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ةــــــمقدم  
 

 تعتمد على ما األمام إلىفي طريق النهوض باقتصادياتها عن طريق دفع عجلة التصنيع  األمم إن 

كبيرة في تحقيق التقدم  أهميةللموارد الطبيعية  أنتتوفر عليه من موارد طبيعية وبشرية ومن المؤكد 

الطاقات البشرية التي تحسن في حالة عدم وجود  ىوال معنقد تصبح بدون فائدة  أنهاغير , والرقي 

دول تمتلك ولعل الواقع الذي نعيشه ونسمعه ونراه لخير دليل على ذلك فهناك ,  واستثمارهااستغاللها 

تمتلك  ال أخرىمازالت تعتبر دول سائرة في طريق النمو وهناك دول  أنها إالمادية هائلة  إمكانيات

 إنبل  األممبين  مرموقةرة وحققت لنفسها مكانة تعتبر دول متقدمة ومتطو أنها إالكبيرة  إمكانيات

محدودة جدا وتعاني الويالت من صعوبة الحياة بسبب الظواهر الطبيعية التي  إمكانياتهناك دول تملك 

تعتبر دول متقدمة ومتطورة ولعل  إال أنها, العواصف  ،الفيضانات ،الزالزل مثلتفتك بهم وتدمرهم 

  .الصدد  اها في هذب يحتدىاليابان من الدول التي 

وهي بذلك تحتل  اإلطالقالموارد على  أهمالموارد البشرية من   أنومن خالل هذا التصور يظهر 

  . األهميةالصدارة من حيث ترتيب 

دفع عجلة التصنيع يعتمد على تضافر جهود الطاقات البشرية بكل شرائحها ومستوياتها إن و

على  أهدافهجل تحقيق نظيم الصناعي من أالتيعتمد و.وتخصصاتها ومجاالتها في التنظيم الصناعي 

  . اإلشرافي اإلداريالعمل الفني الصناعي والعمل 

ططون وينظمون الذين يخ هم ن، فالمشرفوتنظيمفي أي  األساسية األدوارمن  اإلشرافي لالعمويعتبر 

العلماء والباحثين عبر انتباه  لفتتقد  واإلشرافمسالة القيادة  أنلهذا نجد  ,العملويوجهون ويراقبون 

  .والمقارنةسنين طويلة بالبحث والتحليل والدراسة 
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 مرحلةكبيرة للقطاع الصناعي وتبنت شعار الصناعة المصنعة في  أهميةالدولة الجزائرية  أولتولقد 

 األهدافالتنظيم الصناعي الجزائري لم يستطع تحقيق  أنغير , االشتراكي للمؤسسات  رالتسييمشروع 

مستوى تطلعات القيادة  إلىفي المؤسسات لم تصل  واإلشرافيةالعناصر القيادية  أنكما  ةالمرجو

يمكن  نقاد مالمحاولة إ إجراءاتعدة  اتخاذ إلى دعاالسياسة في وضع الخطط والبرامج على السكة مما 

  . نقادهإ

في مدى نجاح  للوظائف التي يقوم بها المشرفون في التنظيم دورا كبيرا أنليس هناك مجال للشك 

ووضعها  تطبيقهافالمشرفون هم الذين يخططون ويضعون البرامج ويحرصون على  ،السياسات وفشلها

هرون على تكوينهم سالتنسيق بين جهود العاملين وي إلىيسعون  أنهمكما , العملي  التنفيذموضع 

  .في العمل  يبواألسالالطرق  أحسن إلىوكذا مراقبتهم ومتابعتهم وتوجيههم  ،وتعليمهم العمل

التنظيم الصناعي سنحاول في هذا البحث تسليط المزيد من في  اإلشرافلواقع  أكثرجل فهم ومن أ

مع التركيز على الوظائف  ،في التنظيم وأدوارهمالضوء على فئة المشرفين من حيث معرفة وظائفهم 

 اإلشرافيةالفاعلين في العملية  إلىنتباه اإل وسنحاول لفت ،االجتماعيةوالوظائف النفسية  اإلداريةالفنية 

ذلك على وظائف  وتأثيرفي العمل  خصائصهممعرفة  المشرفون ورؤسائهم من حيث مرؤوسووهم 

العناصر التي تتوسط  ألنهم ،األولالمشرفين وسوف نركز في بحثنا هذا على فئة المشرفين في الخط 

  .كلى الطرفين من  ضغوطات إلى تتعرض ألنهاحساسية  األكثرالتنظيم وهي بذلك 

  :  أساسيينبابين  إلىا البحث م تقسيم هذوقد ت

  الجانب النظري :  األولالباب 

  الجانب الميداني : الباب الثاني 

  فصول  أربعةعلى  األولشتمل الباب وقد إ
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وتضمن تحديد مشكلة البحث وتحديد المفاهيم المركزية حيث ثم التعريف بمشكلة البحث :  األولالفصل 

تحديد المفاهيم المركزية للبحث  و ،الدراسة وأهداف،الدراسة وأهمية ،ختيار الموضوعإ ابوأسب

  .للمشرف المختلفة  فاألدوار والوظائ و ونظريات القيادة واإلشراف ،وأنماط وأساليب اإلشراف،

 حيث تناولنا فيه مفهوم التنظيم الصناعي, وقد تتضمن نظريات التنظيم الصناعي : الفصل الثاني 

 إلى النظرياتالنظريات السلوكية وصوال  إلىبالنظريات الكالسيكية  ظيم بدءاوبعدها نظريات التن

   .ثم نظريات البنائية الوظيفية الحديثة

شتمل هذا الفصل في الجزائر وإ واإلشراف التنظيم الصناعيتناولنا في هذا الفصل :  الثالثالفصل 

  : على مجموعة من العناصر وهي 

  لمؤسسات ل الذاتيتسيير تجربة ال -

   .للمؤسسات االشتراكيتجربة التسيير  -

  .تقييم تجربة التسيير االشتراكي للمؤسسات  -

   .التحوالت الجديدة في الجزائر -

  الدراسات السابقة : الفصل الرابع 

شتمل هذا الفصل على عرض مجموعة من الدراسات حول القيادة واإلشراف بما يخدم بحثنا هذا وإ

دراسات جامعة  البيت ووايت ثم دراسات جامعة أهايو وبعده  تودراسادراسات هاوثورن وهي 

صورة القيادة وطبيعة اإلشراف في المصنع وفي  قيادة في المصنع ثمميتشجان وكذلك دراسات بناء ال

  .نقد وتقييم للدراسات السابقة قدمنا وأخيرا.األخير خصائص اإلشراف في التنظيم الصناعي الجزائري

  فصول  ةسابقا للجانب الميداني وقد أشتمل على ثالث الثاني  والذي خصص كما قلناالباب 

التعريف بمجال الدراسة ثم  إلىوتضمن تقنيات الجانب الميداني حيث تطرقنا  :الفصل الخامس 

  .جمع البيانات أدوات وأخيراالعينة المنهج ثم  إلىفروضها وبعدها 
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وأشتمل على تحليل البيانات المتعلقة  يل البيانات الميدانية وخصص لعرض وتحل :الفصل السادس

 تالشخصية ،ثم عرض وتحليل البيانات المتعلقة بالوظائف الفنية اإلدارية وبعدها إلى البيانا تبالبيانا

المرؤوسين في العمل  خصائصبالمتعلقة بالوظائف النفسية االجتماعية ثم تحليل البيانات المتعلقة 

  .الرؤساء في العمل صائصخوأخيرا إلى 

وهو أخر فصل وتضمن تحليل ومناقشة نتائج البحث وتناول هذا البحث مناقشة نتائج : الفصل السابع 

   .والرابعة  ةالفرضيات األولى والثاني والثالث
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  :التعريف بمشكلة البحث -1-1

ن إو .ي في جميع المجاالت والقطاعات التقدم والرق إلى ،سواءات وأفراد على حد ـتتطلع جميع األمم حكوم
كانت الموارد المادية  وإذا لموارد المادية والبشرية المتاحة،ا ستغاللإقيق هذه التطلعات يتوقف على حسن تح

ذات أهمية في تحقيق ) تتجهيزاو، اآلالتأولية،معدات، موادل،أرض،ما(  وأصنافها أشكالهابمختلف 
 بإمكانهاعاجزة وقاصرة في ظل غياب الموارد البشرية التي نها تبقى إال إ ،االقتصادي واالنتعاشنمو ــال
  .درجة ممكنة وبأقصى ،عقالنيا ورشيدا ستغالالإ ستغاللهاإ

 أو الرأس المال ،ستثمار في الرأس المال البشرياإلهو الق على اإلطستثمار أضمن إ أنمن خالل هذا  ايبدو
هو الذي يفكر ويبدع  قتصادي طالما أنهألنه هو مصدر الحركة والنشاط اإلالذكي كما أصبح يطلق عليه اليوم،

  .في الطبيعة لصالحه ويوظف ما ويبتكر

لم النفس ــــوع ظيملتنلهذا نجد أن العلماء والباحثين في مختلف حقول العلم وعلى رأسهم علم االجتماع ا
ألن .خصوصا ات والتنظيماتـعداخل الجما تهسلوكابدراسته من أجل فهمه وتفسير  هتمواقد إ .الصناعي
اقاتهم ــفيها جهودهم وط وتتوحد .وتنشط فيه العناصر البشريةوالحيز الذي تتحرك  اإلطار التنظيم هو

ن لكل فرد مهام وأدوار محددة يحددها القانون وإ.ظيمجاتهم ومستوياتهم في التندر وبمختلفالعلمية والعملية 
ات وتنسيق الجهود ـظيم العالقـــتن إلىوالتي تهدف أساسا  ،ح والتشريعات المنظمة للعملــــواللوائ

  .في ميدان العمل

 أيضا ويقوممن اليد العاملة  الذي يمتص أكبر عدد التنظيمكونه ، التنظيمات أهمالصناعي من يعتبر التنظيم 
كما يقوم بتصديرها إلى التي تحتاجها  ،واد األساسيةـــوالتجهيزات والم باآلالتبتزويد القطاعات األخرى 

دة على المجتمع في تحريك وكل هذا يساهم وبشكل كبير في ضخ رؤوس أموال معتبرة تعود بالفائ .الخارج 
  . السلع والخدماتستثمار وتبادل عجلة اإل

  :ثة فئاتيتكون تنظيم المصنع من ثالو

  .فئة العمال البسطاء ويمثلون قاعدة التنظيم -

  .فئة المشرفين ويمثلون وسط التنظيم -

  .العليا ويمثلون هرم التنظيم اإلدارةفئة  -

 نود نناأ غير ،وال يمكن التقليل من واحدة منها .لكل فئة من هاته الفئات أهميتها وحساسيتها في التنظيم إنو
همزة  فهي ،أهميتها من توسطها التنظيموتكتسي هذه الفئة  ،وهي فئة المشرفينالتركيز على فئة واحدة 

 ،ياالعل اإلدارةون الخطط والبرامج التي تضعها مهم الذين يترج نهمإحيث . واإلدارةال ــصل بين العموال
ريق المراقبة والتوجيه ـويسهرون على تنفيذها وتطبيقها عن ط ،ويضعونها موضع التنفيذ
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واللوازم من  اإلمكانياتيقدرون  كما أنهم واإلشرافمستخدمين في ذلك أساليب متنوعة في القيادة .المستمرين
 وكذلك في حل، ائل المتعلقة بالعملالعديد من المس الفضل في حل إليهمويرجع  .جل بلوغ األهداف والغاياتأ

فهم يمثلون . اإلدارة إلى اكلهمومشيسهرون على نقل انشغاالتهم  أنهمكما  ل،النزاعات التي تقع بين العما
طة به بكل كفاءة يجب أن يتصف سنى للمشرف أن يؤدي األعمال المنووحتى يت.إليهمبالنسبة  اإلدارة

  :بمجموعة من الشروط وهي

  .التحكم التام في تقنيات وأساليب العمل-

  .اآلخرينفي معاملة  اإلنسانيةوأساليب العالقات  مبادئستخدام إ-

  .ملة العمالفي معا الصبر -

  .العدل مع العمال دون تمييز -

نظرية ـل هذه األسباب وغيرها تعددت المداخل الـومن أج.ي التنظيمـنا تتضح أهمية المشرفين فــمن ه
   .قــوسوف نتعرض لها في فصل الح.في التنظيمات واإلشرافوالتصورية التي عالجت موضوع القيادة 

تالل ــحإ إلىتؤهلها ) مادية وبشرية(هائلة إمكانياتتملك تول التي ها واحدة من الدـتصنف الجزائر على أن
ى ـستدمار ولم تتحصل علر اإلوا تحت نيـالذين كان الدول من وهي ككثير. مراتب متقدمة في مصف الدول

ستقالل رت الجزائر بعد غداة اإلـولقد م.ستقالل، وهي بذلك دولة فتية باإل1962في سنة  إالها ـستقاللإ
قام  و ة األيدي العاملة الفنية المحلية،وقل لفنية األجنبية،تمثلت في هجرة األيدي العاملة ا .عبة جدافترة ص

هذه الوضعية  إن .الجهل واألميةكان المجتمع في غالبيته يعاني من و ،والمؤسسات المنشآتتدمير المستدمر ب
ت الصناعية سيير الذاتي للمؤسسافسارت في خط نظام الت إمكانياتهاتماد على ـععلى الدولة اإل حتمت

إبان  المستدمرعتماد على العناصر التي كانت تشتغل في مزارع ومصانع عن طريق اإل ،والزراعية
 عتمدت الدولة على النظاموبعدها إ. شله ــم يعمر طويال وأظهر فـإال أن هذا النظام في التسيير ل.حتاللاإل

 بإنشاءوقامت الدولة في كنف هذا النظام  .الد والعبادـؤون البفي تسيير ش كإيديولوجيةشتراكي اإل التسيير
لقطاع الصناعي بالقسط فيها ا حظيطات تنموية ـعبر مخط. والتجهيزات اآلالتالمصانع والشركات وجلبت 

 تحقيقأنه القطاع األكثر ضمانا لعلى  كنداآقيادتنا  قناعة ع منــوهذا ناب .هتمامات الدولةاألوفر من إ
كما قامت الدولة في مجال التأطير البشري . والخروج من دائرة التخلف ومواكبة ركب الدول المتقدمةالتنمية 
عاهد المتخصصة والجامعات وفتحت ــكما أنشأت الم ،الخارج من أجل تكوينها وتعليمها إلىبعثات  بإرسال

سة هو تطعيم مؤسساتنا السياهذه وكان الهدف من وراء .جهارمراكز التكوين المهني داخل المؤسسات وخا
غير أن هذا النظام كان كسابقه ولم .قادرة على تحمل أعباء العمل ومسؤولياتهوإشرافية بطاقات بشرية فنية 

من  اآلالفثر ذلك تسريح لست جل المؤسسات وأغلقت وتم على إحيث أف.يحقق األهداف المرجوة 
إستقاللية المؤسسات العمومية  والهيكلة  دةإعاعتمدت الدولة على وبعدها إ مال من مناصب عملهم،ـــالع
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ة في األسواق كنهج روق القائمة على المنافسة الحسقتصاد القواعد إ إرساء اآلن  وهي تحاول .وخوصصتها 
  .ادية صوطريقة في تسيير شؤون البالد االقت

برز هذه العوامل أل من ولع. مؤسساتنا إليهاهذه الحالة الكارثية التي ألت  إلىجتمعت عوامل عديدة أدت لقد إ
العالقات  وإلى طبيعة،الوظائف و األدوار التي يقوم بها األعضاء ملفت للنظر هي طبيعة والتي أثرت بشكل
وانعكست سلبا على ،بالصراعات والتناقضات بين أفرادها  ومشحونة والتي كانت مليئة ،السائدة في التنظيم

 بالفسادالتي توصف  اتوالسلوكنتشرت أشكاال من الممارسات إحيث  .زاهة ودافعية أفراد التنظيمون وديةمرد
  .والسرقة ختالساتواإل ،والمحاباةوالمحسوبية  ،مثل الرشوة

ألدوار ووظائف المشرف  نفإ ،ظيم هي عالقة الرئيس والمرؤوسفي التن نشأالتي تن من أهم العالقات وإ
يمتاز  شرف الناجح هو الذيمأن ال إذ .نظمةدورا كبيرا في تحقيق أو عدم تحقيق أهداف الم إشرافهونمط 

خلق إتجاهات  ومقدوره العمل من جهة والذي بإمكانه أهدافبالكفأة و الفعالية في العمل من أجل تحقيقق 
مشاكلهم ب هتمامواإل، المعاملة  حسنتنميتهم عن طريق  جلمن أ من جهة أخرى، يجابية مع العمالإ
تجاهات سلبية خلق إيسعى إلى و ،لكفأة والفعالية في العمليفتقد ل الذين المشرف الفاشل هو وإ. نشغالتهموإ

على إثر ذلك روزوتب ،نسحاب النفسي من العملواإل،جم في حالة من التذمر والقلق تتر .بينه وبين العمال
لتوسع في اة لهذه الحا ستمرارإإن  والتغيب و اآلالت وإتالف والالمباالة اإلهمالمثل  بعض السلوكات السلبية

  .والتناقضات تصبح فيها المؤسسة حلبة للصراعاتتؤدي الى أن  نتشارواإل

ولعل الثقل .وإن مؤسساتنا وبشكل عام تعاني اإلحباط وعدم القدرة على تحقيق األهداف المسطرة و المنشودة 
لذين ألنهم هم ا ،من مسؤولين ومشرفين ،األكبر في ذلك يقع على عاتق اإلطارات المسيرة في التنظيم

مون بها هي الفيصل في مدى ووإن الوظائف واألدوار التي يق ،يمسكون بزمام األمور في أقسامهم ومصالحهم
  .تحقيق األهداف

 .و الخط األماميفي الخط األول أ، الضوء على فئة المشرفين تسليطسوف نحاول في هذه الدراسة  عليهو 
  .ي التنظيمف بها الوظائف التي يقومونو األدوارمحاولين معرفة 

اهي األدوار والوظائف التي يقوم بها المشرفون في مهو دراسةالسؤال المحوري الذي تنطلق منه الف إذن
  التنظيم؟

 كلى ضغوطات إلى ستمراربإ يتعرضونيتوسطون التنظيم ، وهم  إن المشرفين إليه اإلشارةوكما سبق 
  . أخرى من جهة واإلدارةجهة  من العمالالطرفين 

من دون معرفة في التنظيم  بها المشرفونالوظائف التي يقوم  فهماألحوال حال من  بأياليمكن  نهوعليه فإ
بالنسبة  اإلشرافيةونقصد بالسياق العام هنا هم الفاعلين في العملية .السياق العام التي تؤدى فيه هذه الوظائف

  .أخرىوالمتمثلين في المرؤوسين من جهة والرؤساء من جهة .للمشرفين 
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في  الفاعلينكبير على طبيعة  إلى حدوالوظائف التي يقوم بها المشرفون في التنظيم تتوقف  فاألدوار إذن
  .اإلشرافيةالعملية 

جل من أبالنسبة للمشرفين في التنظيم  المرؤوسين ذا محاولة معرفة خصائصمن هنا سنحاول في بحثنا ه
  إيجابي ام سلبي ؟في العمل في هل هو تأثير  المشرفينعلى  معرفة تأثير ذلك

جل معرفة تأثير ذلك على من أ ين في التنظيمالرؤساء بالنسبة للمشرفطبيعة ومحاولة معرفة أيضا خصائص 
                                              ؟.سلبي أميجابي رفين في هل هو تأثير إالمش

 بعادهألواقع بكل ا سالتي تعك ةالسوسيولوجيوث مزيد من الدراسات والبحال إلىالمؤسسة الجزائرية بحاجة إن      
األفراد وتطوير قدرات  يساعد في تنمية شييجابية والسلبية ،وخاصة تلك التي تعنى بالفرد علها تقدم عناصره اإلو
  .مية والعمليةالعل
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  ختيار الموضوعأسباب إ -1-2    

ن وعلى هذا األساس فإ.ياره دون غيرهختإ إلىبالباحث ودوافع أدت  مبرراتنه من المعلوم أن لكل موضوع إ
  :ختيار هذا الموضوع يمكن حصرها في مجموعة من النقاط إ إلىاألسباب التي دفعتنا 

في أحد المؤسسات  كإطارالعميق للباحث كون الباحث يعمل  اإلحساسنطلق من هذا الموضوع إ نإ- 1
 لى أهمية عمالباحث مد وقد أدرك.جهة أخرىمن  غيره مشرف من جهة ويشرف عليهالجزائرية وهو 

  .نجاح البرامجإالمشرف في 
 ،اإلمكانياتوحاجيات األفراد في ظل قلة  عملمدى صعوبة عمل المشرفين في التوفيق مابين مطالب ال - 2

في تحقيق مطالب الحل  لها حيث أن المشرف في بعض األحيان يجد نفسه حائرا في مواقف صعبة ال يجد
  .حاجيات األفراد وهو بين هذا وذاك كالمد والجزر إلىستجابة إلالعمل أو ا

 اإلشرافبها من المشرفين وقد الحظ وميز بين طرقهم المختلفة في  لبأسك بمجموعة تحإقد ن الباحث إ - 3
  .الطرائقستجابة األفراد لهاته وفي كيفية إ

ر هذا الموضوع دون غيره،وهناك أيضا ختياإ إلىتعتبر هذه األسباب الجوهرية والذاتية التي أدت بالباحث 
 .دوافع موضوعية تندرج في أهمية الموضوع
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  أهمية الموضوع -1-3

و الطاقة الحقيقية لكل والمشرفين في حيز المواضيع التي تهتم بالفرد ألن الفرد ه اإلشرافيندرج موضوع 
وخاصة الطاقات  ،العناصر وأمهرها في ميدان العملعلى أفضل  ستحواذاإل إلىى المؤسسات مؤسسة وتسع

  .وذلك عن طريق تعليمها وتدريبها وتشجيعها حتى تكون عناصر قيادية مؤثرة وفعالة اإلشرافية
نظرا لما طرف الكثير من العلماء والباحثين،هتماما متزايدا من والمشرفين إ اإلشرافوقد عرف موضوع 

هي التي تضع البرامج وتسهر على تنفيذها  اإلشرافيةالعناصر  لهذا الموضوع من أهمية من منطلق أن
والمشرفين يمتاز  اإلشرافكما يمكن أن نعتبر أن موضوع .من أجل تحقيق المطلوب اإلمكانياتوتوفر 

قف على أبعاده وجوانبه لمزيد من الدراسات والبحوث حتى نا إلىبالمرونة من أجل هذا فهو بحاجة 
ما يصلح في زمان ففليس هناك أسلوب واضح يصلح أن يطبق في كل الحاالت .فيهوالمتغيرات التي تتحكم 

والمشرفين  اإلشرافقد ال يصلح مع غيره ويعتبر موضوع  .ومكان معين ومع جماعة معينة وفي موقف ما
 إلىحيث أن االتجاه .لدولة كالجزائر موضوع جدير بالدراسة نظرا لما تعيشه الجزائر من تحوالت وتحديات

تصاد السوق بكل أشكاله وأبعاده المختلفة وما يطرحه من رهانات تحتم على المؤسسات أن تهتم بتحسين قإ
بين أهم الدعائم لحصول ذلك ن من وإ .منتجاتها حتى تلقى قبوال من طرف المستهلكين في الداخل والخارج

بدعة من أجل مطابقة المنتوج المراقبة والموجهة والم اإلشرافية العناصرهتمام بالفرد وعلى رأسهم هو اإل
 .المنافسة العالمية أمامحتى يكتب له الصمود .الجزائري المقاييس العالمية المعمول بها 
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  أهداف الدراسة     -1-4

،ولما كان بحثنا يدور حول واقع المشرفين في  األهدافتحقيق جملة من  إلىن الباحث يسعى من خالل بحثه إ
   .لى تحقيق هدفين وهما هدف نظري واألخر تطبيقينهدف بصفة عامة إ فإننايم الصناعي الجزائري التنظ

  الهدف النظري
  .خل بين هذه المفاهيماختالف والتدبه، وتبين نقاط اإل المرتبطةوالمصطلحات  اإلشرافتحديد مفهوم  -
  .هتمت بدراسة التنظيمختلف النظريات التي إعرض لم -
دوار ووظائف قتصادية وأفي تسيير المؤسسات اإل ها الجزائرتبنتلتجارب والسياسات التي عرض لمختلف ا -

  .حسب القانون الجزائري اإلطارات المسيرة
  .شراف والمشرفينض لمختلف الدراسات السابقة التي إهتمت بموضوع اإلعر -

  الهدف التطبيقي
–الوظائف الفنية  الضوء على بتسليطلك الكشف عن الوظائف التي يقوم بها المشرفون في التنظيم وذ -

  .االجتماعية –والنفسية  اإلدارية
  .قيام المشرفين بهاته الوظائف  أسبابالكشف عن 

  . للمشرفينالمرؤوسين في العمل بالنسبة  خصائصمعرفة 
 .الرؤساء في العمل بالنسبة للمشرفين  خصائصمعرفة 
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  يةزمركتحديد المفاهيم ال -1-5

وتكتسي هذه المرحلة من  ،البحوث العلمية إعدادتعتبر مسألة تحديد المفاهيم من المسائل البالغة األهمية عند 
ويقوم  ،يدور حولها الموضوع العناصر التيف فيها الباحث عن البحث أهميتها من منطلق أنها مرحلة يكش

ن إعتبار ذا األساس يمكهوعلى ،ي المتناول فوالغموض عنها وتعريتها حتى تكون  اإلبهامبتوضيحها ونزع 
يسير البحث  كالجهاز الذيأو  بحثال إعدادباحث عند نير طريق اليد المفاهيم بمثابة السراج الذي يتحدن أ

  .بخطوات ثابتة وصحيحة
القيادة  اإلشراف و وهما المفاهيم المركزية للبحث  نحاول في هذا الجزء من البحث تحديد وعليه سوف

 ىكل مفهوم على حد إلىسة ألنهما يستعمالن في كثير من الكتابات بمفهوم واحد وسوف نتعرض والرئا
   .الذي يشكل محور بحثنا وبعدها نبرز مفهوم المشرف.بينهم ختالف فيمااإل و مبرزين نقاط التداخل

  اإلشراف  -1-5-1  

بواسطتها المعرفة والخبرة من التعليم والتدريب تنتقل  طريقة منتظمة من طرق "على أنه اإلشرافعرف  
  )1(."الذين ال يملكونها إلىالذين يملكونها 

أين يقوم فيها  ،إن هذا التعريف يبرز أهمية ودور اإلشراف في كونه وسيلة من وسائل التعليم والتدريب
  .ومبادئهالمشرف بتلقين ممن هم أقل منه خبرة ومعرفة بأصول العمل 

توحدها السلطة القائمة . عليهم ة مهنية بين المشرف ومن يقوم باإلشرافعالق" كما يعرف اإلشراف على أنه
عد من يشرف يسا ،أهدافهاو باألعماله وفهمه للسلوك والخبرة وإلمامه فالمشرف بمعلومات. قبلها الطرفانوي

كوين عالقة طيبة بين بعضهم ويغيروا ويعدلوا من سلوكهم الذي قد يعوقهم عن ت عليهم ليفهموا أنفسهم،
  )2("وظائفهم على أحسن وجه ممكن ويتعاونوا على تحقيق أغراض العمل ويؤذوا البعض،

أن المشرف يقوم و. وكذلك هذا التعريف يبين أن اإلشراف هي العالقة مابين المشرف والمشرف عليهم 
ن لمفهوم بتلقين جميع الخبرات والمعارف المختلفة التي يملكها إلى األفراد غير أن هذا التعريف يضيف بعدي

  .اإلشراف 
يتمثل في بعد السلطة حيث أن المشرف يملك السلطة الرسمية التي منحت له عن طريق التعيين  :البعد األول

  .أو الترقية والتي تعتمد على قوة القانون ويقبلها الطرفان
 
 
 
  
 2001مهورية مصر العربية دار الكتب العلمية ج ،الموظفين القات الصناعية وتحفيزالع: يهاب صبيح محمد رزيق ا -1
  . 108-107ص
  .16ص 1966القيادة وتخطيط مجتمعنا اإلشتراكي ، مكتبة القاهرة الحديثة القاهرة : فتوح أبو العزم وفارس خليل وهبة  - 2
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  .وهو أن الغاية من هذه العالقة هي تحقيق أهداف المنظمة :البعد الثاني

 )اإلدارة.القسم.الوحدة(يدور في مجال العمل  والرقابة لكل ما عملية التوجيه" على أنه اإلشرافكما يعرف   
بأقل قدر من و كما وكيفا .)خدمات.إنتاجية(وتنفيذية بغرض تحقيق أكبر قدر من االنجاز إداريةمن أنشطة 

  )1("التكلفة في الموارد البشرية والمادية
ي هذا التعريف يعتبرها عملية التوجيه ، عملية تعليم وتدريب ففاإلشرافيةكون العملية  إلى فباإلضافة    

وكما أن التعريف الثاني يؤكد على تحقيق األهداف ففي هذا التعريف . يدور في ميدان العمل والرقابة لكل ما
كما وكيفا وبأقل قدر من التكلفة نجاز تحقيق أكبر قدر من اإل. والتحديد يصور األهداف بشيء من التفصيل

  .يةفي الموارد البشرية والماد
مشرف ليتعلموا وينموا  طتها يساعد قادة الجماعات عن طريقعملية تعليمية بواس" أنه ويعرف أيضا

أفضل  إلىالجماعات بحتياجاتهم وقدراتهم بغرض الوصول بما يتفق مع إ مهارتهموليطوروا ويحسنوا من 
  )2("المستويات الممكنة وبما يتفق مع أغراض وأهداف المنظمة

 وتوجهيههو عملية تعليمية وتدريبية  اإلشرافخالل هذه التعاريف السابقة الذكر أن  ويمكن القول من   
ستخدام السلطة الرسمية التي بإ ومبادئهورقابية يقوم المشرف من خاللها بتلقين المشرف عليهم أصول العمل 

  .منحت له من أجل تحقيق أهداف وغايات المنظمة المختلفة
وهو  ،واحد ال في جانبعالقة بين المشرف والمشرف عليهم إاريف أبرزت الأن هذه التع بنا أن نبين ريح 

حيث إلى جانب العالقة  وهو جانب اإلنساني ،الجانب الفني مهملة بذلك جانب ال يقل شأن على الجانب الفني،
وهي عالقة إن  ،جتماعيةانية إإنسالمهنية تتشكل عالقة أخرى بين المشرف والمشرف عليهم وهي عالقة 

تنعكس أثارها ،ف والمشرف عليهم المشرتجاهات طيبة بين ذات طابع ايجابي فمن شأنها خلق إ انتك
ت سيئة كانت العالقة سلبية فمن شأنها خلق إتجاها يجابية على الروح المعنوية والدافعية في العمل وإذااإل

  .ملتنعكس أثارها على الروح المعنوية و تؤدي إلى إنخفاض في دافعية األفراد للع
بين كل  اإلنسانيةفن بناء العالقات " على هذا الجانب العالمة مارغريت بأنه أكدواومن بين العلماء الذين    

  )3("والذي يقوم على المسؤولية والتعاون كل منهما لنجاح العمل الذي يقوم به،من المشرف والمشرف عليهم 
 بين الفاعلين في العملية إنسانيةء عالقات هو القدرة على بنا اإلشرافيتضح من خالل هذا التعريف أن 

 .تحقيق المطلوب من ميدان العمل إلىمن أجل الوصول  اإلشرافية
 
 

  .88ص 1996 دار النشر والتوزيع اإلسالمية،مصطلحا إداريا إيضاح وبيان  766: محمد فتحي  -1
 .16صق ذكره مرجع سب القيادة وتخطيط مجتمعنا اإلشتراكي،:فتوح أبو العزم وفارس خليل وهبة  -2
 .88ص 1985اإلسكندرية  ،منشأة المعارف،مقدمة الخدمة االجتماعية :صباح الدين علي -3
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عبارة عن عالقة بين المشرف وقادة فنيين يقوم المشرف نتيجة لما يمتاز به " نهعلى إ اإلشرافكما يعرف 
عانوا وظائفهم ولي ليؤذوادة من معرفة وفهم لذاته وللناس وللموقف االجتماعي ولوظيفة المنظمة بمساعدة القا

  )1("على تحقيق أهداف المنظمة
دية يجب عند مباشرته لمهامه القيا ،لمرؤوسينحتكاكه مع افي تعامله وإ ستنتج من هذا التعريف أن المشرفن

 م،معه التالؤمومسبباتها حتى يستطيع  تهمسلوكايفهم أن  و ،اآلخرينأن يكون ملما بأبعاد وفنون التعامل مع 
أو تقليص  أهداف المنظمة والعمل على تالفي يجابية والتي تساهم في تحقيقيم السلوكات اإلتمت تدعومن 

  .السلوكات السلبية والتي تهدد كيان المنظمة
والتعريف الذي أورده عبد الفتاح دياب حسين يزيد في التأكيد على أهمية العالقات اإلنسانية في العملية  

أقصى  يحقق، ولعمل مع مجموعة من األفراد يمارس عليهم المشرف سلطتههو فن ا" اذ يقول اإلشرافية
جانب تملؤه النوايا الطيبة والتعاون الجاد من  في جو ويتحقق اإلشراف على أكمل وجه. فاعلية في أداء العمل

دام ستخإ إلىمن أصعب الفنون ألنه يحتاج  اإلشرافوقد يكون  .األفراد المشتركين بما فيهم المشرف بالطبع
  )2("ثر األحيان بطريقة ناجحة وفطريةمبادئ العالقات اإلنسانية التي تثبت صحتها مع معظم الناس في أك

  شامل ألبعاد  عريف الذي أورده هالستي فهو تعريفن أحسن ماقيل في تعريف اإلشراف هو ذلك التوإ
م بتصويب أخطائه ونقله إلى عمل إنه إثارة اإلهتمام في كل فرد نحوعمله والقيا" اإلشراف المختلفة إذ يقول

كفاءته وأخيرا واإلثابة لكل من إستحق م،  آخر أكثر صالحية له أوفصل من من ال يجديه اإلمتداح والمدح
ن بالعدالة والصبر واللباقة حتى يهيأ لكل فرد أإشاعة الوئام بين المرؤوسين في وحدة اجتماعية كل ذلك 

  )3("عمله بمهارة ودقة وحماس وسهولة يؤدي
  .مبينا جوانب اإلشراف إن هذا التعريف جاء دقيقا وبأكثر تفصيال

أكثر عمل  أو نقله إلى،هتمام نحو العمل وتدعيم الصواب وتصحيح الخطأإهتم بالجانب الفني في إثارة اإل-
مواءمة له وهذه عناصر تأكد على الجانب الفني في العملية اإلشرافية حيث يقوم المشرف بتلقين وتوجيه 

  .مشرف عليهم عن طريق خبرته ومعرفته التي اكتسبهاال
القدرة على تفهم متداح وهذا يدل على سانية عن طريق فصل ما ال ينفعه اإلهتمام بجانب العالقات اإلناإل-

  .سلوك اآلخرين و المعرفة الكاملة بأصول ومبادئ العالقات اإلنسانية
 .خلق جو مالئم للعمل يحقق فيه كل فرد ذاته وشخصيته-
 
 
  
 .199ص 1974مكتبة القاهرة  اإلشراف واإلنتاجية،: ن رشدي التاودي ومصطفى زيدانيحس -1
 2002 2طسلسلة مطبوعات المجموعة االستشارية العربية  ،فعالالاألعمدة السبعة لإلشراف : حسين عبد الفتاح دياب -2
  .09ص
  .61بق ذكره صاإلشتراكي، مرجع سالقيادة وتخطيط مجتمعنا : العزم وفارس خليل وهبةفتوح أبو   -3
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  .عتماد على سالح الصبر وعدم تعجل النتائج ألن من تعجل الشيء قبل أوانه عواقب بحرمانهاإل-
  .جتماعية الجيدة وبدونه تزول العالقات وتضطربساس الذي تنبني فيه العالقات اإلالعدالة ألنه األ -
  .متبادل بين األطرافحترام الاقة في المعاملة والمبنية على اإلاللب -
لوصول في النهاية إلى تحقيق األهداف المرجوة ا ماس هوالعمل بدقة ومهارة وح أن تحقيق األهداف إذ -

غير أن ما يعاب على هذا التعريف أنه يذكر فيما يجب أن يكون عليه اإلشراف وهو بذلك تعريف يقترب إلى 
 .الواقعالمثالية منه إلى 
عملية تفاعل بين المشرف الذي يملك السلطة التي  أن نقول أن اإلشراف هوسبق نستطيع  وكخالصة لما

يحاول فيها المشرف السهر على أداء . وبين الذي يشرف عليهم ،منحت له من خالل منصبه الذي يشغله
ق األعمال بواسطة التلقين والتعليم والتدريب والتوجيه والمراقبة في جو يسوده الوئام والتفاهم من خالل تطبي

والقائمة أيضا على تصحيح وتالفي األخطاء الفنية والمعيارية وتشجيع  ،مبادئ العالقات اإلنسانية مع األفراد
  .وتدعيم الصواب منها

وكما قلنا سابقا في بداية كالمنا على أن لإلشراف مفاهيم وثيقة الصلة وتستخدم في كثير من األحيان بفهوم 
  .ختالف الواقع بينهما من وجه آخرواإلزين العالقة بينهما من وجه واحد وسنحاول تسليط الضوء عليها مبر
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  القيادة -1-5-2

  )1("عملية التأثير على األفراد من أجل تحقيق أهدافهم" تعرف القيادة على أنها
فكرة معينة ب إقناعهمالتأثير على األشخاص من أجل  إلىهذا التعريف يبرز أن القيادة هي عملية تسعى  إن

  . إليهالوصول  هتمامهم وهدفا يسعون إلىتصبح في النهاية محل إ
  )2("منظمةالهي تأثير فرد على مجموعة لتحقيق أهداف محددة للمجموعة او " وتعرف القيادة

  :أساسيةأربعة نقاط  إلىيظهر من خالل هذا التعريف أنه يشير 
  .ت والمؤهالت التي جعلته القائد على المجموعةصاحب الصفات والسمات و المالك للقدرا: القائد- 1
  .األساليب التي يستخدمها ويعتمد عليها القائد في التأثير على األشخاص: التأثير -
  .ذين يلتفون حول القائد ويتضامنون معهوهم التابعين ال: األفراد - 3
  .ن األفراد معهلى تحقيقها القائد بواسطة تضاموهي النتائج والغايات التي يسعى إ: الهدف- 4

المرؤوسين بحيث يرغبون في أداء  هي نوع من القدرة أو المهارة في التأثير على"  كما عرفها كوهان   
  )3("انجاز ما يحدده القائدو

من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف  األفرادتتفق هاته التعاريف على أن القيادة هي القدرة على التأثير في 
  .محددة

عملية تفاعل دينامي بين القائد و مجموعة العمل في موقف معين يقوم من خاللها "دة على أنها كما تعرف القيا
تنسيق جهودها و التوفيق بين كما أنها توجيه سلوك الناس و. دةبتوجيه سلوك مرؤوسيه لتحقيق األهداف المحد

  )4( "أهداف محددة بقصد الوصول إلى  أفكارهم في موقف معين
و هو ير إلى أن القيادة هي عملية تفاعل بين القائد ومجموعة من األفراد في ميدان العمل إن هذا التعريف يش
 . والتنسيق فيما بينهم من أجل الوصول إلى تحقيق األهداف هميقوم بتوجيه سلوك

  .وتنقسم القيادة في ميدان العمل إلى قسمين قيادة رسمية و قيادة غير رسمية

الرسمية تنبع من المركز الوظيفي الذي يشغله القائد في المنظمة، و فيها تظهر  إن القيادة: القيادة الرسمية -
و ليس بالضرورة أن تتوفر في القائد . سلطات القائد على مرؤوسيه من واقع المركز التنظيمي الذي يشغله

  فقط ألنهم أبناءالمؤهالت للقيادة، فنجد مثال أن هناك أفرادا قد وصلوا إلى مكانة قيادية في منظمات األعمال 
____________________________________________________________  

  .154-153ص 2006دار الهدى عين مليلة  ،مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي: لوكيا الهاشمي ، جابر نصر الدين1-
  .336ص 2003سنة  دار الجامعة الجديدة االسكندرية،السلوك التنظيمي  :محمد سعيد وأنور سلطان2-
 .514ص 2002سكندرية ر الجامعة الجديدة االزاريطية اإلدا، السلوك التنظيمي وادارة الموارد البشرية : حنفيعبد الغفار  - 3

ية، المكتب الجامعي الجديد المتغيرات اإلدارية في منظمات الرعاية اإلجتماع :بو الحسن عبد الموجودأ ، جابر عوض السيد - 4
  .27-26ص  2003سكندرية إليطية ااالزار
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هم لآلخرين نابعة من أو ألنهم من أهل الثقة في مجال إداري معين و بالتالي تكون قيادت المال أصحاب رأس
  .مركز الوظيفة فقط وجودهم في 

يتضح من دراستنا لهذا النمط القيادي أنه يعكس نموذج قيادي يستمد سلطانه من : القيادة غير الرسمية -
سمات والمهارات الشخصية التي تجعله في مكانة قبول من اآلخرين فيؤثر فيهم و يوجههم إلى الصفات و ال

الطريق الالزم لتحقيق أهدافهم و ترى أن القيادة غير الرسمية في التنظيمات الغير رسمية وذلك في التجمعات 
مما تجعلهم يبحثون في  أخطار واحدة إلىأو  ةات و التي تتعرض إلى مشاكل واحدغير الرسمية داخل المنظم

أهدافهم وتترجم الوسائل شأن حل تلك المشاكل و بالتالي تبرز قيادة بين هؤالء األفراد تستطيع أن تحقق 
راد لتمثلهم في عرض و جهة الوصول إلى تلك األهداف، و بالتالي تختارها األف المطلوب إتخاذها في سبيل

 )1(نظرهم

  :و هي نخرج من خالل هذا التعريف بعدة نقاط
 .ن القيادة الرسمية تستمد سلطتها و شرعيتها من التعاقد القانوني، أي خارج الجماعةإ -
  .ليس لهم من ردهان القيادة الرسمية تفرض على األفراد فرضا وإ -
 .والمكافأتن القيادة الرسمية تؤثر في األفراد بأسلوب الجزاءات إ -
 .بالدرجة االولىأهداف المنظمة  تحقيق ن القيادة الرسمية تسعى إلىإ -
  .ها و شرعيتها من والء الجماعة لهاسلطت أما القيادة الغير الرسمية فتستمد -
القيادة الغير رسمية ال تفرض على الجماعة بل هي نابعة من عمق الجماعة فهم الذين إختاروها  -

 .بإرادتهم
يستطيع من خاللها  إن القيادة الغير رسمية تؤثر في األشخاص لما يمتلكه القائد من صفات و سمات -

 .تمرير ما يريده من خالل األشخاص
إن القيادة غير الرسمية تسعى إلى تحقيق أهداف القائد التي إستطاع إقناع الجماعة بها وتصبح بذلك  -

  .تمثل أهدافهم
  يتبين لنا من خالل هذا أن جوهر اإلختالف بين القيادة و اإلشراف أن القيادة تستمد سلطتها من 

عكس اإلشراف الذي يستمد سلطته من التعاقد القانوني، و أن القيادة ال تفرض على  الجماعة على
لعل هذه هي أهم نقاط اإلختالف أما نقاط التداخل فتكمن . الجماعة أم المشرف فيفرض على الجماعة

هم  فهي إلى حد بعيد مسؤوليات واحدة فالقائد والمشرف أساسا في طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم
 .والمراقبة والتعليم والتحفيز والتشجيع من أجل تحقيق األهداف.بالتوجيه واإلرشاد الذين يقومون

األخير أن اإلشراف هو قيادة رسمية غير أن القيادة في حقيقة األمر هي قيادة وعلى هذا يمكن أن نستنتج في 
 .غير رسمية

_______________________________________________________  
 مرجع سبق ذكره المتغيرات اإلدارية في منظمات الرعاية اإلجتماعية،:الموجود أبو الحسن عبد و السيد جابر عوض - 1

 .328ص 
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  :الرئاسة -1-5-3

من  بأنها تستمد سلطتها" اسةتجاه معرفة الفروق بين القيادة والرئاسة نقول أن الرئوفي نفس هذا االتجاه أي إ
ويهمه صونا ء سلطانها خوفا من العقاب والرئيس مفروض على الجماعة خارج الجماعة ويقبل األعضا

  )1("لمركزه اإلبقاء على ما بين أجزاء الجماعة من تباعد 
سمتد قوتها من الهيئة المعينة ل على قيادتها عن طريق التعيين وتهي التي تحص" كما عرفت الرئاسة على أنها

ذات فلسفة وسياسة  وقد تكون هذه الرئاسة دافعة أي. حوالمصال اإلدارة رؤساءلها ومن أمثلتها بعض 
  )2(."وبرنامج واضح كما قد تكون سلبية أي تقوم بالعمليات الروتينية فقط

عبارة عن ممارسة سلطة مستمدة من الوظيفة يتولى شخص معين تنفيذها " وتعرف أيضا الرئاسة على أنها
وهي عادة ما تسهل عامل المشاركة والمشورة ، أعضائهااالستفادة بحركة الجماعة وتفاعل  إلىدون أن يلجأ 

  )3("بين الرئيس والمرؤوس

يق التعيين من جهة عليا وهي رهذا النحو فان الرئاسة تستمد سلطتها من خارج الجماعة عن طوعلى  إذن
  .أي الرئاسة عن فلسفة أو سياسة وهي تفرض على الجماعة فرضا تعبر

أن الرئيس يستمد سلطته من خارج الجماعة أما القيادة فعلى غرار ذلك  خالل ما فات من الحديث من ويتضح
 إرادةالقائد هي ذاتها  وإرادةهي نابغة منهم عة، والرئيس يفرض على الجماعة وفهي تستمد سلطتها من الجما

  .الجماعة

اآلخرين وهو  ثير فيقيادة رسمية فهو يقوم بالتوجيه والمراقبة والتأ اإلشرافختزاال لما سبق نقول أن وإ
  . دام قد عين من طرف جهة علياكذلك رئيس ما

  
 

 

  

__________________________________________________  
 .329ص  1976مكتبة شمس القاهرة  ،اإلدارة واألصول واألسس العلمية :سيد الهواريال -1
  18بق ذكره صس مرجع القيادة وتخطيط مجتمعنا اإلشتراكي،:فارس خليل وهبةو العزم ، فتوح أب -2
 2003يطية اإلسكندرية زاراإلدارة ومنظمات الرعاية االجتماعية المكتبة الجامعية الحديث اال :أحمد مصطفى خاطر -3

 .226ص
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  المشرف -1-5-4

ستئناسا بما تقدم حول مفهوم اإلشراف نقول أنه قد جرى على علماء اإلدارة والتنظيم على تقسيم مستويات إ
  توياتاإلشراف إلى ثالثة مس

  .اإلدارة العليا-

  .اإلدارة الوسطى -

  .اإلشراف األول

و ما يهمنا بالتأكيد في موضوع دراستنا هذه هو اإلشراف في الصف األول ونعني بذلك المستوى من 
هم الموظفين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية قيادة وإدارة العمل الذي يقوم بأدائه موظفون آخرون، أي أن

إذ يتوقف نجاح  ،موظفين آخرين، ولهذا المستوى أهمية بالغة في كل تنظيم عمال عن طريقيقومون بتنفيذ األ
التنظيم بالدرجة األولى على مدى إجادة هذا المستوى اإلشرافي والذي يتمثل في رؤساء األقسام ورؤساء 

   » (1)العمال 

النقطة التي تترجم فيها خطط  قائد الخط األمامي لألفراد في"والمشرف كما يعرفه حسين رشدي التاودي هو
ويكرس وقته للتخطيط وتوقع وضع األزمات وتنسيق عمل . اإلدارة وقراراتها إلى إنتاج فعلي أو أداء خدمة

اإلجراءات  تخاذإ اآلخرين ودفعهم للعمل وتوجيههم وتدريبهم ووضع القرارات والتنظيم وقياس اإلنتاج و
  » (2) لتصحيح األخطاء

التعريف أن للمشرف دورا في مجال اإلدارة والتنظيم ككل، لدرجة أن مدى فاعلية  ويتبين من خالل هذا
التنظيم في تحقيق أهدافه يتوقف إلى حد بعيد على مدى توفر طاقم من المشرفين الذين يقومون بترجمة 

  .ووضعها موضع التنفيذ العملي الملموس. سياسات وبرامج اإلدارة العليا في أرض الواقع

  والمشرف أيضا هو ذلك الشخص الذي ال يؤدي عمال إنتاجيا مباشر أو يقوم باإلشراف على أفراد من غير

  )3("رجال اإلدارة والذي يعتبر بمثابة حلقة اإلتصال بين اإلدارة والعمال

  مشرف العمال هو حلقة الوصل المباشر بين اإلنتاج فيما يتعلق "ويقول إيهاب صبيح محمد رزيق على أن
 

  

  .12ص 2001  تراك للنشر والتوزيع القاهرةبإ ،تنمية المهارات اإلشرافية: لسيد عليوها - 1
 200ص كرهمرجع سبق ذاإلشراف واإلنتاجية ، :حسين رشدي التاودي ومصطفى زيدان - 2

 .199مرجع سبق ذكره ص اإلشراف واإلنتاجية،: انمصطفى زيدو يحسين رشدي التاود - 3
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  )1("ئف اإلدارية والفنية والرقابة والخطط من ناحية أخرىوالوظا. بالمعدات واآلالت من ناحية

تصال مباشر في أغلب األحيان بالعمل فهو يشرف على ل هذا التعريف أن المشرف ليس له إويظهر من خال
وهو يعتبر همزة الوصل بين اإلدارة . ول عن كيفية أداء هذا العملؤالعمل من بعيد وهو في نفس الوقت مس

فهو الذي . هذا النحو مدير في عيون العمال أو هو اإلدارة فيما يتعلق بالممارسات العملية وهو على. والعمال
 . قسمه يصدر األوامر ويخطط وينظم ويراقب ويتابع أي أنه الخط األول لإلدارة على مستوى

شخص يشرف على مجموعة من األفراد أو يقود عمل "كما يعرفه محمد فهمي العطروزي على أنه 
الذين يتلقون وينفذون التعليمات واألوامر، وينسق جهودهم ويوجه هذه الجهود ويشرف عليها من  نالمرؤوسي

  )2("أجل الوصول إلى الهدف

عن أداء الموظفين ) مساءل(ويعرفه محمد فتحي على أنه مدير على المستوى األول في اإلدارة ومسؤول
   )3(التنفيذيين

هو يعتمد ف. مساءل على أداء األفرادمسؤول وهي أن المشرف  األهميةويطرح هذا التعريف مسألة بالغة 
 وهو مساءل أمام رؤسائه عن أداء األعمال المنوطة به ،.السلطة التي تعينه على توجيه وتسيير األفرادعلى 

  .ويجب أن تكون كمية السلطة مساوية لحجم المسؤوليات حتى تكون المساءلة مبينة على أساس منطقي مقبول
إلنجاز العمل  .ذلك الرئيس المسؤول عن مالحظة وتوجيه جهود مرؤوسيه"يد عليوة على أنهويوضح  الس

ويتميز المشرف في هذا المستوى اإلشرافي بأن له دور مزدوج فهو . وذلك بناءا على السلطة المخولة إليه
من  متخصص في وظيفته وفي نفس الوقت مشرف على غيره من الموظفين أي أن اإلشراف يعتبر جانبا

   )4(.مهمته
ويضيف هذا التعريف في جزءه الثاني على أن المشرفين متخصصون في أنواع النشاطات التي يمارسونها 

  .فمن المفروض أن يكونوا متحكمين في أصول ومبادئ العمل حتى يستطيعوا إدارة فريق عملهم بكفاءة

  
 
 
 

  
  

 . 107صمرجع سبق ذكره  العالقات الصناعية وتحفيز الموظفين،: رزيق إيهاب صبيح محمد - 1
  .138ص 1969 1ط كتب القاهرةسات العامة والشركات،عالم الالعالقات اإلدارية في المؤس: محمد فهمي العطروزي - 2
  . 88مرجع سبق ذكره ص مصطلحا إداريا إيضاح وبيان، 766:محمد فتحي - 3
 .13مرجع سبق ذكره ص تنمية المهارات اإلشرافية، :السيد عليوة - 4
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ننوه إلى نقطة هامة وهي أن المشرف في عملية أدائه لألعمال ومدى كفاءته في إدارة الفريق  إال أننا يجب أن
بل إنه يحتاج أيضا إلى مهارات في التعامل مع الناس ألنه ال يتوقف على خبرته وقدرته الفنية وحسب 

ولهذا كان لزاما لها حاجات ورغبات متنوعة، . يتعامل في كل لحظة مع كيان إجتماعي وطبيعة بشرية معقدة
وبأساليب المعاملة الجيدة والفعالة حتى . على المشرفين أن يلموا نسبيا بأبعاد العالقات اإلنسانية وفنون القيادة
 .يستطيعوا تحقيق التالؤم والتوافق والرضا للعمال عن موقف العمل

نسانية بكافة جوانبه وما يتحتم على المشرف فهم مصطلح العالقات اإل"ويذكر إيهاب صبيح في هذا الشأن أنه
إذ بإمكانه التعبير عن نفسه وعن أهدافه بشكل أكثر . تمثله هذه العالقات من أهمية بالغة لإلدارة والعمال

   (1)"فعالية وبطريقة مقنعة لآلخرين
   (2).وتقسم على هذا األساس المهارات التي يجب أن يتحلى بها المشرفين

ستخدام اآلالت والتمريض يام بالمهمة كالطباعة والبرمجة وإلقمهارات تتعلق با: المهارات الفنية -1
  .والمحاسبة واللحام والحدادة

العالقات الفردية والدفع تصال وي التعامل مع الناس كالقيادة واإلمهارات ف: المهارات اإلنسانية  -2
  .والتحفيز

تخاذ والتنبؤ وإلتخطيط مهارات تتضمن القدرة على التفكير بشكل مجرد كا: المهارات الفكرية  -3
  .القرارات

مسؤول على توجيه ومراقبة إنجاز األعمال التي تعهد إلى الصف األول مشرف وفي الختام يمكن القول أن 
أن يكون متخصصا ومتحكما  يجب رفالمش في ذلك على السلطة الممنوحة له و ويعتمد. مجموعة من العمال

ودفع ورفع من  ة لتحفيزتصاليالمهارات القيادية واإل ا بقدر منملمويجب أن يكون  وأساليب العمل، في طرق
 .معنويات العاملين لبذل الجهود قصد تحقيق أهداف التنظيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  .108مرجع سبق ذكره صالعالقات الصناعية وتحفيز الموظفين، :محمد رزيق يهاب صبيحإ - 1
  .68ص1986عهد االدارة العامة م ،اإلشراف مدخل علم السلوك التطبيقي الدارة الناس:جراي.جيري ل - 2
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  :األنماط القيادية لدى المشرفين - 6 -1

لقد سعى الباحثون عبر الدراسات والبحوث منذ االنتباه إلى أهمية العناصر اإلشرافية إلى محاولة إستنباط 
  .أحسن األنماط القيادية وأكفاءها في قيادة وإدارة األفراد

متباينة و تسميات مختلفة، فقد صنفها بعضهم إلى قيادة مهمتة باإلنتاج  إال أن هذه الدراسات عبرت عن نتائج
وقيادة مهمتة باألفراد، وصنفها البعض اآلخر إلى قيادة أوتوقراطية إستبدادية تسلطية وقيادة ديمقراطية وقيادة 

  .فوضوية متسيبة، وصنفها آخرون إلى قيادة تفصيلية وقيادة عامة
أنه ليس هناك قيادة ديمقراطية أو مهتمة باألفراد . وعلى رأي بعض الباحثين وتجدر اإلشارة في هذا الصدد

بلى إننا نقول . كما ليس هناك قيادة أوتوقراطية أو مهتمة باإلنتاج أو تفصيلية مئة بالمائة. أو عامة مئة بالمائة
  .ا وكذابشكل أكثر وصفا و تحليال أن هذا األسلوب أو ذلك في القيادة و اإلشراف يميل إلى كذ

  .وسوف نحاول التطرق إلى هذه التصنيفات الثالثة بشيء من التفصيل والتحليل
  :وكما قلنا سابقا أن هناك من الباحثين من قسمها إلى 

  .اإلشراف العام*
  .إلشراف التفصيلي*ا
  :اإلشراف العام*

فهو يقوم بتحديد ويركز المشرف في هذا النمط على منح المرؤوسين نوع من الحرية في إنجاز األعمال، 
ونجد أن . الخطوط الرئيسية ويضع لهم الحدود والفواصل ويعين لهم األهداف التي يعملون من أجل بلوغها

مثل هؤالء المشرفين في هذا األسلوب يحاسبون األفراد على النتائج النهائية وال يهتمون بالجزئيات ودقائق 
  .ل دائم ومستمراألمور وال يتدخلون فيها وال يراجعون األعمال بشك

وعدم تقيدهم . ويهدف هؤالء المشرفين من خالل هذا األسلوب إلى غرس روح المسؤولية لدى المرؤوسين
ألن في منحهم الفرصة للعمل بكل حرية دون قيود هو مساعدتهم على تطوير مهاراتهم . باألوامر والتعليمات

  .وقدراتهم والرفع من معنوياتهم وتحقيقا لذاتهم
  :لتفصيلياإلشراف ا*

حيث نجد أن هذا المشرف . ويعتمد المشرف في هذا النط على إتباع األسلوب التفصيلي والدقيق في العمل
يحاسب ويراجع أعمال المرؤوسين بشكل مستمر وفي دقائق األعمال وال يدع عمال إال ويراقبه ويحاسب 

ويقيدهم بالمراقبة الشديدة والوثيقة . ويصر على تطبيق التعليمات واألوامر وال يسمح بالخروج عليها. عليه
  .فال يترك جزئية إال ويحدد لها كيف تنجز ومتى تنجز والطريقة التي تنجز بها

  :وقسمها باحثون آخرون إلى 
  .اإلشراف الموجه نحو األفراد*  

 .نتاجاإلشراف الموجه نحو اإل   *
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  :اإلشراف الموجه نحو األفراد*

بمعنى أنه يركز على كسب ثقة  .هتمامه بمرؤوسيهال في هذا النمط نحو إقيادته للعمويرتكز المشرف في 
نشغاالتهم القائم على اإلهتمام بمشاكلهم وإ. عاملته للمرؤوسينوحب مرؤوسيه عن طريق أسلوبه الخاص في م

  .ومعاملتهم معاملة حسنة ويراعي ظروفهم وأحاسيسهم ومشاعرهم ويحترمهم ويعاونهم عند اللزوم
فراد والتي األسلوب إلى خلق عالقات طيبة مع المرؤوسين والتي من شأنها رفع من معنويات األويهدف هذا 

  .نعكس على األداء الجيد لهمت
  .إذن فإن المشرف من خالل هذا النمط يعول على تعاون المرؤوسين معه في إنجاز األعمال المختلفة

 .ز على العامل ويحترم كرامة رجاله كآدميينهو المشرف الذي يرك"ولقد عبر أحد الباحثين عن هذا المشرف
يف يتجنبون تكرار الخطأ يهتم أوال بأن يريهم ك ،وإذا ما ارتكبوا أخطاء. لهم أهمية ويكون متفهما لمشاكلهم

   (1)"هتمامه بمعاقبتهمأكثر من إ
  :اإلشراف الموجه نحو اإلنتاج*

فإذا كان األول يهتم بالمرؤوسين فإن هذا النمط يمكن القول على هذا النمط أنه على النقيض من النمط األول 
ويسعى المشرفين إلى محاولة الوصول إلى أعلى . وعلى طرق وأساليب العمل ،يركز على الجوانب الفنية

ومراجعة . معدالت اإلنتاج ومن أجل ذلك فهو يمضي طوال وقته في التوجيه والمراقبة وإصدار األوامر
ل بوال يق. نشغاالت المرؤوسينطئين وهو نادرا ما يهتم بمشاكل وإاقبة المخاألعمال ومحاسبة المرؤوسين ومع

 .أي عذرا فهو ال يراعي ظروفهم ومشاعرهم وأحاسيسهم ويتعامل معهم بجفاء وبرودة وال يصغي إليهم
وقد دلت معظم البحوث أن المشرف الذي يعتمد على اإلشراف الموجه نحو العمل تكون مشاعره منعزلة عن 

وقد اتضح أن هذا النمط من اإلشراف الذي . فهو يفكر فيهم كمجرد آالت تحول الخامات إلى سلععماله 
يعطي كل األهمية لإلنتاج على حساب كرامة العمال يؤثر سلبا على نجاح عملية اإلشراف في حد ذاتها 

  )2(ويؤدي إلى إنخفاض اإلنتاج بدال من إرتفاعه وإلى إنخفاض مستوى الرضا الوظيفي لديهم 

  :وقد قسمها آخرون إلى 
  .اإلشراف األوتوقراطي* 

  .اإلشراف الديمقراطي * 
  . اإلشراف المتسيب *

  
  
 

 129مرجع سبق ذكره ص اإلشراف واإلنتاجية،:مصطفى زيدانو التاودي حسين رشدي - 1

 .215ص 2000مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية علم النفس واإلنتاج،: محمد عيسوي نعبد الرحم - 2
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  :األوتوقراطي اإلشراف*
ويعتمد المشرف في ذلك على سلطته الرسمية . يرتكز هذا األسلوب على ما عند القائد من دافع إلى السيطرة

فهو مشرف مستبد ومتحكم في معظم . والتي بواسطتها يتحكم في مرؤوسيه ويجبرهم على تنفيذ األعمال
وكل نجاح ينسبه لنفسه ولقيادته وكل . يهاوال يسمح للموظفين بفرصة بسيطة لإلشتراك ف. القرارات الهامة

  .فشل ينسبه لألفراد ويتهمهم بالقصور والفشل
فتجده يوجه ويأمر ويسيطر على الموظفين الذين يمارس عليهم سلطاته بطريقة ال تسمح ألي منهم بأن 

من  ويطلب الطاعة التامة. مثل هذا الرئيس يسوق رجاله ويستخدم سلطته مثل السوط.ينسى أنه السيد
وهذا النوع من المشرفين يعتقد أن على . وإلى حد صغير أو كبير يتصرف كطاغية صغير. مرؤوسيه

  )1(.ما يطلب هو تنفيذه رجاله أن ينفذوا
مد على التخويف ويعت. مصدر الثواب والعقاب العالقات بين األعضاء، وهونوع كما أنه يتدخل في تحديد 

لنوع من القيادة على ما عند القائد من خصائص كحب السيطرة ويرتكز هذا ا .ته بهمواإلرهاب في عالق
  )2(.عتماد على غيرهمتباع من حاجة إلى اإلوما عند األ والتسلط على اآلخرين

تدهور معنويات يلبث أن ينخفض نتيجة  وربما يحصل هذا المشرف على أداء جيد في بداية األمر لكنه ما
  )3(.قد يكون مفيدا وأكثر فعالية في بعض الحاالتغير أن هذا األسلوب . األفراد وكرههم له

  .في األزمات -1
  .عندما يكون الموظفون جدد وقدراتهم بسيطة -2
  .إذا إفتقد الموظفون المبادرة وروح المسؤولية -3
  .عندما يكون اإلتصال والتنسيق على درجة بالغة من األهمية -4
  .لمشكلةإذ كان القائد خبير، معترفا بقدراته في مجال ا -5
  .عندما تكون نوعية القرار على أهمية بالغة، وقبول القرار من قبل المرؤوسين ذو أهمية بسيطة -6
  .إذا كانت هناك حاجة إلى تنظيم وتنسيق مبدئيين -7

ولكن لسوء الحظ  صارت للقادة أو المشرفين األوتوقراطيين سمعة سيئة، بسبب الخلط بين الشخصية وأنماط 
حنا نشاهد ونسمع عن المشرف الذي يهين ويحط كرامة ويسيء المعاملة إلى حد وصل القيادة حتى أصب

 .بعضهم إلى السب والشتم والتوبيخ أمام بقية األفراد
 
 

 

 .27مرجع سبق ذكره ص األعمدة السبعة لإلشراف الفعال،:حسن عبد الفتاح دياب - 1
  .158-157إلجتماعي، مرجع سبق ذكرهصمفاهيم أساسية في علم النفس ا: جابر نصر الدين، لوكيا الهاشمي  - 2
 .418مرجع سبق ذكره ص مدخل اإلشراف مدخل علم السلوك التطبيقي إلدارة الناس،:جراى.ل .ريجي - 3
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  :اإلشراف  الديمقراطي*

المشرف في هذا النمط ف. اد القراراتشراك العمال في وضع السياسات وإتخويعتمد هذا األسلوب على إ
  .ى تفويض جزء من سلطاته لمرؤوسيهقل ويميل إليمارس سلطة أ

ويركز اإلشراف الديمقراطي على اإلهتمام بالعالقات اإلنسانية بين األفراد ومشاركتهم جميعا في إتخاد 
  وأن القائد الديمقراطي يعمل على إشباع حاجات مرؤوسيه بما يساهم في إيجاد روح التعاون بين. القرار

  )1(.ل سلوك التعاون بين األفراد متناسبا ومتوقعا مع اإلتجاه العاممما يعمل على جع. األفراد في المنظمة
إال أن مفهوم إشراك العمال في كل القرارات قد يؤدي إلى مغالطة كبيرة ينتج فيها سوء الفهم وتظهر على 
إثره مشاكل وحاالت محبطة، ربما يشعر المرؤوسين أنهم يخدعون وربما تنحرف عن تحقيق األهداف 

  .الحقيقة
كما هو الحال لإلشراف الديمقراطي فإن هناك مواقف معينة يكون فيها اإلشراف الديمقراطي أكثر فعالية من و

  )2(غيره 

  .عندما يكون القائد غير خبير في مجال المشكلة -1
  .عندما يكون قبول القرار وتنفيذ من قبل المجموعة عامال مهما  -2
  .يحتاج إليها المشرف لكي يحل المشكلةعندما تكون المجموعة على معرفة وإطالع على أمور   -3
  .عندما تكون سلطة المشرف أو نفوذه بسيطة  -4
  .عندما يتوقع أن تكون هناك مقاومة للقرار  -5
  .عندما يحمل الموظفون مهارات عالية ويكونون مندفعين للعمل  -6
  .عندما تكون األهداف الناتجة عن القرار متفقا عليها من قبل -7

نه ما يصح على هذين النمطين المتقابلين من حيث المواقف التي يكون فيها ويظهر من خالل هذا الطرح أ
يصح مع األنماط المتقابلة األخرى، أي األشراف التفصيلي مقابل . نمط معين أصلح لإلشراف من نمط أخر

  .اإلشراف العام، واإلشراف الموجه نحو اإلنتاج مقابل اإلشراف الموجه نحو العمال
  
  
  
  
  
  

المتغيرات اإلدارية في منظمات الرعاية اإلجتماعية، مرجع سبق ذكره :، أبو الحسن عبد الموجودجابرعوض السيد - 1
 .327ص

 .68ص اإلشراف مدخل علم السلوك الطبيقي إلدارة الناس ، مرجع سبق ذكره: جراي.ل .جيري - 2
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  :اإلشراف المتسيب*

ألن المشرف موجود لكنه ال  وهذا النمط ال يمكن أن يوصف مقدما على أنه أسلوب من أساليب اإلشراف
  والمشرف من هذا النوع يعطي لموظفيه قدرا كبيرا من الحرية، بل أنه يحاول أن يكون. يقوم بأي دور قيادي

. وهذا المشرف يتردد عادة في إتخاذ القرارات ،ويشغل نفسه في األعمال الروتينية. زميال طيبا مع موظفيه
ع من اإلشراف ومثال ذلك اإلشراف على جماعة من الموظفين إال أن هناك حاالت ينجح فيها هذا النو

  األخصائيين المدربين أحسن
  )1(تدريب  

واستنادا إلى ما قيل في البداية على أنه ال يوجد إشراف تفصيلي أو أوتوقراطي أو مهتم باإلنتاج مئة بالمائة، 
ل إن هناك مراتب وتدرجات بين هذه ب. كما ال يوجد إشراف عام أو ديمقراطي أو مهتم بالعمال مئة بالمائة

لهذا نجد بعض الباحثين يقرون بأن السلوك القيادي ال يمكن وصفه بدقة باستخدام قياسين . األنماط المتقابلة
  )2(.ذي بعدين على الرغم من أن هذا األمر شائع اإلستعمال

حيث إن مصطلحات . هاكما أن بعض الباحثين يفضلون بعض التسميات لتميز األنماط اإلشرافية عن غير
مثل األسلوب التوجيهي المباشر أو األسلوب المشاركة أو اإلنتاجي أو الذي يركز على العالقات مع الناس 

وفي الحقيقة يفضل . كلها مصطلحات جيدة ومفضلة أكثر من مجرد األسلوبين األوتوقراطي والديمقراطي
 )3(من المشرفين األوتوقراطيين المستبدينالكثير من الناس أن يلقبوا بالموجهين المباشرين بدال 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .35مرجع سبق ذكره ص تنمية المهارات اإلشرافية، :السيد عليوة - 1
  .427مرجع سبق ذكره ص اإلشراف مدخل علم السلوك التطبيقي إلدارة الناس، :جراي.ل.جيرى  - 2
  .427ص جع سبق ذكرهمر اإلشراف مدخل علم السلوك التطبيقي إلدارة الناس ،: جري.ل .جيري - 3
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  نظريات القيادة واإلشراف -1-7

لقد ظهرت العديد من المداخل النظرية والتصورية التي حاولت تفسير أبعاد السلوك اإلشرافي لدى المشرفين 
،والتي يعزى إليها اإلختالف الواضح في األنماط اإلشرافية ولعل من أهم النظريات الرائدة في هذا المجال 

  : الصدى الكبير في األوساط العلمية نجد والتي كان لها
  نظرية السمات والخصائص -1-7-1

ويعني السمات والصفات التي تميز القائد على بقية المجموعة وقد إعتمدت اإلدارة ولفترة طويلة على هذا 
الفترة  ولقد أجريت الكثير من البحوث والدراسات في تلك. المدخل في إختيارها للعناصر القيادية واإلشرافية

إال أن النتائج التي ألت إليها معظم الدراسات جاءت متباينة ومختلفة إلى حد . لمحاولة معرفة هذه الخصائص
غير أننا نلمس أن هناك أتفاق ضمني حول جملة من المؤهالت  ،كل واحد منهم حد حدوه أن ما حيث نجد

  )1(والشروط العامة للقائد الناجح 
  .بسمات القائد الجسمية والمظهر الخارجي كالقوة والوزن والطول وتتعلق: الخصائص المادية -1
  .وتشمل الذكاء والقدرة اللفظية والقدرة على التنبؤ: الخصائص الذهنية -2
  .كالثقة بالنفس والحماس والتأقلم: الخصائص الشخصية -3
  .خرين والقدرة اإلداريةمثل التعاون والقدرة على إقامة العالقات وكسب محبة اآل: الخصائص اإلجتماعية -4
  .مثل دافع التحصيل والمثابرة : خصائص متعلقة بالعمل -5
واإللمام به  وتشمل حسن المظهر المقبول والمحافظة على الوقت ومعرفة العمل: خصائص عامة -6

واإلفتخار به واألمانة وحسن السمعة والتمتع بعادات شخصية حسنة، والتمسك بالقيم الروحية واإلنسانية 
  والمعايير االجتماعية والتواضع

  )2(ولقد صنفها باحث آخر إلى
  .القدرة على حفز وتشجيع األفراد-1
  .القدرة على اإلتصال -2
  .القدرة على اإلقناع -3
  .غرس الثقة في اآلخرين -4
  .تفويض السلطة والثقة بالمرؤوسين -5
  .القدرة على إتخاذ القرارات -6
  
  

 .15مرجع سبق ذكره ص مفاهيم أساسية في علم النفس اإلجتماعي،:ميالهاش الوكي و جابر نصر الدين - 1
   518 ص 2002لجديدة للنشر اإلسكندريةالسلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية، دار الجامعة ا: عبد الغفار حنفي - 2
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  وينطوي هذا المدخل على الكثير من العيوب
  .أو األوزان بمختلف هذه الخصائصأن نظرية السمات لم تحدد األهمية النسبية  -1
  .تجاهلت هذه النظرية تأثير وأهمية المرؤوسين على نتائج القيادة -2
لم تفرق هذه النظرية بين السمات المطلوبة للوصول إلى الهدف وتلك الضرورية للحفاظ على وضع أو  -3

  .مركز القيادة
  )1(.ستمرارية القيادةنمية وإوامل البيئية ال تؤثر في تتنظر هذه النظرية إلى أن الع -4
  النظرية الموقفية -1-7-2

وتنظر هذه النظرية أن القيادة واإلشراف يتوقفان على الظروف المحيطة ببيئة العمل حيث ترى أن الموقف   
وحاول أصحاب هذه النظرية صياغة مدخل للقيادة بالتركيز . هو الذي يحدد السلوكات القيادية واإلشرافية

فالقائد أو . قدرة القائد في التكيف مع الظروف، والتي تشمل العوامل البيئية المحيطة ببيئة العملعلى كفاءة وم
  .المشرف الذي يكون ناجحا في موقف قد يكون غير ناجح في موقف آخر

ويشير تانبوم وشميدت بأنه لكي نختار النمط المالئم ينبغي أن يدرك المدير القوى التي تعمل في كل موقف 
 )2(ي وهذه ه

  .قوى لدى المدير -1
  .قوى لدى المرؤوسين -2
  .قوى كامنة في نفس الموقف -3

وإذا كان هذا خاص بالمدير فالمشرف في ذلك سيان فهو أيضا يدخل في هذه الدائرة اإلختصاصية بإعتبارهم 
  .مدراء في مصالحهم وأقسامهم ومع مجموعاتهم

وديل أنه أصبح واضحا أن التحليل المنطقي للقيادة ال عندما ذكر ستوج 1948وبدأت هذه النظرية منذ عام 
أن التعرف . وقد إتضح من الدراسة التجريبية التي قام بها. يقتصر على القادة وإنما البد من التطرق للمواقف

 على القادة يتم إلى حد كبير من خالل المراكز اإلستراتيجية التي يشغلوها في شبكة اإلتصاالت أكثر مما

  )3(السمات الشخصية للقادة  يعتمد على
  
  
  
  
 

  
  

  .518ص:نفس المرجع  - 1
 .518ص: نفس المرجع - 2
  .519ص: نفس المرجع  - 3
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   .العوامل الموقفية في فيدلروقد حدد 
  .نفوذ المركز -1
  .نمط العمل أو المهمة -2
  .العالقة بين القائد والجماعة -3

ختياره للنمط القيادي أو المشرف في إالقوى تهم القائد أو  وقد أبرز أحد الباحثين ثالثة مجموعات من
  .اإلشرافي للعمل

  )تجاهاتهقدرته على تقييم الظروف وميوله وإ( القوى الكامنة في القائد -1
  )تحمل المسؤوليةلستعداداتهم حاجاتهم، إ(الكامنة في المرؤوسين القوى -2
  :القوى :القوى الكامنة في الموقف وأهم هذه -3

  .ة منهته والقوى النابعمط التنظيم وفلسفن -     
  .مدى فاعلية المجموعة العاملة المرتبطة بالموقف -   
  .طبيعة المشكلة التي خلقت ودرجت تعقدها -   
  .الوقت المتاح إليجاد الحل المالئم للمشكلة -   

  .معنى ذلك أن النمط القيادي الذي يستخدمه القائد أو المشرف يتغير حسب الموقف
لى هذه النتيجة التي تؤكد أنه ليس هناك نمط إشرافي ناجح في كل زمان ومكان ومع كل وفي النهاية نخلص إ

حيث أن األسلوب اإلشرافي الناجح في مكان قد ال يصلح في مكان آخر فلهذا يجب على المشرفين أن . الناس
  .يكونوا حذرين في إختيار األسلوب اإلشرافي

 .األهداف وعلى الروح المعنوية لألفرادألن للنمط اإلشرافي أثر بليغ على مدى تحقيق 
مما ال شك فيه أن للعناصر اإلشرافية أهميتها القصوى في أي تنظيم فنجاح البرامج والخطط يتوقف إلى حد 

وتعتمد اإلدارة على هذا الطاقم في . فبمقدورهم إنجاح أو إفساد أي سياسة. كبير على مدى كفاءة المشرفين
باعتبارهم يمثلون الصف األول في اإلدارة وهم بذلك بمثابة محور . العملي وضع خطة العمل موضع التنفيذ

  .الوسط ونقطة اإلرتكاز بين اإلدارة والعمال
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  :أدوار ووظائف المشرفين -1-8

  .ويقوم المشرفين بعدة أدوار ووظائف ورغم تنوعها فهي تمثل حجر الزاوية في أي تنظيم
على مواطن الضعف في العمل وأن يتفقد الخسارة أو الفقد في المواد الخام فالمشرف بمقدوره أن يضع يده 

والظروف غير االقتصادية في اإلنتاج واألخطاء التنظيمية واألسباب األخرى التي تؤدي إلى عدم الفعالية في 
  )1(.اإلنتاج حيث يملك الخبرة في التعامل مع العمال والمواد الخام أيضا

ويلعب المشرف دورا رئيسيا في حل الخالفات التي . الحفاظ على معدالت اإلنتاجكما يتعين على المشرف 
كما يسهر على المحافظة على اآلالت . تنشأ بين العمال في المصنع فيقوم بإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم

شادهم ويعهد إلى المشرف أيضا المحافظة على سالمة العمال عن طريق توعيتهم وإر. والمعدات والتجهيزات
كما يقوم على محاولة إدراك وتقدير مشاعر العمال واحتياجاتهم .  إلى تعليمات وقواعد السالمة في المصنع

  .هتماماتهم ونقلها إلى اإلدارة العليا للبث فيها ومعالجتهاما يتحتم على المشرف تدريبهم واإلعتناء بإك
  :مشرفينواستنادا إلى ما تقدم يمكن استخالص ثالثة وظائف رئيسية لل

  :الوظائف االقتصادية والفنية -

وترتبط أساسا بتوفير كامل الشروط الالزمة لضمان السير الحسن للعملية اإلنتاجية من اإلمكانيات المادية 
  :والبشرية وتتمثل هذه الوظائف في 

  .توزيع العمل على األفراد في القسم-1
  .توجيه وإرشاد العمال إلى أحسن أساليب العمل -2
  .الوصول إلى معدالت اإلنتاج المطلوبة ضمان -3
  .تصحيح أخطاء المرؤوسين -4
  .المحافظة على اآلالت والمعدات -5
  .االستخدام العقالني للمواد األولية -6
  .مراعاة قواعد وتعليمات السالمة واألمن -7

  .الوصول إلى تحقيق معايير اإلنتاج المطلوبة -8
  والنفسية االجتماعيةالوظائف  -

بارة عن مجموعة متداخلة ومعقدة من األحاسيس والعواطف وهو كائن متقلب المزاج ويستجيب إن العامل ع
   لهذا كان من بين وظائف المشرفين هو اإللمام بقدر من المعرفة. بسرعة للمؤثرات والمواقف المختلفة

عض الحاجات بأساليب وطرق معاملة العمال بشكل يحفظ لهم كرامتهم وكيانهم الشخصي ويسمح لهم بتحقيق ب
  .والرغبات المعقولة والمقبولة

 
 

  
  .109مرجع سبق ذكره ص العالقات الصناعية وتحفيز الموظفين،:رزيقإيهاب صبيح محمد - 1



البحث وتحديد المفاهيم المركزية مشكلة   األولالفصل    

32 
 

لتحمل ما فيهم من طاقات ذهنية ومعنوية كما يسعى إلى إعطائهم الفرصة إلثبات وجودهم وإخراج أحسن 
  .لهم وهمومهمنشغال بمشاكوظائفه اإل كما من. المشاق والصعاب

وبعبارة أصح أن يعاملهم كآدميين يحسون ويشعرون، وأن يبتعد على السلوكات وردود األفعال التي تهين 
نسجام عمل ور مهما وفاعال في المحافظة على إستقرار وإفإن للمشرف د. الكرامة وتخلق العداوة والنفور

  .حترام والتعاونمجموعة في جو يسوده اإلال
  الوظائف اإلدارية -

وتربط الصلة . كما يقوم المشرفين بعدد من األعمال اإلدارية التي تضمن حسن سير العمل بطريقة منتظمة
بينه وبين اإلدارة وبينه وبين العمال، فهو يعمل بتوصيل البرامج والخطط المكتوبة والمدونة إلى العمال 

ر ، والتأشيالمختلفة إلى اإلدارة ويعمل على شرحها وتفصيلها كما يعمل على نقل اقتراحات ومطالب العمال
  .كما يمسك المشرفين بعدد من السجالت تسهل عليهم العمل وتنظمه. عليها بعد مراجعتها

  )1(.ويمكن حصر وظائف المشرفين بشكل أدق بتناول الواجبات اليومية للمشرف
ستعمل األوامر الكتابية وهناك طريقتان إلعطاء األوامر إما كتابية أو شفوية وعادة ما ت:إصدار األوامر -1

  .في الحاالت الهامة التي يحتاج فيها المنفذ للوضوح واالستناد إلى وثيقة معينة

  .وهو عبارة عن وضع خطة للتنفيذ يتأكد بها من الوصول إلى الهدف: التخطيط -2
راءات يتولى أعمال التنظيم وهي عبارة عن تقسيم العمل وتوزيعه على مرؤوسيه ووضع اإلج: التنظيم -3

  .الكفيلة بحسن سير العمل والتنسيق بين األشخاص واألعمال التي تحت رئاسته
التعاون والتكامل بين  وهو عبارة عن ربط أعمال الموظفين بعضهم ببعض وإيجاد نوع من: التنسيق -4

  .ستبعاد التضارب والتكرارأعمالهم وإ
من أن الخطة التنفيذية للعمل مطبقة بكفاءة  ،وهي عبارة عن الوسيلة التي يتأكد بها الرئيس :المتابعة -5

  .وحسب ما أتفق عليه وأنها تؤدي إلى تحقيق الهدف
  )2(.ستعراض أهم األدوار المسندة للمشرف في المستوى األولواآلن سوف نحاول إ

 
 
 
 
 
 

  
  
  .227ص 2003 مرجع سبق ذكره ،االجتماعيةاإلدارة ومنظمات الرعاية :مصطفى خاطرأحمد - 1
 –  163ص 1974 ة مصر لطبع والنشر القاهرةض، نهالسلوك اإلنساني في العمل: يوسفد الحميد، محمد إسماعيل سيد عب- 2

164. 
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  :الرجل الرئيسي أو مفتاح العمل-1

كان يعتبر أحد أفراد اإلدارة في ظل النظريات الكالسيكية ،غير أن البعض اآلخر يعتبره دورا هام وخطير 
حيث . ألنه الممثل األول لإلدارة في خطوط اإلنتاج األولى. أو رجل المواجهة ويتمثل في كونه مفتاح العمل

. تعتمد عليه اإلدارة في إيصال القرارات وتنفيذ البرامج والخطط التي تضعها اإلدارة في المستويات األعلى
  .ويعتمد عليه العمال أيضا في إيصال اإلنشغاالت والمطالب

  .المواجهةيوضح المشرف رجل :  01الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  "رجل المواجهة "                 

  
 :الرجل الوسيط-2

يتمثل هذا الدور في المجهودات التي يبدلها المشرف في التوفيق بين وجهات النظر المختلفة بين اإلدارة 
من ، فهو يتعرض إلى مسألة الوالء المزدوج فهو .وخاصة عند حصول عدم اإلتفاق في أحد النقاط. والعمال

ومن جهة أخرى إلى العمال نظرا لإلحتكاك المستمر . سؤول على تنفيذ العملمجهة ممثل عن اإلدارة و
  .معهم، وما ينشأ عنها من إرتباط وإحساس باآلخر

 يوضح المشرف الرجل الوسيط:  02الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  ""الرجل الوسيط "                  
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  :الرجل الهامشي -3

وتتم عملية . يؤثر في اإلدارة فهو ال يتأثر وال. رف بأي عمل فهو دائما على الهامشوهنا ال يقوم المش
تصال يكون إلاو. رف ال يقوم بالعمل المنوط بهألن المش. تصال بين اإلدارة والعمال من غير وسيطاإل

  .بطريقة مباشرة
  .يوضح المشرف الرجل الهامشي:  03الشكل رقم 

  
  
  
  

  
  

  
  

 : مجرد عامل آخر -4

 .نا يكون المشرف كأي عامل آخر من حيث النشاطاتوه
 يوضح المشرف عامل آخر: 04الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

اإلدارة العليــــــا

 العمــــــالالمشــــــرف

"رـعامل آخ"  

" الرجل الهامشي"   
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  : خبير العالقات اإلنسانية -5

وتعتمد عليه اإلدارة . وهنا يظهر على أنه خبير في معاملة اآلخرين فهو يعرف كيف يتصرف مع المرؤوسين
خاصة التي تمس التخاذ القرارات د تعتمد عليه اإلدارة في إوق. تجاهات العمالر وإفي معرفة مشاع

 .المرؤوسين بشكل مباشر
  المشرف خبير العالقات االنسانية: 05الشكل رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  "خبير العالقات االنسانية"    
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اـــــــاإلدارة العلي

ــــالـــــــالعمــــ

المشرف خبير 
ل

يــــــــــاستشاري فن  



البحث وتحديد المفاهيم المركزية مشكلة   األولالفصل    

36 
 

  )1(جراي األدوار المتنوعة التي يقوم بها المشرفون في .ل .وقد لخص جيري

  .يبين األدوار المختلفة للمشرف: 06شكل رقم 

  

  

  

  

  
  

  .383مرجع سبق ذكره صاإلشراف مدخل علم السلوك التطبيقي إلدارة الناس، :جراي.ل .جيري- 1
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  :المشرف كمساعد -1

قوم بمهام أحد فمثال يمكن للمشرف أن ي ،لمرؤوسيه إن أهم أدوار المشرف أن يكون مؤيد أو مساعدا
  .حتياجهاينتظرون منه إعطاء المساعدة عند إ فالمرؤوسون. و تركه لعملهالمرؤوسين في حالة تغيبه أ

  :المشرف كمستشار فني -2

فهو مالكا للمهارات الفنية ومتخصصا في عمله ويلجأ إليه العمال دواما لإلستفسار  إن المشرف مستشار فني
عطيه إمكانيات كبيرة وتحكم المشرف في العمل ت. عن طرق وأساليب العمل وخاصة عند مواجهة المشاكل

  .لكسب تقدير المرؤوسين
  :المشرف كصاحب نفوذ -3

ويجب . لى األشخاصيحتاج المشرف إلى ممارسة نوع من القوة التي تعتبر من أهم مصادر التأثير ع    
ستعمال هذا الحق أن يعتمد على الحكمة والتروي وعدم اإلسراف فيها حتى تؤدي إلى على المشرف في إ

  .رغوبةالنتائج الم
وذلك بالضغط والتأثير على المستويات . باإلضافة إلى هذا يجب أن يوجه إستعمال القوة لصالح العمال   

  .العليا حتى يكسب ثقة وحب المرؤوسين
  :المشرف ككبش فداء -4

من سوء الحظ أن يكون هذا أحد أدوار المشرفين إال أنه ضروري ونقصد بهذا الدور أن يقبل األعمال    
ولكن هذا ال يعني أن السلوك غير المرغوب أو التصرفات السيئة أو القرارات . يقوم بها المرؤوسينالتي 

ولكنها تعني أن المشرف ال يستطيع دائما دفع اللوم عن نفسه، ضف إلى ذلك . الخاطئة ينبغي التغاضي عنها
  .أن المرؤوسين يكرهون المشرف الدائم اللوم لآلخرين

  :المشرف كمنصت -5

كما يجب أن يستمع . يعتبر هذا الدور أيضا من األدوار المهمة فهو يستمع إلى أفكار وأراء المرؤوسينو   
  .وينصت إلى المرؤوسين الغاضبين والخائفين وغير المطمئنين، قصد إمتصاص هذه المشاعر واألحاسيس

  :المشرف كمقيم -6

. التعرف على مستوياتهم وكفاءتهم في العملوهنا يقوم المشرف بتقييم أداء مرؤوسيه ،وضرورة ذلك تحتم    
ويهدف تقييم المرؤوسين إلى معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى المرؤوسين ومحاولة تشجيع المجتهدين 

  .من أصحاب األداء المنخفض
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  :المشرف كصانع قرارات -7

كون القرار صائبا يجب أن يتوفر تى يحولهذا و. دوار المشرفيناد القرارات من بين أية إتخعملتعتبركما    
المعلومات الكاملة والصحيحة حول أي مسألة من المسائل حتى يتسنى له أن يتخذ القرار . لدى المشرف 

  .تخاذ القراراتيان أن تشترك المجموعة في عملية إكما يرغب المشرف في بعض األح. المالئم
  :المشرف كناقل للمعلومات -8

من خالل مركز المشرف الذي يقع في منطقة الوسط بين العمال واإلدارة،  يبرز هذا الدور الحيوي   
رير ونقل فاإلدارة تمر عليه لنقل مختلف المعلومات والمعطيات إلى العمال ويعتمد عليه العمال في تم

  .فهو بمثابة منطقة عبور تصل األعلى باألسفل. نشغاالت والمطالب المتنوعةاإل
  :المشرف كمدرب -9

بين أدوار المشرف هو دوره كمدرب، فهو يقوم بتدريب الموظفين والعمال وخاصة الجدد منهم  ن منإ   
كما يساهم في إطار مهام التدريب . حيث يقوم على إكسابهم المهارات والقدرات الالزمة ألداء األعمال

  .والتكيف مع شروط وظروف العمل. بتسهيل عملية إدماجهم في الجماعة
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  :تمهيــــــــــد

عدد السكان والهجرة من األرياف إلى  زديادإلقد عرف المجتمع تغيرا مهوال لما ترتب عنه من     
وسائل النقل والمواصالت،  نتشارإوالعلم والمعرفة  كتسابوإ ،والتطور العلمي والتكنولوجي، المدن

ت، التي عرفت وتعرف تنوعا بمختلف أشكالها وما صاحبه من الطلب المتزايد على السلع والخدما
عبر األمصار واألقطار، ومن أجل الوفاء بهذه المتطلبات نصبت لها تنظيمات تتكفل بتوفير ما  وذيوعا

  .يحتاجه المجتمع من السلع والخدمات

ن هذا التحول المهول في المجتمع وما أسفر عنه من بروز تنظيمات جديدة وإعادة تشكيل أخرى إ   
في مختلف  والدراسيينالعديد من الباحثين  دفعوافق مع متطلبات الحياة العصرية والت التالؤمبغية 

على  أنكبوا حيث ،بموضوع التنظيم هتمامباإل وحتى الطبيعية جتماعيةواإلحقول العلوم اإلنسانية 
، وهذا من منطلق أن هتماماإلهذا  األوفر منالقسط  جتماعاإلوكان لعلم . بحث والتحليلبال تهدراس
المصانع، المستشفيات، اإلدارات الحكومية : وتشمل التنظيمات. جتماعيةإنظيمات عبارة عن وحدات الت
  .إلخ...الجيش والسجون والبنوكو

ويعتبر التنظيم المصنع من أبرزها على اإلطالق نظرا لما يقدمه من خدمات جليلة للمجتمع في     
الشاملة المنشودة يعتمد بالدرجة األولى على القطاع إشباع الحاجات المتعددة لها، كما أن تحقيق التنمية 

ومن المؤكد أن محاولة فهم واقع . زدهارواإلالصناعي في إحداث الوثبة والقفزة النوعية في خط التقدم 
عرفة أسباب ومستبيات التنظيمات من األهمية بمكان والتي تشغل بال القادة والمشرفين الذين يودون م

، والتنبأ بأنماط السلوك راد من أجل قيادتهم واإلشراف عليهم بطريقة صحيحةاألف السلوك لدىأنماط 
  .ضبطها وتوجيهها في إطارها الهادف أو تدعيمها والعمل على تكرارها من أجل

ولهذا سوف نحاول في هذا الفصل عرض مفهوم التنظيمات مع اإلشارة إلى التنظيم الصناعي،    
مات واسعا في األوساط العلمية في مجال التنظي انتشاراتي عرفت وتصفح مختلف النظريات الرائدة وال

 .في التنظيم عبر هذه النظرياتشراف وأدوار ووظائف المشرفين مع تسليط الضوء على طبيعة اإل
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                         مفهوم التنظيم - 2-1 

ت لها ببناء حضارة عمرت قد عرفت الحضارات السابقة أشكاال متعددة من التنظيمات التي سمحل   
يث إال أن العصر الحد .حصر الحضارة الفرعونية والصينيةالونذكر على سبيل المثال ال  لوقت طويل،

على العقالنية والرشد  عتمادهاوإها اتبناء وتعقد وأتساعهاكبر حجمها بيختلف عن سابقه من التنظيمات 
على كافة  التنظيمي العصر، طغيان الطابعالبارزة في هذا  السمةحتى أصبحت . في تحقيق األهداف
  .مناحي حياتنا اليومية

العصر الحالي هو عصر   وهذا ما يؤكده روبارث برثيوس في مؤلفه مجتمع التنظيم، على أن  
 ،مولده إلى غاية وفاته وهو يعيش داخل تنظيمات ذاإلنسان من التنظيمات ويستطرد ويقول فيما معناه أن

نه تنظيم األسرة، وبعدها منظومات التربية والتعليم بكل مراحلها وأطوارها فما إن يولد حتى يحتض
  .وتخصصاتها

حتى أننا نقضي أوقات فراغنا في تنظيمات مثل أماكن العبادة . بعدها تنظيمات عالم الشغل ليأتيثم   
بر حيث ت خاصة، وأخيرا إلى القوالنادي، وبعد العمل إلى التقاعد حيث تنظم شؤونه وأموره تنظيما

لمن يرد إلى أرذل العمر في هذه . مراسيم الجنائز والدفن تنظيمات أخرى أو وفق تنظيم معين ولتت
، ويتم كل هذا داخل تنظيم أكبر وهو الدولة ويتبين من خالل  هذا أنه البد من التمييز الشاقة  المسيرة

وقد أطلقت . األخرى تماعيةجاإلبين التنظيمات التي توصف بأنها تنظيمات رسمية، وبين التنظيمات 
على التنظيمات الرسمية هذه التسمية ألنها ترتكز على مجموعة من الخصائص مثل التقسيم الدقيق 

ووجود مركز ومراكز للقوة يتولى مهمة مراقبة أعمال  ،تصالاإل مسؤولياتللعمل والقوة وتحديد 
 .وذلك من خالل تغير مراكزلتصميم وضمان الحركة داخل بناء ا. التنظيم وتوجيهه نحو تحقيق أهدافه

 (1).أعضاء جدد تتوفر فيهم صفات التخصص والخبرة الفنية نضمامإ و األعضاء

إن هذه الخصائص التي تميز التنظيمات لم تظهر تلقائيا في "ويوضح ذلك محمد علي محمد ويقول   
ظيم قد تحدث بصورة أي أن خصائص التن عمديهإنما تم تحديدها بطريقة  جتماعياإلسياق التفاعل 

  )2("النوع من التنظيمرسمية وبذلك يستخدم مصطلح التنظيم الرسمي لإلشارة إلى هذا 

  
  
 

  .31ص 2003التنظيم، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية  جتماعإعلم : محمد علي محمد - 1
  .34ص :المرجع السابق  - 2
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ية وجماعات القرابة لعات السالخرج عن هذا اإلطار التجمعات البشرية مثل القبائل والجمايو    
والتي تنشأ بنوع من  اإلجتماعيةإن جوهر هذه البناءات "حيث يوضح ذلك محمد عبد الرحمن.واألسرة 

 جوهر خصائصهاوتكون في . القصد وتتميز بنوع من التغير في خصوصياتها بصورة روتينية
. لتي نطلق عليها مفهوم التنظيماتا اإلجتماعيةوسماتها أقل صورة تنظيمية من البناءات أو الوحدات 

التحكم  وطابعوخصائص  سماتهكون أكبر نوعا محدد من يفالتنظيم كمفهوم وتصور  ومن ثم
  )1(".والسيطرة

  يمكن النظر إلى التنظيم من حيث الشكل ومن حيث المضمون فالشكل أو هيكل التنظيم"وتبعا لما تقدم   
يعمل بها الناس والعالقات التي تنظم أعمالهم بطريقة منظمة ويعني الجماعات واإلدارات واألقسام التي 

أما المضمون فهو عملية جمع الناس في منظمة وتقسيم العمل فيما . ومنسقة ليصلوا إلى هدف محدد
عليهم، حسب قدراتهم ورغباتهم والتنسيق بين جهودهم وإنشاء شبكة متناسقة من  األدواربينهم وتوزيع 
  )2("يستطيعوا أن يصلوا إلى هدف محددبينهم، حتى  االتصاالت

قد تختلف مسميات التنظيم لكن جوهرها واحد ال يتغير فقد يستخدم البعض مصطلح "باإلضافة إلى هذا
 ستخدامإمصطلح التنظيم وقد يميل البعض اآلخر إلى ه البيروقراطية لإلشارة إلى المعنى الذي يقصد ب

الذي يتضمنه مصطلحا  ىإلى المعن أيضا شيرنها تثل المؤسسة أو المنظمة ولكمصطلحات محددة م
 )3("ةوالبيروقراطيالتنظيم 

 ،العديد من العلوم إهتمامهذا المفهوم يعد محل  ألنالتسميات لمفهوم التنظيم  إختالفويرجع    
بما  ،إلى زاوية من الزوايا اإلنصرافكل واحد منها إلى  إهتمام إنصبحيث  واالجتماعيةاإلنسانية 
رضي أغراضه وأهدافه البحثية والعلمية هذا من جهة ومن جهة أخرى إلى مدى تأثر الباحثين يخدم وي

  .بمختلف المدارس الفكرية والمداخل النظرية بموضوع التنظيم
عملية تشمل تقسيم وتجميع العمل الواجب تنفيذه في وظائف مفردة ثم تحديد "أنه ومان التنظيمنيويعرف 

  )4("هذه الوظائف الذين يشغلونراد العالقات المقررة بين األف
  
  
  
  

  . 12ص  2003 يطية ظيم ، دار المعرفة الجامعية األزارجتماع التنعلم اإل: عبد اهللا محمد عبد الرحمن    - 1
  .85ص 1976مكتبة عين شمس القاهرة  ،اإلدارة اإلنساني فيالسلوك : علي محمد عبد الوهاب - 2
 2006جامعة منتوري قسنطينة الجزائر تصالاإل االجتماعم التنظيم، مخبر عل جتماعاإلعلم  :رابح كعباش - 3

  .27ص
 .11ص1993  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، التنظيم  جتماعإعلم  :طلعت إبراهيم لطفي  - 4



  التنظيم الصناعي ونظرياته                                                                     الفصل الثاني

‐ 43 ‐ 
 

  
عملية تحليل النشاط وتحليل القرارات وتحليل العالقات من أجل "وينظر دركر إلى التنظيم على أنه  

سيمه إلى أنشطة يمكن إدارتها، ثم تقسيم هذه األنشطة إلى وظائف ثم تجميع هذه تصنيف العمل وتق
مين إلدارة هذه الوحدات زاألشخاص الال إختيارالوحدات والوظائف في هيكل تنظيمي وأخيرا 

 )1.("والوظائف

اطات وم على تنظيم النشللتنظيم والتي تق الداخليةويسعى التعريفين السابقين إلى توضيح الخصائص   
وهذا ما يطلق عليه بالقواعد الرسمية للتنظيم غير أن التنظيم . الهيكلة الواضحة والمنسقة على أساس 

تنشأ عنه عالقات بين األفراد المساهمين في  اجتماعيال يمثل فقط القواعد الرسمية فهو أيضا تنظيم 
 هتماماتهبإكرا حول التنظيمات من العلماء األوائل الذين أرسوا ف فيبرالتنظيم وفي هذا الصدد يعتبر 

ع نسق غرضي مستمر لنشاط نو"وتحليالته السوسيولجية لنموذجه المثالي للبيروقراطية حيث يقول أنه 
  )2(" .ز ممي
تكون مغلقة أو محدودة  اجتماعيةعالقة "كما أورد تعريف لما يعرف بالجماعة التضامنية بأنه  
  )3("إليها طبقا للقواعد المميزة نضماماإل

يتفاعل األفراد على  جتماعيةإويشير هذا التعريف على أن الجماعة المتضامنة عبارة عن عالقات 
  .التي تحدد السلوك وتتوقع أنماطه طموالنير والقواعد يضوء المعا

وتنشأ من أجل تحقيق ،تجمعات إنسانية تقوم بصورة مقصودة "وني التنظيم على أنهيتزإ ميتايإويعرف 
  )4("ةأهداف أو قيم مميز

تقام  جتماعيةإوحدات " أنها عتبارإالكوت بارسونز للتنظيم على تع تعريف شابه التعريف السابق متوي  
  )5("حقق أهداف محددةيلكي  عينبنائي م ذجللنمووفقا 

  

  

  

  
  .11ص: نفس المرجع - 1
  .10مرجع سبق ذكره ص علم اإلجتماع التنظيم،:نعبد اهللا محمد عبد الرحم - 2
  .11ص: المرجع السابق - 3
  .11ص :المرجع السابق - 4
  .42ص 2000دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية . يدولوجيا ونظرية التنظيماإل: سعد مرسي بدر - 5
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يتألف من أنساق فرعية  جتماعيإويفترض بذلك كل من أتزيوني وبارسونز على ان التنظيم نسق   
تنظيمية  إجراءاتلى وحتى يحقق التنظيم أهدافه فال بد أن يعتمد ع ،تتضمن اإلدارات واألقسام

  .واضحة
موجه نحو تحقيق أهداف محددة، ويتضمن هذا  جتماعيإنسق "ني التنظيم على أنهيويعرف السيد الحس  

وعناصر أخرى تثير  .لكي يتمكن من أداء وظائفه هالنسق عناصر تدعم توازنه وتكامله وإستقرار
متباينة وطبقات متفاوتة  هتماماتوإح الصراع بين جماعاته المختلفة تلك الجماعات التي لديها مصال

  . لكل منها مصالحها الخاصة التي تسعى إلى ترشيدها
  )1(."ولكل منها أهدافها الخاصة التي تتمثل في الحصول على مزيد من القوة والسلطة والنفوذ  

 يقوم أنه وبالرغم من أن التنظيم إذ ،من خالل هذا التعريف الذي يظهر مسألة جوهرية بالغة األهمية
أسس رسمية إال أنه ال ينفي البتة وجود ممارسات وسلوكات تظهر بين األفراد والجماعات  على
الطبيعية  جتماعيةاإلللقواعد الرسمية المختلفة وتأثير بناءات التنظيم عليهم من خالل العالقات  ستجابةإ

 تصاالتهموإقياداتهم الطبيعية التي تنمو بين المشاركين في التنظيم ويسهم في تكوين جماعاتهم األولية و
  .وأهدافهم الكامنة جتماعيةاإل ومعاييرهمالتلقائية 

هناك جوانب أخرى تطبع التنظيم غير تلك األبعاد  أن"يقول ماعند يزق الجلباويوضح ذلك عبد الر
عنيه طابع الدينامكية وماقد ي البنائية تجسدها ظواهر الصراع وتوزيع القوة والتغير وتضفي على التنظيم

  )2("على إنجاز أهدافه أيضا
األفراد والتنظيم الرسمي  بينلتنظيمي ينشأ عن التفاعل إن السلوك ا"رسيجإليها أر أنتبهوهذه الحقيقة 

ونظرا لعدم توافق خصائص األفراد مع خصائص التنظيم الرسمي يعجز هذا األخير على تغطية كافة 
ن الصراع والتوتر ويزداد ذلك كلما فشل التنظيم الرسمي العالقات اإلنسانية وبالتالي ينشأ بينهم نوع م

  )3(."في تحقيق رغبات األفراد مما يؤدي إلى خلق التنظيم غير الرسمي
كما يشير موتاز إلى أن العالقات الشخصية الموجودة بين أعضاء التنظيم التي ال يعرضها التنظيم 

نتقادات التي العواطف أي تلك األفكار و اإلنطق ويقابل هذا التنظيم م ،الرسمي أو يعرفها بشكل سيئ
 )4("المنشاة توضح القيم الخاصة بالعالقات البشرية في مختلف مجموعات

  ومن خالل ما تقدم نخلص إلى أن التنظيم الغير رسمي يولد في أحشاء التنظيم الرسمي 
   

  .30ص1981ة ودراسة التنظيم ،دار المعارف القاهر النظرية االجتماعية: السيد الحسيني   - 1
  .17ص 1999دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية . علم إجتماع التنظيم: جلبيالق علي عبد الراز  - 2
خصائص اإلشراف في التنظيم الصناعي الجزائري في قطنية الشرق قسنطينة دكتورة دولة : يوسف عنصر  - 3

  .74ص ،2004،  إلجتماع التنمية ،جامعة قسنطينة في علم ا
4 -   bernard mottez. la sociologie industrielle 1edition.paris.PUF.1971p23 
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 .وهو يعبر عن مشاعر وأحاسيس كل الناس في المنشاة

لما تقدم نستطيع أن نلخص إلى تصور مفهوم التنظيم مفاده أن  غتزاالوإوصوال إلى هذا الحد    
فراد عبر مختلف جهود األ تم إنشاؤها بطريقة مقصودة يقوم على التنسيق بين جتماعيةإالتنظيم وحدة 

التنظيم إلى تنمية مجموعة من الخصائص واألبنية الرسمية، التي  يعمدمن أجل ذلك  ،وحداتها وأقسامها
غير أن هذا ال ينفي بروز نمط من السلوكات والعالقات ال . تضبط سلوك األفراد وتحدد أشكاله

لتنظيم الرسمي من جهة والتفاعالت لخصائص ا ستجابةاإلتظهر نتيجة  ،يستوعبها التنظيم الرسمي
تسهم في تكوين جماعاتهم األولية وقياداتهم الطبيعية التي  و. القائمة بين األفراد من جهة أخرى

وعند عدم توافق أهداف التنظيم الرسمي . وأهدافهم الكامنة جتماعيةاإل ومعاييرهمالتلقائية  تصاالتهموإ
وهذا ما  ،اال من الصراع والمقاومة التي يبديها األفرادمع أهداف التنظيم الغير الرسمي تظهر أشك

على  رتكازباإلويسعى التنظيم إلى تحقيق أهداف واضحة ومحددة . يضفي على التنظيم الطابع الدينامي
  .ستمرارواإلمعياري الكفاءة والفاعلية في اإلنجاز قصد البقاء 

والعلماء حول مفهوم التنظيم ودخول مختلف  وبعد ما أوردناه من تعريفات مختلفة لعدد من الباحثين   
التنظيمات مثل المصانع، الشركات واإلدارات الحكومية والمستشفيات والجيش والسجون والبنوك في 

  .عموم هذه التعريفات
طبعها نوع من التباين واإلختالف بحسب طبيعتها ونشاطاتها ي إال انه وليس بالخفي أن هذه التنظيمات  

  .اتهاوأهدافها ومخرج
بنا أن نلتفت إلى لزوم اإلشارة إلى التنظيم الصناعي بإعتباره يشكل العمود الفقري لمحور  وعليه حيي

 .دراستنا
التنظيمات لما يمتاز به من خصائص ومميزات  ؤكد أن التنظيم الصناعي من أظهر وأبينومن الم   

إلى نموه  أدىغير أو تطور ملحوظ ترتقي به إلى درجة التنظيمات الحديثة وقد طرأ على هذا األخير ت
إن التنظيم "وهذا ما يؤكده عبد المنعم عبد الحي إذ يقول ،بناءاته توكبر حجمه وتعقد تساعهوإ

الصناعي عرف مراحل متعددة في تغيره وتطوره من أهمها مرحلة نظام الطوائف ثم نظام الوسطاء 
نع الكبير حتى وصلت المنظمات والصناعات المنزلية ونظام المصنع اليدوي الصغير ثم المص

  )1("الصناعية إلى الشكل الحالي

  
  

الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية من وجهة نظر المديرين و المشرفين بالمؤسسة : صالح بن نوار -1
الوطنية إلنتاج العتاد الفالحي مركب المحركات والجرارات بقسنطينة رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورة دولة 

  .26ص 2005جتماع التنتمية ، علم إ في
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ومن  ،من الخصوصيات التي تميزه عن باقي التنظيمات األخرى بمجموعةيختص التنظيم الصناعي    
فاق كل  ،نشارا واسعاتستخدام اآللة إإعلى اآللة في عملية اإلنتاج حيث عرف  عتمادهإأهمها 

على اآللة في أغلب  رتكازاإل هو التصورات حتى أصبحت السمات البارزة في أي تنظيم صناعي
أن نظام "بعض الباحثين ومن بينهم إحسان محمد حسن إذ يقول  عند النشاطات وكان لذلك صدى
  )1(" المصنع يعتمد على القوة اآللية

اآللة إلى الزيادة المذهلة في اإلنتاج وهذا ما يدعونا في هذا السياق إلى تأكيد على  ستخدامإوقد أدى    
  .المحلي والدولي االستهالكعلى اآللة هو الزيادة في اإلنتاج الموجهة إلى  عتماداإلن أن الهدف م

  .باإلضافة إلى هذا وذاك يعتمد التنظيم الصناعي في عملية اإلنتاج على عناصر أخرى
فراد ة عن مكان محدد بدقة تجمع فيه األأن المنظمة الصناعية عبار"ويوضح ذلك صالح بن نوار

إلى بشكل منظم وهادف من أجل تحويل تلك المواد األولية  ت واألجهزة والمواد األوليةالعاملين واآلال
  )2("منتجات قابلة للتوزيع داخل المجتمع

والمواد في  يحقق التنسيق بين الهيئة العاملة"الصناعي ويزيد على ذلك محمد علي محمد أن التنظيم   
  )3("الفنية وقوة العمل وأدوات اإلنتاج ومواد الخام بناء يتألف من عناصر أساسية هي القيادة والخبرة

على المواد  عتمادواإلاآلالت  ستخدامبإفالتنظيم الصناعي عبارة عن وحدة إنتاجية تقوم بإنتاج السلع    
إذ يضم مجموعات بشرية تسهر على تسيير سير العمليات  جتماعيةإ، وهو أيضا وحدة األولية

  .مميزة بين المشاركين وصيانتها وتنتج عن ذلك عالقات
إن مجتمع المصنع بما يشمله من وظائف تنقسم إلى شقين أساسين أولهما " ويؤكد كذلك جبار عطية

عمليات اإلنتاج وثانيهما شق إجتماعي يعني بالتعرض  اإلقتصادي الذي يعني بكل مشتمالت الشق
 )4("مجتمع المصنع ألبعاد إشباع الحاجات اإلجتماعية لكافة أعضاء البناء اإلجتماعي في

  
  
  
  
  

  .47ص 2005دار وائل للنشر عمان  الصناعي، جتماعاإلعلم : حسان محمد حسنإ  - 1
مرجع سبق  الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة الصناعية من وجهة نظر المديرين والمشرفين، :صالح بن نوار - 2

 35ذكره ص
  .31مرجع سبق ذكره ص علم إجتماع التنظيم،:محمد علي محمد - 3
  .151ص 2000اإلسكندرية اإلتجاهات النظرية في علم اإلجتماع، دار الوفاء : عطية جبارة ةجبار  - 4
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اإلجتماعي تنصهر فيه  شكل من أشكال التنظيم"ويضيف محمد الجوهري على أن المؤسسة الصناعية  
  )1("جتماعيةواإلوالقانونية العناصر اإلقتصادية والتقنية 

  :ظيم الصناعي هو هذا الكل المتكامل منالتن إنويتبين من خالل هذا التعريف 
 إلى تحقيق الربح فهي بذلك ذات إلى أن المصنع وحدة إنتاجية تسعى التي تشير: االقتصاديةالعناصر -

  .اقتصاديطابع 
و واألساليب  المستخدمة في المصنع من األالت والتجهيزات وهي التكنولوجي: التقنيةالعناصر  -

  .إلنتاجفي اعليها والطرق المعتمدة 
  .وهي مجموعة القواعد والنظم المسيرة للعمل داخل التنظيم الصناعي: عناصر قانونية -
نشاطات مختلفة  ي العمل اإلنتاجي من خالل ممارسةوهم األفراد المساهمون ف: جتماعيةاإلالعناصر  -

  .مميزة جتماعيةإينتج عنها عالقات 
ومكوناته يصدق فيه جملة التعاريف التي سقناها  وعلى هذا األساس فإن التنظيم الصناعي بخصائصه  

  .في بداية هذا الفصل
 كل التنظيماتإال أن لها قواسم مشتركة تدخل في مضامينها  وتباينت التنظيمات تلفتإخهما مإذن ف  

من باحث إلى آخر إال أنها  اختالفهاورغم  والمبادئحيث إنها تشمل على مجموعة من الخصائص 
والتي تقوم واعد العامة والتي تشكل على أساسها الركائز والدعائم األساسية للتنظيم تشترك في بعض الق

  )2( :على
   .صالتخص-
  .تقسيم العمل -
  .تسلسل السلطة-
  .هيكل التنظيم الرسمي ونطاق اإلشراف -

قسم  كما أن األفراد يتوزعون في التنظيم عبر مستوياته المختلفة بحسب األدوار والمهام في التنظيم وقد
  )3(تالكوت بارسونر التنظيم إلى مستويات ثالث وهي 

  
  
  
  
  

 .97ص 1970األردن لصناعي، دار الحماس مقدمة في علم اإلجتماع ا: محمد الجوهري - 1
  .18ص 1980 2تطور الفكر التنظيمي ، توزيع دار القلم بيروت لبنان ط: علي السلمي - 2
  .81رجع سبق ذكره صم النظرية اإلجتماعية ودراسة التنظيم،:السيد الحسيني - 3
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  .المستوى الفني -1
  .توى اإلداريالمس -2
  .المستوى المؤسسي -3

  .القائمين على العمليات اإلنتاجية عمال اليدويين والفنينويقصد بالمستوى الفني ال
 هم المديرون المهتمون بتخطيط وتنسيق العمل الداخلي للمشروع ويدخل في هذه: المستوى اإلداري-

  .الزمرة المشرفين

  .وأعضاء مجلس اإلدارة الذين يمثلون المشروع لدى الغير يشير إلى الرئيس: توى المؤسسيمسال -

وقد أورد عبد الكريم أبو مصطفى تصنيفا آخر للقادة والمشرفين فقط حيث قام بتصنيفهم إلى ثالثة 
  مستويات

  .مدير في المستوى القمة أو المستوى األعلى  -
  .مديرين في المستوى المتوسط  -
  .األولديرين الصف أو الخط م  -

هذه الفئة من  ئيس األعلى للمنظمة ونوابه ويقتصر دورويشمل المديرون في المستوى األعلى الر
ويمثلون . المديرين بوضع األهداف العامة للمنظمة ويحددون اإلستراتيجيات والسياسات الخاصة بالعمل

كوميين في الهيئات الحكومية ويعملون أيضا في البيئة الخارجية ويتعاملون مع الموظفين الح المنظمة
  .مع قيادات العمال والهيئات اإلدارية في المنظمات األخرى

أما المديرون في المستوى المتوسط فإنهم يشكلون الفئة الكبرى في معظم المنظمات، حيث تمتد هذه 
مديري هذه الفئة، مدير ، فئة المستوى األعلى وفئة الصف األول ومن تيني اآلخرين فئة ما بين الفئتال

فيد اإلستراتيجيات نويقع على عاتق هذه الفئة مسؤولية ت ،التخطيط، مدير العمليات أو اإلنتاج
في المستوى األعلى وينسقون العمل بين المديرون في الصف األول  المديرونوالسياسات التي يضعها 

والتحديث في  ألساسيةتجديدات ان عن المديرون في المستوى المتوسط مسؤولووغالبا ما يكون ال .
  .المنظمة

والفئة الثالثة وهي فئة المديرين في الصف أو الخط األول وهم الذين يقومون باإلشراف على العاملين 
  .العمال ءورؤوساالمشرفين أو مديري األقسام أو مديري المكاتب  سمإلق على هذه الفئة وأحيانا يط

فإن الفئة الثالثة تنفق معظم وقتها بشكل مباشر في اإلشراف وعلى خالف الفئتين األولى والثانية، 
  )1(.والمراقبة على عمل العاملين

  
  18-17ص 2001 بدون دار النشر، اإلدارة والتنظيم: عبد الكريم أبو مصطفى - 1
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  نظريات التنظيم -2-2

 نتاج لتنظيمات بتراث نظري معتبر، كانراث السوسيولوجي واإلداري في دراسات ايزخر الث   
عبر حقب . إسهامات عدد من الباحثين والدراسيين وعصارة دراسات نظرية تجريدية وأخرى أمبريقية

هات وتوج رؤىعكست مختلفة وظروف إقتصادية وسياسية وإجتماعية وإيدولوجية وعلمية ،زمنية 
من وسوف نحاول في هذه المرحلة من البحث عرض مجموعة  .التنظيم في دراسةالباحثين والنظار 

النظريات التي إهتمت بدراسة التنظيم مع اإلشارة إلى طبيعة وأدوار المشرفين والقادة عبر هذا الزخم 
وقد إعتمدنا على تصنيف هذه النظريات إلى . النظري والموروث العلمي والمكسب المعرفي المعتبر

  :ثالثة نظريات
  .النظريات الكالسكية-1
  ةالنظريات السلوكي-2
  .ثةالنظريات الحدي-3

  .مع لفت اإلنتباه إلى اإلتجاه البنائي الوظيفي ألهميته العلمية في دراسة التنظيمات
جاز واإلختصار ظريات بالتحليل والنقد تارة واإليوسوف نحاول أن نلقي الضوء إلى أهم رواد هذه الن

  .تارة أخرى
  : النظريات الكالسكية -2-2-1

بالعمل والهيكل التنظيمي بإعتبارهم ركائز عناصر تضم هذه الفئة مجموعة النظريات التي تهتم   
وتوصف هذه النظرية على أنها نظرية مثالية إذ أنها تصف ما يجب أن يكون عليه التنظيم . التنظيم

وسوف نعرض إلى ثالثة نماذج كان لهم إسهاما كبيرا في إثراء التفكير اإلداري والسوسيولوجي بإطار 
  نظري حول التنظيمات وهي 

  .ية البيروقراطيةالنظر 
  .نظرية اإلدارة العلمية 
  .نظرية التقسيم اإلداري 

  :النظرية البيروقراطية -

والذي كان يعمل ) 1920-1864(ر لعالم اإلجتماع األلماني ماكس فيبتعتبر نظرية البيروقراطية    
ها نظرية ضمونأستاذا في الجامعات األلمانية من أولى المساهمات السوسيولوجية التي شكلت في م

شاملة حول التنظيمات البيروقراطية وقد ذاع صيتها وإحتلت مكانة مرموقة في علم اإلجتماع  علمية
  .بتحليالتها ومنضوراتها

هو و  bureau فيعني  كلمة بيروقراطية إلى قسمين أو شقين، أما الشق األول تنقسم"بادئ ذي بدأ 
  قراطية فالبيرو ،ومعناها القوة kratiaناني من األصل اليو cracyالمكتب ويشتق ، الجزء الثاني 
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  )1(دارةهي سلطة المكتب أو قوة اإل
إن نتعمق في دراسة الفلسفة "ر يتطلب كما يقول علي السلميالشك أن فهم النموذج المثالي لفيبو  

ر أن القوة هي إمكانية أحد بفي موضوع السلطة أو القوة حيث يرى ماكس في لفيبر اإلجتماعية العامة
  )2(."األفراد أن يفرض إرادته على سلوك أفراد آخرين

فهو . الشخص الذي يملك القوة له األحقية في بسط سيطرته وهيمنته على األفراد ويشير هذا إال أن
يستمد هذه الشرعية من القوة التي يملكها، وقد ميز فيير بين ثالثة أنواع من السيطرة في إطار تطور 

  .يةالمجتمعات عبر تاريخ البشر
ويستمدها الشخص من خالل الصفات والسمات التي تميز بها عن غيره من : السلطة البطولية-1

ون حوله وقد يكون قائدا الناس يلتف مما يجعل  األشخاص مثل الشجاعة أو القوة أو الفكرة أو المبدأ
  .أو نبيا أو فيلسوفا أوعالماحربيا 

  .الموروث حيث يدغن الناس لهذا الحق المكتسب ويستمدها  الشخص من الحق: السلطة التقليدية -2
يطيع الناس القانون إلعتقادهم بأنه  وتنشأ السيطرة بحكم القانون والنظام حيث: السيطرة القانونية -3

نه صدر وفقا إلجراءات عادلة وسليمة، ويصبح الرئيس أو الحاكم هنا شخصا يتولى مركزا وأ ،عادل
مركزه الرسمي هو مصدر سلطته وسيطرته على فإن . واإلنتخاب رسميا بإجراءات قانونية كالتعيين

  )3(."القواعد السليمة قانونا د القانون أواآلخرين في حدو
جل ممارسة السلطة الشرعية القانونية البد من جهاز إداري يتولى تمرير األوامر والتعليمات ومن أ  

 ي تعتمد على القواعد واإلجراءات الرسمية فيالبيروقراطية الت األفراد، وهذا الجهاز اإلداري هو لعامة
  .السيطرة على اإلفراد

الحكومية وحسب بل  ويظهر من خالل هذا الفهم أن النظام البيروقراطي ال يقتصر على األجهزة  
وعلى هذا فقد حدد  فيير مجموعة من . يتجاوز ذلك إلى حدود الحياة اإلجتماعية واإلقصادية والسياسية

  م البيروقراطي والتي كان يهدف بها إلى إحكام السيطرة علىالخصائص للتنظي
  
  
  
  
  
المعارف اإلسكندرية  ةمنشأ ،ومشكالت اإلدارة والتنمية اإلقتصادية   علم اإلجتماع الصناعي: د إسماعيلقباري محم- 1

  250ص1979
  .34ص تطور الفكر التنظيمي، مرجع سبق ذكره: علي السلمي - 2
  .35ص :نفس المرجع - 3
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  )1(: راد وهي كاآلتياألف 
توزع السلطة التي تمنح للموظف إلعطاء األوامر لتنفيذ األعمال بشكل رسمي وتبعا لقواعد  -1

  .حيث تحدد هذه القواعد حجم السلطة التي تمنح للموظف ،ثابتة
توزيع األنشطة في التنظيم البيروقراطي على أعضاء التنظيم البيروقراطي وتعتبر هذه   -2

  .ف بها الموظفون رسميااألنشطة واجبات يكل
توجد طرق محددة لتنفيذ األعمال، وعلى الموظف أن يتقيد بهذه اإلجراءات البيروقراطية أثناء   -3

لذا يجب أال يعين في التنظيم البيروقراطي إال من لديه القدرة على تنفيذ األعمال . تأديته للعمل 
  .تبعا للطرق المحددة

شكال هرميا وتشرف المستويات  ات إدارية، ويتخذ بذلكطي من مستويم البيروقرايتشكل التنظي  -4
أي كل مستوى تنظيمي يشرف على المستوى . العليا من التنظيم على المستويات الدنيا
  .التنظيمي الذي يليه إنطالقا من قمة الهرم

تعتمد إدارة التنظيم البيروقراطي على المستندات لذا يوجد جهاز من الموظفين والكتبة مهمتهم   -5
ويشكل الموظفون بقسم معين مكتب ويعمل التنظيم البيروقراطي على حتفاظ بالمستندات اإل

  .الفصل بين الممتلكات الخاصة لألفراد وبين ممتلكات التنظيم
على الموظف أن يضع خطوط وفواصل بين الحياة الشخصية لألفراد وبين العمل   -6

  .قته وجهده للعملبمعنى أصح أن يتجرد من كل شيء وأن يكرس و ،البيروقراطي
نجاز االعمال وتأخذ هذه قواعد وتعليمات يعتمد عليها في إ يقوم التنظيم البيروقراطي على  -7

داء االعمال زادت وكلما تعلق بهم الموظف في أ ،لنسبيالقواعد والتعليمات صفة الثبات ا
  .كفاءته

ى أساس المسابقات إستنادا لقدراته لذا يجب أن يختار األفراد عليعين الموظف في المنصب   -8
 .حانات أو الشهادة التي تحدد ذلكواإلمت

  ومن خالل هذه النقاط يمكن أن نخلص إلى أن التنظيم البيروقراطي يقوم على 
  .التقسيم الدقيق للعمل الذي يقف ويستند على قواعد التخصص والخبرة الفنية -
لصالحيات لكل مستوى، وضوح خطوط السلطة إعتمادا على تسلسل هرمي يحدد المستويات وا -

أين تشرف المستويات العليا على أعمال و أنشطة المستويات الدنيا، بمعنى أن كل مجموعة من 
حيث يقوم بتوجيههم ويعتمد المشرفين في ذلك على المراقبة . األشخاص يشرف عليهم رئيس

ا من مديرين الشديدة والصارمة ويعتقد فيير أن تطبيق مبدأ الرقابة من طرف المستويات العلي
  .ومشرفين كفيل بتحقيق األهداف

 
  .67- 66ص 2006مخبر التطبيقات التقنية والتربوية جامعة قسنطينة  ،نظريات المنظمة: لوكيا الهاشمي  - 1
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  .من الرؤوساء يكون إلى المستوى األعلى منه التظلمكما أن 
  .ترقية العاملينالمحك الذي على أساسه يتم تعيين وإعتبار معيار الكفاءة في اإلنجاز هو 

وفهمها بالشكل  ،وجود قواعد وتعليمات واضحة ومحددة تسهل على الموظف فهمها وإستوعابها -
  .الجيد يساعد على رفع كفاءة األفراد

واإلحتفاظ بالسجالت والمستندات التي من شانها تنظيم العمل وتحديد  كتابةاإلعتماد على التوثيق وال -
  .أدائه كيفية

ف فعالية عنها حسب فيير من العوامل التي تضباإلعتبارات الشخصية أثناء العمل أل عدم اإلعتداد -
  .التنظيم

ويتصف بدرجة  ،ومن خالل هذا يتضح أن الجهاز البيروقراطي يستمسك بقوة القواعد واإلجراءات
  :ويصور فيير الرشد في شكلين .عالية من الرشد والعقلنة في العمل

هداف محددة مع الدقة الكامنة في إختيار الوسائل بما يحقق لتحقيق أ دقيقة إستخدام طرق وأساليب-
  .الغايات

األساليب والمعتقدات غير  مور وإدراك العالم المحيط ورفض كلالمنطق العلمي السليم في تفسير األ -
  )1(.التفسير في العلمية

  :مزايا وهيوعلى ضوء ما تقدم يمكن القول أن التنظيم البيروقراطي يحمل مجموعة من ال
الخضوع الكامل  –اإلستمرار  –السرعة  –الوحدة  –الوضوح  –المعرفة الكاملة بالمستندات  –الدقة -

  .للرؤوساء
 .تخفيض اإلحتكار بين األفراد –تخفيض التكلفة اإلنسانية واإلقتصادية للعمل  -

المثالي في إدارة أي ويتضح من خالل ما سبق أن فيبر ركز على القرارات الرشيدة ،وأعتبرها الوضع 
   )2(.مؤسسة ،فقد إهتم فيبر بالكفأة والقدرة والمعرفة في التنظيم

خدات خلو من العيوب والنقائص وأهم المأورغم المزايا التي يقدمها التنظيم البيروقراطي إال أنه ال ي
  :يري هيبالتي تعرض لها النموذج الفي

  

  

  

  

  

  33سبق ذكره صمرجع  التطور الفكر التنظيمي، :علي السلمي - 1
2 - jean pierre durand. Robert weil sociologie contremporaire.vicot 

France.paris1994p377. 
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غفلت أنه مجموعة متداخلة من ، ونسيت أولم يعطي إعتبارا للفرد وعامله على أنه آلة -1
 .وأن له أهداف وحاجات ورغبات يبحث عن تحقيقها في موقف العمل. األحاسيس والعواطف

  .إن مبدأ الترقية باألقدمية يؤدي إلى تثبيط العزائم وقتل اإلرادة في بذل الجهود -2
قيق يؤدي باألفراد إلى محاولة التهرب والتملص دأن اإلرتكاز الشديد على الرقابة واإلشراف ال -3

  .من القواعد والتعليمات
مكوناته الداخلية مهملت لقد إعتبرت البيروقراطية أن التنظيم نظام مغلق وال يعتمد إال على  -4

  .بذلك البيئة الخارجية التي تؤثر وتتأثر بالتنظيم
جهة وعلى أساس الخبرة  لسلطة منتناقص صارخ بين فكرة التدرج الهرمي على أساس ا -5

  .والتدريب من جهة أخرى
في  ورغم هذه اإلنتقادات فال يمكن أن ننكرأهمية النظرية البيروقراطية في وضع أسس وقواعد علمية

 . دراسة التنظيم
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  :نظرية اإلدارة العلمية -

لقد عمل فريدريك تايلور كعامل وتدرج في العمل إلى مساعد مهندس ومهندس في مصانع الصلب في 
وقد الحظ تايلور أن الطرق التي يتبعها العمال في أداء  ،سلفانيا في الواليات المتحدة األمريكيةنبمدينة 
الواضح أن هذا  ومن ،لهم طرق عقيمة في أغلب األحيان وتقوم على أسلوب المحاولة والخطأعم

  .والجهد والمال إنخفاض في معدالت اإلنتاج وهدر للوقت األسلوب يترتب عنه
بدأ تايلور في جمع .م على طول خبرة ودرايةعميقة والمتأنية التي تنوإنطالقا من هذه المالحظات ال

 امات وترتيبها وتنظيمها وعقد القرائن بينهما وعرضها بأسلوب علمي وتحليلي ممهدالحقائق والمعلو
بخروج مؤلفه إلى الضوء وقد أثمرت هذه الجهود . لقيام نظرية علمية ودراسة منظمة للعمل الصناعي

ي ولقد ضمن تايلور كتابه هذا أهم أفكاره وأبحاثه ومبادئه الت" مبادىء اإلدارة العلمية"بعنوان 1911
ولقد كان الشغل الشاغل لتايلور آنذاك في كيفية الحصول على أعلى . رسمها من خالل عمله ودراساته

  .قيتات القياسيةمعدالت اإلنتاج وبأقل التكاليف وفي التو
بمعنى دراسة الحركة الالزمة  ،عكف على دراسة الحركة والزمن المضمار حيثذا وكان سباقا في ه

وإستبعاد الحركات الزائدة والطائشة والدخيلة والتي تسبب التعب واإلجهاد  .والضرورية ألداء األعمال
وتهدر الوقت كما قام بتسجيل الزمن الذي تستغرقه كل حركة من أجل إختزال الوقت، ولعل الهدف 

وقد توصل . أداء األعمالحسن الطرق واألساليب في أتايلور في ذلك هو إستخالص  االذي كان يحدو
يق اإلعتماد على إختيار العمال المهرة وبعدها قام بتدريب العاملين على هذه األساليب ن طرإلى هذا ع

لقد كان تايلور أول من "وفرضها على كل العاملين ويقول في ذلك محمد علي محمد .العلمية الجديدة
   ،احاول دراسة الحركة الالزمة ألداء األعمال الصناعية وتسجيل الزمن الذي تستغرقه كل حركة منه

  )1(".ثم تقدير الزمن الكلي الالزم ألداء الحركات المتتالية التي يتألف منها العمل
ويؤكد تواجدها وأماكن  وتصميماتهاوقد ذهب تايلور إلى حد دراسة حتى األدوات والمعدات في شكلها  

مله كان يعني بدراسة األدوات والعدد والمواد التي يستخدمها العامل في ع"ذلك محمد علي محمد
  )2(".جنبه القيام بمجهودات ال داعي لها فيزيد إنتاجهييسر عليه العمل ويووضعها وشكلها وترتيبها حتى 

  . الفيزيقية طريقة المشي وفترات الراحة ومدتها وظروف العملس در كما 
 حتى ال يحتاج العامل ،ووضع تايلور خطة للعمل قوامها تحليل الوظائف وتجزئتها إلى أبسط مكوناتها

. يعتمد فيها على الجهد العضلي وفقط ،صورة آليةأعمال تقام بإلى أي مستوى من التفكير في أداء 
وهذه تبرز نزعة تايلور في التفكير الرشيد حيث يؤكد على نقطة جوهرية في تصوره وهي أن اإلدارة 

  الطرق في  ير وتوجيه العاملين إلى أفضل وأنسبيالقرارات وتس وإتخاذتتكفل بالتخطيط والتنظيم 
  

  136مرجع سبق ذكره ص علم إجتماع التنظيم،:محمد علي محمد - 1
 .137ص :نفس المرجع  - 2

  



  التنظيم الصناعي ونظرياته                                                                     الفصل الثاني

‐ 55 ‐ 
 

  )1(اإلنتاج وقد أورد علي السلمي دور اإلدارة من مديرين ومشرفين في موقف العمل على
  .يحيط بتكنولوجيا العملأن -
  .أن يكون قادرا على ترشيد العمل -
  ر وضعها موضع التطبيقأن يكون قادرا على إعطاء األوام -

وعلى هذا  .ويرى تايلور أن العاملين يتحدد دورهم في تنفيذ األوامر الصادرة من المشرفين والقادة فقط
 فقد كان تركيز"الشكل يصبح العاملين جزاءا من توليفة العمل المستمر ويعبر على ذلك علي غربي

اإلنتاجية  أو تابع لها في أداء األعمالفريدريك تايلور على دراسة اإلنسان بإعتباره ملحق آللته 
وقت والحركة هو تحويله إلى آلة متعددة األغراض وإلى ألة الولهذا كان الهدف من دراسة . الروتينية

   )2(.متخصصة على درجة عالية من الكفاءة
تحفيز كما يعتقد تايلور أن من الوسائل التي يجب أن تعتمد عليها اإلدارة في رفع معدالت اإلنتاج هو 

. العمال، فهو يرى أن سلوك العامل يمتاز بالرشد فهو يبحث على تحقيق أكبر قدر من المنفعة المادية
فلهذا كان تايلور يحفز العاملين على بذل الجهد المضاعف عن طريق دفع المكافآت في صور أموال 

ق مصالحه التي تتمثل إن اإلنسان يعمل بطريقة مطابقة للعقل من أجل تحقي"ويقول في ذلك كعباش رابح
   )3(.في الحصول على المال ألن األجر هو الحافز األساسي الذي يدفع اإلنسان إلى العمل

  )4(صفات محددة من العامل وهي تايلور ينتظرهذا فكان وعلى 
  .وتتمثل في الحد األقصى لما يستطيع اإلنسان إنتاجه: الطاقة-1
مة من من مستوى كفاءة محددة ويبدل كمية معلو وهي الوقت الذي يستغرقه اإلنسان: السرعة -2

  .الجهد إلنجاز عمل معين
وهذا المعيار يشير إلى قدرة اإلنسان على اإلستمرار في بذل المجهود : القدرة على اإلستمرار -3

  .العضلي في مواجهة الشعور بالتعب
  
  
  
  
  
  

  .60مرجع سبق ذكره ص تطور الفكر التنظيمي،:علي السلمي - 1
  .35ص 2002دار الهدى عين مليلة  ،تنمية الموارد البشرية: رونعلي غربي وآخ - 2
 .103مرجع سبق ذكره ص علم اإلجتماع التنظيمي،:كعباش رابح - 3
  .36تنمية الموارد البشرية، مرجع سبق ذكره ص: علي غربي و آخرون  - 4
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  .ر بالقطعة حتى يظهر مجهود كل فرد في العمللهذا كان تايلور يعتمد على األج
ونبذ  ،األهدافإلى ضرورة التعاون في تحقيق  دفع باإلدارة والعماللور أن في هذا مبرر يويرى تاي   

الصراع إذ أن اإلدارة تبحث عن تحقيق أعلى معدالت اإلنتاج وفي ذلك منفعة للعامل في الحصول 
  .على المزيد من المكافآت

اف على الظروف المختلفة ويؤكد تايلور على ضرورة وجود طاقم من الخبراء واألخصائيين لإلشر   
  .المحيطة بالعمل مثل وسائل العمل، سرعة اآلالت وطريقة األداء

  )1(:ويمكن تلخيص مبادئ تايلور في مجموعة من النقاط وهي
. إحالل الطرق العلمية محل الطرق البدائية أو القواعد التقديرية في تحديد عناصر عمل الفرد -1

علمية في دراسة الحركة والزمن في الوصول إلى الطريقة وقد أوضح ذلك من إستخدامه الطريقة ال
  .المثلى ألداء العمل وهذه الطريقة تسمح بتحقيق أعلى مستوى إنتاج يومي

وتدريب هؤالء . اإلختيار العلمي للعمال وهذا يعني ضرورة إختيار أكثر العمال أفضلية للعمل -1
  .العمال على أفضل أسلوب إلنجاز هذا العمل

بحيث يقوم المديرون و المشرفون  مبدأ تقسيم المسؤولية بين المديرين والمشرفين والعمالاألخذ ب -2
  .بتنفيذ هذه األعمال بالتخطيط والتنظيم ويقوم العمال

  .تعاون كل من اإلدارة والعمال ألداء العمل طبقا للطريقة العلمية  -3
اد العمل اإلنتاجي وخاصة في دراستها ورغم ما قدمته اإلدارة العلمية من نظرة تحليلية وعلمية ألبع

للحركة والزمن وما صاحبه من إرتفاع معدالت اإلنتاج إال أن النظرية العلمية لم تخلو من العيوب 
  )2(والنقائص وأهمها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .59مرجع سبق ذكره ص اإلدارة والتنظيم،:عبد الكريم أبو مصطفى - 1
  .61-60ص:نفس المرجع  - 2
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دام الحاجات السلوكية الكبرى للعامل حيث كشف علم النفس عن أن إن تايلور فشل في إستخ -1
بل تلعب الحاجات . نتاج الحاجات اإلقتصادية وحسباإلنسان ال يدفعه إلى العمل وزيادة اإل

هذا باإلضافة إلى العوامل النفسية هي التي تساعد على . في ذلك  السيكولوجية دورا هاما
  .تكيف العامل لعمله

ور أقصى إنتاج ألكفأ عامل هو اإلنتاج النموذجي الذي يجب أن يصل إليه جميع لقد جعل تايل  -2
وال شك أن في ذلك نوع من الظلم ألن هناك فروق فردية بين األفراد في القدرة والقوة . العمال

  .حتمالودرجة اإل
لنظام ال شك أن إستخدام الحافز اإلقتصادي كان له دور في زيادة إنتاجية العامل إال أن هذا ا  -3

إما في المدى البعيد فإن إنتاجية العامل سوف  ،يمكن أن يحقق أهدافه في المدى القريب
العامل وإرهاقه الجسمي والنتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتعرض تتعرض للهبوط نتيجة ألعباء 

  .لها عندما تنخفض إنتاجيته هي الطرد من العمل
يكن  لم مة للتطبيق الشامل إال أن إهتمامهعلى الرغم من أن مبادىء تايلور كانت موضوع  -4

ركز إهتمامه وأبحاثه على الكفاءة في المستوى المصنع كزا على اإلدارة بصفة عامة ولكن مر
هذا في تحويل  هيزالتي يمكن إكتسابها من دراسة الزمن والحركة وبسبب ترك وعلى الوفرات

ن الزمن تصبح بالفعل دراسة إلدارة مما جعل اإلدارة لفترة م. الكامل نحو الورشةباإلهتمام 
  .الورشة مع إهمال الجوانب األكثر عمومية

   :باإلضافة إلى ما ذكر فلقد تعرضت اإلدارة العلمية إلى جملة أخرى من اإلنتقادات وهي   
ة وذلك إلغفالها آدمية الفرد والعامل اإلنساني داخل التنظيم معتبرة الفرد كاآللة أنها توصف بنظرية األل

لتلك الطاقة من خالل تصميم اآللة لتكون ن منظور إقتصادي محض تقوم على اإلستغالل األمثل م
  )1(.بالكيفية التي تحقق هذا اإلستغالل

وتأسيسا على هذا فإن التايلورية قتلت في الفرد القدرة على المبادآة واإلبتكار بإعتباره مصدر فكري 
  .فكارهقادر على إحداث التغيير والتجديد بآرائه وأ

وقيام على إثرها . غير أن هذا ال ينفي أهمية اإلدارة العلمية في وضع أسس علم اإلدارة األولى
وأوسع نطاقا عمومية  ت فيما بعد إلى صياغة مبادئ أكثروأكثر واقعية توصلدراسات وبحوث عميقة 

 .في التطبيق
  
  
  
  

 . 37مرجع سبق ذكره ص تنمية الموارد البشرية،:علي غربي وآخرون - 1
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  :1925-1841هنري فايول : اإلداري قسيمنظرية الت -

في نفس الوقت الذي عرفت  فيه اإلدارة العلمية لمؤسسها فريدريك تايلور إنتشارا ورواجا كبيرين   
ظهر تيار فكري آخر  .رين والمشرفين تطبقا وممارسةدراسة وتحليال وبين المدي ،في األوساط العلمية

  .رضية وبالضبط في فرنسا على يد هنري فايولمن الجانب اآلخر من الكرة األ
إنما يدل  إن دل وهذا. دراسة التنظيم منصبا على الوحدات اإلنتاجية تايلور في هتمامإولما كان مركز 

على مدى تأثره بهذه الوحدات التي عمل فيها لفترة طويلة منذ أن كان عامال بسيط حتى أصبح 
وتقلد مناصب إدارية عليا منها بالتأكيد منصب المدير العام هنري فايول بدأ كمهندس  ننجد أ. مهندسا

إن  .لمجموعة شركة التعديل المعروفة بإسم شركة كومنتري الفرنسية) 1919-1888(لمدة ثالثين سنة 
أخذ في ثر في تأسيس نظرية علمية شاملة تهذه التجربة والخبرة في ميدان اإلدارة كانت لها عظيم األ

  .ات والوظائف اإلداريةالحسبان جميع النشاط
إذن فإن فايول إهتم باإلدارة العليا وتايلور بالوحدات اإلنتاجية هذا التباين في مراكز اإلهتمام في دراسة 

وقد خرجت أفكاره إلى . التنظيم ذهب بالبعض إلى حد إعتبار أن فايول األب الحقيقي لنظرية اإلدارة
ومن بين ما تضمنته . 1916والذي صدر عام " عامةاإلدارة الصناعية وال"النور في مؤلف عنوانه 

  أفكار فايول حول اإلدارة في دراسة التنظيم أنه قسم المشروع الصناعي إلى ستة أنشطة 
  .ويرتبط هذا النشاط بالعلمية اإلنتاجية من إنتاج وتحويل وتصنيع وتركيب: النشاط الفني -1
  .ويرتبط هذا النشاط بالشراء والبيع والمبادالت: النشاط التجاري  -2
  .ويرتبط هذا النشاط بجلب األموال وتوفيرها واإلستخدام األمثل لها: النشاط المالي  -3
  .ويرتبط هذا النشاط بضمان الحماية لألفراد وحفظ ممتلكاتهم وحوائجهم: النشاط األمني -4
بعمليات الجرد وحساب الخسائر واألرباح والتكاليف  ويرتبط هذا النشاط: النشاط المحاسبي  -5

  .والديون واألموال لدى الغير
  .ويرتبط هذا النشاط بالتخطيط والتنظيم والرقابة واإلشراف والتنسيق: النشاط اإلداري  -6

وقد كرس فايول جل . ويؤكد فايول أن هذه النشاطات متواجدة في أي تنظيم مهما قل شأنها أو كبر
  .ته على النشاط السادسوقته ومجهودا

إال أن فايول يؤكد على وجوب وجود قدر من التحصيل والمعرفة لألنشطة السالفة الذكر بحسب 
بمعنى أن هذا القدر يتحدد حسب وظيفة كل فرد بالتنظيم، حيث الحظ . تخصصات ومستويات األفراد

واجدون في أدنى السلم متفايول من خالل ممارساته أن القدرات الفنية هي من إختصاصات العمال ال
  .أما القدرات اإلدارية فهي من إختصاص المديرين المتواجدون في أعلى السلم اإلداري.اإلداري
اإلداري تبدأ األهمية النسبية  السلمخلص إلى معادلة عكسية مفادها أنه كلما إتجهنا تصاعديا في وعليه ن

في السلم اإلداري تبدأ األهمية النسبية للقدرات  وكلما إتجهنا تنازليا ،للقدرات اإلدارية في اإلرتفاع
وقس على ذلك بطريقة عكسية بالنسبة للقدرات الفنية تزيد تنازليا وتتضاءل . اإلدارية في اإلنخفاض
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قدرا من المعلومات فيما يخص العمل اإلداري  على تصاعديا وعليه يجب على العمال أن يحصلوا
أما رؤوساء العمال . ألدنى من المعلومات حول العمل الفنيوعلى المديرين أن يحصلوا على الحد ا

  .الذين يتوسطون التنظيم فهم يجمعون بين العمل اإلداري والفني بصورة متقاربة
  :دول المبيين أدناهزه الجوهذا ما يبر
  .يبين األهمية النسبية للوظائف: 01الجدول رقم 

  
  شكل رقم

  
  شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  .52مرجع سبق ذآره ص  نظریات المنظمة، :لوآيا الهاشمي -1

  األهمية النسبية للقدرات الالزمة  أنواع الوظيفة

  %المجموع   %محاسبة   %تأمينية   %مالية   %تجارية   %فنية   % إدارية  منشآت كبيرة

  100  5  5  -  -  85  5  عامل

  100  15  10  -  5  45  25  مراقب

  100  20  10  5  5  30  30  رئيس قسم

  100  10  10  10  15  15  40  مدير

  100  10  5  10  20  40  15  منظمة فردية

  100  10  10  10  15  40  25  منظمة صغيرة

  100  10  10  10  15  30  30  ة متوسطةمنظم

  100  10  10  10  10  10  50  منظمة كبيرة جدا
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 كما وضع فايول مجموعة من الصفات الواجب توفرها في القادة والمشرفين في المشروع الصناعي
  )1(وهي
  .تتعلق بالقوة والصحة والبنية الجسدية من أجل أداء النشاطات المختلفةو: صفات جسمانية-1
وتتعلق بصفات الحيوية والنشاط وتحمل المسؤولية والمباداة واإلبتكار واإلقدام : صفات خلقية -2

  .والوالء
للمعلومات العامة في شتى األمور الخارجية  تتعلق بمدى تحصيل القادة والمشرفين: صفات تربوية -3
    .ن نطاق العملع
وتتعلق بالمهام واألعمال الفعلية والتي يجب على القادة والمشرفين أن يكونوا ملمين : صفات فنية -4

  .بأبعادها وتفاصيلها
  صفات تتعلق بالخبرة والتجربة التي تعكس أسلوبهم السليم في أداء األعمال -5

بيد أن فايول يطرح . ظرية اإلداريةولقد وضع فايول مجموعة من المبادىء والتي تشكل األساس للن
. مسألة جوهرية وهي أن تطبيق هذه المبادىء يكون مع مراعاة التغيرات التي تحيط بالعمل اإلداري

حتى . ويذهب فايول إلى أن هذه المبادىء تمتاز بالمرونة في التطبيق وتحتاج إلى الخبرة ومران
طبيق المبدأ الواحد بنفس الشكل والصفة على كل إذ أنه ال يمكن ت. تستطيع تجاوز العوارض والمواقف

  )2(. وقد جمعها فايول في أربعة عشر مبدءا. المواقف
جزاء صغيرة يتولى أداؤها عامل واحدا أو ويقصد به تجزئة العمل إلى أ: لعملمبدأ تقسيم ا  -1

  .اأكبر في التحكم فيه فتجزئة األعمال وتبسيطها يعطي للعامل إمكانية. مجموعة من العمال
ويقصد بها الحق في إصدار األوامر وفرض الطاعة وهي كما يرى : مبدأ السلطة والمسؤولية  -2

فايول مزيج من السلطة الرسمية المستمدة من مركز القائد الرسمي والسلطة الشخصية التي 
. تنبع من الصفات والسمات التي يتميز بها الشخص وتعطيه فرص أكبر في التأثير في األفراد

ؤولية فهي مقدار الواجبات الملقاة على عاتق اإلداري تحدد نطاق المساءلة ويجدر أما المس
اإلشارة أنه من الواجب أن تكون كمية السلطة توازي وتعادل حجم المسؤوليات حتى يستطيع 

  .إنجاز األعمال بكفاءة
  
  
  
  

  .64مرجع سبق ذكره ص اإلدارة والتنظيم،:عبد الكريم أبو مصطفى - 1
  .56-55 مرجع سبق ذكره ص ريات المنظمة،نظ:لوكيا الهاشمي - 2
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ويقصد بها إحترام النظام العام واإلمتثال للقوانين والتعليمات والنظم : مبدأ النظام واإلنضباط 
التصرف  هذا عند اإلخالل بهذه القواعد فإنه ينجرنوع. لألوامر والتوجيهات الرؤوساء واإلنصياع

  .الحافظة للحدودالمخالف تسليط العقوبة المناسبة الرادعة و
ألن في تعدد . ويقصد بها أن يتلقى الموظف األوامر من مصدر واحد: مبدأ وحدة األمر  -3

  .مصادر حصول الفوضى فلهذا يجب تحديد المهام وإحترام السلم اإلداريال
إن لكل مجموعة من األنشطة نفس الهدف وعلى هذا فهي بحاجة إلى نفس : مبدأ وحدة التوجيه  -4

  .حد وهذا المبدأ يتعلق بالمنشأة وليس بالعاملينالخطة ورئيس وا
خضوع المصلحة الشخصية للمصلحة العامة ويقصد به أن المصلحة العامة مقدمة على   -5

  .طار المصلحة العامة للتنظيموب في إالمصلحة الشخصية لألفراد حيث أن مصلحة األفراد تد
العاملين هدفها مكافأة األفراد ويقصد به ضرورة وجود نظام لتقييم : اتالمكافأة والتعويض  -6

بث روح التنافس بين  العاملين في بدل المزيد  فايول من خالل هذا المبدأ ويبحث األكثر كفاءة
  .من الجهود

يقصد بها أن السلطة تركز في يد شخص واحد ومنه إلى أشخاص آخرين بتفويض : المركزية  -7
الالمركزية مسألة نسبية تخضع ويرى فايول أن مسألة المركزية و. جزء من سلطته إليهم

  .للظروف والمواقف
ويقصد به أن السلطة تتدرج من األعلى إلى األسفل أي عبر مستويات : مبدأ تدرج السلطة  -8

  .التنظيم
البد من وجود من نظام يتم على أساسه ترتيب األشخاص واألشياء : مبدأ الترتيب والتنظيم  -9

  .كاتب والورش من أجل تسهيل سير العملووضعها في أمكنة مناسبة عبر المساحات والم
وعدم التحيز . ويقصد به تحقيق العدل والمساواة بين أفراد التنظيم: مبدأ المساواة  - 10

  .لألشخاص تحت أي إعتبارات شخصية أو مادية أو دينية أو عرقية
ويقصد به العمل على جذب العاملين بكل الطرق المتاحة ألن في : مبدأ ثبات العاملين - 11

مما يستدعي إستقطاب آخرين وتدريبهم وتعليمهم . لعمل خسارة للكفاءات والطاقاتدوران ا
  .وفي ذلك هدر للمال والوقت والجهد

فرصة في إعطاء آرائهم وتعليل مقترحاتهم والكشف ويقصد إعطاء العاملين : مبدأ المبادرة - 12
  .خدمة ألهداف التنظيم. عن إبتكاراتهم وتفجير طاقاتهم

د به العمل الجماعي حيث أن شيوع قيم التعاون والتعاضد بين العاملين ويقص: مبدأ التعاون - 13
  سيساعد بالتأكيد على دفع كفاءة األفراد وزيادة معدالت اإلنتاج

اإلشرافية في صور متقاربة إلى أدوار ووظائف العناصر بجد أنها تشير وإن المتمعن لهذه المبادىء ي
ثبات مبدأ المساواة و مبدأ تظهر فيلعاملين حيث إن هذه األخيرة تجاه العملية اإلنتاجية وإتجاه االتنظيم إ
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وحدة  ومبدأوحدة األمرمبدأ  تقسيم العمل و مبدأ المبادرة والتعاون وتظهر األولى فيمبدأ  العاملين و
  .مبدأ النظام واإلنضباط ومبدأ السلطة و التوجيه

إلى اإلنتاج والموجه إلى العاملين في  إذن فإن مبادىء فايول تمثل إلى حد ما نمطي اإلشراف الموجه
  .ثوبها الكالسيكي

  :كما صاغ فايول عناصر العملية اإلدارية إلى خمسة عناصر وهي كاآلتي
ومن تمت وضع . هو التأسيس لتصور علمي وموضوعي يستشف المستقبل ويتنبأ به: التخطيط -1

  .خطة محكمة تأخذ في إعتبارها كل التغيرات واإلحتماالت الممكنة
وهو بمثابة التنسيق للجهود الجماعية عن طريق تقسيم العمل والتدرج الهرمي للسلطة : التنظيم  -2

وهو أيضا الترتيب الهادف لعناصر . وتوزيع األفراد عبر األقسام والوحدات األكثر مالءمة لهم
  .تحقيق أهداف التنظيموفق خطة مدروسة تسعى إلى . اإلنتاج األخرى

يشترك فيها كافة  وفي التنظيمات  اإلدارية البعض أساس العملية يعتبرها: وامرإصدار األ  -3
على ضوئها تقايس كفاءة الرؤوساء وقدراتهم في إصدار العناصر اإلدارية في التنظيم و

األوامر الصائبة ومدى مساهمتهم في تحمل المسؤولية وهي من أصعب العمليات اإلدارية ولما 
  .ائف المشرفين وحتى يكون اإلشراف فعاال يجبكانت عملية إصدار األوامر من صميم وظ

  .أن يكون لديه معرفة كاملة عن األفراد -
  .أن يلم بأبعاد العالقات الصناعية والتي ترتبط بالعاملين في التنظيم -
  .ذو أخالق عالية يكسب بها ود وإحترام العاملينأن يكون  -
عمل والنشاط مع إعطاء مجاالت من أن يحسن إستخدام أنواع الحوافز التي تبعث فيهم حب ال -

  .الحرية في اإلبتكار والمبادأة
وينظر فايول إلى التنسيق على أنه إيجاد اإلنسجام والتكامل بين جميع األنشطة في : التنسيق -4

  .المنظمة بطريقة تيسر العمل وتحقق النجاح
كل شيء يحدث طبقا  ق عما إذا كانى الرقابة بأنها تنطوي على التحقوينظر فايول إل: الرقابة -4

رضها هو اإلشارة إلى وأن غ. الصادرة والمبادىء المحددةوالتعليمات  .للخطة الموضوعة
قصد معالجتها ومنع تكرارها وهي تطبق على كل شيء األشياء، بنقاط الضعف واألخطاء 

ي نظرية فايول أنه ساهم بالتأكيد ف ومبادئالناس، األفعال ويتبين مما تقدم عرضه من أفكار 
براز مختلف النشاطات والوظائف اإلدارية بإنظرية علمية تعنى وضع اللبنة األولى في تأسيس 

ولقد كانت بحوثه . ويتفق إلى حد ما هذا اإلتجاه مع الفكر اإلداري الحديث في دراسة التنظيم
نقطة إنطالق لدراسات عديدة تهتم بدراسة العمل اإلداري في التنظيمات ومن بين هاته 

 .ات والبحوث دراسات موني وريللي ولوثر جوليك وليندال أرويكالدراس
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  :نظرية موني وريللي -

  )1(.وتقوم عناصر اإلدارة عند هذين العالمين على
ويرى موني وريللي على أن التنسيق ال يتوقف عند حدود السلطة بل يقوم أيضا : مبدأ التنسيق -1

  .على التعاون بين افراد التنظيم
  :ينطوي على العمليات الفرعية التاليةو: مبدأ التدرج  -2

  .القيادة-
  .توكيل السلطة -
  .تحديد الوظائف -

ويشير تطبيق مبدأ التخصص في أداء األعمال فعلى هذا يجب توزيع األفراد : المبدأ الوظيفي -3    
  .على قدر خبرتهم وتخصصاتهم الوظيفية

ويجدر . من طرف أشخاص محددين ورةوالمشويعني القيام بتقديم النصح : المبدأ اإلستشاري -4
على عكس التنفيدي الذي تكون قراراته ملزمة  نافذة غيراإلشارة إلى أن نصائحهم غير ملزمة و

 ويتعرضون على إثرها إلى المسألة والمتابعة. ات ونتائج أعمالهممن باب أنهم يتحملون تبع

  :نظرية لوثر جوليك وليندال أرويك -

  )2(. :بشرح مباديء فايول وإستنتجا أن عناصر التنظيم تقوم علىن إهتم هذان العالمالقد 
  .لذلك الالزمةويعني وضع الخطوط العامة واألهداف المطلوب تنفيذها واألساليب : التخطيط-1
ويعني إنشاء الهيكل الرسمي للسلطة والتي من خاللها يتم ترتيب أجزاء العمل وتعريفها : التنظيم -2

  .ل تحقيق الهدف المحددوالتنسيق بينهم في سبي
  .ويتعلق بإختيار وتعيين األفراد وتدريبهم وتهيئة المناخ المناسب لهم: التوظيف -3
  .ويعني العمل المستمر الخاص بإتخاذ القرارات وصياغتها في صورة أوامر وتعليمات: التوجيه -4
أن من بين ما تهدف  يرى أرويك العمل المختلفة ببعضها البعض كماويعني ربط أجزاء : التنسيق -5

إليه المراقبة هو الحفاظ على النظام واإلنضباط عن طريق فرض العقوبات على أن تكون عادلة بين 
كما يؤكد على خلق روح التعاون بين األفراد في  ،وأن تالئم العقوبة درجة المخالفة. جموع العاملين

   التنظيم
  
  
  
  

 .62-61ص: مرجع سبق ذكرهنظريات المنظمة،  :لوكيا الهاشمي - 1
  24- 23مرجع سبق ذكره ص تطور الفكر التنظيمي، :علي السلمي - 2
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وكخالصة عامة لهذا الجزء من الفصل يمكن القول أن هذه النظرية قد نشأت وتطورت فلسفيا في جو 
  يتسم بمجموعة من العوامل والظروف أهم تلك العوامل

 .اإلقتصاد الرأسمالي القائم على اإلقتصاد الحر والمنافسة -
ور مفاهيم العلوم الطبيعية النامية والميل إلى تفسير السلوك اإلنساني على ضوء تلك تط -

 .المفاهيم
 .في تلك الفترة المذهلالتطور الصناعي والتكنولوجي  -
  .مسالة اإلنتاج لم تكن من المشاكل المطروحة فكل ما ينتج يوجه إلى اإلستهالك -

لي في تفسير وتحليل والفنية والتفكير اآلاإلنتاجية  ير يركز على العملياتتفكإن هذه العوامل جعلت ال
  .مكونات التنظيم العالقات بين

عن طريق وضع  لهاته النظريات هو في تحديد الطرق المثلى لألداء وعلى هذا كان اإلهتمام األول
  .مجموعة من القواعد واإلجراءات قصد تحقيق أكبر قدر من الكفاءة

  :رتكز علىكالسكية توعلى العموم فإن روح النظرية ال
  .تقسيم العمل والتخصص -
  .تسلسل السلطة -
  .هيكل التنظيم الرسمي -
  .نطاق اإلشراف والرقابة -

  .مبدأ الرشد
  م غير ديمقراطية مثليإذن فقد قامت هذه النظرية على مفاه

  .إلى األوامر وتنفيذهااإلنصياع التام  -
  .الرقابة الشديدة والوثيقة -
  .التوجيه المستمر -
  .اإلعتماد على السلطة لفرض الطاعة واإلنضباط -

الذي كان يتجه وبدرجة كبيرة جدا . وقد إنعكست هذه المفاهيم على نمط وأسلوب المشرفين في القيادة
  .أي أنه كان أوتوقراطيا في مالمحه وخصائصه. إلى الصرامة والتشدد

إال أنها تعرضت إلى  ية في حيينهاوفي األخير نقول أنه ورغم األهمية التي إكتسبتها هذه النظر
  :قادات فيما بعد ولعل أهمهاتنمجموعة من اإل

  .إعتبرت الفرد كاآللة وجردته من مكوناته النفسية واإلجتماعية-
  .الفروق الفردية بين العاملين لم تراعي -
  .إغفال العالقات اإلنسانية وإحتماالت الصراع اإلنساني في التنظيم -
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نظاما مغلقا ويعتمد سوى على مكوناته الداخلية دونما أي إعتبار إلى البيئة إعتبرت المنظمة  -
  .الخارجية المتواجدة فيها

  .للتنظيم ورؤيتهمولقد كانت هذه اإلنتقادات نقطة البداية لعدد من الباحثين في دراستهم 
مية ورد وتمخض عن هذا خروج مولود جديد أطلق عليه بالنظريات السلوكية والتي كانت نتيجة حت

وسوف نحاول فيما يلي عرض أهم نظريات هذه المدرسة بالتحليل . كيةفعل عن النظريات الكالس
 .والتفسير تارة واإليجاز واإلختصار تارة أخرى بحسب األهمية
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  :النظريات السلوكية -2-2-2

قد إعتبرت بمثابة و. لعديد من العلماء والباحثينا لقد عرفت النظريات السلوكية إهتماما متزايدا من لدن
السلوكية بوجه عام النظريات وإهتمت ،إنتفاضة علمية على بعض أفكار ومبادىء النظريات الكالسكية 

على النقيض من النظريات الكالسكية بأهمية دور الفرد والجماعات في تحديد السلوك اإلنساني في 
وية واإلنتاج وتعتبر دراسات هاثورون وحركة العالقات اإلنسانية على الروح المعن وتأثيره،المنظمات
ولهذا  .وسوف نتعرض إلى هذه الحركة بالتفصيل في فصول الحقة. ي لفت اإلنتباه إلى ذلكالسباقة ف

التصورية من نتائج حركة العالقات تها أفكارها ومنطلقا نجد أن النظريات السلوكية قد إستلهمت
  :ته النظريات نجداإلنسانية ومن أبرزها

  :نظرية دوجالس ماكريجور -

 السائد في التنظيم ماهو إال تعبيرعن نظرية ماكريجور على أساس إفتراض أن األسلوب اإلداريتقوم 
  .والتي تنعكس بصورة تلقائية على التنظيم ككل ،فلسفة القائد ونظرته الخاصة

السلوك اإلنساني والتي تقدم في  وقد حدد دوجالس ماكريجور مجموعة من اإلفتراضات عن طبيعة
إفتراضات تقوم عليها ى وقد قسم هذه اإلفتراضات إل. سياقها األساس المنطقي لبناء فلسفة إدارية

. yوإفترضات مضادة يطلق عليها إسم نظرية . xالنظريات الكالسكية وهي ما يطلق عليه بإسم نظرية 
 .كة العالقات اإلنسانيةوتظهر مبلغ تأثره بحر وهي التي يؤمن بها ماكريجور

  :النظرية الكالسيكية نظرة 

يتوجب على اإلدارة إجبار العامل على العمل و مراقبته بشكل دقيق و تهديده بالعقوبات من  -
  .أجل ضمان قيامه بالعمل

 .يكره العاملون تحمل المسؤولية ويفضلون أن يتم توجيههم مباشرة و بشكل تفصيلي -
 ر لعنصر األمن الوظيفي و للحوافز المادية و يظهرون مستوى يعطي العاملون األهمية األكب -

 )1(" متدنيا من الطموح -

ويشكل الدافع المادي بؤرة اهتمامه ومصدر  هتل إنسان رشيد في سلوكاو تفترض هذه النظرية أن العام
  .إشباع رغباته

من هرم الحاجات  يعطي أبعادا تصورية أخرى بالنسبة لفكرة الدوافع وينطلق" جور ماكر ي" غير أن 
  :األخير يصنف حاجات اإلنسان ورغباته إلى ن هذاأبراهام ماسلو حيث إ" لنفس الذي قدمه عالم ا

  
  
  

  .71ص  2000للنشر و التوزيع عمان  نظرية المنظمة و التنظيم، وائل:  يالقريوتقاسم   محمد- 1
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  .الحاجات الفسيولوجية -1
 .الحاجات إلى األمان -2
 .الحاجات االجتماعية -3
 .حاجات الذاتيةال -4

ه الحاجات في شكل هرم تقع في قاعدته الحاجات الفسيولوجية وعند قاعدته الحاجات ذوتتخذ ه   
  .الذاتية

المشبعة بعدما كانت غير مشبعة لم  دافعا والحاجاتو من المسلّم به أن الحاجات الغير مشبعة تمثل 
  .تصبح تكون دافعا

ظريات الكالسيكية لم تسعى إال إلى إشباع الحاجات الن يظهر أنوانطالقا من هذا التصور    
  .وأدارت ظهرها إلى الحاجات األخرى. الفسيولوجية

ولم تعترف بها وإعتبرتها عوامل تضعف عمل التنظيم ، وبالتالي لم تعطى الفرصة لألعضاء إلشباع 
اإلنتاجية ،رغم  رغباتهم وحاجاتهم الكامنة لهذا عجز رجال اإلدارة في إيجاد تفسير لظاهرة إنخفاض

التحفيزات المادية التي أصبحت كجرعات الدواء بدون فائدة وإن إستخدام أسلوب العقاب والتهديد بعدها 
  .ال يزيد الطين إال بلة

من هنا يبرز ماكريجور أهمية الحاجات اإلجتماعية و الذاتية على وجه التحديد بالنسبة لألعضاء في    
فكلها أمور . ية الطيبة، و تحقيق الذات وكسب إعتراف الجماعة عقد الصالت و الروابط االجتماع

تسهم وبدرجات متفاوتة في خلق المناخ التنظيمي المالئم للعمل و تحقيقا ألهداف التنظيم و األفراد على 
  .حد سواء

و من المؤكد أن األفراد الذين يحرمون من فرص إشباع رغباتهم سوف يسلكون سلوك يتسم    
  .راهية العمل و العزوف عنه و عدم الرغبة في تحمل المسؤولية بالسلبية و ك

التي تضمن  و ن نظريتهفتراضات التي تكوعلى ضوء ما تقدم مجموعة من اإل"  رجوماكري"ويحدد    
  .التكامل بين أهداف الفرد و التنظيم

  .و ضروريا ايحب العاملون العمل ويعتبرونه طبيعيي -
 .والضبط الذاتي و يلتزمون بتحقيق األهدافيفضل العاملون ممارسة الرقابة  -

 .تتوافر لدى العمال القدرة على تحمل المسؤولية و الرغبة في تحملها
  )1(" يتمتع معظم العمال بقدرات خالقة و إبداعية 

  

 .71ص  :المرجع السابق- 1
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 إلى ضرورة تعديل التنظيم وجعله رمن أجل هذه المبادرات واإلفتراضات جاءت دعوة ماكريجو
ويتجه أيظا إلي صياغة مبادئ تحدد نمط جديد و رؤية .يتماشى بين الطبيعة اإلنسانية وحاجات األفراد

إن السلطة تمثل مبدأ  ريجوسلم ماكر مغايرة لدراسة عمل المشرفين في طريقة القيادة واإلشراف حيث
القوة من خالل ويقصد بها السلطة الشخصية أو حق الرئيس في التمتع ب.جوهريا في نظرية التنظيم

  .يحقق ما تتطلبه من أهداف وظيفة التي يشغلها حتى يمكن له أنقيامه بدوره في ال

عتماد المتبادل بين الرئيس والمرؤوس تمثل حقيقة هامة أغفلتها النظريات الكالسيكية ن عالقة اإلإ   
  .في التنظيم

حد أ التحكم يعتبر في الذات  وهذاسة التحكم الفعال ريعد المرؤوسون قادرون على تعلم كيفية مما -  
  .المؤشرات الهامة في النضوج

  نه فإ.حاجاتهم الخاصة وتحقيق أهدافهمإذا أمكن للرئيس أن يخلق ظروفا تتيح للمرؤوسين إشباع  -  

  )1(.سيدفعهم إلى العمل على تحقيق أهداف التنظيم و تحقيق التكامل الالزم بينهم

  مرينظرية دافيد إ -  

طارا تصوريا عن طريقة القيادة حيث سلم هو اآلخر على وجود رغبات متعددة م آمري إلقد قد    
  .   ظافة إلى أهداف التنظيم العامةحقيقها في سياق موقف العمل باإليسعى األفراد إلى ت

هم وأفكارهم ائرراك األفراد في صياغة األهداف و إتخاذ القرارات ومساهمتهم بأمري إن إشويتصور إ
جل ذلك النفس والنفيس في سبيل تحقيق وسيبذلون من أ.راد إلشباع رغباتهمفرصة أمام األفسيتيح ال

ة الفعلية تزداد فرص وبناءا على هذه المشارك.اطرفا في تحديدها وصياغته ااألهداف التي كانو
 ة نتائج تنعكسمري أن لهذه الطريقة في القيادماعي فعال  ويعتقد إتفاق ضمني وعمل جالوصول إلي إ

 فيه توسيع دورب ذلكو.تجاه التنظيم ككلإو،تجاه قائدهمإ لألتباع تجاهات الوديةعلى اإلنتاجية واإل
وتقدير عمله يعمل على توفير المثير القوي  .يشمل المشاركة في التخطيط و التنظيم حتى اإلنتاج

    )2(والمناخ المثالي للنمو الشخصي وتحقيق كل من قيم العمل وأهداف التنظيم  

  

  

  .62مرجع سبق ذكره ص  علم إجتماع التنظيم،:لبي على عبد الرازق الج - 1
 .74ص:نفس المرجع  - 2
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  :نظرية كريس أرجيرس -

يقدم كريس ارجيرس من خالل كتابه الشخصية والتنظيم، نظرية يحاول من خاللها إيجاد تفسيرات   
 سولقد عزى ارجير. هللسلوك اإلنساني في التنظيمات ويقدم على ضوءها فرص للتنبؤ والتحكم في

األنماط المتعددة والمتنوعة للسلوك اإلنساني في التنظيمات إلى أنه محصلة تفاعل عوامل فردية تتعلق 
  .بالشخصية اإلنسانية وعوامل التنظيم الرسمي وعوامل التنظيم الغير الرسمي

  .البحث والدراسةوعليه فإن أساس فهم وتفسير السلوك التنظيمي يمر عبر هذه المحطات الثالثة ب  

إال أن إرجيرس يغتزلها في أن الفرد بعوامله الشخصية والتنظيم بقواعده الرسمية هما العنصرين    
ويرى أن التنظيم الغير رسمي وسيلة لحماية الفرد من اإلنفجار أو اإلنهيارات .األساسيين في أي تنظيم 

  في بالفكر التنظيمي التقليدي ينتج عنهكما يري أن التمسك الحر. تحت ضغط متطلبات التنظيم الرسمي

الذي يبحث في  وصراع مع متطلبات اإلنسان العاديتناقض  ن الجمود في التنظيم ويترتب عليهحالة م
  )1(".ذاته و تحقيق أهدافه دكيالتنظيم عن فرص لتأ

خلق  حد ما ظاهرة صحية يساعد على ه إلىعتبارهذا أن التنظيم الغير رسمي يمكن إيتضح من خالل 
  .نوع من التوازن بين عناصره األساسية

ستخدام طرق توسيع مجال الدور والوظيفة وطريقة القيادة في هذا الصدد أن إ سيررجويشير إ   
 رق تميل إلىن هذه الطأل.يكف من عملية التفكك المقصودة المهتمة بالعاملين والقيادة الواقعية يمكن أن

وتزيد قدرات كثير من العاملين األصحاء في بداية  التبعية عتماد والخضوع والتقليل من مشاعر اإل
  )2(."حياتهم المهنية 

األنظار إلي الدور األساسي الذي يستطيع أن يقدمه القادة و المشرفين في هذا المجال  سويوجه ارجير
وز ،عن طريق العناية بالعاملين وتوسيع نطاق مشاركتهم على منهاج القيادة الديمقراطية من أجل تجا

  .بعض القيود التي يفرضها التنظيم الرسمي
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تراث النظري أيضا إسهامات أخرى نهضت على وباإلضافة إلي ما تم عرضه من نظريات يعرف ال   
و سوف نحاول التركيز وبطريقة موجزة على أهم إسهامات عدد من الباحثين . السلوكي فتعزيز الموق

ا بصماتهم شاهدة عليهم بتأسيسهم إلطار نظري دعم التراث النظري في وو النظار من الذين ترك
 .دراسة التنظيمات

مثالي لتحليل العالقة بين الرئيس والمرؤوس في ضوء  قدم نموذج شرطي:  وارن بنيس  -
 .أنماط متباينة من التنظيمات

  وجه اإلنتباه إلي ثالث مجاالت : سكوت -

  .دوافع األعضاء في التنظيم  -           

  .تأثير الجماعة المرجعية  -           

  .تأثير التنظيم ككل  -           

سلوك األفراد داخل  وامل الثالثة وفي مدى تأثيرها علىالع ويدعوا سكوت إلي محاولة دراسة هذه   
      )1(".التنظيم 

  ثالثة مفاهيم أساسية على  هيتتقوم نظر  :ويليام فوات هوايت -

  .التفاعل -     

  .األنشطة -     

  .المشاعر -     

أو الخارجية سيؤثر  ةتغيير يلحق بالبيئة الداخلي وأيينها ، متكاملة ومترابطة فيما بوهي تشكل سلسلة   
  .طبيعة تلك المفاهيم بالتأكيد على

مختلف النشاطات التي وقد حدد ميثاق التنظيم ووظيفته وأهدافه وموارده األساسية و :باك -
  . اعلة بين أجزاء التنظيم وعناصره المتف.عتماد المتبادليمارسها واإل

  
 

  .60-59ص : المرجع السابق - 1
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 وتعد هذه بمثابة المحاوالت األولىالعالقة بين التنظيم والبيئة المحيطة  ثروكان يهدف باك إلي تأكيد أ 
كما كان باك يسعي الي تحليل . في إبراز دور البيئة الخارجية كمتغير أساسي في دراسة التنظيم

  .التنظيم إلعضاءالتنظيمي ومعرفة معدل الكفاءة  السلوك

ضوء  ىوقام عل، حديد مفهوم حقيقي للواقعتكرت بالدوافع اإلنسانية وحاول يهتم لإ: رتكيل -  
  .تحليالته النقدية في صياغة نظرية معدلة للتنظيم واإلدارة

كشفت عن الطريقة التي تربط بها بين الكل واألجزاء وذلك بتجاوز مرحلة  : ماري بيكرفوليت -  
 شتركون في موقفاإلفراد الذين ي اع إلى مرحلة االتصال المباشر معإصدار األوامر ومحاولة اإلقن

  التي تعني بذلك الموقف وبهذا الشكل يتحقق الترابط بين الكل واألجزاء تتخاذ القراراواحد بغية إ

تخاذ القرارات والعالقات جتماعي المتوازن الذي يحدد إق اإلالنس علىركز :و سيمون برنارد -
  .الداخلية

في دراسة  ةباعتبارها الوحدة المناسبعملية اتخاذ القرار  ونظر كل منهما إلى:  سيمون ومارش -  
   .داخل التنظيمالسلوك اإلنساني 

 التنظيم يمكن القول ور السلوكي في دراسةو كخالصة لهذا الجزء من الفصل الذي تناولنا فيه المنظ   
أن هذه المدرسة جاءت كرد فعل على النظريات الكالسيكية التي إهتمت بالعمل والهيكل 

أن له مشاعر  جتماعي وفيصفة اآلدمية والكيان اإلنازعة منه  .لةنسان مجرد أوإعتبرت اإل.التنظيمي
  . طار التنظيموأحاسيس ورغبات يسعى إلى بلوغها في إ

هتمام النظريات السلوكية في إعطاء بعد جديد لإلنسان ومحاولة تحديد وتفسير سلوك ولقد تجسد إ  
الجوانب الشخصية  هذا السلوك من ل المؤثرة علىالغير رسمية والعواماألفراد والجماعات الرسمية و

  .جتماعيةاإلنسانية واإل

السلوكي من خالل تحديد رغبات وإتجاهات األفراد تجاه ع إلسهامات الباحثين في تدعيم اإلتتبمن الوإ  
زئية وفي عقد الصالت والروابط تخاذ القرارات وصياغة األهداف العامة والجومحاولة إشراكهم في إ

خط القيادة خاذ إتالعناية باألفراد و المشرفين إلىسيجد أن هذا االتجاه يدعو القادة و.اعيةجتماإل
  .جل تحقيق أهداف التنظيم األفراد والرفع من معنوياتهم من أتحفيز  الديمقراطية كسبيل إلى

في عبه السلوك الفردي هذه النظريات أنها أغرقت في تعظيم الدور الذي يلغير أن المالحظ على   
 ت بعض الباحثين إلىاهتمت بالجوانب اإلنسانية وتجاهلت نسبيا الجوانب األخرى عند دعووإ. التنظيم
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األفراد ال يستجيبون دائما بطرق والشاهد أن .خصائص وحاجات األفراد ليالءمتكييف التنظيم الرسمي 
  .يجابية حيث يظهر التسيب والالمباالةإ

ة رشيدة تضبط األمور وفق مسار يضمن تحقيق أهداف هذا فيجب أن تكون هناك سياس وعلى   
  .التنظيم

يم نتشارا واسعا بدء تيار جديد في النمو في دراسة التنظمع هذه المجهودات التي عرفت إمن وتزا   
هذه لخارجية  التي ينشط فيها وهو على أن التنظيم يتفاعل مع البيئة ا حيث نظر هذا التيار الجديد على.

  .ما مفتوحا يتأثر ويؤثر في البيئةالصفة يشكل نظا

  .وسوف نعرض لمبادئ هذه النظرية بالتحليل والتفسير   
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  النظريات الحديثة  -2-2-3

ستمد من المسارات التجريبية واألطر ية الحديثة والتقدم العلمي الذي إلقد أسهمت التطورات الفكر   
  .النظم البحثية الفاعلة دور أساسيا في خلق نظرية

  :نظرية النظم  -

أنها عبارة عن مجموعة من األنظمة واألجزاء  المنظمة اإلنسانية على النظرية إلى تنظر هذه    
وتشكل كال متكامال وأي تأثير يلحق بأي . في ذات الوقت سقةالمتكاملة والمترابطة والمتفاعلة والمتنا

بجسم  ذلك لتنظيم ككل ويضرب مثاال علىجزاء وابقية األ ء من أجزائها فسيؤثر بالضرورة علىجز
الهضمي  زالجها(  األجهزة الوظيفية المتكاملةجسم اإلنسان عبارة عن مجموعة من حيث يعتبر اإلنسان

  ).الخ...والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز التناسلي
نظام و م التسويقنظاوالعمليات و  فهو يتكون من نظام اإلنتاج سيانوالتنظيم الصناعي في ذلك    

  .عكبر وهو المجتموتشكل في مجموعها نظاما فرعيا داخل نظام أ) الخ...ة األفرادالتمويل وأنظم
جية قة دائمة ومستمرة مع البيئة الخارن التنظيم يمثل نظاما مفتوحا وهو في عالفإ وبهذا المعنى   

من البيئة ويقوم بعملية تحويلها عبر المواد  التنظيم يحصل علىف يتأثر بهيؤثر و فهو المحيطة بالتنظيم
البيئة من جديد وهكذا دواليك تستمر األنشطة إلي سلع وخدمات توجه إلى مجموعة من العمليات و

  .  العمليات
التنظيم من منظور النظام ان من األوائل الذين دعوا إلي ضرورة النظر إلي ويعتبر كاتز وكه   

علم (ا ستمراره في كتابهمالمناسبة من أجل بقاء التنظيم وإالظروف ضرورة التكيف مع  المفتوح وعلى
  )1("يالنفس االجتماعي التنظيم

   :وهي أساسيةثالثة عناصر  ية التي تميز النظام المفتوح هي إعتماده علىن الصفة األساسوعليه فإ

  .المدخالت -1

  .األنشطة -2   

  المخرجات -2
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  )1(.صور النظام المفتوحي 07الشكل رقم 

                                                

  عة   التغذية الراج                              

  بيئة خارجية                                 

  

  أنشطة أو  

  مخرجات                       مدخالت                      عملية تحويل 

                                                                                                    

                              

  البيئة الخارجية                            

  التغذية الرابعة                            
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  المدخالت  -1

ويمثلون كافة األفراد العاملين المتواجدون داخل المنظمة و : الموارد البشرية  -       
  .وبإختالف طبائعهم وعاداتهم وأعرافهم ورغباتهم وطموحاتهم وسلوكاتهم وتصرفاتهم.خارجها

وتمثل كافة اآلالت والمعدات والتجهيزات والمواد األولية الخام والمصنعة : ية الموارد الماد -       
  .ورؤوس األموال

وتمثل األهداف التنظيمية والسياسات والبرامج واإلجراءات والمعلومات : الموارد المعنوية  -       
  .المتعلقة بالبيئة وأحوالها

  .األساليب اإلنتاجية المعمول بها في العملية اإلنتاجيةوتمثل التقنيات و  :الموارد التكنولوجية -       

  العمليات -2  

  :وتشمل العمليات كافة األنشطة التي يتم تأديتها في المنظمة وهي    

  .تصال الرسمي والغير رسميعمليات اإلتصال وتشمل اإل -

إنجاح السياسات ى لون عللة في التنظيم وهم المسؤوالعناصر الفاع واإلشراف وهمعمليات القيادة  -
  .والبرامج والخطط عن طريق اإلشراف الفعال

  .عمليات البحث والتطوير والتوجيه والدراسة وتحليل المواقف المختلفة -

  .قتراح البدائل بغرض مواجهة المشاكل ومعالجتها في حينهاعمليات وضع وصياغة الحلول وإ -

  .عات عمليات التحفيز المادي والمعنوي لألفراد أو الجما -

  .األداءنحرافات الحاصلة في والتنظيم بغرض تصحيح األخطاء واإلعمليات المراقبة اإلدارية  -

  طرة أو المتوقعةمحققة مقارنة مع األهداف المسعمليات التقويم لألنشطة ال  -  

  .ستثمارها بأقصى درجة ممكنة وبشكل عقالني ورشيداإلستغالل األمثل للموارد المتاحة وإ  - 

  .قيق التكامل والتنسيق بين مختلف العمليات واألجزاء المتخصصة في أنشطتها تح  -
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  المخرجات   -3   

ظمن كافة السلع والخدمات والمعلومات التي يتم تقديمها للمجتمع وتمثل المخرجات المقدمة وتت    
  .البقاء حقيقة سر وجود النظام وقدرتها علىوهي في ال

أن تتقصى عن مدى قبول المجتمع ئما في كنف هذه النظرية ظمة تحاول داوالجدير بالذكر أن المن    
ية حول المخرجات السلعية والخدماتية وهذا ما يمثل ردود أفعال  البيئة الخارج،النهائي  جلهذا المنتو

تخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق بغرض قيام النظام بإ ،بية والسلبيةيجاالمقدمة من المنظمة بأبعادها اإل
    .)1(".بينه وبين الحاجات الفعلية للبيئة الخارجية ءمةالتكيف والمال
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  :البنائية الوظيفيةنظريات   -2-2-4

كان له إسهاما كبيرا في  تجاه آخري في دراسة التنظيم يجد أن هناك إراث النظرالمتجول في الثإن   
تجاه البنائي الوظيفي أو نظرية أال وهو اإل . في دراسة التنظيمات اإلجتماعيةمتكامال اطار نظريبلورة إ

  .ةاألبعاد المتعدد

يم من حيث تجاه بالنموذج المثالي لماكس فيبر واضحا وجليا في معالجتهم للتنظويبدو تأثر هذا اإل    
تحقيق التكامل والتوازن  اخلية للتنظيم وعلى إعتباره يشكل نسقا ويسعى إلىتركيزهم على البناءات الد

  .بين وحداته وأجزائه 

زيوني لكونهم من بين أهم اي إتإسهامات بارسونز و إمت كل من وسنتعرض في هذا الجزء إلى    
  .ونظرا لما قدموه من إسهامات جد معتبرة في دراسة التنظيم ،تجاهرواد هذا اإل

   :بارسونز تكوتال -  

جتماع المعاصرين الذين واد النظرية البنائية الوظيفية وأبرز علماء اإلمن أهم ر ويعتبر بارسونز   
تحليل النظرية  و بل أيضا في دراسة.كانت لهم مساهمة قيمة ليس فقط في مجال دراسة التنظيم

  )1(".السيكولوجية  بوجه عام

  .فكرة التوازن والتكامل سة التنظيم يقوم علىجديدا في درا نموذجا وقد قدم بارسونز   

وبذلك  ،اأن التنظيمات تعتبر نسقا مفتوح ولقد بنا بارسونز نظريته إنطالقا من تصور يؤكد فيه على   
  .مسلمات عالج التنظيم والبيئة على أنها

لتأثير بين أن هناك عالقة تبادلية دائمة ومستمرة التفاعل وا ضحا من خالل هذا التصوروا ويبدوا   
ت والعمليات العالقا ومدى تأثير هذه المتغيرات على.ظيمالظروف المحيطة بالبيئة وخصائص التن

  .الفرعية المتداخلة مع األنساق

التنظيم ظائف عن أدوار و وضرورة وجود نسق من القيم الذي يكشف  ويشدد بارسونز على     
ي جميع العمليات التنظيمية الداخلية والتي تؤدي ويعتمد عليه في تحديد القواعد المعيارية التي تغط

  )2(".لتزام األفراد بأداء وظائفهم وأدوارهم التنظيميةتحقيق التكامل التنظيمي من خالل إوظيفتها نحو 
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 داف النسق اإلجتماعي األكبر، يضفياف التنظيم وقيم وأهتفاق بين قيم وأهدإلومن هنا يظهر أن ا   
 ويستطيع بذلك إدارة شؤونه الداخلية .أهداف التنظيم ومكانته في هذا النسق األكبر الطابع الشرعي على

  )1(".وتأكيد أهدافه الخاصة في مواجهة الضغوط الخارجية

في رسم السياسات  ية وأخرى إشرافية تحدد مسؤولياتهمعناصر قياد لهذا يعتمد التنظيم على     
اسات واألهداف مع السي تخاذ القرارات وصياغة األهداف شريطة أن تتماشى هذهوالتخطيط لها وإ

  .سياسات وأهداف المجتمع األكبر
ناصر ثنان منهما يهتمان بالعإ.أربع متطلبات وظيفية داخل النسقجل ذلك ويضع بارسونز من أ   

والكمون ويتركز حول  التكامل خرىواأل ،وتحقيق الهدف ءمةجتماعي هما المالية للنسق اإلالخارج
لقيمي وتكامل األفراد مع األنساق ذلك يتحدد في إطار النسق ان كان وإ.إستقرار وتوازن النسق الداخلي

    )2(".الثقافية المعيارية

-وظائف  -من وحدات فرعية أقسام جتماعية طبيعية تتكونفالتنظيمات في نظره عبارة عن أنساق إ
( جماعات مهنية وهي في نفس الوقت تعتبر وحدات فرعية داخل نسق اجتماعي اكبر

ها أن والمشكلة األساسية هنا تتمثل في الكشف عن الوسائل التي يمكن ب .)الخ...سياسة.اقتصاد.تعليم
ات على المستويات مستويات مع أوجه نشاط الوحدحد هذه التتفق أوجه نشاط الوحدات على أ

  .حد يتحقق التكامل بينهما أو إلى أي.األخرى

والمشكلة األساسية  ،نجاز هدف محددالتنظيمات عبارة عن أوجه نشاط رسمية موجهة نحو إ -    
  .لظاهرةاسائل التي يمكن بها تحقيق هذه األهداف متتمثل في الكشف عن ال

أنماط العالقات  تي تواجهها في المحافظة علىاكل اليتوفر في التنظيمات وسائل لحل المش -    
النمط وإدارة  وسائل التي يمكن بها المحافظة علىوالمشكلة هنا تتمثل في الكشف عن ال،الداخلية 
  .التوتر

تنظيمات الوسائل التي تستعين بها ال والمشكلة هنا ماهي،نساق فرعية توجد في بيئةالتنظيمات أ -    
      )3(".ستمرارهابقاؤها وإ اكل ما يحتاجه في أن تحصل من بيئتها على
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  :ني تزبوإمتياي إ -

الوظيفي في دراسة أهمية المدخل البنائي  واحد من العلماء الذين أكدوا على تزبونييعتبر إمتياي إ   
هتمام بالتحليل المقارن في دراسة التنظيمات بصورة أكثر واقعية في إلى اإل توجهوقد  ،التنظيمات

انيات التأسيس لفروض نظرية أن الدراسات المقارنة تقدم إمك ويرى.نظرياته وتحليالته المقارنة تدعيم
فهم التنظيمات ومعرفة المتطلبات التي تسهم  طار نظري يساعد علىمها في تصور إعامة يمكن تعمي

  .في التغير التنظيمي

تلخيص نظريات بديلة أكثر دقة وواقعية  ذه الدراسات تساعد في النهاية إلىوني أن هويكشف إتزي   
للظواهر التنظيمية  مبريقيةيدية في دراسة التنظيم والدراسات األعن طريق الجمع بين التحليالت التجر

  .المختلفة بشكل منفرد

 ،وللتنظيم الرسمي وخاصة في تعريفه الوظيفيينونجد إتزيوني من تحليالت فيبر شأنه شأن زمالئه     
القواعد  ووظيفة.التنظيمات المعياريةسبيل المثال للحصر حول ما يعرف ب إتفاقه مع آراء فيبر على

نساق الضبط والجزاءات و المكانة والسلطة والتسلل اإلداري المتبعة فيها والقواعد الرسمية وأ
  .)1("اوغيره

اإلشباع العام لألفراد  ال أن التنظيم يفرض تحقيقإ.تزبونيوضيح ذلك من خالل إشارة إويمكن ت    
  .ت التنظيمتزبوني بمتطلبات األفراد ومتطلباإ يعبر عنه وهذا ما .والتنظيم

فيزيقية ومادية  عناصر ويصنفها إلى وااللتزاماتويضع اتزبوني من أجل ذلك مجموعة من الضوابط 
  .ويمارس من طرف األفراد حسب األوضاع التي يشغلونها في التنظيم.ورمزية

 ةومن المؤكد أن للقادة والمشرفين دورا رئيسيا في ممارسة هذه العناصر الضبطية المختلفة الموجه   
  .نجازط األداء والكفاءة والفعالية واإلمن خالل أنما أساسا

واإلغتراب على أنها ظواهر ال مفر منها، ويؤكد على نقطة هامة  عوينظر إتزيوني إلى ظواهر الصرا
  .يصبوا من خاللها إلى أن هذه الظواهر مرغوبة فيها في بعض األحيان والمواقف
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دة وكبيرة جتماعية معقا وحدات إنهذه الظواهر من تحديده للتنظيم على أويتعلق اتزيوني في تأكيد ه    
هذه الجماعات في بعض المصالح فقد تشترك .جتماعية متباينة وكثيرةتتفاعل داخلها جماعات إ

  )1(".امات معارضةهتمالح وإهتمامات كما أن لها أيضا مصواإل

بين من يملكون صح ظيم هما اإلدارة والعمال أو بمعنى أولعل أهم جماعتين متصارعتين في التن   
العمال نتيجة ما يتعرضون له من ضغوطات  ينتج عنها حالة من اإلغتراب لدى. السلطة وبين فاقدها

ناصر التي تملك السلطة لعوممارسات من طرف اإلدارة ويتضح جليا أن القادة والمشرفين من بين ا
مع أهداف األحيان تعارض في بعض أهداف اإلدارة التي ت نحو تحقيقاألفراد توجيه وتعمل على 

    :غتراب فيالعمال وتنحصر مظاهر اإل

  .العامل ال يملك وسائل اإلنتاج أو ما ينتجه في العمل -      

  .تيجة للرقابة وتكرار العمل الذي يؤديهبتكار والتعبير عن الذات نيفتقر إلى كل فرصة لإل -      

  .له في نظره بح ال معنىصألن عمله أ -      

نه لم يعد له إال قدرا ضئيال من التحكم في وقت عمله وفي المكان الذي ينجز فيه هدا وإ -      
 )2(."العمل

لنظار في وفي ختام هذا الفصل يظهر جليا أن هناك إختالف واضحا في رؤى وتوجهات الباحثين وا
معالجة ظاهرة التنظيم، حيث نجد أن بعضهم إهتم بالتنظيم الرسمي والبناءات الداخلية ،وذهب البعض 

وذهب اآلخرون إلى إعتباره :اآلخر إلى تعظيم دور الفرد والجماعات في تفسير السلوك اإلنساني 
يسعى إلى تحقيق التكامل ونظر فريق آخر إلى جعله نسقا إجتماعيا :نظاما مفتوحا على البيئة والمحيط

  .والتوازن بين عناصره الداخلية والخارجية 
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 ةبناءاته وتشابك التنظيم الحديث الذي تعقدة فةي صساسا الربما يرجع هذا اإلختالف أوال      
و اإلجتماعية الظروف االقتصادية والسياسية  نطاقه نتيجة التغير المستمر في تسعوإ عناصره وكبر
  .التطور العلمي والتكنولوجي المذهل لىواإلديولوجية وإ

في توجيه العمل  وظائف وأدوار المشرفين وقد إنعكس إختالف الباحثين حول التنظيم على     
  .رامج التي تسمح بتحقيق أهداف التنظيمالتنظيم وفي بناء السياسات والبفراد في واأل
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  :تمهيـــد

دائرة  زائرية وما زالت تحاول الخروج منستقالل  وإلى غاية اليوم قد حاولت الدولة الجإنه منذ اإل   
وسياسات  تعتمدت على إيديولوجياالتنمية الشاملة من أجل ذلك فقد إالتخلف والوصول إلى تحقيق دعائم 

ؤسسات وصوال إلى إعادة الهيكلة ي للمشتراكالذاتي للمؤسسات، ثم التسيير اإل تسييرالب ءامختلفة بدأ
قتصاد السوق المبنية على والرغبة في إرساء قواعد سياسية إ صصتهاوستقاللية المؤسسات وخوإ
قتصادية متعددة كان أيضا على مخططات تنموية وبرامج إ عتمدتكما إ. منافسة الكاملة في األسواقال

طاع األكثر ضمانا والكفيل الق ،النسبة للقيادة الرسميةالرهان فيها على القطاع الصناعي الذي كان يعتبر ب
قتصاد قوي ومتماسك وقادر على إحداث التغييرات المنشودة لتحقيق التنمية االقتصادية ببناء إ

 .الضخمة عبر التراب الوطنيتشييد المصانع والمركبات يفسر بناء و ما وهذا. واالجتماعية

تماما من طرف المشرع الجزائري حيث وضح القانون هاإلشراف والتأطير إ قد حظيت وظيفةو  
  .العمال بما فيها العناصر اإلشرافية المؤطرة و واجبات األساسي العام للعامل حقوق

وسوف نحاول في هذا الفصل التطرق إلى مختلف السياسات والتجارب التي طبقت في تسيير   
 .المؤطرة منهاص العناصر العمال وباألخن أدوار ووظائف يوتبي. المؤسسات الجزائرية
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  التسيير الذاتي للمؤسسات -3-1

البالد حيث كان دور المؤسسات  ستغالل طاقات وخياراتمد اإلحتالل إلى إستنزاف وإلقد ع  
ذه قتصادية تخدم مصلحة المستعمر فقط وعندما غادر األوروبيون الجزائر تركوا ديونا مترتبة على هاإل

إلى إتالف وتخريب اآلالت وكل ما يتعلق  لتجأ أصحاب المؤسساتلب األحيان  إوفي غا. المؤسسات
  )1(.من وثائق إدارية حسابية بهذه المؤسسات

ستقالل مباشرة إلى إصدار قوانين من أجل خلق مؤسسات دفع المشرع الجزائري بعد اإل األمر الذي  
قامت بإعداده جبهة  امج طرابلس الذينولقد جاء بر. اقتصادية تأخذ بعين االعتبار الواقع الجزائري

  .1962التحرير الوطني وتبناه المجلس الوطني للثورة في جوان 

مة صناعات قاعدية ضرورية لتلبية إن التنمية الحقيقية للبالد على المدى الطويل لوثيقة  الصلة بإقا  
نفط وصناعة الحديد ولهذا الغرض تتوفر الجزائر على إمكانيات ضخمة لل. حتياجات زراعية عصريةإ

  .صناعية ثقيلة قاعدة ياءلدولة أن توفر الشروط الالزمة ألحوالصلب وفي هذا المجال يتعين على ا

ولقد جاء ميثاق الجزائر التي قامت بإعداده جبهة التحرير الوطني وتبناه المؤتمر األول لجبهة التحرير   
تم تحديد أهداف التصنيع على النحو  دبنفس الرؤية في ميثاق طرابلس وق 1964الوطني في أفريل 

  :التالي

 .العامة للمؤسسة ل جديدة طبقا لما تسمح به الربحيةخلق مناصب عم -

ستهالك تخصيص الواردات وال سيما مواد اإلستهالك المحلي األمر الذي يسمح بتوفير مواد اإل -
 .ورفع الصادرات بالنسبة لهذه المواد

 .زراعية وبناء قاعدة تطويرهافتح مجاالت جديدة أمام المنتجات ال -

إقامة مجمعات جديدة كقاعدة لبناء صناعة ثقيلة بالجزائر وعليه فإن برنامج طرابلس وميثاق  -
الدخول في  ختارإوقد . شتراكياإلفي إطار المجتمع  قتصادياإل الجزائر قد حدد تنظيم اإلنتاج

 )2(.االقتصاديةالصناعة الثقيلة كطريقة للتنمية 

راضي الزراعية الشاغرة أول تجربة طبقت عمليا بالجزائر في األيعتبر يير الذاتيالتس غير أن 
  .والمؤسسة

  
 

المؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع اإلقتصادي في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع المؤسسة : علي زغدود -1
  .34ص  1981الجزائرية 

 .20ص 1986ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،ئرعية في الجزاالتنمية الصنا: ال الدين لعويسات جم -2
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كانت تتم عملية سيطرة الدولة على تسيير  1966-1963ففي المجال الزراعي تبين أن طيلة فترة   
العمال على الوحدات التي أصبحت مهجورة إثر رحيل  ستيالءإالمزارع المسيرة ذاتيا والتي قامت على 

  )1(.األوروبي

لتنظيم بالدرجة األولى في المزرعة المسيرة ذاتيا على أساس تمثيل  1963مارس ولقد كانت قرارات   
  .من القاعدة لكن بإرادة الدولة

فرئيس لجنة التسيير هو ذاته ممثل الشغيلة ومنتخب من قبلهم بصورة ديمقراطية  وإلى جانبه يوجد   
 زدواجيةاإلر ألنه في حالة في الواقع بشكل آخ مور تسيرمدير معين من قبل وزير الزراعة لكن األ

  )2(.فالمدير هو الذي يسيطر على الهيئة ةمنتخبالمتكونة من مدير معين وهيئة 

من مؤسسات صغيرة الحجم حيث بلغ  ما يخص حالة التسيير الذاتي الصناعي والذي كان يتكونأما في  
 .عامل 15545مؤسسة وعدد العاملين فيها  413 ، 1964عدد المؤسسات في سنة 
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 .)1(الصناعية  تالقطاعا عبريوضح توزيع العمال  :02رقم الجدول 

األجانب  لقد تمت حركة التسيير الذاتي في الصناعة كما حصل في الزراعة لمجابهة رحيل المسؤولين   
  من وحداتهم وهجرتهم لمنشأتهم والذي كان على العمال اإلنتظام في تعاونيات مسيرة ذاتيا

لمتابعة النشاط في كل وحدة من هذه الواحدات وكانت النصوص المنظمة للتسيير الذاتي تحدد التسيير   
  :من خالل الهياكل التالية

 .الجمعية العامة للعمال .1

 .مجلس العمال .2

 .ر الذاتيلجنة التسيي .3

 .المدير .4

لقد حددت صالحيات هذه الهياكل واللجان، حيث يعتمد التسيير الذاتي كشكل من أشكال ديمقراطية   
  ).2(التسيير على المشاركة الفعلية للعمال المنتخبين

 

1- Mohamed boussoumah : l’entreprise socialiste en Algérie . office des publication universitaire 
1982 p 36.      

2- Ahmed bouyacoub : la gestion de l’entreprise en Algérie o.p.u volume 1 Alger 1987p 35  

الموظفين المؤسسات القطاع الصناعي  

  3120  87التغدية 

  3110  81مواد التصنيع 

  3150  25البناء 

  1720  120الخشب 

  1520  41الحديد والصلب 

  615  10االقمشة 

  1345  19الكيميائية 

  965  30مختلفة 

  15545  413المجموع 
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هذه  اتساع متفسير عدويمكن .  وأظهرت فشلهاغير أن تجربة التسيير الذاتي لم تعمر طويال            
دارية العامة قيام السلطات اإل واستحالة.عليها االستيالءلضعف الشركات التي تم  وتالشيها،الحركة 

   .ستراتيجية سلطة الدولةن لصالح القطاع المسير ذاتيا مع إبتطبيق نظام معي

سياسة الدولة  كانت تتخبط بها لم تجد لها حال في كما إن صعوبات التمويل والتموين والتسويق التي  
خذ راف شركات وطنية حينما أإشنتاجية تدريجيا تحت دات اإلولقد وضعت جميع هذه الوح االقتصادية

  .القطاع العام بالنمو

  (1):يوضح تقلص عدد العمال الذين كانوا تابعين للمؤسسات المسيرة ذاتيا :03رقموالجدول 

  

% عدد العمال 
لالستخدام 
  الصناعي

1969 1970 1971 1972 1973  
18492  

12.8 
15927  

10.1 
12202  

7.1 
10763  

8.5  
9903  

4.7  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ديوان المطبوعات الجامعية  .1982 -1962التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط  :عبد اللطيف بن أشنهو1 - 
 .114ص1982الجزائر
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  التسيير اإلشتراكي للمؤسسات  -3-2

المعالم الرئيسية لإلقتصاد والمؤسسات  1971نوفمبر  16لقد حدد الميثاق الوطني المنعقد في    
النظرية عن األساليب  تهجه الجزائر ال يختلف من الناحيةسلوب اإلشتراكي الذي تنوإن األ. اإلشتراكية

اإلشتراكية التي عرفت في العالم غير أن إشتراكية الجزائر من الناحية التطبيقية منبثقة من ظروفها 
  )1(.اإلقتصادية والثقافية وتقاليدنا الحضارية

جوان  27ه من خالل إستفتاء شعبي جرى يوم كما جاء الميثاق الوطني الذي نوقش وصودق علي  
الصناعات المصنعة وقد  لجزائري للتنمية قد حجم عن نظريةفي نفس اإلتجاه ويبدو أن النموذج ا 1976

فروع ي كمجهود لربط الصالت بين مختلف تم وصف اإلستراتجية الجزائرية للتنمية في الميثاق الوطن
 .يةقصد تعزيز المبادالت اإلنتاج اإلنتاج

 االستقاللللتنمية الذي يهدف إلى  االشتراكيليؤكد النموذج  1976نوفمبر  19وجاء بعد ه دستور 
اإلنسان ألخيه اإلنسان وملكية الدولة لوسائل اإلنتاج  استغاللومحاربة  االجتماعيةالوطني والرفاهية 

 )2(.التجاري واالحتكار

  :االشتراكيمفهوم التسيير  -3-2-1  

المشرع الجزائري مركب من ثالثة كلمات وهي  استخدمهللمؤسسات الذي  الشتراكياإن التسيير    
  والمؤسسة واالشتراكية. التسيير

ومن هنا فعمال . يعني مشاركة العمال في تسيير المؤسسة باإلضافة إلى دورهم في اإلنتاج :التسيير-1
م في ظل التسيير اإلشتراكي بل ه. المؤسسة ليسوا منتجين فقط كما هو الشأن في النظام الرأسمالي

 .للمؤسسات منتجون ومسيرون في نفس الوقت

أكثر منه إداري غير أن المشرع الجزائري حاول أن يعطي  إيديولوجيلها مفهوم  :االشتراكية-2
بقصد إعتبار بعض المرفق العام بربطها بملكية المؤسسات ألدوات اإلنتاج  لالشتراكيةتفسيرا ضيقا 

  .االشتراكيفي القطاع ءا من المؤسسات جز

 .43-42مرجع سبق ذكره ص المؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع اإلقتصادي في الجزائر، :علي زغدود  -1

 43ص:نفس المرجع  -2
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 وذمةأو منظمة تتمتع بشخصية معنوية  هيئةوبها مدلول في القانون اإلداري بإعتبارها  :سسةالمؤ-3
ات الثالثة تمثل عناصرثالثة وهي أموال وأدوات تملكها مالية مستقلة عن ذمة الدولة ومن هنا فالكلم

وهذه العناصر الثالثة في مجموعها تهدف إلى تحقيق رفع اإلنتاج لتطبيق التنمية . الدولة تسير إشتراكيا
الوطنية وترقية عمال المؤسسة وبهذا المنظور ال تهدف إلى رفع العمال إلى مرتبة المنتجين فحسب بل 

وقوة تنفيذ للقرارات التي شاركوا في إعدادها عن طريق المداوالت والمناقشات تجعل منهم مسيرين 
إذن فإن التسيير اإلشتراكي . وعقد الجلسات لتبادل األداء حول المشاكل التي تخص بها مجلس العمال

  )1(هم لذلكلعمال في تسيير شؤون المؤسسة وتحفيزللمؤسسة هو مبادرة ا

و الشأن في النظام الرأسمالي بل هو خرج من قاعدة المنتج العامل كما هوفي هذا المعنى فإن العامل ي  
 المالك للمؤسسة من خالل ملكية الدولة لها حيث إن الدولة تمثل الشعب 

  ومن هنا فإن التسيير اإلشتراكي للمؤسسات بهذا المعنى يطرح دينامكية إقتصادية وسياسية
السياق أن التسيير اإلشتراكي للمؤسسات هو نظام  ة في هذاويرى الطيب بلول. ية وثقافيةوإجتماع

  )2(إقتصادي إجتماعي وسياسي وثقافي 
  :أنواع المؤسسات اإلشتراكية -3-2-2

وقد أفرز هذا على . المؤسسات حسب طبيعة ونوع النشاط لها ،لقد قسم قانون التسيير اإلشتراكي
  وجود ثالثة أنواع من المؤسسات وهي 

 .ت الطابع  اإلجتماعيالمؤسسات اإلشتراكية ذا -1
 .المؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع الثقافي  -2
 .)3(قتصاديالمؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع اإل -3

  
  
  

1-   Mostafa boutefnouche: le socialisme évolution de la gestion socialiste des 
entreprise en Algérie Alger en.a.p 1978 p 30.  

2-  Tayeb. belloula :l’organisation socialiste des entreprise. Edition du travail 
algerie1977p43.   

 .52المؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع اإلقتصادي ، مرجع سبق ذكره ص: علي زغدود - 3
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 المؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع اإلجتماعي -1

خدمات إجتماعية وصحية سواء ما  تتولى هذه المؤسسات إدارة األنشطة اإلجتماعية المتمثلة في تقديم   
تقوم به المؤسسات اإلشتراكية اإلجتماعية عن طريق المستشفيات أو بواسطة ما تقدمه من خدمات 
صحية وقائية ألفراد المجتمع أو عن طريق شركات التأمين التي تستهدف التأمين على حياة األفراد أو 

  .)1( الممتلكات أو عن طريق مؤسسة الضمان اإلجتماعي
  :المؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع الثقافي- 2

هذا النوع من المؤسسات يقوم بتقديم خدمات ثقافية تعليمية عن طريق الجامعات والكليات والمعاهد   
  .)2( العليا بمختلف أنواعها وهي مؤسسات هامة

  :المؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع اإلقتصادي- 3

دي بإهتمام من طرف المشرع الجزائري أكثرمن النوعين حظيت المؤسسة ذات الطابع اإلقتصا   
   وسوف.في مجموعها إلى تنظيم موحد ومبادىء عامة ها عوخضسابقين رغم ال

  .نتعرض إلى كيفية تسيير المؤسسات ذات الطابع اإلقتصادي الحقا
  :أهداف التسيير اإلشتراكي للمؤسسات -3-2-3

  يق مجموعة من األهدافيسعى التسيير اإلشتراكي للمؤسسات إلى تحق  
  :الهدف اإلقتصادي -

قد أشار ميثاق طرابلس إلى أن المؤسسات هي وحدها التي تضمن تحقيق الهدف اإلقتصادي للبالد    
وبذلك أعطى األولوية للهدف اإلقتصادي وتأكدت نفس الفكرة في ميثاق الجزائر والميثاق الوطني اللذين 

ث أوجب على المؤسسات اإلشتراكية أن يخضع لمقاييس الفعالية أعطيا األولولية للهدف اإلقتصادي حي
تدعيم اإلستقالل  اإلقتصادية وكذلك أشار المخطط الرباعي الثاني في مادته الثانية إلى أنه يجب

نتاج في مجال التنمية وذلك في إطار شتراكي بواسطة سيادة سريعة في اإلإقتصاد إ اإلقتصادي وبناء
سنويا ولهذا فإن المؤسسات اإلشتراكية تشكل %  10ية وحدد سرعة التنمية بنسبة الخطة اإلجمالية للتنم

عنصرا أساسيا لتنفيذ المخطط اإلقتصادي للدولة وهي ملزمة بزيادة إنتاجها اإلقتصادي حسب النسبة 
التنظيم اإلشتراكي للمؤسسات على كل مؤسسة أن تساهم في  طرف الدولة ولذلك أوجبالمحددة لها من 

ولهذا فإن كل مؤسسة ملزمة بتحقيق الهدف المخصص لها . ور العام للبالد عن طريق دفع إنتاجهاالتط
  .)3( ضمن المخطط الوطني

  
 .53ص:المرجع السابق -1

 .54ص: نفس المرجع  -2

 .75-74ص: نفس المرجع -3

  



 الفصل الثالث  التنظيم الصناعي و اإلشراف في الجزائر 

- 91 - 
 

  :الهدف السياسي - 

س المال األجنبي أو سياسيا وذلك إلستبعاد رأ .وقد يكون الهدف من إحداث المؤسسة اإلشتراكية   
الخاص عن السيطرة على السياسة والنظام السياسي في أي بلد من البلدان ليس إال إنعكاسا مباشرا على 
السياسة السائدة فيه، وعلى ضوء هذا فإن مشاركة العمال في التسيير هو  قرار سياسي يهدف إلى توسيع 

د ذكر في ميثاق التنظيم اإلشتراكي للمؤسسات ولق. قاعدة العمل السياسي على نطاق واسع بين الجماهير
. بأن مشاركة العمال في تسيير المؤسسات اإلشتراكية يشكل مدرسة للتكوين السياسي للجماهير الكادحة

ويترتب عن مشاركة العمال في تسيير المؤسسة السيطرة على صنع القرار السياسي سواءا على مستوى 
فإن الدور السياسي للعمال في مجال المؤسسات يؤدي إلى المؤسسة أو على مستوى الوطن، وبهذا 

مات الجماهرية التابعة توعيتهم بالمشاكل الوطنية خاصة وأن العمال هم القوى األساسية للحزب والمنظ
  .)1(له سياسيا

  :الهدف اإلجتماعي -

س في هذا الصدد ركزت الدولة الجزائرية بعد اإلستقالل على القضايا اإلجتماعية فأوجب ميثاق طرابل   
قصد رفع مستوى معيشة العمال ومحو األمية، إجتماعية لصالح الطبقات الشعبية بإلزام إتباع سياسة 

أشار إلى أن إندالع   1954وتحسين المسكن والحالة الصحية للشعب بصفة عامة وبيان أول نوفمبر
تأكدت نفس األفكار في ميثاق . عبفراد الشفة أالثورة المسلحة هو من أجل إتحاد نظام إجتماعي مالئم لكا

الجزائر وفي المخططات اإلقتصادية وكذلك في الميثاق الوطني الذي ركز على الحالة اإلجتماعية للشعب 
. بما فيها العمال الذين أوجب قانون التسيير اإلشتراكي للمؤسسات أن تتحقق لصالحهم العدالة اإلجتماعية

ة وعمال ؤسسات هو تحسين حالة الشعب المعايشة بصفة عاموخلق نوع من المساواة اإلقتصادية للم
حكم وجودها مهمة إجتماعية تهدف إلى المؤسسة اإلشتراكية تتضمن ب أي أن. المؤسسة بصفة خاصة

إكمال الجهود الوطنية في مجال التربية والتكوين بما تقوم به من إسهام في حل مشاكل المحيط 
  .)2(هني واإلجتماعي والثقافي لعمالهاودفع المستوى الم اإلجتماعي والثقافي للقطاع اإلنتاجي

  :الهدف المالي -
ولهذا فهي تعمل على تنمية كيانها عن طريق . ذمة مالية منفصلة عن ذمة الدولة االشتراكيةللمؤسسة    

 أن ال يستهدف الربح ،ؤسسة مرفقا عامامتحقيق الربح في حين أن نظرية المرفق العام تشترط بإعتبار ال
صفة أصلية إال أن المؤسسة اإلشتراكية تستهدف تحقيق الربح وذلك تحقيقا لألهداف اإلشتراكية لهذا فإن ب

  ولكن الربح في المؤسسات اإلشتراكية  ،نتاج عن طريق تحقيق الربح الماليالمؤسسات ملزمة بزيادة اإل
  
  

 .76-75ص: المرجع السابق -1

  . 77-76ص: نفس المرجع -2
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إن الربح يؤدي إلى . راكيةة وفقا لبرنامج تخطيطي عام بقصد تحقيق أهداف إشتيستهدف المصلحة العام
بإعتبارهم يشتركون في تسيرها تخصيص جزء منه لعمال المؤسسة ب. زيادة حجم النقد في المؤسسة

  .)1(زء اآلخر يعود للمؤسسة أو الدولةوالج
  :الهدف اإلداري -

ة التي تقتضي إستقاللية يفي إطار الالمركزية المصلح ن هدف المؤسسات اإلشتراكية اإلدارية يدخلإ   
المؤسسة إداريا عن الدولة أي أنها نوع من التنظيم اإلداري يستقل بذاته عن اإلدارة المركزية بشكل يتفق 

ستقالل مباشرة الالمركزية المصلحية لم يؤخذ به بعد اإلبمع تحقيق تلك المؤسسة ألهدافها ولكن اإلهتمام 
الجزائرية كانت مهتمة بالمركزية اإلدارية وذلك لتركيز السلطة الدولة من الناحية دولة وذلك ألن ال

اإلدارية والقضاء على التثبيت اإلداري الذي خلفه اإلستعمار الذي كان يقسم البالد إلى قسمين القسم 
ستقرت وبعد أن إ. المدني الذي يخضع إلدارة مدنية والقسم العسكري الذي يخضع للنظام العسكري
  ئاتـة فظهرت هيـالدولة الجزائرية من الناحية اإلدارية والسياسية أخذت في تنمية الالمركزية اإلداري

ال مركزية مستقلة مختلفة ومنها المؤسسات اإلشتراكية التي يشارك العمال في تسييرها حسب المبادىء  
كية على تحقيقه هو إشراك مجموعة الديمقراطية وبهذا فإن الهدف اإلداري الذي تعمل المؤسسات اإلشترا

كبيرة من الشعب في تسيير المؤسسات حسب مبدأ الالمركزية المصلحية الذي يقضي توزيع الصالحيات 
    .)2(المستقلة إداريا بين أجهزة الدولة والمؤسسات

   االشتراكيةالمؤسسات  إدارة-3-2-4
الخطة الوطنية ويساهم بهذا الدور حسب  ذتنفيحد األجهزة التي يعتمد عليها في إن المؤسسة تمثل أ   

الالزم  ستقاللاإل إطاروحداتها في  يديها بموجب تنظيم وتنسيق نشاطاتالذي يتم تحدالمؤسسة نوع 
  .المنوطة بها  األهداف تأديةبحيث تتمكن من 

  االشتراكيةمجلس عمال المؤسسة  -

 وإدارةفي تسير  العمالخالله تتم مشاركة  فمن  االقتصادية الوحدة أجهزة أهم يعتبر مجلس العمال من  
التامة  واإلدارة التسييرللمؤسسات في التجربة الجزائرية ال يعني  االشتراكي رفالتسيي، االقتصاديةالوحدة 

  )3(في ذلك  ممشاركتهم ومساهمته ، وإنماوالكلية لهذه المؤسسات ووحداتها من طرف العمال 

اضحة في التجربة الجزائرية فقد جاء في الميثاق الوطني إن مساهمة دارة وديمقراطية التسيير واإلإن   
  العمال في إطار التسيير االشتراكي بالجزائر تشكل وسيلة تؤدي في مجال تسير شؤون مؤسسة معينة 

   
 .77ص :المرجع السابق -1

 .78ص: نفس المرجع -2

مطبوعات الجامعية الجزائر النظام القانوني للوحدات االقتصادية في الجزائر، ديوان ال:عماري أحمد -3
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إلى إشراك هذه المؤسسة في التسيير مع المسيرين الذين عينتهم الدولة على  ةبوبواسطة مجالسها المنتخ
إن هؤالء يعتبرون بدورهم عماال يتقاضون أجرة من نفس المؤسسة  وال يمثلون فئة متناقضة مع العمال 

  .اآلخرين 
في قوانين مارس الصادرة  المؤسسة اإلشتراكية ذات الطابع اإلقتصادي تم إحداث مجلس عماللقد و   
صطالح مجلس والزراعية  بإ ةالصناعية والمنجمي للمؤسساتوالمتعلقة بنظام التسيير الذاتي  1963في 

مجلس العمال يختار  أنعلى  1963مارس سنة  22في  المؤرخمن المرسوم  18العمال فنصت المادة 
  . سنوات ثالثةمعية العامة لمدة الج أعضاءمن بين 

تي الفالحي الذا رالتسييمن قانون  15صطالح مجلس العمال تكرر في المادة إ أن المالحظومن    
 . 1969ر فبراي15والمرسوم الصادر في  1963نوفمبر 30الصادر بتاريخ 

يق عن طر يتم إحداثه و وذلك عن طريق إنتاخبه من طرف مجالس عمال الوحدات التابعة للمؤسسة
جتماع يعقد خصيصا لهذا الشأن بحيث يوضع تنصيب األعضاء الفائزين في اإلنتخاب رسميا أثناء إ

نتخابية ويعلن في هذا المحضر عن إحداث مجلس العمال للجان اإلمحضر موقع عليه من طرف ممثل ا
 .)1(المنتخب

ن كانت ثالثة سنوات  وإية العامة  ولمدة حيث نص على أن مجلس العمال ينتخب من طرف الجمع  
ة خاصة في إطار شتراكية له أهمية اإلير المؤسسيفكرة إشراك العمال عن طريق مجلس العمال في تس
ذات الطابع شتراكية يحدث مجلس  المؤسسة اإل ،تسيير المؤسسة اإلشتراكية ذات الطابع االقتصادي

االشتراكي للمؤسسات  رمتعلق بالتسييمن األمر ال 19نتخابات فقد نصت المادة االقتصادي عن طريق اإل
  .على أن يحدث في كل مؤسسة مجلس للعمال

يتم  أقصىعضوا كحد  20 إلى دنيأكحد  أعضاءسبعة  قتصادية منويتكون مجلس عمال الوحدة اإل
حدة وذلك من قائمة وحيدة من المرشحين يكون عددهم فيها مساويا نتخابهم من قبل جماعة عمال الوإ

على الوجه المطلوب  هبمسؤولياتيقوم هذا المجلس  ويجب لكي المطلوب شغلها اعدالمقلضعف عدد 
 و األقسامأجزاء العمل ، من المعامل أيكون ممثال لمختلف  أن أهم جهاز لمشاركة العمال هباعتبار

   .وجدت إذاالمكونة للوحدة االقتصادية 
لعددية لجماعة عمال ا باألهميةس ، الذين يكونونا المجل األعضاءلقد ربط المشرع الجزائري عدد   

  .)2( الوحدة
  أوردتهاوهذه الطريقة  نتخابهإمدة ثالث سنوات من يوم  نتهاءإيلغى مجلس العمال بحكم القانون بعد 

   
 .184بق ذكره صسبع اإلقتصادي، مرجع االمؤسسات اإلشتراكية ذات الط: علي زغدود -1
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ال يثير أي  اإللغاءشتراكي للمؤسسات وهذا النوع من المتعلق بالتسيير اإل األمرمن  23و20المادتان 
نه السابق التي نصت على أ األمرمن  47المادة  أوردتهمجلس العمال  إللغاءمشكلة  وهناك نوع ثان 

ويعلن  ختصاصاتهإجسيم يرتكبها عند ممارسة  خطأ أوعجز لس العمال في حالة حل مجأوز وقف يجو
  أوة ـالحزبي أوابية ـات النقـناءا على مبادرة من السلطـواسطة مرسوم بـمال بـمجلس الع غاءــإل
  .)1(الوصية 

  شتراكية ذات الطابع االقتصادي في ويختص مجلس عمال المؤسسة اإل
  .ونشاط المؤسسة  ستثمارإوبرامج و  توحساباحول المخطط المتعلق بالمؤسسة  الرأييبدي  -
قتصادي في إعداد سياسة العمال والتكوين شتراكية ذات الطابع اإليشترك مجلس عمال المؤسسة اإل -

  .المهني 
في إعداد سياسة وضعية العمال  ةقتصادييستشار مجلس عمال المؤسسة اإلشتراكية ذات الطابع اإل

  .وصالحيات المؤسسة 
مالية وتوزيعها على حماية شتراكية ذات الطابع االقتصادي في النتائج السة اإللمؤسبث مجلس عمال ا

  .)2(العمال
 قتصاديشتراكية ذات الطابع اإلالتابعة لمجلس عمال المؤسسات اإل اللجان -
  :قتصادية والماليةلجنة الشؤون اإل -1

نصت  إذ إلقتصادية والماليةاداث اللجنة كيفية إح األولىفي مادته  251-74ولقد حدد المرسوم رقم    
ين يالمؤسسة ويتم تع أهميةوذلك حسب  أعضاءخمسة  إلىمن ثالثة  تتألفاللجنة المذكورة  أنعلى 

اللجنة أعضاء يراعي في تعيين  بأنهقضت  2المادة  أنمن قبل مجلس العمال ، كما  األعضاءهؤالء 
به لمجلس  أجازتستثناء إ أوردتالمادة هذه  غير أن تعيين العمالمجلس  أعضاءمن بين  األسبقيةوجه 
  .ضرورة وفائدة تعينه ضمن اللجنة  رأى إذاستعانة لكل عمال ينتمي لنقابة المؤسسة اإل العمال

قتضاء يجوز تجديد العضوية في سنوات وعند اإل ةثالثهذه اللجنة هي  فيالعضوية  أنوالجدير بالذكر   
  .العمال  مجلس رئيس نتخابإناسبة تجديد من هذه المدة وذلك بم أكثر إلىهذه اللجنة 

  في اللجنة وعند  األعضاءمن قبل  نتخابإعن طريق  ى الرئاسة في اللجنة عضو من أعضائهاويتول   
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القائمة  غبتبليالعمال  مجلسنتخاب رئيس اللجنة يتعين على إ جراءاتإونتهاء من إجراءات التعيين اإل
إذا كانت هذه اللجنة تخص مدير الوحدة  أوالمدير العام للمؤسسة  إلىاللجنة  أعضاءالمتضمنة إنشاء 

جلس العمال في حالة كل تعديل يقره ويكون اللجنة كما إنه يتعين على م تأليفوذلك بمجرد  الوحدة
  .الوحدة قرار التعديل المذكور   ومديرالعام المدير  إلى يرفع فورا أنيل اللجنة متعلقا بتشك

مجلس العمال منتخبون لمدة  أعضاء أن إلىاللجنة لمدة ثالثة سنوات يعود  أعضاءين يتع أنويالحظ   
في  اءكأعضمهمتهم  ،لمدة تتجاوز ثلث المدة اللجنة أعضاءالذي ال يجوز معه تعين  األمرثالثة سنوات، 
  .)1(انتخابهممدة المجلس تنتهي ب

  بـقتصادية والمالية للمؤسسة وتختص اللجنة اإل
والمالية قتصادية اإل ن اللجنةاإلشتراكي للمؤسسات بأ ربالتسييالمتعلق  األمرمن  51لقد قضت المادة    

المالي وتشترك  أو قتصادياإلعلى الصعيد  سواء روالتسيي باإلنتاج تقوم بدراسة كافة المسائل المتعلقة
ادة ل فنصت المتلك المساء 251- 74ولقد فسر المرسوم رقم  كذلك في عملية أبرام الصفقات االقتصادي

وتتولى اللجنة المذكورة الوحدة  المؤسسة أوالذي يخص  تتولى اللجنة تحضير مخطط التنمية أنمنه على 
تحضير  أيضا ن السنة التالية وتتولىونفقاتها عالحسابات التقديرية لموارد المؤسسة  تحضيركذلك 

والتسويق لتمويل المؤسسة وفي  واإلنتاجمشاريع نشاطات المؤسسة على الخصوص فيما يتعلق بالتموين 
توسيع حجم  إلىيؤدي  أنمن شانه  ستثمارات الذير مشروع برنامج اإلختصاصاتها يحضإ إطار

بالتقدير السنوي ، ويحضر  المتعلق نفيذيأخرى ويحضر التقدير التالوحدات  أوالوحدة  أوالمؤسسة 
   .وتقدير مندوبي الحسابات رباحواأل الخسائرالميزانية السنوية وكذلك حسابات 

مع مجلس المديرية في  تشارك اللجنة إلزاميا أن نصت على 251-74من المرسوم  5المادة  أنكما    
مخططاتها  و المؤسسة راثبثالمساس  ىإليؤدي  أننه ات ليتسنى لها مراقبة كل ما من شأالصفق إبرام

قتصادية اللجنة اإلرئيس حدهما إ اللجنة أعضاءثنين من هذه المشاركة بواسطة إالمالية وتكون 
  .)2(والمالية

  والثقافية  جتماعيةاإل نالشؤولجنة  -2
راستها في والمالية التي سبقت د قتصاديةاإلوالثقافية يشبه إحداث اللجنة  جتماعيةاإلإحداث اللجنة    

  .العنوان السابق
 جتماعيةاإلاللجنة  إلى 251- 74 من المرسوم رقم 4المادة  أوردتهكما  إلىوتختص هذه اللجنة    

  أنها والثقافية وذلك لصالح مجلس العمال كما  جتماعيةو اإل السياسيةوالثقافية تختص بوضع الصياغة 
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مين وتوفير الرفاهية المادية ورفع تأ إلىبواسطة مشاركتها مع مجلس المديرية  تهدف بالدرجة األولى
التابعين للمؤسسة وراحة عائالتهم ، وهي بهذه  نعمال والسهر على راحة المتقاعديالثقافي لل المستوى

الهيئات القائمة بالخدمات  ابتقيده،التي تقوم فية اجتماعية والثقالسياسة اإل تنفيذالصفة تتابع وتراقب 
تمارس سلطتها بواسطة رئيسها على جموع الهيئات المختصة والمكلفة   ختصاصاتهاإوبحكم  جتماعيةاإل

  .جتماعية والثقافية التي تخص عمال المؤسسة الخدمات اإل ربتسيي
وضع  فية اإلجتماعية والثقا اللجنةتتولى  أنعلى  252-74المرسوم رقم  من 5قد نصت المادة و   

والثقافي  يجتماعاإلمشروع البرنامج السنوي للنشاط  جتماعية حسب مايتناسب مع خدمات اإلبرنامج ال
ط صطدام البرنامج السنوي لنشاإدون  الحيلولةجتماعية هي الحكمة من وضع برنامج الخدمات اإلو
مادة ال ألزمتوقد  غيره أخرى لو ترك لهيئة  مالئماال يكون  جتماعي والثقافي مع الواقع الحالي الذي إلا

ختصاصاتها القيام بدراسة الطرق إن تتولى في نطاق السالفة الذكرى اللجنة اإلجتماعية والثقافية بأ 3
والثقافية طبقا  جتماعيةاإلالقيام بواجباتها  إلىالوحدة  أوتؤدي بالمؤسسة  أننها التي من شأوالكيفيات 

  .)1(ا لنظام والتشريعات الجاري العمل به
الخاصة بميزانية التجهيز  المشاريعجتماعية والثقافية تحضر اللجنة اإل ختصاصاتإومن ضمن    

 جتماعية والثقافية المقدمة لصالحاإل الخدماتالسنوي التي تتعلق بنشاط المؤسسة والوحدة من زاوية 
نوي يتضمن وضع تقرير مالي س والثقافيةجتماعية الشؤون اإل لجنةعمال المؤسسة ، كذلك تتولى 

لحق بالمؤسسة الم تالمحاسباعليها قانونا من محافظ  عالتوقيالميزانيات التي تتم  بتنفيذالمسائل المتعلقة 
  .مجلس عمال المؤسسة  إلىويرفع هذا التقرير 

الوحدة وهي  أوللمؤسسة  التابعةجتماعي والثقافي ونوع النشاط اإل أهميةوتتولى اللجنة البث في مدى    
حسب مايتناسب  يالداخلوضع نظامها  أيضااللجنة وتتولى  التي تقع تحت رقابة وسلطة شاطاتالن

ها الذي يساعد األمر عمالهاأ أضواءتضع برنامجها على  أن،وهذا يسهل على اللجنة وطبيعة مهمتها  
المواعيد  ةاعامربتلتزم  أنيجب  أخرىتتحكم في المواضيع التي تختص بها ولكن من ناحية  أنعلى 

 .)2( أخرى لألجهزةالمحددة والمناسبة  اآلجالو

  دمين والتكوينلجنة شؤون المستخ -3
بالمشاركة في إعداد  تقوملجنة المستخدمين والتكوين  أنشتراكي للمؤسسات ميثاق التنظيم اإل أشارلقد    

  .والتكوين بالمستخدمينالسياسة الخاصة 
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أعضاء كحد  ثالثةمن  تتألف المذكورةاللجنة  أن 253-74من المرسوم رقم  األولىولقد نصت المادة 
  .مجلس العمال أعضاءين هؤالء من قبل يويتم تع أقصىكحد  أعضاءخمسة  إلى أدنى
هذه اللجنة من بين  أعضاء ختيارإنه يتم ى أعل نصتمن المرسوم السالف الذكر  2المادة  أنكما    
مجلس العمال ضرورة هذا التعين الزما لمصلحة  رأى إذا ،للمؤسسة ال المنخرطين في النقابة التابعةمعال

يتوافر على خبرات معينة وتدوم العضوية في  ألنه أوإحاطته بمشاكل العمال  أواللجنة ، إما لدرايته  
 أوتجديد رئيس مجلس المؤسسة ليف هذه اللجنة بمناسبة أديد تتجعادة نوات كما يمكن إاللجنة مدة ثالثة س

  .)1(أعضائها لها من بين انتخاب رئيسالوحدة وتتولى اللجنة إ
وتختص لجنة المستخدمين كما أشار إليها ميثاق التنظيم االشتراكي للمؤسسات بإعداد السياسة العامة  

   .للعمال
  :وتنقسم لجنة المستخدمين والتكوين إلى خمسة أقسام وهي

 .تخدمين إختصاص يتعلق بالمس - 1

 .إختصاص يتعلق بالتوظيف - 2

 .بدخل العمال ختصاص يتعلقإ - 3

 .إختصاص يتعلق بالتكوين المهني - 4

   .)2(إختصاص يتعلق بالرقابة - 5
  التأديبلجنة  -4

أو المشاورة حول  الرأي بإبداءتختص  التأديبلجنة  أن إلىشتراكي للمؤسسات نظيم اإلميثاق الت أشار   
  .تخدمين ديبية الخاصة بالمسالقضايا التأ

  . يثاق مكرر نفس العبارة الواردة في ال إذ 71،74رقم  األمرهذه الفكرة  وأكد
خاصة بالمؤسسات  التأديبإحداث لجنة  إلزامية إلى 254من المرسوم رقم  األولىالمادة  أشارتولقد   
قتصادي اإلفي المؤسسة اإلشتراكية ذات الطبع  بالتأديجنة تتألف لن دة، وحدد نفس المرسوم أحوال أو

  :كاألتيعشر عضوا موزعين  ثنيإمن 
وهؤالء جميعا يختارون من قبل مجلس العمال  حتياطيينإثة ممثلين ممثلين رسميين وثال ثالثة  -

 .أعضائهمن بين  أو
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جانب قيامهم  إلىة يروهؤالء يقومون بتمثيل المدي حتياطيينإ وثالثة ممثلين ثالثة ممثلين رسميين -
يمثلون مجلس  أعضاء 06ن من هنا فإوالمستخدمين  ربتسيية تكون خاص أنختصاصاتهم على بإ

 التأديبفي مجموعهم يكونونا ما يسمى بلجنة  األعضاءيمثلون المديرية ، وهؤالء  06العمال ، و
  .)1(الوحدة التابعة لنفس المؤسسة أوالمؤسسات  في

 األنظمةحفظ الصالح العام و  مل علىالمحافظة على حقوق العمال وتع وتسهر هذه اللجنة على  
   .الجارية

 بإعطاءاللجنة تقوم  أنعلى جاءت بنفس الفكرة ونصت  74-71قم ر األمرمن  54المادة  أنكما    
رف من ط إلزاميان هذه المسائل تعرض على اللجنة وأ في المسائل الخاصة بالمستخدمين  المسبق الرأي
لفين ، فحدد بصفة واضحة السا واألمرالمفسر للميثاق  254- 74ر ، وجاء المرسوم رقم المدي

تختص  التأديبلجنة  أنعلى  254- 74من المرسوم رقم  5، ونصت المادة  التأديبلجنة  ختصاصاتإ
  بمايلي 

ولية يرية وهذه المسؤتقصمس العمل والنظر في مدى المسؤولية الالبحث والفصل في حالة كل تقصير ي  
والضرر  الخطأرية وهي يالثالثة المكونة للمسؤولية التقص األركانتتوفر فيها  أنمعروف يجب  كما هو

  .واحد إجراءضوع والضرر ، وكل تقصير يكون مو الخطأوعالقة السببية بين 
 باإلجراءاتوتختص اللجنة بدراسة الشكوى المقدمة من طرف عمال المؤسسة ،وتكون خاصة   

  .وجه السرعة  على وتفصل في الموضوع تحفظيةالوالتدابير 
 والنظامستمدة في ذلك من قانون العمل ، الم التأديبيةالعقوبة  قتراحإ هذه اللجنة ختصاصاتإومن 

  .الوحدة  أوالداخلي للمؤسسة 
قتراح إ التأديبفي مجال  ختصاصهاإف الذكر اللجنة بحكم السال من المرسوم 5المادة  أسندتوكذلك    
  .الوحدة  أوتحسين النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة  إلىيؤدي  أنبير من شانه دكل ت

 جتنابإ إلىيؤدي  أننه من شا تحسيينقتراح كل هذا على إ ختصاصهاإاللجنة في نطاق  هتمامإ وينصب 
 رالتقصي إلىالتي تدفع بعضهم  األسبابيقع فيها العمال وكذا كشف التي  األخطاءالتقليل من  أو األخطاء

  .)2(بأعمالهمفي القيام 
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   األمنلجنة حفظ الصحة و  -5
نصت  74-71رقم  األمرمن  49كن المادة إلى اللجنة ولشتراكي للمؤسسات لم يشر ميثاق التنظيم اإل   

  مجلس عمال  أولمؤسسة سواءا تابعة لمجلس العمال با واألمننه يحدث لجنة دائمة لحفظ الصحة على أ
  .الوحدة 

حيث نصت  1971ديسمبر  28خ في المؤر 255-74من المرسوم رقم  ذلك المادة األولى أكدت وقد  
 أشارولقد   الوحدة أوخاصة بالمؤسسات  واألمنلجنة دائمة لحفظ الصحة  إلزامياث يحد أنعلى 

  .على مستوى المؤسسة  واألخردة على مستوى الوح إحداهمالجنتين  أن إلىالمرسوم السالف الذكر 
   حدة والخاصة بال واألمنلجنة حفظ الصحة  سابقا على أن إليهمن المرسوم المشار  2 ت المادةفنص

   :من تتألف
  .أعضائهاخمسة يعينون من طرف مجلس عمال الوحدة ومن بين  إلىثنين ثلين إمم: أوال
  . األمنم مدير الوحدة رئيسا  وكذلك رئيس خدمات خمسة عن المديرية من بينه إلى ثنينإممثلين : ثانيا
  .ممثل للهيئة الوطنية لطب العمل  أوكان يوجد بالوحدة طبيب إذا طبيب : ثالثا
على مستوى المؤسسة،  أخرىجنة على مستوى الوحدة هناك ل واألمنة لجنة حفظ الصح إلىالظافة وبإ

من  تتألفنة المؤسسة المذكورة لج أن حيث نصت المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر على
  : اآلتية األعضاء

  .أعضائهالمؤسسة ومن بين خمسة يعينون من قبل مجلس عمال ا إلىثنتين ممثلين إ: أوال
  .يسا ئممثله ر أوخمسة عن المديرية من بينهم المدير العام  إلىممثلين : ثانيا
  .بالمؤسسة األمنالذي يتولى مسؤولية حفظ  األمنتقني  مهندس :ثالثا
بصفته عضوا  اللجنة شغالأممثلي الهيئة الوطنية لطب العمل يشارك في  أوطبيب العمل : ابعار

  .)1(مستشارا
لجنة  أنعلى  74 - 71رقم  األمرمن  56وكما نصت عليه المادة  واألمننة حفظ الصحة وتختص لج   

وتقترح  واألمنبحفظ الصحة تختص بمالحظة تطبيق القواعد التنظيمية الخاصة  واألمنحفظ الصحة 
وم رقم بالوقاية ولقد قسم المرس الخاصينتعمل على تكوين المستخدمين التحسينات التي تراها ضرورية و

  :قسمين  إلىالتابعة للوحدة  واألمنختصاصاتة التي تعود للجنة حفظ الصحة إ 74-255
  .المهنية  خطاراألالوقاية من : أوال
  .)2(تكوين المستخدمين: ثانيا

  
  

 .236-235ص: المرجع السابق -1

  .238ص : نفس المرجع -2
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  االقتصاديذات الطابع  شتراكيةاإلحقوق وواجبات العمال بالمؤسسات  -3-2-5
حق  إلى باإلضافة قتصادياإلبع اللمؤسسات ذات الط شتراكياإليتمتع العمال في كنف التسيير   

  .دوره في اإلنتاج  اسأسمجموعة من الحقوق على  إلىفي تسيير المؤسسة  المشاركة
 31نضير العمل الذي يؤديه وقد ذكرت المادة  اهايتقضحقوق العامل التي  أهموتعتبر من : األجرة - 1

وتشمل األجور ،  األجورالخدمة في  أداءالحق بعد  للموظفيكون  أنكما يلي  ةالوظيفة العاممن قانون 
ما إلى الرتبة أو الدرجة وإما إلى ستناد إباإل على التعويضات ويحدد المرتب قتضاءعلى المرتب وعند اإل

  (1). الوظيفة التي يشغلها الموظف
 تستهدفجتماعية الخدمات اإل أنمن قانون العامل على  18نصت المادة  :جتماعيةاإلالخدمات  - 2

 ك بتسهيل الحياة اليومية للعاملالمساهمة في رفع مستوى المعيشة للعامل ولعائلته وتنمية شخصيته وذل
وبتحسين الرفاهية المادية والمعنوية عن طريق تكملة أجرة العمل على شكل خدمات في مجاالت السكن 

مل ااها العتماعية المنح العائلية التي يتقاضاإلج والثقافة والترويح ،ومن أهم المزايا المباشرة للخدمات
ها، وأصبحت جزءا من االجرة ، دل على ذلك تسميتوالمنح العائلية كانت تعتبر كما تالذي لديه أوالد ، 

  .)2( تنطبق عليها القواعد القانونية الخاصة باألجور
 أن ىللعامل علالعام  األساسيمن القانون  137نصت المادة  :جتماعية حق العامل في الحماية اإل - 4

 .)3(مل من الحق في الضمان االجتماعي ايستفيد الع

اإلضافة إلى الحماية التي يتلقاها من المؤسسة ، أما حينما كما أن العامل عند بلوغه سنا معينة له أجرة ب
يتعرض العامل لعجز مؤقت أو دائم أثناء العمل فإنه يتلقى كذلك أجرة من المؤسسة وتمنح له حماية 

وفي حالة وفاة العامل فتمنح لذويه حقوق مختلفة حسب حالة العامل ومدة . خاصة مثل العالج وغيره 
  .)4(خدمته

ن للعامل الحق في التكوين في المهنة التي يرغب في مزاولتها  وقد أشار إليه قانون إ: التكوين - 5
التي نصت على أن العمل التكويني هو أحد عوامل الترقية اإلجتماعية والمهنية .171العامل في مادته 

  .)5(.للعمال وضمان للتنمية اإلقتصادية للبالد
  
  
  

  .1966ظيفة العامة لسنة من القانون األساسي العام للو 31المادة   -1
  .من القانون األساسي العام للعامل 18المادة  -2
 .من القانون األساسي العام للعامل 137المادة  -3

 .من القانون األساسي العام للعام  195 - 189المواد  -4

 .من القانون األساسي العام للعامل 179 – 171المواد  -5
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على ذلك حيث  27،28،29وقد قضت المواد بأدائهام واجبات ملز أيضان للعامل الحقوق فإ إلى باإلضافة
فة المهام المرتبطة بمنصب عمله يقوم بكا أنينبغي للعامل مهما كانت رتبته  بأنهه من 27نصت المادة 

  .ن يبدل ما في وسعه من مقدرة مهنية منتجة ومبدعةوأ
دعم  إلىالهادف  يحرص دوما على الجهد الجماعي أنعلى العامل منه أنه يجب  28ادة  ونصت الم

  .قتصاد الوطني وتنميته اإل
في  إليهند المهام التي تس بتنفيذالعامل مهما كانت مسؤوليته في المؤسسة منه ألزمت  29كم أن المادة 

  . )1(نشاط المؤسسة المستخدمة إطار
ن من قانون العامل بأن يكو 30راف ويظهر هذا من خالل المادة واإلش طيربالتأ المشرع هتمإ وقد 
عامل  أيمن قبل  إتمامهاالسليم للمهام الواجب  تنفيذالعن  مسؤوال عامل الذي يمارس سلطة تدرجية،ال

  .)2(من جماعة العمال ضخاضع لسلطته بناء على تعليماته وحسب الطريقة المتبعة في توزيع العمل  أخر
طير أو مسؤولية ، أن أنه يتعين على العامل ، السيما عندما يتولى منصب تأ 33كما قضت المادة   
لهم بإستمرار ، أثناء ممارسة مهامه ، مبادئ العمل الواردة في الميثاق الوطني ، وهو المصدر تيس

األساسي والمرجع اإليديولوجي والسياسي لهيئات الحزب والدولة ، وفي التوجيهات واإلرشادات 
  .)3( الصادرة عن القيادة السياسية للبالد

مناصب المسؤولية أو التاطير أن يقوموا  ه يتعين على العمال الذين يتولوننعلى أ  34ونصت المادة 
بكل المهام المرتبطة بمنصبهم ، وال سيما تنظيم العمل ضمن جماعة العمال بغية الوصول إلى 

  .أقصى ما يمكن من الفعالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .من القانون األساسي العام للعامل 29 – 27المواد  -1
  .نون األساسي العام للعاملمن القا: 30المادة  -2
 .من القانون األساسي العام للعامل: 33المادة  -3
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  :ويجب عليهم في هذا الشأن 

  .مراعاة مبادئ التسيير اإلشتراكي للمؤسسات والعمل على ذلك  -
 .مراعاة توجيهات وأهداف المخطط الوطني وتطبيقها -

 .السهر على تطبيق مبدأ وحدة اإلدارة -

المناهج الدائمة التطور في اإلدارة والتسيير ، والعمل على ذلك بغية  مراعاة اإلنضباط وتطبيق -
 .)1(إثارة الحماس وتشجيع روح اإلبداع لدى العمال

السهر على أن يسود جماعة العمال جو سليم ومالئم في الوقت نفسه ، للتنمية الدائمة لإلنتاج  -
 .شهموإزدهار العالقات اإلجتماعية المهنية وتحسين ظروف عملهم وعي

ونالحظ من خالل هذه المهام المسندة إلى المشرفين أنها تجمع بين المهام الفنية واإلدارية والمهام  
و اإلجتماعية ، فقد إهتم المشرع بكلى المهمتين معتبرها السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المنشودة  النفسية
  .للبالد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .لعام للعاملمن القانون االساسي ا: 34المادة -1
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  االشتراكييم تجربة التسيير يتق -3-3

 حتدامإ إلىشتراكي للمؤسسات ية والتحديث في مرحلة التسيير اإلالتجربة الجزائرية في التنم أدت   
تجربة التسيير االشتراكي في  أن اعتبار إلىالنقاش حولها حيث ذهب فريق من الباحثين  والمهتمين 

تحققت عرفنا حدود الفترة الوجيزة التي تستحق الثناء عليها ،وبخاصة إذا رةالجزائر قد حققت نتائج معتب
  .فيها هذه النتائج

المرجوة حيث  األهدافشتراكي للمؤسسات لم تحقق تجربة التسيير اإل أن عتبارإ إلى يوذهب فريق ثان  
نقص  إلى ساأساشتراكي للمؤسسات والتي ترجع اإل رالتسييعرفت هذه التجربة تشويهات في ممارسة 

طية األساليب البيروقرا إلى أوالمهام والواجبات  أداءلى التقصير في في النصوص المنظمة للتسيير وإ
نقص  أونعدام والذين يتسمون بإ نالمنتخبيفهناك جوانب سلبية تتصل بالعمال   أخرىمن جهة ، للمسيرين

وقد ظهر . وجه  أكمللتأدية دورهم على الذي ال يهيئ بالضرورة  األمرالتكوين التقني والسياسي لديهم  
 ألمالكالجماعية للمنتخبين والوضعية القانونية  أوخاصة فيما يخص المسؤولية الفردية  النصوصنقص 

فيما يتعلق  واإلدارةالمؤسسة والعالقات بين الجهاز المركزي للتخطيط وبين المؤسسة ،ودور الوصاية 
فهذه المفهومات البعيدة عن الصيغ القانونية  )يشارك (و) يسهر(و )رأيهيقدم (بسلطات مجلس العمال 

 (1).العالقات داخل المؤسسة  تتأزمالسبيل لتناقضات حول معناها وخاصة عندما  تفتح

  :إن عدم نجاح تجربة التسيير اإلشتراكي للمؤسسات ترجع أيضا إلى عدة أسباب وهي
 .من داخل الشركة  عدم تحديد دقيق لوظائف األطراف المعنية باتخاذ القرار -

جمود وعدم مرونة العالقات بين المستويات اإلشرافية داخل الشركة من جهة ، ومع المستويات  -
 .من جهة أخرى) الحكومة ، الوزارة ، والجهاز المركزي للتخطيط ( األعلى 

غياب األطر والهياكل التي تضمن على األقل عدم خروج مجلس العمال واإلدارة معا عن اإلطار  -
عام المحدد ، وعن أهداف الشركة ألن ما وقع عمليا هو ظهور تصارع شبه دائم بين اإلدارة و ال

 .مجلس العمال حتى أصبح أمرا شخصيا في بعض الحاالت 

طبيعة ونوعية بعض األمور المتعلقة بالتسيير اليومي للشركة التي تتطلب نوعا من التخصص  -
 .أو التصويت عليها من طرف العمال  والحرفية ، ال يمكن طرحها للمناقشات العامة

إن النتيجة المنطقية لتطبيق هذا األسلوب أفرزت سلوكات سلبية ساهمت في التأثير السلبي على نفسية 
المسيريين والعمال النزهاء ،أصبح ممثلوا العمال المنتخبين يتعرضون لمساومات من بعض المسيرين 

المسيرين أنفسهم أصبحوا تحت ضغط ممثلي  تى أن بعضفي اإلدارة المحلية أو المركزية أو العكس ح
     .  )2( العمال لتلبية أغراض شخصية

 

  .285مرجع سبق ذكره ص 1982- 1962التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط  :عبد اللطيف بن اشنهو -1
في إطار المنظور  إستقاللية المؤسسات العمومية اإلقتصادية لتسيير وإتخاد القرارات: عالوي لعاللي وآخرون  -2

  . 38- 37ص1994النظامي ، معهد العلوم اإلقتصادية جامعة الجزائر
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  التحوالت الجديدة في الجزائر  -3-4

وما نتج عنه من غلق المؤسسات  الجزائرفي  شتراكيإلالذي عرفه التسيير ا الذريعإن الفشل     
مجموعة من التدابير   تخاذإلى إرية الجزائ بالدولة أدىمن العمال من مناصب عملهم ،  اآلالفوتسريح 
  :ومنها

  إعادة الهيكلة  -3-4-1
إن الميزة األساسية التي ميزة المراحل السابقة هي بروز عدة شركات وطنية ذات حجم كبير وهذا    

أخرى منها  ى وظائفها األساسية بوظائفتجسيدا لمنطق التسيير المركزي مما جعلها تقوم زيادة عل
قامت بها وزارة التخطيط للعشرية  يوالحوصلة التلقد توصات عملية التشخيص . ة سياسية وإجتماعي

  .إلى التأكيد على الحجم الكبير للشركات الوطنية ،مما جعلها صعبة التسيير 1980- 1967
مؤسسات عمومية تكون صغيرة الحجم برى إلى تم اإلعتقاد أن إعادة الهيكلة لهذه الشركات الكوبالتالي 
العملية هذه أطلق عليها إعادة .المالية واإلقتصادية  امرد وديته وتحسينم فيها سيرون من التحكليتمكن الم

مؤسسات  ىإلالهيكلة العضوية للشركات الوطنية ،حيث تضاعفت عددها مرات عديدة وحولت أسماؤها 
ديدة من لتتمكن المؤسات العمومية الج عمومية ، وكخطوة موالية لذلك تمت إعادة الهيكلة المالية

  :ة هيمن أهداف إعادة الهيكلإن ق من جديد في العملية االنتاجية  نطالاإل
روح المبادرة  لوتقت ةروقراطية التي أصبحت تعرقل نشاطات المؤسسيتخلص من المركزية البال -

  .واالبداع 
  .تحميل مسيري هذه المؤسسات بالنتائج التي تحصل عليها مؤسساتهم -

ممركز لمركز السبعينات الذي أصبح يكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة من  من نمودج تنميةالتخلص 
ة الصعبة في وقت عرفت إيراداتها تدهورا كبيرا في حين هناك قطاع خاص اإلستثمارات وخاصة بالعمل

  .)1(.أصبح يتحكم في مبالغ مالية كبرى جديد
  :وكانت أهداف إعادة الهيكلة العضوية في مايلي

نتاج عن طريق التخصص مما يوفر إمكانية تحسين اإلنتاجية وتخفيض التحكم في جهاز اإل -
 .التكاليف

 .أكثر إنسجاما مع الوحدات اإلنتاجية والمقرات اإلدارية اتبسيط عملية التسيير وجعله -

 .تثمين الموارد البشرية وإستغاللها بصفة عقالنية  -

 .تدعيم التوازن الجهوي -
 
 
 

 
  

 .40-39ص: المرجع السابق -1
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  :ة إلعادة الهيكلة المالية فانها تهدف إلى وبالنسب
جل التحكم في النفقات وتخفيض سعر التكلفة بتقليص ة من أإصالحات تنظيمية وتسييري -

 .المصاريف

 للمراكز العمإجراءات تحسين إنتاجية العمل بواسطة إعادة هيكلة بنية العمالة بإعطاء األولوية  -
 .المنتجة مباشرة

ميادين هي منح المؤسسات رأسمال خاص وتمكينها من رأسمال إجراءات مالية تخص أربع  -
 .)1(ستثماراتنها ، وأخيرا تغيير شكل تمويل اإلمتداول وضروري وتسوية ديو

دعم الالمركزية وتوزيع السلطة في تسيير األنشطة الخاصة بإنتاج الموارد وإسداء الخدمات  -
 .يما على مستوى وحدات اإلنتاجبفضل تحديد مستويات اإلضطالع على إحتالف أنواعها والس

إقامة عالقات تكاملية سواءا بين المؤسسات التابعة للقطاع الواحد أو التابعة لقطاعات متعددة  -
 .على أساس تحديد تعاقدي في عالقاتها 

 .مة القصوى بين حجم المؤسسة ومستوى عملها وإقتصادها اإلقليميتوخي المالء -

يكلة المالية والعضوية بتفتيت المؤسسات العامة إلى مؤسسات أصغر وعلى أثر ذلك بدأت عملية إعادة اله
ة صغيرة وذلك بفضل وظيفتي اإلنتاج والتوزيع في مؤسس 450مؤسسة إلى  70ل عددها من حجما فإنتق

   . المؤسسة الواحدة
 ورغم كل هذا فالنتائج لم تكن إيجابية على المؤسسات العامة حيث بقيت تتخبط في عجزها المالي في

         .مؤسسة عاجزة ماليا 400مؤسسة توجد  471منتصف الثمانينات فإنه من بين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مساهمة اإلصالحات اإلقتصادية وحدودها في حل أزمة المؤسسات العامة الجزائرية ، مجلة المعهد . سعد بشاينية -1

  .05-04ص 1995تونس ،  38المغاربي للدراسات المعاصرة ، العدد
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  ستقاللية المؤسساتإ -3-4-2
بدأت المؤسسات العامة مرحلة جديدة من أساليب تسيرها بموجب قانون إستقاللية المؤسسات الذي   

، والذي جاء بعدما فشلت مختلف محاوالت 1987صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في نهاية سنة 
  .تإرجاع المؤسسات العامة إلى طريقها الصحيح مند بداية الثمانينا

عتبارها مؤسسة إنتاجية مستقلة النظر في مفهوم المؤسسة العامة وإد أكد القانون على ضرورة إعادة فق
داري جامد ، وليست هيكلة بيروقراطية أو مرفق إتهدف إلى الربح المالي وتعمل وفق المبادئ التجارية  

بدأت مالمح التوجه وخاصة في مرحلة إشتداد األزمة اإلقتصادية بعد إنهيار أسعار البترول وبهذا 
 . تزداد وضوحا شيئا فشيئا في الجزائر يالليبرال

ثم السماح للقطاع الخاص  األولىوبالتالي العمل على التخفيف من هيمنة القطاع العام في المرحلة 
  )1(بالدخول الواسع في النشاطات االقتصادية فيما بعد

  :هووكانت أهداف استقاللية المؤسسات حسب القيادة السياسية 
  .تقوية وحماية مركز العمليات

 .التوسع في ميدان النشاط   -

 .وضع نظام عقود بين المؤسسات  -

  .توزيع العمالة عن طريق الغرفة التجارية  -
وهذا ما أدى إلى تقليص وصاية الدولة وتدخلها في قرارات المؤسسات العامة المستقلة ، كما أن الدولة 

وظيفتها كما كانت صاحبة القرار والتوجيه والتخطيط ووظيفتها كقوة في إطار هذا القانون فصلت بين 
  .التجاري أو الماركتينق رعمومية وتركت المؤسسة العامة تعمل وفق قواعد التسيي

وبالتالي فإن إستقاللية المؤسسات تعني إلغاء القوانين واألوامر التي تجبر المؤسسات  الخضوع لسلطة   
ية وبموجب هذه النصوص الحديثة تستطيع المؤسسة أن تبرم العقود وتجري الوصاية أو السلطة المركز

  الصفقات دون أن ترجع إلى موافقة سلطة الوصاية
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إصدار قانون  إلىوسياسية ، فبادرت السلطات السياسية  قتصاديةوإجتماعية إ أبعادستقاللية تضمن واإل
لة وملكية الد ي أبدالم تلغ"ديد بن ج الشاذلي، وكما جاء في خطاب الرئيس السابق المؤسسات  ستقالليةإ

تبين  دقيقضبطت بشكل  أنهاوكل ماهناك  رللتسييالجماعي  المبدأ أنها لم تلغي أبدالهذه المؤسسات ،كما 
  )1(صايةالتسويق والوالتخطيط،اإلنتاج ،:هي أساسيةربع قضايا حيات كل واحد داخل المؤسسة حيال أصال

ق عليها قانون اإلستقاللية وخير دليل هو النجاح المرجو للمؤسسات التي طب يتحققنه لم إال أ   
الدولة والتي صرفت مبالغ طائلة لعمليات  خزينةوتنتظر في الدعم من  ،مكانها تتراوح بقاءالمؤسسات

بداية لمرحلة جديدة هي كانت هناك  تالتسعيناالتطهير المالي للمؤسسات وإلغاء ديونها ومع بداية 
 .خوصصة القطاع العامقتصاد السوق وإلى إنتقال اإلقتصادية ويقصد بها اإل اإلصالحات
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  :الخوصصة -3- 3-4
المعنوية في المؤسسة أوالمادية  األصولكية كل إلى تحويل ملصصة هي كل معاملة تجارية تؤدي والخو

  .خاضعين للقانون الخاص ومعنويين طبيعيين صأشخاعمومية أو جزء أو كل رأس مالها منه لصالح ال
 أشخاص إلى عموميةتحويل تسيير مؤسسات  إلىمعاملة تجارية تؤدي  أنها كل إلى أيضاكما تشير   

  أنصيغ تعاقدية يجب  بواسطةللقانون الخاص وذلك  تابعينمعنويين  أوطبيعيين 
المعنى األول تؤدي إلى نقل الملكية  هذا نها حسبحويل التسيير وشروطه وممارسته إت تحدد كيفيات

فالخوصصة ال  الثاني أو معنوي من أشخاص القانون الخاص، أما المعنى طبيعيالعامة لصالح شخص 
نه فالخوصصة تمس تسييرها تابعة للدولة وم ىالعمومية التي تبقأي تغيير في ملكية المؤسسة  إلىتؤدي 

  . ألموالهاالقانوني  بالوضعقط دون المساس ف
  : كاألتيويمكن تلخيص مبادئ قانون الخوصصة 

حصر المشرع الجزائري مجال الخوصصة في نطاقين وهما  إذ :قتصادي والتجاري للعمليةبع اإلالطا
  .تحويل الملكية وتحويل التسيير 

 .حصر القطاعات التنافسية في قائمة محددة بوضوح -

تضطلع بخدمة المصلحة  ةميسسة عمور الخدمة العمومية عندما تخوصص مؤستمراولة إلدضمان ال -
 .العامة

وضوح الغاية و األقلسنوات على  05الممتلك الجديد بإبقاء المؤسسة في حالة نشاط لمدة  إلتزام
 :وحصرها في 

 .المؤسسة وتحديثها إصالح

 .)1(.جزئيا أوالحفاظ على مناصب العمل كليا 
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  :أهداف الخوصصة -
  :إلى تحقيق أهداف منها  ةالوطنية الجزائريتسعى السلطات 

عن الزبائن قتصاد وتنظيم الموارد المحصل عليها من العملية إلى جانب البحث اإلسراع في خوصصة اإل
  .المحافظة على مناصب العمل مع 

 :ومنه فإن الفائدة من مسار الخوصصة هو تحقيق جملة من األهداف وهي

طارات المسيرة القرار اإلداري من طرف اإل يمكن أن تؤدي الخوصصة إلى تحسين نوعية إتخاد -
والمشرفة عن طريق حفظ درجة التدخل السياسي العالية في عمليات المؤسسة العامة ، إذ أن 

تطغى األهداف الماكرو  حيان يؤثرون على أهداف المؤسسة ،وقدفي الكثير من اال ساسةال
و اإلجتماعية على األهداف ذات الطابع التجاري مثل محاولة التركيز على مناطق إقتصادية أ

إعادة توزيع الدخل بحيث يؤدي إلى الحد من  جغرافية معينة ، أو إنشاء وظائف جديدة  أو
تلبية رغبات الساسة ، مما قد  على من ضرورة الحرص المسؤولينإلى إعفاء التدخل السياسي 

وال تتعارض الخوصصة مع السعي لتحقيق بعض .يؤدي بالتالي إلى تحسين أداء المؤسسة 
األهداف غير التجارية ،لكن ما يتطلبه االمر في هذه الحالة هو أن تقدم الحكومة أو الدولة دعما 

  .إلضافية الالزمة لتحمل عبئ مثل هذه األهداف مباشرا لتغطية التكلفة ا
تؤدي الخوصصة إلى نقل المسؤولين من موقع المسؤولية أمام البيروقراطية إلى المسؤولية  -

          .)1(المباشرة أمام حاملي األسهم وهم فئة تسعى إلى تحقيق الربح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صادية العمومية الجزائرية في ظل التحول نحو إقتصاد التوافق المهني لدى عمال المؤسسة اإلقت: زالقي وهيبة   -1
السوق دراسة ميدانية بالمؤسسة الجزائرية لألليمنيوم ،والمؤسسة العمومية اإلقتصادية لألقمشة الصناعية بوالية 

 .120ص2004مسيلة ، إشراف لوكيا الهاشمي 
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تسيير المؤسسات من التسيير وبعدما تطرقنا إلى مختلف التجارب التي مرت بها الجزائر في مجال     
الذاتي وفشله في تحقيق األهداف وعدم قدرته على مجابهة التحديات، ثم بعدها التسيير اإلشتراكي والذي 
كان كسابقه حيث فشل هو اآلخر في تحقيق المطلوب ولم تستطع العناصر المشرفة الوفاء بمتطلبات 

حلبة صراع بسبب طغيان المصالح الشخصية اإلقتصاد الوطني أين أصبحت فيه المؤسسات عبارة عن 
  .على المصلحة العامة للبالد

واآلن سوف نتعرض في الفصل المقبل إلى عرض مختلف الدراسات السابقة التي إهتمت بموضوع    
  .اإلشراف 
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  هيدــمت

وأكدوا أيضا على  .اإلنتاجيةعلى أهمية العنصر البشري في تحقيق الكفاءة  العلماء والباحثين لقد إنتبه
 اإلنسانيةوبين العوامل  ،من أدوات وعدد ومواد وغير ذلك اإلنتاج آلياتبين أنه يجب تحقيق التوازن 

 ،ناعة، أنها ليست تنظيما معقدا فحسبالمشكلة الحقيقية في الص ذلك أن. اإلنتاجيةالمرتبطة بالعملية 
   .ضرورة طالما أنها تعتمد على الطاقة في أداء وظيفتهابال إنسانياتنظيما ولكنها تتضمن 

التجارب والبحوث من طرف العلماء والباحثين والتي  إجراء بعدإالغير أن هذه الفكرة لم تتضح    
 والمرؤوسينوطبيعة العالقة بين الرؤساء  ونواحيهمن حيث أسلوبه  ،اإلشرافيبينت أهمية المناخ 

التجارب و وسوف نعرض ألهم هذه  واإلنتاج مدى تأثيرها على الكفاية في العملو االجتماعيوالجو 
   .الدراسات
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  : ندراسات هاوثور -4-1

وهما . كسوندا ووليم وثلزبرجر فرتيزرلتون مايو وزمالؤه وهم إيجمع معظم الباحثين أن دراسات    
-1927متدت ما بين الفترة األعمال، والتي إ إلدارةفارد من أساتذة البحث الصناعي في جامعة هار

بالقرب من مدينة شيكاغو بالواليات  ليكتريكإفي شركة ويسترن   ،في مصانع هاوثورن 1932
نتباه لى التي لفتت اإلاألو من الدراسات .صناعة أجهزة التليفوناتوالتي كانت تقوم ب،المتحدة األمريكية 

قت في التنظيم، بالرغم من ظهور محاولة أخرى في هذا الشأن في نفس و اإلنسانيةأهمية العالقات  إلى
. فيالدبفيالنسيج قسام شركة الغزل والأ حدأفي  1923لتون مايو في عام هذه الدراسات تقريبا قام بها إ

فترات الراحة وقد تغيرات على  بإحداث والتي عالجت مشكل دوران العمل وأثمرت هذه الدراسة
  .جاءت نتائج طيبة للغاية

  :ولقد مرت تجارب مصانع هاوثورن بعدة مراحل

  :المرحلة األولى

ق من أثر ظروف العمل مثل فترات حث من خالل هذه المرحلة هو التحقوكان هدف فريق الب   
الضوضاء وغيرها ومدى تأثيرها و ،والتهوية ،واإلضاءة ،ووجبات الغداء، وساعات العمل ،الراحة

 مجموعة من العامالت في أحد الغرف بحث بعزلمن أجل ذلك قام فريق ال .واإلنتاج لعلى كفاية العم
عليهن التغييرات في الظروف  بإدخالوبدأ فريق الباحثين  ،العاديةأقسام وعنابر المصنع  عن بعيدا

كان  اإلنتاجوهي أن  ،ا أن هناك نتيجة واحدةحيث وجدوولقد جاءت النتائج محيرة للغاية  لفيزيقيةا
حتى وعندما أعيدت  ،على المجموعة كل مرة رغم التغييرات التي أحدثة االرتفاع في إلىيميل 

  .طبيعتها األولى إلىالظروف 

 ،اإلنتاجللعمل ال تؤثر على  الفيزيقيةأن الظروف  إلىثر هذه التجارب خلص فريق البحث وعلى إ  
عتبارات إ إلىهب بعضهم ولقد ذ. واإلنتاج األسباب المؤثرة في مشكالت العمل د من بينوبالتالي ال تع

مجموعة يغمر  بدأ الذي باألهمية واإلحساس اإلدراك ر هذه النتيجة من خالل ربطها ببعدأن تفسي:
ة مجموعوقيام  اإلشرافتفسير هذه النتائج من خالل ربطها بعالقات  إلىوذهب البعض اآلخر . الفتيات
وذهب .من العملن ديويق يزيد من حالة توترهن إشرافيعملن في غرفة االختبار بدون  الالتي الفتيات

  جتماعي وقيام عالقات بإسم الكيان اإل بما يعرفتفسير هذه النتائج من خالل ربطهما  إلىآخرون 
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  )1(.اعيجتمالتعاون في أداء العمل وزيادة اإلرتباط والتفاعل اإلالصداقة بين الفتيات و

  :المرحلة الثانية

وعالقتها  ومشاعرهمتجاهات العاملين محاولة معرفة إ إلىوكان يهدف البحث من خالل هذه التجربة   
 رؤسائهموبين  وبينهم جهةتجاهات والمشاعر التي تكون بين العمال فيما بينهم من ، هذه اإلبإنتاجيتهم

مثال نظام الحوافز والجزاءات والترقيات  ونحو نظم العمل في المصنع .المباشرين من جهة أخرى
في ذلك على المقبالت عتمد فريق العمل وقد إ.األجور واإلشراف وغيرها ونحو سياسات الشركة في

ستبيان من أجل جمع المعلومات الالزمة ولقد طبقت هذه التجربة على مابين الشخصية واإل
  .من العامالت 20000و16000

تؤثر على األول في الخط  اإلشرافتجاهات نحو نتيجة مفادها أن اإل لىإستخلص فريق من الباحثين إو
  .تجاه آخرمن أي إ أكثر إنتاجيتهموعلى  ،الروح المعنوية للعمال

تجاه كل منهم واآلخر عالقات إالل العمال يقيمون نمطا من تجاهات التي تجعوخلص آخرون إلى أن اإل
ن أ إلىآخر  ونظر فريق، إنتاجيتهمفي  تؤثرهي التي الشركة ككل  وسياساترؤسائهم وأعمالهم وتجاه 

ة ة لكي يحموا أنفسهم ضد أساليب اإلدارا بطريقة غير رسميتجاهات التي تجعل العمال يتحدون معاإل
  )2(.أكثر من غيرها إنتاجيتهمهي التي تؤثر في 

  :المرحلة الثالثة 

ستجابات التي تؤثر ات والمشاعر واإلن هذه المرحلة هو معرفة أنواع اإلتجاهم وكان الهدف المتوخى
حتفاظ بهن العامالت مع اإل ختيار مجموعة جديدة مناموا بإوق .العمال إنتاجيةأكثر من غيرها في 

 باراتتسواإل ستخدم في ذلك المقابالت الشخصيةوأ. نابر العادية في المصنعم والععن األقسابعيدات 
  .وقد خرج الفريق بعدة حقائق 

  

  

  

  .65ص 0200علم اإلجتماع الصناعي، دار المعرفة الجامعية األزاريطية  :ق الجلبيازعلي عبد الر - 1
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أثناء  جماعتهنه مايدور داخل وراء سورا يخفينتجاهات ومشاعر العامالت التي جعلتهن يضعن إ إن -
 اهات جعلهن  يخترن من بينهن شخصاتجا النوع من المشاعر واإلوأن هذ. العمل تؤثر في إنتاجيتهن

وشخصا آخر يتعهد بالمشاكل الداخلية والمشاكل .باسمهن مع كل من يدخل الغرفة من الخارج يتحدث
  .بالعمل المتصلةالفنية 

و أ ارسو يقيمناجعلهم تتجاهات ومشاعر العاملين التي أن إ إلىستخلص فريق البحث في النهاية وقد إ
  .اإلنتاجيرهم تساعد أكثر من غيرها على زيادة على حد تعب اتنظيما غير رسمي

  :المرحلة الرابعة

وكان يهدف فريق العمل من خالل هذه المرحلة هي التحقق من وجود التنظيم غير الرسمي في 
عتمد فريق البحث على األسلوب عرف على العناصر المكونة له وقد إوالت ،جماعات العمل األخرى

  )1(.المنهجية المتبعة في المرحلة الثانية واإلجراءات

 ختبار حتى تكونت عالقاتأن وضعت العامالت معا في غرفة اإل أنه ومنذ ،هذه التجربةت قد أسفرو
  .فيما بينهم صداقة

تفقن فيما بينهن على مجموعة من المعايير أهمها ما يتصل بعملية إأعضاء مجموعة الفتيات قد  إن -
قدرا  نأعضاء المجموعة أن ينتج على ب، حيث كان من المتفق عليه بينهن أنه ال يجتاجاإلنتحديد 

 اإنتاجهأن يكون  كما ال ينبغي ،ت على نظام الجماعةخرج ذلك من تفعل يعتبر وإال، اإلنتاجأكبر من 
وأن ال يصرح بأي شيء فيه ضرر ألحد أعضاء المجموعة ومن يفعل . أقل من المستوى المتفق عليه

  .لك يعتبر واشياذ
 اإليالمبواسطة  إما. على معاييرهاتستعين الجماعة بأساليب معينة في الضغط على هؤالء الخارجين  -

  .والتهكم والعزل عن الجماعة أو النبذ ،مثل الضرب أو اللكم أو بواسطة السخرية
ائق تؤكد أن غير رسميين يتولون المسائل الخارجية والداخلية وفي األخير ظهرت حق ظهور قادة-

   يقم العمل القائمة بين أعضاء الفرمي هي مقاومة التغييرات في نظالوظيفة األساسية للتنظيم غير الرس
    )2(.أو في العالقات الشخصية المتبادلة بينهم
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  :ونستطيع أن نخرج بنقطتين هامتين من خالل تجارب مصانع هاوثورن وهي
والتنظيم،  اإلدارةفي  اإلنسانيةتعتبر هذه الدراسات أول تحليل متعمق ومنظم لجانب العالقات   -1

عندما يتفاعل  اإلنساني والذي يظهر في أوضح صورهوالتي أظهرت التعقيد الشديد للعنصر 
  .األفراد في مجموعات صغيرة وتحت ظروف تنظيمية مختلفة

األفراد في جماعات العمل المختلفة والواقع أن  إن مناخ اإلشراف له تأثير قوي على سلوك -2
 .الدراسات لم تثبت أفضلية نظام إشرافي معين على نظام آخر في تحقيق األهداف المرغوبة

له مقدرة التأثير على جماعة  اإلشرافيأن مناخ  إليهاالنتيجة المنطقية التي يمكن التوصل ولكن  
   )1(".قيق أهداف التنظيم الرسميالعمل تتخذ منه موقف ايجابي أو سلبي في تح
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  :ووايت لبيتدراسات  -4-2

هؤالء األطفال لثالثة  إخضاعأندية هوايات لألطفال في سن العاشرة مع  بإنشاءبدأت هذه الدراسات 
  .أنواع من القيادة

  .أوتوقراطيةقيادة  -1
  .قيادة ديمقراطية -2
 .قيادة الحريات المطلقة -3

األنواع المختلفة من القيادات على درجة رضا  تأثير هذهمحاولة معرفة  إلىوكانت التجربة تهدف 
  :وقد تم التحكم في المتغيرات التالية ،األفراد ومدى تأثيرها أيضا على حالتهم المعنوية

  .كبير دح إلىفي سلوكهم ودرجة ذكائهم  تشابهوافال جميع األط: صفات األطفال -
  .أشياء متشابهة صنعقامت جميع األندية ب: نوع األنشطة الممارسة -
  .ستخدام نفس األدواتجرات متشابهة مع إتمت التجارب في ح: معدات واألدواتال -
  )1(.ت متباينةنفس الفرد يقوم بأداء أدوار القيادة الثالثة على فترا:نوعية القائد وصفاته -

  :وقد طلب من قائد المجموعة األولى أن يتصرف بالطريقة التالية

  .أن يقوم بوضع سياسة العمل -1
  .ستشارتهمالعمل وأساليبه على األطفال دون إيملي خطوات  -2
  .الخطوة التاليةبملي خطوات العمل الواحدة تلوى األخرى دون أن يعرف األطفال ي -3
  .ستشارتهمليات دون إيقوم بتوزيع المسؤو -4
  .شخصية مع األطفال إنسانيةال يقوم بتكوين عالقات  -5
  .يقوم القائد بنقد أو مدح األطفال دون توضيح األسباب -6

  :بينما طلب من قائد المجموعة الثانية التصرف بالطريقة التالية
  .تقرر المجموعة سياسة العمل -1
  .يناقش القائد طريقة العمل مع المجموعة -2
  .في النواحي الفنية يقترح القائد طريقتين أو ثالثة طرق ويترك للمجموعة حرية االختيار -3
  .تقوم الجماعة بتوزيع المسؤوليات -4
  .يختار كل عضو من أعضاء الجماعة الزميل أو الزمالء الذين يرغب العمل معهم -5
 .يبامنهم تقر عالقات شخصية مع األوالد حتى يصير واحدا يكون القائد -6
  

  .20ص:نفس المرجع  - 1



 الفصل الرابع                                                                                       الدراسات السابقة

‐ 118 ‐ 

 

يمكن أن ينتقد القائد األطفال أو يمدحهم مع شرح األسباب ولقد جاءت نتائج الدراسة على النحو  -7
  :التالي

تفضيل األطفال المطلق للقائد الديمقراطي على القائد األوتوقراطي وكان ذلك يمثل رأي تسعة عشر  -
  .د األوتوقراطي كان أب أحد ضباط الجيشوالطفل الوحيد الذي فضل القائ ،فردا من عشرين

متاز أغلب أعضاء الفريق الثاني ولى السيطرة على زمالئهم بينما إول أغلب أفراد المجموعة األحا -
  .بالتعاون وقبول بعضهم البعض

ول أغلب الفريق الثاني هتمام خاص من القائد بينما لم يحاعلى إول أفراد الفريق األول الحصول حا -
  .ذلك
  .عنها في الفريق الثانيللفريق األول  قتراحات البناءة لة اإلق -
  .بينما قل هذا في أعضاء الفريق الثاني ،الفريق األول بنقد زمالئهم نقدا الذعا أعضاء قام أغلب -
ون رأي القائد دون مناقشة، بينما كان أغلب الفريق الثاني يناقشون ذكان أعضاء الفريق األول ينف -

  .رأي القائد
لم يتقبل أعضاء الفريق األول أراء زمالئهم، أبدى أغلب أعضاء المجموعة الثانية قبوال ألداء  -

  .زمالئهم
على  ،ومن خالل نتائج هذه الدراسة نستنتج أن المعاملة الديمقراطية تخلق جو يسوده الثقة والتعاون

  .متعاونة ومفككة غير التي تخلق جماعة الدكتاتوريةعكس المعاملة 
  :عامة لسببين بقواعدهذه التجارب  خلص منه من الخطورة بمكان أن ننأ إال

البسيط مثال صادقا لألفراد  اإلنتاجعتبار هؤالء األطفال الغير ناضجين ذوي يمكن إ ال  -1
  .الراشدين الذين يعملون في تنظيم رسمي معقد

ت لم يمكن ن هناك عدد كبير من المتغيرامناهج البحث العلمي في السلوك فإ من وجهة نظر  -2
  )1(.هاالتحكم في
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  :دراسة جامعة أوهايو -4-3
حيث تكون  1945بجامعة والية أهايو بعمل عدة دراسات للقيادة في عام  اإلدارةقام مكتب أبحاث 

. قتصادالنفس واإلجتماع واإل لمتخصص في مجاالت علوما تلرشا إشراففريق من الباحثين تحت 
وفي  ،وبدأ هذا الفريق بتصميم قائمة أسئلة كان الغرض منها تحليل القيادة في جماعات عمل مختلفة

وقد أجريت هذه الدراسات على " قائمة أسئلة وصف القائد "ظل ظروف متفاوتة وأطلق على هذه القائمة
 مالحظي. ية، الضباط المدنيين في سالح البحرقواد سالح الطيران، أفراد أطقمة الطائرات المقاتلة

قادة الطلبة العمال في العديد من العمال في المصانع، العاملين بالجامعات، مدرسين، نظار مدارس، 
  .وجماعات  مدنية متعددة
ي الفكرة ي للقيادة وعمل الباحثون على تالفمرض تعريففتراض عدم وجود وبدأت هذه الدراسة بإ

دائما القيادة الحكمية أو الرشيدة بل أنهم صمموا على  القيادة يقصد بهير الحين بأن تعبالسائدة في ذلك 
  )1(.نظر عن كونها فعالة أو غير فعالةدراسة القيادة بصرف ال

عتمد على أسلوب تحليل العمل د على مناهج وأدوات الدراسة حيث أعتماوقد حاولت هذه الدراسة باإل
، لتحديد أوصاف سلوك القائد في ضوء الكفاية وأبعاد االتصال أخرىسيلة وأداة لتقدير الكفاية وثمة و

ختيار عدد من األبعاد التي سلم بها جدال حول إ والتكامل وقد حاولت هذه األدوات ،والتنظيم ،والتمثيل
  :سلوك القائد والتي تدور حول

  .داعهابتلقائد لألفكار الجديدة والسلوك وإا بتكرار قبولوحدد : بعد المبادأة  -1
غير الرسمية بينه  نخراطه في صفوف الجماعةإوحددت بتكرار دخول القائد و: بعد العضوية  -2

  .وبين بقية أفراده أو الخدمات الشخصية المتبادلة بينهم
هجوم أو مساس بمصالح ويتمثل في تكرار دفاع القائد عن جماعته ضد أي : بعد التمثيل  -3

  .ةجماعته أو السلوك الذي يضر بهذه المصلح
غيره من األعضاء  له الخاص وعملعمل بنائهويدور حول تحديد القائد أو تكرار : بعد التنظيم  -4

  .أو العالقة بينهم في عملية أداء العمل
في الجماعة وتقليل عوامل  جو سار إيجادصر في السلوك الذي يعمل على وينح: بعد التكامل  -5

  .هالصراع بين األعضاء ورفع درجة تكيف الفرد مع جماعت
اتها قرار ك األفراد أو حركة الجماعة وإتخادلى تكرار تحديد القائد لسلوويشار إ: بعد السيطرة  -6

 .عن رأيها عبيرأو الت
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وتسهر  ،ويوصف بتكرار تزويد القائد ألعضائه بالمعلومات وتلقي غيرها منهم :بعد اإلتصال  -7
  .مسألة معينة إزاءوالتعبير عن مشاعر الجماعة عملية تبادل المعلومات والتعليمات بينهم 

  .رفضهاوك الذي يعبر عن قبول الجماعة أو وحدد بتكرار ممارسة القائد للسل: عترافبعد اإل  -8
أو حثهم على بذل جهد  نجازأو اإل اإلنتاجووصف تكرار تحديد القائد لمستويات : نتاجبعد اإل  -9

      )1(.أعلى إنتاجأعظم ومستوى 

  :أربعة عوامل متعددة إلىتم التوصل  اإلحصائية التحليالت وبعد إجراء
%  49.6ودرجة صدقه األتباع إلىعتبار ن نعبر عنه بمصطلح النظر بعين اإلويمكن أ: العامل األول

عندما يقوم بممارسة  مرؤوسيه إلى عتباراإلوحدد هذا العامل بالمدى الذي ينظر فيه القائد بعين 
الذي يحصل على درجة عالية من هذا العامل تتميز  الشخص نلى ألشواهد إتشير اوظائفه القيادية، و
 إلىتصال ر المسائل الغامضة والرغبة في اإلستعداد لتفسيواإل بالدفء مرؤوسيهمع عالقاته الشخصية 

  .األتباع
المدى الذي ينضم فيه القائد ويحدد  إلىويشير % 33 هصدق درجةتحريك البناء وبلغت : العامل الثاني

وفهم  ،وثابتة حددةوينطوي هذا العامل على معايير أداء م ،العالقة بينه وبين أعضاء الجماعة التابعين
  .في أذهانهم تجاههإأعضاء الجماعة لدور القائد ووضوح 

ويمثل مجموعة من صور السلوك التي % 9.8وقدرت درجة صدقه  اإلنتاجالتأكيد على : العامل الثالث
تجاه إ على طريقة لتحريك الجماعة ودفعها م بأداء العمل وينطوي هذا العاملأن القائد يهت إلىتشير 
 .هدفها
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 إلى مضامينهوتشير % 7جتماعي وحسبت درجة صدقه بمقدار الحساسية أو الوعي اإل: مل الرابعالعا
في تفاعله مع أعضاء مجموعته وقادرا على قبول التغيرات التي تطرأ  جتماعياإد مقبوال أن يكون القائ

لوم المخطئين أو تحمل أخطاء غيره ويتميز بالحساسية  ىإل وال يلجأ ،على طرق تنفيذ األعمال
  )1(.للصراعات داخل فريقه

ة البداية لتحديد وظائف كل من الناحية التاريخية نقطشوفي األخير يمكن القول أن هذه التجارب ت 
كما أنها كانت أول من كشف وأبرز أهمية كال من عنصري توجيهات العمل وحاجات القيادة عمليا 

  .الفرد في تقييم السلوك القيادي
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  :جانيدراسات جامعة ميتش -4-4
عقدا . لقد وقع مكتب البحوث البحرية األمريكية عقدا مع مركز البحوث المسحية التابع للجامعة ذاتها

 1974في أبريل عام . المشاكل الجوهرية لتنظيم السلوك اإلنسانيحول بدأ العمل في برنامج بحوث 
يكتور وكونراد ولقد أشرف هارول وبوين وف ،جتماعيةرنسيس ليكرت مدير مركز البحوث اإلكما ذكر 

على تنفيذ خطوات البرنامج وحدد الهدف العام لهذه البحوث في الكشف عن المبادئ الجوهرية التي 
على كيفية تدريب األشخاص  تفاقاإل ومنه تم. ة النشاط اإلنسانيتنظيم وإدار على مشاكل يمكن تطبيقها

من جانب  ودرجة الرضالجماعة هذه المبادئ بمهارة مما يسهم في دفع إنتاجية ا ستخداموإعلى فهم 
  )1(.كهدف ثانوي أعضاء الجماعة المدروسة

مية لدرجات اإلدراك ستخدام الوسائل العلمية في تحديد قيم كاسة إلقد قرر الباحثون في هذه الدر
إبقاء  أيضا وقد صممت هذه الدراسة بحيث تتضمن .تجاهات النفسية للعمال والمشرفينالمختلفة واإل

الروح  نفسية والتي تكون ذات تأثير علىالوالتحكم في المتغيرات الغير  الرقابة درجة عالية من
 ولقد تم التحكم بهذا الشكل وبدرجة كبيرة في عناصر معينة كنوع العمل. المعنوية للعمال وإنتاجيتهم

الذي وجه إلى دراسات يسعون من خالل هذا إلى تفادي النقد وكان الباحثون . وظروفه وأنظمته
على المشرفين  مقاييس كمية للمتغيرات التي لها تأثير ستخدامإورن من حيث قصورها في هاوث

  .والعمال
  :جماعتين إلىوقد قام الباحثون بتقسيم جماعات العمل 

  .جماعات العمل التي تتميز باإلنتاجية العالية-
  .التي تتميز باإلنتاجية المنخفضة العمل جماعات-

  .واهدوذلك لتسهيل عملية تحليل الش
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسات أن المشرفين على األقسام ذات اإلنتاجية المرتفعة كانوا يتسمون 

  :بمجموعة من الصفات وهي كاآلتي
  .إشراف رؤسائهم عليهم إشراف عام غير مباشر -1
  .رضائهم التام عن مستوى السلطة والمسؤولية التي يتمتعون بها  -2
  .من وقت عملهم تأخذ عملية اإلشراف نسبة مرتفعة  -3
  . اإلشراف العام على مرؤوسيهم بدون التدخل في تفصيالت أداء العمل  -4
  .اإلهتمام بمرؤوسيهم واضح ويأتي في المكانة األولى  -5
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 بصفات منخفضة يتسمونذات اإلنتاجية الأن المشرفين في األقسام  خرى وجدومن ناحية أ  -6
مغايرة تماما لتلك المذكورة أعاله ويمارسون أساليب مخالفة تماما ألساليب المجموعة األولى 

  )1(.من المشرفين
لت هذه التجارب دراسات أخرى شملت عدد كبير من المواقف بين صناعية وتضم شركات وقد ت

واآلالت التقنية  ،جهزة الكهربائية واألغذيةواأل،وإلكترونية  ،والصناعات الكيمائية ،لمحركات السيارات
واألجهزة ،والمستشفيات ،ومن المرافق العامة التأمين والسكك الحديدية ،والنسيج  ،والبترول ،والورق،

 new(نتائج أبحاثه في كتابه، وقد كتب رنسيس ليكرت عن والعاملين في البحث العلمي ،الحكومية

pattern of management( تاب في الواقع إال تطوير النتائج األولية للبحث الذي بدأ ولم يكن الك
  1947في عام 
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  :دراسات بناء القيادة في المصنع - 4-5 
كتها الجهود المتوفرة عن إليها الجهود الغربية وسد الثغرة التي تر نتهتإلمراجعة النتائج التي  محاولة

زق الجلبي بدراسة بناء القيادة في مصنع الزجاج في مصر االبالد الشرقية، قام الباحث علي عبد الر
 ايتهء القيادة ودورها في كفهو الكشف عن بناوكان الغرض من الدراسة . كمجاال بشريا

  :الباحث من أجل ذلك عدد من التساؤالتوطرح .اإلنتاجية

على  فيهاإختالفهم وإلى أي حد يتفوقون  افية التي تميز أفراد القيادة علىص الديموغرالخصائ ماهي-
  ؟مرؤوسيهم

  ماهي حدود مسؤوليات قادة الخط األول ومستويات سلطتهم؟
  .إلى أي حد يتمتع بعضهم بقوة تأثير على المستويات القيادية األعلى في التنظيم -
  نها؟وما هي األساليب القيادية التي يتبعو -
  مانوع العالقة التي تربط بين أساليب معينة منها وبين مؤشرات الكفاية اإلنتاجية؟ -
إلى أي حد يمكن أن تكشف دراسة قيادة الخط األول كمحور للدراسة الحالية وتحليالتها عن وجود  -

  .قيادة اإلتحاد اإلشتراكي -أنماط قيادية أخرى غير الرسمية وقيادة النقابة
  )1(."ةكفاية تنظيم المصنع موضوع الدراسكل عنصر قيادي منها في ما هو دور  -
وجمعت البيانات من أفراد الجماعات العمالية في أقسام المصانع  ،الباحث على المنهج الوصفي وأعتمد 

جماعة عمل وكان الوسط  20وقد بلغ عدد جماعات العمل موضوع الدراسة . اآللية، والطبع األولى
على  من القادة وعدد  قائد الخط األول أشخاص إلى جانب مالحظي 09جماعة  د كلالحسابي لعدد أفرا
  .مستوى الخط الثاني

الباحث على  أعتمدالدراسة بالعينة وقد  إلى منها االجتماعيح سولذلك تعتبر هذه الدراسة أقرب إلى الم
ات من العمال وقادة في مكان العمل في جمع البيان ستخباراإلالمطبقة عن طريق  ستخباراإلأساليب 

 ،والجزاءات ،باإلضافة إلى أسلوب الوثائق والسجالت المتعلقة بمعدالت اإلنتاج ،الخط األول والثاني
 ختبارإبمراحل  ستخباراإلوقد مرت أساليب . وسمات قادة التنظيمات الشعبية ،والتغيب ،تصاالتواإل
 :تاليةولقد توصلت الدراسة على النتائج ال. صدقوحسب ثبات و دئمب
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كشفت السجالت عن وجود قيادة غير رسمية إلى جانب مستويات القيادة الرسمية المختلفة  -1    
فضال عن ي التنظيم ، هذا إبتداءا من قيادة الخط األول حتى أفراد القيادة على مستوى القيادة العليا ف

وكلها عناصر قيادية تشكل في النهاية صورة قيادة تنظيم  ،تحاد اإلشتراكي قيادة النقابة وقيادة اإل
 .  مصنع الزجاج

على وجود تدرج الوظيفية بطريقة تدل  ضاعهاقيادية الرسمية في المصنع تحتل أوإن العناصر ال -2  
المستوى القيادي  والقاعدةرة وفي قاعدته العمال وبين القمة نجد على قمته رئيس مجلس اإلدا ،هرمي

يقوم شاغله بأداء واجبات عمل محددة  ،محدد ختصاصإولكل وضع وظيفي نطاق  ،األول والثاني
تعيينها اللوائح وقوانين العمل بالمصنع، كما يتمتع كل مستوى قيادي بقدر من  ،ومسؤوليات يناط بها

 .السلطة
. رج الهرمي يخضع كل منصب أو وضع أقل إلشراف وضبط المنصب األعلى منهفي ظل هذا التد   

ولوحظ أن سلوك الذين يشغلون هذه المناصب محكوم بقواعد ومعايير فنية وهم على دراية أكثر 
  .بجوانب وواجبات هذه المناصب و مدربون على أدائها

نع يكاد يقترب من البناء تشير المالحظات إلى أن بناء القيادة الرسمية في تنظيم المص -4
  .البيروقراطي الذي صوره فيبر

ولوحظ على بناء السلطة في تنظيم المصنع موضوع الدراسة وجود نطاق للتحكم عمودي وطويل    
تزيد فيه عدد المستويات القيادية وعدد األفراد الذين يشرف عليهم كل مستوى قيادي منها الحد 

    .المناسب
نوع من النطاق التحكم لم يترتب عليه وجود مستوى عال من الرضا واإلنتاج من تمت فإن هذا ال و   

ضئيل من  قدرا حيث ال تتوفر لألفراد في ظله إال .وال روح معنوية مرتفعة. المهني بين العاملين فيه
مساعدتهم في حل ال في  مهمتها باألفراد و غير أداء أعمالهم ويكون الرئيس والقائد ية فيالحر

ولقد أظهرت هذه الدراسة . ، وال يعينهم على كشف جوانب الضعف والقوة في إنجازاتهممشاكلهم 
بعض المؤشرات التي تصاحب نطاق التحكم الطويل وبخاصة عندما ظهرت أن قادة الخط األول ال 

 هتماماإلوأنهم ال يميلون إلى . ثابتا بصدد موضوع ترك الحرية لعمالهم في العمل تجاهاإيتبعون 
  .وال بالتعاون معهم في حل مشاكلهم الخاصة بالعمال

والتي  ،أنها تصاحب نطاق التحكم الطويل تفقإومن النتائج المتعددة والمغايرة لمعظم النتائج التي     
يم يفوق نسبة عات التي حققت معدل إنتاج عال كهدف للتنظماأثارت الدهشة وجود نسبة من الج

  .إنتاجا منخفضاالجماعات التي حققت 
  .وإصابات للعمل كانتا غير مرتفعة ،والشكاوي ،ا دلت النتائج أن معدالت الجزاءاتكم
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أسلوب الثواب في معاملتهم لعمالهم المخطئين في العمل أو  ل أغلب قادة الخط األول إلى إتباعيمي
وإعانتهم على كشف جوانب  ،الخطأ في عملهلجوئهم إلى النصيحة أوال عند إرتكاب أحد عمالهم 

  :إلى التساؤل واهم وكلها نتائج تدعثم توقيع الجزاء عند تكرار أخطائ ،في إنجازاتهمالضعف 
ئج المخالفة لما كان ماهي الشروط أو الظروف التي وجدت في تنظيم المصنع وترتب عليها هذه النتا -

  صاحب نطاق التحكم الطويل؟متوقعا أنه ي
من  مجموعةرجع احبت نطاق التحكم الطويل، تر المتوقعة والتي صولقد أمكن التوصل إلى النتائج غي

  :الشروط مجتمعة وهي
  .تميز أفراد القيادة الرسمية على الخط األول عن مرؤوسيهم -
على األحداث الجارية في القسم الذي تأثير كبيرة  بقوةفي عمله أو  ستقاللاإلتمتع القائد بدرجة من  -
  .بعه جماعتهتت

وقيادة النقابة وقيادة الحزب إلى جانب القيادة  ،لقيادة غير الرسميةمثل ا للسلطةوجود أنماط أخرى    
  .الرسمية

جود نسبة ضئيلة من بينهم يميلون هتمام باإلنتاج رغم وأسلوب اإل يميل قادة الخط األول إلى إتباع   
ددة حتجاهات الماإلوقد ظهرت بعض . بالعمال هتمامواإلباإلنتاج  هتماماإلأسلوب يجمع بين  لى إتباعإ

  .في هذا الصدد
  .يهتم أغلب قادة الخط األول بتعليم عمالهم خبرات العمل بأنفسهم - أ
  .ال تهتم هذه األغلبية بالتعاون مع عمالهم في حل مشاكلهم الخاصة -ب
  .عمالهم في حل مشاكلهم الخاصةهتمامهم بالتعاون مع إأجمعوا على عدم  -ج
  .دخليهتمون باإلنتاج كوسيلة للترقية وزيادة ال - د
  .وساد إتجاه غير ثابت في سلوكهم حال دون الكشف عن ميلهم نحو الضغط على عمالهم -ه
مة نسبة ضئيلة منهم لوحظ إتباعهم لألسلوب وث. ول إلى إتباع األسلوب الوثيقيميل قادة الخط األ-

  :ة في قيادتهم وتبين في هذا العددالذي يجمع بين السمات العامة والوثيق
  .ثابت بصدد ترك الحرية لعمالهم في العمل تجاهإالخط األول على  لم يحرص قادة -أ
  .تهتم الغالبية العظمى منهم بمصالح عمالهم -ب
  .عمالهم إليهم في حل مشاكل العمل وإخبارهم بها يرون ضرورة رجوع -ج
إتباع أسلوب الثواب في معاملتهم لكل من أرتكب خطأ في العمل  نحو ظهور ميل قادة الخط األول -

  .من أفراد جماعتهم وظهرت نسبة ضئيلة منهم تتبع أسلوب العقاب
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وضع مسافة  عتيادهمإ حتمالإلم يتضح وجود إتجاه غالب يميل إليه قادة الخط األول ويشير إلى  -
على وضع مثل  عتادتإضئيلة منهم  غيرونجد أن هناك نسبة . جتماعية محددة بينهم وبين عمالهمإ

  .المسافة الكبيرة بينهم وبين عمالهم
  .منهيعتاد قادة الخط األول على التواجد بين عمالهم أثناء العمل وبعيدا عن مكا -
 .لم يهتم الغالبية العظمى من القادة بتوصيل تعليمات اإلدارة لعمالهم -
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  :المصنعالقيادة وطبيعة اإلشراف في صورة  -4-6
وجات ة اإلشراف في شركة لألصواف والمنسلقد أجرى محمد علي محمد دراسة حول القيادة وطبيع   

 بين الرؤساء والمرؤوسين، ثم أجريتالباحث على المالحظة المباشرة للعالقات  أعتمدبمصر، وقد 
سام اإلنتاجية المختلفة لكي تكشف عن مواقفهم البحث مع عينة من عمال األق باستمارةمقابالت محددة 

ى الباحث إلى كل من الرؤساء والمرؤوسين ولقد سعأيضا بالمقابالت الحرة مع  هتمتوإ. من القيادة
  :اإلجابة على مجموعة من التساؤالت

مدى معرفة المرؤوسين لطبيعة الدور الرسمي الذي يؤديه الرؤساء في العمل، ونطاق المسؤولية  -1
  .حدد لكل منهمالم
  .القادة ختيارإتقييم المرؤوسين لرؤسائهم وفقا لألسس التي يرتكز عليها التنظيم في  -2
بينهما والطابع الغالب على  جتماعياإلطبيعة العالقة بين الرئيس والمرؤوس ومدى عمق التفاعل  -3

  .االتصاالت
وتحقيق األهداف الرسمية أو اإلنتاج إتجاه الرئيس نحو مرؤوسيه، ومدى تمركز إشرافه حول  -4

  .جتماعياإلإهتمامه أيضا بتأكيد روابط وصالت التكامل 
المباشرين ساء اف هما مستوى الخط األول أي الرؤولقد ركزت الدراسة على مستويين أساسيين لإلشر

  .للعمل والخط الثاني أي رؤساء األقسام، ألنهما وببساطة يمثالن حلقة وصل بين اإلدارة والعمل
  :ظائف الرئيس ونطاق مسؤوليتهو-1

حصل على بيانات كمية تكشف عن مدى وضوح دور رئيس العمال الدراسة أن ت ستطاعتإلقد    
العمال قد  أنلنطاق مسؤولياتهم ويكشف توزيع النسب المئوية على  راكهمبالنسبة للمرؤوسين وإد

فلقد كانت المهمة .ئيس المباشرمية التي يؤديها الرأن يقدموا صورة واضحة للوظائف الرس ستطاعواإ
هي مراقبة العمل، من العمال % 95.5 نسبة مئوية من العمال هي أعلى نظر ة للمشرف فييالرئيس

وتوزعت النسب  ستقرارواإلهي المحافظة على النظام % 32.1بينما كانت هذه الوظيفة في رأي 
اإلنتاجية ومراقبة جودة  العمليات المئوية األخرى بين عدة وظائف يتوالها المشرف مثل اإلشراف على

ت والمعدات ولقد كشفت البيانات أيضا عن وجود نسبة من الآلاج والمساهمة في إصالح وصيانة اإلنتا
وقد . لم تستطيع أن تحدد طبيعة المهام التي يؤديها رئيس العمال تحديدا دقيقا% 11.7العمال قدرها 

 ولعمال الجدد الذين ليست لديهم خبرة طويلة في العمل،ترجع هذه النسبة المئوية إلى وجود عدد من ا
فكرة نطاق المراقبة إذا أصبح رئيس العمال في بعض األقسام قد قدم الباحث تفسيرا لذلك في ضوء 

المباشر مع العمال محدودة  تصالاإلجعل فرص  مما عامال 60عن  يزيد يتولى اإلشراف على عدد
ما فحصنا الشواهد الكمية التي تعكس صورة القيادة في األقسام ونستطيع أن نصور ذلك أكثر إذ . جدا

  :المختلفة على
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  .رؤسائهمإن هناك تفاوتا بين األقسام فيما يتعلق بتعدد الوظائف الذي ذكرها العمال عن  -1
  .عبرة عن الوظائف المختلفة التي يؤديها رئيس العمالمتتمثل في تباين النسب المئوية ال -2
  :فسير الشواهد الكمية السابقة ممكن في ضوء حقيقتينالواقع إن ت -3
  .حجم القسم ذاته بالنظر إلىهي نطاق اإلشراف المحدد لكل رئيس في هذه األقسام  -
  .بتحقيق األهداف العامة للتنظيمأهميته فيما يتعلق  بلغطبيعة العمل ونوع المنتج وم -

ومن خالل تحليل العالقة بين فترة  راسةلدوقد خلص الباحث من خالل الشواهد التي حصلت عليها ا
فلقد  وظائف رئيس العمال  ومن . العضوية في التنظيمات والقدرة على تحديد وظائف رئيس العمال

أن طول مدة الخدمة بالمصنع يرتبط بالقدرة على  يانات التي حصلت عليها الدراسة علىف البكش
  .تحديد هذه الوظائف

وإذا ما . اسة أن تستكشف عالقته بالقدرة على تحديد هذه الوظائفوهناك متغير آخر حاولت الدر -
تأملنا البيانات التي حصلت عليها الدراسة في هذا الصدد ألتضح لنا أن المستويات التعليمية المختلفة 

ظائف لكن هناك تفاوتا بينها فيما يتعلق بعدم معرفة وظائف الرؤساء والنسبة التي وقادرة على تحديد ال
اإلشارة لها النسبة التي كشفت عن عدم معرفة المرؤوسين لوظائف الرؤساء هي التي بلغت تستحق 

  .بين ذوي الشهادات التعليمية المتوسطة% 20
 إدراك مات الداخلية في قدرة األعضاء علىكما توصلت الدراسة إلى أثر المشاركة في المنظ   

ئك الذين يشاركون في عضوية المنظمات الوظائف التي يمارسها الرؤساء وتكشف البيانات عن أول
  .واضحا تحديد الوظائف الرسمية التي يؤديها رؤسائهم المباشرين تحديدا استطاعوإالداخلية 

حيث بلغت نسبة الذين لم يتمكنوا من تحديد هذه الوظائف من بين أعضاء المنظمات الداخلية    
كما يالحظ أيضا أن . بين غير األعضاء% 13.3هذه النسبة ذاتها إلى  رتفعتإبينما % 3.3بالمصنع 

الرسمية للرؤساء بينما مال غير األعضاء إلى الخلط بين هذه  أعضاء المنظمات قد حددوا الوظائف
  .وبين السلوك الذي يمارسه المشرف في مواقف معينةالوظائف 

  :أسس إختيار القادة في التتنظيم-2
لرؤساء العمال  ختيارهإأن التنظيم أخذ يرتكز حديثا في لقد الحظ الباحث أن العمال قد أشاروا إلى    

الكفاءة في العمل هي المعيار إلى أن % 59.5على معايير موضوعية حيث ذهب أو قادة الخط األول 
إلى األقدمية ثم  %47.3تستند إليه اإلدارة في ترقية العمال إلى وظائف الرؤساء كما أشار  الذي

تجريها اإلدارة  اراتختبإعلى  عتمادواإل% 5.8علق بالتعليم إلى النسب بعد ذلك فيما يت نخفضتإ
إلى معايير أخرى تبدو أنها  ه األسس الموضوعية أشار المبحوثونوفي مقابل هذ. للعمال قبل ترقيتهم

إلى أن الصلة القائمة بين العامل ورئيس القسم الذي يمثل % 31.2ذهب أقل موضوعية وحيادية ف
  .تولى تدعيم العالقة واإلدارةراف الذي يمستوى اإلش
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ولقد أكد الباحث أن هناك تالزما بين كال النوعين من عوامل بمعنى أنه ال يكفي أن تتوفر أسسا    
فمن . إشرافيةيستطيع العامل أن يحقق تنقال مهنيا صاعدا إلى وظيفة  "برلكي"وحسب  ،موضوعية

وث هذا أو ممثل اإلدارة تسمح بحد القسم سبين رئيالضروري أيضا أن تكون هناك عالقة قائمة بينه و
  .التنقل

ويؤكد الباحث أيضا من خالل الشواهد أن هناك بعض الرؤساء حصلوا على مكانتهم نتيجة توافر    
فيها بعض األفراد على  حصلالحظ أن هناك أقساما معينة  و معايير مثل الخبرة والمهارة والتعليم
  .صةمراكز قيادية نظر لعوامل شخصية خال

كما سلطت الدراسة الضوء على العالقة بين تقييم العمال ومدة فترة العضوية في التنظيم حيث    
كشفت الدراسة أن العمال الذين تقل فترة عضويتهم في التنظيم عن سنتين قد حددوا معايير موضوعية 

  .أهمها األقدمية واإلنجاز لالختيارتماما كأسس 
  :أساسية الباحث ثالثة نتائج ستخلصإوقد 

دراك أثر العوامل غير الموضوعية في بناء البيروقراطية ال يتيسر إال بعد أن يمضي الفرد فترة إن إ -
  .طويلة نسبيا في التنظيم

على أسس  عتماداإل زدياداإل ،مجتدعيم البيروقراطية المرتبطة بالنمو في الح احباتإن أهم مص -
  .ومعايير واضحة للتنقل المهني

أخذت تتزايد  إال أنها بالرغم أنه ال يمثل متغيرا أساسيا بالنسبة للتنقل الصاعد بين العمال إن التعليم -
  )1(.أهميته بعد التحول الذي شهده بناء هذا التنظيم نحو البيروقراطية

  :وأسلوب القيادة بالرؤساءطبيعة العالقة -3
بين الرؤساء والمرؤوسين  اعيجتماإل تصالواإللقد جاءت الدراسة لتقدم صورة عن مدى التفاعل    

في التنظيم ولقد جاءت الدراسة لتحقق هذا الهدف إلى عدة إجراءات تمثلت في طرح مجموعة من 
المختلفة وشملت هذه  ستجاباتباإلالتساؤالت الهامة ثم الكشف عن العوامل والمتغيرات المرتبطة 

  :التساؤالت
  ينهم وبين رؤسائهم؟الوصف الذي يمكن أن يقدمه المرؤوسين للعالقة ب -
؟ أم هناك  كامال بالقواعد الرشيدة المجردة لتزاماإفقط ويلتزم  هل تنحصر هذه العالقة بمجال العمل -

  غير رسمية بين المستويات الرئاسية المختلفة وبين العمال؟ جتماعيةإفرص لظهور عالقات 
جتماعية الت والروابط اإليم الصهل يتمركز إشراف الرؤساء حول األداء أم أنهم يهتمون أيضا بتدع -

 بين جماعة العمل؟

  
  .185ص1972الهيئة المصرية للكتاب  مجتمع المصنع دراسة في علم اإلجتماع التنظيم :محمد علي محمد- 1
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  ومن قادة الرأي الذين يلجأ إليهم العمال فيما يتعلق بالمشكالت التي تواجههم في العمل وخارج نطاقه؟
إلى إستشارة أولئك الذين يشغلون مراكز رسمية في التنظيم الهيئة الفنية حول هل يلجأ المرؤوسين    

  المسائل التي ليست لديهم خبرة كافية بها؟ أم أنهم يفضلون إستشارة زمالئهم
  ممن إكتسبوا خبرة طويلة خالل مدة عضويتهم في التنظيم؟

رئيس المباشر والمرؤوسين ال لقد كشفت الشواهد التي حصلت عليها الدراسة عن العالقة بين ال   
فهناك بعض النسب المئوية وإذ كانت ضئيلة إذا ما قورنت . يمكن وصفها بأنها عالقة عمل فقط

  . بالنسب األخرى للذين وصفوا عالقتهم برؤسائهم بأنها عالقة عمل فقط
فقط بين الرؤساء  لمئوية المعبرة عن وجود عالقة عملا النسب رتفاعإوعلى الرغم من    

هناك فروقا بين هذه النسب تظهر  أن إال. والمرؤوسين الذين تختلف مدة عضويتهم في التنظيم عموما
 أشاروافالذين أمضوا في التنظيم فترة تقل عن عام واحد . الفترة التي قضاها هؤالء األفراد ختالفبإ

 عالقة عمل إال أنهامباشرين ال يمكن أن توصف رؤسائهم ال إلى أن العالقة بينهم وبين ستثناءإبدون 
  .فقط
القائمة بين الرؤساء  جتماعيةاإلالعالقة بين الروابط والصالت  ستكشافبإالدراسة  هتمتإكما    

وتكشف البيانات عن أن النسب المئوية في . والمرؤوسين، ومستويات اإلنتاجية أو معدالت األداء
ينهم وبين رؤسائهم هي إلى العالقة بمستويات األداء عادي، وجيد وممتاز ترتفع بين الذين أشاروا 

. عالية يوجهون إشرافهم أساسا نحو اإلنتاج والقادة الذين يحققون مستويات إنتاجية. فقط عالقة عمل
  .سيهمومرضية بينهم وبين مرؤ جتماعيةإلكنهم في الوقت ذاته يعملون على تنمية عالقات 

. سين ذلك هو التعليموين الرؤساء والمرؤوقد كشفت الدراسة على بعد آخر في تحليل العالقة ب   
  .وتظهر هذه البيانات مجموعة حقائق

فقط بين المرؤوسين ذوي المستويات التعليمية  وية التي تشير إلى وجود عالقة عملإن النسب المئ   
  .ر عن وجود عالقة عمل وصداقة في آن واحدين رؤسائهم ترتفع عن تلك التي تعبالمختلفة، وب

النسب المئوية التي تكشف عن وجود عالقة عمل  رتفعتإالمستوى التعليمي  نخفضإنه كلما إ-
  .ل والمشرفيناوصداقة بين العم

فمن المالحظ . أما فيما يتعلق بأسلوب القيادة فلقد كشفت الشواهد عن بعض الحقائق الجديرة بالذكر-
األداء أكثر من الرئيس المباشر ب هتمامإأن األسلوب الذي أشار إليه عمال األقسام المختلفة يتمثل في 

  .بين المرؤوسين جتماعيةإعلى شيوع روابط وصالت حرصه 
 عتبارهبإده أن تحديد المرؤوسين ألسلوب الرؤساء في اإلشراف آم ستنتاجإوقد خلص الباحث إلى    

 يرتبطبين جماعة العمل  جتماعياإليتمركز حول األداء فقط، أو أنه يهتم بتدعيم روابط التمسك 
  .بمجموعة ظروف فيزيقية بنائية خاصة لكل القسم واإلدارة



 الفصل الرابع                                                                                       الدراسات السابقة

‐ 132 ‐ 

 

المرؤوسين نحو رؤسائهم فيما يتعلق  تجاهإولقد عرض الباحث الشواهد التي تتمثل في كشف 
سيهم ومساعدتهم وأن رؤساء العمال يميلون عموما إلى توجيه مرؤت البيانات حولقد وض. بالجزاءات

 بين العمال والرؤساء رتباطاإلنها، وهذا يدل على مبلغ في حالة حدوث أخطاء يمكن التجاوز ع
سيهم وجتماعية قوية بين مرؤإبتدعيم صالت  ،ذلك األرتباط الذي يعبر عن إهتمام الرؤساء المباشرين 
في بعض  عراضهمبالتوازن الداخلي في القسم بدال من إثارة العمال ضد سلوكه وإ حتفاظاإلمن أجل 

  .األحيان عن التعاون معه
الباحث أن الظروف الداخلية لكل قسم ترتبط إلى حد ما بأسلوب رئيس العمال في  ستخلصإوقد    

  .توقيع اإلجراءات
أعضاء تنظيم  أما فيما يخص الشواهد التي حصلت عليها الدراسة حول العالقة بين العمال وبعض

. العمال بالفنيين تصالإعن النسب المئوية التي تعبر  نخفاضإالهيئة الفنية، فلقد كشفت البيانات عن 
إلى أنهم يفضلون  أشارواهي نسبة أولئك الذين % 83.4في مقابل % 12.2النسب حيث بلغت هذه

  .بزمالئهم األكثر خبرة منهم حينما تصادفهم عقبات معينة في أداء العمل اإلستعانة
تختلف عنها بينهم . نوقد خلص الباحث إلى نتيجة مفادها أن طبيعة العالقات بين العمال والفنيي   

إلى المكانة التي يشغلها الفنيون في البناء التنظيمي وإلى ويرجع ذلك .وبين أعضاء التسلسل الرئاسي
  .المتاح بينهم وبين العمال تصالواإلمعدل التفاعل 

الوقوف على واقع  الحاليةوبعد هذا العرض لهاتين الدراستين العربية سوف نحاول في دراستنا ا   
ف في التنظيم الصناعي الجزائري معتمدين على بعض نتائج وتحليالت هاتين الدراستين نظرا اإلشرا

  .السائدة والثقافة لقرب المجتمعين المصري والجزائري من بعضهم البعض في العادات والتقاليد
  .هذه وسوف نحاول أن نرقب مدى تقاربهم من حيث النتائج التي سوف تصل إليها دراستنا  
    .اآلن دراسة جزائرية تناولت خصائص اإلشراف في التنظيم الصناعي الجزائري وسنعرض  
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  )1(:خصائص اإلشراف في التنظيم الصناعي الجزائري -4-7
قسنطينة الجزائر وهي رسالة لنيل شهادة -الشرق لدراسة الباحث يوسف عنصر بقطنيةقام بهذه ا   

  .جامعة قسنطينة الجزائر التنمية جتماعإدكتورة دولة في علم 
  نصب السؤال المحوري للباحث حول خصائص اإلشراف في التنظيم الصناعي الجزائري؟ولقد إ   

  :ولقد حاول الباحث أن يجيب على تساؤلين رئيسيين وهما
  خصائص اإلشراف في المؤسسة مجال الدراسة؟ديد تح -
  الثقافية للمشرفين؟ جتماعيةاإلالبحث في الخصائص  -

مجال الدراسة من فقد حاول الباحث أن يقف على واقع اإلشراف في المؤسسة الجزائرية ى العموم وعل
  :خالل التركيز على المحاور التالية

  للعمال؟ موجهللعمل واإلنتاج أم هو موجههل هو: نمطط اإلشراف -
 أو فوضوي أم موقفي يستجيب لكافة هذه هل هو ديمقراطي؟ دكتاتوري؟: شرافأسلوب اإل -

  المواصفات حسب ما يتطلب الموقف؟
، الفنية والنفسية، قتصاديةاإلذا يفعل المشرفين من الناحية اإلدارية ام: نواحي اإلشراف أو مجاالته -
  ؟جتماعيةاإل

  :وتهدف الدراسة إلى محاولة
وصف سلوك المشرف للوقوف على خصائص اإلشراف من خالل التركيز على خصائص السلوك  -

  .ث نمطه وأسلوبه ونواحيهاإلشرافي من حي
الوقوف على خصائص المشرقين أنفسهم من حيث سماتهم الشخصية من خالل التركيز على بعض  -

  .والنفسية والثقافية للمشرفين جتماعيةاإلالخصائص 
جابة على تلك التساؤالت والوصول إلى تحقيق لإل الباحث من ثالثة فرضيات نطلقإومن أجل ذلك 

 .أهدافها
  :ألولىالفرضية ا

يميل المشرفون في المؤسسة مجال الدراسة نحو إتباع نمط اإلشراف الموجه واإلنتاج لتحقيق أهداف    
  .التنظيم

  :الفرضية الثانية

يميل المشرفون في المؤسسة مجال الدراسة نحو إتباع النط اإلشرافي الموجه للمرؤوسين لتحقيق    
  .أهداف التنظيم

  

ف في التنظيم الصناعي الجزائري في قطنية الشرق قسنطينة دكتورة دولة في علم خصائص اإلشرا: يوسف عنصر - 1
  .2004اإلجتماع التنمية ، جامعة قسنطينة، إشراف ميلود سفاري 
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  :الفرضية الثالثة

يمكن أن يعزى إلى . يلديمقراطي، دكتاتوري، فوضوي، موقففي األسلوب اإلشرافي ا ختالفاإل   
  .والشخصية للمشرفين ماعيةجتاإلفي السمات  االختالف

بالعينة كمنهج أساسي  جتماعياإلالمسح  ستخدامإالباحث للوصول إلى تحقيق مطلبه على  عتمدإوقد  
بعض األساليب اإلحصائية في عملية عرض وتحليل البيانات،  أيضا على أعتمدوضوع وفي دراسة الم

 2كا ستخدامبإمل التوافق وتحليل التباين ومعا قتراناإلوكذا معامل . النسب المئوية، المتوسط الحسابي
كما مزج الباحث في تحليله للبيانات الميدانية بين  ستغاللإلل 2كا ختباروإللفروق بين اإلجابات 

ذكورة وكذا األسلوب الكيفي بالنسبة ماألسلوب الكمي المعتمد على األساليب الكمية اإلحصائية ال
  .للبيانات ذات الطبيعة الكيفية

سؤاال  42المقابلة والتي تحتوي على  ستمارةإوالباحث أيضا على الوثائق والسجالت  ستعانإوقد    
  . سؤاال موجهة للمشرفين 38وللعمال موجهة 
صادر الهامة في مأيضا على المقابالت مع بعض اإلداريين والمشرفين والعمال كمصدر من ال كما ركز

  .جمع البيانات
من المجموع % 25عامال أي ما يمثل نسبة  104د أختار الباحث أما فيما يخص عينة الدراسة فق   

فهي . لها اختيارهأعتمدها الباحث في أما الطريقة التي . عامال 360ذين والبالغ عددهم فالكلي للمن
ن فقد تم حصر كافة يجداول األرقام العشوائية أما بالنسبة للمشرف ةطريق ستخدامبإبالطريقة العشوائية 

وقد ركز الباحث على رؤساء الفرق ورؤساء المصالح ونواب . مشرفا 28 الغ عددهمالمشرفين والب
  :يلي المدير ولقد توصلت الدراسة على ما

تباع النمط اإلشرافي الموجه للعمال حصول عليها أن المشرفين وفي إطار إالشواهد التي تم ال تأثبت-1
  :واإلنتاج على

غير أن % 51.92بتأكيد وطه روافر لوازمه وشالحرص على توفير الجو المالئم من حيث ت-2
بين المشرفين حسب المستويات اإلشرافية وكذلك داخل  ختالفاتإوجود  تصريح المشرفين قد أكد
  .المستوى اإلشرافي الواحد

توفر شروط العمل ومستلزماته بنسبة  ستمرار علىبإ يحرصونكما أكدت الشواهد أن المشرفين  -3
  .سويات اإلشرافية الثالثة في هذه المسألةتبين الم لالختالفاتأنه ال وجود دير بالذكر لجوا% 54.80

يركز المشرفون على تحقيق أعلى معدالت اإلنتاج حيث أكد ذلك أكثر من نصف أفراد عينة  -4
  .وأجمع المشرفون على ذلك أيضا. العمال

بات في العمل وهو مشكلة أو صعو عتراضهمإبالعمال في حالة  تصالاإليحرص المشرفون على  -5
  %.72.11التصرف الذي يسلكه العمال بتأكيد 
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حيث أكد العمال ذلك بتأكيد . بمواعيد دخول إلى المؤسسة لتزاماإلعلى  يحرص المشرفون -6
  .أو صارم ادجصارم  احتماليجمع ب 86.53%

 تمامهإلاوهو مؤشر على % 62.5بع المشرفون أسلوب تكثيف المراقبة على العمال بتأكيد تي -7
  .بالعمل واإلنتاج

المعاملة  حتلتإالعامل بعمله حيث  هتمامإبالنسبة لرأي العمال المنفذين في أفضل طريقة لزيادة  -8
ولم يذكر أسلوب % 40.38والمكافآت المالية في المرتبة الثانية بنسبة % 40.38اإلنسانية بنسبة 

  .لعمال ألسلوب المراقبةل ايأن هذه النسب تؤكد عدم تفض% 4.80المراقبة إال بنسبة 
العمال لبذل كل  المشرفين ال يقومون بتحفيز أنتؤكد الشواهد التي حصلت عليها الدراسة على  -9

  %.61.53طاقاتهم وهذا بنسبة 
أن المشرفين ال يسمحون للعمال بالتعبير عن وجهت نظرهم بخصوص الطريقة تؤكد البيانات  - 10

، تشير البيانات التي تم الحصول عليها أن المشرفين %63.46التي يجب أن يؤدي بها العمل بتأكيد 
  .الثالثود لدى المستوى اإلشرافي الثاني مع زيادة هذا التشد% 63.43بتأكيد متشددون مع العمال 

  :نحو العمال فقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية وفي إطار إتباع النمط اإلشرافي الموجه 
بهم في المسائل المتعلقة بالعمل بنسبة  تصالاإلن المشرفين يسهلون لقد دلت الشواهد على أ   

  %.17.30بهم في المسائل الشخصية للعمال فلم تمثل سوى نسبة  تصالاإلأن  غير% 63.46
فيما يخص العالقة بين المشرفين والعمال فقد وصف المبحوثون هذه العالقة بأنها عالقة تباعد  -1

  %.17.30فلم تتعد نسبة  نسجاموإأنها عالقة تعاون وتنافر، أما الذين وصفوها ب
ولقد أكدت الشواهد الميدانية التي تم الحصول عليها أن المشرفين ال يستشرون العمال بتأكيد  -2

77.88.%  
أكدت البيانات التي تم الحصول عليها أن المشرفون ال يعطون مجاال لحرية التصرف للعاملين  -3

  %.79.80بنسبة 
حات المبحوثين أن المشرفين يقومون أحيانا بتغير واجبات العمال إذا تطلب األمر ذلك تؤكد تصري -

  %.63.46دون مناقشة األمر معهم بتأكيد 
 االعمال سواء ن ال يهتمون بالمشكالت التي تواجهأن المشرفيتشير البيانات التي تم الحصول عليها  -

المتعلقة بمشكالته خارج المؤسسة بتأكيد  تلك المرتبطة بمشكالت العامل داخل المؤسسة أو تلك
85.71.%  

  :أن إلىوعلى ضوء هذه النتائج خلص الباحث 
إن اإلشراف المطبق في هذه المؤسسة هو ذلك اإلشراف المتمركز حول العمل واإلنتاج بالدرجة : أوال

  .األولى
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سين، حيث أكد العمال بالمرؤو هتماماإأثبتت الدراسة أن النمط اإلشرافي المطبق ال يعيروا : ثانيا
  .بالعمال وحل مشكالتهم هتمامباإلويبرر المشرفون بأن الظروف ال تسمح . المنفذين ذلك

  :يلعب المشرفون في المؤسسة مجال الدراسة دورا واضحا في النواحي التالية: ثالثا
  .تنظيم العمل واإلنتاج والحرص عليه وذلك بالمراقبة الدقيقة والمتشددة -
على  عتمادهمإالنازل أكثر من  تصالاإلعلى  ون، لكنهم يعتمدتصالاإلرفون دورا في يلعب المش -
دون بتطبيق القوانين والعمل على تحقيق األهداف المبرمجة  لتزاماإلالصاعد وهو مؤشر على  تصالاإل
 .ائهم ومقترحاتهمألر ستماعاإل، أو إشراك العمال أو ستشارةباإل هتماماإل
را في عملية الترقية رغم أن المشرفين في المستوى التنفيذي يقترحون ال يلعب اإلشراف دو -

إال أن القرار األخير يرجع إلى اإلدارة التي ال تأخذ بهذه المقترحات في غالب . الترقيات للعمال
  .األحيان

ة اقـبط ستخداموإبالعمل وذلك بالمتابعة اليومية  لتزامواإل نضباطاإل يلعب المشرفون دورا هاما في -
  . المعنية الحضور التي ترسل يوميا إلى المصالح

  :الباحث مجموعة من التوصيات أقترحوفي النهاية البحث 
 شرافنظري والتطبيقي مع إسناد مهمة اإلعلى اإلطارات ذوي المستوى العلمي ال عتماداإل اقتراح -
ك بعد القيام بدراسة دقيقة من يستحقها مبنيا على الكفاءة والقدرة على تحمل مسؤولية اإلشراف وذل إلى

  .لمناصب العمل
المعنوي على أن يتم ذلك حسب  زوكل أشكال التحفيتشجيع اإلطارات والعمال بالمكافآت المالية  -
  .إعطاء كل ذي حق حقه ستحقاقاإل
و آرائهم ولو كانت مختلفة مع  تشجيع العمال بواسطة إشراكهم أو السماح لهم بالتعبير عن أفكارهم -
  .لمسيراء اأر
إعطاء فرص الترقية للعمال واإلطارات المنصوص عليها قانونا مع تقدير الجهد المبذول تقديرا  -

  .موضوعيا
القيام بدورات تدريبية، ملتقيات، دورات وأيام دراسية من أجل تبادل الخبرات ووجهات النظر بين  -

  .المسيرين والمشرفين لمختلف المؤسسات
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  :اسات السابقةنقد وتقييم للدر -4-8

تعد بمثابة  "ثورنوها"عتبر أن دراسات معنا من دراسات وبحوث نستطيع أن نالل ما مرإنه من خ    
المحاوالت التي يرجع إليها الفضل في الكشف عن أهمية العالقات اإلنسانية في التنظيم وخاصة المناخ 

  .فع من معنويات العامليناإلشرافي الذي يلعب دورا حاسم في تحقيق الكفاية اإلنتاجية والر
مقاييس  ستخدامإمن حيث قصورها في  نتقاداتإوبالرغم من ذلك فقد تعرضت هذه الدراسات إلى    

 6على عينة صغيرة مكونة من  عتمادهاوإكمية للمتغيرات التي لها تأثير على المشرفين والعمال 
مع البحث هو أكبر وأعقد من أن عامالت في بعض مراحل الدراسة ومن المعلوم في هذا الشأن أن مجت

  .عامالت 06تمثله 
فتحت الباب أمام الباحثين والعلماء إلجراء دراسات أخرى أكثر عمقا  "رنوثوها"إال أن دراسات   

  .ودقة وتمثيال
أثير القيادة الديمقراطية والقيادة األوتوقراطية تمدى  لتبين " وايت"و "بيتل" وقد جاءت دراسات   

وقد بينت هذه الدراسة تفضيل . وية على درجة رضا األفراد وعلى حالتهم المعنويةوالقيادة الفوض
وميل الجماعة األولى إلى التعاون . األطفال للقائد الديمقراطي على حساب القائد األوتوقراطي

على عكس المجموعة األولى التي كانت تظهر نوع من الصراع الداخلي والميل نحو التباعد  نسجاماإلو
  .افروالتن

وال . على األطفال اقتصرتحيث عاب عليها أنها  نتقاداتاإلهذه الدراسة أيضا لم تسلم من  غير أن  
الراشدين الذين يعملون في تنظيم رسمي  صادقا لألفراديمكن أن يكون األطفال الغير ناضجين مثاال 

  .معقد
وفي ظل ظروف . مختلفة عمل أما دراسات جامعة أهايو فلقد حاولت تحليل القيادة في جماعات  

  .صال والتمثيل والتنظيم والتكامللقائد في ضوء الكفاية وأبعاد اإلتمتفاوتة لتحديد أوصاف سلوك ا
كما . وتعد هذه الدراسة من الدراسات األوائل التي سلطت الضوء على وظائف القيادة في التنظيم  

عمل وحاجات األفراد في تقييم وأبرزت أهمية كال من عنصري التوجيه في ال كانت أول من كشفت
  .لسلوك القيادي

باإلنتاج  هتماماإلفقد ركزت على بعدي القيادة من حيث  "جانيشتم"ة نظرنا إلى دراسات جامع وإذا  
أكثر القادة والمشرفين نجاحا هم الذين يعملون على التوفيق بالمرؤوسين وتوصلت إلى أن  واالهتمام

  .آن واحد فيبالعمل وبالعمال  هتماماإلبين 
مع القيادة الرسمية  ةزاوارسمية م ولقد جاءت دراسة بناء القيادة في المصنع لتؤكد وجود القيادة الغير  

وتوصلت أيضا إلى تفضيل القادة والمشرفين . شتراكيإلاباإلضافة إلى قيادة النقابة وقيادة اإلتحاد 
  .لألسلوب المهتم باإلنتاج منه من المهتم بالعمال
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دراسة محمد علي محمد حول صورة القيادة وطبيعة اإلشراف في المصنع عدة نقاط أساسية  كما أثارت
  :تدور حول

  .وظائف الرئيس ونطاق مسؤوليته-
  .القادة في التنظيم ختيارإأسس  -
  .بالرؤساء وأسلوب القيادة طبيعة العالقة -
وب ونمطه ونواحيه وجاءت دراسة خصائص اإلشراف في التنظيم الصناعي الجزائري تبين أسل  

وخصائص المشرفين أنفسهم وقد خرج الباحث في النهاية بنتيجة مفادها تفضيل المشرفين إلى األسلوب 
  .المهتم باإلنتاج والعمل

سوف . جوانب متعددة من القيادة واإلشراف وفي األخير إن هذه الدراسات المتنوعة والتي عالجت   
إلى واقع اإلشراف في التنظيم  فيها تعرضتي نا هذا والنسعى إلى أن تكون منطلقا وقاعدة لبحثن
المشرفين في التنظيم من الناحية الفنية واإلدارية والنفسية  الصناعي من أجل الكشف عن وظائف

رؤساء المشرفين  لعمل وعالقتهم مع المشرفين وخصائصالمرؤوسين في ا وإلى خصائص جتماعيةاإل
على كفايتهم ) الرؤساء والمرؤوسين(ات المشرفين مع األعضاءومدى تأثير عالق. السلميين في العمل

  .في التنظيم
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  تمهيد

حصول على ، من أجل الن البحث العلمي يعتمد على بعض التقنيات المنهجيةمما ال شك فيه أ
  .المعلومات التي تساعد على اإلجابة على تساؤالت الدراسة وفرضياتها

في هذه الدراسة ،  استخدمتوعليه فسوف نحاول في هذا الفصل إستعراض التقنيات المنهجية التي 
بمجال الدراسة من حيث المجال الزمني الذي أجريت فيه الدراسة الميدانية ومن  أوال وذلك بالتعريف

حيث المجال البشري الذي أجريت عليه الدراسة ، مع إعطاء لمحة عن المؤسسة وعن مختلف 
  .المديريات واألقسام المتواجدة بها

فيها ، والعينة التي وبعدها سوف نعرض للفروض التي انطلقت منها الدراسة ، والمنهج الذي أستخدم 
  . تم اختيارها ، وأخيرا األدوات التي أعتمد عليها في جمع المعلومات 
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  :التعريف بالمؤسسة مجال الدراسة -5-1
صنيع في الجزائر آفاقا تسعى إلى إرساء قواعد أساسية للتنمية، تمثلت في إنشاء لقد إتخدت سياسة الت
صناعية بنوعيها الثقيل والخفيف، ومنها هذا المركب الذي يندرج في إطار  عدة معامل ومركبات

الصناعات الثقيلة التابع للمؤسسة الوطنية لألشغال العمومية تحت إسم مركب المجارف والرافعات 
)complexe pelles et grues (  

ديسمبر  09ة بتاريخ يبهر جمهورية ألمانيا اإلتحاديلوقد تم إبرام تنفيذ عقد هذا المركب مع شركة 
بصورة كاملة أي تسليم المفاتيح وقد بدأ  1985على أن يتم التسليم النهائي في شهر نوفمبر  1976

  .1980بينما بدأ اإلنتاج من جانفي  1977تنفيذ العقد عام 
يبعد  05ويقع المركب في المنطقة الصناعية بعين السمارة والية قسنطينة على الطريق الوطني رقم 

وقد أنشىء . مغطاة 2م 140000منها  2م550000: كلم تقدر مساحته بـ 12ينة قسنطينة بـ عن مد
  :هذا المركب لعدة أهداف

سوق الوطنية في عتاد األشغال لتنمية وترقية الصناعات الميكانيكية لتغطية إحتياجات ا -
 .العمومية

 .تكوين العمال -

عن التوسع المتزايد لحركة التنمية  كما تكمن أهميته في إزدياد الطلب على منجاته، الناجم -
 .الوطنية، وكثافة المشاريع الجاري تنفيذها في أرجاء البالد

تقليل الصادرات من المواد األولية وتشجيع الصادرات من الفائض في المنتجات النهائية في  -
 .حاجات المحليةال

 .مستقبال تحقيق معدل ربح يوزع جزء منه على العمال والجزء اآلخر يستخدم للتوسع -

 .تأمين فرص عمل جديدة -

 .أو التقليص منها بدرجة كبيرةاإلستقالل اإلقتصادي وعدم التبعية  -

  يقوم المركب بإنتاج 
 9210مجرفة ذات عجالت   -

 9211مجرفة على سالسل  -

 .1012رافعة صناعية  -

 .1025شاحنة رافعة ذات ذراع متداخل  -

 1035شاحنة متحركة ذات ذراع متداخل -

 .تجرافة ذات عجال -
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في سنة آلة ، وبدأ اإلنتاج في الزيادة حيث بلغ إنتاجه  65حوالي  1980لقد بلغ إنتاج المركب في سنة 
وبعدها بدأ . آلة 1010نتاج له حيث بلغ كبر إأسجل المركب  1985ة وفي سنة آل 670حوالي  1983

وفي . آلة 1600حوالي  1994آلة وفي سنة  700حوالي  1990اإلنتاج باإلنخفاض حيث بلغ في سنة  
وإنخفاض إنتاج المركب راجع إلى الظروف التي مرت بها البالد من  ،آلة 150حوالي  1999سنة 

نعكست سلبا على حل كل هاته المشاكل إ. ددة إقتصادية، أجتماعية، وسياسية، أمنيةمشاكل متع
مال من المركب والرافعات والتي أنجر عليها تسريح الع ات الوطنية بما فيها مركب المجارفالمؤسس
  .بالمئات
نتاج التقني لعتاد األشغال العمومية وتحقيق أهداف تمد من أجل السيطرة على اإليع المركب و كان

  .على تنفيذ نوعين من التكوين مركب كما نص عليها العقد مع شركة ليبهرال
 .يبهر في جمهورية ألمانيا اإلتحاديةلالتكوين في مصانع شركة  -

تكوين للمركب نفسه حيث كان المركز يقوم بتكوين أصناف المتخصيصين التكوين في مركز ال -
ل على التخصصات من المهندسين والتقنيين والمكونيين ورؤساء العمال، وكان المركز يشتم

 –الصيانة الميكانيكية  –تنظيم المكائن  –اللحام  –التفريز  –التركيب  –الخراطة : التالية
كما يشمل أيضا على التكوين في . السمكرة –الكهرباء  –كهربائي اللحام ال –ميكانيكا التصليح 

إال أن مركز التكوين . مجاالت أخرى مثل الحاسب اإللكتروني، تقني أمانة، المحاسبة وغيرها
نظرا  1996المهني في المركب قد توقفت فيه عملية التكوين بجميع أنواعها وذلك منذ سنة 

    .وأصبح يضم بعض المهنيين فقط. كبللظروف التي مرت بها البالد والمر
أما من حيث المجال الزمني فقط إنطلقت الدراسة الميدانية الفعلية أي عملية جمع البيانات من الميدان 

  :وقد مرت بالمراحل التالية 12/07/2008إلى غاية وإستمرت  12/05/2008بتاريخ 
 .يوما 15مرحلة الدراسة اإلستطالعية وقد دامت  -

 .أيام 10وضبط اإلستمارة الموجهة إلى العمال والمشرفين دامت  مرحلة تحضير -

توزيع اإلستمارة على المبحوثين من العمال والمشرفين والتي أخذت وقتا طويال من فترة  -
 .الدراسة الميدانية شهرا كامال

 .أيام 5إجراء مقابالت مع بعض اإلطارات العليا والمتوسطة وقد دامت  -

عامال فعليا موزعين عبر  1052عامال منهم  1079ن المؤسسة تضم من حيث المجال البشري فإ
  .للمركب والمراكز المالية الداخلية المديريات واألقسام والمصالح

مختلف المديريات واألقسام والمصالح الموجودة بالمركب مع  فيمايلي سوف نحاول إعطاء نظرة على
  .ن الموجودين في كل مديرية وقسمذكر عدد اإلطارات العليا والمتوسطة والعمال المنفذي
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. وتضم مدير المركب وهو المسؤول األول والمباشر على تسيير أمور المؤسسة :إدارة المركب-1
  .وتضم إدارة المركب أيضا إطارا متوسطا ومنفذ يقومون بأعمال السكريتاريا والمكتبية

علوم القانونية واإلدارية الوتضم إطارا حائز على شهادة لسانس في  :مساعدة الشؤون القانونية-2
وهو أيضا مسؤول عن حمايتها . بعقد اإلتفاقيات مع مختلف المتعاملين والزبائن للمركب موهو يقو

مع تقديم اإلستشارات القانونية الالزمة ويساعده في مهامه إطارا متوسطا . والحفاظ والدفاع عن حقوقها
  .ومنفذ يقومون بأعمال السكرتيرية والمكتبية

مهندس دولة في الميكانيك وهو  ويشرف عليه إطارا حائز على شهادة:اعدة الجودة والنوعيةمس-3
ويساعده في أعمال السكرتارية والمكتبية . المسؤول على حسن سير عملية مراقبة نوعية وجودة اإلنتاج

  .منفذا
على حسن سير  ويشرف عليها إطارا ومنفذا وتقوم هذه المصلحة بالسهر:البرمجة ومراقبة العمليات-4

  .عمليات اإلنتاج
وتعتبر أهم إدارة على اإلطالق في المركب يشرف عليها إطارا ويساعده منفذا  :إدارة اإلنجاز-5

  .وتتفرع بدورها إلى مديرتين
  .منها يتفرعان من إدارة اإلنجاز كما قلنا سابقا) 02(مديريات  06ويشتمل المركب على 

  إدارة اإلنتاج - 1
  اإلدارة التقنية - 2
 رة التموينإدا - 1

 إدارة شؤون المستخدمين - 2

 اإلدارة المالية والمحاسبة - 3

 إدارة التنظيم واإلعالم - 4

  .وسوف نتعرض إلى كل إدارة بشيء من التفصيل حتى نعطي صورة واضحة عن المركب
وهي أهم إدارة على مستوى المركب وفيما تقام العملية اإلنتاجية بجميع مراحلها  :إدارة اإلنتاج-1

  .إطارا ويساعده في أعمال السكرتاريا منفذاويشرف عليها 
  وتنقسم هذه اإلدارة إلى أربعة أقسام

في المركب ككل اإلنتاج وهو القسم المسؤول على ضمان حسن سير عملية :قسم إدارة اإلنتاج -
توزيع  لية اإلنتاجية هو المسؤول علىفهو الذي يقوم بعملية التخطيط لإلنتاج في كل اقسام العم

رفقة بالرسم البياني لكل قسام اإلنتاج وتكون مألكل قسم من  نتاج في خطة العملكل مراحل اإل
إطارات  08يعمل به  دارة عملية اإلنتاج في المركبإ، ببساطة هو المسؤول على  قطعة 
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من اإلطارات  10يعمل به  مهندسين  كما 05من رؤساء المصالح و  02رئيس القسم و
  .من المنفدين  08رين ، ويعمل به ايضا مؤط 04تقنيين سامين و 06الوسطى 

هذا القسم بتقطيع الصفائح الحديدية الكبيرة التي تساهم في  مويقو: قسم البناءات المعدنية -
بعض  كما يقوم في هذا القسم بصناعة. صناعة هيكل اآللة ليقوم فيما بعد بتلحيمها وتركيبها

رؤساء مصالح ومهندس دولة و  03إطارات رئيس قسم و  05ويشرف على هذا القسم . القطع
رئيس فوج و  01رئيس فرقة و  16مؤطر و  15تقنيين ساميين و  06إطارا متوسطا و  38

 .منفذا مابين مباشرين وغير مباشرين غير أن الفئة الكبيرة هي للمنفذين المباشرين 171
وهناك . لةويقوم في هذا القسم بصناعة قطع الغيار التي تدخل في تركيب اآل: قسم التشغيل -

أي أنها نصف  كون بعضها غير جاهزةتقطع يقوم المركب بإستيرادها من الخارج ويمكن أن 
كما يقوم هذا القسم بعملة تدعيم للقطع الحديدية عن طريق . م هذا القسم بتعديلهامصنعة ليقو

سم مواد كيمياوية تساعد على جعل المركبة أكثر صالبة ومن العمليات التي يقوم بها هذا الق
 .التلحيم، الخراطة، التفريز

طارات متوسطة اإل من  28و .رؤساء مصالح 03إطارات  رئيس قسم و  04ويشرف على هذا القسم 
  .من العاملين المنفذين 93رئيس فرقة و  15مؤطرين و  10تقنيين ساميين و  03و 

وما بعد  ويقوم في هذا القسم بعملية التركيب وتنقسم إلى قسمين التركيب: قسم التركيب -
 05ويضم هذا القسم . التركيب ومن أجل الحصول في النهاية على اآللة المراد تركيبها

إطارات  31مهندسين و  02من رؤساء المصالح و  02إطارات ويشرف عليه رئيس القسم و 
 .عامال منفذا 117رئيس فرقة و  13مؤطر و  10تقنيين ساميين و  02المتوسطة و 

. تعطلها عن العملعلى صيانة وإصالح اآلالت في حال م المسؤول وهو القس :قسم الصيانة -
من  37مهندسين و  05رؤساء مصالح و  03إطارات رئيس القسم و من  09 ويضم هذا القسم

 .عامال منفذا 32رؤساء فرق و  06مؤطرين و  07تقني سامي و  24و  اإلطارات المتوسطة
الموجودة على مستوى المركب ويشرف عليها مدير من بين أهم اإلدارات  وهي: اإلدارة التقنية-2

  :اإلدارة وتتفرع هذه اإلدارة بدورها إلى ثالثة أقسام
ويقوم هذا القسم بالدراسات واألبحاث على المنتجات من حيث  :قسم الدراسات والتجارب -   

متوسطة من اإلطارات ال 15مهندسين و  06إطارات رئيس القسم و  10التطوير والتحديث ويعمل به 
  .منفذين 05مؤطر و  01تقنيين و 14و 
ويتم فيه تحديد منهجية عملية اإلنتاج أي طرق وأساليب العمل بها من أجل إنتاج : قسم المناهج -   

من  03من رؤساء المصالح و  02إطارات رئيس قسم و  06ويضم . الصفائح وقطع الغيار المختلفة



 تقنيات الجانب الميداني                                                                                الفصل الخامس

‐ 145 ‐ 

 

 03من المؤطرين و  02تقنيين و  08تقني سامي و  22من اإلطارات المتوسطة  35المهندسين و 
  .منفذين 08رؤساء الفرق و 

مهمة هذا القسم هو مراقبة عمليات اإلنتاج المتعددة أي من بدايتها إلى غاية خروج : قسم المراقبة -
من اإلطارات  26من رؤساء المصالح و  03إطارات رئيس القسم  04ويضم هذا القسم . المركبة

  .منفذا 44رؤساء الفرق و  08مؤطرين و  07تقنيين و  05تقني سامين و  06المتوسطة 
  :كما يتفرع عن إدارة اإلنجاز

وهو القسم الذي يقوم بإنتاج قطع غيار أو صفائح حديدية لصالح : قسم الصناعات التكاملية -
من  03إطارات رئيس قسم و  04ويضم هذا القسم . بعض المتعاملين والزبائن خارج المؤسسة

 .من المنفذين 15رؤساء الفرق و  03مؤطرين و  08ساء المصالح و رؤ

وهو القسم الذي يقوم بإعادة تهيئة وصيانة وتجديد وإصالح المركبات التي قام  :ديدقسم التج -
إطارات رئيس قسم و  03ويضم هذا القسم . بصناعتها في المركب من أجل إعادتها إلى العمل

 13رؤساء الفرق و  04مؤطرين و  03ات الوسطى و من اإلطار 07رؤساء المصالح و  02
 .من المنفذين

  :إدارة التموين - 3
يد المركب بكل المستلزمات الضرورية سواءا من قطع الغيار أو مواد أولية من داخل أو وتهتم بتز   

وتتفرع هذه اإلدارة إلى ثالثة . اخارج الوطن ويشرف عليها مدير ويساعده في أعمال السكرتاريا منفذ
  قسامأ

إطارا  11ويضم هذا القسم . وهو القسم المسؤول عن عمليات الشراء المختلفة:قسم المشتريات -
من اإلطارات  10إطارات إدارية وهندس و  07من رؤساء المصالح و  02رئيس القسم و 

 .منفذين 04تقنيين و  03تقنيين ساميين و  07الوسطى و 
لمخزون من حيث دخول وخروج المواد منه ويقوم هذا القسم بتسيير ا: قسم تسيير المخزن -

إطارات رئيس القسم ورئيس مصلحة وإطارين إداريين ومهندس  04وإليه ويضم هذا القسم 
 منفذا 13تقنيين ساميين ورئيس فوج و  08من اإلطارات الوسطى و  09ويضم 

م جلبها الى و فيه يتم حفظ كل مقتنيات المؤسسة من المواد االولية التي يت :قسم المخزن العام -
من  18به ويعمل .المؤسسة من الخارج البالد او من داخلها او حتى التي يتم صنعها بالمركب

  . بينهم رئيس المصلحة

تسميتها فهي اإلدارة المسؤولة عن تسيير شؤون  وكما يظهر من :إدارة شؤون المستخدمين - 4
ويتفرع عن هذه اإلدارة  المستخدمين ويشرف عليها مدير ويساعده في أعمال السكرتارية منفذا

  قسم ومصلحتين
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  بالمهام التاليةويقوم : قسم  شؤون العاملين- 1
 .اإلشتراك في وضع مقاييس تعيين العاملين وإختتيارهم -

 .دراسة المشاكل الخاصة بالعمال -

 .ية وقياس الكفاءةترقاإلشتراك في وضع المقاييس ال -

 .اإلشراف على تحديد وتنفيذ العقوبات -

 .ملية الحضور والغياباإلشراف على ع -

 .القيام ببحوث تبسيط العمل وإجراءته والبحوث التنظيمية -

 .حساب اإلنجازات بمختلف أنواعها -

اإلطارات اإلدارية  من 02من رؤساء المصالح و  02إطارات رئيس القسم و  08ويضم هذا القسم    
ن اإلطارات  الوسطى م 12وإطار في الموارد البشرية وطبيب عام وطبيب أسنان وطب العمال و 

رؤساء أفواج في تسيير الموارد  05تقنيين في التمريض وتقني و  04تقني سامي في الصور باألشعة و
  .منفذا 23البشرية ورئيس فوج في تسيير المخزن و 

ن على تحقيق األمن والسالمة للمركب من خالل الوهما مصلحتان يعم :مصلحة األمن والصيانة
عدات وحمايتها من النهب والسرقة عن طريق ضمان الحراسة ليال ونهارا صيانة التجهيزات والم

إطارات رئيس مصلحة  03والتدخل في حاالت الحوادث التي قد يتعرض لها المركب ويعمالن بهما 
 05من اإلطارات الوسطى  19ويضمنان أيضا . األمن والوقاية ورئيس مصلحة الصيانة ومهندس

ن م 03رؤساء فرق لألمن والوقاية و 07. ؤطرين للمعالجة والصيانةم 02تقنيين لألمن والوقاية  
 .منفذا 69رؤساء أفواج إداريين و  02و  رؤساء أفواج لألمن والوقاية

تهتم بالجانب المالي للمركب وذلك بمراقبة  الميزانية وسير : اإلدارة المالية والمحاسبة -5
ويشرف عليها مدير ويساعده . قوم بها المركباإلستثمارات وتسجيل جميع عمليات المحاسبة التي ي

  :إطار في المحاسة  ومنفذ يهتم بأعمال السكرتارية ويتفرع عن هذه اإلدارات قسمان
  يز أهم أعمالها في بالمحاسبة العامة وتتم وهي المصلحة التي تقو م :قسم المحاسبة
 فروع الموردين •

 فروع العمالء •

 :التاليةفروع متابعة المستخدمين ويقوم هذا القسم باإلختصاصات  •

 .إعداد أجور العمال والموظفين ومتابعة ما يطرأ من تعديالت -

 .المؤسسة ف الواجب تخصيصها من عمال وموظفياإلشراف على إعداد الحسابات بالسل -

  .خصم الضرائب المختلفة على الدخول الشخصية اإلجمالية لعمال
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يهتم هذا القسم بتسيير النفقات البنكية ومتابعة اإلستثمارات من تاريخ  :إدارة األعمال قسم مراقبة
إمتالكها إلى تاريخ إهالكها والقيام بالجرد النهاي عند نهاية كل دورة مالية مع تحديد األسعار 

من  02إطارات رئيس القسم ورئيس المصلحة وإطارين في المالية و 07والتكاليف ويضم هذا القسم 
  .من اإلطارات الوسطى ورئيس فوج في المالية 02المحاسبين وإطار إداري وتضم أيضا 

تعمل على إعداد برامج اإلنتاج واإلتصاالت عبر كل مصالح المؤسسة  :إدارة التنظيم واإلعالم-6
 كما تقوم أيضا ببرمجة العمليات. سواء أكانت إنتاجية أو إدارية وتقوم بتوزيعها للمصالح المعنية

التعامل بين األقسام ويقدم إحصائيات وحوصلة كل النشاطات وتقديم ما يسمى لوحة الميدانية في كيفية 
طارات من اإل 50وتضم اإلدارة أيضا  .رؤساء المصالح 02إطارات مدير و  03القيادة وتضم اإلدارة 

عالم اآللي ورئيس تقني سامي في الصيانة وتقني سامي في التنظيم واإلعالم وتقني في اإل المتوسطة
  .فوج في اإلعالم اآللي
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 فروض الدراسة -5-2

  :الفرضية االولى

يحرص المشرفون على أداء الوظائف المتعلقة بالجانب الفني اإلداري من أجل تحقيق أهداف  - 1
  .التنظيم

  :الفرضية الثانية

  .عمال من أجل تحقيق أهداف التنظيميحرص المشرفون على مراعاة الجانب النفسي اإلجتماعي لل - 2

  :الفرضية الثالث

  .المرؤوسين في العمل قد تؤثر سلبا على أداء المشرفين خصائص - 3

  :الفرضية الرابعة

  .في العمل  قد تؤثر سلبا على أداء المشرفين الرؤساء خصائص - 4
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  :المنهج -5-3

اة اليومية إال والبد له من منهجية نتبعها في إنه مما ال شك فيه أن أي مشكل يصادفنا في الحي   
ص حله والسبب في ذلك يرجع عايسيرمشكل عسيرهانا حله وكم من مشكل وكم من . محاولة حله

صحيحة والمنهجية الخاطئة  فالمنهجية الصحيحة تؤدي حتما إلى نتائج ،بالتأكيد إلى المنهجية المتعبة
ان هذا في الحياة اليومية فكيف في الدراسات العلمية التي فإذا ك .خاطئة ومزيفة تؤدي حتماإلى نتائج

  .يعتبر فيها المنهج الركيزة األساسية التي يعتمد عليها الباحث للوصول إلى الكشف عن الحقائق
ومن المعلوم في العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية إن طبيعة الموضوع والتساؤالت التي أثارتها 

ينها وكذا أهدافها وفروضها  التي أحاطت بها هي مجموعة العوامل التي الدراسة وساهمت في تثم
تفرض  على الباحث إتباع منهج محدد من أجل جمع المعلومات ثم تطبيقها وترتيبها ترتيبا منطيقيا 

  .يسمح في النهاية إلى الكشف عن الحقيقة
في الذي يقوم على وصف صوعلى ما تقدم فقد إتبعنا في دراستنا هذه على المنهج ال اعتمادا و   

إذ من المفيد أن . الخصائص المختلفة، وجمع  المعلومات حول موقف إجتماعي أو مجتمع محلي معين
  )1(سوءا كانت هذه المسألة موضوعا أو موقفا أو مجتمعا  عنها يصور الباحث المسألة التي يبحث

الظواهر والوقائع في  عن بحثيجب أن يكون قاصرا أو منخفضا ي المنهج الوصفي ويرى هونيثين أن
الوقت الراهن كما أنه يضمن دراسة الحقائق الوقتية المتصلة بمجموعة من األوضاع أو األحداث أو 

  )2(الناس 
هذه الدراسة والتي نحاول فيها وصف الدور الحقيق والواقعي  عتمدنا على هذا المنهج لتماشيه معوقد إ

خصائص الفاعلين في العملية اإلشرافية رؤساء  قوف عندالذي يقوم به المشرفين في التنظيم والو
  .ومرؤوسي المشرفين

ج الوصفي يساعدنا في إستخدام المعالجات اإلحصائية عن طريق الجداول فاإلحصاء كما أن المنه
بصورته الحديثة هو إحدى الدعائم األساسية التي تقوم عليها الطريقة العلمية في بحثها للظواهر في 

  )3(للظواهر في ميدان العلوم اإلنسانية  ميدان بحثها
غير أن األرقام لوحدها ال تؤدي أحيانا إلى الغرض المطلوب فال بد إذن من تحويل األسلوب الكمي 

  .بها الجوانب الخفية منها تظهر إلى األسلوب الكيفي تستطيع من خالله قراءة األرقام قراءة جيدة 
  
  

  .40ص  1985القاهرة  1كلية األدب جامعة الزقازيق ط. ماعيأسس البحث اإلجت. عبد الوهاب إبراهيم - 1
 .58سلسلة كين علم اإلجتماع بدون سند ومكان نشر ص . منهاجية العلوم اإلجتماعية. صالح مصطفى القوال - 2

ص  1979القاهرة  3مكاتب الفكر العربي ط. علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري. فؤاد البهيمي السيد - 3
19.  
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  :ة الدراسةعين -5-4
 شيء إال ال. تعتبر مرحلة تحديد العينة التي سوف تجري عليها الدراسة من أهم الخطوات المنهجية   

إلى حد بعيد على مدى قدرة عينة البحث على التعبير الحقيقي  ألن صدق وصحة النتائج يتوقفان
  .والواقعي للمجتمع األصلي

ري زام بالقواعد العلمية السليمة وتحلى ضرورة اإللتع ونولهذا نجد أن العلماء في هذا المقام يؤكد
  .الدقة والموضوعية عند اإلختيار

فقد إرتأينا أن تتم  ،وبما أن موضوعنا يتوجه إلى دراسة ومعرفة واقع المشرفين في التنظيم الصناعي
فية بشكل واضح اإلنتاجية ألنها العملية التي تظهر فيها معالم العملية اإلشرا مليةالدراسة في أقسام الع

حيث يبلغ عدد عمال . هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي األقسام التي تضم أكبر عدد من العمال
  .من مجموع عمال المركب موزعين عبر ثالث أقسام% 46.24عامل يمثل  487اإلنتاج 

  .يوضح توزيع العمال أقسام إدارة اإلنتاج في المركب:  04الجدول رقم
  

  النسبة  العدد  األقسام
  %24.84 121  قسم التصنيع

قسم البناءات 
  المعدنية

213 43.74%  

  %31.42 153  قسم التركيب
  %100 487  المجموع

  
سوف نحاول التركيز في هذه الدراسة على صنفين من المشرفين وهما فئة المؤطرين وفئة رؤساء   

  .الفرق
العمال بصفة مباشرة أي أنهم في وقد جاء هذا اإلختيار المقصود والمبرر كون الفئتين يعمالن مع   

  .إحتكاك مستمر مع العمال
كما تتوجه الدراسة أيضا إلى العمال بإعتبارهم مرؤوسين لهؤوالء المشرفين من أجل رصد آرائهم   

  .حول العملية اإلشرافية
  :وقد تم تحديد عينة الدراسة على النحو التالي

  :بالنسبة للمشرفين -1
يضم ) سم التركيبقسم البناءات المعدنية، قسم التصنيع، ق(ملية اإلنتاجية إن كل قسم من أقسام الع   

 )مؤطرين، ورؤساء فرق( أن كل صنف من أصناف المشرفين  ق ، وقد الحظنامؤطرين ورؤساء فر
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للمشرفين من الذين سوف تجرى عليهم الدراسة  العينة الطبقيةوعليه فقد إعتمدنا على .يشكل طبقة
السحب عن طريق  وبعدها إعتمدنا على طريقة العينة العشوائية البسيطة عند،الثالثةعبراألقسام 

لحصول على العينة المطلوبة وحرصا منا أن تكون عينة لمؤطرين ورؤساء الفرق لاإلقتراع العام ل
 لكل صنف% 50أن نسبة فقد وجدنا . ثلة للمجتمع المعاينمؤطرين ورؤساء الفرق ممالالمشرفين من 
  .تفي بالغرض

  .يبين عينة المشرفين عبر أقسام عملية اإلنتاج: 05لجدول رقم ا
  

  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  

  :بالنسبة للعمال المباشرين -2

وائية البسيطة عبر األقسام شلقد إعتمدنا في عملية إختيار عينة العمال المباشرين على طريقة العينة الع
وقد إرتأينا أن .قوائم والسجالت بأسمائهم عشوائيااإلنتاجية الثالثة وذلك بإستعمال طريقة السحب من ال

وهو ما  368من المجموع الكلي للعمال المباشرين وهو % 25 نسبة العمال المباشرين ممثلةبـ تكون
   .عامال 92يمثل 

  
  
  
  
  

 العينة % نسبة العينة الكلي العدد لمشرفينا  امـاألقس

 لبناءاتاقسم  -

  المعدنية
 08 %50 16 مؤطر

 50 08% 16  رئيس فرقة

قسم -
  التصنيــع

 50 05% 10  مؤطر

 50 08% 16  رئيس فرقة

قسم - 
  التركيـب

 50 07% 14  مؤطر

 50 08% 16  رئيس فرقـة

 44 %50 88  رئيس فرقة + مؤطر   المجموع 
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  .العملية اإلنتاجية أقساميبين عينة العمال عبر :06الجدول رقم 
   

  النسبة  العينة  العدد الكلي  القسم
  %45.65 42 166  لبناءات اقسم 

  %23.91 22 88  قسم التصنيع
  %30.44 28 114  قسم التركيب

  %100 92 368  المجموع
  اناتيجمع الب أدوات -5- 5
  :اإلستمارة -5-5-1

من أهم أدوات البحث على اإلطالق ألن الباحث يحاول فيها حصر جميع األسئلة التي  االستمارةتعد   
ها وتختبر فروضه التي إنطلق منها لى تساؤالته التي تعرض لإلجابة عتحيط بموضوع البحث وتسعى ل

مقابلة النابع من إيماننا من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه وقد إعتمدنا في بحثنا هذا على إستمارة ال
  .الوسيلة األضمن واألنجع للحصول على المعلومات على أنها

ها لوجه وبذلك حة على المبحوث وجلة المقترويقوم هذا األسلوب على طرح مجموعة من األسئ   
. فنحن نضمن اإلجابة على جميع اإلستمارات وأسئلتها ألنه يساعد المبحوث على فهم فحوى األسئلة

وقد لجأنا إلى هاته الطريقة نظرا للمستوى المنخفظ للعمال وكذلك المشرفين وعدم القدرة على تبسيط 
  .إليه من خاللها اضياع معناها الذي تصبون ة إلى ما أدنى ماهي عليه خوفا ماألسئل

ولما كان هدفنا هو جمع المعلومات الكاملة حول وظائف المشرفين في المركب فقد إرتأينا أن نعتمد 
  :على نوعين من اإلستمارة

مرؤوسين للمشرفين الذين يمارسون سلطتهم  باعتبارهم: المباشرين مالعموجهة لل استمارة  -1
 .ن خصب لجمع المعلومات حول وظائف المشرفينفهم بذلك ميدا. عليهم

وبالتالي فهم مصدر . ألنهم العناصر التي يدور حولهم الموضوع: موجهة للمشرفين استمارة  -2
مهم لجمع المعلومات من حيث معرفة آرائهم ومواقفهم حول ما يقومون به فعال في المركب 

 .وحول الفاعين في العملية اإلشرافية 
  :هة للعمالاإلستمارة الموج -

 :سؤاال إلى 34 تضم هذه اإلستمارة
  .أسئلة 06البيانات الشخصيية وتضم : أوال
  .سؤاال 17البيانات المتعلقة بالوظائف الفنية اإلدارية وتضم : ثانيا
  .سؤاال 11 البيانات المتعلقة بالوظائف النفسية اإلجتماعية وتضم: ثالثا
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  : للمشرفيناإلستمارة الموجهة -

  :سؤاال مقسمة إلى 55ستمارة تضم هذه اإل
  .أسئلة 08البيانات الشخصية وتضم : أوال
  سؤاال 17البيانات المتعلقة بالوظائف الفنية اإلدارية وتضم  : ثانيا
  سؤاال 11البيانات المتعلقة بالوظائف النفسية اإلجتماعية وتضم  : ثالثا
  .سؤاال 12المرؤوسين وتضم  يانات المتعلقة بخصائصالب: رابعا
 .أسئلة 07وتضم  الرؤساء البيانات المتعلقة بخصائص: امساخ

  :المقابلة -5-5-2

ع البيانات من الميدان وهي عملية ألدوات التي يستخدمها الباحث لجمهي األخرى تعتبر واحدة من ا   
الباحث الذي يستلم المعلومات ويجمعها ويصنفها والمبحوث الذي يعطي  ،تحدث بين شخصين

  .عاملالباحث بعد إجابته على األسثلة الموجهة إليه من ال إلى  المعلومات

  وقد إعتمدنا على هذه الوسيلة مع 
 المسؤولين - 1

 المشرفين - 2

 العمال - 3

لقد أجرينا مع رؤوساء المصالح ورؤوساء األقسام وبعض المديرين من أجل معرفة : المسؤولين-
  :رأيهم في بعض المسائل وأهمها

  .ون في التنظيم ومدى كفاءة المشرفين في تحقيق األهدافالوظائف التي يقوم بها المشرف -
  .طبيعة العالقة بين المشرفين والعمال -
  .طبيعة العالقة بين المشرفين والمسؤولين -
  .والعوامل المتحكمة في ذلك -
  :ولقد تمت هذه العملية على مرحلتين: المشرفين والعمال -
عدتنا هذه الوسيلة على محاولة إيجاد بة عليها وقد ساقبل تسليم اإلستمارة لإلجا: المرحلة األولى -

  .تساعدنا على ضبط إستمارة البحث بشكل جيد مسالك بحتية
بعد إستالم إستمارة البحث وقراءتها فقمنا بمقابلة بعض المشرفين والعمال من أجل : المرحلة الثانية -

ستمارة والتي أثارتها إجابات العمال توجيه بعض األسئلة حول المسائل التي لم تستطيع أن تستوعبها اإل
 .والمشرفين 
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  :المالحظة -5-5-3

من األدوات التي يعتمد عليها الباحث في جمع الحقائق  حيث قد  تعتبر المالحظة هي األخرى واحدة
  سمحت لنا هذا األداة بالتعرف و الوقوف على مجموعة من األشياء

المنبعثة من اآلالت الروائح  وقوة وشدة كنةظروف العمل بالمركب من حيث مدى نظافة األم -
  .نتيجة عمل اآلالت  الكيماوية، وتلك الضوضاء موادوالتجهيزات نتيجة لإلستخدام ال

هتمام والتأكيد عليها منها تصرفات عض التصرفات التي كانت جديرة باإلعلى ب يضالقد وقفنا أ -
ة ، تصرفات وسلوكات بعض العمال مع وسلوكات بعض المشرفين مع العمال والتي وجدناها متباين

و الجدير  المشرفين، أحاديث  العمال عن المشرفين، وكذا تصرفات وسلوكات الرؤساء مع المشرفين ،
إلى تجمع بين النقابة والعمال وسمعنا إلى مشاكل التي  بالذكر انه قد سمحت لنا الفرصة للحضور،

مشاكل العمال وكلها كانت عبارة عن مالحظات  يعيشها المركب  كما  تقدم  بعض العمال إلى طرح 
 . حاولنا االستفادة منها

 
  :السجالت والوثائق-5-5-4

كما تعد من الوسائل التي يعتمد . تعتبر السجالت والوثائق من المصادر الهامة في جمع البيانات   
تساعد في إختيار  عليها الباحث في التحقق من صحة المعلومات المقدمة من طرف المبحوثين، كما أنها

  .العينة إختيارا سليما
  :ولقد إستطعنا الحصول على الوثائق التالية

 .في جمع العلومات الخاصة بالمركب الوثائق والمجالت التي إعتمدنا عليها   - 1

 1990الوثائق والسجالت التي بينت لنا إنتاج المركب خالل السنوات األخيرة للمركب من   - 2
 .لنا بمعرفة مدى تطور اإلنتاج في المركب ، والتي سمحت2007إلى غاية 

 .ختيار عينة الدراسةهم في المركب والتي ساعدتنا في إالسجالت بأسماء العمال ومناصب عمل  - 3

عدد عمال المركب خالل السنوات األخيرة للمركب والتي سمحت لنا بمعرفة تطور عدد   - 4
 .العمال في المركب

  :بعض المحرارات مثل
 .بمحررة الحضور والغيا •

 .محررة سند الخروج •

 .محررة التقييم الشهري والفصلي للعمال •

  والتي أعطتنا فكرة عن وظائف المشرفين
التأديبية للعمال وسمحت لنا بإعطاء صورة عن مدى إنضباط وإلتزام العمال  سجالت العقوبات -

 .بالقانون الداخلي للمؤسسة
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  : تمهيد

يعتبر الواقع هو المحك الحقيقي والفاصل في اختبار مدى صدق اإلطار النظري الذي تم تعرض إليه في 
الفصول السابقة ، وعلى هذا سوف نحاول في هذا الفصل تحليل وتبويب البيانات التي تم جمعها عن طريق 

  .االستمارة والمقابالت والمالحظة والوثائق وسجالت 
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 ية للمشرفينيوضح الحالة العمر: 70جدول رقم 

  

الحالة العمرية للمبحوثين على أن أعلى نسبة حول  07حصل عليها من خالل الجدول رقم ئج المتتاتبين الن
 50 -48مشرفا، لتليها الفئة العمرية من  17وهذا ما يمثل % 38.63بنسبة  53-51كانت للفئة العمرية من 

-54العمرية والفئة  47- 45ولتأتي في األخير الفئة العمرية من ،مشرفا  13وهذا ما يمثل % 29.55بنسبة 
  .مشرفين 07وهذا ما يمثل% 15.91بنفس النسبة  56

مشرفا  37أي % 87.09سنة تمثل نسبة  48ى أعمارهم ا الجدول أن المشرفين الذين تتعدونستخلص من هذ
  .وهي نسبة عالية جدا 44من أصل 

  .سنة 56سنة وأكبرهم يبلغ من العمر  45من العمر  مشرفا يبلغأن نستخلص أن أصغر  استطعناكما 
وهم على مشارف التقاعد وهذا ما يؤثر بطبيعة الحال على مستوى  ،إذن فإن أغلب المشرفين من كبار السن

أن المركب وكما يبدو جليا من هذا الجدول . أدائهم للعمل الذي يحتاج إلى كثير من الجهد والقوة في العمل
إلى التقاعد ، مع  القدامىغلب العمال أ خروجسوف يواجه في المستقبل القريب أزمة عمالة شديدة بسبب 

  . عدم وجود من يخلفهم في الخبرة والتجربة

  األقسام 
  
  

  فئات

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
45  -
47 

/  /  01 2.27 /  /  02 4.55  01 2.27  03 6.82  07 15.91  

48 – 
50 

03 6.82  02 4.55 01 2.27 /  /  04 9.09  03 6.82  13 29.55  

51 – 
53 

05 11.36  04 9.09 02 4.55 04 9.09  01 2.27  01 2.27  17 38.63  

54  - 
56 

/  /  01 2.27 02 4.55 02 4.55  01 2.27  01 2.27  07 15.91  

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع
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  وضح الحالة العمرية للعمال المباشريني: 80جدول رقم 

  

األقسام    

  

  

  

  االحتماالت

قسم البناءات 
  قسم التركيب  قسم التصنيع  المعدنية

  المجموع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

41  - 45  04  5.35 04 4.35 02  2.17  10  10.87  
46  - 50  21  22.86 13 14.13 10  10.87  44  47.82  
51  - 55   13  14.13 05 5.44 14  15.22  32  34.82  
56  - 60  04  4.35 /  /  02  2.17  06  6.52  

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

نسبة عمرية  ن، على  أن أعلىالمباشريالحالة العمرية للعمال حول  08تشير البيانات الواردة بالجدول رقم 
% 10.87الفئة األولى بنسبة ثم % 34.79تليها الفئة الثالثة بنسبة  ،%47.82تمركزت في الفئة الثانية بنسبة 

  %.06.52،وأخيرا الفئة الرابعة بنسبة 
ة سنة لحصلنا على نسب 46ولو جمعنا الفئة العمرية الثانية والثالثة والرابعة، أي ممن تتعدى أعمارهم 

  .من كبار السن أيضا العمال المباشرين وعليه فإن . وهي نسبة عالية جدا% 89.13
  :وفي األخير ومن خالل الجدولين نستطيع أن نستخلص

. أن كبر السن يؤدي إلى عدم قدرة المشرفين وخاصة المنفذين المباشرين على أداء األعمال بكفاءة ودقة -
الناتج عن كبر السن وعن السنين الطويلة التي قضوها في  نظرا لعدم تحملهم التعب والمشاق واإلجهاد

 .المركب

سنوات إلى التقاعد ولهذا سوف يواجه المركب في المستقبل القريب  10كما سيحال هذا الطاقم على مدة 
وهذا فعال ما وقفنا عليه في المركب من خالل حضورنا إلى الجمعية . بداية تقلص األيدي العاملة شيئا فشيئا

مة حيث تم طرح هذا المشكل وهو عدم وجود الخلفاء ألن العديد من العمال قد أودعوا ملفات اإلحالة العا
  .على التقاعد والقائمة في تزايد من يوم ليوم

 .إذن فإن المركب سيواجه مشكل كبير يجب على إدارة المركب أن تقف له
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  الحالة المدنية للمشرفين حيوض: 90جدول رقم               

 

  
ولقد أسفرت النتائج على أن  للمشرفينالحالة المدنية  حول 09 رقمالجدول بتشير البيانات المتحصل عليها 

  %.2.27مقابل حالة واحدة لفئة العزاب وهي ما تمثل نسبة  من المبحوثين متزوجين% 97.73
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ألقساما
  

  فئات
  

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  97.73 43  18.187 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  15.91 07  متزوج 
  2.27 01  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  2.27 01  أعزب 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  مطلق 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أرمل

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع
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  المباشرين عماليوضح الحالة المدنية لل: 10جدول رقم 

 

حول الحالة المدنية للمنفذين المباشرين  10تبين المعلومات المتحصل عليها من خالل الجدول رقم 
وهو ما  من المبحوثين عزاب% 3.25عامل و 87هوما يمثل منهم متزوجون و% 94.58على أن 

  .بدون وجود أية حالة أرملمطلق وهو ما يمثل حالتين،  %2.17حاالت و 03يمثل 
مات امن إلتزكفالة األب وما يطرحه إلى محاولة معرفة عدد األوالد تحت  وإن هذين الجدولين يدفعنا

  .صريةعطلبات الحياة الأسرية تقضي على األب توفير الحاجات األساسية وغيرها للمت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األقسام  
  

  فئات
  

قسم البناءات 
  قسم التركيب  قسم التصنيع  المعدنية

  المجموع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  94.58  87  27.18  25 23.92 22 43.48  40  متزوج 
  3.25  03  1.09  01  /  / 2.17  02  ب أعز

  2.17  02  2.17  02  /  /  /  /  مطلق 
  /  /  /  /  /  /  /  /  أرمل

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
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 يوضح عدد األوالد تحت كفالة المشرفين :11جدول رقم                      

 
 

 المشرفينالد الذين هم تحت كفالة وحول عدد األ 11من خالل الجدول رقم تشير البيانات المتحصل عليها 
وهي أكبر نسبة % 46.51أوالد تمثل نسبة  6-4باء بعبارة أصح الذين لهم من أو األ المشرفينعلى أن 

 9-7الذين لهم من  المشرفينوبعدها فئة % 30.23د وتمثل نسبة أوال 3- 1الذين لهم  المشرفينفئة  لتليها
ونستنتج من % 2.32الذين ليس لهم أوالد وهي تمثل  المشرفينوفي األخير فئة % 20.93أوالد وتمثل نسبة 

 4مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم وخاصة الذين عدد أوالدهم يتجاوز  المشرفينخالل هذا الجدول أن على 
النصف في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن أي أكثر من  67.44تمثل حسب الجدول  يأوالد وه
حيث . وخاصة األساسية منها وفي هذه الفترة بالتحديد االستهالكيةنظرا لغالء أسعار المواد . الجزائري

العامل  ولعل لهذا% 100بعض المواد بنسبة تجاوزت غالءا فاحشا قدر في عرفت أسعار المواد الغذائية 
 والتذمرظهر في ذلك اإلحباط والقلق تأثير كبيرا جدا على معنويات وأداء المشرفين في المركب والتي ت

  .المستمر والدافعية المفقودة لبعض المشرفين
 
 

  
  يوضح عدد األوالد تحت كفالة العمال المباشرين: 12جدول رقم 

                  

  األقسام  
  

  فئات
  

 

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  2.33 01  /  /  2.32 01  /  /  /  /  /  /  /  / بدون اطفال

1-3  03 6.98  02 4.64 01 2.32 02 4.64  02 4.64  03 6.98  13 30.23 
4-6  02 4.64  03 6.98 03 6.98 05 11.63 03 6.98  04 9.30  20 46.51 
7-9  02 4.64  03 6.98 01 2.32 01 2.32  01 2.32  01 2.32  09 20.93 

  100 43 18.60 08 16.28 07 18.60 08 11.63 05 18.60 08 16.28 07  المجموع 
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فرت حول عدد األوالد الذين هم تحت كفالة العمال، ولقد أس 12تبين النتائج الواردة إلينا من الجدول رقم 

% 33.71بنسبة  3- 1وبعدها فئة % 53.93أوالد تمثل نسبة 6-4المتكفلين  اآلباءالنتائج على أن العمال أو 
   . %2.25بدون أطفال بنسبة و %.2.25أوالد بنسبة  9- 7تأتي في المرتبة الثالثة فئة ل

ئج وعلى ضوء هذه النتا% 64.04تمثل  أوالد 9-4ونجد أيضا من خالل الجدول أن العمال المتكفلين من 
  .عبائها المسؤولية وأ ثقلفي جدول الخاص بالمشرفين حول مسألة الكفالة وهي  يلنقول مثل الذي ق

  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 

  مستوى التعليمي للمشرفينيوضح ال:  13جدول رقم                   
        

  األقسام   
  

  فئات
  

قسم البناءات 
  عدنيةالم

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  2.25  02  1.12  01  /  / 1.12  01 بدون أطفال
1 - 3  15  16.85 08 8.99 07  7.86  30  33.71  
4 - 6  22  24.72 11 12.36 15  16.85  48  53.93  
7 - 9  02  2.24  03  3.37  04  4.49  09  10.11  

  100  89  30.34  27 24.72 22 44.94  40  المجموع

 األقسام  
 

 

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
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ولقد أسفرت النتائج على أن  ي للمشرفينحول المستوى التعليم 13تبين البيانات الواردة من الجدول رقم 
ولم نسجل أية حالة  .لالبتدائي% 6.82لثانوي و ل% 22.73مقابل % 70.45 نسبة مثلالمستوى المتوسط ي

  .ونستنتج من هذه النتائج أن المستوى المتوسط يحتل الصدارة بفارق كبير على المستويات األخرى .للجامعي
كانت تشترط المستوى  ف في المركب في بداياته األولى والتييرجع إلى شروط التوظي وتفسير ذلك

فقد إستفسرنا عن األمر وقد قيل لنا أن هناك  االبتدائيأما المستوى . لهذا جاءت هي أعلى نسبة. المتوسط
. من تشييد المصنع انتهائهمتم دمجهم في المركب بعد ،عدد من العمال من الذين ساهموا في تشييد المصنع 

  .زء منهم حسب قولهموهؤالء ج
  
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  المباشرين للعماليوضح المستوى التعليمي  :14جدول رقم                    

  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  6.82 03  /  /  /  /  2.27 01  /  / 4.55 02  /  /  إبتدائي 
 70.45 31 13.64 06 13.64 06 11.36 05 6.82 03 11.36 05 13.64 06  متوسط
 22.73 10  4.55 02  2.27 01  4.55 02 4.55 02 2.27 01  4.55 02  ثانوي
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  جامعي
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08 المجموع

  األقسام   
  

  فئات

قسم البناءات 
  قسم التركيب  قسم التصنيع  المعدنية

  المجموع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
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منهم  79.35المباشرين على أن حول المستوى التعليمي للعمال  14تبرز البيانات الواردة في الجدول رقم 
ثم يأتي بعدها المستوى % 10.87صحاب المستوى المتوسط، ليليها فيما بعد المستوى اإلبتدائي بنسبة من أ

  %.1.08وأخيرا بدون مستوى % 8.70الثانوي 
  .جدول المستوى التعليمي الخاص بالمشرفينقراءة وتحليل  وتفسر هذه النتائج على نفس

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

    
  المشرفينقدمية في عمال يوضح األ: 15جدول رقم 

     

  
  1.08  01  /  /  /  / 1.08  01  أمي

  10.87  10  2.17  02 2.17 02 6.35  06  إبتدائي 
  79.35  73  23.92  22 19.57 18 35.87  33  متوسط
  8.70  08  4.35  04 2.17 02 2.17  02  ثانوي
  /  /  /  /  /  /  /  /  جامعي
  100  92  30.43  28 23.92 22 65.65  42  المجموع

  األقسام 
  

  فئات

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  
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مركب ولقد دلت النتائج على أن أقدمية حول أقدمية مشرفي ال 15 رقم توضح البيانات الواردة في الجدول  
  27- 25وأقدمية المشرفين الواقعة في الفئة % 61.36سنة تقدر بنسبة  30-28المشرفين الواقعة في الفئة 

في األخير و% 4.55قد قدرت بنسبة  24-22فئة وأقدمية المشرفين الواقعة في ال% 31.82قدرت بنسبة 
  %.2.27قدرت بنسبة  31أقدمية المشرفين التي تتعدى 

سنة وأعالها أكثر  22ونستنتج من خالل هذا الجدول أن مشرفي المركب يتمتعون بخبرة كبيرة جدا أدناها   
وهي نسبة عالية % 95.45سنة فهي تمثل  25تتعدى خبرة عملهم أكثر من  أما المشرفين الذي .سنة 31من 
  .جدا

 
 
 
 

   
 
 
  

 ة في اإلشراف للمشرفينيوضح األقدمي :16جدول رقم                  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  
22 - 
24 

/  /  01 2.27 /  /  01 2.27  /  /  /  /  02 4.55  

25  - 
27 

01 2.27  03 6.82 01 2.27 02 4.55  02 4.55  05 11.36  14 31.82  

28  - 
30 

06 13.64  04 9.09 04 9.09 05 11.36  05 11.36  03 6.82  27 61.36  

فما  31
  أكثر

01 2.27  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  01 2.27  

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع

  األقسام  
  

  فئات

 

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  
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 النتائج على أن قد أسفرتحول األقدمية في اإلشراف، و 16الجدول رقم  تحصل عليها منتبين النتائج الم  

 30- 26اإلشراف في الفئة  واألقدمية في%. 34.09قدرت بنسبة   25-21شراف في الفئة اإلاألقدمية في 
لتأتي %. 20.45بنسبة سنة قدرت  30-26اإلشراف في الفئة  ،واألقدمية في% 25بنسبة  سنة قدرت

سنوات  5-1واألخيرة فئة % 4.55بنسبة  10-6وفئة % 6.82بنسبة  15-11األقدمية في اإلشراف في فئة 
  %.9.09بنسبة 

حيث تبلغ  ونستنتج من خالل هذا الجدول أن المشرفين يتمتعون بخبرة كبيرة جدا في ميدان اإلشراف،   
وعلى ضوء . وهي نسبة عالية% 79.54سنة بـ  16نسبة الذين تتعدى خبرتهم في اإلشراف أكثر من 

النتائج نستطيع القول أن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المشرفون في إمكانها أن تجعلهم على كفاءة عالية جدا 
 .في أداء األعمال من جهة ومن جهة أخرى في التعامل مع العمال

 
  

  يوضح األقدمية للعمال المباشرين: 17جدول رقم                      

  األقسام   
  

  فئات

قسم البناءات 
  قسم التركيب  قسم التصنيع  المعدنية

  المجموع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
19 – 21  01  1.08 02 2.17 /  /  03  3.26  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  
1 - 5   /  /  01 2.27 /  /  02 9.09 /  /  01  2.27  04  9.09  
6 - 10  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  02  4.55  02  4.55  
11  - 15 /  /  01 2.27 /  /  /  /  0

1  
2.27 01  2.27  03  6.82  

16  - 20 0
1  

2.27  01 2.27 0
2 

4.55 03 6.82 0
2  

4.55 02  4.55  11  25  

21 – 25 0
5  

11.36 01 2.27 0
1 

2.27 03 6.82 0
3  

6.82 02  4.55  15  34.09 

26 – 30 0
2  

4.55  04 9.09 0
2 

4.55 /  /  0
1  

2.27 /  /  09  20.45 

0  المجموع
8  

18.18 08 18.1
8 

0
5 

11.36 08 18.1
8  

0
7  

15.9
1 

08  18.1
8  

44  100  



 عرض وتحليل البيانات الميدانية                             الفصل السادس                                                

‐ 167 ‐ 
 

22 – 24  08  8.70 03 3.26 02  2.17  13  14.13  
25 – 27  19  20.65 11 11.96 09  09.78  39  42.39  

28 – 30  13  14.13 06 6.52 17  18.48  36  39.13  
  1.08  01  /  /  /  / 1.08  01  فما أكثر 31

  100  92  30.43  28 23.91 22 45.65  42  المجموع
  

حول أقدمية عمال المركب على أن أقدمية العمال في الفئة  17عليها بالجدول رقم  تبين النتائج المتحصل
وأقدمية % 39.13بنسبة  تقدر سنة  30- 28وأقدمية العمال في الفئة % 42.39 بـ بة تقدربنس 25-27

سنة فما  31والفئة % 3.26سنة بـ  21-19لتليها الفئة % 14.13بنسبة  تقدر  24- 22العمال في الفئة 
  %.1.08أكثر بـ 

  .سنة 31ها سنة وأعال 19ن أقل خبرة تقدر بـ ونستخلص من خالل هذا الجدول أ
األخير أن  يمكن القول في% 82.60ة فهي تبلغ سن 25ما أن نسبة الذين تتعدى خبرة عملهم أكثر من ك

  .العمال يتمتعون بخبرة لبأس بها تؤهلهم إلى التحكم في طرق وأساليب العمل واإلنتاج
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                       
  يوضح تلقي المشرفين للتكوين المهني :18جدول رقم 

  األقسام 
  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية 
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على أن . بتلقي المشرفين للتكوين المهنيوالمتعلقة  18لقد أظهرت النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 

في قسم البناءات المعدنية وهم من مهنيا ما عدا فردين فقط تمركز  من المشرفين قد تلقوا تكوينا% 95.45
  .دمجهم مباشرة وقد تمي تشييد المصنع، الذين ساهموا ف

عمل المهني التابع للمركب وكان المركب يجري داخل المركب في مركز التكوين وكان التكوين المهني ي
ح العمال وتوقف بداية األزمة وتم تسري ذمن أبوابه أغلقإال أنه . لة من األيدي العاملةعلى تكوين إعداد هائ

  .في أماكن العمل وفي مراكز التكوين المهني  لتكوين يقتصر على التكوينالمركب ، وأصبح االتكوين في 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

 .يوضح تلقي المشرفين تكوينا مهنيا بعد الترقية :19جدول رقم               

  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  95.45 42  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  13.64 06  نعم
  4.55 02  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  4.55 02  ال

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع
  األقسام 

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
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حول تلقي المشرفين تكوينا مهنيا بعدما تمت ترقيتهم على أن  19ل رقم تشير البيانات الواردة بالجدو

والذي بحسب رأيهم قد . وقد سألنا وإستفسرنا عن فحو هذا التكوين. من المشرفين قد تلقوا تكوينا% 77.27
. النفسجمع بين المواد التقنية واإلنسانية حيث صرحوا بأنهم درسوا الفيزياء، الرياضيات، التكنولوجيا، وعلم 

  .فلم يتلقوا تكوينا% 22.73أما بالنسبة المتبقية والتي تمثل . أشهر 09إلى  06وقد تراوحت مدة التكوين من 
كانت في فترة كان المركب يتمتع بصحة جيدة وبإنتاجية . ين تلقوا تكويناذإلى أن اليرجع   لكذوتفسير 

ولكن وبعد حلول  تكوين ال يضر بسير العملوخروج أفراد من العمل إلى ال مرتفعة وعدد العمال كان كبير
تم تسريح . جارف والرافعات واحدا منهمماإلقتصادية التي عصفت بالمؤسسات الجزائرية ومركب ال األزمة

ألن تكوينهم يعرقل العمل وسيره الحسن، أصبحت والعمال، وعرف المركب تقلص في األيدي العاملة 
أن أقدميتهم تقل  ،تكوينا ارحوا بأنهم لم يتلقوصوقد الحظنا أن الذين تكون إطاراتها بعد ترقيتهم  ال اإلدارة

  .عن أولئك الذين تلقوه
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  المباشرين لتكوينا مهنيا عماليوضح تلقي ال :20جدول رقم                 

  

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيعقسم البناءات   األقسام  

  
  فئات

  

    ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  77.27 34  9.09 04  13.64 06  13.64 06 9.09 04 15.91 07  15.91 07  نعم
  22.73 10  9.09 04  2.27 01  4.55 02 2.27 01 2.27 01  2.27 01  ال

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع
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  فئات

  

    المعدنية
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  91.30  84  30.43  28 22.83 21 38.04 35  نعم 
  8.70  08  /  / 1.08 01 7.61 07  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65 42  المجموع
  

المنفذين المباشرين من التكوين  استفادةحول  20النتائج المتحصل عليها من خالل الجدول رقم  توضح
وينا مهنيا جمع بين اإلطار النظري والتطبيقي داخل د تلقوا تكقمن المنفذين % 91.30المهني على أن 

  .من التكوين استفادتهمالمباشرين فقد صرحوا بعدم العمال من % 8.70المركب نفسه، وأما 
بالمركب مباشرة بعد تأسيسه وهم نفسهم  التحاقهمأنهم من العمال الذين تم  اتضح رعن األم استفسرناولما 

حتاج إلى مهارة قسم ال ت ركزوا باألخص في قسم البناءات المعدنية التيوقد تم. الذين ساهموا في تشييده
  .التصنيع والتركيب اللذان يحتجان إلى مهارة ودقة

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 حسببالظروف المساعدة على العمل  هيئةيوضح مدى قيام المشرفين بت: 21جدول رقم 

  .رأي المشرفين
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  األقسام  
  

  فئات
  

 

  المجموع  قسم التركيب  م التصنيعقس  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 75.00 33 15.91 07  9.09 04 15.91 07 9.09 04 13.64 06 11.36 05  دائما

 18.18 08  2.27 01  2.27 01  2.27 01  /  / 4.55 02  6.82 03  أحيانا 
  6.82 03  /  /  4.55 02  /  / 2.27 01  /  /  /  /  نادرا 
  00 00  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أندا

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
 

بتهيئة الظروف بمدى قيام المشرفين  ةوالمرتبط 21لقد أفرزت النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 
% 75.00ه وتنظيمه بشكل  يسهل العمل وال يعرقله على أن من نظافة أماكن العمل وترتيبالمساعدة للعمل 

يرون أنهم % 18.18و. من المبحوثين يرون أنهم يحرصون دائما على تهيئة الظروف المساعدة للعمل
يرون أنهم نادرا ما يقومون بتهيئة الظروف % 6.82يحرصون أحيانا على تهيئة الظروف المساعدة للعمل و

  .المساعدة على العمل
نتج من خالل هذا الجدول أن المشرفين يحرصون على القيام بهذا الدور المهم والذي من شأنه تسهيل ونست

  .دم الترتيب وع ون متسخا وتملؤه الفوضى العمل والدفع إليه بروح منطلقة على غرار المكان الذي يك
  :وقد سألنا عن أوقات وأيام إجراء عملية النظافة في المركب وقد وجدنا 
ية النظافة في السابق كان يقوم بها عمال متخصصون لهذا الدور وهم العمال البسطاء حيث كانوا أن عمل-

  .في كل نهاية مساء ينظفون أماكن العمل ويرتبون األشياء
عامة لجميع أنحاء المصنع، ويشارك فيها النظافة اليومي اإلثنين واألربعاء مساءا إلى عملية وتخصص  -

عملية التسريح التي مست عددا كبير من العمال فإن هذه العملية أصبح يقوم بها  أما اليوم وبعد ،الجميع
وقد خصص مساء كل أربعاء إلجراء . على هذه العملية المشرفون رالعمال لوحدهم كل في مكان عمله ويسه

  .عملية النظافة العامة والتي يشارك فيها الجميع
رة إلى المركب من أحد المتعاملين أو المسؤولين الكبار كما عبر المشرفون أيضا أنه في حالة وجود زيا -

  . رعون إلى تنظيف المصنع وترتيبه وتنظيمهافإن المشرفون والعمال يس

  األقسام     

 

  قسم البناءات   
المعدنية              

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
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  سب رأييوضح مدى قيام المشرفين بتهيئة الظروف المساعدة على العمل ح: 22جدول 

  .المنفذين

 

حول مدى حرص المشرفين على تهيئة الظروف المساعدة  22تشير البيانات المتحصل عليها بالجدول رقم 
 وكما قال أحد المنفذين أن تنظيف أماكن العمل وترتيب وتنظيم المواد األولية من جهة والقطع. على العمل
  .نصف العمل يل اليد هوجعل األغراض واألدوات في متناو. أخرى ةمن جه الجاهزة

أن المشرفين يقومون أحيانا بتهيئة الظروف يرون  المنفذينمن العمال  %52.17ى أن لولقد أفرزت النتائج ع
يرون أنه نادرا ما يحرص المشرفون على توفير الظروف المساعدة على % 10.87و. المساعدة على العمل

  .ى القيام بهذا الدوريرون أن المشرفون ال يحرصون بتاتا عل% 3.26والعمل،
.  %93.18بجمع الفئتين أحيانا ودائما للمشرفين فسوف نحصل على من خالل هذا التساؤل أنه ونستنتج 

   %85.88لعمال المباشرين فسوف نحصل على لوبجمع فئتي أحيانا ودائما بالنسبة 
وهدا يدل على مدى  ة،المسألبين إجابات المشرفين والعمال المباشرين حول هذه  اتفاقإذن فهناك شبه 

  .حرص المشرفين على تهيئة الظروف المساعدة على العمل
  
  
  
  
  
  
  

  بحسب رأي يوضح مدى حرص المشرفين على تطبيق قواعد األمن والسالمة: 23جدول رقم 

 .المشرفين

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  33.70  31  14.13  13 7.62 07 11.96  11  دائما

  52.17  48  11.96  11 14.13 13 26.09  24  أحيانا 
  10.87  10  3.26  03 2.17 02 5.43  05  نادرا 
  3.26  03  1.08  01  /  / 2.17  02  أبدا

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
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  األقسام 
  
  

 االحتماالت

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 54.55 24  9.09 04  9.09 04  9.09 04 6.82 03 11.36 05  9.09 04  دائما

 36.36 16  4.55 02  4.55 02  9.09 04 4.55 02 6.82 03  6.82 03  أحيانا 
  9.09 04  4.55 02  2.27 01  /  /  /  /  /  /  2.27 01  نادرا 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أبدا

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

حول مدى حرص المشرفين على تطبيق قواعد األمن والسالمة على  23تشير البيانات الواردة بالجدول رقم 
ام ائما على إلزيرون بأنهم يحرصون د 44مشرفا من أصل  24من المشرفين وهذا ما يمثل % 54.55أن 

رين إلى عدم ترك حذاء العمل ووضع القف وانتعال البذلة ارتداءالسالمة من  و بقواعد األمن المنفذين بالتقيد
كما أنهم . أدوات العمل على األرض والحذر من وضع أشياء تسبب الحوادث من الخواتم والسالسل

يط إلى األذنين والتي ال ينصحون المتربصين بعدم وضع أجهزة سماع الموسيقى من التي تكون موصلة بخ
 و.يستطيع المتربص من خاللها سماع األصوات الخارجية من اآلالت أو الزمالء عند تحذيره من خطر ما

يرون % 9.09من المشرفين يرون بأنهم يحرصون أحيانا على تطبيق قواعد األمن والسالمة و% 36.36
  .بأنهم نادرا ما يحرصون عليها

يق قواعد األمن والسالمة تقع على عاتق المشرفين من جهة ومصلحة األمن من اإلشارة أن مهمة تطب جدرتو
المركب  أنحاءوالرسومات عبر  الالفتاتجهة أخرى وقد الحظنا من خالل مدة تواجدنا بالمركب على وجود 

  .بهااإلقتداء عدم  مغبة قواعد األمن والسالمة وتبين احتراموالتي تحث على ضرورة 
  
  
  
  
 

  
 يوضح مدى حرص المشرفين على تطبيق قواعد األمن والسالمة: 24جدول رقم 

  بحسب رأي العمال المباشرين
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  األقسام
  

االحتماالت 

قسم البناءات 
  المعدنية

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  53.26  49  /  09  / 15 27.17  25  دائما

  27.17  25  8.69  08 5.44 05 13.05  12  أحيانا 
  13.05  12  7.62  07 2.17 02 3.26  03  درا نا
  6.52  06  4.34  04  /  / 2.17  02  أندا

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
 

األمن حول مدى حرص المشرفين على تطبيق قواعد  24تبرز النتائج المتحصل عليها بالجدول رقم 
من المنفذين يرون بأن % 53.26على أن  ولقد أسفرت النتائج والسالمة بحسب رأي العمال المباشرين،

يرون أن المشرفين % 27.17المشرفين يحرصون دائما على إلزام العمال بتطبيق قواعد األمن والسالمة و
المشرفين  أنيرون % 13.05قواعد األمن والسالمة ، و احتراميحرصون أحيانا على إلزام العمال على 
يرون أن المشرفين ال % 6.52طبيق قواعد األمن والسالمة ، ونادرا ما يحرصون على إلزام العمال على ت
  .يحرصون أبدا على إلزام العمال على تطبيقها

وفي محاولة للمقارنة بين إجابات المشرفين والعمال نرى أن ترتيب الفئات بالنسبة للمشرفين هو بنفس الشكل 
ما وأحيانا بالنسبة للمشرفين نجد بالنسبة للعمال هذا من جهة ومن جهة أخرى إنه عند جمع فئتين دائ

المشرفين يميلون إلى  وبهذا فإن %80.43وعند جمع فئتين دائما وأحيانا بالنسبة للمنفذين نجد  90.91%
  .إلزام العمال على التقيد بقواعد األمن والسالمة

  
  
  
  
  
  
 

  
  .ير أدوات ومستلزمات العمل للمشرفينيوضح مدى قيام المشرفين بتوف: 25جدول رقم 

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  األقسام    
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ولقد أفرزت . المشرفين بتوفير أدوات ومعدات العمل قيام حول مدى 25تبين البيانات الواردة بالجدول رقم 
  .د الحاجة إليهاالنتائج على أن جميع المشرفين يقومون بتوفير أدوات ومعدات العمل للعمال المباشرين عن

. للعمل الالزمةطلب منه أداة من األدوات رفه الموجود مؤطر أو رئيس فرقة ويحيث يتقدم العامل إلى مش
فيقوم المشرف المباشر المتواجد بتحرير وصل يوقع عليه ويذهب به إلى المخزن حيث يقوم المسؤول عن 

  .من العمل بها االنتهاءالمخزن بتسليمه األداة على أن يقوم بإرجاعها بعد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 

  
 يوضح مدى قيام المشرفين بتوفير أدوات ومستلزمات العمل: 26جدول رقم 

 .بحسب رأي العمال المباشرين

  
  

 االحتماالت

    قسم البناءات المعدنية
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  نعم
 / / / / / / / / / / / / / /  ال

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع



 عرض وتحليل البيانات الميدانية                             الفصل السادس                                                

‐ 176 ‐ 
 

  األقسام   
  

 االحتماالت

قسم البناءات 
  المعدنية

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  نعم
  /  /  /  /  /  /  /  /  ال 

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

حول مدى قيام المشرفين بتوفير أدوات  26خالل الجدول رقم  من توضح النتائج المتحصل عليها
من المنفذين يقرون بأن % 100ولقد أفرزت النتائج على أن . ومستلزمات العمل بحسب رأي المنفذين

  .ق تماما مع رأي المشرفين في الجدول السابقبهذا العمل وهذا ما ينطب ن يقومونالمشرفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 يوضح مدى حرص المشرفين على المحافظة على اآلالت والتجهيزات: 27جدول رقم 

 .ب رأي المشرفينحسب
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  األقسام   
  
  

 االحتماالت

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 72.73 32 13.64 06  9.09 04 18.18 08 6.82 03 13.64 06 11.36 05  دائما

 27.27 12  4.55 02  6.82 03  /  / 4.55 02 4.55 02  6.82 03  أحيانا 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  نادرا 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أندا

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

حول مدى حرص المشرفين على المحافظة  27لقد أسفرت النتائج المتحصل عليها من خالل الجدول رقم 
من المشرفين يرون أنهم يقومون دائما بالحرص على  %72.73باآلالت من طرف العمال على أن  واالعتناء

يرون أنهم يحرصون أحيانا على المحافظة على اآلالت % 27.27محافظة على اآلالت التجهيزات وال
  . والتجهيزات

 االعتناءوينحصر دور المشرفين في هذا المجال على إصدار األوامر والتعليمات إلى العمال لضرورة 
ومراقبتها كل يوم قبل العمل  وصيانتهاية وعدم تحميلها أكثر من طاقتها برفق وعقالن واستخدامهاباآلالت 

  .وبعد العمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 يوضح مدى حرص المشرفين على المحافظة على اآلالت والتجهيزات: 28جدول رقم 

 .عمال المباشرينحسب رأي الب
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  األقسام   
  

 االحتماالت

قسم البناءات 
  المعدنية

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  45.65  42  9.78  12 13.04 12 19.57  18  دائما
  27.18  25  7.61  07 8.70 08 10.87  10  أحيانا
  11.95  11  5.43  05  /  / 6.52  06  نادرا
  15.22  14  4.35  04 2.17 02 8.70  08  أبدا

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

المشرفين على المحافظة على  حول مدى حرص 28لقد دلت النتائج المتحصل عليها من خالل الجدول رقم 
يرون بأن المشرفين يحرصون % 45.65على أن وقد دلت النتائج  اآلالت والتجهيزات بحسب رأي المنفذين

يرون بأن المشرفين يحرصون أحيانا على  %27.18و دائما  على المحافظة على اآلالت والتجهيزات
فين ال يحرصون أبدا على المحافظة على يرون أن المشر %15.22والتجهيزات و اآلالتالمحافظة على 

 تاآلاليرون بأن المشرفين نادرا ما يحرصون على المحافظة على  %11.95والتجهيزات ، و اآلالت
حساب فئتي دائما وأحيانا لدى  عند وعند عقد المقارنة بين إجابات المشرفين والمنفذين نجد أنه والتجهيزات،

يقومون  وهي نسب تدل على أن المشرفين% 72.83ين فهي تمثل وعند المنفذ% 100المشرفين فهي تمثل 
  .بهذا الدور

  
  
 

 

 

  

 

 

بحسب                            األمثل للمواد األولية االستخداميوضح مدى حرص المشرفين على : 29جدول رقم 

 .رأي المشرفين                                    
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  األقسام  
  
  

 االحتماالت

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 22.73 10  4.55 02  /  /  6.82 03  /  / 9.09 04  2.27 01  دائما

  25 11  2.27 01  2.27 01  6.82 03 2.27 01 4.55 02  6.82 03  أحيانا 
 27.27 12  4.55 02  4.55 02  4.55 02 9.09 04 4.55 02  /  /  نادرا 
  25 11  6.82 03  9.09 04  /  /  /  /  /  /  9.09 04  أبدا

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

. األمثل والعقالني للمادة األولية االستخدامه مدى حرص المشرفين على المبين أعال 29يبين الجدول رقم 
وكما سبق توضيحه أن نسبة كبيرة من المادة األولية يتم جلبها من الخارج من . وتجدر اإلشارة في هذا المقام

  .جدا باهظةألمانيا بالتحديد وبالعملة الصعبة وبتكاليف 
األمثل  االستخداممشرفين يرون بأنهم نادرا ما يحرصون على من ال% 27.27لقد أسفرت النتائج على أن 

ويؤكدون دائما  يحرصون% 27.73وحيانا أ يحرصون %25و.ال يحرصون بتاتا % 25للمادة األولية و
  .الحفاظ على المادة األولية ضرورة على على العمال
 اقتنائهامادة األولية رغم صعوبات بال اكتراثهمعلى دوافع المشرفين لعدم  االستفسارول على ضولقد دفعنا الف

مل بحرفيه كبيرة ة كبيرة في العمل تؤهلهم إلى العوقد أجاب المشرفين بأن العمال يتمتعون بخبر. وغالئها
بها حتى أن بعض المواد تأتي من الخارج . لة إتالف المادة األولية هي نادرة الحدوثأومس.مع المواد األولية

  .لالستعمالتعديلها وجعلها صالحة عيب غير أن العمال يقومون ب
 

  
  
  
  
  
  

 األمثل للمواد األولية االستخداميوضح مدى حرص المشرفين على : 30جدول رقم 

 .بحسب رأي العمال المباشرين
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  األقسام   
  

 االحتماالت

قسم البناءات 
  المعدنية

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  /  /  /  / / / /  /  دائما
  9.78  09  3.26  03 / / 6.52  06  أحيانا
  39.13  36  14.13  13 7.61 07 17.39  16  نادرا
  51.09  47  13.04  12 16.30 15 21.74  20  أبدا

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

لية من األمثل للمواد األو االستخدامحول مدى حرص المشرفين على  30تشير البيانات المستقاة بالجدول رقم 
من المنفذين يرون أن المشرفين ال يحرصون أبدا على % 51.09ولقد بينت النتائج على أن . طرف العمال

. يرون بأن المشرفين نادرا ما يحرصون عليها% 39.13األمثل للمواد األولية من طرف العمال و االستخدام
  .دائماوبدون أي تمثيل للفئة . يرون بأن المشرفين  يحرصون أحيانا% 9.78و

المنفذين في ذلك ينطبق مع رأي المشرفين حيث أكد جميع المنفذين أنهم يعرفون عملهم جيدا حتى أن  يورأ
كما قال أحدهم أن اآلالت على األرضية لم تصبح . أحدهم صرح بأن العمال أصبحوا يعملون بالعين المجردة

اآلالت  استقامةصدعات أدت إلى عدم كما كانت في السابق حيث عرفت األرضية الموضوعة عليها اآلالت ت
  . سمحت لهم بتجاوز هذا المشكل اكتسبوهاالخبرة التي ف.عن العمل بصفة جيدة  لم يثني العمال هذا غير أن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .بحسب رأي المشرفين يوضح مدى قيام المشرفين بتصليح األعطاب: 31جدول رقم 

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع   األقسام  
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 االحتماالت

    قسم البناءات المعدنية
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  /  /  /  / /  / / / / / /  /  / /  دائما

  6.82 03  /  /  4.55  02 / /  /  / /  /  2.27 01  أحيانا 
 20.45 09  6.82 03  2.27  01  4.55 02 / / 2.27 01  4.55 02  نادرا 
 72.73 32 11.36 05  9.09  04 13.64 06 11.36 05 15.91 07 11.36 05  أبدا

  100 44 18.18 08 15.91  07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

ولقد أكد . حول مدى قيام المشرفين بتصليح اآلالت عند األعطاب 31تشير البيانات الواردة بالجدول رقم 
الذين صرحوا بأنهم نادرا  أما% 72.73ت عند األعطاب بنسبة الالمشرفون أنهم ال يقومون أبدا بتصليح اآل

  .بإصالحها أحيانافمن الذين يقومون % 6.82والنسبة المتبقية أي % 20.45ما يقومون بإصالحها فتمثل 
مشرفين بل الؤوليات سهذه النتائج وحصلنا على أن مهمة تصليح اآلالت ليست من موقد سألنا عن تفسير ل

  ."أنا لست مسؤوال عن إصالحها" قولهلصيانة ولقد صرح أحدهم بهي مهمة قسم ا
هو تحرير لها وصل يرسل إلى قسم  عن العمل معينة آلةأن دورهم عند تعطل أي  وند أكد المشرفوق

  .الصيانة وهم يأتون إلصالحها
العمل  روا بأنهم يقومون بإصالحها فهم يقومون بإصالح األعطاب البسيطة خاصة إذا كانبعالذين  أما
  .طلوب على وجه السرعةم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عماليوضح مدى قيام المشرفين بتصليح اآلالت عند األعطاب بحسب رأي ال: 32جدول رقم 

  .المباشرين
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حول مدى قيام المشرفين بتصليح األعطاب من طرف المشرفين  32توضح المعلومات المستقاة بالجدول رقم 

. من المنفذين يرون بأن المشرفين ال يقومون أبدا بتصليح اآلالت% 89.13 على أن. بحسب رأي المنفذين
كما صرح بذلك المشرفون أيضا في . يرون بأنهم يقومون بتصليح األعطاب البسيطة منها% 10.87و

  .الجدول السابق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .رفينبحسب رأي المش يوضح طبيعة التوجيهات التي يقدمها المشرفين للعمال :  33جدول رقم

  
  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع قسم البناءات المعدنية األقسام

  األقسام   

  
  

  االحتماالت

قسم البناءات 
  قسم التركيب  قسم التصنيع  المعدنية

  المجموع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  /  / /  / / / /  /  دائما
  /  /  /  / / /  /  /  أحيانا
  10.87  10  3.20  03  /  / 7.61  07  نادرا
  89.13  82  27.17  25 32.92 22 38.04  35  أبدا

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
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  االحتماالت

    ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

حسب طبيعة 
  العمل 

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

حسب 
  العامل

03 6.82  02 4.55 01 2.27 02 4.55  03 6.82  03 6.82  14 31.82 

توجيهات 
  عامة 

05 11.36 06 13.64 03 6.82 05 11.36 04 9.09  04 9.09  27 61.36  

  6.82 03  2.27 01  /  /  2.27 01 2.27 01  /  /  /  /  تفصيلية
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع

  
 ونر حول طبيعة التوجيهات التي يقدمها المشرفوالتي تدو 33تشير البيانات المتحصل عليها بالجدول رقم 

من المشرفين يرون أن توجيهاتهم عامة وهو ما يمثل % 61.36ولقد أفرزت النتائج على أن . ومحدداتها
يرون % 6.82و 44مشرفا من أصل  14من المشرفين وهو ما يمثل % 31.81و 44مشرفا من أصل 27

  . أن توجيهاتهم تفصيلية
وهذا يرجع حسبهم أن عمال المركب يتمتعون  ،ات العامة المرتبة األولى بنسبة كبيرةالتوجيه احتلتولقد 

أما الفريق الثاني  .توجيهات تفصيليةى أن يقوموا بالعمل دون إعطائهم بأقدمية كبيرة في العمل ترشدهم إل
دا ويعرفون يعرفون العمال جيالذي يعتقد أن توجيهاتهم تتوقف على حسب طبيعة العامل فهم يرون أنهم 

  . بالتحديد مؤهالتهم وقدراتهم ومسألة توجيههم تتوقف على طبيعة العامل في حد ذاته
   
  
  
  
  

  .عمال المباشرينيوضح طبيعة التوجيهات التي يقدمها المشرفين للعمال بحسب رأي ال: 34جدول رقم 

 األقسام    
  
 

قسم البناءات 
  قسم التركيب  قسم التصنيع  المعدنية

  المجموع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
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 االحتماالت
  10.87  10  4.35  04 5.43 05 1.08  01  تفصيلية
  59.80  55  18.48  17 11.97 11 29.35  27  عامة

اليقوم 
  بالتوجيه

14  15.21  06  6.52  07  7.60  27  29.33  

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

عمال وجيهات المشرفين للعمال بحسب رأي الحول طبيعة ت 34توضح البيانات الواردة بالجدول رقم 
يرون أن المشرفين يقدمون توجيهات عامة  العمالمن % 59.80ولقد دلت النتائج على أن . المباشرين

  .ال يقومون توجيههم أبدا% 29.33و
 خبرة كبيرة تؤهلهم اكتسبواولما سألناهم عن األسباب كان لهم نفس ما ذهب إليه المشرفون وهو أن العمال 

يرون بأن % 10.87و. توجيهات العامةلبا واالكتفاءهم تفصيليا، إلى أن يقوموا بإنجاز األعمال دون توجيه
  .يقدمون توجيهات تفصيلية ينالمشرف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يوضح مدى قيام المشرفين بتوزيع العمل على العمال: 35جدول رقم 

  األقسام  
  
  

  المجموع  قسم التركيب  نيعقسم التص  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  
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  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت االحتماالت
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  نعم 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ال

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

د صرح كل وق .مدى قيام المشرفين بتوزيع العمل على العمال حول 35رقم تشير البيانات الواردة بالجدول 
وقد الحظنا طول فترة توجدنا  %.100بنسبة المشرفين على أنهم يقومون بتوزيع العمل على العمال وذلك 

لك الوثائق خطة العمل لكل في المركب أن المشرفين يقومون فعال بتوزيع وثائق على كل العمال تحوي ت
وتمر القطعة عبر مراحل متعددة . ومدة إنتاج القطعة الواحدة العمل،هذه الخطة عدد ساعات وتحدد ، عامل

بها في مكانها المناسب ضمن م التركيب أين يقومون هناك بتركيلتصل في النهاية وهي قطعة جاهزة إلى قس
  .اآللة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  .لعمل على العمال حسب رأي العمال المباشرينيع المشرفين ليوضح توز: 36جدول رقم 

  األقسام   
  

 االحتماالت

قسم البناءات 
  المعدنية

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
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  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  نعم
  /  /  /  /  /  /  /  /  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  
وقد دلت . حول توزيع المشرفين العمل على العمال 36شير البيانات المتحصل عليها من خالل الجدول رقم ت

ن بتوزيع العمل يقومو ينأن المشرف% 100فقد أقر المنفذين وبنسبة . النتائج إلى نفس ما ذهب إليه المشرفون
  .العمالعلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

 العملشرفين بمتابعة إنجاز يوضح مدى قيام الم: 37جدول رقم 

  األقسام 
  
  

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  
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  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت االحتماالت
 81.82 36 13.64 06 15.91 07 11.36 05 11.36 05 15.91 07 13.64 06  دائما

 18.18 08  4.55 02  /  /  6.82 03  /  /  2.27 01  4.55 02  أحيانا 
  /  /  /  /  /    /  /  /  /  /  /  /  /  نادرا 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أبدا

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

راقبة سير عملية والذي يركز على مدى قيام المشرفين بم 37تشير البيانات المتحصل عليها بالجدول رقم 
على أنهم يقومون دائما بهذا  44مشرفا من أصل  36من المشرفين ما يمثل % 81.82اإلنتاج حيث أكد 

  .مشرفين أنهم يقومون أحيانا بهذا الدور 08منهم ما يمثل % 18.18الدور و
ضافوا أيضا كما أ. أن دورهم األساسي كمشرفين يتمثل في مراقبة سير عملية اإلنتاج ونولقد صرح المشرف

أنهم يقومون بدورهم وقد صرح  لرؤسائهمأنهم يعتبرون مرؤوسون وعليه يجب أن يقوموا بدوريات يبينوا 
  .أحدهم أن رئيسي المباشر ال يحب أن يراني جالسا على الكرسي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 يوضح مدى متابعة المشرفين إلنجاز األعمال حسب رأي المنفذين: 38جدول رقم 

  األقسام   
  

 االحتماالت

قسم البناءات 
  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  المعدنية

  
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
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  73.91  68  20.65  19 17.39 16 35.87  33  دائما
  19.57  18  5.43  05 6.52 06 7.61  07  أحيانا 
  6.52  06  4.35  04  /  / 2.17  02  نادرا 
  /  /  /  /  /  /  /  /  أبدا

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

. والذي يركز على مدى قيام المشرفين بمتابعة إنجاز األعمال 38تبرز النتائج المتحصل عليها بالجدول رقم 
من المنفذين يرون بأن المشرفين يراقبون ويتابعون دائما إنجاز األعمال عن طريق القيام % 73.91على أن 

. فذين يرون أن المشرفين يقومون أحيانا بمتابعة العملمن المن% 19.57و. بدوريات عبر أنحاء مركز العمل
  . يرون بأنهم نادرا ما يقومون بمتابعة إنجاز األعمال% 6.52و

ومن خالل هذه النتائج نستنتج أن المشرفين يقومون بهذا الدور الحيوي حسب ما ذهب إليه المشرفون 
  .والعمال المباشرين

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 

  
  بحسب رأي قيام المشرفين بمراقبة نوعية العمل وجودة اإلنتاجيوضح مدى : 39جدول رقم 

 .المشرفين

  األقسام   

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
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  االحتماالت

    ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 27.27 12  2.27 01  6.82 03  2.27 01 4.55 02 4.55 02  6.82 03  نعم 
 72.73 32 15.91 07  9.09 04 15.91 07 6.82 03 13.64 06 11.36 05  ال

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

ولقد . على مدى قيام المشرفين بمراقبة نوعية وجودة اإلنتاج 39توضح المعلومات المستقاة من الجدول رقم 
ال يقومون بهذه العملية  44مشرفا من أصل  32من المشرفين أي ما يمثل % 72.73النتائج على أن دلت 

وتفسير ذلك يرجع إلى أن هذه المهمة يقوم بها قسم خاص مهمته مراقبة نوعية وجودة اإلنتاج وهو قسم 
  .المراقبة

وفي حالة  ةالمطلوب اييرا للمعمتهءها وماليقوم هذا األخير بالتأشير على القطعة وهذا يرمز إلى صالحيت
  .العكس يطلب إعادة إنتاجها أو التصحيح فيها

في هذا اإلطار ال يمثل سوى محاولة التأكد والتصحيح أو  ينإذن على هذا فإن الدور الذي يقوم به المشرف
صرحوا وهذا ما ذهب إليه المشرفين الذين . التعديل قبل عناصر قسم المراقبة حتى ال يعاد العمل أو يرد

  .44مشرفا من أصل  12أي % 27.27بأنهم يقومون بهذا الدور وهي ما يمثل 
  
 
 
 
 
 

  
  
  
 

  عماليوضح مدى قيام المشرفين بمراقبة جودة اإلنتاج حسب رأي ال: 40جدول رقم 

 .المباشرين

  األقسام    
قسم البناءات 

  قسم التركيب  قسم التصنيع  المعدنية
  المجموع

  



 عرض وتحليل البيانات الميدانية                             الفصل السادس                                                

‐ 190 ‐ 
 

 

  االحتماالت
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  27.17  25  9.78  09 5.43 05 11.96  11  نعم
  72.83  67  20.65  19 18.48 17 33.69  31  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

حول مدى قيام المشرفين بمراقبة نوعية وجودة اإلنتاج على  40تشير البيانات الواردة إلينا من الجدول رقم 
من المنفذين أن المشرفين ال % 72.83ا ذهب إليه المشرفون حيث صرح أن المنفذين ذهبوا إلى نفس م

  .يرون بأن المشرفين يقومون بمراقبة نوعية وجودة اإلنتاج% 27.17يراقبون نوعية وجودة اإلنتاج مقابل 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

  
 
 

  
  
  
 
 
 

  
  يوضح مدى قيام المشرفين بمراقبة حضور العمال إلى مراكز العمل: 41جدول رقم 

 .المشرفين بحسب رأي

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  األقسام   
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  االحتماالت

    قسم البناءات المعدنية
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18  08  نعم 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ال
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18  08  لمجموعا

  
حول مدى قيام المشرفين بعملية مراقبة حضور العمال في  41تشير المعلومات المتحصل عليها بالجدول 

هي ولقد أفرزت النتائج على أن من بين المهام الرئيسية التي يقوم بها المشرفون في المركب . أماكن عملهم
  .مراقبة حضور العمال إلى أماكن العمل

حيث يقوم المشرفون بتسليم بطاقات إلى العمال الحاضرين يقوم هؤالء بالتأشير عليها بواسطة جهاز يبين 
موعد الحضور بالساعة والدقيقة ونفس الشيء عند الخروج ويستعين بها موظفي اإلدارة في حساب ساعات 

  .العمل
بتسجيل حضور وغياب العمال  المحرراتعلى أحد  باالعتماديوم عمل  لكفي نهاية  ونويقوم المشرف

  .تهاوساعات عملهم وتبرير للذي لم يعمل كامل ساع
وكما سألنا عن ذلك . وقد الحظنا طول مدة تواجدنا بالمركب أن بعض العمال يتركون أماكن عملهم للخروج

اشر يقوم هذا األخير بعد الموافقة بالطبع لنا أنه وعن طريق طلب يقدمه العامل إلى مشرفه المب اتضح
غير أن هذا السند يقوم بالتأشير عليه رئيس المصلحة حتى . خروج للعامل لقضاء بعض حاجاته سندبإعطاء 
يأخذه العامل المعني ويظهره إلى . ير عليهحالة موافقة رئيس المصلحة والتأش وفي. ساري المفعول يكون

  .روجهمصلحة األمن حتى يبرر شرعية خ
 
 

  
  
 

  
 يوضح مدى قيام المشرفين بمراقبة حضور العمال إلى مراكز العمل: 42ل رقم وجد

 .عمال المباشرينحسب رأي ال

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيعقسم البناءات   األقسام  
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  االحتماالت
    المعدنية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  نعم
  /  /  /  /  /  /  /  /  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

حول  41مع سابقه الجدول رقم  42اء المنفذين حسب ما يوضحه الجدول رقم رتتفق آراء المشرفين مع أ
على أن % 100بنسبة  ونحيث عبر المنفذ. مدى قيام المشرفين بمراقبة حضور العمال إلى مراكز عملهم

  .لعملالمشرفين يقومون بهذا ا
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

 .المشرفين أيبحسب ر يوضح مدى حرص المشرفين على عدم تضييع الوقت في العمل: 43جدول رقم 

 األقسام  

  

 

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  
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  االحتماالت
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 65.91 29 13.64 06 11.36 05 11.36 05 6.82 03 13.64 06  9.09 04  ادائم

 34.09 15  4.55 02  4.55 02  6.82 03 4.55 02 4.55 02  9.09 04  أحيانا 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  نادرا 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أبدا

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

ولقد . على مدى حرص المشرفين على عدم تضييع الوقت أثناء العمل 43تبين البيانات الواردة بالجدول رقم 
من % 34.09من المشرفين ال يسمحون دائما بتضييع الوقت أثناء العمل و% 65.91أظهرت النتائج أن 

ألن تضييع . فئتين نادرا وال أبدا بأي تمثيل ولم تأتي. المشرفين ال يسمحون أحيانا بتضييع الوقت في العمل
  .الوقت حسب المشرفين هو عدم الوفاء بطلبات الزبائن وتأخر العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 

 يوضح مدى حرص المشرفين على عدم تضييع الوقت أثناء العمل حسب رأي المنفذين: 44جدول رقم 

  المجموع  قسم التركيب  التصنيع قسمقسم البناءات   األقسام   
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  االحتماالت
    المعدنية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  66.30  61  23.91  22 13.05 12 29.35  27  دائما

  26.09  24  6.52  06 8.70 08 10.87  10  أحيانا 
  7.61  07  /  / 2.17 02 5.43  05  نادرا 
  /  /  /  /  /  /  /  /  أبدا

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

حول مدى حرص المشرفين على عدم تضييع الوقت أثناء العمل  44دة بالجدول رقم توضح البيانات الوار
من المنفذين يرون أن المشرفين ال يسمحون دائما % 66.30ولقد بينت النتائج على أن  .المنفذينحسب رأي 

أحيانا ن ويرون بأن المشرفين ال يسمح% 26.09أما بالكالم المباشر أو التلميح و. بتضييع الوقت في العمل
يرون بأن المشرفين % 7.61و" حل عين وغمض عين"بتضييع الوقت أي أنهم أحيانا يغفلون كما قال أحدهم 

  .نادرا ما يكلمونهم عن ذلك أي أنهم ال يكترثون
ما أشار  بحسبونستنتج من خالل هذا التساؤل أن المشرفين ال يسمحون بتضييع الوقت أثناء العمل ، وذلك 

  .عمال المباشرينإليه المشرفين وال
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  

 .بحسب رأي المشرفين قيام المشرفين بتدريب المتكونينيوضح مدى : 45جدول رقم 

 األقسام  
  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
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  االحتماالت

    ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 18.18 08  6.82 03  4.55 02  2.27 01 2.27 01 11.36 05  4.55 02  نعم 
 81.82 36 11.36 05 11.36 05 15.91 07 9.09 04 6.82 03 13.64 06  ال

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

متكونين الجدد على أن تدريب ال مسألة حول 45تبين المعلومات المتحصل عليها من خالل الجدول رقم 
من المشرفين يرون بأنهم % 18.18ن ، وقومون بتدريب المتكونيرفين يرون بأنهم ال يشمن الم.% 81.82

  .يقومون بتدريب المتكونين وتوجيههم
فهم يرون بأنه وبعد . وتفسر النتائج المتحصل عليها على أن من الذين قالوا بأنهم يقومون بتدريبهم وتوجيههم

ن بإرسالهم إلى رئيس القسم وقيام هذا األخير بإيداعه إلى أحد لمسؤول اإلداري على المتكونيوم اأن يق
يقوم هذا األخير بتوجيهه توجيهات عامة حيث يقدم له معلومات عن المركب والقانون  حيث المشرفين

ن والسالمة وبعد هذا كما يبين له قواعد األم. الداخلي لها ويبين له واجباته وحقوقه ويسجله ويسم له بطاقته
  .وتعاليم العمل وأصوله مبادئيقوم المشرف بوعده إلى أحد العمال أين يبقى معه ويالزمه ليأخذ منه 

  .ن المشرف ال يقوم بتدريبه بصفة مباشرة بل يقوم بتوجيهه ومتابعته فقطإذن فإ
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 

  
 .عمال المباشرينرأي اليوضح مدى قيام المشرفين بتدريب المتكونين حسب : 46جدول رقم 

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيعقسم البناءات   األقسام   
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  االحتماالت
    المعدنية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  /  /  /  /  /  /  /  /  نعم
  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

ولقد دلت النتائج على أن . حول تدريب المتكونين 46ل الجدول رقم تشير البيانات المتحصل عليها من خال
ويؤكد المنفذين في هذا الصدد على أن المنفذين . كامل المنفذين يرون بأن المشرفين ال يقومون بهذا العمل

  .هم من يقوموا بتدريبهم
المجال يقتصر على  كما ذهب المنفذين إلى نفس ما أشار إليه المشرفين وهو أن دور المشرفين في هذا

 .التوجيه والمتابعة اإلدارية فحسب
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

  إلى العمال الرؤساءيوضح مدى قيام المشرفين بنقل أوامر وتعليمات : 47جدول رقم 

 .بحسب رأي المشرفين



 عرض وتحليل البيانات الميدانية                             الفصل السادس                                                

‐ 197 ‐ 
 

 األقسام   

  

  

  االحتماالت

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 79.55 35 11.36 05 11.36 05 15.91 07 11.36 05 13.64 06 15.91 07  نعم 
 20.45 09  6.82 03  4.55 02  2.27 01 00 00 4.55 02  2.27 01  ال

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  
التي تتمحور حول مدى قيام المشرفين بنقل أوامر  47ن النتائج المتحصل عليها من خالل الجدول رقم تبي

من المشرفين يرون بأنهم يقومون % 79.55ولقد أسفرت النتائج على أن . إلى العمال الرؤساءوتعليمات 
  .من المشرفين ترى العكس% 20.45إلى العمال و  الرؤساءبنقل أوامر وتعليمات 

  .تعلق هذا السؤال بمسألة نقل أوامر وتعليمات الرؤساء المتعلقة بالعمل وفقطوي
وأما فيما يخص األوامر والتعليمات والمذكرات واللوائح الصادرة من اإلدارة العليا أو النقابة فيقوم شخص 

  .بتعليقها على اللوائح الحائطية لكل قسم النقابةمن جهة اإلدارة أو 
هم المباشرين هم من والتعليمات فهم يعتقدون بأن رؤساءأنهم ال يقومون بنقل األوامر أما الفئة التي ترى ب

  .يتصلون مباشرة مع العمال
  
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

  

  ب رأي المنفذينسإلى العمال ح الرؤساءيوضح مدى قيام المشرفين بنقل أوامر وتعليمات : 48جدول رقم 

  األقسام       
قسم البناءات 

  المعدنية
  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
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  االحتماالت
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  نعم
  /  /  /  /  /  /  /  /  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

حول مدى قيام المشرفين بنقل أوامر وتعليمات الرؤساء إلى المنفذين  48توضح النتائج الواردة بالجدول رقم 
  .ولقد أجمع المنفذين على أن المشرفين يقومون بهذا العمل. سب رأي المنفذينح

ولقد سألنا المنفذين حول مسألة هل يتصل بكم الرؤساء من هم أعلى رتبة من المشرفين من رؤساء المصالح 
  .فأكدوا على أنهم يفعلون  ذلك أحيانا عند مرورهم ومراقبتهم للعمل. ورؤساء األقسام مباشرة

النتائج على أن المشرفين يقومون بنقل تعليمات وأوامر الرؤساء إلى العمال بحسب ماذهب إليه  تؤكد
المشرفون وباألخص العمال المباشرين رغم أن هناك بعض رؤساء المصالح ورؤساء األقسام من يتصلون 

  .بالعمال مباشرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

  بحسب رأي عمال إلى الرؤساءيوضح مدى قيام المشرفين بنقل مطالب ال: 49جدول رقم 

 .المشرفين
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 األقسام   

  

  

  االحتماالت

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  25 11  2.27 01  4.55 02  6.82 03 4.55 02 2.27 01  4.55 02  نعم
  6.82 03  2.27 01  2.27 01  /  /  /  /  /  /  2.27 01  ال 

حسب 
  المطلب 

05 11.36 07 15.91 03 6.82 05 11.36 04 9.09  06 13.64 30 68.18 

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

مال إلى اإلدارة، حول مدى قيام المشرفين بنقل مطالب الع 49توضح البيانات المتحصل عليها بالجدول رقم 
يرون بأن نقلهم لمطالب العمال يتوقف على طبيعة الطلب في حد ذاته وهذا يعني أن % 68.18على أن 

هناك مطالب يقومون بإستالمها من العمال ونقلها إلى الرؤساء واإلدارة العليا وهناك مطالب أخرى يرون 
نقابة ولجان المشاركة ومصلحة دوائر أخرى مثل ال اختصاصوهي من  اختصاصاتهمأنها ليست من 

  .الخدمات اإلجتماعية أين يقوم العامل بتسليم طلبه إليهم مباشرة
  .يصرحون بأنهم ال يقومون بنقلها% 6.82يرون أنهم يقومون بنقل مطالب العمال إلى رؤسائهم و % 25و
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 

  بحسب ليينيوضح مدى قيام المشرفين بنقل مطالب العمال إلى المسؤو: 50جدول رقم 

  .العمال المباشرين

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيعقسم البناءات   األقسام    
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  االحتماالت
    المعدنية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  73.91  68  24.65  19 15.22 14 38.04  35  نعم
  26.09  24  9.78  09 8.70 08 7.61  07  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

حسب  ينالمسؤولفين بنقل مطالب العمال إلى حول مدى قيام المشر 50تبين البيانات الواردة بالجدول رقم 
% 26.09يرون بأن المشرفين يقومون بهذا العمل و % 73.91ولقد أسفرت النتائج على أن  ،رأي المنفذين

  .يرون عكس ذلك تماما
م الكبيرة أصبحوا يعرفون جيدا من هي المسائل وعلى ضوء هذه النتائج يتضح أن العمال ونتيجة لخبرته

  .التي تدخل في اختصاص المشرفين ، ومن هي المسائل الخارجة عن اختصاصهم ، وهذا ما تؤكده النتائج 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

  
  بحسب رأي يوضح مدى قيام المشرفين بالمدافعة عن مطالب العمال: 51جدول رقم 

 .المشرفين

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  األقسام   
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  تاالحتماال

    قسم البناءات المعدنية
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  2.27 01  /  /  /  /  /  / 2.27 01  /  /  /  /  نعم
 50.00 22  6.82 03  6.82 03  6.82 03 6.82 03 11.36 05 11.36 05  ال 

حسب 
  الشخص

03 6.82  03 6.82 01 2.27  05 11.36 04 9.09  05 11.36 21 47.73 

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

 بمدى مدافعة المشرفين على مطالب ةوالمتعلق 51تشير البيانات المتحصل عليها من خالل الجدول رقم 
من المشرفين يرون بأنهم ال يدافعون % 50ن في دائرة إختصاصهم، على أالعمال أمام رؤسائهم فيما يدخل 

  .على مطالب عمالهم أمام مسؤوليهم بل يقومون بنقلها فقط
من  االكتراثوعدم . ولما سألناهم عن سبب ذلك صرحوا بأن ذلك مرده إلى كثرة طلبات العمال من جهة

ون أن مسألة المدافعة ير% 43.37و. جهة ثانية وعدم سماع كالم المشرفين من طرف اإلدارة من جهة ثالثة
فهم بذلك يصرحون بأن هناك من يستحق . على مطالب العمال تتوقف إلى حد بعيد على طبيعة العامل ذاته

أن تقف معه وتدافع عليه أمام اإلدارة وهناك من ال يستحق في نظرهم ولم سألناهم عن معيار ذلك أجابوا أنه 
وعدم اإلكثار من المطالب من جهة  من جهة ر في العملمعيار اإلجتهاد والتفاني واإلستماع إلى األوام

  . صرحوا بأنهم يدافعون على مطالب العمال أمام اإلدارة% 2.27و . أخرى
  
 
 
 
 
 

  
  

يوضح مدى قيام المشرفين بالمدافعة على مطالب العمال أمام المسؤولين بحسب رأي : 52جدول رقم 

  المنفذين

  األقسام    
قسم البناءات 

  قسم التركيب  قسم التصنيع  المعدنية
  المجموع
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  االحتماالت
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  10.87  10  4.35  04 2.17 02 4.35  04  نعم
  84.13  82  26.09  24 21.74 20 41.30  38  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

عة على مطالب العمال حول مدى قيام المشرفين بالمداف 52تشير النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 
المشرفين ال يقفون إلى جانبهم وال  أنمن المنفذين يرون % 89.13ولقد دلت النتائج على أن . أمام رؤسائهم

  .يرون العكس% 10.87يدافعون عن مطالبهم أمام رؤسائهم و 
  :ونستنتج في األخير أن المشرفين ال يدافعون على مطالب العمال ألسباب متعددة وهي

 .لب العمال كثرة مطا -
 .عدم األخذ برأي المشرفين في المسائل المتعلقة بالعمال -
  .قلة اإلمكانيات المادية والبشرية -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 
 

 .بحسب رأي المشرفين يوضح مدى قيام المشرفين بتقييم عمل العمال: 53جدول رقم 

 األقسام  
  المجموع  يبقسم الترك  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
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  االحتماالت

    ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  نعم 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ال

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
   

والذي يدور حول مدى قيام المشرفين بتقييم عمل . 53رقم  ات التي إستخلصت من الجدولتبين البيان
المنفذين من بين المهام األساسية التي يقوم بها  ت النتائج على أن عملية تقييم عملوقد أسفر. المنفذين

  %.100المشرفون في المركب وهذا ما عبر عنه المشرفون بنسبة 
المنحة الفردية  دوديةومر  .p.r.cالعمال فيما يخص مردودية المنحة الجماعية  إذ أن المشرفون يقيمون عمل

P.R.I في  االعتالء مسألة وتقييم آخر ويكون في كل سنة مرة والتي تدخل في. والتي تكون نهاية كل شهر
الهندام  ، الطاعة، اإللتزام،االنضباطالعمل، (الدرجات حيث يقوم المشرف بتقييم مرؤوسيه من جميع الجوانب

  ).إلخ.....والمظهر
لكن ما إستطعنا أن نستنتجه من خالل تحدثنا إلى عدد كبير من المشرفين أن هذا التقييم يغلب عليه الطابع 

وكما قال أحدهم أنه . واالنتماءاتالذاتي فهو بعيد كل البعد عن الموضوعية فهو تقييم تدخل فيه العواطف 
sociale  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

 .بحسب رأي العمال المباشرين بتقسيم عمل المنفذينوضح مدى قيام المشرفين ي: 54ل وجد

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيعقسم البناءات   األقسام   
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  االحتماالت
    المعدنية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  نعم
  /  /  /  /  /  /  /  /  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
   

حول مدى قيام المشرفين بتقييم عمل المنفذين حسب رأي  54تبرز النتائج المتحصل عليها بالجدول رقم 
  .المنفذين ولقد دلت النتائج على أن كل المنفذين يقرون على أن المشرفين يقومون بهذا العمل

  .اء المشرفين في هذه المسألةوبذلك تتفق أراء العمال مع أر
  .دل فعال على أن المشرفين يقومون بهذا الدور الذي يعتبر أساسيا بالنسبة للمشرفين في المركبوهذا ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  يوضح مدى قيام المشرفين بإعطاء إعتبار إلى أراء وإقترحات العمال: 55جدول رقم 

 .بحسب رأي المشرفين
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 األقسام  

  

  

  االحتماالت

 

  المجموع  قسم التركيب  لتصنيعقسم ا  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 11.36 05  4.55 02  2.27 01  2.27 01  /  /  /  /  2.27 01  نعم
 31.82 14  6.82 03  6.82 03  6.82 03 4.55 02 4.55 02  2.27 01  ال 

حسب 
  الشخص

06 13.64 06 13.64 03 6.82 04 9.09  03 6.82  03 6.82  25 56.82 

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
 

حول مدى إعطاء المشرفين إعتبار إلى أراء وإقترحات العمال على  55تبين البيانات الواردة بالجدول رقم 
اء إعتبار إلقترحات يرون أن مسألة إعط 44مشرفا من أن 25ما يمثل  من المشرفين وهذا% 56.82أن 
ن ولما حاولنا اإلستفسار أكثر عن هذا صرح المشرفون بأ. اء العمال تتوقف على حسب العامل نفسهوأر

كما أنهم ال يمنون علينا بمساعدتهم كما أن هناك عمال . هناك عمال أكفاء وأصحاب الخبرة ونستشيرهم لذلك
عليك بمساعدتهم ونستخلص من هذا أن هناك عمال رتهم يمنون ايملكون الخبرة وإذا إستمعت لهم أو إستش

يساعدون مشرفيهم من أجل المساعدة وتنشيط وتحسين العمل وليس من أجل التشهير بالمشرفين أمام العمال 
  .المشرفبدال عن على أنه غير قادر أو من أجل السيطرة على المشرف ليصنع هو القرار 

اء وإقترحات العمال بدعوى أنهم ريعطون أي إعتبار أليرون أنهم ال  14وهو ما يمثل % 31.82وهناك 
يعتقدون أنهم  44مشرفين من أصل  5من المشرفين وهو ما يمثل % 11.36وهناك . يعرفون عملهم جيدا

  . يسمعون إلى كالم وإقتراحات عمالهم ألنهم أصحاب خبرة وتجربة كبيرتين
 
 

  
  
  

  
  

 

 آراء وإقترحات العمال بحسب رأي المنفذينإعتبار إلى المشرفين  إعطاءيوضح مدى : 56ل وجد

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيعقسم البناءات   األقسام   
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  االحتماالت
    المعدنية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  26.08  24  8.69  08 4.35 04 13.04  12  نعم
  73.92  68  21.74  20 19.57 18 23.61  30  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

المشرفين إعتبار إلى إقترحات العمال مدى إعطاء حول  56توضح البيانات المتحصل عليها بالجدول رقم 
من المنفذين يرون بأن المشرفين ال يعطون إعتبار إلى % 73.92ولقد دلت النتائج . بحسب رأي المنفذين
  .يرون العكس% 26.08و. آرائهم وإقترحاتهم

سابقه بأن المشرفين أصحاب خبرة في العمل ،وهذا ما دلت عليه النتائج ونستنتج من خالل هذا الجدول و
  .حول أقدمية المشرفين في العمل واإلشراف

وفي حالة إعتراض المشرفين . جديدة في العمل أساليبغير أن المركب يعرف من حين إلى أخر إدخال 
  . األكفاء والمخلصينبعض المشاكل المرتبطة بهذه األساليب فإن المشرفين يستعنون بالعمال 

  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 
 
 

  
 .بحسب رأي المشرفين بالمشاكل الشخصية للعمالالمشرفين  إنشغاليوضح مدى : 57ل وجد

  المجموع قسم التركيب قسم التصنيع   األقسام  
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 االحتماالت

   قسم البناءات المعدنية
   ف.ر مؤطر ف.ر مؤطر ف.ر مؤطر

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت
06 13.640511.36034.820613.640513.640715.913272.73 نعم 

02 4.55 036.82024.55024.55 022.27 012.27 1227.27 ال

 08 18.180818.180511.360818.180715.910818.1844100 المجموع

  
 ولقد دلت بالمشاكل الشخصية للعمال رفينالمش حول مدى إنشغال 57توضح البيانات الواردة بالجدول رقم 

يرون بأنهم ينشغلون  44مشرفا من أصل  32من المشرفين وهو ما يمثل % 72.73على أن النتائج 
بالمشاكل الشخصية للعمال ويستمعون إليهم ويساعدونهم في إيجاد الحلول إما باإلقترحات أو اإلعانت 

نت إجابتهم تتراوح على أنهم أصبحوا كالعائلة الواحدة فكما ولما سألنا عن أسباب هذه التصرف كا. المادية
وهذا . ساعات في العمل وهي مدة أكثر من المدة التي أقضيها مع أسرتي 08إني أقضي قرابة "قال أحدهم 

أنه عند تأخر أحد العمال عن العمل نقلق من أجله ونتصل به "وكما قال أحدهم " نةس 20لمدة ال تقل عن 
  ".التأخرلمعرفة أسباب 

نشغلون بالمشاكل يرون بأنهم ال ي 44مشرفا من أصل  12من المشرفين وهو ما يمثل % 27.27وهناك 
إال أنهم يصرحون أيضا وجميعهم بأنهم . كما قال أحدهم بأننا كلنا نعيش في المشاكل ادعوالشخصية للعمال ب

  .ةفي حالة األحداث الجسام مثل الموت أو المرض فإنهم يقدمون المساعد
  
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  عمالبالمشاكل الشخصية للعمال بحسب رأي الالمشرفين  إنشغاليوضح مدى : 58ل وجد

 .المباشرين
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  األقسام    

  

  االحتماالت

قسم البناءات 
  المعدنية

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  64.13  59  19.56  18 17.39 16 27.17  25  نعم
  35.87  33  1.087  10  6.52 06 18.48  17  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

حول مدى إنشغال المشرفين بالمشاكل الشخصية للعمال بحسب  58تشير البيانات المستقاة من الجدول رقم 
من المنفذين يرون أن المشرفين ينشغلون بمشاكلهم % 64.13ولقد أسفرت النتائج على أن . رأي المنفذين

  .يرون عكس ذلك% 35.85 و خصية والعائليةالش
ونستنتج من خالل اإلجابات حول هذه المسألة أن المشرفين ينشغلون بالمشاكل الشخصية للعمال وخاصة في 
األحداث الجسام ، ويرجع هذا إلى طول المدة التي قضوها مع بعضهم البعض في المركب والتي تزيد في 

ت بتشكل إرتبطات قوية بين المشرفين والعمال وخاصة أن والتي سمح. سنة 20أغلب األحيان عن 
  .المشرفين كانوا عمال سابقين

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 

 .بحسب رأي المشرفين بتشجيع وتحفيز العمالالمشرفين قيام  يوضح مدى: 59 ل رقموجد

  المجموع قسم التركيب قسم التصنيع   األقسام  
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 االحتماالت

   قسم البناءات المعدنية
   ف.ر مؤطر ف.ر مؤطر ف.ر ؤطرم

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت
036.82 0715.91 / / 012.27012.27024.55 / / نعم 

08 18.180715.91049.090613.640715.910511.363784.09 ال

 08 18.180818.180511.360818.180715.910818.1844100 المجموع

  
والمتضمن مدى قيام المشرفين بتشجيع وتحفيز والرفع من  59لبيانات المتحصل عليها بالجدول رقم تشير ا

ال يحفزون وال  44ن أصل م 37من المشرفين وهو ما يمثل % 84.09على أن . معنوياتهم في العمل
تي يمكن أن يقدمها ويرون بأن المهم في العمل هو المكافآت المادية والمنفعة ال. العمال أثناء العمل يشجعون
أكثر زاد مرتبه  عمال فكلما عمل العامل ،والمركب يعتمد على هذا األساس في زيادة راتب العمال. العمل
  .العمال هو المكسب المادي ما يهمقدون أن كل توهم يع ،خفض مرتبهينعمل أقل  أداء وعند

ن بتشجيع وتحفيز العمال أثناء تدون أنهم يقومويعق 44مشرفين من أصل  07يمثل  ماوهو% 15.91وهناك 
ولما سألنا عن أسباب ذلك تراوحت اإلجابات بين اإلعتراف بالمجهود وتحقيق اإلطمئنان النفسي له . العمل

  .اإلعتراف ومن أجل حث اآلخرين على ذلك السلوك الذي تلقى عليه العامل المديح و
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 
 

  
  ل على العمل بحسب رأيوتشجيع العما بتحفيزالمشرفين  قياميوضح مدى : 60 ل رقموجد

 .العمال المباشرين
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  األقسام    

  

  االحتماالت

قسم البناءات 
  المعدنية

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  36.96  34  5.43  05 4.35 04 7.61  07  نعم
  63.04  58  25.00  23 19.57 18 38.04  35  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

عمل حول مدى قيام المشرفين بتحفيز وتشجيع العمال في ال 60تبرز النتائج المتحصل عليها بالجدول رقم 
من العمال يرون بأن المشرفين ال يقومون % 63.04النتائج على أن  أسفرتولقد . بحسب رأي المنفذين

  .سيرون العك% 36.96العمل أكثر و  بتحفيزهم وتشجيعهم على العمل والرفع من معنوياتهم من أجل
وبذلك تتفق أراء المشرفين مع أراء العمال المباشرين في هذه المسألة ، ويظهر أيضا أن العمال يهتمون 

أخر ، ويرجع بالتأكيد هذا إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها  شيءبالعائد المادي أكثر من أي 
  .الء المعيشة وتزايد حاجات األسرة المواطن الجزائري على العموم بسبب غ

  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

  
 .بحسب رأي المشرفين للعمال في العملالمشرفين  مساعدةيوضح مدى : 61 ل رقموجد

 المجموع قسم التركيب قسم التصنيع قسم البناءات المعدنية 
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األقسام

  

  

االحتماالت

 ف.ر مؤطر 0ف.ر مؤطر ف.ر مؤطر
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

0613.640818.18036.820715.9104 9.09 08 18.183681.28 نعم 

0818.18 / / 024.55012.27 03 6.82 / / 024.55 ال

 0818.180818.180511.360818.1807 15.9108 18.1844100 المجموع

  
في العمل على  ى قيام المشرفين بمساعدة العمال المباشريندحول م 61تشير البيانات الواردة بالجدول رقم 

يرون أنفسهم أنهم يقدمون يد المساعدة  44مشرفا من أصل  36من المشرفين وهو ما يمثل % 81.82أن 
ولما إستفسرنا عن األسباب التي تقف وراء هذا السلوك أكدوا لنا بأن هناك نقص كبير في عدد . للعمال
. غل سوى بعامل واحدعمال أصبح اليوم يش 3إلى  2ق من الذي كان يشغل في الساب فمركز العمل. العمال

من  ذلك جليا فيحتم على المشرفين تقديم يد المساعدة ويتضح. حيان يكون ضغط العمل كبير وفي بعض األ
من رؤساء الفرق وهي ما  %95.83نسبة ما يمثل لوحدها  لفرق الذين أكدوا وهوخالل إجابات رؤساء ا

مثل نسبة رؤساء الفرق وت. رئيس فريق 24رق والذي تقدر ب رئيس فريق من مجموع رؤساء الف 23مثل ت
 و.   %81.82المشرفين والتي مثلت من مجموع % 52.27الذين صرحوا على أنهم يساعدون العمال بنسبة 

 دون العمال وهيم ال يساعيرون بأنه% 18.18وهناك . رؤساء الفرق هم األكثر إحتكاك بالعمال ذلك  ألن
،مقابل حالة واحدة لرؤساء الفرق وهي ما تمثل % 15.91ين أي ما نسبته من المؤطرحاالت  07ما تمثل 
2.27%.  

  
  
 
 

  
  
  
  
  

 بمساعدة العمال في العمل حسب رأي المنفذينالمشرفين  قياميوضح مدى :  62 ل رقموجد
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  األقسام     

  

  االحتماالت

قسم البناءات 
  المعدنية

  المجموع  قسم التركيب  يعقسم التصن

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  72.83  67  23.91  22 15.22 14 33.70  31  نعم
  27.17  25  6.52  06 8.70 08 11.98  11  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

ل في والتي تدور حول مدى قيام المشرفين بمساعدة العما 62توضح البيانات الواردة إلينا من الجدول رقم 
. من المنفذين يقرون على أن المشرفين يساعدونهم% 72.83على أن . العمل بحسب رأي المنفذين

تفق بذلك أراء المشرفين مع أراء العمال بنسبة كبيرة ، وهذا يدل تلمنفذين يرون العكس من ا% 27.17و
  .الفرقفعال على أن المشرفين يساعدون العمال عند الحاجة اليها وخاصة بالنسبة لرؤساء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

 .أسلوب معاملة المشرفين للعمال بحسب رأي المشرفينيوضح : 63جدول رقم 
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 األقسام  

  

  

  االحتماالت

  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  المجموع

  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  6.82 03  /  /  /  /  2.27 01  /  /  2.27 01  2.27 01  صارمين
صارمين إلى 

  حد ما
02 4.55  03 6.82 03 6.82 04 9.09  05 11.36 06 13.64 23 52.27 

 40.91 18  4.55 02  2.27 02  6.82 03 4.55 02 9.09 04 11.36 05  متساهلين
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع

 

على . حول نوعية المعاملة التي يعامل بها المشرفون العمال 63تائج المتحصل عليها بالجدول رقم تبرز الن
بأنهم ال يملكون أن يكونوا صارمين صارمين إلى حد ما ويعتقدون من المشرفون يرون بأنهم % 52.27أن 
ويبررون ذلك بأن  يرون بأنهم متساهلين% 40.94و. ين بل يجب أن يكونوا وسط بين هذا وذاكال متساهلو

سنة ألغلبيتهم وبذلك فهم يعتقدون أن  20العمال يعانون في العمل وهم كبار السن ولهم أقدمية ال تقل عن 
أحسن وسيلة تضمن سير العمل هو المعاملة المبنية على اإلحترام والتقدير والبعيدة عن الرسمية والشدة 

عتماد على الصرامة والشدة في تطبيق القانون ويظنون أنه يجب اإل. يرو بأنهم صارمين% 6.82وهناك 
  حتى يؤدي العمال ماهو مطلوب منهم وحتى يكسب إحترام وتقدير اآلخرين له

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
  
  
 
 

 .عاملة المشرفين بحسب رأي العمال المباشرينيوضح أسلوب م: 64جدول رقم 
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  األقسام   

  

  االحتماالت

  المجموع  تركيبقسم ال  قسم التصنيع البناءات المعدنية قسم
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  7.61  07  3.26  03 1.09 01 3.26  03  صارمين
صارمين إلى حد 

  ما 
20  21.74 09 9.78 08  8.69  37  40.22  

  52.17  48  18.48  17 13.04 12 20.65  19  متساهلين
  100  92  30.43  28  23.92  22  45.65  42  المجموع

 

من المنفذين % 52.17أسلوب معاملة المشرفين للعمال على أن  حول 64تشير البيانات الواردة بالجدول رقم 
يرون بأنهم % 7.61يرون بأنهم صارمين إلى حد ما و % 40.22و. يرون بأن المشرفين متساهلين معهم

  .صارمين
ونستنتج من خالل هذا التساؤل على أن األسلوب الغالب هو األسلوب الذي يكون فيه المشرفين صارمين إلى 

 سب أراء الطرفانحد ما، بح
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 
 

 .بحسب رأي المشرفين المشرفين إهتمام محل يوضح: 65جدول رقم 
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 األقسام  

  

  

  االحتماالت

  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  المجموع

  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

العمل 
  واإلنتاج

04 9.09  04 9.09 04 9.09 05 11.36 04 9.09  06 13.64 27 61.37 

 11.36 05  /  /  /  /  4.55 02  /  / 2.27 01  4.55 02  العمال
 27.27 12  4.55 02  6.82 03  2.27 01 2.27 01 6.82 03  4.55 02  اإلثنين معا
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع

 

ولقد أسفرت . حول محل إهتمام المشرفين في العمل 65المتحصل عليها من الجدول رقم  توضح النتائج
ولما سألناهم . من المشرفين يرون بأنهم يهتمون أكثر بالعمل واإلنتاج من العمال% 61.37النتائج على أن 

. عن سبب ذلك عبروا وبصيغ متقاربة على أن العمل هو سبب وجودهم في المركب وهو مصدر قوتهم
  .يرون أنهم يحاولون اإلهتمام باإلثنين معا% 27.27
سير العمل بمعنويات يرون بأنهم يهتمون بالعمال ويرون بأنه أحسن وسيلة لضمان % 11.36وهناك 
  .مرتفعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  

 .هتمام المشرفين بحسب رأي العمال المباشرينيوضح محل إ: 66جدول رقم 
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  األقسام     

  

  االحتماالت

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع ات المعدنيةقسم البناء
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  44.57  41  11.96  11 9.78 09 22.83 21  العمل واإلنتاج

  19.56  18  4.35  04 4.43 05 9.78 09  العمال
  4.35  04  /  /  /  / 4.35 04  اإلثنين معا

  31.51  29  14.13  13 8.69 08 8.69 08  بنفسه
  100  92  30.43  28  23.92 22 45.65 42  المجموع

  
سب رأي المنفذين حول محل إهتمام المشرفين بح 66تبين النتائج المتحصل عليها من خالل الجدول رقم 

ن بأن روي% 31.51و. نتاجن بأن المشرفين يهتمون بالعمل واإلن المنفذين يروم% 44.57على أن 
يرون بأنهم يحاولون اإلهتمام % 4.35منهم يهتمون بالعمال و % 19.56 ، والمشرفين يهتمون بأنفسهم
  .بالعمال والعمل في آن واحد

  .ونستنتج من خالل هذا التساؤل أن المشرفين يهتمون بالعمل واإلنتاج أكثر من إهتمامهم بالعمال
  
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 
 
 

  
  بحسب رأي يوضح مدى مساهمة المشرفين في حل الخالفات بين العمال: 67جدول رقم 



 عرض وتحليل البيانات الميدانية                             الفصل السادس                                                

‐ 217 ‐ 
 

 .المشرفين

 ماألقسا  

  

  

  االحتماالت

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  مؤطر  

 
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 88.64 39 18.18 08 11.36 05 15.91 07 11.36 05 13.64 06 18.18 08  نعم
 11.36 05  /  /  4.55 02  2.27 01  /  / 4.55 02  /  /  ال 
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  موعالمج

 

حول مساهمة المشرفين في حل الخالفات  67تبرز البيانات المتحصل عليها من خالل الجدول رقم 
 39من المشرفين أي ما يمثل % 88.64العمال ولقد أفرزت النتائج على أن  بين والشجارات التي تكون

يسعون إلى حل الخالفات والخصومات التي تقع بين العمال وخاصة عند وقوع  44مشرفا من أصل 
إلى اإلدارة  ظ النزاع والخالف حتى ال يصل األمرحيث يقوم المشرفين في هذه الحاالت بمحاولة ف. الشجار
   .أقصىحد الطرد من العمل والمتابعة القضائية كحد  ، تجنبا لإلجراءات القانونية التي قد تصل إلىالعليا

يرون بأنهم ال يسعون إلى حل  44مشرفين من أصل  5من المشرفين أي ما يمثل % 11.36وهناك 
  .الخالفات والنزاعات بين العمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

  
  فات بين العمال بحسبيوضح مدى مساهمة المشرفين في حل الخال: 68جدول رقم 
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 .العمال المباشرين

  األقسام     

  

  االحتماالت

ءات قسم البنا
  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  المعدنية

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  72.82  67  20.65  19 17.39 16 34.78  32  نعم
  27.18  25  9.78  09 6.52 06 10.87  10  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
 

ي لمشرفين بحل الخالفات التقيام ا والتي تدور حول مدى 68تبرز النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 
من المنفذين يرون بأن % 72.82ولقد أسفرت النتائج على أن . تقع بين العمال بحسب رأي المنفذين

  .يرون العكس% 27.18و. المشرفين يسعون إلى حل الخالفات والخصومات التي تقع بين العمال
ل أصبحت نادرة الوجود في هذه السنوات ولقد أكد لنا العمال في هذا الصدد أن مسألة الشجارات بين العما

  :األخيرة نظرا لعدة عوامل وهي
  .كبر سن العمال -
  .األقدمية التي جمعتهم فيما بينهم -
  .شدة العقوبات المسلطة على المتخاصمين التي تصل إلى حد الطرد من العمل -

فات والخصومات التي قد ونستنتج إذن وبحسب رأي المشرفين والعمال أن المشرفين يسعون إلى حل الخال
  .تقع بين العمال 

 

  
  
 

  
  
  
  
  
  

 .بحسب رأي المشرفين يوضح مدى إعتراف المشرفين بأخطائهم: 69جدول رقم 
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 األقسام  

  

  

  االحتماالت

  المجموع  قسم التركيب قسم التصنيع قسم البناءات المعدنية

  

  

  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 43.18 19 11.36 05  9.09 04  6.82 03 2.27 01 6.82 03  4.55 02  نعم
 56.82 25  6.82 03  6.82 03 11.36 05 9.09 04 11.36 05 13.64 06  ال 

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

. تراف المشرفين بأخطائهم أمام العمالحول إع 69تشير البيانات المتحصل عليها من خالل الجدول رقم 
مشرفا من أصل  19وهذا ما يمثل يعترفون بأخطائهم من المشرفين  43.18  ولقد أفرزت النتائج على أن

تلطيف الجو وتهدئة النفوس وإقرار الحق وإبعاد العداوة هم عن ذلك صرحوا أنه أحسن وسيلة لولما سألنا 44
  .س هاته جميع العبارات التي عبر عنها المشرفونفي النفو الطمأنينةوالشحناء وخلق 

يقرون بأنهم ال يعترفون بأخطائهم أمام العمال ويرى المشرفين أن مشرفا  25أي ما يمثل  56.82   وهناك
كما يدعي المشرفين من جهة أخرى أنه عف من جهة العمال ،اإلعتراف بالخطأ أمام العمال هو تأويل بالض

الظهور والتشهير حتى أن أحدهم قص علينا انه في مرة من المرات إعترف بخطأ إعطائهم الفرصة لتعالي و
مال إعتبروا ذلك ضعف وأصبحوا منوقت إلى أخر يذكرونه بذلك قام به أمام العمال غير أن بعض الع

 .بأخطائه  وصرح لنا المبحوث أنه من تلك الحادثة قرر عدم اإلعتراف. الخطأ
 

  
  
 

  
  
  
  
  
 

  

 .عمال المباشرينمدى إعتراف المشرفين بأخطائهم  بحسب رأي ال يوضح: 70جدول رقم 
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  األقسام   

  

  االحتماالت

قسم البناءات 
  المعدنية

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  23.91  22  7.61  07 4.35 04 11.95  11  نعم
  76.08  70  22.82  21 19.56 18 33.70  31  ال

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

ولقد دلت النتائج على أن . حول مدى إعتراف المشرفين بأخطائهم 70تشير البيانات الواردة من الجدول رقم 
يرون أن المشرفين يعترفون % 23.91و. من المنفذين يرون بأن المشرفين ال يعترفون بأخطائهم% 76.08
  .بأخطائهم

  .اإلعتراف بأخطائهم بحسب ما ذهب اليه المشرفون والعمال خصوصاونستنتج أن المشرفين ال يميلون إلى 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

  بحسب رأي يوضح مدى قيام المشرفين بحماية وتحمل اخطاء العمال: 71جدول رقم 
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 .المشرفين

 األقسام  

  

  

  االحتماالت

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  ؤطرم ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 90.91 40 15.91 07 15.91 07 13.64 06 9.09 04 18.18 08 18.18 08  نعم
  9.09 04  2.27 01  /  /  4.55 02 2.27 01  /  /  /  /  ال 

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

ولقد . حول مدى تحمل المشرفين بعض األخطاء التي يقع فيها العمال 71ة بالجدول رقم تشير البيانات الوارد
يقرون بأنهم يحمون  44مشرفا من أصل  40من المشرفين وهذا ما يمثل % 90.91أسفرت النتائج على أن 

مل من م يهدفون إلى حماية العاأقر جميع المشرفين أنه. العمال ولما حاولنا البحث أكثر أن أسباب ذلك
غير أنهم قد أكد أغلبيتهم على نقطة مهمة وهي . التعرض إلى العقوبة من جهة وكسب ثقته من جهة أخرى

أما . أنهم يتصرفون بهذا السلوك في حاالت األخطاء التي تعتبر بسيطة والتي يمكن تجاوزها وإخفائها
اعدة عن طريق المدافعة عليه األخطاء الكبيرة والجسيمة فهم ال يستطيعون إخفائها بل يسعون إلى المس

من المشرفين صرحوا % 9.09وهناك  .المنضبطينتخفيف من العقوبة وخاصة مع العمال والوساطة وال
 .بأنهم ال يحمون العمال بدعوى أنه يتحمل كامل تصرفاته

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

  ل أخطاء العمال بحسب رأييوضح مدى قيام المشرفين بحماية وتحم: 72جدول رقم 
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 .المباشرينالعمال 

  األقسام    

  

  االحتماالت

قسم البناءات 
  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  المعدنية

  
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  81.52  75  27.17  25 21.74 20 32.61  30  نعم
  18.48  17  3.26  03 2.17 02 13.04  12  ال

  
  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع

  
والتي تدور حول مدى قيام المشرفين بحماية وتحمل أخطاء  72مستقاة من الجدول رقم ائج التالية النتتبرز ال
من المنفذين يقرون بأن المشرفين يقومون بهذا التصرف في % 81.52ولقد أسفرت النتائج على أن . العمال

هذا يقرون بأن المشرفين ال يقومون ب% 18.48و. كما ذهب إلى ذلك المشرفين. بعض الخطاء وليس كلها
بعض المشرفين من يحمل أخطاؤه غيره وخاصة في  العمل بل يذهب بعضهم إلى حد القول أن هناك

  .الحوادث الحرجة
ونستنتج أن المشرفين يتحملون ويحمون العمال عند وقوع األخطاء البسيطة ، أما في حالة حدوث األخطاء 

معرفة المخطئ، أما في حالة عدم معرفة التوسط للعمال أمام المسؤولين في حالة  ولونيحا نهمالجسيمة فإ
  .  تهام الطرف اآلخرإالمخطئ المباشر فإن التراشق باإلتهامات يطفوا إلى السطح ،ويبدأ كل فريق في 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

 .بحسب رأي المشرفين يوضح مدى إعتماد المشرفين على أسلوب العقاب: 73جدول رقم 
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 األقسام  

  

  

  االحتماالت

  المجموع  قسم التركيب قسم التصنيع معدنيةقسم البناءات ال

  

  

  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  دائما

  4.55 02  /  /  2.27 01  /  / 2.27 01  /  /  /  /  أحيانا 
  9.09 04  /  /  /  /  4.55 02 2.27 01  /  /  2.27 01  نادرا 
 86.36 38 18.18 08 13.64 06 13.64 06 6.82 03 18.18 08 15.91 07  أبدا

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع
  

ولقد أفرزت . حول مدى إعتماد المشرفين على أسلوب العقاب 73تشير البيانات المستقاة من الجدول رقم 
نادرا ما يعتمدون عليه و % 9.09و. ألسلوب إطالقاال يعتمدون على هذا ا% 86.36النتائج على أن 

وهذا يدل على أن المشرفين ال وجاءت فئة دائما بدون تمثيل . من المشرفين يعتمدون عليه أحيانا% 4.55
هذا  ولما سألنا عن سبب ذلك تمت إجابتنا على نحو يشير في مجمله إلى أن. دون هذا األسلوب في العمليحب

والشقاق ولما سألناهم عن أسلوبهم في تصحيح ومعالجة األمور قيل لنا أن أحسن  العداوة األسلوب يخلق
  .هذه الشريحة من العمال هو التناصح والتوجيه بأسلوب الئقأسلوب يمكن اإلعتماد عليه مع 

على أن المشرفين يدفعون إلى اإلعتماد على هذا . غير أن المشرفين قد أكدوا لنا بعد إجراء المقابالت معهم 
 .األسلوب في حاالت األخطاء الكبيرة وعند أيضا تكرار األخطاء من طرف العمال

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

 .منفذينيوضح مدى إعتماد المشرفين على أسلوب العقاب حسب رأي ال: 74جدول رقم 
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  األقسام    

  

  االحتماالت

قسم البناءات 
  المعدنية

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  /  /  /  /  /  /  /  /  ائماد

  5.43  05  4.55  02 2.27 01 4.55  02  أحيانا 
  11.96  11  9.09  04 4.55 02 11.36  05  نادرا 
  82.61  76  23.92  22 20.65 19 38.04  35  أبدا

  100  92  30.43  28 23.92 22 45.65  42  المجموع
  

ن على أسلوب العقاب بحسب رأي حول مدى إعتماد المشرفي 74تشير البيانات المتحصل عليها بالجدول رقم 
% 11.96و. من المنفذين يرون أن المشرفين ال يعتمدون أبدا على هذا األسلوب% 82.61المنفذين على أن 

  .يرون أنه أحيانا ما يعتمدون عليه% 5.43يعتبرون أنه نادرا ما يعتمد عليه المشرفون و 
سلوب العقاب إال في الحاالت القصوى أو في ونستنتج أن المشرفين في الحالة العامة ال يعتمدون على أ

  .األخطاء المتكررة من طرف العمال
  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .بحسب رأي المشرفين يوضح معايير تمييز المشرفين للعمال في المعاملة: 75جدول رقم 
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 األقسام   

  

  

  االحتماالت

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
على أساس

الكفاءة 

  واإلنضباط

06 13.64 07 15.91 05 11.36 08 18.18 06 13.64 05 11.36 37 84.91 

على أساس

اإلنتماء 

الجغرافي 

  والعرقي

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

على أساس

العالقات 

  المصلحية

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

ال يقوم

بالتمييز بينهم 

  أبدا

02 4.55  01 2.27 /  /  /  /  01 2.27  03 6.82  07 13.64 

  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / المحاباة
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08 المجموع

  

ولقد . المشرفين في المعاملة بين العماليز يحول معايير تم 75نات المتحصل عليها من الجدول رقمتشير البيا
أفرزت النتائج على أن العمال الذين يتميزون بكفاءة عالية في العمل ومنضبطين في العمل أيضا لهم معاملة 

  .44من أصل  37أي ما يمثل % 84.91خاصة عن اآلخرين وذلك بنسبة عالية جدا تقدر ب 

يرون أنهم ال يميزون بين العمال  44ن من أصل مشرفي 07من المشرفين أي ما يمثل % 13.64وهناك 
  .بتاتا

  .ولم تأتي اإلحتماالت األخرى بأي تمثيل

  

  مال في المعاملة حسب رأي العماليوضح معايير تمييز المشرفين للع: 76جدول رقم 

 .المباشرين
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  األقسام    

  

  

  االحتماالت

قسم البناءات 
  المعدنية

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

على أساس الكفاءة 
  واإلنضباط والعمل

11  11.96  05  5.44  08  8.70  24  26.09 

على أساس اإلنتماء 
  الجغرافي والعرقي

06 6.52 05 5.44  03  3.26  14  15.22 

على أساس العالقات 
  المصلحة المتبادلة

02 2.17 /  /  02  2.17  04  4.35  

 54.34  50  16.30  15  13.04 12 25 23  المحاباة
ال يقوم بالتمييز بينهم 

  أبدا 
/  /  /  /  /  /  /  /  

  100  92  30.43  28  23.92 22 45.65 42  المجموع
  

حول معايير تمييز المشرفين بين العمال في المعاملة على  76تشير البيانات المتحصل عليها من الجدول رقم 
ل تدفع إلى تميز المعاملة بين العما من المنفذين يرون أن محاباة العمال للمشرفين هي التي% 54.34ان 

  .جل كسبهم أويتقرب إليهم وفعل ما يريدون من  حيث أن المشرفين يحبون من يتودد
يرون بأنه على أساس % 15.22يرون بأنه راجع إلى الكفاءة في العمل واإلنضباط و% 26.09وهناك 

هم إما في دائرة عين سمارة أو غلأ يقطناإلنتماء العرقي والجغرافي بإعتبار أن عمال ومسؤولي المركب 
لمصالح الشخصية كما قال على أساس ا% 4.35و. شلغوم العيد والبقية متناثرة عبر مدن ودوائر قسنطينة

 وهو يفعل ذلك عامل يملك سيارة ويقل المشرفين والمسؤولين كل صباح ومساء إلى منزلهم أن هناك"أحدهم 
  جل تحقيق أغراض أخرأمن 

  
  
  

  .يوضح مدى انضباط العمال بحسب رأي المشرفين: 77جدول رقم 
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من المشرفين يرون أن % 59.09حول إنضباط العمال على أن  77تشير البيانات الواردة إلينا بالجدول رقم 
ونستنتج من خالل هذا . يرون أن كل العمال منضبطون% 18.18أغلب العمال منضبطون في سلوكهم و 

وهذا يدل على أن أغلب العمال % 77.27الجدول أنه وبجمع فئتي كلهم وأغلبهم سوف نحصل على نسبة 
  .منضبطون في سلوكهم

ويرى المشرفين أن هذه الفئة هي التي تخلق المشاكل في المركب  %22.73متبقية والتي تمثل نسبة والفئة ال
  .، وال تنصاع إلى النظام العام للمركب 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 
 .يوضح مدى إحترام العمال للمشرفين بحسب رأي المشرفين :78جدول رقم 

 األقسام
  

  فئات
  

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  18.18 08  /  /  2.27 01  4.55 02 6.82 03 00 00  4.55 02  كلهم
  59.09 26  13.64 06  11.36 05  9.09 04 4.55 02  9.09 04  11.36 05  أغلبهم
  22.73 10  4.55 02  2.27 01  4.55 02  /  / 9.09 04  2.27 01  قليلهم
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ال أحد

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع
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% 43.18م العمال للمشرفين والتي بينت أن تراحول مدى إح 78تشير البيانات الواردة إلينا من الجدول رقم 
من المشرفين يرون أن أغلب العمال % 40.91و . من المشرفين يرون أن كل العمال يحترمونهم

  .يرون أن القليل من العمال من يحترمونهم% 15.91يحترمونهم، و 
  .ونستنتج على هذا األساس أن أغلب العمال يحترمون المشرفين

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  .يوضح مدى بذل العمال جهدهم في العمل بحسب رأي المشرفين :79جدول رقم 

  األقسام 
  

  فئات
  

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 43.18 19  9.09 04  9.09  04 6.82 03 6.82 03 4.55 02  6.82 03  كلهم
 40.91 18  2.27 01  4.55  02 9.09 04 4.55 02 9.09 04 11.36 05  أغلبهم
 15.91 07  6.82 03  2.27  01 2.27 01  /  / 4.55 02  /  /  قليلهم
  /  /      /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  ال أحد

  100 44 18.18 08 15.91  07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08 المجموع

  األقسام
  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  اءات المعدنيةقسم البن 
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حول بذل الجهد في العمل من طرف العمال على أن  79تشير البيانات المتحصل عليها بالجدول رقم 

يرون أن أغلب % 31.18العمال يبذلون أقصى جهدهم في العمل، ومن المشرفين يرون أن كل % 59.10
يرون أن القليل من العمال من يبذلون أقصى جهودهم % 9.09و . العمال يبذلون أقصى جهودهم في العمل

  .في العمل
وذلك % 90.91ونستتج من خالل هذا الجدول أن العمال يبذلون أقصى جهودهم في العمل، وهذا ما يمثل 

  .كلهم وأغلبهم جمع فئتيب
. وهذا يبرز حرص العمال على بذل الجهد من أجل اإلستفادة أكثر من منحتي المردودية الجماعية والفردية

مدى صرامة اإلدارة في هذا المجال وهو الوصول إلى تحقيق معدالت  يبينهذا من جهة ومن جهة أخرى 
 .لجهد المضاعفاإلنتاج المطلوبة لصالح الزبائن والتي تتطلب يالتأكيد بذل ا

 
  

  

 
  
  
 

 .يوضح صعوبة اإلتصال مع العمال بحسب رأي المشرفين : 80جدول رقم 

  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  59.10 26  15.91 07  9.09 04  13.64 06 4.55 02 6.82 03  9.09 04  كلهم
  31.81 14  /  /  4.55 02  4.55 02 4.55 02 11.36 05  6.82 03  أغلبهم
  9.09 04  2.27 01  2.27 01  /  / 2.27 01  /  /  2.27 01  قليلهم
07 /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع

  األقسام 
  

  فئات

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  
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. حول صعوبة اإلتصال مع العمال بحسب رأي المشرفين 80تشير البيانات المتحصل عليها بالجدول رقم 
من المشرفين يرون أنهم يجدون غالبا صعوبة في اإلتصال مع % 45.45ولقد أفرزت النتائج على أن 

يرون % 6.82و .من العمال ع قلةم في اإلتصال صعوبة يجدون هموبنفس النسبة يرى المشرفون أن. العمال
يرون أنهم يجدون صعوبة في اإلتصال مع % 2.27مع العمال، و  أنهم ال يجدون أي صعوبة في اإلتصال

  .كل العمال

ونستنتج من خالل هذا الجدول أن المشرفين يجدون نوعا من الصعوبة في اإلتصال مع العمال وذلك بنسبة  
نجد أن المشرفين وإذا أضفنا إليها فئة قليلة فس. وأغلبهم وهذا ما يمثل حاصل جمع فئتي كلهم% 47.72

  .وهذا ما يؤثر على أداء المشرفين في العمل. العمالاإلتصال مع يجدون صعوبة في 

  

  

  

  رأي يوضح طريقة إستجابات العمال ألوامر المشرفين في العمل بحسب:  81جدول رقم 

  .المشرفين

 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  
معهم 
  كلهم

/  /  01 2.27 /  /  /  /      /  /  01 2.27  

مع 
  أغلبهم

03 6.82  05 11.36 01 2.27 05 11.36  02 4.55  04 9.09  20 45.45  

مع 
  قليلهم

04 9.09  02 4.55 04 9.09 02 4.55  04 9.09  04 9.09  20 45.45  

  6.82 03  /  /  2.27 01  2.27 01  /  /  /  /  2.27 01  ال أحد
  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع
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ولقد دلت . حول كيفية إستجابة العمال ألوامر المشرفين في العمل 81توضح البيانات الواردة بالجدول رقم 
أو  ما بالكالمال يتماطلون عند اإلستجابة ألوامرهم إمن المشرفين يرون أن العم% 75.00النتائج على أن 

  .يرون أنهم يستجيبون في الحال% 25، و تطبيق األوامر والتعليمات بصورة متثاقلةتجاج أواإلح التمتمة أو

التوتر بين العمال  من وقد أكد كل المشرفين أن هذا السلوك يخلق حالة. هذا السلوك عن  وقد سألنا
  .الصراع من ويدخل الطرفين في دوامة. والمشرفين

  

  

  

  

  

  

  .من العمل بحسب رأي المشرفين تذمر العمال مدى يوضح 82جدول رقم 

  

  األقسام 
  

  فئات
  

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  يةقسم البناءات المعدن
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
في 
  الحال

02 4.55  01 2.27 02 4.55 02 4.55  03 6.82  01 2.27  11 25.00  

  75.00 33  15.91 07  9.09 04  13.64 06 6.82 03 15.91 07  13.64 06  بتماطل
  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع



 عرض وتحليل البيانات الميدانية                             الفصل السادس                                                

‐ 232 ‐ 
 

على أن تذمر العمال من العمل، ولقد أسفرت النتائج  مدى حول 82توضح البيانات الواردة إلينا بالجدول رقم 
  .قليلي التذمر% 25من العمال كثيري التذمر و % 75

العمال ونستنتج من خالل هذا الجدول أن العمال متذمرون من العمل وهذا ينعكس بالسلب على أداء 
، وهذا يرجع إلى عدة  معنويات العمالوالمشرفين ، ألن المشرفين وإلى حد بعيد مرتبطين بمدى دافعية و

األجر الضئيل والخدمات المتدنية والخوف من المستقبل  ى سبيل المثال ال الحصرأسباب مجتمعة منها عل
   .العمال إلى العملل ثقل كبير على المشرفين في دفع وهذا يشك

    

  

  

  من طرف العمال الموجهة نحو المشرفين الشخصية طلباتال كثرة يوضح مدى :83جدول رقم 

  األقسام 
  

  فئات
  

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
كثيري 
  التذمر

05 11.36  07 15.91 03 6.82 06 13.64  06 13.64  06 13.64  33 75  

قليلي 
  التذمر

03 6.82  01 2.27 02 4.55 02 4.55  01 2.27  02 4.55  11 25  

ال 
يتذمرون 

  أبدا

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع

 األقسام
  

  فئات

  المجموع  قسم التركيب  التصنيعقسم   قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  



 عرض وتحليل البيانات الميدانية                             الفصل السادس                                                

‐ 233 ‐ 
 

  .بحسب رأي المشرفين

 

جهة إلى المشرفين من طرف والم حول مدى كثرة  الطلبات 83تشير النتائج المتحصل عليها بالجدول رقم 
يرون % 29.55يرون أن العمال كثيري الطلبات و  من المشرفين% 70.45ولقد أفرزت النتائج أن العمال 

  .أنهم قليلي الطلبات

ونستنتج من خالل هذا أن العمال كثيري الطلبات والشكاوي وهو ما يشكل ثقل كبير على المشرفين وتشغلهم 
 .بذلك عن المهام األساسية

 

  

  

  

 .المشرفينبحسب رأي  يوضح مدى تجاوز العمال للمشرفين عند مرورهم إلى المسؤولين :84جدول رقم 

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  
كثيري 
  الطلبات

06 13.64  07 15.91 04 9.09 05 11.36  04 9.09  05 11.36  31 70.45  

قليلي 
  الطلبات

02 4.55  01 2.27 01 2.27 03 6.82  03 6.82  03 6.82  13 29.55  

ال 
يطلبون 

  شيئا

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع

 األقسام
  

  فئات

 

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  
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مسؤولين ال إلىحول تجاوز العمال للمشرفين عند مرورهم  84تبين البيانات المتحصل عليها بالجدول رقم 
يرون  أنه ال يوجد % 79.55يرون أن قلة قليلة من العمال من يفعل ذلك و ن من المشرفي20.45على ان .

ولقد سألنا عن هذا السلوك وقد عبر كل المشرفين عن رفضهم لهذا السلوك وحتى .من العمال من يفعل ذلك
  . وإن تباينت درجة الرفض

  

  

  

  

  

  

  .مسؤولين بحسب رأي المشرفينيوضح محاباة العمال لل: 85جدول رقم

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  
 / / / / / / / / / / / / /  /  كلهم

 / / / / / / / / / / / / /  /  أغلبهم

 20.45 09  4.55 02  2.27 01  6.82 03  /  / 4.55 02  2.27 01  قليلهم

13.6 06 15.91 07  ال أحد
4 

05 11.36 05 11.36 06 13.64 06 13.64 35 79.55 

18.1 08 18.18 08  المجموع
8 

05 11.36 08 18.18 07 15.91 08 18.18 44 100  

 األقسام
  

  فئات
  

  المجموع  قسم التركيب  للمراجعة وإعادة النظرقسم   قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
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ولقد دلت النتائج على أن . حول مدى محاباة العمال للمسؤولين 85تشير البيانات الواردة إلينا بالجدول رقم 
ويتوددون إليهم وقد سألنا المشرفين عن سبب  المسؤولينيحابون من المشرفين يرون أن العمال % 93.18

. هذا السلوك وقد صرح المشرفين أن العمال يعمدون إلى هذا السلوك من تحقيق بعض األغراض الشخصية 
  .يرون أن العمال ال يحابون المسؤولين% 6.82و 

ركب وكذا بأدائها وقد سألنا المشرفين عن هذا السلوك الذي فقد أجابوا بأنه سلوك خطير يهدد إستقرار الم
العام، ألن هذه الظاهرة في حالة إستفحالها فإنها تؤدي إلى خرق القانون وخلق التوترات والصراعات  بين 

  .أفراد المركب وتعمل على تحطيم الكفاءات المخلصة

  

  

  

  

  

  

  

  .يوضح مدى تأثير اإلحتكاك بالعمال على العمل بحسب رأي المشرفين :86جدول رقم 

  93.18 41  18.18 08  13.64 06  18.18 08 11.36 05 18.18 08  13.64 06  نعم 
  6.82 03  /  /  2.27 01  /  /  /  /  /  /  2.55 02  ال

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  األقسام  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع
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حول تأثير اإلحتكاك الكثير بالعمال، وقد دلت النتائج على أن  86توضح البيانات الواردة إلينا بالجدول رقم 
  .يرون العكس% 6.82رفين يرون أن اإلحتكاك الكثير يؤثر بالسلب على العمل و من المش% 93.18

زوم قد يؤدي فقدان المشرف ونستنتج من خالل هذا الجدول أن اإلحتكاك الكثير بالعمال ومخالطتهم فوق الل
  .، وهذا ما يؤثر بالتأكيد على األداء العام للمشرفإحترامه أمام العمالوهيبته ل

بحوثين من المشرفين واإلدارة العليا عند إجراء المقابالت عن مدى مخالطة المشرفين للعمال وقد سألنا الم
  .وقد كانت اإلجابة كما توقعنا وهي أن المشرفين يحتكون كثيرا بالعمال

  

  

  

  

  

  يوضح مدى إلتفاف العمال فيما بينهم عند معاقبة أحدهم بحسب رأي : 87جدول رقم 

  .المشرفين

  

  
  فئات

  

    قسم البناءات المعدنية
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  كلهم
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أغلبهم
  52.27 23  6.82 03  9.09 04  11.36 05 6.82 03 11.36 05  6.82 03  قليلهم
  47.73 21  11.36 05  6.82 03  6.82 03 4.55 02 6.82 03  11.36 05  ال أحد

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع

 األقسام
  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية 
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% 93.18إلتفاف العمال فيما بينهم على أن  مدى حول 87النتائج المتحصل عليها بالجدول رقم  توضح   
  .يرون العكس% 6.82من المشرفين يرون أن العمال يلتفون فيما بينهم، و 

  .الضغط على المشرفينأن العمال يمارسون نوع من الل هذه النتائج ونستنتج من خ
   :رفين على أنشوقد قال الم. ما هي التصرفات والسلوكات التي يبديها العماللنا المشرفين حول ولقد سأ

المشرفين، وقد يلجأ بعضهم إلى خلق  ونالسلوكات تختلف بإختالف العمال وطبائعهم فمنهم من ال يكلم
  .رفينالمشاكل للمش تسببالمشاكل أو التهديد بفعل أشياء قد 

  .من طرف جماعة العمل على المشرفين الممارسة ضغوطاتال منوهذا كله يعتبر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بحسب رأي يوضح األسلوب اإلشرافي المطبق على المشرفين من طرف رؤسائهم: 88جدول رقم 

  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  93.18 41  18.18 08  11.36 05  18.18 08 11.36 05 18.18 08  15.91 07  نعم 
  6.82 03  /  /  4.55 02  /  /  /  /  /  /  2.27 01  ال

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع األقسام  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع
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  المشرفين

     

طرف  نحول األسلوب اإلشرافي المطبق على المشرفين م 88واردة إلينا بالجدول رقم تشير النتائج ال   
. يطبقون عليهم اإلشراف العام رؤسائهممن المشرفين يرون أن % 100ولقد بينت النتائج على أن . رؤسائهم

   .وخبرة وسن المشرفين أقدميهوهذا راجع بالتأكيد إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  .م الرؤساء بحسب رأي المشرفينيوضح محل إهتما : 89جدول رقم 

  

  
  فئات

  

    قسم البناءات المعدنية
  ف.ر  ؤطرم  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
إشراف 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / تفصيلي 

إشراف 
  عام

08 18.18  08 18.18 05 11.36 08 18.18  07  15.91  08 18.18  44  100  

  100  44  18.18 08  15.91  07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع

 األقسام
  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية 
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د دلت النتائج على حول محل إهتمام الرؤساء في العمل ولق 89تبين النتائج المتحصل عليها بالجدول رقم    
يرون أن الرؤساء % 34.09و لرؤساء يهتمون بالعمل واإلنتاج من المشرفين يرون أن ا% 61.36أن 

  .يرون أن الرؤساء يهتمون باإلثنين% 4.55 و يهتمون بالمشرفين

تمام وربما هذا يعكس إه. ونستنتج من خالل هذا الجدول أن الرؤساء يهتمون بالعمل واإلنتاج بالدرجة األولى
  .المشرفين بالعمل واإلنتاج بالدرجة األولى على اإلهتمام بالعمال

  

  

  

  

  

  

  .يوضح طبيعة العالقة بين المشرفين ورسائهم بحسب رأي المشرفين: 90جدول رقم 

  

  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

بالعمل 
  واإلنتاج 

06 13.64  06 13.64 03 6.82 05 11.36  03 6.82  04 9.09  27 61.36  

  34.09 15  9.09 04  6.82 03  6.82 03 2.27 01 4.55 02  4.55 02 بالمشرفين
اإلثنين 

  معا
/  /  /  /  01 2.27 /  /  01 2.27  /  /  02 4.55  

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08  المجموع

  األقسام

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
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ولقد أفرزت . حول طبيعة العالقة بين المشرفين ورؤسائهم 90تبين النتائج الواردة إلينا بالجدول رقم    
من المشرفين % 36.36من المشرفين يرون أن عالقتهم مع رؤسائهم حسنة و % 63.64النتائج على أن 

  .سائهم  جيدةيرون أن عالقتهم مع رؤ

ونستنتج من خالل هذا الجدول أن المشرفين تربطهم عالقات من حسنة إلى جيدة مع المسؤولين، وهذا 
  . يرجع إلى مجموعة المتغيرات التي أشرنا إليها سابقا بالتأكيد

  

  

  

  

  

  

  .يوضح كيفية معاملة الرؤساء للمشرفين بحسب رأي المشرفين:  91جدول رقم 

  

  
  

  اإلحتماالت

    ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 36.36 16  2.27 01  4.55 02  6.82 03 6.82 03 9.09 04  6.82 03  جيدة
 63.64 28 15.91 07 11.36 05 11.36 05 4.55 02 9.09 04 11.36 05  حسنة

حسنة إلى 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  حد ما

  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  سيئة
  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  األقسام
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دلت النتائج على ولقد . حول طريقة معاملة الرؤساء للمشرفين 91تشير البيانات الواردة إلينا بالجدول رقم    
لونهم كواحد يرون أن رؤسائهم يعام% 25ين يرون أن رؤسائهم يعاملونهم كعمال، و من المشرف% 75أن 

  .من المسؤولين

ولقد وجهنا  إلى المسؤولين هذا التساؤل ولقد عبروا على أن هناك كثير من المؤطرين ورؤساء الفرق ال    
يعطون ألنفسهم قيمة وال هيبة تدل على أنهم مسؤولون، بل على العكس تماما فهم يتصرفون كأنهم عمال 

  .قيينحقي ولينكمسؤ وهم لم يستطيعوا إثبات وجدوهم

  

  

  

  

  

  

  

  بحسبمنح الرؤساء للمشرفين السلطة الكافية ألداء مهامهم  مدى يوضح :92جدول رقم 

  .رأي المشرفين

  
  

  تاإلحتماال

    قسم البناءات المعدنية
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
 75.00 33  13.64 06  9.09 04  15.91 07 4.55 02 18.18 08  1364 06  عامل آخرك
من  احدكو

  اإلدارة
02 4.55  /  /  03 6.82 01 2.27  03 6.82  02 4.55  11 25.00 

  100 44  18.18 08 15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08  المجموع

 األقسام
 

 

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
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. حول منح الرؤساء السلطة الكافية للمشرفين ألداء مهامهم 92الجدول رقم تبين النتائج المتحصل عليها ب   
من المشرفين يرون أنهم ال يملكون السلطة الكافية ألداء مهامهم بكل % 54.44ولقد دلت النتائج على أن 

  .يرون أنهم يملكون السلطة الكافية% 45.45فعالية، و
  :ين عبروا فيها عن عدم كفاية السلطة فقالواهر التي سألنا فيها المشرفين الذاومن بين المظ

  .العمال جيدافي الدرجات والترقية بإعتبارهم  من يعرف عدم اإلعتماد على تقييم المشرفين في اإلعالء -
وأن إنتشارهذه الحالة يخلق حالة من . عدم األخذ بعين اإلعتبار تقارير المشرفين التي تحرر ضد العمال-

ر بعض يتسيب نظرا لخوف مواجهة المشاكل من بعض المسؤولين بحسب تعبالفوضى والالمباالة وال
  . على اإلنحراف والتسيب تثبيط عزائم المشرفين وتشجعهمتؤدي أيضا إلى  ةرفين وإن هذه الحالشالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .يوضح تزويد المشرفين بالمعلومات من طرف رؤسائهم بحسب رأي المشرفين :93جدول رقم 

  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 45.45 20  11.36 05  9.09 04  6.82 03 4.55 02 4.55 02  9.09 04  كافية
 54.55 24  6.82 03  6.82 03  11.36 05 6.82 03 13.64 06  9.09 04  غير كافية
  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08  المجموع

 األقسام
  
  

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
  
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  
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حول تزويد المشرفين بالمعلومات من طرف  93عليها من الجدول رقم تشير البيانات المتحصل    
من المشرفين يرون أن رؤسائهم يمدونهم بجزء بسيط من % 72.73ولقد دلت النتائج على أن . رؤسائهم

شرفين على أن الرؤساء مالمعلومات حول العمل وليس كل المعلومات ولما سألناهم عن سبب ذلك أجاب ال
كما سألنا الذين . يعمدون إلى إحتكار المعلومات حتى يبقون هم المسيطرون والمتحكمون في سير األمور

مدى تأثير هذا السلوك على العمل وقد ال على جزء بسيط من المعلومات عن صلون إأجابوا أنهم ال يح
  .نقص المعلوماتلنتيجة  جابوا على أنه يعرقل العمل ويحرفهأ

 .يرون بأنهم يتحصلون على كامل المعلومات من المشرفين% 27.27و

 

  

  

 

  ن بحسب رأيإتصال الرؤساء بالعمال بدون المرور بالمشرفي مدى يوضح :94جدول رقم 

 .المشرفين

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  الفئات
بكامل 

 المعلومات
02 4.55  01 2.27 02 4.55 02 4.55  02 4.55  03 6.82  12 27.27 

بجزء 
بسيط من 
 المعلومات

06 13.64 07 15.91 03 6.82 06 13.64 05 11.36 05 11.36 32 72.73 

بدون أي 
  معلومة

/  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

  100 44 18.18 08 15.91 07 18.18 08 11.36 05 18.18 08 18.18 08  المجموع

  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع األقسام
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. ر بالمشرفينرومالرؤساء بالعمال دون ال اتصالحول  94توضح البيانات المتحصل عليها بالجدول رقم    
دون  من المشرفين يرون أن الرؤساء نادرا ما يتصلون مباشرة بالعمال% 68.18ولقد دلت النتائج على أن 

صلون مباشرة بالعمال دون ين يرون أن الرؤساء أحيانا ما يتمن المشرف% 31.83و، المرور بالمشرفين 
  .المرور بالمشرفين

  

 

 

  

  

  

  

  إلى آراء وإقترحات المشرفين بحسب رأي اريوضح مدى إعطاء إعتب:  95جدول رقم 

 .المشرفين

  
  

  الفئات

    قسم البناءات المعدنية
  ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  دائما

  31.82 14  9.09 04  4.55 02  6.82 03 4.55 02 4.55 02  2.27 01  أحيانا 
  68.18 30  9.09 04  11.36 05  11.36 05 6.82 03 13.64 06  15.91 07  نادرا 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أبدا

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08 المجموع

  األقسام  
  المجموع  قسم التركيب  قسم التصنيع  قسم البناءات المعدنية
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ولقد دلت . المشرفين حاتاواقترآلراء  اعتبارإعطاء  حول مدى 95تبين النتائج الواردة إلينا من الجدول رقم 
، و حاتهماواقترألرائهم  اعتبارمن المشرفين يرون بأنهم نادرا ما يعطي الرؤساء % 59.09النتائج على أن 

  .إلى آراء واقتراحات المشرفين اعتبارامن المشرفين يرون أنه أحيانا ما يعطي الرؤساء % 40.91

  .المشرفين بشكل ملموس قتراحاتاأن الرؤساء ال يعطون اعتبارا إلى آراء و  من خالل ما سبق ونستنتج

  

  

 

 

 

 

 

  
  

  الفئات

    ف.ر  مؤطر  ف.ر  مؤطر ف.ر مؤطر
  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  دائما

  40.91 18  6.82 03  6.82 03  2.27 01 4.55 02 6.82 03  13.64 06  أحيانا 
  59.09 26  11.36 05  9.09 04  15.91 07 6.82 03 11.36 05  4.55 02  نادرا 
  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  أبدا

  100 44  18.18 08  15.91 07  18.18 08 11.36 05 18.18 08  18.18 08  المجموع
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  تمهيد

إنه وبعد تبويب وتحليل البيانات وتنظيمها وترتيبها بأسلوب علمي ، تأتي بعدها مرحلة مناقشة وتحليل النتائج 
التي تم الحصول عليها ، وهذا ما سوف نقوم به فعال في هذا الفصل ، حيث سنقوم بتحليل ومناقشة نتائج 

الثانية ،وبعدها تحليل ومناقشة الفرضية الثالثة ،  الفرضية األولى ، ثم بعدها تحليل و مناقشة نتائج الفرضية
  .  وأخيرا تحليل ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة
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  :عرض ومناقشة نتائج الدراسة -7

  :عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى-7-1

لمتصلة بالجانب ن يحرصون على أداء المهام اعلى أن المشرفي"األولى والتي تنص انطلقنا من الفرضية    
  "اإلداري بما يضمن تحقيق األهداف المرجوة –الفني 

إنه من خالل تحليل البيانات التي تم التحصل عليها من المبحوثين يمكن القول أن المشرفين يقومون ببعض 
األعمال التي تعد من صميم العامل اإلشرافي في المركب والتي ال يمكن أن يتصور مشرف بدون هذه 

  :هياألعمال و

ل من األعمال المرتبطة واللصيقة ويعتبر هذا العم :العمال إلى أماكن عملهم كل صباح مراقبة حضور - 1
، ويقوم بعدها بتسجيل  مراكز عملهمحيث يقوم المشرفين بمراقبة حضور العمال إلى  . عمل أي مشرفب

ن في هذه المحررة يم يبيقدمها في نهاية كل مساء إلى إدارة القس، الحضور والغياب عن طريق محررة 
فإن المشرف هنا يذكر سبب ذلك، ويجب  اآلالتمن  آلةأي   اشتغالفي حالة عدم  و آلةلكل  عملالساعات 

أو غياب العامل  عدم وجود األشغال فيها  أو بتعطل اآللة أسباب ذلك إما ويذكر. بدقة عليه أن يوضح ذلك
ين كما من النسب المتحصل عليها من طرف المشرف وقد عبرت به،المكلف بتلك اآللة مع ذكر اسمه ولق

  %.100نسبة طرف المنفذين بذلك ب

أساسي ال يمكن التملص منه أو  ويمكن أن نستخلص أن مراقبة حضور العمال إلى أماكن عملهم عمل   
ى ن إلبالشكل المطلوب قد يؤدي إلى مشاكل عديدة تصل في بعض األحيا ،ألن عدم القيام به. به ستخفافاال

كالتستر أو عدم التبليغ في حالة  عقوبات صارمة تصل إلى حد الطرد والمتابعة القضائية  في بعض الحاالت
وهذا فعال . في خارج المؤسسة  بأعمال منافية للقانونالبعض منهم  وقيام غياب العمال عن مراكز عملهم 

  .  راء المقابالت معهمحسبما ما عبر عنه المشرفون والعمال عند إج. ما حصل في بعض الحاالت

وهذا أيضا من األعمال األساسية لدى المشرف من أجل  :توزيع العمل على العمال من طرف المشرفين - 2
على كل فرد من أفراده وفي حدود توزيع العمل فالمشرف هو الذي يقوم ب. ضمان السير الحسن للعمل

لى خطة العمل يدون ع وي كل بطاقة منهاعن طريق توزيع بطاقات العمل تحوتوزيع العمل يتم . اختصاصه
على المشرف  يجب و ،سم القطعة والوقت الالزم إلنجازها والمراحل التي يجب أن تمر بهافي هذه الخطة إ



 ومناقشة نتائج البحث تحليل                                                                                   الفصل السابع 

‐ 249 ‐ 

 

وقد . حتى يستطيع أن يقدم البطاقة المناسبة للشخص المناسب أن يكون على علم بكل البطاقات و بكل أفراده 
  %.100لمنفذين على حد سواء بنسبة عبر عن هذا كل من المشرفين وا

 ،لدى المشرف في المركب ةأيضا من األعمال األساسي يعتبر هذا العمل: توفير أدوات ومستلزمات العمل - 3
أو أداة ليست بحوزته فهو يتصل مباشرة بالمشرف الذي يقوم بتحرير وصل  فعندما يحتاج العامل إلى أي آلة

على أن يقوم في نهاية العمل بإرجاعها إلى المخزن . إلحضار ما طلبهأو العامل إلى المخزن و ويذهب به ه
  %.100وقد عبر المشرفون والمنفذين على ذلك بنسبة 

من التركيز يعد هذا العمل من أهم األعمال على اإلطالق والتي تحتاج إلى كثير : تقييم أداء العمل -4
داء العمال فيما يخص منحة المردودية الجماعية العمل فالمشرف هنا يقوم بتقييم أوالموضوعية والصدق في 

المشرفين هو الذي يحدد مقدار ن تقييم كل بداية شهر حيث إ والتي تكون عند. المردودية الفرديةومنحة 
 ضع إلى متغيرات العاطفة غير أن المشرفين يقرون  بعدم موضوعيتها فهو يخ ،ر الذي يتقاضاه العاملاألج
  .على مجابهة متطلبات الحياة مدخل أكبر يساعده للعمال من تحصييمكن ل حتى

كما . كما أن المشرف مكلف أيضا بتقديم التقييم السنوي والذي يمكن من خالله الزيادة والتعلية في الدرجة   
لعمال بعض ا هذا ما يخلق اإلستياء والتذمر عندأكد المشرفون أنه ال يخضع إلى معايير موضوعية و

ا ما يهدد كيان المؤسسة ويخلق يرون أن في ذلك إجحافا في حقهم  و لمجهوداتهم وهذ إذالمجدين والناشطين 
من عمال ناشطين ومجدين إلى عمال كسالى  اإلنسحاب النفسي من العمل ويتحولون تدريجياالتذمر ولديهم 

ومن أجل  وآخرون ال يعملون ويخلقون المشاكل. وهذا يعود إلى أن مجهوداتهم لم توفى حقها .وغير مبالين
، وقد عبر المشرفون والمنفذين عن قيام المشرفين بتقييم أداء العمال بنسبة يعلونهم في الدرجات إسكاتهم

100.%  

من المشرفين % 79.55لقد دلت النتائج المتحصل عليها أن : نقل تعليمات وأوامر المسؤولين إلى العمال - 5
لمتعلقة بالعمل فقط، أما األوامر والتعليمات والمذكرات يرون أنهم يقومون بنقل أوامر وتعليمات المسؤولين ا

واللوائح الصادرة من اإلدارة العليا والنقابة فيكلف بها  أحد من اإلدارة أو النقابة حيث يقوم بتعليقها على 
أما الفئة التي ترى بأنها ال تقوم بنقل أوامر وتعليمات المسؤولين والتي تمثل . اللوح الحائطي لكل قسم

  .مع العمالؤولين يقومون بذلك مباشرة فهي تعتقد أن المس% 20.45
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المشرفين يقومون فعال بنقل األوامر  من المنفذين يرون أن% 100وعلى العكس من ذلك فإن نسبة 
وفي األخير يمكن القول بأن هذه األعمال السابقة الذكر تعد من األعمال األساسية والتي تشكل . والتعليمات 

  .رية لكل مشرف والتي بدونها ال يكون هناك عمل إشرافيالركائز الضرو

من المشرفين يرون أنهم % 75أن  على 21لقد تحصلنا من خالل الجدول رقم : تهيئة ظروف العمل - 6
المساعدة على العمل وذلك بالوقوف عليها والحرص والتنبيه على ضرورة  يقومون دائما بتهيئة الظروف

ومن شأن هذه العملية أن تسهل . المشرفين يرون أنهم يقوم بها أحيانا  من% 18.18تهيئتها ووجودها و 
العمل   أماكنتنظيف  تهيئة الظروف في عملية تمثلما عبر أحدهم على أنه نصف العمل، وتالعمل ألنه ك

 .األولية وغيرها العمل والمادة أدواتوترتيب وتنظيم وسائل و

ى حصل علسن% 18.18وأحيانا بنسبة % 75.00ل تي تمثالحظ أنه ومن خالل جمع فئتي دائما وونال   
أما بالنسبة للمنفذين فإن . ما تقوم بذلك ولم ترد لفئة أبدا أي تمثيل نادرا ترى أنها% 6.80و %.93.18نسبة 

وعند . دائما بها يرون أنهم يقومون% 33.70و  أحيانا بهذا العمل  ترى بأن المشرفون يقومون% 52.18
دائما  ترب كثير إلى ما أشارت إليه فئتيوهي بذلك تق% 85.88نحصل على نسبة  وأحيانا دائما جمع الفئتين

% 3.26و . من المنفذين يرون أنه نادرا ما يقوم المشرفين بتلك العملية% 10.87و .وأحيانا عند المشرفين
وبذلك نخلص % 14.13األخيرتين نحصل على  يناالثنوإذا جمعنا الفئتين . ا أبدايرون أنهم ال يقومون به

  .إلى أنه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين من المشرفين والمنفذين

  .تحقيق الظروف المساعدة على العمل إلىوعليه نستنتج أن المشرفين يسعون 

 %54.54على أن  23ولقد دلت النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم . تطبيق قواعد األمن والسالمة - 7
يرون % 36.36و . من المشرفين يرون بأنهم يحرصون على إلزام العمال بتطبيق قواعد األمن والسالمة

أنهم يحرصون أحيانا على إلزام المنفذين بتطبيق قواعد األمن والسالمة من ارتداء الحذاء والبزة وعدم وضع 
ذانهم لسماع الموسيقى أضع أجهزة في رتداء أشياء تهدد حياتهم مثل الخواتم أ و السالسل والقالدات أو وإأو 

جمعنا كال الفئتين وإذا . ارجية مثل أصوات اآلالت أو أصوات التحذير التي تعيق سماع األصوات الخ
ولم  .يرون أنهم نادرا ما يهتمون ألمر قواعد األمن والسالمة% 9.09و % 90.90فسوف نحصل على نسبة 
ل هذه المسألة أن تطبيق قواعد األمن والسالمة يقع على عاتق اإلشارة حو دروتجتأتي فئة أبدا بأي تمثيل 

  .مصلحة األمن أيضا
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من المنفذين يرون أن % 53.26على أن  24أما المنفذين فقد بينت النتائج من خالل الجدول رقم    
زمون يرون أنهم أحيانا ما يل% 27.17و . المشرفين يلزمون المنفذين دائما باحترام قواعد األمن والسالمة

يرون % 13.04و % 80.43وبجمع الفئتين نحصل على نسبة . المنفذين على احترام قواعد األمن والسالمة
ال  يرون أن المشرفين% 6.52األمن والسالمة و  أنه نادرا ما يلزم المشرفين المنفذين على احترام قواعد

مع كال من الفئتين نحصل على نسبة جوب. احترام قواعد األمن والسالمة أبدا بإلزام المنفذين على ونيقوم
19.57.%  

دائما وأحيانا  حيث إنه بجمع فئتي. بتينونستنتج من خالل اإلجابتين أن هناك اتفاق كبير بين اإلجا   
% 80.43جمع نفس الفئتين بالنسبة للعمال تحصلنا على نسبة وب% 90.90مشرفين تحصلنا على نسبة لل

باإلضافة إلى أن ترتيب الفئات . نسبة ليست لها داللة إحصائيةوهي % 10.47والفارق بينهم يقدر بـ 
وفئة . حيث جاءت فئة أبدا في المرتبة األولى. على نحو واحد تبالنسبة لكل من المشرفين والمنفذين جاء

 توجاء. أحيانا في المرتبة الثانية وفئة نادرا في المرتبة الثالثة وفئة أبدا في المرتبة الرابعة بالنسبة للمشرفين
  .هذه المسألةوهذا ما يدل على تقارب األراء ووجهات النظر في . فذينبنفس الترتيب بالنسبة للمن

على أن  27لقد دلت النتائج المتحصل عليها من خالل الجدول رقم : المحافظة على اآلالت والتجهيزات - 8
التجهيزات حيث ينحصر من المشرفين يرون أنهم يحرصون دائما على المحافظة على اآلالت و% 72.73

عتناء لضرورة اإل دور المشرفين في هذا المجال على الوقوف فعليا والتذكير والتدخل في بعض األحيان
عدم التعامل معها بقسوة وعدم تحميلها أكثر من و على . استخدامها بطريقة عقالنيةباآلالت والتجهيزات و

يرون أنهم % 27.27و . العمل وتنظيفها من األوساخطاقتها وصيانتها ومراقبتها كل يوم قبل العمل وبعد 
  .يحرصون أحيانا على المحافظة على اآلالت والتجهيزات ولم تأتي فئتي نادرا وأبدا بأي تمثيل يذكر

من المنفذين يرون % 45.65فإن  28أما بالنسبة للمنفذين فكما بينت النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 
يرون أن المشرفين % 27.18و . ئما على المحافظة على اآلالت والتجهيزاتأن المشرفين يحرصون دا

على مجموع  تحصلنوبجمع كال الفئتين . يحرصون أحيانا على المحافظة على اآلالت والتجهيزات
لمحافظة على اآلالت والتجهيزات وبجمع يرون أنه نادرا ما يحرص المشرفين على ا% 11.95و % 72.18
وهذا يدل على مدى . ونالحظ أن الفارق بينهما ليس له داللة إحصائية%. 27.17نسبة  نتحصل علىالفئتين 

  .حرص المشرفين على القيام بهذا العمل



 ومناقشة نتائج البحث تحليل                                                                                   الفصل السابع 

‐ 252 ‐ 

 

من المشرفين % 25ولقد دلت النتائج على أن : حرص المشرفين على االستخدام األمثل للمواد األولية - 9
يرون أنهم يحرصون أحيانا % 22.27و . د األوليةيرون أنهم يحرصون أحيانا على االستخدام األمثل للموا

من % 27.27، ويرى % 47.73جمع الفئتين نحصل على نسبة ستخدام األمثل للمواد األولية وبعلى اال
يرون أنهم ال يحرصون % 25المشرفين أنهم نادرا ما يحرصون على االستخدام األمثل للمواد األولية، و 

ونظرا لطول مدة . كد المشرفين والعمال على حد سواء هو أن العمالوتفسير ذلك يرجع إلى كما أ. أبدا
وقد أصبحوا . العمل أصبحوا يتمتعون بخبرة كبيرة تؤهلهم إلى التعامل مع المادة األولية بحرفية كبيرة

كما أن أرضية المركب قد عرفت . يعتمدون في كثير من األحيان على العين المجردة في بعض القطع
جة أنها أصبحت مائلة نوعا ما إال أن العمال استطاعوا التكيف مع هذا الواقع الجديد رغم تصدعات إلى در

وهذه النتائج . االنحرافات الموجودة على األرضية والتي انعكست على استقامة اآلالت المثبتة على األرض
حيث . يب الفئاتقاربة وبنفس ترتتنسب مبالمتحصل عليها من طرف المشرفين قد عبر عنها أيضا العمال و

و . ون على االستخدام األمثل للمواد األولية لثقتهم في العمالمن العمال أن المشرفين ال يحرص 51.08يرى 
يرون أن المشرفين ال يلتفتون % 9.78يرون أن المشرفين نادرا ما يتكلمون عن هذه المسألة و % 93.13

  .إلى هذه المسألة

القطع تأتي من الخارج و بها عيب إال أننا نقوم بتجاوز هذا العيب لقد قال أحد العمال أن هناك بعض    
كما أكد المشرفون والعمال على نقطة بالغة . قطعة جاهزة وجيدة منها في النهاية  خرجونقوم بإصالحها  ون

فال ربما كان . مركب وهي أن هذا الوقت ليس كسابقهاألهمية تعكس درجة الوعي التي وصل إليها طاقم ال
تي كان يتمتع بها المركب إبان ون بعض القطع لكونهم مازالوا شبانا من جهة ولقاء للبحبوحة الال يتلفالعم
وخوف العمال . غير أن اليوم تغيرت األمور وخاصة بعد تسريح المئات من العمال من المركب.شتراكيةاإل

تجعل ولية وغالئها على المادة األمن التسريح وخوصصة المركب بسبب نقص اإلنتاج وصعوبة الحصول 
  .العمال يهتمون بشكل واضح على ضرورة االستخدام األمثل للمواد األولية

على  31ا من خالل الجدول رقم لقد دلت النتائج المتحصل عليه: األعطاب من طرف المشرفين تصليح -10
% 20.45و . حيقومون أحيانا بالتصلي% 6.82و % 72.73المشرفين ال يقومون بتصليح األعطاب بنسبة أن 

ولقد عبر المشرفون الذين أقروا بأنهم يقومون بذلك على أنه مخالف . نادرا ما يقومون بتصليح األعطاب
  . وأنهم يقومون بتصليح األعطاب البسيطة. للقانون
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على جناح السرعة أو من أجل تحقيق  هناك طلبية مطلوبة كونوفي بعض الحاالت اإلستثنائية كأن ت  
  .أما في الحاالت العادية فال. باإلنتاج المطلو

  .ويتوقف دور المشرفين في هذه الحاالت على تحرير وصل يقدم لقسم الصيانة الذي يقوم بتصليح اآلالت

ال يقومون أبدا بتصليح  أن المشرفين من العمال% 89.13وقد ذهب المنفذون إلى ذلك أيضا حيث عبر 
يقومون بتصليح األعطاب  أن المشرفين عبرواالذين  من% 10.87مقابل . اآلالت وأنه ليس من واجباتهم

  .البسيطة والروتينية فقط

على أن  28لقد دلت النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم : أسلوب توجيه المشرفين للعمال -11
من المشرفين يرون أن توجيهاتهم في العمل بين كونها تفصيلية أو عامة أو أنهم ال يقومون % 43.18
وهذا ألن المشرفين يعرفون العمال جيدا، ويعرفون جيدا من . أبدا تتوقف على طبيعة العامل بنفسه بتوجيههم

يرون أن طبيعة العمل هي التي تحدد % 22.73و . هو العامل الكفء والنصوح من العامل الكسول الكذوب
و . ازون بخبرة كبيرةيرون أنهم يقدمون توجيهات عامة باعتبار أن العمال يمت% 22.73و . أسلوب التوجيه

ويتعذر هؤالء المشرفين بأنهم ال يشاءون أن يتركوا ذلك . يرون أنهم يقدمون توجيهات تفصيلية% 11.36
  .للصدفة فيجب أن تكون األمور معلومة مسبقا من بدايتها إلى نهايتها

يرون بأن % 29.33و . يرون بأن المشرفين يقدمون توجيهات عامة% 59.80أما فيما يخص العمال فإن 
  .المشرفين ال يقدمون أي توجيهات

  .ونستنتج من خالل هذا أن المشرفين يثقون في أداء وخبرة العمال

من % 81.82أن  37تبين النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم : مراقبة المشرفين إلنجاز األعمال -12
ولم . يتابعون أحيانا سير العمل يرون بأنهم% 18.18دائما سير العمل و المشرفين يرون بأنهم يتابعون 

وهذا ألن . تتحصل فئتين نادرا وأبدا على أي تمثيل، وهذا يدل على مدى متابعة المشرفين سير العمل
المشرف يعتبر مرؤوس أمام مسؤولية وهم يتابعونه ويراقبونه في عمله فيجب عليه متابعة سير العمل ألنه 

  .يعتبر جوهر عمله
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من المنفذين يقرون بأن المشرفين يتابعون سير % 73.91ا أيضا المنفذين إذ أن وهذه النتائج عبر عنه  
% 6.59ال على ولم تتحصل فئة نادرا إ. بعون أحيانا سير العمليرون بأن المشرفين يتا% 19.57و . العمل

 ولم يكن هناك أي تمثيل لفئة أبدا وهذا يدل على مدى حرص المشرفين على متابعة ومراقبة سير العمل
  .داخل المركز

أن المشرفين ال  39تؤكد النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم : مراقبة نوعية وجودة اإلنتاج -13
  %.27.27مقابل % 72.73يقومون بمراقبة نوعية وجودة اإلنتاج بنسبة 

ة، وتعتبر  مهمة مراقبة نوعية وجودة اإلنتاج من اختصاص مصلحة أخرى تدعى مصلحة المراقبة التقني  
حيث عند االنتهاء من إنجاز قطعة ما تقوم هذه المصلحة بمراقبتها، فإذا كانت مطابقة للمعايير فيقوم بتأشير 

لتمر إلى . عليها لكي تمر إلى المرحلة الموالية وعند االنتهاء من كل المراحل يؤشر عليها بالتأشيرة النهائية
مناسب في المركبة، وإذا كانت القطعة غير مطابقة قسم التركيب أين يقومون هناك بتركيبها في مكانها ال

من الذين يرون أنهم % 27.27ونسبة . للمعايير فإنها تعاد إلى عملية اإلنتاج، إما بالتصليح  أو التعديل
ال  يقومون بالمراقبة فهم يتصرفون على أساس شخصي بمحاولة التأكد من سالمة وصالحية القطعة حتى

  .يطلب منهم إعادتها 

  %.27.17مقابل % 72.83د أكد المنفذون ما ذهب إليه المشرفون وبنسبة وق  

المتحصل عليها من الجدول تبين النتائج : على عدم تضييع الوقت في العملالمشرفين  مدى الحرص -14
من المشرفين يرون بأنهم ال يسمحون بتضييع الوقت في السمر أو الجلوس أو % 65.61على أن  43رقم 

ولم . يرون بأنهم ال يسمحون أحيانا بتضييع الوقت أثناء العمل% 34.09و . يلهي عن العمل فعل أي شيء
  .تأتي فئة نادرا وأبدا بأي تمثيل

و .بتضييع الوقتدائما من المنفذين أن المشرفين ال يسمحون % 66.31ولقد صرح بذلك المنفذين حيث يرى 
 .  أثناء العمليرون بأنهم ال يسمحون أحيانا بتضييع الوقت % 26.09

وهذا ألن المشرفين يعتقدون . تضييع الوقت أثناء العمل عدم وهذا ما يدل على مدى حرص المشرفين على  
  .أن تضييع الوقت أثناء العمل هو عدم الوفاء بطلبات الزبائن
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 نحن ال نتكلم على العمال الجدد ألن التوظيف في المركب متوقف، بل سوف: تدريب العمال الجدد -15
من المشرفين قد % 81.18ولقد دلت النتائج على أن . على المتربصين في إطار سياسة التكوين المهني نتكلم

ما مسألة يرون بأنهم يقومون بتوجيههم، أ% 18.18و . صرحوا بأنهم ال يقومون بتدريب المتربصين
دور المشرف في التوجيه ويتعلم عنه، ويبقى  فيتكلف بها أحد العمال أين يالزم المتكون العاملالتدريب 

  .والمتابعة والمراقبة والنصح واإلرشاد

عن ذلك العمال بنسبة  ركما يقوم المشرف بتسجيله وإعطاءه بطاقة لمراقبة الحضور والغياب وقد عب  
  .على أن المشرفين ال يقومون بتدريبهم % 100

من المشرفين يرون % 68.18أن  تبين النتائج المحصل عليها على:نقل مطالب العمال إلى المسؤولين -16
فهناك مطالب تدخل في دائرة .بأن  مسألة نقل مطالب العمال إلى المسؤولين تتوقف على طبيعة الطلب نفسه

بأنهم ينقلون مطالبهم إلى  صرحوامنهم % 25و . اختصاصهم ومطالب خارجة عن دائرة اختصاصهم 
  .هم أبداقد صرحوا بأنهم ال ينقلون مطالب% 6.82و . المسؤولين

وهذا يدل على المعرفة % 73.91ويرى المنفذون أن المشرفين يقومون بنقل مطالبهم إلى المسؤولين بنسبة 
  .الجيدة للعمال على طبيعة الطلبات التي تسلم إلى المشرفين والتي ال تسلم لهم
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  :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية -7-2

بما . المشرفين يهتمون بالناحية النفسية، االجتماعية للعمال" تنص على أن انطالقا من الفرضية الثانية التي 
  "يضمن السير الحسن للعمل

أنه من خالل  النتائج  المتحصل عليها من الجدول :اء و اقتراحات المنفذين في العملعطاء اعتبار لألرإ- 1
اء و اقتراحات العمال ر لألريرون بأن مسألة إعطاء اعتبامن المشرفين  % 56.82على أن نسبة  55رقم 

وهذا يعني كما أشرنا إليه في موضع سابق أن المشرفين يميزون بين .  تتوقف على طبيعة العامل نفسه
عتبارا رون أنهم ال يعطون إي% 31.82و . العمال من حيث الكفاءة واإلخالص في العمل وبحسب التجربة

وال يريدون أن يظهروا على . تخاذ القراراتإأجدر على  فهم يعتبرون أنفسهم . اء و اقتراحات العمالإلى أر
% 11.36و . لالستهزاء من طرف العماإأنهم ال يعرفون العمل ألنه بالنسبة إليهم هذا مصدر لسخرية و 

  .اء و اقتراحات العمال إذا كانت وجيهة وصائبةيرون أنهم يأخذون بأر

ويقول . وال يعطونهم  حتى الفرصة للتعبير عنها. ئهمأما المنفذين فيرون أن المشرفين ال يعطون قيمة آلرا
ولقد . أن المشرفين يتعاملون معهم على اعتبار أنهم أقل منهم مستوى وأن المشرف يعرف والعامل ال يعرف

  .يعطون اعتبارا آلرائهم و اقتراحاتهم ال من الذين يرون أن المشرفين% 73.92جاءت هذه بتمثيل 

  :ذا أن ونستنتج من خالل ه

 .تؤهلهم إلى تولي القيادة واإلشراف المشرفين بخبرتهم -

وال يحبون االستنجاد . االستنجاد بالعمال األكفاء والمخلصين وأصحاب التجربة في بعض الحاالت -
بالعمال الذين يستهزؤون منهم فيما بعد على أنهم غير قادرين ومن الذين يحاولون في المستقبل 

 .مزاحمتهم في سلطتهم ومسؤولياتهم

%  72.73على أن  57الجدول رقم  أبرزهالقد أسفرت النتائج التي :االنشغال بالمشاكل الشخصية للعمال - 2
ال ينشغلون وهذا ما أكده المنفذون أيضا % 27.27مقابل . من المشرفين ينشغلون بالمشاكل الشخصية للعمال

بالمشاكل الشخصية للعمال وهذا  وهذا يدل على أن المشرفين فعال ينشغلون% 35.87مقابل % 64.13بنسبة 
على أنهم . يرجع دائما إلى طول مدة العمل التي قضوها مع بعضهم البعض كما صرح بها بعض المشرفين

الوقت الذي أقضيه مع زمالئي في العمل أكثر مما أقضيه مع  عائلة واحدة أو كما قال أحدهم إن أصبحوا
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وهم . ير وعلى ما يرام ومتى يكون على غير حالهحيث قال أحدهم أعرف العامل متى هو بخ. عائلتي
والزيارات في حالة المآسي واألحداث  ،يتعاونون فيما بينهم إما باقتراض المال أو المساعدة في النكبات

  .واألفراح

% 77.27أن  59لقد بينت النتائج المحصل عليها في الجدول رقم :وتشجيع العمال في العمل تحفيز - 3
فين يرون أن العامل ال يهمه إال يرون أنهم ال يقومون بهذا العمل ألن المشر% 22.73يشجعون العمال و 
  .المكسب المادي وفقط

بأن المشرفين يشجعونهم  من المنفذين يرون% 63.04ولقد جاء تعبير المنفذين مماثل للمشرفين حيث أن 
  .عكس ذلكن يرو% 36.96و . ويحفزونهم

  .أفرادهم ودفعهم وتحسسيهم بقيمة الجهد المبذول قومون بتحفيزوء هذا أن المشرفين يونستنتج على ض

% 81.82أن  61لقد بينت النتائج المحصل عليها في الجدول رقم :مساعدة المشرفين للعمال في العمل - 4
  .يرون بأنهم ال يقومون بذلك أبدا% 18.18من المشرفين يقرون بأنهم يساعدون العمال في العمل و 

ونظرا لضغط العمل المتزايد . لى أن هناك نقص كبير في عدد العمال في بعض المراكزوتفسير ذلك يرجع إ
. المطلوب والمكثف يتحتم على المشرفين أن يقدموا يد المساعدة للعمال من أجل الوصول إلى تحقيق اإلنتاج

 يساعدون وأما المشرفين الذين صرحوا بأنهم ال. كما أنهم يساعدونهم في بعض األعمال الصعبة والشاقة
في حالة حدوث أي  هالقانون ألنكما أنه يتنافى مع . العمال فهم يعتقدون بأن ذلك يعيقهم عن دورهم اإلشرافي

أما العمال فقد صرحوا . ، فإن هذا األخير لن ينال أي شيئ بدعوا أنه قام بعمل غير عمله مشرفألي  حادث
  % .72.83بان المشرفين يساعدونهم  بنسبة 

وهذا يعتبر دعما . العمال إليها ل وخاصة رؤساء الفرق، إذا احتاجالمشرفين يساعدون العماونستنتج أن 
  .نفسيا للعمال إذا ما رأوا أن مشرفيهم يتكاتفون معهم في العمل

من المشرفين يقرون % 50تشير النتائج المتحصل عليها  إلى أن :مدافعة المشرفين على طلبات العمال - 5
. ى مطالب العمال ويعتقدون أن العمال ال يسعون إال إلى تحقيق مطالبهم التي ال تتوقفبأنهم ال يدافعون  عل

من المشرفين يرون بأن مسألة المدافعة على مطالب العمال تتوقف على طبيعة الشخص ذاته % 47.73و 
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لذي ال ميزون بين من يحتاج فعال إلى المساعدة من اي ذلك أنهم يعرضون جيد العمال ويويرى المشرفون ف
يرى بأنه يدافع على مطالب % 2.27و . يحتاج وبين العامل النشيط الفعال وبين العامل الكسول الالمبالي

  .العمال

  .على أن المشرفين ال يدافعون على مطالب العمال% 89.13أما فيما يخص العمال فقد عبر 

من يستحق ذلك من العمال  ونستنتج من خالل ما سبق أن المشرفين ال يدافعون على مطالب العمال إال
  .األكفاء والمجتهدين المنضبطين

من % 52.27أن نسبة  63تبين النتائج الواردة من الجدول رقم :أسلوب معاملة المشرفين للعمال - 6
رون أنهم ي% 6.82و . يعتقدون أنهم متساهلين% 40.91و . المشرفين يعتقدون أنهم صارمين إلى حد ما

  %.93.18تساهلين وصارمين إلى حد ما سنجد أنها تمثل م صارمين وإذا جمعنا فئتي

على أنهم صارمين إلى % 40.21منهم يرون أن المشرفين متساهلين، و % 52.17أما العمال فقد عبروا أن 
  .يرون أنهم صارمين% 7.61حد ما و 

كيد إلى عاملين ونستنتج من خالل هذا أن المشرفين بمليون إلى كونهم متساهلين مع العمال وهذا يرجع بالتأ
  .العمال من جهة وطول مدة العمل التي عمل فيها المشرفين مع العمالين وهما كبرأساسي

من المشرفين يرون % 61.37أن  65رقم  تبرز النتائج المتحصل عليها بالجدول:محل اهتمام المشرفين - 7
يرون % 27.27و . المركب بأنهم يهتمون بالعمل واإلنتاج بالدرجة األولى وهم يرون أن سبب وجودهم  في

يرون أنهم يهتمون بالعمال ، أما العمال فهم % 11.36و . تمون بالعمل واإلنتاج والعمال في آن واحدبأنهم يه
الدرجة الثانية وبنفسه في % 44.47جة األولى بنسبة  يرون أن المشرفين يهتمون بالعمل واإلنتاج بالدر

  %.31.51بنسبة 

مشرفين يهتمون بالعمل واإلنتاج وبدفع عن نفسه ما يسبب له المشاكل وخاصة ونستنتج من خالل هذا أن ال
  مع رؤسائه

لقد دلت النتائج على أن المشرفين يساهمون في حل الخالفات بنسبة :مساهمة المشرفين في حل الخالفات - 8
لعمال وهي نسبة عالية جدا تدل على مدى حرص المشرفين على حل النزاعات والخصومات بين ا% 88.64
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أكده أيضا العمال بنسبة  ما وهذا .وخاصة عند الشجار أثناء العمل خوفا من تسبب ذلك في طرد المتخاصمين
72.82.%  

تشير البيانات إلى أن المشرفين ال يميلون إلى االعتراف بأخطائهم أمام :اعتراف المشرفين بأخطائهم -09
أمامهم هو خطأ في حد ذاته ألنهم ال يقدرون هذه  ويعتقدون أن االعتراف باألخطاء%. 59.09العمال بنسبة 

القيم، بل يعتقد المشرفين أن االعتراف باألخطاء أمام العمال هو تأويل الضعف وعدم القدرة من صفهم و 
الجو وتهدئة النفوس وإقرار  لطيفيرون بأنهم يعترفون بأخطائهم ألنه في ظنهم أحسن وسيلة لت% 40.91
من المشرفين ال يعترفون بأخطائهم ويعتقدون أنه في حالة حصول % 76.08ون أن أما العمال فهم ير. الحق

  .يرون العكس% 23.91بعض األخطاء من المشرفين يسعى هؤالء إلى إلصاق التهمة بغيرهم و 

  .ونستنتج أن المشرفين يميلون إلى عدم االعتراف بأخطائهم

يقرون بعدم تحمل % 9.09أخطاء العمال مقابل  حملونتي% 90.91النتائج على أن  تبرز:حماية العمال -10
وقد أكد المنفذين ما ذهب إليه المشرفين بنسبة . وتبين النتائج مدى تعاطف المشرفين مع العمال.العمال أخطاء

  .18.48مقابل 81.52%

على أن  73تدل النتائج المحصل عليها من الجدول رقم :عتماد المشرفين على أسلوب العقابإ -11
وهذا ما يدل على عدم ميل المشرفين على . ن المشرفين ال يعتمدون على أسلوب العقابم% 86.36

من % 4.55و  وف من إلحاق األذى بهم ،وخ سلوب وهو بالتأكيد تعاطف لصالح العمالاالعتماد على هذا األ
تمدون على ادرا ما يعنأكدوا أنهم % 9.09المشرفين أكدوا على أنهم يعتمدون أحيانا على هذا األسلوب و 

  .هذا األسلوب

وهذا نفس ما ذهب إليه المنفذون أيضا عندما صرحوا بأن المشرفين ال يعتمدون أبدا على هذا األسلوب 
  %.82.61بنسبة 
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  :مناقشة الفرضية الثالثة -7-3

المرؤوسين قد تؤثر سلبا على أداء المشرفين في  الثالثة والتي تنص على أن خصائص انطلقنا من الفرضية
  .العمل

ويرى المشرفين في هذا الجانب أن أغلبية العمال منضبطون في العمل : مدى انضباط العمال في العمل  - 1
إذن فنستنتج من % 77.27وإذا ما أضفنا إليها فئة كلهم فسوف نتحصل على مجموع % 59.09وذلك بنسبة 

لباقية فهي التي يعتبرها المشرفون أما فيما يخص النسبة ا ،خالل هذا أن العمال يتصفون باالنضباط وااللتزام
 .مصدر إزعاج وقلق وعلى أنها تثير المشاكل وتحث عليه وهي تمثل مجموعة العمال المشاغبين

 :مدى احترام العمال للمشرفين  - 2

وإذا  % 46.91تمثله نسبة  العمال يحترمون المشرفين وهذا ما لقد أظهرت النتائج المتحصل عليها أن أغلب
فئة المشرفين الذين عبروا على أن كل العمال يحترمونهم فسوف نتحصل على نسبة ما أضفنا إليها 

وهذا يدل على أن العمال يحترمون فعال المشرفين، وأما بالنسبة للفئة المتبقية فهم الذين ال %.84.09
  .يحترمونهم وهم أنفسهم الذين يثيرون المشاكل في العمل

العمال يبذلون جهدا كبيرا في العمل وهذا ما  أن  ئج علىلقد أظهرت النتا:مدى بذل الجهد في العمل - 3
نستنتج من خالل هذه النتائج . وهذه النسبة تمثل حاصل جمع فئة كلهم وأغلبهم% 90.91تمثله نسبة 

أن العمال يبذلون الجهد المضاعف من أجل تحقيق دخل زائد لمجابهة ظروف الحياة الصعبة نستنتج 
  .لمردودية الفردية والجماعيةفي إطار االستفادة من منحة ا

لقد أظهرت النتائج أن المشرفين يواجهون فعال صعوبات في :مدى صعوبة االتصال مع العمال - 4
االتصال مع العمال ويلجأ العمال إلى هذا السلوك تهربا من المسؤولية وعدم االعتراف باألخطاء أو 

وهذا يخلق متاعب كبيرة للمشرفين % 47.72وهذا ما تمثله . كثرة المجادلة في األوامر والتعليمات
  .في العمل

لقد دلت النتائج على أن أغلبية العمال يتماطلون في :كيفية استجابة العمال لألوامر والتعليمات - 5
من المشرفين وهذا بالتأكيد ما يؤثر سلبا على % 75االستجابة لألوامر والتعليمات وهذا ما عبر عنه 

  .األداء العام في المركب
% 75العمال كثيري التذمر وهذا ما عبر عنه  لقد دلت النتائج على أن:من العمل العمال مدى تذمر - 6

من المشرفين وقد صرح المشرفين على أن العمال كثيري الشكاوى واالنتقادات والتذمر وينظرون 
  .إلى أي تصرف من جهة اإلدارة والمشرفين بعين السلبية وهذا ما يؤثر بالتأكيد على أداء المشرفين
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ولقد دلت النتائج فعال على أن العمال كثيري :تقدم العمال بطلبات شخصية نحو المشرفينمدى  - 7
ويؤكد المشرفين في هذا اإلطار أن العمال ال يتوقفون عن الطلبات % 70.45الطلبات وبنسبة 

  عندما يرفض المشرف اإلستجابة لطلب العمال لعدم شرعيتها  فتجدهم يأخدون موقفا معاديا ضده و
لقد أظهرت النتائج التي عبر عنها المشرفين أن قليال من :ى تجاوز العمال للمشرفين في العملمد - 8

ممن صرحوا بذلك والنسبة المتبقية قد عبر % 20.45العمال من يتصرف بهذا السلوك وهو ما يمثل 
  .عنها المشرفين بأنهم ال يقومون أبدا بهذا السلوك

 :محاباة العمال للمسؤولين - 9

من المشرفين يؤكد على أن العمال يتوددون  %93.18 ن لنتائج التي عبر عنها المشرفين ألقد أظهرت ا
التقرب إلى المسؤولين بغية كسب ودهم وعطفهم من أجل تحقيق بعض األغراض، وهذا ما  إلىويسعون 

  . يعرقل االداء العام للمؤسسة

 :مدى تأثير االحتكاك بالعمال -10

ويؤكد المشرفون في هذا % 93.18ا أنها تؤثر على األداء وهذا بنسبة وقد أكد المشرفين وبنسبة عالية جد
  .الصدد أن المشاكل التي يعانيها المشرفون من العمال هي بسبب االحتكاك المتزايد لهم

 :مدى تضامن العمال فيما بينهم -11

ون إلى هذا أن العمال يلجأ نون فيما بينهم ولقد صرح المشرفونلقد أظهرت النتائج على أن العمال يتضام
  .السلوك عند شعورهم بالخطر
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  :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الرابعة -7-4

  .الرؤساء قد تؤثر سلبا على أداء المشرفين خصائصانطلقنا من الفرضية الرابعة والتي تنص على أن 

ف العام لقد بينت النتائج على أن الرؤساء يطبقون اإلشرا:األسلوب اإلشرافي المطبق على المشرفين - 1
  .ألقدمية التي يتمتع بها المشرفونا و وهذا راجع إلى الخبرة% 100وبنسبة 

% 61.36لقد بينت النتائج على أن الرؤساء يهتمون بالعمل واإلنتاج بنسبة :هتمام الرؤساءمحل إ - 2
وهذا يظهر أن األسلوب اإلشرافي ومحل االهتمام المطبق على المشرفين هو نفسه % 34.09مقابل 
  .بقه المشرفين على العمالالذي يط

ولقد بينت النتائج على أنها حسنة وجيدة وهذا يعود بالتأكيد :طبيعة العالقة بين المشرفين ورؤسائهم - 3
   . .وأقدمية كبيرتين متعون بخبرةيت لنا الرؤساء و المسؤولين على أن المشرفين إلى حسب ما قاله 

من المشرفين يعتقدون أنهم % 75على أن  ولقد بينت النتائج:كيفية معاملة الرؤساء للمشرفين - 4
عامل الذي يرقى إلى صفة يطرحون مسألة جوهرية وهي أن الفيعاملونهم كعمال وأما الرؤساء 

  .يتصرف على أنه عامليبقى  المشرف
لقد دلت النتائج على أن السلطة الممنوحة للمشرفين :مدى منح الرؤساء السلطة الكافية ألداء مهامهم - 5

اء مهامهم ويعتقد المشرفون أن الرؤساء يسعون إلى تركيز السلطة في أيديهم دون غير كافية ألد
  .غيرهم

ولقد أظهرت النتائج على أن الرؤساء يقدمون إال الجزء  :مدى تزويد المشرفين بالمعلومات في العمل - 6
ويعتقد المشرفين على أن هذا داخل في مسألة محاولة % 72.73البسيط من المعلومات وبنسبة 

  .كيز السلطةتر
 راعتبالنتائج على أنهم نادرا ما يعطون إولقد أظهرت ا:إعطاء اعتبار إلى آراء و اقتراحات المشرفين - 7

وهذا يدل على عدم إعطاء الرؤساء % 40.91وأحيانا بنسبة % 59.09إلى آراء المشرفين وبنسبة 
  .اعتبار آلراء و اقتراحات المشرفين

ولقد دلت النتائج على أن الرؤساء نادرا ما :رور بالمشرفينمدى اتصال الرؤساء بالعمال دون الم - 8
  .وهذا يدل على مدى تقيم الرؤساء للمشرفين في هذا المجال% 68.18يتصلون بالعمال وذلك بنسبة 
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  ثــة البحـخاتم
  

 ممن محاولة معرفة واقع المشرفين في التنظي انطلقوفي خاتمة هذا البحث و الذي  
الصناعي الجزائري من أجل ذلك أخذنا مركب الرافعات والمجارف بعين السمارة 

  .والية قسنطينة نموذجا
ي يمكن القول أن المشرفين يحرصون فعال على أداء الوظائف المتعلقة بالجانب الفن

عنها بأي حال من األحوال  االستغناءأساسية ال يمكن  وار،داإلداري فهناك وظائف وأ
وهي تمثل صميم العمل اإلشرافي من توزيع العمل، تقييم العمال، تسجيل الحضور 

أما الوظائف األخرى المتبقية فتعتمد  كما صرح  روتينيةوالغياب وهي تعتبر أعمال 
يث نوعيته وضغطه وكثافته وطبيعة العمال من المشرفين على طبيعة العمل من ح

ففعال يهتم المشرفون  االجتماعيةأما من حيث الوظائف النفسية . حيث كفاءتهم وأدائهم
ومحاولة ،من حيث الناحية النفسية للعمال ويسعون دائما إلى خلق الجو المالئم للعمل 

   .تائجتلطيفه وعدم الضغط على العمال وهذا ما صرحت به الن
ؤكد المشرفون في هذا المجال أن ظروف العمل الصعبة وظروف الحياة الصعبة وي

أما من حيث . ع العمالكذلك تحتم على المشرفين أن يكونوا حذرين في معامالتهم م
المتزايد من طرف  االحتكاكفي العمل فيمكن أن نقول أن  المرؤوسين تأثير خصائص

وفي هيئات وأماكن مختلفة من أهم المشاكل التي تواجه المشرفين  ،المشرفين بالعمال
الرسمي غير الالتنظيم  هناك وكذلك ،من الظواهر التي تخلق لهم متاعب في العملو

  .من طرف جماعة العمل التي تمارس ضغطا كبيرا على المشرفين
يهم الرؤساء فإن الرؤساء يسعون إلى تركيز السلطة بين أيد أما من حيث خصائص

والسيطرة على جماعة العمل وهو  التحكمفي  وهذا يضعف بالتأكيد من قدرة المشرفين
  .ما يؤثر في النهاية على األداء

والرافعات  فالمجاروفي األخير يمكن أن نخرج بنتيجة وهي أن المشرف في مركب 
هة الذين يركزون يعتبر رجل وسيط فهو يتعرض إلى ضغوطات الرؤساء من ج

يتعرضون  دون في ذات الحين إنجاز األعمال بكل كفاءة، ويوير يديهمالسلطة في أ
         .أيضا إلى ضغوطات العمال 
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