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  .كلمة شكر و تقدیر
  

و سره،  ھلھ، و إلیك یرجـع األمر كلھ، عالنیتاللھم لك الحمد كلھ و لك الملك ك
 و باطنھ، لك الحمد أولھ و أخره، ظاھره

  .یا مالك الملك حمدا دائما طیبا نقیا مباركا فیھ 
  :إلى

  .المشرف، األستاذ الدكتور لوكیا الھاشمي -*
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  .سیدي عبد العزیز، العنصر، الملیة

  إلى ھوالئي جمیعا، 
  و خاصة المشرف، 

  أقدم جمیل عرفاني و أسمى تشكراتي، 
مساعدتھم لنا على إنجاز ھذا العمل و  على توجیھاتھم العلمیة القیمة، و

  .تجسیده في شكلھ المتواضع ھذا
  



 
   

  
  

  
  
  
  

  .اإلھـــــــداء
  

  .ین أطال اهللا في عمـرھماـإلى الوالـدین الكریم - *
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  .إلى جمیـع اإلخـوة و األخـوات - *
  .ءإلى جمیـع األھـل و األقـارب و األصدقـا - *

أھـدي ھذا المجھـود العلمي المتواضـع، الذي أرجـو أن یكـون فاتحـة 
  .اإلنـجازات العلمیـة مستقبال للعدیـد من خـیر
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  .مقدمـــــة -*

نظرا لتزايد إعتماد اتمع يف حياته على اجلهود اجلماعية، و خباصة بعد أن أزداد حجم املنظمات، على إختالف 
ات طابع إجتماعي و أنواعها، أكتسبت أعمال املديرين و أنشطتهم أمهية خاصة، من منطلق أن العملية اإلدارية، هي ذ

اإلدارة عبارة " إنساين من جهة، و إقتصادي من جهة أخرى، و فق ما يشري إىل ذلك عامل اإلدارة بيتر دركر بقوله 
  ). 15 ، ص2004علي عباس،(  "عن عضو إقتصادي يف جمتمع صناعي

فهي، من وجهة نظر عدد من  .من هذا املنطلق أصبح لإلدارة دورها اهلام يف مجيع جماالت و أوجه النشاط اإلنساين
علماء اإلدارة أمثال هربرت سيمون، عنصرا أساسيا من عناصر اإلنتاج غري امللموسة إىل جانب العناصر األخرى و 

، فهي الركيزة اليت ) 15 ، ص2004علي عباس،(  "هي املوارد البشرية، املواد اخلام، و وسائل اإلنتاج و رأس املال
تصادية و اإلجتماعية و احلكومية و التعليمية و العسكرية، كوا جامعة املوارد اإلقتصادية تعتمد عليها األنشطة اإلق

 الضرورية إلشباع احلاجات الفردية و اجلماعية، و هي صانعة التقدم اإلجتماعي، 
شئون و يعتمد عليها العصر يف حتقيق الرفاهية اإلنسانية، و هي رائدة احلكومات الرشيدة و وسيلتها يف توجيه 

 احلكم بغية حتقيق األهداف الوطنية، و هي وجهة الباحثني على إختالف توجهام األيدلوجية 4
و إنتمائتهم الفكرية، مند القدم إىل يومنا هذا، يف سعيهم ملعاجلة مشاكل العصر و مواكبة التغريات السريعة،   و 

اسا على توافر جمموعة عوامل منها املـادية وفق ما الذين أشاروا يف نتائج دراسام إىل أن جناح اإلدارة يتوقف أس
، أو )فريدريك ونسلو تايلور، هنري فايول، ماكس فيرب( أشارت إليه نتائج دراسـات رواد املدرسـة الكالسيكية

ماري باركر فوليت، جورج إلثون ( اإلجتماعية وفق ما أشارت إليه نتائج دراسات رواد مدرسة العالقات اإلنسانية
شستر برنارد، هربرت سيمون، ( أو كاليهما و فق ما أشارت إليه نتائج دراسات رواد املدرسة السلوكية) مايو

  ). إخل...أبراهام ماسلوا، كليثون ألدرفر، فريدريك هرزبرغ فيكثور فروم، كريس أرجريس
يف ميدان الدافعية و هي نظرية العاملني لفريدريك هرزبرغ ) التناول السلوكي( و ضمن إحدى نظريات هذا التناول
و  الوظيفةيف األمهية النسبية بني احملددات املرتبطة مبحيط  الفروق املوجودة داللة جاءت هذه الدراسة اليت تسعى ملعرفة
املؤسسات الوطنية يف العمل اإلداري، و من مث الوقوف على صدق طروحات  تلك املرتبطة مبحتواها لنجاح مديري

  .ائريهذه النظرية على الفرد اجلز
  .و تنطوي هذه الدراسة على جانبني، جانب أول نظري أكادميي، و جانب ثاين تطبيقي

  :ففيما يتعلق باجلانب النظري فقد أشتمل على مخسة فصول هي
 دوافع، و توضيح الدراسة فرضيات و قد خصص لطرح إشكالية الدراسة و حتديدها، و صياغة :الفصل األول -*

السابقة و  الدراساتو عرض  ها،أهداف، و الدراسة أمهية ، و توضيحصطلحات الدراسةم ديحتدو  ،إختيار املوضوع
  .تقييمها

و يتناول السياق التارخيي حملددات النجاح يف العمل اإلداري و فيه مت التعرض حملددات النجاح يف : الفصل الثاين -*
سيكية، و باحثي املدرسة الكالسيكية، و العمل اإلداري من وجهة نظر كل من باحثي مرحلة ما قبل املدرسة الكال

  . باحثي مدرسة العالقات اإلنسانية، و باحثي املدرسة السلوكية



 
   
و يتناول العمل اإلداري، و فيه مت التعرض ملستويات اإلدارة املتمثلة يف مستوى اإلدارة العليا، و  :الفصل الثالث -*

ا وظائف العمل اإلداري املتمثلة يف وظيفة التخطيط، و مستوى اإلدارة الوسطي، و مستوى اإلدارة الدنيا، و كذ
 . يف السلطة، و املسئولية دعائم العمل اإلداري املتمثلة  وظيفة التنظيم، و وظيفة التوجيه، و وظيفة الرقابة، و أيضا 

قة القيادة تعريف القيادة، و تعريف القائد، و عالو يتناول ظاهرة القيادة، و فيه مت التعرض ل: الفصل الرابع -*
 بالرئاسة، و عالقة القيادة باإلدارة، و عالقة القيادة بالزعامة، و تناوالت القيادة يف ضوء نظريات القيادة 

 .و املتمثلة يف التناول الذاتـي، و تناول األمنـاط، و التناول املوقفي، و التناول الوظائفي، و التناول التفاعلي 
نظام ة اإلدارية و أنظمة التسيري يف املؤسسات الوطنية، و فيه مت مناقشة كل من و يتناول القياد: الفصل اخلامس -*

اخلوصصة ونظام  ،ونظام إعادة اهليكلة ،ونظام التسيري اإلشتراكي ،ونظام التسيري يف الشركات الوطنية ،التسيري الذايت
  .يف ضوء معامل القيادة اإلدارية

  :فصلني مها أما فيما يتعلق باجلانب التطبيقي فقد تضمن
 الدراسة اإلستطالعية، اليت تناولنا فيها مكان إجرائها، و جماهلا، و أداا،  و يتناول: الفصل السادس -*

إدارة ( عينتها، و عرض و ومعاجلة نتائجها، و املتمثلة يف حمورين مها حمور طبيعة املتغريات الدميغرافية ألفراد العينةو 
إدارة عليا، إدارة ( قائمة احملددات الضرورية لنجاح املديرين يف العمل اإلداريو حمور  ،)عليا، إدارة وسطي، إدارة دنيا

  ).وسطي، إدارة دنيا
الثبات و (  و يتناول الدراسة النهائية، اليت تناولنا فيها أداا و حساب شروطها السيكومترية :الفصل السابع -*

يف مناقشة الفرضيات، و مناقشة فرضيات الدراسة يف ضوء و عينتها، و األساليب اإلحصائية املستخدمة ) الصدق
  .االنتائج، وعالقة نتائج الدراسة بنتائج الدراسات السابقة، و حدود الدراسة، و إقتراحا

   
  

  *- راجعامل قائمـــة -*
  

 .2004علي عباس، أساسيات علم اإلدارة، ط، دار املسرية، عمان،1)- 

 
 

 



 
   

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 
 

 *-ل األول ـــالفص - *

*- إشكـالیة الدراسـة  -*  
   

  .اإلشكــــــالية و حتديديها طـرح        1)-
  .الدراســــــة فرضـــــيات        2)-
  .إختيـــــار املوضـوع دوافـــع        3)-
  .مصطلحـــات الدراســة حتديــد        4)-
  .راســـــــةالد أمهيـــــة        5)-
  .الدراســـة أهــــــــداف        6)-
  .الســابقة و تقـــييمها الـدراسات        7)-

  .املراجـــــــــــــــع -*
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

  :طرح اإلشكالیـــــــة1)-
  اإلطالق تواجهه  ىرهان علجلميع دول العامل هي أعظم  بالنسبة االقتصاديةالشك فيه أن التنمية  مما
  . مادية لتحقيقه ما لديها من إمكانيات بشرية و بكلتسعى جاهدة على الدوام  و
الناتج  علىالزيادة اليت تطرأ  هي"  1958 سنة Kindleberger.c.Pكما يعرفها كيندلربجر االقتصادية التنمية و

يف املؤسسات اإلنتاجية القائمة أو  تنظيمية وفنية  ة والقومي يف فترة زمنية معينة مع ضرورة توافر تغريات تكنولوجي
  ).82 ص ،1980العقاد،مدحت حممد (  "اليت ينتظر إنشاؤها 

يزداد فيها الدخل  عملية" التنمية اإلقتصادية على أا  فيعرفا Meir.G.M. & Baldwinماير و بالدوين أما 
على  تعرباعات معينة ـو يف قطـمعدالت عالية من النمط، باإلضافة إىل حتقيق ـالفرد يف املتوس لـدخ والقومي 

  ). 82 ص ،1980مدحت حممد العقاد،" ( دم ـالتق
تدابري معتمدة تتمثل  و سياساتو  إجراءات" السياق، يعرف حممد طه عبد النعيم التنمية اإلقتصادية بأا  نفس يف و 

دائمة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي عرب فترة  ريعة وس زيادةدف إىل حتقيق  يف تغيري بنيان اإلقتصاد القومي، و
   8 ). ص ،2000حممد طه عبد النعيم، " ( منها الغالبية العظمى من األفراد  يستفيدحبيث  ممتدة من الزمن و

 فريقهي قاسم مشترك بني مجيع دول العامل، الغنية و الفقرية، فإن تناول كل  اإلقتصاديةإعتبار أن التنمية  على و 
حىت ضمن أعضاء  أيضا،هذا اإلختالف يوجد،  و. أبعاد هذه املشكلة خيتلف عن تناول الفريق اآلخر وانب وجل

  . الفقريةأي بني أعضاء الدول الغنية، و بني أعضاء الدول . الفريق الواحد
إىل اإلفادة  ستمراربإتسعى  التقدم املرتفعة اليت تعيشها، بل و تريد احملافظة على مستويات التطور و الغنية فالدول

  . من الرفاهية جلميع أفراد اتمع مطردةبشكل حاسم من نتائج التكنولوجية احلديثة يف حتقيق مستويات 
مبا ميكنها من مالحقة  هلمزيادة الدخول احلقيقة  الفقرية فإا حتاول رفع مستويات املعيشة لسكاا و الدول أما 

  . بينهاليل حدة الفجوة تق التطور احلاصل يف الدول الغنية و
حتقيق تنمية  علىمثل الدول السائرة يف طريق النمو قد عملت مند فجر اإلستقالل و إىل يومنا هذا  مثلها اجلزائر و

  . اتمعتطلعات مجيع أفراد  إقتصادية شاملة متكنها من جتسيد أمال و
على أسس  ولـللحصة ضخمة ـها ملبالغ ماليه بصورة واضحة من خالل إنفاقـيف هذا امليدان نلمس اجلزائر عمل و
  . متطلبات العصر تتماشي و قويةقتصادية إمناهج التكنولوجية احلديثة اليت متكنها من بناء قاعدة  و
ذات األمهية  احليويةالقطاعات  إىل عملية التأميم اليت قامت ا غداة اإلستقالل لعدد من املؤسسات و إضافة فاجلزائر، 

. الثقيلةشىت أنواع الصناعة خاصة منها  يف املؤسساتقتصاد وطين متطور، أقامت العديد من إ بناء اإلستراجتية يف
 بداخل البالد أو سواءة ـة خاصـالدولة عناي و توليها ة اليت أولتهاـعملية التكوين لليد العامل ،ضف إىل ذلك

 اإلدارةرية قادرة على وضع أسس و مفاهيم أهدافها األساسية إعداد و تنمية إطارات إدا مناليت كان  وخبارجها 
  . عملهاالعلمية احلديثة موضع التطبيق الصحيح جلعل اإلدارة اجلزائرية فعالة يف 

 ة األوىلـخدمية، هي املسئولة بالدرج أو ة،ـجتاري أو ،كانت ، إنتاجيةعلى إختالف أشكاهلا نظمةامل يف فاإلدارة 
  . للجسد بالنسبةافها، فاإلدارة بالنسبة للمنظمة هي مبثابة الرأس فشل املنظمة يف حتقيق أهد أوعلى جناح 



 
   
  اإلقتصاديرأس املال و اآلالت احلديثة هلا أمهيتها القصوى يف حتديد معدالت النمو  كان إذا و 

  . حتديد معدالت هذا النمو يفألي دولة، فإن اإلدارة و أساليب العمل اإلداري هي األخرى على أمهية قصوى 
موضع التطبيق  احلديثةإعداد و تنمية إطارات إدارية قادرة على وضع أسس و مفاهيم اإلدارة العلمية  خالل فمن 

إن كان هناك نقص  املبذولة يف سبيلها حىت و اجلهودالصحيح ميكن اإلسراع مبعدالت التنمية اإلقتصادية و رفع كفاءة 
  . أو قصور يف عناصر التنمية األخرى

  بصفةصوى اليت تكتسيها اإلدارة يف حتديد معدالت النمو اإلقتصادي ألي دولة الق األمهية هذه و 
وجدت يف اتمع بصفة  أجلهايف جناح أو فشل املنظمات على إختالف أنواعها يف حتقيق األهداف اليت من  عامة، و

  بالبحث أيضا، بعض املهتمني  و الوطنية، وخاصة، نتبينها من خالل شهادات بعض اهليئات الدولية 
  . يف امليدان اإلداري

 للدول  تقدمهايف أحد تقارير هيئة األمم املتحدة أن السبب األول يف فشل املشروعات اليت  جاء فقد
 ،1986فرج عبد القادر طه، ( املشروع  تسريالنامية، و منها بالدنا، هو عدم وجود إدارة واعية مدربة تستطيع أن 

  ).  259 ص
 اإلنتاجية بني يفاليت أجراها مركز البحوث جبامعة ستانفورد، أن اإلختالف اجلوهري الدراسات  أثبتت كذلك،
 و دول غرب أوروبا ال يرجع فقط إىل مقدار رأس املال أو نوع العتاد  األمريكيةاملتحدة  الواليات

  . مريكيةاأل بالصناعةاملقدرة اإلدارية املوجـودة  ىلاملستثمرة يف الصناعة، بل يرجع أيضا، إ اآلالتو 
جمهزة بنفس التجهيزات  أوروبامعظم البحوث اليت قام ا هذا املركز أنه بالرغم من أن املصانع بدول غرب  بينت فقد

  . ثلثي إنتاجية املصانع األمريكية تتعدىاملوجودة باملصانع األمريكية، فإن إنتاجيتها ال 
 ىل أوروبا عنه يف الواليات املتحدة األمريكية يرجع إضعف اإلنتاج يف أنو النتيجة اليت توصلت إليها هذه البحوث 

تنفق  األمريكيةة ـت أن الصناعـو الثاب. ناعة األوروبيةـية بالصـقلة اخلربة التنظيم و اإلدارية املقدرةضعف 
  ).  6 ص ،1976حسن عادل، ( ني فيها ـواال باهظة لتنمية مقدرة اإلداريـأم
أنه ميكن رفع  من"  اإلدارة إنتاجية" كتابه املوسوم  يف 1955 سنة  Peter Druckerربيتر درك ذكر فقد 

من الثقافة و املقدرة التحليلية و العقلية  عاليةدرجة  ىإنتاجية أي مؤسسة إذ كانت إدارا تضم بني صفوفها عماال عل
  ).  5-6 ص .ص ،1976 عادل،حسن ( عوض أن تضم أفرادا عادين 

  كتابه  يف 1957 سنةClark Keer كيريما ذكره كالرك  يف نفس السياق، نسجل دائما و 
 ضعف نسبتها يف الصناعة الربيطانية و األمريكيةنسبة اإلداريني يف الصناعة  نأ " العملعالقات  و اإلنتاجية " املوسوم

   اختياركبرية حنو تطبيق أحدث األساليب العلمية يف  عنايةبقية دول أوروبا الغربية، و أن هناك 
  ).  6 ص ،1976حسن عادل، (  العملع معنوية رؤساء ـرف ب وتدري و
التقدم ال يتم مبجرد إسترياد اآلالت احلديثة  أن" 1966 سنة H.J.Bahbaha سبق ذكره، يرى بهة ملا تأكيدا و 

وضع و  اإلنتاجط عمليات ـتنظيمي حيسن إستثمار األموال و ختطي فكر إداري و بل إنه حيتاج إىل األموال،و توفري 
ثورة  النامية هي أحوج ما تكون إىل فالبلدانالتخلف، و عليه  ىالرجل املناسب يف املكان املناسب بغية القضاء عل



 
   

إجتداب ذوي  ىاملتقدمة قد تركز مند سنني عديدة عل أن إهتمام الدول بدليلإدارية تكون أساس الثورة الصناعية 
  ). 16 ص ،1980حممد الناشد، (  داريةإلااإلختصاصات 

  William Werther & Keith Davisهذا الطرح، دائما، قول ويليام واردر و كيث ديفيس يؤكدما  و
جناح أي منظمة أو إخفاقها يؤثر  إن: "  1989سنة الصادر" البشري و إدارة األفراد  املورد" كتاما املوسوم  يف

دورا حموريا و متزايدا يف حتديد مدى جناح الكوكب الذي نعيش فيه و تلعب اإلدارة  علىعلى رفاهية كل إنسان 
  ). 17ص ،2001مازن فارس رشيد، " ( على إختالف أنواعها املنظمات

بعناصر اإلنتاج  مقارنةألي دولة  االقتصاديالقصوى اليت تكتسيها اإلدارة يف حتديد معدالت النمو  لألمهية نظرا و
العديد من الدراسات على  اهتماممركز  هذايومنا  األخرى، كما سبق توضيحه، فقد شكلت مند قدم العصور إىل

  و منها ما كان اقتصادي و منها  اجتماعي سيكوفمنها ما كان طابعها . إختالف أنواعها
  .فاعليتها العوامل الرئيسية اليت تؤدي إىل حتديداهلدف منها مجيعا  ،إخل...ما كان قانوين

التارخيي  السياقالثاين من هذه األطروحة الذي سنتناول فيه سوف نتبينها بشكل مفصل يف الفصل  العوامل هذه و
الباحثني ينتمون ملدارس فكرية خمتلفة  وفق نتائج دراسات عدد من العلماء و اإلداريالعمل  يفحملددات النجاح 

  . الدراسة يف هذا امليدان بالبحث و أهتمت
   أساساقوف على أهم هذه العوامل و املتمثلة أستطاع العديد من الباحثني، عرب التاريخ، من الو فقد فعال، و

 ثريوف و روبرتيف شخصية األفراد العاملني كما تقول بذالك طائفة من الباحثني من بينهم 
احلاسم يف حتقيق الفعالية  العامليرون بأن  الذين 1977 سنة Robert.J.Therrauf & Othersآخرون

علي الشرقاوي، ( شخصية العاملني باملنظمة  ىتأثريي عل سلوكمن اإلدارية يتمثل يف شخصية املديرين و ما تعكسه 
  ).  16 بدون تاريخ، ص

أكدت األمهية  اليت  Mary Parcker Follettهو نفسه الذي ذهبت إليه ماري باركر فوليت اإلجتاه هذا و
  ).  28 ص ،1984حمسن العبودي، ( القصوى للشخصية لنجاح اإلدارة أو فشلها 

   الصادر" إىل إدارة األعمال  املدخل" يف كتابه املوسوم  الناشدق، نسجل قول حممد نفس السيا يف و
 نظريا لألهداف تتجاوز حتقيقهاأن األمهية النسبية للعوامل اإلنسانية يف مدى جناح اإلدارة يف  " : 1980سنة

  ).  144 ص ،1980حممد الناشد، " ( لعوامل الفنية ل
  . أهدافهاجناح أو فشل اإلدارة يف حتقيق  ىاألمهية القصوى يف حتديد مدهذه  ىالشخصية عل كانت ملا و

حقيقة  ىالذين حاولوا الوقوف عل اإلداريفقد كانت مركز إهتمام لدراسات العديد من الباحثني املهتمني باحلقل 
دف حتقيق اإلثارة بصفة عامة و املديرين بصفة خاصة و ذلك  باملنظمةالبناء الدينامكي لشخصية األفراد العاملني 

  . يف جمال العمل لسلوكهماهلادفة 
  حقيقةفهم  املهتمني بالسلوك اإلنساين يف جمال العمل دراسة و ىكان البد عل ،هذا اهلدف حتقيق بغية و
  . الدافعية عنصراملتمثلة يف  طبيعة إحدى العناصر األساسية املشكلة لشخصية األفراد العاملني و و



 
   

األول، الصادر  اجلزءالنفس اإلجتماعي،  علم" ها حممود السيد أبو النيل يف كتابه املوسوم يعرف كما فالشخصية
 و الدوافع و اإلنفعاالت  األفكارعبارة عن تكوين يتضمن اخلصائص اجلسمية و  "هي 1985سنة

 زء علم النفس اإلجتماعي، اجل أبو النيل، السيدحممود ( " ما شبه ذلك  اإلجتاهات و و اإلهتمامات و
  ).  69 ص ،1985 األول،

التنظيم الفريد إلستعداد  " بأا 1985سنة الصادر" يف علم النفس  املرجع" جالل فيعرفها يف كتابه املوسوم  سعد أما
 بالسمات و الدوافع  ىيتكون مما يسم اإلستعدادالشخص للسلوك يف املواقف املختلفة، و هذا 

  ).  686 ص ،1985سعد جالل،( " غري ذلك من العمليات  ىلإجتاهات و القيم و العادات و ما و اإل
 ىمن شأنه أن يؤد الذيإلثارة و حتفيز السلوك اإلنساين يف ميدان العمل و  املثليموضوع البحث عن الكيفية  حول و
ا كل حسب نظر الفكريةد من املدارس ـات و دراسات العديـالفاعلية اإلدارية كانت و ما تزال إسهام حتقيق إىل
  . فهمها حلقيقة و طبيعة دوافع األفراد العاملني و

أكدت أن  قد Frederik Winslow Taylor رتايلوفر يدريك ونسلو  بزعامةحركة اإلدارة العلمية  فمدرسة
داخل  يتوفرجهودهم يف ميدان العمل يتم وفق ما حيصلون عليه من حوافز مادية و مبا  ىبذهلم ألقص وإقبال العاملني 

  . من مستلزمات العمل من األجهزة واملعدات املنظمة
 للسلوككان تفسريها  فقدGeorge Elton Mayo جورج إلثون مايو بزعامةمدرسة العالقات اإلنسانية  أما

و يسعى لرفع معدالت اإلنتاج  العملفالفرد العامل يقبل على . داخل املنظمة يقوم على أسس إجتماعية اإلنساين
  . و عندما يعامل معاملة إنسانية تشعره بكرامته معهايعمل  مجاعة العمل اليت عندما يشعر بإنتمائه إىل

مدرسة العالقات  مزايا ويتعلق باملدرسة السلوكية اليت حاولت اجلمع بني مزايا حركة اإلدارة العلمية  فيما أما
اآللة و أن املزج بينهما سوف مها اإلنسان و  أساسيتنياإلنسانية إلعتقادها الراسخ أن الصناعة تقوم على دعامتني 

إفتراض  ىإنتاج املنظمة، فقد كان تفسريها لسلوك األفراد العاملني يقوم عل معدالتيسهم من دون شك يف حتسني 
 ة اإلدارة هي حفز األفراد ـهو أن السلوك اإلنساين سلوك هادف و أن مهم يأساس

  . وحاجات املنظمةعلى أداء العمل و ذلك بالتوفيق بني حاجام  اتـاجلماعو 
كمثيلتيها، حركة  تأكيدهالتحفيز األفراد على العمل يف  يالكيفية املثل رواد املدرسة السلوكية إىل نظرة تتلخص و

 و تطوير احمليط املادي و اإلجتماعي  حتسنياإلدارة العلمية و مدرسة العالقات اإلنسانية، على أمهية 
  . من وجهة نظرهم، غري كافية لتحفيز األفراد العاملني بشكل فعال عوامل،الالعمل رغم أن هذه  و اإلداري للعامل و

دوافع داخلية  أساسأحباث رواد هذه املدرسة، إمنا يوجه على  يف بيئة العمل، كما أكدته دراسات و األفراد فسلوك
 عن إمكانيام  فعال وم من التعبري بشكل جيد ـه وظائفهم من فرص متكنهـتتحدد فيما تتضمن

للمنظمة ملا له من تأثري كبري يف عملية حتفيز  اخلارجية و ذلك، طبعا، باألخذ بعني اإلعتبار احمليط ـقدرام الذاتي و
  . االجيايبالعاملني بشقيها السليب و 

الدافعية يف جمال  مبوضوعالذين أسهموا بشكل كبري يف بلورة أراء و أفكار هذه املدرسة فيما يتعلق  الباحثني من و
 Frederik هرزبرغ فريدريك ، Abraham Maslowأبراهام ماسلو ،سبيل املثال ال للحصر ىعل ،عمل جندال



 
   

Herzberg ،  ألدرفركليثون Clayton Alderfer ،  ماجرجيوردوغالسDouglass Macgregour، 
  ، Victor Vroomمفيكثور فرو ،David Macclelland ماكليالند دافيد

األطروحة، فصل السياق التارخيي حملددات  هذهعلى ذكرهم يف الفصل الثاين من  سنأيت غريهم من الباحثني الذين و
  . النجاح يف العمل اإلداري

نتعرض بشكل  سوفأن نظرية العاملني لفريديرك هرزبرغ تشكل اإلطار النظري لدراستنا هذه فإننا  إعتبار على و
  . العملعية يف جمال مقتضب إىل مضموا فيما يتعلق بنظرا إىل موضوع الداف

  : مها العملالنظرة يف أن فريديرك هرزبرغ مييز بني جمموعتني من العوامل التحفيزية يف جمال  هذه تتلخص و
من أمثلتها،  هي ترتبط مبحيط الوظيفة و ، و) الوقائية ( عليها بالعوامل الصحية يصطلحو : األوىل اموعة •

وظيفي، املركز اإلجتماعي، ظروف العمل، منط اإلشراف، مستوى األمن ال إدارا،طرق  سياسات الشركة و
  . غريها من العوامل املرؤوسني و مع الرؤساء و العالقة

  الوظيفة نفسها مبحتوىهي ترتبط  ، و)التحفيزية( و يصطلح عليها بالعوامل الدافعة: الثانية اموعة •
 طبيعة أنشطة األداء  العمل،مهام  من أمثلتها، الشعور باإلجناز، املسئولية اليت تتضمنها و

غريها من العوامل  اإلعتراف جبهود الفرد، و للعمل،نفسه، إمكانيات النمو املتوفرة للفرد العامل من ممارسته 
جهودهم فيما يؤدونه  أقصىتدفعهم بشكل فعلي إىل بدل  اليت تؤدي إىل حالة الرضا يف نفوس العاملني و و

  . من أعمال
 James Morgan، من أمثال جيمـس مورغـاناإلدارة اءـعلمه بني أغلب ـرف علياـا هو متعـكم و

يف كتابه  1993سنة  David Holt، و دافيـد هولث) 28 ، ص1986عمر حممـد خلف،(  1973 سنة
   ،) 51 ، ص2001موفق حديد حممد،"( مبادئ و تطبيقـات : اإلدارة" املوسوم 

   الوسطي،اإلدارة العليا، اإلدارة : ات إدارية أساسية هياألخرية تنقسم إىل ثالثة مستوي هذهفإن 
 ). املباشرة(  اإلدارة الدنيا

 اليت من  ومعلوم، و رغم أن هذه املستويات اإلدارية الثالثة تشترك فيما بينها يف عدة نقاط  هوكما  و 
 الصادر"  الوظائف و النظريات واملبادئ  " اإلدارة" كتابه املوسوم  يف أمهها، كما يشري إىل ذلك موفق حديد حممد

باملقابل هناك نقاط  نهإفرقابة،  ه وـتوجيو تنظيم  ممارستها لوظائف العملية اإلدارية من ختطيط و ، 2001سنة
   ). 50ص  ،2001موفق حديد حممد، ( أساسا يف مقادير ممارستها هلذه الوظائف  املتمثلة وإختالف فيما بينها 

الثالثة من املفروض أن  اإلداريةممارسة املديرين لوظائف العملية اإلدارية يف املستويات  يف مقادير اإلختالف هذا و
يف حتديدهم لألمهية النسبية لكل من احملددات املرتبطة باحمليط  الثالثةيواكبه إختالف بني مديري املستويات اإلدارية 

  . داريو تلك املرتبطة مبحتواها لنجاحهم يف العمل اإل للوظيفةاخلارجي 
قد تكون غري كذلك  اإلداريددات اليت يراها مديري اإلدارة العليا ضرورية لنجاحهم يف العمل احملأن  أخر، مبعىن

  . الدنيا اإلدارةبالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي، وأيضا، بالنسبة ملديري 



 
   

فإن إشكالية هذه  هرزبرغريديرك من اإلطار النظري هلذه الدراسة و املتمثل يف نظرية العاملني لف إنطالقاو  إذن،
داللة إحصائية يف األمهية النسبية بني احملددات  ذاتالدراسة تتحدد يف حماولة معرفة فيما إذا كانت هناك فروق 

  . مبحتواها لنجاح مديري املؤسسات الوطنية يف العمل اإلداري املرتبطةاملرتبطة مبحيط الوظيفة، و تلك 
  . لية هذه الدراسة بشكل أكثر وضوحاحيدد إشكا التايل التساؤل و
و تلك املرتبطة  الوظيفةفروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية بني احملددات املرتبطة مبحيط  توجد هل -*

  الوطنية؟  املؤسساتب املستويات اإلدارية الثالثة يف العمل اإلداري مبحتواها لصاحل هذه األخرية لنجاح مديري
  : يالتفص أكثر بشكل و
جناح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري ) مبحتواها املرتبطةاملرتبطة مبحيط الوظيفة و تلك (  حمددات هل -*

  على مستويات خمتلفة من حيث األمهية؟  تتوزعباملؤسسات الوطنية 
يف العمل اإلداري  وسطيالجناح مديري اإلدارة ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و تلك املرتبطة مبحتواها(  حمددات هل -*

   األمهية؟باملؤسسات الوطنية تتوزع على مستويات خمتلفة من حيث 
يف العمل اإلداري  الدنياجناح مديري اإلدارة ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و تلك املرتبطة مبحتواها(  حمددات هل -*

   األمهية؟باملؤسسات الوطنية تتوزع على مستويات خمتلفة من حيث 
 متوسطي درجات مديري اإلدارة العليا على كل من فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية بني جدتو هل -*

اإلداري باملؤسسات  العمليف  همو تلك املرتبطة مبحتواها لصاحل هذه األخرية لنجاح الوظيفةاملرتبطة مبحيط  دداتاحمل
  الوطنية؟ 

متوسطي درجات مديري اإلدارة الوسطي على كل  النسبية بني فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية توجد هل -*
اإلداري  العمليف  همو تلك املرتبطة مبحتواها لصاحل هذه األخرية لنجاح الوظيفةاملرتبطة مبحيط  دداتاحمل من

  باملؤسسات الوطنية؟ 
 ارة الدنيا على كل منمتوسطي درجات مديري اإلد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية بني توجد هل -*

اإلداري باملؤسسات  العمليف  همو تلك املرتبطة مبحتواها لصاحل هذه األخرية لنجاح الوظيفةاملرتبطة مبحيط  دداتاحمل
  الوطنية؟ 

مديري  لنجاحاملرتبطة مبحيط الوظيفة  محدداتفروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية لل توجد هل -*
  العمل اإلداري وفق متغري املستوى اإلداري؟ املؤسسات الوطنية يف

مديري  لنجاحاملرتبطة مبحتوى الوظيفة  محدداتفروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية لل توجد هل -*
 املؤسسات الوطنية يف العمل اإلداري وفق متغري املستوى اإلداري؟

  
  : الدراسة فرضیـــات2)- 
  . جزئية فرضيات )8(مثانية مة و فرضية عا ىالدراسة عل هذه تنطوي

  :العامة ومفادها الفرضية1-2)- 



 
   

املرتبطة مبحتواها  تلك وذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية بني احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة  فروق توجد
  .نيةالعمل اإلداري باملؤسسات الوط يفلصاحل هذه األخرية لنجاح مديري املستويات االدارية الثالثة 

  : اجلزئية الفرضيات2-2)- 
  :و مفادها األوىلاجلزئية  الفرضية1-2-2)- 

 اإلداريجناح مديري اإلدارة العليا يف العمل ) الوظيفة و تلك املرتبطة مبحتواها مبحيطاملرتبطة (  حمددات إن
 .باملؤسسات الوطنية تتوزع على مستويات خمتلفة من حيث األمهية

  :الثانية و مفادهااجلزئية  الفرضية2-2-2)-
 اإلداريجناح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل ) الوظيفة و تلك املرتبطة مبحتواها مبحيطاملرتبطة (  حمددات إن

  .باملؤسسات الوطنية تتوزع على مستويات خمتلفة من حيث األمهية
  :اجلزئية الثالثة و مفادها الفرضية3-2-2)-

 اإلداريجناح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل ) و تلك املرتبطة مبحتواهاالوظيفة  مبحيطاملرتبطة (  حمددات إن
  .باملؤسسات الوطنية تتوزع على مستويات خمتلفة من حيث األمهية

  :ومفادها الرابعةاجلزئية  الفرضية4-2-2)- 
رتبطة مبحيط الوظيفة متوسطي درجات مديري اإلدارة العليا على كل من احملددات امل بنيالفرق يف األمهية النسبية  إن
 صفر  يساوينظريا املرتبطة مبحتوى الوظيفة لنجاحهم يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية ال  و

  .املرتبطة مبحتوى الوظيفة اتو هو دال إحصائيا، و ذلك لصاحل متوسط احملدد
  : اجلزئية اخلامسة ومفادها الفرضية 5-2-2)-

اإلدارة الوسطي على كل من احملددات املرتبطة مبحيط  مديريتوسطي درجات م بنيالفرق يف األمهية النسبية  إن
هو دال  و صفر يساوينظريا املرتبطة مبحتوى الوظيفة لنجاحهم يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية ال  والوظيفة 

  . متوسط احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة لصاحل إحصائيا، و ذلك
  
  
  



 
   

  :السادسة ومفادها اجلزئية الفرضية 6-2-2)-
الدنيا على كل من احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة  اإلدارة مديريالفرق يف األمهية النسبية بني متوسطي درجات  إن 

 الوظيفة لنجاحهم يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية ال يساوي صفر  مبحتوىو نظريا املرتبطة 
  . توسط احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفةو ذلك لصاحل م إحصائيا،و هو دال 

  :السابعة و مفادها اجلزئية الفرضية7-2-2)-
املؤسسات  مديريذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية للمحددات املرتبطة مبحيط الوظيفة لنجاح  فروق توجد

  .الوطنية يف العمل اإلداري وفق متغري املستوى اإلداري
  :الثامنة و مفادهاالفرضية اجلزئية 8-2-2)-

مديري املؤسسات  لنجاحذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية للمحددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة  فروق توجد
 .الوطنية يف العمل اإلداري وفق متغري املستوى اإلداري

  
   :الموضوع ختیارإ دوافع3)- 

يدة اجلديرة بالدراسة ال يتم مبحض الصدفة، بل العد املواضيعوقوع إختيار أي باحث على موضوع ما من بني  إن 
 املوضوعع اليت كانت وراء إختيار الباحث هلذا ـو من هذا املنطلق ميكن إجياز الدواف. دوافعة ـتتحكم فيه جمموع

  : يف النقاط التالية
  . حبثه و املوضوعدراسة هذا  إمكانية1)- 
لت موضوع حمددات جناح املديرين يف العمل اإلداري وفق إطالع الباحث، اليت تناو حدودالدراسات، يف  قلة2)- 

  الوطين،  املستوىأدبيات نظرية فريدريك هرزبرغ، بصفة خاصة، على  الدافعية، بصفة عامة، و أدبيات
الباحثني الغربيني مبا فيهم الباحثني  قبليف الوقت الذي عرف فيه هذا املوضوع إجراء العديد من الدراسات من 

  . العرب
اليت  ، أيدت أو ناقضت نتائجها نتائج نظرية فريدريك هرزبرغ، وسواء اليت،ه الدراسات تتحدد أساسا يف تلك هذ و

يف العمل  النجاحذكرها الحقا يف الفصل الثاين من هذه األطروحة، فصل السياق التارخيي حملددات  عليسوف نأيت 
  . اإلداري

ي لنظرية فريدريك هرزبرغ يتوافق ونظريه املعمول به من قبل كان النظام التحفيز إذايف معرفة ما  الرغبة3)- 
  . الوطنية املؤسسات

بعض مشاكل املديرين املرتبطة بالعملية التحفيزية يف املؤسسات الوطنية على  معاجلةالرغبة يف املسامهة يف  - 4)
 إىل حد  يساهمن هذا من شأنه أ مستويام اإلدارية على إعتبار أم قاطرة هذه املؤسسات، و إختالف
إختالف أشكاهلا،  ىمنظماتنا الوطنية عل تعيشهامن وجهة نظرنا، يف معاجلة بعض اجلوانب املتعددة لألزمة اليت  كبري،

  . أهدافها املرجوة مل تصل بعد إىل الزالتإنتاجية، جتارية، خدمية، و اليت 



 
   

فالعمل . ال السلوك التنظيمي اجلزائرييكتسيها موضوع هذه الدراسة يف جم اليتاإلحساس مبدى األمهية  - 5)
العلمية  الدراساتذلك كل املهتمني به كان و ال يزال حمور إهتمام العديد من  ىعامة، كما يتفق عل بصفةاإلداري، 

و أيضا السبل الكفيلة لتحقيق الفاعلية  املناسبإجياد اجلو  ىلاليت متخضت عنها عدة نظريات كلها كانت دف إ
  . اإلدراية

خل تتوقف إ...ثقافيةدولة على حتقيق أهدافها على خمتلف املستويات، علمية، إقتصادية، إجتماعية، سياسية،  أي درةفق
  . املنتهجة من قبل مدراء املنظمات يف هذه الدولة اإلدرايةيف جزء كبري منها، من وجهة نظرنا، على طبيعة املمارسات 

إىل املمارسات  منهااملنظمات الوطنية من مشاكل عديدة يعود جزء  نتبينها بشكل واضح فيما تعيشه احلقيقة هذه و
  . تطور البالد وترية تقدم و ىعلهذا بطبيعة احلال، قد أنعكس سلبا  دارية السلبية ملدرائها، واإل
   

  :الدارسةمصطلحات  تحدید4)- 
 يف هرزبرغ،فريدريك  وفق ما تقول به نظرية جمموع العوامل اليت تأكدت أمهيتها، هي: احملددات – 1-4)

  : مها رئيسيتنيالعملية التحفيزية يف ميدان العمل اإلداري و اليت تتجدد يف فئتني 
 الشركة  سياساتمنط اإلشراف، : املرتبطة باحمليط اخلارجي للوظيفة ومن أمثلتها العواملفئة  -1-1-4)

  . خلإ...طرق إدارا، ظروف العمل و
الفرد، إمكانيات  جبهودعتراف إلالشعور باإلجناز، ا: من أمثلتها حتوى الوظيفة واملرتبطة مب العواملفئة  -2-1-4)

  . خلإ...لوظيفتهفرص الترقية اليت تتيحها ممارسة الفرد العامل  النمو و
يتوىل توجيه جمموعة من األفراد لتحقيق  و رئاسيا يف أي منظمة، منصباالشخص اليت حيتل  هو :رـاملدي -)2-4

التنظيمية  األهدافإدارية عالية متكنه من حتقيق  مهارات فنية و بسمات شخصية ضرورية و يتمتع و حمددة،أهداف 
  . املسطرة بنجاح

مدير يف كل مستوى إداري على القيام بشكل فعال بوظائف  كلبه مدى قدرة  نعىن :املديرين جناح -)3-4
إقامة عالقات جيدة  ىا قدرته علذك داف املنظمة، ورقابة لتحقيق أه توجيه و و تنظيم ودارية من ختطيط إلالعملية ا

  . حتقق منظمته مستوى مقبوال من حيث خمرجاا وحظوره الدائم للمنظمة، و مرؤوسيهمع 
  قصد التأثري  داريميارسها املديرين يف امليدان اإل حمددةجمموعة وظائف  هو :اإلداري العمل -)4-4

  تفاق على أمهيتها وضرورا لتلبية رغبات معلومة حمددة مت اإل تنظيمية أهدافيف سلوك املرؤوسني لتحقيق 
  .روح معنوية عالية و حبزملك ذ و
   
  
  



 
   

  :الدراسة أھمیة5)-
بصفة خاصة، يف حتديد مدى فاعلية  املديرين ومن األمهية القصوى اليت يكتسيها العنصر البشرى بصفة عامة،  نطالقاإ

حتديد معدالت التنمية ألي دولة كانت، كما أكدها العديد من الباحثني،  مثةمن  جناحها يف حتقيق أهدافها و اإلدارة و
خاصة  الباحثنيما يزال، حمور دراسات العديد من  ن السلوك اإلداري، كان وإاإلنتاج األخرى، ف بعناصرمقارنة 

 ه تفسري طبيعت و السلوكاليت كان اهلدف منها فهم حقيقة هذا  منهم علماء النفس اإلداري، و
 من مث حتديد إستراجتيات و األداء اإلداري و بـجوانتفسري الكثري من  إدراك حمدداته كونه ضرورة حتمية لفهم و و

  . حتسني املردود اإلنتاجي للمنظمة بصفة عامة سيؤدي بالضرورة إىل الذي وجناحه  تقنيات إستمرارية فاعليته و
  . يقوم به املدير يف حتقيق األهداف التنظيمية يالدور الذفقد دلت األحباث العلمية داللة قاطعة على أمهية 

قبل كل شيء  ال تنبعث من اهليكل الذي تقوم عليه، بل تتوقف أوال و" : Whiteفحياة املنظمة كما يقول هوايث
  ).  157 ص ،1957سليمان حممد الطماوي، ( " على خصائص قيادا اإلدراية

ميثل اإلدارة  فهو. ستقرارهاإاملسئول األول عن ضمان هو  احلياة يف املنظمة و العضو احليوي النادر باعث هو فاملدير
إنتاج  أسلوب سلوكه يؤثر يف سلوك و و شخصيتهمدى مرونة  كما أن درجة تكيفه النفسي و يف أعني مرؤوسيه،
  ). 247 ص ،1983مالك جرجس،(  بينهم املعنويةجيدد مستوى الروح  من يشرف عليهم و

يف حتقيق  املنظماتالقصوى للدور الذي بإمكان املديرين أن يقومون به يف حتديد مستوى جناح  يةاألمه هذه و
الشركة اليابانية ماتسوشيتا يف جمال  جتربةجلها وجدت يف اتمع نتبينها بشكل واضح يف أاألهداف اليت من 

  . الصناعات الكهروبائية
هذا املدير  أستطاعمؤسسها السيد كروتسكي ماتسوشيتا، فقد ه الشركة بإسم ماتسوشيتا نسبة إىل ذه مسيت قد و

يف مدة زمنية قصرية، تصنف جنبا إىل جنب  الشركةإىل جانب مراقبه العام السيد آراتارو تاكاهاشي أن جيعال هذه 
سيميز، آي يت يت،  ،ليكثريكإجينرال : الكهروبائية وهي الصناعاتمع مخس شركات أخرى عمالقة يف جمال 

  . هيتاشى فليبس،
من كروتوسيكي  كلة األوىل إىل ما كان يتمتع به ـة يعود بالدرجـة هلذه املكانـيف تبوب هذه الشرك الفضل و

  . العملإدارية يف  مهارات شخصية و آراتارو تاكاهاشي من قدرات و ما تسوشيتا و
  أهدافها،  حتقيقظمات يف املظاهر الرئيسية، كما يشري إىل ذلك الباحثون، لعدم جناح املن و األسباب فمن

إىل جانب عدم وجود أسس علمية سليمة  اإلدارية واملهارات الشخصية  هي إفتقار العديد من مديريها إىل القدرات و
 ( األوىل         املهارات الفنية بالدرجة  إختيارهم على املعارف و عندالتركيز  إلختيار هوالئي املديرين و

  ). 178 ص ،1986 آتوس،.ج.نتونييتأ باسكال، ريتشاردت
يف جزء منه، من  يعوداإلدارية اليت يعاىن منها بعض املديرين  املهارات الشخصية و يف القدرات و اإلفتقار هذا و

حقيقة  ،أيضا املهارات، و هذه القدرات و حقيقة ووجهة نظرنا، إىل كون حميط عملهم، بصفة عامة، ال يتماشى 
  . ملالشخصية يف جمال الع طموحام

  : التالية األساسيةن أمهية هذه الدراسة تتحدد يف النقاط إف عموما، و 



 
   

يف املؤسسات   عمل اإلداري على إختالف مستوياتهاألساسية للنجاح يف ميدان ال احلاجاتأا متكننا من حتديد  - 1)
  . الوطنية

 باملؤسساتاألساسية لألفراد العاملني  إذا كان هناك نوع من التكامل بني احلاجات فيماأا متكننا من معرفة  - 2)
  . تلك احلاجات لتطمنيما توفره هلم وظائفهم من حوافز  الوطنية يف خمتلف مستويات العمل اإلداري و

ة عبطبي و إشباعها،تنقله إىل ميدان العمل يكون دائما مصحوبا مبجموعة من احلاجات املختلفة يريد  عند فالفرد
احلاجات اليت يريدون إشباعها من خالل أدائهم  بنوعيةالعمل خيتلفون فيما بينهم فيما يتعلق  األفراد يف جمال أن احلال،

  . اإلشباعطرق حتقيق هذا  ،أيضا و لوظائفهم،
أن تكون    جيبينتج عنه بالضرورة إختالف يف الوظائف اليت ينبغي على كل فرد شغلها، حبيث  اإلختالف هذا و

  . األساسية لكل فرد عامل يف املنظمةإطارا مناسبا لتطمني احلاجات 
اليت  األساسيةفرد لشغل أي وظيفة ينبغي أن يكون مبين على أسس علمية تكاملية بني طبيعة احلاجات  أي ختيارإف

  . احلاجاتبني ما توفره تلك الوظائف من حوافز إلشباع تلك  يريد الفرد إشباعها و
يف خمتلف  مستوي إجناز العامل اجلزائري يف ميدان العمل اإلداري وكانت طبيعة  إذاأا متكننا من معرفة ما  - 3)

  . الشخصية تطلعاته ويتم على أساس قناعته الذاتية من أن جهده املبذول يف العمل يتماشى  مستوياته
فيها قادرة،  العملطبيعة  أي منظمة من حتقيق مستوى عال من النجاح ينبغي عليها أن جتعل ظروف و تستطيع فحىت

هذا من شأنه أن يؤدي إىل خلق شعور إجيايب  و أهدافها،عال، على حتقيق أهداف األفراد العاملني ا بالتوازي مع ف
 . عملهم حنولدى جمموع العاملني باملنظمة 

   
  : الدراسة دافـــأھ6)- 

  : اليت تسعي هذه الدراسة إىل حتقيقها تتحدد يف النقاط التالية األهداف إن
لعامل اجلزائري يف ميدان العمل ا جناح )املرتبطة مبحيط الوظيفة و نظريا املرتبطة مبحتواها(  تحمددامعرفة  - 1)

  .الوطنية باملؤسساتاإلداري على إختالف مستوياته 
لنجاح ) املرتبطة مبحتواها نظريا املرتبطة مبحيط الوظيفة و(  احملددات هلذه النسبية مهيةاألمستويات  حتديد - 2)

 املرتبطة(  و بعبارة أخرى، معرفة احملددات. يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية الثالثة اإلداريةستويات مديري امل
و ذات األمهية املرتفعة،        املتوسطة،ذات األمهية املنخفضة، و ذات األمهية ) مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها

و مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري  الوسطي،إلدارة مديري اإلدارة العليا، و مديري ا كل من لنجاح
  .باملؤسسات الوطنية

تلك املرتبطة  و الوظيفة،طبيعة الفروق املوجودة يف األمهية النسبية بني احملددات املرتبطة مبحيط  علىالوقوف  - 3)
  . الوطنية باملؤسساتمبحتواها لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري 

تلك املرتبطة  و الوظيفة،طبيعة الفروق املوجودة يف األمهية النسبية بني احملددات املرتبطة مبحيط  ىعلالوقوف  - 4)
  . الوطنية باملؤسساتمبحتواها لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري 



 
   

تلك املرتبطة  و الوظيفة،تبطة مبحيط طبيعة الفروق املوجودة يف األمهية النسبية بني احملددات املر علىالوقوف  - 5)
  . الوطنية ؤسساتباملمبحتواها لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري 

مديري  لنجاحطبيعة الفروق املوجودة يف األمهية النسبية للمحددات املرتبطة مبحيط الوظيفة  ىعلالوقوف  -  6)
  . ستوى اإلدارياملؤسسات الوطنية يف العمل اإلداري وفق متغري امل

مديري  لنجاحطبيعة الفروق املوجودة يف األمهية النسبية للعوامل املرتبطة مبحتوى الوظيفة  علىالوقوف  - 7)
  . املؤسسات الوطنية يف العمل اإلداري وفق متغري املستوى اإلداري

  
  : السابقة اتــــــالدراس7)- 

  :ةــالغربي اتـــالدراس1-7)- 
 . Blood & Charles . L .Hulin Milton. Rهولن شارلزن بلود و ميلثو دراسة1-1-7)- 

1962:  
فتراضات اليت إلتتحدد ا و. تدل على الشعور بالنفور من العمل أن إىل حتديد تأثري اخلصائص البيئية املفترض دف و 

ون رضا عاليا يف مهام أن العمال املندجمون مع معايري الطبقة الوسطي يبد -)أ: الدراسة فيما يلي هذهقامت عليها 
  . أما العمال اآلخرون فيبدون رضا منخفضا. مهارات عالية تتطلب

   .أن لألجر تأثري قوى يف الرضا -)ب
فئة  من عامال 511 من فئة الياقة الزرقاء و عامال 1390عينة ذكور تتكون من  ىه الدراسة علذه أجريت قد و

   .مصنعا 21 الياقة البيضاء وميثلون
  . إستجابيةاملتغريات إىل متغريات منبهة ومتغريات قسمت  قد و

 التمدن، :من أمثلتها املعززة لظاهرة النفور من العمل و البيئيةيتعلق باملتغريات املنبهة فهي ذات الصلة بالظروف  ففيما
 خاصةجابات ستإأما فيما يتعلق باملتغريات اإلستجابية فهي املؤدية إىل . أو العائد الدخلمستوى املعيشة، متوسط 

  . جتاه العملإ
  : تتحدد فيما يلي هذهين الباحثني من خالل دراستهم ذاليت توصل إليها ه النتائج و
جتماعية اليت اإل ختالفات البيئية وإلحلد صعوبة التأثر با قويةالرضا العام للعامل  ن العالقة بني الرضا املهين وأ -*

  . حتديدهاهدفت الدراسة إىل 
  . العمال ستجاباتإة النفور عن العمل هام جدا يف تشكيل أن نشوء ظاهر -*
 و املتوسطة أكثر رضا فعمال الطبقة الفقرية و. منهالنفور  وجود فرق بني الطبقات من حيث الرضا عن العمل و -*
  . قل نفورا من العملأ
ري املندجمني يكون راضني حينما ن العمال غإف أكثر، ستقالليةإ وأن العمال املندجمني يرغبون يف مسؤولية كبرية  مع و

اليت  املهاميف حتديد أهداف اإلدارة أو يف املهارات اليت تتطلبها  ،من املشاركة، خاصة القليلال تتطلب مهنهم سوى 
  . )Milton.R.Blood & Charles.L.Hulin,1967, P.P 284-290( يقومون بأدائها



 
   
عتربت أنداك جديدة يف أهو أا آثرت نقطة  الدراسةهذه جيايب الذي ميكن حسابه على ن الشيء اإلإف عموما، و

 لتطورن حاجات العمال تزداد تبعا أاملتمثلة يف  و اليت أجريت يف تلك الفترة، بالدراساتأدبيات دافعية العمل مقارنة 
  . رضاهم و     معنويامضرورة ربط ذلك باإلجراءات اليت تتخذ قصد الرفع من  متدن منطقتهم السكنية و و
يف ميدان  اجلوهرية اليت أستقطبت إهتمام الباحثني  النقاطمستوى رضاهم من  إذا كان الربط بني حاجات العمال و و

قواعد املنظمات على إختالف أنواعها نتيجة الدراسات العديدة اليت  من بديهيات و أصبحتالدافعية يف العمل حىت 
زيادا مث ربط  و احلاجاتة لتغري ي إعطاء أحد األسباب املؤدفإن هذين الباحثني حاوال حول هذا املوضوع، أجريت

ضمنيا ضرورة دراسة احلاجات العمالية من  يعىنهذا كله  و. حبركة تغري مستوى الرضا -كعالقة متعدية - ذلك
  . منطقة إىل أخرى بشكل منفصل

نه قد إف ،ه الدراسةذنتائج ه إليهما أشارت  وفق ،جديدةكان لظاهرة التمدن تأثريا يف ظهور حاجات عمالية  إذا و
تلك املوجودة لدى عمال املدينة مما يؤكد على أمهية األخذ بعني  غرييوجد لدى عمال املناطق الريفية حاجات أخرى 

احمليطة  الظروفهتمام بكل يفرض يف نفس الوقت ضرورة اإل ستجابات العمال وإالبيئية يف حتديد  اخلصائصعتبار إلا
  .بالعمل
رتفعنا من طبقة أخنفاض كلما إىل التدين أو اإل العمال ه الدراسة على ميل مستوى رضاذا يتعلق بتأكيد نتائج هأما فيم

أكثر نفورا من  و     قل رضا أالطبقة الدنيا  القد جند أحيانا يف بعض املواقف عم نهإفجتماعية أدىن إىل أخرى أعلى إ
  . العمل

 ،نهأا من شذه و فئة الذكور فقط دون اإلناث، علىدراسة أا أجريت ه الذمن النقاط اليت تؤخذ على ه لك،ذك
غلب األحوال، ينطوي أتعميم نتائجها يف ميدان العمل الذي بطبيعته، يف  إمكانيةيقلص من  بطبيعة احلال، أن حيد و

 . إناثا ذكورا و. معا الفئتنيعلى 
 :ما يليراسة ه الدذمضمون هعلى  كذلك، من نقاط الضعف اليت ميكن تسجيلها

، و أيضا نوعها، أي هل )إحتمالية، غري إحتمالية (  أن صاحبا هذه الدراسة مل يوضحا طريقة إختيار عينة الدراسة -*
فمن منظور . هي عينة عشوائية بسيطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقودية

ملية إختيار أي نوع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، ختتلف أدبيات منهجية البحث العلمي أن ع
  .عن نظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صاحبا هذه الدراسة

 انالعدد اذههل، فعال، : أنه مل يتم توضيح حجم اتمع األصلي للدراسة و عليه فالسؤال املطروح هو -*
 .بالنسبة لكل من فئة الياقة الزرقاء، و الياقة البيضاء على التوايل اتمع اإلحصائي للدراسة نميثال، 1390،511

ال يعين بالضرورة التمثيل الفعلي  حجم العينةكرب  نأالبحث العلمي  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني 
  و عليه، وفق ما يشري إىل ذلك روسكو  .للمجتمع اإلحصائي للدراسة إذا مل حيسن إختيار أفرادها

يف إحدى شروطه اإلجرائية لتحديد حجم العينة يف البحوث السيكوإجتماعية، فإن العينة الصغرية املختارة  1975سنة
و هذا كله، بطبيعة . بعناية حبيث متثل فعال اتمع األصلي تعترب أحسن من نظريا الكبرية اليت مل حيسن إختيارها



 
   

تعميم (  الصدق اخلارجي للدراسة حتقيقو من مث يف ) β(أ يف خط الوقوععالقة مباشرة بالتقليل من ه احلال، ل
  ). النتائج

جلميع  مالك من خالل ضبطهذللدراسة و  الداخليما إذا قد مت حتقيق الصدق  اه الدراسة مل يوضحذه ان صاحبأ -*
، خاصة،    و أما هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات

 . فئتني من األفراد، ذكور و إناثو أجريت على ) أثر(بصدد دراسة سببية 
أن صاحبا هذه الدراسة مل يوضحا األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل هو، فعال  -*

   .يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟
الدراسة فإا تعترب على درجة كبرية من األمهية،  هذهلالقول، ورغم بعض األحكام املسبقة ورمبا اخلاطئة  وخالصة
مبعىن آخر أا أشارت إىل ضرورة األخذ بعني . يف حتديد مستوى الرضا العمايل البيئيةهتمت بدور اخلصائص ألكوا 

  . عامةالسلوكية بصفة  تي موضوع من املوضوعاالفروق الثقافية والبيئية عند دراسة أ عتباراإل
  : L . Hulin Charles 1963 . هولن شارلز دراسة2-1-7)- 

 300 أفرادها عدده الدراسة على عينة ذوقد أجريت ه. تأثري خصائص اجلماعة على الرضا الوظيفي بدراسة هتمتأ
قد قسمت عينة  و. مؤسساتمل مع عدة متخصصني يف عمليات البيع يعملن بشركة كبرية لبيع السلع تتعا كاتبة

ه الدراسة ذعينة ه ختريتأقد  و. مشرف واحد و كاتبات 6 وأ5الدراسة إىل عدة جمموعات كل جمموعة تضم 
  .اجلغرافية املنتمية إليها الكاتبات املنطقة وبطريقة املعاينة العشوائية الطبقية على أساس نوع العمل 

  : ستبياناتعلى نوعني من اإله ذالباحث يف دراسته ه عتمدأ قد و
نوع العمل،  اإلشراف،: اليت تتحدد يف تسع جوانب هي حيتوى أسئلة وصفية ملختلف جوانب العمل و و :األول -*

  . الشركة ذاا، الفعالية التنظيمية األمن، ومقدار العمل، العالقات بني العمال، ظروف العمل، اآلجر، املهنة 
مدى  أي حول املنطقة اجلغرافية ألفراد العينة و. الشركة خارجول حياة الكاتبات ح أسئلةحيتوي  و: الثاين -*

  . الرضاتدخلها يف حتديد مستوى 
  :ه الدراسة يفذاليت أسفرت عنها ه النتائج تتلخص و

ن الرضا عن األجر أكثر أ و. قتصاديةخصائص اجلماعة اإل و املهينوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الرضا 1)- 
 األجر أكثر تدخال و وزنا يف حتديد خصائص اجلماعة نأ وه اخلصائص ذتأثرا .  

  . للعمال الوظيفيقتصادية يف حتديد الرضا ه الدراسة إىل أمهية الظروف اإلذفقد أشارت نتائج ه عامة، بصفة و
املوارد  فقريةقرية يف منطقة ة الفـضمن الطبق قد يصبح األجر املتوسط يف منطقة غنية مبواردها و منتجاا ذو فالعامل

  . املنتجات و
  . كبريا يف حتديد مستوى رضاه دوراا أن تلعب أأن احلي أو املدينة اليت يسكنها الفرد العامل من ش2)- 
بالتايل عدم تشردهم  اعي وـجتماإل ستقرارهم الوظيفي وإيؤدي إىل  أننه ألرضا عند العمال من شا رتفاعإأن 3)- 

  . طرقاتالتسكعهم يف  و



 
   

 باريت و  كاتزل دراسةه الدراسة كان حمور لدراسات وثائقية عديدة منها ذاإلشارة إليه، أن موضوع ه جتدر وما
-harles.L.Hulin,1966, P.P 185()1963( ، كاندل)1962( كاتزل و كورتن، )1961( باركر
191( .  

 :التالية طالنقاه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
البحث  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني . اتمع اإلحصائي للدراسة ميثل 300 العدد اذههل، فعال،  -*

  و من مث ) β(أ يف خط الوقوععالقة مباشرة بالتقليل من  اإختيارهن حلجم العينة و طريقة أالعلمي 
  ). تعميم النتائج(  الصدق اخلارجي للدراسة حتقيقيف 
معامل فاي، معامل سبريمان براون، معامل (أن صاحب هذه الدراسة مل يوضح نوع معامل اإلرتباط  -*

خصائص اجلماعة، : املستخدم يف تفسري العالقة املوجودة بني متغريي هذه الدراسة، املتغري املستقل) إخل...بريسون
مفاضلة الباحث ألي معامل  نأالبحث العلمي  نهجيةمبفكما هو متفق عليه بني املهتمني  .الرضا الوظيفي: املتغري التابع

و عليه فالسؤال ) نوعية، كمية( من هذه املعامالت و غريها تتوقف بدرجة كبرية على طبيعة متغريات الدراسة 
   .هل فعال وفق الباحث يف إختيار معامل اإلرتباط املناسب لطبيعة متغريات دراسته: املطروح هو

لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليمل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الصدق  ه الدراسةذن صاحب هأ -*
  .هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات

  : Frank Friedlander 1964فرانك فريدلندر  دراسة3-1-7)-
قد حاولت هذه الدراسة ف. الرضاعدم  للرضا و محددالعمل كحول خصائص  قد متحوره الدراسة ذه موضوع

  : اإلجابة على السؤال التايل
   غياا؟خصائص العمل املؤدية للرضا حتدث عدم الرضا عند  هل
اليت يعطيها املفحوص لثمانية عشرة متغريا  األمهيةستبيانني خمتلفني، واحد يقيس إه الدراسة ذستعمل يف هأ قد و

ستبيان إلمن البنود اليت تضمنها ا و. املتغريات كمصدر لعدم الرضا لنفسآخر الصورة السلبية  و كمصدر للرضا،
  : يلياألول ما 

  . ك أكثرلستحسان لعمإكر وقتا شعرت فيه بأذ -*
  . احلسن شعوركه، تلك اليت تتدخل يف حتديد ذختر من قائمة العوامل هأ -*
  . هي أمهية كل عامل ما -*

"  أو الشعور احلسن ستحسانإلا" األول ماعدا مصطلح ستبيانإلان الثاين فكانت مماثلة لنظريا يف ستبيابنود اإل أما
يعملون يف خمتلف  فردا 80 ه الدراسة على عينة عدد أفرادهاذأجريت ه قد و". الالرضي " مبصطلحستبدل أ الذي

يف برامج  يتحدداليت كان موضوعها  و اريةالباقي تابعوا دروسا  من نصفهم تابعوا دروسا مسائية و أكثراملناصب، 
  . العمل وعلم النفس

 34 من سنة إىل فتتراوحأما أقدميتهم يف العمل . سنة 25 مبتوسط سنة، 50و 20 سن أفراد العينة بني يتراوح و
  . سنوات 7 مبتوسط سنة



 
   
  : ه الدراسة ثالثة مستويات هيذتناولت ه قد و

  . غري الراضيني واملقارنة بني العمال الراضيني  - 1)
  . مقارنة الراضيني فيما بينهم - 2)
  . مقارنة غري الراضيني فيما بينهم - 3)
ختبار داللة العالقة بني خصائص لبريسون إل ارتباطستعمل معامل أه الدراسة ذعلى املستوى األول من ه جابةلإل و

  ). غياا( عدمهالعمل كمصدر للرضا أو 
عمل غياا أو كوا سلبية حتدث حالة  خاصية 18من 12راسة تشري إىل وجوده الدذاليت أكدا ه النتيجة و

  . االالرض
ختالف خصائص العمل داللة يف أن إل وجد و )F )F.Ratio ستعمل معاملأالثالث فقد  يف املستويني الثاين و أما

دد ـار املتعـاالختبار دنكن املعروف بـختبإستعمل أكل عامل  بنية الفرق ـملعرف و. عدمه ا وـحتديد الرض
  ). 1957(األبعاد 

فبينما . يف خصائص العمل املؤدية للرضا أو عدمه فاتختالإه الدراسة على وجود ذا السياق أكدت نتائج هذه ويف
 يف كل من  العمل يف حد ذاته، عوامل أكثر أمهية  و مبا أداه العامل، عترافإلا وتعترب بعض اخلصائص كاإلجناز، 

من العامل، أ العائلية،متيازات، ظروف العمل، احلياة ن عوامل أخرى كمنافع العمل، اإلضا، فإو عدم الر الرضا
  . قل تأثرياأ الكفاءة التقنية للمشرف،

املؤدية  و كل من خصائص العمل املؤدية للرضا بنيرتباط غري الدال ه الدراسة على اإلذأكدت نتائج ه كذلك،
  . لعدمه

   بني خصائص العمل كعوامل للرضا كبريةه الدراسة على وجود فروق ذهائية أكدت نتائج  كنتيجة و
ن أغلبية خصائص أمقياس واحد كما كان شائعا من قبل، بل  طريفعدمه ال يقعان يف  ن الرضا وأ و. أو عدم الرضا

 Frank Friedlander,1964,P.P( ختالف فهو يف درجة التأثري فقطاإل أما. العمل تساهم يف كليهما
388-392( .  

مما يعىن  ،خفضانالرضا عاليا كلما كان عدم الرضا م كاننه كلما أعتقاد السائد يرى إلأن ا إليه،جتدر اإلشارة  وما
كأنه ال ميكن حلالة العامل إال أن تكون بني  و ،الرضا ألقصى درجات الالرضي درجاتن السلم يتراوح من أقصى أب

راضيا أو غري راضي  يكونلك، فالعامل قد ذلكن الواقع غري . راض أي أن يكون راضيا أو غري ،أو الالرضي الرضا
ا ما يصطلح عليه ذه و. راض نسبيا كونهيف نفس الوقت، كالرضا عن جانب وعدم الرضا عن جانب آخر، أو 

  . بدرجات أو مستويات الرضا
  :التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
، و أيضا نوعها، أي )إحتمالية، غري إحتمالية (  صاحب هذه الدراسة مل يوضح طريقة إختيار عينة الدراسة أن -*

فمن . هل هي عينة عشوائية بسيطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقودية



 
   

ن هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، منظور أدبيات منهجية البحث العلمي أن عملية إختيار أي نوع م
  .ختتلف عن نظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صاحب هذه الدراسة

جمموعة تساؤالت هامة  يطرح، من وجهة نظرنا، صغري األمر الذي قد )80(البالغ عددها  ن حجم عينة الدراسةأ -*
وع ـة عدم الوقـأيضا، مبدى إمكاني ة؟ وـالدراس هذهلع األصلي ـقيقي هلذا العدد للمجتمتتعلق مبدى التمثيل احل

  تعميم نتائج هذه الدراسة على باقي مجيع أفراد جمتمع الدراسة؟  إمكانية؟ و من مث )ß( أيف خط
ضبطه جلميع لك من خالل ذللدراسة و  الداخليه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الصدق ذن صاحب هأ -*

، خاصة،  و أا أجريت هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
 سنة 34 من سنة إىل تتراوحأقدميتهم يف العمل  و ،سنة 25 مبتوسط سنة، 50و 20 بنيعلى أفراد أعمارهم تتراوح 

  .سنوات 7 مبتوسط
  : Frederick Herzberg 1964يرك هرزبرغ دفري دراسة4-1-7)- 

كان موضوعها هو حتديد  و حماسب، و مهندس200 ه الدراسة يف مدينة بتسبورغ على عينة تتكون منذه أجريت
  .الالرضى عوامل معينة من الرضا و لكلن أفترض هرزبرغ بأفقد . الالرضي الوظيفي  و عوامل الرضا

النمو،  إمكانيةالتحصيل، التقدير، الترقية، : فمن بينها الدافعةعليها بالعوامل صطلح أاليت  لعوامل الرضا و فبالنسبة
  . خلإ...ولية، العمل يف حد ذاتهسئامل

طرق  و  سياسة الشركة : الوقائية فمن بينها الصحية أو بالعواملصطلح عليها أاليت  و الالرضي فيما يتعلق بعوامل أما
ظروف  الوظيفي،ستقرار ة مع املرؤوسني، العالقة مع الزمالء، األجر، األمن و اإلالعالق الرؤساء،إدارا، العالقة مع 

ستبيان حيتوي على أربعة عشرة إممثلة يف  الدراسةبعد تطبيق أداة  و. خلإ...جتماعيةالعمل، احلياة الشخصية، املكانة اإل
  :يف تتحددبندا توصل هرزبرغ إىل جمموعة نتائج 

  : بالنسبة للمهندسني -*
  . 28% وليةئاملس ، 33%العمل ذاته ،33%التقدير  ،43%التحصيل :عوامل الرضا تتحدد يف أن1)- 
مع  العالقة  ، 22 %العالقة مع الرؤساء ، 26% سياسة الشركة: تتحدد يف الالرضيعوامل  أن2)- 

  . 09% ظروف العمل ، 10% العالقة مع الزمالء ، 13% املرؤوسني
  : بالنسبة للمحاسبني -*

  . 17% املسؤولية ، 27% الترقية ،34%التقدير ، 38% التحصيل: عوامل الرضا تتحدد يف أن1)- 
 ظروف العمل ، 18% الرؤساء معالعالقة  ، 37% سياسة الشركة: دد يفحعوامل الالرضي تت أن2)- 

  . )Frederick Herzbzrg,1978,P.P 93-97( 07% احلياة الشخصية ،%13
 سبق إغفاهلا العملهتمام إىل عدد من حمددات الدافعية يف إله قد وجهت اذزبرغ هدراسة فريدريك هر كانتإذا  و

  :أبرزهاها تأخذ علي ضعفن هناك عدة نقاط إف ،قبل الباحثني يف تلك املرحلة الزمنية من البحث العلمي من
  . عتربت الرضا الوظيفي ظاهرة جمردة ستاتيكيةأ أا - 



 
   

بأحد اجلانبني  تتصلعتربت كل جمموعة أ الوظيفي بشكل جمرد و الالرضي ميزت بني عوامل الرضا و أا - 
فقد يكون األجر مثال، الذي . لكذ غرياحلقيقة  و. فهي مل تذكر و لو عامال مشتركا بني اموعتني. فقط

دوارد إرتفاعه كما أكدته دراسة إعوامل الرضا يف حالة  منعامال  ه الدراسة من عوامل الالرضيذعتربته هأ
  .  1966ةلولر سن

  . دون التعليق عليها النتائجكتفي بتقدمي أه ذن هرزبرغ يف دراسته هإف كذلك، - 
ه على عينتني خمتلفتني إذا مل يكن هدفه إجراء ذه لدراستهيتساءل الباحثون عن سبب إجراء هرزبرغ  كذلك، - 

  . مقارنة
كتفت أري جدا من األمهية، فقد على جانب كب ليسته الدراسة ذا األساس إذا، ميكن القول أن نتائج هذه على و

  . الالرضى الوظيفي اليت حددا و الرضابتقدمي نسب مئوية فقط موعة عوامل 
   Levy Leboyer :1966ليفي لوبري  دراسة5-1-7)- 

قد  و. الوظيفي الالرضى عوامل الرضا و حتديدلك بغية ذ ممرضة و 842نه الدراسة على عينة تتكون مذه أجريت
جتماعي، املظهر إلا املظهر :هي من عوامل الرضا الوظيفي و جمموعاتعلى حتديد ثالث  ه الدراسةذه أسفرت نتائج

  : هي ه املظاهر الثالثة على جمموعة من العوامل وذمن ه مظهركل  يشتمل و. املهنيةالتقين للعمل، املكانة 
  :عوامله تتحدد يف املظهر االجتماعي و -*

  33%اإلنسانية  اتـالعالق - 
   49%    08%  املرضى اعدةــمس - 
   08 %  ةياعـاجلم ياةـاحل - 

  : عوامله تتحدد يف للعمل و التقيناملظهر  -*
  
  

   23 % قنيةــالت نيةـامله - 
       %  44      %18  هامـامل وعــتن - 
   %   03أمهية العمل و فعالية - 

  : عواملها تتحدد يف املهنية و املكانة -*
    07%               املسئـــــولية -    
ن املمرضات على دراية أجتماعي سببه إلعن املظهر ا الرضاه الدراسة إىل أن ذحتليلها للنتائج أشارت صاحبة ه عند و
  . أمهيتهعلم باجلهد الذي بدلنه و  و

 مسببات الرضا الوظيفي، إذ يسمح هلن العمل بتوظيف أهمعتبار أن املهنة من الرضا عن املظهر التقين فمرده إل أما
 إىل ،وسيلة للثراء تصال بالعامل اخلارجي ولإلن العمل يف نظرهن فرصة إعليه ف و. الوظيفيةإمكانيان  قدران و



 
   

 تسمح هلن بتوظيف و املرضي وفالعالقة الناشئة بينهن . كرب مسببات الرضاأجانب كون اجلو اجلماعي السائد من 
  . خلإ...احلبو العطف،و كاحلنان، . إثراء بعض جوانب غريزة األمومة

ما يكون    ات غالبا ـالدراسة إىل كون عمل املمرض صاحبةخنفاض الرضا عن املكانة املهنية فترجعه إفيما يتعلق ب أما
  . الطبيب غيابحمدود إال يف حالة  يف جمال ضيق و

  : يلي فيمافيما يتعلق بعوامل الالرضي فقد خلصتها صاحبة الدراسة  أما
  . لهتمام بالعمإلا نقص - 

  . الظروف التنفيذية صعوبة - 
  . و التكرار الرتابة - 
  .االدارية املشاكل - 
  .إقامة العالقة مع املرضى صعوبة - 
  . ناجتة عن عالقات العمل مشاكل - 
  . تصال مع األطباءإلا نقص - 

 عتبارات كربىإ جتلب وجتماعيا عاليا إن الوظيفة اليت تسمح بتحقيق مستوى أه الدراسة ذستنتاجه من هإ ميكن ما و
 و بالتايل  مستوى عال من الرضا للعامالت حتقيقمتكن من مواجهة خمتلف الضغوط النفسية و املادية بإمكاا  و
ن يودى ن أنه أهتمام ن من شإحساس العامالت بنقص أو عدم اإل نإفباملقابل  و. ستقرارهن يف مناصب عملهنإ

  (Levy.C.Leboyer,1971, P.P 419-431)املناسبة لترك مناصب عملهن الفرصستغالل إإىل البحث و 
 املظهرحد حمددات الرضا الوظيفي األكثر تأثريا أال و هو أإىل نقطة هامة تشكل  و رغم أن هذه الدراسة قد أشارت

 وبةصع، فإنه يسجل على مضموا جمموعة نقائص تتحدد أمهها يف جتماعي الذي يرتبط باملرأة أكثر منه بالرجلإلا
  :أن صاحب الدراسة نكو جهاتعميم نتائ

، و أيضا نوعها، أي هل هي عينة عشوائية )إحتمالية، غري إحتمالية (  مل يوضح طريقة إختيار عينة الدراسة -*
فمن منظور أدبيات منهجية . بسيطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقودية

وع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، ختتلف عن نظرياا البحث العلمي أن عملية إختيار أي ن
 .بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صاحب هذه الدراسة

 مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني . اتمع اإلحصائي للدراسة ميثلرغم كربه  842 العدد اذههل، فعال،  -*
ال يعين بالضرورة التمثيل الفعلي للمجتمع اإلحصائي للدراسة إذا مل حيسن إختيار  حجم العينةكرب  نأ البحث العلمي

يف إحدى شروطه اإلجرائية لتحديـد حجم العينـة يف  1975و عليه، وفق ما يشري إىل ذلك روسكو سنة. أفرادها
متثل فعال اتمع األصلي تعترب أحسن من نظريا البحوث السيكوإجتماعية، فإن العينة الصغرية املختارة بعناية حبيث 

و من ) β(أ يف خط وعـالوقعالقة مباشرة بالتقليل من و هذا كله، بطبيعة احلال، له . الكبرية اليت مل حيسن إختيارها
  ). تعميم النتائج(  الصدق اخلارجي للدراسة حتقيقمث يف 

  .أجريت على عينة أفرادها كلها إناثأا  -*



 
   

  : Trusty & Sergiovani 1966تروسيت و سريجيوفان  دراسة6-1-7)-
يف تلبية  و اإلداري كان حول دور القصور  لتدريسياه الدراسة اليت أجريت يف امليدان التربوي بشقيه ذه موضوع و

  . خنفاض الرضا الوظيفيإاحلاجات يف 
  . ياد القصور يف تلبية احلاجاتزدإب يزدادن عدم الرضا أه الدراسة هو ذنطلقت منه هأفتراض الذي اإل و
. ينـمتغري اخلربة، متغري اجلنس، متغري الدور امله السن،متغري : ة يفـه الدراسذعتمدت يف هأتتحدد املتغريات اليت  و
  :ه الدراسة فتتحدد يف النقاط التاليةذمتخضت عن ه اليتفيما يتعلق بأهم النتائج  و

  . اجات بروزا عند املدرسنيكرب احلأحاجة املكانة و التقدير مها  إن - 
ستثناء حاجة إماسلو ب نظريةاملدرسات شعرن بالقصور أكثر من املدرسني يف معظم احلاجات الواردة يف  إن - 

 .األمن
وي ذأكثر من نظرائهم  والتقديراخلربة احملدودة حباجة إىل احلاجات اليت حتقق املكانة  ياملدرسون ذو إن - 

 .اخلربة يف العمل سنواتقيق املكانة تتناقص مع زيادة و احلاجة إىل حت. الكبرية اخلربة
 .املتاحة إلقامة العالقات فيما بينهم الفرصقل رضا عن أاإلداريني  إن - 
 . الثانوية باملدارس بنظرائهممدرسي و إداري املدارس االبتدائية أكثر رضا يف عملهم باملقارنة  إن - 
(  لذاتاحتقيق  و ستقاللية،إلا وحلاجات اخلاصة باملكانة، رتبط باأعدم الرضا لدى مجيع أفراد العينة قد  إن - 

  . ) 68 – 67 ص. علي عسكر، بدون تاريخ، ص
بني تلبية احلاجات جبميع أنواعها و الرضا  جيابيةإلاه الدراسة قد أكدت على العالقة القوية ذن نتائج هأ رغم و

  :عليها جمموعة نقائص تتحدد أمهها فيما يلي تسجل على العموم نتائجها، نإفالوظيفي كمسبب إلشباع احلاجات، 
ختالف إما ينتج عنه من  احلاجات بأنواعها املختلفة و مستوياتفهي مل تشر إىل الفرق املوجود يف . بسيطة أا -*

  .يف مستويات اإلشباع
ل احلقيقي جمموعة تساؤالت هامة تتعلق مبدى التمثي يطرحاألمر الذي ، حجم عينة الدراسة ه مل يتم ذكرنأ -*

تعميم نتائج هذه  إمكانية؟ و من مث )ß( أأيضا، مبدى إمكانية عدم الوقوع يف خط الدراسة؟ و هذهلللمجتمع األصلي 
   .الدراسة على باقي مجيع أفراد جمتمع الدراسة؟

  .ألداة مجع البيانات) الثبات، و الصدق( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
جلميع  مالك من خالل ضبطهذللدراسة و  الداخليما إذا قد مت حتقيق الصدق  اه الدراسة مل يوضحذه ان صاحبأ -*

، خاصة، و أا هذه مادراسته نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
  .فئة الذكور، و فئة اإلناث. أجريت على فئتني من األفراد

احبا هذه الدراسة مل يوضحا األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل هو، فعال، أن ص -*
   يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟

  : 1968شارلز هولن سنة  دراسة7-1-7)- 



 
   

ه ذة هو لدراس. التسرب الوظيفي للعمال علىثر تغري مستويات الرضا الوظيفي أنصب على معرفة أهتمامها إ حمور
رتفاع نسبة التسرب إن تساهم يف أا أمن العوامل البيئية اليت من ش الكثريستبعد صاحب الدراسة أالعالقة السببية 

إىل  أخرى،ظروف سوق العمل، املنافسة مع شركات  قتصادية،إلالظروف ا: و اليت من أمثلتها للعمال،الوظيفي 
  . العائلية، احلمل، الزواج ليةئواملس العائلية،السن، احلالة : مثلة يفجانب اخلصائص الدميغرافية ألفراد العينة و املت

نسب التسرب الوظيفي  الرضا الوظيفي و مستوياته الدراسة بدافع حتليل التغريات اليت حدثت يف ذأجريت ه قد و
دراسة نتيجة ه الذقبل املنظمة اليت أجريت ا ه من 1964طبق سنة  الذيلدى العامالت نتيجة الربنامج اخلاص 

 الرضاموضوع  حول 1963الوظيفي باملنظمة عقب الدراسة اليت أجريت ا سنة  التسربستفحال ظاهرة إ
  . الوظيفي

ستبيان وصف إو قد كانت أداة مجع بياناا ممثلة يف  .كاتبة 298 ه الدراسة على عينة متكونة منذأجريت ه قد و
   .العمل

بشكل طردي بعد تطبيق الربنامج،  خنفضتأن نسبة التسرب الوظيفي أتشري إىل  هذه الدراسة أكدا النتيجة اليت و
ا كله ذه و ،1966 سنة يف 12% إىل نسبة مث 1965 سنة يف 18% نسبة إىل 1964 سنة يف 30% فمن نسبة

بعة جوانب رتفاع مستوى الرضا عن أرإباإلضافة إىل  ،الترقيةجور و سياسة ألبعد التغريات اليت أحدثتها املنظمة يف ا
و  الـالعمل، األجر، الترقية، العالقة بني العم: ري و الدراسة و هيـالتغ حموريت كانت ـة الـمن بني اخلمس

  . )Charles.L.Hulin,1968, P.P 122 - 12(رافـاإلش
خنفاض نسبة التسرب إدور كبري يف  الرضارتفاع مستويات إلن أه الدراسة ذمن خالل نتائج ه تبنين عليه، و

و إىل   رتفاع يف مستويات الرضا الوظيفي للعامالت إأدى، فعال، إىل  قدفالربنامج املطبق من قبل املنظمة . ظيفيالو
 إىلن يؤدى به أ ه الدراسة،ذفق نتائج ه و نه،أمل عن عمله من شاعليه فرضا الع و. تسرن مستوىخنفاض يف إ

  . حتفاظ بهإلا ستقرار يف عمله واإل
  مستويات رضا العامالت  رتفاعإه املنظمة يف ذدور الربنامج املطبق من قبل ه على أمهية كتأكيد و
التسرب الوظيفي خالل الفترة اليت أجريت ا  نسبةه الدراسة إىل ذخنفاض مستويات تسرن أشار صاحب هإيف  و
حاهلا تقريبا خالل برناجما خاصا يف العمل بقيت على  تطبقكبرية مبدينة موريال مل  منظمة 15 يفة ـه الدراسذه

وصلت  بل.  20%، 20,2%، 18,4%:كانت على النحو التايل اليتو  ،1962،1963، 1961واتـسن
  .  24,3% إىل 1966 يف سنة

ا ليس فقط ذه و املتمثلة يف األجور و الترقية و التنظيميةه الدراسة على أمهية بعض اجلوانب ذلك، أكدت نتائج هذك
  . خلإ...بعض اجلوانب األخرى كاإلشراف، مجاعة العمل يفيف الرضا الوظيفي بل حىت 

  :التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
اتمع  ميثل 298 العدد اذهو هل، فعال،  تهختيار عينة دراسإطريقة  حوضيمل  صاحب هذه الدراسة نأ -*

عالقة  اإختيارهن حلجم العينة و طريقة أالبحث العلمي  مبنهجيةاملهتمني  فكما هو متفق عليه بني. اإلحصائي للدراسة
  ).تعميم النتائج(  الصدق اخلارجي للدراسة حتقيقو من مث يف ) β(أ يف خط الوقوعمباشرة بالتقليل من 



 
   
  .ألداة مجع البيانات) الثبات، و الصدق( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
معامل فاي، معامل سبريمان براون، معامل ( ب هذه الدراسة مل يوضح نوع معامل اإلرتباط أن صاح -*

مناخ العمل، املتغري : املستخدم يف تفسري العالقة املوجودة بني متغريي هذه الدراسة، املتغري املستقل) إخل...بريسون
مفاضلة الباحث ألي معامل من  نأحث العلمي الب مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني  .الرضا الوظيفي: التابع

و عليه فالسؤال املطروح  )نوعية، كمية( هذه املعامالت و غريها تتوقف بدرجة كبرية على طبيعة متغريات الدراسة 
  .هل فعال وفق الباحث يف إختيار معامل اإلرتباط املناسب لطبيعة متغريات دراسته: هو
   .مما حيد من عملية تعميم النتائجأا أجريت على فئة اإلناث فقط  -*

 Edward.L.Levin & Joseph Weitzدوارد ليفني و جوزف ويتزإ دراسة8-1-7)- 
1968 :   

ة العاملني لفر يديرك هرزبرغ ـنظري ةـمراجعلك دف ذ هتمامها حول الرضا الوظيفي للطلبة، وإنصب حمور إ لقد
 Grean قرين و   ،1966 ةـسن Burkبورك و ، 1966 ةـسن Firllenderو اليت أكدها كل من فريلندر

 Kamppleهاكل كامبل و و  1966 ةـسن Dunnette & Halprenهلربن  و دونت و ،1966 ةـسن
& Hakel غريهم و 1967 سنة .  

و  دونت و،  1966 سنة Wernimont لكل من ورمننت اتـدراسه الدراسة بعد إجراء عدة ذأجريت ه قد و
 سنة Hinrichs & Mischkind هنريش ومتشكيند و ،1967 ةـسن Dunnette & Othersآخرون 
ة يف ـليست أكثر أمهي الداخليةن العوامل أأكدت  أبرزت قصور نظرية فريد يريك هرزبرغ ، و اليت و ،1967

جاه فيما بعد بنظرية العاملني األكثر ـتإلا اذمسي ه قد و.  العاملنيبنينه ميكن الفصل أإحداث الرضا الوظيفي و
  : مفادها الدراسةه ذاليت قامت على أساسها ه الفرضية و. مهيةأ

ه ذختبار هإجلمع بيانات  و. ستقالليةإ أكثر الذكور نأ و ،من الذكور أكثرجتماع سلوك اإلناث موجه بدافع اإل إن
 :موزعة على الشكل التايل بندا، 78 علىستبيان ينطوي إستخدم الباحثان أالفرضية 

بدائل لإلجابة تتراوح  ةـسبعنطوى على إغلبها أ و ة بالرضا العام،ـول جماالت ذات عالقتتمحور ح بندا 35 -*
  .من بديل غري راض إطالقا إىل بديل راض جدا

  . ختيار التخصصإحول أهداف  تتمحور بنود 5 -*
ختيار إعن  الرضا اجلامعة،بنود تتمحور حول مواضيع خمتلفة منها الرضا عن الدرجات، الرضا عن  جمموعة -*

  . التخصص
يف علم النفس لتصميم  املختصأمهية بعض القدرات املهنية اليت حيتاج هلا  حول آخر من البنود يتمحور عدد -*

  . يف التحليل اإلحصائي التجارب، و
  . مفتوحني حول ما حيبه و ما يكرهه الطالب أكثر يف دراسته سؤالني -*
السن، اجلنس، احلالة  و منها، الدراسةلبيانات الدميغرافية ألفراد عينة حول ا رجمموعة بنود االستبيان تتمحو آخر و -*

  . خلإ...املسكن والعائلية، املسافة بني اجلامعة 



 
   
  . ينتمون إىل جامعتني أمريكيتني إحدامها كبرية واألخرى صغرية النفس،ه الدراسة من طلبة علم ذعينة ه تتكون و
  . لعاملياعتمد الباحثان على تقنية التحليل أ يتهاأمهالعوامل املؤدية للرضا حسب  لترتيب و
  : ن حالة الرضا مردها جمموعة عوامل معقدة تتحدد يفأتشري إىل  الدراسةه ذالنتائج اليت أكدا ه حوصلة و
  . التعاون يف العمل -* 
  . احمليط املادي -* 
  . احلوافـــز -* 
  . العمل ستقاللية يف التفكري وإلا و احلرية -* 
  . ه العوامل ينطوي على عدد من العوامل اجلزئيةذعامل من ه لك و
  : الدراسة يف النقاط التالية هذهستنتاجات املقدمة من طرف الباحثني على أساس نتائج إلا تتحدد و
كبريا بالرضا العام لدى الذكور عنه لدى  رتباطاإستقاللية من خالل التأثري يف اإلدارة يرتبط إلإن الرضا عن ا -*

  . ناثاإل
رتباطا كبريا بالرضا العام إمع الزمالء، يرتبط  التفاعلعن  عن فرص املناقشة، و جتماعية، وإلإن الرضا عن احلياة ا -*

  . الذكورلدى اإلناث عنه لدى 
 عن اجلو التعليمي، و ختيارهم للتخصص،إ عن و ين،ـإن كل ايبني راضني جدا إىل راضني عن مستقبلهم امله -*
  . التحصيلعن مقدار  و العمل،يف ستقاللية التفكري إعن فرص  و

  . اإلدارة سياسةاملصدر األكرب لعدم الرضا فهو عدم املشاركة يف حتديد  أما
تح هي أهم تفال و، الكفاءة التقنية اإلشراف، و طبيعةو  ن امليزات العامة للجامعة،أوفقا للسؤالني املفتوحني تبني  -*

 - Edward.L.Levine & Joseph Weitz,1968, P.P 263( عتنياجلاممصادر الرضا يف كلتا 
271.(  

  :التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
جمموعة تساؤالت هامة تتعلق مبدى التمثيل احلقيقي  يطرحاألمر الذي ، حجم عينة الدراسة ه مل يتم ذكرنأ -*

تعميم نتائج هذه  إمكانية؟ و من مث )ß( أأيضا، مبدى إمكانية عدم الوقوع يف خط سة؟ والدرا هذهلللمجتمع األصلي 
   .الدراسة على باقي مجيع أفراد جمتمع الدراسة؟

  .ألداة مجع البيانات) الثبات، و الصدق( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليقيق الصدق ما إذا قد مت حت اه الدراسة مل يوضحذه ان صاحبأ -*

، خاصة، و أا هذه مادراسته نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
  .فئة الذكور، و فئة اإلناث. أجريت على فئتني من األفراد

حصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل هو، فعال، أن صاحبا هذه الدراسة مل يوضحا األسلوب اإل -*
   .يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟

  : Adair 1968 آدير دراسة9-1-7)- 



 
   
النتائج اليت متخضت عن  وتتلخص. نيويوركهتمامها متحور حول حتديد عوامل الرضا لدى معلمي والية إ موضوع و
  : ه الدراسة يف النقاط التاليةذه
  . إىل عدم رضاهم تؤدىنظريا اليت  ختالف كلي بني عوامل رضا املعلمني وإوجود  -*
باحمليط  متعلقة ن املسببة لعدم الرضاأحني  يف، )عوامل داخلية(ن عوامل الرضا الوظيفي متعلقة بالعمل نفسه أ -*

   ).عوامل خارجية( اخلارجي للعمل
إجياد احللول للمشاكل اليت تعترض املعلم يساهم يف بعث املشاعر  العمل و أداءالنجاح يف  ن الشعور باإلجناز وأ-*

  . لديهالطيبة 
  . غري املنظمة تساهم بقدر كبري يف خلق املشاعر السلبية لدى املعلمني العملجوانب  ن اإلدارة غري املالئمة وأ -*
علي عسكر، ( الرضا لديهم عدم ستياء وإلأيضا، يف بعث مشاعر ا و املعلمني،للمدير دور جوهري يف حتفيز  -*

  .) 69-70ص .بدون تاريخ، ص
  :التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
، و أيضا نوعها، أي هل هي عينة )إحتمالية، غري إحتمالية (  ةدراسالختيار عينة إطريقة  يحوضتنه مل يتم أ -*

فمن منظور أدبيات . نتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقوديةعشوائية بسيطة، أم عينة عشوائية م
منهجية البحث العلمي أن عملية إختيار أي نوع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، ختتلف عن 

  .نظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صاحب هذه الدراسة
جمموعة تساؤالت هامة تتعلق مبدى التمثيل احلقيقي  يطرحاألمر الذي ، حجم عينة الدراسة مل يتم ذكر هنأ -*

تعميم نتائج هذه  إمكانية؟ و من مث )ß( أأيضا، مبدى إمكانية عدم الوقوع يف خط الدراسة؟ و هذهلللمجتمع األصلي 
   .الدراسة على باقي مجيع أفراد جمتمع الدراسة؟

  .ألداة مجع البيانات) الثبات، و الصدق( اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  أنه مل تتم -*
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الصدق ذن صاحب هأ -*

، خاصة،  و أا أجريت هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
  .فئة الذكور، و فئة اإلناث. على فئتني من األفراد

أن صاحب هذه الدراسة مل يوضح األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل هو، فعال،  -*
   .يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟

  : A. B . Hill. 1969هيل دراسة10-1-7)- 
ه الدراسة عل عينتني، األوىل ذه أجريتقد  و. التسرب الوظيفي الرضا و عها حول الدافعية ومتحور موضو قد و

جلمع بياناا  و. عملهنتركن  ممن 236 الثانية مكونة من لكترونية، وإلا الصناعةيف  عاملة 2159 مكونة من
ه الدراسة إىل ذاألهداف اليت سعت هتتحدد  و. اجلماعيةاملقابالت  ستبيان وإل مها اإثنتنيستعمل الباحث وسيلتني أ

  :حتقيقها يف النقاط التالية
 .نسبة العامالت الراضيات نسبيا ميوتق - 



 
   

 .العام للعامالت الرضاعلى ) السن، األقدمية، احلالة العائلية( ثر املتغريات الدميغرافية أ دراسة - 
 . نسبة العامالت الرضيات نسبيا اللوايت تركن وظائفهن تقومي - 
العام للعامالت اللوايت تركن  الرضاعلى  )السن، األقدمية، احلالة العائلية( املتغريات الدميغرافية ثر أ دراسة - 

 . وظائفهن
 .نقطاع اإلرادي عن العمل نسبة اإل تقومي - 
 .نقطاع اإلرادي عن العملإلعالقة الرضا الوظيفي العام با دراسة - 
 . اضياتغري الر متغري الدافعية عند العامالت الراضيات و حتليل - 
  . اللوايت تركن وظائفهن و النشطات عوامل الالرضي عند كل من العامالت حتديد - 

لعاملي لتحديد اإحصائية أوهلا التحليل  أساليبستعمل الباحث جمموعة أه الدراسة إحصائيا ذبيانات ه ملعاجلة و
الرضا العام  و) األقدمية، احلالة العائليةالسن، (  الدميغرافيةالعالقة بني املتغريات  لتحليل ²كا حمددات الرضا، وأيضا،

من  لك طبقت تقنية حتليل احملتوى لتشخيص األسباب اليت قدمتذك. وظائفهن تركنللوايت ا و النشطات للعامالت
هرم أبراهام ماسلو فقد  أساسهاأما البيانات املتعلقة مبتغري الدافعية اليت كان . اللوايت تركن وظائفهن العامالتقبل 

  . اموعتنيللمقارنة بني )  T ( ختبارإستعمل ألك ذك ، Guilford (54) بتقنية جيلفورد عوجلت
  : ه الدراسة يفذاليت أكدا ه النتائج تتحدد و
بينما غري الراضيات كن  املالية،احلاجات  جتماعية وإلالراضيات أولون أمهية كبرية نوعا ما للوضعية ا العامالتن أ -*

  . األمن تحاجا أكثر حرصا على
املسيطرة على  احلاجاتفا جوهريا يف طبيعة ختالإغري الراضيات  املقارنة بني العامالت الراضيات و عمليةبينت  -*
ندماج، أما عند إلمث احلاجات املالية فا لذاتاالعامالت غري الراضيات سيطرت حاجات حتقيق  فلذيهتمامهن، إ

  . قلأ انتك الذات العامالت الرضيات فأمهية حاجة حتقيق
  . راضيات غري 21%بينما  عموماراضيات  نشطاتالعامالت ال من 79% نأ -*
   .راضيات كن 35,5%وقت مغادرن مقابل  راضياتاللوايت غادرن وظائفهن كن غري  من 64,5%ن أ -*

خيص  ففيما. قد تبني أا قويةبالرضا العام ف) السن، األقدمية، احلالة العائلية( الدميغرافيةفيما يتعلق بعالقة املتغريات  أما
ة ـقل من عامني أقدميأاللوايت هلن  و سنة، 21قل منأا عند اللوايت سنهن ـات لوحظ عدم الرضـالعامالت احلالي

ما عدا فيما يتعلق  عملهنه النتائج نفسها اليت سجلت عند العامالت اللوايت غادرن ذه و. العازبات العمل، و يف
   .عمل شهرأ 6 من قلأدم الرضا لوحظ عند اللوايت هلن ن عأمبتغري األقدمية إذ 

تصال مع اإلدارة، إلظروف العمل، التكوين، ا: احلاليات حتددت يف العامالتبالنسبة حملددات الالرضي فعند  أما
الرضا هو مستوى  لعدمأما عند اللوايت غادرن العمل فكان احملدد الوحيد . األجر، طبيعة العمل اإلدارة،سياسة 

  . حتجاجي عن اإلحباط املتكررإرد فعل  اإلرادينقطاع يعترب اإل و. حباط الذي أصان من جراء روتينية العملاإل
الالرضى الوظيفي كسبب  نقطاع اإلرادي عن العمل وإلعالقة قوية بني ا وجوده الدراسة ذائية أكدت ه كنتيجة و

  . ) A.B.Hill,1969, P.P 199-125( مباشر



 
   

  :التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذيله على مضمون هما ميكن تسج إن
، و أيضا نوعها، أي هل هي عينة )إحتمالية، غري إحتمالية (  ةدراسالختيار عينة إطريقة  يحوضتنه مل يتم أ -*

ر أدبيات فمن منظو. عشوائية بسيطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقودية
منهجية البحث العلمي أن عملية إختيار أي نوع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، ختتلف عن 

  .نظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صاحب هذه الدراسة
 انالعدد اذههل، فعال، : هو أنه مل يتم توضيح حجم اتمع األصلي للدراسة و عليه فالسؤال املطروح -*

اللوايت و  ،تركن وظائفهني مل اللوايت بالنسبة لكل من فئة العامالت اتمع اإلحصائي للدراسة نميثال، 2159،236
ن حلجم العينة و طريقة أالبحث العلمي  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني . على التوايل؟ تركن وظائفهن

تعميم (  الصدق اخلارجي للدراسة حتقيقو من مث يف ) β(أ يف خط الوقوعبالتقليل من  عالقة مباشرة اإختياره
  ). النتائج

لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الصدق ذن صاحب هأ -*
، خاصة   و أنه بصدد هذدراسته ه نتائجية ن تؤثر يف مصداقأا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات

  ).أثر(دراسة سببية 
معامل فاي، معامل التوافق، معامل سبريمان براون، ( أن صاحب هذه الدراسة مل يوضح نوع معامل اإلرتباط  -*

السن،  :املستخدم يف تفسري العالقة املوجودة بني متغريات هذه الدراسة، املتغريات املستقلة) إخل...معامل بريسون
 نأالبحث العلمي  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني  .الرضا الوظيفي: املتغري التابع ،األقدمية، احلالة العائلية

نوعية، ( مفاضلة الباحث ألي معامل من هذه املعامالت و غريها تتوقف بدرجة كبرية على طبيعة متغريات الدراسة 
هل فعال وفق الباحث يف إختيار معامل اإلرتباط املناسب لطبيعة متغريات : و عليه فالسؤال املطروح هو). كمية
   .دراسته

  :1971سنة  Carver & Sergiovani كارفرو  نسريجيوفا دراسة11-1-7)- 
مدرسا، مبوضوع الدافعية يف العمل على  1539إهتمت هذه الدراسة اليت طبق خالهلا إستبيان على عينة تتكون من

  . ألبراهام ماسلواجات أساس نظرية هرم احل
 عن مستوى تلبية احلاجات اخلاصة بالضمان و راضونن املدرسني أه الدراسة تشري إىل ذاحملصل عليها من ه النتيجة و

  فيما يتعلق باحلاجات النفسية العليا املتمثلة يف املكانة  رضاقل أيف حني أم  اجلوانب االجتماعية،
  . )68 – 67 ص. ي عسكر، بدون تاريخ، صعل(  لذاتاستقاللية و حتقيق و اإل

  :التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
، و أيضا نوعها، أي هل هي عينة )إحتمالية، غري إحتمالية (  ةدراسالختيار عينة إطريقة  يحوضتنه مل يتم أ -*

فمن منظور أدبيات . ة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقوديةعشوائية بسيطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عين
منهجية البحث العلمي أن عملية إختيار أي نوع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، ختتلف عن 

  .نظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صاحبا هذه الدراسة



 
   
فكما هو متفق عليه بني املهتمني . اتمع اإلحصائي للدراسة ميثلرغم كربه  1539 العدد اذههل، فعال،  -*

ال يعين بالضرورة التمثيل الفعلي للمجتمع اإلحصائي للدراسة إذا مل حيسن  حجم العينةكرب  نأالبحث العلمي  مبنهجية
شروطه اإلجرائية لتحديد حجم العينة يف إحدى  1975و عليه، وفق ما يشري إىل ذلك روسكو سنة. إختيار أفرادها

يف البحوث السيكوإجتماعية، فإن العينة الصغرية املختارة بعناية حبيث متثل فعال اتمع األصلي تعترب أحسن من 
) β(أ يف خط وعـالوقعالقة مباشرة بالتقليل من و هذا كله، بطبيعة احلال، له . نظريا الكبرية اليت مل حيسن إختيارها

  ). تعميم النتائج(  الصدق اخلارجي للدراسة حتقيق يف و من مث
  .ألداة مجع البيانات) الثبات، و الصدق( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
جلميع  مالك من خالل ضبطهذللدراسة و  الداخليما إذا قد مت حتقيق الصدق  اه الدراسة مل يوضحذه ان صاحبأ -*

  .هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) الشخصية، التجريبية املادية،( املتغريات
أن صاحبا هذه الدراسة مل يوضحا األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل هو، فعال،  -*

  .يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟
   :L.K.Waters & Darrell Roach 1976وترز و روتش دراسة12-1-7)- 

من  صغريمني أمريكية، وأيضا، على عدد أعمال شركة ت ىه الدراسة اليت أجريت علذهتمام هإ حمورنصب أ لقد
 شتملت عينتها علىأقد  و. العمل حنواالجتاه  املديرين اخلواص على دراسة العالقة املوجودة بني الدور اإلشرايف و

   :فرعية موزعني على ثالثة جمموعات فردا 105
   .فردا 40 عددهم فوق و فما 13 الرتبةتتكون من عمال  اموعة األوىل متثل املستوى األعلى لإلشراف و -*
  . فردا 22 عددهم و فأقل 12 تتكون من عمال الرتبة لإلشراف و األدىناموعة الثانية متثل املستوى  -*
  . فردا 43 عددهم و املختصني هي جمموعة التقنيني و و الثالثةاموعة  -*
  . الثالثة على ثالث إناث اموعةشتملت أكان أفراد اموعتني األوليتني كلهم ذكور، يف حني  قد و
  : ه الدراسة يفذأدوات مجع بيانات ه حتددت و
ينطوي على مخسة حماور تعكس  يذال و 1961 هنري بورتر سنة دوارد لولر وإستبيان صمم من قبل إ -*

االجتماعي، احملور األمين، حمور التقدير، حمور االستقاللية، حمور  احملور: هي اهام ماسلو ومستويات هرم احلاجات ألبر
  . لذاتاتقدير 

: ينطوي على مخسة حماور هي يذال و 1969 الذي صمم سنة كاندل ومسيث و ستبيان وصف العمل هلولن وإ -*
  . قات بني العمالحمور العال اإلشراف،حمور العمل، حمور األجر، حمور الترقية، حمور 

   :التاليةه الدراسة تتحدد يف النقاط ذاليت أسفرت عنها ه النتائج و
  . الرضا الوظيفي إرتباطية بني الدور اإلشرايف و عالقةال توجد  -*
 اطـرتبإود فرق يف ـل تبني وجـستبيان وصف العمإة للبيانات احملصل عليها بـاإلحصائي جةـاملعالبعد  -

ني ـبني التقني الثاين و األول و املستوينية يف ـعلى أساس عامل الترقي) جاه حنو العملـاف و االتاإلشر(  املتغريين



 
   
 L.K.Waters( املختصني و  رتباط املتغريين عن التقنيني إ يفخيتلفون  ،بصفة عامة ،ن املشرفنيأ و. املختصني و

& Darrell Roach,1976, P.P 1095-1098 ( .  
ه النتيجة ذه و. زداد رضاهإترقي العامل كلما  فكلما. جيايب حنو العملإلجتاه اإلريا يف تكوين ان للترقية دورا كبأ -*

 من 1972 سنة     أجريت  اليت Hollin & Harmenهرمن  هولن و دراسةهي تأكيد ملا أشارت إليه نتائج 
جيابية بني مستويات إد عالقة إثبات وجو إىلن للدور اإلشرايف عالقة بالرضا الوظيفي بالرغم من عدم توصلهما أ

تقسيم املستويات يف التسلسل الذي  ختيار وإيف  أنقص أو خط إىلي قد يعود ذال الرضا الوظيفي و اإلشراف و
بني متغريي  العالقةستبيانني لقياس إلعتمادمها إاليت تكمن أساسا يف  ه أمهيتها وذن لدراستهما هإف لكذ مع و .وضعاه
 املقاييس ستعمالإجديدة يف البحث العلمي تقوم على  إستراجتيةت يف تلك الفترة الزمنية عتربأاليت  و، الدراسة
  . املتعددة

  : التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
 ميثل 105 لعددا اذههل، فعال، : أنه مل يتم توضيح حجم اتمع األصلي للدراسة و عليه فالسؤال املطروح هو -*

 و طريقة     ن حلجم العينة أالبحث العلمي  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني . اتمع اإلحصائي للدراسة
تعميم (  الصدق اخلارجي للدراسة قـحتقيو من مث يف ) β(أ يف خط وعـالوقة مباشرة بالتقليل من ـعالق اإختياره
هذه الدراسة هو تقسيمها إىل ثالثة جمموعات و كل جمموعة تنطوي على عدد كذلك، ما يالحظ على عينة  ).النتائج

موحدة يف تشكيل هذه اموعات مبا  ةمن األفراد، و عليه فالسؤال املطروح هنا هل مت إعتماد الباحثني لنسبة مئوي
  . يتفق و نسبة تواجدها يف العينة الكلية؟

لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليمت حتقيق الصدق ما إذا قد  اه الدراسة مل يوضحذه ان صاحبأ -*
، خاصة    و أا أنطوت هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات

  .على فئتني من األفراد ذكور و إناث
معامل فاي، معامل سبريمان براون، معامل ( أن صاحبا هذه الدراسة مل يوضحا نوع معامل اإلرتباط  -*

الراتب، الترقية، : املستخدم يف تفسري العالقة املوجودة بني متغريات هذه الدراسة، املتغريات املستقلة) إخل...بريسون
لمي البحث الع مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني  .الرضا الوظيفي: منط اإلشراف، زمالء العمل، و املتغري التابع

مفاضلة الباحث ألي معامل من هذه املعامـالت و غريها تتوقف بدرجـة كبرية على طبيعـة متغريات  نأ
هل فعال وفق الباحثان يف إختيار معامل اإلرتباط املناسب : و عليه فالسؤال املطروح هو) نوعية، كمية( الدراسـة 

  .لطبيعة متغريات دراستهما
   : R . Frances 1980فرانسيس دراسة13-1-7)- 

ه ذتتحدد جمموع األسئلة اليت قامت عليها ه و. لدى اإلطارات الوظيفيكان حول حمددات الرضا  موضوعها و
  : الدراسة يف

  .هي أبعاد الرضا الوظيفي؟ ما - 
 .ختالف السلم اإلداري؟إخيتلف الرضا ب هل - 



 
   

   .رضا؟كمحددات لل الدميغرافيةاملتغريات  هي أمهية متغريي الوظيفة و املهنة و ما - 
 الوظيفيالرضا  قائمةصطلح عليه بأستبيان إه الدراسة ذه التساؤالت طبق صاحب هذه على لإلجابة و

نطالقا من إالذي صممه  و Inventaire de satisfaction appliqué aux cadresلإلطارات
 15 على ستبيانإلاا ذينطوي ه و. اإلطارات اهتمت برضأهولن اليت  كاندل و ومسيث، و ،1962 بورتر ختباراتإ

: إجابة يتكون من أربعة بدائل هي بسلمكل بند متبوع  الوظيفي، و اموزعة على سبع فقرات تم جبوانب الرض بندا
  . متاماموافق جدا، موافق، غري موافق، غري موافق 

ختبار إتجانسة من ختبار بورتر مجال وصفية مإالباحث بإجياد لكل بند من  قيامستبيان يف إلا اذعملية بناء ه تتحد و
مت تسجيلها  داريةاإلهولن، مث قام بإجراء ثالثني مقابلة مع إطارات من خمتلف املستويات  كاندل و ختبارإ ومسيث، 

  .بندا 150 بعد اإلطالع عليها ستخلصواأ حمكما 15 يف أشرطة قدمت إىل
 إطار 177 األخرى من عايل و إطار 133 إحدامها تتكون من. خمتلفتنيه الدراسة على عينتني ذأجريت ه قد و

يف منصب    خصائص الوظيفة، األقدمية : يفختيار العينتني تتحدد إعتمدت يف أجمموعة املتغريات اليت  و. متوسط
ة ـاملقدار الزمين للمطالع( السن، املستوى التعليمي، املستوى الثقايف املؤسسة،إطار، األقدمية يف املنصب احلايل، أمهية 

  ). ريفي مدين، ( ، السكن)وظيفة األبوين ( قتصاديجتماعي اإل، األصل اإل)نوعها ويوميا 
  :الدراسة ما يلي ستبيانإاليت تضمنها  احمددات الرض من و

  .التصرف التفكري و ستقالليةإ - 
 .لذاتا حتقيـــق - 
 .يف وضع املناهج املشاركة - 
 .بأنه مطلع على ما جيري باملنظمة الشعور - 
 .ديرقبالت الشعــور - 
 .لذاتا رتطويــ - 
 .يف حتديد األهداف املشاركة - 
 .باألمن الشعور - 
 .املرتبطة بالوضعية السلطة - 
 .تطوير العالقات فرص - 
  .مساعدة الزمالء فرص - 

  : إىل الدراسةه ذالنتائج اليت أكدا ه تشري و
 ،أيضا و  تصرف، ال ستقاللية التفكري وإالعليا يرتبط أكثر ما يرتبط بعامل  اإلطاراتالوظيفي العام لدى  ان الرضأ -*

  .الشعور بقوة الوجود يف املنظمة األمن و بعامل
 ،أيضا املتوسطة يرتبط أكثر ما يرتبط بعاملي الشعور بالتقدير و األمن، و اإلطاراتالوظيفي العام لدى  ان الرضأ -*

  .الشعور بقوة الوجود يف املنظمة بعامل



 
   
الوظيفي العام ال يتحقق إال إذا كان  اأن شعورها بالرضالوسطي يف  اإلطاراتن اإلطارات العليا ختتلف عن أ -*

  . مستقراالعمل 
ختاذ إيف   بإمكانية القيام بدور هام  شيءالوظيفي العام لإلطارات من كال املستويني مرتبط قبل كل  ان الرضأ -* 

قل يف كسب عالقات تعاون أبنسبة يف القيام ذا الدور أمام اآلخرين، و  قليلةبنسبة  و القرارات املتعلقة بسري املنظمة،
  . )R.Francès,1983, P.P 175-191( حميطه يفصداقة  و
الوظيفي لدى اإلطارات يتفق وتصور هنري بورتر و أبراهام ماسلو مع  الرضان تصور فرنسيس حملددات إف عموما، و

احلاجات  منورها بدأ فاخلمسة مستويات من احلاجات عند بورتر و ماسلو متسلسلة يف ظه. ستثناءاإلشيء من 
ات ـشباع احلاجإن أ و. لذاتا حتقيقات ـالتقدير، فحاج جتماعية، فحاجات املكانة وإلالفسيولوجية، فاألمنية، فا

. اإلطار يف السلم اإلداري أرتقىيكون أكثر إحلاحا كلما  )لذاتاحاجات املكانة والتقدير و حاجات حتقيق  ( العليا
ات ـي يتحقق بشكل أكثر عند تطمني احلاجـالوظيف ـافالرض. ا آخرـجتاهإذ يأخ فالتسلسلأما عند فرنسيس 

 ايف حتقيق الرض واضحاليت تتناقص أمهيتها بشكل  و) لذاتاحاجات املكانة و التقدير و حاجات حتقيق  ( العليا
عاملني لفريد يريك أشارت إليه نظرية ال امل تأكيده هي ذنظرة فرنسيس ه و. الوظيفي وفقا للتدرج يف السلم اإلداري

 . الوظيفي االرض وهرزبرغ يف ميدان الدافعية يف العمل 
  : التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
، و أيضا نوعها، أي هل هي عينة )إحتمالية، غري إحتمالية (  ةدراسالختيار عينة إطريقة  يحوضتنه مل يتم أ -*

فمن منظور أدبيات . يطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقوديةعشوائية بس
منهجية البحث العلمي أن عملية إختيار أي نوع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، ختتلف عن 

  .حب هذه الدراسةنظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صا
 انالعدد اذههل، فعال، : أنه مل يتم توضيح حجم اتمع األصلي للدراسة و عليه فالسؤال املطروح هو -*

فكما . بالنسبة لكل من فئة اإلطارات العليا، و الوسطي على التوايل؟ اتمع اإلحصائي للدراسة نميثال، 133،177
عالقة مباشرة بالتقليل من  اإختيارهن حلجم العينة و طريقة أالعلمي  البحث مبنهجيةهو متفق عليه بني املهتمني 

 ). تعميم النتائج(  الصدق اخلارجي للدراسة حتقيقو من مث يف ) β(أ يف خط الوقوع
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الصدق ذن صاحب هأ -* 

  .ذهدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) ة، الشخصية، التجريبيةاملادي( املتغريات
   : Taylor & Kennith 1982 تايلور و كينت دراسة14-1-7)- 

اليت  و  عاملة،  و عامال 475من تتكونقد أجريت على عينة  و. نصب حول أسباب ترك العملأهتمامها إ حمور و
ه الدراسة ذجلمع بيانات ه و. جتماعيةإلاألقدمية، احلالة ا السن،حيث اجلنس،  قسمت إىل جمموعتني متشاتني من

  . حول خمتلف جوانب العمل حمورا 27الوظيفي حيتوي على اللرض ختباراإستعمال الباحثان أ
  : ه الدراسة تتحدد يفذالنتائج املتوصل إليها من ه حوصلة و



 
   
القدرة املطلوبة للعمل، السلطة، : هي للعمليف ستة جوانب وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعتني  -*
  . مكانة الشركة جتماعية،إلاستقاللية، األمن، املكانة إلا
 ص .،                ص1977عباس حممود عوض،(  الالرضيعملهم بسبب  تركوا العينةأفراد  من 20%نأ -*

60 – 61 (.  
  : التالية النقاطقصور يتحدد يف ه الدراسة من ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
ن أعتبار أ ىوجهة نظرنا، يف املنهج التجرييب عل منأا مل توضح طبيعة املنهج املستخدم يف الدراسة و املتمثل،  -*

اجلنس، السن، (  جمموعتني متشاتني من حيث عدد من املتغريات الدميغرافية ىلإالباحثني قد قسما عينة الدراسة 
   .؟ا التقسيمذن مل يكن كذلك فلماذا هإ و) جتماعيةالة اإلاحل األقدمية،

 مثلإىل جمموعتني متشاتني  الدراسة عتبار بعض املتغريات األخرى يف تقسيم عينةاإل بعنين الباحثني مل يأخذا أ -*
ريات اليت قد تكون من املتغ غريها ونتماء اجلغرايف إلمتغري ا قتصادي، ومتغري املستوى اإل متغري املستوى التعليمي، و

  . ه الدراسةذأثرت على مصداقية نتائج ه
. ميثل اتمع اإلحصائي للدراسة 475العدد اذههل، فعال،  ختيار عينة الدراسة، وإن الباحثني مل يوضحا طريقة أ -*

ة مباشرة ختيارها عالقإحلجم عينة الدراسة و طريقة  إن متفق عليه بني املهتمني مبنهجية البحث العلمي هوفكما 
  ).تعميم النتائج(  مث يف حتقيق الصدق اخلارجي للدراسة منو ) β(أ الوقوع يف خط منبالتقليل 

  .ألداة مجع البيانات) الثبات، و الصدق( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
جلميع  ملك من خالل ضبطهذللدراسة و  الداخليما إذا قد مت حتقيق الصدق  اه الدراسة مل يوضحذه ان صاحبأ -*

  .هذه مادراسته نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
أن صاحبا هذه الدراسة مل يوضحا األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل هو، فعال،  -*

 .يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟
  : Jain & Mehtani 1986جني و ميهتاين دراسة 15-1-7)-

الوظيفي على عينة من املشرفني مكونة  االرض عدمو  اه الدراسة اليت كانت دف إىل حتديد أسباب الرضذه أجريت
 صممستبيان وصف العمل الذي إفيها عدد من املقاييس و اليت كان من بينها مقياس  ستخدمتأقد  و. فردا 85 من
   .قبل هولن و كاندل و مسيث من 1969 سنة

نفسه، زمالء العمل، منط اإلشراف، الراتب، فرص  العمل: الدراسة يف هذه قائمة العوامل اليت مت تناوهلا يف تتحدد و
  : الدراسة تتحدد يف النقاط التاليةهذه  عنهاالنتائج اليت أسفرت  و. الترقية

  . منط اإلشراف العمل،مالء العمل نفسه، ز: الوظيفي تتمثل يف ان عوامل الرضأ -*
 ،1995، 3، العددجملة دراسات نفسية ( الترقيةحجم املرتب، سياسة : الوظيفي تتمثل يف ان عوامل عدم الرضأ -*
  ).  489 ص
  : يلي فيماه الدراسة من نقاط ضعف تتحدد ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن



 
   
جمموعة تساؤالت هامة  يطرحنظرنا، صغري األمر الذي قد ، من وجهة )85(البالغ عددها  ن حجم عينة الدراسةأ -*

وع ـكانية عدم الوقـأيضا، مبدى إم الدراسة؟ و هذهلع األصلي ـل احلقيقي هلذا العدد للمجتمـتتعلق مبدى التمثي
   .تعميم نتائج هذه الدراسة على باقي مجيع أفراد جمتمع الدراسة؟ إمكانية؟ و من مث )ß( أيف خط

عتبار إجيايب على إيعترب، من وجهة نظرنا، شيء  هذهتخدام الباحثني لعدد من املقاييس يف دراستهما إذا كان إس -*
تقوم  العلميتلك املرحلة الزمنية من البحث العلمي إستراجتية جديدة يف البحث  يفعتربت أه ذستخدام هإلن عملية اأ

وترز و روتش (  لك،ذ، كما سبقت اإلشارة إىل ستعملت من قبل باحثني آخرينأعدة مقاييس، و اليت  ستعمالإعلى 
 السيكومترية على شروطه املتفقستخدامهما ملقياس وصف العمل هلولن و كاندل و مسيث إإضافة إىل  ،)1976 سنة

ه الدراسة جيعلنا نتساءل عن ذأخرى مل يتم ذكرها، يف ه ملقاييسن إستخدامهما إبني الباحثني، ف) الصدق، الثبات(
 علىبطبيعة احلال،  ن تؤثر،أا أاليت من ش و) صدقها، ثباا ( ه املقاييسذهل السيكومتريةالشروط  مدى مصداقية

   .ه الدراسةذمصداقية و صحة النتائج املتحصل عليها من ه
ن يوضحا فيما إذا كان هم من أعلى عينة من املشرفني من دون  أجريته قد ذن دراستهما هأذكر الباحثني  لقد -*

أفراد جمتمع  احلال،ن يوضح لنا، بطبيعة أنه أا من شذه و. خلإ...الثالث األول، أم الثاين، أم اإلشرايفتوى فئة املس
مدى متثيلها لكل  ختيارها وإطريقة  الدراسة و عينةعة بيه الدراسة، إضافة إىل طذين ستعمم عليهم نتائج هذالدراسة ال

ات اإلشراف، ـة قد أجريت على مجيع مستويـه الدراسذإذا كانت ه مامستوى من مستويات اإلشراف يف حالة 
  .خلإ...أو الثاين، أو كليهما معا األول،أو على املستوى 

أن صاحبا هذه الدراسة مل يوضحا األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل هو، فعال،  -*
     . يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟

  :1987 رامتش دراسة16-1-7)- 
الوظيفي على عينة مكونة  اعدم الرض و االرضه الدراسة اليت كان موضوعها يتمحور حول معرفة عوامل ذه أجريت

  . إحدى الشركات اهلندية يفيعملون  مشرفا 400 من
 و       ماك املوظف يف وظيفتهإيف  تتحددالوظيفي  ان أهم عوامل الرضأه الدراسة إىل ذأشارت نتائج ه قد و
جملة دراسات  ( غوط اليت يتعرض هلا العاملـفتتحدد يف الض فيـالوظيستمتاعه بأدائها، أما أهم عوامل عدم الرضا إ

  ).  489 ص ،1995، 3، العددنفسية
  : ه الدراسة ميكننا القولذملضمون ه كتقييم و
من خالل ضبطه جلميع لك ذللدراسة و  الداخليه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الصدق ذن صاحب هأ -*

  . هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
. اتمع اإلحصائي للدراسة ميثل 400 العدد اذهختيار عينة الدراسة و هل، فعال، إنه مل يتم توضيح طريقة أ -*

ختيارها عالقة مباشرة بالتقليل من إن حلجم العينة و طريقة أحث العلمي الب مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني 
  ). تعميم النتائج(  الصدق اخلارجي للدراسة حتقيقو من مث يف ) β(أ يف خط الوقوع

  . ألداة مجع البيانات) الثبات، و الصدق( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*



 
   
ضح األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل هو، فعال، أن صاحب هذه الدراسة مل يو -*

  . يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟



 
   

  : Frone & Maijor 1988فرون و ميجور دراسة17-1-7)- 
كونة الوظيفي على عينة م اتصال املوجود باملنظمة بالرضإلعالقة طبيعة ا ملعرفة ىه الدراسة اليت كانت تسعذه أجريت

  . األمريكية املتحدةفردا من مدراء التمريض بإحدى مستشفيات منطقة مشال شرق الواليات  136من
الوظيفي لدى  اتصال و مستوى الرضإلبني طبيعة ا جيابيةإه الدراسة إىل وجود عالقة إرتباطية ذلقد أشارت نتائج ه و

  . أفراد عينة الدراسة
ماك الفرد يف إكانت مبنية على أساس مدى  الوظيفي اتصال و مستوى الرضإله العالقة اإلرتباطية بني طبيعة اذه و

يف أداء وظائفهم     ة ظهرت، فقط، بني أولئك األفراد املنهمكني ـجيابيإلا اإلرتباطيةة ـفتلك العالق. هـأداء وظيفت
  . لكذب يستمتعونو 
نتقال املعلومات إ و) تصال أفقيإ( بني إدارات العمل املعلوماتنتقال إه الدراسة، هو ذطبيعة االتصال املتناول يف ه و

جملة  ( )تصال نازلإ ( كذلك بني الرؤساء املباشرين و العمال و مدراء التمريض، و للمنظمةبني اإلدارة العامة 
 ). 489 ص ،1995، 3، العدددراسات نفسية

  : ه الدراسة ميكننا القولذملضمون ه كتقييم و
 مالك من خالل ضبطهذللدراسة و  الداخليما إذا قد مت حتقيق الصدق  امل يوضح ه الدراسةذه ان صاحبأ -* 

  . هذه مادراسته نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغرياتجلميع 
. اإلحصائي للدراسةاتمع  ميثل 136 العدد اذهو هل، فعال،  تهماختيار عينة دراسإطريقة  حاوضيمل  ماأ -*

من  عالقة مباشرة بالتقليل اإختيارهن حلجم العينة و طريقة أالبحث العلمي  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني 
  ).تعميم النتائج(  الصدق اخلارجي للدراسة حتقيقو من مث يف ) β(أ يف خط الوقوع

  .ألداة مجع البيانات) الثبات، الصدق و( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
معامل فاي، معامل سبريمان براون، معامل ( أن صاحبا هذه الدراسة مل يوضحا نوع معامل اإلرتباط  -*

مناخ العمل،    و : املستخدم يف تفسري العالقة املوجودة بني متغريي هذه الدراسة، املتغري املستقل) إخل...بريسون
مفاضلة الباحث ألي معامل  نأالبحث العلمي  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني  .فيالرضا الوظي: املتغري التابع

و عليه فالسؤال ) نوعية، كمية( من هذه املعامالت و غريها تتوقف بدرجة كبرية على طبيعة متغريات الدراسة 
   .ريات دراستههل فعال وفق الباحث يف إختيار معامل اإلرتباط املناسب لطبيعة متغ: املطروح هو

  :Gord Bloom 1988جورد بلوم  دراسة18-1-7)- 
مت  فردا 629 الوظيفي، و لقد أجريت على عينة مكونة من ايف الرض املؤثرةكانت دف إىل معرفة العوامل  و
  . يف مراكز لرعاية األطفال يعملونوالية أمريكية  25ختيارهم بطريقة عشوائية منإ
  .فئة املدراء فئة العاديني، فئة املشرفني، فئة مساعدي املدراء،: فئات هي أربعةسة على ه الدراذشتملت عينة هأ قد و
بني املشرفني، العالقات بني املشرفني  العالقاتالعالقات بني زمالء العمل، : ه الدراسةذمن العوامل اليت تناولتها ه و 
ستبيان كأداة جلمع بيانات إلستخدم الباحث اقد أ و. ظروف العمل الترقية،العمال، العمل نفسه، الراتب، فرص  و
  .ه الدراسةذالذي أشتمل على العوامل السالفة الذكر اليت تناولتها ه وه الدراسة، ذه



 
   
ه الدراسة كان تارة ذاليت تناولتها ه املختلفةن كل مظهر من مظاهر العمل أه الدراسة إىل ذلقد أشارت نتائج ه و

و النتائج       .الوظيفي او تارة أخرى عامال من عوامل عدم الرض لوظيفي،ا اعامال من عوامل رفع مستوى الرض
  : اذهالتالية تؤكد 

 امصادر الرض أهمن عامل طبيعة العمل يعترب من أجمموع أفراد العينة أشارت إىل  من 70% إستاجابات نأ - 
  .لوظيفيعتربته من أهم مصادر عدم الرضا اأ اإلستجابات من 41% ن نسبةأيف حني . الوظيفي

ن عاملي املرتب و فرص الترقية يعتربان ثاين أهم أأفراد العينة أشارت إىل  جمموع من 40% إستاجابات نأ  - 
 . الوظيفي اثاين أهم مصادر عدم الرض عتربماأستجابات إلا من 20% ن نسبةأيف حني . الوظيفي االرض مصادر

ن عامل زمالء العمل يعترب مصدرا من أ عينة الدراسة أشارت إىل أفرادجمموع  من 16% استجابات إن - 
 االرض لعدم عتربته عاملأعينة الدراسة  أفرادجمموع  من 11%ستجاباتإن أيف حني . الوظيفي امصادر الرض

  ). 490 – 489ص .ص ،1995، 3، العددجملة دراسات نفسية ( الوظيفي
  : التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
عينة الدراسة فإن هذا، من وجهة نظرنا، غري ) الطبيعة( أن صاحب هذه الدراسة و رغم توضيحه لطريقة إختيار  -*

كاف على إعتبار أنه مل يوضح نوعها، أي هل هي عينة عشوائية بسيطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عينة عشوائية 
أدبيات منهجية البحث العلمي أن عملية إختيار أي نوع من هذه  فمن منظور. طبقية، أم عينة عشوائية عنقودية

العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، ختتلف عن نظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من 
ة كوا و عينة هذه الدراسة، يف إعتقادنا، هي عبارة عن عينة عشوائية طبقية عنقودي. طرف صاحب هذه الدراسة

، و أجريت على مستوى فئة املدراء فئة العاديني، فئة املشرفني، فئة مساعدي املدراء،: فئات هي أربعة أشتملت على
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البحث  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني . اتمع اإلحصائي للدراسة ميثل 629 العدد اذههل، فعال،  -*
 قالصد حتقيقيف    و من مث ) β(أ يف خط الوقوعختيارها عالقة مباشرة بالتقليل من إو طريقة  ن حلجم العينةأالعلمي 

  ).تعميم النتائج(  اخلارجي للدراسة
  .ألداة مجع البيانات) الصدق و الثبات،( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
على النسب املئوية،  دفاإلعتما. ناسب لتحليل نتائج الدراسةأن الباحث مل يوفق يف إختيار األسلوب اإلحصائي امل -*

و إن مل يكن     كأسلوب إحصائي، ملعرفة العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي، من وجهة نظرنا، هو إختيار غري موفق
  . كذلك فهو غري كاف

   : Koitchi 1989كوتشي دراسة19-1-7)- 
 150من الوظيفي على عينة مكونة ابالرض العملر حول عالقة مناخ ه الدراسة اليت كان موضوعها يتمحوذه أجريت

  . يبانيتنيموظفا يعملون يف شركتني صناعيتني 
عامل منط اإلشراف، عامل : عوامل من بينها جمموعةستبيان أشتمل على إه الدراسة ببناء ذقد قام الباحث يف ه و

  . عواملو غريها من ال بوظيفتههتمام املوظف إزمالء العمل، عامل 



 
   
  :التالية النقاط يفه الدراسة ذتتلخص النتائج اليت أسفرت عنها ه و

. الوظيفي ألفراد العينة االرضجيابية ذات داللة إحصائية بني عامل منط اإلشراف و إعالقة إرتباطية  وجود - 
. شرف له يف عملهعلى درجة املساعدة اليت يقدمها امل منهاملوظف يف حميط العمل يتوقف يف جزء  اعدم رض أو افرض

 لهلك دافعا قويا ذعن وظيفته و كان  ابني املوظف و املدير كان املوظف أكثر رض جيابيةإه العالقة ذفكلما كانت ه
  . ه الوظيفة، و العكس صحيحذستمرار يف هلتحسني إنتاجيته و اإل

. الوظيفي ألفراد العينة االرضجيابية ذات داللة إحصائية بني عامل زمالء العمل و إجود عالقة إرتباطية  و - 
يتم فقط حني يعمل مع زمالء عمل متعاونني و  بالراحةالوظيفي لدى املوظف و شعوره  ارتفاع مستوى الرضإف

اون و ـة و التعـو تكون عالقتهم به مبنية على الثق ،اج إليهاـحيت حينمااعدة ـمتفامهني و يقدمون له املس
 .املتبادلحترام اإل

ختفيض  ،مبعىن آخر. الزمناهم يف إمكانية بقاء املوظف يف وظيفته ملدة أطول من الوظيفي يس االرض نأ - 
 .امإىل أدىن مستويا و معدل دوران العمل غتراب املهيندرجات اإل

فقد . الوظيفي رضاهلك و ذتفاعل مشترك بني منط اإلشراف الدميقراطي و مدى إدراك املوظف ل وجود - 
عند مواجهته لبعض الصعوبات يف عمله أو  تكونإىل منط اإلشراف الدميقراطي ن حاجة املوظف أا التفاعل ذأوضح ه

 ). 490-491 ص .ص، 3،1995 ، العددجملة دراسات نفسية ( حدوث صراع معه
 : التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
، و أيضا نوعها، أي هل هي عينة )إحتمالية، غري إحتمالية (  ةدراسالختيار عينة إطريقة  يحوضتنه مل يتم أ -*

فمن منظور أدبيات . عشوائية بسيطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقودية
منهجية البحث العلمي أن عملية إختيار أي نوع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، ختتلف عن 

  .ظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صاحب هذه الدراسةن
البحث  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني . اتمع اإلحصائي للدراسة ميثل 150 العدد اذههل، فعال،  -*

الصدق  حتقيقيف    و من مث ) β(أ خط يف الوقوععالقة مباشرة بالتقليل من  اإختيارهن حلجم العينة و طريقة أالعلمي 
  ). تعميم النتائج(  اخلارجي للدراسة

  .ألداة مجع البيانات) الصدق و الثبات،( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الصدق ذن صاحب هأ -*

، خاصة،  و أا أجريت هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( رياتاملتغ
  .يف شركتني

معامل فاي، معامل سبريمان براون، معامل ( أن صاحب هذه الدراسة مل يوضح نوع معامل اإلرتباط  -*
 مناخ : بني متغريي هذه الدراسة، املتغري املستقلاملستخدم يف تفسري العالقة املوجودة ) إخل...بريسون

مفاضلة الباحث  نأالبحث العلمي  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني  .الرضا الوظيفي: العمل، و املتغري التابع



 
   

 و عليه) نوعية، كمية( ألي معامل من هذه املعامالت و غريها تتوقف بدرجة كبرية على طبيعة متغريات الدراسة 
  .هل فعال وفق الباحث يف إختيار معامل اإلرتباط املناسب لطبيعة متغريات دراسته: فالسؤال املطروح هو

  :Peter Dorfoman & Others 1989 بيتر دورفمان وآخرون دراسة20-1-7)- 
لغريب يف إحدى جامعات اجلنوب ا املدراء املشرفني و املوظفني و من 242ه الدراسة على عينة مكونة منذه أجريت

  . للواليات املتحدة األمريكية
ة يتماشى ـالوظيفي ألفراد عينة الدراس ـاالرض مستوىرتفاع إن أه الدراسة تشري إىل ذالنتائج اليت أسفرت عنها ه و

  .) 246 ص، 1999، 2العدددراسات نفسية،جملة (  الترقيةو زيادة الراتب و أيضا توفري فرص 
  :التالية النقاطالدراسة من قصور يتحدد يف ه ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
، و أيضا نوعها، أي هل هي عينة )إحتمالية، غري إحتمالية (  ةدراسالختيار عينة إطريقة  يحوضتنه مل يتم أ -*

فمن منظور أدبيات . عشوائية بسيطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقودية
بحث العلمي أن عملية إختيار أي نوع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، ختتلف عن منهجية ال

 .نظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف أصحاب هذه الدراسة
البحث  مبنهجيةني فكما هو متفق عليه بني املهتم. اتمع اإلحصائي للدراسة ميثل 242 العدد اذههل، فعال،  -*

 حتقيقيف     و من مث ) β(أ يف خط الوقوععالقة مباشرة بالتقليل من  اإختيارهن حلجم العينة و طريقة أالعلمي 
  ). تعميم النتائج(  الصدق اخلارجي للدراسة

  .ألداة مجع البيانات) الصدق و الثبات،( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
 ملك من خالل ضبطهذللدراسة و  الداخليما إذا قد مت حتقيق الصدق  واه الدراسة مل يوضحذه صاحبأن أ -*

، خاصة و أا هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغرياتجلميع 
  .و فئة املدراءأجريت على ثالثة فئات من األفراد، فئة املوظفني، و فئة املشرفني، 

أن أصحاب هذه الدراسة مل يوضحوا األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل هو،  -*
  . فعال، يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟



 
   

  : Blegen 1993بليجني دراسة21-1-7)- 
 حتوتإاملمرضات على عينة  ىلد الوظيفي اه الدراسة اليت كان موضوعها يتمحور حول حمددات الرضذه أجريت

   .فردا 1548على 
ستقالل، التقدير، العالقة مع املشرفني، اإل: هي عوامل 10 ه الدراسة يفذتتحدد قائمة العوامل اليت مت تناوهلا يف ه و

. الضبطة مع الزمالء، املستوى التعليمي، العدالة يف توزيع املكافأة، مركز ـالعالق ة،ـاألقدميالعمر، العمل الروتيين، 
  : ه الدراسة تتحدد يف النقاط التاليةذو النتائج اليت أسفرت عنها ه

 متغريات ضمن العشرة منالوظيفي ألفراد عينة الدراسة بشكل معتدل بسبعة متغريات  امتغري الرض رتباطإ - 
زمالء، العدالة يف توزيع التقدير، العمل الروتيين، العالقة مع ال ستقالل،إلاالعالقة مع املشرفني،  :اليت مت تناوهلا وهي

  .مركز الضبط املكافآت،
 األخرى  متغرياتة ـالوظيفي ألفراد عينة الدراسة بشكل ضعيف مع الثالث امتغري الرض رتباطإ -

 .) 248 ص،1999، 2، العددجملة دراسات نفسية (العمر، األقدمية،املستوى التعليمي :و املتمثلة يف
  :التالية النقاطراسة من قصور يتحدد يف ه الدذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
، و أيضا نوعها، أي هل هي عينة )إحتمالية، غري إحتمالية (  ةدراسالختيار عينة إطريقة  يحوضتنه مل يتم أ -*

فمن منظور أدبيات . عشوائية بسيطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقودية
 العلمي أن عملية إختيار أي نوع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات  منهجية البحث

  .حمددة، ختتلف عن نظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صاحب هذه الدراسة
 مبنهجيةاملهتمني  فكما هو متفق عليه بني. اتمع اإلحصائي للدراسة ميثلرغم كربه 1548 دالعد اذههل، فعال،  -*

ال يعين بالضرورة التمثيل الفعلي للمجتمع اإلحصائي للدراسة إذا مل حيسن إختيار  حجم العينةكرب  نأالبحث العلمي 
يف إحدى شروطه اإلجرائيـة لتحديد حجم العينـة يف  1975و عليه، وفق ما يشري إىل ذلك روسكو سنة. أفرادها

الصغرية املختارة بعناية حبيث متثل فعال اتمع األصلي تعترب أحسن من نظريا  البحوث السيكوإجتماعية، فإن العينة
و من ) β(أ يف خط وعـالوقعالقة مباشرة بالتقليل من و هذا كله، بطبيعة احلال، له . الكبرية اليت مل حيسن إختيارها

  ). تعميم النتائج(  الصدق اخلارجي للدراسة حتقيقمث يف 
  .ألداة مجع البيانات) الصدق و الثبات،( ارة إىل الشروط السيكومترية أنه مل تتم اإلش -*
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الصدق ذن صاحب هأ -*

  .هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
 أن صاحب هذه الدراسة مل يوضح األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل  -*

  .هو، فعال، يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟



 
   

  : العربية الدراسات2-7)- 
  : 1961عديل فرج  دراسة1-2-7)- 

لثانوية باملنطقة اجلنوبية جلمهورية مدرسي العلوم باملرحلة ا ارض معرفة ه الدراسة اليت كانت دف إىلذه أجريت
 ثانوية للذكور  28معلما يعملون يف 462منها. فردا 712عينة مكونة من علىمصر العربية 

  . لإلناث ثانوية 52معلمة يعملن يف 250و
  . ن نسبة عالية من اجلنسني غري راضيني عن عملهمأالدراسة إىل  هذهقد أشارت النتائج اليت أسفرت عنها  و
  :ما يلي امن أسباب عدم الرض كان و

األعمال األخرى املوكلة إىل املعلمني  إىل باإلضافةإرهاق شديد من جراء األنصبة التدريسية الكثرية،  وجود - 
  . و املعلمات

 . املادي الغري الكايف املردود -
 .غري العادلة للرؤساء املعاملة -
 .تقدير اتمع ملهنة التعليم عدم -
 . املتعلقة بسري العملية التعليمية القواننياء املناهج و صياغة النظم و إشراك املعلم يف بن عدم -
  . تنقالت املعلم كثرة -

السن، املؤهل العلمي، : تأثري بعض املتغريات الدميغرافية و املتمثلة يف عدم ه الدراسة إىلذأشارت نتائج ه كذلك،
 جملة دراسات ( الدراسةعينة  رادفالوظيفي أل امدة اخلدمة يف الرض جتماعية،إلااحلالة 

  ).  485 ص ،1995، العدد ،نفسية
  :التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
، و أيضا نوعها، أي هل هي عينة )إحتمالية، غري إحتمالية (  ةدراسالختيار عينة إطريقة  يحوضتنه مل يتم أ -*

فمن منظور أدبيات . ة منتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقوديةعشوائية بسيطة، أم عينة عشوائي
 منهجية البحث العلمي أن عملية إختيار أي نوع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات 

  .حمددة، ختتلف عن نظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صاحب هذه الدراسة
متثل  462، و هل فعال، عينة فئة الذكور البالغ عددهااتمع اإلحصائي للدراسة ميثل 712 العدد اذههل، فعال،  -*

فكما هو متفق عليه  .نسبة هذه الفئة يف اتمع اإلحصائي الكلي للدراسة، و نفس القول ينطبق على عينة فئة اإلناث
أ يف خط الوقوعة مباشرة بالتقليل من ـعالق اإختيارهلعينة و طريقة ن حلجم اأالبحث العلمي  ةـمبنهجيبني املهتمني 

)β ( الصدق اخلارجي للدراسة حتقيقو من مث يف ) تعميم النتائج .(  
  .ألداة مجع البيانات) الصدق و الثبات،( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخلييق الصدق ه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقذن صاحب هأ -*

، خاصة،  و أا أجريت هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
  .فئة الذكور، و فئة اإلناث. على فئتني من األفراد



 
   
 املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل  أن صاحب هذه الدراسة مل يوضح األسلوب اإلحصائي -*

  .هو، فعال، يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟
   : 1968ريحمسن جميد املنصو دراسة2-2-7)- 

يف   بتدائية و معلمات املرحلة اإل معلميالعمل لدى  ا عنو عدم الرض اكانت دف إىل معرفة مسببات الرض و
عن العمل  اا عالقة الرضذمدى رضاهم عن مهنة التعليم، و ك ،وأيضالعراق، مدينة بغداد و ضواحيها جبمهورية ا

  . اخلدمةجتماعية و مدة اإل احلالةمبتغري اجلنس و 
  : ه الدراسة تتحدد فيما يليذالنتائج اليت أسفرت عنها ه و
  . للمعلمات  68,4%و للمعلمني  55%عن العمل كانت تتحدد يف ان نسبة الرضأ -*
  : يفعن العمل لدى أفراد عينة الدراسة تتحدد  االرضن مسببات أ -*

  . خترج التالميذ و توليهم مناصب عمل عالية عند - 
 .املعلم بتقدير التالميذ و إدارة املؤسسة جلهوده إحساس - 
 .املعلم بأمهية عمله للمجتمع شعور - 
 . ستقاللية يف العملإلاملعلم باحلرية و ا شعور  - 
  .ممهنة التعليم مليول املعل إشباع - 

  : عن العمل لدى أفراد عينة الدراسة تتحدد يف االرض عدمن مسببات أ -*
  . الوسائل التعليمية نقص - 
 . ستشارة املعلم يف عملية صياغة مناهج و طرق التعليمإ عدم - 
 .تقدير جلان التفتيش جلهود املعلم بشكل كايف عدم - 
 .توافر املباين املدرسية املناسبة عدم - 
 .) 485 ص ،1995، 3العدد ،جملة دراسات نفسية ( املدرسية التالميذ للواجبات إمهال - 

 : التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
جمموعة تساؤالت هامة تتعلق مبدى التمثيل احلقيقي  يطرحاألمر الذي ، حجم عينة الدراسة ه مل يتم ذكرنأ -*

تعميم نتائج هذه  إمكانية؟ و من مث )ß( أوأيضا، مبدى إمكانية عدم الوقوع يف خطالدراسة؟  هذهلللمجتمع األصلي 
   .الدراسة على باقي مجيع أفراد جمتمع الدراسة؟

  .، ألداة مجع البيانات)الصدق و الثبات( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليصدق ه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الذن صاحب هأ -*

 دراسته  نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
  .فئة الذكور، و فئة اإلناث. ، خاصة، و أا أجريت على فئتني من األفرادهذه
 تخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل أن صاحب هذه الدراسة مل يوضح األسلوب اإلحصائي املس -*

   .هو، فعال، يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟



 
   

  1982محد سالمة أسليمان اخلضري الشيخ و حممد  دراسة3-2-7)- 
عن      اإلعدادي و الثانوي  وبتدائي إلمعلمي و معلمات مراحل التعليم ا اكانت دف إىل معرفة مدى رض و

  . و معلمة معلما 240 منه الدراسة على عينة مكونة ذقد أجريت هو . عملهم بدولة قطر
  : ه الدراسة تتحدد يفذالنتائج اليت أسفرت عنها ه و
 ملعلمي 75%اليت تتحدد بالنسبة للمعلمني يف والوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة،  اوجود نسبة جيدة من الرض -*

  . املرحلة الثانوية ملعلمي 70% عدادية، واإل املرحلة ملعلمي 67,5% بتدائية، وإلا املرحلة
  املرحلة ملعلمات 57,5% بتدائية، وإلا املرحلة ملعلمات 75% بالنسبة للمعلمات فتتحدد يف أما

  . املرحلة الثانوية ملعلمات 60% و اإلعدادية،
  :الوظيفي تتحدد يف ان أسباب الرضأ -*

  .جتماعي للوظيفةإلا املركز - 
 .يف تقدم اتمع يساعدالتعليم  نأعينة الدراسة ب شعور  - 
 ). 486 – 485ص. ص ،1995، 3العدد ،جملة دراسات نفسية ( مع الزمالء و الرؤساء العالقات - 

 : التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
، و أيضا نوعها، أي هل هي عينة )ية إحتمالية، غري إحتمال(  ةدراسالختيار عينة إطريقة  يحوضتنه مل يتم أ -*

فمن منظور أدبيات . عشوائية بسيطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم عينة عشوائية عنقودية
منهجية البحث العلمي أن عملية إختيار أي نوع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، ختتلف عن 

   .ة األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صاحب هذه الدراسةنظرياا بالنسبة لبقي
البحث  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني . اتمع اإلحصائي للدراسة ميثل 240 العدد اذههل، فعال،  -*

الصدق  حتقيقيف    و من مث ) β(أ يف خط الوقوععالقة مباشرة بالتقليل من  اإختيارهن حلجم العينة و طريقة أالعلمي 
 ). تعميم النتائج(  اخلارجي للدراسة

  .ألداة مجع البيانات) الصدق و الثبات،( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليما إذا قد مت حتقيق الصدق  اه الدراسة مل يوضحذه ان صاحبأ -*

، خاصة، و أا هذه مادراسته نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) شخصية، التجريبيةاملادية، ال( املتغريات
 فئة الذكور، و فئة اإلناث، موزعني على ثالثة مراحل . أجريت على فئتني من األفراد

  .تعليمية، مرحلة التعليم اإلبتدائي، مرحلة التعليم اإلعدادي، مرحلة التعليم الثانوي
 ذه الدراسة مل يوضحا األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل أن صاحبا ه -*

   .هو، فعال، يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟
  : 1984سامل باغازي  مدحم دراسة4-2-7)- 

الوظيفي  اضاملتوسط مبكة املكرمة و أثره على الر التعليمكان هدفها التعرف على النمط اإلداري الشائع يف مدارس  و
  . اإلدارية األكثر تفضيال لدى املعلمني األمناطللمعلم مث التعرف على أي 



 
   
النمطني بنسبة كبرية يف مدارس التعليم املتوسط  تواجده الدراسة إىل ذأسفرت عنها ه قد أشارت أهم النتائج اليت و

  . قل شيوعاأالذي كان ) الفوضوي( لترسليامبكة املكرمة مقارنة بالنمط 
أفراد عينة الدراسة و الذي حيقق هلم  غالبيةن النمط اإلداري املفضل لدى أه الدراسة ذأوضحت نتائج ه ك،لذك

 ).  487ص، 1995، 3، العددجملة دراسات نفسية ( الدميقراطيالوظيفي هو النمط  االرض
 : التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
جمموعة تساؤالت هامة تتعلق مبدى التمثيل احلقيقي  يطرحاألمر الذي ، حجم عينة الدراسة مل يتم ذكره نأ -*

تعميم نتائج هذه  إمكانية؟ و من مث )ß( أأيضا، مبدى إمكانية عدم الوقوع يف خط الدراسة؟ و هذهلللمجتمع األصلي 
   .الدراسة على باقي مجيع أفراد جمتمع الدراسة؟

  .ألداة مجع البيانات) الصدق و الثبات،( اإلشارة إىل الشروط السيكومترية أنه مل تتم  -*
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الصدق ذن صاحب هأ -*

  .هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
 أن صاحب هذه الدراسة مل يوضح األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل  -*

   .هو، فعال، يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟
  :1986 محد الصيادأحسن حممد إبراهيم و عبد املعطي  دراسة5-2-7)- 
  . ملعلمي املدارس املتوسطة مبكة املكرمة فيالوظي اكان موضوعها حول عالقة أمناط القيادة التربوية بالرض و
 ان عدم الرضأيرتبط بالنمط الدميقراطي، يف حني  العينةالوظيفي ألفراد  ان الرضأه الدراسة ذقد تبني من نتائج ه و

  . لترسلياو  األوتوقراطيالوظيفي يرتبط بكل من النمط 
 متغريات السن، اخلربة، الراتب  بنياطية توجد هناك عالقة إرتب ال نهأه الدراسة ذأكدت نتائج ه لك،ذك

  .) 487 ص، 3،1995 ، العددجملة دراسات نفسية ( الوظيفي للمعلمات او الرض
 : التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
تعلق مبدى التمثيل احلقيقي جمموعة تساؤالت هامة ت يطرحاألمر الذي ، حجم عينة الدراسة ه مل يتم ذكرنأ -*

تعميم نتائج هذه  إمكانية؟ و من مث )ß( أأيضا، مبدى إمكانية عدم الوقوع يف خط الدراسة؟ و هذهلللمجتمع األصلي 
  الدراسة على باقي مجيع أفراد جمتمع الدراسة؟ 

  .تألداة مجع البيانا) الصدق و الثبات،( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليما إذا قد مت حتقيق الصدق  اه الدراسة مل يوضحذه ان صاحبأ -*

  .هذه مادراسته نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
اي، معامل سبريمان براون، معامل معامل ف( أن صاحبا هذه الدراسة مل يوضحا نوع معامل اإلرتباط  -*

أمناط القيادة التربوية، و : املستخدم يف تفسري العالقة املوجودة بني متغريي هذه الدراسة، املتغري املستقل) إخل...بريسون
 مفاضلة الباحث ألي معامل نأالبحث العلمي  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني  .الرضا الوظيفي: املتغري التابع



 
   

 و عليه فالسؤال) نوعية، كمية( من هذه املعامالت و غريها تتوقف بدرجة كبرية على طبيعة متغريات الدراسة 
   .هل فعال وفق الباحثان يف إختيار معامل اإلرتباط املناسب لطبيعة متغريات دراستهما: املطروح هو

  :1988محد الصياد و أحالم رجب عبد الغفار أعبد املعطي  دراسة6-2-7)- 
 و املرحلة التعليمية، و املؤهل  اجلنس،قد متحور موضوعها حول عالقة أمناط القيادة التربوية، و  و

  . للمعلم الوظيفي االعلمي، و نوع املادة املدرسة بالرض
  : ه الدراسة تتحدد فيما يليذالنتائج اليت أسفرت عنها ه و

التعليمية هي عوامل ليس هلا  املرحلةل العلمي، و كل من متغريات اجلنس، و نوع املادة املدرسة، و املؤه نأ - 
  .الوظيفي للمعلما عالقة بالرض

 . الوظيفي اخلارجي للمعلم اجيابية بالرضإاخلربة عالقة  ملتغري  -
 .الوظيفي اخلارجي للمعلم اتقدم العمر عالقة سلبية بالرض ملتغري -
 ، العددجملة دراسات نفسية ( للمعلموظيفي الداخلي ال اة بالرضـجيابيإعالقة ) الدميقراطي( منط اإلدارة  ملتغري  - 

 .) 487 ص، 3،1995
 : التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن
جمموعة تساؤالت هامة تتعلق مبدى التمثيل احلقيقي  يطرحاألمر الذي ، حجم عينة الدراسة ه مل يتم ذكرنأ -*

تعميم نتائج هذه  إمكانية؟ و من مث )ß( أأيضا، مبدى إمكانية عدم الوقوع يف خط الدراسة؟ و هذهلللمجتمع األصلي 
   .الدراسة على باقي مجيع أفراد جمتمع الدراسة؟

  .ألداة مجع البيانات) الصدق و الثبات،( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليقد مت حتقيق الصدق ما إذا  اه الدراسة مل يوضحذه ان صاحبأ -*

  .هذه مادراسته نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
معامل فاي، معامل سبريمان براون، معامل ( أن صاحبا هذه الدراسة مل يوضحا نوع معامل اإلرتباط  -*

أمناط القيادة : املستخدم يف تفسري العالقة املوجودة بني متغريات هذه الدراسة، املتغريات املستقلة) إخل...بريسون
فكما هو متفق  .الرضا الوظيفي: التربوية، اجلنس، املرحلة التعليمية، املؤهل العلمي، نوع املادة املدرسة، و املتغري التابع

فاضلة الباحث ألي معامل من هذه املعامالت و غريها تتوقف بدرجة م نأالبحث العلمي  مبنهجيةعليه بني املهتمني 
هل فعال وفق الباحثان يف إختيار : املطروح هو و عليه فالسؤال) نوعية، كمية( كبرية على طبيعة متغريات الدراسة 

  .معامل اإلرتباط املناسب لطبيعة متغريات دراستهما
  : 1988حممد التوجيري  دراسة7-2-7)- 

قد أسفرت نتائجها على وجود  و. السعوديةفردا باململكة العربية  165ه الدراسة على عينة مكونة منذه أجريت
 عن كل من  األفراد عينة الدراسة و الرض العام اجيابية ذات داللة إحصائية بني الرضإعالقة 

  ).  246 ص ،1999، 2العدد دراسات نفسية،جملة (  العمل زمالءالراتب، و الترقية، و منط اإلشراف، و 
 : التالية النقاطه الدراسة من قصور يتحدد يف ذما ميكن تسجيله على مضمون ه إن



 
   
، و أيضا نوعها، أي هل هي عينة )إحتمالية، غري إحتمالية (  ةدراسالختيار عينة إطريقة  يحوضتنه مل يتم أ -*

فمن منظور أدبيات . ينة عشوائية عنقوديةعشوائية بسيطة، أم عينة عشوائية منتظمة، أم عينة عشوائية طبقية، أم ع
منهجية البحث العلمي أن عملية إختيار أي نوع من هذه العينات تتم وفق جمموعة إجراءات حمددة، ختتلف عن 

  .نظرياا بالنسبة لبقية األنواع و هذا ما مل يتم األخذ به من طرف صاحب هذه الدراسة
البحث  مبنهجيةفكما هو متفق عليه بني املهتمني . اإلحصائي للدراسةاتمع  ميثل 165 العدد اذههل، فعال،  -*

الصدق  حتقيقيف    و من مث ) β(أ يف خط الوقوععالقة مباشرة بالتقليل من  اإختيارهن حلجم العينة و طريقة أالعلمي 
  ). تعميم النتائج(  اخلارجي للدراسة

  .ألداة مجع البيانات) دق و الثبات،الص( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*
لك من خالل ضبطه جلميع ذللدراسة و  الداخليه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الصدق ذن صاحب هأ -*

  .هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
معامل فاي، معامل سبريمان براون، معامل ( معامل اإلرتباط  أن صاحب هذه الدراسة مل يوضح نوع -*

 : املستخدم يف تفسري العالقة املوجودة بني متغريات هذه الدراسة، املتغريات املستقلة) إخل...بريسون
ني ـفكما هو متفق عليه بني املهتم .الرضا الوظيفي: الراتب، الترقية، منط اإلشراف، زمالء العمل، و املتغري التابـع

مفاضلة الباحث ألي معامل من هذه املعامالت و غريها تتوقف بدرجـة كبرية على طبيعة  نأالبحث العلمي  مبنهجية
هل فعال وفق الباحث   يف إختيار معامل اإلرتباط : و عليه فالسؤال املطروح هو) نوعية، كمية(  متغريات الدراسـة

  .دراسته املناسب لطبيعة متغريات

  :1991العتييب  دراسة8-2-7)- 
 و القطاع اخلاص بدولة العموميالوظيفي بني موظفي القطاع  اعن دراسة مقارنة حملددات الرض عبارة هي و

نظام األجور، مواعيد العمل، : متغريات هي سبعةه الدراسة تتمثل يف ذقائمة احملددات اليت مت تناوهلا يف ه و. الكويت
  . جتماعية للوظيفةإلظروف العمل، املكانة ا عمل،النظام الترقيات، نظام املكافآت، ساعات 

  :التاليتنيه الدراسة تتلخص يف النقطتني ذالنتائج اليت أسفرت عنها ه و
  نظامالوظيفي ملوظفي القطاع العمومي قد حتدد بشكل كبري بكل من متغري  االرض نأ - 

  .و نظام املكافآت و نظام الترقيات، و مواعيد العمل، جور،األ
ظروف العمل،  العمل،مبتغريات ساعات  ،بصفة أكثر ،قترنأالوظيفي ملوظفي القطاع اخلاص قد  االرض نأ - 

 .)247ص ،1999، 2العدد ،جملة دراسات نفسية ( املكانة االجتماعية للوظيفة
  :إن ما يؤخذ على هذه الدراسة من قصور تتمثل يف

تساؤالت هامة تتعلق مبدى التمثيل احلقيقي جمموعة  يطرحاألمر الذي ، حجم عينة الدراسة ه مل يتم ذكرنأ -*
تعميم نتائج هذه  إمكانية؟ و من مث )ß( أالدراسة؟ وأيضا، مبدى إمكانية عدم الوقوع يف خط هذهلللمجتمع األصلي 

  .الدراسة على باقي مجيع أفراد جمتمع الدراسة؟
  .اة مجع البياناتألد) الصدق و الثبات،( أنه مل تتم اإلشارة إىل الشروط السيكومترية  -*



 
   
جلميع  ملك من خالل ضبطهذللدراسة و  الداخليه الدراسة مل يوضح ما إذا قد مت حتقيق الصدق ذن صاحب هأ -*

 ، خاصة هذدراسته ه نتائجن تؤثر يف مصداقية أا أاليت من ش) املادية، الشخصية، التجريبية( املتغريات
  .ي القطاع العمومي، و فئة موظفي القطاع اخلاصفئة موظف. و أا أجريت على فئتني من املوظفني

 أن صاحب هذه الدراسة مل يوضح األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و هل  -*
  . هو، فعال، يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟

ات الغربية ـعديد من الدراسن هناك الأ ذه األطروحـةيف ختام عرضنا للدراسات السابقة هل ،جتدر اإلشارة إليه وما
ه و اليت مت اإلطالع عليها من قبل الباحث و لكن تناوهلا مل يتم على ذه لدراستناجتاه إلو العربية اليت تصب يف نفس ا

يف العمل اإلداري قد  النجاحن موضوع حمددات أعتبار إلك على ذه األطروحة و ذحمور الدراسات السابقة هل مستوى
  ختصصام  خمتلف ىهتمام العديد من الباحثني علإكان وما يزال حمور 

و الذي سنتبينه يف )  خلإ...علماء النفس جتماع،إلاقتصاد، علماء القانون، علماء اإلدارة، علماء إلعلماء ا(  العلمية
 حملددات النجاح يف العمل اإلداري و التارخيينتناول فيه موضوع السياق  الذيه األطروحة ذالفصل الثاين من ه

  . منه بإسهامات علماء النفس يتعلقخاصة ما 
طروحة أور احمور واحد من حم ىمستو ىو عل واحدن اإلملام بكل هذه الدراسات من قبل باحث إبطبيعة احلال، ف و

  .ما ليس باألمر اهلني
ا يف حمور من قبل الباحث و مل يتم إدراجه عليهااليت مت اإلطالع ) الغربية، العربية(  الدراسات السابقة من و

  :نذكرالدراسات السابقة هلذه األطروحة 
 فيما يتعلق بالدراسات الغربية توجد دراسة فرنسيس :أوال

1984 R. Francès )R.Francès,1984, P.P 351-363 (، 1991ككلي دراسةClick  ،دراسة 
علوم  جملة العلوم اإلقتصادية و(  Shideffet 1999شديفات دراسة، Kouloubandi 1993كولوبندي 

  ).178-179 ص .ص ،2003، 2التسيري، العدد
جملة العلوم اإلقتصادية  ( 1996الكردي دراسة،  1995 يفيما يتعلق بالدراسات العربية توجد دراسة العمر :ثانيا

   ).178 ص ،2003، 2و علوم التسيري، العدد
تمثلة أساسا يف تلك اليت تتفق، و امل هذهجتاه دراستنا إات اليت تصب يف نفس ـة من الدراسـتوجد جمموع لك،ذك
ه الدراسة و املتمثل يف نظرية العاملني لفريدريك هرزبرغ و اليت ذهل النظريأيضا، ال تتفق نتائجها و نتائج اإلطار  و

  .ه األطروحةذذكرها يف احملور الرابع من الفصل الثاين هل ىعلسنأيت 
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  . مقدمة - *
و يف هذا السياق، . ين و اية القرن التاسع عشر، قفزة نوعية من التطورلقد حقق علم اإلدارة مند مطلع القرن العشر

شأنه يف ذلك شأن الكثري من املهتمني بالبحث يف احلقل اإلداري، أن Gross Bartram يرى جروس برثرام
حثني كل واحد الفضل الكبري يف حتقيق هذه القفزة النوعية من التطور لعلم اإلدارة يعود بالدرجة األوىل إىل ثالثة با

  ). 48 ص ،1986عمر حممد خلف،(  منهم تناوهلا من وجهة نظر خمتلفة
) Frederick Winslow Taylor) 1917-1856 و أول هؤالء الباحثني، كان فريدريك ونسلو تايلور

اليت دوا بالواليات املتحدة األمريكية، الذي قام بأول حماولة علمية جادة لوضع أسس و مبادئ اإلدارة العلميـة، و 
 الصادر سنة" مبادئ اإلدارة العلمية " و الثانيبعنـوان1903الصادر سنة"  إدارة املصنع" األول بعنوان. يف كتابني له

1915 .  
)  Henri Fayol ) 1925-1841أما الباحث الثاين الذي أسهم يف تطور علم اإلدارة، فهو هنري فايول

  . شاملة يف اإلدارة و اليت تضمنت وظائف و مبادئ اإلدارةبفرنسا، و الذي قام بوضع أول نظرية علمية 
و فريق الباحثني )  George Elton Mayo ) 1949-1880 أما الباحث الثالث، فهو جورج إلثون مايو

  . الذي عمل معه مبصانع اهلوثورن بشركة وسترن إليكثريك الواقعة مبدينة شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية
ام إلثون مايو، بالدرجة األوىل، منصبا على الظروف احمليطة بالعمل، حيث عمل على توفري مناخ و قد كان إهتم

مالئم للعمل تتوافر فيه كافة الشروط املالئمة للعمال على العمل، و توفري فترات للراحة يشترك العمال يف إختيار 
ال، و غريها من العوامل اليت جعلت دراساته تتصف أوقاا، وأثار اإلضاءة املباشرة و غري املباشرة على إنتاجية العم

 بالطابع اإلنساين، و توضح أن العمال مييلون إىل اإلنتظام يف مجاعات و تنظيمات غري رمسية، 
تلك املشاعر اليت . و ذلك لكي يوفروا ألنفسهم مناخا مرحيا خاصا م تتوافر فيه مشاعر الود و التعاون و الصداقة

  . العمل الرمسي القائم يف املنظمات الصناعية يفتقدوا يف نطاق
و قد سار على ج هؤالء الباحثني الثالثـة، العديـد من الباحثني اآلخريـن الذين أسهموا، هم أيضا، بدراسام 
 يف الكشف عن الكثري من جوانب اإلدارة و دراستها دراسة علمية، و الوصول إىل صياغة أسس 

  . لميةو مبادئ و نظريات إدارية ع
)  Max Weeber )1864 – 1920و من مجلة هؤالء الباحثني، جند عامل االجتماع األملاين ماكس فيرب

 صاحب النموذج البريوقراطي يف اإلدارة، و كذا، فرانك و ليليان جيلربت، و هنري لورانس 
الدراسة و عملوا على جانث، و هارجنثون أمريسون الذين أعتمدوا نفس إستراجتية فريدريك تايلور يف البحث و 

تطويرها وحتسني جوانب قصورها، و أيضا، جيمس موين، و لوثر جوليك و ليندال إرويك، و أوليفر شيلدون الذين 
تأثروا مبنهجية هنري فايول يف البحث و الدراسة و عملوا علي تطويرها و حتسني جوانب قصورهـا، باإلضافة، إيل 

، و فيكثور سرد، و أبراهام ماسلو، و فريدريك هرزبرغ، و كريس أرجريماري باركر فوليت، و أيضا، شستر برنا
 .فروم و غريهم من باحثي املدرسة السلوكية يف اإلدارة

  . و إسهامات هؤالء الباحثني مجيعا و غريهم يف تطور علم اإلدارة سنتبينها الحقا يف حماور هذا الفصل



 
   

لتدوين أسس و مبادئ إدارية علمية أعتربت فيما بعد أساس علم و هذه احملاوالت لكل من تايلور، و فايول، و مايو 
اإلدارة الذي ما زال يف تطور مستمر حىت وقتنا احلاضر إثر املسامهات العلمية الكثرية اليت يقدمـها املهتمني بالبحث 

الذي يعرفه هذا ) خلإ...العلمي، التكنولوجي، التجاري( يف احلقل اإلداري نتيجة للتطور السريع على مجيع املستويات 
  . امليدان

فهو نتيجة جهـود . و الشيء الذي ال خيتلف فيه باحث عن آخر أن الفكر اإلداري ليس من صياغـة شخص واحد
  . و إسهامات الكثري من الباحثني و إن كان من املمكن التميز بني ممن أثروا يف إجتاهات هذا الفكر

ه ال يوجد إتفاق بني الباحثني فيما يتعلق باملراحل اليت ينقسم إليها هذا و ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق، أن
  . الفكر، و أيضا، املدارس املختلفة اليت وجدت لدراسة اإلدارة

، و جون  J.Gibson، و جيمس جيبسون J.Donnellyفبينما يشري كل من جيمس دونلي
بعد أن قاموا بضم أفكار 1987الصادر سنة"  أساسيات اإلدارة" يف كتام املوسوم  J.Ivancevichإفانسيفش

 H.Weihrichو هانز ويهريش C.O’Donnellو سريل أودونيل H.Koontzكل من هارولد كونتز
 مع أفكار وران هاينس 1984الصادر سنة" اإلدارة " الواردة يف كتام املوسوم

 الصادر  "اإلدارة " الواردة يف كتام املوسوم W.Haynes& J.Massieو جوزاف ماسي
 املدخل : مداخل أو مدارس أساسية هي ة، فيما يتعلق ذا املوضوع إىل ثالث 1969ةسن

جند أن باحثني )  73، ص 1993مصطفي جنيب شاوش،( الكالسيكي، و املدخل السلوكي، و مدخل علم اإلدارة 
  : هي زمنيةيرى أن الفكر اإلداري مر بأربع فترات  Herbert Hicksآخرين من بينهم هربرت هيكس 

  ). 1800اإلدارة التقليدية ما قبل سنة(  مرحلة ما قبل املدرسة الكالسيكية :أوال
  ).  1800- 1930( مرحلة املدرسة الكالسيكية: ثانيا
  ).  1950 – 1930( مرحلة العالقات اإلنسانية: ثالثا
  ).حىت اآلن1950( مرحلة املدرسة السلوكية: رابعا

هذا السياق، أن تناولنا هلذا املوضوع سيكون على أساس تقسيم هربرت هيكس على و ما جتدر اإلشارة إليه يف 
 إعتبار أنه، من وجهة نظرنا، أكثر تفصيال و إملاما باملوضوع، و أيضا إعتماد عدد كبري من الباحثني 

يف  اعيل يوسفو حممد إمس،J. ELLILيف ميدان األدب اإلداري هلذا التصنيف عند تناوهلم هلذا املوضوع أمثال إليل
و أيضا، حممد حسن عبد اهلادي البياع يف " سلوك املديرين يف نظريـات اإلدارة احلديثـة " دراسته املوسومة 
حممد حسن عبد اهلادي (  1984الصادرسنة" القيادة اإلدارية يف ضوء املنهج العلمي و املمارسة " كتابـه املوسوم 

  ).41، ص1984البياع،
لكل مرحلة من هذه املراحل األربع اليت مر ا الفكر اإلداري لنخلص بالنتيجة إلىما قدمته و فيما يلي شرح مفصل 

 . هذه املدارس من مسامهات لتطوير مفاهيم و مبادئ و نظريات اإلدارة
  



 
   

اإلدارة التقلیدیة ما قبل (  مرحلة ما قبل المدرسة الكالسیكیة: أوال
  ): 1880سنة

يما يقتضيه إجناز األهرام مبصر من عمليات التخطيط و التنظيم و الرقابة، أتضح لنا إذا تأملنا ف:" يقول جورج كلودس
  ). 22، ص 1972جورج كلودس،( أن املفاهيم و األساليب االدارية اليت نعرفها ليست وليدة القرن العشرين 

 ف فلسفية يتضح لنا من هذا القول أن فكرة اإلدارة بكل ما تعنيه من إفتراضات و ما تتضمنه من أهدا
فمما الشك فيه أن اجلماعات البشريـة كانت تعيش . و إجتماعيـة و إقتصادية كانت قائمـة يف خمتلف األزمنـة

حياا املدنيـة و العسكرية و أن هذه اجلماعات كانت تتحرك، وهي يف حتركها كان يوجد من يوجهها، و كان 
  .فعني من وراء هذا اجلهد و النشاط البشرييوجد من خيضع هلذا التوجيه، و كان يوجد، أيضا، املنت

و حىت ميكننا أن نلقي نظرة فاحصة على اجلهود اليت بذلت من قبل املهتمني بالبحث يف احلقل اإلداري بغية الوقوف 
على حمددات النجاح يف العمل اإلداري علينا بالرجوع إىل املاضي البعيد لكي نتعرف على هاته احملددات اليت مت 

  .ليها من قبل هؤالء املهتمنيالتوصل إ
فالشواهد التارخيية تدل على أن احلضارات القدمية عرفت مند نشأة املدنية عدة أمناط إدارية متقدمة نسبة إىل العصور 

  . اليت وجدت ا
يا فقد مارس السومريون يف األلف اخلامس قبل امليالد لونا من الرقابة اإلدارية، إذ كان للكهنة عندهم نظاما ضريب

على نظم و أسس ) سومر( و تنطوي الرقابة اإلدارية يف. حمكما أداروا به أموال الدولة و العقارات و قطعان املاشية
علي االشرقاوي، بدون تاريخ، ( لكتابة و تسجيل البيـانات املتعلقة بكـافة املعامـالت اليت ميارسـها الكهنـة 

  ). 36 – 35ص. ص
نواعا من اإلدارة يف الفترة الواقعة بني القرن الرابع عشر إىل القرن السادس عشر قبل مارس املصريون القدماء أ، كذلك
  . إذ الحظوا أمهية التخطيط و التنظيم و الرقابة اإلدارية يف تسيري شؤون الدولة، امليالد

ر قبل امليالد أتضح لربادي املصرية و اليت يرجع تارخيها إىل القرن الثالث عشافمن خالل ترمجة بعض الباحثني ألوراق 
  . هلم أن القدماء املصريني كانوا يهتمون بشكل كبري بتنظيم و إدارة الدولة و خمتلف أجهزا و مرافقها

األهرامات املوجودة حاليا مبصر و كذا الطريقة اليت ، و أحسن دليل على وجود املهارة االدارية لدى القدماء املصريني
   ).27، ص1974أبو اخلري، كمال محدي( بواسطتها مت تشييدها 

فهرم امللك خوفو مثال الذي يقوم على مساحة قدرها ثالثة عشرة فدانا تطلب تشييده عشرون عاما من العمل الشاق 
كل واحد يزيد ، ألف حجر ةتطلب توفري ما يقرب من مليونني و ثالمثائ) العمل( و الذي ، من حوايل مئة ألف عامل

مسري حممد ( من الطبيعي أن حسن اإلدارة كان ضروريا إلجناز هذا العمل الكبري  و. يف وزنه عن إثنني و نصف طن
  ).20، ص 1980يوسف،

و ما يؤكد إستعاب و ممارسة املصريني القدماء للمبادئ و املفاهيم االدارية السليمـة هو تعريفهم ملصطلحي السلطة 
 و التحديد التفصيلي للوظائف االدارية  إدراكهم ألمهية الوصف، و أيضا، و املسئولية باملفهوم اإلداري



 
   

و اللذان يتحددان يف جممل الشروط الواجب توافرها يف عقود تعيني األفراد يف املناصب العليا للدولـة، وزراء كانوا 
  :و اليت من بينها، أم مدراء

  . أن يتسم موظف الدولة يف تعامله مع اآلخرين بعدم التحيز و احملسوبية -*
  .الغضب يف معاملة اآلخرين إال عند الضرورة القصوى ضرورة جتنب -*
  .ضرورة سعيه الدائم الستشارة اآلخرين فيما يتعلق بشؤون تسيري اهليئة اليت يشرف عليها -*
  .أن يتحمل مجيع مسؤولياته فيما يتعلق مبوعد بدء و إنتهاء عمل العمال و أيضا غيام -*
على أن ، يا جيب أن يكون بشكل كتايب و ال تقبل تلك اليت تقدم شفهياتقدمي شكاوى األفراد إىل اهليئات العل -*

  .تدون يف كتاب خاص حيدد موعد مقابلة أصحاب هذه الشكاوى
على ) أربعة أشهر( على مسئويل خمتلف أقاليم الدولة إبالغ امللك مبجريات األمور يف اليوم األول من كل موسم  -*

  .أن يكون ذلك كتابيا
  .مهما كانت رتبته، يف التوجه إىل ديوان الوزير لطلب املشورة، ظف يف الدولةاحلق لكل مو -*
  .على حيثياا مبا ميكنه من القيام جبميع واجباته ألدائها عضرورة حتليل كل مهنة لتمكني ممارسها من اإلطال -*

عض النظم االداريـة و دورا كبري يف وضع ب) م.ق(1800سنة"  محو رايب" كذلك، كان للحضارة البابلية يف عهد 
باإلضافة، إىل مبدأ عدم ، احملاسبية و اإلقتصادية و املتمثلة أساسا يف احلد األدىن لألجور و تقنني اإلجراءات الرقابية

  . جواز حتويل املسئولية
فقد شدد أتباعـه . بعض ألوان الرقابـة) م.ق(600سنة" بنوخد نصر " كما شهدت احلضـارة البابلية يف عهد 

 إجراءات الرقابة على اإلنتاج و املكافآت التشجيعية للعاملني، حيث كانت األجور تصرف من 
  ). 41 – 40ص. ، ص 1986عمر حممد خلف،(يف صورة أطعمة يتوقف قدرها على حجم إنتاجهم 

ملعامالت إن كافة القوانني اليت خلفتها لنا احلضارة البابلية تتسم بطابع ا" و يف هذا السياق، يقول جورج كلودس 
فقد كانت كل . البيع و الشراء و القروض و العقود و الشراكات و اإلتفاقيات و التعهدات: املتعلقة بأمور مثل

  ).  36علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( املعامالت التجارية توثق توثيقا حمكما على ألواح كوسيلة للرقابة 
 و خاصة موسى عليه السالم بوضع املزيد من األسس  و يف القرن اخلامس عشر قبل امليالد قام العربانيون

فقد كان موسى رسوال و قائدا و مديرا له قدرة على احلكم و التشريع و إقامة العالقات . و املبادئ االدارية
 فراره بقومه من مصر إىل فلسطني و ما أقتضته هذه العملية من إعداد  ةو من أعظم إجنازاته اإلداري .اإلنسانية
 ص. علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( و قد أبرزت هذه العملية مبدأ اإلستثناء و نطاق الرقابة . م و تنفيذو تنظي
36 – 37 .(  

 و يف القرن احلادي عشر قبل امليالد أدرك الصينيون القدماء احلاجة إىل التخطيط و التنظيم و التوجيه و الرقابة  
فقد كانت تعاليم كنفوشيوس تتضمن . املوظفني و ترتيب وظائفهمو إىل ضرورة إستخدام أساليب مميزة إلختيار 

و كانت تؤكد على ضرورة إختيار قيادات قادرة و تعينها ، مقترحات علمية لإلدارة العامة للدولة على أسس سليمة
زيادة . انيةيف شىت مواقع الدولة حبيث تتوافر على صفات أساسية كاألمانة و الرتاهة و روح اإليثار و البعد علي األن



 
   

على كوم عرفوا يف فترة مبكرة فكرة إستخدام املستشارين و املساعدين إىل جانب مبدأ التخصص و تطبيقه يف 
كمال محدي أبو ( جماالت معينة مثل تقسيم مراحـل العمل و احلرف اليت يتوارثها الصـناع أبا عن جـد 

  ). 27 ، ص1974اخلري،
ون أول من أشترط إجتياز إمتحان اخلدمة املدنية للتعني بالوظائف احلكومية الذي كذلك، فإن الصينيون القدماء يعترب

كان جيري إختبارات كل " شني " فقد روى املؤرخون أن . يراعي التجارب العملية و املؤهالت العلمية للمتقدمني
محدي ( ة أو اإلعفاء ثالث سنوات للعاملني للكشف عن مدى كفايتهم و صالحيام للترقي و اإلستمرار يف اخلدم

  ).30عبد اهلادي، بدون تاريخ، ص
فقد تناول فالسفتهم مثل سقـراط و . قدم اإلغريـق أول الوثائـق املتعلقـة مببادئ اإلدارة) م.ق(400و يف سنة 

 أفالطون يف كتابام جمموعة من املبادئ العامة لإلدارة مثل التخصص يف العمـل، و السلطة، 
أا مهارة " و هذا ما نتبينه من تعريف سقراط لإلدارة من . إعتبار اإلدارة كفن من الفنون و دراسة احلركـة، و

  ). 37 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص" ( منفصلة عن املعارف الفنية و اخلربة العملية 
الذي ) م.ق(325عرفت اإلدارة يف عهدها القدمي بعض الوجوه القيادية كاألسكندر املقدوين الكبري سنة، كذلك 

عمر حممد ( أكد أمهية األفراد و اإلداريني و مبدأ اإلستعانة باملستشارين يف قيادة اجليش و إدارة شؤونالدولة 
  ).  41 ، ص 1986خلف،
 . عرف ميدان اإلدارة يف عهد احلضارة الرومانية القدمية تطورا ملحوظا يف األساليب الفنية اإلدارية، كذلك

لرئيسي الذي كان وراء عبقرية الرومان الفعلية و جناح إمرباطوريتهم إىل قدرم على و يرجع املؤخرون السبب ا
فمن خالل مبدأ التدرج اهلرمي و تفويض السلطة متكنت روما من التوسع و حققت إمرباطورية ذات . تنظيم شئوم

  .كفاءة تنظيمية عالية
 . و إدارية فعالة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية جند من أقدم املنظمات كفاءة يف تطبيق أساليب تنظيمية، كذلك

 و من األمثلة احلية على ذلك التدرج اهلرمي يف تفويض السلطة املمنوحة ملختلف املنظمات اإلقليمية التابعة هلا، 
ي كما محد( و التخصص فيما يتعلق بالنشاط الوظيفي الذي متارسه و إستخدامها املبكر ألسلوب اإلدارة اإلستشارية 

  ).  29 – 28ص. ، ص1974أبو اخلري،
لكن مند مطلع التقومي امليالدي بعد جميء السيد املسيح عليه السالم و حىت فترة القرن العاشر امليالدي عرفت 

ميالدية قائمته الشهرية حول خصائص القائد )  900 (سنة  الكتابات االدارية نوع من اجلمود إىل أن وضع الفارايب
الذي قدم فيه مفهومـه ملصطلـح القيـادة إذ قال " آراء املدينة الفاضلة " ه الشهري املوسـوم الناجـح يف كتابـ

و ينبغي . يف الدولة املثالية جيب أن يتدرج احلكام حبيث يأمترون مجيعا بأوامر الوايل أو األمري يف قمة اهلرم: " يف ذلك
الذكاء العظيم، الذاكرة الواعية، : كلها خبصال معينة هي أن يتحلى هذا األمري رئيس الدولة املثالية أو صاحب األرض

اإلقبال على العمل، حب الصدق، إجتناب ، حب العدل، احلزم دون ضعف، صدق العزم على إيتيان اخلري، اللباقة
 و البد أن جتتمع هذه اخلصال مجيعا يف رجل واحد. الرذيلة، اإلعتدال يف الطعام و الشراب و امللذات، بغض الثراء

يكلف بتويل إدارة أجهزة الدولة أما إذا تعذر إجتماع هذه اخلصال مجيعا يف رجل واحد فالبد من التحقق ما إذا كان 



 
   

فإذا كان إثنني فالبد أن حيكم كالمها الدولة . هناك رجالن أو ثالثة رجال تتوافر لديهم جمتمعني اخلصال املطلوبة
لوا احلكم فإذا أحتاج األمر إىل عدد أكرب وجب أن يقلد هذا العدد النموذجية فإذا كانوا ثالثة وجب عليهم أن يتو

  ". األكرب مقاليد احلكم
قائمة أخرى حول صفات " نصيحة امللوك " ميالدية قدم أيب حامد الغزايل يف كتابه املوسوم  1100 و يف سنة

أوهلا العـدل و ثانيها النباهـة ، افلتحرص يا ملك الدنيا على أربعة أمور ال تفارقك أبد" اإلداري الناجح حيث قال 
و لتحرص على إجتناب أربعة أشيـاء دائمـا و أبدا، أوهلا احلسد و ثانيها الكرب و . و ثالثها الصرب و رابعها التواضع

 62ص.، ص 1972جورج كلودس،( ثالثها ضيق األفق و رابعها اخلبث 
 – 63.(  

ية القرن السادس عشر أين قدم نيقولو و قد تواصلت جهود املهتمني باحلقل اإلداري إىل غا
بعض التصورات اإلداريـة حول ضرورة التجـانس التنظيمي و اخلصـائص  N.Machiavelliمكيافيللي

و املتمثلة يف جمموعة من املبادئ االدارية منها أربعة مبادئ يراها ) احملاورات ( و ) األمري ( يف كتابيه  ةالقيادية الالزم
  : ل اإلداري أا تتماشى و العمل اإلداري يف عصرنا احلاضر و اليت هيبعض املهتمني باحلق

  . اإلعتماد على موافقة اجلماهري يف مصدر السلطة -أ
 .متاسك التنظيم - ب
  . فرق مكيافيللي بني منوذجني للقيادة مها النموذج الطبيعي و النموذج املكتسب: القيادة - ت

كا وأمراء حصلوا على السلطة بالوراثة و لكنهم فشلوا كقادة ألن شخصيتهم ذكر مكيافللي ملو) األمري ( ففي كتابه 
كانت تنقصها اخلصال اليت يتميز ا القائد الناجح الذي ينبغي أن يتميز مبجموعة صفات، كما يقول بذلك 

  : مكيافيللي، هي
  . أن يوحي إىل شعبه بإجناز أعظم مما ينجزون -*
  . ألفراد شعبيه يف أوقات األزماتأن حياول رفع الروح املعنوية  -*
  .أن يشمل مجيع الطوائف برعايته، و خيتلط م من آن إىل آخر -*
  .أن يكون قدوة يف اإلنسانية و حب اخلري -*
  .أن حيرص دائما على وقار منصبه، فال يتخاذل، و ال يتقاعس فيما يفعله -*
  .شأن املدينة أن يقدم املنح و املكافآت التشجيعية إىل الذين يرفعون -*
عن طريق ضمـان إنصافهم، و عدم حرمام ، أن يشجع املواطنني على ممارسة مهنهم و حرفهم بأقصى طاقام -*

  .من نتائج ما حققوه
  . أن يكون حكيما بصريا بسري األهداف قادرا على االستفادة منها -*
  .هأال يتواكل أو يتخاذل، بل يتعلم كيف يستغل الفرصة اليت تتاح ل -*
  .أن يكون قادرا على تتبع األحداث و حتديد إجتاهها و يتهيأ ملواجهتها -*
  .غري مصلحته يأن يكون حكيما مييز بني من خيلص له و من ال يبتغ -*



 
   
  ).  87 – 82 ص.، ص 1972جورج كلودس،( البقاء  - ث

ففي . فكـار االداريـةاملزيد من األAdam Smithو يف النصف الثـاين من القرن الثـامن عشر قدم آدم مسيث
نادى فيه باملزايا اإلقتصاديـة املترتبة عن األخذ مبفهوم تقسيم  "ثروة األمم " نشر كتابا له بعنوان 1776سنة

  ). 39، ص 1974كمال محدي أبو اخلري،( العمـل و التخصص 
  . لإلدارة و تواصلت جهود و أحباث املهتمني باحلقل اإلداري للوصول إىل صياغة نظرية علمية شاملة

بالدفاع عن أجر العاملني و حقوقهم و عالقام مع أرباب Robert Ewenقام روبرت أوين1810ففي سنة
ففلسفته كانت تقوم على أن اإلنسان من خلق الظروف احمليطة به، و أبدى تقديره للدور احليوي الذي يلعبه . العمل

لعامل كما و نوعا يتأثر بظروف البيئة احمليطة به خالل العمل كما كان يؤمن بأن إنتاج ا. العنصر اإلنساين يف الصناعة
 111 – 110 ص.، ص 1972جورج كلودس،( و خارج العمل، فكانت سياسته حنو العمال تتسم باحلناناألبوي 

.(  
 Charlesو من الباحثني، أيضا، الذين أسهمت أعماهلم يف تطور علم اإلدارة جند الباحث تشارلز باباج

Babbagesيعتربه عدد من املهتمني بامليدان اإلداري أول باحث قام بأحباث تتعلق بالتنظيم الصناعي من  الذي
جمموعة أفكار  1830 املنشور سنة"إقتصاديات املكائن و التصنيع " فقد قدم يف كتابه املوسوم  .وجهة النظر العلمية

  : مازالت تطبق إىل حد كبري يف وقتنا احلاضر، منها
  .شكلة اإلدارة مشكلة مميزة و ختتلف عن املشاكل الفنية يف التصنيعالحظ باباج أن م - 
نادى بضرورة القيام بإستقصاء احلقائق يف بداية كل مشروع على أن يشمل هذا اإلستقصاء تاريخ  - 

 .إخل...الصناعة و املوارد اخلام و درجة املنافسة و إمكانية تسويق السلعة
ه و أوضح أمهيته يف سرعة إكساب املهارة و زيادة اإلنتاج أهتم باباج بالوقت الضائع فطالب بدراست - 

 . و ذلك بإستخدام الساعة الدقيقة
 أثار باباج مشكلة العالقات اإلنسانية يف املنظمات و ما يترتب عنها من روح اإلمهال  - 

 .و التخريب
 .أقترح ضرورة إشراك العمال يف أرباح املنظمة - 
 .ة عن التكاليف و أحسن الطرق لتوزيعهاأهتم بدراسة املشاكل املرتبطة بالرقاب - 
 أشار يف دراساته ملوضوع التسويق إىل أمهية اإلعالن، و أمهية حبوث التسويق، و الطريقـة السليمة  - 

 فنادى بأن يكون الربح صغريا للوحدة حىت ميكن زيادة املبيعات . يف تسعري السلع
 ). 590 – 589ص. ص،  1976سيد اهلواري،( و بالتايل زيادة األرباح الكلية 

الذي " كلفة املصنوعات و إدارة املشروعات العامة و اخلاصة " نشر هنري ميتكاليفكتابه املوسوم 1885و يف سنة
 و قد أعترب هذا الكتاب من الكتب الرائدة . تضمن نتائج دراساته يف امليدان اإلداري

م بطاقات و إستمارات للتخزين و للمواد املتداولة و يف دراسة مواضيع الكلف و السيطرة على املواد و ذلك لتبنيه نظا
  ). 43 ، ص1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،( املخزنة و طلبات الشراءو التجهيز 



 
   

 دراسة إىل اجلمعية األمريكية للمهندسني امليكانيكينيHenri Towneقدم املهندس هنري ثون1886و يف عام
  . سس النظرية و العلمية لإلدارةتضمنت األ" املهندس االقتصادي " بعنوان 

ونسلو تايلور، كما  كو قد كان لنتائج دراسة هنري ثون و إلجتاهه اهلندسي األثر الكبري على كتابات فريد ري
  .سنتبينه الحقا، حيث يعتقد أا كانت نقطة بداية يف توجهه لإلدارة كعلم مستقل

  : ه ما يليو من أهم النتائج اليت أسفرت عنها دراسة هنري ثون هذ
ألجل احلصول على إنتاجية عالية يف املنظمات و رفع كفاءة العامل البد من ربط األجر باإلنتاج  - 

  . حيث يكافأ العامل على قدر الوحدات املنتجة
 أن اإلدارة العلمية أساسها املالحظة، أي مالحظة أداء العمال يف كل منظمة من املنظمات  - 

ليلها و إستخالص النتائج منها مث جترى مناقشة تلك اإلستنتاجات بني و تسجيل تلك املالحظات و من مث حت
 .املديرين أنفسهم ألجل نشر التجارب اجلديدة و تعميمها

 إن تنظيم العمل املنتج جيب أن يتم من قبل الشخص الذي ميتلك القدرة الفنيـة و اخلربة العمليـة - 
الوقائع و حتليلها و مقارنتها مع جمموعة من العوامل و و املعرفة العلمية اليت متكنه من املالحظة و تسجيل 

 44 – 43 ص. ، ص 1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،( املتغريات مثل األجور و الكلـف وغريها 
 .( 

و خالصة القول، و من خالل إستعراضنا ألهم الدراسات و اجلهود اليت بذلت من قبل العديد من الباحثينفي مرحلة 
رة العلمية لوضع مبادئ و قواعد و نظم النجـاح يف العمل اإلداري ، و أيضا، إنتهـاج أسلوب علمي ما قبل اإلدا

يف دراسة املواضيع اإلدارية جبميع مستوياا و ختصصاا مبا ميكن من الوصول إىل صياغة نظرية علمية شاملة لإلدارة 
مه، نستطيع القول، أن هذا قد تأخر كثريا نظرا و ميكنها من أن تصبح علما متعارفا عليه مستقال بقواعده و نظ

  : إلعتبارات عديدة منها
اليت كان يعمل  ةأن العامل كان يؤدي عمله يف إطار حمدود من العالقات نتيجة صغر حجم املنظف - 

  . فيها
قلة عدد األفراد الذين كانوا يعملون يف هذه املنظمات، حيث كان مجيع العمال املوجودين باملنظمة  - 

األمر الذي صبغ منـاخ العمل إىل حد كبري بطـابع معني من . ن تعليمام من صـاحب العمليتلقو
". العالقات الشخصية املباشرة بني الـمديرين و خمتلف العاملني " العالقات كان يصطلح عليه مبصطلح 

 . فصاحب العمل كان هو، يف نفس الوقت، املدير
 . ة كانت تعتمد بالدرجة األوىل على قدرة الفردأن إدارة املنظمات يف هذه الفترة الزمني - 
إعتماد منظمات هذه الفترة الزمنية على رؤوس أموال ضعيفة، مما أدى إىل تعاملها يف سلع حمدودة  - 

تشبع إحتياجات املستهلكني القريبني منها، و الذين غالبا ما كانت تربطهم بأصحاب هذه املنظمات عالقات 
 . شخصية



 
   

لعالقة بني صاحب العمل و العمال الذين يعملون يف منظمته األمر الذي أدى غياب قوانني تنظم ا - 
 .إىل أن يتأثر أصحاب هذه املنظمات باجلانب األكرب من الدخل على حساب العامل

غياب املنافسة بني منظمات هذه املرحلة الزمنية، و حىت وإن وجدت فإا كانت ضعيفة، كذلك،  - 
لعلمية و ما  ابنظرياا يف فترة حركة اإلدارة رية يف هذه املرحلة الزمنية مقارنةفإن املنظمات الصناعية و التجا

 .بعدها كانت قليلة العدد و صغرية احلجم
أن النشاط الصناعي و التجاري يف هذه الفترة الزمنية مل يكن من املهن املرموقة أو املهن اليت يتطلع  - 

( عترب املهـن الصناعية و التجاريـة من املهن احلقرية فقد كانت ت. إليها على وجه اخلصوص فئة املثقفني
  ). 33 – 11 ص. ، ص 1974كمال محدي أبو خري،

و أخريا، من األجدر بنا أن نشري إىل أننا مل نتعرض يف تناولنا حملددات النجاح يف العمل اإلداري من وجهة نظر  
فتناولنا كان مركزا . اليت أجريت يف هذه املرحلةباحثي مرحلة ما قبل اإلدارة العلمية، لكل اجلهود و الدراسات 

بدرجة كبرية على أهم الدراسات اليت يرى أغلب املهتمني باحلقل اإلداري أا سامهت بنسبة كبريةيف فتح الطريق أمام 
تايلور صاحب حركة اإلدارة العلمية، و هنري فايول صاحب مدرسة العمليات  كباحثني آخرين من أمثال فريد ري

و إلثون مايو صاحب مدرسـة العالقات اإلنسانية، و أيضا، ، و ماكس فيرب صاحب النموذج البريوقراطي، اريةاالد
 رواد املدرسة السلوكية أمثال أبراهام ماسلو، و فريدريك هرزبرغ، 

و كريس أرجريس، و فكثور فروم و غريهم من ، و رنسيس ليكارت، و دوغالس ماجرجيور، رو كليثون ألدرف
..ني، للوصول إىل نظرية شاملة لإلدارة حتمل يف طياا حمددات النجاح يف العمل اإلداريالباحث



 
   

  1880 - 1930: فترة المدرسة الكالسیكیة في اإلدارة: ثانیا
أن ذكرنا جمموعة من اإلعتبارات اليت سامهت يف تأخر ظهور نظرية علمية واضحة املعامل لإلدارة، لكن مع  سبق و

ناعية يف بريطانيا يف القرن الثامن عشر و إنتشارها يف كل من فرنسا و أملانيا و الواليات املتحدة بداية النهضة الص
األمريكية و ما نتج عنها من إقامة مصانع كبرية احلجم، و منو القوى العاملة، و زيادة حجم اإلنتاج الصناعي، و تعقد 

ملصانع، و إحتدام املنافسـة بني خمتلف املنظمات و غريها العالقات الصناعية بني القوى العاملة اجلديدة و إدارات ا
من العوامل، قد ساهم يف ظهور عدة أبـحاث و دراسـات لعدد من الباحثني اهلدف منها إستنبـاط و وضع أسس 

  .و أساليب إدارية جديدة تنظم احلياة الصناعية و ترتب العالقات الصناعية و تعمل على حتقيق كفاءة إنتاجية عالية
و إستنادا إىل جوهر إهتمام الدراسات اليت أجريت يف هذه الفترة الزمنيـة فإن املشتغلـني يف حقل التأليف اإلداري 

الصادر " سلوك األفراد يف املنظمـات : السلوك التنظيمـي" من أمثال حسني حرمي كما ورد يف كتابـه املوسـوم 
درسة الكالسيكية يف اإلدارة يف ثالثة إجتاهات كان هلا الدور حيددون اإلجتاهات الفكرية و النظرية للم ،2002سنة 

 . الكبري يف إجياد بعض احللول للمشاكل اليت نتجت عن قيام الثورة الصناعية
  :و هذه اإلجتاهات الثالثة هي

سة فيما بعد حركة اإلدارة العلمية بزعامة فريدريك ونسلو تايلور و فريق الباحثني الذي تأثر بإستراجتيته يف الدرا1)- 
من أمثال فرانك و ليليان جيلربت، هنري جانت وغريهم من الباحثني الذين إنصبت دراسام بشكل أساسي على 

 .وظائف العاملني يف مستوى اإلدارة الدنيا يف املنظمة أو ما يصطلح عليه بالتحليل على مستوى اإلدارة الدنيا
بزعامة هنري فايول و فريق الباحثـني الذي تأثر بإستراجتيتـه ) يةالنظرية اإلدار( مدرسة العمليات االداريـة 2)- 

يف الدراسة فيما بعد من أمثال ليندال إرويك، أوليفر شيلدون و غريهم من الباحثني الذين ركزوا يف دراسام بشكل 
  . أساسي على وظيفة اإلدارة ككل أو ما يصطلح عليه بالتحليل الشامل لإلدارة

  ). 13، ص 2002 حسني حرمي،( راطية بزعامة ماكس فيرب نظرية البريوق3)- 
" مبادئ اإلدارة احلديثة " يف كتابه املوسوم  Samuel .C.Certo و الشكل التايل، كما أورده سامويل سريثو

مصطفي جنيب (  يوضح هذه اإلجتاهات الثالثة و املسهمون الرئيسيون يف كل إجتاه1989الصادر سنة
  ). 76، ص1993شاويش،
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  يوضح اإلجتاهات الثالثة) 01(شكل رقم 
  .للمدخل الكالسيكي يف اإلدارة

  
 :حركة اإلدارة العلمیة 1)- 

روادها كان منصبا  و عليه فإن إهتمام. إهتمت هذه املدرسة بالطرق و األدوات العلمية لتحديد األداء الفعال للعمل
على حتديد املفاهيم، و وضع املبادئ اخلاصة بدراسة احلركة و الزمن، و ختطيط مكان العمل، و الرقابة على اإلنتاج، 
و حتديد طرق االجور، مما جعل البعض يصطلح عليها بإصطالح مدرسة اهلندسة البشرية كوا أهتمت أساسا بالعمل 

  :و من أهم روادها ما يلي. ية من اإلهتماموأعطت العامل البشري مرتبة ثانو
– Frederick Winslow Taylor 1856فريدريك ونسلو تايلور1-1)- 

 :1915   
فقد بدأ تايلور حياته العملية بشركة ميدفيل لصناعة احلديد . يعترب فريدريك ونسلو تايلور أبو اإلدارة العلمية و قائدها

حيث تدرج فيها من وظيفة صانع إىل وظيفة  1878ملتحدة األمريكية سنة و الصلب يف والية فيالدلفيا بالواليات ا
و خالل سنوات عمله أستطاع تايلور . وهو مل يتجاوز الثامنة و العشرين من عمره بعد  1884كبري املهندسني سنة 

عيـة باإلضـافة أن يالحظ التباين الكبري يف كفاءة العمال، و أيضا، تدين يف مستويـات اإلنتاج يف املشاريع الصنا
  . إىل الثغرات العديدة يف عمل اإلدارة



 
   

فقد تبني له أن اإلدارة مل يكن لديها فكرة واضحة عن مسئولية إدارة و توجيه العمل، كما مل يكن هناك أية معايري 
العمل و ألداء العمل و أن قرارات اإلدارة تعتمد على أسلـوب احملاولة و اخلطأ، و مل تكن هناك دراسة علمية لطرق 

أدواته، وأن العمال يكلفون إعتباطا بأداء أعمال ال قدرة هلم عليها و ال رغبة هلم فيها مما يودى إىل قيام الرتاع بني 
  .اإلدارة و العمال

 و ملعاجلة هذه الثغرات قام تايلور بالعديد من الدراسات اليت أستهدفت حتسني العالقة بني اإلدارة و العمال، 
الفعالة إلدارة العمل، و إكتشاف أفضل السبل املمكنـة لزيادة اإلنتاج، و وضع املبادئ اليت جيب  و توفري الوسائل

  ). 51 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( تطبيقـها يف إدارة العمل 
و نتيجة موعة الدراسات اليت قام ا تايلور توصل إىل أن كل عملية من عمليـات اإلنتاج تتكون من عدد كبري 

حتليلها بعد مالحظتها و توقيتـها و بذلك ميكن حذف احلركات غري  ناحلركات البسيطة اليت باإلمكا من
  .الضروريـة و حتسني األساليب، و بالتايل، ميكن التوصل إىل وقت قياسي لكل عملية من العمليات

  : ما يلي هو من األمور األساسية ذات العالقة املباشرة بالعمل اليت أوهلا تايلور إهتمامات
 . و تعين احلد األقصى من العمل الذي يستطيع العامل إجنازه: الطاقة 1)-
و تعين الوقت الذي يستغرقه العامل إلجناز العمل املوكل إليه ضمن مستوى كفاءة حمدد و كمية حمددة : السرعة2)- 

  .من اجلهد
ضلي و الفكري و مقاومة الشـعور بالتعب و تعين قدرة العامل على بذل اهـود الع: ستمرارالقدرة على اإل 3)-

  ). 45 ، ص1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،( و امللل بشكل مستمر 
حيث قدم فيه " نظام الدفع بالقطعة " و أول حماولة لتايلور لوضع أسس إدارية علمية كانت متمثلة ببحثه املوسوم

ا النظام يف حماسبة العامل على عدد القطع اليت ينتجها، و يتمثل هذ. وصفا مفصال كان قد طوره لنظام الدفع باألجور
  ). 43 ، ص1986عمر حممد خلف،( إذ يزيد مكسبه بإزدياد هذا العدد 

لكن تايلور أدرك فيما بعد أن عنوان حبثه هذا جذب اإلنتباه و ركز على معدل األجر بالقطعة وأمهل سائر مفاهيمه 
الذي ركز فيه على " إدارة املصنع " إىل إصدار أول كتاب له بعنوان  1903عن اإلدارة، الشيء الذي دفعه يف سنة 

  .تصوره لفلسفة اإلدارة ال على سياسة األجور
  : و خالصة ما حاول تايلور أن يقوله يف كتابه هذا ما يلي

  .هدف اإلدارة الرشيدة هو دفع األجور العالية و خفض تكاليف إنتاج كل وحدة 1)-
على اإلدارة أن تطبق األساليب العلمية يف الدراسات و التجارب اخلاصة مبشاكلها حىت لتحقيق هذا اهلدف  2)-

  . تنتهي إىل بلورة مبادئ و إجراءات موحدة تيسر مهمة الرقابة على عمليات اإلنتاج الصناعي
ميكن  البد أن يوضع العمال يف وظائفهم بطريقة علمية حيث يأ املهمات و ظروف العمل يئة علمية حىت3)-

 .النهوض ا إىل املستوى املطلوب
جيب أن يدرب العمال تدريبا علميا دقيقا لصقل مهارام يف أداء مهامهم و وظائفهم حىت ميكن تلبية املستوى  4)-

 .اإلنتاجي املطلوب



 
   

لوجية اليت البد من يئة جو من التعاون الودي الوثيق بني اإلدارة و العمال لضمان إستمرار هذه الظروف السيكو5)-
  ). 154 – 153ص . ، ص 1972جورج كلودس،( تيسر تطبيق املبادئ األخرى اليت ورد ذكرها 

  : و ميكن النظر إىل إسهامات تايلور يف جمال اإلدارة من ثالثة جوانب رئيسية هي
  : الثورة الفكرية 1-1-1)-

يـة، هو تغيري العالقة القائمـة بني اإلدارة كان تايلور يرى أن اهلدف من دراستـه اليت أصطلح عليها باإلدارة العلم
فقد كان العمال . و العمال يف ذلك الوقت و اليت طبعت بالشك و عدم الثقة و الرتاع بني طريف العملية اإلنتاجية

يطالبون اإلدارة بالزيادة يف األجور و إال جلئوا إىل سالح اإلضراب عن العمل أو البطء فيه، يف حني كانت اإلدارة 
علي ( مل على ختفيض تكاليف اإلنتاج و حل مشاكل العمل مستعملة يف ذلك سالح الفصل من العمل تع

  ). 52 – 51 ص. الشرقاوي، بدون تاريخ، ص
 ه املشكلة يرى تايلور ضرورة إحداث تغيري جدري يف طريقة تفكري كل من اإلدارة و العاملني، ذو حلل ه

نتاجية لتطبيق مبادئ اإلدارة العلمية اليت يرى أا تتضمن يف املقام األول ثورة و هذا ال يتم إال بقبول طريف العملية اإل
عن الربح  او ذلك بأن حيول الطرفان أنظارمه –اإلدارة و العاملني  –فكرية يقع عبؤها على طريف العملية اإلنتاجية 

حيث . يد منه كال طريف العملية اإلنتاجيةاحملقق، إىل العمل على زيادة اإلنتاج و من مث زيادة ربح املنظمة الذي يستف
وهذا من شأنه، بطبيعة احلال، منع حدوث نزاع . متنح للعاملني أجور مرتفعة و لإلدارة أو صاحب العمل أرباح أكرب

  ).  62 ، ص1975،، إدارة األفرادعلي حممد عبد الوهاب( بينهما 
مال بشكل ائي إال أن جهوده يف هذا اال قد وجهت و رغم أن تايلور مل يفلح يف فض الرتاع بني اإلدارة و الع

 . اإلنتباه إىل زيادة اإلنتاجية
  : الدراسات الفنية2-1-1)- 

فالعمال يأتون يوميا إىل العمـل . وصف تايلور طريقة أداء العمل، اليت كانت متبعة يف تلك الفترة الزمنية، باإلرجتالية
   .دون حتديد مسبق له، ومن دون معرفة طبيعة املواد املتعامل معهاو كل منهم حيمل أدواته ليؤدي عمله، من 

و لكن تايلور رأى أن كل عمل البد وأن يتم حتليله إىل عناصر أولية مبسطة ميكن حتديدها يف حركات، حبيث يوضع 
 كما أن لكل مادة األداة املناسبة اليت جيب إستخدامها فيها، . لكل واحدة منها زمن معني تؤدى فيه

  .فاإلدارة ختتص بالتخطيط و العمال بالتنفيذ. أن على العمال أداء العمل الذي حتدده اإلدارة مسبقا و
بأحسن طريقة ألداء ( و لتحقيق هذه الغاية قام تايلور بإجراء عدد من الدراسات الضرورية لتحديد ما أصطلح عليه 

علي ( ألداء، و طلب من العماالاللتزام ا أستخدم فيها قوانني احلركة، وتوصل منها إىل معدالت ل) العمل
  ).  53 – 52 ص. الشرقاوي، بدون تاريخ، ص

و من الدراسات اليت قام ا تايلور، أنه راقب بدقة، ملدة زمنية،عامل خمرطة معادن يف عمله حىت يتبني كيفية أداء عمله 
الوقت الالزم ألداء كل عنصر مما مكنه من وفعال أستطاع تايلور أن حيدد عناصر هذا العمل بدقة، و أيضا، . بدقة

كذلك قام تايلور بدراسات مماثلة على أعمال . إجراء حتليل موضوعي حدد من خالله ما ميكن إعتباره جهدا معتدال
  .مشاة منها أعمال البناء و تفريغ احلديد اخلام من حامالته



 
   

غهم حلموالت احلديد يستعملون نفس اجلاروف على فعلى سبيل املثال الحظ تايلور خالل عمله أن العمال عند تفري
األنواع املختلفة من احلديد مهما أختلفت أوزاا، هذا بالرغم من أن محولة اجلاروف تتراوح بني أربعة أرطال و مثانية 

  .و ثالثون رطال
تقليل اهود البدين  و كان تايلور مقتنعا بأنه البد من وجود محولة منوذجية للجاروف حبيث ميكن مضاعفة اإلنتاج و

حبموالت خمتلفة على أنواع  ايستعمالن جاروفيهم افبدأ دراساته بإختيار إثنني من أحسن العمال و جعلهم. للعمال
  . خمتلفة من احلديد، و كان تايلور يف الوقت نفسه يالحظهما بدقة متناهية و يرصد خمتلف البيانات

عندما كانت محولة  300%عامل وصلت إىل مستوى قدر مبقدار و من أهم نتائج هذه الدراسة أن إنتاجية ال
و لتنفيذ هذه النتيجة مت إستعمال عدد من األجراف بأحجام خمتلفة تتناسب مع وزن . رطال21,5اجلاروف تقدر بـ

  ). 24 ، ص1980مسري حممد يوسف،( املادة اخلام 
يلور نظاما لدفع االجور بالقطعة، مسي بإمسه، حيث تا عو حلفز العمال على الوصول إىل هذا املعدل من اإلنتاج ، وض

  ). 53 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( يتقاضى كل عامل أجره وفقا للكمية اليت ينتجها 
  :ادئ اإلدارةبم3-1-1)- 

و ضع تايلور جمموعة من املبادئ رآها ضرورية لكي  1911الصادر سنة " أسس اإلدارة العلمية " يف كتابه املوسوم 
 :وهذه املبادئ هي. ذ الثورة الفكرية اليت نادى ا يف كتاباته مكاا و تستمر يف حتقيق أهدافهاتأخ

إستخدام التحليل العلمي لكل عنصر من عناصر العمل بدل إستخدام الطريقة التخمينية يف العمل اليت طاملا 1)-
 . أستعملت يف املنظمات

ني أدائهم بدال من الطريقة القدمية القاضية بأن يقوم املكلف بالعمل علمنة طريقة إختيار و تدريب العمال لتحس 2)-
 .بالقدر الذي يستطيع به عمله و طبقا خلرباته و قدراته و جتاربه اخلاصة

 .التعاون الكامل بني اإلدارة و العمال، حىت يتم تطبيق املبادئ و الدراسات العلمية اليت يقوم ا املهندسني 3)-
و املسئولية بني اإلدارة و العمال، إذ تتحمل اإلدارة مسئولية التخطيط بينما يقوم العمال بتنفيذ تقسيم العمل  4)-

  .خمططات اإلدارة
فقد . إضافة إىل هذه املبادئ فقد قدم تايلور مبدأ املراقبة الوظيفية و الذي يقضى بوجود عدد من املراقبني لكل عامل 

ال مباشرة، أي أن العامل يتلقى أوامر تعليمات العمل من ـم يرتبط بالعمقام بتخصيص مثانية مراقبني للعمل كل منه
  :و قد قسم تايلور املراقبني الثمانية إىل جمموعتني. املراقبني الثمانيـة

 األوىل و تتكون من أربعة مراقبني خيتصون يف التخطيط من نواحيه املختلفة املتمثلة يف سري العمل  ةاموع -)أ
  . الالزم إلجنازه و تكاليفه و االنضباط فيه و طرقه و الوقت

ة من حيث السرعة ـاموعة الثانية و تتكون، أيضا، من أربعة مراقبني متخصصني يف مراقبة التنفيذ يف املنظم -)ب
  .يف اإلنتاج و جودته و صيانة اآلالت



 
   

و أن تطبيق نفس املبدأ على عمل ، اجو يف الواقع كان تايلور يرى أن تقسيم العمل بني العمال يؤدى إىل زيادة اإلنت
إىل زيادة اإلنتاجية اإلدارية مباشرة و اإلنتاجية العمالية كناتج ، املراقبة و بقية األعمال االدارية األخرى يودي، أيضا

  ). 20 – 21 ص. ، ص1981محدي فواد علي،( غري مباشر 
يق اإلدارة العلمية، و لكنه حذر من اخللط بني آليات و قد أعتقد تايلور أن اجلمع يف تنفيذ هذه املبادئ من شأنه حتق

  .اإلدارة و فلسفة علم اإلدارة
 فآلية اإلدارة، حسب رأيه، تتناول دراسة الوقت الالزم للتنفيذ و تقسيم الوظائف الفنية و تنميط املعدات  

بينما تتناول فلسفة اإلدارة النواحي للعمل و غريها من النقاط املتعلقة بالنواحي التنفيذية الفنية،  ةو اآلالت الالزم
  ). 45 ، ص1986عمر حممد خلف،( الفكرية 

 . إذن، يتضح من أعمال تايلور أنه كان يهدف إىل زيادة اإلنتاج من خالل تطبيق مبادئ اإلدارة العلمية
  .فقد كان يرى أن مثار هذه الزيادة حتقق مصلحة مشتركة لإلدارة و العاملني على السواء

دارة فتحصل على ربح أكرب، وأما العاملون فينالون زيادة يف أجورهم، و على هذا رأى تايلور أن وجود فأما اإل
النقابات العمالية غري ضروري وأن العمال لن يلجئوا إليها حلل مشاكلهم أو التكلم بإمسهم كون أن مشاكل العمل 

  . ميكن حلها داخل املنظمة باألسلوب العلمي املوضوعي
يلور املطلق على أن ربط األجور باإلنتاج هو السبيل الرئيسي أمام اإلدارة لتحفيز العمال على زيادة و تأكيد تا

إنتاجهم، مل يتم إعتباطيا أو جزافيا، و إمنا مت بناءا على ما قام به من دراسات علمية كان أشهرها تلك الدراسة اليت 
  . يف أجره إذا زاد إنتاجه الذي وعده بزيادة" مشيت " أجراها على العامل اهلولندي 

و قد أستطاع . و كان مشيت يفرغ احلديد و ينقله من عربات النقل إىل املنظمة و حيمله من األخرية إيل األوىل
من  يوميا فقد زاد عدد األطنان اليت ينقلها. بتوجيهات تايلور الدقيقة أن يرفع من كمية إنتاجه بشكل مثري لإلنتباه

و قد كانت .سنتا 185سنتا إىل  115و يف مقابل ذلك أرتفع أجرمهن . نية و عشرون طناأربعة عشر طنا إىل مثا
( هذه النتيجة سببا قويا يف مطالبة بقية عمال املنظمة تايلور أن يتلقون نفس التوجيهات اليت تلقاها زميلهم مشيت 

  ). 65 – 62 ص. ، ص1975علي حممد عبد الوهاب، إدارة األفراد،
بأن الدافع الوحيد للعامل من وراء عمله هو األجر املادي الذي حيصل عليه مرده إىل تأثره بالنظرة  و إعتقاد تايلور

يف Xو قد تضمنت نظرية . القائلة أن اإلنسان خملوق إقتصادي و كل ما يريد أن حيصل عليه هو الـجزاء املادي
مهها الكسل، الالمباالة، كره العمل، األنانية الدافعية هذا املفهوم حني أفترضت أن اإلنسان يتميز مبجموعة خصائص أ

و حب النفس، مراعاة املصلحة الذاتية، عدم الرغبة يف حتمل املسئولية، التركيز الشديد على إشباع احلاجات 
  ). 21 ، ص1975علي حممد عبد الوهاب، السلوك اإلنساين يف اإلدارة،( الفسيولوجية و حاجات األمن فقط 

يوضح أهم النتائج اليت توصل إليها تايلور نتيجة تطبيقه  1989سنة Bedeianقدم من قبل بيدينو اجلدول التايل امل
  ). 73، ص1995الد األول، عمار الطيب كشرود،( لإلدارة العلمية 

  
  



 
   

  يوضح) 01(جدول رقم 
  .ائج اإلدارة العلميةــــأهم نت

  
-Frank & Lilian Gilberth 1972و ليـليان جيلـربت  فرانـك2-1)- 

 ):دراسة احلركة وتبسيط العمل(  1924-1868 / 1878
كان فرانك جيلربت أحد املهندسني اآلخرين الذين قدموا لإلدارة العلمية إسهاما مباشرا و عملوا على تقدم اإلدارة 

  . الصناعية على مستوى العامل أيضا
حاقه بالعمل يف حرفة البناء الحظ جيلربت أن احلركات املتبعة يف العمل من قبل العمال تاريخ إلت 1885 ففي سنة

كانت ختتلف من عامل إىل آخر و من آن إىل آخر مع نفس العامل، وأن العمال غالبا ماال يتبعون التعليمات و الطرق 
  .املقدمة هلم يف العمل

لوسيلة املثلي ألداء العمل قام جيلربت بتحليل و تنميط ا دو نتيجة هلذا اإلختالف يف حركات العمل، و إلجيا
احلركات اليت يستخدمها العمال بالنسبة للعمل و لألدوات املستخدمـة دف الوصول إىل أقل احلركات املمكنـة 

 و إعادة ترتيب احلركات، و أكثرها راحة للعامل أثناء العمل، و إلغاء احلركات غري الضرورية
  .اد الالزمة للعملو األدوات و املو 

ففي بناء الطوب على اجلدران اخلارجية مثال، متكن . و قد كان لدراسة جيلربت هذه نتائج إجيابية على أداء العمال
، و بالنسبة لبناء اجلدران الداخلية، حركات لكل طوبة 4 إىل 18جيلربت من ختفيض عدد احلركات اليت تؤدى من 

، األمر الذي أدى إىل زيادة سرعة البناء حركة لكل طوبة12إىل 18دى من متكن من ختفيض عدد احلركات اليت تؤ
لك أبتكر جيلربت طريقة جديدة لرص الطوب ساعدت ذك .طوبة يف الساعة الواحدة لكل عامل350إىل 120 من

على إستبعاد احلركات اليت يؤديها العامل لفحص الطوب إلختيار السطح الصاحل للرص، كما أبتكر منصة بناء 
اإلحنناء لتناول الطوب، كما حدد درجة الصالبة يف مادة البناء اليت متكن من حتقيق التماسك  اءتحركة توفر على البنم

  .الذايت للطوب دون جهد إضايف
شاركا ، و اليت كان هلا إهتمامات كبرية بعلم النفس و علم اإلدارة 1904و بعد أن تزوج جيلربت من ليليان سنة 

  : ألعمال التاليةسويا يف القيام با

 .بعد تطبيق اإلدارة العلمية .العلمية قبل تطبيق اإلدارة .العنـــــاصر
 140 600– 400   .عدد العمال 1-
 47,5 12,5 .ألطنان املعبأة يف اليوم للفرد الواحدعدد ا 2-

 1,85 $ 1,15 $ .متوسط األجر يف اليوم للفرد الواحد 3-
 3,9 $ 9,2 $ . متوسط تكلفة العمل للطن الواحد 4-
 5,3 $ / .األرباح الصافية للطن الواحد 5-

 



 
   

 .إستخدما آلة فوتوغرافية لتصوير وحتليل احلركات اليت يقوم ا العمال بغية حتسينها 1)-
إبتكرا ساعة دقيقة لضبط الوقت متكن من حتليل حركات األفالم املصورة و حتديد الوقت الذي يستغرقه العامل  2)-

  .يف أداء كل حركة
و قد أصطلح .عشرة حركة أساسية و أختارا لكل حركة منها رمزا يعرب عنها قاما بتقسيم حركات اليد إىل سبع 3)-

و هو عبارة عن إسم جيلربت ) Thirblegثربليج ( جيلربت على طريقته هذه يف حتليل و تبسيط العمل بنظام 
 .مكتوبا بالعكس تقريبا

 ى تدفق سري العمل إبتكرا خريطة سري العمل و رسوماا التوضيحية إلستخدامها يف الرقابة عل4)- 
 .و إلكتشاف اإلحنرافات اليت حتدث، األمر الذي ميكن من الوصول إىل أقصى الكفاية اإلنتاجية بأقل جمهود ممكن

قدما نظام البطاقات لكي تدون فيه أمساء العمال ادين تكرميا هلم، و الذي أستخدم لتحديد أنظمة املكافآت  5)-
  ). 56 – 54 ص. ، صاريخبدون تعلي الشرقاوي، ( فيما بعد 

و إذا كان عمل جيلربت، يف بعض األحيان، يصطلح عليه بعمل السرعة، فأنه كان خيتلف عن التعبري الشهري وقتذاك 
من حيث أن السرعة كانت تأتى من خالل حركات و جمهود أقل من العامل ال من خالل زيادة الضغط على العمال 

  ). 22 ، ص1981محدي فؤاد علي،( ل إىل معدل أعلى لإلنتاج فسيولوجيا و سيكولوجيا و ذهنيا للوصو
(  Henry Laurance GANant 1861-1919هنري لورانس جانت3-1)- 

  ):جدولة العمل
يعترب هنري جانث من الباحثني الذين عاصروا تايلور و أنظمـوا إليه يف دراساتـه بشركة ميدفيل لصناعة احلديـد 

هنري جانث بأعمال تايلور، فإنه قدم عدة إسهامات يف احلقل اإلدارميازال عدد و رغم تأثر . 1887و الصلب عام 
  : منها يستخدم إىل وقتنا احلاضر، ومن بينها

 و هي عبارة عن جدول يبني و يقيس نشاط العامل، إذ من خالله تظهر العالقة بني ما مت  :خرائط جانث -*
 . و ما جيب أن يتم إجنازه يف وقت حمدد

 ول مازال يستخدم من قبل عدد من املنظمات الصناعية املعاصرة كأداة من أدوات التخطيـط و هذا اجلد
  :و فيما يلي مناذج اخلرائط اليت أقترحها جانث. و الرقابـة

  .و هي تظهر الوقت الضائع بالنسبة لكل آلة من آالت املنظمة: خريطة سجل اآللة -أ
  .كل عامل من العمال بعمل يومه أم الو هي تبني ما إذا قام : خريطة سجل العامل - ب
و ختتص بتخطيط طريقة سري العمل لتجنب الوقت الضائع للعمال واآلالت حىت يتم العمل : خريطة التصميم - ت

  .طبقا لتسلسل أمهيته و بناءا على اخلطة املرسومة
أكان للمنظمـة كلها و هي تبني كمية العمل املطلوب بالوحدات أو الساعـات، سواء : خريطة مقدار العمل - ث

  .أو جلزء منها
، 1976سيد اهلواري،( و هي تبني املقارنـة بني ما مت إجنازه و بني املطـلوب إجنـازه : خريطة تقدم العمل -ج
  ). 599 ص



 
   

إذا كان تايلور يربط األجر ربطا كامال بعدد الوحدات املنتجة، فإن جانث قدم نظاما خاص  :نظام االجور*- 
   .فآت خيتلف عن نظام تايلورباألجور و املكا

فبمقتضى هذا النظام يتم تقدمي مكافآت إضافية إىل جانب معدل األجر اليومي للعمال الذين ينتجون أكثر من املعدل 
وعليه فقد قدم . املطلوب، أما العمال الذين ينتجون أقل من املعدل املطلوب فقد كانوا يعطوا أجر اليوم العادي فقط

و فعال، فقد كان هلذا النظام األثر الواضح . ان املادي للعمال بالرغم من عدد الوحدات املنتجةجانت نوعا من الضم
 ، 1980مسري حممد يوسف،( يف زيادة إنتاج العمال و رفع روحهم املعنوية 

  ).26 ص
يف حميط العمل و للعامل ) السيكولوجية( كذلك، يعترب جانث من الباحثني األوائل الذين أهتموا بالعوامل غري املادية 

 إمكانيات تقدميها كمحددات لزيادة اإلنتاج واضعا بذلك أحد األسس األوىل للعالقات اإلنسانية 
إىل جانب  - كذلك، أهتم جانث بعملية حتليل طرق العمل اخلاصة باملديرين. و دراسة السلوك اإلنساين يف املنظمة

إنتاج املديرين اليت تنعكس مباشرة على خفض التكاليف و زيادة و إمكانية دراستها بطريقة علمية بغية زيادة  - العمال
  . إنتاج العمال

و قد كان جانث كزميليه تايلور و جيلربت منتقدا للجهل وعدم الكفاءة و إستعمال مبدأ التخمني يف العمل، إال أنه 
ى أنه على اإلدارة أن تتحمل الم اإلدارة، و ليس العمال، على األخطاء و املشاكل اليت حتدث باملنظمة، و عليه رأ

محدي فؤاد ( مسئولية تدريب العمال و رفع مستواهم إىل احلد املطلوب من املهارة و الكفاءة يف أعماهلم 
  ). 25 – 24ص . ، ص1981علي،

  Harington Emerson 1931-1853هارجنثون أمريسون 4-1)- 
  ): مبادئ الكفاءة( 

و املتحمسني ألفكار اإلدارة العلمية، و لكن أهم إسهاماته كانت تدور حول كان هارجنثون آمريسون من دعاة تايلور 
اخلمسة األوىل منها ".اإلثنا عشر" جمموعة مبادئ أصطلح عليها مببادئ الكفاءة  1919فقد قدم يف سنة . الكفاءة

ينصب حول األساليب ينصب حمور إهتمامها حول العالقات بني العمال و أصحاب العمل، أما إهتمام السبعة الباقية ف
  : و هذه املبادئ هي. و النظم االدارية

و يقصد به جعل األهداف واضحة ملعرفة ما يسعى الفرد إىل إجنازه، و الذي لن يتحقق إال  :حتديد املثل العليا 1)-
  . بالتخلص من الغموض و اإلام و فقدان الغاية

دراك السليم يساعد اإلنسان على التمييز بني األشياء فاإل. و يقصد به القدرة على التمييز :حسن اإلدراك 2)-
اجلوهرية و الثانوية، و أن تطبيق هذه الفكرة يتطلب من الفرد أن يسعى دائما إىل املعرفة و إلتماس النصح من أي 

 .جهة
اء و يقصد به أن يسعى اإلنسـان جاهـدا إىل إلتماس النصيحـة من غريه من األفراد األذكي :حسن املشورة 3)-

 .و احلكماء



 
   

و يقصد به اإللتزام بالقواعد و الطاعة إلستتاب النظام، وأن إتباع هذا املبدأ يكفل إحترام : النظام و الضبط 4)-
 .املبادئ اليت نادى ا

 . و يقصد ا شيوع العدل و اإلنصاف :الرتاهة5)-
تفاظ ا ألا مصدر احلقائق اليت تتخذ و يقصد به توفري السجالت اليت توثق ا املعلومات و اإلح :السجالت 6)-

 . على أساسها القرارات
و يقصد به السرعة يف إجناز أمور العمل من خالل التخطيط العلمي للمهام، حبيث تسهم  :تصريف األمور 7)-

 . املهمة األصغر يف أداء املهمة األكرب، و بذلك ميكن للمنظمة أن تبلغ أقصى أهدافها
 .و زمن أداء قياسي للمهام ىو يقصد به حتديد مستويات األداء من خالل حتديد طريقة مثل :ولاملعايري و اجلدا 8)-
 .و يقصد به توحيد ظروف حميط العمل و جعلها متشاة جلميع العمال :تنميط الظروف9)- 

 .و يقصد به اإللتزام مبستوى ثابت للعمليات و توحيد أسلوب أدائها :تنميط العمليات 10)-
 . و يقصد به أنه لكي يتوفر ألساليب الكتابة املتبعة الثبات ينبغي إخضاعها لنظام دقيق :ت التعليماتثبا 11)-
و يقصد به مكافأة العامل على جناحه يف تنفيذ املهمة اليت توكل إليه، و بذلك تتحقق الرقابة على  :الكفاءة 12)-

  ). 59 – 58 ص. علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( الكفاءة 
تقدم يتضح لنا أن املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة بزعامة فريدريك تايلور اليت ظهرت يف فترة زمنية كان فيها مما 

رجال األعمال و املديرين يبحثون عن حل ناجع للمشاكل اليت كانت تعاين منها منظمام، قد إستطاعت، إىل حد 
و مبادئ اإلدارة العلمية يف العمل و ترك التخمني بعيد، أن تقدم هذا احلل الذي يتلخص يف ضرورة إنتهاج أسس 

 جانبا حىت يزيد اإلنتاج و تتكفل هذه الزيادة حبل املشاكل اليت تصادف اإلدارة 
 .و العاملني

  :تقييم حركة اإلدارة العلمية5-1)- 
ية معينة من البحث رغم األفكار العلمية و العملية اجلديدة اليت قدمتها حركـة اإلدارة العلميـة خالل مرحلـة زمن

و الدعم الذي وجدته من قبل العديد من الباحثني و أرباب العمل، فإا كانت  -اإلدارة الدنيا -يف احلقل اإلداري 
  : عرضة إلنتقادات عديدة من قبل باحثني آخرين، و اليت يتحدد أمهها يف النقاط التالية

تقوم أساسا على تقسيم كل عملية من عمليات  أن تايلور يف دراساته اليت C.L.Musattiيرى موسايت  -*
اإلنتاج إىل حركات أولية بسيطة و حتديد الوقت الالزم ألدائها، مل يأخذ بعني اإلعتبار املظاهر الفسيولوجية اليت تظهر 

و اليت هي يف احلقيقة نتيجة حتمية ألي عمل ما إنطالقا من أن .إخل...على مستوى العامل كالتعب، امللل، الضجر
و عليه فإن دراسات فريدريك تايلور، من وجهة نظر عدد من الباحثني، ليس هلا أي معين . لعمل ظاهرة فسيولوجيةا

أرغونومي على إعتبار أن األرغونوميا تعين املوافقة الفعلية ملتطلبات العمل مع قدرات العاملني وهذا ما مل يراعى، 
 Yves Clot,1981, P.P )سام يف احلقل اإلداري بشكل عام، من قبل رواد املدرسة الكالسيكية يف درا

167-168 ).  



 
   
إهتمام تايلور كان مركزا على دراسة الناحية الفنية للعمل  الىأن Nicos Mozellsيشري نيقوس موزالس  -*

قرر تايلور  فعندما. ومل يهتم بالناحية اإلنسانية فيه، و اليت هي، يف حقيقة األمر، مكملة لألوىل مأثرة فيها و متأثرة ا
أن يصل إىل أحسن طريقة ألداء العمل من خالل حتديد احلركات الضرورية الواجب القيام ا و توقيت هذه 

و اليت من شأا أن حتدث إختالفات، صغرية أو ، احلركات مل يراعي، يف ذلك، الفروق الفردية املوجودة بني العاملني
 . كبرية يف كيفية أدائهم للعمل

،أن ما يريح يبه حاليا، كما تشري إليه نتائج دراسات عدد من الباحثني يف ميدان علم النفس الفارقفما هو مسلم 
و عليه فأن تطبيق طريقة موحدة للعمل على . عامال آخر حعامال من الناحية الفسيولوجية أو السيكولوجية قد ال يري

فيما بينهم من شأا أن تتسبب يف حمو فرديتهم و مجيع العمال من دون األخذ بعني اإلعتبار اإلختالفات املوجـودة 
علي حممد عبد الوهاب، إدارة (  إحداث أضرار فسيولوجية و سيكولوجية تنعكس سلبا على أدائهم للعمل املطلوب

  ).  67 ، ص1975األفراد،
 يتأثر م أغفل تايلور حقيقة هامة و هي أن الفرد يؤدي عمله مع عدد من األفراد اآلخرين و هو يف ذلك  -*

 و عليه فأن طريقـة أدائه للعمل و جودة إنتاجه . و يؤثر فيهم و يتبادل معهم األفكـار و وجهات النظر
إخل، كلها مسائل تتأثر ...و دافعيته للعمـل و مستوى طموحه و أفكاره جتاه العمل و الزمالء و الرؤساء و اإلدارة

فصـل الفرد عن احمليط اإلجتماعي  نر خمطئا حني أعتقد أنه باإلمكالذلك كان تايلو. بأفكار اجلماعة اليت يعمل معها
و . الذي يعمـل فيه، و رسم سياسة معينة له من دون إعتبار لألفراد اآلخرين أو اجلماعة اليت يكون عضوا فيها

و أفكاره و حيدد يدخل ضمن احمليط اإلجتماعي للفرد، أيضا، البيئة اليت جييء منها العامل و اليت يستمد منها ثقافته 
، 1975علي حممد عبد الوهاب، إدارة األفراد،(  على ضوئها طموحه و آماله و يعتمد عليها يف حتديد قيمه و مبادئه

  ). 68 ص
فقد أعتقد أن كل ما يريده العامل من عمله هو اجلزاء املادي . نظرة تايلور إىل دوافع العمل كانت نظرة حمدودة -*

 .هي السبيل الكفيل لدفع العاملني على بذل مزيد من اجلهد لزيادة اإلنتاجفقط، و أن زيادة األجر 
وأن تأثريه ال يقتصر على ، و إذا كان، فعال، أن األجر شيء مهم يف حياة العامل و ال جيب إغفاله أو التقليل من شأنه

وفق ما أشارت إليه نتائج دراسة  السيكوإجتماعية باجلانب املادي حلياة العامل فقط و إمنا ميتد ليشمل، أيضا، اجلوان
على العمال السود يف مدينة واشنطن من أن ضالة األجر الذي  1967اليت أجريت سنة Elloit Libowليبو إلوا

يتقضاه هوالئي العمال قد سببت هلم مشاكل سيكولوجية معقدة نتيجة إعتقادهم بعدم نفعهم ألسرهم، و عدم 
ية بأمورهم و الذي يؤدي بالضرورة إىل حدوث العديد من املشاكل االجتماعية قدرم على الوفاء مبطالبهم و العنا

، 1975علي حممد عبد الوهاب، إدارة األفراد،( كالطالق، و التشرد، و اإلدمان على املخدرات، و ارتكاب اجلرائم 
د إشباعها إىل ، فإنه ال جيب أن ننسي أن للفرد آماال متنوعة يسعى لتحقيقها و حاجات يري) 69 – 68 ص. ص

فالفرد . جانب األجر، و خصوصا كلما تعقد و تطور الفرد يف تفكريه أو بلغ مستويات عالية من التعليم و التحضر
و التقدير من قبل اآلخرين، و إثبات  ميف هذه احلالة يريد أن حيصل على جزاءات معنوية إىل جانب األجر كا إلحترا

  .الذات و غريها من اجلزاءات املعنوية



 
   

و اليت سنأيت علي ذكرها  –فقد أثبتت دراسات العديد من الباحثني خاصة منهم رواد املدرسة السلوكية يف اإلدارة 
 هرزبرغ، و دافيد ماكليالند،  كو فر يدري، من أمثال أبراهام ماسلو- الحقا من هذا الفصل 

العاليـة فقط و لكن بسبب وجود و كريس أرجريس أن العديد من األفراد يعملون بدافع قوي ليس بسبب األجور 
  ).  70 ، ص1978فريد راغب النجار،( فرص حتسني أدائهـم و بغرض التنمية الذاتية 

يف اإلدارة على أن األفراد سوف يؤدون أعماهلم بكفاءة عالية إذا ما طبق مبدأ  ةإن تأكيد املدرسة الكالسيكي -*
. دفع هلم أجور عالية، هو، يف حقيقة األمر، تأكيد مغايل فيهو، أيضا، عندما ت، التخصص يف األعمال و مت تنميطها

 ، شيبار  Blauner 1964بلونر( فقد أشارت نتائج العديد من الدراسـات السيكوتنظيمية 
إىل عكس ذلك و أن األعمال Shepard & Herrik ،Upjchn Institute 1973 1972و هرييك

  ). 70 ، ص1978فريد راغب النجار،( يل رضا األفراد العاملني النمطية املبسطة ال تعين و ال تودي بالضرورة إ
  ،Vecchio 1988 شيوسو في،  1984أشارت نتائج دراسات عدد من الباحثني أمثال بوحوش -*
إىل عكس تأكيد املدرسة الكالسيكية من أن فاعلية العمل ال تتحقق إال من خالل تطبيق Bedeian1989بيدآن و

و اليت ، فاعلية العمل، يف حقيقة األمر، هي مرتبطة مبجموعة متغريات تتأثر ا و تؤثر فيهاف. أساليب علمية مدروسة
 نسجام املوجودة بني العمال إلدرجة التفاهم و ا، من بينها تطور األحداث، وعي العمال

  ). 75 ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد األول،( و اإلدارة 
عكس ما مت يف املستويات اإلدارية الدنيا، فإن املدرسة الكالسيكية أمهلت إىل أنه على 1991يشري عثمان سنة -*

بشكل كلي دراسة متغري الكفاية العمالية يف املستويات االدارية العليا مما جعلها غري مهتمة بوضع املبادئ و األسس 
، 1995شرود، الد األول،عمار الطيب ك( االدارية العلمية املتعلقة بوظائف و مناصب هذه املستويـات االدارية 

 ).  76 ص
ثبت الزمن خطأ وعد تايلور لإلدارة بأن زيادة اإلنتاج كفيل حبل الرتاع بني مصاحلها و مصاحل العمال، ألقد  -*

فالنقـابة مل ختتفي من الوجـود كما تنبأ تايلور، بل على العكس من ذلك، فقد قويـت و إزدهرت حبيث حققت 
جناحا كبريا يف إرغام اإلدارة ، عشر و بداية القرن العشرين شوطا كبريا يف نضاهلا، و أيضايف منتصف القرن التاسع 

فقد أصبحت النقابـات حاليا عبارة عن منظمـات كبرية ذات بناء متكامل و تنظيم رمسي . على االستجابة ملطالبها
 . ) 69 ، ص1975علي حممد عبد الوهاب، إدارة األفراد،(  له قواعده و قوانينه

 املدرسة الكالسيكية يف كتابه Robert Hocksyيهاجم الباحث روبرت هوكس، كذلك
  :و مما جاء فيه ما يلي" اإلدارة العلمية و العمال " املوسوم 

 أن حركة اإلدارة العلمية هي إختراع أستخدم لغرض زيادة اإلنتاج من دون مراعـاة لشخصية  - 
  .و حقـوق و سعادة العاملني

العامل على أنه جمرد أداة من أدوات اإلنتاج و قلصته إىل جمرد جهاز نصف أا نظرت إىل  - 
  . أوتوماتيكي ملحق باآللة



 
   

أا تضع يف أيدي أرباب العمل كمية هائلة من املعلومات و األساليب اليت باإلمكان إستخدامها  - 
د حسن عبد حمم( بشكل مستهجن ميكن من أن يلحق الضرر مبصاحل العمال و إستغالهلم بشكل منظم 

  ).  46 ، ص1984اهلـادي البياع،
و على الرغم من اإلنتقادات الشديدة اليت جوت ا املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة فإا أستطاعت أن تطبق أساليبها 
و أفكارها يف العديد من املشروعات داخل و خارج الواليات املتحدة األمريكية، كما وجدت يف بعض قادة 

و قد كان الصناعي الفرنسي هنري . ملشروعات الصناعية عونا هلا على نشر و تطبيق أساليبها و أفكارهااإلدارات و ا
 فايول من الرواد األوائل الذين سامهوا، بشكل كبري، يف نشر و تطبيق أساليب 

  .و أفكار املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة يف فرنسا
  :االداریة تمدرسة العملیا2)- 

 املدرسة أن اإلدارة هي ما يتواله املدير من ختطيط، و تنظيم، و إختاذ القرارات، و تنسيق، يرى أصحاب هذه 
  .بصرف النظر عن مستواه اإلداري و بصرف النظر عن نشاط املنظمة اليت يعمل فيها، و رقابة

رسة من أمثال لوثر و رغم أن هناك العديد من الباحثني الذين أسهموا بدراسام يف تفسري و توضيح أفكار هذه املد
 James، و جيمس موين Luther Gulick & Lyndall Urwickجوليك، و ليندال إرويك

Mooney و أوليفر شيلدون ،Oliver Sheldon ،إال أن املهتمني باحلقل اإلداري يتفقون علىأن الفضل
  . بالدرجة األوىل، يف ظهور هذه املدرسة يعود إىل العامل الفرنسي هنري فايول

  :Henry Fayol 1925 - 1841هنري فايول 1-2)- 
يف نفس الوقت الذي بدأت فيه أسس و مبادئ اإلدارة العلميـة حتتل مكانتها يف الدراسـات و األعمال اإلداريـة 
يف الواليات املتحدة األمريكية، كان هنري فايول يف فرنسا يقدم إسهاماته يف احلقـل اإلداري عن طريق مبادئ 

فإنه كان األول يف الكتابة عن نظرية اإلدارة التنظيمية و مؤسسها احلقيقي وفقما أشار إىل ذلك مسيدر ، و عليه اإلدارة
Smither.R.D عمار الطيب كشرود، " ( علم النفس العمل و األداء اإلنساين " يف كتابه املوسوم 1988سنة

  ).  138 ، ص1995الد األول،
  .ة من ناحية وصف و حتليل الوظائف و سرد مبادئ التنظيمهذه النظرية اليت تم باألعمال االداري

تايلور من ناحية جوهر  كو ختتلف مدرسة العمليات االدارية هلنري فايول عن نظريا حركة اإلدارة العلمية لفريدري
كان يتمثل يف  فإهتماماألوىل كان يتمثل يف دراسة و حتليل الوظـائف االدارية، يف حني أن إهتمام الثانية. إهتماماما

و مبعىن آخر أن إهتمام فايول كان منصبا على اإلدارة العليا فقد كان . حتليل العمل اليدوي و دراسة احلركة و الزمن
ينظر إىل اإلدارة من أعلى التنظيم إىل أسفله، يف حني كان إهتمام تايلور منصبا على اإلدارة الدنيا فقد كان ينظر إىل 

 ،1981محدي فؤاد علي،( إىل أعاله  اإلدارة من أدين التنظيم
  ).33 ص 

 فقد بدأ حياته املهنية كمهندس متخرج . و نظرة فايول إىل اإلدارة من هذه الزاوية تعود أساسا إىل طبيعة عمله
)  1918 – 1888 (و شغل مناصب إدارية عالية منها، على وجه اخلصوص، منصب املدير العام ملدة ثالثينسنة 



 
   

الفرنسية، و هذا عكس تايلور الذي بدأ حياته املهنية ) شركة كومنتري( تعدين املعروفة بإسم موعة شركات ال
كعامل صناعي و من مث تدرج إىل مراكز وظيفية عليا كما تابع حتصيله العلمي إىل أن حتصل على مؤهل علمي يف 

  ).  55 ، ص1986عمر حممد خلف،( اهلندسة امليكانيكية 
لور فإن أفكار و مبادئ فايول يف اإلدارة أنبثقت من خالل الواقع و املمارسة الفعلية للعمل و كما هو احلال مع تاي

فقد كانت األفكار و املبادئ اإلدارية لكل من فايول و تايلور تطبق أوال على أرض الواقع . اإلداري يف املنظمات
ها و تعميمها على املهتمـني بالبحث إلختبار صحتها و جدواها و من مث تدون على صفحات الكتب لتثبيتها و نشر

  ).  48 ، ص1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،( يف امليدان اإلداري، و أيضا، مدراء املنظمات و أرباب العمل 
، حيث قدم أفكاره يف امليدان اإلداري يف شكل 1908و سنة1900و كان أول ظهور ألعمال هنري فايول سنة

أن عملـه الرئيسي متثلفي كتابه املشهـور  اهلندسية املتعلقة بأعمال التعدين، إالحبوث صغرية قدمت يف املؤمترات 
و فيه قام فايول  ، 1929و الذي ترجم إىل اإلجنليزية سنة1916الصادر سنة" اإلدارة الصناعية و العامة " املوسوم 

و التنظيـم و القيـادة و بتضمني نظرته الشاملـة ملفهوم اإلدارة من خمتلف اجلوانب املتعلقـة بالتخطيـط 
  ). 47 ، ص1986عمر حممد خلف،( التنسيـقو الرقابـة 

  :و عموما، تتحدد إسهامات هنري فايول يف امليدان اإلداري يف ثالثة حماور رئيسية هي
 .وظائف املنظمة الصناعية 1)-
 . مبادئ اإلدارة 2)-
 .عناصر اإلدارة3)- 

  :ولاملنظمة الصناعية عند فاي فوظائ 1-1-2)-
بدأ فايول أعماله يف امليدان اإلداري بتقسيم املنظمة الصناعية إىل ست أنشطة منفصلة مركزا على أمهية النشاط 

  : و هذه األنشطة هي. اإلداري فيها
  .و يقصد به النشاط املتعلق باإلنتاج و التصنيع و التحويل: النشاط الفين -*
  .بالشراء و البيع و املبادلةو يقصد به النشاط املتعلق : النشاط التجاري -*
  .و يقصد به النشاط املتعلق بالبحث عن األموال و اإلستخدام األمثل هلا: النشاط املايل -*
  . و يقصد به النشاط املتعلق حبماية األفراد و ممتلكات املنظمة: النشاط األمين -*
  . ر و األرباح و التكاليفو يقصد به النشاط املتعلق باجلرد و حساب اخلسائ: النشاط احملاسيب -*
هيثم  ( و يقصد به النشاط املتعلق بالتخطيط و التنظيم و القيادة و التنسيق و الرقابة: النشاط اإلداري -*

  .) 101 ، ص1978هاشم،
و يرى فايول أن املنظمة سواء كانت بسيطة أو معقدة، صغرية أو كبرية، فإن هذه اموعة من النشاطات ينبغي أن 

ائما فيها، و أن ال تتوالها إال الكفاءات القادرة على القيام ا، و عليه فإن مجيع املوظفينفي املنظمة، سواء تتوافر د
كانوا صغار أو كبار، ينبغي أن يتوافر لديهم قدر من املعلومات بالنسبة للوظائف األساسية يف املنظمة، و هذا القدر 

فرئيس القسم يف نظر فايول، مثال، جيب أن تتساوى لديه األمهية  .من املعلومات ختتلف نسبته من وظيفة إىل أخرى



 
   

يف حني أن املدير جيب أن تكون ،  30%و املساوية حسب رأيهلـ، النسبية لكل من القدرة الفنية و القدرة االدارية
  .15%،و األمهية النسبية للقدرة الفنية مساوية لـ40%األمهية النسبية للقدرة اإلدارية لديه مساوية لـ 

،  1974الصادرسنة" أصول اإلدارة العلمية " ، كما أورده كمال محدي أبو اخلري يف كتابه املوسوم و اجلدول التايل
كمال محدي ( يوضح األمهية النسبية للقدرات الالزمة للموظفني يف خمتلف املنظمـات الصناعيـة كما يراها فايول 

  ). 120 ، ص1974أبو اخلري،
  

  .لقدراتالالزمةاألمهية النسبية ل
  .أنواع الوظائف 

  
  .إدارية
% 

  
  .فنية
% 

  
  .جتارية
%  
 

  
  .مالية
% 

  
  .تأمينية
% 

  
  .حماسبية
% 

   
  .اموع الكلي

% 

 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 30 25 .منظمة صغرية

 100 10 10 10 15 25 30 .منظمة متوسطــة
 100 10 10 10 10 10 50 .منظمة كبرية جدا

  يوضح األمهية النسبية للقدرات الالزمة للموظفني) 02(جدول رقم  -*
  .يف خمتلف املنظمات الصناعية كما يراها هنري فايول



 
   

  : ن هذا اجلدول هوو ما ميكن إستخالصه م
  . أن أهم قدرة جيب أن يتصف ا العامل هي القدرة الفنية -*
أن األمهية النسبية للقدرة االدارية تأخذ يف اإلزدياد يف مقابل تناقص األمهية النسبية للقدرة الفنية كلما تدرجنا  -*

  .صعودا يف السلم الوظيفي
رة اإلدارية، و كلما تدرجنا يف السلم الوظيفي فإن األمهية النسبية أن أهم قدرة جيب أن يتصف ا املدير هي القد -*

  .هلذه القدرة جيب أن تكون الغالبة
  . أن أهم قدرة جيب أن يتصف ا رئيس املنظمة الصغرية هي القدرة الفنية -*
احلاجة إىل كلما أزداد حجم املنظمة أزدادت معه احلاجة إىل إكتساب القدرة اإلدارية، يف مقابل إخنفاض  -*

  . إكتساب القدرة الفنية
و هذا . إن الزيادة يف حجم السلطات و املسئوليات ينبغي أن تواكبها زيادة يف اإلملام مبختلف الوظائف يف املنظمة -*

  . القدر من اإلملام تزداد نسبته فيمن يتوىل مناصب قيادية عليا
إلدارة و خمتلف أنواع العلوم و الفنون على إعتبار أن و على ذلك، يري هنري فايول ضرورة اإلرتباط الوثيق بني ا

حتقيق الرشد و العقالنية يف العمل اإلداري يتطلب إستخدام كل ما يطرأ على هذه العلوم و الفنون من تقدم خلدمة 
  ). 121 – 120 ص. ، ص1974كما محدي أبو اخلري،(  املنظمة حىت حتقق أهدافها بأعلى قدر من الكفاية

 :ادئ اإلدارة عند فايولمب2-1-2)- 
يعزى النجاح الذي حققه هنري فايول يف الشركة اليت عمل فيها كمدير إىل تطبيقه موعة من املبادئ اإلدارية ذات 

و . يف حتقيق أهدافها و يف هذا السياق وضع فايول أربعة عشر مبدأيراها ضرورية لنجاح أي إدارة. العالقة باإلدارة العليا
بيق األعمى هلذه املبادئ و إمنا رأى أن التطبيق السليم هلا يعتمد أساسا على اخلربة و القدرة على مل يطالب بالتط

 اإلستنساب، إذ من النادر، كما يقول فايول، أن تطبق نفس املبادئ مرتني على موقفني 
إبراهيم ( ة اليت حتيطباإلدارة أو ظرفني متشاني و إمنا تطبيقها ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار الظروف و العوامل املتغري

  ). 37 ، ص1982الغمري،
  :و فيما يلي املبادئ األربعة عشر املقترحة من قبل هنري فايول للنجاح يف العمل اإلداري

و يقصد به جتزئة العمل الواحد إىل جمموعة أجزاء صغرية و كل جزء يقوم بأدائه عامل واحد  :مبدأ تقسيم العمل1- 
 فتقسيم العمل، من شأنه، أن يؤدي إىل حصر اإلهتمامات و اجلهد . الأو جمموعة من العم

و املهارات يف حدود ضيقة الشيء الذي يسمح للمنظمة أن حتقق زيادة الكفاءة اإلنتاجية و حتسني اإلنتاج يف مقابل 
  . خفض التكاليف

وامر و القوة اليت تفرض الطاعة، إال يري هنري فايول أن السلطة هي احلق يف إعطاء األ :مبدأ السلطة و املسئولية2- 
أنه ميز بني السلطة الرمسية للمدير املستمدة من مركزه، و السلطة الشخصية اليت تعكسها جمموعة من خصائص 

أما املسئولية فهي املهام و الواجبات اليت حددت لإلداري . اخل...شخصيته كالذكاء، و اخلربة، و القدرة على القيادة



 
   

و يرى فايول أن املسئولية هي نتيجة طبيعية للسلطة املمنوحة، وعليه، جيب حتديد درجة . إليه عند إسناد العمل
 .املسئولية أوال، مث ختويل صاحبها السلطة املناسبة

و هذا املبدأ يلزم كافة العاملني بإحترام القوانني و األنظمـة و التعليمات املعمـول ا، : مبدأ النظام و اإلنظباط3- 
و هذا املبدأ، يف رأي فايول، يكون جيدا عندما تكون القيادة جيدة . وافقوا عليها عند توقيعهم عقود العملو اليت 

  .وعندما يكون معلوما لدى مجيع العاملني أن خمالفة األوامر وعدم إحترام القوانني يعين بالضرورة فرض العقوبات
. جيب أن ال يتلقوا تعليمام إال من رئيس واحد فقط و مضمونه أن املرؤوسني  :مبدأ وحدة األمر أو الرئاسة 4-

يف سريورة عمل املنظمـة  تفتعدد مصادر التعليمـات يف العمل للعمـال، سيؤدي بالضرورة إىل حدوث إضطرابا
  ). 48 ، ص1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،( يف حتقيق أهدافها 

الكثري من العنـاء يف حل املشاكـل اليت تظهر بني األقسـام  كما يرى هنري فايول، من شأنه أن يوفر، و هذا املبدأ
و ما يالحظ، يف هذا السياق، أن مبدأ وحدة األمر لفايول . و العمال يف حالة إعتماد مبدأ املراقبة الوظيفية لتايلور

أنه معـاكس متاما الذي أصبح تطبيقه أكثر شيوعا يف العمل على مستوى املنظمات من مبدأ املراقبة الوظيفية لتايلور 
  ). 35 ، ص1981محدي فؤاد علي،(  هلذا املبدأ

و مضمونه أن يكون هناك رئيس واحد خمتص و خطة واحدة ألي جمموعة من األنشطة  :مبدأ و حدة التوجيه 5-
  ).  64 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص(  تسعي إىل حتقيق هدف واحد

ات املنظمة إىل ستة نشاطات رئيسية و هو يشترط هنا أن يكون و كما سبقت اإلشارة، إن هنري فايول قسم نشاط
و ما جتدر اإلشارة إليه . إخل..أو النشـاط املايل، أو النشاط التجـاري، لكل نشاط رئيس واحد كالنشاط اإلداري

شخاص يف هذا السياق، أن مبدأ وحدة التوجيه ال يتعارض مع مبدأ وحدة األمر، ذلك أن هذا األخري ميارس على األ
، 1984حممـد حسن عبد اهلادي البياع،( لتنفيذ املهام، بينما األول يقتضيه التنظيم السليـم للمنظمـة بكاملها 

  ).  48 ص
األهداف الشخصية  زو أن ال تتجاو ضو مضمونه أن ال تتعار :املصلحة الفردية للمصلحة العامة عمبدأ خضو 6-

سيلة الكفيلة بتحقيق ذلك هي العدالة يف املعاملة و القدوة احلسنة من جانب و الو. التنظيمية األهدافلإلفراد العاملني 
  .و اإلشراف املستمر، الرؤساء، و اإلتفاقيات العادلة كلما أمكن

و يشترط يف هذه املكافأة أن تكون عادلة كلما  :مبدأ مكافأة العاملني نتيجة اخلدمات اليت يقدموا إىل املنظمة 7-
  . العاملني و املنظمة أمكن و ترضي كل من

 .و مضمونه أن تركز السلطة يف يد فرد واحد يف التنظيم و منه يتم التفويض إىل اآلخرين :مبدأ املركزية 8-
و يرى فايول أن مسألة املركزية و الالمركزية هي مسألة نسبية، وأن املشكلة هي الوصول إىل الدرجـة املثالية لكل  

عة متغريات تتحدد أساسا يف طبيعة عمل املنظمة، شخصية املدير، شخصية منهما، و اليت تتوقف على جممو
فدرجة املركزية . اليت تعمل فيها املنظمة و غريها من املتغريات) الداخلية و اخلارجية( املرؤوسني، الظروف البيئية 

  ).  63 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص(  جيب أن ختتلف باختالف املواقـف
  . و مضمونه أن السلطة تتسلسل من األعلى إىل األسفل :سلطةمبدأ تدرج ال 9-



 
   

يرى فايول أنه لكي تستقيم احلياة يف املنظمة و حتقق جناحها جيب أن تكون هناك  :مبدأ الترتيب و التنظيم 10-
  .أماكن خمصصة جلميع مكونات املنظمة، البشرية منها و املادية و غريها

نه أن تكون معاملة الرؤساء جلميع العاملني باملنظمة عادلة و منصفة مما يساعد و مضمو :مبدأ املساواة و العدل 11-
  .على حتفيزهم على العمل و رفع الروح املعنوية لديهم

و يقصد به أمهية اإلستقرار الوظيفي للعاملني و عدم تركهم للعمل حىت يتم جتنب إحلاق  :مبدأ ثبات العاملني 12-
سا يف فقداا خلربات و كفاءات تكون بأمس احلاجة إليها و هو إن حصل فإمنا حيصل الضرر باملنظمة و املتمثل أسا

و حىت ينجح الفرد يف أداء عمله بشكل جيد ينبغي أن مينح له الوقت الكايف لإلعتياد على العمل . بسبب سوء اإلدارة
  .اجلديد بشرط أن تكون له القدرة على ذلك دائما

أن تشجيع الرؤساء للعاملني على املبادرة يف طرح أفكارهم يف العمل و من مث وضعها يرى فايول  :مبدأ املبادرة 13-
  .موضع التنفيذ، من شأنه أن يؤدي، بالتوازي، إىل حتقيق أهداف األفراد العاملني وأهداف املنظمة

ساء بتشجيع العمل يرى فايول أن سيادة روح التعاون بني العاملني و قيام الرؤ :مبدأ التعاون و العمل اجلماعي 14-
كلها أمور بإمكاا أن تسهم يف رفع الكفاءة ، اجلماعي و التأكيد على أمهية اإلتصاالت يف تعاملهم مع العاملني

  ). 49 – 48ص. ، ص1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،( العمالية و زيادة اإلنتاج 
دأ وحدة األمر، و سياسة اإلتصاالت الشفوية بدال و قد ذكر فايول أن أفضل الوسائل لتحقيق هذا املبدأ هي تطبيق مب

  ). 38 ، ص1981محدي فؤاد علي،(  من اإلتصاالت الكتابية
إن املتمعن يف املبادئ األربعة عشر اإلدارية اليت وضعها هنري فايول جيد أا تضمنت جوانب مهمة متصلة بالسلوك 

اة و العدل، و مبدأ التعاون والعمل اجلماعيو ما ورد يف اإلداري و القيادة اإلدارية كما هو واضح من مبدأ املساو
  .بعض املبادئ حول أمهية اإلتصال بالعاملني و منها مثال مبدأ املبادرة و مبدأ تدرج السلطة

و خالصة القول، أن املبادئ األربعة عشر هذه هلنري فايول باإلمكان إعتبارها جزء أساسي من منط يف القيادة 
 مبدأ مكافأة العاملني، و مبدأ املساواة و العدل ، ( ذنا املبادئ اليت تركز على اجلانب اإلنساين فإذا أخ، اإلدارية

اإلقتراب من منط  نمع بقية املبادئ األخرى أصبح باإلمكا) مبدأ التعاون اجلماعي و العمل اجلماعي، و مبدأ املبادرة
  .القائد اإلداري املهتم بالعمل و العاملني على السواء

 ). 40 ، ص1991عبد ايد السيد عبد ايد،( لشكل التايل يقدم تصنيفا هلذه املبادئ و ا



 
   

 

 
  يقدم تصنيفا للمبادئ اإلدارية ) 02( شكل رقم

  .هلنري فايـــول
  :عناصر اإلدارة عند فايول3-1-2)- 

متطلب أساسي لتنفيذ كل املهام اإلنسانية و مبختلف وجوهها سواء كان ، يرى فايول أن اإلدارة، و خصوصا العليا
  .بالنسبة لإلنسانفهي مبثابة العقل . ذلك يف العمل أو يف املدرسة أو يف البيت وما غري ذلك

و للقيام باجلهود اإلنسانية املنظمة و تنفيذ املهام للوصول إىل األهداف املرغوب حتقيقها، يرى هنري فايول أنه البد 
الصادر " نظرية اإلدارة احلكوميـة " من تطبيق و تنفيذ مخسـة عناصر إداريـة أوردها يف كتابه الثاين املوسـوم 

  : يو هذه العناصر ه. 1925سنة 
 :التخطيط1)- 

يرى فايول أن التخطيط يتطلب قيام املدير بدراسة خمتلف التغريات املستقبلية املتوقعة، مث يضع اخلطة الالزمة للعمل  
علي الشرقاوي، بدون ( ة، و الدقـة ـا، و يتأكد من أن اخلطة تتضمن الوحـدة، و اإلستمرارية، و املرون

  ). 62 – 61 ص. تاريـخ، ص

  
  .مبادئ اإلدارة

  
  
 .مبادئ اإلدارة - .*فاعلية اإلدارة - . *العالقات اإلنسانية -*

  . مبدأ السلطة1)- مبدأ إخضاع املصلحة الفردية 1)-
  . مبدأ اإلنضباط 2)- .للمصلحة العامة 

  مبدأ وحدة الرئاسة 3)- .مبدأ تقسيم العمل1)- .استقرار العاملني مبدأ2)- 
  .مبدأ وحدة التوجيه4)-.مبدأ املبادرة 3) -
  .مبدأ املركزية5)-.مبدأ روح اجلماعة4)- 
  مبدأ خط السلطة أو6)-.مبدأ العدالة و املساواة5)- 

  . التسلسل اإلداري 
  .مبدأ املكافأة7)-
  .مبدأ النظام8)-
  



 
   

، فهو يعترب من "حقيقة أن التخطيط ليس كل اإلدارة، إال أنه جانبا أساسيا فيها " السياق يقول فايول  و يف هذا
  : و تعتمد خطة العمل املستقبلية يف نظر فايول على ثالثة نقاط هي. أصعب األمور اليت تواجه املنظمات

  .موارد املنظمة          -   
 .طبيعة العمل و أمهيته - 
  ). 113 ، ص1974كمال محدي أبو اخلري،(  بلإجتاهات املستق - 

 :التنظيم2)- 
يراعى فيه املدير صالحيـة األفراد ) بشري، مادي( يرى فايول أن التنظيـم يتكون من عمليـة بناء كيان مزدوج  

و املعدات لتحقيق أهداف املنظمة وفقا للخطة املوضوعة، يف حدود مواردها و إحتياجاا، على أن يكون إختيار 
األفراد أساسه قواعد و أسس علمية حبيث يوضع كل فرد يف أكثر األعمال صالحية له، و أن يكون لكل قسم رئيس 
كفء ونشيط يعمل يف إجتاه واحد وهو حتقيق اإللتزامات املتضمنة يف اخلطة، وأن حتدد اإلختصاصات بوضوح، و أن 

طل العمـل، و أن يشجع املرؤوسني على حتمل وأن يتم تاليف مجيع الشكليات اليت قد تع، تنسق مجيع اجلهود
  ). 62 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص(  املسئوليـة

 :القيادة3)- 
و يعرفها فايول على أا اإلبقاء على األفراد العاملني باملنظمة يف نشاط دائم لتنفيذ وظيفة التنظيم و ذلك باإلشراف  

  : حىت يكون اإلشراف فعاال، يرى فايول، أنه جيب على املدير و).  62 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص(  الفعال
  .أن تكون لديه معرفة كاملة باألفراد - 
 .أن يلم إملاما تاما باإلتفاقيات اليت تربط العمل بالعاملني - 
 .أن يكون قدوة حسنة - 
هذا  أن يقوم باملراجعة الدورية للتنظيم، مستخدما يف ذلك اخلرائط التنظيمية اليت متكنه من حتقيق - 

 .اهلدف
 .أن يستبعد األفراد العاملون غري املؤهلني - 
دوري، كبار معاونيه من خالل عقد املؤمترات لتركيز جهودهم و توحيد توجههم  لأن جيمع، بشك - 

 .صوب األهداف املرغوب حتقيقها
أن ال يكون إهتمامه مركزا بشكل كبري على تفاصيل األمور، اليت ميكن للمرؤوسـني اإلهتمام ا،  - 

 . باملشاكل الكبرية العالقة ه مقابل عدم إهتماميف
 أن يستخدم املثريات و احلوافز الكفيلة بتركيز جهود األفراد العاملني و حثها على العمل  - 

 ص. ، ص1974كمـال محدي أبو اخلري،( و الوالء فيه، وكذا تشجيع روح اإلبتكار و املبـادرة فيها 
114 – 115 .( 

 
 :التنسيق4)- 



 
   
  .فايول على أنه حتقيق اإلنسجام بني خمتلف أوجه النشاط يف املنظمة دف تيسري عملها و حتقيق جناحهاو يعرفه  
و يتناول التنسيق فيما يتناول اجلوانب املادية و البشرية و اإلجتماعية و الوظيفيـة للتأكد من مالءمتها فيما تقوم به  

  .من مهام و قدرا على أداء ذلك بصورة إقتصادية
  : يرى فايول أن التنسيق اجليد يف أي منظمة جيب أن تتوافر فيه احلقائق التاليةو 

  .أن يكون عمل مجيع إدارات املنظمة منسجما فيما بينها - 
أن تكون كل إدارة من إدارات املنظمـة و األقسـام التابعة هلا على دراية تامة بالدور املنـوطبها  -

 .ه اإلداراتو ضرورة وجود املساعدة املتبادلة بني هذ
 جيب أن يتناسق بإستمرار جدول العمل لإلدارات املختلفة و األقسام الفرعية هلا مع خمتلف الظروف  - 

  ). 115 ، ص1974كمال محدي أبو اخلري،( و املواقف 
 :الرقابة5)- 

رة، على أن و يعرفها فايول على أا التأكد من أن كل شيء قد مت إجنازه وفقا للخطة املوضوعة و األوامر الصاد 
  .يصاحب ذلك مكافأة ادين و معاقبة املخطئني

و الرقابة، من وجهة نظر فايول، دف إىل الوقوف على نقاط الضعف كي تتمكن املنظمة من تعديلها،يف حينها أو  
( راد و أا جيب أن تشمل على كل ما باملنظمة من موارد و أعمال و أف، الحقا، و العمل على عدم تكرارها مستقبال

  ). 50 – 49 ص. ، ص1986عمر حممد خلف،
و يرى فايول أنه لكي يتمكن العاملون باملنظمة الصناعية من القيام باألعباء امللقاة على عاتقهم بأفضل شكل ممكن، 

  : ينبغي أن يتميزوا مبجموعة صفات شخصية و إدارية هي
  .صفات جسمية كالصحة و القوة و النشاط - 
 .الفهم و التعلم و احلكمة و التكيف مع ظروف بيئة العمل صفات عقلية كالقدرة على - 
 .مسات أخالقية كالقدرة على حتمل املسئولية و احلزم و اإلخالص و الثقة بالنفس - 
 أي أن يكون واسع اإلطالع . أن يكون لديه إدراك مبجريات األمور و املشكالت العامة - 

 .بكل ما حييط باملنظمة من ظروف وعالقات عمل و على جانب كبري من الثقافة العامة و على دراية خاصة
 ). 102 ، ص1978هيثم هاشم،( أن يكون ذو خربة تعينه على حسن التوجيه إلجناز األعمال  - 

مما تقدم يتبني لنا أن أفكار هنري فايول كانت على جانب كبري من األمهية، وأن جانب كبري منها ما يزال يتفق مع 
حلقل اإلداري، و خاصة فيما يتعلق مببادئ اإلدارة اليت وضعها و عناصر اإلدارة اليت اإلجتاه احلديث يف البحث يف ا

  .أخذ ا
و لقد كانت ألفكار فايول هذه دورا كبريا يف إكتشافات علمية جديدة يف ميدان الفكر اإلداري، فقد ساعدت على 

  .وضع مبادئ إدارية جديدة و كانت املنطلق ألحباث أكثر تطورا
  : يص أمهية فايول يف الفكر اإلداري يف موضوعني رئيسيني مهاو ميكن تلخ

  .التحليل الدقيق لعناصر النشاط اإلداري - 



 
   

اإلميان القوي بوجود مبادئ لإلدارة تتميز بعموميتها و ميكن تطبيقها يف كل ااالت، مضاف إىل  - 
ار أن علم اإلدارة، كما يراه ذلك، اإلميان القوي بوجوب تدريسها يف اجلامعات و املعاهد العلمية على إعتب

  ). 606 ، ص1976سيد اهلواري،( فايول، علم مستقل عن بقية العلوم 
 & James.D. Mooneyو آالن رايلي جيمس موين2-2)- 

Alain.C.Reily)التنسيقية النظرية(  
الذين أسهموا  إن رجلي األعمال يف الشركة العامة للسيارات بأمريكا جيمس موين و آالن رايلي مها من الباحثني

" املوسوم  1931فقد قدما يف كتاما الصادر سنة . بشكل كبري يف توضيح و تطوير أفكار مدرسة العمليات اإلدارية
نظرية كان هلا أكرب "مبادئ التنظيم " حتتعنوان  1939و الذي متت إعادة تنقيحه و طبعه سنة " إىل األمام بالصناعة 

و اليت ، بالواليات املتحدة األمريكية و بقية الدول لفترة زمنية تزيد عن اخلمسني سنةاألثر على ممارسة العمل اإلداري 
عمار الطيب كشرود، الد (كوا بنيت أساسـا على مبدأ التنسيق " النظرية التنسيقية " أصطلح عليها بإسم

  ).  140 ، ص1995األول،
على دراسة و حتليل وظيفة التنظيم و إجياد األسس و قد ركز الباحثان إهتمامهما يف كتاما هذا، بشكل كلي، 

و هذا خالفا هلنري الذي تناول التنظيمفي دراساته كأحد )  40 ، ص1981محدي فؤاد علي،( العلمية ملبادئه 
  .الوظائف اإلدارية اخلمسة كما سبق توضيحه

 ر العبادة و الكنيسة فمن خالل مالحظاما و دراستهما موعة من التنظيمات احلكومية و اجليش و دو
  : و هذه املبادئ هي. و املنظمات الصناعية ذكر موين و رايلي جمموعة من املبادئ اليت حتكم و تسبب عملية التنظيم

الترتيب املنظم للجهد اجلماعي من أجل توحيد اجلهود " و يعرف من قبل موين و رايلي على أنه  :مبدأ التنسيق1)- 
و هو السبب الرئيسي لعملية التنظيم و أن كل )  87ص 1993مصطفى جنيب شاويش، ( "يف حتقيق أهداف املنظمة

فتقسيم العمل لإلستفادة من مزايا التخصص من ناحية إرتفاع اإلنتاجية و إخنفاض . املبادئ األخرى هي يف خدمته
حلاجة إىل التنسيق، إذ ال إال أن هذا التقسيم تتبعه ا. التكاليف هو اهلدف الرئيسي املراد حتقيقه من قبل أي منظمة

فالتنظيم هو النتيجة . ميكن اإلستفادة من التخصص من دون تنسيق األعمال املتخصصة للحصول على الناتج املطلوب
  ).40، ص1981محدي فؤاد علي،( املباشرة للحاجة إىل وظيفة التنسيق يف املنظمات 

  :و رايلي، على توافر أربعة شروط هي  و يتوقف حتقيق التنسيق الفعال يف املنظمة، يف إعتقاد موين
  .ضرورة وجود سلطة تساعد يف توضح األفراد الذين هلم أحقية اإلشراف يف املنظمة -*
  . ضرورة إعتراف املشرفني و املرؤوسني على السواء بالوظيفة اإلجتماعية اليت تؤديها املنظمة -*
 ، و اليت تعترب كل من القواعد و األساليب أن تكون عقيدة املنظمة هي اإلطار العملي الداخلي هلا -*

  .و األهداف جانبا من جوانبها
ضرورة العمل على تطبيق، سواء عن طريق القبول أو اإلكراه، قواعد ضبط السلوك املوجودة باملنظمة لتحقيق  -*

  ). 142 – 141ص. ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد األول،( األهداف املسطرة 
  :و حىت يتم تطبيقه، يقول موين ورايلي، أنه البد من القيام بوظيفتني :مبدأ التدرج2)- 



 
   
 الوظيفة األوىل هي عملية تعريف و حتديد املسئوليات و الواجبات و األعمال، وهي مرتبطة مببدأ التخصص  

  . و تقسيم العمل و بالتايل التوزيع الوظيفي على العاملني باملنظمة
ة تفويض السلطات للعاملني باملنظمة، وهي مرتبطة مببدأ السلطة و القيادة، و على إعتبار أما الوظيفة الثانية فهي عملي

أن السلطة تنبع من أعلى فإن على الرؤساء، يف نظر موين و رايلي، أن يفوضوا جزءا من سلطام إىل من هم أقل 
هم وهكذا تتم عملية التفويض مستوى منهم، وهوالئي يقومون بتفويض جزءا من سلطام إىل من هم أقل مستوى من

  ).41 – 40ص. ، ص1981محدي فؤاد علي،( للسلطات يف املنظمة حىت املستوى األدىن من اخلريطة التنظيمية 
  .ينظم مهام األفراد العاملني باملنظمة على شكل وحدات و هو يقسم و :املبدأ الوظيفي3)- 
 يا أحقية ممارسة السلطة و ذلك بتوفري املعلومات و هو يعطي ألفراد اإلدارة الدن :املبدأ اإلستشاري4)- 

  ).140ص، 1995الد األول،، عمار الطيب كشرود( و تقدمي النصح ألفراد املستويات اإلدارية العليا 
و خالصة القول، أن أمهية النظرية التنسيقية ملوين و رايلي يف امليدان اإلداري تكمن، كما أشار إىل ذلك 

يف إبتعادها شيئا ما عن " علم النفس العمل و األداء اإلنساين " يف كتابه املوسوم 1988 سنة Smitherمسيدر
، أن جناح املنظمة ناتـج عن اإلدارة الفعـالة افمن وجهة نظرم. التأكيد على عالقة اهليكل التنظيمي بنجاح املنظمة

  ). 142ص ،1995عمار الطيب كشرود، الد األول،( للمـوارد البشريـة و املادية 
 Lyndal Urwick & Lutherلوثر جوليك و ليندال إرويك3-2)- 

Gulick )نظرية اإلدارة التنظيمية:(  
فقد كان جل إهتمامهما . قدم كل من لوثر جوليك و ليندال إرويك عدة إسهامات قيمة يف ميدان اإلدارة و التنظيم

و تتحدد عناصر العملية . عها هنري فايولمنصبا على هدف واحد هو توضيح وشرح املبادئ اإلدارية اليت وض
،يف  1937الصادر سنة" أحباث يف علم اإلدارة " اإلدارية بالنسبة هلما، وفق ما أشارا إىل ذلك يف كتاما املوسوم 

  : سبعة وظائف هي
  .لذلك ةو يعين وضع اخلطوط العامة لألهداف املطلوب تنفيذها و األساليب الالزم :Planningالتخطيط 1)- 
و يعين إنشاء اهليكل الرمسي للسلطة و اليت من خالهلا يتم ترتيب أجزاء العمل و  :Organizingالتنظيم 2)- 

  .تعريفها و التنسيق بينها يف سبيل حتقيق اهلدف احملدد
  .و يتعلق بإختيار و تعيني األفراد و تدريبهم و يئة املناخ املناسب للعمل :Staffingالتوظيف 3)- 
 و يعين العمل املستمر املتعلق بإختاذ القرارات و صياغتها يف صورة أوامر  :Directingه التوجي4)- 

  .و تعليمات
  .و يعين ربط أجزاء العمل املختلفة بعضها ببعض يف إطار كلي متكامل :Coordinatingالتنسيق 5)- 
سني مبا حيدث يف املنظمة و و هي الوظيفة اخلاصة بإعالم الرؤساء و املرؤو :Reportingإعداد التقارير 6)- 

  .ذلك عن طريق السجالت و البحوث و عمليات التفتيش



 
   

و هي الوظيفة اخلاصة باحملاسبة و الرقابة على ما حتققه املنظمة من ربح أو  :Budgetingإعداد امليزانيات 7)- 
  ). 39 – 38 ص. ، ص1982إبراهيم الغمري،( خسارة 

، 1976سيد اهلواري،( POSDCORBرا يعرب عن عملية اإلدارة هوو قد أبتكرا جوليك و إرويك لفظا خمتص
  . و هي احلروف األوىل لوظائف اإلدارة السبع)  607 ص

و الشيء الذي ميكن مالحظته على هذه العناصر اإلدارية، هو أن جوليك و إرويك يف صياغتها قد أعتمدايف ذلك 
 فأغلبية العناصر اإلدارية اليت وضعها جوليك . إعتمادا كبريا على عناصر العملية اإلدارية هلنري فايول

  .و إرويك هي نفسها اليت وضعها هنري فايول مثل التخطيط، التنظيم، التنسيق
فقد . غري أن ليندال إرويك اإلجنليزي اجلنسيـة قد كانت له إسهامات فرديـة ذات أمهيـة كبرية يف جمال اإلدارة

بتحديد العناصر اليت تقوم عليها اإلدارة يف أربعة و عشرين عنصرا قام يف وقت الحق من عمله مع لوثر جوليك 
  :و هذه العناصر هي. 1944الصادر سنة " عناصر اإلدارة " ذكرها يف كتابه املوسوم 

إصدار  -)8النظام، -)7التنسيق،  - )6التنظيم،  -)5املالئمة،  -)4التخطيط،  -3)التنبؤ،  - 2)، البحث - 1)
 -)13حتديد الوظائفو إرتباطها ببعضها،  -)12التسلسل الرئاسي،  -)11السلطة،  -)10 الرقابة، -)9األوامر، 
روح التعاون،  -)18يئة األفراد،  - )17املركزية،  -)16املصلحة العامة،  - )15التفويض،  -)14القيادة، 

النظام و  - )23، املساواة -)22روح املبادرة،  -)21املكافأة و العقاب،  -)20اإلختيار و التعيني،  -)19
 ). 86، ص1993مصطفى جنيب شاويش،(اإلستقرار  -)24التأديب، 

كذلك، فإن أمهية إرويك يف امليدان اإلداري يف كونـه أول الباحثني الذين عملوا على ضم أعمال فريدريك تايلور و 
  .أعمال هنري فايول و أعمال جيمس موين يف امليدان اإلداري يف علم واحد هو علم اإلدارة

وإن كان تايلور قد أهتم بتطبيقه على ، فمن تايلور أستعان إرويك مببدأ التحليل و الدراسة العلمية للعمل اإلداري
العمل اليدوي يف املنظمات الصناعية، فإن إرويك طالب بتطبيق هذا املبدأ على العمل اإلداري ذاته،إذ ذكر أن التحليل 

ي عن العمل غري اإلداري، وعليه نادي إرويك بتعميم مبدأ الدراسة و الدقيق العلمي هو الذي مييز العمل اإلدار
  .التحليل العلمي من جماله الضيق و احملدد بدراسة احلركة و الزمن إىل كل ما يتعلق بالعمل اإلداري

الثاين أما بالنسبة هلنري فايول و جيمس موين، فقد تبين حتليل األول بالنسبة لعنصري التخطيط و الرقابة، و حتليل 
  .بالنسبة لعنصر التنظيم

التخطيط، التنظيم، الرقابة، و لكل مرحلة مبدأ خاص : و يرى إرويك أن عملية اإلدارة تشمل على ثالثة مراحل هي
فالتخطيط يوجه مببدأ التنبؤ، و التنظيم يوجه مببدأ التنسيق، و الرقابة توجه مببدأ . يوجهها و يستعمل كأساس هلا

  .األمر
د، أيضا، الذي قدمه إرويك مليدان اإلدارة إضافة إىل تطبيقه ملبدأ التحليل العلمي يف العمل اإلداري، هو و كان اجلدي

  . حتليله لوظيفة الرقابة و األهداف اإلدارية
ويرى إرويك أن . ففي حتليله لوظيفة الرقابة يذكر إرويك أا تتطلب مبدأ األمر و توجيه ومراقبة أعمال املرؤوسني

 من الوظائف الفرعية املتفرعة من وظيفة املراقبة و هي وظائف التوظيف و اإلختيار  هناك عدد



 
   

و التعيني و حفظ اإلنضباط اخلاص باجلانب اإلنساين يف املنظمة، فوظيفة التوظيف هي تكليف املديرين مبناصب قيادية 
م و طرق حماسبتهم، على أن يتناسب هذا مع قدرام و سلطام، و يتم إختيار و تعيني العاملني و حتديد مسئوليا

 باملنظمة، سواء أكانوا مديرين أو عماال، من خالل عملية حتليل لشخصيتهم 
  .و ملتطلبات العمل لتحقيق املواءمة املهنية بني الطرفني

 كذلك، يرى ليندال إرويك أن املراقبة اليومية للمرؤوسني قد تتطلب يف بعض األحيان احلفاظ على النظام 
و . إلنضباط داخل املنظمة من خالل إستخدام نظام للعقوبات على أن يكون تطبيقه عادال بالنسبة موع العاملنيو ا

يرى إرويك، أيضا، أن النتائج املباشرة من قيام املديرين بوظائفهم، املذكورة آنفا، هي التوصل إىل إحترام النظام و 
. ، ص1981محدي فـؤاد علي،( على إختاذ املبادرة و العمالجلماعي حتقيق اإلستقرار يف املنظمة و تشجيع العاملني 

 ). 42 – 41 ص

  : Oliver Sheldonأوليفر شلدون4-2)- 
صدر له  1923 ففي سنة. يعترب أوليفر شيلدون من أهم رواد اإلدارة الذين كانوا هلم دورا كبريا يف بلورة فلسفتها 

  : أفكار حول اإلدارة، من أمهها تضمن جمموعة" فلسفة اإلدارة " كتابا بعنوان 
العمل اإلداري مستقل عن األعمال األخرى اليت تقوم ا املنظمة و هو عنصر أساسي لنجاحها و ال يقل أمهية 1)- 

 .عن العناصر األخرى
 تتحمل اإلدارة يف املنظمات الصناعية مسئولية حتقيق األهداف اليت وجدت من أجلها هذه املنظمات،  - 2)

  .أن املنظمة قد وجدت من أجل رفاهية اتمع و سعادته فإن اإلدارة تتحمل مسئولية إجتاه اتمع بكاملهو طاملا 
ملا كانت مهام اإلدارة تتحقق من خالل األفراد فإا جيب أن حتمل طابـعا إنسانيا حبتا، و أيضا، مسئولية  - 3)

  ). 111 – 110 ص. ، ص1978هيثم هاشم،( إنسانيـة 
ة و حبكم وضعها يف املنظمة الصناعية و الوظائف اليت تقوم ا فإا هي املسئول األول و األخري على جناح اإلدار - 4)

  .أو فشل املنظمة الصناعية يف حتقيق أهدافها
  : أن اإلدارة تنقسم إىل ثالثة عناصر هي - 5)
 ص. ، ص1976د اهلواري،سي( و وظيفتها حتديـد سياسـة املنظمة و تنسيق الوظـائف  :اإلدارة العليا*- 

609 – 610 .(  
و تعمل على يئـة عناصر اإلنتاج املختلفـة من جهـاز فين و مـواد عمل و عنصر بشري : اإلدارة التنظيمية*- 

  و إعدادها للعمل بشكل متناسق
خلطط و وظيفتها، كما يعتقد شيلدون، هي اإلنتاج و التجهيز و التوزيع و ذلك حسب ا: اإلدارة التنفيذية*- 

  ).  111 ، ص1978هيثم هاشم،( املقررة من قبل اإلدارة العليا 
 إن اإلدارة العليا تقوم بإنشاء التصميم " و قد أحتل عنصر التنظيم مركزا أساسيا يف مفهوم شيلدون، فهو يقول

  ".و أن التصميم هو التنظيم، و تستخدم اإلدارة التنفيذية هذا التصميم



 
   

فهو حيدد السياسة . إن وظيفة جملس اإلدارة حتديدية" ة يف مستوياا املختلفة يقول شيلدونو يف حتليله لوظائف اإلدار
 و بالتنسيق بني الوظائف، ، أما العضو املنتذب فيقوم بالتطبيق العام للسياسة. اليت تنتهجها املنظمة
أما . بالرقابة على اموعات الوظيفية أما املدير العام فيقوم بالتطبيق التفصيلي للسياسة، و. و بالرقابة على املديرين

أما رئيس العمال فأنه يقوم باإلشراف . مديري اإلدارات فهم يشرفون على إدارام و حيددون السياسة الداخلية هلا
  .على أمور العمال

 و جبانب هذه اموعـة من اإلداريني يوجد األخصائيون يف األحبـاث و اإلحصـاء و السكرتارية 
  ). 611 – 610 ص. ، ص1976سيد اهلواري،( البيانات  و تسجيـل

الذي Henry Dennisonو من املفكرين، أيضا، الذين أسهموا يف التحليل الشامل لإلدارة ندكر هنري دينسون
 1947 الذي قدم سنة Alvin Brown، و كذلك ألفني براون"تنظيم اهلندسة " كتابه املوسوم  1931قدم سنة 

  ).  87-88ص . ، ص1993مصطفى جنيب شاويش،(  و غريهم من الباحثني" نظيم يف الصناعة الت" كتابه املوسوم 
و النتيجة اليت ميكن إستخالصها من هذا العرض ألفكار رواد مدرسة العمليات اإلدارية هي جناحهم إىل حد بعيد يف 

لة على وجه اخلصوص يف توضيح العديد من جوانب العمل اإلداري، خاصة على مستوي اإلدارة العليا، املتمث
الوظائف اإلدارية اليت عرضها كل من هنري فايول، و جيمس موين، و لوثر جوليك و ليندال إرويك، و أوليفر 
. شيلدون مضاف إىل ذلك املبادئ اإلدارية اليت قدمها فايول و اليت يقول بشأا أا أساسية للنجاح يف العمل اإلداري

فاإلدارة هلا أسس و قواعد و مناهج . أن اإلدارة علم مستقل عن بقية العلوم األخرى زيادة على تأكيدهم مجيعا، على
  .علمية خاصة ا يف الدراسة

  
 

  :تقييم مدرسة العمليات اإلدارية5-2)- 
رغم الرواج الكبري الذي عرفته أفكار مدرسة العمليات اإلدارية من قبل املهتمني بالبحث يف احلقل اإلداري، وكذا 

ملنظمات الصناعية، و أيضا، أمهيتها يف توضيح معامل النظرية العلمية لإلدارة فإا كانت عرضة إلنتقادات مدراء ا
 : عديدة من قبل الباحثني، و اليت من أمهها ما يلي

  .أا جتاهلت العامل اإلنساين و سلوك األفراد و اجلماعات و تأثرياا يف العمل اإلداري و املنظمة ككل1)- 
 -(2و كيفية حلها ، ا جتاهلت املشاكل الديناميكية لألعمال االداريةأ )،43 ، ص1981محدي فؤاد علي.( 
فهو مل ينتبه إىل أن . يعاب على فايول أنه مل ينجح يف فصل وظيفة التنسيق عن وظيفيت التخطيط و التنظيم3)- 

م و القيادة و الرقابـة ما هي إال تطبيق ملفهوم فالتخطيط و التنظيـ. التنسيق، يف الواقع، ما هو إال كل عملية اإلدارة
  ). 605 ، ص1976سيد اهلواري،( التنسيق 
 : Theory Bureaucracyالنظریة البیروقراطیة3)- 

الذي طور مفهوم  Max Weber (1864-1920)و صاحبها هو عامل اإلجتماع األملاين ماكس فيرب
ورغم أن أوىل أعمال ماكس فيرب حول هذا . على من الكفاية االداريةالبريوقراطية يف وضعه املثايل بغية توفري احلد األ



 
   

مصطفى (فإا مل تترجم وتنشر باللغة اإلجنليزية إال يف أواخر األربعينات  1921املوضوع قد نشرت يف أملانيا سنة
  ). 99، ص1993جنيب شاويش،

ف اإلداري، على أنه من إجتاهات املدرسة الكالسيكية و تصنف النظرية البريوقراطية، وفق آراء بعض املهتمني مبيدان التألي
إىل أن أفكار  1978الصادرسنة " اإلدارة و املنظمات " يف كتابه املوسوم Harribsonفقد أشار هاريبسون. يف اإلدارة

 ماكس فيرب متثل النموذج الكالسيكي يف اإلدارة كونه ركز على الكفاءة يف العمـل 
  .) 57، ص1986عمر حممد خلف،( اق السلطة و اهلياكل التنظيمية و نطـ

و ما يؤكد طرح هذا الباحث هو أن ماكس فيرب قد عاصر رواد هذه املدرسة الذين أثروا فيه بشكل واضح بكتابام 
فقد أعترب ماكس فيرب املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة إنتصارا للمنهج العقالين الكفيل بتحقيق . حول هذا املوضوع

  ).  99، ص1993مصطفى جنيب شاويش،( نتاجية للمنظمة الكفاية اإل
املفاهيم " و قد جاء هذا النموذج، يف حقيقة األمر، كما أشار إىل ذلك فؤاد الشيخ سامل و آخرون يف كتاماملوسوم 

، كرد فعل على مدرسة العالقات اإلنسانية اليت جاءت هي األخرى كرد فعل 1982الصادر سنة " االدارية احلديثة
فماكس فيرب قد وضع التنظيم الرمسي يف مكانه الالئق به، فهو يف . به املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة تلى ما جاءع

، 1982فـؤاد الشيـخ سـامل و آخرون،( موقع وسط بني ما جاء به فريديريك تايلور و ما جاء به إلثون مايو 
  ). 39ص 

 و تعين مكتبا )  Bureau( األوىل : كلمتنييتكون من  ( Bureaucracy )و مصطلح البريوقراطية 
و اليت )  Krati(و هي كلمة مشتقة من األصالإلغريقي )  Cracy( و بالتحديد مكتبا عاما أو حكوميا، و الثانية 

 و عليه فإن املعين اللفظي ملصطلح البريوقراطية يعين قوة . تعين قوة أو حكم
  ).131، ص1995عمار الطيب كشرود، الد األول،(  أو حكم املكتب أي السلطة املستمدة من املكتب

ال يرجع إىل ماكس  ةو يتفق العلماء و املهتمني بالبحث يف احلقل اإلداري على أن أصل إستعمال مصطلح البريوقراطي
 Vincent Degournayفيرب، بل ورد ألول مرة يف كتابات االقتصادي الفرنسي فانسـان دوغورناي

 ل من قام بدراسة املكاتب العامة على أا أداة حكومية فدوغورناي أو1754.سنة
و اليت تعين خنبة العاملينفي املكاتب " Bureaucrates" "بريوقراطني" و حتدث عن هذا املصطلح مستعمال إسم 

  ). 131، ص1995عمار الطيب كشرود، الد األول،(االدارية 



 
   

  : تعريف البريوقراطية - 1-3)
. وع وجود عدم إتفـاق بني املهتمني حبقل التأليـف اإلداري على معين واحد هلذا املصطلحما يالحظ يف هذا املوض

و عموما، ميكن التميز يف هذا . و هذا اإلختالف تعكسه املفاهيم الشائعة هلذه الكلمة وفقا لوجهات النظر اليت تناولتها
  .ةة، و الثاين و ميثله أصحاب النظرة اإلجيابياملوضوع بني إجتاهني متناقضني، األول و ميثله أصحاب النظرة السلبي

فإننا نتبينه من خالل تأكيد بعض رواده من أن البريوقراطية تعرب عن اجلهاز ) السليب(ففيما يتعلق باإلجتاه األول 
احلكومي الذي يتكون من وزارات و مؤسسات و إدارات تتركز فيها السلطة و يدير شؤوا عدد من املوظفني 

. يف حني أن البعض اآلخر يطلق هذا اللفظ على أي جمموعة من املوظفني الرمسيني. اءات روتينية جامدةحتكمهم إجر
منطا من اإلدارة يتمسك بالشكل دون املضمون، و يتصف بالتخلف اإلداري و  ةأما البعض اآلخر فيعترب البريوقراطي
مرض من أمراض اإلدارة، يف حني يرى غريهم أا  كذلك، يرى البعض أا تعرب. كثرة التعقيدات و اإلمهال و التحيز

  .) 98، ص1993مصطفى جنيب شاويش،( تدل على نظام طبقي مستبد 
أما فيما يتعلق باإلجتاه اإلجيايب فإننا نتبينه من خالل تأكيد بعض رواده من أن البريوقراطية هي منط من التنظيم يتسم 

يفية و التوفيق بني وجهات النظر املتعارضة إذا ما طبق على الوجه بصفات خاصة جتعله قادر على عالج املشاكل الوظ
   .) 99، ص1993مصطفى جنيب شاويش،( الصحيح 

الصادر سنة " التنظيمات التربوية  أساسيات اإلدارة و اإلقتصاد يف" أما عمر حممد خلف فيعرفها يف كتابه املوسوم 
 العمل املكتيب و إتباع خط السلطة املطلقعلى أا منط إداري قائم على التخصص يف أداء  1986

و الفصل بني اإلداريني الذين يتبعون التسلسل اإلداري و الفنيني الذين تعترب مهامهم إستشارية حمضة و ال خيضعون  
و جتدر اإلشارة إىل أن مصطلح .خلط السلطة التقليدي و ال ميارسون إختاذ القرارات إال بقدر حمدود يف بعض األحيان

   .) 56، ص1986عمر حممد خلف،(  مبعىن إستشاريني هو غري املصطلح املعروف بفنيني مبعين تقنيني فنيني
البريوقراطية على أا  2002الصادر سنة " اإلدارة " و يف نفس السياق دائما، يعرف طارق طه يف كتابه املوسوم 

ة، و تسلسل القواعد، و إستخدام نطاق شكل تنظيمي قائم على التقسيم الصارم للعمل، و التقيد رمية السلط
 ). 135، ص2002طارق طه،( اإلشراف الضيق و العالقات الغري شخصية 

أما علي عباس فيعرف البريوقراطية على أا جمموعة مبادئ و أسس إدارية قادرة على ضبط األمور بدقة يف املنظمات 
  ). 56 ، ص2004علي عباس،( كبرية احلجم كاألجهزة احلكومية 

  :مبادئ التنظيم البريوقراطي - 2-3)
يذكر ماكس فيرب أن إقامة البريوقراطية املثالية الكفيلة برفع و حتسني كفاية أي منظمة يف العمل لن يتأتى إال بإعتماد 

  :عدد من املبادئ تتحدد يف
ع التركيز التخصص الدقيق يف تفاصيل األعمال و توزيعها على أساس وظيفي و بشكل واضح على العاملني م -*

  .على خربة كل منهم فيما يتصل بالعمل الذي يعهد به إليه، و هذا ما يقابله مببدأ تقسيم العمل عند تايلور
أن ال يتم تقسيم الوظائف على أساس التخصص فحسب و إمنا ينبغي إدراجها و توزيعها حسب سلم خاص  -*

الوظائف اليت يف قمته رسم السياسات و وضع  للسلطات، حيث تقسم املنظمة إىل مستويات على شكل هرمي تتوىل



 
   

األهداف، و اليت يف وسطه وضع القرارات املتعلقة بكيفية تنفيذ األهداف و وضع السياسات موضع التنفيذ، و اليت يف 
قاعدته تنفيذ اإلجراءات و األعمال اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف، و هذا ما يسهل عملية حتديد سلطات املستويات 

  .عملييت التنسيق و التعاون فيما بينها، و أيضا، رية للمنظمةاالدا
فإن التنظيم البريوقراطي ينطوي على خارطة لعالقات الوظائف بعضها ببعض تبني ضرورة خضوع املستوى ، كذلك

نظيمي، و هكذا حىت قمة اهلرم الت...اإلداري األدىن يف املنظمـة للمستوى اإلداري األعلى منه، و األعلى للذي يعلوه
  .و يترتب على ذلك أنه ال جيوز ألي مستوى أن يتصل مبستوى آخر إال من خالل املستوى الذي يعلوه مباشرة

ضرورة وجود جمموعة من القواعد و التعليمات الرمسية يعتمد عليها املديرون يف تعاملهم مع املرؤوسني تأكيدا  -*
اجلمود إذ ينبغي تنفيذها مهما كانت الظروف لضمان حتقيق ملبدأ املساواة و التوحد فيما بينهم، و اليت تتصف ب

 التنسيق و الوحدة بني كافة األجهزة املشرفة على تنفيذ أعمال املنظمة و اإلستمرار فيها حىت 
  .و لو مت تغيري الذين يقومون بعمليات التنفيذ

ئح املنظمة على أساس موضوعي ال ضرورة وجود عدد معني من األفراد الذين يقومون بتنفيذ مجيع قوانني و لوا -*
مبعين آخر، على املوظف أن ال يترك . و أيضا، اخلارجي للمنظمة، شخصي مع كل من أفراد اجلمهور الداخلي

  .عالقاته الشخصية تؤثر على موضوعيته يف تأديته لواجباته
مد على املؤهالت الفنية و ضرورة أن يكون إختيار األفراد للعمل داخل املنظمة وفقا لنظام موضوعي موحد يعت -*

 اخلربات و مستوى التعليم و أن يتسم بالثبات و اإلستقرار فيما يتعلق مبسألة األجور 
إخل، مما يساعد على ضمان األمن الوظيفي للعامل داخل املنظمة ألطول فترة زمنية ...و العالوات و الترقيات و التقاعد

  .ممكنة
يف املنظمة يف سجالت و وثائق حيتفظ ا حىت  ات العمل اليت يتم إختاذهضرورة تدوين مجيع قرارات و تعليما -*

  .ميكن الرجوع إليها عند احلاجة
و تقتضي هذه العملية وجود مكتب متخصص يقوم مبهمة حفظ هذه السجالت و الوثائق اليت بدوا تفقد املنظمة 

ص . ، ص1993مصطفى جنيب شاويش،(كما رآه ماكس فيرب  يخاصية أساسية من خصائص التنظيم البريوقراط
100-99.(  

و ختتلف أمهية هذا املبدأ بإختالف طبيعة عمل . ضرورة مراعاة السرية و اإللتزام ا يف مجيع أعمال املنظمة -*
فؤاد الشيخ ( فالسرية تبلغ أقصى درجاا، مثال، يف املنظمات العسكرية عكس نظريا املدنية . املنظمات فيما بينها

  ).40-41ص . ص، 1982آخرون،سامل و 
  .ضرورة إعتماد مركزية السلطة يف إختاذ القرارات -*
  ).58، ص1986عمر حممد خلف،( عدم السماح بإنشاء تنظيمات غري رمسية داخل املنظمات  -*

مارش، و هربرت سيمون، و هارولد جيتزكو، فإن .و ما جتدر اإلشارة إليه، و إستنادا إىل أراء كل من جيمس جي
 س فيرب يشترك يف أمور كثرية مع رواد مدرسة العمليات اإلدارية من أمثال لوثر جوليك ماك

و ليندال إرويك و غريهم أكثر من إشتراكه مع أولئك الذين يعتربون أنفسهم خلفائه، كونه حاول أن يوضح من 



 
   

نظمات، و أيضا، أسلوبا خالل منوذجه هذا إىل أي حد ميكن أن يكون هذا األخري حال عقالنيا ملختلف مشاكل امل
فعاال للتغلب على قصور األفراد يف عملية إختاذ القرارات نتيجة األخذ مببدأ التخصص الوظيفي و تقسيم العمل و 

( غريهامن املبادئ اليت نادى ا كل من لوثر جوليك و ليندال إرويك يف نظريتهما اإلدارة التنظيمية السالفة الذكر 
  ). 100 – 99ص ، ص،2001مون، هارولد جيتزكو،مارش، هربرت سي. جيمس جي
  : تقييم النظرية البريوقراطية3-3)- 

على الرغم من أن املمارسة العملية للنظرية البريوقراطية من قبل العديد من الدول قد متخضت عنها جمموعة نقاط  
  :إجيابية و املتمثلة أساسا يف

  .ةالسرعة يف إختاذ القرارات نتيجة ملركزية السلط -*
  .إتقان العمل نتيجة للتخصص الدقيق و تفاصيل العمل املوضوعية و ختفيض التكلفة اإلنسانية و اإلقتصادية للعمل -*
  ). 58، ص1986عمر حممد خلف،( وضوح املسئوليات و املهام املنوطة بالعاملني  -*

نظماا، بصفة عامة، وإداراا، و على الرغم، أيضا، من أن هذه الدول اليت مارست مضامني هذه النظرية يف عمل م
بصفة خاصة، قد أستطاعت، فعال، أن حتقق قدرا كبريا من التقدم على مجيع املستويات، فإن هذه املمارسة، باملقابل، 

  قد واكبتها جمموعة مشاكل أسهمت إىل حد كبري يف جعل املفهوم الشائع هلذا املصطلح
ناقض املعين العلمي احلقيقي هلا، و أيضا، تأكيد ماكس فيرب من أن التنظيم يف وقتنا احلاضر سليب يف مدلوله و هذا ما ي

البريوقراطي هو أعظم إختراع إجتماعي عرفته البشرية يف بداية القرن العشرين، و من أن تأثريه على جناح املنظمة 
عمار ( مية منتجاا خيتلف عن غريه من التنظيمات األخرى كإختالف اآللة العصرية عن نظريا التقليدية يف ك

  ). 135، ص 1995الطيب كشرود، الد األول،
  :يلي او من أمثلة هذه املشاكل و اليت كانت معاجلتها، يف حقيقة األمر، أحد األهداف الرئيسية للنظرية البريوقراطية م

  .أن الوسائل تصبح فيها غايات - 
 .اجلمود وعدم املرونة - 
 .الروتينية يف العمل - 
 .املظاهر و الرموزمتسك املوظفني ب - 
 .مقاومة التغري - 
فـؤاد الشيـخ سامل ( املغاالة و التزمت يف تطبيق القواعـد و اإلجـراءات و غريها من املشاكل  - 

 .) 41-42، ص، ص1982و آخرون،
الذي ركز على عملية تفويض  Selznickو قد أثارت هذه املشاكل نقد الكثري من الباحثني من بينهم سلزنيك 

الذي ركز على  Mertonالذي ركز على القواعد و تستر املوظفني ا، و مرثون Gouldnerلدنرالسلطة، و جو
  :و تتحدد أهم هذه اإلنتقادات فيما يلي. الرقابة
أن الضغـط النفسي الذي يتعرض له املوظـف و النـاتج عن الفـصل بني دوره الرسـمي و دوره غري 1)- 

خروج املنظمة عن أهدافها احلقيقية املتمثلة يف تقدمي خدمات نافعة سيؤدي بالضرورة إىل ) الشخصي ( الرمسي 



 
   

فاملوظف يف هذه احلالة يتعرض إىل ضغط إجتماعي و آخر رمسي يضطر معه إىل تبين . جلمهور املتعاملني معها
ان، فالواجب يفرض عليه أن يكون موضوعيا، و العالقات الشخصية تفرض عليه،يف أغلب األحي. شخصيتني متباينتني

التخلي عن هذه املوضوعية حفاظا على عالقاتـه مع اآلخرين، وخاصة، يف مثل جمتمعنا أين لعالقات القرىب و النسب 
فعالقاته اإلجتماعية و دوره كفرد يف اتمع يفرض عليه أن يسلك سلوكا منحازا لصاحل معارفه . و الدين دورا مهما

و قلما يستطيع املوظف الصمود و مواجهة هذا الضغط ، وضوعياو دوره كموظف يتطلب منه أن يكون م، و أقاربه
اهلائل األمر الذي يدفعه، يف غالب األحيان، إىل اإلحنياز حنو دوره الشخصي ضاربا بأخالقيات املنظمة عرض احلائط 

  .و هذا يسبب و يفسر خروج التنظيم البريوقراطي عن أهدافه األساسية
نظمة كستار حلماية أنفسهـم من إنتقاد اجلمهور و إلقاء اللوم عليها عند عجزهم إختاذ املوظفون للقواعد و األ2)- 

  .يف حتقيق الكفاية و الفعالية يف إجناز املهام املنوطة م
املثايل خيضع املوظف للمنصب الذي يشغله بشكل كلي مما ينتج عنه ضغوط خمتلفة  يأن التنظيم البريوقراط3)- 

ال يهتم بالروح املعنوية و ينظر إىل املوظف كآلة بيولوجية ينفذ ) التنظيم البريوقراطي(  فهو. يتعرض هلا شاغل املنصب
  .فهو رجل إقتصادي و مطلوب منه أن يعمل ال أن يفكر. ما ميلى عليه دومنا إبداع من جانبه أو مراعاة لشخصيته

 دون  دارية العليا من التنظيمأن التنظيم البريوقراطي حيصر سلطة إختاذ مجيع القرارات باملستويات اإل4)-
  ).  42-43ص . ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،( غريها 
أن تفويض السلطة الالزم إلقامة نظام الرقابة يف التنظيمات البريوقراطية بإمكانه أن يؤدي إىل  يشري سلزنيك 5)-

ة الترجيح بأن أفراد هذه الوحدات إنتشار وجهات النظر الضيقة يف الوحدات الفرعية للتنظيم، مما يزيد من درج
الفرعية سوف يفضلون أهداف وحدام على أهداف غريها من الوحدات، بل و على األهداف العامة التنظيمية، 

ثابت عبد الرمحن ( األمر الذي سيؤدي بالضرورة حسب سلزنيك إىل عرقلة و ضعف األداء التنظيمي بشكل عام 
  ). 238 ، ص2001إدريس،

أن مهمة  أوضح جولدنر يف دراسة له هدفها تقييم النموذج البريوقراطي: ط باحلد األدىن ملعدالت األداءاإلرتبا6)- 
اللوائح هي إخبار العاملني يف التنظيم باحلد ألدين ملستويات األداء، و الكثري من العاملني بإمكام جعل معدالت 

هذا وجود إدارة غري واعية، األمر الذي يدفعها إىل و لكن قد يترتب عن . إنتاجهم تتماشى و مضمون هذه اللوائح
ممارسة املزيد من اإلشراف عن قرب الذي يترتب عليه، من منظور جولدنر، حالة من التوتر و التشنج بني أفراد 

 .التنظيم، و كذلك وجود حالة من الرتاع بني الرؤساء و املرؤوسني و هذا ما دف إىل جتنبه اللوائح يف األصل
إن تدفق السلطة من أعلى إىل أسفل اليت يقوم عليها التنظيم البريوقراطي تعترب غري : قات السلطة الرمسيةعال7)- 

 أن التنظيمات احلديثة Bennisو يف هذا اإلطار ذكر بينيس. مناسبة ملتطلبات التنظيم و العاملني فيه
 ملني يف عدة جماالت متخصصة، و اليت تقوم على توظيف أعداد كبرية من املتخصصني و األكفاء من العا

ففاعلية هذه . و تتسم كذلك بكرب حجمها، إمنا تتطلب تنسيقا أفقيا جبانب العالقات الرأسية يف اهليكل التنظيمي
و من ناحية أخرى يرى . التنظيمات تعتمد على األنشطة التنسيقية بني خمتلف املصاحل اإلدارية على املستويات األفقية

اذ القرارات على أساس املشاركة أمرا ضروريا، و على هذا فتدفق املعلومات من أسفل إىل أعلى بينيس أن عملية إخت



 
   

و هذه اخلاصية الضرورية لتحقيق الفاعلية للتنظيم . يف اهليكل التنظيمي يعترب إجتاها حيويا يف التنظيمات احلديثة
  .ةاحلديث يفتقدها النموذج البريوقراطي املوجه بالتدرج اهلرمي للسلط

و احلالة الوحيدة اليت فيها خط اإلتصال متجها من أسفل إىل أعلى، يف النموذج البريوقراطي، هو عندما يرفع  
  .املرؤوس تقريره عن نتيجة عمله إىل رئيسه

يتفق مع طروحات Perrow على الرغم من أن عدد من الباحثني من أمثال بريو: اجلمود و اإللتزام باللوائح8)- 
وقراطي فيما يتعلق بأمهية الترتيبات النمطية و الروتينية يف الكثري من األعمال و املواقف اليت تواجه النموذج البري

التنظيمات احلديثة، فإن عدد من الباحثني، باملقابل، من أمثال بينيس يعيب على هذا النموذج إتسامه باجلمود و عدم 
يشري  )بينيس( فهو . و التمسك باللوائح و التعليمات الرمسية املرونة و خاصة يف عمليات صناعة القرار نتيجة اإلرتباط

. إىل أن التنظيمات الناجحة تعتمد بشكل متزايد على ترتيبات إدارية مؤقتة و مرنة ملواجهة مشاكل معينة و متنوعة
 فالتعامل مع مواقف غري منطية و متنوعة يتطلب ختصص و تنوع يف اخلربات 

  .و مرونة يف إختاذ القرارات
إن نظرة و معاملة النموذج البريوقراطي لألفراد العاملني بالتنظيم كآلة : لألفراد العاملني ةإمهال اجلوانب اإلنساني9)- 

و ليس كإنسان له مكوناته السيكوإجتماعية سيترتب عليها، بالضرورة، نتائج غري متوقعة تؤدي إىل إخنفاض كفاءة 
 ، 2001ثابت عبد الرمحن إدريس،( أهدافه التنظيم، بل أحيانا فشله الكلي يف حتقيق 

  ). 240ص
مصطفي جنيب ( إمهال النظرية البريوقراطية ألثر البيئة اخلارجية على فاعلية و دميومة التنظيم يف حتقيق أهدافه 10)- 
فبناءا على نتائج العديد من الدراسات العلمية احلديثة أصبح من املؤكد أن فاعلية ).  101، ص1993شاويش،

نظيمات ال تتوقف، فقط، على خصائصها و حمدداا الداخلية، و إمنا، أيضا، بنسبة كبرية على درجة إنفتاحها و الت
( ففيرب ينظر للتنظيـم على أنه نظام مغلق . تفاعلها مع بيئتها اخلارجية، و هذا ما يفتقد إليه النموذج البريوقراطي

  ).240، ص2001ثابت عبد الرمحن إدريس،
يد ماكس فيرب على أن التنظيم الرمسي هو التنظيم الشرعي الوحيد باملنظمة و أن كل تنظيم سواه مضر إن تأك11)- 

ا هو، يف حقيقة األمر، تأكيد خاطئ و يناقض نتائج الدراسات العلمية اليت مت التوصل إليها يف هذا املوضوع، 
ية األمريكية، و دراسة رنسيس ليكارت و كدراسات جورج إلثون مايو و مساعديه، ودراسة شارلز بيج على البحر

مصطفي جنيب ( اليت أكدت مجيعها على األثر اإلجيايب للتنظيم غري الرمسي يف حتقيق املنظمة لألهداف اليت تسعي إليها 
  ). 101، ص1993شاويش،

جمموعة 1980الصادر سنة" تطور الفكر التنظيمي " و يف نفس السياق دائما، حيدد علي السلمي يف كتابه املوسوم 
 :أمهها مايلي يمآخذ على التنظيم البريوقراط

تناقض بعض مبادئ النموذج البريوقراطي فيما بينها كما هو احلال بالنسبة ملبدأ التدرج اهلرمي يف السلطة مع مبدأ  -*
رقية باألقدميـة اخلربة و التدريب كأساس إلختيار و تعيني املوظفني، و أيضا، بني مبدأ الكفاءة للموظفني، و مبدأ الت

  .و ضمان الوظيفة مدى احلياة



 
   
أن بعض مبادئ التنظيم البريوقراطي قد تساعد على اإلمهال و بالتايل إخنفاض يف الكفاءة مثل الترقية على أساس  -*

  .األقدمية
حماولة إن تركيز النظام البريوقراطي، أثناء التطبيق، على مبدأ الرقابة و اإلشراف سيؤدي إىل زيادة إحتمال  -*

اإلحنراف عن القواعد و التعليمات، مما قد يؤدي إىل مزيد من الرقابة و اإلشراف و بالتايل زيادة يف عدد النتائج غري 
املتوقعة و غري املرغوب فيها و يف النهاية يصل التنظيم إىل موقف غريب يتميز خصوصا باإلخنفاض املستمر يف الكفاءة 

بشرية و املادية للقيام باألعمال الرقابية و اإلبتعاد عن األهداف األساسية للتنظيم و ختصيص جانب كبري من املوارد ال
 ص. ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد األول،( دون التنفيذ احلقيقي الذي يتناسب مع تكلفة األعمال الرقابية 

136 – 137 .( 
اإلدارة، خاصة فيما يتعلق باألعمال الروتينيةيف  و خالصة القول، و برغم تواجد النظرية البريوقراطية يف التنظيم و

بناءا على سلبياا السالفة الذكر، هي فلسفة thompsonاملنظمات احلديثة، فإا وفق ما يشري إىل ذلك طمبسون
غري متكاملة، تطبيقها يف التنظيمات املعاصرة املفتوحة على البيئة اخلارجيـة يتطلب إحداث تعديالت يف مضامينها و 

 ، 2001ثابت عبد الرمحان إدريس،( صوراا مبا يتناسب و اإلحتياجات املعاصرة ت
و حول هذه النقطة تركزت جهود جمموعة باحثني إجتماعني كان من نتائجـها ظهور عدة مناذج لعدد ).241ص

 Antonny ، و أنثوين دونزMeachell Crozier من الباحثني من أمثال الفرنسي ميشال كروزير
Donnes) ،1940، و مريثون) 249 – 241ص. ، ص2001ثابت عبد الرمحان إدريس Merton  و ،

مارش، هربرت سيمون، هارولد .جيمس جي(Gouldner 1949، و جولدنر  Selznick 1949 سيلزنك
  ).113 – 101ص. ، ص2001جيتزكو،

ت يف الفترة املمتـدة من إذن، و مما سبق قوله يتبني لنا أن املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة اليت ظهـرت و من
بزعامة فريدريك ونسلو تايلور يف الواليات املتحدة األمريكية و هنري فايول يف فرنسا و ماكس 1880-1930سنة

فيرب يف أملانيا قد كان هدفها الرئيسي هو زيادة اإلنتاجية و إجياد احللول املناسبة ملختلف املشاكل اليت جنمت عن قيام 
لتحقيق ذلك ركزت جل إهتمامها على دراسة و حتليل اجلوانب الفنية للعمل و تنميط األعمـال الثورة الصناعية، و 

  .و حتديد األوقات القياسية إلجنازها
و فعال، فقد أستطاعت حركة املدرسة الكالسيكية أن حتقق هدفها الرئيسي إىل حد بعيد على الرغم من إختالف 

حركة اإلدارة  -فإهتمام تايلور و فريق الباحثني الذي تأثر به. لدراسةحمور إهتمام و طريقة روادها يف البحث و ا
كان منصبا على دراسة اإلدارة الدنيا حيث وضعوا جمموعة مبادئ رأوها ضرورية لزيادة إنتاجية العامل،  -العلمية

داري على مستوي بدراسة العمل اإل -مدرسة العمليات االدارية -بينما أهتم فايول و فريق الباحثني الذي تأثر به
  . اإلدارة العليا على وجه اخلصوص، أما ماكس فيرب فكان إهتمامه منصبا على دراسة اإلدارة ككل

الباحثني، مجيعا، كانت عبارة عن وضع توصيات يف شكل مبادئ إعتمادا على اخلربة  يو طريقة عمل هوالئ
ري فايول و ماكس فيرب كانت هلا صفة الشمول مقارنة الشخصية العلمية و التحليل املنطقي، لكن املبادئ االدارية هلن

  .مع مبادئ فريدريك تايلور



 
   

و تعترب أفكار تايلور و فايول و فيرب مكملة لبعضها البعض بإعتبارهم يركزون على الكفاءة اإلنتاجية يف املنظمات، و 
لفعال اليت متكنهم من مراقبة قد دعت املدرسة الكالسيكية إىل اإلهتمام بالقادة و تدريبهم على طرق اإلشراف ا

 األعمال و التأكد من إجنازها بالشكل املطلوب، كما دعت، أيضا، إىل اإلهتمام بالعمال
  .و تدريبهم على األعمال القياسية اجلديدة

 و ملا أستطاعت املدرسة الكالسيكية أن تسهم بشكل فعال يف حل العديد من املشاكل اليت نتجت عن قيام الثورة الصناعية
بأوروبا و الواليات املتحدة األمريكية، فإن أفكارها و أساليبها يف العمل قد القت رواجا كبريا من قبل العديد من 

إن تطبيق مبادئ اإلدارة العلمية مل يعد : " و يف ذلك يقول ليندال إرويك. املنظمات، إنتاجية كانت أو جتارية أو خدمية
كمال محدي " ( املبادئ تطبق اآلن بدرجة ملحوظة يف كل أنواع املنظمات اآلن شيئا ثوريا مستحدثا فقد أصبحت هذه

  ).20، ص1974أبو اخلري،
  
  
  

 :1930-1950مرحلة العالقات اإلنسانیة : ثالثا
لقد كان لإلهتمام الكبري للمدرسة الكالسيكية بالبعد املادي يف العمل و إمهاهلا للبعد اإلنساين فيه، و أيضا، لألفكار 

 اليت وردت يف مبادئ هنري فايول األربعة عشر السالفة الذكر األثر الكبري و الواضح اإلنسانية 
اإلدارة الصناعية و " يف ظهور أفكار و مبادئ مدرسة العالقات اإلنسانية و خاصة و أن كتاب هنري فايول املوسوم 

نتيجة التجارب العديدة اليت أجريت  هذه املدرسة اليت تبلورت أفكارها. 1929عام  ةقد ترجم إىل اإلجنليزي" العامة 
يف مصانع اهلوثورن  1927-1932فيما بني سنة George Elton Mayoحتت إشراف جورج إلثون مايو

 . بشركة وسترن إلكتريك الواقعة مبدينة شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية
بالواليات املتحدة األمريكية ضد و هذه التجارب جاءت كرد فعل للمشاكل العمالية و اإلضطرابات اليت حدثت 

 50ص  ،1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،( تطبيق األفكار و األساليب اليت جاءت ا حركة اإلدارة العلمية 
.(  

، و هو من جنسية أسترالية هاجر إىل الواليات 1880-1949و قد عاش جورج إلثون مايو خالل الفترة املمتدة من 
رئيسا ( 1927-1948) طويلة ألتحق جبامعة بنسلفانيا، مث ألتحق جبامعة هارفارد أين عمل فترةاملتحدة األمريكية أين 

 ).68علي الشرقاوي، بدون تاريخ،ص (لقسم حبوث العالقات الصناعية ذه اجلامعة
صدر بعد  و الثاين" املشكلة اإلنسانية يف احلضارة الصناعية " بعنوان  1938و من مؤلفاته، كتابني، األول صدر عام 

، 1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،" ( املشاكل اإلجتماعية يف احلضارة الصناعية " بعنوان  1954وفاته عام 
 ). 55ص 

و إلثون مايو، مثله يف ذلك، مثل رواد املدرسة الكالسيكية، كان يهتم بالدرجة األوىل باإلدارة من حيث تأثريها على 
بل ذهب إىل أبعد من هذا، فقد . جهة نظره كانت ختتلف متاما عن وجهة نظر تايلورغري أن و، إنتاجية القوى العاملة



 
   

فقد أعترب إلثون مايو بعد إجرائه . عارض فكرة تايلور األساسية اليت تعترب احلافز اإلقتصادي هو أهم حوافز اإلنتاجية
ذا ما قورن بعوامل أخرى للعديد من التجارب احلافز اإلقتصادي عامل غري هام يف حتقيق إنتاجية عالية إ

  ). 122-123ص . ، ص1974كمال محدي أبو اخلري،( سيكوإجتماعية 
  : جتارب إلثون مايو -*

قام جورج إلثون مايو مبساعدة ديكسون و فريتز روثلسربجر مبجموعةمن التجارب 1932 – 1927فيما بني عامي
 :عرفت فيما بعد بإسم جتارب اهلوثورن و هي

  .جتارب اإلضاءة - 1)
  .جتارب غرفة التجميع - 2)
  .جتارب احلوافز - 3)
  .جتارب املقابالت - 4)
  ). 42-51ص. ، ص1985حممود السيد أبو النيل، علم النفس الصناعي،. ( جتارب البناء اإلجتماعي - 5)

 . و كان اهلدف الرئيسي هلذه التجارب هو معرفة أسباب املشاكل اليت تعانيها الشركة و من مث معاجلتها
  : هذه املشاكل تتلخص يفو كانت 

  .إخنفاض يف معدل إنتاج الشركة - 
 .إرتفاع معدل الغياب بني العمال - 
 .مقاومة أوامر اإلدارة و التمرد عليها - 
علي حممد عبد الوهاب، السلوك ( سوء العالقات بني الرؤساء و املرؤوسني و غريها من املشاكل   - 

  ). 22، ص 1975اإلنساين يف اإلدارة،
يف  العالقات اإلنسانية، ظروف العمل، األجور، فترات الراحة: التجارب جمموعة من املواضيع مثل و قد تناولت هذه

العمل، أثر األمناط اإلشرافية على زيادة اإلنتاج و كفاءته، النظام التحفيزي، نظام اإلتصاالت، مجاعات العمل، 
، 1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،( املواضيع  املشاركة يف إختاذ القرارات اليت م العاملني و العمل و غريها من

  ). 51-52ص . ص
  .و فيما يلي أمثلة هلذه املواضيع و النتائج اليت أسفرت عنها جتارب اهلوثورن يف هذا املضمار

 : منط اإلشراف1-1-1)- 
عتمد على سلطاته أظهرت جتارب اهلوثورن أنه لكي يتسىن للمشرف أن يعطي نتائج جيدة للمنظمة ينبغي عليه أن ال ي

الرمسية فقط فيلجأ إىل إستخدام األوامر كوسيلة لدفع العاملني إىل العمل و زيادة اإلنتاج ألن هذه الوسيلة ليست 
ناجعة يف مجيع احلاالت، و هي غالبا ما تعطي نتائج عكسية و ختلق لدى العاملني ردود فعل سلبية إجتاه العمل تظهر 

 ياب و اإلنقطاع عن العمل و دوران العمل على شكل إرتفاع يف معدالت الغ
و التقـاعس و اإلمهال و الالمباالة و تدين أرقام اإلنتاج عن املستويات املعتادة ملختلف األسباب كالتمارض مثال، و 



 
   

يف العمل و إصدار  تزداد هذه الظواهر وضوحا بني العاملني كلما أستعمل املشرف لغة التهديد و التلويح بالعقوبات
  .وامر اإلدارية إعتقادا منه بفعاليتها يف تسيري األعمال و احلصول على أرقام اإلنتاج املرغوبةاأل

 و قد أوضحت جتارب اهلوثورن أن تبديل املشرف بآخر أكثر دميقراطيـة يؤمن بأمهية العالقات اإلنسانية 
و طريقة تعامله معهم قد أعطى نتائج  يف العمـل و يعمل على إقامة عالقات جيدة مع املرؤوسني الذين يثقون بقيادته

جيدة من حيث إرتفاع معدالت اإلنتاج و إخنفاض معدالت الغياب و دوران العمل رغم وجود حاجة لذلك يف 
  .بعض احلاالت لشعور العاملني باألمن الوظيفي حتت قيادة ذلك املشرف

ه إىل تظلمات العاملني و ينظر إليها نظرة و وجد، أيضا، نتيجة جتارب اهلوثورن هذه أن املشرف الذي يويل إهتمام
إجيابية و يساعدهم على إجياد احللول هلا و بأا حق من حقوقهم، إضافة، كوا وسيلة لكشف مكونام و معانام 
 و البوح ا إىل املشرف بإستطاعته أن يبث روح الطمأنينة يف نفوس العاملني و يوطد الثقة بينه 

لقيادي من قبل املشرف من شأنه أن يزيد من راحة العاملني و يرفع عن العاملني الشعور فهذا النمط ا. و بينهم
باخلوف يف مقابل تقوية شعورهم بالرضا و الرغبة يف التعاون و اإلندفاع يف العمـل للزيادة من معـدالت اإلنتـاج 

  ).  52-53ص . ، ص1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،( 



 
   

  :التحفيز2-1-1)-
جتارب اهلوثورن أن احلوافز املادية ليست الدافع األساسي لزيادة اإلنتاج و خاصة إذا كانت من نوع احلوافز  أكدت

و تفسري ذلك، وفق طرح . الفردية، ولكن أمهيتها يف حتفيز العاملني تكون أكرب إذا كانت من نوع احلوافز اإلجتماعية
عي و هو ال ميكنه حتقيق ذاته إال من خالل العمل مع اجلماعة، مدرسة العالقات اإلنسانية، أن اإلنسان خملوق إجتما

فزيادة إنتاجية العامل و رضاه الوظيفي ال يرتبطان باألجر و احلوافز املادية فقط و إمنا هناك، أيضا، احلاجات 
امة العالقات السيكوإجتماعية اليت حتفز العامل على العمل كحاجة إثبات الذات، و املشاركةيف إختاذ القرارات، و إق

فالعامل يشعر بشخصيته و يشبع حاجاته اإلجتماعية من خالل شعوره باإلنتماء إىل اجلماعة اليت يعمل . مع اآلخرين
  . يف إطارها

فالعامل يتفاعل مع السلوك القيادي للمشرف بالقدر الذي يشبع هذا السلوك حاجاته اإلجتماعية يف ميدان العمـل، 
. د بني العاملني من تستثريه احلوافز املادية لكن نسبتهم ضئيلة بالقياس إىل جمموع العاملنيو هذا ال يعين أنه ال يوج

فزيادة احلوافز املادية من دون تغيري منط اإلشراف، وفق جتارب اهلوثورن، من شأنه أن يؤدي إىل نتائج عكسية ملا هو 
عها السابقة املتردية، و العكس متاما حيدث إذا مرغوب حتقيقه، و يف أحسن األحوال، بقاء معدالت اإلنتاج على أوضا

ما أستخدمت احلوافز املادية مع إتباع منط اإلشراف املتعاون و املتجاوب مع العاملني و يسعى إلقامة عالقات إنسانية 
 ).53، ص 1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،( داخل املنظمة أساسها العمل اجلماعي املشترك 

يو لفريدريك تايلور فيما يتعلق بأمهية احلافز املادي يف ميدان العمل تتضح بصورة أكثريف ترتيبه و معارضة إلثون ما 
فبينما يضع تايلور احلافز املادي يف مقدمة العوامل املؤثرة على . للعوامل املؤثرة على حتقيق العامل إلنتاجية مرتفعة

العامل : الثة، فهو يرتب هذه العوامل على الشكل التايلإنتاجية العامل، جند مايو يضع هذا احلافز يف األمهية الث
 ،1974كمال محدي أبو اخلري،( السيكولوجي، مث العامل اإلجتماعي، مث العامل املادي 

  ). 187ص 
و إختالف نظرة مدرسة العالقات اإلنسانية ملوضوع الدافعية يف ميدان العمل عن مثيلتها للمدرسة الكالسيكية مرده 

يف هذه  ، يف حني ترتكز املدرسة الكالسيكية على نظرية Yمد إفتراضاا عن الطبيعة البشرية من نظريةإىل أا تست
 إن اإلنسان نشيط و مستعد للعمل Yتقول نظريةXفعلى العكس من نظرية. اإلفتراضات

  .هاو لتحمل املسئولية و أنه يوجه جهوده خلدمة اجلماعة اليت هو عضو فيها و يساهم يف حتقيق أهداف
و من الباحثني الذين يتفقون مع إلثون مايو فيما ذهب إليه من أفكار حول دوافع العمل، جند كريس أرجريس الذي 
يرى أن الفرد السوي جيب أن يتحمل املسئولية و أن يكون عنده قدر من حرية التصرف و اإلعتماد على النفس، 

علي حممد ( الذي يساعد األفراد على إشباع هذه الرغبات  إضافة إىل تأكيده على أن التنظيم اجليد هو ذلك التنظيم
  ).  74، ص 1975عبد الوهاب، إدارة األفراد،

  
  



 
   

  :خطوط اإلتصاالت1-1 -3)- 
 لقد أكدت جتارب اهلوثورن أن زيادة اإلنتاج و الرضـا الوظيفي يتطلب توافر خطوط إتصاالت واضحـة 

فاملشرف الذي يعقد اإلجتماعات مع العمال ملناقشة أمور العمل، وحىت . و معلومة و مفتوحة جلميع العاملني باملنظمة
أمورهم الشخصية و يسعى ملعاجلتها مجيعا أو البعض منها بإستطاعته احلصول على مستويات إنتاج مرتفعة يف مقابل 

  .الختفيض يف معدل دوران العمل و الغياب و حوادث العمل و غريها من مظاهر سوء التوافق املهين للعم
فوجود خطوط إتصاالت مفتوحة بني املشرفني و العاملني، وفق جتارب اهلوثورن، من شأنه أن يساهم يف إجياد 
العوامل السيكولوجية املرحية لدى العاملني و يولد لديهم الشعور باملكانية و األمهية و بأم عنصرا فعااليف العملية 

ودة و يزيد من شعورهم باملسئولية و يرفع من معنويام و من اإلنتاجية و ليس جمرد آلة من ضمن اآلالت املوج
  .دافعيتهم يف العمل لزيادة معدالت اإلنتاج و بصورة أعلى مما أعتادوا عليه سابقا

و أوضحت جتارب اهلوثورن، أيضا، أن ألسلوب املقابالت اليت يقوم ا أفراد اإلدارة مع العاملني أمهية خاصة يف 
و معرفة حقيقة مشاعرهم و إجتاهام و ما يفكرون فيه و ما يتوقعونه من إدارة املنظمة من  إمتصاص تذمر العمال

 و عليه فإن توفر خطوط إتصاالت مباشرة . إستجابة لتلبية حاجام املادية و السيكوإجتماعية
اج وعدم اإلضرار مبوجودات و سريعة بني العاملـني و اإلدارة يزيد من شعور العاملني باملسئولية، مسئولية زيادة اإلنت

املنظمة ملا تقدمه اإلدارة، بإستخدام خطوط اإلتصاالت، من فرص موع العاملني للتعبري عن حاجام املختلفة و 
( العمل على تطمينها من خالل مشاركتهم املباشرة يف صياغة و إختاذ القرارات ذات الصلة بأمورهم و أمور املنظمة 

  ). 53-54ص . ، ص1984لبياع،حممد حسن عبد اهلادي ا
كذلك، أوضحت جتارب اهلوثورن أن العامل يف عمله يسعى دائما إىل أن يكون عضوا يف مجاعة ما مثلماهو الشأن 

و على هذا األساس ينشأ داخل املنظمة ما يعرف بالتنظيم غري الرمسي، الذي هو شبكة . بالنسبة له خارج حميط عمله
  .ماعية بني العاملنيمن العالقات الشخصية و اإلجت

و تبعا لنتائج مدرسة العالقات اإلنسانية، فإن التنظيم غري الرمسي يؤثر بشكل مباشر يف قدرة املنظمة على حتقيق 
فقد وجد إلثون مايو أنه كما ميكن جلماعات العمل أن تسهل مهمة اإلدارة و تساعدها على حتقيـق . أهدافها

على حممد عبد الوهاب، السلوك ( تقاوم و تعرقل عملية حتقيق املنظمة ألهدافها هذه أهدافها فإنه باملقابل بإمكاا أن 
  ). 23، ص1975اإلنساين يف اإلدارة،

و من الباحثني الذين يتفقون معإلثون مايو على أن للتنظيم غري الرمسي دور أساسي يف جناح أو فشل اإلدارةيف عملها، 
أن اموعات غري الرمسية توجد حتىفي أكثر التنظيمات  الذي يرى Charles Page1947جند شارلز بيج

فقد وجد يف دراسة له على البحرية األمريكية أن اجلنود يكونون مجاعات فيما بينهم و أن تواجدها أمر . الرمسية
  .ضروري للمنظمة لتحقيق أهدافها

تتعامل مع العمال على أم إن اإلدارة ال جيب أن :  Amitai Etzoini 1964و باملثل، يقول أميثي إثزيوين
  .فيها نأجزاء منفصلة عما حوهلا، و إمنا جيب أن تعاملهم على أم أعضاء يف جمموعات عمل يتأثرون و يتأثرو



 
   

 يف اإلتصاالت،  إن للتنظيم غري الرمسي أمهية قصوى يف عدة وظائف تتلخص: " أما شستر برنارد فيقول
يق الرغبة يف العمل و إحترام السلطة القائمة، و حتقيق إحترام النفس، و و احلفاظ على وحدة التنظيم الرمسي عن طر
  ". إستقالل الشخصية، و حرية إختيار األفراد 

 يف حني يؤكد رنسيس ليكارت إعتمادا على نتائج عدة جتارب أجراها يف املنظمات الصناعية و البنوك 
رمسية أثر واضح يف معاجلة العديد من املشاكل اليت قد و شركات التأمني و غريها من املنظمات أن للجماعات غري ال
و معدل دوران العمل، و درجة اإلخالص يف العمل ، تعاين منها خمتلف املنظمات كإٍرتفاع معدل الغياب بني العمال

 73-74ص . ، ص1975علي حممد عبد الوهاب، إدارة األفراد،( و الوالء التنظيمي، و إخنفاض مستويات اإلنتاج 
.(  
ا تقدم يتضح لنا أن حركة العالقات اإلنسانية اليت ظهرت يف أواخر العشرينات و اية الثالثينات من القرن املاضي مم

قد أستطاعت نتيجة التجارب العديدة اليت قام ا روادها أن تقدم لإلدارة أفكار و مبادئ و أسس جديدة إكتسبت 
فقد إنتقلت أفكارها إىل فرنسامن . ارج الواليات املتحدة األمريكيةتأييدا قويا من قبل العديد من الباحثني داخل و خ

، و إىل إجنلترا من خالل أعمـال مولر G.Friedman & J.Labsteinخالل أعمـال فريدمـان و البسثني
، يف حني مثل اإلجتاه احلديث هلذه املدرسة يف الواليات املتحدة E.Muller& Wood Wardو وود وورد 

  من كريس أرجريس و رنسيس األمريكية كل 
 . (Henri savall,1981,P33) ليكارت

كذلك، وجدت أفكار مدرسة العالقات اإلنسانية يف أرباب العمل الذين مل جيدوا يف أفكار و تعاليم حركة اإلدارة  
شاركة فقد أوضحت هلم جتارب اهلوثورنأن للم. سندا قويا، العلمية احلل األمثل ملا تعانيه منظمام من مشاكل

العمالية يف إختاذ القرارات أثر إجيايب على زيادة اإلنتاج، و أن املهارة القيادية املتمثلة أساسا يف املعاملة الدميقراطية 
  .للعمال هي أحسن طريقة ألداء األعمال و حتقيق األهداف، و أن هلا أثر إجيايب على رضا العاملني و زيادة اإلنتاج

وجود اجلماعات غري الرمسية يف العمل اليت تؤثر بشكل مباشر يف سلوك األفراد كذلك، كشفت هذه التجارب عن 
إن اإلكتشاف احلقيقي ملايو هو أنه : " Nicos Monzilisو يف هذا السياق يقول نيقوس مونزيليز. العاملني

اب، إدارة علي حممـد عبد الوهـ" ( أوضح تأثري املبادئ و القيم اليت حتوزها اجلماعات على سلوك أعضائها 
و عليه فأن العامل ال ميكن النظر إليه و كأنه عامل من عوامل اإلنتاج، بل إنه خملوق ).  80 ، ص1975األفراد،

و . اإلنتاجية هبشري له حاجاته و رغباته و وجهات نظره و مشاعـره و مجيعها تؤثر مباشرة على قدراته و إمكانيات
إن إثبات الذات رمبا كان الدافع أو احلاجة الرئيسية اليت " قوله ب:  William Scottهذا ما يؤكده وليام سكوت

  ). 82 – 81 ص. ، ص197علي حممد عبد الوهاب، إدارة األفراد،( يريد العاملون إشباعها 
بأن Stuart Chaseو إستناذا إىل دراسات مايو و مساعديه و ما ترتب عنها من نتائج يؤكد ستيوارت شاز

  :  أساسيتنياملنظمة أصبح هلا مهمتني
  .مهمة إقتصادية تتعلق بإنتاج السلع - 
  . مهمة إجتماعية تتعلق بإجياد السبل الكفيلة بإشباع حاجات جمموع العاملني يف املنظمة - 



 
   

كانت مركزة بشكل ) فترة املدرسة الكالسيكية( و يواصل ستيوارت شاز قوله بأن إهتمامات الباحثني يف السابق 
دراسات لتحسني املهمة اإلقتصادية للمنظمة على حساب املهمة اإلجتماعية و هذا إىل كبري على إجراء العديد من ال

  .غاية إجراء دراسات اهلوثورن اليت أكدت نتائجها إستحالة جتاهل أو فصل هذه املهمة عن غريها من مهام املنظمة
مجيع الوسائل املاديةاليت تتوافر البشرية ألي منظمة فإن  ةو يضيف ستيوارت شاز بأنه إذا حدث خلل يف توازن التركيب

  ). Yves Clot,1981, P 17( عليها هذه املنظمة سوف تكون عاجزة عن حتسني مستوى اإلنتاج 
و خالصة القول أن أهم اإلستنتاجات املستخلصة من دراسات جورج إلثون مايو و مساعديه، كما أشار إىل ذلك 

علم " ، و عمار الطيب كشروديف كتابه املوسوم  1982نةس يف دراسته املنشورةSonnenfeldكل من صونينفيلد
تتحدد يف  1995الد األول، الصادر سنة " مفاهيم، و مناذج، و نظريات . النفس الصناعي و التنظيمي احلديث

  :النقاط التالية
  :بالنسبة لصونينفيلد1)- 

  و نتاج جمموعة معقدة بل ه. السلوك الفردي يف العمل نادرا ما يكون نتيجة لسبب واحد بسيط -*
  .من العوامل

  .تطور مجاعات العمل معايريها اخلاصة اليت تتوسط حاجات العمال و متطلبات املنظمة -*
 إن البنية اإلجتماعية جلماعات العمل تتحدد على أساس شخصية و سلوك أصحاب املكانة و السلطة  -*

  .و اإلحترام يف حميط العمل
  .لعاملني، وكذا مستوى رضاهم الوظيفي لن تتأيت إال يف سياق معرفة حيام الشخصيةإن معرفة حاجات األفراد ا -*
إن الوعي مبشاعر العمال و إشراكهم يف عملية إختاذ القرارات يساهم إىل حد كبري يف التقليل من مقاومتهم لعملية  -*

  .التغري
عمار الطيب ( يس جمرد نسق مادي إنتاجي ضرورة إعتبار أو النظر إىل حميط العمل على أنه نسق إجتماعي و ل -*

  .) 90-91ص . ، ص1995كشرود الد األول ،



 
   

 :بالنسبة لعمار الطيب كشرود2)- 
  .إن العمال كأفراد ال جيب معاملتهم بصفة منعزلة، بل ينبغي النظر إليهم كأعضاء يف مجاعة -*
ها هي من أهم حوافز العمل مقارنة باحلوافز املادية إن حاجة اإلنتماء إىل مجاعة معينة و احلصول على مكانة بداخل -*

  .أو ظروف العمل الطبيعية اجليدة
  .لفريق العمل غري الرمسي تأثري كبري على سلوك العمال -*
حلصول اإلداريني و املشرفني على التعامـل اإلجيايب للعمـال معهم و مع املنظمـة، ينبغي أن يكون لديهم وعي  -*

 ).  90، ص 1995عمار الطيب كشرود، الد األول،( العمال اإلجتماعية و اإلهتمام ا  و إدراك بأهم حاجات

  : تقييم مدرسة العالقات اإلنسانية2-1)- 
رغم الصدى الذي لقيته مفاهيم و أفكار مدرسة العالقات اإلنسانية يف امليدان اإلداري من قبل املهتمني بالبحث يف 

هذه .رباب العمل، فإا كانت عرضة إلنتقادات عديدة من قبل باحثني آخرينهذا امليدان، و أيضا، من قبل أ
 : اإلنتقادات ميكن إدراجها فيما يلي

أن اجلوانب  1982الصادر سنة " العمل و األفراد " يف كتابه املوسوم  Henri Savalيرى هنري صفال  -*
زمالة و التعاوين غري كاف لتحفيز األفراد ذاتيا لرفع العملية ملدرسة العالقات اإلنسانية تتميز بالضعف، و أن سلوك ال

  .فعالية عمل اجلماعة و كفايته
أنه ملطابقة ميدان السلوك اإلنساين باإلدارة يكون مثل ما نسميه ببحث القلب بالنسبة : " يرى هنري كونتز -*

  ). Henri saval,1981,P.P33-34( و هي نظرة أعمق من تلك اليت يراها مايو " للجسد اإلنسان 
 Michealيرى ميشيل أرجيل1953الذي أجراه سنة" وجهة نظر لتجربة غرفة التجميع " يف حبثه املوسوم  -*

Argyle  أن ما حدث يف جتارب اهلوثورن من تغيري يتمثل يف زيادة اإلنتاج ناتج عن الظروف املصطنعة من قبل مايو
فلقد حدثأن شعرت الفتيات أن يشكلن . روف الطبيعيةو مساعديه يف تلك التجارب، و ال ميكن تعميمها يف الظ

مجاعة متماسكة تلتف حوهلن األنظار و ترتفع مكانتهن نتيجة ذلك فشعرن بضرورة رفع مستوى اإلنتاج على 
  ). 51، ص1985حممود السيد أبو النيل، علم النفس الصناعي، (حساب جناح التجربة 

أن مدرسـة العالقات اإلنسانيـة حتاول أن تطوع العمـال :  1961سنة Landsbergerيرى الندزبرجر  -*
و تروضهم خلدمة أهداف اإلدارة نظري إعطائهم الشعور باإلنتماء و توفري جو مناسب من العالقات اإلجتماعية بينهم 

ضيف و ي. يف جمتمع صغري، معتمدة يف ذلك على أن العمال يفتقدون هلذه العالقات و ذلك الشعوريف اتمع الكبري
الندزبرجر أن مدرسة العالقات اإلنسانية أكدت أن نزاعات العمال ميكن حلها بسهولة بواسطـة اإلتصاالت اجليدة 
و املهارة القيادية، و هي يف ذلك تتجاهل حقيقة إجتماعية ظاهرة، و هي أن الرتاع موجود بني األفراد و اجلماعات، 

املراكز اليت يشغلوا و يف مصاحلهم اإلقتصادية و أفكارهم و نوع  و الذي مرده إىل إختالف األفراد و اجلماعات يف
  ). 82-83ص . ، ص1975علي حممد عبد الوهاب، إدارة األفراد،(البيئة القادمني منها 

و ما يدعم وجهة نظر الندزبرجر أن عدد من الباحثـني أمثال لويس كوزر يرون أن تنازع املصـاحل بني األفراد و 
و أن هلذه الظاهرة جمموعة وظائف تؤديها و كذا جمموعة فوائد بإمكان األفراد أن جينوا من ، رورياجلماعات أمر ض



 
   

علي حممد عبد  (خالهلا، كاملناقشة البناءة و الرغبة يف حتسني مستويات املعيشة و بلوغ مستويات من الرقي و التقدم 
  ).  83، ص 1975الوهاب، إدارة األفراد،

الوصول إىل  -املدرسة الكالسيكية -ة العالقات اإلنسانية أا حاولت كما فعلت سابقتهاكذلك، يعاب على مدرس
و قد أكتشف . أحسن طريقة ألداء األعمال، و هي القيادة الدميقراطية و املهارة اإلجتماعية يف التعامل مع العاملني

مل تؤدي بالضرورة إىل إقامة عالقات سليمة  الباحثني و املديرين أن هذه الطريقة مل حتقق دائما زيادة يف اإلنتاج، و
بني اإلدارة و العاملني قوامها التعاون و التوافق و اإلنسجام كما وعد إلثون مايو بذلك، ويرجع ذلك يف احملل األول 
  إىل أن مايو قد ركز كل إهتمامه على دراسة اجلانب اإلنساين 

 لداخلية و اخلارجية للمنظمة اليت هلا تأثري كبري على جناح يف العمل و مل يوجه إهتماما مماثال للظروف األخرى ا
 Victorوفيكثورفروم  ،Parckerأو فشل املنظمة يف حتقيق أهدافها وفق ما أكدته نتائج دراسات كل من باركر 

Vroom، و شيلدChild،1967.و مسيت Smith   
رسة الكالسيكية حني أهتموا كلية بدراسة و هذا اخلطأ هو نفسه الذي أرتكبه فريدريك تايلور و بقية رواد املد

اجلانب املادي للعمل فقط من دون اجلانب اإلنساين له و غريه من العوامل و الظروف الداخلية و اخلارجية للمنظمة 
علي حممد عبد الوهاب، إدارة ( اليت هلا، من دون شك، عالقة مباشرة بقدرة املنظمة على حتقيق أهدافها 

 ).  84، ص 1975األفراد،
  
  Mary Parcker Follett:1933-1868ماري باركر فولیت - *

إذا كانت نتائج دراسات مدرسة العالقات اإلنسانية قد أكدت بشكل قاطع على أمهية العنصر اإلنساين يف العملية 
ها من قبل اإلنتاجية، فإن هناك من الباحثني أمثال دافيس و بيتر دراكر يقوالن بأن الكثري من النتائج املتوصل إلي

مدرسة العالقات اإلنسانية سبق و أن أشارت إليها ماري باركر فوليت يف دراساا اليت متحورت حول إبراز أمهية 
العنصر اإلنساين يف املنظمة، و لكن نتائج دراساا هذه مل تنل العناية الكافية من قبل املهتمني بالبحث يف احلقل 

  ). 52، ص 1982مري،إبراهيم الغ( اإلداري يف تلك الفترة 
تاريخ وفاا حاولت فوليت أن تضع فلسفة إدارية 1933إىل سنة1891فمند بدأ عملها اإلجتماعي و التعليمي عام

 قوامها أن أي جمتمع البد أن يقوم على اإلعتراف بالرغبات احلافزة احملركة لطاقات الفرد 
  :اليت قدمتها يف هذا الشأن ما يليو من أهم اإلسهامات ). 222، ص1972جورج كلودس،( و اجلماعة 

فالقوة ليست قوةعلى . أوضحت أن القوة و القيادة و السلطة هي مفاهيم ديناميكية و ليست مفاهيم صماء - 1)
 أما السلطة فهي ليست مركزا إجتماعيا و لكنها قوة متاسك و تكامل . اآلخرين و لكنها قوة باآلخرين

أما القيادة فهي ليست الشخصية املسيطرة بل هي قدرة إنسان يستطيع أن . -الظروف احمليطة  -و تنشأ عن املوقف
علي الشرقاوي، (حيصل من داخل اجلماعة على تفسري و تعبري عن أحسن ما يف دهن القائـد و من يقودهـم 

  ).71بـدون تاريخ، ص



 
   

ففي رأيها أن القادة ال . القادةتتفق مع هنري فايول و أوليفر شيلدون يف تأكيدها على أمهية التعليم يف إعداد  - 2)
  .يولدون فحسب، و إمنا ميكن للتعليم أن يصنعهم و ذلك بفهم ديناميكية اجلماعات و سلوك األفراد

و قد نبهت إىل أربعة جوانب . تتفق مع جيمس موين و أالن رايلي يف أن التنسيق هو قلب اإلدارة النابض 3)- 
  : لوظيفة التنسيق هي

  .إلتصال باآلخرينالتنسيق من خالل ا - 
 .التنسيق كعملية مستمرة - 
 .تنسيق املراحل األوىل للمشروع - 
 ).223، ص1972جورج كلودس،( التنسيق كعالقة متبادلة بني كل جوانب املوقف  - 

و إجياد اإلنسجام بينها لكي تبلغ ، و املشكلة األساسية يف أي منظمة كما تراها فوليت هي تنسيق جهود اجلماعات 
  ).71علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( طاقة عند إجناز عمل ما املنظمة أكفأ 

فسرت العالقة بني التعارض و التكامل، فهي تعترف بوجود التعارض بني املصاحل و لكنها ال ترى فيه إيار  - 4)
د حتليلها للعالقات، بل هو ظاهرة طبيعية حتقق النفع لألطراف املتعارضة ألن الوصول إىل حلول للمواقف املتعارضة،بع

  .و تقييمها، هو ما يصطلح عليه بالتكامل
إعتقدت أن األعمال ال ميكن أن تتم إعتمادا على األوامر الصادرة عن الرئيس فقط، على إعتبار أن رد فعل  - 5)

و من األفضل أن تعتمد األوامر على املوقف بني ، املرؤوسني سيكون يف حدود النمط القيادي املسيطر على املنظمة
. علي الشرقاوي، بـدون تاريخ،ص( يس و املرؤوسني بذال من أن تعتمد على شخصية و نفـوذ الرئيس الرئ
   ).71-72ص
  

  :حتى اآلن 1950مرحلة المدرسة السلوكیة : رابعا
يف سياق تناولنا حملددات النجاح يف العمل اإلداري قولنا أن املدرسة الكالسيكية قد قدمت أفكار و مبادئ تناولت 

املادية و الفنية للعمل، فهي حاولت تفسري إقبال العامل على العمل و بذله اجلهد لزيادة اإلنتاج مبا حيصل  اجلوانب
يف حني أن مدرسة . عليه من حوافز مادية و مبا يتوفر داخل املنظمة من مستلزمات العمل من األجهزة و املعدات

، حيث حاولت تفسري السلوك اإلنساين داخل املنظمة العالقات اإلنسانية هي األخرى قدمت لإلدارة أفكارا جديدة
فالفرد العامل يقبل على العمل و يسعى لرفع معدالت اإلنتاج عندما يشعر بإنتمائه إىل مجاعة . على أسس إجتماعية

 العمل اليت يعمل معها و عندما يعامل معاملة إنسانية تشعره بكرامته 
وافز اجلماعية أهم من احلوافز الفردية و أن احلوافز املعنوية تفوقفي أمهيتها و عليه، فإن احل. و بدوره يف عملية اإلنتاج

  . احلوافز املادية
و بعد أن أكتشف الباحثون هذه احلقائق العلمية املقدمة من قبل كل من املدرسة الكالسيكية و مدرسة العالقات 

يا هاتني املدرستني إلعتقادهم الراسخ بأن العملفي اإلنسانية، راحوا يتساءلون حول إمكانية الدمج و اجلمع ما بني مزا
 أي قطاع لن يتم بالشكل املطلوب إال إذا مت مراعاة دعامتني أساسيتني مها اإلنسان 



 
   

حممد حسن عبد اهلادي ( و اآللة، و أن املزج بينهما سوف يسهم من دون شك يف قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها 
  ). 56، ص1984البياع،

ه املسألة املركزية كانت املسامهات اليت قدمها العديد من الباحثني و اليت كان من نتائجها ظهور مدرسة و حول هذ
  .جديدة يف اإلدارة هي املدرسة السلوكية

و تقوم هذه املدرسة على إفتراض أساسي هو أن السلوك اإلنساين سلوك هادف و أن مهمة اإلدارة هي حفز األفراد 
علي الشرقاوي، بـدون تاريـخ، (العمل و ذلك بالتوفيق بني أهدافهم و أهـداف املنظمـة و اجلماعات على أداء 

  ). 70-71ص. ص
  :و من أهم الباحثني الذين أسهموا يف ظهور هذه املدرسة ما يلي

 
  : Chester Bernardشستر برنارد1)- 

وجرسي بيل للتليفونو يف فترات صناعي من الواليات املتحدة األمريكية إشتغل فترة من الزمن كرئيس لشركة ني
أكد فيه على أمهية اجلوانب " وظائف املدير " أصدر كتابا بعنوان 1938يف سنة. أخرى رئيسا لشركة روكلفر

اإلجتماعية و السيكولوجية ألي تنظيم إداري، و أعترب املنظمة كنظـام إجتماعي يتطلب جناحه درجـات عالية من 
يف إصدار  ية مع العاملني و ليس فقط إستخدام القائد اإلداري لسلطاته الرمسية و حقهالتعاون من قبل القيادات اإلدار

حمسن ( املعنوية األوامر و فرض العقوبات، وقال بأن للعوامل اإلقتصادية دور ثانويفي عمليـة التحفيز مقارنة بنظريا
  ). 57 ، ص1984عبد اهلادي البياع،

مية شعور اإلرتباط باملنظمة لدى العاملني من خالل منحهم فرصة املشاركة يف و عليه، فقد دعي برنارد إىل ضرورة تن
  . عملية صناعة بعض القرارات و مناقشة أهداف املنظمة و فسح اال هلم للتعبري عن حاجتهم السيكوإجتماعية

يقول مثال،إن أحد  فهو. و دعوة برنارد هذه، نابعة من إدراكه ألمهية السلوك الفردي و مدى تأثريه يف أي تنظيم
العناصر الرئيسية للتنظيم هي رغبة األفراد لإلسهام جبهودهم الفردية يف النظام التعاوين، و يضيف إىل ذلك أن الفرد 
هو دائما العامل اإلستراتيجي األساسي يف التنظيم، و عليه يتوجب على املديرين إجياد السبل الكفيلة حلث الفرد على 

  ).  72 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( نظمة لن تستطيع حتقيق أهدافها و اإلستمرار يف عملهاالتعاون و إال فإن امل
و نظرا للدور الذي تلعبه اإلتصاالت يف متاسك اهليكل التنظيمي، فقد دعي برنارد القادة اإلداريني إىل توجيه 

قق اإلتصاالت هذه الغاية ينبغي، حسب و حىت حت. إهتمامهم هلا و ضرورة العناية ا و إستخدامها على أوسع نطاق
  :برنارد، أن توافر على جمموعة شروط هي

  .ينبغي أن تكون قنوات اإلتصال معروفة جلميع أفراد التنظيم - 
 .ينبغي أن تكون خطوط السلطة الرمسية واضحة و سهلة و معروفة - 
يق اإلتصال ينبغي أن تكون خطوط اإلتصاالت قصرية قدر اإلمكان دف تفادي األخطاء و حتق - 

 .بسرعة و بشكل سليم



 
   

ينبغي أن متر املعلومات على مجيع مراكز خط اإلتصال حىت ال حيدث سوء فهم و إزدواج يف  - 
 .املعلومات

 .ينبغي أن يكون األفراد يف مراكز اإلتصال على املستوى املالئم لتلقي املعلومات و نقلها بكفاءة - 
 .اإلتصال حىت ال تتوقف هذه العملية بسب التغيبينبغي أن يكون هناك أفراد بإستمرار يف مراكز  - 
علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ( ينبغي أن توضح التعليمات سلطة اإلداري املخول له إصدارهـا  - 

 ). 74 – 73 ص. ص
اليت ركز عليها برنارد إهتمامه بشكل كبري هي موضوع التنظيم الرمسي و التنظيم غري الرمسي،  ىو من النقاط األخر

ى أن يف كل تنظيم رمسي يوجد تنظيم غري رمسي، و الفرق بني األول و الثاين يكمن يف أن األول عقالين و فهو ير
  . حمدد هيكليا و ائي أما الثاين فهو غري عقالين و غري حمدد هيكليا و ال ائي

لبا ما حيدد التنظيم الرمسي، و العالقة بني التنظيمني، من وجهة نظر برنارد، هي عالقة متينة، فالتنظيم غري الرمسي غا
  .كما أن التنظيم الرمسي خيلق تنظيما غري رمسي، فال ميكن وجود الواحد دون اآلخر

و يرى برنارد أنه إذا كان التنظيم غري الرمسي يعمل يف إجتاهات خمالفة إلجتاهات التنظيم الرمسي فإن مصري التنظيم 
د ينبغي أن ال يفهم أن التنظيم غري الرمسي غري مفيد، فهو وسيلة و على حد قول برنار. الرمسي الفشل و اإلضمحالل

حلفظ األفراد يف ضوء التنظيم الرمسي و بدونه قد حيدث إختالل يف شخصية الفرد العامل نتيجة الصبغة الرمسية 
 ). 623 ، ص1976سيد اهلواري،( املفروضة يف التنظيم 

 
  : Herbert Simonھربرت سیمون2)- 

فهو يرىفي كتابه . ت سيمون ال خترج كثريا عن أحبات شستر برنارد بل كثريا ما تعترب توسعا فيهاإن أحباث هربر
 منادج اإلنسان اإلجتماعي " ، و أيضا، كتابه اآلخر  1975الصادر سنة" السلوك اإلداري " املوسوم 

للفرد العامل باملنظمة، و عليه، أن العمل اإلداري يتحقق من خالل النظرة اإلجتماعية 1957الصادر سنة" و العقالين 
و هلذا فإن .فإن تصرفات اإلدارة ينبغي أن تبىن على هذا األساس و أن تستوحي أفكارها من خالل هذه النظرة

سيمون رفض تأكيد هنري فايول بوجود مبادئ عامة لإلدارة، و أيضا، فكرة اإلدارة العلمية اليت تطبق يف كل 
 يو السبب يف ذلك، حسب سيمون، يعود إىل أن اإلنسان الذي يشكل احملور األساس. املنظمات اليت نادى ا تايلور

لإلدارة يوجد حتت تأثري مؤثرات متعددة تتميز بعدم الثبات و اإلستقرار ينبغي على اإلدارة مالحظتها و دراستها 
  ).  118 ، ص1978هيثم هاشم،( مجيعا، و أن حتقق بينها التوازن الضروري 

 
 : Abraham Maslow 1908-1970م ماسلوأبراھا3)- 
و تعترب هذه النظرية 1954.قدم أبراهام ماسلو نظرية حول تدرج احلاجات و اليت طورها الحقا سنة1943يف سنة

ناصر حممد  (حبق من أهم النظريات اليت تعاجل موضوع الدافعية يف العمل و، أيضا، موضوع الرضا الوظيفي 
  ).154، ص1995العديلي،



 
   

يرى أن لإلنسان جمموعة حاجات، و هذه احلاجات تتدرج حسب إشباعها و درجة إحلاحهايف مدرج فماسلو 
و هو يعتقد أن إجناز و أداء الفرد لعمله إمنا يتحدد و يوجه على أساس دوافعه الداخلية، و هذه الدوافع ال . هرمي

  ). 38ص، بدون تاريخ، علي عسكر( ميكن فرضها على الفرد 
ماسلو يندفع يف البداية حنو العمل لتلبية إحتياجاته األساسية الفسيولوجية و عندما تلىب هذه احلاجات فالفرد كما يرى 

تربز حاجات عليا جديدة تنال نفس األمهية اليت كانت حتوز عليها احلاجات األوىل اليت مت تطمينها فتظهر حاجات 
حممد حسن عبد ( دير و أخريا احلاجة إىل حتقيق الذات األمن مث احلاجات اإلجتماعية مث احلاجة إىل اإلحترام و التق

  ). 57، ص 1984اهلادي البياع،
  :و قد قام أبراهام ماسلو ببناء نظريته هذه وفق فلسفة ترتكز على جمموعة إفتراضات أساسية هي

  .أن احلاجة اليت تؤثر يف السلوك هي احلاجة غري املشبعة - 
 ) الفسيولوجية( ميا يبدأ باحلاجات املادية حاجات اإلنسان تتخذ يف إشباعها تدرجا هر - 

 .و ذلك حسب أمهيتها و درجة إشباعها) احلاجة إىل حتقيق الذات( و ينتهي باحلاجات الراقية 
فعندما تشبع  .تبدأ عملية ظهور احلاجات التالية عندما يتم إشباع احلاجة األوىل بدرجة مرضية - 

 األمن يف اإلحلاح و الظهور و هكذا بالنسبة لبقية احلاجاتحاجات اإلنسان الفسيولوجية تبدأ احلاجة إىل 
 ). 154، ص 1995ناصر حممد العديلي،( األخرى 

أن احلاجة اليت تكون أساسية و مركزية يف وقت معني ستستحوذ على تفكري الفرد العامل مما يدفعه  - 
 .و نشاطاته ألجل الوصول إىل تطمينها هإىل العمل على تنظيم جمهودات

لذلك فالفرد يعمل دائما على إبراز حاجات . اجة اليت تلىب سوف لن تشكل دافعا للعملأن احل - 
 ). 57، ص 1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،( جديدة عندما تطمن احلاجة القدمية 

 أن تكون دائما األولوية يف عملية اإلشباع للحاجات األساسيـة للبقاء، أي احلاجات الفسيولوجية  - 
  .و األمنية

، 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( ن إشباع حاجة حتقيق الذات ال ميكن إطالقا حتقيقه أ - 
  ). 58ص

  :و حيدد ماسلو حاجات اإلنسان يف مخسة مستويات تندرج على النحو التايل 
 و متثل نقطة البدايـة يف هرم ماسلو، و تتحدد يف األكل و الشرب و امللبس  :احلاجات الفسيولوجية -*

 إخل، و هي يف نظر ماسلو أكثر احلاجات هيمنة و سيطرة على الفرد....و السكنو اجلنس و النوم و اهلواء
  .ففي حالة عدم إشباعها تتالشى كافة احلاجات األخرى من الوجود. و إحلاحا إلشباعها 
 وف و اخلطر و تكمن يف احلاجة إىل الضمان و اإلستقرار الوظيفي و التحرر من اخل :احلاجات األمنية -*

، فإا تعين احلصول على عمل رو بتعبري آخ. إخل....و احلاجة إىل التنظيم و القوانني اليت حتدد احلقوق و الواجبات
مستقر يوفر األجر الكايف و احلماية الكافية للحاضر و املستقبل و كذلك احلصول على أنواع التأمني املختلفة 

  .إخل...يخوخة و العجزكالتأمني على املرض و البطالة و الش



 
   
و تتمثل يف احلاجة إىل احلب و التعاطف و اإلنتماء، حيث مييل الفرد إىل تكوين عالقات  :احلاجات اإلجتماعية -*

و عدم إشباع هذه . إجتماعية قائمة على الود و التعاطف و يسعى إلجياد مكانة له ضمن اجلماعة اليت يعمل معها
 .وتر و عدم التوازن يف قدرة الفرد على التكيف مع جمتمعهاحلاجات سوف يترتب عليه بعض الت

حباجات النقص أو ) الفسيولوجية، األمنية، اإلجتماعية( و قد أصطلح ماسلو على هذه األنواع الثالثة من احلاجات 
(  و السيكولوجية ةالقصور على إعتبار أن عدم إشباعها يؤدي إىل عدم منو الفرد بشكل سليم من الناحية البدني

  ). 166 ، ص2004جريالد جرينربج، روبرت بارون،
  :و تتمثل كما يقول ماسلويف جانبني مها. و متثل موقفا أعلى يف سلم ترتيب احلاجات :احلاجة للمكانة و التقدير -*

 جانب داخلي يتعلق باملكانة الذاتية و احلاجات املتعلقة بالثقة بالنفس و القوة و اإلستقالل  - 
 .جناز و األمهية و املعرفةو القدرة على اإل

جانب خارجي و يتعلق بالسمعة و احلاجة ألن يكون للفرد وضعا إجتماعيا مقبوال و التقدير من  - 
 .اآلخرين و كسب إحترام الغري، وإشباع هذه احلاجات يؤدي إىل الشعور باإلتزان

احلاجات اخلاصة بنجاح الفرد يف و متثل قمة احلاجات يف هرم ماسلو، و هي تتعلق ب :احلاجة إىل حتقيق الذات -*
: و كما يقول ماسلو. التعبري عن ذاته و ممارسة قدراته و مواصلة تطوير شخصيته و القدرة على اإلبداع و اإلبتكار

و مبعين آخر، الكفاح من أجل إدراك أقصى قدراته الذاتية . هي التطلع ألن يكون الشخص كل ما يستطيع أن يكون
 ). 39-40ص . خ، صعلي عسكر، بدون تاري( 

أصطلح عليه ماسلو حباجات النمو على ) حاجات التقدير و اإلحترام، حاجات إثبات( و هذا النوع من احلاجات 
جريالد جرينربج، روبرت ( إعتبار إن إشباعها يساعد يف منو الفرد بشكل سليم و بلوغه مستوى الكمال 

  ). 166، ص2004بارون،
 .رمي للحاجات اإلنسانية وفقا ألبراهام ماسلوو الشكل التايل يوضح السلم اهل
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منخفض    
.للحاجات  

  يوضح السلم اهلرمي للحاجات اإلنسانية) 03(شكل رقم 
  .ألبراهــام ماسلو

شري الدراسات بشأن مدى إشباع احلاجات املختلفة املتضمنة يف نظرية ماسلو يف املنظمات األمريكية إىل أن و ت
يشبعون حاجام 50%يشبعون حاجام األمنية، و70%العاملني يشبعون حاجام الفسيولوجية، و85%من

حسني (لتحقيق الذات  يشبعون حاجام10%يشبعون حاجام لإلحترام و التقدير، و40%اإلجتماعية، و
  ).125، ص2002حرمي،

 و رغم أن تصنيف أبراهام ماسلو هذا حلاجات اإلنسان يعترب من أمشل و أهم التصنيفات اليت ظهرت 
و أستخدمت بشكل واسع يف جماالت كثرية كاإلدارة و التنظيم، و كذا جدبه إلهتمام الكثري من الباحثني من بينهم 

و ليمان بورتر الذي أستخدم مفهوم ماسلو للتدرج اهلرمي للحاجات ، ليه نظريتهدوغالس ماجرجيور الذي بين ع
  : اإلنسانية يف دراساته فيما يتعلق مبوضوع الدافعية، فإن هناك عدة نقاط تستحق الذكر عند دراسة هذا املدرج أمهها

بغض النظر عن البيئات  -ديرى حنفي سليمان أن مفهوم التسلسل اهلرمي للحاجات الذي يعين ضمنيا أن األفرا -*
. يدركون هذه احلاجات و كذلك األمهية النسبية لكل منها بصورة متماثلة هو مفهوم خاطئ -اليت ينتمون إليها

 الحاجــــــــــات الفسیولوجیـــــــــــــة

 الحاجـــــــــات األمــــــــــــــــــــــــنیة

 اإلجتماعیـــــــــــةالحاجـــــــــــــات 

حاجـــــات 
 تحقیق الذات

حاجــــات المكانـــة و 
 التقدیــــــــــــر



 
   

  فحاجات حتقيق الذات مثال لفرد ما يف جمتمع ما ال تتشابه بالضرورة مع نظريا لفرد آخر 
ناصر حممد ( ضا، أفراد العمل الواحد و هكذا دواليك يف جمتمع آخر و حىت بني أفراد البيئة الواحدة، و أي

  ). 157، ص 1995العديلي،
فاإلنسان . قد ال ينتقل اإلنسان من حاجة منخفضة إىل حاجة أعلى منها بنفس الترتيب الذي جاء يف هرم ماسلو -*

املعري قد حقق ذاته و أشبع  فأبو العالء. قد يشبع حاجاته الذاتية قبل إشباعه حلاجاته العاطفية أو اإلجتماعية مثال
 . و اإلجتماعية) الزواج ( احلاجات اجلمالية و التفكريية الراقية بينما مل يشبع حاجاته العاطفية 

 و باملثل فإن حافظ إبراهيم مل يشبع حاجاته الفسيولوجيـة و منها السكن، و ال حاجة األمن، فقد شرد كثريا 
  .ى احلاجات مجيعها و هي البحث عن املعاين و فلسفة األشياءو نفي بعيـدا عن وطنه و لكنه أشبع أرق

فرئيس . إن إدراك احلاجات اليت يراد حتقيقها أو الوزن الذي يعطى إلشباع كل حاجة خيتلف من فرد إىل آخر -*
جملس اإلدارة مثل يعطي أمهية كبرية للحاجات الذاتية، يف حني يعطي عامل اإلنتاج أمهية كبرية للحاجات 

 1969 و يف هذا السياق وجد كريت تاوسكي. يولوجية أو حاجات األمن أو احلاجات اإلجتماعيةالفس
CurtTausky ن أهم األشياء اليت يريدها عمال اإلنتاج، بينما أعطى اإلداريون أمهية أكرب إلحترام اأن األجر ك

  .اآلخرين و تقدير الذات و إثباا
يشبعون ا حاجام أو القدر الذي يكفي إلشباعها فحاجة املسكن مثال توجد إن األفراد خيتلفون يف الطريقة اليت  -*

 لدى كل من العامل و املدير، و لكن األول رمبا يرضيه مرتل صغري، بينما يريد الثاين مرتال كبريا 
عند أو فيال، كذلك، قد خيتلف عامالن يف نفس الوظيفة فيما يريدان من مسكن، و قد توجد حاجة إثبات الذات 

موظف إدارة البحوث و مهندس إدارة التصميم، و لكن األول جيد يف مجع املعلومات و تصنيفها و حتليلها و كتابة 
تقرير عنها وتقدمي إقتراحات بشأا لرئيسه و رضا هذا األخري عن التقرير إثباتا لذاته، بينما يتصور املهندس أن إثبات 

  .ذاته مرهون بتقدمي إختراع جديد، آلة مثال
 إن إختالف األفراد يف درجة حاجام أو القدر الذي يكفي إلشباعها يتحدد تبعا للفرص اليت جيدوا  -*

أو الوسائل اليت تتيحها هلم املنظمة، فقد يلتحق خريج جامعة يف إختصاص معني مثال، مبنصب عمل يف منظمة ما و 
طبيعـة العمل، بسيـط، اليت ال تتماشى مع قدراته و عنده حاجة إلثبات الذات و لكنه ال يستطيع إشباعـها نتيجة 

 معلوماتـه و املهارات اليت أكتسبها يف اجلامعة، األمر الذي يضطره للبحث عن عمل آخر 
أو يطلب من رئيسه تكليفه بأعمال أكثر إشباعا حلاجة إثبات الذات عنده، أو قد يرضى بالواقع و خيفض درجة 

  .ات الذاتاألمهية اليت يعطيها حلاجة إثب
فاحلاجات غري املهمة لعامل ما يف وقت معني قد تصبح . إن الزمن عامل مهم فيما يريد الفرد إشباعه من حاجات -*

و مقرون بالزمن تلك اجلماعة أو غريها من العوامل . مهمة يف وقت آخر، و ما كان مهما اليوم قد يصبح ثانويا غدا
يكون هلذه اجلماعة تأثريا يف تغيري حاجاته و تغيري القدر الذي يكفي  فقد. اليت يقيم معها الفرد عالقات خمتلفة

فالعامل اجلديد الذي يلتحق باملنظمة قد ال يريد يف البداية أكثر من وظيفة ثابتة و أجر معقول، و لكن بعد . إلشباعها
احلصول على تقدير مرور فترة زمنية قد تستجد عنده حاجات أخرى نتيجة إحتكاكه بعمال آخرين، فقد يرغب يف 



 
   

رئيسه أو إحترام زمالئه أو يثبت قدراته للعاملني معه، و قد يتغري، أيضا، القدر الذي يكفي إلشباع هذه احلاجات، 
فاألجر الذي كان يراه العامل كافيا عند إلتحاقه ألول مرة باملنظمة يراه بعد مدة زمنية غري كاف و يرغب يف أجر 

 .، ص1975إدارة األفراد،علي حممد عبد الوهاب، ( أعلى 
  .)138-141ص 
يرى ناصر حممد العديلي أنه عند تطبيق نظرية ماسلو على مواقف العمل الفعلية يف بيئات خمتلفة و بلدان أخرى  -*

غري الواليات املتحدة األمريكيـة سوف تظهر لنا نتائـج خمتلفة عن تلك اليت توصل إليها ماسلو، ألن مجيـع 
كذلك، فإن . ال يتبعون ترتيبا واحد يف إشباع حاجام حسب املدرج اهلرمي ملاسلو) و العاملني املوظفني( األفراد 

للفروق احلضارية و األنظمـة اإلقتصادية و املعتقـدات الدينية تأثريا كبريا يف إشباع حاجـات األفراد و درجة 
  ).  157-158ص . ، ص1995ناصر حممد العديلي،( تسلسلها 

األفراد على مزيد من اإلشباع حلاجة معينة بالرغم من أن إشباعها قد مت فعال، و هذا خالفا ملا قد يصر بعض  -*
  . يفترضه ماسلو من أنه حال إشباع حاجة معينة يتم اإلنتقال إىل إشباع حاجة أعلى منها مباشرة

بل إنه . األعلى منها مباشرة أن ماسلو مل يهتم بتحديد حجم اإلشباع الالزم للحاجة األدىن لإلنتقال إىل احلاجة -*
فقد يقوم أحدهم . إفترض أن هناك إشباع، و يف واقع األمر، أن األفراد خيتلفون يف حجم اإلشباع الذي يرضيهم

و يكون هذا مرضي له لإلنتقال إىل احلاجات األعلى منه مباشرة، بينما قد 50%بإشباع حاجاته الفسيولوجية بنسبة
  .لفرد آخرتكون هذه النسبة غري مرضية 

يفترض ماسلو أن الفرد ينتقل من إشباع إحدى احلاجات إىل إشباع حاجات أخرى فورة إشباع احلاجة األدىن،  -*
، 2003حممد سعيد أنور سلطان،( و يف واقع األمر فإن هذا الفرد يقوم بإشباع أكثر من حاجـة يف نفس الوقت 

 ).  135ص 
أن الفرضيات اليت قامت عليها نظرية تسلسل  Wahaba & Bridwell 1976يرى وهبة و بريدوال  -*

احلاجات كادت أن جتعلها غري قابلة لإلختبار، فهي تقوم على أساس منطقي و مالحظات إكلينيكية حول طبيعة 
اإلنسان بدال من نتائج البحوث، و زيادة على ذلك، مل يناقش ماسلو مجيع التوجيهات املتعلقة بكيفية إختبار نظريته 

يا مما ترك العديد من األسئلة من دون إجابة، كذلك فإن الطريقة اليت من خالهلا ميكن إختبار النظرية تطرح إمربيق
  :حوهلا العديد من التساؤالت و التفسريات املختلفة و اليت من بينها

  .ما هو املدى الزمين الذي ينفك فيه التسلسل اهلرمي للحاجات؟ - 
 .ليت يراد إشباعها؟هل هناك عالقة بني العمر و احلاجة ا -
 .كيف يتم اإلنتقال من حاجة معينة إىل حاجة أخرى؟ -
عمار الطيب ( هل بإمكان األفراد الرتول إىل أسفل اهلرم للبحث عن وسيلة ألسباع حاجام؟  -

   ). 61ص، 1995كشرود، الد الثاين،
يفية اليت بواسطتها ميكن إستعمال و و اإلجابة على هذه التساؤالت مجيعها و غريها مهمـة جدا كوا تؤثر على الك

  .تطبيق مضامني هذه النظرية يف بيئة العمل



 
   
أن ماسلو مل يوضح فيما إذا كان الفرد سيكون حريصا على إشباع احلاجات الفسيولوجية كاجلوع مثال، حىت لو  -*

  .كان هناك خطرا يهدده
  .مني حاجة ذاتية كالسجني املضرب عن الطعامأن ماسلو مل يفسر لنا سلوك الفرد الذي ميوت جوعا يف سبيل تط -*
عمار ( أن ماسلو مل يوضح لنا فيما إذا كان الفرد اجلائع لدرجة كبرية سيتناول طعاما يعلم مسبقا أنه مسموم  -*

  ). 62ص  ،1995 الطيب كشرود، الد الثاين،
فمثال وجدهنري بورتر . ا يف العملأظهرت بعض البحوث أنه ليس بإستطاعة مجيع األفراد إشباع احلاجات العلي -*

، فقط، إشباع حاجات القصور، يف حني إن املديرين يف املستويات العليا نأن املديرين يف املستويات الدنيا يستطيعو
 ). 167، ص2004جريالد جرينربج، روبرت بارون،( بإمكام إشباع حاجات القصور و النمو من خالل العمل 

ين كانت هلم بعض التحفظات على نظريـة أبراهام ماسلو نسجـل كل من رالف روبريو و من الباحثني،أيضا، الذ 
املداخل السلوكية " اللذان أشارا يف كتاما املوسوم  Ralph.W.Reber & Gloria Terryقلوريا ثريي
  : إىل عدد من هذه التحفظات و املتمثلة فيما يلي 1975الصادر سنة " لإلشراف 

ما تؤثر على سلوكه بشكل منفرد، فهي تعمل مندجمة مع بعضها البعض، و هكذا فإنأي سلوك أن حاجة الفرد قل -*
فسلوك األكل . معني من قبل الفرد غالبا ما يكون مدفوعا مبجموعة حاجات ضرورية و ليس حاجة واحدة فقط

طعام يف مطعم فاخر يف حالة تناول ال( ميكن أن يكون مدفوعا يف جزء منه حباجات إجتماعية و حاجات اإلحترام 
  .و هكذا فإن حاجات اإلنسان مترابطة و متشابكة و أن الترتيب الذي وضعه ماسلو بعيدا عن الواقع). مثال

أن مستوى طموحات الفرد و تطلعاته يلعب دورا هاما يف التأثري على قوة تأثري احلاجـات لديه و حماولة إشباعها  -*
فاإلخفاق املستمر من قبل . ف كثريا على توقعاته بالنجاح يف حتقيق اهلدفو أن مستوى التطلعات و اآلمال ال يتوق

 الفرد جيعله ال يثق بنفسه، و قدراته، و إجنازه، و يؤدي بالتايل إىل ختفيض مستوى آماله 
  .و عكس ذلك، النجاح املستمر الذي يزيد من ثقة اإلنسان بنفسه و بقدراته، و يرقي مبستوى تطلعاته. و تطلعاته

فكيفية رؤية الفرد و تفسريه للموقف أمر هام . أن عملية الدافعية تعمل دائما ضمن إطار إدراك الفرد للموقف -*
  ). 126، ص2002حسني حرمي،( مثل أمهية املوقف احلقيقي 

و على الرغم أيضا، من أن العديد من الدراسات ، و خالصة القول، و على الرغم من مجيع هذه اإلنتقادات و غريها
يت أجريت إلختبار نظرية ماسلو قد أكدت خطئها، و خاصة فيما يتعلق بتسلسل احلاجات عند األفراد، كما أشار ال

الصادر سنة " علم النفس األفراد و التنظيمي" يف كتاما املوسوم Siegle & Laneإىل ذلك كل من سيغل و الن
عمار ( تها ماعدا دراسة ماسلو نفسه حبيث ال توجد هناك على اإلطالق أي دراسة واحدة أثبتت صح 1987

فإا تبقى ذات فائدة كبرية للمديرين املعنيني مبوضوع الدافعية يف )  62، ص 1995الطيب كشرود، الد الثاين،
مل يتقبلها  و ستكون الفائدة منها أكرب فيما لو مت أخذ تلك اإلنتقادات و غريها بعني اإلعتبار و حىت لو. ميدان العمل

  .بشكل كلي، فإنه البد أن يقر بوجود نوع من التدرج و الترتيب يف حاجات األفراد العاملني معهاملدير 
و املدير الناجح هو الذي حياول دراسة حاجات هوالئي األفراد و التعرف عليها و السعي لتطمينها، األمر الذي 

 .دة إنتاجيتهم و حتسني مستوى أدائهمسيؤدي بالضرورة إىل زيادة رضاهم الوظيفي و تقديرهم لألمور و من مث زيا



 
   
  

  : Lyman Porterلیمان بورتر4)- 
، قام ليمان بورتر، بوالية سان فرانسيسكو و بعض مدن والية 1961،1962،1963،1965يف سنوات

كاليفورنيا، بإجراء جمموعة دراسات مستفيضة إعتمادا على مفهوم أبراهام ماسلو للتدرج اهلرمي للحاجات اإلنسانية 
 دف معرفة مدى إدراك املديرين للخصائص السيكولوجية ألعماهلم، و أيضا، معرفة العالقات بني العوامل التنظيمية

. للمنظمـات و عالقتها بإشباع احلاجـات السيكولوجيـة لديهم، و مدى أمهية هذه احلاجات من حيت الترتيب
  :و املستويات التنظيمية اليت درسها بورتر هي

  ).إدارة تنفيذية، إدارة عليا( ي يف التنظيم املستوى اإلدار - 
 ).تنفيذي، إستشاري( نوع العمل اإلداري  - 
  ). 158 ، ص1995ناصر حممد العديلي،) ( طويل، مسطح( حجم التنظيم  - 

و هذه الدراسات قد مكنت بورتر من بناء نظرية له يف احلاجات اليت هي إنعكاس لتأثره مبجتمع الرخاء األمريكي 
فقد كان يرى بورتر أن عدد قليل من األفراد، فقط، الذين حترك . دا أثناء تلك احلقبة التارخييةالذي كان سائ

احلاجات الفسيولوجية كاجلوع و العطش بإعتبار أن مثل هذه احلاجات ال تشكل دافعا فإشباعها حاصل و  مسلوكا
جات الفسيولوجية و إضافة احلاجة إىل مضمون، و عليه جاء ترتيب بورتر مشاا لترتيب ماسلو مع فارق حذف احلا

  ). 176 ، ص1986هاين عبد الرمحان صالح الطويل،( اإلستقاللية اليت مل تكن مربزة يف هرم ماسلو 
  :و حيدد بورتر حاجات األفراد يف مخسة مستويات تندرج على النحو التايل

دمة، العدالة يف العمل، التقييم املوضوعي، و من أمثلتها الدخل املادي املناسب، التثبيت يف اخل :حاجات األمن -*
  .إخل...التأمني، وجود نقابات مهنية، التقاعد

و من أمثلتها اإلنضمام إىل مجاعة عمل رمسية أو غري رمسية أو إىل مجاعة مهنية، الصداقة،  :حاجات اإلنتساب -*
  .إخل...القبول من قبل زمالء النظام

املركز، اللقب، األدلة على إحترام اآلخرين، الشعور بإحترام الذات، الترقية و من أمثلتها  :حاجات تقدير الذات -*
  .إخل...و املكافأة

و من أمثلتها ضبط الفرد ملوقف عمله، و تأثريه يف النظام و مشاركته يف القرارات اهلامةاليت  :حاجات اإلستقالل -*
  .تعنيه

، الشعور بالنجاح يف العمل، هى طاقته و إمكانياتعمل الفرد ضمن أقص و من أمثلتها: حاجات حتقيق الذات -*
 ).  186، ص1986هاين عبد الرمحان صالح الطويل،( إخل ...حتقيق أهداف يرى الفرد أا مهمة

هاين عبد الرمحان صالح ( و الشكل التايل يوضح السلم اهلرمي للحاجات اإلنسانية وفقا لليمان بورتر 
 ).  187، ص1986الطويل،

 
  



 
   
 .ذاتحتقيق ال 
 

 .االستقاللية
 
 .تقدير الذات 
 
 .االنتساب 
 

 .األمــن
 
  

  يوضح السلم اهلرمي للحاجات اإلنسانية) 04(شكل رقم 
  .لليمـــان بورتر

  
  :و جممل النتائج اليت توصل إليها ليمان بورتر من دراساته هذه تتحدد يف النقاط التالية

ه دور أساسي يف درجة إرضاء العاملني، و أنه حيدد درجة إشباع حاجام أن املستوي اإلداري يف تنظيم املنظمة ل -*
 فكلما إرتفع املستوى الوظيفي للموظف زادت درجة إشباع حاجات حتقيق الذات . املختلفة

  .و العكس صحيح
  زيادة إشباع األفراد حلاجات اإلستقالل و إحترام و حتقيق الذات ترتبط طرديا مبستواهم اإلداري  -*

  .املنظمةيف 
بشكل عام، أن حاجات اإلستقالل و حاجات حتقيق الذات كانت، و بشكل منتظم، أقل احلاجات إشباعا، يف  -*

  .حني كانت حاجات األمن و حاجات اإلنتساب أكثر احلاجات إشباعا لكافة املستويات اإلدارية
 هي أكثر احلاجات أمهية  حاجات اإلستقالل و حاجات حتقيق الذات من منظور موظفي اإلدارة العليا -*

  .و إرتباطا بالنسبة ألعمال موظفي اإلدارة املتقدمة
أن درجة إشباع املديرون التنفيذيون حلاجام، و خصوصا، حاجات اإلحترام و حاجات حتقيق الذات أكرب  -*

  .باملقارنة باملديرين اإلستشاريني
أما . ر أمهية بالنسبة هلم باملقارنة باملديرين التنفيذينيحاجات اإلستقالل من منظور املديرين اإلستشاريني هي أكث-*

  .بالنسبة لباقي احلاجات فلم تكن هناك بينها أي فروق تذكر من حيث درجة األمهية بالنسبة لكل منهما
املديرون التنفيذيون يف املنظمات صغرية احلجم أكثر شعورا بالرضا مقارنة بزمالئهم يف املنظمات كبرية احلجم،  -*
ينما يعترب أفراد اإلدارة العليا يف املنظمات كبرية احلجم أكثر شعورا بالرضا مقارنة بزمالئهمفي املنظمات صغرية ب

  .احلجم



 
   
  .ليس هناك عالقة بني حجم املنظمة و بني األمهية النسبية للحاجات كما يدركها املديرون -*
 .ث درجة الرضا اليت يشعر ا املديرونال توجد فروق بني التنظيم املسطح و التنظيم الطويل من حي -*
 

  : David Mcclellandدافید ماكلیالند5)- 
يف 1943سنةHenry Alexander Murrayإنطالقا من النتيجة اليت توصل إليها هنري ألكسندر موراي

دراسته اليت أجراها على عدد من األفراد الذين طلب منهم أن يؤلفوا قصة درامية حول كل صورة من الصور 
، و اليت مفادها أن لكل فرد حوايل  1943الذي و ضعه سنة)  T.A.T (العشرين املكونة إلختبار تفهم املوضوع 

عشرين حاجة أساسية حتفز سلوكه و اليت باإلمكان حتديدها، قام دافيد ماكليالند و زمالؤه إبتداءا من 
من إقتراح نظرية يف 1968مكنتهسنة ايبدراسات لعدد كبري منالدول املتقدمة و غري املتقدمة إقتصاد1953سنة

الدوافع عرفت بنظرية اإلجناز، حيث يرى من خالل هذه النظرية، أنه إضافة إىل حاجات أخرى، فإن لكل فرد ثالث 
عمار الطيب كشرود، ( حاجات رئيسية ختتلف مستوياا بني األفراد لدرجة أن بعضها يصبح مسيطرا على سلوكهم 

  :و هذه احلاجات هي) 75 ، ص1995الد الثاين،
 و يعتربها ماكليالند من أهم دوافع العمل حيث وجد أن املديرين يف املستويات العليا : احلاجة لإلجناز1)- 

 و الوسطي أكثر إهتماما بتحقيق اإلجنازات من أولئك الذين هم يف املستويات الدنيا من السلم الوظيفي 
  ). 64 ، ص1984حسن عبد اهلادي البياع،حممد ( و الذين تكون أجورهم عادة متدنية 

. ج.إدوارد(و مصطلح اإلجناز كما يعرفه ماكليالند هو األداء يف ضوء مستوى اإلمتياز أو جمرد الرغبة يف النجاح 
  ). 139 ، ص1988موري،

 :ائص هيو األفراد الذين لديهم قدرة كبرية من الشعور باحلاجة لإلجناز من منظور ماكليالند يتميزون مبجموعة خص
فاحملفزات املادية بالنسبة هلم ليس إال . أن رضاهم الوظيفي يتأتى من جناحهم يف حتقيق أهدافهم - 

 .وسيلة للحفاظ على درجة إجنازام
  .أم يفضلون التغذية الراجعة املباشرة فيما يتعلق بأدائهم - 
الصعبة البعيدة عن  فاألهداف. أم يفضلون حتقيق أهداف متوسطة الصعوبة و حتمل خماطرة معقولة - 

و األهداف السهلة اليت ال حتمل أي خماطرة ال . متناوهلم قد تسبب هلم إحباط نفسي لعدم إمكانية حتقيقها
 .تثري لديهم الدافع الكايف إلجنازها

أم يرغبون يف احلصول على نتائج ملموسة عن أعماهلم، و اليت عادة ما تكون يف صورة زيادة يف  - 
و اهلدف احلقيقي هنا ليس الربح املادي يف حد . ج أو يف املبيعات أو خفض يف التكاليفاألرباح أو اإلنتا

 .ذاته و إمنا املعىن الرقمي احملدد لنتائج العمل
أم يفضلون العمل حبرية دف حتمل املسئولية، من دون الغري، على جناحهم أو عدم جناحهم يف  - 

 أداء أعماهلم 



 
   

راد الذين يظهرون هذا النوع من احلاجات كدافع مسيطر على سلوكهم جيدون يف إن األف :احلاجة لإلنتماء2)- 
. املنظمة فضاءا لتكوين عالقات صداقة جديدة، و هم يفضلون أداء املهام اليت تتطلب التفاعل املستمر مع زمالء العمل

  .فرضاهم الوظيفي يتأتى، فقط، من خالل العالقات الشخصية و النشاطات اإلجتماعية
إن األفراد الذين يظهرون هذا النوع من احلاجات كدافع مسيطر على سلوكهم يتأتى رضاهم،  :احلاجة للقوة3)- 

و تعترب احلاجة لإلجناز ذات أمهية ثانوية بالنسبة . فقط، من الوظائف اليت متكنهم من السيطرة و التحكم يف اآلخرين
ثال على املنظمات اليت ميكن من خالهلا إشباع هذه احلاجة و م. لألفراد الذين لديهم مستويات عالية من هذه احلاجة

( و يرغبون يف إشباعها  جند املنظمات العسكرية اليت متيل إىل إستقطاب األفراد الذين لديهم هذا النوع من احلاجات
 ). 76 – 75 ص. ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،

فقد ذكر ذا الشأن عدة حاالت . يالند هو إعتقاده بإمكانية تعلم احلاجةو من العناصر املهمة الواردة يف نظرية ماكل
ألفراد إرتفع عندهم الشعور باإلجناز إىل مستويات عالية بعدما كان يف أدىن مستوياته و هذا جراء إخضاعهم إىل 

  .جمموعة من التجارب املدرسية
لشعور باإلجناز يتصرفون بطرق ختتلف عن نظرائهم كذلك، وجد ماكليالند أن األفراد الذين لديهم مستوى عال من ا

  . الذين يتصفون مبستوى منخفض من ذلك الشعور
فقد أكد ماكليالند يف دراساته على أن األداء الدراسي لألفراد الذين لديهم مستوى عال من الشعور باإلجنازكان 

  .أحسن من زمالئهم الذين كان شعورهم باحلاجة إىل اإلجناز منخفض
ا على نتائج الدراسات اليت قام ا، يرى ماكليالند أن احلاجة ميكن تعلمها أو التخلص منها و ذلك حتت و بناء

  .ظروف حمددة
و قد حاول بعض الباحثون تعميم نتائج دراسات ماكليالند على ثقافات و دول متخلفة على إعتبار أن، كما يعتقد 

ديا ميكن تغيريها، و ذلك بإعتماد جمموعة متغريات تستثري احلاجة ماكليالند، الثقافات أو اتمعات املتخلفة إقتصا
  ). 77 ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( لإلجناز 

" يف كتام املوسـوم Gray & Starkeو كان إهتمـام ماكليالند، كما يشري إىل ذلك كل من غراي و ستارك
، مركزا بشكل كبري على مطابقة أمناط احلوافز الفردية  1988ةالصادر سن" مفاهيم و تطبيقات : السلوك التنظيمي

ففي حالة إكتشاف، مثال، أن احلاجة لإلنتماء هي املسيطرة على سلوك أحد األفراد العاملني مبنظمة . حبوافز املنظمة
فيه احلاجة إىل القوة تكافئ على السلوك املهتم بالقوة فإنه من املمكن أن ختضع املنظمة هذا الفرد لربنامج تدرييب ينمي 

  ). 78 – 77 ص. ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( بالقدر الذي تكافئ عليه من قبل املنظمة 
و ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق، أن نتائج العديد من الدراسات اليت تناولت بالفحص عالقة احلاجة باإلجناز 

فقد وجد كل من . أيدت فروض نظرية ماكليالند يف هذا املوضوعباألداء الوظيفي قد كانت إجيابية و 
بأن العمال الذين لديهم مستوى عال 1977سنةSteers & Spencerو ستري و سبنسر1975سنةSteersستري

من الشعور باإلجناز يظهرون رضا عال عن األداء اجليد، يف حني أنه ال توجد هناك أية عالقة بني األداء و الرضا 
  .لعمال الذين لديهم مستويات منخفضة من الشعور باإلجنازالوظيفي ل



 
   

أن األفراد الذين لديهم حاجة اإلجناز مرتفعة 1978سنةYukl & Latamكذلك، أوضح كل من يوكل و الثام
  .حيددون ألنفسهم أهدافا سامية أكثر من أولئك الذين لديهم إخنفاض يف هذا الشعور

أن ملستوى احلاجة لإلجناز 1982سنةMtsui & Othersرونإضافة إىل ذلك، وجد كل من ماتسوي و آخ
عالقة باجلهد املبذول و أن األفراد الذين لديهم مستويات عالية من هذا الشعور قد حتسن أدائهم الوظيفي بشكل كبري 

  .بعد التغذية الراجعة مباشرة
أكدا على أن النجاح  قد1969سنةMcclelland & Winterو دائما يف نفس السياق، فإن ماكليالند و وينثر

الوظيفي يزداد لدى األفراد الذين لديهم مستوى عال من الشعور باإلجناز يف قطاع األشغال العمومية،و أن للربامج 
 78 ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( التدريبية املتعلقة بالدوافع األثر الواضح يف زيادة هذا الشعور 

 .(  
من خالل دراساته أن احلاجة لإلجناز تتواجد بشكل كبري لدى أبناء الدول املتقدمة إقتصاديا كذلك، أوضح ماكليالند 

أما فيما يتعلق بكيفية تنمية هذا الدافع فقد أكد ماكليالند أن أسلوب تربية . عنها لدى نظرائهم يف الدول النامية
جعه على اإلعتماد على النفس و اإلستقاللية و األطفال له دور أساسي يف هذا اال، فإذا ما نشأ الطفل يف حميط يش

  وضع أهدافه بنفسه فإن إحتمال تنمية دافع اإلجناز لديه تكون أكرب من لو أنه نشأ 
 ،1980مسري حممد يوسف،( على اإلستقاللية و اإلعتماد على النفس و حتديد أهدافه بنفسه  يف جو ال يشجعه

  ). 64 ص 
ظرية اإلجناز ملاكليالند بني الباحثني يف ميدان الدافعية مقارنة ببعض النظريات و رغم الصدى الكبري الذي القته ن

األخرى لتأكيدها على إمكانية تعليم احلاجة للفرد و اجلماعة، فإا باملقابل كانت عرضة إلنتقادات عدة من قبل عدد 
  :من الباحثني، و اليت من أمهها مايلي

فيما يتعلق بتحديد حاجات األفراد الثالث األساسيـة ضعيفة إىل حد كبري  إن مصداقية نتائج دراسات ماكليالند -*
و يشوا قدر كبري من الشك على إعتبار أنه أعتمد يف حتديدها على إختبار تفهم املوضوع الذي هو من اإلختبارات 

ذاتية فإنه يف حد ذاته فن و فعلى الرغم من أن هلذا النوع من اإلختبارات عدة مزايا يف تفسري املالحظات ال. اإلسقاطية
مترين يتضح من خالله إحنياز الباحث ال إحنياز املبحوث، و عليه فمن األفضل إعتماد وسائل أخرى لقياس احلاجات 

و قد تكون إحدى هذه الطرق مالحظة السلوك الفعلي لألفراد يف عملية إختاذ القرارات مث إستنتاج ما هي . الثالثة
  .ئي األفراد إىل إختاذ مثل تلك القراراتاحلاجات اليت دفعت هوال

إن تأكيد ماكليالند على تعليم احلاجة للكبار يتناقض و العديد من الدراسات السيكولوجية اليت تقولبأن إكساب  -*
و ماكليالند نفسه يعترف ذا . الدوافع يتم عادة يف مراحل الطفولة و من الصعب جدا تغيريها الحقا عندما تثبت

نه يؤكد على وجود أدلة علمية قوية يف ميادين عديدة، مثل السياسة و الدين، تبني بأن سلوك الكبار ميكن املشكل لك
  .تغيريه يف فترة زمنية قصرية

مفاهيـم و : السـلوك التنظيـمي" يف كتاـم املوسـوم Gray & Starkeيرى كل من غراي و ستارك -*
ن مت إكساب فرد ما حاجة ما حتت ظروف مضبوطة جدا، كما أنه إذا ما حدث و أ1988الصادر سنة" تطبيقات 



 
   

يؤكد على ذلك ماكليالند، فإنه يف احلقيقة ال يعدو أكثر من كونه جمرد شعورا مؤقتا مت إستنتاجه بدال من كونه تغيريا 
شحونة عاطفيا و يف هذا الشأن قارن منتقدو ماكليالند نتائجه بتلك املالحظة يوميا يف اجلماعات امل. دائما يف السلوك

عند حظورها إجتماعات سياسية أو دينية، فمن خالل اجلو و العاطفة اليت تعم هذه اإلجتماعات يظهر األفراد 
تغيريات يف سلوكهم داخل هذه البيئة، لكن عندما يرجعون إىل بيئام العادية ينطفئ ذلك السلوك إذا مل جيد الظروف 

 ). 80 – 78 ص. ، ص1995لطيب كشرود، الد الثاين،عمار ا( املواتية لدميومته و إستمراره 
  

   Frederick Herzbergھرزبرغ  كفریدیر6)- 
نتائج مراجعة شاملة Syndermanو سيندرمانMausnerنشر فريديرك هرزبرغ و زمياله موسنر1957سنة يف

يت تناولوا فيها نتائج و ال" مراجعة للبحوث و اآلراء : إجتاهات أو مواقف العمل" و مفصلة أصطلح عليها بإسم 
البحوث اليت أجريت خالل سنوات ماضية بالواليات املتحدة األمريكية حول موضوع إجتاهات و مواقف العاملني 

  ). 159، ص1995ناصر حممد العديلي،( إزاء أعماهلم يف كافة ااالت 
 Brayfield & Crockett 1955و عكس املراجعات السابقة مثل اليت قام ا كل من برايفيلد و كروكات

اليت مل جتد أية عالقة بني متغري الرضا الوظيفي و متغري األداء يف العمل، أستخلص هرزبرغ و زمياله وجود عالقة 
  .منظمة بني هذين املتغريين

من الباحثني ملثل هذه العالقة سببه يف نظر فريديرك هرزبرغ أم  او عدم إكتشاف برايفيلد و كروكات و غريامه
فالرضا الوظيفي و فق ملا رآه هرزبرغ سببه جمموعة . ال مييزون بني مفهومي الرضا الوظيفي و اإلستياء الوظيفي كانوا

عمار الطيب كشرود، ( معينة من العوامل، بينما اإلستياء الوظيفي هو نتيجة موعة أخرى من العوامل خمتلفة متاما 
 ). 67، ص 1995الد الثاين،

بإجراء 1959ج املتوصل إليها من قبل هرزبرغ و زمالؤه يف مراجعتهم السالفة الذكر، قاموا يف سنةو بناءا على النتائ
من املهندسني و احملاسبني العاملني بعدد من الشركات مبدينة بيتسربغ بوالية بنسيلفانيا  (200)دراسة شاملة ملئتني

و قد نشروا . م الوظيفي جتاه األعمال اليت يقومون ابالواليات املتحدة األمريكية ملعرفة دوافع العاملني و مدى رضاه
، ص 1995ناصر حممد العديلي،( 1959الصادرسنة" الدوافع إىل العمل " نتائج هذه الدراسة يف كتام املوسوم 

159 .(  
و تتحدد األداة املستخدمة من قبل هرزبرغ يف هذه الدراسة يف أسلوب احلادث احملرج أو املواقف 

إثنني ألفراد عينة الدراسة يطلب فيهما من كل  لفالنقان القائم على توجيه سؤالنيIncidents critiquesاحلرجة
 . فرد وصف مجيع املواقف و الظروف اليت أثناءها شعروا شعورا حسنا، و أيضا، شعورا سيئا جتاهوظائفهم

  :و السؤالني اللذان مت توجيهما ألفراد عينة الدراسة مها
  .مستوى من الرضا و القناعة يف عملك؟مىت شعرت بأعلى  -*
  ). 128، ص2002حسني حرمي،( مىت شعرت بأعلى مستوى من اإلستياءيف عملك؟  -*



 
   

و بناءا على نتائج هذه الدراسة قام فريديرك هرزبرغ و زمياله ببناء نظرية يف ميدان الدافعية أصطلح عليها بنظرية 
 و ذلك وفق فلسفة ترتكز على جمموعة نقاط أوردها هرزبرغسنة) فع العامل الصحي و العامل الدا( العمل ( العاملني
  : و هذه النقاط تتحدد يف" العمل و طبيعة اإلنسان " يف كتابه املوسوم 1966

فنقيض الرضـا الوظيفي هو عدم وجود الرضـا و . أن الرضا الوظيفي و اإلستياء الوظيفي مها عمليتني منفصلتني-*
اإلستياء الوظيفي هو عدم وجود اإلستياء و ليس الرضا، و بالتايل فوجود اإلستياء ال يعين  ليس اإلستياء، و أن نقيض

  :و الشكل التايل يوضح هذه النقطة. عدم وجود الرضا
  
  
  .إستياء وظيفي شديد حني يقل عدم وجود إستياء وظيفي 
   

  .عدم وجود رضا وظيفي حني يقلرضا وظيفي تام
  مفهوم فريديـرك هرزبرغ يوضح) 05(شكل رقم 

  .لكيفية حدوث عمليت الرضا و االستياء الوظيفي
أن العوامل املسببة للشعور بالرضا الوظيفي التام ليست نفسها املسببة للشعور باإلستياء الوظيفي التام،و أن  -*

  .يفي الكليالعوامل املسببة للشعور باإلستياء الوظيفي الكلي ليست نفسها املسببة للشعور بالرضا الوظ
  : و اليت منها. أن العوامل املسببة للشعور بالرضا الوظيفي الكلي هي تلك اليت أصطلح عليها بالعوامل الدافعة -*

 . اإلجناز يف العمل - 
 .فرص الترقية يف العمل - 
 .طبيعة و حمتوى األعمال اليت يتم القيام ا - 
 .زيادة املسئولية - 
 .إمكانية النمو و التطور الشخصي - 
 .إخل...ف باإلجناز من قبل الزمالء و اإلدارةاإلعترا - 

  :و اليت من بينها.أن العوامل املسببة للشعور باإلستياء الوظيفي الكلي هي تلك اليت أصطلح عليها بالعوامل الصحية -*
  .اإلدارة تسياسة و إجراءا - 
 . الظروف الفيزيقية للعمل - 
 .احلياة الشخصية للفرد العامل - 
 .ء العمل و املرؤوسنيالعالقة مع الرؤساء و زمال - 
 .طبيعة اإلشراف - 
 .األمن الوظيفي - 
 .األجر - 



 
   

 .املنح و العالوات - 
 .املركز و املكانة - 

إن زيادة درجة إشباع العوامل الصحية تؤدي إىل إخنفاض مستوى الشعور باإلستياء الوظيفي إىل احلد الذي يصل  -*
أما عند زيادة . ىل إنعدام الشعور باإلستياء الوظيفيفيه هذا الشعور إىل درجة الصفر أو درجة احلياد و اليت تشري إ

و الشكل .  درجة إشباع العوامل الدافعة فإن الشعور بالرضا الوظيفي يزداد و يصل إىل حالة الرضا الوظيفي الكلي
  . التايل يوضح هذه العملية

  
  
  
  
  
  
  
  

  .الرضا الوظيفي
   
  
  .العامل الدافع  
  
  

   .العامل الصحي.درجة احلياد 
  
   
  
  .اإلستياء الوظيفي 

  يوضح أثر العامل الدافع و العامل الصحي) 06(شكل رقم 
  .يف الرضا الوظيفي حسب فريدريك هرزبرغ

  
  مبجلة جامعة هارفارد وفق الشكل التايل1966و قد قام فريدريك هرزبرغ بتوضيح نظريته يف مقاله املنشور سنة 
  



 
   
  
  ) العوامل الصحیة( عوامل االستیاء الوظیفي)وامل الدافعةالع( عوامل الرضاء الوظیفي 

تكرار النسب للراضيني تكرار النسب لغري الراضيني   
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  .لفريدريك هرزبرغ) العامل الدافع، العامل الصحي( يوضح مضمون نظرية العاملني ) 07(شكل رقم 

لواليات املتحدة األمريكية، وذلك بعدما قام و برغم النجاح الكبري الذي عرفته نظرية العاملني لفريدريك هرزبرغ با
 على عدد كبري من العاملني  اهرزبرغ و باحثون آخرون بتطبيـق هذه النظريـة و إختباره

و املوظفـني من الرجال و النساء، يف منظمات عامة و خاصة و يف مستويات إدارية عليا و دنيا، و أيضا،يف اإلحتاد 
  .فإا قد تعرضت إلنتقادات عدد من الباحثني و الدارسني و ذلك من عدة نواح ،السوفييت و عدد من دول العامل

، و  1963سنةFried Landerو من الباحثني الذين تعرضوا هلذه النظرية بالنقـد جند فريد الندر
 Hous، و هاوس و ويدجر1966سنـة Halbernوهالربن،  1968و سنـة 1966 سنـة Graenقرين

& Widger 162، ص1995ناصر حممد العديلي، ( 1970نفي سليمان سنة، و ح1968سنة .(  
  :و عموما، تتلخص أهم اإلنتقادات اليت وجهت هلذه النظرية يف النقاط التالية

يرى عدد من الباحثني أن األداة املستخدمة من قبل هرزبرغ و زمالؤه يف دراسام و املتمثلة يف أسلوب املواقف  -*
أفراد عينة الدراسة على إعتبار أا قد أوحت هلم بأن تأيت إستجابام وفقا لرغبات  تااحلرجة قد أثرت يف إستاجاب

  .الباحثني
من أبرز معـامل التحيز يف مقياس هرزبرغ أنه يثري الرغبـة : " 1980و يف هذا اإلطار يقـول حنفي سليمان سنة

و حني  رضائه التام( ليت أدت إىل جناحه فماذا نتوقع من الفرد حني سؤاله عن األسباب ا...يف الدفاع عن النفس
من الطبيعي أن يعزو الفرد أسباب النجاح إىل نفسه حني ) إستيائه التام( سؤاله عن األسباب اليت أدت إىل فشله 

 ).  162، ص 1995ناصر حممد العديلي،( ينجح، و أن يلقي باللوم كله على كل من حوله حني يفشل 
ن من املستحيل التوصل إىل نفس نتائج دراسات هرزبرغ بطرق غري اليت أستعملها أنه من الصعب جدا إن مل يك -*

الصادر " علم النفس سلوك العمل " يف كتام املوسوم Landy & Trumboفقد أشار ليندي و ترمبو. هو
ي أن إىل أن الدراسات السابقة مل تثبت صحة نظرية العاملني إال يف حالة إستعمال منهجية هرزبرغ، أ1980سنة

 . ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،(  املنهجية حتدد النتائج
  .و هذا ما سنتبينه الحقا عند تناولنا لعينة من الدراسات اليت أيدت و ناقضت نتائج هذه النظرية).  72-73ص 

إىل أن تأكيد هرزبرغ على وجود عاملني 1967سنة House & Wigdorيشري كل من هوس و ويقدور -*
يؤثران على الرضا الوظيفي يناقض األدلة العلمية اليت تؤكد على أن ) العامل الدافع و العامل الصحي( متميزين 

تصنف يف  Job contentالعاملني، يف حقيقـة األمر، غري منفصلني على إعتبار أن العوامل اجلوهرية للوظيفـة 
يف نفس الوقت، فإن العوامل غري اجلوهريـة للوظيفة  بعض األحيـان من قبل األفـراد على أا عوامل وقائيـة، و

Job context  ا عوامل حتفيزيةعمار ( و خاصة األجـر منها تصنف يف بعض األحيـان من قبل األفـرادعلى أ
  ). 73، ص1995الطيب كشرود، الد الثاين،

بل . ام و الشعور باإلستياء الشديدأن فريديريك هرزبرغ مل يستخدم أي مقياس للتمييز بني الشعور بالرضا الت -*
فإذا قال فرد ما إن هذا العامل أدى إىل شعوره بالرضا التام . أعتمد كلية على التقدير الشخصي ألفراد عينة الدراسة



 
   

أو باإلستياء الشديد أعترب ما يقوله مقياسا للرضا أو اإلستياء، فكيف إن أختار فردان خمتلفان من حيث طبيعة املشاعر 
تركها يف نفوسهم نفس العامل؟ و عليه فإن اإلعتماد على آراء اآلخرين فقط كمقياس أمر مرفوض من الناحية اليت 

ناصر حممد ) ( الصدق و الثبات( العملية ما مل يتم التأكد من دقة ما يقال مبقياس يستويف الشروطالعلمية 
 ). 163، ص1995العديلي،

مهية العوامل اجلوهرية للوظيفة و جتاهله ألمهية العوامل غري اجلوهرية إن تأكيد فريدريك هرزبرغ املطلق على أ -*
للوظيفة يف عملية الدافعية هو تأكيد خاطئ على أعتبار أن كال اموعتني من العوامل هلما أمهية قصوى يف عملييت 

أيدت و ناقضت نتائج نظرية  الدافعية و الرضا الوظيفي، و هذا ما سنتبينه الحقا عند تناولنا لعينة من الدراسات اليت
  ).  73، ص 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( هرزبرغ 

إن إعتماد فريدريك هرزبرغ يف دراساته على عينة حمدودة من فئة املهندسني و فئة احملامني فقط قد دفع بعدد من  -*
، 2002حسني حرمي،( هنية أخرى الباحثني إىل التشكيك يف إمكانية تعميم نتائـج دراسـاته على جمموعـات م

  ). 130ص 
  . أا مل دور املتغريات املوقفية -*
يفترض فريدريك هرزبرغ وجود عالقة بني الرضـا و اإلنتاجية، و لكن منهجيـة البحث اليت أستخدمها حبثت  -*

جـدا بني يف الرضا فقط و ليس اإلنتاجيـة، و لكي تصـح هذه الدراسـة جيب إفتراض وجـود عالقة قوية 
  ). 117 ، ص2003ماجدة العطية،( الرضا و اإلنتاجية 

حتظي بإهتمام العديد من املهتمني  لو على الرغم من هذه اإلنتقادات و غريها فإن نظرية فريدريك هرزبرغ ال تزا
  بالبحث يف احلقل اإلداري، و أيضا، إهتمام املديرين الذين يسعون لزيادة الدافعية لدى األفراد العاملني

و السبب يف هذا كله حسب رأي حسني حرمي أن . و امليل حنو إستخدام عوامل الدافعية اليت أقترحتها النظرية
حسني ( فريدريك هرزبرغ فد أستخدم لغة سهلة مبسطة خالية من املفردات و املصطلحات السيكولوجيةاملعقدة 

  ). 130، ص 2002حرمي،
و النتائج اليت أسفرت عنها . رب، بإختبار فروض نظرية فريدريك هرزبرغو ع و قد قام العديد من الباحثني، غربيني

و فيما يلي . دراسام كانت خمتلفة فيما بينها، فمنها ما جاءت مؤيدة لفروض النظرية و منها ما جاءت مناقضة هلا
 .نستعرض لعينة من هذه الدراسات

  
  
  

  :الدراسات المؤیدة: أوال
  : الدراسات الغربية1)- 



 
   

هرزبرغ جند دراسة  كراسات الغربية اليت جاءت نتائجها مؤيدة لفروض نظرية العاملني لفريدريمن الد
و اليت أكدت نتائجها على أن عناصر الرضا الوظيفي تتحـدد يف 1959اليت أجريت سنةGinzbergجيرتبريج

  . ) 238-239ص . ص، 1999، 2جملة دراسات نفسية، العدد(اإلجناز، و التقديـر و املسئـولية و العمل ذاته 
عامل، أن منوذج 196مدير و218على1973بناءا على نتائج دراسة قام ا سنةG. Hinesكذلك، ذكر هينيس

عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، حممد ( فريدريك هرزبرغ جاء صادقا يف خمتلف املستويات الوظيفية 
 .) 233، ص2002بالل،

اليت P.Machungwa & N. Schmitدراسة ماشينجوا و مشيت و دائما يف نفس السياق، جاءت نتائج
و كان موضوعها دوافع العمل، و أستخـدم فيها جمموعة متغريات هي طبيعة العمـل، الترقية و 1983أجريت سنة

النمو، ظروف العمل املادية و الطبيعية، العدالة، العالقات مع اآلخرين، املشكالت الشخصية، مؤيدة ملضامني نظرية 
 .) 233، ص2002عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، حممد بالل،( دريك هرزبرغ فري

يف نفس اإلجتاه، فقد  1984اليت أجريت سنة  Barrett.H .Graceكذلك، جاءت دراسة باريث غراس 
أكدت نتائجها على أن مجيع العناصر اليت حددها هرزبرغ يف نظريته تسـاهم يف اإلحسـاس بالرضا الكليعن 

 ). 37، ص1999بطرس حالق،( لوظيفة ا
على خرجيي كلية الصحافة 1988اليت أجريت سنة  .Shaver .H .Cو باملثل فقد أكدت نتائج دراسة شافري

بالواليات املتحدة األمريكية على أن اإلحساس بالرضا و عدم الرضا الوظيفي يتحدد وفق ما تؤكد عليه فروض نظرية 
  ).  37، ص1999بطرس حالق،( فريدريك هرزبرغ 

على عينة 1989اليت أجريت سنةKelly.James.Dو يف نفس السياق دائما، جاءت نتائج دراسة جيمس كللي
من أعضاء هيئة التدريس بكليات الصحافة و اإلعالم بالواليات املتحدة األمريكية مؤيدة لنتائج نظرية 893مكونة من

( يفييتفق و العوامـل اليت حددا نظريـة هرزبرغ العاملني، حيث كان اإلحساس بالرضا و عدم الرضـا الوظ
 ). 37-38ص . ، ص1999بطرس حالق،

و من الدراسات الغربية املؤيدة، أيضا، لفروض نظرية فريدريك هرزبرغ جند دراسة روبرت أوين و 
 & Helpernو هلربن و بازكWernimontدراسات ورمنونت ،Eween & Others Robert،آخرون
Bask، رددراسة هافوHafford ، دراسة كالركClarke )ص 1995، 2جمـلة دراسـات نفسية، العـدد ،
309  .(  
  :الدراسات العربية2)- 

من الدراسات العربية اليت جاءت نتائجها مؤيدة لفروض نظرية العاملني جند دراسة هبة اهللا السمري اليت أجريتعلى 
  .املشتغالت يف جمال األخبار يف التلفزيون املصري

باململكة  1991اليت أجريت سنةMaidani & Ibrahimفإن جزء من نتائج دراسة ميداين و إبراهيم كذلك،
العربية السعودية، و اليت كانت دف إىل مقارنة تطبيق مضامني نظرية فريدريك هرزبرغ يف القطاع العام و القطاع 



 
   

امل املرتبطة مبحتوي الوظيفة يف دافعية اخلاص قد جاءت مؤيدة لفروض نظرية العاملني كوا أكدت على أمهية العو
  ). 246-247ص . ، ص1999، 2جملة دراسات نفسية، العدد( العمال يف كال القطاعني 

 
  :الدراسات المناقضة: ثانیا

  :الدراسات الغربية1)- 
، Wolfمن الدراسات الغربية اليت جاءت نتائجها مناقضة لنتائج نظرية فريدريك هرزبرغ نسجل دراسة وولف

، دراسة  Groen، دراسة جروين Smith، دراسة مسيت Hulen، دراسة هيلن Gorlowدراسة جورلوو
  ).  309، ص1995، 2جملة دراسات نفسية، العدد (Marrsماريس
  : الدراسات العربية2)- 

ديلي اليت من الدراسات العربية اليت جاءت نتائجها مناقضة لفروض نظرية العاملني هلرزبرغ جند دراسة ناصر حممد الع
باململكة العربية السعودية، و اليت كانت دف إىل معرفة مدى رضا موظفي القطاع 1981 – 1980أجريت سنيت

و أيهما أكثر تأثريا يف ) العوامل الدافعة( و حمتوىالوظيفة ) العوامل الصحية( العام عن كل من عوامل حميط الوظيفة 
  .جاءت به نظرية العاملني الرضا و عدم الرضا الوظيفي، و ذلك وفقا ملا

بعد تعديله  MSQ) (و قد أجريت هذه الدراسـة اليت أستخدم فيها إستبيـان منسوتا الشـامل للرضـا الوظيفي 
موظفا يف القطـاع احلكومي ممثلني يف 220و مواءمتـه لبيئة عمل و ثقافة اتمع السعودي، على عينة مكونـة من

يات و األعمال الوظيفية و يتوزعون على خمتلف الوزارات و املصاحل و األجهزة مديرين و موظفني يف خمتلف املستو
  .احلكومية يف مدينة الرياض

  :و تتلخص أهم النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة يف النقاط التالية
وجود تشابه يف درجات الرضـا و عدم الرضا الوظيفي للموظفني السعوديني على كل من عوامل حميـط  -*

و هاته النتيجة ال تتفق و النتائج اليت أسفرت ) العوامل التحفيزية( و عوامل حمتوى الوظيفة ) العوامل الوقائية( الوظيفة 
  .عنها نظرية العاملني يف موضوع الدافعية و الرضا الوظيفي

  :يف القطاع احلكومي تتحدد يف أن عوامل الرضا الوظيفي للموظفني السعوديني -*
  .مع زمالء العملعامل العالقة  - 
 .عامل اإلعتراف و التقدير من زمالء العمل - 
 .عامل عالقات العمل مع املرؤوسني - 
 .عامل الظروف املادية للعمل - 
 .عامل طبيعة العمل - 
 .عامل الشعور باإلجناز - 

  :أن عوامل عدم الرضا الوظيفي للموظفني السعوديني يف القطاع احلكومي تتحدد يف -*
  .لية اليت تتيحها الوظيفة هلم و لعائالمعامل فرص الترقية و التس - 

 



 
   

 .عامل الراتب الذي يتقاضونه و كمية العمل الذي يقومون به - 
 .عامل مقارنة ساعات العمل بساعات عمل من ميارسون أعماال مشاة يف منظمات أخرى - 
 .عامل اجلزاء و الثناء الذي يتقاضاه املوظف مقابل أدائه لألعمال اجليدة - 
 .احة للموظف لتجريب طريقته اخلاصة ألداء العملعامل الفرص املت - 
، 1995ناصر حممد العديلي،( عامل الطريقة اليت جيازى ا املوظف مقابل العمل الذي يقوم به  - 

 ). 203-204ص . ص
كانت دف إىل حتديـد عوامل الرضـا الوظيفي  و اليت 1982كذلك، فإن دراسة محزة عقيل اليت أجريت سنة  

عضاء هيئة التدريس و احملاضرين و اإلداريني و الفنيني يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة قد جاءت أو عدمه لدى أ
فالنتيجة اليت أسفرت عنها هذه الدراسة تشري إىل أن العوامل البيئية هي اليت تؤديإىل . مناقضة لفروض نظرية العاملني

جملة (لوظيفة هي اليت تؤدي إىل الشعور بعدم الرضا حتقيق الرضا الوظيفي يف حني أن العوامل املتعلقة مبحتوى ا
  ).  386 ، ص3،1995العدد ، دراسات نفسية

و يف نفس السياق دائما، نسجل نتائج دراسة ميداين و إبراهيم السالفة الذكر يف عرضنا لنتائج الدراسات املؤيدة  
قد جاء مؤيدا لفروض ) قد سبق ذكره  (فعلى الرغم من أن جزء من نتائج هذه الدراسة . لفروض نظرية العاملني

نظرية العاملني فإن اجلزء األخر و املتمثل يف أن تقديرات عمال القطاع العام للعوامل املرتبطة مبحيط الوظيفة كانت 
إحصائية مقارنة بنظريا لعمال القطاع اخلاص، قد جاء مناقضا لفروض نظرية  مرتفعة و ختتلف إختالفا ذو داللة

 ).246-247، صص 2،1999العدد  جملة دراسات نفسية،( العاملني 
 

  : Douglas Mcgregor – 1964 1906دوغالس ماجریجور7)- 
يقول دوغالس ماجرجيور الذي يعترب من أنصار فلسفة البشرية الصناعية أن وراء كل قرار أو فعل إداري توجد 

ة تتعامل مع عماهلا عل أساس ما تعتقده موجودا مبعىن آخر، أن اإلدار. جمموعة من اإلفتراضات عن الطبيعة البشرية
الصادر " الوجه اإلنساين للمنظمة " وهو يصنف هذه اإلفتراضات يف كتابه املوسوم . فيهم من خصائص إنسانية

علي حممد عبد (  Y و الثانية أمساهاXاألوىل أمساها نظرية. إىل جمموعتني متميزتني عن بعضهما البعض1960سنة
  ).  130 ، ص1975األفراد،الوهاب، إدارة 

فقد رأى ماجرجيور أا تفترض أن العامل العادي كسول، و يكره العمل وراثيا، و ال يتمتع بذكاء، و Xفأما نظرية
ليس لديه الطموح الكايف، و يتجنب املسئولية و يرغب يف أن يقوده الغري، و مثل هذا العاملهو إنسان أناين كونه يهتم 

مبصلحة اجلماعة أو املنظمة، و أن احلاجات اليت يريد إشباعها هي احلاجات الفسيولوجية و  بنفسه فقط و ال يبايل
و بسب هذه الظروف ينبغي أن جيرب على العمل و تضبط تصرفاته و يوجه سلوكه إذا كانت . نظريا األمنية فقط

 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ( اإلدارة ترغب يف حتقيق أهدافها 
  ). 74 ص



 
   

ذلك فقد كان ماجرجيور مقتنعا بوجود بعض الظواهر يف العمل ال ميكن هلذه النظرية تفسريها، فقد تساءل و رغم 
  .عن إرتفاع اإلنتاج يف بعض املنظمات اليت تستخدم احلد األدىن من اإلكراه و أدوات الرقابة يف العمل

فهي تفترض أن اإلنسان نشيط و . رية األوىلاليت تناقض متاما النظYو لإلجابة على هذا التساؤل قدم ماجرجيور نظرية
طموح، و يتمتع بذكاء، و يريد أن يعمل و حيب العمل إذا توفرت الظروف املالئمة، كون العمل بالنسبة له رغبة 
 طبيعية مثلها يف ذلك مثل اللعب و الراحـة، كما أنه يتمتع بالقدرة على املبادأة و اإلبداع 

شاركـة اجلماعـة يف حتقيق أهدافـها، و أن احلاجات اليت يريد إشباعها ال تقتصر و يرغب يف حتمل املسئولية و م
  ةعلى احلاجات الفسيولوجية و األمنية فقط، و لكنها متتد لتشمل احلاجـات اإلجتماعي

 و السيكولوجيـة كالتقدير و اإلحترام و إثبات الذات، و عليه فإنه ليس يف حاجة ألن يرغم على العمل إرغاما أو
علي حممد عبد الوهاب، إدارة (يراقب بإحكام، كونه ميلك رقابة ذاتية بإمكانه إستعماهلا إذا أحسنت اإلدارة معاملته 

  ). 131 ، ص1975األفراد،
و على هذا األساس يرى ماجرجيور أن على اإلدارة أن تعمل على توفري الظروف اليت جتعل األفراد العاملني يعكسون 

لوك اليت يظهروا يف العمل و أنه جيب إعداد املنظمة بشكل تكون فضاءا ميكن األفراد من حتقيق قدرام يف مناذج الس
  ). 83 ، ص2002علي الشرقاوي،( رغبام إذا هم أسهموا يف حتقيق األهداف التنظيمية 

بأخرى على  و على العموم، فإن اإلفتراض الذي يكونه املشرف عن طبيعة األفراد العاملني سوف يؤثر بطريقة أو
 ،1995عمار الطيب كشرود، الد األول،( توجيههم و مراقبتهم لتحقيق األهداف املرغوبة 

 ).  150 ص 
  

  : Chris Argyrisكریس أرجریس8)- 
أوضح كريس أرجريس أن اإلنسان لديه نزعة 1957الصادر سنة" اخلصائص الفردية و املنظمات " يف كتابه املوسوم 

الدافعية إذا شق طريقه عرب املراحل الطبيعية، للتطور من حالة عدم النضج إىل حالة النضج، و طبيعية، من وجهة نظر 
  :و هذه التغريات هي. هذا اإلنتقال أو التطور يتم على أساس جمموعة تغريات خيتربها الفرد

  .ينتقل الفرد من احلالة السلبية كطفل إىل احلالة اإلجيابية النشطة كإنسان راشد - 
 .رد من مرحلة اإلعتماد على الغري إىل مرحلة اإلستقالل اليت متيز اإلنسان البالغينتقل الف - 
 .تتنوع طرق السلوك بتقدم الفرد يف العمر الزمين - 
 .ينتقل الفرد من عامل صغري حمدود و هو طفل إىل عامل واسع له مدلوالت و إستشارات خمتلفة - 
 .ليشمل املاضي و احلاضر و املستقبل يتغري املنظور الزمين للفرد من جمرد اإلدراك للحاضر - 
 .ينتقل الفرد من حالة التبعية إىل الوضع املتكافئ أو املتوافق - 
 ينتقل الفرد من مرحلة عدم القـدرة على السيطرة على ذاته إىل القـدرة على السيطرة على الذات  - 

 .و إدراكها



 
   

علي عسكر، بدون ( عي للشخصية السوي و هذه التغريات، كما يراها أرجريس، تعترب من خصائص املسار الطبي
و هي كثري الشبه بإفتراضات نظرية دوغالس ماجرجيور عن الطبيعة البشرية السالفة ).  43 – 42 ص. تاريخ، ص

علم النفس العمـل و " يف كتابه املوسوم 1988سنة Smither.R.Dالذكر وفق ما أشارا إىل ذلك كل من مسيدر
علم النفس " يف كتابه املوسوم 1988سنةSaal.F.E 1 & Knight.P.Aو نيغ و أيضا، سآل" األداء اإلنساين 

 ). 146 ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد األول،"( علم و تطبيق : الصناعي و التنظيمي
و إذا كان الفرد ينمو و يتطور من الناحيتني الفسيولوجية و العقلية، كما يرى أرجريس، فإنه باملقابل يوضح، أن 

الفسيولوجي للفرد يتوقف عند سن حمدد يف حني منـوه العقلي حيـافظ على تطوره بإستمرار من خالل معارفه النمو 
فاإلنسان بطبيعة تكوينه يسعى دائما لتحقيق الذات من خالل أعمال . و علومه و خرباته و التأثريات البيئية احمليطة به

. ية كالغداء و املأوى اليت ال ميكنها أن تعادل حاجاته الذاتيةيقدمها ألفراد اتمع، و ذلك على حساب حاجاته املاد
و تعمل دائما  هلذا فاإلدارة املتميزة، يف نظر أرجريس، هي تلك اليت تسعى لتأمني الشقينمن اإلحتياجات لعماهلا معا

 على وضعهم يف مراكز العمل اليت تتوافق مع ميوهلم و رغبام 
فتوزيع اإلدارة للعمل على . تنفيذ األهداف بأقل التكاليف بالنسبة للمنظمة و هذا من شأنه أن يؤدي حتما إىل

  :العاملني دون مراعاة لكفاءم و مؤهالم و رغبام الفردية، من شأنه أن يؤدي يف نظر أرجريس إىل
ذا العمل حيتاج إىل سيحاول الفرد بشىت الوسائل إثبات قدراته الفردية يف تنفيذ العمل املوكل إليه حىت و لو كان ه -*

كفاية أفضل ملا يتمتع به العامـل من قدرات، و هذا من شأنـه أن خيلق جوا من املنافسـة غري املتكافئة بني 
  .العاملني و يقطع الطريق على األفراد يف حتقيق طموحام و أهدافهم، األمر الذي حيملهم على ترك العمل أو تغيريه

مـل احلل األمثل بالنسبة للعامل، فقد يفقد التعويضـات املادية عن خدمته الطويلة قد ال يكون ترك أو تغيري الع -*
يف العمل و قدمه الوظيفي مما جيعله أحيانا حيجم عن ترك أو تغيري العمل لإلستفادة من امليزات املذكورة، لكنه 

طره إىل القيام ببعض التصرفات سيالزمه شعور دائم خبيبة األمل و عدم قدرته على حتقيق أهدافه الوظيفية مما سيض
  ).  143 – 142 ص. ، ص1988علي إبراهيم اخلضر،( إخل ...السلبية يف العمل كاألداء املنخفض و التخريب

و ملعاجلة هذه املشاكل النامجة عن التوزيع السيئ للعمل على العاملني، يرى أرجريس أنه جيب على اإلدارة أن تسعى 
عن  العاملني يف ممارسة نشاطام اإلدارية و الفنية و اإلنتاجية و العمل على حلها بإستمرار لفهم أسباب فشل بعض

طريق التخفيف من املمارسات التسلطية املركزية على العمال و إشراكهم يف عملية إختاذ القرارات اإلدارية و رسم 
  ).143، ص 1988علي إبراهيم اخلضر،( سياسات املنظمة و حتديد أهدافها 

جريس هذا، وجد من الباحثني من يدعمه من بينهم باكي الذي نادي من خالل دراساته و أحباثه التنظيمية رأي أر و
بضرورة حتقيق اإلندماج و اإلنصهار فيما بني مصاحل و أهداف األفراد العاملني يف املنظمة و أهداف هذه األخرية 

  .نفسها
ددة مادية ومعنوية مستخدما يف ذلك أدوات و وسائل اإلنتاج فالفرد يقدم إىل العمل يف املنظمة بغية حتقيق أهداف حم

و مرحلة . يف هذه املنظمة، و املنظمة نفسها تسعى لتنفيذ براجمها و أهدافها و سياستها إعتمادا على األفراد العاملني ا
دماج يصطلح عليها باكي و العالقة القائمة اليت حتدث نتيجة اإلن. اإلندماج هذه تؤثر يف أهداف الفرد و املنظمة معا



 
   

علي ( بروابط املنظمة و هي التنظيم الرمسي و غري الرمسي و العمل و دورته و نظام املكافآت و العقوبات يف املنظمة 
  ). 143، ص 1988إبراهيم اخلضر،

الصادر " أساسيـات اإلدارة " و خالصة القول، وفق ما يشري إىل ذلك زكي حممود هاشم يف كتابه املوسوم 
، هي أن أرجريس يرى بأن سلـوك الفرد النـاضج يتميز مبجموعة خصـائص أمهها النشـاط املتميز  1987ةسن

 و اإلستقالل و إدراك الذات و الرقابة عليها و الطموح لشغل وظائف ذات مستوى عال 
عمار ( عاحلاجات و إتساع الرؤية و بعد النظر و إمتالك إهتمامات أعمق و القدرة على التصرف بطرق خمتلفة إلشبا

  ).  146 ، ص1995الطيب كشرود، الد األول،
عمار الطيب كشرود، (و الشكل التايل يوضح منو الشخصية من الطفولة إىل الرشد وفقا ملا يراه كريس أرجريس 

  ). 146 ، ص1995الد األول،
  



 
   

  .)النضج().عدم النضج .( الرشــد. الطفــولة
 
  .نشاط.سلبية 
  
  
  .إستقالل. إعتماد 
  
  

  .توجيه و رقابة ذاتية.عدم رقابة
   
  
  .التطلع للمستقبل. التركيز على احلاضر 
   
  
  .إهتمامات عميقة.إهتمامات سطحية 
  
  

  .مساواة أو قيادة.تبعية
  

  يوضح منو الشخصية من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد) 08(شكل رقم 
  .ر كريس أرجريسمن منظــو

  
  : Clayton Alderferكلیثون ألدرفر9)-

بإقتراح نظريته يف احلاجات إعتمادا على نظرييت أبراهام 1969-1972قام كليثون ألدرفر يف الفترة املمتدة بني سنيت
ت فقد كان يؤمن هو اآلخر بأن احلاجا. ماسلو و فريدريك هرزبرغ و مبا يتوافق و نتائج الدراسات اليت قام ا

  ).131، ص2002حسني حرمي،( اإلنسانية ميكن تصنيفها إىل حاجات أولية و حاجات راقية 
و هذه احلاجات كما . كوا تشري أن للفرد ثالثة حاجات أساسية (ERG)و قد أصطلح على نظرية ألدرفر بنظرية 

  :تعرضها الندي واترمبو هي
 بع بواسطة عوامـل البيئة كاألكل وهي احلاجات اليت تش: Existence Needsحاجات الوجود  -*

  .و هي متاثل احلاجات الفسيولوجية عند ماسلو. و الشراب و الراتب و اإلمتيازات الوظيفية و غري ذلك



 
   
و هي احلاجـات اليت تركز على إقامـة العالقات اإلنسانيـة :  Relatedness Needsحاجات العالقات -*

  .ل احلاجات اإلجتماعية عند ماسلوو الصدقات و التقبل من اآلخرين و هي متاث
 و هي احلاجات اليت تم بتطوير مهارات و قدرات الفـرد :  Growth Needsحاجات النمو -*

و حتقيق ذاته و إثباا، و ذلك من خالل قيامه مثال، بعمل منتج أو إبداعي و هي متاثل احلاجات الراقية عند ماسلو 
  ). 106 – 105ص .، ص1992عشوي مصطفي ،(

بإختصارها لنظرية ماسلو و بإضافتها مفهوما خمالفا يف تفسري عملية اإلنتقال من حاجةإىل (ERG)و تتميز نظرية
ففي الوقت الذي يرى فيه ماسلو بأنه ينبغي للفرد إشباع املستوى األدىن من احلاجات قبل اإلنتقال إىل . أخرى

حلاجات تشكل خطا مستقيما و ليس سلما و أنه ليس مثة املستوى األعلى يف عملية تصاعدية، فإن ألدرفر يرى بأن ا
قاعدة يف تدرج عملية إشباع احلاجات على إعتبار أنه ليس من الضروري إشباع احلاجات الدنيا قبل أن تشكل 

، إضافة إىل إمكانية نكوص الفرد من مستوى أعلى إىل )132 ، ص2002حسني حرمي،( احلاجات العليا دافعا 
ن عدم إشباع حاجات النمو يؤدي بالفرد إىل التركيز على إشباع حاجات العالقات، و عدم مستوى أدين حيث أ

و هذا ما  ). 106، ص1992عشوي مصطفي،(إشباع هذه األخرية يؤدي إىل التركيز على إشباع حاجات الوجود 
إلشباع من أنه يف حالة فشل الفرد بإستمرار يف حماولته GIbson & Othersأكد عليه جيبسون و آخرون

حاجات النمو تربز حاجات العالقات كقوة دافعية أساسية جتعل الفرد يعيد توجيه جهوده إلشباع حاجات املرتبة 
  .الدنيا، و هكذا دواليك

و قد نبه ألدرفر إىل أن للعوامل احلضارية و ثقافة الفرد و نشأته دورا حموريا يف ترتيب و حتديد أسبقية احلاجات يف 
  ).  164، ص 1995اصر حممد العديلي،ن( عملية إشباعها 

فجميع .كذلك، فإن ألدرفر يؤكد على نشاط الفئات الثالث للحاجات يف كل األفراد الذين هم على قيد احلياة
  .األفراد متشاون يف كوم ميتلكون لبعض مستويات كل حاجة لكنهم خيتلفون يف قوا

وفق نظرية ألدرفر هلا عالقة ببعضها البعض لكن بطريقة )مو الوجود، العالقات، الن( و الفئات الثالث للحاجات 
  : و هذه العالقة هي كالتايل. معقدة جدا

  . كلما قل إشباع حاجات الوجود كلما زادت الرغبة يف إشباعها -*
  . كلما قل إشباع حاجات العالقات كلما زادت الرغبة يف إشباعها -*
  .رغبة يف إشباعهاكلما قل إشباع حاجات النمو كلما زادت ال -*
  . كلما زاد إشباع حاجات الوجود كلما زادت الرغبة يف إشباعها -*
  . كلما زاد إشباع حاجات العالقات كلما زادت الرغبة يف إشباعها -*
، 1995حممد الطيب كـشرود، الد الثاين،( كلما زاد إشباع حاجات النمو كلما زادت الرغبة يف إشباعها  -*

 ). 64ص 
، 1995عمار الطيب كـشرود، الد الثاين،( يف احلاجات  ( ERG )التايل يوضح مضمـون نظرية و الشكل 

 ). 65ص 



 
   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تقـدم/ رضا  .تقويـة/ رضا 
  .نكوص/ رضا 

   
  .يف احلاجات اإلنسانية ERGيوضح مضمون نظرية ) 09(شكل رقم 

  .لكلنثـــون ألدرفر
من قبل املديرين يف عملية توجيه األفراد حنو حتقيق  اأمهية نظرية كليثون ألدرفر تكمن يف إعتماده و خالصة القول أن

فمثال إذا مل متكن سياسات املنظمة الفرد من إشباع . احلاجات الدنيا إذا ما أستحال عليهم حتقيق احلاجات العليا
 .الفرد حنو إشباع حاجات العالقاتو الوجودحاجات النمو لديه فعلى املدير أن يعمل على إعادة توجيه جهود 

  
 :Victor Vroomفیكثور فروم10)- 

 يعترب فيكثور فروم من الباحثني الذين أسهموا بشكل فعال يف تشخيص حمددات النجاح يف العمل اإلداري 
ا نظريـة أصطلح عليه 1964فقد قدم يف هذا امليـدان سنة . و خاصة ما يتعـلق منها مبوضـوع الدافعيـة

  . Expectancy Throryبنظريـة التوقع
على يد 1957و يرجع أصل هذه النظرية إىل سنوات الثالثينيات و اليت مل تطبق يف بيئة العمل إال يف سنة

و تطبيقها بشكل واسع يف بيئة العمل، يف واقع األمر، مل يتم إال . Georgopolous, Mahoney & Jonesكل
 1964و مند سنة . "العمل و الدافعية" نشر كتابه املوسوم حني قام فيكثور فروم ب1964يف سنة

و على إمتداد مخسة و عشرون سنة ظلت هذه النظرية من أشهر النظريات و أكثرها شيوعا و تقبال من قبل املهتمني 
  . بالبحث يف احلقل اإلداري و التنظيمي

الت عليها من أمثال ليمان بورتر و إدوارد بعض التعدي و مند صياغة فروم هلذه النظرية قدم العديد من الباحثني
الصادر " اإلجتاهات اإلدارية و األداء " يف كتاما املوسوم  Lyman Porter & Edward Lawlerلولر

 حاجات العالقات

  حاجات النمو حاجات الوجود 



 
   
و التغيريات ةبعض النتائج التجريبي: نظرية الفائدة يف دافعية العمل" يف دراسته املوسومة Graen.Gو قرين1968سنة

  ). 81، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،(  1969يف جملة علم النفس التطبيقي لسنةاملنشورة " املقترحة 
و يتحدد مضمون هذه النظرية يف أن قيام الفرد مبجهود أو عمل ما بطريقة معينة تسبقه عملية مفاضلة بني عدة بدائل 

ائل أنواع السلوك املختلفة اليت ميكن للفرد القيام متاحة له و املتمثلة يف القيام بذلك العمل أو عدم القيام به، أو يف بد
فدافعية الفرد للقيام بعمل معني، من منظور . و هذه املفاضلة تتحدد على أساس قيمة النتائج أو العوائد املتوقعة. ا

ر حممد ناص( هذه النظرية، تتحكم فيه درجة توقعه للنجاح فيه و قيمة النتائج املتحصل عليها من أداء هذا العمل 
  ). 166، ص1995العديلي،

و لفهم ما تتضمنه هذه النظرية من أفكار رئيسية ينبغي توضيح معاين أهم املتغريات اليت تقوم عليها، و املتمثلة فيما 
  : يلي

و يعرب عن كل األمور املادية و املعنوية اليت تستطيع املنظمة توفريها لألفراد  : Job Outcomeالعائد الوظيفي
و يرى فروم أنه ال يوجد هناك . إخل...كاألجر، الترقية، العطل، مشاعر التقدير و اإلحترام، مشاعر اإلجناز العاملني

و هذه العوائد الوظيفيـة ليس من الضروري، كما يعتقد فروم، . حد نظري لعدد هذه النواتج أو العوائد الوظيفيـة
  .إىل عمل آخر أو فصله من عمله مثال قد يكون عائدافإنتقال الفرد . أن تكون عبارة عن مكافآت أو خربات سارة

فهو يصف األمهية النسبية ألهداف . و يشري إىل الشعور اخلاص للعمال بعوائد وظيفية حمددة : Valenceالتكافؤ
حيث يشري الطرف اإلجيايب إىل العوائد  ، -1،+1العاملني، و تقاس هذه النسبة على أساس مقياس يتراوح بني 

ليت يريد العامل احلصول عليها، و اليت من خالل إعطاء الفرد العامل لدرجـات خمتلفة هلا يتشكل لديـهما الوظيفية ا
يصطلح عليه بالتكافؤ اإلجيايب، يف حني يشري الطرف السليب إىل العوائد الوظيفية اليت ال يرغب العامل فيها و اليت 

ء الفرد العامل لدرجات خمتلفة هلا يتشكل لديه ما يصطلح حياول بقدر اإلمكان أن يتفاداها، و اليت من خالل إعطا
 أما الفرد العامل الذي يشعر بعدم اإلكتراث . عليه بالتكافؤ السليب

و الالمباالة بالعوائد الوظيفية املوجودة باملنظمة فيتشكل لديه ما يصطلح عليه بالتكافؤ احملايد الذي تساوي قيمته 
  .(0)صفر

و يشري هذا املتغري إىل العالقة املدركة من قبل العامل بني أدائه الوظيفي  : Instrumentality)الفائدة(األدائية 
فهو الذي . مثل متغري التكافؤ، فتحديدها يتم من قبل العامل نفسه) األدائية(و مثلها . و اهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه

حتقيقه يف العملم درجة العالقة املوجودة بني أدائه الوظيفي و اهلدف املراد يقو.  
ا عبارة عن إحتماالت يقوا العامل العالقة بني أدائه الوظيفي و اهلدف الذي يسعى كذلك، تعرف األدائية على أ م

فإذا كانت درجة األدائية . (1)و واحد (0)إىل حتقيقه يف حميط العمل، و هلذا فإن قيمتها تتراوح بني درجة صفر
العالقة بني األداء الوظيفي للعامل و اهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه، أما قيمة  فهذا يعين إنعدام (0)تساوي صفر

  .فإا تشري إىل وجود عالقة تامة خطية بني األداء الوظيفي و حتقيق اهلدف (1)األدائية املساوية لواحد
عتمد بشكل كلي على و كمثال لتوضيح معىن هذا املتغري بشكل أوسع أنه إذا أعتقد العامل بأن الزيادة يف األجر ت

أما إذا أعتقد العامل بأن . تكون عالية جدا) الزيادة يف األجر( أدائه الوظيفي، فإن األدائية املرتبطة ذا العائد الوظيفي 



 
   

تكون ) اإلنتقال( إنتقاله إىل مكان آخر ليس له أية عالقة بأدائه الوظيفي فإن األدائية املرتبطة ذا العائد الوظيفي 
  .دامنخفضة ج

و يشري هذا املتغري إىل العالقة املدركة من قبل العـامل بني مستوى اجلهـد الذي يبذله  : Expectancyالتوقع
فقيمة التوقع .وم به العامل نفسهإعتبار أنه إحتمال يقّ فمتغري التوقع مثله متغري األدائية فهو يقاس على. و أدائه الوظيفي
 (1)ة بني مستوى جهد العامل وأدائه الوظيفي، بينما قيمة التوقع املساوية لواحدتعين إنعدام العالق (0)املساوية لصفر

  .تعين وجود عالقة طردية بني هذين املتغريين
فبعد .و كما هو احلال بالنسبة ملتغري التكافؤ و متغري األدائية فإن الفرد هو الذي حيدد مستوى توقعه بالنسبة لوظيفته

  .ني جهده و أدائه الوظيفي يقوم بتقوميهاتفكريه يف العالقة املوجودة ب
و خالفا ملتغري التكافؤ و متغري األدائية، فإن متغري التوقع يأخذ قيمة واحدة حيددها الفرد العامل لتعكس العالقة 

،  Janzو هذه القيمة يتم حتديدها، كما يشري إىل ذلك جانز. املوجودة بني مستوى جهده املبذول و أدائه الوظيفي
عمار الطيب كشرود، الد ( قيق من خالل ما يتحصل عليه العامل من معلومات مرتدة تتعلق بوظيفته بشكل د
  ). 83-86ص . الثاين، ص

  :و يرى فيكثور فروم أن ملتغري التوقع مستويني إثنني
. نتيجة معينة و يشري إىل قناعة الفرد و إعتقاده بأن القيام بسلوك معني سيؤدي، بالضرورة، إىل: املستوى األول -*

و أيضا، الطالب الذي يعتقـد بأنه ذكي . كاملوظف الذي يعتقد بأنه عامل جيد و قادر على اإلجناز إذا حاول ذلك
  .و هذا التوقع يوضح العالقة بني اجلهد و اإلجناز. و سيفهم الدرس إذا درس

. ، أي ماذا سيحصل بعد إمتام عملية اإلجنازو يشري إىل تقدير الفرد للنتائج املتوقعة لذلك السلوك: املستوى الثاين -*
. فالعامل يتساءل إذا حققت رقم إنتاج معني فهل سأكافأ أم ال، و أيضا، الطالب الذي فهم الدرس فهل سينجح أم ال

 فواد الشيخ سامل و آخرون،( و هذا التوقع يوضح العالقة بني إمتام اإلجناز و املكافأة اليت سيحصل عليها الفرد 
  ). 164-165ص . ص، 1982

ور فروم و الذي يشري إىل كمية اجلهد املوجودة داخل العامل ثو هو املكون األخري يف نظرية فيك ):الدافعية(  القوة
عمار ( فكلما كانت القوة شديدة كانت الدوافع لدى العامل عالية و العكس صحيح . اليت تدفعه ألن يكون حمفزا

  ).  86ص ،1995الثاين، دالطيب كشرود، ال
يف كتابه املوسوم Stephen Robbinsفدافعية الفرد العامل وفق هذه النظرية، كما أشار إىل ذلك ستيفن روبينس

، تعتمد بشكل كبري على قيمة اإلحتماالت اليت يعطيها الفرد العامل 1978الصادر سنة،" إدارة املوارد البشرية " 
  :للعالقات التالية

  .جناز املطلوبإحتمال أن جهده سيؤدي إىل اإل - 
حسني ( إحتمـال بأن يؤدي اإلجنـاز املطلوب إىل حتقيـق العوائـد الوظيفية املتوقعة  - 

 .)137، ص2002حرمي،



 
   

يوضح بصورة مبسطة 1989الصادر سنة" اإلدارة " يف كتابه املوسوم Bedeianو الشكل التايل كما قدمه بدئني
  ).89 ، ص1995ود، الد الثاين،عمار الطيب كشر( مضمون نظرية التوقع لفيكثور فروم 

  
 .اإلعتقاد بأن األداء سوف يؤدي إىل املكافآت. اإلعتقاد بأن اجلهد سوف يؤدي إىل األداء 
 
 
 

 )2(توقـع )1( توقـع
 
 

  يوضح رسم ختطيطي لنظرية التوقع) 10(شكل رقم 
 .لفكثـور فروم 

فقد أكد ستيفن .  و املهتمني مبيدان الدافعية يف جمال العملو قد القت نظرية التوقع رواجا كبريا يف أوساط الباحثني
  :روبينس بأن لنظرية التوقع يف الدافعية، من وجهة نظر إدارية، أمهية قصوى لألسباب التالية

  .معرفة احلاجات اليت يرغب األفراد يف إشباعها - 
اجلهد و حىت حتقيق  حماولة اإلدارة تسهيل مسار العامل و توضيح طريقه بني نقطة البداية و هي - 

 .)137، ص2002حسني حرمي،( أهدافه و إشباع حاجاته 
و James H, Donnellyو جيـمس دونللىJohn M, Ivancevichو باملثل، يرى جـون إيفنسفيش

بأن  1989 الصادر سنة" املبادئ و الوظائف : اإلدارة" يف كتام املوسوم James L,Gibsonجيمس جيبسون
  :أمهية و فائدة كبرية لإلدارة و املديرين كوا تنبه إىل األخذ يعني اإلعتبار ةلناحية التطبيقيلنظرية التوقع من ا

طبيعة العوائد و املكافآت الوظيفية ذات األفضلية لألفراد العاملني، و أيضا، احلاجـات اليت يرغبون  - 
  .يف إشباعها

 .عليها حتديد مستويات األداء املرغوبة و توضيحها للعاملني و إطالعهم - 
 .وضع أهداف أدائية قابلة للتنفيذ - 
السعي لربط العائد الوظيفي باألداء الوظيفي، إذ على املدير أن يوضح للفرد مىت ستمنح املكافأة  - 

  .) 137، ص2002حسني حرمي،( مقابل اإلجناز 
على 1992سنةالصادر " السلوك التنظيمي " يف كتابه املوسوم Fred Luthansكذلك، و رغم تأكيد فريد لوثانز

شدة تعقيد نظرية التوقع مما يصعب عملية إستعاب أفكارها و تطبيقها يف حميط العمل، فإنه يرى باملقابل، أا هامة 
السلوك التنظيمي من ناحيـة قدرا على توضيح العالقـة بني أهداف الفرد و أهداف املنظمـة، و  جدا يف فهم

حسني ( دافعية العاملني، و كذا حتديد بعض املتغريات ذات العالقة فهم و حتليل  أيضا، مساعدا لإلدارة على
  ).138، ص2002حرمي،

  المكافآت  األداء   الجھد 



 
   

فمن اخلصائص اليت متيز نظرية التوقع عن غريها من نظريات الدافعية اليت ظهرت يف تلك الفترة الزمنية كما حددها 
السلوك التنظيمي، نظريات و مناذج " كل من مجال الدين حممد املرسي، ثابت عبد الرمحن إدريس يف كتاما املوسوم 

مجال الدين حممد املرسي، ثابت عبد الرمحن : ( مايلي2002الصادر سنة" و تصنيف عملي إلدارة السلوك 
  )  375، ص2002إدريس،

  .أا تفترض قيام الفرد العامل بإجراء جمموعة من العمليات العقلية و التفكريية قبل إقدامه على سلوك حمدد1)- 
ا تفترض أن الفرد العامل مييل إىل اإلختيار من بني بدائل عديدة للسلوك، و أن السلوك الذي خيتاره هو الذي أ2)- 

  .يعظم به عوائده
  :أا تفترض أن دافعية الفرد العامل ألداء عمل معني هي حمصلة لآليت3)- 

  . توقع الفرد العامل بأن جمهوده سيؤدي إىل أداء معني -*
  .العامل بأن هذا األداء هو الوسيلة للحصول على عوائد وظيفية معينةتوقع الفرد  -*
  .توقع الفرد بأن العائد الوظيفي الذي سيحصل عليه ذو منفعة و جاذبية له -*

تعتمد العناصر املوجودة يف النقطة السابقة على عملية تقدير شخصي و ليس قياس موضوعي، فما يشعر به فرد 4)- 
  .العناصر الثالثة خيتلف متاما عما يشعر به و يدركه فرد عامل آخر عن نفس العناصرعامل و يدركه عن هذه 

 أا تفترض أن الفرد العامل قادر و واعي بإمكانية البحث يف ذاته عن العناصر الثالثة السابقـة 5)- 
  . و اإلهتمام ا، و إعطائها تقديرات و قيم

السلوك التنظيمي و علم النفس " يف كتاما املوسوم  يشريانWexley & Yuklكذلك، فإن ويكسلي و يوكل
 إىل أن لنظرية التوقع عدة مضامني تطبيقية لتحفيز العمال يف املنظمات، 1984الصادر سنة" األفراد 

  :و هي
  .مناسبة لتقومي أداء العمال تينبغي على املنظمة إجياد و تطوير إجراءا1)- 
  .لى مكافآت مادية و غري مادية تعتمد على األداء العايل لألفراد العاملنيينبغي إنشاء برنامج حتفيزي ينطوي ع2)- 
اليت قد ) األمراض املهنية و حوادث العمل( ينبغي على املنظمة أن ختفض من العوائد الوظيفية غري املرغوب فيها 3)- 

  .يدركها العمل بأا نتيجة لألداء املرتفع
فاعتمادية املكافآت جيب أن تفسر . م إدراك دقيق للمكافآت املعتمدةينبغي أن ال يفترض بأن العمال لديه4)- 

  .بطريقة من شأا أن تضمن توقعات دقيقة حول العالقة بني األداء و العائد الوظيفي
ينبغي أن تضمن املنظمة بأن كل عامل له توقع عال فيما يتعلق بالعالقة بني التوقع و األداء و ذلك بتوفري 5)- 

  .اسب، جاعلة املهام الوظيفية مناسبة لقدرة العامل، و التخلص من صعوبات الوصول إىل األداء الفعالالتدريب املن
ينبغي أن يتم حبث التكافؤ الذي يربطه الفرد العامل بعوائد ذات عالقة باحلاجة، مادام هذا سيختلف من عامل 6)- 

  .إىل آخر
عمار الطيب كشرود، ( بالنسبة للعمال كدوافع لألداء العايل  ينبغي إستعمال، فقط، العوائد ذات التكافؤ العايل7)- 

  ). 92 ، ص1995الد الثاين،



 
   

و رغم التجاوب الكبري لعدد من الباحثني و املهتمني مبوضوع الدافعية يف جمال العمل مع مفاهيم و مضامني هذه 
سة و عشرين سنة الحقة، كما تاريخ تطبيقها بشكل فعلي يف بيئة العمل، و على مدى مخ1964النظرية مند سنة

هذه اإلنتقادات حيددها غراي و . سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإا باملقابل، كانت عرضة إلنتقادات العديد من الباحثني
يف النقاط  1988الصادر سنة" السلوكالتنظيمي " يف كتاما املوسوم Gray, J.L & Starke, F.Aسثارك
  : التالية

فروم ملعامل اإلرتباط يف دراسة عملية التوقع جعل من نظريته أمرا غري مرغوب فيه لدى إن إستعمال فيكتور  -*
فقد أشارت معظم الدراسات اليت أجريت إلختبار فروض هذه النظرية إىل أن قيمة معامالت اإلرتباط بني . الباحثني

 ربع واحد فقط من تباين السلوك و عليه، فإن نظرية التوقع ميكن أن يعتمد عليها يف. 0,50متغرياا ال تزيد عن 
توضح بأن هناك عوامل أخرى كثرية جبانب تلك اليت حددا 0,25% و هذه القيمة.  ²0,50 = 0,25%أي

  .هذه النظرية تؤثر على كمية اجلهد املبذول من قبل األفراد العاملني
عالقة اجلهد باألداء الوظيفي و عالقة األداء  إن العالقات املفترضة من قبل نظرية التوقع بني متغرياا و املتمثلة يف -*

فمثال .ففي بعض املواقف جند أن األداء هو الذي يسبب اجلهد. الوظيفي باهلدف حيتمل أن ال تكون ممثلة للحقيقة
حيتمل أن جيد نفسه فجأة أكثر حبا و إهتماما بدراسة ) األداء( الطالب الذي حيصل على درجات عالية يف اإلمتحان 

 فدراسة و حتديد العالقات السببية ليس باألمر اهلني كما يتصور البعض ). اجلهد( ادة هذه امل
  .و من بينهم أصحاب هذه النظرية

 ) إختاذ القرارات مثال(لقد أشارت نتائج بعض الدراسات إىل قيام الفرد العامل يف العديد من املواقف  -*
من دون أن يكون واعيا فكريا و عقليا و بعد ذلك حياول و بصفة خاصة يف األعمال الروتينية، مبجهود وظيفي 

عمار ( تربيرها، و هذا بدال من إستعمال العملية املعقدة اليت نادت ا نظرية التوقع يف إختاذ القرارات من الوهلةاألوىل 
  ).92-93ص . ، ص1995الطيب كشرود، الد الثاين،

السلوك، : املنظمة" لى، و جيمس جيبسون يف كتام املوسوم و باملثل يرى كل من جون إيفنسفيش، و جيمس دونل
  :1994الصادر سنة " البنية، العمليات 

الوسيلة، التوقع، ( أن فيكتور فروم مل يقدم تعاريف واضحة بشكل دقيق لبعض املتغريات اليت تقوم عليها نظريته  -*
  ). اجلهد

  .اليت على املنظمة تقدميها لفرد معني يف موقف معنيأن نظرية التوقع مل حتدد طبيعة العوائد الوظيفية  -*
أن نظرية التوقع تفترض ضمنيا بأن مجيع أشكال الدافعية تتم بصورة واعية، وأن األفراد يفترض أن يقوموا بشكل  -*

  .عقالين و بصورة واعية تقدير املتعة أو األمل الذي يتوقعونه أو يتجنبونه و من مث القيام باإلختيار
 حرمي، حسني(البيـة الدراسـات اليت أجريت إلختبـار النظرية إعتمـدت على نفس العينة أن غ -*

 .)137-138ص .، ص2002
  



 
   

 Lyman Porter & Edwardلیمان بورتر و إدوارد لولر11)- 
Lawler :  

قام  ةالدافعيو بعد مرور أربع سنوات تقريبا من قيام فيكثور فروم بنشر نظريته السالفة الذكر يف ميدان 1968يف سنة
و " اإلجتاهات اإلدارية و األداء " كل من ليمان بورتر و إدوارد لولر بإقتراح صياغة جديدة هلا يف كتاما املوسوم 

اليت من أهم ميزا تناوهلا لعالقة متغري الرضا الوظيفي باألداء و هذا خالفا لدراسات فريدريك هرزبرغ يف موضوع 
  ).171، ص1995ناصر حممد العديلي،( هذه العالقة  الرضا الوظيفي اليت مل تتناول

فوفق منوذج بورتر و لولر فإن متغريات الدافعية، و الرضا، و األداء هي متغريات خمتلفة و عالقتها ببعضها بعض 
ناصر حممد ( ليست كما يعتقد أصحاب النظريات التقليدية اليت تؤكد على عالقة الرضا باألداء و اإلنتاجيـة 

 ).171، ص1995العديلي،
و يتحدد الرضا الوظيفي للعامل مبوجب هذا النموذج مبدى تقارب العوائد الوظيفية احملققة فعليا مع العوائد الوظيفية 

فإذا ما كانت العوائد الوظيفية احملققة فعليا مقابل األداء الوظيفي للعامل تساوي أو أكثر . اليت يعتقد هو أنه يستحقها
ليت يعتقد هو بأا عادلة فسيشعر بالرضا مما سيدفعه إىل تكرار ذلك النشاط و اجلهد الالزم من العوائد الوظيفية ا

أما إذا حدث العكس، و كانت العوائد الوظيفية احملققة فعليا للعامل مقابل أدائه الوظيفي أقل من تلك اليت . إلجنازه
حسني ( مستوى دافعيته لذلك العمل يعتقد هو بأنه يستحقها فسيشعر بعدم الرضا مما سيطفأ أو خيفض من 

  ).138، ص2002حرمي،
الصادر " اإلجتاهات اإلدارية و األداء " و الشكل التايل كما قدمه كل من ليمان بورتر إدوارد لولر يف كتاما املوسوم 

جلهد أن ا يؤكـد على) النموذج( يوضح مضمون منوذجهما يف الدافعية و األداء و الرضا الوظيفي الذي 1968سنة
 .ال يقود مباشرة إىل األداء كونه يتوسط ما بني القدرات و اخلصائص الشخصية و بني إدراكات الدور) الدوافع( 
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  ارد لولريوضح مضمون منوذج بورتر ليمان و إدو) 11(شكل رقم 
  .يف الدافعية و الرضا الوظيفي

فطريقة إدراكها حتدد مستوى . و الشيء املهم يف هذا النموذج هو ما حيدث بعد األداء الوظيفي، أي املكافأة اليت تتبع
ناصر ( الرضا الوظيفي للعامل و بالتايل فاألداء الوظيفي حسب بورتر و لولر يؤدي إىل الرضا الوظيفي و ليس العكس 

  ).171، ص1995د العديلي،حمم
هي عملية توقع تعتمد أساسا على جمموعـة مفاهيـم كالتقييم  ةو يتفق بورتر و لولر مع فيكثور فروم يف أن الدافعي

  ).172، ص1995ناصر حممد العديلي،( و التكافؤ و اإلدراك 
  تتحدد يف اجلهـد، مضمون منوذج بورتر و لولر ينبغي إستعراض مفهوم أبعاده األربعـة و اليت حو إليضا

  .و فيما يلي عرض لكل منها. و األداء، و املكافأة، و الرضا
و هو كمية الطاقة املبذولة من قبل العامل يف عمله، و هو يف نظر بورتر و لولر خيتلف عن أداء العمل  :اجلهد -*

) مادية، معنوية( بني تقيماملكافأة  و هو يعتمـد على التفاعل. نفسه، فهو يرتبط بقوة الدافع أكثر من إرتباطه باألداء
فالراتب و الترقية و التقدير . و هذا التقييم للمكافأة يعتمد على درجـة رغبة العامل فيها. و إدراك إحتمالية مكافأته

كما أن إدراك إحتمالية مكافأة اجلهد يعترب عنصرا . و اإلعتراف هي مكافآت ختتلف يف تقييمها بإختالف األفراد
  .  مقدار اجلهد املبذول من قبل العاملرئيسيا يف

  تقییم
  .المكافأة

  القدرات
  .و السمات

  إدراكـــات
  .الــــــدور

  األداء  .الجــھد
  ).اإلنجازات( 

  المكافأة الداخلیة
  .)الجزاء المعنوي( 

  المكافأة الخارجیة
  ).الجزاء المـــادي( 

  .الرضــــا

  إدراك عدالة 
  .المكافـأة 

 إدراك إحتمال 
  . الجھد مكافأة



 
   

و يعرف، أيضا، هذا املتغري على أنه إدراك العامل إلحتماليـة إختالف مكافأته بإختالف كميات جهـده املبذولـة 
  .يف العمل

و تتحدد كمية اجلهد املبذول يف العمـل، وفق منوذج بورتر و لولر، فقط عند توحد و تفاعل متغري تقييـم املكافأة 
فإذا أعطى العامل تقييما عاليا للمكافأة و أدرك إحتمالية كبرية بأن جهوده . و متغري إدراك إحتمالية مكافأة اجلهد

  . و العكس صحيح، ستقود إىل هذه املكافأة فإنه سيبذل كمية كبرية من اجلهد يف العمل
شري إىل النتائج الفعلية اليت ترغب و هو ي. و هو وفق منوذج بورتر و لولر يلي مباشرة متغري اجلهد :األداء -*

وكذا إدراكه لدوره ، ويرى الباحثان أنه قد تكون لقدرات العامل و مساته الشخصية. املنظمات يف قياسها مبوضوعية
و لكنه يعتمد أيضا  فاألداء ال يعتمد على كمية اجلهد املبذول فقط. يف العمل عالقة بتعارض جهده مع أدائه الوظيفي

فالعامل الذي . و كذلك على إدراكه للدور الذي ينبغي عليه القيام به) إخل...كاملعرفة و املهارة( لعامل على قدرات ا
  .يبذل جهدا كبريا و لكن قدراته ضعيفة و إدراكه لدوره غري صحيح يكون أداؤه غري فعال

و العوامل التحفيزية يف جمال على غرار التمييز الذي إقترحه فريدريك هرزبرغ بني العوامل الوقائية : املكافأة -*
 ) جزاء مادي( العمل، مييز بورتر و لولر يف منوذجهما بني نوعني من املكافآت مها مكافآت خارجية 

  ).جزاء معنوي( و مكافآت داخلية 
ني و يرى بورتر و لولر أن للمكافآت الداخلية اليت تقدمها املنظمة عالقة طرديـة قوية بدرجة دافعية األفـراد العامل

و مبستوى رضاهم الوظيفي أكثر من عالقتها بأدائهم الوظيفي و ذلك مقارنة بعالقة املكافآت اخلارجية ذه 
  .املتغريات

كذلك، فإن إلدراك عدالة املكافأة، الذي ميكن أن يتأثر تأثرا مباشرا بالتقدير الذايت لألداء، تأثري قوي يف عالقة األداء 
  .بالرضا الوظيفي
يق العامل للمكافـآت الداخليـة، من وجهة نظر الباحثـني، تكون كبرية فيما إذا كانت األعمـال و إمكانية حتق

  .اليت يقومون ا متنوعة و تنطوي على حتديات
فالعامل يكون راضيا . و هذا املتغري ينتج عن مدى تقارب املكافآت الفعلية ملستوى إدراك الفرد لعدالتها: الرضا -*

املكافأة الفعلية مستوى إدراكه هلا، و يكون غري راض عندما حيدث العكس، أي عندما تكون عندما تقابل عدالة 
  ).172، ص1995ناصر حممد العديلي،( املكافأة الفعلية أقل من مستوى إدراكه لعدالتها 

ات من قبل و ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق أن منوذج بورتر و لولر قد مت تطويره و أدخلت عيه بعض التحسين
نظريات " املوسوم  او اليت وردت يف مقاليهمSchab,D,P & Cummings,L,Lالعاملني شواب و كيمينغز

  .مبجلة العالقات الصناعية 1970املنشور سنة " األداء و الرضا 
  :و تتحد هذه التحسينات اليت أشتق جزءا منها من نظرية التوقع لفكتور فروم يف النقاط التالية

الناجتة عن أداء العامل تؤثر، من خالل عملية ) اجلزاء املادي( و اخلارجية ) اجلزاء املعنوي( فآت الداخلية أن املكا -*
  .لعالقة جهده باملكافأة املتحصل عليها و اليت حتدد كمية جهده املبذول الحقا هالتغذية الراجعة، على إدراكا ت



 
   
يضا، بإدراكاته ملدى عدالتها و اليت تتم دائما من خالل التغذية أن رضا العامل ال يتأثر فقط بوجود املكافأة بل، أ -*

عمار الطيب كشرود، الد ( الراجعة أين حيدد الفرد قيمة املكافأة و اليت تؤثر بدورها على كمية اجلهد املبذول 
  ).131-132ص . ، ص1995الثاين،

  :لظاهرة الرضا الوظيفي من ناحيتني و خالصة القول أن منوذج بورتر و لولر خيتلف عن النظرة التقليدية
أن الرضا الوظيفي ميكن حتديده بالعائد الفعلي الذي مت احلصول عليه، و أنه يعتمد على شعور الفرد مبا ينبغي : األوىل

  .على املنظمة أن تقدمه له مقابل مستوى أدائه احملقق
أي أن األداء يؤدي إىل الرضا . اء على الرضا الوظيفيأن الرضا الوظيفي يعتمد على األداء أكثر من إعتماد األد: الثانية

 ).172-173ص . ، ص1995ناصر حممد العديلي،( الوظيفي و العكس غري صحيح 
 

  : Burrhus Frederick Skinnerبرھس فریدریك سكینر12)- 
نظرية قام "نساين العلم و السلوكاإل" قدم عامل النفس األمريكي برهس فريدريك سكينر يف كتابه املوسوم 1953يف سنة

اإلشراط " ، و اليت غالبا ما يشار إليها، أيضا، بنظرية "تدعيم السلوك " بتطويرها يف ميدان الدافعية أصطلح عليها بنظرية 
  ).111، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،" ( اإلجرائي

 Edward Leeثورندايك رديلو الواقع، أن أصل هذه النظرية يعود إىل قانون األثر الذي أقترحه إدوا
Thorndikeالفردية اليت تتبعها مباشرة عوائد مرضية ستقوى و تدعم مما سيؤدي إىل  تو الذي يشري إىل أن السلوكيا

حدوثها مرة أخرى يف نفس املوقف، يف حني أن السلوكيات اليت تتبعها مباشرة عوائد غري مرضية ستضعف و لن تعاود 
 ،1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( وقف الظهور مرة أخرى يف نفس امل

  ).111ص 
و اإلفتراض الرئيسي الذي بىن عليه سكينر نظريتـه هذه مفاده أن السلوك اإلنسـاين هو نتيجة للعالقة املوجودة بني املثري 

ء داخل حميط العمـل موعة مثـريات بيئية حميطـة باإلنسان سوا ةمبعىن أن السـلوك اإلنساين هو نتيج. و اإلستجابة
  ). 168، ص1995ناصر حممد العديلي،( أو خارجه 

  :و يرتكز هذا اإلفتراض يف مضمونه على ثالثة مكونات أو عناصر أساسية هي
  .و يشري إىل احلدث الذي يؤدي إىل إستجابة معينة من طرف الفرد: املنبه -*
  .نبهو تشري إىل وحدة من سلوك الفرد اليت تتبع امل: اإلستجابة -*
، 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( و يشري إىل النتيجة اليت يتحصل عليها الفرد من إستجابته : التعزيز -*
 ).112ص

، 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( و الشكل التايل يوضح كيفية عمل هذه العناصر الثالثة لنظرية التعزيز 
 ).112ص
 
 
  



 
   
 
 

  
  كيفية عمل العناصر الثالثة لنظرية التدعيم يوضح) 12(شكل رقم 

  .لربهس فريدريك سكينر
 

  : و بناءا على هذه النظرية فإن عملية تعزيز السلوك تتم، فقط، عندما
  .يظهر التعزيز بسرعة فور إنتهاء اإلستجابة -*
  .يتم تكرار خربة التعزيز ملرات عديدة -*

  ).111، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،(كبريا )الثواب أو العقاب( يكون حجم آلية التعزيز  -*
و من وجهة نظر الدافعية، فإن تطبيق مفاهيم هذه النظرية يتم أساسا من خالل عملية التصميم لبنية أو هيكال 

راد مقترنا بالوظيفة يهدف أساسـا إىل تغيري أو تعديل السلوك الفعلي لألف) منوذجا للتعزيز( للمكافآت أو العقوبات 
  .يف ميدان العمل، أو إىل ما يصطلح عليه وفق أدبيات علم النفس العمل و التنظيم، بعملية تعديل السلوك التنظيمي

  و تتوقف عملية التعديل هذه، يف إعتقاد سكينر، على املدى الذي مت فيه تعزيز سلوكيات الفرد العامل 
ه و مت تعزيز ذلك فإن العامل سوف يستمر يف هذه فإذا عمل العامل جبدية و أجنز ما هو متوقع من.يف املاضي

  السلوكيات، أما إذا كانت نتائج جمهوده الوظيفي مدركة من قبله على أا تؤدي إىل العقاب فإن جهده 
  .يف العمل سينخفض

اب كذلك، ينخفض جهد العامل، لكن تدرجييا، عندما يدرك العامل أن جمهـوده الوظيفي ال يؤدي ال للعقابو ال للثو
 ).112-113ص  .، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( 

 ). 113ص، 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( و الشكل التايل يوضح هذه العملية 
  إستمرار 
  .مكافأةاجلهد العايل 

  . اجلــهد إخنفاضعقاب
  ينطفد حماي )من البيئة)(من العامل)( موقف العمل( 
  ال مكافأت اجلهد ( عمل أ يف منظمة جبهد عال ألداء 
  كلية إذا نتائج احلياد 

  .أستمرت يف اإلحلاح 
  يوضح منوذج التعزيز من منظور نظرية) 13(شكل رقم 

 .سكينر يف الدافعية

  اإلستجابة
  )السلوك( 

  المنبـــھ
  )الحدث( 

  التعزیـــز
 )نتیجةال( 

 

  

املنبـــ
 ــه

  

 اإلستجابة
 السلوكية

  
  النتیجــة



 
   

أربعة أنواع  و من وجهة نظر إدارية، فإن عملية تعديل سلوك العامل وفق هذه النظرية تتم، على األقل، على أساس
و فيما يلي شرح ألنواع التعزيز األربعة . إثنان منها يقويان السلوك، بينما، اإلثنان اآلخران يضعفانه. خمتلفة للتعزيز

  :هذه
و هو وسيلة لتقوية أو زيادة إحتمالية إعادة العامل لسلوك مرغوب مستقبال كونه يوفر نتيجة  :التعزيز اإلجيايب -*

فمثال إذا متت مكافأة العامل الذي زاد حجم إنتاجه خالل فترة زمنية معينة عن . هذا السلوك مرغوبة له عندما يظهر
احلجم احملدد له من قبل املنظمة لتلك الفترة، و كانت هذه املكافأة جدابة و مرغوبة من طرفه فإنه من احملتمل جدا أن 

يف هذا النوع من التعزيز، كما يقول ) املكافأة( فنمط النتيجة . يعيد أو يقوم بنفس اجلهد خالل فترة زمنية قادمة
سكينر، سوف يعزز رغبة العامل يف احلفاظ على سلوكه هذا رغبة منه يف احلصول على نتيجة مشاة مرة أخرى 

  . مستقبال
  .إخل...زيادة األجور، الترقية، اجلوائز، أوقات الراحة، عطلة إضافية: و من أمثلة املعززات اإلجيابية جند

و هو وسيلة، أيضا، لتقويـة و تدعيم السـلوك و اليت تتمثل يف إستجابـة الفرد بطريقة متكنه  :التعزيز السليب -*
فمثال قد يوبخ املشرف العامل بإستمرار إىل أن يقوم هذا األخري بأداء عمله بالشكل . من جتنب النتائج غري املرغوبة

فإذا أستمر العامل يف أداء عمله بالشكل املطلوب مستقبال . خهاملناسب و املرغوب و عندئد يتوقف املشرف عن توبي
اليت حققت أداء وظيفي فعال معززا سلبيا وفق ) التوبيخ( فإنه ميكن القول على عملية التخلص من العائد غري املرضي 

السلوك " يف كتاما املوسوم Arnold,H,J & Feldman,D,Cما أشار إىل ذلك كل من أرنولد و فيلدمان
  .1986الصادر سنة " لتنظيمي ا
و هو من الوسائل املعتمدة يف إضعاف السلوك غري املرغوب أو التخلص منه ائيا و ذلك بتجنب منح  :اإلنطفاء -*

و حتت ظروف كهذه سوف ينخفض ظهـور السلوك غري املرغوب . املرغوبة عند القيام بالسلوك) املكافأة( النتيجة 
فمثال املدير الذي ال يريد أن يشجع العمال على القيام بتقدمي . جة لعدم تعزيزه إجيابياو تدرجييا يصبح منطفيا كنتي

إقتراحات لتحسني مكان العمل ميكنه أن يتخلص من هذا السلوك بتجاهله إلقتراحام و اليت سوف تصبح منطفية 
 و باملثل فإن املشرف الذي يقدم التأييد . بفعل غياب تعزيز ثابت

عامل الذي يؤدي عمله بالشكل املرغوب إذا توقف عن تقدمي هذا التأييد و اإلعتراف و توقف العامل و اإلعتراف لل
لألداء الوظيفي يكون قد أنطفأ أو ) التأييد و اإلعتراف( عن أداء عمله باشكل املرغوب فإن مذخل العامل السابق 

" السلوك التنظيمي " سالف الذكراملوسوم تالشى وفق ما أشار إىل ذلك كل من أرنولد و فيلدمان يف كتاما ال
  . 1986الصادر سنة

و هو أيضا من الوسائل املعتمدة يف إضعاف السلوك غري املرغوب أو التخلص منه ائيا كونه يؤدي إىل  :العقاب
مل فتوبيخ املشرف و مضايقته للعامل الذي تكون مداومته يف الع. نتيجة غري مرغوبة عند القيام بسلوك غري مرغوب

غري منتظمة يعد مثاال للعقاب و الذي قد يتخذ، أيضا، عدة أشكال منها الغرامات املالية، التوقيفعن العمل، اخلصم من 
  . الراتب، و ما إىل ذلك



 
   

 و يعترب سكينر من بني املعارضني جدا إلعتماد العقاب يف تعديل سـلوك األفراد كون أثره يف ختفيـض 
غوب يكون فقط على املدى القصري مقارنة باملدى الطويل أين ال تكون له أية نتيجة أو التخلص من السلوك غري املر

  .ذات فائدة
الصادر " اإلدارة " الذي أشار يف كتابه املوسوم .Bedeian,A,Gو يتفق مع سكينر يف هذا الرأي بديان

اليت كثريا ما  تعديل السلوكإىل أن العقاب يعترب من املفـاهيم اليت مل تفهم بعد بشكل جيد و من مظاهر 1989سنة
  ).116-119ص.، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( أسيئ إستعماهلا 

و للوقوف على أي أنواع التعزيز السالفة الذكر أكثر فعالية يف تأثريها على األداء الوظيفي لألفراد، أشارت نتائج 
إىل أن التعزيز اإلجيايب هو  ) .1981Dormick,P,W & Hood,Mدورميك و هود( بعض الدراسات 

و . الوسيلة األكثر فعالية و أقواها يف التأثري على السلوك ألنه يقوي من ظهور السلوك الوظيفي الفعال من قبل األفراد
 & .Luthans,F. & Paul,Rعل العكس من ذلك، أشارت نتائج دراسة لوثانز و بول و باركر

Baker,D.حتليل جترييب ألثر إدخال تعزيز غري متوقع على السلوك األدائي  "و املوسومة  1981اليت أجريت سنة
إىل أن وسيليت اإلنطفاء و العقاب يستعمالن فقط لتخفيض تكرار األداء غري الفعال من قبل أفراد " لألفراد البائعني 

  ). 119، ص 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( املنظمة 
  ).117، ص 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( يز هذه بأمثلة و الشكل التايل يوضح أنواع التعز

 .نوع التعزيز. النتائج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
   

  
  الثناء على العاملتعزيز .اإلستجابة

  .إجيايب و التوصية بزيادة
  .حيضر العامل بإستمرار يف أجره

  تقارير البيع يف الوقت 
  جتنب املضايقة تعزيز.احملدد

  .سليب. العاملو تأنيب .املنبه 
  طلب املدير بتجنب التأخر 

  .يف إحضار تقاريرالبيع
  إحتفظ بالثناء

  . و ال يوصي بزيادة إنطفاء
  يف أجره 
  حيضر العامل بإستمرار 

  .عقاب أنب العامل.تقارير البيع متأخرا
  .و ضايقه

  
  يوضح مضمون أنواع التعزيز) 14(شكل رقم 

 .يف نظرية سكينر بأمثلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

در اإلشارة إليه، أن إعتماد و تطبيق أي نوع من أشكال التعزيز السالفة الذكر لتعديل سلوك األفراد يتم وفق و ما جت
  .جداول حمددة سواء كان ذلك بشكل مستمر أو على فترات متقطعة

ى ذلك مدح و مثال عل. ففيما يتعلق جبدول التعزيز املستمر فإنه حيدث عندما تتبع السلوك املرغوب دائما نتيجة معينة
  . املشرف ملرؤوسه على كل وحدة إنتاج ينتجها

الصادر " السلوك التنظيمي " و هذا النوع من التعزيز، كما أشار إىل ذلك أرنولد و فيلدمان يف كتاما املوسوم 
ة يكون فعاال جدا يف املراحل األوىل من تعلم أنواع جديدة من السلوك يف حني يكون إعتماده لفترة زمني1986سنة

  . طويلة صعبا
. أما فيما يتعلق جبدول التعزيز املتقطع فإنه حيدث عندما تتم مكافأة السلوك املرغوب على أساس فترات زمنية متقطعة

  :و هو ينطوي على أربعة أنواع هي
  
  
  :جداول الفواصل الزمنية الثابتة للتعزيز -*

تطبيقه يتم على أساس فواصل زمنية حمددة ما دام العامل  و هذا النوع هو األكثر إنتشارا بالنسبة لغالبية املوظفني، و
و نظام الرواتب الذي يتحصل من خالله العمـال . مستمرا يف القيام بالسلوك املرغوب خالل تلك الفترات الزمنية

على أجورهم كل أسبوع أو كل نصف شهر أو كل شهر أو على أساس أي فترة زمنية حمددة سلفا هو منودجا هلذه 
و فيلدمان  و األداء الوظيفي للعمال وفق هذا النوع من جداول التعزيز، كما أشار إىل ذلك كل من أرنولد. ولاجلدا
مييل إىل أن يكون ضعيفا على إعتبار أن أداء الفرد الذي يزيد عن املعيار املتفق عليه 1989و بديان سنة1986سنة

  .لألداء الذي هو واجب التحقيق ال حيقق له عائد وظيفي أكرب
و كما هو متفق عليه، وفق أدبيات الدافعية يف العمل، فإن غياب العالقة املباشرة بني األداء و املكافأة ينتج عنه تدين 

  .يف كمية اجلهد الوظيفي للفرد إىل احلد الذي يضمن له أمنه الوظيفي فقط
 :جداول الفواصل الزمنية املتغرية للتعزيز -*
و من أمثلة هذه النمادج زيارات العمل الفجائية اليت يقوم . قضاء فترات زمنية متغريةو هذا النوع يتم تطبيقه بعد إن 

فمسؤول املؤسسة أو . ا مفتشي الصحة و األمن للمؤسسات، و أيضا، اإلمتحانات الفجائية اليت جترى للطلبة
قع كل واحد منهما يف الطالب ال يعرف بالتحديـد مىت ستكون الزيارة أو مىت سيكون اإلمتحان و إمنا قد يتو

  .املتوسط زيارة واحدة كل ثالثة أشهر و إمتحان واحد كل شهر مثال
قد ينخفض إىل 1989و بناءا على هذه التوقعات فإن أداء الفرد وفق هذا النمـودج، كما أشار إىل ذلك بديان سنة

 رة املفتش فال املسؤول و ال الطالب يف هذه احلالة يتوقع زيا. حد معني بعد تطبيق التعزيز
  .أو إمتحان يف يومني متتاليني

  :جدول املعدل الثابت للتعزيز -*



 
   

و يعترب نظام األجر بالقطعة الذي يتقاضى فيه . و هذا النوع يتم تطبيقه عقب حدوث السلوك لعدد ثابت من املرات
اء العمال وفق هذا النوع من و أد. العمال أجورهم على أساس عدد القطع الىت ينتجوا مثاال هلذا النوع من التعزيز

  و بديان 1986جداول التعزيز، كما أشار إىل ذلك كل من أرنولد و فيلدمان سنة
  .يكون أعلى مقارنة بالنوعني السابقني من جداول التعزيز1989سنة

 : جدول املعدل املتغري للتعزيز -*
إنه . ك لعدد غري ثابت من املراتو هو عكس جدول املعدل الثابت للتعزيز كون تطبيقه يتم عقب حدوث السلو

يعتمد على أساس عدد املرات اليت حدث فيها السلوك املرغوب لكن هذا العدد خيتلف يف كل مرة يتم فيها تطبيق 
من  فمثال قد يستعمل املدير هذا النوع من جداول التعزيز و نتيجة لذلك يكون العمال غري متأكدين مسبقا. املعزز

وهذا النوع من جداول التعزيز، كما . د تكافئ من قبل املدير إذا قاموا ا بالطريقة املرغوبةطبيعة السلوكات اليت ق
علم النفس الصناعي و " يف كتاما املوسوم Saal,F.E & Knight,P.A أشار إىل ذلك كل من سآل و نيغ

مستوى عال و ثابت من يعترب األكثر فعالية يف إحداث 1989، وأيضا، بديان سنة 1988الصادر سنة" التنظيمي 
فاألفراد الذين يعملون حتت هذا النوع من املكافآت . األداء مقارنة باألنواع الثالثة من جداول التعزيز السالفة الذكر

ص . ، ص1995عمـار الطيب كـشرود، الد الثاين،( كثريا ما يبدون تعطشا للسـلوك الذي يتـم تعزيزه 
123-119 .(  

  الصادر" السلوك التنظيمي " مت تقدميه من قبل أرنولد و فيلدمان يف كتاما املوسوم  و الشكل التايل وفق ما
  ). 120، ص 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،(يلخص هذه األنواع من جداول التعزيز 1986سنة
  

  .أساس حتديد تكرار التعزيز
  .مرورر الزمن. عدد املرات اليت ظهر فيها السلوك 
  

  .فترات زمنية ثابتة.ة ثابتةنسبــ 
  

  تطبيق التعزيز فيتطبيق التعزيز يف كل 
Xظهور للسلوكXدقيقةثابت .  

  
  .فترات زمنية متغرية. نسبـة متغرية 
  عدد مرات ظهور السلوك املطلوب حتديد زمن املعززات يتغري 
  .حول متوسط معني متغري ليتحصل على املعزز يتغري عشوائيا 
 .ن الفترة الزمنيةم.حول املتوسط 

  



 
   

  
 )اجلزئية(يوضح أنواع جداول التعزيز املتقطعة)15(شكل رقم 

  .من منظور نظرية فريدريك سكينر يف الدافعية
و على الرغم مما تقدمه نظرية التدعيم لربهس فريدريك سكينر من مفاهيم و أفكار هامة يف امليدان اإلداري فإا مثل 

يدان كانت عرضة موعة إنتقادات من قبل بعض الباحثني، حيددها بديان يف كتابه بقية النظريات األخرى يف هذا امل
  :يف النقاط التالية1989الصادر سنة" اإلدارة " املوسوم 

 أا تتجاهل العنصر اإلنساين من جانب التفكري و املشاعر و الرغبات و الدوافع  - 
  .و الطموحات

يف الدافعيةيف امليدان ) إخل...األجر، الترقيات( اخلارجية  أا تبالغ يف تأكيدها على أمهية املعززات - 
و ) إخل...مشاعر اإلفتخار و اإلجناز و الرضا الناجتة عن عمل الفرد( اإلداري مقارنة بأمهية املعززات الذاخلية 

أكرب أمهية وفق ما أوضحته نتائج دراسته Deci,E.Lيف إعتقاد ديسي) املعززات الذاخلية( اليت هي 
 .1972اليت أجراها سنة" غري املتوقعة يف الدافعية  آثار املكافآت و املراقبات املتوقعة و" ومة املوس

أن مفهومها ملصطلحي العقاب و تعديل السلوك، من وجهة نظر منتقديها، يتحدد يف جعلهما  - 
 .وسيلتني تستعمالن إلستغالل العمال و التحكم فيهم

لفعالة اليت تفقد أمهيتها مع مرور الوقت يف عملية تعديل أن تأكيدها على وجود عدد من املعززات ا - 
عمار الطيب كشرود ، الد (سلوك األفراد، هو يف حقيقة األمر، تأكيد ال ينسجم متاما و واقع هذه العملية 

 ). 124، ص 1995الثاين،
  

  : J.Stacy Adamsستیسي آدمس13)- 
قام ستيسي  1965ة مبدينة نيويورك بالواليات املتحدة األمريكيةسنةأثناء عمله كباحث سيكولوجي يف شركة الكهرباء العام

 " املساواة " آدمس بصياغة و تطوير نظرية يف ميدان الدافعية مسيت بنظرية العدالة 
ظمة، و اليت غالبا ما يشار إليها بنظرية التبادل إلعتمادها يف تفسري الدافعية على فكرة تبادل مدخالت الفرد مع خمرجاته من املن

  ). 94، ص 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( و أيضا، مبدأ املقارنة اإلجتماعية 
  : و تتحدد اإلفتراضات اليت تقوم عليها هذه النظرية يف النقاط التالية

  .يتصارع األفراد من أجل إجياد و احملافظة على وضعية عادلة مع اآلخرين -*
لة فإن تلك احلالة ختلق لديه توترا وعدم إرتياح مما يدفع به إىل العمل ألجل عندما يدرك العامل حالة غري عاد -*

  .ختفيضها
  .كلما زاد مستوى إدراك الالمساواة زاد الدافع للعمل ألجل ختفيض حالة التوتر هذه-*



 
   
لحاالت أكثر من إدراكهم ل) مثل حصوهلم على راتب أقل من زمالئهم( ينبغي أن يدرك العمال حالة الالمساواة  -*

. ، ص1995عمـار الطيب كشرود، الد الثاين،) ( مثل حصوهلم على راتب أعلى من زمالئهم( العادلـة 
  ).96-97ص

" فعالية اإلدارة " يف كتام املوسوم  Hitt & Others فالفرد بناءا على هذه النظرية، كما يرى هيث و آخرون
األجر، العالوات، الترقية، ( اليت يتحصل عليها من املنظمة  يقوم مبقارنة نسبة عوائده الوظيفية1970الصادر سنة

  ).إخل...اخلربة، املهارة، الوقت، مستوىالتعليم( مقابل ما يقدمه هلا من مدخالت ) إخل...اإلعتراف
  عوائد الفردعوائد الفرد اآلخر  
 .أي ـــــــ.أي ــــــبنسبة عوائد و مدخالت فرد آخر يعمل يف ظروف عمل مشاة 
  هود الفرد جمهود الفرد اآلخر جم

فإذا ما أدرك الفرد وأقتنعبأن املنظمة تعامله بطريقة غري عادلةباملقارنة مع غريه من العمال فإن إدراكه هذا سيكون له 
  ). 165، ص 1995ناصر حممد العديلي،( تأثريات عكسية على دوافعه و أدائه الوظيفي 

  ).99، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( ارنة هذه و الشكل التايل يوضح مضامني عملية املق 
  

  قوة السلوك تعتمد على إدراك عدم العدالة
  
   

  إدراك عدم التوترالتحفيز إلعادة تنفيذ 
  .السلوك.املساواة. املساواةالناتج 
  

  

 .يوضح مضامني عملية إدراك الالمساواة) 16(شكل رقم 
  .ة يف الدافعيـة لستيسي آدمسوفق مفهوم نظريــة العـدال

  
  :و تنتج عن عملية املقارنة هذه اليت يقوم ا الفرد، كما يرى ستيسي آدمس ثالث حاالت خمتلفة هي

  .و تتم عندما يكون معدل عوائد الفرد هوده مساويا ملعدل عوائد وجمهود الفرد اآلخر: حالة املساواة1)- 
  عوائد الفردعوائد الفرد اآلخر

  . ـــــــــ= خر ــــــ مبعىن آ
  جمهود الفرد جمهود الفرد اآلخر  

و تشري إىل إدراك الفرد لنفسه على ):  Over payment اإلفراط يف الدفع( حالة عدم مساواة موجبة 2)- 
  .أنه يتحصل من الوظيفة على عوائد أكثر من الفرد اآلخر عندما يساهم كل منهما يف الوظيفة بنفس اهود

  ردعوائد الفرد اآلخر عوائد الف



 
   

  .ــــــــ > أي أن ــــــ 
  جمهود الفرد جمهود الفرد اآلخر 

و تشري إىل إدراك الفرد لنفسهعلى ):  Underpaymentاألجر دون الكفاءة( حالة عدم مساواة سالبة 3)- 
  .س اهودأنه يتحصل من الوظيفة على عوائد أقل من الفرد اآلخر عندما يساهم كل منهما يف الوظيفة بنف

  عوائد الفردعوائد الفرد اآلخر 
  ).  98- 97ص .،ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،(ــــــــ < أي أن ـــــ 

  جمهود الفرد جمهود الفرد اآلخر 
، 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( و الشكل التايل يوضح هذه احلاالت الثالث بشكـل أكثر تفصيـال 

  )100ص 

  
  

  
  .ــــــاالتاحل

  

  .حالة املـسـاواة 
  عوائد الفردعوائد الفرد اآلخر 

  .ـــــــ = ـــــ 
 جمهود الفرد جمهود الفرد اآلخر

 مدخالت و )وحدة 40(عوائد الفرد اآلخر ) = وحدة 40(عوائد الفرد 
 ).وحدة 40(مدخالت الفرد اآلخر  ) =وحدة 40(الفرد 

  
  بةحالة عدم مســاواة موج 

  ).اإلفراط يف الدفع( 
  عوائد الفرد عوائد الفرد اآلخر  
  .ـــــــ > ـــــ  
  جمهود الفردجمهود الفرد اآلخر 

 و )وحدة 40(عوائد الفرد اآلخر ) = وحدة 40(عوائد الفرد  -*
  ).وحدة 55( مدخالت الفرد اآلخر< ) وحدة 40(مدخالت الفرد 

 و)وحدة 40(اآلخر  عوائد الفرد> ) وحدة 55(عوائد الفرد  -*
  ).وحدة 40(مدخالت الفرد اآلخر ) = وحدة 40(مدخالت الفرد 

 و)وحدة 40(عوائد الفرد اآلخر > ) وحدة 55(عوائد الفرد  -*
  ).وحدة 55(مدخالت الفرد اآلخر < ) وحدة 40(مدخالت الفرد 

   
  حالة عدم مسـاواة سالبة 

  ).األجر دون الكفاءة( 
  اآلخر عوائد الفردعوائد الفرد 
  .ـــــــ < ــــــ  
  جمهود الفردجمهود الفرد اآلخر 

و مدخالت )وحدة 40(عوائد الفرد اآلخر ) = وحدة 40(عوائد الفرد  -*
  ).وحدة 40(مدخالت الفرد اآلخر > ) وحدة 55(الفرد 

و )وحدة 55(عوائد الفرد اآلخر < ) وحدة 40(عوائد الفرد  -*
  ).وحدة 40(الفرد اآلخر مدخالت ) = وحدة 40(مدخالت الفرد 

و )وحدة 55(عوائد الفرد اآلخر < ) وحدة 40(عوائد الفرد  -*
 ).وحدة 40(مدخالت الفرد اآلخر > ) وحدة 55(مدخالت الفرد 



 
   

  يوضح حاالت املساواة و عدم املساواة) 17(شكل رقم 
  .يف نظرية العدالة

  :عامل من حالة التوتر و إعادة الشعو ر باملساواة مايليو من الطرق اليت يقترحها ستيسي آدمس لكي يتخلص الفرد ال
  .جلعلها متوازنة مع مدخالت الفرد الذي متت معه املقارنة) ختفيض يف كمية عمله أو جودته( تغيري يف مدخالته  -*
  ).الطلب من رئيسه زيادة يف الراتب، أو إسناد مهام جديدة( تغيري يف عوائده الوظيفية  -*
  .خالت الفرد اآلخر الذي متت املقارنة بهتغيري يف مد -*
  .تغيري يف عوائد الفرد األخر الذي متت املقارنة به -*
  ).إختيار عامل آخر تتم املقارنة معه( تغيري يف إجتاهاته  -*
و حيدث هذا فقط إذا كان معدل عدم ) كأن يقوم الفرد يترك العمل ائيا و اإلنتقال إىل عمل آخر( تغيري املوقف  -*

 ). 99-100ص. ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( املساواة متطرفا 
 & Gibsonو الشكل التايل يلخص مضمون نظرية املساواة لستيسي آدمس كما عرضها جيبسون و آخرون

Others م املوسوم1995ناصر حممد العديلي،( 1982الصادر سنة" املنظمات " يف كتا، 
  ).166ص  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   
 
 
  
  
  
 
  
  

و على الرغم من أن مضامني نظرية العدالة يف ميدان الدافعية قد القت رواجا كبريا يف أوساط املهتمني بالبحثفي 
يف كتاما Siegel,L.& Lane,I.Mاحلقل اإلداري، و كذا رجال األعمال كما يشري إىل ذلك سيغل و الن

لتأكيدها على ضرورة زيادة اإلهتمام بالعوامل 1987ةالصادر سن" علم النفس التنظيمي و األفراد " املوسوم 
اإلجتماعية يف العمل، و أيضا، ضرورة إتباع طرق معينة يف التعامل مع العمال تقنعهم من خالهلا بأم يعاملون بشكل 
عادل و متساوي، و على الرغم، أيضا، من أن نتائج بعض الدراسات اليت أجريت إلختبار فروض هذه النظرية تتفق 

 & Weick,K.Eو أغلب تنبؤاا يف ميدان الدافعية و اليت من بينها دراسة ويك و نيست
Nesset,Bم املوسوم " مفاضالت بني أشكال العدالة " املوسومة 1968سنةالسلوك " و املنشورة يف كتا

لفرد و زمالء العمل و اليت أوضحت أن عدم عدالة معدل العوائد إىل املدخالت بني ا" التنظيمي و األداء اإلنساين 
و  Weiss,Tو ويس Leventhal,G.Sاآلخرين حيدث شعورا بعدم املساواة، و أيضا، دراسة لفونثال

اليت أيدت نتائجها إفتراض " الشخصية و علم النفس اإلجتماعي " املنشورة جبريدة 1969سنة .Lang ,Gالنغ
سيته للحصول على عائد ال يستحقه، و كذا نظرية ستيسي آدمس القائل بأن حساسية الفرد للغنب أكرب من حسا

 Gorgenson,D.Oو جورجنسنDunnette,M.Dو دونيت Pritchard,R.Dدراسة بريثشارد
اليت أشارت إىل أن عدم عدالة " أثار عملية إدراك عدالةال عدالة العائد على أداء و رضا العامل " بعنـوان 1970سنة

بعنوان 1973سنة Ashour,A.S، وكذلك دراسة أمحد صقر عاشورالعائد تسبب بالفعل شعورا توتريا عند الفرد
السلوك التنظيمي و األداء اإلنساين " و املنشورة يف كتابه املوسوم " دراسة تقوميية : النمودج اإلحتمايل لفعالية القائد" 
عون العائد فيما بينهم بنسبة و اليت أيدت نتائجها إفتراض نظرية العدالة القائل بأن األفراد يف التحالفات الثنائية يوز" 

كانت، ) نظرية العدالة( ، فإا )101ص ،1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( مسامهة كل فرد يف التحالف 
الواردة يف  Gary Desslerغاري ديسلر  خرين أمثـالآباملقابل، عرضة لعدة إنتقـادات من قبل باحثـني 

،  James,L.Gibson يمس جيبسونجو كذا إنتقادات .  1989ةصادر سنال" نظرية التنظيم " كتابه املوسوم 
يف كتاـم  ، الواردةJames,H.Donnlly، و جيمس دونللىJohn,M.Ivencevichو جون إيفنسفيش

  :، و هذه اإلنتقادات تتحدد يف النقاط التالية 1994نةس الصادر" السلوك، البنية، العمليات : املنظمة" املوسوم 
راد يف العادة، لديهم ميل املبالغة يف تقدير جهودهم املبذولة يف العمل، و أيضا، ميل املبالغة يف تقدير عوائد أن األف -*

  .األفراد اآلخرين يف العمل مما يؤدي إىل شعورهم بعدم املساواة



 
   
اه شعورهم بعدم أا تغفل اإلختالفات املوجودة يف ردود أفعال األفراد فيما يتعلق بعملية إختادهم القرار إجت -*

مبعىن آخر، أنه من احملتمل أن يكون رد فعل فردين عاملني جتاه نفس القـدر . املساواة حىت و لو كان بنفس القدر
  ).141، ص2002حسني حرمي،( من عـدم املساواة يف العمـل خمتلفا و ليس متشاا 

  
 



 
   

 : Edwin Lockeإدوین لوك14)- 
يف كتـابه املوسوم 1968سلوكـات األفـراد هادفـة، قدم إدوين لوك سنةعلى أساس الفكـرة القائلة أن مجيع 

نظرية " نظريته يف ميدان الدافعية املتعلقة بأهداف املهام و اليت أصطلـح عليها " السلوك التنظيمي و األداء اإلنساين " 
فراد حيددون أهدافهم مسبقا فاأل. اليت ترى أن أهداف األفراد تلعب دورا أساسيا يف حتديد سلوكهم" تصميم اهلدف 

و لوك، مثله يف ذلك مثل فيكثور  .و يكونون يف الوقت نفسه حمفزين للعمل لتحقيقها الذي هو يف حد ذاته مكافأة
فروم، يؤكد على أمهية القيمة املدركـة للعائد الوظيـفي يف زيادة خربة إنفعاالت و رغبات األفراد، اليت يتم 

، 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( فراد حتقيق األهداف احملددة سلفا إرضائها فقط من خالل سعي األ
  ).102ص

و وفقا لإلفتراضات اليت تقوم عليها نظرية تصميم اهلدف، فإن مستوى اجلهد املبذول من قبل األفراد العاملني يتحدد 
عمار الطيب ( جناز أهدافها من خالل اجلمع بني متغريي مدى صعوبة األهداف و مدى والء الفرد للمنظمة إل

  ).102، ص1995كشرود، الد الثاين،
  :و هذه اإلفتراضات تتحدد يف النقاط التالية

  .أن األهداف الصعبة تؤدي إىل أداء عال أكثر من األهداف السهلة -*
ر مما تؤدي إليه أن األهداف احملددة مثل مستوى أداء حمدد، أو وقت حمدد إلاء العمل، تؤدي إىل أداء عال أكث -*

  ).أي غري احملددة مثل أعمل ما أستطعت عمله( األهداف العامة 
  .إن مشاركة األفراد يف عمليات تصميم و وضع األهداف أكثر فاعلية من حتديدها -*
  .أن املشاركة تزيد من والء و قبول األفراد لألهداف -*
  ). 170، ص1995ناصر حممد العديلي،( م الوظيفيأن األهداف املقبول من قبل العمال ترفع من مستوى أدائه -*

" اإلدارة و السلوك التنظيمي " يف كتابه املوسوم  .Mullins,L.Jو الشكل التايل كما قدمه موال
عمـار الطيب كـشرود، الد ( يوضح مضمون نظرية تصميم اهلدف إلدوين لوك 1989الصادرسنة

  ). 102، ص1995الثاين،
  صعوبة اهلدف 
  

  
  
  
  
  

  مستوى الوالء
 .يوضح مضمون نظرية حتديد اهلدف إلدوين لوك) 19(شكل رقم 

  
القيـ

  انفعاالت
  و رغبـات

  األهـداف
و 

إستجابات سـلوك 
  العمـل و األداء

نتيـجةأوتغذيةراجع
  .ة



 
   

و على الرغم من أن نظرية حتديد اهلدف تشكل مدخال ذو أمهية كربى يف فهم عالقة عملية الدافعية باألداء الوظيفي 
، و  1989الصادر سنة" لتنظيمي اإلدارة و السلوك ا" يف كتابه املوسوم .Mullins,L.Jكما يشري إىل ذلك موال

 & Lathan,G.Pعلى الرغم أيضا، من أن نتائج الدراسات و املراجعات األدبية اليت قام ا الثان و يوكل
Yukl,G.A. معهد اإلدارة " لفحص العالقة بني حتديد اهلدف و األداء و املنشورةيف جريدة 1975سنة "

بقوة لنتائج نظرية إدوين لوك يف هذا املوضوع، فإن عملية ترمجة  بالواليات املتحدة األمريكية قد جاءت مؤيدة
أفكارها و تصوراا يف عدد من املنظمات الصناعية من قبل بعض الباحثني قد واجهتها بعض الصعوبات اليت تكمن 

ل هذه يف عدد األهداف املتذاخلة و املعقدة ذاخل كل منظمة مما جيعل من الصعب جدا على العامل البسيط فهم ك
األهداف و خاصة عندما أتضح أن هذه األهداف مل تقبل كلها من قبل العمال، خاصة منها املتعلقة باملهام املعقدة 

عمار الطيب ( اليت تقوم عليها هذه النظرية ) الفرض اخلامس( اليت يصعب قياسها، و هذا ما ال يتفق و أحد الفروض
  ). 103-104ص. ، ص1995كشرود، الد الثاين،

و ما جتدر اإلشارة إليه أخريا، أن تناول مضامني هذه النظرية يف املنظمات الصناعية يف مرحلة الحقة، من قبل بعض 
علم النفس " يف كتاما املوسوم  .Mc Cormik,E & Ilgen,Dالباحثني أمثال ماك كورميك و إجلني

يف كتاما املوسوم  .Siegl,L & Lane,I.Mو سيغل و الن، 1987الصادر سنة " الصنـاعي و التنظيـمي 
علم النفس " يف كتابه املوسوم .Landy,F.J، و الندي 1987الصادر سنة" علم النفس التنظيمي و األفراد " 

اليت تعتمد أساسا على " اإلدارة باألهداف " أصطلح عليه  قد مت بشكل آخر1987الصادر سنة" سلوك العمل 
ف املنظمة، و أيضا، السبل اليت ميكن إتباعها يف عملية حتقيق هذه األهداف مشاركة اإلدارة و العمال يف حتديد أهدا

  ). 104، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( املتفق عليها مسبقا 
  

 & Pascal,R.Tریتشارد باسكال و أنطونى أثوس15)- 
Athos,A.G.:  

قاطبـة يف كافة ااالت يف اية سنوات السبعينات و لقد كان للنمو اإلقتصادي الياباين السريع و غزوه بلدان العامل 
بداية سنوات الثمانينات و ديده لإلقتصاد األمريكي الذي ظل مسيطرا مند اية احلرب العاملية الثانية كنمط 

األمريكني  إقتصادي متميز يتوق له الكثري من الباحثني اإلقتصاديني و اإلداريني، الدور الكبري يف قيام عدد من الباحثني
و الذين من بينهم ريتشارد باسكال و أنطوين أثوس بدراسة النمط الياباين يف اإلدارة شعورا منهم بأنه السبب املباشر 

  .هلذا النجاح اإلقتصادي املتزايد
 قام كل من باسكال و أثوس، و بناءا على نتائج دراستهما فيما يتعلق بعوامل جناح اإلدارة اليابانية،1981ففي سنة

فن اإلدارة " اليت تفسر سر هذا النجاح يف كتامااملوسوم " نظرية السينات السبعة " بعرض نظريتهما املوسومة 
إىل إهتمام اإلدارة اليابانية بشكل أساسي مبهارات و أهداف العاملـني ) النجاح( و الذي يعود يف أساسه " اليابانية 

  ). 173، ص1995ناصر حممد العديلي،( ليمة يف التسيري اإلداري و كذا تطبيقها ملبادئ العالقات اإلنسانية الس



 
   

و يرى الباحثان، و فق نتائج دراستهما، أن حتقيق الفعالية اإلدارية تقوم على اإلهتمام بسبعة عوامل أساسية ينبغي 
  :توافرها يف اإلدارة و هي

ستمر ملواردها املادية و البشرية لفترة و تعين برناجما عمليا يضمن لإلدارة تدفق م : Strategyاإلستراتيجية -*
  .زمنية طويلة حيت يتسىن هلا حتقيق أهدافها املسطرة

األدوار، املهام، نطاق املسئوليـات : و يعين اخلريطة التنظيمية املميزة لإلدارة اليت حتدد : Structureاهليكل -*
  .إخل...و السلطات، الفعاليات

  . دى فعالية إجراءات و تعليمات العمل املعمول او تعين تقارير م : Systemesالنظم -*
و يعين ذلك الوصـف الدميغـرايف ملتغـريات أهم مكونـات البعـد اإلنسـانيفي  : Staffsاملوظفون -*

  ).إخل...املهندسني، رؤساء املصاحل، رؤساء العمال( اإلدارة 
ين الرئيسني التميز به لتحقيق أهداف و يقصد به كل من طبيعة السلوك الذي على املدير : Styleالنمط -*

  .اإلدارة، و أيضا، النمط الثقايف لإلدارة
  .و تعين القدرات املميزة لألفراد الرئيسني يف اإلدارة :Skillsاملهارات  -*
و يقصد ا املعاين أو املفاهيم األساسية الدالة على تأثري أفكار اإلدارة  :Shared Valuesالقيم املشتركة  -*

  ). 173، ص1995ناصر حممد العديلي،( لعاملني ا على ا
و تشري نتائج دراسة باسكال و أثوس إىل أن اإلدارات يف الواليات املتحدة تركز يف عملها على العوامل الثالثة األوىل 

األربعة اإلستراتيجية، اهليكل، النظم، يف حني مل العوامل : و اليت يصطلح عليها بالسينات القاسية و املتمثلة يف
 القيم املشتركة،، النمط، املهارات، املوظفون: األخرية و اليت يصطلح عليها بالسينات املرحية و هي

و هي العوامل األساسية لنجاح اإلدارة اليت تركز عليها اإلدارة اليابانية و اليت جنحت يف إستخذامها مما إنعكس إجيابيا  
ناصر حممد ( نتاجية منظماا و درجة رضا العاملني ا على طبيعة عمل اإلدارة اليابانية و مستوى إ

 & .Nonaka,Iو هذا ما مت تأكيده من قبل نوناكا و جوهانسن).  173،ص1995العديلي،
Johansson,J.K. ماذا عن : اإلدارة اليابانية" بعنوان 1985معهد فحص اإلدارة سنة يف دراستهما املنشورة عن

  ). 179، ص1995يب كشرود، الد الثاين،عمار الط" ( املهارات القاسية؟ 
الصادر " فن اإلدارة اليابانية " و الشكل التايل كما ورد يف كتاب ريتشارد باسكال و أنطوىن أثوس املوسوم 

  ناصر حممد ( يوضح منودجا شامال للعوامل السبعة السالفة الذكر املعتمدة من قبل اإلدارة اليابانية 1981سنة
  ). 174، ص1995العديلي،

  
  
 
  
  



 
   
 
  النمط 

  اإلداري
   

  املهارات العضوالكامل
  
  
  
  
  
  
   

  األهداف
  العليا

  
  
  
  
  
  
  البناء األنظمة 

  أو اهليكل
   اخلطة

  الطويلة
   

 
  يوضح منودجا شامال للعوامل السبعة يف اإلدارة اليابانية) 20(شكل رقم 

  .من منظور ريتشارد باسكال و أنطوىن أثوس
  
 
  
  
  
  



 
   

  : William ouchiلیام أوشىو 16)- 
قام وليام أوشى أستاذ إدارة األعمال جبامعة كاليفورنيا بلوس أجنلس بالواليات املتحدة األمريكية بنشر 1981يف سنة

: Zنظرية" يف كتابه املوسوم"Zنظرية" تفاصيل منـودج جديـد يف اإلدارة، بعد أن قام بتطويـره، أصطلح عليه 
  ). 174،ص1995ناصر حممد العديلي،" ( دي الياباين كيف يواجه األمريكيون التح

وقد كان هدف وليام أوشي من وضع هذه النظرية هو معاجلة تدين اإلنتاجية و خاصة بالنسبة للمنظمات اليابانية 
 العاملة باخلارج و خباصة يف الواليات املتحدة املريكية، و أيضا، التعرف على سر جناح اإلدارة اليابانية 

  ). 73، ص2004علي عباس،( املنظمات اإلقتصادية فيها مقارنة بنظريا األمريكية و كفاءة 
وقد قام وليام أوشي بإشتقاق و تطوير مفاهيـم و مبادئ هذه النظرية إعتمـادا على دراسته لنتائج تطبيق مفاهيـم 

تاجية معظمها مبقدار أربعة لصاحبها دوغالس ماجريغور يف املنظمات اليابانية اليت زادت إن"  Y"و مبادئ نظرية 
  .أضعاف إنتاجية املنظمات األمريكية خالل فترة زمنية قصرية

و الفلسفة اليت قامت عليها هذه النظرية مفادها ضرورة إحداث نوع من التكيف اإلجتماعي داخل املنظمة من خالل 
ية و اليت تتصف خباصية اإلستقرار و اإلميان نقل و تطبيق القيم السائدة داخل األسرة اليابانية إىل داخل املنظمة اليابان

بأمهية العمل و اجلهد اجلماعي الذي خيضع فيه سلوك الفرد لسلوك أعضاء اجلماعة يف كيان إجتماعي منسجم مع 
  ).  69 – 68 ص. ، ص2004علي عباس،( نفسه 

 "ا أسلوب اإلدارة االيـابانية  يف حقيقة األمر هي إصطالح أطلقه وليام أوشي على املبادئ اليت يتسم" Z "و نظرية 
J  " 73، ص2004علي عباس،(بعد تعديلها لتصبح قابلة للتكيف و التطبيق خارج اليابان .(  

و يعود أصل هذه النظريـة اليت تشري يف مضموا إىل أمهية البعد اإلنساين يف عالقته باإلنتاجية مقارنـة بالبعـد 
من طرف إحدى فرق البحث يف كلية 1978إىل جمموعة دراسات أجريت سنة، )املال و حجم اإلستثمارات( املادي 

 الدراسات العليا جبامعة ستانفورد بالواليات املتحدة األمريكية و املتكونة من وليام أوشى 
  . و آخرون .Jeager,A.Mو جيجر

 لحسابات،ل IBM شركة أمريكية و يابانية مثل شركة22و قد أجريت هذه الدراسات يف حوايل
عمار ( و غريها Hewlett Packardو، Kodakو كوداك  Gamblerو غامبلر  Procterو بروستر 

  ). 179-180ص . ، ص1995الطيب كشرود، الد الثاين،
  :و السبب يف هذا النجاح يف إعتقاد أعضاء فرقة البحث يعود إىل

 .دق و املهارة، األلفة و املودةالثقة، احل: متيز ااملوظف الياباين عن نظريه األمريكي بثالث ميزات هي1)-
  :إعتماد اإلدارة اليابانية لفلسفة تتسم مبجموعة خصائص هي 2)- 

و هي من األشياء اليت تلقى إستحسانا كبريا من قبل العمال و أرباب العمل على السواء يف : التوظيف مدى احلياة -*
  .أغلب املنظمات اليابانية

إن الترقية يف أغلب املنظمات اليابانية ال تتم إال كل عشر سنوات، و هذا اإلجراء : البطء يف الترقية و تقومي األداء -*
  .يلزم مجيع العاملني باملنظمة



 
   
إن أغلب املنظمات اليابانية تعمل على جعل موظفيها ميارسـون أكثر من مهنة واحدة : عدم التخصص يف املهنة -*

 . اإلستفادة منهم مجيعا يف خذمة مجيع مصاحلها و ينتقلون دوريا من مصلحة إىل أخرى حىت يتسىن هلا
و هذا التنقل من مصلحة ألخرى من شأنه إكساب املوظفني خربة ثرية يف طبيعة عمل املنظمة مما جيعلهم مهيئني 

  .للترقية
ظريا إن الرقابة باملنظمات اليابانية شبه معدومة مقارنة بن: " يقول وليام أوشي: الرقابة الضمنية غري الرمسية -*

باملنظمات األمريكية على أعتبار أن ممارستها باملنظمات اليابانية تتسم بالوثوق و اإلنتظام و املرونة و أا تعتمد على 
  ".احلدق و املفاهيم الضمنية و األمور الداخلية 

مستوى املنظمات إن عملية إختاذ القرارات على : املشاركة اجلماعية يف إختاذ القرارات مع املسؤولية الفردية -*
  .اليابانية، بغض النظر عن طبيعتها، ال تتم إال بإشتراك كل الذين سيتأثرون بعملية تطبيقها

تتميز املنظمات اليابانية عن مثيلتها األمريكية بعنايتها و تكفلها الشاملني بظروف : اإلهتمام الشامل باألفراد -*
  ). 174-175 ص .، ص1995اصر حممد العديلي،ن( احليـاة املهنية و غري املهنية جلميع أفرادها 

و أمهية هذه املبادئ يف جناح اإلدارة اليابانية و كفاءة املنظمات اإلقتصادية فيها قد عرب عنها أوشى و 
إن : " ... بقوهلما" اإلستقرار يف وسط احلركية " : Z"النمودج التنظيمي " يف كتاما املوسوم 1978جيجرسنة

  املنظمات اليابانية و بقائها قوية لفترة زمنية طويلة يف السوق حتسب بالعقود يعود النجاح الكبري لسجل 
عمار " ( يف جزءه األكرب إىل وجود شيئا خاصا يشكل املنظمة ذاا و ليس رد متيز يف منتجاا أو ملركزها التسويقي

  ).179، ص1995الطيب كشرود، الد الثاين،
هذه أا جتمع بني عناصر التنظيم البريوقراطي " Z"يتعلق خبصائص النمودج التنظيمي  و ما جتدر اإلشارة إليه فيما

كذلك، فإن هذا النمودج يعترب منودجا هجينا جيمع . ملاكس فيرب و نظريا ملدرسة العالقات اإلنسانية السالفتني الذكر
عمار الطيب كشرود، الد ( ر هي أيضا يف الدافعية لدوغالس ماجرجيور السالفة الذك" Y"و نظرية " X"بني نظرية 

  ).180، ص1995الثاين،
 ،1995ناصر حممد العديلي،( يف اإلدارة لوليام أوشى " Z"و الشكل التايل يوضح مضموننظرية 
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  يف اإلدارة"  Z"يوضح مضمون نظرية ) 21(شكل رقم 

  .لوليام أوشى
  

  :تطبيق مضامني نظريةيف اإلدارة أو يوصي وليام أوشى بإتباع اخلطوات التالية و حىت يتسىن للمدير
  .فهم طبيعة عمل اإلدارة و دوره فيها - 
 .أن يوضح فلسفته لرؤسائه يف اإلدارة العليا باملنظمات اليت يعمل ا - 
 .أن يطبق مبدأ اإلدارة باألهداف - 
 .أن يعمل على تنمية و تطوير مهاراته وقدراته الشخصية - 
 .أن خيترب نفسه فيما يتعلق بفهم و تطبيق النظام اإلداري الذي يعمل على أساسه - 
 .أن يعمل على توفري األمن و اإلستقرار الوظيفي - 
 .أن يدرك أمهية تقومي العاملني و إستخذام الترقية البطيئة - 
 .ةأن يعمل على توسيع و تطوير دائرة عمله و أن يأخذ مببدأ تغيري جمال العمل داخل املنظم - 
 .أن يعمل على إجياد جماالت عمل مشتركة بينه و بني العاملني معه باملنظمة - 
 .أن يعمل على تنمية و تطوير العالقات اإلنسانية غري الرمسية بينه و بني العاملني معه باملنظمة - 

  احلوافــز
  .وظيفة مدى احليـاة -*
 .مهنة غري متخصصة -*

  .مشاركة مجاعية يف إختاذ القرار-*
  .مل باألفرادإهتمام شا -*

  .مودة –حدق  –ثقة 

.رضـــــــا  

.إنتاجيــــة  



 
   

حممد ناصر (أن يعمل على تنمية شعور الوالء و اإلنتماء بني األفراد العاملني للمنظمة اليت يعملون ا  - 
يف اإلدارة "Z"و قد قام وليام أوشى بعملية مقارنة النمودج الياباين).  176، ص 1995العديلي،

ناصر حممد ( و الشكل التايل يوضحأمهها . بنظريه األمريكي لتحديد الفروق املوجودة بينهما
  ). 176، ص1995العديلي،

  
 .املنظمات األمريكيـة .املنظمات اليابانيـة

  .حليـاةتوظيف مدى ا -*
  .تقومي و ترقية بطيئـة -*
  .عدم التخصص يف املهنة -*
  .رقابة ضمنيـة -*
  .قـرارات مجاعيـة -*
 .إهتمام شامل بالعامليـن -*

  .توظيف لفترة قصيـرة -* 
  .تقومي و ترقية سريعــة -*
  .ختصص يف املهنــة -*
  .رقابـة واضحــة -*
  .قــرارات فرديـة -*
 .نيإهتمام جزئي بالعامل -*

  
  " Z"يوضح أهم الفروق املوجودة بني النمودج الياباين) 22(شكل رقم 

 .و النمودج األمريكي فـي اإلدارة
  

يف املنظمات األمريكية كوا قادرة على حتقيق أهداف "  Z"و أخريا، فإن وليام أوشى يوصي بضرورة تطبيق نظرية 
  :ثلة فيما يلياألفراد العاملني و أهداف املنظمة على السواء و املتم

 .زيادة الثقة و املودة و األلفة و التفاعل يف العمل -*
  .زيادة الرضا الوظيفـي -*
  .زيادة اإلستقالل و احلرية للعاملني -*
  ). 177، ص1995ناصر حممد العديلي،( زيادة اإلنتاجية و الفعالية يف األداء  -*

تحدة األمريكية، تطبيق هذه النظرية يف منظماا إال أا و قد حاولت العديد من الدول الغربية، خاصة الواليات امل
فشلت يف ذلك، مث طبقت على املنظمات اليابانية العاملة باخلارج فحققت جناحا جزئيا، إال أنه مل يكن كافيا كون 

مثيلتها ذاخل  اخل األسرة اليابانية ختتلف إختالفا جوهريا عندطبيعة البيئة اليابانية، و خاصة طبيعة القيم السائدة 
تصلح فقط للتطبيق يف البيئة  " Z " األسرة األمريكية، األمر الذي حذا بعدد من كتاب اإلدارة إىل القول أن نظرية

اليابانية، و هذا ما يفسر أسباب سياسات التوظيف يف املنظمات البيابانية اليت تقوم فقط على أساس عدم توظيف غري 
  ).  73 ، ص2004علي عباس،( سئولية و جمالس اإلدارات اليابانيني و خاصة يف مراكز امل

  
  



 
   

  *-  عــمراجالقائمـــة  -*
  .، مرجع سابق1986،حممد خلف عمر1)- 
  .1993عمان، ،و تطبيقات، دار الفرقان وظائف،مفاهيم، : احلديثة اإلدارة شاوس،جنيب  مصطفى2)- 
 للدراساتط ـمي و املمارسة، دار الوسـاملنهج العلادة اإلدارية يف ضوء ـالبياع، القي اهلاديحسن عبد  حممد3)- 

  .1984و النشر و التوزيع، لندن،
  . 1972أمحد محودة، مكتبة الوعي العريب،: الفكر اإلداري، ترمجة تاريخكلودس،  جورج4)- 
  .مرجع سابق ،بدون تاريخ ،الشرقاوي علي5)- 
  .1974مشس، القاهرة، اإلدارة العلمية، مكتبة عني أصولمحدي أبو اخلري،  كمال6)- 
  .1980املنظمات، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، إدارةيوسف، دمحم مسري7)- 
  .دار الفكر العريب، القاهرة، بدون تاريخ ،2املعاصر، ط اإلسالميعبد اهلادي، الفكر اإلداري  محدي8)- 
  .1976هرة،مكتبة عني مشس، القا العلمية،األسس و األصول  اإلدارة،اهلواري، سيد9)- 

التوزيع، عمان،  وراد يف املنظمات، دار زهران للنشر ـسلوك األف: التنظيمي السلوكحرمي،  حسني10)- 
  .2002األردن،
  1975. إدارة األفراد، منهج حتليلي، مكتبة عني مشس، القاهرة، الوهاب،حممد عبد  علي11)- 
  .1981بريوت، ،ة العربيةو اإلدارة احلديثة، دار النهض التنظيمفؤاد علي،  محدي12)- 
  .1975مكتبة عني مشس، القاهرة، ،1ط اإلنساين يف اإلدارة، السلوكحممد عبد الوهاب،  علي13)- 
مفاهيم، و مناذج، و نظريات، الد : حديثـعلم النفس الصناعي و التنظيمي ال كشرود،الطيب  عمار14)- 
  1995.جامعة قاريونس، بنغازي، ، 1ط األول،

15)- Yves Clot, redecouvrir l’expérience ouvrière, problemes, éditions 
sociales, paris,1981.  

للتطوير اإلداري و حتسني األداء، وكالة املطبوعات،  السلوكيةراغب النجار، نظريات و مناذج العلوم  فريد16)- 
  .1978الكويت،
  .1978مطبعة طربين، دمشق، ، 2هاشم، مبادئ اإلدارة، ط هيثم17)- 
  .1982دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية، ، 3الغمري، اإلدارة، ط إبراهيم18)- 
  .1991تطبيقات، مكتبة عني مشس، القاهرة، مبادئ،أصول، : ايد السيد عبد ايد، اإلدارة عبد19)- 
  .1982احلديثة، اجلامعة األردنية، عمان، اإلداريةالشيخ سامل و آخرون، املفاهيم  فؤاد20)- 
  . 2002طه، اإلدارة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، طارق21)- 
  .، مرجع سابق2004عباس، علي22)- 
 ،2عبد الرمحن بن أمحد هيجان، ط: ترمجة املنظمات،مارش، هربرت سيمون، هارولد جيتزكو، .جي جيمس23)- 

  .2001معهد اإلدارة العامة، الرياض،



 
   

  .2001اإلدارة العامة، الدار اجلامعية، مصر، يف عبد الرمحن إدريس، املدخل احلديث ثابت24)- 
  .1985العربية، بريوت، النهضةدار  ، 1طالسيد أبو النيل، علم النفس الصناعي،  حممود25)- 

26)- Henri Saval, Work and People, clarenda press,oxford,1981.  
  .1995العامة، الرياض، اإلدارةقارن، معهد منظور كلي م: حممد العديلي، السلوك اإلنساين و التنظيمي ناصر27)- 
  .عسكر، بدون تاريخ، مرجع سابق علي28)- 
مفاهيم، و مناذج، و نظريات، الد الثاين، : الصناعي و التنظيمي احلديث النفس علم الطيب كشرود، عمار29)- 

   1995.بنغازي،جامعة قاريونس،  ، 1ط
املريخ للنشر،  داراعي حممد رفاعي، إمساعيل علي بسيوين، رف: ترمجةجرينربج، روبرت بارون، جريالد30)- 
  .2004الرياض،
  .2003اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، دارسعيد أنو سلطان، السلوك التنظيمي،  حممد31)- 
سلوك األفراد و اجلماعاتفي : و السلوك التنظيمي التربويةعبد الرمحن صالح الطويل، اإلدارة  هاين32)- 

  .1986عمان، ،1املنظمة،ط
  .1988دار الشروق، مصر، ،1عبد العزيز سالمة، ط أمحد: موري، الدافعية و االنفعال، ترمجة. ج.إدوارد33)- 
  .2003دار الشروق، عمان، ،1اجلماعة، ط وسلوك الفرد : العطية، سلوك املنظمة ماجدة34)- 
قتها بالرضا عن العمل يف كل من القطاع احلياة و عال يفإمساعيل أمحد عبد اهلادي، مستوى الدافعية  سوسن 35)-

   .جامعة القاهرة.  1995يوليو ، 2نفسية، العدد دراساتالعام و القطاع اخلاص، جملة 
 دكتوراة،العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالمية، رسالة  حالق، بطرس 36)-

  . 1999كلية اإلعالم، جامعة القاهرة،
  .مرجع سابق ، 1999أبريل ،2العددسلطان املشعان، عوض خلف العرتي،  عويد37)- 
  .2002اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، داروظائف املديرين، : الشرقاوي، العملية اإلدارية علي38)- 
  .1988مطبعة اإلحتاد، دمشق، األعمال،إبراهيم اخلضر، املدخل إىل إدارة علي39)- 

  . 1992م النفس الصنـاعي و التنظيمي، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،أسس عل مصطفى، عشوي 40)-
نظريات و مناذج و تصنيف عملي : السلوك التنظيمي إدريس،الدين حممد املرسي، ثابت عبد الرمحان  مجال41)- 

  .2002اإلسكندرية، اجلامعية،إلدارة السلوك، الدار 
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 :مستویــــات اإلدارة 1)-
حجم : يف املنظمات إذ يتوقف ذلك أساسا على جمموعة إعتبارات منها ال يوجد حتديد منطي لعدد املستويات اإلدارية

  .إخل...املنظمات، عدد العاملني فيها، وزا يف السوق التجارية، مركزها املايل
ففي املنظمات كبرية احلجم تتعدد املستويات اإلدارية ، بينما يكون عددها يف املنظمات صغرية و متوسطة احلجم ال 

 ). 468 ، ص1988علي إبراهيم اخلضر،(   أو ثالثة مستوياتيتعدى املستويني
 Jamesلكن بصفة عامة، يوجد إمجاع بني املهتمني بالبحث يف ميدان احلقل اإلداري من أمثال جيمس مورغان

Morgan و أيضا، دافيد هولث) 28 ، ص1986عمر حممد خلف،(  1973 سنة ،David Holt سنة 
على تقسيم )  51 ،ص2001موفق حديد حممد،( "مبادئ و تطبيقات : رةاإلدا" يف كتابه املوسوم  1993

  :املستويات اإلدارية إىل ثالثة مستويات أساسية هي
  .مستوى اإلدارة العليا - 
 .مستوى اإلدارة الوسطي - 
 ). املباشرة(  مستوى اإلدارة الدنيا - 

يف نقطة أساسية هي ممارستها للعملية  و هذه املستويات اإلدارية مجيعا، كما يشري إىل ذلك موفق حديد حممد تشترك
  .اإلدارية من ختطيط و تنظيم و توجيه و رقابة، لكن مبقادير خمتلفة

فوظيفيت التخطيط و التنظيم تتطلبان من مديري اإلدارة العليا وقتا أكرب مقارنة بذلك الذي تتطلبانه من مديري اإلدارة 
من ذلك، فهي تستحوذ على مدة زمنية طويلة لدي مديري التوجيه فعلى العكس  ةأما وظيف. الوسطي و الدنيا

أما فيما يتعلق بوظيفة الرقابة، فإن املدة . الوسطي و الدنيا مقارنة بتلك اليت تستحوذ عليها لدي مديري اإلدارة العليا
يري املستويات الزمنية املخصصة هلا فهي متقاربة لدى مجيع مديري املستويات اإلدارية الثالثة مع تركيز أكثر لدى مد

  ). 50 ، ص2001موفق حديد حممد،(  الدنيا و العليا
و اجلدول التايل يبني توزيع الوقت املخصص من قبل مديري املستويات اإلدارية الثالثة على الوظائف اإلدارية األربعة 

  Don Hellriegelيف اليوم الواحد من عملهم يف املنظمة كما أوضحه كل من دون هيلرجيال
موفق حديد (  1991الصادر سنة" اإلدارة " يف كتام املوسوم  John Slocumسلوكومو جون 

 ). 57 ، ص2001حممد،
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  يوضح توزيع وقت مديري املستويات اإلدارية) 03(جدول رقم 

  .حسب الوظائف اإلدارية يف اليوم الواحد
  

 Mcو ماك كينا P.R.Pegregoو بيغريغو A.Krautضا، نسجل دراسة كل من كروثو يف هذا السياق، أي
Kenna D.و دونيتM.Dnnette  اليت " ما املهم فعال يف خمتلف األعمال اإلدارية : دور اإلداري" املوسومة

  .مدير من املستويات اإلدارية املختلفة 1400على نشاطات 1989أجريت سنة
  هذه الدراسة يوضحها اجلدول التايل كما أشار إىل ذلك كل من دون هيلرجيال و النتائج اليت توصلت إليها 

 ). 54 ، ص2001موفق حديد حممد،( و جون سلوكوم يف كتاما السالف الذكر 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
   
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملـــديريوضـح عمل ا) 04(جدول رقم 
  .يف املستويات اإلدارية املختلفة

رت حيددان نقاط اإلختالف يف عمل مديري املستويات اإلدارية الثالثة فيما . و بإختصار فإن علي السلمي و ل
  :يلي

  .نطاق العمل اإلداري الذي متارسه - 
 .حجم املسئوليات اليت تتحملها - 
 ). 24 – 23 ص. دون تاريخ، صرت، ب. علي السلمي، ل( مدى السلطات املخولة هلا  - 

. كذلك، جتدر اإلشارة إىل أن هذه املستويات ختتلف يف مستواها من منظمة ألخرى وفقا إلختالف حجم املنظمات
فمثال مديرو اإلنتاج و التخطيط و املبيعات و التمويل و األفراد يعتربون يف املنظمات الكبرية من أعضاء اإلدارة العليا 

. الوسطي ةعضاء يف جملس اإلدارة، لكن يف املنظمات متوسطة احلجم فإم يعتربون من أعضاء اإلدارعلى إعتبار أم أ
  فيعتربون من أعضاء اإلدارة الوسطي يف املنظمات الكبرية،  مأما رؤساء األقسا

  ).  59 – 58 ص. ، ص1981زكي حممود هاشم،(و من أعضاء اإلدارة الدنيا يف املنظمات متوسطة احلجم 
 :املستويات اإلدارية الثالثة اليت أستقر عيها التطبيق اإلداري -بشيء من التفصيل -يما يلي نستعرضو ف

  : مستوى اإلدارة العليا1-1)- 
هي اجلهة القيادية املسئولة عن ممارسة النشاط اإلداري األول املتمثل يف إدارة و قيادة اجلهود : مفهومها1-1-1)- 

و ألفراد هذا ).  469 ، ص1988علي إبراهيم اخلضر، (أعلى كفاية إنتاجية ممكنة كافة لتحقيق أهداف املنظمة ب
موفق ( املستوى اإلداري ألقاب وظيفية عدة منها الرئيس، املدير، املدير التنفيذي، رئيس جملس اإلدارة، نائب الرئيس 

  ). 52 ، ص2001حديد حممد،

 
 .مهـام املـدير الرئيسية

 .مستــوى املــدير

 . %إدارة عليا . %إدارة وسطي . %إدارة دنيا
 45 65 63 .فرادإدارة أداء األ1)-
 27 36 40 .توجيه املرؤوسني2)-
 66 61 47 .ختطيط و توزيع املواد3)-
 54 51 39 .تنسيق جمموعات العمل4)-
 43 48 22 .إدارة أداء اموعات و اإلدارات5)-
 34 13 20 .مراقبة بيئة العمل6)-
 53 55 51 .متثيل موظفيه7)-



 
   

العليا باملنظمات، إذ خيتلف هذا التشكيل بإختالف ال يوجد تشكيل منطي هليكل اإلدارة  :تشكيلها2-1-1)- 
  .حجم املنظمات و من مث إختالف تشكيل املستويات اإلدارية األخرى

ففي املنظمة صغرية احلجم أو املشروع الفردي يتوىل صاحب املشروع بنفسه أو قد يستعني مبدير أو أكثر إلدارة 
توىل اإلدارة مدير واحد أو أكثر من بني الشركاء يف أغلب ي) شركات األشخاص( و يف منظمات األفراد . املنظمة

و يف املنظمات الكبرية اليت حتتل مركز الصدارة يف احلياة اإلقتصادية، سواء كانت عمومية أو . األحيان أو من اخلارج
 ).  63 – 62 ص. ، ص1981زكي حممود هاشم،( خاصة، يتوىل أعباء اإلدارة جملس اإلدارة يف املنظمة 

  رغم إختالف تشكيل اإلدارة العليا بإختالف حجم املنظمات فإن طبيعة وظائفها  :مسئولياا3-1-1)- 
   و ينحصر اخلالف، فقط، يف أبعاد هذه الوظائف. و مسئولياا واحدة ال ختتلف من تشكيل إىل آخر

  .و مسئولياا و نطاق ممارستها وفقا لإلختالف املوجود بني أحجام املنظمات
و حىت يف التطبيق العملي يوجد إختالف بني هذه . جد هناك إتفاق حمدد على مسئوليات اإلدارة العلياو ال يو

، و لكن، عموما، ميكن حتديد مسئوليات ) 60 ، ص1981زكي حممود هاشم،( املسئوليات من منظمة ألخرى 
  :اإلدارة العليا فيما يلي

  .حتديد األهداف العامة و طويلة األمد - 
  ستقبلية إعتمادا على التنبؤ العلمي يف ااالت اإلقتصادية و السياسية و اإلجتماعية وضع اخلطط امل - 

 .و يئة املنظمة ملواجهة اإلحتماالت املتوقعة يف كافة امليادين
 .رسم السياسات األساسية و العامة لتحقيق األهداف املرسومة - 
 .توجيه و تنسيق األنشطة األساسية للمنظمة - 
 .و جمموعات اخلرباء و اإلختصاصني الربامج اليت تعدها اإلدارة الوسطيإعتماد اخلطط و  - 
حتديد اخلرائط التنظيمية للمنظمة و توزيع املراكز الوظيفية و حتديد خطوط السلطة و املسئولية مبا يضمن  - 

 .سهولة العالقات و اإلتصاالت بني كافة وحدات املنظمة
ما يتعلق مبجاالت النشاط و أوجه التصرف احليوية بالنسبة إختاذ القرارات األساسية و اإلستراتيجية في - 

 .للمنظمة
 .الرقابة الشاملة ألوجه نشاط املنظمة و معدالت التقدم يف حتقيق األهداف املسطرة - 
تقييم اإلجنازات و إختاذ القرارات املناسبة لتصحيح مسارات التنفيذ أو إعادة حتديد األهداف و رسم خطط  - 

 .و برامج جديدة
فاإلدارة العليا هي حلقة . ق و ضمان، بشكل دائم، اإلتصال الفعال بني املنظمة و حميطها اخلارجيحتقي - 

الوصل بني املنظمة و اتمع، و بذلك تصبح مسئولية اإلدارة العليا تتبع و دراسة مواقف الوحدات األخرى 
  موقف الدولة مثال دراسة ( يف اتمع، و إستنتاج إنعكاسات تلك املواقف على املنظمة 

و إختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان توافق أهداف املنظمة مع نظريا ) و أجهزة التخطيط و الرقابة املركزية
 .للمجتمع



 
   

تشجيع و تنمية عمليات البحث العلمي املنظم لدفع حركة التطوير و التجديد يف كافة جماالت عمل املنظمة  - 
 ).  25 – 24 ص. رت، بدون تاريخ، ص. علي السلمي، ل( 

  :مستوى اإلدارة الوسطي2-1)- 
هي حلقة الصلة بني اإلدارة العليا اليت حتدد األهداف و ترسم السياسات و بني اإلدارة الدنيا  :مفهومها1-2-1)- 

  ).470 ، ص1988علي إبراهيم اخلضر،( املسئولة عن تنفيذ اخلطط و حتقيق األهداف املسطرة بشكل مباشر 
ال يوجد تشكيل منطي هليكل اإلدارة الوسطي باملنظمات إذ خيتلف هذا التشكيل بإختالف : تشكيلها2-2-1)- 

  . حجم املنظمات و من مث إختالف تشكيل املستويات اإلدارية األخرى
و يف منظمات ) مديرو اإلدارات(  أو) رؤساء اإلدارات( ففي بعض املنظمات يصطلح على هيئة اإلدارة الوسطي 

إىل غري ذلك من املسميات اليت ختتلف وفقا حلجم هذه التقسيمات )...رؤساء األقسام( أخرى يصطلح عليهم 
غري أنه و إن أختلفت املسميات اليت تطلق على أفراد اإلدارة الوسطي فإا تتفق مجيعا يف أا . التنظيمية و مسئولياا

  ).  71 ، ص1981ي حممود هاشم،زك( تعين مسئوليتهم عن إدارة وجه معني و حمدد من أوجه نشاط املنظمة 
كما هو احلال يف مستوى اإلدارة العليا، ختتلف مسئوليات اإلدارة الوسطي يف التطبيق  :مسئولياا3-2-1)- 

  :لكن بصفة عامة، ميكن حتديد أهم مسئوليات اإلدارة الوسطي فيما يلي. العملي من منظمة إىل أخرى
ـات العامة احملددة من قبل اإلدارة العليا إىل خطط و برامج عمل، أا تم بعملية ترمجة األهداف و السياس - 

و عليه، فإن اإلدارة الوسطي هي أداة اإلدارة العليا لوضع قراراا . و تشرف على وضعها موضع التنفيذ
  اإلستراتيجية موضع التطبيق العملي و ذلك من خالل جمموعة قرارات إجرائية حتول اخلطط 

  .و إجنازات و األهداف إىل نشاط
  اإلمكانيات ( أا تم بإنتاج سيل متدفق من املعلومات و البيانات عن جماالت النشاط  - 

و تغذي اإلدارة العليا بتلك املعلومات لتستعني ا يف رسم اخلطط و السياسات العامة ) و العراقيل
 .للعمل

سيق اجلهود املبذولة وصوال إىل أا تم بتوجيه النشاط اليومي و العمليات اجلارية و تعمل على تن - 
أي أن اإلدارة الوسطي تركز على التخطيط القصري و املتوسط املدى و متارس . النتائج املستهدفة

 .دورها التخطيطي يف جمال ختطيط العمليات و اإلجراءات
  علي السلمي، ( تعمل على حتقيق اإلرتباط بني اإلدارة العليا و نظريا اإلدارة الدنيا  - 

 ). 25 رت، بدون تاريخ، ص. ل
وضع نظام العمل و إجراءاته و حتديد السلطة و املسئولية لألفراد و ذلك يف حدود التنظيم العام  - 

 .الذي وضعته اإلدارة العليا
  باملنظمة و توفري التسهيالت التدريبية هلا ) الدنيا( تكوين و تنمية هيئة اإلدارة املباشرة  - 

 .و األعباء اإلدارية ذات املستوى األعلىو إعدادها لتويل املسئوليات 



 
   

 .بث روح الفريق بني أفراد القوى العاملة - 
ممارسة الرقابة و املراجعة لنتائج األداء يف حدود األهداف و اخلطط و السياسات املقررة، مع ترك  - 

 ).  71 – 70 ص. ،ص1981زكي حممود هاشم،( اإلشراف على تفاصيل األداء لإلدارة املباشرة 
  :ف أفراد اإلدارة الوسطي عادة باخلصائص اآلتيةو يتص
  .تغلب التخصص الفين على أعماهلم - 
 .التركيز على األنشطة و جماالت العمل الداخلية للمنظمة - 
تغلب الفكر التنظيمي على الفكر التخطيطي، مبعىن إهتمامهم باجلانب التنفيذي أكثر منه من اجلانب  - 

  .) 25 تاريخ، صرت، بدون . علي السلمي، ل(التخطيطي 
  ):املباشرة ( مستوى اإلدارة الدنيا 3-1)- 

هي عبارة عن حلقة وصل بني األجهزة اإلدارية و اجلهات التنفيذية املباشرة اليت تتعامل مع  :مفهومها1-3-1)- 
  . اآلالت و املكائن و املواد و التجهيزات

وظائف التنفيذ، فهي متارس يوميا مهمات اإلشراف على  و متثل اإلدارة الدنيا املستوى اإلشرايف األول و املباشر على
تنفيذ اخلطط و تقومي األداء يف املنظمة و تعمل على تصحيح األخطاء اليت يتم إكتشافها مباشرة، و يف الوقت نفسه 

( لك تسعى جاهدة لرصد اإلحنرافات احملتمل حدوثها لتجنبها يف الوقت املناسب و تستبعد اخلسائر املمكنة من جراء ذ
  ).  471 ، ص1988علي إبراهيم اخلضر،

ال يوجد تشكيل منطي هليكل اإلدارة الدنيا باملنظمات إذ يتفاوت هذا التشكيل من منظمة  :تشكيلها2-3-1)- 
  .إىل أخرى وفقا حلجم املنظمة و من مث إختالف تشكيل املستويات اإلدارية األخرى

يا رؤساء األقسام أو رؤساء الفروع، و يف منظمات أخرى يصطلح ففي بعض املنظمات يصطلح على هيئة اإلدارة الدن
إىل غري ذلك من املسميات اليت و إن أختلفت فيما بينها فإا تتفق مجيعا يف أا ...عليهم رؤساء العمال أو املشرفون

  . ) 74 ، ص1981زكي حممود هاشم،( تشري إىل املستوى اإلشرايف األول و املباشر على وظائف التنفيذ 
على عدد كبري من املشرفني  Mary Nilesتبعا لنتائج الدراسة اليت قامت ا ماري نايلز :مسئولياا3-3-1)- 

  :يف عدد من املنظمات، فإن مسئوليات اإلدارة الدنيا تتحدد يف النقاط التالية
  
 :بالنسبة للعمل -*

  .معرفة العمل و مطالبه - 
 .عليها و وضع برامج اإلنتاج اليومية ختطيط العمليات اليومية للوحدة اليت يشرف - 
 .توقع مشكالت العمل - 
 .التأكد من أن املعدات و التجهيزات املطلوبة متوفرة و متاحة و يف حالة جيدة و حتت صيانة تامة - 
 .التأكد من أن املواد األولية املطلوبة متوفرة دائما - 



 
   

 .ملوقفتلقي التوجيهات من رؤسائه و إعادة صياغتها و تفصيلها ملعاجلة ا - 
 . إزالة الغموض الذي يكتنف السياسات و التعليمات اليت يصدرها الرؤساء - 
 .حتديد و توزيع العمل على األفراد العاملني مبا يتفق و مهارام و قدرام - 
 .التأكد من أن كل عامل تلقي التدريب الالزم و املعلومات الضرورية ألداء العمل - 
 .ليماالتأكد من أن اخلطط قد نفذت تنفيذا س - 
 .التأكد من أن األعمال قد أديت يف مواعيدها - 
 .تنظيم القوى العاملة إلستبعاد الضياع يف الوقت و اجلهد - 
 .التأكد من أن العمل يسري بسهولة و دون تعثر و تصحيح األخطاء بسرعة و يف مكان العمل - 
 .تنسيق األعمال بني خمتلف الوحدات اليت يشرف عليها - 
 .نوع و الكمية و الوقت و األداءمراجعة العمل من ناحية ال - 
 .حتليل أعمال مرؤوسيه و مناقشة التحسينات أو التعديالت الالزمة - 
 .تدريب املرؤوسني - 
  .تطوير طرق العمل و تشجيع إستحداث أخرى - 

 :يف عالقته مع الرؤساء -*
  .مسئول مسئولية كاملة عن عمل الوحدة اليت يرأسها - 
 .سيهيرفع للرؤساء تقارير يومية عن عمل مرؤو - 
  . ميثل املوظفني و العمال يف تظلمام و إقتراحام و كافة شؤون األفراد - 

  :يف عالقته مع املرؤوسني -*
  .أن يكون قدوة هلم يف العمل - 
 .ميارس الرقابة الذاتية - 
 .يساهم يف إختيار مرؤوسيه و يف إحلاقهم باألعمال املناسبة هلم - 
 .راميوزع العمل على املرؤوسني وفقا لكفاءم و مها - 
 .يوضح واجبات أفراد القوى العاملة - 
 .يتأكد من أن كل مرؤوس يعلم ماذا يعمل و ملاذا يعمل - 
 .يدرب املرؤوسني و يشجعهم و ينسق جمهدام و ينمي روح التعاون و الفريق بينهم - 
 .يشجع إقتراحات حتسني العمل - 
 .يتأكد من مطابقة األعمال للقواعد و السياسات و التعليمات - 
 ). 74 – 72 ص. ، ص1981زكي حممود هاشم،( م مشكالت األفراد حياول فه - 

. و خالصة القول أن تناولنا هلذا احملور كان دف الوقوف على طبيعة العمل يف كل مستوى من هذه املستويات
وهذا . فالشيء األكيد أن عمل املديرين يف هذه املستويات ليس نفسه حىت و إن وجدت بعض نقاط التشابه



 
   

  يف العمل نتيجة إختالف مستويات اإلدارة يفرض ،بطبيعته، ضرورة توافر  اإلختالف
  .معينة يف املديرين شاغلي هذه املستويات لنجاحهم يف عملهم) مرتبطة مبحيط الوظيفة و مبحتواها( حمددات 
  :وظائـف العمــــــل اإلداري 2)-

ى أن اإلدارة تتضمن أنشطة عامة يصطلح عليها يتفق املنظرون للفكر اإلداري مند هنري فايول إىل يومنا هذا عل
، 1986عمر حممد خلف،( بوظائف اإلدارة، و اليت تعترب مبثابة جماالت العمل املختلفة يف ممارسة العمـل اإلداري 

 ).  61 ص
 و ما يزال حىت يومنا هذا موضوع حتديد عدد الوظائف اإلدارية حمل إختالف بني املهتمني بالبحث يف احلقل 

 . دارياإل
  ). 29 ، ص1977حممد عبد اهللا عبد الرحيم،( و اجلدول التايل يوضح هذا اإلختالف 

 الباحـث 

 

الوظـيفة   

 

هنري 
 فايول

 
هربرت 
 هيكس

 
وادبا و 
 آخرون

 
 بنت

 
 نيومان

 و أخرون

 
 ديل

 
 ليندال
 إرويك

 
 كونتز

 و آخرون

 × ×  × × × × × التخطيط

 × × × × × × × × التنظيم

   ×   × ×  إجياد الدوافع

       ×  اإلتصال

        × التنسيق

         صنع القرارات

     × ×  × القيادة

   ×  ×  ×  اخللق و اإلبداع

   × ×     تكوين و تنمية األفراد

 ×  ×      التوجيه



 
   

 

(جدول رقم  05 دارةيوضح إختالف علماء اإل)   
 .يف حتديد عدد الوظائف اإلدارية

و ما جتدر اإلشارة إليه، قبل التعرض إىل ماهية كل وظيفة و عالقتها بغريها من الوظائف، أن عدد من املهتمني 
  .بالبحث يف احلقل اإلداري يقولون بوجود فروق بني وظائف اإلدارة و وظائف املنظمة

 فاإلنتاج، و التسويق، . النشاط اليت يباشر فيه املديرون وظائفهم فوظائف املنظمة هي ترتيبات تنظيمية مليادين
و األفراد، و التمويل و غريها، هي كلها أنشطة إنتاجية، أو جتارية، أو خدمية يتول املديرون املتخصصون ختطيطها 

لطات ووضع أهدافها، و حتديد سياستها و إجراءات العمل ا، كما يتولون حتديد الواجبات و تفويض الس
مبعىن آخر، أن . للمستويات اإلدارية املختلفة، و توحيد جهود العاملني، و قيادم و حتفيزهم و فرض الرقابة عليهم

  ). 99 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( كل وظيفة من وظائف املنظمة تنطوي على مجيع وظائف اإلدارة 
تعرض إىل توضيح وظائف العملية اإلدارية، أنه بعد رجوعنا و ما جتدر اإلشارة إليه، أيضا، يف هذا السياق، و قبل ال

إىل العديد من املراجع اإلدارية تبني لنا أن أهم الوظائف اليت مت اإلمجاع على تواجدها يف العمل اإلداري من قبل 
 ، 1997 - 1998حنفي حممود سليمان،( املهتمني بالبحث يف امليدان اإلداري، و من بينهم حنفي حممود سليمان 

  .التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة: تتحدد يف أربعة وظائف هي) 55ص 
  .و فيما يلي نتناول، بنوع من التفصيل، ماهية كل وظيفة من هذه الوظائف األربع

 :وظيفة التخطـيط1-2)- 
 شره إن الفضل األول يف إبراز فكرة التخطيط يف العمل يعود إىل النروجيي كريستيان شويدر يف حبث ن

و بعد قيام الثورة . مث تطورت الفكرة يف أملانيا إبان احلرب العاملية األوىل لتطويعها للمجهود احلريب.  1910سنة
السوفيتية شرع الروس يف إستخدام التخطيط املركزي على مستوى الدولة بوضع خطط متوسطة املدى مدا مخس 

  .سنوات
نتيجة الكساد اإلقتصادي الكبري الذي ميزها، و ما صاحبه من معدالت و يف سنوات الثالثينات من القرن املاضي، و 

عالية يف البطالة عرف هذا املصطلح تغريات كبرية نتيجـة أفكار اإلقتصادي الربيطاين جون مينارد كيرت اليت ضمنها 
كيرت أن العمالة ال  فقد جادل .1936الصادر سنة " الفائدة و النقود : النظرية العامة للتوظيف" يف كتابه املوسوم 

فأوضح أنه ميكن معاجلة البطالة . تتحقق على حنو آيل، و قاوم الفكرة السائدة أنداك بأنه ال سبيل إىل معاجلة البطالة
من خالل السياسات النقدية و املالية، ذلك أن البطالة حتدث بفعل إخنفاض الطلب على السلع و اخلدمات، و أن 

 ات العامة لزيادة الطلب على السلع احلكومة تستطيع زيادة النفق
  .كذلك تستطيع التأثري على االستثمارات من خالل التحكم يف العرض من النقد و معدل الفائدة. و اخلدمات

 × × × × × × × × الرقابة



 
   

 أما على مستوى املنظمات، فإن بداية عملية ختطيط املوارد البشرية فيها يرجع إىل بداية التنظيمات 
و يف هذا السياق يشري عدد من املهتمني بالبحث ).  415 – 413 ص .، ص2001مازن فارس رشيد،(  احلديثة

إىل أن أمهية و ضرورة " اإلدارة يف القرن احلادي و العشرين " يف امليدان اإلداري أمثال حممد سويلم يف كتابه املوسوم 
فهي تعترب أهم مكونات . اإلدارية األخرى فاإلهتمام بالعملية التخطيطية ينبع من كوا املنطلق حنو باقي الوظائ

العملية اإلدارية و املدخل الطبيعي و املنطقي لباقي مكوناا املتمثلـة أساسا يف العملية التنظيمية، و التوجيهية، و 
و هذه النظرة قد سبق و أن أكدها عامل اإلدارة الفرنسي و صاحب ).  80 حممد سويلم، بدون تاريخ، ص( الرقابية 

إن التخطيط إن مل يكن هو اإلدارة بأمجعها فهو على األقل جزء : " ية هنري فايول الذي قالمدرسة العمليات اإلدار
بدون تاريخ،  حممد سويلم،( و الشكل التايل يوضح هذا الطرح). Henri Fayol, 1920,P 49(أساسي فيها 

  ): 102ص 
  
  

  التخطيــط                                         
  
   

 ميثل مدخال لآليت                                       
  
  

  .الرقابــة               . التوجيـه               . التنظيـم                
  

  .يوضح مبدئية الوظيفة التخطيطية) 23(شكل رقم 
  

 :تعريف التخطيط1-1-2)- 
إبراهيم عبد اهلادي ( املستقبل مع اإلستعداد ملواجهته  التخطيط هو التنبؤ مبا سيكون عليه :تعريف هنري فايول -*

  ).301 ، ص1988املليجي،
هو التنبؤ مقدما باحلاجة إىل إجراء تعديالت يف اهليكل التنظيمي يف ظل التيسريات  :Brechتعريف براش  -*

  ). 155 ، ص1974كمال محدي أبو اخلري،(  احملتمل حدوثها يف املنظمة
هو حتيد أهداف املنظمة ، و الطرق الالزمة إلرشاد األشخاص يف قيامهم بنشاطهم :  Bennettتعريف بنت -*

  ). 154 ، ص1974كمال محدي أبو اخلري،(  لتحقيق هده األهداف يف سهولة و يسر



 
   
هو اإلختيار املرتبط باحلقائق، و وضع و إستخدام الفروض املتعلقة :  Grorge Terryتعريف جورج تريي -*

عمرو غنامي، علي (  صور و تكوين األنشطة املقترحة اليت يعتقد بضرورا لتحقيق النتائج املرغوبةباملستقبل عند ت
  ). 291 ، ص1980الشرقاوي،

هو العملية الواعية اليت يتم مبوجبها إختيار أفضل طريق أو مسار للتصرف :  Mary Nilesتعريف ماري نايلز -*
  ). 83 ، ص1981زكي حممود هاشم،(  مبا يكفل حتقيق هدف معني

 إنه حتديد لسري خط العمل . هو حتديد مسبق ملا سيتم عمله:  Theohaimann تعريف ثيوهيمان -*
زكي حممود (  يف املستقبل و الذي يضم جمموعة منسجمة و متناسقة من العمليات بغرض حتقيق أهـداف معينة

  ). 83 ، ص1981هاشم،
  :ديد العناصر األساسية للعملية التخطيطية يف النقاط التاليةو بناءا على التعاريف السالف الذكر ميكننا حت

يعترب التخطيط من املهام اليت متتاز بظروف بعدم التأكد مما يفرض على اإلدارة و املنظمة دراسة جمموعة من  -*
  .البدائل

  .إنه الوظيفة اليت تعتمد على التنبؤ و التوقع مبا ميكن أن حيدث -*
قدير حاجات املنظمة خالل فترة زمنية معينة تقديرا حمسوبا، و بالتايل وضع اخلطة الكفيلة يقوم التخطيط على ت -*

  .بتحقيق هذه احلاجات خالل فترة زمنية معينة
  . يهتم باجلانب الوقائي أكثر من إهتمامه باجلانب العالجي -*

  : عالقة التخطيط باخلطة2-1-2)- 
. فإن معىن كل واحد منهما خيتلف عن اآلخر إختالفا جوهرياإذا كان التخطيط و اخلطة مصطلحني متشاني 

 فالتخطيط هو عملية ذهنية تبدأ بالتفكري اهلادئ املتزن و اخلالق مث التطلع إىل املستقبل مستعينا باملاضي 
و احلاضر للوصول إىل اية حمددة، و توضيح كيفيـة الوصول إليها، مبا يف ذلك اإلستفادة من اإلمكانيات 

أما اخلطة فهي وضع تفصيالت عملية التخطيط، أي أا . وفرة ملواجهـة و معاجلة املشاكل احملتمل حدوثهااملت
حتديد تفصيلي للمراحل اليت جيب القيام ا، و مسئوليات من يقوم ا، و الوقت الالزم، و كذا املوارد اليت 

و للتوضيح أكثر، فعند القيام برحلة . نشودتتطلبها عملية إجناز كل مرحلة من املراحل للوصول إىل اهلدف امل
بالسيارة فإن اخلريطة اليت ستتبع متثل اخلطة، أما التخطيط فيبدأ من حلظة التفكـري يف القيام بالرحلة و يستمر 

  ).321، ص 1993مصطفى جنيب شاوش،( خالل الرحلة لكي يغطي كل ما يتوقع حدوثه 
  .للتنبؤ باملستقبل اه يعتمد على املاضي و احلاضر و يستخدمومهو رغم أن التخطيط يتطلع إىل املستقبل فإن

، ففي املستويات العليا من اهليكل التنظيمي تزداد )اإلداري(  و ختتلف أمهية التخطيط بإختالف املستوى التنظيمي
دنيا من أمهية التخطيط و تتسع يف درجة مشوليتها، يف حني تنخفض هذه األمهية كلما أجتهنا إىل املستويات ال

  ). 184 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( اهليكل التنظيمي، و تصبح أكثر حتديدا يف مكوناا 
  :أنواع اخلطط3-1-2)- 



 
   
يقسم مصطفى جنيب شاوش  1993الصادر سنة" مفاهيم، وظائف، تطبيقات : اإلدارة احلديثة" يف كتابه املوسوم  

  : ني مهااخلطط التنظيمية على أساس بعد التكرار إىل نوع
و مسيت كذلك ألا تركز على ظروف تنظيمية يتكرر  ):ثابتة(  خطط تنظيمية متكررة اإلستعمال1-3-1-2)- 

  .و من أمثلتها السياسات، اإلجراءات، القواعد. حدوثها
و هي اليت تستعمل ملرة واحدة أو لعدد  ):وحيدة اإلستعمال( خطط تنظيمية غري متكررة اإلستعمال 2-3-1-2)- 

و  و من أمثلتها الربامج. دود من املرات، وقد مسيت كذلك ألا تركز على ظروف فريدة نسبيا داخل املنظمةحم
  . امليزانيات

  ): 323 ، ص1993مصطفي جنيب شاوش،( و الشكل التايل يوضح أكثر هذا الطرح 
  
  

  اخلطط التنظيمية                                            
  
  
 

  اخلطط وحيدة االستعمال                            اخلطط الثابتة                       
  
  
  

 امليزانيات          الربامج               القواعد          اإلجراءات       السياسات      
  

 .يوضح اخلطط الثابتة و اخلطط وحيدة االستعمال) 24(شكل رقم 
  

  .ي شرح مقتضب لكل نوع من أنواع هذه اخلططو فيما يل
  ):الثابـتة( اخلطط التنظيمية متكررة اإلستعمال 1-3-1-2)- 

  :السياسات1-1-3-1-2)- 
  : تعريف السياسات - )أ

 رغم إختالف التعاريف املقدمة من فبل عدد من الباحثـني هلذا املصطلح فيما بينها، فإا تشترك مجيعا 
  .نتبينه من خالل تناولنا لتعاريف عدد من الباحثني هلذا املصطلحيف جوهرها، و هذا ما س



 
   
يعرف مصطلح  1952الصادر سنة" يف كتاما املوسوم أساسيات اإلدارة العليا  : R.C.Davisتعريف دافيس -*

ضبط السياسة على أا تعبريات صرحية أو ضمنيـة عن جمموعة املبادئ و القواعد اليت وضعـها املديرون لتوجيه و 
 ).218، ص 2002علي الشرقاوي،( الفكر و العمل يف املنظمة 

الصادر " مبادئ اإلدارة " يف كتابه املوسوم  : H.Koontz & C.O’Donnellتعريف كونتز و أودونيل -*
يعرفا السياسة على أا خطط توضع يف عبارات عامة أو مفاهيم يسترشد ا، و توجه تفكري املرؤوسني  1964سنة

  ) 217-218ص. ، ص2002علي الشرقاوي،( ظمة أو يف وحدة من وحداا يف املن
يعرف  1977الصادر سنة" مذكرات و حاالت : سياسات إدارية" يف كتابه املوسوم  :تعريف مصطفى زهري -*

 ا جمموعة من املبادئ و املفاهيم اليت تضعها املستويات العليا يف التنظيم لكي تسترشدا مصطلح السياسة على أ
خمتلف املستويات اإلدارية عند وضع خططها، و خاصة فيما يتعلق بربامج العمل و إجراءاته، ويسترشد ا املديرون 

علي ( عندما يتخذون قرارام يف نشاطهم اجلاري، و يلتزم ا املنفذون أثناء قيامهم واجبام الوظيفية 
 ).218، ص 2002الشرقاوي،

 
  
  :خصائص السياسة اجليدة -)ب

إن السياسة اجليدة هي اليت تتسم بعدد من اخلصائص اليت تكفل هلا اإلسهام بفاعلية يف توجيه اجلهود حنو اهلدف 
  :و من هذه اخلصائص ما يلي. احملدد

  .أن تعكس األهداف احملددة للمنظمة و تساعد على حتقيقيها -*
  .تخدامها من قبل من يعنيه األمرأن تكون واضحة و حمددة و مقنعة حىت يسهل فهمها و إستعاا و إس -*
 أن تكون قابلة للتطبيق و واقعية و مرنة يف نفس الوقت، حبيث إذا تغريت األهداف أمكن تعديلـها  -*

  .و هذا ال يتناىف مع كوا خطة ثابتة أو متكررة االستعمال إذ أن األصل أن ال تكون جامدة بل مرنة. و تطويرها
  .لبعض و مترابطة بالنسبة االت األنشطة املختلفة اليت توضع هلا يف املنظمةأن توم متماشية مع بعضها ا -*
جلميع من سيعملون  -عدا تلك السياسات القليلة اليت تصاغ شفاهة أو تفهم ضمنا -أن تكون مكتوبة و معلنة  -*

  .وفقا هلا و ذلك حىت ميكن معرفتها و فهمها
لبيئة اليت تعمل فيها املنظمة، و أن تكون حمققة ملصاحل مجيع أن تكون متماشية و منسجمة مع إحتياجات ا -*

  .و غريهم...األطراف من عاملني وأصحاب رأمسال و عمالء و موردين
أن تتصف بالثبات و اإلستقرار دون أن يعىن ذلك اجلمود و ذلك إلعطاء الثقة الكافية فيها، ممن يقومون بتطبيقها  -*

، 1993مصطفى جنيب شاوش،( نظمـة، أي أن تكون يف نفس الوقت مرنـة و من اجلمهور الذي يتعامل مع امل
  ). 325-326ص . ص
  .أن ال تتعارض مع القيم األخالقية و الدينية و اإلجتماعية البيئية السائدة -*
  .أن تتم مراجعتها بشكل دوري نتيجة التغري الدائم و املستمر للبيئة اليت تعمل فيها املنظمة -*



 
   
 ). 219-220ص . ، ص2002علي الشرقاوي،( لسياسات الفرعية مع السياسات الرئيسة أن تتكامل ا -*

  :فوائد السياسات -)ت
  :إن وضع املنظمة لسياسة واضحة و حمددة من شأنه أن حيقق هلا فوائد عدة أمهها ما يلي

اإللتزام ا من كافة  أا تضمن إنتهاج نفس اخلطوات الرئيسية يف اإلجتاه الصحيح و الذي ترى اإلدارة ضرورة -*
  .املستويات اإلدارية مبا يضمن حتقيق األهداف املرجوة

 أا توفر اإلجابة على كثري من التساؤالت فيما يتعلق مبا جيب إنتهاجة يف األعمال املعروضة للبحث  -*
بدرجة كبرية  توقفت ، 2000سنة  الصادر" اإلدارية و املدخل السلوكي هلا  اإلتصاالت" املوسوم  كـتابهيف  عامر

 فإن الوظيفة  عليهو ).  17ص ،2000سعيد يس عامر،(  اعلى سالمة نظام اإلتصاالت املوجود 
  .و الدراسة

  أا تيسر و تسهل عملية فهم و إدراك أهداف املنظمة كوا ملموسة أكثر من األهداف هذا من جهة، -*
  .و من جهة أخرى، أا تساعد على وضع األهداف الفرعية

أا تسهل عملية صنع القرارات، كوا تضع أسس اإلجابة على كثري من املشكالت، و بالتايل توفر الكثري من  -*
  .اجلهد و الوقت

أا تشجع على التنمية اإلدارية كوا تتطلب من الذين يقومون بتطبيقها التفكري اخلالق، ة تشجعهم على ممارسة  -*
  .وضوعةسلطام داخل نطاق السياسات امل

أا وسيلة من وسائل الرقابة على اجلهد اجلماعي املبذول لتحقيق األهداف احملددة، فهي حتدد اإلطار الذي ينبغي  -*
  . العمل فيه

 و تصرفات األفراد  تفسلوكيا. أن تطبيقها يقلل من درجات الشك و التردد لدى األفراد العاملني -*
املوضوعة جتعلهم واثقني من أم يسلكون الطريـق الصحيح لتحقيـق يف املنظمـة، و اليت تنسجم مع السياسات 

 ). 326-327ص . ، ص1993مصطفى جنيب شاوش،( األهـداف املرجوة 
  :أنواع السياسات -)ث

يف أي منظمة توجد أنواع متعددة من السياسات حسب تقسيمات و معايري متعددة، إىل أن أهم هذه األنواع هي 
  :س املستويات التنظيمية للمنظمة، و هيتلك اليت حتدد على أسا

 و هي السياسات الرئيسية يف املنظمة و اليت تشتق منها كافة السياسات األخرى، : السياسات األساسية -*
و من مميزات هذا النوع من السياسة، العمومية و . و هي ترتبط إرتباطا وثيقا باألهداف التنظيمية النهائية احملددة

  .ملرونة حىت تتمكن من إستعاب إحتياجات املستقبل من دون احلاجة إىل إجراء تعديل جدري فيهاإتساع النطاق و ا
 و ألمهية هذا النوع من السياسات فإن صياغته و وضعه يتم من قبل أعلى املستويات التنظيمية املتمثلة أساسا 

  .يف مؤسسي املنظمات أو مجعياا العمومية
و هي تتميز عن السياسات األساسية . اليت يضعها أفراد اإلدارة العليا يف املنظمةو هي تلك : السياسات العامة -*

  .بأا أكثر تفصيال، و تتعلق بكل نشاط من أنشطة املنظمة، و هي تستخدم من قبل أفراد اإلدارة الوسطي يف املنظمة



 
   
 لوظيفية أو التنفيذية و هي اليت يصطلح عليها أحيانا بالسياسات ا: السياسات الفرعية أو التشغيلية -*

و يتم وضعها لتوضيح الطرق و . أو سياسات اإلدارات حيث توضع لكي تلتزم ا الوحدات اإلدارية داخل املنظمة
و لذلك يقتضى األمر وضع سياسة مستقلة لكل . األساليب اليت جيب على اإلدارات أن تستخدمها يف أدائها لعملها

أن تكون هذه السياسات منسجمة مع كل من السياسات األساسية و العامة، و  نشاط متثله إدارة من اإلدارات، على
و هذا النوع من السياسات يتم إستخدامه، . يف نفس الوقت أن كون متكاملة مع بعضها و ال تتعارض فيما بينها

  ). 165- 168ص. ، ص1984مجيل أمحد توفيق،( عادة، من قبل املديرين يف مستوى اإلدارة الدنيا 
، وفق ما يشري على ذلك اخلبري اإلداري رالف دافيز يف )التطبيق( ىت يكون لعملية تطبيق السياسة قيمة، فإنه و ح

 ، ينبغي أن مير مبجموعة مراحل تتحدد  1950 الصادر سنة" أساسيات اإلدارة العليا " كتابه املوسوم 
  :يف النقاط التالية

  .مبادئ شاملة و قواعد حمددة تكوين و إعداد السياسات و ما يرتبط ا من -*
  .توزيع هذه السياسات و تعريفها على كافة القطاعات العاملة باملنظمة -*
  .توجيه األفراد و تعليمهم مبفاهيم هذه السياسات و أهدافها -*
  .القبول ذه السياسات من قبل العاملني يف املنظمة -*
  .ساسي لعملية التطبيقتفسري بعض اجلوانب الغامضة منها و الذي هو شرط أ -*
  .التطبيق -*
 ). .Ralph Davis,1950, P. 190 (املتابعة  -*
 :اإلجراءات -)2- 1- 3- 1- 2
  :تعريف اإلجراءات - )أ
يعرفون  1977الصادر سنة" مبادئ و ممارسات اإلدارة " يف كتام املوسوم  :تعريف روبرت تريوف و آخرون -*

علي " ( خلطوات املؤدية لتنفيذ عمـل أو مهمة حمددة سلسلة من الوظائف و ا" اإلجراء على أنه 
  ).221، ص 2002الشرقاوي،

األسس و األصول العلمية، : تنظيم و إدارة األعمال" يف كتاما املوسوم  :تعريف عمرو غنامي و علي الشرقاوي -*
ة تنفيذ أعـمال روتينية طريقة مـحددة سلفا تبني كيفي" يعرفا اإلجراء على أنه  1982 الصادر سنة" مدخل حتليلي

 ). 221، ص 2002علي الشرقاوي،" ( 
جمموعة خمتارة من خطوات العمل " يف كتاما السالف الذكر يعرفا اإلجراء على أنه  :تعريف كونتز و أودونيل -*

، 2002ي،علي الشرقاو" ( اليت تطبق على األعمال املستقبلية و تبني بشكل حمدد الطريقة اليت يتم ا تنفيذ العمـل
  ).221 ص

ما نستنتجه من هذه التعاريف أن اإلجراءات هي تلك اخلطوات و املراحل اليت ينبغي إعتمادها إلجناز عمل حمدد 
حيتاج إىل جهود متتابعة ألكثر من فرد واحد داخل املنظمـة و خارجـها، و هي تستخـدم من قبل اإلدارة لتنميط 



 
   

إىل أعمال روتينية، و بذلك تسمح بتفويض السلطة إىل املستويات اإلدارية املتماثلة و حتويلها  تو توحيد السلوكيا
  . الدنيا يف املنظمة، مما حيرر املديرين يف املستويات اإلدارية العليا من عبء توجيه األعمال التفصيلية للمرؤوسني

  :املتطلبات األساسية لإلجراءات الفعالة -)ب
  :نشاطات اليومية للمنظمة ينبغي أن تتوافر على عدد من املتطلبات هيحىت تلعب اإلجراءات دورها احليوي يف ال

  .أن تكون شاملة و مرتبطة فعال باألهداف املسطرة -*
  .أن تكون منطية و تستند إىل معايري حمددة حىت تسهل عملية حصر املسئولية من قبل األفراد الذين ميارسوا -*
ظمة حىت يتسىن التأكد من أن ما يتخذ من إجراءات ال يتعارض مع أن ترتبط مبراحل عملية الرقابة يف املن -*

  .األهداف املراد حتقيقها من إجناز عمل معني
  .أن تستند على حقائق كافية عن طبيعة العمل ال على أساس احلدس و التخمني -*
عمليات يف كل مرة ينجز ينبغي أن تطبق على نفس ال تأن تتميز بالثبات لكن مع املرونة، مبعىن أن نفس اإلجراءا -*

  .فيها نفس العمل
  .أن تتميز خباصية التحديث -*
  .أن تتميز بالبساطة بدال من التعقيد -*
  .أن تكون واضحة و مفهومة من قبل مجيع الذين يستخدموا -*
، 2004بشري عباس العالق،( أن تتم عملية حتليلها لتجنب التداخل و اإلزدواجيـة و التعـارض و التكرار  -*
 ).  152 – 151ص. ص
  :القواعــد -)3- 1- 3- 1- 2

و هي أبسط أنواع اخلطط، و تشري إىل ماذا جيب على الفرد يف املنظمة أن يعمله و ماذا جيب أال يعمله، فهي ال تترك 
  .جماال للتفسري

سياسة فتعمل و ختتلف القواعد عن السياسات يف كوا ال تسمح بوجود أي مدى للحرية عند إختاذ القرارات، أما ال
و هكذا، فإن األساس يف القاعدة أن تعكس قرارا إداريا بالقيام . على تشجيع إختاذ القرارات بتقدمي إرشادات معينة

  .بعمل معني أو االمتناع عن القيام به
ع مرشدا للعمل، و لكنها بعكس اإلجراء، ال حتدد أي تتاب) القواعد ( من حيث كوا  تو ترتبط القواعد باإلجراءا

هو قاعدة غري " ممنوع التدخني " فمثال . يضاف إىل ذلك أن القاعدة قد تكون أو ال تكون جزءا من اإلجراء. زمين
مرتبطة بأي إجراء، و لكن اإلجراء الذي يتعلق مبعاجلة أوامر الشراء ميكن أن يتضمن القاعدة اليت تشري إىل أن مجيع 

هذه القاعدة ال تسمح بأي إحنراف عن طريق العمل احملدد و يف . هأوامر الشراء جيب أن تؤكد اليوم الذي تسلم في
 نفس الوقت ال تتعـارض بأي شكل مع باقي اإلجـراء يف معاجلة أوامر 

  ).  330 – 323 ص. ، ص1993مصطفى جنيب شاوش،( الشراء 
دارة العليا حتكمها و تزداد أمهية القواعد يف املستويات الدنيا للمنظمة، و ليس معىن ذلك أن مجيع تصرفات اإل

السياسة فقط، و أن املستويات الدنيا حتكمها القواعد فقط، و لكن املقصود هو أن إستخدام القواعد يتزايد كلما 



 
   

اجتهنا يف التنظيم من أعلى إىل أسفل، و بالعكس يتزايد إستخدام السياسات كلما اجتهنا يف التنظيم من أسفل إىل 
 . أعلى

  .) 227 – 226 ص. ، ص2002علي الشرقاوي،( ه العملية و الشكل التايل يوضح هذ
  
  
 
 

  .السياسات                                                                               
  

  .اإلجراءات                                                                             
   

  .القواعــد                                                                              
 

  .يوضح هيكل التخطيط اإلداري) 25(شكل رقم 
  

  ):وحيدة االستعمال( اخلطط التنظيمية غري متكررة االستعمال  - )2- 3- 1- 2
  :الربامج -)1- 2- 3- 1- 2

عرف شستر برنارد الربامج على أا جممع من أهداف، ي 1968 الصادر سنة" وظائف املدير " يف كتابه املوسوم 
 سياسات، إجراءات، قواعد، حتديد مهمات، خطوات جيب إتباعهـا، موارد جيب إستخدامهـا، 

 Chester( و عنـاصر أخرى ضرورية لتنفيذ عمل معني، يتم عادة دعمها برصد املبالغ املالية الالزمة لتنفيذه
Bernard,1968,P. 73 .(  

خطة عمل إلجناز واجبات معينة خالل فترة حمددة وفق ميزانية "  عباس العالق فيعرف الربامج على أا أما بشري
 ). 153 ، ص2004بشري عباس العالق،" ( مرسومة 

  :فإا تتميز بعدد من اخلصائص منها) صغرية أو ضخمة ( و الربامج بغض النظر عن حجمها 
  .أا دف لتحقيق أهداف حمددة - 
 .طلب جهود إضافيةأا تت - 
 .أن تنفيذها يرتبط بفترة زمنية حمددة - 
 .ضرورة وجود ميزانية لتنفيذها - 
بشري عباس ( أا عادة ما ترتبط بربامج عمل أخرى ترتبط مع بعضها البعض بغية حتقيق هدف معني  -

 ).153 ، ص2004العالق،
  :امليزانيات التقديرية -)2- 2- 3- 1- 2



 
   

و هذه القيم قد تكون على شكل مبالغ مالية، أو ساعات عمل، أو . نتائج املتوقعةهي عبارة عن بيان رقمي يتعلق بال
  .وحدات إنتاج، أو ساعات عمل املكائن، أو أي مقياس رقمي آخر ميكن إستخدامه

  
و امليزانيات التقديرية تكون مفصلة نسبيا كوا حتدد أهداف كل نشاط من نشاطات املنظمة، و هي تطبق على فترة 

و تستخدم امليزانيات التقديرية على نطاق واسع . معينة مع تقسيم املعلومات داخلها إىل فترات زمنية أقصر زمنية
   ).154 ، ص2004بشري عباس العالق،( لألغراض الرقابية مما جعل الكثري ينظر إليها كأداة مهمة يف العملية الرقابية

  :اإلداريةعالقة العملية التخطيطية بغريها من الوظائف  - )2-1-4
 هي عملية ذهنية و إجرائية منفصلة عن عملية التنفيذ كما يؤكده رالف ديفس ةبالرغم من أن الوظيفة التخطيطي

Ralph Davis إن التخطيط عمل ذهين يتعلق بالتفكري يف حل املشكالت من خالل حتديد ما جيب : " بقوله
، إال أا ليست نشاطا ) 89 ، ص1981ود هاشم،زكي حمم " (أداؤه و كيفية األداء و مكانه و املسئول عنه 

فاملدير مثال، حيتاج إىل العملية التنظيمية لتحديد مسئولية . يتعني أداؤه مبعزل عن باقي الوظائف اإلدارية األخرى
 اإلحنراف عن اخلطط املوضوعة، و هو أيضا، حيتاج إىل العملية التوجيهية لتعليم األفراد 

ف املخططة، كما أنه يف حاجة إىل العملية الرقابية للتأكد من أن األعمال املنجزة تتم وفق و قيادم إلجناز األهدا
  ). 184 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( اخلطط املوضوعة 

  :أمهية العملية التخطيطية - )2-1-5
تقبلية تتطلب فالطبيعة املتقلبة لألحداث املس.لعملية التخطيط أمهية قصوى يف اال اإلقتصادي و اإلداري

  .اإلعداد املقدم ملواجهتها
و تستخدم العملية التخطيطية يف اال اإلقتصادي لتعين الترتيبات املستخدمة من قبل الدولة أو املنظمة للتأثري  

  .يف النشاط اإلقتصادي، و توجيهه لتحقيق أهداف إقتصادية و إجتماعية حمددة
تشري إىل الوظيفة اليت مبقتضاها يتم حتديد الطريق الذي تنتهجه املنظمة  أما يف اال اإلداري فالعملية التخطيطية

  .مستقبال
فلكي يتم الوصول إىل األهداف بفاعلية . و أمهية العملية التخطيطية ال تقل عن أمهية الوظائف اإلدارية األخرى

، ففي احلياة العملية جند بعض و بالرغم من ذلك. ينبغي القيام بعملية التخطيط أوال مث بعد ذلك بعملية التنفيذ
األشخاص يقومون بالتنفيذ من دون ختطيط مسبق، و مربرام يف ذلك أن العملية التخطيطية تتطلب تكاليف 

و مثل هذا . مرتفعة، و أا إهدار للوقت و اجلهد على السواء ألننا نعمل يف بيئة متغرية و متقلبة على الدوام
فالعملية التخطيطية . نا، نعتربه جمازفة بنجاح و فاعلية املنظمة يف حتقيق أهدافهااألسلوب يف العمل، من وجهة نظر

 يف شىت أنواع املنظمات ال ميكن، بأي حال من األحوال، اإلستغناء عنها، فهي من الضروريات 
 . يف اإلدارة احلديثة



 
   

لية من مواجهته بدون ختطيط، حقيقة أن البيئة تتصف بالتغري، و لكن مواجهة التغري بالتخطيط تكون أكثر فاع
علي ( باإلضافة إىل ذلك، فإن املرونة اليت جيب أن تتصف ا عملية التخطيط تساعد على التـأقلم مع التغري 

  ). 188 – 187 ص. الشرقاوي، بدون تاريخ، ص
 توقعة و يقصد باملرونة قابلية اخلطة للتعديل على ضوء ما يستجد من ظروف و متغريات مستقبلية مل تكن م

فبواسطة مثل هذه املرونة ميكن تدارك أثر هذه التغريات غري املتوقعة مع . أو مل تؤخذ يف احلسبان عند إعداد اخلطة
  ).133 ، ص1975مجيل أمحد توفيق،( اإلحتفاظ بإجتاه اخلطة حنو حتقيق األهداف احملددة هلا 

  ): 191 – 189 ص. ، بدون تاريخ، صعلي الشرقاوي( و عموما، تظهر أمهية التخطيط لألسباب التالية 
إن الطبيعة الديناميكية و عدم اليقني الذي يتسم به املستقبل تربز الضرورة امللحة  :مواجهة التغري و عدم اليقني -*

فاملدير ال ميكن أن يكون متأكدا من األحداث . للعملية التخطيطية كوا متكن املدير من مواجهة املستقبل
ا عليه أن يتنبأ مبا ميكن أن حيدث يف املستقبل، و كلما تزايدت فترة التنبؤ كلما كانت النتائج غري املستقبلية، و إمن

فمثال، قد تظهر سجالت السنة أو . و عدم التنبؤ باملستقبل معناه اإلسترشاد مبا حدث يف املاضي. مؤكدة
 اقة اإلنتاجية، السنوات املاضية ملنظمة ما أن طلبات العمالء، و تكاليف اإلنتاج، و الط

و األموال السائلة، و غريها، كانت عند مستويات معينة، و إذا أفترض املدير من دون ختطيط مسبق إن هذه 
املستويات ستظل كما هي، فقد يعرض املنظمة للمخاطر نتيجة إمكانية حدوث أي تغيري على مستوى املنظمة 

وم بالتنبؤ باملستقبل و إختاذ اإلجراءات اإلحتياطية و اخلطط أما إذا قام املدير بالعملية التخطيطية فإنه سيق.ككل
و حىت عندما يكون املستقبل أكثر يقينا، فالبد من القيام بالعملية التخطيطية، . البديلة ملوجهة مثل هذه التغريات

كنة، كوا تساعد على إختيار أفضل البدائل لتحقيق األهداف املرجوة يف أسرع وقت ممكن و بأقل تكاليف مم
  .إضافة إىل أا حتدد دور كل فرد و كل قسم و كل إدارة يف حتقيق هذه األهداف

تساعد العملية التخطيطية على حتديد و بلورة األهداف اليت تسعى املنظمة إىل حتقيقيها  :التركيز على األهداف -*
ا ميكنه من تأدية عمله بالصورة اليت بالصورة اليت متكن كل فرد من األفراد العاملني معرفة ما يسعى إىل حتقيقه، مم

 كذلك، فإن العملية التخطيطية تساعد على خلق التكامل .تساعد على حتقيق هذه األهداف
  .و حتقيق روح الفريق يف العمل بني خمتلف أقسام و إدارات املنظمة

ذه الغاية بتحقيق التناسق و تساعد العملية التخطيطية على إجناز ه. يقصد بالرشد اإلقتصاد يف األداء :الرشد -*
فالعملية التخطيطيـة جتعل . الداخلي للمنظمة الناتج عن التركيز على الكـفاءة يف العمل و التوافق يف اجلهد

أنشطة و جهود األفراد العاملني منسجمة و متناسقة و قرارات اإلدارة مدروسة، و عمل املنظمة حمدد، أي أن 
  .قق اإلستغالل األمثل للموارد املتوفرةالعملية التخطيطية من شأا أن حت

تلعب العملية التخطيطية دورا حموريا يف العملية الرقابية، و اليت يقصد ا التحقق من الوصول  :تسهيل الرقابة -*
فاملدير ال ميكنه التأكد من إجنازات املرؤوسني من دون أن تكون لديه أهداف إجرائية . إىل األهداف احملددة



 
   

 فالعملية الرقابية ال ميكن أن تتم من دون معايري، . رشاد ا يف احلكم على األداء املنجزخمططة لإلست
  .و املعايري هي األهداف اليت حتددها العملية التخطيطية

  :مسئولية العملية التخطيطية - )2-1-6
ذه العملية أكثر من سبق و أن أوضحنا أن مجيع املديرين يقومون بالعملية التخطيطية، و لكن البعض منهم يقوم 

و من املتغريات اليت تتوقف عليها مسئولية العملية التخطيطية حجم . غرية نظرا ملستلزمات مراكزهم الوظيفية
ففي املنظمات صغرية احلجم يتوىل املدير بشكل كلي سلطة و مسئوليات العملية التخطيطية، أما يف . املنظمة

 العملية التخطيطية فيتوالها كل من املدير و مساعد  املنظمات متوسطة احلجم فسلطة و مسئولية
أو مساعدين له متخصصني يف هذه العملية، أما يف املنظمات كبرية احلجم أين تتعدد و تتنوع اخلطط فيعهد 

  .بسلطة و مسئولية العملية التخطيطية لقسم أو إدارة مستقلة دف ضمان التنسيق بني اخلطط املتعددة
 كان املدير عند قيامه بالعملية التخطيطية إنتهاج طريقة من بني عدد من الطرق احملتملة، و على العموم، بإم

  ): 137 – 136 ص. ، ص1975مجيل أمحد توفيق،( و اليت منها اآليت 
على الرغم من أن إعتماد هذه الطريقـة يتطلب من املدير جهدا : يقوم املدير بكل ما يتعلق بالعملية التخطيطية -*

و عادة . كبريين، فإا متكن من حتقيق إنسجام و تناسق كبريين بني العملية التخطيطية و نظريا التنفيذيةو وقتا 
ما يكون التخطيط يف مثل هذه الظروف ختطيطيا عمليا و واقعيا، يوفر املرونة الالزمة لتغيري اخلطط بسرعة، و 

  .ان التخطيطيعمل على تنمية إمكانيات و قدرات املديرين األكفاء يف ميد
و على العموم، و بالرغم من مزايا إستخدام هذه الطريقة يف العملية التخطيطية، فإن إستخدامها يف الوقت 

  .احلاضر نادرا جدا خاصة يف املنظمات كبرية احلجم
و هذه الطرقة شائعة اإلستخدام بني املديرين، : يقوم املدير بالتخطيط مع اإلستفادة من مقترحات مرؤوسيه -*

 فأغلب املديرين يشعرون أنه نظرا ملعرفتهم باألهداف املراد حتقيقها، و ملا لديهم من حقائق 
و معلومات متعلقة ذه األهداف، فإم يف مركز جيد للقيام، بشكل فعال، بالعملية التخطيطية، و لكنهم بالرغم 

 . التخطيط من ذلك يشجعون مرؤوسيهم على املسامهة بأفكارهم و إقتراحام يف عملية
  :و هذه اإلقتراحات تتم بطريقتني مها

 .قبل تكوين اخلطة من قبل املدير
  .بعد تكوين اخلطة من خالل توضيح نقاط القوة و نقاط الضعف فيها كما يراها املرؤوسني

 و من مميزات هذه الطريقة يف عملية التخطيط أا تزيد من فرص موافقة و قبول املرؤوسني للخطة املوضوعة من
  .قبل املدير، أما سلبياا فتتمثل يف أا تؤدي إىل إبطاء العمل التخطيطي للمدير

: يقوم املدير بوضع اخلطوط العريضة للخطة مث يقدمها للمرؤوسني الذين تقع على عاتقهم مسئولية وضع التفاصيل -*
يرفع من درجة تعاوم ومساندم  و هذه الطريقة تم بإشراك املرؤوسني بدرجة كبرية يف العملية التخطيطية، مما

  . إضافة إىل أا تعمل على احملافظة على وقت وجهد املدير. للخطة املقترحة



 
   

و ميزات هذه الطريقة يف العملية التخطيطية تتجلى، بشكل خاص، عندما تتطلب مستلزمات العملية التخطيطية 
  :أما سلبياا فتتحدد يف. معرفة حمددة، فنية مثال

 .اج إىل جهد و وقت كبريين لبناء اخلطة ووضعها موضع التنفيذأا حتت -
  .أا تبعد املدير نوعا ما عن العمل التخطيطي -

 و من ميزات هذه الطريقة : يقوم املرؤوسني بعملية التخطيط و يقدمون اخلطط للمدير إلعتمادها -*
  :أا ةيف العملية التخطيطي

 .طيةتزيح عن كاهل املدير معظم اجلهود التخطي -
  .تساعد على تنمية املرؤوسني بشكل كبري -

  :أما سلبياا فتتحدد يف
  .أن اخلطط املوضوعة قد تنقصها الدقة و الواقعية و القابلية للتنفيذ -
  .أن املسامهة الشخصية للمدير و أمهيته يف العملية التخطيطية ستقل و تتضاءل -

خطيطيـة، إنطالقا من أدبيات القيادة اإلدارية، يتنب له أا إن املتمعن هلذه الطرق األربعة املعتمدة يف العملية الت
لرنسيس ليكارت السالفة " األمناط األربعة " تتفق و أفكار و مضامني عدد من النظريات خاصة منها نظرية 

  .الذكر يف الفصل الثاين من هذه األطروحة الذي تناولنا فيه السياق التارخيي حملددات النجاح يف العمل اإلداري
 و اجلدول التايل يوضح نقاط اإلتفاق املوجودة بني الطرق األربع املعتمدة يف العملية التخطيطية 

  .يف القيادة اإلدارية لرنسيس ليكارت" األمناط األربعة " و نظرية 
  الطريقة املعتمدة

  .يف عملية التخطيط
  
  النمط القيادي 

 .املعتمد يف التسيري 

يقوم املدير 
بكل ما يتعلق 

لعملية با
 .التخطيطية

يقوم املدير 
بالعملية 

التخطيطية مع 
اإلستفادة من 
مقترحات 
 .مرؤوسيه

يقوم املدير بوضع اخلطوط 
العريضة للخطة مث تقدميها 
للمرؤوسني الذين تقع على 

عاتقهم مسئولية وضع 
 .التفاصيل

يقوم املرؤوسني 
 بعملية التخطيط 
و يقدمون اخلطط 
 .للمدير العتمادها

    × .إلستبداديالنمط ا

   ×  .النمط اإلستبدادي اخلري

  ×   .النمط اإلستشاري

 ×    .النمط املشارك
  يوضـح نقاط اإلتفاق املوجـودة) 06(جدول رقم 

  بني الطرق األربـــع املعتمدة يف العملية التخطيطية
  .لرنسيس ليكارت" األمناط األربعة يف القيادة اإلدارية " و نظرية 



 
   

  
در اإلشارة إليه يف هذا السياق، أن الفترة الزمنية اليت تغطيها اخلطة هلا دورا حموريا يف حتديد مسئولية القائمني و ما جت

  .بالعملية التخطيطية
يقوم بإعداده أفراد اإلدارة العليا، أما ) التخطيط اإلستراتيجي( و على العموم، فإن التخطيط طويل األمد 

فيقوم بإعداده أفراد اإلدارة الوسطي، يف حني أن ) ط التكتيكي أو الوظيفيالتخطي( التخطيط متوسط األمد 
و هذه النقطة سنتوضحها، . الدنيا ةفيقوم بإعداده أفراد اإلدار) امليداين أو التشغيلي( التخطيط قصري األمد 

املتغريات املعتمدة  بشكل أكثر تفصيال، الحقا من هذا الفصل عند تناولنا حملور أنواع العملية التخطيطية، و أهم
  . من قبل املهتمني بالبحث يف امليدان اإلداري يف عملية التقسيم هذه

و اجلدول التايل الذي قدمه جورج تريي يوضح هذا القول، و يبني أن املدة الزمنية الالزمة لكل مدير يف عملية 
  ). 161 ، ص1978مجيل أمحد توفيق،( التخطيط تتحدد تبعا للمستوى اإلداري املوجود فيه 



 
   

  
  يوضح املـدة الزمنية الالزمة للمديـرين) 07(جدول رقم 

  .يف العملـية التخطيـطية يف املستويات اإلدارية املختلفة
  :خطوات العملية التخطيطية -)7- 2-1

، أو املدى التنظيمي فإن القائم رغم إختالف العملية التخطيطية من حيث املدة الزمنية اليت تغطيها، أو املدى النوعي
ذه العملية عليه إنتهاج عدد من اخلطوات، آخذا يف ذلك بعني اإلعتبار، العديد من املتغريات منها، اإلمكانيات 
البشرية و املادية املتاحة للمنظمة، رغبات أفراد اإلدارة العليا، الظروف احمليطة باملنظمة، الشخص القائم بعملية 

 :نحصر أهم خطوات عملية التخطيط فيما يليو ت. التخطيط
  ةإن اإلعتراف بوجود فرصة ميكن إستغالهلا هي اخلطوة املبدئي :اإلعتراف بوجود الفرصة 1-7-1-2)-

و الفرصة قد تكون . و تعين هذه اخلطوة التطلع إىل املستقبل و ربطه باحلاجات املراد إشباعها. يف عملية التخطيط
  .إخل...تعديل يف السلع القائمة، أو الوصول إىل أسواق جديدةتقدمي سلعة جديدة، أو 

و بعد اإلعتراف و التأكد من وجود الفرصـة ينبغي دراستـها بشكل جيد من مجيع جوانبها، و يتطلب ذلك حتليل 
للقائم  و تقييم املوقف احلايل للمنظمة، و حتديد نقاط القوة و الضعف فيها، و درجة اليقني يف حتقيقها، حبيث يتبني

و إذا مت اإلعتراف التام ذه الفرصة و بأبعادها . بعملية التخطيط ما ميكن أن يتحقق و ما ميكن أن ال يتحقق فيها
 ، 2002علي الشرقاوي،( املختلفة ميكن حتديد و وضع األهداف اإلجرائية لتحقيقها 

  ). 179 ص
ية للمنظمة ككل مث لكل وحدة من وحداا، إن عملية وضع و حتديد أهداف إجرائ :حتديد األهداف2-7-1-2)- 

و تشري األهداف إىل النقاط النهائية ملا جيب عمله و أين . غالبا ما يشار إليها على أا اخلطوة األوىل لعملية التخطيط
 يوجه اإلهتمام األول، و ما الذي سيتحقق من شبكة السياسات و اإلجراءات و القواعد 

و ينبغي أن حتكم أهداف . فالتخطيط جيب أن يتجه إىل هدف حمدد ليكون ذي فائدة. قديريةو الربامج و امليزانيات الت

املدة الزمنية الالزمة لعملية  
  .التخطيط

 .املستوى اإلداري للمدير 

  
  
 .حاليا

  
  
 شهرا
 .مقدما

  
  

 شهور6
 .مقدما

  
  
 سنة
 .مقدما

  
  

سنوات 5
 .مقدما

 48% 25% 20% 5% 2%  .جملس اإلدارة رئيس
 10% 30% 40% 15% 5% .مدير عام

 / 10% 15% 50% 25% .مدير إدارة

 / 5% 15% 30% 50% .رئيس قسم

 / / 5% 15% 80%  .مشرف



 
   

. الرئيسيةحتدد أهداف اإلدارات  - عكسها هلذه األهداف عن طريق -املنظمة طبيعة كل اخلطط الرئيسية، و اليت 
  . أسفلإىل أجتهناوهكذا كلما . بدورها أهداف األقسام حتدد أوهذه اإلدارات حتكم  وأهداف

يف  ميكن وضعها بطريقة أفضل ، إذا كان املديرون اإلدارية الدنيا املستوياتال شك فيه أن أهداف األقسام يف  مما و
  .كذلك األهداف املشتقة منها لألهداف الرئيسية للمنظمة كلها و متفهمنيهذه املستويات 

وجيه اجلهود اجلماعية فإنه من الواجب التنسيق بني يساعد على ت املشتقة وإعتبار أن حتديد األهداف الرئيسية  على و
 العمل على أن ال يكون هناك تناقض بينهما حىت يتحقق التناسق  من األهداف، و النوعنيهذين 

  .عمل املنظمة ككل يف
الفروض اليت متثل البيئة املستقبلية  وضعاخلطوة الثانية يف عملية التخطيط هي  إن :وضع اإلفتراضات3-7-1-2)- 

؟ املستقبلطبيعة األسواق يف  ما نوع و: بعدد من التنبؤات مثل  القيامتستلزم هذه اخلطوة  و. اليت تعمل فيها اخلطط
؟ كيف سيتم متويل  ؟ ما هي املنتجاتواالجتـماعية ما هي البيئة السياسية  ؟ ما مقدار املبيعات؟ ما هي األسعار

  .و غريها من التساؤالت ا هي سياسة توزيع األرباح ؟معدل األجور ؟ ما هي التكاليف ؟ م ما؟  التوسع
  :التخطيطية إىل ثالثة أنواع هي  الفروض وتنقسم
  .ال ميكن السيطرة عليها، مثل منو السكان، مستقبل مستويات األسعار فروض - 
يف  حصتهاإفتراضات الشركة خبصوص : ال ميكن السيطرة عليها، ولكن ميكن التأثري عليها مثل  فروض - 

  .، معدل دوران العمل، كفاءة العمال، السياسة السعرية للشركةالسوق
على  تنطوي وهي اليت ميكن إقرارها إىل حد كبري بواسطة إدارة الشركة  ميكن السيطرة عليها، و فروض - 

القيام بربامج  األفراد،برامج مثل التوسع يف أسواق جديدة، إختيار موقع املصنع، سياسات  سياسات و
  .حبوث

فليس من الواقعية مبكان  املستمر،ن البيئة املستقبلية للخطط تكون معقدة إىل حد كبري كوا تتسم بالتغري أل نظرا و
على  -كمسألة واقعية وعلمية  -ينبغي أن تقتصر الفروض  عليه ووضع فروض لكل تفاصيل البيئة املستقبلية للخطة، 

من النادر أن يتفق كل  و. من غريها على تشغيل اخلطة أكثراخلطة، أي تلك اليت تؤثر  يف اإلستراتيجيةاجلوانب 
ار ـن مثال، إرتفاع األسعـفقد يتوقع أحد املديري. على مستقبل الشركة اتـاملستويكل  أعضاء إدارة املنظمة، و

 العشرية القادمة، بينما يتوقع مدير آخر أن يكون اإلرتفاع  خالل 15%بـ 
ا  تأخذجيب اإلتفاق على الفروض اليت  و عليه .إخنفاض يف األسعار يف حني أن مدير ثالث قد يتوقع.  30%ـب

على جمموعة معينة من  اإلتفاقعند  و. هو أمر على جانب كبري من اخلطورة إال فقد التخطيط تناسقه و املنظمة و
من أن  التأكد - املستويات اإلدارية العليا يفخاصة الذين هم  -ن ـة جيب على املديريـروض التخطيطيـالف

ال يعين  التخطيط، وعملية على أساسها سيقومون ب اليت ومرؤوسيهم من اإلداريني ملمني ومتفهمني هلذه الفروض 
إىل مجيع املديرين، بل يعين أن كل مدير جيب أن يعرف هذه الفروض  اإيصاهلهذا أن كل الفروض التخطيطية جيب 

 .ميدان ختصصه له للقيام بالتخطيط املتناسق يف ضروريةاليت تعترب 



 
   

  ةـل املختلفـعن البدائ البحثط هي ـاخلطوة التالية يف عملية التخطي إن :حتديد البدائل4-7-1-2)- 
جند خطة ليس أمامها إال بديل واحد بل العكس هو  أنمن النادر  و. خاصة تلك اليت ال تظهر مباشرة و إختبارها و

يثبت أن البديل غري الواضح من أول وهلة، قد يكون أفضل كثريا ما  و. بديلالصحيح حيث يوجد عادة أكثر من 
  .اخلطة بفاعلية لتنفيذالبدائل 

تقييم تلك اليت تعد  لكن يف ختفيض عددها، حىت ميكن حتليل و و البدائل،الرئيسية ليس يف إجياد عدد  املشكلة و
  منطقيةك اليت تبدو أا غري جيب إستبعاد تلك البدائل غري القابلة للتنفيذ أو تل لذلك و. بأحسن النتائج

  .أو تلك اليت ثبت عدم جدواها
  .إليه يف إستبعاد البدائل االحتكامموضوعي ميكن  معيارأنه يف مجيع الظروف ال بد من إستخدام  على

من  غريها اإليرادات و إعداد تنبؤات مفصلة للتكاليف و البدائل،إختيار  عند القيام بعملية حتديد و يستلزم و
 .امللموسة الطبيعةبارات األخرى ذات اإلعت

هي تقييم هذه البدائل، فليست كل  التالية،أن يتم حتديد البدائل، فإن اخلطوة  بعد :البدائل تقييم5-7-1-2)- 
يف هذه اخلطوة، يتم تقييم كل بديل على ضوء  و. عيوا يف مزاياها و منهاإمنا ختتلف كل  و. البدائل هلا نفس األمهية

 فقد يبدو مثال أن هناك بديل حيقق أكثر رحبا عن غريه من البدائل  املوضوعة،الفروض  األهداف و
 رحبا  أقلمدفوعات نقدية ضخمة تسترد خالل فترة زمنية طويلة، بينما بديال آخر قد يكون  يستلزملكنه  و
لتحقيق أهداف املنظمة  مالئمة ولكنه ينطوي على خطر أقل، هذا يف حني أن بديال ثالث قد يكون أكثر مناسبة  و

 البيئة اليت تعمل فيها مستقرة و للمنظمة قويا، و اإلنتاجي وإذا كان املركز النقدي والتسويقي  و .على املدى الطويل
 . للبدائل ميكن قياسها كميا، فإن التقييم يكون سهال املكونةإذا كانت العوامل  مؤكدة، و

عدم  منياة الواقعية، فالتخطيط يتعامل مع املستقبل بكل ما ينطوي عليه توجد يف احل ال الذكرلكن األمور السالفة  و
يصعب إخضاعها للتقديرات  اليت ووجود الكثري من العوامل غري امللموسة  مع مشاكل نقص رأس املال، و تأكد، و

 .بسيطة نسبياصعبة للغاية حىت بالنسبة للمشكالت ال تكونالكمية، كلها عوامل جتعل من عملية التقييم عادة ما 
هذه هي يف  أفضل اخلطط البديلة، و إختياراخلطوة التالية يف عملية التخطيط هي  إن :لئاإختيار البد6-7-1-2)- 
على اإلدارة أن ختتار من بينها، فقد تقرر  التقييم أمهية عدة بدائل، و و التحليلقد يظهر  و. القرار إختاذالواقع، مرحلة 

  .ثر من البدائل املعروضةإختيار بديل أو أك اإلدارة
  :اليت تساهم يف إختيار أفضل البدائل ما يلي اإلعتبارات من و
  .اخلطة املقترحة بسيطة أم معقدة ؟ هل -*
  .تلقى القبول من األفراد العاملني ؟ هل -*
  .متتلك من املرونة ما ميكنها من التعديل للظروف املتقلبة ؟ هل -*
  .اإلشراف الذي حيتاج إليها؟ التدريب و راد، واألف هي املعدات اجلديدة و ما -*

إختيار اخلطة  القرار و إختاذ نقطةالنادر أن تكتمل عملية التخطيط عند  من :تكوين اخلطط الفرعية 7-7-1-2)- 
يقوم املديرون يف كل جزء من أجزاء  ملساندة اخلطة الرئيسية، و فرعيةاملقترحة فغالبا ما تكون احلاجة إىل وضع خطط 



 
   
بإختيار  اإلدارةفمثال إذا قامت . اخلطط الفرعية الضرورية جلعل اخلطة الرئيسية حقيقة واقعية تنفيذ ونظمة بوضع امل

  لصيانتها وخطة لشراء آلة، فال بد من وضع خطط فرعية لتدريب العاملني عليها، 
 .) 150 – 144 ص. ، ص1978مجيل أمحد توفيق،(  للتأمني عليها، وغري ذلك و

بعد املصادقة على اخلطة تتخذ اإلجراءات لوضعها موضع التنفيذ، حيث يقوم جهاز  :تطبيق اخلطة8-7-1-2)- 
التخطيط باالشتراك مع جهاز التنفيذ بإعداد الصورة الرقمية التفصيلية على مجيع املستويات و توصيل هذه الصورة إىل 

تايل تكون اخلطة ملزمة لكل الوحدات اإلدارية و كل عامل حىت تكون مسئوليته يف تنفيذ اخلطة واضحة متاما، و بال
، 1999حممد جت جاد اهللا كشك،( هذا اإللتزام جيعل كل عمل خمالـف للخطة أو متعارض معـها غري مقبول 

  ). 197 ص
ال يقصد بعمليات املتابعة مراقبة التنفيذ للتأكد من إجناز مراحل العمل فحسب  :املتابعة و الرقابة9-7-1-2)- 

قصد ا حتسني التنفيذ، أيضا، و ذلك عن طريق عمليات التوجيه املستمرة اليت تؤدي إىل تعديل اخلطة أو أجزاء بل ي
و عملية املتابعة هي عملية مستمرة من بداية عملية التخطيط حىت االنتهاء منها، مث تأيت عملية . منها أو اإلبقاء عليها

  ). 308 ، ص1997إبراهيم عبد اهلادي املليجي،( الحظات التقومي املعتمدة على تقارير املتابعة و امل
  :أهداف العملية التخطيطية -)8- 2-1

من األهداف املتوخاة حتقيقها من قبل األفراد العاملني و األنشطة املمارسة و املنظمة على حد سواء من وراء العملية 
  :التخطيطية السليمة، ما يلي

  :و ذلك من خالل :مواجهة عدم التأكد يف بيئة املنظمة -*
  .تقييم البيئة اخلارجية للمنظمة و حتديد إستراجتيات التعامل معها - 
حتديد إمكانيات املنظمة و قدراا للتعرف على الفرص و التهديدات اليت تواجهها و كيفية التعامل الفعال  - 

 .معها
 .لديهاتدعيم قدرة املنظمة على مواجهة الظروف غري املتوقعة و تدعيم خاصية املرونة  - 
  .توفري أدوات التنبؤ ملختلف عناصر بيئة عمل املنظمة - 

  :و دف عملية التخطيط يف هذا اإلطار إىل :حتديد و توجيه املسارات اإلستراتيجية للمنظمة - * 
  .توجيه مسار العمل يف املنظمة - 
 .صياغة األهداف اإلستراتيجية للمنظمة - 
 .توجيه اجلهود البحثية حتديد متطلبات حتسني األداء و توفريها من خالل - 
 .حتقيق منو و تقدم املنظمة - 
التأكد من ربط األهداف اإلستراتيجية أصحاب املنظمة و أهداف اإلدارة العليا و مصلحة األفراد العاملني  - 

 .باملنظمة
 (التأكد من حتقيق الترابط بني رسالة املنظمة و أهدافها و ما يتم وضعه من سياسات و قواعد و أنظمة عمل  - 

 ). 115-116ص. ، ص2003طفى حممود أبو بكر،مص



 
   
  :و ذلك من خالل ،حتديد و توجيه قرارات اإلستثمار يف املنظمة - * 

  .تعميق إحساس مجيع أفراد املنظمة بأمهية دراسة جدوى القرارات و مدى فاعليتها - 
  وضع أسس و معايري جماالت أعمال املنظمة و تنويعها حسب األنشطة أو األسواق أو العمالء - 

 )  115-116ص. ، ص2003مصطفى حممود أبو بكر، (أو غريها 
 .التعرف على فرص اإلستثمار املتاحة للمنظمة و كيفية اإلستفادة منها - 
 .حتديد أفضل السبل لتوفري موارد املنظمة و تطوير أدوات إعداد امليزانيات اإلستثمارية و براجمها املالية - 

  :ن ذلك من خالل، و يكوتطوير و حتسني أداء املنظمة - * 
  .توصيف عناصر بيئة العمل الداخلية و إجياد سبل تطويرها - 
 .حتديد متطلبات تدعيم األداء اجليد للعاملني باملنظمة - 
 .وضع معايري لتقومي األداء املنخفض و توفري متطلبات حتسينه - 
 .توطيد العالقات اإلجيابية بني املنظمة و األطراف اخلارجية ذوي العالقة ا - 
 .شروط بقاء املنظمة و تطويرها و التأكد من توفريهاحتديد  - 

  :و دف عملية التخطيط يف هذا اإلطار إىل: تطوير التنظيم اإلداري للمنظمة - * 
  .توفري املناخ املالئم لإلبتكار و اإلبداع داخل املنظمة - 
 .تطوير األنظمة اإلدارية لتسهيل حتقيق األهداف التنظيمية - 
 .ة بني مجاعات العمل و الوحدات اإلداريةتسهيل اإلتصاالت اإلداري - 
 توفري متطلبات أعمال املتابعة و املراقبة و التقومي وفق قواعد سليمة للحفاظ على موارد املنظمة   - 

 .و التأكد من إستخدامها بالشكل الفعال لتحقيق األهداف املخططة
  :على و ذلك بالعمل :تدعيم و تطوير قدرات املوارد البشرية يف املنظمة - * 

  .التأكيد على أمهية الربط بني األداء و النتائج و صرف احلوافز بناءا على ما حتققه املنظمة من إجنازات - 
 إنطالقا  تتدريب أعضاء املنظمة على التحليل و تنمية بدائل األهداف و اخلطط و إختاذ القرارا  - 

 .من معلومات دقيقة و بيانات كافية
 .ساس باألمان لدى مجيع العاملني باملنظمةتدعيم اإلستقرار الوظيفي و اإلح - 
 .تدعيم املمارسات السليمة لدى املديرين - 
 تزويد أعضاء املنظمة باملعلومات الضرورية املتعلقة بظروف بيئة العمل و خصائصها و كيفية تأثريها  - 

 .يف إعداد اخلطط و تنفيذها
  :و يكون ذلك من خالل :ةالتعامل مع املشكالت و إدارة األزمات اليت تواجهها املنظم - * 

  .توفري البيانات الضرورية للمنظمة أو اإلدارة ملواجهة األزمات - 
 .تدعيم قدرة املنظمة على التعامل مع املشكالت - 
 .إخل، و هذا لتجنب حدوث أزمات...تأكيد أمهية وجود اإلمكانيات سواء املالية منها أو الفنية أو البشرية - 



 
   

لمنظمة أو اإلدارة ملواجهة أي تغيري طارئ و غري مرغوب قد حيدث توفري جمموعة من السبل األمنية ل - 
 .مستقبال

مصطفى حممود (وجود نظام حتذيري للمنظمة أو اإلدارة يساعدها على التنبؤ حبدوث أي أزمة يف املستقبل  - 
  ). 115- 116ص. ، ص2003أبو بكر،

 :أنواع العملية التخطيطية -)9- 2-1
داري يف تصنيفهم لعملية التخطيط يعتمدون على عدد من املعايري أمهها معيار الزمن، يف احلقل اإل ثإن املهتمني بالبح

  .و معيار املستوى اإلداري
  :فيما يتعلق بإعتماد معيار الزمن فإن عملية التخطيط تنقسم إىل ثالثة أنواع هي1)- 

  .و يغطي مدة أقل من سنة، أو سنة على األكثر: التخطيط القصري املدى - * 
  .و يغطي مدة من سنة إىل مخس سنوات :لتخطيط املتوسط املدىا - * 
  .و يغطي فترة مخس سنوات أو أكثر :التخطيط الطويل املدى - * 
  :أما فيما يتعلق باملستوى اإلداري فإن عملية التخطيط تنقسم، أيضا، إىل ثالثة أنواع هي2)- 
عملية حتديد رسالة املنظمة و : " خطيط على أنهيعرف حممد سويلم هذا النوع من الت :اإلستراتيجي طالتخطي - * 

حممد سويلم، بدون ( األهداف الطويلة األجل، و بالتايل حيقق خطة التنفيذ بغية حتقيق كل من الرسالة و األهداف 
  ).120تاريخ، ص 

 ولويات العملية اإلدارية اليت يتم فيها حتديد األ: " أما علي الشرقاوي فيعرف التخطيط اإلستراتيجي على أنه
و وضع اإلستراجتيات، و تكوين الربامج، و رسم السياسات اليت حتكم سلوك املنظمة يف احلصول على املوارد 

علي ( و إستخدامها اإلستخدام األمثل لتحقيق أهدافها ) إخل...املادية، و البشرية، و التكنولوجية( الضرورية 
  ).193، ص 2002الشرقاوي،

م على مستوى اإلدارة العليا، و هو يتطلب أساسا معلومات تتعلق بالبيئة اخلارجية و هذا النوع من التخطيط يت
  .للمنظمة

و طبيعة األهداف اليت يتطلب حتديدها وفق هذا النوع من التخطيط هي األهداف البعيدة املدى اليت تصاغ إعتمادا 
  :على اإلجابة على عدد من التساؤالت مثل

سنوات ) 10(ليا؟ ما هو النشـاط الذي ينبغي أن منارسه؟ أين سنكون يف عشر ما هو النشـاط الذي نعمل به حا 
نعمل ما نؤديه حاليا؟ و لإلجابة على هذه التساؤالت ينبغي على مديري اإلدارة العليا اإلختيار من بني  الو أستمررن

  :األربعة بدائل التالية
  .التوسع يف النشاط القائم -*
  .رالتنوع بالدخول يف نشاط آخ -*
  .القائمة لتصفية األصو -*
 ). 123حممد سويلم، بدون تاريخ، ص ( إتباع إستراجتية اإلنتظار مث القرار  -*



 
   
 و هذا النوع من التخطيـط، كما يشـري إىل ذلك علي الشرقاوي، خيتلف عن التخطيـط املايل و البيعي  

  .و غريمها، و أيضا، عن التخطيط البعيد املدى
التخطيط اإلستراتيجي عن التخطيط املايل و البيعي و غريمها فيتمثل يف كون هذين األخريني  ففيما يتعلق بإختالف

  .ميثالن فقط أجزاء من النوع األول
  :أما فيما يتعلق بإختالف التخطيط اإلستراتيجي عن نظريه البعيد املدى فيتحدد يف النقاط التالية

يادين العمل يف وقت حمدد، بينما التخطيط البعيد املدى التخطيط اإلستراتيجي يركز على ميدان واحد من م -*
  .يشمل كل ميادين النشاط يف املنظمة

يشترك يف التخطيط اإلستراتيجي عدد قليل من مديري اإلدارة العليا عكس التخطيط البعيد املدى الذي يشترك  -*
  .فيه كل املديرين

علي ( التخطيط البعيد املدى يؤدي إىل النتائج املتوقعة التخطيط اإلستراتيجي يبني النتائج املتوقعة، بينما  -*
  ). 194 ، ص2002الشرقاوي،

و هذا النوع من التخطيط الذي يتم على مستوى اإلدارة الوسطي يهدف إىل مساندة  :التخطيط التكتيكي - * 
 التخطيط اإلستراتيجي للمنظمة ككل من خالل تركيزه على الوظائف األساسية 

فهو خيتص، أساسا، بتقييم ). إخل....نتاج، و التسويق، و التمويل، و البحوث، و التطوير، و األفرادكاإل( للمنظمـة 
  . صالحية البدائل املختلفة من األهداف و اإلستراجتيات و السياسات و غريها، و إقتراح اجلديد منها

ة لتكوين و مراجعة البدائل و من أهم مميزات هذا النوع من التخطيط املرونة يف إختيار اإلجراءات الالزم
علي ( اإلستراتيجية، غري أنه يف حاجة إىل عملية التنسيق بني رغبات مديري اإلدارة العليا و نظرائهم يف اإلدارة الدنيا 

  ).194، ص 2002الشرقاوي،
ائق خلطط و حتدد اخلطط التكتيكية بفترة زمنية سنوية يعرب عنها باملوازنات، هذه األخرية اليت هي عبارة عن وث

تكتيكية تستخدم للتعبري عن توقعات األداء و متابعة املبيعات و اإلنتاج و األرباح و تكاليف البحث و تطوير 
  ).  119-120ص. ، ص2001موفق حديد حممد،( التكنولوجيا و غريها من النشاطات األخرى 

ارة الدنيا يهدف إىل مساندة و هذا النوع من التخطيط الذي يتم على مستوى اإلد :التخطيط التشغيلي - * 
التخطيط التكتيكي و حتديد تفاصيله و ذلك من خالل قيام املدير الذي يستخدم هذا النوع من التخطيط بترمجة 
املوازنة السنوية املعتمدة من قبل اإلدارة الوسطي إىل موازنات أقل، يومية كانت أو أسبوعية أو شهرية، يتبني من 

 وارد املتاحة للمنظمة، و كذا، إستخدام وسائل حتقيق األهداف خالهلا كفاءة إستخدام امل
 ). 124حممد سويلم، بدون تاريخ، ص( املسطرة 

الصادر " مبادئ و ممارسات اإلدارة " املوسوم  David Holtو الشكل التايل، كما ورد يف كتاب دافيد هولث
تنظيـمي الذي تتم فيه و املـدى الزمين لتنفيذها يوضح األنواع الثالثة للعملية التخطيطيـة و املستوى ال 1993سنة
  ).  121 ، ص2001موفق حديد حممد،( 
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  يوضح األنواع الثالثة للعملية التخطـيطية) 26(شكل رقم 
 .نفيذهاو املدى الزمين لت و املستوى التنظيمي الذي مت فيه

  :التخطيط الفعال خصائص -)10- 2-1
  :خصائص، حيددها ليندال إرويك فيما يلي  جمموعةيكون التخطيط فعاال ينبغي توافره على  لكي

صالحيته على  تتوقففالتخطيط كوظيفة إدارية أساسية، . حمدد جيب أن تقوم اخلطة على أساس هدف واضح و -*
اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو  الظروفها على أساس سليم يف ضوء واقعية يتم إختيار وجود أهداف واضحة و

  .التخطيطالتحديد غري السليم لألهداف يعرقل عملية  إن .التكنولوجية أو غريها من الظروف 
بدون إحداث خسائر  املستقبلمطابقتها للظروف املتغرية يف  جيب أن تتسم اخلطة باملرونة حىت ميكن تعديلها و -*

مث جيب أن تكون اخلطة متضمنة ملسارات بديلة ملواجهة  من و إقتصاديتهاأثري كبري على فاعلية اخلطة أو كبرية أو ت
  .حبيث تبقى اخلطة يف إجتاهها حنو حتقيق اهلدف و حدوثهاالظروف املتغرية عند 

  .جيب أن تعتمد اخلطة على حتليل سليم لألعمال املطلوب تنفيذها -*



 
   
 الثروة املوجودة إىل أقصى حد ممكن قبل التفكري  مصادرمن  اإلستفادة جيب أن تعتمد اخلطة على -*

  ).207 ، ص1987سليمان حممد الطماوي،(  يف البحث عن مصادر جديدة
  .أن تكون اخلطة مفهومة بدقة من قبل القائمني على تنفيذها جيب -*
زكي حممود (  املتاحةالبشرية  واملوارد املادية  مراعية لإلمكانيات و جيب أن تكون اخلطة إقتصادية و -*

  ). 103 ، ص1981هاشم،
  :يةالتخطيط العملية مزايا -)11- 2-1

  : اآليتمزايا عديدة ميكن أن نذكر منها  للتخطيط
أي اإلستعداد  ملواجهتها،اإلجراءات الالزمة  إختاذ التخطيط على التعرف على املشاكل املتوقع حدوثها و يساعد -*

  .هلا قبل وقوعها
  .حتقيقهاالتخطيط من حتديد أهداف املنظمة بوضوح حىت يتمكن مجيع أفرادها من العمل على  كنمي -*
النتائج املرغوبة، مع  حنواملنظمة، فجميع اجلهود توجه  التخطيط على اإلستخدام األمثل لألنشطة اهلادفة و يعمل -*

  .حتقيق التتابع الفعال للجهود املبذولة
وختتار بكل  تدرساملنتج إىل أدىن حد فاجلهود اليت ستبذل لتحقيق األهداف سوف التخطيط العمل غري  خيفض -*

  .لتحقيق العمل احملدد الصحيحةباملقادير  عناية حبيث يقتصر اإلستخدام على تلك اجلهود و دقة و
إلضافة إىل الضروري با العملالتخطيط إىل ختفيض الوقت الالزم للقيام باألعمال، ألن األداء سيقتصر على  يؤدي -*

ببعضها البعض من أجل حتقيق اهلدف يف الوقت  ربطهاحتديد الوقت الالزم لتنفيذ كل جزء من أجزاء العمل مع 
  .احملدد

ملواجهة كل  اإلستعدادبذلك ميكن  و -كما ونوعا  -التخطيط مقدما مجيع املوارد الالزم إستخدامها  حيدد -*
  .اإلحتماالت الظروف و

(  حد إىل أدىن املنظمةاإلستغالل األمثل لإلمكانيات املتاحة مما يؤدي إىل ختفيض تكاليف  التخطيط على يعمل -*
  ). 164 – 163 ص. ، ص1978مجيل أمحد توفيق،

القرارات  ذفإختا منفصلة، وقرارات عشوائية  إختاذحيول دون  القرارات الفعالة و إلختاذالتخطيط إطارا عاما  يوفر -*
التخطيط يساعد على إختبار القدرات الفكرية  فإنىل نتائج سلبية، باإلضافة إىل ذلك يف غياب التخطيط يؤدي إ

  .قرارات أفضل من تلك اليت قد يتخذوا يف غياب التخطيط إختاذإىل  يقودهم ولإلداريني يف كل مستويات املنظمة، 
من داخل  للمعلوماتاملنتظم  اإلنسيابالتخطيط على زيادة فاعلية اإلتصال، ألن التخطيط يعتمد على  يساعد -*

  .يف كل اإلجتاهات املتعددةوبذلك يعمل على إجياد القنوات اإلتصالية . من خارجها املنظمة و
يبني الوسائل  و ةـاملتوقعد األهداف ـط يقوم بتحديـألن التخطي. التخطيط على بناء اهليكل التنظيمي يساعد -*
كل مركز يف تنفيذ اخلطة يساعد  كل قسم و و إدارةيد واجبات كل كما أن حتد. اإلمكانيات الالزمة لتحقيقها و

  .ميكن حماسبة املسئولني عنها حىتعلى حتديد املسئوليات عن اإلحنراف، 



 
   
هذا التحديد إىل جانب  و املعايري، والتخطيط على القيام بالرقابة الفعالة كونه يؤدي إىل حتديد األهداف  يساعد -*

 هو الدعامة الالزمة لتقييم  األهداف،من يقوم بتحقيق هذه  أين، و مىت، و اإللتزام بكيف، و
  ) 203 – 202 ص. علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص(  األداء

عليه فهو من  الفاعلية اإلدارية، و التخطيط يعمل على زيادة الكفاءة و أناملزايا السالفة الذكر يتضح لنا جليا  من
  .لإلدارة الضروريةالوظائف 

  :يةالتخطيط العملية قيود -)12- 2-1
كذا املزايا اليت يقدمها يف العديد من  الضرورية، و احليوية و اإلداريةمن أن التخطيط يعترب من الوظائف  بالرغم

النقائص اليت  تفوقولكن املزايا الناجتة عن التخطيط، يف الواقع ، . قيود عملية حتد من إستخدامه هناكفإن . ااالت
  :فيما يلي بعض هذه القيود و . يعاين منها

يتعلق باملستقبل  -كما سبق ذكره  -فالتخطيط : احلقائق املتعلقة باملستقبل  يف مدى دقة املعلومات و الشك -*
تتأثر مبدى صحة املعلومات املتعلقة  اخلطةعليه فإن فاعلية  و. عدم التأكد الديناميكية و الذي يتسم بالغموض و

مدير أن يتنبأ بدقة متناهية مبا  يكما هو معروف فال ميكن أل و. اخلطةسها يتم إعداد اليت على أسا باملستقبل و
يتوقعه املخطط، فإن  كانيف حالة تغري الظروف اليت يتم يف إطارها تنفيذ اخلطة تغري كبريا عما  و. باملستقبلسيحدث 

  .اخلطة تفقد الكثري من قيمتها وفاعليتها
قيمة مسامهته  بكثريمن يعترض على القيام بالتخطيط حبجة أن تكلفته تفوق  هناك: تكلفة التخطيط إرتفاع -*

مثل كل الوظائف اإلدارية، فإن  و. على التنفيذ األموالاملعترضني أنه من األفضل إنفاق هذه  هؤالءيعتقد  و. الفعلية
 ى مع ظروف كل حالة، ومداها جيب أن تتماش أن مقدار األنشطة التخطيطية و كماالتخطيط جيب أن يربز وجوده، 

احلصول  ميكنمال حيقق من املزايا ما يفوق تلك اليت  جهد و أن ما ينفق على التخطيط من وقت و إثباتعليه جيب 
  ). 165 ، ص1984مجيل أمحد توفيق،(  عليها من وظيفة أخرى

إىل التغري الذي  جديدةالتخطيط إىل آثار نفسية على األفراد العاملني يف املنظمات ألنه يضيف قيودا  يؤدي -*
 الوحدات التنظيمية اليت قد تتأثر  بنياملقاومة  بالتايل خيلق حالة من عدم اإلستقرار و يتعرضون له، و

  ). 204 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص(  بالتغري
ال تشجعهم على و األفراديرى البعض أن عملية التخطيط تقيد من حرية : املبادأة الفردية يقيد احلرية و التخطيط -*

الضخمة حيث يتم إعداد السياسات واإلجراءات  الشركاتبصفة خاصة إىل  يشريون الرأيأصحاب هذا  املبادأة، و
  .يف املراكز الرئيسية للمنظمة

 يف التنفيذ،  التأخرييعيب البعض على التخطيط بأنه مضيعة للوقت مما يترتب عنه : يؤخر العمل التخطيط -*
قرارات عاجلة، ففي مثل هذه  إختاذبل تتطلب  بالتأخريبذكر بعض املواقف الطارئة اليت ال تسمح  هم يربرون قوهلم و

قد  االستثنائيةعلى الرغم من أن مثل هذه احلاالت  و. أمهية من العمل التخطيطي أكثراحلاالت يكون العمل التنفيذي 
 ص. ، ص1978مجيل أمحد توفيق،(  نتائج املرجوةفإن التنفيذ السريع ال يعين بالضرورة النجاح يف حتقيق ال حتدث،
165 – 166 .(  



 
   

أخذها بعني اإلعتبار  -عن مدى جديتها وأمهيتها  النظربغض  -اليت ينبغي  التخطيط و عملية هي بعض قيود هذه
ف ال تقلل من أمهية التخطيط وال تنفي عنه كونه وظيفة ضرورية من وظائ جمموعهاهي يف  عند القيام بالتخطيط، و

  .اإلدارة
 .مقارنتها باملزايا اليت يتوقع حتقيقها من وراء القيام بعملية التخطيط ينبغي غريها، العموم فإن هذه القيود و على و

  .به القياممدى العمل التخطيطي الذي ينبغي عليه  املقارنة تساعد املدير على حتديد مقدار و هذهفمثل 
  :وظيفة التنظيـم -)2- 2

 املمارسات الضرورية اليت يقوم ا األفراد و كذا املنظمات يف اتمع بغية حتقيق أهدافهم يعترب التنظيم من 
و غايام املختلفة، فهو يشكل عامال حموريا يف تنسيق و ترتيب اجلهود البشرية و املوارد املادية الالزمة إلجناز 

  .م ا األفرادفهو يوفر التكامل و اإلنسجام يف مسرية األعمال اليت يقو. األعمال
فالتنظيم يرتبط بالعمل و اجلهد اجلماعي، فأي نشاط مجاعي يقوم به شخصني أو أكثر بغرض حتقيق هدف مشترك 
البد و أن يتوفر له شرط أساسي و هو أن تعمل اجلماعة كوحدة أي كفرد، و لن يتحقق هذا إال من خالل عملية 

ثة، فبدون التنظيم ال ميكن للمديرين القيام بعملهم كمديرين، فإذا التنظيم، الذي هو من الضروريات يف اإلدارة احلدي
 كانت املوارد املادية و البشرية الالزمة للعمل غري جممعة، فإن جتميعها معا بنظام 
و ترتيب يتم من خالل عملية التنظيم الذي يكون اجلهود و ينشأ النموذج الصحيح الذي يف ظله يعمل األشخاص و 

  .لضرورية مكانتهاحتتل األنشطة ا
  :تعريف التنظيم -)1- 2-2

 التنظيم كوظيفة إدارية، شأنه يف ذلك شأن بقية الوظـائف اإلداريـة األخرى، قد أختلف علماء اإلدارة 
  .يف تعريفه، و هذا ما نتبينه من خالل تقدمينا لعدد من التعاريف

أي جمموعة ممن األفراد، سواء أكانت التنظيم هو عبارة عن تعاون :  Ralph Davis تعريف رالف دايفس -*
صغرية أم كبرية، حتت قيادة رشيدة حبيث حتدوهم رغبة أكيدة يف حتقيق األهداف اإلقتصادية املشتركة، مع قدر كايف 

  ). 163 ، ص1974كمال محدي أبو اخلري،( من العناية بالعمل اإلنساين 
و مدربة للقيام بعمل مشترك حبيث يفهم بعضهم بعضا التنظيم هو جمموعة أفراد مرتبة :  Miller تعريف ميلر -*

من خالل إشتراكهم مجيعا يف إستقاء معلومات معينة، و حبيث تربطهم وحدة العزمية و املصلحة، و حبيث يظهر ذلك 
  ). 165 ، ص1974كمال محدي أبو اخلري،( يف إستعدادهم التام لطاعة من يتوىل قيادم 

التنظيم هو عملية حتديد و جتميع العمل الذي ينبغي أدائه مع حتديد :  Louis.A. Allen تعريف لويس آالن -*
مجيل (و تفويض املسئولية و السلطة، و إقامة العالقات لغرض متكني األفراد من العمل بأكرب فاعلية لتحقيق األهداف 

  ). 176 ، ص1975أمحد توفيق،
مداد املنظمة بكل ما يساعدها على تأدية وظائفها التنظيم هو عملية إ:  Henri Fayol تعريف هنري فايول -*

  ).  Henri Fayol,1920,P 6 (من املواد األولية و اآلالت و رأس املال و األفراد 



 
   
التنظيم هو جتميع األنشطة الضرورية لتحقيق :  Koontz & O’Donnell تعريف كونتز و أودونيل -*

اط إىل مدير يتمتع بالسلطة الالزمة ألداء هذا النشاط، و عليه أهداف املنظمة و إسناد كل جمموعة من جمموعات النش
 فإن التنظيم ينطوي على حتديد عالقات السلطة مع التنسيق بينها أفقيا و رأسيا داخل هيكل 

 ). 368 ، ص1980عمرو غنامي، علي الشرقاوي،( املنظمة 
 ال الواجب عملها التنظيم هو حتديد األعم:  John.G.Hutchenson تعريف جون هاتشوسن -*

 ). 47أمحد حممد املصري، بدون تاريخ، ص( و التعرف على هذه األعمال بشكل منطقي و منظم 
 التنظيم هو إقامة عالقات فعالة للسلطة بني العمل و األفراد :  George Terry تعريف جورج تريي -*

 ، 1980غنامي، علي الشرقاوي،عمرو ( و أماكن العمل دف متكني اجلماعة من العمل مع بعضها بكفاءة 
 ). 368 ص
التنظيم هو حتديد أوجه النشاط الالزمة لتحقيق أي هدف و :  Lyndall Urwick تعريف ليندال إرويك -*

  ). 146 ، ص1999علي حممد منصور،( ترتيبها يف جمموعات حبيث ميكن إسنادها إىل أفراد 
كننا إستنتاج جمموعة نقاط تتعلق ذه الوظيفة، و املتمثلة فيما و بناءا على هذه التعاريف و غريها لوظيفة التنظيم مي

  :يلي
لكي يوجد التنظيم البد من وجود هدف حمدد، و موارد مالية، و جمموعة من األفراد يتصلون مع بعضهم  - 

 البعض و راغبني يف اإلسهام جبهودهم لتحقيق اهلدف املشترك، و عليه فالتنظيم وسيلة 
ا األفراد لترتيب جهودهم و مواردهم لتسهيل تنفيذ أعماهلم وصوال إىل حتقيق و ليست غاية يستخدمه
  .األهداف و الغايات احملددة

أن التنظيم يتضمن جتزئة األهداف و تقسيم األعمال و حتديد العالقات بينها، و كذا تنسيق و ترشيد جهود   - 
 .األفراد العاملني يف التنفيذ

 .ات و حتديد املسئوليات يف إجناز األعمالأن التنظيم ينطوي على تفويض السلط - 
أن التنظيم هو اإلطار أو البناء الذي يضم و تتحرك فيه كافة املوارد و الطاقات البشرية و املادية إلجناز  - 

 . األهداف املنشودة بكفاءة و فاعلية
 حالة توازن  العمل على إجياد: " و إعتمادا على ما سلف ذكره ميكننا تعريف وظيفة التنظيـم على أا

يف املنظمة، و ذلك من خالل حتديد أهدافه، و توضيح وسائل حتقيقها بتناسق كامل و إنسجام تام، و حتليل خمتلف 
الوظائف الالزمة لتحقيق هذه األهداف مع بيان السلطات املخولة هلا و مسئوليتها و توضيح ما بينها من عالقات مع 

  .تعرف على اإلحنرافات يف حينها و املبادرة إىل تقوميهاإجياد وسائل فعالة للرقابة متكن من ال
  
  
  
 



 
   

  :أمهية التنظيم -)2- 2-2
إن أمهية التنظيم يف اال اإلداري ميكن اإلستدالل عليها من خالل إستعراض بعض املقتطفات التارخيية لعدد من 

  .املهتمني بالبحث يف هذا امليدان
حتقيق الوفورات اإلقتصادية ال يوجد مصدر للوفورات أعظم  من بني: " يقول Hugodiemer 1921 فهوغودمير

علي الشرقاوي، بدون تاريخ، " ( من إستخدام التنظيم الفعال ألنه الوسيلة القادرة على إستغالل الطاقات اإلنسانية 
  ). 225 ص

غريات اليت ال ميكننا أن نتنبأ اآلن مبدى الت: " فتقولMarry Prcker Follett 1926أما ماري باركر فوليث
علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ( ميكن أن حيدثها التغري يف التنظيم الداخلي على السياسـات اإلداريـة للمنظمات 

  ). 225ص 
إن أهم الدعائم اليت تقوم عليها منظمات األعمال هي : "  Seenorris Brisco يف حني يقول سنوريس بريسكو

علي الشرقاوي، بدون تاريخ، " ( الدعامة األعظم أمهية يف كل األحوال  رأس املال و التنظيم، و لكن التنظيـم هو
  ).225ص 

خد منا كل منشآتنا الصناعية، و كل منشآتنا التجارية، و كل : " فيربز أمهية التنظيم بقوله Karnidjeأما كارنيجي
"( درين على إستعادا مجيعا طرق مواصالتنا، و كل أموالنا، و أترك لنا التنظيم و خالل أربع سنوات سوف نكون قا

  ).  360 ، ص1980عمرو غنامي، علي الشرقاوي،
فإن أمهية التنظيم تنبع من كونه مينح كل فرد عامل مقدار السلطة  Herbert Hicksأما بالنسبة هلربرت هيكس

أمحد حممد املصري، ( الذي ميكنه من إجناز العمل املكلف به مما جيعله مسئول بشكل فردي على النتائج اليت سيحققها 
  ). 47 بدون تاريخ ص

مهمة إنقاد شركة فورد موثورز من اإلفالس  1947عندما توىل سنة H.Ford IIو أخريا فإن هنري فورد الثاين
إن مهمتنا األوىل األساسية هي التنظيم، بإعتباره الوظيفة اليت متكن املدير من جتميع املهام بطريقة جتعلها سهلة : " قال

   ). Louis.A.Allen,1964, P. 23 (ن قبل املرؤوسني اإلجناز م
و بناءا على ما سبق ذكره من مقتطفات تارخيية لعدد من علماء اإلدارة على أمهية العملية التنظيمية يف العملية اإلدارية 

  :ميكننا تبيان هذه األمهية يف النقاط التالية
 توزيعه للمهام حسب التخصصات أن التنظيم من خالل جتزئته ألهداف و تقسيمه ألعمال و  - 

و حسب جهود و قابليات و قدرات األفـراد العاملـني حيقـق فائدة كبرية للمنظمة كونه يقضي على 
التداخل و اإلزدواجية يف األعمال و مينع التضارب يف تنفيذ اخلطط و الواجبات، و من خالل ذلك أيضا، 

ادة القصوى من مميزاته لتطوير نشاطات املنظم و ميكن لإلدارة أن تتوسع يف تطبيق التخصص و اإلستف
  .تقدمها مستقبال



 
   

أن التنظيم حيقق الوفورات اإلقتصادية للمنظمة املتمثلة يف إستثمار اجلهود و الطاقات البشرية املتاحة من  - 
 33 ص. ، ص1997قيس حممد العبيدي،( خالل التخصص و وضع الفرد املناسب يف املكان املناسـب 

– 34 .( 
التنظيم يساعد املديرين على حتقيق العمل اجلماعي الفعال املبين على التعاون و التفاعل الذي حيدث بني إن  - 

فحصول املديرين على إجنازات متقدمة يف أعماهلم تتوقف يف جزء كبري منها على . أفراد جمموعة العمل
نتج عنها حتقيق الكفاءة و الفاعلية اإلستفادة من مزج و تكامل القدرات املتخصصة لألفراد العاملني و اليت ي

 ).  186 ، ص1989شوقي حسن عبد اهللا،( املرجـوة يف العمل 
و رغم أن التنظيم أحتل مكانة بارزة يف دراسات العلماء على إختالف إنتماءام الفكرية، و رغم أن حمور دراسام 

يوية لنجاح اإلدارة، فإن النتائج املتوصل إليها كان ظاهرة واحدة هي التنظيم، و رغم أن التنظيم هو من الوظائف احل
و هذا االختالف و التناقض .      من قبل الدارسني هلذه الوظيفة كانت متفاوتة األمهية فيما بينها، بل أحيانا متناقضة

  :يف إدراك أمهية التنظيم كوظيفة أساسية لفاعلية اإلدارة مرده إىل أسباب عدة ندرجها فيما يلي
غري املنظورة للتنظيم، فالكثري من مكونات التنظيم تنطوي على عناصر غري ملموسة مثل السلوك اإلنساين  الطبيعة -*

 فالتنظيم . و الدافعية و األهداف و العالقات و الواجبات و املسئوليات و السلطات و غريها
ء فهو ظاهرة غري مرئية ليست و باإلضافة إىل كونه جتميع للعديد من األجزا. يف صورته النهائية هو كيان معنوي

  .مستمدة من مصادر مادية، و لكنها قادرة على إحداث نتائج مادية ميكن رؤيتها و قياسها
أن عيوب التنظيم تظهر كانعكاس ملرض خفي من أمراض املنظمات، و هي يف ذلك تتشابه مع تطور األمراض  -*

ا تضعفها تدرجييا إىل احلد الذي يعرضها ألمراض أكثر فهي تسترتف حيوية املنظمة اليت تصيبها، و هكذ. املتوطنة
و رغم أن التنظيم الضعيف قد ال يكون السبب املباشر . خطورة يظنها األفراد العاملني سببا مباشرا لضعفها و فشلها

 للفشل، فإن التنظيم اجليد للمنظمة يعطيها املناعة اليت جتنبها يف كثري من الظروف 
  .على الصعوبات و األمراض اليت تواجهها أو تساعدها على التغلب

التنظيم السيئ و كذلك الكثري من األعراض السيئة لبنائه ميكن التغلب عليها أو احلد من بعض آثارها ببعض  -*
و يف هـذا الصـدد يقـول هنـري . اجلوانب املتميـزة اليت تتمتـع بـها املنظمــات يف ظـروف مؤقتـة

إن أمهية وجود تنظيم سليم ميكن أحيانا التغاضي عنها، ألنه بوجود : "  Henri Dennison 1931دينسون
جمموعة متميزة من الرجال ميكن ألي نوع من التنظيم أن يعمل بطريق مالئمة،    و قد يكون ذلك حقيقيا و لكن ال 

وجوده الضياع  يعين احلقيقة الكاملة، فحىت مع وجود أحسن الرجال و أكفأهم فإن التنظيم غري اجليد يتسبب عن
الناتج عن اإلحتكاك الداخلي و القصور يف حتقيق النمو املرغوب، ألن مثل هذا التنظيم ال يساعد على اإلحتفاظ و 
تنمية فئة من العاملني املمتازين كما يعجز عن جلب العاملني ذوي الكفاءة املتميزة، و حيبط من عزميتهم لالنضمام إليه 

."  
 تكتشف عيوبه إال يف املستقبل عندما يفتقد إىل املرونة اليت متكنه من مواجهة املواقف إن التنظيم السيئ قد ال -*

قد يسبب فقدان التوازن للمنظمة  -إذا مل يكن التنظيم قادرا على إستعاا -فالتوسع يف األنشطة . املتغرية للمستقبل



 
   

علي ( من املشاكل تكون سببا يف فشلها كذلك فإن غياب الوالء للمنظمة لدي العاملني قد يعرضها للكثري . ككل
  ). 228 الشرقاوي، بدون تاريخ، ص

و بغض النظر عن املدى الذي يذهب إليه املهتمني بالبحث يف امليدان اإلداري يف اإلعتراف باألمهية احليوية لوظيفة 
من التحفظ، و ذلك  التنظيم و تأثريها على جناح املنظمات، فإن درجة هذا اإلهتمام جيب أن تكون مقرونة بنوع

و يف هـذا . بعدم اإلفراط يف إبـراز أمهيـة هذه الوظيفـة على ما عـداها من الوظائـف اإلداريـة األخرى
هناك إجتاه بني رجال األعمال للتركيز على التنظيم بالتخطيط املتقن، و لكن : "  Walkerالصـدد يقـول ولكر

ء املطلوب هنا، كما احلال     يف غريه من جماالت اإلدارة هو بعض غالبا ما ختطئ الوسيلة بلوغ الغايـة، و الشي
  ).  228 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص" ( التميز و التعقل يف وزن إحتياجات املوقف

إن مبادئ اهليكل التنظيمي لن تكون نافعة إال عندما تساعد على بناء تنظيم معني بطريقة : " أما هنري دينسون فيقول
  ). 363 ، ص1980عمرو غنامي، علي الشرقاوي،" ( رع من الطرق اليت تعتمد على احملاولة و اخلطأ أحسن و أس

 و يف هذا الصدد يقول . كذلك، يركز بعض العلماء على القيادة كقوة مسيطرة يف املنظمات
 إن القيادة احلكيمة أكثر ضرورة لنجاح املنظمات من كل من التنظيم : "  Alfordألفورد
  ).  364 ، ص1980عمرو غنامي، علي الشرقاوي،" ( ت و اآلال

مما سبق ذكره، يتبني لنا أن أمهية الوظيفة التنظيمية لفاعلية اإلدارة و جناحها مل تلقي إمجاع كل املهتمني بالبحث يف 
ظمات، احلقل اإلداري، فهناك فريق منهم حيذر من اإلعتماد على هذه الوظيفة، فقط، كعالج كامل جلميع أمراض املن

فعالج أمراض املنظمات و حتقيق جناحها و فاعليتها إمنا يتم من خالل عملية . أو كوسيلة أساسية لتحقيق جناحها
  .تكاملية جلميع الوظائف اإلدارية

و ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السيـاق، أن وظيفة التنظيـم ليس قاصرة على مستوى معني من مستويات اإلدارة، 
و مع ذلك ففي املستويات العليا يتركز اإلهتمام على اهليكل العام للتنظيم . جلميع املستويات و لكنها ضرورية

أما يف املستويات الدنيا، فيتركز اإلهتمام على عملية إسناد . كتحديد العالقة بني إدارة اإلنتاج و إدارة البيع مثال
أمهية التنظيم و لكنه ختتلف      يف درجة الشمول و  و يف مجيع األحوال تظهر. الواجبات و جتميعها و التنسيق بينها

  ).  100 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( يف الترابط 
  :عالقة الوظيفة التنظيمية بغريه من الوظائف اإلدارية -)3- 2-2

  :إن عالقة الوظيفة التنظيمية بغريها من الوظائف اإلدارية تتلخص يف جانبني مها
فة التنظيم تساعد وظيفيت التخطيط و الرقابة كوا حتدد مسئوليات و واجبات      و أن وظي: اجلانب األول -*

  .سلطات األفراد العاملني
أن وظيفة التنظيم تساعد وظيفة التوجيه كوا حتدد أطر العالقات اجلماعية املتعاونة، مما يؤدي إىل : اجلانب الثاين -*

   ). 100 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( داف التكامل يف اجلهد، و اإلجتاه حنو حتقيق األه
  : التنظيم كوظيفة أو كهيكل -)4- 2-2



 
   

ففي املعىن األول يشري . من خالل التعاريف السالفة الذكر إلصطالح التنظيم نالحظ أنه يشري إىل معنيني خمتلفني
على هذه  ةـالعالقات القائم اإلصطالح إىل وظيفـة التنظيم، أما يف املعىن الثاين فإن اإلصطالح يشري إىل هيكل

  ).الوظيفة( العملية 

2-2-4 -1 :التنظيم كوظيفة - )  

عند إستخدام مصطلح التنظيم يف هذا املعين، فهو يشري إىل جمموعة من النشاط اإلداري الذي حتكمه جمموعة من 
  :و عموما، فإن هذه الوظيفة تتصف مبميزات ثالث هي. و القواعد تاإلجراءا

تتصف وظيفة التنظيم ذه اخلاصية كوا تتناول ظواهر ختضع للتغري و التأثري و التأثر مبا حييط ا  :الديناميكية -*
  .فهدف وظيفة التنظيم من تفاعلها مع الظواهر البيئية احمليطة ا هو تأقلمها معها بإستمرار. من ظواهر بيئية

 فقد طبق الفراعنة . لقدم إىل يومنا هذاالتنظيم كعملية ظلت موضوعا للبحث و التنظري من ا: التطور -*
و يف الوقت احلاضر عرفت هذه العملية . هذه العملية مند آالف السنني يف بناء األهرامات -كما سبق ذكره - مثال

تطورا كبريا، فهي تستخدم يف بيئات خمتلفة النظم اإلجتماعية، معتمدة يف ذلك على الكثري من املبادئ         و 
  . جراءات العلمية املدروسةالقواعد و اإل

و رغم أن هذه العملية مل تتطور إىل درجة علمية رفيعة املستوى، فإن املقارنة بني املاضي و احلاضر تظهر أن هذه 
  .العملية قد عرفت الكثري من التطور و التعديل يف التنظري و التطبيق

و ترتكز هذه الشمولية إىل بعدين . عديد من ااالتو يقصد ا أن عملية التنظيم ميكن تطبيقها يف ال: الشمولية -*
  :أساسني مها

أن عملية التنظيم مبا تنطوي عليه من إجراءات عامة و ما تسترشد به من قواعد و مبادئ ميكن أن تطبق يف  - 
فهي تطبق يف النشاط الصنـاعي، و التجاري، . جماالت هلا أنشطة خمتلفة يف حمتواها و ما تستهدفه من نتائج

  .اإلجتماعي و غريها من النشاطات و
فاملدير العام للمنظمة، و مدير أي . أن عملية التنظيم تتم يف مجيع مستويات اإلدارة داخل املنظمة الواحدة -

، 1980عمرو غنامي، علي الشرقاوي،( مصلحـة، و رئيس العمـال كلهم يقومون بعمليـة التنظيـم 
 ).  372 – 371 ص. ص

  :يكلالتنظيم كه - )2- 4- 2- 2
عند إستخدام مصطلح التنظيم يف هذا املعين، فإنه يشري إىل وصف و تفسري منظمة هلا إطار داخلي لعالقات هيكلية 

و هو ذه الكيفية يصف املراكز الشخصيـة ألفراد . حمددة و ثابتة يف مدة زمنية معينـة، و متواجدة يف موقع معني
هذا الوصف على توضيح الواجبات،     و مدى املسئوليات، و و ينطوي . و مجاعات يف مستويات إدارية خمتلفة

كما ينطوي على بيان مسالك اإلتصال   و التدرج الوظيفي، و مراكز . أنواع السلطات سلفا كنتيجة لعملية التنظيم
  ).  236 – 235ص. علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص( القيادة من دون أن يتطرق إىل كيفية بنائها 

أي كوظيفة من وظائف . شارة إليه أخريا، أن تناولنا ملصطلح التنظيم يف دراستنا هذه، هو مبعناه األولو ما جتدر اإل
  .اإلدارة، و ليس مبعناه الثاين، أي كهيكل



 
   

  : أسس وظيفة التنظيم -)5- 2-2
امه ذه الوظيفة فاملدير عند قي. حيدد عدد من املهتمني بالبحث يف احلقل اإلداري أربعة أسس جوهرية لوظيفة التنظيم

و هذه األسس .          جيب أن يعطي إعتبارا كافيا هلذه األسس مجيعها، على إعتبار أن كل واحدة منها تعترب مهمة
  :هي
فمنه . إن العمل الذي من أجله حيدث التنظيم يوضح مقدما كنتيجة للعملية التخطيطية: العمل - )1- 5- 2- 2

 و ينبغي تقسيم هذا العمل إىل أجزاء . ساس للجهود التنظيميةتشتق األنشطة الضرورية اليت تشكل األ
أو أنشطة حمددة حبيث ميكن إسنادها إىل مجاعات تنظيمية حمددة و من مث إىل أفراد للقيام ا اليت هي عبارة عن عملية 

  : و هذه العملية تتم موعة أسباب أمهها. جتميع هلذه األنشطة
 .تقسيمه حىت يتم إجنازه من قبل عدة أشخاص ينبغيشخص واحد، ومن مث أن العمل أكرب من أن يؤديه  -*
  .فتوزيع العمل يستلزم تقسيمه. اجلماعة أعضاءعلى توزيعه على  العمليساعد تقسيم  -*
 إىل تسندأجزاء جيعل من املهمة اليت  إىلفالعمل بتقسيمه . على مزايا التخصص يف العمل احلصولالرغبة يف  -*

  .زم فقط املهارة املتخصصة اليت يتمتع ا هذا الشخصشخص معني تستل
يف  تطبيقهفالتخصص ال ميكن . التخصص يف العمل قد يبالغ فيه عند القيام بتقسيم العمل أن إليهجتدر اإلشارة  وما

ال بد من أخذه بعني  ،العمل تقسيممن مث فاحملافظة على إهتمام العاملني عند  و. كل موقف بدون قيد أو شرط
ظة على فمن احملا ميكن العاملني من الشعور بوجودهم و مبستوىجتميعه  فمن املرغوب فيه تقسيم العمل و. عتباراإل

متكررة فإنه  بسيطة للغاية و ىل أجزاء صغرية جدا وإ فتيتهت العمل عن تقسيم جنتأنه لو  فيه شكمما الف. طموحام
 .يف العمل باإلغترابشعورهم  إىلهذا من شأنه أن يؤدي  و. ال من جانب أعضاء املنظمة املؤهلنياقبإ يلقىلن 

  .فتنميط األعمال له مردود سليب على األداء الفردي كونه يكبت التعبري اإلبداعي        يف العمل
 Vishwanath.V.Baba & Mohammed حممد مجال كل من فيشوانث بابا و و يف هذا السياق، يشري

Jamelملوظفني الذين كانوا يعملون يف وظائف عالية التنميط يف حمتواها كانوا أن ا 1991يف دراسة هلما سنة
يشعرون مبستوى منخفض من الرضا الوظيفي مقارنة بأولئك الذين كانـوا يعملـون يف وظائف كان حمتواها أقل 

  ).  164 ، ص2001مازن فارس رشيد، (تنميطا 
 تقسيمهافينطوي على إعادة جتميع األنشطة السابق  -مل الوجه اآلخر واملكمل لتقسيم الع وهو -جتميع العمل  أما
  .باملنظمة العاملنيالفعال من وجهة نظر األفراد  لألداءوحدات يعتقد أا أكثر مالئمة  إىل
ري من اجلوانب كاملهارات ـعن بعضهم البعض يف الكث خيتلفون فراد العاملونألن األ نظرا :األفراد - )2- 5- 2- 2
أبعاد العمل اليت  من الضروري أخذ مجيع هذه األمور بعني اإلعتبار عند حتديد فإنهغريها،  و... القدرات اخلربات و و

جيب  العملمبعىن آخر أن . ليهإ، مع وضع هذا العمل يف وحدة تسند سيتم إجنازها من قبل كل فرد يف اجلماعة
التنظيم الذي يفشل  و. فاعلية و    بنجاحعمال ميكنه القيام به  فردتقسيمه حبيث تشكل األنشطة اليت يعهد ا لكل 

كفء بسبب عدم إقامته للعالقات السليمة بني العمل الذي  غرييف أخذ هذه اإلعتبارات يف احلسبان يعترب تنظيم 
  .عملية اإلجنازب سيقومونالذين  فرادبني األ و سينجز



 
   
يئية الالزمة لتنفيذ العمل بواسطة الب الوسائل املادية و علىهذا األساس  ينطوي و :مكان العمل - )3- 5- 2- 2
 هذهتعترب  و   . غريها و... ظروف الفيزيقيةال ،العمل، املواد واآلالت أداءمثال موقع  الوسائلمن هذه  ، وفراداإل

بالتفصيل يف عمل  و      تظهر  أنمن مث جيب  ة املطلوبة، وطالعوامل املادية على جانب كبري من األمهية لتنفيذ األنش
 .كل فرد اعة وكل مج

فهذه العالقات . أماكن العمل و األفراد و العالقات بني العمل يفهذا األساس  يتمثل و:العالقات - )4- 5- 2- 2
 بنيالعالقة التنظيمية  ، وو أخرىلتنظيم، فمثال عالقة العمل بني وحدة تنظيمية ا لوظيفة ضروريا وتعترب جزءا هاما 

على رضا  خمرجات العمل و علىهذه العالقات تؤثر  كوناقشة التنظيم عند من قصوىهلا أمهيتها ال موظف وآخر
  .) 180-  178 ص. ، ص1975مجيل أمحد توفيق،(  العاملنياألفراد 

  :بادئ التنظيم م -)6- 2-2
 إىل حد اآلن، وضع مبادئ لوظيفة التنظيم ترقى إىلمل يستطيعوا  املهتمني بالبحث يف احلقل اإلداريمن أن  بالرغم
 هذه و     . عدد من املبادئ وجودالنقاش، فإن هناك إتفاق فيما بينهم على  القوانني اليت ال تقبل اجلدل ومرتبة 

لكن عمومية تطبيقها ليست بالدقة اليت جتعلها  عامة، و بصفةصحتها  ثبتتاملبادئ املتفق عليها تعترب من احلقائق اليت 
املبادئ  هذه و. كمعايري للتنظيم اجليد السليم إليهامن مث ميكن النظر  و. العلوم الطبيعية يفمرتبة القوانني  إىلترقى 

  .هي
 فيما تقسيم الواجبات يتطلب إجناز العمل عدد من األفراد، فإنه جيب عندما :التنظيممبدأ ضرورة  -) 1-6-2-2

  .ال عن نصيبه من العمل مع تفويضه السلطة الالزمة للقيام بهئومس فرد كلجعل  بينهم و
 دقيق، ألن هذا التحديد  ينبغي حتديد هدف التنظيم بشكل واضح و :اهلدفمبدأ حتديد  -) 2-6-2-2

  .حتقيق اهلدف يف سبيلتركيز اجلهود اجلماعية  و و توجيه األعمال تنمية اخلطط إىلهو الذي يؤدي 
قيق أهداف على مدى مسامهة كل وحداته يف حت التنظيمفاعلية هيكل  تتوقف :اهلدفمبدأ وحدة  - ) 3-6-2-2

  .أن تكون أهداف كل جزء من التنظيم متفقة مع هدف التنظيم ككل جيبمبعىن آخر . املنظمة
إذا كان تكوينه يسمح بتحقيق أهداف املنظمة بفاعلية مع أقل  كفؤاالتنظيم  يعترب :مبدأ الكفاءة - ) 4-6-2-2
  .تكلفة ممكنة
وضعه يف جمموعات يقوم بتنفيذه أفراد معينني،  و ةاملنظمتقسيم عمل  ينبغي :العملمبدأ تقسيم  - ) 5-6-2-2

  .وحتسني جودته تنفيذهسرعة  إىلفتقسيم العمل يؤدي . بأكرب فاعلية األهداف الذي يساهم يف حتقيق الشيء
وحدة تنظيمية كلما زاد التحديد الواضح للنتائج  أولكل مركز  بالنسبة :الوظيفيمبدأ التحديد  -) 6-6-2-2

عالقات السلطة مع املراكز األخرى، كلما  التنظيمية املفوضة، و السلطة ا، و القياممال املطلوب األع املتوقعة و
  .لني يف حتقيق أهداف املنظمةئوإمكانية مسامهة األفراد املس زادت

وليس حول  - أي األعمال الواجب القيام ا  -حول الوظائف  التنظيمأن يتم  ينبغي :فمبدأ الوظائ -) 7-6-2-2
  .موضوعيا التنظيملكي يكون  فراداأل



 
   

هيكل  إىلأو الوحدات التنظيمية  فرادمن األ املزيدعلى إضافة  يترتب :التنظيمية العالقاتمبدأ زيادة  -) 8-6-2-2
  .الوحدات التنظيمية املضافة فراد ومبعدل أكرب من عدد األ التنظيميةالتنظيم، زيادة العالقات 

حد لعدد األفراد الذين ميكن لإلداري اإلشراف  إدارييف كل مركز  يوجد :اإلشرافمبدأ نطاق  - ) 9-6-2-2
  .العدد من مركز إداري آلخر طبقا للظروف احمليطة هذاخيتلف  عليهم وإدارم بفاعلية، و

حيث -من قمة إدارة املنظمة  السلطةزاد وضوح خط  كلما :)التسلسل(مبدأ التدرج  - )  10-6-2-2 
.التنظيمي و االتصالفاعلية عملييت إختاذ القرارات  زادتمركز كل مرؤوس، كلما  إىل -السلطة النهائية    

 إكتسابمتكنهم من  إدارية بأداةالسلطة هو تزويد املديرين  منألن املقصود  نظرا :التفويضمبدأ  -) 11-6-2-2
 حتقيققدرته على  نضمااملنظمة، فإن السلطة املفوضة لكل إداري جيب أن تكون كافية ل أهدافاإلسهامات لتحقيق 
  .النتائج املتوقعة منه

أمام رئيسه عن السلطة اليت يتلقاها عن طريق التفويض  املرؤوسمسئولية  إن :املسئوليةمبدأ  -) 12-6-2-2
 الألي رئيس أن يتهرب من مسئولية األنشطة التنظيمية اخلاصة مبرؤوسيه، فاملسئولية  ميكنال  مسئولية مطلقة، و
  .مرؤوسيهوز للرئيس أن يتخلص من مسئوليته بقوله مثال أن اخلطأ هو خطأ تفوض، أي ال جي

التنظيمية السليمة جيب أن تكون سلطة  العالقاتحتقيق  دف :واملسئولية السلطةمبدأ تكافؤ  -) 13-6-2-2
  .صحيحاملدير متناسبة مع مسئوليته، والعكس 

مرؤوسا ألكثر من رئيس واحد وذلك جتنبا  فردالأن ال يكون  ينبغي :الرئاسةمبدأ وحدة  - ) 14-6-2-2
  .ئولية الشخصية عن النتائج احملققةسلإلحساس بامل وضماناللتضارب يف التعليمات اليت يتلقاها، 

ختاذ القرارات إالسلطة تستلزم قيام املدير املعني ب تفويضاحملافظة على  إن :السلطةمبدأ مستوى  - ) 15-6-2-2
  .املستويات األعلى يف هيكل التنظيم إىلرفعها  عدم واليت تدخل يف نطاق سلطته 

أفضل النتائج إذا ثبتت عليه مسئولية تكملة العمل احملدد  حيققللفرد أن  ميكن :الثابتةمبدأ املسئولية  -) 16-6-2-2
  .لفترة معينة

نظيمية املختلفة أن ترتبط وحداا الت ينبغيألي منظمة  بالنسبة :احملددة اإلشرافمبدأ مسالك  -) 17-6-2-2
  .واضحابواسطة مسالك إشرافية حمددة حتديدا 

ديناميكيا، أي يستطيع مواجهة التغريات اليت حتدث  التنظيمأن يكون  جيب :التنظيم ديناميكيةمبدأ  -) 18-6-2-2
 .) 192 – 188 ص. ، ص1975مجيل أمحد توفيق،(  يف املنظمة

  :أهداف التنظيم7-2-2)- 
. الوقتيف نفس  و أصعبهااإلدارية  ظواهرال واضيععلى أن موضوع األهداف من أهم م اإلدارة وكتاب التنظيم  يتفق

توفر املعايري  السياسات، و لوضعحتدد اإلطارات الالزمة  تسترشد ا اجلهود، و فاألهداف تتضمن جوهر النشاط و
  .بطهض و األداءالالزمة لقياس 

   منهاحتقيقها  إىلظائف اإلدارية له عدة أهداف أساسية يرمي يف ذلك شأن بقية الو شأنهاجليد،  التنظيم و



 
   

أن اهلدف الرئيسي من  John .H. Williams 1974جون وليامس  يرى :التعاون والتنسيق ) 1-7-2-2
يف     تنسيق جهود األفراد املختلفني  ضم و ميكنتكامل اجلهود اإلنسانية، حبيث  التنظيم هو حتقيق التوافق و

بينهم  فيما هلم مصاحل خمتلفة لكي يتم اإلنسجام مستويات خمتلفة و يفالذين يعملون  العقلية و نية والقدرات الف
 ها ونتقني و املتوافرةيرى هذا الباحث أيضا أن التنظيم اجليد يساعد على تنسيق اخلربات  و. املسطرةلتحقيق األهداف 

  .تنميتها احملافظة عليها و
أن التنظيم اجليد هو الذي  ، Samuel .E. Sparling لينغمسويل سرب يقول :التلقائيالتسيري  -) 2-7-2-2

فمن األهداف األساسية . خلاالعالقات القائمة بني أعضاء املنظمة بأقل قدر من التد يفميكن من إحداث تفاعل 
فراد تتدفق حنو اهلدف األ جهودجعل البناء والعالقات التنظيمية تتسم بنوع من املرونة والفاعلية اليت جتعل  لإلداري

احلد األدىن من  إىلأن العالقات عندما حيتاج تنظيمها  أيضا،يرى هذا الباحث  و. العام للمنظمة بطريقة تلقائية
   تكريس جهودهم نيستطيعواإلدارية العليا  املستوياتالتدخل اإلداري، فإن أعضاء 

  .الدنيا اإلدارية العمل للمستوياتتفاصيل  تاركني اإلستراجتيةأوقام إلجياد حلول للمشاكل  و
أعظم أهداف التنظيم بل  إن Moris .L. Cookeموريس كوك  يقول :الفردية فاعليةالتنمية  -) 3-7-2-2

 جمموعةفتحديد . املنظمة لكي يبذل يف العمل أقصى ما يستطيع يفروف املالئمة لكل فرد ظهدفه األكرب هو توفري ال
مالئمة يساعد على الوفاء مبا هو مطلوب منه  بطريقةكل عضو من أعضاء املنظمة  أدائهاباألنشطة اليت يقوم  املهام و

  .اخللط بني مسئوليات األعضاء القضاء على مشاكل سوء الفهم و إىل يؤدييؤديه بأقصى كفاءة ممكنة، مما  و
مل على التنظيم الع أهدافأهم  أن Henry Dennisonهنري دينسون يرى :القيادةسهولة  - ) 4-7-2-2

  تكوين كيان فعال جيمع كل من القادة  أي. جعل أعضاء املنظمة يستجبون إستجابة طوعية لقادم
   الدقيق للمسئولية يقوي الشعور باإلنتماء للمنظمة التحديد وفالتفويض املناسب للسلطة . التابعني و
لكنها غري  لتابعني ميتلكون مسات قيادية وإذا كان ا يقومون بأعمال التابعني، و القادةلكن إذا كان  و. ألهدافها و

  .املنظمة أعضاءمعنوية  إخنفاض و اإلحباط إىلفمن احملتمل أن يؤدي ذلك  مستغلة
 أهدافموضوع البقاء كهدف أساسي من  Peter Drucker 1954ربيتر دراك يتناول :البقاء -) 5-7-2-2

  :التنظيم على الشكل التايل 
  :ترغب يف ضمان البقاء جيب عليها مراعاة الشروط التالية  حا كبريا وحتقق جنا أنكان للمنظمة  إذا

ة لكي يعملوا كأفراد و كجماعات جتاه هدف مشترك، ـاجلو املناسب ألعضاء املنظم التنظيمجيب أن يوفر  - 
  . عملهم تأديةميكن ضمان إستمرار األفراد يف  بذلك و

  ة تعمل ـفاملنظم. ع الذي تعمل فيهـللمجتم أن ميكن املنظمة من تقدمي شيئا ما التنظيمجيب على  - 
  .يعتمد بقاءها على اإلسهامات اليت تقدمها للمجتمع و. ليس يف فراغ جمتمع و يف

املناسبة  الظروف وأن يعمل على توفري املستقبليةاملنظمة من مواجهة التغريات  التنظيمجيب أن ميكن  - 
  .األفكار جديدة يف السلع و إلبتكارات

  .مرحبا حىت تتوافر شروط البقاء للمنظمة ظيمالتنأن يكون  - 



 
   

ال بد أن يعمل على حتقيق  التنظيمأن  Peter Drucker ربيتر دراك يرى :اإلستقرارحتقيق  - ) 6-7-2-2
  ة ـفتخطيط اهلياكل التنظيمي. ةـباملنظم العاملنياألعمال املختلفة لألفراد  اإلستقرار للنشاطات و

 و. ال بد أن تعمل على ختفيض املخاطر اليت تواجهها املنظمة القرارات، إختاذئل سا كذلك و حتديد العالقات، و و
  هناك مرونة يف عملية التنظيم متكنه من مواجهة التغري السريع للظروف،  تكونرغم ذلك جيب أن 

  .احملتملة تقبليةاملس األخطاركذلك  و
اجلماعية، فإنه ينبغي  باجلهودالتفاعل ترتبط  و كةاملشاركانت عمليات  ملا :والتفاعل املشاركةحتقيق  - ) 7-7-2-2

 بعضهمديناميكية داخل املنظمة تساعد األفراد العاملني على حتقيق هذا التفاعل مع  توفريعلى التنظيم أن يعمل على 
تفاعل روف املناسبة للظال يوفر أنلكن جيب أيضا  تلك الديناميكية و ،فقط ،التنظيم اجليد ال جيب أن يوفر و. البعض

  .) 244 – 240 ص. علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص(  يف العالقات غري الرمسية لألفراد
  :فوائد التنظيم - 8-2-2)

  :فوائد متعددة تتمثل فيما يلي للمنظمةالتنظيم  حيقق
 بناءلألفراد  أو أعمال ألعمال حبيث يتم تفادي إسناد وظائفا للوظائف و التوزيع العلمي منميكن التنظيم  - 

  .لى عوامل شخصيةع
 العاملنيذلك من خالل التقسيم املوضوعي للعمل بني  القضاء على اإلزدواجية يف العمل و منميكن التنظيم  - 

  .واجباته حبيث يتم حتديد وظيفة كل فرد عامل يف املنظمة و
يدرك  ألنها حتديد العالقات بوضوح بني األفراد العاملني يف املنظمة مما يساعد كل فرد من منميكن التنظيم  - 

 .ماهية الدور املطلوب منه للقيام باألعمال املوكل ا موقعه اإلداري و
 .أوجه ممارستها حتديد السلطة املمنوحة للفرد و منميكن التنظيم   - 
بني  مناسبةالتنسيق بني النشاطات املختلفة للمنظمة بفاعلية حىت ميكن بناء عالقات إدارية  منميكن التنظيم   - 

 .ظيمية املختلفةالوحدات التن
   فيهااإلستجابة للتغريات اليت حتدث للمنظمة سواء يف أعماهلا أو األفراد العاملني  منميكن التنظيم   - 

روف ظعلى التكيف مع ال املنظمةأو التكنولوجيا املستخدمة أو يف العناصر البيئية اليت حتيط ا مما يساعد 
 .املتغرية

بالتايل فهو يوفر على  حتديدها، و وضع إجراءات العمل و من خالل ذلك قياسية و إجراءاتينشئ التنظيم   - 
باألعمال املسئولني  فيهاه اإلجراءات يف كل مرة يقومون ذحتديد مثل ه عبءالعاملني يف املنظمة  األفراد
 .عنها

  ذلك عن طريق خطوط السلطة  ة وـمجيع أجزاء املنظم إىلنقل القرارات  علىيعمل التنظيم   - 
 .الصالحيات اليت تساعدهم على القيام بأعماهلم العاملني باملعلومات و األفرادمتد  ا واإلتصال  و

من  ميكنهمتنمية قدرام بشكل  تنمية األفراد العاملني يف املنظمة عن طريق تدريبهم و علىيعمل التنظيم   - 
  .) 94 – 93 ص. ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،( أفضل قرارات  إختاذ



 
   

  :أنواع التنظيم - 9-2-2)
  .التنظيم غري الرمسي التنظيم الرمسي و: من التنظيم مها  نوعانيف كل منظمة  يوجد

 واملستوياتد العالقات ـبتحدي يقصد به التنظيم الذي يهتم باهليكل التنظيمي و و: الرمسيالتنظيم  - ) 1-9-2-2
تعرب عن  اليت تطبقها اإلدارة و اإلجراءات ود بالتايل فهو يشمل القواع توزيع اإلختصاصات، و تقسيم األعمال و و

  دف تنفيذ برامج العمل األفرادغريه من  الصالت الرمسية بني كل فرد عامل و
  ). 96 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون، (يف املنظمة  

 بنياعل الطبيعي هو التنظيم الذي ينشأ بطريقة عفوية غري مقصودة نتيجة للتف و :الرمسيالتنظيم غري  - ) 2-9-2-2
   .أثناء العمل العاملنيهو يصور جمموعة العالقات الطبيعية بني مجاعة  األفراد العاملني باملنظمة، و

التمييز بني  مما يسهل عمليةبني أعضاء املنظمة  السائدةاجلماعات  أنواعمعرفة  من هذا النوع من التنظيم يكمن و
مجاعة الصداقة اليت  دون فيما بينهم يف سبيل حتقيق أهداف مشتركة، ويتح الذينمجاعة املصلحة أي مجاعة األفراد 

 سيكوالام ـذلك إلشباع حاج ة وـني يف املنظمـلعوامل جذب شخصية بني األفراد العامل نتيجةتتكون 
  ). 97 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون، (ة ـإجتماعي

   شستربرنارد و تفولي رماري بارك مايو و إلثونمن كتابات كل  إىلغري الرمسي  بالتنظيماإلهتمام  يعود و
السلوك الرمسي الذي يستند  .املنظمةالسلوك يف  ني منالذين ركزوا إهتمامهم الفكري على نوع الباحثني من غريهم و
  .إجتماعية أسباب أخرى شخصية و إىليستند  الذيالسلوك غري الرمسي  و ،السلطة داخل املنظمة إىل

املنظمة  على تنظيما غري رمسي يرتبط بكل تنظيم رمسي وهلذا التنظيم غري الرمسي أثران هامان هناكبرنارد أن  ويرى
  :مها
  .سلوكهمعادات بني أعضاء املنظمة، كما يساهم بدرجة كبرية يف تشكيل أمناط  مفاهيم و و إجتاهاتأنه خيلق  -) أ

فؤاد الشيخ سامل و  (له يف ظلها امسي من أن ميارس أعمروف اليت متكن التنظيم الرظالرمسي ال غرييهيئ التنظيم  -) ب
  ).97 ، ص1982آخرون،

  :اخلصائص هي هذه.الرمسي خبصائص معينة متيزه عن التنظيم الرمسي غرييتصف التنظيم  و هذا
نهم وقد يتم بي. املنظمةجمموعة من األفراد يف مكان معني يف  إللتقاءبصورة تلقائية نتيجة  التنظيمينشأ هذا  -) 1

إستمرار تلك العالقة  إىلأو املصاحل مما قد يؤدي  اآلراءجيد بعضهم تشاا يف األفكار أو  األفكار و تبادل األحاديث و
  .مكان العمل خارج إىلقد متتد هذه العالقة  و
 ئهأعضاهي األساس يف التنظيم غري الرمسي، بعكس التنظيم الرمسي الذي تتحدد عالقات  الشخصيةالعالقات  - ) 2

  .من خالل قواعد مكتوبة
 و املواقفقد يتطور منط حمدد من  ني باملنظمة وـالشخصية تأثري على األفراد العامل اتـالعالقيكون لتلك  -) 3

األعضاء لدفعهم لتبين بعض  علىتتمكن اجلماعة من الضغط  دق اإلجتاهات يلتزم به أعضاء التنظيم غري الرمسي و
  أو اإلجتاهات اليت حيددها التنظيم  املعايريد تتعارض أو تلتقي مع املواقف أو اإلجتاهات اليت ق

  .)97 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  الرمسي



 
   
  حتقيق اإلنسجام  سلوك اجلماعة فيه و مسئولية فهم طبيعة التنظيم غري الرمسي و املنظمةعلى إدارة  تقع و
الرمسي يف نواح متعددة مثل  التنظيمان التنظيم غري الرمسي أن يدعم ني التنظيم الرمسي حيث أنه بإمكب بينه و التعاون و

  ل ـدة للعمـيفات املـاملعلوم تبادلإمكانيات  ه وـحتسني نوعيت ال وـالسرعة يف اإلتص
تسهيل عملية تكيف  بني األفراد العاملني و الفريقكذلك خلق روح  األفراد و ال وـق بني األعمـتسهيل التنسي و

  .أدائهحتسني  إىلرقابة مجاعية على الفرد العامل تدفعه  إجيادكذلك يف  املنظمة، و األفراد يف
   مهماا ومل حتسن توجيهه فإن بإمكانه عرقلة مساعيها  طبيعة التنظيم غري الرمسي و اإلدارةمل تتفهم  إذا و
  تشويه اإلتصال  و تطويرمعارضة أي تغيري أو  ذلك عن طريق العديد من الوسائل مثل بث اإلشاعات و و
  فؤاد الشيخ سامل  (يف حتقيق أهدافها  فشلها واملنظمة  أداءختفيض الروح املعنوية للعاملني مما يؤثر على  و

 ). 98 ، ص1982و آخرون،

 -(3-2 التوجـيهوظيفة   
وظائفه اإلدارية  ضمنظيفة اإلدارية األوىل اليت ميارسها املدير ووظيفة التخطيط بإعتباره ال إىل تعرضناأن  لنا و سبق

. سيتم على أساسه وضع اخلطط موضع التنفيذ الذيمث أستعرضنا بعد ذلك وظيفة التنظيم بإعتبارها اإلطار . األخرى
أن املدير يقوم بالعمل من خالل  امب و. املسئوليات السلطات و حتديد وأسلوبه  ذلك عن طريق تنظيم العمل و و

  حتقيق األهداف عن طريق التخطيط  ذ األعمال ولن يتمكن من تنفي فإنه، اآلخرينجهود 
التخطيط  حتويل وفعملية التنفيذ . هاتني الوظيفتني يعتربان مبثابة التجهيز السابق لعملية التنفيذ أنالتنظيم فقط، ذلك  و
  .ةالسليم ألفراد القوى العامل التوجيهعمل فعال حيقق األهداف املسطرة، هي أمور لن تتحقق إال عن طريق  إىل
  

 :تعريف التوجيه  - 1-3-2)
من  واجبام أداءالتوجيه هو عملية إصدار األوامر إلرشاد املرؤوسني عن كيفية : اخلضر  إبراهيمتعريف على  -*

دفعهم لتنفيذ  معنويا و ماديا و العاملنيالسعي لتحفيز  الشروط الفعلية املتاحة يف بيئة العمل و روف وظخالل ال
علي  ( حتدد اهلدف املطلوب بشكل مباشر صرحية و و واضحةاإلرشادات  كون األوامر وعلى أن ت واجبام، و

  ). 479 ، ص1988إبراهيم اخلضر،
 إلرشادهم و مرؤوسنيالتوجيه هو العملية اليت يتم ا اإلتصال بالعاملني من : على الشرقاوي غنامي، وتعريف عمر -*

  ). 471 ، ص1980عمرو غنامي، علي الشرقاوي،(حتقيق األهداف  إىلقيادم  التنسيق بني جهودهم و ترغيبهم، و
تتكون  املنظمة و. هو عملية دفع املنظمة للسري خبطى ثابتة حنو حتقيق األهداف التوجيه: Davisتعريف دافيس  -*

زكي حممود  " (قيادة معينة توجيهيف احلقيقة من جمموعة من األفراد تتعاون لتحقيق هدف مشترك حتت 
  ).210 ، ص1981هاشم،



 
   
العاملني يف  بنيالتوجيه هو العملية اليت تتمكن ا اإلدارة من حتقيق التعاون : سامل وآخرون الشيختعريف فواد  -*

حتقيق  اع حاجام وـم من إشبـمتكنه اليتتوفري بيئة العمل املالئمة  حفزهم للعمل بأقصى طاقام و املنظمة و
   ).138 ، ص1982،فواد الشيخ سامل و آخرون (أهدافهم 

التوجيه هو الوظيفة اإلدارية اليت تنطوي على كل األنشطة اليت صممت : تعريف حممد جت جاد اهللا كشك -*
لتشجيع املرؤوسـني على العمل بكفاءة و فاعلية و هو مهمـة مستمرة لصنع القرارات و جتسيدها يف أوامر و 

  .) 275 ، ص1999جت جاد اهللا كشك، مدحم( تعليمات 
  : التاليةه ترتكز على اجلوانب أو األسس األساسية ـميكننا القول أن وظيفة التوجي التعاريفعلى هذه  وتعليقا

 مروااأل ضمونفيذ مدنيا املسئولة عن تنال اإلدارية املستويات إىل اإلدارية العليا من املستويات األوامرإصدار  -) أ
  وقد يكون مبدأ التشاور . ايذ كافة التفاصيل الواردة فيهبتنف التقيدمع ضرورة  حمددةخالل فترة زمنية 

  .املرؤوسني حول مضمون األوامر الصادرة الرئيس و بنيا داملناقشة وار و
من  ذلكيتم  و. حتقيق أهداف املنظمة احملددة يف اخلطة بأعلى كفاية ممكنة لتنفيذ و املرؤوسنيحتفيز  إرشاد و -) ب

اجلماعات من  األفراد و نشاطاتشرحها للمرؤوسني، مث العمل على تنسيق  تمدة وخالل توضيح تفاصيل اخلطط املع
  .لتشجيعهم ودفعهم لتنفيذ سياسات املنظمة حتفيزي نظامللعاملني، مع وضع  املوجه األوامر عملية تنميط خالل

   البياناتبلتزويدهم  باملرؤوسني ملعاجلة خمتلف املشاكل اليت تواجه املنظمة، و الرؤساءإتصال  -) ت
هو من األسس اجلوهرية اليت تقوم عليها وظيفة  فاإلتصال. حتقيق أهدافها املعلومات الالزمة لتنفيذ خطط املنظمة و و

 . نتائج أعماهلا ة وـعلى نشاطات املنظمسلبا  فإن ذلك ينعكس ورديئاسيئا  التوجيه، فإن كان اإلتصال
 
 

تعليمات علمية واضحة تسهل تنفيذ  إصدار أوامر و إىلذلك موضوعيا فسيؤدي  و جيداأما إذا كان اإلتصال 
  .املطلوبة من العاملني الواجبات

  :العلميشروط التوجيه  - 2-3-2)
  :يف اإلدارة ما يلي العلميشروط التوجيه  من

  .القرارات إصدار األوامر و لتوجيه التعليمات و املناسبإختيار الوقت  - ) 1-2
  .امضامينهيستوعبها املرؤوسني ليقوموا بتنفيذ  ة اليت يفهمها وبالطريق األوامرإصدار  - ) 2-2
  .املعاين التالعب باأللفاظ و التأويل و بطريقة ال تقبل اإلجتهاد و األوامرإصدار  - ) 3-2
قبل  منعند إصداره لألوامر أن يكون مستعدا لإلجابة عن ردود األفعال املتوقع صدورها  املديرجيب على  -) 4-2

  .املرؤوسني
 .) 480، ص1988علي إبراهيم اخلضر،()وحدة إصدار األوامر(يف إصدار األوامر  اإلزدواجيةعدم  - ) 5-2

  :مبادئ وظيفة التوجيه3-3-2)- 
 لوظيفة التوجيه جمموعة من املبادئ أوجزها كامبل بربر فيما يلي



 
   

إمنا من خالل عملية توجيهية  و يقصد به أن تنفيذ األعمال ال يتم بالصدفة و :مبدأ حتمية التوجيه1-3-3-2)- 
 .مستمرة من طرف القادة ملرؤوسيهم

أن التوجيه هو عملية إتصال و ال يكون إال من خالل قنوات معينة،  و يقصد به: مبدأ فاعلية اإلتصال2-3-3-2)- 
  .و لإلتصال مقومات تضمن فاعليته و حتقيق التوجيه اجلماعي اهلادف

  قصد به أن تقبل و إقتناع و فهـم املرؤوسـني ملضمون األوامر و ي :مبدأ تقبل األوامر3-3-3-2)- 
  . و التوجيهات و التعليمات هو الضمان الوحيد لإلجناز اجليد

و يقصد ضرورة تفاعل و تناسق عملية التوجيه مع الوظائف األخرى للعملية : مبدأ إنسجام التوجيه4-3-3-2)- 
  .ظائف ستكون له بالضرورة نتائج سلبية على عملية التوجيهفأي خلل أو خطأ ما يف إحدى هذه الو. اإلدارية

و يقصد به أن حتقيق األهداف يف أي منظمة يتوقف على كفاءة القيادة اإلدارية  :مبدأ القيادة اإلدارية5-3-3-2)- 
  ).  415 ، ص1996كامبل بربر،( يف توجيه و توحيد اجلهود لكافة األفراد العاملني كفريق مجاعي 

  :التوجيه عملية بعادأ - 4-3-2)
   املداخلبصفة عامة تتبلور هذه  لكيفية توجيه العنصر اإلنساين يف املنظمة و املفسرة املداخلتعددت  لقد
 .القيادة الرشيدة، احلفز اجليد، اإلتصال الفعال: رئيسية هي  بعادثالثة أ يف
 
 
 
  

  :ادةـــــالقي) 1-4-3-2
من خالله التأثري على جمموعة أفراد يف أي موقف معني، كونه يتمتع  و مفادها وجود فرد يف موقع قيادي يستطيع

 & Frenchنفهذه القوة اليت هلا جمموعة مصادر حيددها فرانش و را. بقوة معينة متيزه عن غريه من األفراد
Raven يف مخسة هي:  

  .و مصدرها إعجاب التابعني ببعض الصفات الشخصية: قوة اإلعجاب - )أ
و هذا النوع من القوة . و مصدرها املركز الرمسي الذي حيتله الفرد يف التنظيم: ة أو القانونيةالقوة الشرعي -)ب

  . ينساب من أعلى إىل أسفل
  و مصدرها توقعات الفرد من أن قيامه بعمله بالوجه املطلوب سيعود عليه مبكافأة مادية : قوة املكافأة -)ت

  . ملأو معنوية أو كليهما معا من قبل رئيسه يف الع
و مصدرها اخلوف و هي متصلة بتوقعات الفرد من أن قصوره يف تأدية واجباته سيترتب عليه : قوة اإلكراه -)ث

  . نوع من العقاب املادي أو املعنوي من قبل رئيسه يف العمل
  و مصدرها اخلربة أو املهارة أو املعرفة اليت ميتلكها الفرد و يتميز ا عن غريه : القوة الفنية - )ح 

  ). 140 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،( من األفراد 



 
   

  .، فصل القيادةالرابع القيادة ألننا سنتناوله بتفصيل أكثر يف الفصل لبعدذا الشرح  ونكتفي
  :زـــــــالتحفي –) 2-4-3-2

 احلوافزن خالل حتقيق أهدافها م تنفيذ سياسات املنظمة و إىلدفعهم ي يشجع العاملني و الذيبوضع النظام  يعىن و
  .أدائهممعدالت  جهودهم املبذولة و و يتالءماملعنوية املمنوحة للعاملني مبا  املادية و

  أسلوب إصدار األوامر  عنساسهم بأمهيتهم، اإلبتعاد حتقدير املرؤوسني وإ نهاوأساليب التحفيز عديدة م 
 مشاكل لحل نظام األجر التشجيعي، السعي إستخدام املعنوية، والتركيز على طريقة التوجيه، تقدمي احلوافز املادية  و

  غريها من أساليب  ية وـالثقاف ية وـالترفيه و الصحيةتوفري بعض اخلدمات  العمال و
  ). 117، ص1982مصطفي حجازي، ( زـالتحفي

  اح ، فصل السياق التارخيي حملددات النجشرحه، بنوع من التفصيل، يف الفصل الثاين لناالبعد قد سبق  هذا و
كل من رواد فترة ما قبل املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة، و رواد املدرسة  أين أوضحنا فيه نظرة يف العمل اإلداري،

  .الكالسيكية يف اإلدارة، و رواد مدرسة العالقات اإلنسانية، و رواد املدرسة السلوكية للعملية التحفيزية
  :الـــــــاإلتص –) 3-4-3-2

يف         Bernnette Robenيشري إىل ذلك عدد من املؤرخـني أمثال برنت روبنيعترب اإلتصـال كما 
من أقدم أوجه النشاط اإلنساين الذي كان و ما يزال حيظى بإهتمام " اإلتصال و السلوك اإلنساين " كتابه املوسوم 

ماعية هامة ال ميكن أن كونه عملية إجت ةالعديد من الباحثني كل حسب منطلقاته الفكرية و توجهاته األيديولوجي
و حسب هذا املؤرخ أن اإلهتمام بالعملية . إخل...يعيش بدوا أي فرد، أو أي مجاعة، أو أي منظمة، أو أي دولة

  قبل امليالد ) 15(اإلتصالية و دورها يف احلياة اإلنسانية ظهر قبل القرن اخلامس عشر 
ليونانيني الذين وضعوا أول نظرية يف علم اإلتصال على يد يف كتابات املصريـن القدماء و البابليني و غريهم، و ا

، و اليت يتمحور مضموا يف مناقشتها  Tisiasتطويرها الحقا من قبل تلميذه تيسياس و اليت مت Coraxكوراكس
، 1999حممد يسرى دعبس،( كان يعترب حمور صناعة عملية اإلقناع ) األسلوب( ألسلوب املرافعة يف احملاكم، الذي 

  ).  5 ص
اليت تعين جعل  Communisمشتقة من الكلمة الالتينية  Communicationو كلمة إتصال باللغة اإلجنليزية

و معىن ذلك أن لفظ اإلتصال .  to transmitأو نقل to shareأو تقاسم to make commonالشيء عاما
  عة أفراد يف اللغة اإلجنليزية يعين مقامسة املعىن و جعله عاما بني شخصني أو جممو

  ). 455 ، ص1995ناصر حممد العديلي،( أو مجاعات 
و جند من األمهية مبا كان، يف هذا السياق، أن نشري إىل أن واقع عملية اإلتصال، من البعد البنيوي الذي سيعتمد من 

يومنا هذا، و اليت طرفنا يف توضيحنا ملاهية هذا العنصر، ما كان ليكن لوال دراسات العديد من الباحثني مند القدم إىل 
أسفرت مجيعها عن ظهور عدد من مناذج عملية اإلتصال متفقة فيما بينها يف تبيان معىن عملية اإلتصال و متباينة فيما 

  . بينها، أحيانا، فيما يتعلق بتعداد مكوناا و أهدافها
  :و هذه النماذج يقسمها املهتمني بالبحث يف هذا امليدان إىل نوعني مها



 
   
  :و تتمثل أساسا يف) أحادية اإلجتاه( و يصطلح عليه بالنماذج اخلطية : األولالنوع  -*

  . منوذج دافيد برلو4)-. منوذج شانون و ويفر3)-. منوذج هارولد الزوال2)-. منوذج أرسطو1)- 
  .منوذج جوجر جرنرب5)-

  :اسا يفو تتمثل أس) ثنائية اإلجتاه( و يصطلح عليه بالنماذج التفاعلية : النوع الثاين -*
منوذج تشارلز 5)-. منوذج الزرفيلد4)-. منوذج ديفلور3)-. منوذج روس2)-. منوذج ويلرب شريام و أسجود1)- 
  ).í(منوذج ماكلوهان 6)-. رايت

  . الكلمةمن العناصر التوجيهية اهلامة، فهو يشكل اجلهاز العصيب لإلدارة بأمت معىن  اإلتصالعملية  تعتربو 
 و    . القرار إختاذاإلدارة مركز  إىلل تنقل مجيع املعلومات من خمتلف نقاط اجلهاز اإلداري فمن خالل عملية اإلتصا

، كما يشري إىل ذلك سعيد يس عامر ففعالية اإلدارة. التنفيذ مراكز إىلتنقل التعليمات والتوجيهات  ،أيضا ،بواسطته
تتوقف بدرجة كبرية على ،  2000الصادر سنة " اإلتصاالت اإلدارية و املدخل السلوكي هلا " يف كتابه املوسوم 

 و عليه فإن الوظيفة. ) 17،ص2000سعيد يس عامر،(ا املوجودسالمة نظام اإلتصاالت 
) í(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :أكثر تفصيال أنظر
  .2002املصرية اللبنانية، ارالد ،3و نظرياته املعاصرة، ط اإلتصالعماد مكاوي، ليلى حسن السيد،  حسن 1)-
  .2001مصر، ،1عمر الطنويب، نظريات اإلتصال، ط حممد2)- 

 لتحقيقاألساسية  األداة كونه نظم اإلتصال صيانة وشستر برنارد هي تطوير  األوىل لإلدارة وفق ما يشري إىل ذلك 
  ). 310 إبراهيم الغمري، بدون تاريخ، ص(  اعةـة يف عمل اجلمـالروح التعاوني

م أو إدارة بدون ـور تنظيـال ميكن تص إنه : "ه ـيذهب سيد اهلواري بقول برنارداق شستر ـنفس سي يف و
  ) 117، ص1982مصطفى حجازي،(  إتصال

، 1980عمرو غنامن، علي الشرقاوي،(  "إتصال ليس هناك تنظيم بدون : " فيقول H. Simonهربت سيمون  أما
أن  إجتماعيةدرسا اإلتصال من وجهة نظر  اللذان Katz & Kahn كان و كاتزكذلك، وجد  ). 472 ص

 ). 172 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  املنظمة بإعتبارها نظاما إجتماعيا هي شبكة إتصال حمددة
و أمهية اإلتصال هذه يف فاعليـة اإلدارة مستمـدة من القدر الزمين املبذول يف مزاولته كنشـاط رئيسي من جهة، 

فاإلداري و التنفيذي، و الرئيس و املرؤوس، و املعلم و املتعلم، كل يقضي . إجتماعية من جهة أخرى و كظاهرة
  و يف هذا اإلطار تشري كافة التقديرات إىل أن مقدار الوقت املبذول . معظم وقته يف اإلتصال

ر من الوقت كما يشري و يوزع هذا القد. من وقت العمل الرمسي 90%و 75%يف اإلتصال باملنظمة يتراوح ما بني
  يف مقاهلما  Aurelius .A.Abbatiello & Robert.T.Bidstrupإىل ذلك

  :، على النحو التايل 1969املنشور سنة" إمسع و أفهم " املوسوم 
  .من وقت اإلتصال يف الكتابة%5 

  .من وقت اإلتصال يف القراءة%10 



 
   

  .من وقت اإلتصال يف احلديث%35 
  . إلصغاءمن وقت اإلتصال يف ا %50

، 2000سعيد يس عامر،( من وقت العمل الرمسي املستنفذ يف اإلتصال  90%إىل  75%و هو ما يعادل%100 
  ). 19 – 18 ص. ص

  :تعريف اإلتصال 1-3-4-3-2)-
على  الباحثنيتاما على ضرورة وجود نظام إتصال فعال يف املنظمة لكن هناك إختالف بني  إتفاقاشك بأن هناك  ال

  :هي و. لعملية اإلتصال العلماءهذا ما نتبينه من خالل تعاريف بعض  و. دقيق لإلتصال حتديد تعريف
فؤاد الشيـخ (  " هذا جوهر عمل املنظمة إرسال للمعاين و تبادل املعلومات و إنه : "كان و كاتزتعريف  -*

  ). 171، ص1982سـامل و آخرون،
املستقبل مع  إىلحتويل للمعلومات من املرسل  و إرسال إنه " :Koontz & Other وزمالؤهتعريف كونتز  -*

  ). 171 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  "قبل املستقبل منضرورة فهم املعلومات 
فؤاد الشيخ سامل  ( " رادـاألفاعل ذات مغزى بني ـة تفـعملي إنه : "Mac Farland كفارالندتعريف ما  -*

  ).171 ، ص1982و آخرون،
أو أكثر مبا يساهم  األحاسيس بني شخصني هو نقل للمعلومات و اإلتصال"  :.French. Wتعريف فرانش  -*

  ). 312إبراهيم الغمري، بدون تاريخ، ص( " أهداف املنظمة حتقيقيف 
املنقولة سواء  الرغبات واإلجتاهات  يشمل جمموع املشاعر و إنه : "Elliott jacques جاكتعريف إليوت  -*

  ). 235 ، ص1981زكي حممود هاشم، ( "قصد بدونسواء بقصد أو  مباشرة وبصفة مباشرة أو غري 
  الذكر لعملية اإلتصال ميكننا القول أن اإلتصال هو عملية تبادل للمعلومات  السالفةخالل التعاريف  من
 يف التأثري أودة، ـات جديـأو معلوم بأمورذلك دف إحاطة الغري  و. أكثرللمعاين بني شخصني أو  إرسال و

جل احلفاظ على العالقات أمعينة من  وجهةتوجيهه  التعديل يف هذا السلوك و اجلماعات، أو التغيري و سلوك األفراد و
 .املنظمة أهدافتعزيزها لتحقيق  اإلجتماعية بني األفراد و

  :مكونات اإلتصال 2-3-4-3-2)-
  :هي أساسيةجيب توافر جمموعة عناصر  اإلتصالتتم عملية  لكي

 لدىمن يبعث مبجموعة من املعلومات حتمل معىن حمددا أو أكثر بقصد إثارة سلوك حمدد  كلهو  و :لاملرس -*
. اليت تتواصل احليواناتراديو أو حيوان من  مجاعة أو كتاب أو أويكون شخصا  أناملرسل ميكن  و. طرف خارجي

ك على كل ظواهر الطبيعة، فهي يصدق ذل و. مرسال عتربيكل مصدر يبث معلومات ليس فيها قصد التواصل ال  و
فالربق والرعد ال يرسالن . معان معينة إا بكلمة أدق عبارة عن مؤشرات يعطيهاإن كان اإلنسان  ليست مرسلة و

، 1982مصطفى حجازي،(  املؤشر     بقصد إعالمنا بقرب تساقط املطر بل هي ظواهر طبيعية هلا قيمة  رسالةلنا 
القدرة على  و التقدير وتصال على توافر صفات معينة يف مصدر عملية اإلتصال كالثقة فعالية اإل تعتمد و ). 27 ص

  دراسات غراي  أكدتيف هذا السياق  و. غريها و... التأثري



 
   
التأثري يف سلوك األفراد من  علىمصادر اإلتصال املوثوق ا هلا قدرة أكرب  بأن J. Gray F. Strakeسثارك  و

  لتطوير الثقة  و. ما تفسر بالنسبة ملصدرها غالباأن حمتويات الرسالة  ، واملصادر غري املوثوق ا
بينها إختيار واسطة نقل للمعلومات ذات مكانة عالية ومرموقة، فمثال  منيف مصدر عملية اإلتصال توجد عدة طرق 

درجة الثقة باملصدر  تزيد كذلك. درجة الثقة ا وسيلة للتأكد من مكانة املعلومات املنشورة و أفضل العلميةاالت 
  ). 173 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  عندما تكون له سلطة رمسية على املستقبل كاملرؤوس مثال

ا ألن  املقصودهو  الطرف اآلخر الذي جيعل دائرة اإلتصال تكتمل، إنه مصب عملية اإلتصال و هو و :املستقبل -*
  . اإلنسان هو املستقبل العاديةيف احلاالت  و. إجتاه عنده  أواملرسل يرغب يف إثارة سلوك أو دافع 

على غرار نظام عمل الذهن البشري  رالكومبيوت تشغيل ولكن حديثا أقتبس علم املعلوماتية هذه الصيغة لصناعة  و
(  يتلقى منها املعطيات ات وـاملعلوم احملطات الفرعية باحللول و بعضرئيسي  ركومبيوت يغذيخصوصا حني 

  ). 28 – 27 ص. ، ص1982مصطفي حجازي،
يفسرها  الرسالةأهم هذه املؤثرات هو أن مستقبل  و. ملؤثرات عديدة تؤثر على فهمه للرسالة الرسالةمستقبل  خيضع و

متوقعة يف األجور هذا العام رمبا ال  زيادة إىليعتمد على خرباته السابقة فمثال تقرير الشركة الذي يشري  بأسلوب
  ). 174 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،( اضي امليف العام  ة حتدث زياديصدق إذا مل

. حمتوى اإلتصال هيفالرسالة . املستقبل بغية التأثري يف سلوكه إىلاملعاين اليت يرسلها املرسل  جمموعةهي  :الرسالة -*
 فئتانه يف العمل اإلداري توجد إال أن. أطرافه وغاياته  بالطبع تتعدد أنواع الرسائل بتعدد أنواع اإلتصال و و

  :أساسيتان من الرسائل هي
   إجتماعيةفنية أو علمية أو قانونية أو إدارية أو . ات عقالنيةـهي اليت تنقل معلوم و: الوظيفيةالرسائل  -) أ

ل العمل تتركز حو من املعلومات و املوضوعيأي أن الرسائل الوظيفية هي اليت تنقل اجلانب . وغريها... إقتصاديةأو 
  .أساسا
  .العالقات أساسا إىلتوجه  اإلنفعاالت و هي اليت تعرب عن املشاعر و و: العاطفيةالرسائل  -) ب
أي أا ال تعطي  إستهالكيةفوظيفتها  الثاينفالرسائل األوىل وظيفتها إنتاجية، أما النوع . الفئتني هاتنيوظيفة  ختتلف و

  عكس بدورها على اإلنتاج سلبا ناليت ت العالقاتأو توتري  إنتاجا مباشرا، إا تستعمل بغرض متتني
إذا كنا جند يف احلياة العملية  و. إىل مردود املنظمة يسيءمن شأنه أن  اإلستهالكيةلكن اإلفراط يف الرسائل . إجيابا أو

مما من النوع املزيح،  هي العمليف إطار  فرادتبادهلا األين معظم الرسائل اليت إ، فالفئتنيصافية من كال  الرسائلبعض 
  :نيللرسالة مستوي جيعل

  .حول العمل يتركزاألول صريح موضوعي عقالين  
  ل ـات العمـعالق منالنابعة  عـاتالصرا اإلنفعاالت و ر وـالثاين ضمين خفي يتركز حول املشاع و 

  ). 29 – 28 ص. ، ص1982مصطفي حجازي،(  أو املرتبطة ا



 
   
القنن  عأنواتتعدد  و. ها الرسالةـوز أو الوسيلة املستخدمة يف نقل املعاين اليت تتضمنالرم جمموعةهي  و: القنـن -*
وك، املظهر، ـالسل القننواع ـمن أن و. ةـشكل مادة متخصصي أصبحة أن بعضها ـفيما بينها لدرج تتداخل و

  ).29، ص 1982مصطفي حجازي،(  وغريها... اللغة
للقنوات من  عديدةتوجد أنواع  و. ل الرموز حاملة املعاين اليت تشكل الرسالةاملادية لتوصي الوسيلةهي  :اةـالقن -*

  :بينها
  .ذلك حني يتم نقل املعاين يف رموز صوتية وجه لوجه أي مباشرة و اللفظيةالقناة  -) أ

  .ذلك حني يتم نقل املعاين كتابة و الكتابيةالقناة  -) ب
  .نثاألنثر التيلكس و الراديو و التلفزيون و و غرافالتل أشهرها التلفون و و التقنيةالقناة  -) ت
 ). 32 ، ص1982مصطفي حجازي،(  لوحات اإلعالنات من بينها امللصقات و و التصويريةالقناة  -) ث

  :قنوات اإلتصال3-3-4-3-2)- 
  :فيما يلي تتحدد املنظمات، و هذه القنوات داخلمنها اإلتصاالت  تتدفقأكثر من قناة  توجد

  :و هو على نوعني مها: ال العمودياإلتص -*
اإلتصال املفاهيم التقليدية يف السلوك التنظيمي  منهذا النوع  يناسب: )أسفل إىلمن أعلى ( نازلالاإلتصال  - )أ

مستويات التنفيذ عرب خمتلف املستويات  إىلأي من املستويات اإلدارية العليا  أسفل إىلحيث تنساب السلطة من أعلى 
يف مثل هذا  املستخدمةمن أكثر الوسائل  و. قرارات توجيهات و تعليمات و ذلك يف شكل أوامر و و بينها، الفاصلة

الصغرية اخلاصة باملوظفني،  الكتيباتاملؤسسة،  يفالنوع من اإلتصاالت هي اإلجتماعات الرمسية، لوحة اإلعالنات 
  ). 237 ، ص1981زكي حممود هاشم،(  املنظمةالنشرات الدورية اليت تصدرها 

 & R. Trewathaذلك ثرواطة ونيوبورث  إىلكما يشري . فلأس إىل أعلىمن  تنساباليت  املعلومات و
Newport ، دائما متابعة هذه املعلومات  جيبهلذا  سوء الفهم و غالبا ما تكون عرضة للتحريف و  

. فهمها بشكل صحيح ت ومن وصول هذه التعليما للتأكداحلصول على ردود فعل معينة على شكل تغذية عكسية  و
ة اليت جيب أن متر ا عملية ـات اإلداريـشأنه أن خيفض يف عدد املستوي منكذلك فإن إتباع أسلوب الالمركزية 

فؤاد ( اإلتصال بدوره يزيد من فعالية  ات وـيزيد من التوازن يف عملية اإلتصال يف خمتلف اإلجتاه هذا واإلتصال، 
  ). 175 ، ص1982الشيخ سامل و آخرون،

  :أهداف هذا النوع من اإلتصال يف النقاط التالية Katz & Kahnو حيدد كاتز و كان
  .أنه يوفر التوجيهات و التعليمات املتعلقة باملهام و املهن - 
 .أنه يفر معلومات حول إجراءات املنظمة و ممارستها - 
 .أنه يزود املرؤوسني بالتغذية الراجعة فيما يتعلق بأداء عملهم - 
 .للمساعدة على تثبيت و ترسيخ األهداف يف األذهان ةعلومات ذات طبيعة أيديولوجيأن يوفر م - 
و يرتبط بشرح املسئولني أهداف مزاولة املرؤوسني ألنشطة املنظمة و مدى تكامل خمتلف : القيام بالتربير - 

 .أنشطتها



 
   

  ). 37 ، ص1992بوفلجة غيات،( أنه ميكن من إقناع و حتسيس الفرد العامل بأمهيته يف املنظمة  - 
للمرؤوسني يف إيصال املعلومات  الفرصةإعطاء  إىل يهدف و ):أعلى إىلمن أسفل ( الصاعداإلتصال  -)ب

كذلك فإن هذا النوع من اإلتصاالت يزيد من . أو فيما يتعلق مبشاكلهم العمليف  احملققةلرؤسائهم فيما يتعلق بالنتائج 
صناديق  طريقهذا النوع من اإلتصاالت ميكن أن يتم عن  و .يف املشاركة يف العملية اإلدارية املرؤوسدور 

فؤاد الشيخ سامل و (  وغريها... ، سياسة الباب املفتوحالشكاوىنظام حل  ،اإلقتراحات، اإلجتماعات
 ). 176 ، ص1982آخرون،

  :أهداف هذا النوع من اإلتصال يف النقاط التالية Katz & Kahnو حيدد كاتز و كان
  .من حتديد مهام الوظيفة و كيفية أدائها، و كذا املهام املرتبطة ا أنه ميكن اإلدارة - 
 .أنه ميكن اإلدارة من احلصول على جمريات العمل اليومية - 
 .أنه ميكن اإلدارة من حتسني صورة و طبيعة العمل من خالل معاجلة مشكالت العمل و العمال - 
  ).37 ، ص1992وفلجة غيات،ب( أنه يساعد على تسهيل حركة و مدى تقبل اإلتصال النازل  - 

بني األفراد على نفس املستوى اإلداري كأن  اإلتصاالتهذا النوع من  يتم و :)املتوازي (  األفقياإلتصال  -*
هذا النوع من اإلتصاالت ضروري لزيادة درجة التنسيق بني خمتلف الوحدات  و. التسويقيتصل مدير اإلنتاج مبدير 

و هذا النوع من اإلتصاالت قد يكون رمسيا ). 176 ، ص1982شيخ سامل و آخرون،فؤاد ال(  يف املنظمة اإلدارية
  .أو غري رمسي عكس النوع السابق الذي هو رمسي

 كوسيلة لتحقيق اإلدارة الفاعلة و اإلتصاالت اإلنسانية السليمة أمهية هذا النوع من اإلتصاالت فايولهنري  يؤكد و
  :ذلك يتميطة أن الوقت شر اختصارنظرا لدوره الفعال يف 

تشمل أساسا وجوب حصول املوظف على إذن رئيسه قبل إعطائه أي معلومات  بناء على سياسة موضوعة - 
  .جلهة معينة و كذا حتديد أنواع اإلتصاالت األفقية املمكن تناوهلا مباشرة

  ت األفقية فيما بني إدارام واإلدارا اإلتصاالتأن خيطر الرؤساء بالنتائج اليت تسفر عنها  - 
  ). 309 ، ص1980حممد الناشد،(  األخرى

يف مستويات إدارية خمتلفة وليس بينهم عالقات  أفرادأي بني  )حموري (  بشكل قطري اإلتصاالتقد تنساب  كذلك
  فؤاد الشيخ سامل (  ام يف إدارة البيعـوذلك كأن يتصل مدير اإلنتاج بأحد رؤساء األقس رمسية

  ).176، ص 1982و آخرون،
  :طرق اإلتصاالت4-3-4-3-2)- 

على  يعتمدإختيار إحدى هذه الطرق عن غريها  لتسهيل عملية اإلتصال، و إستخدامهاميكن  طريقةأكثر من  توجد
  :تتحدد طرق اإلتصال فيما يلي عاموبشكل  .إخل...رسالةطبيعة ال طبيعة املستقبل،مراعاة جمموعة إعتبارات من بينها 

توزع العاملني فيه  فضخامة اجلهاز اإلداري و. الغالب يف املنظمات الرمسيب األسلو هو و :الكتايباإلتصال  -*
  ). 290 ، ص1979كمال الغايل،(  تفرض إستخدام األسلوب الكتايب دون اإلتصال الشفوي و الغالبحتول يف 

  ). 241 ، ص1981زكي حممود هاشم،(  اإلتصال ما يلي هذا النوع من من مميزات و



 
   

 الكلماترسالة أو سوء فهمها تكون قليلة نظرا للعناية الكبرية اليت تبذل يف إختيار ال غموضأن إحتماالت  - 
  .إرساهلا قبلكذلك مراجعتها من قبل املختصني  صياغة الرسالة، و األكثر تعبريا يف إعداد و

 .كبري عن طريق توزيعه إما بالربيد أو بشكل شخصي مجهورميكن أن يقرأ من قبل  الكتايبل اإن اإلتص - 
  .ليه عند احلاجة يف أي وقتإالكتايب ميكن تسجيله يف مستند للرجوع  اإلتصالضمون م - 

  : يفعيوبه فتتحدد  أما
  .لطرح أسئلة وإجراء مناقشات حول مضمون الرسالة لضمان فهمها الفرصةعدم توفري  - 
أو  ليهإا يه سواء كان ذلك بسبب ضياع الرسالة قبل وصوهلإلالرسالة من جانب املرسل  قراءةإحتمال عدم  - 

  ).241 ، ص1981زكي حممود هاشم،(  بسبب إمهاله هلا
  .احملفوظة األوراقتراكم  - 
 .كبريا وقتا تأخذصياغته  - 
 فؤاد الشيخ سامل (  قادرين على صياغة اإلتصال الكتايب بشكل جيد ماهرين و املدراءليس كل  - 
ت، اخلطابات، النشرات الكتايب التقارير املذكرا اإلتصالمن وسائل  و ).177 ، ص1982و آخرون، - 

 ، ص1981زكي حممود هاشم، ( غريها و... اخلرائط، الكتيبيات الربقيات،الدورية الرسائل الربيدية، 
241.(  

إستعمال اخلرائط  ة وـالكلمات املألوف ة البسيطة وـواضح ينبغي مراعاة اللغ جيد و الكتايبيكون اإلتصال  حىت و
  م ـاليت تزيد من حج ة وـأللفاظ غري الضروريال اـجتنب إستعم للتوضيح و الرسوم و

  ).177، ص 1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  الرسالة
مستقبلها بشكل مباشرا إما وجه لوجه  اإلتصال بني مصدر الرسالة و يتمهذه الطريقة قد  يف :الشفوياإلتصال  -*

 احلديثمن خالل مساع الصوت كما يف  ،أيضا ،قد يتم و. مجهور غفري مأو إلقاء خطاب أما اإلجتماعاتأو خالل 
تبادل سريع لألفكار  مباشرة و فعلمن مميزات اإلتصال الشفهي أنه يعطي ردود  و. اهلاتفي أو اإلذاعة أو التلفزيون

  يزيد من ثقة هذا األخري  باملرؤوسكذلك فإن إجتماع الرئيس . تعديلها ا وهحبيث يسهل فهم
  .من مث على إنتاجه يف العمل و املعنويةعلى روحه  اليت تنعكس، بالتأكيد، باإلجياب و

 وقتافالكثري من اإلجتماعات تستغرق . أنه عادة ما يتطلب وقتا طويال عكس ما يظنه البعض يفعيوبه فتتمثل  أما
  أو اخلطأ  الشفويةب إحتمال حتريف مضمون الرسالة نجا إىلهذا . نتائج تذكر إىلطويال دون التوصل 

 الرؤساءاملهام اليت يصدرها  التعليمات و من 75%على أن Koontzقد دلت دراسة لكونتز ، وهذا. يف تفسريها
 األخرى اإلتصالاإلجتماعات عن غريها من طرق  و التليفونيةأن املديرون يفضلون اإلتصاالت  و شفويةتتم بطريقة 

  ). 177 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،( 
حركات اجلسم  لغة العيون و تتم عن طريق تعابري الوجه و ماة عادة ـلطريقا هذه و: اللفظياإلتصال غري  -*

 االرض(  معينة تسلوكيا ة تعطي دالالت خمتلفة عنـاملختلف اجلسميةهذه التصرفات  و. و غريها من اإلمياءات للفرد
للفظية اإلتصاالت اللفظية كثريا من األحيان تتبع اإلتصاالت غري ايف  و. )غريها و... الالمباالة عدم املوافقة و و



 
   

األمر الذي  جديةضرا على الطاولة للتأكيد على  فمثال قد يستعمل املدير قبضة يده و. تأكيده يقال و مالتعزيز 
  ).177 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  ضرورة عدم التأخري يف تطبيقه باملنظمة أصدره و

  :معوقات اإلتصال 5-3-4-3-2)-
الرئيسية اليت  املشاكلاملديرين ذكروا بأن صعوبة اإلتصال هي إحدى  من 80% أنإىل  كونتز شارله أ دراسة يف

نتيجة الصعوبات املختلفة اليت تواجهه فإنه  مبنظمة ما اإلتصاالتأنه يف حالة تعثر نظام ف عليه و. تواجههم يف أعماهلم
  ).177 ، ص1982امل و آخرون،فؤاد الشيخ س( لبية على مستوى أداءها سيترتب على ذلك نتائج س

عدم التنبه هلا خيلق  ستمرار وإمشاكل ب يواجه صعوبات و األخرى من األنظمة اإلدارية نظاماإلتصال كأي  نظام و
يف وضع  املسئول يكونلكن بإدراك هذه املعوقات املؤثرة على عملية اإلتصال  و. يف عمليات اإلتصال الفهمسوء 

  .اسبة للتغلب على هذه الصعوباتاإلجراءات املن إلختاذأفضل 
حممد (  فيما يلي ليتهافعاتؤثر على  الرئيسية اليت تواجه عملية اإلتصال و املعوقاتميكن حتديد  عموما و

  ): 315 – 311 ص.  ، ص1980الناشد،
 ت وتعليم األفراد بغرض تغيري مواقفهم أو إعادة تكييفهم مع سياسا إىليهدف اإلتصال  قد :التعلمصعوبات  -*

فإن العاملني  العدالةحتقيق  بنظام جديد لألجور دف زيادة اإلنتاج و األخذ إىلتعمد اإلدارة  فعندما. برامج املنظمة
موقفهم هذا تعبريا عن تكيفهم  يكون واجلديد،  النظامختفيض معدالت اإلنتاج لعدم فهمهم ألغراض  إىلقد يلجأون 

م مشكالت اإلتصال كوسيلة للتعليم أن تركيز األفراد ذهنيا ذو مدى حمدود فمن أه. عليهمع النظام اجلديد، أو ردهم 
  .للموقف يتطلب الكثري من التركيز الذهين املنطقييف حني أن التحليل  نسبيا،

لألفراد فقد  ةالسيكولوجيباخلصائص  كبري منه بالتكوين النفسي و جزءاإلتصال يف  يتعلق :النفسيةالعوائق  -*
   أن لديهم من القدرة البيانات و فكريا لتلقي التعليمات و نفسيا و مهيئون األفرادن تفترض اإلدارة أ

  .دائماال ريب أن هذه اإلفتراضات ال تكون صحيحة  و. إستعاا ما ميكنهم من فهمها و اإلستعداد و
هلذا تكون  و. مهومهم اليومية، فضال عن بعض املشاكل األخرى مشكالم الشخصية و دائماتشغلهم  فاألفراد
  .تفكريهم ويف موقف املتنافس مع املطالب األخرى لألفراد العاملني اليت تشغل وقتهم  اإلدارة

أو  إثارةتعتريه مظاهر عدم التوافق النفسي فإن ما يراه أو يسمعه يبدو أكثر  أو القلق و باخلوفيشعر الفرد  عندما و
  .الفرد بلون قامت يراه شيءليأس مثال يلون كل فا. املشاعر و باإلنفعاالتيرتبط ذلك  و. ديدا له

كما  ،جلميع من يسمعوا الشيءال تعين نفس  تعبرييةاأللفاظ كرموز  إن :بواسطة الرموز املعاينصعوبات نقل -*
تلف عن الصورة اليت تقصدها اإلدارة ختالسلوك الذي يترتب عليها قد  ذهن الفرد و يفأن الصورة اليت تكوا الكلمة 

 أكرب وجودة أفضل و إنتاجافإستخذام نوع من اآلالت اجلديدة قد يعين بالنسبة لإلدارة . الذي تتوقعه السلوكأو 
  .إستغاللإال أنه قد يعين بالنسبة للعاملني بطالة أو ، تكاليف أقل

 الفردعه فكل ما يسم. خربة األفراد اء وـذك اظ تبعا إلختالف ثقافة وـمعاين األلف إختالف ودد ـيفسر تع قد و
تفهم  فبذال من مساع و. حياتهأسلوب  طريقة تفكريه و يتشكل بناء على خربته السابقة و يفهمه يتلون عادة و و

  مقاومة التغري  إىل لديه دائما ميال فالفرد. يسمع ما خيربه تفكريه فهم ويالفرد ملا يقوله اآلخرون 



 
   
  .أفكاره معخاصة إذا تعارضت  رفض األفكار اجلديدة و و
فاإلدارة . عن التنظيم اهليكلي لإلدارة ناجتة إتصاليةمشكالت  ةمث :عن وجود املستويات اإلدارية النامجةالعوائق  -*

هذه األخرية قد تعترب أن والء املشرفني هو جبانب العمال  و. اإلدارة العليا معارضةقد تشعر بضرورة  كفئةاملباشرة 
  .الكتبة فئةأمهية من  أكثرالعمال املهرة مثال، بأم  ، كفئةما ةفئهذا فضال عن تصور . منه يف جانبها أكثر

خمتلف  مبضموناملعلومات  قد يسفر عن وصول البيانات و أحيانابعد املسافة  اإلدارية و املستوياتفإن تعدد  ،كذلك
د يترددون يف نقل اإلتصال العكسي ق حالةكذلك فإن املشرفني، يف . رمبا مشوه كما يف حالة اإلتصال اهلابط مثال و

أزمات  إىلحتوهلا  تطور املشكالت البسيطة و إىلمراكزهم مما قد يؤدي  علىحرصا  العليااإلدارة  إىلآراء مرؤوسيهم 
  .التكاليف الوقت و الكثري من اجلهد و إىل عالجهاحيتاج 

ذلك بعض النظر عن  مدى الثقة به و تبعا ملصدر اإلتصال و البياناتمن يتلقى  يتحفظ قد :مصدر اإلتصال -*
تنظر  اإلدارةكما أن  ،إستغالهلم أن اإلدارة حتاول اإليقاع م و من نفسي لدى العاملني و ذهينفثمة يئ . مضموا

 النقابةأصوات الناخبني من أعضاء  كسب إىليكية يرمي مقدموها من ورائها تمطالب العمال على أا وسائل تك إىل
  .مثال

، )العماليةعن بعض املطالب (قص مقال صادر عن نقابة عمالية نشر يف أحد منشوراا  إىل الباحثنيعمد أحد  قد و
نقد  املقال قد تعرض هلجوم شديد و أنقد الحظ الباحث  و. العمال على أنه صادر عن هيئة إدارية إىلإال أنه قدمه 

ن هذا أدر اإلتصال ألم مقتنعون بنتيجة لرأيهم يف مص جاءمن قبل العمال داللة على أن موقفهم هذا قد  الذع
هذا يفسر حقيقة أن  و. مضمون أو حمتوى تلك املطالب إىلذلك دون النظر  العمال و ضدن يتحيز أاملصدر ال بد و

إذ يصعب فصل  منهابيانات ال تلقى لدى العمال الصدى الذي تتوخاه اإلدارة  عن اإلدارة من معلومات و يصدرما 
  اآلراء الشخصية  تواها عن املشاعر وحم البيانات مبضموا و

  .اإلتصاليف مصدر 
 اإلتصالغريها، فإنه من املمكن حتسني عملية  على الرغم من عوائق اإلتصال السالفة الذكر و أنهبالذكر  اجلدير و

  ).315، ص 1980حممد الناشد،(  بإستعمال بعض األساليب، من أمهها
  إستعاب املرؤوسني للبيانات  كوسيلة للتأكد من فهم وبأمهية التغذية العكسية  اإلدارةإعتراف  - 

  .ا إقتناعهم و
مع  تتعارضمواقف  املناسب لإلتصال، حبيث جيب أن يتم قبل تكوين العمال إلجتاهات و قيتالتوإختيار  - 

  .إليهمالبيانات املرسلة 
 اإلتصالحتقق اهلدف من  فكل نوع من املعلومات يتطلب قناة معينة. الالزمة لإلتصال القنواتضرورة حتديد  - 

  .الرئاسي التسلسلأن يراعي عدم تعارض هذه القنوات مع  و. يف الوقت املطلوب تكلفة و بأقل جهد و
  . العمل بغية زيادة إحتمال قبوهلا يف اللفظيةكوسيلة لتقوية الرسائل  اترمجة عملي البياناتترمجة   - 
إيضاحا، مما جيعل حتليله من قبل  ه تفسريا وبطرق خمتلفة تزيد مناسب و بأسلوب الرسالةعرض مضمون  - 

 .بدون مشكلة املقصودفهم  إىلاألغراض بل يؤدي  تقارب يف املعاين و إىلبالتايل ال يؤدي  أسهل و مستلمه



 
   
  
  

  :الرمسياإلتصال غري 6-3-4-3-2)- 
التوجه  قنوات والتنظيمية توضحه اخلرائط  يف كل منظمة، أحدمها رمسي حتدده اإلدارة العليا و التنظيمنوعان من  مثة
دون أن تتدخل اإلدارة يف من األفراد  بنيآخر تنظيم غري رمسي ينشأ عن العالقات اإلجتماعية  التسلسل اإلداري، و و

 التجدد و ة وـأنه دائب احلرك من مميزاتهالرمسي إتصال غري رمسي  غريينبثق عن التنظيم  و .رمسه أو خيضع لرقابتها
القدرة  متلكخمتلفة دون أن حتدد اإلدارة موضوعه أو طريقته أو  تنتشر يف إجتاهات متعددة و خطوطيتم عرب  التغري و

 بالطبيعة البشرية و الرتباطهنظرا  آخرهر يف مكان ظفإذا حاولت منعه يف مكان . على السيطرة عليه سيطرة تامة
  .كبته متاما يتعذربالبيئة اإلنسانية، حبيث 

 عندماخاصة  يتم ذلك على حنو سريع غالبا، و بيانات خاطئة و الرمسي عن توليد شائعات و غرييسفر اإلتصال  قد و
هذه  استكمالحياول األفراد  عندها و. خططها ال تم اإلدارة بتزويد األفراد باملعلومات الكافية عن سياساا و

  .املعلومات مبعلومات خاطئة ناجتة من تصورام
 وسائلأهم  حتقيق روح الفريق يف العمل، كما أنه من على ميزة بناء متاسك اجلماعة و الرمسيتصال غري اإل ينطوي و

  .الضغط النفسي و اإلنفعايلاإلتصال العكسي، فضال على أنه يعترب كمنفذ للعمال للتخلص من التوتر 
 أوس أثر أي عمل فتدر. ما فيه مصلحة املنظمة إىلاإلتصال غري الرمسي  تستخدمأن  اإلدارةكان من واجب  هلذا و

على إجناح قرارات  الرمسيما مدى قدرة اإلتصال غري  الواجب إختاذها، و إلحتياطاتا سلوك على هذا اإلتصال، و
على  حماولة اإلصغاء له يف شىت قنواته و مداه و و اإلتصالال ريب أن ذلك يتطلب معرفة كيفية حترك هذا  و ،املنظمة

جانب فهم معىن هذا اإلتصال فهما كامال إذ مثة فرق بني أن يفسر  إىل قسام،األ وخمتلف مستوياته بني اإلدارات 
بأنه يفضل بعضهم  يقصدونما يدور بني مرؤوسيه من حيث رغبتهم بعمل يشغل وقتهم على حني أم كانوا  الرئيس

اليت  ظال جمرد األلفامعىن اإلتصال غري الرمسي  فهمهلذا يتوجب  و. شغل وقتهم يف معاجلة بعض األمور األكثر أمهية
األفراد باحلقائق  تغذية التعرف على قادة هذا اإلتصال لشرح البيانات هلم و ضرورةجانب  إىلا العاملني،  ظيتلف

 التكهنات و و الشائعاتاإلدارة للمعلومات جيعل اإلتصال الرمسي مقتصرا على نقل  إحتكارألن  بإستمرار
 ). 319 – 318 ص.  ، ص1980حممد الناشد،(  ئةاليت غالبا ما تكون خاط االستنتاجات

  :ابةـــالرقوظيفة 4-2)- 
املراكز  توزيع إىلالتنظيم يهدف  و. إلقرار خطة واجبة التنفيذ يف ضوء اإلمكانيات املتوفرة يسعىأن التخطيط  مبا

تقدمي اإلرشادات من  ت والتعليما و األوامرإصدار  إىلالتوجيه يرمي  و. تعيني األشخاص يف هذه املراكز الوظيفية و
بشكل  ،التأكد إىل، فإن الرقابة دف قبل كل شيء ادائهأطريقة  و أعماهلماملرؤوسني لتوضيح طبيعة  إىلالرؤساء 
  . اليت يتم تنفيذها مطابقة ملا مت ختطيطه من أن األعمال املنفذة و ،غري مباشر أومباشر 

يف  اإلداراتالالحقة، حيث أن  ة وـاجلاري ألعمال السابقة والشكل فإن الرقابة تتضمن جمموعة من ا هذاعلى  و
إلجراء املطابقة على أساسها يف  التنفيذقبل البدء بعملية  مقاييس بصورة مسبقة و ات املختلفة تضع معايري وـاملستوي



 
   

ن مث العمل على م يف ضوء ذلك يتم حتديد نسب اإلحنراف يف التنفيذ و و. بعده ملا مت التوصل إليه أثناء التنفيذ و
يستطيع املدير  ذا و. التخلص منها الوقت املناسب بعد التعرف على األسباب املؤدية هلذا اإلحنراف و يفتصحيحها 

  .طط أم ال ؟خم هو التأكد من أن ما أجنز فعال هل هو مطابق ملا
  :تعريف الرقابة1-4-2)- 

  كل شيء حيدث طبقا للخطة املوضوعة،  هي التأكد فيما إذا كان الرقابة: " ولفايتعريف هنري  -*
منع  تقوميها و أجلاألخطاء من  إن هدفها هو بيان نقاط الضعف و و. املبادئ احملددة الصادرة و التعليمات و

مجـيل أمحد (  "اتـتصرفخاصا، أم ـانت أشياء أم أشـ، سواء كشيءل ـهي تطبق على ك و. تكرارها
  .) 376 – 375 ص. ، ص1975توفيق،

  . قبل منتوافق تلك املخططة  هي التأكد من أن النتائج احملققة تطابق و الرقابة : "يتريريف جورج تع -*
مبا ميكن معه عودة  الفعالة،تصحح بواسطة الرقابة  بسرعة و كتشفعن هذه النتائج املخططة ت إحنرافاتأي  و

  .) 484 ص ،1988علي إبراهيم اخلضر، ( " السري يف الطريق املخطط هلا إىلاألنشطة 
 هي عملية تستهدف الكشف عن اإلحنراف اإلداري أيا كان موقعه الرقابة : "الغايلتعريف كمال  -*
  .) 311 ، ص1979كمال الغايل، ( " مبا يكفل سري اإلدارة بصورة فعالة وجمدية نوعه، و 
اخلطوات  إختاذ وة ـت املوضوعمقارنتها باملعدال ائج وـة تقييم النتـهي عملي الرقابة : "الشنتاويتعريف أمحد  -*
  .) 160، ص1967أمحد الشنتاوي،(  "يف العمل وداإلجراءات الالزمة لتصحيح القصور املوج و

 .نظريه للرقابة التخطيط و مصطلح الصلة الوثيقة ما بني الذكر ملصطلح الرقابة نتبني السالفة التعاريفضوء  على
األعمال تتم يف  ممارسة والتأكد فيما إذا كان تنفيذ الربامج  إىل الثاين فهدياألهداف وسبل حتقيقها بينما  يبنياألول ف

  .إن وجدت تصحيحها ومع ضرورة حتديد أسباب اإلحنرافات  ،ضوء معطيات اخلطة أم ال
ما إذا كانت ففاعلية النظام الرقايب، وفق ما أكدته املمارسة امليدانية، تتوقف يف جزء منها على قدرته على معرفة 

اليت تعرب عن إمكانيات العاملني  تلك هي فعال األداءن معدالت أ و ،علمي مدروس شكلباملعايري موضوعة  طة واخل
   اإلنتاجيةلرفع الكفاية  إستخدامهاأم أن هناك إحتياطات إنتاجية داخلية ميكن  احلقيقية

إستبعاد اخلسائر احملتملة يف  بها ومما يتيح إمكانية جتن حدوثهااألخطاء قبل  و يف جزء آخر، على كشف .يف املنظمة
  . حال حدوثها

النتائج  أنالسبب الرئيسي يف وجود الرقابة هو التأكد من  إن " :الرقابة بالتخطيط بقوله صلةي ريجورج ت يؤكد و
تصحح  املخططة تكتشف بسرعة و النتائجعن هذه  إحنرافاتوأي . توافق تلك املخططة من قبل احملققة إمنا تطابق و

، 1981زكي حممود هاشم،(  "السري يف الطريق املخطط هلا إىل األنشطةسطة الرقابة الفعالة، مبا ميكن معه عودة بوا
  ).243ص 

 التخطيط اإلداري يبحث يف وضع برامج مناسبة  إن : "الرقابة بالتخطيط بقوله صلةيؤكد جويتز  كذلك،
زكي حممود  ( " ةـاملوضوعط ـجتري وفقا للخط داث على أنـبينما الرقابة تبحث يف إرغام األح متكاملة، و

  ).243، ص 1981هاشم،



 
   

  :من سببني أساسيني مها للرقابةاحلاجة  وتنبع
للتأكد  بالرقابةعليه ينبغي القيام  و. واألهداف التنظيمية عادة ما خيتلفان عن بعضهما البعض الفرديةأن األهداف  -*

جهود األفراد عشوائيا غري  نشاط و يصبحبدون ذلك  و. التنظيمية من أن األفراد يوجهون جهودهم لتحقيق األهداف
  .منسقا

 فخالل هذه الفترة قد حتدث أو تستجد . إجنازها تفصل بني صياغة األهداف و زمنيةأن هناك فجوة  -*
 عبد حممد عبد اهللا(  ليـالفع واألداءلوب ـاملط األداءيكن يف اإلمكان التنبؤ ا، تسبب إختالفا بني  ملعوامل،
  ). 213 ، ص1977الرحيم،

  :الرقابيةمراحل الوظيفة 2-4-2)-
  :عموما، ثالث مراحل أساسية هي الرقابية،الوظيفة  تتضمن

هي متثل األهداف  ، واألداءتقييم  لقياس و تستخدماملوضوعة اليت  املقاييسهي  املعايري :املعايريحتديد 1-2-4-2)- 
تقييم  لقياس و إستخدامهااليت يعرب عنها بشكل جيعل من املمكن  أو أقسامها، وأو إحدى إداراا  للمنظمةالتخطيطية 

  ). 380 ، ص1975مجيل أمحد توفيق،( ددة التحقيق الفعلي للواجبات احمل
  ). 246 ، ص1981زكي حممود هاشم،(  صورا خمتلفة أمهها الصور التالية الرقابيةاملعايري  تأخذ و
كمية  معينة،ا عدد وحدات اإلنتاج املستهدفة، عدد الوحدات املقرر بيعها من سلعة من أمثلته و :معايري كمية -) أ

يتطلبها إنتاج وحدة إنتاجية، عدد  اليتعدد ساعات العمل  ،يف العملية اإلنتاجية إستخدامهااملواد اخلام املقرر 
  .و غريها الوحدات املنتجة يف كل ساعة

ذلك درجة التحمل للعامل، درجة مطابقة  على مثال و .إجنازه املطلوب األداءتتعلق بنوع  و: معايري نوعية -) ب
  .، و غريهااحملددة للمواصفاتاإلنتاج 

 للوحدةهي مقاييس مالية مثل تكلفة املواد اخلام املتطلبة لكل وحدة منتجة، تكلفة البيع  و :معايري تكلفة -) ت
  .غريها الدعاية و املنتجة، التكاليف اخلاصة باإلعالن و

  حتقيقه  املستهدفمثل عائد املبيعات السنوية، عائد اإلستثمار، عائد الفائض : بالعائد مرتبطةمعايري  - ) ث
  .غريها و
السلعة  لتسليممن مراحل إنتاج وحدة معينة، الوقت احملدد  لالنتهاءمن أمثلتها الوقت احملدد  و :معايري زمنية -) ج

  .ريهاغ املنتجة للزبون أو إلظهارها يف السوق و
 العاملنية، زيادة درجة إخالص ـة مثل دعم مسعة املنظمـهي مرتبطة مبجاالت غري ملموس و :معنويةمعايري  -) ح
 .غريها والئهم للمنظمة، جناح برامج العالقات العامة و و

 إىلرحلة الثانية اهلادفة الرقابية تأيت امل املعايريأن يتم حتديد  بعد :احملققة باملعايري الرقابية النتائجمقارنة 2-2-4-2)- 
 احلصوليتم  و. احلقيقي األداءذلك دف تقومي  باملعايري السابق وضعها، و إليها التوصلإجراء مقارنة للنتائج اليت مت 

إعطاء احلكم عليها  معاجلتها و و بتحليلهاتقوم اجلهات املختصة  و) الدنيا(على النتائج من املستويات اإلدارية املباشرة 



 
   

إلختاذ القرار املناسب  االختصاصالرقابة يف الوقت املناسب ألصحاب  نتائججيب أن تبلغ  و. وء املعايري احملددةيف ض
  ). 485 ، ص1988علي إبراهيم اخلضر،(  بشأا

ام فيها مت األمرفهناك جماالت معينة يتطلب . عملية املقارنة لتقدير أمهية اإلختالف عن املعايري يفأمهية احلكم  تربز و
نسب حمددة من اإلختالف عن بماح ـفيها الس ميكنجماالت أخرى  هناك و .ددةـاملعايري احمل و األداءاملطابقة بني 

  ). 247 ، ص1981زكي حممود هاشم،(  املعايري
 بطريقةفالتقييم يكون سهال إذا كانت املعايري موضوعة . الصعوبة من ناحية السهولة و تتفاوتعملية التقييم هذه  و

قد يكون صعبا بالنسبة  التقييملكن  و. املنجزة لألعمالإذا كانت هناك وسائل متاحة للتحديد الدقيق  و ،يمةسل
، 1975مجيل أمحد توفيق،(  هاـعب قياسـمن الص يكونايري سليمة هلا، أو اليت ـاليت يصعب وضع مع لألنشطة

 ). 381 ص
ظيفة الرقابية هي تصحيح اإلحنرافات اليت قد تظهر بني ما الو يفاألخرية  املرحلة : اإلحنرافاتتصحيح 3-2-4-2)- 

 املنظمةتعترب عملية التصحيح هذه على جانب كبري من األمهية يف حتقيق أهداف  و. أن يتم جيببني ما كان  مت فعال و
إذا  ما، وتعرب عنه تعبريا سلي و التنظيمإذا كانت املعايري قد وضعت بطريقة تعكس هيكل  و. وفقا للخطط املوضوعة

تم بسرعة نظرا ألن املدير يعرف تاإلحنرافات ميكن أن  تصحيح عملية طبقا هلذه املعايري، فإن األداءأمكن قياس 
  ).382ص ، 1975مجيل أمحد توفيق،(  التصحيحية اإلجراءاتبط أين تطبق ضبال
فاملدير قد . األخرىوظائف اإلدارية الرقابة بال الوظيفة هي النقطة اليت عندها ترتبط األداء يفاإلحنرافات  تصحيح و

ذلك بإعادة توزيع املهام  م وـالتنظي لوظيفةه ـممارست ، أو من خالليصحح اإلحنراف من خالل إعادة رسم خططه
حوافز ـه، أو تغيري يف نظام الـذلك بتغيري يف منط قيادت للتوجيه السليم و ممارستهعن طريق  أو توضيح الواجبات، و
  ).382ص ، 1975مجيل أمحد توفيق،(  إتصال فعال حداثبإأو  حتسينه،و 

  :يداجل الرقابةخصائص نظام 3-4-2)- 
 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  ما يلي النظام الرقايب اجليد جيب أن يتصف ا اليتأهم اخلصائص  من

186 :(  
من البديهي أن نظام الرقابة الذي تطبقه ف. طبيعة النشاط نظام الرقايبالأن يعكس  و يقصد ا :املالئمة1-3-4-2)- 

باملثل  أو إدارة املالية، و التسويقعن ذلك الذي تطبقه إدارة  و أدواتهنطاقه  اإلنتاج خيتلف من حيث طبيعته و إدارة
  .هكذا و... ألخرى كبرية يصلحفإن ما يصلح نظاما للرقابة يف منظمة صغرية ال 

لتوفري نظام الرقابة مع  ضروريةاسب التكاليف التن و يقصد ا ضرورة :مع املردود التكاليفتوازن 2-3-4-2)- 
  .الفوائد الناجتة عن تطبيقه تكاليفهتفوق  يبافال حاجة لنظام رق. اليت تعود على املنظمة من جراء تطبيقه الفوائد

ميع العاملني مفهومة جل صرحية و تكون الوسائل الرقابية واضحة و أن و تشري إىل ضرورة :الوضوح3-3-4-2)- 
  .إليضاح الوسائل الرقابية املعقدة االختصاصاإلستعانة بذوي  ميكنيف املنظمة كما 
 يتالءمل مبا ـالتعدي وير وطقابلة للت املستخدمـةاملعايري  ة وـأن تكون الوسائل الرقابي مبعىن :املرونة4-3-4-2)- 

  .احمليطة تغريات الظروف و



 
   

من خالل إكتشاف  إستخدامهالغاية املنشودة من  نظام الرقايبالحيقق  أنضرورة و تشري إىل  :الفاعلية5-3-4-2)- 
 .العمل على إزالتها حال وقوعها و أسبااأو معرفة  حدوثهااألخطاء قبل 

  :وأدوااأساليب الرقابة 4-4-2)-
الوصفية  األساليببني اليت تتراوح  للقيام بالوظيفة الرقابية، و إستخدامهااليت ميكن  األساليبالعديد من  توجد

ميكن تصنيف أساليب الرقابة  و. إلكتروين حللها جهاز إىلاألساليب الكمية املعقدة اليت قد حتتاج معادلتها  البسيطة و
  :يف اموعات التالية

  :ومنها الوصفيةاألساليب 1-4-4-2)- 
عند مغادرم له حبث يبني كل  املوظفون عند قدومهم للعمل و عليهاسجالت يوقع  هي و :سجالت الدوام - ) أ

قد أستعيض عن هذه السجالت يف كثري من املنظمات بساعات  و. مغادرته ملكان العمل ساعة ومنهم ساعة قدومه 
فؤاد (  مغادرته عندكذلك  فتحة خاصة يدخل العامل بطاقته فيها فتطبع الساعة وقت حظوره على البطاقة و هلا

  ). 194 – 193 ص. ، ص1982الشيخ سامل و آخرون،
سجالت الزمن هي إحدى  و .سجالت خاصة بكل آلة من اآلالت عادةيف املنظمات  يوجد :سجالت الزمن - ) ب

مبراجعة هذه السجالت ميكن  زمن إنتهاء تشغيلها، و زمن بدء تشغيل اآللة و فيهاهذه السجالت حيث يدون 
  فؤاد الشيخ سامل (  اآلالتمقدار الزمن الذي يضيع هدرا بالنسبة لكل آلة من  علىالتعرف 
  ).194 – 193 ص. ، ص1982و آخرون،

زمن إجناز  العمال و للرقابة على املواد و جمموعة خرائط متنوعةانت ج هنري لورانس وضع :انتجخرائط  -) ت
ثر انت من األدوات التقليدية اليت كجخرائط  و. إليها يف الفصل الثاين اإلشارةاليت سبق لنا  غريها، و العمل و
  .يف مطلع القرن العشرين إستعماهلا

تستعمل ملراقبة الزمن، حيث تظهر على احملور العمودي أنواع  انت وجمن خرائط  خلريطة منوذجيلي  وفيما
بداية العمل  زمنيرسم لكل نشاط مستطيل تدل بدايته على  و. على احملور األفقي وحدات الزمن و النشاطات
على الزمن الالزم إلجناز النشاط  املستطيلة العمل يف ذلك النشاط فيدل طول ايته على زمن اي بالنشاط و
 .املطلوب

 
 
  
  
  
  
  
  



 
   
  
  
  

   .النشاطات                                                                                      
  

  . نشاط د                                                                                   
  

  .نشاط جـ                                                                                       
  

  .نشاط ب                                                                                    
  

  .نشاط أ                                                                وحدات الزمن                
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.الزمن الفعلي        زمن اخلطة                                                             

27( شكل رقم يبني خريطة لورانس جانت)   

  .ملراقبة زمن إجناز العمل
  :ما يلي الشكل هذالنا من خالل  يتضح

به سيستغرق  العملينتهي يف بداية العاشرة، أي أن  العمل به يف بداية الوحدة الزمنية الرابعة و سيبدأ) ب(النشاط  -
  .إخل... أو األيام الساعاتالوحدة الزمنية إما بالدقائق أو  و). املستطيل األبيض(ست وحدات 

سبع  سيستغرقينتهي يف منتصف الثامنة، أي أنه  العمل به يف بداية الوحدة الزمنية األوىل و سيبدأ) جـ(النشاط  -
  .نصف وحدات و

سيستغرق مثاين  العملسعة، أي أن ينتهي يف بداية التا العمل به يف بداية الوحدة الزمنية األوىل و سيبدأ) د(النشاط  -
  .وحدات

 أستغرقهذلك يرسم الزمن الفعلي الذي  رقابية و أداةميكن حتويلها إىل  للتخطيط و أداة الطريقةانت ذه ج خريطة و
   .س النشاطفلن العائدالعامل يف إجناز نشاط معني على شكل مستطيل مظلل أعلى املستطيل األصلي 

  تلك اليت أجنزت  يف الزمن املتوقع و أجنزتتطيع املراقب أن حيدد النشاطات اليت مبقارنة املستطيلني يس و
) جـ(مت إجناز النشاط  يف الوقت احملدد، و) ب(مت إجناز النشاط  السابقففي الشكل . يف وقت أطول أو وقت أقصر

 بوحدتنيقل أزه بوقت اـقد مت إجن) د(اط ـأن النش ة واحدة يف حنيـاحملدد بوحدة زمني الوقتبوقت أطول من 
  ). 195 – 194 ص. ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  زمنيتني



 
   
  إجراء بعض التحليالت املخربية  إىليف كثري من األحيان  النوعيةالرقابة  حتتاج :املخربيةالتحليالت  -) ث
نسبة هذه   صنعها وجودة العناصر املستخدمة يف املصنعة لتحديد مدى جودا و للسلعخاصة  الكيماوية، و و

فؤاد الشيخ سامل و (  فيهايف السلعة، للتأكد من مدى مطابقة السلعة ملواصفات مستويات اجلودة املرغوب  العناصر
  ).195، ص 1982آخرون،

ليه إصور معربة للمقارنة بني املعيار املتوقع الوصول  خمتلفة و بأشكال البيانيةالرسوم  تستخدم :البيانيةالرسوم  -) ج
مفيدة تستخدم  عكسيةحجم اإلحنراف عن املعيار مما يشكل تغذية  فهي توضح نوع و .الفعلي لإلجناز املستوى و

املناسبة بعد الوقوف على  التصحيحيةاإلجراءات  إلختاذأساسية  إنطالقكما تشكل نقطة . لتحسني التخطيط
. من صميم السبب احلقيقي الذي أنتج اإلحنرافالتصحيحي نابعا  اإلجراءحبيث يكون  و لإلحنرافاتاألسباب احلقيقية 

  ).195، ص 1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  انت رسوما بيانيةج خرائطميكن إعتبار  و
  :امليدانيةاألساليب 2-4-4-2)- 

  :هذه اجلوالت إما أن تكون التفتيشية اليت يقوم ا من له حق املراقبة و اجلوالتا  املقصود و
  .عامة أو خاصة - 
  .مفاجئةورية أو د - 

على إدارة أو أكثر من إدارات املنظمة، أما الدورية  اخلاصةبينما تقتصر  ،تشمل مجيع إدارات املنظمة العامة فاجلوالت
أما املفاجئة فهي تتم بشكل مفاجئ ودون سابق  ،على فترات حمددة املسئولون افتتم على شكل جوالت يقوم 

الوقائية، أما  الصيانةو اخلاصة الدورية قد تتم يف معظم احلاالت ضمن نطاق برامج العامة الدورية أ اجلوالت و. إنذار
  من حسن سري العمل  التأكداجلوالت العامة املفاجئة أو اخلاصة املفاجئة فتتم دف 

  فؤاد الشيخ سامل (  العاملني يف العمل إنضباطيةالتأكد من  إىلسالمة التنفيذ على الوجه املطلوب إضافة  و
  ). 195، ص 1982آخرون، و

  :األساليب الكمية ومنها3-4-4-2)- 
خالل فترة زمنية  نقودقائمة تبني يف قسم منها مجيع ما قبضته املنظمة من  هي و :قائمة املقبوضات واملدفوعات - ) أ

دفق خالل الفترة نفسها ويسمى الت صرفتهمجيع ما  تبني يف قسم آخر والداخل،  النقدييسمى التدفق  حمددة و
قد  الداخل للفترة نفسها يكون اجلواب هو صايف التدفق و التدفقعند طرح التدفق اخلارج من  و. النقدي اخلارج

تتم  و. هذه القائمة لغايات عديدة منها الرقابة على حركة الرصيد املايل للمنظمة تستخدم و. يكون سالبا أو موجبا
  :على الشكل التايل األداةالرقابة ذه  عملية

هلذا الرصيد إن كان موجبا، أو يطرح منه إن كان  النقديالرصيد للمنظمة يف بداية الفترة يضاف صايف التدفق  ددحي
 يفمث يقارن اجلواب باملبلغ املوجود فعال . أن يكون عليه الرصيد يف اية الفترة جيبسالبا فيكون اجلواب هو ما 

جيب البحث عن سببه  احنرافاإال فالفرق يعترب  ى صحة الوضع ودوق فإن تطابقا اجلواب مع املبلغ دل هذا علـالصن
  ).199، ص 1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،( اإلجراء املناسب إختاذ مثحتديده  و



 
   
نطاق واسع لغرض الرقابة  علىامليزانيات التقديرية من األدوات اليت تستخدم  تعترب :امليزانيات التقديرية -) ب

على ذلك فهي قوائم  و. زمنية مقبلة يف شكل رقمي لفترةالتقديرية هي عبارة عن صياغة خطط امليزانية  و. اإلدارية
كما قد تكون . رأس املال و املصروفات و اإليراداتهو احلال بالنسبة مليزانيات  كما مايلللنتائج املتوقعة يف شكل 

و  ات باملنظمةـل، املواد، حجم املبيعـات ساعات العمـمليزاني ةـبالنسباحلال  مي غري مايل كما هوـيف شكل رق
  ). 288 ، ص1977حممد عبد اهللا عبد الرحيم،( غريها 

 لألداءمقارنة النتائج الفعلية  عما يؤدي فعال و للكشفعن طريق امليزانية التقديرية هي عملية جتري  الرقابة و
على  للوقوفذلك  قع حدوثها كما حددا اخلطة، واليت متثل النتائج املتو التقديرية و امليزانيةبالبيانات اليت تتضمنها 

زكي حممود (  إن وجدت لالحنرافات التصحيحيةاإلجراءات  إختاذ مدى مطابقة النتائج الفعلية للنتائج املتوقعة و
  ). 250 – 249 ص. ، ص1981هاشم،

وضع خطة  إىلجلوءها  و تنوع أنشطة املنظمة إىل التعدديرجع هذا  عدة أنواع للميزانيات التقديرية، و توجد و
حممد عبد اهللا عبد (  ميكن حتديد أنواع امليزانيات التقديرية فيما يلي و. أنشطتهالكل نشاط من ) ميزانية تقديرية(

  :)288، ص 1977الرحيم،
  .املصروفات امليزانيات التقديرية لإليرادات و - 
 .املنتجات املواد و امليزانيات التقديرية للوقت و - 
 .لتقديرية لإلنفاق الرأمسايلامليزانيات ا  - 
 .امليزانيات التقديرية النقدية - 
  .امليزانيات التقديرية للمركز املايل - 

  :عيوب الرقابة وطرق معاجلتها5-4-2)- 
هلا عدة عيوب حتد من  فإن، على إختالف أنواعها املنظماتاألمهية القصوى اليت تكسيها الوظيفة الرقابية يف  رغم

  ). 345 علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص(  العيوب ما يلي هذهن أهم م. تطبيقها بصورة فعالة
 .تصاحب الرقابة عادة ممارسة اإلدارة األوتوقراطية - 
 .جتاهل للمكافآت تصاحب الرقابة عقوبات صارمة و - 
 .تزاول الرقابة عن طريق اإللزام - 
 .عدم دقة البيانات اليت تستخدم يف الرقابة - 
 .عدم كفاية نظام اإلتصال - 
  .بالرقابة نيعدم املوضوعية من جانب القائم و التحيز - 

  ):345 - 346ص . علي الشرقاوي، بدون تاريخ، ص(  على هذه العيوب ينبغي توافر ما يلي للتغلب و
 .تهالطبيعزيادة فهم األفراد القائمني على عملية الرقابة  - 
  .تشجيعهم على اإللتزام بالعمل معنويات األفراد و رفعتوفري احلوافز اليت تساعد على  نبد فكرة العقاب و - 
 .املنظمةجيب أن يكون املعيار مرنا حىت ميكن أن خيدم مصاحل  - 



 
   

  .املعايري بطريقة مركزية وضعتإن  جيب إتباع األسلوب الالمركزي يف الرقابة، حىت و - 
 .على صعوبتها اإلحساس باإلحباط لدى العاملني يترتباإللتزام باملوضوعية عند وضع املعايري حبيث ال  - 
  .مع العاملني قبل تطبيق نظم الرقابة اجلماعيةاملناقشة  تشجيع التعاون و جيب حتسني نظم اإلتصال و - 

  :م العمل اإلداريـــدعائ3)- 
مبعىن أن . ةبالشموليأن من أهم مميزات وظائفه أا تتصف  اإلداريأن ذكرنا يف سياق حتليلنا ملاهية العمل  لنا و سبق

 أيارقابة هي من املهام الضرورية لكل مدير يف املنظمة و توجيه  تنظيم و من ختطيط و ارياإلدممارسة وظائف العمل 
األبعاد  حيث األهداف و منن ـإن كان هناك إختالف يف ممارسة هذه الوظائف بني املديري كان مستواه اإلداري و

حىت يتسىن ألي  و. دارية يف املنظمةاإل املستوياتذلك نتيجة إختالف طبيعة  األساليب، و التوقيت و التفصيالت و و
  .ةاملسؤولي منه ال بد من توافر دعامتني أساسيتني مها السلطة، و ملطلوبا النحو مدير ممارسة هذه الوظائف على

  :طةــالسل1-3)- 
  :هاتعريف1-1-3)- 

على  اآلخريـنار ـوة يف إجبـالق ر وــاألوام دارـإصهي احلق يف  طةــالسل :تعريف هنري فايول -*
  ). Henri Fayol,1920,P:21 ( ذهاـتنفي

املرؤوسني  إمتثالبواسطته يتمكن الرؤساء من احلصول على  الذيهي احلق  السلطة :أودونيل تعريف كونتز و -*
  ). 215 ، ص1975مجيل أمحد توفيق،(  للقرارات

علي إبراهيم (  مرؤوسيهحنو  القرارات من الرئيس إختاذ هي قوة إصدار األوامر و السلطة :برناردتعريف شستر -*
  ).138 ، ص1988اخلضر،

يف  احلقغريها جند أن هناك إتفاق بني العلماء من أن السلطة هي القوة أو  الذكر و السالفةخالل التعاريف  من
  .التصرف، أو إعطاء األوامر، أو احلصول على العمل بواسطة اآلخرين

  :اإلدارية مصادر السلطة2-1-3)- 
 :جند عدة نظريات ذا اخلصوص أمهها لذلكاإلدارة بالنسبة ملصدر السلطة،  علماءبني إختالفات  توجد

تؤكد هذه النظرية أنه مبوجب حق امللكية حيق للمالك أن يتخذ : حق امللكية مبوجبنظرية السلطة 1-2-1-3)- 
يف  و .اإلجتماعيةراف األع التشريعات و القوانني و منههو حق تض أمواله و إستخداماخلاصة بكيفية  القرارات

املدير العام للمنظمة  إىلأو جزء منها  سلطتهاملنظمات يفوض املالكون هذا احلق لس اإلدارة الذي يقوم بتفويض 
أسفل حبيث  إىلهكذا تتدرج السلطة من أعلى  اإلدارات املختلفة، و مدراء إىلالذي بدوره يفوض جزء من سلطاته 

  .)127.، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  من املستوى األعلىتنظيمي سلطته  مستوىيستمد كل 
و من روادها شستر برنارد الذي يؤكد على ضرورة أن تستمد  :للسلطة املرؤوسنينظرية قبول 2-2-1-3)- 

 عنفالسلطة ذا املفهوم هي عبارة . السلطة من املرؤوسني الذين يتمتعون حبق قبوهلا أو رفضها، و ليس من الرؤساء
ال يكتسب السلطة إال بعد موافقة  رئيسال أنأي . التوجيه الصادر من الرئيس ونالعالقة القائمة بني األفراد عندما يقبل



 
   

و حىت تتم هذه املوافقة من قبل املرؤوسني، يؤكد برنارد على ضرورة الوفاء  .إلتزامهم ذه السلطة املرؤوسني و
  :بالشروط التالية

  .فهم األوامر - 
 .امر مع أهداف املنظمةإنسجام األو - 
 .إنسجام األوامر مع إهتمامام الشخصية - 
  ). 266 ، ص2001ثابت عبد الرمحن،( القدرة اجلسمية و العقلية إلطاعة األوامر  - 

الشخص يكتسب السلطة من خالل ما يتمتع به  فإنهذه النظرية  مبوجب :الشخصيةنظرية السلطة 3-2-1-3)- 
األفراد يف  إستعدادإمنا تستمد من  السلطة ال متنح أو تعطي و هذه و. غريها وقدرات فنية  خربات و من معرفة و

 فإنمع ذلك  قد ال يكون ملثل هذا الشخص أي سلطة رمسية، و و. أفكار مثل هذا الشخص و آراءاملنظمة لتقبل 
  تنفذ  ع وـمن مث تتب إحترام األفراد العاملني و آرائه تكون حمل ثقة و نصائحه و

  .)128، ص 1982اد الشيخ سامل و آخرون،فؤ(  بدقة
  :اإلداريةأنواع السلطة 3-1-3)- 

  ):130 -  128 ص. ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  أنواع للسلطة اإلدارية هي أربعةالعلماء بني  مييز
  ق هي أهم أنواع السلطة يف املنظمة، فهي السلطة اآلمرة اليت هلا احل و :التنفيذيةالسلطة 1-3-1-3)- 

ففي . حتقيق أهداف املنظمة يفالتنفيذيون هم األفراد أو اإلدارات الذين يسامهون مسامهة مباشرة  و. األوامر إصداريف 
البيع  وبالتايل فإن القائمون على شؤون اإلنتاج و بيعه وفإن هدفها املباشر هو اإلنتاج  ،حال منظمة صناعية مثال
 أماالبيع اللتان توصفان بأا إدارات تنفيذية حيث  نسبة إلداريت اإلنتاج وبال الشيءنفس  يوصفون بأم تنفيذيون و

  .يسامهان مباشرة يف حتقيق أهداف املنظمة
 للسلطةاملعلومات  متثل سلطة تقدمي النصح و هي سلطة مساعدة يف املنظمة و و :اإلستشاريةالسلطة 2-3-1-3)- 

عن طريق  التنفيذينيمبساعدة  تقومهم األفراد أو اإلدارات اليت  ونو االستشاريالتنفيذية دون حق إصدار األوامر، 
دارات إالعالقات العامة يف منظمة صناعية هي  األفراد و و البحوثاملعلومات، فإدارة  املقترحات و تقدمي اآلراء و

ردية قد ف خدميةشخصيني أو متخصصني، فاملستشار الشخصي هو الذي يقدم  املستشارونقد يكون  و. إستشارية
املنظمة  هـتواجه يف البحث عن أسباب املشاكل اليت ـه بالنسبة لرئيسه هي مساعدتـفمهمت. أو حمددة عامةتكون 

  .كلها أو ملستوى إداري معني فيها للمنظمة خدماتهأما املستشار املختص فهو الذي يقدم . حماولة معاجلتها و
  ض ملدير أو إدارة خبصوص وضع أو حتديد برامج هي السلطة اليت تفو و :الوظيفيةالسلطة 3-3-1-3)- 

املفوض  اإلدارة سياسات عمل يف جماالت معينة يشرف على تنفيذها مديرون أو إدارات أخرى خالف املدير أو أو
 اإلدارات األخرى و إىلاليت يقدمها  اخلدماتبتعبري آخر هي السلطة اليت يستمدها صاحبها من  و. إليها هذه السلطة

يقوم مدير األفراد يف منظمة  مثال ذلك حني و. السلطة التنفيذية يفكونه رئيسا عليها كما هو احلال  ليس حبكم
  .يف املنظمة التنفيذينياملديرين  إىلختص األفراد العاملني  تعليماتصناعية بإصدار 



 
   
 املديرينقبل  األمر بشكل مطلق فإن السلطة على هذه األنشطة كان جيب مزاولتها من وحدةأ دأتبع مب إذا و

لإلشراف على العمليات،  احملدودةالقدرة  ة، وـلكن ألسباب متعددة منها القصور يف املعرفة املتخصص و. التنفيذيني
 إىلتفويض السلطة عن هذه األعمال  إىلاملدير التنفيذي  يلجأاإلجراءات،  خطر التفسريات املتباينة للسياسات و و

  .متخصصةمدير آخر يف إدارة 
شيوعا يف  أكثروظيفية من قبل اإلدارات التنفيذية أو اإلستشارية على حد سواء، غري أا ال السلطةأن تزاول  نميك و

  .املطلوبة املتخصصة املعرفةحالة اإلدارات اإلستشارية ألا غالبا ما تضم أخصائيني ميتلكون 
تشكل دف مجع معلومات أو ) أو أكثر إثنان(تعرف اللجنة بأا جمموعة من األفراد  :سلطة اللجان4-3-1-3)- 

  .موضوعةيتم اإلجتماع وفقا خلطة  قرار أو معاجلة مشكلة حمددة أو مناقشة موضوع معني، و إختاذ
  إدارةمن أمثلة اللجان جملس  و. تنفيذية أو إستشارية، مؤقتة أو دائمة. أو غري رمسية رمسيةتكون اللجنة  قد و

  .غريها و التدريبلتسعري، جلنة التسويق، جلنة التنظيم، جلنة املنظمة، جلنة الترقية، جلنة ا
  :مزايا متعددة منها اللجانستخدام إ حيقق و

  .أفكار جديدة عن طريق التبادل الفكري بني األفراد خللقأا وسيلة  - 
  ة للتشاور ـبناء جو دميقراطي يعطي فرص اون وـروح التع قخلل ات وـاملعلوم لتبادلأا وسيلة  - 

 . جهات نظر متعددة املشاكل من و دراسة ورأي يف ال
  .سق بني املهارات املتعددة يف املنظمةتن املختلفة، و املصاحلأا متثل   - 

  :يلي ما بينهاعيوا فمن  أما
  .املال حيث الوقت و منأا مكلفة  - 
 .حل وسط قرار أو إىلمعرضة لعدم الوصول  القرارات و إختاذيف  للتأخريأا مدعاة   - 
  .أحد أعضائها مبركز القوة أو الضغط الذي يقضي على فعاليتها إنفرادكانية إم  - 
  :ما يلي بإختاذعلى هذه العيوب  التغلبأنه من املمكن  إال

  .نطاق عملها سلطاا و بشكل واضح مع بيان واجباا و اللجنةحتديد مهمة  - 
 .دراسته بحثه وذوي العالقة باملوضوع الذي تشكلت اللجنة ل و املؤهلنيحسن إختيار  - 
 .اللجنة رئيسحسن إختيار  - 
  .إليهااإلدارية أو الفنية اليت قد حتتاج  باخلدماتدعم اللجنة  - 
 .معروف لألطراف املعنية كافة جدول زمين حمدد و و عملوضع إجراءات  - 
يف  يؤخذ فإنهإذا كان هناك رأي لألقلية  و. يف قرار اللجنة مسؤولية أغلبية األعضاء فيها املسؤوليةجعل  - 

 .اإلعتبار
 
 
 
  



 
   

  :ض السلطةـتفوي4-1-3)- 
. معينةبالقدر الالزم إلجناز مهمات  القرارات يف نطاق حمدد و إختاذ توزيع حق التصرف و بأنهالسلطة  تفويض يعرف

   هذه ألداءمينحهم السلطة الالزمة  مساعديه و إىلفقد يعهد املدير ببعض إختصاصاته 
  ).130، ص 1982،فؤاد الشيخ سامل و آخرون(  اإلختصاصات

عنه  مسئوال يعتربعمل معني  ألداءاليت مبوجبها يثق الرئيس يف مرؤوسه املفوض إليه السلطة  العمليةأيضا بأنه  يعرف و
  ). 427 ، ص1979زكي حممود هاشم،(  الرئيس املفوض للسلطة ميف ذات الوقت أما

. ةـللمنظمطة تتجمع كلها يف مركز املدير العام يف اهليكل التنظيمي للمنظمة ألن السل أساسيالسلطة أمر  تفويض و
إن وجد مثل هذا الفرد، فلن  حىت و املختلفة،تاما جبميع الوظائف اإلدارية  إملامامبا أن أي فرد ال يستطيع أن يلم  و

ليه يف من ي إىلعالية، لذا فإن املدير العام يفوض جزء معني من سلطته  بكفاءةيتوافر لديه الوقت الكايف ملعاجلتها 
تصرفات األفراد بشأن  مراقبةحيتفظ باجلزء الباقي من السلطة حىت يكون له حق  و يالتنظيماإلداري باهليكل  املستوى

  .يف تعدد املستويات اإلدارية باملنظمة أساسيهكذا فإن تفويض السلطة عامل  و. إليهمالسلطة املفوضة 
حمدد،  نطاق داخلإمنا يعين منح اآلخرين احلق يف العمل  نها، والتخلص منها أو التنازل ع السلطةض ـيعين تفوي ال و
سوء  لهح ضآلخرين إذا ما أت تفويضهإعادة  هذا التفويض يف أي وقت من مرؤوسيه و إستردادمن حق املدير  و

  .اليت كلفوا ا باملسؤولياتللتفويض أو عجزهم عن النهوض  إستخدامهم
  مقدار هذه السلطة ليس ثابتا،  مقدارها، و مرؤوسيه و إىلفوضها السلطة اليت ي طبيعةحيدد املدير  كما
  .من وقت آلخر حسب التغري يف حجم املسؤوليات املنوطة باملرؤوسني يتغريفهو 
  فاملسئولية ال تفوض، . من مسئوليته جتاه أعمال املفوض إليهم ال يعين إعفاء املفوض السلطةأن تفويض  على

ن إ فاعليتها حىت و ليه وإ املوكولة النشاطاتمن يعلوه من مستويات إدارية عن كفاءة أمام  مسئوال و يبقى املفوض
  .إلجناز هذه األعمال مرؤوسيهكان قد فوض بعض من سلطاته لعدد من 

 من الضروري أن يرافقه حتديد  مكتوبا أو غري مكتوب، و ،عاما أو خاصا يكونللتفويض أن  ميكن و
  ليه عند حدوث أي إختالف بني املفوض إكتوبا حىت ميكن الرجوع أن يكون م يفضلكما  ،للواجبات

  .أو بني هذا األخري وأي طرف آخر يف اإلدارة ليهإاملفوض  و
  إال عجزت اإلدارة عن ممارسة نشاطها  بد منه يف املستويات التنظيمية كافة و الالسلطة أمر  تفويض و

عن قدرات  يكشفخيفف من أعباء املديرين كما  نظمة وفالتفويض يدفع حركة العمل يف امل. أهدافها حتقيقيف 
 سوء إستخدام السلطة  إىلأنه قد يؤدي  فهيأما سلبياته . يرفع من روحهم املعنوية ينميها و العاملني يف املنظمة و

غري  جـنتائ إىلاإلفراط فيه دون تقومي كاف لقدرات العاملني يؤدي  أنكما . ىل تعدد مراكز املسؤوليةإ املفوضة،و
  ). 131 – 130 ص. ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  ة يف العملـمتوقع

حممد عبد اهللا عبد (  عدد من العوامل اليت يستر شد ا املدير يف تفويض السلطة من أمهها دونيلأو  كونتز و حيدد و
  :) 174 – 172 ص. ، ص1977الرحيم،



 
   
يف  التكلفةقد تكون  و. إختاذهكلما فضل املدير اإلحتفاظ بسلطة  فكلما كانت تكلفة القرار أغلى: تكلفة القرار -*

معنويات  أو مركزها التنافسي أو املنظمةشكل نقدي أو معربا عنها بشكل غري ملموس مثل أثر القرار على مسعة 
  .العاملني

تفويض  إىلل تطبيق سياسة موحدة كلما قل املي إىلمضمون ذلك أنه كلما زادت الرغبة  و: السياسيةوحدة  -*
  .السلطة كونه أقصر الطرق لتحقيق هذه الرغبة

كلما  ا،تباعدت املناطق اليت تعمل  عدد القرارات الواجب إختاذها و كلما زاد حجم املنظمة و :حجم املنظمة -*
يفضي  و .مستوياا اإلدارية و إداراازيادة حجم املنظمة تصاحبها زيادة يف عدد  و. صاحبت ذلك صعوبة التنسيق

  .واجباا أداءتتمكن من  حىتضرورة تفويض السلطة هلذه املستويات  إىلهذا 
بالسلطة دعما  اإلحتفاظفبعض املديرين يرى . السلطة إىلنظرا  تعين نوعية اإلدارة العليا و و :اإلدارةفلسفة  -*

 إىلويض السلطة الالزمة شخصيا تف ومصلحتهنفوذه، بينما يرى البعض اآلخر أن من مصلحة املنظمة  لقوته و
  .ليهإالقرارات اليت ال يتسع هلا وقته أو ال تستدعي الرجوع  إختاذالفعالية يف  املرؤوسني لتحقيق السرعة و

صالحيات إختاذ  الدنيادارة العليا قادرة على تفويض مديري املستويات اإلدارية إللكي تكون ا :املديرينكفاءة  -*
م اإلدارية و م والقرارات جيب أن تضمن كفاءللخطر اإلنتاجيةال تتعرض أوضاعها  لكيالتنفيذية  خرب.  

  طبيعة العمل الذي يؤدي،  العمل، و تقسيم بإقتصادياتهذه مسألة فنية تتعلق  و: األداءال مركزية  -*
  .أسواق املنتجات مواقع أسواق العمل، و املواد األولية، و مصادر و
فإذا كانت  املستمر، ويناميكية املنظمة مدى إستقرارها أو تعرضها للتغري املتالحق يقصد بد: املنظمةديناميكية  -*

اإلحتفاظ بسلطة  إىلمديري اإلدارة العليا مييلون  جيعلتواجه مشاكل التوسع املعقدة فإن ذالك  املنظمة تنمو بسرعة و
ذلك جيعل تفويض السلطة  فإنينية على العكس من ذلك إذا كانت املشاكل روت و. تفويضهاعدم  إختاذ القرارات و

  .ممكنا
  ، للمنظمة الداخليةإن مجيع العوامل السالفة الذكر تتعلق، بصفة عامة، بالظروف  :البيئية املؤثرات -*
التشريعات احلكومية املنظمة  أمثلتها ومنباإلضافة هلذه العوامل توجد عوامل أخرى تتعلق بالبيئة اخلارجية احمليطة،  و

  .اإلدارةمثل إشراك العاملني يف  لبعض األمور
  
  



 
   

  :السلطةو ال مركزية  مركزية5-1-3)- 
يف العشرينيات من  General Motorsإن أصل فكرة اإلدارة املركزية يعود إىل رئيس شركة جينرال موتورز

و ).  683 ، ص2004جريالد جرينربج، روبرت بارون،(  Alfred.P.Sloon سلون.ب.القرن املاضي، ألفريد
القرارات  إختاذالسلطة حتتفظ ا األجهزة اإلدارية العليا اليت هلا الصالحية الكاملة يف  كاملبأن  مصطلح هذا عيني

تطبيق املركزية يف املنظمات الصغرية حيث أن  يشيع و. ) 471 ، ص1988علي إبراهيم اخلضر،(  اإلدارية النهائية
  افة أوجه النشاط تركزت يف يده السلطة إدراك ك ملنحجمها يتيح الفرص 

اإلدارية قد توجد أيضا يف املنظمات الكبرية وذلك حيث تتركز  املركزيةعلى أن  ،اإلحاطة مبختلف العمليات و
  ). 131 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  اإلدارة العليا مستوياتالسلطة يف 

  فؤاد الشيخ سامل (  ات املنظمةمستوي كافة تعين درجة توزيع أو إنتشار السلطة يف فهيالالمركزية  أما
علي إبراهيم (  املؤشرات اليت حتدد درجة ال مركزية التنظيم اإلداري ما يلي من و. )131 ، ص1982و آخرون،
  :) 473 – 472ص. ، ص1988اخلضر،
 .الدنيااليت تتخذها مستويات اإلدارة  القراراتعدد  أمهية و - 
 .اإلدارية الدنيايف املستويات  تتخذ بشأا قرارات إدارية اليتعدد الوظائف  - 
 .على عمليات إختاذ القرارات الدنيامتارسها املستويات اإلدارية  اليتدرجة الرقابة  - 
 .املرؤوسنيعدد  - 
  .املتخصصةعدد الدوائر  - 

 الالمركزيةة كلما زادت ـأي أنه كلما زاد تفويض السلط .ةـة بتفويض السلطـالالمركزي و املركزيةترتبط  و هذا
أن املركزية ال ميكن  إىليشري هنري فايول  و ).131 ، ص1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  صحيح العكس و

فكل منظمة . مسألة نسبية الالمركزية ونقطة إجيابية وال سلبية يف التنظيم اإلداري، حيث أن مسألة املركزية  إعتبارها
الظروف البيئية اليت  و و أهدافها ضوء طبيعة أعماهلا كليهما يف من إليهااسبة اليت حتتاج ـة املنـحتاول معرفة الدرج

 ).472، ص 1988علي إبراهيم اخلضر،(  تعمل ا

  :السلطة المركزية ومزايا مركزية 6-1-3)- 
 األساسيةالعيوب  نفسه معرفة مزايا املركزية تشكل يف الوقت و. مزايا وعيوب الالمركزية ومن املركزية  لكل

  .للمركزية األساسيةزايا الالمركزية متثل يف الوقت نفسه العيوب كذلك فإن م. لالمركزية
و  فؤاد الشيخ سامل(  هاـعددا من املزايا أمه زيةـاملركتطبيق  قـحيق :املركزيةمزايا 1-6-1-3)- 

  :) 132 ، ص1982آخرون،
 إلمكانياتانطاق العمليات حمدودة كما أن  املنظمة الصغرية حيث تكون أوجه النشاط و املركزيةتناسب  - 

 .من قدرات بشرية مؤهلة ذلكما يتطلبه  املالية للمنظمة الصغرية ال تسمح بتعدد املستويات اإلدارية و
 .قدراا من خربات املستويات التنظيمية العليا يف املنظمة و اإلستفادةمتكن من  - 
 .من التنسيق بني مجيع نشاطات املنظمة عاليةتؤمن درجة  - 



 
   

 .وحداا يف مجيع مستويات اإلدارة و السياسات توحيدتساعد يف  - 
 .الرقابية على الوحدات اإلدارية اإلجراءاتختفف  - 
 .املكانة اإلدارية العليا بالقوة و املستوياتتزود  - 

، 1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،(  عدد من املزايا أمهها الالمركزيةتطبيق  حيقق :الالمركزيةمزايا 2-6-1-3)- 
  :) 132 ص

  .موقع التنفيذ القرار و إختاذقصر املسافة بني مركز  القرارات و اذإختالسرعة يف  - 
   أعلىوظائف إدارية  إلستالموتأهيلهم  الدنيااإلدارية للعاملني يف املستويات  القدراتتنمية  - 

 .يف املستقبل
 .يف عملية إختاذ القرارات اليت يقومون بتنفيذها إلشتراكهمباملنظمة نظرا  العاملنيزيادة رضا  - 
   القرارات إختاذوعة من ناملنظمات اليت لديها وحدات إدارية يف مناطق جغرافية مت الالمركزيةكن مت - 

  .يف ضوء الظروف احمللية
  :ؤولية ــاملس2-3)-

  :تعريفها 1-2-3)-
  .)125 ،ص1980حممد الناشد،(هي حماسبة الفرد عن القيام بالواجبات املسؤولية :إرويكتعريف ليندال  -*
هذا  بأداء -ليه بواجب معني إالذي عهد  -مرؤوس ـال إلتزامهي  ؤوليةـاملس :دونيل وأوز تعريف كونت -*

  .) 238 ، ص1975مجيل أمحد توفيق،(  الواجب
  سليمة  بطريقةالواجبات املخصصة له  الفرد بتأدية الوظائف و إلتزامهي  املسؤولية :دافيزتعريف رالف  -*
  .)238 ، ص1975مجيل أمحد توفيق، ( رئيسه الذي حياسبهطبقا لتوجيهات  بأحسن ما يف قدرته و و
مجيل أمحد  ( يف قدرته ماليه بأحسن إالفرد بتنفيذ األنشطة املعهودة  إلتزامهي  املسؤولية :يريتتعريف جورج  -*

  ).238 ، ص1975توفيق،

عضوا يف  بكونهات احملددة له الفرد بالقيام بالواجب إلتزامعلى أن املسؤولية هي  إتفاقها التعاريفلنا من هذه  يتضح
لذا فليس للمسؤولية  املسؤولية، و أساسعلى ذلك فإن اإللتزام هو  و. بغض النظر عن رغباته الشخصية التنظيم و

  . مسئوالأو احليوان ال ميكن أن يكون  اآللةمعىن إال عند تطبيقها على شخص، فاملبىن أو 
املرؤوس، فالرئيس ميلك سلطة  طبيعة العالقة بني الرئيس و من" دونيل أو و كونتز"تنشأ املسؤولية كما يقول  و

 املرؤوس بأداء واجبات يلتزممصدر هذه السلطة العالقة التعاقدية اليت مبقتضاها  واجبات معينة و بأداء املرؤوسمطالبة 
  هلذه  أدائهعن  رئيسهأمام  مسئولهو  و. معينة مقابل تعويض أو مكافأة حمددة

  ). 212 ، ص1974ل محدي أبو اخلري،كما(  الواجبات
املبيعات  مدير وفالعالقة بني املدير العام للمنظمة . عمل حمدد بإنتهاءمستمرة أو مؤقتة تنتهي  تكونقد  املسؤولية و

 أو جمموعة خرباء إداريني خبريقد يتفق مع  للمنظمةمستمرا، ومن الناحية األخرى فإن املدير العام  إلتزامامثال متثل 



 
   

يقدموا  ام عندما ينتهون من دراستهم وـأي مسؤولي إلتزامامتنتهي  الذين وة ـالقيام بدراسة تنظيميعلى 
  ).239 ، ص1975مجيل أمحد توفيق،(  للمدير

  :والتفويضاملسؤولية 2-2-3)- 
  عمل ما،  أداءة ـتفويضها، فعلى الرغم من أن الرئيس قد يفوض املرؤوس سلط ميكنة ال ـاملسؤولي إن
الوظيفي، فإنه  السلمقد يقوم بتفويض جزء من السلطة اليت حصل عليها ملن هو أقل منه يف ) املرؤوس( بدورهالذي  و

كامل لشخص معني أمام  إلتزامهي  فاملسؤولية. ال الرئيس وال املرؤوس بإستطاعته تفويض أي جزء من مسؤوليته
  .شخص آخر بتأدية عمل معني

تسببت  فإذا. أمام جملس اإلدارة نظمةال ميكنه جتنب املسؤولية الكاملة عن أعمال امل مثال للمنظمةالعام  فاملدير
اإلدارة عن هذه التصرفات وما ينتج  جملسأمام  املسئولن املدير العام هو إيف بعض املشاكل ف نظمةتصرفات موظفو امل

يف  لذي قد يكون يف احلقيقة هو املتسببا مدير آخر و إىل املسؤوليةبأنه فوض  اإلدعاءال ميكنه  عنها من مشاكل، و
) ديراملأي (عمل معني فإنه  ألداءأحد مرؤوسيه  إىلعندما يفوض جزءا من سلطته  ديرفإن امل مثمن  و. هذه املشاكل

  مال هذا ـج أعـتوى اإلداري عن نتائـأمام من يعلوه يف املس مسئواليظل 
  ). 240 – 239 ص. ، ص1975مجيل أمحد توفيق،(  املرؤوس

  :ةواملسؤوليتكافؤ السلطة 3-2-3)- 
ترتبط ا  تكمل األخرى و ةمتساويتني فكل واحد شخص جيب أن تكونا متكافئتني و أيمسؤولية  سلطة و إن

ليس  اهلدف النهائي و ينقصهافالسلطة املفوضة بدون مسؤولية . يف إجناز عمل معني باملستوى املطلوب وثيقا إرتباطا
. ات احملددة تصبح كاحللقة املفرغةـلتنفيذ الواجب الالزمةة بدون السلطة ـباملثل فإن املسؤولي و. هناك مربر لوجودها

 الالزمةليه إذا كان هذا املرؤوس ال ميتلك السلطة إالواجبات املعهودة  أداءمن مرؤوسه  يتوقعال ميكن ألي مدير أن  و
 إلتزامهبطريقة مناسبة يف  إستخدامهاليس بإستطاعته باملقابل، فإن تفويض السلطة للمرؤوس الذي  و. للقيام بعمله

بالنسبة ألي مدير جيب أن تكون  ،مبعىن آخر. اإلدارية السيئة املواقفبتنفيذ الواجبات املطلوبة منه تعترب أيضا من 
  .توأمان املسؤولية و فالسلطة .بالعكس جيب أن تكون املسؤولية مساوية للسلطة و للمسؤولية،السلطة مساوية 

فعندما . املسؤوليةمدى  حتديد مقدار و إىلمداها مييالن  كأا منظم، أي أن مقدار السلطة و السلطة إىلالنظر  ميكن و
بالعكس فعندما تكون  و. مستوى السلطة إىلتكون السلطة أقل من املسؤولية فإن اإلجتاه هو أن ختفض املسؤولية 

   ،مستوى السلطة إىليادة املسؤولية لكي تصل ز إىلالسلطة أكرب من املسؤولية فإن امليل يكون 
 ). 241 – 240 ص. ، ص1975مجيل أمحد توفيق،(  سيئاإذا مل حيدث هذا فإن املوقف يصبح  و
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  :مقدمـة -*
تعترب القيادة و التبعية من الظواهر اهلامة يف أدبيات العلوم السلوكية اليت عنيت ماضيا و حاضرا جبزء كبري من إهتمام 

لنفس و علماء اإلجتماع و كذا علماء اإلدارة و غريهم من العلماء، و هذا نظرا للدور احليوي و الفعال الذي علماء ا
يلعبه القادة يف حتديد مصري أعضاء اجلماعة الذين يشرفون عليهم، سواء كانت هذه اجلماعة مهنية أو دينية أو سياسية 

  .إخل...أو طالبية
 بري منها على درجة تآزر و توجيه أنشطتها بغية حتقيق اهلدف املرغوب، ففاعلية أي مجاعة تعتمد يف جزء ك

 . و الذي نادرا ما حيدث إذا مل يكن فردا يف اجلماعة يقوم بدور املوجه ألنشطة اجلماعة
أن مفهوم القيادة قد تعرض لكثري من   Koontz & O’donnellو من الناحية التارخيية يرى كونتز و أودونيل

جلهود املبكرة كانت تتجه حنو إكتشاف مسات الشخصية اليت يعتقد أا ضرورية لفاعلية القيادة،و قد فا. التطورات
يف القيادة الذي حيدد اخلصائص اليت ) نظرية الرجل العظيم، و نظرية السمات( نتج عن هذا ظهور التناول الذايت 

كما يتم إختيار . يز القادة الناجحني عن غري الناجحني، و اخلصائص اليت مت)التابعني( يتميز ا القادة عن غري القادة 
غري أن عجز هذا التناول يف فهم . القادة للمراكز املختلفة بناءا على هذه اخلصائص بعد قياس مدى توافرها فيهم

ىل حقيقة القيادة كوا أكثر تعقيدا من أن يقتصر البحث فيها على متغري السمات فقط، قد دفع بعدد من الباحثني إ
دراسة متغريات أخرى كالسلوك، و املوقف، و األتباع، و اليت سامهت بدرجة كبرية يف فهم حقيقة القيادة بشكل 

  ).    330، ص1974كمال محدي أبو اخلري،( أكثر عمقا 
و قبل ذلك جيدر بنا أن نقف . و كان نتيجة هذا أن ظهرت تناوالت جديدة يف دراسة القيادة سنتعرض هلا الحقا

قيقة جوهر مصطلح القيادة من خالل إستعراض جمموعة تعاريف لعدد من الباحثني الذين أهتموا ذا على ح
 .املوضوع

  :تعریف القیـادة1)- 
على الرغم من إمجاع العلماء و الباحثني من أن ظاهرة القيادة تعترب أمرا حتميا لتحقيق فاعلية املنظمات على إختالف 

زال لغزا حمريا و موضوعا غامضا و مل يتمكن العلماء من اإلتفاق على تعريف موحد أنواعها، فإن هذا املصطلح ال ي
  .هلذا املصطلح، حيث ميكن القول بوجود تعاريف بعدد الكتاب

الذي يشري إىل أن التحليل األكادميي ملصطلح  Warren Bennisو ما يؤكد هذا الطرح تأكيد وران بنيس 
للقيادة، و من الناحية الواقعية جند أن آالف االستقصاءات اليت أجريت  تعريف  350القيادة متخض عنه أكثر من

األخرية مل تؤدي إىل فهم واضح للقيادة و ما هي اإلختالفات املوجودة بني ) 75(خالل اخلمسة و السبعني سنة 
  ).155، ص 1996فليب أتكنسون،( إخل ... القادة األكفاء و غري األكفاء

ت نظر العلماء و الباحثني ملصطلح القيادة نتبينه بصورة جلية من خالل سرد بعض و هذه االختالفات يف وجها
  :و هذه التعاريف تتمثل فيما يلي. التعاريف فقط، ألنه ال ميكننا حصرها مجيعا

القيادة هي عملية تأثري يف نشاطات اجلماعة إلعداد "  :Ralph Stogdill 1950تعريف رالف ستوجديل  -*
  ).323، ص 1995ناصر حممد العديلي،(  "اهلدف و حتقيقه 



 
   
القيادة هي ذلك النشاط اهلادف إىل التأثري على اآلخرين للتعاون "  :Edward Teadتعريف إدواردي  -*

 ).71، ص 1986عمر حممد خلف،" ( على تنفيذ األهداف املتفق عليها 
عملية التأثري  القيادة هي" :  Tannenbaum & Massarik 1957تعريف ثانينبوم و مساريك -*

حممود السيد أبو النيل، " ( الذي يزاوهلا القائد بني األفراد لتوجههم من خالل اإلتصاالت إىل حتقيق أهداف حمددة 
  ).624، ص 1985علم النفس الصناعي،

 القيـادة هي قدرة الفرد على التأثري على شخص"  :Rensis Likertتعريف رنسيس ليكارت  -*
و إرشادهم لنيل تعاوم و حفزهـم للعمل بأعلى درجة من الكفايـة من أجـل حتقيق أو مجاعة و توجيههم  

    ).260، ص 2002حسني حرمي،" ( األهداف املرسومة 
 القيادة هي أفعال معينة يزاوهلا القائد من توجيه" : Fred Fiedler 1969تعريف فريد فيدلر  -*
  ).624، ص 1985مود السيد أبو النيل، علم النفس الصناعي،حم" ( و تآزر ملا يقوم به أعضاء اجلماعة من عمل  
القيادة هي عملية تفاعل بني األفراد و املتكونة من سلسلة من النشاطات اهلادفة "  :Bolesتعريف بولز  -*

 ).71، ص 1986عمر حممد خلف،" (ملساعدم للعمل على حتقيق األهداف اليت يروا مقبولة 
القيادة متثل عالقة " :  Edward Hollander & Julian 1969ر و جوليانتعريف إدوارد هولند -*

مؤثرة بني شخصني، و عادة ما يكون أكثر من شخصني و هم األشخاص الذين يعتمدون على بعضهم البعض 
 ).624، ص 1985حممود السيد أبو النيل، علم النفس الصناعي،" ( لتحقيق أهداف معينة يف موقف اجلماعة 

القيادة هي عملية التأثري على مجاعة يف موقف معني، و وقت معني،           "  : Gebson جيبسونتعريف  -*
و ظروف معينة، إلثارة األفراد و دفعهم للسعي برغبة لتحقيق أهداف املنظمة، ماحنة أياهم خربة املساعدة على حتقيق 

 ). 260، ص 2002حسني حرمي،" ( أهداف مشتركة و الرضا على نوع القيادة املمارسة 
القيادة هي القدرة على التأثري من خالل " : Ivacevich & Othersتعريف إيفسيفيتش و آخرون  -*

  : و هذا يعين". اإلتصال على أفعال اآلخرين، أفراد و مجاعات، حنو حتقيق أهداف ذات معىن و قيمة 
 .القيادة ممارسة مهـارات التأثري منتتض 3)-. وجود جمموعـة أفراد تتم قيادم2)- . وجـود شخص قائد1)- 
الغرض من القيادة حتقيـق التأثري حبيث يتم حتقيـق 5) - . تستخدم هذه املهارات بقصد حتقيق هدف 4)-

 ).  260، ص2002حسني حرمي،( أهـداف هامة 
  :التاليةو مهما يكن من أمر هذه التعاريف فإن هناك إتفاق فيما بينها على أن القيادة تشمل على العناصر 

  .أن كل قائد جيب أن يكون له تابعون، فالفرد وحده ال يستطيع أن يقود بدون تابعني له1)- 
  أن كل قائد لديه أكثر من قوة يستطيع أن يؤثر ا يف األفراد التابعني له، و ذلك حىت ال يؤثر التابعني أنفسهم2)- 

  .يف القائد نفسه
  .ابعني، و ذلك للوصول إىل األهداف احملددة للجماعةهدف القيادة أن يؤثر القائد يف الت3)- 



 
   

و على هذا األساس ميكننا القول أن القاسم املشترك بني التعاريف السالفة الذكر ملصطلح القيادة هو إتفاقها على أا 
عملية تأثري شخصي ميارس يف موقف معني على جمموعة أشخاص، و يدار عن طريق اإلتصاالت للوصول إىل هدف 

 .د سلفاحمد
 و ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السيـاق، أن هناك من الباحثني من مييل إىل التمييز بني مصطلحي القيـادة 

فعلى الرغم من أن هذين املصطلحني يستخدمان بالتبادل إىل أما يشريان إىل نواحي خمتلفة        يف  . و القائد
ن القائد يشري إىل مركز داخل بناء اجلماعة أو إىل الشخص الذي يشغل فالقيادة تشري إىل العملية يف حني أ. اجلماعة

  .و فيما يلي بعض التعاريف ملصطلح القائد. ذلك املركز
  :تعریف القائد2)- 

  :خلمسة تعاريف باملناقشة و النقد و هي  Launor Carterيف هذا الصدد يتعرض لونور كارتر
ك اجلماعة، و يؤكد هذا التعريف على إلتفاف أعضاء اجلماعة هو الشخص الذي ميثل مركز سلو :دالقائ1-2)- 

و يعترض كارتر على هذا التعريف يف كون أن . حول القائد، و قيامه بدرجة عالية من عملية اإلتصال داخل اجلماعة
الباحثون هناك الكثري من املواقف اليت يكون فرد ما فيها مركز إنتباه اجلماعة لكنه ال يكون هو الشخص الذي يعرفه 

  .فالشخص املخمور مثال الذي جيتمع الناس حوله يكون مركز إنتباههم لكنه ال يعترب قائد. بالقائد
و يرى كارتر أن هذا التعريف ناقص . هو الشخص القادر على قيادة اجلماعة حنو أهدافها :القائد - 2-2)

د ال يدخل يف اعتباره األشخاص الذين قادوا لصعوبة حتديد أهداف اجلماعة، زيادة على هذا، فإن مثل هذا التعريف ق
  .اجلماعة بعيدا عن أهدافها

و يعترض كارتر على هذا التعريف كونه يشري فقط . هو الشخص الذي حددته اجلماعة: القائد - 3-2)
  .للشخص الذي حيتل دور القيادة و مل يشر بشيء إىل خصائص القيادة

و يعترض . ظ على تركيب اجلماعة، و يف مستوى أدائهاهو الشخص الذي له تأثري ملحو: القائد - 4-2)
  .كارتر على هذا التعريف كونه مل يوضح بدقة من هو الشخص الذي حيدث هذا التأثري

حممود السيد أبو النيل، علم النفس االجتماعي، اجلزء (هو الشخص الذي يهتم بسلوك اجلماعة  :القائد - 5-2)
  ).323، ص 1985الثاين،

تعاريف السالفة الذكر ميكننا تعريف القائد على أنه الشخص الذي يبذل تأثريا إجيابيا أكرب على اآلخرين و بناءا على ال
 .مما يبذلونه حنوه بغية حتقيق أهداف مشتركة أتفق على أمهيتها

 :عالقة القیادة بالرئاسة3)- 
 حي القيادة و الرئاسة مند أوائل سنوات اخلمسينات بدأ الباحثون يتجهون إىل ضرورة التمييز بني مصطل

و حول هذا املوضوع أنقسم الباحثون ).  38، ص1984حمسن العبودي،( و حتديد اخلصائص املميزة لكل منهما 
  :إىل فريقني



 
   
 Cecil Gibb الفريق األول يقول بوجود إختالفات جوهرية بني كال املصطلحني، و من بينهم سيسل جيب -*

  :التالية دة و نظريه الرئاسة ملا بينهما من فروق جوهرية تتمثل       يف النقاطالذي حيذر من اخللط بني مصطلح القيا
       الرئاسة تقوم نتيجة لنظام رمسي و ليس نتيجة إلعتراف تلقائي من طرف أعضاء اجلماعة بقدرة الرئيس1)- 

  .على حتقيق أهدافها
  .اخلارجة عن اجلماعة اليت عينته) القوة( احل اجلهة يف الرئاسة خيتار الرئيس اهلدف و حيدده طبقا ملصاحله أو لص 2)-
 .األعمال اجلماعية أو املشتركة لتحقيق األهداف املرسومة يف الرئاسة قليلة 3)-
كبري بني الرئيس و أعضاء اجلماعة، و حياول الرئيس دائما اإلحتفاظ ذا التباعد  يوجود تباعد سيكو إجتماع4)- 

 .ة لتحقيق مصاحلهأفراد اجلماع  كوسيلة ضغط عل
سلطة القائد مستمدة بشكل تلقائي من داخل اجلماعة، أما سلطـة الرئيس فهي مستمدة من خارج اجلمـاعة، 5)- 

و من الصعب يف هذه احلالة وصف األفراد بأم تابعون، فهم يقبلون سلطته خوفا من العقاب إذا أمتنعوا أو قصروا  
لقيادة فال خوف لدى األفراد كوا تعتمد أساسا على احلوافز اإلجيابية يف تنفيذ أما يف ا. يف تنفيذ أوامره و تعليماته

 .، ص1981يوسف مصطفي القاضي، حممد مصطفي زيـدان،( األهـداف ال على احلوافـز السلبيـة 
  ).     170 -171ص

 ). 38، ص 1984حمسن العبودي،" ( كل قائد رئيس، و ليس كل رئيس قائد : " هلذا قيل حبق
قد عارض هذا اإلجتاه فريق من الباحثني من بينهم مخيس السيد إمساعيل الذي ال مييل إىل فكرة التباعد بني  و

 .   مصطلحي القيادة و الرئاسة، و يعلل ذلك بأما يتحدان يف اهلدف و خيتلفان يف الوسيلة القيادية
سلطية يف اإلمكان تطويرها بتدريب كل رئيس    فالرئاسة على حد قوله ما هي إال نوع من القيادة التقليدية أو الت

على اإلجتاهات اإلنسانية و السلوكية ليصبح قائدا و ينتهي إىل أن اخلالف بني القيادة و الرئاسة ليس خالفا          
 ). 39، ص1984حمسن العبودي،( يف الدرجة أو يف املستوى و لكنه خالف حول الوسيلة القيادية 

.  ذكره، يتضح لنا أن الشيء الذي حيدد الفرد فيما إذا كان قائدا أو رئيسا هو عالقته جبماعته و بناءا على ما سبق
فإذا كانت هذه العالقة هي عالقة تفاعل و تعاون كان الفرد قائدا، أما إذا كانت هذه العالقة تتسم بروح السيطرة 

  .لسلطة الرمسية كان الفرد رئيسامن أعلى و اخلضوع من أسفل و صعوبة يف اإلتصال و التهديد دائما با
  .و حنن نرى أن التفرقة بني مصطلحي القيادة و الرئاسة أمر واجب اإلتباع ملا بينهما من فروق جوهرية سبق ذكرها

اإلداري يف معاملته ملرؤوسيه يعتمد أساسا على اللوائح و القوانني و غالبا ما يتمسك حبرفية النص    يف مجيع  سفالرئي
يت تعرض عليه، و ال جمال عنده ملفاهيم العالقات اإلنسانية، بينما القائد اإلداري يعتمد أساسا على قدرته احلاالت ال

  .التأثريية على تابعيه، و على مدى إقتناعهم به قبل إعتماده على اللوائح و القوانني املنظمة لسري العمل داخل املنظمة
  . أوهلما التنظيم الرمسي، و ثانيهم التنظيم غري الرمسي: مة نوعني من التنظيمو مصداقا هلذه التفرقة، غالبا ما جند يف املنظ

بينما التنظيم غري الرمسي يكون . فالتنظيم الرمسي يكون مصدره السلطة، أي أنه يقوم نتيجة نظام و هو ميثل الرئاسة
  .يادةمصدره اجلماعة، أي أنه يقوم نتيجة إعتراف تلقائي من قبل األفراد و هو ميثل الق



 
   

و على الرغم من كل هذا فقد يكون لنا حتفظ يف هذه املسألة، و هو أن الرئيس قد يكون قائدا بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من معان، سواء متثل ذلك يف عالقته باجلماعة أو يف أسلوب إدارته للمنظمة ككل، و هذا ما تصبو إىل حتقيقه 

و هنا، فقط، يتطابق التنظيم الرمسي مع نظريه غري الرمسي،و هذا . العمل االجتاهات احلديثة يف القيادة يف شىت ميادين
  .االحتمال و إن كان نادر احلدوث إال أنه احتمال قائم

و تكمن الفائدة العلمية هلذه التفرقة بني مصطلحي القيادة و الرئاسة يف حتديد أساليب تأهيل الرئيس و إعداده ليكون 
  .الشرط، فقط، يصبح إداريا ناجحا يف الوقت ذاته قائدا، إذ ذا

أن أمهية هذه التفرقة تتجلى بشكل إىل  Fefner & Cheroud و يشري بعض الباحثني أمثال فيفنر و شريوود
خاص يف أن املواقف القيادية تعىن باملواقف غري الروتينية، و هي تظهر بالضرورة عندما يبدو إصرار العاملني على 

اإلنصياع هلا، و يترتب على ذلك أن على الرئيس أن ال يضيع جهده يف إعتماد األساليب  حتدي األوامر الرمسية وعدم
فجهوده ينبغي أن تستثمر يف جعل املرؤوسني . القيادية يف مسائل ميكن إجنازها بأوامر روتينية، أي ميتثل هلا العاملون

مبعين آخر، أن املواهب القيادية   . و مرسوم يستجيبون لألمور األكثر أمهية يف املنظمة و تنفيذها وفقا ملا هو خمطط
اليت يتمتع ا الرئيس جيب أن تستثمر يف املسائـل األكثر أمهية، و ليس     يف تلك اليت باإلمكان تسويتـها 

 ).   343-344ص .، ص1979كمال الغايل،( بطريقـة روتينية 

 : عالقة القیادة باإلدارة4)- 
من القيادة و اإلدارة على أما إصطالحني متمايزين يف املعين ملا بينهما من نقاط بالرغم من صعوبة النظر إىل كل 

، 1984حمسن العبودي،( تشابه عديدة، أمهها، حسب هنري فايول أن أغلب مبادئ القيادة هي بذاا مبادئ اإلدارة 
ال يعنيان شيء واحد      فإن عدد من الباحثني يرون أن هذين املصطلحني و رغم إقتراما يف املعين  ) 37ص 

 .بالضرورة
 Wortmanو من أوائل هوالئي الباحثني الذين يقولون بوجوب التفرقة بني مصطلحي القيادة و اإلدارة جند وورمثن

الذي يوضح هذا الفرق يف أن القادة جيب عليهم أن يكونوا ملهمني و مرنني، خاصة، فيما يتعلق مبن يديروا األعمال  
لك، قادرين على إهلام اآلخرين خللق و إدارة التغيري، و لتحمل املسئولية و فوق كل ذلك حتمل و أن يكونوا، كذ

و الطريقة الوحيـدة اليت متكن القائد من خلق تغيري حقيقي يف كل شيء تتمثل، فقط، يف مشاركة األفراد . املخاطر
  .و اإلنصات الفعال هلم

: ىل حد بعيد باألمور اليومية و حتقيق األهداف قصرية األجل مثلأما املديرين فيجب عليهم أن يكونوا مرتبطني إ
 احلفاظ على اإلنتاجية بأي تكلفة و اإلحتفاظ باملخزون مبستويات عالية جدا، و ختفيض التكاليف،

و مثل هذه النظرة . إخل...و املوافقة على القرارات قصرية األمد اليت تتعارض مع رسالة املنظمة يف األمد الطويل 
صرية األمد ميكن أن تؤدي إىل مشكلة كبرية عندما نأخذ يف احلسبان صعوبة خلق ثقافة إدارة اجلودة الشاملة و اليت ق

  .تعترب مناقضة متاما للمدخل قصري األجل
  .كذلك، يؤكد وورمثن على وجود إختالف جوهري يف مسات الشخصية لكل من القائد و املدير



 
   

فقد أشارا       يف  Warren Bennis & Burt Namooss موسنا أما بالنسبة لوورن بينس و بريت
إىل أن الفرق بني القيادة و اإلدارة يكمن يف أن القادة " اإلستراجتيات و حتمل املسؤولية : القادة" كتاما املوسوم 

  .يعملون األشياء الصحيحة أما املديرين فهم الذين يؤدون األعمال بشكل صحيح
حيث يرى أن القادة و املديرين خيتلفون     يف   Zalenznikلسابقة الباحث زليزنكو يتفق مع وجهة النظر ا

  : العديد من النواحي، و أستخلص ذلك من خالل التعمق يف دراسة األبعاد األربعة التالية
  .اإلجتاهات حنو حتقيق األهداف -)أ

  .إدراكات و تصورات العمل -)ب
  .بناء العالقات مع اآلخرين -)ت
  . ساس بالذاتاإلح -)ث

إم . فالقادة مثاليني يف نظرم، و حمبني للمخاطرة و اإلستقالل، بينما املديرين يستمتعون بالعمل املتعلق باألفراد
 حيققون الكثري لتقديرهم و اإلعتراف م من مثل هذه األنشطة و العمل على احلفاظ على الرقابة 

 ). 157-159، ص1996فليب أتكنسون،( و السيطرة 
يرى بأن اإلختالف بني مصطلحي القيادة و اإلدارة ليس    يف   Mc Cormick كذلك، فإن ماك كورميك

درجة العمومية، فالعالقة بينهما ليست عالقة اخلاص بالعام أو اجلزء بالكل و لكنه يكمن يف طبيعة ما يعىن به كل 
 . اإلدارة تعين باجلوانب الفنية و التنظيميةفالقيادة تعىن باجلوانب اإلنسانية يف املنظمة، يف حني أن . منهما

و مبعىن آخر أن القيادة تعين بالتفاعل بني اجلماعة و قائدها، و األهداف اليت يراد الوصول إليها هي األهداف اليت 
بينما اإلدارة قد يكون على رأسها شخص ليس بقائد هدفه حتقيق األهداف اليت تسعى . تطمح اجلماعة إىل حتقيقها

ا املنظمة أو اجلهة اليت عينته و لكن ليس بالضرورة عن طريق التعاون و التفاعل بل من خالل الوسائل الرمسية اليت إليه
  ). 49، ص 1992طريف شوقي حممد فرج،( خيوهلا أياه مركزه اإلداري 

 يم معني، زيادة على ذلك، وجود القيادة يف التنظيم الرمسي و غري الرمسي، بينما اإلدارة يفترض فيها تنظ
و مناصب عمل، و تسلسل يف املسئولية، و كل من يشغل منصبا فيها يعد إداريا، و حتقيق أهداف اإلدارة     ال 
يكون دائما أسلوبه التعاون و اإلعتماد على اإلمكانيات و املهارات القيادية، بل يكفي إستعمال الوسائل الرمسية و 

نص عليها قوانني اإلدارة و حتريك السلطة اإلدارية إجتاه املرؤوسني و اليت حتريك إمكانيات الترهيب و الترغيب اليت ت
من مميزاا تعديل عمل املرؤوسني، أو حىت اإلستغناء عن بعضهم و تعويضهم بعمال آخريـن ينجزون أعمـاهلم 

 ).117، ص1979عوابدي عمار،( مبستويـات عاليـة من الكفاءة 
ختالف املوجودة بني مصطلحي القيادة و اإلدارة يف أن األوىل تتصف فيحدد نقاط اال  Willmanأما وملان

باخلصوصية كوا تقتصر على عملية توجيه األفراد من خالل أساليب معينة لتحقيق أهداف حمددة، أما الثانية فتتصف 
) ل الفنية و التنظيميةالعوام( و البيئة ) العوامل اإلنسانية( بالعمومية كوا تشري إىل عملية توجيه كل من األشخاص 

لتحقيق أهداف املنظمة، و عليه فإن اإلدارة أعم و أمشل من القيادة اليت هي يف واقع األمر إحدى وظائف و مهام 
 . اإلدارة



 
   

يف هذا املوضوع الذي يؤكد على أن اإلدارة تنطوي   Haminthon و نظرة وملان هذه هي نفسها نظرة هامينثون
 ). 50، ص1992طريف شوقي حممد فرج، ( و التنظيم و القيادةعلى كل من عملية التخطيط 

و يف نفس اإلجتاه يرى نواف سامل كنعان أن القيادة هي التأثري يف نشاط األفراد و سلوكهم لتحقيق أهداف اجلماعة، 
  .) 39ص ،1984حمسن العبودي،( بينما اإلدارة عبارة عن تنظيم النشاط اجلماعي لألفراد لتحقيق أهداف معينة 

اللذان  Sall,S & Knight,Pو وجهة النظر هذه يؤكدها، أيضا، عدد من الباحثني احملدثني أمثال نيغ و سال
إىل أن عالقة القيادة باإلدارة هي   1988الصادر سنة" علم النفس الصناعي و التنظيمي" أشارا يف كتام املوسوم

  .عالقة اخلاص بالعام
 ف منها ما يتصل باجلوانب اإلنسانيـة و منها ما يتصل باجلوانب الفنية فاإلدارة تعىن بأداء عدد من الوظائ

إخل، و املتمثلة أساسا يف التخطيط و التنظيم و التوجيه و الرقابة و توظيف التكنولوجيا و ...و املاديـة و التنظيمية
يف حني أن القيادة تعىن بأداء  .إدارة رأس املال و غريها من الوظائف بغية حتقيق نتائج أكثر فعالية يف مواقف العمل

 الوظائف املتصلة باجلوانب اإلنسانية و املتمثلة أساسا يف التنسيق بني األفراد و توجيههم 
  .و حثهم على بذل اجلهد و تنشيط دافعيتهم لتحقيق أهدافهم و كذالك أهداف املنظمة

و وفق هذا . قيقة واحدة من وظائف اإلدارةو على هذا األساس فإن اإلدارة أعم و أمشل من القيادة اليت هي يف احل
، 2001سهري كامل أمحد،( هي مقولة صادقة " إن كل مديـر قائد و ليس كل قائـد مدير " الطرح فإن املقولة 

 ).    63ص 
أما أمحد الشنتاوي فريى أن الفرق بني مصطلحي القيادة و اإلدارة يتمثل يف أن القيادة تطلق عادة يف ميدان األعمال 
على األشخاص الذين يديرون حركة العمل، فهم الذي يتصلون إتصاال مباشرا باأليدي العاملة، أما اإلدارة فتدل على 

و عموما ميكن القول أن اإلدارة هي . جمهود األشخاص الذين هم يف املستويات العليا من سلك الوظائف اإلدارية
أمحد ( ادة هي اإلشراف على من يقومون بتنفيذ هذه السياسات حتديد السياسات و األهداف العليا للمنظمة بينما القي

 ). 15، ص1967الشنتاوي،
الصادر " كيف ختتلف القيادة عن اإلدارة : قوة التغيري" يرى يف كتابه املوسوم   Kotter.J.Pكذلك، فإن كوثر

  :أن الفرق بني مصطلحي القائد و املدير يتحدد يف أن  1990سنة
  :هو دالقائ -*

  .د أهداف املنظمةمن حيد -
 .من يقوم بصياغة اإلستراجتية لتنفيذ أهداف املنظمة - 
 .من ميتلك القدرة على التكيف مع التغيري - 

  :أما املدير فهو -*
  .من يقوم بتنفيذ أهداف املنظمة - 
       .  من ميتلك القدرة على التغلب على املشاكل و التعامل معها - 



 
   

ستقبلية، فالقائد املتميز هو الذي يستطيع أن يقنع مرؤوسيه برؤيته      و يرى كوثر أن على القائد أن ميتلك رؤية م
 ).  336-337ص. ، ص2003حممد سعيد أنور سلطان،( مما حيفزهم على حتقيقها 

إن املدير يستخدم السلطة املستمدة من مركزه الرمسي : " أما نظرة روبرت هاوس يف هذا املوضوع فتتحدد يف قوله
و تتألف العملية اإلدارية من خالل تطبيق الرؤيا و اإلستراتيجية اليت توفرها ". عضاء اجلماعة للحصول على إذعان أ

، 2003ماجدة العطية،( القيادة، و تنسيق و توفري اإلطارات املطلوبـة للمنظمة، و التعامل مع املشـاكل اليومية 
  ). 215 ص

 ي القائد و اإلداري يتفقان يف بعض النقاط و وجهة نظرنا يف هذا املوضوع تتمثل يف أنه إذا كان مفهوم
يف أن كالمها يقوم بعملية اإلشراف على اآلخرين، و أن هدف كل منهما هو التنسيق بني خمتلف الوظائف  و املتمثلة

، من وجهة نظرنا، ةاإلدارية بغرض حتقيق أهداف املنظمة، فإن هذا ال يعين أنه ال توجد نقاط إختالف بينهما و املتمثل
أن القائد يعمل دائما على احلفاظ على بقاء الروح املعنوية عالية لدى مرؤوسيه و إذكاء احلماس بينهم ملا يتصف  يف

بينما . من حسن التدبري و إميانه باهلدف املراد حتقيقه و أسلوبه يف التسيري الذي يرتكز على التعاون مع أفراد اجلماعة
، أضف إىل ذلك أن وجود القائد ال ينحصر يف امليدان اإلداري فقط، بل اإلداري قد يهتم ذه النواحي أو ال يهتم

 يتعداه إىل ميادين أخرى كامليدان التربوي، و اإلجتماعي، 
فهو يوجد حيث توجد اجلماعة، بينما اإلداري ال يكون عمله إال يف جمال اإلشراف اإلداري سواء . إخل...و املهين 

  .رة األعمالكان ذلك يف اإلدارة العامة أو إدا
و بإختصار، فإن القائد يكون دائما يف مقدمة اجلماعة يقودها إىل اهلدف، بينما اإلداري يكون يف مؤخرة اجلماعة 

  .يسوقها إىل اهلدف
و على الرغم من جوانب اإلختالف هذه بني مصطلحي القيادة و اإلدارة، فإن هذه األخرية غالبا ما حتتوي على قادة 

اصة بعدما أصبحت أغلب الدول، يف السنوات األخرية، تم كثريا بعملية تدريب املديرين على يف خمتلف أجهزا خ
 إستعمال املهارات القيادية يف التسيري مما ميكن من إجياد مناخ تعاوين مناسب بني اإلدارة 

تأكيد، يكون هلا تأثري و العمال يساعد على جتنب خمتلف صور الصراع اليت من شأا أن توجد يف املنظمة و اليت، بال
  . سليب على سريورة فاعليتها

  :عالقة القیادة بالزعامة5)- 
الزعامـة على   1985الصـادر سنة" القيـادة كاإلدارة " يف كتابه املوسـوم  Ackeremanيعرف أكرمن 

لتحقيق أهدافه  من  جمموعة خصائص كاريزمية يتميز ا فرد ما و اليت متكنه من التأثري القوي على مرؤوسيه: " أا
ص . ، ص2001سهري كامل أمحد،( خالهلم عن رضا و طيب خاطر من جانبهم و عن إقناع بأا أهدافهم اخلاصة 

64-63.(  
يتبني لنا من خالل هذا التعريف أن الزعامة هي شكل من أشكال القيادة، و أن كل ما مييزها عنها يتمثل    يف ذلك 

ي الذي ميارسه الزعيم على مرؤوسيه، و قدرته على إقناعهم يف إجناز ما يوكل إليهم القدر الكبري من التأثري الشخص
  . و ظهور الزعيم غالبا ما يكون يف ااالت الدينية و السياسية. من مهام بغض النظر على املنطق أو املربر لذلك



 
   

تضاف إليها خصائص  و ال يكفي يف هذا السياق أن يتميز الزعيم خبصائص سيكولوجية فقط، بل ينبغي أن
 فسيولوجية و إجتماعية، و اليت هي مجيعا اخلصائص الواجب توافرها لدى فرد لكي يستحق صفة القائد، 

، ص 2001سهري كامل أمحد،( و هي نفسها، غالبا، إذا حتقق تأثريها الكبري على املرؤوسني أعتربت خصاال زعامية 
64(.   

    :ظریات القیادةتناوالت القیادة اإلداریة في ضوء ن6)- 
تؤكد جل التناوالت على أن العالقة اجلوهرية ضمن ظاهرة القيادة متجسدة يف التأثري الذي ميارسه الفرد الذي حيتل 
 مركزا قياديا على أفراد مجاعة معينة، رمسية كانت أو غري رمسية، دف تغيري سلوكهم، أو توجيههم، 

لكن يبقى مصدر ماهية هذا التأثري، و مؤشراته حمل لتفسريات متباينة . أو إثارة دوافعهم بغية حتقيق أهداف مرغوبة
 تعكس توجهات خمتلفة نتعرض هلا بصورة مقتضبة نوعا ما، يف هذا الفصل، متناولني مؤشرات جناح 
 و فاعلية القيادة اإلدارية من منظور أهم دراسات و نظريات كل تناول، و كذا اإلنتقادات املوجهة لكل منها 

  : ملتمثلة يفو ا
 :التناول الذايت1-6)- 

و هو من أقدم التناوالت يف ظاهرة القيادة و موضوعه يتمحور حول حتديد مسات الشخصية الضرورية لفاعلية و جناح 
 :و ينطوي هذا التناول على نظريتني أساسيتني مها. القائد

  :نظرية الرجل العظيم 1-1-6)-
القيادة، و قد مسيت كذلك كوا تفترض بأن الرجال الذين ميتلكون و هي أول نظرية حاولت أن تفسر ظاهرة 

و املسلمة الرئيسة اليت تقوم  .خصائص معينة بإمكام شغل وظائف حساسة تسمح هلم بالتأثري على جمرى التاريخ
عض األفراد ذوي عليها هذه النظرية مفادها أن اجلماهري تقاد بواسطة القلة املتفوقة فيها، فهي تفترض أن القادة هم ب

طريف شوقي حممد ( و الكفاءات املتميزة ممن ميارسون دورا بارزا يف التأثري يف حركة التاريخ  ةالشخصيات الكاريزمي
  ).  56 ، ص1992فرج،

 اإلحصائية  تالذي قدم الكثري من البيانا  F.Galtonو من أشد دعاة هذه النظرية فرنسيس جالثون
  ذه، اليت يتلخص مضموا يف أن إحداث التغريات يف احلياة اجلماعية و اإلجتماعية تأييدا لنظريته ه ةو الوراثي

 ). 248، ص1970كمال لويس مليكة،( ال تتحقق إال عن طريق أفراد ذوي مواهب و قدرات غري عادية 
ر يف الذي يشري إىل أن وجود القادة يكون بصفة أكث  Woodكذلك، نتبني مضامني هذه النظرية يف كتابات وود

فإخوة امللوك و األمراء، حسب وود، مييلون أيضا ألن يكونوا أفرادا ذوي تأثري كبري كوم . أسر معينة مقارنة بغريها
، 1992طريف شوقي حممد فرج،( يتمتعون بنفس اخلـصائص الـوراثية اليت يتميز ا إخوام املـلوك و األمراء 

  ).56 ص 
ة اليت تصبح من خالهلا تلك األسر حائزة للخصائص الوراثية املؤهلة ديناميات العملي  Wigomو يوضح وجيوم
على أفرادها فقط خيلق يف اية املطاف طبقات  –الراقية  –إن قصر التزاوج بني أبناء تلك الطبقات : " للقيادة بقوله



 
   

طريف شوقي " ( حتماال خمتلفة بيولوجيا عن الطبقات الدنيا، و جيعل ظهور القادة من بني هذه الطبقات أكثر      إ
  ).    56 ، ص 1992حممد فرج،

أن ظهور هذه النظرية كان نتيجة مرحلة تارخيية " الغصن الذهيب " يف كتابه املوسوم   Fraiser رو يرى فر يز
 متيزت بظهور جمموعة من القادة املستبدين، الذي كان أمرا ضروريا مصاحبا للتخلص من اهلمجية 

  .ةو اإلنتقال إىل املدني
نتيجة الدعم املطلق الذي لقيته من قبل ) 19(و قد بلغت هذه النظرية أعلى مرتلة هلا يف القرن التاسع عشر 

  ).  25، ص1969جورج بوهلن وآخرون،(   Karlealكارليل
و ظهور هوالئي القادة املستبدين، يف حقيقة األمر، هو إنعكاس ألفكار عدد من الباحثني الذين كانوا ينظرون إىل 

  Meachiavelliنظرة تشاؤميـة، و من بينهم، على وجه اخلصوص، نيقوال مكيافيللي ةلطبيعة اإلنسانيـا
N.(1809-1882)داروين  ،وتشـارلـزCharles Darwin ، 

   .)Sigmund Freud )1939-1856و سيجمونـد فرويـد
" فقد أكد يف كتابه        املوسوم  .فالبنسبة ملكيافللي كان ينظر إىل سلوك الفرد كنوع من التمرد و عدم التعاون

أن الغاية تربر الوسيلة، و عليه فإن القائد يف نظره، له احلق يف إعتماد أي أسلوب ميكنه 1513 الصادر سنة " األمري 
  .من أن حيفظ لنفسه مركزها و للجيش قوته و للدولة مكانتها

ة للطبيعة اإلنسانية فنستشفها يف تأكيده أن البقاء أما مسامهة تشارلز داروين يف بلورة و تعميق النظرة التشاؤمي
لألصلح و األقوى، و أن نقاط الضعف يف الفرد تتحول إىل أعظم قوة له عندما يتعاون مع اآلخرين من أجل احلماية 

  .و البقاء
مستقر نتيجة أما فيما يتعلق بسيجموند فرويد فمسامهته يف تعميق هذه النظرة تتحدد يف إعتباره للمجتمع كيانا غري 

  ).  29-30ص .علي عسكر، بدون تاريخ ، ص( العداءات الكامنة بني البشر 
و لقد إنعكست أفكار رواد النظرة التشاؤمية للطبيعة اإلنسانيـة على دراسات و أحباث رواد الفكر اإلداري األوائل، 

  .فكار رواد حركة اإلدارة العلميةو يتجلى ذلك بصورة واضحة يف النظرة الذرية للكائن البشري اليت متيزت ا أ
فقد أعتقدت هذه احلركة أن اإلنسان البد أن يكون حتت رقابة شديدة مستمرة حىت يقوم بأداء العمل املكلف به كما 
جيب و إال فإنه لن يعمل جبدية، أو لن يعمل على اإلطالق، ألنه كسالن بطبعه و ال ميكن أن يوثق به يف حتمل 

صب تفكري رواد هذه احلركة على كيفية إحكام الرقابة على العاملني و مل تفكر فيهم إطالقا و إمنا املسئولية، و عليه أن
  .  إعتربت أن أمرهم موكول لضبط القيادة و حزم الرقابة

و على هذا األساس كانت حركة اإلدارة العلمية تنظر إىل اإلنسان على أنه جزء من اآللة الكبرية اليت هي املنظمة، 
كن لإلدارة أن تركبه مع بقية األجزاء، و تسيطر عليه كما تسيطر عليها مما حذا ا إىل التأكيد على ضرورة حبيث مي

تركيز سلطة و حق إختاذ القرارات و قوة إصدار األوامر يف يد فرد واحد وهو صاحب املنظمة أو مالكها أو يف أيدي 
التنظيمي، و من مث كانت وظيفة املشرف أو رئيس القسم  عدد قليل من األفراد و هم اإلدارة العليا يف قمة اهلرم



 
   

تقتصر فقط على تنفيذ أوامر اإلدارة العليا، و جعل العاملني يتبعون هذه األوامر يف إجناز األعمال املوكلة إليهم وفق ما 
  .هو حمدد و خمطط هلا

 و فيكثور فروم   Mantagu كوللطبيعة اإلنسانية العديد من الباحثني من بينهم منثا و قد عارض هذه النظرة
Vector Vroom و كارين هورينKaren Horney .  

  ".خلق اإلنسان من أجل التعاون و ليس من أجل املنافسة و الصراع "   1966فمثاكو يقول سنة
أما فيكثور فروم فريى أن غرائز الفرد و دوافعه تتقرر وفقا للمستوى احلضـاري و الثقايف اللذان يعيش      يف 

طارمها، و نظرا ألن اتمع هو الذي يشكل منط سلوك الفرد فإن البيئة اليت يعيش فيها الفرد تصبح عنصرا هاما يف إ
  .حتديد سلوكه

أما كارين هورين فإا تؤكد على أمهية العالقات بني األفراد يف تطوير السلوك، و أنه نظرا لتأثر سلوك األفراد 
 ). 31علي عسكر، بدون تاريخ، ص( على موافقتهم على سلوكهم باآلخرين فإم يسعون إىل احلصول 

 :تقييم نظرية الرجل العظيم  - )1- 1- 1- 6
رغم صدق هذه النظرية يف بعض األحيان و املواقف، فإنه ال ميكن التعويل عليها يف فهم حقيقة ظاهرة القيادة ملا أخذ 

  :حدد فيما يليعنها من نقاط ضعف عديدة من قبل عدد من الباحثني، و اليت تت
 إن قبول إفتراض هذه النظرية القائل بأن مهارات القائد وراثية جيعل من التفضيل يف عمليت التوظيف  -*

هذا التفضيل قد يشمل أقارب الذين كانوا سابقا قادة ناجحني و . و الترقية أمرا مرغوب فيه و ال بد منه يف املنظمات
  .هذا أمر غري منطقي

حاليا يف  ةتتبىن أفكار هذه النظرية تعري إهتماما قليال جدا لربامج تنمية املوارد البشرية املنتشر أن املنظمات اليت -*
لتدريبهم  يشىت املنظمـات على خمتلف أنواعـها و مستوياا على إعتبار أن القـادة يولدون قادة، و عليه فال داع

وهذه النظرة، . ورة لذلك لكي ال يصبحوا قادةإضافة إىل أنه ال توجد هناك ضر. و تطويرهم لكي يصبحوا قادة
  .بطبيعة احلال، تناقض الواقع العملي لفائدة برامج تنمية املوارد البشرية يف تأهيل و جناح القادة   يف خمتلف املنظمات

إن قبول إفتراض هذه النظرية القائل بأن القادة يولدون قادة و ليس جعلهم كذلك، جيعل من عملية اإلختيار  -*
فاملنظمة وفق تصور هذه النظرية تصبح ملزمة فقط بتوظيف . املهين الضرورية لتوظيف أفراد جدد ال فائدة ترجى منها

و بطبيعة احلال، هذا غري منطقي من الناحية العلمية فيما يتعلق حبقيقة . القادة املولدون لتويل املناصب القيادية الشاغرة
  .ظاهرة القيادة و العوامل املؤثرة فيها

إذا قبلنا أفكار هذه النظرية فإن عملية تصميم الوظائف تصبح ال جدوى منها ألنه ال داعي ملطابقة الفرد مع  -*
ميلكون من القدرة و املهارة ما ميكنهم  وظيفته هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن النظرية تقول أن القادة احلقيقيني

، 1995عـمار الطيب كشرود، الد الثاين،( ته بنـجاح من حتليل أي موقف وظيفي أو غري وظيـفي و معايش
 .158) ص 

. قد ينجح القائد يف بعض الظروف يف إحداث تغريات يف اجلماعة إال أنه قد يعجز عن إحداثها يف ظروف أخرى -*
تنظيم اجلماعة  فدرجة التغري اليت يستطيع القائد إحداثها من وجهة نظر ديناميات اال تتوقف بنسبة كبرية على بناء و



 
   

أي أن القائد قد يستطيع أن حيدث تغيريا معينا حيث تكون اجلماعة مستعدة هلذا . ككل و على موقعه يف هذا البناء
  .التغيري و لكنه قد يعجز عن إحداث مثل هذا التغيري يف فترة أخرى أو موقف آخر

بري يف جناح القائد يف إحداث أي تغيري داخل و مبعىن آخر، أن الظروف احمليطة بالقائد ككل هلا هي، أيضا، دورا ك
اجلماعة و ليس املواهب و القدرات الغري عادية اليت يتمتع ا هوالئي القادة وحدها فقط مسئولة عن جناحهم، و هذا 

 ).  248-249ص. ، ص1970كمال لويس مليكة،( ما أمهلته نظرية الرجل العظيم 
منظور سياسي، و يغلب عليها التأثر بالنظام السائد يف تلك احلقب، و هو  أن هذه النظرية تتعامل مع القيادة من -*

  .النظام الذي يقدس الفرد و يعلي من شأنه على حساب اجلماهري
أن هذه النظرية تدرس القادة بعد أن أصبحوا عظماء و لكنها ال تقدم املنهج الذي نستطيع من خالله التنبؤ بأي  -*

  ).  57 ، ص1992طريف شوقي حممد فرج،(قائدا عظيما من األفراد العاديني سيصبح 
  :نظرية السمات2-1-6)- 

إال أا تعد أكثر علمية " الرجل العظيم " و ظهورها كان مع بدايـة القرن املاضي، و هي تقوم على أساس نظريـة  
  .و منطقا يف حتليلها لظاهرة القيادة

القادة لديهم مسات شخصيـة جتعلهم خيتلفون عن غري القـادة و تعتمد هذه النظرية على فكرة أساسيـة مفادها أن 
و اهلدف األساسي هلذه النظرية يكون يف حتديد هذه اخلصائص و طرق . و تؤهلهم يف نفس الوقت ألن يكونوا قادة

  ).  627، ص1985حممود السيد أبو النيل، علم النفس الصناعي،( قياسها و إستخدام هذه الطرق يف إختيار القادة 
  .شيل.و من العلماء الذين نادوا ذه النظرية، إدوارد تيد، و شستر برنارد، و أوروين هـ

  :مسات التالية) 10(فالقائد الناجح يف نظر إدوارد تيد هو من تتوافر فيه العشر 
  احلماسة، 3)- الشعور القوي باهلدف و السبيل إىل حتقيقه، 2)- الطاقة اجلسدية و العصبية، 1)- 
 -10) املهارة التعليمية،9)- اإلدراك الفين، 8)- اإلميان، 7)- اإلستقامة، 6)- الثقة بالنفس،  5)-اء،الذك4)- 

  .احلزم و القدرة على إختاذ القرارات
  :أما شستر برنارد فيؤكد على أن جناح القائد يتوقف على توافره على جانبني هامني مها

اإلملام باألساليب الفنية، و هذا يتطلب تفوقا يف الصحة اجلسمية و يتمثل يف التفوق الشخصي يف : اجلانب األول -*
و املهارة، و اإلدراك احلسي، و الذاكرة و املعرفة، و هو يرى أن أي فرد تتوافر فيه هذه السمات يكون، بالضرورة، 

  . قادرا على قيادة مرؤوسيه
  .و التصميم، و اإلحتمال و الشجاعةفيتضمن التفوق الشخصي يف التحلي بالعزمية، : أما اجلانب الثاين -*

شيل فريى أن هناك مسات شخصية ينبغي توافرها لنجاح القائد رغم عدم إعترافه بالتعداد إلنعدام .أما أوروين هـ
و من ضمن هذه السمات، على سبيل املثال، اليت يذكرها شيل لنجاح القائد، اإلهتمام بالناس و حبهم، قوة . قيمته

و عدم توافر هذه السمات كما يرى شيل من شأنه أن يقلل من فرص . مل حنو السلوك العمليالشخصية، إجتاه الع
  ).24-25ص  .، ص1984حمسن العبودي،( نـجاح القـائد 



 
   

و عموما، فإن مسات الشخصية اليت تأكدت عالقتها الدالة إحصائيا بنجاح القيادة تتحدد يف ثالث جمموعات كما 
  :، و هذه اموعات هي 1954أشار إىل ذلك لونور كارتر سنة

. و تنطوي على السمات الضرورية ملساعدة اجلماعة على حتقيق أهدافها :تسهيل حصول اجلماعة على اهلدف1)- 
  .و من أمثلتها اإلستبصار، و الذكاء

، و من أمثلتها التعاون. و تتضمن السمـات الضروريـة للمحافظـة على قيام اجلماعـة بعملها :اإلجتماعية2)- 
  . و الشعبية

و من أمثلتها الثقة بالنفس، . و تتضمن السمات املرتبطـة برغبة الفرد يف التعرف على اجلماعـة: شهرة الفرد3)- 
  ). 629، ص 1985حممود السيد أبو النيل، علم النفس الصناعي،( و املثابرة 

  :تقييم نظرية السمات - )1- 2- 1- 6
النظريـة يف بداية القرن املاضي، فترة ظهورها، من قبل العديـد من رغم الرواج الكبري الذي القته نتائج هذه 

العلماء و الباحثني، و كذا أرباب العمل و رؤساء املنظمات على إختالف طبيعة نشاطاا، فإن عدد من الباحثني قد 
  :سجل عليها مآخذ عدة تتمثل على النحو التايل

ري املمكن أن نتفهم حقيقة جوهر ظاهرة القيادة من دون ربطها أا تغافلت الظروف احمليطة بالقيادة، فمن غ -*
  Stanford و يف هذا السياق يشري ستانفورد .باملوقف الذي متارس فيه، و كذا باألفراد و اجلماعات اخلاضعني هلا

ألن أي دراسة  جيب على أي نظرية شاملة يف القيادة أن تضع يف إعتبارها التفاعل بني كافة متغريات القيادة" إىل أنه 
ألحد تلك املتغريات على حدة مبعزل عن األخرى قد يؤدي إىل إرتباطات دالة و لكنها غري مفيدة يف فهم الواقع، 

و جتاهل ما عداه من جوانب لن يؤدي إىل فهم  –السمات  –فالقيادة ظاهرة متشابكة و النظر إليها من جانب واحد 
طريف شوقي (عارض نتائج الدراسات اليت متت يف ظل نظرية السمات شامل و مثمر هلا، و هو ما ظهر جليا يف ت

     ).  61 ، ص1992حممد فرج،
عدم   1973اليت أجريت سنة  Flix, Nigro & Others أكدت دراسات فليكس و جنرو و آخرون -*

ت تتغري تبعا و أستخلصوا يف حبوثهم أن القيادة تستند إىل جمموعة مسا. توافر مسات شخصية مشتركة بني القادة
فسمات القائد الفعال يف مجاعة ما أو . للوظائف اليت تؤديها اجلماعة، و الظروف اليت تؤدى يف إطارها هذه الوظائف

حمسن ( موقف ما قد تكون خمتلفة عن سواها كلية لنفس القائد أو لقائد آخر يف مجاعة أو موقف خمتلف 
  ). 25-26ص. ، ص1984العبودي،

فقد وجد .      1940اليت أجريت سنة  Charles Birdبق و أن أكدا دراسة تشارلز بريدو هذه النتيجة قد س
  قائمة من السمات حتوي كل واحدة منها جمموعة مسات ) 20(بريد من خالل دراسته لعشرين 

ناصر حممد ( مت احلصول عليها بإستبيانات خمتلفة أنه ال توجد مسة واحدة مشتركة بني القوائم العشرين 
  ).  331، ص1995عديلي،ال

، و اليت متحورت حول مراجعة عدد كبري  1948يف دراسته اليت أجراها سنة Jenkins، مل جيد جينكرت لو باملث
  من الدراسات اليت تناولت جمموعة خمتلفة من األطفال و رجال األعمال و املهنيني و العسكريني، 



 
   

ناصر حممد ( كن أن تفرق بني القادة و بني أعضاء اجلماعة مسة واحدة أو جمموعة من السمات ميكن عزهلا حبيث مي
  ).331، ص 1995العديلي،

بعد أن أستعرض عدد من الدراسات اليت نشرت عن   1948و يف نفس السياق دائما، يشري رالف ستوجديل سنة
، الضبط مسات الشخصية الضرورية لنجاح القيادة، و اليت تضمنت العمر الزمين، حجم اجلسم، الثقة بالنفس

  .إخل، إىل أن نتائج هذه الدراسات غري ثابتة...اإلنفعايل، الذكاء، املثابرة، املشاركة، املكانة السوسيومترية، قوة العزمية
 ، و بني املظهر 0,71+و  0,37 –فمثال وجد أن العالقة بني العمر الزمين و مكانة القيادة تتراوح بني 

+ و         0,70–، و بني الضبط اإلنفعايل و القيادة تراوحت بني  0,18+و  0,20 –و القيادة تراوحت بني 
0,18  . 

فقد أشارت . أما نتائج مخسة عشر دراسة فقد أثبتت وجود عالقة موجبة بني مسات الشخصية و فاعلية القيادة   
يف الذكاء  نتائـج هذه الدراسـات إىل أن الشخص الذي يشغل مركزا قياديا يزيد عن متوسـط أعضاء اجلماعـة

و املسئولية، و املشاركة، و يف املكانة السوسيومترية، يف حني أشارت نتائج عشر دراسات إىل أن القائد يزيد عن 
حممود السيد أبو النيل، علم النفس اإلجتماعي، اجلزء ( متوسط أعضاء اجلماعة يف املثابرة، و املبادأة، و اإلجتماعية 

 ). 326، ص1985الثاين،
للسمات املتفق عليها فيما يتعلق بفاعلية القيادة، ) إجرائية( اق أصحاب هذه النظرية على تعريفات حمددة عدم إتف -*

يف إحدى دراساته خلصـائص القادة، حيث طلب من مخسة   Strykerو قد جتلى حجـم هذه املشكلة لستريكر
فتبني له أم قد عرفوها  –حبوث القيادة  و هي مسة شائعة الظهور يف –و عشرين مديرا أن يعرفوا خاصية اإلعتمادية 

طريف شوقي حممد ( بسبع و أربعني طريـقة خمتلفة، أمكن تصنيفها فيما بعد يف مخسة و عشرين         فئة 
   ).  62، ص1992فرج،

كشفت بعض الدراسات السابقة عن أن مسات شخصية معينة مثل الذكاء، وفق ما أكدته دراسات  -*
و سسيل جيب و غريها من مسات   Drakeلثقة بالنفس وفق ما أكدته دراسات دريك، و ا Tormanثرمان

الشخصية األخرى متيز القادة عن غري القادة يف مواقف خمتلفة، غري أن الدراسات اليت أجريت يف هذا املضمار مل تسفر 
أخترن للقيادة يف  يالطالبات الالئ فمثال مل جتد دنكريل يف دراسة هلا إختالفا يف مظهر. إال عن إتفاق ضئيل فيما بينها

  ). 250-251ص. ، ص1970كمال لويس مليكة ،( جماالت النشاط الديين و الثقايف عن التابعات 
مع أن هناك إتفاقا على أن القادة متفوقون على غري القادة يف بعض مسات " و يف هذا السياق يقول رالف ستوجديل 
لنفس، و حتمل املسئولية، و املشاركة اإلجتماعية، فإن هناك حد أدىن من الشخصية مثل الذكاء، و اإلعتماد على ا

حممود " ( هذه اخلصائص يكون مطلبا يف القادة كما أن غري القادة، بدون شك، ميتلكون نصيبا من هذه اخلصائص 
  ). 629، ص1985السيد أبو النيل، علم النفس الصناعي،

، و اليت من خالهلا  Hollingworthاليت قامت ا هولنجوورت و ما يدعم قول ستوجديل هذا، نتائج الدراسة
فالفروق الكبرية قد تعيق قيام عالقات قيادية نظرا ألن . وجدت أن القادة جيب أن ال يفوقوا األتباع كثريا يف ذكائهم

ة لن ينشأ، و ترى هولنجوورت أن منط القياد. هذه الفروق قد تقلل من إحتمال توحد الغرض بني القائد و األتباع



 
   

كمال لويس ( نقطة         30بل إنه سوف ينهار إذا زاد الفرق بني نسبة ذكـاء القائد و األتبـاع عن
  ). 250، ص1970مليكة،

أن عملية مراجعة أدبيات القيادة و فاعليتها و كذا الدراسات اليت أجريت يف   1969يرى هولندر و جوليان سنة -*
و سبب إخفاق . قة ضعيفة أو قد تكون منعدمة بني مسات الشخصية و فاعلية القيادةهذا امليدان، قد بينت أن العال

نظرية السمات مرده أساسا، من وجهة نظر هذين الباحثني، إىل عجزها عن التمييز بني القيادة كعملية و القائد 
و عوامل البيئة احمليطة )    ة كعملي( و النظريات اليت تعاجل هذه الظاهرة تؤكد على ديناميكية فعالية القيادة . كفرد

 ,Frank.J.Landzy & Dona Turmbo,1976(باجلماعة و اليت من شأا أن تؤثر على فعالية القيادة 
P.P 378-379 .(  

لقد أكدت عملية مقارنة مسات األفراد الذين مل ينجحوا يف أدوارهم كقادة، و أيضا، مسات األفراد الذين مل  -*
و عليه . ملناصب القيادية بتلك املوجودة لدى األفراد الناجحني على أا مشتركة فيما بينهميستطيعوا الوصول إىل ا

الرئيس األمريكي السابق ( ميكن القول بأن بعض األفراد ذوي القامة الطويلة باستطاعتهم أن يكونوا قادة ناجحني 
و باملقابل، . ال يف احلاضر و ال يف املستقبللكن البعض منهم ليس هلم الرغبة و ال القدرة على ذلك ) أبراهام لنكولن

  ).نابليون بونابرت( فإن هناك بعض األفراد ذوي القامة القصرية قد بلغوا مناصب قيادية عالية 
مبعىن آخر، أنه إذا قام . صعوبة التعامل مع السمات السيكولوجية اليت ال ميكن مالحظتها يف عالقتها بسلوك الفرد -*

هل هي مسة الذكاء، أو مسة . ني فإنه من الصعب جدا معرفة السمة اليت سببت هذا السلوكفرد معني بسلوك مع
  .املبادأة، أو مسة اخليال، أم ماذا؟

و ما دامت هذه السمات ال ميكن مالحظتها فوجودها من عدمه نستنتجه فقط من خالل السلوك الفردي أثناء عملية 
  .اإلنتاج و هذا يزيد القضية أكثر تعقيدا

  . إن مسات القائد الناجح، يف حقيقة األمر، هي نتيجة ألحكام إجيابية صادرة عن اآلخرين بشأا -*
  .و هذه األحكام جتعل نظرة اآلخرين للقائد على أنه ناجح بدال من النظر إليه على أنه فاشل و هو كذلك فعال

السمات و املقاييس املستعملة هلذا  و جود صعوبات كبرية و جدال حادا بني العلماء فيما يتعلق بقياس هذه -*
  ). 161-162ص. ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( الغرض 

  و على الرغم من هذه اإلنتقادات املوجهة إىل نظرية السمات فإن بعض الباحثني أمثال فيلي و روبرت  
  ن فشل الباحثون األوائل قد نادوا بعدم هجرة هذه النظرية و ضرورة مواصلة البحث فيها أل  1969سنة

  يف حتديد مسات شخصية عامة رمبا يكون راجعا إىل عدم قدرم على إختيار و قياس السـمات 
  ).193، ص 1977حممد عبد اهللا عبد الرحيم،( األساسية 

 و ما يضطرنا إىل األخذ ذه النظرية أيضا، بشيء من التحفظ، أن القيادة ال بد أن يكون هلا من املقومات 
  و مسات الشخصية ما يرقي ا إىل هذه املرتبة و مييزها عن بقية التابعني، لكن تلك املقومات و السمات 

 .ال ينبغي أن ترقى إىل درجة الثبات
  



 
   

  :تناول األمناط2-6)- 
إن عدم قدرة دعاة نظرية السمات على حتديد مسات شخصية دقيقة متيز القادة الناجحني عن نظرائهم غري الناجحني  
كذا عن األتبـاع، و ملا كان السلوك هو احملصلـة النهائيـة خلصائص الفرد الشخصيـة، فقد بدا لبعض الباحثني  و

و املهتمني مبوضوع القيادة، يف بداية سنوات األربعينات و حىت سنوات الستينات، ضرورة اإلهتمـام بدراسة 
من فهم و قياس ظـاهرة القيادة من نظريا  كونه أفضل إستراتيجيـة متكنهم) الذي ميكن قياسه ( السلـوك 
خاصة وأن مالحظة القادة أثناء العمل قد كشفت عن فروق كبرية بني مناذج ) اليت يصعب قياسها ( السمات 
  .القيادة

السلوك " يف كتاما املوسوم  Szilagyi & Wallace و ما يدعم هذا الطرح تأكيد سيزالجي و والس
  من أنه نتيجة لعدم الرضا التام عن نتائج أحباث نظرية السمات  1980ادر سنة الص" التنظيمي و األداء 

و ما تالها من سنوات، أين كانت تلك النظرية تركز على السمات الشخصية للقائد لنجاحه،   1940يف القيادة سنة
، 1995لعديلي،حممد ناصر ا( فقد دعت احلاجة بالكثري من علماء النفس لإلهتمام باجلانب السلوكي للقائد 

  ). 332ص
يف كتاما    Robert Kreitner & Angelo kinickiكذلك، فإن روبرت كريثنر و أجنلو كينيكي

على أن بداية ظهور و تطور هذا  ايدعمان هذا الطرح بتأكيدمه  1992الصادر سنة" السلوك التنظيمي " املوسوم 
  :الثانية و ذلك نتيجة األسباب التاليةالتناول يف دراسات القيادة كانت أثناء احلرب العاملية 

  .تزايد اإلهتمام بتطوير القادة العسكريني - 
 .إخفاق نظرية السمات يف تقدمي تفسري واضح مقبول لفاعلية القيادة - 
 ). 269، ص2002حسني حرمي،( ظهور حركة العالقات اإلنسانية يف اإلدارة جلورج إلثون مايو  - 

باحثني و املهتمني أن بعض القادة يعطي األوامر و يصدر شىت القرارات دون أدىن فقد بني الواقع امليداين هلوالئي ال
. إعتبار ألراء مرؤوسيهم، يف حني أن هناك قادة آخرين يأخذون بعني اإلعتبـار آراء مرؤوسيهم قبل إصدار أي قرار

حممود السيد أبو ( العاملني باملنظمة  و هذه الفروق يف مناذج القيادة، بطبيعة احلال، هلا تأثري كبري على فاعلية األفراد
   ). 630، ص1985النيل، علم النفس الصناعي،

و للوقوف على النمط القيادي الواجب إعتماده لتحقيق هذه الفاعلية أجريت العديد من الدراسات، و اليت كانت 
لدرجة األوىل، على منط القيادة تفترض أن فاعلية القيادة يف حتقيق أهداف املنظمة و رضا األفراد العاملني يتوقف، با

و وفق نتائج هذه الدراسات فإن املتغري احملدد لفاعلية القيادة هو ذلك املتغري . الذي ميارسه القائد يف عالقته باملرؤوسني
  .املركب من جمموعة من األنشطة و التصرفات اليت يبديها القائد و املشكلة يف جمموعها لنمط قيادته

يف دقائق هذه النظريات جيدر بنا أن نضع فاصال منطقيا بني مصطلح وظائف القائد، اليت سنأيت و لكن قبل أن خنوض 
فوظائف القائد هي العنصر . على ذكرها الحقا يف هذا الفصل يف حمور التناول الوظائفي، و بني مصطلح منطه القيادي

الدينامي الذي يؤدى  ركه القيادي فهو العنصيف املوقف حيث تشري إىل ما جيب أن يفعله، أما سلو) البنائي( الساكن 
من خالله القائد تلك الوظائف و يضعها موضع التنفيذ، أي أن السلوك يصدر عن القائد لتنفيذ الوظائف املوكلة إليه، 



 
   

 به نظريا بني الدستور و القانون، أو بني األخريشفالعالقة بينهما ت
 :و فيما يلي مناذج هلذه الدراسات). 84 ، ص1992طريف شوقي حممد فرج،(و لوائحـه التنفيذية  

  :Iowa 1939دراسة جامعة إيوا 1-2-6)- 
،   و  Ronald Lippitو قد قام ا كل من رونالد ليبيت. و هي أول دراسة رائدة أجريت يف هذا املضمار

 ، و بإشراف هذا األخري الذي يعترب األب Kurt Lewinو كريت لوين ، Ralph Whiteرالف وايت
و قد أجريت هذه الدراسة على عدد من التالميذ الذين قسموا إىل جمموعات وفق . الروحي ملصطلح دينامية اجلماعة

فقد تلقى مشرف كل جمموعة تعليمات . إعتماده مع كل جمموعة) القائد ( نوع معني من السلوك طلب من املشرف 
و تتحدد أنواع السلوك اليت طبقت من قبل الباحثني . هلابإنتهاج نوع معني من السلوك جتاه تالميذ اموعة املخصص 

النمـط   3)-النمط الدميقراطي،  2)-النمط اإلستبدادي، 1)-:على عينة هذه الدراسـة يف ثالثة أنواع هي
  ).الترسلي ( الفوضوي 

  . حتديد فاعلية القيادةو ما يهمنا من نتائج هذه الدراسة أن نقارن بني أثر النمط اإلستبدادي و نظريه الدميقراطي يف 
 ففي النمط اإلستبدادي، قام املشرف بتركيز مجيع القرارات يف يده مبا يف ذلك حتديد خمتلف األنشطة 
و اإلجراءات املسموح ا لألفراد القيام ا، و كان الثواب و العقاب يتم على أسس شخصية، و كان القائد هو 

و على العكس من ذلك، كانت القرارات يف النمط الدميقراطي . مركز اإلتصاالت و املعلومـات يف اجلماعـة
تتحدد نتيجة املشاركة و املناقشة اجلماعيـة اليت تتم بتشجيع و مساعدة من القائـد، و كان الثواب و العقاب يتم 

  .على أسس موضوعيـة، و كانت هناك حرية يف اإلتصال بني أفراد اموعة يف تفاعلهم مع بعضهم البعض
  :ن أهم النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة ما يليو م

  .كان مقدار إنتاجية اجلماعة يف ظل النمط اإلستبدادي أكرب من نظريه يف ظل النمط الدميقراطي1)- 
  .كانت درجة اإلبتكار فيما تقوم به اجلماعة من أنشطة أكرب يف النمط الدميقراطي عنها يف النمط اإلستبدادي2)- 
فقد كان مقدار العمل . افع إىل العمل أقوى يف ظل النمط الدميقراطي عنه يف ظل النمط اإلستبداديكان الد3)- 

الذي يقوم به أفراد اجلماعة يف النمط اإلستبدادي ينخفض و أحيانا يتوقف بصورة ائية عند مغادرة املشرف ملكان 
  .قراطي حىت يف حالة مغادرة املشرف ملكان العملالعمل، يف حني أستمر مستوى العمل ثابتا و مستقرا يف النمط الدمي

  .  كان رضا األفراد اخلاضعني للنمط الدميقراطي أكثر بكثري من رضا نظرائهم اخلاضعني للنمط اإلستبدادي4)- 
األفراد اخلاضعني للنمط اإلستبدادي أظهروا قدرا كبريا من السلوك العدواين جتاه بعضهم البعض، يف حني كانت 5)- 
  .لظاهرة حمدودة لدى األفراد اخلاضعني للنمط الدميقراطيهذه ا
كانت مؤشرات روح الفريق و التفاعالت اإلجتماعية املكثفة يف سلوك األفراد اخلاضعني للنمط الدميقراطي أكثر 6)- 

مقارنة بنظريا يف سلوك األفراد اخلاضعني للنمط اإلستبـدادي، إضافة، إىل كثرة مؤشـرات نزعات خضوعهم 
  ).  161-163ص. ، ص1979أمحد صقر عاشور،( لسليب ا

من نظريه الدميقراطي، لكن  و تشري نتائج هذه الدراسة بشكل واضح إىل أن النمط االستبدادي قد حقق إنتاجية أعلى
و بوجوده  يف مكان العمل، أما فيما  هذه اإلنتاجية كانت رهينة مبمارسة املشرف االستبدادي لضغطه على اجلماعة



 
   

، و التماسك و التفاعالت يق ببقية مؤشرات الفاعلية األخرى، كاالبتكار، و الدافع لإلجناز، والرضا الوظيفيتعل
  ).  163، ص1979أمحد صقر عاشور،( االستبدادي   اإلجتماعية، فقد تفوق النمط الدميقراطي بوضوح على نظريه

  
 :تقيم دراسات جامعة إيوا - )1- 1- 2- 6
ت كريت لوين و زميليه قد شجعت عدد كبري من الباحثني على إجراء املزيد من الدراسات رغم أن نتائج دراسا 

إلختبار مدى فاعلية خمتلف أمناط القيادة يف حتقيق أهداف املنظمات على إختالف طبيعة نشاطاا، فإنه قد سجل 
  :من قبل عدد من الباحثني، و املتمثلة فيما يلي ةعليها نقاط ضعف عد

  :ينو أن كريت لوين و زميليه يف دراسام على فاعلية أمناط القيادة قد أمهلوا أمرين هامنييرى مور1)- 
أوهلما هو عدم تدقيقهم يف البناء السوسيومتري لعينات الدراسة، و عدم تأكدهم من التكافؤ بني العينات يف هذا  -*

  .البناء، و هو األصل يف نظرية مورينو
الفرد الذي قام بدور املشرف الدميقراطي، كان ميكن أن يكون أصلح للقيام بدور  أما ثانيهما فهو إحتمال أن -*

املشرف اإلستبدادي أو أنه ال يصلح للقيام بدور املشرف إطالقا، و نفس القول ينطبق على الفرد الذي قام بدور 
  .املشرف اإلستبدادي

، 1970كمال لويس مليكة،( إعداد هلا مل يتم و على هذا األساس يرى مورينو أن أصل التجربة قد أار و أن أهم 
  ).870ص 

 أنه ال ميكن إعتبار األفراد الذين قاموا بدور التابعني يف دراسات جامعة إيوا،   1974يرى احلناوي سنة2)- 
 و هم أطفال غري ناضجني، عينة ممثلة لألفراد الراشدين الذين يعملون يف منظمات رمسية و يقومون مبهام 

  .قدةو أعمال مع
" اإلدارة اجلديدة " يف كتابه املوسوم   Robert Fulmer، و كذا روبرت فيلمر 1974يشري احلناوي سنة3)- 

إىل أن منهجية البحث و الدراسـة اليت أعتمـدت من قبل القائمني على دراسات جامعة إيوا   1983الصادر سنة
ليت مل تضبط و مل يعزل تأثريها من قبل القائمني على مل تكن حمكمة و صارمة فقد كان هناك عدد كبري من املتغريات ا

، 1979أمحـد صقر عاشور،( هذه الدراسـات و اليت من بينها شخصية األفـراد، و دوافعهـم، وقدراتـهم 
  ).271، ص 2002حسني حرمي،( ،  )163ص 

وقع احلصول أنه من الصعب أن نت  1983، و كذا روبرت فيلمر سنة1963يرى كمال لويس مليكة سنة 4)- 
على نتائج متشاة إذا ما أجريت مثل هذه الدراسـة يف ثقافة و جمتمـع آخر غري اتمـع األمريكي الذي أجريت 

  ).271، ص 2002حسني حرمي،( ، )163ص ، 1979أمحد صقر عاشور،( فيه 
  :دراسات جامعة ميتشغان2-2-6)- 

، كاتز و كان  1950حثني أمثال ماكويب و مورس سنةو قد أجريت عقب دراسات جامعة إيوا من قبل عدد من البا
، و قد ركزت على 1957ة ، بوس سن1957 جاجنويل سنة 1956ة  ، كان سن 1952و سنة  1951سنة 

 ).28، ص 1966رنسيس ليكارت،( دراسة منطني من اإلشراف 



 
   

األقسام ذات اإلنتاجية و قد كانت هذه الدراسات دف إىل التعرف على منط السلوك الذي يقوم به املشرف يف 
املرتفعة و املتغريات املرتبطة به و مقارنته بنمط سلوك املشرف و املتغريات املرتبطة به يف األقسام ذات اإلنتاجية 

  .املنخفضة
يف كتابه    1961وفق ما أوردها رنسيس ليكرت سنة  نو من أهم النتائج اليت أسفرت عنها دراسات جامعة ميتشغا

  : ما يلي" جديدة يف اإلدارة  أمناط" املوسوم 
  :أن سلوك املشرف يف األقسام ذات اإلنتاجية املرتفعة أتسم مبا يلي: أوال

  .إشرافه على مرؤوسيه متيز بالعمومية و عدم التعرض للتفصيالت - )أ
  .إهتمامه الكبري بكيان و مشاعر املرؤوسني و منحه األولوية القصوى لألمور املتعلقة باألفراد كبشر -)ب
  .إستحواذ عملية اإلشراف على نسبة كبرية من وقته -)ت

  : أن سلوك املشرف يف األقسام ذات اإلنتاجية املنخفضة أتسم مبا يلي: ثانيا
  .ممارسته أسلوبا دقيقا و تفصيليا على مرؤوسيه - )أ

  .يتدخل كثريا يف عملية أداء مرؤوسيه ملهامهم -)ب
  . ج على حساب كيان املرؤوسني و مشكالميهتم بشكل كبري بأمور العمل و اإلنتا -)ت
  .إستحواذ عملية اإلشراف و التفاعل مع مرؤوسيه على نسبة ضئيلة من وقت عمله -)ث

كذلك، وجد القائمون على هذه الدراسات أن درجة رضا األفراد العاملني يف األقسام ذات اإلنتاجية املرتفعة،         
ميقراطي، كانت مرتفعة مقارنة بنظريا لدى األفراد العاملني باألقسام ذات و اليت ميارس فيها املشرف النمط الد

  . اإلنتاجية املنخفضة
منط اإلشراف املوجه للعاملني إشارة ) النمط الدميقراطي( و لقد أصطلح ليكارت على منط اإلشراف من النوع األول 

منط ) النمط الديكتاتوري( النوع الثاين إىل متركز إهتمامات املشرف على مرؤوسيه، و على منط اإلشراف من 
  .اإلشراف املوجه لإلنتاج إشارة إىل متركز إهتمامات املشرف على اإلنتاج

هذه يشري ليكارت إىل أن منط اإلشراف املتمركز يف املرؤوسني، مقارنة  نو بناءا على نتائج دراسات جامعة ميتشغا
.                  لمنظمة إنتاجية أعلى و للعاملني رضا وظيفي أفضلبنظريه املتمركز يف اإلنتاج، قادر على أن حيقق ل

يف  و السبب يف ذلك، حسب رأيه، العالقة اجليدة اليت تربط املشرف باملرؤوسني مما ميكنه من إعطائهم مسئولية أكرب
مركز     يف العمل أين العمل و من مث إثارة دافعيتهم، بشكل كبري، للعمل، و هذا ما ال نتبينه يف منط اإلشراف املت

تكون كل من إنتاجية املنظمة و الرضا الوظيفي للعاملني يف أدين املستويات نتيجة اإلهتمام املفرط للمشرف بأهداف 
  ). 163-165ص. ،  ص1979أمحد صقر عاشور،( العامل يف مقابل إمهاله لكيان و مشاعر األفراد العاملني 

 :نتقييم دراسات جامعة متشيغا - )1- 2- 2- 6
قد سامهت بقسط كبري يف تبيان أمهية سلوك القائد يف توضيح ماهية ظاهرة  نإذا كانت دراسات جامعة ميتشغا   

  :القيادة، فإا، باملقابل، كانت عرضة إلنتقادات العديد من الباحثني من أمهها ما يلي



 
   
تراضها لنمط اإلشراف متغري مستقل، فإف. صعوبة إستنتاج عالقات سببيـة بني منط القيـادة و معايري الفاعليـة -*

فقد أشار كان يف مقال له خاص بتقييم . و لإلنتاجية و الرضا الوظيفي متغري تابع، يفتقد للدليل املنهجي و التجرييب
إىل أنه ال توجد هناك عالقة منتظمة و واضحة  لنمط اإلشراف بإنتاجية و رضا العاملني  ندراسات جامعة ميتشغا

) منط سلوك املشرف(مل تتضمن أي حتكم أو تطويع للمتغـري املستقل  نفدراسات جامعـة ميتشغا. لفةمبكوناته املخت
و يف غياب مثل هذه الضوابط املنهجية،  ). اإلنتاجية و الرضا الوظيفي(و متابعة هذا التحكم على املتغريات املستقلة 

 . ) 74، ص1978حنفي حممود سليمان،(عالقات سببية جال ميكن إستنتا
إىل إمكانية وجود عالقات سببية يف إجتاه مغاير ملا أفترضته دراسات جامعة   1964يشري فيكثور فروم سنة -*

فقد يكون منط اإلشراف املتمركز يف املرؤوسني هو نتيجة إلرتفاع اإلنتاجية و ليس سببا هلا، و كذلك . نميتشغا
يكون اإلهتمام باإلنتاج من قبل املشرف هو نتيجة إلخنفاض  احلال، بالنسبة لنمط اإلشراف املتمركز يف اإلنتاج، فقد

أمحد صقر ( التساؤالت   و دراسات جامعة ميتشغان ال تقدم إجابات حامسة هلذه . اإلنتاجية و ليس سببا هلا
 ). 165، ص1979عاشور،

  :دراسات جامعة أوهايو3-2-6)- 
هناك فريق من الباحثني يف علم النفس و علم يف الوقت الذي كانت يف دراسات جامعة ميتشغان جارية، كان 

 1957 ، و هالبني و وينر Flichmen 1953 اإلجتماع و علم اإلقتصاد من جامعة أوهايو أمثال فليشمان
Halppin & Winer ذه األبعاد حياولون، دراسة أبعاد السلوك القيادي، و كذا متغريات الفاعليـة املرتبطة ، .
  :السلوك القيادي على أساس بعدين هامني مها و قد صنفت هذه الدراسات

  ).اإلهتمام بالعاملني(بعد احلساسية  -)أ
  ). 161، ص1979أمحد صقر عاشور،) ( اإلهتمام باإلنتاج(بعد تنظيم العمل  -)ب

يف  و يف إطار هذا التصور لسلوك القادة أجرى القائمون ذه الدراسات عدة حبوث ميدانية ملعرفة تأثري هذين البعدين
  .سلوك املرؤوسني و من مث يف عملية أدائهم

،        (1947-1974)نتائج هذه الدراسـات اليت أجريت فيما بني سنيت   1976و يلخص فيكثور فروم سنة
  : يف النقاط التالية

أن مرؤوسي قادة بعد احلساسية هم أكثر رضا عن سلوك قادم من مرؤوسي قادة بعد تنظيم العمل،         1)- 
  .كما أن مرؤوسي قادة بعد احلساسية أقل تغيبا و شكوى من مرؤوسي قادة بعد تنظيم العمل

فقد وجدت عالقة سلبية بني . أن العالقة بني منط القيادة و الفاعلية يف األداء ترتبط أكثر ما ترتبط بطبيعة العمل2)- 
ينما وجدت عالقة إجيابية بني بعد احلساسيـة و بعد احلساسية و الفاعليـة يف األداء لدى قادة الطائرات احلربية، ب

  .الفاعلية يف األداء لذي بعد قادة املنظمات اإلنتاجية
البحث عن خمتلف املتغريات الظرفية اليت تؤثر يف العالقة بني بعدي احلساسيـة و تنظيم العمل من جهة،  ةضرور3)- 

 ).160-161ص . ، ص1992عشوي مصطفي ،(و معايري الفاعلية من جهة أخرى 



 
   

أن القائد الذي ميلك درجة عالية من بعد احلساسية يعمل على إجياد جو من الصداقة و الثقة بينه و بني 4)- 
  .  مرؤوسيه، كما أنه حيترم أفكارهم و مشاعرهم

 أن القائد الذي ميلك درجة عالية من بعد تنظيم العمل مييل ألن يتدخل يف ختطيط األنشطة املختلفة ملرؤوسيه،5)- 
كما حيدد أدوارهم يف إجناز األهداف و يؤسس قنوات إتصال واضحة بينه و بني مرؤوسيه، كما يقوم بتوزيع أعباء 

 .العمل و الرقابة عليهم بشكل عادل
و هذه النتيجة تناقض نتائج دراسات . أن سلوك القائد ميكن أن جيمع بني البعدين بدرجات متفاوتة يف آن واحد6)- 

نظريا جلامعة ميتشغان القائلة بأن القائد يظهر سلوكا لبعد واحد فقط يف كل مرة ميارس عملية جامعة إيوا و كذا 
  . القيادة
أن القائـد الذي ميلك درجة عالية على كل من البعـدين حيقق، بالضرورة، الرضا و اإلجناز اجلمـاعي 7)- 

من قبل  1976 لتأكيد عليه، فعال سنةو هذا ما مت ا).  149، ص1982فواد الشيخ سامل وآخرون،( ملرؤوسيه 
  ..Larson.L.L.,Hunt.J.G.,Osborn.R.Nالرسن و هانت و أزبورن

 إستبيان وصف" كذلك، أدت دراسات جامعة أوهايو إىل تصميم إستبيانات و إختبارات لقياس منط القيادة منها 
الذي  ،(LBDQ)(The Leader Behavior Description Questionnaire) " سلوك القائد 

الذي و  يف سنوات األربعينات،  Halpin & B.J.Winer & R.stogdillطوره هالنب و ونر و ستوجديل
 " رأي القائد لنفسه " ، و إستبيان) 112، ص2003حممود املساد،( يقيس إدراكات املرؤوسني لسلوك القائد 

(Leader Opinion Questionnaire) عمار الطيب كشرود، ( ي الذي يقيس إدراك القائد لنمطه القياد
  ).163، ص 1995الد الثاين،

  1980الصادر سنة" السلوك التنظيمي و األداء " و الشكل التايل كما قدمه سيزالجي و واالس يف كتاما املوسوم 
 ). 338، ص 1995ناصر حممد العديلي،( يوضح منوذج جامعة أوهايو يف القيادة 
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  .يف القيــادة
  :تقييم دراسات جامعة أهايو - )1- 3- 2- 6

  بتقييم نتائج دراسات جامعة أوهايو، و أسفر هذا التقييم على   1966سنة  Korman لقد قام كورمان
  :ما يلي
جود عالقة واضحة ذات داللة إحصائية بني بعدي احلساسية و تنظيم العمل من جهة، و متغريات الفاعلية عدم و1)- 

  .فالنتائج اليت تشري إىل وجود مثل هذه العالقة متثل نسبة ضئيلة من جمموع نتائج هذه البحوث. من جهة ثانية
أن تؤثر على العالقة بني بعدي سلوك القـائد  مل تتضمن هذه البحوث أي دراسة ملتغريات املوقف اليت بإمكاا2)- 

  ).167، ص 1979أمحد صقر عاشور، (و متغريات الفاعلية 
عدم إهتمام هذه الدراسات ببلورة بعد ثالث يتمثل يف إمكانية اجلمع بني خصائص القيادة وفق بعد احلساسيـة 3)- 

 اإلعتـبار اإلهتمام بالعاملـني قدر اإلهتمـام مبعين آخر، بعد يأخذ بعني. و خصائص القيادة وفق بعد تنظيم العمل
 ).161، ص 1992عشوي مصطفي،( بالعمل 

إن إفتراض دراسات جامعة أوهايو القائل بأن سلوك القائد املهتم بالعمال و املهتم بالعمل، عامالن مستقالن 4)- 
 & .Bales.R.F, Borgata.Eففي هذا املضمار وجد بالز و بورغثا و كوش. أمرا يدعوا إىل التساؤل

Couch.A. أنه من الصعب جدا لقائد ما أن يكون مهتما بالعمال و يف   1954يف دراستهم اليت أجريت سنة
و أستنتج بالز وزمالؤه أنه من األفضل ممارسة هذين البعدين من السلوك . نفس الوقت مهتما بالعمل و بنفس املستوى

يف بعض املواقف يف احلياة العملية أن جند بعض القادة مهتمني  من قبل شخصني خمتلفني حىت و لو أنه من املمكن
بالعمال و العمل يف نفس الوقت و بنفس املستوى، و لكن هذه القدرة ليست موزعة توزيعا طبيعيا بني مجيع أفراد 

  .اتمع
باع على أسفرت بعض الدراسات التقييمية لدراسات جامعة أوهايو عن وجود إختالفات بني إجابات األت5)- 

، و هذا يدل على أن نظرة "رأي القائد يف نفسه " و إجابات القادة على إستبيان " وصف سلوك القائد " إستبيان 
 القادة لسلوكهم ختتلف عن نظرة األتباع له، األمر الذي جيعل من مسألة قياس القيادة بصفة عامة، 

 ادة من خالل رأي القائد يف منطه القيـادي أي هل نقيس أمناط القي. و أمناطها بصفة خاصة، أكثر تعقيدا
 ). 165-166ص. ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( أو من خالل رأي األتباع فيه؟ 

قد أقتصرت مسامهتها على تعريف  ونتائج دراسات جامعة أوهاي نو بناءا على هذا التقييم يرى أمحد صقر عاشور أ
أمحد صقر ( هذا السلوك مبتغريات الفاعلية فال زالت تفتقد إىل الرباهني     التجريبية  أبعاد السلوك القيادي، أما عالقة

  ).167، ص1979عاشور،
و أخريا، وعلى الرغم من هذه اإلنتقادات املوجهة لدراسات جامعة أوهايو، فإا، كما يشري إىل ذلك فريد 

هلا أمهية خاصة يف أا أكدت   1989صادر سنةالسلوك التنظيمي ال" يف كتابه املوسوم   Fred Luthansلوثانز
يف تقييم القيادة، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى، على سد الفجوة بني ) األفراد و العمل(  على أمهية البعدين



 
   

( املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة اليت ركزت على العمل، و مدرسة العالقات اإلنسانية اليت ركزت على العامل 
 ).272، ص 2002،حسني حرمي

 :دراسات جامعة هارفارد4-2-6)- 
 و جامعة أوهايو و جامعة هارفارد كان واحدا  نعلى الرغم من أن هدف دراسات كل من جامعة ميتشيغا

و هو الوقوف على حمددات فاعلية القيادة، إال أن املدخـل الذي أعتمده فريق باحثي جامعة هارفارد       يف 
  .ضا، األساليب املستخدمة يف ذلك كانت جد خمتلفةحتقيق هذا اهلدف، و أي

يف دراستهم للقيادة على مجاعات طالبية صغرية مصطنعة  -من جامعة هارفارد -فقد أعتمد كل من بيلز و سالتر
  .داخل املصنع من خالل مالحظة سلوك أفرادها بواسطة مالحظني يستخدمون شاشات تسمح بالرؤية يف إجتاه واحد

جارب اليت أجريت من قبل باحثي جامعة هارفارد، تلك اليت من خالهلا قام بيلز بدراسة ثالثني جمموعة و من أمثلة الت
و املهمة املوكلة لكل جمموعة تتمثل يف إجياد . كل واحدة تتكون من مخسة أفراد من دون قائد يلتقون معا أربع مرات

  عضاء، و كان اإلجراء املتبع حل إلحدى املشكالت يف جمال العالقات اإلنسانية يقبله كل األ
أن يطلب من كل عضو بعد كل جلسة ترتيب األعضاء اآلخرين تنازليا على أربعة مقاييس حتدد من منهم يسهم 

  .بأفضل األفكار، و من يوجه املناقشة، و من حيبه، و من ال حيبه
و جامعة هارفارد،    نميتشيغا و قد أسفرت هذه الدراسات على نتائج مشاة لتلك اليت توصل إليها باحثي جامعة

  :فقد خلص بيلز و مساعديه إىل أنه يف اجلماعات الصغرية يظهر نوعني من القادة مها
و هو الذي يعمل على تسهيل تعامل اآلخرين معه و التحدث إليه، و يسعى  :القائد الوجداين اإلجتماعي -*

مبختلف أبعادها، و أيضا، احلفاظ على دميومة لتقدمي املساعدة السيكولوجية هلم، و يعمل على حل مشاكلهم 
  .      وحدة اجلماعة مبعاجلة و تسوية الصراعات اليت حتدث بني أعضائها

و هو الذي تكون نشاطاته متعلقة أساسا بعمليـة إجناز املهام، كونه يصدر العديـد من  :قائد املهمة -*
عضـاء اجلماعة لتحقيق اهلدف، األمر الذي قد اإلقتراحات و التعليمات، و ميارس بإستمرار ضغوطا على أ

  .يؤدي إىل نشأة التوتر و اإلحباط لدى بعض أعضائها
  وفق ما أشارت إليه نتائج دراسات جامعة هارفارد ) القائد الوجداين، و قائد املهمة( و هذين الدورين 

ط، على إعتبار أن كل دور يستلزم ال يؤديان من قبل فرد واحد، أي أن القائد ال يستطيع إال أن يكون أحدمها فق
  ).  94 – 92 ص. ، ص1992طريف شوقي حممد فرج،( مهارات خمتلفة عن اآلخر 

 .تقييم دراسات جامعة هارفارد - )1- 4- 2- 6
إن نتائج دراسات جامعة هارفارد، من منظور عدد من املهتمني بالبحث يف امليدان اإلداري من أمثال طريف شوقي 

لك القدر من الصيت الذي حققته نتائج دراسات جامعة ميتشيغان و جامعة أوهايو كوا حممد فرج، مل حتظ بذ
ركزت على ديناميات اجلماعات الصغرية و مل تستخدم مجاعات عمل حقيقية، فضال عن أن طبيعة عيناا حدت من 

  ). 94 ، ص1992طريف شوقي حممد فرج،( قابلية نتائجها للتعميم 



 
   

العملية هي أكثر تعقيدا من أن يقسم سلوك القائد إىل بعدين فقط، ظهرت نظريات جديدة و عندما وجد أن احلياة 
  :صنفت سلوك القائد إىل عدة أبعاد، و اليت من أمهها ما يلي

 :نظرية اخلط املستمر5-2-6)- 
 & R.Tannenbaumمن قبل الباحثني روبرت ثانينبوم و وارين مشيدت 1957قدمت هذه النظرية سنة  

W.Shmidt  مـا املوسـوم1984حممد حسن عبد اهلادي البياع،"( كيف ختتـار النمط القيادي " يف كتا ،
  ).69ص

و قد كان األساس يف تقدمي هذه النظرية هو مواجهة املديرين للعديد من الصعوبات يف حتديد األسلوب األمثل إلختاذ 
 شاكل املطروحة على مستوى املنظمة، القرار من ناحية املشاركة بينهم و بني مرؤوسيهم يف معاجلة امل

و أن معظم املديرين ليسوا متأكدين من املدى الذي عليهم أن يقوموا فيه بإختاذ القرارات بأنفسهم أو يفوضوا جزء 
  .من سلطام يف إختاذ القرار للمرؤوسني

  لسلطة اليت حيتفظ ا لنفسه و تعد هذه النظرية حتليال لتصرفات القائد املختلفة و احملتملة فيما يتعلق بدرجة ا
محدي فؤاد ( يف عملية إختاذ القرارات و مقدار احلريـة املمنوحـة للمرؤوسني للمشاركـة يف هذه العملية 

 و يتمثل مضمون نظرية اخلط املستمر يف القيادة يف حتديدها للعالقة بني القائد ). 229، ص 1981علي،
طرف األيسر منه حيدد سلوك القائد الديكتاتوري، بينما اية الطرف و األتباع على أساس خط متواصل، اية ال
بني اييت أو طريف هذا اخلط توجد عدد من أساليب القيادة، و الذي  األمين منه حيدد سلوك القائد الدميقراطي، و

  حيدد هذه األساليب هي مدى احلرية اليت يرغب القائد يف منحها ملرؤوسيه يف املشاركة 
  .إختاذ القرارات يف عملية

و تشري هذه النظرية إىل عدم وجود منطا قياديا واحدا ميكن إستخدامه بنجاح يف كل املواقف و األزمنة، و إمنا السلوك 
مبعىن آخر أن سلوك القائد الفعال هو الذي يأخذ باإلعتبار قدرات القائد . القيادي الفعال هو الذي يتالءم مع املوقف

و اهلدف املراد حتقيقه و غريها من املتغريات، و هذا يعين أن القائد جيب أن ال خيتار أسلوبا نفسه و قدرات مرؤوسيه 
فؤاد الشيخ سامل (ديكتاتوريا أو دميقراطيا و  إمنا جيب أن يكون مرنا بدرجة كافية لكي يتالءم مع املوقـف القيادي 

  ).147، ص1982و آخرون،
 فؤاد الشيخ سامل ( ستمر يف القيادة لثانينبوم و مشيدت و الشكل التايل يوضح مضمون نظرية اخلط امل

  ).   147، ص1982و آخرون،
  
  
  
  
  
  



 
   
  

                                                                                           قيادة مركزة على املرؤوسني        
  قيادة مركزة على الرئيس                                                  

  
  
  
 
 

  يتخذ       يبيع      يقدم           يقدم       يقدم            حيدد         يسمح           
  املدير       املدير      املدير         املدير         املدير           املدير         املدير         

  القرار     . القرار     أفكاره         قرارات    املشكلة          دود   ح    للجماعة       
  .ويعلنه          و يتقبل                أولية       و يتقبل          القرار       بالعمل        
  .األسئلة    قابلة       اقتراحات        للمجموعة      ضمن        
  .للتغري     و يتخذ       منها ويطلب     حدود      
  .قرارات       اختاذ          يضعها       
  .القرار      .   هلا      

  يوضح مضمون نظرية) 29(شكل رقم 
 اخلط املستـمر يف القيادة لثانينبوم و مشيدت.

 

  : Bower & Seachoreمنوذج بوور و سيشور6-2-6)- 
فقد توصال، بعد . ا لباحثي جامعة ميتشيغانتعترب أعمال بوور و سيشور إمتداد لنظري

قيامهما مبراجعة مكثفة لتراث البحوث العاملية يف القيادة، و املقارنة بني األبعاد اليت 
توصلت إليها، إىل وجود مضامني مشتركة بني عوامل تلك الدراسات، و قد خلصا إىل أنه 

و األبعاد األربعة .  القيادةباإلمكان التعبري عن تلك األبعاد من خالل نسق رباعي يف
  :املقترحة من قبلهما هي

  .و يشري إىل السلوك الذي مينح اآلخرين الشعور بالقيمة و األمهية الشخصية: بعد املساندة -*
  .و يشري إىل السلوك الذي يشجع أعضاء اجلماعة على تطوير عالقات وثيقة فيما بينهم :بعد تيسري التفاعل -*
 و يشري إىل السلوك القادر على إذكاء احلماس بني العاملني لتبين أهداف اجلماعة  :افبعد حتديد األهد -*

  . و املنظمة على السواء و إجنازها بأفضل مستوى ممكن



 
   
و يشري إىل جمموع النشاطات و األفعال اليت من شأا املساعدة يف إجناز األهداف مبختلف  :بعد تيسري اإلنتاج -*

  ).   94، ص1992طريف شوقي حممد فرج،( إخل ...تعاونالوسائل كالتخطيط و ال
و يشري بوور و سيشور إىل أن تلك األبعاد توجد يف اجلماعات غري الرمسية بنفس درجة وجودها يف اجلماعات 
الرمسية، وقد حاوال كسابقيهم أن يدرسا العالقة بني تلك األبعاد و بني جمموعـة من مؤشرات الفاعليـة التنظيمية، 

ال إىل نتائج يصعب تعميمها إلعتبارات عديدة، أشارا إليها و مها بصدد ممارسة النقد الذايت لنموذجهما و توص
إن السلوك القيادي ليس هو املتغري الوحيد الذي حيدد األداء و الرضا، ذلك أن هناك متغريات تتصل بطبيعة : " بقوهلما

طريف شوقي ( خرى، دورا جوهريا يف حتديد فاعلية القيادة العمل، و العوامل الشخصية، و الدافعية، متارس، هي األ
    ).     95 ، ص1992حممد فرج،

  :        نظرية األنظمة القيادية األربعة 7-2-6)-
 إجتماعية،  السيكو االهتماماتمن قبل العامل األمريكي رنسيس ليكارت ذو   1961و قد مت تقدميها سنة 

و مضمون هذه النظرية يشري إىل وجود أربعة أنظمة تتبع من " اط جديدة يف اإلدارة أمن" و اإلدارية يف كتابه املوسوم 
قبل اإلدارة يف عالقتها مع األفراد، و تشكل هذه األنظمة مقياسا إستمراري من أسلوب إستبدادي مطلق إىل أسلوب 

  :يتسم باملشاركة و التفاعل اإلجيايب بني الرؤساء و املرؤوسني، و هذه األنظمة هي
 و يصطلح عليه بالنظام اإلستبدادي املطلق، و من أهم مميزاته غياب الثقة بني الرؤساء  ):1( النظام رقم

املرؤوسني لتنفيذها من  ىو املرؤوسني، و يتضح ذلك من إنفراد الرئيس أو القائد بإختاذ مجيع القرارات و فرضها عل
و . رارات فإن القائد ال يتواىن يف فرض العقوبات و التلويح او لتأمني تنفيذ هذه الق. دون إعتبار حلاجام و آرائهم

فيما يتعلق باجلانب اإلجتماعي فإن درجة التفاعل بني اإلدارة و األفراد تكون متدنية جدا مما يؤدي بالضرورة إىل أن 
                                          .تكون ظاهريت الشك و الريب أهم ميزات نظام العالقات القائم باملنظمة

إمتداد للنظام السالف الذكر فيصطلح عليه بالنظام اإلستبدادي اخلري، نتيجة لبعض  هالذي ميكن إعتبار ):2( أما النظام
فهو يأخذ بعني اإلعتبار حاجات املرؤوسني، و فيه تعتمد املكافآت و العقوبات . التحسينات اليت يتم إدخاهلا عليه

األفراد العاملني، إضافة إىل منحه جلزء من عمليـة التفويض للمستويـات اإلدارية املتوسطة كأدوات يف عملية حتفيز 
  .و الدنيا من البنية التنظيمية

فيصطلح عليه بالنظـام اإلستشاري و يتسم بأنه يوفر قدر معني من الثقة املتبادلـة بني اإلدارة  ):3( أما النظام رقم
لة برأي العاملني يف املهام املوكلة إليهم مع إستمرار حق اإلدارة بقبول أو رفض و العاملني، ففيه يأخذ بدرجة معقو

) العقوبات(  بدال من عملية الترهيب) املكافآت(املقترحات املقدمة من العاملني و فيه، أيضا، تعتمد عملية الترغيب 
ه يف ظل هذا النظام، بصفة أكثر، مقارنة كذلك فإن النظام الرقايب للمنظمة يتم تغيري. يف إثارة دافعية األفراد للعمل

 تحيث يسمح فيه بتفويض املستويات اإلدارية الدنيا بكثري من مداخل اإلجراءا) 2(و النظام رقم ) 1(بالنظام رقم 
 .الرقابية

 فغالبا ما يصطلح عليه بالنظام املشارك، حيث العالقة بني الرؤساء  ):4( أما فيما يتعلق بالنظام رقم
ني تعتمد على الثقة التامة، و يف هذا النظام يشـارك مجيع العاملني يف إختاذ القرارات املتعلقة بسري العمل يف و املرؤوس



 
   

املنظمة،و تستغل القدرات و اإلمكانيات إىل أقصى حد، خاصة، يف حالة توافر املعلومات جلميع العاملني و 
  .مشاركتهم يف القرارات املصريية

وص، إىل أن األداء اجليد و املعنويات العالية، و اإلجتاهات اإلجيابية، و العالقة احلسنة بني و يشري ليكارت ذا اخلص
مقارنة باألنظمة الثالثة السالفة ) 4( مرتبطة دائما بالنظام رقم) رؤساء و مرؤوسني( مجيع األفراد العاملني باملنظمة

 لعمل، و الغياب، و الشكاوى، الذكر كونه يساعد املنظمة على خفض نسبة كل من ظاهرة دوران ا
  . و أيضا، زيادة مستويات الرضا الوظيفي و األداء التنظيمي للعمال

هو املساهم األكرب       ) 4( و على ضوء ما سلف ذكره، و من وجهة نظر الدافعية يف اال الوظيفي، يعترب النظام
على عسكر، بدون (لعاملني فيما يقومون به من أعمال يف إستثارة الدافعية و اإلستثمار اإلجيايب هودات األفراد ا

  ). 49-50ص. تاريخ، ص
و من النقاط اإلجيابية اهلامة املسجلة على نظرية رنسيس ليكارت هذه هو إجتاهها حنو التركيز على قيمة و أمهية عنصر 

ويـات ظاهرة دوران العمـل املوارد البشرية بالنسبة للمنظمة، و اليت غالبا ما تصرف و در من خالل إرتفاع مست
  .و الغياب و غريمها من الظواهر، نتيجة إنتهاج أمناط قيادية غري مالئمة يف التسيري

ويرى ليكارت أن عملية تسيري املنظمة ميكن أن تبدأ من أي من األنظمة الثالثة األوىل املشار إليها سلفا إىل النظام 
أمناط القيادة اإلدارية حىت يصبح املديرون أكثر إهتماما بالفرد  الرابع، و يقتضي ذلك إحداث تغيريات جوهرية يف

العامل و التركيز على بناء الفريق و اإلتصاالت املفتوحة و مشاركـة مجيع األفراد العاملني يف صياغة و بناء أهداف 
، 1995لد الثاين،عمار الطيب كشرود، ا(و معايري األداء و مناذج أخرى إلختاذ القرار املشـارك على حنو أوسـع 

  ).175ص 
  :و خالصة القول، أن أهم خصائص هذه النظرية، من منظور رنسيس ليكارت، تتحدد يف النقاط التالية

  .شعور كل فرد يف املنظمة بأن قيم و أهداف املنظمة اليت يعمل ا هي إنعكاس لقيمه و أهدافه الشخصية - 
 .و أيضا، أهداف مجاعة العمل اليت ينتمي إليهاتوحد كل فرد يف املنظمة مع أهداف هذه األخرية،  - 
 .فاعلية عملية اإلتصال التنظيمي - 
 .قدرة كل فرد على ممارسة التأثري يف عملية إختاذ القرارات التنظيمية - 
إمكانية ممارسة التأثري يف عملية إختاذ القرارات التنظيمية يف إطار النسق الرابع أكثر من نظرياا يف إطار  - 

 . رىاألنساق األخ
كلما أقترب نسق أي منظمة من النسق الرابع، فإن عملية اإلتصال و إختاذ القرارات و دوافع املرؤوسني  - 

  .  تكون أحسن
      و كإقتراح عملي لتحقيق الفاعليـة يف عملية إختاذ القرارات، فإن ليكرت يدعو إىل حل املشاكل بواسطة

مرؤوسيه        ) تنظيم (  اليت يقصد ا قيام كل مشرف بتشكيل ما أمساه باجلماعات املتناسقة،) تنظيم ( تشكيل 
يف مجاعة متناسقة يكون هو نفسه عضوا فيها لتسهم هذه اجلماعة يف حل املشاكل، كما يشكل املشرفني مجاعة ثانية 

مع ) قادة (  متناسقة، و بالتايل فإن أغلب املشرفني يكونوا أعضاء يف مجاعتني، مجاعة أوىل يكونون فيها رؤساء



 
   

 ص. ، ص1992عشوي مصطفى،( مرؤوسيهم و مجاعة ثانية يصبحون فيها أعضاء مع زمالئهم و مرؤوسيهم 
163 – 164  .( 

 :(1964-1978)نظرية الشبكة اإلدارية  8-2-6)-
ات قدمت هذه النظرية، اليت هي يف حقيقة األمر، إمتدادا لنتائج دراسات جامعة ميتشيغان، يف جامعة تكساس بالوالي

اللذان يرفضان   R.Black & J.Moutonاملتحدة األمريكية، من قبل الباحثني روبرت بالك و جيمس موثون
 اإلستبدادي (النظر إىل عمليـة القيادة مبفهـوم التنـاقض بني الطرفـني املنعوتني بثنائية 

  ).168، ص 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،) ( اإلنتاجية و اإلنسانية(أو ) و الدميقراطي
  :و يتمثل مضمون هذه النظرية يف أا تصنف السلوك القيادي على أساس أسلوبني أساسيني مها

  .مدى اإلهتمام بالعمل - 
 .مدى اإلهتمام بالعاملني - 

و قد قام الباحثني بتوضيح هذين األسلوبني يف إطار شبكة ميثل بعدها األفقي اإلهتمام بالعمل و بعدها الرأسي 
لعاملني، و بتباين درجات اإلهتمام على كل من البعدين األفقي و الرأسي ميكن متييز مخسة أمناط للقيادة اإلهتمام با

  :هي
و يصطلح عليه بالقيادة السلبية، و هو الذي يكون إهتمامه بكل من العمل و العاملني ) 1-1( النمط األول -*

  .منخفضا
لية، و هو الذي يكون إهتمامه بالعمل مرتفعا و بالعاملني و يصطلح عليه بالقيادة العم) 9-1( النمط الثاين -*

  .منخفضا
 و يصطلح عليه بالقيادة اإلجتماعية و هو الذي يكون إهتمامه بالعمل منخفضا ) 1-9( النمط الثالث -*

  .و بالعاملني مرتفعا
 من العمل و يصطلح عليه بالقيادة املتجادبة و هو الذي يكون إهتمامه بكل ) 5-5( النمط الرابع -*
sو العاملني متوسطا.  
 و يصطلح عليه بالقيادة اجلماعية و هو الذي يكون إهتمامه بكل من العمل ) 9-9( النمط اخلامس -*

و العاملني مرتفعا و هذا النمط حسب رأي بالك و موثون هو أفضل األمناط القيادية لتحقيـق األهـداف التنظيمية 
  ). 151، ص 1982ن،فؤاد الشيخ سامل و آخرو( بشكل جيد 

حممد حسن عبد اهلادي ( و الشكل التايل يوضح مضمون نظرية الشبكة اإلدارية يف القيادة لبالك و موثون 
 ).  71، ص 1984البياع،
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  .تقييم نظرية الشبكة اإلدارية - )1- 8- 2- 6
أن نظرية الشبكة اإلدارية قد نالت ترحيبا كبريا من قبل الباحثني و الدوائر العلمية، و أستعملت كأساس و رغم 

لربامج التطوير التنظيمي نظرا ملا تقدمـه لإلداريني من مساعدة على معرفـة و تطوير أسلوم القيادي األكثر فاعلية 
و  روضها قد أشارت إىل وجود عدد من الثغرات املنهجية ا،و قبوال، فإن الدراسات العلمية اليت أجريت إلختبار ف

  :اليت من أمهها
  أنه من النادر احلصول على األمناط القيادية اخلمسة مبعناها الدقيق عند تطبيق نظرية الشبكة اإلدارية  -*

  .و ما شبه ذلك) 4-6( أو) 4-7( أو) 6-3( مبعىن آخر حيتمل أن يكون املدير من النمط القيادي. يف مواقف العمل

  )9-9(منط
قيادة 
  .مجاعية

   

  )1-9(منط    
  قيادة

 .إجتماعية

         

         

 
   

    
 

 
   

  )5-5(منط
قيادة 
 .متجادبة

   
 

 
   

    
 

         
  

        

  )9-1(منط
قيادة 
 .عملية

   

  )1-1(منط    
قيادة 
 .سلبية

9  8  7  6  5  4  3  2  1  



 
   
كثريا ما يكون خمتلفا عما ) مثال  1-9منط( أن النمط الذي خيتاره املديرون على أنه األكثر وصفا لنمطهم القيادي -*

فإختيارهم لنمط قيادي معني إن دل على شيء فإمنا يدل على النمط الذي يريدون أن يظهروا به أمام . هم عليه فعال
  .اآلخرين

  .قيادي توجد على درجة ما يف كل مدير أن مكونات كل منط -*
أن النمط الذي يتسم به كل مدير يتأثر بعدد من املتغريات املوقفية احمليطة به و اليت من بينها شخصية الرئيس  -*

  ).171 ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( إخل ...املباشر، و طبيعة املرؤوسني، و طبيعة العمل
ن خالل إستعراضنا لنتائج عدد من الدراسات اليت أجريت يف إطار تناول األمناط يتنب لنا جليا و خالصة القول، و م

النمط (أن حمور هذه الدراسات كان يدور حول تصنيف السلوك القيادي إىل منطيني رئيسيني، النمط الديكتاتوري 
و قد كان اهلدف ). و العالقات اإلنسانيةالنمط املهتم بالعاملني ( و النمط الدميقراطي ) املهتم بالعمل و اإلنتاج

األساسي هلذه الدراسات يتمثل يف حماولة حتديدها للنمط القيادي الفعال، و قد أسفرت نتائج بعض هذه الدراسات 
كما هو احلال يف دراسات كريت ) النمط املهتم بالعاملني( على أن النمط القيادي الفعال يتمثل يف النمط الدميقراطي 

ميليه، و جامعة ميتشـغان، و رنسيس ليكرت، يف حني أكدت نتائج دراسـات جامعة أوهايو، و ثانينبوم لوين و ز
  و مشيدت، و بالك و موثون أن النمط القيادي الفعال هو الذي يعطي إهتمام أكرب لكل من العمل و العاملني

  النمط القيادي الفعال ال تكمن  و بناءا على نتائج هذه الدراسات ميكننا القول أن مشكلة إختيار أو حتديد
يف القول أن هذا النمط فعال و ذلك غري فعال، فاملشكلة تكمن يف تعرف القائد على الظروف اليت ميكن اللجوء فيها 

أفضل األمناط ) النمط املهتم بالعمل و اإلنتاج(  يإىل إختيار منط قيادي دون آخر، فقد يكون النمط الديكتاتور
  تنظيمية إذا أستخدم يف الوقت املناسب و روعي يف ذلك الظروف احمليطة، لتحقيق األهداف ال

و كذا النمط املهتم ) النمط املهتم بالعاملني و العالقات اإلنسانية( و العكس صحيح فيما يتعلق بالنمط الدميقراطي 
  .بالعمل و العاملني عل حد السواء

ون قائدا دميقراطيا يف بعض املواقف، و ديكتاتوريا   يف وبتعبري آخر، أن القائد الناجح هو الذي يعرف كيف يك
و هناك من املواقف ما يضطر فيها القائد الناجح إىل أن ينتهج النمط القيادي الذي يأخذ بعني اإلعتبار . مواقف أخرى

  . اإلهتمام بالعمل قدر اإلهتمام بالعاملني
  
  
 

  :التناول الوظائفي3-6)- 
ناول على أا قيام فرد أو جمموعة أفراد مبجموعة أعمال تساعدها على حتديد أهدافها، تعرف القيادة يف ضوء هذا الت

عبد الرمحان حممد ( و حتفيزها لتحقيق هذه األهداف، و حتسني العالقات القائمة بني أعضائها حلفظ متاسكها 
  ).379، ص 1974عيسوي،

  :و يتضمن هذا التناول جانبني هامني



 
   
إىل أن مسات القائد الضرورية لفاعلية عمل اجلماعة ختتلف حسب خصائص اجلماعة،  ، و يشرياجلانب األول -*

  .كذلك فإن اجلماعة الواحدة قد تتطلب أنواع خمتلفة من القادة و نشاطام إذا وقعت حتت ظروف خمتلفة
ار هذه األهداف،و ، و يتعلق مبدى تعاون الفرد مع أفراد اجلماعـة لتحقيق أهدافهم، و على إستمراجلانب الثاين -*

حممود السيد أبو النيل، علم النفس اإلجتماعي، اجلزء ( ذا املدى من التعاون يشترك الفرد يف دور القيادة 
  ).330، ص 1985الثاين،

و ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق، أن القيادة الوظيفية ختتلف عن القيادة الرمسية إذ ليس من الضروري أن يشترك 
دة املعينني رمسيا يف وظائف قيادة اجلماعة، هذا من جانب، أما من جانب آخر فإن الذي حيدد ما إذا الفرد كل القا

قائدا للجماعة أو غري قائدا هلا فهي ليست خصائصه، و لكن ما الذي يفعله و يؤديه من وظائف لتحقيق أهداف 
  ).633، ص 1985حممود السيد أبو النيل، علم النفس الصناعي،( اجلماعة 

و لتحديد أهم الوظائف القيادية يف حتقيق أهداف اجلماعة أجريت عدة دراسات من قبل العديد من الباحثني أسفرت 
  .نتائجها عن وجود إختالفات يف أمهية و طبيعة الوظائف الواجب على القائد القيام ا ليكون ناجحا

ترى ضرورة توافرها يف القائد لنجاحه   يف و قبل إستعراض نتائج هذه الدراسات و ما متخضت عنه من وظائف 
حتقيق أهداف اجلماعة، نود أن نشري إىل ما قرره سيد اهلواري من ضرورة عدم اخللط بني مصطلحي 

  .  Activiteو النشاط   Fonctionالوظيفة
  .فالوظيفة هي املربر لوجود املدير، بينما النشاط يعرب عن اهود الذي يبذل إلجناز الوظيفة

  .كننا توضيح الفرق بني مصطلحي الوظيفة و النشاط بالتشبيه بوظيفة و نشاط القلب يف جسم اإلنسانو مي
لوجوده، أما نشاط القلب فهو قيامه  فوظيفة القلب هي مد اجلسم بالدم الالزم لبقائه و منوه، و هذا هو املربر

  .باإلنقباض و اإلنبساط
صطلحي الوظيفة و النشاط من شأنه أن يضعف رؤيتـه و إحساسه و بناءا على هذا فإن عدم متيز القائد بني م

  ). 77  ، ص1999سالمة حممد صربة،( باألهداف 
الذي يرى أن سلوك الفرد الذي جيعل   1951و من الدراسات اليت أجريت يف إطار هذا التناول دراسة كاتل سنة
فكل أفراد اجلماعة يعتربون قادة حبد أدىن أو حبد أفراد اجلماعة تعمل على حتقيق أهدافها يعترب من وظيفة القيادة، 

حممود السيد أبو النيل، علم النفس ( أعلى، أي خيتلف سلوكهم من حيث حتفيزه ألفراد اجلماعة لتحقيق أهدافهم 
  ).633، ص 1985الصناعي،

ددة للوظائف القيادية و على إعتبار أن نظرة كاتل إىل الوظائف القيادية، كانت نظرة شاملة، حبيث مل يقدم قائمة حم
اليت جتعل القائد ناجحا، فقد أجريت دراسات أخرى أكثر حتديدا لوظائف القائد من بينها دراسة كرتش و 

الذين قدموا قائمـة من أربعة عشر وظيفة ينبغي على القائد القيام ا ليكون فعاال   1962كرتشفيلد و باالشي سنة
 :و تتمثل هذه القائمة يف أن القائد هو

الضابط 6)- املمثل اخلارجي للجماعة، 5)- اخلبري، 4)- ، ةواضع السياس3)- املخطط، 2)- املنفذ، 1)-  
  ،رمز اجلماعة10)- النموذج،  9)- ،كم إليهتاحمل 8)- ،القائم بالثواب و العقاب7)- للعالقات الداخلية، 



 
   
كمال لويس ( كبش الفداء 14)- ، صورة األب13)- ، ياأليديولوج 12)- ،ولية الفرديةئاملمثل للمس11)-  

 ). 228-229 ص. ، ص1970مليكة،
كذلك، قام لونور كارتر بدراسة خلص من خالهلا أهم األعمال اليت أسفر عنها حتليل القيادات الناجحة      يف 

  :اجليش األمريكي يف امليدان العسكري و املدين فيما يلي
  معرفة املرؤوسني، و إظهار اإلهتمام بشؤوم، و السؤال عنهم،2)- القيام بأعباء التخصص املهين و الفين، 1)- 
املبادأة و التوجيه       5)- حتمل املسئولية الشخصية و ضرب األمثلة احلسنة، 4)- دوام اإلتصال باآلخرين،  3)-

  ). 232، ص 1970كمال لويس مليكة،( إختاذ القرارات 7)- تدريب األفراد كفريق، 6)- يف العمل، 
  :ملعهد األمريكي للدراسات فيحدد الوظائف الضرورية يف عمل ضباط سالح الطريان فيما يليأما ا

 4)- معاجلة التفاصيل اإلداريـة،        3)- التخطيط و املبادأة و توجيه العمل، 2)- اإلشراف على العاملني، 1)- 
القيام بأعباء التخصص 6)- لوالء إىل املنظمة، إظهار الشعور باإلنتماء إىل اجلماعة، و ا5)- تقبل املسئولية الشخصية، 

  ).232، ص 1970كمال لويس مليكة،( املنهي و الفين 
 Hamphill & Othersو يف نفس السياق حددت دراسات جامعة أوهايو اليت قام ا مهفيل و آخرون 

  :الوظائف الضرورية لنجاح القائد فيما يلي
 سنة مع مرؤوسيه، و إستعداده لتوضيح ما ينبغي عليهم عمله، أي العالقة احل: تقدير القائد لتابعيه 1)-

  .و اإلستماع إليهم
أي تنظيم و حتديد العالقة بني القائد و بني مرؤوسيه، و توضيح إجتاهه حنو : املبادأة يف حتديد بناء اجلماعة2)- 

  .اجلماعة، و توزيع العمل، و اإلحتفاظ مبعايري حمددة يف العمل
  .أي إهتمام القائد بضرورة أداء العمل: نتاجاإلهتمام باإل3)- 
أي إهتمام القائد بأن يكون مقبوال إجتماعيا من اجلماعة و إستعداده لتقبل : احلساسية و الوعي اإلجتماعي4)- 

  ). 234، ص 1970كمال لويس مليكة،( التغيري يف طرق العمل، و التوفيق بني األعضاء 
  
  
  
  

  :تقييم التناول الوظائفي -)1-3-6
بناءا على ما سبق ذكره لعدد من الدراسات اليت أجريت دف حتديد الوظائف الضرورية لتحقيق فاعلية القيادة،  

يتضح لنا أن هذه الدراسات مل تتمكن من تقدمي قائمة حمددة هلذه الوظائف، فقد أسفرت نتائجها عن وجود 
  .بغي على القائد القيام اإختالفات جوهرية يف طبيعة و أمهية الوظائف القيادية اليت ين

كمال لويس ( و عموما، فإن معظم و رمبا، كل وظائف القيادة يصنفها العديد من الباحثني إىل فئتني كبريتني مها 
  ):   237-238ص. ، ص1970مليكة،



 
   

  .صياغة و ضمان كيان اجلماعة2)- . حتقيق هدف مجاعي معني1)- 
املبادأة يف العمل، تركيز إنتباه األعضاء على اهلدف، توضيح : لفئة األوىلو من أمثلة أنواع السلوك اليت تندرج حتت ا

  .إخل...املشكلة، وضع اخلطط، تقومي العمل
  .إخل...التوسط حلل اخلالفات، التشجيع، منح األقلية فرصة التعبري: و من أمثلة الفئة الثانية

 :التناول املوقفي4-6)- 
إىل شخصية القائد، فعلى العكس منة متاما، التناول املوقفي الذي يستند أساسا إىل إذا كان التناول الذايت يرجع القيادة 

فظهور . املنهج البيئي، يرى أن القائد ال ميكن أن يظهر إال إذا يأت الظروف إلستخدام مهاراته و قدراته القيادية
 عليها  القائد و جناحـه يتوقف على قوى إجتماعيـة خارجيـة ال ميلك إال سيطرة قليلة

  ).252-253ص . ، ص1970كمال لويس مليكة،( أو ال ميلك مثل هذه السيطرة 
فالشخص الذي ميلك أكرب قدر من املعلومات عن موقف معني يصبح، بالضرورة، . فاملوقف هو الذي حيدد القائد

  Cecil Gibbقائدا ناجحا يف هذا املوقف، فإذا تغريت الظـروف تغري القائد، و هذا ما أكده سيسيل جيب
حمسن " ( أن القيادة ال ترتبط كلية بالفرد القائد بل ترتبط أيضا بالعالقة الوظيفية بينه و بني أعضاء اجلماعة " بقوله 

  ). 27، ص 1984العبودي،
    Emory Bogardusو هذا التناول يف موضوع القيادة نتبينه، أيضا، يف كتابات إميوري بوغارديس

  ف السـلوك على حسب املوقف، فالفرد قد يكون متزنا يف بعض املواقف خيتل" الذي يقول  1931سنة 
    ".و غري متزن يف مواقف أخرى 

أن خصائص الفرد تتغري حسب املوقف،           "  :هذا الطرح بقوله 1941 سنة   Murphy و يؤيد مرييف
  ".فالفرد املسيطر يف موقف ما قد يصبح خجوال إذا وضع يف موقف آخر غري مالئم 

كذلك، فإن مسة من السمات و اليت ترتبط إرتباطا موجبا بالقيـادة يف موقف قد ترتبط إرتباطا سالبا        يف 
فالشخص الذي لديه . موقف آخر، و عليه ينبغي أن تكون لدى القائد اخلصائص املتصلة باملواقف اليت جيد نفسه فيها

ن يكون قائدا فعاال على مجاعة هذا العمل من أي شخص آخر ال قدرة عالية   يف عمل ما فإن فرصته تكون أكرب يف أ
، ص 1985حممود السيد أبو النيل، علم النفس اإلجتماعي، اجلزء الثاين،( ميتلك هذه القدرة بالنسبة لذلك العمل 

328.(  
ة  يف وقت قد يصلح الفرد لقيادة اجلماع"  1948:الباحثون، يقول رالف ستوجديل سنة  يو يف نفس السياق هلوالئ

  ".احلرب على حني ال يصلح لقيادا يف وقت السلم 
و من األمثلة اليت يذكرها أنصار هذا التنـاول للتأكيد على أن القائـد ال ميكن أن يظهر إال إذا يأت له الظروف  

خمترع التلغراف   Adissonو املواقف اإلجتماعية املناسبة لإلستخدام األمثل إلمكانيته القياديـة، ما قام به أديسون
  .خمترع السيارةFord و فورد 

  . ، ما كان هلما أن يتبوءا املكان الذي أحتاله)17(فلو كان هذان الباحثان قد ظهرا يف القرن السابع عشر 
 ). 143-144ص. ، ص1979مصطفى فهمي،( فقد مهد التطور العلمي و التكنولوجي لظهورهم كقادة 



 
   

تناول يف موضوع القيادة يعود بالدرجة األوىل، كما سبق ذكره، إىل أفكار و أراء و إذا كان الفضل يف ظهور هذا ال
كل من سيسيل جيب، و مرييف، و رالف ستوجديل، فإن أفكارهم و آراءهم هذه قد عرفت تطورا كبريا بفعل عدة 

ة القيادة يف إطار دراسات لباحثني آخرين أدت، يف جمملها، إىل ظهور عدد من النماذج و النظريات املفسرة لظاهر
 :هذا التناول، و اليت من أمهها ما يلي

نظرية املسار و اهلدف هلوب  3)- .النمودج الثالثي األبعاد لوليام ريدن 2)- .النظرية املوقفية لفرد فيدلر 1)-
 نظرية القرار املعياري لفيكثور فروم 5)- . نظرية دورة احلياة لبول هريسي و كنيث بالنشار 4)- .هاوس

  .فيليب ياثونو 
 و ما جتدر اإلشارة إليه، قبل عرض مضمون هذه النظريات أا ختتلف فيما بينها من حيث احملتوى 

  :و املصطلحات و لكنها، باملقابل، تتفق يف نقطتني أساسيتني مها
  .مجيعها تعتمد على املدخل املوقفي -)أ

 ،2002حممد سعيد أنور سلطان،( مجيعها تم مبوضوع فعالية القائد و أثرها على املنظمة  -)ب
 ). 349ص  

 1964-1967:النظرية التفاعلية الشرطية 1-4-6)- 
من جامعة إلينوي بالواليات املتحدة األمريكية من أوائل   Fred Fiedlerتعد احملاولة اليت قام ا فرد فيدلر

، على إعتبار أنه قد " املوقفية لفعالية القيادة النظرية" احملاوالت اجلادة لتطوير نظرية حديثة للقيادة أصطلح عليها بإسم 
 أدخل يف هذه النظرية متغريات املوقف يف إطار نظري يفترض وجود تفاعل بني هذه املتغريات 

  نو اخلصائص اليت يتميز ا القائد، متبنيا يف ذلك بعدي القيادة الذين أستخدما يف دراسات جامعيت ميتشغا
  : و أوهايو و مها

  .ادة املهتم باألفراد و العالقات اإلنسانيةبعد القي
  ). 281 – 280 ص. ، ص2002حسني حرمي،( بعد القيادة املهتم بالعمل و اإلنتاج 

فوفق هذه النظرية ليس هناك منط واحد للقيادة يصلح لكل زمان و مكان، كما أنه ليس هناك صفات معينة ينبغي 
فؤاد الشيخ سامل ( فه بأنه ناجح أو فاشل يف كل األوقات توافرها يف كل قائد، و ليس هناك قائد ميكن وص

  .) 152 ، ص1982وآخرون،
فالقائد الناجح من منظور هذه النظرية هو ذلك الذي بإمكانه أن يكيف و يعدل يف منطه القيادي ليكون متناسبا مع 

يقول بتأثريها على فاعلية أي جمموعة و يف أي وقت و حتت أي ظروف، و عليه فإن فيدلر حيدد جمموعة من العوامل 
  :القائد و املتمثلة أساسا يف

  .تاريخ املنظمة - 
 .سن القائد و خربته - 
 .اتمع الذي توجد به املنظمة - 
 .نوع العمل املطلوب من املنظمة إجنازه - 



 
   

 .إخل ألعضاء اموعة اليت تتم قيادا...الظروف السيكوإجتماعية - 
 .حجم اموعة - 
 .ا بني الرئيس و املرؤوسنيدرجة التعاون الواجب توافره - 
 .توقعات املرؤوسني - 
 ،1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( الوقت املتوفر لدراسة القرارات قبل إختاذها - 

  ). 195 ص 
و األساس الذي تقوم عليه هذه النظريـة أن القيادة تتحدد على أساس تفاعل موجـود بني متغريات شخصية القائد 

ن فاعليتها مقاسة بإنتاجية اجلماعة، و هي تتفاوت يتفاوت التوافيق املختلفة للتفاعل بني و متغريات املوقف و أ
  ).  194 ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين،( شخصية القائد و متغريات املوقف 

  :و يتحدد املوقف وفقا لثالثة متغريات هي
مدى إحساس القائد لقبوله من طرف أعضاء اجلماعة،            و يعين هذا املتغري  :العالقة بني القائد و األتباع1)- 

  .و هو بنظر فيدلر من أهم متغريات املوقف
و يعين هذا املتغري درجة وضوح أو عدم وضوح، و أيضا، روتينية أو عدم روتينية املهام  :هيكلة املهام2)- 

  .من حيث قوة التأثري على املوقف القياديو هذا املتغري يلي املتغري األول . املطلوب من املرؤوسني إجنازها
و يشري هذا املتغري إىل درجة التأثري اليت يتضمنها مركز القائد من ناحية العقاب  :القوة الكامنة يف مركز القائد3)- 

فؤاد الشيخ سامل و ( و الثواب للمرؤوسني، و السلطة الرمسية للقائد و مدى الدعم الذي يتلقاه من رؤسائه 
  ). 152 ، ص1982آخرون،

  . و تعطينا التوافيق املختلفة ملتغريات املوقف درجات ملدى سهولة أو صعوبة املوقف الذي يواجهه القائد
يعترب  ففي حالة وجود عالقة حسنة بينه و بني األتباع، و وضوح مهمة العمل، و متتع القائد مبركز قوي فإن املوقف

 سني، أما يف حالة وجود عالقة سيئة بني القائد و مرؤوسيه، سهال جدا ملمارسة القائد لنفوذه على املرؤو
و غموض مهمة العمل، و متتع القائد مبركز ضعيف فإن املوقف القيادي يعترب صعبا، و تندرج سهولة و صعوبة 

  .) 172 – 171 ص. ، ص1979أمحد صقر عاشور،( املوقف القيادي بني هاتني احلالتني املتطرفتني 
املوقف مع بعضها البعض تظهر مثاين حاالت، حبيث أن منط القيادة املناسب خيتلف بالنسبة لكل  و بتفاعل متغريات

ففي احلاالت املتطرفة أي السهلة جدا أو الصعبة جدا يعترب القائد اهلتم بالعمل أفضل من . حالة من هذه احلاالت
ه متوسط الصعوبة فيعترب القائد املهتم بالعاملني أفضل القائد اهلتم بالعاملني، أما يف احلاالت اليت يتميز فيها املوقف بأن

  ). 375 ، ص1985عايدة سيد اخلطاب،( من القائد املهتم بالعمل 
  :و يقسم فيدلر السلوك القيادي إىل نوعني

عايدة سيد ( و هو القائد الذي يعطي درجات مرتفعة لزميل له يف العمل ال يفضل العمل معه  :اهلتم بالعاملني1)- 
  ). 374 ، ص1985طاب،اخل



 
   

و أداء هذا النوع من القادة، من منظور فيدلر، يكون فعاال يف حاليت العالقة السيئة، و وضوح املهام، سواء كان 
و يف حالة العالقة احلسنة، و غموض املهام، و املركز الضعيف، و كذا يف حالة العالقة السيئة، . املركز قويا أو ضعيفا

  ). 172 ، ص1979أمحد صقر عاشور،( القوي  و غموض املهام، و املركز
و هو القائد الذي يعطي درجات منخفضة لزميل له يف العمل ال يفضل                العمل معه  :املهتم بالعمل2)- 

  ). 374 ، ص1985عايدة سيد اخلطاب،( 
سواء كان املركز قويا             و أداء هذا النوع من القادة يكون فعاال يف حاليت العالقة احلسنة، و وضوح املهـام،

 و كذا يف حالة العالقة السيئة، . و يف حالة العالقة احلسنة، و غموض املهام، و املركز القوي. أو ضعيفا
  ).   172 ، ص1979أمحد صقر عاشور،( و غموض املهام، و املركز الضعيف 

  .   اعل متغريات املوقف من منظور فرد فيدلريوضح األمناط القيادية املفضلة تبعا لعملية تف و اجلدول التايل
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
   

  يوضح األمناط القيادية املفضلة تبعا لعملية تفاعل متغريات املوقف) 08(جدول رقم 
  .لفرد فيدلر حسب النظرية التفاعلية الشرطية

 
  :نظرية التفاعلية الشرطيةتقييم ال - )1- 1- 4- 6

رغم أن نظرية فيدلر قد كانت خطوة رائدة حنو اإلهتمام مبتغريات املوقف، و أيضا، يف إبراز إمكانية وجود 
عالقات تفاعلية بني خصائص القائد و متغريات املوقف يف حتديد فاعلية القيادة، و رغم أن التطبيق العملي 

، وفق ما يشري إىل ذلك جريالد جرينربج و روبرت  Sears ة سريزملضامينها يف العديد من الشركات كشرك
جريالد ( بارون، قد أسفر على أا جد فعالة يف حتسني أداء األفراد العاملني و حتقيق األهداف التنظيمية 

، فهذا مل مينعها من إنتقادات عديدة من أمهها كما يشري إىل ذلك ) 602 ، ص2004جرينربج، روبرت بارون،
  :صقر عاشور ما يلي أمحد

بتطبيق إختبارات الداللة اإلحصائية على خمتلف البحوث التجريبية اليت أجريت إلختبار فروض نظرية فيدلر،  - 
  :مل تثبت تنبؤات النظرية إال يف إثنني من الثماين حاالت اليت تضمنتها، و هاتان احلالتان مها

  
رقم 
 .احلالة

  
  درجة

 .يسر املوقف

 .توافيق متغريات املوقف
  .منط القيادة األكثر فاعلية

  عالقة القائد 
 .مع املرؤوسني

درجة وضوح 
 .مهمة العمل

درجة قوة مركز 
 .القائد

1  
 
2  
 
3  
 
  
4  
  
5 
  
6 
  
  
7 

  
8 

  .ميسر جدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .صعب جدا

  .جيدة
  
  .جيدة
  
  .جيدة
  
  .جيدة
  
  .سيئة
  
  .سيئة
  
  .سيئة
  
 .سيئة

  .واضح
  
  .واضح
  
  .غامض
  
  .غامض
  
  .واضح
  
  .واضح
  
  .غامض
  
 .غامض

  .قوي
  

  .ضعيف
  
  .قوي
  

  .ضعيف
  
  .قوي
  

  .ضعيف
  
  .قوي
  

 .ضعيف

  .القائد املهتم بالعمل
  

  .القائد املهتم بالعمل
  

  .القائد املهتم بالعمل
  

  .هتم بالعاملنيالقائد امل
  

  .القائد املهتم بالعاملني
  

  .القائد املهتم بالعاملني
  

  .القائد املهتم بالعاملني
  

 .القائد املهتم بالعمل



 
   
  .ن فعاال يف حالة العالقة احلسنة، و وضوح املهام، و املركز القويأن أداء القائد املهتم بالعمل يكو :احلالة األويل -*
أن أداء القائد املهتم بالعاملني يكون فعاال يف حالة العالقة احلسنة، و غموض املهام، و املركز  :احلالة الثانية -*

ذه البحوث إختبار أما احلاالت الستة األخرى فلم تثبت تنبؤات النظرية فيها حيث مل تتجاوز نتائج ه. الضعيف
  .الداللة اإلحصائية

حتتوي البحوث اليت أعتمدها فيدلر يف بناء نظريته على ثغرات منهجية عديدة منها، صغر حجم العينات،  - 
عدم ثبات املقاييس املستخدمة لقياس متغريات الدراسة، إرتفاع نسبة اخلطأ يف هذه املقاييس، و كذلك عدم 

  ). 174 – 173 ص. ، ص1979أمحد صقر عاشور،( ة خضوعها لتطبيق الداللة اإلحصائي
أن خصائص املوقف ليست منفصلة عن القائد كما   1973سنة  Keer & H arlanيرى كري و هارلن - 

  ).   Frank Landzy,1976, P 395 (أعتربها فيدلر 
ية فيدلر كانت نقطة و على الرغم من هذه الثغرات إال أن املهتمني بالبحث يف أدبيات القيادة جيمعون على أن نظر

 :البداية ملزيد من اإلهتمام و األحباث املنظمة و العلمية يف ميدان القيادة و اليت من أمهها

  :النمـوذج الثالثي األبعـاد2-4-6)-  
، Wlliam Reddinمن قبل الباحث و املستشار الكندي ويليام ريدن   1970إن هذا النموذج الذي قدم سنة 

لبالك ) بعد اإلهتمام باألفراد، و بعد اإلهتمام بالعمل(  وفيقية بني الشبكة اإلدارية ذات البعدينهو عبارة عن حماولة ت
و موثون، و اليت أستخدمت كأساس رئيسي من قبل صاحب هذا النموذج لتوضيح األمناط القيادية، و منوذج فرد 

  ).  330، ص2005عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،( فيدلر يف القيادة 
تبني له أا مل تربط ببعد الفاعلية، فقام هو بإضافة   1964ن خالل دراسة ويليام ريدن لنظرية الشبكة اإلدارية سنةفم

هذا البعد هلا، و الذي يقصد به حجم ما ينجزه القائد من أهداف مطلوب منه حتقيقها على إعتبار أن األهداف و ما 
  :اء، و عليه، أصبحت الشبكة ذات ثالثة أبعاد هييتم حتقيقه منها يعترب أفضل معيار لتقييم األد

. ص ،1995ناصر حممد العديلي،( بعد الفاعلية 3)- . بعد اإلهتمام بالعمل 2)- .بعد اإلهتمام باألفراد1)- 
  ). 350-351ص

    و جبانب إضافته لبعد الفعـالية للشبكـة، أضاف هلا أيضا، تأثري املوقف على إختيار القائد للنمط القيادي   
  ).291حممد سويلم، بدون تاريخ، ص ( املناسب 

  :و حسب ويليام ريدن و من خالل األبعاد الثالثة السالفة الذكر، فإن لدى القائد أربعة أمناط قيادية كامنة هي
- ).        املهتم باألفراد و العمـل(  النمط املتكامل3)- . النمط املهتم بالعمل2)- . النمط املهتم باألفراد1)- 

بإضافة بعد الفعالية هلا تؤدي إىل ظهور مثانية أمناط قيادية، أربعة  -األمناط األربعة  - اليت  و. النمط عدمي اإلهتمام4)
  :و هذه األمناط هي. أمناط منها ذات فاعلية منخفضة، و أربعة أمناط أخرى ذات فاعلية مرتفعة

  :األمناط ذات الفاعلية املنخفضة1)- 



 
   

 . و يتمثل هذا النمط يف عدم إهتمامه بكل من بعد األفراد و بعد العمل:ايبالنمط اإلنسح1-1)- 
و غياب الفاعلية عن هذا النمط سببها ليس فقط عدم إهتمامه بكل من بعدي األفراد و العمل، بل لتأثريه السليب يف 

  .ع املعلومات عنهمعالقات األفراد العاملني و روحهم املعنوية و تطبيطه هلممهم و التدخل يف أعماهلم و من
و هذا النمط ينظر إىل العالقات احلسنة بني األفراد و درجة التناسق فيما بينهم على أا  :النمط اامل2-1)- 

و نقص فاعلية هذا النمط يعود أساسا إلهتمامه بنفسه و رغبته يف أن يكون شخصا طيبا من . فوق أي إعتبار آخر
  .  ر ببعد العالقات رغبة منه يف حتقيق اإلنتاجية املرغوبةمنظور اآلخرين، و عليه فهو ال خياط

و هذا النمط يركز إهتمامه الكبري على بعد العمل و يفضله على أي إعتبارات  :النمط الديكتاتوري3-1)- 
و عدم فاعلية هذا النمط تتمثل يف إعالنه الواضح عن عدم إهتمامه بأمور العالقات، و أيضا، إخنفاض درجة . أخرى

  .ته باملرؤوسني الذين خيافونه و يكرهونه و ال يرغبون يف العمل إال عندما يضغط عليهمثق
. و هذا النمط جيمع بني ميزات النمط املهتم باألفراد و النمط املهتم بالعمل ):املقنع( النمط املوفق 4-1)- 

  . تعلقة بالعملو غياب فاعلية هذا النمط سببها أنه غري قادر على إختاذ القرارات الصحيحة امل
كذلك، فهو حياول . فأسلوبه يف العمل يتمثل يف احللول الوسطي، و سعيه إىل التقليل من املشكالت اآلنية اليت تواجهه

  .جاهدا إرضاء من يؤثرون يف حياته العملية أو يشكلون خطرا عليها
  :األمناط ذات اإلنتاجية املرتفعة2)- 

 . و هذا النمط ال يهتم ال ببعد األفراد و ال ببعد العمل ):اللوائحي( النمط البريوقراطي 1-2)- 
  .و فاعلية هذا النمط تنبع من تطبيقه للقوانني و األنظمة و التعليمات حبدافرها

و يتسم بأن له ثقة ضمنية بالعاملني، و تنبع فاعليته يف العمل من عمله  ):املطور( النمط املنمي 2-2)- 
ات و مواهب املرؤوسني و ذلك من خالل يئته ملناخ عمل مشجع ميكن من حتقيق املستمر على تنمية و تطوير قدر

  .أعلى درجات اإلشباع حلاجات املرؤوسني
و يتسم بأن له ثقة ضمنية بنفسه، فهو يهتم كثريا بالعمل على  :النمط الديكتاتوري العطوف3-2)- 

و مهاراته يف توفري مناخ عمل يساعد على كسب املدى القصري و الطويل، و فاعليته يف العمل ترتكز على قدراته 
  .طاعة املرؤوسني و والئهم إلجناز ما يرغب فيه دون مقاومة منهم قد تؤثر على هذه العملية

و عمل هذا النمط يتمثل يف توجيه أقصى طاقات املرؤوسني إلجناز العمل املرغوب : النمط التنفيذي4-2)- 
حتديده ملستويـات أداء العمل يدرك أن مثة فروق فردية بني املرؤوسني يف على املدى القصري و الطويل، و هو يف 

القدرات و املهارات إلجناز هذه املستويات، األمر الذي جيعله ميارس أسـاليب خمتلفة يف التعامل مع كل فرد يف 
فراد و بعد العمل مما و تنبع فاعلية هذا النمط يف العمل من كونه يهتم بشكل واضح بكل من بعد األ. عملية اإلجناز

  ).351، ص 1995ناصر حممد العديلي،( ينعكس إجيابا على دوافع املرؤوسني لتحقيق األهداف 



 
   

يوضح النموذج الثالثي األبعاد           " الفاعلية اإلدارية " و الشكل التايل، كما ورد يف كتاب ويليام ريدن املوسوم 
  ).   352، ص 1995ناصر حممد العديلي،( يف القيادة 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           



 
   

  .األمناط الفعالة                                                                                             
  
  
  
  
  
  
  

                 .  األمناط األساسية                                                             
  
  
  
  
  

    
  .ام بالعمل و مهامهاالهتم                                             

             .األمناط غري   الفعالة
                       

  
  
  
  
  

 ) يوضح مضمون النموذج الثالثي يف القيادة31( شكل رقم
 لويليـام ريـــدن.

  
  :تقييم النموذج الثالثي األبعاد - )1- 2- 4- 6

الحظات املسجلة على مضمـون منوذج ويليام ريدن يف القيادة نسجل ما ذكره حسني محادة         يف من امل
من أن املسميات املدرجة داخل الشبكات املوضحة يف   1977الصادر سنة" العلوم السلوكية " كتابـه املوسوم 

  : يف هذا النموذج مهاليست مهمة لذاا، غري أن املهم التركيز على نقطتني أساسيتني )31(الشكل 

  املنمي
 ).املطور(

  
 .التنفيذي

  
 .البريوقراطي

  الديكتاتوري
 .العطوف

  املهتم
  بالعالقات
 .اإلنسانية

  
 .املتكامل

  عدمي
 .اإلهتمام

  املتفاين
 ).املكرس(

  
 .اامل

  
 .املوفق

  
 .اإلنسحايب

  األتوقراطي
 .)الديكتاتوري(



 
   
أن كل مدير يف تعامله مع موقف ما يستخدم توليفة من يئة املهام و يئة العالقات و أن أسلوبه يف كل حالة  -*

  ).غري فعال(أو غري مناسب ) فعاال(سيكون مناسبا 
ر إليها على أا حمور ينبغي عدم النظر إىل هذه املسميات على أا حالة تتحقق أو ال تتحقق، و لكن جيب النظ -*

 فالفاعلية مسألة درجات، . ميتد بني طرفني، أحدمها ميثل النمط الفعال، و اآلخر ميثل النمط غري الفعال
  .و النمط القيادي الذي يكون فعاال يف موقف لن يكون كذلك، بالضرورة، يف موقف آخر

ض أن النمط القيادي الفعال يعتمد على املوقف،       و عليه، فإن منوذج ويليام ريدن لفاعلية القيادة يقوم على إفترا
و أنه ال يوجد منط واحد للقائد، الذي ينبغي عليه أن يكيف نفسه دائما، و هو ذا يتفق مع طرح فريد فيدلر يف 

  .موضوع فاعلية القيادة الذي سبقت اإلشارة إليه
  ظهور حبوث الحقة أسهمت بشكل كبري  و قد كان لنموذج ريدن، فيما بعد، األثر الكبري و اإلجيايب يف

يف توضيح أبعاد أخرى ملوضوع فاعلية القيادة و اليت من بينها على وجه اخلصوص نظرية دورة احلياة لبول هريسي و 
اليت ) 353، ص 1995ناصر حممد العديلي،(   Paul Hersy &  Kennet Blanchardكينث بالنشار

 .سنتعرض هلا الحقا من هذا الفصل

  :نظرية املسار و اهلدف3-4-6)- 
السلوك التنظيـمي " يف كتابه املوسـوم  Martin Evansقدمت هذه النظريـة ألول مرة من قبل مارتني إيفانز 

من قبل " العلوم اإلدارية " يف دورية  1971 ليتم تطويرها و نشرها سنة  1970الصادر سنة" و األداء اإلنساين 
  :ت وضعا ألسلوبني من سلوك القائد مهاأين تضمن Robert Hauseروبرت هاوس

  .و هو الذي حيدد ما هو متوقع من املرؤوسني: السلوك التوجيهي -*
  ). 255، ص1993ناصر حممد العديلي،( و هو الذي يهتم حباجات العاملني : السلوك املساعد -*

من قبل روبرت هاوس "  التجـارة املعـاصرة" طورت مرة ثانية بشكل أكثر و نشرت يف جريدة   1974و يف سنة
  :حيث مت إضافة أسلوبني آخرين هلا مها  Robert Hause & TerenceMitchellو زميله تريانس ميتشل

  .القيادة املهتمة باإلجناز -*
  .القيادة املشاركة -*

  . و تعترب هذه النظرية حماولة للربط بني السلوك القيادي و دافعية املرؤوسني لألداء و رضاهم الوظيفي
هي تستند أساسا إىل الفروض اليت تضمنتها نظرية التوقع يف الدافعية لفكتور فروم السالفة الذكر و اليت طورها كل ف

  .من ليمان بورتر و إدوارد لولري
 و تشري هذه النظرية بأن فاعلية القائد تتوقف على األثر الذي حيدثه سلوكه على دافعية املرؤوسني لألداء 

  .  م السيكولوجيةو على رضاهم و إجتاها
 و مصطلح املسار و اهلدف الذي حيتويه عنوان النظرية مشتق من املفهوم احملوري الذي تتضمنه النظرية، 
و الذي يوضح الكيفية اليت يؤثر من خالهلا القائد على مدركات املرؤوسني و املتعلقة بأهدافهم يف العمل،     و 



 
   

 .، ص1979أمحد صـقر عاشور،( ـار املؤدي لتحقـق هذه األهداف أهدافهم الشخصية، و كذا، املتعلقة باملس
  ).174-175ص 

  :و تعتمد قدرة القائد على التأثري على مدركات املرؤوسني، وفق هذه النظرية، على عنصرين أساسيني مها
ني على إجناز و يتمثل يف توضيح و تيسري القائد للمسالك و الطرق اليت بإمكاا مساعدة املرؤوس :عنصر املسلك -*

  .املنظمةأهدافهم اخلاصة بالتوازي مع أهداف 
و يتمثل يف تأكيد القائد على العالقة املوجودة بني األهداف اخلاصة باملرؤوسني و أهداف املنظمة : عنصر اهلدف -*

رود، عمار الطيب كش( و ذلك بزيادة عدد و أنواع املكافآت اليت يتحصل عليها املرؤوسني لتحقيق أهداف العمل 
  ).202، ص 1995الد الثاين،

  :و حتدد النظرية لتفسري أثر السلوك القيادي على رضا و دافعية املرؤوسني أربعة أمناط من السلوك هي
و تتميز بتحديد القائد ملا جيب على مرؤوسيه عمله، و قيامه بإرشادهم و توجيههم فيما ينبغي  :القيادة املوجهة1)- 

م القواعد و الضوابط و التعليمات الضرورية إلجناز العمل من دون منحهم فرصة عليهم عمله، كما يوضح هل
  .املشاركة يف إبداء الرأي و املشورة

  و يتسم هذا النوع من القيادة بإهتمامه بدرجة كبرية بالعنصر اإلنساين  ):اإلنسانية( القيادة املساعدة 2)- 
  .بإحترام و تقديريف املنظمة من حيث مشاعرهم و راحتهم و معاملتهم 

و يتسم هذا النوع من القيادة بتحديده ألهداف املرؤوسني و توقعه أن يبدلوا أقصى  :القيادة املهتمة باإلجناز3)- 
  .   جهودهم لتحقيقها و يف الوقت نفسه يظهر هلم ثقته الكاملة م و مقدرم على حتمل املسئولية

ح القائد املرؤوسني فرصة املشاركة و تقدمي اإلقتراحات فيما يتعلق و يتسم هذا النمط مبن :القيادة املشاركة4)- 
  ).153، ص 1982فؤاد الشيخ سامل وآخرون،( بعملية صناعة و إختاذ خمتلف القرارات التنظيمية 

، فهي ال تؤثر على دافعية او فيما يتعلق بطبيعة املوقف، فتفترض هذه النظريـة أن متغريات املوقف تلعب دورا وسطي
املتغريات ( مباشرة، و إمنا على العالقة بني متغريات أمناط               القيادة ) املتغريات التابعة( رضا املرؤوسـني و 

  ).176، ص 1979أمحد صقر عاشور،(  و دافعية و رضا املرؤوسني) املستقلة
  دد منط القيادة املفضل و تتمثل متغريات املوقف اليت تدخلها النظرية يف فروضها، و اليت على أساسها يتح

  :يف ظل موقف معني يف فئتني مها
و تعين أنه كلما كان العمل غامضا و غري حمدد لدى املرؤوسني، فإم يكونوا  :خصائص بيئة عمل املرؤوسني1)- 

و تصرفات قائدهم ألن ذلك يساعدهم على التعرف على املسار الصحيح إلجناز األهداف  تأكثر تقبال لسلوكيا
 ة هلم، يف حني أنه كلما كان العمل واضحا و حمددا هلم فإم سوف ينظرون إىل سلوكيات املسطر

و تصرفات قائدهم على أا تدخل و إفراط يف مراقبتهم و اإلشراف عليهم مما يؤدي إىل شعورهم بعدم الرضا 
  .الوظيفي



 
   

فات قائدهم على أا مقبولة فقط و يقصد ا أن املرؤوسني ينظرون إىل سلوكيات و تصر :خصائص املرؤوسني2)- 
 Ammar Tayeb (يف حالة ما إذا كانت تشكل مصدرا حاليا و مستقبال إلشباع حاجام املختلفة 

Kechroud,1994, p.p 260- 261.( 
الصادر           " اإلدارة و السلوك التنظيمي " املوسوم  .Mullins,L,Jو الشكل التايل كما ورد يف كتاب موال

عمار الطيب كشرود، الد ( يوضح مضمون نظرية املسار و اهلدف هلاوس و ميتشل يف القيادة   1989سنة
  ).203، ص 1995الثاين،

 
  
 
 
 
 

 
  

  
  

  يوضح مضمون نظرية املسار و اهلدف) 32(شكل رقم 
 .يف القيادة هلاوس و ميتشل

فعلى . و ما تتميز به هذه النظرية أا تفترض إمكانية ممارسة نفس القائد لألمناط القيادية األربعة يف مواقف خمتلفة
دلر اليت تفترض منطا واحدا للقيادة يتصف به كل قائد، تقترح نظرية املسار و اهلدف أن الفرد الواحد عكس نظرية في

  ).176، ص 1979أمحد صقر عاشور،( ميكن أن يكون له أكثر من منط قيادة حسب طبيعة املوقف الذي يوجد فيه
   :تقييم نظرية املسار و اهلدف - )1- 3- 4- 6

ض نتائج البحوث اليت أيدت فرض نظريتهم، و قد أسفر هذا اإلستعراض على قام هاوس و ميتشل بإستعراض بع
  :اإلجتاهات الرئيسية التالية

أشارت هذه النظرية من خالل أحباثها إىل وجود عالقة إجيابية بني القيادة املوجهة و رضا و دافعية العاملني  -*
 ت عالقة سلبية بني هذا النمط من القيادة أصحاب الشخصية املنغلقة الذين يقومون مبهام غامضة، بينما وجد

فؤاد الشيخ سامل و ( و رضا و دافعية العاملني أصحاب الشخصية املنغلقة الذين يعملون يف إجناز مهام واضحـة 
 ).154، ص 1982آخرون،

لذين يعملون توجد عالقة إجيابية بني منط القيادة املساعدة و رضا و دافعية العاملني أصحاب الشخصية املنغلقة ا -*
  ).154ص  ،1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،( مبهام يتولد فيها الشعور باإلحباط و التوتر و اإلستياء 

  خصائص
 املرؤوسني

  .سلوك القائد
  موجه ●
  مساند ●
  مشارك ●
موجه حنو     ●

 اإلجناز     

 .وضوح اهلدف ●
  حتسني األداء  ●

 .الوظيفي     
حتسني الرضا     ●

 .الوظيفي     

  حوافز
  وإدراكات
 املرؤوسني

خصائص 
 .املهام



 
   
توجد عالقة إجيابية بني منط القيادة املشاركة و رضا و دافعية العاملني أصحاب الشخصية املستقلة عندما يكون  -*

كذلك، توجد عالقة إجيابية بني هذا النمط من . بريه عن ذامالعمل غامضا، و يشعر العاملون بإرتباطه م و تع
القيادة و رضا و دافعية العاملني عندما يكون العمل واضحا و يشعر العاملـون بعدم تعبريه عن ذام و عدم إرتباطه 

  ).179، ص 1979أمحد صقر عاشور،( م 
 ية الثقة باملرؤوسني أصحاب الشخصية املستقلة، وجد أن أكرب جناح حتققه القيادة املهتمة باإلجناز هو تنم -*

أما يف حالة وضوح ). 154، ص 1982فؤاد الشيخ سامل و آخرون،( و ذلك يف حالة غموض املهام املوكلة هلم 
،ص 1979أمحد صقر عاشور،(  املهام املوكلة للمرؤوسني فإن القيادة املهتمة بإجناز ال تساعد على تنمية الثقة م

180.(  
صة القول، أن نتائج هذه الدراسات ال تعين بالضرورة أن كل األحباث اليت أجريت إلختبار فروض هذه النظرية و خال

  . قد أكدت صحتها، و أيضا، تنبؤاا
لكن التقييم . فهناك عدد من الدراسات اليت تضاربت نتائجها مع فروض و تنبؤات نظرية املسار و اهلدف يف القيادة

الصادر " إدارة القوى العاملة " ية، كما يشري إىل ذلك أمحد صقر عاشور يف كتابه املوسوم املوضوعي هلذه النظر
، يؤكد على أن هذه النظرية قد أستطاعت أن خترج ببحوث القيادة من دائرة العقم الذي وقعت فيه  1979سنة

رها األساس يف عملية التأثري اليت فألول مرة تستخدم مفاهيم و متغريات تتعلق مبوضوع الدافعية بإعتبا. لسنوات عديدة
  .ميارسها القائد على املرؤوسني

هذه املفاهيم اليت تقدم تفسريا منطقيا و معقوال للتفاعل الذي حيدث بني منط القيادة و متغريي خصـائص املرؤوسني 
أمحد صقر ( الذكر   و خصائص بيئة عملهم، و مثل هذا التفسري إفتقدته نظرية فرد فيدلر يف القيادة السالفة       

  ). 180-181ص .، ص1979عاشور،
  :نظرية دورة احلياة4-4-6)- 

 Paul Hersy & Kennethرمن قبل الباحثني بول هرسي و كينث بالنشا  1972قدمت هذه النظرية سنة 
Banchard  م املوسوملنتائج  ، و هذه النظرية ، يف حقيقة األمر، هي إمتداد" إدارة السلوك التنظيمي " يف كتا

و ويليام ريدن يف القيادة كوا تبنت يف تناوهلا هلذه الظاهرة بعض مفاهيم دراسات  ودراسات كل من جامعة أوهاي
أدخال  رجامعة أوهايو و املتمثلة أساسا يف مفهومي اإلهتمام باألفراد، و اإلهتمام بالعمل، غري أن هرسي و بال نشا

" سلـوك العالقـة " مبفهوم " اإلهتمام باألفـراد " يفة إذ غريا مفهـوم على هذين املفهومني بعض التعديالت الطف
، ص 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين، ،(   " سلوك املهمة " مبفهوم   "اإلهتمام بالعمل " و مفهوم 

176.(  
لوكيات مساعدة على فيتضمن إتصاال ثنائي اإلجتاه و من خالله يظهر القائد للمرؤوسني س" سلوك العالقة " فأما 

  . إخل...إجناز العمل و اليت من أمهها توفري املساعدة العاطفية و تقدمي يد املساعدة هلم داخل املنظمة
 فيشمل إتصاال ذو إجتاه واحد يقوم من خالله القائد بشرح للمرؤوسني طبيعة العمل " سلوك املهمة " أما 

  ). Ammar Tayeb Kechroud,1994, p317 (و مىت و أين و كيف يتم أدائه 



 
   

فإن تفاعل هذين البعدين من السلوك يؤدي إىل احلصول على أربع مستويات من البلوغ  رو حسب هرسي و بالنشا
 لدى املرؤوسني املتعلق بإجناز املهمة، و اليت ختلق مواقف تتطلب أربع جمموعات من سلوك العالقة 

 .و سلوك املهمة من طرف القائد
 :يات األربعة ملتغري البلوغ فهي كما يليففيما يتعلق باملستو

  .قدرة و رغبة املرؤوسني يف إجناز املهمة منخفضتان - 1ب
  .قدرة املرؤوسني يف إجناز املهمة منخفضة و لكن رغبتهم مرتفعة - 2ب
  .قدرة املرؤوسني يف إجناز املهمة مرتفعة و لكن رغبتهم منخفضة - 3ب
  .مة مرتفعتانقدرة و رغبة املرؤوسني يف إجناز امله - 4ب

 اال يعين حسب رأيهم  رو مصطلح مستوى بلوغ املرؤوسني الذي هو املتغري الرئيسي يف نظرية هرسي و بالنشا
البلوغ من حيث السن أو اإلستقرار النفسي أو النمو العقلي أو العاطفي، بل يعين مدى رغبة املرؤوسني يف اإلنـجاز 

  .ى خربام العملية و قدرام الشخصيةو التحصيل و حتمل املسئولية، و أيضا، مستو
و أمهية مستوى بلوغ املرؤوسني يف نظرية هرسي و بالنشار نابعة، حسب رأيهما، من كونه احملدد لعالقة القائد 

فعلى القائد أن يغري و خيتار منطه القيادي من بني أربعة أمناط مبا يتوافق و إحتياجات كل مستوى من . باملرؤوسني
  :و هذه األمناط هي. وغ السالفة الذكرمستويات البل

  .و فيه يكون إهتمام القائد باملهمة مرتفعا و بالعالقات منخفضا :النمط التلقيين 1-ن
  .و فيه يكون إهتمام القائد بكل من املهمة و العالقات مرتفعا :النمط التروجيي 2-ن
  .العالقات مرتفعاو فيه يكون إهتمام القائد باملهمة منخفضا و ب: النمط املشارك 3-ن
  .و فيه يكون إهتمام القائد بكل من املهمة و العالقات منخفضا: النمط التفويضي 4-ن

الصادر " مفاهيم و تطبيقات : السلوك التنظيمي" و الشكل التايل كما ورد يف كتاب غراي و ستارك املوسوم 
عمار الطيب كشرود، ( ث بالنشار يوضح مضمون نظرية دورة احلياة يف القيادة لبول هرسي و كين  1984سنة

  ): 177، ص1995الد الثاين،
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  



 
   

  .أسلوب القائد         
  

  إهتمام عال باملهمة
  .و العالقات

  
  

 2س                              

  
  إهتمام عال بالعالقات

  .و منخفض باملهمة
  
  

 3س    
  1س
  

  إهتمام عال
 باملهمة و منخفض

 .بالعالقات

  4س 
  

  إهتمام منخفض      
بكل من املهمة       

 .و العالقات        
                    

 .منخفض       .           سلوك املهمة.                    عال                    
  

 .عايل .متوسط        .منخفض
 4ب 3ب 2ب 1ب

 مستوى بلوغ األتباع.
.    أسلوب= س                        

        بلوغ.        ب =                   
                                   

 ) يوضح مضمون نظرية دورة احلياة يف القيادة33شكل رقم (
  .لبول هرسي و كينث بالنشار

، ينبغي عليه أن يأخذ بعني و كما يوضحه هذا الشكل فإنه كلما رغب القائد يف تكليف مرؤوسيه بإجناز مهام معينة
يتم فقط عندما يكون مستوى بلوغ األتباع متسقا  رفنجاح القائد حسب هرسي و بالنشا. اإلعتبار مستوى بلوغهم

  .و النمط القيادي الذي ينتهجه
    .   على سبيل املثال يكون أكثر فاعلية يف قيادة األتباع عندما يكون مستوى بلوغهم ضعيفا) 1(فالنمط القيادي 

  يكون أكثر فاعلية عندما يكون مستوى بلوغ األتباع متوسطا، ) 3(، )2(يف حني أن النمط القيادي 
  .فيكون أكثر فاعلية عندما يكون مستوى بلوغ األتباع مرتفعا) 4(أما النمـط القيادي 

 عال

منخفض   

 غري بالغ بالغ



 
   

نصري يف كتابه     و عملية إختيار القائد للنمط القيادي املناسب وفق تصورات هذه النظرية، كما يشري إىل ذلك
فالقدرة على تشخيص مستوى بلوغ . ، ليس باألمر اهلني1987الصادر سنة " القيادة يف اإلدارة العربيـة " املوسوم 

  .األتباع، و متطلبات كل ظرف من األمور املعقدة التقدير
ي أن هذه األمور متغرية و عليه، فإن على القائد أن يتصف ببعد النظر يف معرفة حاجات و توقعات األتباع و أن يع

بإستمرار و أنه ينبغي عليه دائما أن يغري من منطه القيادي ملواكبة التغري الدائم يف مستوى بلوغ األتباع الناجم عن عدة 
تغري يف الوظيفة، مشاكل شخصية و عائلية، تغري مستوى صعوبة الوظيفة احلالية نتيجة إدخال تكنولوجيا : أسباب منها
  ).  178-179ص. ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين، ،( إخل ...جـديدة

  : النظريـة املعياريـة5-4-6)- 
 & Victor Vroomمن قبل الباحثني فيكثور فروم و فليب ياتون  1973قدمت هذه النظرية يف سنة

Phillipe Yetton    ما املوسومالقيادة و صنع القرار " يف كتا."  
للنظريات السالفة الذكر يف القيـادة اليت تم بوصف ما هو موجود خبصوص سلوك القائد   و هذه النظرية و خالفا

أو مبعىن آخر، أا توضح للقائد منط القيادة الفعال . و النتائج املترتبة عليه، فإا تقدم ما ينبغي أن يسلكه القائد
فهي تقدم للقائد أمناط معيارية . لقرارالواجب إعتماده عند تغيري مستوى مشاركة املرؤوسني يف عملية صنع ا

  ).  186، ص 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين، ،( للتصرفات القيادية 
       Norman Maierو فروم و ياتون يف صياغتهما هلذه النظرية قد تأثرا بشكل كبري بدراسات نورمان ماير

النظرية كمفهوم كفاءة القرار و قبول املرؤوسني له،       ، ذلك ألن املفاهيم اليت تضمنتها هذه نمن جامعة ميتشجا
و أيضا، طبيعة املشكالت اليت يواجهها القائد و غريها من املفاهيم، قد أستخدمها ماير يف أوائل سنوات اخلمسينات 

ا بناء نظري إىل لكن هذه املفاهيم و نتائج الدراسات املرتبطة ا كانت مبعثرة ال يربط بينه. يف دراساته على القيادة
أمحد صقر ( غاية سنوات السبعينات أين قام فروم و ياتون مبهمة التنظري هذه و صاغا بذلك نظريتهما هذه 

  ). 189-190ص. ، ص1979عاشور،
و عملية إدراج هذه النظرية ضمن التناول املوقفي يف دراسة القيادة متت على إعتبار أن مضمون هذه النظرية يشري إىل 

إختيار القائد لبدائل إختاذ القرار تتحدد على أساس املواقف اليت يواجهها و طبيعة املشكالت اليت يتخذ أن عملية 
  ).189، ص 1979أمحد صقر عاشور،( القرار بشأا 

مبعىن آخر، أا تفترض وجود أسلوب قيادي مناسب لكل املواقف مما حيتم على القادة تطوير مدى سلوكهم القيادي 
لقيادة اإلستبدادية و ينتهي بالقيادة الدميقراطية، و أن خيتار هوالئي القادة األسلوب املالئم للموقف الذي الذي يبدأ با

  ، 1995عمار الطيب كشرود، الد الثاين، ،( يواجهونه و هم يؤدون أدوارهم املختلفة 
  ).186ص 

قائد معيارين يستعمالن لقياس مستوى جناح و تستعمل هذه النظرية يف حتديدها لألساليب املالئمة للتصرف من قبل ال
القرارات، و مخسة أساليب رئيسية للقيادة، و سبعة مواقف، و أربعة عشر نوعا من أنواع املشكالت اليت تتخذ بشأا 



 
   

أمحد صقر ( القرارات، و سبع قواعد لتحديد األسلوب القيادي الواجب إنتهاجه من قبل القائد أو املدير 
  ). 190، ص 1979عاشور،

 و فيما يلي إيضاح لكل عنصر من هذه العناصر اليت تتضمنها و ترتكز عليها النظرية املعيارية لفيكثور فروم 
  .و فليب ياتون

  :معايري جنــاح القرار: أوال
وفقا هلذه النظرية فإن املعايري اليت يقاس على أساسها مدى حل مشكلة تنظيمية ما ترد إىل معيارين رئيسيني مها، 

  .ة القرار، و قبول املرؤوسني لهكفاء
ففيما يتعلق مبعيار الكفاءة فيعىن مدى تأثري القرارات على األنشطة اإلنتاجية ألفراد اجلماعة، و هو يرتبط مبؤشرات 

  .التكلفة، الوفورات، اإليرادات، الوقت، اإلبتكار و غريها: موضوعية منها
لألفراد الذين يؤثر فيهم القرار أو يقومون بتنفيذه،             ةوإجتماعيأما معيار قبول األفراد فيتعلق باإلعتبارات السيك

و اليت من أمثلتها درجة رضاهم على القرار املتخذ، أو حتمسهم له، أو درجة اإلشباع اليت حيققها القرار هلم، أو درجة 
  .هم البعض و غريهاأو بالقائد أو ببعض ةالتماسك و الوئام املترتب على القرار يف عالقام باملنظم

و قد يكون معيار النجاح الرئيسي لقرار يتعلق مبشكلة معينة يف مواقف معينة هو معيار الكفاءة، و يف مواقف أخرى 
يكون معيار القبول، و يف بعض املواقف األخرى يقاس جناح القرار على أساس املزج بني املعيارين الكفاءة و القبول 

، 1979أمحد صقر عاشور،( هم، أو ألن حتقيق أحدمها يتوقف على حتقيق اآلخـر معا على إعتبـار أن كليهما م
  ).191ص 
  :أمنـاط القيـادة: ثانيا

و هذه األمناط توضح الطريقة اليت . تقترح النظرية املعيارية مخسة أمناط بديلة لسلوك القائد يف مواجهته ملشكلة ما
متدرجة على خط إستمراري ) األمناط( شكلة اليت تواجهه، و هي ينتهجها القائد و اليت تساعده على إجياد حال للم

فالقائد بإمكانه . يبدأ من إنفراد القائد بشكل مطلق بعملية إختاذ القرار إىل إشراك كلي للمرؤوسني يف هذه العملية
قائد للنمط املالئم و عملية إختيار ال. إعتماد مجيع األمناط القيادية اخلمسة و ذلك تبعا لطبيعة املوقف الذي يواجهه

عمار الطيب ( حلل املشكلة اليت تواجهه تتوقف على قدرته على التشخيص الدقيق و السليم ألبعاد هذه املشكلة 
  ).187-188ص . ، ص1995كشرود، الد الثاين، ،

  :و تتحدد األمناط اخلمسة اليت تقوم عليها هذه النظرية فيما يلي
  .رار مبفرده يف ضوء املعلومات املتوفرة لديه عن املشكلة يف فترة زمنية معينةيتخذ القائد الق: النمط األول1)- 
و يف هذا النمط قد . يقوم القائد جبمع البيانات الضرورية من املرؤوسني مث ينفرد هو بإختاذ القرار :النمط الثاين2)- 

  .قد ال يعلمهم بذلك يقوم القائد بإعالم املرؤوسني باملشكلة اليت جيمع بشأا البيانات منهم أو
و حيصل على أراء ) كل فرد على حدا( يقوم القائد بإعالم املرؤوسـني باملشكلة بشكل فردي  :النمط الثالث3)- 

  .و مقترحات كل مرؤوس، و بعد ذلك ينفرد هو بإختاذ القرار النهائي الذي قد يعكس أو ال يعكس تأثري املرؤوسني



 
   

عالم املرؤوسني باملشكلة كجماعـة و ليس كأفراد، و يقومون سويا جبمع اآلراء يقوم القائـد بإ: النمط الرابع4)- 
  .و اإلقتراحات من بعضهم البعض، مث ينفرد هو بصنع القرار النهائي

يقوم القائد بإعالم املرؤوسني باملشكلة كجماعة مث جيمع اآلراء و البدائل اليت يقترحوا،        :النمط اخلامس5)- 
وم بقيادة عملية التشاور و املناقشة لتقييم خمتلف املقترحات املقدمة ليصل يف النهاية مع املرؤوسني إىل و بعد ذلك يق

القائد يف هذا النمط تكمن يف كونه قائد لإلجتماعات اليت تتم فيها  ةفمهم. إتفاق حول احلل أو القرار املختار
 حله أو وجهة نظر معينة، املناقشات دون أي حماولة منه للتأثري على اجلماعة لقبول 

عمار الطيب كشرود، الد ( و القائد هنا يقبل و يلتزم بتطبيق ما يصل إليه من إتفاق مجاعي حلل املشكلة 
  ).188-189ص . ، ص1995الثاين،
 :أبعـاد املوقــف: ثالثا

يـار النمط القيادي املالئم، حتدد النظرية املعياريـة أبعاد املوقف من خالل سبعة أسئلة من شأا تسهيل عملية إخت 
  :و اإلجابة على كل سؤال من هذه األسئلة حتدد بعدا من أبعاد املوقف، و هذه األسئلة هي

  .هل معيار الكفاءة يعترب معيارا هاما للنجاح يف إختيار أفضل القرار من ضمن القرارات البديلة املتوفرة؟1)- 
  .عة قرار عال الكفاءة؟هل املعلومات املتوفرة للقائد كافية لصنا2)- 
  .هل أبعاد و عناصر املشكلة واضحة للقائد بشكل جيد؟3)- 
  .هل معيار قبول املرؤوسني للقرار يعترب مهما لتنفيذه؟4)- 
  .هل القائد متيقنا نسبيا من أن إنفراده بصناعة القرار ستلقى قبوال لدى املرؤوسني؟5)- 
  .ملراد حتقيقها؟هل يتبىن املرؤوسني األهداف التنظيمية ا6)- 
، 1979أمحد صقر عاشور،( هل هناك إحتمـال حلدوث صراع بني املرؤوسـني حول القـرارات املتخذة؟ 7)- 
 ).193ص 
  :قواعد إختيار النمط القيادي املالئم: رابعا

لكل جمموعة من تقترح النظرية املعيارية لفروم و ياتون سبعة قواعد معيارية اهلدف منها إختيار النمط القيادي املالئم 
و تقوم هذه القواعد على مبدأ مفاده إستبعاد القائد لألمناط القيادية غري املناسبة لكل نوع من أنواع . خصائص املوقف

  ):  194-196ص. ، ص1979أمحد صقر عاشور،( و هذه القواعد السبعة هي . املواقف
 وفر لدى القائد املعلومات الضرورية، إذا كان معيار كفاءة القرار مهما و مل تت :قاعدة املعلومات1)- 

إستبعاده        بشأا، فإن إنفراد القائد بصنع القرار جيب  تأو اخلربة الكافية حلل املشكلة بنفسه و إختاذ القرارا
. بإعتباره تصرفا غري مناسب من شأنه أن يؤدي إىل قرار ذي نوعية رديئة) إستبعاد النمط القيادي األول( 

كفاءة احلل يتطلب حصول القائد من املرؤوسني على املعلومات الضرورية و اخلربات الكافية حلل  فتحقيق معيار
  . املشكلة



 
   

إذا كان معيار كفاءة القرار مهما، لكن ال ميكن للقائد أن يثق يف قدرة املرؤوسني على  :قاعدة الثقة2)- 
القرار يعد تصرفا غري مالئم و ينبغي  يف صنع القرار الصحيح حلل املشكلة، فإن تفويضهم صناعة ممسامهته

  ).إستبعاد النمط القيادي اخلامس( إستبعاده 
إذا كان معيار كفاءة القرار مهما لكن القائد ال ميلك اخلربة الكافية : قاعدة عدم وضوح عناصر املشكلة3)- 

التصرف املالئم من قبل  بأبعاد املشكلة و ال املعلومات الضرورية حللها و ال مكان تواجد هذه املعلومات فإن
القائد هنا هو العمل على توفري فرص تفاعل و إتصال بني املرؤوسني الذين ميلكون املعلومات الضرورية حلل 

فالقائد يف مثل هذه املواقف ينبغي . فمثل هذا التفاعل كفيل بأن ميكن من صنع قرار ذو كفاءة عالية. املشكلة
( كمجموعة   ارمـملرؤوسني كأفراد أو إنفراده بصنع القرار دون إستشعليه إستبعاد كل أشكال التعامل مع ا

  ).إستبعاد النمط القيادي األول و الثاين و الثالث 
إذا كان معيار قبول املرؤوسني مهما للتنفيذ الفعال للقرار املتخذ، و كان يف نفس الوقت من  :قاعدة القبول4)- 

ر سيلقى قبول املرؤوسني فإن مثل هذا اإلنفراد يعترب تصرفا غري مالئم و غري املؤكد أن إنفراد القائد بصنع القرا
  ).إستبعاد النمط القيادي األول و الثاين ( ينبغي إستبعاده 

إذا كان معيار قبول املرؤوسني مهما للتنفيذ الفعال للقرار املتخذ و كان    يف نفس  :قاعدة الرتاع و التعارض5)- 
نفراد القائد بصنع القرار سيلقى قبول املرؤوسني، و كانت هناك، أيضا، إمكانية لنشأة الوقت من غري املؤكد أن إ

نزاع بني املرؤوسني حول القرار املتخذ، فإنه يتحتم على القائد إستبعاد مجيع أمناط تعامله مع املرؤوسني كأفراد 
ال تعطي للمرؤوسني فرصة التفاعل مع كوا ) إستبعاد النمط القيادي األول و الثاين و الثالث ( لعدم صالحيتها 

بعضهم البعض حلل نقاط اخلالف املوجودة فيما بينهم و اليت ال ميكن تسويتها إال بإعتماد النمط القيادي الرابع و 
  .اخلامس

إذا كان معيار كفاءة القرار غري مهم، و كان معيار قبول املرؤوسني للقرار املتخذ مهما،        :قاعدة العدالة6)- 
و يف نفس الوقت كان من غري املؤكد أن إنفراد القائد بصنع سيلقى قبول املرؤوسني فإنه يتحتم على القائد إستبعاد 

اليت من شأا أن تزيد من درجة عدم قبول ) النمط القيادي األول و الثاين و الثالث و الرابع ( مجيع األمناط القيادية 
مط القيادي اخلامس الكفيل بزيادة قبول املرؤوسني للقرار املتخذ إىل أقصى املرؤوسني للقرار املتخذ، و إعتماد الن

  .درجة ممكنة
إذا كان معيار قبول املرؤوسني للقرار املتخذ مهما، و كان جتسيد هذا القبول غري مؤكدا : قاعدة أولوية القبول7)- 

حتقيق املرؤوسني ملعيار الكفاءة من خالل القرار إذا أنفرد القائد بصناعة القرار، و كانت درجة الثقة عالية يف إمكانية 
الذين يتفقون عليه، و أيضا، كان املرؤوسني حمفزين لتحقيق األهداف التنظيمية فإنه يتحتم على القائد إستبعاد كل 

و إتباع  )إستبعاد النمط القيادي األول و الثاين      و الثالث و الرابع( أشكال إنفراده بصناعة القرار لعدم صالحيتها 
كونه يضمن يف مثل هذه املواقف حتقيق معيار القبول دون ) النمط اخلامس ( منط قيادي يتميز باملشاركة العالية 

  . التضحية مبعيار الكفاءة



 
   

و ما جتدر اإلشارة إليه يف سياق تناول القواعد املوقفية إلختيار النمط القيادي املالئم من منظور النظرية املعيارية أن 
لقواعد هي اليت على أساسها يقوم القائد بإختيار النمط القيادي املالئم و إستبعاد األمناط القيادية غري املالئمة هذه ا

  .لكل جمموعة من متغريات املوقف احملددة يف كل قاعدة من القواعد السبعة
واحد مالئم ينبغي على القائد  عملية اإلستبعاد اليت يقوم ا سوى منط قيادي ةففي بعض املواقف ال يبقى للقائد نتيج

إنتهاجه كما هو احلال يف قاعدة العدالة و قاعدة أولوية القبول أين ال يبقى بعد عملية اإلستبعاد سوى النمط القيادي 
لكن املشكلة . و يف مثل هذه املواقف أين ال يوجد سوى منط قيادي واحد مالئم ال تكون هناك مشكلة. اخلامس

أمام القائد أكثر من منط قيادي مالئم بعد قيامه بعملية اإلستبعاد كما هو احلال يف قاعديت  تربز فقط عندما يبقى
  .املعلومات و القبول

فتطبيق قاعدة املعلومات، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، يبقي بعد عملية اإلستبعاد أربعة أمناط قيادية مالئمة ينبغي 
. قاعدة القبول يبقي بعد عملية اإلستبعاد ثالثة أمناط قيادية مالئمة على القائد املفاضلة بينها، يف حني أن تطبيق

  على أي أساس سوف يقوم القائد بعملية املفاضلة بني األمناط القيادية املتبقية : فالسؤال املطروح هو
  .يف مثل هذه املواقف؟

  .منية اليت تتطلبها صنـاعة القرارو قد أجاب فروم و ياثون على هذا السؤال بضرورة إضافة معيار ثالث هو املدة الز
ففي حالة تساوي مجيع العوامل األخرى و عندما يبقى أمام القائد أكثر من منط قيادي مالئم بعد تطبيقه لقاعدة 

  .اإلستبعاد، فإن النمط القيادي الذي يستغرق وقتا أقل ينبغي عليه إنتهاجه على ما عداه من األمناط القيادية األخرى
  :القرارات القياديةشجرة : خامسا

لتبيان عملية إختيار النمط القيادي املالئم وفقا لطبيعة  القد أستخدم فروم و ياثون شجرة قرارات صممت من قبليهم
املوقف الذي يواجهه القائد و املرؤوسني، فوفقا هلذه الشجرة يندرج إختيار النمط القيادي املناسب للموقف بني 

.  ذا اإلختيار يعترب يف حد ذاته مبثابة صنع قرار بشأن النمط القيـادي الواجب إنتهاجهمخسة أمناط قيادية بديلة، و ه
و تتكون شجرة القرارات القيادية من جمموعة من املسارات اليت ينتهي كل منها بالنمط القيادي املالئم موع 

ع خصائص املوقف من اإلجابات و يتكون جممو. خصائص و طبيعة املوقف الذي يواجهه القائد و الذي ميثل املسار
اليت يتكون منها املسار ) نعم أو ال ( فعلى أساس نوع        اإلجابات . على األسئلة املختلفة و احملددة ألبعاد املوقف

يتحدد تركيب خصائص املوقف الذي ميثله املسار، تلك اخلصائص اليت ميثلها يف النهاية منط القيادة املقترح إتباعه 
  .فيها
 :شكل التايل يوضح بناء شجرة القرارات القيادية و فق النظرية املعيارية لفروم و ياثونو ال
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  :مالحظة -*    .  منخفضة  
                  A I ( autocratic I ) :قرار فردي دون مشاركة املرؤوسني.  

  .قرار فردي بإستعمال املعلومات احملصل عليها من املرؤوسني:         A II ( autocratic II ) درجة    
 .قرار إستشاري بناءا على مناقشة املشكل فرديا و مع كل مرؤوس: C I( consultative I )       مشاركة   
  .كل مع املرؤوسني كجماعةقرار إستشاري بناءا على مناقشة املش:  C II ( consultative II )   .املرؤوسني  
                   :G ( groupe participation )قرار مجاعي . 
    .تعين أنواع املشكالت  14إىل  1األرقام من         .مرتفعة   



 
   

 ) يوضح شجرة القرارات القيادية34شكل رقم (
  .وفق النظرية املعيارية لفروم و ياثون

 .يتقييم التناول املوقف 1-5-4-6)-
خالصة القول، و بعد إستعراضنا لعدد من النظريات اليت تناولت موضوع فاعلية القيادة اإلدارية من منظور التناول  

هذه  املوقفي الذي هو، يف احلقيقة، من أمشل التناوالت املفسرة لظاهرة القيادة و أكثرها دقة، يتبني لنا أن ظهور
 & Szilagyi,Aهذا ما يشري إليه كل من سيزالجي و واالس النظريات قد مت على مراحل زمنية متالحقة، و

Wallace   م املوسومملوضوع تطور  اعند تناوليهم 1980 الصادر سنة" السلوك التنظيمي و األداء " يف كتا
دة يف اية الستينات من هذا القرن أدرك معظم املهتمني بدراسة موضوع القيا: " االنظريات املوقفية للقيادة بقوليهم

عجز التناول الذايت و السلوكي و الوظائفي يف توضيح كل حمددات القيادة الناجحة مما دفع والئي املهتمني إىل 
 مواصلة البحث يف هذا املوضوع للوصول إىل نظريـات أكثر مشوليـة 

  .و أكثر دقة إعتمادا على آليات و طرق أخرى و املتمثلة أساسا يف املواقف اليت مير ا القائد
حجم العمـل : و حيث أن املواقف القيادية ختتلف من منظمة إىل أخرى، و ذلك نظرا لظروف كل منظمة من حيث

و نوعيته، املهارات، الظروف البيئية احمليطة، و غريها من املواقف و اليت تلعب دورا بارزا يف حتديد نوعية القيادة، فقد 
الفروق : عديد من العوامل و املؤثرات املختلفة    يف املنظمة مثلبدأت الدراسات يف موضوع القيادة تم بعالقة ال

العمل املعتمدة يف املنظمة و تطبيقاا و غريها  تالفردية بني العاملني، هيكل اجلماعات و التنظيمات، أنظمة و إجراءا
  .من العوامل، بإنتاجية العاملني و رضاهم الوظيفي و فق هذه املواقف املتعددة

الدراسات احلديثة يف موضوع القيادة قد أكدت على ضرورة اإلهتمام بأربعة أبعاد أساسية     يف  و هكذا فإن
  :املنظمات إلختيار القائد الفعال، و هذه األبعاد هي

  :و يقصد ا أن سلوك القائد يف أي بيئة عمل يعتمد يف جزء منه على جمموعة خصائص أمهها :خصائص القائد -*
تتمثل أساسا يف مقدار الثقة اليت يتمتع ا القائد من قبل املرؤوسني، و كذا درجة و : خصائصه الشخصية - 

  .و أيضا مقدرته على التأثري يف اآلخرين، ذكائه
  ةو ذلك من حيث مقدارها و نوعيتها، و هل هي حمصورة يف دوافع القو: حاجاته و دوافعه -

سية و اإلجتماعية و حاجات النمو النفسي و و السيطرة أم أا تتعدى إىل دوافع أخرى كاحلاجات األسا
 .و حاجات اإلبداع و اإلبتكار و مشاركة املرؤوسني يف الرأي التحقيق الذايت

و ذلك من حيث مدى تأثريها يف مشاركته للمرؤوسني يف القيام بأعباء : خرباته املاضية و قدراته التعزيزية -
يئية و الثقافية و اإلجتماعية و غريها من العوامل يف سلوك العمل و إجنازها، و كذا ما مدى تأثري العوامل الب

 .  القائد و املرؤوسني، و يف املواقف اليت مير ا القائد و املنظمة
يقول سيزالجي و واالس أن على القائد قبل أن يقرر أي منط قيادي سينتهج أن يأخذ يف  :خصائص املرؤوسني -*

وك عند مرؤوسيه، كوم مثل القائد لديهم عوامل و خصائص داخلية ميكنها إعتباره اخلصائص الفردية و مناذج السل
  : و هذه العوامل تتحدد يف. أن تأثر يف سلوكهم و تعاملهم و أدائهم الوظيفي



 
   

و الذكاء و غريها من الصفات الشخصية اليت قد تؤثر يف عالقة ، مثل مقدار الثقة بالنفس: خصائصهم الشخصية1)- 
  .داملرؤوسني بالقائ

فسيولوجية، إجتماعية، األمـن، النمو، حتقيق ( و ذلك من حيث مقدارها و نوعيتها : حاجام و دوافعهم2)- 
 .و اليت هلا تأثري مباشر على مدى فاعلية القائد) الذات 
 .يادةفهي مثل نظريا بالنسبة للقائد هلا تأثري مباشر يف فاعلية الق: خربام املاضية و قدرام التعزيزية3)- 

الشيء املؤكد أن خصائص اجلماعة يف أي تنظيم هي عامل أساسي      يف جناح  :عوامل اجلماعة و طبيعة املهام -*
أو فشل هذا التنظيم نتيجة تأثريها الواضح يف قدرة القائد يف عملية القيادة، و حىت يتسىن للقائد القيام ذه العملية 

  :وامل متعلقة باجلماعة و هيبشكل سليم ينبغي عليه مراعاة جمموعة ع
و ذلك من حيث مقدار و فاعلية سلوك القائد يف مراحل تنمية اجلماعة و توجيهها : مراحل تنمية اجلماعة1)- 

  .الوجهة الصحيحة و كذلك قدرته على إجياد احللول املناسبة ملشاكل اجلماعة و صراعاا
السلوكي للقائد يف سلوك اجلماعـة و مدى متاسكها   و ذلك من حيث نوعية تأثري النمـط : هيكل اجلماعة2)- 

 .و تعاوا إلجناز املهام املطلوبة و حتقيق األهداف املشتركة
أي ما طبيعة هذه املهام؟ و ما مدى تأثريها يف جناح القائد و تأثريه يف فاعلية اجلماعة ككل؟ و ما : مهام اجلماعة3)- 

 مدى حتقيق و إجناز األهداف املشتركة؟
عمليات التأثري      يف " و يقصد ا، كما يشري إىل ذلك أمحد فقريي يف دراسته املوسومة  :عوامل املنظمة -*

، تلك العوامـل ذات العالقة بنوع املنظمـة و  1985اليت أجريت سنة" املنظمـة و إنعكاساا عل أمناط القيادة 
قوة إن كانت شرعية أو قسرية أو غري ذلك، إحترافية القائد، مصدر القوة و قاعدا، نوعية هذه ال: املتمثلة أساسا يف

املدة الزمنية الالزمة لصناعة قرار ما و التوتر املصاحب إلختاذ القرار، و الضغوط املمارسة يف هذه العملية، و مقدار 
  ).  355 – 353 ص. ، ص1995ناصر حممد العديلي،( مشاركة اآلخرين يف هذه العملية 

  كما ورد يف كتاب سيزالجي و واالس السالف الذكر يوضح هذه العوامل األربعة املؤثرة  و الشكل التايل
 .) 354 ، ص1995ناصر حممد العديلي،( يف سلوك القائد 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
 



 
   

 
  

  .عوامل اجلماعة - .                  *خصائص املدير -*       
  .تنمية اجلماعة -.             *خصائص الشخصية -*       
  .هيكل اجلماعة -*    .          احلاجات و الدوافع -*       
  .مهام اجلماعة - .        *اخلربات املاضية و التعزيز -*       
  

  . سلوك املرؤوسني -*                                                                                
  .                       الدوافع -*                                                                                

  .اإلنتاجية -*    .          سلوك املدير                 يؤثر فـــــي                
  .الرضا -*                                                                                 

  .الغياب -*                                                                                  
  
  .عوامل املنظمة -.        *خصائص املرؤوسني -*     

  .أساس القوة -.         *خصائص الشخصية - *    
  .اساتالقواعد و السي - .         *احلاجات و الدوافع - *    

  .االحتراف -.   *اخلربات املاضية و التعزيز -*    
  .الوقت - *                                      

  
  

  يوضح عوامل املوقف) 35(شكل رقم 
  .املؤثرة يف سلوك القائد

السلوك اإلنساين و " و دائما يف نفس السياق، يشري إبراهيم الغمري يف كتابه املوسوم 
إىل ثالثة عوامل ينبغي على القائد أخذها بعني اإلعتبار عند إختياره " ثة اإلدارة احلدي

  :للنمط القيادي املالئم، و هذه العوامل هي
  :و من أمهها: العوامل املتعلقة بالقائد: أوال

  .نظام القيم و املعتقدات الذي يتمتع و يؤمن به - 
 .مدى ثقته مبرؤوسيه - 
 .ميوله القيادية الشخصية - 



 
   

  .من يف املواقف الغامضةمدى شعوره باأل - 
  :و من أمهها: العوامل املتعلقة باملرؤوسني: ثانيا

إزدياد حاجة املرؤوسني الشخصية إىل اإلستقالل و اإلعتماد على النفس، فكما هو معروف أن األفراد  - 
  .خيتلفون فيما بينهم يف درجة التوجيه اليت يرغبوا إلجناز أعماهلم

 . لتحمل مسئولية إختاذ القراراتتوافر اإلستعداد لدى املرؤوسني - 
توافر املرؤوسني على درجة كافية من القدرة على تفهم املواقف الغامضة، فبعض املرؤوسني يفضلون إجناز  - 

 .األعمال الواضحة و احملددة، بينما يفضل البعض اآلخر غري ذلك
 .مدى إهتمام املرؤوسني باملشكلة اليت يواجهوا و شعورهم بأمهيتها - 
 .م و إستعاب املرؤوسني لألهداف التنظيميةمدى فه - 
 .توافر املرؤوسني على درجة كافية من القدرة و املعرفة املتعلقة مبعاجلة و حل املشكالت - 
  .   توقع العاملني مشاركتهم يف عملية إختاذ القرارات - 
  :و من أمهها: العوامل املتعلقة باملوقف: ثالثا

  .نظمةنوعية القيم و التقاليد السائدة يف امل - 
 .كفاءة اجلماعة - 
 .طبيعة املشكلة ذاا - 
  .الضغوط الزمنية -

كذلك، يؤكد إبراهيم الغمري على أن جناح القائد يعتمد بصفة أساسية على مسامهته يف حتقيق جمموعة من 
  :األهداف تتمثل فيما يلي

  .حتسني مستوى دافعية األفراد العاملني - 
 .زيادة قابلية األفراد العاملني لتقبل التغري - 
 .حتسني مستوى كفاءة القرارات القيادية - 
 . تنمية روح الفريق لدى األفراد العاملني و رفع الروح املعنوية هلم - 
   ص. إبراهيم الغمـري، بدون تاريخ، ص( املسامهة يف حتسني و تطوير التنمية الذاتية لألفراد العاملني  - 

386 – 392 .(  
  :التناول التفاعلي5-6)- 

ام اجللي لكل من التناوالت السالفة الذكر يف تفسري و توضيح عدد من أبعاد فاعلية القيادة على الرغم من اإلسه 
اإلدارية، فإن عدد من الباحثني قد كانت هلم مآخذ عدة عن هذه اإلسهامات كوا عجزت عن تفسري و توضيح كل 

نتائجها عن ظهور تناول جديد يف القيادة أبعاد فاعلية القيادة اإلدارية مما دفعهم إىل القيام مبجموعة دراسات أسفرت 
  .هو التناول التفاعلي، الذي هو، يف واقع األمر، عبارة عن حماولة توفيقية بني التناول الذايت و نظريه املوقفي



 
   

 ففاعلية القيادة، من منظور أصحاب هذا التناول، ال تتوقف فقط على التفاعل بني مسات القائد الشخصية 
بل تتوقف أوال و أخريا، على التفاعل و التكامل الواجـب حدوثه بني كل املتغـريات و متطلبات املوقف، 

  :الرئيسيـة يف القيادة و املتمثلة يف
 .شخصية القائد و نشاطه يف اجلماعة - 
  .إخل...األتباع، حاجام،  إجتاهام، مشاكلهم - 
 .ا و ديناميتهااجلماعة نفسها من حيث بناء العالقات بني أفرادها و خصائصها و أهدافه -
 ). 180، ص 1982حمي الدين خمتار،( املوقف كما حتدده العوامل املادية و طبيعة العمل و ظروفه  -

و ليس املهم يف عالقات القيادة هذه املتغريات يف حد ذاا، و لكن املهم هو إدراك القائد لنفسه، و إدراك األتباع له، 
  .املشترك لكل من القائد و األتباع للجماعة و للموقف و إدراك القائد هلوالئي األتباع، و اإلدراك

كمال لويس ( و على هذا األساس ينبغي أن يأخذ هذا التناول يف اإلعتبار كل املتغريات األساسية السابقة يف القيادة 
  ). 280، ص 1970مليكة،

يف إحدى هذه املتغريات فإنه سيؤثر  و العالقة بني هذه املتغريات ينبغي أن تكون دائرية، مبعىن أنه إذا حدث أي تغيري
 و مثال على ذلك إذا حدث تغيري يف الوسط السياسي أو اإلقتصادي . بالضرورة يف املتغريات األخرى

أو اإلجتماعي، فإنه ينبغي إجياد قيادات جديدة بدال من القيادات القدمية، حىت تتفق مع السياسات و الفلسفات 
  ). 29-30ص. ، ص1984حمسن العبودي،( اجلديدة 

 Edwinرو قد وصفه إدوين هولند. و املكان الذي تتداخل فيه هذه املتغريات ميثل موقع أو مركز القيادة
Hollinder  حممود السيد أبو النيل، ( بأنه املكان الذي يكون فيه القائد و األتباع مرتبطني يف عالقة داخل املوقف

  ). 632، ص1985علم النفس الصناعي،
هذا التناول أن القيادة هي بالدرجة األوىل تفاعل إجتماعي، و أن القائد الناجح هو الذي يقدر على  و يرى أنصار

التفاعل مع اجلماعة و حيقق أهدافها و يعمل على حل مشكالا و يوطد الصلة بينه و بينها، على إعتبار أنه عضوا 
 ا و مشكالا و سلوكها اإلجتماعي فيها يشاركها معايريها و قيمها و إجتاهاا و أهدافها و آماهل

  ).  29، ص1984حمسن العبودي،( 
فسمات فاعلية القيادة، وفق هذا التناول، ليست هي اخلصائص اليت يتمتع ا القائد، و ليست هي اخلصائص  

عل مع توافرها يف القائد يف مواقف معينة، بل هي تلك اخلصائص اليت تتحدد مبدى قدرة القائد على التفا باملطلو
  ). 374، ص1991حمسن العبودي،( أفراد اجلماعة و حتقيق أهدافها 

فاملرؤوسني، وفق أصحاب هذا التناول، يعتربون عامال مؤثرا بشكل كبري يف فاعلية القيادة من عدمها، فقد أكدت 
يربز من خالل ، )الدور( نتائج دراسام على الدور احملوري لألتباع يف حتديد مسات القيادة الناجحة، و الذي 

اليت يتخذها القائد هي أصال  تو تفسري ذلك أن القرارا. مساعدم للقائد ليظل دائم التحكم يف املواقف اليت تواجهه
و كيفية مساعدة املرؤوسني للقائد تتحدد . إقتراحات نابعة من أسفل التنظيم و تلقى قبوال من القائد يف قمة التنظيم



 
   

ة الذي ميكن القائد من إعادة النظر يف جزء أو كل تعليماته يف العمل، و كذا إعالمه من خالل عنصر التغذية الراجع
  . مبشاكلهم املهنية و باألساليب و الوسائل الكفيلة بتحقيق إجنازات عالية

و يتوقف إنتخاب القائد ملنصب القيادة، وفق أصحاب هذا التناول، على إدراك األعضاء له كأصلح شخص للقيام 
ا الدور اجلماعي، و هي تتغري من موقف إىل آخر، و من عمل إىل عمل، و عليه فالقيادة تتوقف على مبطالب هذ

، 1970كمال لويس مليكة،( التفاعل املوجود بني شخصية القائد، و شخصية املرؤوسـني، و املوقف اإلجتماعي 
  ). 281ص 

  :و من النظريات اليت ترى أن القيادة عملية تفاعل إجتماعي جند
  :T.Gordon نظرية القيادة املتمركزة حول اجلماعة جلوردن  1-5-6)-

 فهو يرى أن هدف القيادة يتمثل يف توزيع مسئولياا على أفراد اجلماعة مما ميكنهم من تفجري طاقام  
ائد، و إفساح اال أمامهم لإلبتكار، و هذه الطاقات و اإلبتكارات ينبغي أن تكون يف خدمة اجلماعة، و على الق

وفق هذا املنظور، أن يتعرف على العوائق اليت حتد من إمكانية تعلم الفرد املشاركة حبرية و بصورة بناءة ألن يكون 
و حىت ينجح القائد يف حتقيق هذا اهلدف، الذي هو ليس باألمر اهلني لتعود األفراد اإلعتماد . يف اجلماعة عضو فعال

أن يؤمن ) القائد ( من أعباءهم و مسئولـيام عليهم، ينبـغي        عليه  على قادم و إلقاء اجلزء األكرب الكلي
إميانا تاما بإمكانيات أفراد اجلماعـة، و أن يكتسب مهـارات معينـة تيسر له اإلتصال م، و أن يعمل على إجياد 

يسهمـون بشكل جو يتسم بالتعـاون و التشاور، و بذلك يتعلم األفـراد كيف يعتمدون على أنفسهم و كيف 
 . ، ص 1970كمال لويس مليكة،( فعـال    يف تشكيل مصائرهم 

  ). 281-282ص
  :Yukelنظرية يوكل 2-5-6)-

املوقف، مسات القائد، القوة : و تتعامل مع القيادة على أا نسق يشتمل على ستة مكونات متفاعلة فيما بينها و هي
، 1992طريف شوقي حممد فـرج،( الوسطية، نتائج أداء اجلماعـة  املتاحة للقائد، أبعاد سلوك القائـد، املتغريات

  ). 96 ص
و على الرغم من أن هذا التناول كان جليا يف أعمال الكثري من الباحثني أمثال وورن بنيس و دميوك     

WarrenBennis & Dimok  فإنه ظهر بشكل أكثر وضوحا على يد إدوين هولندر  و ،  1961سنة
فقد أكدت حتليالم للقيادة على .  1969سنة  Edwin Hollinder & James Jullian جيمس جوليان

أا عملية ذات تأثري يف إجتاهني، فهي تقوم، من جهة، على تأثري القائد على املرؤوسني يف موقف معني،و من جهة 
 ،1984 حمسن العبودي،( ثانية، على تأثري املرؤوسني يف القائد يف هذا املوقف 

  ). 30ص 
الذي يؤكد على أن حتديد النمط القيادي  Shetty كذلك، نتبني هذا التناول يف موضوع القيادة يف أحباث شييت

القائد، األتباع، املوقف، و القائد الفعال هو الذي لديه القدرة على : الفعال يتم على أساس تفاعل املتغريات الثالث



 
   

ذي يستطيع فيه القائد أن يكيف سلوكه ليواجه متطلبات املوقف و فبالقدر ال. إجياد التكامل بني مجيع هذه املتغريات
  .املرؤوسني بقدر ما يكون فعاال يف القيام مبهام القيادة و حتقيق أهداف املنظمة و أهداف األفراد العاملني فيها

ملناسب، وفق ما يشري و من املتغريات األساسية اليت ينبغي على القائد أخذها بعني اإلعتبار يف إنتهاج النمط القيادي ا
إىل ذلك شييت، متغري شخصية األتباع و حاجام و توقعام، إذ أن هلم دورا حموريا يف حتديد القدرات اليت ينبغي 

كذلك، يؤكد شييت على أن ال تقتصر عملية التفاعل اليت تقوم عليها القيادة . على القائد إستخدامها يف موقف معني
و يتفق شييت يف هذا الرأي مع عدد . ، و إمنا أيضا، على عالقته مع رؤسائه و كذا زمالئهعلى عالقة القائد مبرؤوسيه

فمثال، إذا كانت . من الباحثني يف أن هلذه العالقات تأثريا كبريا يف عملية إختيار القائد للنمط الواجب إنتهاجه
ري أن يتخذ هذا املسار، و إذا ما إجتاهات الرؤساء تتمحور على البعد اإلنتاجي، فإن سلوك القائـد من الضرو

حدث و أن أجته سلوكه حنو اإلهتمام باملوظفني، فإنه سيخلق بذلك جوا من عدم اإلرتياح لدى رؤسائه مما سيؤثر 
و نفس الشيء حيدث فيما يتعلق بعالقاتـه  مع . للنمـط القيادي الواجب إعتمـاده هبالضرورة يف عملية إختيار

  ). 84، ص1970ة،كمال لويس مليك( زمالئه 
 و كخالصة ملا سبق شرحه، فإن هذا التناول يفترض يف القائد الناجح القدرة على التفاعل مع اموعة 

 .و إحداث التكامل يف سلوك أعضائها أو سلوك غالبيتهم واضعا يف إعتباره آمال و تطلعات أفرادها
  الصادر " النفس العمل و السـلوك  علم" و الشكل التايل كما ورد يف كتاب الندي و ترمبو املوسوم 

  ). 366 ،ص1995ناصر حممد العديلي،( يوضح مضمون هذا التناول فيما يتعلق بفاعلية القيادة 1980سنة 
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  يوضح مضمون التناول التفاعلي) 36(شكل رقم                    
  .فیما یتعلق بفاعلیة القیادة                             

  
  :اليت أقرها أنصار هذا التناول ما يلي و من احلقائق

  القائد و األتباع وفق هذا التناول ال خيتلفون كثريا إذ يفترض أن كل أعضاء اجلماعة قادة إىل حد ما،  -*
 ، 1985، حممود السيد أبو النيل، علم النفس اإلجتماعي، اجلزء الثاين(و ال يوجد حد فاصل بني القائد و األتباع 

  ).  329ص
السالفة الذكر يف تفسري و توضيح أبعاد مفهوم القيادة  تأنصار هذا التناول أنفسهم مل ينكروا أمهية التناوال أن -*

  .املختلفة، و خاصة منها، التناول الذايت و نظريه املوقفي
ملية معظم الدراسات و األحباث اليت أجريت إلختبار فروض و تصورات هذا التناول مل خترج القيادة عن كوا ع -*

  ). 30-31ص. ، ص1984 حمسن العبودي،( تفاعل بني القائد و األتباع يف موقف معني 
 و حىت يستطيع القائد تفهم األطراف الثالثة لعملية القيادة اليت يؤكد عليها هذا التناول و املتمثلة يف القائد، 

" موضوعات سلوكية " ابه املوسوم و األتباع، و املوقف ينبغي عليه، كما يشري إىل ذلك علي عبد الوهاب يف كت



 
   

حيازة و إكتساب أربع مهـارات مما ميكنه من حتقيق كل من أهداف املنظمـة املتمثلة يف  ، 1980سنة الصادر
  .زيادة اإلنتاجية، و كذا، أهداف األفراد العاملني املتمثلة يف رفع درجة رضاهم يف العمل

  :و هذه املهارات كما حيددها علي عبد الوهاب هي
من  و يقصد ا قدرة القائد على إتقان عمله، و اإلملام بطبيعة مجيع األعمال اليت يؤديها مرؤوسيه :املهارة الفنية -*

و الوسائل  حيث متطلباا و مراحلها و عالقاا، و أيضا، قدرته على حتليل املعلومات و إستعماهلا، و كذا، إدراك
  . الكفيلة بإجناز العمل

األفراد العاملني،  تو يقصد ا قدرة القائد على فهم كل من دوافع و عالقـات و سلوكيـا :وكيةاملهارة السل -*
  .و أيضا، العوامل املؤثرة فيها مجيعا

و هذا أمر يساعد على حتقيق . فمعرفة القائد بأبعاد السلوك اإلنساين متكنه من فهم نفسه أوال، و من مث أتباعه ثانيا
  . مة على السواءأهداف املرؤوسني و املنظ

و يقصد ا أن ينظر القائـد إىل املنظمـة على أساس أا نظام متكامل، و أن يفهم أهدافـها  :املهارة التنظيمية -*
و نظمها و خططها، و أن جييد أعمال السلطة و الصالحيات و تنظيم العمل و توزيع الواجبـات و تنسيق اجلهود، 

 ألنظمة و سياسات التوظيف و الترقية و النقل الوظيفي و أن يدرك أيضا، مجيع اللوائح و ا
  .و غريها من األبعاد ذات العالقة بفاعلية إجناز العمل

و يقصد ا متتع القائد بالقدرة على الدراسـة و التحليل و اإلستنتاج و املقارنة، و أيضا، املرونة  :املهارة الفكرية -*
مبا فيها تلك اليت قد تؤدي إىل تغيري و تطوير عمل املنظمة وفق متطلبات و اإلستعداد الذهين لتقبل أفكار اآلخرين 

  ).326، ص 1995ناصر حممد العديلي،( العصر و الظروف 
        John Newstrom و جون نيوسطرم  Keith Davis و الشكل التايل كما قدم من قبل كيث دايفس

يوضح مهـارات القيادة  1985 الصادر سنة" وك التنظيمي السل: السلوك اإلنساين يف العمل" يف كتاما املوسوم 
  ). 327، ص 1995ناصر حممد العديلي،( هذه و الفروق يف إستخدامها باملستويات اإلدارية الثالثة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

 .  الفنية املهارة         . املهارة اإلنسانية        . املهارة التنظيمية        . املهارة الفكرية                   
    

  
  يوضح الفروق يف إستخدام مهارات القيادة) 37(شكل رقم 

  .باملستويات اإلدارية الثالثة
  :تقييم التناول التفاعلي3-5-6)-

اقع تناوله بالتحليل جلميع رغم إجيابيات هذا التناول و مسامهته الفعالة يف حتديد و توضيح مفهوم القيادة من و
 متغريات القيادة، القائـد، و املوقف، و األتباع، فإنه، وفق ما يشري إىل ذلك عدد من الباحثني أمثال فليكس 

  مل يستطيع مسايرة التطورات احلديثة  ، 1973 سنة  Flix,Neigro & Othersآخرون  و جنرو و
يف القادة جمموعـة من القـدرات، كالقدرة على حتديد أهداف يف الفكر اإلداري املعاصر، و اليت أصبحت تشترط 

العمـل اإلنتاجي، و القدرة على إختيار أنسب الوسائل لتحقيق تلك األهداف، و القدرة على إستخدام عناصر 
 اإلنتاج املتاحة بأقصى كفاءة لتحقيق األهداف، و أيضا، القدرة على إختاذ القرارات الفعالة 

 31، ص 1984حمسن العبودي،( رورة، أن يكون القائد على أعلى قدر من الكفاءة التخصصية و هذا يتطلب، بالض
.( 
  
  
  
  
  
  
 
 

.اإلدارة العليا  

.اإلدارة الوسطي  

اإلدارة 
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    .1966العرب، القاهرة،

   .1978املنظمة، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية، ليةفاع حممود سليمان، حنفي25)- 
 .سابق مرجع ،1992،مصطفى عشوي26)- 
  .مرجع سابق ،1984،حسن عبد اهلادي البياع حممد 27)-
  .1976و اإلدارة احلديثة، دار النهضة العربية، بريوت، التنظيم فؤاد علي، محدي 28)-

  قمرجع ساب ،1982،الشيخ سامل و آخرون فؤاد29)- 
  .2003لبنان، بريوت، مكتبة ، 1الفعالة، ط اإلدارة املساد، حممود30)- 
  .1974بريوت،يف علم النفس اإلجتماعي، دار النهضة العربية،  دراسات الرمحان حممد العيسوي، عبد 31)-

 اإلداري، نظيماجلهاز املركزي للت ، 85 العددحممد صربة، خصال القائد الناجح، جملة التنمية اإلدارية،  سالمة32)- 
  .  1999مصر، أكتوبر

  .1979القاهرة،فهمي، علم النفس الصناعي، مكتبة األجنلومصرية،  مصطفي33)- 
اجلامعة  دارفهم و إدارة اجلانب اإلنساين يف العمل، : سلطان، السلوك اإلنساين يف املنظمات أنورسعيد  حممد 34)-

   2002.اجلديدة، اإلسكندرية،
 ، 1إدارية، ط سياسات: ب، اإلدارة و التخطيط اإلستراتيجي يف قطاع العمال و اخلدماتسيد اخلطا عايدة 35)-

  .1985دار الفكر العريب،
  .سابق مرجع ،2004جرينربج، روربت بارون، جريالد36)- 
 العصرية،وظائف املديرين يف منظمات القرن احلادي العشرين، املكتبة : املغريب، اإلدارة الفتاحاحلميد  عبد 37)-

   .2005املنصورة، مصر،
  .سويلم، بدون تاريخ، مرجع سابق حممد38)- 

39)- Amar Tayeb kechroud, Dictionary of industrial / organisational 
psychology & management, university of garyounis publications, 
benghazi, libya, 1993.  

  .بقتاريخ، مرجع سا بدونالغمري،  إبراهيم 40)-
   1982.يف علم النفس اإلجتماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حماضرات  الدين خمتار، حمي41)- 
  .1991القاهرة،مصرية،  العبودي، اإلجتاهات احلديثة لإلدارة، مكتبة األجنلو حمسن42)- 

   
  
  
  
  



 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 *-الفصـــل الخامس  -*

  *-  المؤسسات الوطنية في رالتسييوأنظمة  اإلدارية القيادة - *   
   

  .ونظام التسيري الذايت اإلداريةالقيادة : أوال           
  .ونظام التسيري يف الشركات الوطنية اإلداريةالقيادة : ثانيا           
  .ونظام التسيري اإلشتراكي اإلداريةالقيادة : ثالثا           
  .هليكلةونظام إعادة ا اإلداريةالقيادة : رابعا           
  .اخلوصصةونظام  اإلداريةالقيادة : خامسا           

 .جــــــــــعاملرا -*            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 :نظام التسییر الذاتي اإلداریة و القیادة :أوال
  :مقدمة -*

أن حندد مفهوم هذا من خالل نظام التسيري الذايت، يتوجب علينا أوال  اإلداريةيتسىن لنا حتديد معامل القيادة  لكي
  .دواعي ظهوره، و كذا املبادئ اليت يقوم عليها نعرف والنظام 
  :الذاتي التسییرنظام  تعریف 1)-
العاملني يف املزرعة أو يف املصنع بإدارة  قيام"  :اجلزائرية بأنه التجربةفهمي منصور التسيري الذايت يف ضوء  يعرف
ملكية مجاعية  اإلنتاجيةالعاملني يف الوحدة على إعتبار أن الوحدة ذلك بواسطة أجهزة منتخبة من بني  و الوحدة

يف الوحدة  من العاملني كما أنه من حق العاملني موعةال ميكن أن تكون ملكية شخصية ألي فرد أو  للعاملني ا و
  ). 199 – 198 ص. ، ص1973فهمي منصور،(  " اإلستفادة من مثراا

األوروبيون أو  هجرهااملستثمرات اليت  العمال للمنشآت و الدميقراطي من قبل تسيريال" نه بأ فيعرفه ميشال رابتيسأما 
  :أساسيةعلى ثالث دالالت  يقوم 1963مارس  22يرى أن التسيري الذايت حسب قرارات  هوو ". اليت مت تأميمها 

  .اإلقتصادي للوحدة اإلنتاجية يف إطار أهداف اخلطة العامة اإلستقالل -*
  .الدولة حتددهااإلداري للوحدة اإلنتاجية اليت يسريها العمال يف إطار اللوائح اليت  ستقاللاإل -*
(  الوطنية        على أرباحهم من فوائد الوحدة اإلنتاجية بعد خصم احلصة املقررة للمجموعة  العمالحصول  -*

  ). 16 – 15ص. ، ص1986حممد السويدي،
  :تيظھور نظام التسییر الذا دواعي 2)-

الصناعية اجلزائرية كان نتيجة الفراغ الذي عرفته هذه  و الزراعيةظهور هذا النظام على مستوى الوحدات  إن
 اإلنتظامالذي كان رد فعل العمال عليه يف القاعدة،  ، و1962لألوروبيني يف صيف  اجلماعيالوحدات بعد الرحيل 

هذه الوضعية اليت  يف عملية اإلنتاج و الوحداترار هذه عفوية يف تعاونيات مجاعية لضمان إستم بصورة تلقائية و
كان ذلك ألول  و  . ضرورة إجياد نظام قانوين يضمن السري احلسن هلا الدولةآلت إليها هذه الوحدات، فرضت على 

 ودة تتماشى ـة التسيري الذايت، ظهرت مراسيم جديـنتيجة إتساع حرك و. 1962أوت  24 مرسوممرة مبوجب 
(  1962 نوفمرب 23مث مراسيم ) خاص باملؤسسات الزراعية( 1962أكتوبر  22هي مراسيم  و هذه والنم حركة

اليت  1963مارس  22هي مراسيم   املراسيمكانت آخر هذه  و) املنجمية احلرفية و اخلاص باملؤسسات الصناعية و
  .إطارها النهائي يفمت مبوجبها تأسيس املؤسسات املسرية ذاتيا 

ثانية من املؤسسات هي املؤسسات اليت مت وضعها حتت محاية  مبجموعةبعد،  فيمااع التسيري الذايت قط تدعم قد و
الذي ينص على وضع بعض املؤسسات اليت ميكن أن يؤدي تشغيلها إىل  1963ماي  9 مرسومالدولة مبوجب 

بشكل خاص األمالك  يعين كان األمر السلم اإلجتماعي حتت محاية الدولة، و إضطراب يف النظام العام و إحداث
 ص. ، ص1990أمحد حميو،(  جزائرـال يفا ـان اليت بقي مالكوهـجريم و وـاإلستعمارية الكبرية، مثل بورج

470 – 471 .(  
  :التسییر الذاتي مبادئ 3)-



 
   

  :للمبادئ الثالثة التالية الذايتخيضع نظام التسيري  1963 مارس 22 لقرارات وفقا
يتم من قبل  املؤسسةتسيري  هذا املبدأ على فكرة أن إدارة و يقوم :ايت العمايلالتسيري الذ مبدأ 1-3)-

   ). 473 ، ص1990أمحد حميو،(  :ذلك بواسطة األجهزة اإلدارية التالية العمال أنفسهم و
املزرعة أو املصنع الذين  عماليتكون من  اجلهاز األعلى يف املؤسسة و هو و :العام للعمال الس 1-1-3)-

  :طبق عليهم الشروط التاليةتن
  .اجلزائرية اجلنسية -*
  .سنة 18ال يقل السن عن  أن -*
  .املؤسسة يفعامال دائما  يكونأن  -*
  .يكون متمتعا حبقوقه املدنية أن -*
  .يكون متمتعا باملؤهالت الالزمة أن -*
  .اإلنقطاع عن العمل ملدة تزيد عن ستة أشهر عدم -*
  .على عمله من املؤسسة يكون معتمدا يف دخله أن -*
جملس العمال أو جلنة التسيري كما أنه ميكن لثلث أعضائه طلب عقده  طلبالس كل ثالثة أشهر بناءا على  جيتمع و

املطلقة  باألغلبيةيصدر قراراته  ال يكون إجتماع الس صحيحا إال حبضور ثلثي األعضاء، و ، وإستثنائيةبصفة 
  إقرار خطة التنمية  و التسيري،رئيس جلنة  اته إنتخاب جملس العمال ويدخل يف إختصاص للحاضرين، و
 املصادقة على احلسابات يف اية السنة املالية  و الذايتمراقبة عمل األجهزة األخرى للتسيري  يف املؤسسة،و

  .) 200 ، ص1973فهمي منصور، ( توزيع املسئوليات و
يف املؤسسات اليت تضم أكثر من  إاليوجد ال ولعام للعمال من قبل الس ا ينتخب :العمال جملس 2-1-3)-

 عضوا  100و  10يتراوح عدد أعضائه بني  و حمله،عامال، فإذا كان العدد أقل حل الس العام  50
جيدد إنتخاب  مدة جملس العمال ثالث سنوات و و. العمل يف اإلنتاج يباشرونيشترط أن يكون ثلث أعضائه ممن  و

عقد  أعضائهجيتمع الس مرة يف الشهر بناء على قرار من جلنة التسيري كما ميكن لثلث  سنة، و لكثلث أعضائه 
  شراء األدوات  التسيري و جلنةإختصاصه القيام بإنتخاب أعضاء و من  .الس بصفة إستثنائية

دارسة احلسابات  املطلوبة و القروض الداخلي للمؤسسة و النظامبيع الناتج كما يقوم باملوافقة على  املستلزمات و و
حممد الصغري بعلي، بدون  ( طرد العمال العام للعمال كما يقوم أيضا بتوظيف و للمجلساخلتامية متهيدا لرفعها 

  .) 15 – 14ص .تاريخ، ص
الرأي الشائع يقرن نظام التسيري الذايت  أناجلهاز األكثر شهرة يف املؤسسة لدرجة  هي و :التسيري جلنة 3-1-3)-

ينتخبهم جملس العمال من بني أعضائه ملدة ثالث سنوات حبيث  عضوا 11- 3تضم بني صفوفها من  و. لجنة التسيريب
  ). 474، ص1990أمحد حميو،(  الرئيس بإستثناءيتجدد ثلثهم كل سنة 



 
   
حبكم  يكون املدير عضوا يف جلنة التسيري العمل يف اإلنتاج و يباشرونأن يكون ثلث أعضاء اللجنة ممن  يشترط و

على دعوة  بناءاجتتمع اللجنة مرة كل شهر  ال ميكن أن يتوىل رئاسة جلنة التسيري، و إستشاري و صوتهوظيفته إال أن 
يشترط لصحة اجللسة حضور ثلث  و لذلكستثنائيا كلما دعت احلاجة إالذي ميلك احلق يف عقدها  من رئيسها و

تعترب جلنة التسيري مبثابة السلطة التنفيذية اليت تباشر العمل  و. ضريناحلاقراراا تصدر بأغلبية  األعضاء على األقل، و
التنمية، توزيع  خطةمن إختصاصاا إعداد  ختاذ القرارات الضرورية لنشاط املؤسسة، وإأيضا املكلفة ب هي و. اليومي
ختاذ القرار بشأن إاخلاصة بالعمل، القوانني  البيع و برامج واملسئوليات، إنتخاب رئيسها، إعداد برامج اإلنتاج  املهام و

  إعداد احلسابات  ،الالزمة املوادالقروض يف إمكانية شراء 
فهمي (  تشغيل العمال املومسيني، اليت هي عضو فيها املؤسساتيف اية السنة املالية، تعيني ممثلي الوحدة يف 

  ). 201 ، ص1973منصور،
يشترط أن يكون من  الساحقة و باألغلبيةقبل جلنة التسيري سنويا من  ينتخب و :التسيري جلنةرئيس 4-1-3)- 

  املؤسسةقانونيا  ميثل هو على التوايل و سنواتيبقى يف منصبه أكثر من ثالث  ال بني أعضائها و
  جملس العمال  إختصاصه رئاسة وتسيري إجتماعات كل من جلنة التسيري و يف يدخل و .بإمسها يتصرف و
 تلقى شكاوي و املدير،وثائق اإللتزامات املالية بعد توقيعها من قبل  على حماضر اجللسات و يع، التوقالعامةاجلمعية  و

حممد (  باإلشراف على مدى اإللتزام بأوقات العمل القيام ،املختصةغها إىل هيئات التسيري الذايت يبلتإقتراحات العمال ل
  ). 152 – 151ص. ، ص1986السويدي،
  :بواسطة األجهزة التالية متارس و :مبدأ رقابة الدولة 2-3)-

ميارس من داخل  الرقابةكان هذا النوع من  1975جوان  17مرسوم  قبل :اإلدارية ةـالرقاب 1-2-3)-
  :أهم إختصاصاته من و. ذلك بواسطة املدير املعني من قبل وزير الفالحة املؤسسة و

  .التنمويةحترام أهداف اخلطة إ املالية للمؤسسات و إنتظام العمليات اإلقتصادية و مراقبة -*
  .األعمال التجارية اؤدي تمسك األموال النقدية اليت  وصول الدفعات و على وثائق التعهدات املالية و التوقيع -*
  .قرارات جلنة التسيري إذا مل تكن تتعارض مع القوانني أو خطة الدولة تنفيذ -*
  ).للعمال، جملس العمال، جلنة التسيريالس العام ( مداوالت األجهزة األخرى  حتضري -*
  .يف حساب آخر السنة النظر -*
       الذي نص على إلغاء منصب املدير  1975جوان  17مرسوم  مبوجبأسلوب املراقبة هذا قد مت تغيريه  لكن و
   املتمثلة احمللية،ذلك عن طريق االس  أكرب حبيث مل تعد تراقب إال من اخلارج و إستقالل املؤسسةإعطاء  و

 التنسيق  كان يتمثل يف التوجيه و اهليئاتدور هذه  الس الشعيب الوالئي، و يف الس الشعيب البلدي و
مراقبة املؤسسة املسرية ذاتيا مل تكن إال أدوات  مهمةاالس احمللية اليت أسندت إليها  هذه و .املراقبة و التنشيط و

 1975جوان  17لرقابة احلقيقية على عمل هذه املؤسسات مبوجب مرسوم ا فسلطةمساعدة لعمل الوزارة الوصية، 
  :الفالحة الذي أصبح يتمتع بصالحيات واسعة جدا، أمهها بوزيركانت تتمثل 

  .اإلقتصادي للمؤسسات التقين و التوجيه -*



 
   
  .اإلقتصادية اليت جيب تقدميها التقنية و املساعدة -*
  .احلسايب و التقين  التفتيش -*
.                    ، ص1990أمحد حميو،( العقوبات املناسبة إختاذعمل أجهزة التسيري الذايت مع سلطة  اقبةمر -*
  ). 476 – 475ص

من قبل الديوان الوطين لإلصالح  ميارسبداية األمر كان هذا النوع من الرقابة  يف :املالية الرقابة2-2-3)-
 السلف  فهو املكلف بتقدمي اإلعتمادات و ،1963مارس  18الزراعي الذي أنشئ مبوجب مرسوم 

  .املنتجاتضمان تسويق  و املساعدات الضرورية،  و
ذلك بعد حل  عن متويل قطاع التسيري الذايت و املسئولهو  اجلزائريأصبح املصرف الوطين  1966سنة  منذ و

، 1968سبتمرب  24و  1968فيفري  22األخرى لإلعتماد الزراعي مبوجب مراسيم  املؤسسات والديوان الوطين 
أمحد (  االشتراكي القطاععن تأمني اخلدمات املالية ملؤسسات  املسئولأصبح املصرف الوطين فيما بعد، هو  كما
  ). 477 – 476ص. ، ص1990حميو،

  املؤسسة العامة،  ذاتيا و املسريةأساسه ميكن التمييز بني املؤسسة  على :توزيع املداخيل مبدأ 3-3)-
  تعود للدولة فقط، فإن جزءا من هذه األرباح،  العامةالذي كانت فيه األرباح ، يف املؤسسة ففي الوقت 

 16على العمال، إال أن هذا اإلختالف مل يعد موجودا بعد صدور مرسوم  يوزعيف املؤسسة املسرية ذاتيا كان 
 اليت حتققها  األرباحزءا من املتعلق بالتنظيم اإلشتراكي، ألن العمال أصبحوا يتلقون مبوجبه ج 1971نوفمرب 

  ). 478 – 477 ص. ، ص1990أمحد حميو،( املؤسسات
العديد من املؤسسات الوطنية خاصة منها مؤسسات القطاع الزراعي  يفمع تطبيق نظام التسيري الذايت  بالتوازي و

، فإن 1964ماي  8بعض مؤسسات القطاع الصناعي مبوجب مرسوم  ، و1963 مارس 22مبوجب مرسوم 
الذايت، وهذا  التسيريأخرى يف العديد من القطاعات قد عرفت منطا آخر يف التسيري خيتلف عن منط  وطنيةمؤسسات 

 . غداة اإلستقالل املؤسساتالنظام كان ناجتا عن حركة التأمينات اليت عرفتها هذه 
 الوطنية  عليها بإسم الشركة أصطلحمبادئ هذا النظام هي اليت  املؤسسات اليت أخضعت ألسس و و

  .أو املؤسسة العامة
  
  
  
  

  : مرحلة التسییر الذاتي تقییم4)- 
من خالل هذا النظام  الدولةميكن إستخالصه من هذه املرحلة إنطالقا من أدبيات القيادة اإلدارية هو أن  الذي الشيء

نية وخاصة منها القطاع يف بعض القطاعات الوط التسيريإىل جتسيد مبدأ القيادة الدميقراطية يف  ، فعال،كانت دف
  .الزراعي



 
   

املبادئ اليت نص  خاللهذا القطاع وبعض املؤسسات الصناعية األخرى صغرية احلجم يتبني لنا جليا من  أخذنا فإذا
  .أسس وقواعد القيادة الدميقراطية وفق ،فعال ،عليها نظام التسيري الذايت أن هذه املؤسسات كانت تسري

القيادة الدميقراطية يف تسيري وحتديد إستراتيجية املؤسسة كانت  مبادئأساسي من  العمال اليت هي مبدأ فمشاركة
تسيري  علىذلك من خالل ممثلني هلم ينتخبوا من قبلهم يف األجهزة اإلدارية املسئولة  ، وفعالة ومشاركة كبرية 

الذي سبقت  الذايتالتسيري لنا أن نتوضحها بصورة أكثر إنطالقا من مفهوم نظام  ميكناملشاركة  هذه و .املؤسسة
  .اإلشارة إليه

الذي ينص على أن للعمال نصيب يف األرباح اليت حتققها  الذايت، و التسيري، فإن مبدأ توزيع املداخيل يف نظام  كذلك
ما أكدته     هذا واإلهتمام مبا حيدث يف املؤسسة،  يف نظرنا دافعا قويا للعمال على العمل أكثر و يعترباملؤسسة، 

  فنجاح املؤسسة . اليت أجريت يف ميدان الدافعية )حركة اإلدارة العلمية(  عديد من الدراساتال
  .يف حتقيق أهدافها يعين بالدرجة األوىل العمال قبل أي طرف آخر فشلهاأو 
كما سبق  - قواعد القيادة الدميقراطية  حد كبري جتسيد أسس و إىلكان نظام التسيري الذايت قد أستطاع  إذا و
 واضحايتجلى ذلك  فإن هذه املبادئ يسجل عليها نوع من الغموض، و. اليت نص عليها املبادئمن خالل  -وضيحهت

التسيري املنتخب من قبل  جلنةاملدير، ففي الوقت الذي جند فيه مهام رئيس  يف مهام كل من رئيس جلنة التسيري و
يقود  يؤمن تنفيذ القرارات و بإمسها يتصرف و و سةاملؤسالعمال بصورة دميقراطية تتحدد يف كونه ميثل قانونيا 

هذه  و.على املؤسسة املسرية ذاتيا بواسطة املدير الذي تعينه ليمثلها يف املؤسسة رقابتهاالوحدة، فإن الدولة تفرض 
عليه األمور تسري خالفا ملا نصت  جتعلهيئة منتخبة، يف الواقع،  اإلزدواجية يف التسيري املتكونة من مدير معني و

عبد اللطيف إبن (  التسيري    ليس رئس جلنة  املؤسسة، و على، فاملدير هو الذي يسيطر 1963قرارات مارس 
   ). 25 أشنهو، بدون تاريخ، ص

        كلها تتميز بالطابع الفين دون أدىن مراعاة للجانب اإلنساين  كانتعلى ذلك فإن املهام املنوطة باملدير  زيادة
اإلدارة  حركةاإلهتمام باجلانب الفين يف العمل له أثره على زيادة اإلنتاج كما أثبته دراسات  كان إذا و. يف العمل

هذا ما أكدته دراسات  و اإلنتاجاجلانب اإلنساين يف العمل هو اآلخر له أمهيته يف زيادة  فإن (O.S.T ).العلمية
  .(R.H) مدرسة العالقات اإلنسانية واملدرسة السلوكية

الذي يوضح فيه  لنظام التسيري الذايت يف ضوء التجربة اجلزائرية و ذكرهنا بتعريف ميشال رابتيس السالف أخذ إذا و
جليا أن نظام  لناإال يف حالة اإلستقالل اإلقتصادي واإلداري الكاملني للمؤسسة، فإنه يتبني  يتحقق الأن هذا النظام 

  .مفهومهكما نص عليه  رض الواقعأالتسيري الذايت يف اجلزائر مل يترجم على 
الكامل عن الدولة،  اإلداري باإلستقاللتتمتع  تكنيف الواقع، مل  ،اليت أخضعت يف تسيريها هلذا النظام فاملؤسسات

ة ـذلك بتعيني ممثلني هلا على مستوى كل مؤسس و ات،ـاملؤسسفقد قامت الدولة بفرض رقابتها اإلدارية على هذه 
هذه  إنتقلتقد  فرض سيطرم يف العديد من األمور املتعلقة بتسيري املؤسسة، و منمنحهم صالحيات هامة متكنهم  و

حتديد إستراتيجية عمل  علىبالدرجة األوىل  املسئولةيف مرحلة ثانية إىل الوزارة الوصية اليت أصبحت هي  الرقابة
  .املؤسسات املسرية ذاتيا



 
   
  .فرغت نظام التسيري الذايت يف اجلزائر من حمتواه احلقيقياليت أ هي -من وجهة نظرنا  -األمور يف جمموعها  هذه و
  

 :التسییر في الشركات الوطنیة نظام اإلداریة و القیادة :ثانیا

  :مقدمة -*
العديد من املؤسسات الوطنية خاصة منها مؤسسات القطاع الزراعي  يفمع تطبيق نظام التسيري الذايت  بالتوازي

، فإن 1964ماي  8مؤسسات القطاع الصناعي مبوجب مرسوم  بعض ، و1963 مارس 22مبوجب مرسوم 
هذا  الذايت، و التسيريأخرى يف العديد من القطاعات قد عرفت منطا آخر يف التسيري خيتلف عن منط  وطنيةمؤسسات 

 املؤسسات اليت أخضعت ألسس و. غداة اإلستقالل املؤسساتالنظام كان ناجتا عن حركة التأمينات اليت عرفتها هذه 
  .عليها بإسم الشركة الوطنية أو املؤسسة العامة أصطلحمبادئ هذا النظام هي اليت  و

    :تعریف الشركة الوطنیة1)- 
إدارة مؤسسة ما للدولة يف الوقت الذي حيفظ هلا شكل الشركة  و ملكيةالوطنية هي أسلوب يف اإلدارة ينقل  الشركة

 القانونحيكمها كليا  مراقبتها للقانون العام، و تنظيمها و يف يف نشاطها للقانون اخلاص و كليةاخلاضعة بصفة 
  :اإلستقالل هي غداةيف التسيري  نظاممن املؤسسات الوطنية اليت أصبحت خاضعة هلذا ال و. التجاري

، الشركة الوطنية 1963ديسمرب  31 مرسوم (SONATRACH )سوناطراك : القطاع الصناعي يف -*
 9      ، سوناكوم مرسوم1966جويلية  22، سونيتاكس مرسوم 1964 سبتمرب 3الصلب مرسوم  للحديد و

  ،1968أوت 
ة ـة لألروقـالوطني الشركة 1962 ديسمرب 13 مرسوم (ONACO )أوناكو : اع التجاريـالقط يف -*

  .1971مارس  17مرسوم )  (SONACAT ، سوناكات1967مارس  9مرسوم 
مارس  28 مرسوم (SNTR )، سنتر 1963يسمرب د 31 مرسوم (C.N.AN )كنان : قطاع النقل يف -*

  .1971نوفمرب  13مرسوم  ) (SNTF سنتف 1967
ات الوطنية ـ، الشرك1966جانفي  27 ومـمرس (SNED )الطبع، سنيد  ع وـالتوزي اع النشر وـقط يف -*

طبوعات ، ديوان امل1967نوفمرب  16مرسوم ) اجلمهورية للصحافة(  ،)للصحافةالنصر ( ، )الشعب للصحافة( 
 ). 454 – 454 ص. ، ص1990أمحد حميو،(  1973نوفمرب  22 مرسوماجلامعية 

   :التسییر في الشركات الوطنیة أجھزة 2)-
  :كانت الشركات الوطنية تدار بواسطة جهازين مها

عن حتديد  املسئولهو  السلطة العليا يف املؤسسة، و ميثل و :)جهاز التداول( اإلدارة  جملس 1-2)- 
  .اسياسته



 
   
بعض ممثلي  ،ضعيفةبنسبة  ،اجلهاز يف أغلبيته من ممثلي الدولة الذين هم كبار املوظفني يضاف إليهم هذا يتألف و

أما املنتخبني فنادرا ما كانوا . أو النقابة احلزبأحيانا، ممثلني عن  ،كما كان يضم جملس اإلدارة بني صفوفه. العمال
  ). 491 – 490ص. ، ص1990أمحد حميو،(  حاضرين فيه
نفسه  باإلجراءيتم فصله  تعيينه مبوجب مرسوم وزاري و يتم و :)اجلهاز التنفيذي( العام  املدير 2-2)- 

  .طبقا لقاعدة توازي األشكال على إعتبار خضوعه للسلطة الرئاسية
رام الصفقات إب اخلارجية،حتديد النظام الداخلي للشركة، متثيل املؤسسة أمام اجلهات  إختصاصاته، وضع و أهم من و

حممد الصغري بعلي، بدون (  خلإ...املختصة  وصيةال اجلهاتالقرارات اليت حتتاج إىل مراقبة  العمومية، رفع األعمال و
   ). 21 – 20ص. تاريخ، ص

مل يترجم  اجلهاز التنفيذي يف تسيري الشركة الوطنية كان نظريا فقط و و التداولالتقاسم يف املسئولية بني جهاز  هذا و
أستطاع  1966غاية  إىل وتاريخ بداية إنشاء الشركة الوطنية  1962ففي الفترة املمتدة من سنة . الواقع أرضلى ع

 على مجيع سلطاا،  األخري واملسئول األول  اجلهاز التنفيذي أن يصبح هو سيد املؤسسة و
  :إىل مردهالذي  هذا نتيجة العجز الذي ظهر على اجلهاز التداويل و و
        اإلدارة غالبا  جمالسفأعضاء . النوعية لإلطارات املؤهلة للعضوية يف اجلهاز التداويل كفاية الكمية وال عدم -*

  .أن يشاركوا بصورة فعالة عليهمهلذا فإنه من الصعب  ما كانت هلم وظائف أخرى يف جمالس متعددة، و
ال يكون لديهم الوقت  ضروا اإلجتماعات بالتناوب وبل حي ثابتنيا يكونو ال حىت إن عينوا بديلني عنهم فإن هؤالء و

  .مشاكل املؤسسة علىالكايف لإلطالع 
  .التوجيهات من قبل اإلدارات غياب -*
                  التغيب واجللسات املتتالية  إلجتماعات جمالس اإلدارة، بسبب نقص املعلومات و السيئ التحضري -*

 و، الوطنية مل تدع لإلجتماع الشركاتالكثري من جمالس اإلدارة يف العديد من عن اإلجتماعات، إضافة إىل ذلك فإن 
التنفيذي الذي يتصرف حتت سلطة الوزير املكلف بالوصاية فقط،  اجلهازكل السلطات املتعلقة بالتسيري بيد  تركز

التنظيم،  أين عرفت الشركات الوطنية توجه جديد يف 1966وضوحا إعتبارا من سنة  أكثرحيث يظهر بشكل 
أستبدل  الوطنية، و الشركاتفمجلس اإلدارة ألغي، يف أغلب . إستبداديا يف التسيري إىل تبين بناءا مركزيا و أفضى

يف حني منحت كل  .ذات طبيعة إستشارية فقط بصالحياتاملراقبة الذي يتمتع  جبهاز جديد مسي مبجلس التوجيه و
  .) 457 – 456 ص.،ص1990أمحد حميو،(السلطات التقريرية للمدير

  
  
  

  :نمط التسییر في الشركات الوطنیة تقییم3)- 



 
   

        ذات احلجم الصغري اليت طبق فيها نظام التسيري الذايت،  الصناعيةبعض املؤسسات  كان القطاع الزراعي و إذا
 مارستية قد الدميقراطية يف التسيري إىل حد ما كما سبق توضيحه فإن الشركات الوطن القيادةقد أنتهجت أسلوب 

  .أسلوبا يف التسيري خيتلف جذريا عن األسلوب األول
الذي يقوم أساسا على وضع كل السلطات  يف التسيري و اإلستبداديالوطنية كانت متارس األسلوب  فالشركات

أكثر  بشكلقد جتلى هذا  و. إستبعاد املشاركة العمالية عن التسيري بشكل ائي للمؤسسة، و العامالتقريرية بيد املدير 
  ملسامهة العمال  الوحيدةأين مت إلغاء جملس اإلدارة، الذي ميثل القناة  1966إعتبارا من عام 

  فإن مبدأ توزيع املداخيل مل يكن مطبقا  كذلك. يف التسيري على إعتباره يضم بني أعضائه بعض ممثلي العمال
ميع املداخيل اليت كانت حتققها الشركات فج. القطاع الذايت مؤسساتيف الشركات الوطنية كما هو احلال يف 

هذا بطبيعة احلال وفق بعض الدراسات يف ميدان  و. ليس للعمال أي نصيب فيها و للدولةالوطنية كانت تعود 
  .يكون له أثر سليب على العمال يف العملية اإلنتاجية الدافعية،

  

  :نظام التسییر اإلشتراكي و اإلداریةالقیادة : ثالثا
  :مقدمة -*
قتصاد اإلستقالل عرف اإل فغداة. مرحلة مميزة عرفها اإلقتصاد الوطين نتيجةتطبيق النظام اإلشتراكي باجلزائر، كان  إن

قد  التأميم،و لعمليةمنها ما أخضع  عدد كبري من املؤسسات، منها ما أخضع لنظام التسيري الذايت، و وجودالوطين 
املشتركة بينها يف النهاية هي إستبعاد العمال عن  النقطةاملختلفة، كانت  النظم و البينأدى هذا العدد إىل فسيفساء من 

  .التسيري
األسس املادية للنظام اإلشتراكي، الذي كان يهدف إىل توحيد بين  و القواعدكانت اإلنطالقة احلقيقية إلرساء  قد و

التجارة  و  التأمنيشركات  نوك وقطاع الب حيث مت إسترجاع املناجم و 1966، إبتداء من سنة املوجودةاملؤسسات 
(  1971كانت تأميم احملروقات يف عام باجلزائرآخر حمطة لتطبيق نظام التسيري اإلشتراكي  قطاع النقل و اخلارجية و

   ) 43 ، ص1986امليثاق الوطين،
     املؤسسات  منضباجلزائر هو عبارة عن جتربة اهلدف منها إبراز السلطة اإلقتصادية للعمال  اإلشتراكي التسيري و

آخر أن التسيري اإلشتراكي هو جتربة  مبعىن و. منتجني حتدد احلكومة نشاطام التنموية اليت تعترب كيانات للتخطيط و
هذا بتنظيمه لوظيفتني أساسيتني  اخلدمات و التوزيع و اإلنتاج و نشاطاتدف إىل إقامة عالقات إنتاج جديدة لكل 

  :ومهالصاحل العمال، 
 .القرارات املتعلقة بسري املؤسسة إختاذالعمال يف  إشراك -
  .يعملون ا اليتسري املؤسسة  علىالعمال يف الرقابة   إشراك  -

جملس (هو نقطة متفصل بني مصلحة مجاعة معينة من العمال  للمؤسساتاملفهوم فإن التسيري اإلشتراكي  ذا و
عبد اللطيف (  )اإلدارة جملس(  الل إطارات التسيري اليت تعينهماليت متثلها الدولة من خ اجلماعيةاملصلحة  و) العمال

  ) 466 إبن أشنهو، بدون تاريخ، ص



 
   

  :التسییر في النظام اإلشتراكي أجھزة1)- 
ات اخلاضعة هلذا التنظيم تدار بواسطة جهازين ـأصبحت املؤسس ،شتراكيإلملا نص عليه ميثاق التسيري ا وفقا

  :أساسيني مها 
بإعتباره اإلطار األساسي الذي  اإلشتراكي نظامجملس العمال حجر الزاوية يف ال يعترب :مالالع جملس1-1)- 

عضوا منتخبني  25إىل  7يتألف جملس العمال من  و. املؤسسة شؤونمن خالله يشارك جمموع العمال يف تسيري 
 و سنة 19عمره أكثر من  لكي يتمتع العامل حبق اإلنتخاب جيب أن يكون و. املؤسسة عماللثالث سنوات من قبل 

يكون عمره أكثر  أنلكي يستطيع أن يكون مرشحا، جيب  يكون لديه أكثر من ستة أشهر خدمة يف املؤسسة و أن
ميكن أن يعقد  يف العام و عادة مرتني  السجيتمع  و. أن يكون منتسبا للنقابة منذ عام على األقل سنة و 21من 

ينتخب  و. أو بناءا على طلب ثلثي أعضاء الس أو جمموع العمال املديرى طلب إجتماعات إستثنائية سواء بناءا عل
أغلبية  مبوافقةيتخذ الس قراراته  و تنظيم اإلجتماعات، من بني أعضائه الذي يكلف بتوجيه و رئيساالس كل عام 

  خيضع يف نشاطه ملراقبة اهليئة الوصية  و. احلاضرين
أمحد (  من النقابة أو احلزب أو جهة الوصاية مبوجب مرسوم بناء على إقتراححله  أوميكن تعليق نشاطه  و

  ). 461 – 460 ص.  ، ص1990حميو،
 :بإختصاصاته فيمكن تصنيفها يف ثالث فئات رئيسية هي يتعلق فيما و

ل هياكل تعدي و احملاسبةسري  مراقبة تنفيذ املخطط و التوصيات فيما يتعلق بالتقرير السنوي و اآلراء و تقدمي -
  .املؤسسة

 الداخلي،وضع النظام  التوظيف و جملس اإلدارة يف بعض اإلختصاصات خاصة يف جمال التكوين و مشاركة -
 .الثقافية تسيري اخلدمات اإلجتماعية و املسامهة يف تنظيم و و

من  يع احلصةكتوز احملدودةفيما يتعلق بالصالحيات التقريرية، فإن الس خمول يف البث يف بعض املسائل  أما -
 ).  30 – 29ص. حممد الصغري بعلي، بدون تاريخ، ص(  األرباح املخصصة للعمال على مجيع الوحدات

 ممثلني إثنني عن جملس العمال،  و املباشرينيضم معاونيه  املدير العام و يرأسه :اإلدارة جملس2-1)- 
 . أعضاء على مستوى الوحدة 9إىل  7من  املؤسسة و مستوىعضوا على  11إىل  9يتألف الس من  و
 العامعلى عكس طريقة تأليف جملس العمال اليت تتم بواسطة اإلنتخاب، فاملدير  التعينيطريقة تكوينه تتم بواسطة  و

يعينون بقرار وزاري  اآلخرينيعني مبوجب مرسوم رئاسي بناء على إقتراح من السلطة الوصية يف حني أن األعضاء 
يعترب  هو ال عن التسيري العام و املسئولالعام هو  املدير وناءا على إقتراح املدير العام، صادر عن وزير الوصاية ب

 لومأمام جملس العمال، فليس هناك أية مادة تنص بوضوح على عقوبته إذا ما وجه إليه  أوأمام جملس اإلدارة  مسئوال
اليت جيب أن  إقالته و و معاقبته تستطيعهي اليت بنفسه، فإن سلطة الوصاية فقط  استقالتهيف أي منهما، فإذا مل يقدم 

املدير العام هي نفسها تقريبا موجودة لدى أغلبية أعضاء جملس  اهذه الصالحيات اليت يتمتع  و .تتم مبوجب مرسوم
 ص. ، ص1990أمحد حميو،(  الذين ال ميكن معاقبتهم من قبل جملس العمال قرار وزاري، و مبوجباإلدارة املعينون 

462 – 463 .(    



 
   
إذا دعت الضرورة لذلك سواء بناء  إستثنائيةأن يعقد إجتماعات  ميكن والس مرة واحدة يف األسبوع،  جيتمع و

 األصوات  بأغلبيةقرارات جملس اإلدارة ال تتخذ  و. جملس العمال أو بناء على طلب رئيس العامعلى طلب املدير 
رب خمتلف أجهزة املداولة أو أجهزة التنفيذ املوجودة على مستوى كل السارية ع العامةكما تقتضي بذلك القاعدة 

قانوين يسمح له حبسم  مبركزالعام يتمتع ذا الصدد،  فاملدير ).التشريعية ، اإلدارية والسياسية(  اجلزائرية املؤسسات
حالة  علىتقتصر  ا الهذه الصالحية هلا من اإلتساع مبا كان، حيث أ مع تسبيب قراره، و السأي خالف داخل 

املدير العام سواء داخل جملس  اهذا دليل قوي على مدى السلطة اليت يتمتع  تساوي األصوات املعهودة فقط، و
  .اإلدارة أو جتاه جملس العمال

  .ملؤسسةمجيع السلطات التقريرية املتعلقة بتسيري ا بإختاذله احلق قانونيا  اإلدارة، فإن جملس باختصاصاتهيتعلق  فيما و
 :من أهم هذه اإلختصاصات ما يلي و

  .عالقتها باملؤسسات األخرى العام على سري املؤسسة و اإلطالع -
 .متابعة نشاطها اإلقتصادي السهر على تنفيذ خمطط املؤسسة و اإلنتاج من خالل سياسةتوجيه  -
 ، وللمؤسسةقانون األساسي اليت تتم بأشكال خمتلفة، كاملشاركة يف إعداد ال تنظيم املؤسسة و يفاملسامهة  -

 .خلإ..سياسة األجور
كانت  إن وضرورية  هي مشاركة إلزامية و يف إجتماعات جملس العمال من خالل ممثلني له، و املشاركة -

 .بصوت إستشاري
حممد الصغري (  ذلك يف إطار التنسيق بني إختصاصاته الرد عليها و توصيات جملس العمال و و آراءفحص  -

   ). 33 – 32 ص. يخ، صبعلي، بدون تار

  :مرحلة التسییر اإلشتراكي تقییم2)- 
. حتديد النمط القيادي الذي يدعمه من خالل أدبيات التسيري اإلشتراكي و اإلداريةيتسىن لنا حتديد معامل القيادة  لكي
سها القائد رقة تأثري مياعال أااليت تتفق مع جل تعاريف القيادة على  وسائلها و علينا تفسري العالقة القيادية و يتعني

إذ يرى كونتز أن ظاهرة التأثري يف السلوك هي تعبري عن األثر . التنظيمعلى أتباعه بغرض حتقيق فعالية اجلماعة أو 
على جناح أو  اإلستداللأثر ليس من السهل وصفه لكن تبدو أمهيته يف أنه ميكن  هو للقائد اإلداري و والنافذاملتغلغل 

أعضاء املشروع من ناحية نوع األفراد يف التعاون مع  األفرادواقع هذا التأثري املتغلغل للقيادة على  فشل املشروعات من
للقيادة مييز  النافذمن ناحية أخرى فإن هذا التأثري  الروح املعنوية العالية للتعاون يف املشروع، و شيوعمدى  القيادة و

النموذج القيادي القائم الذي يشكل طبيعة  طبيعةيتوقف ذلك على  واإلدارة الفاشلة على السواء،  اإلدارة الناجحة و
 ص. ، ص1980زكي حممود هاشم،(  السلوك بإختالف مناذج القيادة هذاالسلوك يف املشروع، و من مث خيتلف 

246 – 247 .(   
  :امه التأثري جند أن نصوص أو أدبيات التسيري اإلشتراكي تركز على أسلوبيني رئيسيني هذا ألجل و

 .يف التسيري املشاركة -
  .على العاملني املؤسسةمن أرباح  جزء توزيع -



 
   
اليت تركز عليها أدبيات  لألداء الفعال و التحفيزشكلني من أشكال  ، من وجهة نظرنا، يعتربانهذين األسلوبيني و

  .حدودها طبيعة املشاركة و معرفةمن هنا يتعني علينا  و. الدافعية
أحد األطر اليت تربز خالهلا احلوافز املعنوية  القائداملشاركة يف ممارسة املهام إىل جانب  عدت :التسيري يف املشاركة -*

 ذاتيةالفعال حبيث يندمج الفرد يف مجاعة العمل بكليته إذ توفرت خصائص  األداءحنو  لألتباعاليت تعد حمركا أساسيا 
  .لذلك

  العاطفي  الفرد العقلي و إندماج " نعبارة ع هي)  K.Davis ( ديفس كيث كما يعرفها املشاركة و
  ".املشاركة يف حتمل املسؤوليات يف حتديد األهداف و للمسامهةيف عمل اجلماعة بعد أن تتيح له الفرصة 

 و القيود بعض واملعرفية،  ة وـالكفاءة العقلي: هذه املشاركة فعالة جيب توافر عدة شروط من بينها تكون لكي و
وقائي ضد  إجراءبأا )  TANNENBAUMثاننبوم() الشروط( يعتربها اليت و ،ثفالضوابط اليت تضمن التكا

  . ، ص1982علي عسكر،جعفر العريان،(  إنتهاك السياسة العامة املتفق عليها
  ).56 – 52 ص
كامال فإننا سنأخذه كإطار ملناقشتنا  نظرنا، تعريفا شامال و وجهةكان تعريف دافيس ملصطلح املشاركة، من  ملا و
 تنظيممن خالل        فهذا األخري ينظم مشاركة العمال . يدعو إليها أسلوب التسيري اإلشتراكي اليتفهوم املشاركة مل

  العمال،الذي يتمثل يف جملس  إنضمامهم إليه و يفوض له العمال سلطتهم بإنتخام لرئيسه و
مهما كانت الطريقة اليت نفهمها  شتراكي،اإلنصوص التسيري  أن: " يف هذا السياق يرى عبد اللطيف إبن أشنهو و

  :"مها  العمال مجاعةا، تنظم وظيفتني أساسيتني ملصلحة 
  .اإلسهام يف إختاذ القرارات -
  ).466 عبد اللطيف إبن أشنهو، بدون تاريخ، ص(  الرقابة على سري املؤسسة -

يتمتع ا جملس العمال الذي تنتظم من  الصالحيات اليت و اإلشتراكي،من خالل قراءة متمعنة ملبادئ التسيري  لكن و
الفعلية  املمارسةيف التسيري، نالحظ ألول وهلة وجود تناقض بني اال الفسيح الذي تعنيه  العمالخالله مشاركة 

  تقتصر على اإلسهام  اليت وبني الصالحيات احملدودة اليت يتمتع ا جملس العمال،  للتسيري، و
       يتعلق بالقضايا اجلوهرية للمؤسسة اليت هي  فيما ،خاصة ،القرارات إختاذوصيات دون تقدمي الت يف إبداء الرأي و

  .من إختصاص السلطة العليا
وجود املرونة يف مبادئ أسلوب التسيري اإلشتراكي، أي أا ليست  و الفعالة،أننا بالنظر إىل شروط املشاركة  إال

،وفق تدرجييايتبني لنا بأن مشاركة العمال تتم  ) 126 ، ص1986الوطين،امليثاق (  إمنا قابلة للتطوير و ثابتاشكال 
 املدير  كل من يتقامسها اليتمن هذا املنظور تربز أمهية وظيفة التشكيل  و. نظرة تطورية ملؤهالم

حقق قدرام حىت يت تطوير مهارام و و تنميةتدريب العمال ألجل  فيدخل يف إختصاص األول تكوين و .النقابة و
األيديولوجية لتمكني العمال  يف إختصاص الثانية التنمية الثقافية و يدخل واإلندماج العقلي الذي تقتضيه املشاركة، 

يهدف إليها التسيري  اليتهذا كله من أجل حتقيق القيادة الدميقراطية  الوجداين يف مجاعة العمل، و اإلندماجمن 
  :أمهها عواملمن مراعاة جمموعة لكن لتحقيق هذا اهلدف البد  و. اإلشتراكي



 
   

اليت تعمل  يهقيم و إجتاهاتهكذا  لإلتباع، و سلطاتهمبدى قبوله لتفويض جزء كبري من  تتحدد و :املدير خصائص1)- 
 تدريب أكثر لألتباع،  العمل على إجياد فرص تكوين و بالتايل وعلى تأييد أو كبح هذا التفويض، 

 علىيعة املشاركة كوا دد مركزه أو تعمل على التقليل من األعباء امللقاة لطب إدراكههذا أيضا يتحدد مبدى  و
  .عاتقه
اليت ختول له  و مهامه،يف اآلليات القانونية اليت تضبط  تتمثل و :اآلليات التنظيمية لس العمال و األدوات2)- 

  قيقا يستوعب مهماته، تنظيميا د هيكالممارسة وظيفة التثقيف من خالل هياكله، اليت تستدعي وجود 
  .يضمن قنوات إتصال فعاله و

قصوى يف حتديد أو التنبؤ مبدى  أمهيةاخلصائص النفسية اإلجتماعية لألتباع  تكتسي :األتباع خصائص3)- 
  ، Vroom 1960، فروم Tannenbaum 1954م  إستعدادهم للمشاركة فقد بينت دراسات ثانينبو

 و النفسية حنو العمل، إجتاهام وكة تتحدد بإستعدادات األفراد الطبيعية ، أن درجة املشارFrench  1961شفران
  ).79، ص1986عمر القباين،(  كذا إدراكهم ملدى شرعية أو عدم شرعية مشاركتهم

تقوميها داخل  اإلقتصادية احمليطة باملنظمة يف توجيه أهداف األتباع و الظروفباإلضافة إىل التأثري الذي تلعبه  هذا
بتفاعل هذه العوامل الثالثة ميكننا التنبؤ حبدود مشاركة العمال ضمن  و. إشباعهاالبحث عن مصادر  بالتايل و ة،املنظم

أن   فإنه من املنطقي مركزيةالتسيري اإلشتراكي، كما أنه جتدر اإلشارة أيضا إال أنه مادام التخطيط وظيفة  أسلوب
  .الثاينإجراءات هذا لكون األول ينطوي على  يكون التنظيم كذلك، و

اليت تضعها اخلطط البد من وجود هيكال تنظيميا دقيقا يستوعب  الربامج وهنا فإنه لنجاح اإلستراتيجيات  من و
 للسلطةام حسب تقسيم منطقي ـامله ات وـالالمركزية الذي يعين التوزيع املتوازن للصالحي مبدأبشكل موضوعي 

امليثاق (  هلا         اخلارجية  و الداخليةمن هلا التكيف ملعطيات البيئة املسئولية يف إطار وحدة املنظمة حبيث يض و
  ). 102 ، ص1986الوطين،

ألجهزة التسيري اإلشتراكي وقف هذا املنظور قد يؤدي إىل بعض  السليمهنا فإنه من املنطقي تصور أن التسيري  من و
 رضا العاملني  رتفاع الكفاية اإلنتاجية وإ يفاليت تتجسد  آلت إليها دراسات املشاركة، و اليتالنتائج 

  .قيادي دميقراطي منطباملقابل إخنفاض تكلفة اإلنتاج يف ظل  و
هل تبلورت معامل : يكرس أسلوب املشاركة ميكننا طرح السؤال التايل الذيإىل أدبيات التسيري اإلشتراكي  بالنظر و

    .؟ليت يصبو إليهاا و ،على أرضية املؤسسة اإلقتصادية رمجتت الدميقراطية يف النظام اإلشتراكي و القيادةأسلوب 
          لوائح مؤمترات حزب جبهة (  أدبيات التقييم الرمسي إىل الرجوععلى هذا السؤال ينبغي علينا  لإلجابة

  .واتجالنالتحليل لنستقي منها حصيلة  اإلجتماعية بالدراسة و األوضاع اإلقتصادية و تناولتاليت ) التحرير الوطين
  :التسيري اإلشتراكي أسلوب تقييم -*

بعض ) 1980جوان   19- 15( حلزب جبهة التحرير الوطين اإلستثنائيتضمنت اللوائح اإلقتصادية للمؤمتر  لقد
  :املؤشرت أمهها



 
   

 الاإلستعمالتنمية،  تكلفةأنبثقت عنها إرتفاع  يتمقتضيات تسيري املؤسسات ال اإلهتمام مبشاكل و العناية و عدم1)- 
 .الضعيف لطاقات اإلنتاج املتاحة، ضعف فعالية جهاز اإلنتاج

   اإلنتقائيةاملناهج  تكريس األسلوب التكنوقراطي و تطبيق أسلوب الالمركزية يف التسيري، و يف التقصري2)- 
  .تزايد تطبيق النموذج البريوقراطي إرتفاع و إىليف التسيري مما أدى 

لوائح املؤمتر اإلسثنائي حلزب جبهة التحرير (  عف فعالية اإلستثماربالتايل ض جهاز التخطيط و ضعف3)- 
  ).  21، ص1980جوان   19 – 15الوطين،

تقييما لنظام التسيري االشتراكي الذي تضمن النقاط ) 22/12/1983- 19(  مشلت لوائح املؤمتر اخلامس و هذا
  :التالية
  .يف مركزية املؤسسة إفراط1)- 
  .ت جزئية حملتوى تطبيق التسيري اإلشتراكي للمؤسساتتناوال مزيفة و رؤية2)- 
للمؤسسة على  اإلجتماعيةالرتاعات املترتبة عن فقدان التشاور أو عن املكانة املبالغ فيها للوظيفة  و التفاهم سوء3)- 

  .ظيفتها اإلنتاجية حساب و
 املسئولياتإخالل  إىلل اليت أدت عن بعض كيفيات التمثي الناجم املختل لبعض األجهزة املقررة، و التسيري4)- 

لوائح املؤمتر اخلامس حلـزب جبهة (  الوحدة بشكل يتناىف متاما مع ما تفرضه وحدة القيادة ضمن املؤسسة و
  ). 99 – 98ص. ،ص22/12/1983- 19التحرير الوطين،

عبد اللطيف إبن أشنهو ألهدافه، أيضا، كما يشري إىل ذلك  اإلشتراكياملؤشرات اليت آلت دون بلوغ التسيري  من و
 و العمالاإلجتماعية التابعة لس  فلجنة الشؤون اإلقتصادية و .يف نشاط جملس العمال الفتورهي وجود نوع من 

أما بقية  .إال بصورة إستثنائية جتتمع الإقتراحات جملس العمال للهيئات العليا،  اليت هي األداة األساسية لنقل آراء و
ن ـالتكوي املتمثلة يف الـاملهنية للعم الت اإلجتماعية وـاملشك يفعاا تتحدد بصفة خاصة اللجان فمواضيع إجتما

    ). 469 عبد اللطيف إبن أشنهو، بدون تاريخ، ص(  اإلنضباط و
عبد (  التالية العوامل إىل) جملس العمال(  ري اإلشتراكيياب هذه اإلحنرافات لبعض أجهزة التسبأشنهو أس إبن يرجع و

  ): 474 – 471 ص. ف إبن أشنهو، بدون تاريخ، صاللطي
لتنظيم إسهام فعلي من قبل  كافيةيرى أصحاب هذا التناول أن النصوص التطبيقية مل تكن  إذ :القانوين الفراغ1)- 
  .أكرب من األطراف األخرى بسلطةيف املؤسسة تتمتع  األطراف، مما جعل بعض يف عملية التسيري العمال
ولية مع جملس ئاملس إقتسامفهؤالء املسريون الذين ألفوا  .اخلصائص البريوقراطية للمسريين إىلعود حنراف ياإل نأ2)- 

جملس (  مل يدجموا األجهزة اجلديدة للتسيري اإلشتراكي وفعاليتها،ندفاعها إاإلدارة أو جمالس رقابة ينخفض أو يرتفع 
  .القرارات إختاذيف نظام ) العمال
التسيري  أجهزةلعمال، مما جعلهم غري مؤهلني لتأدية دور فعال يف سري اتكوين  ليةيف عم أو نقص إنعدام3)- 

تأثري  إىلالتكوينية للعمال، باإلضافة  الوظيفةاإلشتراكي، مبعىن آخر إنشغال املسريين بالوظيفة اإلنتاجية على حساب 



 
   

ث أصبحت املؤسسة عاجزة أمامها مما حي) الظروف املعيشية للعمال و الشرائيةالقوة (  البيئة اخلارجية للمؤسسات
  .الفعلي للمؤسسة التسيريممارسة  إىلعدم حتقيق مبدأ التعلم الذي يؤهلهم  ثبات مجاعات العمل بقوة، و عدم إىلأدى 

منط القيادة الذي كان يهدف إليه منط التسيري اإلشتراكي مل يتحقق  أنهنا فإن ما نستخلصه من هذا التقييم هو  من و
خمتصرة قيادة  بعبارة ومعامل القيادة اإلستبدادية اليت حتتكر السلطة، وصنع القرارات،  أرتسمت إمنا وة، بصورة كلي
 .إستبدادية

  

  :نظام إعادة الھیكلة اإلداریة و القیادة: رابعا
  :مقدمة -*
  د املستخدمني الوطنية سواء من حيث األمهية اإلقتصادية أو عد املؤسساتالعمالق الذي وصلته كثري من  احلجم إن

أحد املتغريات التنظيمية لعملية تقسيم ) احلجم( الذي هو  و التنظيمية الذي تتمتع به هذه املؤسسات السلطةأو مقدار 
  الذي أوضح   1970سنة  Blauالعمل وفق ما يشري إىل ذلك كل من بالو

لف أبعاد تقسيم العمل، و أيضا، وجود عالقة غري خطية بني حجم املنظمة و خمت) التعدد ( يف نظريته للتمايز 
  الذي أوضح أن التغري يف احلجم يؤدي إىل حدوث تغري يف البناء التنظيمي،   1972سنة  Meyerماير

اللذان أشارا إىل أن الزيادة يف احلجم جتعل تقسيم   1979سنة  Beyer & Triceو كذا، كل من بيري و ترايس
يف تركيب البناء التنظيمي على كل األبعاد الرأسية و ) التعدد ( وره التمايز العمل أمرا حتميا باملنظمة و الذي خيلق بد

، يف ميزانيتها املوازنةأيضا عجز هذه األخرية يف حتقيق  و ،) 89 أمحد عرفة، مسية شليب،بدون تاريخ، ص( األفقية 
هلا بتحمل أعباء  يسمح الذي بناء طاقة للتمويل الذايت طويلة املدى اليت منحتها أياها الدولة، و القروض وتعويض

منها  اليت عرفتها البلدان املنتجة للبترول و العامليةجتديد جهازها اإلنتاجي، إضافة إىل األزمة اإلقتصادية  توسعها و
  .قد طرح بإحلاح ضرورة إعادة هيكلة املؤسسات الوطنية الثمانينات،اجلزائر، يف سنوات 

عند تقسيم وزارة الصناعة أنذاك إىل ثالث  1977منذ عام  أختذتال قد كانت اخلطوة األوىل يف هذا ا إذا و
جلنة  الوطينعندما عني حزب جبهة التحرير  1979يف هذا املضمار مل يبدأ إال يف نوفمرب  الفعليوزارات فإن اإلجراء 

كزية من املواضيع اليت موضوع الالمر كانقد  و. لدراسة املواضيع العديدة املرتبطة بإعادة هيكلة املؤسسات الوطنية
سلسلة من الدراسات لتحضري الوثائق  1979بدأت مند جوان  الطاقةكما أن وزارة . كلفت هذه اللجنة بدراستها

  .الشركة الوطنية سوناطراك هيكلةالضرورية إلعادة 
كة من بينها شر ألف عامل و 365كانت تشغل حوايل  صناعيةكانت هناك عشرون شركة وطنية  1980سنة  ففي

ألف  80شركة سوناكوم اليت كانت تشغل حوايل  ألف عامل و 100حوايل  وحدهاسوناطراك اليت كانت تشغل 
ظهور  إىل 1986و أنتهت سنة  1982عملية إعادة هيكلة هذه الشركات، اليت شرع فيها سنة  أدتقد  و. عامل

شركة احلديد والصلب  و ،مؤسسة 13العديد من املؤسسات اجلديدة حيث كان اهلدف تقسيم شركة سوناطراك إىل 
  .) 25 – 24 ص. ، ص1986عشوي مصطفي ،(إخل ...مؤسسة 11شركة سوناكوم إىل  مؤسسة و 13إىل 



 
   

نقف على حقيقة ، يتوجب علينا أوال أن إعادة اهليكلةمن خالل نظام  اإلداريةيتسىن لنا حتديد معامل القيادة  و حىت
  .أهدافه، و حمتواه و ،وم هذا النظاممفه جمموعة متغريات املتمثلة أساسا يف 

  :نظام إعادة الھیكلة تعریف1)- 
جماالت نشاط املؤسسة  إعادة اهليكلة بأنه تقليص حلجم و نظام Hachimi Madoucheهامشي مادوش  يعرف

املكونة خل، إ....  تكوينية أوفمختلف الوحدات املهنية إنتاجية كانت أو جتارية . هلا الداخليةليس تغيري البنية  و
قانون إعادة اهليكلة تتمتع بالمركزية كبرية فيما يتعلق  مبقتضىللمؤسسة الوطنية يف ظل النظام اإلشتراكي، أصبحت 

  .على أجهزة ومصاحل خاصة ا تنطويواحدة منها تشكل مؤسسة قائمة بذاا  كل و .والبشريةبوسائلها املادية 
  :هليكلة أصبحت تنطوي على املصاحل التالية، مثال، مبقتضى قانون إعادة ااإلنتاج فوحدات

  .الوحدة مديرية -*
  .املستخدمني مصلحة -*
  .املالية مصلحة -*
  .التجارة مصلحة -*
  .مصلحة الصيانة -*
      ).Hachimi Madouche,1988,P.P : 91-92  (إخل …املناهج لدراسات وا ةمصلح -*
  

  :نظام إعادة الھیكلة أھداف2)- 
من خالل تقسيمها إىل عدة مؤسسات من شأنه أن يؤدي  العمالقةاط املؤسسات الوطنية نش تقليص حجم و إن

  :إىل املسئولنيحسب 
  .النوعي لإلنتاج الكمي و التحسني -
 .نفقات التكلفة تقليص -
 .احلد من ال إنضباط العاملني جتديد نظام السلطة التنظيمية و و إصالح -
 .العمال يف العمل أكثر للمسئولني و حتفيز -
 .البريوقراطية يف التسيري من عملية التبذير و داحل -
    ).:Hachimi Madouche,1988,P  103( نظام اإلتصال داخل املؤسسات حتسني -
   :نظام إعادة الھیكلة محتوى3)- 

 :مبادئ كربى هي ثالثةتوضيح مضمون نظام إعادة اهليكلة يف  ميكن

العمل اإلنتاجي  طبيعةإنطالقا من  أ، واملقصود ذا املبد و :للمؤسسة الوظيفيالتخصص 1-3)- 
  .يف طبيعة عملها اإلنتاجي ماللمؤسسة املهيكلة، إنشاء مؤسسات جديدة تكون متجانسة إىل حد 



 
   
العتاد  بصناعةعلى هذا املبدأ، جند أن يف الصناعات امليكانيكية أصبحت هناك مؤسسات تم  توضيحي كمثال و

 بصناعة السيارات املصنعة،  تم أخرى و ة،يمعموشغال الأخرى تم بصناعة عتاد األ الفالحي، و
  .خلإ.....أخرى تم بصناعة التجهيزات اهليدرولوجية و
  األجور،أخرى تم بصناعة  مواد البناء، أصبحت هناك مؤسسات تم بصناعة األمسنت، و صناعة يف و
 .خلإ..أخرى تم بصناعة اخلزف و

ذا املبدأ أن  املقصود و :ن الوظيفة التسويقية للمؤسسةاإلنتاجية ع الوظيفةفصل 2-3)- 
إىل مؤسسات  األخريةينبغي أن تم فقط بالعملية اإلنتاجية دون تسويق منتجاا، فقد عهد ذه  اإلنتاجيةاملؤسسات 

  .جتارية خمتصة
 أهداف نظام إعادة فمن :الوظيفة اإلنتاجية عن الوظيفة اإلستثمارية للمؤسسة فصل3-3)- 

وطنية  اتسمؤستفويضها إىل  إجناز املشاريع اإلستثمارية و اإلنتاجية من عملية البحث و املؤسساتاهليكلة إعفاء 
 ,Hachimi Madouche,1988  105-104: ( خمتصة موجودة أو إىل مؤسسات أنشأت هلذا الغرض

P.P    .(  
  :نظام إعادة الھیكلة تقییم4)- 

احلجم الكبري قد ظهر، بصفة عامة، نتيجة عجزها يف حتقيق  ذاتت الوطنية كان نظام إعادة هيكلة املؤسسا إذا
أيضا مضامينه،  أهدافه و بالرجوع إىل مفهومه و مجيع املستويات، فإن هذا النظام و علىاألهداف املسطرة هلا 

نتاجية للمؤسسات اإل الفعاليةالقول، أن بإستطاعته إدخال ديناميكية أكثر على عجلة اإلقتصاد الوطين عرب  نستطيع
أيضا الفعالية اإلنتاجية للمؤسسات  الديناميكية و لكن والوطنية املتوخاة من إخضاع هذه املؤسسات هلذا النظام، 

يف املؤسسات  الواقع اهليكلة مل تتجسد على أرض إعادةوراء تطبيق نظام  من حتقيقهاالوطنية اليت كان يهدف إىل 
 نشاطاا، و جماالتيف خمتلف        من ذلك فقد أستمر عجز هذه املؤسسات املهيكلة، بل على العكس  الوطنية

  :ذلك نتيجة إىل
يتبني لنا أن أهداف نظام إعادة اهليكلة  بالرجوع إىل تعريف نظام إعادة اهليكلة الذي قدمه هامشي مادوش 1-4)-

تقسيم املؤسسات فعلى الرغم من أن . يال تتفق و نتائج العديد من الدراسات اليت أجريت يف ميدان السلوك التنظيم
ا دون غريها من شأنه أن يساهم  خاصةالوطنية الكربى إىل عدة مؤسسات كل واحدة ختتص يف إنتاج سلع معينة 

 وقت ممكن  أسرعالنوعية لإلنتاج يف  يف حتقيق الزيادة الكمية و
مبسألة تقسيم العمل أو ما يعرف مببدأ  يتعلقما بأقل التكاليف املمكنة كما يقول بذلك أنصار املدرسة العلمية في و

 1964أشارت نتائج العديد من الدراسات السكيوتنظيمية، بلونر فقدالتخصص الوظيفي فاألمر ليس دائما كذلك، 
Blauner، 1972و هرييك شيبار Shepard & Herrik ، 1973 Upjchn Institute، عكس  إىل

و ال تؤدي بالضرورة إىل رضا األفراد العاملني، مما قد ينعكس سلبا على  تعينذلك و أن األعمال النمطية املبسطة ال 
  .) 70 ص ،1978فريد راغب النجار،(  اإلنتاج عمليةسريورة 



 
   

اإلدارة جبامعة كولومبيا و غريها أن العمال الذين ينجزون  امن قبل باحثو أجريتأكدت نتائج األحباث اليت  كذلك،
يف عملهم من  و أكثر رضا  إنتاجيةني أقسام متعددة باملنظمة يكونون أكثر نشاطا و أكثر متنوعة و ينتقلون ب أعماال

  . كان ذلك غري مرتبط بترقيتهم لوأولئك الذين يعملون يف وظائف روتينية ثابتة، حىت و 
 بوينغ ، I.B.M إي يب أم ، Nash مثل ناش الناجحةو قد جاء، أيضا،يف عدد من الشركات األمريكية 

Boeing ،  رى الوظيفي تجهقد دعمت بناءا تنظيميا فريدا ي الشركاتأن تلكالوظيفياملستقبل (  حنو تدعيم ا  (
ىل ذلك كل إالبناء، وفق ما يشري  منو هذا النوع . جتاه التخصص العريض نسبيا حبيث يالئم ذلك إحتياجات املنظمة

 سنة  William Ouchiوشيويليام أ ،و 1976 سنة  Comstock & Ccottمن كوسثوك و كوث
أكرب  بدرجةعادة ما يكون مالئما و ضروريا  ، 1986 سنة  Carter & Keonو كارتر و كيون ، 1981

أمحد عرفة، مسية شليب،بدون تاريخ، (  بالديناميكية    للمنظمات اليت تتسم أعماهلا بالتعقد النسيب و يتسم نشاطها 
  ). 96 ص
تقسيم العمل باملفهوم  أن  1985سنة  Fitzroy & Kraftكرافت ووى باملثل أوضحت نتائج دراسة فتزر و

و متاسك القوى العاملة، و أن إستخدام تقسيم أقل يساعد على  تعاونيعوق ) تقسيم اإلدارة الكالسيكية (  التقليدي
عرفة،  أمحد ( بكفاءة         بتداخل العاملني و تكوين فرق عمل فعالة و حتقيق لألهداف  يسمحزيادة الدافعية و 

  ).97 مسية شليب،بدون تاريخ، ص
نالحظ  جماالت نشاط املؤسسة تقليص حجم و كذلك، و بالرجوع إىل تعريف نظام إعادة اهليكلة الذي ينص على

يناقض بشكل كلي مفهوم آليتني أساسيتني تستخدمان يف تصميم الوظائف و مها آلية التعاقب الوظيفي و آلية  أنه
و اللتان مها من آليات مدخل نوعية احلياة الوظيفية، اللتان تأكدت فاعليتهما على مستوى ) نطاق تكبري أو( توسيع 

  .األداء التنظيمي
فالبنسبة آللية التعاقب الوظيفي اليت يقصد ا تصميم الوظائف بشكل ميكن املوظفني من التنقل بصورة منتظمة       

ل إلتاحة الفرصة املواتية للعامل إلستخدام مهارات خمتلفة و جتنيبه بني عدد من الوظائف املتشاة يف طبيعة العم
الشعور بامللل الذي قد ينشأ عن أداء املهام الروتينية و عدم التنوع يف األداء، إىل جانب إثراء خرباته و مهاراته،        

،         2001ارس رشيد،مازن ف( و حتقيق املرونة يف إستخدام القوى العاملة، و حتسني جو العمل بشكل عام 
و  Lisa Ceraskin ، فقد أشارت نتائج العديد من الدراسات، كدراسة ليزا شرياسكني )167-168 ص.ص

إىل إمكانية إستخدام آلية التعاقب الوظيفي كوسيلة   1996سنة  Michael A. Campionميشال كوميو 
 Lisa : 31 (دريب                        و النمو فاعلة لتعزيز قيمة العمل لدى األفراد العاملني و كأداة للت

Ceraskin and Michael A. Campion, 1996, P.(  
        Beth Gutlerو باث كوثلر   Mike Simmonsو باملثل أشارت نتائج دراسة مايك سيمونز

ئة جديدة، و أداء مهام ، إىل أن آلية التعاقب الوظيفي تزيد من املتعة يف العمل، من خالل العمل يف بي 1996سنة
باإلضافة إىل أنه يثري اخلربة الشخصية للفرد، و يتيح . متنوعة، و التعامل مع أناس خمتلفني، و تكوين صداقات جديدة



 
   

له الفرصة للتعلم و إكتساب مهارات جديدة، و يزيد من تفهمه ألعمال اآلخرين و كسبه منظورات جديدة،و يزيد 
  ).Mike Simmons and Beth Gutler,1996,P: 10 (من يف العمل

مازن فارس ( أما فيما يتعلق بآلية توسيع الوظيفة اليت يقصد ا عدد املهام اليت يقوم شاغل الوظيفة بإجنازها 
كدراسة والكر اليت أجريت بعدد من  ، فقد أشارت نتائج العديد من الدراسات امليدانية،)169 ، ص2001رشيد،

ت املتحدة األمريكية، إىل أن إعتماد إستراجتية توسيع العمل قد أدى إىل مجلة من بالواليا) I.B.M(وحدات شركة 
التأثريات اإلجيابية متثلت أساسا يف رفع الروح املعنوية للعمال، و تغيريا إجيابيا يف إجتاهات هوالئي حنو العمل،و حتسني 

  ).  Wall,T.D, & Martin,R.1994,P 161( نوعية املخرجات و كذا ختفيض تكاليف اإلنتاج 
إىل أن   1990اليت أجريت سنة& Others  J.L.Farah و باملثل، أشارت نتائج دراسات فرح و آخرون

فقد ظهر، على سبيل املثال، أن توسيع العمل يرتبط . توسيع الوظيفة يؤثر يف العديد من جوانب العملإعتماد آلية 
 (  Organizational Ctizenship Behaviorإجيابيا مع ما يسمى سلوك املواطنـة التنظيمية
J.L.Farah & others,1990, P:706  .(ذه اآللية وفق ما  و من مجلة الفوائد احملققة، أيضا، نتيجة األخذ

 1991، سنةMichael.A Compion & Carol.L McClellan أشارت إليه نتائج العديد دراسات 
  :ما يلي
  .فراغ دهين أقل للموظفني -
 .تدارك األخطاءتوافر فرص أكرب ل -
 .حتسني اخلدمات املقدمة للجمهور -
 .حتسني مستويات املهارات القاعدية -
  Michael.A Compion & Carol.L 1991, P:193 ( حتقيق الرضـا الوظيـفي -

McClelland.( 
و بيدأن من أن فاعلية العمل ال تتحقق،  فيشيويف نفس السياق، تشري نتائج دراسات كل من بوحوش و  دائما و
و  مرتبطة مبجموعة متغريات تتأثر ا -يف حقيقة األمر -و إمنا هي  مدروسة،قط، من خالل تطبيق أساليب علمية ف

العمال و  بنيو اليت من بينها تطور األحداث، وعي العمال، درجة التفاهم و اإلنسجام املوجودة  فيهاتؤثر 
  ). 76 ص ،1995عمار الطيب كشرود،الد الثاين، ،(  إخل...اإلدارة
 و اإلنسجام املوجودة بني العمال  التفاهماملتغريات، و خاصة منها، متغريي وعي العمال و درجة  هذه

على صياغة و ترمجة مشروع إعادة اهليكلية، األمر الذي من شأنه  القائمني تؤخذ بعني اإلعتبار من قبل مل و اإلدارة
املنبثقة  املؤسساتالعملية إنعكاسات سلبية على فاعلية عمل  ىل أن تكون هلذهإمن وجهة نظرنا،  بالضرورةأن يؤدي، 

    .عن عملية اهليكلة
تسيري املوارد  و اإلشرافعملية التقسيم هذه تطرح مشكلة أساسية تتعلق بتوفري اإلطارات املؤهلة لدور  فإن كذلك،

املؤسسات عانت منه  ء التسيري الذيألن من أسباب سو ذلكالبشرية يف املؤسسات اجلديدة املنبثقة عن عملية اهليكلة، 
نقص و عدم الكفاية الكمية و النوعية لإلطارات خالل مرحلة التسيري اإلشتراكي، و تعاين منه، أيضا حاليا،  الوطنية،



 
   

خارج  ة لطبيعة العمل داخل وـاإلنساني يتطلب ضرورة اجلمع بني املعرفة الفنية و الذياملؤهلة للتسيري الفعال 
  ). 457 – 456 ص. ص ،1990محد حميو،أ(  ةـاملؤسس
      املؤسسات  منوبرامج التكوين املهين على املستوى الوطين أقل بكثري من نسبة  برامج التسيري و تطور فنسبة

  ). 25 ص ،1986، مصطفي عشوي( الصناعية
ن حتديد الكيفية اليت تتم العمال يف العمل من دو و املسئولنياهليكلة إىل الرفع من حتفيز  إعادة  نظاميهدف 2-4)- 

  ال حىت من دون تغيري الكيفية اليت كانت تتم ا هذه العملية  و هذه،بواسطتها عملية التحفيز 
يقوم  اليتاملتمثلة يف طريقة تشكيل وصالحيات أجهزة التسيري  يف ظل النظام اإلشتراكي و الوطنيةيف املؤسسات 

فهذه الكيفية . يف تسيري املؤسسة العمالعترب القناة الوحيدة ملشاركة خاصة منها جهاز جملس العمال الذي ي ،عليها
لن تؤدي إىل  عند تقييمنا ملرحلة التسيري اإلشتراكي، وأكدنا أا مل و العملسبق لنا مناقشتها وفق أدبيات الدافعية يف 

  .للعمال يف العمل حقيقيحتفيز 
حتقيق  إىله نظام إعادة اهليكلة كان ميكن أن يؤدي أسلوب الالمركزية يف التسيري الذي نص علي نإ3-4)- 

سبقت اإلشارة إليها يف احملور الثالث من  املزاياهذه  ،األهداف اليت طبق من أجلها نتيجة املزايا العديدة اليت يتصف ا
هذه اإلمكانية مل لكن  ،واملسئولية السلطةدعائم العمل اإلداري املتمثلة يف  وطبيعةالفصل الثالث الذي يتناول مفهوم  

تطبيق هذا األسلوب  عمليةإعتبار أن  علىلنظام إعادة اهليكلة   أخضعتتتحقق على أرض الواقع يف املؤسسات اليت 
جعلها عن  و الوطنيةما تعاين منه املؤسسات  هذا و اإلشرافعلى أفراد مؤهلني للقيام بعملية  تتم من قبل و أنجيب 

احتقيق أهدافها يف خمتلف نشاطا.  
بتفويض جزء من سلطام إىل أفراد آخرين إلجناز مهام معينة على أن  معيننييف التسيري تعين قيام أفراد  فالالمركزية

 .اليت يقومون ا األفراد إلجناز مهامهم املسئولياتالسلطات املفوضة موازية حلجم  هذه حجمتكون 

عن عملية  املنبثقةعلق مبسألة التنسيق بني املؤسسات نظام إعادة اهليكلة يطرح مشاكل حقيقية فيما يت نإ4-4)- 
  تقوم جبميع العمليات من متوين  اليتفبعد ما كانت املؤسسة الواحدة ذات احلجم الكبري هي . اهليكلة

مبقتضى إخضاع هذه املؤسسات لنظام إعادة اهليكلة توجد  أصبحغريها من العمليات،  إستثمار و تسويق و إنتاج و و
منها  و اإلنتاجيةمنها ما تقوم بالوظيفة  فمنها ما تقوم بالوظيفة التموينية، و ،وظيفيا املتخصصةاملؤسسات العديد من 

  .خلإ..ما تقوم بالوظيفة التسويقية
الوصية نظرا للعدد الكبري من املؤسسات اليت أصبح تابعا هلا نتيجة  الوزارةالتنسيق تطرح أيضا على مستوى  مشكلة و

  .ة اهليكلةإعاد نظامتطبيق 
الوطين، مل يتحقق على  لإلقتصادالتغري الذي كان يرمي إىل حتقيقه نظام إعادة اهليكلة يف البنية التحتية  أن5-4)- 

يف عجزها      الوطنية، كل حسب وظيفتها،  املؤسساتالنحو املطلوب، بل على العكس من ذلك، فقد أستمرت 
تمع ، وأستمر هذا العجز إىل درجة أن جل املؤسسات الوطنية يف ا وجدتعن حتقيق األهداف اليت من أجلها 

  .تسديد أجور عماهلا لفترات زمنية عنأصبحت عاجزة 



 
   

أفضل، وهذا املفهوم  تكونيعين اإلنتقال من حالة أو مرحلة معينة إىل حالة أو مرحلة أخرى يفترض أن  التغري فمفهوم
  .ال ينطبق إطالقا على جل املؤسسات الوطنية

تنظيمية تكفل هلا جناحها، ونقصد بالترتيبات التنظيمية  بترتيباتفإن عملية التغيري هذه مل تكن مسبوقة  ،كذلك
بالدرجة  املعنينيفالعمال هم  .خلإ....باجلوانب النفس إجتماعية للعمال من حاجات وآراء وأهداف يتعلقجمموع ما 

  . ااالتىت األوىل بعملية التغيري هذه وما يترتب عنها من نتائج يف ش
يف جمموعها، من وجهة نظرنا، قد أدت إىل فشل التغيري الذي كان  الذكرالقول، أن هذه العوامل السالفة  وخالصة

العمالية اليت  اإلضراباتإال كيف نفسر  د الوطين، وانظام إعادة اهليكلة يف البنية التحتية لإلقتص إحداثهيهدف إىل 
  .اهليكلة عمليةخاصة منها املنبثقة عن  عاشتها وتعيشها املؤسسات الوطنية

 
  :القیادة اإلداریة و نظام الخوصصة: خامسا

  :مقدمة -*
إن فشل أغلب املؤسسات العمومية على خمتلف أنواعها يف حتقيق أهداف املخططات الوطنية، و كذا تلبية متطلبات 

 لة أساسا يف نقص الكفـاءة، الفترة الراهنة نتيجة املشاكل العديدة اليت كانت تعاين منها و املتمث

و إرتفاع التكاليف، و متيز طرق تسيريها باإلجراءات البريوقراطية، هي من األسباب الرئيسة اليت فرضت على الدولة 
لذلك املنتهج من قبل ) اخلوصصة ( اجلزائرية، يف سنوات التسعينيات، ضرورة البحت على نظام تسيري بديل 

ة هذه الوضعية، و من مث مواكبة متطلبات احمليط الداخلي و اخلارجي، سواء منها املؤسسات العمومية دف معاجل
  .إخل...اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو الثقافية السياسية أو

و قبل الوقوف على دواعي ظهور هذا النظام باجلزائر، و كذا املبادئ اليت يقوم عليها، و أيضا، األهداف اليت سعى 
 يد معامل القيادة اإلدارية من خالله، جيدر بنا الوقوف على ماهية هذا النظام، إىل حتقيقها دف حتد

  .  و تاريخ ظهوره من خالل جتارب بعض الدول اليت أعتمده
  :ماھیة الخوصصة1)- 

تعريف موحد ملصطلح  ما هو مسلم به بني املهتمني بالبحث يف ميدان العلوم اإلجتماعية، عموما، أن الوصول إىل
باألمر اهلني، خاصة إذا كان املصطلح ميكن تناوله من عدة جوانب كما هو الشأن بالنسبة ملصطلح  معني ليس

و هذا ما سنتوضحه جليا من . اخلوصصة الذي تباينت حوله وجهات نظر الباحثني و اليت كانت يف أغلبها إقتصادية
 .   خالل إستعراضنا لعدد من تعاريف الباحثني

قبل إستعراضنا هلذه التعاريف، أنه على الرغم من أن كتب التاريخ تبني أن نظام اخلوصصة    و ما جتدر اإلشارة إليه،
قد وجد مند أواخر القرن السادس عشر خالل تطور الصراع بني اململكة املتحدة و إسبانيا، حيث أعتمدت امللكة 

 .James D( ئهم الغنائم من احلرب إليزابيت األوىل على القطاع اخلاص لتمويل البحرية و املستعمرات مقابل إعطا
Kent,1998,P: 99 ( و من أن الفضل يف اإلهتمام بالقطاع اخلاص يعود إىل املدرسة التجارية، و من أن البداية ،

بالواليات املتحدة األمريكية   1969احلقيقية يف تطبيق أول عملية نقل امللكية العامة إىل القطاع اخلاص كانت  سنة



 
   

رفعت ( املؤسسات العامة، مبتدئة بصناعة النقل و الطاقة    و اإلتصاالت و الفوالذ و بناء السفن  عندما قامت ببيع
 ،1998عبد احلليم الفاعوري، هند عبد الرمحن جولو،

، فإن مفهوم اخلوصصة يف شكلها احلايل يعترب من املفاهيم احلديثة، فقد كان أول ظهـور هلا      يف )717ص 
، و كانت من أكثر املصطلحات ثورية يف 1983ية يف أوائل الثمانينـات و بالتحديد سنة األدبيـات اإلقتصاد

   ).1، ص1997عبد العزيز سامل بن حبتور،( التاريخ احلديث للسياسة اإلقتصادية 
ت و قد كانت بريطانيا من أوائل الدول اليت تبنت هذه السياسة على نطاق واسع مند أواخر السبعينيات إىل أن أنتشر

فخالل نصف عقد الثمانينات باعت احلكومة الربيطانية برئاسة السيدة مارغريت . بشكل واسع يف بقية دول العامل
و يف نفس الفترة . تاتشر شركات الغاز الربيطانية، و شركات بريتش تيليكوم، و جاغوار، و اخلطوط اجلوية الربيطانية

كذلك إعتمدت إسبانيا هذا النظام ألول مرة من خالل بيعها . نالزمنية ختلت احلكومة الفرنسية عن شركة جان سوبا
أما يف إيطاليا فقد  .و أسهمها يف كل من مصنع للسيارات و الشركة البيترولية -الفارميو -لكامل حصتها يف شركة 

 .-أليثا –أعتمد هذا النظام من خالل بيع الدولة حلصتها يف شركة اخلطوط اجلوية القومية 
يف قطاع اإلتصاالت حيث   1950بان فكانت أشهر و أكرب عملية خوصصة أجنزت هي تلك اليت متت سنةأما يف اليا 

 Nippon Telegraph and Telephone" مت تقسيم خدمات اإلتصاالت بني شركتني، شركة حكومية
Company "  و عرفت بـNTT   ،و تقوم بأعمال خـدمات اإلتصاالت احمللية 

و   MPTو عرفت بـ" .Kokusai Denshin Denwa Co. Ltd "ة و شـركة خاصة و هي شـرك
 و هاتان الشركتان تعمالن حتت مراقبة و إشراف وزارة الربيـد. تقوم بأعمال خدمات اإلتصاالت الدولية

).                                            Harumasa Sato and Rodney Stevenson,1998, P.P:31- 41(و املواصالت 
عبد العزيز سامل بن (  -البوسفور -أما إعتماد نظام اخلوصصة يف تركيا فتم من خالل بيع الدولة جلسر  
    ).2، ص 1997تور،بح
ففي اململكة العربية السعودية عرفت                     . كذلك، إجتهت بعض الدول العربية إىل إعتماد هذا النظام  

فقد أعلن فيها امللك فهد إعتزام الدولة إشراك القطاع اخلاص . ظام اخلوصصةتطبيق واسع لن  2000 – 1995فترة
  .يف ملكية املشروعات العامة و املرافق العامة اإلنتاجية و اخلدمية ذات الطابع اإلقتصادي

  :و من أهم اخلطوات اليت قامت ا اململكة يف هذا اخلصوص ما يلي
ت األساسية إىل املواطنني و مستثمرين من القطاع للصناعا) سابك(من حصتها يف شركة   30 %بيع -

  .اخلاص
إسناد أعمال التشغيل و الصيانة و إدارة األرصفة و املعدات إىل القطاع اخلاص، و ذلك بإستخدام نظام  -

 .التأجري
 .حتويل مؤسسة اإلتصاالت السعودية إىل شركة مسامهة عامة -
 ). 104 – 99ص.، ص2004الفاعوري،رفعت عبد احلليم ( خصخصة اخلطوط اجلوية السعودية  -



 
   

  أما يف مجهورية مصر العربية و رغم أا قد أنتهجت سياسة اإلنفتاح اإلقتصادي مند بداية سنوات السبعينيات 
الذي تضمن حوافز كثرية للقطاع   1974لعام  43و كرسها صدور القانون رقم" ورقة أكتوبر"و اليت أطلقتها 

يب ملمارسة نشاطه اإلقتصادي، و كذا، أوراق املؤمتر اإلقتصادي الذي عقد اخلاص املصري و العريب و األجن
و ذلك يف سياق تبين احلكومة املصرية  1991قد كان سنة ، إال أن إعتماد نظام اخلوصصة بشكل رمسي 1982سنة

ن بثالثة مراحل و تتحدد املراحل اليت مر ا برنامج اخلوصصة املصري حىت اآل. لربنامج التثبيت و اإلصالح اهليكلي
  :رئيسية هي

و خالهلا بلغ عدد الشركات اليت مت التعامل .  1995و حىت اية سنة  1993و تبدأ من سنة: املرحلة األوىل -*
  .شركة 31فيها من خالل برنامج اخلوصصة

 التعامل فيها و خالهلا بلغ عدد الشركات اليت مت.  1998و حىت اية سنة  1996و تبدأ من سنة: املرحلة الثانية -*
  .شركة 85من خالل برنامج اخلوصصة 

و خالهلا بلغ عدد الشركات اليت مت التعامل . 2001يونيو   30و حىت  1999و تبدأ من سنة: املرحلة الثالثة -*
  ). 137 – 129ص.، ص2004رفعت عبد احلليم الفاعوري،(شركة  64فيها من خالل برنامج اخلوصصة

من القرن املاضي، أين  تفتعود بداية التفكري يف إعتماد نظام اخلوصصة إىل سنوات الثمانينيا أما يف اجلمهورية التونسية
و من أهم تلك . مت إصدار جمموعة نصوص تشريعية دف إىل ضبط حجم القطاع العام و توسيع دور القطاع اخلاص

أفريل، و املنشور   21املؤرخ يف  21و منشورا الوزير األول، و مها املنشور رقم 1989/ 9القوانني القانون رقم
  ).     90 – 89ص.، ص1998العطية عبد احلسني،( 1993 املؤرخ يف أوث  55رقم

و من الدول العربية، أيضا، اليت هلا جتارب يف ميدان اخلوصصة، و مل يتم ذكرها على مستوى هذه األطروحة، جند  
حدة، دولة الكويت، اململكة األردنية اهلامشية، اجلمهورية على سبيل املثال، ال للحصر، دولة اإلمارات العربية املت

         .العربية السورية، اململكة املغربية
عبارة عن عملية حتويل ملكية  "هو  1987و مصطلح اخلوصصة كما يعرفه روبرت بوول و فيليب فكسلر سنة
 Robert Poole & Philip" (األصول و اخلدمات من القطاع العام إىل القطاع اخلاص

Fixler,1987,P:612   .(  
عملية إنسحاب احلكومة من عمليات اإلنتاج و " على أنه  1988أما دافيد مورغان و روبرت إجنالند فيعرفانه سنة

   .)David R. Morgan & Robert England,1988,P:980" (تقدمي اخلدمات 
اسات اليت تشجع القطاع اخلاص على السي"  فيعرف مصطلح اخلوصصة على أنه  1996أما دنيس روندينيل سنة

املشاركة يف اخلدمة العامة، و إنشاء البنية التحتية و التخفيف من حالة اإلحتكار للمشروعات اململوكة من قبل 
  ).Dennis A. Rondinelli,1996,P:249" (احلكومة

ادة دور القطاع اخلاص يف و زي -القطاع العام -ختفيف دور الدولة " على أنه  1998أما عماري شبيب فيعرفه سنة
 ).5 ، ص1998عماري شبيب،" ( ملكية و إدارة األنشطة املختلفة



 
   

جمموع السياسات اليت مبوجبها تتم عملية " أما وجهة نظرنا يف املوضوع فتتحدد يف أن مصطلح اخلوصصة هو 
  ".إستبدال كلي أو جزئي للقطاع العام بالقطاع اخلاص إلنتاج و تقدمي السلع و اخلدمات

 :نظام الخوصصة في الجزائر2)- 
،            التسيري يف الشركات الوطنية نظامنظام التسيري الذايت، ( ألنظمة التسيري ، السالف ذكره، يف سياق تقييمنا

اليت أعتمدت على مستوى مؤسسات اإلقتصاد الوطين أوضحنا عجز ) نظام التسيري اإلشتراكي، نظام إعادة اهليكلة
حتقيق اجلزء األكرب من األهداف املتوخاة من عملية إعتمادها، و عليه، و دائما، يف إطار البحث عن  هذه األنظمة يف

و يف هذا اإلطار مت إصدار جمموعة  ، بدأ التفكري يف القيام بإصالحات إقتصادية جديدة،ةالفاعلية و حتسني املردودي
، الذي أعترب النواة األوىل لتخلي الدولة  1988جانفي  12الصادر بتاريخ  01/88قوانني و مراسيم أمهها قانون

 عن القطاع العام، كونه نص على إخضاع مؤسسات القطاع العام للقانون التجاري، 
مما جعلها تتحرر، نسبيا، من بعض  ). 4 ، ص1988اجلريدة الرمسية،( و إعطائها اإلستقاللية يف إختاذ القرارات 

عليها و اليت من بينها إخنفاض ثقل هدفها اإلجتماعي، و أن يراعى يف عملية  القيود و اإللتزامات اليت كانت مفروضة
 التوظيف البعد التقين فقط مع ضرورة إنسجام ذلك مع املوارد املالية املتوفرة لدى املؤسسة

  .و مستوى تكوين عماهلا، إضافة إىل إتسام الصيغة التنظيمية للمؤسسة بالالمركزية 
  بعد صدور املرسوم  1995يف ترمجة عملية اخلوصصة مل تتم إال عقب سنة  و لكن االنطالقة الفعلية

 ).4، ص1995اجلريدة الرمسية،( املتعلق خبوصصة املؤسسات اإلقتصادية العمومية   22/95التنفيذي
دي فربنامج اخلوصصة، يف األوساط اإلقتصاديـة اجلزائريـة، مل يكن متداوال إال بعد إبرام عقد اإلستقرار اإلقتصا

فخالل السداسي األول من . مع صندوق النقد الدويل و الذي تبع بتطبيق برنامج التصحيح اهليكلي  1994سنة
شرعت احلكومة اجلزائرية يف بيع العديد من املؤسسات الصغرية و املتوسطة احلجم، ذات الطابع احمللي،   1996سنة

ر جمموعة مراسيم تنفيذية، كاملرسوم و قد أجنزت هذه العملية من خالل إصدا. للمستثمرين اخلواص
و املتعلق بشروط متلك اجلمهور لألسهم و القيم املنقولة األخرى   1996/04/13املؤرخ يف  134/96التنفيذيرقم

التابعة للمؤسسات العمومية اليت ستخوصص و كيفيات ذلك و مراسيم أخرى شرحت العديد من اجلوانب املتعلقة 
 ، ص 1996اجلريدة الرمسية،( يآت املكلفة مبراقبة هذه                          العملية خبوصصة تلك املؤسسات و اهل

5     .(   

   :أسباب عملیة الخوصصة في الجزائر3)- 
بشكل عام، جرى تربير عملية اخلوصصة على قدرة القطاع اخلاص على توفري إدارة كفؤة يف إستخدام املوارد         

ت، فتزيد بذلك معدالت النمو اإلقتصادي و تقدمي حوافز على تعبئة و توجيه اإلدخار حنو و حتسني أداء املؤسسا
و ضمن هذا ). 20 ، ص2003ضياء جميد،( املشروعات املرحبة و تعميم امللكية على أكرب قطاع من املواطنني 

  :لتاليةاإلطار تتلخص األسباب اليت دعت احلكومة اجلزائرية لتبين سياسة اخلوصصة يف النقاط ا
و اليت هي يف حقيقتها أزمة تسيري من طرف الدولة و  :أزمة نظام اإلنتاج الصناعي اجلزائري1-3)- 

  :اليت مرت مبرحلتني مها



 
   
و من أهم مميزاا غياب العقالنية يف تسيري املال العام من قبل األجهزة احلكومية،         : 88- 86 مرحلة -*

لية اإلقتصادية و مبدأ اإلستثمار، األمر الذي فرض ضرورة منح إستقاللية حيث مل يكن هناك توفيق بني الفاع
  .   للمؤسسات العمومية

و خالهلا مل تتمكن الدولة من الفصل بني السياسة و التجارة األمر الذي دفعها مرة أخرى،  : 95– 93 مرحلة -*
  .إىل التنازل على السلطة القانونية و اإلقتصادية ألطراف أخرى

إىل هاته العوامل، هناك عوامل أخرى فرضت على احلكومة اجلزائرية إعتماد نظام اخلوصصة كنمط تسيريي إضافة 
  :للمؤسسات اإلقتصادية الوطنية، و املتمثلة أساسا يف

تقليص دور الدولة يف اإلقتصاد الوطين، فسياسة التكييف اهليكلي اليت تتبناها املؤسسات املالية الدولية تقوم  -
من األنشطة اإلنتاجية، و ختفيض القيـود و العوائق اإلقتصادية و ) القطاع العام(نسحاب الدولة على أساس إ

 .اإلجتماعية خصوصا ما يتعلق منها بتشريعات العمل و الضمانات اإلجتماعية
 تصحيح اإلختالالت اهليكلية اليت يعاين منها القطاع العام، من حيث إخنفاض مستوى الربح،  -

يف  ف اإلنتاج و املصاريف اإلدارية، و زيادة أعباء الديون و اخلسائر املالية، و بالتايل زيادة العجزو إرتفاع تكالي
 املوازنة احلكومية، و قصور هياكل التمويل الرأمسايل و التجاري و ضعف كفاءة اإلدارة 

 دمات،و إمهال املعايري اإلقتصادية للنشاط اإلقتصادي احلكومي، و إخنفاض جودة السلع و اخل
  ).  161، ص2004رفعت عبد احلليم الفاعوري،(و ضعف املنافسة و قصور التحديث التكنولوجي 

  :أھداف نظام الخوصصة4)- 
إخل، جديد يسعى إىل حتقيق ...بطبيعة احلال، كل نظام، بغض النظر على طبيعته، سياسي، إقتصادي، إجتماعي، ثقايف

 ج إقتصادي له جمموعة أهداف تشمل عدة جوانب و اخلوصصة كربنام. مجلة من األهداف املسطرة
  :و املتمثلة، أساسا، يف مايلي

  
  
  
  

من بني األهداف املراد حتقيقها من عملية تطبيق نظام اخلوصصة يف هذا اجلانب  :اجلانب اإلجتماعي1-4)- 
  :مايلي

ز املقدمة من قبل املؤسسات حترير املبادرات الفردية اليت تساعد املؤسسة على اإلبداع و اإلبتكار نتيجة احلواف -
اخلاصة على أساس النتائج احملققة من قبل كل فرد على حدى، و هذا ما خيلق نوع من التنافس بني العمال مما ينعكس 

 ).  400 ، ص1997جبار حمفوظ ،(بشكل إجيايب على أداء املؤسسة 
لك بدرجة ثانية، من خالل زيادة حتسني مستويات املعيشة لألفراد العاملني بدرجة أوىل، و للجمهور املسته -

 .معدل النمو اإلقتصادي، الذي يؤدي إىل زيادة فرص العمل



 
   

 .العمل على إعادة توزيع الدخل مما ميكن من حتقيق التنمية اإلجتماعية -
  ).      286 ، ص2000موسى اللوزي،( عدم ميش طبقة العمال و ذلك ببيعهم بعض املؤسسات  -

من بني األهداف املراد حتقيقها من عملية تطبيق نظام اخلوصصة يف هذا اجلانب  :اجلانب اإلقتصادي2-4)- 
  :مايلي

حتسني نوعية املنتجات و اخلدمات، كون أن املؤسسة اخلاصة، مقارنة بنظريا العمومية، ملزمة بشكل         -
ة اليت ميتاز ا احمليط أو بآخر على تقدمي سلعة و خدمة أفضل نظرا لظغوطات السوق و شدة املنافسة اإلقتصادي

و . أرباح، أو تنسحب من السوق بصفة ائية قفهذا النظام من األنظمة الين جتعل املؤسسة تتطور و حتق. اإلقتصادي
اليت حتسن أدائها ) ENTEL(من األمثلة احلية يف حتسني خدمات املؤسسة بعد خوصصتها، املؤسسة األرجنتينية 

تظر مدة زمنية طويلة للحصول على خط هاتفي لكن بعد ذلك أرتفع عدد اخلطوط فمن قبل كان املواطن ين. كثريا
  .طرديا مبرور السنوات

و املقصود بالكفاءة هنا هو البعد التقين هلا و املتمثل يف ضرورة حتقيق املؤسسة . رفع كفاءة املؤسسات -
 .اا املادية و البشرية املتوفرةملستوى معني من املخرجات مقابل مستوى أقل من املدخالت إعتمادا على إمكاني

القضاء على مظاهر االحتكار بفسح اال أمام مستثمرين جدد يف خمتلف قطاعات و أنشطة اإلقتصاد  -
 .الوطين

 .خفض نفقات املؤسسة باالستغالل العقالين ملواردها املتاحة -
 .معاجلة أزمة النظام اإلنتاجي بالقطاع الصناعي الوطين -
سواء تعلق األمر مبقدار الربح بالنسبة لكل فرد عامل، أو األرباح احملسوبة لرؤوس األموال رفع رحبية املؤسسة  -

 ). 403 ، ص1997جبار حمفوظ،( أو أي مؤشر آخر 

من بني األهداف املراد حتقيقها من عملية تطبيق نظام اخلوصصة يف هذا اجلانب  :اجلانب السياسي3-4)-  
  :مايلي

  .شه السواح جراء الوضعية األمنية اليت عرفتها اجلزائر يف هذه الفترةالتقليل من التردد الذي يعي -
الدولية النامجة عن إيار  اإلقتصادية اإلقتصادية اللربالية ملواكبة التغريات ةاإلجتاه حنو سياسة األيديولوجي -

 .املعسكر اإلشتراكي

يق نظام اخلوصصة يف هذا اجلانب من بني األهداف املراد حتقيقها من عملية تطب :اجلانب القانوين4-4)- 
  :مايلي

  .حتسني احمليط القانوين إلختيار وسائل التنظيم األكثر إقتصادية و عقالنية -
 .جتديد جهات توزيع األرباح -

كذلك، توجد أهداف أخرى أريد حتقيقها من عملية تطبيق نظام اخلوصصة يف اجلزائر، و اليت حيددها القانون 
  :خلوصصة يف النقاط التاليةاجلزائري املتعلق بعملية ا



 
   

  .تقليص نفقات الدولة و ختفيض العبء على اخلزينة -
 .إصالح املؤسسة اجلزائرية و حتديثها مع احملافظة على مناصب الشغل -
تطوير املسامهة الشعبية، و تشجيع املبادرات الفردية خاصة يف جمال اإلبتكار و اإلختراع، عن طريق إنشاء  -

تكنولوجيا جللب اإلستثمار األجنيب عن طريق الشراكة و بالتايل دخول رؤوس األموال شركات متخصصة يف جمال ال
 ).7 ، ص1996اجلريدة الرمسية،( األجنبية إىل اإلقتصاد الوطين 

تطبيق إستراجتيات فعالة يف التسيري على مستوى املوارد البشرية، مبا حيقق للمؤسسة و العاملني فيها منفعة  -
 .مشتركة

 .ؤسسة من خالل إختيار املسريين و العمال األكفاءرفع كفاءة امل -
. ، ص1997جبار حمفوظ،( القضاء على التسيـري السيئ و البريوقراطي يف املؤسسـة العموميـة  -

 ). 432 – 406ص

  :شروط نجاح نظام الخوصصة5)- 
ة من إعتمادها لنظام يؤكد املهتمون بالبحث يف امليدان اإلقتصادي أن جناح أي دولة يف حتقيق األهداف املتوخا

  :اخلوصصة يرتبط بدرجة كبرية بتوفري جمموعة شروط تتمثل أساسا يف
ما ينبغي القيام به من قبل أي دولة تريد إعتماد نظام اخلوصصة كنمط تسيريي  :الدراسة الدقيقة1-5)- 

أقتضت الضرورة، للقيام  و املختصني و اخلرباء مبا فيهم األجانب، إذا ملؤسساا هو تكوين فريق من األكادمييني
إخل، حىت يتسىن ...بدراسة واقع املؤسسات املراد خوصصتها مبختلف أبعاده، املايل، البشري، التكنولوجي، القانوين

توضيح مفهوم و أهداف اخلوصصة ملسئويل هاته املؤسسات و من مث جتنب أي مشكل طارئ قد يعيق جناح عملية 
   .    اخلوصصة

أن يشمل هذا الربنامج  و يقصد به: وصصة جزء من برنامج إصالح شاملجعل عملية اخل2-5)- 
 منظومة قانونية متنح املؤسسات اإلنتاجية حرية أكرب لولوج القطاعات املختلفة، و حترير التجارة، 

  .و إصالح النظام الضرييب مبا يتماشى و احلرية اإلقتصادية
من  ليتإخل ا...لف املشاكل مادية، بشرية، قانونيةو ذلك مبعاجلة خمت :التحضري اجليد للمؤسسات3-5)- 

شأا إعاقة املؤسسات الوطنية دخول إقتصاد السوق، و تقسيم هذه األخرية إىل مؤسسات أصغر حجما دون 
  . اإلخالل بإمكانيات كل منها يف حتقيق األرباح

  .و يقصد به خوصصة تسيري املؤسسة دون ملكيتها: خوصصة اإلدارة4-5)- 

من املعروف أن لعملية اخلوصصة آثار إجتماعية سلبية نامجة عن  :راعاة اجلانب اإلجتماعيم6-5)- 
تسريح العديد من العمال نتيجة خوصصة مؤسسام، و من اإلجراءات املعتمدة للتخفيف من وطأة العملية تكوين 

ال من دون تعويضهم بعمال صندوق أو شبكة قصد إعانة العمال املسرحني، و إعتماد سياسة التسريح الطوعي للعم
  .  آخرين



 
   

و يقصد ذا الشرط أن يكون لوسائل اإلعالم  :تعريف و شرح عملية اخلوصصة للجمهور7-5)- 
اليت بإمكاا أن تزيد من عدد أولئك  ةاملختلفة الدور احملوري يف التعريف ذه العملية خللق نوع من الثقة اجلماهريي

 433 – 423ص.           ، ص1997جبار حمفوظ،( بل أولئك الذين هم ضد الذين هم مع هذه العملية يف مقا
  .(  

  :تقییم نظام الخوصصة6)- 
   فشلهاقد ظهر، بصفة عامة، نتيجة  على خمتلف أنواعها املؤسسات الوطنية خوصصةكان نظام  إذا  

مفهومه وأهدافه وأيضا مضامينه،  مجيع املستويات، فإن هذا النظام وبالرجوع إىل علىيف حتقيق األهداف املسطرة هلا 
ة قد ال الديناميكي جتسيد هذه ولكنالقول، أن بإستطاعته إدخال ديناميكية أكثر على عجلة اإلقتصاد الوطين،  نستطيع

  :يكون على النحو املرغوب نتيجة جمموعة إعتبارت تتحدد أساسا يف
لنا، فعال، وفق ما أشارات إىل ذلك نتائج جمموعة يتبني  ألهداف هذا النظام البعد اإلجتماعي بالرجوع إىل1-6)- 

من أن حترير املبادرات الفردية اليت تساعد املؤسسة على اإلبداع و اإلبتكار  ) دافيد ماكليالند(دراسات سيكوتنظيمية 
أن  نتيجة احلوافز املقدمة من قبل املؤسسات اخلاصة على أساس النتائج احملققة من قبل كل فرد على حدى، من شأنه

الطرح يناقض بشكل  و لكن مثل هذا  خيلق نوع من التنافس بني العمال مما ينعكس بشكل إجيايب على أداء املؤسسة،
اليت تؤكد على أمهية روح العمل ) مدرسة العالقات اإلنسانية( كلي نتائج عدد من الدراسات السيكوتنظيمية 
  .اجلماعية للعمال يف حتسني مستوى األداء التنظيمي

  على عملييت اإلبداع و اإلبتكار  إن متطلبات حترير املبادرات الفردية اليت تساعد املؤسسة اخلاصة2-6)- 
ال تتوقف، فقط، على احلوافـز املاديـة كما يتصوره املشرفـون على هذا النظـام، بل، أيضا، على حوافـز 

إىل ذلك نتائج عدد من  الدراسات  ، و أيضا، بدرجة كبرية، وفق ما أشارت)يف التسيري املشاركة( إجتماعية 
مستوى اإلجناز،  مستوى حتدي مهام (على حوافز متعلقة مبحتوى الوظيفة ) فريدريك هرزبرغ( السيكوتنظيمية 

و حىت يتسىن ملسئويل املؤسسات اخلاصة ). إخل...الوظيفة لقدرات العامل، طبيعة الوظيفة من حيث الصعوبة، و املرونة
و تقدمها كمتطلبات لتحرير املبادرات الفردية، ينبغي عليهم القيام بعملية حتليل و تصميم  فزالوقوف على هذه احلوا

  .  العمل و هذا ما مل يتم به العمل بعد، بصورة فعلية، على مستوى املؤسسات الوطنية عامة كانت أو خاصة
، تتفق )األجر بالقطعة -ميةمدرسة اإلدارة العل( رغم أن طروحـات عدد من الدراسـات السيكوتنظيمية 3-6)- 

و اهلدف اإلجتماعي لنظام اخلوصصة القائل بأن احلوافز املقدمة من قبل املؤسسات اخلاصة على أساس النتائج احملققة 
من قبل كل فرد على حدى، من شأنه أن خيلق نوع من التنافس بني العمال، و يؤدي إىل حترير املبادرات الفردية اليت 

اإلبداع و اإلبتكار  مما ينعكس بشكل إجيايب على أداء املؤسسة، فإنه، باملقابل، يناقض طروحات  تساعد املؤسسة على
أن الفرد يؤدي عمله مع عدد من األفراد اآلخرين و عدد آخر من الدراسات السيكوتنظيمية اليت أشارات نتائجها إىل 

  هو يف ذلك يتأثر م و يؤثر فيهم و يتبادل معهم األفكار 
  و عليه فأن طريقة أدائه للعمل و جودة إنتاجـه و دافعيتـه للعمل و مستوى طموحـه . ت النظرو وجها

و من . إخل، كلها مسائل تتأثر بأفكار اجلماعة اليت يعمل معها...و أفكـاره جتاه العمل و الزمالء و الرؤساء و اإلدارة



 
   

إلجتماعي الذي يعمل فيه، و رسم سياسة معينة له من فصل الفرد عن احمليط ا نمث فمن اخلطأ اإلعتقاد من أنه باإلمكا
و يدخل ضمن احمليط اإلجتماعي للفرد، أيضا، البيئة . دون إعتبار لألفراد اآلخرين أو اجلماعة اليت يكون عضوا فيها

يف حتديد اليت جييء منها العامل و اليت يستمد منها ثقافته و أفكاره و حيدد على ضوئها طموحه و آماله و يعتمد عليها 
  ). 68 ، ص1975علي حممد عبد الوهاب، إدارة األفراد،(  قيمه و مبادئه

،  Vecchio 1988و فيسشيو،  1984ني أمثال بوحوشـو باملثل، أشـارت نتائج دراسـات عدد من الباحث
و تؤثر  إىل أن فاعلية العمل، يف حقيقة األمر، هي مرتبطة مبجموعة متغريات تتأثر اBedeian  1989و بيدآن 

  درجـة التفاهم ، و اليت من بينها تطـور األحـداث، وعي العمـال، فيها
  ). 75 ، ص1995عمار الطيب كشرود، الد األول،( و اإلنسجام املوجودة بني العمال و اإلدارة 

تايلور، يف األداء، وفق ما أشار إلية فريدريك ) مثلى( مع إفتراض أن كل مؤسسـة خاصة هلا طريقـة معينة4-6)- 
و أا تقوم بتقدمي احلوافز على أساس النتائج احملققة من قبل كل فرد على حدى، فإن مثل هذا الطرح ال يراعي حقيقة 

و اليت من شأا أن حتدث إختالفات، ، هامة يف الدراسات السلوكية و هي الفروق الفردية املوجودة بني العاملني
  .صغرية أو كبرية يف كيفية أدائهم للعمل

، أن ما يريح يفما هو مسلم به حاليا، كما تشري إليه نتائج دراسات عدد من الباحثني يف ميدان علم النفس الفارق
و عليه فأن تطبيق طريقة موحدة للعمل على . عامال آخر حعامال من الناحية الفسيولوجية أو السيكولوجية قد ال يري

الفات املوجـودة فيما بينهم من شأا أن تتسبب يف حمو فرديتهم مجيع العمال من دون األخذ بعني اإلعتبـار اإلخت
  و إحداث أضرار فسيولوجية و سيكولوجية تنعكس سلبا على أدائهم للعمل 

 ). 67 ، ص1975علي حممد عبد الوهاب،   إدارة األفراد،(  املطلوب
نظام اخلوصصة كنمط تسيريي  أن حتسني مستويات معيشة املستهلك كهدف إجتماعي يراد حتقيقه بإعتماد5-6)- 
الوطنية، من وجهة نظرنا، ال ميكن حتقيقه على املاديني القريب و املتوسط و ال حىت، رمبا، على املدى  تباملؤسسا

أن ، إخل...فالسؤال املطروح كيف ميكن ملؤسسة عاجزة على مجيع املستويات، ماديا، بشريا، ماليا، تنظيميا. البعيد
ة املستهلك و هي نفسها يف حاجة ملن ميد هلا يد املساعدة، و هو ما حصل فعال خالل حتسن من مستويات معيش

  السنوات القلية املاضية أين أنفقت الدولة أمواال طائلة إلعادة تأهيل املؤسسات اإلقتصادية 
  حث و متكينها من ولوج إقتصاد السوق هذا من جهة، ومن جهة ثانية، و إستنادا إىل طروحات املهتمني بالب

يف ميدان سلوك املستهلك، و لكي تتمكن أي مؤسسة من حتسني مستويات معيشة املستهلك ال بد و أن تكون على 
دراية تامة مبا حيدث ببيئتها اخلارجية، خاصة ما تعلق منها بالعوامل املؤثرة يف السلوك اإلستهالكي لألفراد، و اليت من 

  . ستهلك، مما يسهل عليها عملية تسويق منتجاا، عوامل املجبينها عوامل خارجية، عومل املنت
 1990فبقاء أي مؤسسـة مرهـون مبدى جناحها يف تسـويق منتجاا، وفق ما يشري إىل ذلك شولتز شوت

Schultzs Schut  )،و بطبيعة احلال، لن تتسىن هلا هذه الدراية إال من  ).123، ص1998جملة علم النفس
  دراسات ينجزها خمصيني إقتصاديني، و إجتماعيني، و سيكولوجيني، خالل عمل مجاعي يتمثل يف إجراء

  .  إخل، و هذا ما تفتقر إلية، حاليا، من املؤسسات الوطنية اخلاصة و حىت العمومية...و قانونيني 



 
   
أن زيادة فرص العمل من خالل زيادة معدل النمو اإلقتصادي كهدف إجتماعي يراد حتقيقه بإعتماد نظام 6-6)-  

تشري أنه مند   2000فإحصائيات سنة. الوطنية يناقض واقع عامل الشغل بالبالد تصة كنمط تسيريي باملؤسسااخلوص
أحيلوا  43129عامل منهم 260109قدر عدد العمال املسرحني ـب  1996بداية تطبيق عملية اخلوصصة سنة

و ).مفتشية العمل( على  البطالة أحيلوا على مستوى الصندوق الوطين  للتأمني   216980على التقاعد املسبق، و
   بطبيعة احلال، و إنطالقا من هذه املعطيات يتبني لنا أن دور نظام اخلوصصة
يف عملية التحفيز على مستوى املؤسسات الوطنية دور حمدود ال يرقى إىل ما أشارت إليه طروحات عدد من 

اجات األفراد العاملني، خاصة منها احلاجات الدراسات التنظيمية، كونه مل يأخذ بعني اإلعتبار تطمني خمتلف ح
و بطبيعة احلال، فإن مثل هذه النظرة تناقض بشكل كلي نتائج عدد من الدراسات السيكوتنظيمة و اليت من . األمنية

  .أمهها دراسات أبرهام ماسلو صاحب نظرية هرمية احلاجات يف الدافعية، وليمان بورتر
دى، إىل أن دافعية األفراد للعمل تتوقف، أوال و أخريا، على قدرة املنظمة    فقد أشارا هذين الباحثني، كل على ح

  .   على تطمني جمموعة حاجات من بينها احلاجات األمنية، و هذا ما مل يتسىن لنظام اخلوصصة حتقيقه
مات من عوامل تفوق املنظ الذي أشار إىل أن" Z"و هذا الطرح يتفق معه، أيضا، ويليام أوشي صاحب نظرية 

أا تضمن لعماهلا التوظيف مدى  اليابانية على فلسفة من مميزاا تاليابانية على نظريتها األمريكية هو إعتماد املنظما
  ). 176، ص1995ناصر حممد العديلي،( احلياة مما خيلق و ينمي لديهم الشعور بالوالء التنظيمي 

يقه بإعتماد نظام اخلوصصة كنمط تسيريي أن عدم ميش طبقة العمال كهدف إجتماعي يراد حتق7-6)- 
 Erezالوطنية، له بالتأكيد، وفق ما أشارت إليه نتائج العديد من الدراسات السيكوتنظيمية، إيريز و أراد تباملؤسسا

& Arad 1983، جاكسون Jackson  إن مت ترمجته فعليا، إنعكاسات إجيابيـة على مستوى األداء الفردي ،
ؤخذ على هذا اهلدف أن الصيغة املقترحـة من قبل نظام اخلوصصة لترمجته على أرض الواقع، لكن ما ي. و التنظيمي

و املتمثلة يف بيع العمال بعض املؤسسات، من وجهة نظرنا،  من الصعب جدا إن مل يكن مستحيال ترمجتها على 
ها من األسباب سبق فكيف يعقل لعمال مؤسسات وطنية مت خوصصتها نتيجة عجزها املايل و غري. أرض الواقع

و عليه كان يستحسن، من وجهة نظرنا، إعتماد صيغة بديلة، كتلك . ذكرها أن يشتروا مؤسسات مباليني الدينارات
بيع العمال بعض  -مثال، عن تلك اليت أعتمدت -جملس العمال - اليت أعتمدت يف مرحلة التسيري اإلشتراكي

طلبات، و اليت مل يتم اإلشارة إليها، بشكل واضح ضمن حمتوى على أن يراعى يف إعتمادها جمموعة مت -املؤسسات
  :   نظام اخلوصصة، و هذه املتطلبات تتحدد يف مايلي

   إجتاهااكذا  لإلتباع، و اسلطالتفويض جزء كبري من  امبدى قبوهل تتحدد و :دارة العليااإل خصائص -*
تدريب أكثر لألتباع،  العمل على إجياد فرص تكوين و لتايلبا واليت تعمل على تأييد أو كبح هذا التفويض،  يهاقيم و
 علىأو تعمل على التقليل من األعباء امللقاة  الطبيعة املشاركة كوا دد مركزه اإدراكههذا أيضا يتحدد مبدى  و

  .اعاتقه



 
   
اليت ختول  و ،امهامهيف اآلليات القانونية اليت تضبط  تتمثل و :جهزة املشاركةاآلليات التنظيمية أل و األدوات -*
يضمن  ، واتنظيميا دقيقا يستوعب مهما هيكال، اليت تستدعي وجود اممارسة وظيفة التثقيف من خالل هياكله اهل

  .قنوات إتصال فعاله
قصوى يف حتديد أو التنبؤ مبدى  أمهيةاخلصائص النفسية اإلجتماعية لألتباع  تكتسي :األتباع خصائص -*

،        Vroom 1960، فرومTannenbaum 1954م د بينت دراسات ثانينبوإستعدادهم للمشاركة فق
 النفسية حنو العمل،و إجتاهام و، أن درجة املشاركة تتحدد بإستعدادات األفراد الطبيعية French  1961شفران

  ).79، ص1986عمر القباين،(  كذا إدراكهم ملدى شرعية أو عدم شرعية مشاركتهم
اإلقتصادية احمليطة باملنظمة يف توجيه أهداف األتباع وتقوميها داخل  الظروفأثري الذي تلعبه باإلضافة إىل الت هذا

وبتفاعل هذه العوامل الثالثة ميكننا التنبؤ حبدود مشاركة العمال ضمن . إشباعهاالبحث عن مصادر  بالتايل و املنظمة،
    .نظام اخلوصصة

ظام اخلوصصة ميكننا القول أن رفع كفاءة املؤسسات كهدف هو بالرجوع إىل البعد اإلقتصادي ألهداف ن8-6)-  
بعيد املنال على املاديني القريب و املتوسط، و رمبا، حىت على املدى الطويل بالنسبة للمؤسسات الوطنية اليت أعتمدت 

ا و فغالبية هذه املؤسسات الوطنية تعاين من عجز على مستوى خمتلف إمكانيا. نظام اخلوصصة كنمط تسيريي
قادرة على وضع أسس و مفاهيم اإلدارة العلمية  خاصة منها البشرية و املتمثلة أساسا يف عدم وجود إطارات إدارية

فاإلدارة من وجهة نظر عدد من علماء اإلدارة أمثال هربرت سيمون، هي عنصرا . موضع التطبيق الصحيح احلديثة
هي املسئولة بالدرجة األوىل على جناح ، و ) 15 ، ص2004علي عباس،( أساسيا من عناصر اإلنتاج غري امللموسة 

اإلسراع  ، كوا متكن من عمليةللجسد بالنسبةبالنسبة للمنظمة مبثابة الرأس  فهي .فشل املنظمة يف حتقيق أهدافها أو
يف عناصر إن كان هناك نقص أو قصور  املبذولة يف سبيلها حىت و اجلهودمبعدالت التنمية اإلقتصادية و رفع كفاءة 

   .التنمية األخرى

 و             عامة،  بصفةالقصوى اليت تكتسيها اإلدارة يف حتديد معدالت النمو اإلقتصادي ألي دولة  األمهية هذه و
وجدت يف اتمع بصفة خاصة،  أجلهايف جناح أو فشل املنظمات على إختالف أنواعها يف حتقيق األهداف اليت من 

  . أيضا، بعض املهتمني بالبحث يف امليدان اإلداري و الوطنية، وات بعض اهليئات الدولية نتبينها من خالل شهاد
  للدول النامية،  تقدمهايف أحد تقارير هيئة األمم املتحدة أن السبب األول يف فشل املشروعات اليت  جاء فقد

 ص ،1986 ج عبد القادر طه، فر( املشروع  تسريو منها بالدنا، هو عدم وجود إدارة واعية مدربة تستطيع أن 
259  .(  

         اإلنتاجية  يفالدراسات اليت أجراها مركز البحوث جبامعة ستانفورد، أن اإلختالف اجلوهري  أثبتت كذلك،
  و دول غرب أوروبا ال يرجع فقط إىل مقدار رأس املال أو نوع العتاد  األمريكيةاملتحدة  الوالياتبني  

  .  األمريكية بالصناعةاملقدرة اإلدارية املوجودة  ىلالصناعة، بل يرجع أيضا، إاملستثمرة يف  اآلالتو 
جمهزة بنفس التجهيزات  أوروبامعظم البحوث اليت قام ا هذا املركز أنه بالرغم من أن املصانع بدول غرب  بينت فقد

جة اليت توصلت إليها هذه تيالن و. ألمريكيةثلثي إنتاجية املصانع ا تتعدىاملوجودة باملصانع األمريكية، فإن إنتاجيتها ال 



 
   

قلة اخلربة  و اإلدارية املقدرةضعف  ضعف اإلنتاج يف أوروبا عنه يف الواليات املتحدة األمريكية يرجع إىل أنالبحوث 
 نيـواال باهظة لتنمية مقدرة اإلداريـتنفق أم األمريكيةة ـت أن الصناعـو الثاب. ناعة األوروبيةـية بالصـالتنظيم

  ).   6 ص ،1976حسن عادل، ( فيها 
أنه ميكن رفع  من"  اإلدارة إنتاجية" كتابه املوسوم  يف1955  سنة Peter Druckerبيتر دركر ذكر فقد   

من الثقافة و املقدرة التحليلية و العقلية  عاليةدرجة  ىإنتاجية أي مؤسسة إذ كانت إدارا تضم بني صفوفها عماال عل
  ).   5-6 ص .ص ،1976 عادل،حسن ( عادين  عوض أن تضم أفرادا

 " املوسوم           كتابه  يف 1957سنةClark Keer  كيرييف نفس السياق، نسجل ما ذكره كالرك  دائما و 
بقية دول  ضعف نسبتها يف الصناعة الربيطانية و األمريكيةنسبة اإلداريني يف الصناعة  نأ " العملعالقات  و  اإلنتاجية
رفع معنوية  تدريب و و     كبرية حنو تطبيق أحدث األساليب العلمية يف إختيار  عنايةغربية، و أن هناك أوروبا ال
  ).  6 ص ،1976حسن عادل، (  العملرؤساء 

التقدم ال يتم مبجرد إسترياد اآلالت  أن" 1966  سنة H.J.Bahbaha  سبق ذكره، يرى بهة ملا تأكيدا و  
ط عمليات ـتنظيمي حيسن إستثمار األموال و ختطي فكر إداري و ىلاج إـبل إنه حيت األموال،احلديثة و توفري 

النامية هي أحوج ما  فالبلدانالتخلف، و عليه  ىو وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب بغية القضاء عل اإلنتاج
 ىة قد تركز مند سنني عديدة علاملتقدم أن إهتمام الدول بدليلثورة إدارية تكون أساس الثورة الصناعية  تكون إىل

  ). 16 ص ،1980حممد الناشد، (  داريةإلاإجتداب ذوي اإلختصاصات 
  William Werther & Keith Davisهذا الطرح، دائما، قول ويليام واردر و كيث ديفيس يؤكدما  و
  أي منظمة جناح  إن: "  1989سنة الصادر" البشري و إدارة األفراد  املورد" كتاما املوسوم  يف

الكوكب الذي نعيش فيه و تلعب اإلدارة دورا حموريا و متزايدا يف  علىأو إخفاقها يؤثر على رفاهية كل إنسان 
  ).  17ص ،2001مازن فارس رشيد، " ( على إختالف أنواعها املنظماتحتديد مدى جناح 

شرط الدراسة الدقيقة يف عملية بالرجوع إىل شروط جناح نظام اخلوصصة يتبني لنا أنه مل يتم مراعاة 9-6)- 
خوصصة املؤسسات اجلزائرية، فعملية إمضاء عقود اإلستقرار اإلقتصادي اليت قامت ا الدولة اجلزائرية       

بتعدد  متيزت مع صندوق النقد الدويل و مباشرة اإلصالحات، كانت يف فترة عدم إستقرار سياسي، 1994سنة
 - 1996ما بنيففي الفترة . تأخر ولوج املؤسسات الوطنية يف إقتصاد السوق احلكومات مما أسهم، بشكل كبري، يف

دفعها إىل أن ختفض من وترية  األمر الذي مل تكن للسلطات العليا إستراتيجية واضحة حنو عملية اخلوصصة1991
   ).2000جريدة اخلرب،( منح املؤسسات الوطنية السلطات القانونية و املالية 

عوامل األساسية اليت قد تعيق املؤسسات الوطنية اليت أعتمدت نظام اخلوصصة كنمط تسيريي، كذلك من ال10-6)- 
من وجهة نظرنا، و إستنادا إىل بعض مالحظاتنا امليدانية، هو أن عملية اإلنتقال اليت عرفتها بعض املؤسسات الوطنية، 

يات مل تسبق بترتيبات تنظيمية مدروسة تكفل من النظام اإلشتراكي يف التسيري إىل نظام اخلوصصة يف سنوات التسعين
فوفق ما هو متفق عليه بني املهتمني بالبحث يف ميدان التغري . هلا جناحها من قبل املشرفني على تطبيق هذا النظام



 
   

التنظيمي، الذي يقصد به اإلنتقال من مرحلة إىل مرحلة أخرى يفترض أن تكون أفضل من سابقتها على خمتلف 
  .                              بترتيبات تنظيمية مدروسة لضمان جناح هذه العملية ينبغي أن تسبقاألصعدة، أنه 

 و            آراء  باجلوانب النفس إجتماعية للعمال من حاجات و يتعلقنقصد بالترتيبات التنظيمية جمموع ما  و 
، و ااالتما يترتب عنها من نتائج يف شىت  يري هذه وبالدرجة األوىل بعملية التغ املعنينيفالعمال هم . خلإ...أهداف

هذا ما مل يتم العمل به، من وجهة نظرنا و إستنادا إىل بعض مالحظاتنا امليدانية،  من قبل املشرفني على عملية 
  و الدليل على ذلك اآلثار اإلجتماعية و اإلقتصادية املترتبة عن عملية اخلوصصة . اخلوصصة

يف إرتفاع نسبة البطالة بني فئة القوى العاملة و فق ما متت اإلشارة إليه سابقا، إرتفاع أسعار املواد  و املتمثلة أساسا
األساسية، إخنفاض القدرة الشرائية للفرد، تدهور قيمة العملة الوطنية، غزو املنتجات األجنبية للسوق الوطنية الناجم 

  . لية اخلوصصة و غريها من اآلثار السلبية املتعددة األشكالعن إفالس و غلق العديد من املؤسسات الوطنية بسب عم
التغيري الذي يهدف إىل  تعيق جناحيف جمموعها، من وجهة نظرنا، قد  الذكرالقول، أن هذه العوامل السالفة  خالصة و

قبل املعنيني باألمر، يف حالة ما إذا مل تكن هناك مراجعة، من  د الوطين،ايف البنية التحتية لإلقتص اخلوصصةنظام  إحداثه
  . آلليات حتقيق أهداف عملية اخلوصصة
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 :مقــدمة -*

ينبغي على الباحث القيام ا  أساسيةالدراسة اإلستطالعية يف أي دراسة علمية خطوة مبدئية  تعترب
الباحث أن حيدد الصيغة النهائية للعديد من  يتمكنفعلى أساسها . لنهائيةقبل إجرائه للدراسة ا

  :متغريات دراسته، و اليت من أمهها
  .مكان إجراء الدراسة حتديد  - 1)
على طبيعة اتمع اإلحصائي للدراسة و خمتلف خصائصه اليت ينبغي ضبطها و  الوقوف - 2)

مما ميكن  للدراسةتبعاد تأثريها على املتغري التابع فيها من قبل الباحث يف هذه الدراسة إلس التحكم
يف عينة الدراسة  متثيلهامن حتقيق الصدق الداخلي للدراسة، هذا من جهة، و من جهة أخرى، 

  .النهائية مما ميكن من حتقيق الصدق اخلارجي للدراسة
  دق، ـومترية، الصالشروط السيك(  اناتـالبية بأداة مجع ـور املتعلقـالوقوف على جوانب القص - 3)
  .و معاجلتها قبل التطبيق النهائي هلا على عينة الدراسة النهائية) الثباتو 

  .من قبل الباحثإمكانية بروز بعض املتغريات اليت مل ينتبه هلا  - 4)
  .جعلى ما تسفر عنه الدراسة اإلستطالعية من نتائ أخريا،كل هذا يعين أن خطوات الدراسة النهائية تتحد، أوال و  و
لتجسيد األهداف السالفة الذكر، و أيضا، هدف  إستطالعيةمن هذا املنطلق كان لزاما على الباحث القيام بدراسة  و

احملددات الضرورية للنجاح يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية إنطالقا من  علىأساسي آخر يتمثل يف الوقوف 
  :الدراسةاول النقاط اليت أنطوت عليها هذه و فيما يلي نتن. فريدريك هرزبرغ يف الدافعية نظرية

سطيف  ةـواليات بكل من ـثانوي) 6( هذه الدراسة يف ستة تـأجري :إجراء الدراسة مكان1)- 
  :و والية جيجل و املتمثلة فيما يلي

  :والية سطيف هي لثانويات بالنسبة1-1)-  
  .القريواين ثانوية1-1-1)- 
  .إبن علوي ثانوية2-1-1)- 
  .إبن رشد انويةث3-1-1)- 

  :جيجل هي واليةلثانويات  بالنسبة2-1)- 
  . 1945ماي  8ثانوية1-2-1)- 

  .كعولة تونس ثانوية2-2-1)- 
  . دخلي املختار ثانوية3-2-1)- 

  :هي إداريةجمال هذه الدراسة يف ثالثة مستويات  يتحدد: الدراسة مجال2)- 
  .ة املدراء العامني ملؤسسات التعليم الثانويالدراس هذهنقصد به يف  و :مستوى اإلدارة العليا - )أ 



 
   
  نقصد به يف هذه الدراسة نواب مدراء الدراسات، و املقتصدون، و: اإلدارة الوسطي مستوى -)ب
  .املستشارون الرئيسيني للتوجيه يف مؤسسات التعليم الثانوي و 

دون ـني التربويني، و نواب املقتصاملستشارون الرئيس ةـالدراسنقصد به يف هذه  و: مستوى اإلدارة الدنيا -)ت
  .الثانوييف مؤسسات التعليم 

به بني املهتمني مبنهجية البحث العلمي أن عملية إختيار باحث  مسلمهو  ما :المستخدم المنھج3)- 
 تتحددجمموعة مناهج معتمدة يف الدراسات السلوكية تتوقف على مراعاة جمموعة إعتبارات  بنيما ملنهج معني من 

يرى الباحث أن املنهج  املنطلقو من هذا . فرضياايف طبيعة اإلشكالية اليت هو بصدد دراستها و كذا أساسا 
  . الفارقي الذي هو أحد مستويات املنهج الوصفي املنهجيتحدد يف  فرضياااملناسب إلشكالية هذه الدراسة و 

ي املؤسسات الوطنية يف العمل الضرورية لنجاح مدير احملدداتالوقوف على  دف: الدراسة أداة4)- 
  مبحيط الوظيفة،  املرتبطة(  إستبيان تضمن قائمة من هذه احملددات بإعداداإلداري قام الباحث 

الدراسة و املتمثل يف نظرية العاملني يف الدافعية لفريدريك  هلذهو ذلك إنطالقا من اإلطار النظري ) و املرتبطة مبحتواها
    :و هي حمددا، 42 تبياناإلس هذاو قد تضمن . هرزبرغ
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  . لرحالت ترفيهية دوريا،املؤسسة املستخدمة،  توفري 39)-

  .العالية بالنفس بشكل دائم الثقة40)- 
  . مبنصب العمل لإللتحاقبإنتظام، وسيلة نقل  فر،تو 41)-
  . العمل يف بعض األحيان صعوبة 42)-

   :على فئتني من احملددات مها تنطوي حمددا (42)عددها  البالغهذه القائمة من احملددات  و
مستوى على  أرقامها و حمددا  (21)تتمثل يف احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها و: األوىل اموعة -*

  . الدراسة اإلستطالعية هي األرقام الفردية إستبيان
على مستوى  أرقامهاو حمددا (21) تتمثل يف احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها و: اموعة الثانية -*

  . الدراسة اإلستطالعية هي األرقام الزوجية إستبيان



 
   
  

  :النحو التايل علىموزعني  فردا  (35)عينة الدراسة من تتكون: الدراسة عینة5)- 
  .أفراد (6) مستوى اإلدارة العليا و يتضمن -)أ

  .إناث  (7)منهم فردا  (18)مستوى اإلدارة الوسطي و يتضمن -)ب
  .إناث  (4)منهم فردا  (11)مستوى اإلدارة الدنيا و يتضمن -)ت
  :أساس إعتبارين منهجيني مها على الدراسةقد كان إختيار الباحث خلمسة و ثالثني فردا كعينة هلذه  و

 ادرـالص" اس العقل البشري ـائي و قيـالنفس اإلحص علم" وم ـتأكيد فؤاد البهي السيد يف كتابه املوس -  1)
أدوات قياساته  يضبطلكي  فردا(30) د الباحث أن يستخدم عينة يتراوح عددها عن بإمكانأنه  من  1979 سنة

  ).459ص ،1979فؤاد البهي السيد،(  النهائيةعلى عينة الدراسة الكلية أو  للظاهرة املراد دراسته قبل تطبيقها
يف        لتحديد حجم العينة املناسب  اإلجرائيةأحد شروطه  يف 1975 سنة Roscoتأكيد روسكو  - 2)

 يضمن له احلصول على املنحىن فردا 30 حتتوي على حوايل لعينةالدراسات السلوكية على أن إستعمال الباحث 
  .لتوزيع السلوك العادي
  : الدراسة نتائجو معالجة  عرض 6)-

يف   على إستجابام مت تبويب هذه اإلستجابات  حصولناعملية توزيع اإلستبيان على أفراد عينة الدراسة و  بعد
  : مهاهذه النتائج اليت تنحصر يف حمورين أساسني. ستسفر عنها هذه الدراسة اليتجداول إحصائية إلستخالص النتائج 

  .الدميغرافية املتغريات الفروق املوجودة بني أفراد عينة الدراسة يف عدد من و يتناول طبيعة :األول احملور1-6)- 
  الدميغرافية ألفراد عينة الدراسة  املتغرياتعدد من معاجلتنا هلذا احملور مردها إىل سعي الباحث إىل ضبط  و

لتابع هلذه الدراسة و ذلك بالوقوف على طبيعة الفروق املوجودة بني أفراد ا املتغريو التحكم فيها لعزل تأثريها على 
املستوى التعليمي، احلالة  العمل،يف هذه املتغريات املتمثلة يف السن، اخلربة يف ) دالة أو غري دالة(  الدراسة عينة

  .اإلجتماعية
  .رين يف العمل اإلداريالضرورية لنجاح املدي احملدداتيتناول قائمة  و :الثاين احملور2-6)- 

احملددات الضرورية لنجاح مديري كل مستوى إداري  قائمةمعاجلتنا هلذا احملور مردها إىل سعي الباحث إىل إحصاء  و
 املستوياتيف العمل اإلداري، و كذا قائمة احملددات املشتركة يف األمهية لنجاح مديري  الثالثةمن املستويات اإلدارية 

فيما يلي  و .بناء إستبيان الدراسة النهائية أساسهاهذه األخرية اليت سيتم على . يعا يف العمل اإلدارياإلدارية الثالثة مج
   .نتناول بالعرض و املعاجلة نتائج كل حمور

 املتغريات الفروق املوجودة بني أفراد عينة الدراسة يف عدد من طبيعة :األول احملور1-6)- 
  .الدميغرافية
  :يري اإلدارة العلياملد بالنسبة 1-1-6)-

  



 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح طبيعة املتغريات الدميغرافية) 09( جدول
  اإلدارة العليا ملديري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  املتغريات          
 .الدميغرافية              

 .األفــراد  

 
 .اجلنس

 
 .السن

 
 .يف العمل اخلربة

 
 املستوى
 .التعليمي

 
 احلالة

 .اإلجتماعية

 متزوج جامعي سنة 15 سنة  52 ذكر 1
 متزوج جامعي سنوات10 سنة 53 ذكر 2
 متزوج جامعي ةسن21 سنة 55 ذكر 3
 متزوج جامعي سنة 17 سنة 57 ذكر 4
 متزوج جامعي سنة 17 سنة 58 ذكر 5
 متزوج جامعي سنة14 سنة 58 ذكر 6



 
   

  :ملديري اإلدارة الوسطي بالنسبة2-1-6)-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

  املتغريات الدميغرافية طبيعة يوضح)  10 رقم جدول

  .اإلدارة الوسطي ملديري
  
  
  

  
  
  
  
  

 املتغريات
  .دميغرافيةال

 .رادـاألفـ  

 
 .اجلنس

 
 .السن

 
 .يف العمل اخلربة

 
 املستوى
 .التعليمي

 
 .اإلجتماعية احلالة

 متزوجة جامعي واتسن 06 سنة  32 أنثى 1
 متزوجة جامعي سنوات03 سنة  36 أنثى 2
 متزوج جامعي سنوات 08 سنة  38 ذكر 3
 متزوجة جامعي سنوات 05 سنة  40 أنثى 4
 متزوج جامعي سنة 10 سنة  42 ذكر 5
 متزوج جامعي ةسن 14 سنة  42 ذكر 6
 متزوجة جامعي سنوات09 سنة  43 أنثى 7
 متزوج جامعي سنوات09 سنة  47 ذكر 8
 متزوجة جامعي سنوات04 سنة 48 أنثى 9
 متزوج جامعي سنوات08 سنة  48 ذكر 10
 متزوجة جامعي سنة 14 سنة 49 أنثى 11
 متزوج جامعي نةس 13 سنة 50 ذكر 12
 متزوج جامعي سنة 27 سنة 53 ذكر 13
 متزوج جامعي سنة 14 سنة 53 ذكر 14
 متزوج جامعي سنة 21 سنة 54 ذكر 15
 متزوج جامعي سنة 11 سنة 55 ذكر 16
 متزوجة جامعي سنة 21 سنة 55 أنثى 17
 متزوج جامعي سنة 21 سنة 58 ذكر 18



 
   

  :ملديري اإلدارة الدنيا بالنسبة3-1-6)- 
  

  يوضح طبيعة املتغريات الدميغرافية) 11(رقم  جدول
  .اإلدارة الدنيا ملديري

  
  ):11(،)10(،)09( التعليق على اجلداول رقم -)4- 6-1
هذه الدراسة مبستوياا اإلدارية  عينةاملتغريات الدميغرافية ألفراد  عدد من طبيعةخالل هذه اجلداول اليت توضح  من

و اليت سيكون هلا، بالتأكيد، تأثري ) الوسطي، و مديري اإلدارة الدنيا اإلدارةمديري اإلدارة العليا، و مديري (  الثالثة
ريات قد مت ضبطها ـاملتغ هذهأن بعض  ها و التحكم فيها، يتبني لناـة إذا مل يتم ضبطـالتابع هلذه الدراس املتغريعلى 

املستويات اإلدارية الثالثة يف هذه املتغريات، و بالتايل  مديريو التحكم فيها بشكل تام، أي أن هناك جتانس كلي بني 
  :التابع هلذه الدراسة سيكون منعدم متاما، و هذه املتغريات هي املتغريفإن تأثريها على 

 نالحظ، )11(،)10(،)09( خالل اجلداول الثالثة السالفة الذكر فمن :ماعيةمتغري احلالة اإلجت - )1- 4- 1- 6
أن  و عليه ال ميكن. متزوجون فجميعهمأن هناك جتانس كلي بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة يف هذا املتغري، 

يف فصل الدراسة النهائية إىل  هلذه الدراسة عند إختبارنا لفرضياا التابعيعزى التغري الذي حيدث على مستوى املتغري 
  .و إمنا يعزى إىل الفروق املوجودة يف طبيعة عمل املستويات اإلدارية الثالثة املتغري،هذا 

املعتمد من قبل الباحث يف عملية التحكم يف هذا املتغري  املنهجيما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق، أن اإلجراء  و
  .العزليتمثل يف آلية 

 املتغريات
  .الدميغرافية                 

 .رادـاألفـ 

 
 .اجلنس

 
 .السن

 
 .يف العمل اخلربة

 
 املستوى
 .التعليمي

 
 احلالة

 .اإلجتماعية

 زوجةمت ائي واتسن 04 سنة 31 أنثى 1
 متزوجة ائي سنوات06 سنة36 أنثى 2
 متزوج ائي سنوات10 سنة  49 ذكر 3
 متزوج ائي سنة12 سنة 50 ذكر 4
 متزوج ائي سنة 11 سنة 52 ذكر 5
 متزوج ائي سنة 13 سنة 52 ذكر 6
 متزوج ائي سنوات 10 سنة 52 ذكر 7
 متزوجة ائي سنوات  10 سنة 52 أنثى 8
 متزوج ائي سنة 15 سنة 52 ذكر 9
 متزوج جامعي سنة 18 سنة56 ذكر 10
 متزوجة ائي سنة 28 سنة  60 أنثى 11



 
   

  العمل،  يف متغري اجلنس، متغري السن، و متغري اخلربة يفتعلق بباقي املتغريات الدميغرافية و املتمثلة فيما ي أما
هناك فروق بني  أن، )11(،)10(،)09( فإننا نالحظ من خالل اجلداول السالفة الذكر التعليمي،و متغري املستوى 

  :عليه فالسؤال الذي يطرح هنا هو التايل وريات، مديري املستويات اإلدارية الثالثة يف كل متغري من هذه املتغ
يف هذه املتغريات داللة إحصائية أم ال؟ و من مث عالقة  الثالثةهلذه الفروق املوجودة بني مديري املستويات اإلدارية  هل

  مستوى املتغري التابع هلذه الدراسة؟ علىبالتغري الذي حيدث 
اإلدارية الثالثة يف أي متغري من هذه املتغريات  املستوياتة بني مديري حالة ما إذا كانت هلذه الفروق املوجود ففي

جزء  يفأن التغري الذي حيدث على مستوى املتغري التابع هلذه الدراسة قد يعزى كله أو  يعينداللة إحصائية فإن هذا 
يس إىل الفروق املوجودة يف و ل مجيعهامنه إىل هذه الفروق املوجودة يف أي متغري من هذه املتغريات الثالثة أو يف 

  .طبيعة عمل املستويات اإلدارية الثالثة
املستويات اإلدارية الثالثة يف أي متغري من هذه املتغريات  مديرييف حالة ما إذا مل تكن هلذه الفروق املوجودة بني  أما

الفروق  إىلدراسة يف أصله يعود يعىن أن التغري الذي حيدث على مستوى املتغري التابع هلذه ال هذاداللة إحصائية فإن 
بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة  املوجودةاملوجودة يف طبيعة عمل املستويات اإلدارية الثالثة و ليس إىل الفروق 

  . أو يف مجيعها الثالثةيف أي متغري من هذه املتغريات 
   .ربعة للمعاجلة اإلحصائيةاأل املتغرياتلإلجابة على هذا السؤال إرتأينا ضرورة إخضاع هذه  و
  . هذه املتغريات يتمثل يف آلية التثبيت يفاملنهجي املعتمد من قبل الباحث يف عملية التحكم  اإلجراء و
هذه الغاية بالنسبة ملتغري اجلنس و متغري املسـتوى التعليمي  لتحقيقاألسلوب اإلحصائي الذي أعتمـده الباحث  و

  .²كا اختباريف  يتمثل
عتمده الباحث للكشف عن جتانس أاإلحصائي الذي  األسلوبيتعلق مبتغري السن و متغري اخلربة يف العمل فإن  فيما أما

  .التجانس حلساب  Cochranيف أسلوب كوشران فيتمثل املتغريينعينة الدراسة يف هذين 
يف  من قبل الباحثنيمن األساليب اإلحصائية املعتمدة  عددإختيار الباحث هلذا األسلوب اإلحصائي من ضمن  و 

 ، Boxبطريقة بوكس روفـاملع Scheffeوب شيفيه ـأساسا يف أسل ةـاملتمثلالكشف عن جتانس العينات و 
  مىبإختبار النسبة الفائية العظ أيضا،الذي يصطلح عليه،  و Hartley و أسلوب هارتلي

F max Text،  و أيضا أسلوب بارتلتBartlett اإلحصائي تتفق  األسلوب شروط إستخدام و تطبيق هذا أن
، )العدد(  احلجم متساوية و غري متساوية  عيناتفهذا األسلوب يستخدم مع . و خصائص عينة دراستنا اإلستطالعية

 و امللتوي ) اإلعتدايل(  الطبيعي التوزيعو كذا املأخوذة من اتمعات ذات 
  .األخرى السالفة الذكر إلحصائيةاو هذه اخلصائص مجيعها ال تتوافر يف بعض األساليب . و املفرطح

  :العينات يف النقاط التالية جتانستتحدد خطوات إستخدام األسلوب اإلحصائي لكوشران حلساب  و
إخل طبقا ... ²،ع²،ع ²يف كل عينة أو جمموعة من جمموعات الدراسة ع املتحيزإستخراج قيمة التباين غري  يتم1)- 

     3   2    1                                                                         : للقانون التايل
  



 
   
  .                                                حندد أكرب قيمة من هذه القيم و  ²)مج س( – ²مج س ن=   ²ع 

  )    -1 ن ( ن              
  .أو اموعات العيناتحساب جمموع التباينات جلميع  يتم2)- 

  األكرب التباين                                                                    
         . ـــــــــــ=   ك: التايلحساب قيمة كوجران من القانون  يتم3)- 

  جلميع العينات   التباينات جمموع                                                        
يف جدول كوشران، و عملية دخول جدول كوشران تكون  "ك" بقيمةاحملسوبة  "ك"مقارنة قيمة  عملية تتم4)- 

يف أي عينة أو جمموعة عند تساوي أحجام  األفرادعدد =  اموعات، حيث ن أوبإستخدام ن و عدد العينات 
  .العينات أو اموعات

  .إخل... 3ن+  2ن+  1ن            
  .   حالة عدم تساوي حجم اموعات يف  ــــــــــــ  = ن أو

  اموعات عدد             
 زكريا(  الصفري، و العكس صحيح الفرضاحملسوبة أقل من نظريا ادولة نقبل  "ك"جاءت قيمة  فإذا

  ). 198-199ص .ص ،1995الشربيين،
لثالثة للوقوف على الداللة اإلحصائية هذه املتغريات ا منفيما يلي نستعرض لعملية املعاجلة اإلحصائية لكل متغري  و

اإلدارية الثالثة على مستوى كل واحد منها، و من مث معرفة فيما إذا قد  املستوياتللفروق املوجودة بني مديري 
الدراسة عند مناقشتنا لفرضياا  هلذههلذه املتغريات عالقة أم ال بالتغري الذي قد حيدث على مستوى املتغري التابع  يكون

  .الفصل املوايل، فصل الدراسة النهائيةيف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   
  : متغري اجلنس - )2- 4- 1- 6
  

 .دداتـاحمل
  

 .اجلنـس 

 
  املرتبطة

 .الوظيفة مبحيط

 
  املرتبطة

 .الوظيفة مبحتوى

 
 جمموع
 التكرار

 
 كا²

 احملسوبة

 
 درجة
 احلرية

 
  ادولة²كا

 
 الداللة مستوى

0,05 0,01 0,05 0,01 
 
 

 ذكـر.
 

 =م.ت
414  

  =و.ت
402,16 

 =م.ت
391  

  =و.ت
402,84 

 
805  
 

 
  
  
  

2,23 

 
  
  
  
1 

 
  
  
  

3,84 

 
  
  
  

6,63 

 
  
  
  
  غري
 دالة

 
  
  
  

  دالة غري
 

 أنثـى.
 

 =م.ت
169  

  =و.ت
180,84 

 =م.ت
193  

  =و.ت
181,16 

 
362 

 1167 584 583 التكرار جمموع
  

  باتإستجا تكراراتالفروق يف  داللةيوضح ) 12( رقم جدول
  . جلنسا متغري  وفق اإلستبيان  علىالعـينة  أفـراد

 
  .اإلحصائية القراءة -*

لنا أن الفروق املوجودة بني أفراد عينة الدراسة يف هذا املتغري ليس هلا  يتضح) 12( بالرجوع إىل اجلدول أعاله رقم
  .هذا املتغري يفعينة الدراسة  أي أا فروق غري جوهرية مما يشري إىل وجود جتانس بني أفراد إحصائية،داللة 

تكون له عالقة بالتغري الذي قد حيدث على مستوى املتغري  لنبناءا على هذه النتيجة، ميكننا القول، أن هذا املتغري  و
  .لفرضياا يف الفصل املوايل، فصل الدراسة النهائية مناقشتناالتابع هلذه الدراسة عند 

  
  
  
  



 
   
   : متغري السن - )3- 4- 1- 6
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أفراد العينة درجاتيوضح ) 13(رقم  جدول

  .متغري السن يف
  ".ك"حساب قيمة  -*

   0,536 .أسلوب كوشران مت احلصول على قيمة بتطبيق
  .اإلحصائية اءةالقر -*
يف جمموعة مديري اإلدارة العليا، و جمموعة مديري اإلدارة  املتمثلةأن حجم اموعات الثالثة يف هذه الدراسة و  مبا 

ة مديري اإلدارة العليا، ـموع أفراد) 6(مديري اإلدارة الدنيا غري متساوي العدد و املقدر بـ  جمموعةالوسطي، و 
  :موعة مديري اإلدارة الدنيا، فإن فردا) 11( يري اإلدارة الوسطي، وموعة مد فردا) 18( و

 .اتـجالدر
  

 .رادـاألف 

 ملديري بالنسبة
 .العليا اإلدارة

 ملديري بالنسبة
 .الوسطي اإلدارة

  ملديري بالنسبة
 .دارة الدنياإلا 

 ²هـ هـ ²ص ص ²س س
1 52 2704 32 1024 31 961 
2 53 2809 36 1296 36 1296 
3 55 3025 38 1444 49 2401 
4 57 3249 40 1600 50 2500 
5 58 3364 42 1764 52 2704 
6 58 3364 42 1764 52 2704 
7 / / 43 1849 52 2704 
8 / / 47 2209 52 2704 
9 / / 48 2304 52 2704 

10 / / 48 2304 56 3136 
11 / / 49 2401 60 3600 
12 / / 50 2500 / / 
13 / / 53 2809 / / 
14 / / 53 2809 / / 
15 / / 54 2916 / / 
16 / / 55 3025 / / 
17 / / 55 3025 / / 
18 / / 58 3364 / / 
 =س مج 

333 
 = ²س مج

18515 
 =ص مج

843 
 = ²ص مج

40407 
 =هـ  مج

542 
 = ²هـ مج

27414 



 
   

11 + 18 + 6            35     
  11,66 ≈ 12.=   ـــ=  ــــــــ =  ن

3                 3                  
ع إىل جدول بالرجو واجلدولية  "ك"فإن قيمة . جمموعات  3مبا أن عدد جمموعات أو عينات هذه الدراسة يساوي و

  :كوجران وفق هذه املعطيات جند أا
  .0,590=   0,05مستوى داللة عند

   0,01 = 0,660. مستوى داللة عند و 
 عند  (0,590)لـ املساويةاجلدولية  "ك"من قيم  أقل (0,536) احملسوبة املساوية لـ  "ك"ومبا أن قيمة  إذن،

أفراد عينة  بنيلنا أن الفروق املوجودة  يتضح  0,01داللةمستوى ال عند  )0,660( و لـ ، 0,05 مستوى الداللة
مما يشري إىل وجود جتانس بني أفراد عينة  جوهريةالدراسة يف هذا املتغري ليس هلا داللة إحصائية، أي أا فروق غري 

   ،الدراسة يف هذا املتغري
قة بالتغري الذي قد حيدث على مستوى املتغري تكون له عال لنبناءا على هذه النتيجة، ميكننا القول، أن هذا املتغري  و

  .  النهائيةالدراسة عند مناقشتنا لفرضياا يف الفصل املوايل فصل الدراسة  هلذه التابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   
 .متغري اخلربة املهنية - )4- 4- 1- 6
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أفراد العينة درجاتيوضح ) 14(رقم  جدول

  .متغري اخلربة املهنية يف
  ".ك"حساب قيمة  -*

   0,451.  أسلوب كوشران مت احلصول على قيمة بتطبيق
  .  اإلحصائية القراءة -*
مديري اإلدارة العليا، و جمموعة  اإلدارةأن حجم اموعات الثالثة يف هذه الدراسة و املتمثلة يف جمموعة مديري  مبا

ة مديري اإلدارة العليا، ـموع أفراد) 6(متساوية العدد و املقدر بـ  غريالوسطي، و جمموعة مديري اإلدارة الدنيا 
  :موعة مديري اإلدارة الدنيا، فإن فردا) 11(موعة مديري اإلدارة الوسطي، و  فردا) 18(و 

 .اتـالدرج
  

 .رادـاألف 

 ملديري بالنسبة
 .العليا اإلدارة

 ملديري بالنسبة
 .وسطيال اإلدارة

  ملديري بالنسبة
 .دارة الدنياإلا

 ²هـ هـ ²ص ص ²س س
1 15 225 06 36 04 16 
2 10 100 03 09 06 36 
3 21 441 08 64 10 100 
4 17 289 05 25 12 144 
5 17 289 10 100 11 121 
6 14 196 14 196 13 169 
7 / / 09 81 10 100 
8 / / 09 81 10 100 
9 / / 04 16 15 225 

10 / / 08 64 18 324 
11 / / 14 196 28 784 
12 / / 13 169 / / 
13 / / 27 729 / / 
14 / / 14 196 / / 
15 / / 21 441 / / 
16 / / 11 121 / / 
17 / / 21 441 / / 
18 / / 21 441 / / 
 =س مج 

94 
 = ²س مج

1540 
 =ص مج

218 
 = ²ص مج

3406 
 =هـ  مج

137 
 = ²هـ مج

2119 



 
   

11 + 18 + 6            35     
  11,66 ≈ 12.=   ـــ=  ــــــــ =  ن

3                3                  
بالرجوع إىل جدول  واجلدولية  "ك"فإن قيمة . جمموعات  3مبا أن عدد جمموعات أو عينات هذه الدراسة يساوي و

  :كوجران وفق هذه املعطيات جند أا
  .0,590=   0,05مستوى داللة عند

   0,01 = 0,660. مستوى داللة وعند 
 عند  (0,590)لـ املساويةاجلدولية  "ك"من قيم  أقل (0,451) احملسوبة املساوية لـ  "ك"ومبا أن قيمة  إذن،

أفراد عينة  بنيلنا أن الفروق املوجودة  يتضح  0,01مستوى الداللة عند  )0,660( و لـ ، 0,05 مستوى الداللة
مما يشري إىل وجود جتانس بني أفراد عينة  جوهريةغري الدراسة يف هذا املتغري ليس هلا داللة إحصائية، أي أا فروق 

   ،الدراسة يف هذا املتغري
تكون له عالقة بالتغري الذي قد حيدث على مستوى املتغري  لنبناءا على هذه النتيجة، ميكننا القول، أن هذا املتغري  و

  .النهائية الدراسة عند مناقشتنا لفرضياا يف الفصل املوايل فصل الدراسة هلذه التابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

  
  : متغري املستوى التعليمي- )5- 4- 1- 6
   

 .دداتـاحمل

  املستوى
 .التعليمي

 املرتبطة
 .الوظيفة مبحيط

 املرتبطة
 .الوظيفة مبحتوى

 جمموع
 التكرار

 كا²
 احملسوبة

 درجة
 احلرية

 ادولة ²كا
 

 الداللة مستوى

0,05 0,01 0,05 0,01 

 
 

 جامعي.
 

 =م.ت
407  

  =و.ت
420,14 

 =م.ت
434  

  =و.ت
420,86 

 
  

841  
  
 

 
  
  
  

2,94 

 
  
  
  
1 

 
  
  
  

3,84 

 
  
  
  

6,63 

 
  
  
  

  غري
 دالة

 
  
  
  

   غري
 دالة

 
 

 ائي.
 

 =م.ت
176  

  =و.ت
162,86 

 =م.ت
150  

  =و.ت
163,14 

 
326  

  
 

 1167 584 583 التكرار جمموع
  

  إستجاباتات تكراراتيف  املوجودة الفروق داللةيوضح ) 15( رقم جدول
  . املستوى التعليمي متغرياإلستبيان وفق  على  العـينة أفـراد

  
  .  اإلحصائية القراءة -*

لنا أن الفروق املوجودة بني أفراد عينة الدراسة يف هذا املتغري ليس هلا  يتضح) 15(بالرجوع إىل اجلدول أعاله رقم 
  .هذا املتغري يفجود جتانس بني أفراد عينة الدراسة أي أا فروق غري جوهرية مما يشري إىل و إحصائية،داللة 

تكون له عالقة بالتغري الذي قد حيدث على مستوى املتغري  لنبناءا على هذه النتيجة، ميكننا القول، أن هذا املتغري  و
  .لفرضياا يف الفصل املوايل، فصل الدراسة النهائية مناقشتناالتابع هلذه الدراسة عند 

اإلحصائية للمتغريات الدميغرافية ألفراد عينة الدراسة  املعاجلة، و بعد أن تبني لنا من خالل خالصة القول و 
التغري الذي قد  أنجتانس كبري بني أفرادها يف هذه املتغريات مما حذا بنا إىل التأكيد على  وجوداإلستطالعية على 

الفروق املوجودة يف طبيعة عمل املستويات اإلدارية إىل  يعودحيدث على مستوى املتغري التابع هلذه الدراسة يف أصله 
و يف أ الثالثة املتغرياتاملوجودة بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة يف أي متغري من هذه  الفروقالثالثة و ليس إىل 

ة لعينة الدراسة سيكون وفق طبيعة املتغريات الدميغرافي النهائيةمجيعها، فإننا نشري إىل أن إختيارنا لعينة الدراسة 
   .اإلستطالعية



 
   

  
  :احملددات الضرورية للنجاح يف العمل اإلداري: الثـاين احملـور2-6)- 

  الدارسة اإلستطالعية فيما يتعلق ذا احملور  نتائجينبغي اإلشارة إليه، قبل البدء يف عملية عرض و حتليل  ما
               رين يف العمل اإلداري، أننا سوف نعتمد على طريقة الضرورية لنجاح املد احملدداتيف حتديد قائمة  و املتمثلة 

أو عدم ) أمهية ( فاصل للحكم على ضرورية  حدأو  كمعيار  70%، اليت تأخذ نسبة)Angoff 1971 ( أجنوف
يف حتديد قائمة احملددات الضرورية لنجاح مديري كل مستوى إداري  املدروسة،اخلاصية ) عدم أمهية ( ضـرورية 

و بناءا عليه، نقول أن احملددات ).  262ص  ،1994حممد مقداد،(اإلدارية الثالثة يف العمل اإلداري  املستوياتن م
فوق يف كل مستوى إداري من املستويات  فما  70%مساوية لـ ضروريةاليت تكون نسبة أمهيتها املئوية يف خانة 

يف  ح مديري ذلك املستوى اإلداري يف العمل اإلداري،أا حمددات ضرورية لنجا علىاإلدارية الثالثة سوف تؤخذ 
من  إداريكل مستوى  يف  70%احملددات اليت تكون نسبة أمهيتها املئوية يف خانة ضرورية مساوية ألقل من أنحني 

ذلك املستوى اإلداري يف العمل  مديرياملستويات اإلدارية الثالثة سوف تأخذ على أا حمددات غري ضرورية لنجاح 
  . إلداريا
مديري كل مستوى إداري من املستويات اإلدارية  لنجاحفيما يلي نستعرض عملية حتديد قوائم احملددات الضرورية  و

 اإلداريةقائمة احملددات الضرورية املشتركة يف األمهية لنجاح مديري املستويات  أيضا،الثالثة يف العمل اإلداري، و 
  .النهائية الدراسةتمد من قبل الباحث يف بناء إستبيان الثالثة يف العمل اإلداري و اليت ستع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   
 

  :احملددات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري 1-2-6)-
  

  
  .احملــــــددات

 .غري ضروريــة .ضروريــة

.التكرار  
 .% .التكرار  .%

 16,67 % 01 83,33 % 05  .اءالعالقة احلسنة بشكل دائم مع الرؤس 1)-
 00 % 00 100 % 06 .إعتراف و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل 2)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد 3)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .احلرية و اإلستقالل يف بعض األحيان بشكل كلي يف أداء العمل 4)-
احلرارة،الرطوبة، ( توفري ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم  5)-

 ).إخل...التهوية، الضوضاء
 
05 

 
% 83,33 

 
01 

 
% 16,67 

 16,67 % 01 83,33 % 05.   فرص التقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة 6)-
 00 % 00 100 % 06  .توفري السكن 7)-
دأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من فرص املبا 8)-

 .طرف الوظيفة
 
05 

 
83,33 % 

 
01 

 
% 16,67 

 16,67 % 01 % 83,33 05 .توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم 9)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .السمعة و املكانة اإلجتماعية اجليدة بشكل دائم للوظيفة املشغولة 10)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الزمالء 11)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .احلجم الكبري للسلطة بشكل دائم يف العمل 12)-
توافر وسائل األمن و السالمة يف حميط ( توفري األمن الوظيفي  13)-

ى الوفاة، العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج، التأمني عل
 ).إخل...التقاعد

 
05 

 
% 83,33  

 

 
01 
 

 
% 16,67 

فرص التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من  14)-
 .طرف الوظيفة

 
05 

 
% 83,33 

 
01 

 
% 16,67 

 00 % 00 100 % 6 .توفري فترات راحة يف العمل بشكل دوري 15)-
 16,67 % 01 83,33 % 05  .م يف العملاملسئولية املباشرة و الكاملة بشكل دائ 16)-
 50 % 03 50 % 03 .الثقة الكبرية يف اآلخرين يف بعض األحيان 17)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .غموض العمل يف بعض األحيان 18)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .توفري املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر 19)-



 
   

 16,67 % 01 83,33 % 05 .ولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدراتتناسب الوظيفة املشغ 20)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .منح مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر 21)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .إعتراف و تقدير املرؤوسني الدائم للجهد املبذول يف العمل 22)-
 66,67 % 04 33,33 % 02 .إلجناز العملاللجوء أحيانا إىل مساعدة اآلخرين  23)-
إجناز مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم  24)-

 .يف العمل
 
05 

 
% 83,33 

 
01 

 
% 16,67 

 00 % 00 100 % 06 .تناسب الراتب املتقاضى دائما مع متطلبات و حجم العمل املنجز 25)-
 00 % 00 100 % 06 .ملمنوح من قبل الوظيفةالشعور الدائم بإحترام الرؤساء ا 26)-
تقدمي، يوميا، خالل فترات العمل مشروبات غازية، قهوة،  27)-
 .إخل...شاي

 
02 

 
% 33,33 

 
04 

 
% 66,67 

 50 % 03 50 % 03 .و تقدير الزمالء الدائم للجهد املبذول يف العمل فإعترا 28)-
 00 % 00 100 % 06 .العالقة احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني 29)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .الشعور الدائم بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة 30)-
 50% 03 50 % 03 .توفر املؤسسة املستخدمة على مطعم يقدم وجبات  غذائية 31)-
 00 % 00 100  % 06 .الشعور الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل 32)-
اإلهتمام ( اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم  إتباع منط 33)-

 ).بأمور العمل و العمال على السواء
  
05 

 
% 83,33 

 
01 

 
% 16,67 

 16,67 % 01 83,33 % 05 .املرونة الكبرية للعمل يف بعض األحيان 34)-
 00 % 00 100 % 06 .اإلستقرار العائلي 35)-
 00 % 00 100 % 06 .اإللتزام العايل يف العمل بشكل دائم 36)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .القيام، دوريا، بدورات تدريبية 37)-
 00 % 01 83,33 % 05 .الشعور الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة 38)-
 66,67 %  04 33,33 % 02 .توفري املؤسسة املستخدمة، دوريا، لرحالت ترفيهية 39)-
 00 % 00 100 % 06 .لنفس بشكل دائمالثقة العالية با 40)-
 66,67 % 04 33,33 % 02 .توفر، بإنتظام، وسيلة نقل لإللتحاق مبنصب العمل 41)-
 16,67 % 01 83,33 % 05 .صعوبة العمل يف بعض األحيان 42)-

 
 لنجـاحيوضح املـحددات الضـروريـة ) 16( جـدول رقم

 .يف العمـل اإلداري مديـري اإلدارة العليا
 



 
   
  ).16( على اجلدول رقم التعليق -*

  : تتحدد يف اإلداريهذا اجلدول نالحظ أن احملددات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل  خالل من
  .بشكل دائم مع الرؤساء احلسنة العالقة1)- 
  .الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل تقديرو  إعتراف2)- 
  .العمل دائما بشكل جيد أنظمة و إجراءات وضوح3)- 
  .يف بعض األحيان، بشكل كلي يف أداء العمل اإلستقالل،و  احلرية4)- 
  ).إخل...الرطوبة، التهوية، الضوضاء احلرارة،(  ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم توفري5)- 
  .طرف الوظيفة منالتقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم  فرص6)- 
  .السكن وفريت7)- 
  .و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة املبادأة فرص8)- 
  .و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم املواد توفري9)- 

  .املشغولة للوظيفة بشكل دائم اجليدة و املكانة اإلجتماعية السمعة10)- 
  .احلسنة بشكل دائم مع الزمالء العالقة11)- 
  .للسلطة بشكل دائم يف العمل الكبري جماحل12)- 
يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج،  السالمةتوافر وسائل األمن و (  األمن الوظيفي توفري13)- 

  ).إخل...التقاعدالتأمني على الوفاة، 
  .و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة التطور فرص14)- 
  .فترات راحة يف العمـل بشكل دوري توفري15)- 
  .و الكاملة بشكل دائم يف العمل املباشرة املسئولية 16)-

   .العمل يف بعض األحيان غموض17)- 
   .املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر توفري18)- 
   .املشغولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدرات الوظيفة تناسب19)- 
  .تشجيعية يف العمل بشكل مستمر مكافآت نحم20)- 
      .و تقدير املرؤوسني الدائم للجهد املبذول يف العمل إعتراف 21)-
  . دائم يف العمل بشكلمهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة  إجناز 22)-
   .املتقاضي دائما مع متطلبات و حجم العمل املنجز الراتب تناسب 23)-

  .الوظيفةالدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل  الشعور 24)- 
  . احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني العالقة25)- 
  .بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة الدائم الشعور26)- 
  .الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل الشعور27)- 



 
   

  ).بأمور العمل و العمال على السواء هتماماإل(  منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم إتباع28)- 
  .الكبرية للعمل يف بعض األحيان املرونة29)- 
  .العائلي اإلستقرار30)- 
  .يف العمل بشكل دائم العايل اإللتزام31)- 
  .دوريا، بدورات تدريبية القيام،32)- 
  .الوظيفةالدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل  الشعور33)- 
  .بالنفس بشكل دائم العالية الثقة34)- 
  . يف بعض األحيان العمل صعوبة 35)-

  :فئتني من احملددات مها على تنطوي  (35) عددها البالغهذه القائمة من احملددات  و
 :هيأرقامها  و حمددا(15) احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها فئة :أوال
01،03،05،07،09،11،13،15،18،20،23،25،28،30،32. 
 :هي أرقامها و حمددا  (20)احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها فئة: ثانيا
02،04،06،08،10،12،14،16،17،19،21،22،24،26،27،29،31،33،34،35.  

  :أن جندعمال مبقياس النسب املئوية  و 
  :  اإلداري هي العمليا يف ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة لنجاح مديري اإلدارة العل املئوية النسبة - 

15  
  42,86 %.=  100 ×  ــ   

35           
  :مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري هي لنجاحاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة  النسبة - 

20      
  57,14 %.=  100 ×  ــ   

   35      
هي  اإلداريلنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل  احمدد (35) جمموع من 42,86% تفسري هذه النسب، أن و

  .مبحتوى الوظيفة مرتبطةحمددات  هي  (35)جمموع من57,14%  حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن
يف العمل اإلداري تؤكد أمهية  لنجاحهملنا هذه النتيجة أن عملية حتديد مديري اإلدارة العليا للمحددات الضرورية  تبني و
  . 14,28%املرتبطة مبحيط الوظيفة بنسبة بنظرياحملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة مقارنة ا
  .57,14% - 42,86%  = 14,28% أي 

 
 
 
 
  
 



 
   

  :احملددات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري 1-2-6)-
  

  
  .احملــــــددات

 .غري ضروريــة .ضروريــة

.التكرار  
 .% .رالتكرا  .%

 16,67 % 03 83,33 % 15  .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الرؤساء 1)-
 27,78 % 05 72,22 % 13 .إعتراف و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل 2)-
 00 % 00 100 % 18 .وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد 3)-
 27,78 % 05 72,22 % 13 .شكل كلي يف أداء العملاحلرية و اإلستقالل يف بعض األحيان ب 4)-
احلرارة،الرطوبة، ( توفري ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم  5)-

 ).إخل...التهوية، الضوضاء
  
18 

  
% 100 

  
00 

  
% 00 

فرص التقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف  6)-
 .الوظيفة

13 % 72,22 05 % 27,78 

 00 % 00 100 % 18  .سكنتوفري ال 7)-
فرص املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من  8)-

 .طرف الوظيفة
  
15 

  
83,33 % 

  
03 

  
% 16,67 

 00 % 00 %  100 18 .توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم 9)-
 00 % 00 100 % 18 .للوظيفة املشغولةالسمعة و املكانة اإلجتماعية اجليدة بشكل دائم  10)-
 00 % 00 100 % 18 .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الزمالء 11)-
 16,67 % 03 83,33 % 15 .احلجم الكبري للسلطة بشكل دائم يف العمل 12)-
توافر وسائل األمن و السالمة يف حميط ( توفري األمن الوظيفي  13)-

على العالج، التأمني على الوفاة، العمل، العمل الدائم، التأمني 
 ).إخل...التقاعد

 
17 

 
% 94,44  

 

 
01 
 

 
% 05,56 

فرص التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من  14)-
 .طرف الوظيفة

  
13 

  
% 72,22 

  
05 

  
% 27,78 

 00 % 00 100 % 18 .توفري فترات راحة يف العمل بشكل دوري 15)-
 11,11 % 02 88,89 % 16  .اشرة و الكاملة بشكل دائم يف العملاملسئولية املب 16)-
 50 % 09 50 % 09 .الثقة الكبرية يف اآلخرين يف بعض األحيان 17)-
 27,78 % 05 72,22 % 13 .غموض العمل يف بعض األحيان 18)-
 11,11 % 02 88,89 % 16 .توفري املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر 19)-



 
   

 00 % 00 100 % 18 .تناسب الوظيفة املشغولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدرات 20)-
 00 % 00 100 % 18 .منح مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر 21)-
 55,56 % 10 44,44 % 08 .إعتراف و تقدير املرؤوسني الدائم للجهد املبذول يف العمل 22)-
  27,28 % 05 72,22 % 13 .اعدة اآلخرين إلجناز العملاللجوء أحيانا إىل مس 23)-
إجناز مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل  24)-

 .دائم يف العمل
  
13 

  
% 72,22 

  
05 

  
% 27,78 

 11,11 % 02 88,89 % 16 .تناسب الراتب املتقاضى دائما مع متطلبات و حجم العمل املنجز 25)-
 00 % 00 100 % 18 .بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل الوظيفة الشعور الدائم 26)-
تقدمي، يوميا، خالل فترات العمل مشروبات غازية، قهوة،  27)-
 .إخل...شاي

  
05 

  
% 27,78 

  
13 

  
% 72,22 

 61,11 % 11 38,89 % 07 .و تقدير الزمالء الدائم للجهد املبذول يف العمل فإعترا 28)-
 00 % 00 100 % 18 .بشكل دائم مع املرؤوسنيالعالقة احلسنة  29)-
 00 % 00 100 % 18 .الشعور الدائم بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة 30)-
 61,11 % 11 38,89 % 07 .توفر املؤسسة املستخدمة على مطعم يقدم وجبات  غذائية 31)-
 00 % 00 100 % 18 .الشعور الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل 32)-
اإلهتمام ( إتباع منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم  33)-

 ).بأمور العمل و العمال على السواء
  
15 

  
% 83,33 

  
03 

  
% 16,67 

 00 % 00 100 % 18 .املرونة الكبرية للعمل يف بعض األحيان 34)-
 22,22 % 04 77,78 % 14 .اإلستقرار العائلي 35)-
 00 % 00 100 % 18 .لعايل يف العمل بشكل دائماإللتزام ا 36)-
 00 % 00 100 % 18 .القيام، دوريا، بدورات تدريبية 37)-
 00 % 00 100 % 18 .الشعور الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة 38)-
 66,67 %  12 33,33 % 06 .توفري املؤسسة املستخدمة، دوريا، لرحالت ترفيهية 39)-
 00 % 00 100 % 18 .الثقة العالية بالنفس بشكل دائم 40)-
 50 % 09 50 % 09 .توفر، بإنتظام، وسيلة نقل لإللتحاق مبنصب العمل 41)-
 22,22 % 04 77,78 % 14 .صعوبة العمل يف بعض األحيان 42)-

 
 لنجـاح  يوضح احملددات الضـروريـة) 17(  جـدول رقم

  .ـل اإلدارييف العم مديـري اإلدارة الوسطي
  



 
   
  ).17( رقم اجلدولالتعليق على  -*

  : تتحدد يف اإلداريهذا اجلدول نالحظ أن احملددات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل  خالل من
  .بشكل دائم مع الرؤساء احلسنة العالقة1)- 
  .العملو تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف  إعتراف 2)-
  .و إجراءات العمل دائما بشكل جيد ظمةأن وضوح3)- 
  .يف بعض األحيان، بشكل كلي يف أداء العمل اإلستقالل،و  احلرية4)- 
  ).إخل...الرطوبة، التهوية، الضوضاء احلرارة،(  ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم توفري5)- 
  .طرف الوظيفة منالتقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم  فرص6)- 
  .السكن وفريت7)- 
  .و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة املبادأة فرص8)- 
  .و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم املواد توفري9)- 

  .املشغولة للوظيفة بشكل دائم اجليدة و املكانة اإلجتماعية السمعة10)- 
  .مالءاحلسنة بشكل دائم مع الز العالقة11)- 
  .للسلطة بشكل دائم يف العمل الكبري احلجم12)- 
 العالج، يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على السالمةتوافر وسائل األمن و (  األمن الوظيفي توفري13)- 

  ).إخل...التأمني على الوفاة، التقاعد
  .لوظيفةو النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف ا التطور فرص14)- 
  .فترات راحة يف العمـل بشكل دوري توفري15)- 
  .و الكاملة بشكل دائم يف العمل املباشرة املسئولية 16)-
  .األحيان بعضالكبرية يف اآلخرين  الثقة 17)-

   .بعض األحيان يفالعمل  غموض18)- 
   .املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر توفري19)- 
   .املشغولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدرات الوظيفة تناسب20)- 
  .مستمر بشكلمكافآت تشجيعية يف العمل  منح 21)- 
  .أحيانا إىل مساعدة اآلخرين إلجناز العمل اللجوء 22)-
  . مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف العمل إجناز 23)-
   .مع متطلبات و حجم العمل املنجزاملتقاضي دائما  الراتب تناسب 24)-

  .الوظيفةالدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل  الشعور 25)- 
  . احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني العالقة26)- 
  .بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة الدائم الشعور27)- 



 
   

  .الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل الشعور28)- 
  ).بأمور العمل و العمال على السواء اإلهتمام(  منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم إتباع29)- 
  .الكبرية للعمل يف بعض األحيان املرونة30)- 
  .العائلي اإلستقرار31)- 
  .يف العمل بشكل دائم العايل اإللتزام32)- 
  .دوريا، بدورات تدريبية القيام،33)- 
  .الوظيفةاملرؤوسني املمنوح من قبل الدائم بإحترام  الشعور34)- 
  .العالية بالنفس بشكل دائم الثقة35)- 
  . العمل يف بعض األحيان صعوبة 36)-

  :من احملددات مها فئتنيعلى  تنطوي  (36) عددها البالغهذه القائمة من احملددات  و
 :هي أرقامها و حمددا(17)  احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها فئة :أوال
01،03،05،07،09،11،13،15،17،19،21،22،24،26،29،31،33.  

 :هي أرقامها و حمددا  (19)احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها فئة: ثانيا 
02،04،06،08،10،12،14،16،18،20،23،25،27،28،30،32،34،35،36.  

  :أن جندعمال مبقياس النسب املئوية  و
  : اإلداري هي العملاملرتبطة مبحيط الوظيفة لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف  ألمهية احملددات املئوية النسبة - 

17  
  .47,22 %=  100 ×  ــ   

36          
  :اإلداري هي العملألمهية احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف  املئوية النسبة  -

19  
  .52,78 %=  100 ×  ــ   

 36          
يف العمل اإلداري هي  الوسطيلنجاح مديري اإلدارة  حمددا (36) جمموع من 47,22% تفسري هذه النسب، أن و

  .مبحتوى الوظيفة مرتبطةحمددات  هي  (36)جمموع من 52,78% حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن
يف العمل اإلداري تؤكد أمهية  لنجاحهمالضرورية  لنا هذه النتيجة أن عملية حتديد مديري اإلدارة الوسطي للمحددات تبني و

 - 47,22%  = 5,56%أي . 5,56%املرتبـطة مبحيط الوظيـفة بنسبة بنظريااحملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة مقارنة 
%52,78 .  

  
  
  
 



 
   

  :احملددات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري1-2-6)-
  

  
  .احملــــــددات

 .غري ضروريــة .وريــةضر

.التكرار  
 .% .التكرار  .%

 00 % 00 100 % 11  .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الرؤساء 1)-
 27,27 % 03 72,73 % 08 .إعتراف و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل 2)-
 18,18 % 02 81,82 % 09 .وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد 3)-
 27,27 % 03 72,73 % 08 .احلرية و اإلستقالل يف بعض األحيان بشكل كلي يف أداء العمل 4)-
احلرارة،الرطوبة، ( توفري ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم  5)-

 .)إخل...التهوية، الضوضاء
  
11 

  
% 100 

  
00 

  
% 00 

فرص التقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف  6)-
 .وظيفةال

08 % 72,73 03 % 27,27 

 18,18 % 02 81,82 % 09  .توفري السكن 7)-
فرص املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من  8)-

 .طرف الوظيفة
  
08 

  
% 72,73 

  
03 

  
% 27,27 

 00 % 00 100 % 11 .توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم 9)-
 36,36 % 04 63,64 % 07 .السمعة و املكانة اإلجتماعية اجليدة بشكل دائم للوظيفة املشغولة 10)-
 09,09 % 01 90,91 % 10 .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الزمالء 11)-
 45,45 % 05 54,55 % 06 .احلجم الكبري للسلطة بشكل دائم يف العمل 12)-
ئل األمن و السالمة يف حميط توافر وسا( توفري األمن الوظيفي  13)-

العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج، التأمني على الوفاة، 
 ).إخل...التقاعد

 
10 

 
% 90,91 

 

 
01 
 

 
% 09,09 

فرص التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من  14)-
 .طرف الوظيفة

  
08 

  
% 72,73 

  
03 

  
% 27,27 

 09,09 % 01 90,91 % 10 . العمل بشكل دوريتوفري فترات راحة يف 15)-
 45,45 % 05 54,55 % 06  .املسئولية املباشرة و الكاملة بشكل دائم يف العمل 16)-
 27,27 % 03 72,73 % 08 .الثقة الكبرية يف اآلخرين يف بعض األحيان 17)-
 27,27 % 03 72,73 % 08 .غموض العمل يف بعض األحيان 18)-
 00 % 00 100 % 11 .علومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمرتوفري امل 19)-



 
   

 27,27 % 03 72,73 % 08 .تناسب الوظيفة املشغولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدرات 20)-
 00 % 00 100 % 11 .منح مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر 21)-
 63,64 % 07 36,36 % 04 .املبذول يف العمل إعتراف و تقدير املرؤوسني الدائم للجهد 22)-
 27,27 % 03 72,73 % 08 .اللجوء أحيانا إىل مساعدة اآلخرين إلجناز العمل 23)-
إجناز مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل  24)-

 .دائم يف العمل
  
08 

  
% 72,73 

  
03 

  
% 27,27 

 00 % 00 100 % 11 .طلبات و حجم العمل املنجزتناسب الراتب املتقاضى دائما مع مت 25)-
 00 % 00 100 % 11 .الشعور الدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل الوظيفة 26)-
تقدمي، يوميا، خالل فترات العمل مشروبات غازية، قهوة،  27)-
 .إخل...شاي

  
04 

  
% 36,36 

  
07 

  
% 36,64 

 63,64 % 07 36,36 % 04 .املبذول يف العمل و تقدير الزمالء الدائم للجهد فإعترا 28)-
 00 % 00 100 % 11 .العالقة احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني 29)-
 00 % 00 100 % 11 .الشعور الدائم بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة 30)-
 54,55 % 06 45,45 % 05 .توفر املؤسسة املستخدمة على مطعم يقدم وجبات  غذائية 31)-
 18,18 % 02 81,82 % 09 .الشعور الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل 32)-
اإلهتمام ( إتباع منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم  33)-

 ).بأمور العمل و العمال على السواء
  
08 

  
% 72,73 

  
03 

  
% 27,27 

 18,18 % 02 81,82 % 09 .املرونة الكبرية للعمل يف بعض األحيان 34)-
 18,18 % 02 81,82 % 09 .اإلستقرار العائلي 35)-
 00 % 00 100 % 11 .اإللتزام العايل يف العمل بشكل دائم 36)-
 09,09 % 01 90,91 % 10 .القيام، دوريا، بدورات تدريبية 37)-
 09,09 % 01 90,91 % 10 .الشعور الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة 38)-
 27,27 %  03 72,73 % 08 .توفري املؤسسة املستخدمة، دوريا، لرحالت ترفيهية 39)-
 09,09 % 01 90,91 % 10 .الثقة العالية بالنفس بشكل دائم 40)-
 54,55 % 06 45,45 % 05 .توفر، بإنتظام، وسيلة نقل لإللتحاق مبنصب العمل 41)-
 27,27 % 03 72,73 % 08 .صعوبة العمل يف بعض األحيان 42)-

 
 يوضح املـحددات الضـروريـة لنجـاح) 18( جـدول رقم

  .يف العمـل اإلداري مديـري اإلدارة الدنيا
 



 
   
  ).18( رقم اجلدولالتعليق على  -*

  : تتحدد يف اإلداريهذا اجلدول نالحظ أن احملددات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل  خالل من
  .بشكل دائم مع الرؤساء احلسنة العالقة1)- 
  .و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل إعتراف2)- 
  .أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد وضوح3)- 
  .و اإلستقالل يف بعض األحيان بشكل كلي يف أداء العمل احلرية 4)-
  ).إخل...وية، الضوضاءالرطوبة، الته احلرارة،(  ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم توفري5)- 
  .الوظيفة طرفالتقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من  فرص6)- 
  .السكن وفريت7)- 
  .و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة املبادأة فرص8)- 
  .و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم املواد توفري9)- 

  .حلسنة بشكل دائم مع الزمالءا العالقة10)- 
يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج،  السالمةتوافر وسائل األمن و (  األمن الوظيفي توفري11)- 

  ).إخل...التأمني على الوفاة، التقاعد
  .و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة التطور فرص12)- 
  .ت راحة يف العمـل بشكل دوريفترا توفري13)- 
  .الكبرية يف اآلخرين يف بعض األحيان الثقة 14)-

   .بعض األحيان يفالعمل  غموض15)- 
   .الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر املعلومات توفري16)- 
   .و القدرات اإلجتاهاتالوظيفة املشغولة دائما مع امليول و  تناسب17)- 
  .يف العمل بشكل مستمرمكافآت تشجيعية  منح18)- 
  .أحيانا إىل مساعدة اآلخرين إلجناز العمل اللجوء 19)-
  .العملمهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف  إجناز 20)-
   .و حجم العمل املنجز متطلباتالراتب املتقاضي دائما مع  تناسب 21)-

  .من قبل الوظيفةالدائم بإحترام الرؤساء املمنوح  الشعور 22)- 
  . احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني العالقة23)- 
  .بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة الدائم الشعور24)- 
  .الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل الشعور25)- 
  ).السواءالعمل و العمال على  بأموراإلهتمام (  منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم إتباع26)- 
  .الكبرية للعمل يف بعض األحيان املرونة27)- 



 
   

  .العائلي اإلستقرار28)- 
  .العايل يف العمل بشكل دائم اإللتزام29)- 
  .دوريا، بدورات تدريبية القيام،30)- 
  .الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة الشعور31)- 
  . ت ترفيهيةاملؤسسة املستخدمة، دوريا، لرحال توفري 32)-

  .العالية بالنفس بشكل دائم الثقة33)- 
  . يف بعض األحيان العمل صعوبة 34)-

  :مها احملدداتتنطوي على فئتني من  حمددا (34)عددها  البالغهذه القائمة من احملددات  و
 :هي أرقامها و حمددا  (18)احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها فئة :أوال
01،03،05،07،09،10،11،13،14،16،18،19،21،23،26،28،30،32.  

 :هي أرقامها و حمددا  (16)احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها فئة: ثانيا 
02،04،06،08،12،15،17،20،22،24،25،27،29،31،33،34. 

  :أن جندعمال مبقياس النسب املئوية  و
  :  اإلداري هي العمللنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف  ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة املئوية النسبة - 

18  
  .52,94 %=  100 ×  ــ   

34          
  :مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري هي لنجاحاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة  النسبة - 

16  
  .47,06 %=  100×  ــ   

   34                 
يف العمل اإلداري هي  الدنيالنجاح مديري اإلدارة  حمددا (34) جمموع من 52,94% ، أنتفسري هذه النسب و

  .حمددات مرتبطة مبحتوى الوظيفة هي  (34)جمموع من 47,06% حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن
يف العمل اإلداري تؤكد أمهية  لنجاحهملنا هذه النتيجة أن عملية حتديد مديري اإلدارة الدنيا للمحددات الضرورية  تبني و

  = 5,88%أي . 5,88%املرتبـطة مبحتـوى الوظيـفة بنسبة بنظريااحملددات املرتبـطة مبحيـط الوظيـفة مقارنـة 
%47,06 - %52,94  .  

ح لنجا) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها( احملددات الضرورية  قوائمخالصة القول و بعد وقوفنا على  و
اإلداري نالحظ وجود  العملمديري اإلدارة العليا، و مديري اإلدارة الوسطي، و مديري اإلدارة الدنيا يف  منكل 

  :فئتني من احملددات
هلا أمهية مشتركة بني مديري اإلدارة العليا  اليتتنطوي على جمموعة قوائم من احملددات تتعلق بتلك  والفئة األوىل  -*

ري اإلدارة الوسطي ـا، و بني مديـا و مديري اإلدارة الدنيـاإلدارة العلي مديريي، و بني و مديري اإلدارة الوسط



 
   

  الدنيا، و بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة، لنجاحهم  اإلدارةو مديري 
  .اإلدارييف العمل 

هلا أمهية مشتركة بني مديري بتلك اليت ليس  تتعلقتنطوي، أيضا، على جمموعة قوائم من احملددات  و الفئة الثانية -*
و بني مديري اإلدارة العليا و مديري اإلدارة الدنيا، و بني مديري اإلدارة  الوسطي،اإلدارة العليا و مديري اإلدارة 

  .العمل اإلداري يفو مديري اإلدارة الدنيا، و بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة، لنجاحهم  الوسطي
اليت هلا أمهية مشتركة بني مديري  احملدداتقبل الوقوف على قوائم احملددات هلاتني الفئتني أن قائمة  جتدر اإلشارة إليه ما و

 يوضحو اجلدول التايل  .إستبيان الدراسة النهائية ملناقشة فرضيات هذه الدراسة سيتضمنهااملستويات اإلدارية الثالثة هي اليت 
  .قوائم احملددات هذه هلاتني الفئتني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
    

   األمهية يف اإلشتراكو عدم  اإلشتراك                   
      املستويات بني                              

  اإلدارية                                
.                                  ةـالثالث                                                

 .احملـــــــددات     

 اإلدارة العليا بني

اإلدارة  و
.الوسطي  

اإلدارة العليا بني  

 .اإلدارة الدنيا و

اإلدارة بني  
 الوسطي

.اإلدارة الدنيا و  

املستويات بني  

.الثالثة اإلدارية  
 

 

 غري مشتركة
 مشتركة

 مشتركة
 غري

 مشتركة
 غري مشتركة

 كةمشتر
 غري مشتركة

 مشتركة
  X  X  X  X .بشكل دائم مع الرؤساء احلسنة العالقة 1)-
 يفو تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول  إعتراف 2)-
 .العمل

 
X 

 
 

 
X  

 
X 

 
 

 
X 

 
 

  X  X  X  X .أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد وضوح 3)-
 يفكلي  و اإلستقالل يف بعض األحيان بشكل احلرية 4)-

 .أداء العمل
 

X 
 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

ظـروف عمـل فيزيقيـة جيـدة بشكل  توفـري 5)-
 ).إخل...التهوية، الضوضاء احلرارة،الرطوبة،( دائم 

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

من  دائمالتقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل  فرص 6)-
 .طرف الوظيفة

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

  X  X  X  X .السكن توفري 7)-
 املتاحةاملبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية  فرص 8)-

 .بشكل دائم من طرف الوظيفة
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  

 بشكلاملواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل  توفري 9)-
 .دائم

 
X   

X   
X   

X  

و املكانة اإلجتماعية اجليدة بشكل دائم  السمعة 10)-
 .املشغولة للوظيفة

 
X   

 
X  

 
X  

 
 

  .بشكل دائم مع الزمالء احلسنة العالقة 11)-
X  

 
X  

 
X  

 
X  

   X   X  X .الكبري للسلطة بشكل دائم يف العمل احلجم 12)-
توافر وسائل األمن و ( األمن الوظيفي توفري 13)-
يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على  السالمة

 ).خلإ...التقاعدالعالج، التأمني على الوفاة، 

 
  

X 
 

 
  

X 
 

 
  

X 
 

 
  

X 
 

التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة  فرص 14)-
 .دائم من طرف الوظيفة بشكل

 
X   

X   
X   

X  

  X  X  X  X .فترات راحة يف العمل بشكل دوري توفري 15)-
   X   X  X .العملاملباشرة و الكاملة بشكل دائم يف  املسئولية 16)-



 
   

  

    X  X X  .بعض األحيان يفيف اآلخرين الكبرية  الثقة 17)-
  X  X  X  X .العمل يف بعض األحيان غموض 18)-
املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل  توفري 19)-
 .مستمر

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

  والوظيفة املشغولة دائما مع امليول  تناسب 20)-
 .و القدرات اإلجتاهات

 
X   

X   
X   

X  

  X  X  X   .ت تشجيعية يف العمل بشكل مستمرمكافآ منح 21)-
 املبذولللجهد  الدائم رؤوسنيو تقدير امل إعتراف 22)-

 .يف العمل
 
 X  X    X 

    X  X X  .العملأحيانا إىل مساعدة اآلخرين إلجناز  اللجوء 23)-
مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك  إجناز 24)-
 .بشكل دائم يف العمل املنجزة

 
X   

X 
 

 
 
X 

 
 

 
X 

 
 

الراتب املتقاضى دائما مع متطلبات و  تناسب 25)-
 .املنجز العملحجم 

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

الدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل  الشعور 26)-
 .الوظيفة

 
X   

X   
X   

X  

  X  X  X  X .احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني العالقة 27)-
رام الزمالء املمنوح من قبل الدائم بإحت الشعور 28)-
 .الوظيفة

 
X   

X   
X   

X  

  X  X  X  X .الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل الشعور 29)-
اجليـد يف املؤسسة  اإلشرافمنـط  إتبـاع 30)-

اإلهتمام بأمور العمل و العمال على ( بشكل دائم 
 ).السواء

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

  X  X  X  X .ل يف بعض األحيانالكبرية للعم املرونة 31)-
  X  X  X  X .العائلي اإلستقرار 32)-
  X  X  X  X .العايل يف العمل بشكل دائم اإللتزام 33)-
  X  X  X  X .دوريا، بدورات تدريبية القيام، 34)-
 قبلالدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من  الشعور 35)-
 .الوظيفة

 
X  

 
X  

 
X  

 
X  

املؤسسة املستخدمة، دوريا، لرحالت  فريتو 36)-
 X  X  X    .ترفيهية

  X  X  X  X .العالية بالنفس بشكل دائم الثقة 37)-
  X  X  X  X .العمل يف بعض األحيان صعوبة 38)-



 
   

  املشتركة و غري املشتركة يف األمهية احملدداتيوضح ) 19(رقم  جدول

.لنجاحهم يف العمل اإلدارياإلدارية الثالثة  املستويـاتمديري  بني  
  

  ):19( التعليق على اجلدول -*
  :خالل هذا اجلدول نالحظ من 
 )34( يف  الوسطي تتحدد  اإلدارةقائمة احملددات اليت هلا أمهية مشتركة بني مديري اإلدارة العليا و مديري  أن :أوال 

  : و هي حمددا
  .بشكل دائم مع الرؤساء احلسنة العالقة1)- 
  .و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل فإعترا 2)-
  .و إجراءات العمل دائما بشكل جيد أنظمة وضوح3)- 
  .يف بعض األحيان، بشكل كلي يف أداء العمل اإلستقالل،و  احلرية4)- 
  ).إخل...الرطوبة، التهوية، الضوضاء احلرارة،(  ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم توفري5)- 
  .طرف الوظيفة منلتقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم ا فرص6)- 
  .السكن وفريت7)- 
  .و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة املبادأة فرص8)- 
  .و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم املواد توفري9)- 

  .املشغولة للوظيفة دائم بشكل اجليدة و املكانة اإلجتماعية السمعة10)- 
  .احلسنة بشكل دائم مع الزمالء العالقة11)- 
  .للسلطة بشكل دائم يف العمل الكبري احلجم12)- 
 العالج، يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على السالمةتوافر وسائل األمن و (  األمن الوظيفي توفري13)- 

  ).إخل...التأمني على الوفاة، التقاعد
  .و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة التطور فرص14)- 
  .فترات راحة يف العمـل بشكل دوري توفري15)- 
  .و الكاملة بشكل دائم يف العمل املباشرة املسئولية 16)-

   .بعض األحيان يفالعمل  غموض17)- 
   .املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر توفري18)- 
   .املشغولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدرات الوظيفة تناسب19)- 

  .مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر منح - 20)
  . مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف العمل إجناز 21)-
   .املتقاضي دائما مع متطلبات و حجم العمل املنجز الراتب تناسب 22)-



 
   

  .الدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل الوظيفة الشعور 23)- 
  . احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني العالقة24)- 
  .بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة الدائم الشعور25)- 
  .الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل الشعور26)- 
  ).بأمور العمل و العمال على السواء اإلهتمام(  ائممنط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل د إتباع27)- 
  .الكبرية للعمل يف بعض األحيان املرونة28)- 
  .العائلي اإلستقرار29)- 
  .يف العمل بشكل دائم العايل اإللتزام30)- 
  .دوريا، بدورات تدريبية القيام،31)- 
  .الوظيفةالدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل  الشعور32)- 
  .العالية بالنفس بشكل دائم الثقة33)- 
  . العمل يف بعض األحيان صعوبة 34)-

  :مها احملدداتتنطوي على فئتني من  حمددا (34)عددها  البالغهذه القائمة من احملددات  و
 :هيأرقامها  و حمددا  (15)احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها فئة - )أ

01،03،05،07،09،11،13،15،18،20،22،24،27،29،31. 
 :أرقامها هي و حمددا  (19)احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها فئة -)ب

02،04،06،08،10،12،14،16،17،19،21،23،25،26،28،30،32،33،34.  
  :النسب املئوية جند أن مبقياسعمال  و

العليا  اإلدارةكل من مديري للمحددات املرتبطة مبحيط الوظيفة املشتركة يف األمهية لنجاح  املئوية النسبة - 
  :  والوسطي يف العمل اإلداري هي

15    
  44,12 %.=  100 ×  ــ    

34           
 اإلدارةة يف األمهية لنجاح كل من مديري ـة مبحتوى الوظيفة املشتركـللمحددات املرتبط املئوية النسبة  -

  :العليا و الوسطي يف العمل اإلداري هي
19  

  .55,88%=  100 ×  ــ   
   34            

مديري اإلدارة العليا  منذو أمهية مشتركة لنجاح كل  حمددا (34) جمموع من 44,12% تفسري هذه النسب، أن و
 هي  (34)جمموع من 55,88% يف حني أن الوظيفة،و الوسطي يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط 

  .حمددات مرتبطة مبحتوى الوظيفة



 
   
لنجاحهم يف العمل  الضروريةاإلدارة العليا و الوسطي للمحددات  مديريمن  كلالنتيجة أن عملية حتديد  لنا هذه تبني و

.  11,76%بنظريا املرتبطة مبحيط الوظيفة بنسبة مقارنـةاإلداري تؤكد أمهية احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة 
  .  55,88% - 44,12%  = 11,76%أي

 حمددا) 31(الدنيا تتحدد يف اإلدارةاليت هلا أمهية مشتركة بني مديري اإلدارة العليا و مديري  قائمة احملددات أن :ثانيا
   :و هي
  .بشكل دائم مع الرؤساء احلسنة العالقة1)- 
  .و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل إعتراف2)- 
  .و إجراءات العمل دائما بشكل جيد أنظمة وضوح3)- 
  .اإلستقالل يف بعض األحيان بشكل كلي يف أداء العملو  احلرية 4)-
  ).إخل...الضوضاء التهوية،احلرارة، الرطوبة، (  فيزيقية جيدة بشكل دائم عملظروف  توفري5)- 
  .طرف الوظيفة منالتقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم  فرص6)- 
  .السكن وفريت7)- 
  .الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة و اإلبداع و التجديد املبادأة فرص8)- 
  .و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم املواد توفري9)- 

  .بشكل دائم مع الزمالء احلسنة العالقة10)- 
 العالج، يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على السالمةتوافر وسائل األمن و (  الوظيفي األمن توفري11)- 

  ).إخل...لى الوفاة، التقاعدالتأمني ع
  .و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة التطور فرص12)- 
  .فترات راحة يف العمـل بشكل دوري توفري13)- 
  . العمل يف بعض األحيان غموض14)- 
   .املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر توفري15)- 
   .غولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدراتاملش الوظيفة تناسب16)- 
  .مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر منح 17)-
  .العملمهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف  إجناز 18)-
   .مع متطلبات و حجم العمل املنجز دائماالراتب املتقاضي  تناسب 19)-

  .الوظيفةالرؤساء املمنوح من قبل  الدائم بإحترام الشعور 20)- 
  . احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني العالقة21)- 
  .بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة الدائم الشعور22)- 
  .الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل الشعور23)- 
  ).عمل و العمال على السواءبأمور ال اإلهتمام(  منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم إتباع24)- 



 
   

  .الكبرية للعمل يف بعض األحيان املرونة25)- 
  .العائلي اإلستقرار26)- 
  .يف العمل بشكل دائم العايل اإللتزام27)- 
  .دوريا، بدورات تدريبية القيام،28)- 
  .الوظيفةالدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل  الشعور29)- 
  .بشكل دائم العالية بالنفس الثقة30)- 
  . العمل يف بعض األحيان صعوبة 31)-

  :تنطوي على فئتني من احملددات مها حمددا(31) عددها  البالغهذه القائمة من احملددات  و
 :هي أرقامها و حمددا  (15)احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها فئة - )أ

01،03،05،07،09،10،11،13،15،17،19،21،24،26،28.  
: هي أرقامها و حمددا(16) احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها فئة -)ب

02،04،06،08،12،14،16،18،20،22،23،25،27،29،30،31.  
  :النسب املئوية جند أن مبقياسعمال  و

العليا  اإلدارةللمحددات املرتبطة مبحيط الوظيفة املشتركة يف األمهية لنجاح كل من مديري  املئوية النسبة - 
  :  ا يف العمل اإلداري هيوالدني
15  

  48,39 %.=  100 ×  ــ   
31          

 العليا  اإلدارةة يف األمهية لنجاح كل من مديري ـللمحددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة املشترك املئوية النسبة  -
  :و الدنيا يف العمل اإلداري هي

16  
  51,61 %.=  100 ×  ــ   

   31          
مشتركة لنجاح كل من مديري اإلدارة العليا  أمهيةذو  حمددا (31) جمموع من 51,61% ب، أنهذه النس تفسري و

 هي(31)  جمموع من 48,39% مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن حمدداتو الدنيا يف العمل اإلداري هي 
  .حمددات مرتبطة مبحتوى الوظيفة

الضرورية لنجاحهم يف العمل  للمحدداتدارة العليا و الدنيا لنا هذه النتيجة أن عملية حتديد كل من مديري اإل تبني و
 أي . 03,22%مقارنة بنظريا املرتبطة مبحيط الوظيفة بنسبة الوظيفةاإلداري تؤكد أمهية احملددات املرتبطة مبحتوى 

%03,22 =  %48,39 - %51,61.  
  الدنيا تتحدد  اإلدارةالوسطي و مديري  قائمة احملددات اليت هلا أمهية مشتركة بني مديري اإلدارة أن :ثالثا
  : و هي حمددا )33( يف



 
   

  .بشكل دائم مع الرؤساء احلسنة العالقة1)- 
  .و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل إعتراف 2)-
  .أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد وضوح3)- 
  .داء العملو اإلستقالل يف بعض األحيان بشكل كلي يف أ احلرية 4)-
  ).إخل...الضوضاء التهوية،احلرارة، الرطوبة، (  عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم ظروف توفري5)- 
  .طرف الوظيفة منالتقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم  فرص6)- 
  .السكن وفريت7)- 
  .يفةو اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظ املبادأة فرص8)- 
  .و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم املواد توفري9)- 

  .بشكل دائم مع الزمالء احلسنة العالقة10)- 
 العالج، يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على السالمةتوافر وسائل األمن و (  الوظيفي األمن توفري11)- 

  ).إخل...التأمني على الوفاة، التقاعد
  .و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة تطورال فرص12)- 
  .فترات راحة يف العمـل بشكل دوري توفري13)- 
  .بعض األحيان يفالكبرية يف اآلخرين  الثقة 14)-

   .العمل يف بعض األحيان غموض15)- 
   .املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر توفري16)- 
   .املشغولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدرات يفةالوظ تناسب17)- 
  .مستمر بشكلمكافآت تشجيعية يف العمل  منح 18)- 
  .أحيانا إىل مساعدة اآلخرين إلجناز العمل اللجوء 19)-
  .العملمهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف  إجناز 20)-
   .ا مع متطلبات و حجم العمل املنجزاملتقاضي دائم الراتب تناسب 21)-

  .الوظيفةالدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل  الشعور 22)- 
  . احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني العالقة23)- 
  .بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة الدائم الشعور24)- 
  .الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل الشعور25)- 
  ).بأمور العمل و العمال على السواء اإلهتمام(  منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم اعإتب26)- 
  .الكبرية للعمل يف بعض األحيان املرونة27)- 
  .العائلي اإلستقرار28)- 
  .يف العمل بشكل دائم العايل اإللتزام29)- 



 
   

  .دوريا، بدورات تدريبية القيام،30)- 
  .الوظيفةم املرؤوسني املمنوح من قبل الدائم بإحترا الشعور31)- 
  .العالية بالنفس بشكل دائم الثقة32)- 
  . العمل يف بعض األحيان صعوبة 33)-

  :تنطوي على فئتني من احملددات مها حمددا (33) عددها البالغهذه القائمة من احملددات  و
 :هي هاأرقام و حمددا  (17)احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها فئة - )أ

01،03،05،07،09،10،11،13،14،16،18،19،21،23،26،28،30.  
 :هي أرقامها و حمددا  (16)احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها فئة -)ب

02،04،06،08،12،15،17،20،22،24،25،27،29،31،32،33.  
  :النسب املئوية جند أن مبقياسعمال  و

الوسطي  اإلدارةالوظيفة املشتركة يف األمهية لنجاح كل من مديري  للمحددات املرتبطة مبحيط املئوية النسبة - 
  :  والدنيا يف العمل اإلداري هي

17  
  51,52 %.=  100 ×  ــ   

33          
الوسطي  اإلدارةللمحددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة املشتركة يف األمهية لنجاح كل من مديري  املئوية النسبة  -

  :داري هيو الدنيا يف العمل اإل
16  

  48,48 %.=  100 ×  ــ   
   33          

مديري اإلدارة  منذو أمهية مشتركة لنجاح كل  حمددا (33) جمموع من 51,52% تفسري هذه النسب، أن و
  (33)جمموع من 48,48% يف حني أن الوظيفة،الوسطي و الدنيا يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط 

  .حتوى الوظيفةحمددات مرتبطة مب هي
م يف العمل ـة لنجاحهـالضروري للمحدداتاإلدارة الوسطي و الدنيا  مديريمن  كللنا هذه النتيجة أن عملية حتديد  تبني و

 أي .  03,04%مقارنة بنظريا املرتبطة مبحتوى الوظيـفة بنسبة الوظيفةاإلداري تؤكد أمهية احملددات املرتبطة مبحيط 
%03,04 =  %48,48 - %51,52.  

  حمددا (31) تتحدد يف الثالثةقائمة احملددات اليت هلا أمهية مشتركة بني مديري املستويات اإلدارية  أن :رابعا
  : و هي
  .الرؤساءاحلسنة بشكل دائم مع  العالقة 1)-
  .و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل إعتراف 2)-
  .كل جيدو إجراءات العمل دائما بش أنظمة وضوح3)- 



 
   

  .و اإلستقالل يف بعض األحيان بشكل كلي يف أداء العمل احلرية 4)-
  ).إخل...احلرارة، الرطوبة، التهوية، الضوضاء(  عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم ظروف توفري5)- 
  .طرف الوظيفة منالتقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم  فرص6)- 
  .السكن وفريت7)- 
  .و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة ةاملبادأ فرص8)- 
  .و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم املواد توفري9)- 

  .بشكل دائم مع الزمالء احلسنة العالقة10)- 
 العالج، علىيف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني  السالمةتوافر وسائل األمن و (  الوظيفي األمن توفري11)- 

  ).إخل...التأمني على الوفاة، التقاعد
  .النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة والتطور  فرص12)- 
  .فترات راحة يف العمـل بشكل دوري توفري13)- 
   .العمل يف بعض األحيان غموض14)- 
   .املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر توفري15)- 
   .املشغولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدرات الوظيفة تناسب16)- 
  .مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر منح17)- 
  .العملمهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف  إجناز 18)-
   .املتقاضي دائما مع متطلبات و حجم العمل املنجز الراتب تناسب 19)-

  .الوظيفةالدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل  الشعور 20)- 
  . احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني العالقة21)- 
  .بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة الدائم الشعور22)- 
  .الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل الشعور23)- 
  ).بأمور العمل و العمال على السواء اإلهتمام(  ممنط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائ إتباع24)- 
  .الكبرية للعمل يف بعض األحيان املرونة25)- 
  .العائلي اإلستقرار26)- 
  .يف العمل بشكل دائم العايل اإللتزام27)- 
  .دوريا، بدورات تدريبية القيام،28)- 
  .الوظيفةالدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل  الشعور29)- 
  .العالية بالنفس بشكل دائم الثقة30)- 
  .العمل يف بعض األحيان صعوبة 31)-

  :تنطوي على فئتني من احملددات مها حمددا  (31)عددها البالغهذه القائمة من احملددات  و



 
   
 :هي أرقامها و حمددا  (15)احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها فئة - )أ

01،03،05،07،09،10،11،13،15،17،19،21،24،26،28. 
 :أرقامها هي و حمددا  (16)احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها فئة -)ب

02،04،06،08،12،14،16،18،20،22،23،25،27،29،30،31.  
  :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و

اإلدارية الثالثة  ياتاملستوللمحددات املرتبطة مبحيط الوظيفة املشتركة يف األمهية لنجاح مديري  املئوية النسبة - 
 : اإلداري هي لعمليف ا

  
15  

  48,39 %.=  100 ×  ــ   
31          

األمهية لنجاح مديري املستويات اإلدارية  يفاملئوية للمحددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة املشتركة  النسبة - 
  :الثالثة يف العمل اإلداري هي

16  
  51,61 %.=  100 ×  ــ   

   31          
املستويات اإلدارية  مديريذو أمهية مشتركة لنجاح  حمددا (31) جمموع من 51,61% ري هذه النسب، أنتفس و

 هي   (31)جمموع من 48,39% يف حني أن الوظيفة،الثالثة يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط 
  .حمددات مرتبطة مبحتوى الوظيفة

يف العمل اإلداري     الضرورية لنجاحهم  للمحدداتاملستويات اإلدارية الثالثة  مديريلنا هذه النتيجة أن عملية حتديد  تبني و
  = 03,22% أي . 03,22%مقارنة بنظريا املرتبطة مبحتوى الوظيفة بنسبة الوظيفةتؤكد أمهية احملددات املرتبطة مبحيط 

%48,39 - %51,61  .  
اإلدارة الوسطي لنجاحهم  مديريني مديري اإلدارة العليا و قائمة احملددات اليت ليس هلا أمهية مشتركة ب أن :خامسا

إىل مساعدة  أحيانا اللجوءبعض األحيان، و حمدد  يفيف اآلخرين  الكبرية الثقة يف العمل اإلداري تتحدد يف حمدد
لنجاح  اضروريتهماللذان مها من فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و اللذان تأكدت  و .اآلخرين إلجناز العمل

  .مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري
 اـالدنيا و مديري اإلدارة ـة بني مديري اإلدارة العليـاليت ليس هلا أمهية مشترك دداتـاحملقائمة  أن :سادسا 

  :  و هي حمددات )6( تتحدد يف
  .بشكل دائم، للوظيفة املشغولة اجليدة،و املكانة اإلجتماعية  السمعة1)- 
  .العمل يفالكبري للسلطة، بشكل دائم،  ماحلج2)- 
  .دائم، يف العمل بشكلاملباشرة و الكاملة،  املسئولية3)- 



 
   

  .دائمالكبرية يف اآلخرين بشكل  الثقة4)- 
  .إلجناز العمل اآلخرينأحيانا، إىل مساعدة  اللجوء،5)- 
  .ترفيهية لرحالتاملؤسسة املستخدمة، دوريا،  توفري6)- 

  :أا إنطوت على فئتني من احملددات مها حمددات )6( عددهاه القائمة من احملددات البالغ ما يالحظ على هذ و 
  .04،05،06 :هي أرقامها حمددات  (3)احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها فئة - )أ
  . لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري ضروريتهماهذه احملددات قد تأكدت  و
 .01،02،03 :هي أرقامها و حمددات (3)ددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددهااحمل فئة -)ب
  . لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري ضروريتهماهذه احملددات قد تأكدت  و

تتحدد يف اإلدارة الدنيا  نظرائهمقائمة احملددات اليت ليس هلا أمهية مشتركة بني مديري اإلدارة الوسطي و  أن :سابعا
  :و هي حمددا )4( يف

  .بشكل دائم، للوظيفة املشغولة اجليدة،و املكانة اإلجتماعية  السمعة1)- 
  .العمل يفالكبري للسلطة، بشكل دائم،  احلجم2)- 
  .دائم، يف العمل بشكلاملباشرة و الكاملة،  املسئولية3)- 
  .ترفيهية لرحالتاملؤسسة املستخدمة، دوريا،  توفري4)- 

  :أا إنطوت على فئتني من احملددات مها حمددات )4( عددهاحظ على هذه القائمة من احملددات البالغ ما يال و 
و الذي تأكدت ضروريته ، )4( هو و رقمه واحد حمدداحملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و تنطوي على  فئة - )أ

  .اإلداريلنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل 
 .02،03، 01:هي أرقامها و حمددات  (3)رتبطة مبحتوى الوظيفة و عددهااحملددات امل فئة -)ب
  . لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري ضروريتهماهذه احملددات قد تأكدت  و

  :مها حمددين تتحدد يف الثالثةقائمة احملددات اليت ليس هلا أمهية مشتركة بني مديري املستويات اإلدارية  أن :ثامنا
الذي تأكدت ضروريته لنجاح مديري  و للجهد املبذول يف العمل الدائم رؤوسنيتقدير امل وإعتراف  حمدد1)-  

  .اإلدارة العليا يف العمل اإلداري
 الدنيادوريا، لرحالت ترفيهية و الذي تأكدت ضروريته لنجاح مديري اإلدارة  املستخدمة،املؤسسة  توفري حمدد 2)-

  .يف العمل اإلداري
  :ة القول و بعد وقوفنا على الفروق املوجودة يفخالص و

         العليا  ارةمبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها لنجاح مديري اإلد املرتبطةبني كل من فئة احملددات  األمهية1)- 
  .لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة ذلك و 14,28% و املتمثلة يف اإلدارييف العمل 

  لنجاح مديري الوسطي  مبحتواهابني كل من فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة  يةاألمه2)- 
  .لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة ذلك و 05,56% يف العمل اإلداري و املتمثلة يف



 
   

العمل اإلداري  الدنيانجاح مديري ل مبحتواها ةبني كل من فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبط األمهية3)- 
  .لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة ذلك و  05,88% و املتمثلة يف

من  كل لنجاح يف األمهية املشتركة مبحتواهابني كل من فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة  األمهية4)- 
لصاحل فئة احملددات املرتبطة  ذلك و 11,76% يفاري و املتمثلة مديري اإلدارة العليا و الوسطي يف العمل اإلد

  .الوظيفة مبحتوى
كل من  لنجاح يف األمهية املشتركة مبحتواهابني كل من فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة  األمهية5)- 

لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحتوى  كذل و 03,22% مديري اإلدارة العليا و الدنيا يف العمل اإلداري واملتمثلة يف
  .   الوظيفة
من  كل لنجاح يف األمهية املشتركة مبحتواهابني كل من فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة  األمهية6)- 

تبطة لصاحل فئة احملددات املر ذلك و 03,04% يفمديري اإلدارة الوسطي و الدنيا يف العمل اإلداري و املتمثلة 
  .الوظيفة مبحيط
مديري  لنجاح يف األمهية املشتركة املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها احملدداتبني كل من فئة  األمهية7)- 

لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحيط  ذلك و 03,22% املستويات اإلدارية الثالثة يف العمل اإلداري و املتمثلة يف
  : التايل هولذي يطرح هنا فإن السؤال ا. الوظيفة

 ،)مبحتواها املرتبطةاملرتبطة مبحيط الوظيفة و ( املوجودة يف األمهية بني الفئتني من احملددات  الفروق ههذميع جل هل 
  . داللة إحصائية أم ال؟ ،لنجاح املديرين يف العمل اإلداري

           سة النهائية، عند مناقشتنا لفرضيات من هذه األطروحة، فصل الدرا املوايلهذا ما سنتأكد منه يف الفصل  و
  .   ضوء النتائج املتحصل عليها يفهذه الدراسة 
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 :مقدمــة -*
بعد معاجلتنا يف الدراسة اإلستطالعية للجانب األول من الدراسة امليدانية املتعلق أساسا مبحور طبيعة 

الوظيفة، و  ة مبحيطاملرتبط( املتغريات الدميغرافية ألفراد العينة، و كذا حمور قائمة احملددات الضرورية 
يف الدراسة   -لنجاح مديري املؤسسات الوطنية يف العمل اإلداري، سنتناول اآلن ) املرتبطة مبحتواها

اجلانب الثاين من الدراسة امليدانية املتعلق بالوقوف على األمهية النسبية هلذه القائمة، معتمدين   - النهائية 
و فيما يلي نستعرض عناصر الدراسة . عية من نتائجيف ذلك على ما أسفرت عنه الدراسة اإلستطال

  : النهائية املتمثلة يف
  :تأداة جمع البیانا1)- 

جلمع املادة الضرورية ملناقشة فرضيات هذه الدراسة قام الباحث بتصميم إستبيان على أساس املقياس النفسي لرنسيس 
ددات ذات األمهية املشتركة بني مديري املستويات و قد تضمن هذا اإلستبيان قائمة احمل. تليكرت يف قياس اإلجتاها

حمددا، وفق ما أشارت إليه   (31)لنجاحهم يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية، و البالغ عددها اإلدارية الثالثة
 :و هذه القائمة هي. نتائج الدراسة اإلستطالعية

  .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الرؤساء1)- 
  .ر الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العملإعتراف و تقدي2)- 
  .وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد3)- 
  . احلرية و اإلستقالل، يف بعض األحيان، بشكل كلي يف أداء العمل4)- 
  ).إخل...الضوضاء احلرارة، الرطوبة، التهوية، (  توفري ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم5)- 
  .و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفةفرص التقدم 6)- 
  .توفري السكن7)- 
 .فرص املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة8)- 
 .توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم 9)-

  .الثقة العالية بالنفس بشكل دائم 10)-
 .احلسنة، بشكل دائم، مع الزمالءالعالقة 11)- 
  .صعوبة العمل يف بعض األحيان 12)-

توافر وسائل األمن و السالمة يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج، (  توفري األمن الوظيفي13)- 
  ).إخل....التأمني على الوفاة، التقاعد

  .دائم من طرف الوظيفة فرص التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل14)- 
  .توفري فترات راحة يف العمل بشكل دوري15)- 
  .غموض العمل يف بعض األحيان16)- 



 
   

  .توفري املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر17)- 
  .تناسب الوظيفة مع امليول و اإلجتاهات و القدرات18)- 
  .منح مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر19)- 
  .از مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف العملإجن20)- 
  .تناسب الراتب املتقاضي دائما مع متطلبات و حجم العمل املنجز21)- 
  .الشعور الدائم بإحترام الرؤساء  املمنوح من قبل الوظيفة22)- 
  .العالقة احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني23)- 
 .حترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفةالشعور الدائم بإ24)- 
  ).اإلهتمام بأمور العمل و العمال على السواء(  منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائمإتباع  25)-

 .الشعور الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل26)- 
 .اإلستقرار العائلي 27)-
 .املرونة الكبرية للعمل يف بعض األحيان 28)-
  .لقيام، دوريا، بدورات تدريبيةا 29)-
 .الشعور الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة 30)-
 .اإللتزام العايل يف العمل بشكل دائم 31)-

  :و تتوزع هذه القائمة من احملددات على فئتني مها
ستوى إستبيان الدراسة النهائية  أرقامها على م وحمددا  )15( فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها :أوال

   . 29، 27، 25، 23، 21، 19، 17، 15، 13، 11، 09، 07، 05، 01،03:هي التايل
و أرقامها على مستوى إستبيان الدراسة النهائية حمددا  )16( فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها :ثانيا

  . 31، 30، 28، 26، 24، 22، 20، 18، 16، 14، 12، 10، 08، 06، 04، 02:هي التايل
  :و تتحد بدائل اإلجابة اليت إنطوى عليها إستبيان هذه الدراسة يف ثالثة بدائل هي

  .(3) بديل أمهية مرتفعة، و التقدير الكمي املمنوح من قبل الباحث هو ثالثة درجات  -*
  .  (2) بديل أمهية متوسطة، و التقدير الكمي املمنوح من قبل الباحث هو درجتني -*
  .  (1) بديل أمهية منخفضة، و التقدير الكمي املمنوح من قبل الباحث هو درجة واحدة -*
، يف الدراسات السلوكية، فائدة مرجوة تو حىت تكون للنتائج احملصل عليها بواسطة أي أداة من أدوات مجع البيانا 

، و هذا ما ينبغي علينا القيام به بالنسبة )اتالصدق و الثب( ينبغي التأكد من سالمة و صحة شروطها السيكومترية 
  .إلستبيان دراستنا هذه

  
  
  



 
   

 :إلستبیان الدراسة) و الصدق الثبات(حساب الشروط السیكومتریة 2)-
  :حساب الثبات1-2)- 

ملا كانت  إحتماالت اإلجابة على بنود إستبيان هذه الدراسة ليست ثنائية، فقد مت اإلعتماد يف حساب قيمة ثباته  
  : كرونباخ اليت تصلح يف حالة اإلستبيانات ذات اإلختيار من متعدد و صيغتها كالتايل αعلى معادلة 

  ب ²مج ع           ن                     
 α  = ـــــ X )- 1  172، ص1998سعد عبد الرمحان،)( ــــــ .(  

 ك ²ع                   1-ن          

  :حيث
  :ين البنود، الذي حنصل عليه حبساب تباين كل بند من بنود اإلستبيان وفق املعادلة التاليةجمموع تبا=  ب ²مج ع -*

  ²)مج س(                       
  ــــ -  ²مج س            

  ن                           
 .ــــــــــــ = ²ع

  1-ن                     
  .اد العينةعدد أفر= يف معادلة حساب تباين البنود ن  -*
  .عدد البنود= α يف معادلة   ن -*
  .التباين الكلي إلختبار و حيصل عليه بنفس املعادلة حلساب تباين البنود=  ك ²ع -*

وفق ما هو  ، 0,78مت احلصول على قيمة ثبات مساوية لـ SPSSبإستخدام برنامج  كرونباخ αو بتطبيق معادلة 
 . أن هذا اإلستبيان ذو ثبات عالتوضح و عليه ن . 491موضح على مستوى املالحق ص

  :حساب الصدق 2-2)-
من منطلق أن مجيع بنود إستبيان هذه الدراسة قد مت إشتقاقها من نظرية العاملني يف الدافعية لفريدريك هرزبرغ     

ل الثاين اليت هي اإلطار النظري هلذه الدراسة كما سبق ذكره يف سياق طرحنا إلشكالية الدراسة، و أيضا، يف الفص
من هذه األطروحة، فصل السياق التارخيي حملددات النجاح يف العمل اإلداري، نستطيع احلكم على أن هذا اإلستبيان 

 .هو، فعال، صادق فيما أعد لقياسه
و على إعتبار أن صدق احملتوى يعترب من أكثر أنواع الصدق شيوعا من حيث اإلستخدام و أيضا تأكيد عدد من 

فقد قمنا بإعتماده يف هذا اإلستبيان دف اإلستدالل )  99، ص2002حسن أمحد الطعاين،( مهيتهالباحثني على أ
 على مصداقية حكمنا السالف الذكر و ذلك من خالل طريقة إستطالع آراء احملكمني املتمثلة 

  .يف توزيع اإلستبيان  على عينة من احملكمني املختصني يف املوضوع املراد دراسته 
  .أساتذة جامعيني ختصص علم النفس العمل و التنظيم 10 ت عينة احملكمني املختصني هذه منو قد تكون



 
   

 :وهذا النوع من الصدق يتم حسابه وفق اخلطوات التالية
 :و اليت مفادها  Lausheحساب صدق كل بند بصفة منفردة وفق املعادلة اإلحصائية اليت إقترحها لوشي1)- 

      ع                          
  ــ  -وع               

2                                                                              
  (Muchinsky, 1983, P:178)ــــــ   =ن ص م 

  ع                   
  ــ                  

2                     
  :حيث

 .د يقيس السلوك املراد قياسهعدد احملكمني الذين أعتربوا أن البن: و ع
 .عدد احملكمني اإلمجاليني:  ع

و الناتج املتحصل عليه  -البنود -جتميع كل القيم احملصل عليها يف البنود مث قسمتها على عدد هذه األخرية  - 2) 
 . هو قيمة صدق احملتوى اإلمجايل لإلستبيان

 على بنود اإلستبيان مت احلصـول على قيمة صدق مساوية و بعد املعاجلة اإلحصائية إلستجابات أفراد عينة احملكمني
    .   492على مستوى املالحق ص )32(باجلدول رقم  ،وفق ما هو موضح 0,76لـ 

نستدل على صحة حكمنا السابق من أن هذا اإلستبيان صادق كون أن بنوده قد أشتقت  و إنطالقا من هذه القيمة
 . هرزبرغ اليت هي اإلطار النظري هلذه الدراسة كيمن نظرية العاملني يف الدافعية لفريدر

  :عینة الدراسة3)- 
موزعني على املستويات اإلدارية الثالثة وفق النحو  فردا  168لقد أجريت هذه الدراسة على عينة قدر عددها بـ

  :التايل
  .فردا  33و يتضمن: مستوى اإلدارة العليا -*
  .أنثى  31ذكر و  48منهم فردا  79و يتضمن: مستوى اإلدارة الوسطي -*
  .إناث  10ذكر و  46فردا منهم  56و يتضمن: مستوى اإلدارة الدنيا -*

  .ثانوية متواجدة على تراب والييت سطيف و جيجل  81ثانوية من جمموع  35و هذه العينة قد مت أخذها من
 54ثانوية من جمموع   19منأنثى، و ذلك   24فردا منهم  91مكونة من فالبنسبة لوالية سطيف فقد مت أخذ عينة

  .ثانوية متواجدة على تراب الوالية
 27ثانوية من جمموع  16أنثى، و ذلك من 17فردا منهم  77 أما بالنسبة لوالية جيجل فقد مت أخذ عينة مكونة من

 .ثانوية متواجدة على تراب الوالية 



 
   

نائب املدير املكلف 2)- املدير، 1)- : مأفراد ه  6و على إعتبار أن إدارة كل ثانوية تنطوي، يف الغالب، على
نائب املقتصد، فإن اتمع   6)-مستشار التربية،  5)-مستشار التوجيه املدرسي،  4)-املقتصد،  3)-بالدراسات،

  .X 81 6 = 481أي . فردا  486اإلحصائي هلذه الدراسة يتكون من حوايل
فردا و لكن ذلك مل يتم نتيجة لعدد   210أن يقدر حبوايل و عليه فإن عدد أفراد عينة هذه الدراسة كان من املفروض

  :من املشاكل اليت واجهت الباحث يف حتديد حجم عينة دراسته و املتمثلة أساسا يف
  .رفض عدد من األفراد اإلجابة على إستبيان الدراسة ألي سبب من األسباب -*
  .إجراء الدراسة عدم تواجد عدد منهم يف أماكن العمل زمن تنقل الباحث ملكان -*
  .عدم تطابق إجابة عدد منهم ملا تنص عليه بنود اإلستبيان -*

من جمموع أفراد اتمع اإلحصائي البالغ ، تقريبا،  35%ميثل نسبة  168و حجم عينة هذه الدراسة املقدر بـ
  .481عددهم بنحو

يد حجم العينة يف الدراسات السلوكية، و هذه النسبة تتفق و تأكيد فؤاد البهي السيد ، و أيضا، شرط روسكو يف حتد
 .اللذان سبقت اإلشارة إليهما يف فصل الدراسة اإلستطالعية

وفق طبيعة املتغريات  قد كان) الدراسة النهائية( و ما جتدر اإلشارة إليه يف هذا اإلطار، أن إختيارنا ألفراد العينة الكلية 
 طبيعةت اإلشارة إىل ذلك يف فصل الدراسة اإلستطالعية، حمور ، وفق ما متالدميغرافية لعينة الدراسة اإلستطالعية

 .الدميغرافية املتغريات الفروق املوجودة بني أفراد عينة الدراسة يف عدد من
 

  : األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في مناقشة الفرضیات4)- 
و علوم التربية و األرطوفونيا،  من املتعارف عليه، لدى الباحثني يف الدراسات السلوكية، عموما، و علم النفس

و أخريا ملناقشة فرضيات دراسته تتم أوال خصوصا، أن مفاضلة الباحث ألسلوب أو عدد من األساليب اإلحصائية
وفق جمموعة إعتبارات منهجية ينبغي عليه أخذها بعني اإلعتبار و املتمثلة أساسا يف طبيعة إشكالية البحث و متغرياا، 

  .أهداف البحث، أداة مجع البيانات و غريها من اإلعتباراتطبيعة الفرضيات، 
  :و إنطالقا من هذه احلقيقة فإن مناقشة فرضيات هذه الدراسة قد إستلزمت إستخدام ثالثة أساليب إحصائية هي

 فواد البهي ( أربعة أقسام متتالية و تعرف على أا النقط اليت تقسم التوزيع التكراري إىل: األرباعيات1-4)- 
  ).  130، ص1979السيد،

مبعىن آخر، أنه . الدرجات  3/4الدرجات و تليها ثالثة أرباع  1/4فاألرباعي األول هو النقطة اليت تسبقها ربع
  .النقطة اليت حتدد الربع األول للتوزيع التكراري، أي أن ربع هذا التوزيع أقل يف ترتيبه من ترتيب األرباعي األول

مبعين آخر، أنه النقطة  . الدرجات 2/4الدرجات و تليها ربعي 2/4قطة اليت تسبقها ربعيو األرباعي الثاين هو الن
  .اليت حتدد منتصف التوزيع التكراري، أي أن األرباعي الثاين هو الوسيط



 
   

مبعين آخر، أنه . الدرجات  1/4الدرجات و تليها ربع  3/4و األرباعي الثالث هو النقطة اليت تسبقها ثالثة أرباع
ة اليت حتدد الربع األخري للتوزيـع التكراري، أي أن ربع هذا التوزيـع أكرب يف ترتيبه من ترتيب األرباعي النقط
  ).  130-131ص. ، ص1979فواد البهي السيد،( الثالث

و حتسب األرباعيات بنفس املعادلة اإلحصائية اليت حتسب ا قيمة الوسيط من فئات الدرجات مع إختالف بسيط  
  .األوىل اليت حتدد ترتيب كل إرباعي يف اخلطوة

  .على عدد الدرجات" ن" ، حيث تدل 4/ن= فترتيب األرباعي األول 
  . 2/ن= و ترتيب األرباعي الثاين
  . 4/ن 3= و ترتيب األرباعي الثالث

 :و املعادلة اإلحصائية املستعملة يف حساب قيم األرباعيات هي
                               ن                                     

  ت ق - ـــ                                 
                                   4                                                                              

  .ف   X      ـــــــــ +       ل   =األرباعي
  ت                              

  :حيث 
  .احلد األول احلقيقي لفئة األرباعي=  ل
  .عدد الدرجات=  ن

  .التكرار املتجمع للفئة السابقة لفئة األرباعي=  ت ق
  .تكرار فئة األرباعي=  ت
   ).  106، ص1979فواد البهي السيد،( مدى فئة األرباعي =  ف

تضمنه إستبيان هذه الدراسة تنقسم     ) عبارة(  و على إعتبار أن إجابة مديري كل مستوى إداري على كل حمدد
: إىل ثالثة فئات خمتلفة من حيث األمهية، كما أشرنا إىل ذلك يف حمور تعريفنا ألداة مجع البيانات، و هذه الفئات هي
(  فئة أمهية منخفضة، فئة أمهية متوسطة، فئة أمهية مرتفعة، فإنه من الضروري أن تتوزع هذه              احملددات

على ثالثة مستويات لألمهية ختتلف عن بعضها البعض لنجاح مديري ) املرتبطة مبحيط الوظيفة، و املرتبطة مبحتواها
  :و كل مستوى ينطوي على جمموعة معينة من احملددات هي. كل مستوى إداري يف العمل اإلداري

ذات األمهية املنخفضة لنجاح ) رتبطة مبحتواهااملرتبطة مبحيط الوظيفة، و امل(  و يتضمن احملددات: املستوى األول -*
  .     مديري كل مستوى إداري يف العمل اإلداري

ذات األمهية املتوسطة لنجاح ) املرتبطة مبحيط الوظيفة، و املرتبطة مبحتواها(  و يتضمن احملددات: املستوى الثاين -*
  .     مديري كل مستوى إداري يف العمل اإلداري



 
   
ذات األمهية املرتفعة لنجاح ) املرتبطة مبحيط الوظيفة، و املرتبطة مبحتواها(  و يتضمن احملددات: لثاملستوى الثا -*

  .مديري كل مستوى إداري يف العمل اإلداري
و هذا األسلوب اإلحصائي سيستخدم ملناقشة الفرضية اجلزئية األوىل و الثانية و الثالثة على إعتبار أنه ميكننا من معرفة 

لنجاح مديري كل مستوى إداري من ) املرتبط مبحيط الوظيفة، و املرتبط مبحتواها(  مهية كل حمددمستويات أ
و بتعبري آخر، أن األرباعيات متكننا من معرفة . املستويات اإلدارية الثالثة يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية

ألمهية املنخفضة، و ذات األمهية املتوسطة، و ذات ذات ا) املرتبطة مبحيط الوظيفة، و املرتبطة مبحتواها(  احملددات
 األمهية املرتفعة لنجاح كل من مديري اإلدارة العليا، و مديري اإلدارة الوسطي، 

  .و مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري
، 1979لسيد،فواد البهي ا( فاألرباعيات حتدد املستويـات الدنيا و الوسطي و العليا لدرجـات التوزيع التكراري 

 ). 140ص

  :موعتني مرتبطتني و معادلته الرياضية هي" ت"إختبار 2-4)- 
  م ف                
  ــــــــ     =ت
 ف     ²جمـ ح           

            ــــــــ       
  )1  –ن ( ن           

  :حيث يدل الرمز
  .وسطنيعلى متوسط الفروق، و هو يساوي أيضا فرق املت: م ف -*
  .على مربعات إحنراف الفروق عند متوسط تلك الفروق :ف ²جمـ ح -*
  .على عدد األفراد :ن -*

 ).  469، ص1979فواد البهي السيد،(  1 –ن = و درجة احلرية يف هذه احلالة 
ما إذا   و هذا األسلوب اإلحصائي سيستخدم ملناقشة الفرضية اجلزئية الرابعة و اخلامسة و السادسة و ذلك يف حالة

  .توافرت جمموعة شروط سنتأكد منها الحقا
    

  :وإستخدامه يتم وفق اخلطوات التالية :حتليل التباين أحادي اإلجتاه3-4)- 
  .إخل...ن+ ن + ن   =حنسب حجم مجيع العينات ن 1-3)- 

                                              ¹     ²    ³       
  .ات لكل عينة، و أيضا، جمموع الدرجات جلميع العينات جمـ سحنسب جمموع الدرج2-3)- 

  
  
  



 
   

  ²)جمـ س(                                                                                            
   . ــــــ  -  ]....جمـ س+ جمـ س+ جمـ س  [  =حنسب جمموع املربعات الكلي3-3)- 

  ن                  ³          ²           ¹                                                      
   حنسب جمموع املربعات بني العينات 4-3)- 

 ²)جمـ س(             ²)جمـ س(        ²)جمـ س(        ²) جمـ س(                           
       =                         ¹    +            ²     +            +   ³ ... -         .      

  ن         ن                        ن                           ن                                 
                                  ¹                    ²                ³                     

  ).4(اخلطوة   –) 3( اخلطوة= وع املربعات داخل العينات حنسب جمم5-3)- 
    1.- عدد العينات =حنسب درجات احلرية بني العينات 6-3)- 
  .عدد العينات -ن مجيع أفراد العينات  =حنسب درجات احلرية داخل العينات 7-3)- 
  ). 7) + (6(اخلطوة      =حنسب درجات احلرية الكلي     8-3)- 

  )4(اخلطوة                                                    
                                                       .ــــــ  =حنسب التباين بني اموعات       9-3)- 

  )6(اخلطوة                                            
  )5(اخلطوة                                                    

                                                       .ــــــ  =حنسب التباين داخل اموعات  10-3)- 
 )7(اخلطوة                                             

  (9)اخلطوة                                                    
 .) 184 ، ص1995زكريا الشربيين،(  ـــــــ  =          حنسب قيمة ف       11-3)- 

 )10(اخلطوة                                                   
ملناقشة الفرضية اجلزئية السابعة و الثامنة و ذلك يف حالة ما إذا توافرت جمموعة  مو هذا األسلوب اإلحصائي سيستخد

  . شروط سنتأكد منها الحقا
 :شة فرضیات الدراسة في ضوء النتائجمناق5)- 

بعد حصولنا على إستجابات أفراد عينة الدراسة على بنود حماور إستبيان الدراسة قمنا بتفريغ هذه اإلستجابات      
  :و فيما يلي نباشر هذه العملية. يف جداول إحصائية دف مناقشة فرضيات الدراسة يف ضوئها

أي قيمة . جلزئية األوىل، و الثانية، و الثالثة، ينبغي علينا حتديد قيم األرباعياتو حىت يتسىن لنا مناقشة الفرضية ا
املرتبطة مبحيط ( األرباعي األول، و قيمة األرباعي الثاين، و قيمة الرباعي الثالث، للدرجات املمنوحة للمحددات 

 . اإلدارية الثالثةمن قبل مديري كل مستوى إداري من املستويات ) الوظيفة، و املرتبطة مبحتواها



 
   

و عليه، فإن احملددات اليت تكون قيمها أقل من قيمة األرباعي األول تعترب حمددات ذات أمهية منخفضة لنجاح املديرين 
  .يف العمل اإلداري
حيدد  -املستخدمة يف مناقشة الفرضيات ةكما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف حمور األساليب اإلحصائي -فاألرباعي األول

  .ى املنخفض لدرجات التوزيع التكرارياملستو
أما احملددات اليت تكون قيمها تساوي أو أكرب من قيمة األرباعي األول و أقل أو تساوي قيمة األرباعي الثالث، فتعترب 
حمددات ذات أمهية متوسطة لنجاح املديرين يف العمل اإلداري، على إعتبار أن األرباعي الثاين حيدد املستوى املتوسط 

  .جات التوزيع التكراريلدر
يف حني أن احملددات اليت تكون قيمها أكرب من قيمة األرباعي الثالث فتعترب حمددات ذات أمهية مرتفعة لنجاح املديرين 

  .يف العمل اإلداري، على إعتبار أن األرباعي الثالث حيدد املستوى املرتفع لدرجات التوزيع التكراري
جات احملددات ملديري كل مستوى إداري من املستويات اإلدارية الثالثة، ينبغي علينا و قبل حتديد قيم األرباعيات لدر

  :اإلشارة، أوال، إىل اخلطوات اإلحصائية املتبعة يف حساب قيم األرباعيات، و املتمثلة فيما يلي
ث حلساب قيم و الترتيب املعتمد من قبل الباح. ترصد درجات احملددات و ترتب ترتيبا تصاعديا أو تنازليا1)- 

  .األرباعيات يف هذه الدراسة هو الترتيب التصاعدي
  .حتسب احلدود احلقيقية لكل درجة من درجات احملددات2)- 
  .حيسب تكرار كل درجة من درجات احملددات3)- 
 حيسب التكرار املتجمع التصاعدي لدرجات احملددات، و الذي من خالله حتدد رتبة األرباعي األول، 4)- 

  .ألرباعي الثاين، و رتبة األرباعي الثالثو رتبة ا
  :و فيما يلي نستعرض مناقشة هذه الفرضيات اجلزئية الثالثة وفق هذه اخلطوات املوضحة يف اجلدول التايل 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
   

  :مناقشة الفرضية اجلزئية األوىل اليت مفادها1-5)-
مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري  حجنا) اهااملرتبطة مبحتو كاملرتبطة مبحيط الوظيفة و تل(  إن حمددات 

 .باملؤسسات الوطنية تتوزع على مستويات خمتلفة من حيث األمهية
 

  

.احملــــــددات  

 
  درجات
  احملددات

 
احلدود احلقيقية 

  للدرجات

 
  التكرار

التكرار 
املتجمع 
  التصاعدي

 1 1 47,5 - 48,5 48 .توفري فترات راحة يف العمل بشكل دوري 1)-

 2 1 62,5 - 63,5 63 .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الرؤساء 2)-

 3 1 65,5 - 66,5 66 .غموض العمل يف بعض األحيان 3)-

 4 1 67,5 - 68,5 68 .الشعور الدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل الوظيفة 4)-
احلرارة، ( توفري ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم 5)-

 ).إخل...التهوية،الضوضاء الرطوبة،
69 
 

69,5 - 68,5 1 
 

5 
 

 6 1 73,5 - 74,5 74 .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الزمالء 6)-

 7 1 75,5- 76,5 76 .الشعور الدائم بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة 7)-

 .العالقة احلسنة، بشكل دائم، مع املرؤوسني 8)-
اإلهتمام (يد يف املؤسسة بشكل دائم إتباع منط اإلشراف اجل 8)-

 ).بأمور العمل و العمال على السواء

 
81 
 

 
81,5 - 80,5 

 

 
2 

 
9 

 .اإلستقرار العائلي 10)-
 .الشعور الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة 10)-

 
82 

 
82,5 - 81,5 

 
2 

 
11 

 12 1 82,5 - 83,5 83 .توفري السكن 12)-
 13 1 83,5 - 84,5 84 .آت تشجيعية يف العمل بشكل مستمرمنح مكاف 13)-

جهد املبذول يف  إعتراف و تقدير الرؤساء الدائم ل 14)-
 .العمل
 .وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد 14)-

 
85 

 
85,5 - 84,5 

 
2 

 
15 

فرص التقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف  16)-
  .الوظيفة
  .صعوبة العمل يف بعض األحيان 16)-
تناسب الوظيفة بشكل دائم مع امليول و اإلجتاهات و  16)-

  .القدرات

 
 
86 

  
86,5 - 85,5 

 
  
 

 
 
3 

 
 
18 

فرص التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم  19)-
 .من طرف الوظيفة

89 89,5 - 88,5 1 19 

 من و السالمة يف حميط توافر وسائل األ(توفري األمن الوظيفي 20)-
 

 
 

 
  

 
 



 
   

العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج، التأمني على الوفاة، 
 ).إخل...التقاعد
  .الشعور الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل 20)-
 .القيام، دوريا، بدورات تدريبية 20)-

91 91,5 - 90,5 3  
  
 

22 

 23 1 91,5 - 92,5 92 .الثقة العالية بالنفس بشكل دائم 23)-
احلرية و اإلستقالل بشكل كلي، يف بعض احليان، يف أداء  24)-
 .العمل
إجناز مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل  24)-

 .دائم يف العمل
 .املرونة الكبرية للعمل يف بعض األحيان 24)-

 
 

94 

 
 

94,5 - 93,5 

 
 
3 

 
 

26 

و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم فرص املبادأة و اإلبداع  27)-
  .من طرف الوظيفة

 .توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم 27)-
 .اإللتزام العايل يف العمل بشكل دائم 27)-

 
 

95  
 

 
 

95,5 - 94,5 

  
 
3 

 
 

29 
 

 30 1 95,5 - 96,5 96 .توفري املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر 30)-
تناسب الراتب املتقاضى، دائما، مع متطلبات و حجم العمل  31)-
 .املنجز

98 98,5 - 97,5 1 31 

 =مج  
31. 

 

  يوضح اخلطوات اإلحصائية حلساب قيم األرباعيات) 20( جدول رقم
 )املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها(  لدرجات مديري اإلدارة العليا على احملددات

  .لنجاحهم يف العمل اإلداري الضرورية
 

  :حساب قيمة األرباعي األول -*
 4/ ن= مبا أن ترتيب األرباعي األول 

                               =4/31 
 7,75.=   إذن ترتيب األرباعي األول

،  9ايل لهو أقل من التكرار املتجمع التصاعدي الت  7و مبا أن هذا الترتيب أكرب من التكرار املتجمع التصاعدي
بقيمـة   80,5 – 81,5أي يف الفئة  9فاألرباعي األول ميتد يف الفـئة التكرارية املقابـلة للتكـرار املتجمـع

  . 7 = 0,75– 7,75مقدارهـا
  . 1=و مداها 2 = و مبا أن تكرار هذه الفئة 

  
 



 
   

7,75                                     – 7  
   x 1.ـــــ   80,5 +=إذن فاألرباعي األول 

2                                           
.80,87 = 0,37 + 80,5 =                        

 .80,87= إذن قيمة األرباعي األول 
  :حساب قيمة األرباعي الثاين -*

 2/ن= مبا أن ترتيب األرباعي الثاين 
                              =  2/31   

   15,5.= الثاين  إذن ترتيب األرباعي
،  18و أقل من التكرار املتجمع التصاعدي التايل له  15و مبا أن هذا الترتيب أكرب من التكرار املتجمع التصاعدي

بقيمة  86,5 – 85,5أي يف الفئة  18فاألرباعي الثاين ميتد يف الفئة التكرارية املقابلة للتكرار املتجمع
   15 = 0,5. – 15,5مقدارها

 15,5                                                                  . 1=و مداها 3 = رار هذه الفئة و مبا أن تك
                                    – 15  

   x 1.   ــــــ   85,5 +=إذن فاألرباعي الثاين 
3                                           

.85,66 = 0,17 + 85,5 =                       
  . 85,67= إذن قيمة األرباعي الثاين 

  :حساب قيمة األرباعي الثالث -*
 4/ن3= مبا أن ترتيب األرباعي الثالث 

                               =  4/31 x 3   
   23,25.=  إذن ترتيب األرباعي الثالث 

،  24له   و أقل من التكرار املتجمع التصاعدي التايل   23و مبا أن هذا الترتيب أكرب من التكرار املتجمع التصاعدي
  بقيمة مقدارها 94,5 -  93,5أي يف الفئة  26فاألرباعي الثالث ميتد يف الفئة التكرارية املقابلة للتكرار املتجمع

.0,25 = 23 - 23,25    
                                        . 1=و مداها 3 = و مبا أن تكرار هذه الفئة 

 23 - 23,25                                                                           
   x 1.   ـــــــ   93,5 +=إذن فاألرباعي الثالث 

3                                               
.92,75 = 0,08 + 93,5 =                         

 .93,58= ثالث إذن قيمة األرباعي ال



 
   

ملديري اإلدارة ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها( إذن، و بعد حسابنا لقيم األرباعيات لدرجات احملددات
نالحظ أن احملددات ذات األمهية املنخفضة لنجاح مديري اإلدارة العليا    )20(العليا، و بالرجوع إىل اجلدول رقم 

  :يف العمل اإلداري تتحدد يف
 . = 48توفري فترات راحة يف العمل بشكل دوري 1)- 
 . = 63العالقة احلسنة بشكل دائم مع الرؤساء 2)-
   .  = 66غموض العمل يف بعض األحيان 3)-
 . = 68الشعور الدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل الوظيفة 4)-
   . = 69)إخل...التهوية،الضوضاءاحلرارة، الرطوبة، ( توفري ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم 5)-
  . = 74العالقة احلسنة بشكل دائم مع الزمالء 6)-
  . = 76الشعور الدائم بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة 7)-

  80,87.فقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي أقل من قيمة األرباعي األول املساوية لـ
 :حمددات تنطوي على فئتني مها )07( و هذه القائمة من احملددات البالغ عددها

  .02،05،06، 01:حمددات و أرقامها هي )04( عددها فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و :أوال
 .03،04،07: حمددات و أرقامها هي )03( عددها فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و :ثانيا

 :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و
يف  عليالنجاح مديري اإلدارة ال ذات األمهية املنخفضة الوظيفةئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط امل النسبة -

  :  العمل اإلداري هي
4  

  57,14 %.=  100 ×  ــ   
7           

 عليالنجاح مديري اإلدارة ال ذات األمهية املنخفضة املرتبطة مبحتوى الوظيفة احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة - 
  :هيالعمل اإلداري 

3  
  42,86 %.=  100 ×  ــ   

   7                 
  عليااإلدارة ال مديريلنجاح  ت ذات أمهية منخفضةحمددا )07( جمموع من 57,14% تفسري هذه النسب، أن و

حمددات  هي  (07)جمموع من 42,86% يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن
  .الوظيفةمبحتوى مرتبطة 

يف العمل اإلداري  الضرورية لنجاحهم  ذات األمهية املنخفضة للمحددات عليامديري اإلدارة ال حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و
،  14,28%بنسبةيف العمل اإلداري  لنجاحهمالوظيفة  يطالوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبح يطاحملددات املرتبطة مبح أمهيةتؤكد 

        . 57,14% - 42,86% = 14,28%يأ



 
   

 :أما احملددات ذات األمهية املتوسطة لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري فتتحدد يف
 . = 81العالقة احلسنة، بشكل دائم، مع املرؤوسني 1)-
 . = 81)مال على السواءاإلهتمام بأمور العمل و الع( إتباع منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم2)- 
  . = 82اإلستقرار العائلي 3)-
 . = 82الشعور الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة 4)-
 . = 83توفري السكن 5)-
  .  = 84منح مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر 6)-
 . = 85إعتراف و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل 7)-
  . = 85ضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيدو8)- 
  . = 86فرص التقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة 9)-

  . = 86صعوبة العمل يف بعض األحيان10)- 
 . = 86تناسب الوظيفة بشكل دائم مع امليول و اإلجتاهات و القدرات 11)-
  . = 89لكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفةفرص التطور و النمو الشخصي ا 12)-
توافر وسائل األمن و السالمة يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج، التأمني ( توفري األمن الوظيفي 13)-

 . = 91)إخل...على الوفاة، التقاعد
  .= 91الشعور الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل 14)-
  . = 91دوريا، بدورات تدريبية القيام، 15)-
  . = 92الثقة العالية بالنفس بشكل دائم 16)-

و أقل من أو   80,87فقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي تساوي أو أكرب من قيمة األرباعي األول املساوية لـ
  . 93,58األرباعي الثالث املساوية ـلتساوي قيمة 

البالغ   عددها  ملتوسطة لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري،و هذه القائمة من احملددات ذات األمهية ا
  : بدورها تنطوي على فئتني من احملددات مها حمددا) 16(
 01:و أرقامها هيحمددات  )08(و عددها فئة احملددات ذات األمهية املتوسطة املنخفضة   -)أ
،02،03،04،05،06،07،08. 

و أقل من قيمة   80,87كرب من قيمة األرباعي األول املساوية لـأهي تساوي أو  فقيمة كل حمدد من هذه احملددات
 . 85,67األرباعي الثاين املساوية لـ

 :حمددات تنطوي على فئتني مها )08( و هذه القائمة من احملددات البالغ عددها
  .02،03،05،06،08، 01:هي أرقامها حمددات و )06( فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها :أوال
 .،07، 04:هي أرقامها حمددات و )02( فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها :ثانيا

 :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و



 
   

لنجاح مديري اإلدارة  املنخفضة ةذات األمهية املتوسط الوظيفةاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط  النسبة - 
  :  لعمل اإلداري هييف ا علياال
6  

  75 %.=  100 ×  ــ   
8           

لنجاح مديري اإلدارة  ذات األمهية املتوسطة املنخفضة املرتبطة مبحتوى الوظيفة احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة - 
  :هيالعمل اإلداري  علياال
2  

  25 %.=  100 ×  ــ   
   8                 

اإلدارة  مديريلنجاح  ت ذات أمهية متوسطة منخفضةحمددا )08( موعجم من 75% تفسري هذه النسب، أن و
حمددات  هي  (08)جمموع من 25% يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن علياال

  .الوظيفةمرتبطة مبحتوى 
الضرورية  ة املتوسطة املنخفضةذات األمهي للمحددات عليامديري اإلدارة ال حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و

 بنسبةتواها مقارنة بنظريا املرتبطة مبح الوظيفة يطاحملددات املرتبطة مبح أمهيةلنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد 
  .75% - 25% = 50 أي .  %50

: حمددات و أرقامها هي )08(عددها  فئة احملددات ذات األمهية املتوسطة املرتفعة و -)ب
09،10،11،12،13،14،15،16. 

و أقل من أو   85,67كرب من قيمة األرباعي الثاين املساوية لـأفقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي تساوي أو 
   93,58.تساوي قيمة األرباعي الثالث املساوية ـل
  :حمددات تنطوي على فئتني مها )08( و هذه القائمة من احملددات البالغ عددها

 .،13،15: هي أرقامها حمددات و )02( بطة مبحيط الوظيفة و عددهافئة احملددات املرت :أوال
  .10،11،12،14،16، 09:هي أرقامها حمددات و )06( فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها :ثانيا

 :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و
لنجاح مديري اإلدارة  املرتفعة ةية املتوسطذات األمه الوظيفةاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط  النسبة - 

  :  يف العمل اإلداري هي علياال
2  

  25%.=  100 ×  ــ   
8          

لنجاح مديري اإلدارة  ذات األمهية املتوسطة املرتفعة الوظيفة توىاملرتبطة مبح احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة - 
  :هيالعمل اإلداري  علياال
6  



 
   

  75%.=  100 ×  ــ   
8                 

 عليااإلدارة ال مديريلنجاح  ت ذات أمهية متوسطة مرتفعةحمددا )08( جمموع من 25% تفسري هذه النسب، أن و
حمددات مرتبطة  هي  (08)جمموع من 75% يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن

  .الوظيفةمبحتوى 
الضرورية  ذات األمهية املتوسطة املرتفعة للمحددات عليامديري اإلدارة ال حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و

 يطهاالوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبح توىاحملددات املرتبطة مبح أمهيةلنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد 
   75% - 25%  = 50% .          أي.  50%بنسبة

 :جاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري فتتحدد يفأما احملددات ذات األمهية املرتفعة لن
 . = 94احلرية و اإلستقالل بشكل كلي، يف بعض احليان، يف أداء العمل 1)-
 . = 94إجناز مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف العمل 2)-
 . = 94املرونة الكبرية للعمل يف بعض األحيان 3)-
  . = 95بادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفةفرص امل 4)-

 . = 95توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم5)-  
  . = 95اإللتزام العايل يف العمل بشكل دائم 6)-
  . = 96توفري املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر 7)-
  .= 98اتب املتقاضى، دائما، مع متطلبات و حجم العمل املنجزتناسب الر 8)-

   93,58.كرب من قيمة األرباعي الثالث املساوية لـأفقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي 
  :حمددات تنطوي على فئتني مها )08( و هذه القائمة من احملددات البالغ عددها

 .05،07،08: أرقامها حمددات و )03(دها فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عد :أوال
 .01،02،03،04،06: هي أرقامها حمددات و )05( فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها :ثانيا

 :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و
       عليادارة اللنجاح مديري اإل ذات األمهية املرتفعة الوظيفةاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط  النسبة - 

  :  يف العمل اإلداري هي
3  

  37,5 %.=  100 ×  ــ   
8           

العمل  عليالنجاح مديري اإلدارة ال ذات األمهية املرتفعة املرتبطة مبحتوى الوظيفة احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة - 
  :هياإلداري 

5  
  62,5 %.=  100 ×  ــ   



 
   

   8                 
      عليااإلدارة ال مديريلنجاح  ت ذات أمهية مرتفعةحمددا )08( جمموع من 37,5% النسب، أنتفسري هذه  و

حمددات مرتبطة  هي ) 08( جمموع من 62,5% يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن
  .الوظيفةمبحتوى 

يف  الضرورية لنجاحهم ذات األمهية املرتفعة للمحددات اعليمديري اإلدارة ال حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و
     أي . 25%بنسبةيطها الوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبح حتوىاحملددات املرتبطة مب أمهيةالعمل اإلداري تؤكد 

      .%25 =  %37,5 - %62,5    
الضرورية لنجاح ) وظيفة و املرتبطة مبحتواهااملرتبطة مبحيط ال( إذن، و من خالل حتديدنا ملستويات أمهية احملددات

  :مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري، ميكننا إستخالص جمموعة نتائج تتمثل فيما يلي
وجود إختالفات يف أمهية احملددات ذات األمهية املنخفضة لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري نتيجة 1)- 

   .اإختالف درجاا فيما بينه
ذات األمهية املنخفضة ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها( وجود فرق يف النسب املئوية ألمهية احملددات2)- 

و  14,28%بـ         -كما سبق توضيحه  -و يقدر هذا الفرق . لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري
  . وظيفةذلك لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحيط ال

وجود إختالفات يف أمهية احملددات ذات األمهية املتوسطة لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري      3)- 
  :تتوزع على مستويني خمتلفني يف األمهية مها -كما سبق توضيحه  - على إعتبار أن هذه اموعة من احملددات 

  .مستوى ذو أمهية متوسطة منخفضة -)أ
  .ى ذو أمهية متوسطة مرتفعةمستو -)ب

و هذه اإلختالفات املوجودة يف أمهية هذه اموعة من احملددات تتجلى، أيضا، من خالل درجاا املختلفة عن بعضها 
  :البعض، بإستثناء احملددات

  .العالقة احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني -*
 اللذان هلما نفس، )ام بأمور العمل و العمال على السواءاإلهتم( إتباع منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم -*

) 81( الدرجـة املسـاوية لـ األمهية لنجـاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري على إعتبـار أن هلما نفس
 .، أيضا، يف نفس املستوى من األمهية هو مستوى ذو أمهية متوسطة منخفضةاو وجودمه

   .اإلستقرار العائلي -*
األمهية لنجاح مديري اإلدارة العليا   الشعور الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة، اللذان هلما نفس -*

، أيضا، يف نفس املستوى من او وجودمه) 82( الدرجة املساوية ـل يف العمل اإلداري على إعتبار أن هلما نفس
  .األمهية هو مستوى ذو أمهية متوسطة منخفضة



 
   
 .راف و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العملإعت -*
وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد، اللذان هلما نفس األمهية لنجاح مديري اإلدارة العليا        -*

، أيضا، يف نفس املستوى من او وجودمه )85( يف العمل اإلداري على إعتبار أن هلما نفس الدرجة املساوية ـل
  .مهية هو مستوى ذو أمهية متوسطة منخفضةاأل
  .فرص التقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة -*
  .صعوبة العمل يف بعض األحيان -*
األمهية لنجاح مديري اإلدارة العليا  تناسب الوظيفة بشكل دائم مع امليول و اإلجتاهات و القدرات، اليت هلا نفس -*

، أيضا، يف نفس املستوى من األمهية او وجوده) 86( الدرجة املساوية لـ اري على إعتبار أن هلا نفسيف العمل اإلد
  .هو مستوى ذو أمهية متوسطة مرتفعة

توافر وسائل األمن و السالمة يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج، التأمني ( توفري األمن الوظيفي -*
  ).إخل...على الوفاة، التقاعد

  .الشعور الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل -*
القيام، دوريا، بدورات تدريبية، اليت هلا نفس األمهية لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري على إعتبار    -*

مهية متوسطة ، أيضا، يف نفس املستوى من األمهية هو مستوى ذو أاو وجوده )91( أن هلا نفس الدرجة املساوية لـ
   .مرتفعة
ذات األمهية املتوسطة ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها( وجود فرق يف النسب املئوية ألمهية احملددات4)- 

و  50%بـ  -كما سبق توضيحه  -و يقدر هذا الفرق . املنخفضة لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري
  . ملرتبطة مبحيط الوظيفةذلك لصاحل فئة احملددات ا

ذات األمهية املتوسطة ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها( وجود فرق يف النسب املئوية ألمهية احملددات5)- 
و  50%بـ  -كما سبق توضيحه  -و يقدر هذا الفرق . املرتفعة لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري

  . ت املرتبطة مبحتوى الوظيفةذلك لصاحل فئة احملددا
وجود إختالفات يف أمهية احملددات ذات األمهية املرتفعة لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري نتيجة 6)- 

  :إختالف درجاا فيما بينها بإستثناء احملددات
  .احلرية و اإلستقالل بشكل كلي، يف بعض احليان، يف أداء العمل -*
  . ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف العملإجناز مهام  -*
األمهية لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري     املرونة الكبرية للعمل يف بعض األحيان، اليت هلا نفس -*

  ).94( الدرجة املساوية ـل على إعتبار أن هلا نفس
  .ة املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفةفرص املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبري -*
  .توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم -*



 
   
األمهية لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري        اإللتزام العايل يف العمل بشكل دائم، اليت هلا نفس  -*

  ).  95( الدرجة املساوية ـل على إعتبار أن هلا نفس
ذات األمهية املرتفعة ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها( وجود فرق يف النسب املئوية ألمهية احملددات7)- 

و  25%بـ           -كما سبق توضيحه  -و يقدر هذا الفرق . لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري
   .ذلك لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة

املرتبطة ( إذن، و بناءا على هذه النتائج احملصل عليها نتبني وجود إختالفات يف مستويات األمهية النسبية للمحددات
  .الضرورية لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري) مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها

كما سبق  -د أكدت نتائـج هذه الدراسة فق. فهذه احملددات تتوزع على مستويات خمتلفة من حيث األمهية
 ، )منخفضة، مرتفعة (  وجود حمددات ذات أمهية منخفضة، و حمددات ذات أمهية متوسطة -توضيحه 

و حمددات ذات أمهية مرتفعة لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري، و عليه ميكننا القول أن هذه الفرضية قد 
  .حتققت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

  :مناقشة الفرضية اجلزئية الثانية اليت مفادها2-5)- 
مديري الوسطي يف العمل اإلداري باملؤسسات  حجنا) املرتبطة مبحتواها كاملرتبطة مبحيط الوظيفة و تل( إن حمددات  

 .الوطنية تتوزع على مستويات خمتلفة من حيث األمهية
 

  

.احملـــــــددات  

 
  درجات
  احملددات

  
ة احلدود احلقيقي
  للدرجات

  
  التكرار

التكرار 
املتجمع 
  التصاعدي

 1 1 98,5 - 99,5 99 .غموض العمل يف بعض األحيان1)- 

 إتباع منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم 2)-
 ).اإلهتمام بأمور العمل و العمال على السواء(

139 
 

139,5 -138,5 
 

1 
 

2 
 

 3 1 147,5- 148,5 148 .العالقة احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني 3)-
 4 1 161,5- 162,5 162 .الشعور الدائم بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة4)- 

 5 1 165,5- 166,5 166 .الشعور الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة5)- 
 6 1 179,5- 180,5 180 .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الزمالء6)- 

 7 1 184,5- 185,5 185 .راف و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العملإعت 7)-

 8 1 186,5- 187,5 187 .توفري فترات راحة يف العمل بشكل دوري 8)-

 9 1 189,5- 190,5 190 .صعوبة العمل يف بعض األحيان9)- 

 10 1 192,5- 193,5 193  .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الرؤساء 10)-
احلرارة، ( توفري ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم11)- 

 ).إخل...الرطوبة،التهوية،الضوضاء
194 194,5 -193,5 1 11 

 12 1 195,5- 196,5 196 .اإلستقرار العائلي 12)-

 13 1 201,5- 202,5 202  .الشعور الدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل الوظيفة 13)-
 14 1 202,5- 203,5 203 .ة للعمل يف بعض األحياناملرونة الكبري14)- 

 15 1 203,5- 204,5 204 . القيام، دوريا، بدورات تدريبية 15)-
تناسب الوظيفة املشغولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و  16)-

  .القدرات
205 205,5 -204,5 1 16 

إجناز مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة  17)-
 .دائم يف العمل بشكل

207 207,5 -206,5 1 17 

احلرية و اإلستقالل بشكل كلي، يف بعض احليان، يف  18)-
  .أداء العمل
 .توفري السكن18)-  

208 208,5 -207,5 2 19 

  .وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد 20)-
فرص التقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من  20)-

 .يفةطرف الوظ

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
   

فرص املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل  20)-
 .دائم من طرف الوظيفة

فرص التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل  20)-
  .دائم من طرف الوظيفة

توفري املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل  20)-
 .مستمر

 
209 
 

 
209,5 -208,5 

 
5 

 
24 

 25 1 211,5- 212,5 212  .توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم 25)-

 .منح مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر26)- 
توافر وسائل األمن و السالمة يف (توفري األمن الوظيفي 26)- 

حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج، التأمني على 
 .)إخل...الوفاة، التقاعد

 
 

218 

 
 

218,5 -217,5 

 
 
2 

 
 
27 

 28 1 218,5- 219,5 219 .اإللتزام العايل يف العمل بشكل دائم 28)-
 29 1 221,5- 222,5 222 .الثقة العالية بالنفس بشكل دائم29)- 
 30 1 224,5- 225,5 225 .الشعور الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل30)- 

ملتقاضى دائما مع متطلبات و حجم تناسب الراتب ا31)- 
 .العمل املنجز

228 228,5 -227,5 1 31 

مج  
=.31 

 

 يوضح اخلطوات اإلحصائية حلساب قيم األرباعيات) 21( جدول رقم
 )املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها(  على احملددات لدرجات مديري اإلدارة الوسطي

 .يالضرورية لنجاحهم يف العمل اإلدار

  :حساب قيمة األرباعي األول -*
 4/ ن= مبا أن ترتيب األرباعي األول 

                                      =4/31 
 7,75.= إذن ترتيب األرباعي األول 

،  8و أقل من التكرار املتجمع التصاعدي التايل له  7و مبا أن هذا الترتيب أكرب من التكرار املتجمع التصاعدي
بقيمـة   187,5 –186,5أي يف الفـئة   8األول ميتد يف الفئة التكرارية املقابـلة للتكرار املتجمع فاألرباعي
  . 7 = 0,75– 7,75 مقدارهـا

 . 1=و مداها 1 = و مبا أن تكرار هذه الفئة 
7,75                                       – 7   

   x 1   ــــــ   186,5 +=إذن فاألرباعي األول 
1                                                                                      



 
   

.187,25 = 0,75 + 186,5 =                        
 . 187,25=إذن قيمة األرباعي األول 

  :حساب قيمة األرباعي الثاين -*
 2/ن= مبا أن ترتيب األرباعي الثاين 

                             =  2/31   
   15,5.=  إذن ترتيب األرباعي الثاين

،  16و أقل من التكرار املتجمع التصاعدي التايل له  15و مبا أن هذا الترتيب أكرب من التكرار املتجمع التصاعدي
 مقدارها بقيمة   205,5 - 204,5 أي يف الفئة  16فاألرباعي الثاين ميتد يف الفئة التكرارية املقابلة للتكرار املتجمع

.1 = 15 - 15,5   
                                          . 1=و مداها 1 = و مبا أن تكرار هذه الفئة 

15,5                                       – 15  
   x 1   ــــــ   204,5 +=إذن فاألرباعي الثاين 

1                                              
.205 = 0,5 + 204,5 =                        

  . 205= إذن قيمة األرباعي الثاين 
  :حساب قيمة األرباعي الثالث -*

 4/ن3= مبا أن ترتيب األرباعي الثالث 
                               =  4/31 x 3   

   23,25.=   إذن ترتيب األرباعي الثالث
،  24و أقل من التكرار املتجمع التصاعدي التايل له  19تجمع التصاعديو مبا أن هذا الترتيب أكرب من التكرار امل

 بقيمة مقدارها  208,5 - 209,5 أي يف الفئة  24فاألرباعي الثالث ميتد يف الفئة التكرارية املقابلة للتكرار املتجمع
 .4,25 = 19 - 23,25    

                                      . 1=و مداها 5 = و مبا أن تكرار هذه الفئة 
 19 - 23,25                                         

   x 1   ـــــــ   208,5 +=إذن فاألرباعي الثالث 
5                                                 

.209,35 = 0,85 + 208,5 =                        
 .209,35= إذن قيمة األرباعي الثالث 

ملديري اإلدارة ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها( و بعد حسابنا لقيم األرباعيات لدرجات احملددات إذن،
نالحظ أن احملددات ذات األمهية املنخفضة لنجاح مديري اإلدارة  )21( الوسطي، و بالرجوع إىل اجلدول رقم
 :الوسطي يف العمل اإلداري تتحدد يف

   . = 99عض األحيانغموض العمل يف ب 1)-



 
   

 . = 139)اإلهتمام بأمور العمل و العمال على السواء( إتباع منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم 2)-
 . = 148العالقة احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني 3)-
  . = 162الشعور الدائم بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة 4)-
 . = 166املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة الشعور الدائم بإحترام 5)-
 . = 180العالقة احلسنة بشكل دائم مع الزمالء 6)-
 . = 185إعتراف و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل 7)-
  . = 187توفري فترات راحة يف العمل بشكل دوري 8)-

  187,25.ول املساوية لـفقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي أقل من قيمة األرباعي األ
  :حمددات تنطوي على فئتني مها )08( و هذه القائمة من احملددات البالغ عددها

  .02،03،06،08: هي أرقامها حمددات و )04( فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها :أوال
 .04،05،07، 01:هي هاأرقام حمددات و )04( فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها :ثانيا 
 :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و

   الوسطي لنجاح مديري اإلدارة ذات األمهية املنخفضة الوظيفةاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط  النسبة -
  :  يف العمل اإلداري هي

4  
  50 %.=  100 ×  ــ   

8           
 الوسطيلنجاح مديري اإلدارة  ذات األمهية املنخفضة طة مبحتوى الوظيفةاملرتب احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة - 

  :هيالعمل اإلداري 
4  

  50 %.=  100 ×  ــ   
   8                 

   الوسطياإلدارة  مديريلنجاح  ت ذات أمهية منخفضةحمددا )08( جمموع من 50% تفسري هذه النسب، أن و
حمددات مرتبطة  هي  (08)جمموع من 50% حيط الوظيفة، يف حني أنيف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مب

  .الوظيفةمبحتوى 
الضرورية لنجاحهم  ذات األمهية املنخفضة للمحددات وسطيمديري اإلدارة ال حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و

  يط الوظيفةاحملددات املرتبطة مبح كل من مهيةتساوي النسب املئوية أل يف العمل اإلداري تؤكد
              .لكل منهما  50% اها و املقدرة بـنظريا املرتبطة مبحتو و

 : أما احملددات ذات األمهية املتوسطة لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري فتتحدد يف
 . = 190صعوبة العمل يف بعض األحيان1)- 
 . = 193العالقة احلسنة بشكل دائم مع الرؤساء 2)-



 
   

 . = 194)إخل...احلرارة، الرطوبة،التهوية،الضوضاء( توفري ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم 3)-
 . = 196اإلستقرار العائلي 4)-
 . = 202الشعور الدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل الوظيفة 5)-
 . = 203املرونة الكبرية للعمل يف بعض األحيان 6)-
 . = 204ت تدريبيةالقيام، دوريا، بدورا 7)-
 . = 205تناسب الوظيفة املشغولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدرات 8)-
 . = 207إجناز مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف العمل 9)-

  . = 208احلرية و اإلستقالل بشكل كلي، يف بعض احليان، يف أداء العمل 10)-
 . = 208توفري السكن11)-  
  . = 209وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد 12)-
 . = 209فرص التقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة 13)-
 . = 209فرص املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة 14)-
  . = 209رية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفةفرص التطور و النمو الشخصي الكب 15)-
  . = 209توفري املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر 16)-

و أقل من     187,25فقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي تساوي أو أكرب من قيمة األرباعي األول املساوية لـ
  . 209,35أو تساوي قيمة األرباعي الثالث املساوية لـ

و هذه القائمة من احملددات ذات األمهية املتوسطة لنجـاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمـل اإلداري، البالغ 
  : حمددا بدورها تنطوي على فئتني من احملددات مها) 16(عددها 

: حمددات و أرقامها هي )07(عددها   فئة احملددات ذات األمهية املتوسطة املنخفضة و  -)أ
01،02،03،04،05،06،07. 

و أقل من   187,25كرب من قيمة األرباعي األول املساوية لـأفقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي تساوي أو 
 . 205قيمة األرباعي الثاين املساوية لـ

  :حمددات تنطوي على فئتني مها )07( و هذه القائمة من احملددات البالغ عددها
 .02،03،04،07: هي أرقامها حمددات و )04( فة و عددهافئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظي: أوال
 .01،05،06: هي أرقامها حمددات و )03( فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها: ثانيا

 :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و
لنجاح مديري اإلدارة  ةاملنخفض ةذات األمهية املتوسط الوظيفةاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط  النسبة - 

 :  يف العمل اإلداري هي وسطيال
  
  



 
   

4  
  57,14%.=  100 ×  ــ   

7           
لنجاح مديري اإلدارة  ذات األمهية املتوسطة املنخفضة املرتبطة مبحتوى الوظيفة احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة  -
  :هيالعمل اإلداري  وسطيال

3  
  42,86 %.=  100 ×  ــ   

   7                 
اإلدارة  مديريلنجاح  ت ذات أمهية متوسطة منخفضةحمددا )07( جمموع من 57,14% تفسري هذه النسب، أن و
 هي  (07)جمموع من 42,86% يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن وسطيال

  .الوظيفةحمددات مرتبطة مبحتوى 
الضرورية  ذات األمهية املتوسطة املنخفضة للمحددات وسطيمديري اإلدارة ال حتديدية تبني لنا هذه النتيجة أن عمل و

تواها مقارنة بنظريا املرتبطة مبح الوظيفة  يطاحملددات املرتبطة مبح أمهيةلنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد 
                57,14% - 42,86%  = 14,28%.أ ي . 14,28%بنسبة
: و أرقامها هي )09(عددها  ذات األمهية املتوسطة املرتفعة و فئة احملددات -)ب

08،09،10،11،12،13،14،15،16. 
و أقل من أو  205 كرب من قيمة األرباعي الثاين املساوية لـأفقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي تساوي أو 

   209,35.تساوي قيمة األرباعي الثالث املساوية ـل
  :حمددات تنطوي على فئتني مها )09( ت البالغ عددهاو هذه القائمة من احملددا

  .11،12،16: حمددات و أرقامها هي )03( فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها: أوال
 .08،09،10،13،14،15: هي أرقامها حمددات و )06(فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها : ثانيا

 :وية جند أنعمال مبقياس النسب املئ و
لنجاح مديري اإلدارة  املرتفعة ةذات األمهية املتوسط الوظيفةاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط  النسبة - 

  : يف العمل اإلداري هي وسطيال
3  

  33,33%.=  100 ×  ــ   
9           

لنجاح مديري اإلدارة  املرتفعة ذات األمهية املتوسطة املرتبطة مبحتوى الوظيفة احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة - 
  :هياإلداري  لعملا وسطي يفال
6  

  66,67%.=  100 ×  ــ   
9                 



 
   
اإلدارة  مديريلنجاح  ت ذات أمهية متوسطة مرتفعةحمددا )09( جمموع من 33,33% تفسري هذه النسب، أن و
 هي  (09)جمموع من 66,67% أن يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني وسطيال

  .الوظيفةحمددات مرتبطة مبحتوى 
الضرورية  ذات األمهية املتوسطة املرتفعة للمحددات وسطيمديري اإلدارة ال حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و

 حيطهاطة مبالوظيفة مقارنة بنظريا املرتب توىاحملددات املرتبطة مبح أمهيةلنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد 
   66,67% - 33,33%  = 33,34% .          أي.  33,34%بنسبة

  :أما احملددات ذات األمهية املرتفعة لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري فتتحدد يف
    . = 212توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم 1)-
 . = 218ل مستمرمنح مكافآت تشجيعية يف العمل بشك 2)-
توافر وسائل األمن و السالمة يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج، التأمني (توفري األمن الوظيفي 3)- 

  . = 218)إخل...على الوفاة، التقاعد
  . = 219اإللتزام العايل يف العمل بشكل دائم 4)-
  . = 222الثقة العالية بالنفس بشكل دائم 5)-
 . = 225ر الدائم مبستويات إجناز عالية يف العملالشعو 6)-
  . = 228تناسب الراتب املتقاضى دائما مع متطلبات و حجم العمل املنجز 7)-

  209,35.املساوية  الثالثكرب من قيمة األرباعي أفقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي 
  :ئتني مهاحمددات تنطوي على ف )07(و هذه القائمة من احملددات البالغ عددها 

  .01،02،03،07: هي أرقامها حمددات و )04(فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها  :أوال
 .04،05،06: حمددات و أرقامها هي )03(فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها  :ثانيا

 :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و 
    وسطيلنجاح مديري اإلدارة ال ذات األمهية املرتفعة الوظيفةملرتبطة مبحيط املئوية ألمهية احملددات ا النسبة - 

  :  يف العمل اإلداري هي
4  

  57,14 %.=  100 ×  ــ   
7           

 وسطيلنجاح مديري اإلدارة ال ذات األمهية املرتفعة املرتبطة مبحتوى الوظيفة احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة  -
  :هيالعمل اإلداري 

3  
  42,86 %.=  100 ×  ــ   

   7                 



 
   
 وسطياإلدارة ال مديريلنجاح  ت ذات أمهية مرتفعةحمددا  )07(ع جممو من 57,14% تفسري هذه النسب، أن و

حمددات  هي )07( جمموع من 42,86% يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن
  .الوظيفةمرتبطة مبحتوى 

الضرورية لنجاحهم  ذات األمهية املرتفعة للمحددات وسطيمديري اإلدارة ال حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و
.  14,28%بنسبة حتواهاالوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مب يطاحملددات املرتبطة مبح أمهيةيف العمل اإلداري تؤكد 

  57,14% - 42,86%  = 14,28% .           أي
الضرورية لنجاح ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها(ن، و من خالل حتديدنا ملستويات أمهية احملددات إذ

  :مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري، ميكننا إستخالص جمموعة نتائج تتمثل فيما يلي
اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري  وجود إختالفات يف أمهية احملددات ذات األمهية املنخفضة لنجاح مديري1)- 

  .نتيجة إختالف درجاا فيما بينها
ذات األمهية ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها(وجود فرق يف النسب املئوية ألمهية احملددات عدم  2)-

بـ  -بق توضيحه كما س -فكال النسبتـني تقدران . املنخفضة لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري
%50.    
وجود إختالفات يف أمهية احملددات ذات األمهية املتوسطة لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري على 3)- 

  :تتوزع على مستويني خمتلفني يف األمهية مها -كما سبق توضيحه  -إعتبار أن هذه اموعة من احملددات 
  .مستوى ذو أمهية متوسطة منخفضة -)أ

  .مستوى ذو أمهية متوسطة مرتفعة -)ب
و هذه اإلختالفات املوجودة يف أمهية هذه اموعة من احملددات تتجلى، أيضا، من خالل درجاا املختلفة عن بعضها 

  :البعض بإستثناء احملددات
  .احلرية و اإلستقالل بشكل كلي، يف بعض احليان، يف أداء العمل -*
 األمهية لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري على إعتبار أن هلما نفس نفس اللذان هلمان، توفري السك -*

 .، أيضا، يف نفس املستوى من األمهية هو مستوى ذو أمهية متوسطة مرتفعةاو وجودمه (208)الدرجة املساوية لـ 
  .وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد -*
 .ة املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفةفرص التقدم و الترقية الكبري -*
 .فرص املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة -*
 .فرص التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة -*
مهية لنجاح مديري اإلدارة الوسطي   األ توفري املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر، اليت هلا نفس -*

، أيضا، يف نفس املستوى من او وجوده  (209)الدرجة املساوية لـ يف العمل اإلداري على إعتبار أن هلا نفس
  .األمهية هو مستوى ذو أمهية متوسطة مرتفعة



 
   

ذات األمهية املتوسطة ) حتواهااملرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مب(وجود فرق يف النسب املئوية ألمهية احملددات 4)- 
 -كما سبق توضيحـه  - و يقدر هذا الفرق . املنخفضـة لنجـاح مديري اإلدارة الوسـطي يف العمـل اإلداري

  . و ذلك لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة 14,28%بـ 
ذات األمهية املتوسطة ) املرتبطة مبحتواهااملرتبطة مبحيط الوظيفة و ( وجود فرق يف النسب املئوية ألمهية احملددات5)- 

  - كما سبق توضيحـه  -و يقدر هذا الفرق . املرتفعـة لنجـاح مديـري اإلدارة الوسطي يف العمـل اإلداري
  . و ذلك لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة 33,34%بـ 

جاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري نتيجة وجود إختالفات يف أمهية احملددات ذات األمهية املرتفعة لن6)- 
 :إختالف درجاا فيما بينها بإستثناء احملددات

 .منح مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر -*
توافر وسائل األمن و السالمة يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج، التأمني (توفري األمن الوظيفي  -*

األمهية لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري على إعتبار أن  ، اللذان هلما نفس)إخل...التقاعد على الوفاة،
  . ، أيضا، يف نفس املستوى من األمهية هو مستوى ذو أمهية مرتفعةاو وجودمه) 218(الدرجة املساوية لـ هلما نفس

ذات األمهية املنخفضة ) ة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواهااملرتبط( وجود فرق يف النسب املئوية ألمهية احملددات 2)-
و  14,28%بـ  –كما سبق توضيحه  -و يقدر هذا الفرق . لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري

  .ذلك لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة
املرتبطة (فات يف مستويات األمهية النسبية للمحددات إذن، و بناءا على هذه النتائج احملصل عليها نتبني وجود إختال

  .الضرورية لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري) مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها
كما سبق  –فقد أكدت نتائج هذه الدراسـة . فهذه احملددات تتوزع على مستويات خمتلفة من حيث األمهية

 ، )منخفضة، مرتفعة (  أمهية منخفضة، و حمددات ذات أمهية متوسطة وجود حمددات ذات -توضيحه 
و حمددات ذات أمهية مرتفعة لنجاح مديري اإلدارة الوسطي يف العمل اإلداري، و عليه ميكننا القول أن هذه الفرضية 

  .قد حتققت
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

 :مناقشة الفرضية اجلزئية الثالثة اليت مفادها3-5)- 
مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري  حجنا) املرتبطة مبحتواها كطة مبحيط الوظيفة و تلاملرتب(  إن حمددات 

 .باملؤسسات الوطنية تتوزع على مستويات خمتلفة من حيث األمهية
  

  

.احملـــــددات  

 
  درجات
  احملددات

 
احلدود احلقيقية 

  للدرجات

 
  التكرار

التكرار 
املتجمع 
  التصاعدي

 1 1 107,5- 108,5 108 .عض األحيانغموض العمل يف ب 1)-

 . صعوبة العمل يف بعض األحيان 2)-
  .املرونة الكبرية للعمل يف بعض األحيان2)- 

 
109 

 
109,5 -108,5 

 
2 

 
3 

 4 1 110,5- 111,5 111 .توفري فترات راحة يف العمل بشكل دوري 4)-

 5 1 111,5- 112,5 112 .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الزمالء 5)-
 6 1 112,5- 113,5 113 .احلرية و اإلستقالل بشكل كلي، يف بعض احليان، يف أداء العمل 6)-
فرص املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من  7)-

 .طرف الوظيفة
فرص التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من  7)-

 .طرف الوظيفة
 .ائم مبستويات إجناز عالية يف العملالشعور الد 7)-

 
 

116 

 
 

116,5 -115,5 

 
 
3 

 
 
9 

 .الشعور الدائم بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة 10)-
 .القيام، دوريا، بدورات تدريبية 10)-
 .الشعور الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة 10)-

 
 

119 

 
 

119,5 -118,5 

 
 
3 

 
 
12 

إجناز مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل  13)-
 .دائم يف العمل

 
120 

 
120,5 -119,5 

 
1 

 
13 

تناسب الوظيفة بشكل دائم مع امليول و اإلجتاهات و  14)-
  .القدرات

 .وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد 14)-

 
124 

 
124,5 -123,5 

 
2 

 
15 

 16 1 124,5- 125,5 125 .كل دائم مع املرؤوسنيالعالقة احلسنة بش 15)-
 17 1 141,5- 142,5 142 .الشعور الدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل الوظيفة 17)-
احلرارة، (توفري ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم  18)-

 ).إخل...الرطوبة، التهوية،الضوضاء
145 145,5 -144,5 1 18 

ترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف فرص التقدم و ال 19)-
 .الوظيفة

146 146,5 -145,5 1 19 

 20 1 148,5- 149,5 149اإلهتمام (إتباع منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم  20)-



 
   

 . )بأمور العمل و العمال على السواء
 21 1 149,5- 150,5 150 .العالقة احلسنة بشكل دائم مع الرؤساء21)-

 .توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم 22)-
 .توفري املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر22)-

 
153 

 
153,5 -152,5 

 
2 

 
23 

توافر وسائل األمن و السالمة يف حميط (توفري األمن الوظيفي  24)-
فاة، العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج، التأمني على الو

 ).إخل...التقاعد
 .اإلستقرار العائلي 24)-
 . اإللتزام العايل يف العمل بشكل دائم 24)-

 
 

154 
 
 

 
 

154,5 -153,5 

 
 
3 

 
 
26 
 

 .توفري السكن 27)-
 .الثقة العالية بالنفس بشكل دائم 27)-

 
155 

 
155,5 -154,5 

 
2  

 
28 

 .لعملإعتراف و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف ا 29)-
 .منح مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر 29)-

 
156  

 
156,5 -155,5  

 
2  

 
30  

تناسب الراتب املتقاضى دائما مع متطلبات و حجم العمل  31)-
 .املنجز

158 158,5 -157,5 1 31 

 =مج  
.31 

 
 

  يوضح اخلطوات اإلحصائية حلساب قيم األرباعيات) 22(جدول رقم 
  )املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها( الدنيا على احملددات  لدرجات مديري اإلدارة

 .الضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري

  :حساب قيمة األرباعي األول -*
 4/ ن= مبا أن ترتيب األرباعي األول 

                               =4/31 
 7,75.= إذن ترتيب األرباعي األول 

،  9و أقل من التكرار املتجمع التصاعدي التايل له  6أكرب من التكرار املتجمع التصاعدي و مبا أن هذا الترتيب
بقيمة  116,5  - 115,5أي يف الفئة  9فاألرباعي األول ميتد يف الفئة التكرارية املقابلة للتكرار املتجمع

  .  7,75 - 6 = 1,75مقدارها
 . 1=و مداها 3 = و مبا أن تكرار هذه الفئة 

6 - 7,75                                         
   x 1.   ــــــ   115,5 +=إذن فاألرباعي األول 

3                                               
.116,08 = 0,58 + 115,5 =                        



 
   

 .116,08= إذن قيمة األرباعي األول 
  :حساب قيمة األرباعي الثاين -*

 2/ن= رتيب األرباعي الثاين مبا أن ت
                              =  2/31   

   15,5.=  إذن ترتيب األرباعي الثاين 
،  16و أقل من التكرار املتجمع التصاعدي التايل له  15و مبا أن هذا الترتيب أكرب من التكرار املتجمع التصاعدي

بقيمة  125,5 -  124,5 أي يف الفئة  16للتكرار املتجمع فاألرباعي الثاين ميتد يف الفئة التكرارية املقابلة
  .  15 = 0,5– 15,5مقدارها

                                          . 1=و مداها 1 = و مبا أن تكرار هذه الفئة 
15,5                                       – 15  

   x 1.   ــــــ   124,5 +=إذن فاألرباعي الثاين 
1                                              

.125  = 0,5 + 124,5 =                                  
 . = 125إذن قيمة األرباعي الثاين

  :حساب قيمة األرباعي الثالث -* 
 4/ن3= مبا أن ترتيب األرباعي الثالث 

                               =  4/31 x 3   
   23,25.=  رباعي الثالثإذن ترتيب األ

،  25و أقل من التكرار املتجمع التصاعدي التايل له  23و مبا أن هذا الترتيب أكرب من التكرار املتجمع التصاعدي
 بقيمة مقدارها153,5 – 154,5 أي يف الفئة   26فاألرباعي الثالث ميتد يف الفئة التكرارية املقابلة للتكرار املتجمع

 .0,25 = 23 - 23,25    
                                  . 1=و مداها 3 = و مبا أن تكرار هذه الفئة 

 23 - 23,25                                           
   x 1.   ـــــــ   153,5 +=إذن فاألرباعي الثالث 

3                                                  
.153,58  = 0,08  + 153,5 =                            

 .153,58= إذن قيمة األرباعي الثالث 
ملديري اإلدارة ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها(إذن، و بعد حسابنا لقيم األرباعيات لدرجات احملددات 

مديري اإلدارة الدنيا   نالحظ أن احملددات ذات األمهية املنخفضة لنجاح )22(الدنيا، و بالرجوع إىل اجلدول رقم 
  :يف العمل اإلداري تتحدد يف

  . = 108غموض العمل يف بعض األحيان 1)-



 
   

 . = 109صعوبة العمل يف بعض األحيان 2)-
  . = 109املرونة الكبرية للعمل يف بعض األحيان 3)-
  . = 111توفري فترات راحة يف العمل بشكل دوري 4)-
 . = 112الءالعالقة احلسنة بشكل دائم مع الزم 5)-
  . = 113احلرية و اإلستقالل بشكل كلي، يف بعض احليان، يف أداء العمل 6)-
 . = 116فرص املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة 7)-
 . = 116فرص التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة 8)-
 . = 116دائم مبستويات إجناز عالية يف العملالشعور ال 9)-

  116,08.فقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي أقل من قيمة األرباعي األول املساوية لـ
  :حمددات تنطوي على فئتني مها )09(و هذه القائمة من احملددات البالغ عددها 

 .04،05: و أرقامهما هيحمددات  )02(فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها  :أوال
: هي أرقامها حمددات و )07(فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها  :ثانيا
01،02،03،06،07،08،09. 

 :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و
يف  نيادلنجاح مديري اإلدارة ال ذات األمهية املنخفضة الوظيفةاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط  النسبة - 

  : العمل اإلداري هي
2  

 22,22 %.=  100 ×  ــ   
9      

 دنيالنجاح مديري اإلدارة ال ذات األمهية املنخفضة املرتبطة مبحتوى الوظيفة احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة  -
  :هيالعمل اإلداري 

7  
  77,78 %.=  100 ×  ــ   

   9                 
  دنيااإلدارة ال مديريلنجاح  ت ذات أمهية منخفضةحمددا )09( جمموع من 22,22% تفسري هذه النسب، أن و

حمددات  هي  (09)جمموع من 77,78% يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن
  .الوظيفةمرتبطة مبحتوى 

يف العمل  الضرورية لنجاحهم  ية املنخفضةذات األمه للمحددات دنيامديري اإلدارة ال حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و
 = 55,56%.أي .  55,56%بنسبةيطها الوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبح توىاحملددات املرتبطة مبح أمهيةاإلداري تؤكد 

%22,22 - %77,78        
 :حدد يفأما احملددات ذات األمهية املتوسطة لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري فتت

 . = 119الشعور الدائم بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة 1)-



 
   

 . = 119القيام، دوريا، بدورات تدريبية 2)-
 . = 119الشعور الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة 3)-
 . = 120إجناز مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف العمل 4)-
 . = 124وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد 5)-
 . = 124تناسب الوظيفة بشكل دائم مع امليول و اإلجتاهات و القدرات 6)-
 . = 125العالقة احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني 7)-
  . = 142الشعور الدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل الوظيفة 8)-
 . = 145)إخل...احلرارة، الرطوبة، التهوية،الضوضاء(زيقية جيدة بشكل دائم توفري ظروف عمل في 9)-

 . = 146فرص التقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة 10)-
 . = 149)اإلهتمام بأمور العمل و العمال على السواء(إتباع منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم  11)-
 . = 150احلسنة بشكل دائم مع الرؤساء العالقة 12)-
 . = 153توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم 13)-

 . = 153توفري املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر14)- 
ل من   و أق  116,08فقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي تساوي أو أكرب من قيمة األرباعي األول املساوية لـ

  . 153,58أو تساوي قيمة األرباعي الثالث املساوية لـ
و هذه القائمـة من احملـددات ذات األمهيـة املتوسطة لنجـاح مديري اإلدارة الدنيـا يف العمـل اإلداري، البالغ 

  :حمددا بدورها تنطوي على فئتني من احملددات مها) 14(عددها 
 .01،02،03،04،05،06: و أرقامها هي )06(عددها  ة املنخفضة وفئة احملددات ذات األمهية املتوسط  -)أ
   116,08كرب من قيمة األرباعي األول املساوية لـأفقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي تساوي أو  

 . 125و أقل من قيمة األرباعي الثاين املساوية لـ
  :فئتني مهاحمددات تنطوي على  )06(و هذه القائمة من احملددات البالغ عددها 

 .02،05: هما هيأرقام حمددات و) 02( فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها :أوال
 .01،03،04،06: حمددات و هي )04(فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها  :ثانيا

 :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و
لنجاح مديري اإلدارة  املنخفضة ةذات األمهية املتوسط الوظيفةحيط املئوية ألمهية احملددات املرتبطة مب النسبة - 

  :  يف العمل اإلداري هي دنياال
2  

  33,33 %.=  100 ×  ــ   
6           



 
   

لنجاح مديري اإلدارة  ذات األمهية املتوسطة املنخفضة املرتبطة مبحتوى الوظيفة احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة - 
  :يهالعمل اإلداري  دنياال
4  

  66,67 %.=  100 ×  ــ   
   6                 

اإلدارة  مديريلنجاح  ت ذات أمهية متوسطة منخفضةحمددا )06( جمموع من 33,33% تفسري هذه النسب، أن و
حمددات  هي  (06)جمموع من 66,67% يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن دنياال

  .وظيفةالمرتبطة مبحتوى 
الضرورية لنجاحهم يف  ذات األمهية املتوسطة املنخفضة للمحددات دنيامديري اإلدارة ال حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و

 .          أي.  33,34% بنسبةيطها بنظريا املرتبطة مبح الوظيفة مقارنة توىاحملددات املرتبطة مبح أمهيةالعمل اإلداري تؤكد 
%33,34 =  %33,33 - %66,67   

: حمددات و أرقامها هي )08(عددها  فئة احملددات ذات األمهية املتوسطة املرتفعة و -)ب
07،08،09،10،11،12،13،14. 

و أقل من         125 كرب من قيمة األرباعي الثاين املساوية لـأفقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي تساوي أو 
   153,58.ملساوية لـأو تساوي قيمة األرباعي الثالث ا

  :حمددات تنطوي على فئتني مها )08(و هذه القائمة من احملددات البالغ عددها 
 .07،09،11،12،13،14: هيأرقامها حمددات و  )06(فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها  :أوال
 .08،10: هي مهماأرقا حمددات و )02(فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها  :ثانيا

 :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و
 دنيالنجاح مديري اإلدارة ال املرتفعة ةذات األمهية املتوسط الوظيفةاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط  النسبة -

  :  يف العمل اإلداري هي
6  

   75%.= 100 ×  ــ   
8           

لنجاح مديري اإلدارة  ذات األمهية املتوسطة املرتفعة تبطة مبحتوى الوظيفةاملر احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة - 
 :هيالعمل اإلداري  دنياال
2  

         .  x 100 = 25%ــ   
  8    

 دنيااإلدارة ال مديريلنجاح  ت ذات أمهية متوسطة مرتفعةحمددا )08( جمموع من 75% تفسري هذه النسب، أن و
حمددات مرتبطة  هي  (08)جمموع من 25% مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أنيف العمل اإلداري هي حمددات 

  .الوظيفةمبحتوى 



 
   
الضرورية لنجاحهم يف  ذات األمهية املتوسطة املرتفعة للمحددات دنيامديري اإلدارة ال حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و

 .          أي.  50%بنسبة تواهاة مقارنة بنظريا املرتبطة مبحالوظيف يطاحملددات املرتبطة مبح أمهيةالعمل اإلداري تؤكد 
%50 =  %25 - %75   

 :أما احملددات ذات األمهية املرتفعة لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري فتتحدد يف
 على العالج، التأمني توافر وسائل األمن و السالمة يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني(توفري األمن الوظيفي  1)-

 . = 154)إخل...على الوفاة، التقاعد
 .  = 154اإللتزام العايل يف العمل بشكل دائم2)- 
  . = 154اإلستقرار العائلي 3)-
 . = 155توفري السكن 4)-
 . = 155الثقة العالية بالنفس بشكل دائم 5)-
 . = 156إعتراف و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل 6)-
 . = 156منح مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر7)- 
  .  = 158تناسب الراتب املتقاضى دائما مع متطلبات و حجم العمل املنجز 8)-

   153,58.كرب من قيمة األرباعي الثالث املساوية لـأفقيمة كل حمدد من هذه احملددات هي 
  :ات تنطوي على فئتني مهاحمدد )08(و هذه القائمة من احملددات البالغ عددها 

 .01،03،04،07،08: هيأرقامها حمددات و  )05(فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها  :أوال
  .02،05،06: هي أرقامها حمددات و) 03(فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها  :ثانيا

 :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و
       دنيالنجاح مديري اإلدارة ال ذات األمهية املرتفعة الوظيفةمهية احملددات املرتبطة مبحيط املئوية أل النسبة - 

  :  يف العمل اإلداري هي
5  

  62,5 %.=  100 ×  ــ   
8           

العمل  دنيالنجاح مديري اإلدارة ال ذات األمهية املرتفعة املرتبطة مبحتوى الوظيفة احملدداتاملئوية ألمهية  النسبة  -
  :هياإلداري 

3  
  37,5 %.=  100 ×  ــ   

   8                 
يف  دنيااإلدارة ال مديريلنجاح  ت ذات أمهية مرتفعةحمددا )08( جمموع من 62,5% تفسري هذه النسب، أن و

حمددات مرتبطة  هي )08( جمموع من 37,5% العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن
  .الوظيفةتوى مبح



 
   
يف العمل  الضرورية لنجاحهم ذات األمهية املرتفعة للمحددات دنيامديري اإلدارة ال حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و

 = 25% .           أي . 25%بنسبةاها احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبحتو أمهيةاإلداري تؤكد 
 %37,5 - %62,5    

الضرورية لنجاح ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها(إذن، و من خالل حتديدنا ملستويات أمهية احملددات 
  :مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري، ميكننا إستخالص جمموعة نتائج تتمثل فيما يلي

اح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري نتيجة وجود إختالفات يف أمهية احملددات ذات األمهية املنخفضة لنج1)- 
   :إختالف درجاا فيما بينها باستثناء احملددات

 .صعوبة العمل يف بعض األحيان -*
األمهية لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري  اللذان هلما نفساملرونة الكبرية للعمل يف بعض األحيان،  -*

   (109).الدرجة املساوية لـ على إعتبار أن هلما نفس
 .فرص املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة -*
  .فرص التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة -*
اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري  األمهية لنجاح مديري الشعور الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل، اليت هلا نفس -*

     (116).الدرجة املساوية ـل على إعتبار أن هلا نفس
ذات األمهية املنخفضة ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها(وجود فرق يف النسب املئوية ألمهية احملددات 2)- 

و ذلك  55,56%بـ  -كما سبق توضيحه  - و يقدر هذا الفرق. لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري
  . لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة

وجود إختالفات يف أمهية احملددات ذات األمهية املتوسطة لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري على 3)- 
  : خمتلفني يف األمهية مهاتتوزع على مستويني -كما سبق توضيحه  -إعتبار أن هذه اموعة من احملددات 

  .مستوى ذو أمهية متوسطة منخفضة -)أ
  .مستوى ذو أمهية متوسطة مرتفعة -)ب

و هذه اإلختالفات املوجودة يف أمهية هذه اموعة من احملددات تتجلى، أيضا، من خالل درجاا املختلفة عن بعضها 
 :البعض، بإستثناء احملددات

  .الء املمنوح من قبل الوظيفةالشعور الدائم بإحترام الزم -*
 .القيام، دوريا، بدورات تدريبية -*
يف  األمهية لنجاح مديري اإلدارة الدنيا اليت هلا نفس ،الشعور الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة -*

املستوى من األمهية  ، أيضا، يف نفساو وجوده ،)119(الدرجة املساوية لـ  اإلداري على إعتبار أن هلا نفس العمل
 .هو مستوى ذو أمهية متوسطة منخفضة

   .وضوح أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد -*



 
   
األمهية لنجاح مديري اإلدارة  تناسب الوظيفة املشغولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدرات، اللذان هلما نفس -*

، أيضا، يف نفس او وجودمه ،)124(الدرجـة املساوية لـ  الدنيا يف العمل اإلداري على إعتبار أن هلما نفس
  .املستوى من األمهية هو مستوى ذو أمهية متوسطة منخفضة

 .توفري املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم -*
ة الدنيا  األمهية لنجاح مديري اإلدار توفري املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر، اللذان هلما نفس -*

، أيضا، يف نفس املستوى من او وجودمه ،)153(الدرجة املساوية لـ  يف العمل اإلداري على إعتبار أن هلما نفس
  .األمهية هو مستوى ذو أمهية متوسطة مرتفعة

ملتوسطة ذات األمهية ا) املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها(وجود فرق يف النسب املئوية ألمهية احملددات 4)- 
 -كما سبق توضيحه  - و يقـدر هذا الفرق . املنخفضـة لنجـاح مديـري اإلدارة الدنيـا يف العمـل اإلداري

  . و ذلك لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة 33,34%بـ 
ذات األمهية املتوسطة  )املرتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها(وجود فرق يف النسبة املئوية ألمهية احملددات 5)- 

و  50%بـ  -كما سبق توضيحه  -و يقدر هذا الفرق . املرتفعة لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري
  . ذلك لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة

العمل اإلداري نتيجة وجود إختالفات يف أمهية احملددات ذات األمهية املرتفعة لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف 6)- 
 :إختالف درجاا فيما بينها بإستثناء احملددات

توافر وسائل األمن و السالمة يف حميط العمل، العمل الدائم، التأمني على العالج، التأمني (توفري األمن الوظيفي  -*
   ).إخل...على الوفاة، التقاعد

  .اإلستقرار العائلي -*
األمهية لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري على  اليت هلا نفس. كل دائماإللتزام العايل يف العمل بش -*

، أيضا، يف نفس املستوى من األمهية هو مستوى ذو أمهية او وجوده ،)154(الدرجة املساوية لـ  إعتبار أن هلا نفس
  . مرتفعة

 . توفري السكن -*
األمهية لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري على  فساللذان هلما نالثقة العالية بالنفس بشكل دائم،  -*

، أيضا، يف نفس املستوى من األمهية هو مستوى ذو او وجودمه ،)155(الدرجة املساوية لـ  إعتبار أن هلما نفس
  . أمهية مرتفعة

  .إعتراف و تقدير الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل -*
 األمهية لنجاح مديري اإلدارة الدنيا  العمل بشكل مستمر، اللذان هلما نفسمنح مكافآت تشجيعية يف  -*

، أيضا، يف نفس املستوى من او وجودمه ،)156(الدرجة املساوية لـ  يف العمل اإلداري على إعتبار أن هلما نفس
  . األمهية هو مستوى ذو أمهية مرتفعة



 
   

ذات األمهية املرتفعة ) رتبطة مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواهاامل(وجود فرق يف النسب املئوية ألمهية احملددات 7)- 
  - كما سبق توضيحه  -و يقدر هذا الفرق . لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري

  . و ذلك لصاحل فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة 25%بـ 
املرتبطة (تالفات يف مستويات األمهية النسبية للمحددات إذن، و بناءا على هذه النتائج احملصل عليها نتبني وجود إخ

  .الضرورية لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري) مبحيط الوظيفة و املرتبطة مبحتواها
كما سبق  -فقد أكدت نتائج هذه الدراسـة . فهذه احملددات تتوزع على مستويات خمتلفة من حيث األمهية

 ، )منخفضة، مرتفعة( ذات أمهية منخفضة، و حمددات ذات أمهية متوسطة وجود حمددات  -توضيحه 
و حمددات ذات أمهية مرتفعة لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري، و عليه ميكننا القول أن هذه الفرضية قد 

  .حتققت
لق مبناقشتنا للفرضيات اجلزئية و زيادة على هذه النتائج، السالفة الذكر، اليت أسفرت عنها هذه الدراسة فيما يتع

جناح مديري ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و تلك املرتبطة مبحتواها( الثالثة األوىل املتعلقة بتحديد مستويات أمهية حمددات 
اإلدارة العليا، و مديري اإلدارة الوسطي، و مديري اإلدارة الدنيا يف العمل، فإن هذه الدراسة، ودائما يف نفس 

 د أسفرت، أيضا، على جمموعة نتائج تتمثل يف وجود عناصر إتفاق السياق، ق
املرتبطة مبحيط ( و عناصر إختالف بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة يف حتديديهم ملستويات أمهية حمددات 

  .جناحهم يف العمل اإلداري) الوظيفة و تلك املرتبطة مبحتواها
اإلتفاق و عناصر اإلختالف املوجودة بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة يوضح عناصر  )23(و اجلدول التايل رقم 

جناحهم      يف العمل ) املرتبطة مبحيط الوظيفة و تلك املرتبطة مبحتواها( يف حتديديهم ملستويات أمهية حمددات 
  .اإلداري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

 مناألمهية احملددة  مستويات        
                                                قبل                     

                           
  .رينــاملدي

  
.احملــــددات    

قبل مديري  من
و  اإلدارة العليا

 الوسطي

قبل مديري  من
اإلدارة العليا و 

 الدنيا

قبل مديري  من
اإلدارة الوسطي و 

 الدنيا

قبل مديري  من
املستويات اإلدارية 

 الثالثة
 ر ر.ت ن.ت ن ر ر.ت ن.ت ن ر ر. ت ن.ت ن ر ر.ت ن.ت ن

                 .احلسنة بشكل دائم مع الرؤساء العالقة1)- 

و تقدير الرؤساء الدائم للجهد  إعتراف2)- 
 .يف العمل املبذول

  
 

              

أنظمة و إجراءات العمل دائما  وضوح3)- 
 .بشكل جيد

    
 

 X           

و اإلستقالل بشكل كلي، يف بعض  حلريةا4)- 
 .العملاحليان، يف أداء 

              
 

  

    ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل  توفري 5)-
الرطوبة،  احلرارة، ( دائم

 ).إخل...التهوية،الضوضاء

 
  

  
 

             

التقدم و الترقية الكبرية املتاحة  فرص6)- 
 .الوظيفةبشكل دائم من طرف 

 
 

  
 

          
 

  
X 

 

                 .السكن توفري7)- 
املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية  فرص 8)-

 .الوظيفةاملتاحة بشكل دائم من طرف 
             

 
 
 
 

  

املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل  توفري9)- 
 .بشكل دائم

  
 

  
X 

         
 

   

     X             .دائمبشكل  العالية بالنفس الثقة 10)-

    X             .احلسنة بشكل دائم مع الزمالء العالقة11)- 

                 .العمل يف بعض األحيان صعوبة 12)-

توافر وسائل األمن ( األمن الوظيفي توفري 13)-
الدائم، التأمني  العملو السالمة يف حميط العمل، 
 ).إخل...الوفاة، التقاعدعلى العالج، التأمني على 

 
 

           
  

X 

    

التطور و النمو الشخصي الكبرية  فرص14)- 
 .الوظيفة طرفاملتاحة بشكل دائم من 

   
X 

             

بشكل  العملفترات راحة يف  توفري 15)-
 .دوري

 
  

            
X 

   



 
   

    X             .العمل يف بعض األحيان غموض16)- 

املعلومات الضرورية لسريورة  وفريت 17)-
 .العمل بشكل مستمر

 
 

          
X 

    
 

 

الوظيفة بشكل دائم مع امليول و  تناسب18)- 
 .القدراتاإلجتاهات و 

   
X 

             

مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل  منح19)- 
 .مستمر

  
  

           
X 

    

، مهام ختتلف، يف بعض األحيان إجناز 20)-
 .العملعن تلك املنجزة بشكل دائم يف 

 
  

               

الراتب املتقاضى، دائما، مع  تناسب21)- 
 .املنجزمتطلبات و حجم العمل 

 
 

               
X 

الدائم بإحترام الرؤساء املمنوح  الشعور22)- 
 .الوظيفةمن قبل 

 
 

              
 

 

احلسنة، بشكل دائم، مع  العالقة23)- 
 .ملرؤوسنيا

 
 

     
 

          

الدائم بإحترام الزمالء املمنوح  الشعور24)- 
 .الوظيفةمن قبل 

             
X 

  
 

 

منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة  إتباع25)- 
بأمور العمل و العمال  اإلهتمام(  بشكل دائم
 ).على السواء

 
  
  

          
 

     

يف  عاليةز الدائم مبستويات إجنا الشعور 26)-
 .العمل

                

               X  .العائلي اإلستقرار 27)-

                 .الكبرية للعمل يف بعض األحيان املرونة28)- 
       X          .دوريا، بدورات تدريبية القيام، 29)-
الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح  الشعور 30)-

 .من قبل الوظيفة
     X           

 X                .العايل يف العمل بشكل دائم اإللتزام31)- 

  
 يف بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة يوضح عناصر اإلتفاق و عناصر اإلختالف املوجودة) 23(جدول رقم 

  )املرتبطة مبحيط الوظيفة و تلك املرتبطة مبحتواها(  حتديديهم ملستويات أمهية احملددات
  .لنجاحهم يف العمل اإلداري الضرورية

  



 
   

  :حيث
  .ةـتعين أمهية متوسطة مرتفع: ر.ت، و ةـتعين أمهية متوسطة منخفض: ن.ت، و تعين أمهية منخفضـة: ن
  .ةـتعين أمهية مرتفع: رو 
  

  ):23( اجلدول رقم على التعليق
  :خالل هذا اجلدول نالحظ من
يف حتديدهم ) العليا، و الوسطي، و الدنيا(  الثالثة اإلداريملستويات عناصر اإلتفاق املوجودة بني مديري ا أن :أوال

فيما  تتحددجناحهم يف العمل اإلداري ) مبحيط الوظيفة و تلك املرتبطة مبحتواها املرتبطة(  ملستويات أمهية حمددات
  :يلي
Ä - الوسطيملديري اإلدارة العليا مع نظرائهم يف اإلدارة  بالنسبة:  

  : على أن الوسطياإلدارة العليا مع نظرائهم يف اإلدارة إتفاق مديري  -*
و هذا احملدد هو من فئة احملددات . العمل اإلداري يفلنجاحهم  نخفضةحمدد ذو أمهية م هو ،العائلي اإلستقرار1)- 

 األمهيةات للمحددات ذ الوسطيو نظرائهم يف اإلدارة  لعلياأن عملية حتديد مديري ا يعيناملرتبطة مبحيط الوظيفة مما 
الوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة  مبحيطالضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد أمهية احملددات املرتبطة  نخفضةامل

  .  100%مبحتواها بنسبة
  : على أن الوسطيإتفاق مديري اإلدارة العليا مع نظرائهم يف اإلدارة  -*

  الوظيفة طرفة بشكل دائم من التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاح فرص1)- 
لنجاحهم  متوسطة مرتفعةذو أمهية  انحمدد امه ،القدراتالوظيفة بشكل دائم مع امليول و اإلجتاهات و  تناسب2)- 
أن عملية حتديد مديري  يعينالوظيفة مما  حتوىمن فئة احملددات املرتبطة مب امه اناحملدد نو هذا. العمل اإلداري يف
الضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري  توسطة املرتفعةامل األمهيةللمحددات ذات  الوسطي اإلدارة و نظرائهم يف لعلياا

  .  100%بنسبة يطهاالوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبح توىمبحتؤكد أمهية احملددات املرتبطة 
  : على أن الوسطيإتفاق مديري اإلدارة العليا مع نظرائهم يف اإلدارة  -*

. العمل اإلداري يفحمدد ذو أمهية مرتفعة لنجاحهم  هو ،املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم ريتوف 1)- 
  لعلياأن عملية حتديد مديري ا يعينو هذا احملدد هو من فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة مما 

ورية لنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد أمهية املرتفعة الضر األمهيةللمحددات ذات  الوسطيو نظرائهم يف اإلدارة 
 .  100%الوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبحتواها بنسبة مبحيطاحملددات املرتبطة 

Ä - ملديري اإلدارة العليا مع نظرائهم يف اإلدارة الدنيا بالنسبة:  
  : على أن الدنياإتفاق مديري اإلدارة العليا مع نظرائهم يف اإلدارة  -*

  .أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد ضوحو1)- 



 
   

لنجاحهم  نخفضةحمددات ذات أمهية متوسطة م هي، الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة الشعور 2)-
  .اإلدارييف العمل 

  :من احملددات البالغ عددها حمددين تنطوي على فئتني مها القائمةهذه  و
  . 01:هوو رقمه واحد  حمدد حيط الوظيفة و عددهااحملددات املرتبطة مب فئة -)أ

   . 02:هوو رقمه  حمدداحملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها  فئة -)ب
  :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و

 نخفضةمن جمموع احملددات ذات األمهية املتوسطة امل الوظيفةاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط  النسبة - 
  :  يف اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري هي ونظرائهمجاح مديري اإلدارة العليا لن
1  

  50 %.=  100 ×  ــ   
2           

 نخفضةامل املتوسطةمبحتوى الوظيفة من جمموع احملددات ذات األمهية  املرتبطةاحملددات  ألمهيةاملئوية  النسبة - 
  :رة الدنيا يف العمل اإلداري هييف اإلدا ونظرائهملنجاح مديري اإلدارة العليا 

1  
  50 %.=  100 ×  ــ   

   2                 
لنجاح مديري اإلدارة العليا  نخفضـةة متوسطة مـذات أمهي احملددينجمموع  من 50% تفسري هذه النسب، أن و

حمددات  هي 50% نالدنيا يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أ اإلدارةو نظرائهم يف 
  .مرتبطة مبحتوى الوظيفة

مديري العليا و نظرائهم يف اإلدارة الدنيا للمحددات ذات األمهية املتوسطة  حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و
احملددات املرتبطة مبحيط  منالضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد تساوي النسب املئوية ألمهية كل  نخفضةامل
   .    منهما لكل  50% ظيفة و نظريا املرتبطة مبحتواها و املقدرة بـالو
Ä - الدنياملديري اإلدارة الوسطي مع نظرائهم يف اإلدارة  بالنسبة:  

  :على أن الدنياإتفاق مديري اإلدارة الوسطي مع نظرائهم يف اإلدارة  -*
و هذا احملدد . العمل اإلداري يفلنجاحهم  نخفضةم متوسطة حمدد ذو أمهية هو، دوريا، بدورات تدريبية القيام،1)- 

و نظرائهم يف اإلدارة  لوسطيا اإلدارة أن عملية حتديد مديري يعينهو من فئة احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة مما 
رتبطة الضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد أمهية احملددات امل نخفضةامل املتوسطة األمهيةللمحددات ذات  الدنيا
   .  100%الوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبحتواها بنسبة مبحيط

  : على أن الدنياإتفاق مديري اإلدارة الوسطي مع نظرائهم يف اإلدارة  -*
  .دائمالعالية بالنفس بشكل  الثقة 1)-



 
   

التأمني على العالج، التأمني الدائم،  العملتوافر وسائل األمن و السالمة يف حميط العمل، (  األمن الوظيفي توفري 2)-
  ).إخل...على الوفاة، التقاعد

  .املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر توفري3)- 
  .اإلداري لحمددات ذات أمهية مرتفعة لنجاحهم يف العم هي، مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر منح4)- 

  :تنطوي على فئتني مها اتحمدد )04(من احملددات البالغ عددها  القائمةهذه  و
  .02،03،04 :يه ات و أرقامهاحمدد )03( احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها فئة - )أ

   .01: هو واحد ورقمه حمدداحملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها  فئة -)ب
  :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و

من جمموع احملددات ذات األمهية املرتفعة لنجاح مديري  الوظيفةة مبحيط املئوية ألمهية احملددات املرتبط النسبة - 
  : يف اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري هي ونظرائهماإلدارة الوسطي 

3  
  75 %.=  100 ×  ــ   

4           
املرتفعة  طةاملتوساحملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة من جمموع احملددات ذات األمهية  ألمهيةاملئوية  النسبة - 

  :يف اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري هي ونظرائهملنجاح مديري اإلدارة الوسطي 
1  

  25 %.=  100 ×  ــ   
   3                 

اح مديري اإلدارة الوسطي ـة لنجـرتفعامل ةـمهياألذات  داتاحملدوع ـجمم من  75% تفسري هذه النسب، أن و
حمددات  هي 25%  العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أنالدنيا يف اإلدارةو نظرائهم يف 

  .مرتبطة مبحتوى الوظيفة
الوسطي و نظرائهم يف اإلدارة الدنيا للمحددات ذات األمهية  اإلدارة مديري حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و

الوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة  يطاحملددات املرتبطة مبح أمهيةالضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد  املرتفعة
   75% - 25% = 50%.، أي  50%بنسبةتواها مبح
Ä - الدنياالعليا، الوسطي، (  املستويات اإلدارية الثالثة ملديري بالنسبة:(   

  : على أن) العليا، الوسطي، الدنيا(  مديري املستويات اإلدارية الثالثة إتفاق -*
  .احلسنة بشكل دائم مع الزمالء القةالع1)- 
  .بشكل دوري العملفترات راحة يف  توفري2)- 
  .العمل يف بعض األحيان غموض3)- 
يف العمل     ذات أمهية منخفضة لنجاحهم  حمددات هي ،الوظيفةالدائم بإحترام الزمالء املمنوح من قبل  الشعور4)- 

  .اإلداري



 
   
  :تنطوي على فئتني مها حمددات )04(دها من احملددات البالغ عد القائمةهذه  و
  .01،02 :يه ات و أرقامهماحمدد )02( احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها فئة - )أ

   .03،04 :يهو أرقامهما  اتحمدد )02( احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها فئة -)ب
  :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و

مديري  من جمموع احملددات ذات األمهية املرتفعة لنجاح الوظيفةمهية احملددات املرتبطة مبحيط املئوية أل النسبة - 
  :  يف العمل اإلداري هي )العليا، الوسطي، الدنيا(  املستويات اإلدارية الثالثة

2  
  50 %.=  100 ×  ــ   

4           
املرتفعة  املتوسطةجمموع احملددات ذات األمهية احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة من  ألمهيةاملئوية  النسبة - 

  :يف العمل اإلداري هي )العليا، الوسطي، الدنيا(  لنجاح مديري املستويات اإلدارية الثالثة
2  

  50 %.=  100 ×  ــ   
4                 

ستويات امل لنجاح مديري نخفضةاملمهية األذات  اتاحملدد )04( جمموع من  50% تفسري هذه النسب، أن و
 50% يف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، يف حني أن )العليا، الوسطي، الدنيا(  اإلدارية الثالثة

  .حمددات مرتبطة مبحتوى الوظيفة هي
 األمهية للمحددات ذات) العليا، الوسطي، الدنيا(  مديري املستويات اإلدارية الثالثة حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و
احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و  منالضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد تساوي النسب املئوية ألمهية كل  نخفضةامل

  . منهما لكل  50% نظريا املرتبطة مبحتواها و املقدرة بـ
  : على أن) العليا، الوسطي، الدنيا(  مديري املستويات اإلدارية الثالثة إتفاق -*

 توسطة مرتفعةحمدد ذو أمهية م هو ،التقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة فرص1)- 
أن عملية حتديد  يعينالوظيفة مما  حتوىو هذا احملدد هو من فئة احملددات املرتبطة مب. العمل اإلداري يفلنجاحهم 
الضرورية  توسطة املرتفعةامل األمهيةللمحددات ذات ) الدنياالعليا، الوسطي، ( ملستويات اإلدارية الثالثة مديري ا

يطها الوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبح حتوىمبلنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد أمهية احملددات املرتبطة 
  . 100%بنسبة

  : على أن) العليا، الوسطي، الدنيا(  مديري املستويات اإلدارية الثالثة إتفاق -*
  .املنجزالراتب املتقاضى، دائما، مع متطلبات و حجم العمل  تناسب 1)-
  .لنجاحهم يف العمل اإلداري رتفعةذات أمهية م حمددات هي، العايل يف العمل بشكل دائم اإللتزام2)- 

  :من احملددات البالغ عددها حمددين تنطوي على فئتني مها القائمةهذه  و
  . 01:هوو رقمه واحد  حمدد و عددهااحملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة  فئة -)أ



 
   
   . 02:هوو رقمه  حمدداحملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها  فئة -)ب
  :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و

مديري  لنجاح رتفعةمن جمموع احملددات ذات األمهية امل الوظيفةاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط  النسبة - 
  :  يف العمل اإلداري هي) العليا، الوسطي، الدنيا(  دارية الثالثةاملستويات اإل

1  
  50 %.=  100 ×  ــ   

2           
 رتفعةامل املتوسطةمبحتوى الوظيفة من جمموع احملددات ذات األمهية  املرتبطةاحملددات  ألمهيةاملئوية  النسبة - 

  :يف العمل اإلداري هي) ، الدنياالعليا، الوسطي(  لنجاح مديري املستويات اإلدارية الثالثة
1  

  50 %.=  100 ×  ــ   
   2                 

مديري املستويات اإلدارية  احـلنج األمهية املرتفعةذات  ددينـاحملجمموع  من  50% تفسري هذه النسب، أن و
 هي  50% يف حني أنيف العمل اإلداري هي حمددات مرتبطة مبحيط الوظيفة، ) العليا، الوسطي، الدنيا(  الثالثة

  .حمددات مرتبطة مبحتوى الوظيفة
للمحددات ذات األمهية ) العليا، الوسطي، الدنيا(  مديري املستويات اإلدارية الثالثة حتديدتبني لنا هذه النتيجة أن عملية  و
املرتبطة مبحيط الوظيفة و احملددات  منالضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد تساوي النسب املئوية ألمهية كل  رتفعةامل

   .    منهما لكل 50% نظريا املرتبطة مبحتواها و املقدرة بـ
  ) العليا، و الوسطي، و الدنيا(  بني مديري املستويات اإلداري الثالثة املوجودة ختالفعناصر اإل أن :ثانيا
يف العمل اإلداري  جناحهم) ة مبحتواهااملرتبطة مبحيط الوظيفة و تلك املرتبط(  ملستويات أمهية حمددات حتديدهميف 

  :فيما يلي تتحدد
Ä - بالنسبة ملديري اإلدارة العليا:  

  :نظرائهم يف اإلدارة الوسطي و الدنيا يف تأكيدهم على أن عنإختالف مديري اإلدارة العليا  -*
يف العمل  لنجاحهممنخفضة  متوسطة حمدد ذو أمهية هو، مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر منح1)- 

الوظيفة مما يعين أن عملية إختالف مديري اإلدارة العليا  يطمبح املرتبطةهذا احملدد هو من فئة احملددات  و .اإلداري
املنخفضة الضرورية  املتوسطة ذات األمهية للمحددات يف اإلدارة الوسطي و الدنيا يف عملية حتديديهم نظرائهمعن 

 تواهاالوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبح يطأمهية احملددات املرتبطة مبح ىعلؤكد تلنجاحهم يف العمل اإلداري 
  .  100%بنسبة

  :نظرائهم يف اإلدارة الوسطي و الدنيا يف تأكيدهم على أن عنإختالف مديري اإلدارة العليا  -*
    .دائمالعالية بالنفس بشكل  الثقة 1)-

الدائم، التأمني على العالج، التأمني على  العملن و السالمة يف حميط العمل، توافر وسائل األم(  األمن الوظيفي توفري 2)- 
  ).إخل...الوفاة، التقاعد



 
   

  .لنجاحهم يف العمل اإلداري مرتفعةحمددات ذات أمهية متوسطة  هي، دوريا، بدورات تدريبية القيام،3)- 
  :  ني مهاتنطوي على فئت اتحمدد )03( من احملددات البالغ عددها القائمةهذه  و
  .02،03 :أرقامهما هي اتحمدد )02( احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و عددها فئة - )أ

  . 01:هوو رقمه واحد  حمدداحملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و عددها  فئة -)ب
  :عمال مبقياس النسب املئوية جند أن و

 رتفعةجمموع احملددات ذات األمهية املتوسطة املمن  الوظيفةاملئوية ألمهية احملددات املرتبطة مبحيط  النسبة - 
  :  هي اإلداريالعليا يف العمل  اإلدارة  لنجاح مديري

2  
  50%.=  66,67 ×  ــ   

3           
 رتفعةاملتوسطة امل األمهية احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة من جمموع احملددات ذات ألمهيةاملئوية  النسبة - 

  :عليا يف العمل اإلداري هياإلدارة ال مديريلنجاح 
1  

  33,33% .=  100 ×  ــ   
   3                 

يف اإلدارة الوسطي و الدنيا يف تأكيدهم على  نظرائهمتفسري هذه النسب أن إختالف مديري اإلدارة العليا مع  و
 هذهجمموع   من  66,67% أن نسبة لنجاحهم يف العمل اإلداري يشري إىل رتفعةاملاحملددات ذات األمهية املتوسطة 

  .الوظيفةحمددات مرتبطة مبحتوى  هي  33,33% يف حني أن نسبة الوظيفة،احملددات هي حمددات مرتبطة مبحيط 
 للمحددات  يهماإلدارة العليا عن نظرائهم يف اإلدارة الوسطي و الدنيا يف عملية حتديد مديريتبني لنا هذه النتيجة أن إختالف  و

الوظيفة مقارنة بنظريا  يطاحملددات املرتبطة مبح أمهيةلنجاحهم يف العمل اإلداري يؤكد  الضرورية رتفعةطة املذات األمهية املتوس
  .  33,34%بنسبةتواها املرتبطة مبح

   66,67% - 33,33% = 33,34%.أي 
  :نظرائهم يف اإلدارة الوسطي و الدنيا يف تأكيدهم على أن عنإختالف مديري اإلدارة العليا  -*

يف العمل  لنجاحهم مرتفعة حمدد ذو أمهية هو ،املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر توفري1)- 
الوظيفة مما يعين أن عملية إختالف مديري اإلدارة العليا  يطمبح املرتبطةهذا احملدد هو من فئة احملددات  و .اإلداري

م ـالضرورية لنجاحه املرتفعة ذات األمهية للمحددات يديهميف اإلدارة الوسطي و الدنيا يف عملية حتد نظرائهمعن 
  . 100%بنسبة تواهاالوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبح يطأمهية احملددات املرتبطة مبح علىؤكد تيف العمل اإلداري 

Ä - بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي:  
  :ا و الدنيا يف تأكيدهم على أننظرائهم يف اإلدارة العلي عنإختالف مديري اإلدارة الوسطي  -*

   لنجاحهمحمدد ذو أمهية منخفضة  هو، الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة الشعور1)- 
  .يف العمل اإلداري



 
   
 رةاإلدامبحتوى الوظيفة مما يعين أن إختالف مديري اإلدارة الوسطي عن نظرائهم يف  املرتبطةهذا احملدد هو من فئة احملددات  و

  ذات األمهية املنخفضة الضرورية لنجاحهم  للمحدداتالعليا و الدنيا يف عملية حتديديهم 
  .  100%احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبحيطها بنسبة أمهيةيف العمل اإلداري يؤكد على 

  :و الدنيا يف تأكيدهم على أننظرائهم يف اإلدارة العليا  عنإختالف مديري اإلدارة الوسطي  -*
يف العمل        لنجاحهم توسطة مرتفعةحمدد ذو أمهية م هو، أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد وضوح1)- 

  .اإلداري
 اإلدارةم يف ـالوظيفة مما يعين أن إختالف مديري اإلدارة الوسطي عن نظرائه يطمبح املرتبطةهذا احملدد هو من فئة احملددات  و

الضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري يؤكد على  توسطة املرتفعةذات األمهية امل للمحدداتالعليا و الدنيا يف عملية حتديديهم 
 .  100%بنسبة تواهاالوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبح يطاحملددات املرتبطة مبح أمهية

Ä - بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيا:  
  :نظرائهم يف اإلدارة العليا و الوسطي يف تأكيدهم على أن عنرة الدنيا إختالف مديري اإلدا -*

  .الوظيفة طرفالتطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من  فرص1)- 
توسطة منخفضة أمهية م اتذ اتحمدد يه ،القدراتالوظيفة بشكل دائم مع امليول و اإلجتاهات و  تناسب 2)-

  .رييف العمل اإلدا لنجاحهم
 اإلدارةعن نظرائهم يف  دنياالوظيفة مما يعين أن إختالف مديري اإلدارة ال توىمبح املرتبطةهو من فئة احملددات  يناحملدد ينهذ و

الضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري يؤكد  توسطة املنخفضةذات األمهية امل للمحدداتيف عملية حتديديهم  وسطيالعليا و ال
  .  100%بنسبة يطهاالوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبح توىاملرتبطة مبحاحملددات  أمهيةعلى 

  :نظرائهم يف اإلدارة العليا و الوسطي يف تأكيدهم على أن عنإختالف مديري اإلدارة الدنيا  -*
   لنجاحهم توسطة مرتفعةحمدد ذو أمهية م هو ،املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم توفري1)- 

  .يف العمل اإلداري
 اإلدارةم يف ـعن نظرائه دنيـاالوظيفة مما يعين أن إختالف مديري اإلدارة ال يطمبح املرتبطةهذا احملدد هو من فئة احملددات  و

ة لنجاحهم يف العمل اإلداري ـالضروري توسطـة املرتفعـةذات األمهية امل للمحدداتيف عملية حتديديهم  الوسطيالعليا و 
  .  100%بنسبة تواهاالوظيفة مقارنة بنظريا املرتبطة مبح يطاحملددات املرتبطة مبح أمهيةيؤكد على 

  :نظرائهم يف اإلدارة العليا و الوسطي يف تأكيدهم على أن عنإختالف مديري اإلدارة الدنيا  -*
  .يف العمل اإلداري لنجاحهم مرتفعة حمدد ذو أمهية هو ،العائلي اإلستقرار1)- 

 اإلدارةم يف ـعن نظرائه دنيـاالوظيفة مما يعين أن إختالف مديري اإلدارة ال يطمبح املرتبطةدد هو من فئة احملددات هذا احمل و
 أمهيةالضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري يؤكد على  املرتفعة ذات األمهية للمحدداتيف عملية حتديديهم  الوسطيالعليا و 

 .  100%بنسبة تواهاارنة بنظريا املرتبطة مبحالوظيفة مق يطاحملددات املرتبطة مبح

Ä - العليا، الوسطي، الدنيا( املستويات اإلدارية الثالثة  بالنسبة ملديري(:  
فيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية حمدد ) العليا، الوسطي، الدنيا( املستويات اإلدارية الثالثة  مديريإختالف  -*

  فهو حمدد ذو أمهية منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة العليا، . اءالعالقة احلسنة بشكل دائم مع الرؤس



 
   

و ذو أمهية متوسطة منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي، و ذو أمهية متوسطة مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة 
  .الدنيا

 تأكيدهم على أمهية حمددفيما بينهم يف ) العليا، الوسطي، الدنيا( املستويات اإلدارية الثالثة  مديريإختالف  -*
فهو حمدد ذو أمهية متوسطة منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة . يف العمل املبذولو تقدير الرؤساء الدائم للجهد  إعتراف

  .العليا، و ذو أمهية منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي، و ذو أمهية مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيا
 فيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية حمدد) العليا، الوسطي، الدنيا( ستويات اإلدارية الثالثة امل مديريإختالف  -*

فهو حمدد ذو أمهية مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة .  العملو اإلستقالل بشكل كلي، يف بعض احليان، يف أداء  احلرية
  .طي، و ذو أمهية منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة الدنياالعليا، و ذو أمهية متوسطة مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة الوس

 توفري فيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية حمدد) العليا، الوسطي، الدنيا( املستويات اإلدارية الثالثة  مديريإختالف  -*
  فهو حمدد  ).إخل...الضوضاء الرطوبة، التهوية، احلرارة، ( ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم

 مهية منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة العليا، و ذو أمهية متوسطة منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي، ذو أ
  .و ذو أمهية متوسطة مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيا

 توفري حمدد فيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية) العليا، الوسطي، الدنيا( املستويات اإلدارية الثالثة مديري إختالف  -*
فهو حمدد ذو أمهية متوسطة منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة العليا، و ذو أمهية متوسطة مرتفعة بالنسبة . السكن

  .ملديري اإلدارة الوسطي، و ذو أمهية مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيا
 فرص فيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية حمدد) العليا، الوسطي، الدنيا( املستويات اإلدارية الثالثة  مديريإختالف  -*

فهو حمدد ذو  أمهية مرتفعة بالنسبة ملديري . الوظيفةاملبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف 
ي اإلدارة اإلدارة العليا، و ذو أمهية متوسطة مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي، و ذو أمهية منخفضة بالنسبة ملدير

  .الدنيا
 فيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية حمدد) العليا، الوسطي، الدنيا( املستويات اإلدارية الثالثة  مديريإختالف  -*

فهو حمدد ذو أمهية متوسطة مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة العليا، و ذو أمهية متوسطة . العمل يف بعض األحيان صعوبة
  .إلدارة الوسطي، و ذو أمهية منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيامنخفضة بالنسبة ملديري ا

 جنازفيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية حمدد إ) العليا، الوسطي، الدنيا( املستويات اإلدارية الثالثة  مديريإختالف  -*
مرتفعة بالنسبة ملديري  فهو حمدد ذو أمهية. العملمهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف 

اإلدارة العليا، و ذو أمهية متوسطة مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي، و ذو أمهية متوسطة منخفضة بالنسبة 
  .ملديري اإلدارة الدنيا

 فيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية حمدد) العليا، الوسطي، الدنيا( املستويات اإلدارية الثالثة  مديريإختالف  -*
فهو حمدد ذو أمهية منخفضة بالنسبـة ملديري اإلدارة العليا، . الوظيفةالدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل  الشعور

و ذو أمهية متوسطة منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي، و ذو أمهية متوسطة مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة 
  .الدنيا



 
   
 فيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية حمدد) العليا، الوسطي، الدنيا( ية الثالثة املستويات اإلدار مديريإختالف  -*

فهو حمدد ذو أمهية متوسطة منخفضـة بالنسبة ملديري اإلدارة العليا، . نيـاحلسنة، بشكل دائم، مع املرؤوس العالقة
  .لنسبة ملديري اإلدارة الدنياو ذو أمهية منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي، و ذو أمهية متوسطة مرتفعة با

 إتباع فيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية حمدد) العليا، الوسطي، الدنيا( املستويات اإلدارية الثالثة  مديريإختالف  -*
فهو حمدد ذو أمهية  ).بأمور العمل و العمال على السواء اإلهتمام(  منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم

بالنسبة ملديري اإلدارة العليا، و ذو أمهية منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي، و ذو أمهية  متوسطة منخفضة
  .متوسطة مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيا

 فيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية حمدد) العليا، الوسطي، الدنيا( املستويات اإلدارية الثالثة  مديريإختالف  -*
فهو مـحدد ذو أمهية متوسطة مرتفعـة بالنسبة ملديري اإلدارة العليا، . يف العمل عاليةمبستويات إجناز  الدائم الشعور

  .و ذو أمهية مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي، و ذو أمهية منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيا
 فيما بينهم يف تأكيدهم على أمهية حمدد) الدنياالعليا، الوسطي، ( املستويات اإلدارية الثالثة  مديريإختالف  -*

فهو حمدد ذو أمهية مرتفعة بالنسبة ملديري اإلدارة العليا، و ذو أمهية متوسطة . الكبرية للعمل يف بعض األحيان املرونة
  .منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطي، و ذو أمهية منخفضة بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيا

 مديريبعناصر اإلتفاق، وخاصة منها املتعلقة، بعناصر اإلختالف املوجودة بني  املتعلقةل، أن هذه النتائج خالصة القو و
املرتبطة مبحيط (  ات أمهية حمدداتـملستوي دهمـبتحديفيما يتعلق ) العليا، و الوسطي، و الدنيا(  ةـات اإلدارية الثالثـاملستوي

 للفرضياتيف العمل اإلداري تؤكد صحة النتائج اليت توصلنا إليها عند مناقشتنا  همجناح) الوظيفة و تلك املرتبطة مبحتواها
  .أشارت إىل حتقق هذه الفرضيات) النتائج(  اجلزئية الثالثة األويل و اليت

  :يف سياق تناولنا حملور األساليب اإلحصائية املستخدمة ملناقشة فرضيات الدراسة أشرنا إىل أن: مالحظة -*
لعينتني مرتبطتني املعتمد من قبل الباحث ملناقشة الفرضيـة اجلزئية الرابعـة " ت" ب اإلحصائي إلختبار األسلو  -*

  : هذه الشروط هي. و اخلامسة و السادسة يتطلب إستخدامه التأكد من توافر جمموعة شروط
ط مت إستخدام معادلة للتأكد من توافر هذا الشرو  .التوزيع اإلعتدايل لدرجات املشاهدات موضع الدراسة1)- 

  :اإللتواء اليت هي على النحو التايل
  )الوسيط –املتوسط              3(

   .ـــــــــــ= اإللتواء 
  اإلحنراف املعياري               

و للتأكد من توافر هذا الشرط . أن تكون درجات زوجي املشاهدات مرتبطة إرتباطا موجبا و أكرب من الصفر2)- 
  :معامل إرتباط بريسون الذي صيغته التاليةمت إستخدام 

  جمـ ص ×جمـ س   –ن جمـ س ص                       
  ــــــــــــــــــــــــــــ      =   ر 

   ²)صجمـ (  – ²ن جمـ ص       ²)س   ـجم( – ²ن  جمـ س                



 
   
  

  ،شاهدات األوىل ال خيتلف عن تباين املشاهدات الثانيةجتانس تباين زوجي املشاهدات، أي أن يكون تباين امل3)- 
  :العظمي الذي صيغته التالية" ت"وللتأكد من توافر هذا الشرط مت إستخدام قانون

  ²ع – ²ع          
 2 -ن                   2            1    

  ). 139، ص1995زكريا الشربيين،(    ـــــــ        Xــــــ= ت 
 ²ر  -       1 ع               ع          2

2 1               
  لسابعة املعتمد من قبل الباحث ملناقشة الفرضية اجلزئية ا اإلحصائي حتليل التباين أحادي اإلجتاه األسلوب  -*

  : هي هذه الشروط. من توافر جمموعة شروط التأكد يتطلب إستخدامه و الثامنة
  .ةالعشوائية يف إختيار العين1)- 
  .إستقاللية اموعات موضع املقارنة2)- 
للتأكد من توافر هذا الشرط       مت و  .التوزيع اإلعتدايل لدرجات الظاهرة يف اتمعات موضع الدراسة3)- 

  :إستخدام معادلة اإللتواء اليت هي على النحو التايل
  )الوسيط –املتوسط              3(

   .ـــــــــــ= اإللتواء 
  اإلحنراف املعياري               
  ).182، ص1995زكريا الشربيين،(  جتانس تباين درجات الظاهرة يف اتمعات موضع الدراسة4)- 

و للتأكد من توافر هذا الشرط مت إستخدام أسلوب كوشران حلساب التجانس الذي سبق إستخدامه يف فصل الدراسة 
   .الدميغرافية املتغريات أفراد عينة الدراسة يف عدد من الفروق املوجودة بني طبيعةاإلستطالعية، حمور 

 .و فيما يلي نباشر عملية التأكد من توافر هذه الشروط لكال األسلوبني
  

  ":ت"بالنسبة إلختبار: أوال
  : بالنسبة للفرضية اجلزئية الرابعة -*

   :بالنسبة لشرط التوزيع اإلعتدايل لدرجات املشاهدات موضع الدراسة1)- 
  :عتبار أنعلى إ

  . 78,79= تني من احملدداتمتوسط درجات اموع -*
  . 80=و الوسيط  -*
  . 7,61=و اإلحنراف املعياري  -*
 0,48 -.و بتطبيق معادلة اإللتواء حتصلنا على قيمة  



 
   

وى العوامل املرتبطة بكل من حميط و حمت(  يتبني لنا من خالل هذه القيمة أن توزيع درجات املتغري التابع. ˙. 
هو أقرب ما يكون للتوزيـع اإلعتدايل، فهي غري ملتويـة إلتواء شديـد كون قيمـة اإللتواء املسـاوية ) الوظيفة

ال تبتعد كثريا عن الصفر، و عليه فإن شرط التوزيع اإلعتدايل لدرجات املشاهدات موضع الدراسة )   0,48 - ( لـ
 .قملناقشة هذه الفرضية قد حتق" ت  "إلستخدام إختبار

  . بالنسبة لشرط أن تكون درجات زوجي املشاهدات مرتبطة إرتباطا موجبا و أكرب من الصفر2)- 
كما هو موضح   + 0,70املساوية لـ" ر"حتصلنا على قيمة  SPSSبتطبيق معادلة بريسون بإستخدام برنامج 

  . 493باملالحق ص
أن شرط أن  يتبني لناأكرب من الصفر و موجبة ) + 0,70(و على إعتبار أن قيمة معامل اإلرتباط املساوية لـ ˙.  

ملناقشة هذه  "ت"إختبار إلستخدام  تكون درجات زوجي املشاهدات مرتبطة إرتباطا موجبا و أكرب من الصفر
 . الفرضية قد حتقق

  .جتانس تباين زوجي املشاهداتبالنسبة لشرط  3)-
  0,078 -.العظمي حتصلنا على قيمة " ت"بتطيبق قانون 

  :لقراءة اإلحصائيةا -*
  جند أن القيم اجلدولية  )33-2( 31درجة أي عند  2-  عند درجات حرية ن" ت"بالرجوع إىل جدول 

  . 2,04=  0,05عند مستوى": ت"لـ 
 . 2,75=  0,01و عند مستوى

 3(0,05)، (0,01)اجلدولية عند مستوى" ت"احملسوبة بقيم" ت"و بصرف النظر عن اإلشارة، و مبقارنة قيمة 
على إعتبار  ملناقشة هذه الفرضية قد  حتقق "ت"إختبار جتانس تباين زوجي املشاهدات إلستخدام  شرط أن تبني لناي

       .احملسوبة أقل من نظريا اجلدولية" ت"أن قيمة 
ملناقشة هذه  "ت"إختبار أن شرط جتانس تباين زوجي املشاهدات إلستخدام  يتبني لناو بناءا على هذه النتيجة 

  . فرضية قد حتققال
  :بالنسبة للفرضية اجلزئية اخلامسة -*

  :بالنسبة لشرط التوزيع اإلعتدايل لدرجات املشاهدات موضع الدراسة1)- 
  :على إعتبار أن

  . 76,75=اموعتني من احملددات  توسط درجاتم -*
  . 77=و الوسيط  -*
  . 8,62=و اإلحنراف املعياري  -*
  0,09 -.صلنا على قيمةو بتطبيق معادلة اإللتواء حت 

العوامل املرتبطة بكل من حميط و حمتوى ( يتبني لنا من خالل هذه القيمة أن توزيع درجات املتغري التابع . ˙. 
هو أقرب ما يكون للتوزيـع اإلعتدايل، فهي غري ملتويـة إلتواء شديـد كون قيمـة اإللتواء املساويـة ) الوظيفة



 
   

عن الصفر، و عليه فإن شرط التوزيع اإلعتدايل لدرجات املشاهدات موضع الدراسة ال تبتعد كثريا )  0,09-(لـ 
 .ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق" ت"إلستخدام إختبار 

  .بالنسبة لشرط أن تكون درجات زوجي املشاهدات مرتبطة إرتباطا موجبا و أكرب من الصفر2)- 
كما هو موضح   + 0,75املساوية لـ" ر"ى قيمة حتصلنا عل  SPSSبتطبيق معادلة بريسون بإستخدم برنامج

  . 494باملالحق ص
أن شرط    يتبني لناأكرب من الصفر و موجبة ) + 0,75(و على إعتبار أن قيمة معامل اإلرتباط املساوية لـ . ˙.  

هذه ملناقشة  "ت"إختبار إلستخدام  أن تكون درجات زوجي املشاهدات مرتبطة إرتباطا موجبا و أكرب من الصفر
 . الفرضية قد حتقق

  .جتانس تباين زوجي املشاهداتبالنسبة لشرط  3)-
  . 0,26العظمي حتصلنا على قيمة" ت"بتطبيق قانون 

  :القراءة اإلحصائية -*
جند أن القيم اجلدولية   لـ  )79-2(  77درجة أي عند  2- عند درجات حرية ن" ت"بالرجوع إىل جدول 

  ":ت"
  . 2=  0,05عند مستوى

 . 2,66=  0,01د مستوىو عن
 (0,01)، (0,05)اجلدولية عند مستوى" ت"احملسوبة بقيم " ت"و بصرف النظر على اإلشارة، و مبقارنة قيمة 

على إعتبار   ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق "ت"إختبار جتانس تباين زوجي املشاهدات إلستخدام  شرط أن يتبني لنا
          .اجلدولية احملسوبة أقل من نظريا" ت"أن قيمة 

  :بالنسبة للفرضية اجلزئية السادسة -*
  :بالنسبة لشرط التوزيع اإلعتدايل لدرجات املشاهدات موضع الدراسة1)- 

  :و على إعتبار أن
  . 74,04=اموعتني من احملددات  توسط درجاتم -*
  . 75=و الوسيط  -*
 . 4,95=و اإلحنراف املعياري  -*

 0,58 -.اء حتصلنا على قيمة و بتطبيق معادلة اإللتو
العوامل املرتبطة بكل من حميط و حمتوى (  يتبني لنا من خالل هذه القيمة أن توزيع درجات املتغري التابع. ˙. 

هو أقرب ما يكون للتوزيـع اإلعتدايل، فهي غري ملتويـة إلتواء شديـد كون قيمـة اإللتواء املساويـة ) الوظيفة
ثريا عن الصفر، و عليه فإن شرط التوزيع اإلعتدايل لدرجات املشاهدات موضع الدراسة ال تبتعد ك)  0,58 -(لـ 

  .ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق" ت"إلستخدام إختبار 
 



 
   

  .بالنسبة لشرط أن تكون درجات زوجي املشاهدات مرتبطة إرتباطا موجبا و أكرب من الصفر2)- 
كما هو موضح يف  0,46  +املساوية ـل" ر"صلنا على قيمة حت  SPSSبتطبيق معادلة بريسون بإستخدام برنامج 

   . 495املالحق ص
أن شرط    يتبني لناأكرب من الصفر و موجبة ) + 0,46(و على إعتبار أن قيمة معامل اإلرتباط املساوية لـ . ˙.  

ملناقشة هذه  " ت" إختبارإلستخدام  أن تكون درجات زوجي املشاهدات مرتبطة إرتباطا موجبا و أكرب من الصفر
 . قالفرضية قد حتق

 .جتانس تباين زوجي املشاهداتبالنسبة لشرط  3)-
   . 0,08العظمي حتصلنا على قيمة" ت"بتطبيق قانون 

  :القراءة اإلحصائية -*
جند أن القيم اجلدولية   لـ  )56-2(  54درجة أي عند  2- عند درجات حرية ن" ت"بالرجوع إىل جدول 

  ":ت"
  . 2=  0,05عند مستوى

 . 2,66=  0,01و عند مستوى
 (0,05)، (0,01)اجلدولية عند مستوى " ت"احملسوبة بقيم" ت"و بصرف النظر على اإلشارة، و مبقارنة قيمة 

على إعتبار   ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق "ت"إختبار جتانس تباين زوجي املشاهدات إلستخدام  شرط أن يتبني لنا
  .ل من نظريا اجلدوليةاحملسوبة أق" ت"أن قيمة 

  :بالنسبة الختبار تحلیل التباین: ثانیا
  :بالنسبة للفرضية اجلزئية السابعة -*

  :بالنسبة لشرط العشوائية يف إختيار العينة1)- 
يف سياق تناولنا حملور عينة الدراسة اإلستطالعية و كذا النهائية أوضحنا أن إختيارنا لعينة كال هاتني الدراستني قد مت 

طريقة عشوائية، و عليه ميكننا القول أن شرط العشوائية يف إختيار العينة إلستخدام أسلوب حتليل التباين أحادي ب
     .، و أيضا، الفرضية اجلزئية الثامنة قد حتقق)السابعة(اإلجتاه ملناقشة هذه الفرضية 

  :بالنسبة لشرط إستقاللية اموعات موضع املقارنة2)- 
ور جمال الدراسة اإلستطالعية و كذا النهائية أوضحنا أنه يتحدد يف جمال العمل اإلداري الذي مت يف سياق تناولنا حمل

  :تقسيمه إىل ثالثة مستويات إدارية هي
  .مستوى اإلدارة العليا -*
  .مستوى اإلدارة الوسطي -*
  .مستوي اإلدارة الدنيا -*

ة، جمموعات مستقلة عن بعضها البعض من حيث جمموعة و هذا التقسيم اإلداري بطبيعة احلال، سينجم عنه بالضرور
  متغريات، و املتمثلة أساسا يف مستوى و حجم مسئولياا و سلطاا ملمارسة العملية اإلدارية، و هذا 



 
   

ما أوجب علينا تطبيق إستبياين الدراستني على املستويات اإلدارية الثالثة بطريقة منفصلة و من دون تكرارها على أي 
إداري، و عليه ميكننا القول أن شرط إستقاللية اموعات موضع املقارنة إلستخدام أسلوب حتليل التباين مستوى 

    .و أيضا، الفرضية اجلزئية الثامنة قد حتقق) السابعة(أحادي اإلجتاه ملناقشة هذه الفرضية 
  :اسةبالنسبة لشرط التوزيع اإلعتدايل لدرجات الظاهرة يف اتمعات موضع الدر3)- 

  :و على إعتبار أن
  . 37,39=م اموعات الثالثة  -*
  . 38=و اموعات الثالثة  -*
 . 4,03=ع اموعات الثالثة  -*

 0,45 -.و بتطبيق معادلة اإللتواء حتصلنا على قيمة 
هو أقرب ما ) يفةالعوامل املرتبطة مبحيط الوظ( يتبني لنا من خالل هذه القيمة أن توزيع درجات املتغري التابع . ˙. 

ال تبتعد كثريا عن )  0,45-(يكون للتوزيع اإلعتدايل، فهي غري ملتويـة إلتواء شديد كون قيمة اإللتواء املساوية لـ 
الصفر، و عليه ميكننا القول أن شرط التوزيع اإلعتدايل لدرجات الظاهرة يف اتمعات موضع الدراسة إلستخدام 

 .  ذه الفرضية قد حتققأسلوب حتليل التباين ملناقشة ه
  :بالنسبة لشرط جتانس تباين درجات الظاهرة يف اتمعات موضع الدراسة 4)-

   0,459 .املساوية لـ" ك"بتطبيق أسلوب كوشران حتصلنا على قيمة 
 
  . اإلحصائية القراءة - * 
و جمموعة مديري اإلدارة  العليا، اموعات الثالثة يف هذه الدراسة و املتمثلة يف جمموعة مديري اإلدارة حجمأن  مبا

موعة مديري اإلدارة العليا،  فردا) 33(بـ  و املقدر العددمتساوية  غري الوسطي، و جمموعة مديري اإلدارة الدنيا
  :فردا موعة مديري اإلدارة الدنيا، فإن) 56(فردا موعة مديري اإلدارة الوسطي، و ) 79(و

56 + 79 + 33           168   
 89.=   ــــ=  ــــــــ = ن 

3                  3               
 جدولاجلدولية و بالرجوع إىل  "ك"فإن قيمة . جمموعات  3عدد جمموعات أو عينات هذه الدراسة يساوي أنمبا  و

  :كوجران وفق هذه املعطيات جند أا
 .0,454=   0,05داللة مستوى عند

  0,01 = 0,489. مستوى داللة وعند
  :يتبني لنا (0,05)، (0,01)اجلدولية عند مستوى " ك"احملسوبة بقيم" ك"و مبقارنة قيمة 

      .احملسوبة أكرب من نظريا اجلدولية" ك"على إعتبار أن قيمة  ) 0,05(شرط التجانس مل يتحقق عند مستوى  أن 1)-
  .احملسوبة أقل من نظريا اجلدولية" ك"على إعتبار أن قيمة ) 0,01(شرط التجانس قد حتقق عند مستوى  أن 2)-



 
   
أن شرط جتانس تباين درجات الظاهرة يف اتمعات موضع الدراسة إلستخدام  يتبني لناو بناءا على هذه النتيجة   

  . أسلوب حتليل التباين ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق
  :بالنسبة للفرضية اجلزئية الثامنة -*

 إختيار العينة، و إستقاللية اموعات موضع املقارنة قد مت التأكد من توافرمها عند فيما يتعلق بشرطي العشوائية يف
  . إختبارنا لتوافر شروط إستخدام أسلوب حتليل التباين أحادي اإلجتاه ملناقشة الفرضية اجلزئية السابعة

  :بالنسبة لشرط التوزيع اإلعتدايل لدرجات الظاهرة يف اتمعات موضع الدراسة3)- 
  :للتأكد من توافر هذا الشرط مت إستخدام معادلة اإللتواء اليت هي على النحو التايل

  :على إعتبار أن
  . 38,82=م اموعات الثالثة  -*
  . 39=و اموعات الثالثة  -*
  . 4,50=ع اموعات الثالثة  -*

  0,12 -.و بتطبيق معادلة اإللتواء حتصلنا على قيمة 
هو أقرب   ) العوامل املرتبطة مبحتوى الوظيفة( ت املتغري التابع االل هذه القيمة أن توزيع درجيتبني لنا من خ . ˙. 

ال تبتعد كثريا )  0,12-(ما يكون للتوزيع اإلعتدايل، فهي غري ملتوية إلتواء شديد كون قيمة اإللتواء املساوية لـ 
جات الظاهرة يف اتمعات موضع الدراسة إلستخدام عن الصفر، و عليه ميكننا القول أن شرط التوزيع اإلعتدايل لدر

 . أسلوب حتليل التباين ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق
  :بالنسبة لشرط جتانس تباين درجات الظاهرة يف اتمعات موضع الدراسة 4)-

      .0,446املساوية لـ " ك"بتطبيق أسلوب كوشران حتصلنا على قيمة 
  . اإلحصائية القراءة - * 
و جمموعة مديري اإلدارة  العليا،اموعات الثالثة يف هذه الدراسة و املتمثلة يف جمموعة مديري اإلدارة  حجمأن  امب

موعة مديري اإلدارة العليا،   فردا) 33(بـ  و املقدر العددمتساوية  غري الوسطي، و جمموعة مديري اإلدارة الدنيا
  :فردا موعة مديري اإلدارة الدنيا، فإن) 56(طي، و فردا موعة مديري اإلدارة الوس) 79(و 

56 + 79 + 33             168 
 89.=  ــــ=  ــــــــ = ن 

3                 3                 
 جدولاجلدولية و بالرجوع إىل  "ك"فإن قيمة . جمموعات  3عدد جمموعات أو عينات هذه الدراسة يساوي أنمبا  و

  :املعطيات جند أا ران وفق هذهشكو
 .0,454=   0,05داللة مستوى عند

  0,01 = 0,489. مستوى داللة وعند 



 
   

مستوى  عند  (0,454)املساوية لـ اجلدوليةمن قيم ك  أقل (0,446) ومبا أن قيمة ك احملسوبة املساوية لـ  إذن،
فروق املوجودة بني أفراد عينة لنا أن ال يتضح ) 0,01( مستوى الداللة عند  )0,489( و لـ ، (0,05) الداللة

بني أفراد عينة  جتانساملتغري ليس هلا داللة إحصائية، أي أا فروق غري جوهرية مما يشري إىل وجود  هذاالدراسة يف 
يف اتمعات موضع الدراسة      شرط جتانس تباين درجات الظاهرة  أنو عليه ميكننا القول  ،الدراسة يف هذا املتغري

  . ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق التباينسلوب حتليل إلستخدام أ
 وعتني مرتبطتني ملناقشة الفرضيـات اجلزئية الرابعة " ت"و بعد اإلطمئنان لشروط إستخدام إختبار .˙. 

و اخلامسة و السادسة، و كذا شروط إستخدام أسلوب حتليل التباين أحادي اإلجتاه ملناقشة الفرضيتني اجلزئيتني 
  . و الثامنة سنقوم، اآلن، مبناقشة هذه الفرضيات السابعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
   

   :مناقشة الفرضية اجلزئية الرابعة اليت مفادها4-5)-  
العليا على كل من احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة  اإلدارة مديريالفرق يف األمهية النسبية بني متوسطي درجات  إن  

، و هو دال إحصائيا لنجاحهم يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية ال يساوي صفر ةالوظيف مبحتوىو نظريا املرتبطة 
  .متوسط احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة لصاحل ذلك و
 ":ت"حساب قيمة  -*
مت التوصل إىل جمموعة نتائج وفق ما يوضحها  SPSSلعينتني مرتبطتني بإستخدام برنامج " ت"بتطبيق قانون  

  : 493املبني على مستوى املالحق ص التايل و اجلدول
  

 
 

 
 

درجة 
.احلرية  

 
 

قيمة 
."ت"  

 
.الفروق الزوجية  

 

.مستوى الداللة  جمال الثقة 
.  فرق %95 

 
اخلطأ املعياري 

.للمتوسط  

 
اإلحنراف 
.املعياري  

 
.املتوسط  

.أكثر 0,05 0,01 .أقل   
.دالة .دالة   

 
  .احملتوى –احمليط  4,79- 3,18 0,55 5,91- 3,66- 8,65- 32

   
  ) يوضح نتائج تطبيق إختبار "ت"24جدول رقم ( 

.فيما يتعلق مبديري اإلدارة العليا  
 :القراءة اإلحصائية -*

و مستوى الداللة ذو طرف  )33-1(  32درجة أي عند  1- عند درجات حرية ن" ت"بالرجوع إىل جدول 
  ":ت"واحد جند أن القيم اجلدولية لـ 

  . 1,69=  0,05ستوىعند م
 . 2,45=  0,01و عند مستوى

 (0,05)، (0,01)اجلدولية عند مستوى" ت"احملسوبة بقيم " ت"و بصرف النظر على اإلشارة، و مبقارنة قيمة  
العليا على كل من احملددات املرتبطة مبحيط  اإلدارة مديريالفرق يف األمهية النسبية بني متوسطي درجات  يتبني لنا أن

و هو دال  لنجاحهم يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية ال يساوي صفر ةالوظيف مبحتوىة و نظريا املرتبطة الوظيف
ة على إعتبار أن متوسط درجات مديري اإلدارة متوسط احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيف لصاحل ذلك ، وإحصائيا

أكرب من متوسط درجام على ) 41,79(لـ          العليا على احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و املساوي  
و بناءا على هذه النتيجة يتبني لنا أن هذه الفرضية قد ).      37(احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و املساوي لـ 

  .حتققت



 
   

   :مناقشة الفرضية اجلزئية اخلامسة اليت مفادها 5-5)- 
على كل من احملددات املرتبطة مبحيط الوسطي  اإلدارة مديريت الفرق يف األمهية النسبية بني متوسطي درجا إن

وهو دال  لنجاحهم يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية ال يساوي صفر ةالوظيف مبحتوىالوظيفة و نظريا املرتبطة 
 .متوسط احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة لصاحل ذلك ، وإحصائيا

 ":ت"حساب قيمة  -*
مت التوصل إىل جمموعة نتائج وفق ما يوضحها  SPSSلعينتني مرتبطتني بإستخدام برنامج " ت"بتطبيق قانون  

  : 494املبني على مستوى املالحق ص اجلدول التايل و
  

  
 

درجة 
.احلرية  

 
 

قيمة 
."ت"  

 
.الفروق الزوجية  

 

 جمال الثقة .مستوى الداللة
.  فرق %95 

 
اخلطأ املعياري 

.للمتوسط  

 
اإلحنراف 

.يارياملع  

 
.املتوسط  

.أكثر 0,05 0,01  .أقل   
.دالة .دالة   

 
  .احملتوى –احمليط  2,24- 3,22 0,36 2,96- 1,52- 6,18- 78

  ".ت"يوضح نتائج تطبيق إختبار )  25( جدول رقم 
  .فيما يتعلق مبديري اإلدارة الوسطي

 :القراءة اإلحصائية -*
  و مستوى الداللة  )79-1(  78درجة أي عند  1- عند درجات حرية ن" ت"بالرجوع إىل جدول 

  ":ت"ذو طرف واحد جند أن القيم اجلدولية لـ 
  . 1,66=  0,05عند مستوى

 . 2,37=  0,01و عند مستوى
 (0,05)، (0,01)اجلدولية عند مستوى" ت"احملسوبة بقيم " ت"و بصرف النظر على اإلشارة، و مبقارنة قيمة  

على كل من احملددات املرتبطة  وسطيال اإلدارة مديريية النسبية بني متوسطي درجات الفرق يف األمه يتبني لنا أن
 ل اإلداري باملؤسسات الوطنية ال يساوي صفرـلنجاحهم يف العم ةالوظيف مبحتوىمبحيط الوظيفة و نظريا املرتبطة 

عتبار أن متوسط درجات مديري ة على إمتوسط احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيف لصاحل ذلك ، وو هو دال إحصائيا
أكرب من متوسط درجام ) 39,49(اإلدارة الوسطي على احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة و املساوي        لـ 

و بناءا على هذه النتيجة يتبني لنا أن هذه الفرضية ). 37,25(على احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و املساوي لـ 
  .قد حتققت



 
   

   :شة الفرضية اجلزئية السادسة اليت مفادهامناق6-5)- 
على كل من احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة الدنيا  اإلدارة مديريالفرق يف األمهية النسبية بني متوسطي درجات  إن

  لنجاحهم يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية ال يساوي صفر ةالوظيف مبحتوىو نظريا املرتبطة 
    .احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة متوسط لصاحل ذلكو  و هو دال إحصائيا

  ":ت"حساب قيمة  -*
مت التوصل إىل جمموعة نتائج وفق ما يوضحها اجلدول   SPSSلعينتني مرتبطتني بإستخدام برنامج" ت"بتطبيق قانون 

  : 495املبني على مستوى املالحق ص التايل و
  

 
 

 
 

درجة 
.احلرية  

 
 

قيمة 
."ت"  

 
.لزوجيةالفروق ا  

 

.مستوى الداللة  جمال الثقة 
.  فرق %95 

 
اخلطأ املعياري 

.للمتوسط  

 
اإلحنراف 
.املعياري  

 
.املتوسط  

.أكثر 0,05 0,01 .أقل   
.دالة .دالة   

 
  .احملتوى –احمليط  1,71 3,04 0,41 0,90 2,53 4,21 55

  
  ) يوضح نتائج تطبيق إختبار "ت"26جدول رقم ( 

  .ديري اإلدارة الدنيافيما يتعلق مب
 :القراءة اإلحصائية -*

  و مستوى الداللة  )56-1(  55درجة أي عند  1- عند درجات حرية ن" ت"بالرجوع إىل جدول 
  ":ت"ذو طرف واحد جند أن القيم اجلدولية لـ 

  . 1,68=  0,05عند مستوى
 . 2,40=  0,01و عند مستوى

الفرق يف األمهية  يتبني لنا أن (0,05)، (0,01)لية عند مستوىاجلدو" ت"احملسوبة بقيم " ت"و مبقارنة قيمة 
على كل من احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة و نظريا املرتبطة  دنياال اإلدارة مديريالنسبية بني متوسطي درجات 

 لصاحل ذلك ، وو هو دال إحصائيا لنجاحهم يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية ال يساوي صفر ةالوظيف مبحتوى
ة على إعتبار أن متوسط درجات مديري اإلدارة الدنيا على احملددات املرتبطة الوظيف يطمتوسط احملددات املرتبطة مبح

أكرب من متوسـط درجام على احملـددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة ) 37,82(مبحيط الوظيفة و املسـاوي لـ 
  .تتحقق ملجة يتبني لنا أن هذه الفرضية و بناءا على هذه النتي). 36,11(و املساوي لـ



 
   

  :مناقشة الفرضية اجلزئية السابعة اليت مفادها7-5)- 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في األھمیة النسبیة للمحددات المرتبطة بمحیط الوظیفة لنجاح مدیري المؤسسات الوطنیة في العمل اإلداري 

                               .                 وفق متغیر المستوى اإلداري
  ":ف"حساب قيمة  -*

مت التوصل إىل جمموعة نتائج وفق ما يوضحها  SPSSبتطبيق أسلوب حتليل التباين أحادي اإلجتاه بإستخدام برنامج 
  : 496املبني على مستوى املالحق ص اجلدول التايل و

  
 

 .مصدر التباين
  

 .جمموع املربعات
درجات 

 .احلرية
  .ربعاتمتوسط امل

).التباين(  

 
 ".ف" قيمة 

 .مستوى الداللة

0,05 0,01  
  .بني اموعات

  .داخل اموعات
  اخلطأ

 ).الكلي( 

16,92 
2699,15 

 
2716,07 

2 
165 
 

167 

8,46 
16,36 

 
0,52 

 
غري 
 .دالة

  
غري 
 .دالة

  
 ) يوضح نتائج تطبيق أسلوب حتليل التباين27جدول رقم (

  .املرتبطة مبحيط الوظيفةفيما يتعلق باحملددات 
 
 .الداللة اإلحصائية للنسبة الفائيةحساب  -*

  . 2=مبا أن درجة حرية البسط 
  . 165=و درجة حرية املقام 

  :وفق هذه املعطيات جند أا" ف" اجلدولية و بالرجوع إىل جدول القيم احلرجة إلختبار" ف" فإن قيمة 
  .3,07=   0,05داللة مستوى عند

   0,01 = 4,78. داللةمستوى  وعند 
 عند  (3,07)ـل املساويةاجلدولية " ف" من قيم أقل (0,52) املساوية لـ  احملسوبة" ف" أن قيمة ومبا إذن،

ه ال توجد فروق ذات داللة لنا أن يتضح  (0,01)مستوى الداللة عند  )4,78( و لـ ، (0,05) مستوى الداللة
  بطة مبحيط الوظيفة لنجاح مديري املؤسسات الوطنية إحصائية يف األمهية النسبية للمحددات املرت

   . مبعىن آخر، أن هذه الفرضية مل تتحقق. يف العمل اإلداري وفق متغري املستوى اإلداري
  
  
  
  



 
   

  :مناقشة الفرضية اجلزئية الثامنة اليت مفادها8-5)- 
الوظيفة لنجاح مديري املؤسسات الوطنية   توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية للمحددات املرتبطة مبحتوى

  .يف العمل اإلداري وفق متغري املستوى اإلداري
 ":ف"حساب قيمة  -*
مت التوصل إىل جمموعة نتائج وفق     ما  SPSSبتطبيق أسلوب حتليل التباين أحادي اإلجتاه بإستخدام برنامج  

 : 497يوضحها اجلدول التايل و املوضح على مستوى املالحق ص
  

 
 .مصدر التباين

  
 .جمموع املربعات

درجات 
 .احلرية

  .متوسط املربعات
).التباين(  

 
 ".ف" قيمة 

 .مستوى الداللة

0,05 0,01  
  .بني اموعات

  .داخل اموعات
  اخلطأ

 ).الكلي( 

738,65 
2636,63 

 
3375,28 

2 
165 
 

167 

369,33 
15,98 

 
23,11 

 
 .دالة

  
 .دالة

 
  نتائج تطبيق أسلوب حتليل التباينيوضح ) 28(جدول رقم 

  .فيما يتعلق باحملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة
 
 .الداللة اإلحصائية للنسبة الفائيةحساب  -*

  . 2=مبا أن درجة حرية البسط 
  . 165=و درجة حرية املقام 

  :ات جند أاوفق هذه املعطي" ف" اجلدولية و بالرجوع إىل جدول القيم احلرجة إلختبار" ف" فإن قيمة 
  .3,07=   0,05داللة مستوى عند

   0,01 = 4,78. مستوى داللة وعند 
 عند  (3,07)ـل املساويةاجلدولية " ف" من قيم أكرب )23,11( املساوية لـ احملسوبة" ف" أن قيمة ومبا إذن،

ذات داللة  ه توجد فروقلنا أن يتضح  (0,01)مستوى الداللة عند  )4,78( و لـ ، (0,05) مستوى الداللة
إحصائية يف األمهية النسبية للمحددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة لنجاح مديري املؤسسات الوطنية يف العمل اإلداري 

    . مبعىن آخر، أن هذه الفرضية قد حتققت. وفق متغري املستوى اإلداري
وى الوظيفة لنجاح مديري املؤسسات على إعتبار أن الفروق املوجودة يف األمهية النسبية للمحددات املرتبطة مبحت و

  :الوطنية يف العمل اإلداري حسب متغري املستوى اإلداري هلا داللة إحصائية ينبغي علينا



 
   

، املتغري )املستوى اإلداري( الوقوف على درجـة العالقة املوجـودة بني متغـريات الدراسـة، املتغري املستقل 1)- 
  :و ذلك حبساب قيمة مربع معامل إيثا وفق املعادلة التالية )رتبطة مبحتوى الوظيفةاألمهية النسبية للمحددات امل( التابع 

  .جمموع املربعات بني اموعات                           
  ). 181 ، ص1995زكريا الشربيين،(  ــــــــــــــ) =  η (مربع معامل إيثا

 .جمموع املربعات الكلي                               
  .) 180 ، ص1995زكريا الشربيين،(  100و يفسر مربع معامل إيثا كنسبة مئوية و ذلك بضرب الناتج يف

مستوى اإلدارة العليا، مستوى اإلدارة ( الوقوف على مواقع هذه الفروق، أي حتديد لصاحل أي مستوى إداري 2)- 
  :ه وفق املعادلة التاليةتعود، و ذلك بإستخدام طريقة شيفي) الوسطي، مستوى اإلدارة الدنيا 

   
    .التباين داخل اموعات  x)1  -عدد اموعات)( ن + ن ( ف          ≥س   –س   

   2     1                  1   2                     
   ن  xن                                                        

2    1                                                                                                       
   ≥      S.Mس –أو س 

   2    1     
  :حيث

  .متوسط درجات اموعة األوىل مثال: س
1    
 .متوسط درجات اموعة الثانية مثال: س

2   
بدرجات حرية التباين بني اموعات و التباين داخل و يتم احلصول عليها " ف"احلرجة من جدول " ف"قيمة : ف

  اموعات
  . عدد أفراد اموعة األوىل: ن
1 
   . عدد أفراد اموعة الثانية: ن
2 

S.M  : 209 ، ص1995زكريا الشربيين،( رمز الطرف األيسر من املعادلة .(  
على مواقع الفروق بني اموعات عندما تكون و إختيارنا هلذه الطريقة من بني عدد من الطرق املستخدمة للوقوف 

كولز، و  –دالة، مثل طريقة أقل فرق دال لفشر، و طريقة توكي للفرق الدال الصادق، و طريقة        نيومان " ف"
غري  إخل، أا من أشهر أساليب املقارنات البعدية يف البحوث اإلنسانية املفضلة يف حالة حجوم العينات...طريقة دنكن

  . كما هو احلال بالنسبة هلذه الدراسة)  220 – 203 ص. ، ص1995زكريا الشربيين،( تساوية امل



 
   

و فيما يلي نقوم بعملية حساب درجة العالقة املوجودة بني متغريات الدراسة، و أيضا، حتديد مواقع الفروق  يف 
  :ي بني املستويات اإلدارية الثالثةاألمهية النسبية للمحددات املرتبطة مبحيط الوظيفة للنجاح يف العمل اإلدار

  :بالنسبة لدرجة العالقة: أوال
  :مبا أن

  . 3375,28=و جمموع املربعات الكلي  ، 738,65=جمموع املربعات بني اموعات 
  :إذن

738,65                                   
  . 0,22= ــــــ= مربع معامل إيثا 

3375,28                      
ميكننا القول أن تأثري املستوى اإلداري       يف   x 0,22 100 = 22%أي  100رب هذه القيمة يفو بض

األمهية النسبية للمحددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة لنجاح مديري املؤسسات الوطنية يف العمل اإلداري يقدر 
من أن التأثري   Cohanوهان،  و هو تأثري كبري و فق ما يشري إىل ذلك كل من فؤاد أبو حطب و ك 22%بـ

  ). 181 ، ص1995زكريا الشربيين،( فأكثر من التباين الكلي يدل على تأثري كبري   15%الذي يفسر حوايل
  :بالنسبة ملواقع الفروق: ثانيا

 :بالنسبة ملستويي اإلدارة العليا و اإلدارة الوسطي1)- 
  :مبا أن

  . S.M  =2,05قيمة -*
 . 2,3=س    – س -*

      2    1     
فإن الفروق )  2,05 ( املساوية لـ  S.Mأكرب من قيمة)  2,3 (و على إعتبار أن قيمة الفرق املساوية لـ 

املوجودة بني متوسطي مديري اإلدارة العليا و نظرائهم يف اإلدارة الوسطي ألمهية احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة 
ة، و هي لصاحل مديري اإلدارة العليا ذوي املتوسـط األعلى املساوي لنجاحهم يف العمل اإلداري هلا داللة إحصائي

 . 497وفق ما هو موضح يف املالحق ص) 41,79( لـ
 :بالنسبة ملستويي اإلدارة العليا و الدنيا2)- 
 :مبا أن

  . S.M  = 2,17قيمة -*
 . 5,68=  س  – س -*

      2     1    
فإن الفروق )  2,17 ( املساوية لـ  S.Mأكرب من قيمة)  5,68 ( ـو على إعتبار أن قيمة الفرق املساوية ل

املوجودة بني متوسطي مديري اإلدارة العليا و نظرائهم يف اإلدارة الدنيا ألمهية احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة 



 
   

ط األعلى املساوي لنجاحهم يف العمل اإلداري هلا داللة إحصائية، و هي لصاحل مديري اإلدارة العليا ذوي املتوسـ
  . 497و فق ما هو موضح يف املالحق ص) 41,79(لـ 
 :بالنسبة ملستويي اإلدارة الوسطي و الدنيا 3)-
 :مبا أن

  . S.M  = 1,73قيمة -*
 . 3,38=  س  – س  -*

      2     1       
فإن الفروق )  1,73 (املساوية لـ   S.Mأكرب من قيمة)  3,38 (و على إعتبار أن قيمة الفرق املساوية لـ 

املوجودة بني متوسطي مديري اإلدارة الوسطي و نظرائهم يف اإلدارة الدنيا ألمهية احملددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة 
لنجاحهم يف العمل اإلداري هلا داللة إحصائية و هي لصاحل مديري اإلدارة الوسطي ذوي املتوسط األعلى املساوي 

 . 497 املالحق صوفق ما هو موضح يف) 39,49(لـ 

  
  :عالقة نتائج الدراسة بنتائج الدراسات السابقة6)- 

ما ميكن تسجيله على أساس النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل مناقشتنا لفرضيات هذه الدراسة هو وجود نقاط 
هذه النقاط بالنسبة إتقاق، و أيضا، نقاط إختالف بينها و بني نتائج الدراسات السابقة، و فيما يلي نستعرض جممل 

   :موع الفرضيات، اليت تتحدد فيما يلي
  :بالنسبة للفرضيات اجلزئية األوىل، و الثانية، و الثالثة -*
  :نقاط التشابه -*

فيما يتعلق بالنتائج املتحصل عليها من مناقشتنا هلذه الفرضيات، و رغم اإلختالفات املوجودة يف نتائجها، كما سبق 
يف تأكيدهم على مستويات ) العليا، و الوسطي، و الدنيا(تالف مديري املستويات اإلدارية الثالثة توضيحه، نتيجة إخ

 أمهية احملددات الضرورية لنجاهم يف العمل اإلداري، فإننا نالحظ إتفاق نتائج هذه الدراسة 
  : و نتائج

ي تناسب األجر املتقاضى مع ، يف تأكيدمها على أمهية حمدد 1962دراسة ميلثون بلود و شارلز هولن سنة -*
  متطلبات و حجم العمل املنجز ،و احلرية  و اإلستقالل يف العمل  للنجاح يف العمل اإلداري

يف تأكيدمها على أمهية حمدد تناسب األجر املتقاضى مع متطلبات و حجم العمل  1963 دراسة شارلز هولن سنة -*
  املنجز للنجاح يف العمل اإلداري

 يف تأكيدمها على أمهية حمددات الشعور باإلجناز بالعمل، و اإلعتراف   1964فريدلنر سنةدراسة فرانك  -*
  .و التقدير باجلهد املبذول يف العمل، و طبيعة العمل للنجاح يف العمل اإلداري

  
  



 
   
العمل  يف تأكيدمها عل أمهية حمددي تنوع العمل، و العالقة مع اآلخرين للنجاح يف  1966دراسة ليفي لوبري سنة -*

 .اإلداري
يف تأكيدمها على أمهية حمددات الشعور باإلحترام، و األمن الوظيفي،   1966دراسة تروسيت و سريجيوفان سنة -*

  .و العالقة مع اآلخرين للنجاح يف العمل اإلداري
 يف تأكيدمها على أمهية حمددات تناسب األجر املتقاضى مع متطلبات   1968دراسة شارلز هولن سنة -*

 .حجم العمل املنجز، و العالقة مع اآلخرين، و منط اإلشراف للنجاح يف العمل اإلداريو 
 يف تأكيدمها على أمهية حمددات العالقة مع اآلخرين،   1968دراسة إدوارد ليفني و جوزف ويتز سنة -*

  .و الظروف الفيزيقية للعمل، و اإلستقاللية يف العمل للنجاح يف العمل اإلداري
  يف تأكيدمها على أمهية حمددي الشعور باإلجناز، و منط اإلشراف للنجاح   1968دير سنةدراسة آ -*

  .يف العمل اإلداري
يف تأكيدمها على أمهية حمددات تناسب األجر املتقاضى مع متطلبات و حجم العمل   1969دراسة هيل سنة -*

 .عمل للنجاح يف العمل اإلدارياملنجز، األمن الوظيفي، ظروف العمل، العالقة مع الرؤساء، طبيعة ال
يف تأكيـدمها على أمهية حمـددات الشعور باإلنـجاز، و الشعـور باإلحترام،   1973دراسة لريثا وزنياك سنة -*

  .و اإلستقاللية يف العمل للنجاح يف العمل اإلداري
  . العمل اإلداري يف تأكيدمها على أمهية حمدد منط اإلشراف للنجاح يف  1976دراسة وترز و روتش سنة -*
يف تأكيـدمها على أمهيـة حمددات اإلستقاللية يف العمل، و الشعـور باإلحترام،   1980دراسة فرانسيس سنة -*

  .و الشعور باألمن، و العالقة مع اآلخرين للنجاح يف العمل اإلداري
العمل، و الشعور باألمن يف تأكيدمها على أمهية حمددي اإلستقاللية يف   1982دراسة تايلور و كينيت سنة -*

  .للنجاح يف العمل اإلداري
 يف تأكيدمها على أمهية حمددات طبيعة العمل، و منط اإلشراف،   1986دراسة جني و ميهتاين سنة -*

 . و تناسب األجر املتقاضى مع متطلبات و حجم العمل املنجز للنجاح يف العمل اإلداري
 .أمهية حمدد الشعور باإلجناز للنجاح بالعمل اإلداري يف تأكيدمها على  1987دراسة متشرا سنة -*
  .يف تأكيدمها على أمهية حمدد العالقة مع اآلخرين للنجاح يف العمل اإلداري  1988دراسة فرون و ميجور سنة -*
يف تأكيدمها على أمهية حمددات طبيعة العمل، و تناسب األجر املتقاضى مع   1988دراسة جورد بلوم سنة -*

  .و حجم العمل املنجز، و العالقة مع الزمالء للنجاح يف العمل اإلداري متطلبات
  يف تأكيدمها على أمهية حمددي منط اإلشراف، و العالقة مع الزمالء للنجاح   1989دراسة كوتشي سنة -*

  .يف العمل اإلداري
املتقاضى مع متطلبـات  يف تأكيدمها على أمهية حمدد تناسب األجر  1989دراسة بيتر دورفمان و آخرون سنة -*

  .و حجم العمل املنجز للنجاح يف العمل اإلداري



 
   
يف تأكيدمها على أمهيـة حمددات العالقـة مع الرؤساء، و اإلستقالليـة   يف   1993دراسـ بليجني سنة -*

  العمل، و الشعور باإلحترام، و طبيعة العمل، و العالقة مع الزمالء، و منح مكافآت يف العمل للنجاح 
  .يف العمل اإلداري

 تناسب األجر املتقاضى مع متطلبات  يف تأكيدمها على أمهية حمددات 1961 دراسة عديل فرج سنة -*
  .و حجم العمل املنجز، و العالقة مع الرؤساء، و الشعور باإلحترام للنجاح يف العمل اإلداري

 ـدات الشعـور باإلحترام، يف تأكيـدمها على أمهية حم  1968دراسـة حمسن جميد املنصوري سنة -*
و احلريـة و اإلستقاللية يف العمل، و توفري وسائل العمل، و اإلعتراف و التقدير باجلهد املبذول يف العمل للنجاح يف 

  .العمل اإلداري
يف تأكيدمها على أمهية حمددي العالقة مع كل من   1982دراسة سليمان اخلضري الشيخ و أمحد سالمة سنة -*

  .الزمالء للنجاح يف العمل اإلداريالرؤساء و 
  .يف تأكيدمها على أمهية حمدد منط اإلشراف للنجاح يف العمل اإلداري  1984دراسة حممد سامل باغازي سنة -*
يف تأكيدمها على أمهية حمدد منط اإلشراف   1986دراسة حسن حممد إبراهيم و عبد املعطي أمحد الصياد سنة -*

 .للنجاح يف العمل اإلداري
يف تأكيدمها على أمهية حمدد منط   1988دراسة عبد املعطي أمحد الصياد و أحالم رجب عبد الغفار سنة -*

  .اإلشراف للنجاح يف العمل اإلداري
 يف تأكيدمها على أمهية حمددات تناسب األجر املتقاضى مع متطلبات   1988دراسة حممد التوجيري سنة -*

  . و العالقة مع اآلخرين للنجاح يف العمل اإلداري و حجم العمل املنجز، و منط اإلشراف،
يف تأكيدمها على أمهية حمددات تناسب األجر املتقاضى مع متطلبات و حجم العمل   1991دراسة العتييب سنة -*

  .  املنجز، و منح مكافآت يف العمل، و ظروف العمل للنجاح يف العمل اإلداري
  : نقاط اإلختالف -*

 نتائج هذه الدراسة اليت مت التوصل إليها من خالل مناقشتنا للفرضيات اجلزئيـة األوىل فيما يتعلق بإختالف 
و الثانية  و الثالثة، مع نتائج الدراسات السابقة فتتحدد يف أن هذه الدراسة باإلضافة إىل وقوفها على احملددات 

ودة يف مستويات أمهية هذه احملددات، و الضرورية للنجاح يف العمل يف اإلداري فإا أشارت إىل اإلختالفات املوج
هذا ما مل تقم به الدراسات السابقة اليت أكتفت باإلشارة إىل احملددات الضرورية للرضا الوظيفي أو للنجاح يف العمل 

  .اإلداري
كذلك، فإن نتائج هذه الدراسة ختتلف و نتائج عدد من الدراسات السابقة يف تأكيدها على ضرورية عدد من 

ات لنجاح املديرين يف العمل اإلداري و اليت مل تتأكد ضروريتها بالنسبة للدراسات السابقة، و اليت من بينها احملدد
  .     حمدد الثقة بالنفس، اإلستقرار العائلي، القيام بدورات تدريبية، اإللتزام يف العمل

  
  .بالنسبة للفرضيات اجلزئية الرابعة، و اخلامسة -*



 
   
  :نقاط التشابه -*

ا يتعلق بالنتائج املتحصل عليها من مناقشتنا هلاتني الفرضيتني، فإننا نالحظ إتفاق نتائج هذه الدراسة و نتائج عدد فيم
  .من الدراسات الغربية و العربية

  فرانك فريدلنر ، و  1959ففيما يتعلق بالدراسـات الغربيـة فتتمثل يف دراسة كل من جيرتبريج سنة
  ، و تروسيت و سريجيوفان  1966، و فريلندر سنة 1964سنة و فريدريك هرزبرغ،  1964سنة
، و كامبل و هاكل  1966، و دونت و هلربن سنة 1966، و قرين سنة 1966، و بورك سنة 1966سنة
  ،  1973، و هينيس سنة 1973و دراسة لريثا وزنياك سنة ، 1968، و دراسة آدير سنة 1966سنة

، و 1988،و شافريسنـة 1987سنة متشرا ،و1984سنة راسو باريث غ، 1983و ماشينجوا و مشيت سنة
  .   و آخرون، ورمنونت ، و هلربن و بازك، و هافورد، و كالرك أوين روبرت و 1989جيمس كللي سنة

  أما فيما يتعلق بالدراسات العربية فتتحدد يف دراسة كل من هبة اهللا السمري، ودراسة ميداين و إبراهيم 
  .يف جانب منها1991سنة 

  :نقاط اإلختالف -*
 فيما يتعلق بالنتائج املتحصل عليها من مناقشتنا هلاتني الفرضيتني، فإننا نالحظ إختالف نتائج هذه الدراسة 

  .و نتائج عدد من الدراسات الغربية و العربية
        ،  1966سنة ورمننت،  1963شارلز هولن سنة من ففيما يتعلق بالدراسـات الغربية فتتمثل يف دراسة كل

 ، و وترز  1968، و شارلز هولن سنة1967 سنة وهنريش ومتشكيند ،1967 سنةو آخرون  دونت و
 ، و بيتر دورفمان  1989و كوتشي سنـة،  1988، و فرون و ميجور سنة 1976 و روتش سنة
  . ، و جروين، و ماريس ، و مسيت ، و وولف، و دراسة جورلوو، و هيلن 1989و آخرون سنة

 ،1981- 1980لق بالدراسات العربية فتتحدد يف دراسة كل من ناصر حممد العديلي اليت أجريت سنيتأما فيما يتع
، و حممد سامل باغازي  1982، و سليمان اخلضري الشيخ و أمحد سالمة سنة1982و محزة عقيل سنة 

الصياد و أحالم ، و عبد املعطي أمحد  1986، و حسن حممد إبراهيم و عبد املعطي أمحد الصياد سنة 1984سنة
  ، 1991، و العتييب سنة 1988، و حممد التوجيري سنة 1988سنةرجب عبد الغفار 

  السالفة الذكر يف عرضنا لنتائج الدراسات املؤيدة لفروض نظرية العاملني  1991و ميداين و إبراهيم سنة 
  .   يف جانب منها

  .بالنسبة للفرضية اجلزئية السادسة -*
  :نقاط التشابه -*
ما يتعلق بالنتائج املتحصل عليها من مناقشتنا هلذه الفرضية، فإننا نالحظ إتفاق نتائج هذه الدراسة و نتائج عدد من في

  .الدراسات الغربية و العربية
 ودونت ،1966 سنةورمننت و  ، 1963شارلز هولن سنة من ففيما يتعلق بالدراسات الغربية فتتمثل يف دراسة كل

 ، و وترز  1968، و شارلز هولن سنة1967 سنةريش ومتشكيند وهن ،1967 سنةو آخرون 



 
   

 ، و بيتر دورفمان  1989و كوتشي سنـة ، 1988و فرون و ميجور سنـة،  1976سنة و روتش
  . ، و ماريس ، و جروين ، و هيلن، و مسيت Gorlow، و وولف، و جورلوو 1989و آخرون سنة

و دراسة حممد التوجيري  ،1982دراسـة كل من محزة عقيل سنة أما فيما يتعلق بالدراسـات العربية فتتحدد يف 
  و حممد سامل باغازي  ، 1982، و سليمان اخلضري الشيخ و أمحد سالمة سنة 1982سنة
 ، و عبد املعطي أمحد الصيـاد  1986، و حسن حممد إبراهيم و عبد املعطي أمحد الصياد سنـة 1984سنة

 ، و ميداين  1991، و العتييب سنة 1988حممد التوجيري سنة ، و 1988و أحالم رجب عبد الغفار سنة
  .   السالفة الذكر يف عرضنا لنتائج الدراسات املؤيدة لفروض نظرية العاملني يف جانب منها 1991و إبراهيم سنة 

 :نقاط اإلختالف -*
نتائج هذه الدراسة و نتائج عدد فيما يتعلق بالنتائج املتحصل عليها من مناقشتنا هلذه الفرضية، فإننا نالحظ إختالف 

  .من الدراسات الغربية و العربية
  فرانك فريدلنر ، و  1959ففيما يتعلق بالدراسـات الغربية فتتمثل يف دراسـة كل من جيرتبريج سنة

و قرين  ، 1966، و بورك سنة 1966و فريلندر سنة ، 1964و فريدريك هرزبرغ سنـة ، 1964سنة
  ، 1959، و جيرتبريج سنـة 1966، و كامبل و هاكل سنة 1966ن سنة، و دونت و هلرب 1966سنة

و باريث غراس سنة ،  1983سنة ، و ماشينجوا و مشيت  1973سنة   ، و هينيس 1973و لريثا وزنياك سنـة
، و روبرت أوين و  1989، و جيمس كللي سنـة1988، و شافري سنـة  1987، و متشرا سنة1984

  .   ن و بازك، و هافورد، و كالركآخرون، و ورمنونت، و هلرب
   أما فيما يتعلق بالدراسات العربية فتتحدد يف دراسة كل من هبة اهللا السمري، ودراسة ميداين و إبراهيم

  .يف جانب منها1991سنة 
  .بالنسبة للفرضية اجلزئية السابعة و الثامنة -*

دراسة  ءل مناقشتنا هلاتني الفرضيتني هو، بإستثناما ميكن تسجيله على أساس النتائج اليت مت التوصل إليها من خال
، اليت تتفق يف جزء من نتائجها مع نتائج هذه الدراسة كوا أشارت إىل وجود إختالف يف  1980فرانسيس سنة

 حمددات الرضا الوظيفي للمديرين وفق متغري املستوى اإلداري، هو عدم وجود نقاط إتقاق بينها 
سابقة، على إعتبار أن بقية الدراسات السابقة مل تسعى للوقوف على داللة الفروق املوجودة و بني نتائج الدراسات ال

يف األمهية النسبية لكل من احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة، و املرتبطة مبحتواها للنجاح يف العمل اإلداري وفق متغري 
  . املستوى اإلداري، و هذا ما مت حتقيقه من قبل هذه الدراسة

  
  

  
  
  
 



 
   

  :حدود الدراسة7)- 
متغري (  بالرجوع إىل فرضيات هذه الدراسة نالحظ أن هذه الدراسة مل تتناول أي متغري دميغرايف كمتغري معدل

للعالقة املوجـودة بني املتغري املستقل هلذه الدراسـة و املتمثل يف املستوى اإلداري، و املتغري التابع هلا ) مستقل ثانوي
مهية النسبية للمحددات املرتبطة مبحيط الوظيفة، و تلك املرتبطة مبحتواها لنجاح مديري املؤسسات و املتمثل يف األ

الوطنية يف العمل اإلداري كون املعاجلة اإلحصائية اليت قمنا ا، على مستوى احملور األول من فصل الدراسة 
قد أوضحت عدم  على املتغري التابع هلذه الدراسة تأثريها لعزلالدميغرافية  اإلستطالعية، دف ضبط عدد من املتغريات

فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية لكل من احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة، و املرتبطة مبحتواها  وجود
يف ) مديري اإلدارة العليا، و مديري اإلدارة الوسطي، و مديري اإلدارة الدنيا( لنجاح مديري املؤسسات الوطنية 

  .العمل اإلداري وفق هذه املتغريات الدميغرافية
كذلك، بالرجوع إىل خصائص عينة هذه الدراسة نالحظ أن هذه الدراسة قد أجريت على أفراد كلهم متزوجون 
كذلك، بالربجوع إىل جمال الدراسة نتوضح أن هذه األخرية قد مشلت العمل اإلداري دون العمل التنفيذي، و أا قد 

  . دون غريها من املؤسسات اإلنتاجية أو التجارية) ثانويات(سات خذماتية أجريت يف مؤس
  

  :إقتراحات و توصیات الدراسة8)-
بناءا على النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة، و كذا، على ما سلف ذكره يف حمور حدود الدراسة ميكننا تقدمي 

  :جمموعة من التوصيات تتحدد يف النقاط التالية
) املرتبطة مبحيط الوظيفة، و املرتبطة مبحتواها( عايري و أسس علمية قائمة على كال اموعتني من العوامل وضع م -*

على أن يكون التركيز فيها على العوامل املرتبطة مبحتوى الوظيفة إلختيار و تعيني املديرين باملستويات اإلدارية العليا 
  . باملؤسسات الوطنية

) املرتبطة مبحيط الوظيفة، و املرتبطة مبحتواها( مية قائمة على كال اموعتني من العوامل وضع معايري و أسس عل -*
على أن يكون التركيز فيها على العوامل املرتبطة مبحيط الوظيفة إلختيار و تعيني املديرين باملستويات اإلدارية الدنيا 

 .باملؤسسات الوطنية
ؤسسات الوطنية خاصة منها التعليمية بعملية حتليل العمل، كوا ضرورة القيام بشكل دوري على مستوى امل -*

 اخلطوة األوىل األساسيـة للقيام بعمليات تصميم و تقييم الوظائف و غريها من العمليـات، 
لعملية ) إخل...التعاقب الوظيفي، اإلثراء الوظيفي، التوسيع الوظيفي، فرق العمل، ( و إختيـار اآلليات املثلي 

  .التصميم
قيام طلبة الدراسات العليا ذوي نفس االختصاص بإجراء دراسات مماثلة هلذه الدراسة على أن تتناول           -*

هذه الدراسات على سبيل املثال ال للحصر املتغريات الدميغرافية اليت مل تتناوهلا هذه الدراسـة كمتغريات مستقلة و 
ابتدائي، ( ، املستوى    التعليمي )منخفضة، متوسطة، مرتفعة( لعمل ، اخلربة يف ا)كبري، صغري( املتمثلة يف السن 



 
   

، أو غريها من املتغريات )غري متزوج، متزوج، أرمل، مطلق(  ، احلالة اإلجتماعيـة)متوسط، ثانوي، جامعي
  ).منخفض، متوسط، مرتفع( أو املستوى اإلقتصادي ) ريفي، حضري( كاالنتماء اجلغرايف 

ثلة على قطاعات إقتصادية عمومية أخرى، إنتاجية، جتارية، و كذا على القطاع اخلاص، و أن إجراء دراسات مما -*
و مقارنتها  ملديري املؤسات الوطنية التنظيمية تتشمل أيضا، العمل التنفيذي ملا لذلك من أمهية يف كشف السلوكيا

  .بنتائج هذه الدراسة
 . عملية تصميم الوظائف يف املستويات اإلدارية العلياضرورة اإلهتمام بعملية إثراء الوظائف كآلية يف  -*
 .ضرورة اإلهتمام بعملية توسيع الوظائف كآلية يف عملية تصميم الوظائف يف املستويات اإلدارية الدنيا -*
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3)-Muchinsky, Psychology applied work an introduction to industrial  
 and organization psychology, mining  project,1983. 

 .سابق مرجع ،1979البهي السيد،  فؤاد4)- 
  .سابق مرجع ،1995الشربيين، ازكري 5)-

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  



 
   

  . باللغة العربية 1)-
هرزبرغ سعت هذه الدراسة إىل الوقوف على قوائم احملددات  كإنطالقا من نظرية العاملني يف الدافعية لفريدري

يف األمهية النسبية بني احملددات املرتبطة مبحيط  املوجودةطبيعة الفروق يضا ، و أ و مستويات أمهيتها الضرورية
لنجاح كل من مديري اإلدارة العليا، و مديري اإلدارة الوسطي، و مديري اإلدارة  مبحتواهاالوظيفة، وتلك املرتبطة 

مهية النسبية لكل من احملددات الدنيا يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية، و كذا طبيعة الفروق املوجودة يف األ
املرتبطة مبحيط الوظيفة، و املرتبطة مبحتواها لنجاح مديري املؤسسات الوطنية يف العمل اإلداري وفق متغري املستوى 

  .اإلداري
و قد أشارت نتائج هذه الدراسة يف جزء منها إىل توزع أمهية احملددات الضرورية لنجاح مديري املؤسسات الوطنية 

على مستويات خمتلفة، ) مديري اإلدارة العليا، و مديري اإلدارة الوسطي، و مديري اإلدارة الدنيا(  ل اإلدارييف العم
و أيضا إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية بني احملددات املرتبطة مبحيط الوظيفة، و تلك املرتبطة 

مديري اإلدارة الوسطي، و مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري  مبحتواها لنجاح كل من مديري اإلدارة العليا، و
باملؤسسات الوطنية،  وكذا وجود فروق ذات دالة إحصائية يف األمهية النسبية للمحددات املرتبطة مبحتوى الوظيفة 

  .لنجاح مديري املؤسسات الوطنية يف العمل اإلداري وفق متغري املستوى اإلداري
فقد أشارت نتائج هذه الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية أما يف جزء آخر، 

  .للمحددات املرتبطة مبحيط الوظيفة لنجاح مديري املؤسسات الوطنية يف العمل اإلداري وفق متغري املستوى اإلداري
  



 
   
  
  باللغة الفرنسية2)– .

En partant de la théorie de deux facteurs de la motivation de Fréderick 
Herzberg, la présente étude a pour objectif la détermination aussi bien des 
listes des déterminants nécessaires et les niveaux de leur importance que la 
nature des différences de l’importance relative entre les déterminants liés 
au milieu de la fonction ainsi que ceux liés à leurs contenus nécessaires au 
succès des directeurs de l’administration supérieure, les directeurs de 
l’administration moyenne et les directeurs de l’administration inférieure 
dans l’action administrative menée dans les entreprises nationales ainsi 
que la nature des différences qui existent dans l’importance relative de 
tous les déterminants liés au milieu de la fonction et ceux liés à leurs 
contenus pour conduire au succès des directeurs des entreprises nationales 
dans l’action administrative en fonction de la variable du niveau 
administratif.          
Les résultats de cette étude ont montré d’une part la répartition de 
l’importance des déterminants nécessaires aux succès des entreprises 
nationales dans l’action administrative (directeurs de l’administration 
supérieure, directeurs de l’administration moyenne et directeurs de 
l’administration inférieure) à des niveaux différents; et aussi l’existence de 
différences à significations statistiques dans l’importance relative entre les 
déterminants liés au milieu de la fonction et ceux liés à leurs contenus 
permettant le succès des directeurs de l’administration supérieure, les 
directeurs de l’administration moyenne et les directeurs de l’administration 
inférieure dans l’action administrative menée dans les entreprises 
nationales. Et l’existence de différences à significations statistiques dans 
l’importance relative des  déterminants liés au contenu de la fonction 
permettant le succès des directeurs des entreprises nationales dans l’action 
administrative menée suivant la variable du niveau administratif. 
D’autre part, les résultats de cette étude ont montré qu’il n’existe pas de 
différence à signification statistique dans l’importance relative des 
déterminants liés au milieu de la fonction pour permettre le succès des 
directeurs des entreprises nationales dans la fonction administrative 
suivant la variable du niveau administratif.        
          
  
 
 
 



 
   

   .ةباللغة اإلجنليزي3)- 
Departing from the theory of two factors of motivation of Fréderick 
Herzberg, the main purpose of this research work is sifting both the listing 
of the necessary parameters and levels of their importance and the nature 
of the differences of the relative importance between parameters linked to 
the milieu of the office work as well as those linked to their content 
necessary to the success of the managers of the supreme administration, 
managers of the intermediate administration and managers of the base 
administration in the  administrative work pursued in the public companies 
as well as the nature of differences that exist in the relative importance of 
all the parameters linked to the milieu of the work and those linked to their 
contents leading to the success of the managers of public companies in 
their administrative work according to variable of the administrative level. 
          
The results of this research work have showed on one hand, the 
distribution of the importance of necessary parameters for the success of 
public companies in their administrative work (managers of supreme 
administration, managers of intermediate administration and managers of 
base administration) to different levels. And the existence of  differences 
of statistical meaning in the relative importance relative between 
parameters linked to the milieu of the office work as well as those linked 
to their content enabling the success of managers of supreme 
administration, managers of intermediate administration and managers of 
base administration in their administrative work pursued in the  public 
companies. As well as the existence of parameters of a statistical meaning 
in their relative importance of parameters linked to the content of office 
enabling the success of managers of public companies in their 
administrative work pursued in accordance with the variable of the 
administrative level.  
On the other hand, the results of this study have shown that there is no 
statistical difference in the relative importance of parameters linked to the 
milieu of the office in order to facilitate the success of managers of public 
companies in the pursuance of their administrative work commensurate 
with the variable of the administrative level.                  
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  *-منتـــوري  اإلخوة جامعــة -*

  *-ــنة قسنطيـ -*
  
  
  

قسم علم النفس و علوم التربية -*                                   *       -اإلجتماعية  العلوم اإلنسانية و كلية -*  

  *- األرطوفونيا  و                                                                                                 
  
  

*- ســات العلـــيا مصلـحة الدرا - *  

  
  
  

*- ستطالعيــةإستبيان الدراســــة اإل -*  

  
  
  
  
  
  
  



 
   
  
  : التعليمـــــات -*

  :سيـــــدي
 يف العمل اإلداري نجاح ال حمددات" إعداد أطروحة دكتوراة العلوم يف علم النفس العمل و التنظيم بعنوان  إطار يف

اإلجابة عليه  مذا اإلستبيان راجيا منك مإليك أتقدم"  دافعيةلل هرزبرغاملؤسسات الوطنية يف إطار نظرية فريدريك ب
  .صدق و موضوعية بكل
، و إنطالقا من منصب عملك، حتديد منك املطلوب، )العوامل( ينطوي هذا اإلستبيان على قائمة من احملددات و

) ×(لك بوضع عالمة العوامل اليت ترى أن تواجدها يف حميط عملك ضروري لنجاحك يف العمل الذي تقوم به و ذ
   .يف اخلانة املناسبة

     بالسرية التامة من قبل القائم ذه الدراسة  حتاطعلى هذا اإلستبيان سوف  ملتكن متأكدا سيدي، بأن إجابتك و
  .لن تستعمل إال يف اإلطار الذي خيدم هذه الدراسة سوفو أن املعلومات اليت يتم مجعها 

املتمثل  ـمة و ذلك من خالل تعاونكـالدراس هذهة يف إثراء ـاإلجيابي مكتكمسبقا على مشار منود أن نشكرك و
  .على أساسها تتحدد علمية النتائج اليت تتوصل إليها هذه الدراسة اليتالصادقة على هذا اإلستبيان و  ميف إجابتك

  
   
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



 
   
  
  
 :شخصــــــية بيانـــات -*
  

  .          أنثى ،          ذكر   :اجلنس1)- 
  

  .سنة:       السن2)- 
  

  .        مطلق   ،       أرمل     ،            متزوج ،            أعزب  :اإلجتماعية احلالة3)- 
  

  . ، جامعي                   بكالوريا     ،        ائي    ،      متوسط         :التعليمي املستوى4)- 
  

  مقتصد           ،           ،            دير للدراساتم ،           مدير  :صب الذي تشغلهاملن إسم5)- 
  
  .         ة           ، نائب املقتصد  للتربيمستشار رئيسي مستشار رئيسي للتوجيه املهين           ،  
  

  .سنة        :و أنتم يف هذا املنصب سنة كم6)- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   
  
 :احملـــــددات ئــــــمةقا -*
  

 .بدائـــــــــــل اإلجابة                               
      

  .احملــــــــــــددات 

  
  .ضرورية
 

  
 .غري ضرورية

   .بشكل دائم مع الرؤساء احلسنة العالقة1)- 
   .الرؤساء الدائم للجهد املبذول يف العمل تقديرو  إعتراف2)- 
   .و إجراءات العمل دائما بشكل جيدأنظمة  وضوح3)- 
   .يف بعض األحيان، بشكل كلي يف أداء العمل اإلستقالل،و  احلرية4)- 
التهوية،  الرطوبة،احلرارة، (  ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم توفري5)- 

 ).إخل...الضوضاء
  

   .ةطرف الوظيف منالتقدم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم  فرص6)- 
   .السكن وفريت7)- 
   .و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفة املبادأة فرص8)- 
   .و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم املواد توفري9)- 

   .املشغولة للوظيفة بشكل دائم اجليدة و املكانة اإلجتماعية السمعة10)- 
   .سنة بشكل دائم مع الزمالءاحل العالقة11)- 
   .للسلطة بشكل دائم يف العمل الكبري احلجم12)- 
حميط العمل، العمل  يفتوافر وسائل األمن و السالمة (  األمن الوظيفي توفري13)- 

 ).إخل...التقاعدالدائم، التأمني على العالج، التأمني على الوفاة، 
  

   .ة املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفةو النمو الشخصي الكبري التطور فرص14)- 
   .فترات راحة يف العمـل بشكل دوري توفري15)- 
   .و الكاملة بشكل دائم يف العمل املباشرة املسئولية 16)-
   .الكبرية يف اآلخرين بشكل دائم الثقة 17)-

    .بعض األحيان يفالعمل  غموض18)- 
    .ورة العمل بشكل مستمراملعلومات الضرورية لسري توفري19)- 
    .املشغولة دائما مع امليول و اإلجتاهات و القدرات الوظيفة تناسب20)- 

   .مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر منح -)21
   .الدائم للجهد املبذول يف العمل املرؤوسني و تقدير إعتراف22)- 



 
   

   .لعملإلجناز ا اآلخرينأحيانا إىل مساعدة  اللجوء 23)-
   .مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم يف العمل إجناز 24)-
   .املتقاضي دائما مع متطلبات و حجم العمل املنجز الراتب تناسب 25)-
   .الدائم بإحترام الرؤساء املمنوح من قبل الوظيفة الشعور 26)-
   .إخل...ات غازية، قهوة، شايمشروب العمليوميا، خالل فترات  تقدمي، 27)-

   .الزمالء الدائم للجهد املبذول يف العمل تقديرو  إعتراف28)- 
   .احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني العالقة29)- 
   .بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة الدائم الشعور30)- 
   .يقدم وجبات غذائية مطعماملؤسسة املستخدمة على  توفر 31)-

   .الدائم مبستويات إجناز عالية يف العمل الشعور32)- 
بأمور العمل  اإلهتمام(  منط اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم إتباع33)- 

 ).و العمال على السواء
  

   .الكبرية للعمل يف بعض األحيان املرونة34)- 
   .العائلي اإلستقرار35)- 
   .يف العمل بشكل دائم العايل اإللتزام36)- 
   .دوريا، بدورات تدريبية القيام،37)- 
   .الوظيفةالدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل  الشعور38)- 
   . لرحالت ترفيهية دوريا،املؤسسة املستخدمة،  توفري 39)-

   .العالية بالنفس بشكل دائم الثقة40)- 
   . مبنصب العمل لتحاقلإلبإنتظام، وسيلة نقل  توفر، 41)-
   . العمل يف بعض األحيان صعوبة 42)-

  
  
 
  
  
  
  
  
  



 
   
  
 

  *-اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  -*
  

  وزارة التعلــيم العـــــايل -*
  *-و البحــث العلـــمي 

  
  *-منتـــوري اإلخوة جامعــة  -*

 *-قسنطيـــنة  -*

  
  

كلية -* قسم علم النفس و علوم التربية -*                                      *-اعية العلوم اإلنسانية و اإلجتم   

 *- و األرطوفونيا                                                                                                
  
  

*- مصلـحة الدراســات العلـــيا  - *  
  
  
  

*-ئيـــــة إستبيان الدراســــة النها -*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
  : التعليمـــــات -*

  :سيـــــدي
حمددات النجاح يف العمل اإلداري " يف إطار إعداد أطروحة دكتوراة العلوم يف علم النفس العمل و التنظيم بعنوان 

م اإلجابة عليه أتقدم إليكم ذا اإلستبيان راجيا منك "باملؤسسات الوطنية يف إطار نظرية فريدريك هرزبرغ للدافعية 
  .بكل صدق و موضوعية

، املطلوب منكم، و إنطالقا من منصب عملكم، حتديد )العوامل( و ينطوي هذا اإلستبيان على قائمة من احملددات
علما . يف اخلانة املناسبة) ×(من هذه احملددات لنجاحك يف عملك و ذلك بوضع عالمة ) عامل(مدى أمهية كل حمدد 

  .تعين أمهية مرتفعة) 3(تعين أمهية متوسطة، و اخلانة رقم ) 2(ين أمهية منخفضة، و اخلانة رقم تع) 1(أن اخلانة رقم 
و لتكن متأكدا سيدي، بأن إجابتكم على هذا اإلستبيان سوف حتاط بالسرية التامة من قبل القائم ذه الدراسـة و 

  .دم هذه الدراسةأن املعلومات اليت يتم مجعها سوف لن تستعمل إال يف اإلطار الذي خي
و نود أن نشكركم مسبقا على مشاركتكم اإلجيابيـة يف إثراء هذه الدراسـة و ذلك من خالل تعاونكم املتمثل يف 

  .إجابتكم الصادقة على هذا اإلستبيان و اليت على أساسها تتحدد علمية النتائج اليت تتوصل إليها هذه الدراسة
 
  :مثال توضيحي -*

تكون عالقتك حسنة مع رؤسائك يف العمل مثال، فإذا رأيتم أنه ذات أمهية منخفضة  أن) عامل(لنأخذ حمدد 
و إذا رأيتم أنه ذات أمهية متوسطة . اليت تعين أمهية منخفضة) 1(يف اخلانة رقم ) ×(لنجاحكم يف عملكم ضع عالمة 

يف ) ×(مهية مرتفعة ضع عالمة و إذا رأيتم أنه ذات أ .اليت تعين أمهية متوسطة) 2(يف اخلانة رقم ) ×(ضع عالمة 
  .اليت تعين أمهية مرتفعة) 3(اخلانة رقم 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
   
 :شخصــــــية بيانـــات -*
  

  .           أنثى ،        ،   ذكر  :اجلنس1)- 
  

  .سنة:       السن2)- 
  

  .           مطلق ،            أرمل ،           متزوج ،            أعزب: اإلجتماعية احلالة3)- 
  

  .            جامعي ،           بكالوريا  ،           ائي ،             متوسط :التعليمي املستوى4)- 
  

            ،            مقتصد ،           للدراساتمدير  ،            مدير  :املنصب الذي تشغله إسم5)- 
  

  .           املقتصد نائب ،           مستشار رئيسي للتربية ،          ه املهين رئيسي للتوجي مستشار
  

  .سنة        :م يف هذا املنصبأنتو  سنة كم6)- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 



 
   
 :قائــــــمة احملـــــددات -*
 

 بـدائــــــل                                           
                        

   .اإلجـابـــــة
    

         .احملـــــــــــددات    

خانـة رقم 
)1.( 

خانـة رقم 
)2.( 

  خانة رقم
)3.( 

أمهية 
 .منخفضة

أمهية 
 .متوسطة

أمهية 
 .مرتفعة

     .الرؤساءاحلسنة بشكل دائم مع  العالقة1)- 
     .للجهد املبذول يف العملو تقدير الرؤساء الدائم  إعتراف2)- 
     .أنظمة و إجراءات العمل دائما بشكل جيد وضوح3)- 
     . و اإلستقالل، يف بعض األحيان، بشكل كلي يف أداء العمل احلرية 4)-
 احلرارة، الرطوبة، التهوية، (  ظروف عمل فيزيقية جيدة بشكل دائم توفري5)- 

  ).إخل...الضوضاء
   

      .دم و الترقية الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف الوظيفةالتق فرص6)- 
     .السكن توفري7)- 
املبادأة و اإلبداع و التجديد الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف  فرص8)- 

  .الوظيفة
   

     .املواد و األجهزة الالزمة ألداء العمل بشكل دائم توفري9)- 
     .بشكل دائمالعالية بالنفس  الثقة10)- 
    .احلسنة، بشكل دائم، مع الزمالء العالقة11)- 
     .العمل يف بعض األحيان صعوبة12)- 
توافر وسائل األمن و السالمة يف حميط العمل، (  األمن الوظيفي توفري13)- 
  ).إخل....التأمني على العالج، التأمني على الوفاة، التقاعد الدائم،العمل 

   

التطور و النمو الشخصي الكبرية املتاحة بشكل دائم من طرف  فرص14)- 
  .الوظيفة

   

     .فترات راحة يف العمل بشكل دوري توفري15)- 
     .العمل يف بعض األحيان غموض16)- 
     .املعلومات الضرورية لسريورة العمل بشكل مستمر توفري17)- 
    .و القدراتالوظيفة مع امليول و اإلجتاهات  تناسب 18)-
    .مكافآت تشجيعية يف العمل بشكل مستمر منح 19)-



 
   
  

مهام ختتلف، يف بعض األحيان، عن تلك املنجزة بشكل دائم  إجناز20)- 
 .يف العمل

    

     .الراتب املتقاضي دائما مع متطلبات و حجم العمل املنجز تناسب21)- 
     .من قبل الوظيفة منوحاملالدائم بإحترام الرؤساء   الشعور22)- 
     .احلسنة بشكل دائم مع املرؤوسني العالقة23)- 
    .الدائم بإحترام الزمالء املمنوح من قبل الوظيفة الشعور24)- 
اإلهتمام بأمور (  اإلشراف اجليد يف املؤسسة بشكل دائم منط إتباع25)- 

 ).السواء علىالعمل و العمال 
   

    .مبستويات إجناز عالية يف العملالدائم  الشعور26)- 
       .العائلي اإلستقرار27)- 
     .الكبرية للعمل يف بعض األحيان املرونة28)- 
    .دوريا، بدورات تدريبية القيام،29)- 
    .الدائم بإحترام املرؤوسني املمنوح من قبل الوظيفة الشعور30)- 
     .ئمالعايل يف العمل بشكل دا اإللتزام31)- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

 

.دداتـالمح  
 

أفـراد       
ة .العیـن  
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28 
 و

 
 

29 
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30 
 و

  
 
31 
 و

1 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
2 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
3 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
4 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
5 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
6 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
7 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
8 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
9 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

10 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 1.00 
11 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
12 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 
13 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
14 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
15 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
16 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 
17 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
18 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
19 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 
20 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 
21 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
22 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 
23 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
24 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
25 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
26 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
27 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
28 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
29 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
30 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
31 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
32 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
33 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 



 
   

  يوضح درجات مديري اإلدارة العليا (29)جدول رقم 
  .الدراسة النهائية على إستب

بند يقيس بعد حمتوى الوظيفة تعين: و .تعين بند يقيس بعد حميط الوظيفة: ط: حيث 



 
   

.دداتـالمح  
 
راد  أـف
ة .العیـن  

 
 

1 
 ط

 
 
2 
 و

 
 

3 
 ط

 
 
4 
 و
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 ط
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 و
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 ط

 
 
8 
 و
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 ط

 
 

10 
 و

 
 

11 
 ط

 
 

12 
 و

 
 

13 
 ط

 
 

14 
 و

 
 

15 
 ط

 
 

16 
 و

 
 

17 
 ط

 
 

18 
 و

 
 

19 
 ط

 
 

20 
 و

 
 

21 
 ط

 
 

22 
 و

 
 

23 
 ط

 
 

24 
 و

 
 

25 
 ط

 
 

26 
 و

 
 

27 
 ط

 
 

28 
 و

 
 

29 
 ط

 
 

30 
 و

  
 
31 
 و

1 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 100 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
2 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 
3 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 
4 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 
5 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
6 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
7 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 
8 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
9 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
10 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 
11 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
12 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
13 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 
14 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
15 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 
16 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 
17 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
18 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
19 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 
20 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
21 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
22 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
23 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
24 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
25 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
26 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
27 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
28 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 
29 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
30 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 3.00 
31 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
32 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 
33 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 
34 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
35 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 
36 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 
37 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
38 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 
39 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 



 
   
 40 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 



 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

  يوضح درجات مديري اإلدارة الوسطي (30)جدول رقم 
.على إستبيان الدراسة النهائية  

 

41 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
42 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 
43 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 
44 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
45 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
46 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
47 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
48 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
49 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
51 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
52 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
53 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 
54 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 
55 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
56 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
57 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
58 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
59 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 
60 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 
61 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 
62 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 
63 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 
64 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
65 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
66 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 
67 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
68 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
69 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
70 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 
71 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
72 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
73 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
74 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
75 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 
76 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 
77 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 
78 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 
79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 
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1 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 
2 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 
3 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 
4 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 
5 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 
6 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 
7 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
8 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 
9 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 
10 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
11 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
12 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
13 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 
14 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 
15 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
16 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00 
17 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 
18 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 
19 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 
21 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 
22 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
23 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 
24 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
25 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 
26 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
27 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 
28 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
29 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 
30 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 
31 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
32 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 
33 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 
34 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 
35 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 
36 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 
37 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 



 
   

  
 

  يوضح درجات مديري اإلدارة الدنيا (31)جدول رقم 
.على بنود إستبيان الدراسة النهائية  

 
  
  
  
  
  
  
  

38 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 
39 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 
40 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
41 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 
42 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 
43 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 
44 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 
45 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 
46 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 
47 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 
48 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 
49 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 3.00 
50 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
51 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 
52 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 
53 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 
54 3.00 3.00 2.00 3.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
55 3.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 
56 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 3.00 



 
   

Fiabilité  
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    168.0                    N of Items = 31 
 
Alpha =    .7818 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   
  
  

  يوضح إستجابات أفراد عينة احملكمني) 32(جدول رقم 

  .على بنود اإلستبيان وقيم صدقها
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 .البنود

  
 .األفراد

  
قيمة 
 .الصدق

  
 .البنود

  
 .األفراد

  
قيمة 
 .الصدق

  
 .البنود

  
 .األفراد

  
قيمة 
نعم  .الصدق

 .سيقي
ال 
 .يقيس

نعم 
 .يقيس

ال 
 .يقيس

نعم 
 .يقيس

ال 
 .يقيس

1 09 01 0,80 13 10 00 1,00 25 06 04 0,20 
2 10 00 1,00 14 09 01 0,80 26 10 00 1,00 
3 09 01 0,80 15 07 03 0,40 27 10 00 1,00 
4 09 01 0,80 16 10 00 1,00 28 10 00 1,00 
5 09 01 0,80 17 10 00 1,00 29 10 00 1,00 
6 09 01 0,80 18 09 01 0,80 30 08 02 0,60 
7 10 00 1,00 19 10 00 1,00 31 07 03 0,40 
8 09 01 0,80 20 10 00 1,00 32 06 04 0,20 
9 08 02 0,60 21 08 02 0,60 33 08 02 0,60 

10 08 02 0,60 22 10 00 1,00 34 10 00 1,00 
 . 25,80=م مج ن ص  0,20 04 06 23 0,80 01 09 11
12 08 02 0,60 24 08 02 0,60 



 
   

Test-t 
 

 

Corrélations pour échantillons appariés

33 .703 .000ENVIRENT & CONTINENPaire 1
N Corrélation Sig.

 
Test échantillons appariés

-4.7879 3.1796 .5535 -5.9153 -3.6604 -8.650 32 .000ENVIRENT - CONTINENPaire 1
Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Différences appariées

t ddl
Sig.

(bilatérale)

 
 

 .نتائج الفرضية اجلزئية الرابعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Statistiques pour échantillons appariés

37.0000 33 4.1003 .7138
41.7879 33 4.1515 .7227

ENVIRENT
CONTINEN

Paire
1

Moyenne N Ecart-type

Erreur
standard
moyenne



 
   

Test-t 
Statistiques pour échantillons appariés

37.2532 79 4.6505 .5232
39.4937 79 4.5542 .5124

ENVIRENT
CONTINEN

Paire
1

Moyenne N Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 
Corrélations pour échantillons appariés

79 .755 .000ENVIRENT & CONTINENPaire 1
N Corrélation Sig.

 
Test échantillons appariés

-2.2405 3.2234 .3627 -2.9625 -1.5185 -6.178 78 .000ENVIRENT - CONTINENPaire 1
Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Différences appariées

t ddl
Sig.

(bilatérale)

 
 

.نتائج الفرضية اجلزئية اخلامسة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

Test-t 
Statistiques pour échantillons appariés

37.8214 56 2.9363 .3924
36.1071 56 2.9150 .3895

ENVIRENT
CONTINEN

Paire
1

Moyenne N Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

 
Corrélations pour échantillons appariés

56 .459 .000ENVIRENT & CONTINENPaire 1
N Corrélation Sig.

 
Test échantillons appariés

1.7143 3.0434 .4067 .8993 2.5293 4.215 55 .000ENVIRENT - CONTINENPaire 1
Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Différences appariées

t ddl
Sig.

(bilatérale)

 
 

.نتائج الفرضية اجلزئية السادسة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

Oneway 
Descriptives

SCORE

33 37.0000 4.1003 .7138 35.5461 38.4539 26.00 45.00
79 37.2532 4.6505 .5232 36.2115 38.2948 18.00 44.00
56 37.8214 2.9363 .3924 37.0351 38.6078 32.00 44.00

168 37.3929 4.0329 .3111 36.7786 38.0071 18.00 45.00

superieur
moyen
inferieur
Total

N Moyenne Ecart-type
Erreur

standard
Borne

inférieure
Borne

supérieure

Intervalle de confiance à
95% pour la moyenne

Minimum Maximum

 
ANOVA

SCORE

16.920 2 8.460 .517 .597
2699.151 165 16.358
2716.071 167

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification

 
 

  .نتائج الفرضية اجلزئية السابعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
   

Oneway 
Descriptives

SCORE

33 41.7879 4.1515 .7227 40.3158 43.2599 34.00 48.00
79 39.4937 4.5542 .5124 38.4736 40.5137 25.00 48.00
56 36.1071 2.9150 .3895 35.3265 36.8878 26.00 41.00

168 38.8155 4.4957 .3469 38.1307 39.5003 25.00 48.00

superieur
moyen
inferieur
Total

N Moyenne Ecart-type
Erreur

standard
Borne

inférieure
Borne

supérieure

Intervalle de confiance à
95% pour la moyenne

Minimum Maximum

 
 

 
Tests post hoc 

Comparaisons multiples

Variable dépendante: SCORE
Scheffe

2.2942* .829 .024 .2476 4.3408
5.6807* .877 .000 3.5138 7.8477

-2.2942* .829 .024 -4.3408 -.2476
3.3865* .698 .000 1.6616 5.1114

-5.6807* .877 .000 -7.8477 -3.5138
-3.3865* .698 .000 -5.1114 -1.6616

(J) niveaux adminstrative
moyen
inferieur
superieur
inferieur
superieur
moyen

(I) niveaux adminstrative
superieur

moyen

inferieur

Différence
de

moyennes
(I-J)

Erreur
standard Signification

Borne
inférieure

Borne
supérieure

Intervalle de confiance à
95%

La différence de moyennes est significative au niveau .05.*. 
 

 
 
 
 
 
 

ANOVA

SCORE

738.661 2 369.330 23.113 .000
2636.619 165 15.980
3375.280 167

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

Somme
des carrés ddl

Moyenne
des carrés F Signification



 
   

Sous-ensembles homogènes 
 
 

 
 

  .نتائج الفرضية اجلزئية الثامنة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

SCORE

Scheffea,b

56 36.1071
79 39.4937
33 41.7879

1.000 1.000 1.000

niveaux adminstrative
inferieur
moyen
superieur
Signification

N 1 2 3
Sous-ensemble pour alpha = .05

Les moyennes des groupes des sous-ensembles homogènes sont
affichées.

Utilise la taille d'échantillon de la moyenne harmonique = 49.327.a. 

Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La moyenne
harmonique des effectifs des groupes est utilisée. Les niveaux
des erreurs de type I ne sont pas garantis.

b. 


