
 مقدمة:

تسعى المؤسسات الحديثة بعد أن أدركت أن نجاحها وبلوغها األهداف التي قامت من اجلها ،إلى االهتمام المتزايد بتحقيق          
االعتماد على الجوانب الفنية في العمل والتجهيز اآللي والتكنولوجيا المتطورة وحدها لن يؤدي إلى حاجات مواردها البشرية ، الن 

تحقيق الكفاءة اإلنتاجية التي تصبو إليها، وإنما االعتراف بدور اإلنسان إلى جانب هذه الموارد واإلمكانيات ، هو السبيل الوحيد إلى 
ي تحقيق ف  ية وقدرات فكرية وعقلية وبدنية قادرة على اإلبداع واالبتكار، يستخدمهاتحقيق ذلك ، نظرا لما يملكه من مهارات فن

طموحاته وحاجاته المختلفة والمتنامية ، ويستفيد منها صاحب العمل بدوره في تحقيق طموحاته في الربح وزيادة العوائد ، من خالل 
 تحقيق الكفاءة اإلنتاجية والميزة التنافسية التي تضمن ذلك.

ما كان اإلنسان هو العنصر العاقل والمتحرك في المؤسسة ، وله أهداف ورغبات واتجاهات وشخصية وعادات واستعدادات ول
وقدرات ومهارات وخبرات ، كان لزاما على المؤسسة أن توفر الشروط الضرورية الستثمار هذه الخصائص المميزة له ، بالشكل 

 ام وتحقيق االستقرار والفعالية في قوة العمل.الذي يمكنها من دفع عجلة التنمية نحو األم

وعلى هذا األساس فإن االهتمام بمعرفة حاجات العمال قد شكل ركيزة محورية ، واحتل مكانة جوهرية ضمن أهداف المؤسسات 
بات اصا بالمتطلالحديثة ، ومنها المؤسسات الجزائرية ، حيث أكدت الدراسات أن المؤسسات ذات اإلنتاجية العالية تولي اهتماما خ

 األساسية لقيام الموارد البشرية بتنفيذ خطة التنمية والتطوير .

І- :أهداف الدراسة 

( ، أي أن عملية البحث والدراسة البد أن تكون 1إن البحث العلمي هو عملية منظمة ، هدفها معرفة الحقيقة عن موضوع معين)
، يسعى الباحث عن طريق إتباعها إلى تحقيق نتائج معينة ، والوصول إلى مبنية أساسا على التنظيم وفقا لمراحل متتابعة ومنظمة

 (.2مبادئ وتعميمات)

ونهدف من خالل تعرضنا لهذه الدراسة بالبحث إلى إثراء هذا المجال ، وتعميق البحث حوله في ضوء العالقة بين اهتمام المؤسسة 
نتاجية ، من خالل بحث المؤسسة عن أفضل االستراتيجيات التسييرية بحاجات الموارد البشرية وبين تحسين اإلنتاج واالرتقاء باإل

د يالتي تضمن لها عملية االستثمار الفعال للموارد والطاقات الداخلية ، ومنها الموارد البشرية ، باعتبارها القادرة على اإلبداع والتجد
 واقع هذه الظاهرة في المؤسسة الجزائرية.وتحقيق األداء المتميز، التنافسي واالستراتيجي، في محاولة منا تشخيص 

 وتأسيسا على ما تقدم فإن الدراسة الراهنة تهدف إلى ما يلي:

 وصف ظاهرة اهتمام المؤسسة بالعاملين ، من خالل االهتمام بمعرفة حاجاتهم ومحاولة تلبيتها لهم في العمل.      -1

 ين على الكفاءة اإلنتاجية.محاولة كشف تأثير اهتمام المؤسسة بحاجات العامل      -2

П- إن لهذا البحث أهميتان: أهمية نظرية تتمثل في إلقاء الضوء على ظاهرة اهتمام المؤسسة الجزائرية بمعرفة أهمية الدراسة :
ه المجال تناولحاجات العاملين، وتأثير ذلك على كفاءة أدائهم ألعمالهم ، ومدى ارتباطها بالسلوك اإلنساني داخل المؤسسة ، وهذا 

العديد من الباحثين والدارسين والمهتمين بالشؤون التنظيمية في اآلونة األخيرة ، وهذا البحث يساهم ولو بشكل متواضع في إثراء 
 هذا المجال.

مة يكذلك لهذا البحث السوسيولوجي أهمية تطبيقية حيث يساهم إلى جانب غيره من البحوث في هذا المجال من تمهيد األرضية السل
لوضع دعائم طرق التسيير البشري التي تأخذ بعين االعتبار المورد البشري الذي يعتبر الرأسمال الحقيقي للمؤسسة ، وبالتالي 
ضرورة تصميم منظومات االستثمار االرتقائية في البشر ، وما تتطلبه من إدارة وتسيير وإثارة للدافعية )االهتمام بحاجات العاملين 

 ( ، لتمكينهم من تحقيق النتائج االيجابية التي تريد المؤسسة بلوغها.ومحاولة تحقيقها 

І І І-تحديد المفاهيم:  

:"عرفت الحاجة بأنها حالة من التوتر أو عدم اإلشباع يشعر بها الفرد وتدفعه إلى التصرف متجها نحو الهدف الذي مفهوم الحاجة
 (.3يعتقد أنه سوف يحقق له اإلشباع ")

يف أن الحاجة تنشأ من إحساس بالرمان ، والذي يخلق الرغبة ، أو هي " شعور بالنقص أوالعوز بالنسبة لشيء ويعني هذا التعر
 (.4معين ، وهو يؤدي إلى توتر وعدم اتزان داخلي يدفع الفرد إلى سلوك في اتجاه معين حتى يتم إشباع هذا النقص")



للسلوك داخل المؤسسة ، وجب على المدير أن يستغل هذه الفرصة وبما أن الحاجات غير المشبعة هي التي تعمل كمحرك ودافع 
لتوجيه ذلك السلوك الدافعي لمصلحة العمل ، وتعزيز الممارسات الفنية واالجتماعية في المؤسسة لتكون أكثر فاعلية وكفاءة ، 

د ومواءمتها مع أهداف المؤسسة ضمن وانتهاج األنظمة والتعليمات واإلجراءات واللوائح الداخلية التي تضمن تحقيق أهداف األفرا
 خطة استثمار الطاقات اإلنسانية أفضل استثمار.

 وتنقسم حاجات األفراد كما أوردها الدكتور " علي السلمي" في كتابه " إدارة األفراد والكفاية اإلنتاجية" إلى ثالثة أنواع رئيسية :

 :النوع األول*

: وهي الحاجات البدنية األساسية الصادرة عن البناء العضوي للكائن الحي مثل الحاجة إلى األكل والنوم...وهذه  حاجات أولية 
 الحاجات األولية مصدر إشباعها الرئيسي في العمل داخل المؤسسة هو األجر واالستقرار الوظيفي .

 :*النوع الثاني

طريق االتصال باآلخرين مثل الحاجة إلى الصداقة واالنتماء والعضوية : وهي الحاجات التي يمكن إشباعها عن حاجات اجتماعية
في جماعة والبقاء في مجموعة الزمالء والحاجة إلى مساعدة اآلخرين وتلقي مساعدتهم واإلخالص والوالء للمجموعة ،والحاجة 

ت التي تنشأ بسبب الحياة في مجتمع ، للحصول على المكانة االجتماعية، والحاجة إلى القبول االجتماعي ، وغير ذلك من الحاجا
ومصدر اإلشباع األساسي لتلك الحاجات في جو ومحيط العمل هو عالقات العمل مع الزمالء والمشاركة في عضوية جماعات 

 العمال غير الرسمية ونوع االتصاالت والعالقات االجتماعية التي تعكسها أساليب اإلشراف واإلدارة.

 :*النوع الثالث

: وهي تلك الحاجات التي يريد الفرد إشباعها وتحقيقها محاوال بلوغ المركز والمكانة االجتماعية التي تليق به ، ومن تيةحاجات ذا
 هذه الحاجات:

 الحاجة إلى اإلنجاز وتحقيق األهداف.        -

 الرغبة في المعرفة والتزود من العلم.        -

 الرغبة في التقدم والنمو الشخصي.        -

اكتساب احترام اآلخرين واعترافهم بأهميته الكبيرة في تدعيم إمكانيات المؤسسة ، وضمان بقائها واستمرارها وحصولها         -
 على النتائج المتوخاة من الخطط والبرامج التنموية الموضوعة.

 في السلم الوظيفي والسلطة الممنوحةويتمكن الفرد من تحقيق هذه الحاجات في العمل من عدة مصادر أهمها فرص الترقية والتقدم 
 (.5للفرد وفرص استغالل كفاياته ومهاراته)

المؤسسة في التعريفات السوسيولوجية " هي نظام اجتماعي نسبي ، وإطار تنسيقي عقالني ، بين مجموعة مفهوم المؤسسة:     -1
كة وتنظيم عالقاتهم بهيكلة محددة ، في وحدات من الناس تربطهم عالقات مترابطة ومتداخلة ، يتجهون نحو تحقيق أهداف مشتر

 إدارية وظيفية ذات خطوط محددة للسلطة والمسؤولية ، والمؤسسة

مفهوم رديف للمنظمة والمنشأة، وتعمل على تلبية الحاجات اإلنسانية بطريقة منظمة ذات نسق معين يوجهها وتنظم وتدار المؤسسات 
 (.6غرا  مختلفة " )التي تلبي حاجات المجتمع بطرق مختلفة وأل

كما ويعرف أحد الباحثين المؤسسة بقوله " هي تركيب أونسق يوجد به أفراد أو مجموعة من األفراد ، يتفاعلون مع بعضهم البع  
تفاعال واعيا ومنسقا من قبل اإلدارة من أجل حصر الموارد واإلمكانيات المتاحة واستغاللها بأقصى كفاءة ممكنة في االتجاه الذي 

قق الهدف المطلوب ، والتركيز أيضا على تحقيق اإلشباع النفسي واالجتماعي واالقتصادي للموارد البشرية داخل هذه يح
" فيعرفها بأنها " إحدى أشكال النشاط االقتصادي ، باإلضافة إلى كونها إحدى األشكال J. lobestein(.أما " 7المؤسسة")

 (.8االجتماعية للعمل ")

:" مفهوم الموارد البشرية يشمل جميع السكان في المجتمع ، الذي يمكن إعدادهم للدخول في دائرة ارد البشريةمفهوم المو      -2
(.كما تعرف أيضا على أنها "العنصر القادر على حسن 9االستغالل االقتصادي بدءا من األطفال الرضع حتى الشيوخ المسنين")



موارد مالية وآالت ومعدات وتجهيزات ومواد خام ووقت بالكفاءة والفعالية  استخدام العناصر اإلنتاجية المتاحة للمؤسسة، من
 (10المطلوبتين، وبالتالي فإن كفاءة هذه الموارد البشرية يعكس بالنتيجة كفاءة األداء التنظيمي للمؤسسة")

راد القادرين على أداء العمل ألي دولة أو منظمة هي تلك المجموعات من األف–كما يشير "أحمد سيد مصطفى"  –الموارد البشرية 
والراغبين في هذا األداء بشكل جاد وملتزم ، وحيث يتعين أن تتكامل وتتفاعل القدرة مع الرغبة في إطار منسجم ، وتزيد فرص 
 راالستفادة الفاعلة لهذه الموارد عندما تتوفر نظم تحسين تصميمها وتطويرها بالتعليم واالختيار والتدريب والتقييم والتطوي

(.الموارد البشرية هي " مجموعة من القوى القادرة على العمل والراغبة فيه ، وتشكل قوة الدفع األساسية للمؤسسة 11والصيانة")
 (.12في الوقت الحاضر وفي المستقبل")

ي يدة بأفراد مهرة، ف: تعرف الكفاءة اإلنتاجية بأنها " أداء الشيء بطريقة سليمة بواسطة أدوات وآالت جالكفاءة اإلنتاجية      -3
(. وتعرف أيضا على أنها " النسبة بين الكمية المنتجة والعمل المستخدم إلنتاج 13الزمان والمكان المالئمين وبالتكلفة المناسبة ")
ت (.كما تعرف على أنها:"العالقةبين حجم اإلنتاج وموارده، أو نسبة المخرجا14هذه الكمية خالل فترة زمنية معينة من الزمن ")

( كما يعرفها "علي 15إلى المدخالت أي تعتبر العالقة بين حجماإلنتاج وبين الموارد اإلنتاجية مقياسا من مقاييس الكفاءة اإلنتاجية)
لك تالسلمي" في كتابه إدارة األفراد والكفاية اإلنتاجية " هي العالقة بين كمية المواد المستخدمة في العملية اإلنتاجية وبين الناتج من 

عملية ، وبذلك ترتفع الكفاءة اإلنتاجية كلما ارتفعت نسبة الناتج إلى المستخدم من الموارد ،فأي عملية إنتاجية يدخل فيها عناصر ال
أساسية هي العمل ورأس المال والخبرة التنظيمية واإلدارية ، ويتبلور مفهوم الكفاءة اإلنتاجية في إمكان الحصول على أقصى إنتاج 

 وبذلك يمكن تصور زيادة الكفاءة اإلنتاجية بإحدى الطرق التالية :  ميات محددة من تلك العناصرممكن باستخدام ك

 زيادة قيمة المنتج النهائي مع بقاء قيمة الموارد المستخدمة ثابتة.        -

 زيادة قيمة المنتج النهائي مع زيادة قيمة الموارد المستخدمة بنسبة أقل.         -

 يمة المنتج النهائي ثابتة وانخفا  قيمة الموارد المستخدمة.بقاء ق        -

 انخفا  قيمة اإلنتاج النهائي مع انخفا  قيمة الموارد المستخدمة بنسبة أعلى.        -

ما ك وعلى هذا األساس يمكن استخدام تعبير الكفاءة اإلنتاجية للتدليل على مدى النجاح في استخدام عناصر اإلنتاج المختلفة مجتمعة،
 (.16يمكن أن تقاس الكفاءة اإلنتاجية لكل عنصر من تلك العناصر على حدة )

 :الجانب الميداني* 

І-  عامال بمؤسسة " كوندور" الواقعة بالمنطقة الصناعية بوالية برج 1177اشتملت الدراسة على عينة من  -أدوات الدراسة
وحدات إنتاجية ، وقد تحصلنا على العينة  6األصلي ، موزعة على مديرية تمثل طبقات المجتمع  11بوعريريج ، والتي تتضمن 

لكل من المديريات التي غالبا ما يوجد بها عمال إطارات وأعوان تحكم والقليل من أعوان التنفيذ ، والوحدات %11المختارة بأخذ 
اصة إلداريين في المديريات وعينة خاإلنتاجية التي تضم العمال التنفيذيون ، حيث حصلنا على عينتين للدراسة عينة خاصة با

 بالعمال في الوحدات اإلنتاجية ، كما يلي:

 بالنسبة لإلدارة :       -

 111النسبة المختارة /  العينة= العدد الكلي للعمال

 11/111× 316العينة= 

 عامال. 31العينة=

 ) وحدة الثالجات والتلفزيونات(بالنسبة للعمال في الوحدات اإلنتاجية        -

 11/111× 861العينة= 

 عامال. 86العينة= 



:" المنهج هو طريق البحث للوصول إلى المعارف الدقيقة والواضحة والقوانين والحقائق التي يسعى المنهج المستخدم             -1
(.وقد اعتمدنا 17ها الباحث للحصول على المعرفة ")إلى إبرازها وتحقيقها، فهو طريق يحتوي على مجموعة منظمة من القواعد يتبع

في هذه الدراسة على طريقة المسح بالعينة ، وهي إحدى الطرق البالغة األهمية، التي تستخدم في البحوث الوصفية ، بهدف وصف 
ت منا في تحليل البياناالظاهرة المدروسة " دور اهتمام المؤسسة بمعرفة حاجات العمال في تحقيق الكفاءة اإلنتاجية".وقد استخد

الميدانية األسلوب الكمي الذي يستعمل لتكميم المعطيات الواقعية المتحصل عليها من استمارة البحث ، ثم حساب النسب المئوية ، 
وتمثيلها في جداول ، باإلضافة إلى أسلوب التحليل الكيفي الذي يعتمد على الجانب النظري في تحليل البيانات والمعطيات ، عن 

 طريق عر  النتائج وتفسير المعطيات الكمية وتحليلها وربطها باإلطار النظري للدراسة.

"تعتبر االستمارة التي تعرف في شكلها األكثر شيوعا بسبر اآلراء ، تقنية مباشرة لطرح األسئلة على االستمارة:             -2
هذا ما يسمح بمعالجة كمية بهدف اكتشاف عالقات رياضية بإقامة األفراد وبطريقة موجهة، ذلك ألن صيغ اإلجابات تحدد مسبقا ، و

و  واحدا واحدا  عالقات كمية رقمية و بالتالي فهي وسيلة للدخول في اتصال األفراد المبحوثين بواسطة طرح األسئلة عليهم
(.وقد 18المتحصل عليها ") الطريقة بهدف استخالص اتجاهات و سلوكات مجموعة كبيرة من األفراد انطالقا من األجوبة  بنفس

سؤاال ، تضمنت أربعة محاور أساسية، حيث يحتوي المحور األول على البيانات  71اشتملت استمارة البحث على 
الشخصية.والمحور الثاني: ضم بيانات خاصة بالفرضية األولى التي مفادها : يؤثر تفهم اإلدارة لحاجات العمال على كفاءة العمل 

لمحور الثالث فقد ضم بيانات خاصة بالفرضية الثانية التي مفادها تؤثر نوعية اإلشراف المتبعة في المؤسسة على في المؤسسة.أما ا
إنتاجية العامل.والمحور الرابع: يضم بيانات خاصة بالفرضية الثالثة : يؤدي تحقيق الحاجات النفسية واالجتماعية للعامل إلى تحقيق 

 الكفاءة اإلنتاجية.
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