تشمل أكثر الحوافز المادية انتشارا إال أنه هناك أنواعا أخرى نذكر 

  :بعضها على سبيل المثال

  .وات االستثنائيةالعال -

 .العالوات المستحقة بداية كل عام  -

 .األجور التشجيعية -

 .العموالت -

 . االشتراك في األرباح -

تشبع في الفرد الكثير من الحاجات األساسية ،كالخدمات الغذائية  الخدمات التي -

 )01 (.،والتعليمية،والسكنية

  :أهداف الحوافز  01-4

فيتمثل في أن ) االقتصادي ( ومعنوي ،فأما الهدف المادي مادي: إن الهدف من الحوافز مزدوج   

الحوافز يجب أن تعود الفائدة على الشركة والعاملين فيها ،وأما الهدف المادي المعنوي فهو المتعلق 

بالعامل مباشرة حيث إنه العنصر األهم من عناصر اإلنتاج والمتحكم في العملية اإلنتاجية ،وهو عقلها 

لمستهدف من وضع نظام للحوافز والبد لهذا النظام من المساهمة في إشباع بعض من المؤثر كما أنه ا

رغبات العامل وأحاسيسه ومشاعره واحتياجاته التي البد من فهمها للتعامل معها ،كذلك فإنه من البديهيات 

   )02(.المتوخى تحقيقها عند وضع نظام للحوافز لالستخدام األمثل لوسائل اإلنتاج 

  : الوظيفيةاألساسية انظام المزاي: ثالثـا 

  : مفهوم الحوافز المعنوية-01

حاجات اإلنسان متعددة وبالتالي تحتاج إلى مصادر إشباع متعددة ،بعض الحاجات يمكن أن تشبع ماديا إن 

  .والبعض اآلخر يشبع معنويا ،إذ هناك حاجات لدى اإلنسان اليمكن إشباعها إال بالحوافز المعنوية 

معنوية هي الحوافز التي تساعد اإلنسان وتحقق له إشباع حاجاته األخرى النفسية والحوافز ال

  . بين زمالئهن،واالجتماعية،فتزيد من شعور العامل بالرقي في عمله ووالئه له ،وتحقيق التعاو

   : أنواع الحوافز المعنوية -02

   .الوظيفة المناسبة-  

  )03( .. المشاركة في اتخاذ القرارات-  

                                                
 ).27(مرجع سابق ،ص،اإلدارة بالحوافز التحفيز والمكافئاتهيثم العاني،  - )01(
 ). 19(علوم اإلداریة، ص  ،جامعة الدول العربیة ،المنظمة العربیة للالحوافزعادل الجودة ،– )02(
 ).25(مرجع سابق، ص، اإلدارة بالحوافز التحفيز والمكافآتهيثم الغاني ،  – )03(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  73 الصفحة :  رقم:

   .لترقية ا-  

  الباب الفتوح-  

  . لوحات الشرف-  

  . المركز االجتماعي -  

  )01(.  تسليم األوسمة-  

فقد تم إعداد خطط عبر السنين ،تسعى لتشجيع العاملين على المشاركة في :المشاركة في األرباح -   

  .أرباح العمال 

ء في مجال المهنة أو العمل بسبب إشباع الحاجة لالحترام من قبل الزمال: تقدير زمالء العمل -      

  .إنجازات الفرد

 سلسلة من الترقيات ويشمل الوظائف ىالمسار الوظيفي يؤدي إل : المستقبل الوظيفي والترقيات-      

  .الجديدة في الشركة 

 األمر بالحوافز التي يقدمها المشرف في شكل إطراء أو عالقة صداقة ،واألسلوب قويتعل: اإلشراف-     

  .يادي للمشرف الق

وهي عضوية الجماعة غير الرسمية حيث توفر نشاطاتها حوافز تشمل فرصة  : عالقات الصداقة -

االختالط والتفاعل مع اآلخرين ،وقيادة اآلخرين على نحو غير رسمي،وتبادل المعلومات حول 

  .العمل مع اآلخرين 

غالبا ما تكون بعد تقاعد (قبل وهي مايدفع لألفراد في وقت معين في المست : التعويضات المؤجلة -

 ).الشخص عن العمل 

 بما أن حاجات العاملين قد تغيرت ،فقد بدا أصحاب األعمال في التحول :الحوافز غير التقليدية  -

الحوافز خارجية لم تكن مألوفة حتى وقت قريب ،فقد بدأت بعض الشركات ،مثال ،في اتباع حافز 

 )02(.نظام الدوام المرن 

  :نواع الحوافز من حيث األثر أ:    رابعـا

  .وافز من حيث أثرها إلى حوافز سلبية وأخرى ايجابية   تنقسم الح

 ويقصد بها منح افرد مقابال ماديا ومعنويا نظير امتيازه وكفاءته في العمل :يجابية إل الحوافز ا-أ 

فيه ،ومثلها ،وهدف هذا النوع من الحوافز هو تشجيع العامل وحثه على إحداث السلوك المرغوب 

  )03(. .العالوات االستثنائية 

  

                                                
 ).26(مرجع سابق، ص، اإلدارة بالحوافز التحفيز والمكافآتهيثم الغاني ،  – )01(
 ،معھد اإلدارة العامة للبحوث،المملكة العربیة ءالسلوك التنظیمي واألداسم احمد ،ااندرودي سیزالقي ،وآخرون، ترجمة ،جعفر أبو الق– )02(

 ).419( ،ص1991السعودیة،
 ).285( ،ص1980 ،وكالة المطبوعات ،الكویت ،الجوانب السلوكیة في اإلدارةزكي ھاشم ، -)03(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  74 الصفحة :  رقم:

 ويقصد بها أخذ الفرد المقصر بالجزاء المناسب على تقصيره بهدف التخويف : الحوافز السلبية -ب

 ،ومثالها حرمان العامل من عالوة

  " تشستر برنارد"اإلداري فالكثير من الباحثين يرون أهمية وضرورة هذين النوعين من الحوافز مثل العالم

حين يتعاون األفراد على تحقيق أهداف المنظمة البد من قيام المدير على توفير الحوافز  يرى أنهحيث 

  )01(.المناسبة  لهم الفردية والجماعية 

  : أنواع الحوافز من حيث الهدف  :خامسا   

  . كما تنقسم الحوافز من حيث الهدف إلى قسمين 

  .والتي اليتوقع من الفرد أن يزيد عليه أو يحدد قيمته  حوافز تهدف إلى تحصيل األداء الجيد -  أ

 الحوافز التي تهدف إلى مستوى رفيع من األداء والتي تهدف إلى أن يصل الفرد إلى األداء الممتاز -  ب

المبتكر ،الذي يضيف الفرد من خالله شيئا جديدا ،كأن يتوصل إلى طريقة لألداء توفر بعض المال ،هذا 

لحديثة كما في نظرية العوامل الدافعة ،ومنهج اإلدارة باألهداف باألداء الممتاز كأساس وتهتم األساليب ا

     )02(. لتقديم الحوافز الخاصة بالعاملين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).97( ،مرجع سابق ،صالسلوك التنظیمي الھاشمي لوكیا ،-)01(
). 37(،ص2001 ، رسالة ماجستیر ،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة،داخلیة على الوالء التنظیمياثر بیئة العمل المحمد علي مانع القحطاني ،– )02(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  75 الصفحة :  رقم:

  :إدارة بيئة العمل  6- 08

   بيئة العمل تعريف :أوال    

مل الداخلية في المنظمة والتي    ينصرف مفهوم بيئة العمل إلى أنها مجموعة الخصائص المميزة لبيئة الع

يكون لها تأثير وانعكاس على أداء ودرجة رضا ومظاهر السلوك الوظيفي األخرى الخاصة بأعضاء 

  )01( المنظمة

تعرف بأنها االنطباع العام المتكون لدى أعضاء المنظمة نتيجة لعدد من العوامل ومنها أسلوب   كما 

سفة اإلدارة العليا وجو العمل أو ظروفه ونوعية األهداف التي اإلشراف ومعاملة الرؤساء لمرؤوسيهم وفل

  )02(.ينبغي للمنظمة تحقيقها 

 يشتمل على مجموعة من األعمال واإلجراءات الفنية واإلدارية ،يهتم بدراسة الظروف المناخية نشاط

ص ،من أجل والنفسية السائدة في أماكن تنفيذ األعمال داخل المنظمات بوجه عام والصناعية يشكل خا

إزالة مصادر ومسببات الحوادث واألمراض المحتملة ،التي يمكن أن تصاب بها الموارد البشرية أثناء 

تأدية أعمالها ،والناتجة عن طبيعة هذه األعمال أو الظروف المناجية والنفسية المحيطة بها  ،وذلك للعمل  

 السلبية على سالمة وصحة  الموارد البشرية على توفير سبل الحماية الكفيلة لتفادي هذه المخاطر وآثارها

  :في مكان العمل ،وتنقسم بيئة العمل إلى قسمين

وتشتمل على الظروف المناخية السائدة في مكان العمل داخل المنظمة : بيئة العمل المادية  -01    

ترات ،كالتهوية واإلضاءة ،النظافة ،ضغط العمل ،مساحات العمل ،الضجيج ،عدد ساعات العمل ،ف

  )03(الخ ...الراحة،

  :ونستعرض فيما يلي أهم هذه العوامل 

إن اإلضاءة الموزعة توزيعا منتظما شرط أساسي لضمان تأثيرها على األعمال العقلية :اإلضاءة  -     أ

والجسمية ،وقد ثبت في عديد من الدراسات التي أجريت ،أن اإلنتاج ممكن أن يزداد كما يقل التعب إذا ما 

بإضاءة طيبة وأن شدة اإلضاءة عديمة األهمية نسبيا ألن للعين قدرة على التكيف ) المؤسسة(صنع زود الم

عند نسبة معينة ،واإلضاءة الجيدة تساعد العامل على رفع مستوى إنتاجه بمجهود أقل فكثيرا ما يحتاج 

  . العامل إلى سرعة اإلدراك البصري والدقة في التمييز بين األشياء 

قد تختلف تبعا لنوع العمل والعامل فكلما كان العمل دقيقا احتاج إلى كمية أكبر من الضوء   واإلضاءة 

  )04(. ،وكلما زاد سن العامل احتاج إلضاءة أشد لتحسين إنتاجه 

     والوهج يشتت االنتباه ويسبب الصداع والضوء غير المباشر والموزع توزيعا جيدا والذي يزيل 

  .لعملية اإلنتاج ،وأن ضوء النهار هو األفضل واألكثر راحة الظالل هو الضوء المناسب 

ت الدراسات أن للتهوية اثر كبير في نشاط العامل وإنتاجه وأن سوء التهوية يؤدي تأثب : التهوية  -    ب

  .إلى شعور العامل بالنعاس والخمول والتعب والضيق 

                                                
  ). 09( ، مرجع سابق، ص اثر بیئة العمل الداخلیة على الوالء التنظیميمحمد علي مانع القحطاني ،– )01(
  ).27( ص 1987لمصریة ،اإلسكندریة ،مصر  ،دار الجامعات ا، ،السلوك التنظیمي واألداء حنفي محمودسلیمان – )02(
.569،مرجع سابق ،ص إدارة الموارد البشریة المعاصرة عمر وصفي عقیلي ،– )03(  

)04( – ). 144( ص 1997 ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،لبنان ،علم النفس الصناعيكامل محمد عویضة ،  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  76 الصفحة :  رقم:

في مكاتب العاملين وحجراتهم أدى إلى نقص         ولقد أثبتت إحدى الدراسات أن إدخال تكييف الهواء 

،وكما أن لدرجتي الحرارة  %45الوقت الضائع نتيجة انخفاض االيجازات المرضية للعاملين وذلك بنسبة 

 ،فاآلثار الضارة التي تسببها التهوية السيئة راجعة لعدم تمكن الكائن الحي من ية عظمىمأه والرطوبة

  رتفاع درجة الحرارة والرطوبة ،ومن الضروري أن يتخلص الجسمالتقليل من حرارته الخاصة نظرا ال

 من الحرارة الزائدة لديه ومتى ارتفعت درجتا الحرارة والرطوبة تعذر على الجسم التخلص من الحرارة 

الزائدة ،فالرطوبة الزائدة تقلل العرق فال يفقد الجسم الحرارة الزائدة ،وحركة الهواء تساعد على خفض 

  . الجسم بإزاحة الهواء الساخن ليحل محله طبقة أخرى أكثر برودة وجفافادرجة حرارة

الضوضاء تشتت االنتباه وتؤدي إلى خفض إنتاج العامل رغم زيادة الجهد الذي يبذله :  الضوضاء  -ج 

  .في العمل 

وراحته إن نتائج الدراسات التجريبية تبين بوجه عام أن الضوضاء تقلل من كفاية العامل ) برين( يقول 

كما أن مفهوم الضوضاء لدى العامل يؤثر على درجة تقبله لها وأن العوامل النفسية للعامل تحدد لديه هذا 

  .المفهوم 

 وخالصة القول أن الظروف الفيزيقية الجيدة تعمل على زيادة راحة العامل وتساهم في زيادة 

تؤدي إلى ذلك إال عن طريق ما تحدثه من  ال ةوننسى أن الظروف الفيزيقي اإلنتاج،ولكن اليأخذنا الحماس

أثر نفسي في العمال كما أنه يجب أال ننسى العوامل الذاتية والنفسية واالجتماعية األخرى التي تشكل 

المناخ العام للعمل فبدون مراعاتها قد يقل اإلنتاج حتى لو تحسنت الظروف والعوامل الفيزيقية من أجل 

 بدوافع العمال واتجاهاتهم النفسية باإلضافة إلى الظروف الفيزيقية الجيدة ذلك فقد اهتم علم النفس الصناعي

  )01(. للعمل 

  :بيئة العمل النفسية واالجتماعية  -02    

وتشتمل على المناخ االجتماعي العام وطبيعته ،والروابط االجتماعية ،والعالقات الشمولية السائدة بين 

اعات التنظيمية الموجودة بين العاملين ،هذه الجوانب لها انعكاس الموارد البشرية في مكان العمل ،والصر

  :كبير على الناحية النفسية  لدى كل من يعمل في المنظمة ،ويمكن تحديد نطاق هذه الجوانب فيما يلي 

  .العالقات بين المرؤوسين بعضهم ببعض              * 

  .عالقات الرؤساء بمرؤوسيهم  •

 .ة بعضهم ببعض عالقات أعضاء هيئة اإلدار •

  :  مناخ العمل02-1    

بمناخ العمل في أي جهة عمل ،بأنه حصيلة مجموع العالقات السائدة في هذه المؤسسة بين األفراد يقصد 

وبينهم وبين إدارة المؤسسة ،أي أن مناخ العمل يتحدد من خالل مجموعة من العالقات واالتصاالت 

 المؤسسة باإلضافة إلى مجموعة اإلجراءات والنظم والمبادئ والتفاعالت بين مجموعة أو بين جميع عمال

  .والقوانين المنظمة للعمل ، ويعتبر مناخ العمل نتاج قدرات العاملين وإبداعهم لتحقيق األهداف اإلنتاجية

                                                
).145(، مرجع سابق ص علم النفس الصناعي كامل محمد عویضة ،- )01(  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  77 الصفحة :  رقم:

 الستينات تصنيف جديد لكل ل        وقد تعددت التصنيفات الخاصة بمناخ العمل ،إال أنه قد  ظهر خال

  من

  :وفيما  يلي أنواع مناخ العمل في رأي كل منهما "   ين وكروفت هال " 

  :    المناخ المفتوح 02-2    

 درجات انتماء العاملين للمؤسسة وكذا ارتفاع درجة القدرة بالعمل لدى مدير المؤسسة  ويتميز بارتفاع

 المعوقات التي تصدر عن وكذا نزعته اإلنسانية مع العاملين  وانخفاض درجات التباعد بين العاملين وقلة

اإلدارة وكذا انخفاض درجة اهتمام اإلدارة بتطبيق اللوائح والقوانين تطبيقا حرفيا وأن كل همها هو اإلنتاج  

  . دون االستفادة من آراء العاملين  

  : المناخ االستقاللي  02-3    

حسنة للعاملين كما ترتفع درجات    وفيه ترتفع درجات انتماء العاملين للعمل ويكون مدير المؤسسة قدوة 

 الطيبة بين العاملين كما ترتفع درجة اهتمام المدير بتطبيق القوانين واللوائح تاأللفة أي تتوفر العالقا

  .تطبيقا حرفيا 

العاملين للمؤسسة وكثرة اإلعاقات من اإلدارة  درجة انتماء ويتم بارتفاع:  المناخ الموجه  02-4     

  .باإلنتاج دون االستفادة برأي العمال وأن اإلدارة تهتم 

 ويتميز بارتفاع درجات تباعد العاملين عن بعضهم باإلضافة إلى تركيز اإلدارة على :المناخ األبوي      

اإلنتاج ،دون االستفادة من رأي العمال رغم انخفاض المعوقات كما تنخفض درجة انتماء العاملين 

  . للمؤسسة

 بين العاملين وكذا  توفير العالقات الطيبة أي ويتميز بارتفاع درجة األلفة :  المناخ العائلي02-5     

النزعة اإلنسانية ،كما تنخفض معوقات اإلدارة ونزوعها إلى الشكلية في العمل أي اهتمامها بتطبيق اللوائح 

ولكن تزداد والقوانين وتخف حدة اهتمام اإلدارة وتركيزها على اإلنتاج دون الوقوف على رأي العاملين 

  .درجات تباعد العاملين في العمل كفريق

وتظهر بهذا المناخ معوقات اإلدارة وتباعد العاملين عن العمل كفريق ويهتم  : المناخ المغلق 02-6      

المدير بتطبيق اللوائح والقوانين والتركيز على اإلنتاج  دون االهتمام بآراء العاملين ،كما تنخفض بهذا 

   . اإلنسانية وكذا االهتمام بآراء العاملين للعمل المناخ النزعة

التوصل إلى هذه األنواع الستة للمناخ وذلك من خالل دراستهم " هالين وكروفت"وقد استطاع كل من 

  :للمعايير اآلتية 

  .الروح المعنوية للعاملين بالمؤسسة ودرجتها    *

  . كارهين له درجة اندماج العاملين في العمل المكلفين به وليسوا   * 

  .درجة شعور العاملين بعوائق اإلدارة في المؤسسة    * 

  .درجة شعور العاملين بعوائق اإلدارة في المؤسسة    * 



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  78 الصفحة :  رقم:

     )01(. شعور العاملين بمدى تباعد المدير عن العاملين بالمؤسسة   * 

  : الخدمات االجتماعية 02-

ات في رفع مستوى أداء العمال وتحسينه ،ألنها تشعرهم   اليمكننا أن نتجاهل الدور الذي تلعبه هذه الخدم

بأنهم محترمون ومحط اهتمام اإلدارة ،فالرفع من المستوى الصحي والنفسي  ييسر تكييف العمل مع البيئة 

  :التي يعمل فيها فالخدمة االجتماعية ضرورة أساسية ،هذه الخدمات المرتبة حسب أهميتها هي 

  : خدمات اإلطعام -    أ

تبر التغذية المصدر الرئيسي لطاقة العامل التي بواسطتها يمكنه ممارسة نشاطه بفعالية ،وعليه فأداء  تع

العامل يرتبط في جزء منه بهذه الخدمة التي شكلت موضوعاتها اهتمامات الباحثين ورجال الصحة 

وفير هذه الخدمة في العمومية ،التي أكدت على أن التعلق اإليجابي بالعمل وعدم النفور منه يعود إلى ت

  .أماكن العمل فعلى ذلك أكدت تشريعات العمل الدولية وألحت على توفيرها 

  :  الخدمات الصحية -ب  

إن رضا العامل عن عمله وفعالية أدائه تكمن في صحته وسالمته المهنية ،فتوفير المحيط الصحي من 

 ، هذا المحيط المشكل من مجموعة شأنه أن يقود سلوك الفرد نحو أداء عال مرغوب من طرف المنظمة

  من العوامل التي تؤثر على صحة العامل بالدرجة األولى ،وكانت الطريقة األكثر استعماال لدراسة هذه 

العالقة مرتبطة بمفهوم اإلجهاد وآثار االضطرابات النفسية والجسدية على سلوك وأداء األفراد ،حيث 

إلى عدم الوصول إلى نتائج مقبولة من هذا األداء ترجع بعض االختالالت الصحية لبعض العمال 

المطلوب ،األمر الذي يحتم الفحص الجدي لمشاعر عدم االطمئنان الشخصي التي تستطيع أن تضايق 

  . العامل في عمله والمتعلقة أساسا بصحته

  : خدمات النقل -ج  

 كقدرته على العمل فهو بذل إن توفير مثل هذه الخدمة من شأنه أن يضمن رفاهية العامل واالحتفاظ ب

يتجنب التعب واإلرهاق ،إن لهذه الخدمة أهمية كبيرة في تأثيرها المباشر على نفسية العمال وأدائهم وهو 

تفاعل ديناميكي يعكس التأثير في هذا المجال ، وتكامل هذه الحاجة الجوهرية بالنسبة للعامل شكل طبيعي 

سوسيولوجيا العمل لهذه الخدمة ، فإن الراحة المطلوبة في هذا مع اتجاهات أخرى ،وهذا ما يفسر اهتماما 

  .المجال تتفاعل مع هدف الفرد والمنظمة 

  : خدمات الترفيه والتثقيف –  ت 

  يشكل الترفيه عامال توازن يقضي على النمط المتكرر للعمل ،إن اقتناص األوقات الميتة والوتائر 

لى تقييم الدور االيجابي لنشاطات الترفيه والتثقيف وتجنب الكثير النمطية في اإلنتاج الصناعي اليوم أدى إ

كأساليب مؤكدة في تأثيرها على نشاط إذا أريد االعتراف بها من التفسيرات المعاكسة لدور هذه الوسائل ، 

العامل ،إن هذا العنصر يساهم في التحول االيجابي تجاه العمل ويزيد الرضا عن شروط العمل األخرى 

                                                
).570( مرجع سابق ،صإدارة الموارد البشریة المعاصرة ،عمر وصفي عقیلي ، -)01(  
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  79 الصفحة :  رقم:

ال يدركون أهمية هذه الوسائل في تدعيم مشاركتهم الفعالة في اإلنتاج من خالل التوازن الذي تحدثه ،فالعم

  )01(.بتعويض فقر المهمات التنفيذية التي يقومون بها يوميا 

   االتصـال 08-7

  : االتصال مفهوم:  أوال

             األهداف و الرؤى عن لآلخرين للتعبير أداة فهو المنظمة، في الوظائف أهم من االتصال يعتبر   

    الداخلية البيئة في يري ما حقيقة لفهم وسيلة أنه كما تنفيذها، أو تحقيقها المراد السياسات و واإلستراتيجيات

 .للمؤسسة الخارجية و

  :تعريف االتصال  

 مشتقة من الكلمة الالتينية  Communicationنجليزي أصلها اإل   إن كلمة االتصال في 

Communare ومعناها جعل الشيء عاما To make common أو تقاسم To transmit وعليه فإن، 

أما في المجال التطبيقي فتعرف الكلمة اختالفا بينا بين الناس " لفظ االتصال في اللغة االنجليزية يعني 

ال المختص والمهتمين حولها ،ويرجع هذا االختالف إلى طبيعة تخصص وعمل كل من يتناولها ،فنجد مث

، بينما رئيس مجلس " توصيل وتحسين صورة المشروع أمام المجتمع " في العالقات العامة قد يقصد بها 

توفير "،ويقصد بها مدير الموارد البشرية "تقريب وجهة نظره بين المشروع والحكومة "اإلدارة يقصد بها 

 االتصال (A M A)ارة األمريكية وتعرف جمعية اإلد".معلومات كاملة عن سياسات المشروع للعاملين 

    )01(" أي سلوك يؤدي إلى تبادل المعنى " بأنه 

 )02(. "آلخر طرف من المعلومات نقل عملية"نه  أ  كما يعرف على 

 فردين بين المشترك الفهم أو للمعلومات، تبادل خاللها من تتم والتي جتماعية،ا عملية هو"ويعرف بأنه    "

   )03(".لحظية  عملية وليس الوقت عبر تتم اتجاهين، ذات ةعملي أنه كما .أكثر أو

و أكثر ،فالمكونات األساسية لهذا أ   كما يعرف بأنه عبارة عن تبادل المعلومات أو األفكار بين شخصين 

التعريف هو حدوث التبادل ،أن يتم بين شخصين  أو أكثر ويتضح من هذا أن عملية االتصال عملية 

ين هما اإلرسال ،واالستقبال ،ويمكن تصور عملية وميكانيكية االتصال حيث تتضمن ديناميكية ذات اتجاه

  )04(: ثالثة عناصر هي 

  المستقبل  – 3  الرسالة    - 2- المرسل    -1      

     المرسل                  الرسالة                المرسل

                        

                       ------             ------- 

                     اتصال شفهي أو كتابي               اتصال شفهي أو كتابي

                                                
  ).133(مرجع سابق، ص ،األداء على وأثره العمل عن الرضا ،سرار عمر - )01(
 ).                              601(ص  2004 مصر،. اإلسكندریة الجامعیة، الدار ، )نماذج و نظریات ( التنظیمي السلوك ،وآخرون المرسى، الدین جمال -) 01(
).231( ،مرجع سابق، صتنمیة الموارد البشریة  سالطنیة ،وآخرون،  مبالقاس-)02(  
  ).227( ص2002 ، مصر اإلسكندریة، ، الجامعیة الدار ،  المعاصر التنظیمي السلوك  حسین،  راویة- )03(
 ).491( ،ص 2002 ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،لموارد البشریة التنظیمي وإدارة اكالسلوعبد الغفار حنفي ،– )04(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  80 الصفحة :  رقم:

    

من أكثر تعاريف  ) SHANON AND WEAVER ) 1949"  ويفر"و " انونشـ"تعريف   يعد كما

ا فيه نمدل شهرة ، إذ اعتبر أساسا لتعاريف ونماذج تالية حاولت شرح عناصر االتصال ، وقد قاالتصا

علوم اإلنسانية ، وهو نموذج استخدم ية ، ثم طُبق في اللعملية االتصال يرتكز على النظرية الرياضنموذجا 

للهاتف " ل ب"  موظفا كمهندس في شركة "ود شانون كل" أصال لوصف االتصال اإللكتروني ، حيث كان  

  )01(ي قا من عملية االتصال الهاتفوف انطال ووضع تصميمه المعر USAفي الواليات المتحدة األمريكية

 .  

فقد طور هذه النظرية لحل العديد من مشاكل التفاعل و التبادل في علم النفس     و " ويفر " أما         

 عرف االتصـال كعملية خطية ذات طريق واحد ، يجتاز مراحل هي علم النفس االجتماعي ، و لهذا فقد

  :ل فيما يلي لهاتفية ، و تتمثلية االتصالية اا مراحل العمنفسه
 
 

 SHANON AND WEAVERمخطط االتصال حسب  ) : 05( شكل رقم 
 
 
 
  

 طرفين أو أكثر ، لتبادل ة ، تتم بينادفة هـق ، يمكن تعريف االتصال التنظيمي بأنه عملي من هذا المنطل

  )02(. للتأثير في المواقف واالتجاهاتات و اآلراء ، والمعلوم

  :المنظمةوأهداف االتصال في  يةأهم: ثانيـا  

 :المنظمة فيأهمية االتصال  *

 : في التنظيم أعضاء االتصال يساعد

 .المؤسسية و الشخصية األهداف       تحقيق -

 .التنظيمية و البيئية للمتغيرات الفعالة االستجابة تحقيق -

 .التنظيمية األنشطة بين التنسيق إحداث -

 .المرغوب الوجه على المهام و التكليفات تحقيق -

 ستراتيجياتا و أهداف تحقيق في كبيرة أهمية لالتصال و العمل معوقات و للمشكالت الفعال التصدي -

 ناهيك اتصال، بدون اهب القيام المستحيل من المنظمة في راء المد اهب يضطلع التي األدوار أن ذلك المنظمة،

  )03(.اتصاالت شكل في ضاؤهاق يتم راء للمد الرسمية العمل أوقات معظم أن على

  
                                                

)01( - Amado.G et Guillet.A : « Dynamique des communications dans les groupes » , ed: Armond Colin, 2 ème 
édition , Paris, 1991, P 4  . 

ر في كتاب عالم االتصال ، تألیف جماعي ، بإش�راف عب�د ال�رحمن ع�زي ،     ، مقال منشوأھمیة االتصال في تسییر المؤسسات   ،عشوي  مصطفى - )02(
    .)16 (، ص1992 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر

).602( مرجع سابق ،ص، )نماذج و نظریات ( التنظیمي السلوك وآخرون، المرسى، الدین جمال - )03(  

 الرسالة

 جھاز االستقبالمصدر 
الجھاز 

سلالمر  
الرمز 
 المكان المقصود المرسل

ىالرمز المتلق الرسالة  



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  81 الصفحة :  رقم:

  : يلي فيما تلخيصها يمكن األهداف من جملة تحقيق إلى االتصال يهدف: المنظمة في االتصال أهداف* 

 تميل و المنظمة، أجزاء مختلف بين العالقة تنقسم اتصال فبدون :المنظمة أجزاء بين التنسيق تحقيق -   أ

 .المنظمة أهداف و مصلحة ابحس على األهداف الشخصية تحقيق إلى المنظمة

 أو رؤساء كانوا سواء المنظمة داخل العاملين األفراد االتصال  يساعد:المعلومات تبادل في المشاركة -ب  

 مع التعامل للمنظمة االتصال يتيح كما تقارير، أو أوامر بشكل الهامة تبادل المعلومات على مرؤوسين

 .لها الخارجي المحيط

 المشاكل، لتحديد االتصال طريق عن لألفراد تتاح التي المعلومات ضوء على وهذا: تالقرارا اتخاذ -   ت

  )01(.النتائج تقييم و الصائب اتخاذ القرار ثم البدائل، وتقييم

  : االتصال التنظيمي  :  ثالثـا 

إن الفرد في التنظيم في اتصاالت دائمة مع غيره في المنظمة ،فهناك االتصال بين الرؤساء   

تصال مع الزمالء ،ويعتبر االتصال عملية رئيسية وضرورة حيوية في بناء عالقات رؤوسين ،واالوالم

 داخل المشروع ،حيث أثبتت التجارب أن عدالة اإلدارة في معاملة موظفيها وعمالها ليس إنسانية طيبة

اراتها ومبررات كافيا في حد ذاته إذا لم يصحب ذلك شرح وافي وتفسير كامل لتوجيهاتها وتعليماتها وقر

اتخاذها بما يقطع الطريق على مروجي الشائعات واألخبار الكاذبة التي تعكر صفو عالقات العمل داخل 

  المشروع وال يخفى ما لذلك من آثار سيئة على معنويات العاملين وبالتالي إنتاجيتهم 

  ".االتصال أن الوظيفة األولى لإلدارة هي تطوير وصيانة نظم "   كما يرى شستر برنارد 

،فاالتصال التنظيمي هو عبارة عن " بدون اتصال ال يوجد هناك تنظيم "     كما أكد هربرت سيمون أنه 

االتصال اإلنساني المنطوق والمكتوب الذي يتم داخل المؤسسة على المستوى الفردي والجماعي ،ويسهم 

    .في تطوير أساليب العمل وتقوية العالقات االجتماعية بين الموظفين

وبما أن االتصال التنظيمي هو عملية عالئقية يحدث فيها تبادل ونقل المعلومات والمعنى هو جوهر النظام 

   . .التنظيمي كما أشار إليه كاهن وكاتز فإنه يتأثر بالعوامل الفردية والعوامل التنظيمية 

  :العوامل التي تؤثر على االتصال  :رابعـا 

  :العوامل الفردية  -01    

في تأثيرها على االتصال في الموقف التنظيمي تبعا للفروق الفردية لدى العاملين  العوامل  هذهلفتخت

،فاألشخاص يمكن أن يستجيبوا ألشياء ال يشعرون بها ،ويمكن أن يتأثرو بعوامل عاطفية ،يستخدمون 

  .إشارات غير مناسبة ،ويقومون بوزن األحداث بطريقة غير متوازنة

وروث حول الموضوع تأثير اإلدراك على عملية االتصال أن خصائص الشخص لقد بين األدب الم

أربع أمور مستخلصة من األبحاث وذلك فيما " زاكليند وكاستيلو" المدرك تؤثر على الشيء المدرك ،ويذكر

  : يتعلق بالشخص المدرك وهي 

    )02( . معرفة الشخص لنفسه تجعل من السهل رؤية اآلخرين على حقيقتهم –   أ 

                                                
 ).223(  سابق ،ص،مرجعالمعاصر التنظیمي السلوك  ،محمد حسن  راویة- )01(
  ) .228- 225( ،الجزء الثاني ، مرجع سابق ،ص السلوك التنظیميالھاشمي لوكیا ، – )02(
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  82 الصفحة :  رقم:

  . خصائص الشخص تؤثر على الخصائص التي من المحتمل رؤيتها في اآلخرين –  ب 

 الشخص الذي يكون مقتنعا بذاته أكثر احتماال ألن يستطيع أن يرى الجوانب المحبوبة في الناس –  ج 

  .اآلخرين 

  . الدقة في المهارة -   د

 :العوامل التنظيمية  -02  

د ثقافتها الخاصة بها إلى جانب اللغة والطقوس وأساليب االتصاالت، فقد  تقوم بتطوير  وإيجاإن المنظمات

في دراستها إلحدى الشركات الكبيرة أن الشركة تعين دائما الرجال البيض مديرين ) 1977كانتر  (وجدت 

على افتراض أن هذا التجانس االجتماعي سوف يسهم في وجود نظام اتصاالت واضح ،وعلى الرغم من 

 مشتركة ومحاوالت التجانس ،فإن المنظمات تحمل في جنباتها بذور المشاكل االتصالية عند وجود ثقافة

  .مناقشة مكوناتها الرأسية واألفقية 

    

  )قانون الجاذبية (                                      االتصال الهابط 

   االتصال الرأسي  -    أ  

  )اختالل الهرم الوظيفي(االتصال الصاعد                                      

إن كثافة االتصاالت العاطفية اجتماعيا تتجه إلى أعلى ،ألن هناك نزعة لدى أولئك الذين هم في مراكز 

  .اجتماعية دنيا إلى التطلع إلى إقامة عالقات مع أولئك الذين هم في مراكز اجتماعية عالية 

وهذا التفاعل بين األفراد حيوي ) اور بين الزمالء لتأدية العمل التنسيق والتش( االتصاالت األفقية –  ب 

في عملية التنسيق نظرا ألنه ال المشرف وال الوحدة التنظيمية يمكنها أن تتوقع المفاجآت في العمل ،لذلك 

  .أن التفاهم المتبادل بين الزمالء واحد من قوة الزمالء كمجموعة " كاهن وكاتز" يذكر

   :   ات االتصال التنظيميمعوق:      خامسا 

ويكن " معوقات االتصال "رغم أهمية االتصال في اإلدارة والمنظمة إال أن هناك قيودا تهدد فعاليته وهي 

  :اختزالها في عاملين أساسيين هما 

  العامل النفسي االجتماعي  -

  العامل التنظيمي   -

  :المعوقات النفسية واالجتماعية   -01

 ولذا فإن تفسير الفرد وفهمه لمضمون الرسالة يتوقف على حالته النفسية يختلف األفراد في ميولهم

وطريقة تفكيره، كما تلعب الدوافع لدى األفراد دورا كبير في ترجمة وتفسير كل كلمة تصلهم من 

    )02( .رؤسائهم تفسيرات متفاوتة حسب مايختلجهم من عواطف وشعور 

     

  

                                                
 ) .231- 229( ،الجزء الثاني ، مرجع سابق ،ص السلوك التنظیميالھاشمي لوكیا ، – )02(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  83 الصفحة :  رقم:

  :زصعوبة نقل المعاني بواسطة الرمو– أ  

إن األلفاظ كرموز تعبيرية التعني نفس الشى لجميع من يسمعنا ،كما أن الصورة التي تكونها الكلمة في  

ذهن الفرد والسلوك الذي يترتب عليها قد يختلف عن الصورة التي تقصدها اإلدارة أو السلوك الذي 

 وتكاليف أقل ، كبر وجودة أفضلأ جاا نوع من اآلالت الجديدة قد يعني بالنسبة لإلدارة إنتمتتوقعه ،فاستخدا

  .نه قد يعني بالنسبة للعاملين بطالة أو استغالال أو أرباحا أال إ

  : صعوبات التعلم  -  ب

 إلى تعليم األفراد بغرض تفسير مواقفهم أو إعادة تكيفهم مع سياسات وبراج المنظمة لقد يهدف االتصا

ر بهدف زيادة اإلنتاج وتحقيق العدالة فإن العاملين قد ،فعندما تعمد اإلدارة إلى األخذ بنظام جديد لألجو

يلجأون إلى تخفيض معدالت اإلنتاج لعدم فهمهم ألغراض النظام الجديد ويكون موقفهم هذا تعبيرا عن 

تكيفهم مع النظام الجديد أو ردهم عليه ،فمن أهم مشكالت االتصال كوسيلة للتعليم أن تركيز األفراد ذهنيا 

  . سبيا في حين أن التحليل المنطقي للموقف يتطلب الكثير من التركيز الذهني ذو مدى محدود ن

  :المعوقات التنظيمية  02  

  . المعوقات في تلك الناجمة عن وجود المستويات اإلدارية وكذا مصدر االتصال هحصر هذويمكن 

  :المعوقات الناجمة عن وجود المستويات اإلدارية  -   أ

لهيكل التنظيمي لإلدارة ،فاإلدارة المباشرة تشعر بضرورة معارضة اإلدارة العليا مشكالت ناتجة عن اثمة 

،وهذه األخيرة قد تعتبر أن والء المشرفين هو بجانب العمال أكثر منه في جانبها ،كذلك فإن تعدد 

بما المستويات اإلدارية وبعد المسافة أحيانا قد يفسر عن وصول البيانات والمعلومات بمضمون مختلف ور

مشوه كما في حالة االتصال الهابط مثال ،كذلك فإن المشرفين في حالة االتصال العكسي  قد يترددون في 

نقل آراء مرؤوسيهم إلى اإلدارة العليا حرصا على مراكزهم  مما قد يؤدي إلى تطور المشكالت البسيطة 

  .وتحولها إلى أزمات يحتاج عالجها الكثير من الجهد والوقت والتكاليف 

  :مصدر االتصال * 

قد يحتفظ من يتلقى البيانات تبعا لمصدر االتصال ومدى الثقة به، وذلك بغض النظر عن مضمونها ،فثمة 

تهييء ذهني ونفسي لدى العاملين بأن اإلدارة تحاول اإليقاع بهم واستغاللهم كما أن اإلدارة تنظر إلى 

ن ورائها إلى كسب أصوات الناجحين من أعضاء مطالب العمال على أنها وسائل تكتيكية يرمي مقدموها م

  .النقابة مثال 

وعلى االتصال كالحذف )مضمونها (   كما توجد بعض المعوقات األخرى التي تؤثر على سالمة الرسالة 

  .والتشويه والزيادة 

  .وهو إلغاء جوانب من المعلومة ويمكن أن يكون مقصودا : الحذف   * 

ني المعلومات أثناء مرورها من خالل المنظمة ،ويختلف باختالف الخلفية  وهو تحريف معا:التشويه   * 

    )01( .الشخصية والمهنية 

                                                
  ) .2341- 232( ،الجزء الثاني ، مرجع سابق ،ص السلوك التنظیمي لوكیا الھاشمي ،– )01(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  84 الصفحة :  رقم:

 ع وهي كثرة المعلومات الواردة ،تتلقى المنظمة قدرا هائال من المعلومات فتتجمع وال تستطي:الزيادة   * 

  .تصفيتها أو تنقيتها 

  : أهداف االتصال التنظيمي :  سادسـا

سابقا أن االتصال التنظيمي هو عملة عالئقية يحدث فيها تبادل المعلومات ونقل لمعنى بين لقد ذكرنا 

  :الفاعلين في التنظيم ،غير أن هذه العملية تعتبر هادفة ألنها تسعى لتحقيق جملة من األهداف أهمها 

وأفعال أقسام يقوم االتصال بالتنسيق بين تصرفات :تحقيق التناسق بين األفعال  والتصرفات  -01    

المؤسسة ،فبدون االتصال تصبح المؤسسة عبارة عن مجموعة من الموظفين يعملون منفصلين بعضهم 

ألداء مهام مستقلة عن بعضها البعض ،وبالتالي تفقد التصرفات التنسيق وتميل المؤسسة اإلدارية إلى 

  .تحقيق األهداف الشخصية على حساب أهدافها العامة 

 يساعد االتصال على تبادل المعلومات الهامة لتحقيق أهداف التنظيم :ي المعلومات المشاركة ف -02    

  :وتساعد هذه المعلومات بدورها على 

  .توجيه سلوك األفراد نحو تحقيق األهداف   - أ

 .توجيه األفراد في أداء مهامهم وتعريفهم بالواجبات المطلوبة منهم  - ب

  تعريف األفراد بنتائج أدائهم  - ت

 يلعب االتصال دورا كبيرا في عملية اتخاذ القرارات ،فالتخاذ قرار معين :ارات اتخاذ القر -03

  .يحتاج الموظفون إلى معلومات معينة لتحديد المشاكل وتقييم البدائل وتنفيذ القرارات  وتقييم نتائجها 

ن سعادتهم  يساعد االتصال الموظفين أو العاملين على التعبير ع:التعبير عن المشاعر الوجدانية-04    

وإحزانهم ومخاوفهم وثقتهم باآلخرين ،حيث يستطيع الموظف أو العامل إبداء رأيه في موقف دون حرج 

أو خوف،كما يمثل االتصال جزاء هاما في عمل المدير ،فهو يساعده على االتصال بالموظفين في جميع 

  .ظمة المستويات اإلدارية ،وبهذا يتغلغل االتصال في جميع وظائف وأنشطة المن

   .  التقليل من الدور السلبي الذي تلعبه اإلشاعة في الوسط العمالي-05    

  رؤسسات االقتصادية بالجزائمي داخل الممعوقات االتصال التنظي:    سابعـا

  :المعوقات النفسيـة    

لق م المؤسسة ، و هو ما نتج عنه تفشي مشاعر القاالطمئنان عند دخوله إن األفراد ال يشعرون ب– 1

  .غيير في الت   دة  المزمن ، و غياب الرضا عن العمل ، و الضجر من كل شيء ، و الرغبة الشدي

ع االنفعال ، شديد الغضب و  أصبح سري-ة  بحكم عدة تراكمات نفسية و تاريخي–فالعامل الجزائري 

اواه التي طالما لبثّ شك ال يفتأ يغتنم أول فرصة لّب ، و هوالنرفزة ،  يميزه الطبع الحاد و المزاج المتق

 و افتقاد ر لعدم شعور األفراد باالطمئنان دوان ، كخير تفسيبتها في صدره ، و قد يصل حد العنف و العك

أنينة أفقدهم  العاملين الجزائريين لعنصر الطمإن افتقـاد. الشعور باالنتماء لجماعة العمل و للمؤسسة 

  )01(ماء ، و بالتالي فقد حرم الجزائريون من استثمار الساعاتالشعور باالنتماء  و اإلخالص لجماعة االنت
                                                

الملتقى الوطني األول حول  ،  تكییف منظومة االتصال التنظیمي داخل المؤسسات االقتصادیة بالجزائر مع تحدیات األلفیة الثالثة ،جمال سالمي - )01(
 ).12(  ،الجزائر ،بدون سنة  ص البلیدة–جامعـة سعد دحلب  ،االقتصاد الجزائري في األلفیة الثالثة



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  85 الصفحة :  رقم:

ـّة ، و في  الثمانية التي يقضونها سويا ويوميا ، و عجزوا عن بناء شبكة عالقات مهنية منسجمة و قوي

" فلسفة " هذا اإلطار يرى بعض الباحثين أن الهدف من االتصال التنظيمي هو جعل المعلومة تمثل 

  .سياستها من أجل خلق الشعور باالنتماء ها ، تقاليدها ، أهدافها ، مهمتها ،وة ، تاريخالمؤسس

ن حساسون  أن الجزائريي، و معلومة ألفراد  إلى حد كبير و قاس بالظلم والتفرقة في المعامل تأثّر ا– 2 

 العامل بنوع ، أو شعر" الحقرة " و تميزت أجواء العمل بالظلم ة ، وإذا إلى درجة كبيرة للمعامالت السيئ

 و من القائمين عليها ، و رغبة في را من المؤسسة من التفرقة الجائرة في المعاملة ، ازداد غيظا و نفو

  . عدم إكثار االتصال بالعاملين 

 الخوف من االتصال التنظيمي عقدة نفسية أصابت الكثير من العاملين ، ووقفت حائال أمام قيامهم – 3

 من التحدث مع ن العاملين يغزوهم خوف رهيب الحظنا أن عددا ال بأس به مباتصاالت مع زمالئهم ، و 

 ، و لقد صار الشعور السلبي بالخوف من االتصاالت عائقا حقيقيا و قويـا المسئولينالزمالء ، فضال عن 

  التي غالبا ما تحملها Feed-Back، إذ يؤدي إلى حرمان إدارة المؤسسة من ردود فعل العاملين  

  .  االت التنظيمية الصاعدة االتص

و في أحسن األحوال " سيئين" يحمل أغلب األفراد تصورات سلبية نحو زمالئهم معتبرين إياهم –   4

  .، و هذه التحيزات و األحكام المسبقة عائق خطير أمام االتصال "خبثاء ماكرين"

  .اهم بين العاملين ، وخاصة بين اإلطارات و العمال  انعدام التف-    5

 –  لمصلحيا " ثم يأتي االعتبار " هني م"  اتجاه األفراد نحو القيام باتصاالتهم التنظيمية على أساس – 6

  .و إقامة جدران نفسية بين العاملين داخل المؤسسة  " النفعي

م و أفكارهم ، بغض  الذين يفرضون آراءهلمسئوليهم معاناة أغلب العاملين من الميول التسلطية – 7

  . خطئها أو صوابها النظر عن

   :المعوقات التقنـية    

ت االتصالية ، محبذين اأثناء قيامهم بمختلف العمليوية القناة الشف لمااستع  يفضل أغلب األفراد  - 1  

. القنوات ال التنظيمي على غيره من من قنوات  و أساليب االتصدي السهل و المباشر و التقليوع هذا الن

ا ، و نفور الكثير من في مجتمعاتنوية الثقافة الشفاد على نتشار االعتمود إلى اعو في رأينا فإن ذلك ي

  .ن من التقيد بالكتابة و التوثيق العاملي

، و اكتفاء اإلدارة بإعالنات االجتماعات  أو مواقيت  Les Affichesات الملصق انعدام االهتمام بـ–2   

 األوامر  إذ تم اختزاله في على االتصال التنظيم سلباالعمل الواجب احترامها ، و قد انعكس ذلك

 المؤسسات و عمالها من إرساء والتعليمات و بعض الشكاوي ، و غالبا ما يكون كل ذلك شفويا ، كما حرم

  .  ة تقاليد اتصال أكثر تطورا و جاذبي

ة يؤدي إلى ودة قيد االستعمال في المؤسسي الموجفي وسائل االتصال التنظيمني الخلل التق إن –3   

  )01( :ة عن طريق إعاقة السير العادي لمختلف عمليات االتصال التنظيمي داخل المؤسس

                                                                                                                                                       
 

  ).13( ص ،مرجع سابق ،  منظومة االتصال التنظیمي داخل المؤسسات االقتصادیة بالجزائر مع تحدیات األلفیة الثالثةتكییف ،جمال  سالمي-- )01(



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  86 الصفحة :  رقم:

  . صعوبات الحصول على التلكس أو الفاكس – 4   

  . معاناة الشبكات التلفونية من أعطال وتقادم وانعدام للخطوط - 2

  . بطء البريد أو ضياعه - 3

  . سوء الصيانة - 4

  . ي االنتقال المكان المواصالت و - 5

  .  أدوات غير كافية مثل عدم توفر عدد كاف من خطوط الهاتف لتغطية حجم االتصال - 6

   المعوقات التنظيمية   

ة ما تزال عاجزة عن التكيف مع التغيرات الكبرى ، التي بينت نتائج الدراسة أن مؤسساتنا االقتصادي   

امل مع ،  و ما يرافقه من تطوير في أنماط التسيير و التع تعرفها البالد نحو ديناميكية اقتصاد السوق

 ، و في مقدمتها االتصال التنظيمي ، ةي ال تبالي باالعتبارات اإلنسانيات التالذهنيالعاملين ، كما بقيت 

 أي طموح تنظيمي في اللحاق بالركب العالمي المتقـدم ، و في هذا السياق ، فإن تقف حجر عثرة أمام

 عديدة و متراكمة ، سوف تعرقل االتصال التنظيمي داخل المؤسسات االقتصادية ،  تنظيمية ص نقائوجود 

  :ال الحصر التنظيمي ، المعيق ألي تطور أو تحسن ، من ذلك على سبيل المثال " العفن "   من و تزيـد

لهيكل الرسمي كن ا لم ي–املين  التي يحصل عليها غالبية الع–ات  إن المصدر الرئيسي للمعلوم- 1   

؛ من ة الخفية غير الرسميل عن طريق االتصاالت لالتصال التنظيمي ، و ال وسائل إعالم المؤسسة ، ب

  .الء خالل اإلشاعات أو أثناء األحاديث العادية اليومية  مع الزم

يعملون  التي ات ،التنظيم ، الذي تتميز به المؤسسوعية نراد عن  يحمله أغلب األف إن أبرز انطباع– 2   

 MAXا نادى بها  و ليس كم–ة السلبيد مظاهرها  في أش–ةبها هي أنها تتسم بالجمود و البيروقراطي

WEBER بيروقراطية ليست بالمعنى الويبري بل بالمعنى - كما وصفها بعض الباحثين -  ، وهي 

ن إلى البحث عن مليوء العا للج– في رأينا –وهو السبب المباشر . . عراقيل و فوضى : المتبادل اليوم 

  جمود - كما اتضح من مقابالتنا لبعضهم -ة من مصادر أخرى ، حجتهم في ذلك المعلومات المهني

ب ، و كذلك البيروقراطية المعرقلة  في الوقت المناس تلبية احتياجاتهم المعلوماتيةالتنظيم و عدم قدرته على

  . ي فعال لكل اتصال تنظيم

وجود له إال أحيانا ، في  ل بين اإلدارة والعاملين ، الالتعاون و التفاع يرى أفراد المؤسسة أن –  3

 و بين أجواء العمل في كل من الجزائر، وفي دراسة مقارنة " الصعبة " و المواقف " الهامة " المواعيد 

اء س أن كثيرا من رؤ- من خالل المالحظات و المعاينات الميدانية -بكندا ، وجد أحد الباحثين مونتريال 

  ال  يستخدمون مناصبهم كوسائل لمعاقبة العم Les chefs des servicesالمصالح 

 أي تقـارب أو جد مناسبة لنسف" بؤرة " كّل  تعاني أجواء العمل من مظاهر سلبية للغاية ، تش– 4   

  )01( .العاملينا تكهرب الجو بسموم الشك و الغياب الكبير و المتنامي للثقـة بين تفاعل بين العاملين أبرزه

                                                
 ).14 ( ص،مرجع سابق ، تكییف منظومة االتصال التنظیمي داخل المؤسسات االقتصادیة بالجزائر مع تحدیات األلفیة الثالثة ،جمال  سالمي– )01(

 
 



 إدارة الموارد البشریة   الفصل الثالث  :

  87 الصفحة :  رقم:

ضد البعض ، مما أدى ض  التي تتكون بين البعض دون البع Clans ات أو األحالف  وجود التحالف- 5  

ين إلى البحث عن تكتل عمالي ، يوفر ما عجز التنظيم الرسمي   عن توفيره من معلومات و بأغلب العامل

  .اتصاالت 

  .ة التصاالت التنظيميالتنظيمي أثناء القيام بام  عدم احترام السلّ- 6  

سة هو أن العاملين يتلقون األوامر واللوائح  و ي في هذه المؤسسات محل الدرا الشيء اإليجاب– 7  

  تنظيمي النازل من أعلى إلى أسفل  المباشر ، و هو ما يفيد كثيرا سريان االتصال الالمسئولات من التعليم

داف وسياسات  المؤسسة ، فهم ال يعرفون عنهـا أه حول –البية العاملين  لدى غ– يسود الغموض – 8  

در البسيط جدا الذي يمكن حتى لرجل الشارع أن ر ، و في أحسن األحوال ال تتعدى معلوماتهم القشيئا يذك

  .ه يعرف

  :ة ـيالمعوقات البيئ   

المؤسسة ، و  تبين أن منظومة االتصال التنظيمي تتأثر إلى حد بعيد بالمتغيرات البيئية التي تحيط بكما

  .ات تعيق فعالية االتصال داخل المؤسسلذلك كانت المعوقات البيئية من أخطر الحواجز التي 

  :ة ما يلي وقد كشفت الدراس

دي إلى مشاكل ي بين الوحدات والفروع التابعة للمؤسسة،وتعدد مواقع العمل يؤ إن التباعد الجغراف- 1   

  .ه يا لفي االتصال التنظيمي ، مشكّال معيقا بيئ

راد المؤسسة إعاقة عمليات االتصال ة ألف ينتج عن اختالف القيم و األفكار و المرجعيات الثقافي–  2   

 و احتدام الصراع نتيجة تناقض ملين ، قد تصل إلى الجفوة  ة بين العاالتنظيمي و تحقيق فجوات اتصالي

  .القيم بين األفراد ، داخل التنظيم 

  فراد بما يجري حاليا في البالد ، و رمت األزمة بظاللها على عمليات االتصال  تتأثر اتصاالت األ– 3  

كبيرا "  تأثرا -م  حسب إجاباته- و اتصاالتهم  تأثرت أحاديث العاملينل المؤسسة ؛ فقدالتنظيمي داخ

التي مرت اجآت السياسية الوضع األمني المأساوي ،  و بالتقلبات و األحداث ، و كذا بالمفات بيومي"للغاية 

سياسية ، كما تأثرت الساحة ال" ةدمقرط"  في سبيل -عة ومتسرعة  بوتيرة سريعة ، متسار-بها الجزائر 

  باألحوال المتردية للمعيشة في هذه السنوات العجاف ، و كان للوضع - أيضا -اتصاالت األفراد 

دث من تسريح للعمال ، و  ما يحاصةبير أيضا على أحاديث األفراد ، خور تأثيره الكاالقتصادي المتده

  .غلق لبعض المؤسسات ، و تحرير عشوائي النشاطات و األسعار 

جية لمؤسستهم مع غيرها من المنظمات و اإلدارات  يرى أغلب العاملين أن االتصاالت الخار- 4    

تي تنعكس بشكل ، و هو ما يزيد من القيود و العراقيل التي يسببها المحيط ، و ال"سيئة"ل دون المستوى ب

  .)01(سلبي على االتصاالت التنظيمية الداخليـة 

  

  

                                                
 ).15 (مرجع سابق ص ، تكییف منظومة االتصال التنظیمي داخل المؤسسات االقتصادیة بالجزائر مع تحدیات األلفیة الثالثة ،جمال سالمي - )01(
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 حيث الحظنا كيف تطور مفهوم ،لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى مفاهيم عامة حول إدارة الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية، كما الحظنا بأن هذه اإلدارة هي مجموعة من السياسات واألنشطة المتكاملة 

 الموارد ارون وقادة فرق العمل، واختصاصيويمتداخلة والتي يشترك في تصميمها وتنفيذها المدوال

  .البشرية، بحيث يسهم كل منهم بدور فاعل في نجاح هذه السياسات واألنشطة
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  : تمهيدَ

شجيع الفرد ورفع معنوياته من خالل االهتمام به وتلبية حاجياته ،وإشباع رغباته ،تعد من أهم العوامل إن ت

الرئيسية التي تجعل هذا األخير راضيا عن عمله، فتحسين وسائل العمل ،والنظر إلى العامل كوسيلة من 

يعه وجعله غير راض عن وسائل اإلنتاج ،وغيرها من العوامل المادية المحضة غير كافية وحدها لتشج

عمله، فكمية المجهود التي يبذلها الفرد في عمله ،ودرجة إتقانه وتفانيه فيه ،تعتمد على حبه للعمل نفسه 

  . على عاتقهورضاه عنه و تقديره للمسؤوليات الملقاة

 تأثيرا وتزداد درجة حب الفرد وتقديره بزيادة الرضا عن هذا العمل ،ومما الشك فيه أن لهذا الرضا     

  .كبيرا على تصرفاته ،وربما يعتبر أهم دوافع الفرد لالستمرار في العمل وإتقانه

   وقد تعرضنا في هذا الفصل إلى أهم المحاور التي تخص الموضوع محل الدراسة ابتداء بالمفاهيم 

 متى وكيف األساسية للرضا ،وطبيعة الرضا الوظيفي، أهميته وماهي الفوائد التي نجنيها من دراسته ،ثم

يحدث، ومن الطبيعي الوقوف على أهم النظريات التي قدمت هذا الموضوع والمقاييس التي استعملت 

لقياسه ،كما أن هناك عوامل تؤثر على الرضا يستوجب ذكرها والوقوف عليها، إضافة إلى بعض 

ظيفي وفي األخير وقفنا العناصر التي لها عالقة بالرضا؛ كاالتجاهات النفسية واآلثار السلوكية للرضا الو

  . على مسببات الرضا التنظيمية والشخصية انتهاء بالنتائج الناجمة عنه
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 : مفهوم الرضا الوظيفي01

  )01( "هو ضد السخط وارتضاه معناه رآه أهال له ورضي عنه يعني أحبه و اقبل عليه "  :الرضا في اللغة

   wolman    عرفه المعجم السلوكي ولمان وكذلك

  )02(. " العضوي  عندما يحقق هدف ميوله الدافعية السائدةنحالة السرور لدى الكائ"  الرضا هو 

لوضع ل الكثير من الباحثين في مجال اإلدارة و علم النفس العديد من المحاوالت ذفقد ب: أما اصطالحا

  )03(.تعريف مالئم للرضا الوظيفي 

يف للرضا المهني ذلك ألنه يرتبط بعوامل كثيرة منها ما يرتبط بنوع فليس من السهل إيجاد تعر      

العمل و كيفية اختياره ومدى االستعداد له ، ومنها ما يتعلق بالشروط الفيزيقية و النفسية ، ومنها ما يتصل 

. )الخ......الوقت ،وسائل النقل، المسافة بين مكان العمل ومكان اإلقامة ،جو المؤسسة(بالظروف فيها 

محيط و حجم المؤسسة ، نموذج الوسائل و التقنيات (ومنها كذلك ما يتعلق بالجانب التنظيمي له

طموحاته،حاجاته،مكانته االجتماعية في (ومنها ما يرتبط بشخصية الفرد العامل )الخ.....المستعملة

  ).الخ.........المؤسسة و في المجتمع ،ثقافته و كفاءته الشخصية

خل عوامل الرضا الوظيفي و تشابكها و تعدد المصطلحات المتداولة في التعبير عن ونظرا لتدا        

 على د لزاما التعرض له من المنظور السيكولوجي، االجتماعي،و االقتصادي، باالعتمايالرضا يأت

  . وضعها باحثون أخصائيون في علم النفس التنظيمي ينتمون إلى مدارس مختلفة فيتعار

ضعها بعض الباحثين المهتمين بموضوع الرضا المهني و التي نوردها فيما يلي،كان إن التعاريف التي و

  .ديولوجي الذي ينتمي إليه هؤالء يمعظمها نابعا من اإلطار االجتماعي و الفكر األ

الثالثيات تكلم درمان عن السعادة في العمل على إنها تابعة لما ينتظره الفرد من وضعيته        ففي 

  )04(.وما يحصل عليه من العمل الذي يمارسه االجتماعية 

 ،ليحظى هذا المفهوم باهتمام العديد من الباحثين اولقد بدأت محاوالت متعددة لتحديد مفهوم الرضا وظيفي

،حيث عبروا عن مفهوم الرضا الوظيفي بعدة تعريفات و لم يتفقوا على تعريف عام ، و يعود ذلك إلى 

ت ومحاور االهتمام من الباحثين و كذلك االختالف في الظروف و البيئة االختالف في القيم و المعتقدا

  .المحيطة

نه ال يوجد هناك اتفاق محدد حول معنى أ " الذي يرى في بحثه )المالكي(و يؤكد وجهة النظر هذه      

عدم أن السبب في   حول إشباع الحاجات والتوقعات اإلنسانية، كمااالرضا الوظيفي، إال أن هناك اتفاق

                                                
 ،مركز البحوث والتنمیة ،جامعة الملك الرضا الوظیفي للقوى البشریة العاملة في المملكة العربیة السعودیةعلي اسعد محمد محسن ،وآخرون ،– )01(

) . 34(  ص1984جدة عبد العزیز ،  
 01 ،العدد 10 ،مجلة أبحاث الیرموك ،األردن ،اربد ،المجلد الرضا عن العمل لدى معلمي التعلیم الثانوي المھني في األردن محمد علیمات ،– )02(
 ).483(  ص 1994،
 ).138( ،ص  1983،دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ،بیروت إدارة القوى العاملةاحمد صقر عاشور ،– )03(
 ).14(،ص1990 ،رسالة ماجستیر ،جامعة وھران ،معھد علم النفس وعلوم التربیة ،عالقة الرضا المھني بالتحدیثمصطفى منصوري ،– )04(
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ن تلك الحاجات و التوقعات أاالتفاق على مفهوم واحد يعود للتباين بين األفراد في حاجاتهم و توقعاتهم ، و

  )01( . "تختلف من فرد ألخر وذلك يعود لتغير البيئة و الظروف المحيطة بالعامل

العمل الذي أنه مجموع المشاعر الوجدانية التي يشعر بها الفرد نحو  " )حمد صقر عاشورأ(كما يرى 

يشغله حاليا ، هذه المشاعر قد تكون سلبية أو ايجابية ، حيث تعبر عن مدى اإلشباع الذي يتصور الفرد 

  )02(".أنه يحققه من عمله 

الشعور النفسي بالقناعة أو االرتياح أو السعادة إلشباع الحاجات  "  بأنه )العديلي ناصر محمد(كما يعرفه 

ل نفسه وبيئة العمل مع الثقة و االنتماء للعمل و مع العوامل والمؤثرات و الرغبات والتوقعات من العم

  )03(" .الداخلية و الخارجية 

حالة انفعالية مرضية يشعر بها الفرد نتيجة لتقييم قام به شخص " إلى أن الرضا هو )لوك(في حين يشير 

  ".في عمله أو نتيجة لتجاربه في العمل

ضا يعتبر كنتيجة لمظهر في العمل و كنتيجة لتوقعات الفرد، و بمعنى أن الر" فيرى )روسل(باتريك  ماأ

  )04( ".أدق يتعلق الرضا بمستوى التباعد بين ما يتمناه الفرد و ما يتحصل عليه

هو شعور الشخص نحو وظيفته أو عمله، فالشعور اإليجابي يتبعه الرضا "  على أن الرضا )فروم(ويركز 

  )05(".ي يتبعه عدم الرضا الوظيفيالوظيفي ، بينما الشعور السلب

  : و زمالؤه فقد حددوا ثالث أنواع للرضا عن العمل هي)هرز بيرغ(أما 

الرضا الداخلي الذي ينبع من مصدرين أوالهما المتعة المتأتية من إنهاك الفرد في عمله، و الثاني -1

  .إحساس الفرد باإلنجاز و بأهمية قدراته من خالل ذلك اإلنجاز

  .لناتج عن الظروف النفسية و الوظيفية للمؤسسة التي تصاحب عمل الفردالرضا ا-2

  )06(.الرضا الخارجي الذي يتصل بالعائدات المادية-3

أما الدراسة الحالية فتعرف الرضا الوظيفي على أنه الدرجة التي يشعر فيها الفرد بإشباع حاجاته النفسية، 

 احترام الفرد لذاته و لغيره، و يؤدي إلى عقد عالقات بحيث يكون ممثال لقدراته وميوله مما يؤدي إلى

اجتماعية متينة مع الزمالء و الرؤساء و ينتج عنه انبثاق الحماس في نفسه و يبعد عنه التهديد الذي قد 

  .يؤدي إلى مشكالت اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية

  
 
  

                                                
).119(  ص1986 ،52 ،معھد اإلدارة العامة ،الریاض السعودیة ،العدد،اتجاھات زیادة دافعیة العنصر البشري في مجال العملعلي عسكر ، – )01(  

  ).138( ،مرجع سابق  ،صإدارة القوى العاملة احمد صقر عاشور ،– )02(
 ،مذكرة ماجستیر ،جامعة الجزائر اثر الترقیة الموضوعیة وغیر الموضوعیة على أداء المشرفین وعلى الرضا واألتباع خدیجة بوخلف ، – )03(
 ) .120(  ،ص2006،

- Patrice Roussel : « rémunération ,motivation , et satisfaction on travail »édition économisa ,1996 P 75-76 . )04(  
 ،دار المستقبل للنشر والتوزیع دراسة للسلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات اإلداریة ،السلوك التنظیميمحمد قاسم القیروتي ،  – )05(

 ) .48(  ص1989األردن ،
 ) .112(  ص2002 ،عمان ،األردن ، 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، طداریةالقیادة اإلنواف كنعان ، – )06(
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 : طبيعة الرضا عن العمل -02 
  

شاع استخدامها للتعبير عن المشاعر التي يشعر بها الفرد تجاه عمله دد من المصطلحات التي    هناك ع

 واالتجاه النفسي نحو العمل ،وهناك أيضا الرضا عن العمل ،وهذه Morale،فهناك الروح المعنوية 

المصطلحات وإن اختلفت تفصيالت مدلوالتها ،إال أنها تشير بصفة عامة إلى مجموع المشاعر الوجدانية 

 الفرد نحو العمل الذي يشغله حاليا ،وهذه المشاعر قد تكون سلبية أو ايجابية ،وهي تعبر التي يشعر بها

عن مدى اإلشباع الذي يتصور الفرد أنه يحققه من عمله ،فكلما كان تصور الفرد أن عمله يحقق له إشباعا 

عمله ، وكلما كان كبيرا لحاجاته ، كلما كانت مشاعره نحو هذا العمل إيجابية ، أي كلما كان راضيا عن 

تصور الفرد أن عمله اليحقق له اإلشباع المناسب لحاجاته أو كلما تصور الفرد أن عمله يحرمه من هذا 

  )01(.اإلشباع ،كلما كانت مشاعره نحو هذا العمل سلبية ، أي كلما كان غير راض عن عمله 
    : أهمية الرضا الوظيفي للمديرين -03   

ي اتجاها أو حالة ذهنية للفرد ،فلماذا يهتم المديرون به علما بأن التركيز على كان الرضا الوظيف    إذا 

عناصر أكثر موضوعية مثل ،األداء،الكفاءة ،واالستمرارية ،يتزايد ويتعاظم ؟ واإلجابة على ذلك توضح 

  .أن هذه االتجاهات ترتبط ارتباطا وثيقا بمستوى الدافعية لدى الموظف 

التنظيمي بين الدافعية والرضا الوظيفي ،فهذا األخير على وجه التحديد يتضمن    يميز باحثوا السلوك 

تقويم الموظف لظروف عمله أو أحاسيسه تجاه ظروف عمله ،فيما تشير الدافعية إلى العملية التي تدفعه 

  .ليتصرف ويؤدي عمله 

 ما هي العوامل التي تؤدي :  ومن الممكن أن يتم التعبير عن اهتمام المديرين بالرضا الوظيفي بسؤالين 

بالناس إلى حالة عدم الرضا بوظائفهم ؟ وماذا يفعل الناس حينما يكونون راضين أو غير راضين 

بوظائفهم ؟ يتناول األمر األول الرضا الوظيفي كمتغير تابع ويركز على مسبباته أو محدداته ،فيما يعامل 

       )02(.ى نتائجه األمر الثاني الرضا الوظيفي كمتغير مستقل ويركز عل
  :فوائد القيام بدراسة الرضا الوظيفي-04  
إن القيام بدراسة الرضا الوظيفي بشكل جيد ،مدعم لخطة متابعة و منفذة بشكل فعال له تأثير إيجابي -1

في الحفاظ على العمال ،و القيام بمثل هذه الدراسات هو بمثابة رسالة تبعث بها إدارة المؤسسة إلى عمالها 

  .دها أنهم ذو قيمة لديهامفا

القيام بدراسة الرضا الوظيفي يعمل كنظام إنذار مبكر يهدف إلى الكشف عن المشاكل الموجودة أو -2

  .المحتملة قبل خروجها عن السيطرة

  .يساعد في التعرف على األسباب المؤدية إلى قلة إنتاجية العمال-3

  .يساعد في معرفة آمال و تطلعات العمال-4
                                                

  ).45(   ص2006 ،دار المعرفة ،اإلسكندریة ،مصر أحوال علم النفس المھني والصناعي والتنظیمي وتطبیقاتھ عبد الفتاح محمد دویدار ،– )01(
  ). 75(رجع سابق، ص، مالسلوك التنظیمي واألداء اندررودي سیزالقي  ،وآخرون ،-)02(
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  . التغيرات األخيرة و المشاريع الجديدةهفهم ردود أفعال العمال اتجاتسمح بت-5

  .ترسيخ فكرة أهمية العمال لدى المؤسسة-6

  .يساعد في اتخاذ قرارات توزيع الموارد-7
  :متى وكيف يحدث الرضا الوظيفي-05 

تاحة له من      يحقق الفرد الرضا الوظيفي عندما يقبل وظيفته كما هي باستغالل كل سبل الرضا الم

 تعلم مهارات جديدة أو العمل كجزء من فريق و كذا في عمله وخاللها، فهو قد يشعر بالرضا نتيجة أداءه 

  .مساعدة الزمالء، أو كنتيجة لزيادة قدراته الشخصية أو حتى تلقي الثناء

 هذا األمر     يمكن الشعور بالرضا الوظيفي كل يوم عن طريق التنقيب داخل عناصر الرضا المتاحة ، و

تستمتع بعملك ن أ ن يمكاالوق، ينطبق حتى على من ينتظرون الوقت المناسب لالنتقال إلى مجال عمل آخر

الحالي بينما تستعد لعمل أفضل، و الكثير من الناس يحققون قدرا معقوال من الشعور بالرضا من خالل 

  .عن طبيعة المهام التي يؤدوهاأداء أعمال تقليدية ألنهم يحسنون استغالل وقت العمل بغض النظر 

  :ن أهم المظاهر التي تحقق الرضا هيأنه يمكن القول بإوعلى العموم ف

  .أن يكون العمل شيقا يبعث على السرور-1

  .أن تكون أدوات العمل موجودة و مشجعة-2

  .الحضور إلى العمل يؤدي إلى تراكم الخبرات-3

 .يؤدي الموظف عمله بكل ارتياح-4

  . الجهد المبذولاألجر يساوي-5

  .التعاون مع الزمالء في العمل-6

  .الشعور بتنمية القدرات أثناء العمل-7

  .الشعور باألمن النفسي داخل العمل و بدون تهديد-8

  .أن يرى الفرد نتائج عمله مع التعزيز و الدعم-9

  . الممكنةتأن يعمل مع حجم القدرة المتاحة والمسؤوليا-10

  .تقرير الطريقة التي يمارس بها عملهأن تكون له الحرية في -11

  . العمل مريحةيأن تكون الظروف الفيزيقية ف-12

  .أن ال يكون هناك متطلبات متناقضة و متصارعة أو تيارات متضاربة في العمل-13

  )01(.حد طرق الترويح عن النفسأن العمل هو بأأن يشعر الفرد -14
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 حيث هألحاسيس التي تظهر على الفرد من خالل سلوكات  و يبقى الرضا حالة نفسية أو مجموعة من ا

توضح بأن الفرد إما أن يكون راضيا أو غير راض، لكن تجدر اإلشارة إلى أن الرضا عن العمل ليس 

عكس عدم الرضا، ذلك ألن األسباب المؤدية إلى األول تختلف عن األسباب المؤدية إلى الثاني ،و هذا 

 من خالل مجموعتين مستقلتين بالكامل للعوامل التي تسبب الرضا و عدم هو زمالؤ) هرزبيرغ(كما بينه   

  :الرضا و هذا ما اصطلحوا على تسميته بنظرية العاملين حيث نجد

و هي تتعلق بطبيعة العمل ذاته و حاجة الفرد للنمو   :  وتسمى بالعوامل الدافعة:المجموعة األولى   

ا و لكن نقصها ال يؤدي إلى عدم الرضا، و هي تتعلق النفسي، هذه األخيرة ضرورية لحدوث الرض

  . ،النمو،و العمل نفسهةباإلنجاز و المسؤولي

و تتعلق بمحيط العمل،توافرها ال يؤدي إلى :  و تسمى بالعوامل الوقائية أو الصحية:المجموعة الثانية  

العالقات الشخصية األجر ، : الرضا ،لكن نقصها ال يؤدي إلى حدوث عدم الرضا و هذه العوامل هي

 فإن الرضا عن العمل يتحقق عندما يتوافر الحد المعقول من العوامل )مصطفى كامل(للفرد، و حسب 

  )01(.الوقائية و العوامل الدافعة
  : نظريات الرضا الوظيفي-06    

خل من     لقد استخدمت العديد من المداخل النظرية المفسرة لظاهرة الرضا عن العمل و تنطلق تلك المدا

 و سلوكية، و فيما يلي عرض موجز ألهم المداخل النظرية ة، نفسية، تنظيميةأسس اقتصادية، اجتماعي

  .ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية

في البداية المفهوم االقتصادي مسيطرا لمدة طويلة حيث    كان) تايلور(  على يد20 بداية  القرن 06-1 

مادية كأساس في زيادة اإلنتاجية و الرضا الوظيفي، وجاءت هذه يركز هذا المفهوم على الحوافز ال

  .)تايلور (  على يد20النظرية كإفراز لمدرسة اإلدارة العلمية في بداية  القرن 

 التي توصلت 1924 في العام مايوتال ذلك مدرسة العالقات اإلنسانية بقيادة : )1911( في عام 06-2 

املين، و هي الرغبة في تكوين العالقات اإلنسانية و االنتماء إلى عوامل أخرى محركة و دافعة للع

  للمنظمات 

 بمجموعة من التجارب لزيادة المعرفة في مجال الرضا     )والتون ماي(  قام:)1927( و في العام 06-3

الوظيفي حيث توصل إلى أن هناك عوامل تحفز األفراد على حب العمل و زيادة اإلنتاجية، منها عوامل 

 اتجاههم من ن،و كذلك االحترام الذي يجده المرؤوسي)شعور العمال اتجاه بعضهم البعض(يةعاطف

  )02(.رؤسائهم

  

  

                                                
 ) .118(  ص2003 ،مركز جامعة القاھرة للتعلیم المفتوح ،القاھرة ،إدارة األفراد والعالقات الصناعیة مصطفى كامل، – )01(

)02( - Glosgow.B : « job satisfaction among academic librarians » dissertation ,north Texas university .USA ,1982 
, P4   
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وهي نابعة من )  ماسلو( تسمى هذه النظرية بنظرية :)1943(عام :نظرية سلم الحاجات-06-4

إلى خمسة أقسام هذه األقسام ) ماسلو(الحاجات البشرية التي تدفع الفرد ليسلك سلوكا معينا ،وقد قسم 

 : هي 

مثل األكل ،الشرب ،النوم وهي حاجات اليمكن للفرد أن  : الحاجات الفيزيولوجية أو العضوية )أ     

يستغني عنها باعتبارها ضرورية ،فالشخص الجائع اليمكنه القيام بعمله على أحسن وجه ألنه غير راض 

  .على وضعيته 

ستقرار ،هذه الحاجات تأتي في المرتبة الثانية من هرم ماسلو  مثل األمان ،اال:الحاجات األمنية ) ب    

  . ،وهذا يعني أن الفرد يسعى دوما للعيش في أمان

 كاالنتماء ،القبول من اآلخرين وتبادل الصداقات ،فالفرد مهما حقق حاجاته  :ةالحاجات االجتماعي)     ج

  .ه األمن واالستقراراألولية ،إال أنه يسعى للبحث عن جماعة ينتمي إليها تحقق ل

مثل الثقة بالنفس ،اإلنجاز ،التقدير ،وبتقرير االنتماء إلى الجماعة حيث  : حاجات المكانة والتقدير ) د    

يبحث الفرد عن مكانته بين أفراد هذه الجماعة فيسعى إلى اإلنجاز واستخدام قدراته وثقته بنفسه حتى يحدد 

  .مكانته في الجماعة 

 مثل التعبير عن الذات ،اإلبداع ،القبول بالواقع ،حيث يبحث الفرد عن :ق الذات حاجات تحقي)    ه

مكانته بين أفراد جماعته ،فيسعى إلى اإلنجاز مستخدما في ذلك قدراته وثقته بنفسه ليحدد مكانته في 

  )01(. .الجماعة 

 )Herzberg1969 لـ هرزبرغ  (نظرية العاملين-06-5   

حاجات   اشتهرت بنظرية العاملين ،ذلك ألنها تفترض بأن للفرد  نظرية1969في ) هرزبرغ( اقترح 

  .فطرية  ينبغي أن تشبع وهذه الحاجات يمكن تصنيفها في مجموعتين 

وهي الحاجات األساسية لتوفير محيط مالئم لحياة وعمل اإلنسان ،وتتمثل هذه : حاجات صحية ) أ    

  .العمل ، األمن ، زمالء العمل ،وغير ذلك الحاجات في ميدان العمل في شكل ،اجر ،ظروف 

 تتمثل في حاجات أعلى مستوى من الحاجات األولى ؛ وهي تميز حاجات اإلنسان :حاجات دافعة ) ب    

عن غيره ،حيث تتمثل في رغبات فطرية في النمو في مختلف المجاالت بحيث تدفعه هذه الحاجات إلى 

    )02(. التحدي الذي يطرح من طرف لعمل البحث عن المسؤولية واالستقاللية وقبول 

 هذه النظرية على عدد من االفتراضات أهمها تستند  )x.    y    )regor G MC 1960نظرية06-6

،أن العاملين يكرهون في المتوسط العمل ويحاولون تجنبه في المنظمة قدر اإلمكان ،وتنفيذهم للعملية 

  )03(. في األداء ،لذا فإنه يجب أن يتم إجبارهم على أدائهاإلنتاجية يكون بأقل من طاقاتهم الحقيقية 

                                                
)01(  - Claude lévy .Leboyer : « la motivation dans l’entreprise et stratégies » édition organisation  ,2 em 

édition ,paris , 2002 ,p  38    
).106( ،ص1992 ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر أسس علم النفس الصناعي والتنظیمي مصطفى عشوي ،– )02(  
 ).94 -93(ص- ،الجزء الثاني ،مرجع سابق ،صالسلوك التنظیميالھاشمي لوكیا ،– )03(
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   إلى الفرد على أنه يتسم بالرشد والعقالنية ،غير أنه أكد على أن التنظيم الرسميy xعموما تنظر نظرية 

اليحقق األهداف المطلوبة ،كما أشار إلى أن اإلدارة  ) xحسبما أورده ماك ريغور في نظرية (لوحده 

التشكل خطرا على طريق إشباع حاجات ) نظرية العصا والجزر( والتهديد والعقاب هوجيبالرقابة والت

ورغبات الفرد وبالتالي التحقق له حافزا نحو األداء األفضل ،ولذا فإن الوسائل اإلنسانية في التعامل مع 

حقيق األفراد في إطار المنظمة هي التي تعمل على النهوض بمستوى األداء في المنظمة عن طريق ت

  )01( .أهدافها 

بدراسات عدة للتعرف على مدى إدراك المدراء للخصائص ) بورتر(قام :)1961( في عام 06-7

 للحاجات ووجد أنه كلما ارتفع المستوى الوظيفي للموظف )ماسلو(السلوكية ألعمالهم مستخدما مفهوم 

 .زادت درجة إشباع حاجات إثبات الذات و العكس صحيح

  ).1964( عام Vroom :نظرية التوقع-06-8

 الوصول لتحديد حاجاته فإنه عهذه النظرية على أن الفرد الذي التكون له توقعات وال يستطيوتقوم         

  )02(. ال يكون محفز لتحقيق أي شي ،أي أن درجة تحفيز الفرد تكون وفق توقعاته وحاجاته 

أ برغبة الفرد في الحصول على شيء ما سواء كما تركز هذه النظرية  على االفتراض بأن الدافعية تبد    

أكان ذلك ماديا أو معنويا ،و تقول هذه النظرية أن الصيغة الصحيحة والتكوين السليم للدافعية تنشأ عندما 

 الفردية ، و لذلك فإن اإلنسان عند التحاقه بالعمل يتوقع أن يحصل على تتأخذ في اعتبارها الفروقا

حاجات هامة لديه في مقابل ما يتطلبه التنظيم منه في بذل قصارى جهوده مردود مادي أو معنوي يشبع 

درجة االرتباط بين :  أن قوة الدافع للقيام بالعمل هي حصيلة عوامل ثالثة هيفرومإلنجاز عمله ، و يرى 

مستوى األداء المحقق و الجهد الذي يبدله الفرد ، و قد أطلق على هذه العالقة اسم التوقع ، و درجة 

الرتباط بين مستوى األداء المحقق و المردود الذي يحصل عليه الفرد من عمله و يطلق عليه اسم ا

و المردود المطلوب تحقيقه ) بعد أدائه(التكافئ، و أخيرا على العالقة التي يدركها الفرد لمالئمة العمل 

 للحصول على الهدف يطلق عليه الوسيلة أو األداة و يعني تقدير مدى احتمالية جدوى العمل كوسيلة

  .المرغوب

 بدراسة مستفيضة لدافع اإلنجاز توصل منها الى النتيجة  )clellandM ( قام:)1967( و في عام 06-9

طفولة الفرد،و خبراته المهنية، و نوع المنشأة التي : بأن حاجة اإلنجاز تتكون من عدة عوامل بما فيها 

ون بميلهم إلى المخاطرة المتوسطة بدال من المخاطر يعمل فيها ، و أن ذوي االنجازات العالية يتصف

العليا، رغبتهم بالتغذية العكسية ، و ميلهم إلى الحاالت و المواقف التي تعطى لهم فيها المسؤولية 

   .الشخصية لتحليل المشاكل

  )03 (:نظرية اإلنجاز حيث يعتقد بأن العمل يوفر فرصة إلشباع ثالث حاجات و هي) ماكيالند( و اقترح

                                                
  ).94 -93(ص- ،الجزء الثاني ،مرجع سابق ،صالسلوك التنظیميالھاشمي لوكیا ،– )01(

)02( - Sekiou et autres : « gestion des ressources humaines »édition L ,I,N,C, canada 1993 p451  
 ) .96( مرجع سابق ،ص 1993،دار الفكر للنشر والتوزیع ،عمان األردن ،السلوك التنظیمي كامل محمد المغربي ،– )03(
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 .الحاجة إلى القوة .1

 .الحاجة إلى اإلنجاز .2

  .الحاجة إلى االندماج، االنتماء أو األلفة .3

و حسبه فإن األفراد الذين لديهم حاجة شديدة للقوة يرون في المنظمة التي ينتمون إليها فرصة لكسب 

ر لهم الفرصة المركز و السلطة، ووفقا لهذه النظرية فإن هؤالء األفراد يندفعون وراء المهام التي توف

لكسب القوة، و األفراد الذين لديهم حاجة شديدة لالندماج و المودة فإنهم يرون في المنظمة فرصة لتكوين 

و إشباع عالقات صداقة جديدة و مثل هؤالء األفراد يندفعون وراء المهام التي تتطلب التفاعل المتكرر مع 

نجاز فإنهم يرون في العمل الوسيلة التي بها يمكن أن زمالء العمل ، أما األفراد ذوي الحاجات الشديدة لإل

  )01( .يتحصلوا أو يتوصلوا إلى تحقيق أهدافهم

  و التي تنطلق من فكرة أن السلوك  )Skinner(ظهرت نظرية العالم  :)1969( وفي عام 06-10

ة لمثيرات العوامل اإلنساني هو تسمية للعالقات ما بين المثير و االستجابة، مما يعني أن السلوك هو نتيج

البيئية المحيطة باإلنسان سواء كان منها البيئة العامة بعواملها و مؤثراتها أو البيئة الخاصة؛ كالعمل 

الوظيفي و البيئة اإلدارية ، فإذا كانت الحوافز إيجابية فسينتج عن ذلك تأكيد سلوكي و تكرر هذا السلوك، 

  .ن ذلك تثبيط و عدم تكرار لمثل هذا العملأما إذا كانت الحوافز غير إيجابية فسينتج ع

من خالل توصله إلى نموذج جديد في اإلدارة سماه )Owchi( بين :)1981( و في عام 06-11

 حيث أشار إلى أن قضية إنتاجية العامل لن تحل من خالل بذل المال أو االستثمار في البحوث )Z(نظرية

لعاملين بطريقة تجعلهم يشعرون بروح الجماعة، و أكدت و التطوير فقط بل وتعلم كيفية إدارة األفراد ا

  )02(.النظرية على الثقة ، الحذق ، المهارة، و األلفة و المودة 

 فقد قسم النظريات الخاصة برضا العاملين أو عدم رضاهم عن موقف معين :)شيرانجتون(أما - 06-12

  :إلى أربع نظريات و هي

ا الوظيفي يعتمد على إشباع حاجات الفرد ، أي على درجة و بموجبها فان الرض :نظرية اإلشباع-أ

 .االنسجام أو التوافق بين حاجات الفرد و المدى الذي تشبع فيه هذه الحاجات

 و تؤكد هذه النظرية على أن الرضا الوظيفي إنما يحدث نتيجة لما يتسلمه :نظرية المكافآت-ب

 . يؤثران على مستويات الرضااألفراد من مكافآت  و أن مقدار المكافأة و توقيتها

إن الرضا الوظيفي يتأثر بتوقع العاملين و تقول النظرية بأن الرضا الوظيفي ينتج : نظرية التوقع-ج

من المقارنة بين ما هو كائن و ما يتوقع أن يكون ، و تؤكد النظرية على أهمية فهم توقعات العاملين 

 )03( .عندما يراد التعرف على مقدار رضاهم الوظيفي

                                                
  ).98(،مرجع سابق ،صالسلوك التنظیميكامل محمد المغربي ، – )01(
 ) .80( ،ص 1997 ،مكتبة الملك فھد الوطنیة ،الریاض الرضا الوظیفي في المكتبات الجامعیة بالمملكة العربیة السعودیة محمد السالم ،– )02(
  ).101( ،ص2000،جامعة الزرقاء األھلیة ،االقتصاد واإلدارة ،األردن ،الرضا الوظیفي لدى العاملین خالد وھیب الرادي ،– )03(
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و ترتكز هذه النظرية على المقارنة النسبية بين مدخالت و مخرجات فرد و أخر : نظرية العدالة-د

فيحس األول بعدم العدالة و يظهر استياءه عندما يستلم فرد أخر مكافأة أعلى منه يماثله بنفس الجهد و 

  .اإلنجاز
 : قياس الرضا عن العمل  -07

 ا هاما من أهداف برامج وسياسات القوى العاملة ،فان قياسه يمثل هدفإذا كان الرضا عن العمل   

  )01( . ضرورة لتقييم فعالية هذه البرامج والسياسات في تحقيق هذا الهدف  يصبح

  : ألولى موضوعية والثانية ذاتية ا: ويمكن حصر األساليب المستخدمة في الوقت الحاضر في نوعين   

  : المقاييس الموضوعية07-1

ن على مستوى رضا العاملين في المنظمة وسنعرض اآلن ييرا الغياب وترك الخدمة مؤشر يعتبر متغ

  )02( :كيفية قياس كل هذين المتغيرين

جة انتظام الفرد في عمله، أو بعبارة أخرى نسبة أو معدل غيابه مؤشرا    تعتبر در: الغيــاب-أ      

 عن عمله يعمله، فال شك أن الفرد الراضيمكن استخدامه للتعرف على درجة الرضا العام للفرد عن 

يكون أكثر ارتباطا بهذا العمل، وأكثر حرصا على الحضور إلى عمله عن آخر يشعر باالستياء تجاه 

وليس معنى هذا أن كل حاالت الغياب تمثل حاالت استياء تجاه العمل فهناك حاالت غياب ال يمكن . العمل

 للفرد التحكم فيها، مثل المرض والحوادث، والظروف تجنبها لرجوعها إلى ظروف طارئة ال يمكن

العائلية القاهرة وغيرها من األسباب القاهرة والمشروعة التي ال تعكس بالضرورة درجة ارتباط الفرد 

لكن هناك حاالت من الغياب ال ترجع إلى ظرف طارئة بقدر ما تعكس مشاعر الفرد تجاه عمله . بعمله

ان عمله، لذلك فإن احتفاظ المنظمة بسجالت عن الحضور والغياب ودرجة حرصه على التواجد بمك

بالنسبة لكل فرد وكل مجموعة عمل أو قسم فيما تتيح لها تتبع معدالت الحضور والغياب واكتشاف أي 

  .ظاهرات إخالل تستدعي الدراسة والعالج

نه يمكننا االسترشاد       ورغم أنه ال توجد طريقة موحدة ومتفق عليها لقياس معدل الغياب، إال أ

  :بالطريقة التي اقترحتها وزارة العدل األمريكية، ويحسب معدل الغياب وفق هذه الطريقة كاألتي

    

  

  

      

  

                                                
 ).130(ص  ،1997 ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندريةالسلوك التنظيمي، الدین محمد عبد الباقيصالح - )01(
  .)405( ، ص مرجع سابق ،إدارة القوى العاملة أحمد صقر عاشور، )02(

 

مجموع أيام غياب األفراد                   
 100×                                                    =معدل الغياب خالل فترة معينة 

   
عدد أيام العمل×متوسط عدد األفراد العاملين                                        



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 99 الصفحة :  رقم:

  ويحسب مجموع أيام الغياب بجمع أيام الغياب لجميع األفراد العاملين أما متوسط عدد األفراد العاملين 

في أول فترة وعدد العاملين في آخر ) فيمكن الحصول( نفيمكن الحصول عليه بأخذ متوسط عدد العاملي

الفترة وتمثل عدد أيام العمل في المعادلة عدد األيام التي عملت فيها المنظمة أي باستبعاد أيام العطالت 

  .األسبوعية و العطالت الرسمية التي لم تعمل فيها المنظمة

,  عامل2000=عدد العاملين فيها خالل شهر      وبتطبيق المعادلة السابقة على منظمة كان متوسط 

,  مرة900=ومجموع أيام الغياب لألفراد خالل نفس الشهر,  يوم25=وكان عدد أيام العمل خالل شهر 

  :فإن معدل الغياب يحسب كما يلي

  

  

كمؤشر لدرجة ) استقالة(يمكن استخدام حاالت ترك الخدمة التي تتم بمبادرة الفرد :ترك الخدمة  - ب

الرضا العام التي تسود بين أفراد القوى العاملة ،فال شك أن بقاء الفرد في وظيفته يعتبر مؤشرا هاما 

 ووالئه لها ،أي رضاه عن العمل ،وعليه فإن البيانات الخاصة بترك الخدمة ةالرتباطه بهذه الوظيف

  .البرامج على الرضا االختياري يكن استخدامها لتقييم فعالية مختلف البرامج من زاوية تأثير هذه 

الفترة ،والتي تكون    ويحسب معدل ترك الخدمة االختياري مقسوم على إجمالي عدد العاملين في منتصف 

 :  كاألتي 

  

  

  

  

  

  :  الذاتية للرضا الوظيفيس  المقايي07-2   

مة وتحاول هذه تقـوم المقاييـس الذاتية على تصميم قائمة تتضمن أسئلة توجه إلى األفراد العاملين بالمنظ

األسئلة الحصول على تقرير من جانب األفراد عن درجة رضاهم عن العمل ومن الطرق التي يمكن أن 

  :أربعة طرق رئيسية نتعرض لها فيما يلـيياس الرضا، فيمكننا أن نميز بين تستخدم كأساليب لق

  "ليكرت: " طريقة التدريج التجميعي لـ07-2-1  

" وذلك في مجلة " تقنية قياس االتجاهات " موضوعا تحت عنوان " ـيكرت ل"  نشر 1932      في سنة 

يعتمد هذا األسلوب عند . اقترح فيه أسلوبا جديدا يعتمد على مقياس الفئات المتساوية" أرشيف علم النفس

قياس أي اتجاه نحو موضوع ما على وضع عبارات تصف االتجاه نحو الموضوع المراد دراسته وتتبع 

  )01 (:خمسة أراء وذلك على الشكل األتيبكل عبارة 

                                                
 ) .406( ، ص مرجع سابق ،إدارة القوى العاملة أحمد صقر عاشور، - )01(

1,8 = ] )25 × 2000 / ( 900[  = معدل الغياب  

ت ترك الخدمة خالل الفترة                  عدد حاال  
 100×                                                    =معدل ترك الخدمة خالل فترة معينة 

   
                                       إجمالي عدد العاملين في منتصف الفترة 



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 100 الصفحة :  رقم:

   ال ينبغي فرض تحديد النسل بقانون-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

        

 ) .407( ، ص مرجع سابق ،إدارة القوى العاملة أحمد صقر عاشور، :المصدر 

  

  

 5       4        3       2       1   

 

  موافق جدا-1

 

 

  موافق-2

 

 

  بدون رأي-3

        

              

  معارض   -4

         

    

  معارض جدا -5

معارض    معارض جدا)      محايد(موافق جدا       موافق      بدون رأي  
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(شكل رقم  06 ليكرت:  تقنية قياس االتجاهات لـ):  



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 101 الصفحة :  رقم:

وفق منهجية معينة وال يخفى بأن قياس اتجاه ما، ال يتم بعبارة واحدة بل يعمد الباحثون لبناء مقياس 

التي تعطي ) الفقرات(يراعى فيها ما يسمى بتحليل الفقرات أو البنود بحيث يختار الباحث العبارات 

اإلجابات المميزة ويستبعد الفقرات الغير مميزة كما يعمد الباحث إلى دراسة مدى ثبات وصدق مقياسه 

هم أن يحتوي المقياس المصمم وفق تقنية وذلك بتقنيات معروفة في مختلف كتب اإلحصاء والمنهجية، والم

ليكرت على عبارات صممت بصيغة اإليجاب وعبارات أخرى مصممة بصيغة السلب بحيث تكون 

  . العبارات متوازية نوعا ما

      ويحسب االتّجاه بجمع كل النقاط من مختلف اآلراء التي يعطيها الشخص المفحوص لمجموع 

جراء هذا الحساب ينبغي أن يميز الباحث بين النقاط العالية التي قد تدل العبارات التي تقيس االتجاه، وإل

على اتجاه ايجابي و النقاط العالية أيضا التي قد تدل على اتجاه سلبي وذلك راجع إلى صيغة العبارات 

 . الموجبة والسالبة التي تقيس االتجاه كما يوضح ذلك المثال
  

  

  .نموذج حساب االتجاه وجمع النقاط من مختلف اآلراء: )03(رقم جدول                  

  

 اتجاه إيجابي نحو تنظيم النسل ي   إن المتمعن في هذه الفقرات يدرك في الحال بأنه ال يمكن لشخص ذ

ويجيب بالموافقة القوية أو ) د(و) ب( يختار األرقام األولى في كل هذه العبارات بل يختار الفقرتيننأ

  ، وباختصار، فإن )ج(و) أ(ة فقط، ويجيب بالمعارضة الشديدة أو بالمعارضة فقط بالفقرتين بالموافق

       :استعمال مقياس ليكرت يتبع الخطوات التالية

 بناء مقياس ما يحتوى على عبارات مختارة صمم بعضها بصيغة اإليجاب وبعضها اآلخر بصيغة -1

  .اوحة بين الموافقة القوية والمعارضة الشديدةمتر" أراء" السلب بحيث تتبع كل عبارة بخمسة 

  )01(.  المختلفةت اختيار عينة إلجراء البحث وجمع اإليجابيا-2

                                                
 ) .408( ، ص مرجع سابق ،ملةإدارة القوى العا أحمد صقر عاشور، - )01(

رقم   ممدى االستخدا
  الفقرة

  

موافق   الفقرات 

  جدا

بدون   موافق

  رأي

  معارض  معارض

  جدا 

            ال ينبغي تنظيم النسل بقانون  )أ( 

             يجب تنظيم النسل باستعمال كل الوسائل  )ب(

            إن تنظيم النسل تدخل في الحرية الفردية  )ج(

            ليس تنظيم النسل إال ترقية للفرد والمجتمع  )د( 



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 102 الصفحة :  رقم:

  .جمع كل النقاط لمجموع العبارات واألفراد المكونين للعينة-3

  .  فحص انسجام نسق اإلجابة لكل عبارة ومقارنة ذلك بمجموع النقاط المتحصل عليها-4

  . ات غير منسجمة مع مجموع العبارات األخرى استبعاد العبار-5

النهائية للمقياس وإعادة حساب مجموع النقاط التي يحصل عليها أفراد ) األساسية( تحديد العبارات -6

العينة بعد استبعاد العبارات الغير مالئمة، وللقيام بمهمة اختيار العبارات المالئمة والمنسجمة ينبغي 

ة تحليل الفقرات وبحساب ثبات وصدق االختيارات، وشروط القياس بصفة للباحث أن يكون ملما بتقني

   )01(. عامة

   : طرق أخرى يمكن لها قياس الرضا عن العملهناك      وتوجد 

    : معدالت القياس و الرد على األسئلة07-2-2       

اس الكاملة وفيما يقوم     وهي من أكثر الطرق المستخدمة لقياس الرضا عن العمل وتستخدم معدالت القي

  )02 (:األفراد بإجابة األسئلة التي تسمح بتسجيل ردود فعلهم عن العمل ومن أشهر المعدالت

  :ن العملدة الوصفية ع األجن-          أ

 . الزمالء-اإلشراف- فرص الترقية-األجر-واألسئلة تتناول بها خمسة جوانب مختلفة في العمل نفسه    

  : (MScheduleQ)قائمة استقصاء جامعة مينوستا لقياس الرضا طريقة -ب         

 إما راضين ن مختلفة حيث يكمل األفراد معدل القياس هذا إلى الحد الذي يكونوا      وهي تستخدم طرق

، وهاتان الطريقتان ترتكزان ) فرص التقدم فيه-أجرهم(أو غير راضين عن جوانب مختلفة عن عملهم 

تلفة من الرضا عن العمل، وهناك مقاييس أخرى تركز على جانب أو عدد من على جوانب متعددة ومخ

الجوانب في العمل، مثل قائمة استقصاء الرضا عن األجر الذي يهتم بالحاالت النفسية تجاه العوامل 

 قياسات مختلفة عن هذه العوامل النقدية مثل الرضا عن PSQالمختلفة لجوانب أنظمة األجور ويوفر 

  )03( .ر، العالوات، الزيادة في األجر، المزايا اإلضافية، وإدارة نظام األجورمستوى األج

   

    

  

  

  

  

  

  
                                                

 ) .408( ، ص مرجع سابق ،إدارة القوى العاملة أحمد صقر عاشور، - )01(
 .)198 (، ص2002الدار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية،  ،السلوك اإلنساني في المنظمات محمد سعيد سلطان، -  )02(
 .)40 – 37(ص-، ص یميأسس علم النفس الصناعي والتنظسابق ،مصطفى عشوي، مرجع  - )03(



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 103 الصفحة :  رقم:

  ): مقابالت المواجهة( المقابالت الشخصية 07-2-3 

       يتضمن مقابلة العاملين وجها لوجه عن طريق إعطاء األسئلة للعمال بنظام معين لتسجيل إجابتهم، 

باب الحاالت النفسية المصاحبة للعمل، وتتم مقابلة المواجهة في بيئة وفي تلك الطريقة يمكن معرفة أس

يشعر فيها العمال بحرية في الكالم، وبهذا تتم أول خطوة تجاه تصحيح أو محو المشاكل، وتكون مقابلة 

ناجحة إذا أجاب األفراد بأمانة وبالتالي يكونون قادرين على ) أي نوع من القياس الفردي(المواجهة 

  .)01(ر الدقيق لمشاعرهم في ظل حماية اإلدارة الستجابتهـم وحقهـم في الخصوصيةالتقري

  : أسلوب األحداث الهامة 07-2-4  

األسلوب يتم قياس الرضا عن العمل بسؤال العاملين عن األحداث البارزة المتعلقة بالعمل التي   وفي هذا 

كانت الشركة قد مرت بأوقات عصيبة خلقت لديهم اإلحساس بالرضا أو عدم الرضا عن العمل،فإذا 

،وسئل األفراد عن أهم األمور التي خلقت لديهم حالة من االستياء خالل تلك الفترة ،وكان جواب األغلبية 

يتعلق بمعاملة الرؤساء لهم خالل تك الفترة ،فإن ذلك يجعلنا نستنتج بأن أسلوب اإلشراف له دور هام في 

  )02(درجة الرضا عن العمل 
 :يعوامل المؤثرة على الرضا الوظيف ال-08

على الرغم من أن الرضا الوظيفي يتكون من عدد غير محدود من الميول المفضلة لدى كل فرد ،إال أن 

يكون فيها إرضاء األفراد ضروريا وهذه المجاالت في حقيقتها الت التي ا من االتفاق على المجاهناك نوع

  .يما يلي  فاعوامل الرضا الوظيفي، وسيتم استعراضه

 هامة للرضا الوظيفي ،تتصل ثالثة منها بالعمل مباشرة والثالثة لستة عوام) Davis(لقد حدد كيث ديفز

  .األخرى تتصل بظروف أو جوانب أخرى ذات عالقة  

  : الجوانب التي لها صلة مباشرة بالعمل 08-1 

يشكل نقطة االتصال بين فالمشرف له أهمية كبرى في هذا المجال ،ألنه :كفاية اإلشراف المباشر   - أ

  .التنظيم واألفراد ويكون له أكبر األثر فيما يقومون به من أنشطة يومية 

 فأغلب األفراد يشعرون بالرضا عن العمل إذا كان من النوع الذي يحبونه :طبيعة العمل نفسه  - ب

 .،ويكون هذا الرضا دافعا له في إتقان عملهم وبذل مالديهم من طاقة للقيام به

 فاإلنسان اجتماعي بطبعه ويكون العمل أكثر إرضاء للفرد إذا شعر : مع الزمالء في العمل العالقة - ت

  .بأنه يمنحه الفرصة لزمالة اآلخرين واالتصال بهم

  : الجوانب التي تتصل بظروف وجوانب العمل08-2 

  )03( .يرغب األفراد بأن يكونوا أعضاء في تنظيم له هدف فعال: تحديد األهداف في التنظيم -   أ

  . في العمل وبخاصة توزيع األدوار تحقيق العدالة والموضوعية-   ب
                                                

 ).199-198(ص-ص, مرجع سبق ذكره, السلوك اإلنساني في المنظمات محمد سعيد سلطان، - )01(
، ترجمة ومراجعة ،رفاعي محمد رفاعي ، دار المریخ للنشر،الریاض ،السعودیة إدارة السلوك في المنظمات جیرالد جرینبرج ،وآخرون ، –  )02(
  ).207( ص 2004،
 ).98(  ،ص2008 ،عمان األردن ،1 ،دار الصفا للنشر والتوزیع ،طالرضا الوظیفي تیسیر الشرایدة ، سالم– )03(



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 104 الصفحة :  رقم:

 هناك ارتباط بين الصحة البدنية والصحة العقلية وأثرها على :الحالة الصحية والبدنية والذهنية -ج  

  .الفرد وأدائه ومعنوياته

  :ي فقد صنف العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي إلى خمسة عوامل وه) بدر(أما  

 امتيازات نتيجة  إشغاله تشمل ما يحصل عليه الفرد من :عوامل مرتبطة بمحيط الوظيفة أو إطارها   - أ

اإلجازات ،التامين الصحي، السكن، الراتب ، التثبيت في الخدمة،فرص الترقية : لوظيفة مثل، 

  ).رؤساء،ومرؤوسين,زمالء(،والعالقات مع اآلخرين ،

لق هذه العوامل بتصميم الوظيفة ،ودرجة إثراءها،وتتمثل في تنوع تتع:عوامل مرتبطة بالوظيفة نفسها

أنشطة الوظيفة راسيا وبعمق الوظيفة ومدى إشباعها للحاجات العليا ،وتشمل هذه العوامل مدى اكتساب 

والنظرة ) التخطيط ،الرقابة،والتنفيذ(معرفة جديدة من خالل الوظيفة ،ومدى السيطرة على الوظيفة 

غلها ،ومدى شعور الفرد باإلنجاز،واستغالل قدرته في وظيفته،ومشاركته في اتخاذ االجتماعية لشا

 القرارات المتعلقة بها ،والمستوى اإلداري للوظيفة 

 فما يتصل بساعات العمل وظروفه وإجراءاته ،ونظم :عوامل تنظيمية تتعلق بسياسات المؤسسة - ب

 .االتصال في المؤسسة 

 شخصية الفرد ،ودرجة استقراره في حياته ،والسن ،والمؤهل  مثل:عوامل متعلقة بالفرد نفسه  - ت

 .العلمي ،وجنسه ،وأهمية العمل بالنسبة إليه

   وهذه العوامل تتعلق ببيئة الفرد ،وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه ،:عوامل بيئية  - ث

  :أما العديلي فيشير إلى تسعة عوامل وهي 

  . الزمالء والمرؤوسين   المسؤولية واالعتراف والتقدير والعالقة مع- 

  . والفرصة التخاذ قرارات خاصة بالعملي النمو النفس-

  . أساليب اإلشراف -

  )إضاءة ،تكييف،وأثاث( ظروف العمل وبيئته المادية -

  . فرص الترقية والتقدم الوظيفي -

  ).ساعات العمل،وظروفه وغيرها ( متطلبات العمل -

  )01( .الجتماعية للوظيفة وشاغلها الحالة االجتماعية ،السمعة ،المكانة ا-

  

  
  
  

  

                                                
 ).101-99(ص- ،ص2008 ،مرجع سابقالرضا الوظیفي سالم تیسیر الشرایدة،- )01(



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 105 الصفحة :  رقم:

 : االتجاهات النفسية والرضا الوظيفي -09

 وأثرها في كسب الحروب من األمور التي Moraleالروح المعنوية  :  تعريفها ومظاهرها09-1 

يعترف بها القواد العسكريون ويعملون لها حسابا من قديم الزمان ،غير أن رجال الصناعة لم يهتموا بها 

ال منذ عهد قريب مع أنهم يعرفون مدى أثر الروح المعنوية في مقدار اإلنتاج ونوعه ،وفي تغيب العاملين إ

  .وتمارضهم ،وتركهم أعمالهم إلى أخرى ،ودرجة تعرضهم للحوادث ،وتأثرهم بالتعب والملل 

  : مظاهر الروح المعنوية العالية 09-2 

  .تلقاء أنفسهم النتيجة سلطة خارجية ميل أعضاء الجماعة إلى التعاون والتماسك من   - أ

 .وجود أقل قدر من الصراع واالحتكاك بين أعضائها لما قد ينقلب إلى فرقة وانقسام - ب

 على التكيف للظروف المتغيرة ، وميل أعضاءها إلى تسوية الخالفات الداخلية بما ةقدرة الجماع - ت

 .يعيد إلى الجماعة وحدتها وتماسكها 

بين أعضاء الجماعة ، وهو شعور ينجم عن توحد الفرد مع الجماعة  ذيوع الشعور باالنتماء  - ث

 .واستغراقه فيها ألنها ترضي دوافعه وحاجاته وألنها تزيد من شعوره باألمن وثقته بنفسه 

 . وجود أهداف مشتركة يعمل الجميع من أجلها  - ج

تضون هذه وجود اتجاهات نفسية إيجابية لدى األعضاء نحو أهداف الجماعة ورئيسها ،فهم ير - ح

 .األهداف ويتقبلونها ،وكذلك اتجاههم من رئيس الجماعة 

  : مظاهر الروح المعنوية المنخفضة 09-3

  : تبدو الروح المعنوية المنخفضة للجماعة في افتقاد العالمات السابقة مما ينجم عنه مايلي 

  .نقص في اإلنتاج عما هو متوقع مع زيادة في مقدار المواد التالفة   - أ

 . الحوادث كما تبدوا في كثرة تغيب العمال أو تأخرهم وتركهم العمل زيادة عدد - ب

 .المظالم وشيوع التذمرتعدد الشكاوي و - ت

 .زيادة التوتربين العمال أثناء العمل  - ث

 .التباطؤ والتكاسل في انجاز العمل واالنصراف قبل موعده وفترات الراحة  - ج

وية إلى كتلة من المشاعر والميول واالتجاهات ومن هذه المظاهر والعالمات نستطيع أن نرد الروح المعن

النفسية تسود أعضاء الجماعة فتؤثر في سلوكهم تأثيرا حسنا أو تأثيرا سيء ،لذا يعرف بعض العلماء 

 )01(.الروح المعنوية للجماعة بأنها جملة االتجاهات النفسية التي تغشى أفراد الجماعة في مجموعهم 

  

  

  

  
                                                

ص - ،ص2004إلسكندریة ،مصر  ،دار المعرفة الجامعیة ،ا الصناعة أسس وتنظیماتھةسیكولوجی اشرف محمد عبد الغني شریت ،وآخرون ،- )01(
)347-348.( 



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 106 الصفحة :  رقم:

  : شروط الروح المعنوية 09-4

 مستوى الروح المعنوية للجماعة على عوامل عدة مادية،نفسية واجتماعية ،على مايحيط  يتوقف

بأعضائها من جو مادي ومعنوي ،وبعبارة أخرى على مدى إرضاء الجماعة لحاجات أعضائها 

  : العضوية والنفسية واالجتماعية، فالروح المعنوية العالية للعاملين مرهونة بعوامل وظروف شتى أهمها

   : الظروف الفيزيقية للعمل- أ  

 الذي يغشى هذه الظروف فالكلمة ي  فالذي يعين نوع الروح المعنوية ومستواها هو الجو السيكولوج

الطائشة أو النظرة الساخرة أو العبارة التي يساء تأويلها تخفض الروح المعنوية أو الكفاية اإلنتاجية 

الهواء ومن ثم فالتحسينات المادية قد تؤدي إلى رفع هذه أكثر بكثير من تحسين اإلضاءة أو تكييف 

الروح أو إلى خفضها ،وهذا يتوقف على نظرة العاملين إليها وشعورهم نحوها فإن ضنوا أن هذه 

التحسينات ماهي إال وسيلة لزيادة اإلنتاج ليس غير لم تتغير روحهم المعنوية ،وهذا على خالف ما إذا 

م ،إال أنه في واقع األمر أن العاملين اليشكون من الظروف السيئة بقدر ما اعتقدوا أنها لصالح راحته

  .يشكون من عدم اهتمام وإهمال اإلدارة لهم 

  :األجور المعقولة العادلة - ب 

  لنظام األجور صلة وثيقة بالروح المعنوية للجماعة ،فالعاملون يرتقبون أجورا عادلة ،والعدل في 

ن العدل أن تتقارب أو أن تتساوى أجور العمال الذين يقومون بنفس العمل توزيع األجور أمر نسبي فم

،ومن العدل أن تتناسب األجور مع أرباح الشركة ،ومهما يكن من أمر فتقدير األجور يجب أن يقوم 

على أساس سليم إن لم يكن على أساس علمي ،وقد رأينا من قبل أن تحليل األعمال يستهدف توزيع 

ادال ، كل عمل على حسب خصائصه ومستواه وصعوبته وأهميته وما يتطلبه من األجور توزيعا ع

  .خبرة وما يقتضيه من واجبات ومسؤوليات وقدرات 

   :ة مؤثرات أخرى في الروح المعنوي09-5   

  .قيادة ديمقراطية ال تعسف فيها  -

 . تقدير منصف التحيز فيه لمجهود العامل  -

 .ال ممتازة وإشراكه في وضع خطة العمل وأهدافه تشجيع العامل على مايقوم به من أعم -

 .االستماع لشكواه إن شعر أنه ظلم  -

  )01(.إتاحة فرص التقدم والترقية أمامه وإشعاره أن المؤسسة تهتم براحته وطمأنينته وكرامته -

  

    

  

  

                                                
 ).251-250(ص- ،مرجع سابق ،ص وتنظیماتھھ الصناعة أسسةسیكولوجیاشرف محمد عبد الغني شریت ،وآخرون ، - )01(



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 107 الصفحة :  رقم:

 :  اآلثار السلوكية للرضا الوظيفي-10

إال أن هذه المشاعر يمكن أن يتم التعبير رغم أن مشاعر الرضا الوظيفي تمثل مشاعر عاطفية ضمنية 

  : عنها بسلوك خارجي ، و يمكن تقسيم سلوك العمل إلى ثالث مجموعات و هي

بناء على الدراسات التي أجريت في هذا المجال فإن عالقة ارتباط الرضا : سلوك األداء 10-1

 أما  في حالة مشاعر الرضا باألداء تقوى في الحاالت التي تكون فيها عوائد العمل مشروطة باألداء،

التي تتولد عن المقارنة باآلخرين فإن شعور الفرد باإلجحاف يؤدي إلى تخفيض هذا الفرد للجهد 

 .المبذول ، أما شعوره بالذنب نتيجة إدراكه أنه يحصل على عوائد أكبر يؤدي إلى زيادة جهده المبذول

رتباطه بأي بعد أخر، وتوجد هناك عالقة و يرتبط بمشاعر الرضا أكثر من ا: سلوك االنتظام 10-2

طردية بين الرضا الوظيفي و درجة االنتظام ، و تجدر اإلشارة إلى أن مؤشرات االنتظام في العمل 

 .ليست وليدة الخبرات العاطفية فقط ، و إنما تؤثر فيها عوامل خارجية أخرى

باشر ، و يمثل هذا السلوك و يرتبط بمشاعر رضا العدالة بشكل م: سلوك الصراع و النزاع 10-3

محاولة من قبل الفرد الستعادة الفرد التوازن العادل عن طريق محاولة زيادة العوائد ، مثل حالة 

  .الشكاوىو التظلمات و اإلضرابات كوسيلة الستعادة حقوقه

  :مسببات الرضا عن العمل  -11

  :لرضا عن العمل إلى قسمين ايمكن تقسيم مسببات 

  :لتنظيمية  المسببات ا11-1

مثل الحوافز ،والمكافآت ،والترقيات ،ويشعر الفرد بالرضا إذا كانت العوائد يتم توزيعها : نظام العوائد -أ

  .وفقا لنظام محدد يضمن توافرها بالقدر المناسب ،وبالشكل العادل 

فة  إن إدراك الفرد بمدى وجود اإلشراف الواقع عليه يؤثر في درجة رضاه عن الوظي:اإلشراف -ب

،واألمر هنا يعتمد على إدراك الفرد ووجهة نظره حول عدالة المشرف واهتمامه بشؤون المرؤوسين 

  .وحمايته لهم 

وهي تشير إلى وجود أنظمة عمل ،ولوائح ، وإجراءات ،وقواعد تنظيم العمل  : سياسات المنظمة-ج

  .وتوضيح التصرفات وتسلسلها بشكل ييسر العمل وال يعيقه 

حينما يكون للعمل تصميم سليم يسمح بالتنوع والمرونة ،والتكامل ،واألهمية : ل تصميم العم -د

  .،واالستقالل ،وتوافر معلومات كاملة يكون هناك ضمان نسبي بالرضا عن العمل 

كلما كانت ظروف العمل المادية مناسبة ساعد ذلك على رضا العاملين عن :  ظروف عمل جيدة -ه

مايمس اإلضاءة ،والحرارة ،والتهوية ،وحجم المكتب ،والتلفون ،وترتيب عملهم ،ومن أهم هذه الظروف 

  )01(.المكاتب وحجم االتصاالت الشخصية ،وحجم الغرفة وغيرها 

  

                                                
  ).230( ،ص2003 ،الدار الجامعیة ،اإلسكندریة ، مصر ،السلوك التنظیمي ،مدخل بناء المھاراتاحمد ماھر ، - )01(



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 108 الصفحة :  رقم:

  : المسببات الشخصية للرضا 11-2

،فهناك أناس بطبيعتهم وشخصيتهم أقرب إلى أظهرت الدراسات أن الرضا عن العمل يتأثر بشخصية الفرد 

  :ستياء ،ومن أهمها مايلي الرضا أو اال

 كلما كان هناك ميل لدى األفراد لالعتداد برأيه ،واحترام ذاته ،والعلو بقدره كلما كان : احترام الذات - أ

أقرب إلى الرضا عن العمل ،أما أولئك األشخاص الذين يشعرون ببخس في قدرهم ،أو عدم اعتداد بالذات 

  .ل فإنهم عادة ما يكونون غير راضين عن العم

كلما كان الفرد قادرا على تحمل الضغوط في العمل والتعامل والتكيف معها ،كلما  :  تحمل الضغوط-ب 

كان أكثر رضا ،أما أولئك الذين يتقاعسون بسرعة وينهارون فور وجود عقبات فإنهم عادة ما يكونون 

  .مستاءين 

لوظيفة أو األقدمية كلما زاد رضا الفرد  كلما ارتفعت المكانة االجتماعية أو ا: المكانة االجتماعية - ج

  . عن عمله ،أما إذا قلت مكانة الفرد وظيفيا واجتماعيا وقلت األقدمية زاد استياء الفرد 

  :نتائج عدم الرضا عن العمل    -12

األولى االنسحاب : يترتب في حالة الرضا عن العمل العديد من النتائج  وسيتم التركيز هنا على ناحيتين 

  )01(.مستوى أداء العمل :والثانية ) الغياب ،ومعدل الدوران :مثل (عمل من ال

   : االنسحاب عن العمل12-1    

حينما يشعر الفرد بحالة عدم الرضا عن العمل فإنه يحاول بشتى الطرق أن يبتعد عنه ،وتسمى هذه 

لعمل ،و ترك العمل بظاهرة االنسحاب من العمل ،وقد يأخذ هذا االنسحاب شكل الغياب عن ا:الظاهرة 

  .كلية والبحث عن عمل آخر 

  وبالنسبة لظاهرة الغياب فإن حالة عدم الرضا قد تدفع الفرد إلى كثرة التغيب عن العمل، إال أن ذلك قد 

اليحدث بالضرورة في كل الحاالت،فقد يكون الفرد غير راض عن عمله ولكنه اليتغيب عنه ،الستشعاره 

وع له دور هام فيه ،وهذا يعني أن عدم الرضا عن العمل اليؤدي بضرورة التواجد إلنجاز مشر

  .بالضرورة إلى الغياب وإن كان ال يمنع أن يكون أحد األسباب الهامة المؤدية للغياب وليس كل األسباب 

  كذلك قد يؤدي عدم الرضا إلى التفكير في ترك العمل كلية  ، ومن ثم يحاول البحث عن عمل بديل  فإذا 

الحصول على عمل بديل فإنه يفكر مليا هل يستمر في عمله الحالي أم ينتقل للعمل البديل،وكل نجح في 

  )02(. )07(هذه األمور متداخلة مع بعضها البعض ،كما يتضح في الشكل رقم  
  
  
  

                                                
 ).231( ،مرجع سابق  ،صالسلوك التنظیمي ،مدخل بناء المھاراتاحمد ماھر ،– )01(
 ).211(، مرجع سابق ص إدارة السلوك في المنظماتجیرالد جرینبرج ،وآخرون ،  - )02(

 



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 109 الصفحة :  رقم:

    
  نموذج الترك االختياري للعمل: )07:(شكل رقم

  

  ).212(، مرجع سابق ص إدارة السلوك في المنظماتآخرون ، جیرالد جرینبرج ،و :المصدر

  

  

  

  

  

  

الرضا عن 
 العمل

التفكیر في 
 الترك

المیل للبحث 
 عن عمل جدید

التفكیر في 
 الترك او البقاء

احتمال وجود 
 عمل جدید

 التفكیر في الترك

لتصرف ا
 الترك او البقاء



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 110 الصفحة :  رقم:

  : ومستوى أداء العمليالرضا الوظيف 12-2 

 يعتقد الكثير من الناس أن األفراد الذين يشعرون بالرضا والسعادة في العمل أكثر إنتاجية ،ولكن إلى أي 

م إلى وجود عالقة إيجابية بين الرضا مدى  يصح هذا االعتقاد في الواقع ؟ لقد أشارت الدراسات بوجه عا

عن العمل واإلنتاجية إال أن تلك العالقة لم تكن قوية من الناحية اإلحصائية ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب 

  :هي 

أن مستوى اإلنتاجية في بعض األعمال يكون محددا حيث يكون هناك حد أدنى لإلنتاجية لبقاء الفرد  -

  .طا بأداء زمالئه أو بأداء اآللة في عمله أو أن يكون عمله مرتب

إن العالقة بين الرضا عن العمل واإلنتاجية في بعض الحاالت التكون مباشرة وإنما تكون من خالل  -

    )01(.عوامل وسيطة مثل األجور والمكافأة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).212(، مرجع سابق ص إدارة السلوك في المنظماتجیرالد جرینبرج ،وآخرون ، - )01(



  الرضا الوظیفي      :الفصل الرابع  

 111 الصفحة :  رقم:

  

    

  

  

فاهيم ،تداولها الباحثين كخالصة لهذا الفصل فان موضوع الرضا الوظيفي يتضح لنا من خالل عدة م

عبر األزمنة السالفة،  وقد حاولنا تحديد وضبط مفهوم الرضا ،أبعاده ،معاييره وطرق قياسه ،و ارتأينا 

 يصبح يانه ذلك التناسب بين ما يستطيع الشخص تحقيقه في وظيفته وبين درجة إشباع حاجاته، وبالتال

ه ،باإلضافة إلى وجود عدة مؤثرات على رد فعل تقويمي يقيس مدى حب وكراهية الشخص لوظيفت

الفرد ،هذه األخيرة التي حددنا بعضا منها في شكل السياسات المنتهجة من طرف إدارة الموارد 

البشرية، وأردنا معرفة مدى تأثيرها بالسلب أو اإليجاب على رضا الفرد داخل المؤسسة محل الدراسة 

لمادية والمعنوية منها، من خالل سياساتها ، وذلك من التي من واجبها أن تحقق سبل الراحة واألمان ا

  .   أجل الوقوف على حقائق علمية مفادها أن العامل األكثر رضا عن عمله هو األكثر أداء من غيره
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 112 الصفحة :  رقم:

 : تمهيد
 جانبها في ةالتحضير للدراسة األساسي إلى األساس، في الميدانية األولية ةاالستطالعي الدراسة تهدف

 إلجراء افرد العينة بالمؤسسة عدد تحديد بعد ، الميدان في بها قمنا التي األولى الخطوة وهي التطبيقي،

 مالحظات شكل في الدراسة تمتبما أن الباحث يعتبر فرد من مجتمع البحث و للدراسة، التطبيقي الجانب

تلف المصالح والمعاهد خالل فترات العمل وفترات الراحة إلجراء  بين مخمتكررة ميدانية زيارات اثر

مدى فعالية إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا  " ،نقاشات وحوارات حول موضوع الدراسة 

 مومقدار تجاوبه به، اهتمامهم ودرجة ، إليهم بالنسبة أهميته ومدى حوله انطباعاتهم معرفة لغرض "الوظيفي

 يقيس يالذ المقياس في الواردة -األولية صيغتها في - البنود ومناقشة عرض الزيارات ههذ أثناء وتم .معه

 من خالل معرفة مدى تحديد الموظفين لمدى فاعلية سياسات إدارة الموارد البشرية " الرضا مستوى"

 ، اإلنسانيالمطبقة ،وقد أشرنا إلى ستة سياسات باعتبارها في رأينا ركيزة أساسية توظف اغلبها الجانب

  .هذا األخير الذي يمثل أسس علم النفس العمل والتنظيم  وقد قسمنا المقياس إلى ستة محاور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

 113 الصفحة :  رقم:

 :المعتمد  المنهج-01
 الموضوعات بدراسة يرتبط ألنه الوصفي المنهج اخترنا ، إنجازه بصدد نحن الذي البحث لطبيعة نظرا

 حيث الباحثين من العديد عليها يعتمد التي الشائعة البحوث أشكال أحد ووه اإلنسانية، بالمجاالت المتعلقة

 كما الظاهرة دراسة على يعتمد فهو وصفها على يعمل ثم ومن معينة لظاهرة الحالي الوضع تحديد إلى يسعى

 أشكال أحد يعد " أن المنهج الوصفيFraenkle et wallen من كل يقول الصدد هذا وفي  ،الواقع في توجد

 بيانات جمع طريق عن كميا وتصويرها مشكلة محددة أو ظاهرة لوصف المنظم العلمي والتفسير لتحليلا

  )01( .الدقيقة للدراسة وإخضاعها تحليلها و وتصنيفها أوالمشكلة الظاهرة عن مقننة ومعلومات

  :اسةحدود الدر-02 
  : الحدود المكانية02-1    

أهراس ،والمتكون من المركز القديم الواقع جنوب الوالية ويضم بالمركز الجامعي سوق تم إجراء الدراسة 

 الواقع مقره شمال الوالية والذي يحتوي دمعهد اآلداب واللغات وجامعة التكوين المتواصل ،والمركز الجدي

  .على هياكل بيداغوجية حديثة ويضم اإلدارة المركزية ومختلف المصالح وأربعة معاهد 

  سسة التعريف بالمؤ02-1-1    

 م على أساس ملحق تابع لجامعة باجي مختار عنابة وظلت 1998المركز الجامعي سوق أهراس سنة  أنشأ

من انشغاالت الملحق الجامعي السعي الحثيث والمتواصل من اجل االرتقاء إلى مركز جامعي مستقل ماليا 

 18/09/2001 في  المؤرخ01/279وبيداغوجيا وهو ما تحقق بالفعل بموجب المرسوم الوزاري رقم 

،وقد عرف المركز الجامعي من ذلك الحين تطورا كبير على جميع األصعدة مما مكنه وفي ظرف وجيز 

  :من فتح خمس معاهد وهي 

  .معهد العلوم القانونية واإلدارية  •

 . وعلوم التسييرةمعهد العلوم االقتصادية، التجاري •

 .معهد اآلداب واللغات  •

 .معهد علوم الطبيعة والحياة •

  .امعهد العلوم والتكنولوجي •

  :مهام المركز الجامعي واهم مجالسه 2-1-2

 16 المؤرخ في 05-299المركز على غرار غيره من المراكز ألحكام المرسوم التنفيذي رقم يخضع 

 وكذا 1993 جويلية 19 المؤرخ في 178-93 والمتمم والمعدل للمرسوم التنفيذي رقم 2005أوت 

  . ديسمبر والمتضمن القانون األساسي النموذجي 14 المؤرخ في 479-91المرسوم التنفيذي رقم 

  

                                                
 الطبعة األردن، عمان والطباعة، عوالتوزيللنشر  المسيرة. دار ،النفس علمو التربية في البحث مناهج ملحم، محمد سامي )01(

 ).324(،ص1،2000
 



       

 114 الصفحة :  رقم:

  :هـامــمه 2-1-3 

المرفق العمومي للتعليم العالي يتولى المركز الجامعي مهام التكوين العالي والبحث العلمي  في إطار مهام

  : ليفي مجال التكوين العالي تتمثل المهام األساسية للمركز فيما ي يوالتطوير التكنولوج

  .تكوين اإلطارات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد  •

 .تلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين عن طريق البحث في سبيل البحث  •

 المساهمة في إنتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصيلها وتطويرها  •

 . المشاركة في التكوين المتواصل  •

  :  تتمثل مهامه فيما يلي يلبحث العلمي والتطوير التكنولوجأما في مجال ا

  .يالمساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوج •

 .المشاركة في دعم القدرات العلمية والوطنية •

 .تثمين نتائج البحث ونشر اإلعالم العلمي والتقني •

  : أهم مجالسه  2-1-4

  أهمها يتضمن المركز الجامعي عدة مجالس 

  :مجلس اإلدارة- أ

  . يأتيا الخصوص، فيمىيتداول مجلس إدارة المركز الجامعي، عل

  .مخططات تنمية المركز الجامعي •

 اقتراحات برمجة التكوين والبحث  •

 . اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي •

 .مشاريع الميزانية والحسابات المالية  •

 .بشرية مشاريع مخطط الموارد ال •

 .قبول الهبات والوصايا واإلعانات المختلفة •

 .اتفاقات الشراكة مع مجموعة القطاعات االجتماعية واالقتصادية  •

 .النظام الداخلي للمركز الجامعي  •

 .التقرير السنوي عن نشاطات المركز الجامعي الذي يقدمه المدير  •

 .ركز الجامعي وتحقق أهدافهيدرس مجلس اإلدارة ويقترح كل تدبير من شانه تحسين سير الم •

  :المجلس العلمي للمركز - ب

  : يأتيا  يبدي المجلس العلمي للمركز الجامعي أراء وتوصياته على الخصوص، فيم

  .المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث للمركز الجامعي  •

 . البحث مشاريع إنشاء أو حل المعاهد واألقسام ،وعند االقتضاء ،وحدات ومخابر •

 .يبدي رأيه في كل مسالة أخرى ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه  •



       

 115 الصفحة :  رقم:

 .يعلم مدير المركز الجامعي مجلس اإلدارة باآلراء والتوصيات التي أبداها المجلس العلمي  •

  :مجلس المديرية -ج

 إداريا  المجلس الذي يرأسه مدير المركز الجامعي على ضمان السير الحسن للمركزايسهر هذ

 .وبيداغوجيا

  : الحدود الزمانية 2-2

 ، وقد قسمت المدة إلى 2010 افريل 12 فيفري  إلى 10تم إجراء الدراسة في الفترة الممتدة مابين 

فترتين ،واحدة للدراسة االستطالعية ودامت حوالي شهر واألخرى للدراسة النهائية ودامت قرابة 

  .الشهر أيضا 
 :راسةمجتمع الد-03

 لكونها كثيرا، الباحثون عليها يعتمدإذ  ، العملية و النظرية الدراسات من كثير في أساسا العينات بحتأص لقد

 بالطريقة االهتمام يجب ، الجزء باستخدام الكل على الحكم يتم ولكي .المال و والجهد الوقت توفرالكثيرمن

 أن يجب " المعاينة "االختيار طريقة أما .النتائج أدق على للحصول ، الجزء هذا أساسها على يختار التي

 على المختارة العينة تحتوي أن بمعنى ،تمثيل أصدق الكلي للمجتمع ممثلة بعينة تمدنا أن على قادرة تكون

   .األصلي المجتمع وخواص مميزات جميع

 ،مئوية بنسبة ممثلة سماته تحديد المراد الكلي المجتمع من جزء هي :"الحميد عبد محمد"يذكر كما فالعينة

 )01(.بيانات مصادر و البحث مشكلة طبيعة و اإلحصائية للمعايير طبقا حسابها يتم

 موظفا 376بعد التعرف على العدد اإلجمالي للموظفين اإلداريين والتقنيين بالمؤسسة والذي يساوي 

ص    موظف والجدول التالي يوضح الخصائ276،بعد تحديد المجتمع المعني بالدراسة والذي يتكون 

  :السوسيومهنية لهذا المجتمع األصلي 

  
 النسبة المئوية العدد الفئات الرقم

 %  10.64 40 إطار 1

  %42.55   160 تحكم 2

  %46.81 176 تنفيذ 3

 % 100 376 المجموع

  .الخصائص السوسيومهنية للمجتمع األصلي ) : 04(جدول رقم 

 % 46.81مجتمع األصلي هي فئة التنفيذ بنسبة أن اكبر فئة في ال) 04(يتبين من خالل الجدول رقم 

   .% 10.64  وأخيرا فئة اإلطارات بنسبة%  42.55بنسبة ،ثم تليها فئة التحكم 
                                                

  ).28(ص ،  1985  الجزائر  للكتاب الوطنية المؤسسة  ،الجامعية الرسائل كتابة و المنهجية في الباحث دليل ،بوحوش عمار - )01(



       

 116 الصفحة :  رقم:

  

  : ما يوضحه الجدول التاليبويتوزع هؤالء العاملون على عدة مصالح تابعة للمديرية الرئيسية، حس
   

  
 النسبة المئوية عدد العاملين مناطق التواجد

 %27.66 104 األمن والوقايةمصلحة 

 % 22.87 86 األمانة العامة

 % 49.47 186 المعاهد

 % 100   376 المجموع

  . توزع المجتمع األصلي حسب مناطق التواجد  ) : 05(جدول رقم 

افرد المجتمع األصلي يتوزعون على مختلف المصالح التابعة للمؤسسة، يتضح من الجدول السابق أن 

 والنصف اآلخر ي نصف مجتمع العينةعلى المعاهد وهي تمثل حوال % 49.47ة  تتوزع نسبثحي

   % 22.87 و%27.66يتوزع على مصلحة األمن والوقاية ومصلحة األمانة العامة على التوالي بنسبة 

 تحديد عينة البحث بالمركز الجامعي الجديد واستثناء المركز الجامعي القديم أصبحت    وبعد أن تم

اإلطارات ، : موظفا موزعين على مختلف األصناف السوسيومهنة الثالث 276ون من العينة تتك

  : التحكم ،التنفيذ حسب ما يبينه الجدول التالي 

  

  
 النسبة المئوية العدد الفئات الرقم

 % 12.32 34 إطار 1

 % 39.13 108 تحكم 2

 % 48.55 134 تنفيذ 3

 % 100 276 المجموع

  .ئص السوسيومهنية لعينة الدراسة الخصا ) : 06(جدول رقم 

  

  

  



       

 117 الصفحة :  رقم:

  

من المجتمع  % 12 فردا أي ما يقابل حوالي 30الدراسة االستطالعية المتكونة من استثناء عينة 

موزعين على مختلف األصناف  موظفا ، 246األصلي أصبحت عينة الدراسة تتكون من 

  :لجدول التالي اإلطارات ، التحكم ،التنفيذ حسب ما يبينه ا:السوسيومهنة الثالث 
 النسبة المئوية العدد الفئات الرقم

 % 12.20 30 إطار 1

  % 41.46 102 تحكم 2

 % 46.34 114 تنفيذ 3

 % 100 246 المجموع

  .الخصائص السوسيومهنية لعينة الدراسة  ) : 07(جدول رقم 

  

  

  

 91.86جابة تقدر ب ،أي بنسبة است246 موظفا من أصل 226ة وقد أسفرت نتائج الدراسة عن استجاب

وهي نسبة جيدة في رأي الباحث والجدول التالي يوضح نسب هذه االستجابات حسب الفئات  %

  : السوسيومهنية  
 النسبة المئوية العدد الفئات الرقم

 % 7.96 18 إطار 1

 % 40.27 91 تحكم 2

 % 51.77 117 تنفيذ 3

 % 100 226 المجموع

  .ومهنية للعينة المستجيبة الخصائص السوسي) : 08(جدول رقم 

  

  

  

  

  



       

 118 الصفحة :  رقم:

 : ةاالستطالعي الدراسة نتائج-04
 العلمية المنهجية ضبط في ،كثيرا أفادتنا أولية معلومات جمع من ،االستطالعية بالدراسة القيام أثناء تمكنا لقد

 :بعدها تم حيث ومراحلها، جوانبها كل في الميدانية للدراسة

 .المالئم العلمي المنهج تحديد -

 .الدراسة عينة تحديد -

 .نهائية بصورة القياس أدوات ضبط -

 .البيانات لمعالجة المناسبة اإلحصائية التقنيات تحديد -

 .والتفسير التحليل على المساعدة الخطة تحديد -

ومن هذا المنطلق كان لزاما على الباحث القيام بدراسة استطالعية على عينة عشوائية طبقية  ،تتكون من 

 من المجتمع األصلي ،موزعين على مختلف الفئات السوسيومهنية ،كما يوضحه % 13ي  فردا أ30

  :الجدول التالي
 النسبة المئوية التكرار الفئات الرقم

 % 10 3 إطار 1

 % 40 12 تحكم 2

 % 50 15 تنفيذ 3

 % 100 30 المجموع

  .الخصائص السوسيومهنية لعينة الدراسة االستطالعية) : 09(جدول رقم 

عينة الدراسة االستطالعية متجانسة مع العينة الكلية فيما يخص توزيع األفراد     نستخلص من الجدول أن

   .حسب الفئات السوسيومهنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

 119 الصفحة :  رقم:

   : الدراسةداةأصدق 5-1   

وعلى الرغم من أن صدق المحتوى يعتبر " ويعني صدق أداة الدراسة أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه " 

أنواع الصدق شيوعا من حيث االستخدام ،وأيضا تأكيد عدد من الباحثين على أهميته ،فقد قام من أكثر 

  :الباحث باعتماده في هذا البحث وذلك تبعا للخطوات التالية 

خمسة  من  يتكون حيث األولى، هصورت في  للموظفين الوظيفي، الرضا لقياس استبيانين ببناء قام الباحث

  .محاور ) 06 ( ستة من الوظيفي بالرضا الخاص االستبيان تكونوي, بندا )45(وأربعون 

وقد قام الباحث باعتماده في هذا البحث  بهدف االستدالل على مصداقية استبيان الدراسة ،وذلك من خالل 

طريقة استطالع آراء المحكمين المتمثلة في توزيع االستبيان في صورته األولية على عدد من المحكمين 

 كما هو )01(أساتذة جامعيين) 05( الموضوع المراد دراسته ،وقد تكونت عينة المحكمين من المختصين في

 وكذا أجله، من وضعت لما البنود مالئمة مدى حول مالحظاتهم تقديم منهم وطلبنا ،. موضح في الهامش

 وعدلنا راالعتبا بعين المالحظات كل بأخذ قمنا االستبيانات جمع بعد.المستخدمة العبارات وضوح مدى

 الوظيفي بالرضا الخاص االستبيان من دوبنال  بعضحذف تم كما األساتذة، توجيهات حسب العبارات

" يسمى ما طبعا وهذا النهائي شكله المقياس أخذ عندما بندا، ) 39( تسعة وثالثون من يتكون وأصبح

 نوع حيث من له ارجيةالخ الصورة أو لالختبار العام المظهر يشمل الذي السطحي أو الظاهري بالصدق

 دقتها ومدى االختبار تعليمات وكذلك المفردات هذه وضوح ومدى صياغتها، وكيفية المفردات

 )02( "وموضوعيتها

  :وهذا النوع من الصدق يتم حسابه وفق الخطوات التالية 

  والتيlauscheحساب صدق كل بند بصفة منفردة وفق المعادلة اإلحصائية التي اقترحها لوشي   *

  :مفادها

                

  2/  ع-                                    ع و 

  =                  ن ص م 

  2/                                         ع

  :حيث 

  .عدد المحكمين الذين اعتبروا أن البند يقيس السلوك المراد قياسه = ع و  •

                                                
  :األساتذة المحكمین- )01(
ة منتوري قسنطینة د لوكیا الھاشمي      جامع.أ  

.الھادف  احمد       جامعة منتوري قسنطینة. د   
.لزعر علي          جامعة عنابة . د   
صید الطیب         جامعة سوق أھراس . د   
قاسمي فیصل        جامعة سوق أھراس                        .د   

)150(ص ، 2003، 2،الطبعة الجزائر، الجامعية، ان المطبوعاتديو: والتربوي النفسي والقياس اإلحصاء الحفيظ، عبد مقدم-02(  



       

 120 الصفحة :  رقم:

 .عدد المحكمين اإلجمالي= ع  •

ل القيم المحصل عليها في البنود ثم تقسم على عدد هذه األخيرة والنتائج المحصل عليها هي يتم تجميع ك

  .قيمة صدق المحتوى اإلجمالي لالستبيان 

  وبعد المعالجة اإلحصائية الستجابات أفراد عينة المحكمين على بنود االستبيان ثم الحصول على قيمة 

  ) .10( الجدول رقم      وفق ما هو موضح ب0.80صدق مساوية لـ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



       

 121 الصفحة :  رقم:

 جميع محاور االستبيان
 البند الحكم

 ال يقيس يقيس

  
  قيمة صدق المحتوى

 
1 5 0 1.0 
2 4 1 0.6 
3 4 1 0.6 
4 4 1 0.6 
5 5 0 1.0 
6 5 0 1.0 
7 5 0 1.0 
8 4 1 0.6 
9 4 1 0.6 

10 5 0 1.0 
11 4 1 0.6 
12 4 1 0.6 
13 4 1 0.6 
14 4 1 0.6 
15 5 0 1.0 
16 5 0 1.0 
17 5 0 1.0 
18 4 1 0.6 
19 4 1 0.6 
20 4 1 0.6 
21 4 1 0.6 
22 4 1 0.6 
23 4 1 0.6 
24 4 1 0.6 
25 4 1 0.6 
26 4 1 0.6 
27 4 1 0.6 
28 4 1 0.6 
29 5 0 1.0 
30 5 0 1.0 
31 5 0 1.0 
32 4 1 0.6 
33 4 1 0.6 
34 5 0 1.0 
35 5 0 1.0 
36 5 0 1.0 
37 5 0 1.0 
38 5 0 1.0 
39 5 0 1.0 

 30 المجموع

 0.8  لالستبیان اإلجماليصدق المحتوى 

  

  يوضح صدق محتوى أداة الدراسة وفقا الستجابات المحكمين ) 10(ل رقم       جدو



       

 122 الصفحة :  رقم:

  : ثبات أداة الدراسة 5-2

 النتائج إذا طبقت أكثر من مرة في ظروف مماثلة األداة يعني أنها تعطي نتائج متقاربة أو نفسثبات 

،فباإلضافة إلى أن الرضا الوظيفي عن سياسات إدارة الموارد البشرية المطبقة بإبعادها الستة يتمتع بقيم 

ثبات عالية ،والتي تم حسابها عن طريق األبحاث ،بحساب معامالت االرتباط بين نتائج القياس األول 

Test  والقياس الثانيRetest معتبرةة بعد مرور مدة زمني   .  

 )Test- Retest(وقد قام الباحث بحساب ثبات األداة ككل ،وقد استخدم طريقة االختبار وإعادة االختبار 
 

 فردا ،وبعد 30حيث قام بتطبيق األداة في صيغتها األولية على عينة الدراسة االستطالعية البالغ عددها 

لثانية ،وجمعت االستبيانات التي وزعت عليهم في المرة الثانية ،وقد تم مدة ،وزعت علهم األداة للمرة ا

والتي تستعمل في حالة االستبيانات ذات ) α(االعتماد في حساب قيمة ثباته على معادلة ألفا كرونباخ 

 : االختيار المتعدد وصيغتها كالتالي 

  

   ب²مج ع    ن                                                                                 

 ) X       )1-  = ( ( α  

   ك²ع     1-ن                                                                                

  ).عدد أفراد العينة ( عدد العناصر : ن  •
 .مجموع تباین العناصر   : ²مج ع •
 . تباین الدرجة الكلیة :  ك  ²ع •
 تم  Test   في االختبار األول 0.95تم الحصول على قيمة ثبات مساوية ) α(ألفا كرونباخ ق معادلة وتطبي

قمنا بعد ذلك بتطبیق نفس الطریقة على االستجابة الثانیة لنفس أفراد العینة بعد مدة زمنیة وحصلنا على قیم  
 هناك فرق دة ثبات عالية وال يوج  ومنه نستنتج أن االختبار يتمتع بقيمRetest  0.80ثبات مساویة لـ 

  . كبير في النتيجة بين االختبار وإعادة االختبار
 
  

  

  

  

  

  

  
 : الدراسة بيانات  جمع أداة-05



       

 123 الصفحة :  رقم:

 العلوم تستطع ولم بعيد وقت منذ الطبيعية العلوم استخدمته حيث ، البحث أدوات أقدم من القياس يعتبر

أول معمل لعلم النفس ومع )Wundt 1979(نشأ ووندت حين  أ إال منه االستفادة واالجتماعية اإلنسانية

 االجتماع علم مثل حقائقها إلى للوصول بالقياس تستعين االجتماعية العلوم بدأت العشرينمجيء القرن 

 ، فقط كمي الثاني بينما والكيف الكم بين يجمع فاألول االختبار، عن القياس ويختلف . وغيرها التربية وعلوم

 : في تتلخص رئيسية خطوات أربع جملتها في ياسالق عملية وتتضمن

 .الدراسة مشكلة ضوء في قياسها المراد المتغيرات معرفة 1-

 .لها المناسبة التقنية اختيار 2-

 .المالئم المقياس اختيار 3-

 .البيانات وتحليل جمع 4-

بيان لجمع المعلومات  وباالستعانة بأدبيات الدراسة الحالية والدراسات السابقة قام الباحث بتصميم است

 لهذه الدراسة المسحية للحصول على معلومات وحقائق  مرتبطة بواقع معين ،وذلك عن طريق ةالالزم

سلسلة من األسئلة والمواقف التي تتضمن بعض الموضوعات النفسية أو االجتماعية أو التربوية أو 

اصة بهم أو ببعض المشكالت التي البيانات الشخصية ،تطبق على األفراد بهدف الحصول على بيانات خ

  .تواجههم 

  وقد صمم الباحث استبيانا أوليا وقام بتوزيعه على عينة الدراسة االستطالعية بغرض التأكد من وضوح 

  : تكون هذا االستبيان في صيغته النهائية مما يليدبنوده للمبحوثين وكذا حساب ثباته، وق

  .المستوى الدراسي: بيانات شخصية حول   * 

  .الخبرة المهنية المنصب المشغول،: بيانات وظيفية تشمل   * 

  .أمام اإلجابة التي يراها مناسبة) X( وكان على المستجوب أن يضع عالمة 

 بندا وزعت  على خمسة محاور حسب فرضيات البحث  حيث اعتمد الباحث 39وقد  تضمن االستبيان 

 التي المقاييس أشهر من) انظر المالحق( مينوستا الذي وضعه  )M S Q( الوظيفي الرضا مقياس بناء في

 لقياس تقنية "عنوان تحت 1932 سنة النفس علم أرشيف مقياس يعتبر Likert مجلة في نشر بمقال وردت

 أن المفحوص من يطلب حيث المتساوية، الفئات مقياس على يعتمد جديد أسلوب فيه اقترح" االتجاهات

  المعارضة و االعتدال و المتطرف التأييد بين اآلراء هذه تتراوح حيث عبارة لكل أراء من رأي يختار

 :يلي كما وهذا ةالمتطرف

 بشدة أوافق -

 أوافق -

  موافق الى حد ما -

  
 



       

 124 الصفحة :  رقم:

 موافق غير -

 جدا موافق غير -

 يعطى و لالتجاه مؤيد معنى عن تعبر الجملة كانت إذا ) 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ( الدرجات اإلجابات هذه تعطي

 بتقسيم قام قد الباحث يكون أن على ) 5، 4، 3، 2، 1 (أي معارض معناها كان إذا لدرجاتا هذه عكس

 المفحوص درجة إن.له معارض يكون اآلخر النصف و لالتجاه مؤيد يكون نصفها بمقياسه، الخاصة البنود

 صغرىال الدرجة أما خمسة، في مضروب العبارات عدد هي واحد فرد عليها يحصل أن يمكن التي الكلية

كما قد تم حساب  الرضا درجة لتحديد درجات 5 من تقديريا مقياسا استخدم حيث .فقط العبارات عدد فهي

،تم نقسمه على عدد الفئات فنحصل )4=1-5(الحدود الدنيا والقصوى للفئات عن طريق حساب المدى 

  :،ثم نضيف النتيجة بالتدرج ابتداء من الفئة األولى كالتالي  )0.8 =4/5(على 

  ).التستخدم على اإلطالق /غير راض على اإلطالق ( تمثل 1.8 إلى 1من  •

 ).نادرا /غير راض ( تمثل 2.6 إلى 1.81من  •

 ).أحيانا/راض إلى حد ما ( تمثل 3.4 إلى 2.61من  •

 ).غالبا/راض ( تمثل4.2 إلى 3.41من  •

  ).دائما/ راض جد( تمثل 5 إلى 4.21من  •

 والذي يمثل سياسات وممارسات المؤسسة 6نوستا وهو البند رقم  وقد اعتمدنا في ذلك على إحدى بنود مي

  :،وتضمنت محاور االستبيان مايلي  

   بنود 07 من نويمثل مدى الرضا عن سياسات التكوين المطبقة في المؤسسة، وتتكو: المحور األول  

)01 . 02 . 03. 04. 05. 06. 07.(   

ابة التي يراها مناسبة وفق مقياس ليكرت المتدرج أمام اإلج) X(وكان على المستجوب أن يضع عالمة 

  .التستخدم إطالقا / نادرا / أحيانا / غالبا / دائما : الخماسي لقياس األسئلة المغلقة 

  

   بنود03 من ن ويمثل مدى الرضا عن الحوافز المادية المطبقة في المؤسسة، وتتكو:المحور الثاني 

) 08 .09. 10.(   

أمام اإلجابة التي يراها مناسبة وفق مقياس ليكرت المتدرج ) X(يضع عالمة وكان على المستجوب أن 

غير راض على / غير راض   /راض إلى حد ما / راض / راض جد :الخماسي لقياس األسئلة المغلقة 

  .اإلطالق

   بنود 08 من ن ويمثل مدى الرضا عن الحوافز المعنوية المطبقة في المؤسسة، وتتكو:المحور الثالث 

 )11 .12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18.(   

أمام اإلجابة التي يراها مناسبة وفق مقياس ليكرت المتدرج ) X(وكان على المستجوب أن يضع عالمة 

  .ابدأ / نادرا / أحيانا / غالبا / دائما : الخماسي لقياس األسئلة المغلقة 



       

 125 الصفحة :  رقم:

 من نمادية المطبقة في المؤسسة، وتتكو ويمثل مدى الرضا عن ظروف وبيئة العمل ال:المحور الرابع 

    ).24 .23 . 22 . 21 . 20 . 19(  بنود 06

أمام اإلجابة التي يراها مناسبة وفق مقياس ليكرت المتدرج ) X(وكان على المستجوب أن يضع عالمة 

  .أبدا / نادرا / أحيانا / غالبا / دائما : الخماسي لقياس األسئلة المغلقة 

  

 09 من نظروف وبيئة المعنوية المطبقة في المؤسسة، وتتكو ويمثل مدى الرضا عن :الخامسالمحور  

  ).31 .30 .29 . 28 .27 .26 .25( بنود 

أمام اإلجابة التي يراها مناسبة وفق مقياس ليكرت المتدرج ) X(وكان على المستجوب أن يضع عالمة 

  .أبدا / نادرا / أحيانا / غالبا / دائما : الخماسي لقياس األسئلة المغلقة 

  

   بنود09 من نعملية االتصال المطبقة في المؤسسة، وتتكو ويمثل مدى الرضا عن:  المحور السادس

.)32 . 33. 34. 35. 36 . 37 .38 .39.(   

أمام اإلجابة التي يراها مناسبة وفق مقياس ليكرت المتدرج ) X(وكان على المستجوب أن يضع عالمة 

  .أبدا / نادرا / أحيانا / غالبا / دائما : غلقة الخماسي لقياس األسئلة الم

  
  :المستخدمةاألساليب اإلحصائية-6

  . والوظيفة لتحليل البيانات الشخصية: النسب المؤوية *

 يقدم نوعا من الخالصة عن والمتوسط الحسابي من مقاييس النزعة المركزية، فه:  المتوسط الحسابي *

التجاه المركزي األكثر تواجدا ضمن مجموعة من األرقام القابلة  حيث يقيس ا–الرقمية -كل المعطيات 

  .للمقارنة

وقد استخدمنا المتوسط الحسابي في هذه الدراسة لمعرفة مستوى رضا الموظفين عن مدى تطبيق إدارة 

  .الموارد البشرية لسياساتها

 ن وسطها الحسابي وهو مقياس الختالف البيانات وتشتتها ،وهو متوسط انحرافات القيم ع:التباين 

فخطوات إيجاد التباين قريبة من خطوات إيجاد االنحراف المتوسط ،فهو يختلف عنه في طريقة التخلص ،

 والمتوسط الحسابي حيث أننا نعمل على تربيع هذه االنحرافات في  Xiمن إشارات الفروق بين قيم 

  )01( .حساب التباين

قيمته  وتمثل ر ،ويشار إليه أيضا انه مقياس لالتساق الداخليمقياس أو مؤشر لثبات االختبا : )α(كرونباخ 

  )02(. مقياس متحفظ الثبات ) α(كرونباخ  أن الحد األدنى لثبات االستبانة بمعنى

                                                
).165( ،ص 2007،دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ،الجزائر ،علم النفس القیاسي المبادئ األساسیة محمود بوسنة ،  – )01(  
).172( ص 2008تیر ،جامعة قسنطینة ،الجزائر ،،مذكرة ماجسالقیادة التحویلیة وعالقتھا باألداء الوظیفي  الطاھر بن عبد الرحمن ،– )02(  



       

 112 الصفحة :  رقم:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

 

  : تمهيد -

  ا وانعكاس هذه األخيرة تحقيقا ألهداف الدراسة في الكشف عن مدى تطبيق إدارة الموارد البشرية لسياساته

  

  على رضا موظفيها ،قام الباحث بإجراء هذه الدراسة المسحية الستطالع آراء الموظفين بالمركز الجامعي 

  

   وبعد ، للدراسة الميداني الجانب في المتبعة المنهجية اإلجراءات مختلف سوق أهراس ،ويتضمن هذا الفصل

  

   خالل من عليها حصلتالم النتائج وتحليل عرض الفصل هذا في سنحاول ،وترتيبها وتصنيفها البيانات جمع

  

  .الستة الدراسة فرضيات مقتضيات وفق لها اإلحصائية المعالجة

  

     ويخرج الباحث في األخير بحوصلة لتلك النتائج الميدانية في ضوء اإلطار النظري للدراسة على شكل 

  

  .خالصة عامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

 :ج  عرض وتحليل النتائ1

  : عرض وتحليل البيانات الوصفية1-1

  : عرض وتحليل البيانات الوصفية حسب متغير طبيعة الوظيفة 1-1-1
 النسبة المئوية لعددا الفئات الرقم

 %   7.96 18 إطار 1

 %   40.27 91 تحكم 2

 %   51.77 117 تنفيذ 3

 %   100 226 المجموع

  

 عينة حسب عامل طبيعة الوظيفةيوضح توزيع أفراد ال) : 11(جدول رقم    

 وهي نسبة معتبرة %  51.77نالحظ من الجدول المبين أن أغلبية أفراد العينة هم من فئة التنفيذ بنسبة 

على مستوى أي  صعيد تنظيمي مؤسساتي ، وفي المرتبة الثانية ومعقولة الن هذه الفئة هي األكبر نسبيا 

 من هذه العينة وهي نسبة طبيعية مقارنة بعدد المناصب   % 40.27نجد فئة التحكم التي تشكل نسبة  

نة ر من العينة وهي نسبة طبيعية مقا% 7.96النظرية لهذه الفئة، أما نسبة اإلطارات فهي تشكل نسبة 

   .بالمناصب النظرية لهذه الفئة 

  .والشكل التالي يلخص نسب توزيع أفراد العينة حسب عامل طبيعة الوظيفة

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :
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 يوضح نسب توزيع أفراد العينة حسب عامل طبيعة الوظيفة) : 08(شكل رقم 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

  

  

  : الخبرة عرض وتحليل البيانات الوصفية حسب متغير 1-1-2
 النسبة المئوية التكرار الفئات الرقم

 67.26 152  سنوات5اقل من  1

 32.74 74  ]10 إلى 5من [ 2

 % 100 226 النتيجة

  .الخبرة  يوضح توزيع أفراد العينة حسب عامل) : 12(جدول رقم    

نالحظ من خالل الجدول أن المركز الجامعي حديث العهد حيث قمنا بتقسيم عدد سنوات الخبرة إلى   

لي اثنتا عشرة سنة وتوزعت عدد سنوات الخبرة اقسمين حسب العمر الزمني للمركز والذي يبلغ حو

ت ويرجع ذلك إلى نسبة التوظيف ا سنو5ن أفراد العينة يتمتعون بخبرة اقل من  م% 67.26 ةكالتالي، نسب

المرتفعة في السنوات األخيرة تماشيا مع التطور الحاصل والمشاريع الممنوحة من طرف الدولة لتدعيم 

ة يداغوجيقطاع التعليم العالي ،هذا األخير الذي أدى إلى تدعيم المركز الجامعي سوق أهراس بهياكل ب

 10 إلى 5 في المرتبة الثانية وهي الخبرة من % 32.74، كما جاءت نسبة تحتاج إلى موارد بشرية اكبر

سنوات ويرجع ذالك إلى الموظفين القدامى والذين تم توظيفهم خالل السنوات األولى للمركز حيث لم يكن 

  .يتمتع بالدعم المادي الكافي 

ية ليتمتعون بالخبرة الكافية التي توفر الكفاءة العا العينة الومن خالل هذه النتائج نستنتج أن أفراد     

  .والتسيير الفعال

   .والشكل التالي يلخص نسب توزيع أفراد العينة حسب عامل الخبرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :
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 .الخبرة  يوضح توزيع أفراد العينة حسب عامل) : 09( رقم شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

  

  : المستوى التعليمي صفية حسب متغيرعرض وتحليل البيانات الو 1-1-3
 النسبة المئوية التكرار الفئات الرقم

 0.00 0 أمي 1

 3.54 8 متوسط 2

 13.27 30 ثانوي 3

 6.19 14 باكالوريا 4

 7.96 18 تكوين مهني 5

شهادة الدراسات  6

 التطبيقية

20 8.85 

 20.35 46 جامعي 7

 39.82 90 دراسات عليا  8

 %   100 226 المجموع

  

  

 .المستوى التعليمي   يوضح توزيع أفراد العينة حسب عامل) : 13(جدول رقم    
 

 للجامعيين، % 20.35 ةنالحظ أن أكثر من نصف أفراد العينة ذوي مستوى جامعي فما فوق، بنسب

 ألصحاب الدراسات العليا ،حيث تركز المؤسسة على الفئات التي تشكل غالبيتها فئة %  39.82و

: ات أصحاب المسؤوليات اإلشرافية وغير اإلشرافية ،أما بقية النسب فتتوزع على خمسة فئات اإلطار

 ومستوى %   13.27 الثانوي بنسبة التعليمي  والمستوى%  3.54 المتوسط بنسبة  التعليميالمستوى

التطبيقية  ومستوى شهادة الدراسات %  7.96 ومستوى التكوين المهني بنسبة %  6.19الباكالوريا بنسبة 

 . األخيرة تتوزع أغلبيتها على وظائف التحكم والتنفيذ ةهذه الوظائف الخمس، %  8.85بنسبة 

 .والشكل التالي يلخص نسب توزيع أفراد العينة حسب عامل المستوى التعليمي
 
 
 
 
 
 



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :
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 المستوى التعليمي  يوضح توزيع أفراد العينة حسب عامل) : 10( رقم شكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

  

  : عرض وتحليل النتائج حسب المحاور وبنودها 1-2

بعد جمع البيانات الالزمة للدراسة ،قام الباحث بتفريغها ،وقد قام بحساب المتوسطات الحسابية حسب 

المحاور واألبعاد والبنود بهدف معرفة مدى فعالية إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي، اعتمد 

  :  وكانت النتائج كالتالي« Excell » على نظامالباحث في ذلك 

تطبيق إدارة الموارد   مدىعن الرضا العام للموظفين مستوىب  المتعلقةالنتائج :)14(  جدول رقم 

   . بالمركز الجامعي سوق أهراسالبشرية لسياسة التكوين

 .للمركز رضا موظفيها تحقق عملية التكوين المطبقة من طرف إدارة الموارد البشرية  :المحور األول -

  
التكرار  عملية التكوين 

 ك
رقم  مدى االستخدام

 الفقرة
النسبة  العبـــــارة 

% 
التستخدم  نادراً اأحيانً غالباً دائماً

 اطالقا
المتوسط  المجموع

 الحسابي

 الرتبة 

 2.76 226 44 75 20 65 22 ك
  

 أصحابيتم اختيار العاملين  7

القدرات المناسبة ويتدربوا 

 لتحسين أداء مؤسستنا
% 9.73 28.76 8.85 33.19 19.47 100% . 

  

1 

 2.73 226 53 59 39 47 28 ك
  

عملية التكوين في مؤسستنا تقوم  6

 .على أسس وقواعد علمية 
% 12.39 20.80 17.26 26.11 23.45 100% . 

  

2 

 2.68 226 50 79 15 57 25 ك
  

يتلقى العاملون تكوينا عند  4

استحداث البرامج التكنولوجية 

 .إلعالم اآلليكا
% 11.06 25.22 6.64 34.96 22.12 100% . 

  

3 

 2.60 226 51 75 27 59 14 ك
  

تعمل المؤسسة على تشجيع  5

مشاركة المسيرين في تصميم 

 . %100 22.57 33.19 11.95 26.11 6.19 % .وتنفيذ برامج التكوين
  

4 

 2.58 226 58 75 10 69 14 ك
  

نمية تعمل المؤسسة على ت 2

قدرات الموظفين والعمال 

 . %100 25.66 33.19 4.42 30.53 6.19 % .باستمرار
  

5 

يتلقى األفراد الذين يلتحقون  1   2.57 226 78 55 5 62 26 ك

بالعمل للمرة األولى تكوينا للقيام 

بأعباء الوظيفة التي سيشغلونها 

. 
% 11.50 27.43 2.21 24.34 34.51 100% . 

  

6 

 2.38 226 64 79 27 45 11 ك

  

عند تغيير وظائف األفراد يكون  3

هناك إعادة تكوين للوظيفة 

   %100 28.32 34.96 11.95 19.91 4.87 % .الجديدة 
  

7 

 2.62 المتوسط الكلي لآلراء الموظفين حول مدى رضاهم وتقبلهم لسياسة التكوين في المؤسسة

  



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

  

الموضحة تفيد أن أفراد العينة إجماال يرون أن سياسة التكوين التي تشرف عليها ) 14( ائج الجدول رقم نت

إدارة المواد البشرية قلما تستخدم على مستوى المركز وبالتالي فعدم تطبيقها يخلف عدم الرضا ألفراد عينة 

 على تطبيق سياسة التكوين الدراسة حيث بلغ المتوسط الكلي لمدى رأي األفراد في وقوف اإلدارة

وهي ) 3.4 إلى 2.61(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 2.62(

على أداة البحث مما يوضح بان أفراد البحث يرون مدى تطبيق سياسة ) أحيانا (الفئة التي تشير إلى خيار 

  .التكوين كان بدرجة قليلة

 هناك تفاوت في مدى موافقة أفراد البحث على مدى استخدام سياسة التكوين كما يظهر من النتائج أن

للعاملين ،وموافقتهم على ) دائما( بالمركز الجامعي ما بين موافقتهم على أن بعض سياسات التكوين توفر

  .)نادراً(وأخرى)أحيانا(و) غالباٌ(، في حين أن هناك سياسات توفر ) التستخدم إطالقا( أن سياسات أخرى

يظهر من النتائج أن هناك نقص في فاعلية إدارة الموارد البشرية في تطبيق سياسة التكوين وبالتالي فان 

أفراد البحث راضين إلى حد ما على مدى تطبيق سياسة التكوين بالمركز الجامعي و على المعايير التي 

 التكوين يأتي على نحو متوسط سواء تقوم عليها هذه العملية ،حيث يتفق أفراد العينة أن على تلقيهم لعملية

تعلق األمر بالمفاضلة في اختيار العاملين أصحاب القدرات المناسبة أو مدى اعتماد المؤسسة على األسس 

) 5 من 2.73(و) 5من2.76(بمتوسطين ) 6 و 7(العلمية في تسطير برامج التكوين كما جاء ذلك في البند 

  . احتلت المرتبة األولى على هذا المحور على التوالي ،وهذه هي االستجابات التي

تظهر النتائج أن هناك تقارب بين إجابات أفراد العينة حول جميع أسئلة هذا المحور حيث اليوجد فرق 

والحد األعلى ) 5 من2.38(كبير بين المتوسطين األول واألخير ،حيث حدد المتوسط األدنى بـ 

) قليلة(لى أن عملية التكوين توفرها المؤسسة ولكن بصفة أي أن جميع االستجابات تؤكد ع) 5من 2.76(بـ

  .وهذا ما يعبر عن اقتصارها على فئة متوسطة 

كما يتضح من النتائج أن أفراد البحث موافقون على أن هناك سبعة بنود أساسية في عملية التكوين يتم 

 5 ،4 ،6 ،7(مثلها الفقرات رقم بالمركز الجامعي وابرز هذه البنود ت) أحيانا(استخدامها من طرف اإلدارة 

  :والتي تم ترتيبها على التوالي تنازليا حسب تقديمها كالتالي  ) 3 ، 1 ،2،

درات يتم اختيار العاملين أصحاب الق" والذي يمثل إحدى سياسات التكوين وهو ) 7(جاء البند رقم )1

م تقديمه للموظفين في المرتبة األولى من حيث عد " دء مؤسستناالمناسبة ويتدربوا لتحسين  آ

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من مقياس ليكرت  ) 5 من 2.76( بمتوسط يبالمركز الجامع

على أداة البحث ويعود ذلك ) أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4 إلى 2.61(الخماسي من 

 .في رأي الباحث إلى نقص التخصص في مجال إدارة المورد البشري

عملية التكوين في مؤسستنا تقوم على  "والذي يمثل إحدى سياسات التكوين وهو ) 6(د رقم جاء البن )2

في المرتبة الثانية من حيث عدم تقديمها للموظفين بالمركز الجامعي بمتوسط ."أسس وقواعد علمية

 إلى 2.61(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة  من مقياس ليكرت الخماسي من  )5 من 2.73(



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يقرون )أحيانا(هي الفئة التي تشير إلى خيار و) 3.4

بان نسبة اعتماد المؤسسة على األسس والقواعد العلمية في برمجة الدورات التكوينية قليلة وهذا 

  .مايفسر حسب رأي الباحث نقص الخبرة والتكوين حتى بالنسبة للقائمين على عملية التكوين 

 يتلقى العاملون تكوينا عند استحداث "والذي يمثل إحدى سياسات التكوين وهو ) 4(جاء البند رقم  )3

في المرتبة الثالثة من حيث عدم تقديمها للموظفين بالمركز ."البرامج التكنولوجية كاإلعالم اآللي

الخماسي وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة  من مقياس ليكرت  )5 من 2.68(الجامعي بمتوسط 

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد )أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4 إلى 2.61(من 

العينة يجمعون أن توفر هذا البند كان بدرجة قليلة ويعود  ذلك إلى نقص البرامج التكوينية التي 

 .حظنا على فئة معينة تحسن من القدرة الوظيفية للعاملين، واقتصارها حسب رأى العاملين كما ال

تعمل المؤسسة على تشجيع مشاركة  "والذي يمثل إحدى سياسات التكوين وهو ) 5(جاء البند رقم  )4

في المرتبة الرابعة من حيث عدم تقديمها للموظفين  ."المسيرين في تصميم وتنفذ برامج التكوين 

انية  من مقياس ليكرت وهو متوسط يقع ضمن الفئة الث )5 من 2.60(بالمركز الجامعي بمتوسط 

، على أداة البحث وهذا )أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) ) 3.4 إلى 2.61(الخماسي من  

يعني أن أفراد العينة يجمعون أن توفر هذا البند كان بدرجة قليلة ويعود  ذلك في رأي الباحث إلى 

  . صالحيات لإلدارة الوسطى  االنفراد باتخاذ القرارات من طرف اإلدارة العليا وعدم منح 

تعمل المؤسسة على تنمية قدرات  "والذي يمثل إحدى سياسات التكوين وهو ) 5(جاء البند رقم  )5

في المرتبة الرابعة من حيث عدم تقديمها للموظفين بالمركز الجامعي  ."الموظفين باستمرار 

ليكرت الخماسي من       وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية  من مقياس  )5 من 2.58(بمتوسط 

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد )نادرا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار  ) 2.6 إلى 1.81( 

العينة يجمعون أن توفر هذا البند كان بدرجة قليلة ونادرة ويعود ذلك في رأي الباحث إلى غياب 

  . الرعاية واالهتمام بالموظف من طرف اإلدارة

يتلق األفراد الذين يلتحقون بالعمل  "والذي يمثل إحدى سياسات التكوين وهو ) 6 (جاء البند رقم )6

في المرتبة السادسة من حيث عدم " للمرة األولى تكوينا للقيام بأعباء الوظيفة التي سيشغلونها  

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية  من  )5 من 2.57(تقديمها للموظفين بالمركز الجامعي بمتوسط 

، على أداة )نادرا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار  ) 2.6 إلى 1.81( ياس ليكرت الخماسي من  مق

البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يجمعون أن توفر هذا البند كان بدرجة قليلة ونادرة ويعود  ذلك  

ن بالعمل في رأي الباحث إلى غياب هذه السياسة عن المؤسسة ، حيث يتلقى الموظفون الذي يلتحقو

للمرة االولى تكوينا من قبل زمالئهم فقط ، مما يكسبهم خبرة قد تكون مبنية على أسس صحيحة 

وقد تكون مبنية على أسس خاطئة ،وهذا مايجعل الموظف الجديد يحصل على خبرات قد تكون 

 .مؤسسة على قواعد غير علمية



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

ند تغيير وظائف األفراد يكون هناك ع "والذي يمثل إحدى سياسات التكوين وهو ) 3(جاء البند رقم  )7

في المرتبة السابعة من حيث عدم تقديمها للموظفين بالمركز  ."إعادة تكوين للوظيفة الجديدة 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية  من مقياس ليكرت الخماسي  )5 من 2.38(الجامعي بمتوسط 

، على أداة البحث وهذا يعني أن )انادر(وهي الفئة التي تشير إلى خيار  ) 2.6 إلى 1.81( من 

أفراد العينة يجمعون أن توفر هذا البند كان بدرجة قليلة ونادرة ويعود  ذلك في رأي الباحث كما 

اشرنا سابقا إلى غياب هذه السياسة عن اإلدارة واعتماد اغلب الموظفين في تكوينهم وإعادة تكوينهم 

 .ت على اسس وقواعد سليمةعلى بعضهم البعض مما يخلف نقص اكتساب الخبرا

  : المقدمة للعاملين ةالنتائج المتعلقة بأنواع الحوافز المادي):15(        جدول رقم 

  . تحقق رضا موظفيه ي المادية المقدمة من طرف إدارة المركز الجامعز الحواف: الثاني المحور - 

  
التكرار  الحوافز المادية

 ك
رقم  مدى االستخدام

 الفقرة

النسبة  ـارةالعبــــ

% 
  راض

 جدا
راضيا  راض

 إلى حد ما
غير 

 راض
غير 

 راض

 إطالقا

المتوسط  المجموع

 الحسابي

 الرتبة 

 1.99 226 114 49 24 30 9 ك
  

يتناسب الراتب الذي أتقاضاه  9

 .مع الجهد الذي أبذله 
% 3.98 13.27 10.62 21.68 50.44 100%   

  

1 

 2.25 226 90 57 31 28 20 ك
  

 التي ةمنحة المرد ودي 10

 تكون حسب الجهد أتقاضاها

   %100 39.82 25.22 13.72 12.39 8.85 % .الذي أبذله 
  

2 

 2.79 226 58 62 14 54 38 ك
  

تعمل مؤسستنا على منح  8

تعويض خالل تأديتنا ألي 

عمل إضافي أو خارج أوقات 

 .الدوام الرسمية

% 16.81 23.89 6.19 27.43 25.66 100%   

  

3 

 2.34  في المؤسسةالتحفيز الماديالمتوسط الكلي لآلراء الموظفين حول مدى رضاهم وتقبلهم لسياسة 

  
 

الموضحة أعاله تفيد أن الحوافز المادية تقدم للموظفين بطريقة قليلة بالمركز  ) 15(   نتائج الجدول 

لمعنوي التي تشرف عليها إدارة المواد تفيد أن أفراد البحث إجماال يرون أن سياسة التحفيز ا الجامعي

البشرية قليلة وغير كافية لتلبية حاجيات واشباعات الموظفين فهم غير راضين عن مدى تقديم إدارة 

الموارد البشرية لهذه السياسة والتي تعد من السياسات الهامة التي تحتل المراتب األولى على سلم الحاجات  

الرضا ألفراد عينة الدراسة حيث بلغ المتوسط الكلي لمدى رأي األفراد وبالتالي فعدم تطبيقه يخلف عدم 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة األولى من ) 5من 2.34(في وقوف اإلدارة على تطبيق سياسة التحفيز المادي



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

على أداة ) غير راض (وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 2.6الى 1.81(مقياس ليكرت الخماسي من 

  . بان أفراد البحث غير راضين على مدى تطبيق سياسة التحفيز المادي البحث مما يوضح

  يظهر من النتائج إن أفراد البحث غير راضين على أن الحافز المادي المتمثل في األجر اليحقق إشباعهم 

وهو الراتب الذي يتقاضونه مقارنة مع جهدهم المبذول حيث بلغ متوسط ) 09(وهذا الحافز يمثل الفقرة

وهو متوسط يقع ضمن الفئة األولى من مقياس ليكرت ) 5من 1.99( الراتب مع األجر المتقاضىتناسب

وتعود هذه النتيجة كون ،أن )غير راض(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 2.6 إلى 1.81(الخماسي من 

قديم األجر تقديم األجر للموظفين من المبادئ التي يقوم عليها أي عمل وبالتالي فمن الطبيعي أن يتم ت

للعاملين ،باالضافة إلى أن المؤسسة ليست إنتاجية تستطيع توفير األجر للعاملين فهي مؤسسة خدماتية 

تعتمد في تقديم األجر على جهاز الوظيفة العمومية هذا األخير الذي ينفرد بتحديد األجور حسب معايير 

  .وقوانين موحدة لجميع المؤسسات الخدماتية العمومية 

تضح من النتائج آن أفراد البحث راضين إلى حد ما على أن حافزين آخرين يقدمان للموظفين    كما ي

وهما منحة   ) 10،8(بصفة نادرة بالمركز الجامعي سوق اهراس وهما الحافزان اللذان تمثلهما الفقرتين رقم 

على )5 من 2.79(و)5 من 2.25(  ،المنح التعويضية التي تخص العمل اإلضافي بمتوسطين ةالمردودي

وهي الفئة ) 3.4 إلى 2.61(التوالي وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي من 

 المقدمة للموظفين تقدم ةوتعود هذه النتيجة كون منحة المردودي)  راض إلى حد ما(التي تشير إلى خيار 

اعدي ،إال أن للمؤسسة الحق في كذلك حسب قانون الوظيفة العمومية وهي نسبة محددة من اآلجر الق

التحكم في هذه المنحة وذلك حسب الجهد المبذول ،مدى كفاءة الموظف وتفانيه في العمل ،نسبة التغيب 

 االيجابية المتعلقة بالعمل ،ونرى حسب النتائج أن نسبة الرضا توقيمة األداء إلى غير ذلك من السلوكيا

 والتي توزع من طرف المؤسسة لكن بصفة ةبة المردوديالتي كانت إلى حد ما تتحكم فيها تحديد نس

محدودة مما يجعل من هذه المنحة التلبي اشباعات الموظفين وبالتالي التضفي أي تحسين على ظروفهم 

  .المعيشية 

   أما عن التعويض الممنوح مقابل العمل اإلضافي فقد عبر عنه كذلك من طرف أفراد العينة بالرضا إلى 

لك في رأي الباحث إلى المركزية في اتخاذ القرارات حيث الحظنا أن جميع المشرفين في حد ما ويعود ذ

  .المؤسسة   اليتمتعون بحرية اتخاذ القرارات  وبالتالي اليمكنهم منح أي تعويض 

كما يتضح من النتائج أن أفراد البحث موافقون على أن هناك ثالثة بنود أساسية في عملية التحفيز المادي 

ستخدامها من طرف اإلدارة بصفة قليلة ونادرة  بالمركز الجامعي وابرز هذه البنود تمثلها الفقرات يتم ا

  :والتي تم ترتيبها على التوالي تنازليا حسب تقديمها كالتالي ) 8 . 10 . 9(رقم 

هد يتناسب الراتب الذي اتقاضاه مع الج" والذي يمثل إحدى سياسات التحفيز وهو ) 9(جاء البند رقم)1

) 5من 1.99(في المرتبة األولى من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركزالجامعي بمتوسط " الذي ابذله 

وهي الفئة التي ) 2.6 ى غال1.81(وهو متوسط يقع ضمن الفئة االولى من مقياس ليكرت الخماسي من 

  ).غير راض(تشير إلى خيار 
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منحة المردودية التي أتقاضاها تكون " يز وهو والذي يمثل إحدى سياسات التحف) 10(جاء البند رقم) 2

في المرتبة الثانية من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركزالجامعي بمتوسط " حسب الجهد الذي ابذله 

وهي ) 2.6 إلى 1.81(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 2.25(

  ). حد ماراض إلى( الفئة التي تشير إلى خيار 

تعمل مؤسستنا على منح تعويض " والذي يمثل إحدى سياسات التحفيز وهو ) 08(جاء البند رقم) 3 

في المرتبة الثالثة من حيث عدم تقديمه " خالل تأديتنا ألي عمل إضافي أو خارج أوقات الدوام الرسمي  

 الثانية من مقياس ليكرت وهو متوسط يقع ضمن الفئة) 5من 2.79( بمتوسط يللموظفين بالمركز الجامع

 ).راض إلى حد ما( وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 2.6 إلى 1.81(الخماسي من 
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  .مرتبة تنازليا المقدمة للعاملين ةمعنويالنتائج المتعلقة بأنواع الحوافز ال):16(        جدول رقم 

  .ة المقدمة من طرف إدارة المركز تحقق رضا موظفيهالحوافز المعنوي: الثالثالمحور
التكرار  الحوافز المعنوية

 ك
رقم  مدى االستخدام

 الفقرة

النسبة  العبـــــارة

% 
المتوسط  المجموع أبداً نادراً اأحيانً غالباً دائماً

 الحسابي

 الرتبة 

يتمتع نظام الثواب في  11   2.68 226 64 49 38 45 30 ك

المؤسسة بحزم وعدالة في 

   %100 28.32 21.68 16.81 19.91 13.27 % .التطبيق 
  

1 

 2.63 226 58 64 29 53 22 ك
  

يتم ترشيح المتميزين ألداء  15

 .دورات تدريبية 
% 9.73 23.45 12.83 28.32 25.66 100%   

  

2 

 2.60 226 78 34 32 65 17 ك
  

يتمتع نظام العقاب في  12

المؤسسة بحزم وعدالة في 

   %100 34.51 15.04 14.16 28.76 7.52 % .التطبيق 
  

3 

 2.39 226 79 60 19 56 12 ك

  

تقوم اإلدارة بإشراك العمال  17

والموظفين في اتخاذ بعض 

   %100 34.96 26.55 8.41 24.78 5.31 % .القرارات المتعلقة بالعمل 
  

4 

  24 33 22 55 92 226 2.30 

  

يتم ترشيح المتميزين  18

  .للدراسات العليا

% 10.62 14.60 9.73 24.34 40.71 100%   
  

5 

 2.29 226 93 51 26 34 22 ك
  

تعمل مؤسستنا على الحد  13

من الرقابة المباشرة وتنمية 

   %100 41.15 22.57 11.50 15.04 9.73 % .الرقابة الذاتية 
  

6 

 2.28 226 80 57 41 42 6 ك
  

يرقى شرفيا دون زيادة في  14

العمال والموظفون  ,الراتب

   %100 35.40 25.22 18.14 18.58 2.65 % .من ذوي األداء المميز 
  

7 

 2.19 226 83 76 24 27 16 ك
  

تمنح شهادات التقدير  16

للمتميزين الذين يبذلون 

مجهودات أكبر لرفع 

 .مستوى أداء مؤسستنا 

% 7.08 11.95 10.62 33.63 36.73 100%   

  

8 

 2.42  في المؤسسةالتحفيز المعنويالمتوسط الكلي لآلراء الموظفين حول مدى رضاهم وتقبلهم لسياسة 
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الموضح أعاله  اتضح أن أفراد العينة يرون في المتوسط بان الحوافز  ) 16( من خالل نتائج الجدول 

) 5 من 2.42(ي ،حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي المعنوية التستخدم إال نادرا مع موظفي المركز الجامع

وهي الفئة التي تشير  ) 2.6 إلى 1.81( وهو متوسط يقع ضمن الفئة األولى من فئات ليكرت الخماسي من

على أداة البحث وعليه نستنتج أن أفراد عينة البحث غير راضين عن تقديم الحوافز ) نادرا (إلى خيار 

  .المعنوية من طرف مؤسستهم

    كما يظهر من خالل نتائج البحث أن هناك تفاوت في رأي أو تقييم أفراد البحث على طريقة تقديم  

الحوافز المعنوية المقدمة للموظفين بالمركز الجامعي ما بين موافقتهم على أن بعض الحوافز المعنوية 

ينة عن تقديم هذه الحوافز كان التقدم إال نادرا وبعضها اآلخر اليقدم إال أحيانا ،بمعنى أن رضا أفراد الع

 المعنوي حيث تراوحت زمابين عدم الرضا إلى الرضا إلى حد ما عن مدى تقديم إدارة المركز للتحفي

وهي متوسطات  تتراوح بين الفئتين الثانية ) 2.68 إلى 2.19(متوسطات موافقة أفراد البحث ما بين 

  .على التوالي على  أداة البحث )أحيانا/نادرا ( ي والثالثة من مقياس ليكرت الخماسي ويشيران إلى خيار

   يتضح أيضا من نتائج البحث أن أفراد العينة متفقين على أن هناك حافزين يتوفران بصفة قليلة وغير 

 ) 15 . 11(  الفقرتين اكافية من طرف إدارة المركز الجامعي، حيث يجعل رضاهم إلى حد ما، وتمثله

واب، ترشيح المتميزين لدورات تدريبية، حيث حصال على متوسطين على وهما حزم وعدالة نظام الث

وهما متوسطان يقعان ضمن الفئة الثالثة من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5  من 2.63 و2.68(التوالي 

على أداة البحث، ويبين ذلك أن أفراد البحث       ) احيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار  ) 3.4 إلى 2.61(

  .ين إلى حد ما على تطبيق إدارة الموارد البشرية للبندين السابقينراض

   كما يتضح انه كذلك من نتائج البحث أن أفراد العينة متفقين على أن هناك ستة حوافز توفرهما كان 

بصفة نادرة وضئيلة من طرف إدارة المركز الجامعي، حيث تجعلهم غير  راضين على التحفيز المعنوي 

وهم حزم وعدالة نظام العقاب ،المشاركة في اتخاذ  ) 16 .14 .13 .18 .17 .12( الفقرات  المتمثل في 

 العليا ،الحد من الرقابة المباشرة وتنمية الرقابة الذاتية ،الترقية تالقرارات ،ترشيح المتميزين للدراسا

 5 من 1.19 و2.60(الشرفية منح شهادات التقدير حيث حصلت هذه الفقرات على متوسطات تتراوح بين 

وهي الفئة  ) 2.6 إلى 1.81(وهما متوسطان  يقعان ضمن الفئة األولى من مقياس ليكرت الخماسي من ) 

على أداة البحث، ويبين ذلك أن أفراد البحث غير راضين على تطبيق إدارة ) نادرا(التي تشير إلى خيار 

  .الموارد البشرية للبنود السابقة

راد البحث موافقون على أن هناك ثمانية بنود أساسية في عملية التحفيز كما يتضح من النتائج أن أف

المعنوي يتم استخدامها من طرف اإلدارة بصفة قليلة ونادرة  بالمركز الجامعي وابرز هذه البنود تمثلها 

والتي تم ترتيبها على التوالي تنازليا حسب عدم  ) 16. 14 .13 .18 .17 .12 .15. 11(الفقرات رقم 

  :يمها إطالقا كالتاليتقد

حزم و عدالة نظام الثواب  " والذي يمثل إحدى سياسات التحفيز المعنوي وهو ) 11(جاء البند رقم )1

في المرتبة األولى من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركزالجامعي بمتوسط " في المؤسسة 
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 إلى 2.61(ن وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من مقياس ليكرت الخماسي م) 5من 2.68(

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يقرون )أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4

بان نسبة تحقيق حزم عدالة نظام الثواب في المؤسسة قليلة وبالتالي فهم راضين إلى حد ما عن 

مصلحة واحدة هذا البند ويعود ذلك في رأي الباحث إلى صعوبة مراقبة الموظفين من طرف 

  .تتمثل في مصلحة المستخدمين حيث التوكل هذه المهمة إلى كل مصلحة على حدى 

يتم ترشيح المتميزين " والذي يمثل إحدى سياسات التحفيز المعنوي وهو ) 15(جاء البند رقم )2

في المرتبة الثانية من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركزالجامعي " ألداء دورات تدريبية 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 2.63(بمتوسط 

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد )أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4 إلى 2.61(

العينة يجمعون بان نسبة ترشيح المتميزين ألداء دورات تدريبية في المؤسسة قليلة وبالتالي فهم 

حد ما عن هذا البند ويعود ذلك في رأي الباحث إلى عدم وجود متخصصين يقومون راضين إلى 

 .على تسطير برنامج تكويني فعال 

حزم و عدالة نظام العقاب  " والذي يمثل إحدى سياسات التحفيز المعنوي وهو ) 12(جاء البند رقم )3

 بمتوسط ي الجامعفي المرتبة الثالثة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز" في المؤسسة 

 إلى 1.81(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 2.60(

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يقرون )نادرا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 2.6

 منعدمة بان نسبة تحقيق حزم عدالة نظام العقاب في المؤسسة ضئيلة ونادرة أو حتى شبه

وبالتالي غير راضين عن هذا البند ويعود ذلك في رأي الباحث إلى صعوبة مراقبة الموظفين من 

طرف مصلحة واحدة تتمثل في مصلحة المستخدمين حيث التوكل هذه المهمة إلى كل مصلحة 

  .على حدى 

ن في إشراك الموظفي" والذي يمثل إحدى سياسات التحفيز المعنوي وهو ) 17(جاء البند رقم )4

في المرتبة الرابعة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركزالجامعي بمتوسط " اتخاذ القرارات 

 إلى 1.81(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 2.39(

رون  ، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يق)نادرا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار )  2.6

بان نسبة إشراكهم في اتخاذ القرارات في المؤسسة قليلة وبالتالي فهم غير راضين عن هذا البند 

ويعود ذلك في رأي الباحث إلى تمتع المؤسسة بمركزية اتخاذ القرار وعدم إشراك اآلخرين في 

 .اتخاذ القرارات 

 ترشيح المتميزين "والذي يمثل إحدى سياسات التحفيز المعنوي وهو ) 18(جاء البند رقم )5

في المرتبة الخامسة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركزالجامعي بمتوسط " للدراسات العليا 

 إلى 1.81(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 2.30(

راد العينة يقرون  ، على أداة البحث وهذا يعني أن أف)نادرا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار )  2.6



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

بان نسبة ترشيح المتميزين للدراسات العليا  في المؤسسة قليلة أو تكاد تكون منعدمة وبالتالي فهم 

غير راضين عن هذا البند ويعود ذلك في رأي الباحث إلى عدم اهتمام اإلدارة بتطوير العنصر 

 .البشري ،بسبب عدم وجود المختصين المتكونين في هذا المجال 

الحد من الرقابة المباشرة " والذي يمثل إحدى سياسات التحفيز المعنوي وهو ) 13(لبند رقمجاء ا )6

في المرتبة السادسة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركزالجامعي " وتنمية الرقابة الذاتية 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 2.29(بمتوسط 

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد )نادرا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار )  2.6 إلى 1.81(

العينة يقرون  بان نسبة الحد من الرقابة المباشرة وتنمية الرقابة الذاتية في المؤسسة قليلة 

وضئيلة وبالتالي فهم غير راضين عن هذا البند وهذا راجع إلى تشدد اإلدارة في تنفيذ األوامر 

 ء المهاموأدا

الحد من الرقابة المباشرة " والذي يمثل إحدى سياسات التحفيز المعنوي وهو ) 13(جاء البند رقم )7

في المرتبة السابعة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركزالجامعي " وتنمية الرقابة الذاتية 

من وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي ) 5من 2.28(بمتوسط 

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد )نادرا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار )  2.6 إلى 1.81(

العينة يقرون  بان نسبة الحد من الرقابة المباشرة وتنمية الرقابة الذاتية في المؤسسة قليلة 

ذ األوامر وضئيلة وبالتالي فهم غير راضين عن هذا البند وهذا راجع إلى تشدد اإلدارة في تنفي

 وأداء المهام

في " شهادات التقدير " والذي يمثل إحدى سياسات التحفيز المعنوي وهو ) 16(جاء البند رقم )8

وهو ) 5من 2.19(المرتبة الرابعة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركزالجامعي بمتوسط 

وهي الفئة التي )  2.6 إلى 1.81(متوسط يقع ضمن الفئة الثامنة من مقياس ليكرت الخماسي من 

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يجمعون على أن نسبة منح )نادرا(تشير إلى خيار 

شهادات التقدير في المؤسسة ضئيلة وشبه منعدمة وبالتالي فهم غير راضين عن هذا البند وهذا 

  .راجع إلى عدم اعتماد اإلدارة على ميزة التشجيع والتحفيز  
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   : مرتبة تنازليا المقدمة للعاملينة الماديبظروف العملالنتائج المتعلقة ):17(     جدول رقم    

 .ظروف العمل المادية الموفرة من طرف إدارة المركز الجامعي تحقق رضا موظفيها: الرابعالمحور
التكرار  ظروف العمل المادية

 ك
رقم  مدى االستخدام

 الفقرة

النسبة  العبـــــارة

% 
المتوسط  المجموع أبداً نادراً اأحيانً غالباً ئماًدا

 الحسابي

 الرتبة 

 4.10 226 14 14 8 90 100 ك

  

نظام اإلضاءة في مكتبي  24

 مناسب 
% 44.25 39.82 3.54 6.19 6.19 100% 

    

1 

 3.27 226 42 38 10 89 47 ك

  

أنظمة التدفئة في مؤسستنا  22

 .مناسبة 

% 20.80 39.38 4.42 16.81 18.58 100%   
  

2 

اشعر أن األجهزة المتوفرة في  19   3.01 226 45 52 26 61 42 ك

مكان عملي كافية لتأدية عملي 

   %100 19.91 23.01 11.50 26.99 18.58 % .بسهولة وفعالية 
  

3 

 2.92 226 60 50 6 68 42 ك

  

تعمل المؤسسة عل توفير  23

ستائر للنوافذ تقي من أشعة 

   %100 26.55 22.12 2.65 30.09 18.58   .الشمس
  

4 

 2.70 226 60 69 11 50 36 ك

  

تعمل المؤسسة على توفير  20

نظام حماية ضد الفيروسات 

يقي البرامج واألجهزة من 

 .التلف
% 15.93 22.12 4.87 30.53 26.55 100%   

  

5 

  17 37 13 80 79 226 2.26 

  

تعمل المؤسسة على توفير  21

مكاتب أجهزة للتكييف داخل 

   %100 34.96 35.40 5.75 16.37 7.52 % .العمال والموظفين
  

6 

 3.04 في المؤسسةلظروف العمل المادية المتوسط الكلي لآلراء الموظفين حول مدى رضاهم وتقبلهم 

  
 
 

قون إلى حد ما على انه هناك الموضح أعاله اتضح أن أفراد العينة مواف ) 17(من خالل نتائج الجدول 

الكثير من الظروف الفيزيقية التي نادرا ما توفرها المؤسسة للموظفين حيث بلغ المتوسط الكلي لمدى رضا 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة  من ) 5 من 3.04(موظفي المركز الجامعي عن بيئة العمل المادية  

على أداة البحث مما ) أحيانا ( الفئة التي تشير إلى خيار وهي ) 3.4 إلى 2.61( فئات ليكرت الخماسي من



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

يدل على أن أفراد العينة راضين إلى حد ما على أنه هناك بيئة عمل مالئمة نوعا ما أي أن أفراد العينة 

  .يجمعون أن الوسائل المتوفرة في مؤسستهم قليلة وغير كافية لجعل ظروف العمل مريحة ومرضية 

ل نتائج البحث أنه هناك تفاوت في رأي أو تقييم أفراد البحث على توفير ظروف     كما يظهر من خال

للموظفين بالمركز الجامعي ما بين موافقتهم على أن بعض ) الظروف الفيزيقية(العمل المادية المالئمة

يم هذه الحوافز المعنوية تقدم غالبا وبعضها األخر اليقدم إال نادرا ،بمعنى أن رضا أفراد العينة عن تقد

 العمل المادية المناسبة  فالحوافز كان مابين عدم الرضا إلى الرضا  عن مدى توفير إدارة المركز لظرو

وهي متوسطات  تتراوح بين ) 4.10 إلى 2.26(حيث تراوحت متوسطات موافقة أفراد البحث ما بين 

على التوالي على  )دائما/ادرا ن( الفئتين الثانية والخامسة من مقياس ليكرت الخماسي ويشيران إلى خياري 

أداة البحث مما يعني أن أفراد البحث يجمعون على أن بعض الوسائل توفر دائما وبعضها األخر اليتوفر 

  .إلى بصفة قليلة ونادرة   

   يتضح أيضا من نتائج البحث أن أفراد العينة متفقين على انه هناك وسيلة مادية توفر بصفة دائمة من 

وهي مناسبة  ) 24( ركز الجامعي، حيث تجعلهم راضين جدا عن هذا البند ،وتمثلها الفقرة طرف إدارة الم

وهو متوسط يقع ضمن الفئة ) 5  من 4.10(نظام اإلضاءة في المكاتب ، حيث حصل على متوسط 

على أداة ) دائما(وهي الفئة التي تشير إلى خيار  ) 5 إلى 4.21(الخامسة من مقياس ليكرت الخماسي من 

  .البحث ، ويبين ذلك أن أفراد البحث راضين جدا على تطبيق إدارة الموارد البشرية للبند السابق

 كما يتضح كذلك من نتائج البحث أن أفراد العينة متفقين على انه هناك خمسة وسائل أو ظروف عمل 

إلى حد ما  مادية تتوفر بصفة قليلة ومتوسطة من طرف إدارة المركز الجامعي، حيث تجعلهم  راضين 

وهي أنظمة التدفئة   ) 21 .20 .23 .19 .22( على ظروف العمل المادية المتمثلة في الفقرات  

،األجهزة والوسائل المتوفرة في مكان العمل   حيث حصلت هذه الفقرات على متوسطات تتراوح بين 

 2.61(ماسي من وهي متوسطات  تقع ضمن الفئة الثالثة من مقياس ليكرت الخ ) 5 من 2.70 و3.27(

على أداة البحث، ويبين ذلك أن أفراد البحث راضين ) أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار  ) 3.4إلى 

  .إلى حد ما على تطبيق إدارة الموارد البشرية للبنود السابقة

نوي يتم كما يتضح من النتائج أن أفراد البحث موافقون على أنه هناك بندا أساسيا في عملية التحفيز المع

وهي  ) 21(استخدامه من طرف اإلدارة بصفة قليلة ونادرة  بالمركز الجامعي وهذا البند تمثله الفقرة رقم 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من ) 5  من 2.26(توفير أجهزة التكييف  ، حيث حصلت على متوسط 

على أداة ) نادرا(ير إلى خيار وهي الفئة التي تش ) 5 من 2.6 إلى 1.81(مقياس ليكرت الخماسي من 

  البحث، ويبين ذلك أن أفراد البحث غير راضين على توفير اإلدارة للبند السابق

كما يتضح من النتائج أن أفراد البحث موافقون على أنه هناك ستة بنود أساسية بالنسبة للظروف المادية 

م استخدامها من طرف اإلدارة بصفة الممكن توفرها في المؤسسة لتحسين أداء العمل ورضا العاملين يت

والتي تم   ) 21 .20 .23 .19 .22 .24(قليلة بالمركز الجامعي وابرز هذه البنود تمثلها الفقرات رقم 

  :ترتيبها على التوالي تنازليا حسب عدم تقديمها إطالقا كالتالي 



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

مناسبة " دية وهو والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف الما) 24(جاء البند رقم )1

 بمتوسط يفي المرتبة األولى من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز الجامع" نظام اإلضاءة 

 إلى 4.21(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الخامسة  من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 4.10(

لعينة يقرون ، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد ا)دائما(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 5

 نظام اإلضاءة في المؤسسة كان بصفة دائمة ومالئمة مما يجعل ةبان نسبة توفير ومالئم

الموظفين جد راضين على هذا البند ويعود ذلك في رأي الباحث إلى حداثة المركز وتوفره على 

  .إضاءة عصرية وحديثة جعل األغلبية توافق على هذا البند

مناسبة "  إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المادية وهو والذي يمثل) 22(جاء البند رقم )2

 بمتوسط يفي المرتبة الثانية من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز الجامع" انظمة التدفئة 

 إلى 2.61(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة  من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 3.27(

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يرون )أحيانا (وهي الفئة التي تشير إلى خيار) 3.4

بان نسبة توفير التدفئة بالمؤسسة قليلة وذلك كما الحظنا عدم تزامنها مع األوقات المناسبة لها 

بسبب نقص البرمجة السليمة ،وعدم وجود المختصين الذين يقومون على صيانة ومتابعة أجهزه 

 .  لالعطاب المتتاليةالتدفئة الحديثة ،مما يعرضها

كفاية " والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المادية وهو ) 19(جاء البند رقم )3

 بمتوسط يفي المرتبة الثالثة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز الجامع" األجهزة وتوفرها 

 إلى 2.61(اسي من وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة  من مقياس ليكرت الخم) 5من 3.01(

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يرون )أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4

بان نسبة توفير األجهزة بالمؤسسة قليلة وذلك راجع في رأينا إلى عدم وجود عدالة في التوزيع 

ائل لكن هناك من هو حسب االحتياجات المناسبة لكل موظف فهناك من تتوفر لديه أجهزة ووس

أحوج إليها منه ،كذلك نقص المختصين في الصيانة ،وإذا وجدوا فغالبيتهم يعملون في مراكز 

أخرى،وما الحظناه أن اإلدارة تلجاٌ في تصليح وصيانة أجهزتها إلى متعاملين خارج المركز،مما 

  .  كز العمليدل على عدم احترافية اإلدارة في التعامل مع نظام التوظيف ،وتخصيص مرا

توفير " والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المادية وهو ) 23(جاء البند رقم )4

 يفي المرتبة الثانية من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز الجامع" ستائر النوافذ بالمكاتب 

ي من وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة  من مقياس ليكرت الخماس) 5من 2.92(بمتوسط 

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد )أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4 إلى 2.61(

العينة يرون بان نسبة توفير الستائر في المؤسسة قليلة أي أنه هناك مكاتب كثيرة التتوفر على 

سرب الحرارة هذا النظام خاصة وقد الحظنا أن أغلبية المكاتب مصممة بالنوافذ الزجاجية التي ت

 إلى حد ما على هذا البند ويعود ذلك نواإلضاءة بنسبة جد عالية مما يجعل الموظفين غير راضي

في رأي الباحث إلى حداثة المركز وتوفره على أجهزة عصرية وحديثة ولكن لم يتم التركيز 



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

 ويرجع ذلك على الوسائل التي ربما يعتبرونها تكميلية لكنها تعد أساسية حسب الدراسات الحديثة

 .طبعا إلى نقص الخبر في مجال تسيير الموارد البشرية 

والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المادية وهو توفير ) 20(جاء البند رقم )5

في المرتبة الخامسة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز " نظام حماية ضد الفيروسات 

توسط يقع ضمن الفئة الثالثة  من مقياس ليكرت الخماسي وهو م) 5من 2.70( بمتوسط يالجامع

، على أداة البحث وهذا يعني أن )أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4 إلى 2.61(من 

أفراد العينة يرون بان نسبة توفير نظام الحماية ضد الفيروسات في المؤسسة قليلة أي أنه هناك 

ام خاصة وقد الحظنا أن أغلبية أنشطة العمل  تتم على جهاز أجهزة كثيرة التتوفر على هذا النظ

الحاسوب وعدم توفر هذا النظام يعرض البرامج واألجهزة للتلف ويهدر الوقت  الشئ الذي 

يكلف المؤسسة الكثير من الخسائر المالية ،و كذا تراجع نسبة الرضا و األداء كما الحظنا أن 

د تعود إلى اجتهاداتهم الشخصية في توفير هذا النظام خاصة النسبة التي عبروا عليها في هذا البن

 .  وان المؤسسة تفتقر إلى توفير نظام االنترنت في المكاتب 

توفير " والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المادية وهو ) 21(جاء البند رقم )6

 يمه للموظفين بالمركز الجامعفي المرتبة السادسة من حيث عدم تقدي" أجهزة التكييف بالمكاتب 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية  من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 2.26(بمتوسط 

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد )نادرا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 2.6 إلى 1.81(

 هناك مكاتب كثيرة العينة يرون بان نسبة توفير أجهزة التكييف في المؤسسة نادرة أي انه

التتوفر على هذا النظام خاصة وقد الحظنا أن أغلبية المكاتب مصممة بالنوافذ الزجاجية التي 

تسرب الحرارة بنسبة جد عالية مما يجعل الموظفين غير راضين على هذا البند ويعود ذلك في 

ب وعصرنة رأي الباحث إلى عدم اعتماد المؤسسة على نظام التكييف المركزي الذي يتناس

الهياكل الجديدة حيث تم توفير بعض األجهزة فقط على مستوى اإلدارة المركزية وبعض 

المستويات العليا مما خلف سخط كبير على هذا البند خاصة وان طبيعة العمل على مستوى 

المؤسسة تتم في فصل الحر حيث التسجيالت البيداغوجية واالمتحانات النهائية ،مما يسبب 

  .اء ،وكثرة نسبة األخطاءتراجع األد

  
 
  

  

  

  
 



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

  : المقدمة للعاملين بظروف العمل المعنويةالنتائج المتعلقة ):18(        جدول رقم 

  .ظروف العمل المعنوية التي توفرها إدارة المركز الجامعي تحقق رضا موظفيه: الخامسالمحور
التكرار  ظروف العمل المعنوية

 ك
رقم  مدى االستخدام

 الفقرة

النسبة  ــــارةالعبـ

% 
المتوسط  المجموع أبداً قليالً اأحيانً غالباً دائماً

 الحسابي
 الرتبة  

 4,11 226 16 6 5 109 90 ك

  

زمالئي في العمل عادة  28

 .متعاونون 

% 39,82 48,23 2,21 2,65 7,08 100%   
  

1 

 4,06 226 4 20 11 115 76 ك

  

كل موظف في اإلدارة  27

له عمل محدد مطلوب 

   %100 1,77 8,85 4,87 50,88 33,63 % .أن يقوم بتأديته 
  

2 

 3,50 226 26 30 20 105 45 ك

  

يقدر لي رئيسي في  29

العمل ماأقوم به من 

   %100 11,50 13,27 8,85 46,46 19,91 % مجهود 
  

3 

 3,19 226 22 56 40 72 36 ك

  

أشعر بالرعاية واالهتمام  30

من جانب رؤسائي 

   %100 9,73 24,78 17,70 31,86 15,93 % . بالعمل
  

4 

 2,81 226 38 68 31 78 11 ك

  

أشعر بالراحة  31

واالستقرار عندما أكون 

   %100 16,81 30,09 13,72 34,51 4,87 % .في العمل
  

5 

تتمتع اإلدارة بأسلوب  26   1,96 226 102 80 13 14 17 ك

 ,رقابة مريح 

% 7,52 6,19 5,75 35,40 45,13 100%   
  

6 

  12 23 5 73 113 226 1,88 

  

يشعر الموظفون بالراحة   25

أثاء تأدية أعمالهم دون 

رقابة تأكد بأنهم يادونها 

 حسب األنظمة والقواعد 
% 5,31 10,18 2,21 32,30 50,00 100%   

  

7 

لهم لسياسة لسياسة ظروف العمل المتوسط الكلي لآلراء الموظفين حول مدى رضاهم وتقب

 ,المعنوية في المؤسسة 

3,07  
 

  

الموضح أعاله  اتضح أن أفراد البحث يرون في المتوسط بان ظروف ) 18(من خالل نتائج الجدول 

العمل المعنوية التستخدم إال بنسبة قليلة مع موظفي المركز الجامعي ،حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

وهي ) 3.4 إلى 2.61( متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الخماسي منوهو ) 5 من 3.07(

على أداة البحث وعليه نستنتج أن أفراد عينة البحث راضين إلى حد ما ) أحيانا(الفئة التي تشير إلى خيار 

  .عن تقديم الحوافز المعنوية من طرف مؤسستهم



 عرض ،تحلیل ومناقشة النتائج   الفصل السادس  :

    

ك تفاوت في رأي أو تقييم أفراد البحث على توفير        كما يظهر من خالل النتائج البحث أن هنا

ظروف العمل المعنوية للموظفين بالمركز الجامعي ما بين موافقتهم على أن بعض الحوافز المعنوية تقدم 

غالبا وبعضها األخر اليقدم إال نادرا ،بمعنى أن رضا أفراد العينة عن تقديم هذه الحوافز كان مابين عدم 

 العمل المعنوية المناسبة  حيث تراوحت فن مدى توفير إدارة المركز لظروالرضا إلى الرضا  ع

وهي متوسطات  تتراوح بين الفئتين الثانية ) 4.11 إلى 1.88(متوسطات موافقة أفراد البحث ما بين 

على التوالي على  أداة البحث )غالبا/نادرا ( والرابعة من مقياس ليكرت الخماسي ويشيران إلى خياري 

ني أن أفراد البحث يجمعون على أن بعض الوسائل توفر دائما وبعضها اآلخر اليتوفر إال بصفة مما يع

  .قليلة  

   يتضح أيضا من نتائج البحث أن أفراد العينة متفقين على أنه هناك بعض الظروف المعنوية توفر في 

 27 .28( الفقرات امثلهاغلب األحيان بإدارة المركز الجامعي، حيث تجعلهم راضين عن هذه البنود، وت

على التوالي  وهي قوة تعاون زمالء العمل ، تحديد األنشطة والمهام،تقدير المجهودات من طرف  ) 29.

وهي متوسطات تقع ضمن الفئة ) 5 من 4.11 و3.50(رؤساء العمل ، حيث حصل على متوسطات مابين 

على أداة ) غالبا(ة التي تشير إلى خيار وهي الفئ ) 4.2 إلى 3.41(الرابعة من مقياس ليكرت الخماسي من 

  .البحث، ويبين ذلك أن أفراد البحث راضين على تطبيق إدارة الموارد البشرية للبند السابق

    كما يتضح كذلك من نتائج البحث أن أفراد العينة متفقين على أنه هناك بعض الظروف المعنوية التي 

لهم راضين إلى حد ما على ظروف العمل المعنوية المتمثلة قلما توفر بإدارة المركز الجامعي، حيث تجع

وهما الشعور بالرعاية واالهتمام من طرف رؤساء العمل   حيث حصال هذين  ) 31.30(في الفقرتين 

وهما متوسطان  يقعان ضمن الفئة الثالثة  ) 5 من 3.19 و2.81(الفقرتين على متوسطان يتراوحان بين 

على أداة ) أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار  ) 3.4 إلى 2.61 (من مقياس ليكرت الخماسي من

  .البحث، ويبين ذلك أن أفراد البحث راضين إلى حد ما على تطبيق إدارة الموارد البشرية للبندين السابقين

     كما يتضح من النتائج أن أفراد البحث موافقون على أن هناك بندان أساسيان ضمن الممارسات 

ية يتم استخدامه من طرف اإلدارة بصفة قليلة ونادرة  بالمركز الجامعي وهذا البند تمثله الفقرة رقم المعنو

وهو تمتع اإلدارة بأسلوب رقابة مريح  ،وشعور الموظفين بالراحة أثناء تأدية أعمالهم دون  ) 25 .26(

) 5  من 1.88 و 1.96(رقابة تأكد بأنهم يؤدونها حسب األنظمة والقواعد، حيث حصال على متوسطين 

وهي  ) 5 من 2.6 إلى 1.81(وهما متوسطان يقعان ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي من 

على أداة البحث، ويبين ذلك أن أفراد البحث غير راضين على توفير ) نادراً(الفئة التي تشير إلى خيار 

  .اإلدارة للبندين السابقين

 أفراد البحث موافقون على أنه هناك سبعة بنود أساسية بالنسبة للظروف      كما يتضح من النتائج أن

المعنوية الممكن توفرها في المؤسسة لتحسين أداء العمل ورضا العاملين يتم استخدامها من طرف اإلدارة 

  ) 25 .26 .31 .30 .29 .27 .28(بصفة قليلة بالمركز الجامعي وابرز هذه البنود تمثلها الفقرات رقم 

  :التي تم ترتيبها على التوالي تنازليا حسب عدم تقديمها إطالقا كالتالي و
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" والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المعنوية وهو ) 28(جاء البند رقم )1

 يفي المرتبة األولى من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز الجامع" تعاون زمالء العمل 

سط يقع ضمن الفئة الرابعة  من مقياس ليكرت الخماسي من وهو متو) 5من 4.11(بمتوسط 

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد )غالبا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 4.2 إلى 3.41(

العينة يقرون بأنه هناك في الغالب تعاون بينهم  بالمؤسسة مما يجعل الموظفين راضين على هذا 

إلى لجؤ الموظفين لالستناد على بعضهم ومحاولة خلق جو البند ويعود ذلك في رأي الباحث 

 .عمل مريح وفعال 

كل " والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المعنوية وهو ) 27(جاء البند رقم )2

في المرتبة الثانية من حيث عدم " موظف في اإلدارة له عمل محدد مطلوب أن يقوم بتأديته 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة  ) 5من 4.06( بمتوسط ي الجامعتقديمه للموظفين بالمركز

، على )غالبا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 4.2 إلى 3.41(من مقياس ليكرت الخماسي من 

أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يجمعون بان األعمال الموكلة إليهم محددة في الغالب من 

 رأي الباحث إلى صغر حجم المؤسسة وتشدد اإلدارة في إعطاء طرف اإلدارة ويرجع ذلك في

 .المهام

" والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المعنوية وهو ) 29(جاء البند رقم )3

في المرتبة الثالثة من حيث عدم تقديمه " تقدير رؤساء العمل لما يقوم به الموظفون من مجهود 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة  من ) 5من 3.50(متوسط  بيللموظفين بالمركز الجامع

، على أداة )غالبا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 4.2 إلى 3.41(مقياس ليكرت الخماسي من 

البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يجمعون على أن الرؤساء المباشرون في الغالب يقدرون 

رجع ذلك إلى اتساع ثقافة ومستوى أغلبية المشرفين المجهودات المبذولة من طرف الموظفين وي

والذين تتمثل اغلبيهم في رؤساء األقسام والمعاهد والمكتبة وبعض الهياكل البيداغوجية األخرى 

 .فهم  يتمتعون بمستوى علمي رفيع 

والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المادية وهو توفير ) 30(  جاء البند رقم )4

في المرتبة الرابعة من حيث عدم تقديمه " ور بالرعاية واالهتمام من طرف رؤساء العمل  الشع

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة  من ) 5من 3.19( بمتوسط يللموظفين بالمركز الجامع

، على أداة )أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4 إلى 2.61(مقياس ليكرت الخماسي من 

 يعني أن أفراد العينة يرون أن االهتمام بالموظفين غير كاف وبالتالي فهم راضين البحث وهذا

إلى حد ما على هذا البند وهذا يعود في رأي الباحث كما اشرنا سابقا أن سلطة اتخاذ القرار 

 .تتمركز في مكان واحد مما يتعذر على باقي المشرفين التحكم في زمام األمور
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اشعر "ي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المادية وهو والذ) 31(  جاء البند رقم )5

في المرتبة الخامسة من حيث عدم تقديمه للموظفين "  عندما أكون في العمل ربالراحة واالستقرا

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة  من مقياس ليكرت ) 5من 2.81( بمتوسط يبالمركز الجامع

، على أداة البحث وهذا )أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4 إلى 2.61(الخماسي من 

يعني أن أفراد العينة يجمعون على أنهم قلما يشعرون بالراحة واالستقرار في العمل وبالتالي فهم 

راضين إلى حد ما البند ويعود ذلك في رأي الباحث إلى احتقان أجواء العمل وتشدد الرقابة 

 مراقب أينما كان الن اإلدارة تعتمد في سياستها على دوام الموظف اإلدارية فالموظف يحس انه

 .في مكتبه دون االعتماد على المردود الذي يقدمه مما يحسسه بالروتين والملل  

تتمتع "والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المادية وهو ) 26(  جاء البند رقم )6

رتبة السادسة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز في الم" اإلدارة بأسلوب رقابة مريح 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي ) 5من 1.96( بمتوسط يالجامع

، على أداة البحث وهذا يعني أن )نادرا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 2.6 إلى 1.81(من 

اح ألسلوب الرقابة الذي تنتهجه اإلدارة وبالتالي أفراد العينة يجمعون على قلة إحساسهم باالرتي

فهم غير راضين على هذا البند ويعود ذلك في رأي الباحث كما اشرنا في اغلب األحيان إلى 

 . التشدد في الرقابة المباشرة وإهمال الرقابة الذاتية 

 " وهو والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة في تهيئة الظروف المادية) 25(  جاء البند رقم )7

وشعور الموظفين بالراحة أثناء تأدية أعمالهم دون رقابة تأكد بأنهم يؤدونها حسب األنظمة 

 بمتوسط يفي المرتبة السابعة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز الجامع" والقواعد 

 إلى 1.81(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 1.88(

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة )نادرا(هي الفئة التي تشير إلى خيار و) 2.6

يجمعون على قلة إحساسهم باالرتياح ألسلوب الرقابة المستمرة  الذي تنتهجه اإلدارة وبالتالي 

فهم غير راضين على هذا البند ويعود ذلك في رأي الباحث كما اشرنا في اغلب األحيان إلى 

 .اج اإلدارة ألساليب أخرى مبنية على أسس وقواعد علمية حديثةعدم  انته
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  :بعملية االتصال في المؤسسةالنتائج المتعلقة ):19(        جدول رقم 

 نعملية االتصال المتوفرة في المؤسسة تحقق رضا الموظفي: السادسالمحور
 

التكرار  عملية االتصال

 ك
رقم  مدى االستخدام

 الفقرة

النسبة  ــــارةالعبـ

% 
المتوسط  المجموع أبداً نادراً اأحيانً غالباً دائماً

 الحسابي

 الرتبة 

 3.79 226 8 40 13 95 70 ك
  

يسمح للعمال باالتصال  34

بمختلف مصالح المؤسسة 

 .عندما يطلبون ذلك 
% 30.97 42.04 5.75 17.70 3.54 100%   

  

1 

 3.78 226 11 30 18 105 62 ك
  

رئيسي المباشر هو من  39

جيهات يعطيني التو

 .والتعليمات 
% 27.43 46.46 7.96 13.27 4.87 100%   

  

2 

 3.60 226 12 44 23 90 57 ك
  

هناك شائعات كثيرة تعكر  38

 .صفو عالقات العمل
% 25.22 39.82 10.18 19.47 5.31 100%   

  

3 

 3.57 226 26 26 11 120 43 ك
  

التحتاج مقابلة رئيسي  33

 .عد الجديد إلى تحديد مو
% 19.03 53.10 4.87 11.50 11.50 100%   

  

4 

إذا تحصلت المؤسسة على  32   3.26 226 28 54 15 90 39 ك

تعليمات جديدة يشرحها 

   %100 12.39 23.89 6.64 39.82 17.26 % .رئيسي المباشر
  

5 

 3.02 226 26 63 30 94 13 ك
  

تعمل المؤسسة على توفير  36

اتصال وسائل وقنوات 

   %100 11.50 27.88 13.27 41.59 5.75 % .للموظفين فيما بينهم
  

6 

 2.98 226 24 69 34 86 13 ك

  

هناك دائما شرح واف  35

وتفسير كامل لتعليمات 

   %100 10.62 30.53 15.04 38.05 5.75 % .اإلدارة 
  

7 

 1.07 226 218 1 6 1 0 ك
  

هناك سجل للشكاوي ندون  37

 .ليه مشاكلنا واقتراحاتنا ع
% 0.00 0.44 2.65 0.44 96.46 100%   

  

8 

 3.12  في المؤسسةمدى رضاهم وتقبلهم لسياسة االتصالالمتوسط الكلي لآلراء الموظفين حول 

  
 

وسط بان عملية الموضح أعاله  اتضح أن أفراد العينة يرون في المت ) 19(من خالل نتائج الجدول 

 3.12(االتصال التستخدم إال بنسبة قليلة مع موظفي المركز الجامعي ،حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي 

وهي الفئة التي ) 3.4 إلى 2.61( وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الخماسي من) 5من 
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فراد عينة البحث راضين إلى حد ما عن عملية على أداة البحث وعليه نستنتج أن أ) أحيانا(تشير إلى خيار 

 .االتصال المتوفرة في المؤسسة 

       كما يظهر من خالل نتائج البحث أنه هناك تفاوت في رأي أو تقييم أفراد البحث على توفير ظروف 

لبا العمل المعنوية للموظفين بالمركز الجامعي ما بين موافقتهم على أن بعض الحوافز المعنوية تقدم غا

وبعضها األخر اليقدم إطالقا ،بمعنى أن رضا أفراد العينة عن تقديم هذه الحوافز كان مابين عدم الرضا 

على اإلطالق ، إلى الرضا ، عن مدى توفير إدارة المركز لعملية االتصال المناسبة  حيث تراوحت 

وهي متوسطات  ) 3.79 إلى 1.07(متوسطات موافقة أفراد البحث على توفير عملية االتصال ما بين 

ال تستخدم إطالقا ( تتراوح بين الفئتين األولى والرابعة من مقياس ليكرت الخماسي ويشيران إلى خياري 

على التوالي على  أداة البحث مما يعني أن أفراد البحث يجمعون على أن بعض الوسائل توفر دائما )غالبا/

  .وبعضها األخر اليتوفراطالقا  

تائج البحث أن أفراد العينة متفقين على أنه هناك بعض عمليات االتصال توفر في    يتضح أيضا من ن

 39 .34( الفقرات ااغلب األحيان بإدارة المركز الجامعي، حيث تجعلهم راضين عن هذه البنود، وتمثله

 التوجيهات ءعلى التوالي وهي السماح للموظفين باالتصال بمختلف مصالح المؤسسة، إعطا ) 33 .38.

 موعد عند مقابلة د الشائعات التي تعكر صفو العمل، تحديدالتعليمات من طرف الرئيس المباشر، وجوو

وهي متوسطات تقع ضمن ) 5 من 3.79 و 3.57(الرئيس الجديد، حيث حصلت على متوسطات مابين 

) غالبا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار  ) 4.2 إلى 3.41(الفئة الرابعة من مقياس ليكرت الخماسي من 

  .على أداة البحث، ويبين ذلك أن أفراد البحث راضين على تطبيق إدارة الموارد البشرية للبنود السابقة

    كما يتضح كذلك من نتائج البحث أن أفراد العينة متفقين على انه هناك بعض سياسات االتصال التي 

 على سياسات االتصال المتمثلة في قلما تتوفر بإدارة المركز الجامعي، حيث تجعلهم راضين إلى حد ما

وهم شرح التعليمات الواردة من طرف الرئيس المباشر   حيث حصلت هته   ) 35 .36 .32( الفقرات 

وهما متوسطان  يقعان ضمن الفئة الثانية من  ) 5 من 3.26 و2.98( الفقرات على متوسطات تتراوح بين 

على أداة البحث، ) نادرا(ئة التي تشير إلى خيار وهي الف) 3.4 إلى 2.61(مقياس ليكرت الخماسي من 

  .ويبين ذلك أن أفراد البحث غير راضين على تطبيق إدارة الموارد البشرية للبندين السابقين

     كما يتضح من النتائج أن أفراد البحث موافقون على أنه هناك بندا أساسيا بعملية االتصال اليتم 

وهو ما إذا كان  ) 37(بالمركز الجامعي وهذا البند تمثله الفقرة رقم استخدامه إطالقا من طرف اإلدارة 

وهو ) 5  من 1.07(هناك سجل للشكاوى يدون عليه الموظفون مشاكلهم  ، حيث حصل على متوسط 

وهي الفئة التي تشير  ) 1.8 من 2.6الى 1(متوسط يقع ضمن الفئة االولى من مقياس ليكرت الخماسي من 

على أداة البحث ، ويبين ذلك أن أفراد البحث غير راضين إطالقا على توفير ) م إطالقاالتستخد(إلى خيار 

  .اإلدارة للبند السابق

     كما يتضح من النتائج أن أفراد البحث موافقون على أن هناك ثمانية بنود أساسية بالنسبة لعملية 

جابية على أداء ورضا العاملين هذه االتصال التي من الممكن إذا توفرت في المؤسسة كانت لها نتائج اي
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البنود التي يتم استخدامها من طرف اإلدارة بصفة قليلة بالمركز الجامعي وابرز هذه البنود تمثلها الفقرات 

والتي تم ترتيبها على التوالي تنازليا حسب عدم تقديمها   ) 37 .35 .36 .32 .33 .38 .39 .34(رقم 

  :إطالقا كالتالي 

يسمح للموظفين " والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة لعملية االتصال وهو ) 34(جاء البند رقم )1

في المرتبة األولى من حيث عدم " باالتصال بمختلف مصالح المؤسسة عندما يطلبون ذلك 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة  ) 5 من 3.79(  بمتوسط يتقديمه للموظفين بالمركز الجامع

، على )غالبا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 4.2 إلى 3.41(من من مقياس ليكرت الخماسي 

أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يقرون بأنه يسمح لهم في الغالب االتصال بمختلف مصالح 

المؤسسة ويعود ذلك في رأي الباحث إلى طبيعة العمل في الجامعة والتي تتطلب اتصال مختلف 

 .المصالح ببعضها 

إعطاء " والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة لعملية االتصال وهو ) 39(د رقمجاء البن )2

في المرتبة الثانية من حيث عدم تقديمه للموظفين " التوجيهات من طرف الرئيس المباشر

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة  من مقياس ) 5 من 3.78( بمتوسط يبالمركز الجامع

، على أداة البحث )غالبا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 4.2 إلى 3.41(ليكرت الخماسي من 

وهذا يعني أن أفراد العينة يجمعون بان الرئيس المباشر هو من يعطيهم التعليمات والتوجيهات 

في الغالب ويرجع ذلك في رأي الباحث إلى صغر حجم المؤسسة وتشدد اإلدارة في إعطاء 

 .المهام

الشائعات التي " ى سياسات المؤسسة لعملية االتصال وهو والذي يمثل إحد) 38(جاء البند رقم )3

 بمتوسط يفي المرتبة الثالثة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز الجامع" تعكر صفو العمل 

 إلى 3.41(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة  من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5 من 3.60(

، على أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة )لباغا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 4.2

يجمعون على انه هناك غالبا شائعات كثيرة تعكر صفو عالقات العمل ،وذلك يرجع في رأي 

 .الباحث إلى نشوء التنظيم الغير رسمي نتيجة شعور الموظفين بعدم الرضا 

التحتاج مقابلة " صال  وهووالذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة لعملية االت) 33(  جاء البند رقم )4

في المرتبة الرابعة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز " رئيس العمل إلى تحديد موعد 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكرت الخماسي ) 5من 3.57( بمتوسط يالجامع

حث وهذا يعني أن ، على أداة الب)غالبا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 4.2 إلى 3.41(من 

أفراد العينة يرون انه في غالبية األحيان التحتاج مقابلة رئيسهم إلى تحديد موعد ويعود ذلك كما 

 .اشرنا سابقا إلى ثقافة ومستوى المشرفين ورؤساء المصالح البيداغوجية  

إذا حصلت "والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة لعملية االتصال  وهو ) 32(  جاء البند رقم )5

في المرتبة الخامسة من حيث " المؤسسة على معلومات جديدة يشرحها رئيس العمل المباشر 
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وهو متوسط يقع ضمن الفئة ) 5من 3.26( بمتوسط يعدم تقديمه للموظفين بالمركز الجامع

وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4 إلى 2.61(الثالثة  من مقياس ليكرت الخماسي من 

البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يجمعون على أنهم قلما يحصلون على ، على أداة )أحيانا(

الشرح الوافي للمعلومات الجديدة وبالتالي  فهم راضين إلى حد ما على هذا البند ويعود ذلك في 

رأي الباحث إلى الثقافة التي تعتمدها المؤسسة ، حيث تقل االجتماعات بين الموظفين ومشرفيهم 

 .الفعال فيما بينهم  مما يعيق االتصال 

تعمل اإلدارة "والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة لعملية االتصال وهو ) 36(  جاء البند رقم )6

في المرتبة السادسة من حيث عدم " على توفير وسائل وقنوات اتصال للموظفين في ما بينهم  

الفئة الثالثة  وهو متوسط يقع ضمن ) 5من 3.02( بمتوسط يتقديمه للموظفين بالمركز الجامع

، على )أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4 إلى 2.61(من مقياس ليكرت الخماسي من 

أداة البحث وهذا يعني أن أفراد العينة يجمعون أن توفر وسائل وقنوات االتصال قليل كما 

باحث إلى الحظنا انه التتوفر مكاتب معظم الموظفين على جهاز الهاتف  ويعود ذلك في رأي ال

 .عدم اهتمام اإلدارة بعملية االتصال وطرحها على سلم األولويات 

هناك شرح "والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة لعملية االتصال وهو ) 35(  جاء البند رقم )7

في المرتبة السابعة من حيث عدم تقديمه للموظفين " واف وتفسير كامل لتعليمات اإلدارة 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة  من مقياس ليكرت ) 5من 2.98( بمتوسط يبالمركز الجامع

، على أداة البحث وهذا )أحيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.4 إلى 2.61(الخماسي من 

يعني أن أفراد العينة يجمعون على أن توفر شرح وتفسير تعليمات اإلدارة يتم بنسبة  قليلة مما 

اهم كان إلى حد ما ،ويعود ذلك في رأي الباحث إلى نقص يجعل الموظفين يقرون بان رض

 .التواصل بين مختلف المستويات اإلدارية 

هناك سجل "والذي يمثل إحدى سياسات المؤسسة لعملية االتصال  وهو ) 37(جاء البند رقم )8

في المرتبة الثامنة من حيث عدم تقديمه للموظفين بالمركز " للشكاوي ندون عليه مشاكلنا 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة األولى من مقياس ليكرت ) 5 من 1.07( بمتوسط يعالجام

، على أداة البحث )الستخدم إطالقا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 1.8 إلى 1(الخماسي من 

وهذا يعني أن أفراد العينة يجمعون على أن نظام استخدام سجل الشكاوى اليستخدم إطالقا 

 .  اتصال بين المستوى األدنى والمستويات العليا في اإلدارة وهوما يعبر عن عدم وجود

  . 
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 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات -02 

  موظف226من  كونةتالم الكلية عينةال  الدراسة علىموضوع حول أجريت التي الدراسة نتائج أسفرت لقد   

ساتها وانعكاسها على رضا موظفي مدى تطبيق إدارة الموارد البشرية لسيا عن الكشف غرض ب وذلك 

 : وكانت النتائج كالتالي المركز الجامعي

 : األولى للفرضية بالنسبة 02-1

 أن ،  موظف226المستجوبين الموظفين من الساحقة األغلبية أن ، واضحة وبصورة النتائج أظهرت    

 وذلك حسب منخفض ظهر   لسياسة التكوينعن مدى تطبيق إدارة الموارد البشرية لديهم الرضا مستوى

الموضحة والتي  تفيد أن أفراد البحث إجماال يرون أن سياسة التكوين التي تشرف عليها إدارة  النتائج 

المواد البشرية قلما تستخدم على مستوى المركز وبالتالي فعدم تطبيقه يخلف عدم الرضا ألفراد عينة 

 وقوف اإلدارة على تطبيق سياسة التكوين الدراسة حيث بلغ المتوسط الكلي لمدى رأي األفراد في

وهي ) 3.4 إلى 2.61(وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثانية من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 2.62(

على أداة البحث مما يوضح بان أفراد البحث يرون أن مدى تطبيق ) أحيانا (الفئة التي تشير إلى خيار 

تحقق عملية التكوين المطبقة "ي فان الفرضية األولى والتي مفادها سياسة التكوين كان بدرجة قليلة وبالتال

 .لم تتحقق وذلك لحصولها على نسبة تأييد قليلة   "  رضا الموظفين من طرف إدارة الموارد البشرية

  : الثانية للفرضية بالنسبة 02-2

 أن ،  موظف226ينالمستجوب الموظفين من الساحقة األغلبية أن ، واضحة وبصورة النتائج أظهرت   

 وذلك منخفض ظهر   لسياسة نظام الحوافزعن مدى تطبيق إدارة الموارد البشرية لديهم الرضا مستوى

الموضحة والتي  تفيد أن أفراد البحث إجماال يرون أن سياسة التكوين التي تشرف عليها  حسب النتائج 

 فعدم تطبيقه يخلف عدم الرضا ألفراد عينة إدارة المواد البشرية قلما تستخدم على مستوى المركز وبالتالي

الدراسة حيث بلغ المتوسط الكلي لمدى رأي األفراد في وقوف اإلدارة على تطبيق سياسة التحفيز المادي 

وهما متوسطان يقعان ضمن الفئة األولى من مقياس ) 5من2,42(و)5من 2.34(والمعنوي على التوالي 

على أداة البحث مما يوضح ) قليال (الفئة التي تشير إلى خيار وهي ) 2.6الى 1.81(ليكرت الخماسي من 

وبالتالي فان الفرضية الثانية والتي  بان أفراد البحث غير راضين عن مدى تطبيق سياسة التحفيز المادي

 لم تتحقق وذلك "نظام الحوافز المطبق من طرف إدارة الموارد البشرية يحقق رضا الموظفين " مفادها 

 . نسبة تأييد قليلة   لحصولها على

  :الثالثة للفرضية النسبة02-3

 أن ،  موظف226المستجوبين الموظفين من الساحقة األغلبية أن ، واضحة وبصورة النتائج أظهرت   

 منخفض ظهر   لسياسة ظروف العمل الماديةعن مدى تطبيق إدارة الموارد البشرية لديهم الرضا مستوى

لتي  تفيد أن أفراد البحث إجماال يرون أن سياسة تحسين الظروف المادية الموضحة وا وذلك حسب النتائج 

التي تشرف عليها إدارة المواد البشرية قلما تستخدم على مستوى المركز وبالتالي فعدم تطبيقه يخلف عدم 
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الرضا ألفراد عينة الدراسة حيث بلغ المتوسط الكلي لمدى رأي األفراد في وقوف اإلدارة على تطبيق 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة األولى من مقياس ليكرت الخماسي من ) 5من 3,04(    وف العمل الماديةظر

على أداة البحث مما يوضح بان أفراد البحث ) احيانا(وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3,4الى 2,61(

فرضية الثالثة والتي وبالتالي فان ال راضين الى حد ما  عن مدى تطبيق سياسة تهيئة ظروف العمل المادية

لم تتحقق وذلك  " ظروف العمل المادية التي توفرها المؤسسة تحقق رضا الموظفين "  والتي مفادها

 لحصول على نسبة تأييد قليلة   

 :الرابعة للفرضية بالنسبة 4- 02

 أن ،  موظف226المستجوبين الموظفين من الساحقة األغلبية أن ، واضحة وبصورة النتائج أظهرت    

 ظهر   لسياسة تهيئة ظروف العمل المعنويةعن مدى تطبيق إدارة الموارد البشرية لديهم الرضا وىمست

الموضحة والتي  تفيد أن أفراد البحث إجماال يرون أن تهيئة ظروف العمل   وذلك حسب النتائج منخفض

بالتالي فعدم تطبيقه التي تشرف عليها إدارة المواد البشرية قلما تستخدم على مستوى المركز و  المعنوية

يخلف عدم الرضا ألفراد عينة الدراسة حيث بلغ المتوسط الكلي لمدى رأي األفراد في وقوف اإلدارة على 

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ) 5 من 3.07(  تطبيق سياسة تهيئة ظروف العمل المعنوية

على أداة البحث وعليه ) أحيانا( إلى خيار وهي الفئة التي تشير) 3.4 إلى 2.61( ليكرت الخماسي من

نستنتج أن أفراد عينة البحث راضين إلى حد ما عن تقديم الحوافز المعنوية من طرف مؤسستهم وبالتالي 

  ظروف العمل المعنوية التي توفرها المؤسسة تحقق رضا الموظفين "  فان الفرضية الرابعة والتي مفادها

  .نسبة تأييد غير كافية لم تتحقق وذلك لحصولها على " 

  :خامسةال للفرضية بالنسبة  5- 02

 أن ،  موظف226المستجوبين الموظفين من الساحقة األغلبية أن ، واضحة وبصورة النتائج أظهرت   

 وذلك حسب منخفض ظهر   لسياسة االتصالعن مدى تطبيق إدارة الموارد البشرية لديهم الرضا مستوى

المنتهجة من طرف إدارة   فيد أن أفراد البحث إجماال يرون أن شبكة االتصالالموضحة والتي  ت النتائج 

المواد البشرية قلما تحظى باالهتمام على مستوى المركز وبالتالي فعدم تطبيقها يخلف عدم الرضا ألفراد 

  لعينة الدراسة حيث بلغ المتوسط الكلي لمدى رأي األفراد في وقوف اإلدارة على تطبيق سياسة االتصا

وهي ) 3.4 إلى 2.61( وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات ليكرت الخماسي من) 5 من 3.12(

على أداة البحث وعليه نستنتج أن أفراد عينة البحث راضين إلى حد ما ) أحيانا(الفئة التي تشير إلى خيار 

يحقق االتصال  " والتي مفادهاوبالتالي فان الفرضية الرابعة  عن تقديم عملية االتصال من طرف مؤسستهم

  .لم تتحقق وذلك لحصولها على نسبة تأييد غير كافية   "الفعال الرضا الوظيفي لموظفي المؤسسة
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 : االقتراحات03
 ،لموظفينا من الساحقة األغلبية لدى الرضا مستوى في شديد انخفاض عن سةاالدر نتائج كشفت أن بعد    

  السياساتتلبية في الكبير القصور نتيجة رضاهم، مستوى على السلبي وتأثيرهبين جميع المستويات اإلدارية 

 المحبطة السلبية، الظاهرة هذه حدة من وللتخفيف ."الرضا مقياس" في المحددة والضرورية األساسية

 على سلبية انعكاسات من عنها يترتب قد ما ولتفادي ،رضاهم على سلبا والمؤثرة موظفينال لمعنويات

 إدارة الموارد البشرية قطاع شؤون تسيير على المشرفين إلى نتوجه ،  والعامل على حد سواءالموظف

 العاملة البشرية والقدرات الطاقات استغالل ىكبير عل بقدر تساعد أنها نرى والتي ، اآلتية باالقتراحات

 : وأفيد أفضل بشكل بالقطاع

 ومقاييس الختبارات بإخضاعهم وذلك ، التخصصلمناصب  نلمتقدميا اختيار كيفية في النظر إعادة  1-

كالصيانة  ام ذات الطابع التخصصيمهالب لالضطالع واستعداداتهم وقابليتهم قدراتهم مدى إلثبات نفسية

 الخ.....،اإلعالم الاللي ،التسيير ،

  للتكوينبمدارس "الموظف" كأن يلتحق وذلك ، الموظفين وتكوين وإعداد انتقاء طريقة في النظر إعادة  2-

 وليس كما هو سائر بان يتلقي المتكون منحة إلى إحدى المؤسسات في الخارج متينا علميا تكوينا يتلقىل

 دون تحديد برنامج تكويني ،

 ودوافع حوافز بإيجاد مهنتهم،وذلك في  ن الموظفيوترقية تطوير على المساعدة الضرورية الفرص إتاحة  3-

 .الظروف في أحسن م عملهبمواصلة لهم تسمح

 .  العمل على خلق شبكة اتصال فعالة تسمح بربط جميع المستويات اإلدارية بعضها ببعض 4-

   العمل على تحسين عملية الرقابة وذلك بالحد من شكل الرقابة المباشرة وتنمية الرقابة الذاتية  5-

 المؤسسة داخل اإلدارية يةالعمل في المشاركة األطراف جميع بين عالقات العمل وتنشيط خلق على العمل  6-

 .وخارجها

األثر  أعمق له الراتب كفاية عدم ،ألن الكريمة الحياة له يتيح بشكل  للموظفالمالي العائد رفع على العمل  7-

 تكون ما غالبا والتي األساسية الحاجات إشباع عدم حالة ففي ، وعملهم مؤسستهم تجاه وظفينالم مواقف ىعل

 ، ثانوية حاجات إلى والتقدير االجتماعية كالحاجات األخرى المهمة الحاجات تتحول المالي، العائد طريق عن

 جهوده موجه ما إذا وفكريا مهنيا وينمو عطاؤه يزداد فالموظف ، وظفالم عمل على سلبياته له الذي األمر

 .الحياة أساسيات في رالتفكي من تحرر إذا إال له يتحقق ال وهذا ، به يقوم فيما والتجديد اإلبداع إلى وقدراته
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 :اتمةـــالخ

مدى فعالية إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا  " موضوع تناولت التي الميدانية الدراسة هذه أن

 اإلداري للمركز الجامعي الميدان في مطروحة كثيرة نقائص عن نتائجها واضح بشكل كشفت ، "الوظيفي 

فعالية إدارة الموارد  ومستوى بالوظيفة، الرضا لمستوى المعتبر نخفاضاال في آثارها تمثلت ،سوق أهراس 

 العالقة وذات العام الرضا مقياس في المحددة الستة السياسات البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي  من خالل 

 المختصون يرى كما -توفرها – حال في تؤدي التي األساسية السياسات أغلب تمثل كونها بالرضا المباشرة

 مستوى من الرفع إلى بدوره يؤدي الذي ، فعالية تسيير الموارد البشرية  مستوى رفع ،إلى العمل مجال في

 وكيفا كما ممردوده ورفع مأدائه تحسين إلى المطاف نهاية في يؤدي والذي ، ، الرضا الوظيفي للعاملين 

 والبشرية والمكانية الزمنية لحدودا في تبقى الدراسة، هذه عنها كشفت التي النتائج أن األخير،نرى وفي.

 أجريت التي والمادية واالجتماعية النفسية الظروف القياس،وكذا في المستخدمة األدوات حدود للدراسة،وفي

 حول الرأي، في وااليجابي السلبي االتجاهين في وسريع مباشر لتؤثر وبشك أن بإمكانها والتي فيها،

 العينة مصغر حج وبرغم أنه نرى كما إيجابا، أو سلبا وارد البشري،وإدارة الم لرضا لالحساسين الموضوعين

 إدارية غير وضعية على داال مؤشرا اعتبارها ويمكن ، لالنتباه وملفتة محيرة تبدو نتائجها فان ، المستخدمة

 ةفرق بها تقوم ، مستقبال إلحدى كبريات الجامعات الجزائرية شاملة علمية ميدانية دراسة تستدعي ،صحيحة

 األهمية ذات (إدارة الموارد البشرية والرضا الوظيفي  ،االثنين المتغيرين تتناول المختصين، الباحثين من

 الحجم من عينة فيها وتستخدم عضويا، ترابطا البعض ببعضها والمترابطة اإلداري  العمل مجال في

 ، شمال ، ،غرب شرق ( وطنال في والجهات المناطق ومختلفلمستويات اإلدارية ا كل تشمل الكبير،بحيث

وذلك من اجل الوقوف على ترسيخ قواعد إدارية صلبة وصحيحة مبنية على أسس  ومبادئ .  )جنوب
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@السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته @
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جمع ل,  ألغراض البحث العلمي أعد  الذين هذا اإلستبياني أن أضع بين أيديكميطيب لي ويشرف      

 للحصول على درجــة الماجستير في علم النفس العمل والتنظيم مذكرة  إلنجازالمعلومات الالزمة

دارة للمركز إمدى فاعلية إدارة الموارد البشرية فـــــي تحقيق الرضا الوظيفي لدى عمال (بعنوان 

   ) سوق أهراس الجامعي

  

) X( بعد قراءة كل عبارة بعناية ومن ثم وضع العالمــــة     فأرجو منكم التكرم بملء اإلستبيان

ا حول مدى تطبيق إدارة الموارد البشرية لسياساتها وإنعكاسها على تحقيق  مناسب الذي يبدو لكمبالمكان

  . علميغراض البحث الأل إال  هذه المعلوماتولن تستخدمرضا موظفيها 

  
  

  .                    مع كل الشكر واالحترام لحسن تعاونكم 
  
  
  

“@:                                                                                  الطالب الباحث  b Óö i
fiÖ b «  
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   البيانات الشخصية:الجزء األول 

  

  
01    

  ..........................)                             ( ..........المنصب المشغول  

  
02    

   :باكالوريا :  ثانوي          :متوسط:                 ٌأمي:المؤهل العلمي

  

   :ليسانس:       جامعي:         التطبيقيةتشهادة الدراسا:           تكوين مهني

  

  :                 مهندس

  
  :الحاليلخدمة في العمل مدة ا  03

  :سنوات)10 _ 05(من:               سنوات )05(    اقل من 
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   البيانات األساسية:الجزء الثاني 

   عملية التكوين:المحور األول 

إلى أي مدى تستخدم إدارة الموارد البشرية سياسة التكوين في تحقيق رضا عمال وموظفي إدارة المركز 

  .الجامعي سوق أهراس

  أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظرك) X(    الرجاء وضع عالمة 

  

 
 
 
 

رقم   ممدى االستخدا
  الفقرة

  

التستخدم   نادراً  أحيانا  غالباًدائماً            التكوين

   إطالقا
يتلقى األفراد الذين يلتحقون بالعمل للمرة األولى   01

  .تي سيشغلونها تكوينا للقيام بأعباء الوظيفة ال

          

تعمل المؤسسة على تنمية قدرات الموظفين   02

  .والعمال باستمرار

          

عند تغيير وظائف األفراد يكون هناك إعادة   03

  .تكوين للوظيفة الجديدة 

          

يتلقى العاملين تكوينا عند استحداث البرامج   04

  . كاإلعالم اآللي ةالتكنولوجي

          

لى تشجيع مشاركة المسيرين تعمل المؤسسة ع  05

  .في تصميم وتنفيذ برامج التكوين 

          

عملية التكوين في مؤسستنا تقوم على أسس   06

  .وقواعد علمية 

          

يتم اختيار العاملين أصحاب القدرات المناسبة   07

  .  ويتدربوا لتحسين أداء مؤسستنا
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  . البيانات األساسية:الجزء الثاني 

  . سياسة التحفيز المادي :الثانيحور الم

إلى أي مدى تستخدم إدارة الموارد البشرية سياسة التحفيز المادي في تحقيق رضا عمال وموظفي إدارة 

  .المركز الجامعي سوق أهراس

  .أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظرك) X( الرجاء وضع عالمة -   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رقم   ممدى االستخدا
  الفقرة

  

اض ر  العبارة  

  جداً

راض   راض

إلى حد 

  ما

غير 

  راض

غير 

راض 

  اطالقاً
تعمل مؤسستنا على منح تعويض خالل تأديتنا   08

ألي عمل إضافي أو خارج أوقات الدوام 

  .الرسمية

          

يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع الجهد الذي   09

  .ابذله 

          

 التي أتقاضاها تكون حسب ةمنحة المرد ودي  10

  .بذله الجهد الذي أ
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  . البيانات األساسية:الجزء الثاني 

  .  سياسة التحفيز المعنوي:ث الثالالمحور

 في تحقيق رضا عمال وموظفي إدارة يإلى أي مدى تستخدم إدارة الموارد البشرية سياسة التحفيز المعنو

  .المركز الجامعي سوق أهراس

  . التي تعبر عن وجهة نظركأمام اإلجابة) X( الرجاء وضع عالمة -   

  

  

  

  
 

رقم   ممدى االستخدا
  الفقرة

  

  أبداً  قليالً  أحياناً  غالباًدائماً            العبارة
يتمتع نظام الثواب في المؤسسة بحزم وعدالة   11

  .في التطبيق 

          

يتمتع نظام العقاب في المؤسسة بحزم وعدالة   12

  .في التطبيق 

          

لحد من الرقابة المباشرة تعمل مؤسستنا على ا  13

  .وتنمية الرقابة الذاتية 

          

العمال ,يرقى شرفيا دون زيادة في الراتب   14

  .والموظفين ذوي األداء المميز 

          

            .يتم ترشيح المتميزين ألداء دورات تدريبية   15
تمنح شهادات التقدير للمتميزين الذين يبذلوا   16

  .اء مؤسستنا مجهودات اكبر لرفع مستوى أد

          

تقوم اإلدارة بإشراك العمال والموظفين في   17

  .اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالعمل 

          

            .يتم ترشيح المتميزين للدراسات العليا   18
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  . البيانات األساسية:الجزء الثاني 

  . ظروف وبيئة العمل الفيزيقية: الرابعالمحور

ة الموارد البشرية على تهيئة ظروف وبيئة العمل الفيزيقية لتحقيق رضا عمال إلى أي مدى تعمل إدار

  .وموظفي إدارة المركز الجامعي سوق أهراس

  .أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظرك) X(الرجاء وضع عالمة -    

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  
 

رقم   ممدى االستخدا
  الفقرة

  

    أبداً  قليالً  أحيانا  غالباًدائماً            العبارة 
اشعر أن األجهزة المتوفرة في مكان عملي   19

  .كافية لتأدية عملي بسهولة وفعالية 

          

تعمل المؤسسة على توفير نظام حماية ضد   20

  .الفيروسات يقي البرامج واألجهزة من التلف

          

تعمل المؤسسة على توفير أجهزة للتكييف داخل   21

  .مكاتب العمال والموظفين 

          

            . التدفئة في مؤسستنا مناسبة أنظمة  22
تعمل المؤسسة عل توفير ستائر للنوافذ تقي من   23

  .أشعة الشمس

          

            نظام اإلضاءة في مكتبي مناسب   24
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  . البيانات األساسية:الجزء الثاني 

  . ظروف وبيئة العمل المعنوية: الخامسالمحور

البشرية على تهيئة ظروف وبيئة العمل المعنوية لتحقيق رضا عمال إلى أي مدى تعمل إدارة الموارد 

  .وموظفي إدارة المركز الجامعي سوق أهراس

  .أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظرك) X(الرجاء وضع عالمة -    

  

  

  

  

  

  

  

  

رقم   ممدى االستخدا
  الفقرة

  

    أبداً  قليالً  أحيانا  غالباًدائماً            العبارة
موظفون بالراحة أثناء تأدية أعمالهم  يشعر ال  25

دون رقابة تأكد بأنهم يؤدون أعمالهم حسب 

   .داألنظمة والقواع

          

             .تتمتع اإلدارة بأسلوب رقابة مريح  26
كل موظف في اإلدارة له عمل محدد مطلوب   27

  .أن يقوم بتأديته 

          

            .زمالئي في العمل عادة متعاونون   28
            لي رئيسي في العمل مااقوم به من مجهود يقدر   29
اشعر بالرعاية واالهتمام من جانب رؤسائي   30

  .بالعمل 

          

أشعر بالراحة واالستقرار عندما أكون في   31

  .العمل
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  . البيانات األساسية:الجزء الثاني 

  .   عملية االتصال: السادسالمحور

موارد البشرية على تهيئة ظروف وبيئة العمل المعنوية لتحقيق رضا عمال إلى أي مدى تعمل إدارة ال
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رقم   ممدى االستخدا
  الفقرة

  

    أبداً  قليالً  أحيانا  غالباًدائماً            العبارة
ذا تحصلت المؤسسة على تعليمات جديدة إ  32

  .يشرحها رئيسي المباشر 

          

            .التحتاج مقابلة رئيسي الجديد إلى تحديد موعد   33
يسمح للعمال باالتصال بمختلف مصالح   34

  .المؤسسة عندما يطلبون ذلك 

          

هناك دائما شرح واف وتفسير كامل لتعليمات   35

  .اإلدارة 

          

لمؤسسة على توفير وسائل وقنوات تعمل ا  36

  .اتصال للموظفين فيما بينهم 

          

هناك سجل للشكاوي ندون عليه مشاكلنا   37

  .واقتراحاتنا 

          

            .هناك شائعات كثيرة تعكر صفو عالقات العمل  38
رئيسي المباشر هو من يعطيني التوجيهات   39

  .والتعليمات 
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