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لك ، ولك احلمد إذا رضيت، ولك احلمد قبل الرضىو،اللهم لك احلمد حىت ترضى
قضيت.لك الشكر على مااحلمد على ما أعطيت ، و

"حلسن بوعبد اهللا"أتقدم خبالص الشكر إىل األستاذ الدكتور 

.طروحةعلى إشرافه على هذه األ

فضل األستاذية احلقةكما ال ولن أنسى

بغول زهري"الدكتور" 

نارت مشواري الشمعة اليت أنعم السند العلمي ، و يليف االعرتاف حبسن اجلميل ، إذ كان
.فألف شكر و شكر لك أستاذي الفاضلالعلمي

دون أن أنسى أستاذي الكرمي األستاذ الدكتور "بوعلي نور الدين"

وأتقدم خبالص تشكرايت لكل من ساعدين ولو بكلمة طيبة أو بدعاء.

اقشة هذهاملناقشة اليت شرفتين بقبول منجلنةما أتقدم بالشكر اجلزيل ألعضاءك
داية لدراسات اليت آمل أن تكون نقطة بطروحةاأل

.مستقبلية حبول اهللا تعاىل

صربينة
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مقدمة : 

بالتخصـص العلمـي  يعـرف إىل مـا أدت العـامل ،اجتاحـت الـيت ةيـالعاتإن موجـة التصـنيع
خاصة بظهور علم النفس التنظيم و العمل ، هذا العلم الذي يهتم بشـرحية العمـال و العمـل و يـدرس 

مشــكالته دراســة علميــة ميدانيــة هلــا مناهجهــا و أسســها ، إذ يســعى الباحــث مــن خالهلــا إىل كشــف              
توياته .و حل مشاكل العمل على مجيع مس

مات اليـوم تغـريات سـريعة حتـدث يف بيئـة العمـل الـيت متـارس نشـاطها فيهـا نتيجـة إذ تواجه املنظ
املنافســة الشــديدة و تطــور التقنيــة و التكنولوجيــا ، ممــا أدى إىل ظهــور مشــكالت عديــدة والتحــوالت

املنظمة التعامل معها و حلها مطلوب من 
ال الــيت متكنهــا مــن االســتمرار يف نشــاطها ، حيــث يتحقــق هلــا هــذا مــا يــدفعها إىل القيــام بكــل األعمــ

ألداء و بالتـــايل النجـــاح يف ذلـــك مـــن خـــالل تـــوفري الظـــروف املناســـبة ملواردهـــا البشـــرية لرفـــع مســـتوى ا
العمل.

إن طبيعــة التحــديات الــيت تواجــه العمليــة اإلنتاجيــة يف املؤسســات الصــناعية فرضــت علــى أهــل 
زمـــات جديـــدة ترقـــى بالســـلوك األدائـــي للعـــاملني إىل مســـتوى حتقيـــق االختصـــاص البحـــث عـــن ميكاني

و احملـــدد الســـتمرار املنظمـــة ككيـــان ثابـــت بإمكانـــه ، باعتبـــاره العامـــل األكثـــر أمهيـــةاألهـــداف املرجـــوة 
مواجهة التغريات و الظروف الطارئة و بالتايل جناح العامل يف عمله .

ــــــذي ميكــــــن للفــــــرد أن يلعبــــــهإن الــــــدور ا لــــــن يــــــتم إال مــــــن خــــــالل تنميــــــة قناعــــــات                    حليــــــوي ال
و اجتاهات إجيابية لديه حنو العمل ، و بطبيعة احلال فإن املسئولني لن يكون مـن السـهل علـيهم حتفيـز 

دون الوقــوف علــى تشــخيص ألهــم احتياجاتــه ، فــالفرد مــن خــالل صــى مــا عنــدهالعامــل بــأن يعطــي أق
ته و رغباته .عمله يسعى إىل إشباع خمتلف حاجا
ال يــتم فقــط بالتوســع األفقــي قتصــادي و االجتمــاعي ألي اقتصــادإن حتقيــق أهــداف النمــو اال

و لإلنتاج عن طريق زيادة التوسع يف االسـتثمارات و مجـع أكـرب عـدد ممكـن مـن الفنيـني 
سـع الرأسـي يف اإلنتـاج ، و ذلـك برفـع و ق آخـر ممكنـا هلـذا أال و هـو التاإلمكانيات ، بل أن هناك طريـ

رشـيدة مستوى الكفاءة اإلنتاجية بواسطة االستثمار اجليد لعوامل اإلنتـاج املتـوفرة و بأسـاليب 
، و لعل أهم هذه العوامل عنصر العمل .

و ممـــا ال شـــك فيـــه أن إدارة املـــوارد البشـــرية و مـــا تضـــطلع بـــه مـــن أنشـــطة تلعـــب دورا أساســـيا  
و هامـــا يف هـــذا التوســـع ، ألن حتســـني اإلنتـــاج و رفـــع مســـتوى اإلنتاجيـــة ال يكـــون بـــاآلالت احلديثـــة                      
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و التسهيالت املالية فحسب ، بل أيضا بواسطة األداء الكفء للعمل من قبل يد عاملة يـتم اختيارهـا 
عمل مناسبة .

وجــد و برفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة لــه و خفــض تكلفــة العمــل مــن خــالل ختفــيض نســب دوران العمــل ، 
قيـــق التغيـــب ... و ذلـــك لتحقيـــق أهـــداف املنظمـــة و ضـــمان اســـتمرارية نشـــاطها ، و العمـــل علـــى حت

تقـوم إدارة املـوارد ىت يتسـىن هلـا حتقيـق هـذه األهـداف
البشرية مبجموعة أنشطة ميكـن تقسـيمها إىل أنشـطة متكـن مـن احلصـول علـى أفـراد قـادرين علـى العمـل 

و تنفيـذ و ذلك من خالل عمليات : االستقطاب ، االختيـار ، التـدريب و ختطـيط           
برامج جيدة لألمن الصناعي ، و أنشـطة تكفـل حتقيـق الرغبـة يف العمـل مـن خـالل دفـع العامـل للعمـل 
باإلضافة إىل أنشطة مساعدة أخرى كتخطـيط القـوى العاملـة و كـذا تقسـيم الوظـائف و حبـوث األفـراد 

.
عليهـــا املؤسســـة لبلــــوغ دعتمــــكمـــا بـــرزت أمهيـــة العنصــــر البشـــري باعتبـــاره الركيــــزة املتينـــة الـــيت ت

األهـداف ، بعـد املشــاكل املتعـددة الــيت عرفتهـا خمتلــف جمـاالت العمــل ، عنـدما انصــب اهتمـام املعنيــني 
على اجلوانب املادية  .

أو ا كانـت حكوميـة فإذا كان النجاح يف العمل هو األمل املنشود لكـل التنظيمـات ، سـواء
ماتيـــة أو إنتاجيــة ، فــإن االهتمـــام بالعامــل هــو اخلطـــوة خاصــة ، و مهمــا كانـــت طبيعــة نشــاطها ، خد

األوىل الــــــيت يؤكــــــدها علــــــم التســــــيري احلــــــديث ، و ذلــــــك مــــــن خــــــالل الرتكيــــــز علــــــى حاجــــــات هــــــؤالء                     

اإلداري لعمـل خيتلف أهل االختصاص يف حتديد األسباب اليت تؤدي إىل النجاح يف ا
إمنـا املشـاريعيف الفشـل، و استخدام املـوارد و سـوء اخلـدماتو لكنهم يتفقون على أن اإلسراف يف،

ترجــع إىل غيــاب اإلدارة الســليمة ، إذ يؤكــد هــؤالء البــاحثني أن اإلدارة الســليمة تعتمــد علــى املبــادئ و 
جمعــة ، فقـد متكـن مـن معرفـة املبـادئ و النظريــات النظريـات العلميـة ، و تصـقل باملمارسـة و اخلـربة املت

الفــرد أو األفــراد الــذين يســتطيعون اســتخدام هــذه أن جنــدالعلميــة يف اإلدارة ، و لكــن مــن الصــعب
.املبادئ و تطبيق هذه النظريات 

جـــاءت هـــذه الدراســـة ملقارنـــة حمـــددات النجـــاح يف العمـــل اإلداري يف إطـــار الـــدوافع الـــيت لقـــد 
ألـدلفر وراء هذا السلوك النـاجح بـني القطـاع اإلنتـاجي و اخلـدمايت يف إطـار نظريـة كلنتـون تكون كامنة 

اليت ركز صاحبها على حاجات الوجود ، حاجات االنتماء و حاجات النمو .
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فيمـا يتعلـق فو قد قسمت هذه الدراسة إىل بابني : باب نظـري و بـاب تطبيقـي ( ميـداين ) ، 
) فصول  : 04( على أربعةانب النظري فقط انطوى باجل

ففـــي الفصـــل األول ( حتديـــد موضـــوع الدراســـة ) تناولـــت الباحثـــة فيـــه طـــرح و حتديـــد إشـــكالية 
مث الدراسـةالدراسـة ، باإلضـافة إىل حتديـد مصـطلحات الدراسة ، مث التطرق لدوافع فأمهيـة و أهـداف

االنتقال إىل عنصر الدراسات السابقة و تقييمها .
التنظــري يف جمــال الدافعيــة مت التطــرق أمــا فيمــا خيــص الفصــل الثــاين الــذي أوردنــاه حتــت عنــوان

تعريفها ، أمهيتها ، أنواع الدوافع ، املشاكل اليت تواجهنا يف فهم دوافـع العمـل ، مث تطرقنـا إىل فيه إىل 
تطور نظريات الدافعية بشيء من التفصيل .

العمـل اإلداري و دعائمـه و الـذي يضـم ثالثـة حمـاور لفصـل الثالـث حتـت عنـوانيف حني جاء ا
رئيســة : فــاحملور األول تناولنــا فيــه مســتويات اإلدارة أمــا احملــور الثــاين تضــمن وظائفهــا يف حــني تضــمن 

احملور الثالث دعائم العمل اإلداري .
داريـة فقـد تضـمن تطـور مفهـوم الـذي أوردنـاه حتـت عنـوان القيـادة اإلالرابـع أما بالنسـبة للفصـل 

، أمناط القيـادة و أخـريا مت احلـديث اية ، القيادة اإلدارية يف ضوء القيادة ، تعريف القيادة اإلدار 
عن السلوك القيادي .

فقد تضمن فصلني رئيسيني : أما فيما خيص الباب الثاين من الدراسة
فقـد تضـمن (اإلجـراءات املنهجيـة) الذي جاء حتت عنوانفصل خاص بالدراسة االستطالعية

مجـــع البيانـــات مث نهج املعتمـــد لدراســـتها ، مث أداةفـــاملاالســـتطالعيةجمـــاالت الدراســـة مث عينـــة الدراســـة
و طريقــة انتقائهــا مث النهائيــة ة الدراســلوصــف عينــةلننتقــل التطــرق لتحليــل نتــائج الدراســة االســتطالعية 

إىل األدوات اإلحصائية املستخدمة.التطرق
مناقشــة (عــرض و مناقشــة نتــائج الدراســة) لعــرض والدراســة النهائيــة يف حــني خصــص فصــل 

إىل عالقـة نتـائج الدراسـات السـابقة األخـرييف نتائج الدراسـة يف ضـوء الفرضـيات اإلجرائيـة ، لـنخلص
.دراسةمع نتائج الدراسة احلالية ، دون غض النظر عن اقرتاحات ال

كون قد أحطنـا و لـو بالقليـل مـن جوانـب املشـكلة ، و أننـا 
ال البحــث متكنــا مــن تفســري إشــكالية الدراســة علــى النحــو الــذي جيعــل مــن عملنــا هــذا إســهاما يف جمــ

العلمي ، و أن يكون نقطة بداية لدراسات مستقبلية إن شاء اهللا تعاىل .
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طرح اإلشكالية و تحديدها : -1-1
مــن املواضــيع احليويــة جلماهريهــا

خـــالل العقـــود يـــةجتماعااليشـــهد املتتبـــع للتطـــورات الـــيت حـــدثت يف ميـــادين العلـــوم الطبيعيـــة و حيـــث
ئ و النمــاذج اإلداريــة مل تكــن مألوفــة أو حــىت مــن القليلــة املاضــية حتــوالت متوازيــة يف املفــاهيم و املبــاد

بأمهيــة اإلدارة كعمليــة يســتخدمها اإلنســان إلشــباع االعــرتافاملتصــور حــدوثها مــن قبــل ، فمنــذ أن مت 
مـنهم بأنـه اقتناعـاعلماء اإلدارة ال يدخرون وسعا يف القيام بالدراسات العلميـة لتطـويره ، حاجاته ، و 

و احلضــــــارية يــــــةجتماعاالية و قتصــــــادعلــــــى النهــــــوض باملســــــتويات االاملــــــنهج املــــــنظم الــــــذي يســــــاعد 
مذاهبها السياسية .اختالفلألمم على 

اإلداريــة حتــوالت يف كــب مــع مــا حــدث مــن حتــوالت يف املفــاهيم و املبــادئ و النمــاذج ا و قــد تو 
املطلـــق علـــى عتمـــادرة مـــن االبدراســـات اإلدااالنتقـــالاألســـاليب املنهجيـــة ، كـــان هلـــا أكـــرب األثـــر يف 

انتمـــاءعلـــى عـــدد مـــن املنـــاهج قـــدمها علمـــاء خمتلفـــني يف عتمـــادأســـلوب احملاولـــة و اخلطـــأ إىل اال
لــدى العديــد مــن الكتــاب يف ميــدان اإلدارة بأننــا مازلنــا يف بدايــة انطباعــاالعلميــة ، األمــر الــذي خلــق 

يـــادين املعرفـــة مييزهـــا علـــى مـــا عـــداها مـــن مالطريـــق حنـــو وضـــع إطـــار علمـــي لـــإلدارة جيعـــل منهـــا كيانـــا
).15، ص 1984اإلنسانية األخرى (حممد حسن عبد اهلادي البياع ،

متزايـد يوجهـه الدارسـون لتحسـني اهتمـامإذ يشري تتبع التطور الذي حدث يف ميدان اإلدارة إىل 
املاضـي ، و حـىت لقرن منذ أوائل ااالهتماماتطرق و أساليب املمارسة اإلدارية ، فقد تركزت 

فـــرتة قريبـــة علـــى النشـــاط التقليـــدي للمـــديرين ، حـــىت ظـــن الـــبعض أن موضـــوعات اإلدارة ال ختـــتص إال 
بتنميـة و تـدريب رجــال اإلدارة ، غـري أن تنميـة و تــدريب اإلداريـني ، و إن كـان ميثــل هـدفا رئيسـيا مــن 

عامــة واقعيــة ربطتــه مبيــادين متعــددة للنشــاط مبظــاهر اتصــفأهــداف اإلدارة ، إال أن النشــاط اإلداري 
اإلنساين .

فالنشاط اإلداري له دوره على مستوى األسرة ، و على مستوى مجاعات العمل ، و حىت علـى 
األســـلوب الـــذي يتـــوىل بـــه اآلبـــاء باعتبـــاره

يـه اجلهـود املتنوعـة ألعضـاء اجلماعـات ، و هـو الوسـيلة الـيت يسـتخدمها عنـد توجيعتمد عليها الرؤساء 
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، جعلــه قبلـــة الكتـــاب و البـــاحثني بكـــل هــذه اجلماعـــات مـــن النـــاس النشـــاط اإلداري ارتبــاطإن 
ـــــــاتقاصـــــــدين منهـــــــا املفـــــــاهيم ، و وضـــــــع املبـــــــادئ، والعلميـــــــة ، اتنتمـــــــاءاالخمتلفـــــــي  بنـــــــاء النظري

غـــري أن جهـــودهم التنظرييـــة مل يصـــاحبها قـــدرا ممـــاثال مـــن يف مواجهـــة املشـــاكل اإلداريـــة اســـتخدامهاو 
الدراسات التجريبية مللء الفجوة بني النظرية و الواقع .

ئولةاملســــأشــــكاهلا إنتاجيــــة كانــــت أو خدماتيــــة هــــي اخــــتالفة علــــى مــــإذ تعتــــرب اإلدارة يف املنظ
بالدرجــة األوىل علــى جنــاح أو فشــل املنظمــة يف حتديــد أهــدافها ، فــاإلدارة بالنســبة للمنظمــة هــي مبثابــة 
الـــــرأس بالنســـــبة للجســـــد ، و إذا كـــــان رأس املـــــال و اآلالت احلديثـــــة هلـــــا أمهيتهـــــا القصـــــوى يف حتديـــــد 

ا أمهيـة كبـرية يف حتديـد ألية دولة ، فإن اإلدارة و أساليب العمـل اإلداري هلـي قتصادمعدالت النمو اال
معدالت النمو .

أن الســبب األول يف فشــل املشــروعات الــيت تقــدمها فقــد جــاء أحــد تقــارير هيئــة األمــم املتحــدة 
( هـو عـدم وجـود إدارة واعيـة مدربـة تسـتطيع أن تسـري املشـروع للدول النامية و من بينهـا اجلزائـر ، 

.) 259ص ، 1986ج عبد القادر طه ، فر 
أنــه ميكــن رفــع إنتاجيــة أيــة مؤسســة إذا  1955عــام Peter drukerحيــث ذكــر بيــرت دركــر 

) .6–5، ص ص 1976عوض أن تضم أفرادا عاديني ( حسن عادل ، 
اآلالت احلديثـة اسـتريادأن التقـدم ال يـتم مبجـرد H.j. Bahbahaو تأكيدا لكل ما تقدم ير 

عمليـات الاألمـوال و ختطـيط اسـتثمارو توفري األموال ، بل أنه حيتاج إىل فكر إداري و تنظيمي حيسن 
و وضــع الرجــل املناســب يف املكــان املناســب بغيــة القضــاء علــى التخلــف ، و عليــه فــإن البلــدان الناميــة 

الـدول املتقدمـة قـد تركـز منـذ اهتمـامإىل ثورة إدارية تكـون أسـاس الثـورة الصـناعية بـدليل أن هي أحوج
اإلدارية ( حممد الناشـد االختصاصاتذوي اجتذابسنني عديدة على 

) .16، ص 1980، 
عـام William Werth , Keuth Davisو كيـث ديفـيس ثملـا سـبق قـول وليـام وار او تأكيـد

ها يؤثر عل رفاهية كل إنسان على الكوكـب الـذي نعـيش فيـه قأن جناح أي منظمة أو إخفا":1989
( "أنواعهـــااخـــتالفو تلعـــب اإلدارة دورا حموريـــا و متزايـــدا يف حتديـــد مـــدى جنـــاح املنظمـــات علـــى 

) .17، ص 2001مازن فارس رشيد ، 
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البــاحثني الوقــوف علــى أهــم العوامــل املســامهة يف هــذا النجــاح                العديــد مــن اســتطاعو عليــه فقــد 
و املتمثلـــة أساســـا يف دافعيـــة الفـــرد حنـــو عملـــه ، حيـــث شـــكلت ظـــاهرة الدافعيـــة بشـــكل عـــام إحـــدى 

لتفســـــري تزايـــــد االهتمـــــاملـــــدى البـــــاحثني و الدراســـــات يف علـــــم الـــــنفس ، إذ جـــــاء هـــــذا االنشـــــغاالت
شكلة التنظيمية .بدراسة املاالنشغاالت

، و هـذا نتيجـة االختصـاصالبـاحثني أهـل اهتمـامأصبح موضوع احلوافز منذ اخلمسـينيات حمـط 
ى مسـتوى املنظمـة لرفـع اإلنتاجيـة علـيـدة سـواء أمهيتها الكربى و ما هلا مـن مزايـا يف حتقيـق أهـداف عد

بالرضـا و بالتـايل زيـادة اإلنتـاج و و كذا حتسني مداخيلها ، أو على مستوى الفـرد كشـعور هـذا األخـري 
هذا بطبيعة احلـال يـؤدي إىل جنـاح العامـل يف عملـه اإلداري مهمـا كانـت طبيعـة نظامـه املعتمـد إنتـاجي 

أو خدمايت .
و عليه فإن الكيفية املثلى لتحفيز السلوك اإلنساين الذي من شأنه أن يـؤدي إىل حتقيـق الفاعليـة 

مـن الدراسـات مـن املـدارس الفكريـة كـل انـت و ال تـزال إسـهامات العديـد اإلدارية كمـا سـبق ذكـره ، ك
حسب نظريتها و فهمها حلقيقة دوافع األفراد .

1915Frédirik–1856ريـك و نسـلو تـايلوريإذ جند مدرسـة اإلدارة العلميـة بزعامـة فريـد 

Winslow Taylor أن إقبــــال أكــــدت 1911عــــام "مبــــادئ اإلدارة العلميــــة"صــــاحب كتــــاب
العاملني و بذهلم ألقصى جهودهم يف ميدان العمـل يـتم وفـق مـا حيصـلون عليـه مـن حـوافز ماديـة و مبـا 

).73ص،1992(مصطفى عشوي ،داخل املنظمة من مستلزمات العمل يتوفر
1949Gorge–1880أما فيما خيص مدرسة العالقات اإلنسانية بزعامة جورج إلتون مايو 

Elton Mayo " أن فقـــد كـــان تفســـري هـــذه املدرســـة صـــاحب كتـــاب " مشـــاكل املدينـــة الصـــناعية
، فالفرد العامل يقبل على يةاجتماعس نساين داخل املنظمة يقوم على أسالسلوك اإل

معها إىل مجاعة العمل اليت يعملبانتمائهالعمل و يسعى لرفع معدالت اإلنتاج عندها يشعر 
).19ص، 2003املة إنسانية تشعره بكرامته (حممود املساد ،ل معو عندما يعام،

أي اجلمـع بـني مزايـا حركـة اإلدارة العلميـة  سـابقتيهاأما املدرسة السلوكية اليت حاولت اجلمع بـني 
أال و مهــا أن الصــناعة تقــوم علــى دعــامتني ضــروريتنيالعتقادهــاو مدرســة العالقــات اإلنســانية 

آللـة ، و أن املـزج بـني هـذين األخـريين سـوف يسـهم يف حتسـني معـدالت اإلنتـاج ، حيـث  اإلنسان و ا
أساسي هو أن السـلوك اإلنسـاين سـلوك هادفـا افرتاضكان تفسريها لسلوك األفراد العاملني قائم على 
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، و أن مهمـــة اإلدارة هـــي حفـــز األفـــراد و اجلماعـــات علـــى أداء العمـــل و ذلـــك مبحاولـــة التوفيـــق بـــني 
حاجا

يؤكــد رواد املدرســة الســلوكية علــى الكيفيــة املثلــى حلفــز األفــراد علــى العمــل ، كمــا تؤكــد كمثيلتهــا 
و داخلي الــــســــني و تطــــوير احملــــيط حتعلــــى أمهيــــة حركــــة اإلدارة العلميــــة و مدرســــة العالقــــة اإلنســــانية 

نظـرهم ، غـري كافيـة العوامـل مـن وجهـة و العمـل ، رغـم أن هـذهو كذا اإلداري للعامـل يجتماعاال
لتحفيز األفـراد العـاملني بشـكل فعـال ، فسـلوك األفـراد يف بيئـة العمـل يوجـه علـى أسـاس دوافـع داخليـة 

و فعــــال عــــن تتحــــدد فيمــــا تتضــــمنه وظــــائفهم مــــن عــــرض متكيــــنهم مــــن التعبــــري بشــــكل جيــــد 
ثري كبـري ة ملا لـه مـن تـأاحمليط اخلارجي للمنظمباراالعت

).198ص، 2002يف عملية حفز العاملني (شفيق رضوان ،
مــا يتعلــق يو مــن بــني البــاحثني الــذين ســامهوا بشــكل كبــري يف بلــورة أراء و أفكــار هــذه املدرســة ف

Abraham Maslouموضـــوع الدافعيـــة يف جمـــال العمـــل جنـــد علـــى ســـبيل املثـــال أبراهـــام ماســـلوا 

Frederik Herzberg، فريــد بريــك هــرز بــرغ 1943عــام " صــاحب كتــاب " النظريــة الدافعيــة 

Douglass، دوغـــــالس مـــــاجرجيور 1966عـــــام "مـــــل اإلنســـــانعصـــــاحب كتـــــاب " طبيعـــــة 

Macgregour دافيد ماكليالنـد ،David Macclelland فيكتـور فـرومVictor Vroom  و
Clayntonدلفر كلينتــون ألــ Alderfer الدافعيــة و الــيت ســنوردها بشــكل بو غــريهم مــن املتهمــني

.هذه الدراسةمن ينمفصل يف الفصل الثا
أن نظريـة كلينتـون ألـدلفر تشـكل اإلطـار النظـري لدراسـتنا هـذه فإننـا سـوف نـوجز اعتبـارو على 

نظريتــه حــول احلاجــات و الــيت ال ختتلــف  1972–1969كلنتــون ألــدلفر مــا بــني ســنيت اقــرتح
حاجـات بـدال )03(كثريا عن ما جاء به 

) 105، ص 1992، ) مســتويات الــيت وضــعها أبراهــام ماســلوا ( مصــطفى عشــوي 05مــن اخلمســة (
النحو التايل : و هي على

) :الحاجات الخاصة بالوجود ( البقاء–
اىلسـلو باإلضـافة إىل جـزء مـن احلاجـة إو هي تقابل احلـاجالت الفيزيولوجيـة يف هـرم ما

، و تتمثـل يف يـةجتماعاالماديـة و لـيس عـن طريـق العالقـات بأسـاليبألمن ، و هي حاجـات تشـبع 
، األجر و ظروف العمل املادية و ما شابه ذلك .الطعام ، الشرب ، النوم 
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: )االنتماء( االرتباطحاجات –
يف سـلم ماسـلو ، و يؤكـد كلينتـون االحـرتامو بعض حاجات التقـدير و نتماءتقابل حاجات اال

عــــن طريــــق التفاعــــل مــــع األفــــراد و تكــــوين العالقــــات ألــــدلفر  علــــى أن هــــذه احلاجــــات يــــتم إشــــباعها
مع الزمالء ، و األقارب و غريهم .يةعجتمااال
:حاجات النمو–

و هــــي احلاجــــات الــــيت تســــاهم يف تنميــــة و حتقيــــق الــــذات ، و تقابــــل هــــذه احلاجــــات يف هــــرم
ميكن للفرد حتقيق ث ، حياالحرتامماسلو ، احلاجة إىل حتقيق الذات و جزءا من حاجات التقدير و 

نظمة فرص للتطوير و اإلبداع .هذه احلاجات عن طريق توفري امل
مــــع أبراهــــام ماســــلو يف تــــدرج احلاجــــات ، و يف أن يشــــرتكهنــــا جنــــد أن كلينتــــون ألــــدلفرو مــــن

احلاجــات غــري املشــبعة هــي الــيت تــدفع الفــرد للقيــام بالســلوك ، لكــن التــدرج الــذي أشــار أليــك كلنتــون 
ال الــــــــــدين حممــــــــــد املرســــــــــي                                            أبراهــــــــــام ماســــــــــلو ( مجــــــــــألــــــــــدلفر غــــــــــري التــــــــــدرج الــــــــــذي أشــــــــــار إليــــــــــه 

).357-356، ص ص ، 2002و آخرون ، 
مـــــــن فئـــــــة إىلانتقالـــــــهأخـــــــرى فيمـــــــا يتعلـــــــق بكيفيـــــــة حتـــــــرك الفـــــــرد و اخـــــــتالفو هـــــــذه نقطـــــــة 

ـــــى أن هـــــذه احلاجـــــات ـــــدلفر يؤكـــــد عل ـــــون أل ـــــيس ســـــلما           تشـــــكل خطـــــا مســـــتقيمأخـــــرى ، فكلنت ا و ل
يا ، أي أن هناك إمكانية لنكوص الفرد من مستوى أعلى إىل مستوى أدىن ، و بالتايل هرم

و زمــالؤه يف نفـــس Gibsonفهــو ال يشــرتط إشــباع احلاجــات الــدنيا قبــل العليــا ، و يشــري جيبســون 
ه إلشباع احلاجات العليا ، تظهر لديه قوة يف حماوالتهباستمرار السياق إىل أنه يف حالة إخفاق الفرد و 

) 132، ص 2002إلشباع احلاجات الدنيا ( حسني حرمي ، هدافعة جتعله يعيد توجيه جهود
كمــا هــو متعــارف عليــه بــني أغلــب علمــاء اإلدارة أنــه عنــدما تكــون املنظمــة صــغرية احلجــم علــى 

املمكــن أن يقــوم بالعمــل اإلداري شــخص إنتاجيــة كانــت أم خدماتيــة مــننشــاطها املمــارساخــتالف
واحـــد أو عـــدد حمـــدود مـــن األشـــخاص ، لكـــن عنـــدما يكـــرب حجـــم املنظمـــة فـــإن األمـــر يقتضـــي ظهـــور 
مســتويات إداريــة جديــدة مــن أجــل ضــمان الكفــاءة يف األداء اإلداري ، و يف املنظمــات كبــرية احلجــم 

املسـتوى اإلداري زاد معـه ارتفـعلمـا ميكن مالحظة وجـود عـدد كبـري مـن املسـتويات اإلداريـة ، حيـث ك
ا املســـتوى ، بينمـــا كلمـــا هـــبط ذاإلداريـــة و زادت الســـلطات و الصـــالحية املمنوحـــة هلـــاملســـؤولية نطـــاق 

 )
) .468، ص 1988علي إبراهيم اخلضر ، 
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سواءاإلدارية يف املنظمات الل ما تقدم نستنتج أنه ال يوجد حتديد منطي لعدد املستويات من خ
، كحجم هذه األخرية و االعتباراتاإلنتاجية أو اخلدماتية ، إذ يتوقف ذلك أساسا على جمموعة من
نظمـات كبـرية مركزهـا املـايل ، ففـي املا يف السوق التجارية دون أن ننسـى

احلجـم تتعــدد املســتويات اإلداريـة بينمــا جنــد عـددها يف املنظمــات متوســطة و صـغرية احلجــم ال يتعــدى 
) مستويات .03املستويني أو ثالثة (

ــــــــث                   1973عــــــــام james Morganeلكــــــــن يؤكــــــــد جــــــــيمس مورغــــــــان  و دافيــــــــد هول
David Holth يات أساســية إدارة عليــا ، إدارة ) مســتو 03ثــة (علــى تقســيمها إىل ثال1993عــام

).51ص ،2001( موفق حديد حممد ،سطى و إدارة دنيا و 
عــن وجــود اخــتالف بــني ) 1997بغــول زهــري،(مــا أكدتــه دراســةالدراســات حســببعــضتشــري

ملسـتويات يف حتديـدهم -ادارة عليـا ، ادارة وسـطى و ادارة دنيـا –مديري املستويات اإلدارية الثالثـة 
أمهيــة مســـات الشخصـــية ( الذاتيـــة ، و االجتماعيــة ) الضـــرورية لنجـــاحهم يف العمـــل اإلداري  و وجـــود 
اخـــتالف يف أمهيـــة الســـمات الذاتيـــة ، و أيضـــا يف أمهيـــة الســـمات االجتماعيـــة يف املســـتويات اإلداريـــة 

ــــر  ــــة لنجــــاح املــــديرين ، كمــــا أشــــارت النتــــائج إىل أن الســــمات الذاتيــــة أكث أمهيــــة مــــن الســــمات الثالث
االجتماعية لنجاح  مديري اإلدارة العليا ، و أيضا مديري الوسطى ، أما بالنسـبة ملـديري اإلدارة الـدنيا 

ــــة مــــن الذاتيــــة لنجــــاحهم يف العمــــل اإلداري (بغــــول أمههــــا التعــــاونفالســــمات االجتماعيــــة أكثــــر أمهي
).289-279،ص ،ص 1997زهري،

ن هــذه إويف حقيقــة األمــر فــ
جمموعــة مــن احلاجــات ســواءا كانــت حاجــات الوجــود أو حاجــات االنتمــاء أو حاجــات النمــو حســب 

الــيت متثــل اإلطــار النظــري للدراســة احلاليــة كمــا ســنبينه –النظريــة –نظريــة كلنتــون ألــدلفر هــذه األخــرية 
الحقا .

إىل تــوزع أمهيــة  احملــددات نتائجهــايف جــزء مــن) 2007بغــول زهــري،(راســة أخــرىو يــذكر يف د
و أيضــــا إىل وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية يف األمهيــــة النســــبية بــــني الضــــرورية لنجــــاح املــــديرين

احملـــددات املرتبطــــة مبحــــيط الوظيفــــة  ومبحتواهــــا لنجــــاحهم اإلداري ، و كــــذا وجــــود فــــروق ذات داللــــة 
ألمهيــة النســبية للمحــددات املرتبطــة مبحتــوى الوظيفــة للنجــاح ، أمــا يف جــزء آخــر أشــارت إحصــائية يف ا

النتائج إىل عدم وجود فروق للمحددات املرتبطة مبحيط الوظيفة لنجـاح مـديري املؤسسـات الوطنيـة يف 
و الحـــرتام ، املكافـــآت امـــن هـــذه احملـــددات جنـــد العمـــل اإلداري وفـــق متغـــري املســـتوى اإلداري
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و الظـــروف الفيزيقيـــة اجليـــدة ،احلريـــة  ،العـــالوات ، اســـتقرار العالقـــات ، فـــرص الرتقيـــة ، تـــوفر الســـكن 
) .461،ص2007(بغول زهري ،فرتات الراحة 

إن املتمعن يف هذه احملددات ما هي يف حقيقة األمر إال جمموعة من احلاجات الواردة يف نظرية كلنتـون 
ا هي األخرى متثل اإلطار النظري للدراسة احلالية.ألدلفر و اليت بدوره

)2007دراسة احلالية (سيدي صاحل صربينة،صاحبت الالدراسة اليت كشفتو قد  
فيما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائية يف مستويات األمهية النسبية للحاجات املتضمنة يف 

ديرين باملؤسسات الوطنية ، وبعد حتليل النتائج بالطرق اإلحصائية نظرية " كلنتون ألدلفر " لنجاح امل
أسفر البحث عن عدم ،SPSSاعتمادا على برنامج  -حتليل التباين أحادي االجتاه–املناسبة 

و الشكر ، األجر ، التعاون  التقدير ، نذكر أهم هذه احلاجات و هي : وجود هذه الفروقات
فرص الرتقية  توفر السكن ، ت ، الغذاء ( مأكل ومشرب ) استقرار العالقات ، العدالة املكافآت و العالوا

).319- 12ص، ص 2007(سيدي صاحل صربينة ،، احلرية ، توفر النقل و فرتات الراحة 
نقاط الثالثة فيما بينها يف عدة نقاط ، فباملقابل هناكاإلداريةبالرغم من اشرتاك هذه املستويات 

يف مقادير ممارسة كل من ختالفاالهذا ، مقادير ممارسة الوظائف يف اختالف فيما بينها أيضا
و املؤسسات اخلدماتية لوظائف العملية اإلدارية يف املستويات اإلدارية مديري املؤسسات اإلنتاجية 
يف حتديدهم لألمهية بني مديري املستويات اإلدارية الثالثةاختالفهالثالث من املفروض أن يواكب

و حاجات النمو لنجاحهم يف العمل اإلداري ماءاالنتالنسبية لكل من حاجات الوجود ، حاجات 
عىن آخر أن مبالنظام املعتمد ( إنتاجي ، خدمايت ) .اختالفب

قد تكون ضرورية أيضا اإلدارييف العمل العليا ضرورية لنجاحهم اإلدارةاحلاجات اليت يراها مديري 
الدنيا وفق طبيعة النظام املعتمد اإلدارةالوسطى و أيضا بالنسبة ملديري اإلدارةبالنسبة ملديري 

باملؤسسات الوطنية.
النظـري هلـذه اإلطـارانطالقا مـن لذا جاءت هذه الدراسة حملاولة سد فجوات الدراسات السابقة 

الدراسـة تتحـدد أساسـا يف حماولـة معرفـة فيمـا إشـكاليةن إف، يف نظرية كلنتون ألدلفر و املتمثلاألخرية
كلنتــونريــة  ة النســبية للحاجــات املتضــمنة يف نظفــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــكانــت هنــاك إذا

.خدمايت )-ألدلفر لنجاح املديرين باملؤسسات الوطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ( إنتاجي 
و ألجل حتديد إشكالية البحث يف شكلها الواضح و الدقيق نطرح التساؤل التايل : 
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ألــدلفر كلنتــونريــة  ة النســبية للحاجــات املتضــمنة يف نظهــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــ
ت باملؤسسايف العمل اإلداري لنجاح املديرين (حاجات الوجود ،حاجات االنتماء و حاجات النمو)

الوطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ( إنتاجي ، خدمايت ) ؟ .
و بشكل أكثر تفصيال نطرح التساؤالت الفرعية التالية : 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية حلاجات الوجود املتضمنة يف نظرية  -1-1-1
ت الوطنيــــــة وفــــــق طبيعــــــة النظــــــام املعتمــــــد                   كلنتــــــون ألــــــدلفر لنجــــــاح مــــــديري اإلدارة العليــــــا باملؤسســــــا

( إنتاجي ، خدمايت ) ؟ .
املتضـــمنة يف االنتمـــاءهـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف األمهيـــة النســـبية حلاجـــات -1-1-2

باملؤسســــات الوطنيــــة وفــــق طبيعــــة النظــــام املعتمــــد     العليــــانظريــــة كلنتــــون ألــــدلفر لنجــــاح مــــديري اإلدارة 
( إنتاجي ، خدمايت ) ؟ .

املتضـمنة يف نظريـة  النمـوهل توجد فروق ذات داللة إحصـائية يف األمهيـة النسـبية حلاجـات -1-1-3
باملؤسســــــات الوطنيــــــة وفــــــق طبيعــــــة النظــــــام املعتمــــــد                 عليــــــاكلنتــــــون ألــــــدلفر لنجــــــاح مــــــديري اإلدارة ال

( إنتاجي ، خدمايت ) ؟ .
املتضمنة يف نظرية  الوجودوجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية حلاجات هل ت-1-1-4

باملؤسســـــات الوطنيـــــة وفـــــق طبيعـــــة النظـــــام املعتمـــــد         الوســـــطىكلنتـــــون ألـــــدلفر لنجـــــاح مـــــديري اإلدارة 
( إنتاجي ، خدمايت ) ؟ .

املتضــمنة يف نتمــاءبية حلاجــات االهــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــة النســ-1-1-5
نظريــة كلنتــون ألــدلفر لنجــاح مــديري اإلدارة الوســطى باملؤسســات الوطنيــة وفــق طبيعــة النظــام املعتمــد                 

( إنتاجي ، خدمايت ) ؟ .
املتضـمنة يف نظريـة  النمـو هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية يف األمهيـة النسـبية حلاجـات -1-1-6

باملؤسســـــات الوطنيـــــة وفـــــق طبيعـــــة النظـــــام املعتمـــــد                 لوســـــطىألـــــدلفر لنجـــــاح مـــــديري اإلدارة اكلنتـــــون
( إنتاجي ، خدمايت ) ؟ .

املتضمنة يف نظرية  الوجودهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسبية حلاجات -1-1-7
ــــــدلفر لنجــــــاح مــــــديري اإلدارة  ــــــون أل ــــــكلنت ــــــة وفــــــق طبيعــــــة النظــــــام املعتمــــــد                 باملؤسســــــادنياال ت الوطني

( إنتاجي ، خدمايت ) ؟ .
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املتضـــمنة يف االنتمـــاءهـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف األمهيـــة النســـبية حلاجـــات -1-1-8
باملؤسســــات الوطنيــــة وفــــق طبيعــــة النظــــام املعتمــــد       دنيانظريـــة كلنتــــون ألــــدلفر لنجــــاح مــــديري اإلدارة الــــ

( إنتاجي ، خدمايت ) ؟ .
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــة النســبية حلاجــات النمــو املتضــمنة يف نظريــة  -1-1-9

ــــــة وفــــــق طبيعــــــة النظــــــام املعتمــــــد                  ــــــدنيا باملؤسســــــات الوطني ــــــدلفر لنجــــــاح مــــــديري اإلدارة ال ــــــون أل كلنت
( إنتاجي ، خدمايت ) ؟ .

:ات الدراسة متغير -1-2
.طبيعة النظام املعتمد ( إنتاجي ، خدمايت ) المتغير المستقل :

نتمـاءاالحاجـات : احلاجـات املتضـمنة يف نظريـة كلنتـون ألـدلفر  ( حاجـات الوجـود ، المتغير التـابع 
.النمو )وحاجات 

:فرضيات الدراسة -1-3
رضيات إجرائية .) ف09تنطوي هذه الدراسة على فرضية عامة و تسعة (

: مفادها :الفرضية العامة–1-3-1
ــــة إحصــــائية يف األمهيــــة النســــبية للحاجــــات امل يف نظريــــة كلنتــــون تضــــمنة توجــــد فــــروق ذات دالل

لنجــــاح املــــديرين يف العمــــل اإلداري (حاجات الوجــــود ،حاجــــات االنتمــــاء و حاجــــات النمــــو)ألــــدلفر
( إنتاجي ، خدمايت ) .عتمدلوطنية وفق طبيعة النظام املباملؤسسات ا

:الفرضيات اإلجرائية–1-3-2
: مفادها :الفرضية األولى-

توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف األمهيـة النسـبية حلاجـات الوجـود املتضـمنة يف نظريـة كلنتـون
( إنتاجي ، ألدلفر لنجاح مديري اإلدارة العليا باملؤسسات الوطنية وفق طبيعة النظام املعتمد 

خدمايت ) .
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: مفادها : الفرضية الثانية-
املتضـمنة يف نظريـة كلنتـون االنتمـاءتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسـبية حلاجـات 

( إنتاجي ، باملؤسسات الوطنية وفق طبيعة النظام املعتمد العلياألدلفر لنجاح مديري اإلدارة 
مايت ) .خد
: مفادها : الفرضية الثالثة-

املتضـمنة يف نظريـة كلنتـون النمـوتوجد فروق ذات داللة إحصـائية يف األمهيـة النسـبية حلاجـات
( إنتـاجي  خـدمايت باملؤسسات الوطنية وفق طبيعـة النظـام املعتمـدعلياألدلفر لنجاح مديري اإلدارة ال

. (
ا :: مفادهالفرضية الرابعة-

املتضـمنة يف نظريـة كلنتـون الوجـودتوجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف األمهيـة النسـبية حلاجـات 
( إنتـاجي باملؤسسـات الوطنيـة وفـق طبيعـة النظـام املعتمـد الوسطىألدلفر لنجاح مديري اإلدارة 

، خدمايت ) .
: مفادها :الفرضية الخامسة-

املتضـمنة يف نظريـة كلنتـون نتمـاءإحصائية يف األمهية النسـبية حلاجـات االتوجد فروق ذات داللة
( إنتـاجي ألدلفر لنجاح مديري اإلدارة الوسطى باملؤسسـات الوطنيـة وفـق طبيعـة النظـام املعتمـد

، خدمايت ) .
: مفادها :الفرضية السادسة-

املتضــمنة يف نظريــة كلنتــون النمــوحلاجــات توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــة النســبية
( باملؤسسـات الوطنيـة وفـق طبيعـة النظـام املعتمـد الوسـطىألدلفر لنجاح مديري اإلدارة 

إنتاجي ، خدمايت ) .
: مفادها :الفرضية السابعة-

ة يف نظريـة كلنتـون املتضـمنالوجـودتوجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف األمهيـة النسـبية حلاجـات 
( إنتـاجي باملؤسسات الوطنية وفق طبيعة النظام املعتمـد الدنياألدلفر لنجاح مديري اإلدارة 

، خدمايت ) .
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: مفادها :الفرضية الثامنة-
املتضـمنة يف نظريـة كلنتـون االنتمـاءتوجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف األمهيـة النسـبية حلاجـات 

( إنتـاجي باملؤسسـات الوطنيـة وفـق طبيعـة النظـام املعتمـد الدنيافر لنجاح مديري اإلدارة ألدل
، خدمايت ) .

: مفادها :الفرضية التاسعة-
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــة النســبية حلاجــات النمــو املتضــمنة يف نظريــة كلنتــون 

( باملؤسسـات الوطنيـة وفـق طبيعـة النظـام املعتمـدياالـدنألدلفر لنجاح مديري اإلدارة 
إنتاجي ، خدمايت ) .

الموضوع : اختياردوافع -1-4
أو اعتباطيـاالباحث ملوضوع ما بني املواضـيع الكثـرية اجلـديرة بالدراسـة ال يكـون اختيارإن 

شـكالية دراسـة و أمهيتهـا هـذا األخـري مـا يكـون لـه عن طريق الصدفة ، بل يكون نابعا عن إحساسـه بإ
وقوف على جوهرها ، و من هذا املنطق ميكن تلخـيص جممـل الدافع لإلملام حبيثيات الدراسة و المبثابة 

هذه اإلشكالية فيما يلي : اختيارالدوافع اليت كانت وراء 
مليداين .من جانبه النظري و كذا اة دراسة هذا املوضوع و حبثه سواءإمكاني–
الدراســــات الــــيت تناولــــت موضــــوع –يف حــــدود إطــــالع الباحثــــة طبعــــا –انعــــدامنــــدرة إن مل نؤكــــد –

دافعية بوجه التحديد .للحمددات النجاح يف العمل اإلداري يف إطار نظرية كلنتون ألدلفر 
العلمية و العملية ( ميدانيا ) .اإلحساس بأمهية موضوع الدراسة من الناحية –
ــــاك الرغ– ــــه مــــاتفــــاقبــــة امللحــــة يف معرفــــة مــــا إذا كــــان هن ــــل بــــني النظــــام التحفيــــزي املعتمــــد علي ن قب

إنتاجيـــة كانــت أو خدماتيـــة و نظــريه الـــيت تؤكــد عليـــه نظريــة كلنتـــون ألـــدلفر املؤسســات الوطنيـــة ســواء
للدافعية .

أهمية الدراسة : -1-5
ات السلوكية يف الفكـر اإلداري و خاصـة تلـك نال موضوع الدافعية بالغ االهتمام يف الدراسلقد

ســاين و دوافعــه كمــا تــربز أمهيــة الدراســة يف كــون أن موضــوع الدراســات الــيت تناولــت حتليــل الســلوك اإلن
الدافعيـة يعــد مـن املواضــيع ذات األمهيـة الكبــرية ســواء بالنسـبة للمنظمــة أو للفـرد ، ويرجــع ذلــك إىل أن 

تها يستطيع العامل إشباع بعض الرغبات و احلاجات غري امللباة لديه.الدافعية تعد الوسيلة اليت بواسط
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تتلخص أمهية هذه الدراسة أساسا يف النقاط آتية الذكر :و عموما
نـــــتمكن مـــــن حتديـــــد بالشـــــكل الصـــــحيح احلاجـــــات الضـــــرورية للنجـــــاح دراســـــةمـــــن خـــــالل هـــــذه ال–

يف ، و دنيـا ) يـة الـثالث ( إدارة عليـا ، وسـطىمسـتوياته اإلدار اختالفيف العمل اإلداري على 
املؤسسات الوطنية .

ة التكامليــة بــني حاجــات األفــراد العــاملني األساســية و بــني مــا تــوفره هلــم مناصــب قــالبحــث يف العال–
اختالفشغلهم على 

كل منا .
معرفة فيما إذا مستوى إجناز العامـل اجلزائـري يف ميـدان العمـل اإلداري يف خمتلـف مسـتوياته اإلداريـة –

و طبيعــة هــذا العمــل يــتم علــى أســاس قناعتــه الشخصــية مــن أن جهــده املبــذول يف العمــل يتماشــى و 
تطلعاته .

أهداف الدراسة :-1-6
هــداف يســعى الباحــث لتحقيقهــا مــن خــالل األاملؤكــد أن لكــل دراســة علميــة هــدف أو جمموعــة 

: مايلي
إجـــراء مقارنـــة حملـــددات النجـــاح يف العمـــل اإلداري يف إطـــار نظريـــة كلنتـــون ألـــدلفر للدافعيـــة ، وفـــق –

طبيعة النظام املعتمد ( إنتاجي ، خدمايت ) .
لفروق املوجودة يف األمهية النسبية للحاجات املتضمنة يف نظريـة كلنتـون ألـدلفر الوقوف على طبيعة ا–

.لنجاح املديرين باملؤسسات الوطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ( إنتاجي ، خدمايت )
الوقوف على طبيعة الفروق املوجودة يف األمهية النسبية حلاجات املوجودة املتضمنة يف نظرية كلنتـون –

( باملؤسســات الوطنيــة وفــق طبيعــة النظــام املعتمــد(إدارة عليــا ،وســطى ،دنيــا)لنجــاح املــديرينألــدلفر 
إنتاجي ، خدمايت ) .

املتضـمنة يف نظريـة كلنتـون نتمـاءالوقوف على طبيعة الفروق املوجودة يف األمهية النسبية حلاجات اال–
الوطنيــة وفــق طبيعــة النظــام املعتمــد ( باملؤسســات(إدارة عليــا ،وســطى ،دنيــا)ألــدلفر لنجــاح املــديرين
.إنتاجي ، خدمايت ) 

الوقــوف علــى طبيعــة الفــروق املوجــودة يف األمهيــة النســبية حلاجــات النمــو املتضــمنة يف نظريــة كلنتــون –
باملؤسســات الوطنيــة وفــق طبيعــة النظــام املعتمــد ( (إدارة عليــا ،وســطى ،دنيــا)ألــدلفر لنجــاح املــديرين 

.) إنتاجي ، خدمايت 
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.لسابقهامتدادأنه البحث احلايل هو اعتبارالتأكد من نتائج أطروحة املاجستري على –
اختبـــار نظريـــة كلنتـــون ألـــدلفر يف الدافعيـــة وذلـــك مبعرفـــة مـــدى تـــأثري احلاجـــات املتضـــمنة يف النظريـــة-

النمو)على جناح العامل اجلزائري يف عمله اإلداري .،االنتماء،(حاجات الوجود

تحديد مصطلحات الدراسة :-1-7
محددات النجاح :–1-7-1

ألدلفر يف عملية حتفيز العاملني و اليت تتحدد أساسا فيما يلي : 
حاجات الوجود ( البقاء ) : -

ات الضــرورية لبقــاء اإلنســان كاملأكــل ، املشــرب ، الراحــة و األجــر و خمتلــف تنحصــر يف املتطلبــ
احلاجات الضرورية .

: نتماءحاجات اال-
تتمثل يف إنشاء عالقات مع الغري سواء داخل جمال العمل أو خارجه .

حاجات النمو : -
ة يف اإلبــداع و حتقيــق الرتقيــة           هـي أمســى حاجــة يرغــب الفــرد يف حتقيقهــا ، اخلاصــة بنجاحــه و الرغبــ

و كذا منو شخصية الفرد .
الدافع : –1-7-2

حتقيق رغباته و حاجاته .اجتاهتمثل يف جمموع احملركات الداخلية لسلوك الفرد ي
المدير : –1-7-3

ـــــت طبيعـــــة نشـــــاطها ـــــة منظمـــــة مهمـــــا كان ـــــذي حيتـــــل املنصـــــب الرئيســـــي يف أي هـــــو الشـــــخص ال
املعتمــد ، حيــث يتــوىل توجيــه جمموعــة مــن األفــراد لتحقيــق جمموعــة مــن األهــداف احملــددة ، كمــا يتمتــع 

مبهارات فنية و إدارية عالية متكنه من حتقيق األهداف التنظيمية املسطرة بنجاح .

نجاح المدير : –1-7-4
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قيـــام بشـــكل نـــاجح جبميـــع وظائفـــه قـــدرة كـــل مـــدير يف مســـتواه اإلداري علـــى الاملقصـــود بـــه هنـــا 
باإلضـافة علـى إقامـة عالقـات جيـدة مـع مرؤوسـيهاإلدارية لتحقيق أهداف املنظمة و كـذا مـدى قدرتـه 

إىل حتقيق خمرجات ذات نوعية و كمية عالية .
العمل اإلداري : –1-7-5

و ي قصـد التـأثري هو عبارة عن جمموعة مـن الوظـائف الـيت ميارسـها املـديرين يف العمـل اإلدار 
التغيــري يف ســلوك املرؤوســني ألجــل حتقيــق أهــداف حمــددة مــن أجــل تلبيــة رغبــات معلومــة بــروح معنويــة 

مرتفعة .

الدراسات  السابقة :-1-8
األجنبيـة ،  الـيت هلـل صـلة مباشـرةعرضا للدراسات السابقة العربيـة منهـا و هذا العنصريتضمن

متثل الدراسات السابقة سجال حافال باملعطيات إذالدراسة احلالية أو غري مباشرة مبوضوع
و حتديـد موقعهـا مـن سـهرة املراد دراستهايت من خالهلا نرصد الظاال

و ألجــل و البــدء مــن حيــث انتهــى اآلخــرون علــى اعتبــار أن العلــم تراكمــي و النتــائج املستخلصــة ،
اهلـدف ، العينـة هـذه األخـرية مـن حيـثديـدالبحث احلايل بالدراسات السـابقة ارتأينـا حتمعرفة عالقة

ذا جاء تصنيفها على النحو التايل:، األدوات و النتائج و كذا تناوهلا للموضوع لاملنهج 
تصنيفها حسب التناول :-1-8-1

حو التايل : لقد مت تصنيف الدراسات السابقة حسب تناوهلا للموضوع على الن
الدراسات التي تناولت موضوع الدافعية و الحوافز:–1-8-1-1
:1959دراسة درويش فؤاد درويش –أ

عـام 
بالنســبة للعمــال ت سـواءل حتسـب علــى أسـاس األجــر الثابــ، حيـث كانــت أجـور معظــم العمــا1959

و اخلدمايت ، و لقد تعرضت الشركة إىل طلبات متزايدة على إنتاجها يف القطاع اإلنتاجي أ
الوقـــت اإلضـــايف يف العمـــل وفـــق تصـــريح مـــن مكتـــب العمـــل املخـــتص بـــالوزارة اســـتعمالإىل فاضـــطرت
التـــأخر و الـــنقص و عنـــدما مت تطبيـــق هـــذا النظـــام و غـــاب عنـــه العمـــل التحضـــريي أدى إىلاملعنيـــة ،

احلــوافز املاديــة كاملكافــآت املاديــة و بعــض اســتخدامالشــركة إىل اضــطريف اجلــودة 
و كذا حتسني العالقات .



تحديد موضوع الدراسةالفصل األول                               

21

يلي : على ماو لقد أسرفت الدراسة
ل للجانب املعنوي أكثر من اجلانب املادي .سعي و تفضيل العمال للراحة مبعىن آخر ميل العام-
.)31،ص 1986خلق درجة متينة من الثقة بني اإلدارة و العمال( حممود عبد الفتاح ياسني -

Normanدراسة –ب Brad Bron1963نو ر نورمان براد ب :
مـــريكيني ممـــن قـــام الباحـــث بدراســـة دافعيـــة اإلجنـــاز لـــدى جمموعـــات مـــن اإلداريـــني األتـــراك و األ

ينتظــرون يف برنــامج دراســي يتــدربون مــن خاللــه علــى إدارة األعمــال يف بالدهــم حيــث أســفرت نتــائج 
الدراسة على ما يلي : 

تفهـم املوضــوع حيــث اختبــاروجـود فــروق واضـحة بــني العينتــني لصـاحل اإلداريــني األمـريكيني بتطبيــق -
) درجــة 11املفحوصــني األمـريكيني إحـدى عشـر (بلـغ الوسـيط بالنسـبة لشــدة احلاجـة إىل اإلجنـاز عنـد 

) بالنسبة للمفحوصني األتراك .6,5بينما بلغ وسيط هذه احلاجة ستة فاصل مخسة (
و حينمـــا أجريـــت مقارنـــة بـــني اإلداريـــني األتـــراك العـــاملني يف حقـــل التعلـــيم بالنســـبة لشـــدة احلاجـــة إىل 

كي يعيشـوا يف " معاهـد القريــة" اإلجنـاز تبيـن أن اإلدارييـن الذيـن تركوا منازهلـم  
) حصلوا على درجات يف شدة احلاجة إىل اإلجناز أعلى مرتني ممـا هـي عليـه 14منذ سن الرابع عشر (

يف العيش مع والديهم ، و قد تكررت نفس هذه النتيجـة بالنسـبة استمروالدى أولئك اإلداريني الذين 
طلعــت ، شــقوش ، منصــور ق( إبــراهيماملني يف ميــادين أخــرىلإلداريــني العــ

).130–129، ص ص 1979
: 1964إيزاكسونIzakssonدراسة–ت

النجـاح يـؤثران يف جمـال احتمـال
النجــاح يف املقــررات املطلــوب تمــاالتالحالدراســة األكادمييــة الــذي خيتــاره الطــالب مــن حيــث تقــديره 

طالبة حيث كن متفوقات أكادمييا ، كما  110رأي طالعتباس، و حتقق هذا اجتيازها
مـا منهن مسجلني بربامج شرفية جبامعة متشـجان ، و قـد أسـفرت نتـائج الدراسـة علـى %60كان 

يلي : 
الطـالب اختيـارظهـر الدراسـة أن حصول الباحثـة علـى درجـات مسـتويات التحصـيل و القلـق ، و ت-

اختيــارالطــالب ذو الــدافع إىل النجــاح أكــرب مــن دافــع اخلــوف مــن الفشــل إىل 
) .113، ص 1979طلعت منصور يتصف مبستوى متوسط من الصعوبة ( إبراهيم قشقوش ،
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: 1966تروستي و سيرجيوفان Troussti et Sirjyouvanدراسة –ث
أجريــت هــذه الدراســة يف امليــدان الرتبــوي بشــقيه التدريســي و اإلداري كــان حــول دور القصــور يف 

الرضـا يـزداد أن عـدم افـرتاضالدراسـة مـن انطلقـتالرضـا الـوظيفي ، حيـث اخنفاضتلبية احلاجات يف 
علـى كـل مـن متغـري السـن ، اخلـربة ، الـدور املهـين ، اعتمـدتالقصـور يف تلبيـة احلاجـات و قـد بازدياد

حيث أسفرت الدراسة على النتائج التالية : 
و حتقيــق االســتقالليةباحلاجــات اخلاصــة باملكانــة أرتــبطإن عــدم الرضــا لــدى مجيــع أفــراد العينــة قــد -

الذات .
أكثر رضا يف عملهم باملقارنة بنظرائهم باملدارس الثانوية االبتدائيةإداري املدارس إن مدرسي و -
إن اإلداريني اقل رضا عن الفرص املتاحة إلقامة العالقات فيما بينهم .-
إن املدرســــون ذوي اخلــــربة احملــــدودة  حباجــــة إىل احلاجــــات الــــيت حتقــــق املكانــــة و التقــــدير أكثــــر مــــن -

ة الكبــــــرية ، و احلاجــــــة إىل حتقيــــــق املكانــــــة تتنــــــاقص مــــــع زيــــــادة ســــــنوات اخلــــــربة                     نظــــــرائهم ذوي اخلــــــرب 
يف العمل .

إن املدرسات شعرن بالقصور أكثر من املدرسني يف معظم احلاجات الواردة يف نظرية إبراهام ماسـلو -
حاجة األمن .باستثناء

بروزا عند املدرسني .إن حاجة املكانة و التقدير مها أكرب احلاجات-
رغم أن نتائج هذه الدراسة قد أكدت على العالقة القويـة اإلجيابيـة بـني تلبيـة احلاجـات جبميـع أنواعهـا 

.)68–67، ص ص تاريخ و الرضا الوظيفي كمسبب إلشباع احلاجات ( علي عسكر ، دون 
:1966دراسة ابتسام حمدي و سعد جالل –ج

من بني الدراسـات املقارنـة أجريـت مبصـنع األملنيـوم حيـث جـاءت املقارنـة بـني تعترب هذه الدراسة
، 1979ينــة اإلســكندرية ( بــاركر و آخــرون أســلوبني مــن احلــوافز املاديــة يف أحــد املصــانع املصــرية مبد

عــامال يف عنــرب تلميــع األدوات املنزليــة إذ قســمت هــذه 35) حيــث ضــمت عينــة الدراســة 158ص 
األخرية إىل جم

عــامال تتقاضــى أجرهــا باليوميــة و مــن بــني 1718أفرادهــا 
التقنيات اليت اعتمد عليها الباحثـان ، املقابلـة الشخصـية حيـث كـان يـتم اسـتجواب العمـال عـن مـدى

) 481( حممود السيد أبو النيل ، د س ، ص راحتهم يف العمل و كذا عن األجر
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10كمـــا اعتمـــدا أيضـــا اســـتمارة جربـــت علـــى عشـــرة (

عدلت ، كما استخدمت سجالت الشـركة و السـجالت الطبيـة و تضـمنت االسـتمارة أسـئلة املشـرفني 
مل من ناحية العالقات و إنتاج العمال ، كما و كيفا و قد متت 

األخري و كذا عن العمل و اإلشراف و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية : 
وصـــــــــــــلت درجـــــــــــــة اجلـــــــــــــودة عنـــــــــــــد                   ذعيـــــــــــــة العمـــــــــــــل إ-

مــــــــــــــــــــــن املســـــــــــــــــــــتوى املثــــــــــــــــــــــايل ( ابتســـــــــــــــــــــام محــــــــــــــــــــــدي ، ســــــــــــــــــــــعد%70و 60
) .16–9ص ،،  ص1967،جالل

:1967جون أندروزJon androzدراسة –ح
) علـى بعـض اإلداريـني العـاملني يف TATاملوضوع ( تفهماختبارقام صاحب الدراسة بتطبيق 

شـــركتني كبريتـــني باملكســـيك و قـــد كانـــت الشـــركة األوىل شـــركة أمريكيـــة حققـــت يف الســـنوات األخـــرية 
مستويات أعلـى يف اإلنتـاج و زيـادات كبـرية يف األربـاح و معظـم العـاملون فيهـا مـن املكسـيكيني حيـث  

كما كانت سياسـتها تتجـه حنـو اتساعيات الشركة كانت يف كانت فرص التقدم أمامهم طيبة ألن عمل
تنمية املكسيكيني إداريا لكي يشغلون املواقع اإلدارية يف الشركة 

عـن األمـريكيني ، أمـا الشـركة الثانيـة فكانـت مكسـيكية تشـهد تـدهورا لالسـتغناءحىت و لو أدى ذلـك 
سته بالتقلب و قصر النظر ، و حينما مستمرا رئيسها يديرها بطريقة ديكتاتورية و تتسم سيا

) الـــيت كتبهـــا اإلداريـــون يف كـــل مـــن الشـــركتني تفـــوق اإلداريـــون العـــاملون يف TATقورنـــت قصـــص ( 
الشــــركة األوىل علــــى نظــــرائهم يف الشــــركة الثانيــــة مــــن حيــــث شــــدة احلاجــــة إىل اإلجنــــاز ، بينمــــا تفــــوق 

نظرائهم يف الشركة األوىل حن حيـث شـدة احلاجـة اإلداريون و الرؤساء العاملون يف الشركة الثانية على
إىل القـــوة و كانـــت الفـــروق يف احلـــالتني فـــروق دالـــة و موجبـــة حيـــث يفســـر أنـــدروز الفـــروق بـــني هـــاتني 

جناز بينما الشـركة الثانيـة أكثـر مالئمـة للعـاملني املـوجهني حنـو القـوة ( مالئمة للعاملني املوجهني حنو اإل
) .131-130، ص ، ص 1979قشقوش إبراهيم ، طلعت منصور 

:1969جورنر J’ornerدراسة –خ
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قـــــدمت الباحثـــــة مفهـــــوم الـــــدافع إىل حتاشـــــي النجـــــاح لتفســـــري الســـــلوك اإلجنـــــازي لـــــدى اإلنـــــاث              
يف مواقف و ينشأ ب

املنافســة ، فهــن يــتعلمن أن
املنافسة أمهية للعالقات االجتماعية و االقتصادية و لذلك فإن مواقف اإلجناز اليت تتضمن 

) 03إىل أن هنــاك ثالثــة (1974تثــري اخلــوف لــديهن مــن الــرفض االجتمــاعي ، و أشــار هوفمــان عــام 
عوامل تؤدي إىل حتاشي النجاح عند اإلناث و هي النجاح يف مهام يقرتن أداؤها يف العادة جبنس 

مثــل دراســة ســيد 
. 1977و فليكرسون عام 1971، بوثا عام 1990الطواب عام 

23ص،، ص2000،الذكور و اإلناث يف التعليم و كذا يف املهن ( عبد اللطيف خليفة 

–25 (.
:1969هيلA.B.Hillدراسة–د

جـــــاءت لدراســـــة الدافعيـــــة و الرضـــــا و التســـــرب الـــــوظيفي ، و قـــــد أجريـــــت هـــــذه األخـــــرية علـــــى 
عاملــة يف املصــانع اإللكرتونيــة ، أمــا فيمــا خيــص العينــة الثانيــة كانــت 215عينتــني ، األوىل مكونــة مــن 

و االسـتبيانالباحـث علـى وسـيلتني مهـا اعتمدمع البيانات ممن تركن عملهن ، و جل236مكونة من 
املقابالت اجلامعية .

حيث تتحدد األهداف اليت سعت هذه الدراسة إىل حتقيقها النقاط التالية :
تقومي نسبة العامالت الراضيات نسبيا .-
السن ، األقدمية ، احلالة العائلية .–دراسة أثر املتغريات الدميغرافية -
ى الرضا العام للعامالت اللوايت تركن وظائفهن .عل
اإلداري عن العمل .االنقطاعتقومي نسبة -
اإلداري عن العمل .باالنقطاعدراسة عالقة الرضا الوظيفي العام -
حتليل متغري الدافعية عند العامالت الراضيات و غري الراضيات .-
شطات و اللوايت تركن وظائفهن .عند كل من العامالت النحتديد عوامل الالرضا-

الباحث الوسائل اإلحصائية التالية يف معاجلة بيانات الدراسة :اعتمدو قد 
لتحديد حمددات الرضا .ألعامليالتحليل -
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كالتحليـــــل العالقـــــة بـــــني املتغـــــريات الدميغرافيـــــة ســـــالفة الـــــذكر و الرضـــــا العـــــام للعـــــامالت النشـــــطات            -
ظائفهن .و اللوايت تركن و 

حتليل احملتوى لشخصني األسباب اليت قدمت من قبل العامالت اللوايت تركن وظائفهن .-
ــــــة الــــــيت كــــــان أساســــــها هــــــرم ماســــــلو فقــــــد عوجلــــــت بتقنيــــــة          - أمــــــا البيانــــــات املتعلقــــــة مبتغــــــري الدافعي

) .54جيلفورد (
T(اختيار-

ى النتائج التالية : حيث أسفرت الدراسة عل
كــن 35,5 64,5% %-

راضيات .
غري راضيات .%01من العامالت النشطات راضيات عموما بينما 79%-
اجـات بينت عملية املقارنة بـني العـامالت الراضـيات و غـري الراضـيات اختالفـا جوهريـا يف طبيعـة احل-

، فلــــدى العــــامالت غــــري الراضــــيات ســــيطرت حاجــــات حتقيــــق الــــذات مث اهتمــــامهناملســــيطرة علــــى 
أما عن العامالت الراضيات فأمهية حاجة حتقيق الذات كانت أقل فاالندماجاحلاجات املادية ، 

بينمـا غـري العامالت الراضيات أولون أمهية كبرية نوعا مـا للوضـعية االجتماعيـة و احلاجـات املاديـة ، -
الراضيات كن أكثر حرصا على حاجات األمن .

-
) أقدميـة يف 02(سنة ، و اللوايت هلن أقل من عامني 21لوحظ عدم الرضا عند اللوايت سنهن أقل من 

العمل .
عازبــات ، و نفــس النتــائج ســجلت عنــد العــامالت اللــوايت غــادرن عملهــن مــا عــدا فيمــا يتعلــق و كــذا ال

أشهر عمل .06مبتغري األقدمية إذ أن عدم الرضا لوحظ عند اللوايت هلن أقل من 
أما بالنسبة حملددات الالرضى فعند العامالت احلاليات حتددت يف : -

ارة ، سياســـة اإلدارة ، األجـــر ، طبيعـــة العمـــل أمـــا عنـــد مـــع اإلداالتصـــالظـــروف العمـــل ، التكـــوين ، 

عن اإلحباط املتكرر .احتجاجياإلرادي رد فعل االنقطاعروتينية العمل حيث يعترب 
الـــوظيفي  اإلرادي عـــن العمـــل و الالرضـــااالنقطـــاع

A.B.Hill , 1969 ,P,P 125كسبب مباشر (  – 199. (
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: 1971ميليكيان و آخرون Millikanدراسة –ذ
) دول نامية و هي على التوايل : 04بني أربعة (حول الدافعية لالجناز قاموا بإجراء دراسة مقارنة 

" لن " استخبار، السعودية و تركيا و لتحقيق هدف البحث مت تطبيق أفغانستان ، الربازيل
الـذكر ) عينات من طالب جامعـة الـذكور مـن البلـدان األربعـة سـالفة 04للدافعية لإلجناز على أربعة (

، كما قام الباحثون مبقارنة املتوسطات احلسابية هلـذه العينـات باملتوسـطات احلسـابية لعينـة إجنليزيـة ، و 
أسفرت الدراسة على النتائج التالية : قد 
من العينات الرتكية و الربازيلية و كذا السعودية .لالجناز العينة األفغانية أكثر دافعية -
.0,01من العينة السعودية عند مستوى الداللة لالجنازالعينة الربازيلية أكثر دافعية -
.0,01الربازيلية عن مستوى الداللة من العينة لالجنازالعينة الرتكية أكثر دافعية -
أكــرب مــن املتوســط احلســايب للعينــةلالجنــازتبــني أن املتوســطات احلســابية للــدول الناميــة يف الدافعيــة-

اإلجنليزيــة،  و هــذا يتفــق علــى مــا توصــل إليــه ماكليالنــد ، حيــث بــني أن مســتوى الدافعيــة يف بريطانيــا
) .59–54ص ،، ص1982بيومي ،  ح الدين ( صالمنخفض وفقا للمقارنات العاملية

: 1971سيرجيوفان و كارهز Sirjtouvan et karhazدراسة –ر
جــاءت لدراســة الدافعيــة يف العمــل علــى أســاس نظريــة احلاجــات إلبراهــام ماســلو ، حيــث طبــق 

ية : مدرسا ، إذ أسفرت الدراسة على النتائج التال539على عينة مكونة من استبيان
املدرســون راضــون عــن مســتوى تلبيــة احلاجــات اخلاصــة بالضــمان و الواجــب االجتماعيــة ، يف حــني -

و حتقيــق الــذات           االســتقاللية
) .68–67( علي عسكر ، دون تاريخ ، ص ص 

Élisabethدراسة –ز Botha 1971إليزابيت بوثا :
( قامت الباحثة بدراسة الدافع لإلجناز عرب ثقافات خمتلفة و هي على التوايل : الثقافـة العربيـة 

طالبــة 86لبنــان ) و ثقافــة جنــوب إفريقيــا و الثقافــة األمريكيــة حيــث تكونــت عينــة جنــوب إفريقيــا مــن 
التالية : جامعية و قد أسفرت الدراسة على النتائج 

االسـتثارةطالبات جبامعة جنوب إفريقيا قد حصلن علـى درجـات مرتفعـة يف اإلجنـاز يف ظـل ظـروف -
عنها يف الظروف احملايدة .

على دراستني فرعيتني : اشتملتأما الدراسة الثانية أجريت بلبنان و 
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مــــــر و اجلنســــــية               طالبــــــة متمــــــاثلون يف الع28طالبـــــا و28* األوىل أجريـــــت علــــــى عينــــــة مكونــــــة مــــــن 
ماكليالند للدافعية لإلجناز حيث أسفرت الدراسة على النتائج التالية :اختياراستخدمو الدين و 

اإلثـارة " كمـا تبـني أن درجـات –ال توجد فروق بني الذكور و اإلناث يف ظروف التطبيـق " احملايـد -
لت عليها بعض الثقافات األخرى .الدافع لإلجناز يف هذه العينة أقل من تلك اليت حص

طالبـا و طالبـة و تراوحـت أعمـارهم بـني 80* أما فيما خيص الدراسة الفرعية الثانية فقد أجريت على 
مســيحيا حيــث صــممت هــذه 40مســلما و 40هــذه العينــة علــى اشــتملتســنة ، و قــد 25و 18

العقليـة ، و ثـارة االجتماعيـة و لـيسأسـلوب اإلباسـتخدامالدراسة إلثـارة املنافسـة لـدى أفـراد العينـة 
ماكليالند للدافعية لإلجناز أسفرت الدراسة على النتائج التالية : اختياربتطبيق 

عــدم وجــود فــروق جوهريــة يف الدافعيــة لإلجنــاز بــني الــذكور و اإلنــاث و أن درجــات املســيحيني مــن -
ــــــــى مــــــــن درجــــــــات املســــــــلمني ، و لكــــــــن ال ــــــــاث كانــــــــت أعل ــــــــذكور و اإلن فــــــــروق بينهمــــــــا ليســــــــت                ال

دالة إحصائيا .
علــى اعتمــدتكمــا كشــف هــذه الدراســة علــى أن درجــات الدافعيــة لإلجنــاز يف هــذه الدراســة الــيت -

على اإلثارة العقلية .اعتمدتاإلثارة االجتماعية أقل من درجات الدراسة األوىل و اليت 
على عينتني : اشتملتتحدة األمريكية و جنوب إفريقيا و * أما الدراسة الثالثة أجريت يف الواليات امل

أنثــى ) أمــا عــن العينــة الثانيــة هــي األخــرى 40ذكــور و 40طالبــا أمريكيــا ( 80األوىل تكونــت مــن 
أنثى ) من جنوب إفريقيا ، حيث مت تطبيق 40ذكور و 40طالبا ( 80مكونة من 

حديــــد الضــــغط العــــدائي أو اخلــــوف مــــن الفشــــل               ) و مت حتليــــل النتــــائج لتT.A.Tتفهــــم املوضــــوع ( 
و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية : 

الضـــغط العــــدائي لـــدى الطـــالب العــــرب باملقارنـــة بـــالطالب األمــــريكيني ، كمـــا تبــــني أن ارتفـــاعأن -
أن النســـاء اإلنـــاث اجلامعيـــات جبنـــوب إفريقيـــا أكثـــر توجهـــا لإلجنـــاز مثـــل الـــذكور و أوضـــحت الباحثـــة 

خليفة العرب تنتمني لثقافة متصلبة أو جامدة يف حتدي األدوار اجلنسية ( عبد اللطيف حممد 
) .35–32ص ، ، ص 2000، 

: 1974واطسن Watsonدراسة –س
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مــديرا مــن 128القــيم الشخصــية ، مســتويات الدافعيــة لإلجنــاز علــى عينــة مكونــة مــن مفهــوم الــذات
بعض املتغريات اختيارمؤسسة خمتلفة ، باإلضافة إىل ذلك مت 62من اختريواالسود و البيض الذين 

و هلـذا البحـث مثـل العمـر ، النـوع ، العمـل ، مسـتوى التعلـيم ، مـدة اخلدمـة يف الشـركة الوسطية
أسفرت الدراسة على النتائج التالية : ²) و كا T(اختيارباستخدام

-
لإلجناز و تدعم هذه النتائج وجهة النظر القائلة بعدم وجود فروق سلوكية بني املديرين السود             

و البي
علــــــــم الـــــــــنفس ،العلميــــــــة أن يعتلــــــــوا املناصـــــــــب اإلداريــــــــة املختلفـــــــــة ( رشــــــــاد عبـــــــــد العزيــــــــز موســـــــــى

) .129–127ص ، ص 1994الدافعي ، 
:1976دراسة علي السلمي –ش

هــذه الدراســة علــى عينــة مــن األفــراد العــاملني يف قطاعــات مــن االقتصــاد املصــري حيــث أجريــت 
فرد 76مشلت مجيع مستويات اإلدارة ، و كانت الدراسة قد أجريت على عينة متكونة من 

املاجسـتري ، سنة بتفاوت مستواهم الدراسي من االبتدائي علـى 45و 23ترتاوح أعمارهم ما بني 
لباحــث جمموعــة مــن العوامــل احملفــزة و طلــب مــنهم تــرتيبهم وفــق الرتتيــب الــذي يرونــه حيــث قــدم هلــم ا

مناسبا مث أسفرت الدراسة على النتائج التالية : 
جممــوع العــاملني مــن خمتلــف املســتويات اإلداريــة اتفــق أداؤهــا علــى أن احلــافز الــذي يــدفعها إىل بــذل -

هــا العمــل نفســه أو مضــمون العمــل و أمهيــة النســبة يف املزيــد مــن اجلهــد و العمــل هــو األمهيــة الــيت حيتل
الشـــروع ، مث تـــأيت فـــرص التقـــدم و الرتقيـــة يف العمـــل و جـــاء األجـــر أو احلـــافز املـــادي يف املرتبـــة الثالثـــة                

) .268، ص 1976( سيد اهلواري ، 
: 1979دراسة محمد رمضان –ص

120ة مبســـتوى التحصـــيل الدراســـي لـــدى عينـــة مكونـــة مـــن قـــام الباحـــث بدراســـة عالقـــة الدافعيـــ

%80األوىل ذات حتصيل مرتفع ممن حتصلوا على 

حيــث كشــفت الدراســة عــن وجــود فــروق %60علــى 50ذات حتصــيل مــنخفض ممــن حتصــلوا علــى
جوهرية يف دافعية ذوي مستوى التحصيل املرتفع ، فالطالب مرتفعو التحصيل كانوا أكثر دافعية     ( 

) .125، ص 1979حممد رمضان ، 
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:1979جليند ماريا الهورن Jlind maria Lahoreدراسة –ض
و جاءت هذه الدراسة لكشف و مقارن

توجهــات القيمــة الشخصــية و مســتويات الدافعيــة لإلجنــاز املــديرين الســود الــذين يعملــون يف مؤسســات 
ءة ، حيـث مت تطبيـق قائمـة التوافـقيهيمن عليها البيض ، و الذين يكونون علـى قـدر مرتفـع مـن الكفـا

تفهــم املوضــوع لقيــاس الدافعيــة اختيــارالقيمــة الشخصــية و اســتخبارو و القــيم لقيــاس مفهــوم الــذات 
اســتخدامو مــديرا مــن البــيض 32مــديرا مــن الســود و 32لإلجنــاز علــى عينــة مكونــة مــن 

) و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية : ²) و (كا T(اختبار
افعيـــة لإلجنـــاز و توجهـــات القـــيم الشخصـــية عـــن املـــديرين الســـود أكثـــر إجيابـــا ملفهـــوم الـــذات و الد-

ص، ص 1994، علـــــــــــم الـــــــــــنفس الـــــــــــدافعي،املـــــــــــديرين البـــــــــــيض ( رشـــــــــــاد عبـــــــــــد العزيـــــــــــز موســـــــــــى
130–131(.

: 1982تايلور و كينت Taylor et Kinteدراسة–ط
عــــامال 475تبحـــث الدراســــة يف أســــباب تـــرك العمــــل ، و قــــد أجريـــت علــــى عينــــة تتكـــون مــــن

للرضا الوظيفي الذي اختبارالباحثان استعمالو احلالة االجتماعية ، و من أجل مجع بيانات الدراسة 
فرت الدراسة على النتائج التالية : حمورا حول خمتلف جوانب العمل ، و قد أس27حيتوي على 

-
، األمـن ، املكانـة االجتماعيـة و مكانـة الشـركة االسـتقالليةالتايل : القدرة املطلوبة للعمـل ، السـلطة ، 

.
، ص ص 1982ملهـم بسـبب الالرضـا ( عبـاس حممـود عـوض  من أفراد العينة تركوا ع%20أن -

60–61. (

:1984دراسة كامليا عبد الفتاح –ظ
ب اجلامعـــة أن مســـتوى طمـــوح راســـتها الـــيت أجريـــت علـــى عينـــة مـــن طـــاللقـــد كشـــفت نتـــائج د

يــة االجتماعةالطــالب أعلــى مــن مســتوى طمــوح الطالبــات و أرجعــت الباحثــة ذلــك إىل ظــروف التنشــئ
اليت تعيشها البنت خالل طفولتها ، فهي تعيش يف عامل النساء الذي مازال ينظر إليه نظرة
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حمــدودة ، و تعــاين ضــروب اإلمهــال و التفرقــة بينهــا و بـــني الــذكور خــالل طفولتهــا فهنــاك فــروق بـــني 
مســــــتوى طمــــــوح كــــــل مــــــن الرجــــــل و املــــــرأة تبعــــــا للحضــــــارة و الثقافــــــة الــــــيت تعــــــيش فيهــــــا ( كامليــــــا 

) .195، ص 1984عبد الفتاح ، 
:1986دراسة مصطفى تركي –ع

قــــام بدراســــة حــــول العالقــــة بــــني رعايــــة الوالــــدين لألبنــــاء يف األســــرة و بعــــض مســــات شخصــــية
طالبــا و طالبـــة مـــن الطــالب الكـــويتيني ممــن يدرســـون جبامعـــة 211و تكونـــت عينــة الدراســـة األبنــاء ،

إىل كويت ، و كانت إحدى مسات الشخصية اليت تناولتهـا هـذه الدراسـة الدافعيـة يف ضـوء تقييمهـا ال
و كاليفورنيـــا اختبـــارو طبـــق لـــذلك االســـتقاللاإلجنـــاز عـــن طريـــق املســـايرة ، و اإلجنـــاز عـــن طريـــق 

ســـايرة الدالـــة بـــني الدافعيـــة اإلجنـــاز عـــن طريـــق املاالرتباطـــاتأوضـــحت نتـــائج هـــذه األخـــرية أن عـــدد 
عند اإلناث أكثر بالتقبل من األب منه عند الذكور ، و إن االستقاللو الدافعية لإلجناز عن طريق 

ســالبا ، كمــا ارتباطـاعنــد اإلنـاث و التقبــل مــن األب االســتقاللبـني اإلجنــاز عــن طريـق االرتبــاطكـان 
ق املسـايرة عنــد اإلنــاث بالتقبــل مــن األم الدالــة بـني الدافعيــة لإلجنــاز عــن طريــاالرتباطــاتتبـني أن عــدد 

أكثــر منهــا عنــد الــذكور ، فالدافعيــة لإلجنــاز عــن طريــق املســايرة عنــد اإلنــاث تتــأثر بــإدراكهن للوالــدين 
عنـد االسـتقاللو يتقبلوهن و يقضون وقتا كافيا معهن ، أما الدافعية لإلجناز عن طريـق 

العثـور بالـذنب يف نفوسـهم ، و لوجي و عـدم بـث الوالـدين للقلـق والسيكو باالستقاللاإلناث فتتأثر 
، ص 1986ق هــذا التفســري علــى الــذكور أيضــا ســواء بالنســبة لــألب و األم ( مصــطفى تركــي،بــطين

189(.
:1986دراسة عبد اهللا الزامل و عبد المنعم خطاب –غ

حتت عنوان " دراسة فعالية نظام احلوافزجاءت الدراسة 
إىل التعرف على نواحي القوة و الضعف يف كفاية و فعالية األبعاد يف حميط العمل و أثرها على دافعية 

لرفع كفايتها لمدا خياقرتاحاإلجناز للعاملني بغية تشخيص القصور يف حوافز العمل و 
حجــم هــذه اختيــارفــرد مت 402نــة الدراســة مــن و فعاليتهــا يف األجهــزة احلكوميــة ، حيــث تكونــت عي

الدارســـني بـــربامج معهـــد اإلدارة العامـــة بالريـــاض و فرعيهـــا جبـــدة                  جمتمـــعاألخـــرية بطريقـــة عشـــوائية مـــن 
ما يلي : علىو الدمام ، حيث أسفرت نتائج الدراسة 

عدم كفاية الراتب .-
)20،ص 1986عبد املنعم خطاب ،عبد اهللا الزامل (ت القرارااختاذيف سنياملرؤو اشرتاكعدم -
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: 1987كونفسكي و زمالئهConfisquaiدراسة –ف
أجريـــت الدراســـة يف إحـــدى الشـــركات الصـــناعية بالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ، هـــدفها حتديـــد 

و ( موظفـا عـامال36بني الراتب و الرضا عن العمل ، حيث ضمت العينة االرتباطيةالعالقة
و ســنة ، اخلــربة يف العمــل ســنة 32موظفـة ) ، مــن أهــم خصائصــها مــا يلــي : متوسـط العمــر 

يقـيس العالقـة االرتباطيـة بـني الراتـب و الرضـا عـن اسـتبياننصف  أما أداة الدراسة فكانـت عبـارة عـن 
، حيث أسفرت الدراسة على النتائج التالية :العمل

عبــد الشــركة ( حممــد بالعمــل لــدىااللتــزامو رضــاعــن الراتــببــني عــاملي الارتبــاطوجــود عالقــة -
) .488، ص 1995ري ، احملسن التوجي

:1990دراسة مرزوق عبد المجيد –ق
هدف هـذه الدراسـة الكشـف عـن الفـروق بـني الطـالب املتفـوقني و املتـأخرين دراسـيا يف كـل مـن 

لم حيث أسفرت نتائجها على ما يلي : الدافعية و أساليب التع
وجود فروق جوهريـة بـني الطـالب املتفـوقني و املتـأخرين دراسـيا يف مسـتوى الدافعيـة لصـاحل الطـالب -

) .54–52صص، ، 2000املختلفة ( عبد اللطيف خليفة ، 
:1990دراسة سيد طواب –ك

الدراسي لدى عينة من طلبة و طالبـات جامعـة اإلمـارات العربيـة ، حيـث أسـفرت نتـائج الدراسـة علـى 
ما يلي : 

علــى وجــود عالقــة إجيابيــة دالــة بــني داف

لإلجنـــــــــاز ، حيـــــــــث حيقـــــــــق األفــــــــــراد ذو الدافعيـــــــــة املرتفعـــــــــة متوســــــــــطات جنـــــــــاح عاليـــــــــة يف الدراســــــــــة 
) .123ص، 1990ب ، ( سيد طوا

:1990موران A. Moranدراسة –ل
هـــدفها الكشـــف عـــن الفـــروق الثقافيـــة و اجلنســـية يف املتغـــريات النفســـية التاليـــة : الـــوالء ألخـــالق 

فـرد 742العمل ، الدافعية لإلجناز و القدرية ( القضاء و القدر ) لدى عينة من اإليرانيني متكونة من 
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إىل مــا أمــريكيني كــذلك مــن اجلنســني ، حيــث أســفرت نتــائج الدراســة 720مــن اجلنســني و 
يلي : 

أفراد العينة اإليرانية حتصلوا على درجات منخفضة يف الدافعيـة لإلجنـاز عـن نظـرائهم مـن أفـراد العينـة -
و بالقضاء  االعتقاداألمريكية يف حني حتصل أفراد العينة اإليرانية على درجات مرتفعة يف 

القدر عن أفراد العينة األمريكية ، و تبني أيضا أن أفراد العينة اإليرانية حيصلون على درجات منخفضـة 
عن أفراد العينة األمريكية يف الوالء ألخالقيات العمل ، كما حتصل ذكور العينة 

لــوالء ألخالقيــات األمريكيــة علــى درجــات مرتفعــة يف الدافعيــة لإلجنــاز و علــى درجــات منخفضــة يف ا
العمل و القدرية على إناث العينة األمريكية و أفراد العينة اإليرانية من اجلنسني .

 )A. Moran ,1990,P,96. (
: 1994دراسة رشاد عبد العزيز –م

ليـــة بـــني الـــذكور و اإلنـــاث يف متغـــريات الـــدافع امهـــذه الدراســـة للكشـــف عـــن البيئـــة العجـــاءت 
االختيــارعبــارة متعــددة 29الــذي يتكــون مــن Hermansهلرمــانس اســتخباراســتخداملإلجنــاز و مت

21طالبــة جبامعــة األزهــر ، حيــث تراوحــت أعمــارهم مــن 112طالــب و 203علــى عينــة مكونــة مــن 

لكـل مـن عينـة الـذكور و اإلنـاث ألعـامليسـنة ، و جنـد أن العوامـل الـيت أسـفر عنهـا التحليـل 25على 
ما يلي :

متشا-
و أرجــح إحصــائية علــى مســتوى دافعيــة االجنــاز بــني الــذكور و اإلنــاثال توجــد فــروق ذات داللــة-

لفــرص التعليميــة للجنســنيالباحــث ذلــك علــى إتاحــة نفــس ا
، علـــم الـــنفس الـــدافعي ، ص ، ص أرقـــى و إصـــرار املـــرأة علـــى التفـــوق و النجـــاح ( رشـــاد عبـــد العزيـــز 

173–180. (

:1996دراسة توفيق برباش –ن
الدراسـة إىل معرفـة أثـر ظـروف العمــل علـى أداء العامـل يف املؤسسـات الصـناعية اجلزائريــة 

موقـف العمـال مـن ظـروف العمـل السـائدة يف املؤسسـة بعبارة أخرى جـاءت هـذه الدراسـة تبحـث عـن 
و أكثرها تأثريا فيهم ؟ و هـل أن اإلجـراءات التحسـينية و الـيت تلمـس عناصـر ظـروف العمـل الصناعية 

تدفعهم إىل حتسني أدائهم اإلنتاجي ؟ 
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و لإلجابة على هذا التساؤل أجرى الباحث دراسته بوحدة اللوالب و الرباغي و الصنابري بعني الكبـرية 
، حيث تضمنت الدراسة الفرضـية 1997–1996و الية سطيف ( اجلزائر) و كان ذلك بني سنيت 

اآلتيـــة : ظـــروف العمـــل يف املؤسســـات الصـــناعية اجلزائريـــة ال تشـــجع العمـــال علـــى تقـــدمي مســـتوى أداء 

عامال من 25الباحث يف ذلك املنهج التنفيذيني أي اعتمددوافعهم ، يؤدي إىل حتسني أدائهم و قد 
عــامال مــن خــط وحــدة 34و عــامال مــن خــط وحــدة إنتــاج اللوالــب 31وحــدة خــط املســبك ، و 

20إنتاج الصنابري ، أما فيما خيص خصائص العينة فكانت علـى النحـو التـايل : السـن يـرتاوح مـا بـني 

و مـــن 35,56%ســـنة 50–41و مـــن 34,44%ســـنة 40و 31و مـــن %2,22ســـنة 30و 
.27,78 %سنة 60–51
مســتوى 3222 %ال يعــرف الكتابــة و القــراءة 53,33 %أمــا فيمــا خيــص املســتوى التعليمــي : -

مستوى متوسط .14,45 %و ابتدائي
و 2,22 %سنوات 5–3، من 0 %سنوات 3أما فيما خيص األقدمية يف العمل : أقل من -

علـى األدوات التاليـة اعتمـد، و قـد 40 %سـنة 15–11و مـن 3,33 %سنوات 10إىل6من 
ه .تيف دراس

كانــــت االســــتمارة، املقابلــــة ، املالحظــــة أمــــا فيمــــا خيــــص االســــتمارةســــجالت و وثــــائق الوحــــدة ، -
حماور أساسية : 05مقسمة إىل 

البيانات اخلاصة باألفراد .حمور –1
العمل املادية .بيانات عن ظروف حمور–2
بيانات عن ظروف العمل االجتماعية حمور –3
بيانات عن تنظيم العمل حمور–4
بيانات عن اإلنتاج و أساليب التعب .حمور–5

و قد أسفرت نتائج الدراسة على ما يلي : 
يــرون %98–89مــن العمــال يعتقــدون بــأن ظــروف العمــل املاديــة تــؤثر علــى أدائهــم و 90%-
ن حتســني الظــروف املاديــة يــؤدي إىل حتســني أدائهــم ، أمــا فيمــا خيــص الظــروف االجتماعيــة للعمــل : بــأ

تشـــعر بتماســـك و تضـــامن اجلماعـــات الـــيت يعملـــون فيهـــا 61,11 %فقــد بينـــت الدراســـة أن نســـبة 
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ء تشعر برتابط املصلحة الشخصية مع املصـلحة العامـة فمعظمهـم يفضـلون البقـا11, 81 %و بنسبة 
يف مجاعات .

مــن األفــراد يــؤدون أعمــاهلم و هــم واقفــون ممــا %54تنظــيم العمــل و اإلنتــاج و أســاليب التعــب : -
يؤدي إىل التكامل .

-80%

الراحــــــة و تنــــــاول الطعـــــــام                        لــــــدى العمــــــال و هــــــم غـــــــري راضــــــني عــــــن التوقيـــــــت الليلــــــي و عــــــن وقـــــــت
غري كايف .اعتربوهو 
ص 1996(توفيـق بربـاش ،العمل يتصف بالتكرار : و ال يتيح فرص تعلـم مهـارات جديـدة-
8(.
:1997بغول زهيردراسة-ه

( ات الشخصـية النسـبية لسـملألمهيـةاملـديرين إدراككـان إذاملعرفـة مـا 
أم اإلداريـةخيتلـف بـاختالف املسـتويات اإلداريالذاتية و االجتماعية ) الضرورية لنجـاحهم يف العمـل 

مــديري املســتويات اإلداريــةأفــراد موزعــة علــى179و قــد اختــريت لــذلك عينــة عشــوائية تقــدر ب ال ،
وبعـد حتليـل النتـائج بـالطرق اإلحصـائية ،سـتبيانعلـى االلإلجابـة الثالثة ( إدارة عليا ، وسطى ودنيـا)

عـن وجـود اخـتالف بـني مـديري أسـفر البحـث-2، املعيـار اجليمـي ، اختبـار كـاالرباعيات–املناسبة
و ( الذاتيــــــة ،الثالثــــــة يف حتديــــــدهم ملســــــتويات أمهيــــــة مســــــات الشخصــــــية اإلداريــــــةاملســــــتويات 

، و وجود اختالف يف أمهية السـمات الذاتيـة ، و دارياإلاالجتماعية ) الضرورية لنجاحهم يف العمل 
الثالثة لنجاح املديرين ، كما أشارت النتائج اإلداريةأيضا يف أمهية السمات االجتماعية يف املستويات 

العليــا ، و أيضــا اإلدارةأن الســمات الذاتيــة أكثــر أمهيــة مــن الســمات االجتماعيــة لنجــاح  مــديري إىل
بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيا مديري الوسطى ، أما 

،ص 1997(بغــول زهــري،.اإلدارييف العمــل فالســمات االجتماعيــة أكثــر أمهيــة مــن الذاتيــة لنجــاحهم 
).289-279ص 

:2007دراسة سيدي صالح صبرينة -و

جاح املديرين باملؤسسات الوطنية سبية للحاجات املتضمنة يف نظرية " كلنتون ألدلفر " لناألمهية الن
( مديري املستويات اإلدارية الثالثة أفراد موزعة على108تقدر ب وقد اختريت لذلك عينة عشوائية 
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على جمموع إدارة عليا ، وسطى ودنيا) 
احلاجات املتضمنة يف نظرية  " كلنتون ألدلفر " يف الدافعية على شكل استبيان .

اعتمــادا علــى -حتليــل التبــاين أحــادي االجتــاه–وبعــد حتليــل النتــائج بــالطرق اإلحصــائية املناســبة
ل أســفر البحــث عــن عــدم وجــود هــذه الفروقــات ، هــذا إن دل علــى شــيء إمنــا يــد،SPSSبرنــامج 

(سـيدي على عدم إمكانية تطبيـق هـذه النظريـة ال علـى الفـرد اجلزائـري و ال علـى البيئـة اجلزائريـة
).354، ص 2007صاحل صربينة ،

:2007دراسة بغول زهير -ي
قـــوائم احملـــددات الضـــرورية و مســـتويات أمهيتهـــا ، و أيضـــاالوقـــوف علـــىإىلســـعت هـــذه الدراســـة 

و تلـــك املرتبطـــة دة يف األمهيـــة النســبية بـــني احملـــددات املرتبطـــة مبحــيط الوظيفـــة  ،طبيعــة الفـــروق املوجـــو 
مبحتواها لنجاح كل من مديري اإلدارة العليا ، و مـديري اإلدارة الوسـطى ، و مـديري اإلدارة الـدنيا يف 

ددات الوطنيــة ، و كــذا الفــروق املوجــودة يف األمهيــة النســبية لكــل مــن احملــتالعمــل اإلداري  باملؤسســا
املرتبطة مبحيط الوظيفة ، و املرتبطة مبحتواها لنجاح مديري املؤسسات الوطنيـة يف العمـل اإلداري وفـق 

.متغري املستوى اإلداري
إىلاحملــددات الضــرورية لنجــاح املــديرين  ،و أيضــا تــوزع أمهيــة إىلوقــد أشــارت نتائجهــا يف جــزء منهــا 

ومبحتواهــا حملـددات املرتبطـة مبحـيط الوظيفـة النســبية بـني ااألمهيـةيف إحصـائيةفـروق ذات داللـة وجـود
النســبية للمحــددات املرتبطــة األمهيــةيف إحصــائية، و كــذا وجــود فــروق ذات داللــة اإلداريلنجــاحهم 

عـدم وجـود فـروق للمحـددات املرتبطـة إىلمبحتوى الوظيفة للنجاح ، أما يف جزء آخـر أشـارت النتـائج 
اإلداريوفــــق متغــــري املســــتوى اإلداريري املؤسســــات الوطنيــــة يف العمــــل مــــديلنجــــاحمبحــــيط الوظيفــــة

.) 461،ص2007(بغول زهري ،

عــن العمــل علــى اعتبــار أن هــذا األخيــر الدراســات التــي تناولــت عوامــل الرضــا -1-8-1-2
يؤدي في غالب األحيان إلى النجاح في العمل اإلداري :

) : 1949–1880إلتون مايو (Il thon mayoدراسة –أ
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بالباحث " إلتـون ادلقد عرفت شركة جنرال إلكرتيك " أزمة و م
اخنفــــضمــــايو حيــــث الحــــظ هــــذا األخــــري أن معــــدل إنتــــاج مصــــانع هوثــــورن بضــــواحي شــــيكاغو قــــد 

أن املصانع تعرف مناخـا جيـدا بعض العمال و عدم رضاهم عن العمل ، رغم استياءو وضع تذمر و 

املرض ، باإلضافة إىل وجود برامج تسلية و ترفيه إال أن النزاع كان أهم األشياء السـائدة بـني العمـال 
املصـــــانع تنقســـــم علـــــى مثانيـــــة                       ، و كـــــان عمـــــال املصـــــنع يعملـــــون يف إنتـــــاج معـــــدات اهلـــــاتف و كانـــــت 

أقسام هي : 
ــــــة ، العالقــــــات  ــــــاج ، األعمــــــال الفني احلســــــابات ، التشــــــغيل ، املنتجــــــات اخلاصــــــة ، التفتــــــيش ، اإلنت
العامـة ، العالقـات الصــناعية ، حيـث كانــت وظائفـه تــدور حـول اإلشــراف علـى تطبيــق سياسـة الشــركة 

و ،ن كــل فــرد يقــوم بالعمــل الــذي يناســبه و تســجيل كــل أعمــال و نشــاطات العمــالعلــى األفــراد و أ
العمــل علــى حــل مشــاكلهم و كــان اهلــدف األساســي مــن جتاربــه هــو حبــث تــأثري التغــريات املاديــة علــى 

) .51، ص 1982إنتاجية العمل ( صالح الدين بيومي ، 
االجتماعيــة و اإلنسـانية علــى أن هلــا الــدور و ملـا كــان إلتــون مـايو علــى عكــس تــايلور يـؤمن بالعالقــات

06الكبري يف حتفيز العمال على العمل قام بوضع ست (

مالحظــة أن يســجل مــا حيــدث يف الغرفــة باإلضــافة علــى األجهــزة الــيت تســجل إنتاجيــة كــل عاملــة مــن 
) .80، ص 1984العامالت بصورة مستمرة ( حمسن العبودي ، 

) يف ظروف خمتلفة و كسبة أجر تتناسب مع زيادة 02و قد مت دراستهن ملدة زادت عن عامني (
اإلنتاج ، فكلما حسنت الظروف كلما أدى ذلك إىل زيادة إنتاجهن و قد أقيمت عالقة صـداقة قويـة 

املـة أخـرى بـإرادة عاختيـار
اجلماعة ، و بعـد مـدة الحـظ بـأن العـامالت كفـايتهن اإلنتاجيـة يف حتسـن مسـتمر حـىت أثنـاء الظـروف 

الكفايـة اإلنتاجيـة ارتفـاعأن رضـا العـامالت هـو بسـبب استنتجاخلارجية السيئة ، و من خالل املقابلة 
عنويــة و لــيس              و ليســت إىل يف روحهــن املاالرتفــاعو بالتــايل اإلنتــاج الكبــري ســببه يعــود إىل 

).78ص ،1984،( حمسن العبودي نقال عنالظروف املادية أو الدوافع اخلارجية األخرى 
حيث أسفرت الدراسة عل النتائج التالية : 

اإلنتـــاج ، العالقـــات اإلنســـانية هـــو احلـــافز الـــذي يـــدفع ارتفـــاعاحلـــافز املعنـــوي هـــو الـــذي يـــؤدي إىل -
الزيادة يف نسبة اإلنتاج .العمال إىل
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الروح املعنوية .ارتفاعالرضا الوظيفي ناتج عن -
توجد زيادة يف اإلنتاج بصورة دائمة .-
يـــودور  ( تكـــن إذا جتـــاوز ســـاعة فإنـــه يـــنخفضإنقـــاص ســـاعات العمـــل يـــدفع إىل حتســـني املـــردود ل-

) .43، ص 1979كابلوف ، 
: 1950براونBrownدراسة–ب

أســـفرت هـــذه الدراســـة إىل معرفـــة الســـمات الضـــرورية لنجـــاح القائـــد يف عملـــه اإلداري حيـــث
) مسة يف القائد الناجح هي كمايلي:27على ضرورة توفر سبعة و عشرين (نتائجها

أكثــــر وزن ، كبــــري يف الــــوزن ، طويــــل ، صــــحة أفضــــل ، مظهــــر حســــن ، قــــدرة أكــــرب علــــى الكــــالم -
ـــــى مرؤوســـــيه ، يفـــــوقهم               الشـــــفوي ، أذكـــــى مـــــن مرؤوســـــيه ، ـــــة عل مـــــتعلم و متقـــــدم يف الدراســـــة النظري

ثقافة ، أحكامه تكون صائبة ، نافذ البصرية ، قدرة إبتكارية أفضل ، القدرة على التكيف أكثر من 
ـــابرة و التحمـــل ، القـــدرة علـــى  مرؤوســـيه ، أن يكـــون أكثـــر اجتماعيـــة أكثـــر تســـلطا ، القـــدرة علـــى املث

، أكثــر ختلفــا ، الثقــة بــالنفس ، حتكــم كبــري يف الناحيــة املزاجيــة ، قــدرة أكــرب يف الــتحكم يف املســؤولية
أكرب انفعاالته ، مركز اجتماعي و اقتصادي عال ، نشاط اجتماعي أكرب ، ذو نشاط بدين 
محــدي أبــو اخلــري ذو مهــارة كبــرية يف بنــاء العالقــات االجتماعيــة ، أكــرب شــعبية ، كثــري التعــاون ( كمــال 

) .335، ص 1974أصول اإلدارة العلمية ، 
: 1953ماكليالند و زمالؤهMac li landدراسة –ت

قـام الباحـث بدراسـة السـتثارة جاءت هذه الدراسة ملعرفة أثر املوقف علـى الدافعيـة لالجنـاز حيـث 
وف هي على النحو اآليت :) ظر 06اإلجناز لدى الطلبة بكتابة قصص تفهم املوضوع حتت ستة (

املوقف االسرتخائي .-
املوقف احليادي .-
موقف التوجه حنو اإلجناز .-
موقف النجاح .-
موقف الفشل .-
موقف النجاح و الفشل .-

حيث أسفرت نتائج الدراسة على مايلي : 
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كتبت يف ظل ظروف 
التوجه حنو اإلجناز ، كانت القصص املختارة تتضمن يف كثري من احلاالت شخصيات 

تبدي اهتماما باألداء اجليد وفقا ملعيار حمدد لالمتياز ، جيري التعبري عنه صراحة مثل " احلصول على 
قصص اليت كتبت درجة مرتفعة من االختيار "أو إجناز فريد " كاالخرتاع " حيث كانت شخصيات ال

يف ظروف التوجه حنو اإلجناز تبدي اهتماما بالنجاح يف مشروع ما ، و أظهرت 
التجارب مؤشرات الدافعية لإلجناز ، و هكذا أمكن احلصول على درجة واحدة لكل مفحوص يف 
خمتلف الظروف التجريبية و ذلك عن طريق حساب تكرار هذه االستجابات املميزة املرتبطة باإلجناز 
موعة القصص اليت يكتبها كل مفحوص ، و يطلق على هذه الدرجة الكلية اليت حيصل عليها 

املفحوص ، درجة احلاجة إىل اإلجناز حيث تشري النتائج أن حالة الدافعية املستثارة اقرتنت 
مـن 
الفشل أو ضغط الفشل ، تكون درجات احلاجة لإلجناز أعلى بصورة دالة ممـا تتـيح ظـروف االسـرتخاء 

قشـــقوش ، باعتبارهـــا ظروفـــا ضـــابطة بالنســـبة لتلـــك التصـــميمات التجريبيـــة ( إبـــراهيم
) .60-55، ص ، ص 1979

:1961دراسة عدلي فرج –ث
معرفــة رضــا مدرســي العلــوم باملرحلــة الثانويــة باملنطقــة اجلنوبيــة جلمهوريــة 

ثانوية خاصة باإلناث ، و 52معلمة يعملون يف 250فرد ، منهم 712مصر على عينة متكونة من 
ثانوية خاصة بالذكور .28معلما يعملون يف 462

ري راضــيني عــن عملهــم و هــذا يعــود و لقــد أســرفت نتــائج هــذه الدراســة أن نســبة كبــرية مــن اجلنســني غــ
لألسباب التالية : 

املادي و عدم تلبية حلاجيات هؤالء .ةاملر دوديحمدودية -
-
املعاملة غري العالة من قبل الرؤساء ملرؤوسيهم  .-
التعليمية و خاصـة بنـاء النمـاذج عدم إشراك املعلم يف صياغة النظم و القوانني املتعلقة بسري العملية -
.
عبـد حممـد عدم تأثري بعض املتغريات الدميغرافية كالسـن ، احلالـة االجتماعيـة ، املؤهـل العلمـي ( -

) .485، ص 1995، احملسن التوجيري
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:1962ميلثون بلود و شارلز هولن Milton, Blood , Charles, L Helenدراسة –ج
ســـة إىل حتديـــد أثـــر اخلصـــائص البيئيـــة املفـــرتض أن تـــدل علـــى الشـــعور بـــالنفور                 

اليت قامت عليها هذه الدراسة فيما يلي :االفرتاضاتمن العمل ، و تتحدد 
أن العمــــال املنــــدجمون مــــع املعــــايري الطبقــــة الوســــطى يبــــدون رضــــا عليــــا يف مهــــام تتطلــــب مهــــارات         –أ 

ا العمال اآلخرون فيبدون رضا منخفضا .عالية ، أم
أن لألجر قوي يف الرضا .–ب 

عـامال مـن فئـة الياقـة الزرقـاء و 1390حيث أجريت هذه الدراسة على عينة من الـذكور يبلـغ عـددهم 
مصنعا .21عامال من فئة الياقة البيضاء و ميثلون 511

تغريات املنبهــة ذات صــلة بــالظروف البيئيــة حيــث قســمت املتغــريات إىل متغــريات منبهــة إســتجابية ، فــامل
املعززة لظاهرة النفور من العمل و من أمثلتها جند : مستوى الدخل و العائد ، التمدن ، مستوى 

العمـل و قـد اجتـاهخاصـة االستجاباتاملعيشة ، أما فيما يتعلق باملتغريات اإلستجابية فهي املؤدية إىل 
ة : أسفرت الدراسة على النتائج التالي

بقات من حيـث الرضـا عـن العمـل و النفـور منـه ، فعمـال الطبقـة الفقـرية       و وجود فرق بني الط-
املتوسطة أكثر رضا و أقل نفورا من العمل .

أن العالقة بني الرضا املهين و الرضا العام للعامل املهين قويـة حلـد صـعوبة التـأثر باالختالفـات البيئيـة -
ت الدراسة إىل حتديدها .و االجتماعية اليت هدف

.العمال استجاباتأن نشوء ظاهرة النفور عن العمل هام جدا يف تشكيل -
 )Milton, Blood , Charles, L Helen, 1967,P,P 284-290. (

: 1963شارلز هولن Charles .L. Hulinدراسة –ح
في حيـث أجريـت علـى عينـة مكونـة 

كاتبة متخصصة يف عمليات البيع ، و قسـمت العينـة إىل عـدة جمموعـات كـل جمموعـة تضـم 300من 
العينـة بطريقـة عشــوائية طبقيـة علـى أسـاس نــوع اختـريتكاتبـات و مشـرف واحــد و قـد 6علـى 5مـن 

العمل و املنطقة اجلغرافية املنتمية إليها الكاتبات .
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:االستبياناتلباحث على نوعني من ااعتمدحيث 
األول : حيتـوي علـى جمموعـة مـن األسـئلة الوصـفية ملختلـف جوانـب العمـل و الـيت تتحـدد االستبيان* 

09يف تســع (

ع العمل .العمل ، العالقات بني العمال ، مقدار العمل و نو 
الثـــــاين : حيتـــــوي علـــــى جمموعـــــة مـــــن األســـــئلة حـــــول الكاتبـــــات خـــــارج           االســـــتبيان* أمـــــا فيمـــــا خيـــــص 

الشركة ، أي حول املنطقة اجلغرافية ألفراد العينة و مدى تدخلها يف حتديد مستوى الرضا .
و قد أسفرت نتائج الدراسة عل ما يلي : 

الــوظيفي و االجتمــاعي و بالتــايل اســتقرارهمنه أن يــؤدي إىل الرضــا عنــد العمــال مــن شــأارتفــاعأن -
عدم تشردهم و تسكعهم يف الطرقات .

-
.
ية ، و أن الرضـا وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني الرضـا املهـين و خصـائص اجلماعـة االقتصـاد-

ـــــوظيفي                ـــــد الرضـــــا ال ـــــة الظـــــروف االقتصـــــادية يف حتدي ـــــائج إىل أمهي و بصـــــفة عامـــــة ، فقـــــد أشـــــارت النت
للعمـــال ، فالعامـــل ذو األجـــر املتوســـط يف منطقـــة غنيـــة مبواردهـــ

Charles .L. Hulin, 1966, P,Pالفقـرية يف منطقـة فقـرية مـن حيــث املـوارد و املنتجـات ( 

185-191 (
: 1964فرانك فريد لندرFrank Friedland erة دراس–خ

ة جــاء هــذا البحــث لدراســة خصــائص العمــل كمحــدد للرضــا و عــدم الرضــا فقــد حاولــت اإلجابــ
على التساؤل التايل : 

) متغـريا  18، األول تعيني األمهية اليت يعطيها املفحوص لثمانية عشـر (استبياننييف ذلك اعتمدو قد 
هــذه كمصــدر للرضــا ، و آخــر الصــورة الســلبية لــنفس املتغــريات كمصــدر لعــدم الرضــا ، و قــد أجريــت 

فردا يشغلون مناصب خمتلفة ، أكثر من نصفهم 80الدراسة على عينة عدد أفرادها 

النفس .
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مــن ســنة ، أمــا عــن األقدميــة فتــرتاوح25ســنة ، مبتوســط 50و 20حيــث تــراوح ســن أفــراد العينــة مــن 
) مســتويات هــي  03ســنوات ، و قــد تناولــت هــذه الدراســة ثالثــة (7ســنة أي مبتوســط 34ســنة إىل 
كاآليت :

مقارنة بني العمال الراضني و الغري الراضني .–أ 
مقارنة الراضني فيما بينهم .–ب 
مقارنة غري الراضني فيما بينهم .–ج 

داللــة العالقــة بــني الختبــارنبــار سـو ارتبــاطل و مـن أجــل اإلجابــة علــى املسـتوى األول أســتعمل معامــ
خصائص العمل كمصدر للرضا أو عدمه .

و قد أسفرت نتائج الدراسة على : 
18من 12وجود -

ج " حيث أسـفرت نتـائFمعامل " استعمل) فقد 03) و الثالث (02أما فيما خيص املستوى الثاين (
الدراسة على : 

وجــود الخــتالف خصــائص العمــل داللــة يف حتديــد الرضــا و عدمــه ، و ملعرفــة الفــرق بــني كــل عامــل -
املتعدد األبعاد .باالختيار" دنكن " املعروف اختبارأستعمل 

و يف هذا السياق أكدت نتائج هذه الدراسة على : 
مه .وجود اختالفات يف خصائص العمل املؤدية للرضا أو عد-

مبــا أعــداه العامــل ، العمــل يف حــد ذاتــه ، عوامــل االعــرتاففبينمــا تعتــرب بعــض اخلصــائص كاإلجنــاز ، 
ــــــــــــــافع  أكثــــــــــــــر أمهيــــــــــــــة يف كــــــــــــــل مــــــــــــــن الرضــــــــــــــا و عــــــــــــــدم الرضــــــــــــــا ، فــــــــــــــإن عوامــــــــــــــل أخــــــــــــــرى كمن

اءة التقنيـة للمشـرف ، أقـل ، ظـروف العمـل ، احليـاة العائليـة ، أمـن العائلـة ، الكفـاالمتيـازاتالعمل ، 
تأثريا .

غري الدال بني كل من خصائص العمل املؤدية للرضا و املؤدية لعدمه .االرتباطتأكيدها على -
وجود فروق كبرية بني خصائص العمل كعوامل للرضـا أو عدمـه ، و أن الرضـا و عدمـه ال يقعـان يف -

خصـــائص العمـــل تســـاهم يف كليهمـــا ، أمـــا طـــريف مقيـــاس واحـــد كـــان شـــائعا مـــن قبـــل ، بـــل أن أغلبيـــة 
.Frankاالختالف فهو يف درجة التأثري فقط ( Friedland er, 1964,P,P388-392(.

:1964بورترلمان و هنري ميلدريدPorter Liman et Henri Mildredدراسة–د
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النسبية لسمات جاءت هذه الدراسات ملعرفة االختالفات املمكنة و التغريات يف أمهية السمات
و اخـتالف الشخصية من املستوى األدىن للمستوى األعلى يف اإلدارة أو بتعبري آخر هل هناك تغـري 

يف إدراك األمهيــة النســـبة للســمات بالنســـبة ملســـتويات اإلدارة املختلفــة ، و قـــد أســفرت نتـــائج الدراســـة 
ي كاآليت : ) مسات أساسية مت تصنيفها يف جمموعتني و ه10على اختيار عشرة (

* مسات مرتبطة بالذات : حاسم ، واثق من نفسه ، خيايل ، مستقل ، قوي و شديد .
* مسات مرتبطة باآلخرين : ليق ، حذر ، متوافق و متعاون .

مسات الشخصية املرتبطة بالذات هي األهم يف أعلى مستوى من مستويات اإلدارة .-
ية بالنسبة ألدىن مستوى من مستويات اإلدارة .السمات املرتبطة باآلخرين : تكون ذات أمه-
و بــذلك فإننــا نســتنتج بــأن مســات الشخصــية املتطلبــة يف العمــل تتغــري مــن مســتوى إداري إىل آخــر           -

) .83، ص 1984( حمسن العبودي ، 
: 1964فريديريك هرزبرغ Fredrik Herzbergدراسة–ذ

وعها مهنـدس و حماسـب ، حيـث متحـور موضـ200نـة مكونـة مـن أجريت هذه الدراسة علـى عي
و الوظيفي ، فقد أفرتض الباحث بـأن لكـل مـن الرضـا حتديد عوامل الرضا و الالرضا

بينهمـا : الالرضا عوامل معينة ، فبالنسبة لعوامل الرضـا و الـيت أصـطلح عليهـا بالعوامـل الدافعـة فمـن
املسؤولية ، إمكانية النمو ، الرتقية ، التقدير و التحصيل .العمل يف حد ذاته ، 

عليهــــا بالعوامــــل الصــــحية أو الوقائيــــة فمــــن بينهــــا : اصــــطلحو الــــيت أمــــا فيمــــا خيــــص عوامــــل الالرضــــا
الوظيفي ، ظروف العمـل ، العالقـة مـع املرؤوسـني ، العالقـة مـع الرؤسـاء و سياسـة الشـركة و االستقرار

) بنـدا 14حيتـوي علـى أربعـة عشـر (اسـتبياند تطبيق أداة الدراسة اليت متثلـت يف 
، حيث أسفرت نتائج دراسة هرزبرغ على النتائج التالية : 

* بالنسبة للمهندسني :
، املســؤولية %33، العمــل ذاتــه %33، التقــدير %43عوامــل الرضــا تتحــدد يف : التحصــيل -

28%.
، العالقــة مــع %22، العالقــة مــع الرؤســاء %26تحــدد يف : سياســة الشــركة عوامــل الالرضــى ت-

.%09، ظروف العمل %10، العالقة مع الزمالء %13املرؤوسني 
* بالنسبة للمحاسبني :
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%27، الرتقيــــــــــــــــة %34، التقـــــــــــــــدير %38عوامـــــــــــــــل الرضـــــــــــــــا تتحــــــــــــــــدد يف : التحصـــــــــــــــيل -

.%17املسؤولية 
، ظروف العمل %18، العالقة مع الرؤساء %37مل الالرضى تتحدد يف : سياسة الشركة عوا-

.Frank(%7، احلياة الشخصية 13% Friedland er,1964,P,P 93-97. (
:1966ليفي لوبير Livie Loubarدراسة –ر

ت علـى عينـة مـن 
نتـائج الدراسـة علـى حتديـد ثـالث جمموعـات مـن عوامـل أسـفرت، و قد 842املمرضات يبلغ عددها 

الرضا الوظيفي و هي على النحو التايل : 
* املظهر االجتماعي و عوامل تتحدد يف : 

%33العالقات اإلنسانية -

%49%08مساعدة املرضى-

%08احلياة اجلماعية -

* املظهر التقين للعمل و عوامله تتحدد يف : 
%23املهنية التقنية -

%49%18تنوع املهام -

%03فعالية و أمهية العمل -

* املكانة املهنية و عواملها تتحدد يف : 
%07املسؤولية -

ى درايــة و علــم أشــارت صــاحبة الدراســة إىل أن الرضــا عــن املظهــر االجتمــاعي ســببه أن املمرضــات علــ
باجلهد الذي بذلته و أمهيته .

أن املهنـة مـن أهـم مسـببات الرضـا الـوظيفي ، إذ يسـمح العتبـارأما الرضا عـن املظهـر التقـين فمـرده -
لالتصــال

ىل جانـــــب كـــــون اجلـــــو اجلمـــــاعي الســـــائد مـــــن أكـــــرب مســـــببات بالعـــــامل اخلـــــارجي و وســـــيلة للثـــــراء ، إ
الرضــا ، فالعالقــة الناشــئة بيــنهن و املرضــى تســمح هلــن بتوظيــف و إثــراء بعــض جوانــب غزيــرة األمومــة                   

و احلنان ، العطف و احلب ...
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لدراســة إىل كــون عمــل املمرضــات الرضــا عــن املكانــة املهنيــة فرتجعــه صــاحبة اباخنفــاضأمــا فيمــا يتعلــق 
غالبا ما يكون يف جمال ضيق و حمدود إال يف حالة غياب الطبيب .

أما فيما يتعلق بعوامل الالرضى فقد خلصتها ليفي لوبري يف : 
مع األطباء .االتصالنقص -
صعوبة إقامة عالقة مع املرضى .-
بالعمل .االهتمامنقص -
مل .مشاكل ناجتة عن عالقات الع-
الرتابة و التكرار .-
صعوبة الظروف التنفيذية .-
املشاكل اإلدارية .-

مـــن الدراســــة أن الوظيفـــة الــــيت تســـمح بتحقيــــق مســـتوى اجتماعيــــا عاليــــا            اســــتنتاجهو عليـــه مــــا ميكـــن 
اعتبــــاراتو جتلــــب 

يف مناصب عملهن ، و باملقابل فإن استقرارهنتوى عال من الرضا للعامالت و بالتايل مس
اســتغاللاالهتمــامإحســاس العــامالت بــنقص أو عــدم 

.Frankالفرص املناسبة لرتك مناصب عملهن ( Friedland er 1971 ,P,P 419-431. (
. Charles .Lدراسة –ز Hulin1968شارلز هولن:

صــاحب الدراســة الكثــري مــن العوامــل البيئيــة الــيت مــن اســتبعدللعمــال ، و لدراســة هــذه العالقــة الســببية 
للعمال من أمثلها : نسبة التسرب الوظيفي ارتفاع

العمــل ، املنافســة مــع شــركات أخــرى  إىل جانــب اخلصــائص االقتصــادية ، ظــروف ســوقالظــروف
الدميغرافية ألفراد عينة الدراسة املتمثلة يف : السن ، احلالة العائلية  املسؤولية العائلية ، الزواج ... 

دثت يف مســتويات الرضــا الــوظيفي و نســب و قــد أجريــت هــذه الدراســة بــدافع حتليــل التغــريات الــيت حــ
مـن قبـل املنظمـة الـيت 1964التسرب الوظيفي لدى العامالت نتيجة الربنامج اخلـاص الـذي طبـق عـام 

ظاهرة التسرب الوظيفي باملنظمة عقب الدراسة الـيت أجريـت استفحال
حول موضوع الرضا الوظيفي .1963
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298ريت هذه األخرية على عينة مكونة مـن حيث أج

وصف العمل ، و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية : استبيان
عـام %30بشكل طردي بعـد تطبيـق الربنـامج ، ضـمن نسـبة خنفضتأن نسبة التسرب الوظيفي ا-

، كل هذا بعد 1966عام %12على نسبة مث1965عام %18على نسبة 1964
مســتوى الرضــا عــن ارتفــاعالتغــريات الــيت أحــدثتها املنظمــة يف األجــور و سياســة الرتقيــة ، باإلضــافة إىل 

أربعــــة جوانــــب مــــن بــــني اخلمســــة الــــيت كانــــت حمــــور التغــــري و الدراســــة و هــــي : العالقــــة بــــني العمــــال               
) .Charles .L . Hulin ,1968 ,P,122و الرتقية ( و املشرفني ، العمل ، األجر 

: 1968سي يدراسة عبد المنعم الخم–س
يؤكد الباحث على أن القائد اإلداري الفعال هو من تتوفر فيه ما يلي : 

قادرا على التكيف مـع اجلماعـة العامـة حتـت إدارتـه و يـوجههم إىل حتقيـق األهـداف املسـطرة مجاعيـا -
تحقق تبعا ملا يلي : و هذا ي

أن يكون متمكن من نفسه و حيسن القيادة و يعامل الناس مبا جيب أن يعاملوه به .-
مناقشة املواضيع قبل أن يصدر أي حكم .-
كما جيب عليه أن يتصف بالعدالة حيث بواسطتها يستطيع فرض االحرتام و التقدير .-
البد أن تكون الثقة متبادلة بينه و بني أت-
ص 1984،ضرورة التعـاون مـع أتباعـه و دفـع كـل العوائـق الـيت حتـول دون ذلـك ( حمسـن العبـودي-

82. (
:1968إدوارد ليفين ويتزEdward . L .Livine , Jeseph Witzدراسة –ش

جـاءت لدراســة الرضـا الــوظيفي للطلبـة ،
و كامبل 1966و اليت أكدها كل من فريلندر و بورك ، قرين ، دونت و هلرين عام 

... ، حيــث أجريــت هــذه األخــرية بعــد عــدة دراســات لكــل مــن ورمننــت عــام 1967و هاكــل عــام 
أيضــا و الــيت أبــرزت 1967، و هنــريش و متشــكيند عــام1967، و دونــت و آخــرون عــام 1966

قصور نظرية فريد بريك هرزبرغ ، حيث أكدت أن العوامل الداخلية ليست أكثر أمهية يف إحداث 
فيمــا بعــد بنظريــة العــاملني                االجتــاهالــوظيفي و أنــه ميكــن الفصــل بــني العــاملني ، و قــد مســي هــذا الرضــا

األكثر أمهية .
ة فقد جاءت على النحو التايل : أما فيما خيص فرضية الدراس
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.استقالليةإن سلوك اإلناث موجه بدافع االجتماع أكثر من الذكور ، و أن الذكور أكثر 
بنـــــد موزعـــــة               78ينطـــــوي علـــــى اســـــتبيانالباحثـــــان اســـــتخدمهـــــذه الفرضـــــية ارو جلمـــــع بيانـــــات اختبـــــ

كما يلي : 
رضا العام بند تتمحور حول جماالت ذات عالقة بال35-
التخصص .اختياربنود تتمحور حول أهداف 05-
جمموعــة بنــود تتمحــور حــول مواضــيع خمتلفــة منهــا الرضــا عــن الــدراجات ، الرضــا عــن اجلامعــة الرضــا -

التخصص .اختيارعن 
عدد آخر من البنود يتمحور أمهها حول أمهية بعض القدرات املهنية اليت حيتاج هلا املختص يف علـم -

س لتصميم التجارب ، و كذا يف التحليل اإلحصائي .النف
سؤالني مفتوحني حول ما حيبه و ما يكرهه الطالب أكثر يف دراسته .-
البيانات الدميغرافية ألفراد عينة الدراسة منها : السن ، اجلنس ، احلالـة العائليـة ... ، و قـد تكونـت -

أمريكيتني األوىل كبرية و الثانية صغرية .عينة هذه الدراسة من طلبة علم النفس ، من جامعتني
.ألعامليو لرتتيب العوامل املؤدية للرضا حسب أمهيتها أعتمد الباحثان على تقنية التحليل 

و قد أسفرت نتائج الدراسة أن حالة الرضا مردها جمموعة عوامل معقدة تتحدد يف : 
التعاون يف العمل .-
احمليط املادي .-
احلوافز .-
يف التفكري و العمل .االستقالليةاحلرية و -

املقدمة من طرف أصحاب الدراسة على ما يلي : االستنتاجاتحيث تتحدد 
للتخصص و عن اجلو التعليمي اختيارهم-

التفكري يف العمل و عن مقدار التحصيل .استقاللية، و عن 
ملصدر األكرب لعدم الرضا فهو عدم املشاركة يف حتديد سياسة اإلدارة .أما ا

من خالل التأثري قي اإلدارة يرتبط بشكل كبـري بالرضـا العـام لـدى الـذكور االستقالليةإن الرضا عن -
عنه لدى اإلناث .

ارتباطـاتبط إن الرضا عن احليـاة االجتماعيـة ، و عـن فـرص املناقشـة ، و عـن التفاعـل مـع الـزمالء يـر -
كبريا بالرضا العام لدى اإلناث عنه عند الذكور .
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وفقــــــــــــا للســــــــــــؤالني املفتـــــــــــــوحني تبــــــــــــني أن امليــــــــــــزات العامـــــــــــــة للجامعــــــــــــة ، و طبيعــــــــــــة اإلشـــــــــــــراف                                     -
ــــــــــــــــــا اجلــــــــــــــــــامعتني                        ــــــــــــــــــة و التفــــــــــــــــــتح هــــــــــــــــــي أهــــــــــــــــــم مصــــــــــــــــــادر الرضــــــــــــــــــا يف كلت و الكفــــــــــــــــــاءة التقني

 )Edward . L .Livine , Joseph Witz, 1968 P,P 263 – 271. (
:1968آديرAdireدراسة –ص

هدف هذا األخري حتديد عوامل الرضا لدى معلمي والية نيويورك ، و قد أسـفرت الدراسـة علـى 
النتائج التالية : 

و عدم الرضا لديهم .االستياءيف حتفيز املعلمني و أيضا يف بعث مشاعر هريجو للمدير دور-
اإلدارة غــري املالئمــة و جوانــب العمــل غــري املنظمــة تســاهم بقــدر كبــري يف خلــق املشــاعر الســلبية لــدى 

املعلمني .
يف العمــل و إجيــاد احللــول للمشــاكل الــيت تعــرتض املعلــم يســاهمأداءالشــعور باإلجنــاز و النجــاح يف -

بعث املشاعر الطلبة لديه .
عوامــل الرضــا الــوظيفي متعلقــة بالعمــل نفســه ( عوامــل داخليــة ) يف حــني أن العوامــل املســببة لعــدم -

الرضا متعلقة باحمليط اخلارجي للعوامل ( عوامل خارجية ) .
عسـكر وجود اختالف كلي بني عوامل رضا املعلمني و نظريتها اليت تؤدي إىل عدم رضاهم ( علـي -

) .70-69، دون تاريخ ، ص ص 
: 1968دراسة محمد مجيد المنصوري –ض

االبتدائية يف مدينة بغداد ، و كذا جاءت هذه الدراسة تبحث عن مدى رضاهم عن مهنة التعليم
ضـــا عـــن العمـــل بتغـــري اجلـــنس ، احلالـــة املدنيـــة و مـــدة اخلدمـــة ، و قـــد أســـفرت هـــذه و كـــذا عالقـــة الر 

الدراسة على ما يلي : 
* أن مسببات عدم الرضا عن العمل لدى أفراد عينة الدراسة تتحدد فيما يلي :

-
نقص الوسائل التعليمية .-
ود املعلم .عدم تقدير جلان التفتيش جله-
عدم توفر مباين مدرسية مالئمة .-
عدم استشارة املعلم يف عملييت طرق التعلم و صيانة املناهج .-
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* إن مسببات الرضا عن العمل لدى أفراد عينة الدراسة تتحدد فيما يلي :
إشباع مهنة التعليم مليول املعلم .-
هوده .إحساس املعلم بتقدير التالميذ و إدارة املؤسسة جل-
شعور املعلم باحلرية و االستقاللية يف العمل .-
شعور املعلم بأمهية عمله للمجتمع .-

نقــال عــن للمعلمــات %68.4للمعلمــني و %55* أن نســبة الرضــا عــن العمــل كانــت تتعــدد يف 
) .485، ص 1995،حممد عبد احملسن التوجيري(

:1974دراسة حامد عبد السالم زهران –ط
يؤكد على توفر القائد الناجح على السمات التالية : 

ذكاء القائد الناجح يكون أعلى من ذكاء مرؤوسيه ( السمات العقلية ) .-
طــول القامـــة تكــون أكثـــر مــن األتبـــاع و كـــذا أن يكــون أكثـــر حجــم و وزن و أكثـــر قــوة و هـــذا مـــا -

يسميه بالسمات اجلسمية .
ها بني مرؤوسيه و يسميها بالسمات االجتماعية .يتسم بالتعاونية و تشجيع-
أن يتسم بالثبات االنفعايل ، النصح ، قوة اإلرادة ، الثقة بالنفس و ضبطها ( السمات االنفعالية) -
حســـن املظهـــر و احـــرتام الوقـــت و الســـمعة الطيبـــة ، التمســـك بـــالقيم الروحيـــة و التواضـــع و القيـــام -

) .45د س ، ص ي ، م( صالح الدين بيو بأعماله
:1975دراسة عبد المحسن التويجري –ظ

فـــــردا مـــــن جمتمـــــع كلـــــي عـــــدده 43بالريـــــاض ، و قـــــد اعتمـــــد يف هـــــذه الدراســـــة عينـــــة تتشـــــكل مـــــن 
%44,19و غــــري ســــعوديني %53,49ســــعوديني بنســــبة ، حيــــث تتكــــون العينــــة مــــن أفــــراد 717

مخــس واحــد غــري معلــومي اجلنســية يتــوزع هــؤالء بــني الــدرجات  الوظيفيــة اآلتيــة : معيــد%5,23و 
) 06) أســاتذة مشــاركني ســتة (06)  أســتاذ مســاعد ، ســتة (25) حماضــرين ، مخســة و عشــرين (05(

و ) سـنوات 05أقل من مخسـة (%34,88اخلربة فكانت بنسبة أساتذة مؤقتني ، أما عن متغري
تــرتاوح مــا بــني %16,28) و بنســبة 9–6تــرتاوح مــا بــني ســت و تســع ســنوات (%29,3نســبة 

و %2,23) و بنســـبة 14–10عشـــرة و أربعـــة عشـــر ســـنة (
) 20) أما الذين تفوق19-15تسعة عشر سنة (
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أما عـن أدوات الدراسـة فقـد اعتمـد الباحـث عـل قائمـة الوصـف %6,99سنة كانت نسبتهم تعادل 
، حيث عمد الباحث إىل قيـاس خصائصـها 1975عام Smithالوظيفي املصممة من طرف مسيث 

صائية اعتمد السيكومرتية و قد أكدت النتائج صدق و ثبات القائمة ، أما فيما خيص األساليب اإلح
على : املتوسط احلسايب ، االحنراف املعياري ، معامل االلتواء للمتغريات ، معامل 

ألعــامليارتبــاط بريســون ، التحليــل 
على ما يلي : ) ، و قد أسفرة الدراسة2x2الرضا الوظيفي ، حتليل التباين ذو االجتاهني ( 

ال توجد أي تفاعالت دالة بني متغريي اجلنسية و الدرجة الوظيفية يف حتديد أبعاد الرضا العام .-
هنــاك فــرق دال إحصــائيا بــني أعضــاء هيئــة التــدريس يف أبعــاد الرضــا الــوظيفي و خاصــة فيمــا خيــص -

املزايا املادية و ال توجد فروق يف بقية األبعاد .
ن فـروق دالـة إحصــائيا بـني أعضــاء هيئـة التـدريس الســعوديني و غـري الســعوديني يف عــاختبـاركشـف -

أبعـــاد الرضـــا منهـــا فـــروق تتعلـــق بـــامليزات املاديـــة و أخـــرى غـــري الراتـــب و الســـكن ، فالرضـــا عنـــد غـــري 
السعوديني أعلى منه عند السعوديني و ال توجد فروق يف بقية األبعاد .

اء هيئــة التـدريس منخفضـي و مرتفعـي الدرجـة الوظيفيـة يف أبعــاد هنـاك فـرق دال إحصـائيا بـني أعضـ-
1995،حممــد عبــد احملســن التــوجيري(و ال توجــد فــروق يف بقيــة األبعــاد الرضــا عــن املزايــا املاديــة 

50،صص - 12. (
:1976سك و رو وترL.K Waters , Darrell Rockدراسة –ع

ة املوجـودة بـني الـدور اإلشـرايف و االجتـاه حنـو العمـل ، حيــث جـاءت هـذه األخـرية لدراسـة العالقـ
أجريت على عمال شركة تأمني أمريكية و كذا على عدد صغري من املديرين اخلواص ، و قـد اشـتملت 

) جمموعات فرعية .03فردا موزعني على ثالثة (105عينتها على 
فمــــــا فــــــوق                   13عمــــــال الرتبيــــــة 

فردا .40و عددهم 
22فمـا أقـل و عـددهم 12

فرد .
فردا .43

) إناث .03ثالثة (
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أما فيما خيص أدوات مجع البيانات حتددت أساسا فيما يلي : 
حيـــث ينطـــوي علـــى مخســـة حمـــاور 1961* اســـتبيان صـــمم مـــن قبـــل إدوارد لـــولر و هنـــري بـــورتر عـــام 

ســلوا و هــي : احملــور االجتمــاعي ، احملــور األمــين ، حمــور تعكــس مســتويات هــرم احلاجــات ألبراهــام ما
التقدير ، حمور االستقاللية ، حمور تقدير الذات .

، الــذي ينطــوي علــى مخســة 1969* اســتبيان وصــف العمــل هلــولن و كانــدل و مسيــت املصــمم عــام 
مال .حماور و هي : حمور األجر ، حمور الرتقية ، حمور اإلشراف ، حمور العالقات بني الع

و قد أسفرت الدراسة على النتائج التالية : 
ال توجد عالقة إرتباطية بني الدور اإلشرايف و الرضا الوظيفي .-

بعد املعاجلة اإلحصائية للبيانات احملصل عليها باستبيان وصف العمل تبني : 
مـــل الرتقيـــة يف وجـــود فـــرق يف ارتبـــاط املتغـــريين ( اإلشـــراف و االجتـــاه حنـــو العمـــل ) علـــى أســـاس عا-

املستويني األول و الثاين و بني التقنيني و املختصني ، و أن املشرفني بصـفة عامـة ، خيتلفـون يف إرتبـاط 
املتغريين عن التقنيني و املختصني .

أن للرتقية دورا كبريا يف تكوين االجتاه اإلجيـايب حنـو العمـل ، فكلمـا ترقـى العامـل كلمـا ازداد رضـاه ، -
1972ة هي تأكيد ملا أشارت إليه نتائج دارسة " هولن " و " هرمن " اليت أجريت عام و هذه النتيج

من أن للدور اإلشرايف عالقة بالرضا الوظيفي بالرغم من عدم توصلهما إىل إثبات وجود عالقـة إجيابيـة 
أو خطـــأ يف بـــني مســـتويات اإلشـــراف و الرضـــا الـــوظيفي ، و الـــذي قـــد يعـــود إىل نقـــص 

ختيـار و تقســيم املسـتويات يف التسلســل الـذي وضــعاه  ، و مـع ذلــك فـإن لدراســتهما هـذه أمهيتهــا و ا
تبيانني لقياس العالقة بني متغريي ليت تكمن أساسا يف اعتمادمها السا

الدراســـة ، و الـــيت اعتـــربت يف تلـــك الفـــرتة الزمنيـــة إســـرتاتيجية جديـــدة يف البحـــث العلمـــي يقـــوم علـــى 
.)L.K Waters , Darrell Rock ,1976, P,P,195–198قاييس املتعددة ( استعمال امل

Rدراسة–غ .Frances1980فرانسيس :
جاء موضوعها حول حمددات الرضا الوظيفي لدى اإلطارات ، و قد أسفرت هـذه األخـرية علـى 

النتائج التالية : 
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يني مرتبط قبل كل شيء بإمكانية القيام بدور هـام أن الرضا الوظيفي العام لإلطارات من كال املستو -
اختــــــاذيف 
أقل يف كسب عالقات تعاون و صداقة يف حميطه .ةبنسبو 
ال رها بالرضـا الـوظيفي العــام أن اإلطـارات العليـا ختتلـف عــن اإلطـارات الوسـطى يف أن شــعو -

يتحقق إذا كان العمل مستمرا .
أن الرضا الوظيفي العام لدى اإلطـارات املتوسـطة يـرتبط أكثـر مـا يـرتبط مبعـاملي الشـعور بالتقـدير و -

.)R.Francès 1983,P,P 175-19( ود يف املنظمة األمن و أيضا بعامل الشعور بقوة الوج
:1982ي الشيخ و محمد أحمد سالمة الخضر دراسة سليمان –ف

و االبتـدائي
اإلعــدادي و الثــانوي عــن عملهــم بدولــة قطــر ، حيـــث أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة متكونــة مـــن 

ما يلي : معلما و معلمة ، و قد أسفرت هذه األخرية على240
* تتحدد أسباب لرضا الوظيفي على ما يلي :

.ازدهاره-
حتتل وظيفة التعليم مركز اجتماعي هام .-
حسن العالقة مع الزمالء و الرؤساء .-

، و اليت تتحدد بالنسبة للمعلمني يف * وجود نسبة مرتفعة من الرضا الوظيفي لدى أفراد عينة الدراسة
ملعلمــي %70ملعلمــي املرحلــة اإلعداديــة و %67,5، و االبتدائيــةو ذلــك ملعلمــي املرحلــة 75%

املرحلة الثانوية .
ملعلمــات 57,5%و االبتدائيــةو ذلــك ملعلمــات املرحلــة %75أمــا بالنســبة للمعلمــات فتتحــدد يف 

ص ص ،1995، حممـد عبـد احملسـن التـوجيريمات املرحلـة الثانويـة (ملعل%60و ةاإلعدادياملرحلة 
485–486. (

:1986جين و ميهتانيDjinn  et Mihtanniدراسة –ق
فـــردا ، و قـــد 85ا حتديـــد أســـباب الرضـــا و الالرضـــا علـــى عينـــة مـــن املشـــرفني مكونـــة مـــن هـــدفه
ـــــــيت كـــــــان مـــــــن باســـــــتخدمت ـــــــذي                      فيهـــــــا عـــــــدد مـــــــن املقـــــــاييس و ال ينهـــــــا مقيـــــــاس وصـــــــف العمـــــــل ال
.1969صمم عام 
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حيـــــــــــث حـــــــــــددت قائمـــــــــــة العوامـــــــــــل الـــــــــــيت مت تناوهلـــــــــــا يف هـــــــــــذه الدراســـــــــــة فيمـــــــــــا يلـــــــــــي : العمـــــــــــل 
نفسه ،زمالء العمل ، منط اإلشراف ، الراتب ، فرص الرتقية .

حيث أسفرت الدراسة على النتائج التالية : 
تتمثل يف : حجم الراتب ، سياسة الرتقية .عوامل الالرضا-
حممــــــــد عبــــــــد احملســــــــن التــــــــوجيري(عوامــــــــل الرضــــــــا تتمثــــــــل يف : العمــــــــل نفســــــــه ، منــــــــط اإلشــــــــراف-

) .489، ص 1995
: 1988جورج بلومDJorj  Bloumدراسة -ك

و لقــــــد أجريــــــت علــــــى عينــــــة مكونــــــة                       موضــــــوعها معرفــــــة العوامــــــل املــــــؤثرة يف الرضــــــا الــــــوظيفي ، 
والية أمريكيـة يعملـون يف مراكـز لرعايـة األطفـال ، 25بطريقة عشوائية من اختيارهمفردا مت 629من 

العينة على أربعة فئات هي : فئة العاديني ، فئة املشرفني ، فئة مسـاعدي املـدراء ، فئـة اشتملتحيث 
املدراء .

الدراسة العالقات بني زمالء العمل ، العالقات بني املشرفني ، العالقات بـني املشـرفني و و قد تناولت 
العمال ، العمل نفسه ، الراتب ، فرص الرتقية ، ظروف العمـل ، حيـث أسـفرت الدراسـة علـى النتـائج 

التالية : 
مــن عوامــل رفــع * كــل مظهــر مــن مظــاهر العمــل املختلفــة الــيت تناولتهــا هــذه الدراســة كــان تــارة عــامال

ــــــة                   ــــــائج التالي ــــــوظيفي و النت ــــــارة أخــــــرى عامــــــل مــــــن عوامــــــل الرضــــــا ال ــــــوظيفي ، و ت مســــــتوى الرضــــــا ال
تؤكد ذلك : 

مــن جممــوع أفــراد العينــة أشــارت إىل أن عامــل طبيعــة العمــل يعتــرب مــن أهــم %70اســتجاباتأن -
مــن أهــم مصــادر عــدم اعتربتــهتياجــاتاالحمــن %41مصــادر الرضــا الــوظيفي ، يف حــني أن نســبة 

الرضا الوظيفي .
من جممـوع أفـراد العينـة أشـارت إىل أن عـاملي املرتـب و فـرص الرتقيـة يعتـربان %40استجاباتأن -

ثـــاين أهـــم االســـتجاباتمـــن %20ثـــاين أهـــم مصـــادر الرضـــا الـــوظيفي ، يف حـــني أن نســـبة 
مصادر عدم الرضا الوظيفي .

مـــن جممـــوع أفـــراد عينـــة الدراســـة أشـــارت إىل أن عامـــل زمـــالء العمـــل يعتـــرب %16اباتاســـتجإن -
من جمموع أفراد عينة الدراسة %11استجاباتمصدرا من مصادر الرضا الوظيفي ، يف حني أن 
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ــــــــــــــــوظيفياعتربتــــــــــــــــه 1995، حممــــــــــــــــد عبــــــــــــــــد احملســــــــــــــــن التــــــــــــــــوجيري(عامــــــــــــــــل لعــــــــــــــــدم الرضــــــــــــــــا ال

) .490–489ص ،ص
:1989بيتر دورفمان و آخرونPitre dorvmennدراسة –ل

مـــن املـــوظفني و املشـــرفني و املـــدراء يف إحـــدى جامعـــات 242أجريـــت علـــى عينـــة مكونـــة مـــن 
اجلنوب الغريب للواليات املتحدة األمريكية ، حيث أسفرت  الدراسة على النتائج التالية : 

رضــا الـــوظيفي ألفـــراد عينــة الدراســـة يتماشــى و زيـــادة الراتـــب و أيضــا تـــوفري فـــرص ارتفــاع مســـتوى ال-
) .246، ص 1999،عويد سلطان املشعان عوض ، خلف الغرتي(الرتقية

:1991دراسة العتيبي –م
تصـــنف هـــذه األخـــرية ضـــمن الدراســـات املقارنـــة حملـــددات الرضـــا الـــوظيفي بـــني مـــوظفي القطـــاع 

قاع اخلاص بدولة الكويت ، حيث مت تناول قائمة من احملددات متثلت يف سبعة متغـريات  العمومي و ال
العمــل ، الوظيفيــة ، ظــروف و هــي : مواعيــد العمــل ، نظــام األجــور ، املكانــة االجتمــاعي

علـى مـا ساعات العمل ، نظام املكافآت و نظام الرتقيـات ، حيـث أسـفرت نتـائج الدراسـة 
يلي : 

بصفة أكثـر مبتغـريات : سـاعات العمـل ، ظـروف العمـل اقرتنأن الرضا الوظيفي للقطاع اخلاص قد -
، املكانة االجتماعية للوظيفة .

مبتغـــريات : نظـــام األجـــور ، مواعيـــد العمـــل ، نظـــام اقـــرتنأن الرضـــا الـــوظيفي للقطـــاع العمـــومي قـــد -
) .247، ص 1999، ن عوض ، خلف الغرتيعويد سلطان املشعاالرتقيات و نظام املكافآت (

: 1993بليجينBelijinدراسة–ن
ـــــــــة متكونـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــدى املمرضـــــــــات علـــــــــى عين ـــــــــوظيفي ل 1548حمورهـــــــــا حمـــــــــددات الرضـــــــــا ال

: عوامـل هـي علـى النحـو التـايل10فردا ، و تتحدد قائمـة العوامـل الـيت مت تناوهلـا يف هـذه الدراسـة يف 
، التقدير ، العمر ، العمل الروتيين ، األقدمية ، العالقة مع االستقالليةالعالقة مع املشرفني ، 

الزمالء ، املستوى التعليمي ، العدالة يف توزيع املكافآت ، مركز الضبط ، حيث أسفرت الدراسـة علـى 
النتائج التالية : 

) متغـريات األخـرى 03بشكل ضعيف مـع الثالثـة (متغري الرضا الوظيفي ألفراد عينة الدراسةارتباط-
املتمثلة يف : العمر ، األقدمية و املستوى التعليمي .
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متغــريات مــن ضــمن )07متغــري الرضــا الــوظيفي ألفــراد عينــة الدراســة بشــكل معتــدل بســبعة (ارتبــاط-
) متغريات اليت تناوهلا و هي عل النحو التايل : 10العشرة (

، التقـدير ، العمـل الـروتيين ، العالقـة مـع الـزمالء ، العدالـة يف توزيـع االسـتقاللية، العالقة مع املشرفني
) .248ص ،1999، عويد سلطان املشعان عوض ، خلف الغرتي املكافآت و مركز الضبط (

تقييم الدراسات السابقة :-2-8-1
اختالف فرة وكثرة عددها و و يف ختام عرضنا لعنصر الدراسات السابقة جتدر اإلشارة بنا إىل أن

النجاح يف العمل يء إمنا يدل على أن موضوع حمددات زوايا تناول هذه الدراسات إن دل على ش
نذكر 

علماء االقتصاد...وهذا ما القانون علماء، علماء اإلدارة ، علماء االجتماعمنها علماء النفس ،
سنبينه يف الفصل الثاين من هذه الدراسة حتت عنوان تطور الفكر 

تسليط الضوء على السياق التارخيي حملددات النجاح يف العمل اإلداري ، و لذلك من خاللاإلداري
الدراسات السابقة و إسهامات علماء النفس فيما خيص املوضوع ، و على هذا األساس ارتأينا تقييم 

من حيث األهداف ، عينات و منهج الدراسة و من حيث األدوات املستخدمة يف الدراسات .
من حيث األهداف:2-1

يالحظ أن معظم الدراسات تناولت احلوافز بنوعيها مادية و معنوية و دورها يف الرفع من 
ضرورية للنجاح يف العمل اإلداري  ففي ترجم إىل حاجات مامستوى اإلنتاج و حتسني األداء و هذا

)31،ص 1986،( حممود عبد الفتاح ياسني 1959دراسة أجراها درويش فؤاد درويش 
و باحلوافز املادية اهتمامه وقف يف عرضها على دور احلوافز يف رفع اإلنتاج و ما يعاب عليه عدم

.فيزيقية ، و كذا التقديرالظروف ال،السن إلشرافكنمط اتغريات احمليطةال بامل
، 1979( إبراهيم قشقوش ، طلعت منصور Isakson1964لقد كشفت دراسة  ازاكسون –

Normanو نورمان براد بورن ) 113ص  bradbornطلعت ، شقوش ، منصور( إبراهيم ق
.)130–129، ص ص 1979
الدافعي فس علم الن،( رشاد عبد العزيز موسىWatson1974وواطسن1963

jlindياو جليند ماريا الهور ) 129–127ص ، ص 1994،  Maria lahouria

)131–130ص، ص 1994، علم النفس الدافعي،( رشاد عبد العزيز موسى1979
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باط الدافعية عن العالقة الدالة بني الدافعية لإلجناز و البيئة االجتماعية و اإلدارية و أظهرت أيضا ارت
.لإلجناز باملناخ اإلداري و النفسي يف املنظمات 

( ابتسام محدي ، سعد1966هدف دراسة ابتسام محدي و سعد جالل -
معرفة اثر عامل واحد من العوامل احمليطة بالعامل يف بيئة العمل و هو طريقة دفع )1967،جالل

وظيفي و مل يضع نصب عينيه بأن الرضا ميكن أن يتأثر يف نفس الوقت بعوامل األجر على الرضا ال
أخرى .

و مرزوق عبد ) 1979( حممد رمضان ، 1979وقد درست و هدفت دراسة كل من حممد رمضان -
( 1990اب وسيد طو ) 54–52ص، 2000( عبد اللطيف خليفة ، 1990
) .1990سيد طواب ، 

( كامليا 1984بعض الدراسات منها دراسة كامليا عبد الفتاح كما هدفت-
و )1986( مصطفى تركي،1986و دراسة مصطفى تركي ) 195، ص 1984عبد الفتاح ، 

) 180–173( رشاد عبد العزيز ، علم النفس الدافعي ، ص  ص 1994دراسة رشاد عبد العزيز 
إىلحيث توصل بعضها و اإلناث يف مستوى الدافعية عندهم ق بني الذكورالبحث يف الفرو إىل

وجود فروق واضحة بني اجلنسني يف الدافعية لصاحل الذكور و بعضها اآلخر كشفت عن عدم و جود 
هذا التفوق إىل أساليب ، حيث أرجعت هذه األخريةفروق جوهرية بينهم على مستوى دافعيتهم

روز دافع النجاح لدى اإلناث واعتمدت دراسات أخرى على عوامل التنشئة االجتماعية و ب
فيزيولوجية و منط الشخصية .

1982بيومي ،  ( صالح الدين Millikan1971و قد هدفت كل من دراسة مليكيان-

Élisabethو دراسة إليزابيث بوثا ) 59–54ص ،ص Botha1971 عبد اللطيف حممد )
A. Moran( A. Moran1990و دراسة موران) 35–32ص ، ، ص 2000خليفة ،

إىل البحث يف العالقة بني الدافعية و النمو االقتصادي حيث تبني أن ) 1990,
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الدافعية تتأثر باملناخ االجتماعي و أساليب التنشئة االجتماعية فقد ارتبطت الدافعية إجيابا بعدد من 
عض السمات مثل باالستغالل...وارتبطت سلبا ب،ولية تأكيد الذات املفاهيم مثل حتمل املسؤ 

لدافعية لإلجناز بني السيطرة و التسلطية...كما كشفت هذه الدراسات عن وجود ظروف جوهرية يف ا
و و الثقافات املختلفة و مت تفسريها يف ضوء العوامل االجتماعية و النفسية 

املثبطة افية و السياسية و الظروف و الثقاالقتصادية
من حيث عينات و منهج الدراسة :-2-2

A.B.Hillها الدراسات فدراسة هيليلعت ريجموعات ( عينات الدراسة ) اليت أ

1969 )A.B.Hill , 1969(ية و لتماحغري اأوية لتماحا- مل توضح طريقة اختيار عينة الدراسة
ال نوع هذه األخرية إن كانت عشوائية بسيطة أو منظمة أو طبقية أو عنقودية ، كما أنه مل يوضح 

( ابتسام محدي ، سعد1966محدي و سعد جالل أما دراسة ابتسام 
خدامها لعينة كبرية هذا ما أدى إىل عدم وجود فروق بني يعاب عليها عدم است) 1967،جالل

( حممد عبد احملسن Confisquai1987ال ميكن اختاذ نتائج دراسة كونفسكي و زمالئه -
املسائل بصفة مطلقة حيث يصعب علينا تعميمها لتفسري خمتلف) 488، ص 1995ري ، التوجي

ألداء يف العمل و ذلك لكون عينة الدراسة اعتمد فيها على عناصر املتعلقة بالعالقة بني الراتب و ا
صغار السن نسبيا و أمهلت الفئات العمرية األكرب باإلضافة إىل اخلربة املهنية اليت كانت قصرية  كما 

يعاب على هذه الدراسة صغر حجم العينة .
اجلنس و احلالة كل من متغري)1996(توفيق برباش ،1996لقد أمهلت دراسة توفيق برباش -

كما مل تضم ،بأدائهم تأثر على موقف العمال اجتاه ظروف العمل و عالقتهااالجتماعية اليت قد 

ص تاريخ ( علي عسكر ، دون Serjiovani , Carver1971وكارفرإن دراسة سريجيوفان-
)68–67ص 

مل توضح طريقة اختيار العينة .-
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, Taylorثدراسة تايلور و كينإن- Kenneth1982 ص 1982،( عباس حممود عوض ،
كما مل يوضحا طريقة اختيار العينة ،  مل توضح طبيعة املنهج املستخدم يف الدراسة ) 61–60ص 

.
Milبلود و شارلز هولن يف دراسة ميلثون- thon Blood , Charles Hulin1962 )

Milton, Blood , Charles, L Helen, 1967 احتمالية –مل توضح طريقة اختيار العينة
- أو غري احتمالية 

Frankفريدلندر Friedland er1964Frank. Friedland er, 1964)(يعاب عليه كما
مما يؤثر على إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة على باقي )80(صغري حجم العينة البالغ عددها 

مجيع أفراد جمتمع الدراسة.
Levy Leboyer1966Frank. Friedland er 1971 ,P,Pريإن دراسة ليفي لوب- )

إن كانت احتمالية أو غري احتمالية مل توضح هي األخرى طريقة اختيار عينة الدراسة)419-431
، عشوائية طبقية أم عشوائية عنقودية،  ، عشوائية منتظمةو ال نوعها إن كانت عينة عشوائية بسيطة

ما قيل عن كما أجريت على عينة كل أفرادها إناث مما حيد من عملية تعميم نتائج هذه الدراسة
Levyدراسة ليفي لوبري Leboyer1966Frank. Friedland er 1971 ,P,P 419-

Charlesولن هتطابق متاما مع دراسة شارلز ي) 431 Hulin1968 )Charles .L. Hulin,

19681

,Edoirad.Lتزو يف دراسة إدوارد ليفني و جوزف وي- Levain joseph witz1968 )
Edward . L .Livine , Joseph Witz, 1968 األمر الذي مل يتم ذكر حجم عينة الدراسة

، و كذا هو احلال التمثيل احلقيقي للمجتمع األصلي هلذه الدراسةى يطرح تساؤالت هامة تتعلق مبد
) .1995،حممد عبد احملسن التوجيري(1968فيما خيص دراسة حمسن جميد املنصوري 

.Rإن دراسة فرانسيس - Frances1980 )R.Francès 1983(. مل توضح طريقة اختيار
نوع أيعملية اختيار أنلدراسة و أيضا نوعها، فمن منظور أدبيات منهجية البحث العلميعينة ا
و حمددةإجراءاتالعينات تتم وفق جمموعة أنواعمن 
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ي مل ، كما مل يتم األخذ به من طرف صاحب هذه الدراسةهذا ما
Jainلقد ذكر كل من جني و ميهتاينللدراسة , Mehtani1986)  حممد عبد احملسن التوجيري
يف دراستهما بأن هذه األخرية أجريت على عينة من املشرفني من دون أن ) 489ص، 1995

أفراد ، لنايوضحا فيما إذا كانوا من فئة املستوى اإلشرايف األول أم الثاين ...وهذا من شأنه أن يوضحا
لدراسة و طريقة اعليهم نتائج هذه األخرية، إضافة إىل طبيعة عينة ستعمم جمتمع الدراسة الذين 

.اإلشرافمستويات متثيلها لكل مستوى من اختيارها و مدى 
1995، حممد عبد احملسن التوجيري(Gord bloom1988جورد دبلوم إن-

ورغم توضيحه لطريقة اختيار العينة ، فإن هذا غري كاف ألنه مل يوضح ) 490–489ص ص 
Peterدراسة بيرت دور فمانكل من يف  وضح طريقة اختيار عينة الدراسة و أيضا نوعها مل تنوعها 

Dorfman1989)246، ص 1999،عويد سلطان املشعان عوض ، خلف الغرتي (
ص 1999، سلطان املشعان عوض ، خلف الغرتيعويد(Blegen1993و دراسة بليجني-

248(.

مل يتم ) 247، ص 1999، عويد سلطان املشعان عوض ، خلف الغرتي(1991العتييبيف دراسة -
جمموعة تساؤالت هامة تتعلق مبدى التمثيل احلقيقي ذكر حجم عينة الدراسة األمر الذي يطرح

تعميم نتائجها على باقي أفراد جمتمع الدراسة .كانيةإم، و أيضا للمجتمع األصلي هلذه الدراسة

من حيث األدوات المستخدمة في الدراسات :- 2-3
(توفيق 1996تنوعت األدوات املستخدمة طبقا هلدف كل دراسة ففي دراسة توفيق برباش 

مل يتم ، لكن االستمارةمت استخدام )1996برباش ،
ئها اجلوانب املتعلقة كما أمهلت يف بنا-باتالصدق والث–من خصائصها السيكو مرتيةالتأكيد 

، األجر، طريقة اإلشراف، سياسة املنظمة، الرتقية....بظروف العمل
Serjiovaniو يف دراسة سريجيوفان و كارفر- , Carver1971  علي عسكر ، دون تاريخ )

مل تتم اإلشارة إىل الشر ) 68–67ص ص 
و يوضحا األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة و هل هو فعال يتناسب 

Taylorنثيبالنسبة لدراسة كل من تايلور و كطبيعة متغريات الدراسة و كذا هو احلال  ,



تحديد موضوع الدراسةالفصل األول                               

59

Kenneth  و شارلز هولن بلودو ميلثون) 61–60، ص ص 1982( عباس حممود عوض
Milton Blood, Charles Hulin1962 )Milton, Blood , Charles, L

Helen(.
) A.B.Hill1969 )A.B.Hill , 1969كل من هيل إن-

مل يتطرق كالً ) (Charles Hulin1963Charles .L. Hulin, 1966و شارلز هولن 
سبريمان براون، معامل التوافقكان معامل فايإذاتباط نوع معامل االر إىلمنهما 

سون....الذي مت االعتماد عليه يف تفسري العالقة املوجودة بني متغريات الدراسة .بري 
1968) .70-69( علي عسكر ، دون تاريخ ، ص ص كل من آديرفيما خيص دراسة  -

Adair و )1995،احملسن التوجيريحممد عبد (1968و دراسة حمسن جميد املنصوري

Edward levinادوارد ليفني و جوزيف ويتز , Josph weitz1968Edward . L

.Livine , Joseph Witz, 1968 صدق ال–الشروط السيكو مرتية إىلاإلشارةمل تتم ) (
اإلحصائي املستخدم وضح األسلوب تكما أن هذه الدراسة مل ،  مجع البيانات أداةو –ثبات الو 

و هل هذا األخري يتناسب فعال و طبيعة متغريات الدراسة .، يف مناقشة فرضيات الدراسة 
Rدراسة فرانسيس إن- .Frances1980 )R.Francès 1983(. مت حتقيق إذاوضح ما تمل

جريبية )التالشخصية و املادية (الصدق الداخلي للدراسة و ذلك من خالل ضبطه جلميع املتغريات
.دراسةالهذه

حممد عبد احملسن التوجيري(Jain , Mehtani1986يف دراسة كل من جني و ميهتاين-
.) 489، ص 1995

ب فعال ناسيتمل يتم توضيح األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة ، و هل هو -
(حممد Jain , Mehtani1986استخدام كل من جني و ميهتاينإنمتغريات الدراسة و طبيعة

س يعترب شيء إجيايب على اعتبار أن عملية ييلعدة مقا) 489ص، 1995عبد احملسن التوجيري 
جديدة يف البحث إسرتاتيجيةاالستخدام هذه اعتربت يف تلك املرحلة الزمنية من البحث العلمي 

هلولن و  "استخدامها ملقياس وصف العمل إىلإضافةعلى استعمال عدة مقاييس ، العلمي تقوم 
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السيكو مرتية من قبل الباحثني ، فإن استخدامهما ملقاييس املتفق على شروطه" و مسيثكاندل
أخرى مل يتم ذكرها يف هذه الدراسة جيعلنا نتساءل على مدى مصداقية الشروط السيكو مرتية هلذه 

املقاييس و 
Gorjبلوم جيف دراسة جور - bloom1988)1995، حممد عبد احملسن التوجيري

) 490–489ص ص 
يوفق يف اختيار األسلوب أنه ملمجع البيانات كماألداةالشروط السيكو مرتية إىلاإلشارةمل تتم -

ملعرفة إحصائيفاالعتماد على النسب املئوية كأسلوب ،الدراسةاملناسب لتحليل نتائج اإلحصائي
مل يكن ذلك فهو غري كاف. إنالعوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي هو اختيار غري موفق و 

ملشعان عوض ، خلف الغرتيعويد سلطان ا(Peter Dorfoman1989يف دراسة بيرت دوفمان-
للدراسة و ذلك من خالل ضبط مجع مل يتم توضيح الصدق الداخلي ) 246، ص 1999،

و كذا هو احلال ، ستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة املاإلحصائيالتغريات و ال األسلوب 
ص 1999، (عويد سلطان املشعان عوض ، خلف الغرتي Blegen1993لدراسة بليجنيبالنسبة -

248. (
) 247، ص 1999، عويد سلطان املشعان عوض ، خلف الغرتي(1991ييب و يف دراسة العت-
كما أنه مل يوضع ،  ألداة مجع البيانات -الصدق و الثبات - تتم اإلشارة إىل الشروط السيكو مرتية مل-

سلوب األ-ال هذا األخري األسلوب اإلحصائي املستخدم يف مناقشة فرضيات الدراسة، و 
يتناسب و طبيعة متغريات الدراسة؟-اإلحصائي

ية مبكان اإلشارة إىل أن املتصفح للدراسات السابقة املذكورة آنفا بالرغم من مهيبدوا من األ
ت الدراسة احلالية ( املتغري ، يكتشف أنه ال يوجد تطابق كلي ملتغريا

ر العثور على على تعس، وهذا إن دل على شيء إمنا يدل تقل و املتغري التاباملس

حدا على هلذا السبب ارتأينا االعتماد على دراسات سابقة تتناول نفس متغريات الدراسة احلالية كل 
، و بالرغم من ذلك إال أننا ميكن هجية البحث العلميمبا أن هذا الطرح ال خيالف أدبيات من، 
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احلاجات الضرورية لنجاح املديرين يف عملهم اإلداري و لو ضمنيا.
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تمهيد: 
مــنهم        األكــادميينيموضــوع الدافعيــة واحــدا مــن املوضــوعات املهمــة الــيت شــغلت البــاحثني ، يعــد

اهتمـــامالتطبيقيـــني و تســـتحق اتاهتمامـــفيـــه األكـــادميينياتاهتمامـــو التطبيقيـــني ، حبيـــث تســـتحق 
هــو مــا للدافعيــة مــن تــأثري األكــادمييني ، و الــذي ســاعد علــى خلــق هــذا املوقــفاتاهتمامــالتطبيقيــني 

بالغ على حتديد نشاط الكائن اإلنساين .
مبــــــا أن احليــــــاة ليســــــت إال نشــــــاطات خمتلفــــــة و أن حمــــــرك هــــــذه النشــــــاطات و موجههــــــا هــــــي 
ــــق  ــــز التطبي ــــة طريقهــــا إىل حي ــــائج البحــــوث يف موضــــوع الدافعي ــــذا كــــان متوقعــــا أن جنــــد نت الــــدوافع ، ل

ض املشــكالت العمليــة و بلــورة توجــه نظــري ، أو علــى األقــل خلــق مزيــد مــن أو تســاعد علــى حــل بعــ
هتماماال

) عالمة بـارزة يف دراسـة موضـوع الدافعيـة 20و تعد بداية النصف الثاين من القرن العشرين ( 
معاجلــة هــذا املوضــوع قبــل التــاريخ املــذكور بعــدم اتســمت، و فيصــال بــني مــرحلتني يف دراســتها ، فقــد 

البحـوث بعـد اتسـمتدقة يف معاجلة املفهوم و اخللط بني حدوده و حدود املفاهيم األخـرى ، بينمـا ال
3، ص 1988( حسني حمي الدين أمحد ، هذا التاريخ بالتحديد الدقيق نسبيا هلذا املفهوم و معناه 

 (.
إال مـن إن كل واحد منا يريد من خالل عمله أن يصل إىل إشباع شيء معـني ، ال يتحقـق لـه

خـــالل وظيفتـــه ، و مـــن خمتلـــف الظـــروف الـــيت توفرهـــا لـــه ، ففـــي ضـــوء احملـــيط الـــذي يعـــيش فيـــه تتعـــدد 
و بقائـه ككــائن اسـتمرارهعنهـا لضــمان االسـتغناءكانــت حاجـات ضـرورية ال ميكــن سـواء، احتياجاتـه

صــبح حــي ، كحاجتــه للمأكــل و املشــرب ... و هــذا يكــون مــن خــالل األجــر الــذي يتقاضــاه ، لــذا ي
الفرد مدفوعا إىل العمل من أجل إشباعها .

باإلضــــافة إىل بعــــض احلاجــــات البيولوجيــــة األخــــرى كحاجــــة الفــــرد إىل النــــوم ، مث التــــدرج يف 
حاجاته ، كاحلاجة إىل الطمأنينة و األمن و األمان ... هذا ما سيتم التطرق إليه بشـيء مـن التفصـيل 

يف هذا الفصل من الدراسة .
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ية : الدافع-2-1
تعريف الدافعية : –1-1- 2

و إرجاعها إىل احلوافز املادية فقـط ، بـل إن أثـر اجلماعـة إن الزيادة يف اإلنتاج ال ميكن
و العالقــــات اإلنســــانية تعتــــرب عوامــــل هامــــة يف ســــري العمليــــة اإلداريــــة ، و بنــــاء عليــــه فــــإن أفكــــارهم ،

املؤسسـة ستجابةاال
.) 153، ص 1999( الطيب أمحد حممد ، 

كانــــت إنتاجيــــة أم خدماتيــــة ، يهــــدف إىل ســــواءإن دراســــة الســــلوك اإلنســــاين يف املؤسســــات 
الوصول إىل إجابات لعدد من األسئلة من بينها : 

ء عمــــل معــــني يف حــــني أنــــه يرتاخــــى يف مواقــــف أخــــرى ؟ ملــــاذا يبــــذل اإلنســــان جهــــدا ملموســــا يف أدا
مــع و 

.)119، ص 1994( كامل حممد املغريب ، ؟وافع اإلنسان للعمل ما هي دو أهدافها و مصاحلها
و ، و الكثافة جتاهو قد مت تعريف الدافعية

أحــد البــدائل دون غــريه اختيــارتوجــه مــا حنــو هأن الفــرد يكــون لديــجتــاهاال" و يقصــداالســتمرارية
مـل ين أن الفـرد يعأمـا الكثافـة فتعـختيـارااليدفعـه هلـذا عدد من البدائل أي أن هنـاك مـالتهعند مواجه

ىل متابعــة الفــرد املســار فتشــري إيةاالســتمرار و طاقــة عاليــة عنــد أداء عمــل مــا ، و أمــا ،فثــكيــز مكبرت 
25P ،1995 ،Owens(ارهاختالذي 

.)213P ،2001،singhتدفعه إىل األداء ، أو التصرف ( 
اســية ، وهــي أنــه مــن املمكــن إن نظريــات الســلوك اإلداري تقــوم علــى فكــرة أسيتو ويقــول القريــ

فالدافعية افع هـي احملركـات الداخليـة للسـلوك،و الـدو هلوك اآلخرين حبيث نقوي الرغبـة يف تكـرار ستغيري 
د الفـر ةاسـتجابدرجـة كبـرية مبـدى بددمل ، وهذا يعـين أن الدافعيـة تتحـالعامل الداخلي ألداء الععينت

) .30ص ،1993يتمد قاسم القريو ( حمخر آلديه ، واليت ختتلف من فرد للطاقات الكافية ل
التصـرف متجهـا إىل

).147،ص 2004حنو اهلدف الذي يعتقد أنه سوف حيقق له اإلشباع ( مراد زعيمي ، 
تنشـــأ مـــن اإلحســاس باألمـــان و الـــذي خيلــق بـــدوره الرغبـــة الـــيت قصــود مـــن هـــذا التعريــف أن احلاجـــة امل

تكون مبثابة االنطالقة للفعل.
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هي شعور بالنقص أو العوز بالنسبة لشيء معني ، و هو يؤدي إىل توتر و عدم اتزان داخلي و
ص (أمحد ماهر ، السلوك التنظيمي يدفع الفرد إىل سلوك يف اجتاه معني حىت يتم إشباع هذا النق

) .181ص ،2003مدخل بناء املهارات ،
تعمل كمحرك و دافع للسلوك داخل املؤسسة ، وجب و مبا أن احلاجات غري املشبعة هي اليت 

على املدير أن يستغل هذه الفرصة لتوجيه ذلك السلوك الدافعي ملصلحة العمل ، و تعزيز املمارسات 
و التعليمات اعية يف املؤسسة لتكون أكثر فاعلية و كفاءة ، و انتهاج األنظمة الفنية و االجتم

و اإلجراءات و اللوائح الداخلية اليت تضمن حتقيق أهداف املؤسسة ضمن خطة استثمار الطاقات 
).215ص،2012(نضرة ميالط ،اإلنسانية أفضل استثمار

لو يف قوة منو احلاجة هو مفهوم مشتق من نظرية ماسمن خالل ما تقدم جتدر بنا اإلشارة إىل أن 
هرمية احلاجات ، و هو عادة ما يشتمل على حاجات النمو و التطور الشخصي و املعرب عنها من 

و خالل تقدير الذات و حتقيق الذات و االستقاللية و التغذية الراجعة و املشاركة يف اختاذ القرار
إىل أن حماولة إشباع مثل هذا املفهوم عادة ما يتعلق بكل من اإلشارة ،احلاجة إىل اإلجناز، كما جتدر 

).123ص،2008األداء الناجح (نور الدين بوعلي ،
تعريف إجرائي :

ســـلوك الفـــرد مـــن أجـــل حتقيـــق غايـــات يف الدافعيـــة عبـــارة عـــن جمموعـــة مـــن احلاجـــات الـــيت تـــؤثر
من التوازن الالزم حلياة الفرد .عنو وجناحات يف جماالت عديدة ، وذلك لتوفري 

:سبق توضيحه وضع أكثر مايالشكل املوايل و 
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حالة داخلية من الحافز                              السلوك                        
التوازن عدم أو الهدف                           أو العمل                        

تعديل 
الحالة الداخلية 

)39، ص 1995) : يوضح نموذج عام للدافعية ( عماد الطيب كشرود ، 1-2(رقم شكل 

ن اخلصائص اليت متيزجمموعة ماستنتاجمن املفاهيم السابقة للدافعية ميكن انطالقا
الدافعية ، حيث أورد مصطفى جنيب شاويش بعضا منها على النحو التايل :

الدافعية معقدة الرتكيب بسبب: -1
ال ميكن رؤية الدافع بل رؤية السلوك الدال عليه .-
، وقد تتضارب .باستمرارحاجات اإلنسان و توقيعاته متعددة ، و تتغري -
يشبع األفرا-
-
-

) .246، ص 1993( مصطفى جنيب شاويش ، 
ات الفرد.حاالت حاجن السلوك اهلادف ال يشبع يف كل إ-
كل فرد عن اآلخر .اختالفكل فرد بسبب االدافعية ظاهرة متميزة لد-2
ه .اختيار أي أن الفرد يقوم بالعمل بالدافعية ذات توجه قصدي -3
دميومتهـــــــا و جيههـــــــا ، و -4

أو إيقافها.
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أهمية الدافعية:-1-2- 2
من احلماس الكايف لديهم املديرين بأنه إذا كان العمال يف مؤسسة معينة معظميعتقد 

فإن املؤسسة سوف تستفيد من ذلك، والسؤال الذي يطرح ، إىل إجناز املهمة اليت أسندت إليهم 
مون إليها منظمات ذات فعالية تنفسه هو، ملاذا جيعل العمال احملفزون من طرف املنظمات اليت ين

آتية الذكر :ة على هذا السؤال ندرج األسباب ية ؟ ولإلجابعال
ففكرة كهذه باإلمكان ، العملألداءعن الطرق املثلى باستمرارأن العمال احملفزون يبحثون -

كما أنه تطبيقها على املديرين يف اإلدارة العليا الذين يبحثون عن إسرتاجتيات جديدة مشرتكة ،  
حمدد، باإلمكان تطبيقها أيضا على عمال اإلنتاج الذين يبحثون عن أفضل الطرق لتنفيذ عمل 

ألداءفعندما يبحث العمال واملوظفون حبماس عن الطرق املثلى 
.)30ص،2000(أمحد سيد مصطفى ، ذلك

تكلمنا سواءعلى النوعية واجلودة ، وهذا صحيح اتهاهتماميفركز إن العامل احملفز هو يف العادة ي-
عن املدير العام الذي يقضي وقتا إضافيا يف مجع البيانات واملعلومات وحياول حتليلها والغرض من 

قذلك هو حتضري الت
ينظرون للمنظمة عامةاملهمة ، ففي كلتا احلالتني تستفيد املنظمة من ذلك ألن األفراد ملفات املنظمة 

فزين والدليل على ذلك يكمن يف احملإن العمال احملفزين غالبا ينتجون أكثر من زمالئهم غري-
األمور د منعود إىل العديت-اليابانية - هذه املنظماتإنتاجية املنظمات اليابانية ، حيث أن

ية ليف ذلك ، ومادامت اإلنتاجية العاجدال ية واللكن مستويات الدوافع لديهم عال
، ومادامت الدوافع تعد هي األخرى استثناءالرئيسية جلميع املنظمات دون اتهتماماالتعد من 

ى ، وما دامت الدوافع تعد هي األخر استثناءن دو عنصرا مهما يف اإلنتاجية الرئيسية جلميع املنظمات
ية أو النجاح يف العمل اإلداري فأنه من الضروري جدا على املديرين أن عنصرا مهما يف اإلنتاجية العال

(صالح الدين حممد عبد الباقي عماهلم لدوافع على املستويات املختلفة اهتماما جل  يركزو 
.)56ص،2001،

دث أي شيء يف املنظمة دون تكلفة ، إذا فما هو الفرق يف اإلنتاجيةومبا أنه ال حي
بعبارة أخرى ، هل خلق دوافع لدى العمال العمل ؟الذي حتدثه الدوافع يف–مادية أو معنوية –

فع ؟ وما يقابلها من تكاليف تعود هذه العملية بفائدة على املنظمة تفوق تكاليف هذه الدوا
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من الصعب جدا إعطاء إجابة دقيقة على هذا السؤال ، فاملعروف لدينا حاليا هو أن الفرق
يف اإلنتاجية بني العامل احملفز حتفيزا عاليا والعامل احملفز حتفيزا متوسطا يقدر حبوايل 

متماثلة ، وبالتايل فإنه ينبغي على اإلدارة أن تقرر مسبقا األخرىإذا كانت كل األمور ،25%
لتحقيق الربح والفائدة اليت تكمن استثمارهاكمية الزمن ، واجلهد ، واملوارد اليت ترغب يف 

&Gray(%25يف إنتاجية  stark ,1998, p28.(
ع الدوافع :أنوا -1-3- 2

يف جمموعة األساليب اليت يعتمد عليها األمراإلشارة إليه يف عموم تتحدد الدوافع كما سبق 
ماس ري يف سلوك األفراد العاملني ، ومن مثة توفري أساليب قوية لديهم من أجل العمل حبثاملدير للتأ

.-أو خدماتية إنتاجية كانت–هااختالفوحتقيق النتائج املطلوبة من املنظمة على 
مبعىن آخر فهي األساليب اليت حتث العاملني على العمل املستمر ، ومن مثة النجاح 

يف العمل اإلداري.
وأةأما فيما خيص أنواع هذه األساليب فهي متعددة ، فمن حيث احملتوى قد تكون مادي

ا يف ذلك األجور واملكافآت التشجيعية والعالوات و املشاركة يف ملموسة مثل املكافآت املادية مب
األرباح وكذا خمتلف البدائل املخصصة للعمل باإلضافة إىل نوعية الوجبات الغذائية......

وقد تكون تلك الدوافع معنوية مثل التعاطف ، املدح ، الثناء، والشهادات التقديرية وغريها
، ص 2003مجال الدين حممد املرسي، ع من الرضا النفسي عند اإلجناز (من الوسائل اليت تولد نو 

484.(
غري أنه من الباحثني اآلخرين ينحون منحىن آخر ، حيث يقسمون الدوافع إىل دوافع إجيابية

التهديد والعقاب ، أي أن هذا التقسيم أنواعسلبية اليت تشمل وأخرىإشباع جمموع احلاجات ، ك
، بعد الذي يتضمن دفع العامل إىل مزيد من بذل اجلهد وذلك بإشباع حاجاته أو عقابهيؤكد على ال

. بوسائل أخرىاالستعانةيستجيبون للدوافع اإلجيابية لذلك البد من ذلك ألن بعض األفراد قد ال
).129- 122، صص،1976،(منصور فهمي

فا للموضوع وذلك من الناحية الفردية إعطاء بعدا خمتلاالختصاصآخر أهل فريق يف حني حاول 
و اجلماعية.

نورد هذا النوع من التقسيم :سيليوفيما 
وافع مادية إجيابية فردية مثل ربط األجر باإلنتاج أي كلما زاد اإلنتاج زاد أجر العامل.د-أ 
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دوافع مادية إجيابية مجاعية مثل املشاركة يف األرباح من طرف عمال املؤسسة.-ب 
وافع مادية سلبية فردية مثل اخلصم من املرتبات إذا أخطأ العامل وذلك جزاءا له نتيجة عمل د-ت 

سليب قدمه.
يف دوافع مادية سلبية مجاعية مثل احلرمان من املكافآت وتعويضات باجلزاءات والعقوبات -ث 

.)36ص،2002(حممود عبد احلليم منسي ،العمل وأبسطها التأنيب
الدوافع املادية فماذا عن الدوافع املعنوية.ن عهذا 

نذكرها على إجيابيةمعنوية وأخرىسلبية إىل دوافع معنوية االختصاصفقد قسمها أهل بقتها اسك
التايل: وحالن
كاعرتاف: دوافع معنوية إجيابية فردية -أ

كالعالقات الطيبة بني أفراد العمل يف املصنع وتكوين عالقات :دوافع معنوية إجيابية مجاعية -ب 
صداقة معهم.

كان إنذارا كتابيا أو شفهيا.سواءكإنذار املدير للعمال ، دوافع معنوية سلبية فردية-ت
(إبراهيم كاحلرمان من األنشطة املتعددة باملؤسسة،  دوافع معنوية سلبية مجاعية-ث

) .400- 358، ص ، ص1978،الغمري
لدوافع المادية :ا- 1-3-1- 2

إنتاجية العمال،ى ري الدوافع املادية علثيعطي أمثلة ومناذج واضحة لتأإن تطور الدول الصناعية
األولية كاألكل والشرب واملسكن و إذ أن الدوافع املادية تستهدف إشباع حاجات اإلنسان الضرورية 

ر تلك احلاجات أو احلصول عليها بشكل مباشر.بواسطة املال يستطيع أن يوفو، 
األصلي للعمال ، ويتجلى لنا ذلك بشكل واضح لألجرحيث تكون على شكل مال وتكون إضافية 

فارتبط%60من دراسة " تايلور" إذ عمل على زيادة أجر أحد العمال بنسبة 
يف ات واملشاركة و املكافآت التشجيعية والعالتلك ي ذلك بزيادة كمية اإلنتاج ، فالدوافع املادية ه

أرباح املؤسسة.

الدوافع المادية اإليجابية :-أ
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األجر:- 1-أ
تعريف األجر بعبارة وجيزة على أنه : "ذلك املقابل املايل الذي يدفع للعامل مقابل ميكن

).541، ص 1980(عبد العزيز فهمي هيكل ،العمل الذي قدمه لصاحب العمل "
ماوهو بذلك يشمل كافة العناصر املالية النقدية اليت يقدمها صاحب العمل للعامل مقابل 

نتائج وأهداف ، وهنا نطرح إشكالية كيفية وقت ، وما حيققه له منقدمه له هذا األخري من جهد و
عليها يف ذلك؟االعتمادكن قياس أو حساب األجر بالنسبة لكل عمل وما هي املعايري اليت مي

ليس هناك مبدأ حمدد أو معيار واحد معتمد لقياس على هذا التساؤل ميكن القول أنهولإلجابة

يف األجراعتمدوقيمة العمل املقابل له ، حيث إقامة العدالة أو التوازن احلقيقي بني قيمة األجر 
سوقنو نالنظرية الرأمسالية القدمية جمرد مثن أو سعر العمل ، حيدد وفق قاعدة أو قا

إجنازه استغرقهابالنظر إىل أمهية العمل املنجز من الناحية الكمية والنوعية واملدة الزمنية اليت ،العمل
املدين ، وذلك مل على أن يتم ذلك وفق قواعد القانوناالعاحتجاجاتعتباراالدون األخذ بعني 

، ص 2002ة سليمان، يعلى أساس العالقة التعاقدية اليت ختضع هي األخرى لنفس القانون (أمح
191(.

أهمية موضوع األجور:*
ثل مصدرا هاما يهتم العاملون باألجور لعدة أسباب خمتلفة ، يأيت يف مقدمتها أن األجور مت

اليت يوفرها لنفسه املالية واالحتجاجاتملعيشة الفرد ، ومستوى رفاهيته وقدرته على تأمني خدماته ، 
.وألفراد أسرته

إن األجور اليت حيصل عليها الفرد قد تؤثر أيضا على  وضعه يف جمتمعه وذلك يف احلاالت اليت 
يف عمله ، واليت قد تكون تهثر من قياسها مبركزه أو مكانلة الفرد باملكاسب املالية أكز تقاس فيها من

داخل املنظمة اليت يعمل فيها الفرد قد متثل األجور اليت حيصل املباشرين ، و همعروفة بالنسبة ملرؤوسي
أمام أفراد جمتمعه ، عالوة على ذلك فإن إمكانية احلصول على أجور عالية يةجتماعاالتهعليها مكان

يف العمل عن طريق حتسني مؤهالته الشخصية ومسامهته كفاءتهعلى زيادة  قد تشجع العامل
-502،ص ص 2003من هذه اإلمكانية املتاحة يف األجور (مجال الدين حممد املرسي، لالستفادة

503.(
العالوات:- 2-أ
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من  نتاج والرفع رية للعمال من أجل زيادة اإلثتعترب إحدى الدوافع املادية املإن العالوات
الفرد يف دخله داته كفاي

إذا زاد  أجره ، ويتم ، بواسطة زيادة اإلنتاج ويتم إعطاء العامل ضمان للحصول على هذه املكافآت 
).27، ص1983عادل جودة ، (دفعها بسرعة أي مبجرد حتقيق الزيادة املرجوة 

متنح للممتازين من العاملني الذين حققوا رحبا للشركة استثنائيةباإلضافة إىل ذلك وجود عالوات 
يف النفقات حيث متنح كل سنتني .واقتصادا

و يشرتط أن يكون العامل حاصل على تقدير مقبول و أن يكون مضى على تعيينه الشركة املايل ،
استحقاقهاجيب اجلمع بني هاتني العالوتني يف مواعيد كاملة ،سنة

.) 326–315،ص، ص1981د ، ( أمحد عادل راش
كما أنه توجد عالوات مادية فردية .

العالوات المادية الفردية : * 
استعدادلك على ذمن فكرة مؤداها أن العامل دائما يف حاجة إىل املال ، فهم بانطلقت

ملضاعفة عملهم للحصول على مزيد من املال ، لذلك فإن الدافع يناسب جهد العامل .
عيوبها : * 

املؤثرة يف اإلنتاج ليست ثابتة و يصعب حصرها ، كما أن األعمال مرتابطة  حيث إن العوامل
استبدالتربط العمال عالقات عمل باإلدارة ، إذ حيتاج تطبيق ذلك إىل رقابة إدارية ، لذلك مت 

" نظام وحدة املنتجدت األجر منسوبا إىلالدوافع الفردية بنظام األجر على أساس الوقت ، بل حد
األجر بالقطعة " أي أن أجر العامل يزيد بزيادة عدد القطع املنتجة ، و قد وضع املفكرين أنظمة 

إىل ما وضعه من أطر .امسهعالوات حيث نسب كل واحد منهم 
العاملين في األرباح : اشتراك–3-أ 

دأ يف أمريكا يف أواخر القرن الثامن عشرالعاملني يف األرباح مفهوم قدمي باشرتاكإن مفهوم 
و فرنسا يف أواسط القرن التاسع عشر و تعترب إحدى املزايا و بدأ يف إجنلرتا)،18(

بط باألرباح اليت حققتها حيث أن ما يتلقاه العمال من مشاركتهم يف األرباح مرتاإلضافية،
فحسب ، و إمنا دليل على كفاءة جهود العمال جا تليست ن،و هذه األرباح احملققةمؤسستهم

لذلك .) 373، ص 1981( أمحد عادل راشد ، و فعاليات اآلالت و نظام األجوراإلدارة
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العاملني باملنظمة يف األرباح بنصيب معني يوزع عليهم بنسبة املسامهة الفعلية لكل منهم اشرتاكفإن 
) 129خريي خليل اجلميل ، دون تاريخ ، ص هدها املنظمة(اليت تشق األهدافييف حتق

ضمانات العمل : –4–أ 
اليت تكفل للعامل حقوقه يةجتماعاالو التأمينات يجتماعاالو يأيت يف مقدمتها نظام الضمان 

جز املرض أو العلةحاأو يفلعمل أو عند اإلحالة إىل التقاعد،عند اإلصابة أثناء ا
و كذلك تقدمي الرعاية الصحية ، و توفري السكن ، و وسائل املواصالت ، و تقدمي املؤقت ،

لك من أجل رفع الكفاية اإلنتاجية للعمال و دفعهم إلتقان ذائية بأسعار مدعومة ، و ذالوجبات الغ
عملهم .

الترقية : –5–أ 
باملنشأة راد نظام جيد و معروف لرتقية و نقل العاملني من الضروري أن تعد إدارة األف

، و يقصد بالرتقية نقل الشخص من وظيفته احلالية إىل وظيفة أخرى ، و عادة ما يرتتب على ذلك 
عدة نتائج منها : 

زيادة يف دخل املوظف يف الوقت احلاضر أو يف املستقبل .-
عبد ( صالح الدين حممدوظيفة اليت رقي هلازيادة يف الصالحيات و املسؤوليات يف ال-

.) 293، ص 2002الباقي ، 

أخرى ، و املادي من جهة و تساهم يف تطوره و تقديره الوظيفي و حتمل مسؤوليات أكرب من جهة 
و بني الرتقية ، جيب أن يكون هناك توازن بني األعباء و املسؤوليات اجلديدة اليت سترتتب على

ل املادي و املعنوي أو املزايا األخرى ، و عادة ما يهدف برنامج الرتقية إىل حتقيق هدفني ماعامل
رئيسيني مها : 

و الطمأنينة باالستقرارو شعورهم خلق حافز قوي لدى العاملني لبذل قصارى جهدهماألول : 
.نتيجة التقدم املستمر يف مستوى معيشتهم

جيب بقاء األفراد األكفاء يف خدمة املنشأة لشغل الوظائف العليا و لنجاح سياسة الرتقيةأما الثاني : 
: مراعاة النواحي اآلتية

.ضرورة وجود توصيف دقيق للوظائف -
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فة إىل أخرى ، و أن تكون هذه القواعد واضحة و معروفة ضرورة وضع قواعد للرتقية من وظي-
لكل العاملني .

ضرورة وجود برنامج لتدريب و تنمية العاملني الذين يصلحون للرتقية لوظائف أخرى .-
عبد ( حممود ضرورة تعريف العاملني مبجاالت الرتقية املتاحة يف املستقبل يف املنشأة -

.) 80ص الفتاح ، دون تاريخ ،
و من أسس و معايري ترقية العمال : الرتقية على أساس الكفاءة ، األقدمية ، و على أساس 

الكفاءة و األقدمية معا .
الدوافع المادية السلبية : –ب 

ها يعترب إجيابيا و تؤدي أن تشبع حاجات مهنية لدى الفرد فإن تأثري استطاعتإن الدوافع إذا 
يعترب سليب و تؤدي فإن و الرضا ، أما إذا مل تشبع بعض احلاجات لدى الفرد تأثريهارورسإىل ال

إىل ماال يصر الفرد ، لذلك فالدوافع السلبية يف ميدان الصناعة و العمل هي عبارة عن وسائل 
ن فئة لضمان اإلنتاج ، و ضمانا ألداء العمل بالشكل الطبيعي املعتاد ، و هذه الوسائل عادة تعترب م

أو اجلزاءات و العقوبات اليت تقع على العاملني الذين يؤدون عملهم مبستوى أقل مما هو مقرر
) .129( خريي خليل اجلميل ، دون تاريخ ، ص متوقع منهم 

و من جمموعة القواعد اليت حتددها اإلدارة أو املنظمة كمحددات لضبط الرقابة على تصرفات 
احلسنة و لوائح و نظام املنظمة تبالسلوكياالتزامهماطئة يف العمل لعدم العاملني اخل

) ، و هي تشمل أنواع التهديد و العقاب و تسعى28، ص 1982ي ، م( صالح الدين بيو 
فهمي ور ( منصل مدخل العقاب و الردع و التخويفإىل التأثري يف سلوك العاملني من خال

.) 103، ص 1976، 
جر و احلرمان من العالوة و احلرمان من الرتقية األو تتمثل الدوافع املادية السلبية يف اخلصم من 

اإلدارة ، يل إىل الدرجة األدىن من درجات ز فإذا زادت درجة التقصري زادت العقوبة إىل التن
كانت العقوبة العزل عن العمل بإجراءات رادعة .الحنرافاأما إذا تطور التقصري إىل 

الدوافع المعنوية : –1-3-2- 2
، و ضمان القيم املادية ال يكفي وحده خللق اإلنسان ما ميكن قوله أن حاجات اإلنسان املادية

و م روحية يف نفوس الناس مجيعا قياستقرت، و عرب التاريخ احتياجاتهالكامل املتكامل يف تغطية 
معنوية دفعتهم دائما إىل التقدم و األمل و إىل النضال ، و إذا كنا قد حتدثنا فيما تقدم
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كتفي بالدوافع املادية نلدافع إىل العمل فإنه ال جيب أن اارةاستثعن الدوافع املادية يف تنشيط و 
األساسية ، أما حاجات اإلنسان فقط،

ذلك جيب على لية ال تشبع إال بقدر ضئيل ، و جتماعفيما خيص حاجاته األخرى النفسية و اال
األخرى ، 

ملصنعه ، و حتقيق التعاون بني زمالئه و إشباع و بذلك تزيد من شعوره بالرضا يف عمله و والئه 
.)121،ص2000(ليندا دافيدوف ،ية و النفسية جتماعحاجاته اال

فالدوافع املعنوية هي دافع ضروري إىل العمل اإلنساين و سياج أمين حيمي العامل 
إنسانية يسودها روح التعاون و االحنرافمن 

.)25، ص 1982، بيومي ( صالح الدين اإلخاء 
تعترب الدوافع املعنوية و اليت تتجاوز النواحي املادية مهمة أيضا يف دفع العاملني أو فئات منهم 

ة دورهم و تفاعلهم مع و من األمثلة على الدوافع املعنوية إشراك العاملني يف حتديد األهداف و زياد
.) 200، ص 2000، يت( حممد قاسم القريو .

بالكفاءة ، أو تسليم أومسة اعرتافي الذي يوفره العمل أو شهادة تقدير أو جتماعأو املركز اال
لعوينات ، ( مجال الدين أو عمل حفل على شرف املوظف املمتاز أو حتسني اللقب الوظيفي 

) .22، ص 2002
ية داخل بيئة املنشأة و ظروف خاصة جتماعإذ ميكن تقسيم الدوافع املعنوية إىل الظروف اال

ية خارج املنشأة و أخريا العوامل اخلاصة بالفرد العامل .جتماعبالعمل و طبيعته ، و ظروف العامل اال
ية داخل بيئة المنشأة : جتماعالظروف اال-أ 

ية ) اهلامة اليت تؤثر يف مشاعر الفرد و قراره يف العمل تلك اليت جتماعمن الدوافع احمليطية ( اال
تتصاالاالو االعرتافترتبط مبنصب العمل و حميطه كاإلشراف و طبيعة العمل و اإلجيار و 

ها العوامل اليت تتعلق ر ر قية ميكن أن تو املسؤولية و سياسة املنظمة و املرتب ، كما أن الدوافع احمليط
) .202، ص 1992( عمر صخري ، . 

عالقة العمال باإلدارة : –1–أ 
ية يف العمل تأثريا  جتماعتعترب من الدوافع اهلامة ، حيث يؤثر التنظيم الرمسي على الظروف اال

عب دورا مهما يف دفع األفراد لتحسني أدائهم و بالتايل زيادة إنتاجيتهم ، حيث كبريا ، و بالتايل يل
سكوت التنظيم الرمسي بأنه : " نظام لتنظيم نشاطات جمموعة من األفراد و جعلهم يعملون يعرف
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هدف عام عن طريق القيادة و الصالحيات ..  " حيث يؤثر التنظيم الرمسي على اجتاهمتعاونني ب
جتماعالظروف اال

مع تاتصاالضواقع العمل بالنسبة لكل فرد و فر اإلدارة حتقيق ماتو " سيار " أنه من مسؤولي
وظيفة اآلخرين ، خالل أوقات العمل ، و معدالت األجور ، ظروف العمل و كل ما يتعلق بأي 

إىل أسلوب ممارسة اإلدارة هلذه املسؤوليات يتوقف نوع و استناداأو عمل داخل الوحدة الصناعية و 
ص 1997( خالد اهلييت و آخرون ، .ية اليت ميكن أن تنشأ بني األفرادجتماعدرجة العالقات اال

188 (.
من املعلوم أن كل جهة عمل هلا أهداف تسعى إليها ، و يف سو

تتطلب من العاملني ألوان معينة من السلوك يف أوقات معينة ، كما أن كل فرد من هؤالء العاملني له 
ية ، و من الطبيعي أن تكون هذه األهداف جتماعأهدافه اخلاصة و مطالبه و حاجاته النفسية و اال

ا تتعارض يف كثري من األحيان ، و من 
.هذا التعارض ينشأ صراع دائم بني العامل من جهة و بني املؤسسة و املصنع من جهة أخرى

و بعض املؤسسات تلجأ إىل القسوة و اإلجبار للتقليل من هذا الصراع ، و بعض املؤسسات 
لعاملني قدرا أكرب من إشباع احلاجات األخرى تلجأ إىل الضغط على متطلبات املؤسسة لكي يعطي ل

يضة ، و ع( كامل حممد و السرور باالكتفاءية ، و مزيدا من الشعور جتماعالنفسية و اال
.) 15–14، ص ص 1996

و يف حقيقة األمر أن العمل ال ينحصر يف نشاط اإلنتاج فهو عمل إنساين مينح لفاعله الكرامة 
ه جيب تقدير البعد األخالقي يف تسيري املوارد هذ، كما أنه يف نظرة فلسفة العمل الذات احرتامو

مدرسة العالقات اإلنسانية " إللتون مايو " اليت ترى أن الفرد العامل ليس اجتاهالبشرية ، اليت تذكرنا ب
جمرد آلة تقوم بعملها بل هو كائن له مشاعره و آماله و أهدافه ، و من خ

احرتاممبشاعر األفراد و إعطائهم الفرصة للتعبري عن آرائهم و أفكارهم و هتماماال
بالبعد األخالقي للعامل أي هتمامللعمل و بالتايل يزيد إنتاجه ، هذا هو االاندفاعهممن محاسهم و 

شخصيته و آرائه ، هذا التسيري لكي يكون احرتاممبشاكله الشخصية و العائلية و هتمامأن اال
احرتامأخالقيا جيب أن يدخل يف إطار نظام القيم اخلاصة بالعمال و 

.
مع الزمالء : االندماجالعالقات و –2–أ 
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ية و هي اليت اجتماعنة من أفراد و مجاعات البد أن تقوم بينهم عالقات إن أي مؤسسة مكو 
يطلق عليها العالقات اإلنسانية يف جمال اإلدارة ، و اليت هلا دور كبري يف حتفيز األفراد ألداء مهامهم 

) .35دبفعالية .( صالح بن عبد اهللا أبو عبا
بالعمل تؤثر على ارتباطهامما الشك فيه أن خرباتنا و ظروفنا و عالقتنا الشخصية من حيث 

اتنا بصفة عامة و يستطيع كل منا أن يدرك و يرى فيما بني أصدقائه و معارفه بعض اجتاهمشاعرنا و 
الناس املتحمسني الذين حيبون أعماهلم و حيبون أن يتحدثوا عنها ، و هناك آخرون

يرتكون ذلك للصدفة ، بينما جند فئة ثالثة تنظر إىل العمل على أنه بل أو مباالة اهتمامال يظهرون 
).140، ص2003مثبط لعزميتهم و ال حيققون منه شيئا ( عبد الكرمي أبو مصطفى ، 

العاملني يف ويف مجيع األحوال فإن هناك شكال من العالقات اإلنسانية يف منظمات العمل ، وكل 
عن تنمية العالقات اإلنسانية الناجحة فيها .مسئولونأية منشأة 

د يف املاضي وقبل يداخل منظمات العمل كانت بسيطة بعيدة عن التعقاإلنسانيةوالعالقات 

أيسر وأسهل ، وبعد قيام املنشآت الكربى اليت تضر آالف العمال خيتلفون يف الرتاث صالتاالوكان 
ي واألهداف و الدوافع.جتماعواالاالقتصاديواخلربات واملستوى 

قدرات واملهارات اإلنسانية والسلوكية اليت متكنهم من التعامل يوميا مع تزويد العاملني باخلربات وال
أفراد خيتلفون عنهم يف الكثري من اجلوانب مما زاد من صعوبة العالقات اإلنسانية حيث ترجع أمهية 

قته مع غريه واليت تتمثل يف كثري من الباحثني وجود عالقة بني إنتاج العامل وعالافرتضوقد 
ونوع العالقة بني الرجال والنساء يف املنشأة ، وكذلك العالقة بني ومرؤوسيه،زمالئه ورؤسائه بته عالق

).125، ص 1997اخلرباء واملستشارين وبني رجال الدين (حسني عبد احلميد أمحد رشوان 

واإلشراف:القيادة -3-أ
اجتماعإن القيادة عملية تفاعل

).543، ص ،دسيف ري الصحممد عبد الفتاح 
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كن أن تعرف القيادة بالنظر إىل الشخص الذي يتوىل منصب القيادة نفسه ، فتوصف ميكما 

واألدوار اليت يقو اتطاشاحية أخرى توصف القيادة زاوية النبوظائف القيادة ، ومن ن
الرمحانات اآلخرين ( عبداجتاه

).144،ص 2003عيسوي، ال
ما لديهم من استخدامإذ يتطلب تنفيذ اإلسرتاتيجية اجلديدة أيضا قيادة اآلخرين حىت ميكن 

إلسرتاتيجية الية لتحقيق األهداف املخططة فعاوالالكفاءةقدرات وخيارات ومهارات بأكرب درجة من 
).397، ص2003(ثابت عبد الرمحان إدريسي و آخرون، 

عملية إدارية وتعليمية تساعد املشرف بأن يشخص "وتعرف "فرجينا روبنس" اإلشراف على أنه 
.                  "اءويصمم وينفذ بكفا

).229، ص 1997(حممد حسن حلمي ، حممود مجعة ، 
أما نطاق التمكن أو اإلشراف فهو العدد األمثل من العاملني الذين ميكن لرئيس واحد أن يشرف 

.)140، ص 2003ودون إرهاق (عبد الكرمي أبو مصطفى، بكفاءةعليه و يوجهه 
وهذا حسب أنواعها وهي :،طهحتبة اهلامة اليت تدفع بسلوك الفرد أو تعترب القيادة من احلوافز املعنوي

النقابة:4-أ
ميكن

الرئيسي منها تنظيم العالقة بني العمال وأصحاب العمل ، وبني العمال ورؤسائهم وبينهم وبني 
سهم مع وضع شروط حمددة للسلوك يف أية حرفة أو عمل (حسني عبد احلميد أمحد رشوان أنف

.)260، ص 1997
ر وفيديرايل وجها لوجه مع العامل السياسي.احلاالقتصاديالنقابة هدفها املعلن حتقيق تنظيم حياة -
ربح " بالنسبة " غياب الاالقتصاديوسائل الدفاع :  اإلضراب العام لشل نسبة كبرية من النشاط -

ألرباب العمل .
يف :املهام األساسية للنقابة : تتمثل-
املؤسسة أين حتدد بدقة احلقوق اخلاصة لعمال اتفاقيةإعداد خمتلف عقود العمل اليت تصبح -

وظيف أو إمكانية التعلم و تاملؤسسة املعنيني ، يتعلق األمر باملدة اليومية و األسبوعية للعمل ، شروط 
املهنة .التطور يف
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قاعدي ي قابل للتصديق بطريقة أفقية على جمموع مؤسسات البلد :  أجر اجتماعإعداد تشريع -
شروط عمل يف الليل ، راحة أسبوعية إجبارية ، شروط املكافأة ، الساعات اإلضافية للعمل

أن إدراك العمال مما سبق ميكن القول اخلالنساء ، التأمينات إجبارية ، املشاركة يف األرباح ... 
مصاحلهم حيفزهم ألداء عملهم و الرفع ودافع على حقوقهم تلوجود نقابة قوية داخل املؤسسة 

مبؤسستهم .ارتباطهميزيد من ومن إنتاجيتهم كما يقوي متاسك مجاعة العمل ،
االتصاالت:–5–أ 

د نظام جيد ، و هذا يشمل إعدايفة زيادة الرغبة يف العمل ظاملوارد البشرية و من وظائف إدارة
تعويض العاملني عن اجلهد الذي يبذلونه يف العمل و تصميم نظام للحوافز قادر لألجور و املرتبات و

أيضا الوظيفي،و
املشرتك ، و هذه مما حيقق التفاهم اإلدارة و العاملنيبنيتتصاالاالتنمية وسائل 

أنه عملية تصالاالاألخرية تعترب األساس للعالقة و الصالت اليت تصل بني األفراد و يفهم من 
و الدوافع و األخبار و املعلومات و األفكار و البيانات و املعاين مشاركة يف اخلربة 

أو أكثر و ذلك بنقلها أو تبادهلا أو إذاعتها اثننيبني مألوفةجعلها وات جتاهو اال
متبادل متكن اإلنسان من أن تأثربأنه عملية تفاعل  أي تأثري و تصالاالو ذهب البعض إىل تعريف 

و اآلراء ، املفاهيم و يا تتضمن تبادل احلقائق و األفكار اجتماعيكون كائن 
العملية متكن القائد من أن حييطات بني شخصني أو أكثر يف جمال اإلدارة فإن هذهجتاهاال

) .115شهيب ، دون تاريخ ، ص 
اهتمامو عن آرائهم و و حتفيزهم ألداء مهامهم بإعطائهم فرصة التعبري

يف زيادة اإلنتاجية تتوقف على تأثري عوامل عديدة منها : تصالاالإن فعالية نظام 
.العالقة بني املتصلني أنفسهم -
الرسالة املطلوب نقلها .-
ني اجتاهإىل العاملني ، و قد يكون يف واحد من اإلدارة اجتاه: فقد يكون يف تصالاالاجتاه-

األمر إقامة استلزمات خاصة إذا اجتاهالعكس ، و قد  يكون يف عدة و بمن اإلدارة إىل العاملني 
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مناقشة فعالة شة املشكالت املختلفة ، و إثارة ندوات بني اإلدارة كوحدة و العاملني كمجموعة ملناق
بينهم .

.املتصلني و إنتاجيتهم اتو بالتايل على معنويتصال: تؤثر على سرعة االتصالوسائل اال-
إىل وجهات نظر األفراد .االستماع: و تربز يف عدم رغبة املدراء  تصالمعوقات اال-
مبنصب الشغل : متثل الوظيفة األخرية من وظائف إدارة املوارد البشرية و كما هو متضح االحتفاظ-

االحتفاظاليت تساعد على اهلدف من هذه الوظيفة هو ممارسة جمموعة من األنشطة إنف،االسممن 
الوظيفي و بالتايل حيفزهم من أجل حتقيق أهداف االستقراربالعاملني ، مما يشعرهم باألمن و 

املؤسسة .
تشري نتائج الدراسات احلديثة إىل تقليص معدالت الوالء للمنظمات بسبب ممارسات اإلدارة-

79، ص 2003( صاحل عباس ، التخصصيةمات األخرى و ظو شراء املناالندماجيف جماالت 

(.
يف أذهان الكثريين و هو بيع وحدات القطاع العام ارتبطهذه األخرية مفهومها يقتصر على ما 

بفكر و مبادرة القطاع ليشمل جمموعة سياسات متكاملة اهلادفة إىل حتقيق التنمية للمجتمع و ذلك

.)07، ص 2003للدولة و إخضاع املنشآت املنافسة احلرة ( أمحد يوسف الشحات ، 
مايلي:ىن العام تتضمن على سبيل املثال هلذا املعاوفق
السوق يف إدارة و تشغيل املشروعات العامة .على آليات االعتماد-
.تأجري وحدات اإلنتاج اليت ميتلكها القطاع إىل القطاع اخلاص -
تصفية أو غلق أو بيع أصول املشروعات العامة الفاشلة .-
السماح للقطاع اخلاص حمليا أو أجنبيا باملسامهة يف املشروعات املشرتكة .-

العمل : العوامل الخاصة بالعمل و ظروف –ب 
العوامل الخاصة بالعمل : –1–ب 

إن شروط العمل الفنية و املهنية تؤثر على الكفاية اإلنتاجية لدى العمال ، فالرتتيب اجليد 
انعدمتإذا اخنفاضهااالستفادةلآلالت و 

الشروط يف اآليت : ميكن ذكر بعض هذه و ،هذه الشروط
شروط العمل الفنية :–1–1–ب 
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تتمثل أساسا يف درجة تقدم اآلالت أو املاكينات و كذا وضعها يف املكان املناسب ، حىت 
، يريح العمال و ماتتالءم مع مؤهالت و مقدرة العمال ،

ا ، فهي تؤثر على طاقته يديرها ، و يستجيب هلا وفقا هلذه
.) 131، ص 1999و اجلسدية ( عبد الرمحان حممد عيسوي ، النفسية

شروط العمل المهنية : –2–1–ب 
التدريب أو التكوين المهني : –1–2–1–ب 

وذلك من أجل التحكم يف هذه احلديثة يتطلب تدريبا دقيقا االخرتاعاتاملاكينات و إن
و املهارات اكتسابارتياحالتجهيزات و تشغيلها بكل 

.) 449، ص 1965اخلربات و املعارف املختلفة املتعلقة مبهنة معينة ( أمحد عزت راجح ، 
مادية امتيازاتمنها نذكر ليت و ااالنعكاساتكما أن هذا التكوين خيلق بعض اآلثار و 

و تصنيفات يف القوانني و يف األجور بالنسبة للعمال باإلضافة إىل رضاهم عن عملهم و زيادة 
انطباعبالعمل و تعلقهم بوظائفهم ، و من جهة أخرى عندما يشعر األفراد و يتكون لديهم هتماماال

.املتجدد للمؤسسةهتماميظهرون اال
األقدمية :–2- 2- 1–ب

و هي طول مدة اخلدمة أو الوقت الذي يقضيه العامل يف منصب العمل ، و تعترب األقدمية  
و قدراته يف العمل أكثر مهاراتهلعملية التكوين ، ألن العامل يف مثل هذه احلالة ينميكامتداد

.العمل و معرفة جزئياته وحبه للعمل أكثرأداءفز قدرته يف و هذا ما حي

طبيعة و خصائص العمل و متطلباته :–3–2- 1–ب 
يف زيادة مقدرة العامل على اآلداء و على رضاه عن إن هذا العامل يلعب دورا كبريا

مع ميوله و ينسجم مع العمل ، فقد حيقق الفرد سعادة كاملة عندما ميارس عمال يتفق 
" أن طبيعة العمل تعترب حمددا أساسيا HERZBERGزبرغ  " هري مواهبه ، و يف هذا الصدد يعترب

.) 263، ص 1991للسعادة يف العمل ( سليمان خليل فارس ، 
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لما كان العامل فإنه سيعمل حبماس و رغبة كبرية ، فكهتمامفإذا كانت هذه الطبيعة مثرية ال
بني ميول الفرد و بني مضمون أو حمتوى العمل و خصائصه كلما كان ذلك انسجامهناك توافق و 
س إبداع  و تعاون .ار و اليت هي أسخو الفباالعتزازمصدرا للشعور 

العوامل الخاصة بظروف العمل : –2–ب 
اإلضاءة :–1–2–ب 

ت مستوى جيد من اإلضاءة ، و جيب أن نعلم أن مثة من املسلم به أن العمل ال يتم إال حت
بالرؤية اإلنارة ترتبط أن و يالحظ إنارة عايل ،ستوى مهن صناعية حتتاج إىل وظائف بصرية قوية و م

.اإلبصار، فالضوء هو الوسط احليوي املساعد على 
ة غالبا ما يقل غلون على آالت مزودة مبفاتيح ملونتأن العمال الذين يشتشري بعض الدراسات

كافية ، فاإلضاءة اجليدة حتقق إنتاجا متميزا من حيث مستوى اخلطأ لديهم ، إذا كانت اإلضاءة
من اإلصابات أو التورط يف احلوادث قلل

فضال عن ذلك ، فهي تنقص من معدل اخلامات التالفة .
اختالفبنوع العمل فهي كذلك أيضا ختتلف اختالفباءة ختتلف إذا كانت اإلض

فثمة عمال يعتربون مستوى ما من اإلضاءة مرض ، بينما ال يعترب البعض اآلخر األمر  العمال ،
بتوزيع الضوء اخلافت يف الغرفة أو صالة اإلنتاج ، ملا يف ذلك بعدم كذلك ، و املتخصصون يوصون 

( . عني ، و ما يتبع ذلك من أخطاء و إصابات و رمبا حوادث يف العملمن إجهاد على ال
.) 96، ص 1999محدي ياسني و آخرون ، 

الضوضاء : –2–2–ب 
مال 

للصوت احلجرات املضادة ابتكروا، و لذلك ق إنتاج العامل يالصناعية أن الضوضاء عامل يع
، و لكن من املمكن أيضا أن يتكيف الفرد مع الضوضاء مبرور الوقت ، كذلك من املالحظ أن 
هناك بعض األفراد الذين يتأثرون بالضوضاء ، و لقد وجد أن األثر النفسي للضوضاء يتوقف على 

ها ، فالضوضاء املتصلة املستمرة اليت حتدث على وترية النفسي حنو جتاهنوع هذه الضوضاء و على اال
حني أن الضوضاء املتقطعة أو غري يفواحدة ، و على نسق واحد رمبا ال تؤثر على نفسية العامل ، 
نتاج إذا تعود عليها العامل و إذا كان اإلالعادية تؤثر على العامل ، و لكن الضوضاء قد تساعد على 

ابيا حنوها .ا إجياجتاهالعامل قد كون 
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الحرارة و التهوية : –3–2–ب 
و حىت حيقق معدال طيبا من اآلداء لدى الفرد دافعية و قدرات و ميولال يكفي أن يكون 

وفر له بيئة عمل معتدلة احلرارة ، فدرجة احلرارة و التهوية املعتدلني تعدان من نإذ البد أن اإلنتاج ،
ناسبة ميكن أن تكون من مصادر املسامهة يف زيادة اإلنتاج ، إن درجة احلرارة غري الظروف الفيزيقية امل

الضغط النفسي و الفسيولوجي .
" POPLER" و ببلر " MaCK WORDد " ر وقد أكدت حبوث كل من ماكو 

حد املألوف درجة احلرارة أو تدنيها عن ارتفاعأن معدل اإلصابات و األخطاء تزداد مع 
و األمر كذلك بالنسبة للتكاليف الذهنية و العقلية .و الطبيعي 

ية خارج منشأة العمل :جتماعالعوامل اال–ت 
ية للعمال خارج املؤسسة اليت يعملون فيها جتماعو هي مجلة العوامل اليت تعود إىل الظروف اال

عائلية و السكن و الفقر و املستويات املعيشية و بصفة عامة احمليط و اليت جند من بينها املشاكل ال
املعيشي للعامل ، كما بينت العديد من الدراسات مدى مسامهة هذه العوامل يف وقوع أنواع كثرية من 

اإلجهاد ، و هذا ما اليت يواجهها العمال و هذه العوامل تؤدي إىل حدوث االضطرابات
ها ذكر نية خارج منشأة العمل جتماعو أهم املؤثرات االفراد القوى العاملة ،طرا على األيشكل خ

:على النحو التايل
المشاكل األسرية : –1–ت 

إن املشاكل و اإلضرابات األسرية تعد من أبرز العوامل اخلارجية اليت تؤدي إىل سخط العمال ، 
من ظروف بيئته األسرية ، فإنه يكون حامال بل إىل سوء توافقه مع عمله ، فالعامل الذي يشقى 

قريب من العدوان .و يكون ، يسفتأزم نصاحبه يللهم 
: جند ما يليو من أهم هذه املشاكل األسرية -
و هذا ما يؤثر داءة اخلصام و العدالشقاق بني الزوجني أي عدم التفاهم و التنافس و زيادة ح-

سلبا على حياة الزوجني .
د أبنائه مبعىن فشله العام و إتباع السلوكيات املنحرفة كالسرقة و تناول املخدرات أحاحنراف-

يؤثر سلبا عن عمله و إنتاجه .
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أي ) 207–206، ص  ص 1994( عبد احلميد عبدوين ، أسرتهمرض مزمن لدى أفراد -
املادي للعائلة و على إصابة أحد أفراده مبرض يصعب عالجه و بالتايل يؤثر على اجلانب 

النهائي بني الزوجني و ميكن تطور األثر النفسي السليب على العامل نفصالاالالطالق و هو -
املطلق .

و اماختالفاملستوى الثقايف و البيئي بني الزوجني : و هذا ما يؤدي إىل اختالف-
.اما يؤثر على عالقتهما و تفامههمو ه

.استمرارمهاالديين بني الزوجني و هو ما يزيد من التعقد يف عالقتهما و عدم ختالفاال-
التفاوت الكبري يف السن بني الزوجني و هو جيعل التقارب و التفاهم بينهما صعب جدا مما يؤدي -

السكن :–2-ت 
وثيقا ، و له أيضا أمهية من حيث تأثريه اتصاالكن يتصل مباشرة بصحة العامل إن الس

جتماعاال
) .103، ص 1951( عبد السالم حبيب ، 

المستوى المعيشي :–3–ت 
ال تسمح هلم باحلصول على املتطلبات املادية و اقتصاديةقراء نراهم يف وضعية إن العمال الف

طهم و تثبط من عزائمهم .بمشاكل مهنية حت
المؤثرات الخاصة بالفرد العامل : –ث 
لشخصية و البيولوجية : العوامل ا–1–ث 

املكونات اجلسمية فن سلوك العامل يتأثر إىل حد كبري بالتكوين اجلسمي أو البيولوجي له ، إ
ي و النفسي و على العكس من جتماعهلا تأثري على شخصية الفرد جتعله يشعر بنوع من النجاح اال

تايل تسبب له حاالت من الضيق الفرد الذي ال تتوفر فيه اخلصائص مما جيعله يفشل يف أعماله و بال
و من ةاالنفعاليو القلق النفسي ، و هذا ما يؤثر يف كفايته اإلنتاجية حبيث يشكل بعض احلاالت 

العصبية .أهم هذه العوامل نذكر السن و اجلنس ، القدرة اجلسدية ، املرض ، 
العوامل النفسية : –2–ث 



التنظير في مجال الدافعيةنيالفصل الثا

85

كيف مع بيئته فحتما سيقع يف صراع هذا األخري سيفقده توازنه إذا مل ينجح الفرد يف الت
بديلة غري متكيفة ، تكون مبثابة مظهر من مظاهر استجاباتالنفسي ، هذا ما يدفعه إلحداث 

يف هذا الصدد يرى " كريس أرجريس " أن هناك مهددات ، الذي يعانيه الفرد النفسياالضطراب
راع النفسي و اإلحباط و أهم العوامل النفسية املؤثرة يف كفاية للنفس البشرية أبرزها القلق و الص

.)35، ص 1988( عمر حممد التومي الشيباين ، "العمال اإلنتاجية نذكر إشباع احلاجات 
المشاكل التي تواجهنا في فهم دوافع العمل : –1-4- 2

ا جدا ، و أول هذه األسباب أسباب على األقل جتعل من فهمنا للدوافع أمرا معقدةهناك أربع
و تنوع األسباب اليت يعمل الفرد من أجلها .اختالفيتمثل يف 

األسباب الثالثة األخرى فهي يف حاجة إىل التحليل بشيء من التفصيل سنوردها يف ما يلي : أما
حد منا : الذي حيول دون فهمنا للدوافع يتمثل فيما يسمى باألمناط الثابتة ، فكل واالسبب الثاين

هللديه نظرة خاصة حول ما يفعله األفراد يف العمل ، فاملديرون و العمال على حد سواء 
من هذه النظريات فاثنتاناخلاصة و دون تردد يستطيعون أن يذكروا أمثلة تثبت نظريتهم ، 

يف العمل تعترب هتمامباالتان جدير 
ة بينما البعض اآلخر ال ميتلكها ، و األفضل أن ية إنسانية أساسية ، فالبعض ميتلك هذه اخلاصيخاص

ة ي
مت الدوافع جزءا منشخصية كما هو احلال بالنسبة للطول و الوزن و العمر ، و مادا

الفرد هلذه املستويات العالية من امتالكالشخص ، فإن الذين ينتمون إىل هذه النظرية يشعرون بأن 
أو الدوافع يف العمل هو قضية وجود األفراد املناسبني أي الذين ميتلكون هذه اخلاصية 

( عماد الطيب  .السمة ، حيث ميكننا أن نطلق على هذه النظرة بأ
) .43- 42، ص ص 1995كشرود ، 

تعلق باألسباب اليت تدعوا األفراد إىل تيتمن األمناط الثابتة املقبولة الهناك أيضا نوع آخر
الوظيفة نفسها ، فالرتكيز هنا يكون ىالرتكيز على ظروف العمل البيئية و عل
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جندمها عند خمتلف املديرين و العمال بدرجات متفاوتة تثريان الكثري اللتانتانالنظر نفهاتا
من اجلدل ، فعلى سبل املثال كثريا ما تكون لألفراد نزعة إلرجاع األداء اجليد إىل أنفسهم إذا كان 

كان قوى خارجية حىت و إنهذا األداء هو أداؤهم الشخصي ، بينما يرجعون األداء الضعيف إىل
هذا األداء هو أداؤهم الشخصي ، كما جند يف بعض الوظائف أيضا أنه يتوقع من األفراد أن يكونوا 
حمفزين حباالت داخلية أكثر من الظروف اخلارجية ، بينما يف بعض الوظائف األخرى جند أن العكس 
بون عملهم ، و 

فاالحتياجاتأن جامع القمامة يعمل فقط ألنه حباجة إىل املال ، 
األجور ، و عبء العمل أو التدريس ، و حجم الفصل أو املدرج ، أو ضغوط التأليف و النشر و 

ه عنه ، كلها تشري إىل العبارات اليت قد تصدر عن جامع القمامة و اليت تعكس حبه للعمل و رضا
-النظريات-األفكار اخلاطئة لتلك النظريات ، و مهما يكن من أمر فهذه األخرية

)44ص ،1995تعترب راسخة يف الواقع و ال ميكن جتاهلها ( عماد الطيب كشرود ، 
ل سلوك آخر سلوك معني بداختيارالذي يعقد األسباب اليت تدفع األفراد إىل : السبب الثالث

هو أن هناك أسبابا متعددة و خمتلفة لسلوكيات األفراد يف أوقات زمنية خمتلفة ، فعلى سبل املثال 
قد يعمل العامل اجلديد بكل ما لديه من قدرة و قوة إلتقان العمل بغرض تفادي التأنيب من قبل 

يف شهر أعامل عمال جيدا لفرتة تقدر بعدة املشرف أو لتحسني فرصة الرتقية ، فعندما يعمل نفس ال
الوظيفة ،يدرك هذا العامل بأنه كان وال يزال حيرتمه اجلميع ، مبا يف ذلك املشرف ، و بأن عمله 
أصبح اآلن آمنا ، و يف نفس الوقت ، قد يبدوا لنفس العامل بأنه ال توجد هناك فرصة ألي ترقية يف 

العامل سوف ينخفض ؟ رمبا نعم و رمبا ال . الوظيفة ، فهل هذا يعين أن أداء هذا 
ألنه يف حالة كهذه حيافظ العامل على أدائه اجليد فقط لكي يؤهله ذلك إىل مغادرة مكان عمله 

Wallace .M.J.Ezilagyiمبكرا عندما ينتهي من العمل املسند إليه (  , 1982 , P 50 (.
أمرا معقدا جدا ألن هناك سلوكيات عديدةو عليه من خالل ما تقدم فإن الدافعية تعترب

اإلداريني و املشرفني و الباحثني و غريهم ، قد تكون اهتمامو خمتلفة يف مكان العمل و اليت هي حمل 
هذه السلوكيات عدد الوحدات املنتجة يف الساعة ، املواظبة ، املغادرة ، تناول املشروبات يف العمل ، 

....حضور حماضراتإىل املشرف و االستماع
- السلوكيات –األخريةفأسباب ومربرات هذه 

ها وتنوعها يؤكد صعوبة فهم الدافعية للعمل.اختالفعمل خمتلفة ، ف
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تطور نظريات الدافعية:-2- 2
علماء النفس التنظيم والعمل حتديدا واضحا لعلماء النفس بصفة عامة و يعترب موضوع الدوافع

بصفة خاصة وسوف نستعرض يف هذا الفصل من هذه الدراسة إىل بعض األفكار والنظريات 
األساسية اليت حاولت أن تفسر بشكل أو بآخر موضوع الدوافع، والبد من اإلشارة هنا إىل أن هناك 

كتب اليت تناولت هذا تداخل بني مصطلحي الدوافع واحلوافز وهذا يف الكثري من املقاالت وال
احملتوى قسم إىل قسمني : األول منها يسمى بنظريات ناملوضوع ، ونظريات الدوافع هذه ت

أو للفرد تسمى باحلاجة 

جة درجة األوىل بتعريف أو حتديد ودر 
حتافظ أو تنهي السلوك الفأوالعمليات اليت تسبب 

الفرد على تقومي العوامل اليت تسمى الدوافع ، وفيما يلي سنتطرق بشيء من التفصيل إىل هذه تساعد

إنه من األمهية مبكان أن نتطرق إىل نظريات احلوافز وذلك من أجل استخالص نتائج البحوث 
انطالقا تلق النجاح التجرييب هلا، وذلكناجتة عن ذلك  واستخراج كل الدراسات  واألفكار اليت مل ال

هلا، حبيث أن واملمارسات التطبيقية الدافعيةعالقات بني نظريات هناك من كون انه جيب أن تكون 
تيجيات.النماذج النظرية هي اليت متكن من معرفة الطرق اليت تشرح فعالية خمتلف االسرتا

أعقبإن ما يطلق عليه باملدرسة السلوكية يف اإلدارة ما هو إال حلقة من حلقات الفكر اإلداري 
دارة العلمية وحركة العالقات اإلنسانية .مراحل الفكر السابقة  كحركة اإل

إن هذه املدرسة وإن كانت حتتوي يف مداخلها  على أهم نظريات احلوافز، إىل أنه ال ميكن  
(بلمهدي  عبد بارها مدخال منفصال عن املداخل السابقة يف تفسري السلوك اإلنساين يف املنظماتاعت

.)45، ص،دسالوهاب 
املدرسة صاحب)Taylor ,F.W.1911فريديريك تايلور (بزعامةففي مدخل اإلدارة العلمية

ية يف مكان العمل مرتبط إىل فاية اإلنتاجكالعلمية لإلدارة فحسب هذا األخري فإن املشكل املتعلق بال
األفراد انتقاءإن املسؤولية األساسية هلذه األخرية تكمن يف فوعليه ،عمال حد بعيد باإلدارة وليس بال
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للوظيفة مث اللجوء إىل تدريبهم وفق الطرق واملناهج األكثر تطابقا وممارسات هذه مالئمةاألكثر 
تطوير وإعداد نظام حتفيزي يسهم يف مضاعفة دخل األخرية كما تتجلى اخلطوة املوالية لإلدارة يف

اليت قد تطلبها منهم اإلدارة ويف ضوء ذلك فإن لألشياءأدائهم السريع والدقيق لوهذا من خالهؤالء
الغرض من وراء سياسة اإلدارة العلمية هو زيادة الكفاية اإلنتاجية من خالل احلوافز املادية للعامل  

ه حينما يطرأ أي مشكل يف النسق تلجأ اإلدارة إىل معاجلته سواء كان ذلك كما جتدر اإلشارة إىل أن
من خالل تعديل عن طريق تغيري تكنولوجية العمل ( حتسينه وتطويره للزيادة من كمية اإلنتاج أو 

nyland.c) (سالف الذكرالنظام التحفيزي  ,1998,pp519-542(.
يكية هو جتزئة العمل  واعتماد نظام العمل بالسلسلة، إن التنظيم املعتمد من قبل املدرسة الكالس

و إن وظائف التخطيط  والتنفيذبحث عن املنصب املالئم لكل عامل ،ويتعني يف هذه احلالة ال
التنسيق والرقابة  متارس من قبل املنظمة  يف إطار تنظيم تسلسلي تكون فيه السلطة للرئيس و التنفيذ 

ة تؤدي إىل اعتماد مراقبة صارمة  من قبل املسؤولني املباشرينللمرؤوس، وأن مركزية املسؤولي
)salvatore maugeri ,2004,p26(.

ما يلي:على االرتكازيتصف بفعالية أكثر مث ملالعجعلبق ولغرض سومما 
تبسيط العمل وتوحيده.-
لزمين ) وهذا  من أجل حتديد املعيار اGilbreth, 1919دراسة الوقت ودراسة احلركة جللربيت(-

ألداء ممارسة ما وكذلك إجنازها من دون أي حركة غري ضرورية فيها  على التوايل .
حاثا إياهم على حتقيق حصص اإلنتاج املتفق عليها وحرصه مراقبة صارمة مراقبة املشرف ألتباعه-

الشديد على إتباع هؤالء على قواعد املنظمة وسياستها مع منحه مكافآت مالية إضافية حينما 
nyland.c(الزيادةكنون من يتم ,1998,p526(.

تاجية العامل إىل أقصى كان اهلدف هو التوصل إىل الطرق العلمية يف العملية اإلنتاجية لرفع إن
و عة باستعمال أقصى ألدوات اإلنتاججر بالقطحيصل العامل على أيف مقابل قدرة عملهحد ممكن

.ة يف جمال العملوكذا إزالة كل احلركات الزائدالتخصص 
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) فإن مفهوم "اإلدارة العلمية" ما هو إىل نظام تصميمي يتميز wrightوحسب ورايت (
) .wright,1995,p26بكل من القياس العلمي للعمل و تقنيات حتليل العمل(

وعلى الرغم من جناح مثل هذه اإلجراءات على املدى القصري إال أنه مع مرور الوقت ظهرت بعض 
من خالل ل مع األعمال الروتينية البسيطة كل و العيوب متثلت يف رفض  األفراد العاملني  التعاماملشا 

هر إىل النقابية تظبدأت احلركاتومن هذا املنطلق ة  والتغيب وعدم الرضا والتخريب ،ترك اخلدم
التفكري يف ط  و التحفيزي البسيمات إىل إعادة النظر يف مثل هذا النموذجالوجود مما أدى ببعض املنظ

احملافظة على اليد العاملة  ذات الكفاءات العالية .دف أساسا إىل رفع اإلنتاجية و
أنه ال يزال يطبق  نسبت هلذا النموذج التقليدي ، إالأخريا وبغض النظر عن العيوب اليت 

وآخرون إىل أن "بورتر"كسياسة حتفيزية يف كثري من املؤسسات والشركات. ويف هذا اإلطار يشري
قوة دافعة متواجدة يف مكان عادة  ما يعتربون أن اجلانب  املادي هو أكرب أتباعهماملشرفني وكذا 
من الفروق الفردية  فإن الكثري من األفراد قد يفضلون وإىل حد بعيد الوظائف وانطالقاالعمل وعليه 

,Porter,l,wتوى الداخلي هلذه األخرية (اليت ترتكز على اجلانب املادي وهذا باملقارنة مع احمل Et

Al ,2003,p18.(
ويف مدخل حركة العالقات اإلنسانية كان التوجه هو دراسة الظروف املادية واملعنوية اليت يعمل 
Alton Mayo1933-

) Roethlisberg & Dickson, 1939ك سون (و روتليز برجر ودي)1945

)bearwell,l,& holden,l,2001,pp190-191 ( الذين اكتشفوا من  خالل دراسات
() بوالية النوىWestern Electric(ليت أجريت يف شركة وسرتن إلكرتيكااوثورناهل

Illinoisالبد أن تتوافر لديه مجلة من ) يف مدينة شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية ،أن العامل
و إشباع العوامل  املعنوية منها الشعور باألمهية  والتقدير و االعرتاف  و املشاركة يف اختاذ القرارات

.قصد التأكد من نظرية تايلور اليت تقول أن اإلنتاجية هي دالة يف الظروف املاديةاحلاجات 
صفة مفرطة واليت بلقد أشار هؤالء الباحثني على أن  ارتكاز املنظمات على املمارسات الروتينية 
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النجاح جنمت إبان الثورة الصناعية يف بداية العشرينيات أدى إىل تقليص وبصفة ملحوظة إمكانيات 
اليت طرأت على ممارسات العمل .نتيجة التغريات ا كانتفيف العمل وعليه 

فقد أصبحت مسؤولية اإلدارة تكمن يف جعل هؤالء يشعرون باألمهية يف العمل  ومنحهم التقدير و 
اهتمام تغريا يقدمونه من خدمات و كذا تسهيل إشباعهم للحاجات االجتماعية وعليه مباالعرتاف 

ثر احمليط الفيزيقي يف أنوم،ت بني اإلنسان واآللة إىل العالقة اإلنسانيةالباحثني من دراسة العالقا
االفرتاضات اخلاطئة حول طبيعة األفراد إىل السلوك إىل أثر احمليط االجتماعي  يف هذا األخري ومن

الفردية .قضرورة األخذ بعني االعتبار الفرو 
الية:األفراد مت  استخدام االسرتاتيجيات التولتحفيز 

فتح قنوات اتصال عمودية  وهذا لتعريف األفراد باملنظمة وسياستها املتبعة  وكذا التعبري عن -

-
مهية .

تطبيق نظم حتفيزية مجاعية وهذا وفق اعرتاف املشرفني بوجود مجاعات عمل غري رمسية لديها -
معايريها وأدوارها اخلاصة .

ت األتباع و هذا ألن عدم إشباعها قد مهمتها يف توسيع دور املشرفني وكذا إشباع رغبات وحاجا
يدر نيف هذا اإلطار ، يؤكد شا  على هؤالء  وكذا على املنظمة وظيفية  تؤثر سلباضطراباتيؤدي إىل 

أن )Scheneider & Schmith, 1986()ostroff,c,1992,p963ومسيث(
ا باملقارنة  هذ،تجة ومرحبة  أكثرا ما تكون مناملنضمات اليت يتواجد بداخلها العمال الراضيني غالب

ني.اليت حتتوي على العمال غري الراضمع املنظمات  
امتدادا للمداخل السابقة يف اإلدارة على )منوذج املوارد البشرية( ميكن اعتبار املدرسة السلوكية

حيث مامجمال البحث  ويف جوانب االهت
كما قامت على مفهوم تعدد الدوافع اليت اليت حترك سلوك األفراد العاملنيركزت على العوامل والقوى 
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خمتلفة منوذج حديث  طور حتت عدة عناوين وآخرون  فهو "بورتر"وحسب ، حترك السلوك اإلنساين 
)MC Gregor, 1960 ()Statt, D.A1994,p276("ماك جرجيور"متثلت يف نظرية "ص" ل

ومنوذج املوارد البشرية )Likert, 1967 (sakaran, U. 2004 P8("كارتيل"" 4والنظام "
.)Miles, 1965 ()Jewell, L.N, & Siegel, M,1990,p510("ملايلز"

أشارت مجيع هذه النماذج إىل أن دافعية األفراد إىل العمل تنشأ من خالل مجلة من حيث
جناز والرغبة  يف ىل  االنتماء و احلاجة إىل اإلإ(كاملكافآت املادية واحلاجة العوامل املعقدة واملتفاعلة

األفراد فيما اختالفأن ارسات ذات أمهية وداللة) إضافة إىل هذا فهي تفرتض كذلكالتعامل  مع مم
هؤالء ملنح استعدادوإمنا أيضا إىل بحث عن أهداف خمتلفة نسبيا فحسب ىل ال

االفرتاضووفق هذا ة مواهب متباينة،عد
مثل هذه املوارد بصفة ناجحة .استغاللالكامنة ومسؤولية اإلدارة تكمن يف تعلم كيفية 

يلي: وتتضمن مااألفرادتتعلق بطبيعة افرتاضات، مت تطوير عدة ويف ضوء ذلك
العمال يف العمل ة ما يرغبون  يف املسامهة يف العمل، وبالتايل فإنه كل ما كان اندماج إن األفراد عاد-

ويف ت مستويات معيشتهم لالغرتاب كذلكأمهية وقيمة هذا األخري وكلما اخنفضمرتفعا كلما زادت
ضافة هذا اإلطار، تسعى إجراءات إعادة تصميم العمل  وإثراءه إىل الرفع من قيمة الوظيفة وهذا باإل

وهذا ما يساعد على النجاح يف إىل حمتواها أكثر تنوع يف املهارات وأكثر مسؤولية وأكثر حرية ومبادرة
.العمل

-
اختاذأكثر يف استقالليةجلوء اإلدارة إىل منح هؤالء وعليه فإن تية وبالتايل يف ممارسات أعماهلم،الذا

.أيضاوهذا ما يساعد على النجاح يف العملالقرارات ال يكون إال يف صاحلها
الرقابة والتوجيه الشخصي وفرص إمتام املمارسات اليت تتصف متنح كما افرتض كذلك أنه حينما -

.لعملالنجاح يف ابأكثر أمهية وداللة تؤدي باألفراد إىل 

ومن هذا املنطلق فإن التوظيف العقلي  للمنظمات عادة ما يتجلى يف النقطتني التاليتني:
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و توزيعه يف مستوى الرحبية .املنتجأن يكون تصنيع -
جعل األفراد ومجاعات العمل يعملون معا بصفة فعلية اجتاه حتقيق أهدف املنضمات.-

نظرية تقوم على أساس أن العمل يشجع  فإن فلسفة مثل هذه ال"روبرت"و "دجريال"وحسب 
جريالد(حاجات نفسية لدى الفرد وحياول من خالله أن يثبت قدرته على اإلجناز  وحتمل املسؤولية 

.)38،ص2004،جينربج و روبرت  بارون
أن قيام اإلدارة مبنح فرص املشاركة الختاذ القرارات  وحل "مايلز"يشري كما أنه من جهة أخرى ،

يؤدي إىل حتسني مستويات كل من الروح املعنوية والرضا الوظيفي واألداء وتتفق هذه النتائج املشاكل
"كتون"و)T.josvold()Tjosvold,d,1987,p742( " جوز فولد"توصل إليه مع ما

Cottonوآخرون(ِ  Et Al()Cotton,j,l Et Al,1988,p11(، كارتيل"كما بني")Likert,

1961()yukrl,g,a,1981,p115(  ال تكمن يف حالة أن حماولة حتقيق فاعلية املنظمة
يتأكد من خالله الفرد العامل أن مجيع تفاعالته  وعالقاته معها  تؤدي به احتمال

ىل الشعور بالقيمة واألمهية وهذا تبعا لطبيعته وأمهيته ورغباته وتوقعاته.إ
خذ أحىت تتمكن املنظمة من حتقيق فعاليتها ينبغي عليها إىل أنه"كارتيل"ويف هذا السياق يشري 

بعني  االعتبار العوامل اآلتية:
تباعه واملتمثلة يف الثقة املتبادلة بني الطرفني وتفهم وأمناصرة وتدعيم العالقات بني املشرف -

من 
خدمات قيمة .

القرارات واللجوء إىل اختاذملشاركة يف باتطوير طريقة اإلشراف اجلماعي أي السماح للعمال -
وكذا التعاون على حل الصراعات.االتصالحتسني قنوات 

عايري يف تطوير أهداف األداء اخلاصة وكذا املاملستويات العالية واملتمثلةتدعيم األهداف ذات-
واجلماعية حيث تكمن مهمة القائد يف توجيه جهود أتباعه اجتاه تطوير األهداف الفرديةالكيفية

الواقعية ذات املستويات العالية.
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"ديسي"و)Argyris, 1964()leich,t,w,p360,p&brown,s(َ "أرجرييس"وحسب 
فإن القيام بتصميم هذه )Sakaran, 2004("رانو"سكا)Deci & Ryan, 1985("وريان"

والفعالية وإمنا أيضا إىل اإلنتاجيؤدي وحسب إىل  حتقيق مستويات مرتفعة يف ل التنظيمية الاهلياك
عمل والتكيف  والنمو والتطور الشخصي .لمعايشة الرضا والدافعية  واالندماج  يف ا

أن االسرتاتيجيات املتبعة من طرف مناذج املوارد )Pickett(" بكت"سلف ذكره  يبني وبناء على ما
لبشرية  لتحفيز العمال تتجلى فيما يلي :ا

 ومن هذا يعة  ملثل هذه األمناط التحفيزية،من واجب اإلإنه
فرة يف اليد العاملة.ة استغالل مواهبها الكامنة املتو املنطلق  تقوم اإلدارة بتحديد كيفي

ق أهدافهم الشخصية داخل إطار تنظيمي ويتجلى جيب على اإلدارة كذلك ، مساعدة عماهلا  لتحقي

.)pickett,l,1998,pp103-115(يف كيفية إجنازها

النظرة املتعددة كمن إال من خالل يال حمددات للنجاح يف العمل اإلداريوهكذا فان حماولة إجياد 
اجلوانب للدافعية.

يف العمل ، سنتناول فيما  يأيت أهم الدافعيةوبعد التطرق إىل املدارس اليت تناولت  بالدراسة  موضوع 
.الدافعيةنظريات 

:)Abraham Maslow)1954نظرية التدرج الهرمي للحاجات ألبرهام ماسلو -2-1- 2
حاجات اإلنسان ، وتعترب هذه النظرية حبق من أهم قدم أبراهم ماسلو نظريته حول تدرج 

).495،ص1985ديسلر جاري ،(
يف هذه النظرية  يقول ماسلو إن لإلنسان مخسة تصانيف رئيسية للحاجات :احلاجات 

، احلاجة إىل تقدير الذات ، احلاجة إىل حتقيق االجتماعيةاجة إىل األمان ،احلاجة الفزيولوجية ، احل
تثار 

،ص 2011إبراهيم اجلارودي األدىن بشكل موضوعي( ماجدة بنت فقط عندما يتم إشباع احلاجة
83.(



التنظير في مجال الدافعيةنيالفصل الثا

94

ميكن تلخيص النظرية فيما يلي:و
اإلنسان كائن يشعر حباجات تؤثر على سلوكه.-أ

لقد ميز ماسلو مخس جمموعات من احلاجات كما سبق اإلشارة إليه.- ب
ميكن تصوير هذه احلاجات يف شكل هرمي ،حيث يبدأ الفرد بإشباع هذه احلاجات إشباعا كليا - ت

وك .اعتبارعلى 
ميكن حتفيز الفرد عن طريق رغبته يف سد حاجاته ، و ما أن سد حاجة معينة  إال و يتطلع –ث 

.لسد حاجات أخرى 
.احلاجات اليت أشبعها الفرد ال ميكن أن تكون مصدر حتفيز –ج 
منيف حالة عدم حتقق احلاجات الثالث األوىل ( احلاجات الفيزيولوجية ، احلاجة إىل األ–ح 

.) يعمل الفرد من أجل الوصول و تلبية هذه احلاجاتنتماءو احلاجة إىل اال
 )Nicole Aubert – autres , 2005 , p 176(.
.الشكل املوايل يوضح ما تقدم ذكرهو 

أمثلة عامة                                                  أمثلة تنظيمية
احلاجة         اإلجناز                    

إىل
الذاتحتقيق

املسمى الوظيفيرتاماالححاجات التقدير و ي             جتماعملركز االا

أصدقاء يف مجاعات العملنتماءاحلاجة إىل االالصداقة                       

خطط املعاشاتاحلاجة إىل األمن                 االستقرار

األساسياملرتباحلاجات الفزيولوجية     اراالستمر 
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يف الوظيفة                     

.هرم ماسلو لتدرج الحاجات: يوضح)2-2شكل رقم (
) 116، ص 2001،( راوية حسن

يل : و قد صنف ماسلو هذه احلاجات يف تدرجها اهلرمي على النحو التا
الحاجات الفزيولوجية ( المادية ) : –2-1-1- 2

و هـــي احلاجـــات األساســـية للفـــرد تقـــوم بـــدور فعـــال يف دفـــع اإلنســـان و تتمثـــل هـــذه احلاجـــات
يف احلاجـــــات ذات العالقـــــة بتكـــــوين اإلنســـــان البيولـــــوجي و الفيزيولـــــوجي ، كاملـــــاء و اهلـــــواء و األكـــــل

و اجلنس ، حيث تعمل هذه احلاجات على حفظ التوازن اجلسدي و صيانة الفرد للبقاء و املقاومـة و 
يف حياتــــه ، و هــــي كمــــا يعتقــــد ماســــلو أقــــوى دوافــــع الفــــرد ، فحاجــــة الشــــخص لألكــــل االســــتمرارية

اجـــــات األخـــــرىو الشـــــرب أقـــــوى مـــــن حاجاتـــــه األخـــــرى حـــــىت يـــــتم إشـــــباعها ، بعـــــد ذلـــــك تبـــــدأ احل
يف اإلحلاح و الظهور و يرى ماسلو أنه إذا كانت حاجـات الفـرد غـري مشـبعة ، فـأول حاجـة تلـح عليـه 

.هلاعا إحلاحها تبلوجية ، أما احلاجات األخرى فيأيتهي احلاجات الفزيو 
:األمنحاجات - 2-1-2- 2

، الثبــات  األمــنســاعدة علــى كينونــة الفــرد وبقائــه ، مثــل :واملاآلمنــةوهــي تتمثــل يف تــوفري البيئــة 
–م ماســـلو اهـــابر رأييف –تعـــين األمـــنحاجـــات أناحلريـــة مـــن اخلـــوف ،احلريـــة مـــن القلـــق ...كمـــا 

أنــواععلــى عمــل مســتقر يــوفر احلمايــة الكافيــة للحاضــر و املســتقبل ، وكــذلك احلصــول علــى احلصــول
تأمني ضد البطالة والشيخوخة و العجز...التأمني املتعددة كال

:نتماءحاجات اال- 2-1-3- 2
يشري ماسلو أنه عندما تتحقق حاجات الفرد البيولوجية و حاجات األمن و تتشبع بشكل 

)Maslow A 1954 .P43يف الظهور ( ( احلب و الصداقة )نتماءعادل تبدأ حاجات اال
يه بعض التوتر وعدم التوازن يف قدرة الفرد على التكيفو عدم إشباع هذه احلاجات يرتتب عل

مع جمتمعه وأصدقائه .
:االحترامحاجات التقدير و - 2-1-4- 2
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بـــه اآلخـــريناعـــرتافاإلنســـان و رغبتـــه يف تكـــوين صـــورة إجيابيـــة عـــن نفســـه و وهـــي حاجـــات
ها إىل نوعني :و يرى ماسلو أن هذه احلاجات مبكن تقسيموبأمهيته بني الناس ،

.و احلريةاالستقالليتمثل يف الرغبة يف القوة و الرغبة يف اإلجناز والرغبة يف األول : 
واعــــرتافيــــة جتماعالغــــري و املكانــــة االاحــــرتام: يتمثــــل يف الرغبــــة يف الســــمعة احلســــنة وكســــب الثــــاني

يقــود إىل الشــعور بالثقــة االحــرتاماآلخــرين ، حيــث يعتقــد صــاحب هــذه النظريــة أن إشــباع احلاجــة إىل 
Steers.R. Porter.L(.بــــالنفس والقـــــوة واإلحســــاس باألمهيـــــة و الضــــرورة يف هـــــذا العـــــامل 

1979.P21.(
الحاجة إلى تحقيق الذات :- 2-1-5- 2

تأيت احلاجة إىل حتقيـق الـذات بعـد أن يـتم إشـباع احلاجـات السـابقة ، وهـذه احلاجـة تظهـر لـدى 
رغبــة الفــرد يف أن يكــون مــا يــود أن -ماســلوقــولكمــا ي-مــع قدراتــه أو ءميــتالالفــرد لتحقيــق مــا 
يكون .أنيكون وما ميكنه 

فاملوســــــيقي يصــــــنع املوســــــيقى والفنــــــان التشــــــكيلي يرســــــم اللوحــــــات ، والشــــــاعر يكتــــــب الشــــــعر .... 
)155، ص 1995، ويرى ماسلو أن احلاجات اإلنسـانية يـرتبط بعضـها ببعض(ناصـر حممـد العـديلي 

ميكــن أن نتســاءل عــن العوامــل العامــة والتنظيميــة الــيت جيــب توفريهــا يف املنظمــة ، وعنــد تطبيــق النظريــة
واليت متكن الفرد من تلبية حاجاته حسب الرتتيب الذي جاء به ماسلو.

رم ماسلو.هوفيما يلي عرض العوامل املؤثرة يف احلاجات كما جاءت يف 

عوامل تنظيميةمستويات الحاجةــــلالعوام
النمـــو-
اإلجنــاز-
التقــدم-

حتقيق الذات
وظيفة ذات حتدي

اإلبداع 
الرتقيات

التــقدم-
يجتماعاملركز اال-
تقديـر الذات-

والتقديراالحرتام
الوظيفة

الواتعال
تقدير املشرفني والزمالء

الصحــبة-
الصداقــة-
نتماءاال-

نتماءحاجات اال
ية)جتماع( اال

اإلشراف 
جتانس جمموعات العمل

العالقات املهنية
السالمـة -
ماناحلاجة إىل األاألمــن-

ظروف العمل 
مان يف الوظيفة ألا
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الزيادة يف األجوراالستقرار-
الطعام-
الشراب-
املسكن-

احلاجات الفيزيولوجية 
األجر األساسي 

لظروف العم
فرتات الراحة

): يوضح مدرج ماسلو للحاجات والعوامل المؤثرة فيها .1-2جدول رقم (
).95، ص 1991(أندري دي سيزالقي ومارك جي واالس ،

تقييم النظرية :
املنطــق الــذي تعتمــد عليــه بســبب جناحــا كبــريا 1954م ايف بدايــة نشــرها عــالقــت نظريــة ماســلو

جمـــال معقـــد أال وهـــو جمـــال احلاجـــات اإلنســـانية ، كمـــا تـــأيت أمهيـــة نظريـــة 
.يف املنظمة 

والتحفظــات هلــذه النظريــة مــن قبــل عــدد مــن االنتقــاداتبــالرغم مــن ذلــك وجهــت جمموعــة مــن 
يلي: مااالنتقاداتمن بني هذه والكتاب و الباحثني ،

الفرد من حاجة منخفضة إىل حاجات أعلـى منهـا مباشـرة بـنفس الرتتيـب انتقالليس من الضروري -
حلاجتــه العاطفيــة هفقــد يســعى الفــرد إلشــباع حاجتــه إلثبــات الــذات قبــل إشــباعالــذي وضــعه ماســلو ،

قــائم حــول ترتيــب هــذه احلاجــات يف أي أن هنــاك جــدل،،كمــا هــو احلــال عنــد العلمــاء و الفالســفة 
.سلم 

-

حسـن (-
).125ص،2002،حرمي

-
-
(على تلعب اجلماعة اليت ينتمي إليها الفرد دورا هاما يف حتديد حاجاته و يف ترتيب تلك احلاجات-

). 141ص ، 1975حممد عبد الوهاب ، 
أو تنقد هذه النظرية .معرض جمموعة من الدراسات اليت تدعوفيما يلي سنحاول 
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اإلطـــــــــارات العليــــــــا يف املؤسســـــــــة يعطـــــــــون أكثـــــــــر أمهيـــــــــة نعلـــــــــى أporterحيــــــــث يؤيـــــــــد * 
، االعـــرتافيـــة ، و حاجـــات جتماعاالللحاجـــات

ـــــاملخطط الـــــوظيفيخـــــتالفبتربيـــــر هـــــذا االHall Et Nougainقامـــــااألمـــــان ،بينمـــــا  ب
.لألفراد ، وليس باملرتبة اليت حيتلها الفرد يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة

بالتشـكيك يف صــحة نظريـة ماســلو عقــب دراسـة مقارنــة علــى Sawler et Suttleو قامـا 
جمموعة من اإلطارات .

إىل التحفظات التالية : Terry et Reberو يشري 
فلمـا تـؤثر حاجـات اإلنســان علـى سـلوكه بشــكل منفـرد ، ولكنهـا تعمـل مندجمــة مـع بعضـها الــبعض -

أساسـية ما يكون مسببا بعدة حاجـات ةن أي سلوك معني من قبل الفرد خاصوهكذا فإ
وليس حاجة واحدة فقط . ،

حـــــــــرتامااليـــــــــة و حاجـــــــــات اجتماعدفوعا جزئيـــــــــا حباجـــــــــات فنشـــــــــاط األكـــــــــل ميكـــــــــن أن يكـــــــــون مـــــــــ
.)يف حالة تناول الطعام يف مطعم فاخر مثال(

.ذا فإن حاجات اإلنسان مرتابطة ومتشابكة و أن الرتتيب الذي وضعه ماسو بعيد عن الواقع كوه
احلاجــات لديـــه ى قــوة تـــأثريإن مســتوى طموحـــات الفــرد و تطلعاتـــه يلعــب دورا هامـــا يف التــأثري علـــ-

ال يتوقــف كثــريا علــى توقعاتــه بالنجــاح يف حتقيــق اآلمــالو حماولــة إشــباعها ، وأن مســتوى التطلعــات و 
اهلدف ، فاإلخفاق املسـتمر مـن قبـل الفـرد جيعلـه ال يثـق بنفسـه و قدراتـه وإجنازاتـه، ويـؤدي بالتـايل إىل 

عكـس ذلـك النجـاح املسـتمر حيـث يزيـد مـن ثقـة اإلنسـان بنفسـهو ختفيض مستوى آماله و تطلعاته ،
و بقدراته و يرقى مبستوى تطلعاته .

تفسريه ووكيفية رؤية الفرد أ،قفإن عملية الدافعية تعمل دائما ضمن إطار إدراك الفرد للموا-
PP38-41)،Reberللموقف أمر هام مثل أمهية املوقف احلقيقي And Terry 1975(

تتغري يف املدى نفإن حوافز الفرد ميكن أLandy Et Trumboأما بالنسبة ل 
ن مستويات خمتلفة يف نفس وتتغري حسب الوضعيات، كما ميكن أن تتولد حاجات مالقصري ،

ألمان )لفرد أن يرغب يف ترقية ما من أجل محاية أكرب للوظيفة (حاجة الفمثال ميكن ،الوقت
).االعرتاف( حاجات ويرغب يف احلصول على مكانة أحسن يف املؤسسة 

إىل أن ترتيب احلاجات وفق هرم ماسلو ليس شيئا ثابتا يف وميكن اإلشارة أيضا
Porter عرتافاالإىل أن حاجات
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( املستوى الرابع )لدى اإلداريني يف هذه الدول تلي بصورة أحسن من 
حاجات األمن (املستوى الثاين ).

مصدر التحفيز حسب ماسلو اعتبارهاال ميكن ةأن احلاجات امللباآخر يعتمدانتقادويف 
يح أيضا هو أن احلاجة ما ذهب إليه ماسلو شيء صحاعتبارميكن ول أنه و يقlockeيف هذا يرد 
وبالنظر إىل طبيعتها فإن متعددة ،تبسلوكيابصورة دائمة بسلوك فردي واحد أو تلىبال ميكن أن

املنظمة.استمراريةاحلاجات جيب أن تلىب بصورة مستمرة حىت نضمن 
وميكن اإلشارة إىل أن معظم األفراد يق

ىبسبب أن الفرد يلقنتماءالذات أكرب أمهية من احلاجة إىل االاحرتامالسابق ، فقد تكون حاجة 
وعليه تصبح الرغبة اآلخرين ،واحرتاماجتذابلى عحبا من اآلخرين غالبا ما يؤدي به هذا الشعور 

يلة وليست غاية يف حدوثها ، حيث يعمل الفرد على حتقيق ذاته من أجل الذات وساحرتاميف 
أي أن التسلسل اهلرمي للحاجات يف احلصول على حب اآلخرين و ليس اكتساب احرتام الذات ،

.)306ص،1982،(حامد أمحد رمضانهرم ماسلو شيء ظاهري و ليس حقيقي
كل احلاالت و إن كانت تفسر جزءا كبريا من يرى أن نظرية ماسلو ال تطبق يف  johnأما 

إصرار بعض الناس على املزيد من اإلشباع حلاجة معينة .-أ
قد يقدم الفرد على إشباع أكثر من حاجة يف نفس الوقت .- ب
مثال قد يبدآن حباجة حتقيق بني األفراد يف ترتيب احلاجات فاملبدع و الفنانختالفاال- ت

ية مثال .جتماعبينما يهتم آخرون باحلاجات االالذات ،
.)150- 149ص ص،1993،درجة اإلشباع لدى الناس (أمحد ماهراختالف- ث

وقد علق الدكتور حممد فتحي السيد على نظرية ماسلو قائال :"يتفق فكر ماسلو مع اإلسالم
يف استخدام وسائل إشباع احلاجات اإلنسانية كوسائل التحفيز... و ينفرد اإلسالم بأمهية إشباع 

ويف املنظور اإلسالمي تعترب هذه احلاجات الروحية للفرد واليت مل يتوصل إليها الفكر اإلداري ،
دون،احلاجات أقوى يف توجيه سلوك الفرد من احلاجات األخرى (صاحلي صاحل

.)30ص،تاريخ
الدافعية ذات فائدة كبرية يفوعلى الرغم من هذه االنتقادات وغريها تبقى نظرية ماسلو 

للمديرين املعنيني باملوضوع ملا تتضمنه من أفكار و مفاهيم سليمة تساعدهم كثريا يف توجيه الناس 
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يف لو مت أخذ تلك االنتقادات وغريها وستكون الفائدة منها أكرب،وحتفيزهم
وحىت مل يتقبلها املدير بشكل كلي ،فإنه البد وأن يقر بوجود نوع من التدرج والرتتيب يف احلسبان ،

على وحاجات األفراد العاملني معه ،
رضاهم و زيادة إنتاجيتهم و حتسني مستوى أداءهم ،بل وزيادةيفها ألن ذلك سببا السعي لتلبيت

تقديرهم لألمور.
Clautonو النمو:كلنتون ألدلفر:نتماءنظرية الحاجة إلى الوجود و اال-2-2- 2

reAlderfERG .d’alderfer)1969-1972(:
ألدفر يرى أن منوذج هذا األخري ال ميكن بناءا على االنتقادات املوجهة لنظرية ماسلو ،فإن

و يرى أيضا أن منوذج ماسلو ال ميكن التعرف من خالله على توقعات تعميمه على مجيع األفراد ،
).218ص،1998السلوك لدى األفراد (فؤاد الشيخ سامل و آخرون ،

ليها اسم نظرية تتعلق بالدوافع و أطلق ع)1972- 1969حيث عرض كلينتون ألدلفر (
ERG اليت تعينExistence, Relatedness And Grewthحيث تدور هذه األخرية،–
فالرضا يعتين أو يهتم حبصيلة األحداث بني األفراد حول احلاالت الذاتية للرضا والرغبات .–النظرية 

لى ما يرغبون أو ذاتية تشري إىل احلالة الداخلية لألفراد الذين حتصلوا عاستجابةو بيئتهم ،

إذ تتبع هذه النظرية ،ات والدافعيةختيار للفرد و اليت هلا عالقة باحلاجات ،و االحتياجات و اال
مدخل النظام املفتوح لفهم الشخصية اإلنسانية.

يف تعامالت مع باستمرارحيث يوحي هذا املدخل بأن اإلنسان يعترب نظاما مفتوحا يعمل 
).63،ص 1995،اليت تؤثر دون شك على سلوكه ( عماد الطيب كشرودبيئته

آلخر بأن احلاجات اإلنسانية ميكن تصنيفها إىل حاجات أولية و أخرى افقد كان يؤمن هو 
).131ص ، 2002، راقية (حسني حرمي

اعتمدحيث 
ي ، رجييو،  ترمجه فارس حلمي ، (رونالد) فئات03) إىل ثالثة (05فئات ماسلو اخلمسة (

) نوردها على النحو التايل :231، ص 1999
حاجات الوجود:- 2-2-1- 2
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تعكس متطلبات األفراد لتبادل املواد والطاقة واحلاجة إىل البلوغ واحلفاظ على التوازن اليت
ل كل من اجلوع والعطش حاجات ثالداخلي للجسم فيما يتعلق بتوفري بعض األمور املادية ، حيث مي

للوجود ، كذلك األجور ، العالوات وظروف العمل كلها تعد أنواعا أخرى من حاجات الوجود.
:نتماءحاجات اال- 2-2-2- 2

ال يعتربون وحدات مكتفية ذاتيا ، لكنهم جيب عليهم الشروع يف األفرادواليت تعرتف بأن 

هي أن إشباعها يتوقف على عملية التقسيم نتماءفاخلاصة األساسية حلاجات اال
.نتماءري تعد كلها عناصر لعملية االثهم والتأفالقبول والف،أو التبادل 

حاجات النمو:- 2-2-3- 2
من الزمن كنتيجة تظهر يف رغبة النظم املفتوحة لزيادة النظام الداخلي والتمايز خالل فرتة

وراء البيئة.للذهاب إىل ما
م إذ يتوقف إشباع خالقة ومنتجة ألنفسهداتو مبجهالنمو تدفع األفراد إىل القيام فحاجات

حاجات النمو على وجود الفرص اليت تساعد الشخص على ما يريد أن يكون وما يقدر 
).64-63،ص ص 1995،(عماد الطيب كشرود أن يكون 

والشكل املوايل يوضح هذه النظرية أكثر:

نتماءحاجات اال

حاجات الوجود حاجات النمو  

رضا/قوية
رضا/تقدم                 

رضا/نكوص



التنظير في مجال الدافعيةنيالفصل الثا

102

في الحاجاتERG) : يوضح مضمون نظرية 3-2شكل رقم (
.اإلنسانية لكلتون الدلفر

Saad And Rnight,1988, P 264).(

ات ملاسلو ، فإن حاجة الوجود تناظر احلاجات جااحلمبقارنة هذه احلاجات مع سلم و 
، نتماءية واحلب واالجتماعيقابلها احلاجات االنتماءن حاجة االأ، و واالستقرارالفيزيولوجية واألمان 

وحتقيق الذات .واالحرتامأما حاجة النمو فهي تشابه حاجات التقدير 
لنا مقارنة بني فئات ماسلو وفئات ألدلفر.واجلدول املوايل يوضح

كلنتون ألدلفر                                                       أبراهام ماسلو

حاجات النمو                                                        حتقيق الذات
الذاتاحرتام

ية اجتماعحاجات نتماءحاجات اال
حاجات أمنية   

حاجات ثنائية
حاجات الوجود                                                     حاجات فيزيقية

حاجات فيزيولوجية

.ضح مقارنة بين حاجات ماسلو وحاجات ألدلفر): يو 2-2جدول رقم( 
).66،ص 1995
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يف عدد فئات احلاجات ، فإن نظرية كلنتون ألدلفر ختتلف عن نظرية ختالفباإلضافة إىل اال
خطا مستقيما من فئة ألخرى ، فألدلفر يرى أن احلاجات تشكل وانتقالهماسلو يف كيفية حترك الفرد 

يعتقد بأنه جيب إشباع احلاجات الدنيا أوال قبل أن تشكل وليس سلما كما جاء به ماسلو ، وال
احلاجات العليا دافعا.

عملية إحباط ميثل يف إشباع احلاجات ،تدرجالأن عدموزمالؤه إىلGibsonويضيف 
يف حماولته إلشباع حاجات باستمرارلة إخفاق الفرد أنه يف حاأي -تدرجياحندار–

ة رئيسية جتعل الفرد يعيد توجيه جهوده إلشباع حاجات قوة دافعاالرتباطتربر حاجات النمو ، 
املرتبة الدنيا ، كما سبق توضيحه يف الشكل أعاله .

حتديد أسبقية و ترتيب احلاجات.و قد نوه ألدلفر إىل أن ثقافة الفرد و نشأته يلعبان دورا يف
املديرين يف توجيه األفراد حنو احلاجات الدنيا إذا ما استحال على ساعدتإن نظرية ألدلفر

األفراد حتقيق حاجات املرتبة العليا فمثال إذا مل تسمح سياسات املنظمة و أنظمتها للفرد بإشباع 
ود الفرد حنو إشباع حاجات ير إعادة توجيه جهحاجات النمو و التطور ،فهنا يستوجب على املد

).132ص  ،2002،(حسني حرميو االرتباطالوجود

ألدلفر لنظريته:تصور والشكل املوايل يوضح

XxX
حاجة النمونتماءحاجة االحاجة الوجود               

كلنتون ألدلفر على شكل خط مستقيم.نظرية  ):يوضح 4-2شكل رقم ( 
).132ص،2002(حسني حرمي،

(حاجات النمو،حاجات إذ تفرتض هذه النظرية أن هذه الفئات الثالث للحاجات
طة يف كل األفراد الذين هم على قيد احلياة،نش،حاجات الوجود)نتماءاال

والفئات الثالث ،،
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حيث ميكن لنا أن ،للحاجات وفق نظرية ألدلفر هلا عالقة ببعضها البعض لكن بطريقة معقدة جدا
على النحو التايل:-القةالع-نورد هذه األخرية

، زادت الرغبة يف إشباعها.كلما قل إشباع حاجات الوجود-
، زادت الرغبة يف إشباعها.                                                                                                    نتماءكلما قل إشباع حاجات اال-
زادت الرغبة يف إشباعها.،كلما قل إشباع حاجات النمو-
زادت الرغبة يف إشباعها.،كلما زاد إشباع حاجات الوجود-
زادت الرغبة يف إشباعها.،نتماءكلما زاد إشباع حاجات اال-
زادت الرغبة يف إشباعها.كلما زاد إشباع حاجات النمو،-

)64،ص1995لثاين،
فكـــــل واحـــــدة مـــــن احلاجـــــات الثالثـــــة األساســـــية ميكـــــن تعريفهـــــا بعبـــــارات اهلـــــدف الـــــذي توجـــــه 

والعمليات ملخصة يف اجلدول املوايل :

العملية الهدفالحاجات 
.الوجود-
.نتماءاال-
.النمو-

.أمور مادية-
داللة اآلخرين أو احلاجات-

.األخرى
ل األفراد ضاألماكن البيئة اليت ينا-

ن حل ـم مـمن أجلها واليت متكنه
م ــون فيهـل اليت يستعملـاملشاك
.ة وتنمية قدرات إضافيةـكامل

.احلصول على ما فيه الكفاية -
.املشاركة املتبادلة يف األفكار واملشاعر-
.يصبح األفراد أكثر متايزا وتكامال كأفراد-

): يوضح حاجات نظرية كلنتون ألدلفر3-2جدول رقم ( 
Armstrong(.األهداف والعمليات ,1988 , P 131(
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توجيـــه األفـــراد مـــن قبـــل املـــديرين يف عمليـــةاعتمادهـــاإن أمهيـــة نظريـــة كلنتـــون ألـــدلفر تكمـــن يف 
ال إذا مل متكن سياسات مثف،عليهم حتقيق احلاجات العليااستحالحنو حتقيق احلاجات الدنيا إذا ما 

حنـو املنظمة الفرد من إشباع حاجات النمو لديه فعلى املـدير أن يعمـل علـى إعـادة توجيـه جهـود الفـرد
).132ص ، 2007ري ،والوجود ( بغول زهنتماءإشباع حاجات اال

دارة األفــراد و إيتفــق حمتــوى نظريــة كلنتــون ألــدلفر مــع تقســيم علــي الســلمي الــذي أورده يف كتابــه "
الكفاية اإلنتاجية "حيث قام بتقسيم هذه األخرية إىل ثالثة أنواع رئيسية :

النوع األول :حاجات أولية :
جـة إىل األكـل ااحللبناء العضوي للكائن احلي مثـلاحلاجات البدنية األساسية الصادرة عن اوهي

و النــوم...و هــذه احلاجــات األوليــة مصــدر إشــباعها الرئيســي يف العمــل داخــل املؤسســة هــو األجــر و 
االستقرار الوظيفي.

:اجتماعية:حاجات ثانيالنوع ال
و إىل الصـداقة مثـل احلاجـةو هي احلاجات اليت ميكن إشباعها عن طريق االتصال بـاآلخرين 

االنتمـــاء و العضـــوية يف مجاعـــة و البقـــاء يف جمموعـــة الـــزمالء  و احلاجـــة إىل مســـاندة اآلخـــرين و تلقـــي 

اســــي لتلــــك احلاجــــات يف جــــو و احلاجــــة إىل القبــــول االجتمــــاعي و غريهــــا ، و مصــــدر اإلشــــباع األس
و العمل هو عالقات العمل مع الزمالء و املشاركة يف عضوية مجاعـات العمـال غـري الرمسيـة و حميط

نوع االتصاالت و العالقات االجتماعية اليت تعكسها أساليب اإلشراف و اإلدارة.
ذاتية ::حاجاتثالثالنوع ال

االجتماعيةحماوال بلوغ املركز و املكانة و حتقيقهالفرد إشباعهاو هي تلك احلاجات اليت يريد ا
الرغبـــة يف املعرفـــة و -األهـــدافاحلاجــة إىل اإلجنـــاز و حتقيـــق -بـــه، و مـــن هـــذه احلاجـــات :تليـــقالــيت 

اكتسـاب احـرتام اآلخرين(علـي السـلمي،إدارة -الرغبة يف التقدم و النمـو الشخصـي-التزود من العلم
).33،ص1985فاية اإلنتاجية ،اإلفراد و الك

تقييم النظرية:
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كانت على نظرية ماسلو، اإن الدراسات و البحوث اليت أجريت على هذه النظرية كانت أقل مم
إضـافة إىل ذلـك فـال ة مـن عـدم دقـة مفهـوم " احلاجـة "النامجـاالنتقـاداتيف اشـرتاكهماوذلك بسـبب 

وال تؤكـد أيضـا تؤكـد مـا إن كـان ممكنـا خلـق حاجـات أخـرى نظريـة ماسـلو والكلنتوب ألدلفرنظرية
مــا إن كانــت بعــض احلــاالت هــي أكثــر حتفيــزا مــن غريهــا مــن احلاجــات ، إىل جانــب ذلــك فــال شــيء 

و مـــن مثـــة إحـــداث سياســـة للمـــوارداألفـــراديؤكـــد كيفيـــة قيـــاس احلاجـــات ودرجـــة حتقيقهـــا للرضـــا لـــدى 
.خدماتيةأم كانت إنتاجية سواءالبشرية يف املنظمة 

frederick herzbergزبـرقر يك هة :لفريد ير يالصح–فعية انظرية العاملين : الد-3-2-3

1957(:
أن هنـاك استخلصمراجعة مفصلة ألدبيات الرضا الوظيفي و 1957زبرق وزمالؤه عام ر نشر ه

شــــــافاكتالعالقــــــة ذهبــــــت دون ات العمــــــال وســــــلوكهم ، لكــــــن هــــــذهاجتاهــــــعالقــــــة منظمــــــة بــــــني 
الـوظيفي (عـدم الرضـا ) ، وطبقـا االسـتياءألن الباحثني خيلطـون دائمـا بـني مفهـومي الرضـا الـوظيفي و 

الـوظيفي االسـتياءو بينمـا زبرق أن الرضا الوظيفي يتوقـف علـى جمموعـة معينـة مـن املواقـف ، ر ملا يراه ه
يف الرضـا و بـالرغم مـن أنـه مـن املمكـن التفكـريو 

متصاالستياء
ات العامـــل اجتاهـــخاطئـــة مفادهـــا أن ســـوف ينـــتج عـــن ذلـــك نتيجـــةزبـــرق فإنـــهر ، إذ يقـــول فرديريـــك ه

بــالطبع غــري صــحيح إ ذا مــا تصــفحنا الدراســات احلديثــة يف كيات العمــل ، وهــذاو بســلمرتبطــة ليســت 
).67، ص 1995

عيـة، و ذلـك علـى ضـوء فاق يف أوائـل السـتينات نظريـة يف الدر زبر هريك ونتيجة لذلك أجرى فريد
مهندس وحماسب .200بإجرائها على دراسات ميدانية قام

جراء تذكر احلـوادث احلوادث احلرجة ، حيث طلب من األأساسا على طريقةتهحيث تقوم نظري
املهنية اليت أحسوا من خالهلا بالرضا ، و احلوادث املهنية اليت أحسوا من خالهلا بعدم الرضا .

حيـــــث أســـــفرت نتـــــائج هـــــذه الدراســـــات إىل أن عوامـــــل الرضـــــا ليســـــت هـــــي نفســـــها العوامـــــل املســـــببة 
لعدم الرضا .

قواعد النظرية :-2-3-1- 2
:هيتؤثر على سلوك األفراد يف العملن زبرق أنه هناك نوعني من العوامل ميكن أر يرى فريدريك ه

:العوامل الوقائية-أ
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قـوي ها وجود حالة من عـدم الرضـا لـدى العامـل ، يف حـني أن العكـس ال يـؤدي إىل تكـوين دافـعتوفر 
لدى العامل وحثه على بذل املزيد من اجلهد .
حيث تضم جمموعة العوامل الوقائية ما يلي :

سياسة املنظمة .-
إلشراف الفين .ا-
العالقات املتبادلة مع الزمالء .-
األجر .-
ب العمل .تأمني منص-
احلياة الشخصية للفرد .-
ية .جتماعاحلالة اال-

العوامل المحفزة :-ب
إذا توفرت هذه

خلق ، فضال عن حتقيق الرضا عن الوظيفة ، ونالحظ أن غياب هذه العوامل الدافعة ال يؤدي إىل
موسة من عدم الرضا لدى العاملني .حالة مل

يلي :حيث تضم جمموعة العوامل احملفزة ما
العمل نفسه .-

املسؤولية .-
املؤسسة بالعمل .اعرتاف-

اإلجناز .-
إمكانية التقدم يف العمل .-

لعوامـــل الوقائيـــة عوامـــل خمتلفـــة ، حيـــث ميكـــن لليـــد إن هـــذه النظريـــة تؤكـــد أن العوامـــل احملفـــزة و ا
.                       العاملــــــة أن تكــــــون راضــــــية أو غــــــري راضــــــية يف ذات الوقــــــت ، فقــــــد تشــــــعر بالرضــــــا نتيجــــــة لألجــــــر

).167،ص 1994(كمال محدي أبو اخلري ،
:والشكل الموالي يوضح هذه العملية

الرضا الوظيفي
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العامل الدافع

درجة الحياة

العامل الصحي

تياءاالس
الوظيفيالرضا

لدافع والعامل الصحي في الرضا الوظيفييوضح أثر العامل ا:)5-2(شكل رقم 
رق.برز هدريك ريفحسب 

و مبجلة هارفارد1966وقد قام فريديريك هرزبرق بتوضيح نظريته يف مقالة قام بنشرها عام 
الشكل املوايل يوضح ذلك:

العوامل اليت ميزت امل اليت ميزت                                                    العو 
حادثة عمل 1844حادثة عمل                                                       1753

و أدت إىل عدم الرضا و أدت إىل الرضا                                                        
( العوامل الصحية )ة )                                                           ( العوامل الدافع

اإلجناز 

من الزمالء و اإلدارة  االعرتاف

العمل نفسه  

املسؤولية

التقدم  

النمو  

سياسة املنظمة 

اإلشراف 
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العالقة مع الرؤساء 

ظروف العمل 

األجر 

العالقة مع الزمالء 

ية جتماعاحلياة اال

العالقة مع املرؤوسني 

املركز 

األمن 

.رقبرز ه) : يوضح مضمون نظرية العاملين لفردريك 6- 2الشكل رقم (
)Nicole Aubert Et Autres ,2005, P177.(

تطبيق النظرية:- 2-3-2- 2
إبراز مايلي:هرق ميكن من خاللبرز هإن التحليل الوارد يف نظرية فريدريك 

إدارة الموارد البشرية:-أ
:أوالرزبــرق تــؤدي بــإدارة املــوارد البشــرية إىل التفكــري هإن العوامــل احملــددة مــن قبــل فريــدريك 

.جل تفادي حاالت عدم الرضاأمعاجلة املشاكل الوقائية ، وذلك من يف 
د جمــال حتفيــزي مــن أجـــل جـــو مبحتــوى العمـــل واملهــام الــيت يؤديهــا األفــراد إليهتمــامتــؤدي إىل االثانيــا:

.حتسني اإلنتاجية داخل املنظمة
تحديد المهام :-ب

وكلـة للفـرد ، تطـرح ضـرورة أن تكـون املهـام  جل توفري مستويات للرضا ضمن املهام املأوذلك من 
التنفيذ والرقابة .كاملة ، ومن أجل ذلك جيب أن تكون املهمة مكونة من عوامل األعداد ،

إثراء المهام :-ت

والشـكل التنفيـذ والرقابـة ، طقية متناسقة ومتجانسة مـن أعمـال األعـداد واحد فقط ، بل مبجموعة من
املوايل يوضح ذلك .
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مهــام إمجاليــة التنظيم العلمي للعمل -1

رقابة اإلعداد         التنفيذ     المهام جزئية.

اإلعداد         التنفيذ     الرقابةإثراء املهام.-2

)selvator, 2004,p70(.): يوضح إثراء المهام7-2(شكل رقم

عرض مقارنة لنظريات الحاجة :- 2-3-3- 2
لكلنتون ألدلفر ونظرية ERGنظرية ، واهلرمي للحاجات إلبراهام ماسلنظرية التدرج
رزبرق.هالعاملني لفريديريك 

التدرج الهرمي للحاجات 
1943لماسلو عام 

أللدفر ERGنظرية 
1972عام

نظرية العاملين 
1959لهرزبرق عام 

تحقيق الذات -
/التقديراالحترام-
الصداقة/العالقات-
األمن/الضمان-
الحاجات األساسية-

نموال-

نتماءاال-

الوجود-

العوامل الدافعة

العوامل الصحية

): يوضح عرض مقارن لنظريات الحاجة.4-2جدول رقم (
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تقييم النظرية:*
احلوادث احلرجة من قبل صاحب النظرية ، وذلك بطرح سؤال عن العينة بأن طريقةاعتمادإن 

ون فيها بعدم الرضا ، وعوامل أخرى جعلتهم يشعرون فيها يتذكروا حوادث معينة جعلتهم يشعر 
بالرضا عن العمل ، وقد تؤدي إىل إرجاع العامل بسبب عدم الرضا إىل عوامل خارجية مثل ظروف 
العمل، العالقات مع الرؤساء ....ويرجع أسباب الرضا لعوامل ذاتية داخلية ، ولذلك فإن غالبية 

هزربرق مع هذه النظرية فريدريكاستخدمهادث احلرجة اليت ااألحباث اليت تستخدم طريقة احلو 
).58، ص1982(حامد أمحد رمضان، 

مها يف أن ظاألخرى اليت كانت تدور يف معاالنتقاداتكما وجهت هلذه النظريات جمموعة من 
اداعتميؤدي إىل أفكار بعض املهام األخرى ، إال يف حاالت -بعض املهام-جانب إثراء املهام

د على خلق مجاعات مستقلة يف العمل .مبرنامج واسع يعت

رضا معني ، يتعني عليه يف هذه احلالة العمل على زيادة اإلنتاج ، يف حني أن الدراسات بينت أن 
ا احلوافز ومستوى اآلداء تتوقف على عوامل خمتلفة أخرى.الرضا عن العمل ، وكذ
أخرى أقرت بوجود عالقة معاكسة مبعىن أن مبستوى اآلداء يؤثر يف الرضا يف حني أن دراسات

واحلوافز .
يفرتض هرزبرق بأن العمال يعطون نفس القيمة إىل عناصر العمل ،يف حني ميكن أن جند أن 

اليت حتمل حتدي يف جمال العمل وأن اآلخر مثال له معاين متعددة باألعماليهتمونبعض األفراد ال
بالنسبة للفرد .

لالعرتافاضطروااقرتحواالذين الباحثنيإن 
).vigot, 1988,p158إعداد برامج العمل (

أن باعتباريت بتأييد البعض اآلخر حظلفة الذكر إال أن هذه النظرية سااالنتقاداتبالرغم من 
ن أإىل عدم وجود رجال متخصصني يف جمال هيكلة املهام ، و أساساجوانب النقص فيها يعود 

كما مت التأكيد على أن رفع اإلنتاجية يتماشى مع ،طة وعملية يف الطرح بسمةطريقاعتمدتالنظرية 
إثراء املهام باإلضاف

:Davide meclelland1953نظرية الحاجة إلى اإلنجاز : لـ دافيد ماكليالند -2-4- 2
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) حاجة ، مث عمل دافيد ماكليالند 20جاء هذا النموذج على أن التحفيز يعتمد على عشرين (
سن العشرين حاجات فقط يف)03كيز على ثالثة (م وذلك بالرت 1953ك عام ــره وذلــعلى تطوي

)20. (
تشري هذه النظرية إىل أن احلاجات اإلنسانية الداخلية الكامنة تبقى ساكنة حىت يأيت عامل 

ويعرب عن هذا العامل عادة باحلافز والذي يعترب ترمجة هلدف معني ، وإذا حقق من طرف ، ما يثريها 
ريت لديه وشكلت دافعيته.ثاحلاجة اليت أإشباعإنه يؤدي إىل الفرد ف

يلي:ولوصف هذه احلاجات الثالثة نذكر ما
الحاجة إلى النفوذ ( السلطة):-2-4-4- 2

تعرب عن املدى الذي يصرف العامل وقته يف التفكري وبذل اجلهد من أجل احلصول على 
نحصر هذا التفكري واجلهد يف احلصول على مركز السلطة والسيطرة على اآلخرين ، وغالبا ما ي

وظيفي حيصل من خالله الفرد على املكافآت والقوة ، ومن مثة السيطرة والنفوذ ، إن األفراد الذين 
السيطرة وسيلة للنجاح وباعتبارلديهم مثل هذه احلاجة يكون لديهم عادة التحكم يف اآلخرين ، 

افرتضات مع اآلخرين ، وال يهمهم رضاهم عنهم ، وقد ا حلسن العالقاهتمامال يعطون 
إلجناز يكون  لديهم عادة حاجة قوية للنفوذ .للديهم دافع قوي الذين ماكليالند أن األفراد 

الحاجات إلى اإلنجاز:- 2-4-2- 2
نقصد بدافع اإلجناز ذلك الفرق بني مستوى الطموح ومستوى اآلداء الفعلي.

دافع اإلجناز ، وكلما زادت اخنفضفة بني مستوى الطموح ومستوى اآلداء الفعلي فكلما قلت املسا
دافع اإلجناز ، إذ تعرب احلاجة لإلجناز عن املدى الذي يتصرف الفرد ضمنه يف بذل ارتفعاملسافة 

جهوده وتفكريه وصرف وقته من أجل تنفيذ عمل بشكل أفضل أو كيفية قيامه بإجناز شيء غري 
، أو كيف يتقدم يف مسار حياته الوظيفية ، حيث يبحث األفراد الذين لديهم حاجة عادي أو هام 

اإلجناز عن اآليت :
املخاطر .االعتبارصنع أهداف كبرية وهامة ألنفسهم آخذين بعني -
الرغبة يف احلصول على عائد يف مقتبل ما أجنزوه.-
).151، ص 1993،املسؤولية الفردية ، وذلك قصد حل املشاكل ( أمحد ماهر-
):االنتساب( نتماءالحاجة إلى اال-2-4-3- 2
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ون علـــى إقامـــة عالقـــات وديـــة مـــع اآلخـــرين هـــم أشـــخاص صـــإن األشـــخاص الـــذين يهتمـــون وحير 
،إن مثل هؤالء تراهم يهتمون إىل حد كبري بتجنب أي سبب يؤثر على نتماءلديهم حاجات قوية لال

وجتدهم ينغمسون يف العمل الـذي يسـمح هلـم بإقامـة ع اآلخرين ،
نتمــاءلــذلك فــإن األشــخاص الــذين لــديهم حاجــة شــديدة لال،عالقــات متينــة طيبــة ومســتمرة معهــم

الرؤسـاء اجتـاهعادة ما يتجنبون العمل اإلداري علـى اعتبـار أن هنـاك عـداءا تقليـديا مـن قبـل املرؤوسـني 
).101ص،1991،سليمان خليل فارسمن الصعب أحيانا جتنبه (

)موجـودة لـدى  نتماءاإلجناز واالالنفوذ،حيث يرى ماكليالند أن هذه احلاجات الثالث (احلاجة،
كل فرد منا ،

ن هناك أفراد هلم ميول ورغبات عالية 
ألفراد العاديني .على اإلمتام العمل بصورة جيدة خالفا 

النظريـة إىل هـذه احلاجـات وتنظـر األداء ،فكلما قلت املسافة بينهما اخنفض احلـافز والعكـس صـحيح،
فعنــد انعــدام املســافة أي تطــابق مســتوى الطمــوح ومســتوى األداء،يبــدأ 

الفرد يف التفكري برفع مستوى الطموح إىل أعلى حد،وذلك بناءا على قدراته و خرباته السابقة .

يم النظرية:يتق* 
رئيسية قدمت لنظرية ماكليالند من قبل جمموعة من انتقادات)03يف عموم األمر هناك ثالثة(

الباحثني نوجزها فيما يلي:
إن الفكرة القائلة أن احلاجة إىل اإلجناز ميكن تعلمها للكبار تتعارض مع العديد من الدراسات - أ

تثبيته الدوافع يظهر عادة يف الطفولة ومن الصعب جدا تغيريه عند اكتسابالنفسية اليت تقول بأن 
لكنه يقول أن هناك أدلة قوية يف ميادين عديدة 

توضح بأن سلوك الكبار ميكن تغيريه جذريا يف فرتة قصرية نسبيا(مثل السياسة والدين)
).79ص،1995،،(عماد الطيب كشرود

تفهم املوضوع لتحديد احلاجات األساسية اختبارسقاطية مثل ل االختبارات اإلإن استعما- ب
فإنه هذا النوع من االختبارات عدة مزايا يف تفسري املالحظات الذاتية فبينما جند ،يدعو إىل الشك
جات وبسبب هذا االنتقاد فإنه من املفضل استعمال طرق أخرى لقياس حا،يف حد ذاته فن
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،وقد تكون إحدى هذه الطرق النظر إىل السلوك الواقعي لألفراد يف اختاذ ) 03( ماكليالند الثالثة
القرارات مث استنتاج ما هي احلاجات اليت دفعت هؤالء األفراد إىل تلك القرارات .

وامها  -ت
ميكن تعلمها وفقا ملاكليالندا حتت ظروف مضبوطة جدا،فإن ذلك اإلجنازكأساس،بينما احلاجة إىل 

ميكن أال يكون أكثر من كونه شعورا مؤقتا استنتجناه بدال من كونه تغريا دائما يف السلوك،ففي هذا 
ماكليالند نتائجه بتلك اليت نالحظها يوميا يف احلاجات منتقدوالشأن قارن 

ة ،و من خالل اجلو و العاطفة ات أو اللقاءات الدينية والسياسيجتماعاملشحونة عاطفيا مثل اال
تغريات يف سلوكهم داخل هذه البيئة ،لكن عندما يرجعون اإلفراطعم هذه اجلماعات ، يظهر يذيال

.زرهتآعلى ذلك السلوك إذا مل جيد الظروف اليت حتافظ عليه و ينطفئ
وقد الحظ ماكليالند نفسه هذا املشكل عندما حاول أن يدخل و حيافظ على احلاجة
إىل اإلجناز لدى أعضاء مجاعات قليلة ، ففي هذا الشأن وجد صاحب النظرية بأنه بينما احلاجة 

أة تلك احلاجة إال أن هذه اجلماعات تفقد فجإىل اإلجناز ميكن تعليمها جلماعات مثل األقليات ،
عندما ترجع إىل أهلها نظرا ألنه ال تتوفر العوامل املؤازرة لتلك احلاجات يف هذه البيئات 

)gray and starke.1988.p98(.
يبدو له عدد من التطبيقات العملية  و من جهة أخرى فإن عمل ما كليالندهذا من جهة ،

أو الدوائر االقتصادية ، و يبدو أن املشكل احلايل هو الرتكيز على تنمية البيئة اليت تآزرعلى األقل يف
، أو احلاجة إىل السلطة أو اإلجناز وذلك االنتسابإىل كانت احلاجةسواءتساند احلاجة املرغوبة 

د حيمل يف لكي تغري أو تعدل هذه احلاجات لتتطابق مع البيئة ، وعلى أي حال فإن عمل ماكليالن
يفي.ظال فيما يتعلق مبوضوع الدافعية يف مكان العمل وبالتايل الرضا الو ؤ اته تفايط
:lyman porter1961 -1965ان بورتر:منظرية لي-2-5- 2

1965إىل غاية 1961قام بورتر بإجراء جمموعة من الدراسات وذلك يف الفرتة املمتدة من 

دف إدراك املديرين للخصائص السيكولوجية ألعماهلم انطالقا
و معرفة العالقات بني العوامل التنظيمية للمنظمات و عالقتها بإشباع احلاجات ، ومدى أمهية هذه 

األخرية من حيث الرتتيب ، حيث قام بورتر بدراسة املستويات التنظيمية التالية :
اإلدارة العليا .التنفيذي واإلدارياملستوى -
)استشارينوع العمل اإلداري ( تنفيذي -
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).158، ص 1995(ناصر حممد العديلي ،حجم التنظيم-
الذي متيز بالرخاء فإنه ––

ورتر متشابه لرتتيب ماسو مع ل حاصل ، لذا جاء ترتيب بحتصييرى أن احلاجات الفزيولوجية هي 
، حيث حدد صاحب النظرية حاجات االستقالليةحذف احلاجات الفزيولوجية وإضافة احلاجة إىل 

يف مخسة مستويات نوردها على النحو التايل :األفراد
حاجات األمن :- 2-5-1- 2

يم املوضوعي ،التأمني تتمثل يف الدخل املادي املناسب ، التثبيت يف اخلدمة ، العدالة ،التقي
و التقاعد....

حاجات االنتساب :-2-5-2- 2
...إىل مجاعة عمل الصداقة ،والقبول من طرف زمالء العمل االنضمامتتمثل هي األخرى يف 

حاجات تقدير الذات :-2-5-3- 2
الذات ، الرتقية و املكافآت...احرتاماآلخرين ، احرتامتتمثل يف املركز ، اللقب ،

:االستقالليةحاجات -2-5-4- 2
تتمثل يف تأثري الفرد يف النظام ، مشاركته يف القرارات اليت تعنيه...

حاجات تحقيق الذات:-2-5-5- 2
صالح هاين عبد الرمحان ( تتمثل يف شعور الفرد بالنجاح يف العمل ، حتقيق أهداف مهمة...

).186ص،1986،الطويل
و الشكل الموالي يوضح هرم الحاجات لبورتر.

حتقيق الذات 

االستقاللية

تقدير الذات 
االنتساب

األمن 
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الهرمي للحاجات اإلنسانية حسب بورتر.يوضح السلم:) 8-2شكل رقم (

نتائج دراسة لبيان بورتر :*  
توصل بورتر إىل النتائج التالية : 

مسطح) من حيث درجة رضا الفرد .–ال توجد فروق يف حجم التنظيم ( طويل -أ
.االستشارينيبدرجة إش-ب
مة له دور أساسي يف درجة رضا العمال .املستوى اإلداري يف تنظيم املنظ-ت
ليست هناك عالقة بني حجم املنظمة وبني األمهية النسبية للحاجات اليت يدركها املديرون.-ث
:1964victor vroomنظرية التوقع فكتور فروم -2-6- 2

تحفيز فيز ضمن بيئة العمل ، مبعىن أن الحوقع لفكتور فروم على إشكالية التتقوم نظرية الت
من 

).17، ص2002العمل (حممد مرعي ،
إذ يرى فكتور فروم أن اإلنسان جيري جمموعة من الشرطي ،جتاهحيث اعتمدت نظرية التوقع على اال

كون حصيلة العوامل الثالثة التالية:العمليات الفكرية على أن حتفيز الفرد ي
-أ

توقع الفرد بأن هذا األداء هو الوسيلة للحصول على عوائد معينة .-ب
توقع الفرد بأن هذه العوائد هي ذات منفعة وقيمة وجاذبية .-ت

ملعادلة التالية:وميكن توضيح ما تقدم يف ا
النموذج األساسي:*

التكافؤ.xالتوقع=)القوة(الدافعية
القيمة اليت يعطيها العامل إىل x)يكافئ(االعتقاد بأن اجلهد سوف =)(القوةالدافعية

.احملددةاملكافآت
قوة تفضيل العائد.xقوة التوقعات=األداءيف قوة الرغبة :أو
النموذج الموسع:*

.]القيمة املرتبطة مبكافآت معينة[])2(توقع)1(توقع[=الدافعية
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(االعتقاد بأن األداء سوف يؤدي إىل (االعتقاد بأن اجلهد سوف يؤدي إىل األداء)[=الدافعية
). p.1989،beclian.403.(] (القيمة املرتبطة مبكافآت معينة)املكافآت)

العوائد.منفعةxالوسيلةxالتوقع=الدافعية*
حيث تكون درجة التحفيز عالية حني ما تكون العوامل الثالثة مرتفعة والعكس صحيح،كما 
تفرتض النظرية وجود عوامل أخرى تتعلق بقدرات الفرد ومهاراته وخصائصه الشخصية وأدواره 

.ووجود الفرص املتاحة لألداءالوظيفية املتوقعة 
وميكن توضيح نظرية التوقع يف الشكل التايل:

تحقيق أهداف الفردالمكافأة        اتخاذ القرارات    جهد الفرد      

) : يوضح نظرية التوقع.9-2شكل رقم (
)22ص،1998،(فؤاد الشيخ سامل وآخرون

ية أكثر نورد الشكل املوايل:  ولتوضيح النظر 

عوائد ذات العالقة                          عوائد األداء                            السلوك البديل 
باحلاجة 

توقعات                                                      توقعات 
العوائد                                      اجلهد               األداء األداء          

أقصى جهد أداء مرتفع                          زيادة يف األجر                              
التقدم 

احلفاظ بالوظيفة 
األداء املعياري االعرتاف

الرضا الداخلي 
أداء منخفض                  أدىن جهد قبول زمالء العمل 
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.) :يوضح نظرية التوقع لفكتورفروم10-2شكل رقم (
 )P27،1984،Wexbey and yuki   (

تقييم النظرية : * 
توقع للكثري من األحباث و الدراسات من أجل التأكد من صحتها،حيث خضعت نظرية ال

ط ووجدت فعال أن التوقع و املنفعة و اجلاذبية ترتبأكدت العديد منها عناصر خمتلفة من النظرية ،
بأن اجلهد االعتقادباجلهد و األداء ،كما جاء تأييد األحباث لعالقة التحفيز مبنح املكافآت ،و 

اختبارهاإال أن هذه النظرية يصعب املبذول سيؤدي إىل األداء وأنه سيحقق هلم املكافآت املرغوبة،
أل

Porterدوار دلولر:إنظرية ليمان بورتر و -2-7- 2 &Dlawler :
من قيام صاحب نظرية التوقع فكتور فروم بنشر نظريته و أفكاره ) 03( بعد ثالثة سنوات

غري متالنظرية اجلديدة تصف تكل من بورتر و لولر صياغة جديدة لنظرية فروم ، حيث جاءاقرتح
تقارب العوائد ذج اجلديد ،مبدى آخر هو رضا العامل عن عمله ،ويتحدد رضى العامل مبوجب النمو 

،
عادلة ، فإن الرضا املتحقق سيدفع الفرد إىل تكرار اجلهد و النشاط ،أما إذا قلت هذه العوائد عما 

حيث ،يف اجلهدالستمراربادافعية و يوقف الرضايعتقد الفرد بأنه سيحققه ، فسينشأ عدم 
التميز أنه يف هذا النموذج مييز كل من بورتر و لولر بني العوائد اخلارجية و العوائد الذاتية على غرار

هرزبرق بني عوامل الصيانة و عوامل الدافعية .اقرتحهالذي 
من الدافعية أكثر بكثري من العوائد و مزيدالرضافالعوائد الذاتية اليت تشبع احلاجات العليا تولد 

اخلارجية .
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كما تقرتح النظرية بأن العوائد الذاتية، اليت حيققها الفرد هي ممكنة إذا كانت هيكلية العمل 
بالدافعية متنوعة و فيها حتدي ، أما فيما خيص العوائد اخلارجية اليت تقدمها املنظمة فعالقتها ضعيفة

النظرية بشكل أوضح .و الشكل املوايل يوضح

عوائـد خارجيـة 

الرضــاعدالة العوائد                               األداء /اإلجناز                    
كما يدركها

الفرد

عوائد ذاتية 

)118،ص 1992،(عمر وصفي عقيلي ): يوضح نظرية بورتر و لولر 11-2(شكل رقم 
تقييم النظرية :* 

إال أن صعوبة تطبيقه واألداءعلمي ، ويوضح العالقة بني الدافعية الالنموذج أنعلى الرغم من
.وانتشارهد من شيوعه حت
Douglesجور: يالس ماك جر غنظرية دو -2-8- 2 - Mc Gregor1960:

تقوم هذه النظرية على أن الدوافع اخلارجية ترتبط بالفلسفة اليت يتبناها املدير أو اإلدارة حنو 
ات اجتاهات مرؤوسيه ، مبعىن أن أسباب الدوافع اخلارجية تتوقف على ما يفرتضه املدير من اجتاه

األفراد الذين يعملون معه.
تبناها اإلدارة من أجل الرقابة على مواردها النظرية اليت تاالفرتاضاتلك تكما تعترب 

تتبناها يف معاجلتها ملشاكل االفرتاضاتالبشرية ، وهذا يشري إىل أن لكل إدارة فلسفة أو جمموعة من 
.األفراد

إىل نظريتني متناقضتني نوردها فيما يلي:االفرتاضاتحيث قام ماك جرجيور بتقسيم هذه 
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:xنظرية -2-8-1- 2
التالية :االفرتاضاتعلى xتقوم نظرية 

حمل املسؤولية يف العمل ، كما أنه يفضل أن تإن اإلنسان بطبعه كسوال ال حيب العمل ،و ال ي- أ
جيد شخصا يقوده و يوضح له ما يفعل .

ان إن العقاب أو التهديد يعترب من الوسائل اإلنسانية لدفع اإلنسان للعمل ، أي أن اإلنس-ب
يعمل خوفا من العقاب أو احلرمان و ليس حبا يف العمل يف حد ذاته .

ال بد من الرقابة على الفرد أثناء عمله .-ت
إن املزايا املادية و على رأسها األجر تعترب أهم حوافز العمل .-ث

يلي :عن النفس البشرية كذا عن اإلدارة يرتتب مااالفرتاضاتو بالنظر إىل تلك 
و أن تصبح هناك ضرورة للرقابة على األفراد و توجيهم و كره الفرد للعمل يهيرتتب عل-

أهداف املنظمة .
اإلنتاج يتعني على اإلدارة تركيز السلطة يف أيديها و تنظر إىل العمال ع-

، ليس عليهم إال أن يطيعوا ما يصدر إليهم من أوامر .
ري سلوكهم حبيث يتالءم ياألفراد لتحفيز هم و الرقابة عليهم لتغداتو جمهجيب على اإلدارة توجيه -
.) Stephen Robbins & David decenzo , P 289( املنظمة احتياجاتو 
ة :تقييم النظري* 

األفراد ، وقد يتصـرفون يف يتجاهلهاأثبتت أن أوامر كثرية تصدرها اإلدارة لكن التجارب العلمية
املعـاكس لتلـك األوامـر ،ويف بعـض األحيـان يتصـرفون دون أن تصـدر إلـيهم أوامـر حمـددة ،كمـا جتاهاال

و احلـوافز املاديـة ،ألن أن هذه النظرية ال تعرف أي حتفيز يف العمل خارج نطاق النقـود 
النقود تؤمن السكن و األكل ...

اعتمـادو مـدى املسـئولنيو يف العموم فإن فعالية األفراد يف املؤسسة ترتبط بنظام األجور و سلطة 
سلطة الرقابة .

البحـث عـن تفسـري آخـر املفـروض كما يتضح يف حاالت و مواقـف إنسـانية عديـدة ، لـذلك كـان مـن 
. .yاليت تناوهلا نظريةاالفرتاضاتماك جرجيور إذ ظهر يف قدمهي
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:Yنظرية-2-8-2- 2
التالية :االفرتاضاتبقتها تقوم على اسهي األخرى ك

هو حيب العمل .إن اإلنسان يرغب يف العمل لذاته، ف-أ
و لكنـــه يعمـــل أيضـــا علـــى إشـــباع حاجاتـــه و رغباتـــه يعمـــل الفـــرد علـــى احلصـــول علـــى األجـــر ،-ب

ـــــــ ـــــــة ، كـــــــأن يعمـــــــل مـــــــن أجـــــــل االا علـــــــىاألخـــــــرى خالف إىل جمموعـــــــةنتمـــــــاءاألجـــــــر و املزايـــــــا املادي
ي أو رضاه عن إجنازه الشخصي .اجتماعأو احلصول على مركز أصدقاء،

النظرية :تقييم * 
مــــا يســــمى اجتــــاهلقــــد ســــامهت النظريــــة احلديثــــة يف توجيــــه أســــاليب اإلدارة يف العصــــر احلــــديث 

أيــن أصــبح أســلوب القيــادة و اإلشــراف الــدميقراطي الــذي يســمح لألفــراد حبريــة (العالقــات اإلنســانية )
العمل و التعبري هو األساس ، وأساليب التسلط يف القيادة 

باللوائح إمنا هي تعبري عن مفهوم اإلدارة xو عليه فإنه يتضح لنا جليا مما تقدم أن نظرية 
تعتمــد علــى الرقابــة اخلارجيــة xتعبــري عــن اإلدارة باألهــداف ، إذن فــإن نظريــة y، يف حــني أن نظريــة 

.لى التوجيه الذايت يف الرقابةعyلسلوك الفرد،بينما تعتمد نظرية
يف اجلدول التايل:Yونظريةxبني نظريةختالفميكن تلخيص نقاط اال

YنظريةXنظريةختالفنقاط اال

غري مريح ملعظم األفراد -النظرة إىل العمل.-
وشعارهم"العمل شر البد منه".

طبيعي إذا كانت ظروف العمل -
مالئمة.

الطموح وحتمل -
املسؤولية.

معظم األفراد غري طموحني -
وليسوا على مستوى املسؤولية 

وحيبون االنقياد.

معظم األفراد ميارسون رقابة -
ذاتية من أجل حتقيق األهداف .

معظم األفراد لديهم قدرة قليلة -القدرة واالبتكار .-
على االبتكار يف حل املشكالت 

التنظيمية.

معظم األفراد لديهم القدرة -
ر يف املشكالت على االبتكا
التنظيمية .

التحفيز على مستوى الدوافع -مسؤولية التحفيز.-
الفزيولوجية واألمان.

التحفيز على مستوى -
األمان،وحتقيق الذات+املستوى 



التنظير في مجال الدافعيةنيالفصل الثا

122

واألمان.الفسيولوجي
إشراف مباشر ورقابة لتحقيق التوجيه ونوع التحفيز.-

األهداف.
توجيه ذايت وااللتزام عند -

التحفيز.

وXبين نظرتي ختالفيوضح اال:)5-2جدول رقم ( 
Y 311، ص1976،(سيد اهلواري(

J. Stacy A dansأدمس لستانسي(اإلنصاف ) :  المساواةنظرية -2-2-9 1963

ـــــة  ـــــد يف احلـــــوافز أال وهـــــو الشـــــعوراملســـــاواةتقـــــوم نظري ـــــى فكـــــرة إضـــــافة عنصـــــر جدي آلدمـــــز عل
على رغبة الفرد يف احلصول على املعاملة العادلة داخل التنظيم ،حيث يؤكد اعتمادالك و ذبالعدالة ،

آدمز على أن الشعور بالعدالة هـو شـعور داخلـي ميكـن التوصـل إليـه مـن خـالل جمموعـة مـن العمليـات 
).163، ص 1993،املختلفة الدالة عن حتقيق العدالة من عدمها (أمحد ماهر

تاملخرجـــاو Inputsلـــى أن الفـــرد يقـــوم بـــإجراء مقارنـــات بـــني املـــدخالتوتقـــوم النظريـــة ع
Outputs فهـــو جيـــري هـــذه املقارنـــات بـــني العوائـــد الـــيت حيققهـــا كـــاألجر و الرتقيـــة و العالقـــات ،

Claude levy( . يـة و تقــدير اآلخــرين و احلـوافز املاديــة و املعنويــةجتماعاال – leboyer ,

2006 P 80 (.
يوضح نظرية آدمز للمساواة :  والشكل الموالي 

إعادة
المساواة 

تغيير 
المدخالت 

عوائد اآلخرين        عوائد الشخصر ـتغيي
مدخالتهمدخالتهم       العوائد                                       

التشويه 
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المعرفي
المدركعدم المساواةتوترالدوافع

مغادرة                                   
المكان

لـيعم
وفق اآلخرين
عوائد اآلخرين        عوائد الشخصتغيير الشيء

مدخالتهمدخالتهم       المقارنة محل 

إعادة 
المساواة 

.ألدمزالمساواةيوضح نظرية :)12-2شكل رقم ( 
.)95، ص 2005،

يف الشكل التايل :للمساواةو للتوضيح أكثر ميكن لنا متثيل مقارنة العدالة يف نظرية آدمز 

لعوائد الشخصية                                               عوائد اآلخرين ا
و يتم مقارنتها                                      = نسبة معينة 

املدخالت الشخصية                                            مدخالت اآلخرين 

يوضح مقارنة العدالة في نظرية آدمز ) 13-2شكل رقم (
)124،ص 2003رواية حسن ، (

اآلخــر الــذي قــد يكــون عضــوا يف نفــس مجاعــة العمــل ،أو موظــف آخــر بــنفس املؤسســة ، أو شــخص 
وقد يقارن بنفسه ولكن يف فرتة أخرى من حياته .يعمل يف نفس ا
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إن هذه املقارنة قد تسفر عن ثالثة حاالت خمتلفة ، نسبة أعلى من غريه (عدم عدالة) ،نسبة أقل مـن 
غريه (عدم عدالة ) أو نسبة مساوية (عدالة ) .

ل مســـاواة مـــدخالت الفـــرد مـــع مـــدخالت إن العدالـــة حســـب نظريـــة املســـاواة تتحقـــق مـــن خـــال
تصــــرفإن الشـــعور بعــــدم العدالــــة يــــؤدي إىل التـــوتر و القلــــق و مــــن مثــــة األفـــراد الــــذين يعملــــون معــــه،
).61ص،2003، (خالد عبد الرحيم مطر اهلييت أو سلوك إلنقاص هذا التوتر 

ساواة.و الشكل املوايل يوضح أنواع العدالة التنظيمية حسب نظرية امل
التنظيمية العدالة 

العدالة املدركة إدراك العدالة                                                             
لإلجراءات بالنسبة لنتائج                                                      

املستخدمة 
يف صنع القرارالقرارات   

نظرية العدالة                                           نظرية عدالة اإلجراءات 
.) : يوضح أنواع العدالة التنظيمية14-2شكل رقم ( 

) .976ص ، 2004رت بارون ، ( جريالد جرينربج روب
يلي:إن شعور الفرد بعدم املساواة حيفز إىل حتقيق املساواة من خالل ما

تغيري املدخالت من خالل ما يقدمه العمل من جهد وإشباع ومعرفة .-
تغيري املخرجات من خالل ما يعمل عليه من أجور وعوائد أخرى.-
دخالت أو املخرجات .له يف حالة فشله يف تغيري املمإعطاء قيمة معنوية لع-

حيــث يتعلــق مفهــوم العدالــة اإلجرائيــة بــإدراك الفــرد مبــدى عدالــة العمليــات الــيت يــتم مــن خالهلــا 
القـرارات اختـاذالقرارات التنظيمية ، فكلما كان الفرد أكثـر إحساسـا بعدالـة اإلجـراءات املتبعـة يف اختاذ

للعدالــة ولقــد كشــف علمــاء الســلوك عــن وجهتــنيها ، التنظيميــة ، كلمــا قــوى لديــه دافــع اإللــزام بتنفيــذ
اإلجرائية .

الجانب الهيكلي في العدالة اإلجرائية :-2-9-1- 2
يلي:يتعلق بالكيفية اليت يتم من خالهلا صنع القرارات ، ولكي تكون عادلة جيب مراعاة ما

القرارات .اجتاهاملوضوعية يف -أ
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ر لألفراد.إعطاء فرصة تصحيح األفكا-ب
أن يشارك األفراد يف صنع القرارات.-ت
تطبيق قواعد ثابتة.-ث
ي في العدالة اإلجرائية:جتماعالجانب اال-2-9-2- 2

يتعلق بنوع املعاملة اليت يتلقاها العامل على أيدي متخذي القرارات ، حيث يتأثر الفرد مبدى 
عدالة تلك املعاملة من ناحيتني: 

.مبدى كفاية املعلومات اليت يتلقاها خبصوص تنفيذ القرارتتعلق: األولى
الذي يلقاه الفرد عند حدوث نتائجهتمامية، أي مدى االجتماعباحلساسية االتتعلق:الثانية

.)179ص،2004(جريالد جرينربج و روبرت بارون ،غري مرضية يف تنفيذ القرارات
تقييم النظرية:* 

الكثري من تنبؤات النظرية أنحول هذه النظرية تشري إىل ن البحوث التجريبية اليت أجريتإ

Pritchard إذ تؤيد نتائجها أن عدم املساواة أو عدم عدالة العائد تسبب 1970وزمالؤه عام ،
Weickعل شعورا توتريا عبالف and Nesset عام

عدم املساواة أو عدم العدالة ملعدل العوائد إىل املدخالت بني الفرد وزمالء أن، اليت أوضحت 1968
ل من العمل اآلخرين حيدث الشعور بعدم املساواة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أشارت دراسة ك

leventhal ساسية الفرد ن حأالنظرية القائلة بافرتاضئج تؤيد االنتأن، إىل 1969وزمالئه عام
، اليت 1973م اعاشور عحممد للحصول على عائد ال يستحقه، ودراسة تهللغنب أكرب من حساسي

فرد يف أن األفراد يف التحالفات الثنائية يوزعون العائد بينهم بنسبة مسامهة كل افرتاضأيدت 
).70، ص 1983التحالف (حممد عاشور ، 

:Idwin Locke.1968نظرية تحديد الهدف :إدوين لوك -2-10- 2
بتطوير نظرية يف الدافعية تتعلق Idwin Lockeقام الباحث إدوين لوك  1968عام 

أكيدة يأهدافبأهداف املهام حيث يعتقد يف نظريته هذه أن املوظفني لديهم 
هناك من األفراد من لديهم القوة يف التأثري يف األهداف وحتقيقها يف السلوك أنألنفسهم ، كما 

الوظيفي .
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ألفراد ، حيث مت إحصاء اري األهداف على دافعية ثهناك العديد من الدراسات اليت أكدت عالقة تأ
ولة خمتلفة ، كما تابع لوك ملدة ) د18عشر (مثانية) حبيث مت القيام به يف 400مائة (أكثر من أربع

20تزيد عن عشرين (

، وقد قام بتحديد خاصيتني أساسيتني لألفراد مما :األفرادتسلوكيا
:الخاصية األولى-

زيادة األجر.....)-ا( شراء منزلليهيرتبط بالغرض أو النتيجة املراد احلصول ع:المضمون
من ضغوط د(حب الذات، احلوميكن أن تكون األهداف املراد حتقيقها هي أهداف بسيكولوجية

العمل.....).
الخاصية الثانية:-

أن ختتلف يف درجة كثافتها وذلك بأخذ درجة التفكري املعتمد بعني ألهدافل: ميكن الكثافة
املخططات الالزمة لتحقيق هذه األهداف.من أجل حتديد إعداداالعتبار

:ضح نظرية حتديد اهلدف إلدوين لوكوالشكل املوايل يو 

)( النتائج املخرجاتالدوافعالظروف البيئـة 
النوايا ( األهداف )-الصعوبة            -أهداف - 
جهد العمل -القبول                    -الوضوح          -املهمة                   - 
الوالء-املشاركة           - احلوافز                  - 

.) : يوضح نظرية تحديد الهدف للوك15-2كل رقم ( ش
).170، ص 1995(ناصر حممد العديلي ، 
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كمجال األهدافك لديهم ، ولكي تستخدم السلو اختيارأفكار األفراد و اجتاهدد حتفاألهداف 
ه جيب أن تتوفر فيها اخلصائص التالية:نحمدد لدافعية الفرد ، فإ

أن تكون األهداف خاصة وليست عامة:-2-10-1- 2
فاألهداف املعرب عنها بصورة دقيقة حترك دافعية الفرد بدرجة أكرب مما لو كانت عامة وغري 

املبيعات بلوغ قدر أكرب من املبيعات فإن هذا ال يعترب حاجزا مثريا مسئولحمددة ، فإذا طلب من 
.ةلدافعيل

أن تكون األهداف ذات تحدي بالنسبة للفرد :-2-10-2- 2
تكون واقعية، حبيث حترك دافعية الفرد ، حبيث ال تكون صعبة ال يكون أنفإن هذا يتطلب 

سلوك أفضل. ألداءثري محاس الفرد كون سهلة، فال تتألحد القدرة على حتقيقها، أو 
لفرد :لن األهداف ذات جاذبية وذات قيمة أن تكو -2-10-3- 2

وتفضيال كلما كانت األهداف ذات جاذبية وذات قيمة بالنسبة للفرد، وترتبط بإشباع حاجاته 
كلما زاد األثر الدافعي هلا.هت

مشاركة األفراد في تحديد األهداف:-2-10-4- 2
األهداف اليت تفرض من أعلى مندافعية أكثرتعترب األهداف اليت يتم وضعها مبشاركة األفراد 

بتحقيقها .والتزامهمإذ تساعد هذه املشاركة على قبول األفراد هلا 
قابلية األهداف للقياس وأن تكون هناك تغذية مرتدة :-2-10-5- 2

رتدة يف اإلجناز تكون هلا أثر على اآلداء خاصة إذا  إن قابلية األهداف للقياس واملعلومات امل

).49، ص2002وآخرون ،
تقييم النظرية :*

وث تعترب هذه النظرية إحدى النظريات الثابتة يف جمال الدوافع واحلوافز ، وقد نالت من البح
التأييد الكبري مما جعلها أفضل النظريات إىل حد الساعة يف تغيريها لظاهرة الدوافع يف املنظمات 

).106، ص 1995،الصناعية وغريها
: William Ouchiوليام أوشيل:Zنظرية -2-11- 2
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يابان وخاصة بالنسبة للشركات الصناعية قد الحظ عامل اإلدارة وليام أوشي أن اإلنتاجية يف ال
إنتاجية معظم ازدادت، فقد الواليات املتحدة األمريكيةيف اليثحتقق أرقاما قياسية بالنسبة مل

إىل أربعة أضعاف إنتاجية للشركات األمريكية ، احلرب العاملية الثانيةيف أعقاب الشركات يف اليابان 
نمية يف األحباث والتاالستثماريةأو ال تعود إىل السياسات النقديةأن هذه الزيادةالحظ أوشيحيث

العتييب ، ود إىل كيفية إدارة العنصر البشري يف هذه الشركات (صبحي عأو إىل عمل العامل ، ولكن ت
).82، ص 2002

دود ـحة وخاصة بالنسبة للشركات اليابانية العاملة خارجــي اإلنتاجيـة تدنــة مشكلـوملعاجل
.1981لك عام ذيف اإلدارة و Z، قام بوضع نظرية الواليات املتحدة األمريكيةان وخاصة يف ــالياب

:ح النظرية أكثروالشكل الموالي يوض

احلوافز-
وظيفة مدى احلياة-
مهن غري متخصصة -
ترقيات تلقائية-
قرارات مجاعية-

ف، مودة، حذ
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ثقـــــة

رضـــــا

إنتاجيــــة

.لوليام أوشيZ) يوضح نظرية 16-2شكل رقم ( 
).175، ص1995(ناصر حممد العديلي، 

إن هذا التحليل أدى إىل إبراز خصائص التسيري واإلدارة يف املؤسسات اليابانية و اليت نلخصها 
يف اآليت:

:دى الحياةوظيفة م-2-11-1- 2
حىت وإن كان مضمون هذه الطريقة مل ميس جمموع املؤسسات اليابانية ، فهي نابعة أساسا 

ة يبقى فيهااصية أن الفرد إذا وظف يف املؤسسإجراء اليابانيني ، ومعىن هذه اخلمن متطلبات 
إىل حد سن التقاعد .

أن له وظيفة مدى احلياة فإنه حييا من أجل املؤسسة باعتبارفرد وميزة هذه اخلاصية أن ال
لعامل وذلك من خالل لويندمج فيها كلية يف مقابل ذلك تعمل املؤسسة من أجل التطور املهين 

تكوينه وترقيته .
وعمل غير متخصص :احترام-2-11-2- 2

االحرتافتطبق املؤسسة اليابانية بصفة نظامية على طريقة ومبدأ دورية الوظائف ، اعتمادا
من أن الغري املتخصص ، والذي مفاده أن الفرد مير عرب العديد من الوظائف داخل املؤسسة بد

أن امليزة اليت ترتبط بتطبيق هذه النظرية تربز عندما تطرح ضرورة، يتخصص يف وظيفة واحدة
الوظائف داخل املؤسسة.ديد منعالتنسيق بني ال

طرق تقييم الترقية :-2-11-3- 2
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يف على غرار طرق الرتقية املعتمدة يف املؤسسات الغربية ، فإن الرتقية األوىل للعامل
).10املؤسسات اليابانية ال تكون إال بعد مضي عشرة سنوات (

سة مدركا بأنه ال ميكن أن يرتشح لرتقيات يف إن املوظف اجلديد مير عرب خمتلف مصاحل املؤس
املدى القصري واملتوسط ، يف حني إذا أثبت العامل كفاءة عالية ميكن أن توكل إليه مسؤوليات داخل 

املؤسسات دون حصوله على درجة مقابل ذلك.
القرارات :اتخاذ-2-11-4- 2

القرارات اختاذد على إشراك العمال يف إن التسيري الياباين يعطي قيمة إىل النموذج الذي يعتم
هذه الطريقة انتقدنااملؤسسة ، فالقرار هو نتاج إمجاع داخل املؤسسة، و الواقع أننا حىت و إن داخل

اختاذمن ناحية البطء يف 
ن طرف اجلماعة .إىل تأييد القرارات املتخذة م

القيم الجماعية :-2-11-5- 2
االيابحبكم أن األفراد يف املؤسسة

احلوافز الفردية مثل دفع األجور باإلنتاج الفردي ، فالعالوات املرتبطة برفع اإلنتاجية ، متنح فقط 
تطوير و تسيري املؤسسةو جلماعة العمل و ليس للفرد ،

اليابانية .

التكفل الكلي بالفرد : -2-11-6- 2
حبيــث ال نكــاد جنــد إن املؤسســة اليابانيــة تشــكل يف بعــض األحيــان هــيكال صــارما و تســلطيا ،

د تكــون وديــة إذا كانــت اجلوانــب فــردا عــامال يتعــارض مــع رئيســه املباشــر ، كمــا أن العالقــة بــني األفــرا
يــة و االقتصــادية مندجمــة كليــة مــع بعضــها الــبعض ، فاحملبــة ،الثقــة و التفــاهم تتطــور يف حالــة جتماعاال

J . Desaintes,1985(يف املؤسسةما إذا كان األفراد حتكمهم عالقات ترابط ,p 174 (.
تقييم النظرية :*

إال أنه مل يكن كافيا كون اليابانية العاملة باخلارج فحققت جناحا جزئيا،تطبيقها على املنظمات
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ا جوهريا اختالفف البيئة اليابانية ، و خاصة طبيعة القيم السائدة داخل األسرة اليابانية ختتلطبيعة
عن مثيلتها داخل األسرة الغربية .

تصلح فقط يف البيئة اليابانية - Z–األمر الذي حذا بعدد من كتاب اإلدارة إىل القول أن نظرية 
، هذا ما يفسر أسباب سياسات التوظيف يف املنظمات اليابانية اليت تقوم فقط على أساس عدم 

).73ص2004( علي عباس ، راكز املسئولية و جمالس اإلدارة ليابانيني وخاصة يف متوظيف غري ا
&النموذج الياباني في اإلدارة و الحوافز :لريتشارد باسكال و أنطوني أثوس :-2-12- 2

Athos.A. G. Pascal.R.:
نافس لإلدارة األمريكية  يف أواخر السبعينيات و خالل الثمانينيات بدأ اإلدارة اليابانية تظهر كم

الياباين املتسارع وغزوه جلميع االقتصاديكما سبق توضيحه يف النظرية سالفة الذكر ، ونظرا للنمو 

يف اإلدارة شعورا منهم بأنه جعل الكثري من الباحثني يهتمون بالنمط الياباين
أثوس بتأليف  وأنطوين و ، حيث بادر كل من باسكالاالقتصاديهو السبب املباشر هلذا النجاح 

م، الذي أوضحا فيه أن سر جناح 1981لك عام ذ
ء العالقات اإلنسانية ىوكذا بتطبيق مبادهموأهدافهما مبهارات العاملني هتماماإلدارة اليابانية عائد ال

السليمة .
ات نوردها ماملنظهتمام) عناصر ميكن اال07يؤكد الباحثان أن مثة سبعة (

على النحو التايل:
خطة طويلة المدى:-2-12-1- 2

ة يف املوارد عرب فرتة ر تعاين ندمن أن -أو اجلهاز -يعين برنامج عملي يقود إىل محاية املنظمة
طويلة من الزمن حىت تتحقق األهداف احملددة.

البناء أو الهيكل:-2-12-2- 2
.يعين اخلريطة التنظيمية املميزة للمنظمة اليت حتدد الفعاليات املركزية

األنظمة: -2-12-3- 2
تعين تقارير اإلجراءات وعمليات الروتني املستخدمة .

العضو العامل:-2-12-4- 2
يعين ذلك الوصف الدميغرايف ألهم التكوينات الشخصية يف املنظمة .
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النمط: -2-12-5- 2
يقصد به طبيعة سلوك املديرين الرئيسني لتحقيق أهداف املنظمة كما يعين النمط الثقايف 

للمنظمة.
المهارات:-2-12-6- 2

للشركة ككل.أوالرئيسي تعين القدرات املميزة للشخص
أهداف العاملين: -2-12-7- 2

(ناصر حممد . 
).173، ص 1995العديلي ، 

دم والشكل الموالي يوضح ماتق

النمط 
اإلداري 

العضو 
المهارات مل العا

األهداف 
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العليا 

البناء األنظمة 
أو الهيكل

الخطة 
الطويلة 

) : يوضح النموذج الشامل للعناصر السبعة في اإلدارة اليابانية.17-2شكل رقم (

: Skinner) ل: سكينرنظرية تدعيم السلوك: ( التعزيز-2-13- 2
لقد ركز كل من سكينر وبافلوف يف هذه النظرية على العالقة بني املثري 

استجابةيف جوهرها أن اإلنسان هو أساس التأثري ، حيث جاءت هذه النظريةوقانون،ستجابةواال
يكرر الحقا والعكس صحيح ، ر و ميستاملكافأةإذ أن السلوك الذي يعزز ويدعم ، ملثري خارجي 

أو القيام بسلوك معني هو تعزيز ذلك السلوك بنوع من ستجابةوكل ما هو مطلوب لدفع اإلنسان لال
تكرار احتماالتكانت نتيجة السلوك تشكل خربة سارة وجيدة للفرد ، تزداد املكافآت ، وإذا ما

أو السلوك جتربة سيئة أو عقابهذا السلوك مستقبال ، والعكس صحيح أيضا أي أنه إذا نتج عن 
حداث أيف املثريالسلوك وأن يتجنبه الفرد مستقبال ، وتتفاعل فاعلية ينطفئأمل فإنه من احملتمل أن 

السلوك املرغوب حسب عدد مرات التعزيز اليت تصاحب ذلك السلوك وعلى قوة األثر الذي يرتكه 
، 1986املنظمة واضحة للفرد ( أمحد عاشور، العالقةا حبيث تبدو ستجابةباالالتعزيز اقرتانوعلى 

).67-66ص ص 
تقييم النظرية :*

سلوك اإلنسان حيدد من قبل مثريات خارجيةاعتباراملوجهة هلذه النظرية هو االنتقاداتأهم 
.                  فكار هامة يف التعلمألكن النظرية تقدم مفاهيم وفقط، وإغفال اإلنسان وقيمته

).143ص،2002(حسن حرمي، 
:Witeنظرية وايت:-2-14- 2
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ة الفرد وقدرته ، كما تؤكد على أن اإلنسان حباجة دائما لإلبداع ءتركز هذه النظرية على كفا
وإنه يرغب يف أن يقوم بعمله بقدرة جيدة وكفاءة عالية،وإنه جيب أن ينظر إليه بأنه قادر على القيام 

).135ص،2006- 2007،جه (سيدي صاحل صربينةمبهامه على أحسن و 
:Likertنظرية اليكارت-2-15- 2

ركز رنسيس  اليكارت على اإلنسان وأمهية الدوافع وتأثريها على السلوك اإلنساين 
ومستويات ها،أعضائة اجلماعات وتأثريها يف سلوكـى أمهيـد علــا أكــات،كمــظمي املنـف

أدائهم وإجنازهم .
حيث قام بتصنيف الدوافع اإلنسانية يف العمل إىل الفئات التالية:

دوافع اقتصادية.- 2-15-1- 2
دوافع األمان والطمأنينة .- 2-15-2- 2
التقدير،االحرتام.                                               :دوافع ذاتية- 2-15-3- 2
دوافع الفضول.- 2-15-4- 2
).133-132صص ،2002،دوافع الرغبة يف اإلبداع (حسن حرمي- 2-15-5- 2

إذ يؤكد رنسيس اليكارت أن اجلماعات والوحدات التنظيمية ذات األداء واإلنتاج العايل حيمل 
مة ،فكل منهم وحنو رؤسائهم واملنظ،ات حمببة وإجيابية حنو بعضهم البعضاجتاهأفرادها مواقف و 

حيب زمالءه ويتعاطف معهم ،ومجيعهم يتعاملون بصورة جيدة مع رؤسائهم واملنظمة حيث يرى أن 
الناس الذين يرتبطون ويتعاملون مع اآلخرين بصورة جيدة لديهم دافعية عالية حنو حتقيق األهداف 

به املديرون والرؤساء املرغوبة ،هذا من جهة ومن جهة أخرى أكد اليكارت على أمهية الدور الذي يلع
يف إجياد مجاعات عمل فعالة ،وأن األسلوب القيادي واإلشرايف وتشجيع املشاركة الواسعة النطاق 

.)118ص، تاريخ دون،(علي السلميالكبري يف عملية اختاذ القراراتواالنغماس
:Vestengerنظرية فستنجر:-2-16- 2

يرى صاحب هذه النظرية أن األفرا

أو ن طبيعة هذه األخرية ،فإن تكون تنظيما إداريا أو ثقافياإىل هذه اجلماعة بغض النظر عنتماءباال
).20-19ص ص،2004مجيل عمر نشوان ،،علميا (يعقوب حسن نشوان 
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.Chris Argyrisنظرية كريس أرجريس:-2-17- 2

ضج إىل النضج،مما يعكس ذلك لقد أكد أرجريس أن الفرد يتدرج يف حياته من عدم الن
جمموعة من 

والتحكم بنفسه تنتقل من حالة عدم النضج إىل حالة النضج ،حيث أن هذا النضج أو التطور يتم 
على أساس جمموعة تغريات نذكرها على النحو التايل:

إنسان راشد.كالنشطة  اإلجيابية قل الفرد من احلالة السلبية كطفل إىل احلالة ينت-2-17-1- 2
ينتقل الفرد من مرحلة االعتماد على الغري إىل مرحلة االستقاللية اليت متيز اإلنسان -2-17-2- 2

البالغ.
تتنوع طرق السلوك بتقدم الفرد يف العمر الزمين.-2-17-3- 2
صغري حمدود وهو طفل إىل عامل واسع له مدلوالت ينتقل الفرد من عامل-2-17-4- 2

واستشارات خمتلفة.
يتغري املنظور الزمين للفرد من جمرد اإلدراك للحاضر ليشمل املاضي واحلاضر -2-17-5- 2

واملستقبل.
ينتقل الفرد من حالة التبعية إىل الوضع املتكافئ.- 2-17-6- 2
ة على السيطرة على ذاته إىل القدرة على ينتقل الفرد من مرحلة عدم القدر -2-17-7- 2

).150ص،2001،السيطرة على الذات وإدراكها (ثابت عبد الرحيم إدريس

:والشكل الموالي يوضح ما تقدم

الطفولة                                                                                   الرشيد
( النضج )(عدم النضج )            

سلبية                                                                                       نشاط

استقاللاعتماد
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عدم رقابة                                                                         توجيه ورقابة 
ذائبة

التركيز على الحاضر                                                              التطلع للمستقبل

ات عميقةاهتمامات  سطحية                                                               ماهتما

تبعية                                                                              مساواة أو قيادة

ة الرشد حسب كريس ):يوضح نمو الشخصية من مرحلة الطفولة إلى مرحل18-2(شكل رقم
أرجريس.

) .146،ص1995
باإلضافة إىل أن أرجريس يرى أن سلوك الفرد الناضج يتميز مبجموعة من اخلصائص أمهها:

اتساع الرؤية،بعد النظر والقدرةإدراك الذات ،الرقابة عليها ،الطموحو االستقاللية ، النشاط املتميز 
).95،ص2000الوهاب،(أمحد جاد عبدالطرق إلشباع احلاجات مبختلفالتصرفعلى

الدافعية:اتخالصة نظري*
ســنحاول اآلن عــرض جــدول يقــوم بتلخــيص بعــد هــذا العــرض ألهــم نظريــات ومنــاذج الدافعيــة ،

أشهر وأكثر النظريات شيوعا واعتمادا .
:واجلدول املوايل يوضح ذلك

الرواد(أصحابها)ـةالنظريــــالسنة
يلراتاإلدارة العلمية(احلوافز املادية)م1900

م1924
، الضمانات بيئة االقتصاديةمدرسة العالقات اإلنسانية ( احلوافز 

العمل والعالقات )
مايو وزمالؤه

أبراهام ماسلوالتدرج اهلرمي للحاجات اإلنسانية ( احلاجات املادية، م1943
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ق الذات)، حتقياالحرتامالضمانات، العالقات، 
فيدريك هرزبرقنظرية العاملني (العوامل الدافعة ، العوامل الصحية)م1959
ماكليالندو األلفةنتماءنظرية اإلجناز(حاجة القوة، اإلجناز، االم1967
آدمزنظرية العدالة ( املدخالت ، العوائد، تقييم العائد)م1963
فكتور فرومالتوقع)نظرية التوصل ( التكافؤ،م1964
سكينر)ستجابةنظرية تدعيم السلوك( املثري ، االم1968
لوكنظرية تصميم اهلدفم1968
ليمانبورتورو نظرية التوقعاتم1968
كلينتون ألدلفر، النمو)نتماء)( حاجات الوجود، االERGنظرية الـ (م1972
باسكال اليابانيةالنموذج الشامل للعناصر السبعة يف اإلدارةم1981
أوشي(الثقة، املودة، الوالء، القرار اجلماعي) Zنظريةم1981

.ةينظريات الدافعتلخيص : يوضح)6-2جدول رقم(

خالصة :
فـاق علـى أن الدافعيـة اإلنسـانية تيف موضـوع الدافعيـة إال أن هنـاك إبغض النظر عـن تبـاين اآلراء 

لفرد ، األمر الذي أعطى هلا أمهية كبرية ضمن موضوعات علم النفس وهذا ذات ارتباط وثيق بسلوك ا
يؤكده احملتوى النظري هلذه الدراسة .ما 

إذ ميكــن تغيــري كثــري مــن الســلوك اإلنســاين يف ضــوء دافعيــة الفــرد كمــا أن أداء الفــرد وإقبالــه علــى 
القيام بأعمال معينة مرهون بنوعية الدافعية لديه.
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ســـلوك األفـــراد مـــن الناحيـــة الكميـــة والكيفيـــة يف املوقـــف اخـــتالفبحـــث عـــن أســـباب تبـــاين إن ال
الواحد أو تباين سلوك الفرد يف املواقف املختلفة يتجه دائما إىل موضوع الدافعية.

بحت املنظمات بنوعيهـا إنتاجيـة كانـت أم خدماتيـة تـتكلم عـن الدافعيـة كعنصـر ضـروري يف عمله فأص
كانــت ماديـة ( ســلع....) أو خدماتيــة لــذا مـن املمكــن أن خيتلــف شخصــان ســواءلتنشـيط املخرجــات 

.الفختواال



:العمل اإلداري و دعائمه.ثالثالفصل ال
تمهيد : 
اإلدارة .- 3-1

تعريف اإلدارة–1- 3-1
أمهية اإلدارة–2- 3-1
دور اإلدارة–3- 3-1
مهارات اإلدارة - 1-4- 3
اإلدارةاالهتمام بعلم - 5- 3-1
اإلدارةجماالت تطبيق - 6- 3-1

مستويات اإلدارة- 3-2
مستوى اإلدارة العليا-1- 2- 3
مستوى اإلدارة الوسطى-2- 2- 3
لدنيا ( املباشر )مستوى اإلدارة ا- 3- 3-2
وظائف العمل اإلداري- 3-3

التخطيط- 1- 3-3
التنظيم- 2- 3-3
التوجيه- 3- 3-3
الرقابة- 4- 3-3

دعائم العمل اإلداري - 3-4
السلطة- 1- 3-4
املسؤولية- 2- 3-4

خالصة.
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تمهيد: 
عمليـــة اإلداريـــة اليف جمـــاالت عـــدة تؤكـــد علـــى ريإن الثـــورة اإلداريـــة املعاصـــرة ومـــا أحدثتـــه مـــن تغيـــ

و تقاليـد املدرسـة اإلداريـة اخلاطئـةدحـضوموضعية التنظيم ، فقد قامت مدرسـة اإلدارة العمليـة علـى 
الظنية يف عصر اإلدارة التقليدية .

ائقــة علــى إجنــاز األعمــال و التنســيق يف خمتلــف األنشــطة اعتمــاد علــى إلدارة قــدرة فلــوأصــبحت 
و املمارسة وصارت كل ظواهر السلطة و الرقابة تدرس حتت معايري و جتربة عملية ةاخلرب 

الوجهــــــــة الصــــــــحيحة وحتقيــــــــق عالقــــــــات
و وباعتبار أن الوظائف اإلداريـة  جـزء مـن نسـق ككـل و هـو اإلدارة  وملـا هلـا مـن تـأثري كبـرياإلداري ،

احلســــن للمــــدير االختيــــارعلــــى االعتمــــادايب يف حتســــني و تعــــديل األســــاليب اإلداريــــة لــــذا وجــــب جيــــإ
النجـاح و بالتايلسة مهامه اإلدارية على  أكمل وجهمن أجل ممار اسبكان املنه يف ماملناسب ووضع

ركــــز علــــى نمثللفصــــل كمــــدخلالتطــــرق لــــإلدارة  بشــــيء مــــن التفصــــيل يف عملــــه اإلداري ، وســــتناول
وبعــدها اإلداريــةمســتويات اإلدارة  الثالثــة ( إدارة عليــا  ، وســطى و دنيــا ) ، مث نتطــرق إىل الوظــائف 

.العمل اإلداري مدعائإىل
اإلدارة :-3-1
:تعريف اإلدارة - 3-1-1

نعـيش فيـه و الـذي أطلـق عليـه العديـد مـن املسـميات ، فـأطلق عليـه عصـر إن هـذا العصـر الـذي
عصـــــــر التغـــــــريات اجلذريـــــــة و الســـــــريعة أو عصـــــــر الـــــــذرةو الفضـــــــاء أو عصـــــــر الكمبيـــــــوتر أاكتشـــــــاف

و الـتحكم اآليل و الـتحكم عـن بعـد و مـا إىل ذلـك ممـا أتـت بـه العلميـة و التقنيـة و الصواريخ املوجهة
كافـة الـدول اجتاهبأيضا هذا العصر يتسم "عصر الثورة اإلدارية "يف هذا العصر ، و ميكن القول بأنه 

و تصـــنيع و إىل رفـــع مســـتوى املعيشـــة للشـــعوب الإىل 
لوسيلة احلقيقية لذلك هي عصر اإلدارة .ا

و إن تعريف كلمة اإلدارة يعتـرب مشـكلة بصـفة عامـة ، مشـكلة معقـدة و ليسـت سـهلة ، ففـي 
كمهنــــــــــــــة و كموضــــــــــــــوع              اســــــــــــــتقرتفــــــــــــــرغم أن اإلدارة تأكــــــــــــــدت و تطــــــــــــــورت و –جمــــــــــــــال اإلدارة 

ضحة حىت مطلع اإلدارة ما زالت هناك مصطلحات إدارية تبدو غريبة و غري وا–للدراسة 
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عــــن النظــــام األمريكــــي ذاتـــه ، فكلمــــة اإلدارة يف النظــــام اإلجنليــــزي مــــثال ختتلـــف يف معناهــــا و مــــدلوهلا 
MANAGENT & bus  ADMIN .

و ذلـــك لكـــون اإلدارة MANAGENTمل تتفـــق آراء البـــاحثني علـــى تعريـــف موحـــد لـــإلدارة و 
عتقدا يف ذات الوقت ، أيضا حلداثة هذا العلم مما جعـل كـل مـن مو MORALمفهوما ( معنويا ) 

.   )11،ص 1987من وجهة نظره و من طبيعة علمه ( زكي حممود هاشم ،هساهم فيه يتناول
هلــذا حتظــى اإلدارة اليــوم جبانــب كبــري مــن األمهيــة نظــرا لتغلغلهــا يف مجيــع أوجــه النشــاط اإلنســاين و 

بدرجة حبيـث ال ميكـن  فصـلها عـن هـذا النشـاط مهمـا كـان صـغريا و وجدبصورة أو بأخرى ، و هي ت
اإلدارة تعمل على حتديد األهداف و بالتايل تقوم بالتجميع الفعال ملهارات األفراد بكافة املوارد املاديـة 

و يكون معـربا عنهـا بصـورة ... و يف كثري من احلاالت تقدم هذه األهداف الرئيسية بواسطة اآلخرين
ة تستلزم التفسري و اإليضاح حىت ميكن تفهمها بواسطة رجال اإلدارة .شامل

بوضــع أهــدافهم حســب التحديــد MANAGERSو يف حــاالت أخــرى يقــوم املــديرون 
... من جهة النظر الواقعية يقوم املـدير الدقيق للمشكالت اليت جيب التغلب عليها عند القيام بالعمل 

االعــرتافو الـيت جيـب القيـود املختلفـة االعتبــارعه يف مـع وضـOBJECTIVESبصـياغة األهـداف 
املتاحـــة ، 

و و مــوادو نســاءمــن رجــالمــن جتميــع املــوارد األساســية املتاحــةفلتحقيــق غــرض مــا البــد بالضــرورة 
إىل اهلـدف ، و و أسواق ، جتميعها معا بصورة ما تـؤدي للوصـولآالت و وسائل و أموال 

و اجلهــــد و و ذلــــك يف ظــــل القيــــود املتعلقــــة بــــالزمنحتقيــــق النتــــائج النهائيــــة املرجــــوة و املرتقبــــة ... 
, Zongenecker & Pringle Nvisible( و يشـار إىل اإلدارة كقـوة غـري متطـورةالتكلفـة 

1988 , pp 12 – 20

بكيـــان اإلداريـــة عـــن طريـــق وجـــود االعـــرتافالعديـــدة ... و مـــن الغريـــب أنـــه يف بعـــض األحيـــان يتـــأثر 
فإن ةعكسها املباشر ، أال و هو سوء اإلدارة ... فنتائج سوء اإلدارة ميكن مالحظتها بسرعة و من مث

و الرتكيــــــز علــــــى اإلدارة ، و ينبغــــــي التفكــــــري يف اإلدارة كوســــــيلة يــــــؤدي إىل إلقــــــاء الضــــــوءظهورهــــــا
MEANS و ليس كفايةAIM

فــإن اإلدارة ةو مــن مثــتسـتخدم أو نظــام يطبــق لغــرض الوصـول إىل اهلــدف أو وســيلة مــن األهـداف ...
االهتمــامتسـاعد يف حتقيــق اهلــدف .. و لــيس جمــ
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اســتخدامهاميكــن –اءة لتحقيــق األهــداف البنــاســتخدامهاجبانــب –بالغايــات و النهايــات ، فــاإلدارة 
و هلذا ينبغي أيضا أخذ النهايات يف احلسبان .اجتماعياأيضا ألغراض

متميــــز و فريــــد مــــن نوعــــه مــــن املمكــــن دراســــتها ... كمــــا أن املعرفــــة اخلاصــــةو اإلدارة كنشــــاط
، و كــــــــــــــــذلك ميكــــــــــــــــن احلصــــــــــــــــول علــــــــــــــــى املهــــــــــــــــارة مــــــــــــــــن تطبيقهــــــــــــــــا

.)18–17، ص ص 1986( مجيل أمحد توفيق ، 
و ممارسات كل إنسان ، فاإلدارة جتمع كـل فـرد منهـا علـى علـم ثر يف حياةإن اإلدارة متس و تؤ 

تقلــل مــن العقبــات الــيت تعــرتض 
التجاريــة ، و غــريطريقــه و علــى الــرغم مــن إمكانيــة وجــود القليــل مــن املشــروعات التجاريــة 

يف احلقيقـة املسـتوى فعالة إال أن هذا الوضع ال يشكلحتقيق بعض النتائج بدون إدارة اعتاستطاليت 
احلكوميـــــة و احلضـــــاري الـــــذي حققـــــه اإلنســـــان متمـــــثال يف كفـــــاءة منظمـــــات األعمـــــال و املنظمـــــات 

ـــــة إال جبهـــــود اإلدارة ههـــــذا املســـــتوى احلضـــــاري مـــــا كـــــان لتحقيقـــــ،و السياســـــية و غريهـــــا االجتماعي
MANAGEMENTEFFORTSإســــــــهام اإلدارة يف تنميــــــــة احلضــــــــارة اإلنســــــــانية و

HUMNCINILIZATION )Fethi Holton ,Richard ,1974,p 50 (.
و إمنا يتأتى من خالل التأثري الذي حتدثه اإلدارة من اجلهد اإلنساين من حيث زيـادة كفاءتـه ممـا 

ــــــــــدوره إىل حتســــــــــني معــــــــــدات العمــــــــــل  ــــــــــؤدي ب دمات  اخلــــــــــ،و املنتجــــــــــات ،كن العمــــــــــل و أمــــــــــا ،ي
لكـــات التخيـــل و اإلبـــداع و التطـــوير      و العالقـــات اإلنســـانية ، باإلضـــافة إىل ذلـــك فـــإن اإلدارة تنمـــي م

.HUMANDEVELOPMENTو من مث فهي األساس األول للتقدم اإلنساين 
ذا يعــين أنــه مــن خــالل اإلدارة ميكــن ، و هــPublic Systemإن اإلدارة تعــين النظــام العــام 

و معتقدات متباينة ، و وضعها مجيعا يف شكل عالقات ذات معىن تسـتخدم ربط بني أحداث متفرقة 
و لقـد نة للتعامل مـع هـذه املشـاكل ، يف حتليل العديد من املشاكل و الوصول إىل أفضل البدائل املمك

ي بــني تطــور اإلدارة و بــني مســتوى التقــدم الــذي قــو ارتبــاط
حيققه بلد ما ... فهذه احلقيقة تبدوا واضحة عند املقارنة بني بلد نام و بلد 

االقتصـــاديةآخـــر أكثـــر تقـــدما ، فهنـــاك العديـــد مـــن الـــدول الناميـــة الـــيت متلـــك كمـــا هـــائال مـــن املـــوارد 
Griffin , 1984 , pp30و البشـرية (  – مسـتوى اخلـربة اإلداريـة الخنفـاض) و لكـن نظـرا 40

املوارد متلك حجما أقل منفقد بقيت يف مواقف التخلف باملقارنة مع دولة أخرى 
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مسـتوى اخلـربة اإلداريـة ، و لعـل السـر يف ذلـك يكمـن يف أن املعرفـة اإلداريـة بارتفـاعو لكنها تتميـز ،
األفضل للموارد مبا حيقق إشباعا أكرب للعديد من احلاجات اإلنسانية .لاالستغالإمنا تعين 

و لقد ظهرت األمهية املتزايدة املعطاة اليوم ملسائل اإلدارة نتيجة لزيادة حجم املنشـأة مـن جهـة 
و فصــل امللكيــة عــن اإلدارة و نقــص املســؤولية الشخصــية مــن جهــة أخــرى ، هــذا باإلضــافة إىل أنــه ال 

الســـليم للمـــوارد مـــع االختيـــارآخـــر لـــإلدارة ، فالتحديـــد العلمـــي و الـــواقعي لألهـــداف و يوجـــد بـــديل
من خالل التخطيط ، التنظيم و الرقابة ، كل ذلك يتطلب مستوى مرتفعا من استخدامهاالكفاءة يف 

التمييــز الشخصــي و املوضــوعي مــع مســتوى حمســوس مــن الشــجاعة يف مواجهــة الظــروف املتميــزة ، و 
و العديــد مــن الوســـائلاخــرتاعأنــه مــن وقــت آلخــر يـــتم وفر إال مــن أفــراد اإلدارة ، حقيقـــةتــهــذا ال ي

بــل هلــا ،بــديال العامـل املســاعد لــإلدارة و ال ميكــن بــأي حــال مـن األحــوال أن تكــون 
إن تعـــــــــــــــــــــــــــــــــدد هـــــــــــــــــــــــــــــــــذه الوســـــــــــــــــــــــــــــــــائل إمنـــــــــــــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــن احلاجـــــــــــــــــــــــــــــــــة إىل اإلدارة

.)23–22، ص ص 1986( مجيل أمحد توفيق ، 
و املــديرون هــم أولئــك األفــراد املوجــودون يف منظمــة مــا و ينجــزون أعمــاهلم مــن خــالل توجيــه 

إذا نظرنــــا إىل أي شــــركة مســـــامهة جنــــد أن هنــــاك جملســـــا لــــإلدارة مث مــــديرا عامـــــاأعمــــال اآلخــــرين ، فـــــ
و جمموعــــــــة مــــــــن نــــــــواب املــــــــدير العــــــــام و املــــــــديرين التنفيــــــــذيني و أيضــــــــا مــــــــديري اإلدارة أو رؤســــــــاء

ددة أو وظــــــــــــــائف و أخــــــــــــــريا عــــــــــــــددا مــــــــــــــن املشــــــــــــــرفني العــــــــــــــاملني يف منــــــــــــــاطق حمــــــــــــــاألقســــــــــــــام ،
املشـــــرفون يكونــــــون مســـــئولني عــــــن عــــــدد مـــــن العمــــــال الـــــذين يقومــــــون باألعمــــــال معينـــــة ، و هــــــؤالء 

عام على أن مجيـع األفـراد الـذين يوجهـون اتفاقو الواجبات اليت حتدد هلم بواسطة املشرفني ، و هناك 
اك البعض اآلخر من األفـراد الـذين ضمن أفراد اإلدارة ، باإلضافة إىل ذلك هنأعمال اآلخرين يعتربون 

التنظــيم ، الرقابــة و و مــع ذلــك ال يوجهــون أعمــال اآلخــرين ،
و متخصصـون و ليسـوا مـديرين ، و مـع ذلـك استشـاريونالتوجيه

ين ينجزون أعماال حمددة 
الشخصــيني االستشــارينيو توجيــه أحــد املــديرين أو أحــد و يتحملــون واجبــات روتينيــة حتــت إشــراف 

األفـــراد العـــاملني و مـــن مث ال يعتـــربون جـــزءا مـــن اإلدارة ( علـــي الشـــريف مـــدحت اســـمفيطلـــق علـــيهم 
) .09، ص 1985الديب ، 
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أهمية اإلدارة : –3-1-2
مازال علم اإلدارة ال غىن عنه منذ أن بدأ األفـراد بتشـكيل اجلماعـات لتحقيـق أهـداف ن وكا

مل يكن مبقدورهم حتقيقها فرادى لضمان تنسيق جهودهم و توجيهها حنـو األهـداف املرغوبـة ، و نظـرا 
اعتمـــادلتزايـــد 

العمليـة اإلداريـة هـي أعمال املديرين و أنشطتهم أمهية خاصة ، من منطق أن اكتسبتاملنظمة أكرب ، 
Peterمــن جهــة أخــرى ، فيقــول بيرتدريكــر اقتصــاديو إنســاين مــن جهــة و اجتمــاعيذات طــابع 

druker يف جمتمع صناعي .اقتصادياإلدارة عبارة عن عضو
ورية للفـــرد حيتاجهـــا لرعايـــة شـــؤون أســـرته و حتتاجهـــا و مـــن هـــذا املنطـــق أصـــبحت اإلدارة ضـــر 

احلديثـة حيـث جنـد املنشأة لتدبري 
مـــديري املصـــانع يـــديرون عمليـــات إنتـــاج املالبـــس واملـــواد الغذائيـــة و الســـيارات وغريهـــا ( كامـــل بربـــر ، 

.)87، ص 1996
حني أن مديري املبيعات يشرفون على رجال البيع الذين يقومون بتسـويق السـلع ، أمـا مـدير يف

بـالقوى العاملـة املـاهرة واملنتجـة ، إذا اإلدارة عمليـة مجهوريـة بالنسـبة ماألفراد فيقومون بتزويد 
ناعية ، مدرسـة أو أو صوسواء كانت مؤسسات جتاريةسواء كانت صغرية أو كبرية ةللمنظم
تطبــــق يف مجيــــع جمــــاالت وأوجــــه النشــــاط ةفــــإال دار مستشــــفى أو مجعيــــة خرييــــة أو تعاونيــــة أوجامعــــة

مـن عناصـر اإلنتـاج يمونو صفها علماء اإلدارة مثل هربت ساإلنساين وقد 
اخلـــام ، ووســـائل اد غـــري امللموســـة إىل جانـــب العناصـــر األخـــرى وهـــي املـــوارد البشـــرية ، املـــو 

اإلنتاج ورأس املال .
:دور اإلدارة–3-1-3

و تقــع علــيهم مســؤولية إن الــدور األساســي للمــديرين هــو توجيــه املنظمــات حنــو حتقيــق أهــدافها
املـــوارد يف املنظمـــة لضـــمان قيـــام املنظمـــات بتحقيـــق أهـــدافها و تقـــوم اإلدارة بـــدفع اســـتعمالجتميـــع و 

فــإذا مت ،زهــا اظمــات حنــو حتقيــق أغراضــها أو أهــدافها و حتديــد النشــاطات الــيت يقــوم األفــراد بإجناملن
تصميم النشاطات بفعالية فإن إنتاج كـل عامـل يف املنظمـة ميثـل مسـامهة يف حتقيـق األهـداف التنظيميـة  

جعلهــا تعمــل التفاعــل بــني عناصــر اإلنتــاج وإحــداثو الــدور الــذي تقــوم بــه اإلدارة هنــا هــو ،كلهــا 
و بأعلى جودة ممكنة . من اإلنتاج السلع أو اخلدمات اليت حنتاجها بأقل تكلفةجمتمعة يف نسق تام 
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، لــيس هنــاك وتســعى اإلدارة إىل تشــجيع النشــاط الفــردي الــذي يعــوق حتقيــق اهلــدف التنظيمــي 
ارة وهـي بعيــدة عـن أهــدافها إلدمعــىن لـالر أمهيـة اإلدارة مــن األهـداف ، إذأي فكـرة مهمـا كانــت أكثـ

.و إذ
املنشآتعلى دورها و أمهيتها يف اللستداالمظاهر ميكن من خالهلا ولإلدارة الناجحة الكفئت

يلي : ومن تلك املظاهر ما
اإلنتاجية و األفراد العاملني .النمو املتزايد يف مدخالت العلمية-3-1-3-1
النمو املتزايد يف حجم املبيعات.-3-1-3-2
و سدها .اتفاقهااألموال و حتديد أوجه القرتاضالتخطيط املسبق -3-1-3-3
املالئم .حتقيق الربح-3-4- 1-3-1
ق نشاطات املنشأة .ياإلحتفاض بسجالت توث-3-1-3-5
معدل دوران القوى العاملة يف املنشأة .فاضاخنفني بعناية و ظاملو اختبار-3-1-3-6
مـي يغطــى كافـة أنشــطة املنشــأة و يعمـل علــى ربـط كافــة أجزائهــا يتنظوجـود هيكــل-3-1-3-7

بعضها ببعض . 
شأة .على البيئة اليت تعيش ضمنها املناحملافظة-3-1-3-8
عن املنشأة .السمعة اجليدة لدى املستهلك-3-1-3-9
ذات جودة عالية و آمنة يرضى عنها العمالء و املستهلكني .إنتاج سلعة -3-1-3-10

وعـــــدم وجـــــود مثـــــل هـــــذه املظـــــاهر و املؤسســـــات ظـــــاهر اإلدارة الناجحـــــة يف املنشـــــآتمهـــــذه بعـــــض 
ـــــــى حيـــــــاة املنشـــــــأة و مـــــــربرات وجودهـــــــا ـــــــة عل ـــــــنعكس يف النهاي ـــــــائج ســـــــيئة ت ـــــــؤدي إىل نت و غريهـــــــا ي

)76-75، ص ص 1993( طلعت إبراهيم لطفي ، 
مهارات اإلدارة :-1-4- 3

الضروري دراسة مهارات اإلدارة و اليت رمبا تكون العامل األساسي يف تقرير فعاليةمن هإن
ين حىت يتمكنوا من ن هناك مهارات معينة البد من توفرها يف املدير أو كفاءة املديرين ، و هذا يعين 

.ظإدارة من
ات الشخصية للمديرقإن النجاح اإلداري يعتمد بالدرجة األوىل على أكثر منه على الصف

إال أن مقدرة أي مدير على األداء تكون نتيجة املهارات الضرورية سوف يكون أداؤه ضعيفا 
.)87، ص 1998اد اهللا كشك ، ( حممد 
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وهناك ثالثة أنواع من املهارات اليت تعترب ضرورية لنجاح املدير ، وهذه األنواع الثالثة هي : 
: TECHRCOLSKILLSمهارات فنية -3-1-4-1

هـــــارات الفنيـــــة اســـــتعمال معرفـــــة متخصصـــــة  وخـــــربة يف تنفيـــــذ أعمـــــال ذات عالقـــــة املتشـــــمل 
ـــــــة ـــــــة علـــــــى هـــــــذه ابأســـــــاليب و إجـــــــراءات فني ـــــــ، ومـــــــن األمثل وع هـــــــي املهـــــــارات اهلندســـــــية برجمـــــــة لن

تعلق بأهداف مادية .يو احملاسبة إن املهارات الفنية تطلب غالبا القيام بعمل احلاسوب ،
:HUMONSKILLSالمهارات اإلنسانية  -3-1-4-2

عه ، و املهارات اإلنسانية تتعلـق وهي املهارات اليت تعزز التعاون تضمن الفريق الذي يتم العمل م
االجتاهــــاتبالعمــــل مــــع خمتلــــف 

االجتاهـــات
اإلنسانية .

:CONCEPTUAI SKILLSالمهارات الفكرية  -3-1-4-3
إن املـــدير الـــذي لديـــه مهـــارات التفكـــري ،مـــة ككـــل ظتشــمل املهـــارات الفكريـــة  القـــدرة علـــى رؤيـــة املن

خـــرى وكيـــف تـــرتبط األمـــة املختلفـــة الواحـــدة علـــى ظائف املنظـــيكـــون قـــادرا علـــى فهـــم كيـــف تعتمـــد و 
أة .مة على النظام الكلى للمنشظمة ببيئتها ، وكيف يؤثر التغيري يف أحد أجزاء املنظاملن

ومن الطبيعي أنه عندما يرتقى الشخص من مستوى اإلدارة الدنيا إىل مستوى اإلدارة العليا
.فإن املهارات الفكرية تصبح أكثر أمهية له ، يف حني تصبح املهارات الفنية أقل أمهية

ــــدما يتقــــدم املــــديرون مســــتواهم اإلداري يف املنطقــــة يإن التفســــري املنطقــــ ــــه عن ــــذلك أن ل
.مة ككلنظأكثر بتوجيه املاهتمامهمباألنشطة التنفيذية حيث يتحول اهتمامايصبحون أقل 

إن املهــــــــــارات اإلنســــــــــانية مهمــــــــــة للغايــــــــــة للمــــــــــديرين يف مســــــــــتويات اإلدارة العليــــــــــا و الوســــــــــطى-
.و الدنيا

مة .ظاألفراد العاملني يف املنإن القاسم املشرتك يف مجيع مستويات اإلدارة هو الناس أن-
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:تقدم والشكل الموالي يوضح ما

اجــــاإلدارة                  تحت
العليا                                                                                    

مهارات فكرية

اج                          مهارات إنسانيةـــاإلدارة الوسطى              تحت

فنيةمهارات اج ـــاإلدارة الدنيا ( اإلشرافية )              تحت

.) يوضح مهارات اإلدارة19-3شكل رقم ( 
)60–58ص ، ص 1981( زكي حممود هاشم 

اإلدارة :لمبعاالهتمام-3-1-5
مايلي:و الدراسة من بينهااالهتمامهناك عدة أسباب جتعل اإلدارة موضوعا يستحق 

لعلمية :إن دراسة اإلدارية تدعم الخبرات المكتسبة من الحياة ا-3-1-5-1
ــــاخلربة ، أي  حيــــث يقــــول الــــبعض إن اإلدارة مهــــارات وغريهــــا مــــن املهــــارات يكتســــبها الفــــرد ب

باملالحظة و املمارسة و مواجهة حاالت النجاح و الفشل .
:تأهيل المتخصصين ليتولى المراكز اإلدارية في المستقبل -3-1-5-2

لتأهيــل ريني علــى دراســة اإلدارة لقــانونيني و العســكيقبــل الكثــري مــن املخصصــني كاملهندســني وا
فدراسـة أو العسـكرية كومـةمـات التجاريـة أو الصـناعية أو احلظأنفسـهم لتـوىل املراكـز اإلداريـة يف املن

PRORDUCTIONاإلدارة تــزود املتخصــص باملعرفــة الــيت متكنــه مــن التعامــل مــع مشــاكل اإلنتــاج 
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إن MANPOWERو األفـــــراد FINANCINGوالتمويـــــل MARETINGوالتســـــويق 
دراسة املفاهيم واملبادئ و 

لشغل مراكز إدارية جديدة يف املستقبل .
:PERFORMANCEتدريب اإلداريين لرفع كفاءة األداء : –3-1-5-3

علــــى اإلدارة إمــــا لرفــــع الكفــــاءة أو كوســــيلة اإلداريــــنيىل تــــدريب تلجــــأ الكثــــري مــــن املنظمــــات إ
بـرامج التـدريب يقـوم الـدارس بضـم األفكـار اجلديـدة إىل يفـإلعدادهم ليتـوىل مراكـز إداريـة جديـدة ، ف

ما سبق دراسته إلجياد حلول للمشاكل اليت واجهتـه أثنـاء ممارسـته للعمـل ، و بـذلك يتجنـب األخطـاء 
ى الطرق اجلديدة و بذلك تتزايد كفاءة األداء .املاضية و يتعرف عل

ـــرامج التنميـــة : –3-1-5-4 ـــة لتـــولي ب DEVELOPMENTإعـــداد الكـــوادر اإلداري

PROGRAMS :
تواجه الدول النامية ندرة خطرية يف الكوادر اإلدارية من ناحية الكم و النوع و تظهر هذه الندرة 

الوعي اإلداري .اخنفاضاحلداثة النسبية للدراسات اإلدارية و بسبب قصور برامج التعليم اإلداري و 
املناسـبة علـى احلكومـات إلجيـاد احللـول SOCIAL STRESSاالجتماعيةو قد تزايدت الضغوط 

ــــرامج التنميــــة  ــــيت تواجــــه ب ــــةللمشــــاكل ال ــــلديةاالقتصــــاو االجتماعي مشــــاكل اجلــــدوى االقتصــــادية مث
)FISBILTTSTUDTت اإلداريـــة الداخليـــة و مشـــاكل العنصـــر البشـــري ) ومشـــاكل السياســـا

دون تــاريخ ، اوي ( علــي الشــرقومشــاكل املعلومــات و مشــاكل التنظــيم و مشــاكل التــدهور اإلداري 
.)90ص 

اجتماعي متميز :الرغبة في الوصول إلى مركز -3-1-5-5
ها باجلاذبيــــة الــــيت يكســــبالتحــــديات فئ إن املســــتقبل الــــوظيفي يف اإلدارة مثمــــر وجــــذاب وممتلــــ

بعــض النــاس وتــنعكس علــى ســلوكهم فيظهــرون يظهرهــاالــذات الــيت حتقيــقالعمــل اإلداري وحاجــات 
اإلدارة .

ميدانيــة مــن اإلســهامات التـي تضــيفها الدراســات النظريـة و البحــوث الاالسـتفادة-3-1-5-6
المستمرة :
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الثابتـة ، وهلـذا إن اإلدارة من امليادين اليت مل تكتمل هلـا املقومـات األساسـية لتصـبح مـن املعـارف
ريني يف تطـوير اإلدارة امتطـورة مـع مـرور الـزمن ، ويسـهم الكثـري مـن املمارسـني و املنضـرين و التجـفهي 

.بالبحوث و اخلربة و النظريات اجلديدة و املعدلة 
ضم المعارف المتخصصة مع بعضها البعض : –3-1-5-7

و االقتصـادو االجتمـاعتعتمد اإلدارة على الكثري من ميادين املعرفة املتخصصـة كعلـم الـنفس و 
الرياضة و غريها ، و دارس اإلدارة يتميز عن غريه من الدارسني بإمكانية ضم هذه املعارف مع بعضها 

ضــروري للقيــادة الفعالــة منــوذج الســلوك املــؤثر يف الغــري منــط الشخصــية وين الــبعض لتســاعده علــى تكــو 
EFFECTIVE LEADERSHIP )Batel & Martin , 1994 , P ,P 30-40 (.

مجاالت تطبيق اإلدارة : -3-1-6
ال جمـال عملـه ، قـرب األسـرة مـثية لصيقة حبياة اإلنسان مهمـا كـانذكرنا سابقا أن العملية اإلدار 

على املدير الذي يقوم و يساعدهم يف التغلب على املشكالت اليت تواجههم و الشيء ذاته ينطبق 
بتطبيــق العمليـــة اإلداريـــة علــى خمتلـــف األفـــراد و األنشــطة الـــيت يقومـــون

ميكن تصنيفها إىل عدة جماالت نذكرها على النحو التايل  : 
و الــذي يشــمل الــوزارات و املؤسســات :جمـال تطبيــق اإلدارة يف القطــاع العــام –3-1-6-1

اهليئـــــــــــات التابعـــــــــــة للدولـــــــــــة و تســـــــــــتدعي طبيعـــــــــــة العمـــــــــــل يف القطـــــــــــاع العـــــــــــام تطبيـــــــــــق نـــــــــــوع مـــــــــــن 
."مة اإلدارة العا"يدعىاإلدارة

مــــن االقتصــــاديو يتكــــون هــــذا القطــــاع :جمــــال تطبيــــق اإلدارة يف القطــــاع املشــــرتك –3-1-6-2
و املؤسسات اليت تشرتك يف رأمساهلا كل من احلكومة ( القطاع العام ) و رجال األعمـال ( املشروعات

القطاع اخلاص ) و يطبق يف هذ
الذي يتكون من املنشآت اليت ميتلكها األفراد:جمال تطبيق اإلدارة يف القطاع اخلاص–3-1-6-3

."إدارة األعمال "اسمو يستثمرون أمواهلم فيها و يطلق على هذا النوع من اإلدارة 
ـــــــيت تتكـــــــون مـــــــن منشـــــــآت تســـــــمى:القطـــــــاع التعـــــــاوين جمـــــــال تطبيـــــــق اإلدارة يف–3-1-6-4 ال
بالضــــــــــرورة إىل حتقيــــــــــق الــــــــــربح بــــــــــل إىل تــــــــــوفري اخلدمــــــــــة                    الــــــــــيت ال تســــــــــعى "اجلمعيــــــــــات التعاونيــــــــــة"

."اإلدارة التعاونية "إىل أعضائها بسعر التكلفة ، و يطلق على هذا النوع من اإلدارة 
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و و النـوادي الرياضـية جمال تطبيـق اإلدارة يف اجلمعيـات اخلرييـة و التطوعيـة  –3-1-6-5
اليت تسعى لتحقيق الربح بل إىل تقدمي الدعم املادي و املعنوي للمواطنني .:الثقافية

جمال تطبيق اإلدارة على املسـتوى الـدويل الـذي يتكـون مـن املنظمـات و اهليئـات الـيت–3-1-6-6
يتم إنشاؤها لتعزيز التعـاون بـني احلكومـات و غريهـا مـن املنظمـات و اهليئـات األخـرى غـري الرمسيـة الـيت 
يتم إنشاؤها بالتعاون و التنسيق بني األفراد و مهما كانت هذه املنظمات و اهليئات تابعة للحكومات 

املشـــرتكة ، و أو األفـــراد فبعضـــها يهـــدف إىل الـــربح مثـــل الشـــركات املســـامهة و املشـــروعات 
عـن طريـق نشـر بعضها اآلخر ال يهدف إىل حتقيـق الـربح بـل إىل تعزيـز التعـاون اإلنسـاين بـني الشـعوب 

التنميــة ، مثــال الثقافــة و العلــم و تقــدمي اخلــربة و املشــورة للــدول الــيت حتتاجهــا يف جمــاالت 
و اليونسكو مثل منظمة اليونسيف على ذلك املنظمات املنبثقة عن هيئة األمم املتحدة

اإلدارة "و يطلــــق علــــى هــــذا النــــوع مــــن اإلدارة بـــــ نظمــــة األغذيــــة و الزراعــــة ... إخل و مو األونــــروا  ،
."الدولية

و مهما كان جمال تطبيق العملية اإلدارية فإن جوهر ممارستها ال خيتلف من منشأة إىل أخرى إال 
للحكــم علــى مــدى جنــاح اســتخدامهتســعى إىل حتقيقــه و يف نــوع املعيــار الــذي ميكــن باهلــدف الــذي

.) 256، ص 2002املدير يف تطبيقها ( عبد السالم أبو قحف ، 
: مستويات اإلدارة-3-2

حـول عـدد املسـتويات اإلداريـة اتفـاقإن الدارس و املتتبع للمنظور اإلداري يستنتج أنـه ال يوجـد 
و ، كحجــم هــذه األخــريةاالعتبــاراتمــات ، حيــث يتوقــف ذلــك علــى جمموعــة مــن يف املنظ

ففــــي املنظمــــات كبــــرية احلجــــم تتعــــدد املســــتويات اإلداريــــة بينمــــا جنــــد عــــددها يف املنظمــــات متوســــطة
468، ص 1988( علي إبراهيم اخلضـر ، يتعدى املستويني أو ثالثة مستويات و صغرية احلجم ال

 (.
علــى تقســيمها إىل ثالثــة يؤكــد James morgane1973مــع هــذا فــإن جــيمس مورغــان 

مستويات أساسية : 
.مستوى اإلدارة العليا -
.مستوى اإلدارة الوسطى -
.) 28، ص 1986ف ، مستوى اإلدارة الدنيا   ( عمر حممد خل-
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1993عـام David Holtو هذا طبعا باإلمجاع مع علماء اإلدارة على رأسهم دافيـد هولـث 

) 51، ص 2001،دئ و تطبيقات " ( موفق حديد حممديف كتابه املوسوم " اإلدارة : مبا
ارســـتها للعمليـــات تشـــرتك مجيعهـــا يف مم–املســـتويات اإلداريـــة الثالثـــة –حيـــث أن هـــذه األخـــرية 

اإلداريـــــــة  
حيث ما يلي : 

متارسه.نطاق العمل اإلداري الذي -
حجم املسؤوليات اليت تتحملها .-
.) 24–23ت ، دوت تاريخ ، ص ص ر هلا ( علي السلمالسلطات املخولة -

كمــــا جتــــدر اإلشــــارة بنــــا أن هــــذه املســــتويات ختتلــــف يف مســــتواها مــــن منظمــــة إىل أخــــرى وفقــــا
حجم املنظمات ، فمثال مديرو اإلنتاج و التخطيط و املبيعات و التمويل و األفراد يعتربون الختالف

رؤسـاء األقسـام فيعتـربون 
مــن أعضــاء اإلدارة الوســـطى يف املنظمــات الكبـــرية و مــن أعضــاء اإلدارة الـــدنيا يف املنظمــات متوســـطة 

و فيمـا يلـي ) 59–58، ص ص 1981احلجم ( زكي حممود هاشـم ، 
: حداسنتعرض بالتفصيل إىل كل مستوى إداري كل على 

وى اإلدارة العليا : مست–3-2-1
مفهومها :  –3-2-1-1

يتحــدد مســتوى اإلدارة العليــا يف جمموعــة مــن املــديرين علــى قمــة اجلهــاز اإلداري الــذين يتخــذون 
مـاهر القرارات اليت

) .31، ص 2005، 
ـــــــراد هـــــــذا املســـــــتوى اإلداري ألقـــــــاب وظيفيـــــــة عـــــــدة منهـــــــا : الـــــــرئيس و  ، املـــــــدير ، املـــــــدير ألف

) و هـذا مـا 52، ص 2001التنفيذي ، رئيس جملس اإلدارة ، نائب الرئيس ( موفق حديد حممـد ، 
هذه الدراسة .منسنعتمد عليه يف اجلانب امليداين 

يف إدارة لقيادية املسئولة عن ممارسة النشـاط اإلداري األول املتمثـل 
و قيـــادة اجلهـــود كافـــة لتحقيـــق أهـــداف املنظمـــة بـــأعلى كفايـــة إنتاجيـــة ممكنـــة ( علـــي إبـــراهيم اخلضـــر ، 

) .469، ص 1988
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نــذكرها مــع العلــم أن غالبيــة القــرارات الــيت يتخــذها مســتوى اإلدارة العليــا تتميــز بســمات عديــدة
على النحو التايل : 

:الكلية-
يف :األمــل الطويــل-

املستقبل .
اجتماعيـــةو :الشــمولية-

.) 32، ص 2005( أمحد ماهر ، 
: تشكيلها–3-2-1-2

ـــا باملنظمـــات إذ خيتلـــف هـــذا التشـــكيل  بـــاختالفال يوجـــد تشـــكيل منطـــي ملســـتوى اإلدارة العلي
تشــكيل املســتويات اإلداريــة األخــرى ، ففــي املنظمــة صــغرية اخــتالفحجــم هــذه األخــرية ، و مــن مثــة 

أو قد يستعني مبدير أو أكثر إلدارة املنظمـة ، و املشروع الفردي يتوىل صاحب املشروع بنفسه احلجم أ
و يف شركات األشخاص يتوىل اإلدارة مدير واحد أو أكثـر مـن بـني الشـركاء يف أغلـب األحيـان أو مـن 

، ســواء كانــت االقتصــاديةاخلــارج ، أمــا يف املنظمــات الكبــرية الــيت حتتــل مركــز الصــدارة يف احليــاة
شركات مسـامهة يف القطـاع اخلـاص أو شـركات عامـة ، فيتـوىل أعبـاء اإلدارة جملـس اإلدارة يف املنظمـة ( 

.) 59–58، ص ص 2004حممد سعيد أنور سلطان ، 
: مسؤولياتها–3-2-1-3

حجــــم املنظمــــات فــــإن طبيعــــة وظائفهــــااخــــتالفتشــــكيل اإلدارة العليــــا نتيجــــة اخــــتالفرغــــم 

املوجـــــــــودة بـــــــــني أحجـــــــــام لالختالفـــــــــات–الوظـــــــــائف–
حـــىت يف التطبيـــق حمـــدد علـــى مســـؤوليات اإلدارة العليـــا ، و اتفـــاقاملنظمـــات ، و عليـــه فإنـــه ال يوجـــد 

ص 1981بني هذه املسئوليات من منظمة إىل أخرى ( زكي حممود هاشـم ، اختالفالعلمي يوجد 
60.(

ما يلي : فيمع ذلك ميكن حتديد مسئوليات اإلدارة العليا بصفة عامة 
حتديد األهداف العامة و طويلة األجل .-
و السياســـــــيةاالقتصـــــــاديةعلـــــــى التنبـــــــؤ ااعتمـــــــاداوضـــــــع اخلطـــــــط املســـــــتقبلية -
املتوقعة يف كافة امليادين .االحتماالتاالجتماعيةو 
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رسم السياسات األساسية و العامة لتحقيق األهداف املرسومة .-
توجيه و تنسيق األنشطة األساسية للمنظمة .-
.االختصاصينيالربامج اليت تعدها اإلدارة الوسطى و جمموعات اخلرباء و اخلطط واعتماد-
ــــــــد - ــــــــع املراكــــــــز الوظيفيــــــــة و حتدي ــــــــة للمنظمــــــــة و توزي خطــــــــوط الســــــــلطة حتديــــــــد اخلــــــــرائط التنظيمي

.بني كافة وحدات املنظمة االتصاالتو املسؤولية مبا يتضمن سهولة العالقات و 
القرارات األساسـية و اإلسـرتاتيجية يف شـأن جمـاالت النشـاط و أوجـه التصـرف احليويـة بالنسـبة اختاذ-

للمنظمة .
الرقابة الشاملة ألوجه نشاط املنظمة و معدالت التقدم حنو األهداف املسطرة .-
ديـــد األهـــدافالقـــرارات املناســـبة لتصـــحيح مســـارات التنفيـــذ أو إعـــادة حتاختـــاذتقيـــيم اإلجنـــازات و -

و رسم خطط و برامج جديدة .
و بــني احملــيط اخلـــارجي مــن جهــة أخــرى ، مبعـــىن أن الــدائم بــني املنظمـــة مــن جهــةاالتصــالحتقيــق -

دراسة مواقف الوحدات األ
ديــد يف كافــة جمــاالت عمــل املنظمــة و ذلــك مــن خــالل تشــجيع و تنميــةجتطــور و التدفــع حركــة ال-

.) 25–24عمليات البحث العلمي ( علي السلم
: مستوى اإلدارة الوسطى–3-2-2
: مفهومها-3-2-2-1

األهداف العامة و وضع السياسات العامة و بني مستوى حتديدهي حلقة الصلة بني مستوى 
األهـداف العامـة 
طويلة األجل و اخلطط و السياسات العامة اليت وضعتها اإلدارة العليا إىل أهـداف جزئيـة فرعيـة قصـرية 

صيلية ، و بصفة عامة يركز هـذا املسـتوى التنظيمـي علـى مسـائل التنفيـذ األجل ، و خطط و برامج تف
135، ص 1999و تقييم نتائج األداء طبقا للمعايري و السياسات املوضوعية ( مجيل أمحد توفيـق ، 

(
: تشكيلها–3-2-2-2

لقـول ما قيـل عـن تشـكيل اإلدارة العليـا يقـال فيمـا خيـص تشـكيل اإلدارة الوسـطى ، إذ ميكننـا ا
بـــاختالفأنـــه ال يوجـــد تشـــكيل منطـــي ملســـتوى اإلدارة الوســـطى باملنظمـــات إذ خيتلـــف هـــذا التشـــكيل 
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تشــــكيل املســــتويات اإلداريــــة األخــــرى ، ففــــي بعــــض اخــــتالفحجــــم املنظمــــات أيضــــا ، و مــــن مثــــة 
( مديرو اإلدارات ) املنظمات يطلق على هيئة اإلدارة الوسطى ( رؤساء اإلدارات ) أو 

و يف منظمات أخرى يطلـق علـيهم ( رؤسـاء األقسـام ) إىل غـري ذلـك مـن املسـميات الـيت ختتلـف وفقـا 
املسـميات الـيت تطلـق علـى أفـراد اختلفـتن إ

دد من أوجـه نشـاط 
.) 87، ص 1997-1996املنظمة ( بعزل زهري ،

: مسؤولياتها–-3-2-2-3
يقــال أيضــا فيمــا خيــص اإلدارة الوســطى ، إذ اختالفهــاعــن مســئوليات اإلدارة العليــا و مــا قيــل

تكون مشتقة بدورها من اخلطة العامة على مستوى املنظمـة وضع اخلطط الفرعية قصرية األجل اليت-
.
علـــي بـــني اإلدارة العليـــا مـــن جهـــة و اإلدارة الـــدنيا مـــن جهـــة أخـــرى ( االرتبـــاطتعمـــل علـــى حتقيـــق -

25(.
مـن طـرف اإلدارة رسم السياسات التنفيذية الـيت تضـمن إجنـاز اخلطـط الفرعيـة و النوعيـة الـيت تعتمـد-

العليا .
وضع نظم العمل و إجراءاته ، و حتديد السلطة و املسؤولية لألفراد و ذلك يف حـدود التنظـيم العـام -

.) 69ص ،1981الذي وضعته اإلدارة العليا ( زكي حممود هاشم ، 
ملقـررة ، مـع تـرك ممارسة الرقابة و املراجعة لنتائج األداء يف حدود األهداف و اخلطط و السياسـات ا-

) .70، ص 1981اإلشراف على تفاصيل األداء لإلدارة املباشرة ( زكي حممود هاشم ، 
توجيــه و تنســيق األعمــال إىل جانـــب التوجيــه الفــين للمرؤوســني يف حـــل املشــكالت الــيت تـــواجههم -

و املتصلة بعملهم .
وضع معايري األداء و أنظمة الرقابة .-
ة لإلدارة العليا عن خمتلف أوجه النشاط اليت ميارسها املشروع و عن النتائج احملققة .رفع تقارير دوري-
اجلهــــود املبذولــــة وصــــوال-

دى إىل النتــــــائج املســــــتهدفة ، أي أن اإلدارة الوســــــطى تركــــــز علــــــى التخطــــــيط القصــــــري و متوســــــط املــــــ
و متارس دورها التنظيمي يف جمال ختطيط العمليات و اإلجراءات .
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يف حدود األهداف و اخلطط مع ترك اإلشراف على تفاصيل األداءممارسة الرقابة و املراجعة لنتائج -
.) 71–70، ص ص 1981األداء لإلدارة الدنيا يف املنظمة ( زكي حممود هاشم ، 

إلدارة الوسطى باخلصائص التالية : حيث يتصف أفراد ا
تغلب التخصص الفين على أعماهلم .-
الرتكيز على األنشطة و جماالت العمل الداخلية للمنظمة .-
باجلانــب التنفيــذي أكثــر منــه مــن اهتمــامهمتغلــب الفكــر التنظيمــي علــى الفكــر التخطيطــي ، مبعــىن -

.)25تاريخ ، ص 
) : مستوى اإلدارة الدنيا ( المباشرة–3-2-3
: مفهومها–3-2-3-1

تعتــرب حلقــة الوصــل بــني األجهــزة اإلداريــة و اجلهــات التنفيذيــة املباشــرة الــيت تتعامــل مــع اآلالت
وى اإلشــــرايف األول و املباشــــر علــــى و املــــواد و التجهيــــزات ، و متثــــل اإلدارة الــــدنيا املســــتتينــــاكا املو 

وظـائف التنفيــذ ، حيــث متــارس يوميــا مهمــات اإلشـراف علــى تنفيــذ اخلطــط و تقــومي األداء يف املنظمــة  
، و يف الوقـت نفسـه تسـعى جاهـدة لرصـد مباشـرة اكتشـافهاو تعمل على تصحيح األخطـاء الـيت يـتم 

( و تستبعد اخلسائر املمكنة مـن جـراء ذلـكاحملتمل حدوثها لتتجنبها يف الوقت املناسباالحنرافات
.)471، ص 1988علي إبراهيم اخلضر ، 

و هؤالء يتولون اإلشـراف علـى األعمـال التنفيذيـة باملنظمـة و يقومـون بتنفيـذ توجيهـات
العمل و قرارات اإلدارة الوسطى يف جمال إشرافهم ، كما يتخذون قرارات دورية روتينية لسريسياسات

.) 33، ص 2005اليومي يف الوحدات اإلدارية اليت يشرفون عليها ( أمحد ماهر ، 
: تشكيلها–3-2-3-2

ذ يتفاوت هذا التشـكيل مـن منظمـة إمنطي هليكل اإلدارة الدنيا باملنظمات ، ال يوجد تشكيل
األخرى .تشكيل املستويات اإلدارية اختالفإىل أخرى وفقا حلجم املنظمة و من مثة 

ــــدنيا رؤســــاء األقســــام أو رؤســــاء الفــــروع ، أمــــا يف  ــــة اإلدارة ال ففــــي بعــــض املنظمــــات يطلــــق علــــى هيئ
منظمــــات أخــــرى يطلــــق علــــيهم برؤســــاء العمــــال أو املشــــرفون ... إىل غــــري ذلــــك مــــن املســــميات الــــيت 

األول و املباشــر علــى اختلفــتو إن 
.) 74–72ص ،، ص1997–1996وظائف التنفيذ ( بغول زهري ، 

: مسؤولياتها–3-2-3-3
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" علـى عـدد كبـري Mary Nilesنـايلز من خالل النتائج اليت توصلت إليهـا الباحثـة " مـاري 
) نقـــاط 03ثالثـــة ( مــن املشـــرفني يف عــدد مـــن املنظمـــات ، ميكــن إجيـــاز مســـؤوليات اإلدارة الــدنيا يف 

رئيسية : 
: بالنسبة للعمل–أ

أو التعديالت الالزمة .احلصيناتحتليل عمل مرؤوسيه و مناقشة -
مراجعة العمل من ناحية النوع و الكمية و الوقت و األداء .-
األعمال بني خمتلف الوحدات اليت يشرف عليها .تنسيق-
ون تعثر و تصحيح األخطاء بسرعة و يف مكان العمل .التأكد من أن العمل يسري بسهولة و د-
الضياع يف الوقت و اجلهد .باستبعادتنظيم القوى العاملة -
التأكد من أن األعمال قد أديت يف مواعيدها .-
قد نفذت تنفيذا سليما .التأكد من أن اخلطط -
ة ألداء العمل .التأكد من أن كل عامل تلقى التدريب الالزم و املعلومات الضروري-
-
إزالة الغموض الذي يكتنف السياسات أو التعليمات اليت يصدرها الرؤساء .-
تلقي التوجيهات من رؤسائه و إعادة صياغتها و تفصيلها ملعاجلة املوقف .-
.ولية املطلوبة متوفرة دائما التأكد من أن املواد األ-
التأكد من أن املعدات و التجهيزات املطلوبة متوفرة و متاحة و يف حالة جيدة و حتت صياغة تامة -
.
توقع مشكالت العمل -
معرفة العمل و مطالبه .-
ختطيط العمليات اليومية للوحدة اليت يشرف عليها و وضع برامج اإلنتاج اليومية .-
رؤوسني .تدريب امل-
معاجلة مشكالت العمل .-
طرق جديدة .استحداثتطوير طرق العمل و تشجيع -

: بالنسبة لعالقته مع الرؤساء–ب
عن عمل الوحدة اليت يرأسها .مسئول-
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يرفع للرؤساء تقارير يومية عن عمل مرؤوسيه .-
األفراد.و كافة شؤون -

: بالنسبة لعالقته مع المرؤوسين–ت
.لمرؤوسني يف العمللأن يكون قدوة -
.ميارس الرقابة الذاتية -
.مرؤوسيه و يف إحلاقهم باألعمال املناسبة اختياريساهم يف -
-
يوضح واجبات أفراد القوى العاملة .-
ماذا يعمل و ملاذا يعمل .يتأكد من كل مرؤوس-
ق بيـــنهم ، يشـــجع يـــو ينمـــي روح التعـــاون و الفر و يشـــجعهم و ينســـق يـــدرب املرؤوســـني -

حتسني العمل .اقرتاحات
.يتأكد من مطابقة األعمال للقواعد و السياسات و التعليمات-
.) 74–72ص ،، ص1981حياول فهم مشكالت األفراد ( زكي حممود هاشم ، -
يفإن اهلــدف مــن تنــاول عنصــر مســتويات اإلدارة *

كــل مســتوى مــن هــذه املســتويات ، فالشــيء املؤكــد أن عمــل املــديرين يف هــذه املســتويات لــيس نفســه 
الخـتالفي يعتـرب نتيجـة يف العمـل اإلدار االخـتالفحىت و إن الحظنا بعض نقـاط التشـابه ، و هـذا 
فـرد يف كـل احلاجـات الواجـب إتباعهـا لكـل اختالفمستويات اإلدارة ، هذا ما فرض ضرورة تباين و 

قطـــــاع -مســـــتوى إداري ( إدارة عليـــــا ، إدارة وســـــطى ، إدارة دنيـــــا ) و كـــــل قطـــــاع ( قطـــــاع إنتـــــاجي 
خدمايت ) حىت حيقق النجاح يف مركزه اإلداري .

:اإلداريوظائف العمل -3-3
:التخطيط–3-3-1

يعتــــــرب التخطــــــيط مــــــن أهــــــم وظــــــائف اإلداريــــــة داخــــــل املنظمــــــة و لــــــه أولويــــــة علــــــى الوظــــــائف
امل
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هلـذا املسـتقبل "             االسـتعداديعرفه هنري فايول على أنـه " التنبـؤ مبـا سـيكون عليـه املسـتقبل مـع إذ 
) .180يم ، دون تاريخ ، ص ( حسني إبراه

املرتبط باحلقائق و وضع و استخدام الفروض االختيار"و تعرفه جورج تريي التخطيط هو

) .143، ص 1986، ( مجيل أمحد توفيق "
خالل هذين التعريفني ميكن تعريف التخطيط على أنه عملية تفكري منظم اليت تسبق من 

السياسات و وضع رعمليات التنفيذ و بواسطتها تعرف و حتدد األهداف للتنبؤ السليم و اختيا
الوسائل لتحقيق هذه األهداف يف منظور مستقبلي واضح .وطرقال
: أهمية التخطيط–1- 3-3-1

و اإلداريـة فهـو ضـروري لتجديـد األهــداف االقتصـاديةللتخطـي
و 

) 197، ص 1999
أي قابليـــة اخلطـــة عاليـــة التخطـــيط مرتبطـــة أكثـــر مبرونتـــهو فجيـــب القيـــام بـــالتخطيط قبـــل التنفيـــذ 

) .144، ص 1986للتعديل على ضوء تغريات مستقبلة ( مجيل أمحد توفيق ، 
تغــــريات الطارئــــة و حيــــدد أهــــداف املنظمــــة علــــى اليعمــــل التخطــــيط علــــى تكييــــف املؤسســــة مــــع 

) .63، ص 1996دي ، املستويات اهليكلية و على مستوى األقسام ( بلقلقول اهلا
: مزايا التخطيط-3-3-1-2
هلا قبل وقوعها و القضاء عليها .االستعدادمن خالله ميكن معرفة املشكالت املتوقعة و -
العقـالين لإلمكانيـات املتاحـة الـذي يـؤدي إىل حفـظ التكـاليف مبـا ستغاللااليعمل التخطيط على -

السـتخدامهاسـبقا مجيـع املـوارد الـالزم منتـائج فهـو حيـدد يضمن عـدم ضـياع املـواد و اإلمكانيـات دون
ملواجهة كل الظروف احملتملة .لالستعدادكما و نوعا 

مة لتجنب أي تضارب بينها .ظالتخطيط يعمل على تنسيق بني مجيع األعمال يف املن-
و تنظيم الوقت الالزم ألداء العمل املطلوب .ظحفو يعمل على -
لألفـــــراد و اجلماعـــــات فهـــــو مـــــرتبط خبطـــــط تســـــري املنظمـــــة              االســـــتقراراألمن و و خيفـــــف الشـــــعور بـــــ-

) .100، ص 1999و فعاليتها و ليس بعدد الرؤساء و املديرين ( محدي ياسني و آخرون ، 
: خطيطقيود الت–3-3-1-3
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قيـود عمليـة حتـد مـن رغم ما حيظي بـه التخطـيط مـن دور داخـل املنظمـة إال أنـه يعـاين مـنالعلى 
و اليت سنورد بعض منها فيما يلي : استخدامه

دقـــة املعلومـــات و احلقـــائق املتعلقـــة باملســـتقبل ففائـــدة اخلطـــة تتـــأثر بصـــحة الفـــروض صـــعوبة التنبـــؤ ب-
املســـتقبلية املوضـــوعة حيــــث ال ميكـــن التنبـــؤ بدقــــة األحـــداث إذا تغـــريت الظــــروف الـــيت وضـــعت علــــى 

أساسها اخلطة .
تكلفة التخطيط حيث يتطلب العمل التخطيطي نفقات كبرية تفوق مسامهته الفعلية .اعارتف-
ات خاصـــة إذا كانــت السياســـات و اإلجـــراءات تنشــأ عنـــد مســـتوى ر التخطــيط يقيـــد احلريــة و املبـــاد-

) .205التنظيم ( ماهر حممود عمر ، دون تاريخ ، ص 
: خطوات عملية التخطيط–3-3-1-4

ر خمتلفـــة              ظـــيـــة التخطـــيط بعـــدة مراحـــل و خطـــوات و قـــد تناوهلـــا العلمـــاء مـــن وجهـــات نمتـــر عمل
و تتمثل فيما يلي : 

:تحديث األهداف-أ
و هـــي نوعـــان أهـــداف تعتـــرب أوىل خطـــوات عمليـــة التخطـــيط و هـــي الغايـــة املطلـــوب حتقيقهـــا 

.) 78ص ، 1998مود سليمان ، 
و تكون يف حدود مكتوبة و معلنة و متفق عليها ،و جيب أن تتميز األهداف بوضوح و تكون

جلماعية ، ااإلمكانيات القائمة و املتاحة ، و ممكنة التحقيق موجهة جلهود اإلدارة و 
أمكن ذلك .ما لو أن تكون حمددة املدة و قابلة للقياس ك

بعيــدة األجــل مرتبطــة بــالتخطيط اإلســرتاتيجي و أهــداف أهــدافو جتــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك

تو خيتلـــــف وضـــــع األهـــــداف حســـــب مســـــتويات اإلداريـــــة املختلفـــــة ككـــــل و أهـــــداف اإلدارا
) .191، ص 1993هداف التشغيلية التنفيذية ( حمي الدين األزهري ، األو 

:وضع الفروض–ب
و تتطلب هـذه اخلطـوة القيـام بفـرتات مثـل مـا نـوع و طبيعـة األسـواق يف املسـتقبل ؟ و مـا مقـدار 

وض التخطيطية و هي : املبيعات ؟ و ما هي سياسة توزيع األرباح ؟ و توجد ثالثة أنواع من الفر 
فروض ال ميكن السيطرة عليها مثل منو السكان .-
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املؤسســة خبصــوص حصــتها يف الســوق و السياســة افرتاضــاتل مثــعليهــافــروض ال ميكــن الســيطرة -
السعرية للمؤسسة .

فروض ال ميكن السيطرة عليها و هي اليت يتم إقرارها بواسطة إدارة املؤسسة .-
:و تقييمهاتحديد البدائل-ت

البدائل غري القابلة للتنفيذ و اليت ثبـت اداملنظم بني البدائل و استبعاالختياريتضمن التخطيط 
عدم جدواها .
و حتديـــد البـــدائل املناســـبة تـــأيت مرحلـــة تقييمهـــا عـــن طريـــق األهـــداف و الفـــروض اختيـــارو بعـــد 

يستلزم مـدفوعات نقديـة كبـرية و يوجـد بـديل آخـر املوضوعة ، فقد يكون البديل حيقق ربح أكرب لكن
أقل رحبا يتضمن حظر أقل .

:الخطة المقترحةاختيار–ث
الختـاذأحسن اخلطط البديلـة املقرتحـة و الـيت مـن خالهلـا يـتم تبـين اخلطـة احلقيقيـة اختيارمبعىن 

القرار الذي يتم عن طريق فرد واحد أو مجاعة .
مشتقة ( الثانوية ) :خطط التكوين ال–ج

غالبا ما تكون احلاجة إىل تكوين اخلطـط الثانويـة ملسـاعدة اخلطـة األساسـية ، و يعمـل املـديرون 
يف كــل قســم مــن األقســام املنظمــة بوضــع و تنفيــذ اخلطــط الضــرورية جلعــل اخلطــة األساســية حقيقيــة و 

) .6، ص 1997واقعية ( علي الشريف ، 
: لخططأنواع ا–3-3-1-5

و الــيت توضــع مــدى طــط الــيت تتبناهــا املنظمــةاخلعمليــة التخطــيط تعتمــد علــى أنــواع عديــدة مــن 
و مشولية التخطيط و تصنف إىل األنواع التالية : إتباع

:السياسات-أ
القـــرارات فهـــي قاعـــدة عامـــة يتبعهـــا العمـــال يف اختـــاذهـــي عبـــارات إرشـــادية عامـــة توجـــه عمليـــة 

لف إدارات املنظمة و أقسامها و السياسات على املستوى التنظيمي تتضمن عدة أنواع أمهها : خمت
: السياسات األساسية–

و هــي السياســات الــيت تتوقــف عليهــا كــل األنــواع األخــرى مــن السياســات و تســتخدم بواســطة 
نظمــة ككــل و علــى كــل قســم مــن نطاقهــا و الــيت تــؤثر علــى املباتســاعأعضــاء اإلدارة العليــا ، و تتميــز 
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ص 1996أقسامها و تكون مدونة يف القانون النظامي للمؤسسة و متصل بأهـدافها ( كامـل بربـر ، 
15. (

مـــة مـــا و خاصـــة مبواجهـــة كـــل الســـلعة يقـــدمها ظو علـــى ســـبيل املثـــال إن السياســـة التســـويقية ملن
ألساسـية ( حممـد عـاطف غيـث ، حممـد منافس آخـر بسـلعة منافسـة ألخـرى ، توضـع معـىن السياسـية ا

) .157، ص 1986علي ، 
: السياسات العليا–

تســـــتخدم بواســـــطة مـــــديري اإلدارة الوســـــطى و توضـــــع بواســـــطة اإلدارة العليـــــا عكـــــس السياســـــة 
مة .ظاألساسية اليت ينص عليها القانون النظامي للمن

: السياسات الفرعية–
تني و املشرفني و ختتلف عن السياسـيستخدم من طرف رؤساء األقساماتهذا نوع من السياس

حمـدودة و هـياء ، البيـع ، التمويـل ، اإلنتـاج 
تق مــن شــبطبيعتهــا و تــؤثر علــى األعمــال اليوميــة للقســم و هــي تشــتق مــن السياســات العليــا ، و الــيت ت

مة .ظاسية املنبثقة من أهداف املنالسياسات األس
: اإلجراءات–ب

ســـلع أو عمليـــة صـــرف اســـتالمتعتـــرب اإلجـــراءات اخلطـــوات التفصـــيلية لتنفيـــذ أي عمليـــة كعمليـــة 
.) 196، ص 1993( حمي الدين األزهري ، ما موردمستحقات 

ن التنفيـــــذ تســـــتفيد كـــــل جمموعـــــة مـــــن أنشـــــطة العمـــــل و زمـــــتتضـــــمن الوصـــــف اخلـــــاص حيـــــث 
القـــرارات اإلداريـــة مقارنـــة اختـــاذعنـــه ، فـــاإلجراءات تســـمح بقـــدرة أقـــل مـــن احلريـــة يف جمـــال املســـئولو 

) .297، ص 2002بالسياسات ( طارق طه ، 
و ختطيط اإلجراءات ختضع العتبارات

جراءات املناسبة يف العمل .اإلاختيارعلى صارتقاإل-
.االزدواجيةحتليل اإلجراءات ملنع التداخل و -
-
التشغيلية الراهنة .فر و ظللظجيب إعادة الن-

: القواعد–ت
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القيـام بعمـل تسـتلزممن بني البدائل ، فالقاعدة تيارهااخو هي أبسط أنواع اخلطط عادة ما يتم 

اإلجـــراء الـــذي حيكـــم معاجلـــة ج زمـــين فعلـــى ســـبيل املثـــالل و عكســـه يف عـــدم حتديـــدها ألي نتـــا للعمـــ
يف اعتمادهــاالطلبــات جيــب يــنص علــى قاعــدة تــنص علــى أن كــل ات املســتلمة مــن العمــالء فقــدالطلبــ

و ختتلــــف القواعــــد عــــن عــــن املقــــرر ،الحنــــرافلو هــــذه القاعــــدة ال تســــمح اســــتلزامهاو نفــــس اليــــوم 
.) 199، ص 1983

:البرامج–ث
طـــة التنفيذيـــة أي جدولـــة مـــا ســـيتم تنفيـــذه و الوصـــول إليـــه نوعـــا و كمـــا برنـــامج العمـــل هـــو اخل
بيعة العمل بذلك .طو زمنا و مكانا كلما مسحت 

و اإلجــراءات و القواعــد فقــد تكــون الــربامج رئيســية تســتلزم تعتــرب الــربامج خلــيط مــن السياســات
إعداد العديد من الربامج املشتقة .

طـــــريان مـــــا حيـــــث تكـــــون تكاليفـــــه ضـــــخمة لشـــــراء الطـــــائرات و قطـــــع الغيـــــار        مـــــثال : برنـــــامج لشـــــركة 
الالزمــة ، و يتطلــب هــذا الربنــامج العديــد مــن الــربامج الفرعيــة مثــل برنــامج لتــوفري قطــع الغيــار برنــامج 
إلعــداد خــدمات الصــيانة اخلاصــة ، برنــامج تــدريب الطيــارين و مهندســي الطــريان ... و أي فشــل يف 

154-153، ص ص 1982( صـموئيل عبـود ، الفرعيـة يـؤخر الربنـامج الرئيسـي جزء مـن اخلطـط

. (
:الميزانية التقديرية–ج

امليزانية التقديرية عبارة عن قائمة موضحة للنتائج املتوقعة معرب عنها كربنامج رقمـي و قـد تكـون 
يـة و امليزانيـة التقديريـة تظهـر يف هذه األرقام يف شكل مبالغ مالية ، أو ساعات عمل أو وحدات إنتاج

نطــاق واســع ألغــراض رقابيــة ، و تســتخدم علــىهلــا ،االســتعدادمعرفــة املصــروفات املطلوبــة مســبقا و 
فهي ضرورة للرقابة و لكن ال ميكن أن تستخدم كمعيار سـليم للرقابـة إال إذا عكسـت اخلطـط ( مجيـل 

.) 181، 179ص ،، ص1986أمحد توفيق ، 
يفــة التخطــيط الزمــة و ضــرورية يف أي ظممــا ســبق ذكــره يتضــح لنــا جليــا و بشــكل عملــي أن و و

هـذه املسـتويات ، حيـث جتـدها ذات أمهيـة بـاختالفمستوى من املستويات اإلدارية و ختتلف أمهيتها 
اجتهنايكون نطاق ممارستها على مستوى واسع و تنخفض كلما حيثأكثر من مستوى اإلدارة العليا 

ستويات الدنيا يف التنظيم .امليف 
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ة مهمـا كـان ظمألمهية الواضحة للتخطيط فقد أصبح من الضروري أن تقوم املنا لر ظو من مث و ن

: التنظيم–3-3-2
تحقيق الكفاءة يف أداء مة كظملسامهة يف حتقيق أهداف املنايعترب التنظيم من السياسات اإلدارية 

العمل ، و حتقيق التعاون كشرط أساسي إلجناز املهام و املستويات املختلفة .
:تعريف التنظيم–3-3-2-1

توجد عدة تعاريف خمتلفة لعلماء التنظيم و رجال اإلدارة و سنتعرض لبعض منها :
أنشـــطة يف وحـــدات طبيعـــة               هـــو ترتيــب أعمـــال و ": Donald Clonghنـــغتعريــف دونالـــد كلو -

"و ســــهلة القيــــادة مــــع حتديــــد العالقــــات الرمسيــــة بــــني أولئــــك الــــذين خيتصــــون للقيــــام بتلــــك األعمــــال
) .34، ص 1997( قيس حممد العبيدي ، 

بكل ما يساعدها على تأديـةاملنشأةامتدادالتنظيم هو ": Henry Fayolتعريف هندري فايول -
يفـة التنظـيم مـن املـدير ظيفتها من املواد األولية ، و اإلمكانيات و رأس املال ، و األفراد و تسـتلزم و ظو 

Henry("إقامــة العالقــات بــني األفــراد مــع بعــض و األشــياء مــع بعــض

Fayol ,n,p,p 49. (
لقدرتــه و مواهبــه الفكريــة مــن أجــل مجــع اإلنســاناســتخدامهــو التنظــيم "د : و تعريــف صــموئيل عبــ-

و تنسيق عناصر هذه العملية ، و التنظيم العلمي لإلدارة هـو شـرط هـام و ضـروري للتحـرك بنجـاح يف 
حتقيــــق اهلــــدف ، و لكــــي تــــتم هــــذه العمليــــة ال بــــد أن يهــــتم العمــــل التنظيمــــي بــــالنواحي التاليــــة اجتـــاه

بشـكل أكـرب مـن وقـت العمـل احلقيقـي عـن طريـق تقسـيم العمـل و ترقيـة التعـاون يف العوامـل االستفادة
بواسطة : 

.حتسني األداء -
الواقع جدواها و صحتها .ساليب العمل العقالنية اليت أثبتحتقيق أ-
.دراسة واقعية العمل و رفعها تدرجييا -
) .152، ص 1982و الطاعة ( صموئيل عبود ، االنضباطرفع مستوى -

نســـــتنتج مـــــن هـــــذه التعـــــاريف أن التنظـــــيم ينطـــــوي علـــــى أهـــــداف حمـــــددة و جمموعـــــة أشـــــخاص 
إلســهام مــن خــالل جهــودهم لتحقيــق اهلــدف املنشــود ، كمــا يتضــمن ليبعضــهماالتصــاليســتطيعون 

جتـــدر األقســـام ، وألعمـــال ، و جتميـــع األنشـــطة يفالتنظـــيم حتديـــد املســـؤوليات و الســـلطة و ترتيـــب ا
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أجلها و ال ميكن حتقيق ذلك إال من خالل األفراد ، فالتنظيم الذي يقوم بـه اإلنسـان إلجنـاز األعمـال 
النجــاح و الفشــل متوقــف الصــعبة التحقيــق فرديــا ، فأخطــاء التســيري ال ميكــن إرجاعهــا للفــرد ، و لكــن 

.) 08، ص 1996قلقول اهلادي ، ى نوعية األفراد املكونني له ( بلعل
: التنظيمعناصر –3-3-2-2

يعتمد التنظيم على عناصر أساسـية و هـي : العمـل و األشـخاص ( األفـراد العـاملني ) ، العالقـة 
تكـون عمليـة التنظـيم تامـة جيـب أن متـر قيـام بـالتنظيم و لكـيالهذه العناصر جيـب أخـذها جبديـة عنـد 

مبراحل و خطوات و هي : 
: معرفة الهدف–أ

إن معرفة اهلدف بدقة و وضـوح يعتـرب أمـر طبيعـي ، و الزم ألي عمـل إداري ألنـه مبعرفـة اهلـدف 
ميكن حتديد املتطلبات األساسية للعمل .

: تقسيم العمل إلى أنشطة–ب
و لــــــيس عنــــــد مســــــتوى اإلدارة مبعــــــىن جتميــــــع أنشــــــط

) 69، ص 1999حممد املصري ، ( سعيدخلطوة األوىل املرتبطة بالتنظيمة ، و يعترب مبثابة ادالواح
و توجد عدة أسس لتجميع األنشطة أمهها : 

هلا هـدف مشـرتك و هـذا األسـاس جتميع أنشطة على أساس اهلدف : أن كل جمموعة من األنشطة-
ميكن إجياده يف التنظيم اخلاص للجهاز اإلداري للدولـة ، حيـث أن هـذا اجلهـاز مقسـم إىل وزارات كـل 

منها يضم جمموعة أنشطة اليت تسعى لتحقيق هدف معني .
مـع العمايل و اليت تعين جتميع األنشطة اليت تقوم بنفس العمل اإلداري جتميع األنشطة على أساس-

شرقاوي نوع معني من الوسائل يف وحدة إدارية واحدة ( علي باستعمالاألعمال املرتبطة 
) .100، دون تاريخ ، ص 

علـــى أســـاس العمـــالء : و هـــو العمـــل علـــى زيـــادة قـــدرات املنظمـــة املتعلقـــة خبدمـــة جتميـــع األنشـــطة -
ني ، أي جتميع األنشطة عكاملختلفة من املشرت القطاعات 

ســـاس اجلغـــرايف للمنظمــة األم ، أي جتميـــع األنشـــطة الــيت تـــزاول يف منطقـــة األجتميــع األنشـــطة علــى -
) .127ص ،1988معينة يف إدارة أو وحدة إدارية واحدة ( حنفي حممود سليمان ، 



العمل اإلداري و دعائمه  ثالثالفصل ال

166

مبادئ التنظيم : –3-3-2-3
: وحدة الهدفمبدأ –أ

إن فعاليـــة أي هيكـــل تنظيمـــي تتوقـــف علـــى مـــدى مســـامهة كـــل وحداتـــه التنظيميـــة ، يف حتقيـــق 
أهداف املنظمة مبعىن أن تكون كل أهداف التنظيم موحدة و متفقة مع التنظيم ككل .

: مبدأ تقسيم العمل–ب
ة حجــم املنظمــة و عــدم جتــانس األعمــال و تعــددها و تنوعهــا هــذا مــا يــؤدي إىل تقســيم إن زيــاد

األهـداف  األعمال اإلدارية  إىل جمموعات فرعية حيـث تسـاهم هـذه األخـرية بـأكرب فعاليـة حنـو حتقيـق
فتقسيم األعمال و األنشطة يؤدي حتما إىل سرعة التنفيذ و حتسني اجلودة .

:مبدأ الكفاءة–ت
مع أقل تكلفة ممكنة .إن الكفاءة مرتبطة بتحقيق أهداف املنظمة بفعالية بواسطة األشخاص 

: مبدأ التحديد الوظيفي–ث
و التحديد الواضح للنتائج املتوقعةيف أي منظمة كلما زاد 

املراكـز األخـرى كلمـا زادت إمكانيـة مسـامهة األفــراد السـلطة التنظيميـة املفوضـة و عالقـات السـلطة مـع 
) .497، ص 1986يف حتقيق أهداف املنظمة ( مجيل أمحد توفيق ، املسئولني

مبدأ تحديد و وضوح المسؤوليات :–ج
الرئيسـية و الفرعيـة كـان لزامـا مــن حها و حتديـدها دون لـبس أو غمـوض و املؤسســةجيـب توضـي

يف اقتصـرتأن حتدد لكل وحدة
أدائها تعرضت للمسائلة .

:مبدأ تحديد و وضوح و تفويض السلطات–ح
أن لكــل وحــدة إداريــة يف اهليكــل التنظيمــي مســؤوليتها الــيت هــي مســؤوليات و مهــام رئــيس هــذه

و و تفويض السلطات ( الصالحيات ) املناسـبة هلـذه الوحـدةحتديدالوحدة و بالتايل البد من 
ملديرها و اليت تتالءم و تتكافأ مع املسؤوليات احملددة له . 

: مبدأ نطاق اإلشراف–خ
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جيب أن يكون اإلشراف مناسبا و املقصـود بنطـاق اإلشـراف هـو عـدد املعـاونني أو الوحـدات أو 
جعون إىل رئيس واحد بشكل مباشر .املرؤوسني الذين ير 

:مبدأ التدرج الرئاسي و وحدة السلطة اآلمرة–د
( رئيسا أو مرؤوسا ) تعليمـات أو أوامـر مـن أكثـر مـن رئـيس مبعىن عدم تلقي الشخص أيا كان

واحد دون علمه .
: مبدأ التنسيق–ذ

ملوضـوعات أو القـرارات املشـرتكة و الـيت متـس جيب التنسـيق بـني الوحـدات املختلفـة فيمـا يتعلـق با
أكثـر مـن وحـدة ، و أن يكــون هـذا التنسـيق بشــكل مقـرر يف التنظـيم الرمسـي حيــث ال يـرتك لوحـدة مــا 

يق اإلنفــراد بقــرار يتعلــق بوحــدة أخــرى أو أكثــر ، و هنــاك أكثــر مــن وســيلة تنظيميــة إلجيــاد هــذا التنســ
هو غري تقليدي ما الدائمة و املؤقتة و منها و اللجان كاالجتماعاتمنها ما هو تقليدي  

126، ص ص 1993كفـرق العمـل و مكتـب الـرئيس أو املـديرين ( حمـي الـدين األزهـري ، 

–127 (.
: مبدأ ديناميكية التنظيم–ر

يف املنظمـة جيب أن يكون هذا التنظيم ديناميكيا حبيث يسمح مبقابلـة التغـريات احلاصـلة 
.) 200، ص 1986( مجيل أمحد توفيق ، 

: أنواع التنظيم–3-3-2-4
:التنظيم حسب األقسام–أ

هــذا النــوع مــن امللكيــة يتعلــق باملؤسســة ذات التوزيــع يف نشــاطها فعنــدما تتطــور ليصــبح نشــاطها 
ملنــاطق حبيــث ت أو امتنــوع يكــون مــن األفضــل هلــا اللجــوء إىل خلــق أقســام تتناســب مــع أنــواع املنتجــا

سبيا عن بقية األقسام .يكون كل قسم مستقال ن

:التنظيم حسب الوظيفة–ب

لــك واحــد و كمثــال علــى ذالتخصــيص و يأخــذ يف هــذا النــوع يف احلالــة البســيطة ملؤسســة ذات نشــاط 
كالدائرة املالية أو دائرة األفراد .حظة تقسيم النشاطات حسب الدوائرميكننا مال

:التنظيم المصفوفي ( الشبكي )–ت
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اسـتعمالتواجه بعض املؤسسات وضعيات معينة و اليت ال تستطيع حـل املشـاكل النامجـة عنهـا 
االثنــنيقســام ) و بالتــايل هــي متــزج بــني ( األنــوع معــني مــن التنظــيم ( التنظــيم الــوظيفي ) أو حســب 
التنظيم بو هذا النوع من التنظيم يطلق عليه معا ، فهي تستعمل نفس الوسائل لتحقيق مهام خمتلفة 

) .202، ص 1997حسب املصفوفة ( عبد الغفور يونس ، 
: التوجيه–3-3-3

لـى كـل األنشـطة الـيت صـممت لتشـجيع تعترب عملية التوجيه من الوظائف اإلدارية الـيت تنطـوي ع
املرؤوســـني للعمــــل بكفــــاءة ، و تــــأيت وظيفــــة التوجيــــه مالزمـــة للتمثيــــل ، و يــــرتبط جناحــــه بالعديــــد مــــن 

.العمليات و املهارات السلوكية 
تعريف التوجيه : –3-3-3-1
و التوجيه هو الوظيفة اإلدارية اليت ختتص بإصـدار التوجيهـات ": تعريف علي الشرقاوي -

هداف املوضوعة للقيام األالتعليمات و اإلرشادات اليت حتدد األعمال التفصيلية الضرورية للوصول إىل 
"هـــــداف

) . 101–100اوي ، دوت تاريخ ، ص ص ( علي الشرق
إصـــــدار التوجيهـــــات و اإلرشــــــاداتالتوجيـــــه بشـــــكل عـــــام هـــــو ": تعريـــــف حمـــــي الـــــدين األزهـــــري-

و التعليمـــات و األوامـــر اإلداريـــة مـــن جانـــب الـــرئيس أو املـــدير و هـــو النشـــاط الـــذي يـــالزم و يعـــايش 
ظــــيم و طبقــــا جــــاء يف التن

.) 200ص،1993( حمي الدين األزهري ، "احملددة و اخلطط لألهداف

: إصدار األوامر و التوجيهات من املستوى األعلى لإلدارة ( الرؤساء ) ليتم تنفيذها من قبـل * األول
) .املستوى األدىن ( املرؤوسني 

: إرشــاد و حتفيــز املرؤوســني لتحقيــق األهــداف و ذلــك حســب اخلطــط املوضــوعة و حســبما * الثــاني
جـــاء يف التنظـــيم و يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل حتديـــد األعمـــال التفصـــيلية و تنظـــيم اخلطـــط و وضـــع نظـــام 

لتحفيزهم و دفعهم  لتنفيذ املسؤوليات املوكلة إليهم .
: مبادئ التوجيه–ب 

يـــة التوجيـــه مـــن خـــالل مبـــدأين ، املبـــدأ األول متعلـــق بغـــرض التوجيـــه و الثـــاين مـــرتبط تتجلـــى أمه
بعملية التوجيه و مها : 
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:مبدأ تجانس األهداف–1–ب 
و هـــذا هـــو الـــدافع الرئيســـي لوجـــود لتحقيـــق أهـــدافها مـــن خـــالل العـــاملنيتســـعى أي منظمـــة 

املنظمــة و جتــانس بــني أهــداف الفــرد ، و أهــدافالنشــاط املــنظم داخلهــا ، إذ جيــب أن يكــون تكامــل 
أهداف الفرد البد أن تعمل يف الوقـت نفسـه علـى حتقيـق أهـداف املنظمـة حيـث تتوقـف أي أن حتقيق 

فعالية التوجيه على مدى جتانس أهداف الفرد يف النشاط مـع أهـداف اجلماعـة إضـافة لـذلك جيـب أن 
يســهم األفــراد بفعاليــة يف حتقيــق أهــداف املنظمــة

.م احلوافز السليمة اطريق مكافأة األفراد بإتباع نظ
: مبدأ وحدة الرئاسة –2–ب 

مــن رئــيس واحــد مبعــىن أن يكــون رئــيس واحــد علــى أن يكــون الفــرد مرؤوســاو يــنص هــذا املبــدأ 
فقط و خطة واحدة ألنشطتها هلا نفس اهلدف .

و و يعترب هذا املبدأ من مبادئ التنظيم أيضا مثل التوجيه حيث يكون هنـاك جتـاوب جيـد 
أفضل عندما يوجهون من طرف رئيس واحد ، حيث يعمـل هـذا التوجيـه علـى جتنـب النـزاع يف األوامـر 

) .315–311ص ، ، ص 1980و تقسيم الوالء و مشكل األولوية ( حممد الناشد ، 
عندما يطلب منه رفـع أعمالـه إىل رئيسـني أو و التضارب االلتباسد يقع فرد يف شيء من مثال ق

كثـري مـن يف  %39موظف أيـن أجـاب 725أجريت على 
بـأن املوقـف ميثـل مشـكلة %15يقـدمون علـى حتقيـق التعليمـات املتعارضـة ، كمـا أجـاب األحيـان ال

اخنفضــــتعويصــــة بالنســــبة إلــــيهم ، فــــاألفراد الــــذين يواجهــــون التعليمــــات املتعارضــــة أفــــادوا أن ثقــــتهم 
.) 30، ص 2001و فعاليتهم ضعفت أيضا ( عبد العزيز قارة ، برؤسائهم و  

: التوجيهدعائم نجاح –ت 
خترجـــه ا القواعـــد و األســـس و املبـــادئ الـــيتعلـــم اإلدارة بوظيفـــة التوجيـــه و وضـــع هلـــاهـــتملقـــد 

علـى األبعـاد السـلوكية مـن جانـب اعتمـاداأهدافها و من مث توجيه العنصـر اإلنسـاين لتحقيـق أهدافـه ، 
: ما يلياإلجيايباري جانب كل مدير ، و يرتتب من أمناط السلوك اإلنساين اإلداملنظمة و من

.القيادة اجليد و الرشيدة -
.الدافعية ( التحفيز اجليد ) -
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Poter Drucker , 1954 , PP 62الفعال و القدرة عليه ( االتصال- – 63. (
: القيادة–1–ت 

تعتـــــــــرب أكثـــــــــر أبعـــــــــاد التوجيـــــــــه فعاليـــــــــة ، فالقيـــــــــادة اجليـــــــــدة تعمـــــــــل علـــــــــى حـــــــــل الكثـــــــــري مـــــــــن 
و الصعوبات اليت تواجه العمـل اإلداري وشقاقالو املشاكل ، و القضاء على خمتلف العراقيل 

و حتقـق القيـادة مـن خـالل تفاعــل جمموعـة مـن العوامـل ، هــي شخصـية القائـد ، شخصـية األتبــاع 
اصر و تتمثل يف : املوقف الذي تتم فيه القيادة ، و ميكن معرفة القيادة من خالل عدة عن

لموقف و العالقات بينهم .لالقيادة تدل على القائد التابع -
يــؤثر يف القيــادة دور القائــد و مــدى قبــول اجلماعــة هلــذا الــدور ، إذ جيــب علــى القائــد األخــذ بــدور -

حباجـــات اجلماعـــة اهتمامـــهالقيـــادة احملـــددة بواســـطته العمـــل الرمســـي ، و يف نفـــس الوقـــت عليـــه إظهـــار 
و هذا يعين أوال التحديد الدقيق لدور القائد ، و ثانيا قبـول الـدور بواسـطة القـادة الـذين حيتلـون مراكـز 

فوقه و حتته يف اهليكل التنظيمي .
أن يتمتــــــــع القائــــــــد بالقــــــــدرة علــــــــى حتديــــــــد األعمــــــــال الــــــــيت تســــــــاهم أكثــــــــر يف حتديــــــــد أهــــــــداف -

ة حبل مشكالت اجلماعة داخل املنظمة .اجلماعة ، و تكون قراراته مرتبط
-

.) 50معينة ( أمحد حممد املصري ، دون تاريخ ، ص 
:التحفيز-2–ت 

بدورها من جمموعـة ختتلفباع حاجاته ، و هذه احلاجات إن سلوك الفرد يتصل كثريا مبدى إش
أنواعهـــا إلشـــباع هـــذه ألخـــرى و مـــن موقـــف آلخـــر و مـــن هـــذا املنطلـــق جيـــب تـــوفري احلـــوافز مبختلـــف 

احلاجات .

: االتصال–3-3-3-2
داخلهــا ، إذ يعتــرب  االتصــالأيــة منظمــة يتوقــف جزئيــا علــى كفــاءة عمليــات اســتمرارإن تطــور و 

فكـــــار و اخلطـــــط و التعليمـــــات و اآلراء عـــــرب أجـــــزاء املنظمـــــةكالقلـــــب الـــــذي يضـــــخ املعلومـــــات و األ
تعترب من الوظائف اإلدارية الرئيسية الـيت تـربط بـني خمتلـف الوظـائف أيضاو األطراف العاملة فيها ، و 

اإلدارية لتحقيق التالحم بينهم ، و من مثة التأثري على فعالية اإلدارة .
:االتصالتعريف –أ 
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، متفاوتـــة فيمـــا بينهـــا يف مـــدى اإلحاطـــة جبوانـــب تلـــك االتصـــاللعمليـــة فتعـــار يـــتوجـــد عـــدة 
العملية و درجة الوضوح يف تعاملها مع هذه اجلوانب .

عـــن تنظـــيم تـــدفق املعلومـــات بـــني أجـــزاء املســـئولةهـــو العمليـــة االتصـــال:" تعريـــف علـــي الســـلمي-
املشروع املختلفة " . 

هــو العمليـة الـيت يـتم مـن خالهلــا نقـل و تلقـي األفكـار و احلقــائق                      االتصـال: " ليجيـلتعريـف هـري-
االجتاهــــــــاتو اآلراء و 

) .296، ص 1996( طريف شوقي ، 
اإلداري هو عملية تتضـمن النقـل و الرتديـد الـدقيق لألفكـار االتصال: " ونستعريف عبد الغفور ي-

أساسا اإلداري مرتبط االتصالالتصرفات اليت حتقق أهداف املنظمة بفعالية ، حيث أن اختياربغرض 
( "ألفكـارلو الرتديـد الـدقيق جياد درجة عالية من الفهم الواضـحبالناس لذلك ينبغي إ

.) 202، ص 1997بد الغفور يونس ، ع
ســتقبل ، املرســل لديــههــي عالقــة بــني املرســل و املاالتصــال" عمليــة تعريــف حملــي الــدين األزهــري :-
عــىن املقصــود يقــوم بصــياغته يف شــكل رســالة شــفوية ، مكتوبــة ، أو مرئيــة ننقلهــا مــن خــالل وســيلة امل

ــــــــــــــــك إىل املســــــــــــــــتقبلشخصــــــــــــــــية أي مباشــــــــــــــــرة أو غــــــــــــــــري شخصــــــــــــــــية أي غــــــــــــــــري مباشــــــــــــــــرة و "ذل
) .231، ص 1993( حمي الدين األزهري ، 

تتفق يف عدد من العناصر هي : و
عملية مستمرة لنقل األفكار و املعلومات داخل املنظمة بعدة طرق خمتلفة مـن االتصالن عملية أ
تفاعل عدة عناصر إلحداث تأثري معني و حتقيق أهداف املنظمة التفاعلية .خالل

: االتصالمكونات عملية –ب 
تتضمن العناصر التالية : 

:)باالتصال: ( القائم المرسل–1–ب 
ه الذي يقوم بإرسال املعلومات بشـكل مفهـوم إىل املرسـل إليـه و هـذا األخـري ال يتأكـد مـن فهمـ

للمعلومــات إال مــن خــالل مــا يســمى باملعلومــات املرتــدة الــيت ترتــد مــرة ثانيــة مــن املســتقبل إىل املرســل 
.) 186، ص 1989تعبريا على مدى فهمه للمعلومات ( شوقي حسن عبد اهللا ، 

قي ) :لت:  ( المالمستقبل–2–ب 
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هــــــــو مصــــــــب عمليــــــــةو ،االتصــــــــالاملســــــــتقبل هــــــــو الطــــــــرف اآلخــــــــر الــــــــذي يكمــــــــل دائــــــــرة 
الــذي يدركــه و إعطــاء معــىن هلــا ، فــاملعىن، ويقــوم بعمليتــني مهــا تلقــي الرســالة و فــك الرســالة االتصــال

املتلقي للرسالة قد ال يكون موافقـا و مطابقـا ملـا يريـده ، و يهـدف إليـه املرسـل ، فـالفجوة بينمـا يقصـد 
و قـد يضـيف الفجـوة إذا كــان االتصـالكفـاءة عمليـة دمهمـه املتلقـي هلـي دليـل علـى عــاملرسـل و مـا يف

و هـذا اهتمامو لت انتباهااملتلقي أكثر 
.االتصالما يوضح دور املتلقي يف حتديد فعالية 

:الرسالة–3–ب 
املستقبل بغية التأثري يف سـلوكه و يوجـد نـوعني مـن و هي جمموعة املعاين اليت يرسلها املرسل إىل
و غـــري لفظيـــة أو التفســـريات ، رســـائلاالستشـــاراتالرســـائل ، رســـائل لفظيـــة تتضـــمن التعليمـــات أو 

تنقسم إىل نوعني : 
إشارية :-

ــــــــــــل يف اإل ــــــــــــة و تتمث ــــــــــــون و إشــــــــــــارات الميــــــــــــاءات ، و التغــــــــــــريات الوجهي ــــــــــــحركــــــــــــات العي ديني
و كذلك األصوات اليت حتتوي بدورها نربة الصوت و سرعة الكالم و التمتمة و الصمت .

صورة :موسائل مكتوبة أو -
و معظــم املــديرون يســتعملون تأخــذ عــدة أشــكال : مــذكرة ، دليــل ، نشــرة ، إعــالن أو صــورة ،

ميكـنهم مـن إدراك ردود أفعـال لفظـي و ذلـك يرجـع ألنـهالاللفظي يف جممل األوقات عن غري االتصال
.اآلخرين اللفظية و غري اللفظية 

و هي عدة أنواع : : الوسيلة –4–ب 
:الوسائل الشفوية–1–4–ب 

.عة ئ، املقابالت ، املؤمترات الشااالجتماعاتتشمل على : األحاديث ، 

:الوسائل الكتابية-2–4–ب 
تتضمن التقارير 

وسائل تقنية مرئية و مسموعة تشمل األفالم ، التلفزيون ، اهلاتف ، احلاسوب ، جهاز التسجيل.-
ني هـذه الوسـائل و توجـد عناصـر حتـدد مـدى أفضـلية كـل منهـا يف جمـال السـياق بـضـلة او ال ميكن املف

: بعينه مثل



العمل اإلداري و دعائمه  ثالثالفصل ال

173

ه املعلومات إىل املستقبل .الزمن الذي تستغرق-
43، ص 2002التزامن مـع وسـيلة أخـرى كاهلـاتف ( إمساعيـل علـي سـعد ، و الزدواجيةلالقابلية -

. (
الوســــيلة املناســــبة هــــو نقطــــة أساســــية و مــــؤثرة يف جنــــاح عمليــــة اختيــــارو جتــــدر اإلشــــارة إىل أن 

اليت حتكمه منها : عدد األفراد املطلوب االعتباراتحيث ختتار الوسيلة يف ضوء طبيعة االتصال
و االتصال

و طبيعـة املســتقبل و مــدى وضــوح و صــعوبة الرســالة تغيـري املطلــوب إحداثــه ، و ســرعة إيصــال الرســالة 
.) 27، ص 1982( مصطفى حجازي ، 

: : ( األسس السيكولوجية )لالتصالالعوامل النفسية –ت 
و جيــب حتديــد األهــداف مــن قبــل املرســل ، فتعيــني األهــداف يــؤدي إىل وصــف أكثــر دقــة لنــوع 

يرجع يف البداية من جانب املرسل يف االتصالالتغيري املطلوب إحداثه لسلوك املرسل إليه و الفشل يف 
حتديد أهدافه .

عرفة املرسل للمستقبل ، فكلمـا زادت معرفتـه لـه ، كلمـا كـان أكثـر وضـوح عـن كيفيـة إرسـال جيب م-
فعالة .اتصاالتإجيابية بشكل حيقق استجابةالرسالة لكي ميكن حدوث 

االتصــالعلــى املعلومــات املرتــدة مــن خــالل عمليــة اعتمــاداتعــديل املرســل تصــوره للمســتقبل : -
مـــع املســـتقبل و تقـــدمي معلومـــات متعلقـــة اتصـــاالتهم اآلثـــار املرتبطـــة علـــى تعطـــي أساســـا واضـــحا لتقيـــي

) .216، ص 2004( عبد اهللا حممد عبد الرمحان ، هاجتاهاتبدوافعه و 
حيـث يتـوىل االتصـالايلرجتاالالقيام يف املوقف -

توضيح املوقف .االتصال
هلـا معـىن للمسـتقبل ارمـوز امكونـاالتصـالرسل بالعمل على ختفيف التوتر خبلـق مضـمون أن يقوم امل-
.
حيول املضمون إىل املستقبل من خالل بعض املسالك املناسبة إداريا تكـون خمتـارة تتـيح تطبيـق رمـوز  -

كتابية أو شفوية .
واضـحة لوجـود لالتصالحيث يقام قاعدة حدوث التصرف الفعال املرغوب فيه فإن التوتر يستبعد -

يف التنظيم .حتقيق التعادل وظيفة 
:داخل التنظيم هياالتصالتوجد مخس عوامل لعملية :االتصالالعوامل الداخلية في عملية -ث
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:التمثيل-1-ث
الرمـوز الـيت ميكـن فهمهـا يف املواقـف و كثـريا مـا يسـتخدم اسـتخداميتطلب االتصالإن توضيح 

العالمات و الرموز األخرى قد تكون أحيانا مناسبة أكثر .استخدامالغرض و لكن اللغة لتحقيق
: الموقف-2-ث

فاملوقف حيدد ماذا يقال و ما هي العالقات اليت تستخدم و غالبا ما يظهر معىن املطلوب .
:النائب-3-ث

و منوذجيــا يشــار بــذلك تصــالااليطلــق علــيهم نــواب اتصــاليةاألفــراد الــذين يرتبطــون بعالقــات 
للمرسل و املرسل إليه ، و لكي قد يتغري املوقف كلما تغريت أدوارهم تبعا ملوقف معني .

:الوسيط-4-ث
الـذي يـتم وجهـا لوجـه و توجـد وسـائل أخـرى االتصاليطلق على الوسيلة بالوسيط إىل جانب 

ات .مثل : الكتب ، التعليمات ، النشرات ، نظام اإلعالن
:االتصالأهداف -ج 

مـــــــــن خـــــــــالل األهـــــــــداف الـــــــــيت يرغبهـــــــــا القـــــــــائمون بعمليـــــــــة االتصـــــــــاليظهـــــــــر الغـــــــــرض مـــــــــن 
) 203، ص 1997، كاألهداف الوظيفية ( عبد الغفور يونس ، االتصال

: داخل التنظيماالتصالمسار –ح
تبـــادل لء بأســلوب رمســـي أو غــري رمســـي و ذلــك داخــل املنظمـــة عمليــة مســـتمرة ســوااالتصــالإن 

مــن %61املعلومــات بأشــكاهلا و أنواعهــا املختلفــة ، و قــد بينــت بعــض البحــوث أن األفــراد يقضــون 
املنظمــة مســارات متنوعــة يســتخدمون داخــل االتصــاللــذلك جنــد القــائمني بعمليــة االتصــالوقــتهم يف 

ودة و أمهها :طراف املستهدفة أو املقصاأللتوصيل الرسائل إىل 
:: يتمثل يف الرأسياالتصال–1–ح
:الهابطاالتصال–1–1-ح

و األهــداف و بــرامج العمــل مــن التعليمــات و األوامــر و السياســات و فيــه تنتقــل املعلومــات و 
و و يتضــمن حمتــوى الرســائل إرشــادات إىل مســتوى أدىن ( املرؤوســني ) ،مســتوى أعلــى ( الرؤســاء )

ت املنظمة ( عمر غـامن ، و توضيح سياساجيهات بكيفية أداء العمل مبهام و تقييم مستوى األداءتو 
) .230، ص 1980اوي ، علي الشرق
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املستوى اإلداري للمدير باهليكـل التنظيمـي زادت درجـة التحريـف ارتفعو من املالحظ أنه كلما 
) .235، ص 1993زهري ، اليت تعرتي املعلومات املنقولة ( حمي الدين األ

75و قد أوضحت الدراسات أن نسبة النقص يف فهم الرسالة املرسلة من أعلـى إىل أسـفل تبلـغ 

األفراد يف املسـتوى األعلـى يقـدمون معلومـات و قد يرجع ذلك إىل أناتصاليةإذا مرت مبستويات %
اسـتخدامتفضل االتصالفية ، و لتحسني هذا 

يستحســن إبــالغ املعلومــات املقدمــة شــفويا أوال للتأكــد مــن فهــم املتلقــي هلــا ، و  الوســيلة املناســبة مــثال
كـــذلك زيـــادة عـــدد القنـــوات الـــيت متكـــن املرؤوســـني مـــن توصـــيل ردود أفعـــاهلم                       و 

مستوى أعلى .
: تصال الصاعداال–2–1–ح

و تـــنظم هـــذه املعلومـــات غالبـــا ســـتوى األدىن إىل املســـتوى األعلـــىاملهـــو تـــدفق املعلومـــات مـــن 
يف ما يلي : Leslie Rue & Liloydليلويد و يف أربع فئات يوضحها ليزيل رو

ملستقبلية .حول أداء املرؤوسني و مدى تقدم خططه امعلومات-
مشكالت العمل اليت حتتاج وجود مدير .-
أفكار حول سبل حتسني العمل .-
ص ، ص1996( طريـف شـوقي ، املني حنو جوانـب العمـل املختلفـة معلومات حول مشاعر الع-

278–280 (
ني أقــل و هــذه املعلومــات تبلــغ كتابيــا لضــيق الوقــت يف لقــاء املــرؤوس شخصــيا ، و يكــون املرؤوســ

عودها إىل املسـتوى األعلـى صـقدرة للتحدث بتلقائية و من مث قد تتعرض املعلومات إىل التحريف عنـد 
بعــــض " فــــين و يــــا نكلوفيــــك "ممــــا يعيــــق حتقيــــق األهــــداف املرجــــوة لتفــــادي هــــذا املشــــكل ، يقــــرتح 

: ما يليالصاعد من خالل االتصالاإلجراءات التصحيحية لتحسني عملية 
الطـابع الشخصـي اعل املباشـر بـني الـرئيس و املـرؤوس بصـورة دوريـة يف سـياق يغلـب عليـه تسيري التف-

بتلقائية .األداءللتعبري عن 
غـري رمسيـة الـيت االتصـالعلومات دقيقة عن املوضوعات اليت تشغلهم و التقليل مـن شـبكات توفري م-

تستخدمها اإلدارة يف الرقابة يت الصاعد األداة الاالتصالتقدم هلم أخبارا غري صحيحة و يعترب 
: األفقياالتصال–3–1–ح
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هو إرسال املعلومـات و تبادهلـا علـى مسـتوى األبعـاد األفقيـة ، فقـد تكـون املعلومـات بـني األفـراد 
رمسي االتصال

يف مســــــــتوى الســــــــلطة متوازيــــــــا فقــــــــد حيــــــــدث بــــــــني أشــــــــخاصاتصــــــــااليســــــــمى أو غــــــــري رمســــــــي ، و
نفســها ، و حــني حيــدث بــني أشــخاص يف مســتويات خمتلفــة لــيس بيــنهم ســلطة مباشــرة علــى بعضــهم 

) .280، ص 1996قمريا ( طريف شوقي ، اتصاالالبعض يسمى 
شـطة املنظمـة و يتحقـق التنسـيق بـني أنهـو حتقيـق التنسـيقاالتصـالو اهلدف من هذا النـوع مـن 

داراتإللــــــــــــــــا عــــــــــــــــن طريــــــــــــــــق نقــــــــــــــــل املعلومــــــــــــــــات كتابيــــــــــــــــا مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل العالقــــــــــــــــات بــــــــــــــــدء 
.) 217، ص 1997( عبد الغفور يونس ، 

حــول سياســات للتعــرف علــى آراء اآلخــرين اجتمــاعيمعلومــات ذات طــابع شخصــي ينقــل كمــا
األفــراد حنــو ذلــك و هــذا مــا يــؤدي إىل نشــأة اجتاهــاتاملنظمــة و نظــم العمــل فيهــا يســهم يف تكــوين 

اجلماعات غري الرمسية .
و يشـري البــاحثون أن املعلومــات املنقولــة عــرب هــذه الشـبكة متــد بســرعة أكــرب و تكــون أقــل حتريــف 

الرمسيـــــــــــــــــة بكفـــــــــــــــــاءة                                              
األفقي هي : لالتصال) و هناك أربع أعراض 280، ص 1996( طريف شوقي ، 

املسئولنيالتنسيق بني العمل عن طريق اللقاءات املنعقدة بني -
اإلدارة لتحقيق األهداف .

املنعقدة ملناقشة مشاكل املنظمة .االجتماعاتاملشاكل عن طريق حل -
أعضاء اإلدارات املختلفة لتبادل املعلومات اجلديدة .التقاءتبادل املعلومات مثل ما حيدث عند -
دارةاإلقـــد ملناقشـــة أوجـــه النـــزاع الـــيت حتـــدث داخـــل املنظمـــة يف نعحـــل الصـــراع مثـــل اللقـــاءات الـــيت ت-

.) Hareld & gyril , 1976 , p 80أو بني إدارات خمتلفة ( 
: قابة الر –3-3-4

مبجرد أن يبدأ أي نظام يف العمل سواء كـان هـذا النظـام ميكانيكيـا أو منظمـة عمـل فسـرعان مـا 
بـة تظهر العديد من الظواهر اليت تذهب هذا النظام ألن خيـرج عـن املسـار املوضـوع لـه ، إن عمليـة الرقا

الناجحـــة هـــي تلـــك الـــيت ترمـــي إىل إجـــراء التصـــحيح اخلـــاص بالنظـــام موضـــع الدراســـة قبـــل أن تصـــبح 
فيه خطرية .االحنرافات

: تعريف الرقابة –3-3-4-1
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اإلجـراءات التصـحيحية اختـاذالرقابة هـي املقارنـة النتـائج الفعليـة مـع اخلطـط و "تعريف دونالدكلو : -
."لك اخلطط عندما تكون النتائج خمالفة لت

الرقابــة تنطــوي علــى التحقيــق عمــا إذا كــان كــل شــيء حيــدث طبقــا للخطــة ": ولتعريــف هنــري فــاي-
ــــادئ احملــــدد و أن غرضــــها هــــو اإلشــــارة  إىل نقــــاط الضــــعف املوضــــوعة ، و التعليمــــات الصــــادرة و املب

( األفعـال واألشياء ، الناس و األخطاء بقصد معاجلتها و منع تكرار حدوثها و هي تطبق على كل
Henri Faycel , 1949 , p 89 (.

: خطوات الرقابة –3-3-4-2
تشمل عملية الرقابة اخلطوات التالية : 

: تحديد معايير الرقابة–أ

تتعــدد املعــايري الــيت يــتم وضــعها عنــد نقــاط الرقابــة اإلســرتاتيجية ، مــن بــني املعــايري املتعــددة ، جنــد تلــك 
و اجلـــودة ، و قـــد تكـــون هـــذه املعـــايري ماديـــة و متثـــل  االســـتخداماخلاصـــة بعمليـــة التكلفـــة و الوقـــت و 

التكــــــــــاليف كميــــــــــات مــــــــــن الســــــــــلع املنتجــــــــــة أو ســــــــــاعات العمــــــــــل أو علــــــــــى شــــــــــكل نقــــــــــود مثــــــــــل 
عيــار لقيــاس األداء ( كماســتخدامهاأو اإلرادات ، و كلمــا كانــت األهــداف حمــددة كمــا و كيفــا ميكــن 

) 50، ص 1982ري ، إبراهيم الغم
هــذه املعـــايري عنـــد املســتويات املختلفـــة الـــيت تتعلــق بالسياســـات و اإلجـــراءات اســـتخدامو ميكــن 

ال ميكـــن القيــام مبالحظــة مجيـــع عمليــات املنظمــة و يصـــبح مــن الضــروري و اهلـــام و طــرق العمــل ألنــه 
اختيارهــااختيــار

الرقابة اإلسرتاتيجية .اسمكنقطة هامة و أساسية للعمل الرقايب هي تلك اليت يطلق عليها 
: ألداءقياس ا–ب

الرقابيـــة جيـــب قيـــاس        
باملعــدالت الســابقة الــيت وضــعت ( الشــيخ كامــل حممــد عويضــة ، دون تــاريخ  األداء الفعلــي مث مقارنتــه

) .101ص 
باملعــادالت الــيت وضـــعت مـــال الــيت يــتم إجنازهـــا 

( عدالت األداء اإلجناز عن ماحنرافمدى اكتشافو من خالل املطابقة ميكن األداءلقياس 
P , Ewalker , 1924 , P 215. (
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: اإلجراءات التصحيحيةاتخاذ–ت
اسـتخدام، فـإن اخلطـوة الـيت تلـي هـي و بعد قياس النتـائجاألداءبعدما مت حتديد و وضع معايري 

األدوات املانعـــة يف حـــني يعـــرف الـــبعض باســـمعـــدة أدوات رقابيـــة داخـــل املنظمـــة يعـــرف الـــبعض منهـــا 
و حتليلهـــا االحنـــرافتصـــحيح األخطـــاء أو باألدوات التصـــحيحية و تعمـــل هـــذه األخـــرية باســـماآلخـــر 

األعمــــال و قــــد يتمثــــل هــــذا التصــــحيح يف إعــــادة توزيــــع املهــــامأداءجلــــة أســــباب القصــــور يف عامل
يم بــرامج تدريبيــة للعــاملني األفضــل للمرؤوســني أو تصــماراالختيــأو توضــيح الواجبــات ، أو عــن طريــق 

ألفضــل أو عــن طريــق توجيــه العــاملني و شــرح العمــل هلــا و يقــوم التصــحيح كــذلك عــن طريــق التوجيــه ا
ســليمان ، جيــد و تعبــري نظــام قيــادي ( حنفــي حممــوداتصــالبشــرح العمــل كليــا و إحــداث 

) .336–288ص ،، ص1998
: مبادئ الرقابة–3-3-4-3

االلتزامتوجد عدة مبادئ جيب 
نــــواحي الضــــعفورف أوال عــــن األســــبابقابــــة معاقبــــة املخطــــئ بــــل التعــــأن ال يكــــون هــــدف الر -

حتقق أكثر السلبيات .توجيهو ب
أن يكـــون نظـــام الرقابـــة و أساســـها مســـايرا و متماشـــيا مـــع طبيعـــة الوظيفـــة و حجـــم املشـــروع فـــرغم -

يف جـل املوقـف دون مراعـاة حجـم املشـروع اسـتخدامهاافـرتاضفإنه ال ميكن -الرقابة -إطارها العام 
.
و بالنســـبة األداءوعية و الواقعيـــة بالنســـبة لألهـــداف و املعـــايري الرقابيـــة الـــيت تســـتخدم لقيـــاس املوضـــ-

علـــى اخلطـــط و مـــا يالحـــظ يف احليـــاة العمليـــة ، و وصـــول املعلومـــات االحنرافـــاتالســـرعة يف تبليـــغ -
متأخرة عند توافر نظام جديد للمعلومات .

تتطابق الرقابة مع التنظيم ، فالتنظيم الواضح بدوره جيعل الرقابة أكثـر فعاليـة حيـث ميكـن حتديـد أن -
.االحنرافاتعن املسئولةقع او املو املسئولنياألفراد 

حتديث نقاط و مراكز الرقابة و اليت متثل دالالت مهمة لدى املشروع .-
، حبيـــــث حيـــــد مـــــن قـــــرارات األفـــــراد يف التحديـــــدمبعـــــىن أن يتصـــــف باملرونـــــة الكافيـــــة مرونـــــة النقـــــاط-

مواطن اخللل .النظام بوجود بدائل تصحيحية يف رف اإلبتكاري و تتمثل كذلك يف موقعو التص
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جيـــــــــب أن ال تكـــــــــون تكلفـــــــــة نظـــــــــام الرقابـــــــــة و تكلفـــــــــة تطبيقهـــــــــا أكثـــــــــر مـــــــــا يســـــــــتحقه النظـــــــــام -
ب الرقابية أقل تكلفة و مؤدية للعمل .، و قد تكون بعض األسالياالقتصادي

بعــض الطــرق اســتخدامأن يكــون نظــام الرقابــة ســهل الفهــم موضــحا اإلجــراءات التصــحيحية مثــل -
، 1993األزهـري دريب املديرون عليها ( حمـي الـدينالرقابية املعقدة مما يصعب فهمها فيستوجب ت

.) 296–295ص ، ص 
: واتهاوسائل الرقابة و أد–3-3-4-4

هناك الكثري من الوسائل اليت تستعمل يف عملية الرقابة أمهها : 
:البيانات اإلحصائية–أ

حتليـل هـذه البيانـات مـن الوسـائل املهمـة طة يف املنظمـة حيـث تعتـرب عمليـة تعترب مـن أهـم األنشـ
ا مت حتقيقــه مــن أنشــطة خــالل ة عمــعدديــة و إحصــائيت

وقت زمين معني .
:التقارير اإلدارية–ب

هـــذا اإلجنـــاز ، و كـــذلك معرفـــة مـــدى مطابقـــة أو عـــدم كفـــاءةإجنـــاز األعمـــال و مـــدى  يـــتم خالهلـــا
له مع التغيري الذي وصل يف املنظمة و قد تكون هذه التقارير دورية أي تأخذ صـفة املطابقة ملا خطط

و مــن إجنــاز عمــل أو مســؤوليات معينــة نتهــاءااليــة أي بعــد ئأن مــاإ،يف إعــدادهااالنتظــام
و مهيــــة بالنســــبة للرقابــــة جيــــب أن تعتمــــد هــــذه التقــــارير علــــى البيانــــاتاأل

.املعلومات الدقيقة و الصحيحة و تعد بطريقة واضحة و حمددة 
: المالحظة–ت

ممارستهم للعملأثناءالوسيلة يستخدمها اإلداري و ذلك ملالحظة العاملني الذين يرأسهم هذه
ملنظمـة من أجل التعرف على السري احلسن للعمـل ، و الوسـائل املسـتعملة فيـه و النتـائج الـيت حققتهـا ا

املعتمدة من قبل اإلداريني يف الرقابة .
:الميزانية التقديرية–ث
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و تســـــتخدم علــــــى جمــــــال واســـــع مــــــن أجــــــل الرقابــــــة اإلداريـــــة ألن امليزانيــــــة التقديريــــــة تتمثــــــل يف 
خلطــط املعــرب عنهــا باألرقــام ، و تســتعمل للمســاعدة إلجــراء املقارنــة و القيــاس بــني اإلســرتاتيجيات و ا

يف التصرف يف جنازات ملعرفة ما حتقق من تقدم و جناح لذلك فإن الزيادة أو العجزاإلاألهداف و 
املاليــــة باالحتياجــــاتات يشــــري إىل أن هنــــاك قصــــور يف العمــــل و عــــدم دقتــــه يف التنبــــؤ ططــــهــــذه املخ

بة .املطلو 
: أهم هذه األنواع اليت سنتطرق إليها هي : أنواع الرقابة–3-3-4-5
:الرقابة الداخلية–أ

د إىل مجيـع 
داخـل املنظمـة و منـط التنفيـذ و كـذلك املنظمـة و أيضـا كافـة املسـتويات اإلداريـةالعمليات اليت تؤديهـا  

إىل القائـد اإلداري و املنظمـة ككـل و القائـد اإلداري يف كـل وحــدة ذلـك مـن خـالل التقـارير الـيت ترفـع
) .200، ص 1997من الوحدات اإلدارية يف املنظمة ( رمضان حممد القذايف ، 

:يةالرقابة عن طريق التغذية العكس–ب
ــــــواع ــــــرب أكثــــــر األن ــــــب املشــــــروعات و هــــــذا النــــــوع يعتمــــــد علــــــى التقيــــــيم اســــــتعماالتعت يف أغل

عمــــا حــــدث بالفعــــل أو عــــن مــــا ســــيتم أو مت يف املاضــــي و مــــن مث تتخــــذ القــــرارات االســــتنتاجاتو 
إجـــراء تصـــحيح فمـــثال يقـــوم املشـــرفون يف املصـــانع الختـــاذد اخلطـــأ مبعـــىن هـــو املؤشـــر و التصـــحيحية فوجـــ

أو اج بأسلوب الرقابة بالتغذية العكسية ،فإذا مت التأكد من خـالل الفحـص جلـودة السـلعةبتقييم اإلنت
تصحيحي و إنتاج غريها .اءر إجالختاذالعيار احملدد تعاد للعمل بعضها أقل من 

: الرقابة بالتغذية األمامية–ت
املعــايري قبــل حــدوثها و مــن مث عــن االحنرافــاتيقــوم هــذا النــوع علــى التنبــؤ و التوقــع باألخطــار و 

مــــــدير عنـــــدما يتوقـــــع مــــــثال فاحنـــــرافاإلجـــــراءات التصــــــحيحية ملنـــــع حـــــدوث أي بإمكـــــان املـــــديرين
حدوث نقص من صنف معني يف األسواق خالل فرتة معينة ليشرتي كميـة تزيـد عـن حاجاتـه املبيعات

معــدالت اإلنتــاج ممــا هــو حمــدد ، و احلاليــة لتفــادي حــدوث أي مشــكلة كــنقص املخــزن فمــن مث نقــص 
ها يــدرك مــدير اإلنتــاج أن مســتوى العمالــة لديــه ال يســتطيع حتقيــق معــدل اإلنتــاج املطلــوب ، قــد دعنــ

حــدوث املشــكلة املتوقــع حــدوثها ، لربنــامج تــدرييب إلجــراء تصــحيح ملنــعيقــرر إخضــاع بعــض العمــال 



العمل اإلداري و دعائمه  ثالثالفصل ال

181

ثـــر صــعوبة حيـــث حتتــاج جهـــد مــن خـــالل فالرقابــة بالتغذيـــة األماميــة متنـــع حــدوث املشـــاكل و هــي أك
الدراسة و البحث املسبق و مجع املعلومات و التنبؤ السليم .

: الرقابة الذاتية-ث
هــي إعطــاء الفــرد فرصــة بــأن يراقــب و يراجــع و يصــحح نفســه أوال مبعــىن ال تكــون دائمــا رقابـــة 

و ف تقييمــه مــن رئيســه خارجيــة مــن الــرئيس علــى املرؤوســني ، و يظــل الفــرد كعنصــر ســاكن يعــر 
حلـــدوث هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة جيـــب أن تتـــوفر أمـــام األفـــراد بيانـــات ويوجـــه و يراجـــع مـــن قبـــل الغـــري 

املعلومــات مبصــدرها األصــلي ، يقــر املـــنهج باســرتدادمعلومــات و نتــائج عــن أدائهــم ، و مــا يعـــرف و
على مزاولتها و حتمل املسؤولية إذا ما هيئت هلـم الظـروف السلوكي بأمهية الرقابة الذاتية و قدرة األفراد 

–هلــذا املبــدأ إىل نظريــة دوجــالس مــاجر جيــور يف الدافعيــة إذ يرجــع الــبعض اســتخدامهاو تــدربوا علــى 
ــــا إليهــــا بالتفصــــيل  ــــة التقليديــــة إ–كمــــا ســــبق و أن تطرقن ــــدة ن الرقابــــة اخلارجي ليســــت الوســــيلة الوحي

لتحقيق األهداف ، لكن املطلوب بأن يقوم الفرد مبمارسة الرقابة الذاتيـة للحصول على اجلهود الالزمة
مث التصـحيح و التوجيـه الـذايت حنـو املعــايري و األهـداف الـيت يشـارك فيهـا                        ( حمــي 

) .312، ص 1993الدين األزهري ، 
: الرقابة الخارجية–ج

أو دوره علـى جمـرد اختصاصـهيق جملس الشعب حيث ال يقتصر و تتم خارج املنظمة إما عن طر 
التشريع

أجهـزة أخـرى الشعبية احمللية حيـث ختـتص يف مراقبـة اجلهـاز التنفيـذي يف الوحـدات احملليـة ، كمـا توجـد
اجلهاز املركزي للمحاسبات ، اجلهاز املركزي للتنظيملللرقابة اإلدارية مث

ص 1999، كشك 
291. (

دعائم العمل اإلداري : -3-4
السلطة : –3-4-1
: تعريف السلطة–3-4-1-1
ق يف إصـــدار األوامـــر و القـــوة يف إجبـــار اآلخـــرين علـــى : " الســـلطة هـــي احلـــتعريـــف هنـــري فـــايول-

تنفيذها " .
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القــــــرارات الــــــيت حتكــــــم و تقــــــوم أعمـــــــال اختــــــاذ: " الســــــلطة هــــــي قـــــــوة تعريــــــف هربــــــرت ســــــيمون -
.اآلخرين "

امتثـــال" هـــي احلـــق الـــذي بواســـطته يـــتمكن الرؤســـاء مـــن احلصـــول علـــى : أودونيـــلوتعريـــف كـــونرت -
.ارات "املرؤوسني للقر 

: " الســلطة هــي الصــفة املميــزة لألوامــر يف التنظــيم الرمســي حبكــم قبوهلــا مــن تعريــف تشســرت برنــارد-
110(.

تعريف إجرائي : -
احلـق أن يصـدر تعليمـات و أوامـر تفوض املدير و متكنه من خالل هـذاالسلطة هي حق أو قوة

قابلة للتنفيذ بواسطة مرؤوسيه دون الرجوع جلهة أعلى .
و إعطـــاء األوامـــر علـــى أن الســـلطة هـــي القـــوة أو احلـــق اتفـــاقمـــن خـــالل التعـــاريف الســـابقة جنـــد -

عنه .االمتناعاملتعلقة بالقيام بالعمل أو على العمل بواسطة اآلخرين و األسسللحصول 
: مصادر السلطة–3-4-1-2

و اإلدارة بالنسبة ملصدر السلطة و لذلك جند عدة نظريات يالحظ وجود تباين بني علماء 
مداخيل أمهها : 

: مدخل السلطة الرسمية–أ
رئـــيس جملــــس اإلدارة يقــــوم أعلــــى مــــثالاجتـــاهتفـــوض الســــلطة يف مركـــز إداري خيــــتص باملــــدير يف 

ته و الذي يفوض بدوره جزءا من سلطزء منها إىل املدير العام للمنظمةبتفويض سلطته أو ج

دارة اإلإىل مدراء اإلدارات األخرى ، أو مثال رئيس قسم الرقابـة النقديـة حيصـل علـى سـلطته مـن وكيـل 
املالية الذي يستمد سلطته من املدير املايل ، و الذي حيصل على سلطته من املدير العام .

يســتمدها مــن رئــيس جملــس اإلدارة ، و بالتــايل فــإن الســلطة النهائيــة ترجــع حــق امللكيــة و هــذا األخــري
أموالــــــه و هــــــو حــــــق تضــــــمنه لــــــه القــــــوانني اســــــتخدامالقــــــرارات بكيفيــــــة اختــــــاذحبيــــــث حيــــــق للمالــــــك 

و التشريعات .
: مدخل قبول المرؤوسين للسلطة-ب 
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القــــــرارات و التأكـــــــد اختــــــاذن خــــــالل قبـــــــول مرؤوســــــيه لقوتــــــه يف املــــــدير يســــــتمد ســــــلطته مــــــإن
ــــــــذها ، مبعــــــــىن أن املــــــــدير ال يكتســــــــب الســــــــلطة إال بعــــــــد موافقــــــــة املرؤوســــــــني و  التــــــــزامهممــــــــن تنفي

اليت يسامهون يف حتقيقها ، الشعور بـأن الـرئيس أكثـر علمـا مـنهم و خـربة ، جتنـب العقوبـات األهداف
احلوافز املالية و غري املالية .اكتسابو 
: مدخل السلطة الشخصية–ت

و إن الشخص يستمد أو يكتسب سلطته من خالل ما ميتلكه من قدرات ذاتية و معرفة 
األفــراد داخــل املنظمــة لتقبــل أفكــار هــذا اســتعدادنح للشــخص بــل تســتمد مــن خــربات و الســلطة ال متــ

تكـون حمـل ثقـة مـن أرائـهالشخص ، و قد ال يكون هلذا الشخص أيـة سـلطة رمسيـة ، و مـع ذلـك فـإن 
طرف األفراد العاملني ، و من مثة تتبع و يتم تنفيذها علـى أكمـل وجـه ( إبـراهيم عبـد اهلـادي املليحـي 

.) 65، ص 1988، 
: أنواع السلطة اإلدارية–3-4-1-3

هناك تبـاين بـني أنـواع السـلطات الـيت متـنح أو ختـول ألصـحاب الوظـائف املختلفـة ، أو اإلدارات 
املختلفــة فيحــدد لكــل مــدير أنــواع الســلطات املوكلــة إليــه بالنســبة لألنشــطة الــيت يزاوهلــا و بالتــايل ميكــن

ي : لسلطات و هتصنيف ثالثة أنواع ل
: السلطة التنفيذية–أ

الـــــــيت هلـــــــا احلـــــــق يف إصـــــــدار تعتـــــــرب أهـــــــم أنـــــــواع الســـــــلطة يف املنظمـــــــة و هـــــــي الســـــــلطة اآلمـــــــرة 
هـداف املنظمـة ( مصـطفى جنيـب و التنفيذيون هم اإلدارات الـيت تسـاهم مباشـرة يف حتقيـق أاألوامر ، 

.) 15، ص 2002، شاويش

فيذيــة هــي الوظــائف الــيت تقــع علــى خــط الســلطة الرئيســي يف اهليكــل التنظيمـــي فالوظــائف التن
رئيسية ، و ما يصدر عن مديرها هي قرارات تنفيذية ، و هذه الوظائف التنفيذية هي وظائف 

العــالق ، التسـويق مهــا اإلدارتــان التنفيــذيتان ملســامهتهما املباشــرة يف حتقيــق األهــداف ( بشــري عبــاس و
.) 95، ص 2004

: االستثماريةالسلطة –ب
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و هي سلطة مساعدة و مساندة داخل املنظمة أي تقدم املساندة و النصح و الدراسات 
توصيات تسهم يف تنميـة و ترشـيد أعمـال الوظـائف التنفيذيـة و البحوث للسلطة التنفيذية ، يف شكل

عنها من قرارات ال تعترب تنفيذية ملزمة .ما يصدر
ملســاعدة التنفيــذيني ، و قــد يكــون اقرتاحــاتهــم أفــراد اإلدارات يقــدمون آراء و فاالستشــاريون

املستشارون على النحو التايل : 
ية تكـون عامـة أو حمـددة و صا ، فاألول هو الذي قدم خدمة فردمستشارا شخصيا أو مستشارا خمت-

حلـول ملعاجلتهـا ، اقـرتاحللبحث عن أسباب املشاكل اليت تواجه املنظمـة و مهمته تكمن يف املساعدة
خدمات ملستوى إداري معني .و الثاين هو الذي خيدم املنظمة كلها و يقدم 

: السلطة الوظيفية–ت
تفـــوض للمـــدير فيمـــا خيـــص حتديـــد بـــرامج أو سياســـات عمـــل جمـــاالت معينـــةهـــي الســـلطة الـــيت

و يشـــرف علـــى تنفيــــذها مـــديرون أو إدارات أخــــرى ، أي هـــي الســــلطة الـــيت يســــتمدها صـــاحبها مــــن 
اخلــدمات الــيت يقــدمها لــإلدارات األخــرى ، لــيس كونــه رئيســا عليهــا كمــا يف الســلطة التنفيذيــة ( علــي 

.) 75ص ، 1999حممد منصور ، 
: تفويض السلطة–3-4-1-4

ع الوحدات التنظيمية تنطوي على تفويض ييعترب تفويض السلطة  هو مفتاح للتنظيم ، فجم

القرار يف اختاذعىن توزيع حق التصرف و 
و دود و بالقدر الالزم إلجناز املهام .جمال حم

ال يعين تفويض السلطة التخلص منها أو التنازل عنها ، فاملدير القائم بالتفويض حيتفظ بسلطته 
و يف نفس تفويض حيصل املرؤوس على سلطة رؤسائهبو بالتايل فالاتهالتزامالشاملة على واجباته و 

.) 50، ص 1979
و يعترب تفويض السلطة أمرا أساسيا يف اهليكـل التنظيمـي و جتميـع معظمهـا يف مركـز املـدير العـام 

يلـم جبميـع الوظـائف اإلداريـة املختلفـة ، و ال يتـوفر لـه الوقـت الكـايف للمنظمة ، و مبا أنـه ال ميكـن أن 
ملعاجلتهـــا بالكفـــاءة العاليـــة ، لـــذلك يقـــوم بتفـــويض جـــزء مـــن ســـلطته إىل املســـتوى اإلداري الـــذي يليـــه 
باهليكل التنظيمي ، و بذلك يعترب تفويض السلطة عامال أساسيا يف تعدد املستويات اإلدارية باملنظمة 

 .
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و ميكـــن أن يكـــون التفـــويض عامـــا و خاصـــا مكتوبـــا أو غـــري مكتـــوب و مـــن الضـــروري أن يتبعـــه 
بـــــني املفـــــوضاخـــــتالفحتديـــــد الواجبـــــات و يفضـــــل أن يكـــــون مكتوبـــــا للرجـــــوع إليـــــه حـــــني حـــــدوث 

.) 105، ص 1992اث ، و املفوض إليه ( بوفلجة غي
: ما يليأن يعتمد علىعندما يقوم أي رئيس بتفويض السلطة ملرؤوسيه جيب

.حتديد واجبات املرؤوس-
-.
أمامه عن حتقيق هذه الواجبات ، و عمليا ال ميكن جتزئة هذه العمليات .مسئوالجعله -

هـام املسـندة أن امليت جتعل املدير يقوم بالتفويض و هـيو للتفويض أمهية تتجلى من خالل األسباب ال

تفويض السلطة هو العنصر األساسي يف أي برنامج لتنمية املرؤوس و تدريبه .-
أن كـــل منظمـــة حباجـــة إىل تنظـــيم فعـــال ففـــي أي موقـــف قـــد تتعـــرض املنظمـــة خللـــو املناصـــب لعـــدة -

التنظـيم ، صريورةالستمرارإذ جيب شغل املنصب أسباب ، كالرتقية أو نقل أو تقاعد أو مرض ... 
الغمـري دون تـاريخ ، راهيمخـالل السـلطة املفوضـة إلـيهم ( إبـهـذا القـرار مـن اختاذإذ يشرك األفراد يف 

.) 45ص 
مشاكل التفويض :-5- 3-4-1

:ما يليتتمثل في
يف عنـهاالسـتغناءبأنه ال ميكـن دهأو املدير نظرا العتقارفض فكرة التفويض السلطة من قبل الرئيس-

.يعرقل أو يعيد تفويض السلطة لغريهاالعتقادالتنظيم ، وهذا النوع من 
مجيــع القــرارات اختــاذللمشــاركة يف اآلخــرينالرغبــة يف التســلط واهليمنــة مــن قبــل املــدير مثــل التــأثري يف -

.االجتماعاتوحضور مجيع 
سـلطة ، فتفـويض السـلطة يكـون ناجحـا إذا مت قبـول خطـر رفض حتمل األخطاء احملسـوبة لتفـويض ال-

القرارات اخلاطئة من قبل املرؤوس ، جيب حتمل اخلطر للحصول علي مدير جمـرب وإعـداد إداريـني اختاذ
أكفاء .

الســلطة اســتخدامموقــف املــدير مــن مرؤوســيه أي شــعور املــدير بــأن مرؤوســيه ال ميلــك القــدرة علــى -
قبه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة عند اخلطأ يف احلكم والتقدير ، مما يؤدي سليما ، أو يعااستخداما
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القرارات يف املستقبل ، وقد خيشى املدير مـن املـرؤوس املنـافس ملنصـبه عنـد اختاذإىل ختوف املرؤوس من 
يف ذلك ، وقد يؤدي قدرته إىل الرتقية ملركز أعلى .وكفاءتهتفويضه السلطة ويثبت قدرته 

ء على هذه املشاكل ميكن اللجوء إىل احللول التالية :وللقضا
.باحلاجة للتفويض من طرف املدير كتوفري ظروف عمل خالية من اخلوفاالعرتاف-
العميـــق يف التفـــويض فاملـــدير يعمـــل مـــن خـــالل التفـــويض علـــي تنميـــة مرؤوســـيه االعتقـــادتشـــجيع -

وتكوين فريق إداري كفء وحقيقي .
يت حيــب أداءهــا ارات الــيت يــتم تفويضــها كإعــداد قائمــة مــن القــرارات مــن قبــل املفــوض الــحتديــد القــر -

أمهية املنظمة .وترقيتها من حيث 
ـــه مهمـــة ختيـــاراال- ـــه وإعطـــاءه الســـلطة الالزمـــة مث نـــرتك ل املفـــوض إليـــه حبكمـــة ، ومـــنح املســـاعدة ل

248، ص، ص1986ل أمحد توفيق القرار املالئم ( مجياختاذالنجاح أو الفشل يف احتمالمواجهة 

-250(.
: مركزية السلطة والمركزيتها-6- 3-4-1

وثيقـا مبسـألة ارتباطااملركزية والالمركزية أحد املفاهيم للجوانب الرئيسية يف عملية التنظيم واملرتبطة 
تفويض السلطة .

:المركزية–أ
امـــة يف يـــد رئـــيس املنظمـــة أو يف قلـــة مـــن أعضـــاء اإلدارة القـــرارات الرئيســـية والعاختـــاذتركـــز ســـلطة 

القــرارات اختــاذالعليــا، مبعــين
.ةاإلدارية النهائي

: الالمركزية–ب
داريـــة بـــالتنظيم حيـــث تعـــين توســـيع يف  تفـــويض الســـلطات و توزيعهـــا إىل الوحـــدات الوظيفيـــة اإل

مســؤوليات تلــك الوحــدة (حمــي إطــاركافــة القــرارات املتعلقــة يف اختــاذيصــبح لكــل  رئــيس وحــدة ســلطة 
.)147، ص 1993، الدين األزهري 

:ةالمسؤولي–4-2- 3
:المسؤوليةتعريف –4-2-1- 3
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واجب معني ألداء هذا باملرؤوس الذي عهد إليهالتزامتعريف كونتز وأدونيل : " املسؤولية هي -
.الواجب " 

تنفيذ األنشطة املعهودة إليه بأحسن ما يف قدرته بالفرد التزامتعريف جورج تريي : " املسؤولية هي -
 ".
الفرد بتأدية الوظائف و الواجبات املخصصة له بطريقة التزامتعريف رالف دافيز : " املسؤولية هي -

للتوجيهات رئيسه الذي حياسبه " ( جريالد جرينربج  روبرت سليمة و بأحسن ما يف قدرته و طبقا 
219- 200، ص ، ص 2004بارون ، ترمجة رفاعي حممد رفاعي ، إمساعيل علي بسيوين ، 

 (.
الفرد بالقيام التزام* 

لكونه عضوا يف التنظيم مبعين أن االلتزام هو أساس املسؤولية .بالواجبات احملددة له
وأن املسؤولية تظهر يف العالقة بني الرئيس واملرؤوس ، حيث أن الرئيس له سلطة احلصول على 

تعاقد يلزم به و االتفاقخدمات من مرؤوسيه ومطالبته بأداء أعمال معينة ، ومصدر السلطة هو 
أمام الرئيس عن أداءه مسئوالاجبات واألعمال مقابل مكافآت حمددة ويعترب املرؤوس ألداء الو 

.لواجبات املوكلة إليه ل
: و التفويضالمسؤولية–2- 3-4-2

كامل لشخص معني أمام شخص أخر بتأدية عمل معني التزامو ال ميكن تفويض املسؤ 
ميكنه جتنب املسؤولية كاملة عن مثال املدير العام ال، مبعىن تعهد من الشخص لرئيسه بأداء معني ، 

أعمال املنظمة أو أي مشكل حيدث للعمال يثري النقابة العمالية ، فاملدير العام يتحمل املسؤولية أمام 
املشكالت ، ميكنه إدعاء بتفويض املسؤولية إىل مدير أخر يكون املتسبب يف هذهاإلدارة و جملس

أمام من يعلوه يف مسئوالمن سلطته إىل مرؤوسيه ألداء عمل معني فإنه يبقى فاملدير عند تفويض جزء
.) 59ص 2001املستوى اإلداري عن نتائج أعمال هذا املرؤوس ( مازن فارس رشيد ،

: تكافؤ السلطة و المسؤولية–3- 3-4-2
ارتباطاهما مرتبطتني إن السلطة و املسؤولية بالنسبة ألي مدير جيب أن تكونا متكافئتني ، ف

وثيقا يف إجناز أي عمل .
عنها عن مسئوالالقرار املتعلق بالواجبات املسندة إليه ، و يكون اختاذفاملدير متنح له سلطة حق 

السلطة ، فيجب أن تكون السلطة مساويةاستخدامبأداء هذه الواجبات بواسطة االلتزامطريق 
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لطة املفوضة بدون مسؤولية ينقصها اهلدف النهائي و املسؤولية للمسؤولية بالنسبة ألي مدير، فالس
ا دون السلطة الالزمة لتنفيذ الواجبات احملددة كاحللقة املفرغة و بالتايل ميكن النظر للسلطة على أ

منظمة .
فعندما تكون السلطة أكرب من إن مدى السلطة و مقدارها حيددان مقدار و مدى املسؤولية ،

ب زيادة املسؤولية لتصل إىل مستوى السلطة ، و بالعكس عندما تكون السلطة أقل من جلية و املسؤو 
.) 263، ص 1986املسؤولية و جيب أن ختفض املسؤولية إىل مستوى السلطة ( مجيل أمحد توفيق،

خالصة:
تقــدم أيــة لــإلدارة و املــديرين دور أساســي و مهــم يفأكيــد أنــهمــن خــالل كــل مــا تقــدم ميكننــا الت

املوجــــــــه األساســــــــي ملختلــــــــفباعتبارهــــــــامنظمــــــــة ، و لكــــــــل منظمــــــــة أهــــــــداف تســــــــعى  لتحقيقهــــــــا 
و متناسـقة فــأي نشــاط إداري يف أيــة ة وظــائف و أنشــطة متكاملــةأنشـطتها ، و تقــوم اإلدارة علــى عـد

جيــه و الرقابــة كمــا يف التخطــيط  ، التنظــيم ، التو منظمــة يقــوم علــى هــذه األبعــاد أو الوظــائف املتمثلــة
رأيناه و املـدير أيـا كـان مركـزه اإلداري و حجـم نشـاط املشـروع فهـو الـذي حيـدد األهـداف التنظيميـة و 
يقــوم بالوظــائف اإلداريــة املختلفــة ، و يضــع اخلطــط الالزمــة لتحقيــق األهــداف ، و ينســق بــني اجلهــود 

األخـــري يراقــب النتـــائج للتأكــد مـــن أن اجليــد و يفباالتصـــالاملختلفــة و ميـــارس التوجيــه الفعـــال للقيــام 
التنفيذ يسري وفق اخلطط املسطرة . 

لكن تطبيق هـذه الوظـائف يف املسـتويات اإلداريـة املختلفـة ( العليـا ، الوسـطى ، الـدنيا ) خيتلـف       
و يظهر ذلك يف نطاق و جمال ممارستها ، من حيث الشمول و األمهية و درجة التعقيد الـذي يعكـس 

دود املسؤولية يف كل مستوى إداري . ح
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تمهيد :
يعد موضوع القيادة من املواضيع البالغة األمهية يف حياة اجلماعات يف املؤسسات

الصناعية 
ا كانت دينية أو سياسية أو عقائدية أو حىت تمن أنواع القيادة ، سواء

.شكل حمدد من القيادة على مستوى العمل اليومي يف املؤسسات 
فالقيادة إذن ضرورية يف كل املنظمات أيا كان قطاع النشاط الذي متارسه و أيضا يف كل 

يف كالتخطيط و التنظيم و الرقابة ، ففي جمال اإلشراف و ممارسة بعض األشكال 
اإلجراءات التصحيحية ، فإن األمر يتطلب القيادة و بصورة واضحة ، و يف مثل هذه األحوال تكون 

حقيقي حيث جند يف منظمات األعمال و غريها أن القيادة ما هي إال نتيجة اختبارالقيادة موضع 
أي أن من دةقاالتعلم و اإلعداد ، و يتم هذا من خالل التجربة و املمارسة ، فالقادة ال يولدون

من خالل سنوات املمارسة للمبادئ إلجناز األهداف مبشاركة األفراد .اكتسابهالقيادة ما يتم 
تطور مفهوم القيادة:-4-1

تطور مفهوم القيادة بتطور الفكر اإلداري عرب العصور و ميكن تلخيص هذا التطور ارتبطلقد 
: يلنوردها على النحو التايف ثالث حمطات رئيسية 

: تطور القيادة في األزمة القديمة–14-1
كان ينظر لإلنسان يف األزمة القدمية على أنه خملوق كسول ، كما أن جل املفكرين القدامى قد 

لقادته و التمردخمالفاجتاهو ال جيب التعاون ، و له ،ذا املخلوق أنانيا هاعتربوا
) . 338، ص 1975،امرهم ( علي حممد عبد الوهاب على أو 

لقد كان أصحاب هذه النظرة ينظرون إىل الطبيعة اإلنسانية نظرة تشاؤمية و من بينهم على 
) و الذي أكد يف كتابه املشهور " األمري " 1527–1469اخلصوص ميكيافيلي عام ( 

ه ، و حيافظ على فالقائد يستطيع أن يستخدم أي أسلوب يضمن القوة ملركز أن الغاية تربر الوسيلة ،
جيشه و دولته ، في

الغري مستقر بسبب العداءات الكامنة بني البشر .
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ن اإلنسان ليس سوى جزء من اآللة لقد أمجع أصحاب هذه النظرة يف هذه احلقبة الزمنية أ
اختاذالكبرية ( املنظمة ) حيث ميكن وضع هذه اآللة يف هذا املكان أو ذلك ، إن السلطة و حق 

فرد واحد هو املالك أو القائد و ما على املشرفني يف اختصاصالقرارات املتعلقة باملنظمة من 
لى يف النموذج البريوقراطي لـ ماكس فيرب الذي املستويات األدىن إال التنفيذ دون مناقشة و هذا ما جت

األكثر .أمهل العنصر البشري متاما يف املنظمة و جعله جمرد منفذ للتعليمات 
: تطور القيادة في عصر النهضة –2- 4-1

استعماليف املنظمات من جهة و من اتساعإن ظهور الثورة الصناعية و ما صاحبها من 
عنه العديد من التغريات ، فلقد ظهرت مشاكل جديدة يف وجه اجنرى قد اآلالت من جهة أخر 

القيادات ، مل تكن لتحلها القيادات ذات النظام التسلطي السالف الذكر ، كما أدى جتمع العمال 
عبد يف منظمات كبرية إىل ظهور التضامن بينهم فلم يعد الطرد حال ملشاكلهم ( علي حممد 

) .338، ص 1975،الوهاب 
يوارت و آدم مسيث ستو يف هذه املرحلة ظهرت فكرة تقسيم العمل على يد جيمس 

إىل تطوير ArkwrightRichard، كما ذهب ريتشارد أركوريت 1776–1767عام 
يف ماته يق بني القوى البشرية و اإلمكانيات املادية يف املؤسسات الكبرية ، جبانب إسهاتنسأساليب ال

.) 41، ص 1993،( شاكر حممد فتحي أمحد التخطيط و تقسيم العمل
و و يف هذه الفرتة مل يعد العنف هو احلل األنسب ملشاكل العمال و أصبح حتسني األجور 

شرطا ضروريا مقابل طاعته لألوامر اإلدارية و النقايب يف العمل مع بقاء االستقرارتوفري األمن و 
القرار يف يد القائد .اختاذة سلط

: تطور القيادة في ظل البحوث العلمية –3- 4-1
حىت العشرينيات منه ، و كان كبدايته استمريف أوائل القرن العشرين و االجتاهظهر هذا 

العديد من املداخل من أمهها : االجتاهلتأسيس الفكر اإلداري على أسس علمية و لقد تضمن هذا 
ور ليتالصاحبه فردريك Scientific Management Approchدخل اإلدارة العلمية م–أ 

1900فيما بني عامي حيث أجري العديد من األحباث على مشكالت اإلنتاج يف املصانع األمريكية 

يف أحباثه إىل نتيجة مؤداها أن اإلدارة الناجحة ليست حمصلة لتطبيق انتهىو 1910–
ال العمل فحسب ، بل حمصلة تطبيق منهج علمي منظم يف إدارة املؤسسات أساليب فردية يف جم

Nigro felix , Nigro Lioyol( الصناعية  ,1980, P 126. (
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أحد العوامل الرئيسية يف العملية اعتربهاإلدارة للفرد و اهتمامايلور أول من وجه تحيث يعترب 
اآلتية : اضاتاالفرت فكرته اإلدارية يف ضوء اعتمدو اإلنتاجية 

-
جيب أن يتقاضى العمال من األجور كل حسب عطائه و إنتاجه .-
تدريب العمال على أحدث الوسائل و الطرق اليت تزيد من اإلنتاج .-
يف العمل .إ-
إن السبب يف قلة اإلنتاج يعود إىل الضعف اإلداري و ليس إىل العمال .-
إزالة اخلطأ الشائع من أذهان العمال و الذي مفاده أن عدم إجناز العمل بسرعة يغرس صورة -

ص 2000، ( أمحد إبراهيمالذي يتأىن يف إجناز عمله لعن العاماملسئولطيبة يف ذهن 
15 (.

لذلك االقتصاديةبتلبية حاجاته الفيزيولوجية و أدائهلة ، و ميكن زيادة ايلور اإلنسان باألو يشبه ت
نادى مببدأ تقسيم العمل و التخصص فيه ، ملا لذلك من نتائج جيدة على األداء مع تأكيده على 

احدة تصدر القرارات ، أي تركيز السلطة يف يد هيئة و اختاذمبدأ وحدة األمر و مركزية اعتمادضرورة 
ه يف أداء أعماهلم ، غرقوناألوامر للجميع و تسهر على مالحظة حركات العمال و الوقت الذي يست

أصحاب السلطة و ال دخل للعمال فيها .اختصاصفاإلدارة إذن حسبه من 
الذي أكد على Henri Fayolآخر لصاحبه هنري فايول اجتاههناكو ضمن نفس اإلطار–ب 

يف املؤسسة بني خمتلف املستويات دأ تدريج السلطة مبا يسمح بتوضيح سري السلطة مباعتمادضرورة 
هذا التسلسل ، و هذه العملية تساعد على يف االتصاالتالتنظيمية ، حبيث حترتم مجيع 

القيادة و ال بد لكل موظف أو مرؤوس أن ال يتلقى األوامر من أكثر من رئيس واحد و حتقيق وحدة 
هذا املبدأ إىل الصراع ، سواء كان ذلك بني األفراد أو األقسام كما يؤدي إىل اماحرت يؤدي عدم 

، ص 1988،( علي شريفالنظام و السلطة على مستوى اهليكل التنظيمي للمؤسسة 
162 (.
و نتيجة للقصور الذي صادف هاتني النظرتني لتجاهلهما املشاعر اإلنسانية و ظروف العمال –ت 

التون اليت يتزعمها Human Relations Theoryنظرية العالقات اإلنسانية ظهرت 
حلركة االنطالقElton Layoمايو 

1924ورن بشركة جنرال إلكرتيك بني عامي منها تلك اليت أجريت مبصانع هاوثالعالقات اإلنسانية
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، و قد كشفت هذه الدراسة أن عدم كفاية ظروف العمل املادية كنقص اإلضاءة و 1927–
التهوية و العوامل الفيزيزلوجية مثل اإلرهاق ال أمهية هلا بالنظر للمتغريات املعنوية 

املعنوية للعاملني باحلالة اماالهتمى إىل عدم ، كما أثبتت أن نقص اإلنتاج يغز االجتماعيةو 
حبل هذه املشاكل و التحرر من وطأة االهتمام، و أنه عندما بدأ االجتماعيةو عدم حل مشاكلهم 

و اإلشراف و الضغوط اإلدارية و حتقيق قيود العمل و تنظيماته املرهقة زالت مشكلة نقص اإلنتاج 
حلركة العالقات االنطالقهذه التجارب نقطة اعتربتو بذلك معدالت الكفاءة اإلنتاجية ، ارتفعت

اإلنسانية و أصبحت تعرب عن وجهة النظر اإلنسانية يف نظريات القيادة احلديثة
.) 95ص ، 1991، ( حمسن العبودي و آخرون 

نسانية يف جمال اإلدارة بالعالقات اإلاالهتماملى ضرورة و بذلك فقد أحلت هذه النظرية ع
هذه النظرية أن القائد يقوم اعتربت

بدور امليسر الذي يسهل للمرؤوسني الوصول إىل اهلدف املنشود عن طريق عملهم التعاوين 
اقتناعهمو 

.) 49بال نشار ، دون سنة ، ص 
قات اإلنسانية هي السلوك اإلداري الذي يقوم على تقدير كل فرد و تقدير مواهبه و و العال

املتبادل بني صاحب االحرتاميا يف حد ذاته ، كما تقوم على قيمة علاعتبارهإمكانياته و خدماته ، و 
أمحد ، العمل أو القائم عليه و العاملني ، مث بني العاملني بعضهم البعض ( أمحد إبراهيم

.) 39، ص 1990
كما تؤمن هذه النظرية بأن السلطة ليست موروثة يف القائد و ال هي نابعة من القائد ألتباعه بل 
هي نظرية يكتسبها من أتباعه من خالل إدراكهم للمؤهالت اليت ميتلكها 

.)41، ص 2004،جا ائد ( عبد الفتاح حممد سعيد اخلو هذا الق
ركيزها على العمل دون و نتيجة للثغرة القائمة بني النظريات التقليدية  و مبادئها الثابتة ، و ت–ث 

ة العالقات اإلنسانية و تركيزها على العامل دون العمل ، ظهر املدخل السلوكي ليوضح نظريالعامل و 
Humensأمهية البيئة اخلارجية و دورها يف فعالية و كفاءة الفرد العامل ، فلقد أكد كل من هومانز 

على على أمهية البيئة اخلارجية و أثرها يف سلوك اإلنساين داخل العمل و بالتايلSelerو سيلر 
.)16، ص 2000،دوافعه حنو السلوك الذي يقوم به ( أمحد إبراهيم أمحد 
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برغ ز ر هGregorMc، مالك جرجيور Argyrisأرجويس كريسو من رواد هذا املدخل
Herzberg ليكرت ،Likert بليك و موتون ،Blake – Mouton فيدلر ،Fudler

و غريهم....
ول أن مفهوم القيادة قد إرتبط يف تطوره بتطور الفكر اإلداري عامة و إن املرحلة و خالصة الق

بأن للفرد حاجات اعرتفتو لة البشر على األساس املادي البحتاألخرية متيزت بإنكار فكرة معام
كما أكدت على تأثري القيادة على إنتاجية األفراد و جناهم يف العمل اإلداري ، اجتماعيةو نفسية 

يف معاجلة ظاهرة القيادة .اجتاهاتذا ما فتح جماال خصبا و واسعا لظهور عدة نظريات و ه
تعريف القيادة اإلدارية :-4-2

بظـاهرة القيـادة اهتمـتالقيادة اإلدارية تبعا لتعدد املـدارس الفكريـة الـيت فتعار يلقد تعددت 
ضمن هذه التعاريف جند ما يلي : و من

أن تعريــــــف القيــــــادة اإلداريــــــة حمــــــدود و أن حمورهــــــا هــــــو النشــــــاط "1982عــــــام "كــــــذعان"يــــــرى -
عامـة و العمل اإلداري أي أن مفهوم القيادة اإلدارية أضيق و أكثر ختصصا من مفهوم القيـادة بصـفة 

.) 120، ص 2000( أمحد إبراهيم أمحد ، "
صـــادرة مـــن فـــرد مـــا و الـــيت تـــؤثر يف األمـــور "Katzتعريـــف كـــاتز –

( إمساعيـل حممـد ذيـاب  "التنظيمية املتعلقة باملنظمة و الناشئة من هذا الفرد ( القائـد ) كصـاحب فكـر
.) 285، ص 2001

القـــرارات الالزمـــة لتنفيـــذ األعمـــال بواســـطة اختـــاذالقـــدرة العلميـــة و الفنيـــة علـــى "–
."قيق أهداف املنظمة على أحسن وجه و يف أقصر وقت ممكن و بأقل التكاليفاآلخرين من أجل حت

ــــألداء اجليــــد مــــن خــــالل تــــوجيههم و إثــــارة دافعيــــتهم "– ــــة حتفيــــز األفــــراد ل عملي
( طـــارق طـــه "مرؤوســـني )–مـــرؤوس ) أو مجاعيـــة ( رئـــيس –االتصـــالو 

.) 560، ص 2002
اختـاذو االتصالالقدرة على التوجيه و التنسيق و "–

( "الســلطة الرمسيــة عنــد الضــرورة اســتعمالالتــأثري و النفــوذ أو باســتعمالحتقيــق غــرض معــني ، و ذلــك 
.) 32، ص 1995أنور أمحد رسالن ، 

عـن قيـادة مسـئوللقيادة اإلدارية تضم جمموعة من األشخاص ، فكل شـخص أن ااعتبارو على 
أعمال اآلخرين و الرقابة عليهم و عن تنفيذ العمل الذي يقوم به و جيـب علـى اإلداري أن يتأكـد مـن 
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يف املراكـز االثنـانص مهمته يف ختطيط األعمال بدال من تنفيذها و حينما يتدرج أوامره و بذلك تتلخ
اإلداريـة و يصـل إىل أعالهـا جيـد أنـه يتحـتم عليـه أن حيفـظ لنفسـه خطـة معينـة يف ممارسـة ســلطته و أن 
يعتمد على نفسه يف حل املشاكل اليت تواجهه ، و أن يبدي رأيه يف املسائل الـيت تعـرض عليـه ، و أن 

) 219،  ص2003، ألسديا( سعيد جاسم كون مرنا يف معاملة مرؤوسيهي
تعريف إجرائي:

هي الطريقة اليت حياول من خالهلا الفرد التأثري يف مجاعة ما لوقت معني، ويف مكان حمدد.
تعريف القائد  :-4-3

ملنظمـة مــا بأنـه الشــخص الـذي يشــغل موقعـا إداريــا يف اهليكـل التنظيمــييعـرف القائــد اإلداري
حكومية أو خاصة يقوم بتوجيه العاملني حتت رئاسته لتحقيق األهـداف املوكلـة إلـيهم مـن قبـل املنظمـة 

.) 197، ص 2003( طريف شوقي حممد فرج ، بأقصى قدر ممكن من الكفاءة 
مـا يف بعض النقاط أمههااتفقواالعلماء يف حتديدهم خلصائص القائد الناجح و قد اختلفو لقد 

يلي : 
أن القائد ال بد أن يتصف بالطاقة اجلسمية و العقلية الالزمة و أن ال يكون مصابا –1

بأي مرض يعيقه على أداء عمله .
ال بد أن يكون موضوعيا يف عالقته مع تابعيه .–2
النفسي و الصحة النفسية .االستقرار–3
بعني و القدرة على التأثري يف التااالتصالاملهارة يف –4
ال بـــد أن جييـــد فـــن معاملـــة الطبيعـــة البشـــرية ، بعبـــارة أخـــرى ال بـــد أن يكـــون علـــى –5

معرفة حبقائق سلوك الكائن البشري و الدوافع و احلوافز اليت حتكمه .
اجلسمي و النفسي و الرغبة يف القيادة .االستعداد–6
عالقـــات إنســـانية  الـــيت تســـاعده علـــى إقامـــة االجتماعيـــةأن يكـــون ملمـــا باملهـــارات –7

.) 42، ص 2003كالصداقة مع تابعيه ( رواية حسن ، 
كن أن نوجز املكونات الرئيسية لعملية القيادة فيما يلي : و من خالل هذه التعاريف مي

قائد من أفراد اجلماعة قادر على التأثري يف سلوكهم و توجيههم .أن يكون –1
م معني .وجود مجاعة من األفراد يعملون يف تنظي–2
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، ص 2000هـــدف مشـــرتك تســـعى اجلماعـــة إىل حتقيقـــه ( أمحـــد إبـــراهيم أمحــــد ، –3
119 (.

:يوضح الشكل الموالي أهم مكونات و ديناميات عملية القيادة

املتغريات اليت تسهم يف تشكيل سلوك القائد
خصائص 

القائد 
خصائص النسق خصائص املهمةخصال األتباع 

التنظيمي 
ص السياق خصائ

الثقايف 

أبعاد سلوك القائد 
تنظيم بنية 

العمل 
اختاذالدميقراطية يف احلث على اإلنتاج التقدير 

الرؤساء القرار 
خصائص السياق 

الثقايف 

حمددات فعالية القائد
اخللفية غموض املهمة 

الثقافية 
لألتباع 

طبيعة العالقة مع 
األتباع 

حجم اجلماعة
و الكفاءة 

مستوي خربة 
األتباع

خصائص السياق 
الثقايف 

فعاليات القائد و حمكات تقوميها
حمكات ذاتية حمكات موضوعية 

إنتاجية 
اجلماعية 

التطور 
االبتكارو 

التظلمات احلوادثالتغري 
و طلبات 

النقل 

الرضا عن 
العمل 

متاسك 
اجلماعة 

و حناالجتاهالدافعية 
القائد 

.مكونات و ديناميات عملية القيادةحض) :يو 20-4(شكل رقم 
)42، ص1993( طريف شوقي ، 

:االفرق بين مفهوم القيادة و بعض المفاهيم المتداخلة معه-4-4
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و بعــض املفــاهيم هــابــني مفهومللقيــادة إىل تــداخل عليــهلقــد أدى غيــاب تعريــف إجرائــي متفــق
و ف عن عدم وضوح احلدود الفاصلة بينهما ، و لعل أهم هذه املفاهيم هـي الرئاسـة على حنو يكش

و الزعامة .اإلدارة 
و سنحاول فيما يلي التفريق بني هذه املفاهيم و مفهوم القيادة وفقا آلراء الباحثني .

: القيادة و الرئاسة–4-4-1
تشرتكان يف صفات Headshipو الرئاسة Leadershipأن القيادة ال شك 

معينة تتعلق بإدارة األفراد ، فالقائد و الرئيس ميثالن منصبا عاليا يف املنظمة و يتمتعان و خواص
ال مينع من وجود االشرتاكبسلطة 

فرق بينهما .
عن اجلماعةابتعادهني الرئيس و اجلماعة ألن الرئيس يعتقد أن ال يوجد تقارب ب-أ 

هو تحديد أهداف اجلماعة طبقا ملصاحلهيساعد على إرغامها على طاعة أوامره ، كما يقوم الرئيس ب
د ( عب، أما قائد 

.) 333، ص 2003الرمحان حممد العيسوي ، 
حيتاج الرئيس للتعيني من قبل سلطة رمسية أي قصد اإلشراف على تسيري عمل من األعمال- ب

و حتقيق أهداف ترغب سلطة التعيني يف حتقيقها ، أما القائد فإنه ال حيتاج إىل التعيني حىت و قد 
قيادية .يتحول الرئيس إىل قائد إذا كانت لديه مهارات

تسند الرئاسة اإلدارية يف ممارسة مهامها على ما لديها من سلطة بصفة أساسية و غالبا ما -ت 
تلجأ إىل ممارسة سلطتها وفقا لنوع سلطة اجلزاء ، أما القيادة اإلدارية فهي ال تعتمد بشكل أساسي 
ف بناء الثقة ... 

( فبينما تقوم القيادة على النفوذ تعتمد الرئاسة على السلطة اليت يكفلها القانون الرئيسي 
.)84، ص 2001عبد الصمد األغربي ، 

اليت ميارسها الرئيس مقابل القائد حيث أن للرئيس حرية أكرب يف ممارسة االستبداددرجة -ث 
مع االجتماعيات املوكلة إليه يف حني أن القائد مقيد داخل حدود تعاقده حبكم السلطاالستبداد

.) 45، ص 1993اجلماعة ( طريق شوقي ، 
فورقاتو ما ميكن قوله أنه ال توجد 

أن ننتحدث ريف شوقي فإنه بدالو أن اخلالف بينهما ال يتعدى اجلوانب الشكلية ، و حسب ط،
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ا أن تستخدم مصطلح القيادة يف اجلماعات الرمسية مقابل القيادة يف اجلماعات نبعن الرئاسة جيدر 
غري الرمسية .

: القيادة و اإلدارة–4-4-2
بني القيادة و اإلدارة ليس يف درجة العمومية االختالفأن Maccromickيرى ماكروميك 

و لكنه يكمن يف طبيعة ما يعينه كل ة بينهما ليست عالقة العام باخلاص أو الكل باجلزء فالعالق
أن فمصطلح اإلدارة يشري إىل السياسات و اإلجراءات و البناء التنظيمي يف حني منهما ، 

و على العموم ميكن التفريق بني اإلدارة و القيادة فيما يلي : القيادة ختتص
األداء الروتيين بصرف النظر عن معنويات العاملني ، بينما يهتم القائد باألداء يهتم اإلداري ب-أ

.املتميز مع الروح املعنوية املرتفعة للعاملني 
تغيريه ، فهو عنصر من عناصر حياول اإلداري أن حيافظ على الوضع الراهن و ليس له دور يف -ب

ه فهو داعية للتغيري و مطلوب منه أن حيدث ، بينما يسعى القائد إىل تغيري الواقع و جتديداناالتز 
تغيريات يف البناء التنظيمي .

و متيل اإلدارة ألن تكون أكثر رمسية من القيادة فاإلداري يستمد سلطته الرمسية من القوانني -ت
التشريعات و النظم اليت حتكم املؤسسة ، بينما القائد فيستمد سلطته من سلوكه و قدرته يف التأثري 

على
لدى القائد هي النفوذ أما اإلداري فسلطة مستمدة من القانون .

ينفذ اإلداري أكثر مما خيطط و حىت إن خطط فإن ختطيطه يكون قصري املدى ألنه معين بتوفري -ث
ت املادية و البشرية الالزمة للعملية اإلدارية بينما القائد خيطط أكثر الظروف املناسبة و اإلمكانيا

مما ينفذ فهو يهتم برسم السياسة العامة للمؤسسة بصورة رئيسية .
تركز اإلدارة على حتقيق أهداف املنظمة ، بينما حتاول القيادة أن تؤثر على سلوك الفرد-ج

بب .أو مجاعة بغض النظر عن الس
إن القائد و من يتبعه من األفراد يعربون عن نوع من أقدم العالقات اإلنسانية ، تلك العالقات 

يف ن األفراد فيعربون عن نوع مستحدثأما املدير و من يديرهم ماليت تتميز ببدائيتها و  
ممارستها تعرب عن نوع من ، و ميكن تشبه القيادة بنوع من الصفات املعنوية واالجتماعيةالعالقات 

( فاطمة حممد علي عنهم االستغناءاحلقائق العلمية ، فاملديرون الزمون حقيقة لكن القادة ال ميكن 
.) 73–72صعثمان ، دون سنة ، ص
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واحدا بالضرورة ، فالقيادة شيئ ال يعنيان من هنا فالقيادة و اإلدارة و رغم انطالقا
تفاعل بني اجلماعة و قائدها ، و أهدافه هي نفسها أهداف اجلماعة ، أما اإلدارة فقد يكون  تعين ال

هدفه حتقيق أهداف املنظمة ، لكن ال يستمل التفاعل و التعاون على رأسها شخص ليس بقائد ، 
ضرورة بل يعتمد يف غالبية األحيان على الوسائل الرمسية اليت حيوهلا له مركزه اإلداري .الب

و االثننيفكل قائد إذن هو إداري و ليس كل إداري قائد بالضرورة و قد جيمع الفرد بني 
أنه من األفضل منح املنصب اإلداري للفرد الذي تتوفر فيه جمموعة اعتبارهذا هو الوضع املثايل على 

القيادي .االستعدادمن اخلصائص و لعل أمهها هو 
: القيادة و الزعامة –4-4-3
1985عام Ackeremanيعرف أكرمن -

القـوي علـى مرؤوسـيه لتحقيـق "
همأهــــــدافها مــــــن خالهلــــــم عــــــن رضــــــا و طيــــــب خــــــاطر مــــــن جــــــانبهم و عــــــن إقنــــــاع

.) 64–63ص ، ص 2001( سهري كامل أمحد ، "اخلاصة
و عليه يتبني لنا مما تقدم أن الزعامة هي شكل من أشكال القيادة ، و أن كـل مـا مييزهـا عنهـا 

مرؤوسـيه ، يتمثل يف ذلك القدر الكبري من التأثري الشخصي الذي ميارسه الزعيم علـى 
أو املــربر غــض النظــر علــى املنطــقو قدرتــه علــى إقنــاعهم يف إجنــاز مــا يوكــل إلــيهم مــن مهــام ب

و ال يكفــــي يف هــــذا الســــياق أن يتميــــز الــــزعيم خبصــــائص ســــيكولوجية فقــــط ، بــــل ينبغــــي أن 
فرها لدى ، و اليت هي مجيعا اخلصائص الواجب توااجتماعيةتضاف إليها خصائص فسيولوجية و 

اعتـربتفرد لكي يستحق صفة القائد ، و هي نفسها غالبا إذا ما حتقق تأثريها الكبـري علـى املرؤوسـني 
.) 64، ص 2001خصاال زعامية ( سهري كامل أمحد ، 

در القوة في القيادة اإلدارية  :امص-4-5
أو دمها إىل مرؤوسـيهتتمثل يف تلك القوى اليت يستمدها املدير من األشياء اليت ميكن أن يق

نتيجة لشغله مركزا وظيفيا معينا و هي على النحو التايل :يطبقها عليهم

: التأثير الشخصي-4-5-1
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انشــــغاالتهمبطــــالبهم و اهتمامــــهأو قــــوة اإلعجــــاب فمعاملــــة القائــــد ألتباعــــه معاملــــة إنســــانية و 
تفادة مـن رصــيده و مـن خربتــه ، و ممـا يولــد فــيهم ســاللو تفوقـه ســوف يشـعرهم دومــا 

بقائــدهم و الرغبــة يف التشــبه بــه ، ممــا يــؤدي إىل كســب ثقــتهم و بالتــايل قــوة التــأثري اإلعجــابمشــاعر 
عليهم ، و من مث يتوحد املرؤوسني مع القائد و تتضافر اجلهود و تتحقق بذلك أهداف املنظمة .

: السلطة النظامية-4-5-2
و هــي القــوة املســندة علــى ســند قــانوين شــرعي ، أو مــا يســمى بالســلطة الرمسيــة القــوة الشــرعيةأو

) .312، ص 2000( أمحد ماهر ، اليت تفوض إىل القادة يف التنظيم الرمسي
و متاشيا مع الدراسة احلالية فإن السلطة النظامية هي تلك السلطة املمنوحة لقائـد املنظمـة اإلنتاجيـة و 

.تية و النظم اإلدارية و التسلسل اإلداري الذي حتدده اجلهات املعنية اخلدما
: االحترامالتأثير النابع من -4-5-3

و خلربته الذي يتبوؤهاالجتماعياملركز ترمجة حقيقة ، إما املرؤوسني لرئيسهماحرتاميعترب 
ض ، فقد حيرتم غعن احلب أو البحرتاماالمهارته أو نزاهته و عدالته يف تعامله مع مرؤوسيه و خيتلف 

.) 88، ص 2001املرؤوسني رئيسهم و لكنهم ال حيبونه ( عبد الصمد األغربي ، 
: قوة اإلجبار و المكافأة- 4-5-4

ب الشخص هلذه القوة بسبب اخلوف من النتائج جيتعتمد قوة اإلجبار على اخلوف حيث يست
بتطبيق تطبيق أو التهديد الق نتيجة لعدم الطاعة و تعتمد على ليت من املمكن أن تتحقالسلبية ا
) .246، ص 2003( ماجدة العطية ، العقوبات

يف حني أن قوة املكافأة هي عكس قوة اإلجبار ، حيث يطيع األفراد رغبات أو توجيهات
ن الشخص الذي يتمكن اآلخر ، بسبب أن ذلك يؤدي للحصول على منافع إجيابية ، و بذلك فإ

فإنه يف هذه احلالة ميتلك القوة للتأثري من توزيع املكافآت اليت هلا قيمة بالنسبة لآلخرين ، 
أو ترقية ... إخل لألداءقييم جيد املكافآت على شكل نقود ، أو تو قد تكون هذه عليهم ،

: الخبرة و المهارة- 4-5-5
ربة و مهارة إدارية كبرية بني زمالئه بل يفوقهم حىت يستطيع لفت ينبغي أن يتميز القائد خب

اختاذو كسب ثقتهم تدرجييا ، حىت يتمكن من التأثري عليهم و أن تكون له القدرة على انتباههم
.تتالءم مع املواقف و املشكالت الصعبة و الطارئة اليت قد يواجهها القرارات اليت 

:وظائف القيادة اإلدارية -4-6
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قيـام بوظائفهـا ، و تنقسـم هـذه الوظـائف إىل ال
قسمني مها : 

التقليدية ( الرمسية ) : و هي اليت حتقق األهداف الرمسية للجهل اإلداري .الوظائف -
يف اإلدارة .اعياالجتمالوظائف احلديثة ( الغري رمسية ) : و هي اليت تتصل باجلهاز -

: الوظائف التقليدية للقيادة اإلدارية–4-6-1
و تنقسم بدورها إىل ثالثة أقسام هي كما يلي : 

: وظيفة القيادة اإلدارية في التخطيط و التنظيم و التنسيق–أ 
ادة Managérial Planningيعترب التخطيط اإلداري 

املستويات اإلدارية ، و يكون هذا التخطيط نتيجة تنبأ القادة مبا ينبغي أن تقوم عليه يف خمتلف
السياسات اإلدارية يف املستقبل ، و لكي يكون هذا التخطيط ناجحا ، جيب أن يتم على أساس 
أهداف واضحة و أسلوب مبسط و حتليل سليم و ترتيب واضح لألعمال ، كما ينبغي أن تتسم 
باملرونة و املوازنة ، و جيب أن يستعني القادة بكل اإلمكانيات املتوفرة لديهم إىل أقصى حد ممكن 

شدوا بالتوجيهات السابقة إذا ما أرادوا يسرت إىل غريها من اإلمكانيات البديلة و أن االلتجاءقبل 
) .115–114ص، ص1971خلطتهم النجاح ( مخيس السيد إمساعيل ، 

التنظيم فهو أكرب معني للقادة على حتقيق أهدافهم و يتمثل يف اجلمع بني خمتلف الوسائل أما
، ص1972يف حتقيق اهلدف املشرتك ( سليمان حممد الطماوي ، املادية و البشرية املتعاونة 

75(.
الرتكيبات املالئمة الستحداثع باملهارة املطلوبة تو تبعا لذلك فالقائد اإلداري منظم ، يتم

لضمان الدرجة القصوى ة الالزمة يلتطوير عالقات األعضاء و توفري املستلزمات و املوارد املاد
اخلطط التوجيهية الفاعلة و الربامج استحداثمن األداء الوظيفي ، هذا إضافة إىل قدرته على 
الدور إىل حد أدىن من املعرفة و اخلربة لتدعيم اليت تضمن سري العمل و حيتاج القائد يف هذا 

إيراد يقوم القائد بعملية التنسيق مبعىنو برجمة العمليات املعقدة يف املنظمة ، و بعد عملية التنظيم
االتصاالتترابط بني أفراد التنظيم إلجناز األهداف املطلوبة ، فالتنسيق إذن يساهم يف تسهيل عملية 

ألقسام و اليت يشرف عليها القائد .بني خمتلف ا
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التخطيط ، التنظيم ، التنسيق ، فبعد الرتابط املنطقي بني مهام من هنا يتضح لناانطالقا
ختطيط األهداف تبدو احلاجة ملحة إىل تنظيم األجهزة اإلدارية و تنسيق عملها حىت يتمكن القادة 

.) 314، ص 1999، ري ر ( قيس النو يسمن أداء بقية الوظائف األخرى يف سهولة و 
: القيادة في العالقات العامة و التوجيهوظيفة–ب 

و هلذا كان من ... ) حىت يقبلوا التعاون اجلاد يف اإلجناز ، امتيازاتاألهداف ( مكافآت ، أجور ، 
درة على اقاع ، و النقل اجليد للمعلومات الالصفات املطلوبة يف القائد الناجح القدرة على اإلقن

و اختالف، و لقد أصبح التوجيه وظيفة مشرتكة بني القادة على اخلالتكيف ... 
ة حىت يقود العاملني معه يف ملما خبصائص املنظمالقائد، و يتطلب التوجيه أن يكون

من جهة و أن يكون على دراية بفنون العالقات عليهمخفيالوجهة الصحيحة ، و يطلعهم على ما 
.و كسب ثقتهم و قبوهلم لتوجيهاته اإلنسانية حىت يتمكن من فهم مرؤوسه 

: وظيفة القيادة في الرقابة–ت 
و التوجيهات املوضوعة حىت ل تسري طبقا للقواعد 

إصالح األخطاء يف الوقت املناسب ، و الرقابة الفعالة هي اليت تقيس نشاط يكون باإلمكان 
املرؤوسني طبقا لبعض املعايري املرنة كما ينبغي أن تكون رقابة توجيهية و هادفة إىل اإلصالح 

ؤوسني إال عن األخطاء اليت حتدث نتيجة لسوء النية أو التقصري و التقومي و ال ينبغي أن حتاسب املر 
أو عدم الوالء ألهداف السياسات اجلديدة .األداءيف 
: الوظائف الحديثة للقيادة اإلدارية–4-6-2

و تتمثـــل يف العنايـــة بـــالتنظيم و هـــي وظـــائف غـــري رمسيـــة علـــى درجـــة كبـــرية مـــن األمهيـــة و القائـــد 
االجتماعيــةللعمــل و يقــوي الــروابط األفــراد اســتعدادالــذي يزيــد مــن االجتمــاعياملنــاخ مطالــب بتهيئــة 

بيــــنهم ، مــــن خــــالل تقســــيمهم إىل جمموعــــات متقاربــــة يف امليــــول و األعمــــال ، ممــــا يــــؤدي إىل حتقيــــق 
.شعورهم بالطمأنينة واألمن رضاهم و تعميق

االجتمـاعيقـادة يهملـون مهمـة العنايـة بـالتنظيم و بالرغم من هذه املزايا الكبرية فمـازال أغلـب ال
مما يؤدي إىل ختلف املرؤوسني ، و نتيجة لـذلك تنشـأ و تتفـاقم كثـري مـن املشـكالت الـيت يضـيع القـادة 

ال سيمااالجتماعيمبهمة التنظيم االهتمامالوقت يف عالجها ، لذلك وجب 
الســـلوكية املتباينـــة ، إذ تصـــبح االجتاهـــاتاملختلفـــة و صاصـــاتاالختعـــدد كبـــري مـــن املرؤوســـني ذوي 
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ســــليمة جتنبــــا للكثـــري مــــن املشــــكالت و اجتماعيـــةاحلاجـــة ملحــــة إىل تنظيمهــــا علـــى أســــاس مقــــاييس 
خصوصـا يف املسـتويات املباشـرة ( االصراعات اليت تنعكس مساو 

) .123، ص 1971مخيس السيد إمساعيل ، 
الغـــري االتصــاالتاعتمـــادالغــري رمسيـــة ، فالقــادة ملـــزمني بــإجراء و االتصـــاالتو هنــا تـــربز أمهيــة 

ثقــة و والء مرؤوســهم و الــتحكم يف اكتســابرمسيــة مــع العــاملني و غــريهم ، و الــيت تســاعدهم علــى 
الكثري من املشكالت لدى بدايتها .

يات القيادة    :القيادة اإلدارية في ضوء نظر -4-7
لقـــد شـــغلت ظـــاهرة القيـــادة املهتمـــني بالســـلوك التنظيمـــي منـــذ وقـــت بعيـــد ، هلـــذا قـــدمت حوهلـــا 

ا يلــي ســوف حنــاول عــدة نظريــات لتفســري الظــاهرة ، و الــيت عكســت بــدورها توجهــات خمتلفــة و فيمــ
تقدمي عرض مقتضب ألهم هذه النظريات : 

: النظريات الذاتية–4-7-1
تعد النظرية مبثابة نقطة البداية للمحاوالت املبكرة للتنظري يف جمال القيادة و تبحث يف السـمات 

لنحو التايل : االشخصية األساسية لنجاح القائد ، و تضم بدورها نظريتني أساسيتني مها على 
: نظرية الرجل العظيم–أ 

قـي و الرومـاين القـدمي مـن الـذي كـان سـائدا يف التـاريخ اإلغرياالعتقادهذه النظرية حقيقة ترتجم
، فالقيادة شيء فطري حيث ال ميكن لإلنسان أن يصبح قائدا من يولدون و ال يصنعون ، ودأن القا

) .88، ص 2000، خالل التعلم ( عبد الصمد األغربي 
عوامــــل هامــــة لتســــهيل العمــــل امــــتالكإن الرجــــل العظــــيم حســــب هــــذه النظريــــة يف حاجــــة إىل 

االجتماعيـةاجلماعي و الظهور الفردي و املشاركة 
و احلاجـــات الشخصــــية يتتبـــع املتطلبـــات الضـــرورية الكـــربىيصـــبح الرجـــل العظـــيم قـــادرا أن يرضـــي و 

.) 87لألعضاء ( فاطمة حممد علي عثمان ، دون سنة ، ص 
مــن أشــد دعــاة هــذا التوجــه ، و هــو صــاحب دراســات حــول اخللفيــة Galtonوكــان جــالتون 

الوراثية لعظماء الرجال ، و حسبه فإن القـادة يشـبع وجـودهم يف أسـر معينـة و هـذا تأكيـد علـى الـدور 
يه العامل الوراثي يف بروز القادة .اجلوهري الذي يؤد

نقد النظرية :



القيادة اإلدارية  رابعالفصل ال

205

إن هــذه النظريــة مل حتــدد صــفات الرجــل العظــيم ، كمــا أن هــذه الصــفات مــع فــرض حتديــدها 
ـــــــف مـــــــن جمتمـــــــع آلخـــــــر تبعـــــــا  و األخالقيـــــــة و الدينيـــــــة لكـــــــلاالجتماعيـــــــةاملعـــــــايري الخـــــــتالفختتل

بعـــض الو لقـــد أكـــد التـــاريخ أنجمتمـــع ،
دعمـه ، فاألسـرة الواحـدة يألن الوقـائع ال القيـادة غـري صـحيح شعوب أخـرى ، كمـا أن القـول بوراثيـة 

و بيعــة الظــروف و املواقــف املختلفــةالقــادة ، كمــا أن هــذه النظريــة أمهلــت طتكــون فيهــا القــادة و غــري
يع الرجل العظيم التأثري فيها دائما .املتغرية و اليت ال يستط

انــدثارهــذه العوامــل جمتمعــة مــع بعضــها الــبعض قــد ســامهت يف إن 
علــى منطــق مغــاير وســعت انطــوت

لبحث هذه املشكلة من منظور آخر .
لقائد تغريات الصدق ، ففي بعض الظروف قد حيدث لإن هذه النظرية حتمل يف ط

يف اجلماعة، كما قد  يعجز عن إحداثها يف ظروف أخرى، فالقائد قد يستطيع أن حيدث تغيريا معينا 
حني تكون اجلماعة مستعدة هلذا التغيري ، ولكنه قد يعجز عن إحداث مثل هذا التغيري يف فرتة أخرى 

تغيري القائد وإمنا يف تغري الظروف االجتماعية.والسبب يف ذلك ليس يف 
نظرية سمات : –ب 

قــدمت إجابـــات خمتلفـــة تتمثـــل يف القـــول بوجـــود مســـات مميـــزة للقـــادة بغـــض النظـــر عـــن خلفيـــتهم 
، ص 1993النيــل ، و( حممــود الســيد أبــو لعــل مــن أمههــا نظريــة الســمات كمــا ســبق ذكــره الوراثيــة
324 (.

ت هي كالتايل : اسمت هذه اخلصائص إىل أربعة جمموعو لقد ق
اخلصائص الفسيولوجية : مثل اجلاذبية و الطول ، القوة ، نربة الصوت و حجم اجلسم ...-
...االجتماعي: كالتعاون و الصرب ، اللباقة ، النضج العاطفي و االجتماعيةاخلصائص -
للتضـحية ، الـذكاء و املهـارات اخلاصـة ... ( تعداداالسخصائص ذاتية : مثل الشعور باملسؤولية ، -

) .99، ص 2000عبد الصمد األغربي ، 
نقد النظرية :

على جمموعة مسات اتفاقعن االختصاصو لكن و على الرغم من تعدد الدراسات حبث أهل 
صفات حمددة ، فضال على على حمددة متيز القادة عن غريهم إال أنه و حلد اآلن مل يتفق الباحثون 
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على تعريفات حمددة لتلك املفاهيم املختلفة على تعريفها ، مما جيعل إمكانية املقارنة االتفاقعدم 
.)274، ص 2000فيما بينها عرب الدراسات املتعددة أمرا عسريا ( أمحد سيد مصطفى ، 
قـادة بـل أن كون هذه الصفات و من جهة أخرى فإنه ال ميكن أن يصبح مجيع الناس الذين ميل

و كــذلك فــإن القائــد يف موقــف معــني لــيس مــن الضــروري أن يكــون االجتماعيــةالقائــد وليــد الظــروف 
) 341، ص 1984( عبد الرمحان حممد العيسوي ، من الصفاتامتلكقائدا يف موقف آخر مهما 

.
لقــة حيــث غيــد مــن النهايــات املو قــد أدت نتــائج البحــوث لتحديــد اخلصــائص القياديــة إىل العد

من اخلصائص القياديـة و لكـن هنـاك مخسـة فقـط 80دراسة أنه مت حتديد 20تبني من خالل مراجعة 
من هذه اخلصائص اليت كانت من اخلصائص املشرتكة بني أربعة أو أكثر من الباحثني ، و بذلك 

التـــابعني و بـــني القـــادة الفعـــالني يظهـــر أن البحـــوث فشـــلت يف حتديـــد اخلصـــال الـــيت متيـــز بـــني القـــادة و 
.)216، ص 2003و غري الفعالني ( ماجدة العطية ، 

الظــروف احمليطــة بالقائــد و املتمثلــة يف اجلماعــات زيــادة علــى االعتبــار
ظروف املواقف .

ادة وفعالية القادة والدراسات يف هذا أن مراجعة أدبيات القي1969يرى "هولندر وجوليان" 
امليدان، بينت أن العالقة ضعيفة أو تكاد تكون منعدمة بني السمات الشخصية وفعالية القيادة ويرى 
هذان الباحثان أن إخفاق نظرية السمات يتمثل يف عجزها عن التمييز بني القيادة كعملية والقائد  

تؤكد على ديناميكية فعالية القادة (كعملية ) وعوامل البيئة والنظريات اليت تعاجل هذه الظاهرة كفرد ،
احمليطة باجلماعة ،

نقد النظرية :*
لكن هذه النظرية مل تربز 

وما هي الصفات قليلة األمهية ،كما نفت دور اجلماعة اليت ينتمي الصفات الضرورية وبالغة األمهية ،
إليها القائد وما يرتتب عنها من عالقات .

إن هذه النظرية مل تثبت علميا نظرا لعجز الباحثني على حصر الصفات املميزة للقادة.-
جود عدد غيـر اختالف عدد السمات أو اخلصائص اليت مت دراستها من قبل الباحثني لذا فإن و -

متفق عليه من السمات أو اخلصائص جيعل من صعوبة عقد املقارنات بني الدراسات لتحديد أهم 
كل منهايبدراسة عشرين قائمة حتتو .birdChقام "تشارلز بريد" 1940السمات، ففي عام  
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كة بني 
القوائم العشرين.

باإلضافة إىل صعوبة حتديد تعريف واضح لكل مسة على حدى حيث من املمكن أن يشتمل تعريف 
مسة حمددة أكثر من مئة تعريف هلا .

ظهور املدرسة السلوكية يف علم النفس اليت كانت تنادي بأن السمات الشخصية ال تولد مع -
ومن تفاعله مع حركة البيئة تسب من جتارب الفرد يف احلياة ،األفراد  فاجلزء األكرب منها قد يك

وخصائصها .
مل تنجح هذه النظرية يف حتديد القدر املمكن من كل مسة من السمات الشخصية القيادية اليت -

جيب أن تتوفر يف القائد.
نه مىت توفرت أافرتاض هذه النظرية أن السمات املوروثة ميكن انتقاهلا من موقف إىل آخر، مبعىن-

فيه تلك السمات يظل قائدا فعاال مهما اختلفت املواقف القيادية اليت يوجد فيها.
وعلــــى الــــرغم مــــن االنتقــــادات املوجهــــة لنظريــــات الســــمات فــــان بعــــض البــــاحثني أمثــــال" فيلــــي 

ينــادون بعــدم هجــر هــذه النظريــة وضــرورة مواصــلة البحــث فيهــا ألن فشــل البــاحثني 1969وروبــرت" 
ا

األساسية.
: النظريات السلوكية –4-7-2

للبحـــث يف اجتهــوابســبب عــدم قــدرة البـــاحثني علــى حتديــد الســـمات املشــرتكة بــني القـــادة فلقــد 
مالحظــة القــادة أثنــاء العمــل قــد كشــفت عــن الســلوكيات املمارســة مــن قبــل قــادة حمــددين ، خاصــة أن 

فروق كبرية بني مناذج القيادية ، فـبعض القـادة يعطـي األوامـر و يصـدر شـىت القـرارات دون النظـر ألداء 
اآلخرين بينما يوجد قادة آخرون متفهمني و متعاونني مع اآلخرين ، يطلبـون رأيهـم قبـل إصـدار القـرار 

) 327، ص 1993ؤثر يف اجلماعة ( حممـود السـيد أبـو النيـل ، و هذه الفروق يف النماذج القيادية ت
جند ما يلي :و من الدراسات الرائدة يف هذا املضمار.
: دراسة " لبيت " و " وايت "–أ 

الباحثــان عــددا مــن التالميــذ و مت تقســيمهم ااختــار و قــد 1939حتــت إشــراف كــريت لــوين عــام 
جمموعات حيث كلفت كلإىل ثالثة 

بيا ، و يســتاســتبداديااألوىل دميقراطيــا ، أمــا الثانيــة فكــان قائــدها 
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اإلنتــاج ، لقــد 
) فكانــت األقـــل ةموعــة الثالثـــة ( القيــادة التســيبيموعــة الثانيــة ( القيـــادة الديكتاتوريــة ) أمــ

( الديكتاتوريــة ) قــد غلــب 
اإلنســانية املمتـــازة يف ســلوك العـــدواين بــني أفرادهـــا ، زيــادة علـــى الــروح املعنويـــة العاليــة ، و العالقـــاتال

نقد النظرية :*
قــد شــجعت عــدد كبــري مــن البــاحثني علــى إجــراء املزيــد و علــى الــرغم مــن أن نتــائج هــذه الدراســة 

و الـيت كـان مـن أمههـا 
عــدم التــدقيق يف البنــاء السوســيومرتي للجماعــات و عــدم تأكــدهم مــن التكــافؤ بــني هــذه اجلماعــات ،  

كما أن األطفال الذين قاموا بدور التابعني يف الدراسة هم أطفال غري ناضجني 
و ال ميثلون بأي حال من األحوال العاملني ، الراشـدين و الـذين يقومـون بعمليـات م

لوا عامال مهما و هو عزل بعض متغريات الدراسة ، و إخضاعهم للدراسة مثل شخصـية األفـراد و غفأ
.) 92، ص 2001

: دراسات جامعة أوهايو–ب 
نظـر مرؤوســيهم أي  حــول سـلوك القــادة مـن جهــة اهتمامهـابـدأت يف أواخــر األربعينيـات و تركــز 

: النمط المهتم بالعاملين-1-ب 
و و يقصد به منط القيادة الذي يرسم فيه القائد لنفسه هيكال أو إطارا حيدد اإلجراءات

و كذا األنشطة و املهام املطلوب إجنازها من خالهلمو األساليب اليت سيطبقها على مرؤوسيه القواعد

ال يقبــل التنــازل داء مــن املرؤوســني و حتديــد كيفيــة أدائــه و يضــع معــدالت معياريــة  لــألىاملــؤد
الغه بكافة التطورات و القرارات اليت حتدث داخل حميط العمـل الـذي عنها ، كما يصر على ضرورة إب

.) 559، ص 2003يقوده ( طارق طه ، 
: النمط المهتم بالعمل -2-ب 

حاجـــات و توقعـــات العـــاملني و يقـــدم الصـــداقة و الثقـــة و العدالـــة باعتبـــارهحيـــث يأخـــذ القائـــد 
و املــودة و يهــتم بــدفء ااالحــرتامو
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املهــتم بالعامــل أو املوظــف ، و لقــد حاولــت العديــد مــن الدراســات أن تثبــت متيــز أحــد النمطــني عــن 
يف األخــري إىل القــول بــأن القائــد الفعــال هــو الــذي انتهــتاآلخــر يف التــأثري علــى ســلوك املرؤوســني و 

االعتبــاراتاحــرتاممــن خــالل هيكــل عمــل حمــدد و القيــادة مــن خــالل جيمــع بــني النمطــني أي القيــادة
ز بني نوعني من أمناط القيادة و توضيح وظائف يهذه النظرية على التمياهتمامانصبلقد اإلنسانية .

قف اليت ميكن أن تؤثر علـى العالقـة بـني ا
و داء بدقـــةالقائـــد و متغـــريات الفعاليـــة ، كمـــا أنـــه مـــن املســـتحيل علـــى القائـــد تقيـــيم األوك بعـــدي ســـل
موضوعية .

: دراسات جامعة ميتشجان–ت 
و جــرت تقريبــا يف1946عــام يف جامعــة ميتشــجان االجتماعيــةو الــيت أجريــت مبركــز األحبــاث 

إىل و ماكويز ، باإلضافة Katzت فيه دراسات أوهايو بقيادة كاتزيجر ألوقت الذي انفس 
و ف على العالقـة بـني منـط القيـادةسلسلة الدراسات اليت أجرا

:مهاو وجد أنه هناك منطني قياديني) .98، ص 2001( عبد الصمد األغربي ، اإلنتاج
: و يهتم فيه اقيادي يهتم بالعامليننمط -1-ت

مستوى ارتفاعكما يتقبل اآلراء املعارضة ، مما جيعل العاملني يشعرون بالتقدير ، مما ينعكس على 
و زيادة اإلنتاج .عطائهم و بالتايل حتقيق األهداف

: نمط قيادي يهتم بالعمل-2-ت 
العلمية ، حيث يهتم القائد بتحديد عمل كل موظف يقرتب هذا األسلوب من مدرسة اإلدارة

قواعد و تعليمات مكتوبة لكيفية األداء و الوسائل و األدوات املستخدمة يف أداء العمل و مع حتديد
( أمحد حيدد القائد معايري قياس األداء كما و نوعا و يكافئ املوظف وفقا ملستوى أدائه 

.)257، ص 2004سيد مصطفى ، 
و يف حتليله لعملية القيادة يرى ليكارت أن النمط القيادي الذي حيقق أعلى إنتاج هو الذي 

بني االطمئنانباملوظفني ، و تعكسها الثقة العالية و االهتمامالقائد مرتكزة على اجتاهاتتكون 
ع "األنا " لديهمباملوظفني عن إشباع دافاالهتماماملرتكزة على االجتاهاتاجلميع و تنشأ هذه 

الفعال و يسمح االتصالمتماسكا يساعد على االجتاهاتو يكون التنظيم الذي تسوده هذه 
مستويات األداء أساسا لإلرشاد القرارات ، ليتخذ مثل هذا التنظيم من قياس اختاذباملشاركة يف 

لقائد يف إتباع النمط القيادي الذايت ... كما يرى ليكارت أن املبدأ الذي ميكن أن يستند عليه ا
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يالناجح يتمثل يف أن ينظر القادة إىل مرؤوس
العمل ... و أن ينظر الرؤساء إىل قائدهم على أنه صديق عطوف متعاون و لكن دون اللجوء إىل 

) .231، ص 1966التهديد كما يهتم برفاهيتهم و يثق فيهم ( ليكارت ، 
كانت دراسات جامعة متشجان قد سامهت بقسط كبري يف تبيان أمهية سلوك و إذا  : نقد النظرية*

، االنتقادات
أن منط القيادة هو املتغري الوحيد املؤثر على إنتاجية و رضا املرؤوسني .افرتاضيف ةاملنهجي

االجتاهوجود عالقة بني منط القيادة و اإلنتاجية فلماذا ال تكون هذه العالقة يف بافرتاضو 
و حتدد منط القيادة املناسب ، فإذا كان املرؤوسني هي اليت تفرض أي أن إنتاجية و كفاءة املعاكس

لعاملون أكفاء و يؤدون واجبهم فال داعي للقائد أن يهتم باإلنتاج و باإلشراف الدقيق ، بل عليه أن ا
.)321، ص 2002،يهتم باملرؤوسني و يكون منط إشرافه عاما و غري دقيق ( أمحد ماهر

من انطالقادراستهما 1964أجرى كل من بالك و موتون عام نظرية الشبكة اإلدارية :–ث 
تائج اليت توصلت إليها دراسات جامعيت أوهايو و ميتشجان من خالل الشبكة اإلدارية حيث الن

:عة أوضاع كما هو موضح و كل حمور ينطوي على تسبالعاملني االهتمامبعدها الرأسي ميثل 

مرتفع

مرتفع 9.99.19
8

7

6

اإلهتمام باألفراد 5.55
4

3

2

منخفض 1.91.11
123456789

اإلهتمام باإلنتاج
) : يوضح الشبكة اإلدارية لبالك و موتون 21-4شكل رقم ( 

.) 109، ص 1993(طريف شوقي ، 
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النمطني و بدرجات بكلىنه من املمكن للقائد أن يتمتع و من خالل الشكل يتضح لنا أ
:أمناط كما يلي متفاوتة و يظهر لنا أربعة 

: )1–1النمط ( –أ 
و يعرب عن القائد الذي بالعملاالهتمامبالعالقات و االهتماماملنخفض على كل من بعد 
و ال يهتم باملعاملني كبشر هو مطلوب منهاحلد األدىن مما بأداءيبذل قدرا من اجلهد و يعتين فقط 

جيب إشباعها .احتياجاتهلم 
:)9–1النمط ( –ب 

بالعمل و هو القائد الذي االهتمامبالعالقات و املنخفض على بعد االهتماماملرتفع على بعد 
الصداقةملحوظا حباجات العاملني و يعمل على إشباعها ، و يقيم عالقات تتسم باهتمامايبدي 

يف حني ال حتظى املهمة الواجبة األداء منه سوى بالقسط اليسري من العناية و ميكن أن و الود معهم 

:)5–5النمط ( –ت 
بالعمل بالعالقات اإلنسانية و يشري إىل ذلك القائد الذي االهتماماملتوسط على كل من بعد 

ألهداف التنظيمية من خالل التوازن بني ضرورة أن يتم ق القدر املناسب من ايسعى لتحقي
، و يسعى إىل إشباع احلد األدىن من رتفعة امليف الوقت ذاته مبعنويات العاملني االحتفاظالعمل و 

) :9–9النمط ( –ث 
بالعمل و يركز مثل هذا القائد على االهتمامبالعالقات و االهتمامعد بى كل من املرتفع عل

، و يويل قدرا لتحقيق أهداف املنظمة بأعلى مستوى من الكفاءة دءوباالعمل و يسعى سعيا انتظام
) حيث 9–9و وفقا ملا يراه بالك و موتون فإن النمط املناسب للسلوك القيادي هو النمط ( 

قائد مهتما بكل من العمل و العالقات اإلنسانية بدرجة مرتفعة و لكنهما مل يقدما دليال يكون ال
واضحا على إمكانية حدوث هذا من الناحية النفسية يف الواقع ... و يظل التساؤل املطروح حول 

هماسور أو يوازن بينإمكانية أن يظهر الفرد الواحد كال النوعني من السلوك بقدر مرتفع على حنو مي
.)110، ص 1993أن يفعل ذلك على حنو دقيق ملدة طويلة ( طريف شرقي ، استطاعكلما 

نقد المدخل السلوكي (األنماط )في القيادة:*
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إن كل نظرية حاولت تفسري القيادة حسب وجهة نظر الباحثني طبقا للمبادئ اليت بنيت عليها 
وناقص لذا جيب اخذ كل النظريات يف آن واحد  مث لكن التفسري بنظرية واحدة يعترب تفسري ضيق

ركزت على اإلجابة ثم الفكر املعاصر يف هذا الصدد، حينظريات املدخل وذلك من خالل تدعي
يفعل القادة ؟ اعلى السؤال التايل ماذ

وبصفة عامة فان مشكل هذا املدخل هو أنه حاول تفسري القيادة بدراسة السلوك املالحظ ورغم 
الحظ . صعوبة الوصول إىل نتائج حمددة ومؤكدة عن إمكانية تفسري القيادة عن طريق السلوك امل

أما بالنسبة للنموذج الذي قدمه " ليكرت " فقد أمهل الدور الكبري الذي ميكنه أن يؤديه املرؤوسني 
الذين ميثلون األغلبية يف عملية اختاذ القرارات بصفة مجاعية خاصة عندما يكون املوضوع ميس 

.املؤسسة ككل 
يف تبيان أمهية سلوك القائد وإذا كانت دراسات جامعة متشجان قد سامهت بقسط كبري يف

على اإلنتاجية سببية بني منط القيادة ومعايري الفعالية، فافرتاض أن منط اإلشراف هو املتغري املؤثر 
كانً يف مقال له خاص بتقييم يف هذه الدراسات ،والرضا يفتقد الدليل املنهجي والتجرييب  فقد أشار ً

دراسات جامعة متشجان إىل انه ال توجد هناك عالقة منتظمة واضحة بني األداء من ناحية والشعور 
بالرضا عن العمل مبكوماته املختلفة من ناحية أخرى، فدراسة جامعة متشجان مل تتضمن أي حتكم 

ويف غياب ،وك املشرف مث متابعة هذا التحكم على متغريات الفعاليةأو تطويع موجه ملتغري منط سل
مثل هذه الضوابط املنهجية ال ميكن استنباط عالقات سببية.

: النظريات الموقفية  –4-7-3
يف اجلماعـــة ميلــك أكــرب قــدر ممكـــن مــن املعلومــات عـــن اتنطلــق هــذه النظريــات مـــن فكــرة أن أيــ

يف هذا املوقف .اموقف معني يصبح قائد
تعطي مفهوم وظيفي للقيادة فخصائص القائد ال ترتبط بسمات شخصية عامة بل فهي إذن

بسمات و خصائص نسبية مرتبطة مبوقف قيادي معني ، ذلك لكون متطلبات القيادة ختتلف 
رئيس باختالف
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اور الذي حقق جناحا كبريا يف القيادة العسكرية لكنه مل يوفق يف القيادة اإلدارية املدنية األمريكي إيز 
.) 48، ص 1966،ترمجة حممد عبد اهللا ضيع،( تيد 

من و لقد ظهرت العديد من املداخل حاولت حتديد املتغريات املوقفية األساسية و كان 
: يليماأمهها 

نظرية فيدلر : –أ 
يعترب النموذج الذي قدمه فيدلر من أوائل احملاوالت احلـادة إلجيـاد عالقـة بـني متغـريات املوقـف و 

يف االحتمـايلالنمـوذج باسـتعمالالواجب تطبيقه ، و يتفق الباحث مع غريه مـن املهتمـني منط القيادة
نظمـة تتحـدد مبـدى مالءمـة الـنمط القيـادي الـذي يسـتخدمه اإلدارة يف أن فاعلية قيادة رجـل اإلدارة امل

) 275يف موقـــــــــف معـــــــــني وفقـــــــــا ملتطلبـــــــــات هـــــــــذا املوقـــــــــف ( نـــــــــواف كنعـــــــــان ، دون ســـــــــنة ، ص 
اســتخدمو بالنســبة للــنمط القيــادي فقــد 

أشرنا إليها و مها : أوهايو و ميتشجان و اليت سبق و أن
منط القيادة الذي يهتم باإلنتاج و تصميم العمل .-
) 322، ص 2002( أمحــد مــاهر ، االجتماعيــةمنــط القيــادي الــذي يهــتم بالعــاملني و العالقــات -

أما املوقف القيادي فتضمن ثالث متغريات هي : 
: العالقات بين القائد و التابعين-

اليت حيملها التابعون للقائد .االحرتامو االئتمانالثقة و تشري إىل درجة 
: تركيب المهمة -

مثال إذا كان العمل روتيين أوال 
هل هو حمدد.و 

و ناجحا .و كلما كان تركيب املهمة واضح و متكامل كلما كان عمل القائد سهال
: قوة المركز-

و الرتقيـــات االنضـــباطو الفصـــل و االختيـــارو هـــو درجـــة أكثـــر تـــأثري علـــى متغـــريات القـــوة مثـــل 
و زيادة األجور ، و لقد توصل فيدلر إىل جمموعة من النتائج كما هو موضح يف الشكل : 

منط القيادة مهتم باإلنتاج
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منحىن اإلنتاجية العالية 
ط القيادة مهتم بالعاملني منحىن اإلنتاج العالية                               من

موقف سهل موقف متوسطموقف صعب 
عالقات سيئة بني القائد –1

و املرؤوس 
عالقات عادية بني القائد –1

و املرؤوس 
عالقات حسنة بني القائد –1

و املرؤوسني 
مهام واضحة –2مهام متوسطة الوضوح–2موقف صعب –2
سلطات عالية –3ت متوسطة سلطاسلطات ضعيفة –3

.يوضح نموذج فيدلر:) 22- 4شكل رقم (

و طبقا للشكل فإن هذه النظرية تفرتض أن منط القيادة املهتم بالعمل و اإلنتـاج يكـون فعـاال يف 
يفو السهلة بينما تظهر فعالية النمط املهتم باملرؤوسـني و العالقـات اإلنسـانيةاملواقف الصعبة 

املواقف العادية أو املتوسطة فقط .
و على الرغم من كون هذا النموذج قد أسهم بالفعل يف توضيح عناصر املوقف و متطلبات كـل 

عنصر حىت يسهل على القائد إحداث تغري يف هذه املتطلبات أو بعضها خللق املوقف املالئم 
ان مــن أمههــا عــدم ثقــة األســاليب املنهجيــة الــيت كــاالنتقــاداتلنمطــه القيــادي ، إال أنــه تعــرض لــبعض 

.Lasiprefered Cowoerkيف مقياسه استخدمهاو البحثية اليت 

Hersyنظرية " هرسي و بالنشار " –ب  – Blanchard :
مــن الدراســات الســابقة و القائمــة علــى أســاس انطالقــالقــد طــور هريســي و بالنشــار نظريتهمــا 

البشرية و العمل ، و أضـاف عنصـرا جديـدا يسـمى بالنضـج الوصـفي و الـذي يعـين بالعناصرتمامااله
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( ةمـدى مقـدر 
.)303، ص 2003سعيد أنور سلطان ، حممد

ن مها نضج العمل ( القدرة ) و النضج النفسي د بعنصريختتلف درجة نضج املرؤوسني و حتدو
و بعــد دالــة ملعرفــة مهــارة املرؤوســني أمــا ( الرغبــة ) أمــا نضــج العمــل فهــو القــدرة علــى أداء عمــل معــني 

و الثقـة بـه ( املـرؤوس االلتـزامالنضج النفسي فهو الرغبـة أو الـدافع ألداء عمـل معـني و بعـد دالـة 
.)296، ص 2004أمحد سيد مصطفى ، 

إىل أربعة مستويات هي : الوصفيو لقد قسم الباحثان النضج 
: الفرد غري راغب يف أداء العمل و غري قادر عليه .المستوى األول-
: الفرد غري قادر لكنه راغب يف أداء العمل .المستوى الثاني -
: الفرد قادر لكنه غري راغب يف أداء العمل .المستوى الثالث-
: الفرد قادر على العمل و راغب يف أدائه .وى الرابعالمست-

ملالئمتها مع مستوى النضج الوصفي انعكاسلذلك فإن الفاعلية يف األسلوب عبارة عن 
( أمحد سيد للعاملني يف موقف حمدد و على أساس هذه املستويات للنضج يتعني منط القيادة 

:على النحو التايلنذكرها قيادية بعة أمناط و من مث يتولد أر .)298، ص 2004،مصطفى 
: اإلخبار بالقرار-أ 

وى األول )  غري قادر و غري راغبموظف جديد للعمل يكن أن يكون ( يف املستفعندما يأيت 
حمكم ، و ال و من مث يقدم له هذا النمط القيادي تعليمات و توجيهات حمددة و إشراف شخصي

برتكيزه أكثر القرار إمنا خيربه به فقط ، و يتسم هذا النمط يشركه يف عملية صنع
أقـــل بالعالقـــات و هـــو الـــنمط األكثــر مناســـبة لقيـــادة هـــذا املوظـــف حـــىت يـــتعلم اهتمـــامعلــى العمـــل و 
عمده اجلديد .

للتوضيح : بعد أن يتعلم املوظف عمله يتغري أسلوب القائد فيقدم فرصا للموظف بيع القرار-ب 
لغموض و يشرح قراراته ، و يقنعه بأمهيتها ، و يوضح له كيفية التنفيذ و يناسب هذا له مواطن ا

.األسلوب املوظفني الراغبني و غري القادرين ( املستوى الثاين ) 
المشاركة في القرار : -ت
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يف املسـتوى الثالــث يكــون املوظــف قــد نضــج نســبيا فأصـبح قــادر لكنــه لــيس راغبــا ، هنــا يتحــول 
ئــد إىل تقــدمي دعــم عــاطفي و حيفــز مرؤوســه و يتــيح لــه فرصــة املشــاركة يف األفكــار املتعلقــة بصـــنع القا

القرارات .
:  التفويض-ث 

قد بلغ املستوى الرابع فأصبح قادر على العمـل و راغبـا فيـه ، كمـا أنـه أصـبح هنا يكون املرؤوس
و أن يفوضـــه و حيملـــه مســـؤولية صـــنع القـــرارذو خـــربة مـــدفوعا ذاتيـــا و موثوقـــا بـــه ، فيســـتطيع القائـــد 

.التنفيذ ، فهذا املوظف يتوقع أن يكون قادرا على العمل بأقل حد من تأثري القائد 
و يف هذا املوقف يكون نضج املرؤوس و توجهه الـذايت حيـل حمـل القائـد فهـو ال حيتـاج قائـد ليصـمم لـه 

ظريــة إال أنــه يبقــى للخصــائص القياديــة علــى الــرغم مــن وجهــات نظــر هــذه الن:نقــد النظريــة.*عملــه 
دورهـــا يف إبـــراز القـــادة مـــن غـــري القـــادة ، فقـــد تســـاعد الظـــروف شخصـــا مـــا ألن يكـــون قائـــدا و لكـــن 

للخصـــائص القياديـــة الالزمـــة الـــيت تســـاعده يف إدارة اجلماعـــة جتعلـــه يفشـــل يف مهمتـــه ( لـــويس  اعتقـــاده
.) 224، ص 1969كامل مليكة ، 

: الهدفنظرية المسار و–ت 
يعترب هذا النموذج حماولة جادة للربط بني سلوك رجل اإلدارة و مشاعر املرؤوسني و حيلل املفهوم 

ياحملوري هذا النموذج الكيفية اليت 
داف .و أهدافه الشخصية و أيضا باملسار املوصل لتحقيق هذه األه

فــالنموذج يقــرتح أن ســلوك القائــد يــؤثر علــى دافعيـــة املــرؤوس أو علــى رضــاه إذا كــان هــذا الســلوك لـــه 
القــدرة علــى حتقيــق أهــداف املــرؤوس و القــدرة علــى تســيري و إيضــاح املســارات املوصــلة و احملققــة هلــذه 

) .208، ص 1979( أمحد صقر عاشور ، األهداف 
قيادية هي نذكرها على النحو التايل : توكياسلو لقد حدد هاوس أربع 

العمل املطلوب إجنازه . ينجزون: و جيعل التابعني يعرفون ما هو متوقع منهم و القائد الموجه -
حباجات التابعني .اهتمامه: ودود يظهر القائد الداعم-
.القراراختاذالقائد المشارك-
: يضع أهداف حمددة و يتوقع من التابعني إجنازه مبستويات عالية و على القائد المتوجه باإلنجاز -

.من فيدلر العكس
النظرية إىل النتائج التالية : و لقد توصلت 



القيادة اإلدارية  رابعالفصل ال

217

يـؤدي الـنمط الـداعم ( اإلنسـاين ) يف القيـادة إىل دافعيــة و رضـا عـايل لـدى املرؤوسـني حينمـا يتميــز -
ه مثــري للتــوتر و اإلحبــاط و يرتكــز ســلوك القائــد علــى تعــويض املرؤوســني عــن هــذا التــوتر بالعالقــات بأنــ
سنة .احلنسانية اإل
و ضا لدى املرؤوسني حينما يتميز العمل بالغموض ر املشارك يف القيادة إىل دافعية ويؤدي النمط -

.لالستقاللمباليني عندما يكون املرؤوسني 
و دة املوجهة إىل الرضا و زيادة الدافعية حينما يكون العمل صـعبا و غامضـايؤدي منط القيا-

عندما يكون املرؤوسني متعلقني و غري مبادئني فالبد للقائد من توجيههم و إرشادهم .
يؤدي النمط املوجه باإلجناز إىل زيادة الرضا و الدافعية حينما يكون العمل غامضا و غري متكـرر و -

135، ص 2002يثري محاسـهم للعمـل ( أمحـد مـاهر ، حىتقائد أن يثق يف قدرات مرؤوسيه البد لل

(.
نقد النظرية :*

.لقد بينت مؤشرات البحوث بشكل عام أن أداء و رضا العاملني من احملتمل أن يتأثر إجيابا
حينمـا يتمالـك العـاملون و لكن القائد الذي يقضي الوقت يف توضيح املهام حينمـا تكـون واضـحة أو 

القابلية و اخلربة للتعامل مع هذه املهام بدون تدخل القائد فمن احملتمل أن يكون القائد أنه غـري فعـال 
بســـبب أن العـــاملني ســـينظرون إىل الســـلوك التـــوجيهي علـــى أنـــه غـــري مطلـــوب أن حيـــط مـــن قـــدرهم ( 

.) 227ماجدة العطية ، دون سنة ، ص 
احتضـانلقد قدمت النظري

مجيع األفراد ألن يكون قادة إداريني يف بعض املواقف .
و القـدرات و املهـارات القياديـة الـيت يـتم كما أكدت على وجـود العديـد مـن السـمات 

ملفهــوم الفاعــل بــأن القــادة يولــدون و ال يصــنعون 
.) 116، ص 2001( عبد الصمد األغربي ، 

و إغفاهلـــا االجتماعيـــة
ــــــة الاللالســــــتعدادات ــــــيت قــــــد تكــــــون ضــــــرورية يف موقــــــفالفطري ــــــد ، فالســــــمات ال زمــــــة لنجــــــاح القائ

تكون مهمة يف موقف آخر و هكذا . قد الما 
لقد حاولت هذه النظرية تفسري كيفية وصول بعض األشخاص إىل قيادة مجاعة معينة،حيث ركزت 
على الظروف واملواقف االجتماعية ومدى تأثريها على شخصية القائد ،لكن رغم ذلك فقد أمهلت هذه 
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القائد كالسمات العقلية ةكتلك املعلقة بشخصيهلا تأثريها اخلاص هي األخرى  ليت األخرية عدة جوانب ا
واجلسدية واالنفعالية وكذلك خمتلف السلطات األخرى ،أما منوذج فيدلر قّيم على انه فشل يف حتديد ما 

قيمة  ومع ذلك فإن العناصر األساسية للنظرية تظل ذاتل يف املواقف املختلفة ،االذي يفعله القائد الفع

لبلوغ الفعالية القيادية .
: النظرية الوظيفية–4-7-4

يف ضـــوء هـــذه النظريـــة تقـــوم بوظـــائف اجلماعـــة فتســـاعد اجلماعـــة علـــى حتقيـــق أهــــدافهاالقيـــادة
حتريــك اجلماعــة و حتســني العالقــات القائمــة بــني األعضــاء و حفــظ متاســك اجلماعــة و علــى ذلــك و

حممـد 
.)242، ص 2003العيسوي ، 

األعمـال الـيت تسـاعدها راد بعـدد مـن فالقيادة وفقا هلذه النظرية هي قيام فرد أو جمموعة من األفـ
على حتديد أهدافها و حتريكها لتحقيق هذه األهداف ، حتسني العالقات القائمة بني أعضـائها حلفـظ 

متاسكها و تتضمن هذه النظرية جانبني : 
: الجانب األول–أ 

سـب خصـائص يشري إىل مسات القائد الضرورية لفاعلية عمل اجلماعة سوف ختتلـف أو تتغـري ح
كـــذلك فـــإن اجلماعـــة الواحـــدة قـــد تتطلـــب أنواعـــا خمتلفـــة مـــن القـــادة ، و نشـــاط القيـــادة إذا ،اجلماعـــة 

.وقعت حتت ظروف خمتلفة
:الجانب الثاني–ب 

هـــذه األهـــداف اســـتمراريتعلـــق مبـــدى تعـــاون الفـــرد مـــع اجلماعـــة لكـــي حتقـــق أهـــدافها و علـــى 
شرتك الفرد يف دور القيادة .و هذا املدى من التعاون ي

الفرد أي ما يفعلـه يـؤدي لتحقيـق أهـداف اجلماعـة هـي الـيت تؤهلـه وظائفتؤكد هذه النظرية أن 
ألن يكــــون قائــــدا للجماعــــة ، و ليســــت صــــفاته أو مساتــــه الشخصــــية ، و لقــــد أجريــــت العديــــد مــــن 

جتعــل مــن القائــد وظــائف الــيت يف أمهيــة و طبيعــة الاختالفــاتالدراســات أســفرت نتائجهــا عــن وجــود 
و الــذي يــذهب إىل القــول بــأن ســلوك 1951ناجحــا و مــن أهــم هــذه الدراســات دراســة كاتــل عــام 

رك اجلماعة حنو أهدافها ، يعترب هذا من وظيفة القيادة ، فكل أفـراد اجلماعـة قـادة حبـد العضو الذي حي
اعـــة حنـــو أهـــدافها ، و ألن أدىن أو حبـــد أعلـــى ، أي خيتلـــف مـــدى ســـلوكهم مـــن حيـــث حتريكـــه للجم
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نظرت كاتل كانت شاملة فلقد أجريت دراسات أخرى أكثر حتديد لوظائف القائد منها دراسة كـرتش 
) وظيفـة منهـا : أن القائـد هـو 14أين قـدموا قائمـة بأربعـة عشـر ( 1962و كرتشيلد و باالشي عام 
ذا و الواقع أن الكثري من املفاهيم ، صورة األب ...و هكفدائيلسياسة ، املنفذ ، املخطط  ، صانع ا

حلصـــول علـــى اهلـــدف و اقيـــادة مهـــاو البحـــوث العلميـــة تشـــري ألمهيـــة نـــوعني أساســـيني مـــن وظـــائف ال
) .331–330ص، ص1993حممود السيد أبو النيل ، احملافظة على اجلماعة ( 

نقد النظرية :
ى مستوى الواقع العلمي ذلك القائد تتلخص مشكلة هذه النظرية يف أنه من الصعب إجياد عل

الذي يستطيع أن يؤدي هذه الوظائف كلها يف آن واحد ،باإلضافة إىل أن هذه النظرية أمهلت 

للقائد .
: النظرية التفاعلية–4-7-5

املوقفيــة و كــذا النظريــة الســلوكية فهــي تعتــرب الذاتيــةلنظريــة موقــع الوســط بــني النظريــة تقــع هــذه ا
عملية القيادة حمصلة التفاعل بني شخصية القائد و متطلبات املوقف و خصائص اجلماعة .

فرهــا يف القائــد يف مواقــف معينــة ، و لكنهــا الســمات الــيت تتحــدد مبــدى قــدرة القائــد علــى املطلــوب تو 
ب على هذا املفهوم أال يكون القائد ناجحا اجلماعة و حتقيق أهدافها ، و ترتالتفاعل مع أعضاء 

اء ألنــه ذكــي أو لديــه قــدرات و مهــارات فنيــة و إداريــة و إمنــا ألن ذكــاؤه و قدراتــه تعتــرب يف نظــر أعضــ
.) 374، ص 1991، ( حمسن العبودي اجلماعة ضرورية لتحقيق أهدافها

لقـــد ظهــــرت هـــذه النظريــــة بصــــورة واضـــحة يف أعمــــال هولنــــد إذ يؤكـــد أن القيــــادة عمليــــة ذات 
بـــني القائـــد و أتباعـــه ، أي أن القائـــد االجتمـــاعيو الـــيت تتضـــمن عالقـــة التبـــادل اجتـــاهنيتـــأثريات يف 

مكافـآت عـن ذلـك ... االثنـان، حيث يعطي أو يأخـذ كـال اجتماعييقومون بعملية تبادل عه و أتبا
فه هوالنـد أنـه املكـان ثـل موقـع أو مركـز القيـادة و قـد وصـتـداخل فيـه هـذه املتغـريات ميتو املكان الـذي 

1993ل ، يكون فيه القائد و أتباعه مرتبطني يف العالقـة داخـل املوقـف ( حممـود السـيد أبـو النيـالذي 

.)329ص 
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اللــذان قامــا مبحاولــة Henphileو هانفــل Sanfordو مــن بــني روادهــا كــذلك ســانفورد 
للكشــف عــن اخلصــائص الــيت ميكــن علــى أســاس حتديــدها إذا كــان وضــع مجاعــة معينــة مالئــم لتمكــني 

القائد من التفاعل معها و قد حدد أهم هذه األبعاد فيما يلي : 
-.
.السائد االجتماعياملناخ -
للمهارات العالية .امتالكهم-
اختالفمدى -

كــو ه
) .38، ص 2002املناسب ( عبد الغفار حنفي ، قبل حتديد القيادي

عمليــة تفاعليــة نظريــة القيــادة املتمركــزة حــول اجلماعــة و مــن بــني النظريــات الــيت تــرى أن القيــادة 
تظهـر طاقـات و 

االتصــالخلدمتــه و علــى القائــد أن يكتســب مهــارات معينــة تســهل لــه األفــراد و الــيت تســخرابتكــارات
.باألفراد و أن يعمل على إجياد جو يتسم بالتعاون و التشاور 

: نقد النظرية*
ـــــــة املوقف ـــــــني النظري ـــــــت اجلمـــــــع ب ـــــــة التفاعليـــــــة حاول ـــــــةمـــــــن العـــــــرض الســـــــابق يتضـــــــح أن النظري ي

النمط اختيارالقائد على ، أوضحت النظرية التفاعلية أو النجاح يف القيادة على قدرةنظرية السماتو 
و حاجـــات املرؤوســـنيمتطلبـــات املوقـــف ، بـــل أيضـــا مـــع القيـــادي الـــذي يـــتالءم لـــيس فقـــط يف

خـــر و ملـــاذا يـــنجح يف يف آ
جمموعـــة معينـــة يف حـــني يفشـــل يف قيـــادة جمموعـــة أخـــرى ختتلـــف يف تكوينهـــا

و تنميتهـــا ، و مـــا األوىل ، و إن القـــدرة القياديـــة ليســـت فطريـــة لكنهـــا قـــدرة يســـتطيع القائـــد 
عة مجيعا كما أن األوضـاع السـائدة كسب القائد لوالء أفراد اجلمااستحالةيؤخذ على هذه النظرية هو 

بني أفراد اجلماعة ال ميكن أن تبقى دائما على نفس الوترية .
لقد اهتمت هذه النظرية بدراسة كل اجلوانب املتعلقة بالقيادة سواء اجلوانب املتعلقة بالقائد 

النظريات السابقة ولكنها نفسه أو اجلوانب املتعلقة باألتباع واجلماعة ، إذن فهي قد مجعت بني ومزايا 

ما أفراد اجلماعة كالقائد.
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كما أن معظم االجتاهات يف هذا التناول مل خترج عن كون هذه القيادة عملية التفاعل بني 
Asbon etوهذا ما جنده يف دراسة كل من "أزبون وهانت"القادة واألتباع يف موقف معني 

Hunt1975انفعاليا للقيادة يقضى إىل انه على القائد أن يتكيف مع احيث وضعا منوذجا تكييفي
وحجمه ،ومستوى التقدم الذي حيويهالنظام البيئي احمليط به من حيث مناخ النظام ودرجة تعقده 

مبن يتفاعل معهم أو يتعامل ةطالب والرغبات واحلاجة اخلاصأن يتجاوب يف نفس الوقت مع املو 
Kier et Jermien1975معهم داخل إطار املنظمة، وهذا ما أكده كل من "كري وجارميون" 

يف مدخل جديد يدعى البدائل االحاللية للقيادة نلخصها فيما يلي :
ذه احلاالت تكون العوامل اليت وجود مسافة نفسية ومادية بني القائد واملرؤوسني حيث أن يف ه-

حتكم ليست القيادة بل عوامل أخرى ،كمحكات السلوك السائدة واملقبولة يف اجلماعة ودرجة التزام 
الفرد  أو طبيعة وخصائص العمل ذاته.

مستوى التقدم الفين الذي حيدد ما جيب القيام به داخل املنظمة .-
ملرونة إذ تنعدم فرصة حرية التصرف.عندما يكون هيكل اللوائح للمنظمة عدمي ا-
.عندما جيد األتباع أن العمل ميثل حمفزا داخليا وهلم خربات ومهارات وقدرات إلجناز العمل-
أنماط القيادة:-4-8

تناولـــت موضـــوع القيـــادة بالدراســـة لقـــد تعـــددت أمنـــاط القيـــادة بتعـــدد النظريـــات و املـــداخل الـــيت 
هم تصنيفات و أمناط القيادة مايلي : و التحليل ، و من أ

: التصنيف األول–4-8-1
من التصنيفات األوىل املبكرة للقيـادة تصـنيفها علـى أسـاس املصـادر الثالثـة للسـلطة الـيت حـددها 

و تبعا لذلك قسمت أمناط لقيادة مايلي : Max veberماكس فيرب 
:Traditionnelالنمط التقليدي –أ 

و يقصد به نوع القيادة الذي يضفي على شخص ما من جانب أناس يتوقعون منه القيام بدور 
و فصـل ، و تقوم القيادة التقليدية على أساس تقديس كبري السن و فصاحة القول و احلكمـة القيادة 
، و يتوقع من األفراد الطاعة املطلقة للقائد و الوالء الشخصي له .اخلطاب

: Charismaticب النمط الجذا–ب 
ــــة و قــــوة جــــذب  ــــع صــــاحبها بصــــفات شخصــــية حمبوب ــــادة اجلذابــــة علــــى أســــاس متت و تقــــوم القي

ألن مــن يعملــون معــه ينظــرون إليــه علــى أنــه مغناطيســية و يغلــب علــى هــذا الــنمط الصــفة الشخصــية 
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هــذا الــنمط يظهــرون لــه الــوالء الكامــل و يكــونالشــخص املثــايل الــذي يتمتــع بقــوة خارقــة للعــادة كمــا
.االجتماعيةأنسب ما يكون للزعامات الشعبية و املنظمات غري الرمسية و احلركات 

:Rationalالنمط العقالني –ت 
يســتمد دور هاصــاحبقــوم علــى أســاس املركــز الــوظيفي فقــط أي أن تو هــو منــط القيــادة الــذي 

ت و الصـالحيات و يعتمـد يف ممارسـته للقيـادة يف جمال عمله من السلطاالقيادة مما خيوله مركزه الرمسي 
.على سيادة القوانني و اللوائح و التنظيمات ، و يتوقع من اآلخرين أن يفعلون نفس الشيء

و تكــــــون الطاعــــــة و الـــــــوالء و تبعــــــا لــــــذلك فــــــإن هـــــــذا الــــــنمط يتميــــــز بأنــــــه غـــــــري شخصــــــي ، 
ة األصــول و املبــادئ و القواعــد الثابتــة ( حممــد منــري مرســي لالعتبــاراتفيــه ال 
.) 104ص ، 2001

:التصنيف الثاني–4-8-2
موظفيه الذي يعتمد على أسلوب القائد و طريقته يف ممارسة عملية التأثري علىو هو 

: ما يلي ، و على أساس هذا املعيار صنفت القيادة إىل 
: Autocratic Leadershipوتوقراطية ( التسلطية ) القيادة األ–أ 

فهــــو الــــذي يضــــع االســــتبداديالســــلطة املطلقـــة يف القائــــد باجتمــــاعاالســــتبداديةتتميـــز القيــــادة 
سياسـة اجلماعـة و يرســم أهـدافها ، و هــو الـذي يفــرض علـى األعضــاء مـا يقومــون بـه مــن أعمـال كمــا 

نهم ، و هــو وحــده احلــاكم و مصــدر الثــواب و العقــاب و يعتمــد نــوع العالقــات الــيت تقــوم بيــأنـه حيــدد
.) 343، ص 2003كليا عليه ( عبد الرمحن حممد العيسوي ، اعتماداألعضاء 

علـى كسـب والء اهتمامـهالقائـد عـن اجلماعـة و تركـز بانفصالكما يتسم هذا النوع من القيادة 
يســيطر القائــد علــى املعارضــة ملمارســته ، كمــا املرؤوســني بــأي شــكل لضــمان عــدم وجــود أي نــوع مــن

باملتابعة فهو املسـيطر و ال يفـوض السـلطة ألنـه ااءهمجيع العمليات اإلدارية إبتداءا من التخطيط و إنت
.)67، ص 2001اخلميسي ، ( السيد سالمةد تفويضها من حقه كقائد وحييظن أن
، و يبقـــى التماســـك الـــزوالنإ

ممـا التـذمريف العمل مرهونا بوجود القائد املتسلط و مع مرور الزمن تظهر عوامل امللل و عدم الرضـا و 
يــؤدي إىل إنتــاج عكســية تضــعف روحهــم املعنويـــة ، و جتــدر اإلشــارة إىل أن هــذا الــنمط يكــون أكثـــر 

و احلـريب انتشارا
يرفضون فكرة التغيرينو قد يكون هذا النمط منتشر لدى بعض رؤساء األقسام الذي
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و يتشبثون باحملافظة على األساليب التقليدية.
ات علــى أن أصــحاب هـــذا الوجهـــة هلــذا الــنمط فلقـــد أكــدت بعــض الدراســـاالنتقــاداتو رغــم 

الطارئة بفاعلية عالية .
: Démocratique Leadershipالقيادة الديمقراطية –ب 

اء اجلماعــــة لكــــل أعضــــمشــــرتك يف األمهيــــة املتعادلـــة اعتقـــادهـــي صــــورة مــــن صـــور القيــــادة علــــى 
ــــبعض القــــيم األساســــية مثــــل التعــــاون و املناقاالعــــرتافو  ــــة و اإلســــب فــــاق و هــــذه الصــــورة تة اجلماعي

الدميقراطيــة
) .124، ص 1997عاطف غيث ، 

ىل توزيـع املسـؤوليات علـى إي ال مييل إىل تركيز السـلطة يف يـده ، إمنـا يعمـل إن القائد الدميقراط
األعضــاء ، كمــا يعمــل علــى تشــجيع إقامــة العالقــات الوديــة بــني أعضــاء اجلماعــة و يســعى إىل حتقيــق 

بــــني أعضــــاء اجلماعــــة يعمــــل علــــى تشــــجيع إقامــــة العالقــــات الوديــــة هــــاعــــن طريقو أهــــداف اجلماعــــة 
حتقيق أهداف اجلماعـة عـن طريـق األعضـاء أنفسـهم و يقـف هـو موقـف احملـرك أو املوجـه و يسعى إىل

.) 335، ص 2000لنشاط األعضاء ( عبد الرمحان حممد العيسوي ، 
أي مـن القائـد الـذي يوجـه أفـراد اجتاهنييف هذا النمط تكون يف االتصالمبعىن آخر فإن عملية 

مســـتمر مـــع اتصـــالومة ، و يف نفـــس الوقـــت فـــإن أفـــراد اجلماعـــة يف اجلماعـــة لتحقيـــق األهـــداف املرســـ
، و القائـــــد بـــــدوره جييـــــب علـــــى األســـــئلة                        اقرتاحـــــاتو تقـــــدمي االستفســـــارالقائـــــد لطلـــــب املشـــــورة أو 

يكـــون يف شـــكل توجيهـــات              االتصـــالو يـــدرس املشـــكالت و يســـتمع إىل وجهـــات النظـــر ، هلـــذا فـــإن 
344، ص1975مـن اجلماعـة ( علـي حممـد عبـد الوهـاب ، اقرتاحاتو أوامر من القائد و آراء و 

. (
يف تقديره و تقوميه للعمل و ال حتركه العوامل كما يتميز القائد يف ظل هذا النمط باملوضوعية 

و و األلفة الشخصية يف تقرير نوع العقاب أو الثواب ، و يتميز سلوك اجلماعة بالتماسك
املتبادل بني القائد االحرتاماملشورة و الرأي و و العمل على أساس التعاون و تبادل اإلجناز

( و التابعني و بقاء سري العمل على حاله عند مغادرة القائد ملكان العمل و بالتايل عدم تغري اإلنتاج 
) .213، ص 1999سعيد حممد املصري ، 
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القائــد يف ظــل هــذا الــنمط مطالــب بــأن يعــرف أفــراد مجاعتــه معرفــة جيــدة و البــد أن يكــون إن 
األسـلوب األمثــل الـذي يتقبلــه املرؤوســني دون اختيــار

لشخص املقصود مبعزل عن لالنقد املوضوعي الذي يوجه اعتمادمقاومة مع جتنب النقد الالذع و 
احلـوافز ئه و بدون عصبية و يف املقابل يكون املدح و الثناء أمام الزمالء و بدون مبالغة ، إن هذه زمال

املعنوية و على قدر بساطتها هلا بالغ األثر يف نفسية املرؤوسني .
: Laisser faire Leadershipالقيادة الفوضوية  –ت 

يعـين و يتسم بالفوضـى االلتزاميتميز بعدم و يعرف هذا النمط أيضا بنمط إطالق العنان ، و
إطــالق العنــان للموظــف أو املــرؤوس ألداء عملــه بالطريقــة الــيت يراهــا مناســبة ( عبــد الصــمد األغــربي ، 

.)95، ص 2000
حيــث يفــوض القائــد معظــم ســلطاته و نفــوذه ألعضــاء مجاعــة العمــل ، و يتــيح هلــم التصــرف يف 

ارات دون تدخل منه و ال يتدخل إال إذا طلبت منه املساعدة و هكـذا يكـون أداء العمل أو صنع القر 
ا مل مــة املنظمــة ، و هــو منطلــق " أنــت حــر احلريــةكــل للمــرؤوس  

.) 279، ص 2004تضر " ( أمحد سيد مصطفى ، 
حلامســة و لعــدم درايتــه بكــل مــا حيــيط القــرارات ااختــاذو قــد يكــون مــرد ذلــك لعــدم قدرتــه علــى 

باملشكلة مسـار البحـث و اجلـدل و هـو مـرتدد و متنـاقض يف قراراتـه و يبـالغ يف إرضـاء املرؤوسـني علـى 
.)68، ص 2001( السيد سالمة اخلميسي ، يالفعلاألداءحساب 

تــدخل القائــد إن اجلماعــة يف ظــل هــذا الــنمط هــي الــيت تنــاقش و تعطــي البــدائل  و تقيمهــا و 
اجلماعة و مـا يالحـظ يكون إما ببناء على طلب اجلماعة إلعطاء رأيه أو املوافقة على ما توصلت إليه

و يف هــذا الــنمط أنــه يــؤدي إىل ضــعف التنســيق ، ممــا يزيــد يف تضــارب العمــل و تشــعب اآلراء
أن غيـــاب توســـطة ، كمـــاكبـــري و مقابـــل نتـــائج مبالتـــايل فـــإن العمـــل يتطلـــب وقتـــا طـــويال نظـــري جهـــد

التشــجيع أو النقــد املوضــوعي مــن القائــد يــؤدي إىل ثــورة اجلماعــة عليــه و شــعور أفــراد اجلماعــة بالعــداء 
و بطــرق غــري الثــورةامــتالكالقائــد ، كمــا ميكــن أن يولــد لــديهم الشــعور و حماولــة اجتــاهفيمــا بيــنهم و 

األصول القانونية للعمل و هكذا و بشكل فاحش لعدم وجود الرقابة و عدم إتباعهم مشروعة 
ائيــــة يف العمــــل اإلداري و يصــــبح كــــل عضــــو قائــــد يف مكانــــه ، ممــــا يــــؤدي إىل عــــدم حتقيــــق تظهــــر الغ

عليها غالبية الدارسني .اتفقاألهداف بعد هذا الغرض املختصر ملختلف األمناط اليت 
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تعطي نتائج أفضل من أية طريقة ميكن القول أن القيادة الدميقراطية يف ظل الظروف السلمية**
كون تأخرى و مع هذا فإن القائد الناجح ملزم بأن يستخدم مجيع هذه األمناط فالقيادة التسلطية قد 

ناجحة يف بعض احلاالت اليت تفشل فيها األساليب الدميقراطية ، و القيادة اإلنسانية يف ظل الظروف 
و هذا يف غالب األحيان لعدم فاعليتها ر مستبعدااملناسبة قد حتقق نتائج أفضل و إن كان هذا أم

يف موقف ما تصرفا أوتوقراطيا عندما يوجه أمرا بفعل شيء الزم و يف يعين أن القائد قد يتصرف 
موقف آخر يتصرف دميقراطيا عندما يستشري من معه ، و يف موقف آخر يتصرف ليرباليا عندما 

.)148ص ، 2001سي ، منري مر أحد مرؤوسيه خبطة للعمل (يوحي إىل
إن رئيس املنظمة اإلنتاجية أو اخلدماتية الناجح جيب أن يلـم بكـل هـذه األمنـاط حبسـب املواقـف 

عاديــة ، و لكــن ال و الظــروف ، فقــد يكــون دميقراطيــا يف أغلــب توجيهاتــه اإلداريــة إذا كانــت املواقــف
مـع اسـتجابةارا فرديـا حامسـا ، و إن مل جيـد حرج إن كان أسـلوبه أوتوقراطيـا يف املواقـف الـيت تتطلـب قـر 

ايل .مباملوظف الالمعيكون دميقراطيا أسلوبه الدميقراطي ألنه من غري املعقول أن
السلوك القيادي :-4-9

أو األكـرب و اإلدارة ، و مـن شـأن زيـادة كفـاءة هـذا اجلـزء إن القيادة تبعا لذلك جزء من النسق 
إجيابـــا أو ســـلبا علـــى نســـق اإلدارة ككـــل ، و مـــن مث فـــإن أي عمـــل يهـــدف إىل يكـــون التـــأثري نقصـــانه

تطوير اجلهاز اإلداري يف أية منظمة جيب أن يبدأ بتطوير مكونات هذا النسق ، و على رأسها القيادة 
اليت تكتسي أمهية خاصة كأحـد مكونـات ذلـك النسـق ، نظـرا لكـون الـوزن النسـيب ألثـار سـلوك القائـد 

( و مقارنـــــة بكـــــل مكـــــون منهـــــاامتـــــدادانســـــاق األخـــــرى أشـــــد أثـــــرا و أكثـــــر يف مكونـــــات األ
) 223، ص 1993، أســـــاليب التـــــدريب ، النـــــداءات ...) ( طريـــــف شـــــوقي فــــــرج ، االتصـــــاالت

بعــض البــاحثني مــن فكــرة أن القيــادة عبــارة عــن جمموعــة مــن الســلوكياتانطلــق
جهـــودهم علـــى وصـــف تلـــك انصـــبت

.فها يف ضوء عدد من الفئات ( األبعاد )يالسلوكيات و تصن
و لكــــي حنصــــل علــــى وصــــف لســــلوك القائــــد فإننــــ

لحصــول علــى وصــف مرؤوســه لســلوكه أو زمالئــه أو أن نطلــب مــن لمــن خــالل مالحظــة الباحــث لــه 
و القائد نفسه أن يصف الكيفية 
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القـرارات ... إخل ( طريـف شـوقي اجتـاهون يف تأدية مهـامهم توزيع املهام ، التصرف معهم حينما يفشل
.)232، ص 1993، 

هلذه السلوكيات يـتم تصـنيفها وفقـا ألبعـاد السـلوك القيـادي هـذه و عقب احلصول على وصف 
اجتاهاتاختلفتاألخرية اليت 

ا يف تسعة أبعاد هي : صنفته
التكامـــل ، التواصـــل ، الرتكيـــز علـــى اإلنتـــاج ، متثيـــل اجلماعـــة ، املؤاخـــاة ، تنظـــيم بيئـــة العمـــل ، تقـــومي 

الســـــيطرة  و هـــــي األبعـــــاد الـــــيت كونـــــت النســـــخة األوليـــــة ملقيـــــاس وصـــــف الســـــلوك القيـــــادي ،املبـــــادأة
 )L-B-D-Qبـني احملكمـني فلقـد كانـت األوىل مـن اختالفـا) فيما بعد ، و قـد لقيـت هـذه األبعـاد

Hemphulطـرف مهفـل و كــونز  – Coons اســتخالص، حيـث قامــت بتحليـل املقيــاس عامليـا و
.أفراد اجلماعة باألهداف ، تسري التفاعل بني االهتمام، بالعاملني االهتمامثالث أبعاد هي : 

Winerهالبني–نر ي – halpin و اليت نـتج عنهـا حتديـد أربعـة
هي : أبعاد 

و على مدار سـنوات عديـدة االجتماعيةتنظيم بيئة العمل ، احلث على اإلنتاج ، احلساسية ،التقدير
ـــــاس أبرزهـــــا مـــــا قـــــام بـــــه ســـــتوجدلاحلسيســـــاتأدخلـــــت الكثـــــري مـــــن التعـــــديالت و  ـــــى هـــــذا املقي عل

LBDQأمساه مبقياس وصـف السـلوك القيـادي ( الذي عدل هذا املقياس و  – XII و الـذي ضـم (
: على النحو التايلبعد هي12
.القدرة على حتمل الغموض -
.تنظيم بنية العمل -
.التمسك بالدور -
.احلث على اإلنتاج -
.اإلقناع -
.حتمل حرية األتباع -
.التقدير -
.الدقة التنبؤية  -
.مواجهة الصراعات  -
.التأثريات يف الرؤساء -
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ض هلـا يف موضـع التعـر جامعـة متشـجان ، و الـيت مت و من بني هذه الدراسـات مـا قـام بـه بـاحثي 
سابق من هذه الدراسة و اليت توصلت إىل حتديد بعدين للسلوك القيادي مها : 

.العاملني القيادة املتمركزة حول-
.ل القيادة املتمركزة حول العم-

و سالتر علـى وجـود نـوعني مـن القـادة بيلز  فارد يف أعماليف حني أكدت دراسات جامعة هار 
قائد املهمة.واالجتماعيمها : القائد الوجداين 
لنحـو اإىل وجـود أربـع أبعـاد هـي علـى Bower Seacharمنـوذج باورسيشـر و لقـد توصـل

تسيري اإلنتاج .–حتديد األهداف –تسيري التفاعل –املساندة -التايل : 
إىل وجـود أربـع أبعـاد هـي علـى النحـو التـايل : House Dislerكما توصـلت هـاوس وديسـلر 

التوجيه .–التوجه حنو اإلجناز –املشاركة –املساندة -
على النحو التايل : هيكل إىل حتديدها يف ثالث أبعاد و ذهب يو 

) .97–89،ص،ص1993مركزية القرار ( طريف شوقي ، –تنظيم بنية العمل –التقدير -
خصائص السلوك القيادي يف األبعاد التالية : 1977و لقد خلص حامد زهران 

ل اخلــارجي للجماعــة  يــ، الســيطرة ، التمثاالجتمــاعي، املثــابرة ، الطمــوح ، التفاعــل االبتكــار، املبــادأة
بني القائـد و املتبادلاالعرتافل و طيط ، التنظيم ، اإلعالم ، التقبالعالقات العامة ، التكامل ، التخ

.) 59،ص 2000( أمحد إبراهيم أمحد ، االجتماعياألتباع و التوافق النفسي 
املوقــفاالعتبــارعــني حتديــد الســلوك القيــادي دون األخــذ بنــه لــيس مــن الســهل أو مــن املالحــظ 

و الظـــــروف الـــــيت حتـــــيط بالقائـــــد ، فالقائـــــد املـــــؤثر يف موقـــــف معـــــني لـــــيس بالضـــــرورة مـــــؤثرا يف موقـــــف 
السلوك Déterminantsحمددات اسمآخر ، و يطلق علماء النفس على هذه القوى 

ل و حتديـد طبيعـة هـذا السـلوك و لقـد خلصـها طريـف و هي املتغريات اليت تسـاهم يف تشـكيلقيادي ،ا
موعات موضحة يف الشكل املوايل :شوقي يف أربع جم
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خصائص النسق التنظيمي 
1

2
3

4

5

6

7
8

مستوى التكنولوجيا 
فلسفة املنظمة 

مي يالبناء التنظ
حجم املنظمة و مجاعة العمل 

ضغط الوقت 
ام اجلماعة دو 

توزيع اجلغرايف ألجهزة املنطقة 
املستوى اإلداري للقائد 

القائدصصائخ

السلوك القيادي 

خصال األتباع
1

2
3

4
5
6

مسات الشخصية 
نسق قيمة 

مستوى خربته الفنية 
مستوى دافعية اإلجناز 

مفهوم عن ذاته 
تصوراته املظهرة حول األتباع 

1

2

3
4
5

توقعات األتباع 
مستوى نضج التابع 
سلوكهم مع القائد 

لتحمل املستوىاستعدادهم
باملهمـــة و القـــدرة علـــى االهتمـــام

اإست

خصائص املهمة خصائص السياق الثقايف 
1

2

3

4
5

الثقافة احمليطة باملنطقة 
العقيدة السياسية للدولة 

تصــــاديةاالق، االجتماعيــــةالظــــروف 
السائدة 

معـــــــــــــــــــــــــــدل التطـــــــــــــــــــــــــــور التقـــــــــــــــــــــــــــين
االجتماعيو 

1

2

3
4

غموض املهمة 
قابلية املهمة للتقسيم 

االستقاللية
تقدمي عاند حول األداء 

: يوضح القوى المؤثرة في السلوك القيادي.)23-4(شكل رقم 
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املؤسسة اإلنتاجية و اخلدماتية لسلوك القيادي بأنه يظهر يفالية و قد حددت الدراسة احلا
مع موظفيها و من أهم خصاله نورد مايلي : 

.: تشري إىل الرتكيز على تنفيذ العمل داخل املؤسسة املبادأة-
: تشري إىل الرتكيز على العالقات اإلنسانية .االعتبارية-

الطريقـة اختيـارمعرفـة و يف ارات القيادية لـرئيس املؤسسـة تكمـن إىل حـد كبـري و تبعا لذلك فامله
مبا خيـدم مصـاحل ،هذه األساليب مع املواقف املتغرية استخداماملناسبة للموقف املناسب مع املرونة يف 

مـا و هـذا املؤسسة و يساهم يف السري احلسن للعمل من جهة و حيقق رضا املوظـف مـن جهـة أخـرى 
و احلـوارات من املقابالت انطالقااإلداري ، من هذه الدراسة و إىل النجاح يف العمل يؤدي 

سـنا نـا أثنـاء املراحـل املختلفـة فقـد مل
هـم و بـالنظر لظـروف يف األسـاليب القياديـة الـيت يتبعهـا هـؤالء سـواء كـان ذلـك مـن خـالل آرائااختالف

جموعة من املبادئ كـي يضـمن جناحـه كقائـد و الـيت مبأيتحلىالعمل و تقاليده فال بد لرئيس املؤسسة 
تتمثل فيما يلي : 

:Potterالقوة –أ 
املركز يف إثبات ذاته إذ البد على رئيس املؤسسة أن يشغل هذه القوة النابعة أساسا من سلطة 

و سيطرته .
:Dominanceسيطرة ال–ب 

إن القائد الناجح هو الذي يسطر على التابعني و جيعلهم ينظرون يف شخصيته القيادية
درجةو يؤمنون بأفكاره و آرائه و بالتايل يعملون على حتقيقها ألجل مصلحة املؤسسة بال

بعض اختاذو املشاركة يف انتقادهمبداء أرائهم و إاألوىل ، و السيطرة هذا يعين متنح التابعني احلق يف 
رئيسها باهليمنة .احتفاظالقرارات املتعلقة باملؤسسة مع 

:العمل الفكري واحد–ت 
التعامل إن القوة أو السيطرة مل يكن هلا مفعول إجيايب ما مل تكن مقرتنة بالتعاون و الليونة يف

فكرة ، و يغرس فهماجلماعةعمل بروح الفريق الواحد بني أعضاء، فرئيس املؤسسة البد أن يشيع ال
املؤسسة أكرب من أجزائها و عليه أن يهندس طرقه و يشكل األساليب املناسبة كل أنه البد أن يكون  

ككل و سسة سوف ينعكس ال حمالة على مكانتهاه رئيس املؤ قيق ما هو أكرب و أبعد ، فما يصفلتح
و تقديرا أكرب .احرتاماو يكسبه سوف يعزز موقعه القيادي
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: سياسة التفويض–ث 
لقد أكدت جل الدراسات أن القائد اإلداري الناجح هو الذي يعتمد على أسلوب التفويض و 

القرارات ، فمن أبرز األسباب اليت تساهم يف جناح الرؤساء اختاذعلى املركزية يف يبتعداملهام و توزيع
و على مبدأ تفويض بعض الصالحيات لبعض األعضاء اعتمادهمقيادية هم الر يف أداء أدوا

باملؤسسةبعض القرارات املتعلقة اختاذإشراكهم يف 
الشعور بروح الفريق الواحد من جهة و يزيد والءهم من جهة أخرى .

خالصة:

آلراء البــاحثني ميكننــا أن نقــول أن النظريــات الــيت اســتناداضــوع القيــادة و مــن خــالل تعرضــنا ملو 
حاولــــت تفســـــري ظـــــاهرة القيــــادة و علـــــى الـــــرغم مــــن قصـــــورها يف بعـــــض اجلوانــــب قـــــد أصـــــابت جـــــزءا

أن من احلقيقة ، كما أن األمناط اليت توصلت إليها مهمة يف تسيري املنظمات و علـى القائـد 
منــــــاط الــــــيت توصــــــلت إليهــــــا مهمــــــة يف تســــــيري املنظمــــــات و علــــــى القائــــــد أن خيتــــــار الــــــنمط خيتــــــار األ

املناسب يف الوقت املناسب .
فاألتباع عـادة مـا يتبعـون قائـدهم 

اآلخـــرون و العكـــس صـــحيح ، ملهامـــه تبعـــه يـــداألداء اجلو يقلدونـــه ، فـــإن كـــان القائـــد يف مســـتوى 
و طبيعــة القائــد الكــفء الــذي يــدرك أبعــاد الســلوك البشــري فــإن النجــاح األكيــد مــرتبط بإجيــادلــذلك

الفعـال هـو الـذي يسـتطيع ظهـرت جـل الدراسـات فـإن القائـد أ
.عمل ) و البعد اإلنساين ( العالقات اإلنسانية )اللى التوازن بني البعد التنظيمي (عاحملافظة
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تمهيد:
ينبغــي يف أيــة دراســة علميــة تعتــرب خطــوة أساســية الدراســة االســتطالعيةجيمــع املختصــون علــى أن

يــتمكن الباحــث مــن حتديــد األخــريةهــذه ، فعلــى أســاسعلــى البا
لدراسـة ، الوقـوف علـىامنهج و عينةما يلي : منهاجند،الصيغة النهائية للعديد من متغريات دراسته

الوقـوف علـى كـذلك و حتديد أداة مجع البيانات يف صيغتها النهائيـة
( أي الشروط السيكومرتية لألداة 

إن معـىن كـل مـا ، عينـة الدراسـة النهائيـةي هلـا علـى الصدق و الثبات ) و معاجلتها قبـل التطبيـق النهـائ
الدراسـة نتـائج النهائية تتحدد أوال و أخـريا ، علـى مـا تسـفر عنـه الدراسةخطواتأن يؤكد تقدم ذكره 

مــن أجــل جتســيد األهــداف االســتطالعية، لــذا كــان لزامــا علــى الباحــث القيــام بالدراســة االســتطالعية
ألساســـي يف الدراســـة املتمثـــل يف الوقـــوف علـــى احملـــددات الضـــرورية ســـالفة الـــذكر ، و كـــذلك اهلـــدف ا

يــة يف إطــار نظريــة كلنتــون ألــدلفر للدافعيــة حســب طبيعــة يف العمــل اإلداري باملؤسســات الوطنللنجــاح
.النظام املعتمد ( إنتاجي ، خدمايت ) 

: مجاالت الدراسة-5-1
المجال المكاني :–5-1-1

بـرج متمثلـة يف بعـض املصـانع املختلفـة بواليـة إنتاجيـةيف مؤسسـات أجريت هذه الدراسـة 
مؤسســة كــوبرا cristorمؤسســة كريســتور ،condorكونــدورنــذكر منهــا ( مؤسســةيــجيــربــوعر

cobra، مؤسســة تســيالtcl، بسكوســتار ، املؤسســة الوطنيــة لتوضــيب مؤسســة، مؤسســة أنابيــب
مؤسسة اخلشب و مشتقاته ،إلنتاجة الوطنية الورق و فنون الطباعة ، املؤسس

.)...fondiaفونديا 
أيضــاواليــة بــرج بــوعريريج ثانويــاتكمــا أجريــت أيضــا يف  مؤسســات خدماتيــة متمثلــة يف بعــض 

نذكر منها ( ثانوية سعيد زروقي  ثانوية علـي ماضـوي ، ثانويـة السـعيد بـوعلي ، ثانويـة فرحـات عبـاس 
ثانويـة عبـد احلميـد بـن بـاديس بـدائرة سـيدي مبـارك بلديـة ج ، ثانوية العـريب عبـاس بببلدية برج بوعريري

ثانويـة عمـار بـوجالل مبـارك بـدائرة جمانـة ، ثانويـة ،املنصورة ، ثانوية عبد احلق بن محودة ببلديـة املهـري
القطــاعني ، التنــوع بــني هــذاهــواري بومــدين ببلديــة اليشــري ، ثانويــة بوعافيــة العمــري ببلديــة حســناوة 

أن الدراسة مقارنة .اعتبارعلىإنتاجي و خدمايت
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:المجال البشري–5-1-2
–إنتـــاجي ، خـــدمايت –القطـــاعنيىلكلـــالثالثـــةيتحـــدد جمـــال الدراســـة يف املســـتويات اإلداريـــة

فيما يلي : هاو ميكن لنا توضيح
: بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية -5-1-2-1
اإلدارة العليا :مستوى -أ 

.اختالفعلى اإلنتاجيةو نقصد به يف هذه الدراسة فئة مدراء املؤسسات 
مستوى اإلدارة الوسطى :-ب

.اختالفعلى ةاإلنتاجيو نقصد به هذه الدراسة فئة رؤساء املصاحل للمؤسسات 
:مستوى اإلدارة الدنيا -ت

.اختالفهذه الدراسة فئة املشرفني للمؤسسات اإلنتاجية على و نقصد به يف
بالنسبة للمؤسسات الخدماتية : -5-1-2-2
مستوى اإلدارة العليا :-أ

.الثانوي التعليمالعامني ملؤسسات املدراء فئةو نقصد به يف هذه الدراسة
:مستوى اإلدارة الوسطى -ب

يف و املستشـارون الرئيسـيني للتوجيـه فئـة النـاظر و املقتصـدونه يف هـذه الدراسـةو نقصد ب
.مؤسسات التعليم الثانوي 

:مستوى اإلدارة الدنيا-ت
يف ن يو نـواب املقتصـدن الرئيسـني الرتبـوينيييف هـذه الدراسـة فئـة املستشـار و نقصد به 

.مؤسسات التعليم الثانوي 
: االستطالعيةالدراسة عينة-5-2
بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية : -5-2-1

ا موزعني على النحو التايل : فرد36تتكون عينة الدراسة من 
.أفراد 10مستوى اإلدارة العليا يضم -أ 

.فردا12وى اإلدارة الوسطى يضمتمس-ب
.فردا 14مستوى اإلدارة الدنيا يضم -ت
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لنسبة للمؤسسات الخدماتية : با-5-2-2
فردا موزعني على النحو التايل : 36راسة من تتكون عينة الد

.أفراد 10مستوى اإلدارة العليا يضم -أ 
.فردا12اإلدارة الوسطى يضم مستوى-ب
.فردا 14مستوى اإلدارة الدنيا يضم -ت

ـــــيت الدراســـــة لكـــــل مـــــن املؤسســـــات اإلنت ـــــة نالحـــــظ تســـــاوي عين ـــــة و املؤسســـــات اخلدماتي اجي
، أكثر من قبل الباحثة فقط حملاولة الضبطاجتهادهذا ليس ضروري إمنا هو عبارة عن 

فــــرد يف كــــل مؤسســــة ، هــــذا إن دل علــــى شــــيء36أمــــا عــــن العــــدد يف حــــد ذاتــــه هــــو مكــــون مــــن 
اسـتعمالبلتحديد حجـم العينـة املناسـب القائـل Roskoإمنا يدل على تطبيق أحد شروط روسكو

.فردا فأكثر يضمن له احلصول على املنحى العادي لتوزيع السلوك 30الباحث لعينة حتتوي على 
ة بــه فــؤاد البهــي الســيد علــى أنــه بإمكــان الباحــث أن يســتخدم عينــمــا جــاء كمــا يؤكــد مــا تقــدم 

للظـــاهرة املــراد دراســتها قبـــل تطبيقهــا علــى عينـــة ا لكـــي يضــبط أدوات قياســهفــرد30يــرتاوح عــددها 
) 459، ص 1979الدراسة الكلية أو النهائية ( فؤاد البهي السيد ، 

ى
فئـة ) طبقـات هـي03تـاجي ،  خـدمايت _ يف املسـتويات اإلداريـة ينقسـم إىل ثالثـة ( إنالنظـامني  _

.اإلدارة العليا ، فئة مديري اإلدارة الوسطى و فئة مديري اإلدارة الدنيامديري 
و و على هذا األساس اعتمدنا 

.وضوع طبيعة امل
: المنهج المعتمد في الدراسة -5-3

مــا هــو مســلم بــه بــني أهــل االختصــاص و املهتمــني مبنهجيــة البحــث العلمــي أن عمليــة اختيــار 
الباحث ملنهج معني يتوقف على طبيعة إشكالية دراسته و فروضه و كذا أهدافه ، و من هذا  املنطلـق 

ــــــــــل هــــــــــذا ا ــــــــــة أن املــــــــــنهج األنســــــــــب لدراســــــــــة مث ــــــــــب                   تــــــــــرى الباحث ــــــــــوع مــــــــــن اإلشــــــــــكاليات يتطل لن
القطـــاع اإلنتـــاجي و القطـــاع –،علـــى اعتبـــار أن الدراســـة مقارنـــة بـــني قطـــاعني املـــنهج الوصـــفي املقـــارن 

.كما سنبينه الحقا-اخلدمايت 
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جمع البيانات : ةأدا-5-4
: االستبيان*  

وســــــــيلة مــــــــن الوســــــــائل أداة هامــــــــة وباعتبــــــــارهاالســــــــتبيانالباحثــــــــة علــــــــى اعتمــــــــدتلقــــــــد 

ـــــة  ـــــة يف العمـــــل اإلداري ، فقـــــد قامـــــت الباحث احملـــــددات الضـــــرورية لنجـــــاح مـــــديري املؤسســـــات الوطني
التقـــــــــدير و -2.األمـــــــــن و األمـــــــــان -1التاليـــــــــة : تضـــــــــمن قائمـــــــــة احلاجـــــــــاتاســـــــــتبيانبإعـــــــــداد 

الضــــــــــمان -7.التعــــــــــاون -6حتقيــــــــــق الــــــــــذات -5األجــــــــــر .-4التســــــــــامح .-3رتام .االحــــــــــ
ــــــــداع و االبتكــــــــار -9.الثقــــــــة يف اآلخــــــــرين -8.االجتمــــــــاعي  و التقــــــــدير -10اإلب

ـــــــــــآت و العـــــــــــالوات.-12.الثقـــــــــــة بـــــــــــالنفس-11.الشـــــــــــكر االنضـــــــــــمام إىل النقابـــــــــــة -13املكاف
تــــــــوفر دورات -16روح املبــــــــادرة -15.شــــــــرب ) الغــــــــذاء ( مأكــــــــل و م-14.العماليــــــــة 
19املشــاركة يف اختــاذ القــرارات .-18اســتقرار العالقــات العائليــة.-17تدريبيــة .

وضـــــــــــــــــوح -23التحـــــــــــــــــدي .-22فـــــــــــــــــرص الرتقيـــــــــــــــــة -21العدالـــــــــــــــــة .-20املســـــــــــــــــؤولية .-
ء اســـــــــتقرار العالقـــــــــات مـــــــــع زمـــــــــال-.26تـــــــــوفر الســـــــــكن-25طـــــــــب العمـــــــــل.-24الواجبـــــــــات.
اســــــــــــتقرار العالقــــــــــــات مــــــــــــع -29االســــــــــــتقاللية يف العمــــــــــــل .-28احلريــــــــــــة .-27العمــــــــــــل .

-33انتظـــام ســـاعات العمـــل .-32روتينيـــة العمـــل .-31تـــوفر النقـــل.-. 30الـــرئيس

فرتات الراحة .-34الظروف الفيزيقية اجليدة .
حوث بإضافة جمموعة من احلاجات اليت باإلضافة إىل سؤال مفتوح النهاية ترتك فيه حرية التعبري للمب

إذا كانت - 35البندة و هو ثالباحإليهانتبه تملرمبايراها مهمة لنجاحه يف العمل اإلداري و اليت 
نجاحك يف عملك اإلداري أذكرها...هناك حاجات أخرى تراها ضرورية ل

ذا تعتـــــــــــرب مـــــــــــن وجهـــــــــــة نظـــــــــــر الـــــــــــدارس هلـــــــــــاالســـــــــــتبيانهـــــــــــذه احلاجـــــــــــات الـــــــــــيت تضـــــــــــمنها 
ـــــــــــــى املوضـــــــــــــوع أن هـــــــــــــذه احلاجـــــــــــــات أســـــــــــــاسشـــــــــــــاملة و كافيـــــــــــــة مـــــــــــــن زاويتـــــــــــــني ، أوالهـــــــــــــا عل

ــــــــــــار صــــــــــــحة الفــــــــــــروض القــــــــــــائم عليهــــــــــــا اختب
فقـــــــــد االســـــــــتبيانة البحـــــــــث ، أمـــــــــا عـــــــــن اجلانـــــــــب الثـــــــــاين و الـــــــــذي كـــــــــان لـــــــــه وزن كبـــــــــري يف أمهيـــــــــ

( ســــــــــــتخدم يف أطروحــــــــــــة املاجســــــــــــتري ااســــــــــــتبيانمتثــــــــــــل يف أن هــــــــــــذا األخــــــــــــري هــــــــــــو عبــــــــــــارة عــــــــــــن 
).331، ص2007-2006سيدي صاحل صربينة 
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احلاجـــات أنـــه عبـــارة عـــن جمموعـــة مـــن -و هـــذا األهـــم -لـــه مـــرة أخـــرى كـــان أوال اعتمادنـــاإن 
ال ة كلنتــون ألــدفر أي أننــا ملــزمني بإطــار نظــري الضــرورية للنجــاح يف العمــل اإلداري يف إطــار نظريــ

أمــا –الدراســات الســابقة –نســتطيع إضــافة أشــياء مــن عنــدنا و هــذا مــا أكدتــه كــل البحــوث امليدانيــة 
فيمـــا خيـــص النقطـــة الثانيـــة كـــي نتأكـــد ممـــا جـــاء يف أطروحـــة املاجســـتري علمـــا أن الباحثـــة ســـتقوم بكـــل 

.–أطروحة املاجستري –ي ال نكتفي فقط مبا ورد سابقا اخلطوات املنهجية اخلاصة به جمددا أ
:ممايليمتكوناذه الدراسة اليت بني أيدينا هاستبيانو عليه قد جاء 

المحور األول : -
لـــــــــى النحـــــــــو التـــــــــايل : اجلـــــــــنس ، الســـــــــن تضـــــــــمن البيانـــــــــات الدميغرافيـــــــــة للعينـــــــــة و هـــــــــي ع

توى التعليمي ، املركز اإلداري و اخلربة يف العمل . احلالة االجتماعية ، املس
المحور الثاني : –

توضـيحه حاجة ، باإلضافة إىل سـؤال مفتـوح ، كمـا سـبق34يتضمن قائمة مكونة من 
حســــب اإلطــــار النظــــري للدراســــة و املتمثــــل )حاجــــاتفئــــات () 03و هــــي مقســــمة إىل ثــــالث ( ،

تضمن ما يلي : افعية ، حيث لدليف نظرية كلنتون أساسا 
حتقيق الذات -5.األجر -4.التسامح -3.االحرتامالتقدير و -2.األمن و األمان -1
االبتكاراإلبداع و -9.الثقة يف اآلخرين -8.االجتماعيالضمان -7.التعاون -6

.املكافآت و العالوات-12.الثقة بالنفس-11.التقدير و الشكر-10
16روح املبادرة - 15.الغذاء ( مأكل و مشرب ) -14.إىل النقابة العمالية ضماماالن-13

.العالقات العائليةاستقرار- 17.توفر دورات تدريبية -
22فرص الرتقية -21.العدالة - 20.املسؤولية - 19.القرارات اختاذاملشاركة يف -18

.26السكنتوفر - 25.ب العملط-24.وضوح الواجبات- 23.التحدي -

-29يف العمل االستقاللية-28.احلرية -27.العالقات مع زمالء العمل استقرار-
30العالقات مع الرئيساستقرار .روتينية العمل - 31.توفر النقل- .

.راحة ات الفرت - 34.اجليدة الفيزيقيةالظروف -33.ساعات العمل انتظام-32
نجاحك يف عملك اإلداري أذكرها...حاجات أخرى تراها ضرورية لإذا كانت هناك -35
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) حاجـــة مقســـمة إىل ثـــالث فئـــات حســـب 34هـــذه القائمـــة مـــن احلاجـــات البـــالغ عـــددها ( 
و هي على النحو التايل : تقسيم كلنتون ألدفر كما سبق توضيحه 

حاجة هي كما يلي : ) 12(عشر اثناعددها أ _ حاجات الوجود :
االجتمـاعياألجر ، الغذاء ( مأكل و مشرب ) ، الظـروف الفيزيقيـة اجليـدة ، الضـمان 

ســاعات العمــل ، روتينيــة العمــل ، وضــوح انتظــامتــوفر الســكن ، تــوفر النقــل ، فــرتات الراحــة ، ،
. الواجبات ، طب العمل ، املكافآت و العالوات 

) حاجات و هي على النحو التايل : 08: عددها مثانية ( اءاالنتمحاجات ب _ 
إىل االنضـمامالعالقات مع الرئيس ، استقراراألمن و األمان ، العدالة ، التسامح ، التعاون ، 

. النقابة العمالية 
) حاجة و هي على النحو التايل : 14: عددها أربعة عشر ( _ حاجات النمو ت

، الثقـــة بـــالنفس ، الثقـــة يف اآلخـــرين ، فـــرص الرتقيـــة ، اإلبـــداع االحـــرتاماملســـؤولية ، ، احلريـــة 
تدريبيـة ، ، التحدي ، حتقيق الذات ، التقدير و الشكر ، روح املبادرة ، تـوفر دورات االبتكارو 

.يف العمل االستقالليةارات ، القر اختاذاملشاركة يف 
، و حصـــــولنا علـــــى االســـــتطالعية علـــــى أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة االســـــتبيانزيـــــع بعـــــد عمليـــــة تو **

نتائجهــا ، و قــد حتــددت أساســا يف اســتنتاجيف جــداول إحصــائية مــن أجـل مت تبويبهــا
يف العمــل اإلداري ، و متـت املعاجلـة مـن أجـل إحصــاء جمموعـة احلاجـات الضـرورية لنجـاح املـديرين 

03لنجــاح مــديري كــل مســتوى إداري مــن املســتويات اإلداريــة الثالثــة ( قائمــة احلاجــات الضــرورية

يف العمـل اإلداري و كـذا إحصـاء قائمـة احلاجـات املشـرتكة يف األمهيـة (إدارة عليا،وسطى و دنيا))
) حســــب كــــل نظــــام أي حســــب املؤسســــات 03لنجــــاح مــــديري املســــتويات اإلداريــــة الثالثــــة ( 

مث إحصــاء قائمــة احلاجــات املشــرتكة يف األمهيــة لنجــاح ماتيــةاإلنتاجيــة مث حســب املؤسســات اخلد
ســتبياناالخــرية الــيت ســيتم علــى أساســها بنــاءخــدمايت _ هــذه األ-امني _ إنتــاجي مــديري النظــ

.النهائي هلذه الدراسة
.بالنسبة للمحوريناملسفرةنتائج الو فيما يلي نتناول بالعرض و املعاجلة 
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اسة االستطالعية : تحليل نتائج الدر -5-5
مت تبويبهـا
يف جداول إحصائية من أجل استنتاج نتائجها ، و قد حتددت أساسا يف حمورين رئيسيني مها : 

*المحور األول : 
الـــيت               الدميغرافيـــةة الدراســـة يف املتغـــرياتحيـــث تنـــاول طبيعـــة الفـــروق املوجـــودة بـــني أفـــراد عينـــ

بـــين االســـتبيان علـــى أساســـها ، هـــذه املعاجلـــة مـــن أجـــل ضـــبط بعـــض املتغـــريات الدميغرافيـــة و الـــتحكم                     
فيهــا لعــزل تأثريهــا علــى املتغــري التــابع هلــذه الدراســة ، و ذلــك مــن خــالل الوقــوف علــى طبيعــة الفــروق 

جودة بني أفراد عينة الدراسة و معرفة إن كانت هذه الفروق دالة أم غري دالة .املو 
*المحور الثاني : 

اخلــاص مبجموعــة احلاجــات الضــرورية لنجــاح املــديرين يف العمــل اإلداري ، و متــت املعاجلــة مــن 
الثالثة أجل إحصاء قائمة احلاجات الضرورية لنجاح مديري كل مستوى إداري من املستويات اإلدارية

) يف العمــــــل اإلداري و كــــــذا إحصــــــاء قائمــــــة احلاجــــــات املشــــــرتكة يف األمهيــــــة لنجــــــاح مــــــديري 03( 
) حســــب كــــل نظــــام أي حســــب املؤسســــات اإلنتاجيــــة مث حســــب 03املســــتويات اإلداريــــة الثالثــــة ( 

مث إحصــــاء قائمــــة احلاجــــات املشــــرتكة يف األمهيــــة لنجــــاح مــــديري النظــــامني _ املؤسســــات اخلدماتيــــة
النهائية .إنتاجي ، خدمايت _ هذه األخرية اليت سيتم على أساسها بناء  استبيان الدراسة

و فيما يلي نتناول بالعرض و املعاجلة نتائج كل حمور .

* بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية :
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*المحور األول :
_ بالنسبة للخصائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة : 5-5-1
_ بالنسبة لمديري اإلدارة العليا بالنسبة للقطاع اإلنتاجي : 1_5-5-1

املتغريات 
الدميعرافية 

األفراد
احلالة السناجلنس

االجتماعية
املستوى 
التعليمي

اخلربة يف 
العمل

سنة14ليسانسمتزوجسنة51ذكر1
سنة17ليسانسمتزوجسنة58ذكر2
سنة11ليسانسمتزوجسنة54ذكر3
سنة17ليسانسمتزوجسنة58ذكر4
سنة15ليسانسمتزوجسنة52ذكر5
سنوات10ليسانسمتزوجسنة52ذكر6
سنة18ليسانسمتزوجسنة56ذكر7
سنة21ليسانسمتزوجسنة58ذكر8
سنة13ليسانسمتزوجسنة53ذكر9

سنة14يسانسلمتزوجسنة51ذكر10

): يوضح طبيعة المتغيرات الديمغرافية7-5جدول رقم (
بالنسبة لمديري اإلدارة العليا للقطاع اإلنتاجي.

_ بالنسبة لمديري اإلدارة الوسطى بالنسبة للقطاع اإلنتاجي : 2_5-5-1
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املتغريات 
الدميعرافية

رادــاألف
احلالة السناجلنس

االجتماعية
املستوى 
التعليمي

اخلربة يف 
العمل

سنة13ليسانسمتزوجسنة50ذكر1
سنة14ليسانسمتزوجسنة49ذكر2
سنة08ليسانسمتزوجسنة48ذكر3
سنة05ليسانسمتزوجسنة48ذكر4
سنة09ليسانسمتزوجسنة47ذكر5
سنوات07ليسانسمتزوجسنة43ذكر6
سنة14ليسانسمتزوجسنة42ذكر7
سنة11ليسانسمتزوجسنة42ذكر8
سنة10ليسانسمتزوجسنة40ذكر9
سنة05ليسانسمتزوجسنة38ذكر10
سنة03ليسانسمتزوجسنة36ذكر11
سنة06ليسانسمتزوجسنة32ذكر12

افيةيوضح طبيعة المتغيرات الديمغر :)8-5جدول رقم ( 
.بالنسبة لمديري اإلدارة الوسطى للقطاع اإلنتاجي

_ بالنسبة لمديري اإلدارة الدنيا بالنسبة للقطاع اإلنتاجي :3_5-5-1
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املتغريات
الدميعرافية

األفراد
احلالة السناجلنس

االجتماعية
املستوى 
التعليمي

اخلربة يف 
العمل

سنة20ليسانسمتزوجسنة46ذكر1
سنة26ليسانسمتزوجسنة56ذكر2
سنة15ليسانسمتزوجسنة55ذكر3
سنة18ليسانسمتزوجسنة53ذكر4
سنة13ليسانسمتزوجسنة53ذكر5
سنة19ليسانسمتزوجسنة53ذكر6
سنة17ليسانسمتزوجسنة52ذكر7
سنة14ليسانسمتزوجسنة50ذكر8
سنة12ليسانسمتزوجسنة50ذكر9
سنوات10ليسانسمتزوجسنة49ذكر10
سنوات08ليسانسمتزوجسنة44ذكر11
سنوات10ليسانسمتزوجسنة41ذكر12
سنوات08ليسانسمتزوجسنة36ذكر13
سنوات06ليسانسمتزوجسنة31ذكر14

المتغيرات الديمغرافيةيوضح طبيعة :) 9-5جدول رقم ( 
بالنسبة لمديري اإلدارة الدنيا  للقطاع اإلنتاجي
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_ طبيعــــة الفــــروق الموجــــودة بــــين مــــديري المســــتويات اإلداريــــة الثالثــــة فــــي 4_5-5-1
المتغيرات الديمغرافية بالنسبة للقطاع اإلنتاجي : 

) على التوالي : 9-5) و (8-5) ، (7-5_ تعليق على الجدول (
ل اجلــداول الثالثــة الســابقة الــيت توضــح طبيعــة املتغــريات الدميغرافيــة ألفــراد عينــة هــذه مــن خــال

أثري علــى اإلدارة العليــا و مــديري اإلدارة الوســطى و كــذا مــديري اإلدارة الــدنيا و الــيت ســيكون هلــا تــ
املتغري التابع هلذه الدراسة إذا مل يتم ضبطها و التحكم فيها .

ـــــــتحكم فيهـــــــا بشـــــــكل تـــــــام ـــــــد مت ضـــــــبطها و ال ـــــــا أن بعـــــــض هـــــــذه املتغـــــــريات ق ـــــــني لن إذ يتب
املتغريات ، 

مــا ســـيتم فــإن تأثريهــا علـــى املتغــري التــابع هلـــذه الدراســة ســيكون منعــدما متامـــا و هــذاو بالتــايل 
توضيحه فيما يلي : 

طاع اإلنتاجي : ق_ متغير الجنس بالنسبة لل1_4_5-5-1
نالحـــظ أن )9-5) و (8-5) ، (7-5(ســـالفة الـــذكر رقـــم مـــن خـــالل اجلـــداول الثالثـــة 

ات اإلداريـة الثالثـة فيمـا خيـص هـذا املتغـري ، حبيـث أن مجيـع هناك جتانس كلـي بـني مـديري املسـتوي
ذكـور ، و عليـه ال ميكـن أن يعـزى التغـري الـذي حيـدث علـى مسـتوى املتغـري التـابع هلـذه أفراد العينـة

.
ر الحالة االجتماعية بالنسبة للقطاع اإلنتاجي : _ متغي2_4_5-5-1

نالحــــظ أن )9-5) و (8-5) ، (7-5(مــــن خــــالل اجلــــداول الثالثــــة ســــالفة الــــذكر رقــــم 
هناك جتانس كلي بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة ، فيما خيص هذا املتغري ، حبيـث أن مجيـع 

التغــري الــذي حيــدث علــى مســتوى املتغــري التــابع أفــراد العينــة متزوجــون ، و عليــه ال ميكــن أن يعــزى 

األساسية للدراسة .
_ متغير المستوى التعليمي بالنسبة للقطاع اإلنتاجي :3_4_5-5-1

نالحـظ )9-5) و (8-5) ، (7-5(كر رقـم دائما من خالل اجلداول الثالثة السـالفة الـذ 
جتــانس كلــي بــني مــديري املســتويات اإلداريــة الثالثــة ، فيمــا خيــص هــذا املتغــري  حبيــث أن أن هنــاك

مجيــع أفــراد العينــة جــامعيني ، و عليــه ال ميكــن أن يعــزى التغــري الــذي حيــدث علــى مســتوى املتغــري 
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متغــــــري املســــــتوى التعليمــــــي ، و إمنــــــا يعــــــزى                     
إىل املتغريات األساسية للدراسة .

* يف هــــــذا الســــــياق جتــــــدر بنــــــا اإلشــــــارة أن اإلجــــــراء املعتمــــــد مــــــن قبــــــل الباحثــــــة يف عمليــــــة الــــــتحكم                         
يف املتغريات سالفة الذكر يتمثل يف آلية العزل .

التعليمي كل من متغري اجلنس ، احلالة االجتماعية و متغري املستوى هذا فيما خيص
، فماذا عن باقي املتغريات ؟ 

أن هنـاك )9-5) و (8-5) ، (7-5(نالحظ من خالل نفـس اجلـداول سـالفة الـذكر رقـم 
ري اخلـــربة يف العمـــل  فـــروق بـــني مـــديري املســـتويات اإلداريـــة الثالثـــة يف كـــل مـــن متغـــري الســـن و كـــذا متغـــ

فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو على النحو التايل : هل هلذه الفروق داللة إحصائية أم ال ؟ 
أي هل الفـروق املوجـودة بـني مـديري اإلدارة العليـا و مـديري اإلدارة الوسـطى و مـديري اإلدارة 

ائج الدراسة أم ال ؟ 
و لإلجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال ارتأينــــا ضــــرورة إخضــــاع هــــذين املتغــــريين للمعاجلــــة اإلحصــــائية                      

و اإلجراء املنهجي املعتمد من قبل الباحثة يف عملية التحكم يف هذه املتغريات يتمثل يف آلية التثبيت 
البيانات ( متغير السـن و متغيـر الخبـرة فـي العمـل ) _ األدوات اإلحصائية المستخدمة لتحليل 

بالنسبة للقطاع اإلنتاجي : 
ــــــــــــــــــة وفــــــــــــــــــق                                         ــــــــــــــــــات يف دراســــــــــــــــــتنا احلالي ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــدى جتــــــــــــــــــانس العين ــــــــــــــــــا معرف ميكــــــــــــــــــن لن

، حيــــث قامـــــت الباحثــــة باختيــــار هـــــذا األســــلوب اإلحصـــــائي             Cochranقــــانون " كوشــــران " 
ن شـــروط اســـتخدام و تطبيـــق هـــذا األســـلوب ألمـــن ضـــمن عـــدد مـــن األســـاليب اإلحصـــائية األخـــرى 

اإلحصـــــائي تتفـــــق و خصـــــائص عينـــــة الدراســـــة االســـــتطالعية ، حيـــــث أن هـــــذا األســـــلوب يســـــتخدم                         
زيـــع الطبيعـــي                

( اإلعتدايل ) و امللتوي و املفرطح ، حيث أن هذه اخلصائص مجيعها ال تتوافر يف بعض األساليب 
Hartlyو أســـــــــــــلوب " هـــــــــــــارتلي " Sheffeاإلحصـــــــــــــائية مثـــــــــــــل أســـــــــــــلوب " شـــــــــــــيفيه " 

.Bartlettو أيضا أسلوب " بارتلت " 
حلســــاب جتــــانس العينـــــات                           "لكوشـــــران"طــــوات اســـــتخدام األســــلوب اإلحصــــائي و تتحــــدد خ

فيما يلي : 
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2ع_ اســتخراج قيمــة التبــاين غــري املتحيــز يف كــل عينــة أو جمموعــة مــن جمموعــات الدراســة أ
2ع،1

2

3ع
...طبقا للقانون التايل : 3

2( مج س )–2ن مج س

.=                                    مث حندد أكرب قيمة من هذه القيم 2ع
) 1–ن ( ن 

ب 
_ حساب قيمة كوشران من القانون التايل : ت

التباين األكرب 
ك = 

جمموع التباينات جلميع العينات 

_ عملية مقارنة قيمة " ك " احملسوبة يف جدول كوشران ، علما أن عمليـة دخـول جـدول كوشـران ث
تكون بإستخدام " ن " و عدد 

.

...3+ن2+ ن1ن

.

فـــإذا كانـــت قيمـــة " ك " احملســــ

) .199-198ص ص  ، 1995،الشربيين( زكرياء

لقطاع اإلنتاجي :متغير السن بالنسبة ل–5-5-1-4-4
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الدرجات 

األفراد 

بالنسبة ملديري اإلدارة 
العليا

بالنسبة ملديري اإلدارة 
الوسطى

بالنسبة ملديري اإلدارة 
الدنيا

2س1س
2ص1ص1

2ي1ي1
1

1512601502500462116

2583364492401563136
3542916482304553025
4583364482304532809
5522704472209532809
6522704431849532809
7563136421764522704
8583364421764502500
9532809401600502500

10512601381444492401
11361296441936

12321024411681

13361296

1431961

= 1مج سمج 
543

2)1( مج س

=
294849

10=1ن س

2مج س
1 =
29563

= 1صمج
515

2)1( مج ص

 =
265225

= 1ن ص
12

2مج ص
1 =
22459

= 1مج ي
669

2)1( مج ي

 =
447561

= 1ن ي
14

2مج ي
1 =
32683

.)  : يوضح درجات أفراد العينة في متغير السن10-5جدول رقم : (
.بالنسبة للقطاع اإلنتاجي
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ــــــــــــر الســــــــــــن                                  -1-أ ــــــــــــا وفــــــــــــق متغي ــــــــــــاين بالنســــــــــــبة لمــــــــــــديري اإلدارة العلي حســــــــــــاب التب
بالنسبة للقطاع الخدماتي : 

2( مج س )–2ن مج س

2ع
1=

) 1-ن ( ن

10)29563 (-294849

2ع
1 =

10 )10–1 (
781

2ع
1                        =

90

2ع
1 =8.67

حســـــــاب التبـــــــاين بالنســـــــبة لمـــــــديري اإلدارة الوســـــــطى وفـــــــق متغيـــــــر الســـــــن بالنســـــــبة                                   -2-أ
للقطاع اإلنتاجي : 

12 )22459 (-265225

2ع
2=

12 )12–1 (

4283
2ع

2                                       =
132



المنهجيةاإلجراءاتخامسالفصل ال

251

2ع
2 =32.44

نيا وفـــــــق متغيـــــــر الســـــــن بالنســـــــبة                              دحســـــــاب التبـــــــاين بالنســـــــبة لمـــــــديري اإلدارة الـــــــ–3–أ 
للقطاع اإلنتاجي : 

14 )32683 (-447561

2ع
3 =

14 )14–1 (

10001
2ع

3                          =
182

2ع
3 =54.95

2من خالل قيم التباينـات الثالثـة احملسـوبة أعـاله يتضـح لنـا أن ع
أي تبـاين مـديري اإلدارة الـدنيا3

هو أكرب تباين .
حساب معامل كوشران :–ب 

لدينا :
التبايــن األكبــر 

ك = 
جمموع التباينات جلميع العينات 

2مبا أن التباين األكرب هو ع
3 =54.95.

96.04= 54.95+ 32.44+ 8.67و جمموع التباينات جلميع العينات = 
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و منه جند أن : 

54.95
ك =                           

96.04

.0.572ك = 

علينا أن ندخل جداول كوشران باستخدام ن = عدد 

1+ ن ي1+ ن ص1حيث أن :                 ن س

ن = 
عدد اجمموعات 

1436+ 12+ 10و عليه :                                           

.12=              = ن =           
33

ــــــــإن قيمــــــــة " ك "                     3مبــــــــا أن جمموعــــــــات أو عينــــــــات هــــــــذه الدراســــــــة يســــــــاوي  جمموعــــــــات ف
و بالرجوع طبعا إىل جداول كوشر ةاجلد ولي

.0.580= 0.05عند مستوى داللة -
.0.660= 0.01عند مستوى داللة -

) أقـــــــــــــل مـــــــــــــن قيمـــــــــــــة " ك "                        0.572إذن : و مبـــــــــــــا أن قيمـــــــــــــة " ك " احملســـــــــــــوبة املســـــــــــــاوية لــــــــــــــ (
)                          0.660و لــــــــــــ (0.05) عنـــــــــــد مســـــــــــتوى الداللـــــــــــة0.580املســـــــــــاوية لــــــــــــ ( ةاجلـــــــــــد وليـــــــــــ

.0.01عند مستوى الداللة 
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مما سبق اتضح لنا أن الفروق املوجودة بني أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق مبتغري السن ليست هلا 
الدراسـة 

أيضا .–السن –يف هذا املتغري 
و بناءا على هذه النتيجة ، ميكن لنا القول ، أن هذا املتغري لن تكون له عالقة بالتغري الذي قـد حيدثـه 

ع اإلنتاجي : متغير الخبرة في العمل بالنسبة للقطا -5-5-1-4-5
ــــــــــا أيضــــــــــا اســــــــــتخدام معادلــــــــــة  فيمــــــــــا خيــــــــــص ضــــــــــبط متغــــــــــري اخلــــــــــربة يف العمــــــــــل ميكــــــــــن لن

كوشران ،  و عليه جيب القيام مبا يلي : 
حساب التباينات : –أ 
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ــدنيا -1 ــا ، مــديري اإلدارة الوســطى و مــديري اإلدارة ال التباينــات بالنســبة لمــديري اإلدارة العلي
وفق متغير الخبرة في العمل بالنسبة للقطاع اإلنتاجي : 

الدرجات 

األفراد 

بالنسبة ملديري اإلدارة 
العليا

بالنسبة ملديري اإلدارة 
الوسطى

بالنسبة ملديري اإلدارة
الدنيا

2س1س
2ص1ص1

2ي1ي1
1

1141961316920400
2172891419626676
311121086415225
417289052518324
515225098113169
610100074919361
7183241419617289
8214411112114196
9131691010012144

1014196052510100
1103090864

12063610100

130864

140636

= 1مج سمج
150

1( مج س

(2

=22500

1ن س

=10

2مج س
1 =
2350

= 1صمج
105
( مج 

= 2)1ص
11025

= 1ن ص
12

2مج ص
1

 =1071

= 1مج ي
196

1( مج ي

(2 =
38416

= 1ن ي
14

2مج ي
1 =
3148

) يوضح درجات أفراد العينة في متغير الخبرة في العمل11-5(جدول رقم 
.بالنسبة للقطاع اإلنتاجي
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ــر الخبــرة فــي العمــل بالنســبة -1–أ  ــا وفــق متغي ــاين بالنســبة لمــديري اإلدارة العلي حســاب التب
للقطاع اإلنتاجي : 

10)2350 (-22500

2ع
1 =

10 )10–1 (

1000
2ع

1                        =
90

2ع
1 =11.11

حساب التباين بالنسبة لمديري اإلدارة الوسطى وفق متغير الخبرة في العمل بالنسبة -2–أ 
للقطاع اإلنتاجي :

12 )1071 (-11025

2ع
2=

12 )12–1 (

1827
2ع

2                                       =
132

2ع
2 =13.84
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حساب التباين بالنسبة لمديري اإلدارة الدنيا وفق متغير الخبرة في العمل بالنسبة -3–أ 
للقطاع اإلنتاجي :

14 )3148 (-38416

2ع
3 =

14 )14–1 (

5656
2ع

2=                          ع3
3 =33.46

169

2من خالل قيم التباينـات الثالثـة احملسـوبة أعـاله يتضـح لنـا أن ع
ن مـديري اإلدارة الـدنيا                  أي تبـاي3

هو أكرب تباين. 
حساب معامل كوشران : -ب

لدينا :                                 التبايــن األكبــر 
ك = 

جمموع التباينات جلميع العينات 

2هو عمبا أن التباين األكرب
3 =33.46.

.58.418= 33.46+ 13.84+ 11.11و جمموع التباينات جلميع العينات : 
و منه جند أن : 

ك = 
418.58

467.33 =0.572.
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1+ ن ي1+ ن ص1حيث أن :               ن س

ن = 

1436+ 12+ 10و عليه                

12ن =                                  =                   = 

33

جمموعـــــات فـــــإن قيمـــــة " ك "      3مبـــــا أن عـــــدد جمموعـــــات أو عينـــــات هـــــذه الدراســـــة يســـــاوي 
ةاجلد ولي

.0.580= 0.05عند مستوى داللة -
.0.660= 0.01عند مستوى داللة -

) أقـــــــــــــل مـــــــــــــن قيمـــــــــــــة " ك "                         0.572املســـــــــــــاوية لــــــــــــــ (إذن و مبـــــــــــــا أن قيمـــــــــــــة " ك " احملســـــــــــــوبة
) عنـد مسـتوى الداللـة 0.06و لــ ( 0.05) عنـد مسـتوى الداللـة 0.580املسـاوية لــ ( ةاجلد وليـ
0.01.

ممـــا ســـبق اتضـــح لنـــا أن الفـــروق املوجـــودة بـــني أفـــراد عينـــة الدراســـة فيمـــا يتعلـــق مبتغـــري اخلـــربة املهنيـــة 
ليســ

هو اآلخر .–متغري اخلربة املهنية –عينة الدراسة يف هذا املتغري 
لن تكون له عالقة بالتغري و بناءا على هذه النتيجة ، ميكن لنا القول أن متغري اخلربة املهنية 

الذي قد حيدثه 
و صــفوة القــول ، بعــد أن تبــني لنــا مــن خــالل املعاجلــة اإلحصــائية أعــاله للمتغــريات الدميغرافيــة 
ألفراد عينة الدراسة االستطالعية بالنسبة للقطاع اإلنتاجي ، وجود جتانس كبري بني أفـراد هـذه األخـرية

يف املتغــــريات ســــالفة الــــذكر تأكــــد أن التغــــري الــــذي قــــد حيــــدث علــــى مســــتوى املتغــــري التــــابع يعــــود إىل 
االختالفات املوجودة بني املتغريات األساسية للدراسة .
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وفـق طبيعـة املتغـريات سـيكون و عليه فإن اختيارنا لعينة الدراسة النهائيـة بالنسـبة للقطـاع اإلنتـاجي 
ة الدراسة االستطالعية .الدميغرافية لعين

*المحور الثاني : 
بالنســــــــــبة للحاجــــــــــات الضــــــــــرورية لنجــــــــــاح المــــــــــديرين فــــــــــي العمــــــــــل اإلداري –5-5-2

بالنسبة للقطاع اإلنتاجي : 
، فيمـــا خيـــص حتديـــد قائمـــة االســـتطالعيةقبـــل القيـــام بعمليـــة عـــرض و حتليـــل نتـــائج الدراســـة 

طريقـــة اعتمـــادارتأينـــارورية لنجـــاح مـــديري القطـــاع اإلنتـــاجي يف العمـــل اإلداري ، فقـــد احلاجـــات الضـــ
) علــــــــــــى أمهيــــــــــــة ( ضــــــــــــرورة ) أو عــــــــــــدم أمهيــــــــــــة ( عــــــــــــدم ضــــــــــــرورة ) Angoff1971أجنــــــــــــوف (

اخلاصـــــــة املدروســـــــة ، يف حتديـــــــد قائمـــــــة احلاجـــــــات الضـــــــرورية لنجـــــــاح مـــــــديري كـــــــل مســـــــتوى إداري 
اإلداريـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــثالث يف العمـــــــــــــــــل اإلداري بالنســـــــــــــــــبة للقطـــــــــــــــــاع اإلنتـــــــــــــــــاجي مـــــــــــــــــن املســـــــــــــــــتويات 

) .262، ص 1994،( حممد مقداد 
ا علـــى مـــا تقـــدم ميكـــن القـــول أن احلاجـــات الـــيت تكـــون نســـبة أمهيتهـــا املئويـــة يف خانـــة و بنـــاء

ق يف كل مستوى إداري مـن املسـتويات اإلداريـة الثالثـة سـوف تؤخـذ و ففما %70ضرورية مساوية لـ 

ألقــل مــن املئويــة يف خانــة ضــرورية مســاوية اإلنتــاجي ، يف حــني أن احملــددات الــيت تكــون نســبة أمهيتهــا
وى إداســـتيف كـــل م70%

.ضرورية لنجاح مديري ذلك املستوى اإلداري يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي 
و فيما يلي سنحاول عرض جمموعة احلاجات الضرورية لنجاح مديري كل مستوى إداري من 

.حدالقطاع اإلنتاجي كل على رية الثالثة بالنسبة لااملستويات اإلد
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ـــــــي العمـــــــل اإلداري -5-5-2-1 ـــــــا ف الحاجـــــــات الضـــــــرورية لنجـــــــاح مـــــــديري اإلدارة العلي
بالنسبة للقطاع اإلنتاجي:
احلاجات

غري ضرورية ضرورية
النسبة املئوية التكرارالنسبة املئوية التكرار

%0110%0990األمن و األمان-1

%0000%10100االحرتام–2

%0000%0990التسامح–3

%0000%10100األجر –4

%0110%0990حتقيق الذات –5

%0220%0880التعاون–6

%0000%10100االجتماعيالضمان –7

%0330%0770الثقة يف اآلخرين –8

%0000%10100االبتكارع و اإلبدا –9

%0110%0990التقدير و الشكر –10

%0000%10100الثقة بالنفس –11

%0000%10100املكافآت و العالوات–12

%0000%10100إىل النقابة العمالية االنضمام–13

%0000%10100الغذاء ( مأكل و مشرب ) –14

%0220%0880روح املبادرة –15

%0330%0770توفري دورات تدريبية –16

%0110%0990العائلية العالقاتاستقرار–17

%0110%0990القرارات اختاذاملشاركة يف –18

%0000%10100املسؤولية –19

%0000%10100العدالة –20

%0330%0770فرص الرتقية–21

%0660%0440التحدي –22

%0550%0550وضوح الواجبات –23

%0770%0330طب العمل –24

%0110%0990توفر السكن –25

%0440%0660العالقات مع زمالء العمل استقرار–26

%0110%0990احلرية –27

%0110%0990العمل يفاالستقاللية–28

%0220%0880العالقات مع الرئيساستقرار–29

%0880%0220توفر النقل –30

%0550%0550روتينية العمل –31

%0220%0880ساعات العمل انتظام–32

%0000%10100الظروف الفيزيقية اجليدة –33

%0000%10100فرتات الراحة –34

%0000%0000إذا كانت هناك حاجات أخرى أذكرها –35

) : يوضح الحاجات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة العليا                                12-5جدول رقم ( 
.في العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي
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) : 12-5تعليق على الجدول رقم (
ضرورية لنجاح مديري اإلدارات العليا يف العمل نالحظ أن احلاجات الدول أعاله من خالل اجل

التالية : اإلداري تتحدد أساسا يف احلاجات 
التعاون -6.حتقيق الذات - 5.األجر -4.التسامح -3.االحرتام- 2.األمن و األمان -1

اإلبداع- 10الثقة يف اآلخرين - 9.التقدير و الشكر-8.ماعيالضمان االجت-7
املكافآت-13.الثقة بالنفس -12.التقدير و الشكر-11.االبتكارو 

.الغذاء ( مأكل و مشرب ) -15.إىل النقابة العمالية االنضمام-14.و العالوات
لعالقات العائلية ااستقرار-19.ة يتوفر دورات تدريب- 18.روح املبادرة -17.العدالة -16

.توفر السكن-23.طب العمل-22.فرص الرتقية -21.العدالة -20
الظروف الفيزيقية -27.توفر النقل-26.العالقات مع الرئيساستقرار- 25.احلرية -24

.فرتات الراحة -28.اجليدة 
ــــيت نســــبتها مســــاوية أو أقــــل مــــن  كمــــا ســــبق اإلشــــارة %70أمــــا فيمــــا خيــــص بعــــض احلاجــــات ال

الـــذي 35باإلضـــافة إىل البنـــد 31، 30، 26، 24، 23، 22إليـــه ، تتمثـــل أساســـا يف البنـــد 
حيـث أن نتـائج ...لنجاحـك يف عملـك أذكرهـاإذا كانت هناك حاجات أخرى تراها ضرورية يقول : 
.%00جاءت نسبته مساوية لـ إذأسفرت عن رفضه متاما االستطالعيةالدراسة 

) حاجــــــة تنطــــــوي علــــــى حاجــــــات 28ئمــــــة مــــــن احلاجــــــات البــــــالغ عــــــددها ( إن هــــــذه القا
.و حاجات النمو االنتماءالوجود ، 

حاجات و هي : 08عددها حاجات الوجود : –1
ات                                        املكافــــــــــــــــــــــــــــــآت و العــــــــــــــــــــــــــــــالو –3االجتمــــــــــــــــــــــــــــــاعيالضــــــــــــــــــــــــــــــمان -2األجــــــــــــــــــــــــــــــر –1
7الظـروف الفيزيقيـة اجليـدة   –6توفر السـكن –5مأكل و مشرب ) الغذاء ( –4

.ساعات العمل انتظام–8فرتات الراحة  –
حاجات و هي : 07عددها : االنتماءحاجات –2
إىل النقابة العماليةاالنضمام–4التعاون–3التسامح–2األمن و األمان –1
.العالقات مع الرئيس استقرار–7العدالة–6قات العائلية استقرار العال–5
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حاجة و هي : 13عددها حاجات النمو : –3
االبتكـــــــــــاراإلبـــــــــــداع و –4الثقـــــــــــة يف اآلخـــــــــــرين –3حتقيـــــــــــق الـــــــــــذات–2االحـــــــــــرتام–1
9توفر دورات تدريبية         –8روح املبادرة   –7الثقة بالنفس  –6التقدير و الشكر –5

–13احلريـــة   –12فـــرص الرتقيـــة  –11املســـؤولية  –10القـــرارات اختـــاذاملشـــاركة يف –
.يف العمل االستقاللية

مبقياس النسب املئوية جند أن : * عمال 
ي بالنسـبة للقطـاع النسبة املئوية ألمهية حاجات الوجود لنجاح مديري اإلدارة العليـا يف العمـل اإلدار -

اجي هي : تاإلن

28

8
x100=57,28%

لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع االنتماءالنسبة املئوية ألمهية حاجات -
اإلنتاجي هي : 

28

7
x100=00,52%

لنجـاح مـديري اإلدارة العليـا يف العمـل اإلداري بالنسـبة للقطـاع النمـو النسبة املئوية ألمهية حاجات-
اإلنتاجي هي : 

28

13
x100=42,46%

) حاجــــــة28مــــــن جممــــــوع ( %57,28ميكــــــن أن نفســــــر هــــــذه النتــــــائج ( النســــــب ) أن 
بالنســبة للقطـــاع اإلنتــاجي هــي حاجـــات هــي ضــرورية لنجــاح مـــديري اإلدارة العليــا يف العمــل اإلداري

) حاجـة هـي ضـرورية لنجـاح مـديري اإلدارة العليـا يف 28مـن جممـوع ( %25الوجود ، يف حني أن
%42,46، يف حني أن االنتماءهي حاجات قطاع اإلنتاجي للالعمل اإلداري بالنسبة 
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يف العمــــل اإلداري بالنســــبة ) حاجــــة هــــي ضــــرورية لنجــــاح مــــديري اإلدارة العليــــا 28مــــن جممــــوع ( 
.للقطاع اإلنتاجي هي حاجات النمو 

العليــا للحاجــات الضــرورية لنجــاحهم اإلدارةحيـث تبــني لنــا هــذه النتيجــة أن عمليــة حتديـد مــديري 
.االنتماءيف العمل اإلداري تؤكد أن حاجات النمو أكثر أمهية من حاجات الوجود و 
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الحاجات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة الوسـطى فـي العمـل اإلداري بالنسـبة –5-5-2-2
للقطاع اإلنتاجي :

احلاجات
غري ضرورية ضرورية
النسبة املئوية التكرارالنسبة املئوية التكرار

%0433.33%0866.66األمن و األمان-1

%0325.00%0975.00االحرتام–2

%0325.00%0975.00محالتسا–3

%0000.00%12100األجر –4

%0650.00%0650حتقيق الذات –5

%0541.66%0758.33التعاون–6

%0000.00%12100االجتماعيالضمان –7

%0650.00%0433.33الثقة يف اآلخرين –8

%0758.33%0541.66االبتكاراإلبداع و –9

%1191.66%0108.33التقدير و الشكر –10

%0325.00%0975الثقة بالنفس –11

%0000.00%12100املكافآت و العالوات–12

%0433.33%0866.66إىل النقابة العمالية االنضمام–13

%0000.00%12100الغذاء ( مأكل و مشرب ) –14

%0758.33%0541.66روح املبادرة –15

%0866.66%0433.33توفري دورات تدريبية –16

%0541.66%0758.33العائلية العالقاتاستقرار–17

%0866.66%0433.33القرارات اختاذاملشاركة يف –18

%0975.00%0325.00املسؤولية –19

%0216.66%1083.33العدالة –20

%1191.66%0102.33فرص الرتقية –21

%0650.00%0650.00التحدي –22

%0758.33%0541.66وضوح الواجبات –23

%0216.66%1083.66طب العمل –24

%0000.00%12100توفر السكن –25

%0550.00%0758.33العالقات مع زمالء العمل استقرار–26

%1083.33%0216.66احلرية –27

%0758.33%0541.66يف العمل االستقاللية–28

%0433.33%0866.66العالقات مع الرئيساستقرار–29

%0216.66%1083.33توفر النقل –30

%0866.66%0433.33روتينية العمل –31

%0758.33%0541.66ساعات العمل انتظام–32

%0000.00%12100الظروف الفيزيقية اجليدة –33

%0000.00%12100فرتات الراحة –34

%0000.00%0000.00إذا كانت هناك حاجات أخرى أذكرها –35

الوسطى) : يوضح الحاجات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة 13-5قم ( جدول ر 
.في العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي
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) : 13- 5تعليق على الجدول رقم ( 
مـــــن خـــــالل اجلـــــدول أعـــــاله نالحـــــظ أن احلاجـــــات الضـــــرورية لنجـــــاح مـــــديري اإلدارات الوســـــطى  

يف العمل اإلداري تتحدد أساسا يف احلاجات التالية :
االجتماعيالضمان -6.التعاون- 5األجر -4.التسامح-3.االحرتام-2.األمن و األمان -1

.املكافآت و العالوات -9.الثقة بالنفس-8.التقدير و الشكر -7
.ب ) الغذاء ( مأكل و مشر -11.إىل النقابة العمالية االنضمام-10
.فرص الرتقية -14.العدالة -13.العالقات العائلية استقرار-12
العالقات مع زمالء العمل استقرار- 17.توفر السكن - 16.طب العمل-15

.الظروف الفيزيقية اجليدة -20.توفر النقل -19.العالقات مع الرئيساستقرار-18
.فرتات الراحة-21

كمــا ســبق اإلشــارة إليــه تتمثــل %70ية ألقــل مــن أمــا فيمــا خيــص احلاجــات الــيت نســبتها مســاو 
32-31-28-27-23-22-21-19-18-16-15-10-9-8-5أساســــــــا يف البنــــــــد : 

ــــد  ــــذي يقــــول : إذا  35باإلضــــافة إىل البن ــــاك حاجــــات أخــــرى تراهــــا ضــــرورية لنجاحــــك ال كانــــت هن
أســفرت عــن رفضــه متامــا إذ جــاءت نســبته االســتطالعيةحيــث أن نتــائج الدراســة ...يف عملــك أذكرهــا

.%00مساوية لـ 
) حاجة تنطوي على حاجات19إن هذه القائمة من احلاجات البالغ عددها ( 

.و حاجات النمو االنتماءالوجود ، 
حاجات و هي : 07عددها حاجات الوجود : -1
الغذاء ( مأكل و مشرب ) –4العالوات املكافآت و–3االجتماعيالضمان –2األجر  -1
فرتات الراحة .–7الظروف الفيزيقية اجليدة  –6توفري السكن  –5
حاجات و هي : 08عددها : االنتماءحاجات –2
إىل النقابة العمالية                                           االنضمام–3التعاون   –2األمن و األمان   -1
العالقات مع زمالء العمل                        استقرار–6العدالة      –5العالقات العائلية       استقرار–4
التسامح  .–8العالقات مع الرئيس  استقرار–7
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حاجة و هي : 02: عددها حاجات النمو–3
.الثقة بالنفس –2االحرتام–1

سب املئوية جند أن : * عمال مبقياس الن
مديري اإلدارة الوسطى يف العمل اإلداري بالنسبة لنجاحألمهية حاجات الوجود النسبة املئوية -

للقطاع اإلنتاجي هي : 

07
x100 =36.84% .

19

مديري اإلدارة الوسطى يف العمل اإلداري لنجاحاالنتماءالنسبة املئوية ألمهية حاجات -
للقطاع اإلنتاجي هي : بالنسبة

08
x100 =42.10% .

19

مديري اإلدارة الوسطى يف العمل اإلداري بالنسبة لنجاحاملئوية ألمهية حاجات النمو  النسبة-
للقطاع اإلنتاجي هي :

02x100 =10.52% .
09

) حاجــــــة 19مــــــن جممــــــوع ( %36.84أن ميكــــــن أن نفســــــر هــــــذه النتــــــائج ( النســــــب ) 
هــــــــي ضــــــــرورية لنجــــــــاح مــــــــديري اإلدارة الوســــــــطى يف العمــــــــل اإلداري بالنســــــــبة للقطــــــــاع اإلنتــــــــاجي 

هـــي ضـــرورية لنجـــاح ) حاجـــة 19مـــن جممـــوع ( %42.10هـــي حاجـــات الوجـــود ، يف حـــني أن 
اري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي حاجاتمديري اإلدارة الوسطى يف العمل اإلد
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) حاجــــة هــــي ضــــرورية لنجــــاح مــــديري اإلدارة 19مــــن جممــــوع ( %10.52يف حــــني ، االنتمــــاء
هي حاجات النمو .اإلنتاجييف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع الوسطى

ضـــرورية حيـــث تبـــني لنـــا هـــذه النتيجـــة أن عمليـــة حتديـــد مـــديري اإلدارة الوســـطى للحاجـــات ال
أكثر أمهية من حاجات الوجود و النمو .االنتماءلنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد أن حاجات 
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الحاجـــات الضـــرورية لنجـــاح مـــديري اإلدارة الـــدنيا فـــي العمـــل اإلداري بالنســـبة -5-5-2-3
اإلنتاجي :للقطاع 

احلاجات
غري ضرورية ضرورية
النسبة املئوية التكرارئوية النسبة املالتكرار

%0857.14%0642.85األمن و األمان-1

%0750.00%0750.00االحرتام–2

%0964.28%0535.71التسامح–3

%0000.00%14100األجر –4

%0857.14%0642.85حتقيق الذات –5

%0642.85%0857.14التعاون–6

%0000.00%14100االجتماعيالضمان –7

%0964.28%0535.71الثقة يف اآلخرين –8

%1178.57%0321.42االبتكاراإلبداع و –9

%0964.28%0535.71التقدير و الشكر –10

%1071.42%0428.57الثقة بالنفس –11

%0000.00%14100لعالواتاملكافآت و ا–12

%0857.14%0642.85إىل النقابة العمالية االنضمام–13

%0000.00%14100الغذاء ( مأكل و مشرب ) –14

%0964.28%0535.71روح املبادرة –15

%0857.14%0642.85توفري دورات تدريبية –16

%14100%1071.42العائلية قاتالعالاستقرار–17

%0964.28%0535.71القرارات اختاذاملشاركة يف –18

%1071.42%0428.57املسؤولية –19

%0750.00%0750.00العدالة –20

%0428.57%1071.42فرص الرتقية –21

%1285.57%0214.28التحدي –22

%1392.85%0107.14وضوح الواجبات –23

%0000.00%14100طب العمل –24

%0000.00%14100توفر السكن –25

%0321.42%1178.57العالقات مع زمالء العمل استقرار–26

%0214.28%1285.71احلرية –27

%0857.14%0642.85يف العمل االستقاللية–28

%0642.85%0857.14العالقات مع الرئيساستقرار–29

%0000.00%14100توفر النقل –30

%1071.42%0428.57روتينية العمل –31

%0857.14%0642.85ساعات العمل انتظام–32

%0214.28%1285.71الظروف الفيزيقية اجليدة –33

%0107.14%1372.85فرتات الراحة –34

%0000.00%0000.00إذا كانت هناك حاجات أخرى أذكرها –35

الدنيا ) : يوضح الحاجات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة 14-5جدول رقم (
.تاجيفي العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلن
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) : 14-5تعليق على الجدول رقم (
ــــــدنيا                       مــــــن خــــــالل اجلــــــدول أعــــــاله نالحــــــظ أن احلاجــــــات الضــــــرورية لنجــــــاح مــــــديري اإلدارات ال

يف العمل اإلداري تتحدد أساسا يف احلاجات التالية :
.لشكرالتقدير و ا- 5.االجتماعيالضمان -4.التعاون -3.األجر -2.االحرتام-1
.العالقات العائلية استقرار-8.الغذاء ( مأكل و مشرب ) - 7.املكافآت و العالوات -6

استقرار- 13.توفر السكن-12.طب العمل - 11.فرص الرتقية -10.العدالة -9
.الظروف الفيزيقية اجليدة -15.توفر النقل-14.العالقات مع الرئيس

.فرتات الراحة -16
شارة إليه تتمثل أساسا كما سبق اإل%70ألقل من نسبتها مساوية أما فيما خيص احلاجات اليت

-31- 28-23- 22-20-19- 18-16- 15-13-11- 10-9-8-5- 3-1يف البند 
الذي يقول : إذا كانت هناك حاجات أخرى تراها ضرورية لنجاحك 35إىل البند باإلضافة 32

عن رفضه متاما إذ جاءت نسبته أسفرتاالستطالعيةيف عملك أذكرها ... حيث أن نتائج الدراسة 
.%00مساوية لـ 

) حاجة تنطوي على حاجات 17إن هذه القائمة من احلاجات البالغ عددها ( 
و حاجات النمو .االنتماءالوجود ، 

حاجات و هي : 09عددها حاجات الوجود : –1
طب العمل –5الغذاء  –4ات  املكافآت و العالو –3االجتماعيالضمان –2األجر –1
فرتات الراحة .-9الظروف الفيزيقية اجليدة –8توفر النقل –7توفر السكن –6
حاجات و هي : 05عددها : االنتماءحاجات –2
.العدالة –3العالقات العائلية  استقرار–2التعاون  –1
العالقات مع الرئيس .استقرار–5العالقات مع زمالء العمل   استقرار–4
حاجات و هي : 03عددها حاجات النمو : –3
.احلرية –3فرص الرتقية  –2االحرتام–1
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عمال مبقياس النسب املئوية جند أن : * 
النسبة املئوية ألمهية حاجات الوجود لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع -

اإلنتاجي هي :

09
x100 =52.94% .

17

لنجاح مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة االنتماءالنسبة املئوية ألمهية حاجات -
للقطاع اإلنتاجي هي : 

05
x100 =29.41% .

17

مـل اإلداري بالنسـبة للقطـاع النسبة املئويـة ألمهيـة حاجـات النمـو لنجـاح مـديري اإلدارة الـدنيا يف الع-
اإلنتاجي هي : 

03
x100 =17.64% .

17

) حاجـــة هـــي ضـــرورية 17مـــن جممـــوع ( %52.94ميكـــن تفســـري هـــذه النتـــائج ( النســـب ) أن 
للقطــاع اإلنتــاجي هــي حاجــات الوجــود ، يف لنجــاح مــديري اإلدارة الــدنيا يف العمــل اإلداري بالنســبة 

) حاجـة هـي ضـرورية لنجـاح مـديري اإلدارة الـدنيا يف العمـل 17من جمموع ( %29.41حني أن 
من %17.64، يف حني أن االنتماءاإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي حاجات 
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) حاجـــة هـــي ضـــرورية لنجـــاح مـــديري اإلدارة الـــدنيا يف العمـــل اإلداري بالنســـبة للقطـــاع 17جممـــوع ( 
مو .اإلنتاجي هي حاجات الن

ــــدنيا للحاجــــات الضــــرورية  ــــد مــــديري اإلدارة ال ــــة حتدي ــــا هــــذه النتيجــــة أن عملي حيــــث تبــــني لن
و النمو .االنتماءلنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد أن حاجات الوجود أكثر أمهية من حاجات 

إلدارة * و صفوة القول أن عملية حتديد مديري اإلدارة العليا و مديري اإلدارة الوسطى و مـديري ا
، كمـا بينتـه اجلـداول لنجـاحهم يف العمـل اإلداري الدنيا بالنسبة للقطاع اإلنتاجي للحاجات الضـرورية 

يف اخـــتالف) علـــى التـــوايل ، تؤكــد وجـــود 14-5) و ( 13-5) ، ( 12-5ســالفة الـــذكر رقــم : (
إلداري بالنسـبة أمهية مستويات احلاجات الثالثة الضرورية لنجاح مديري كل مستوى إداري يف العمل ا

أكدت ما يلي : االستطالعيةللقطاع اإلنتاجي ، حيث أن نتائج الدراسة 
لنجــاح مــديري اإلدارة العليــا يف االنتمــاءأن حاجــات النمــو أكثــر أمهيــة مــن حاجــات الوجــود و –1

.العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي 
و النمو لنجـاح مـديري اإلدارة الوسـطى يف أكثر أمهية من حاجات الوجوداالنتماءأن حاجات –2

.العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي 
و النمـو لنجـاح مــديري اإلدارة االنتمـاءأن حاجـات الوجـود ( البقـاء ) أكثـر أمهيـة مــن حاجـات –3

الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي .
قـــوائم احلاجـــات الثالثـــة ، حاجـــات الوجـــود ، حاجـــات * فهـــل هلـــذه الفـــروق النســـبية يف األمهيـــة بـــني

إدارة عليـــا ، إدارة –، حاجـــات النمـــو ، حســـب كـــل مســـتوى إداري مـــن املســـتويات الثالثـــة االنتمـــاء
داللة إحصائية أم ال ؟ –وسطى و إدارة دنيا 

ذا ما نريد توضيحه يف الدراسة النهائية من هذا البحث .ه
و النمــو ) لنجــاح  االنتمــاءم احلاجــات الضــرورية ( حاجــات الوجــود ، و بعــد وقوفنــا علــى قــوائ

كـــل مـــن مـــديري اإلدارة العليـــا و مـــديري اإلدارة الوســـطى و مـــديري اإلدارة الـــدنيا يف العمـــل اإلداري 
نالحظ وجود فئتني من احلاجات : 

* الفئة األولى : 
دارة العليـا و مـديري اإلدارة الوسـطى حتتوي على جمموع من احلاجـات املتفـق عليهـا بـني مـديري اإل

، و بني مديري اإلدارة العليا و مديري اإلدارة الدنيا ، و بني مديري اإلدارة الوسطى 
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ــــة لنجــــاحهم يف العمــــل اإلداري  و مــــديري اإلدارة الــــدنيا ، و بــــني مــــديري املســــتويات اإلداريــــة الثالث
بالنسبة للقطاع اإلنتاجي .

تاجي .بالنسبة للقطاع اإلن
* الفئة الثانية : 

و علـى جمموعـة مـن احلاجـات املختلـف فيهـا بـني مـديري اإلدارة العليـاحتتوي هي األخـرى
مــديري اإلدارة الوســطى ، و بــني مــديري اإلدارة العليــا و مــديري اإلدارة الــدنيا ، و بــني مــديري اإلدارة 

ملســــتويات اإلداريــــة الثالثــــة لنجــــاحهم يف العمــــل الوســــطى و مــــديري اإلدارة الــــدنيا ، و بــــني مــــديري ا
اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي .

علـى قـوائم احلاجـات هلـاتني الفئتـني املتفـق عليهـا و املختلـف فيهـا ، جتـدر بنـا اإلشـارة أنـه قبل الوقوف 
اع اإلنتاجي من خالل قائمة احلاجات املتفق عليها بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة بالنسبة للقط

، و قائمــة احلاجــات املتفــق عليهــا بــني مــديري املســتويات اإلداريــة الثالثــة بالنســبة للقطــاع اخلــدمايت ، 
، ااملســتويات اإلداريــة الثالثــة بالنســبة للقطــاعني معــقائمــة متفــق عليهــا بــني مــديري باســتخالصنقــوم 

ناقشة فرضيات هذه الدراسة .الدراسة النهائية من أجل ماستبيانهذه األخرية اليت سيتضمنها 
و اجلدول التايل يوضح قوائم هذه احلاجات هلاتني الفئتني متفق عليها و خمتلف فيها : 
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ـــين مـــديري –5-5-2-4 ـــة ب ـــي األهمي ـــف فيهـــا ف قائمـــة الحاجـــات المتفـــق عليهـــا و المختل
ع اإلنتاجي :داري بالنسبة للقطا المستويات اإلدارية الثالثة لنجاحهم في العمل اإل

اإلتفاق و 
االختالف

يف األمهية  

احلاجات

بني اإلدارة العليا و اإلدارة 
الوسطى

بني املستويات اإلدارية الثالثة بني اإلدارة الوسطى و اإلدارة الدنيا بني اإلدارة العليا و اإلدارة الدنيا

خمتلف فيهامتفق عليهاخمتلف فيهامتفق عليهاخمتلف فيهامتفق عليهالف فيهاخمتعليهاتفق م

XXXXاألمن و األمان- 1

XXXXاإلحرتام - 2

XXXXالتسامح–3

XXXXاألجر –4

XXXXحتقيق الذات –5

XXXXالتعاون–6

XXXXالضمان اإلجتماعي –7

XXXXالثقة يف اآلخرين –8

XXXXاإلبداع و اإلبتكار - 9

XXXXالتقدير و الشكر –10

XXXXالثقة بالنفس –11

XXXXاملكافآت و العالوات–12

XXXXاإلنضمام إىل النقابة العمالية –13

XXXXب ) الغذاء ( مأكل و مشر –14

XXXXروح املبادرة –15

XXXXتوفري دورات تدريبية –16

XXXXإستقرار العاالقات العائلية –17

XXXXاملشاركة يف إختاذ القرارات –18

XXXXاملسؤولية –19

XXXXالعدالة –20

XXXXفرص الرتقية –21

XXXXالتحدي –22

XXXXوضوح الواجبات –23

XXXXطب العمل –24

XXXXتوفر السكن –25

XXXXإستقرار العالقات مع زمالء العمل –26

XXXXاحلرية –27

XXXXاإلستقاللية يف العمل –28

XXXXار العالقات مع الرئيسإستقر –29

XXXXتوفر النقل –30

XXXروتينية العمل –31

XXXXإنتظام ساعات العمل –32

XXXXالظروف الفيزيقية اجليدة –33

XXXXفرتات الراحة –34

إذا كانت هناك حاجات أخرى –35
أذكرها 

) يوضح الحاجات المتفق عليها و المختلف فيها في األهمية بين مديري 15-5جدول رقم (
.المستويات اإلدارية الثالثة لنجاحهم في العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي
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) : 15-5تعليق على الجدول ( 
من خالل اجلدول أعاله نالحظ ما يلي : 

اإلدارة الوسطى بالنسبة ا بني مديري اإلدارة العليا و مديري إن قائمة احلاجات املتفق عليه–1
) حاجة و هي على النحو التايل :21للقطاع اإلنتاجي تتحدد يف ( 

الضمان -6.التعاون- 5.األجر-4.التسامح-3.االحرتام-2.األمن و األمان -1
.املكافآت و العالوات-9.الثقة بالنفس- 8.التقدير و الشكر-7االجتماعي.

استقرار-12.الغذاء ( مأكل و مشرب ) -11.إىل النقابة العمالية االنضمام-10
توفر -16.طب العمل-15.فرص الرتقية -14.العدالة -13.العالقات العائلية 

.توفر النقل- 19.العالقات مع الرئيساستقرار-18.احلرية -17.السكن
.فرتات الراحة -21.الظروف الفيزيقية اجليدة-20

) 03) حاجة حتتوي على ثالثة ( 21علما أن هذه القائمة من احلاجات البالغ عددها ( 
فئات من احلاجات و هي كالتايل : 

) حاجات و أرقامها هي : 09عددها ( فئة حاجات الوجود : –أ 
4–6–9–11 -15–16–19–20–21.

أرقامها هي : ) حاجات و07عددها ( فئة حاجات اإلنتماء : –ب 
1–3–5–10–12–13–18.
) حاجات و أرقامها هي : 05عددها ( فئة حاجات النمو : –ت
2–7–8–14–17.

و عمال مبقياس النسب املئوية جند أن : 
النسبة املئوية حلاجات الوجود املتفق عليها لنجاح كل من مديري اإلدارة العليا و الوسطى يف -
مل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي : الع

09
X100 =42.85%.

21
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املتفق عليها لنجاح كل من مديري اإلدارة العليا و الوسطى يف االنتماءالنسبة املئوية حلاجات -
العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي : 

07
X100 =33.33%.

21

املئوية حلاجات النمو املتفق عليها لنجاح كل من مديري اإلدارة العليا و الوسطى يف العمل النسبة -
اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي : 

05
X100 =23.80%.

21

) حاجة متفق عليها لنجاح  21من جمموع ( %42.85إذ ميكن لنا تفسري هذه النسب أن 
ــــا و الوســــطى يف العمــــل اإلداري هــــي كــــل مــــن مــــديري الوجــــود ، يف حــــني أن حاجــــاتاإلدارة العلي

) حاجة متفق عليها لنجاح كل من مديري اإلدارة العليا 21من جمموع ( 33.33%
) 21مـن جممـوع ( %23.80، يف حـني أن االنتمـاءو الوسطى يف العمل اإلداري هـي حاجـات 

يري اإلدارة العليا و الوسطى يف العمل اإلداري بالنسبة للقطـاع اإلنتـاجي حاجة متفق عليها لنجاح مد
هي حاجات النمو .

إذ تبـــني لنـــا هـــذه النتيجـــة أن عمليـــة حتديـــد كـــل مـــن مـــديري اإلدارة العليـــا و الوســـطى للحاجـــات 
أمهيـة اإلنتـاجي تؤكـد أن حاجـات الوجـود أكثـرالضرورية لنجـاحهم يف العمـل اإلداري بالنسـبة للقطـاع 

و النمو .االنتماءمن حاجات 
إن قائمة احلاجات املتفق عليها بني مديري اإلدارة العليا و مديري اإلدارة الـدنيا بالنسـبة للقطـاع –2

) حاجة و هي على النحو التايل : 17اإلنتاجي تتحدد يف ( 
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.لشكرالتقدير و ا-5االجتماعي.الضمان -4.التعاون-3.األجر -2.االحرتام-1
.العالقات العائلية استقرار-8.الغذاء ( مأكل و مشرب ) -7.املكافآت و العالوات-6
.احلرية -13.توفر السكن-12.طب العمل-11.فرص الرتقية -10.العدالة-9

.الظروف الفيزيقية اجليدة -16.توفر النقل-15.العالقات مع الرئيساستقرار-14
.فرتات الراحة -17

) فئــات مــن احلاجــات     03) حاجــة حتتــوي علــى ثالثــة ( 17البــالغ عــددها ( علمــا أن هــذه القائمــة
و هي كالتايل : 

) حاجات و أرقامها هي : 09عددها ( فئة حاجات الوجود : –أ 
2–4–6–7–11–12–15–16–17.

) حاجات و أرقامها هي : 04عددها ( : االنتماءفئة حاجات –ب 
3–8–9-14.
و أرقامها هي : ) حاجات 04عددها ( فئة حاجات النمو :  –ت
1–5–10–13.

و عمال مبقياس النسب املئوية جند أن : 
النســبة املئويــة حلاجــات الوجــود املتفــق عليهــا لنجــاح كــل مــن مــديري اإلدارة العليــا و مــديري اإلدارة -

جي هي : الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتا

09
x100 =52.94%.

17

املتفـق عليهـا لنجـاح كـل مـن مـديري اإلدارة العليـا و مـديري اإلدارة االنتمـاءالنسبة املئوية حلاجات -
الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي :
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04
x100 =23.52%.

17

ت النمـــو املتفـــق عليهـــا لنجـــاح كـــل مـــن مـــديري اإلدارة العليـــا و مـــديري اإلدارة النســـبة املئويـــة حلاجـــا-
الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي : 

04
x100 =23.52%.

17

) حاجة متفق عليها لنجاح  17من جممع ( %52.94إذ ميكن لنا تفسري هذه النسب أن 
اإلدارة العليا و مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي كل من مديري 

) حاجة متفق عليها لنجاح كل 17من جمموع ( %23.52هي حاجات الوجود ، يف حني أن 
من مديري اإلدارة العليا و مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي 

) حاجة متفق عليها لنجاح كل من 17من جمموع ( %23.52، يف حني أن نتماءاالحاجات 
مديري اإلدارة العليا و مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي حاجات 

النمو .
الدنيا إذ تبني لنا هذه النتيجة أن عملية حتديد كل من مديري اإلدارة العليا و مديري اإلدارة

للحاجات الضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي تؤكد أن حاجات الوجود 
نسبة و النمو اليت تأتيان يف نفس الدرجة باالنتماءأيضا أكثر أمهية من حاجات 

لكل منهما .23.52%
طى و مديري اإلدارة الدنيا بالنسبة إن قائمة احلاجات املتفق عليها بني مديري اإلدارة الوس–3

) حاجة و هي على النحو التايل : 18للقطاع اإلنتاجي تتحدد يف ( 
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.التقدير و الشكر- 5.االجتماعيالضمان -4.التعاون-3.األجر -2.االحرتام-1
.العالقات العائلية استقرار- 8.الغذاء ( مأكل و مشرب ) -7.املكافآت و العالوات-6
استقرار-13.توفر السكن -12.طب العمل- 11.فرص الرتقية -10.ة العدال-9

.العالقات مع الرئيس استقرار-15.احلرية -14.العالقات مع زمالء العمل 
.فرتات الراحة - 18.الظروف الفيزيقية اجليدة -17.توفر النقل -16

) فئات من 03( ) حاجة حتتوي على ثالثة 18القائمة البالغ عددها ( علما أن هذه 
احلاجات و هي كالتايل : 

) حاجات و أرقامها هي : 09عددها ( فئة حاجات الوجود : –أ 
2–4–6–7–11–12–16–17–18.

) حاجات و أرقامها هي : 05عددها ( : االنتماءفئة حاجات –ب 
3–8–9-13-15.
اجات و أرقامها هي : ) ح04عددها ( فئة حاجات النمو :  –ت
1–5–10–14.

و عمال مبقياس النسب املئوية جند أن : 
النسبة املئوية حلاجات الوجود املتفق عليها لنجاح كل من مـديري اإلدارة الوسـطى و مـديري اإلدارة -

الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي : 

09
x100 =50%.

18

املتفـــق عليهـــا لنجـــاح كـــل مـــن مـــديري اإلدارة الوســـطى و مـــديري االنتمـــاءالنســـبة املئويـــة حلاجـــات -
اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي : 
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05
x100 =27.77%.

18

رة الوسـطى و مـديري اإلدارة النسبة املئوية حلاجـات النمـو املتفـق عليهـا لنجـاح كـل مـن مـديري اإلدا-
الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي : 

04
x100 =22.22%.

18

) حاجــة متفــق عليهــا لنجــاح  18مــن جممــوع ( %50إذ ميكــن لنــا تفســري هــذه النســب أن 
ي بالنســبة للقطــاع اإلنتــاجي و مــديري اإلدارة الــدنيا يف العمــل اإلدار ىالوســطكــل مــن مــديري اإلدارة 

) حاجـــة متفـــق عليهـــا لنجـــاح 18مـــن جممـــوع ( %27.77هـــي حاجـــات الوجـــود ، يف حـــني أن 
مــــديري اإلدارة الوســــطى و مــــديري اإلدارة الــــدنيا يف العمــــل اإلداري بالنســــبة للقطــــاع اإلنتــــاجي هــــي 

نجـاح كـل مـن ) حاجة متفـق عليهـا ل18من جمموع ( %22.22، يف حني أن االنتماءحاجات 
للقطــــاع اإلنتــــاجي هــــي مــــديري اإلدارة الوســــطى و مــــديري اإلدارة الــــدنيا يف العمــــل اإلداري بالنســــبة 

حاجات النمو .
إذ تبــني لنـــا هــذه النتيجـــة أن عمليـــة حتديــد كـــل مـــن مــديري اإلدارة الوســـطى و مـــديري اإلدارة 

طــاع اإلنتــاجي تؤكــد أن حاجــات الــدنيا للحاجــات الضــرورية لنجــاحهم يف العمــل اإلداري بالنســبة للق
مث تليها حاجات النمو .االنتماءالوجود أيضا أكثر أمهية مث حاجات 

) حاجة 17إن قائمة احلاجات املتفق عليها بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة تتحدد يف ( –4
و هي على النحو التايل : 
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.التقدير و الشكر-5جتماعي.االالضمان -4.التعاون -3.األجر -2.االحرتام-1
.العالقات العائلية استقرار-8.الغذاء ( مأكل و مشرب ) -7.املكافآت و العالوات -6
-14.احلريـة-13.تـوفر السـكن-12.طب العمـل-11.فرص الرتقية -10.العدالة -9

.الظروف الفيزيقية اجليدة-16.توفر النقل-15.العالقات مع الرئيساستقرار
.ت الراحة فرتا-17

) فئــات مــن احلاجــات 03) حاجــة حتتــوي علــى ثالثــة ( 17البــالغ عــددها ( علمــا أن هــذه القائمــة 
و هي كالتايل : 

) حاجات و أرقامها هي : 09عددها ( فئة حاجات الوجود : –أ 
2–4–6–7–11–12–15–16–17.

) حاجات و أرقامها هي : 04عددها ( : االنتماءفئة حاجات –ب 
3–8–9-14.
) حاجات و أرقامها هي : 04عددها ( فئة حاجات النمو :  –ت
1–5–10–13.

و عمال مبقياس النسب املئوية جند أن : 
عليا ، النسبة املئوية حلاجات الوجود املتفق عليها لنجاح  املستويات اإلدارية الثالثة ( إدارة-

وسطى و دنيا ) بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي : 

09
x100 =52.94%.

17

املتفـــــــق عليهـــــــا لنجـــــــاح  املســـــــتويات اإلداريـــــــة الثالثـــــــة ( إدارة االنتمـــــــاءالنســـــــبة املئويـــــــة حلاجـــــــات -
عليا ، وسطى و دنيا ) بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي : 
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04
x100 =23.52%.

17

النســـــبة املئويـــــة حلاجـــــات النمـــــو املتفـــــق عليهـــــا لنجـــــاح  املســـــتويات اإلداريـــــة الثالثـــــة ( إدارة -
عليا ، وسطى و دنيا ) بالنسبة للقطاع اإلنتاجي هي : 

04
x100 =23.52%.

17

متفـــق عليهـــا ) حاجـــة 17مـــن جممـــوع ( %52.94إذ ميكـــن لنـــا تفســـري هـــذه النســـب أن 
لنجــــاح املســــتويات اإلداريــــة الثالثــــة ( إدارة عليــــا ، وســــطى و دنيــــا ) بالنســــبة للقطــــاع اإلنتــــاجي هــــي 

) حاجــــــة متفــــــق عليهــــــا لنجــــــاح 17مــــــن جممــــــوع ( %23.52حاجــــــات الوجــــــود ، يف حــــــني أن 
جـــات املســـتويات اإلداريـــة الثالثـــة ( إدارة عليـــا ، وســـطى و دنيـــا ) بالنســـبة للقطـــاع اإلنتـــاجي هـــي حا

) حاجـــــة متفــــق عليهــــا لنجــــاح املســـــتويات 17مــــن جممــــوع ( %23.52، يف حــــني أن االنتمــــاء
اإلداريــة الثالثــة ( إدارة عليــا ، وســطى و دنيــا ) بالنســبة للقطــاع اإلنتــاجي هــي حاجــات النمــو بنســبة 

) .االنتماءتعادلة مع سابقتها ( حاجات م
اإلدارة العليـا و مـديري اإلدارة الوسـطى تتحـدد يف احلاجات املختلف فيها بـني مـديري إن قائمة–5
) حاجة و هي على النحو التايل :13( 

.روح املبادرة-4االبتكار.اإلبداع و -3.الثقة يف اآلخرين-2.حتقيق الذات -1
.التحدي-8.املسؤولية-7.القراراتاختاذاملشاركة يف -6.توفر دورات تدريبية-5
االستقاللية يف العمل.-11.عالقات مع زمالء العملالاستقرار-10.وضوح الواجبات-9

.ساعات العمل انتظام-13.روتينية العمل-12
و ) فئات من احلاجات03) حاجة حتتوي على ثالثة ( 13علما أن هذه القائمة البالغ عددها ( 

هي كالتايل : 
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) حاجات و أرقامها هي : 03عددها ( فئة حاجات الوجود : –أ 
9–12–13.

.
) حاجات و أرقامها هي : 01عددها ( : االنتماءفئة حاجات –ب 
10.

حاجات و أرقامها هي : )09عددها ( فئة حاجات النمو :  –ت
1–2–3–4–5–6–7-8-11.

.اإلنتاجي
( إن قائمة احلاجات املختلف فيها بني مـديري اإلدارة العليـا و مـديري اإلدارة الـدنيا تتحـدد يف–6

حاجة و هي على النحو التايل : ) 17
و اإلبداع -5.الثقة يف اآلخرين-4.حتقيق الذات-3.التسامح-2.األمن و األمان -1

.روح املبادرة-8.إىل النقابة العماليةاالنضمام-7.الثقة بالنفس-6االبتكار.
-12.املســــؤولية -11.القــــراراتاختــــاذاملشــــاركة يف -10.تــــوفري دورات تدريبيــــة -9

ــــــات-13.التحــــــدي -15.العالقــــــات مــــــع زمــــــالء العمــــــلاســــــتقرار-14.وضــــــوح الواجب
.ساعات العملانتظام-17.روتينية العمل-16.يف العملاالستقاللية

) فئـات مـن احلاجـات 03) حاجة حتتوي علـى ثالثـة ( 17علما أن هذه احلاجات البالغ عددها ( 
و هي كالتايل : 

) حاجات و أرقامها هي : 02عددها ( جود : فئة حاجات الو –أ 
13–17.

بالنســـبة للقطـــاع 
اإلنتاجي .

) حاجات و أرقامها هي : 05عددها ( : االنتماءفئة حاجات –ب 
1–2–7–14–16.
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بالنســــبة للقطــــاع و هــــذه احلاجــــة تأكــــد ضــــرور 
.اإلنتاجي 

) حاجات و أرقامها هي : 10عددها ( فئة حاجات النمو :  –ت
3–4–5–6–8–9–10-11–12–15.

للقطــــاع 
اإلنتاجي .

الـدنيا تتحـدد يف اإلدارةإن قائمة احلاجات املختلف فيها بني مديري اإلدارة الوسـطى و مـديري –7
) حاجة و هي على النحو التايل : 16( 

و اإلبداع -5.الثقة يف اآلخرين-4.حتقيق الذات -3.التسامح-2.األمن و األمان -1
.روح املبادرة -8.إىل النقابة العمالية ضماماالن-7.الثقة بالنفس-6االبتكار.

.التحدي -12.املسؤولية -11.القرارات اختاذاملشاركة يف -10.توفر دورات تدريبية-9
سـاعات انتظـام-16.روتينيـة العمـل-15.يف العمـل االسـتقاللية-14.وضوح الواجبات-13

.العمل 
) فئـات مـن احلاجـات 03توي علـى ثالثـة ( ) حاجة حت16علما أن هذه احلاجات البالغ عددها ( 

و هي كالتايل : 
) حاجات و أرقامها هي : 03عددها ( فئة حاجات الوجود : –أ 

13–15–16.
بالنســـبة للقطـــاع 

.اإلنتاجي 
) حاجات و أرقامها هي : 03( عددها : االنتماءفئة حاجات –ب 
1–2–7.

بالنســــبة للقطــــاع يف العمــــل اإلداري ىالوســــط
.اإلنتاجي 

) حاجات و أرقامها هي : 10عددها ( فئة حاجات النمو :  –ت
3–4–5–6–8-9–10–11–12–14.
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هــــذه احلاجــــات تأ
اإلنتاجي .

إن قائمـــة احلاجـــات املختلـــف فيهـــا بـــني مـــديري املســـتويات اإلداريـــة الثالثـــة ( إدارة عليـــا ، إدارة –8
) حاجة و هي على النحو التايل : 15وسطى و إدارة دنيا ) تتحدد يف ( 

االبتكار.اإلبداع و -4.الثقة يف اآلخرين-3.التسامح -2.األمن و األمان -1
ةتدريبيتوفر دورات -8.روح املبادرة-7.إىل النقابة العماليةاالنضمام-6.الثقة بالنفس-5

.وضوح الواجبات-12.التحدي-11.املسؤولية-10.تالقرارااختاذاملشاركة يف -9
.ساعات العمل انتظام-15.يف العملالليةاالستق-14.العالقات مع الزمالءاستقرار-13

) فئات من احلاجـات و هـي 03) حاجة حتتوي على ثالثة ( 15علما أن هذه احلاجات عددها ( 
كالتايل : 

) حاجات و أرقامها هي : 02عددها ( فئة حاجات الوجود : –أ 
12–15.

يف العمـــل اإلداري بالنســـبة للقطـــاع 
.اإلنتاجي 

) حاجات و أرقامها هي : 05عددها ( : االنتماءفئة حاجات –ب 
1–2–6–10–13.

يف العمــــل اإلداري بالنســــبة للقطــــاع ى
اإلنتاجي .

) حاجات و أرقامها هي : 08عددها ( فئة حاجات النمو :  –ت
3–4–5–7–8-9–11–14.

اإلنتاجي .
من خالل كل ما تقدم التساؤالت اليت تطرح نفسها هي : 
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السؤال األول يقول : *
الثالثـة ( إدارة عليـا اجات املتفق عليها بني مديري املسـتويات اإلداريـةهل هذه القائمة من احل

، وسطى و دنيا ) لنجاحهم يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي ، تكون متفـق عليهـا مـع 
مـــديري املســـتويات اإلداريـــة الثالثـــة ( إدارة عليـــا ، وســـطى و دنيـــا ) لنجـــاحهم يف العمـــل اإلداري 

ىيف حتديــدهم للحاجــات الضــرورية لنجــاح كلــاخــتالفاخلــدمايت أم يكــون هنــاك بالنســبة للقطــاع 
يف العمل اإلداري ؟ –إنتاجي و خدمايت –القطاعني 

هذا ما ستتأكد منه يف العنصر املوايل من هذه الدراسة .
* السؤال الثاني يقول : 

و حاجـــات االنتمـــاءاجـــات املوجـــودة يف األمهيـــة بـــني حاجـــات الوجـــود ، حتالفـــرو قـــاهـــل هلـــذه 
النمــو لنجــاح مــديري املســتويات اإلداريــة الثالثــة ( إدارة عليــا ، إدارة وســطى و إدارة دنيــا ) يف العمــل 

اإلداري داللة إحصائية أم ال ؟ 
هــذا مــا ســنتأكد منــه أيضــا يف الفصــل املــوايل مــن هــذه الدراســة ، فصــل الدراســة النهائيــة ، و ذلــك 

يف ضوء النتائج املتحصل عليها بطبيعة احلال .–الدراسة –هذه األخرية عند مناقشة فرضيات 
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* بالنسبة للمؤسسات الخدماتية ( المتمثلة أساسا في بعض ثانويات والية برج بوعريريج ) : 
* المحور األول : 

بالنسبة للخصائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة : –5-5-1
بالنسبة لمديري اإلدارة العليا بالنسبة للقطاع الخدماتي :–1–5-5-1

املتغريات               
الدميغرافية 

األفراد
احلالة السناجلنس

اإلجتماعية
املستوى 
التعليمي

اخلربة يف 
العمل

سنة15ليسانسمتزوج52ذكر1
سنوات09ليسانسمتزوج51ذكر2
سنة15ليسانسمتزوج56رذك3
سنة19ليسانسمتزوج58ذكر4
سنة12ليسانسمتزوج53ذكر5
سنة14ليسانسمتزوج50ذكر6
سنة16ليسانسمتزوج50ذكر7
سنة13ليسانسمتزوج55ذكر8
سنة11ليسانسمتزوج54ذكر9

سنوات08ليسانسمتزوج49ذكر10

) يوضح طبيعة المتغيرات الديمغرافية16-5جدول رقم (
.بالنسبة لمديري اإلدارة العليا للقطاع الخدماتي
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بالنسبة لمديري اإلدارة الوسطى بالنسبة للقطاع الخدماتي : –2–5-5-1

املتغريات               
الدميغرافية 

األفراد
احلالة السناجلنس

اإلجتماعية
ملستوى ا

التعليمي
اخلربة يف 

العمل

سنة13ليسانسمتزوج41ذكر1
سنوات10ليسانسمتزوج41ذكر2
سنوات09ليسانسمتزوج39ذكر3
سنوات04ليسانسمتزوج37ذكر4
سنوات03ليسانسمتزوج35ذكر5
سنوات05ليسانسمتزوج33ذكر6
سنة16ليسانسمتزوج50ذكر7
سنوات10ليسانسمتزوج49كرذ 8
سنوات07ليسانسمتزوج47ذكر9

سنوات08ليسانسمتزوج48ذكر10
سنة11ليسانسمتزوج46ذكر11
سنوات08ليسانسمتزوج42ذكر12

) يوضح طبيعة المتغيرات الديمغرافية17-5جدول رقم (
.بالنسبة لمديري اإلدارة الوسطى للقطاع الخدماتي
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بالنسبة لمديري اإلدارة الدنيا بالنسبة للقطاع الخدماتي : –2–5-5-1

املتغريات               
الدميغرافية 

األفراد
احلالة السناجلنس

اإلجتماعية
املستوى 
التعليمي

اخلربة يف 
العمل

سنة13ليسانسمتزوج49ذكر1
سنة13سانسليمتزوج49ذكر2
سنوات09ليسانسمتزوج48ذكر3
سنوات07ليسانسمتزوج43ذكر4
سنوات09ليسانسمتزوج40ذكر5
سنوات07ليسانسمتزوج35ذكر6
سنوات05ليسانسمتزوج30ذكر7
سنة19ليسانسمتزوج45ذكر8
سنة25ليسانسمتزوج55ذكر9

سنة14ليسانسمتزوج54ذكر10
سنة17ليسانسمتزوج52ذكر11
سنة12ليسانسمتزوج52ذكر12
سنة18ليسانسمتزوج52ذكر13
سنة16ليسانسمتزوج51ذكر14

) يوضح طبيعة المتغيرات الديمغرافية18-5جدول رقم (
.بالنسبة لمديري اإلدارة الدنيا  للقطاع الخدماتي
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روق الموجودة بين مديري المستويات اإلدارية الثالثة في طبيعة الف–4–5-5-1
المتغيرات الديمغرافية بالنسبة للقطاع الخدماتي : 

) على التوالي : 18-5) و (17- 5) ، (16-5تعليق على الجداول (-
لدراسـة من خالل اجلداول الثالثة السابقة اليت توضح طبيعة املتغريات الدميغرافيـة ألفـراد عينـة هـذه ا

اإلدارية الثالثة فيما يتعلق باملؤسسات اخلدماتية و املتمثلة أساسا يف مـديري اإلدارة العليـا و 
مــديري اإلدارة الوســطى و كــذا مــديري اإلدارة الــدنيا و الــيت ســيكون هلــا تــأثري علــى املتغــري التــابع هلــذه 

الدراسة إذ امل يتم ضبطها و التحكم فيها .
إذ يتبني ل

أن هناك جتانس كلـي بـني مـديري املسـتويات اإلداريـة الثالثـة يف هـذه املتغـريات ، و بالتـايل فـإن تأثريهـا 
على املتغري التابع هلذه الدراسة سيكون منعدما متاما و هذا ما سيتم توضيحه فيما يلي : 

متغير الجنس بالنسبة للقطاع الخدماتي : –5-5-1-4-1
) نالحــظ أن 18-5) و (17-5) ، (16-5مــن خــالل اجلــداول الثالثــة ســالفة الــذكر رقــم (

هناك جتانس كلي بني مـديري املسـتويات اإلداريـة فيمـا خيـص هـذا املتغـري ، حبيـث أن مجيـع أفـراد العينـة 
الــذي حيــدث علــى مســتوى املتغــري التــابع هلــذه الدراســة عنــد ذكــور ، و عليــه ال ميكــن أن يعــزى التغــري

متغير الحالة االجتماعية بالنسبة للقطاع الخدماتي : -5-5-1-4-2
) نالحــظ أن 18-5) و ( 17-5) ، (16-5مــن خــالل اجلــداول الثالثــة ســالفة الــذكر رقــم (

هناك جتانس كلي بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة فيمـا خيـص هـذا املتغـري ، حبيـث أن مجيـع أفـراد 
العينة متزوجون ، و عليه ال ميكن أن يعزى التغري الذي حيدث على مستوى املتغري التابع هلذه الدراسة 

اعية ، و إمنا يعزى إىل املتغريات األساسية للدراسة .
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متغير المستوى التعليمي بالنسبة للقطاع الخدماتي : –3–4–5-5-1
) نالحـظ 18-5) و ( 17-5) ، ( 16-5اجلداول الثالثة سالفة الذكر رقـم (دائما من خالل

الثـة فيمــا خيــص هــذا املتغــري ، حبيــث أن مجيــع أن هنـاك جتــانس كلــي بــني مــديري املســتويات اإلداريــة الث
أفــراد العينــة جــامعيني ، و عليــه ال ميكــن أن يعــزى التغــري الــذي حيــدث علــى مســتوى املتغــري التــابع هلــذه 

للدراسة .
در بنا اإلشارة أن اإلجراء املعتمد من قبل الباحثـة يف عمليـة الـتحكم يف املتغـريات * يف هذا السياق جت

سالفة الذكر يتمثل يف آلية العزل .
هذا فيما خيـص كـل مـن متغـري اجلـنس ، احلالـة االجتماعيـة و متغـري املسـتوى التعليمـي ، فمـاذا 

عن باقي املتغريات ؟ 
) أن 18-5) و ( 17-5( )،16-5الـــذكر رقـــم ( نالحـــظ مـــن خـــالل نفـــس اجلـــداول الســـالفة

هناك فروق بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة يف كل من متغري السن و كـذا متغـري اخلـربة يف العمـل 
أم ال ؟ ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو على النحو التايل : هل هلذه الفروق داللة إحصائية

رتأينـا ضـرورة إخضـاع هـذين املتغـريين للمعاجلـة اإلحصـائية         و و لإلجابة علـى هـذا السـؤال ا
اإلجراء املنهجي املعتمد من قبل الباحثة يف عملية التحكم يف هذه املتغريات يتمثل يف آلية  التثبيت .

األدوات اإلحصائية المستخدمة لتحليل البيانات ( متغير السـن و متغيـر الخبـرة فـي العمـل )  -
قطاع الخدماتي :بالنسبة لل

علــى اعتبــار أن خصــائص عينــة الدراســة االســتطالعية بالنســبة للمؤسســات اإلنتاجيــة تتطــابق مــع 
ملعرفة مدى Cochrenللمؤسسات اخلدماتية ، مت االعتماد على قانون " كوشران " 

جتانس العينات بالنسبة للقطاع اخلدمايت أيضا .
ستخدامه فهي مذكورة بالشرح املفصل يف احملو األول بالنسبة للقطاع اإلنتاجي. أما عن خطوات ا

متغير السن للقطاع الخدماتي :-5-5-1-4-4

بالنسبة ملديري اإلدارة بالنسبة ملديري اإلدارة بالنسبة ملديري اإلدارة الدرجات 
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األفراد 
الدنياالوسطىالعليا

2س2س
2ص2ص2

2ي2ي2
2

1522704411681492401
2512601411681492401
3563136391521482304
4583364371369431849
5532804351225401600
6502500331089351225
750250050250030900
8553025492401452025
9542916472209553025
10492401482304542916
11462116522704

12421764522704

13522704

14512601

= 2مج سمج
528

2)2(مج س

=278784

10=2ن س

2مج س
2 =
27951

= 2صمج
508

2)2( مج ص

 =
258064

12= 2ن ص

2مج ص
2 =
21860

= 2مج ي
655

2)2( مج ي

 =
429025

14= 1ن ي

2مج ي
2 =
31359

) : يوضح درجات أفراد العينة في متغير السن19-5جدول رقم ( 
بالنسبة للقطاع الخدماتي.

حســـاب التبـــاين بالنســـبة لمـــديري اإلدارة العليـــا وفـــق متغيـــر الســـن  بالنســـبة للقطـــاع -1–أ 
الخدماتي  : 

2( مج س )–2ن مج س
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= 2ع
) 1–ن ( ن 

10)27951 (-278784

2ع
1 =

10 )10–1 (

279510–278784726

2ع
1           =                                              =

10x990

2ع
1 =08.06 .

سطى وفق متغير السن بالنسبة للقطاع حساب التباين بالنسبة لمديري اإلدارة الو -2–أ 
:الخدماتي

12 )43720 (-258064

2ع
2=

12 )12–1 (

4256
2ع

2=                                       ع2
2 =32.24.

132

الــــدنيا وفــــق متغيــــر الســــن بالنســــبة للقطــــاعحســــاب التبــــاين بالنســــبة لمــــديري اإلدارة-3–أ 
:الخدماتي 
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14 )31359 (-429025

2ع
3 =

14 )14–1 (

10001
2ع

2ع=                        3
3 =54.95.

182

2مــن خــالل قــيم التباينــات الثالثــة احملســوبة أعــاله يتضــح لنــا أن ع
أي تبــاين مــديري اإلدارة الــدنيا 3

هو أكرب تباين .
حساب معامل كوشران : -ب

لدينا :                                 التبايــن األكبــر 
= ك 

جمموع التباينات جلميع العينات 

2مبا أن التباين األكرب هو ع
3 =54.95

95.25= 54.95+ 32.24+ 08.06و جمموع التباينات جلميع العينات : 

و منه جند أن : 

54.95
.0.576= ك =              
95.25

2+ ن ي2+ ن ص2حيث أن :               ن س
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ن = 

1436+ 12+ 10و عليه                

12ن =                                  =                   = 

33

جمموعــات فــإن قيمــة " ك " اجلــد 3مبــا أن عــدد جمموعــات أو عينــات هــذه الدراســة يســاوي 
و بالرجوع طبعا إىل جداول  ةولي
.0.580= 0.05عند مستوى داللة -
.0.660= 0.01عند مستوى داللة -

) أقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن قيمـــــــــــــــة " ك "                         0.576إذن و مبـــــــــــــــا أن قيمـــــــــــــــة " ك " احملســـــــــــــــوبة املســـــــــــــــاوية لــــــــــــــــ (
) .0.580املساوية لـ ( ةاجلد ولي

.0.01) عند مستوى الداللة 0.06و لـ ( 0.05ة عند مستوى الدالل-
مما سبق اتضـح لنـا أن الفـروق املوجـودة بـني أفـراد عينـة الدراسـة فيمـا يتعلـق مبتغـري السـن ليسـت هلـا 

داللة إحصائية .
–

أيضا . –السن 
و بناءا على هذه النتيجة ، ميكن لنا القول ، أن هذا املتغري لن تكون له عالقة بالتغري الذي قـد حيدثـه 

متغير الخبرة في العمل بالنسبة للقطاع الخدماتي : -5-5-1-4-5
ضبط متغري اخلربة يف العمل ميكن لنا أيضا اسـتخدام معادلـة " كوشـران " و عليـه جيـب فيما خيص 

مبا يلي : القيام 
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حساب التباينات : –أ 

دارة العليــا ، مــديري اإلدارة الوســطى و مــديري اإلدارة الــدنيا التباينــات بالنســبة لمــديري اإل–1
وفق متغير الخبرة في العمل بالنسبة للقطاع الخدماتي :
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الدرجات 

األفراد 

بالنسبة ملديري اإلدارة 
العليا

بالنسبة ملديري اإلدارة 
الوسطى

بالنسبة ملديري اإلدارة 
الدنيا

2س2س
2ص2ص2

2ي2ي2
2

1152251316913169
209811010011121
31522509810981
41936104160749
51214403090981
61419605250749
716256162560525
8131691010019361
911121074925625
100864086414196
111112117289

12086412144

1318324

1416256

= 2مج سمج
132

2)2(مج س

=17424

10=2ن س

2مج س
2 =
1842

= 2صمج
104

2)2( مج ص

 =10816

12= 2ن ص

2مج ص
2 =
1054

= 2مج ي
182

2)2( مج ي

 =33124

14= 1ن ي

2مج ي
2 =
2770

) : يوضح درجات أفراد العينة في متغير الخبرة في العمل 20-5جدول رقم (
ماتي.بالنسبة للقطاع الخد

حســاب التبــاين بالنســبة لمــديري اإلدارة العليــا وفــق متغيــر الخبــرة فــي العمــل  بالنســبة -1–أ 
للقطاع الخدماتي  : 
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2( مج س )–2ن مج س

= 2ع
) 1–ن ( ن 

10)1842 (-17424

2ع
1 =

10 )10–1 (

996
2ع

2=                                     ع1
1 =11.06           .

90

حساب التباين بالنسبة لمديري اإلدارة الوسطى وفق متغير الخبرة في العمل بالنسبة -2–أ 
للقطاع الخدماتي :

12 )1054 (-10816

2ع
2=

12 )12–1 (

1832
2ع

2=                                       ع2
2 =13.878.

132

ــر الخبــرة فــي العمــل بالنســبة -3–أ  ــدنيا وفــق متغي ــاين بالنســبة لمــديري اإلدارة ال حســاب التب
:للقطاع الخدماتي 
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14 )2770 (-33124

2ع
3 =

14 )14–1 (

5656
2ع

2=                          ع3
3 =33.46.

169

2احملسوبة أعاله يتضـح لنـا أن عمن خالل قيم التباينات الثالثة
أي تبـاين مـديري اإلدارة الـدنيا 3

هو أكرب تباين .
حساب معامل كوشران : -ب

لدينا :                                 التبايــن األكبــر 
ك = 

جمموع التباينات جلميع العينات

2مبا أن التباين األكرب هو ع
3 =33.46

58.39= 33.46+ 13.87+ 11.06و جمموع التباينات جلميع العينات : 

و منه جند أن : 
33.467

.0.573ك =                     = 
58.398

علينا أن ندخل 

2+ ن ي2+ ن ص2حيث أن :               ن س

ن = 
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1436+ 12+ 10و عليه                

12= ن =                                  =   

33

اجلـد جمموعات فإن قيمـة " ك " 3مبا أن عدد جمموعات أو عينات هذه الدراسة يساوي 
و بالرجوع طبعةولي
.0.580= 0.05عند مستوى داللة -
.0.660= 0.01عند مستوى داللة -

) أقـــــــــــــل مـــــــــــــن قيمـــــــــــــة " ك "                         0.573إذن و مبـــــــــــــا أن قيمـــــــــــــة " ك " احملســـــــــــــوبة املســـــــــــــاوية لــــــــــــــ (
) .0.580املساوية لـ ( ةاجلد ولي

0.01) عند مستوى الداللة 0.660و لـ 0.05عند مستوى الداللة -

لنا أن الفروق املوجودة بني أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق مبتغري اخلربة يف العمل مما سبق اتضح

هو اآلخر .–اخلربة يف العمل –عينة الدراسة يف هذا املتغري 
ميكن لنا القول ، أن متغري اخلربة يف العمل أيضا لن تكون له و بناءا على هذه النتيجة ، 

.

و صفوة القول ، بعد أن تبني لنا من خالل املعاجلة اإلحصائية أعاله للمتغريات الدميغرافية 
د عينة الدراسة االستطالعية بالنسبة للقطاع اخلدمايت من وجود جتانس كبري بني أفراد هذه ألفرا

األخرية يف املتغريات سالفة الذكر تأكد أن التغري الذي قد حيدث على مستوى املتغري التابع يعود إىل 
االختالفات املوجودة بني املتغريات األساسية للدراسة .
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نة الدراسة النهائية بالنسبة للقطاع اخلدمايت أيضا سيكون وفق طبيعة و عليه فإن اختيارنا لعي
املتغريات الدميغرافية لعينة الدراسة االستطالعية .

* المحور الثاني : 
العمل اإلداري بالنسبة للقطاع المديرين فيلنجاح بالنسبة للحاجات الضرورية–5-5-2

الخدماتي : 
حتليــل نتــائج الدراســة االســتطالعية فيمــا خيــص حتديــد قائمــة احلاجــات قبــل القيــام بعمليــة عــرض و

" الضــرورية لنجــاح مــديري القطــاع اخلــدمايت يف العمــل اإلداري ، فقــد ارتأينــا اعتمــاد طريقــة 
) املشـــروحة يف احملـــور الثـــاين بالنســـبة للحاجـــات الضـــرورية لنجـــاح Angoff 1971أجنـــوف " ( 

إلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي بالتفصيل .املديرين يف العمل ا
و فيمــــا يلــــي ســــنحاول عــــرض جمموعــــة احلاجــــات الضــــرورية لنجــــاح مــــديري كــــل مســــتوى إداري مــــن 

املستويات اإلدارية الثالثة بالنسبة للقطاع اخلدمايت كل على حدا .
ريريج ) : * بالنسبة للمؤسسات الخدماتية ( المتمثلة أساسا في بعض ثانويات والية برج بوع

العمل اإلداري بالنسبة للقطاع الخدماتي المديرين فيلنجاح بالنسبة للحاجات الضرورية–
 :

فيمــا خيــص حتديــد قائمــة احلاجــات االســتطالعيةقبــل القيــام بعمليــة عــرض و حتليــل نتــائج الدراســة 
" طريقــة اعتمــادارتأينــايف العمــل اإلداري ، فقــد الضــرورية لنجــاح مــديري القطــاع اخلــدمايت 

) املشـــروحة يف احملـــور الثـــاين بالنســـبة للحاجـــات الضـــرورية لنجـــاح Angoff 1971أجنـــوف " ( 
املديرين يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اإلنتاجي بالتفصيل .

و فيمــــا يلــــي ســــنحاول عــــرض جمموعــــة احلاجــــات الضــــرورية لنجــــاح مــــديري كــــل مســــتوى إداري مــــن 
.حداإلدارية الثالثة بالنسبة للقطاع اخلدمايت كل على املستويات ا

الحاجـــات الضـــرورية لنجـــاح مـــديري اإلدارة العليـــا فـــي العمـــل اإلداري بالنســـبة -5-5-2-1
للقطاع الخدماتي : 

غري ضرورية ضروريةاحلاجات
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النسبة املئوية التكرارالنسبة املئوية التكرار
%0000%10100األمن و األمان- 1

%0110%0990اإلحرتام –2

%0000%10100التسامح–3

%0110%0990األجر –4

%0000%10100حتقيق الذات –5

%0110%0990التعاون–6

%0110%0990الضمان اإلجتماعي –7

%0220%0880الثقة يف اآلخرين –8

%0110%0990اإلبداع و اإلبتكار –9

%0110%0990التقدير و الشكر –10

%0220%0880الثقة بالنفس –11

%0000%10100املكافآت و العالوات–12

%0110%0990اإلنضمام إىل النقابة العمالية –13

%0000%10100الغذاء ( مأكل و مشرب ) –14

%0330%0770روح املبادرة –15

%0330%0770توفري دورات تدريبية –16

%0440%0660إستقرار العاالقات العائلية –17

%0000%10100املشاركة يف إختاذ القرارات –18

%0110%0990املسؤولية –19

%0000%10100العدالة –20

%0220%0880فرص الرتقية –21

%0110%0990التحدي –22

%0880%0220وضوح الواجبات –23

%0440%0660طب العمل –24

%0000%10100توفر السكن –25

%0550%0550إستقرار العالقات مع زمالء العمل –26

%0220%0880احلرية –27

%0330%0770اإلستقاللية يف العمل –28

%0660%0440إستقرار العالقات مع الرئيس–29

%0220%0880توفر النقل –30

%0660%0440روتينية العمل –31

%0110%0990إنتظام ساعات العمل –32

%0000%10100روف الفيزيقية اجليدة الظ–33

%0000%10100فرتات الراحة –34

%0000%0000إذا كانت هناك حاجات أخرى أذكرها –35

يوضح الحاجات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة العليا:) 21-5جدول رقم ( 
.في العمل اإلداري بالنسبة للقطاع الخدماتي

) : 21-5على الجدول رقم : (تعليق
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احلاجات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل 

اإلداري تتحدد أساسا يف احلاجات التالية : 
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.حتقيق الذات-5.األجر-4.التسامح -3.االحرتام- 2.األمن و األمان -1
االبتكار.اإلبداع و -9.الثقة يف اآلخرين -8االجتماعي.الضمان - 7.التعاون-6

إىل االنضمام-13.املكافآت و العالوات-12.الثقة بالنفس-11.التقدير و الشكر-10
توفر دورات تدريبية -16.روح املبادرة -15.الغذاء ( مأكل و مشرب )- 14.النقابة العمالية 

.فرص الرتقية-20.دالة الع-19.املسؤولية -18.القراراتاختاذاملشاركة يف -17.
.توفر النقل-25.احلرية - 24.توفر السكن - 23.طب العمل-22.التحدي-21
.فرتات الراحة - 28.الظروف الفيزيقية اجليدة-27.ساعات العملانتظام-26

كمــا ســبق اإلشــارة إليــه ، تتمثــل %70أمــا فيمــا خيــص احلاجــات الــيت نســبتها مســاوية ألقــل مــن 
الــــــــذي يقــــــــول :                  35باإلضــــــــافة إىل البنــــــــد 31-29-26-24-23–17بنــــــــد : أساســــــــا يف ال

إذا كانــــت هنــــاك حاجــــات أخــــرى تراهــــا ضــــرورية لنجاحــــك يف عملــــك أذكرهــــا ... حيــــث أن نتــــائج 
.%00أسفرت عن رفضه متاما غذ جاءت نسبته مساوية لـ االستطالعيةالدراسة 

الوجـود ) حاجة تنطوي علـى حاجـات 28لبالغ عددها ( إن هذه القائمة من احلاجات ا
و حاجات النمو . االنتماء، 
و هي : حاجات 09عددها حاجات الوجود : –1
الغـذاء ( مأكـل و مشـرب ) –4املكافآت و العالوات –3االجتماعيالضمان –2األجر –1
ســـــــــــــــاعات العمـــــــــــــــل                             نتظـــــــــــــــاما–7الظـــــــــــــــروف الفيزيقيـــــــــــــــة اجليـــــــــــــــدة –6تــــــــــــــوفر الســـــــــــــــكن –5
توفر النقل .–9فرتات الراحة –8
حاجات و هي : 05عددها : االنتماءحاجات –2
التعاون –3التسامح –2األمن و األمان –1
.العدالة –5إىل النقابة العمالية   االنضمام–4
هي : حاجة و 14عددها حاجات النمو : –3
االبتكاراإلبداع و –4الثقة يف اآلخرين  –3حتقيق الذات  –2االحرتام–1

توفر فرتات تدريبية –8روح املبادرة  –7الثقة بالنفس –6الشكر و التقدير  –5
فرص الرتقية–11املسؤولية –10القرارات اختاذاملشاركة يف –9

يف العمل  .االستقاللية–14احلرية –13التحدي –12
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و عمال مبقياس النسب املئوية جند أن : 
النســـبة املئويـــة حلاجـــات الوجـــود لنجـــاح  مـــديري اإلدارة العليـــا يف العمـــل اإلداري بالنســـبة  للقطـــاع -

اخلدمايت  هي : 

09
x100 =32.14%.

28

النســـبة للقطـــاع بدارة العليـــا يف العمـــل اإلداري لنجـــاح  مـــديري اإلاالنتمـــاءالنســـبة املئويـــة حلاجـــات -
اخلدمايت هي : 

05
x100 =17.85%.

28

النســــبة املئويــــة حلاجــــات النمــــو لنجــــاح  مــــديري اإلدارة العليــــا يف العمــــل اإلداري بالنســــبة للقطــــاع -
اخلدمايت  هي : 

14
x100 =50%.

28

هـي ) حاجـة 28مـن جممـوع ( %32.14هذه النتـائج ( النسـب)  أن إذ ميكن لنا تفسري
هي حاجات الوجود ، ضرورية لنجاح مديري اإلدارة العليا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت 
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هـــي ضـــرورية لنجـــاح مـــديري اإلدارة العليـــا يف ) حاجـــة 28مـــن جممـــوع ( %17.85يف حـــني أن 
%50، يف حني أن االنتماءاع اخلدمايت هي حاجات العمل اإلداري بالنسبة للقط

هي ضرورية لنجاح مديري اإلدارة العليـا يف العمـل اإلداري بالنسـبة للقطـاع ) حاجة 28من جمموع ( 
النمو  .اخلدمايت هي حاجات

رورية لنجــاحهم حيـث تبــني لنــا هــذه النتيجــة أن عمليــة حتديـد مــديري اإلدارة العليــا للحاجــات الضــ
.االنتماءيف العمل اإلداري تؤكد أن حاجات النمو أكثر أمهية من حاجات الوجود و 

الحاجـات الضـرورية لنجـاح مـديري اإلدارة الوسـطى فـي العمـل اإلداري بالنســبة -5-5-2-2
للقطاع الخدماتي : 

احلاجات
غري ضرورية ضرورية
النسبة املئوية التكرارئوية النسبة املالتكرار
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%0216.66%1083.33األمن و األمان-1

%0541.66%0758.33اإلحرتام –2

%0108.33%1191.66التسامح–3

%0000%12100األجر –4

%0650%0650حتقيق الذات –5

%0000%12100التعاون–6

%0000%12100ضمان اإلجتماعي ال–7

%0758.33%0541.66الثقة يف اآلخرين –8

%0866.66%0433.33اإلبداع و اإلبتكار –9

%0866.66%0433.33التقدير و الشكر –10

%0650%0650الثقة بالنفس –11

%0650%0650املكافآت و العالوات–12

%0000%12100اإلنضمام إىل النقابة العمالية –13

%0000%12100الغذاء ( مأكل و مشرب ) –14

%0758.33%0541.66روح املبادرة –15

%0650%0433.33توفري دورات تدريبية –16

%0000%12100إستقرار العاالقات العائلية –17

%0975%0325املشاركة يف إختاذ القرارات –18

%1083.33%0216.66املسؤولية –19

%0000%12100العدالة –20

%0108.33%1191.66فرص الرتقية –21

%1191.66%0108.33التحدي –22

%0866.66%0433.33وضوح الواجبات –23

%0650%0650طب العمل –24

%0000%12100توفر السكن –25

%0541.66%0758.33إستقرار العالقات مع زمالء العمل –26

%0216.66%1083.33احلرية –27

%0650%0650اإلستقاللية يف العمل –28

%0216.66%1083.33إستقرار العالقات مع الرئيس–29

%0000%12100توفر النقل –30

%0975%0325روتينية العمل –31

%0758.33%0541.66إنتظام ساعات العمل –32

%0000%12100الظروف الفيزيقية اجليدة –33

%0000%12100فرتات الراحة –34

%0000%0000أخرى أذكرها إذا كانت هناك حاجات –35

) : يوضح الحاجات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة الوسطى22-5جدول رقم ( 
.في العمل اإلداري بالنسبة للقطاع الخدماتي

) : 22-5تعليق على الجدول رقم (
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العمل من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احلاجات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة الوسطى يف
اإلداري تتحدد أساسا يف احلاجات التالية : 

الضمان -6.التعاون- 5.األجر-4.التسامح-3.االحرتام-2.األمن و األمان -1
املكافآت -9.إىل النقابة العمالية االنضمام-8.التقدير و الشكر- 7.االجتماعي

.فرص الرتقية -12.العدالة -11.الغذاء ( مأكل و مشرب ) - 10.و العالوات 
الظروف الفيزيقية -17.توفر النقل-16.احلرية -15.توفر السكن-14.طب العمل-13

.الراحة فرتات -18.اجليدة
كمـا سـبق اإلشـارة إليـه ، تتمثـل %70أما فيما يتعلق  باحلاجات اليت نسبتها مساوية ألقـل مـن 

-31-28-24-23-22-19-18-16-15-12-11-10-9-8–5أساسا يف البنـد : 
الذي يقول : إذا كانت هناك حاجات أخرى تراها ضرورية لنجاحك 35باإلضافة إىل البند 32

أسفرت عـن رفضـه متامـا إذ جـاءت نسـبته االستطالعيةيف عملك أذكرها ... حيث أن نتائج الدراسة 
.%00مساوية لـ 

علــــــــى حاجــــــــات) حاجــــــــة تنطــــــــوي 18إن هــــــــذه القائمــــــــة مــــــــن احلاجــــــــات البــــــــالغ عــــــــددها ( 
و حاجات النمو . االنتماءالوجود ، 

حاجات و هي : 07عددها حاجات الوجود : –1
تــــــوفر الســــــكن                 –4الغــــــذاء ( مأكــــــل و مشــــــرب ) –3االجتمــــــاعيالضــــــمان –2األجــــــر –1
فرتات الراحة .-7الظروف الفيزيقية اجليدة –6توفر النقل -5
حاجات و هي : 08عددها : االنتماءت حاجا–2
إىل النقابة العمالية االنضمام–4التعاون  –3التسامح –2األمن و األمان –1

العالقات مع زمالء العملاستقرار-7العدالة -6العالقات العائلية استقرار–5
العالقات مع رئيس العمل  .استقرار-8
حاجات و هي : 03عددهاحاجات النمو : –3
احلرية  .–3قية   فرص الرت –2االحرتام–1

و عمال مبقياس النسب املئوية جند أن : 
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يف العمل اإلداري بالنسبة  للقطـاع الوسطى النسبة املئوية حلاجات الوجود  لنجاح  مديري اإلدارة -
اخلدمايت  هي : 

07
x100 =38.88%.

18
بالنسـبة للقطـاع يف العمـل اإلداريالوسـطى ا لنجاح  مديري اإلدارة االنتماءاملئوية حلاجات النسبة -

اخلدمايت هي : 

08
x100 =44.44%.

18

يف العمــــل اإلداري بالنســــبة للقطــــاع الــــدنيا النســــبة املئويــــة حلاجــــات النمــــو لنجــــاح  مــــديري اإلدارة -
اخلدمايت  هي : 

03
x100 =16.66%.

18
) حاجــة هــي 18مــن جممــوع ( %38.88إذ ميكــن لنــا تفســري هــذه النتــائج ( النســب)  أن 

يف العمـــل اإلداري بالنســـبة للقطـــاع اخلـــدمايت هـــي حاجــــات الوســـطىضـــرورية لنجـــاح مـــديري اإلدارة 
ي اإلدارة ) حاجـــة هـــي ضـــرورية لنجـــاح مـــدير 18مـــن جممـــوع ( %44.44الوجـــود ، يف حـــني أن 

16.66يف حـني أن ،االنتمـاءيف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت هي حاجـات الوسطى 

يف العمــــل اإلداري الوســــطى) حاجــــة هــــي ضــــرورية لنجــــاح مــــديري اإلدارة 18مــــن جممــــوع ( %
بالنسبة للقطاع اخلدمايت هي حاجات النمو  .

للحاجـــــات الضـــــرورية الوســـــطى حتديـــــد مـــــديري اإلدارة حيـــــث تبـــــني لنـــــا هـــــذه النتيجـــــة أن عمليـــــة
.النمو أكثر أمهية من حاجات الوجود و االنتماءلنجاحهم يف العمل اإلداري تؤكد أن حاجات 
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الحاجـــات الضـــرورية لنجـــاح مـــديري اإلدارة الـــدنيا فـــي العمـــل اإلداري بالنســـبة -5-5-2-3
للقطاع الخدماتي :

احلاجات
غري ضرورية ضرورية
النسبة املئوية التكرارالنسبة املئوية التكرار

%0964.28%0535.71األمن و األمان-1

%0750%0750اإلحرتام –2

%0857.14%0642.85التسامح–3

%0000%14100األجر –4

%0964.28%0535.71حتقيق الذات –5

%0428.57%1071.42التعاون–6

%0000%14100الضمان اإلجتماعي –7

%1071.42%0428.57الثقة يف اآلخرين –8

%1392.85%0107.14اإلبداع و اإلبتكار –9

%0750%0750التقدير و الشكر –10

%1285.71%0214.28الثقة بالنفس –11

%0214.28%1285.71و العالواتاملكافآت –12

%0750%0750اإلنضمام إىل النقابة العمالية –13

%0000%14100الغذاء ( مأكل و مشرب ) –14

%0857.14%0642.85روح املبادرة –15

%0750%0750توفري دورات تدريبية –16

%0000%14100ئلية إستقرار العاالقات العا–17

%1178.57%0321.42املشاركة يف إختاذ القرارات –18

%1392.85%0107.14املسؤولية –19

%0107.14%1392.85العدالة –20

%0321.42%1178.57فرص الرتقية –21

%1392.85%0107.14التحدي –22

%0750%0750الواجبات وضوح –23

%0000%1410طب العمل –24

%0000%14100توفر السكن –25

%0857.14%0642.85إستقرار العالقات مع زمالء العمل –26

%0107.14%1392.85احلرية –27

%0964.28%0535.71اإلستقاللية يف العمل –28

%0857.14%0642.85إستقرار العالقات مع الرئيس–29

%0000%14100توفر النقل –30

%1178.57%0321.42روتينية العمل –31

%0428.57%1071.42إنتظام ساعات العمل –32

%0321.42%1178.57الظروف الفيزيقية اجليدة –33

%0107.14%1392.85حة فرتات الرا–34

%0000%0000إذا كانت هناك حاجات أخرى أذكرها –35

الدنيا) : يوضح الحاجات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة 23-5جدول رقم (
.في العمل اإلداري بالنسبة للقطاع الخدماتي
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) : 23-5تعليق على الجدول رقم (
يف العمل اإلداري الدنياأن احلاجات الضرورية لنجاح مديري اإلدارة من خالل اجلدول أعاله نالحظ

تتحدد أساسا يف احلاجات التالية : 
املكافآت -6.التقدير -5.االجتماعيالضمان - 4.التعاون-3.األجر -2االحرتام.-1

.الغذاء ( مأكل و مشرب ) - 8.إىل النقابة العمالية االنضمام- 7.و العالوات
فرص الرتقية -12.العدالة 11.العالقات العائلية استقرار-10.رات تدريبية توفر دو -9
.احلرية -16.توفر السكن-15.طب العمل -14.وضوح الواجبات-13.

.فرتات الراحة-20.الظروف الفيزيقية اجليدة-19.ساعات العمل انتظام-18.توفر النقل -17
كمــا ســبق اإلشــارة إليــه ، تتمثــل %70ة ألقــل مــن حلاجــات الــيت نســبتها مســاويخيــص اأمــا فيمــا 

31-29-28-26-22-19-18-15-11-9-8-5-3–1أساســـــــــــــــــــــــــــــا يف البنـــــــــــــــــــــــــــــد : 

الـــذي يقـــول : إذا كانـــت هنـــاك حاجـــات أخـــرى تراهـــا ضـــرورية لنجاحـــك يف 35باإلضـــافة إىل البنـــد 
رفضــه متامــا إذ جــاءت نســبته أســفرت عــن االســتطالعيةعملــك أذكرهــا ... حيــث أن نتــائج الدراســة 

.%00مساوية لـ 
الوجـود ) حاجة تنطوي علـى حاجـات 20إن هذه القائمة من احلاجات البالغ عددها ( 

و حاجات النمو . االنتماء، 
حاجات و هي : 11عددها حاجات الوجود : –1
الغـذاء ( مأكـل و مشـرب ) -4املكافآت و العالوات –3االجتماعيالضمان –2األجر –1
توفر النقل–8توفر السكن -7طب العمل –6وضوح الواجبات –5
.فرتات الراحة –11الظروف الفيزيقية اجليدة –10ساعات العمل انتظام–9
حاجات و هي : 04عددها : االنتماءحاجات –2
العدالة –4العالقات العائلية تقراراس–3إىل النقابة العمالية االنضمام–2التعاون–1
حاجات و هي : 05عددها حاجات النمو : –3
-5فــرص الرتقيــة–4تــوفر دورات تدريبيــة –3التقــدير و الشــكر   –2االحــرتام–1

.احلرية

و عمال مبقياس النسب املئوية جند أن : 
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يف العمـل اإلداري بالنســبة  للقطــاع الــدنيا مـديري اإلدارة النسـبة املئويــة حلاجـات الوجــود  لنجــاح -
اخلدمايت  هي : 

11
x100 =55%.

20
بالنســبة للقطــاع يف العمــل اإلداريالــدنيا ا لنجــاح  مــديري اإلدارة االنتمــاءالنســبة املئويــة حلاجــات -

اخلدمايت هي : 

04
x100 =20%.

20

ــــة حلاجــــات النمــــو لنجــــاح  مــــديري اإلدارة الــــدنيا  يف العمــــل اإلداري بالنســــبة النســــبة - املئوي
للقطاع اخلدمايت  هي : 

05
x100 =25%.

20

) حاجـــة هـــي 20مـــن جممـــوع ( %55إذ ميكـــن لنـــا تفســـري هـــذه النتـــائج ( النســـب)  أن 
بالنسبة للقطاع اخلدمايت هـي حاجـات الوجـود يف العمل اإلداري الدنيا ضرورية لنجاح مديري اإلدارة 

يف العمـل الدنيا) حاجة هي ضرورية لنجاح مديري اإلدارة 20من جمموع ( %20، يف حني أن 
%25،يف حني أن االنتماءاإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت هي حاجات  
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يف العمـــل اإلداري بالنســـبة الـــدنيا ) حاجـــة هـــي ضـــرورية لنجـــاح مـــديري اإلدارة 20مـــن جممـــوع ( 
للقطاع اخلدمايت هي حاجات النمو  .

للحاجـات الضـرورية لنجـاحهم الـدنيا حيث تبني لنا هذه النتيجة أن عمليـة حتديـد مـديري اإلدارة 
.و النمواالنتماءأكثر أمهية من حاجات الوجود يف العمل اإلداري تؤكد أن حاجات 
د مــديري اإلدارة العليــا و مــديري اإلدارة الوســطى و مــديري اإلدارة و صــفوة القــول أن عمليــة حتديــ

جـــاحهم يف العمـــل اإلداري ، كمـــا بينتـــه الـــدنيا بالنســـبة للقطـــاع اخلـــدمايت للحاجـــات الضـــرورية لن
) علــــى التــــوايل ، تؤكــــد وجــــود 23-5) و (22-5) ، (21-5ســــالفة الــــذكر رقــــم (اجلــــداول 
لثالثة الضرورية لنجاح مديري كل مستوى إداري يف العمل يف أمهية مستويات احلاجات ااختالف
للقطاع اخلدمايت .بالنسبةاإلداري

أكدت ما يلي : االستطالعيةحيث أن نتائج الدراسة 
لنجــاح مــديري اإلدارة العليــا يف االنتمــاءأن حاجــات النمــو أكثــر أمهيــة مــن حاجــات الوجــود و –1

يت .العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدما
أكثر أمهية من حاجات الوجود و النمو لنجاح مديري اإلدارة الوسطى يف االنتماءأن حاجات -2

العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت .
و النمــو لنجــاح مــديري اإلدارة الــدنيا يف االنتمــاءأن حاجــات الوجــود أكثــر أمهيــة مــن حاجــات -3

.العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت
مــديري اتفــاقبالنســبة للقطــاع اإلنتــاجي أي االســتطالعيةو هــذا مــا يتطــابق مــع نتــائج الدراســة 

القطاع اإلنتاجي مع مديري القطاع اخلدمايت على أمهية نفس احلاجات لنفس املستويات اإلدارية .
الوجـود ، حاجـات حاجـات–* فهل هلذه الفروق النسـبية يف األمهيـة بـني قـوائم احلاجـات الثالثـة 

إدارة عليــا ، إدارة –حســب كــل مســتوى إداري مــن املســتويات الثالثــة –و حاجــات النمــو االنتمــاء
بالنسبة للقطاع اخلدمايت داللة إحصائية أم ال ؟ –وسطى و إدارة دنيا 

هذا ما نود توضيحه يف الدراسة النهائية من هذا البحث أيضا .



المنهجيةاإلجراءاتخامسالفصل ال

311

و النمو ) لنجاح كـل مـن االنتماءوائم احلاجات الضرورية ( حاجات الوجود ، وبعد وقوفنا على ق
مــــديري اإلدارة العليــــا و مــــديري اإلدارة الوســــطى و مــــديري اإلدارة الــــدنيا يف العمــــل اإلداري نالحــــظ 

وجود فئتني من احلاجات : 
* الفئة األولى : 

اإلدارة العليـا و مـديري اإلدارة الوسـطى حتتوي على جمموع من احلاجـات املتفـق عليهـا بـني مـديري
و مـــديري ، و بـــني مـــديري اإلدارة العليـــا و مـــديري اإلدارة الـــدنيا ، و بـــني مـــديري اإلدارة الوســـطى 

اإلدارة الــدنيا ، و بــني مــديري املســتويات اإلداريــة الثالثــة لنجــاحهم يف العمــل اإلداري بالنســبة للقطــاع 
اخلدمايت  .

* الفئة الثانية :
و األخرى على جمموعة من احلاجات املختلـف فيهـا بـني مـديري اإلدارة العليـاحتتوي هي

مــديري اإلدارة الوســطى ، و بــني مــديري اإلدارة العليــا و مــديري اإلدارة الــدنيا ، و بــني مــديري اإلدارة 
ثــــة لنجــــاحهم يف العمــــل الوســــطى و مــــديري اإلدارة الــــدنيا ، و بــــني مــــديري املســــتويات اإلداريــــة الثال

اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت .
قبـــل الوقـــوف علـــى قـــوائم احلاجـــات هلـــاتني الفئتـــني ( املتفـــق عليهـــا و املختلـــف فيهـــا ) ، جتـــدر بنـــا 
اإلشــارة أنــه مــن خــالل قائمــة احلاجــات املتفــق عليهــا بــني مــديري املســتويات اإلداريــة الثالثــة بالنســبة 

ددة يف احملــور الســابق  ، و قائمــة احلاجــات املتفــق عليهــا بــني مــديري املســتويات للقطــاع اإلنتــاجي احملــ
قائمــة متفــق باســتخالصاإلداريــة الثالثــة بالنســبة للقطــاع اخلــدمايت الــيت حنــن بصــدد حتديــدها ، نقــوم 

عليهــا بــني مــديري املســتويات اإلداريــة الثالثــة بالنســبة للقطــاعني معــا ، هــذه األخــرية الــيت سيتضــمنها 
.توضيحهالدراسة النهائية من أجل مناقشة فرضيات هذه الدراسة كما سبق استبيان

و اجلدول التايل يوضح قوائم هذه احلاجات هلاتني الفئتني متفق عليها و خمتلف فيها : 
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ـــين مـــديري –5-5-2-4 ـــة ب ـــي األهمي ـــف فيهـــا ف قائمـــة الحاجـــات المتفـــق عليهـــا و المختل
ثة لنجاحهم في العمل اإلداري بالنسبة للقطاع الخدماتي  : المستويات اإلدارية الثال

اإلتفاق و      
اإلختالف   
يف األمهية  

احلاجات

بني اإلدارة العليا و اإلدارة 
الوسطى

املستويات اإلدارية الثالثة بني بني اإلدارة الوسطى و اإلدارة الدنيا بني اإلدارة العليا و اإلدارة الدنيا

خمتلف فيهامتفق عليهاخمتلف فيهامتفق عليهاخمتلف فيهامتفق عليهاخمتلف فيهامتفق عليها

XXXXاألمن و األمان- 1

XXXXاإلحرتام - 2

XXXXالتسامح–3

XXXXاألجر –4

XXXXحتقيق الذات –5

XXXXلتعاونا–6

XXXXالضمان اإلجتماعي –7

XXXXالثقة يف اآلخرين –8

XXXXاإلبداع و اإلبتكار - 9

XXXXالتقدير و الشكر –10

XXXXالثقة بالنفس –11

XXXXاملكافآت و العالوات–12

XXXXمالية اإلنضمام إىل النقابة الع–13

XXXXالغذاء ( مأكل و مشرب ) –14

XXXXروح املبادرة –15

XXXXتوفري دورات تدريبية –16

XXXXإستقرار العاالقات العائلية –17

XXXXاملشاركة يف إختاذ القرارات –18

XXXXاملسؤولية –19

XXXXالعدالة –20

XXXXفرص الرتقية –21

XXXXالتحدي –22

XXXXوضوح الواجبات –23

XXXXطب العمل –24

XXXXتوفر السكن –25

XXXXإستقرار العالقات مع زمالء العمل –26

XXXXاحلرية –27

XXXXإلستقاللية يف العمل ا–28

XXXXإستقرار العالقات مع الرئيس–29

XXXXتوفر النقل –30

XXXروتينية العمل –31

XXXXإنتظام ساعات العمل –32

XXXXالظروف الفيزيقية اجليدة –33

XXXXفرتات الراحة –34

إذا كانت هناك حاجات أخرى –35
أذكرها 

يوضح الحاجات المتفق عليها و المختلف فيها في األهمية بين :)24-5جدول رقم ( 
.مديري المستويات اإلدارية الثالثة لنجاحهم في العمل اإلداري بالنسبة للقطاع الخدماتي
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) : 24- 5تعليق على الجدول (
حظ ما يلي : من خالل اجلدول أعاله نال

إن قائمة احلاجات املتفق عليها بني مديري اإلدارة العليا و مديري اإلدارة العليا  بالنسبة للقطاع –1
) حاجة و هي على النحو التايل :18اخلدمايت  تتحدد يف ( 

الضمان -6.التعاون- 5.األجر-4.التسامح-3.االحرتام-2.األمن و األمان-1
إىل النقابة االنضمام-9.املكافآت و العالوات- 8.و الشكرالتقدير-7االجتماعي.

.فرص الرتقية - 12.العدالة -11.الغذاء ( مأكل و مشرب ) - 10.العمالية 
الظروف الفيزيقية -17.توفر النقل-16.احلرية -15.توفر السكن- 14.طب العمل-13

.فرتات الراحة -18.اجليدة
) 03) حاجة حتتوي على ثالثة ( 18اجات البالغ عددها ( علما أن هذه القائمة من احل

فئات من احلاجات و هي كالتايل : 
) حاجات و أرقامها هي : 09عددها ( فئة حاجات الوجود : –أ 
4–6–8–10 -13–14–16–17–18.

) حاجات و أرقامها هي : 05عددها ( : االنتماءفئة حاجات –ب 
1–3–5–9–11.
) حاجات و أرقامها هي : 04عددها ( فئة حاجات النمو : –ت
2–7–12–15.

و عمال مبقياس النسب املئوية جند أن : 
النسبة املئوية حلاجات الوجود املتفق عليها لنجاح كل من مديري اإلدارة العليا و الوسطى -

هي : مايتاخلديف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع 

09
x100 =50%.

18
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املتفق عليها لنجاح كل من مديري اإلدارة العليا و الوسطى االنتماءالنسبة املئوية حلاجات -
هي : اخلدمايتيف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع 

05
x100 =27.77%.

18

يف املتفـق عليهـا لنجـاح كـل مـن مـديري اإلدارة العليـا و الوسـطىالنسبة املئوية حلاجات النمو -
هي : اخلدمايت العمل اإلداري بالنسبة للقطاع 

04
x100 =22.22%.

18

) حاجة متفق عليها لنجاح كـل 18من جمموع ( %50ميكن لنا تفسري هذه النسب أن ن إذ
حاجـات                           الوجـود وسطى يف العمـل اإلداري هـي من مديري اإلدارة العليا و ال

) حاجـــة متفـــق عليهـــا لنجـــاح كـــل مـــن مـــديري اإلدارة 18مـــن جممـــوع ( %27.77يف حـــني أن ،
%22.220، يف حني أن االنتماءالعليا و الوسطى يف العمل اإلداري هي حاجات 

يري اإلدارة العليـــا و الوســـطى يف العمـــل اإلداري ) حاجـــة متفـــق عليهـــا لنجـــاح مـــد18مـــن جممـــوع ( 
هي حاجات النمو .اخلدمايتبالنسبة للقطاع 

إذ تبـــني لنـــا هـــذه النتيجـــة أن عمليـــة حتديـــد كـــل مـــن مـــديري اإلدارة العليـــا و الوســـطى للحاجـــات 
ر أمهيـة تؤكـد أن حاجـات الوجـود أكثـاخلـدمايت الضرورية لنجاحهم يف العمل اإلداري بالنسبة للقطـاع 

و النمو .االنتماءمن حاجات 
إن قائمة احلاجات املتفق عليها بني مديري اإلدارة العليا و مديري اإلدارة الـدنيا بالنسـبة للقطـاع –2

) حاجة و هي على النحو التايل : 18تتحدد يف ( اخلدمايت 
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.الشكرالتقدير و -5.االجتماعيالضمان -4.التعاون-3.األجر -2.االحرتام-1
و الغذاء ( مأكل -8.إىل النقابة العمالية االنضمام-7.املكافآت و العالوات-6

طـــــب -12.فـــــرص الرتقيـــــة -11.العدالـــــة-10.تـــــوفر دورات تدريبيـــــة-9.مشـــــرب ) 
.ساعات العملانتظام-16.توفر النقل-15.احلرية -14.توفر السكن-13.العمل

.فرتات الراحة -18.الظروف الفيزيقية اجليدة -17
) فئــات مــن احلاجــات     03) حاجــة حتتــوي علــى ثالثــة ( 18علمــا أن هــذه القائمــة البــالغ عــددها ( 

و هي كالتايل : 
) حاجات و أرقامها هي : 10عددها ( فئة حاجات الوجود : –أ 
2–4–6–8–12–13–15–16–17-18.

) حاجات و أرقامها هي : 03عددها (: االنتماءفئة حاجات –ب 
3–7–10.
) حاجات و أرقامها هي : 05عددها ( فئة حاجات النمو :  –ت
1–5–9–11–14.

مبقياس النسب املئوية جند أن : و عمال
النســبة املئويــة حلاجــات الوجــود املتفــق عليهــا لنجــاح كــل مــن مــديري اإلدارة العليــا و مــديري اإلدارة -
دنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت  هي : ال

10
x100 =55.55%.

18
املتفـق عليهـا لنجـاح كـل مـن مـديري اإلدارة العليـا و مـديري اإلدارة االنتمـاءالنسبة املئوية حلاجات -

الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت هي : 

03
x100 =16.66%.

18
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النســـبة املئويـــة حلاجـــات النمـــو املتفـــق عليهـــا لنجـــاح كـــل مـــن مـــديري اإلدارة العليـــا و مـــديري اإلدارة -
الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت هي : 

05
x100 =27.77%.

18

جـة متفـق عليهـا لنجـاح كـل ) حا18مـن جممـوع ( %55.55إذ ميكن لنا تفسري هـذه النسـب أن 
من مديري اإلدارة العليا و مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت 

) حاجـة متفـق عليهـا لنجـاح كـل 18مـن جممـوع ( %16.66هي حاجات الوجود ، يف حـني أن 
نســـبة للقطـــاع اخلـــدمايت  هـــي مـــن مـــديري اإلدارة العليـــا و مـــديري اإلدارة الـــدنيا يف العمـــل اإلداري بال

) حاجة متفق عليها لنجاح كل مـن 18من جمموع ( %27.77، يف حني أن االنتماءحاجات 
هـي حاجـات اخلـدمايتمديري اإلدارة العليا و مديري اإلدارة الـدنيا يف العمـل اإلداري بالنسـبة للقطـاع 

النمو .
ري اإلدارة العليـا و مـديري اإلدارة الـدنيا إذ تبني لنا هذه النتيجـة أن عمليـة حتديـد كـل مـن مـدي

تؤكــد أن حاجــات الوجــود اخلــدمايتللحاجــات الضــرورية لنجــاحهم يف العمــل اإلداري بالنســبة للقطــاع 
.النمو مث تليها حاجات االنتماءأيضا أكثر أمهية من حاجات 

دارة الـــدنيا بالنســـبة إن قائمـــة احلاجـــات املتفـــق عليهـــا بـــني مـــديري اإلدارة الوســـطى و مـــديري اإل–3
) حاجة و هي على النحو التايل : 17تتحدد يف ( اخلدمايت للقطاع 
.التقدير و الشكر-5.االجتماعيالضمان - 4.التعاون-3.األجر -2.االحرتام-1
.الغذاء ( مأكل و مشرب ) -8.إىل النقابة العماليةاالنضمام-7.املكافآت و العالوات-6
.طب العمل-12.فرص الرتقية - 11.العدالة -10.لعائلية العالقات ااستقرار-9

.الظروف الفيزيقية اجليدة -16.توفر النقل -15.احلرية -14.توفر السكن -13
.فرتات الراحة -17
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) فئــات مــن احلاجــات   03) حاجــة حتتــوي علــى ثالثــة ( 17علمــا أن هــذه القائمــة البــالغ عــددها ( 
و هي كالتايل : 

) حاجات و أرقامها هي : 09عددها ( ئة حاجات الوجود : ف–أ 
2–4–6–8–12–13–15–16–17.

) حاجات و أرقامها هي : 04عددها ( : االنتماءفئة حاجات –ب 
3–7–9-10.
) حاجات و أرقامها هي : 04عددها ( فئة حاجات النمو :  –ت
1–5–11–14.

أن : ياس النسب املئوية جندو عمال مبق
النسبة املئوية حلاجات الوجود املتفق عليها لنجاح كل من مـديري اإلدارة الوسـطى و مـديري اإلدارة -

الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت هي : 

09
x100 =52.94%.

17

ا لنجـــاح كـــل مـــن مـــديري اإلدارة الوســـطى و مـــديري املتفـــق عليهـــاالنتمـــاءالنســـبة املئويـــة حلاجـــات -
اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع اخلدمايت هي : 

04
x100 =23.52%.

17

النسبة املئوية حلاجـات النمـو املتفـق عليهـا لنجـاح كـل مـن مـديري اإلدارة الوسـطى و مـديري اإلدارة -
بالنسبة للقطاع اخلدمايت  هي : الدنيا يف العمل اإلداري 
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04
x100 =23.52%.

17

) حاجـة متفـق عليهـا لنجـاح  17من جمموع ( %52.94إذ ميكن لنا تفسري هذه النسب أن 
اخلــدمايتســطى و مــديري اإلدارة الــدنيا يف العمــل اإلداري بالنســبة للقطــاع و كــل مــن مــديري اإلدارة ال

) حاجـــة متفـــق عليهـــا لنجـــاح 17مـــن جممـــوع ( %23.52د ، يف حـــني أن هـــي حاجـــات الوجـــو 
اخلدمايتمديري اإلدارة الوسطى و مديري اإلدارة الدنيا يف العمل اإلداري بالنسبة للقطاع 

) حاجة متفق عليهـا لنجـاح كـل 17من جمموع ( %23.52، يف حني أن االنتماءهي حاجات 
هــي اخلــدمايتاإلدارة الــدنيا يف العمــل اإلداري بالنســبة للقطــاع مــن مــديري اإلدارة الوســطى و مــديري

حاجات النمو .
إذ تبــني لنـــا هــذه النتيجـــة أن عمليـــة حتديــد كـــل مـــن مــديري اإلدارة الوســـطى و مـــديري اإلدارة 

تؤكــد أن حاجــات اخلــدمايتالــدنيا للحاجــات الضــرورية لنجــاحهم يف العمــل اإلداري بالنســبة للقطــاع 
النمو .االنتماءكثر أمهية مث حاجات أالوجود أيضا 

) حاجة 16إن قائمة احلاجات املتفق عليها بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة تتحدد يف ( –4
و هي على النحو التايل : 

.التقدير و الشكر-5االجتماعي.الضمان -4.التعاون -3.األجر -2.االحرتام-1
.الغذاء ( مأكل و مشرب ) -8.إىل النقابة العمالية نضماماال-7.املكافآت و العالوات -6

تــــوفر -14.احلريــــة-13.تــــوفر الســــكن-12.طــــب العمــــل-11.فــــرص الرتقيــــة -10.العدالــــة -9
.فرتات الراحة -16.الظروف الفيزيقية اجليدة-15.النقل

مــن احلاجــات           ) فئــات 03) حاجــة حتتــوي علــى ثالثــة ( 16علمــا أن هــذه القائمــة البــالغ عــددها ( 
و هي كالتايل : 

) حاجات و أرقامها هي : 09عددها ( فئة حاجات الوجود : –أ 
2–4–6–8–11–12–14–15–16.
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) حاجات و أرقامها هي : 03عددها ( : االنتماءفئة حاجات –ب 
3–7–9.
رقامها هي : ) حاجات و أ04عددها ( فئة حاجات النمو :  –ت
1–5–10–13.

قياس النسب املئوية جند أن : و عمال مب
عليا ، النسبة املئوية حلاجات الوجود املتفق عليها لنجاح  املستويات اإلدارية الثالثة ( إدارة -

هي : اخلدمايت وسطى و دنيا ) بالنسبة للقطاع 

09
x100 =56.25%.

16

عليـا املتفق عليهـا لنجـاح  املسـتويات اإلداريـة الثالثـة ( إدارةاالنتماءسبة املئوية حلاجات الن-
هي : اخلدمايت ، وسطى و دنيا ) بالنسبة للقطاع 

03
x100 =18.75%.

16

ــــــــة الثالثــــــــة - ــــــــة حلاجــــــــات النمــــــــو املتفــــــــق عليهــــــــا لنجــــــــاح  املســــــــتويات اإلداري ( إدارة النســــــــبة املئوي
هي : اخلدمايتعليا ، وسطى و دنيا ) بالنسبة للقطاع 

04
x100 =25%.

16
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) حاجـة متفـق عليهـا لنجـاح 16من جمموع ( %56.25إذ ميكن لنا تفسري هذه النسب أن 
قطـــاع اخلـــدمايت هـــي حاجـــات املســـتويات اإلداريـــة الثالثـــة ( إدارة عليـــا ، وســـطى و دنيـــا ) بالنســـبة لل

) حاجة متفق عليها لنجـاح املسـتويات اإلداريـة 16من جمموع ( %18.75الوجود ، يف حني أن 
، يف حــني أن االنتمــاءالثالثــة ( إدارة عليــا ، وســطى و دنيــا ) بالنســبة للقطــاع اخلــدمايت هــي حاجــات 

ريـــة الثالثـــة ( إدارة عليـــا ، ) حاجـــة متفـــق عليهـــا لنجـــاح املســـتويات اإلدا16مـــن جممـــوع ( 25%
.وسطى و دنيا ) بالنسبة للقطاع اخلدمايت هي حاجات النمو

إن قائمة احلاجات املختلف فيها بـني مـديري اإلدارة العليـا و مـديري اإلدارة الوسـطى تتحـدد يف –5
) حاجة و هي على النحو التايل :15( 

.روح املبادرة-4.بالنفسالثقة -3االبتكار.اإلبداع و -2.الثقة يف اآلخرين-1
.القراراتاختاذاملشاركة يف -7.العالقات العائلية استقرار-6.توفر دورات تدريبية-5

.العالقات مع زمالء العملاستقرار-11.وضوح الواجبات10.التحدي-9.املسؤولية-8
.روتينية العمل-14.العالقات مع الرئيساستقرار-13.يف العملاالستقاللية-12
.ساعات العمل انتظام-15

) فئــــات مــــن 03) حاجــــة حتتــــوي علــــى ثالثــــة ( 15علمــــا أن هــــذه القائمــــة البــــالغ عــــددها ( 
احلاجات و هي كالتايل : 

) حاجات و أرقامها هي : 03عددها ( فئة حاجات الوجود : –أ 
10–14–15.

يف العمل اإلداري للقطاع اخلدمايت 
) حاجات و أرقامها هي : 04عددها ( : االنتماءفئة حاجات –ب 
6–8–11–13.

ي : ) حاجات و أرقامها ه08عددها ( فئة حاجات النمو :  –ت
1–2–3–4–5–7–9-12.

و هـــذه احلاجـــات
اخلدمايت  .



المنهجيةاإلجراءاتخامسالفصل ال

321

( إن قائمة احلاجات املختلف فيها بني مـديري اإلدارة العليـا و مـديري اإلدارة الـدنيا تتحـدد يف –6
التايل : ) حاجة و هي على النحو 16

و اإلبداع -5.الثقة يف اآلخرين-4.حتقيق الذات-3.التسامح-2.األمن و األمان -1
.العالقات العائليةاستقرار-8.روح املبادرة-7.الثقة بالنفس-6االبتكار.

.وضوح الواجبات-12.التحدي-11.املسؤولية -10.القرارات اختاذاملشاركة يف -9
العالقــات اســتقرار-15.يف العمــلاالســتقاللية-14.مــالء العمــلالعالقــات مــع ز اســتقرار-13

.روتينية العمل-16.مع الرئيس
) فئــات مــن احلاجـــات               03) حاجــة حتتــوي علـــى ثالثــة (16علمــا أن هــذه احلاجــات البـــالغ عــددها (

و هي كالتايل : 
) حاجات و أرقامها هي : 02و عددها (فئة حاجات الوجود : –أ 

12–16.

اخلدمايت . 
) حاجات و أرقامها هي : 05و عددها (: االنتماءفئة حاجات -ب 
1–2–8–13–15.

داري بالنســبة للقطــاع 
اخلدمايت .

) حاجات و أرقامها هي : 09و عددها (: فئة حاجات النمو-ج
3–4–5–6–7–9–10–11–14.

اخلدمايت .
يهـا بــني مـديري اإلدارة الوسـطى و مـديري اإلدارة الـدنيا تتحــدد إن قائمـة احلاجـات املختلـف ف–07
) حاجة و هي على النحو التايل : 17يف (
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اإلبـداع و –5.الثقـة يف اآلخـرين –4.حتقيق الذات –3.التسامح –2.األمن و األمان –1
اختـاذاملشـاركة يف -9.تـوفري دورات تدريبيـة –8.روح املبـادرة –7.الثقة بـالنفس –6.االبتكار

العالقــات اســتقرار–13.وضــوح الواجبــات –12.التحــدي –11.املســؤولية –10.القــرارات 
.العالقات مع الرئيساستقرار–15.يف العمل االستقاللية–14.مع زمالء العمل 

.ساعات العمل انتظام–17.روتينية العمل –16
) فئــات مــن احلاجـــات               03) حاجــة حتتــوي علـــى ثالثــة (17ها (علمــا أن هــذه احلاجــات البـــالغ عــدد

و هي كالتايل : 
) حاجات و أرقامها هي : 03و عددها (فئة حاجات الوجود : –أ 

12–16–17.

اخلدمايت . 
) حاجات و أرقامها هي : 04و عددها (: االنتماءفئة حاجات –ب 
1–2–13–15.

اخلدمايت . 
) حاجات و أرقامها هي : 10و عددها (فئة حاجات النمو : –ت
3–4–5–6–7–8–9–10–11–14.

هــــذه احلاجــــات تأكــــدت
اخلدمايت . 

بــني مــديري املســتويات اإلداريــة الثالثــة ( إدارة عليــا ، إدارة وســطى           هــذه احلاجــات املختلــف فيهــا 
لى النحو التايل : ) حاجة هي ع18و إدارة دنيا ) تتحدد يف (

.الثقة يف اآلخرين -4.حتقيق الذات -3.التسامح -2.األمن و األمان -1
.توفري دورات تدريبية -8.روح املبادرة -7.الثقة بالنفس -6.االبتكاراإلبداع و -5

.املسؤولية-11.تالقرارااختاذاملشاركة يف -10.العالقات العائلية  استقرار-9
.العالقات مع زمالء العملاستقرار-14.وضوح الواجبات-13.التحدي-11
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روتينية العمل -17.العالقات مع الرئيساستقرار-16.يف العمل االستقاللية-15
.ساعات العمل انتظام-18

) فئــات مــن احلاجـــات          03) حاجــة حتتــوي علـــى ثالثــة (18علمــا أن هــذه احلاجــات البـــالغ عــددها (
كالتايل : و هي  

) حاجات و أرقامها هي : 03و عددها (: فئة حاجات الوجود–أ 
13–17–18.

اخلدمايت . 
) حاجات و أرقامها هي : 05و عددها (: االنتماءفئة حاجات -ب 
1–2–9–14–16.

اخلدمايت .
) حاجات و أرقامها هي : 11و عددها (: فئة حاجات النمو -ت
3–4–5–6–7–8–10–11–12–14–15.

اإلدارة العليــا يف العمــل اإلداري بالنســبة للقطــاع و هــذه احلاجــات
اخلدمايت .

و كـــذا وجـــود بعـــض االتفـــاق، تبـــني لـــه وجـــود بعـــض االســـتطالعيةإن املـــتمعن يف نتـــائج الدراســـة 
بني مديري املستويات اإلدارية الثالثة يف تأكيدهم على أمهيـة حاجـات معينـة لنجـاحهم يف االختالف

للقطــاع اإلنتــاجي و بــني مــديري املســتويات اإلداريــة الثالثــة يف تأكيــدهم أيضــا العمــل اإلداري بالنســبة
أمهية حاجات معينة لنجـاحهم يف العمـل اإلداري بالنسـبة للقطـاع اخلـدمايت ، و اجلـدول املـوايل يوضـح 

.ااحلاجات املتفق عليها و املختلف فيها بالنسبة للقطاعني مع
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فــي األهميــة بــين مــديري المســتويات اإلداريــة فيهــايهــا و المختلــفقائمــة الحاجــات المتفــق عل–5-5-3
:)و القطاع الخدماتيا( القطاع اإلنتاجي الثالثة لنجاحهم في العمل اإلداري بالنسبة للقطاعين مع

املهبل اإلتفاق و اإلختالف يف األمهية بني القطاعني 

احلاجات

بني القطاعنيالقطاع اخلدمايتالقطاع اإلنتاجي
متفـــــــــــــــــــــــــــق خمتلف فيها متفق عليهاخمتلف فيها متفق عليها

عليها
خمتلف فيها 

XXXاألمن و األمان –01

XXXاإلحرتام –02

XXXالتسامح –03

XXXاألجر –04

XXXحتقيق الذات –05

XXXالتعاون –06

XXXالضمان اإلجتماعي –07

XXXالثقة يف اآلخرين –08

XXXاإلبداع و اإلبتكار–09

XXXالتقدير و الشكر–10

XXXالثقة بالنفس–11

XXXاملكافئات و العالوات–12

XXXاإلنضمام إىل النقابة العمالية –13

XXXالغذاء ( مأكل و مشرب )–14

XXXروح املبادرة –15

XXXتوفري دورات تدريبية–16

XXXإستقرار العالقات العائلية –17

XXXاملشاركة يف إختاذ القرارات –18

XXXاملسؤولية –19

XXXالعدالة –20

XXXفرص الرتقية –21

XXXالتحدي –22

XXXلواجباتوضوح ا–23

XXXطب العمل–24

XXXتوفر السكن –25

XXXإستقرار العالقات مع زمالء العمل–26

XXXاحلرية–27

XXXاإلستقاللية يف العمل–28

XXXإستقرار العالقات مع الرئيس–29

XXXتوفر النقل–30

XXلعملروتينية ا–31

XXXإنتظام ساعات العمل –32

XXXالظروف الفيزيقية اجليدة –33

XXXفرتات الراحة –34

إذا كانت هناك ..... أذكرها -35

يوضح الحاجات المتفق عليها  و المختلف فيها في األهمية) :25-5جدول رقم (
و مديري القطاع الخدماتي لنجاحهم في العمل اإلداري .بين مديري القطاع اإلنتاجي 
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: )25-5(تعليق على الجدول 
من خالل اجلدول أعاله نالحظ ما يلي : 

إن قائمة احلاجات املتفق عليها بني مـديري القطـاع اإلنتـاجي و مـديري القطـاع اخلـدمايت تتحـدد -أ 
) حاجة و هي على التوايل : 16يف (

التقدير و الشكر -5.االجتماعيالضمان -4.التعاون -3.األجر -2.ماالحرتا-1
.العالقات العائلية استقرار-8.الغذاء ( مأكل و مشرب ) -7.املكافآت و العالوات -6

.احلرية -13.توفر السكن -12.طب العمل -11.فرص الرتقية -10.العدالة -9
.فرتات الراحة -16.قية اجليدة الظروف الفيزي-15.توفر النقل -14

) فئــات مــن 03) حاجــة حتتــوي علــى ثالثــة (16علمــا أن هــذه القائمــة مــن احلاجــات البــالغ عــددها (
احلاجات و هي كالتايل :

) حاجات و أرقامها هي : 09عددها (:فئة حاجات الوجود –أ 
2–4–6–7–11–12–14–15–16.

) حاجات و أرقامها هي :03عددها (: االنتماءفئة حاجات –ب 
3–8–9.
) حاجات و أرقامها هي : 04عددها (: فئة حاجات النمو–ت
1–5–10–13.

النسب املئوية جند أن :و عمال مبقياس
النســـبة املئويـــة حلاجـــات الوجـــود املتفـــق عليهـــا لنجـــاح كـــل مـــن مـــديري القطـــاع اإلنتـــاجي و مـــديري -

ايت يف العمل اإلداري هي : القطاع اخلدم

09
x100=56.25%ـــ 

16
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املتفــق عليهـــا لنجـــاح كـــل مــن مـــديري القطـــاع اإلنتـــاجي و مـــديري االنتمـــاءالنســبة املئويـــة حلاجـــات -
القطاع اخلدمايت يف العمل اإلداري هي : 

03
x100=18.75%ــ 

16
يها لنجاح كل من مديري القطاع اإلنتـاجي و مـديري القطـاع النسبة املئوية حلاجات النمو املتفق عل-

اخلدمايت يف العمل اإلداري هي : 

04
x100=25%ــ

16

) حاجـة متفـق عليهـا لنجـاح  16من جممـوع (%56.25إذن ميكن لنا تفسري هذه النسب أن 
داري هي حاجـات الوجـود ، كل من مديري القطاع اإلنتاجي و مديري القطاع اخلدمايت يف العمل اإل

) حاجة متفق عليها لنجاح كل من مديري 16من جمموع (%18.75يف حني أن 
، يف حني أن ري هي حاجات  االنتماءالقطاع اإلنتاجي و مديري القطاع اخلدمايت يف العمل اإلدا

25%
القطـــاع مـــديري) حاجـــة متفـــق عليهـــا لنجـــاح كـــل مـــن مـــديري القطـــاع اإلنتـــاجي و 16مـــن جممـــوع (

اخلدمايت يف العمل اإلداري هي حاجة النمو .
إذ تبـــني لنـــا هـــذه النتيجـــة أن عمليـــة حتديـــد كـــل مـــن مـــديري القطـــاع اإلنتـــاجي و مـــديري القطـــاع 

هم يف العمــل اإلداري تؤكــد أن حاجــات الوجــود أكثــر أمهيــة مــن الضــرورية لنجــاحايت للحاجــاتاخلــدم
.حاجات النمو مث تليها حاجة االنتماء

إن قائمة احلاجة املختلف فيها بني مديري القطاع اإلنتـاجي و مـديري القطـاع اخلـدمايت تتحـدد –ب 
) حاجة و هي على التوايل : 18يف (
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.الثقة يف اآلخرين -4.حتقيق الذات -3.التسامح -2.األمن و األمان -1
.لنقابة العمالية إىل ااالنضمام-7.الثقة بالنفس -6.االبتكاراإلبداع و -5

.القرارات اختاذاملشاركة يف -10.توفري دورات تدريبية -9.روح املبادرة -8
العالقــــات مــــع زمــــالء اســــتقرار-14.وضــــوح الواجبــــات -13.التحــــدي -12.املســــؤولية -11

.روتينية العمل -17.العالقات مع الرئيس استقرار-16.يف العمل االستقاللية-15.العمل 
.ساعات العملانتظام-18

) فئـات 03) حاجـة حتتـوي علـى ثالثـة (18علما أن هـذه القائمـة مـن احلاجـات البـالغ عـددها (
من احلاجات و هي كالتايل : 

) حاجة و أرقامها هي :03عددها (: فئة حاجات الوجود –أ 
13–17–18.

دارة الدنيا يف العمل اإلداري بالنسـبة للقطـاع 
اإلنتاجي و كذا بالنسبة للقطاع اخلدمايت .

) حاجة و أرقامها هي : 05عددها (: االنتماءفئة حاجات –ب 
1–2–7–14–16.

اإلنتاجي و كذا بالنسبة للقطاع اخلدمايت .للقطاع 
) حاجة و أرقامها هي : 10عددها (: فئة حاجات النمو –ت
3–4–5–6–8–9–10–11–12–15.

و هذه احلاجات
لقطاع اخلدمايت .اإلنتاجي و كذا بالنسبة ل

و حاجـات النمـو االنتمـاءهل هلذه الفروق املوجودة يف األمهيـة بـني حاجـات الوجـود و حاجـات 
لنجاح املديرين يف العمل اإلداري داللة إحصائية أم ال ؟ .
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* خالصة نتائج الدراسة االستطالعية :
ملعطيات الضرورية ملناقشة فرضيات هذه استبيان و ذلك من أجل مجع اببناءلقد قامت الباحثة 

على أساس مقياس " ليكرت " يف قياس –االستبيان –الدراسة ، حيث كان بناء هذا األخري 
االجتاهات ، إذ حيتوي كغريه من املقاييس النفسية على جمموعة من العبارات يطلب من أفراد عينة 

أمام العبارة )xعالمة (طلب من الفرد وضعالبحث االستجابة عليها غري أن مقياس " ليكرت " ال ي
اليت تتفق و رأيه كما هو الشأن يف مقياس " شرستون " بل يطلب منه أن يستجيب لكل عبارة بتبيان 
درجة موافقته أم معارضة عليها ، فاملبحوث يوضح استجابته على العبارة الواحدة باختياره فئة واحدة 

د  على كل عبارة يتضمنها املقياس حيث نذكرها على التوايل من اخلمس فئات اليت تقسم إجابة الفر 
 :
فئة موافق جدا –1
فئة موافق–2
فئة حمايد –3
فئة معارض –4
.) 773، 772م ، ص ص 1985سعد جالل ، ( فئة معارض جدا –5

إجابة لكن هناك من الباحثني ممن يستعملون مقياس " ليكرت " يف أحباثهم ، فيحددون 
املبحوث على كل عبارة ( بند ) بعدد أكرب أو أقل من الفئات مقارنة بتقسيم " ليكرت " اخلماسي  

) 309م ، ص1985حممود السيد أبو النيل ، لعدد بني الفئتني و السبع فئات(حيث يرتاوح هذا ا
( سعد عبد إال أن " ليكرت " يف مقياسه لالجتاهات و تقسيمه إىل فئات مخس يراه بأفضل تقسيم

) ، حيث تضمن هذا االستبيان قائمة من احلاجات املتفق عليها بني 564م ، ص 1977الرمحن ، 

سة االستطالعية  و هي  ) حاجة ، وفق ما أشارت إليه نتائج الدرا16اإلداري ، و البالغ عددها ( 
كالتايل : 

االحرتام–1
األجر –2
التعاون –3
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الضمان االجتماعي –4
التقدير و الشكر –5
املكافآت و العالوات –6
الغذاء ( مأكل و مشرب )–7
استقرار العالقات العائلية –8
العدالة –9

فرص الرتقية –10
طب العمل –11
نتوفر السك–12
احلرية –13
توفر النقل –14
الظروف الفيزيقية اجليدة –15
فرتات الراحة –16

هذه األخرية تتوزع على ثالثة مستويات هي على النحو التايل : 
) حاجات و هي : 09عددها ( حاجات الوجود :–أ

األجر –1
الضمان االجتماعي –2
املكافآت و العالوات –3
مأكل و مشرب ) الغذاء (–4
طب العمل –5
توفر السكن –6
توفر النقل –7
الظروف الفيزيقية اجليدة –8
فرتات الراحة–9
) حاجات و هي : 03عددها ( حاجات االنتماء : –ب
التعاون –1
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استقرار العالقات العائلية –2
العدالة –3
: ) حاجات و هي 04عددها ( حاجات النمو : –ت
االحرتام –1
التقدير و الشكر –2
فرص الرتقية –3
احلرية –4

استبيان الدراسة ، عدد أقل –حاجات –لقد تضمنت إجابة الفرد على كل عبارة من عبارات 
من جمموع الفئات املعتمدة من طرف " ليكارت " ، حيث تتحدد أساسا يف ثالثة فئات رئيسية إىل 

ثالثة بدائل هي : 
.بديل أمهية مرتفعة –1
.بديل أمهية متوسطة –2
.بديل أمهية منخفضة –3

أما فيما خيص التقدير الكمي املمنوح من قبل الباحثة هلذه البدائل تتحدد يف : 
.) 03بديل أمهية مرتفعة : التقدير الكمي املمنوح هو ثالثة درجات ( –1
.)02الكمي املمنوح هو  درجتني ( بديل أمهية متوسطة : التقدير - 2
.)01بديل أمهية منخفضة : التقدير الكمي املمنوح هو درجة واحدة ( -3
الخصائص السيكومترية لالستبيان : -5-6
:حساب معامل ثبات االستبيان –5-6-1

مرتفعة ( أمهية احتماالت اإلجابة على بنود االستبيان ليست ثنائية ، بل ثالثية البدائل مبا أن
" كرونباح " اليت تصلح α، أمهية متوسطة و أمهية منخفضة ) ، فقد مت يف حساب قيمة ثباته معادلة 

يف حالة االستبيانات ذات االختيار من متعدد وضعيتها كاآليت : 
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ب2مج عن 
α            =x )1- ، 172م ، ص 1998) ( سعد عبد الرمحن(.

ك 2ع1- ن

حيث أن : ن : عدد البنود 
مج ع ب : جمموع تباين البنود مبعىن أن تقوم حبساب تباين كل بند من بنود االستبيان وفق املعادلة 

آتية الذكر : 
2( مج س )

ن -2مج س
ع ب = 

1–ن 

حيث ن هنا : عدد أفراد العينة 
مث نوجد جمموع هذه التباينات 

.اين البنود حنصل عليه بنفس املعادلة حلساب تبع ك = تباين االختبار ككل ، حيث

ات أداة مجع البيانات املتمثلة أساسا يف االستبيان مث و عليه بعد النزول إىل امليدان و تفريغ بيان
حساب تباين كل بند و حتصلنا على النتائج املوضحة يف اجلدول التايل : 

1ع
0.49= 9ع0.15= 2

2ع
0.52= 10ع0.20= 2

2ع
0.20= 11ع0.26= 3

0.31= 12ع0.23= 4ع

0.45= 13ع0.48= 5ع

0.31= 14ع0.60= 6ع

0.25= 15ع0.42= 7ع

0.74= 16ع0.46= 8ع

.) : يوضح تباين كل بند على حدا26-5جدول رقم (
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.بند 16لدينا ن = 

2ب = ع2مج
2+ ع1

2+..........................+ ع2
16

6.08ب = 2و منه ع

2ع
93.14= ك 

و عليه : 
α  =0.98

.يتبني لنا جليا أن استبيان الدراسة احلالية ذا ثبات جيد αو عليه من خالل قيمة 
حساب معامل صدق االستبيان :  –6-2- 5

لقد استعانت الباحثة بطريقتني لقياس مدى صدق استبيان هذه الدراسة ، أوالها الصدق 
يدينا هو عبارة املنطقي ، كما هو مبني يف فصل الدراسة االستطالعية أن استبيان الدراسة اليت بني أ

قائمة –عن قائمة من احلاجات املتضمنة يف نظرية " كلنتون ألدفر " للدافعية ، كما أن هذه األخرية 
مستوحاة من اجلانب النظري للدراسة و خاصة من فصل التنظري يف جمال الدافعية –احلاجات 

ية ، زيادة على ما أكدته باإلضافة إىل الدراسات السابقة املعتمدة يف بناء و دعم الدراسة احلال
أطروحة املاجستري اليت كانت لنا مبثالة السند يف بناء أفكار الدراسة احلالية ، و على اعتبار أن نظرية 
" كلنتون ألدفر " احلديثة و الواضحة املعامل املرتمجة يف جمموعة احلاجات اليت احتواها استبيان الدراسة 

داري و املتمثلة أساسا يف حاجات الوجود ، حاجات الذي يقيس حمددات النجاح يف العمل اإل
–االنتماء و حاجات النمو ، و مبا أن استبيان الدراسة احلالية مبين على أساس نفس احلاجات 

حاجات الوجود ، حاجات االنتماء و حاجات النمو ، كل هذا و ذاك جيعل منه استبيان من الناحية 
اسه هلذا عن الصدق املنطقي املنطقية صادق و يقيس فعال ما جاء لقي

أما فيما خيص الطريقة الثانية ، فقد متثلت يف الصدق الذايت ، حيث يقاس هو اآلخر حبساب اجلذر 
رتبيعي ملعامل ثبات االختبار  ، و طريقة حسابه على النحو التايل :ال
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م ، ص 1979يد ، معامل ثبات االختبار  ( فؤاد البهي الس=معامل الصدق الذايت لالختبار
553 (.

. 0.98م ص = فان معامل الصدق الذايت :و عليه :
.0.99و منه : م ص =     

من خالل املعاجلة اإلحصائية ملعامل الصدق الذايت لالختبار يتبني لنا أن هذا االستبيان هو فعال 
.طقي أيضا استبيان صادق إىل حد كبري ملا جاء لقياسه و هذا ما أكده الصدق املن

النهائية:عينة الدراسة -5-7
بالنسبة للقطاع اإلنتاجي : –5-7-1

فردا موزعني على 112لقد أجريت هذه الدراسة على عينة من القطاع اإلنتاجي قدر عددها بـ 
املستويات اإلدارية الثالثة على النحو التايل : 

فردا 14مستوى اإلدارة العليا و يضم –أ 
فردا42توى اإلدارة الوسطى و يضم مس-ب 
فردا56مستوى اإلدارة الدنيا  و يضم -ت 

حيث مت أخذ هذه األخرية من بعض مؤسسات القطاع اإلنتاجي لوالية برج بوعريريج ، إذ ميثل 
مؤسسة 44) مؤسسات ، أما فما خيص القطاع اخلاص حيتوي على 06القطاع العام ستة ( 

طبعا ، أي أن العدد اإلمجايل ملؤسسات القطاع اإلنتاجي للوالية بغض النظر إذا كان خمتلفة املنتجات 
مؤسسة 14مؤسسة إنتاجية ، و مت أخذ عينة الدراسة من 50قطاع عام أو خاص يقدر بـ 

و على اعتبار أن إدارة كل مؤسسة يف القطاع اإلنتاجي تنطوي يف غالب األحيان على :                       
مؤسسة) واملشرفني                                                      حجم كل املصاحل (حسب) ، رؤساء1مدير (

.) و طبيعة نشاطهاكل مؤسسة حجم  ( أيضا حسب 
%20متثل نسبة 112حيث أن عينة هذه الدراسة املقدر بـ 

فردا ، كما سنعمل على توضيبه يف اجلدول املوايل ( سامي حممد 560عددهم حنو اإلحصائي البالغ 
.)155، 154م ، ص ص 2005ملحم ، 

ألفراد عينة الدراسة النهائية قد كان وفق طبيعة املتغريات اختيارناو ما جتدر اإلشارة إليه أن 
.االستطالعيةالدميغرافية لعينة الدراسة 
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: - الثانويات –بة للقطاع الخدماتي بالنس–5-7-2
فردا 57قدر عددها بـ -ثانوبات –لقد أجريت هذه الدراسة على عينة من القطاع اخلدمايت 

موزعني على املستويات اإلدارية الثالثة على النحو التايل : 
فردا 10يضممستوى اإلدارة العليا و –أ 

.فردا28يضمو مستوى اإلدارة الوسطى-ب 

.فردا19مستوى اإلدارة الدنيا  و يضم -ت 

ثانوية من ثانويات والية برج 48ثانويات من جمموع 10حيث مت أخذ هذه األخرية من 
) أفراد هم : 06بوعريريج و على إعتبار أن إدارة كل ثانوية تنطوي يف غالب األحيان على :  ستة ( 

) ، مستشار رئيسي للرتبية 1) ، نائب مقتصد (1سي للتوجيه () ، مستشار رئي1) ، ناظر (1املدير (
)1  (.

%20متثل نسبة 57بـحيث أن عينة هذه الدراسة املقدر 

فردا ، كما سنعمل على توضيحه يف اجلدول املوايل 288حنوالبالغ عددهم 
فراد عينة الدراسة النهائية قد كان وفق طبيعة املتغريات الدميغرافية ألاختيارناو ما جتدر اإلشارة إليه أن 

.االستطالعيةلعينة الدراسة 

.عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية اختيارو قد مت 

–إنتاجي و خدمايت –و اجلدول التايل يوضح لنا وصف العينة بشكل أوضح بالنسبة للقطاعني 
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العينة
ت مؤسسا

الدراسة
عينة الدراسة

القطاع اإلنتاجي           
مؤسسات –

-إنتاجية 

عدد 
املؤسسات

العينةالنسبةعدد األفراد

%20فرد560مؤسسة50

فرد تتنوع على :112
إدارة دنيا إدارة وسطى إدارة عليا 

فرد56فرد42فرد14
القطاع اخلدمايت 

-انويات ث–
فرد288ثانوية 48

20%
فرد تتنوع على:57

إدارة دنيا إدارة وسطى إدارة عليا 
فرد19فرد28فرد10

فرد848مؤسسة98
فرد20%169

–) : يوضح  عدد أفراد العينة حسب مؤسسات الدراسة ( قطاع إنتاجي 27-5جدول رقم (
.ثانويات ) لوالية برج بوعريريج–قطاع خدماتي –مؤسسات إنتاجية 

): 27-5تعليق على الجدول رقم (-
قطاع إنتاجي و قطاع خدمايت                           –لقد مت اعتماد نفس الطريقة بالنسبة لكلى القطاعني 

دنيا لكل قطاع : إذن ، فيما خيص عدد أفراد اإلدارة العليا ، اإلدارة الوسطى و اإلدارة ال
فرد إىل : إدارة عليا ، وسطى و دنيا كاآليت : 112حيث قمنا بتقسيم كل من 

بالنسبة للقطاع اإلنتاجي:–أ 
من  %20فردا املمثلة لنسبة 112مت حساب حجم خاصية كل مستوى إداري من العينة - 

سسات اإلنتاجية لوالية برج بوعريريج كما يلي : أفراد املؤ 
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%100( حجم العينة )                          112إدارة عليا -

%12,5س                               ( نسبة األفراد يف اإلدارة العليا ) 

فرد 14إذن : س = 

%100( حجم العينة )                          112إدارة وسطى -

%37.5س                               ( نسبة األفراد يف اإلدارة الوسطى ) 

فرد 42إذن : س = 

%100( حجم العينة )                          112إدارة دنيا -

%05س                               ( نسبة األفراد يف اإلدارة الدنيا ) 

.فرد 56إذن : س =
–ثانويات –بالنسبة للقطاع الخدماتي –ب 

من  %20فردا املمثلة لنسبة 57العينةمت حساب حجم خاصية كل مستوى إداري من -
أفراد ثانويات والية برج بوعريريج كما يلي :

%100فرد ( حجم العينة )                          57إدارة عليا -

17س                               ( نسبة األفراد يف اإلدارة العليا )  .54%
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أفراد 10إذن : س =

%100فرد ( حجم العينة )                          57إدارة وسطى -

%49.12إلدارة الوسطى ) س                           ( نسبة األفراد يف ا

فرد 28إذن : س =

%100فرد ( حجم العينة )                          57إدارة دنيا-

%33.33س                               ( نسبة األفراد يف اإلدارة الدنيا ) 

.فرد 19إذن : س =

دمة في مناقشة الفرضيات:األساليب اإلحصائية المستخ-5-8
انطالقا من احلقيقة اليت مفادها أن مفاضلة الباحث ألسلوب أو عدد من األساليب 
اإلحصائية ملناقشة فرضيات دراسته تتم أوال وأخريا وفق جمموعة اعتبارات منهجية ينبغي عليه أخذها 

بعني االعتبار واملتمثلة أساسا يف طبيعة إشكالية البحث ومتغري 
أهداف البحث، أداة مجع البيانات وغريها من االعتبارات،  حيث مت اعتماد األساليب اإلحصائية 

التالية: 
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، ومعادلته الرياضية هي:2ن≠1* اختبار "ت" لعينتين مستقلتين متجانستين حيث ن

2م–1م

=ت

²12ع2+ ن²ع1ن

+        +
2ن1ن2-2+ ن1ن

حيث يدل الرمز:
1م-*

2م-*

1ن-*

: عد2ن-*
1ع-*

2ع-*

، ومعادلته الرياضية هي:2ن≠1* اختبار "ت" لعينتين مستقلتين غير متجانستين حيث ن
2م–1م

²ع²ع
+

ن        ن
: متوسط1م-*
2م-*

1ع-*

2ع-*
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1ن-*

2ن-*

معادلة كوهن لحساب حجم التأثير لعينتين مستقلتين وهي:-*

11ت         حجم التأثري(ح) =

+
نن        

وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق، ووفقا ملا هو مسلم به من قبل املهتمني بالبحث يف ميدان 
بل دراسته خلصائص متغريات حبثه من اإلحصاء، أنه ال حيق للباحث استخدام اختبار " ت " ق

اجلوانب التالية:
حجم كل عينة.-1
الفرق بني حجم عينيت الدراسة.-2
مدى جتانس العني.-3
للتأكد من توافر هذا الشرط مت استخدام النسبة الفائية اليت هي على النحو التايل:و 

التباين األكرب
ف = ـــــــ.

التباين األصغر 

للتأكد من توافر هذا الشرط مت و مدى إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينيت الدراسة. -)4
استخدام معادلة االلتواء اليت هي على النحو التايل:
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الوسيط)–(املتوسط 3
).455، ص1979( فواد البهي السيد،االلتواء = ـــــــــــــ.

املعيارياالحنراف

* التأكد من توفر هذه الشروط بالنسبة لجميع الفرضيات اإلجرائية للدراسة.
بالنسبة للفرضية اإلجرائية األولى:- 5-8-1
بالنسبة لشرط حجم كل عينة:-1- 5-8-1

فردا، وانطالقا من 24
ميكن أن يكون مع العينات الصغري (اليت يقل "ت"لماء اإلحصاء من أن استخدام اختبار تأكيد ع

فردا)، ميكننا 30) وأيضا، مع العينات الكبرية (اليت يزيد عدد أفرادها عن 30عدد أفرادها عن 
القول أن هذا الشرط   قد حتقق على مستوى هذه الدراسة.  

م عينتي الدراسة:بالنسبة لشرط الفرق بين حج-2- 5-8-1
يفضل "ت" وفق ما يشري إىل ذلك املهتمني بالبحث يف علم اإلحصاء أنه الستخدام اختبار 

أفراد 10لقطاع اإلنتاجي، وبـ فردا بالنسبة ملديري اإلدارة العليا يف ا14الفرضية،  واملقدر  بـ  
بالنسبة ملديري اإلدارة العليا يف القطاع أخلدمايت يتنب لنا أن الفرق املوجود بني حجم العينتني 

، وعليه ميكننا القول أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى اأفراد وهو فرق ضئيل جد04يقدر بـ 
هذه الدراسة.   

لعينة:بالنسبة لشرط مدى تجانس ا-3- 5-8-1
من منطلق أن:

.24,46قيمة التباين الكبري = 
.13,57قيمة التبيان الصغري = 

.1,80فإن قيمة "ف" بعد تطبيق معادلة النسبة الفائية = 
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تعليق:-*
أي 9بالرجوع إىل جدول "ف" بدرجة حرية للتباين الكبري(درجات احلرية للبسط) مساوية لـ 

- 14(أي 13باين الصغري(درجات احلرية للمقام) مساوية لـ )، وبدرجة حرية للت10-1(
)، جند  أن القيم اجلد ولية لـ " ف ":1

.2,71= 0,05عند مستوى
.4,20= 0,01وعند مستوى

وملا  (0,05)، (0,01)"ف" اجلد ولية عند مستوى الداللة ومبقارنة قيمة "ف" احملسوبة بقيم
، أقل من قيمة " ف " اجلد ولية عند كل من مستوى 1,80سوبة املساوية لـ كانت قيمة " ف " احمل

أمكننا القول بوجود جتانس بني أفراد العينة.0,01، و0,05الداللة 
ملناقشة هذه "ت"اختبار أن شرط التجانس الستخدام يتبني لنا وبناءا على هذه النتيجة 

الفرضية قد حتقق. 
شرط مدى إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينتي الدراسة:بالنسبة ل-4- 5-8-1

للتأكد من توافر هذا الشرط مت استخدام معادلة االلتواء اليت هي على النحو التايل:
على اعتبار أن:

.23,75متوسط العينة = -*
.25,50ووسيط العينة = -*
.4,34واالحنراف املعياري للعينة = -*

.-1,21اللتواء حتصلنا على قيمة = و بتطبيق معادلة ا
تعليق:-*

-1,21على اعتبار أن قيمة معامل االلتواء املساوية لـ (
) أمكننا القول أن شرط إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينيت الدراسة الستخدام 3إىل +3-من (

حتقق. ملناقشة هذه الفرضية قد " ت "اختبار 
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بالنسبة للفرضية اإلجرائية الثانية:- 5-8-2
بالنسبة لشرط حجم كل عينة:-1- 5-8-2

فردا، وانطالقا من تأكيد 24
ل عدد ميكن أن يكون مع العينات الصغري (اليت يق"ت"علماء اإلحصاء من أن استخدام اختبار 

فردا)، ميكننا القول أن 30) وأيضا، مع العينات الكبرية (اليت يزيد عدد أفرادها عن 30أفرادها عن (
هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه الدراسة.  

بالنسبة لشرط الفرق بين حجم عينتي الدراسة:-2- 5-8-2
يفضل "ت" الستخدام اختبار وفق ما يشري إىل ذلك املهتمني بالبحث يف علم اإلحصاء أنه 

أفراد بالنسبة 10فردا بالنسبة ملديري اإلدارة العليا يف القطاع اإلنتاجي، وبـ 14الفرضية،  واملقدر بـ 
نب لنا أن الفرق املوجود بني حجم العينتني ملديري اإلدارة العليا يف القطاع اخلدمايت يت

أفراد وهو فرق ضئيل جد، وعليه ميكننا القول أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه 04يقدر بـ 
الدراسة. 

بالنسبة لشرط مدى تجانس العينة:-3- 5-8-2
من منطلق أن:

.0,75قيمة التباين الكبري = 
.0,50قيمة التبيان الصغري = 

.1,50يمة "ف" بعد تطبيق معادلة النسبة الفائية = فإن ق
تعليق:-*

أي 13بالرجوع إىل جدول "ف" بدرجة حرية للتباين الكبري(درجات احلرية للبسط) مساوية لـ 
)، جند 1-10أي (09)، وبدرجة حرية للتباين الصغري(درجات احلرية للمقام) مساوية لـ 14-1(

":أن القيم اجلد ولية لـ " ف
.3,07= 0,05عند مستوى

.5,11= 0,01وعند مستوى
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وملا  (0,05)، (0,01)"ف" اجلد ولية عند مستوى الداللة ومبقارنة قيمة "ف" احملسوبة بقيم
، أقل من قيمة " ف " اجلد ولية عند كل من مستوى 1,50كانت قيمة " ف " احملسوبة املساوية لـ 

ا القول بوجود جتانس بني أفراد العينة.أمكنن0,01، و0,05الداللة 
ملناقشة هذه اختبار "ت" أن شرط التجانس الستخدام يتبني لنا وبناءا على هذه النتيجة 

الفرضية قد حتقق. 
بالنسبة لشرط مدى إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينتي الدراسة:-4- 5-8-2

ادلة االلتواء اليت هي على النحو التايل:للتأكد من توافر هذا الشرط مت استخدام مع
على اعتبار أن:

.8,29متوسط العينة = -*
.8,50ووسيط العينة = -*
.0,81واالحنراف املعياري للعينة = -*

.-0,78و بتطبيق معادلة االلتواء حتصلنا على قيمة = 
تعليق:-*

-0,78على اعتبار أن قيمة معامل االلتواء املساوية لـ (
) أمكننا القول أن شرط إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينيت الدراسة الستخدام 3إىل +3-من (

ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق. اختبار " ت " 
بالنسبة للفرضية اإلجرائية الثالثة:- 5-8-3
بالنسبة لشرط حجم كل عينة:-1- 5-8-3

فردا، وانطالقا من 24ملا كان
ميكن أن يكون مع العينات الصغري (اليت يقل "ت"تأكيد علماء اإلحصاء من أن استخدام اختبار 

فردا)، ميكننا 30) وأيضا، مع العينات الكبرية (اليت يزيد عدد أفرادها عن 30عدد أفرادها عن 
أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه الدراسة.  القول

بالنسبة لشرط الفرق بين حجم عينتي الدراسة:-2- 5-8-3
يفضل "ت" وفق ما يشري إىل ذلك املهتمني بالبحث يف علم اإلحصاء أنه الستخدام اختبار 

أن يكون حجم عينيت الدراسة متقاربا، وعليه فإنه بالرجوع إىل حجم العينتني،
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أفراد بالنسبة 10فردا بالنسبة ملديري اإلدارة العليا يف القطاع اإلنتاجي، وبـ 14الفرضية،  واملقدر بـ 
ملديري اإلدارة العليا يف القطاع اخلدمايت يتنب لنا أن الفرق املوجود بني حجم العينتني 

أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه أفراد وهو فرق ضئيل جد، وعليه ميكننا القول04يقدر بـ 
الدراسة.   

بالنسبة لشرط مدى تجانس العينة:-3- 5-8-3
من منطلق أن:

.2,94قيمة التباين الكبري = 
.1,85قيمة التبيان الصغري = 

.1,59فإن قيمة "ف" بعد تطبيق معادلة النسبة الفائية = 
تعليق:-*

أي 9رية للتباين الكبري(درجات احلرية للبسط) مساوية لـ بالرجوع إىل جدول "ف" بدرجة ح
)، 1-14أي    (13)، وبدرجة حرية للتباين الصغري(درجات احلرية للمقام) مساوية لـ 10-1(

جند أن القيم اجلد ولية لـ " ف ":
.2,71= 0,05عند مستوى

.4,20= 0,01وعند مستوى
، وملا  (0,05)، (0,01)د ولية عند مستوى الداللة "ف" اجلومبقارنة قيمة "ف" احملسوبة بقيم

، أقل من قيمة " ف " اجلد ولية عند كل من مستوى 1,59كانت قيمة " ف " احملسوبة املساوية لـ 
أمكننا القول بوجود جتانس بني أفراد العينة.0,01، و0,05الداللة 

ملناقشة هذه اختبار "ت" خدام أن شرط التجانس الستيتبني لنا وبناءا على هذه النتيجة 
الفرضية قد حتقق. 

بالنسبة لشرط مدى إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينتي الدراسة:-4- 5-8-3
للتأكد من توافر هذا الشرط مت استخدام معادلة االلتواء اليت هي على النحو التايل:

على اعتبار أن:
.10.79متوسط العينة = -*
.12ووسيط العينة =-*
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.1.50واالحنراف املعياري للعينة = -*
.-2.42و بتطبيق معادلة االلتواء حتصلنا على قيمة = 

تعليق :-*
-2.42على اعتبار أن قيمة معامل االلتواء املساوية لـ (

من عينيت الدراسة الستخدام ) أمكننا القول أن شرط إعتدالية التوزيع التكراري لكل3إىل +3-من (
ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق. اختبار " ت " 

بالنسبة للفرضية اإلجرائية الرابعة:- 5-8-4
بالنسبة لشرط حجم كل عينة:-1- 5-8-4

فردا، وانطالقا من 70
ميكن أن يكون مع العينات الصغري (اليت يقل "ت"ء من أن استخدام اختبار تأكيد علماء اإلحصا

فردا)، ميكننا 30) وأيضا، مع العينات الكبرية (اليت يزيد عدد أفرادها عن 30عدد أفرادها عن 
القول أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه الدراسة.  

ة:بالنسبة لشرط الفرق بين حجم عينتي الدراس-2- 5-8-4
يفضل "ت" وفق ما يشري إىل ذلك املهتمني بالبحث يف علم اإلحصاء أنه الستخدام اختبار 

فردا 28وبـ فردا بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطى يف القطاع اإلنتاجي،42الفرضية،  واملقدر بـ 
بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطى يف القطاع اخلدمايت يتنب لنا أن الفرق املوجود بني حجم العينتني يقدر 

أفراد وهو فرق ضئيل، وعليه ميكننا القول أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه الدراسة.   14بـ 
بالنسبة لشرط مدى تجانس العينة:-3- 5-8-4

من منطلق أن:
.14,14يمة التباين الكبري = ق

.13,50قيمة التبيان الصغري = 
.1,05فإن قيمة "ف" بعد تطبيق معادلة النسبة الفائية = 
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تعليق :-*
أي 27بالرجوع إىل جدول "ف" بدرجة حرية للتباين الكبري(درجات احلرية للبسط) مساوية لـ 

) جند أن 1-42أي (41للمقام) مساوية لـ )، وبدرجة حرية للتباين الصغري(درجات احلرية 28-1(
القيم اجلد ولية لـ " ف ":

.1,79= 0,05عند مستوى
.2,28= 0,01وعند مستوى

وملا  (0,05)، (0,01)"ف" اجلد ولية عند مستوى الداللة ومبقارنة قيمة "ف" احملسوبة بقيم
اجلد ولية عند كل من مستوى ، أقل من قيمة " ف "1,05كانت قيمة " ف " احملسوبة املساوية لـ 

أمكننا القول بوجود جتانس بني أفراد العينة.0,01، و0,05الداللة 
ملناقشة هذه الفرضية قد اختبار "ت" أن شرط التجانس الستخدام يتبني لنا وبناءا على هذه النتيجة 

حتقق. 
لدراسة.بالنسبة لشرط مدى إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينتي ا--4- 5-8-4

للتأكد من توافر هذا الشرط مت استخدام معادلة االلتواء اليت هي على النحو التايل:
على اعتبار أن:

.23,75متوسط العينة = -*
.25,50ووسيط العينة = -*
.4,34واالحنراف املعياري للعينة = -*

.-1,21و بتطبيق معادلة االلتواء حتصلنا على قيمة = 
تعليق:-*

-1,21على اعتبار أن قيمة معامل االلتواء املساوية لـ (
) أمكننا القول أن شرط إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينيت الدراسة الستخدام 3إىل +3-من (

ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق. اختبار " ت " 
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امسة:بالنسبة للفرضية اإلجرائية الخ- 5-8-5
بالنسبة لشرط حجم كل عينة:-1- 5-8-5

فردا، وانطالقا من 70
ميكن أن يكون مع العينات الصغري (اليت يقل "ت"تأكيد علماء اإلحصاء من أن استخدام اختبار 

فردا)، ميكننا 30لكبرية (اليت يزيد عدد أفرادها عن ) وأيضا، مع العينات ا30عدد أفرادها عن 
القول أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه الدراسة.  

بالنسبة لشرط الفرق بين حجم عينتي الدراسة:-2- 5-8-5
يفضل "ت" وفق ما يشري إىل ذلك املهتمني بالبحث يف علم اإلحصاء أنه الستخدام اختبار 

أن يكون حجم عينيت
فردا 28فردا بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطى يف القطاع اإلنتاجي، وبـ 42الفرضية،  واملقدر بـ 

يقدر بالنسبة ملديري اإلدارة الوسطى يف القطاع اخلدمايت يتنب لنا أن الفرق املوجود بني حجم العينتني 
أفراد وهو فرق ضئيل، وعليه ميكننا القول أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه الدراسة.   14بـ 
بالنسبة لشرط مدى تجانس العينة:-3- 5-8-5

من منطلق أن:
.0,84قيمة التباين الكبري = 
.0,80قيمة التبيان الصغري = 

.1,05فإن قيمة "ف" بعد تطبيق معادلة النسبة الفائية = 
تعليق:-*

أي 27بالرجوع إىل جدول "ف" بدرجة حرية للتباين الكبري(درجات احلرية للبسط) مساوية لـ 
)، جند 1-42أي (41)، وبدرجة حرية للتباين الصغري(درجات احلرية للمقام) مساوية لـ 28-1(

أن القيم اجلد ولية لـ " ف ":
.1,79= 0,05عند مستوى

.2,28= 0,01وعند مستوى
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وملا  (0,05)، (0,01)"ف" اجلد ولية عند مستوى الداللة ومبقارنة قيمة "ف" احملسوبة بقيم
، أقل من قيمة " ف " اجلد ولية عند كل من مستوى 1,05كانت قيمة " ف " احملسوبة املساوية لـ 

أمكننا القول بوجود جتانس بني أفراد العينة.0,01، و0,05الداللة 
ملناقشة هذه الفرضية قد اختبار "ت" أن شرط التجانس الستخدام يتبني لنا ءا على هذه النتيجة وبنا

حتقق. 
بالنسبة لشرط مدى إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينتي الدراسة:-4- 5-8-5

للتأكد من توافر هذا الشرط مت استخدام معادلة االلتواء اليت هي على النحو التايل:
ر أن:على اعتبا

.8متوسط العينة = -*
.8ووسيط العينة = -*
.0,90واالحنراف املعياري للعينة = -*

.0و بتطبيق معادلة االلتواء حتصلنا على قيمة = 
تعليق:-*

0على اعتبار أن قيمة معامل االلتواء املساوية لـ (

شرط إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينيت الدراسة الستخدام ) أمكننا القول أن 3إىل +3-من (
ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق. اختبار " ت " 

بالنسبة للفرضية اإلجرائية السادسة:- 5-8-6
بالنسبة لشرط حجم كل عينة:-1- 5-8-6

ا، وانطالقا من فرد70
ميكن أن يكون مع العينات الصغري (اليت يقل "ت"تأكيد علماء اإلحصاء من أن استخدام اختبار 

فردا)، ميكننا 30) وأيضا، مع العينات الكبرية (اليت يزيد عدد أفرادها عن 30عدد أفرادها عن 
القول أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه الدراسة.  

ة لشرط الفرق بين حجم عينتي الدراسة:بالنسب-2- 5-8-6
يفضل "ت" وفق ما يشري إىل ذلك املهتمني بالبحث يف علم اإلحصاء أنه الستخدام اختبار 
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فردا بالنسبة 28اإلدارة الوسطى يف القطاع اإلنتاجي، وبـ فردا بالنسبة ملديري 42الفرضية، واملقدر بـ 
14ملديري اإلدارة الوسطى يف القطاع اخلدمايت يتنب لنا أن الفرق املوجود بني حجم العينتني يقدر بـ 

أفراد وهو فرق ضئيل، وعليه ميكننا القول أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه الدراسة.   
رط مدى تجانس العينة:بالنسبة لش-3- 5-8-6-

من منطلق أن:
.1,93قيمة التباين الكبري = 
.1,52قيمة التبيان الصغري = 

.1,27فإن قيمة "ف" بعد تطبيق معادلة النسبة الفائية = 
تعليق :-*

أي          27بالرجوع إىل جدول "ف" بدرجة حرية للتباين الكبري(درجات احلرية للبسط) مساوية لـ 
) جند أن 1-42أي (41وبدرجة حرية للتباين الصغري(درجات احلرية للمقام) مساوية لـ )، 28-1(

القيم اجلد ولية لـ " ف ":
.1,79= 0,05عند مستوى

.2,28= 0,01وعند مستوى
، وملا  (0,05)، (0,01)"ف" اجلد ولية عند مستوى الداللة ومبقارنة قيمة "ف" احملسوبة بقيم

، أقل من قيمة " ف " اجلد ولية عند كل من مستوى 1,05سوبة املساوية لـ كانت قيمة " ف " احمل
أمكننا القول بوجود جتانس بني أفراد العينة.0,01، و0,05الداللة 

ملناقشة هذه اختبار "ت" أن شرط التجانس الستخدام يتبني لنا وبناءا على هذه النتيجة 
الفرضية قد حتقق. 

رط مدى إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينتي الدراسة:بالنسبة لش-4- 5-8-6
للتأكد من توافر هذا الشرط مت استخدام معادلة االلتواء اليت هي على النحو التايل:

على اعتبار أن:
.10.76متوسط العينة = -*
.11ووسيط العينة = -*

.1.30واالحنراف املعياري للعينة = -*
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.-0.55تواء حتصلنا على قيمة = و بتطبيق معادلة االل
تعليق:-*

-0.55على اعتبار أن قيمة معامل االلتواء املساوية لـ (
) أمكننا القول أن شرط إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينيت الدراسة الستخدام 3إىل +3-من (

ق. ملناقشة هذه الفرضية قد حتقاختبار " ت " 
بالنسبة للفرضية اإلجرائية  السابعة:- 5-8-7
بالنسبة لشرط حجم كل عينة:-1- 5-8-7

فردا، وانطالقا من تأكيد 75
ميكن أن يكون مع العينات الصغري (اليت يقل عدد"ت"علماء اإلحصاء من أن استخدام اختبار 

فردا)، ميكننا القول أن 30) وأيضا، مع العينات الكبرية (اليت يزيد عدد أفرادها عن 30أفرادها عن 
هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه الدراسة.  

بالنسبة لشرط الفرق بين حجم عينتي الدراسة:-2- 5-8-7
يفضل أن "ت" بار وفق ما يشري إىل ذلك املهتمني بالبحث يف علم اإلحصاء أنه الستخدام اخت

فردا بالنسبة ملديري 19فردا بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيا يف القطاع اإلنتاجي، وبـ 56واملقدر بـ 
رق املوجود بني حجم العينتني اإلدارة الدنيا يف القطاع اخلدمايت يتنب لنا أن الف

فردا وهو فرق ضئيل، وعليه ميكننا القول أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه 37يقدر بـ 
.   الدراسة

بالنسبة لشرط مدى تجانس العينة-3- 5-8-7
من منطلق أن:

.12,78قيمة التباين الكبري = 
.10,47قيمة التبيان الصغري = 
.1,22بيق معادلة النسبة الفائية = فإن قيمة "ف" بعد تط

تعليق:-*
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أي 55بالرجوع إىل جدول "ف" بدرجة حرية للتباين الكبري(درجات احلرية للبسط) مساوية لـ 
)، جند 1-19أي (18)، وبدرجة حرية للتباين الصغري(درجات احلرية للمقام) مساوية لـ 56-1(

أن القيم اجلد ولية لـ " ف ":
.2,02= 0,05ىعند مستو 

.2,56= 0,01وعند مستوى
، وملا  (0,05)، (0,01)"ف" اجلد ولية عند مستوى الداللة ومبقارنة قيمة "ف" احملسوبة بقيم

، أقل من قيمة " ف " اجلد ولية عند كل من مستوى 1,22كانت قيمة " ف " احملسوبة املساوية لـ 
بني أفراد العينة.أمكننا القول بوجود جتانس0,01، و0,05الداللة 

ملناقشة هذه الفرضية قد اختبار "ت" أن شرط التجانس الستخدام يتبني لنا وبناءا على هذه النتيجة 
حتقق. 

بالنسبة لشرط مدى إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينتي الدراسة:-4- 5-8-7
النحو التايل:للتأكد من توافر هذا الشرط مت استخدام معادلة االلتواء اليت هي على

على اعتبار أن:
.23,63متوسط العينة = -*
.24ووسيط العينة = -*
.3.50واالحنراف املعياري للعينة = -*

.-0,32و بتطبيق معادلة االلتواء حتصلنا على قيمة = 
تعليق:-*

ملمتد-0,32على اعتبار أن قيمة معامل االلتواء املساوية لـ (
) أمكننا القول أن شرط إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينيت الدراسة الستخدام 3إىل +3-من (

ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق. اختبار " ت " 

بالنسبة للفرضية اإلجرائية الثامنة:- 5-8-8
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بالنسبة لشرط حجم كل عينة:-1- 5-8-8
فردا، وانطالقا من 75ملا كان حجم عينة هذه الدراسة

ميكن أن يكون مع العينات الصغري (اليت يقل "ت"تأكيد علماء اإلحصاء من أن استخدام اختبار 
فردا)، ميكننا 30) وأيضا، مع العينات الكبرية (اليت يزيد عدد أفرادها عن 30عدد أفرادها عن 

على مستوى هذه الدراسة.  القول أن هذا الشرط قد حتقق
بالنسبة لشرط الفرق بين حجم عينتي الدراسة:-2- 5-8-8

يفضل "ت" وفق ما يشري إىل ذلك املهتمني بالبحث يف علم اإلحصاء أنه الستخدام اختبار 

فردا بالنسبة 19فردا بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيا يف القطاع اإلنتاجي، وبـ 56رضية،  واملقدر بـ الف
ملديري اإلدارة الدنيا يف القطاع اخلدمايت يتنب لنا أن الفرق املوجود بني حجم العينتني 

ستوى هذه فردا وهو فرق ضئيل، وعليه ميكننا القول أن هذا الشرط قد حتقق على م37يقدر بـ 
الدراسة.  

بالنسبة لشرط مدى تجانس العينة:-3- 5-8-8
من منطلق أن:

.1,34قيمة التباين الكبري = 
.1,16قيمة التبيان الصغري = 

.1,16فإن قيمة "ف" بعد تطبيق معادلة النسبة الفائية = 
تعليق:-*

أي 55ية للبسط) مساوية لـ بالرجوع إىل جدول "ف" بدرجة حرية للتباين الكبري(درجات احلر 
)، جند 1-19أي (18)، وبدرجة حرية للتباين الصغري(درجات احلرية للمقام) مساوية لـ 56-1(

أن القيم اجلد ولية لـ " ف ":
.2,02= 0,05عند مستوى

.2,56= 0,01وعند مستوى
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وملا  (0,05)، (0,01)لة "ف" اجلد ولية عند مستوى الدالومبقارنة قيمة "ف" احملسوبة بقيم
، أقل من قيمة " ف " اجلد ولية عند كل من مستوى 1,16كانت قيمة " ف " احملسوبة املساوية لـ 

أمكننا القول بوجود جتانس بني أفراد العينة.0,01، و0,05الداللة 
فرضية قد ملناقشة هذه الاختبار "ت" أن شرط التجانس الستخدام يتبني لنا وبناءا على هذه النتيجة 

حتقق.  
بالنسبة لشرط مدى إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينتي الدراسة:-4- 5-8-8

للتأكد من توافر هذا الشرط مت استخدام معادلة االلتواء اليت هي على النحو التايل:
على اعتبار أن:

.8.04متوسط العينة = -*
.8ووسيط العينة = -*
.1,13ري للعينة = واالحنراف املعيا-*

.0,11و بتطبيق معادلة االلتواء حتصلنا على قيمة = 
تعليق:-*

0,11على اعتبار أن قيمة معامل االلتواء املساوية لـ (

) أمكننا القول أن شرط إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينيت الدراسة الستخدام 3إىل +3-من (
ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق. ار " ت " اختب
بالنسبة للفرضية اإلجرائية  التاسعة:- 5-8-9
بالنسبة لشرط حجم كل عينة:-1- 5-8-9

فردا، وانطالقا من 75
ن أن يكون مع العينات الصغري (اليت يقل ميك"ت"تأكيد علماء اإلحصاء من أن استخدام اختبار 

فردا )، ميكننا 30) وأيضا، مع العينات الكبرية ( اليت يزيد عدد أفرادها عن 30عدد أفرادها عن  
القول أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه الدراسة.  

بالنسبة لشرط الفرق بين حجم عينتي الدراسة:-2- 5-8-9-
يفضل "ت" ذلك املهتمني بالبحث يف علم اإلحصاء أنه الستخدام اختبار وفق ما يشري إىل 



المنهجيةاإلجراءاتخامسالفصل ال

354

فردا بالنسبة 19فردا بالنسبة ملديري اإلدارة الدنيا يف القطاع اإلنتاجي، وبـ 56الفرضية،  واملقدر بـ 
يري اإلدارة الدنيا يف القطاع اخلدمايت يتنب لنا أن الفرق املوجود بني حجم العينتني ملد

فردا وهو فرق ضئيل، وعليه ميكننا القول أن هذا الشرط قد حتقق على مستوى هذه 37يقدر بـ 
الدراسة.   

بالنسبة لشرط مدى تجانس العينة:-3- 5-8-9
من منطلق أن:

.3,77قيمة التباين الكبري = 
.1,94قيمة التبيان الصغري = 

.1,94فإن قيمة "ف" بعد تطبيق معادلة النسبة الفائية = 
تعليق:-*

أي 9بالرجوع إىل جدول "ف" بدرجة حرية للتباين الكبري(درجات احلرية للبسط) مساوية لـ 
، )1-14(أي 13)، وبدرجة حرية للتباين الصغري(درجات احلرية للمقام) مساوية لـ 10-1(

جند أن القيم اجلد ولية لـ " ف ":
.2,71= 0,05عند مستوى

.4,20= 0,01وعند مستوى
وملا  (0,05)، (0,01)"ف" اجلد ولية عند مستوى الداللة ومبقارنة قيمة "ف" احملسوبة بقيم

كل من مستوى ، أقل من قيمة " ف " اجلد ولية عند1,94كانت قيمة " ف " احملسوبة املساوية لـ 
أمكننا القول بوجود جتانس بني أفراد العينة.0,01، و0,05الداللة 

ملناقشة هذه اختبار "ت" أن شرط التجانس الستخدام يتبني لنا وبناءا على هذه النتيجة 
الفرضية قد حتقق. 

بالنسبة لشرط مدى إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينتي الدراسة:-9-4- 5-8
لتأكد من توافر هذا الشرط مت استخدام معادلة االلتواء اليت هي على النحو التايل:ل

على اعتبار أن:
.10,45متوسط العينة = -*
.11ووسيط العينة = -*
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.1,83واالحنراف املعياري للعينة = -*
.-0,90و بتطبيق معادلة االلتواء حتصلنا على قيمة = 

تعليق:-*
-0,90ار أن قيمة معامل االلتواء املساوية لـ (على اعتب

) أمكننا القول أن شرط إعتدالية التوزيع التكراري لكل من عينيت الدراسة الستخدام 3إىل +3-من (
ملناقشة هذه الفرضية قد حتقق. اختبار " ت " 

2ن≠1عتني غري مرتبطتني حيث ن

.سنقوم يف الفصل املوايل بعرض مث مناقشة نتائج فرضيات الدراسة
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 :تمهيد 
وحر  مباملتعلق  اإلجراءات املنهجيةبعد معاجلتنا للشق األول من اجلانب التطبيقي املتمثل يف        

قائمة احلاجات الضرو ية  املتفق عليها بني مديري القطاع اإلنتاجي و مديري القطاع اخلدمايت 
 –القائمة  –، هذه األخرية املتضمنة لنظرية " كلنترن ألدفر " للدافعية لنجاحهم يف العمل اإلدا ي 

حاجات الرجرد   –( مستريات من احلاجات 30حاجة مقسمة إىل ثالثة )  61حتددت يف 
  –حاجات النمر  و االنتماءحاجات 
الشق الثاين من اجلانب التطبيقي  – عرض و مناقشة النتائجفصل  –ذا الفصل هسنتناول يف       

ة النسبية هلذه القائمة من احلاجات املتضمنة لنظرية الدافعية األمهي على الذي سنتطرق فيه إىل الرقرف
معتمدين يف ذلك اخلدمايت  لـ " كلنترن ألدفر " لنجاح كل من مديري القطاع اإلنتاجي و القطاع

 .من نتائج  فصل اإلجراءات املنهجيةعلى ما أسفر عليه 
 نتائج الدراسة في ضوء  فرضيات البحث : عرض -6-1

  التي مفادها: لول الفرضية اإلجرائية األ ائجعرض نت -6-1-1
ترجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف األمهيـة النسـبية حلاجـات الرجـرد املتضـمنة يف نظريـة كلنتـرن       

) إنتاجي ،           ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة العليا باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد 
 خدمايت ( .

 "ت": حساب قيمة -*
مت احلصرل على قيمة  SPSSباستخدام برنامج مستقلتني متجانستني   بتطبيق قانرن "ت" لعينتني

 ( وفق ما يرضوحها اجلدول التايل :642,6"ت" مساوية لـ )
 

 الوجودحاجات 
 ألفراد اإلدارة العليا

االنحراف  المتوسط ن
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط

 طاع اإلنتاجي.بالنسبة للق -النتيجة:   *
 

 بالنسبة للقطاع الخدماتي.  -*          
                  

6, 
 
63 

2,2,241 
 

2220333 

02,7..0 
 

,2.,921 

32.0339 
 

6291040 

 

 يوضح إحصاءات أفراد اإلدارة العليا  :  (28-6جدلول رقم )
 .عل  حاجات الوجود في القطاع اإلنتاجي لوالقطاع الخدماتي

 



 عرض و مناقشة النتائج                                                                     سادسالالفصل  
 

359 

 

 

 

لتساوي  اختبار ليفين 
 التباينات 

 
 اختبار "ت" لتساوي المتوسطات

 مجال الثقة  
 ثقة 9%.

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ) ثنائية االتجاه(

فرق 
 المتوسط

فرق 
االنحراف 
 المعياري

 
 أقل

 
 أعلى

 لفرضية -النتيجة:*
 التباينات            
 لمتساوية                                                 ا            

 
 لفرضية  -*          

 التباينات         
 غير المتساوية            

2.643 
 
 
 
 

0.118 1.241 
 
 
 

62673 

22 
 
 
 

692674 

0.228 
 
 
 

32213 

2.12857 
 
 
 

2262497 

1.71516 
 
 
 

6246.,. 

-1.42846 
 
 
 

627,910- 

5.68560 
 
 
 

1.33277 

 

 نتائج اختبار "ت" فيما يتعلق بالفرضية الجزئية األلول .( : يوضح 29-6جدلول رقم )
 

 .  0,05عند مسترىغري دال  *   
 .  0,01غري دال عند مسترى *   
الفـــرق املرجـــرد بـــني مترســـطي د جـــات مـــديري اإلدا ة العليـــا يف  أن يالحـــن مـــن اجلـــدول أعـــاله      

األمهيـــة النســـبية حلاجـــات الرجـــرد يف القطـــاع اخلـــدمايت علـــى  إلدا ة العليـــاو مـــديري ا القطـــاع اإلنتـــاجي
املتضـــمنة يف نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر لنجـــاحهم باملؤسســـات الرطنيـــة لـــي  لـــه داللـــة إحصـــائية مبعـــ  أن 
إىل مديري اإلدا ة العليا يف القطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة العليـا أيضـا يف القطـاع اخلـدمايت ينظـرون 

ـــدلفر أن هلـــا نفـــ  األمهيـــةحاجـــ هـــذا مـــا أكـــده اختبـــا  "ت"  ، ات الرجـــرد حســـب نظريـــة كلنتـــرن أل
حلساب فرق مترسط استجابات أفراد القطاع اإلنتاجي عن مترسط استجابات أفـراد القطـاع اخلـدمايت 

اد و أفـــر    أن الفـــرق بــني مترســـط أفــراد القطـــاع اإلنتــاجي    تشــري البيانـــات الــرا دة يف اجلـــدول أعــاله إذ
أنــه ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف  القطــاع اخلــدمايت ال داللــة لــه وهــذا يعــ  أن الفرضــية القائلــة

األمهيـــــة النســـــبية حلاجـــــات الرجـــــرد املتضـــــمنة يف نظريـــــة كلنتـــــرن ألـــــدلفر لنجـــــاح مـــــديري اإلدا ة العليـــــا 
 .باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت ( مل تتوحقق 
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  التي مفادها: ثانيةالفرضية اإلجرائية العرض نتائج  - 6-1-2

ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــة النســبية حلاجــات االنتمــاء املتضــمنة يف نظريــة كلنتــرن    
خـدمايت   ) إنتـاجي  لرطنية وفق طبيعـة النظـام املعتمـدألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة العليا باملؤسسات ا

. ) 
 ساب قيمة "ت".ح -*

مت احلصرل على قيمة  SPSSباستخدام برنامج مستقلتني متجانستني   بتطبيق قانرن "ت" لعينتني
 ( وفق ما يرضوحها اجلدول التايل:1,073-"ت" مساوية لـ )

 
 

 االنتماءحاجات 

 ألفراد اإلدارة العليا

االنحراف  المتوسط ن
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط

 بالنسبة للقطاع اإلنتاجي. -النتيجة:   *
 

 بالنسبة للقطاع الخدماتي.  -*          
                  

6, 
 
63 

446,2. 
 

449333 

41,,,, 
 

73766, 

20630, 
 

22016, 

 
 

 ( :  يوضح إحصاءات أفراد اإلدارة العليا 03-6جدلول رقم )
 .عل  حاجات االنتماء في القطاع اإلنتاجي لوالقطاع الخدماتي
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اختبار ليفين لتساوي  
 التباينات 

 
 اختبار "ت" لتساوي المتوسطات

 مجال الثقة  
 ثقة 9%.

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية
) ثنائية 
 االتجاه(

فرق 
 المتوسط

فرق 
االنحراف 
 المعياري

 
 أقل

 
 أعلى

 لفرضية -النتيجة:*
 التباينات           
 المتساوية                                                           

 
 لفرضية -*         

 التباينات         
غير          

 المتساوية   

712, 
 
 
 
 

0.2, 64370- 
 
 
 

63666- 

22 
 
 
 

264939 

2.9, 
 
 
 
27., 

0976,,- 
 
 
 

0976,,- 
 

00246, 
 
 
 

02692, 

643,70,- 
 
 
 

6432,40- 

00031, 
 
 
 

0639,, 

 

 .الثانيةنتائج اختبار "ت" فيما يتعلق بالفرضية الجزئية ( : يوضح 01-6جدلول رقم )
 

 .  0,05عند مسترىغري دال *    
 .  0,01* غري دال عند مسترى   
الفــــرق املرجــــرد بــــني مترســــطي د جــــات مــــديري اإلدا ة العليــــا يف أن  يالحـــن مــــن اجلــــدول أعــــاله     

نتمــاء األمهيــة النســبية حلاجــات االيري اإلدا ة العليــا يف القطــاع اخلــدمايت علــى و مــد القطــاع اإلنتــاجي
املتضـــمنة يف نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر لنجـــاحهم باملؤسســـات الرطنيـــة لـــي  لـــه داللـــة إحصـــائية مبعـــ  أن 
إىل مديري اإلدا ة العليا يف القطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة العليـا أيضـا يف القطـاع اخلـدمايت ينظـرون 

حســـب نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر أن هلـــا نفـــ  األمهيـــة ، هـــذا مـــا أكـــده اختبـــا  "ت"  االنتمـــاءحاجـــات 
حلساب فرق مترسط استجابات أفراد القطاع اإلنتاجي عن مترسط استجابات أفـراد القطـاع اخلـدمايت 

و أفـــراد    أن الفـــرق بـــني مترســـط أفـــراد القطـــاع اإلنتـــاجيإذ تشـــري البيانـــات الـــرا دة يف اجلـــدول أعـــاله   
ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف  أنــه القطــاع اخلــدمايت ال داللــة لــه وهــذا يعــ  أن الفرضــية القائلــة

ــــا  ــــدلفر لنجــــاح مــــديري اإلدا ة العلي ــــة كلنتــــرن أل ــــة النســــبية حلاجــــات االنتمــــاء املتضــــمنة يف نظري األمهي
 مل تتوحقق . ) إنتاجي ، خدمايت (لرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد باملؤسسات ا

 
  التي مفادها: ثالثةالفرضية اإلجرائية العرض نتائج  - 6-1-0
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ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــة النســبية حلاجــات النمــر املتضــمنة يف نظريــة كلنتــرن       
 خـدمايت  ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة العليا باملؤسسات الرطنية وفق طبيعـة النظـام املعتمـد ) إنتـاجي 

. ) 
 حساب قيمة "ت". -*

مت احلصرل على قيمة  SPSSباستخدام برنامج مستقلتني متجانستني   بتطبيق قانرن "ت" لعينتني
 ( وفق ما يرضوحها اجلدول املبني التايل:7970,"ت" مساوية لـ )

 

  النموحاجات 
 ألفراد اإلدارة العليا

االنحراف  المتوسط ن
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط

 بالنسبة للقطاع اإلنتاجي. -نتيجة:   *ال
 

 بالنسبة للقطاع الخدماتي.  -*          
                  

6, 
 
63 

6643333 
 

6349333 

6409470 
 

64769., 

0106,, 
 

9,210, 

 

 ( :  يوضح إحصاءات أفراد اإلدارة العليا 02-6جدلول رقم )
 . مواجات النح عل  في القطاع اإلنتاجي لوالقطاع الخدماتي

 

اختبار ليفين لتساوي  
 التباينات 

 
 اختبار "ت" لتساوي المتوسطات

 مجال الثقة  
 ثقة 9%.

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ) ثنائية االتجاه(

فرق 
 المتوسط

فرق 
االنحراف 
 المعياري

 
 أقل

 
 أعلى

 لفرضية -النتيجة:*
 ايناتالتب            
 المتساوية                                                             

 
 لفرضية  -*          

 التباينات         
 غير المتساوية            

64149 
 
 
 
 

234, 7.7, 
 
 
 

711, 

22 
 
 
 

614911 

,0,, 
 
 
 
,99, 

93333, 
 
 
 

93333, 
 

12703, 
 
 
 

192.0, 

433.,,- 
 
 
 

44306,- 

64433., 
 
 
 

6444306 

 

 .الثالثةنتائج اختبار "ت" فيما يتعلق بالفرضية الجزئية ( : يوضح 00-6جدلول رقم )
 .  0,05عند مسترىغري دال *    
 .  0,01* غري دال عند مسترى   
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الفــــرق املرجــــرد بــــني مترســــطي د جــــات مــــديري اإلدا ة العليــــا يف أن  يالحـــن مــــن اجلــــدول أعــــاله     
نمـــر األمهيـــة النســـبية حلاجـــات المـــديري اإلدا ة العليـــا يف القطـــاع اخلـــدمايت علـــى  و القطـــاع اإلنتـــاجي

املتضـــمنة يف نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر لنجـــاحهم باملؤسســـات الرطنيـــة لـــي  لـــه داللـــة إحصـــائية مبعـــ  أن 
إىل مديري اإلدا ة العليا يف القطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة العليـا أيضـا يف القطـاع اخلـدمايت ينظـرون 

حسب نظرية كلنترن ألدلفر أن هلا نف  األمهية ، هـذا مـا أكـده اختبـا  "ت" حلسـاب  نمرحاجات ال
إذ تشـري فرق مترسط استجابات أفراد القطاع اإلنتاجي عن مترسط استجابات أفراد القطـاع اخلـدمايت 

و أفــراد القطــاع   أن الفــرق بــني مترســط أفــراد القطــاع اإلنتــاجي البيانــات الــرا دة يف اجلــدول أعــاله   
ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــة  أنــه اخلــدمايت ال داللــة لــه وهــذا يعــ  أن الفرضــية القائلــة

النســـبية حلاجـــات النمـــر املتضـــمنة يف نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر لنجـــاح مـــديري اإلدا ة العليـــا باملؤسســـات 
 قق . تتوحالرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت (مل

  التي مفادها: رابعةالفرضية اإلجرائية العرض نتائج  - 6-1-4

ترجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف األمهيـة النسـبية حلاجـات الرجـرد املتضـمنة يف نظريـة كلنتـرن       
) إنتـاجي ،       ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة الرسطى باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمـد 

 ( .خدمايت 
 حساب قيمة "ت". -*

مت احلصرل على قيمة  SPSSباستخدام برنامج مستقلتني متجانستني   بتطبيق قانرن "ت" لعينتني
 ( وفق ما يرضوحها اجلدول التايل:6230,"ت" مساوية لـ )

 

 الوجودحاجات 
 الوسطىألفراد اإلدارة 

االنحراف  المتوسط ن
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط

 بالنسبة للقطاع اإلنتاجي. -* النتيجة:  
 

 بالنسبة للقطاع الخدماتي.  -*          
                  

,2 
 
24 

2044976 
 

2042497 

0479404 
 

0471333 

97..4, 
 

76397, 

 

 الوسط ( :  يوضح إحصاءات أفراد اإلدارة 04-6جدلول رقم )
 .عل  حاجات الوجود في القطاع اإلنتاجي لوالقطاع الخدماتي
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ختبار ليفين لتساوي ا 
 التباينات 

 
 اختبار "ت" لتساوي المتوسطات

 مجال الثقة  
 ثقة 9%.

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ) ثنائية االتجاه(

فرق 
 المتوسط

فرق 
االنحراف 
 المعياري

 
 أقل

 
 أعلى

 لفرضية -النتيجة:*
 التباينات            

 المتساوية                                                             
 

 لفرضية  -*          
 التباينات         

 غير المتساوية            

339, 
 
 
 
 

.,0, 120, 
 
 
 

120, 
 

14 
 
 
 

944332 

909, 
 
 
 
901, 

976,0, 
 
 

 
976,0, 

 

.6766, 
 
 
 

.676., 

6429410- 
 
 
 

6421,92- 

24,36,. 
 
 
 

24,3704 

 

 .الرابعةنتائج اختبار "ت" فيما يتعلق بالفرضية الجزئية ( : يوضح 05-6جدلول رقم )
 

 .  0,05عند مسترىغري دال *    
 .  0,01* غري دال عند مسترى   
يف  رســطىالفــرق املرجــرد بــني مترســطي د جــات مــديري اإلدا ة الأن  يالحــن مــن اجلــدول أعــاله     

األمهيـة النسـبية حلاجـات الرجـرد يف القطـاع اخلـدمايت علـى  رسـطىي اإلدا ة الو مـدير  القطاع اإلنتاجي
املتضـــمنة يف نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر لنجـــاحهم باملؤسســـات الرطنيـــة لـــي  لـــه داللـــة إحصـــائية مبعـــ  أن 

أيضــــا يف القطــــاع اخلــــدمايت  رســــطىيف القطــــاع اإلنتــــاجي و مــــديري اإلدا ة ال رســــطىمــــديري اإلدا ة ال
حاجات الرجرد حسب نظريـة كلنتـرن ألـدلفر أن هلـا نفـ  األمهيـة ، هـذا مـا أكـده اختبـا  ينظرون إىل 

"ت" حلســاب فــرق مترســط اســتجابات أفــراد القطــاع اإلنتــاجي عــن مترســط اســتجابات أفــراد القطــاع 
بني مترسط أفـراد القطـاع اإلنتـاجي و أفـراد القطـاع إذ تشري البيانات الرا دة يف اجلدول أعاله اخلدمايت 

ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــة  أنــه اخلــدمايت ال داللــة لــه وهــذا يعــ  أن الفرضــية القائلــة
النسبية حلاجات الرجرد املتضمنة يف نظريـة كلنتـرن ألـدلفر لنجـاح مـديري اإلدا ة الرسـطى باملؤسسـات 

 الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد 
 مل تتوحقق .) إنتاجي ، خدمايت (
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  التي مفادها: خامسةالفرضية اإلجرائية العرض نتائج  - 6-1-5

ترجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسـبية حلاجـات االنتمـاء املتضـمنة يف نظريـة كلنتـرن       
) إنتـاجي ،       ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة الرسطى باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمـد 

 خدمايت ( .
 حساب قيمة "ت". -*

مت احلصرل على قيمة  SPSSباستخدام برنامج مستقلتني متجانستني   بتطبيق قانرن "ت" لعينتني
 ( وفق ما يرضوحها اجلدول التايل:0,810 -"ت" مساوية لـ )

 

 االنتماءحاجات 
 الوسطىألفراد اإلدارة 

االنحراف  المتوسط ن
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط

 بالنسبة للقطاع اإلنتاجي. -النتيجة:   *
 

 بالنسبة للقطاع الخدماتي.  -*          
                  

,2 
 
24 

74.241 
 

446376 

4.,20, 
 

.61,., 

607.4, 
 

67023, 

 

  الوسط  ( :  يوضح إحصاءات أفراد اإلدارة06-6جدلول رقم )
 .عل  حاجات االنتماء في القطاع اإلنتاجي لوالقطاع الخدماتي

 

ليفين لتساوي  اختبار 
 التباينات 

 
 اختبار "ت" لتساوي المتوسطات

 مجال الثقة  
 ثقة 9%.

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ) ثنائية االتجاه(

فرق 
 المتوسط

فرق 
االنحراف 
 المعياري

 
 أقل

 
 أعلى

 لفرضية -النتيجة:*
 التباينات            

 المتساوية                                                             
 

 لفرضية  -*          
 التباينات         

 غير المتساوية            

61., 
 
 
 
 

140, 463,- 
 
 
 

431.- 

14   
 
 
 

974320 

,26, 
 
 
 
,20, 

67497,- 
 
 
 

67497,- 
 

2230,, 
 
 
 

226,,, 

16421,- 
 
 
 

12233,- 

21666, 
 
 
 

21,41, 

 

 .الخامسةنتائج اختبار "ت" فيما يتعلق بالفرضية الجزئية : يوضح ( 07-6جدلول رقم )
 

 .  0,05عند مسترىغري دال *    
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 .  0,01* غري دال عند مسترى   
يف  رســطىالفــرق املرجــرد بــني مترســطي د جــات مــديري اإلدا ة الأن  يالحــن مــن اجلــدول أعــاله     

 االنتمـاءاألمهيـة النسـبية حلاجـات يف القطاع اخلدمايت علـى رسطى دا ة الو مديري اإل القطاع اإلنتاجي
املتضـــمنة يف نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر لنجـــاحهم باملؤسســـات الرطنيـــة لـــي  لـــه داللـــة إحصـــائية مبعـــ  أن 

أيضــــا يف القطــــاع اخلــــدمايت  رســــطىيف القطــــاع اإلنتــــاجي و مــــديري اإلدا ة ال رســــطىمــــديري اإلدا ة ال
حسب نظرية كلنترن ألدلفر أن هلا نفـ  األمهيـة ، هـذا مـا أكـده اختبـا  نتماء جات االحاينظرون إىل 

"ت" حلســاب فــرق مترســط اســتجابات أفــراد القطــاع اإلنتــاجي عــن مترســط اســتجابات أفــراد القطــاع 
أن الفــرق بــني مترســط أفــراد القطــاع اإلنتــاجي و    إذ تشــري البيانــات الــرا دة يف اجلــدول أعــالهاخلــدمايت 

ترجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية  أنـه اد القطاع اخلـدمايت ال داللـة لـه وهـذا يعـ  أن الفرضـية القائلـةأفر 
يف األمهيــة النســبية حلاجــات االنتمــاء املتضــمنة يف نظريــة كلنتــرن ألــدلفر لنجــاح مــديري اإلدا ة الرســطى 

 ق .مل تتوحق) إنتاجي ، خدمايت (  لرطنية وفق طبيعة النظام املعتمدباملؤسسات ا
  التي مفادها: سادسةالفرضية اإلجرائية  العرض نتائج  - 6-1-6

ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــة النســبية حلاجــات النمــر املتضــمنة يف نظريــة كلنتــرن       
)                ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة الرسـطى باملؤسسـات الرطنيـة وفـق طبيعـة النظـام املعتمـد 

 خدمايت ( . إنتاجي ،
باســـتخدام برنـــامج مســـتقلتني متجانســـتني   بتطبيـــق قـــانرن "ت" لعينتـــني :حسااااب قيماااة "ت" -*

SPSS ( وفق ما يرضوحها اجلدول التايل:1,281-مت احلصرل على قيمة "ت" مساوية لـ ) 
 

 النموحاجات 
 الوسطىألفراد اإلدارة 

االنحراف  المتوسط ن
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط

 بالنسبة للقطاع اإلنتاجي. -نتيجة:   *ال
 

 بالنسبة للقطاع الخدماتي.  -*          
                  

,2 
 
24 

6349.92 
 

6643333 

642034. 
 

6404774 

64..0, 
 

21227, 

 

  الوسط ( :  يوضح إحصاءات أفراد اإلدارة 08-6جدلول رقم )
 .مو عل  حاجات الن في القطاع اإلنتاجي لوالقطاع الخدماتي

 

اختبار ليفين لتساوي  
 التباينات 

 
 اختبار "ت" لتساوي المتوسطات

 مجال الثقة  



 عرض و مناقشة النتائج                                                                     سادسالالفصل  
 

367 

 

 ثقة 9%.

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ) ثنائية االتجاه(

فرق 
 المتوسط

فرق 
االنحراف 
 المعياري

 
 أقل

 
 أعلى

 لفرضية -النتيجة:*
 ايناتالتب            
 المتساوية                                                             

 
 لفرضية  -*          

 التباينات         
 المتساوية   غير         

300, 
 
 
 
 

499, 64246- 
 
 
 

64293- 

14 
 
 
 

904629 

239, 
 
 
 
267, 

,3,71,- 
 
 
 

,3,71,- 

06131, 
 
 
 

02042, 

64309,9- 
 
 
 

6439,22- 

229.0, 
 
 
 

2,,73, 

 

 .السادسةنتائج اختبار "ت" فيما يتعلق بالفرضية الجزئية ( : يوضح 09-6جدلول رقم )
 

 .  0,05عند مسترىغري دال *    
 .  0,01* غري دال عند مسترى   
يف  رســطىالفــرق املرجــرد بــني مترســطي د جــات مــديري اإلدا ة الأن  يالحــن مــن اجلــدول أعــاله     

 نمــراألمهيــة النســبية حلاجــات اليف القطــاع اخلــدمايت علــى الرســطى و مــديري اإلدا ة  جيالقطــاع اإلنتــا
املتضـــمنة يف نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر لنجـــاحهم باملؤسســـات الرطنيـــة لـــي  لـــه داللـــة إحصـــائية مبعـــ  أن 

أيضــــا يف القطــــاع اخلــــدمايت  الرســــطىيف القطــــاع اإلنتــــاجي و مــــديري اإلدا ة  الرســــطى مــــديري اإلدا ة
حســـب نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر أن هلـــا نفـــ  األمهيـــة ، هـــذا مـــا أكـــده اختبـــا  "ت"  النمـــررون إىل ينظـــ

حلساب فرق مترسط استجابات أفراد القطاع اإلنتاجي عن مترسط استجابات أفـراد القطـاع اخلـدمايت 
أفــراد و    أن الفـرق بــني مترسـط أفــراد القطــاع اإلنتـاجي إذ تشـري البيانــات الـرا دة يف اجلــدول أعــاله 

ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف أنــه  القطــاع اخلــدمايت ال داللــة لــه وهــذا يعــ  أن الفرضــية القائلــة
األمهيــــة النســــبية حلاجــــات النمــــر املتضــــمنة يف نظريــــة كلنتــــرن ألــــدلفر لنجــــاح مــــديري اإلدا ة الرســــطى 

 ق .مل تتوحق) إنتاجي ، خدمايت (  لرطنية وفق طبيعة النظام املعتمدباملؤسسات ا
 
  التي مفادها: سابعةالفرضية اإلجرائية العرض نتائج  - 6-1-7

ترجد فـروق ذات داللـة إحصـائية يف األمهيـة النسـبية حلاجـات الرجـرد املتضـمنة يف نظريـة كلنتـرن       
) إنتـاجي           ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة الدنيا باملؤسسـات الرطنيـة وفـق طبيعـة النظـام املعتمـد 

 ايت ( .، خدم
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 حساب قيمة "ت": -*
مت احلصرل على  SPSSباستخدام برنامج مستقلتني متجانستني   بتطبيق قانرن "ت" لعينتني      

 ( وفق ما يرضوحها اجلدول التايل:1,071-قيمة "ت" مساوية لـ )
  

 الوجودحاجات 
 الدنياألفراد اإلدارة 

االنحراف  المتوسط ن
 المعياري

الخطأ المعياري 
 للمتوسط

 بالنسبة للقطاع اإلنتاجي. -النتيجة:   *
 

 بالنسبة للقطاع الخدماتي.  -*          
                  

91 
 
6. 

2040793 
 

2,4014, 

04979,4 
 

04209,3 

,777., 
 

7,229, 

 

 الدنيا( :  يوضح إحصاءات أفراد اإلدارة 43-6جدلول رقم )
 .الوجودعل  حاجات  في القطاع اإلنتاجي لوالقطاع الخدماتي

 

اختبار ليفين لتساوي  
 التباينات 

 
 اختبار "ت" لتساوي المتوسطات

 مجال الثقة  
 ثقة 9%.

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ) ثنائية االتجاه(

فرق 
 المتوسط

فرق 
االنحراف 
 المعياري

 
 أقل

 
 أعلى

 لفرضية -النتيجة:*
 لتبايناتا            
 المتساوية                                                             

 
 لفرضية  -*          

 التباينات         
غير          

 المتساوية   

14., 
 
 
 
 

,3., 64376- 
 
 
 

64629- 

70 
 
 
 

0,43.2 

.228 
 
 
 
214, 

..0,2,- 
 
 
 

..0,2,- 
 

.2740, 
 
 
 

4427,, 

244,29.- 
 
 
 

2474764- 

49979, 
 
 
 

4330,, 

 

 .السابعةنتائج اختبار "ت" فيما يتعلق بالفرضية الجزئية ( : يوضح 41-6جدلول رقم )
 .  0,05عند مسترىغري دال *    
 .  0,01* غري دال عند مسترى   
يف  دنياالفـــرق املرجـــرد بـــني مترســـطي د جـــات مـــديري اإلدا ة الـــأن  يالحـــن مـــن اجلـــدول أعـــاله     

األمهيــة النســـبية حلاجـــات الرجـــرد يف القطـــاع اخلـــدمايت علـــى الــدنيا و مـــديري اإلدا ة  نتـــاجيالقطــاع اإل
املتضـــمنة يف نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر لنجـــاحهم باملؤسســـات الرطنيـــة لـــي  لـــه داللـــة إحصـــائية مبعـــ  أن 

 ينظـرون إىل أيضا يف القطاع اخلـدمايت الدنيايف القطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة  الدنيامديري اإلدا ة 
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ـــدلفر أن هلـــا نفـــ  األمهيـــة ، هـــذا مـــا أكـــده اختبـــا  "ت"  حاجـــات الرجـــرد حســـب نظريـــة كلنتـــرن أل
حلساب فرق مترسط استجابات أفراد القطاع اإلنتاجي عن مترسط استجابات أفـراد القطـاع اخلـدمايت 

و أفــراد   إلنتــاجي أن الفــرق بــني مترســط أفــراد القطــاع اإذ تشــري البيانــات الــرا دة يف اجلــدول أعــاله   
ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف  أنــه القطــاع اخلــدمايت ال داللــة لــه وهــذا يعــ  أن الفرضــية القائلــة

األمهيــــة النســـــبية حلاجــــات الرجـــــرد املتضــــمنة يف نظريـــــة كلنتــــرن ألـــــدلفر لنجــــاح مـــــديري اإلدا ة الـــــدنيا 
 مل تتوحقق . ايت ( ) إنتاجي ، خدم لرطنية وفق طبيعة النظام املعتمدباملؤسسات ا

  التي مفادها: ثامنةالفرضية اإلجرائية العرض نتائج  - 6-1-8

املتضـمنة يف نظريـة كلنتـرن  االنتمـاءترجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهية النسـبية حلاجـات       
خـدمايت  ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة الدنيا باملؤسسـات الرطنيـة وفـق طبيعـة النظـام املعتمـد ) إنتـاجي 

. ) 
 حساب قيمة "ت". -*

مت احلصرل على  SPSSباستخدام برنامج مستقلتني متجانستني   بتطبيق قانرن "ت" لعينتني      
 ( وفق ما يرضوحها اجلدول التايل:4100,قيمة "ت" مساوية لـ )

 

  االنتماءحاجات 
 الدنياألفراد اإلدارة 

االنحراف  المتوسط ن
 المعياري

الخطأ المعياري 
 متوسطلل

 بالنسبة للقطاع اإلنتاجي. -النتيجة:   *
 

 بالنسبة للقطاع الخدماتي.  -*          
                  

91 
 
6. 

44376, 
 

74.,7, 

6469773 
 

6437477 

69,73, 
 

2,7,., 

 

 دنيا( :  يوضح إحصاءات أفراد اإلدارة ال42-6جدلول رقم )
 .ات االنتماءعل  حاج في القطاع اإلنتاجي لوالقطاع الخدماتي

 

اختبار ليفين لتساوي  
 التباينات 

 
 اختبار "ت" لتساوي المتوسطات

 مجال الثقة  
 ثقة 9%.

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ) ثنائية االتجاه(

فرق 
 المتوسط

فرق 
االنحراف 
 المعياري

 
 أقل

 
 أعلى

 لفرضية -النتيجة:*
 التباينات            

 المتساوية                                                             

642.2 
 
 

29., ,63, 
 
 

70 
 
 

140, 
 
 

62,31, 
 
 

03200, 
 
 

,74,.,- 
 
 

72116, 
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 لفرضية  -*          

 التباينات         
 غير المتساوية            

 
 

 
,29, 

 
004694 

 
17,, 

 
62,31 

 
2.641, 

 
,1.10,- 

 
76779, 

 

 .الثامنةنتائج اختبار "ت" فيما يتعلق بالفرضية الجزئية ( : يوضح 40-6جدلول رقم )
 

 .  0,05عند مسترىغري دال *    
 .  0,01* غري دال عند مسترى   
يف  الـــدنياالفـــرق املرجـــرد بـــني مترســـطي د جـــات مـــديري اإلدا ة أن  يالحـــن مـــن اجلـــدول أعـــاله     

 االنتمــاءاألمهيــة النســبية حلاجــات يف القطــاع اخلــدمايت علــى الــدنيا و مــديري اإلدا ة  اجيالقطــاع اإلنتــ
املتضـــمنة يف نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر لنجـــاحهم باملؤسســـات الرطنيـــة لـــي  لـــه داللـــة إحصـــائية مبعـــ  أن 

ينظـرون إىل  أيضا يف القطاع اخلـدمايت الدنيايف القطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة  الدنيامديري اإلدا ة 
حســـب نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر أن هلـــا نفـــ  األمهيـــة ، هـــذا مـــا أكـــده اختبـــا  "ت"  االنتمـــاءحاجـــات 

حلساب فرق مترسط استجابات أفراد القطاع اإلنتاجي عن مترسط استجابات أفـراد القطـاع اخلـدمايت 
و أفــراد    اإلنتــاجيأن الفــرق بــني مترســط أفــراد القطــاع إذ تشــري البيانــات الــرا دة يف اجلــدول أعــاله   

ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف  أنــه القطــاع اخلــدمايت ال داللــة لــه وهــذا يعــ  أن الفرضــية القائلــة
ــــدنيا  ــــة كلنتــــرن ألــــدلفر لنجــــاح مــــديري اإلدا ة ال األمهيــــة النســــبية حلاجــــات االنتمــــاء املتضــــمنة يف نظري

 مل تتوحقق .خدمايت ( باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، 
 

 

 
  التي مفادها: تاسعةالفرضية اإلجرائية العرض نتائج  - 6-1-9

ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــة النســبية حلاجــات النمــر املتضــمنة يف نظريــة كلنتــرن       
)                   ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة الـدنيا باملؤسسـات الرطنيـة وفـق طبيعـة النظـام املعتمـد 

 إنتاجي ، خدمايت ( .
 حساب قيمة "ت". -*
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مت احلصرل على  SPSSباستخدام برنامج مستقلتني متجانستني   بتطبيق قانرن "ت" لعينتني      
 ( وفق ما يرضوحها اجلدول التايل:1,368-قيمة "ت" مساوية لـ )

 

  النموحاجات 
 الدنيا ألفراد اإلدارة

االنحراف  المتوسط ن
 يالمعيار

الخطأ المعياري 
 للمتوسط

 بالنسبة للقطاع اإلنتاجي. -النتيجة:   *
 

 بالنسبة للقطاع الخدماتي.  -*          
                  

91 
 
6. 

6342497 
 

634.,7, 

64.,232 
 

640.004 

29.96, 
 

06.11, 

 

  الدنيا( :  يوضح إحصاءات أفراد اإلدارة 44-6جدلول رقم )
 .عل  حاجات النمو لقطاع الخدماتيفي القطاع اإلنتاجي لوا

 
 

اختبار ليفين لتساوي  
 التباينات 

 
 اختبار "ت" لتساوي المتوسطات

 مجال الثقة  
 ثقة 9%.

قيمة 
 "ف"

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 "ت"

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 ) ثنائية االتجاه(

فرق 
 المتوسط

فرق 
االنحراف 
 المعياري

 
 أقل

 
 أعلى

 لفرضية -ة:*النتيج
 التباينات            
 المتساوية                                                             

 
 لفرضية  -*          

 التباينات         
غير          

 المتساوية   

04.12 
 
 
 
 

393, 64014- 
 
 
 

64137- 

70 
 
 
 

,04074 

671, 
 
 
 
669, 

11619, 
 
 
 

11619, 

,4077, 
 
 
 

,667,, 

6412942- 
 
 
 

64,.643- 

03296, 
 
 
 

61493, 

 

 .التاسعةنتائج اختبار "ت" فيما يتعلق بالفرضية الجزئية ( : يوضح 45-6جدلول رقم )
 .  0,05عند مسترىغري دال *    
 .  0,01* غري دال عند مسترى   
يف  الـــدنياا ة الفـــرق املرجـــرد بـــني مترســـطي د جـــات مـــديري اإلدأن  يالحـــن مـــن اجلـــدول أعـــاله     

ـــدنياو مـــديري اإلدا ة  القطـــاع اإلنتـــاجي ـــة النســـبية حلاجـــات يف القطـــاع اخلـــدمايت علـــى  ال  النمـــراألمهي
املتضـــمنة يف نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر لنجـــاحهم باملؤسســـات الرطنيـــة لـــي  لـــه داللـــة إحصـــائية مبعـــ  أن 

أيضا يف القطاع اخلـدمايت ينظـرون إىل  الدنيايف القطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة  الدنيامديري اإلدا ة 
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حسب نظرية كلنترن ألدلفر أن هلا نف  األمهية ، هـذا مـا أكـده اختبـا  "ت" حلسـاب  النمرحاجات 
إذ تشـري فرق مترسط استجابات أفراد القطاع اإلنتاجي عن مترسط استجابات أفراد القطـاع اخلـدمايت 

و أفـــراد القطـــاع   مترســـط أفـــراد القطـــاع اإلنتـــاجي  أن الفـــرق بـــنيالبيانـــات الـــرا دة يف اجلـــدول أعـــاله   
ترجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية يف األمهيــة  أنــه اخلــدمايت ال داللــة لــه وهــذا يعــ  أن الفرضــية القائلــة

النســـبية حلاجـــات النمـــر املتضـــمنة يف نظريـــة كلنتـــرن ألـــدلفر لنجـــاح مـــديري اإلدا ة الـــدنيا باملؤسســـات 
 مل تتوحقق .عتمد ) إنتاجي ، خدمايت ( الرطنية وفق طبيعة النظام امل

 نتائج الدراسة في ضوء  فرضيات البحث : مناقشة-6-2
 اإلحصائيةالعرض السابق ملدى صوحة فرضيات الد اسة يف ضرء نتائج املعاجلات  إىلاستنادا      

 نتها ، و مقا معاين هلا إضفاء، و  إليهاالنتائج املترصل  مناقشة إىلنسعى من خالل هذا العنصر 
بالد اسات السابقة ملعرفة مدى اتفاقها أو تعا ضها معها ، و طرح بعض االجتهادات التفسريية هلا يف 

ضرء اإلطا  النظري و كذا الد اسات السابقة ، و فيما يلي مناقشة نتائج الد اسة وفق تسلسل 
 فروض الد اسة.

  التي مفادها: لول الفرضية اإلجرائية األ مناقشة نتائج -6-2-1
     (2 - ,2)  22د جة  أي عند  2- بالرجرع إىل جدول "ت" عند د جات حرية ن      

 و مسترى الداللة ذو الطرفني جند أن القيم اجلد ولية لـ "ت":

 .,2437=   0,05عند مسترى
 ..2446=   0,01و عند مسترى

 
 

يتبني لنا  (0,05) ،(0,01)مبقا نة قيمة "ت" احملسربة بقيم "ت" اجلد ولية عند مسترى       
و          الفرق املرجرد بني مترسطي د جات مديري اإلدا ة العليا يف القطاع اإلنتاجي أن

األمهية النسبية حلاجات الرجرد املتضمنة يف نظرية كلنترن نظرائهم يف القطاع اخلدمايت على 
 اإلدا ة العليا يف  مبع  أن مديري ألدلفر لنجاحهم باملؤسسات الرطنية لي  له داللة إحصائية

الضمان ،  األجرالقطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة العليا أيضا يف القطاع اخلدمايت ينظرون إىل 
فر تر  ،ترفر السكن ، طب العمل ، الغذاء ) مأكل و مشرب ( ، املكافآت و العالوات  ، االجتماعي
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نظرية كلنترن  حاجات الرجرد حسب و اليت متثل فرتات الراحة و الظروف الفيزيقية اجليدة  ، النقل
اجي أم أن هلا نف  األمهية ، و أن اختالف االنتماء إىل قطاع معني سراءا كان قطاع إنتألدلفر 

اجات حب -إدا ة عليا -خدمايت ال يؤثر على اإلطالق يف اهتمام مديري هذا املسترى اإلدا ي 
  لنف األمهيةيرلرن نف   أي أن مديري كلى القطاعني الرجرد على حساب حاجات أخرى ،

 احلاجات من أجر ومكافآت و عالوات و غذاء و ترفر السكن...و هذا ما تؤكده د اسة كل من
 ايف تأكيده (.06-62، ص ،ص 2337)سيدي صاحل صربينة ، 2337"سيدي صاحل صربينة"

و  ر النقل ترف ،احلرية  ترفر السكن ، مشرب ( الغذاء ) مأكل و  ، العالواتو املكافآت  ، األجر على أن
مع النتائج  ة األوىلالفرضيتتفق نتائج  كما،للنجاح يف العمل اإلدا ي ةضرو يحمددات  فرتات الراحة 

 أن علىيف تأكيده  (  16,،ص2337 )بغرل زهري ،2337"بغرل زهرياملترصل إليها من طرف "
للنجاح  ةضرو ي حمدداتلراحة فرتات ا ،الظروف الفيزيقية اجليدة  ،، ترفر السكن  املكافآت و العالوات
"عبد احملسن ن طرفمع النتائج املترصل إليها م الفرضية األوىلتتفق نتائج  ، كمايف العمل اإلدا ي

(  .4,، ص  9..6 حممد عبد احملسن الترجيري )6.44" ريجيالتر   
مع  وىلالفرضية األتتفق نتائج  لنجاح يف العمل اإلدا ي،كمايف تأكيده على أن األجر ضرو ي ل  

 CHRLEZ HULANN6.10 النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "شا لز هرلن"
Charles .L. Hulin, 1966)) لور ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي يف تأكيده على أن األج 

مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "د ويش فؤاد د ويش"  الفرضية األوىل نتائج أيضا تتفق
و على  يف تأكيده على أن الدوافع املادية  ( 06،ص 6.41عبد الفتاح ياسني ) حممرد .6.9

 الفرضية  تتفق نتائج و أيضا  أسها األجر حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي

 

 , HILL 6.1. (A.B.Hillمع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "هيل"  األوىل

مع الفرضية تتفق نتائج ، كما  اح يف العمل اإلدا يأن األجر ضرو ي للنج يف تأكيده على(1969
 DJINN ET MIHAITH النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "جني" و "مهتان"

يف تأكيدمها  على أن األجر ضرو ي   (  .4,، ص  9..6 )حممد عبد احملسن الترجيري 6.41
النتائج املترصل إليها من طرف الباحث مع  الفرضية األوىلتتفق نتائج  لو،  للنجاح يف العمل اإلدا ي

تتفق نتائج و   اإلدا ي يف تأكيده على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل 6.41"حممد العديلي" 
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مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "ابتسام محدي" و "سعد جالل  الفرضية األوىل
أن األجر ضرو ي للنجاح يف  يف تأكيدمها على (6.17 ،جالل ) ابتسام محدي ، سعد6611"

مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "بيرتد  الفرضية األوىل تتفق نتائج كما، العمل اإلدا ي
 عريد سلطان املشعان عرض ، خلف الغرتي) PITER DOVMAN .6.4وفمان و آخرون "

تتفق يف حني  ييف تأكيدهم على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا  (  2,1، ص  ...6
 يب"العتيو  6.16"عديل فرج" كل منمع النتائج املترصل إليها من طرف   الفرضية األوىل نتائج
يف تأكيده على  و (  2,7، ص  ...6،  عريد سلطان املشعان عرض ، خلف الغرتي) 6..6"

يها ملترصل إلمع النتائج االفرضية األوىل  تتفق نتائج و  أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي
 ,Frank fridlender  Frank. Friedland er ,6.1"من طرف الباحث "فرانك فريد لند 

تتفق  و و العالوات حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي يف تأكيده على أن املكافآت  ( (1964
و  مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "ادوا د نتائج الفرضية األوىل

ظروف الفيزيقية  يف تأكيدمها على أن ال  ( Livine , Joseph Witz, 1968.6.14جرزيف"
  ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي. حمدد
ترجد فروق ذات داللة  أي ال و بناءا على هذه النتيجة يتبني لنا أن هذه الفرضية مل تتوحقق       

كلنترن ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة   إحصائية يف األمهية النسبية حلاجات الرجرد املتضمنة يف نظرية
 العليا باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت ( .

 

 

 

 
  الفرضية اإلجرائية الثانية التي مفادها: مناقشة نتائج -6-2-2

 (2 - ,2)  22د جة  أي عند  2- بالرجرع إىل جدول "ت" عند د جات حرية ن      
 لة ذو الطرفني جند أن القيم اجلد ولية لـ "ت":و مسترى الدال

 

 .,2437=   0,05عند مسترى
 ..2446=   0,01و عند مسترى
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يتبني لنا  (0,05)، (0,01)مبقا نة قيمة "ت" احملسربة بقيم "ت" اجلد ولية عند مسترى       
و              الفرق املرجرد بني مترسطي د جات مديري اإلدا ة العليا يف القطاع اإلنتاجي أن

األمهية النسبية حلاجات االنتماء املتضمنة يف نظرية كلنترن نظرائهم يف القطاع اخلدمايت على 
 مبع  أن مديري اإلدا ة العليا يف  ات الرطنية لي  له داللة إحصائيةألدلفر لنجاحهم باملؤسس

استقرا  ، التعاون ظرون إىل القطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة العليا أيضا يف القطاع اخلدمايت ين
حسب نظرية كلنترن ألدلفر أن هلا نف   االنتماءو اليت متثل حاجات العدالة و العالقات العائلية 

 كان قطاع إنتاجي أم خدمايت ال يؤثر على   إىل قطاع معني سراء االنتماءاألمهية ، و أن اختالف 

ساب على ح االنتماءحباجات  - ة علياإدا -اهتمام مديري هذا املسترى اإلدا ي  علىاإلطالق 
 عاون الت حاجات أخرى ، أي أن مديري كلى القطاعني يرلرن نف  األمهية لنف  احلاجات من

 2337"ينةسيدي صاحل صرب " و هذا ما تؤكده د اسة كل منالعدالة و استقرا  العالقات العائلية 
 قاتاستقرا  العال، التعاون  يف تأكيده على أن(..06-62، ص ،ص 2337)سيدي صاحل صربينة ،

مع النتائج  انيةالفرضية الثتتفق نتائج  للنجاح يف العمل اإلدا ي كما ةضرو يحمددات  العدالة و
يف تأكيده  (.24-.27،ص ،ص  7..6)بغرل زهري، 7..6"بغرل زهرياملترصل إليها من طرف "

مع النتائج  ثانيةالفرضية الج تتفق نتائ و ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا يحمدد التعاون  على أن
 علىيف تأكيده  (  16,،ص 2337)بغرل زهري ،2337"بغرل زهرياملترصل إليها من طرف "

مع النتائج  ية الثانيةالفرضتتفق نتائج  للنجاح يف العمل اإلدا ي كما ةضرو يحمدد استقرا  العالقات 
  تأكيديف (1..6)ترفيق برباش ،1..6"ترفيق برباش"املترصل إليها من طرف

 
تتفق  و دا يحمددات ضرو ية للنجاح يف العمل اإل استقرا  العالقات و التعاون و العدالةعلى أن  

يف  6.14 "م مخيمع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "عبد املنع الفرضية الثانية نتائج 
 الفرضية الثانية  ج نتائ أيضا تتفقالعمل اإلدا ي و  حمدد ضرو ي للنجاح يف تأكيده على أن التعاون

6.11مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "ليفي لربري"  livy loubir Frank. 

Friedland er 1971 ,P,P419-431 ) و ي د ضر يف تأكيده على أن استقرا  العالقات حمد
ها من طرف صل إليمع النتائج املتر  الفرضية الثانية تتفق نتائج  للنجاح يف العمل اإلدا ي  كما
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6.14" جرزيف الباحثني "ادوا د و  Édouard et Jozef.Livine , Joseph Witz,  (
Edward . L .Livine , Joseph Witz, 1968 حمدد  يف تأكيدمها على أن استقرا  العالقات

ائج املترصل إليها من مع النت الفرضية الثانية  تتفق نتائجضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي ، أيضا 
ف الباحث "فرانسي "طر   FRANSIS  6.43 ( R.Francès 1983  يف تأكيده على أن    

.ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي و استقرا  العالقات حمددات العدالة  
ال ترجد فروق ذات داللة  بني لنا أن هذه الفرضية مل تتوحقق أيو بناءا على هذه النتيجة يت       

ت االنتماء املتضمنة يف نظرية كلنترن ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة إحصائية يف األمهية النسبية حلاجا
 العليا باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت ( .

  الفرضية اإلجرائية الثالثة التي مفادها: مناقشة نتائج -6-2-0
و        (2 - ,2)  22د جة  أي عند  2- بالرجرع إىل جدول "ت" عند د جات حرية ن      

 مسترى الداللة ذو الطرفني جند أن القيم اجلد ولية لـ "ت":

 .,2437 =  0,05عند مسترى
 ..2446=   0,01و عند مسترى
يتبني لنا  (0,05)، (0,01)مبقا نة قيمة "ت" احملسربة بقيم "ت" اجلد ولية عند مسترى       
        ا ة العليا يف القطاع اإلنتاجي الفرق املرجرد بني مترسطي د جات مديري اإلد أن
األمهية النسبية حلاجات النمر املتضمنة يف نظرية كلنترن ألدلفر و نظرائهم يف القطاع اخلدمايت على   

 ت الرطنية لي  له داللة إحصائية مبع  أن مديري اإلدا ة العليا يف لنجاحهم باملؤسسا

 
 ، التقدير االحرتام  يضا يف القطاع اخلدمايت ينظرون إىلالقطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة العليا أ

و اليت متثل حاجات النمر حسب نظرية كلنترن ألدلفر أن هلا نف   احلريةو فرص الرتقية  ، الشكر
 األمهية ، و أن اختالف االنتماء إىل قطاع معني سراءا كان قطاع إنتاجي أم خدمايت ال يؤثر على 

على حساب  النمرحباجات  -إدا ة عليا -هذا املسترى اإلدا ي اإلطالق يف اهتمام مديري 
 احرتام حاجات أخرى ، أي أن مديري كلى القطاعني يرلرن نف  األمهية لنف  احلاجات من

سيدي صاحل " و هذا ما تؤكده د اسة كل من التقدير و الشكر ، فرص الرتقية و احلرية
و   التقدير على أن ايف تأكيده(..06-62، ص ،ص 2337)سيدي صاحل صربينة ، 2337"صربينة
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 الفرضية الثالثةتتفق نتائج  و للنجاح يف العمل اإلدا ي ةضرو يحمددات احلرية  وفرص الرتقية  ،الشكر 
( .24-.27،ص ص  7..6)بغرل زهري،. 7..6"بغرل زهريمع النتائج املترصل إليها من طرف "

 الفرضية الثالثةتتفق نتائج   كماالعمل اإلدا ي  ضرو ي للنجاح يف حمدد التعاون  يف تأكيده على أن
يف تأكيده  (16,ص 2337)بغرل زهري ،2337"بغرل زهريمع النتائج املترصل إليها من طرف "

 للنجاح يف العمل اإلدا ي كما تتفق مع د اسة ةضرو يحمددات  و احلرية االحرتام  فرص الرتقية على
يف تأكيدمها على أن االحرتام  Troussti et Sirjyouvan6.11 6.11وسرجيرفان" "تروسيت

مع النتائج املترصل إليها من  الفرضية الثالثةتتفق نتائج اإلدا ي و حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل 
يف تأكيده على أن  FRANSIS  .( R.Francès 1983)  6.43طرف الباحث "فرانسي "

مع النتائج املترصل  الفرضية الثالثةتائج تتفق ن ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي كما االحرتام حمدد
، عريد سلطان املشعان عرض ، خلف الغرتي )  0blijin..6إليها من طرف الباحث "بلجني"

تتفق  و   د ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي يف تأكيده على أن االحرتام حمد(  2,4، ص  ...6
من طرف الباحث "حممد جميد مع النتائج املترصل إليها  الفرضية الثالثة نتائجأيضا 
د ضرو ي يف تأكيده على أن االحرتام حمد (  9..6 ، حممد عبد احملسن الترجيري)6.14املنصر ي"

مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث  تتفق نتائج الفرضية الثالثة للنجاح يف العمل اإلدا ي و
فرص الرتقية  حمدد ضرو ية للنجاح  يف تأكيده على أن(1..6)ترفيق برباش ، 1..6"ترفيق برباش"

 تتفق  يف العمل اإلدا ي و

 

 

 Livine.6.14مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "ادوا د وجرزيف" الفرضية الثالثة نتائج

, Joseph Witz, 1968 ) ) Édouard et Jozef  احلرية حمدد ضرو ي يف تأكيدمها على أن
مع النتائج املترصل إليها من طرف  الفرضية الثالثةنتائج  أيضا فقتت للنجاح يف العمل اإلدا ي و

د يف تأكيده على أن احلرية حمد  FRANSIS (R.Francès 1983 6.43" الباحث "فرانسي 
مع النتائج املترصل إليها من طرف  الفرضية الثالثة تتفق نتائج ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي كما

 Taylor (  16 – 13، ص ص  6.42) عباس حممرد عرض  6.42الباحث "تايلر  و كينث "

et kinth د ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ييف تأكيده على أن احلرية يف العمل حمد. 
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ال ترجد فروق ذات داللة  بني لنا أن هذه الفرضية مل تتوحقق أيو بناءا على هذه النتيجة يت      
املتضمنة يف نظرية كلنترن ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة  إحصائية يف األمهية النسبية حلاجات النمر

 العليا باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت ( .
  الفرضية اإلجرائية الرابعة التي مفادها: مناقشة نتائج -6-2-4
و        (2 - 73)  14د جة  أي عند  2- بالرجرع إىل جدول "ت" عند د جات حرية ن      

 مسترى الداللة ذو الطرفني جند أن القيم اجلد ولية لـ "ت":

 .2=   0,05عند مسترى
 .24113=   0,01و عند مسترى

الفرق  يتبني لنا أن (0,05)، (0,01)مبقا نة قيمة "ت" احملسربة بقيم "ت" اجلد ولية عند مسترى   
اع اإلنتاجي ونظرائهم يف القطاع املرجرد بني مترسطي د جات مديري اإلدا ة الرسطى يف القط

ات األمهية النسبية حلاجات الرجرد املتضمنة يف نظرية كلنترن ألدلفر لنجاحهم باملؤسساخلدمايت على 
الرطنية لي  له داللة إحصائية مبع  أن مديري اإلدا ة الرسطى يف القطاع اإلنتاجي    و مديري 

و فرص الرتقية   الشكر و و التقديراالحرتام  ون إىلاإلدا ة الرسطى أيضا يف القطاع اخلدمايت ينظر 
 حسب نظرية كلنترن ألدلفر أن هلا نف  األمهية  الرجردو اليت متثل حاجات  احلرية

و أن اختالف االنتماء إىل قطاع معني سراءا كان قطاع إنتاجي أم خدمايت ال يؤثر على اإلطالق يف 
 حباجات الرجرد على حساب حاجات  -وسطىإدا ة  -اهتمام مديري هذا املسترى اإلدا ي 

 

و     التقدير احرتام  أخرى ، أي أن مديري كلى القطاعني يرلرن نف  األمهية لنف  احلاجات من
سيدي صاحل " و هذا ما تؤكده د اسة كل من ...الشكر ، فرص الرتقية و احلرية

  األجر لى أنع ايف تأكيده (..06-62، ص ،ص 2337)سيدي صاحل صربينة ،2337"صربينة
 فرتات الراحة و ترفر النقل  ،احلرية  ترفر السكن ، مشرب ( الغذاء ) مأكل و  ، العالواتو املكافآت 
مع النتائج املترصل إليها  الرابعةالفرضية تتفق نتائج  كما،ة للنجاح يف العمل اإلدا يضرو يحمددات 
  أن علىه يف تأكيد(  16,،ص 2337)بغرل زهري ، 2337"بغرل زهريمن طرف "

للنجاح  ةضرو يحمددات فرتات الراحة  ،الظروف الفيزيقية اجليدة ، ، ترفر السكن  املكافآت و العالوات
"عبد احملسن   مع النتائج املترصل إليها من طرف الفرضية الثانيةتتفق نتائج  ، كمايف العمل اإلدا ي
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يف تأكيده على أن األجر  ( .4,، ص  9..6 حممد عبد احملسن الترجيري ) 6.44" ريجيالتر 
مع النتائج املترصل إليها من  الرابعةالفرضية تتفق نتائج  ،كما لنجاح يف العمل اإلدا يضرو ي ل

 ,CHRLEZ HULANN Charles .L. Hulin 6.10طرف الباحث "شا لز هرلن"

 بعةراال نتائج أيضا تتفق لور ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي يف تأكيده على أن األج ((1966
) حممرد عبد     .6.9مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "د ويش فؤاد د ويش"  األوىل

يف تأكيده على أن الدوافع املادية و على  أسها األجر حمدد ضرو ي  ( 06،ص 6.41 الفتاح ياسني
يها من طرف مع النتائج املترصل إل رابعةالفرضية ال تتفق نتائج و أيضا  للنجاح يف العمل اإلدا ي

أن األجر ضرو ي للنجاح   يف تأكيده على HILL (A.B.Hill , 1969) .6.1الباحث "هيل" 
مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني  رابعةتتفق نتائج الد اسة ال، كما  يف العمل اإلدا ي
 9..6 عبد احملسن الترجيري        )حممد DJINN ET MIHAITH 6.41"جني" و "مهتان"

الفرضية تتفق نتائج ، و  اإلدا ي يف تأكيدمها  على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل(  .4,ص  ،
) ابتسام 6611مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "ابتسام محدي" و "سعد جالل " رابعةال

 كما، يف تأكيدمها على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي (6.17 ،جالل محدي ، سعد
 مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "بيرتد وفمان و آخرون " الرابعةالفرضية  تتفق نتائج

PITER DOVMAN 6.4.(ص  ...6 ، عريد سلطان املشعان عرض ، خلف الغرتي ،
 يف تأكيدهم على أن األجر ضرو ي  (  2,1

 

كل مع النتائج املترصل إليها من طرف   رابعةالفرضية ال تتفق نتائجيف حني  للنجاح يف العمل اإلدا ي
 ، ...6  عريد سلطان املشعان عرض ، خلف الغرتي)6..6" يب"العتيو  6.16"عديل فرج" من
الفرضية  و  تتفق نتائج يف تأكيده على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي  ( 2,7ص 
 Frank. Friedland ,6.1"د لند يها من طرف الباحث "فرانك فريمع النتائج املترصل إل رابعةال

er, 1964) )  Frank fridlender   يف تأكيده على أن املكافآت و العالوات حمدد ضرو ي
مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني  رابعةتتفق نتائج الفرضية ال و للنجاح يف العمل اإلدا ي

يف تأكيدمها  Edward . L .Livine , Joseph Witz, 1968) 6.14و جرزيف" "ادوا د
 ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي. ظروف الفيزيقية  حمددعلى أن ال
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ترجد فروق ذات داللة  بني لنا أن هذه الفرضية مل تتوحقق أي الو بناءا على هذه النتيجة يت       
اإلدا ة إحصائية يف األمهية النسبية حلاجات الرجرد املتضمنة يف نظرية كلنترن ألدلفر لنجاح مديري 

 ) إنتاجي ، خدمايت ( . لرطنية وفق طبيعة النظام املعتمدالرسطى باملؤسسات ا
  الفرضية اإلجرائية الخامسة التي مفادها: مناقشة نتائج -6-2-5
و        (2 - 73)  14د جة  أي عند  2- بالرجرع إىل جدول "ت" عند د جات حرية ن      

 يم اجلد ولية لـ "ت":مسترى الداللة ذو الطرفني جند أن الق

 .2=   0,05عند مسترى
 .24113=   0,01و عند مسترى

ند مسترى مبقا نة قيمة "ت" احملسربة بقيم "ت" اجلد ولية عوبصرف النظر عن اإلشا ة، و       
(0,01) ،(0,05) سطى يف الفرق املرجرد بني مترسطي د جات مديري اإلدا ة الر  يتبني لنا أن 

تماء املتضمنة يف األمهية النسبية حلاجات االنائهم يف القطاع اخلدمايت على القطاع اإلنتاجي ونظر 
 أن مديري اإلدا ة ات الرطنية لي  له داللة إحصائية مبع نظرية كلنترن ألدلفر لنجاحهم باملؤسس

ظرون إىلأيضا يف القطاع اخلدمايت ين الرسطىيف القطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة  الرسطى  
نظرية كلنترن  و اليت متثل حاجات االنتماء حسبالعدالة و استقرا  العالقات العائلية  ،التعاون  

اجي أم إىل قطاع معني سراءا كان قطاع إنت االنتماءألدلفر أن هلا نف  األمهية ، و أن اختالف 
  -وسطىإدا ة  -خدمايت ال يؤثر على اإلطالق على اهتمام مديري هذا املسترى اإلدا ي 

 

 

ألمهية االنتماء على حساب حاجات أخرى ، أي أن مديري كلى القطاعني يرلرن نف  ا حباجات
 ة كل منو هذا ما تؤكده د اسالعدالة و استقرا  العالقات العائلية  التعاون  لنف  احلاجات من

يف تأكيده على  (..06-62، ص ،ص 2337)سيدي صاحل صربينة ،2337"سيدي صاحل صربينة"
نتائج تفق ت ة للنجاح يف العمل اإلدا ي كماضرو يحمددات  العدالة و ا  العالقاتاستقر التعاون ،  أن

،ص  7..6)بغرل زهري،.7..6"بغرل زهريمع النتائج املترصل إليها من طرف " اخلامسةالفرضية 
تفق نتائج ت و ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا يحمدد التعاون  يف تأكيده على أن (.24-.27ص 

 2337)بغرل زهري ، 2337"بغرل زهريمع النتائج املترصل إليها من طرف " ةاخلامسالفرضية 
تتفق نتائج  ماة للنجاح يف العمل اإلدا ي كضرو ي حمدداستقرا  العالقات  علىيف تأكيده (  16,ص
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يف (1..6)ترفيق برباش  1..6"ترفيق برباش" مع النتائج املترصل إليها من طرف الفرضية الثانية
أيضا  تتفق و      حمددات ضرو ية للنجاح يف استقرا  العالقات و التعاون و العدالة تأكيده على أن

ري" مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "ليفي لرب  اخلامسةالفرضية  نتائج  livy loubir 
6.11 Frank. Friedland er 1971 ,P,P ) 419-431 يف تأكيده على أن استقرا  (

مع النتائج   سةاخلامالفرضية تتفق نتائج  للنجاح يف العمل اإلدا ي ، كما د ضرو يالعالقات حمد
6.14و جرزيف"                  املترصل إليها من طرف الباحثني "ادوا د   Édouard et 

Jozef .Livine , Joseph Witz, 1968 ) د حمد يف تأكيدمها على أن استقرا  العالقات 
ائج املترصل إليها من مع النت  اخلامسةالفرضية  تتفق نتائج، أيضا  ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي

6.43طرف الباحث "فرانسي "  FRANSIS   ( R.Francès 1983  يف تأكيده على أن (  
 فق نتائجتت ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي يف حني و استقرا  العالقات حمددات     العدالة

الشيخ و امحد  إليها من طرف الباحثني "سليمان اخلضريمع النتائج املترصل   اخلامسةالفرضية 
اإلدا ي. يف تأكيدمها على أن استقرا  العالقات حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل 6.42سالمة "  
أي ال ترجد فروق ذات داللة  بني لنا أن هذه الفرضية مل تتوحققو بناءا على هذه النتيجة يت       

ات االنتماء املتضمنة يف نظرية كلنترن ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة إحصائية يف األمهية النسبية حلاج
 الرسطى باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت ( .

 
 الفرضية اإلجرائية السادسة التي مفادها: مناقشة نتائج -6-2-6

و        (2 - 73)  14 د جة أي عند  2- بالرجرع إىل جدول "ت" عند د جات حرية ن       
 مسترى الداللة ذو الطرفني جند أن القيم اجلد ولية لـ "ت":

 .2=   0,05عند مسترى
 .24113=   0,01و عند مسترى

مبقا نة قيمة "ت" احملسربة بقيم "ت" اجلد ولية عند مسترى وبصرف النظر عن اإلشا ة، و       
 مترسطي د جات مديري اإلدا ة الرسطى الفرق املرجرد بني  يتبني لنا أن (0,05) ،(0,01)

النمر املتضمنة يف  األمهية النسبية حلاجاتيف القطاع اإلنتاجي ونظرائهم يف القطاع اخلدمايت على 
 أن مديري اإلدا ة مبع  نظرية كلنترن ألدلفر لنجاحهم باملؤسسات الرطنية لي  له داللة إحصائية
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االحرتام  ظرون إىلأيضا يف القطاع اخلدمايت ين الرسطى ة يف القطاع اإلنتاجي و مديري اإلداالرسطى 
كلنترن ألدلفر أن   و اليت متثل حاجات النمر حسب نظرية احلريةو فرص الرتقية  ، الشكرو التقدير  

مايت ال يؤثر هلا نف  األمهية ، و أن اختالف االنتماء إىل قطاع معني سراءا كان قطاع إنتاجي أم خد
ى حساب حباجات النمر عل - وسطىإدا ة  -ام مديري هذا املسترى اإلدا ي على اإلطالق يف اهتم

ام احرت  حاجات أخرى ، أي أن مديري كلى القطاعني يرلرن نف  األمهية لنف  احلاجات من
 سيدي صاحل" و هذا ما تؤكده د اسة كل منالتقدير و الشكر ، فرص الرتقية و احلرية 

التقدير و  على أن ايف تأكيده (..06-62، ص ،ص 2337)سيدي صاحل صربينة ،2337"صربينة
تتفق و للنجاح يف العمل اإلدا ي ةضرو يحمددات احلرية و فرص الرتقية  ،الشكر   

 7..6)بغرل زهري،.7..6"بغرل زهريمع النتائج املترصل إليها من طرف " الفرضية السادسةنتائج  
  كما للنجاح يف العمل اإلدا يحمدد ضرو ي التعاون  يف تأكيده على أن (.24-.27،ص ،ص 
)بغرل زهري  2337"بغرل زهريمع النتائج املترصل إليها من طرف " الفرضية السادسةتتفق نتائج 

لنجاح يف ة لضرو يحمددات  و احلرية االحرتام ، فرص الرتقية علىيف تأكيده  (  16,،ص 2337،
ص تا يخ ر دون ) علي عسكو  فان"سرجير  و الباحثني "تروسيتالعمل اإلدا ي كما تتفق مع د اسة 

.( 14 – 17ص   
 

 

6.11 Troussti et Sirjyouvan يف تأكيدمها   
مع النتائج  السادسةالفرضية تتفق نتائج اإلدا ي و على أن االحرتام حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل  

يف تأكيده على أن (R.Francès 1983)  6.43املترصل إليها من طرف الباحث "فرانسي "
مع النتائج  السادسةالفرضية تتفق نتائج  ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي كما حرتام حمدداال

عريد سلطان املشعان عرض  خلف )  blijin6..0املترصل إليها من طرف الباحث "بلجني"
 د ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي ويف تأكيده على أن االحرتام حمد(  2,4ص   ...6، الغرتي 
مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "حممد جميد  السادسةالفرضية  تائجنأيضا تتفق 

د ضرو ي يف تأكيده على أن االحرتام حمد (  9..6 ، حممد عبد احملسن الترجيري) 6.14املنصر ي"
مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث  السادسةللنجاح يف العمل اإلدا ي و تتفق نتائج الفرضية 
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يف تأكيده على أن فرص الرتقية  حمدد ضرو ية للنجاح  1..6(1..6)ترفيق برباش ،برباش" "ترفيق
و  ل إليها من طرف الباحثني "ادوا دمع النتائج املترص السادسةالفرضية  تتفق نتائج يف العمل و
يف تأكيدمها ( ( Édouard et Jozef .Livine , Joseph Witz, 1968 6.14جرزيف"
مع  السادسةالفرضية نتائج  أيضا تتفق دد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي واحلرية حمعلى أن 

 FRANSIS 6.43  (R.Francès " النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "فرانسي 

تتفق نتائج  د ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي كمايف تأكيده على أن احلرية حمد   .( 1983
 Taylor et 6.42و كينث " ترصل إليها من طرف الباحث "تايلر مع النتائج امل السادسةالفرضية 

kinth يف تأكيده على أن احلرية يف العمل  (  16 – 13، ص ص  6.42 ،) عباس حممرد عرض
 .د ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا يحمد

داللة ترجد فروق ذات  بني لنا أن هذه الفرضية مل تتوحقق أي الو بناءا على هذه النتيجة يت       
إحصائية يف األمهية النسبية حلاجات النمر املتضمنة يف نظرية كلنترن ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة 

 الرسطى باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت ( .
  الفرضية اإلجرائية السابعة التي مفادها: مناقشة نتائج -6-2-7

و          (2 - 73)  14د جة  أي عند  2- عند د جات حرية ن بالرجرع إىل جدول "ت"      
 مسترى الداللة ذو الطرفني جند أن القيم اجلد ولية لـ "ت":

 

 .2=   0,05عند مسترى   
 .24113=   0,01و عند مسترى
مبقا نة قيمة "ت" احملسربة بقيم "ت" اجلد ولية عند مسترى وبصرف النظر عن اإلشا ة، و       

الفرق املرجرد بني مترسطي د جات مديري اإلدا ة الدنيا يف  يتبني لنا أن (0,05) ،(0,01)
األمهية النسبية حلاجات الرجرد املتضمنة يف القطاع اإلنتاجي ونظرائهم يف القطاع اخلدمايت على 

مبع  أن مديري اإلدا ة  ات الرطنية لي  له داللة إحصائيةنظرية كلنترن ألدلفر لنجاحهم باملؤسس
، األجر أيضا يف القطاع اخلدمايت ينظرون إىل  الدنيايف القطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة  الدنيا

ترفر السكن ، طب العمل  الغذاء ) مأكل و مشرب ( ، املكافآت و العالوات  ، الضمان االجتماعي
د حسب نظرية  و اليت متثل حاجات الرجر  فرتات الراحةو  الظروف الفيزيقية اجليدة  ، ترفر النقل،
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كلنترن ألدلفر أن هلا نف  األمهية ، و أن اختالف االنتماء إىل قطاع معني سراءا كان قطاع 
 إنتاجي أم خدمايت ال يؤثر على اإلطالق يف اهتمام مديري هذا

حباجات الرجرد على حساب حاجات أخرى ، أي أن مديري   -دنياإدا ة  -املسترى اإلدا ي  
و غذاء و      األمهية لنف  احلاجات من أجر ومكافآت و عالوات كلى القطاعني يرلرن نف  

)سيدي صاحل  2337"سيدي صاحل صربينة" و هذا ما تؤكده د اسة كل من ترفر السكن...
الغذاء  ، العالواتو املكافآت  ، األجر على أن ايف تأكيده(..06-62، ص ،ص 2337صربينة ،
  فرتات الراحة و ر النقل احلرية  ترف ،ترفر السكن ، مشرب ( ) مأكل و 
مع النتائج املترصل  الفرضية السابعةتتفق نتائج  كما،ة للنجاح يف العمل اإلدا يضرو يحمددات 

 أن علىيف تأكيده (  16,،ص 2337)بغرل زهري ، 2337"بغرل زهريإليها من طرف "
 ةضرو يحمددات ة فرتات الراح ،الظروف الفيزيقية اجليدة ، ، ترفر السكن  املكافآت و العالوات

مع النتائج املترصل إليها من  الفرضية السابعةتتفق نتائج  ، كماللنجاح يف العمل اإلدا ي
يف  ( .4,، ص  9..6 حممد عبد احملسن الترجيري )  6.44" ريجي"عبد احملسن التر طرف

مع  السابعةالفرضية تتفق نتائج  لنجاح يف العمل اإلدا ي،كماتأكيده على أن األجر ضرو ي ل
   النتائج املترصل إليها من طرف الباحث

 

 

  
يف  Charles .L. Hulin, 1966)) CHRLEZ HULANN 6.10"شا لز هرلن" 

مع  السابعةالفرضية  نتائج أيضا تتفق لور ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي تأكيده على أن األج
تأكيده على أن الدوافع يف .6.9النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "د ويش فؤاد د ويش" 

الفرضية  تتفق نتائج و أيضا  و على  أسها األجر حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي املادية
 ترصل إليها من طرف الباحث "هيل"مع النتائج امل السابعة
6.1. (A.B.Hill , 1969)أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي  يف تأكيده على   
و           مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "جني"  السابعةلفرضية اتتفق نتائج كما 
، ص  9..6 )حممد عبد احملسن الترجيري  DJINN ET MIHAITH 6.41""مهتاين
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الفرضية تتفق نتائج ، و  يف تأكيدمها  على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي (  .4,
) 6611ا من طرف الباحثني "ابتسام محدي" و "سعد جالل "مع النتائج املترصل إليه السابعة

يف تأكيدمها على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل  (6.17 ،ابتسام محدي ، سعد جالل
 رصل إليها من طرف الباحثني "بيرتمع النتائج املت السابعةالفرضية  تتفق نتائج كما، اإلدا ي

طان املشعان عرض ، خلف عريد سل) PITER DOVMAN .6.4وفمان و آخرون "
يف  يف تأكيدهم على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي(  2,1، ص  ...6 ، الغرتي
 6.16"عديل فرج" كل منمع النتائج املترصل إليها من طرف   السابعةالفرضية  تتفق نتائجحني 
 تأكيده يف(  2,7ص   ...6 عريد سلطان املشعان عرض ، خلف الغرتي) 6..6" يب"العتيو 

مع النتائج  السابعةالفرضية  و  تتفق نتائج على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي
 .Frank fridlender  6.1, Frank "يها من طرف الباحث "فرانك فريد لند املترصل إل

Friedland er, 1964) )  و العالوات حمدد ضرو ي للنجاح   يف تأكيده على أن املكافآت
مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني  السابعةتتفق نتائج الفرضية  و اإلدا ي يف العمل
يف تأكيدمها Edward . L .Livine , Joseph Witz, 1968)  6.14و جرزيف" "ادوا د

 . ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي ظروف الفيزيقية  حمددعلى أن ال
 

 
ترجد فروق ذات داللة  ية مل تتوحقق أي الأن هذه الفرضو بناءا على هذه النتيجة يتبني لنا       

إحصائية يف األمهية النسبية حلاجات الرجرد املتضمنة يف نظرية كلنترن ألدلفر لنجاح مديري اإلدا ة 
 الدنيا باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت ( .

  امنة التي مفادها:الفرضية اإلجرائية الث مناقشة نتائج -6-2-8
و        (2 - 73)  14د جة  أي عند  2- بالرجرع إىل جدول "ت" عند د جات حرية ن      

 مسترى الداللة ذو الطرفني جند أن القيم اجلد ولية لـ "ت":

 .2=   0,05عند مسترى
 .24113=   0,01و عند مسترى
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سترى         م "ت" اجلد ولية عند ممبقا نة قيمة "ت" احملسربة بقيوبصرف النظر عن اإلشا ة، و 
(0,01) ،(0,05) نيا يف القطاع الفرق املرجرد بني مترسطي د جات مديري اإلدا ة الد يتبني لنا أن 

تضمنة يف نظرية  األمهية النسبية حلاجات االنتماء املاإلنتاجي ونظرائهم يف القطاع اخلدمايت على 
يري اإلدا ة الدنيا يف مبع  أن مد ي  له داللة إحصائيةات الرطنية لكلنترن ألدلفر لنجاحهم باملؤسس

عاون استقرا  التالقطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة العليا أيضا يف القطاع اخلدمايت ينظرون إىل 
فر أن هلا نف  و اليت متثل حاجات االنتماء حسب نظرية كلنترن ألدلالعدالة و العالقات العائلية 

ؤثر على إىل قطاع معني سراءا كان قطاع إنتاجي أم خدمايت ال ي النتماءااألمهية ، و أن اختالف 
ساب حباجات االنتماء على ح -إدا ة دنيا  -اإلطالق على اهتمام مديري هذا املسترى اإلدا ي 

 عاون الت حاجات أخرى ، أي أن مديري كلى القطاعني يرلرن نف  األمهية لنف  احلاجات من
سيدي صاحل " و هذا ما تؤكده د اسة كل منالعدالة و ة استقرا  العالقات العائلي  

التعاون   يف تأكيده على أن(..06-62، ص ،ص 2337،)سيدي صاحل صربينة  2337"صربينة
 الفرضية الثانيةج تتفق نتائ ة للنجاح يف العمل اإلدا ي كماضرو يحمددات  العدالة و استقرا  العالقات

-.27،ص ،ص  7..6)بغرل زهري،. 7..6"بغرل زهريمع النتائج املترصل إليها من طرف "
الفرضية تائج تتفق ن و ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا يحمدد التعاون  يف تأكيده على أن (.24
يف  (  16,ص 2337)بغرل زهري ،2337"بغرل زهريمع النتائج املترصل إليها من طرف " الثامنة

تتفق  ح يف العمل اإلدا ي كماة للنجا ضرو يحمدد استقرا  العالقات  علىتأكيده   

 

يف  (1..6فيق برباش )تر برباش" "ترفيقمع النتائج املترصل إليها من طرفالفرضية الثامنة نتائج 
أيضا  تتفقو عمل حمددات ضرو ية للنجاح يف ال التعاون و العدالةو  استقرا  العالقاتتأكيده على أن 
6.11ري" ها من طرف الباحث "ليفي لربمع النتائج املترصل إلي  الثامنةالفرضية  نتائج  livy 

loubir Frank. Friedlander  1971 ,P,P 419-431 قات يف تأكيده على أن استقرا  العال
لنتائج املترصل مع ا  الثامنةالفرضية تتفق نتائج  اإلدا ي ، كما   د ضرو ي للنجاح يف العمل حمد

6.14إليها من طرف الباحثني "ادوا د و جرزيف"  Édouard et Jozef.Livine  Joseph 

Witz, 1968 ) مل اإلدا ي ، حمدد ضرو ي للنجاح يف الع يف تأكيدمها على أن استقرا  العالقات 
"فرانسي " مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث  الثامنةالفرضية  تتفق نتائجأيضا   
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FRANSIS  6.43 ( R.Francès 1983 ات قرا  العالقو است العدالة يف تأكيده على أن   
.ضرو ي للنجاح يف العمل حمددات  

د فروق ذات داللة ترج بني لنا أن هذه الفرضية مل تتوحقق أي الو بناءا على هذه النتيجة يت      
ر لنجاح مديري اإلدا ة املتضمنة يف نظرية كلنترن ألدلف االنتماءإحصائية يف األمهية النسبية حلاجات 

ق طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت ( .الدنيا باملؤسسات الرطنية وف  
  الفرضية اإلجرائية التاسعة التي مفادها: مناقشة نتائج -6-2-9
و        (2 - 73)  14د جة  أي عند  2- بالرجرع إىل جدول "ت" عند د جات حرية ن      

 مسترى الداللة ذو الطرفني جند أن القيم اجلد ولية لـ "ت":

 .2=   0,05عند مسترى
 .24113=   0,01و عند مسترى

مبقا نة قيمة "ت" احملسربة بقيم "ت" اجلد ولية عند مسترى وبصرف النظر عن اإلشا ة، و    
الفرق املرجرد بني مترسطي د جات مديري اإلدا ة الدنيا يف القطاع  يتبني لنا أن (0,05)، (0,01)

 نسبية حلاجات النمر املتضمنة يف األمهية الاإلنتاجي ونظرائهم يف القطاع اخلدمايت على 

 أن مديري اإلدا ة مبع  ت الرطنية لي  له داللة إحصائيةنظرية كلنترن ألدلفر لنجاحهم باملؤسسا
 االحرتام  ن إىلأيضا يف القطاع اخلدمايت ينظرو  الدنيايف القطاع اإلنتاجي و مديري اإلدا ة  الدنيا

لنترن ألدلفر أن اليت متثل حاجات النمر حسب نظرية كو  احلريةو فرص الرتقية  ، الشكر التقدير   

 

 

مايت ال يؤثر هلا نف  األمهية ، و أن اختالف االنتماء إىل قطاع معني سراءا كان قطاع إنتاجي أم خد
حساب  حباجات النمر على -دنيا إدا ة  -على اإلطالق يف اهتمام مديري هذا املسترى اإلدا ي 

ام احرت  لى القطاعني يرلرن نف  األمهية لنف  احلاجات منحاجات أخرى ، أي أن مديري ك
 سيدي صاحل" و هذا ما تؤكده د اسة كل منالتقدير و الشكر ، فرص الرتقية و احلرية 

    التقدير على أن ايف تأكيده (..06-62، ص ،ص 2337)سيدي صاحل صربينة ،2337"صربينة
الفرضية تائج تتفق ن و جاح يف العمل اإلدا يللن ةضرو يحمددات احلرية و و الشكر  فرص الرتقية 

،ص ،ص  7..6)بغرل زهري،.7..6"بغرل زهريمع النتائج املترصل إليها من طرف " التاسعة
27.-24.)  
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 الفرضية التاسعةتتفق نتائج   كماحمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي  التعاون  يف تأكيده على أن
  2337)بغرل زهري ،2337"رل زهريبغمع النتائج املترصل إليها من طرف "

ة للنجاح يف العمل ضرو يحمددات  و احلرية االحرتام ، فرص الرتقية    علىيف تأكيده  (  16,ص
 17ص ص تا يخ ) علي عسكر ، دون 6.11"تروسيت   و سرجيرفان"اإلدا ي كما تتفق مع د اسة 

– 14 ) 
 Troussti et Sirjyouvan حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل  يف تأكيدمها على أن االحرتام

 6.43مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "فرانسي " التاسعةالفرضية تتفق نتائج اإلدا ي و 
 (R.Francès 1983ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي كما يف تأكيده على أن االحرتام حمدد 

  0blijin..6ف الباحث "بلجني"مع النتائج املترصل إليها من طر  التاسعةالفرضية تتفق نتائج 
يف تأكيده على أن االحرتام (  2,4ص  ، ...6، عريد سلطان املشعان عرض ، خلف الغرتي )
مع النتائج املترصل  التاسعةالفرضية  نتائجأيضا تتفق  و   د ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي حمد

يف   (  9..6 ، سن الترجيريحممد عبد احمل)6.14إليها من طرف الباحث "حممد جميد املنصر ي"
 التاسعةو تتفق نتائج الفرضية       إلدا ي د ضرو ي للنجاح يف العمل اتأكيده على أن االحرتام حمد

يف تأكيده  (1..6)ترفيق برباش ،1..6مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "ترفيق برباش"
مع  التاسعةالفرضية  تتفق نتائج و دا يعلى أن فرص الرتقية  حمدد ضرو ية للنجاح يف العمل اإل

  ل إليها من طرف الباحثني "ادوا دالنتائج املترص
 

يف تأكيدمها  Livine , Joseph Witz, 1968 ) ) Édouard et Jozef.6.14و جرزيف"
مع النتائج  التاسعةالفرضية نتائج  أيضا تتفق و د ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ياحلرية حمدعلى أن 

يف  FRANSIS 6.43  (R.Francès 1983 ) " ترصل إليها من طرف الباحث "فرانسي امل
مع  التاسعةالفرضية تتفق نتائج  د ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي كماتأكيده على أن احلرية حمد

) عباس Taylor et kinth 6.42 النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "تايلر  و كينث "
د ضرو ي يف تأكيده على أن احلرية يف العمل حمد (  16 – 13، ص ص  6.42 ،حممرد عرض 

 .للنجاح يف العمل اإلدا ي
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ترجد فروق ذات داللة  بني لنا أن هذه الفرضية مل تتوحقق أي الو بناءا على هذه النتيجة يت      
مديري اإلدا ة إحصائية يف األمهية النسبية حلاجات النمر املتضمنة يف نظرية كلنترن ألدلفر لنجاح 

 الدنيا باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت ( .
 مناقشة الفرضية العامة : – 6-2-01

من خالل مناقشة الفرضيات اإلجرائية التسعة و التأكد من عدم حتققها ، بإمكاننا القرل أن       
 الفرضية العامة مل تتوحقق هي األخرى .

 النتيجة العامة للد اسة اليت بني أيدينا تؤكد انه: أي أن      
ألدلفر  كلنترنرية  ة النسبية للوحاجات املتضمنة يف نظترجد فروق ذات داللة إحصائية يف األمهيال     

 يف العمل اإلدا ي لنجاح املديرين  )حاجات الرجرد ،حاجات االنتماء و حاجات النمر(
أنه ال ترجد فروق دالة مبع   املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت ( باملؤسسات الرطنية وفق طبيعة النظام
 غذاء ، مكافآت و العالوات  ، ضمان االجتماعي، أجر  إحصائيا يف أمهية حاجات الرجرد من

  كل من  د اسة و هذا ما يتفق معترفر النقل و ترفر السكن ، طب العمل  ، ) مأكل و مشرب (  
يف تأكيده على  (.06-62، ص ،ص 2337 صربينة ،)سيدي صاحل 2337"سيدي صاحل صربينة"
مشرب ( استقرا  الغذاء ) مأكل و  ، و العالوات املكافآت ،التقدير و الشكر  التعاون ، ، األجر أن

 ةضرو يحمددات  فرتات الراحة و ترفر النقل  ،احلرية  ترفر السكن ، فرص الرتقية  ، العدالة ، العالقات
بغرل تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف " ماك  للنجاح يف العمل اإلدا ي

 (..24-.27،ص ،ص  7..6)بغرل زهري،. 7..6"زهري
تتفق نتائج الد اسة احلالية مع  و ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا يحمدد التعاون  يف تأكيده على أن

 علىيف تأكيده (  16,،ص 2337ري ،)بغرل زه 2337"بغرل زهريالنتائج املترصل إليها من طرف "
العالقات ، فرص الرتقية ، ترفر السكن احلرية   الظروف    ، املكافآت و العالوات ، استقرااالحرتام 

تتفق نتائج الد اسة احلالية  و ة للنجاح يف العمل اإلدا يضرو يحمددات فرتات الراحة  ،الفيزيقية اجليدة 
يف تأكيده على أن األجر ضرو ي   6.44" ريجي"عبد احملسن التر  مع النتائج املترصل إليها من طرف

مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث  الد اسة احلاليةتتفق نتائج  لنجاح يف العمل اإلدا ي،كمال
يف تأكيده ((CHRLEZ HULANN Charles .L. Hulin, 1966 6.10"شا لز هرلن"
مع النتائج  الد اسة احلالية نتائج أيضا تتفق وا ي ر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدعلى أن األج
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  ) حممرد عبد الفتاح ياسني        .6.9  املترصل إليها من طرف الباحث "د ويش فؤاد د ويش" 
و على  أسها األجر حمدد ضرو ي للنجاح يف  يف تأكيده على أن الدوافع املادية( 06،ص 6.41

مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "هيل"  سة احلاليةالد ا تتفق نتائج و أيضا العمل اإلدا ي
6.1. HILL  (A.B.Hill , 1969)أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل   يف تأكيده على
مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "جني" و  الد اسة احلاليةتتفق نتائج كما    اإلدا ي
دمها  على أن األجر ضرو ي للنجاح يف يف تأكي DJINN ET MIHAITH 6.41""مهتاين
مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "ابتسام  الد اسة احلاليةتتفق نتائج ، و  اإلدا ي العمل 

 ،جالل                                ) ابتسام محدي ، سعد 6.11محدي" و "سعد جالل "
الد اسة  تتفق نتائج كما، العمل اإلدا ي يف تأكيدمها على أن األجر ضرو ي للنجاح يف( 6.17
 PITERمع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "بيرتد وفمان و آخرون  احلالية

DOVMAN"6.4.(2,1، ص  ...6 ، عريد سلطان املشعان عرض ، خلف الغرتي  )  يف
مع   اسة احلاليةالد تتفق نتائجيف حني  تأكيدهم على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي

عريد سلطان املشعان )6..6" يب"العتيو  6.16"عديل فرج" كل منالنتائج املترصل إليها من طرف  
يف تأكيده على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل و (  2,7، ص  ...6،  عرض ، خلف الغرتي

حث "فرانك فريد يها من طرف البامع النتائج املترصل إل الد اسة احلالية و  تتفق نتائج اإلدا ي
 يف تأكيده على أن املكافآت   ( (Frank. Friedland er, 1964 ,6.1"لند 

مع النتائج املترصل  الد اسة احلاليةتتفق نتائج  و و العالوات حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي
يف   Livine , Joseph Witz, 1968.6.14و جرزيف" إليها من طرف الباحثني "ادوا د

و حاجات االنتماء من ،  ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي ظروف الفيزيقية  حمددا على أن التأكيدمه
الباحث "ترفيق  د اسة كل من و هذا ما يتفق مععدالة  و تعاون  استقرا  العالقات العائلية

 ةو العدال      و التعاون استقرا  العالقاتيف تأكيده على أن (1..6)ترفيق برباش ، 1..6برباش"
مع النتائج املترصل  الد اسة احلالية أيضا نتائج  تتفقو  حمددات ضرو ية للنجاح يف العمل اإلدا ي

-Frank. Friedland er 1971 ,P,P  419"ليفي لربري" 6.11إليها من طرف الباحث 

تتفق نتائج  اإلدا ي  كما د ضرو ي للنجاح يف العمليف تأكيده على أن استقرا  العالقات حمد 431
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 6.14و جرزيف"                ل إليها من طرف الباحثني "ادوا دمع النتائج املترص لد اسة احلاليةا

Edward . L .Livine , Joseph Witz, 1968  يف تأكيدمها على أن استقرا  العالقات 
إليها مع النتائج املترصل  الد اسة احلالية تتفق نتائجاإلدا ي ، أيضا  حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل
 يف تأكيده على أن  FRANSIS (R.Francès 1983 6.43من طرف الباحث "فرانسي "

 و حاجات النمر من          ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي  و استقرا  العالقات حمددات العدالة
و  الباحثني "تروسيت  د اسة كل من هذا ما يتفق معحرية و شكر  فرص الرتقية ،تقدير و احرتام 
يف تأكيدمها على أن االحرتام ( 76 – 76ص ص  ،) علي عسكر ، دون تا يخ  6.11يرفان"سرج

مع النتائج املترصل إليها من  الد اسة احلاليةتتفق نتائج اإلدا ي و حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل 
ضرو ي  يف تأكيده على أن االحرتام حمدد R.Francès 1983) 6.43طرف الباحث "فرانسي "

مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث  الد اسة احلاليةتتفق نتائج  العمل اإلدا ي كما للنجاح يف
يف تأكيده على  ( 426، ص  9111،  عريد سلطان املشعان عرض ، خلف الغرتي)0..6"بلجني"

مع النتائج  الد اسة احلالية نتائجأيضا تتفق  د ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي وأن االحرتام حمد
 املترصل إليها من طرف الباحث 

 
يف تأكيده على أن االحرتام  6.14 (  9..6 ، حممد عبد احملسن الترجيري)"حممد جميد املنصر ي"

مع النتائج املترصل إليها من  الد اسة احلاليةو تتفق نتائج  د ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا يحمد
يف تأكيده على أن فرص الرتقية  حمدد  (1..6)ترفيق برباش ،1..6طرف الباحث "ترفيق برباش"

مع النتائج املترصل إليها من طرف  الد اسة احلاليةضرو ية للنجاح يف العمل اإلدا ي كما تتفق نتائج 
الباحثني "كليثرن و ماسرن" يف تأكيدمها على أن فرص الرتقية حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل 

و   ل إليها من طرف الباحثني "ادوا دنتائج املترصمع ال الد اسة احلالية تتفق نتائج و اإلدا ي
د ضرو ي احلرية حمديف تأكيدمها على أن ( Livine , Joseph Witz, 1968 6.14جرزيف"

مع النتائج املترصل إليها من طرف  الد اسة احلاليةنتائج  أيضا تتفق و للنجاح يف العمل اإلدا ي
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د ضرو ي تأكيده على أن احلرية حمديف   R.Francès 1983 6.43  " الباحث "فرانسي 
مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث  الد اسة احلاليةتتفق نتائج  للنجاح يف العمل اإلدا ي كما

يف تأكيده على (  16 – 13، ص ص  6.42 ،) عباس حممرد عرض   6.42"تايلر  و كينث "
 .د ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا يأن احلرية يف العمل حمد

ترجد فروق ذات ال  ع مب هي األخرىمل تتوحقق  العامةالفرضية  بني لنا أنيت و بناءا على ما تقدم    
)حاجات الرجرد ألدلفر  كلنترنرية  ة النسبية للوحاجات املتضمنة يف نظداللة إحصائية يف األمهي

لرطنية وفق باملؤسسات ايف العمل اإلدا ي لنجاح املديرين  ،حاجات االنتماء و حاجات النمر(
 اإلدا ةالعليا و مديري  اإلدا ةأي أن كل من مديري  طبيعة النظام املعتمد ) إنتاجي ، خدمايت (

يرلرن نف   –و قطاع خدمايت  إنتاجيع قطا  –الدنيا يف كلى القطاعني  اإلدا ةالرسطى و مديري 
 ت حاجات الرجرد و حاجا –للوحاجات املتضمنة يف نظرية كلنترن ألدلفر األمهية 

مسترى  إىلاالنتماء  كذا  قطاع معني  و إىلو أن اختالف االنتماء  –االنتماء و حاجات النمر 
 . باملؤسسات الرطنية اإلدا يعلى أمهية هذه احلاجات للنجاح يف العمل   يؤثرإدا ي معني مل

 
 
 
 عالقة نتائج الدراسة بنتائج الدراسات السابقة: -6-0
ات السابقة خطرة مهمة من خطرات البوحث العلمي ، فباإلضافة ملا يعترب االطالع على الد اس     

سبق ذكره يف الفصل األول من هذه الد اسة ،نستفيد منها أيضا يف تفسري و مناقشة نتائج البوحث 
وصرال يف النهاية إىل الفهم املتعمق و الشامل ملرضرع الد اسة ،وهذا و هذا ما تأكد لنا فعال يف هذا 

 لد اسة .العنصر يف هذه ا
و لقد انطلقنا من فكرة تصنيف الد اسات السابقة حسب تناوهلا للمرضرع ،ألجل تبيان احملاو       

الرئيسية اليت ختدم مرضرع الد اسة بشكل مباشر أو غري مباشر ،هذا من جهة و من جهة أخرى 
 ت إليها لعدم اتفاق و تطابق مرضرع الد اسة احلالية مع أي مرضرع من املراضيع اليت تطرق
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الد اسات السابقة ، لكن هذا ال يع  أهنا ال تدو  كلها حرل مرضرع واحد و مشرتك ، و الذي 
 بدو ه يتفق مع مرضرع الد اسة احلالية .

إذ تبني لنا انه هناك عالقة اتفاق و اختالف بني نتائج الد اسة احلالية و نتائج الد اسات        
 لتالية :السابقة سرف نستعرضها يف النقاط ا

 نقاط االتفاق:-6-0-1
يف  2337"سيدي صاحل صربينةتتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف " -

مشرب ( الغذاء ) مأكل و  ، املكافآت و العالوات ،التقدير و الشكر  التعاون ، ، األجر تأكيده على أن
حمددات  فرتات الراحة و ترفر النقل  ،احلرية ، ر السكن ترف، فرص الرتقية  ، العدالة ، استقرا  العالقات

 للنجاح يف العمل اإلدا ي. ةضرو ي
يف تأكيده على  7..6"بغرل زهريتتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف " -
 ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي.حمدد التعاون  أن
 علىيف تأكيده  2337"بغرل زهريلنتائج املترصل إليها من طرف "تتفق نتائج الد اسة احلالية مع ا -

احلرية   الظروف ،االحرتام ، املكافآت و العالوات ، استقرا  العالقات ، فرص الرتقية ، ترفر السكن 
 للنجاح يف العمل اإلدا ي. ةضرو يحمددات  فرتات الراحة ،الفيزيقية اجليدة 

لنتائج املترصل إليها من طرف الباحث "عبد احملسن تتفق نتائج الد اسة احلالية مع ا -
 يف تأكيده على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي. 6.44ري"جيالتر 
 
تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "شا لز  - 

مل يف تأكيده على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العCHRLEZ HULANN6.10هرلن"
 اإلدا ي.

تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "د ويش فؤاد د ويش"  -
يف تأكيده على أن الدوافع املادية و على  أسها األجر حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل .6.9
 .اإلدا ي

يف .HILL 6.1ث "هيل"تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباح -
 أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي.  تأكيده على
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                      تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "جني" -
يف تأكيدمها  على أن األجر ضرو ي للنجاح يف  DJINN ET MIHAITH 6.41"و "مهتاين

 العمل اإلدا ي.
    6.41تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "حممد العديلي"  -

 يف تأكيده على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي.
تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "ابتسام محدي" و "سعد  -

 مها على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي.يف تأكيد 6.11جالل "
تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "بيرتد وفمان و آخرون  -
"PITER DOVMAN6.4.  .يف تأكيدهم على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي 
يف  6.16ترصل إليها من طرف الباحث "عديل فرج"تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج امل -

 تأكيده على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي.

يف تأكيده  6..6" يبتتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "العتي -
 على أن األجر ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي.

 
 
و                   سيتالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "ترو تتفق نتائج الد اسة احل -

يف تأكيدمها على أن االحرتام حمدد ضرو ي  Troussti et Sirjyouvan 6.11 سرجيرفان"
 اإلدا ي.للنجاح يف العمل 

 تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "فرانسي " -

FRANSIS6.43 . يف تأكيده على أن االحرتام حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي 
يف  blijin6..0تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "بلجني - 

 تأكيده على أن االحرتام حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي.
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جميد  ملترصل إليها من طرف الباحث "حممدتائج اتتفق نتائج الد اسة احلالية مع الن -
 يف تأكيده على أن االحرتام حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي. 6.14املنصر ي"

يف  1..6تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "ترفيق برباش" -
و استقرا  العالقات و التعاون و  ا ة ، اإلضاءةء ، احلر تأكيده على أن الضر وف الفيزيقية كالضرضا

 العدالة و فرص الرتقية  حمددات ضرو ية للنجاح يف العمل اإلدا ي.
يف  6.44ري"جيالتر حممد تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث " -

 للنجاح يف العمل اإلدا ي تأكيده على أن طب العمل ،األجر و فرص الرتقية  حمددات ضرو ية
  6.93Brownتتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "براون" -

 يف تأكيده على أن التعاون حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي.
تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "بر تر  -

 على أن التعاون حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي. تأكيدهيف   6.90porter limanليمان"
 
 
 
يها من طرف الباحث "فرانك فريد تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إل -
يف تأكيده على أن املكافآت و العالوات حمدد ضرو ي للنجاح   Frank fridlender,6.1"لند 

 .ييف العمل اإلدا  
 و ماسرن" ل إليها من طرف الباحثني "كليثرنتتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترص -

klithoon et Masson  يف تأكيدمها على أن فرص الرتقية حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل
 اإلدا ي.

 6.14مخي "تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "عبد املنعم  -
 تأكيده على أن التعاون حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي. يف
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تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "حامد عبد السالم  -
 يف تأكيده على أن التعاون حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي. ,6.7زهران"

 6.11livyمع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث "ليفي لربري"  تتفق نتائج الد اسة احلالية -

loubir.يف تأكيده على أن استقرا  العالقات حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي 
و                  تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحثني "ادوا د  -

       يف تأكيدمها على أن استقرا  العالقات ،احلرية 6.14Édouard et Jozef"جرزيف
 وف الفيزيقية  حمددات ضرو ي للنجاح يف العمل اإلدا ي.ر ظال
تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من طرف الباحث  -

لنجاح يف يف تأكيده على أن احلرية و استقرا  العالقات حمدد ضرو ي ل Francis9161"فرانسي "
 العمل اإلدا ي.

 نثيل إليها من طرف الباحث "تايلر  و كتتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترص -
"9164Taylor et kinth  يف تأكيده على أن احلرية يف العمل حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل

 اإلدا ي.
 
رف الباحثني "سليمان اخلضري الشيخ و تتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج املترصل إليها من ط -

يف تأكيدمها على أن استقرا  العالقات حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل  6.42امحد سالمة "
 اإلدا ي.

     حممد إبراهيم  ترصل إليها من طرف الباحثني "حسنتتفق نتائج الد اسة احلالية مع النتائج امل -
ا على أن احلرية حمدد ضرو ي للنجاح يف العمل يف تأكيدمه 6.41و عبد املعطي امحد الصياد"

 اإلدا ي.
 نقاط االختالف : – 6-0-2
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فيما يتعلق باختالف نتائج الد اسة احلالية مع نتائج الد اسات السابقة تتوحدد يف جرهرها  أما       
 أن الد اسة احلالية و اليت جاءت يف جزء منها تبوحث عن احملددات الضرو ية للنجاح يف 

 –اإلدا ي ،فإهنا يف جزء آخر منها أشا ت إىل االختالفات املرجردة يف أمهية هذه األخرية  العمل
) إنتاجي ، خدمايت ( ، و هذا ما مل تبوحث فيه الد اسات  حسب طبيعة النظام املعتمد –احملددات 

اليت أشا ت السابقة و اليت اكتفت  فقط باإلشا ة إىل احملددات الضرو ية للنجاح يف العمل اإلدا ي و 
 له من خالل د استها للرضا الرظيفي .

جممل نتائج الد اسات اليت كانت هلا نقاط اختالف مع نتائج د استنا احلالية تتمثل يف كل من        
 Norman Brad Bron  6.10 ر مان براد بر نن، makliland6.90د اسة ماكليالند
  Jon Andros 6.17، جرن اند  وز ,Izaksson 6.1،ايزاكسرن 

  6.76sirjyvan et karferكا فرو اخرون ، سريجيرفان و       6.76Millikanميليكيان
 6.76اليزابيت برثا

Élizabeth botha ، واطسن watsson6.7, ما يا  و ، جليند .6.7،حممد  مضان
 ، كاميليا عبد الفتاح .jlind et maria Lahorne 6.7ن  الهر 
 

سيد  3..6، مرزوق عبد اجمليد 6.41،مصطفى تركي  ,..6،  شاد عبد العزيز مرسي,6.4
و شا لز   .,.ilthoon mayo6443-6، الترن ماير Moran6..3، مر ان 3..6طراب 
جر د  ,fridirik herazberg 6.1، فريديريك هرزبرغcharlaz hulan 6.14هرلن
 و زمالؤه. 6.44بلرم
احلالية ال تتفق متاما و نتائج الد اسات  وصفرة القرل أن أهم ما ميكن تأكيده أن نتائج الد اسة     

جممرعة من التساؤالت ، و عليه فان نتائج هذه الد اسة تكرن طرح السابقة ، وهذا ما يدعرا إىل 
 بداية لد اسات مستقبلية بعرن اهلل تعاىل .
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 الدراسة : آفاق -6-4
جابتها عن الفرضيات و تقدير مدى إ إن تقدمي النتائج العامة اليت ترصل إليها البوحث ،      

تساؤالت الرا دة يف إشكالية الد اسة ، أضف إىل ذلك مدى اتفاق و اختالف نتائج املرضرعة و ال
هذه الد اسة مع الد اسات السابقة ،إن كل هذا يدعرا إىل إجراء املزيد من الد اسات حرل مرضرع 

 حمددات النجاح يف العمل اإلدا ي من زوايا عديدة .
الد اسة و اليت جاءت كد اسة مقا نة حملددات النجاح يف العمل اإلدا ي يف إطا   لقد أجرت      

 نظرية كلنترن الدلفر للدافعية وفق طبيعة النظام املعتمد )إنتاجي ، خدمايت (  مبؤسسات الشرق 
لكن  هذا ما جيعلنا ندعر الزمالء الباحثني إىل إجراء د اسات مماثلة –برج برعريريج منرذجا  –اجلزائري 

يف إطا  نظريات أخرى من نظريات الدافعية و هي كثرية ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى ندعرهم 
 أخرى جزائرية )غرب ، مشال ، جنربد اسات مماثلة يف مناطق  مرة أخرى إلجراء

 اجلزائر ( . 
 هذا عن مرضرع الد اسة و مكان إجرائها فماذا عن متغرياهتا الدميغرافية ؟      
 
 
لفت االنتباه يف هذه الد اسة و بالرجرع إىل املتغريات الدميغرافية ألفراد عينة الد اسة أهنا أجريت ما ي

 و عليه  من مسترى تعليمي واحد )ليسان (  على عينة مجيع أفرادها ذكر  ، متزوجرن و
فان الباحثة تدعرا أهل االختصاص مرة ثالثة إىل إجراء د اسات مماثلة على أن تكرن خصائص 

 تلف عن نظريهتا يف هذه الد اسة. عينات الد اسة احلديثة تتناول كل من متغري املسترى التعليمي خت
كثرية هي حمددات النجاح يف العمل اإلدا ي ، و إذا كانت هذه الد اسة قد وقفت على د اسة       

     مقا نة حملددات النجاح يف العمل اإلدا ي يف إطا  نظرية 
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لدافعية كد اسة حنسب أهنا األوىل يف الراقع اجلزائري و العريب ،فان د اسات فر للكلينترن الد  
تكميلية هلذا املرضرع تكرن ذات أمهية كبرية يف واقع جغرايف آخر ،وبإضافة عرامل أخرى ميكن أهنا 

 أغفلت يف هذه الد اسة .
 اقتراحات الدراسة : -6-5
ل مناقشة فرضيات الد اسة ، ميكن اإلشا ة إىل  يف ضرء النتائج اليت مت الترصل إليها من خال    

جممرعة من الترصيات و االقرتاحات يكرن من االجيايب جدا على اجلهات املسئرلة أخذها بعني 
االعتبا  إذا ما كان طمرحها حتقيق النرعية يف األداء بصفة عامة ، و هذا إن دل على شيء فإمنا 

و       والعمل على استغالهلا ما أمكن لالستفادة منها  يدل على حتقيق النجاح يف العمل اإلدا ي ،
 جممل هذه الترصيات و االقرتاحات نلخصها يف النقاط التالية :

تتناول متغريات دميغرافية أخرى  أنقيام أهل االختصاص بإجراء د اسات مماثلة هلذه الد اسة على  -
 مل تتناوهلا هذه الد اسة .

 اعات أخرى )قطاع عام و قطاع خاص (د اسات مماثلة على قط إجراء -
  جيب على اجلهات املعنية اإلملام مبختلف حاجات عماهلا و العمل قد  املستطاع على إشباعها  -

 و كذلك وضع هذه األخرية يف سلم خمططاهتا و أولرياهتا .
 
ينبغي على اجلهات املعنية ترفري ومجرع حاجات عماهلا كل حسب مستراه اإلدا ي و كذلك  -

 حسب القطاع العامل به ، وكذلك ألجل زيادة دافعيتهم حنر العمل و النجاح فيه .
جيب على اجلهات املعنية عدم إشباع حاجات معينة دون األخرى ، الن الد اسة امليدانية أكدت  -

 أن املرظفني غري  اضني على إشباع احلاجات األكثر إحلاحا ، و إمهال 
 .ىل عدم النجاح يف العمل اإلدا ي سباب اليت تؤدي إاحلاجات األخرى و هذا من بني األ

ينبغي على كل مسئرل العمل على بث ثقافة التد ج يف إشباع احلاجات و بالتايل الرصرل  -
باملرظف اجلزائري إىل قمة السلم و االهتمام باإلبداع ، االبتكا  ، حتقيق الذات و غريها من 
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أو        لدائم ال املؤقت يف العمل مهما اختلفت مسترياتهاحلاجات اليت تكرن و اء النجاح الفعلي ا
 القطاعات اليت متا س فيه.

 



: خاتمة

حــــــول دراســــــة مقارنــــــة حملــــــددات النجــــــاح يف العمــــــل اإلداري          األطروحــــــةلقــــــد متحــــــور موضــــــوع 
–إنتــــاجي ، خـــــدمايت –يف إطــــار نظريــــة " كلنتــــون ألــــدفر " للدافعيــــة و فــــق طبيعــــة النظــــام املعتمــــد 

إحصـائية يف             األمهيـة و اليت حاولنا من خالله معرفة فيما إذا كانت هناك فـروق ذات داللـة 
املتضــمنة يف نظريــة كلنتــون ألــدفر           لنجــاح –الوجــود ، االنتمــاء و النمــو –النســبية حلاجــات 

–املــــديرين باملؤسســــات الوطنيــــة و ذلــــك وفــــق طبيعــــة النظــــام املعتمــــد                                 
–إنتاجي ، خدمايت 

ـــــــــــيت  ـــــــــــرزت قضـــــــــــية جـــــــــــد هامـــــــــــة مل يكـــــــــــن                       الشـــــــــــك أن الدراســـــــــــة ال ـــــــــــدينا قـــــــــــد أب بـــــــــــني أي

( جنــاح املــدير يف عملــه اإلداري علــى اخــتالف املســتويات اإلداريــة الثالثــة                             
إدارة عليــــــــــــــــــــــــــــا ، إدارة وســــــــــــــــــــــــــــطى و إدارة دنيــــــــــــــــــــــــــــا ) يف تأديــــــــــــــــــــــــــــة مهــــــــــــــــــــــــــــامهم بالشــــــــــــــــــــــــــــكل                                

املطلــــــــــــــــــــوب ، يــــــــــــــــــــرتبط بعوامــــــــــــــــــــل و حمــــــــــــــــــــددات جــــــــــــــــــــد هامــــــــــــــــــــة تعمــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــبطه                                            
ت الضـــــــــــــــــــــــــــرورية املميـــــــــــــــــــــــــــزة                                        و توجيهـــــــــــــــــــــــــــه الوجهـــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــليمة أال و هـــــــــــــــــــــــــــي احلاجـــــــــــــــــــــــــــا

يف القطـــــــــــاع اإلنتـــــــــــاجي                              –للحيـــــــــــاة اإلنســـــــــــانية و الـــــــــــيت جيـــــــــــب توفريهـــــــــــا للعامـــــــــــل أينمـــــــــــا وجـــــــــــد 
من أجل النجاح يف عمله اإلداري .–أو يف القطاع اخلدمايت 

قيقــــــــــــــــــي للمــــــــــــــــــوارد البشــــــــــــــــــرية                                 و عليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل الوصــــــــــــــــــول إىل االســــــــــــــــــتثمار احل
مهمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان جمــــــــــــــــــــال اســــــــــــــــــــتثمارها إنتــــــــــــــــــــاجي كــــــــــــــــــــان أم خــــــــــــــــــــدمايت ، يكــــــــــــــــــــون لزامــــــــــــــــــــا                                         
علــــــــــــــــــــى املســــــــــــــــــــريين و املســــــــــــــــــــئولني و خاصــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــل االختصــــــــــــــــــــاص مــــــــــــــــــــنهم اإلطــــــــــــــــــــالع                                        

علــــــــــــى نتــــــــــــائ
–إنتاجيــــــــــــة أو خدماتيــــــــــــة –

إال زيادة معدالت الربح و اإلنتاجية .
.؟ل ما تقدم و كيف يتأتى لنا هذا دون العمل من دون ك
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 قائمة المراجع : -8
 

 باللغة العربية : مراجعقائمة ال -8-1

 
 ، د ط ، دار املعرفة اإلسكندرية  . القيادة اإلدارية احلديثة : (1691) أمحد الشناوي (1
                ، د ط ، شركة اجلالل للطباعة ، الدار  املبادئ و املهارات اإلدارة، :(2002)أمحد ماهر  (2

 .  كندرية ساجلامعية ، اإل
، د ط ، املكتب اإلدارة التعليمية ،أصوهلا و تطبيقاهتا املعاصرة  :(1666)أمحد حممد الطيب  (3

 .  إلسكندرية ،مجهورية مصر العربية اجلامعي احلديث ، ا
العمل  التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري ) عالقات :( 2002)أمحية سليمان ( 2

 .  ن املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ديوا 2ج ( ، الفردية
              ، د ط ، دار النهضة العربية للطباعة  مذكرات يف إدارة األفراد :(1691)أمحد عادل راشد  (5

 .  و النشر ، بريوت 
 ،د ط ، دار النيل للطباعة اخلصخصة و الكفاءة ، االقتصادية( :2003أمحد يوسف الشحات ) (9

 ، مصر. و النشر 
القومية للطباعة                            الدار،2،طالصناعي علم النفس:(1695)أمحد عزة راجح  (1

 .  اإلسكندرية، و النشر 
 .  ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية  ،د ط السلوك التنظيمي ( : 1663)أمحد ماهر  ( 9
                              د ط ، دار املعرفة  ، السلوك اإلنساين يف املنظمات : (1699)أمحد عاشور  (6

 .  اجلامعية ، اإلسكندرية 
 السلوك التنظيمي ، دراسة لسلوك األفراد و اجلماعات : (2000)أمحد جاد عبد الوهاب  (10

 .  و النشر و التوزيع ، املنصورة   ، دار الوفاء للطباعة1، ط داخل منظمات األعمال
                          ، د ط ، شركة اجلالل  ، للطباعة ، الدار اإلدارة الفعالة : (2005)أمحد ماهر  (11

 .  اجلامعية ، اإلسكندرية 
،دط ،الدار اجلامعية للطبع   و  السلوك التنظيمي ، مدخل بناء املهارات: (3200)أمحد ماهر  (12

 النشر ، اإلسكندرية.
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                        ، د ط  ، مؤسسة شباب  ر املعاصراإلدارة و املديأمحد حممد املصري ،  (31
 اجلامعة، اإلسكندرية ، مصر.

،دط ،دار النهضة  إدارة السلوك التنظيمي ، رؤية معاصرة( : 2000(أمحد سيد مصطفى )21
 العربية ، القاهرة.

                 ار الفكر، د ط ، د اجلوانب السلوكية يف اإلدارة املدرسية ( :2000)أمحد إبراهيم أمحد  (51
 .  العريب ، مصر 

 ط ، د  اإلدارة الرتبوية و اإلشراف الفين بني النظرية و التطبيق :( 1660)أمحد إبراهيم أمحد  (91
 .  دار الفكر العريب ، القاهرة 

 .  ، دار النهضة العربية ، بريوت  1ط،  أصول اإلدارة العامة : (1665)أنور أمحد رسالن  (11
                        ، الدار  1، ط السلوك التنظيمي ، مدخل بناء املهارات ( :2000)أمحد ماهر  (91

 . اجلامعية ، اإلسكندرية 
 . رية ، د ط ، دار املعرفية ، اإلسكند يالسلوك التنظيم ( :2002)أمحد سيد مصطفى  (61

                  لنهضة العربية للطباعة ، ا 2، ط إدارة القوى العاملة : (1616)ر عاشور قأمحد ص (20
 .  و النشر ، بريوت 

، ترمجة جعفر أبو  السلوك التنظيمي و األداء : (1661)( أندرودي سيزاليت و مارك جي واالس 12
 .  ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض القاسم أمحد ، دط 

                ،د ط ، األجنلو و قياسها دافعية  االجناز : (1616)منصور إبراهيم  قشقوش ، طلعت  ( 22
 .  مصرية ، القاهرة 

 .  ر اجلامعات املصرية ،اإلسكندرية ، دا 3ط  ،  اإلدارة (:1692)إبراهيم الغمري  (32
 اجلامعة املصرية  ، دط ، دار اإلدارة ، دراسة نظرية تطبيقية (:1619إبراهيم الغمري )( 22

 .اإلسكندرية 
              ، دار املعرفة 1، ط  االتصال اإلنساين يف الفكر االجتماعي ( :2002)سعد إمساعيل علي  ( 52

 .  اجلامعية 
، دط ، املكتب  اإلدارة ، مفاهيمها ، و عملياهتا( :  1699)إبراهيم عبد اهلادي املليحي  (92

 . كمبوتر و النشر و التوزيع ، مصرالعلمي لل



 

 408 

               ، د ط ، دار اجلامعات  ساين و اإلدارة احلديثةالسلوك اإلنإبراهيم الغمري ،  (12
 . سكندرية املصرية ، اإل

                         ، الدار اجلامعية اجلديدة  1، ط اإلدارة املدرسة ( :2001)إمساعيل حممد ذياب  (92
 للنشر ، اإلسكندرية .

             وبني من احلوافز املادية يف أحد مواقعقارنة بني أسلم ( :1691إبتسام محدي ، سعد جالل ) (62
ص           1، العدد  2، م االجتماعية، املركز القومي للبحوث  القومية االجتماعيةاإلنتاج ، اجمللة 

 .19 - 6ص
               ، د ط ، مكتبة القاهرة علم النفس الصناعي ،الشيخ كامل حممد حممد عويضة  (30

 رة.احلديثة ، القاه
قراءات يف اإلدارة املدرسية ، أسسها النظرية و تطبيقاهتا   ( :2001 )السيد سالمة اخلميسي( 13

 اإلسكندرية  .، ، دط ، دار الوفاء  العلمية
                ، دط ، ديوان املطبوعات النفس التنظيمي بعلممقدمة  ( :1662 )بوثلجة غياث  ( 23

 اجلامعية ، اجلزائر  .
               ، د ط ، الدار  اإلدارة ، مبادئ ، وظائف و تطبيقات ( :2002 ) عباس العال  بشري ( 33

 بيا  .ياجلماهريية ، ل

، ترمجة حممد علي حممد و آخرون  دار  علم االجتماع الصناعي ( :1616 )( باركر و آخرون 23
 املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية  .

خصية الضرورية للنجاح يف العمل اإلداري يف املؤسسات مسات الش( :1661 )( بغول زهري53
-216ص  ،، ص  ، رسالة ماجستري ، جامعة قسنطينة إطار نظرية أبرهام ماسلو للدافعية الوطنية يف

296. 
حمددات النجاح يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية يف إطار نظرية  ( :2001)( بغول زهري93

                 وحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علم النفس العمل ، أطر  هزبر  للدافعية فريدريك
  .291، ص  و التنظيم ، قسنطينة

و    العوامل املؤثرة على تنظيم املؤسسة من حيث اهليكلة التنظيمية ( :1661 )( بلقلقول اهلادي13
 .   93، ص  ، رسالة ماجستري ، جامعة سطيف اختاذ القرارات
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أطروحة    نظام مقرتح ألنظمة احلوافز للمؤسسة االقتصادية العموميةعبد الوهاب :  ( بلمهدي93
 .25دولة يف العلوم األقتصادية ، سطيف ،ص  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه

مان  ، ترمجة جناة عياش و توفيق غسان سلي البحث السوسيولوجي (1616)( تيودور كابلوف 63
 .دار الفكر اجلديد ، بريوت

  اهلل ضيع ، دط ، اإلدارة العامة ترمجة حممد عبد ، هدفها و إجنازها، اإلدارة  ( :1699 )د ( تي20
 للمكتبات ، معهد اإلدارة   .

                  حتسني ظروف العمل لرفع مستوى أداء العاملني يف املؤسسة ( :1661)( توفيق برباش 12
                  تسيري املنظمات ، دراسة حالة وحدة ، ماجستري يف العلوم اإلقتصادية ، فرع  الصناعية

 .  50-10 ، ص ص-سطيف  –اللوالب و الرباغي و الصنابري بعني الكبرية 

                   ، دط ، الدار  اإلدارة اإلسرتاتيجية ( :2003 )و آخرون ثابت عبد الرمحن إدريس  (22
 اجلامعية ، اإلسكندرية  .

، د ط ، الدار اجلامعية  املدخل احلديث يف اإلدارة العامة ( : 2001)ن إدريس( ثابت عبد الرمح32
 .، مصر

                              السلوك التنظيمي ( : 2002 )ي و ثابت عبد الرحم إدريسسمجال الدين حممد املر  ( 22
                 امعية (، د ط ، الدار اجل)نظريات و مناذج و تطبيق علمي إلدارة السلوك يف املنظمة 

 للنشر ، اإلسكندرية  .
اإلدارة اإلسرتاجتية للموارد البشرية املدخل لتحقيق ميزة  ( :2003 )مجال الدين حممد مرسي  (52

 ، الدار اجلامعية ، القاهرة  . نظمة القرن الواحد و العشرونتنافسية مل
           ، د ط ، دار اهلدى  التطوير اإلداريالسلوك التنظيمي و  ( :2002 )ات نمجال الدين لعوي ( 92

 للنشر و التوزيع ، اجلزائر  .
   .ان النشرك، د ط ، دار النهضة العربية ، دون م إدارة األعمال ( :1699 )مجيل أمحد توفيق  (12
                                 ، د ط ، دار اجلامعية للطباعة  إدارة األعمال ( :2002 )مجيل أمحد توفيق  (92

 و النشر ، اإلسكندرية  .

    ترمجة حممد ، إدارة السلوك يف املنظمات ( :2002 )( جريالد جري ينربج و روبرت بارون 26
 يوين ، دط ، دار املريخ ، الرياض   .بسرفاعي و إمساعيل علي 
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                          ، د ط ، دار النهضة و إدارة اإلنتاج التنظيم الصناعي ( :1619) حسن عادل (05
 العربية ، بريوت  .

                ، سلوك األفراد يف املنظمات ، د ط ، دار زهران  التنظيمي كالسلو  ( :2002 )حسن حرمي  (15
 للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن  .

     .القاهرة، د ط ،  عامل الكتب  علم النفس االجتماعي( :  1612 )حامد عبد السالم زهران  (25
   .، د ط ، دار النهضة العربية ، بريوت التنظيم و اإلدارة احلديثة ( :5169 )محدي فؤاد علي(35
          العالقات اإلنسانية يف جماالت علم النفس ، علم ( :1661 )حسن عبد احلميد أمحد رشوان (25

 ، د ط ، املكتب اجلامعي احلديث ، القاهرة  . االجتماع
                ، دار الكتاب احلديث   1، ط علم النفس الصناعي ( :1666 )ياسني و آخرون  محدي (55

 القاهرة  .
 ، د ط ، دون ناشر ، الكويت  . إدارة املنظمات ( :1692 )حامد أمحد  رمضان  (95

                    ، د ط ، دار  االجتماعيدراسات يف التنمية و التخطيط  ،  إبراهيمحسن  (51
 املعرفة ، اإلسكندرية.

               ، دار الكتاب 1، ط علم النفس الصناعي و التنظيمي( : 1666محدي ياسني و آخرون) (59
 احلديثة ، القاهرة  .

                ، د ط ، مكتبة اإلشعاع  الفنية  اإلدارة فوظائ ( :1669حنفي حممود سليمان) (56
 اإلسكندرية   . 

، د ط وزارة التعليم  مبادئ  إدارة األعمال ( :1690 )مد حسن الشماع و آخرون خليل حم (09
 العايل و البحث العلمي ، بغداد  .

              يف اخلدمة االجتماعية ، البناء االجتماعي التنمية اإلدارية: خريي خليل اجلميل  (19
 ، د ط  ، دون مكان نشر.للمجتمع 

             ، د ط ، دار زهران للطباعة  أساسيات التنظيم الصناعي ( :1661 )خالد اهلييت و آخرون  (29 
 و النشر ، عمان  .

، دار وائل إدارة املوارد البشرية ، مدخل إسرتاتيجي  ( :2003 )خالد عبد الرحيم مطر اهلييت  (39
 للنشر ، األردن  .

 عامل الكتب ، القاهرة  . ، 1،ط   القيادة اإلدارية ( :1611 ) مخيس السيد إمساعيل (29



 

 411 

طباعة و النشر ، عمان  ، دار لل1، ط دراسات يف اإلدارة الرتبوية ( : 2002 )رياض سرتاك  (59
 .  األردن  

تعريف ومراجعة  ،إدارة السلوك يف املنظمات ( :2002) جريارلدجينربج و روبرت  بارون (99
ريخ للنشر ،الرياض ،اململكة العربية دار امل،دط،رفاعي حممد رفاعي و إمساعيل  علي بسيوين 

 السعودية.
 ، د ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة  . العجز النفسي ( :1696 )رشاد عبد العزيز موسي  (19
                    ، د ط ، درا النهضة  علم  النفس الدافعي ( :1662)رشاد عبد العزيز موسى  (99

 العربية ، القاهرة .
املكتب    1، ط العلوم السلوكية يف جمال اإلدارة و اإلنتاج ( :1661 )مد القذايف رمضان حم( 69

 اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية  . 
 ، دط ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية  . السلوك يف املنظمات ( :2001 )( راوية حسن 10
 امعية اإلسكندرية  .، د ط ، الدار اجل مي املعاصريالسلوك التنظ ( :2003 )راوية حسن  (11

           ، ترمجة فارس  املدخل إىل علم النفس الصناعي و التنظيمي ( :1666 )( رونالد .ي.رجيو 21
 ، دار الشرو  للنشر و التوزيع ، عمان   . 1حلمي ، ط

 ، د ط ، ذات السالسل ،الكويت  . أساسيات اإلدارة  ( :1691 )زكي حممد هاشم  (31
 كالة املطبوعات الكويت  .، و  3، ط  اإلدارة العلمية ( : 1691 )م زكي حممود هاش (21
                           التجاري يف البحوث النفسية و الرتبوية متصمياإلحصاء و ( : 1662 )زكريا الشربيين (51
 ، د ط ، مكتبة األجلو مصرية ، القاهرة. االجتماعيةو 
عني           ، دط ، مكتبة  األساسي  و األصول العلميةاإلدارة ، ( :  1619)سيد اهلواري (91
 س ، القاهرة  .مش

 ، د ط ،  مطبعة جامعة دمشق  . إدارة األفراد ( :1661 )سليمان خليل فارس  ( 11
                   ،  ديوان املطبوعات  1، ط  االجتماعيلعلم  جم النقديعملا ( :1693) سليم حداد  (19

 زائرية  .اجلامعية ، اجل
و       التنظيم و اإلدارة ، مدخل معاصر لعمليات التخطيط   ( :1666 )سعيد حمدد املصري (16

 ، د ط ، الدار   اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر  . الرقابةة و قيادال و التنظيم 
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               ، د ط ، دار اإلشراف الرتبوي ( :2003 )سعيد جاسم األسد و مروان عبد اجمليد إبراهيم  (09
 الثقافة ، عمان  .

              ، دار الفكر  5، ط  مبادئ علم اإلدارة  العامة ( :1612)سليمان حممد الطماوي  (19
 العريب ، القاهرة  .

 ، د ط ، دار الفكرة العريب ، القاهرة  . املرجع يف علم النفس ( :  1695 )سعد جالل (29
                 ، مكتبة 2ط  ،سلوك اإلنساين ، حتليل  و قياس التغرياتلا ( :1611)سعد عبد الرمحن (39

 .  القاهرةالفالح ،
دار الفكر العريب   ، 3، ط  ، النظرية و التطبيقالقياس النفسي:  (1691)سعد عبد الرمحن  (29

 القاهرة   .
              ، دار  3ط  ، القياس و التقومي غي الرتبية و علم النفس ( :2005 )سامي حممد ملحم  (59

 السرية ، عمان ، األردن  .

         حمددات جناح العمل اإلداري يف إطار نظرية كلنتون ألدفر ( :2001)( سيدي صاحل صربينة 99
رسالة  -و برج بوعريريج منوذجا سطيف –، دراسة ميدانية بثانويات الشر  اجلزائري للدافعية 

 . 316 -12،ص  صماجستري ، جامعة سطيف ، 
أثر تفاعل مستوى دافعية اإلجناز و الذكاء و اجلنس على التحصيل  (:1660)( سيد طواب 91

 19   عدد ال، حولية كلية الرتبية ،  لدى طالب و طالبات جامعة اإلمارات العربية املتحدة الدراسي
 .123، ص ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

و         ، املؤسسة اجلامعية للدراسات 2، ط ية اإلدارةسيكولوج ( :2002 )شفيق رضوان ( 99
 النشر و التوزيع ، بريوت  .

  .، دط ، دار النهضة العربية ، القاهرة  مصر أصول اإلدارة( :  1696 )شوقي حسن عبد اهلل( 96
ة ، مدخل لفعالية اإلدارة املدرسية الرتبوي التطور التنظيمي ( :1663)شاكر حممد فتحي أمحد ( 06

  .و التنظيمية ، دط ، القاهرة 
                  ، دط ، ديوان املطبوعات  حوافز اإلنتاج يف الصناعة ( : 1692) بيوميصالح الدين ( 16

  .اجلامعية ، اجلزائر 
مؤسسة شباب   ، دط ، إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية ( :1660 )صالح النشواين ( 26

 .اإلسكندرية، اجلامعة  
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البشرية اجلوانب العلمية و التطبيقية يف إدارة املوارد  ( :1200 )( صالح الدين حممد عبد الباقي 36
 ، دط ، الدار اجلامعية ، القاهرة  . للمنظمات

مع  أساسيات ممارسة طريقة العمل :صالح بن عبد اهلل أبو عبادة و عبد اجمليد بن طاش نيازي ( 26
 .، الرياض ، دط ، مكتبة السبيكان اجلماعة

 اإلسكندرية  .، ، دط ، مؤسسة شباب اجلامعة اخلصخصة ( :2003)صالح عباس( 56
                       ، دط ، احلامد للنشر تطور الفكر و األنشطة اإلدارية ( :2002 )صبحي العتييب ( 69

  و التوزيع ، عمان  .
 ملطبوعات اجلامعية ، اجلزائر  .، ديوان ا، دط  املؤسسة اقتصاد ( :1692)صموئيل عبود ( 61

، حبث مقدم يف إطار ندوة السياسة  احلاجات يف االقتصاد اإلسالمي :( صاحلي صاحل 69
 .–سطيف  –االقتصادية من منظور إسالمي 

، دط ، الدار اجلامعية  السلوك التنظيمي ( :1200 )صالح الدين حممد عبد الباقي  (66
 اإلسكندرية.

  ، دط ، مكتبة غريب ، القاهرة  . التنظيم اجتماععلم  ( :1663 )طفي طلعت إبراهيم ل( 010
 ة  .، دط ، منشأة املعارف ، األزاريط اإلدارة ( :2002 )طار  طه ( 110
                ، دط ، دار غريب للطباعة   علم النفس و مشكالت الصناعة ( :1669 )طريف شوقي ( 210

  و النشر  .
  ، دراسات و حبوث نفسية االتصاليةو  االجتماعيةاملهارات  ( : 0320 )طريف شوقي ( 310

  .دط ، دار غريب للطباعة و النشر ، القاهرة 
                  ، دط ، دار غريب للطباعة  السلوك القيادي و فعالية اإلدارة ( : 1663 )طريف شوقي( 210

 و النشر ، القاهرة  .
                   علم النفس و مشكالتشحاتة حممود ،  فرج عبد املنعم طريف شوقي و( 510

 ، دط ، دار غريب للطباعة ، القاهرة. الصناعة
  ، دط ، مطبعة اإلحتاد ، القاهرة  املدخل إىل إدارة األعمال ( :1699 )إبراهيم اخلضر ( علي 091
                    سياسات و إسرتاتيجيات اإلدارة يف الدول :علي السلمي ، ل ، هنرت ( 011
  ، دط ، مكتبة غريب ، القاهرة. النامية
  ، دط ، مكتبة غريب ، القاهرة  . دافعية اإلجناز( : 2000)عبد اللطيف حممد خليفة ( 091
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 ، دط ، مكتبة غريب ، القاهرة  . السلوك اإلنساين يف اإلدارة ( :1619 )السلمي ( علي 061
 ، دط ، دار السالسل ، الكويت. عملالدافعية يف جمال ال :علي عسكر ( 011
املصرية ، اهليئة دراسات يف علم النفس الصناعي و املهين  ( :1692 )عباس حممود عوض ( 111

 العامة للكتاب ، اإلسكندرية  .
                         دط ، دار اجلامعة،  العملية اإلدارية ، وظائف املديرين ( :2002 )( علي الشرقاوي 211

 يدة ، األزاريطة ، اإلسكندرية  .اجلد
                                   ، دار السرية للنشر  1، ط أساسيات علم اإلدارة ( :2002 )( علي عباس 311

  و التوزيع ، عمان ، األردن  .
                               ، دط ، الدار اجلامعية سيكولوجية اإلدارة ( : 1666)عبد الرمحن العيسوي( 211

 للنشر ، اإلسكندرية  .
                 الصناعي ، النشأة و التطورات االجتماععلم  ( : 2002)عبد اهلل حممد عبد الرمحن( 151

 ، دط ، دار املعرفة اجلامعية ، األزاريطة  .احلديثة 
                       ، دط ، دار املعرفة اإلنتاجعلم النفس و  ( : 2003 )عبد الرمحن حممد عيسوي( 191

 اجلامعية ، اإلسكندرية  .
  اإلدارة و التنظيم ، املفاهيم ، الوظائف و العمليات ( : 2003 )عبد الكرمي أبو مصطفى( 111

  دط ، دون دار نشر و ال مكانه  .
للطباعة و ، دط ، الدار اجلامعية  سيكولوجية اإلدارة ( :1666 )عيسوي حممد ( عبد الرمحن 191
  .اإلسكندرية  نشر ال

                         ، دط ، مكتب النهضة  مشاكل العمل و العمال ( : 1651)عبد السالم حبيب( 161
 العربية ، القاهرة  .

                     ، مكتبة  2، ط إدارة األفراد ، منهج حتليل ( :1615 )علي حممد عبد الوهاب ( 021
 عني مشس ، القاهرة  .

 ، دط ، دار زهران للنشر اإلدارة أصول و أسس و مفاهيم  ( :1662 )عمر وصفي عقيلي  (121
 و التوزيع  .

                  ، دط ، دار احلريري للطباعة  العلوم السلوكية ( : 2002 )عايدة خطاب و آخرون( 221
  .و النشر ، القاهرة 
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، دط ، الدار اجلامعية  اإلدارةالتنظيم و  ( :1695 )علي الشريف ، مدحت الديب ( 312
  للطباعة و النشر اإلسكندرية  .

، دط ، دار النهضة العربية  إدارة األعمال ، الوظائف و املمارسات اإلدارية: علي الشرقاوي  (212
 للطباعة و النشر ، القاهرة.

، دط   و التنظيمات الرتبوية االقتصادأساسيات اإلدارة يف  ( :1699 )عمر حممد خلف ( 251
  .دار السالسل ، الكويت

                             ، دط ، دار النهضة  علم النفس و اإلنتاج ( : 1692 )عبد الرمحن العيسوي( 291
  العربية ، بريوت  .

، دط ، الدار العربية للكتاب  اإلدارةيف  اإلنساينالسلوك ( : 1615)علي حممد عبد الوهاب( 211
 .، القاهرة 

  ، دط  اإلدارة ، أصول ، مبادئ و تطبيقات ( :1661 )بد اجمليد السيد عبد اجمليد ع( 291
 عني مشس ، القاهرة  . مكتبة 

               التنظيم و اإلدارة األعمال ، األسس و األصول ( :1612 )عمر غامن ، علي الشرقاوي ( 261
  .  ، دط ، دار النهضة العربية ، بريوت العلمية ، مدخل حتليلي

     علم النفس الصناعي و التنظيمي احلديث ، مفاهيم  ( :1669 )عماد الطيب كشرود ( 013
  ، منشورات جامعة قان يونس ، بنغازي  . 1، ط -اجمللد الثاين – نظريات و مناذجو 
، دط   و اإلحصائية االقتصاديةموسوعة املصطلحات  ( :1690 )مي هيكل عبد العزيز فه( 113

 بريوت.العربية للطباعة و النشر ، دار النهضة
 دمشق  .  املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، ،  دط   ،  احلوافز ( :1693 )عادل جودة ( 213
  اإلدارة و التنظيم ، املفاهيم ، الوظائف ، العمليات ( :2003 )عبد الكرمي أبو مصطفى ( 313

 دط ، دون دار نشر و ال مكان نشر  .
              ، دط ، دار اجلامعة اجلديدة أساسيات التنظيم و اإلدارة ( :2002 )أبو قحف عبد السالم (321

 للنشر ، اإلسكندرية ، مصر  . 
، دط ، مطبعة اإلحتاد ، دون  إىل إدارة األعمالاملدخل   ( :1699 )إبراهيم اخلضر ( علي 351
 نشر  . مكان
 ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر . 2، ط اإلدارة املعاصرة ( :1661)الشريف ( علي 391
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                       ، دط ، املكتب العريب  نظريات التنظيم و اإلدارة ( :1661 )عبد الغفور يونس ( 311
 احلديث ، اإلسكندرية  .

               الصناعي ، النشأة و التطورات االجتماععلم  ( :2002 )عبد اهلل حممد عبد الرمحن ( 391
 ، دط ، دار املعرفة اجلامعية ، األزاريطة  .احلديثة 

                 التنظيم و إدارة األعمال ، األسس و األصول ( :1690 )عمرو غامن و علي الشرقاوي ( 361
 ، دار النهضة العربية ، بريوت  . العلمية ، مدخل حتليلي

 القاهرة. مكتبة غريب ، ، 2ط ، إدارة األفراد و الكفاية اإلنتاجية  ( :1695(علي السلمي )012
                ، جمموعة النيل  1ط،  مبادئ اإلدارة ، أسس و مفاهيم ( :1666)علي حممد منصور( 112

  العربية ، القاهرة  .
                    ، دط ، مكتبة األجنلو مذكرات النظريات احلديثة لإلدارة ( : 1166 )شريف( علي 212

 مصرية ، القاهرة  .
دط     تطوير اإلدارة املدرسية و القيادة اإلدارية ( :2002 )عبد الفتاح حممد سعيد اخلوجا ( 312

  ، دار الثقافية للنشر و التوزيع ، القاهرة  .
  صراملدرسية ، البعد التخطيطي و التنظيمي املعا اإلدارة ( :2001 )عبد الصمد األغربي ( 221
 ، دار النهضة العربية ، بريوت  . 1ط

                       دار املعرفة ، علم النفس و اإلنتاج : (2003) ( عبد الرمحن حممد العيسوي251
 اإلسكندرية  . ، 2اجلامعية ، ط

               ، دط ، دار النهضة االجتماعيدراسات يف علم النفس  ( :2169 )( عبد الرمحن العيسوي 291
 العربية ، بريوت ، لبنان  .

، دط ، املكتب العريب احلديث   تنظيم إدارة األعمال ( :2002 )( عبد الغفار حنفي211
 .اإلسكندرية 

فهم سلوك العامل و حاجة التنظيم و التسيري إىل علم  ( :1662)( عبد احلميد عبدوين 291
 . 201-209،ص ص تنة ، جملة العلوم االجتماعية و اإلنسانية ، جامعة با النفس

الرضا لدى املدراء و رؤساء  ( :1666) ( عويد سلطان املشعان عوض ، خلف الغرتي 261
 جامعة القاهرة ،2دراسات نفسية ، العدد ، جملة املوظفني يف القطاع احلكومي و اخلاص و األقسام
 .11-15ص ص 
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 ، دط ، املركز القومي للوثائق"سلسلة موعدك الرتبوي "املنامجنت( :2001) ( عبد العزيز قارة051
 .30، ص الرتبوية 

لإلبداع                   ، امللتقى املصري القيادة النسائية يف عامل متغري :( فاطمة علي عثمان 115
 و التنمية ، البيطاش للنشر و التوزيع ، اإلسكندرية.

                   ، دار النهضة 5، طعلم النفس الصناعي و التنظيمي  : (1699 )( فرج عبد القادر طه215
 العربية ، بريوت  .

                ، دط ، مركز الكتب  املفاهيم اإلدارية احلديثة ( :1669 )فؤاد الشيخ سامل و آخرون ( 531
 . األردين ، عمان  

   3، ط و قياس العقل البشري يف علم النفس اإلحصاء   ( :1616 )( فؤاد البهي السيد 521
 الفكر العريب ، القاهرة   .دار 
                ، دط ، اجلامعة  التنظيم ، املفهوم و النظريات و املبادئ ( :1661 )( قيس حممد العبيدي 551

 املفتوحة ، طرابلس ، ليبيا   .
               ، دط ، الكندي للنشر  االجتماعيةالسلوك القيادي و خلفياته  ( :1666 )قيس النوري ( 591

 و التوزيع  .
                     ، دط ، دار النهضة  مستوى الطموح و الشخصية ( :1692 )( كامليا عبد الفتاح511

 العربية ، بريوت  .
                             ، دط ، مكتبة عني أصول اإلدارة العلمية (:1612)اخلري( كمال محدي أبو 591

 مشس ، القاهرة   .
                        ، دط ، مكتبة  اإلدارة بني النظرية و التطبيق ( :1619)اخلريأبو ( كمال محدي 561

 عني مشس ، القاهرة  .
                      ، دط ، مكتبة  العملية اإلدارية و التطبيق اإلداري ( : 1692) اخلريكمال محدي أبو   (091

 عني مشس ، القاهرة  .
و          ، مفاهيم و أسس سلوك الفرد  السلوك التنظيمي ( : 6216 )( كامل حممد املغريب119

 ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان ، األردن  . 2يف التنظيم ، ط اجلماعة 
 ، دط ، بريوت ، لبنان  . علم النفس الصناعي ( :1669 )( كامل حممد حممد عويضة 219
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 ، دط   لتنظيم و نظام إدارة اجلودة الشاملة املتواصلةا ( :1662 )( كمال محدي أبو اخلري 931
 مكتبة عني مشس ، القاهرة  .

                    ، املؤسسة اجلامعية للدراسات  1،ط اإلدارة عملية و نظام ( :1669 )( كامل بربر 921
 و النشر ، بريوت ، لبنان  .

 عة الدوادي ، دمشق  .، دط ، مطب اإلدارة العامة ( :1616 )( كمال الغايل 951

                 ، ترمجة عبد اهلل إبراهيم  القيادة و مدير الدقيقة الواحدة :( كينت بالنشار 991
 العمار ، دط ، الرياض.

، ترمجة سيد الطواب و حممد  االنفعاالتالشخصية الدافعية و ( : 2000ليندا دافيدوف ) (911
 لثقافية.ا لالستثماراتالدار الدولية  ،1عمر ،ط

، دط ، مكتبة األجنلو  أبعاد التغري اإلداري يف إطار سلوكي ( :1696 )لويس كامل مليكة ( 991
 ، القاهرة  .املصرية 

 رمجة إبراهيم الربسلي ، دط ، مؤسسة سجلت،  أمناط جديدة يف اإلدارة ( : 1699 )( ليكارت961
 العرب  .

                          ، منشورات جامعة  1، ط األعمالاملدخل إىل إدارة  ( :1690 )( حممد الناشد 011
 حلب ، سوريا  .

 ،دط ، مكتبة األجنلو مصرية. التعلم ، مفهوم و مناذج( : 2002(حممود عبد احلليم منسي )111
دار    1، ط الفعال يف العالقات اإلنسانية و اإلدارة االتصال ( :1692 )( مصطفى حجازي 211

 . الطليعة ، بريوت 
( 121، دط ، جامعة املنصورة ، مصر  اإلدارة يف القرن احلادي و العشرون :حممد سويلم ( 131

                 ، دط ، دار الشر   سلوك املنظمة ، سلوك الفرد و اجلماعة ( :2003 )ماجدة العطية 
 للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن  .

                           ، دط ، دار النهضة االجتماعيالنفس علم  ( :1663)( حممود السيد أبو النيل 151
 العربية ، القاهرة  .

  اإلسكندرية  ، ، الدار اجلامعية،دط  السلوك التنظيمي ( :2200)( حممد سعيد أنور سلطان 191
                                        ، دط ، مكتبة األجنلو  ةلإلدار احلديثة  االجتاهات( :  1661 )( حمسن العبودي و آخرون111

 مصرية ، القاهرة  .
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 .  ، القاهرة ، دط ، عامل الكتب اإلدارة املدرسية احلديثة ( : 2001 )( حممد منري مرسي191
مدى إدراك معلمي التعليم األساسي ألهداف مادة الرتبية  ( :1662 )( مقداد حممد 161

                               االجتماعي، مجعية اإلصالح  2عدد ، ال 1ي ، ط، كتاب األوراس للسنة الرابعةاإلسالمية 
 و الرتبوي ، اجلزائر  .

، اجلزء األول ، دار  2، ط االجتماعيعلم النفس  ( :1695 )( حممود السيد أبو النيل 091
 العربية ، بريوت  . النهضة 

                              ، دار  1، ط نسانيةإدارة األفراد و العالقات اإل ( :1619)( منصور فهمي191
 الشعب ، القاهرة  .

دار   2، ط إدارة النفس البشرية و العالقات اإلنسانية ( :2003 )( حممد عبد الفتاح الصرييف 291
 للنشر و التوزيع ، األردن  .املناهج 

  ة العمل مع اجلماعةالتقومي و اإلشراف يف طريق ( :1661 )( حممد حسن و حممود مجعة 931
 دط ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية  .

 .، دط ، دار الفكر العريب ، مصر  السلوك اإلنساين يف التنظيم :( حممد علي شعيب 921
، املكتب  1ط،  املنظمات و أسس إدارهتا ( :1669 ) كشك( حممد هبجت جاد اهلل  951

 احلديث ، القاهرة  . اجلامعي
                   ، دط ، دار اجلامعة اجلديدة  السلوك التنظيمي ( :3200)عيد أنور سلطان ( حممد س991

 اإلسكندرية  .

 ، دط ، عامل الكتب   .ة املدرسية احلديثة اإلدار  (:2001)حممد منري مرسي ( 191
، دط ، دار املعرفة اجلامعية  االجتماعيةسيكولوجية العالقات  :( ماهر حممود عمر991
 سكندرية.اإل
 ، دط ، دار الفكر ، القاهرة  . اإلدارة و دور املديرين ( :1663 )حمي الدين األزهري ( 691

                  دراسات يف التنمية و التخطيط ( :1699 )( حممد عاطف غيث ، حممد علي حممد 601
 ، دط ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان  . االجتماعي

  1، ط اإلدارة احلديثة ، مفاهيم ، وظائف و تطبيقات ( :1663 )شاويش  ( مصطفى جنيب161
 دار الفرقان للطباعة و النشر و التوزيع ، عمان  .
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، دط ، املؤسسة الوطنية  أسس علم النفس الصناعي التنظيمي( : 1663 )صطفى عشوي ( م261
 للكتاب ، اجلزائر  .

 ، مكتبة لبنان  . 1، ط اإلدارة الفعالة ( :2003)( حممود املساد 361
، دط ، مجعية عمال  اإلدارة املعاصرة بني النظرية و التطبيق ( :1695 )حممد قاسم القريويت ( 216

 املطابع التعاونية ، عمان  .
                             ، دار النهضة  1، ط علم النفس الصناعي ( :1695 )حممود السيد أبو النيل ( 516

 وت  .العربية ، بري 
   .، دار املعارف 1، ط دراسات يف الدافعية و الدوافع ( :1699 )( حمي الدين أمحد حسن 916
و      السلوك التنظيمي ، دراسة السلوك اإلنساين الفردي ( :1663 )( حممد قاسم القريويت 116

 ، عمان ، األردن  . 2، ط  املنظمات اإلداريةاجلماعي يف
 سوريا، منشورات جامعة حلب  1، ط املدخل إىل إدارة األعمال:  (1690 )( حممد الناشد 916
. 
، مكتبة العبيكان ، اململكة العربية  1، ط إدارة املوارد البشرية ( : 2001 )( مازن فارس رشيد616

 السعودية  .
، دط ، املؤسسة  أسس علم النفس الصناعي و التنظيمي ( :1662 )( مصطفى عشوي 200
 اجلزائر  . للكتاب ، الوطنية 

              دار ،1، ط اإلدارة ، املبادئ و النظريات و الوظائف ( : 2001 )( موفق حديد حممد102
 احلامد ، األردن  .

                 ، دار النهضة 2، اجلزء  2، ط االجتماعيعلم النفس  :حممود السيد أبو النيل ( 202
 العربية ، بريوت.

                         ، دار النهضة  داريةاحلديثة يف القيادة اإل االجتاهات ( :2169 )( حمسن العبودي 302
 العربية ، القاهرة  .

                       ، دط ، مؤسسة شباب علم اإلدارة العامة ( :1612 )( ماجد راغب احللو 202
 اجلامعة ، القاهرة  .

 مؤسسة ، دط  الشخصية بالبالد العربية حبوث يف سيكولوجية ( :9169 )( مصطفى تركي 502
 الصباح ، الكويت  .
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                   ، دط ، دار النهضة  احلديثة يف القيادة اإلدارية االجتاهات ( :1692 )( حمسن العبودي 902
 .العربية ، القاهرة  

جامعة  ، خمرب علم اجتماع االتصال ، علم االجتماع ،رؤية نقدية( : 2002(مراد زعيمي )102
 .121منتوري ، قسنطينة ،ص

                       القيادة اإلدارية يف ضوء املنهج العلمي ( :1692 )عبد اهلادي البياع ( حممد حسن 902
 ، دط ، دار الوسط للدراسات و النشر و التوزيع ، لندن  . و املمارسة

 ه يف القطاع العام احلكوميالتحفيز املعنوي و كيفية تفعيل ( :2002)( حممد مرعي مرعي 602
 . 59-50، ص ، ص  حبوث  و دراسات املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، دط ، ديناميك للطباعة

        تقييم املوظف العام للحوافز يف األجهزة احلكومية   ( :1699)( حممود عبد الفتاح ياسني102
  .31، صعربية للعلوم اإلدارية ملنظمة ال، دراسة ميدانية مقارنة ، منشورات ا األردنية

بعض أبعاد الرضا الوظيفي لدى عينة من هيئة  ( :1665)( حممد عبد احملسن التوجيري 112
القاهرة    3، جملة دراسات نفسية ، العدد اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض التدريس جبامعة

 . 299، ص 
، جملة علم لدافعية لالجناز و امليل للعصابيةالعالقة بني ا ( :6161) ( حممد رمضان حممد 212

 .125، ص ، اهليئة املصرية للكتاب 21النفس ،عدد 
.  2001حممد منري مرسي ، اإلدارة املدرسية احلديثة ، دط ، عامل الكتب ، ( 213  

، منظور كلي مقارن ، دط   السلوك اإلنساين و التنظيمي ( :1665 )ناصر حممد العديلي ( 212
 دارة العامة ، الرياض  .معهد اإل

و   أثر قوة منو احلاجة يف العالقة بني الوظيفة النثرية للتحديات ( : 2009نور الدين بوعلي ) (512
جامعة ، جملة تصدر عن خمرب إدارة و تنمية املوارد البشرية ، العدد اخلامس ،الرضا الوظيفي العام
 .123اجلزائر ،ص،فرحات عباس سطيف

 .، دار العلوم للطباعة و النشر ، الرياض  2، ط القيادة و اإلدارة :نواف كنعان ( 912

دور تلبية املؤسسة حلاجات املوارد البشرية يف حتقيق الكفاءة ( : 2012نضرة ميالط ) (211
اجلزائر -2-،جامعة سطيف 15جملة اآلداب و العلوم االجتماعية و اإلنسانية ، العدد ، اإلنتاجية

 .215ص
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دار ، دط  اإلدارة الرتبوية و السلوك التنظيمي ( : 1699 )لرمحن صالح الطويل( هاين عبد ا219
 اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية  .

و       السلوك التنظيمي يف اإلدارة  ( : 2002 )( يعقوب حسن نشوان ، مجيل عمر نشوان216
 ، دار الفرقان للتوزيع و النشر ، القاهرة  . 3، طالرتبوي  اإلشراف
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:الدراسةاتملخص-7

:العربيةباللغة-7-1

فر للدافعية جاءت هذه الدراسة للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق للدأونلينتانطالقا من نظرية ك
حاجاتواألمهية النسبية للحاجات املتضمنة يف النظرية (حاجات الوجود، حاجات االنتماءاملوجودة يف

اإلدارة الوسطى، مديري اإلدارة ي املستويات اإلدارية الثالثة (مديري اإلدارة العليا، مديريالنمو) لنجاح مدير 
طبيعة النظام املعتمد (إنتاجي، خدمايت). الدنيا) يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية وفق

إدارية لى ثالثة مستويات فردا موزعني ع169متكونة من وقد أجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية
:هي
 فردا24مستوى اإلدارة العليا وتضمن.
 فردا70مستوى اإلدارة الوسطى وتضمن.
 فردا75مستوى اإلدارة الدنيا وتضمن.

فروق ذاتإىل عدم وجودspssالدراسة بعد املعاجلة اإلحصائية هلا باستخدام برنامجوقد أشارت نتائج هذه
إحصائيةداللة

حاجات و االنتماءفر (حاجات الوجود، حاجاتللداونتة يف نظرية كلينيف األمهية النسبية للحاجات املتضمن
مديري واإلدارية الثالثة(مديري اإلدارة العليا، مديري اإلدارة الوسطىالنمو) لنجاح مديري املستويات

هذا ما خدمايت). -عة النظام املعتمد(إنتاجي) يف العمل اإلداري باملؤسسات الوطنية وفق طبيالدنيااإلدارة
.يطرح تساؤالت جوهرية أخرى

:الفرنسيةباللغة-7-2

En partant de la théorie motivationnel (E.R.G) de Clayton Alderfer, la
présente étude vise à découvrir s’il en y'a des différences significatives
relatives à l’importance des besoins inclus dans cette théorie (besoins
d'existences, besoins d'appartenances, besoins de croissances) au succès des
directeurs dans les entreprises nationales en fonction de la nature du système
agrée (productif, public).
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Sachant que Cette étude à été faite sur un échantillon aléatoire composé de
169 sujets, distribués comme suit:
 24 sujets selon le niveau administratif supérieur.
 70 sujets selon le niveau administratif moyen.
 75 sujets selon le niveau administratif inférieur.

Après l’analyse statistique des résultats avec le programme SPSS, on a
constaté l’absence des différences significatives relatives à l’importance des
besoins inclus dans la théorie de Clayton Alderfer (besoins
d'existences, besoins d'appartenances, besoins de croissances) au succès des
directeurs dans les entreprises nationales en fonction de la nature du système
agrée (productif, public). Et cela pose d’autres questions majeures
nécessitant d’autres études.

:اإلنجليزيةباللغة-7-3

From the point of view of Aldelfer's theory of work motivation, comes
this study to explore the relative importance of needs included in such theory
(existance needs, relatedness needs, and growth needs), in the success of
administrative directors, at the three levels (upper administrative
directors, middle administrative directors and bottom administrative
directors), in relation to the applied system nature (productif, serviceable), at
national companies.

The sample of the study consisted of 169 subjects, chosen randomly, and
distributed as follow:

- 24 subjects at the upper level
- 70 subjects at the middle level
- 75 subjects at the bottom level

After the statistical treatment had been done by using the SPSS program, the
results showed that there are no significant differences in the relative
importance of needs included in the ERG theory of Clayton Alderfer, in the
success of administrative directors at the three levels mentioned above. And
that's posits some other interesting questions initiating other research studies.
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قائمة المالحق:-9  
.ي استبيان الدراسة االستطالعية موجه ملوظفي القطاع اإلنتاج ( :11ملحق رقم ) - 9-1  
  .استبيان الدراسة االستطالعية موجه ملوظفي القطاع اخلدمايت( : 12ملحق رقم ) -9-2
  .استبيان الدراسة النهائية  موجه ملوظفي القطاع اإلنتاجي ( :13ملحق رقم ) -9-3
.استبيان الدراسة النهائية  موجه ملوظفي القطاع اخلدمايت  :(14ملحق رقم ) -9-4  
جداول تفريغ البيانات:     -9-5  
درجات أفراد اإلدارة العليا على حاجات الوجود يف القطاعني -9-5-1  
) إنتاجي ، خدمايت (   
درجات أفراد اإلدارة الوسطى على حاجات الوجود يف القطاعني  -9-5-2   

.إنتاجي ، خدمايت ()   
ا  على حاجات الوجود يف القطاعنيدرجات أفراد اإلدارة الدني -9-5-3  

 ) إنتاجي ، خدمايت (
االنتماء يف القطاعني  درجات أفراد اإلدارة العليا على حاجات -9-5-4  

.) إنتاجي ، خدمايت (  
درجات أفراد اإلدارة الوسطى على حاجات االنتماء يف القطاعني  -9-5-5  

.) إنتاجي ، خدمايت (  
درجات أفراد اإلدارة الدنيا على حاجات االنتماء يف القطاعني  -9-5-6  

.) إنتاجي ، خدمايت (  
درجات أفراد اإلدارة العليا على حاجات النمو يف القطاعني  -9-5-7  

.) إنتاجي ، خدمايت (  
درجات أفراد اإلدارة الوسطى على حاجات النمو يف القطاعني  -9-5-8  
.إنتاجي ، خدمايت ( )  
درجات أفراد اإلدارة الدنيا على حاجات النمو يف القطاعني -9-5-9  

.) إنتاجي ، خدمايت (  
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 الستطالعية موجه للقطاع اإلنتاجياستبيان الدراسة ا :( 11)ملحق رقم  - 1
 

 
 : االستبيانتعليمات 

  
ارة تسيري املوارد البشرية املعنونة بـ دكتوراه العلوم ختصص إد أطروحةأخي املوظف يف إطار إعداد       

" دراسة مقارنة حملددات النجاح يف العمل اإلداري يف إطار نظرية كلنتون ألدفر للدافعية وفق طبيعة 
 النظام املعتمد ـ إنتاجي ، خدمايت ـ 

و الذي حيوي جمموعة من احلاجات ، املطلوب منكم وضع عالمة  االستبيانأتقدم إليكم هبذا      
(X)   أمام احلاجة اليت تراها ضرورية لنجاحك يف عملك و لتكن متأكد بأن إجابتك ستحاط

 بالسرية التامة و لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي 
 .ال يسعين يف األخري إال أن أتقدم لكم بفائق الشكر و التقدير على إمدادكم لنا يد املساعدة 
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 بيانات شخصية : 

 
 ذكر                      أنثى                     :اجلنس  (  1
 
  ..........................سنة امليالد :  ......................( السن :  2
 
 : أعزب            متزوج                    مطلق            أرمل  االجتماعية( احلالة  3
 
 توسط                   هنائي                جامعي ( املستوى التعليمي : م 4
 
 ( مركز اإلداري احلايل : مدير                 رئيس مصلحة              مشرف  5
 
 :....................................( اخلربة يف العمل  6
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 :قائمة الحاجات
 

           احلاجات          
 البدائل                                        

 غري ضرورية ضرورية

   ( األمن و األمان1

   االحرتام( 2

   ( التسامح3

   ( األجر4

   ( حتقيق الذات 5

   ( التعاون6

    االجتماعي( الضمان 7

   ( الثقة يف اآلخرين8

    االبتكار( اإلبداع و 9

   ( التقدير و الشكر11

   قة بالنفس( الث11

   ( املكافآت و العالوات12

   إىل النقابة العمالية  االنضمام( 13

   ( العداء ) مأكل و مشرب(14

   ( روح املبادرة 15

   ( توفر دورات تدريبية 16

   العالقات العائلية  استقرار( 17

   القرارات  اختاذ( املشاركة يف 18

   ( املسؤولية  19

   ( العدالة21

   ( فرص الرتقية 21
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   ( التحدي22

   ( وضوح الواجبات23

   ( طب العمل 24

   ( توفر السكن25

   العالقات مع زمالء العمل استقرار( 26

   ( احلرية 27

   يف العمل  االستقاللية( 28

   العالقات مع الرئيس  استقرار( 29

   ( توفر النقل31

   (روتينية العمل31

   ساعات العمل  امانتظ( 32

   روف الفيزيقية اجليدة ظ( ال33

   ( فرتات الراحة34

( إذا كانت هناك حاجات أخرى تراها 35
  ..........ضرورية لنجاحك  يف عملك أذكرها
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 استبيان الدراسة االستطالعية موجه للقطاع الخدماتي. :( 12)ملحق رقم  - 2
 
 
 

 :  االستبيانتعليمات 
 

دكتوراه العلوم ختصص إدارة تسيري املوارد البشرية املعنونة بـ  أطروحةأخي املوظف يف إطار إعداد      
" دراسة مقارنة حملددات النجاح يف العمل اإلداري يف إطار نظرية كلنتون ألدفر للدافعية وفق طبيعة 

 النظام املعتمد ـ إنتاجي ، خدمايت ـ 
و الذي حيوي جمموعة من احلاجات ، املطلوب منكم وضع عالمة  االستبيانأتقدم إليكم هبذا     

(X)   أمام احلاجة اليت تراها ضرورية لنجاحك يف عملك و لتكن متأكد بأن إجابتك ستحاط
 بالسرية التامة و لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي 

 .م لنا يد املساعدة ال يسعين يف األخري إال أن أتقدم لكم بفائق الشكر و التقدير على إمدادك
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 بيانات شخصية : 
 
 ( اجلنس                      ذكر                      أنثى  1
 
 .............................سنة امليالد :   ........................( السن :  2
 
 مطلق            أرمل             : أعزب            متزوج         االجتماعية( احلالة  3
 
 ( املستوى التعليمي : متوسط                   هنائي                جامعي  4
 
مقتصد          مستشار رئيسي للتوجيه       مستشار         ز اإلداري احلايل : مدير     ( مرك 5

  رئيسي للرتبية                     نائب مقتصد 
 
  :.................................( اخلربة يف العمل 6
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

   

   

  



 

 

  

435 

 
 

 :قائمة الحاجات
 

 احلاجات     
 البدائل                                            

 غري ضرورية  ضرورية 

   ( األمن و األمان1

   االحرتام( 2

   ( التسامح3

   ( األجر4

   ( حتقيق الذات 5

   لتعاون( ا6

    االجتماعي( الضمان 7

   ( الثقة يف اآلخرين8

    االبتكار( اإلبداع و 9

   ( التقدير و الشكر11

   ( الثقة بالنفس11

   ( املكافآت و العالوات12

   إىل النقابة العمالية  االنضمام( 13

   ( العداء ) مأكل و مشرب(14

   ( روح املبادرة 15

   تدريبية ( توفر دورات 16

   العالقات العائلية  استقرار( 17

   القرارات  اختاذ( املشاركة يف 18

   ( املسؤولية  19
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   ( العدالة21

   ( فرص الرتقية 21

   ( التحدي22

   ( وضوح الواجبات23

   ( طب العمل 24

   ( توفر السكن25

   العالقات مع زمالء العمل استقرار( 26

   ( احلرية 27

   يف العمل  االستقاللية( 28

   العالقات مع الرئيس  استقرار( 29

   ( توفر النقل31

   (روتينية العمل31

   ساعات العمل  انتظام( 32

   روف الفيزيقية اجليدة ظ( ال33

   ( فرتات الراحة34

( إذا كانت هناك حاجات أخرى تراها ضرورية 35
 ..........لنجاحك  يف عملك أذكرها 
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 .اإلنتاجي موجه للقطاع  النهائيةاستبيان الدراسة  :( 13)ملحق رقم  - 3
 

 
 

 :  االستبيانتعليمات 
 

دكتوراه العلوم ختصص إدارة تسيري املوارد البشرية املعنونة بـ  أطروحةأخي املوظف يف إطار إعداد      
طار نظرية كلنتون ألدفر للدافعية وفق طبيعة " دراسة مقارنة حملددات النجاح يف العمل اإلداري يف إ

 النظام املعتمد ـ إنتاجي ، خدمايت ـ 
و الذي حيوي جمموعة من احلاجات ، املطلوب منكم وضع عالمة  االستبيانأتقدم إليكم هبذا      

(X)   أمام احلاجة اليت تراها ضرورية لنجاحك يف عملك و لتكن متأكد بأن إجابتك ستحاط
 امة و لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي بالسرية الت

 ال يسعين يف األخري إال أن أتقدم لكم بفائق الشكر و التقدير على إمدادكم لنا يد املساعدة 
 مثال توضيحي : 

 
 : االحرتاملنأخذ حاجة 

             ( يف اخلانة األوىل Xلنجاحك يف عملك اإلداري ضع عالمة ) منخفضةإذا رأيت أهنا ذات أمهية * 
 .و اليت تعين أمهية منخفضة 

              الثانية( يف اخلانة Xو إذا أردت أهنا ذات أمهية متوسطة لنجاحك عملك اإلداري ضع عالمة )* 
  .و اليت تعين أمهية متوسطة

 الثالثة      ( يف اخلانة Xو إذا رأيت أهنا ذات أمهية مرتفعة لنجاحك يف عملك اإلداري ضع عالمة )* 
 .و اليت تعين أمهية مرتفعة 
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 بيانات شخصية : 
 
 ( اجلنس                      ذكر                      أنثى  1
 
 ...................سنة امليالد :   ......................( السن :  2
 
 مطلق            أرمل : أعزب            متزوج                     االجتماعية( احلالة  3
 
 ( املستوى التعليمي : متوسط                   هنائي                جامعي  4
 
 ( مركز اإلداري احلايل : مدير                رئيس مصلحة                  مشرف    5
 
 :...........................( اخلربة يف العمل  6
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

  
 

   



 

 

  

439 

 
 

 :اجاتقائمة الح
 

 احلاجات    
 بدائل اإلجابة                     

 أمهية مرتفعة  أمهية متوسطة أمهية منخفضة

    االحرتام( 1

    ( األجر2

    ( التعاون3

    االجتماعي( الضمان 4

    ( التقدير و الشكر5

    ( املكافآت و العالوات6

    ( الغذاء ) مأكل و مشرب (7

    لعالقات العائلية ا استقرار( 8

    ( العدالة 9

    ( فرص الرتقية 11

    ( طب العمل11

    ( توفر السكن12

    ( احلرية 13

    ( توفر النقل14

    ( الظروف الفيزيقية اجليدة15

    ( فرتات الراحة 16
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 موجه للقطاع الخدماتي. النهائية استبيان الدراسة  :( 14)ملحق رقم  - 4
 
 
 

 :  االستبيانتعليمات 
 

دكتوراه العلوم ختصص إدارة تسيري املوارد البشرية املعنونة بـ  أطروحةأخي املوظف يف إطار إعداد      
" دراسة مقارنة حملددات النجاح يف العمل اإلداري يف إطار نظرية كلنتون ألدفر للدافعية وفق طبيعة 

 النظام املعتمد ـ إنتاجي ، خدمايت ـ 
و الذي حيوي جمموعة من احلاجات ، املطلوب منكم وضع عالمة  االستبيانتقدم إليكم هبذا أ    

(X)   أمام احلاجة اليت تراها ضرورية لنجاحك يف عملك و لتكن متأكد بأن إجابتك ستحاط
 بالسرية التامة و لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمي 

 ال يسعين يف األخري إال أن أتقدم لكم بفائق الشكر و التقدير على إمدادكم لنا يد املساعدة 
 مثال توضيحي : 

 
 : االحرتاملنأخذ حاجة 

    ( يف اخلانة األوىل Xذات أمهية منخفض لنجاحك يف عملك اإلداري ضع عالمة )إذا رأيت أهنا * 
  .و اليت تعين أمهية منخفضة

 الثانية          ( يف اخلانة Xا ذات أمهية متوسطة لنجاحك عملك اإلداري ضع عالمة )و إذا أردت أهن* 
 .و اليت تعين أمهية متوسطة 

 الثالثة               ( يف اخلانة Xو إذا رأيت أهنا ذات أمهية مرتفعة لنجاحك يف عملك اإلداري ضع عالمة )* 
  .و اليت تعين أمهية مرتفعة
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 ية : بيانات شخص
 
 ( اجلنس                      ذكر                      أنثى  1
 
 ..........................سنة امليالد :   .................( السن :  2
 
 : أعزب            متزوج               مطلق            أرمل  االجتماعية( احلالة  3
 
 متوسط                   هنائي                جامعي  ( املستوى التعليمي : 4
 
 شار رئيسي للتوجيه   ت( مركز اإلداري احلايل : مدير         مقتصد            مس 5
 مستشار رئيسي للرتبية                     نائب مقتصد    
 
  :...........................( اخلربة يف العمل 6
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 :ئمة الحاجاتقا
 

 احلاجات      
 بدائل اإلجابة                       

 أمهية مرتفعة  أمهية متوسطة أمهية منخفضة

    االحرتام( 1

    ( األجر2

    ( التعاون3

    االجتماعي( الضمان 4

    ( التقدير و الشكر5

    ( املكافآت و العالوات6

    ( الغذاء ) مأكل و مشرب (7

    العالقات العائلية  استقرار( 8

    ( العدالة 9

    ( فرص الرتقية 11

    ( طب العمل11

    ( توفر السكن12

    ( احلرية 13

    ( توفر النقل14

    ( الظروف الفيزيقية اجليدة15

    ( فرتات الراحة 16

 
 



 

 

  

443 

 جداول تفريغ البيانات : :  - 5
 
 

 إدارة عليا

 القطاع اخلدمايت القطاع اإلنتاجي

 الدرجة األفراد الدرجة األفراد

1 27 1 24 

2 25 2 23 

3 24 3 21 

4 24 4 26 

5 24 5 27 

6 19 6 27 

7 27 7 27 

8 27 8 24 

9 27 9 16 

11 24 11 13 

11 26   

12 15   

13 27   

14 26   

 
 

اجات الوجود  في ح  درجات أفراد اإلدارة العليا على ضحيو  : (44-9جدول رقم ) 
 .) إنتاجي ، خدماتي (         القطاعين
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 إدارة وسطى

 القطاع اخلدمايت القطاع اإلنتاجي

 الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد

1 26 22 27 1 23 21 27 
2 27 23 16 2 24 22 27 
3 15 24 24 3 27 23 19 
4 26 25 23 4 16 24 23 
5 24 26 27 5 15 25 21 
6 27 27 25 6 24 26 22 
7 27 28 23 7 27 27 27 
8 19 29 24 8 27 28 27 
9 24 31 19 9 26   

11 23 31 27 11 21   
11 25 32 27 11 23   
12 27 33 24 12 24   
13 23 34 26 13 24   
14 24 35 15 14 18   
15 27 36 27 15 25   
16 27 37 26 16 25   
17 27 38 24 17 26   
18 16 39 23 18 15   
19 21 41 25 19 26   
21 19 41 23 21 24   
21 21 42 25     

يوضح درجات أفراد اإلدارة الوسطى على حاجات الوجود  في  : ( 44-9جدول رقم ) 
 () إنتاجي ، خدماتي               القطاعين 
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 إدارة دنيا
 
 
 
 
 

 القطاع اخلدمايت القطاع اإلنتاجي

 الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد

1 24 21 23 39 19 1 27 

2 26 21 21 41 22 2 26 

3 15 22 24 41 23 3 21 

4 26 23 27 42 23 4 23 

5 25 24 21 43 19 5 24 

6 25 25 24 44 23 6 26 

7 18 26 22 45 26 7 27 

8 24 27 23 46 26 8 15 

9 24 28 27 47 24 9 24 

11 23 29 27 48 25 11 26 

11 21 31 24 49 27 11 27 

12 26 31 25 51 27 12 27 

13 27 32 27 51 23 13 19 

14 27 33 17 52 21 14 24 

15 24 34 16 53 26 15 24 

16 15 35 25 54 27 16 25 

17 16 36 27 55 15 17 27 

18 27 37 27   18 27 

19 24 38 25   19 25 

                         يوضح درجات أفراد اإلدارة الدنيا على حاجات الوجود في القطاعين : (44-9جدول رقم )
 )إنتاجي ، خدماتي(
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 إدارة عليا

 القطاع اخلدمايت القطاع اإلنتاجي

 الدرجة األفراد الدرجة األفراد

1 9 1 9 

2 8 2 9 

3 7 3 9 

4 9 4 8 

5 8 5 8 

6 9 6 7 

7 9 7 8 

8 9 8 9 

9 9 9 9 

11 8 11 9 

11 7   

12 7   

13 7   

14 8   

                   في القطاعين  االنتماء( : يوضح درجات أفراد اإلدارة العليا على حاجات 49-9جدول رقم ) 
 ) إنتاجي ، خدماتي (
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 إدارة وسطى

 القطاع اخلدمايت القطاع اإلنتاجي

 الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد

1 7 22 8 1 9 22 8 

2 7 23 8 2 9 23 9 

3 7 24 9 3 9 24 9 

4 9 25 8 4 9 25 9 

5 9 26 9 5 8 26 7 

6 8 27 8 6 9 27 7 

7 9 28 7 7 8 28 8 

8 8 29 8 8 7   

9 7 31 9 9 9   

11 7 31 9 11 8   

11 7 32 7 11 8   

12 8 33 8 12 8   

13 8 34 88 13 7   

14 6 35 8 14 7   

15 9 36 6 15 9   

16 7 37 9 16 9   

17 8 38 7 17 6   

18 8 39 9 18 7   

19 7 41 8 19 7   

21 7 41 9 21 9   

21 9 42 9 21 8   

في   تماءاالنيوضح درجات أفراد اإلدارة الوسطى على حاجات  : ( 51-9جدول رقم ) 
) إنتاجي ، خدماتي (               القطاعين  

 
 
 
 
 
 



 

 

  

448 

 إدارة دنيا
 القطاع اخلدمايت القطاع اإلنتاجي

 الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد

1 8 21 9 39 9 1 9 

2 9 21 9 41 8 2 9 

3 7 22 9 41 9 3 8 

4 9 23 5 42 7 4 6 

5 9 24 7 43 7 5 8 

6 5 25 9 44 9 6 8 

7 9 26 9 45 9 7 9 

8 8 27 6 46 7 8 8 

9 6 28 8 47 8 9 8 

11 9 29 8 48 9 11 5 

11 7 31 9 49 8 11 7 

12 8 31 8 51 9 12 9 

13 9 32 9 51 8 13 8 

14 9 33 7 52 9 14 8 

15 7 34 9 53 7 15 9 

16 7 35 9 54 8 16 7 

17 9 36 9 55 9 17 9 

18 5 37 8 56 9 18 8 

19 9 38 7   19 8 

 
 

في  االنتماءيوضح درجات أفراد اإلدارة الدنيا على حاجات : (  51-9جدول رقم ) 
 ) إنتاجي ، خدماتي (                              القطاعين
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 إدارة عليا

 القطاع اخلدمايت القطاع اإلنتاجي

 الدرجة األفراد الدرجة األفراد

1 12 1 12 

2 12 2 12 

3 12 3 8 

4 8 4 8 

5 10 5 12 

6 10 6 12 

7 11 7 9 

8 12 8 10 

9 12 9 12 

11 12 11 10 

11 12   

12 10   

13 12   

14 9   

 
 

                           ( : يوضح درجات أفراد اإلدارة العليا على حاجات النمو في القطاعين 52-9جدول رقم )
 تي () إنتاجي ، خدما
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 إدارة وسطى

 القطاع اخلدمايت القطاع اإلنتاجي

 الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد

1 11 22 11 1 11 22 12 

2 11 23 12 2 12 23 11 

3 11 24 11 3 12 24 11 

4 12 25 11 4 12 25 11 

5 12 26 11 5 11 26 12 

6 11 27 11 6 11 27 12 

7 12 28 11 7 11 28 11 

8 11 29 11 8 9   

9 11 31 12 9 11   

11 11 31 12 11 12   

11 11 32 11 11 12   

12 11 33 11 12 7    

13 12 34 7 13 7   

14 9 35 9 14 12   

15 12 36 11 15 11   

16 7 37 11 16 11   

17 11 38 12 17 12   

18 11 39 11 18 12   

19 11 41 9 19 12   

21 11 41 12 21 12   

21 12 42 11 21 11   

 
 

يوضح درجات أفراد اإلدارة الوسطى على حاجات النمو  في : (  53-9جدول رقم )
 ) إنتاجي ، خدماتي (                           القطاعين 
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 إدارة دنيا
 القطاع اخلدمايت القطاع اإلنتاجي

 الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد الدرجة األفراد

1 12 21 11 39 12 1 11 

2 12 21 8 41 12 2 8 

3 7 22 11 41 12 3 11 

4 12 23 11 42 11 4 12 

5 7 24 8 43 8 5 12 

6 9 25 12 44 11 6 11 

7 11 26 11 45 12 7 12 

8 7 27 9 46 12 8 9 

9 12 28 11 47 7 9 12 

11 11 29 12 48 6 11 12 

11 7 31 9 49 8 11 11 

12 8 31 12 51 12 12 12 

13 11 32 12 51 11 13 12 

14 12 33 12 52 12 14 12 

15 12 34 12 53 9 15 12 

16 12 35 11 54 11 16 9 

17 12 36 12 55 12 17 12 

18 12 37 12 56 6 18 9 

19 8 38 9   19 12 

 
 

                           نيا على حاجات النمو في القطاعين يوضح درجات أفراد اإلدارة الد : ( 54-9جدول رقم )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ) إنتاجي ، خدماتي (                                                                                                          
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