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هذه و إخراجها على    رسالة تخرجنا  الحمد هللا أوال و أخيرا على توفيقنا في انجاز

ال  ''وألنه  . هذا الوجه،و نسأله المزيد من فضله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم

و عرفـانا بالجميل نتقدم بالشكر الجزيل مع فـائق  '' يشكر اهللا من ال يشكر الناس

بخل علينا  تلم    تيال  فيروزمامي   زرارقة   ةالمشرف  ةلألستاذ  االحترام و التبجيل

بالشكر    أتوجه كما، لما تحبه و ترضاه  اهللا  وفقها  القيمة  و إرشاداتها  ابنصائحه

 قروي.بلخيري كمال و كذا د.د:اللجنة المناقشة    أعضاءكل    إلىو التقدير  

أمقران عبد    :نتقدم بامتناننا إلى األساتذة  كما.بوطة عبد الحميد  .و د  رفيق

، دون  خواني عماد  درويش توفيق،   يعلى فـاروق ،لعالم عبد النور ،الرزاق،

  ميلودسفـاري  .د.أ  رأسهمو على   أن ننسى جميع أساتذة قسم علم االجتماع ،

على   ''- سطيف–اتصاالت الجزائر  ''مؤسسة    إلطاراتكما نتقدم بالشكر الجزيل  

  بن شلي وليد،  داد يزيدحتعاملهم معنا وصبرهم علينا ،و نخص بالذكر  

   .،الذين ذلال لنا كل الصعوبات وأمدانا بالوثائق و المعلومات

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من فريد لخنش و جمال عاشوري و دحمان  

   .،مناصر حمىالعياشي

  .إلى كل من ساهم في انجاز هذا البحث من قريب أو بعيد
 



    
    

 
  :اهدي هذا البحث المتواضع

  . القـلب الذي ينبض بالحب و العطف و الصدق و العطاءالغالية    إلى أمي

  .إلى أبي الغالي نعم األبوة ربان سفينتي في هذه الحياة

  .إلى أختي الحبيبة الغالية زينب و زوجها فـارس

وجاتهم األحباء و  إلى ز عثمان ،منير ،ياسين و  :إلى أحبائي و إخوتي الغاليين  

  .أسماء ،يحيا،أنيس،رزان،لينا:أبنائهم أحباء و نور قـلبي  

  .إلى كل األقـارب و ال سيما جدتي الغالية

   .داخل و خارج الجامعة  رفيقـاتي دربي صديقـاتي و زميالتي  إلى

إلى كل أصدقـائي  األحباء طلبة الماجستير علم االجتماع تنظيم وعمل بجامعة  

  مريم،رندة ،زهرة ،سميرة،ريم،فريد،جمال،: - 2سطيف- محمد لمين دباغين

  .علي ،احمد 

   .إلى كل عزيز على قـلبي

  .كل طالب علم أينما وجد إلى

  

  قـامون سمية                                                            
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عبـــــر تاريخهـــــا الطويـــــل الـــــذي مـــــرت  للمجتمعـــــات اإلنســـــانية ر يعـــــد صـــــفة مالزمـــــةيـــــالتغي أضـــــحى    

و لعـــل مــــا يميــــز  .بعـــد أن كانــــت تتميـــز ببيئــــة ريفيـــة مســــتقرة عمرهــــامختلفــــة مـــن  خاللــــه بمراحـــلمـــن 

يعــــــد  لــــــم هــــــو هيمنــــــة المنظمــــــات التــــــي ،و التطــــــورات التــــــي طالــــــت كافــــــة مجــــــاالت الحيــــــاة التغيـــــرات

ا المــــورد البشــــري  ل فيهــــكوحــــدة اجتماعيــــة هادفــــة يشــــك إنمــــاو  تاليــــوم ككيــــان مــــادي بحــــ إليهــــاينظــــر 

فــــــي كــــــل  اإلداريــــــةمحــــــور العمليــــــة  هباعتبــــــار ،المعبــــــر عــــــن حيويتهــــــا و تفاعلهــــــا  العنصــــــر الجــــــوهري

وقــــــت مضــــــى  أيمــــــن  أكثــــــراليــــــوم يحتــــــل  ههــــــو مــــــا جعلــــــ و  ،أشــــــكالهاالمنظمــــــات علــــــى اخــــــتالف 

   . المعاصرة األعمالمواقع الصدارة في االهتمام على مستوى بيئة 

البحــــث عــــن الحلــــول المناســــبة التــــي  أضــــحى المــــوارد البشــــرية فقــــد بأهميــــةنظــــرا لزيــــادة الــــوعي و      

جوانـــــب الضـــــعف  استئصـــــالو  مواردهـــــا البشـــــريةلقـــــوة النقـــــاط تـــــدعيم  تضـــــمن للمنظمـــــة القـــــدرة علـــــى

ـــــوظيفي لتعزيـــــز رضـــــاها لهـــــا  ـــــة أداءو تمكينهـــــا مـــــن  ال  مهامهـــــا بكـــــل كفـــــاءة و فعاليـــــة ضـــــرورة حتمي

ــــــي خضــــــم  الت ــــــك مــــــن خــــــالل . طــــــورات الحاصــــــلة و المنافســــــة الشــــــديدف ــــــاعو ذل  اإلدارة أســــــاليب إتب

ــــــى االهتمــــــام بالعوامــــــل التنظيميــــــة أهمهــــــاالحديثــــــة و لعــــــل مــــــن  حســــــن كالعمــــــل علــــــى  ،الحــــــرص عل

تطلعــــــاتهم و يضــــــمن لهــــــم مســــــتقبل  و إمكانيــــــاتهمبالشــــــكل الــــــذي  يتوافــــــق مــــــع   تصــــــميم الوظــــــائف 

و الســـــعي لتـــــوفير الحـــــوافز التـــــي تلبـــــي مختلـــــف االحتياجـــــات الوظيفيـــــة و الشخصـــــية ،وظيفـــــي نـــــاجح 

و كــــذا الحــــرص ،فعاليــــة  أكثــــرمــــن اجــــل جعلــــه  عــــن االهتمــــام بنظــــام االتصــــاالتهــــذا فضــــال  ،لهــــم 

ــــــف مهــــــاراتهم و قــــــدراتهم علــــــى مــــــا تقــــــدم يمكــــــن  تأسيســــــاو  ، علــــــى التــــــدريب المســــــتمر لتنميــــــة مختل

ـــــــول  مـــــــن ابـــــــرز  يعـــــــدون و التـــــــدريب  التنظيمـــــــي حـــــــوافز و االتصـــــــالو ال الوظـــــــائفتصـــــــميم  أنالق

ــــــة العوامــــــل  ــــــانالتــــــي  التنظيمي ــــــد  كي ــــــى تحدي ــــــى  ،قيمــــــة مســــــتوى المنظمــــــات و تعمــــــل عل ســــــواءا عل

علــــى الرضــــا الــــوظيفي  األساســــيةأهــــم المــــؤثرات  كمــــا أنهــــا تشــــكل احــــد ،الصــــعيد الــــوطني أو الــــدولي

ــــــر هــــــو ، ــــــذي يعتب ــــــرز المفــــــاهيم المرتبطــــــة بســــــلوك  األخــــــرال ــــــرادمــــــن اب و مطمــــــح كــــــل منظمــــــة  األف

  . تسعى لزيادة فرص الرقي و النجاح

 الوظائفالعوامل التنظيمية المتمثلة في تصميم   هذه لك بأهميةو انطالقا من شعورنا و قناعتنا      

 موضوعجاء اهتمامنا بدراسة ،التدريب في تحقيق الرضا الوظيفي  التنظيمي و االتصالو الحوافز و 
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و في مجال االتصاالت الناشطة المؤسسات الوطنية  إحدىفي  العوامل التنظيمية و الرضا الوظيفي

 أياتحديد ل، سالفة الذكرال عواملها التنظيميةتشخيص واقع  من اجل ،هي مؤسسة اتصاالت الجزائر

لما تتسم به من خصائص  إستراتيجيةفئة  التي تعد  إلطاراتهاساهم في تحقيق الرضا الوظيفي منها ي

و لبلوغ هذا الهدف  .التنظيم في تحقيق التميز للمنظمة و المجتمع ككل أفرادتؤهلها دون غيرها من 

 خمسةمقدمة و  :كاألتيتم بناءا عليها تقسيم دراستنا  البحث، إستراتيجيةقمنا برسم منهجية تتضمنها 

  فصول و خاتمة 

المنهجي  فقد خصص للتأسيس األولالفصل  ،أماموضوع التقديم  إثارة وتم من خاللها المقدمة ف

المفاهيمي للدراسة ،و المتمثل في تحديد و  لإلطار و كخطوة أولى حيث تطرقنا من خالله  ،للدراسة

 التي دفعتنا ألسبابتعرضنا بعد ذلك صياغة فرضيات الدراسة ،ثم ب متبوعة، اإلشكاليةصياغة 

و كدا تحديد المفاهيم ضمن ،من وراء معالجته المرجوة  األهداف و أهميته إبرازمع ختيار الموضوع ال

قبل الخوض في صلب الموضوع من اجل تحقيق القدر الضروري  إجرائيةسياقات لغوية ،اصطالحية ،

السابقة ،و كخطوة ثانية عرضنا  اتعرض الدراس إلىصوال و ، من الوضوح تجنبا للخلط بين المفاهيم

في المجال  ةمجاالت الدراسة المتمثلل الذي تطرقنا من خاللهلمنهجية للدراسة الميدانية ،و ا اإلجراءات

عن  لإلجابةالجغرافي ،المجال الزمني ،المجال البشري ،ثم حددنا فيما بعد المنهج الذي سلكته الدراسة 

  من الميدان جمع البيانات  أدواتتوضيح  أخيراالعينة المنتقاة ، و  تحديد إلىعمدنا ،ثم  اإلشكاليةسؤال 

مختلف االتجاهات النظرية المفسرة للعوامل التنظيمية الفصل الثاني فقد حاولنا من خالله تناول  أما   

المثالي  النموذجالتي تمثلت في نظرية حيث استعرضنا النظريات الكالسيكية و  و الرضا الوظيفي

لهنري فايول لتليها     اإلدارة مبادئالعلمية لفريدريك تايلور و  اإلدارةو المدخل الماركسي  و لماكس فيبر

 المدرسة السلوكية و تعرضنا فيما بعد و  اإلنسانيةمدرسة العالقات بما فيها  النظريات النيوكالسيكية

  .المقاربة النظرية لموضوع الدراسة األخيرو في  .نظريات الحديثةلل

فقد تناولنا من  فعاليتها طبعنوان العوامل التنظيمية و شرو و الذي جاء  بالنسبة للفصل الثالث أما

و تعرضنا  و شروط فعاليته لتصميم الوظائف أوالمجموعة من العوامل التنظيمية حيث تطرقنا  خالله

التي  األساليبالموارد البشرية مع ذكر  إدارة بأنشطةتصميم الوظائف و عالقته  ألهميةمن خالله 

 طيعتمد عليها تصميم الوظائف و معايير اختياره و العوامل المؤثرة على تصميم الوظائف و شرو 

 أسسو  أنواعهاو مختلف  األهدافو  األهميةمن حيث  و في العنصر الثاني تناولنا الحوافز فعاليته
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رقنا لالتصال في العنصر الثالث فقد تط أما ،منحها و العوامل المؤثرة عليها و شروط فعاليتها

و مختلف شبكاته وعناصره  أساليبهو  أنواعهو مختلف وظائفه و  أهدافهو  أهميتهالتنظيمي من حيث 

و  ألهميةتم التطرق من خالله  األخيرالتدريب و هو العنصر الرابع و  ،ثم و شروط فعاليته هو معوقات

    .شروط فعاليته  أخيراو  هيمو عملية تصم أساليبهو مختلف اتجاهاته و  أنواعهالتدريب و  أهداف

تنولنا من خالله فالفصل الرابع و الذي جاء بعنوان الرضا الوظيفي و عالقته بالعوامل التنظيمية  أما

وخصائص الرضا الوظيفي و  ألهمية  إطارهو تطرقنا في  األولالعنصر  مجموعة من العناصر منها

فقد تناولنا من خالله مؤشرات الرضا الوظيفي و عدم الرضا العنصر الثاني  أما ،ديناميات تشكله

العنصر الثالث فتعرضنا من خالله لدور االتجاهات الحديثة في تحقيق الرضا  أماالوظيفي و مقاييسه 

العنصر الرابع تناولنا من خالله عالقة  العوامل التنظيمية المتمثلة في تصميم  أخيراو ،الوظيفي 

   .تصال التنظيمي و التدريب  بالرضا الوظيفيالوظائف الحوافز و اال

في ضوء الدراسات السابقة و  أوالمناقشة نتائج الدراسة الميدانية الفصل الخامس تم من خالله  أخيراو 

الخاتمة التي كانت  األخيرفي ضوء الفرضيات ثم النتيجة العامة و في  وثالثا في ضوء النظريات ثانيا

   .كخالصة للدراسة الراهنة
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  :تمهيد

خطوة منهجية يـتم علـى مسـتواها  فـي هـذا الفصـل تحديـد معـالم  أولالمنهجي للدراسة  التأسيسيعد     

و تحديـد  بصياغة و ذلك بدءا  حيث يتم كمرحلة أولى تحديد اإلطار المفاهيمي للدراسة الراهن،البحث 

إشكالية البحث التي تعد من ابرز الخطى المنهجية التـي ال يمكـن االسـتغناء عنهـا فـي انجـاز أي بحـث 

و  أهميـةتحديـد هـذا مـع  ،تليهـا بعـد ذلـك فـروض الدراسـة التـي نطرحهـا بهـدف اختبارهـا ميـدانيا  ،علمي

  األساســيةضــبط المفــاهيم  إلــى باإلضــافة ،إليهــاالتــي نصــبو  افداألهــاختيارنــا لهــذا الموضــوع و  أســباب

لمجموعـة  نتعرض  أن إال  ال يسعنا األخيرو في .ابهللموضوع و طرح الدراسات السابقة ذات العالقة 

 الدراسـة تمجـاالالمتمثلـة فـي  انية للتأسيس المنهجي وللدراسة الميدانية كمرحلة ث اإلجراءات المنهجية

 مـنهج و كـذا، اختيارهـا كيفيـة العينـة و ،مـع تحديـد الزمني والبشري، و الجغرافي، المجال وهي الثالث

   . البيانات جمع في المستخدمة المنهجية األدوات و الدراسة
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  اإلطار المفاهيمي للدراسة: أوال

    تحديد و صياغة اإلشكالية-1

أدركت المنظمات التي تسعى لصياغة رؤية إستراتيجية هادفة ترمي من خاللها إلى تحقيق التميز      

أن نجاحهــا يقتــرن بمـــدى فعاليــة تعاملهــا مـــع مواردهــا البشــرية التـــي  ،و التفــوق فــي خــدماتها و إنتاجهـــا

يــد المــؤثر والفعــال فــي باعتبارهــا العنصــر الوح لهــذا النجــاح و القــوة الدافعــة لــه تشــكل الدعامــة الرئيســية

  . استخدام مواردها المالية و المادية و المعلوماتية المتاحة

الجهــود الحاليــة لمختلــف المنظمــات فــإن  ،و فــي ظــل تنــامي الــدور الحيــوي الــذي تلعبــه المــوارد البشــرية

توفير احتياجاتها المختلفة  بغية  الحرص على تحقيق رضاها الوظيفي  المعاصرة  أضحت  تتجه نحو 

الـذي أصـبح أمـرا تســتهدفه المنظمـات الناشـطة فــي مختلـف المجـاالت باعتبــاره مطلبـا أساسـيا و ضــرورة 

و ذلـك للرفـع ،حتمية ينبغي توفرها لكل الفئات العمالية من مختلـف المسـتويات و التخصصـات العلميـة 

  .تحقيق سعادتهم من اجل تعزيز والئهم وانتمائهممن كفاءتهم  و 

و مــا الرضــا الــوظيفي إال نتــاج محصــلة  مجموعــة مــن المحــددات التــي تســاهم فــي تحقيقــه و مــن       

بينهــا العوامــل التنظيميــة التــي تشــكل اللبنــة األولــى الســتثمار طاقــات المــوارد البشــرية و توجيههــا نحــو 

العديــد مــن البــاحثين ترتكــز فــي محاولــة توضــيح مفهومهــا و و هــو مــا جعــل جهــود ،المســار الصــحيح 

نظـــرا  لمســـاهمتها و بشـــكل فاعـــل فـــي تحقيـــق األهـــداف المنشـــودة  للمنظمـــة ،تحديـــد أبعادهـــا األساســـية 

ولــذا  يقــع  علــى  عــاتق  المنظمــات التــي تســعى لتحقيــق هــدفها فــي . والمــورد البشــري علــى حــد ســواء

الحــرص علــى االهتمــام  بالعوامــل ،اردهــا البشــرية أيــا كــان موقعهــا االرتقــاء بمســتوى الرضــا الــوظيفي لمو 

   ،التنظيمية  التي من شأنها أن تساهم في توفير مناخ عمل مالئم تسود فيه كل دواعي التميز و الريادة

لكونـه يشـكل عـامال حيويـا  يسـاعد علـى  انجـاز المهـام  بكـل سـهولة  و    الوظائف كاالهتمام  بتصميم

الحوافز التـــي تعـــد القـــوة الدافعـــة بـــ أخـــرىمـــن جهـــة االهتمـــام  و ،قيـــق التكيـــف فـــي العمـــل تح إلـــىيـــؤدي 

اهتمامهـا   إلـى باإلضـافة  ،للمثابرة التي تقـود لتحقيـق األداء المتميـز والرفـع مـن مسـتوى الرضـا الـوظيفي

باالتصـــال الـــذي يعتبـــر عصـــب البنـــاء التنظيمـــي الـــذي يســـمح بتوحيـــد النشـــاط التعـــاوني بـــين مختلـــف 

التـي   ةتدعيمـه و حفظـه للعالقـات اإلنسـانيهـذا فضـال عـن  ،الوحـدات  وتبـادل الخبـرات و المعلومـات 

ـــذأمـــن شـــ ي يعـــد مـــن أهـــم  نها أن تحقـــق إشـــباعا للحاجـــات االجتماعيـــة  ،و كـــذا االهتمـــام بالتـــدريب  ال
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مقومـــات التطـــوير والتنميـــة التـــي تســـاهم فـــي اكتســـاب  المعـــارف و مختلـــف المهـــارات الالزمـــة لتحقيـــق 

ومن هنا تبرز . وكذا القدرة على التصدي لمختلف المشاكل الناجمة  أثناء العمل   ،االنجاز المستهدف

ظيفي وغيـره مـن مظـاهر السـلوك التنظيمية لما لهـا مـن اثـر بـالغ علـى مسـتوى الرضـا الـو  أهمية العوامل

  .التنظيمي

بهــا العوامــل التنظيميــة و الرضــا الــوظيفي فإنــه مــن الصــعوبة   ونظــرا لألهميــة الكبيــرة التــي تحظــى    

حيـــث كانـــت بدايـــة .بمكـــان تجـــاوز الحـــديث عـــن مختلـــف االتجاهـــات النظريـــة ذات العالقـــة بالموضـــوع

فيبـــر و يظهـــر ذلـــك أكثـــر فـــي نموذجـــه المثـــالي  االهتمـــام بهـــذا الموضـــوع مـــع المفكـــر األلمـــاني مـــاكس

للبيروقراطية الذي اهتم من خالله بمجموعة من العوامـل التنظيميـة التـي كـان ينشـد مـن خاللهـا الدقـة و 

الفعالية في التسيير ألنها تستند إلى أساس عقالني رشيد و منطقـي، وهـذا كلـه مـن شـأنه أن يـؤثر علـى 

لعمـل و ذلـك مـن خـالل تحديـده و تعريـف واجباتـه تعريفـا دقيقـا مـع كاهتمامـه بطبيعـة ا ،الرضا الـوظيفي

التأكيد على أهمية االهتمام بالقواعد و اإلجراءات الخاصة به ، أما فيما يتعلق بالحوافز فقد ، أكد على 

ثم  .مسألة الترقية التي ينبغي أن تقوم على مبدأ الجدارة و االقدمية، هذا فضال على اهتمامه بالتدريب 

نظــام بال اإلطاحــة إلــى إســهاماتهكــارل مــاركس عــن الصــراع الطبقــي الــذي دعــا مــن خــالل  ه دراســاتتلتــ

العــالم األمريكــي فريــد ريــك  البيروقراطــي المتســلط حتــى تســود العدالــة داخــل التنظيمــات ،تليهــا دراســات

وامـل التنظيميـة تايلور عن اإلدارة العلمية الذي كان قد اهتم هو األخر بعامل التـدريب ،باعتبـاره مـن الع

نها أن تساهم في تحسـين المـرد وديـة  وهـو مـا يـؤدي إلـى تحقيـق الرضـا الـوظيفي ،كمـا انـه أالتي من ش

حيــث  ،أولــى اهتمامــا كبيــرا جــدا للحــوافز الماديــة و المتمثلــة فــي األجــر و مــا يتبعــه مــن مكافــآت ماليــة

اعتبــر أن الحــوافز الماديــة هــي العامــل األساســي األول فــي تحقيــق الرضــا الــوظيفي ،و فــي نفــس الفتــرة 

الزمنية وضع العالم الفرنسي هنري فايول نظريته حول المبادئ اإلدارية حيث نجده يؤكد على مجموعـة 

المكافـأة و الـذي يـدعو  من العوامل التنظيمية  التـي تسـاهم فـي تحقيـق الرضـا الـوظيفي كاالهتمـام بمبـدأ

إلــى تــوفيره بشــكل عــادل ،كمــا انــه أشــار إلــى مبــدأ المســاواة فــي التعامــل ،و كــذلك العمــل علــى تحقيــق 

االســتقرار الــوظيفي مــع التركيــز عــل ضــرورة تنميــة التعــاون و روح الفريــق ، مــع التشــجيع علــى تبــادل 

العالقـات اإلنسـانية ومـن أبـرز روادهـا ،لتليهـا مدرسـة .  ا فضال عن اهتمامه بعامل التدريبالخبرات هذ

جــورج التــون مــايو، و المدرســة الســلوكية  بمختلــف اتجاهاتهــا التــي اهتمــت فــي مجملهــا بتحديــد مختلــف 

نها أن تؤدي لتحقيق الرضا الوظيفي ومن بينها مجموعة العوامل التنظيمية و التـي أالعوامل التي من ش
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لظــروف الفيزيقيــة ، كـــذلك العمــل علــى إشــباع الحاجـــات تمثلــت فــي  االهتمــام بطبيعــة العمـــل، و كــذا ا

المعنوية  و المادية بما فـي ذلـك الترقيـة ،الشـعور بالتقـدير و االحتـرام ،و كـذا االهتمـام أيضـا بـاألجر و 

لنجـــد فـــي النهايـــة االتجاهـــات النظريـــة . المكافـــآت الماليـــة  مـــع اإلصـــرار علـــى االتصـــال الغيـــر الرســـمي

يـــة الوظيفيـــة و التـــي تمثلـــت فـــي أهـــم األعمـــال التـــي جـــاء بهـــا كـــل مـــن تـــالكوت الحديثـــة كالنظريـــة البنائ

للمفكـر  zنظريـة الـنظم و كـذلك نظريـة نظريـة النسـق التعـاوني لبرنـارد لشسـتر و بارسونز و سيلزنيك  و

تشـي حيـث  عالجـت مختلـف هاتـه االتجاهـات النظريـة  مجموعـة مـن العوامـل التنظيميـة الهامـة و وليام ا

داف التنظـيم بمـا فـي ذلـك الحـد مـن عـدم الرضـا فـي العمـل ،ومـن العوامـل التنظيميـة التـي في تحقيق أه

حظيــت باهتمامهــا  نــذكر  تــدريب المــوارد البشــرية  ألنــه يســمح باكتســاب مختلــف  الخبــرات و المهــارات 

ء الالزمة  داخل التنظيم و هـو مـا يـؤثر إيجابـا علـى الرضـا الوظيفي،كمـا أكـدت أيضـا علـى أهميـة البنـا

  .الخ..الترقية. الغير الرسمي

و بــالرغم مــن أهميــة الدراســات و البحــوث العلميــة التــي تناولــت موضــوع العوامــل التنظيميــة و الرضــا   

  .الوظيفي فهو ال يزال محل بحث دائم و ذلك  نتيجة للتطورات و كذا الختالف الطبيعة البشرية

ات الحاصلة في العالم فقد شـهدت هـي األخـرى الجزائر ليست بمعزل عن التغييرات و التطور  وبما أن  

ل اإلصـــالحات و المشـــاريع و هـــذا بفضـــ ،سلســـلة مـــن التحـــوالت فـــي بنيتهـــا االجتماعيـــة و االقتصـــادية

لماديـــة و البشـــرية  منحتهـــا كـــل اإلمكانيـــات القاعديـــة و ا شـــملت مختلـــف القطاعـــات التـــي التـــي التنمويـــة

ها مواكبة لعصر المعلومات في ظل العولمة و األوضاع التخلف و التبعية وجعل للخروج بها من مرحلة

ذلـك مـن و محاولـة امـتالك مكانـة ضـمنها ، متخـذة  فـي  ،االقتصادية المتغيرة لمواجهة المنافسة الدولية

و عيـا منهـا باألهميـة التـي ،عبـر مختلـف المجـاالت المرتكـز األساسـي فـي عمليـة التنميـة  فئة اإلطارات

يعـاني تـدهورا  ا كبيـرا مـن هاتـه الشـريحة ال يـزالفـإن جـزء ولكن بـالرغم مـن ذلـك،تكتسيها هذه اإلطارات 

التنظيميــة التــي  للعوامــلن الكثيــر مــن المؤسســات الجزائريــة ال تــولي اهتمامــا أل ،فـي  أوضــاعه المهنيــة 

لذي ا األمر ،البشرية إطاراتهاتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بحوزتها بما فيهم  إلىتؤدي  أننها أمن ش

وهــو مـــا عبــرت عنـــه الكثيــر مـــن المؤشــرات مـــن بينهــا كثـــرة  .رضــاهم الـــوظيفيعلــى مســـتوى  ســـلبا راثــ

و هذا ما دفعني للوقوف في هذه الدراسة  عند  . بيةاإلضرابات أو ترك العمل و الهجرة إلى الدول األجن

و  .التحتيــة الضــرورية البنــيالــذي يعتبــر مــن قطــاع االتصــاالت  مؤسســة اتصــاالت الجزائــر التــي تمثــل

هـا يـؤدي ذلك من اجل تشخيص واقع  بعـض العوامـل التنظيميـة السـائدة بهاتـه المؤسسـة لتحديـد أي  من
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ازديادا فـي حـدة المنافسـة  تشهد ،و خاصة و أنها لإلطارات العاملة بحوزتها إلى تحقيق الرضا الوظيفي

بشـرية المؤهلـة التـي تملكهـا الشـركات المنافسـة نظرا لتقـارب القـدرات و اإلمكانيـات الماليـة و الكفـاءات ال

  .في هذا المجال

  : و انطالقا من كل ما سبق فإن التساؤل الرئيسي لهذه للدراسة يتمثل في 

ما هي العوامل التنظيمية التي تؤدي إلـى تحقيـق الرضـا الـوظيفي لإلطـارات العاملـة بمؤسسـة اتصـاالت 

 الجزائر ؟

  :الرئيسي األسئلة الفرعية التاليةويندرج تحت هذا التساؤل 

  دورا في تحقيق الرضا الوظيفي لإلطارات العاملة بالمؤسسة محل البحث؟ تصميم الوظائفلعب يهل -

  هل تساهم الحوافز المعتمدة بمؤسسة اتصاالت الجزائر في تحقيق الرضا الوظيفي إلطاراتها؟-

جزائر في تحقيق الرضا الوظيفي لإلطارات هل يساهم االتصال التنظيمي السائد بمؤسسة اتصاالت ال-

 العاملة بحوزتها؟

 هل يساهم التدريب في تحقيق الرضا الوظيفي لإلطارات العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر؟-

  الفرضيات -2

حيث يمكن اعتبارها حلقة وصل .يرتبط البحث العلمي ارتباطا وثيقا بالفروض، ألنها تمثل احد دعاماته

  .اني و النظريبين العمل الميد

وكلمة الفرض في أصلها اإلغريقي هي مجموعة المبادئ األولية التي يسلم العقـل بصـحتها ، والتـي ال "

يســتطيع البرهنــة عليهــا بطريقــة مباشــرة لشــدة عمومهــا ،لــذا فــالفروض عبــارة عــن فكــرة مبدئيــة تــربط بــين 

المسببة لهـا أو أنهـا عبـارة عـن فكـرة مبدئيـة الظاهرة موضوع الدراسة وبين أحد العوامل المرتبطة بها أو 

 )73.72:ص.، ص2007،فيروز زرارقة و آخرون( ."تربط بين متغيرين أحدهما مستقل و األخر تابع

وبهــذا فمــن المهــم جــدا أن يشــمل هــذا البحــث علــى فرضــيات تتماشــى مــع طبيعــة اإلشــكالية التــي أثارتهــا 

  . هذه الدراسة،والتي سيتم التحقق من صحتها أو خطئها أثناء صيرورة هذا البحث
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  : و لإلجابة عن أسئلة إشكالية البحث ،ننطلق من الفرضيات التالية

  :الفرضية الرئيسية-أ

ل تنظيميــة تــؤدي إلــى  تحقيــق الرضــا الــوظيفي لإلطــارات العاملــة بمؤسســة اتصــاالت هنــاك عــدة عوامــ

  .الجزائر

  الفرضيات الفرعية -ب 

  .في تحقيق الرضا الوظيفي لإلطارات العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر الوظائفتصميم ساهم ي-1

المـــؤهالت توافـــق منصـــب العمـــل مـــع  -درجـــة تنـــوع المهـــام-حجـــم العمـــل-ســـاعات العمـــل:مؤشـــراته ∗

 -معــــدات و تقنيــــات العمــــل -)االســــتقاللية(مقــــدار الحريــــة  -تحديــــد مضــــمون الوظيفــــة  -العلميــــة

  .الظروف الفيزيقية -و قوانين العمل إجراءات 

إن الحوافز المعتمدة بمؤسسة اتصاالت الجزائر تساهم في تحقيق الرضا الوظيفي لإلطارات العاملـة -2

 .بحوزتها

-تقيـيم األداء -الترقيـة – الخـدمات االجتماعيـة -و العـالوات المكافآت -)األجر(الراتب  :مؤشراتها ∗

  .االحترام و التقدير

يساهم االتصال التنظيمي السائد بمؤسسة اتصاالت الجزائـر فـي تحقيـق الرضـا الـوظيفي لإلطـارات  -3

 .العاملة بحوزتها

واقع  -أساليب االتصال التنظيمي -المعلوماتزمن وصول  -طبيعة المعلومات المنقولة :مؤشراته ∗

العالقـة مـع المرؤوسـين  -العالقة مـع الرؤسـاء -العالقة مع الزمالء  -المشاركة في اتخاذ القرارات

  .منح الفرص لمناقشة االنشغاالت-

 .يساهم التدريب في تحقيق الرضا الوظيفي لإلطارات العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر-4
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طبيعـة (اتجاهات التـدريب- مدة التدريب -التدريبموقع -الدورات التدريبية  المشاركة في :ؤشراته م ∗

-مـردود الـدورات التدريبيـة - كفاءة المـدربين -)وسائل التدريب(أساليب التدريب- )البرنامج التدريبي

  عدد الدورات التدريبية- مراجعة و تقييم التدريب من الجهات المختصة

 أسباب اختيار الموضوعأهمية الدراسة و -3

يكـون نابعـا مـن أهميتـه العلميـة و الموضـوعية، وكـذا  علمـي موضـوع بحـث أي اختيـار مـن المؤكـد أن

وعليـه  .إلـى الخــوض فيــه ودراسـته دون سـواه الباحـث تـدفع األسـباب التـي مجموعـة مـنحوصلة تفاعـل 

  : ن أهمية الدراسة و أسباب اختيارنا لهذا الموضوع جاءت كما يليإف

  : أهمية الدراسة  -أ 

لكونها تحـاول  ،تتناول هذه الدراسة قضية ذات أهمية بالغة في تراث العلوم االجتماعية و اإلنسانية

 حيــث تعــد هــذه القضــية.الــربط بــين موضــوعين رئيســيين وهمــا العوامــل التنظيميــة و الرضــا الــوظيفي

مـن اإلصـالحات التـي  من المواضيع الهامة في الوقـت الحـالي وخاصـة و أن الجزائـر تشـهد سلسـلة

  .شملت مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع االتصاالت 

  :ومن هذا المنطلق يمكن حصر أهمية موضوع الدراسة في النقاط التالية

،  التنظيمـــي تكتســـي العوامـــل التنظيميـــة التـــي تناولتهـــا الدراســـة و المتمثلـــة فـــي الحـــوافز و االتصـــال ∗

تمثــــل احــــد أهــــم مؤشــــرات نجــــاح أو فشــــل أهميــــة كبيــــرة لكونهــــا  تصــــميم الوظــــائفالتــــدريب و كــــذا 

وذلك لما لها من تأثير واضح ال يقتصر فقـط علـى المـوارد البشـرية العاملـة بحوزتهـا و  ،المؤسسات

  . إنما أيضا على فعالية المؤسسة ككل و كذا اقتصاد البلد

يشـكل احـد المفـاهيم األساسـية  و تأتي أهمية الدراسة الراهنة أيضا من أهميـة الرضـا الـوظيفي الـذي ∗

ألنه يعتبر أساس التوافـق النفسـي و االجتمـاعي للعـاملين ،التي حظيت باهتمام العديد من الباحثين 

ـــــة  ـــــف المســـــتويات التنظيمي ـــــي  ،عبـــــر مختل ـــــائهم ف ـــــي تضـــــمن بق ـــــه يعـــــد مـــــن األســـــباب الت كمـــــا ان

  .ووالءهم لها المؤسسة

،وهـــي فئـــة التـــي اهتمـــت بهـــا  الشـــريحة العماليـــةســـة أيضـــا مـــن خـــالل كمـــا تتجلـــى أهميـــة هـــذه الدرا ∗

وذلك ،استراتيجيا تعتمد عليه المؤسسات بدرجة عالية في تحقيق أهـدافها تعد عنصرا اإلطارات التي
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فهـي تمثـل االسـتثمار الحقيقـي أليـة تنميـة اقتصـادية .قـدرات  لما تمتاز به مـن كفـاءات ومـؤهالت و

 .كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية

 القاعديـة الهياكـل مـن يعـد الـذي االتصـاالت قطـاع هـو و البحـث يتناولـه الـذي القطـاع أهميـة ∗

 لكونـه الجزائـر فـي الثقافيـة و االجتماعيـة و االقتصـادية التنميـة تحقيـق فـي تسـاهم التـي الضـرورية

 .الحياة في مجاالت بعدة يرتبط

فــتكمن فــي االســتفادة التطبيقيــة لمؤسســة اتصــاالت   األهميــة العمليــة للدراســة الراهنــة،أمــا فيمــا يخــص 

مـــن اجـــل تعزيـــز دور و فعاليـــة العوامـــل التنظيميـــة التـــي  ،الجزائـــر مـــن النتـــائج التـــي يـــتم استخالصـــها

  .تضمنتها الدراسة في تحقيق الرضا الوظيفي لإلطارات العاملة بحوزتها

   أسباب اختيار الموضوع -ب

 :الذاتية األسباب -1-ب

العوامل  تهتم بالموارد البشرية و ال سيما  فئة اإلطارات و مختلف التي الشخصي للمواضيع الميول ∗

 .التنظيمية المؤثرة عليها

الجزائريـة  نتيجـة انخفـاض مسـتوى  الرضـا  المؤسسـات مـن العديـد فـي اإلضـرابات كثـرة مالحظـة ∗

 .الوظيفي

بحثـا عـن أوضـاع  ،األخيـرة آلونـةا فـي خاصـة كبيـرة بنسـبة الجزائريـة اإلطـارات هجـرة ظاهرة انتشار ∗

 . مهنية واجتماعية أفضل

و هـو مـا لمسـناه مـن  ،فـي بعـض المؤسسـات الجزائريـة) اإلطارات(قلة االهتمام بهذه الفئة المهنية   ∗

 .خالل احتكاكنا بمجموعة معتبرة من اإلطارات خالل انجازنا لمذكرة ليسانس

الدراسـات التـي تسـلط الضـوء علـى جانـب مهـم  الحاجة االجتماعيـة و االقتصـادية الملحـة لمثـل هـذه ∗

 .في التنظيم وهو الرضا الوظيفي

الجزائـر التـي اسـتطاعت أن تسـاير التطـورات  اتصـاالت بمؤسسـة الموضـوع  هـذا دراسـة فـي الرغبـة ∗

  .الحاصلة في مجال االتصاالت 
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 :الموضوعية األسباب-2-ب

وكـذا إمكانيـة  النظريـة و التصـورية األطـر وفـق معالجتـه إلمكانيـة ذلـك و للدراسـة الموضـوع قابليـة ∗

  .فرضياته ميدانيا اختبار

إثــراء معلومــات الباحثــة مــن خــالل االطــالع علــى المقاربــات النظريــة و الدراســات االمبريقيــة التــي  ∗

عالجـــت موضـــوع الرضـــا الـــوظيفي و مـــا يـــؤثر عليـــه مـــن عوامـــل تنظيميـــة عبـــر مختلـــف الســـياقات 

 . النظرية

 .  اكتساب الخبرة العلمية و العملية ∗

  . محاولة تدعيم و إثراء مكتبة الكلية بهذا البحث المتواضع حتى يكون مرجعا بسيطا للطلبة ∗

  أهداف الدراسة - 4

لكــل بحــث علمــي مهمــا كانــت أهميتــه، أهــداف يحــاول الباحــث الوصــول إليهــا مــن اجــل الكشــف عــن    

  : أهم األهداف التي نطمح إلى تحقيقها من خالل هذه الدراسة ما يلي معينة، ومنحقائق 

إلقاء الضوء على بعض العوامل التنظيمية السائدة بالمؤسسة محـل البحـث كاالتصـال و الحـوافز و  ∗

  .وما تنطوي عليه من مؤشرات هامة تصميم الوظائفالتدريب و 

ة المتمثلــــة فــــي الحــــوافز و االتصــــال ، محاولــــة إبــــراز أهميــــة الرضــــا الــــوظيفي و العوامــــل التنظيميــــ ∗

  تصميم الوظائفالتدريب وكذا 

محاولــة معرفـــة إن كانـــت الحـــوافز المعتمـــدة بمؤسســـة اتصــاالت الجزائـــر تســـاهم فـــي تحقيـــق الرضـــا  ∗

 الوظيفي لإلطارات العاملة بحوزتها

 اناإلطــارات المتواجــدة بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر لمعرفــة إن كــ عــن واقــع تصــميم وظــائفالكشــف  ∗

  ساهم في تحقيق رضاهم الوظيفي؟ي تصميم الوظائف

محاولــة تشــخيص االتصــال التنظيمــي داخــل المؤسســة المعنيــة مــن اجــل معرفــة إن كــان يســاهم فــي  ∗

 . تحقيق الرضا الوظيفي لإلطارات المتواجدة بها

محاولـــة معرفـــة إن كـــان التـــدريب يســـاهم فـــي تحقيـــق الرضـــا الـــوظيفي لإلطـــارات العاملـــة بمؤسســـة  ∗

 .اتصاالت الجزائر
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محاولـة الوقـوف علــى األسـباب التـي تحــول دون تحقيـق بعـض العوامــل التنظيميـة  للرضـا الــوظيفي  ∗

  .لدى اإلطارات العاملة باتصاالت الجزائر

أهميتها في تحقيق الرضا الوظيفي وذلك من وجهـة نظـر  حسبمحاولة تصنيف العوامل التنظيمية  ∗

  .جزائرملة بمؤسسة اتصاالت الاإلطارات العا

  :تحديد المفاهيم – 5

البحـوث  مـن بحـث أي فـي تحديـدها تجـاوز يمكـن ال و .الموضـوع فـي للـتحكم ضـابط أهم المفاهيم تعد"

 لـبس أو أي إزالـة تسـاعد علـى أنهـاكمـا .الميـدان و النظـري بـين الوصـل حلقـة تمثـل االجتماعيـة، ألنهـا

مـا يتـيح للباحـث الـتحكم  هـوو  )45.،ص2005 ، علـي غربـي." (البحـث أهـداف يعتـري قـد غمـوض

 هـذا فـي نحـاول سـوف وعليـه. نتـائج ذات مصـداقية إلـىفـي مجريـات بحثـه و الوصـول  أفضـلبشـكل 

 : و التي تتمثل في األتي المركزية للدراسة المفاهيم تحديد البحث من الجزء

    :العوامل التنظيميةمفهوم  -1 -5

   :مفهوم العوامل-أ

  :للعوامل المفهوم اللغوي -1-أ

ـــــة و آخـــــرون ، ( .العوامـــــل، مـــــن عامـــــل، و هـــــو الباعـــــث أو المـــــؤثر فـــــي الشـــــيء ∗ ـــــي بـــــن هادي عل

  )640.،ص1991

  :المفهوم االصطالحي للعوامل  -2-أ

محمد (."متغير يمكن أن يؤدي إلى نتيجة معينة"يعرف قاموس علم االجتماع  العوامل على أنها   ∗

 )175.،ص1995عاطف غيث ،

أن العوامل عبارة عن متغيرات لم يتم تحديد نوعها حيث تؤدي إلى ،نالحظ من خالل هذا التعريف  ∗

  .تحقيق نتيجة معينة

  )175.،ص1995محمد عاطف غيث ،( ."متغير مستقل" :العوامل هي و في تعريف أخر ∗

   .التعريف قد أشاد بأن العوامل هي عبارة عن متغيرات مستقلة بأن هذانالحظ  ∗

كل عنصر يمكن أن يتخذ مقام السبب لظاهرة معينة  ":أن العوامل هي  كما ورد في تعريف أخر ∗

 )462.،ص1997زيارو، ون و فرنسواروالن دور (".أو يمكن أن يؤثر فيها 
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ليست مجرد عنصر يتسبب في ظاهرة معينة و إنما ،التعريف  من خالل هذاالعوامل نالحظ أن  ∗

  . فيهاأيضا يؤثر 

 :المفهوم اإلجرائي للعوامل  -3-أ

متغيـرات تتخـذ مقـام السـبب لظـاهرة  عبـارة عـن أن العوامـل هـي ،الحاليـة يمكـن القـولمن خـالل الدراسـة 

  .  معينة أو يمكنها أن تؤثر عليها 

  :مفهوم التنظيم-ب

   :للتنظيم  المفهوم اللغوي -1-ب

 علي بن هادية و آخرون ،( .التنظيم من تنظم ،يتنظم، تنظما، الشيء تألف واتسق ،األمر استقام  ∗

 )226.،ص1991

 : للتنظيمالمفهوم االصطالحي  -2-ب

نســق األدوار المتدرجــة بواســطة "التنظــيم علــى انــه ' Ze rates meles' يعــرف ســي رايــت ملــز ∗

 )13.،ص ،دسعلي شتا السيد." (السلطة

إمــداد المنشــأة بكــل مــا يســاعدها علــى تأديــة وظيفتهــا مــن المــواد "  :التنظــيم هــوو فــي تعريــف أخــر  ∗

األوليــة و العــدد و رأس المــال و األفــراد، وتســتلزم وظيفــة التنظــيم مــن المــدير إقامــة العالقــات بــين 

 )65.،ص2006يوسف عنصر ،(". األفراد بعضهم ببعض وبين األشياء بعضها ببعض

لتفاعـل بـين م هـو عبـارة عـن نشـاط يسـعى إلـى تحقيـق اأن التنظـي هذين التعـريفيننالحظ من خالل  ∗

  .من اجل تحقيق أهداف المؤسسة و كذلك األشياء ،مختلف األعضاء

إن التنظيم يعني في االستعمال العام، وضـع " :أما المعجم النقدي لعلم االجتماع فقد عرفه كما يلي ∗

أو آلـة فـي خدمـة إدارة تسـعى  نوع من النظام في مخزون من الموارد المختلفة لكي تجعل منهـا أداة

 )199.،ص1986بوريكو ،.بورون وف( ."إلى تحقيق مشروع معين

يلعـب هـو األخـر دور األداة التـي تسـاعد اإلدارة علـى تحقيـق  ،والتنظيم هنـا أيضـا عبـارة عـن نشـاط ∗

 .  مشاريعها
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وحدة اجتماعية منظمة أقيمت بهدف تحقيق " فقد عرف التنظيم على انه ' Parsons 'أما بارسونز ∗

 )13.،ص ،دسعلي شتا السيد(." أهداف محددة من خالل مجموعة من اإلجراءات التنظيمية

وحــدة اجتماعيــة تقــام بطريقــة مقصــودة :"التنظــيم هــو أن الســيد الحســيني  و فــي تعريــف أخــر اعتبــر ∗

 الســــيد الحســــيني( ".األهــــدافطابعــــا بنائيــــا يالئــــم تحقيــــق هــــذه  وتتخــــذمحــــددة ،  أهــــدافلتحقيــــق 

 )9.،ص1977،

  هـو عبـارة عـن إنمـا،و  اإلدارةوظيفـة أو نشـاط تؤديـه مجرد ليس  ينالتعريف ينالتنظيم من خالل هذ ∗

أقيمت لتحقيـق أهـداف محـددة ، مـن خـالل االعتمـاد علـى مجموعـة مـن اإلجـراءات وحدة اجتماعية 

 .المحددة 

  : للتنظيم  المفهوم اإلجرائي -3-أ

بنــاء أقــيم و أوحــدة اجتماعيــة،  عبــارة عــنالتنظــيم هــو أن  ،مــن خــالل الدراســة الحاليــة يمكــن القــول ∗

مجموعة متباينة من العمال الذين اجتمعوا للقيام بمختلف األعمال التي من  يضم، بطريقة مقصودة

 . أن تؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوةا نهأش

 :العوامل التنظيمية مفهوم -ج

  :المفهوم االصطالحي للعوامل التنظيمية -1-ج

مجموعــة مــن الخصــائص التــي تتصــف بهــا المنظمــة و التــي تميزهــا عــن " :العوامــل التنظيميــة هــي ∗

محمـد ( ."و تـؤثر علـى سـلوك المنظمـات و تـؤثر علـى سـلوك العـاملين لـديها،غيرها من المنظمـات 

 ) 258.،ص2009الصيرفي، 

مجموعــة مــن الخصــائص التــي تميــز بــين مختلــف  هــي مــن خــالل هــذا التعريــفالعوامــل التنظيميــة  ∗

   .العاملين بحوزتها األفرادحيث تؤثر على كل من سلوك المنظمات و  ،المنظمات

مجموعة من الخصائص البيئية الداخلية للعمل، و التي :" و في تعريف أخر العوامل التنظيمية هي ∗

الثبات النسبي أو المستقرة، يفهمها العاملون و يدركونها، مما يـنعكس علـى قـيمهم تتمتع بدرجة من 

  )170. ،ص 2009محمد قاسم القريوتي، ."( و اتجاهاتهم و بالتالي سلوكهم
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العوامل التنظيمية هي مجموعة من الخصائص التي تتمتع بالثبات  أننالحظ من خالل هذا التعريف 

   .العاملين  األفراد اتجاهاتقد تكون مستقرة و هي تؤثر على قيم و سلوكات و  أو ،النسبي

تلـك الخصـائص ذات التـأثير المتبـادل " :فقد اعتبر أن العوامل التنظيمية هـي الهواري سيد علىأما  ∗

و تتـأثر فـي ترتيـب واجباتهـا التـي تسـتخدم مـن اجـل تنظـيم ،والتي تجعل المنظمة تختلف باختالفها 

 )10.ص، 2006زياد بن عبد اهللا الدهش،(".التي ينبغي انجازها أعمالها

أنهــا خصــائص ذات  التنظيميــة علــىالعوامــل  بوصــف األخــر اكتفــى هــو قــدنالحــظ أن هــذا التعريــف 

  .أخرىتختلف من مؤسسة إلى و هي  ،فيما بينهاتأثير متبادل 

تلـك " :العوامـل التنظيميـة علـى أنهـا '  stires & porter'سـتييرز و بـورتر في حين يعرف كل مـن ∗

التـــي تتعلـــق بـــالخبرة العمليـــة ،أو نطــــاق العمـــل نفســـه كالتحـــدي و التغذيـــة الراجعــــة و  الخصـــائص

فضــــال عــــن اإلشــــراف المباشــــر ،وتماســــك أعضــــاء جماعــــة العمــــل بأهــــداف المنظمــــة ،االســــتقاللية 

 )70.،ص 2006محمد حسن محمد حمادات،( ."،ومشاركة العاملين في اتخاذ القرارات

 ،نالحظ أن هذا التعريف قام بتحديد مجموعة من العناصر التي تشـير إلـى مجمـوع العوامـل التنظيميـة

فــي الخبــرة العلميــة، نطــاق العمــل، اإلشــراف، تماســك أعضــاء الجماعــة بأهــداف المنظمــة،  ةو المتمثلــ

 .المشاركة في اتخاذ القرارات

تتعلـق بـالتنظيم، التسـيير، سـاعات " ارزقي فقد اعتبر أن العوامل التنظيميـة هـي التـي رأما عبد النو  ∗

 )186.، ص2005، ارزقي رعبد النو ( ".العمل، اإلعالم و اإلنتاج

لـم يـتم التطـرق لهـا مـن  ،ما نالحظه عن هذا التعريف انه قام بتحديـد مجموعـة مـن العوامـل التنظيميـة

التســــيير، ســــاعات العمــــل، اإلعــــالم،  كوظيفــــة، مثــــل فــــي التنظــــيمو التــــي تت ،خــــالل التعريــــف الســــابق

 .اإلنتاج

التـــي تتعلـــق بتصـــميم العمـــل، درجـــة  الخصـــائص تلـــك:"هـــيالعوامـــل التنظيميـــة و فـــي تعريـــف أخـــر  ∗

 )69.، ص2008سالم تيسير الشرايدة، (" .الرقابة، و أسلوب اإلدارة، و التكنولوجيا المستخدمة
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التعريف فقد أضاف عناصر مغايرة تماما لما سبقها من تعـاريف وتتمثـل كذلك هو األمر بالنسبة لهذا 

 .في تصميم العمل، درجة الرقابة، أسلوب اإلدارة، التكنولوجيا المستخدمة

 امجموعــة مــن الســمات  التــي تتعلــق بسياســات المؤسســة فيمــل" :و تشــير العوامــل التنظيميــة أيضــا  ∗

ســــالم تيســــير ( ."ظــــم االتصــــال فــــي المؤسســــة و إجراءاتــــه و ن،يتصــــل بســــاعات العمــــل و ظروفــــه 

 )99.، ص2008الشرايدة، 

أضــاف هــذا التعريــف عنصــرين آخــرين لــم يــتم التطــرق لهمــا أيضــا  و همــا ظــروف و إجــراءات العمــل 

 .،نظم االتصال

  :المفهوم اإلجرائي للعوامل التنظيمية  -2-ج

تشــير إلــى مجموعــة مــن الخصـــائص  العوامـــل التنظيميــة  أنمــن خــالل الدراســة الحاليــة يمكــن القــول، 

نها أن تــؤثر فــي الســلوك الــوظيفي  أالتــي مــن شــ محــل البحــث والمؤسســة التــي تتصــف بهــا  التنظيميــة

، الحــــوافز، االتصــــال  تصــــميم الــــوظيفيالوتتمثــــل هــــذه  الخصــــائص فــــي  ،بحوزتهــــالإلطــــارات العاملــــة 

  .التدريبو  ،التنظيمي 

  : الرضا الوظيفيمفهوم  -5-2

  :الرضا مفهوم -أ

   :للرضا المفهوم اللغوي -1-أ

فيه ما يسره و ما يعجبه ،و  رأى أيمصدره رضي ، رضا و معناه القبول و الموافقة و االرتياح  ∗

  ) 329.،ص2003مرشد الطالب ،(.ضده السخط 

تعنـي الشـعور  وهي (satisfaction )كلمة الرضا مأخوذة من الكلمة الالتينية:و في تعريف أخر ∗

 2006،إدريـسسـهيل ).(satisfaction des besoins( باالرتياح، و قد تعني أيضا اإلشـباع

 )196.،ص
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  :للرضا المفهوم االصطالحي -2-أ

سـالم (."وٕاشـباع رغبـة أو حاجـة شـهوة أو ميـل تحقيـق، " :بأنـه الرضـا التـراث األمريكـي معجـم يعرف ∗

 )63.، ص2008تيسير الشرايدة، 

من شهوات و  إليهالفرد لكل ما يطمح تحقيق هو عبارة عن التعريف أن الرضا من خالل هذا نالحظ 

  .رغبات

بأنــه حالـة الســرور لــدى الكــائن :"الرضــا  فقـد اعتبــر أن'Wolman' أمـا المعجــم الســلوكي ولمــان ∗

 )63.، ص2008سالم تيسير الشرايدة، ( ". العضوي عندما يحقق هدف

الرضا هو عبارة عن شعور ايجابي ينتاب الكائن العضوي  التعريف أنفي حين نالحظ من خالل هذا 

  .عندما يحقق شيء معين

  :اإلجرائي للرضاالمفهوم  -3-أ

   .التوقعاتهو الشعور باالرتياح و السعادة نتيجة إشباع الحاجات و الرغبات و 

  :مفهوم الوظيفة -ب

   :للوظيفة  المفهوم اللغوي -1-ب

 )999.، ص1988يوسف خياط، " ( .على نفسه توظيفا ألزمها إياهشيء الوظيفة من وظف ال" ∗

 : للوظيفة المفهوم االصطالحي -2-ب

وبناء على ذلك فإن  ،مجموعة من المهام والواجبات التي يكلف بأدائها شخص واحد":الوظيفة هي  ∗

أية مؤسسة عمل تضم عددا من الوظائف بقدر عدد العمال فيها حيث يكلف كل واحد منهم 

  )40.،ص 1996،آخرونو شوقي  طريف( ".مجموعة من المهام التي يكلف بها كل منهمب

الواجبات بحيث تضم كل الوظيفة هي مجموعة من المهام و أن يتضح من خالل هذا التعريف 

  .العمالوفقا لعدد مؤسسة عددا من الوظائف 
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المهام يمارسه شخص معين بأنها واجب أو عدد من  " :الوظيفة ' kacyo' كاسيو اعتبرفي حين   ∗

 ".في منظمة معينة في وقت معين ويتساوى عدد الوظائف مع عدد األفراد العاملين بالمنظمة

  )40.،ص 1996،و آخرونشوقي  طريف(

من حيث أن عدد الوظائف يرتبط بعدد العمال، لكن هذا ال  يتفق هذا التعريف مع التعريف السابق

  .العمال فهو يزيد عن ذلكيعني أن عدد المهام يتساوى مع عدد 

  : اإلجرائي للوظيفةالمفهوم  -3-ب

الــذي يهــدف لتقــديم خدمــة ،الوظيفــة هــي ذلــك النشــاط أن  ،مــن خــالل الدراســة الحاليــة يمكــن القــول ∗

بحيــــث تعـــود علـــى صــــاحبها بمكاســـب ماديــــة و تحـــدد مكانتــــه  ،معينـــة أو مجموعـــة مــــن الخـــدمات

  .  االجتماعية داخل التنظيم و خارجه 

 :الرضا الوظيفيمفهوم -ج

  :للرضا الوظيفيالمفهوم االصطالحي  -1-ج

عن مفهوم الرضا الوظيفي بعدة عبروا حظي مفهوم الرضا الوظيفي باهتمام العديد من الباحثين، حيث "

يعـود ذلـك إلـى االخـتالف فـي القـيم و المعتقـدات و محـاور  ، وتعريفات و لم يتفقوا على تعريف عام له

ســـالم تيســـير الشـــرايدة، "( .المحيطـــةاالهتمـــام بـــين البـــاحثين و كـــذلك االخـــتالف فـــي الظـــروف و البيئـــة 

    . ومن التعاريف الخاصة بالرضا الوظيفي نذكر )62.، ص2008

 فيها الفرد مع وظيفته و عمله،بأنه الحالة التي يتكامل "الوظيفيالرضا 'Ston '  يعرف ستون ∗

ويتفاعل معها من خالل طموحه الوظيفي و رغبته في النمو و  ويصبح إنسانا تستغرقه الوظيفة ،

 )196.،ص2004أنور سلطان ، سعيد محمد( ".التقدم و تحقيق أهدافه االجتماعية

بـأن الرضـا الـوظيفي يكمـن فقـط فـي  قـدرة الفـرد علـى التكيـف و التفاعـل   يتضحمن خالل هذا التعريف 

مع وظيفته دون األخذ بعين االعتبار العوامـل المحيطـة بالعمـل والتـي لهـا أثـر بـالغ علـى تحقيـق الرضـا 

   .الوظيفي 
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 تجاه أعمالهم،االعاملين  ريطلق على مشاع" :الوظيفي اأن مفهوم الرض 'Herbert' يرى هربرت ∗

ما يوفره العمل للعاملين في الواقع و ما ينبغي أن يوفره  :ويمكن تحديد تلك المشاعر من زاويتين 

 )212.،ص2001، صالح الدين محمد عبد الباقي( ."العمل من وجهة نظرهم

 ،الرضـــا الـــوظيفي يقتصـــر علـــى شـــعور الفـــرد اتجـــاه عملـــه إال انـــه نأمـــن خـــالل هـــذا التعريـــف نالحـــظ 

لــى صــنفين حيــث أن القســم األول يعبــر عــن شــعور األفــراد اتجــاه مــا يــوفره لهــم يصــنف هــذه المشــاعر إ

ول مــا أمــا القســم الثــاني فهــو يشــير إلــى مختلــف المشــاعر التــي تحمــل طموحــاتهم حــ،العمــل فــي الواقــع 

  .ينبغي أن يكون عليه العمل

عن مشاعر األفراد و اتجاهاتهم نحو  يعبر مصطلح هو" :و في تعريف أخر الرضا الوظيفي ∗

ومن هذا المنطلق ،فهو قد يتأثر بمدى إدراك األفراد لصفات العمل على أنها مشبعة أو . العمل

 )االلتزام(وهو عادة ما يرتبط باإلنتاجية المرتفعة و التمسك.غير مشبعة لحاجاتهم و توقعاتهم 

 )123.،ص2008، نور الدين بوعلي( " .بالمنظمة

المشــاعر التــي يحملهــا  إلــى يشــير ،الرضــا الــوظيفي أن هــذا التعريــف مــع التعريــف الســابق فــييشــترك 

بما يحققه الفرد مـن إنتاجيـة و كـذلك مـدى  ةإال أن هذا الشعور يرتبط بدرجة كبير  ،األفراد اتجاه أعمالهم

  . شعوره بااللتزام اتجاه المنظمة

التكيف مع ظروف و بيئة العمل المحيطة  قدرة الموظف على" :و يشير الرضا الوظيفي أيضا إلى ∗

   )88.ص، 1997 ،حبيب الصحاف( ".به بمقارنة ما يملكه و ما يتمنى الحصول عليه

نالحظ من خالل هذا التعريف بأن الرضا الـوظيفي ال يقتصـر فقـط علـى تكيـف الفـرد مـع وظيفتـه وٕانمـا 

   .وبيئة العملأيضا مع ظروف 

عملية ديناميكية مستمرة تسمح للفرد "الوظيفي على انه الرضا فهو يعتبر  محمد عوض  أما ∗

بتحقيق تالؤم بينه وبين البيئة المهنية و كذلك االجتماعية ،فهو يضيف إلى الجانب الوجداني 

للرضا جانب أخر يتمثل في أهمية الرضا كعامل يساعد على تكيف العامل مع بيئته 

 )18.،ص2007،بوظريفة و آخرون حمو (".المهنية

الحظه عن هذا التعريـف انـه لـم يركـز فـي تحديـده لمفهـوم الرضـا الـوظيفي علـى البيئـة المهنيـة فقـط ما ن

  .انه اعتبر الرضا الوظيفي عملية ديناميكية مستمرة االجتماعية، كمابل أيضا البيئة 
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ذلــك الحمــاس لـدى العمــال نحـو العمــل الــذي ينبـع مــن قــوة ":و فـي تعريــف أخـر الرضــا الــوظيفي هـو ∗

قائمــة علــى شــعور داخلــي لــدى العامــل ،حيــث يمكــن إرجــاع هــذا الشــعور إلــى جهــات ثالثــة داخليــة 

العالقة بين العامـل و عملـه ،و موقفـه مـن عملـه ،و العالقـة بـين العامـل و اإلدارة ،و العالقـة بـين :

 )63.، ص2008سالم تيسير الشرايدة، ( ".العامل و زمالئه 

ي باعتبار الرضا الوظيفي مجرد شعور ايجابي ينبـع مـن قـوة لم يكتف انه  ،ما نالحظه عن هذا التعريف

 . داخلية بل سعى كذلك لتحديد العوامل التي تساهم في تحقيقه

  : اإلجرائي للرضا الوظيفيالمفهوم  -2-ج

 مجموعـة المشـاعر االيجابيـة إلـىيشـير ي من خالل الدراسة الحالية يمكن القـول، أن الرضـا الـوظيف ∗

و الممثلــة فــي  ،مالعوامــل التنظيميــة المحيطــة بهــ اتجــاه العاملــة بالمؤسســة محــل البحــث طــاراتلإل

 . و التدريب التنظيمي االتصالو الحوافز و  الوظائفتصميم 

  :تصميم الوظائفمفهوم  -5-3

  :للتصميم المفهوم اللغوي-أ

 أجـالخاصـة فـي  أوالتصميم هو العزم و يطلق التصميم على وضع خطة لتحقيـق مشـاريع عامـة " ∗

   )195.،ص1991 علي بن هادية و آخرون ،( ."محددة

  :االصطالحي لتصميم الوظائفالمفهوم -ب

   ."تحديد أنشطة عمل معينة لفرد أو مجموعة من األفراد بالمنظمةعملية : "تصميم الوظائف هو ∗

تحديـد محتويـات األعمـال أو الوظـائف الفرديـة مـن  الوظـائفتصـميم يقصد ب"  :و في تعريف أخر  ∗

تتوقعهـا اإلدارة مـن كـل فـرد يـؤدي ،المهام أو األنشطة التي تكون بمثابة ادوار أو سـلوكيات محـددة 

 )5.،ص2004، محمد المبيضين صفوان( ."عمال معينا أو يشغل وظيفة معينة

 أو األنشـطةتحديـد  الهـدف منهـا ،يـةعملعبارة عن  تصميم الوظائف هو أننالحظ من خالل التعريفين 

  . الفردي أو على المستوى الجماعيالمحتويات الخاصة بوظيفة معينة وقد يتم على المستوى 
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 وطريقـة الوظيفـة محتـوى تحديـد إلـى تهـدف التـي العملية :"بأنه أيضا الوظائف تصميم يعرف كما" ∗

 نمـط االعتبـار بعـين اخـذين المؤسسة، أهداف تحقيق في المساهمة إلى يؤدي بما أدائها وعالقاتها

 مـن الوظيفـة لشـاغل الشخصـية األهـداف و ناحيـة مـن األداء أو اإلنتـاج فـي التكنولوجيا المسـتخدم

 ، 2006، صـالح حرشـوش عـادل ."(مـن ناحيـة أخـرىو الرغبـة فـي النمـو   الـوظيفي الرضـا حيـث

 )49 .ص

تحديــد محتــوى  إلــىتصــميم الوظــائف هــو نشــاط ال يهــدف فقــط  أننالحــظ مــن خــالل هــذا التعريــف 

الشخصـية لشـاغلها بمـا فـي ذلـك الرضـا الـوظيفي و الرغبـة فـي  األهـداف أيضـا إنماو ،الوظيفة فقط 

انــه مــن بــين الخصــائص التــي ينبغــي االهتمــام بهــا عنــد تصــميم  أيضــا و يشــير هــذا التعريــف ،النمــو

   .الوظائف هي التكنولوجيا المستخدمة 

التي يتم ترتيبها و تنظيمها في الوظيفة لكي  اإلجراءاتمجموعة ل ":أيضا تصميم الوظائف رشيو ي ∗

وظــائفهم ،و بمــا يحقــق التوافــق و  أو أعمــالهمم مــا بــين العــاملين و ؤ مســتوى مــن الــتال أعلــىتحقــق 

و تقصـــير الـــزمن لتحقيـــق  اإلنتـــاجكفـــاءة  إلـــىالفعـــال بتحســـين ظـــروف العمـــل الـــذي يـــؤدي  الـــتالؤم

مـن  أكثرحتوي على توظيفة  أوكل عمل  أنمن منطلق  الوظائفتصميم  يأتيالمنظمة،و  أهداف

 باإلضـافة، و تختلـف هـذه الطـرق فيمـا بينهـا مـن خـالل اخـتالف جودتهـا ، لألداء أسلوب أوطريقة 

مــن المســؤوليات و  يتحملــه العــاملين فيهــا أنوظيفــة تحديــد مــا يمكــن  أيذلــك يــتم عنــد تصــميم  إلــى

 أداءالعمــل و التقنيــة الضــرورية و المســتلزمات الضــرورية فــي  أســاليبااللتزامــات ،كمــا يــتم تحديــد 

 )202.،ص 2014زيد منير عبوي ،محمد هاني محمد ،( ". هذه الوظيفية 

هــو  إنمــاو  ،عشــوائيعمليــة  تــتم بشــكل  مجــردلــيس  تصــميم الوظــائف هــو أنيضــيف هــذا التعريــف و 

قصــد تحقيــق  ،التــي يــتم التنســيق فيمــا بينهــاالمنظمــة و المرتبــة   اإلجــراءاتعبــارة عــن مجموعــة مــن 

تحديد مجموعة  هخاللحيث يتم من  ،الذين يشغلونها األفرادالتوافق و التالؤم بين مختلف الوظائف و 

 و التقنيــــات و كــــل األســــاليبمــــع تحديــــد ،مــــن الخصــــائص المتمثلــــة فــــي ســــاعات العمــــل و ظروفــــه 

 .  المستلزمات الضرورية للعمل 

هـو احـد األنشـطة أو الوظـائف  األساسـية التـي تقـوم بهـا ": و في تعريف آخر تصميم الوظائف هو ∗

إدارة المــوارد البشــرية الفعالــة داخــل المنظمــة ،و بموجبــه يــتم تحديــد أهــداف و خصــائص وواجبــات 

 حيـث يكـون معروفـا لـدى إدارتهـا مـاجميع الوظائف التي يشتمل عليها الهيكل التنظيمي للمنظمة ،ب
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هــي  األعبــاء الملقــاة علــى عــاتق كــل منهــا و كيــف تحقــق المنظمــة  هــي أهــداف كــل وظيفــة و مــا

  ) 78.،ص 2008عبد المحسن نعساني ،عمر وصفي عقيلي ،( ."أهدافها  بشكل عام

 البشــرية، حيــثنالحــظ مــن خــال هــذا التعريــف أن تصــميم الوظــائف هــو نشــاط تخــتص بــه إدارة المــوارد 

  .  تسعى من خالله إلى تحديد خصائص و أهداف وواجبات جميع الوظائف المتواجدة بالهيكل التنظيمي

 :لتصميم الوظائف اإلجرائيالمفهوم -ج

تحديـد خاللهـا  يـتم مـنهـو العمليـة التـي تصميم الوظـائف  أنمن خالل هذه الدراسة يمكن القول   ∗

تلــك  تشــملو .البحــثبالمؤسســة محــل العاملــة  اإلطــاراتالوظــائف التــي تتقلــدها جميــع خصــائص 

ى توافــق مــدالفيزيقيـة و  هســاعات العمـل و ظروفــ ، الخصـائص حجــم العمـل،و درجــة تنـوع المهــام

مضــــمون الوظيفــــة مــــن حيــــث الصــــالحيات و  كــــذلك تحديــــدو  ،المنصــــب مــــع المــــؤهالت العلميــــة

 قــوانينالو  اإلجــراءات مختلــف وتقنيــات و معــدات العمــل  مــع تحديــد  ، األهــدافالمســؤوليات و 

  .تخضع لها الوظائفالتي 

  :مفهوم الحوافز  -5-4

   :المفهوم اللغوي للحوافز-أ

تشـجيع و  أوفنجـده فـي بعـض المعـاجم يقصـد بـه تحـريض  ألخـر،يختلف مفهوم الحافز من معجـم  ∗

 )27.،ص 2006داود معمر، (.)Incite(يحث، يحرض أي )(Incitation األجنبيمعناه 

بمعنـى  اسـتعد، أيللمضـي و  أسـرعو خلفـه بمعنـى دفعـه مـن  :تعريف أخر الحـوافز لغـة هـيو في  ∗

  ) 212.ص ،2005ي، محمد حافظ حجاز (.إليهحثه و دفع 

  :للحوافز  المفهوم االصطالحي-ب

مجموعة العوامل أو الظروف التي تتوفر في جو العمل و التي تعمل على إثارة تلـك " :هيالحوافز  ∗

طلعـــــت إبـــــراهيم لطفـــــي ( ".اإلنســـــان و التـــــي تـــــؤثر علـــــى ســـــلوكه و تصـــــرفاته القـــــوى الحركيـــــة فـــــي

  )405.،ص1993،
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 مجموعـة مـن العوامـلنالحظ من خالل هذا التعريف انه لم يتم تحديد طبيعة الحوافز،حيث تم اعتبارهـا 

و  تهو لكنهــا أيضـــا تـــؤثر علـــى ســـلوكا ،ال تقتصـــر فقـــط علــى إشـــباع رغبـــات العامـــل التـــيأو الظــروف 

   .تصرفاته

فـي  للتـأثيرالتي تستخدمها المنظمة  األساليبمجموعة العوامل و " :و في تعريف أخر الحوافز هي ∗

كمــا و  أدائهــميجعلهــم يبــذلون المزيــد مــن الجهــود فــي عملهــم و  لــديها، ممــاالعــاملين  األفــراد ســلوك

  )405.،ص2006، آخرونيوسف حجيم الطائي و ( ."نوعا

هي عبارة عن مجموعة مـن الحوافز  أن األخرحيث اعتبر هو  ،التعريف السابقيتفق هذا التعريف مع 

  . العوامل و األساليب المؤثرة في سلوك األفراد إال انه لم يتم تحديد طبيعتها كذلك

المتاحة التي توفرها البيئة المحيطة بالفرد ،و التي يمكن  اإلمكانات إلى: "أيضاو تشير الحوافز  ∗

مجموعة نشاطات  أولنشاط  أدائهالحصول عليها و استخدامها لتحريك دوافعه نحو سلوكه و 

ناصر ( " .أهدافهتوقعاته و يحقق  أوجاته حاالذي يشبع رغباته و  األسلوب أومعينة ،بالشكل 

 )151.ص،1995محمد العديلي ، 

أن الحوافز هي مجموعة من اإلمكانات التي تتيحها البيئة  ،من خالل هذا التعريف ضاأينالحظ 

 .المحيطة بالفرد حيث لم يتم تحديد طبيعتها ،و الهدف منها هو إشباع حاجاته و رغباته

بأنها مجموعة القيم المادية و المعنوية الممنوحة لألفراد "يعرف صالح الشنواني الحوافز و  ∗

 الدين صالح( ".قطاع معين و التي تشبع لديهم حاجة و تدفعهم إلى سلوك معينالعاملين في 

  )420.ص، 1998الشنواني ، 

إلى مجموعتين  تحديد طبيعة الحوافز حيث تم تصنيفها هخالل أما فيما يخص هذا التعريف، فقد تم من

  .معنويةحوافز مادية و أخرى 

التي  المكافآت إلى رخارجية و تشيعبارة عن عوامل " :الحوافز هي أخرو في تعريف  ∗

تمثل العوائد و التي يتم من خاللها  أنهاأي  ،يتوقعها الفرد من قيامه بعمل معين

ن الحافز هو المثير الخارجي الذي يشبع إو بهذا المعنى ف ،الدوافع و تحريكهااستثمار 
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، 2009ر، الظاه إبراهيمنعيم ( ."لعمل معين أدائهالحاجة و الرغبة المتولدة لدى الفرد من 

 )216.ص

عــن عوامــل يتفــق هــذا التعريــف مــع التعــاريف الســابقة ،حيــث اعتبــر هــو األخــر أن الحــوافز هــي عبــارة  

تحديد طبيعتها، حيث تشـير للمكافـآت التـي يتوقـع الفـرد الحصـول عليهـا إلشـباع رغباتـه و  ، تمخارجية 

  .حاجاته

  : المفهوم اإلجرائي للحوافز-ج

 الماديــة و المعنويــة  مــن المــؤثرات مجموعــة الدراســة الحاليــة يمكــن القــول أن الحـوافز هــيمـن خــالل  ∗

ذلــك مــن خــالل  و ،اإلطــارات العاملــة بالمؤسســة محــل البحــثتعمــل علــى تشــجيع التــي االيجابيــة 

بحيـــث تشـــمل هاتـــه المـــؤثرات كـــل مـــن األجـــر ،العـــالوات و المكافـــآت  ،إشـــباع حاجـــاتهم و رغبـــاتهم

   .دمات االجتماعية العمالية ،تقييم األداء ،الشعور باالحترام و التقدير،الترقية ،الخ

  :التنظيمياالتصال  مفهوم -5-5

  :المفهوم اللغوي لالتصال  - أ

 علــي بــن هاديــة و آخــرون ،( .اتصــل، يتصــل، اتصــاال، الشــيء بالشــيء التصــق بــه االتصــال مــن ∗

 )10.،ص1991

 الصـلة :معنيـين يحمـل الـذي وصـل، مصـدر مـن مشـتقة كلمـة "االتصـال هـو  و فـي تعريـف أخـر ∗

 فهي الثاني أما .الطرفين بين تربط معينة عالقة وٕايجاد شخصين بين الربط عنيت فاألولى. والبلوغ

 بمعنـى Communisالالتينـي  األصـل مـن مشـتقة اتصـال وكلمـة.مـا غايـة إلـى االنتهـاء البلـوغ أو

 هالـة( ".اشـتراكي أو مشـتركةCommunism اإلنجليزيـة اللغـة فـي ويعنـي شـائع، أو عمـومي

   ) 11.ص ، 2000 منصور،

  :المفهوم االصطالحي لالتصال التنظيمي  -  ب

كافــة األنشـطة المتعلقــة بنقـل و تبــادل المعلومـات و األفكــار  :"يعـرف االتصــال التنظيمـي علــى انـه  ∗

 )531.،ص2006طارق طه ،( ."بين أفراد المنظمة
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دون  األفكــار،االتصــال هــو عمليــة لنقــل و تبــادل  أناكتفــى فقــط باعتبــار  قــدهــذا التعريــف  أننالحــظ 

 .لمختلف أنواعه و أساليبه، أو الدور الذي يلعبه داخل التنظيم التعرض 

العملية التي يتم عن طريقها إيصال المعلومات من أي نوع ومن أي  ":هواالتصال التنظيمي  ∗

قصد إحداث تغيير فهو أداة أولية من أدوات  ،ة إلى عضو أخرأعضو في الهيكل التنظيمي للمنش

، محمد فهمي العطروزي( ".تهمالتأثير على الفاعلين ووسيلة فعالة إلحداث التغيير في سلوكا

  )35.ص، 1989

عملية يتم من خاللها :" االتصال على انه  ' Mirson & hopkins ' و يعرف هوبكنز و ميرسون ∗

رائد (."و بواسطة تبادل الرسائل لتحقيق أهداف المنظمةتعديل السلوك الذي تقوم به الجماعات 

  )183.، ص2009يوسف الحاج ،

ليس فقط نقـل المعلومـات فقـط بـين  التنظيميالهدف من االتصال أن  ينالتعريف يننالحظ من خالل هذ

   .تعديلهاو  تغيير سلوكا تهم و إنما التنظيم، عضاءأ

يعتبر االتصال نشاطا أساسيا في تحديد نوع السـلوك اإلنسـاني داخـل المنظمـة  :"و في تعريف أخر ∗

، فهـــو ســـلوك مقصـــود مـــن جانـــب المرســـل لنقـــل المعنـــى المطلـــوب إلـــى المســـتقبل ،و يـــؤدي إلـــى 

، 2014إحســـان محمـــد ضـــمين يـــاغي ، نعمـــة عبـــاس الخفـــاجي ،( ".االســـتجابة بالشـــكل المطلـــوب

 )28.ص

أن االتصـال يعـد نشـاطا مقصـودا مـن طـرف المرسـل الـذي يشـكل احـد  التعريـفنالحظ من خـالل هـذا  

 المطلــوب داخــلاإلنســاني بالشــكل الهــدف منــه تحديــد الســلوك  أنحيــث عناصــر االتصــال التنظيمــي، 

  .  ليس فقط نقل المعلومات بين أعضاء التنظيم المنظمة، و

دل المعلومات الخاصة عملية نقل و تبا" :فقد اعتبرت أن االتصال هو منال طلعت محمود  أما ∗

بالمنظمة داخلها و خارجها ،وهو وسيلة تبادل األفكار و االتجاهات و الرغبات بين أعضاء 

التنظيم و ذلك يساعد على االرتباط و التماسك ،ومن خالله يحقق الرئيس األعلى و معاونوه 

: ص.ص، 2003،  فضيل دليو و آخرون(" .التأثير المطلوب في تحريك الجماعة نحو الهدف 

84.83( 
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يـتم  ، وبالمنظمـةالمعلومـات الخاصـة  تبـادلعـن االتصال هو عبـارة  هذا التعريف أن خالل من نالحظ

كما يشـير أيضـا إلـى أن االتصـال الـداخلي ال يقتصـر .على المستوى الداخلي و الخارجي للمؤسسةذلك 

تجاهـات و الرغبـات التـي بل يشمل أيضا مختلف اال ،فقط على نقل و تبادل األفكار الخاصة بالمنظمة

  .نها خلق عالقات إنسانية طيبةأمن ش

 المنطـوق اإلنسـاني االتصـال":عـن عبـارة بأنـه التنظيمـي االتصـال عرقـوب أبـو إبـراهيم ويعـرف ∗

 أسـاليب تطـوير فـي ويسـاهم والجمـاعي، الفـردي المسـتوى على المؤسسة داخل يتم الذي والمكتوب

  ."رسمي وغير الرسمي، االتصال يتضمن وهو الموظفين، بين االجتماعية العالقات وتقوية العمل،

الجمـاعي  أويـتم علـى المسـتوى الفـردي  إنسانياالتصال هو تفاعل  التعريف، أننالحظ من خالل هذا 

المعتمـد عليهـا فـي االتصـال و  األسـاليبمـع تحديـد  ،نوعين رسمي و غيـر رسـمي إلى هتصنيف و قد تم

  .الشفويةالكتابية و  األساليبهي 

 :المفهوم اإلجرائي لالتصال التنظيمي -ج

نقـل طريقهـا  يـتم عـناالتصال التنظيمي هو العملية التي  أن ،من خالل الدراسة الحالية يمكن القول ∗

بالمؤسســة محــل  ،األفكــار و اآلراء و الحقــائق و المشــاعر المعلومــات الخاصــة بالعمــل وتبــادل و 

   .غير الرسميالبحث وهو يتضمن االتصال الرسمي و 

  : مفهوم التدريب -5-6

  : المفهوم اللغوي للتدريب-أ

علــي بــن هاديــة و ( .عليــه وفيـه تعــوده بالشــيء، وتمــرن  تـدربا، الرجــلالتـدريب مــن تــدرب، يتــدرب،  ∗

  )180.،ص1991 آخرون ،

  :للتدريبالمفهوم االصطالحي -ب

المهـارات التـي يحتـاجون إليهــا ألداء عمليـة تهـدف إلـى إكسـاب المتـدربين الخبـرات و " :هـوالتـدريب  ∗

أعمالهم بشكل أفضل، أو تجهيزهم لوظائف أعلى أو لتحسين قدراتهم على مواجهة المشكالت التي 

 )244 .ص،2007 ،مدحت محمد أبو النصر( " .تواجه المنظمة التي يعملون فيه
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عمليـة تهـدف إلـى تنميـة مهـارات و خبـرات  باألسـاسهـو  التـدريب أن ،هـذا التعريـف خالل من نالحظ

االســـتفادة مـــن الترقيـــة وكـــذلك االســـتعداد لمواجهـــة مختلـــف  األداء، والمتـــدربين لتحقيـــق الكفـــاءة فـــي 

  .المشاكل التي قد تعترض المؤسسة

الجهـــد المخطــط لتســهيل اكتســاب المعرفـــة و "  :كمــا عرفــه جمــال الــدين محمـــد المرســي علــى انــه  ∗

   )110.،ص 2003المرسي ،جمال الدين محمد ("لسلوك المتعلقة بالوظيفة المهارات و أنماط ا

إنمــا هــو عبــارة عــن  و ،عشــوائيةأن التــدريب هــو لــيس مجــرد عمليــة  نالحــظ مــن خــالل هــذا التعريــف،

لتمكين المتدربين من اكتساب مختلـف المهـارات و المعـارف و  ،عملية أو جهد يتم التخطيط له مسبقا

  أنماط السلوك التي تتطلبها الوظيفة التي يشغلونها

الجهود المنظمة و المخطط لها لتزويد المتدربين بمهارات و معارف ، "  :و يعرف أيضا على انه  ∗

اهــاتهم ، وســلوكهم مــن وخبــرات متجــددة، وتســتهدف إحــداث تغيــرات ايجابيــة مســتمرة فــي خبــراتهم واتج

 )14 .، ص2007حسن أحمد الطعاني، ( ."اجل تطوير كفاية أدائهم

يشير هذا التعريف إلى أن التـدريب باإلضـافة إلـى كونـه عبـارة عـن مجموعـة مـن الجهـود أو العمليـات 

 دورهــم بشــكل للمتــدربين علــى أداءفهــو أيضــا عمليــة منظمــة علــى نحــو يســمح  ،التــي تــم التخطــيط لهــا

  .فعال

مجمـل النشـاطات ،و الوسـائل ،و الطـرق و الـدعائم التـي تسـاعد " :و في تعريف أخـر التـدريب هـو ∗

في تحفيـز العمـال لتحسـين معـارفهم و سـلوكهم ، و قـدراتهم الفكريـة الضـرورية ، فـي آن واحـد لتحقيـق 

أهداف المنظمة مـن جهـة ، و تحقيـق أهـدافهم الشخصـية مـن جهـة أخـرى،دون أن ننسـى األداء الجيـد 

 )12.،ص2008الشيخ، الداوي( ".لوظائفهم الحالية أو المستقبلية

يتضـمن هــذا التعريــف العناصـر األساســية للتــدريب التـي تهــدف إلــى تطـوير و تنميــة قــدرات و معــارف 

من اجل تحقيق األهداف المرجوة لكـل مـن المؤسسـة و األعضـاء العاملـة ،العمال مع تحسين سلوكهم 

  .بحوزتها

 وظـائفهم يـؤدون والفـرق األفراد جعل على القادرة العمليات مجمل هو التدريب: "أخر و في تعريف ∗

 ".بمهارة للمؤسسة الحسن السير أجل من مستقبال بها  يكلفون والتي قد الحالية،
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 العناصـر تمكـن التـي ،والسلوكات األفعال من مجموعة يتضمن التدريب أن التعريف هذا من نالحظ  

  .والمستقبلية الحالية وظائفهم ألداء ومتقدمة دائمة بصورة مستعدين يكونوا أن المؤسسة من في البشرية

 :المفهوم اإلجرائي للتدريب -ج

محــل  مــن خــالل الدراســة الحاليــة يمكــن القــول أن التــدريب هــو عمليــة تســعى مــن خاللهــا المؤسســة ∗

اإلطــارات حتــى تمكــنهم مــن أداء  مــنأعضــائها  تنميــة مهــارات و خبــرات وقــدرات و معــارف البحــث

ــــف الوســــائل و  ــــك باســــتعمال مختل ــــى و ذل ــــؤهلهم لشــــغل مناصــــب أعل عملهــــم بكفــــاءة عاليــــة ، و ت

  .النشاطات

  : اإلطاراتمفهوم  -6-6

 :المفهوم االصطالحي لإلطارات-أ

اإلطار هو أجير قادر على أن يقيم السياسة العامة للمؤسسة التـي توظفـه ، باإلضـافة إلـى تطبيـق " ∗

 ) 29.،ص 2007-2006سليم العايب،(. "هذه السياسة في القطاع الذي هو مسؤول عنه

 .نالحظ من خالل هذا التعريف أن اإلطار يتمتع بكفاءة تؤهله الن يتولى وظيفة التسيير بمؤسسته

كـــل فـــرد يعمـــل ،فـــي إطـــار عالقـــة عمـــل ،فـــي إحـــدى " اإلطـــار علـــى انـــه كمـــا عـــرف مرانـــي حســـان ∗

و كان يقوم ،بتفويض من قيادة التنظيم ، بإحدى مهام الدراسة أو  التخطيط القطاعات االقتصادية 

،أو الرقابة ،سواء امتلك سلطة أو ال مع اعتراف رسمي له باحتالل تلك المكانة مـع مـا يترتـب عـن 

 )7.ص،2005مراني حسان،(." ذلك االعتراف من نتائج على موقعه و أجره وواجباته و حقوقه

 ،فــي القطاعــات االقتصــادية تعمــل يــةعمالفئــة عبــارة عــن  هــمن اإلطــارات إالتعريــف فــبالنســبة لهــذا 

ن هــذه الفئــة ســواء امتلكــت أكمــا انــه أكــد بــ.فقــطحيــث أنهــا ال تقتصــر علــى اإلدارة ب مهــامهم،تختلــف 

  .ن هنالك اعتراف رسمي للمكانة التي تشغلهاإسلطة أو ال ف
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  : لإلطاراتالمفهوم اإلجرائي -ب

اإلطارات هم فئة عمالية تحتل مكانة خاصة و متميزة من خالل الدراسة الحالية يمكن القول أن  ∗

منهم من يحمل شهادة جامعية  ،حيث ، سواءا امتلكوا السلطة أو الداخل المؤسسة محل البحث 

  .ومنهم من ال يحملها ولكن يتمتع بتكوين وخبرة ومعرفة ميدانية تؤهله لالحتالل ذلك المنصب

  الدراسات السابقة – 6

فـي  هـاتهميأل نظـرا العلمـي البحـث فـي األساسـيةعرض الدراسات السابقة يعـد مـن الخطـى المنهجيـة  إن

الــذي  فيمــا يتعلــق بموضــوع البحــث إســهاماتمــن  إليــهمــن خــالل مــا توصــلت  تــدعيم أي بحــث جــاري

عـرض بعـض  نحـاولسـوف  سـبق وبنـاءا علـى مـا .واحـد بعـد مـن أو أبعـاده، جميـع مـن سـواء تناولتـه

المجموعـة  تشـملحيـث  ،مجمـوعتين إلـىالتـي تـم تصـنيفها  بالموضـوع والدراسـات السـابقة ذات العالقـة 

   .العربيةالدراسات ب المجموعة الثانية فتتعلق أماالدراسات المحلية  األولى

  الدراسات المحلية- 1- 6

إدارة المــوارد البشــرية فــي تحقيــق مــدى فعاليــة " مــن إعــداد عــادل بضــياف ،بعنــوان  :الدراســة األولــى-أ

دراســـة ميدانيـــة بـــالمركز الجـــامعي ســـوق أهـــراس، رســـالة "  الرضـــا الـــوظيفي لـــدى المـــوظفين الجـــامعيين

 علــم الــنفس و علــو التربيــة و االرطوفونيــا،قســم العلــوم االجتماعيــة و  اإلنســانيةماجســتير ، كليــة العلــوم 

  )2010- 2009 ،افعادل بضي(2010- 2009،  قسنطينة، منتوري ،جامعة

   إشكالية الدراسة  ∗

تـتلخص إشــكالية هــذه الدراســة فــي أهميــة الــدور الـذي تلعبــه وظيفــة إدارة المــوارد البشــرية فــي تحقيــق     

الرضــا الــوظيفي باعتبارهــا مــن العوامــل المســاهمة فــي تنميــة و تطــوير قــدرات الفــرد و رضــاه ووالئــه فــي 

احي البشرية و التـي خدمة المؤسسة عن طريق سياساتها المطلوبة لتنفيذ مختلف األنشطة المتعلقة بالنو 

تحتاجهــا اإلدارة لممارســة وظائفهــا علــى أكمــل وجــه ،ومــن هــذا المنطلــق فقــد قــام الباحــث بتحديــد مشــكلة 

  :الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي 

إلى أي مدى يسهم التطبيق الفعال لسياسـات إدارة المـوارد البشـرية فـي تحقيـق الرضـا الـوظيفي لمـوظفي 

  بسوق أهراس ؟ المركز الجامعي
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  فرضيات الدراسة  ∗

  :اعتمد الباحث في هذه الدراسة على فرضية عامة جاءت صياغتها على النحو التالي

فاعليـــة إدارة المـــوارد البشـــرية فـــي تطبيـــق سياســـاتها يمكـــن أن يحقـــق الرضـــا الـــوظيفي لمـــوظفي المركـــز 

  .الجامعي

  :لجزئية التالية وقد اندرجت تحت هاته الفرضية العامة مجموعة من الفرضيات ا

  .تحقق عملية التكوين المطبقة من طرف إدارة الموارد البشرية رضا الموظفين: الفرضية األولى-

  .نظام الحوافز المطبق من إدارة الموارد البشرية يحقق رضا  الموظفين :  الفرضية الثانية-

  .الموظفينالتي توفرها المؤسسة تحقق رضا  العمل الماديةظروف   :الثالثةالفرضية -

  .ظروف العمل المعنوية التي توفرها المؤسسة تحقق رضا العاملين: الفرضية الرابعة-

  .يحقق االتصال الفعال الرضا الوظيفي لموظفي المؤسسة: الفرضية الخامسة-

  أهداف الدراسة  ∗

  :   يهدف البحث إلى

  .معرفة إجراءات و قواعد سياسات إدارة الموارد البشرية في المؤسسة  -

  .الوصول إلى نتائج و توصيات يمكن االستفادة منها لتحقيق فعالية المؤسسة -

التعــرف علــى مــدى التركيــز علــى العامــل البشــري فــي تســطير أهــداف إدارة المــوارد البشــرية و بالتــالي -

  .أهداف المؤسسات

مـــدى  اإلســـهام فـــي تســـليط الضـــوء علـــى السياســـات المنتهجـــة إلدارة المـــوارد البشـــرية فـــي المؤسســـة و-

  .مواكبتها للسياسات المبنية على األسس العلمية 

  .محاولة إيجاد همزة وصل بين التكوين األكاديمي الجامعي و ما يحدث في المؤسسات -
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  منهج الدراسة  ∗

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي في دراسته ألنه يرتبط بدراسة الموضـوعات المتعلقـة بالمجـاالت    

اإلنسـانية ،و هـو أحــد أشـكال البحــوث الشـائعة التــي يعتمـد عليهــا العديـد مــن البـاحثين حيــث يسـعى إلــى 

لظــاهرة كمــا تحديــد الوضــع الحــالي لظــاهرة معينــة ومــن ثــم يعمــل علــى وصــفها فهــو يعتمــد علــى دراســة ا

  .توجد في الواقع 

 عينة الدراسة ∗

موظف،مــوزعين علــى مختلــف األصــناف السوســيومهنية الثالثــة  246تكونــت عينــة الدراســة مــن       

موظفــا مــن 226اإلطــارات ، أعــوان الــتحكم، أعــوان التنفيــذ إال أن نتــائج الدراســة أســفرت عــن اســتجابة :

  .نسبة جيدة في رأي الباحثوهي %91.86،أي بنسبة استجابة تقدر ب 246أصل 

 أدوات الدراسة ∗

قام الباحث بتصميم استبيان لجمع المعلومات الالزمة لهذه الدراسة المسحية للحصول على معلومـات   

و حقــائق مرتبطــة بواقــع معــين ،وذلــك عــن طريــق سلســلة مــن األســئلة و المواقــف التــي تتضــمن بعــض 

  .أو البيانات الشخصية الموضوعات النفسية أو االجتماعية أو التربوية 

  نتائج الدراسة ∗

  :توصل الباحث من خالل دراسته إلى جملة من النتائج نوجزها فيما يلي

بالنســــبة للفرضــــية األولــــى أظهــــرت النتــــائج و بصــــورة واضــــحة ، أن مســــتوى الرضــــا لــــدى األغلبيــــة  •

تكـــوين ظهــــر الســـاحقة مـــن المـــوظفين المســــتجوبين عـــن مـــدى تطبيـــق إدارة المــــوارد البشـــرية لسياســـة ال

النتائج أن أفراد البحث إجماال يرون  أن سياسة التكوين التي تشرف عليهـا إدارة  أفادتحيث ،منخفض 

الموارد البشرية قلما تستخدم على مستوى المركز و بالتـالي فعـدم تطبيقـه يخلـف عـدم الرضـا لعينـة أفـراد 

التكــوين المطبقــة مــن طــرف إدارة  تحقــق  عمليــة"ن الفرضــية األولــى و التــي مفادهــا إفــ منــهو  ،الدراســة

  .لم تتحقق و ذلك لحصولها على نسبة تأييد قليلة " الموارد البشرية رضا الموظفين
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بالنسبة للفرضية الثانية أظهرت النتائج و بصورة واضحة ، أن مستوى الرضا عن مدى تطبيق إدارة  •

 ،الساحقة من الموظفين المستجوبينالموارد البشرية لسياسة نظام  الحوافز ظهر منخفض لدى األغلبية 

التــي  سياســة التحفيــز المــادي و المعنــوي تطبيــق تــائج أن أفــراد البحــث إجمــاال يــرون أنالن أفــادتحيــث 

تشرف عليها إدارة الموارد البشرية قلما تستخدم على مستوى المركز و بالتالي فعـدم تطبيقـه يخلـف عـدم 

نظـام الحـوافز المطبـق مـن إدارة " ية الثانيـة  و التـي مفادهـا فإن الفرضـ منه الرضا لعينة أفراد الدراسة و 

   .لم تتحقق و ذلك لحصولها على نسبة تأييد قليلة" الموارد البشرية يحقق رضا  الموظفين 

بالنسبة للفرضية الثالثة أظهرت النتائج و بصورة واضحة ، أن مستوى الرضا لدى األغلبية الساحقة  •

ظهـر  الماديـةمـدى تطبيـق إدارة المـوارد البشـرية لسياسـة ظـروف العمـل مـن المـوظفين المسـتجوبين عـن 

النتـائج أن أفـراد البحـث إجمـاال يـرون أن سياسـة  تحسـين الظـروف الماديـة التـي أفادت  حيث ،منخفض

تشرف عليها إدارة الموارد البشرية قلما تستخدم على مستوى المركز و بالتالي فعـدم تطبيقـه يخلـف عـدم 

ظــروف العمــل  الماديــة التــي " التــي مفادهــا  والثالثــة  ن الفرضــيةإفــ و منــه ،فــراد الدراســةالرضــا لعينــة أ

   .لم تتحقق و ذلك لحصولها على نسبة تأييد قليلة" توفرها المؤسسة تحقق رضا الموظفين 

أظهــــرت النتــــائج و بصــــورة واضــــحة ، أن مســــتوى الرضــــا لــــدى األغلبيــــة  بالنســــبة للفرضــــية الرابعــــة •

لموظفين المستجوبين عن مدى تطبيق إدارة الموارد البشرية لسياسة تهيئة  ظـروف العمـل الساحقة من ا

وذلك حسب  النتائج الموضحة و التي تفيد أن أفراد البحـث إجمـاال يـرون  أن   ،المعنوية ظهر منخفض

المركز تهيئة ظروف العمل المعنوية  التي تشرف عليها إدارة الموارد البشرية قلما تستخدم على مستوى 

الفرضـــية الرابعـــة و التـــي  ،و منـــه فـــإنو بالتـــالي فعـــدم تطبيقـــه يخلـــف عـــدم الرضـــا لعينـــة أفـــراد الدراســـة 

لــــم تتحقــــق و ذلــــك " ظــــروف العمــــل المعنويــــة التــــي توفرهــــا المؤسســــة تحقــــق رضــــا العــــاملين " مفادهــــا 

  لحصولها على نسبة تأييد قليلة 

بالنســـبة للفرضـــية الخامســـة أظهـــرت النتـــائج و بصـــورة واضـــحة ، أن مســـتوى الرضـــا لـــدى األغلبيـــة  •

ظهـــر  االتصـــالالســـاحقة مـــن المـــوظفين المســـتجوبين عـــن مـــدى تطبيـــق إدارة المـــوارد البشـــرية لسياســـة 

شــبكة االتصــال المنتهجــة مــن طــرف  تــائج أن أفــراد البحــث إجمــاال يــرون أنالن أفــادتحيــث  ،مــنخفض

و بالتــالي فعــدم تطبيقــه يخلــف عــدم  ،المــوارد البشــرية قلمــا تحظــى باالهتمــام علــى مســتوى المركــز إدارة

يحقق االتصال الفعال الرضا " الفرضية الخامسة  و التي مفادها ،و منه فإن الرضا لعينة أفراد الدراسة 

   .لم تتحقق و ذلك لحصولها على نسبة تأييد قليلة "  الوظيفي لموظفي المؤسسة
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  ييم الدراسة تق ∗

حاولت هذه الدراسة أن تكشف  عن مدى فعالية إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي لدى   

ومن اجل ذلك فقد قام الباحث بتفكيك المتغير المستقل للدراسة إلـى مجموعـة مـن ،الموظفين الجامعيين 

و قـــد . المـــؤثرة علـــى الرضــا الـــوظيفي وا مـــن بــين أهـــم العوامـــل التنظيميــةاألبعــاد األساســـية و التــي تعـــد

تمكنــت السياســات الســتة التــي اتخــذها الباحــث كمقيــاس للرضــا الــوظيفي مــن أن تكشــف و بوضــوح عــن 

انخفــاض شـــديد فـــي مســـتوى الرضـــا الـــوظيفي لــدى األغلبيـــة الســـاحقة مـــن المـــوظفين بـــالمركز الجـــامعي 

إال أن  .وارد البشــــرية بهــــذا المركــــزلســــوق أهــــراس، نتيجــــة القصــــور الكبيــــر الــــذي تعــــاني منــــه إدارة المــــ

المالحظ عن هـذه الدراسـة هـو غيـاب بعـض التقنيـات المنهجيـة فـي انجـاز البحـث العلمـي كعـدم اإلدالء 

بأهميــة الموضـــوع و كـــذلك األســـباب التــي تقـــف وراء اختيـــاره، أمـــا فيمــا يخـــص الدراســـات الســـابقة التـــي 

حين نجد أن أسئلة الدراسة  وكـذا فروضـها قـد  في.اعتمد عليها الباحث فقد كان عرضها مختصرا جدا 

  . تم صياغتها بطريقة واضحة و دقيقة

 :الدراسةتوظيف  ∗

و ذلـك لكونهـا أعانـت  تقتصر جوانب االستفادة من هذه الدراسة على النتائج الهامة التـي توصـلت إليهـا

كل مباشــر حتــى البحــث الحــالي فــي اختيــار بعــض العوامــل التنظيميــة المــؤثرة علــى الرضــا الــوظيفي بشــ

  .تكون محل دراسته

الرضـا  اثـر بيئـة العمـل الداخليـة للمنظمـة علـى" ،بعنـوان  نسـيم بوقـال مـن إعـداد  :الدراسة الثانيـة -ب

، رسالة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،قسم علوم حالة دراسة "  للعاملينالوظيفي 

   ) 2012- 2011 ،نسيم بوقال( 2012- 2011، الجزائر، قسنطينة، منتوري التسيير ،جامعة

  إشكالية الدارسة ∗

طرحت هذه الدراسة مشكلة تـتلخص فـي أن الغايـة الرئيسـية لمنظمـات األعمـال تتمثـل فـي تحقيـق       

أفضل عائد على مجمل مواردها ،و ال تتحقق هـذه الغايـة علـى مسـتوى المـوارد البشـرية إال ببلـوغ درجـة 

مـادي و المعنـوي  كافية من الرضا الوظيفي لديه، من خالل تـوفير بيئـة عمـل داخليـة مناسـبة بجانبيهـا ال

و في هذا اإلطار يبرز اإلهمال الواضح مـن قبـل اغلـب المنظمـات الجزائريـة  لـدور وأهميـة بيئـة العمـل 
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الداخلية وما لذلك من انعكاس و تأثير سلبي على مستوى الرضا الوظيفي لألفراد العاملين بهـا ، األمـر 

عمـل و مسـؤولياته ، و إلـى انخفـاض الرغبـة الذي أدى بهم إلى فقدان الدافعية و الحماس و االهتمام بال

الحقيقة لديهم في األداء و اإلنتاج و كذا تطوير المنظمة وتحقيق أهدافها المسطرة كل هذه المالحظات 

  :أثارت انتباه الباحث و دفعته إلى طرح اإلشكالية العامة التالية

  املين؟ما طبيعة اثر بيئة العمل الداخلية للمنظمة على الرضا الوظيفي للع

  :ولإلجابة عن  هذه اإلشكالية طرح الباحث مجموعة من األسئلة الجزيئية  التالية 

  ما اثر محتوى و طبيعة العمل على الرضا الوظيفي للعاملين؟-

  ما اثر طبيعة القيادة و اإلشراف على الرضا الوظيفي العاملين ؟-

  عاملين؟ما اثر االتصال الداخلي للمنظمة على الرضا الوظيفي على ال-

  ما اثر األجور و الحوافز على الرضا الوظيفي للعاملين؟-

  ما اثر جماعات العمل على الرضا الوظيفي للعاملين؟-

  ما اثر ظروف العمل المادية على الرضا الوظيفي للعاملين؟

  فرضيات الدراسة ∗

حاول الباحث اإلجابة عن التساؤالت السابقة في الفرضيات التالية                                                                 

يــة و توجــد هنــاك عالقــة بــين بيئــة العمــل الداخليــة للمنظمــة و الرضــا الــوظيفي للعــاملين بــديوان الترق-1

  .التسيير العقاري لوالية قسنطينة

توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق بأثر بيئة العمل الداخلية للرضا الوظيفي للعاملين -2

الجــنس ،الســن ،المســتوى التعليمــي :بــديوان الترقيــة و التســيير العقــاري لواليــة قســنطينة  تعــزى لمتغيــرات 

  رة،التصنيف المهني ،عدد سنوات الخب
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  أهداف الدراسة  ∗

  :التاليةتتمثل ابرز األهداف المرجوة من هذه الدراسة في جملة النقاط 

  :على المستوى النظري  -أ

ـــة فـــي ماهيتهـــا ،أهميتهـــا مكوناتهـــا و - 1 التعـــرف علـــى األســـس النظريـــة لبيئـــة العمـــل الداخليـــة المتمثل

  .أبعادها

  . تحديد مفهوم الرضا الوظيفي، أثاره و مجموعة العوامل المؤثرة عليه مع توضيح طرق قياسها-2

توضيح العالقة بين أبعاد بيئة  العمل الداخلية للمنظمة ودرجـة الرضـا الـوظيفي لـدى العـاملين علـى -3

  . المستوي التطبيقي 

  : التطبيقيعلى المستوى  -ب

إســقاط  الجانــب النظــري علــى المنظمــة محــل الدراســة،و التــي تمثلــت فــي ديــوان الترقيــة و التســيير -1

العقــاري لواليــة قســنطينة واختبـــار درجــة تطــابق الجـــانبين النظــري و التطبيقــي مـــن خــالل التحقــق  مـــن  

  . مدى صحة الفرضيات

عـض االقتراحـات كمسـاهمة فـي إثـراء محاولة الخروج بنتائج عملية من الدراسة التطبيقيـة ثـم تقـديم ب- 2

  .الحلول العملية للمشاكل المطروحة بالمنظمة محل الدراسة

ديـوان الترقيـة و  :تقديم فكرة علميـة موضـوعية عـن بيئـة العمـل الداخليـة فـي المنظمـة محـل الدراسـة -3

  .ات الجزائريةالتسيير العقاري لوالية قسنطينة ،كعينة اختبار قد تكون مؤشرا بسيطا عن مجتمع المنظم

  منهج الدراسة  ∗

لقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي ،ويتجلى المنهج الوصـفي فـي جمـع وشـرح  

عناصـر البحــث مـن خــالل القيــام بالمسـح المكتبــي ،أمـا المــنهج التحليلــي فظهـر مــن خـالل قيــام الباحــث 

  .بتحليالت  و استنتاجات لبعض المتغيرات األساسية 
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اعتمـاد الباحـث علـى المـنهج اإلحصـائي لدراسـة الحالـة فـي الجانـب التطبيقـي ،نظـرا لكونـه األنســب  كمـا

  .في تحليل المادة العلمية الميدانية المجمعة

  عينة الدراسة  ∗

  عامل ،تم اختيارهم عشوائيا من كل األصناف الوظيفية  95تم حصر عينة هاته الدراسة في 

  أدوات الدراسة ∗

هـــذه الدراســـة علـــى مجموعـــة مـــن األدوات للحصـــول علـــى البيانـــات و المعلومـــات  اعتمـــاد الباحـــث فـــي 

،أهمهـا الكتـب و المجـالت المتخصصـة و الملتقيـات العلميـة و علـى شـبكة االنترنيـت ،هـذا فيمـا يخـص 

أمـا الجانـب التطبيقـي و الـذي يعكـس الدراسـة الميدانيـة فـتم االعتمـاد فيـه علـى .الجانب النظري للدراسـة 

ن كــأداة رئيســية لجمــع البيانــات ،باإلضــافة إلــى الوثــائق و الســجالت المتعلقــة بالمنظمــة محــل االســتبيا

  ". spss "كما تم االستعانة بالبرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية .الدراسة 

  نتائج الدراسة  ∗

ملين أظهرت نتائج الدراسة وجود اثر ايجابي لمحتوى و طبيعة العمل على الرضا الوظيفي لدى العا-1

  .بديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية قسنطينة

أظهرت نتائج الدراسة وجود اثر ايجابي لبعد القيادة و اإلشراف علـى الرضـا الـوظيفي لـدى العـاملين -2

  .بديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية قسنطينة

المنظمـة علـى الرضـا الـوظيفي لـدى أظهرت نتائج  الدراسة وجود اثر سلبي  لبعد االتصـال  داخـل  -3

  .العاملين بديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية قسنطينة

أظهـــرت نتـــائج  الدراســـة وجـــود اثـــر ســـلبي  لبعـــد الحـــوافز و األجـــور  داخـــل المنظمـــة علـــى الرضـــا -4

  .الوظيفي لدى العاملين بديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية قسنطينة

الدراسة وجود اثر ايجابي  لبعد جماعات العمـل علـى الرضـا الـوظيفي لـدى العـاملين  أظهرت نتائج -5

  .بديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية قسنطينة
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أظهــرت نتــائج  الدراســة وجــود اثــر ايجــابي  لبعــد ظــروف العمــل الماديــة علــى الرضــا الــوظيفي لــدى -6

 .ية قسنطينةالعاملين بديوان الترقية و التسيير العقاري لوال

  تقييم الدراسة  ∗

حاولـــت هـــذه الدراســـة أن تســـلط الضـــوء علـــى بيئـــة العمـــل الداخليـــة إلحـــدى المنظمـــات الجزائريـــة       

ومــن اجــل تحديــد هــذا األثــر فقــد تنــاول الباحــث ،لتقصــي أثرهــا علــى الرضــا الــوظيفي لــدى العــاملين بهــا 

ف الباحثين حتـى تمثـل اهتمام كبير من طر مجموعة من العوامل التنظيمية الهامة التي لطالما حظيت ب

و قد توصلت هي األخرى إلى مجموعة من النتائج الهامة  .اصة ببيئة العمل الداخليةالخ بعض األبعاد

التــي بينــت أن لبيئــة العمــل الداخليــة اثــر مهــم علــى الرضــا الــوظيفي للعــاملين بــديوان الترقيــة و التســيير 

طبيعــة العمــل ، :لــك بشــكل ايجــابي مــن خــالل اثــر األبعــاد التاليــةالعقــاري لواليــة قســنطينة ،ســواء كــان ذ

: األبعـاد المتمثلـة فـي أو بشـكل سـلبي مـن خـالل أثـر.ماديـة القيادة ،جماعات العمل و ظـروف العمـل ال

الدراسـة كانـت مقتصـرة  إشـكاليةالحوافز و األجـور و االتصـال لكـن المالحـظ عـن هـذه الدراسـة هـو أن  

مــن خاللهــا  لمختلــف االتجاهــات النظريــة المفســرة  لموضــوع بيئــة العمــل و  ولــم يتعــرض الباحــث جــدا

فرضــيات الدراســة اكتفــت باإلجابــة عــن األســئلة الرئيســية فقــط و لــم تجــب عــن  أنكمــا  ،الرضــا الــوظيفي

لكــن بــالرغم مــن ذلــك فقــد  وفــق الباحــث فــي  الــربط و التنســيق بــين الجانــب النظــري و .األســئلة الفرعيــة

  . بشكل جيد الميداني

  :الدراسةتوظيف  ∗

البحــث  أعانــت حيــث،أهميتهــا بالنســبة للدراســة الحاليــة  نــادركأبعــد االطــالع علــى تفاصــيل هــذه الدراســة 

 ،في تبويب الجانب النظري الخاص بالرضا الوظيفي و الذي يعتبر متغيرا رئيسيا لكال الدراستين الراهن

كمـا  ،كما أن النتائج التي توصلت إليها  الدراسة قد ساعدتنا كثيرا في اختيار الفروض المالئمة للدراسة

  .ساعدتنا على صياغة أسئلة االستمارة 
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  الدراسات العربية -6-2 

اثر العوامل الوظيفية و الشخصـية علـى الرضـا الـوظيفي :سيف بن صالح الدلبحي  : الدراسة األولى-أ

  ح الــدلبجي، لســيف بــن صــا( 2002،الريــاض،1األداء،أكاديميــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة،ط و كفايــة

2002(   

  إشكالية الدراسة  ∗

تــتلخص إشــكالية الدراســة فــي انــه بــالرغم مــن تــوفر ظــروف العمــل الماديــة الجيــدة يقبــل العــاملون علــى 

الفتـور كـان قـد نـتج عـن عـدة أسـباب حيـث أن هـذا . العمل بفتور و روح معنوية هابطـة تفتقـد الحمـاس 

بعضها مرتبط بعوامل وظيفية مستمدة من الوظيفة أو من أنظمتهـا أو مـن عالقـات العمـل مثـل األجـور 

،محتوى العمل ،جماعة العمل ،القيادة و اإلشراف ،الترقية و التقدم الوظيفي ،التدريب و بعضها مـرتبط 

و هـو مـا دفـع الباحـث إلـى طـرح . ،الخبرة و الحالـة المدنيـة بعوامل الفردية  مثل العمر ،المرتبة ،التعليم

  :التساؤل الرئيسي التالي 

  إلى أي حد تؤثر العوامل الوظيفية و الفردية على رضا الموظف و بالتالي على أدائه لعمله؟

  :وقد انبثق من السؤال الرئيسي بعض التساؤالت الفرعية التالية

  على الرضا الوظيفي في إمارة منطقة الرياض ؟إلى أي حد تؤثر العوامل الوظيفية  -

  إلى أي حد تؤثر العوامل الفردية على الرضا الوظيفي في إمارة منطقة الرياض ؟-

  ما هي أثار انخفاض الرضا الوظيفي على أداء الموظف في إمارة منطقة الرياض؟-

  فرضيات الدراسة  ∗

  انطلقت هذه الدراسة من فرضيتين أساسيتين   

بــين  0.05مســتوى معنويــة بذات داللــة إحصــائية  طرديــة عالقــة هنــاك:ساســية األولــىالفرضــية األ ∗

الرواتــب أو األجــور ،محتــوى العمــل ،جماعــة العمــل ، القيــادة و (عــن العوامــل الوظيفيــة التاليــة  الرضــا

  .و بين الرضا عن االنجازات العملية و األداء الوظيفي)اإلشراف ، الترقية و التقدم الوظيفي 
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  :انبثق من الفرضية األساسية األولى عدة فرضيات وقد 

  :1/1الفرضية 

الرضــا  عــن الرواتــب و بــين الرضــا 0.05مســتوى معنويــة بذات داللــة إحصــائية طرديــة عالقــة  هنــاك-

  . عن االنجازات العملية و األداء الوظيفي

  .لوظيفيا أدائهالعملية و  هنجازاتاعن  كلما زاد رضا الموظف عن راتبه كلما زاد رضاه-

   : 2/ 1الفرضية

 الرضــا عــن محتــوى العمــل وبــين  0.05مســتوى معنويــة بذات داللــة إحصــائية  طرديــة عالقــة هنــاك -

  . الرضا عن االنجازات العملية و األداء الوظيفي

  .الوظيفي أدائهالعملية و  هنجازاتاعن  كلما زاد رضا الموظف عن محتوى عمله كلما زاد رضاه-

  1/3الفرضية 

 الرضــا عــن جماعــة العمــل وبــين  0.05مســتوى معنويــة بذات داللــة إحصــائية  طرديــة عالقــة هنــاك -

  . الرضا عن االنجازات العملية و األداء الوظيفي

  .الوظيفي أدائهالعملية و  هنجازاتاعن  كلما زاد رضا الموظف عن جماعة عمله كلما زاد رضاه-

  1/4الفرضية 

الرضـا عـن القيـادة و اإلشـراف بـين  0.05مسـتوى معنويـة بة ذات داللـة إحصـائي طردية عالقة هناك -

  . الرضا عن االنجازات العملية و األداء الوظيفي و

  .الوظيفي أدائهالعملية و  هنجازاتاعن  كلما زاد رضا الموظف عن القيادة و اإلشراف كلما زاد رضاه-

  1/5الفرضية 

الرضــا عــن الترقيــة و التقــدم بــين  0.05مســتوى معنويــة بذات داللــة إحصــائية  طرديــة عالقــة هنــاك -

  . الرضا عن االنجازات العملية و األداء الوظيفي الوظيفي و
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ــاعــن  كلمــا زاد رضــا الموظــف عــن الترقيــة و التقــدم الــوظيفي كلمــا زاد رضــاه-  أدائــهالعمليــة و  هنجازات

  .الوظيفي

بــين  0.05مســتوى معنويــة بذات داللــة إحصــائية  طرديــة عالقــة هنــاك:الثانيــة  الفرضــية األساســية ∗

و ) التدريب،الحالــة الزواجيــة،  الخبــرة ،  التعلــيم، المرتبــة ، العمــر (التاليــة الفرديــة  عــن العوامــل الرضــا

  .بين الرضا عن االنجازات العملية و األداء الوظيفي

  :وقد انبثق من الفرضية األساسية األولى عدة فرضيات 

  :2/1الفرضية 

  .العمر و بين الرضا الوظيفيبين  0.05مستوى معنوية بذات داللة إحصائية طردية عالقة  ناكه-

  .الوظيفي كلما زاد عمر الموظف كلما زاد رضاه-

   : 2/ 2الفرضية

. الرتبـة و بـين الرضـا الـوظيفي بـين 0.05مسـتوى معنويـة بذات داللة إحصـائية طردية عالقة  هناك -

  .الوظيفي كلما زادت رتبة الموظف كلما زاد رضاه-

  2/3الفرضية 

. التعلـيم و بـين الرضـا الـوظيفي بين 0.05مستوى معنوية بذات داللة إحصائية طردية عالقة  هناك -

  .الوظيفي كلما زاد تعليم الموظف كلما زاد رضاه -

  2/4الفرضية 

. الخبـرة و بـين الرضـا الـوظيفي بـين 0.05مستوى معنويـة بذات داللة إحصائية طردية عالقة  هناك -

  .الفرضية.الوظيفي كلما زادت خبرة الموظف كلما زاد رضاه -

  2/5الفرضية 

. التدريب و بين الرضا الوظيفي بين 0.05مستوى معنوية بذات داللة إحصائية طردية عالقة  هناك -

  .الفرضية.الوظيفي د رضاهكلما زاد تدريب الموظف كلما زا -
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  2/6الفرضية 

الحالـة الزواجيـة و بـين الرضـا  بـين 0.05مسـتوى معنويـة بذات داللـة إحصـائية طرديـة عالقة  هناك -

  . الوظيفي

  .الوظيفي كلما زاد مستوى الحالة الزواجية للموظف كلما زاد رضاه -

  :أهداف الدراسة ∗

  :الهدف من هذه الدراسة هو تحقيق التالي

العمـــل  األجـــور، محتـــوىالرواتـــب أو ويشـــمل  اثـــر العوامـــل الوظيفيـــة علـــى الرضـــا الـــوظيفيدراســـة  .1

 .،جماعة العمل ، القيادة و اإلشراف ، الترقية و التقدم الوظيفي 

،  الخبـــرة ،  التعلـــيم، المرتبـــة، و يشـــمل العمـــر دراســـة اثـــر العوامـــل الفرديـــة علـــى الرضـــا الـــوظيفي  .2

  .التدريب،الحالة الزواجية

توضــيح العالقــة بــين الرضــا الــوظيفي و بــين األداء و معرفــة إلــى أي مــدى يــؤثر انخفــض الرضــا  .3

   .الوظيفي للموظف على أدائه لعمله

فـــي إمـــارة منطقـــة الريـــاض و بالتـــالي  الـــوظيفيمســـتوى الرضـــا  اقتـــراح التوصـــيات الالزمـــة لتحســـين .4

 .تحسين مستوى األداء

    :منهج الدراسة  ∗

  من اجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي 

  :عينة الدراسة ∗

 % 37.5بنســبة إدارة و  16إدارات مــن أصــل  6انتقائيــة تمثلــت فــي عــدد  اختــار الباحــث عينــة و قــد 

قـاة تالمن وائية من الموظفين بهذه اإلداراتثم قام الباحث بعد ذلك بسحب عينة عش.مجموع اإلداراتمن 

و بعــد مراجعتهــا اســتبعد ، 114اســتمارة بلــغ العائــد منهــا  130موظفــا و تــم توزيــع  180والبــالغ عــددهم 

اســـتبانة تمثـــل مـــا  100 يانات الصـــالحة للدراســـة و التحليـــلاســـتمارة و أصـــبحت االســـتب 14منهـــا عـــدد 

  .من مجتمع البحث األصلي % 23نسبته 
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  :أداة الدراسة ∗

  .و المقابلة اة األكثر مالئمة لتحقيق أهداف بحثه هي االستبانةلقد وجد الباحث أن األد

 :نتائج الدراسة  ∗

  :توصلت هاته الدراسة السابقة إلى النتائج التالية 

شــعور المــوظفين بمســتوى عــال مــن الرضــا عــن متغيــر االحتــرام و التقــدير الــذي يلقــاه الموظــف مــن  -1

  .قبل زمالئه في العمل

  : شعور الموظف بمستوى متوسط من الرضا عن المتغيرات اآلتية -2

  .كفاية و مالئمة الراتب الشهري لمتطلبات المعيشة و الجهد المبذول ∗

  .مالئمة العمل للقدرات الشخصية للموظف و المؤهالت و الخبرات  ∗

  .تحقيق و إشباع الوظيفة للطموحات الشخصية ∗

  .العمل توفر الفرص الكتساب مهارات جديدة في  ∗

  .الفرص المتنوعة للقيام بأعمال متنوعة ∗

  .المسؤولية التي يحتويها العمل ∗

  .االستقرار الوظيفي الذي تؤمنه الوظيفة  ∗

  قيام اإلدارة بحل المشكالت المرتبطة بالعمل  ∗

  .تقدير اإلدارة النجازات العاملين  ∗

  .تأهيل الموظفين لشغل الوظائف األعلى  ∗

    .المسؤوليات الوظيفية  العالقة بين الترقيات و زيادة ∗

   :شعور الموظفين بمستوى منخفض عن ثالثة متغيرات   -3

  .الربط بين الموظف و الحوافز و العوائد التي تعطى له  ∗

  .تكافؤ الفرص بين الزمالء للترقية في العمل  ∗

  السقف الزمني للترقية   ∗
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  :تقييم الدراسة

مجموعة من أهم العوامل الوظيفية و الفرديـة التـي تلعـب دورا  دراسته بتوظيفقام الباحث من خالل    

لتقصي أثرها على الرضا الوظيفي للمـوظفين فـي إمـارة منطقـة  ،أساسيا على مستوى مختلف التنظيمات

واضـح لهذه العوامل اثر  التي أسفرت بأنوقد توصلت الدراسة إلى مجموعة مهمة من النتائج  .الرياض

و إنمــا أيضــا علــى مســتوى أدائهــم  اإلمــارة، هالــوظيفي لــدى المبحــوثين بهــذ الرضــاعلــى يقتصــر فقــط  ال

و بوضوح اثر كل من العوامل الوظيفيـة و  في تحديدالباحث قد وفق  أنو عليه يمكن القول . الوظيفي

عن هذه الدراسة هو  يأخذو لكن ما  .الوظيفي األداءالفردية على الرضا الوظيفي و انعكاس ذلك على 

لمختلف العوامل الوظيفيـة و الفرديـة التـي كانـت محـال  دراسته النظريةلباحث لم يتعرض من خالل ا أن

  .مبحثا أويخصص لها فصال  أنللدراسة حيث كان من الجدير 

  :الدراسةتوظيف  

 المالئمـة فـروضالاختيـار  علـى بعد اطالعنـا علـى محتـوى هـذه الدراسـة ، يمكـن القـول أنهـا قـد سـاعدتنا

   .الراهنة ،و كدا تحديد االتجاهات النظرية التي تناولت العوامل التنظيمية و الرضا الوظيفيدراسة لل

عالقــة العوامــل التنظيميــة بــاألداء " مــود بــن مطلــق العمــاج  ،بعنــوان حمــن إعــداد  :الدراســة الثانيــة-ب

سـتير ، أكاديميـة ، رسـالة ماج"   الوظيفي للعاملين في مدينة  الملك عبد العزيز الطبية للحرس الـوطني

مــود بــن مطلــق ح( 2003نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة  ،قســم العلــوم اإلداريــة ، الريــاض ، الســعودية ،

  )2003العماج ، 

   :الدراسة إشكالية ∗

العديـد مـن العوامـل التنظيميـة لـم تحظـى بمـا تسـتحقه مـن اهتمـام تتلخص إشـكالية هـذه الدراسـة فـي أن  

للعــاملين فــي المستشــفيات ،رغــم تأثيرهــا  الواضــح الــذي قــد يكــون ايجابيــا أو ســلبيا علــى األداء الــوظيفي 

،كـل هـذه التي تعد من القطاعات الحساسة ،و هـذا مـا يؤكـد أهميـة العالقـة التـي تـربط بينهمـا العسكرية 

  :ت انتباه الباحث و دفعته إلى طرح التساؤل الرئيسي التاليالمالحظات أثار 

مــا هــي عالقــة بعــض العوامــل التنظيميــة بـــاألداء الــوظيفي للعــاملين بمدينــة الملــك عبــد العزيــز الطبيـــة 

  للحرس الوطني بالرياض ؟
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  :وقد انبثق من هذا السؤال بعض التساؤالت الفرعية التالية

تي لها عالقة باألداء الوظيفي للعاملين فـي مدينـة الملـك عبـد العزيـز ما هي أهم العوامل التنظيمية ال -

  الطبية للحرس الوطني بمدينة الرياض من وجهة نظر هؤالء العاملين ؟

أي مـن العوامـل التنظيميـة الهامـة التـي لهـا عالقــة ايجابيـة بـاألداء الـوظيفي للعـاملين فـي مدينـة الملــك -

  ينة الرياض من وجهة نظر هؤالء العاملين ؟عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بمد

أي مــن العوامــل التنظيميــة التــي لهــا عالقــة ســلبية بــاألداء الــوظيفي للعــاملين فــي مدينــة الملــك عبــد  -

  العزيز الطبية للحرس الوطني بمدينة الرياض من وجهة نظر هؤالء العاملين ؟

  أهداف الدراسة  ∗

التنظيميــــة بــــاألداء الــــوظيفي للعــــاملين بالمستشــــفيات  هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى معرفــــة عالقــــة العوامــــل

  :العسكرية من خالل ما يلي 

تحديد أهـم العوامـل التنظيميـة التـي لهـا عالقـة بـاألداء الـوظيفي للعـاملين فـي مدينـة الملـك عبـد العزيـز -

  .الطبية للحرس الوطني بالرياض من وجهة نظر هؤالء العاملين

الهامــة  مــن وجهــة نظــر العــاملين التــي لهــا عالقــة ايجابيــة بــاألداء تحديــد أي مــن العوامــل التنظيميــة -

  .الوظيفي للعاملين في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض 

تحديـــد أي مـــن العوامـــل التنظيميـــة الهامـــة مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملين التـــي لهـــا عالقـــة ســـلبية بـــاألداء -

  .العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض الوظيفي للعاملين في مدينة الملك عبد

  :منهج الدراسة  ∗

  في ضوء طبيعة الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
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  :عينة الدراسة  ∗

الباحـث عينــة  وقـد حــددتـم اختيــار عينـة الدراســة باسـتخدام أســلوب العينـة االحتماليــة العشـوائية البســيطة 

  دلامـــا يعـــمفـــردة أي  292حجـــم العينـــة  االســـتبيانات أصـــبحبعـــد توزيـــع  مفـــردة، ولكـــن 350بحثـــه ب 

43,83 %.  

  الدراسة  أداة ∗

  .اعتمد الباحث في دراسته على االستبانة  كأداة رئيسية لجمع البيانات و المعلومات الالزمة 

  نتائج الدراسة  ∗

  :أسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها 

عالقــة بــاألداء الــوظيفي للعــاملين و ذلــك مــن وجهــة نظــر تــم تحديــد أهــم العوامــل التنظيميــة التــي لهــا -

أهداف المنظمة ،البيئة التنظيمية المادية ،نظام الحوافز ،نظام تقيـيم األداء ،نظـام (هؤالء العاملين وهي 

  ).الترقية

أظهرت بيانات الدراسة موافقة أفراد العينة على أن أهداف اإلدارة التي يعملون بها  واضحة و محـددة -

  . فهي تؤثر إذا إيجابا على أدائهم. بل اإلدارة العليا ويسهل تحقيقهامن ق

اتضـــح أن عالقـــة الرؤســـاء و المرؤوســــين ببعضـــهم فـــي مدينـــة الملــــك عبـــد العزيـــز الطبيـــة يســــودها  -

و أن  بيئة  العمل المادية التنظيمية في المدينة تساعد على قيام الموظفين بأعمالهم  ،االحترام المتبادل

  يجابا على أدائهم الوظيفي  و تؤثر إ

أظهرت بيانات الدراسة موافقة  أفراد العينة  على أن نظام الحوافز في عملهم الحالي واضح و يتنوع  -

بــين حــوافز ماديــة و معنويــة ويــتم الحصــول عليهــا فــي الوقــت المحــدد ،كمــا أن الحــوافز التــي يحصــلون 

يـتم بعدالـة و علـى أسـس موضـوعية و بهـذا فـإن،  عليها ترتبط بالمجهود الذي يبذلونه حيث أن توزيعهـا

  .ؤثر إيجابا على أدائهم ينظام الحوافز في اإلدارة التي يعملون بها 

اتضح أن نظام تقييم األداء الوظيفي  في اإلدارة  التي يعملون بها يؤثر إيجابا على أداءهـم لألعمـال -

  .  المكلفين بها
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الوقت المحـدد و هـذه الترقيـة  تـتم علـى أسـس موضـوعية اتضح أن العمال يحصلون على الترقية في -

  .و بهذا فان الترقية  تؤثر  إيجابا و بشكل كبير على األداء الوظيفي

 :تقييم الدراسة ∗

ســاهمت هــذه الدراســة  مــن خــالل مــا أســفرت عنــه مــن نتــائج  فــي تكــوين صــورة واضــحة عــن طبيعــة  

لملك عبد األداء الوظيفي للعاملين بالمدينة الطبية لالعالقة  التي تربط بين بعض العوامل التنظيمية  و 

و هو ما يعكس قدرته على  التحكم في مجريات البحث ،إضافة إلـى ذلـك فقـد وفـق فـي تحقيـق  العزيز،

 .  التنسيق بين الجانب النظري و الميداني إلى حد ما

   :توظيف الدراسة ∗

 كمــا .للدراســة، وعلــى صــياغة أســئلة االســتمارةلقــد أعانتنــا هــذه الدراســة فــي اختيــار الفــروض المالئمــة 

ـــذي يعـــد متغيـــرا رئيســـيا لكـــال نا أيضـــا علـــى أخـــذ فكـــرة أوليـــة حـــول تســـاعد مفهـــوم العوامـــل التنظيميـــة ال

  .  الدراستين، و كذا الكيفية التي تناول من خاللها الباحث الفصل الخاص بالعوامل التنظيمية

الرضـا  اثر المناخ التنظيمي علـى" ،بعنوان  عايش الطيبايهاب محمود من إعداد  :الثالثةالدراسة -ج

، رسالة ماجستير ، كلية العلـوم التجاريـة ،قسـم حالةدراسة "  في شركة االتصاالت الفلسطينية الوظيفي 

   )2008، ايهاب محمود عايش الطيب (،فلسطين ، غزة، الجامعة اإلسالمية،إدارة األعمال

  :الدراسة إشكالية ∗

لقــد ازداد االهتمــام بدراســة المنــاخ التنظيمــي فــي الســنوات األخيــرة نظــرا لمــا لــه مــن ارتبــاط مباشــر     

الـذي حيث أكدت العديد من الدراسات فـي هـذا الموضـوع علـى الـدور المباشـر  ،بسلوك األفراد بالمنظمة

علــى ســير العمــل و علــى أداء العــاملين و علــى الرضــا الــوظيفي  و  فــي التــأثير لمنــاخ التنظيمــييلعبــه ا

عليــه فقــد جــاءت هــذه الدراســة لتقصــي اثــر المنــاخ التنظيمــي علــى الرضــا الــوظيفي للعــاملين فــي قطــاع 

خـــدمات االتصـــاالت الفلســـطينية ،الـــذي يعـــد مـــن القطاعـــات التـــي لهـــا خصوصـــية مـــن حيـــث المنافســـة 

  .الشديدة بين المنظمات

  :الباحث بصياغة سؤال الدراسة كما يلي و قد قام
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  ما اثر المناخ التنظيمي السائد على رضا العاملين بشركة االتصاالت الفلسطينية؟

  فرضيات الدراسة  ∗

  انطلقت هذه الدراسة من فرضيتين أساسيتين   

بـين المنـاخ  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مسـتوى معنويـة :الفرضية األساسية األولى ∗

  .التنظيمي السائد في الشركة و الرضا الوظيفي للعاملين بها 

  :وقد انبثق من الفرضية األساسية األولى عدة فرضيات 

بـين الهيكـل التنظيمـي للشـركة ومسـتوى  0.05توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة -

  .الرضا الوظيفي للعاملين بها 

بـــين نمـــط القيـــادة و الرضـــا الـــوظيفي  0.05مســـتوى معنويـــة توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد -

  .للعاملين 

بــين مــدى مشــاركة العــاملين و الرضــا  0.05توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة -

  .الوظيفي للعاملين 

بين نمط االتصال المتبع  في الشـركة و  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -

  .الرضا الوظيفي للعاملين

بــين طبيعــة العمــل و الرضــا الــوظيفي  0.05توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة -

  .للعاملين

بــين التكنولوجيــا المســتخدمة و الرضــا  0.05توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة -

 .الوظيفي للعاملين

 أفـراد أراءفـي  0.05عنـد مسـتوى معنويـة  إحصـائيةتوجـد فـروق ذات داللـة :الفرضية األساسـية الثانيـة

الديموغرافيـة عناصر المناخ التنظيمي علـى الرضـا الـوظيفي تعـزى للمتغيـرات  تأثيرالعينة حول درجات 

  )س ،العمر ،المؤهل العلمي ،الخبرةالجن( ية لاتال
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  :أهداف الدراسة ∗

  :تحقيق التالي هوالدراسة  و الهدف من هذه

 .إلقاء الضوء على عناصر المناخ التنظيمي السائد في شركة االتصاالت الفلسطينية .1

 .تقييم مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين بشركة االتصاالت  .2

 .التعرف على أهم العوامل المؤثرة على مستوى الرضا الوظيفي لدى عينة الدراسة  .3

التـــي ســـيتم دراســـتها و مســـتوى الرضـــا  تحليـــل العالقـــة التـــي تـــربط بـــين عناصـــر المنـــاخ التنظيمـــي .4

 .الوظيفي

التعــــرف علــــى مــــدى ارتبــــاط مســــتوى الرضــــا الــــوظيفي  بشــــركة االتصــــاالت و المنــــاخ التنظيمــــي  .5

مكـان -المسـتوى الـوظيفي-سـنوات الخبـرة-المؤهل العلمي-العمر-الجنس(بالخصائص الديموغرافية 

 )العمل 

يعمــل فــي هــذا القطــاع علــى تحســين و رفــع  تقــديم اقتراحــات و توصــيات تســاعد إدارة الشــركة ومــن .6

 .مستوى الرضا الوظيفي للعاملين

    :منهج الدراسة  ∗

  من اجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي 

  :عينة الدراسة ∗

مـن مجتمـع الدراسـة ومـن مختلـف  % 20.5اختار الباحث عينة دراسته بطريقة العينة العشوائية بنسـبة 

  .مفردة320المستويات اإلدارية حيث بلغ حجم عينة الدراسة 

  :أداة الدراسة ∗

  .لقد وجد الباحث أن األداة األكثر مالئمة لتحقيق أهداف بحثه هي االستبانة

 :نتائج الدراسة  ∗

  :توصلت هاته الدراسة السابقة إلى النتائج التالية 
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عامـــا نحـــو الموافقـــة علـــى تـــوفر منـــاخ تنظيمـــي ايجـــابي بشـــركة االتصـــاالت أظهـــرت الدراســـة توجهـــا  -

  .الفلسطينية 

بينــت النتــائج وجــود عالقــة ايجابيــة قويــة بــين عناصــر المنــاخ التنظيمــي و الرضــا الــوظيفي للعــاملين  -

  .بشركة االتصاالت الفلسطينية 

موافقـة مـن وجهـة نظـر  أكثـر عناصر المناخ التنظيمي قد حصل علـى كأحدالتكنولوجيا المستخدمة   -

بالترتيب عناصر القيادة و نمط االتصال و طبيعـة العمـل و الهيكـل التنظيمـي  تليهاعينة الدراسة ، أفراد

مميزات السرعة و الدقة التي توفرها  أن،حيث  األخير،فيما حصل مدى مشاركة العاملين على الترتيب 

 إلــــى باإلضــــافةالمــــوظفين  أخطــــاءعمــــل و تقليــــل ال إجــــراءاتالتكنولوجيــــا الحديثــــة تســــاهم فــــي تســــهيل 

  .مساهمتها في تعزيز التفاعل االيجابي مع الزبائن

و  أهـدافهابالرغم من توافر هيكل تنظيمي يسـاعد شـركة االتصـاالت فـي تحقيـق  بأنهالدراسة  أظهرت -

ت هنـــاك عـــدم تناســـب بـــين التخصصـــات و المـــؤهال أن ،إالمتوافـــق مـــع طبيعـــة الخـــدمات التـــي تقـــدمها 

و  األعمـالوجود تـداخل و ازدواجيـة فـي  إلى باإلضافة، إليهمالمسندة  األعمالو طبيعة  لألفرادالعلمية 

  .الوظائف 

تمكــين العــاملين مــن خــالل  إلــىبــدورها تســعى بالشــركة  اإلداريــةالمســتويات  أننتــائج الدراســة  أظهــرت-

ت ،وقد نجحت فـي بنـاء جـو مـن تراحاو المبادرة بتقديم االق بأنفسهمتشجيعهم على حل مشكالت العمل 

  .التعاون مع مرؤوسيهم  والثقة 

و بقـدراتهم  بأنفسـهمعلـى ثقـة  أنهـمهناك مستوى مناسب مـن التعـاون بـين الـزمالء و  أنبينت الدراسة -

يمكـن  بأنـهاالقتنـاع  إلـىالشـركة لـم تصـل بعـد  إدارةن أيعتقدون بـ أنهم إالعلى تحمل مسؤولية قراراتهم ،

 إدارة،و يرى الباحث انه تقع على  األداءالمرحلية و تطوير معايير  األهدافاالعتماد عليهم في وضع 

المعرفـة و المهـارة  إلكسـابهمالشركة مسؤولية تمكين العاملين بالشركة من خـالل تـوفير التـدريب المالئـم 

و كــذلك  ،المتعلقــة بوظــائفهم اءاألدو معــايير  األهــدافالالزمــة لتحســين قــدراتهم علــى وضــع  األدواتو 

 اإلدارةرؤيـة  و بأهـداف تـوعيتهم  إلـى باإلضافةتطوير قدراتهم على تحمل مسؤولية و اتخاذ القرارات ، 

  .و االتجاه االستراتيجي للشركة مما يعزز ثقة الموظفين بالشركة  األزماتالعليا في التعامل مع 
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سـاعدها علـى تحقيـق  االتصـاالت، ممـافي  المتطورة شركة االتصاالت تستخدم الوسائل الحديثة و إن-

المناسـبة فـي الوقـت  المعلومـاتالقرارات من خالل توفير  اتخاذعلى  تحسين القدرةو مكنت من  أهدافها

  .المناسب

العينـــة حــول ظـــروف العمــل التـــي تحــيط بهـــم مثـــل  أفــرادنتـــائج الدراســة توجهـــات ســلبية مـــن  أظهــرت -

انــــه رغــــم حداثــــة و عصــــرية تصــــاميم المكاتــــب فــــي شــــركة  إلــــى اإلشــــارةتصــــاميم المكاتــــب ،و تجــــدر 

النتـائج توجهـات  أظهرتلم تحقق للعاملين الشعور بالراحة النفسية ،كما  أنها إالاالتصاالت الفلسطينية 

  .سلبية نحو عدد ساعات العمل و مواعيد الدوام 

   .كونها تساهم في سرعة انجاز العملبينت الدراسة حرص الشركة على مواكبة التطورات التكنولوجية -

 مسـرورين، حيـثجيدة فـي الشـركة غيـر كـاف ليكـون العـاملون راضـين و  مكافآتوجود رواتب و  إن -

  .العاملين مكافآتال بد من توافر العدالة و المساواة في نظام توزيع الرواتب و 

  .عدم قدرة الشركة على توفير االطمئنان لدى الموظفين -

عناصـر المنـاخ  تـأثيرالعينـة حـول  أفـراد أراءفـي  0.05عنـد مسـتوى إحصـائيةذات داللـة وجود فروق -

      .الذكورالتنظيمي على الرضا الوظيفي تعزى لمتغير الجنس و لصالح فئة 

عناصـر المنـاخ  تـأثيرالعينـة حـول  أفـراد أراءفـي  0.05عنـد مسـتوى إحصـائيةوجود فروق ذات داللـة -

      .غزةلمكان العمل و لصالح فئة الموظفين العاملين في قطاع  الوظيفي تعزىالتنظيمي على الرضا 

عناصـر المنـاخ  تـأثيرالعينـة حـول  أفـراد أراءفـي  0.05عنـد مسـتوى إحصـائيةوجود فروق ذات داللـة -

ســنة و بــين 35-26ســنة فاقــل و 25لمتغيــر العمــر بــين الفئتــين  الــوظيفي تعــزىالتنظيمــي علــى الرضــا 

   .فأكثرسنة  46و لصالح الفئة من  فأكثر سنة 46الفئة 

عناصـر  تـأثيرالعينـة حـول  أفـراد أراءفـي  0.05عنـد مسـتوى إحصـائيةوجـود فـروق ذات داللـة  عـدم- 

المنــاخ التنظيمــي علــى الرضــا الــوظيفي بشــكل عــام  تعــزى لمتغيــر المســتوى التعليمــي باســتثناء مجــال 

  .القيادة ،حيث ظهرت فروق حوله 
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  :تقييم الدراسة

أمــا فيمــا يخــص هــذه الدراســة فهــي األخــرى تعتبــر مــن الدراســات العربيــة المهمــة التــي حاولــت أن تلقــي  

الضـــوء علـــى عناصـــر المنـــاخ التنظيمـــي لتقصـــي أثرهـــا علـــى الرضـــا الـــوظيفي فـــي شـــركة االتصـــاالت 

وقـــد تمكنـــت العناصـــر التنظيميـــة المختـــارة مـــن أن تســـاهم فـــي تكـــوين صـــورة واضـــحة عـــن . الفلســـطينية

. يعة المناخ التنظيمي السائد في الشركة، والكشف عن مستوى الرضا الوظيفي لـدى العينـة المبحوثـةطب

لكـن مـا يمكـن أن  للدراسـة، ووعموما يمكـن القـول أن هنـاك تنسـيق واضـح فيمـا يخـص البنـاء المنهجـي 

 .يعاب عنها هو غياب المقاربات النظرية التي تناولت المتغيرات األساسية للموضوع

  :الدراسةف توظي ∗

في اختيار أهم العوامـل التنظيميـة  بعد اطالعنا على محتوى هذه الدراسة ، يمكن القول أنها قد ساعدتنا

هـو  و نفـس القطـاع اتناولتـكال الدراستين الراهنة و السابقة  نأة على الرضا الوظيفي، و خاصة و المؤثر 

كمـــا أنهـــا ســـاعدتني كثيـــرا فـــي . و لكـــن لكـــل دراســـة مجالهـــا الجغرافـــي الخـــاص بهـــا قطـــاع االتصـــاالت 

  .توضيح مفهوم الرضا الوظيفي و في بناء االستمارة

  الميدانية للدراسة المنهجية اإلجراءات :ثانيا

 أهـــمعـــرض اإلطـــار النظــري للدراســـة و الـــذي تضــمن  تحديـــد وصـــياغة مشــكلة الدراســـة الراهنـــة و بعــد 

الخطوات المنهجية التي اعتمـدنا  ألهمسنحاول في هذا الجزء من البحث التطرق  تبطة بهاالجوانب المر 

  .السالفة الذكر  األهدافوتحقيق  على التساؤالت التي طرحتها الدراسة اإلجابةعليها في سبيل 

  :مجاالت الدراسة - 1

مــن الخطــوات المنهجيــة الهامــة فــي تصــميم البحــوث العلميــة هــو تحديــد مجاالتهــا المختلفــة ،فلقــد اتفــق "

لكـل دراسـة مجـاالت ثـالث يجـب علـى الباحـث  أنالكثير من المشـتغلين فـي منـاهج البحـث االجتمـاعي 

ل المجــــال البشــــري ،المجــــا: البحــــث ، و هــــذه المجــــاالت الثالثــــة تتمثــــل فــــي  إجــــراءاتتوضــــيحها عنــــد 

     )61.،ص1978عبد الكريم محمد الغريب،."(الجغرافي ،و المجال الزمني
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و تتمثـل  الميـداني، البحـث إلجـراء المكـاني النطـاق الجغرافـي بالمجـال ويقصـد :المجـال الجغرافـي-أ 

بالتحديد  (Algérie Telecom)حدود المجال الجغرافي للدراسة الراهنة في مؤسسة اتصاالت الجزائر ،

المديرية اإلقليمية لسطيف و ما تشمله من مرافق إدارية ،تجارية ،و تقنية المتواجدة على مسـتوى مدينـة 

يقع المقر الرئيسي للمديرية في وسـط مدينـة سـطيف و بالتحديـد الجـزء الجنـوبي لشـارع جـيش  و.سطيف

  .التحرير

ت الجزائر وليدة الصـدفة بـل كانـت لم تكن مؤسسة اتصاال:التعريف بالمؤسسة موضوع الدراسة -1-أ

حصــيلة جهــود ناتجــة عــن حملــة إصــالحات عرفهــا قطــاع البريــد و تكنولوجيــا اإلعــالم و االتصــال مــن 

اجــل تطــويره و تحديثــه و عصــرنته و االلتحــاق بالــدول التــي عرفــت تقــدما و ازدهــارا فــي هــذا المجــال و 

التــي يفرضــها التطــور المــذهل الحاصــل فــي و نظــرا للتحــديات  .الســير علــى الــدرب الــذي ســارت عليــه 

بإصالحات عميقة في قطاع  1999تكنولوجيات اإلعالم و االتصال، باشرت الدولة الجزائرية منذ سنة 

شــهر أوت   و قــد تجســدت هــذه اإلصــالحات فــي ســن قــانون جديــد للقطــاع فــي .البريــد و المواصــالت

و المواصـالت و كـرس الفصـل  نشاطــات البريــدجاء هذا القانون إلنهاء احتكـار الدولــة علــى  و.2000

المـؤرخ  03/2000 بموجب مـا نـص عليـه القـرارو .  بين نشاطي التنظيم و استغالل و تسيير الشبكات

إنشـاء مؤسسـة بريـد  حيث تمعن استقاللية قطاع البريد والمواصالت  اإلعالنتم   2000أوت  05في 

لك مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر التـي حملـت علـى عاتقهـا الجزائر والتي تكفلـت بتسـيير قطـاع البريـد، وكـذ

مسؤولية تطوير شبكة االتصاالت فـي الجزائـر، إذ وبعـد هـذا القـرار أصـبحت اتصـاالت الجزائـر مسـتقلة 

لتصـبح اتصـاالت الجزائـر مؤسسـة . في تسييرها عـن وزارة البريـد هـذه األخيـرة أوكلـت لهـا مهمـة المراقبـة

و بعـد أزيـد مـن عـاميين .مال اجتماعي تنشط في مجال االتصاالت عمومية اقتصادية ذات أسهم برأس

، أضـحت  03/2000لقرار ل وتبعاوبعد دراسات قامت بها وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

ســـطرت إدارة مجمـــع اتصـــاالت  قـــدو . 2003اتصـــاالت الجزائـــر حقيقـــة جســـدت فـــي الفـــاتح مـــن جـــانفي 

الجودة، الفعاليـة ونوعيـة  اية ثالث أهداف أساسية تقوم عليها الشركة وهماالجزائر في برنامجها مند البد

سمحت هده األهداف الثالثة التي سطرتها اتصاالت الجزائر ببقائها في الريادة وجعلها  حيث. الخدمات

أمـــا فيمـــا يخـــص مختلـــف نشـــاطات المجمـــع فقـــد .المتعامـــل رقـــم واحـــد فـــي ســـوق االتصـــاالت بـــالجزائر

ويــــل مصــــالح االتصــــاالت بمــــا يســــمح بنقــــل الصــــورة والصــــوت والرســــائل المكتوبــــة تم :تمحــــورت حــــول
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إنشــــاء   تطــــوير واســــتمرار وتســــيير شــــبكات االتصــــاالت العامــــة والخاصــــة مــــع  والمعطيــــات الرقميــــة و

   .شبكة االتصاالت  عامليتمواستثمار وتسير االتصاالت الداخلية مع كل 

مـــن خـــالل فروعهـــا التـــي أنشـــئت لتســـاير التطـــورات  تعتبـــر اتصـــاالت الجزائـــر مجمـــع حقيقـــيو بهـــذا  

 الــذي "مــوبيليس"فــرع اتصــاالت الجزائــر و تشــمل هــذه الفــروع كــل مــن.الحاصــلة فــي مجــال االتصــاالت 

اتصـــاالت  وهـــوو كمـــا يظـــم مجمـــع اتصـــاالت الجزائـــر فـــرع أساســـي هـــام ، خـــتص فـــي الهـــاتف الخلـــويي

مخـــتص فـــي تكنولوجيـــة االنترنـــت حيـــث أوكلـــت لـــه مهمـــة تطـــوير وتـــوفير  "جـــواب"الجزائـــر لألنترنـــت 

  العـــالي،  التعلـــيم(و لإلشـــارة، فكـــل قطاعـــات النشـــاط الكبـــرى فـــي الـــبالد  .االنترنـــت ذو الســـرعة الفائقـــة

مربوطــة حاليــا ) الــخ...المهنــي، الصــحة، اإلدارة، المحروقــات، الماليــةالبحــث، التربيــة الوطنيــة، التكــوين 

  ". جــــــــــــواب"بمقــــــــــــرات الــــــــــــربط باالنترنــــــــــــت عــــــــــــن طريــــــــــــق شــــــــــــبكة  Intranet شــــــــــــبكات األنترانــــــــــــاتب

  .تكنولوجيات الساتل واألقمار الصناعية في المختصة  اتصاالت الجزائر الفضائيةفرع  وأخيرا

  : الهيكل التنظيمي للمؤسسة موضوع الدراسة-2-أ

  .التأميناتمكتب المنازعات و  ∗

   .األمن الداخليمكتب  ∗

   .مكتب التسيير االجتماعي ∗

  .التفتيش التقني و مكتب التفتيش التجاري مكتب :مصلحة التفتيش و تضم مكتبين ∗

 باإلضـافةمكتـب البنيـات -مكتـب النقـل و الحظيـرة  :و النقل و تضـم ثـالث مكاتـب اإلمدادمصلحة  ∗

   .مركز و مخزن للصيانة إلى

مكتـب الزبـائن مكتـب -مكتـب التسـيير التجـاري :مكاتـب  أربعـةمصلحة الزبـائن و التسـويق و تضـم  ∗

  مكتب المنازعات و تحصيل الديون التجارية  -الخدمات الجديدة

  األجورمكتب تسيير المستخدمين و مكتب  :تضم مكتبينمصلحة المستخدمين و  ∗

 -و الوثــائق اتالدراســ مكتــب-الخطــوط مكتــب  :مكاتــبضــم ثالثــة تو مصــلحة شــبكة المشــتركين  ∗

  .اإلنتاجمكتب مراقبة 

مكتـــب تراســـل -مكتـــب التراســـل مكتـــب البيئـــة  :مكاتـــبضـــم أربعـــة تو مصـــلحة الهياكـــل القاعديـــة  ∗

  .مكتب التحويالت -المعطيات 
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المدة الزمنية التي استغرقتها الدراسة الميدانية بمؤسسة اتصاالت  هب يقصد و:الزمنيالمجال - ب 

     :و هي تضم مرحلتين  الجزائر بسطيف ،

إلى غاية نهاية شهر  2014انطلقت من النصف الثاني من شهر مارس  : االستطالعيةالمرحلة  ∗

 فترات متقطعة تم اللقاء خاللها بالمسؤول على مصلحة الموارد البشرية تمت على  و ،2014افريل 

 ،لوالية سطيف اإلقليمية للمديريةالتابعة  المتواجدة بمدينة سطيف الفروع عنالمسؤولين و المدراء 

الخطوات التي سيتم  و تقديم بعض الشروحات حول موضوع الدراسة و ضمن هذه اللقاءات تم

الزيارات االستطالعية بالنائب العام لمدير  إطارفي  أيضاكما تم االتصال . نيوفقها الجانب الميدا

ترحيبه و استعداده الكامل لمساعدتنا على انجاز هذه الدراسة من  أبدىالذي  اتصاالت الجزائر

التي تخص موضع الدراسة الراهنة و هو ما ساعدنا المعلومات  التسهيالت و خالل تقديمه كل

   .حول واقع بعض العوامل التنظيمية السائدة بالمؤسسة  أوليعلى اخذ تصور 

في هذه المرحلة قمنا بتجريب االستمارة األولية المتمحورة  أولىو كخطوة  :االستمارةمرحلة تطبيق  ∗

حـــول موضـــوع الدراســـة و ذلـــك بتوزيعهـــا علـــى خمســـة  مـــوظفين مـــن اإلطـــارات العاملـــة بالمؤسســـة 

بعــض   و بعــد اســترجاعها تــم تعــديل ،األســاتذة عــدد مــن ن قبــلللتحكــيم مــ إخضــاعهاالمعنيــة بعــد 

فقـد ثانيـة الخطـوة أمـا فـي ال. اإلطاراتهؤالء  قبلتوجيهه لنا من مالحظات من  األسئلة نظرا لما تم

التصاالت الجزائر و  اإلقليميةالعاملة بالمديرية  اإلطاراتقمنا بتوزيع االستمارة النهائية على جميع 

المرحلــة و قــد امتــدت . بعــد أن تــم ضــبط و تعــديل أســئلتها يفطجميــع الفــروع التابعــة لهــا بمدينــة ســ

    . 2015شهر جانفي بدايةإلى غاية  2014شهر سبتمبر  منتصفمن  لدراستنا الميدانية النهائية

مجال ال يتمثلجمهور البحث الذين شملتهم الدراسة و   يتضمن المجال البشري: المجال البشري-ج

سطيف و التصاالت الجزائر المديرية اإلقليمية ب العاملة اإلطاراتجميع في  لموضوع دراستنا البشري

   .ما تشمله من مرافق إدارية ،تجارية ،و تقنية المتواجدة على مستوى مدينة سطيف

يقر البحث االجتماعي أن أسلوب العينة هام جـدا فـي تحديـد مـدى تمثيلهـا للمجتمـع " :عينة الدراسة-2

تمثـل جـزءا مـن المجتمـع الكلـي  البحـث، فالعينـةالمدروس و ذلك لصعوبة دراسـة جميـع وحـدات مجتمـع 

مجتمع الدراسة الذي نجمع منه البيانـات الميدانيـة وهـي تعتبـر جـزءا  أنهاوتعرف على  .المعني بالدراسة

تكــون ممثلــة للمجتمــع لتجــرى عليهــا  أنالمجتمــع علــى  أفــرادمجموعــة مــن  خــذؤ ت اأنهــمــن الكــل بمعنــى 
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 أحياءاكما تكون  أشخاصاتكون  ثم نعمم نتائج الدراسة على المجتمع كله ،ووحدات العينة قد الدراسة ،

    )54.،ص2008رشيد زرواتي ،( ".غير ذلك أودن م أوشوارع  أو

إطــار فقــد اســتعملنا )70(،و نظــرا للعــدد المحــدود لإلطــارات وللحصــول علــى نتــائج ذات مصــداقية كبيــرة

طريقـــة المســـح الشـــامل ،و ذلـــك مـــن خـــالل توزيـــع االســـتمارات علـــى جميـــع اإلطـــارات العاملـــة بكـــل مـــن 

سطيف و جميـع الفـروع أو الوحـدات التابعـة لهـا المتواجـدة المديرية اإلقليمية لمؤسسة اتصاالت الجزائر 

  .على مستوى مدينة سطيف

 م�ن انط ق�ا البح�ث، عين�ة �ف�راد العام�ة الخص�ائص مناقشة الجزء ھذا في نحاول: خصائص العينة-أ

  .البيانات الشخصية 

  يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس): 1(جدول رقم 

      المئوية  النسبة التكرارات الجنس

 %51.43 36 ذكر

 %48.57 34 أنثى

 %100 70 المجموع

 و الـذي يوضـح توزيـع المبحـوثين حسـب الجـنس ،)01( تكشف البيانات الكمية المدونة في الجدول رقـم

نجـــد فـــي  فـــي حـــين  إطـــار 36بمـــا يعـــادل %)51.43(ب  أن أغلبيـــة المبحـــوثين ذكـــور و تقـــدر نســـبتهم

 يمكـن القـول أعـالهللمعطيات الـواردة  في ضوء قراءتنا و%).48.57(ب  تقدر اإلناثنسبة المقابل أن 

الفـــارق بينهمـــا هـــو فـــردين فقـــط و يرجـــع هـــذا  أنمـــن نســـبة الـــذكور ذلـــك  كثيـــرا تقتـــرب اإلنـــاثنســـبة  أن

 االنـدماج فـي عـالم الشـغل ، إلـى المرأة،و توجه  األميةمنها انخفاض معدالت  أسبابعدة  إلى التقارب

 القـوي  ورالحضـهـذا كمـا يرجـع ، اقتصـادية  احتياجات من يتبعها وما العصرية الحياة لمتطلبات نظرا

 التـي تعطـي و سياسة التوظيف المتبناة مـن طـرف مسـؤولي المؤسسـة ل المؤسسة هذه في النسوي للعنصر

   .حات احد المسؤولينيحسب تصر  للعنصر النسوي  األولويةفي كثير من المرات 
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 يوضح توزيع المبحوثين حسب السن): 2(الجدول رقم

 المئوية النسبة التكرارات السن

  ]20 -29] 20 28.57% 

]30 -39] 34 48.58% 

]40 -49] 10 14.28% 

]49 -50[ 6 8.57% 

 %100 70 المجموع

أن معظـــم و الـــذي يوضـــح توزيـــع المبحـــوثين حســـب الســـن،  ،)02( رقـــمنالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول    

%) 48.58(أعلــى نســبة مــن المبحــوثين و تقــدر ب حيــث ســجلتالمبحــوثين ينتمــون إلــى فئــة الشــباب، 

بعد تليها ثم  [29-20[بالنسبة للفئة  العمرية %) 28.57(،تليها نسبة [ 39-30[ضمن الفئة العمرية 

،و أخيرا %)14.28(حيث تقدر ب [49-40[ذلك نسبة المبحوثين الذين يندرجون ضمن الفئة العمرية 

إذن يمكــن القـــول أن غالبيـــة المبحـــوثين هـــم .]50-49[بالنســـبة للفئـــة العمريـــة %) 8.57(نســجل نســـبة 

شـــباب ألن المؤسســـة محـــل البحـــث أضـــحت بعـــد انفصـــالها عـــن البريـــد و المواصـــالت تهـــتم بتوظيـــف 

، حيــث الكفــاءات مــن الشــباب لمــا لهــم مــن قــدرة علــى تحمــل أعبــاء العمــل والتقــدم والنهــوض بالمؤسســة

  .تعتبرهم الطاقة التي يجب االستثمار فيها
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  يبين توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي): 3(جدول رقم

 المئوية  النسبة التكرارات المستوى التعليمي

  %0  0  ابتدائي

  %5.71  4  متوسط 

 %21.43 15 ثانوي

 %72.86 51 جامعي

 %100 70 المجموع

و الــذي يوضــح توزيــع المبحــوثين حســب المســتوى  ،)03( الجــدول رقــمنالحــظ مــن خــالل الجــدول      

تقــــــدر نســــــبتهم  حيــــــث جــــــامعيالتعليمــــــي المســــــتوى ال ذوي مــــــن هــــــم معظــــــم المبحــــــوثين أن التعليمــــــي،

تليهـــــا نســـــبة المبحـــــوثين مـــــن ذوي المســـــتوى التعليمـــــي الثـــــانوي حيـــــث تقـــــدر نســـــبتهم  ، %)72.86(ب

،  و في األخيـر نجـد نسـبة  أصـحاب المسـتوى التعليمـي المتوسـط حيـث تقـدر نسـبتهم ب %)21.43(ب

و هي نسبة ضئيلة جدا في حـين لـم نسـجل أيـة حالـة بالنسـبة للمبحـوثين مـن ذوي المسـتوى %) 5.71(

علــى الكفــاءات مــن  هاشــؤون تعتمــد بشــكل كبيــر فــي تســيير المعنيــةالمؤسســة  أنقــول يمكــن ال.االبتــدائي 

ي الشهادات و خاصة الجامعيين منهم حيث تحرص لو لذا فهي تولي اهتماما لحام ،خريجي الجامعات

   .على استقطاب الكفاءات منهم 

   .بالمؤسسة قبل االلتحاق  إضافيةشهادات تحصيل المبحوثين ل يوضح ): 4(جدول رقم   

 المئوية النسبة اتالتكرار  تحصيل شهادات إضافية 

 %71.43 50 نعم

 %28.57 20 ال

 %100 70 المجموع

أن  إضــافية،و الــذي يوضــح تحصــيل المبحــوثين لشــهادات  ،)04( رقــممــن خــالل الجــدول يتضــح      

قبل االلتحاق مستواهم التعليمي،  إلى جانب هذا إضافيةات شهادعملوا على تحصيل  معظم المبحوثين
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 شهادات إضافية أيةعلى  الم يحوزو  %)28.57(نسبة  ، مقابل%)71.43(بتقدر نسبتهم و  بالمؤسسة

من ثلثي المبحـوثين  أكثر أنو عليه يمكن القول . التعليمي قبل التحاقهم بالمؤسسة جانب مستواهم إلى

ينطبــق هــذا األمــر بــاألخص  تعليمــي وال اهممســتو  إلــى جانــب إضــافيةقــد عملــوا علــى تحصــيل شــهادات 

حيـــث أهلهـــم  ذلـــك الن ينـــدرجوا ضـــمن فئـــة اإلطـــارات  ،المســـتوى الثـــانوي ذوي مـــنبالنســـبة للمبحـــوثين 

  .  العاملة بالمؤسسة

  يبين توزيع المبحوثين حسب الحالة العائلية): 5(جدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرارات الحالة العائلية 

  %27.15  19  )ة(عازب

  %72.85  51  )ة( متزوج

 %0 0 )ة(مطلق

 %0 0 )ة(أرمل

 %100 70 المجموع

أن أعلـى  العائليـة،و الذي يوضح توزيع المبحـوثين حسـب الحالـة  ،)05( رقمنالحظ من خالل الجدول 

نسـبة المبحـوثين  ، تليهـاالمتـزوجينقد سجلت ضمن فئة  %)72.85( نسبة من المبحوثين و المقدرة ب

و  ينالمطلقـمن في حين لم نسجل أية حالة بالنسبة للفئتين  ،%)27.15(ب نسبتهم من العزاب و تقدر 

 المـادياالسـتقرار و عليه يمكن القول أن أكثر من ثلثي المبحوثين متزوجين و هو ما يعكس  .األرامل 

  . الذي ساعدهم على االستقرار العائليو .المبحوثينلهؤالء 
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 المؤسسةيبين توزيع المبحوثين حسب األقدمية في ): 6(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات االقدمية في المؤسسة 

       ]1-7] 29 41.43% 

]8-14] 20 28.57% 

]15 -21] 9 12.85% 

 %17.14 12 [فما فوق- 22[

 %100 70 المجموع

االقدميـة فـي ، و الـذي يوضـح توزيـع المبحـوثين حسـب ) 06( الجدول رقـمنالحظ من خالل الجدول    

تنــدرج ضــمن فئــة المبحــوثين الــذين  %)41.43(أن أعلــى نســبة مــن المبحــوثين و تقــدر ب، المؤسســة 

للمبحـوثين الــذين بالنسـبة %) 28.57(،تليهـا نسـبة  [7-1[  فـي المؤسسـة المعنيـة مــن متتـراوح اقـدميته

فئة ثم تليها بعد ذلك نسبة المبحوثين الذين يندرجون ضمن ،[14-8[تتراوح اقدميتهم في المؤسسة من 

،و %)17.14(ب نسـبتهم حيث تقدر[فما فوق-22[المبحوثين الذين تتراوح اقدميتهم في المؤسسة من 

-15[ للمبحوثين الـذين تتـراوح اقـدميتهم فـي المؤسسـة مـا بـين بالنسبة %) 12.85(أخيرا نسجل نسبة 

21m2].و الر [7-1[  من ثلث المبحوثين تتراوح اقدميتهم ما بين أكثره بالتقريب إذن يمكن القول أن

و يرجــع ذلــك لحداثــة المؤسســة كمــا اشــرنا  [14-8[  مــا بــينالمؤسســة  فــي مبــع مــنهم تتــراوح اقــدميته

و لكن هذا ال ينفي وجود افرد من المبحوثين من لهم اقدميـة فـي المؤسسـة تفـوق عمـر المؤسسـة  ،سابقا

  .  نفسها ألنهم كانوا يعملون بالمؤسسة قبل انفصالها عن البريد و المواصالت 

  يوضح توزيع المبحوثين حسب طبيعة المنصب): 7(جدول رقم 

      المئوية  النسبة التكرارات طبيعة المنصب

 %57.14 40 إطارات عادية

 %48.86 30 إطارات عليا

 %100 70 المجموع
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و الـذي يوضـح توزيـع المبحـوثين حسـب طبيعـة  ،)07( تكشف البيانات الكمية المدونـة فـي الجـدول رقـم

نجـــد فـــي  فـــي حـــين  ،%)57.14(ب  تقـــدر نســـبتهم وعاديـــة  إطـــاراتأغلبيـــة المبحـــوثين  أنالمنصـــب 

 أعــالهفــي ضــوء قراءتنــا للمعطيــات الــواردة  و%).48.86(ب  العليــا تقــدر اإلطــاراتنســبة المقابــل أن 

االخــتالف فــي طبيعــة المنصــب يرجــع  لطبيعــة العمــل فــي المؤسســة و مــا تتطلبــه مــن  أن يمكــن القــول

حيث جرت العـادة أن يكـون عـدد اإلطـارات العليـا فـي أي مؤسسـة كانـت محـدودا أي انـه يقـل  ،مناصب

   .هنية بما في ذلك اإلطارات العاديةعن جميع الفئات السوسيوم

  يوضح اشتغال المبحوثين قبل االلتحاق بالمؤسسة ): 8(جدول رقم 

      المئوية  النسبة التكرارات االشتغال

 %30 21 اشتغل

 %70 49 لم يشتغل

 %100 70 المجموع

قبــــل المبحــــوثين اشــــتغال و الــــذي يوضــــح  ،) 08( الكميــــة المدونــــة فــــي الجــــدول رقــــمالمعطيــــات  تشــــير

و تقــدر  لــم يشــتغلوا قبــل التحــاقهم بالمؤسســة المعنيــةأن أغلبيــة المبحــوثين  االلتحــاق بالمؤسســة المعنيــة

المبحوثين الذين اشتغلوا قبل التحاقهم بالمؤسسة نسبة نجد في المقابل أن  في حين ،%) 70(ب  نسبتهم

هؤالء  المبحوثين تخلوا عن مناصب عملهم و  أنو يمكن القول %).30(ب  نسبتهم تقدر محل البحث

التحقوا  بمؤسسة اتصاالت الجزائر بحثا عن االستقرار المادي و المعنوي و خاصة أن معظمهم حسب 

   .تصريحاتهم لم يوظف في مجال تخصصه

  :منهج الدراسة-3

االسـتغناء أبـدا عـن  هإن أي باحث و هو بصـدد دراسـته للظـاهرة الواقعـة فـي مجـال تخصصـه ال يمكنـ" 

الوســيلة التــي تمكنــه مــن الوصــول إلــى الحقــائق العلميــة حولهــا ،كمــا أن طبيعــة كــل موضــوع هــي التــي 

تحدد نوع المنهج المستخدم حيث يعد المنهج الطريقة التي يسلكها الباحث في اإلجابة عن األسئلة التي 

  )30.،ص2002، آخرونوزي غرايبية و ف(."تثيرها مشكلة البحث
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تلــك الطــرق و األســاليب التــي تســتعين بهــا فــروع العلــم المختلفــة فــي عمليــة جمــع ":يعــرف المــنهج بأنــهو 

  )182.،ص1982عبد الهادي الجوهري ،( ."البيانات الكتساب المعرفة

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة ":يعرفه عبد الرحمان بدوي بأنه تهو من جه

  )31.، ص1977، عبد الرحمان بدوي( ."العامة حتى يصل إلى نتيجة معلومةطائفة من القواعد 

ألنــه يعتمــد علــى دراســة الظــاهرة ."اعتمــدنا المــنهج الوصــفي التحليلــيفقــد  لطبيعــة موضــوعنا  نظــرا و

الكيفـي  كيفيـا، فـالتعبيركما هي موجودة في الواقع ووصفها وصفا دقيقا و يعبر عنها تعبيرا كميـا أو 

يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، و التعبير الكمي يعطينـا وصـفا رقميـا يوضـح مقـدار الظـاهرة و 

  )135.، ص1984كاظم، جابر عبد الحميد جابر، احمد خيري ( . "حجمها ودرجتها

  :أدوات جمع البيانات- 4

هي ترجمة للكلمة  جدولتها، والوسيلة المستخدمة في جمع البيانات و تصنيفها و  بأنها األداةتعرف "

و الالفت أن هناك كثير من األدوات أو الوسائل التي تستخدم للحصول على ."Technique "الفرنسية

من دراسة الظاهرة  الواحد، للتمكنمن هذه األدوات معا في البحث كيمكن استخدام عدد  البيانات، كما

التي تم االعتماد  األدواتو من  )109.،ص2009علي غربي ،( ".بطريقة علمية و من كافة الجوانب

  :عليها في جمع البيانات الخاصة بموضوع الدراسة الراهنة نذكر

المستخدمة في جمع البيانات في البحوث  األدوات المنهجية أهممن بين  المالحظة تعد :المالحظة ∗

ظاهرة  أوتوجيه الحواس لمشاهدة و مراقبة سلوك معين " :أنهاالعلمية و االجتماعية و تعرف على 

و قد تم  .)110.ص2009علي غربي، ( ."و تسجيل جوانب هذا السلوك أو خصائصه معينة،

الجو العام و على  و التعرفوقوف لل كمحاولة منا المالحظة البسيطةباالستعانة في دراستنا هذه 

 ،من حيث الظروف الفيزيقية للعملو مصالح المؤسسة  أقساممختلف  عبر السائدة ظروف العمل

و  العملكما تم مالحظة ساعات  في انجاز المهام ، هاالمعتمد علي التقنياتو  األساليبو 

 على أيضاالوقوف محاولة  وو كذا تسجيل مالحظات حول بعض الخدمات االجتماعية  تسجيلها

ن ما تم تسجيله من إففقط و لإلشارة .واقع االتصال بين اإلطارات و باقي الموظفين في المؤسسة 

بسيطة قد ساعدنا كثيرا على تحليل و تفسير النتائج التي أسفرت عنها الدراسة مالحظات 

   .الميدانية
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البيانات المنهجية التي يستخدمها الباحث في جمع  األدوات أهمتعد من بين  األخرىهي :المقابلة  ∗

 موقـف فـي فـردين بـين يـتم لفظـي تفاعـل بأنهـا " تعـرف،و الميدانيـة المتعلقـة بالظـاهرة البحثيـة 

لــدى  يــراتعبالت أو المعلومــات بعــض يعــرف أن ) الباحــث( أحــدهما  يحــاول المواجهــة،

قيـد  بالظـاهرة صـلة ذات تكـون و معتقداتـه و أرائـه أو خبراتـه حـول تـدور التـي و )المبحـوث(اآلخـر

  )116.،ص2009علي غربي ، ،(" .الدراسة

حيث تطورها و هيكلها التنظيمي و بهدف الحصول على المعلومات الكافية حول المؤسسة المعنية من 

كانـت  عـدة مقـابالت إجـراءتـم  ،...و كدا عدد اإلطارات العاملة  بالمؤسسة علـى مسـتوى مدينـة سـطيف

لمؤسســـة  اإلقليميـــةالمـــوارد البشـــرية ،و النائـــب العـــام للمديريـــة  إدارةرئـــيس قســـم  بكـــل مـــن جمعتنـــي قـــد

ـــة و ذلـــك  .اتصـــاالت الجزائـــر ســـطيف  أنو كمرحلـــة ثانيـــة و بمـــا  أمـــا. لميدانيـــةللدراســـة ا أولـــىكمرحل

المعلومات و المعطيات المستقاة في المقابلة تعد ضرورية في تحليل و تفسير النتـائج المتحصـل عليهـا 

مـــن اجـــل الحصـــول علـــى المعلومـــات  لكســـب ثقــة المبحـــوثين أيضـــا ابغيـــة منـــ و ،مــن الدراســـة الميدانيـــة

فقـد سـعينا مـن خـالل  ،النقـاط  عـضو لتوضـيح ب الموضـوع الـذي نحـن بصـدد دراسـته إلثـراءمـة mالالز

اتســـمت هـــذه حيـــث توزيـــع االســـتمارات  أثنـــاءدراســـتنا الميدانيـــة لمقابلـــة جميـــع المبحـــوثين مـــن اإلطـــارات 

الحصــــول علــــى  مــــنو قــــد مكنتنــــا ،المقــــابالت بــــالحوار حــــول مختلــــف الجوانــــب المتعلقــــة بالموضــــوع 

      .  به من تصريحات  أدلوامن خالل ما  للدراسة الراهنة  لومات الضروريةالمعطيات و المع

مجموعــة مــن األســئلة " :بأنهــاجمــع البيانــات و تعــرف  أدوات أهــماالســتمارة احــد  تعتبــر: االســتمارة ∗

المرتبطـــة حـــول موضـــوع معـــين ترســـل لألشـــخاص المعنيـــين بالبريـــد أو يجـــرى تســـلمها باليـــد تمهيـــدا 

للحصول على أجوبة لألسئلة الواردة فيها ،و بواسطتها يمكـن التوصـل إلـى حقـائق جديـدة أو التأكـد 

فيـــــــــــروز زرارقـــــــــــة و (" .مـــــــــــن معلومـــــــــــات متعـــــــــــارف عليهـــــــــــا لكنهـــــــــــا غيـــــــــــر مدعمـــــــــــة بحقـــــــــــائق 

   )104.،ص2007،رونآخ

وقــد . و قــد اعتمــدنا عليهــا فــي دراســتنا كــأداة رئيســية لجمــع البيانــات المتعلقــة بموضــوع الدراســة الراهنــة

  : جاءت استمارة بحثنا على النحو التالي 

تـم عرضـها علـى مجموعـة مـن  األولـيبعـد صـياغة االسـتمارة فـي شـكلها   : لالسـتمارة األوليـةالصيغة 

ببعض المالحظات  حـول مـدى صـدقها و كفاءتهـا لتغطيـة موضـوع  إفادتناكمين  بهدف حالم  األساتذة



    �التأسيس المنهجي للدراسة                                                                          األول الفــــــصــل  

 

 

79 

بعـــض مفـــردات البحـــث   تجريـــب و ذلـــك مـــن خـــالل توزيعهـــا علـــىو بعـــد تحكيمهـــا خضـــعت لل ،الدراســـة

  . لةئاألسو بعد استرجاعها  تم تعديل بعض  ،الختبار صدق االستمارة 

في شكلها النهائي  االستمارة، تمت صياغة  لتعديالت الالزمة بعد القيام با: الصيغة النهائية لالستمارة

  : كاألتيسؤال موزعة على خمسة محاور  48و قد تضمنت .

  أسئلة 8ضم وقد :الشخصية البيانات محور :األول المحور

هذا المحور بيانات حول تصميم الوظائف و  ، ويتضمناألولى الفرعية الفرضية ويقابل :الثاني المحور

  أسئلة 9الرضا الوظيفي و يتكون من

ويتضـمن هـذا المحـور بيانـات حـول الحـوافز و الرضـا  الثانيـة، الفرعيـة الفرضـية ويقابـل :الثالث المحور

  أسئلة 8الوظيفي و يتكون من

التنظيمـي ويتضمن هذا المحور بيانات حول االتصال  الثالثة، الفرعية الفرضية يقابلو :الرابع المحور 

   أسئلة 9الرضا الوظيفي و يتكون من و

 التـدريب وويتضمن هذا المحور بيانات حول عمليـة الفرعية الرابعة  الفرضية يقابلو :الخامس المحور

  سؤاال 14الرضا الوظيفي و يتكون من

البيانـات وتكمـن  جمـع فـي الهامـة المصـادر مـنتعتبـر السـجالت و الوثـائق  : والوثـائق السـجالت ∗

 وأيضـا ،الجهـد و الوقـت مـن الكثيـر الباحـث علـى تـوفر كونهـا فـي السـجالت و الوثـائق هـذه أهمية

تسـاهم فـي التحقــق مـن صــحة  و هــي ، يصــعب مالحظتهـا التــي القضـايا بعـض علـى الكشـف

 االطـالع تـم و قـد .اختيار العينـة  علىتساعد أيضا  كماالمعلومات المقدمة من طرف المبحوثين 

 المعطيـات بـبعض محل البحث من اجل التـزود بالمؤسسة الخاصة السجالت والوثائق بعض على

 الجانـب حـول تـدور بيانـات :يلي فيما هذه البيانات تمثلت وقد الراهن للبحث الضرورية البيانات و

 سـير عـن بيانـات - .البحـث محـل للمؤسسـة التنظيمـي الهيكـل حـول بيانـات، للمؤسسـة التـاريخي

  .بالمؤسسة،بيانات حول عدد اإلطارات العاملة أهدافها و الداخلي النظام و بها، العمل
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   :خالصة

ذكر أهمية و  وفرضياتها مع تحديد  لقد قمنا من خالل هذا الفصل بتحديد و صياغة إشكالية الدراسة

أسباب اختيارنا لهذا الموضوع و األهداف التي نريد الوصول إليها و المفاهيم األساسية المتعلقة 

  مع التعرض لمختلف اإلجراءات الميدانية  ،و الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع. بالبحث

  

  

  

 

  



االتجاهات النظرية المفسرة للعوامل التنظيمية: الفصل الثاني   االتجاهات النظرية المفسرة للعوامل التنظيمية

  و الرضا الوظيفي 

  :تمهيد

  النظريات الكالسيكية:أوال      

  كالسيكية النظريات النيو:ثانيا                       

  النظريات الحديثة:ثالثا      

  المقاربة النظرية:رابعا       

  :خالصة

 

 

              

  

  

  

  

  

  

الفصل الثاني                

تمهيد                 

                      

                      

                      

                     

خالصة                
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   :تمــــــــهيــــــــد

إن المتتبــع لمســيرة الفكــر التنظيمــي عبــر مراحلــه المختلفــة، يالحــظ االهتمــام المتزايــد الــذي حظــي بــه    

ومــا هــذا االهتمــام إال حصــيلة تــراكم نظــري و امبريقــي .  موضــوع العوامــل التنظيميــة و الرضــا الــوظيفي

وا فــي مجــال الفكــر مــن الدراســات التــي أفرزتهــا إســهامات العديــد مــن البــاحثين و المفكــرين ،الــذين نشــط

اإلداري و التنظيمــــي عبــــر حقــــب زمنيــــة مختلفــــة ،مــــن اجــــل دراســــة الســــلوك اإلنســــاني داخــــل مختلــــف 

  .وكذا دراسة مختلف العوامل التنظيمية المحيطة به.التنظيمات ألنه يتميز بالمرونة و التغير 

عــن أهــم المــداخل  و بــالنظر إلــى هــذا التعــدد النظــري فقــد ارتأينــا أن نخصــص هــذا الفصــل للحــديث    

ــــة ــــدأ بالنظريــــات  النظري ــــه ،ب ــــوظيفي و العوامــــل التنظيميــــة المــــؤثرة في ــــت موضــــوع الرضــــا ال ــــي تناول الت

و المـدخل الماركسـي،و الكالسيكية و التي تضم عددا من النظريات  ومن أهمها النظرية البيروقراطيـة، 

لنيوكالسيكية و التي تندرج ضمنها مدرسة اإلدارة العلمية، و نظرية المبادئ اإلدارية ،لتليها  النظريات ا

العالقــات اإلنســـانية و المدرســـة الســـلوكية بمختلـــف اتجاهاتهـــا النظريـــة ،وأخيـــرا النظريـــات الحديثـــة و مـــا 

  . zتتضمنه من نظريات كالبنائية الوظيفية، نظرية النسق التعاوني ونظرية النظم، وكذا نظرية
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  الــنــظـــريــات الـــكـــالســيــكــية : أوال

 الـــنظـريـة الــبيروقـراطـية-1 

أكثر العلمـاء قربـا مـن االتجـاه البيروقراطـي فـي دراسـة  Max weber)( يعتبر األلماني ماكس فيبر"      

   )61.،ص  2002احمد ماهر و آخرون ،(  ".اإلدارة والتنظيم

في وقته ،على أنها الصـفة المميـزة للمجتمـع  هما كانت تمثللو يرجع اهتمام ماكس فيبر بالبيروقراطية  "

كانـــت تمثـــل الوجـــه  نهـــاأي أالحـــديث بمقارنتـــه بالمجتمعـــات الســـابقة و خاصـــة األشـــكال التقليديـــة منهـــا،

تحقـــق أعلـــى درجـــات الكفـــاءة و  الوســـيلة التـــيكـــان يـــرى فـــي البيروقراطيـــة  لـــذا.المميـــز للعقلنـــة والترشـــيد

 رابـــح كعبـــاش(  ."الفعاليــة ،ومـــن هنــا اكتســـبت أهميـــة و مكانــة مرموقـــة دفعتــه لتحليلهـــا و التنظيـــر فيهــا

   )43.،ص  2006،

وعليه فقد اقترح ماكس فيبر نموذج التنظيم البيروقراطي لعـالج العديـد مـن مظـاهر الخلـل التـي عانـت  "

سـبب الخلـل علـى  مـن خاللـه حـدد حيـث ة فـي بدايـة القـرن العشـرين ،منها المنظمات الحكومية األلمانيـ

أنه خلل في مفهوم السلطة فسلطة الموظف في ذلك الوقت لم تكن مسـتمدة مـن الوظيفـة ذاتهـا بقـدر مـا 

كانــت مســتمدة مــن المكانــة االجتماعيــة لشــاغل الوظيفــة ، و لهــذا الســبب اقتــرح فيبــر مــدخل المنظمــات 

أسـاس تكـوين منظمـات نموذجيـة مـدخل التنظـيم البيروقراطـي علـى  يقومالبيروقراطية لعالج هذا الخلل و 

 عـادل محمـد زايـد( :"و مثالية ، وطبقا لهذا النموذج فإن أهـم خصـائص المنظمـات البيروقراطيـة مـا يلـي

   )25.،ص  2003،

تحديــد العمــل المطلــوب و تعريــف واجباتــه تعريفــا دقيقــا و توزيعهــا علــى المراكــز الوظيفيــة المختلفــة " ∗

  .بناء على تخصص شاغلي هذه المراكز 

تعيين الموظفين بناء على شروط دقيقة و محددة سلفا ، و هي مؤهالتهم و خصائصهم الفنية التي   ∗

  .تطابق العمل و صالحياتهم للقيام بأعبائه

 .ها فترتفع كفاءة أدائهمنتدريب الموظفين تدريبا فنيا دقيقا على أعباء وظائفهم حتى يتقنو  ∗

اســتقراره فـي مهنتــه، وصــعوده السـلم الهرمــي بالترقيــة  االرتبـاط الــدائم بــين الموظـف و البيروقراطيــة و ∗

 .عن طريق األقدمية و الجدارة
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إتبــاع نظــام دقيــق يتكــون مــن قواعــد و إجــراءات و تعليمــات تتميــز بالشــمول و العموميــة ،تضــمن    ∗

 . التطبيق الواحد للحاالت الواحدة،و تكفل استمرار العمل بغض النظر عن األشخاص القائمين به

ام يحتوي على معلومات تفصيلية عن كل أمور العمل و جزيئاته،يستند إليـه الموظفـون،و وجود نظ  ∗

 .ال يتخذون خطوة معينة إال إذا كان لها مستند يعززها

قيـــام العالقـــات بـــين العـــاملين ، و بـــين الجمهـــور علـــى أســـاس موضـــوعي ،و ال يســـمح بالعالقـــات  ∗

سعيد يس عامر،علي محمد عبد ( " .األداءالشخصية التي تؤثر على الحكم السليم فتضعف كفاءة 

    )12.11:ص.،ص 1998، الوهاب

فصـــل اإلدارة عـــن الملكيـــة الخاصـــة، فـــالموظف فـــي اإلدارة ال يملـــك الوظيفـــة التـــي يشـــغلها و ال "  ∗

األدوات و ال المعــدات التــي يســتعملها ألداء العمــل، و إنمــا لــه هــذه األدوات مــن طــرف المنظمــة، 

 1997، عبــد الحميــد محمــود النعمــي( ".عليهــا و تســليمها عنــد تركــه للوظيفــةوهــو ملــزم بالحفــاظ 

   )90. ،ص

و ينتهي فيبر إلى القـول بـأن هـذا النمـوذج البيروقراطـي يمثـل أداة أكثـر كفايـة و معقوليـة و رشـد فـي "  

االجتمــاعي إدارة التنظيمــات ذات الحجــم الكبيــر، تلــك التنظيمــات التــي ظهــرت و اعتمــد عليهــا النظــام 

  :و من مزايا هذا النموذج  )45. ،ص 1998،علي عبد الرازق جلبي ( ".الحديث في مجاالت متباينة

  .المساهمة في استغالل الموارد المتاحة للمؤسسة أفضل استغالل ممكن " ∗

  .المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة بأقل تكلفة ممكنة  ∗

  .تحقيق االنضباط و التناسق في العمل ∗

    )36. ،ص 2009، محمد محمد إبراهيم( ."التكامل بين أداء األنشطة المختلفةتحقيق  ∗

نستخلص ممـا سـبق أن مـاكس فيبـر قـد ركـز فـي دراسـته علـى مجموعـة مـن العوامـل التنظيميـة التـي    

حتى يساهم في إدارة و توجيـه العنصـر البشـري المتواجـد  ،من خاللها نموذجه المثالي للبيروقراطية ىبن

 .عبر مختلف التنظيمات بشكل عقالني

  المدخل الماركسي -2

التنظيمــات العماليــة مــن خــالل تناولــه لموضــوع الصــراع  ) karl Marx ( لقــد تنــاول كــارل مــاركس"

الطبقــي فــي المجتمعــات الرأســمالية ،و حتميــة المجتمــع الشــيوعي ،حيــث يــرى بــأن الطبقــة العماليــة هــي 
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الطبقـــة العالميـــة ذات األغلبيــــة المالكـــة لقــــوة العمـــل ،و أن التنظيمــــات البيروقراطيـــة حســــبه تشـــكل فئــــة 

كمهـا طبقـة برجوازيـة ذات األقليـة المالكـة لوسـائل اإلنتـاج ، و تسـيطر اجتماعية ،و ليسـت تلـك التـي تح

   .على زمام السلطة و تستغل باقي الطبقات األخرى

ن مــاركس يــذهب إلــى أن الوظيفــة األساســية لهــذه التنظيمــات هــي توســيع دائــرة التقســيم إأكثــر مــن هــذا فــ

مباشــرة ،و ال تشــغل وضــعا عفويــا الطبقــي و تــدعيم االســتغالل ،و هــي غيــر مرتبطــة باإلنتــاج بصــورة 

داخــل البنــاء االجتمــاعي عامــة ،ومــن ثمــة فوجودهــا مؤقــت و أن األفــراد سيشــعرون بالرضــا حــين تحقــق 

و قـد فسـر كـارل مـاركس العديـد مـن .التنظيمات استقاللها و قوتها الكامنـة فـي الـتخلص مـن البرجوازيـة 

  :الظواهر و المفاهيم منها 

 السيد الحسيني("أن التنظيمات البيروقراطية شكل من أشكال االغتراب يرى ماركس:ظاهرة االغتراب ∗

و أن العمال ال يشعرون بالوضع االجتماعي السيئ و الصـعب ، ذلـك ألنهـم "،) 39. ،ص1977،

يــرون فــي هــذا الوضــع ضــرورة ألداء المصــلحة العامــة ، و يتــدعم هــذا االعتقــاد و الــوهم بالتسلســل 

قيق المــؤدي لالحتــرام المفــرط للســلطة ،ممــا يكــرس الخــوف مــن تحمــل الرئيســي المحــدد،و النظــام الــد

المســؤولية و فقــدان المبــادأة و اإلبــداع فــي األوســاط العماليــة ،باإلضــافة إلــى نشــوب الصــراع بيــنهم 

،و أن العمــال ال يشــعرون . بســبب الترقيــة و التقــدم و مــا يتصــل بــذلك مــن تعلقهــم بالهبــة و المكانــة

ئ و الصعب ، ذلـك ألنهـم يـرون فـي هـذا الوضـع ضـرورة ألداء المصـلحة بالوضع االجتماعي السي

العامة ، و يتدعم هذا االعتقاد و الوهم بالتسلسل الرئيسي المحدد،و النظام الدقيق المؤدي لالحتـرام 

المفرط للسـلطة ،ممـا يكـرس الخـوف مـن تحمـل المسـؤولية و فقـدان المبـادأة و اإلبـداع فـي األوسـاط 

فة إلى نشوب الصراع بيـنهم بسـبب الترقيـة و التقـدم و مـا يتصـل بـذلك مـن تعلقهـم العمالية ،باإلضا

و في هذا الصدد نجـد أن " ،) 169. ص ،1999 ،عبد اهللا محمد عبد الرحمن(." بالهبة و المكانة

ماركس قد أشار إلى أن االغتراب و عدم الرضا و االستياء في العمل ناتج عـن القـوى االجتماعيـة 

اإلجـــراءات الرأســـمالية و تفصـــل الكائنـــات اإلنســـانية عـــن المعـــاني ، و الخلـــق و العمـــل التـــي تـــالزم 

فالعامــل فــي المجتمــع الرأســمالي يصــبح منفصــال عــن نــاتج عملــه أي يشــعر .المرتكــز حــول الــذات 

مشـبع الحتياجاتـه، و  رو يصـبح العمـل شـيئا خارجيـا بالنسـبة للعامـل، و غيـ.باالغتراب عن العمل 

انعدام القوة أي انه ليست لديه القـدرة علـى التـأثير فـي المواقـف االجتماعيـة المختلفـة يشعر العامل ب

   ) 137. ص ،1993 طلعت إبراهيم لطفي،( ."المحيطة به
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مرحلـة  إلـىيرى ماركس أن مبدأ تقسيم العمل سوف يتالشـى بعـد وصـول المجتمـع :  تقسيم العمل" ∗

الشيوعية الحقيقية ،تلـك المرحلـة التـي سـوف تقضـي تمامـا علـى مشـكلة االغتـراب ،و تظهـر مرحلـة 

 ،1999 ،عبــــد اهللا محمــــد عبــــد الــــرحمن( تتســــم بالحريــــة الفرديــــة و مظــــاهر الديموقراطيــــة الحقيقيــــة

  )169.ص

ـــال و اإلدارة  ∗ ـــات الصـــراع بـــين العم ـــل مكون تنـــاقض يـــرى مـــاركس أن هـــذا الصـــراع مـــرده ال":تحلي

الحاصـل بـين مصـالح و اهتمامـات كـل مـن الطبقـة العماليـة و الطبقـة الرأسـمالية ، وقـد تصـور بـأن 

يفة جوهريـة باعتبـاره الـدافع األساسـي لحركـة التطـور التـاريخي للمجتمعـات و الـذي ظلهذا الصراع و 

المجتمــع سيفضــي عــن طريــق الثــورة البروليتاريــة إلــى تصــدع و انهيــار المجتمــع الرأســمالي و بــروز 

 ."االنتقالي و صوال إلى المجتمع االشتراكي الذي ستكون فيه الطبقة العماليـة هـي الطبقـة المسـيطرة

   )102.ص ،1998 ،الرحمنعلي عبد الرزاق جلبي ( 

مما تقد يمكن القول أن كارل مـاركس يـرى بـأن تحقيـق الرضـا الـوظيفي ال يـتم إال مـن خـالل القضـاء و 

باألبنيـــة البيروقراطيـــة القائمـــة علـــى االســـتغالل و الســـلطة و اســـتبدالها بأشـــكال جديـــدة للبنـــاء  اإلطاحـــة

و  منحهم فرصا للمشاركة فـي اتخـاذ .اإلداري تسوده العالقات االجتماعية العادلة بين العمال و اإلدارة 

  .القرارات

  نظرية اإلدارة العلمية – 3

ــــديريك تــــايلور19ظهــــرت هــــذه النظريــــة فــــي أواخــــر القــــرن "     ــــد األمريكــــي فري ــــى ي  Frederick(عل

Taylor (و زمالئه جلبـرت (Gilbreth)جانـت،  (Gantt) ايمرسـون، )  (Emerson الـذين سـاهموا ،

في تطوير اإلدارة بشكل علمي،بدال من التجربة و التخمـين الخطـأ ،لكـن األب الشـرعي و الروحـي لهـذه 

  )27.، ص1995ناصر محمد العديلي ،( ".نسبة إليهالمدرسة هو تايلور حتى سميت بالتايلورية 

 كـــــان تـــــايلور مهندســـــا ميكانيكيـــــا ، عمـــــل فـــــي شـــــركات للفـــــوالذ والفحـــــم فـــــي واليـــــة بنســـــلفانيا لقـــــد"   

)(Pennsylvania  في أمريكا ، و نتيجة لمالحظاتـه المباشـرة المكثفـة ألسـاليب العمـل فـي ذلـك الوقـت

اإلنتاجيـــة الفعليـــة للعامـــل متدنيـــة جـــدا ،بالمقارنـــة مـــع مـــا يمكـــن ،فقـــد أصـــبحت لديـــه قناعـــة مؤكـــدة بـــأن 

  )67.ص ،2011 ،عباسانس عبد الباسط ( ."إنتاجه
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كما اتضح له أيضا أن اإلدارة لـم يكـن لـديها فكـرة واضـحة عـن مسـؤولية إدارة و توجيـه العمـل ،كمـا "   

التجربـة و الخطـأ " عتمد علـى طريقـةلم يكن هناك أية معايير ألداء العمل ، و أن قرارات اإلدارة كانت ت

و لــــم يكــــن هنــــاك دراســــة لطــــرق العمــــل و أدائــــه ، وان العمــــال يكلفــــون اعتباطــــا بــــأداء أعمــــال قــــد ال " 

 ".يستطيعون أداءها أو ليس لديهم الدافع لذلك ، مما ترتب على ذلك نزاعا مستمرا بين اإلدارة و العمال

وفـــي ســـبيل ذلـــك قـــام تـــايلور بدراســـة ميدانيـــة " )49 .، ص 2000، محمـــد فريـــد الصـــحن و آخـــرون (

زهيـر بوجمعـة  ( ".لمشاكل الصناعة و الجهد اإلنساني في شـركة الحديـد و الصـلب التـي كـان يعمـل بهـا

    )72.71: ص.، ص 2011، شالبي 

مـن دراسـته تحويـل المصـالح المتعارضـة بـين العـاملين و أصـحاب العمـل إلـى  و قد استهدف تايلور "  

و ذلك عن طريق البحث في كيفية زيادة إنتاجية العاملين بما يؤدي إلى تحقيق أرباح ،كة مصالح مشتر 

و لهذا فقد دعا تايلور إلى استخدام األسلوب العلمي في  ،مرتفعة و ربط مصالح العمال بمصالح العمل

 :ص.ص،2003، عــادل محمـد زايــد( ."دراسـة اإلدارة بـدال مــن االعتمـاد علـى أســلوب التجربـة و الخطـأ

17.16(  

و مــن هــذا المنطلــق فقــد عمــد إلــى تفــادي األفكــار المكتســبة مــن قبــل العــاملين القــدامى مســتثنيا منهــا "  

األفكار االيجابية السائدة في عصره ، كمـا انـه عمـل علـى تطـوير أسـاليب جديـدة للمالحظـة هـذا فضـال 

  )   (Marcel FAULKER ,2010,p.17 ".عن محاولت قياسه للوقت المستغرق في تنفيذ المهام

وبعــد العديــد مــن النجاحــات و التجــارب المشــجعة ،قــام فريــدريك تــايلور ببلــورة أفكــاره و تجاربــه فــي "   

  :،و هذه المبادئ هي  1911عام "  مبادئ اإلدارة العلمية"كتابه 

يجب دراسة الوظيفة و األنشطة الموجودة بها ،و الحركات التي تؤدى فيها ، حتى يتم التوصل  ∗

  .أفضل طريقة ألداء العمل إلى 

 .يجب أن يختار الفرد بطريقة تناسب الوظيفة المصممة  ∗

  .يجب أن يدرب الفرد على أداء الوظيفة حتى تزيد مهارته و إنتاجيته  ∗

يجب أن يتم تقسيم العمل في المنظمة بين اإلدارة و العمال، و تضـطلع اإلدارة بمهـام تصـميم   ∗

الوظــائف و تعيـــين المــوظفين و األجـــور و اإلشــراف، و يضـــطلع العمــال بتنفيـــذ الوظــائف و المهـــام 

 . الموكلة إليهم
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 ").ألجور و الحوافزا(يجب دفع و تحميس العاملين على أداء العمل، وذلك من خالل الخطوات المادية

  ) 58.،ص  2002احمد ماهر و آخرون ،( 

 2006رابـح كعبـاش ،(  ."و عمومـا فقـد رأى تـايلور أن العمـال كلمـا زاد إنتـاجهم كلمـا زاد رضـاهم" ∗

   )104.،ص 

ومما سبق نسـتخلص أن العوامـل التنظيميـة التـي تناولهـا فريـديريك تـايلور خـالل دراسـته و التـي عمـل   

مجموعة من المبادئ كانت تهدف إلى زيادة اإلنتاج إلشباع حاجات كل من العمال و  على بلورتها في

أصحاب العمل الن زيادة اإلنتاج يعني بالضرورة زيادة رأس المال و بالتالي فالمحرك األساسـي لسـلوك 

 ."كل منهما هو العائد المادي الذي يعتقد تايلور انه يساهم بشكل كبير في تحقيق رضا كليهما
  نظرية المبادئ اإلدارية  -4   

ولكـن . (Henry. Fayol)تنتسـب هـذه النظريـة بشـكل رئيسـي إلـى الكاتـب الفرنسـي هنـري فـايول "     

 Lyndall)   هناك كتاب آخرون قد أسهموا في هذه النظرية أيضا ، وأهمهم االنجليزيان ليندال ايـروي

Urwick) ولوثر جوليك  (Luther Gulick) ني، واألمريكيان مو (Moony) و رايلي(Reily)." ) انـس

  )68.ص ،2011 ،عباسعبد الباسط 

وقد جاءت هذه النظرية كفكرة متالزمة تقريبا ألفكار نظرية اإلدارة العلميـة ،خاصـة بعـد أن وضـع  "    

،أســس هــذه النظريــة محــاوال تطــوير بعــض أفكــار   (Henry Fayol)المهنــدس الفرنســي هنــري فــايول 

اإلدارة العلميــة ، و يركــز علــى عــدد مــن القضــايا و المبــادئ اإلداريــة التــي يمكــن أن تعــزز مــن تطــوير 

المؤسسات والمنشآت اإلنتاجية الصناعية واإلدارية ،خاصة و أن أفكاره جاءت ممتزجة بخبرته الواقعيـة 

." 1888 لكبرى و التي كانـت تعمـل فـي قطـاع التعـدين و ذلـك عـام، كمدير ألحد المنشآت الصناعية ا

  )89.88: ص.ص ،1999 ،عبد اهللا محمد عبد الرحمن(

وبهذا يعتبر المفكر الفرنسـي هنـري فـايول أول مـن كتـب بشـكل متكامـل عـن نظريـة محـددة المعـالم "    

زهير بوجمعة  ." (1916الذي نشره في عام "اإلدارة العمومية و الصناعية "في اإلدارة و ذلك في كتابه 

  )  73. ، ص 2011شالبي ، 
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ت األعمــال إلــى ســتة آوفــي محاولــة لتنميــة علــم لــإلدارة بــدأ فــايول بتقســيم العمليــات المختلفــة لمنشــ"    

  :وهذه المجموعات هي. مجموعات من األنشطة تعتمد على بعضها البعض بشكل كبير 

  .المنتجاتإنتاج و تصنيع :أنشطة فنية ∗

  .و تشمل شراء المواد األولية و بيع المنتجات التامة:أنشطة تجارية ∗

 . وتتضمن البحث عن مصادر رأس المال و أفضل استخداماته: أنشطة مالية ∗

 .حماية العاملين و الممتلكات:أنشطة الضمان و الوقاية ∗

و الميزانيـــات و و تشـــمل تســـجيل التكـــاليف، و األربـــاح، و الخصـــوم المختلفـــة : أنشـــطة محاســـبية ∗

 .اإلحصاء

 .وهي التخطيط، التنظيم، إصدار األوامر، التنسيق و الرقابة:أنشطة إدارية ∗

اهتمامـه األساسـي  إال أنوقد ذكر فايول أن هذه األنشطة توجد في أي منظمة مهما كان حجمها ،  "  

منصـب علـى األنشـطة اإلداريـة حيـث شـعر أنهـا المجموعـة الوحيـدة مـن األنشـطة المهملـة بواسـطة كـان 

  ) 56.55:ص.،ص2000محمد فريد الصحن و آخرون، ( " .ةأالمنش

  

  

  

  

                                                                                         

                                                                     الرقابة             التنسيق        إصدار األوامر        التنظيم             التخطيط                                                                            

  

محمــــــد فريــــــد الصــــــحن و آخــــــرون، :(يوضــــــح العمليــــــات المختلفــــــة للمنشــــــأة المصــــــدر):1(شــــــكل رقــــــم

  )   57.،ص2000

فايول عددا من المبادئ التي ترشد المدير في إدارته للوحـدة التنظيميـة الواقعـة تحـت سـيطرته   وقد قدم 

حتـى تتـوفر صـفة المرونـة " lawsقوانين، "أو " rulesقواعد،"وميزه عن " مبادئ"وقد اختار الكاتب لفظ 

 العمليات المختلفة للمنشأة

أنشطة 

 تجارية 

أنشطة 

 مالية

أنشطة 

 محاسبة

 األنشطة

  اإلدارية

  

أنشطة 

  فنية 

أنشطة 

 الضمان
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الدرجـة حيث أشار إلى أن ليس هناك شيء جامد أو مطلق فـي الجوانـب اإلداريـة بـل هـي اخـتالف فـي 

محمــد فريــد الصــحن و آخــرون، " (أو القابليــة للتطبيــق بحيــث يجــب أن نســمح بتغيــر الظــروف المحيطــة

  : المبادئ هي وهذه) 59.58:ص.،ص2000

فهــو يجعــل العمليــات اإلداريــة . بهــا فــايول ىهــو واحــد مــن المبــادئ الهامــة التــي نــاد :تقســيم العمــل1-"

فنظـام اإلنتـاج و التوزيـع الخـاص بـآالت المؤسسـة يرتكـز هـو جهـد اقـل، بتحقق إنتاجا أكثر و أفضل و 

وعليــه فمــن اجــل تحســين األداء البــد مــن تقســيم العمــل للحصــول علــى .األخــر أساســا علــى تقســيم العمــل

ــــة التخصــــص  ."وعلــــى قــــدر مــــا تكــــون هــــذه التقســــيمات عقالنيــــة بقــــدر مــــا تكــــون أكثــــر فعاليــــة. فعالي

(Mahmoud.M.Aljoni & others 2010,p.61)  

السـلطة هنـا السـلطة الرسـمية ،التـي تمـد المـديرين بـالقوة الرسـمية و ويقصـد ب :السلطة والمسـؤولية" -2

  .التنفيذية و تحمل المسؤولية العامة

و يشــكل ذلــك احتــرام القواعــد و الــنظم و اللــوائح و العمــل علــى إطاعــة األوامــر الرســمية و  :النظــام -3

  .تطبيق الجزاءات

  .تلقي األمر من الرئيس المباشر :وحدة األمر-4

ال بد و أن ترتبط األنشطة عامة بخطة واحدة ونحو تحقيـق هـدف محـدد، و يطبـق  :وحدة التوجيه -5

  .على جميع األقسام الداخلية و الخارجية

ويقصــد بهــذا المبــدأ، أن الفــرد و مصــالحه الفرديــة و الشخصــية يجــب أن توجــه لخدمــة  :الخضــوع -6

ب علــى اإلدارة التوفيــق بــين المصــالح الفرديــة و العامــة فــي حالــة و جــود تعــارض الصــالح العــام، ويجــ

  .بينهما

ال بد من توافر هذا المبدأ كعنصر عادل و أساسي للقيام باألعمال و المهام التي توجه :المكافأة - 7

 )15.، ص2013 ،الفضيل رتيمي ،أسماء رتيمي (" .لألفراد من قبل اإلدارة

إن تخفــيض دور العــاملين فــي اتخــاذ القــرارات يعنــي المركزيــة ،و زيــادة هــذا الــدور تعنــي :"المركزيــة -8

الالمركزيــة، و كــان فــايول يعتقــد أن المــديرين ينبغــي أن يتحملــوا المســؤولية النهائيــة ،و فــي نفــس الوقــت 
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هــي  والمشــكلة. ينبغــي أن يفوضــوا إلــى مرؤوســيهم قــدرا كافيــا مــن الســلطة يمكــنهم مــن انجــاز أعمــالهم 

  .  تحديد درجة المركزية المناسبة لكل حالة 

ـــدرج الســـلطة-9 إن خـــط الســـلطة كمـــا تصـــوره الخريطـــة التنظيميـــة يمثـــل تـــدرجا فـــي المناصـــب مـــن :ت

  . المستوى األعلى إلى المستوى األدنى

إن األفـــراد و مـــواد العمــل ينبغـــي تواجـــدهما فـــي الزمـــان و المكـــان المناســـبين، و بصـــفة  :الترتيـــب -10

 .يجب وضع الفرد المناسب في العمل المناسبخاصة 

إن المــديرين ينبغــي أن يتعــاملوا مــع المرؤوســين علــى أســاس العدالــة و المســاواة ، وان  :المســاواة -11

  )42.،ص 2000،  علي شريف( ".تسود روح الصداقة بينهم

, المحافظــــة علــــى األفــــراد األكفــــاء فــــي المنظمــــة والحــــد مــــن دوران العمــــل :االســــتقرار الــــوظيفي" -12

  .التسرب

ينبغي تشجيع العاملين على االبتكـار والتفكيـر الخـالق السـتنباط وسـائل وطـرق لتطـوير  :المبادأة -13

  .العمل وتحسين األداء

لين حتـى يكـون يجب على اإلدارة أن تنمي روح التعـاون وروح الفريـق بـين العـام :روح الفريق -14

 محمــود( ."هنــاك تنســيق للجهــود وتبــادل الخبــرات، وتنميــة ثقافــة االنتمــاء للمنظمــة وٕالــى فريــق العمــل

   )42.،ص 2002سليمان العميان ، 

) القيــاديين(كمــا اهــتم بالتــدريب اإلداري، حيــث وضــع نظامــا تقليــديا لتــدريب المــوظفين اإلداريــين     

مؤكــدا علــى أن القــدرة اإلداريــة ال يمكــن تنميتهــا عــن طريــق التــدريب الفنــي فقــط، بــل .فــي الصــناعة

   )132.،ص 2010صالح بن نوار ، . (يجب االهتمام بها من الناحية العملية

أن هنــري فــايول هــو األخــر قــد اهــتم بدراســة التنظــيم مــن خــالل تناولــه لمجموعــة مــن نســتخلص أيضــا 

العوامـــل التنظيميـــة التـــي شـــكلت المبـــادئ األربعـــة عشـــر كســـبيل وحيـــد  لضـــمان القضـــاء علـــى مختلـــف 

  . المشاكل التي قد تتعرض لها التنظيمات
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  نقد و تقييم  النظريات الكالسيكية  -5

مـن  اتناولهـتـم فكـار و المفـاهيم التـي جـاءت بهـا النظريـات الكالسـيكية التـي بالرغم من أهمية األ "     

خــالل هــذا الفصـــل و التــي كـــان لروادهــا شــأن كبيـــر فــي تطـــور نظريــات التنظــيم إال أنهـــا قــد تعرضـــت 

  .االنتقادات لبعض

ففيمــا يخــص التيــار األول مــن النظريــات الكالســيكية و الممثــل أساســا فــي النظريــة البيروقراطيــة         

رغـــم انـــه قصـــد بنظريتـــه أن يضـــع نموذجـــا مثاليـــا يضـــمن قضـــاء "لمـــاكس فيبـــر فإننـــا نجـــد هـــذا األخيـــر 

أن  المصــالح و انجـــاز المعــامالت ،بصـــفة موضـــوعية غيــر شخصـــية ،و بدرجـــة عاليــة مـــن الكفـــاءة إال

فهــو قـد أهمــل تـأثير التنظــيم . نموذجـه لـم يخلــو مـن عيــوب أو تنـاقض مـع مــا يحـدث فــي الحيـاة العمليـة

غيــر الرســمي،كما انــه ركــز اهتمامــه علــى الرقابــة المحكمــة و إجراءاتهــا الدقيقــة،  األمــر الــذي ال يتــيح 

و . ابع مــن الجمــودللعــاملين قــدرا مــن حريــة التصــرف أو المبــادرة أو اإلبــداع، فيصــيب الجهــاز كلــه بطــ

يــدعو العـــاملين إلــى التركيـــز علــى إتبـــاع اإلجــراءات و تفـــادي العقــاب و يحـــولهم عــن بلـــوغ األهـــداف ، 

وينشــئ فــيهم مــا يعــرف بالشخصــيات البيروقراطيــة التــي تعــارف النــاس عليهــا اليــوم و أصــبحت مرادفــة 

عـــامر،علي محمـــد عبـــد ســـعيد يـــس (  ".للـــبطء و تـــأخير االنجـــاز و الضـــعف الشـــديد فـــي كفـــاءة األداء

    )12. ،ص 1998، الوهاب

مـــن النظريـــات الكالســـيكية و الممثـــل أساســـا فـــي اإلدارة  الرابـــعو  الثالـــثأمـــا فيمـــا يخـــص التيـــار "       

العلمية لفريديريك تايور و نظرية المبادئ اإلدارية لهنري فايول ،فقـد وجهـت لهمـا انتقـادات فـي معظمهـا 

حيــث يمكــن القــول أن .علــى اإلطــالق بالعامــل مــن وجهــة نظــر إنســانية  ا لــم يهتمــامــنهو حــادة ، نظــرا لك

مدرسة اإلدارة العلمية قد أغفلـت عـدة أمـور هامـة فـي تحليلهـا للعمـل، و لعـل أبرزهـا الفـروق الفرديـة فـي 

كمــا أغفلــت دراســة تــأثير التنظيمــات غيــر الرســمية .الجوانــب الجســمية و النفســية و الذهنيــة بــين العمــال

  :لفرد و دوافعه و اتجاهاته و بالتالي إنتاجياته و ذلك عندما اعتبرت على رغبات ا

  . أن اإلنسان كيان عاقل رشيد، ال تهمه إال أرباحه المادية ∗

  .انه بإمكانه العيش منعزال عن اآلخرين في حال االستجابة إلى كل متطلباته االقتصادية  ∗

 :ص.،ص2010صـالح بـن نـوار ، (" .ريـدأن األفـراد آالت باإلمكـان التعامـل معهـم بالصـيغة التـي ن ∗

144.143(     
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 Le(كتابــه  فــي )G.Friedmann(ومــن االنتقــادات أيضــا التــي وجهــت لتــايلور نجــد مــا أورده  "   

travail en miettes ( قـائال أن تحليـل العمـل إلـى مهـام قـد نـزع مـن العامـل جانبـه اإلنسـاني ،كمـا أن

عــرض العامــل إلــى فقــدان قدرتــه علــى إنتــاج شــيء كامــل  تقســيم العمــل و تجزئتــه إلــى ابســط المهــام قــد

يفتخـــر بـــه بـــل و حتـــى علـــى إنتـــاج قطعـــة كاملـــة،و هـــذا مـــا يعرضـــه إلـــى فقـــدان الشـــعور باالنتمـــاء إلـــى 

     )14.13 :ص.،ص2007،  محمد مسلم("  .المؤسسة 

لمبـــادئ أمـــا هنـــري فـــايول علـــى اعتبـــار انـــه ممثـــل كمـــا اصـــطلح علـــى تســـميته نظريـــة اإلدارة أو ا"    

حيــث ركــز علــى .اإلداريــة، فقــد نهــج فــي تحليلــه لظــاهرة التنظــيم  نهجــا مغــايرا للــنهج الــذي ســلكه تــايلور

مجموعة من المبادئ التي يجب أن تقوم عليها اإلدارة، معتقدا أنها كافية لضـمان نموهـا فـي الوجـود إذا 

نهــا لــم تكــن شــاملة لكــل أجــزاء و علــى الــرغم مــن تعــدد هــذه المبــادئ  األربعــة عشــر ، إال أ. التزمــت بهــا

كإهمالها للجوانب اإلنسانية و دوافـع العـاملين النفسـية و االقتصـادية و االجتماعيـة ، و .التنظيم الرشيد 

ممــا .باإلضــافة إلــى الصــراعات القائمــة داخــل التنظيمــات . كــذا تــأثير جماعــات العمــل علــى اتجاهــاتهم 

خــرى ، مــن حيــث أنهــا اهتمــت بجانــب تنظيمــي معــين و يجعــل هــذه النظريــة مشــابهة لبقيــة النظريــات األ

  .أغفلت جوانب أخرى

و بالرغم من االنتقادات و التحفظات العديدة التي أثيرت حول ما جاءت به هذه النظريات مجتمعة ،إال 

أن لهــا أهميــة ال يمكــن ألي كــان تجاهلهــا أو الطعــن فــي قيمتهــا كنــواة للتــراث الفكــري و النظــري الــذي 

عال في دفع الفكر التنظيمي على اختالف اتجاهاته و توجهاته نحو ما هو أدق و أعمـق ساهم بشكل ف

و إذا كانت اغلب النظريات الكالسيكية كذلك قد تناولت مشكالت التنظيم من منظور واسع افقدها في .

مفـاهيم كثير من األحيان الدقة التي تتطلبها أيـة نظريـة علميـة ، باإلضـافة إلـى اسـتخدامها للكثيـر مـن ال

غير الدقيقة التي ال تصلح و ال تصدق إال تحت شروط و ظروف خاصة ،فقد كان لها الفضـل الكبيـر 

فــي إثــارة اهتمــام الدارســين المحــدثين للتنظــيم ،حيــث تنــاولوا هــذه المفــاهيم و األحكــام بالدراســة محــاولين 

مالءتهـــا للواقـــع اختبارهـــا امبريقيـــا ، بهـــدف التعـــرف علـــى الظـــروف التـــي تكشـــف عـــن مـــدى صـــدقها و 

      ) 145.،ص2010صالح بن نوار ، ( ".الخاص بكل منظمة
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  الــنــظـــريــات الــنيوكـــالســيــكــية : ثانيا

  :مدرسة العالقات اإلنسانية 1- 

تنتســـب النشـــأة األولـــى لنظريـــة العالقـــات اإلنســـانية ،إلـــى أعمـــال عـــالم االجتمـــاع الصـــناعي إلتـــون  "  

زمالءه بجامعة هارفاد و تجاربهم الشهيرة التي تعرف بتجارب مصنع هاوثورن و  )Elton.Mayo(مايو

)Hawthorne factory (1927التــي ظهــرت بالتحديــد خــالل عــام" ،)عبــد اهللا محمــد عبــد الــرحمن، 

و ذلك حينما استنجدت شركة ويسترن إلكتريك األمريكية، بإلتون مايو " )110.109: ص.ص ،1999

انخفاض اإلنتاجية التي كانت تنتشـر بـين عامليهـا ،باإلضـافة إلـى مشـكالت  و طلبت منه دراسة ظاهرة

فاتجــه تفكيــر مــايو نحــو العوامــل .أخــرى مثــل التنــازع و التنــافر و ســوء العالقــات بــين اإلدارة و العمــال

المادية و الطبيعية المحيطة بالعمل ، مثل اإلنارة و ظروف العمل و ظاهرة التعب ،نفـس التفكيـر الـذي 

غيـر أن مـايو سـرعان مـا حـول تفكيـره نحـو .شائعا في ذلك الوقت نتيجة ألبحاث تايلور و نتائجهـا كان 

حيـث ركـزت هـذه  )17. ،ص 1998، سـعيد يـس عـامر،علي محمـد عبـد الوهـاب( "العنصـر اإلنسـاني،

النظرية بالدرجة األولى على الفرد كإنسان ،و على ضرورة تنظيمه فـي إطـار عالقـات عمـل تعتـرف لـه 

. سانياته ، وبأنه ليس مجرد أداة أو آلة عليها أن تستجيب لرغبة رب العمل و للرؤساء دون أي ترددبإن

و بــأن لــه حقــوق كمــا أن عليــه واجبــات، و أن الحــرص علــى تأديــة الحقــوق للمــوظفين يجــب أن ال يقــل 

  )73.ص ،2011 ،عباسانس عبد الباسط ( ".عن الحرص على القيام بالواجبات

عامـــة يمكـــن القـــول أن تجـــارب هـــاوثورن قـــدمت للفكـــر اإلداري مدرســـة جديـــدة عرفـــت وبصـــفة "    

ـــرئيس و  بمدرســـة العالقـــات اإلنســـانية ،و هـــي المدرســـة التـــي تـــؤمن بأهميـــة تحســـين العالقـــة بـــين ال

المــرؤوس ،ولقــد أفــرزت هــذه المدرســة العديــد مــن االتجاهــات الفكريــة فــي اإلدارة التــي تنبــع جــذورها 

و يمكــن إيجــاز أهـم النتــائج العامــة التـي توصــلت لهــا  .ســفة التـي تبنتهــا هــذه المدرسـةالحقيقـة مــن الفل

 ،دس ، نبيـــل الحســـيني النجـــار ،مـــدحت مصـــطفى راغـــب( ":مدرســـة العالقـــات اإلنســـانية فيمـــا يلـــي

   )90.89:ص.ص

ومــدى ) group(السـلوك فـي العمــل سـلوك مجمـوعي ، أي يتوقــف علـى شـعور أفــراد المجموعـة  ∗

حسن ( ".ترابطهم و تعاونهم ، األمر الذي يزيد من نشاطهم و يعمل على زيادة إنتاجهمتألفهم و 

   )13. ص ،1980 ، الساعاتي
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تلعــب كــل مــن العوامــل الماديــة و المعنويــة تــأثيرا قويــا فــي تحديــد درجــة رضــاء أو عــدم رضــاء " ∗

 .العامل عن عمله

فعاليـة هــو الــنمط الـذي يعتمــد علــى  هنـاك أنمــاط متباينـة للقيــادة و اإلشــراف و أكثـر هــذه األنمــاط ∗

 .إشراك العاملين في اتخاذ القرارات

 .يجب أن يتحلى المدير بمهارات سلوكية بجانب المهارات الفنية و اإلدارية ∗

في العمل بين العاملين دورا هاما فـي تحديـد سـلوك العامـل  أتلعب العالقات االجتماعية التي تنش ∗

  )17. ،ص 1998، محمد عبد الوهاب سعيد يس عامر،علي(  ".داخل المنظمة

يعد أكثر أهمية في بلورة معنويات العمال .احتياجات العامل إلى توفير األمان و منح التقدير الالزم" ∗

  )48. ،ص 2005، جاسم مجيد( ".و إنتاجياتهم من الظروف الطبيعية للعمال

قــيم و اتجاهــات ،فمــن  علــى اإلدارة أن ال تتجاهــل وجــود التنظــيم غيــر الرســمي و مــا يتضــمن مــن" ∗

شـــــأن ذلـــــك أن يضـــــعف االتصـــــاالت بـــــين قمـــــة التسلســـــل الرئاســـــي و مســـــتوياته الـــــدنيا ، كمـــــا أن 

االتصاالت الصاعدة من هذه المستويات ال تكون لها أهمية ، طالما أنها ال تنطوي على معلومات 

  )131.،ص  2006رابح كعباش ،(  ".عن بناء التنظيم غير الرسمي

الــدقيق لألعمــال لــيس بالضــرورة هــو أهــم أشــكال التنظــيم كفــاءة و أعالهــا مــن حيــث إن التخصــص " ∗

 .اإلنتاجية

كميـــة العمــــل التــــي يؤديهــــا العامـــل ال تتحــــدد تبعــــا لطاقتــــه الفســـيولوجية و إنمــــا تتحــــدد تبعــــا لطاقتــــه  ∗

 )25.،ص  2004،بلقاسم سالطنية (  ."االجتماعية

ور اهتمام هذه النظرية و قد اتضح ذلك من خالل مما سبق نستخلص أن العنصر اإلنساني هو مح   

سلسلة التجارب التي قام بها التون مـايو و زمـالءه ،حيـث تمكنـت مـن أن تكشـف و بوضـوح عـن وجـود 

مجموعــة مــن العوامــل المــؤثرة علــى الســلوك اإلنســاني داخــل التنظيمــات لــم تكــن النظريــات الســابقة قــد 

  .تعرضت لها من قبل
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  الــسـلــــوكــــيـــةالـمدرسـة  -2

 نظرية ماسلو للحاجات -2-1 

بنظريــة ســلم الحاجــات ،وهــي تقــوم علــى أســاس عــدة افتراضــات   (Maslow)تعــرف نظريــة ماســلو "  

مفادها أن العامل في عمله إنسان يسعى دومـا لتحقيـق أهـداف مهنيـة تسـمح لـه بتلبيـة حاجاتـه المختلفـة 

ظريـة ماسـلو هـو عامـل اسـتطاع تحقيـق عـدد كبيـر مـن كشخص ، فالعامـل الراضـي عـن عملـه حسـب ن

 )21.ص،2007،بوظريفة و آخرونحمو ( ."حاجاته

وقد قام ماسلو بتصنيف هذه الحاجات في خمس فئات ثـم قـام بترتيـب هـذه الفئـات فـي تسلسـل هرمـي  " 

احتلــــت قــــاع هــــذا الهــــرم بينمــــا )الطعــــام و الشــــراب و المــــأوى (و احتلــــت الحاجــــات األساســــية الرئيســــية 

قمـة هــذا الهـرم وطبقــا لرؤيـة ماســلو يعتبــر )التقــدير و االحتـرام و تحقيــق الــذات (الحاجـات األكثــر تقـدما 

اإلنسان حيوان دائم الرغبة ، و عند إشـباع حاجـات المسـتوى األدنـى حتـى و لـو جزئيـا يتطلـع الشـخص 

  )254.ص،2001 و آخرون ، دافيد راتشمان( ".إلشباع حاجات المستوى التالي

  :ويمكن عرض هذه الحاجات وفقا لتدرج أهميتها في نظرية ماسلو كما يلي   

و .وهــي حاجــات الفــرد للمأكــل و المشــرب و الملــبس و المــأوى و الراحــة : الحاجــات الفســيولوجية" ∗

  .يعتمد الفرد في إشباع معظم هذه الحاجات على الموارد المالية ممثلة في األجر أو الدخل عموما

مـن المخـاطر الشخصـية و مخـاطر ) عائلتـه(حيـث يحتـاج الفـرد لتـأمين نفسـه و أوالده:حاجات األمـن ∗

و دخلـه حاليـا و مسـتقبال،أو قـل  وظيفتـهعلـى  يـؤمنيحتـاج الفـرد ألن .الزمن من حيث العمل و الصحة

  .انه يحتاج الن يشعر باألمان و عدم القلق

و تعـــاطفهم و مســـاعدتهم، و  لتكـــوين الصـــداقات، و اكتســـاب حـــب اآلخـــرين:الحاجـــات االجتماعيـــة ∗

التأثير بهم، و للشعور باالنتماء يحتاج الفرد كموظف ألن يشعر باالنسجام مع نسـيج اجتمـاعي أو 

 .صحبة متآلفة يساعدونه إذا احتاج لمساعدة، ويقبلون مساعدته إذا قدمها

 ليته و أهليتــهحيــث يحتــاج الفــرد ألن يشــعر بأهميتــه الذاتيــة ،و اســتقال: حاجــات االحتــرام و التقــدير ∗

وكذا الن يشعر بتقدير و احترام اآلخرين مثل الرؤسـاء و الـزمالء ) .عوامل احترام الذات ( زلالنجا

 ).عوامل احترام اآلخرين(في العمل ،و الن يرى نفسه على درجة أو أكثر من المكانة أو الشهرة 
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. أي تحقيق أقصى أماله أو أهدافه ،أو تحقيـق الصـورة المنشـودة فـي خيالـه : الحاجة لتحقيق الذات �

  )149.148:ص.ص ،2000احمد سيد مصطفى، " (.و هذه حاجة متجددة متصاعدة

  

  حاجات تحقيق

  الـــــــذات

  حاجـــــــات االحـــــترام و التقديـر

  االجـــتــــــــماعيــــــــــــــــةالــــــــــحاجــــــــــات 

  حـــــــــــــــــاجــــــــــــــــات األمـــــــــــــــــــــــــــــــــانك

 الحــــــــــاجــــــــات الفسيولــــــوجيــــــــــة

 )    150.،ص 2000:احمد سيد مصطفى (يوضح هرم ماسلو للحاجات المصدر) 2(شكل رقم 

ومــا يجــب اإلشــارة إليــه انــه يمكــن مــن خــالل تــوفير حجــات األمــن و االســتقرار لــدى العمالــة         

المؤقتـــة و تـــوفير حاجـــات تحقيـــق الـــذات و حاجـــات االحتـــرام و التقـــدير مـــن خـــالل محاولـــة إيجـــاد 

عالقـــات طيبـــة متبادلـــة بيـــنهم و بـــين األنســـاق الفرعيـــة األخـــرى التـــي يتعـــاملون معهـــا و فـــتح قنـــوات 

التصال ما بين المسـتويات األفقيـة و الراسـية بالمؤسسـات التـي يعملـون بهـا قـدر اإلمكـان يسـاعدهم ا

 ."على أداء أعمالهم بشكل مقبول يعود بالنفع عليهم و على العمل و المؤسسـة بـل و علـى المجتمـع

  )48. ص ،2011، فايزه محمد رجب بهنسي (

  النظرية ثنائية العوامل -2-2

و رفاقـه بدراسـتهم الخاصـة   )Frederick Herzberg(السـتينات قـام فريـديريك هرزبيـرغ فـي خـالل "  

عن الحاجات اإلنسانية ،و طلبوا من المحاسبين و المهندسين و صف الجوانب الخاصة بوظائفهم التي 

 تحقق لهم الشعور باالرتياح و الرضا و تلك التي تجعلهم يشعرون بعدم الرضا ،و من ثـم قـاموا بتحليـل

النتائج ووجدوا أن مجموعتين من العوامل متباينتين تباينا كليا يرتبطـان بالشـعور بالرضـا و عـدم الرضـا 

  )255.ص،2001 و آخرون ، دافيد راتشمان( ".عن العمل
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، وهــي موجـودة فــي ) Hygiene Factors(األولـى وهـي التــي اسـماها العوامــل الصـحية أو الواقيــة "  

مثـل سياسـات الشـركة و أسـلوب . الوظيفة أكثر من تواجدها في العمل نفسـهالبيئة المحيطة بالعمل أو ب

اإلدارة فـــي تطبيـــق هـــذه السياســـات ،و اإلشـــراف،ظروف العمـــل و األجـــر و العالقـــات مـــع الرؤســـاء و 

  .الزمالء و المرؤوسين ،األمن الوظيفي

واكتشـــف هرزبيـــرغ فـــي دراســـته التـــي أجراهـــا علـــى مـــائتي محاســـب و مهنـــدس أن غيـــاب هـــذه       

و .كــن وجودهــا ال يــؤدي بالضــرورة لرضــاهم لالعوامــل مــن محــيط العمــل يــؤدي الســتياء العــاملين ، 

فمــثال لــو كانــت عالقــة الفــرد بزمالئــه ســيئة، فإنــه .ن هــذه العوامــل ال تمثــل دوافــع للعمــل إبالتــالي فــ

  .لكن لو كانت جيدة فلن يكون راض بالضرورة.ون غير راضسيك

وهـي تتعلـق ) Motivators(و أما المجموعة الثانيـة مـن العوامـل فقـد اسـماها العوامـل الدافعـة       

بمحتــوى العمــل نفســه أو الوظيفــة مثــل النمــو و التقــدم فــي الوظيفــة ،ومضــمون أو محتــوى العمــل،و 

و من ثم .أن توافر هذه العوامل يخلق حالة من الرضاء لدى الفرد تقدير جهود الفرد،و المسؤولية و 

إذ تهيئ للعـاملين شـعورا بالنجـاح الشخصـي المثمـر مـن خـالل العمـل .فإنها عوامل تمثل دافعا للعمل

فهــذا الرضــا النــاجم عــن تهيئــة العمــل المناســب للفــرد و فــرص التقــدم الــوظيفي و تقــدير الجهــد، هــو .

   )159.158:ص.ص ،2000احمد سيد مصطفى، ( ".عاملين لألداء المثمرالذي يدفع الفرد أو ال

        نظرية دوجالس ماكريجور  -2-3

بناء مدرسة اإلدارة السلوكية ،وقد توصل )douglas McGregor(استكمل دوجالس ماكريجور "   

و  ظيفــي دقيــق و تركيــز اتخــاذ القـــراراتو إلــى أن المنظمــة التقليديــة بمــا اتصــفت بــه مـــن تخصــص 

االتصــاالت فــي اتجــاه واحــد مــن اعلــي إلــى أســفل ، لــم تكــن مجــرد نتــاج لضــرورة اقتصــادية و إنمــا 

  .كانت أيضا انعكاسا للفروض السائدة حول الطبيعة البشرية 

و التــي تقــوم علــى "  X Theory" وقــد عبــر مــاكريجور عــن هــذه الفــروض بمــا اســماه نظريــة       

  :الفروض التالية 

  .                           يحبون العملأن معظم الناس ال  ∗

  . أن معظم الناس ال يقبلون تحمل المسؤولية و يفضلون أن يوجههم اآلخرين   ∗
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، عطيـةطـاهر مرسـي ( ".أن األفراد يدفعهم الحافز المـادي إلـى العمـل و لـيس الرغبـة فـي أداء العمـل

   )36.35:ص.ص ،1996

يســتوجب إجبــاره و الرقابــة عليــه و توجيهــه أو  بســبب كراهيــة الشــخص العــادي للعمــل فــاألمر"  ∗

 .تهديده بالعقوبة من اجل حثه على العمل لتحقيق األهداف التنظيمية

ن المديرين يعتقدون انه يمكن تحفيز العاملين فقط من خالل بث فإلمكريجور "  X" و طبقا للنظرية    

افآت إضافية و هذا النمط اإلداري الخوف في نفوسهم من احتمال فقدان وظائفهم أو بواسطة منحهم مك

يؤكــد علــى أهميــة الحاجــة الفســيولوجية واألمنيــة و يتجــه إلــى تجاهــل حاجــات المســتوى األعلــى فــي هــرم 

لمقابلـــة تركيـــز اإلدارة علـــى حاجـــات المســـتوى األدنـــى طـــرح مـــاكريجور مجموعـــة أخـــرى مـــن  و ماســـلو

 ":على في هرم ماسـلو و هـي كمـا يلـيعلى أساس حجات المستوى األ"  Y"الفروض اسماها بالنظرية  

  )260.ص،2001 و آخرون ، دافيد راتشمان(

العامل يحب العمل وينظر إليـه كهوايـة، مثـل حبـه للعـب و اسـتمتاعه بـه فهـو يجـد بالعمـل كـل " ∗

  .الراحة

  .يمارس العاملون توجيها و رقابة ذاتية إذا ما التزما باألهداف ∗

 .المسؤولية ،و حتى انه يمكن أن يسعى لها الفرد العادي قادر على أن يتعلم قبول  ∗

يهم قــدرات كامنــة و مقــدرة علــى اتخــاذ قــرارات جيــدة و مثمــرة للمنظمــة،و دالنــاس بصــفة عامــة لــ ∗

  .أولئك الذين يشغلون وظائف قيادية في  ليست تلك القدرات بالضرورة محصورة فقط 

و اقترح أن يتم توجيه المـديرين فـي تصـميم المنظمـات "  Y"وقد فضل ماكريجور افتراضات نظرية  

 ."ليـتم تحفيــز مرؤوسـيهم و النظــر إلـيهم بايجابيــة"  X" ولــيس أفكـار نظريــة "  Y"علـى أفكــار نظريـة 

   )78.ص ،2011 ،عباسانس عبد الباسط (

بعـــد عـــرض بعـــض االتجاهـــات النظريـــات الخاصـــة بالمدرســـة الســـلوكية يمكـــن القـــول أن النظريـــات 

السلوكية هي األخرى أولت اهتماما كبيرا بالعنصر البشـري لكونـه يعـد مـن العوامـل األساسـية لعمليـة 

و هـــو مـــا جعلهـــا تركـــز اهتمامهـــا علـــى عـــدد مـــن القضـــايا التـــي لهـــا صـــلة كبيـــرة بالســـلوك .اإلنتـــاج

  .التنظيمي و ذلك من اجل تحديد مختلف عوامل الرضا الوظيفي
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  كالسيكية نقد و تقييم النظريات النيو  -3

لقد أفرزت مدرسة العالقات اإلنسانية و السلوكية أفكارا هامة فيما يتعلـق بسـلوك األفـراد فـي أمـاكن  "   

العمل ،و لكن رغم أهميـة هـذه األفكـار، إال أنهـا تميـزت بالبسـاطة التحليليـة و مـازال العلمـاء السـلوكيون 

 ."نسـاني فـي المنظمـاتيحاولون في الوقت الحاضر الوصول إلى فهم أفضل و أكثـر شـموال للسـلوك اإل

   )47.،ص 2000،  علي شريف(

ومــن أهــم االنتقــادات التــي وجهــت لمدرســة العالقــات اإلنســانية هــي أنهــا ركــزت بشــكل مفــرط علــى "     

أهميــة العنصــر اإلنســاني األمــر الــذي حــال دون توصــلها إلــى نظريــة شــاملة و متكاملــة لتفســير ظــاهرة 

  .التنظيم و السلوك التنظيمي

ا ركزت على الحوافز غير المادية و بالتالي فهي تقلل من أهمية الحوافز و المكافآت المادية، كما أنه  

وقـد أهملـت أيضـا أهميـة . و هو ما جعلها تفتقر عنصرا مهما في تفسـير السـلوك اإلنسـاني و التنظيمـي

 ،المغربـــــــــــــيكامـــــــــــــل محمـــــــــــــد ( ".التنظـــــــــــــيم الرســـــــــــــمي و أثـــــــــــــره فـــــــــــــي تكـــــــــــــوين الســـــــــــــلوك اإلنســـــــــــــاني

   )بتصرف.56.55:ص.،ص2004

لـم تعــط اهتمامـات أصــحاب نظريـة العالقــات اإلنســانية بدايـة مــن جهـود مــايو حتـى نهايتهــا، أي أهميــة "

صـــــــالح بـــــــن ( ".لوجـــــــود ظـــــــاهرة الصـــــــراع بـــــــين األفـــــــراد و الجماعـــــــات داخـــــــل التنظيمـــــــات الصـــــــناعية

كلمــة واحــدة مــن و قــد أشــير إلــى هــذا الصــدد أن دراســات هوثــورن لــم تــورد "    )159.،ص2010،نــوار

و لمـا لـم يتيسـر تخفـيض شـكاوي العمـالء المبحـوثين  ،النقابات و اإلضرابات و المنازعات على األجور

، ســليم العــامودي ( ".إلــى مســتوى مشــكالت قابلــة للحــل كانــت تعتبــر عيوبــا أو تزويــرا لالتجــاه الحقيقــي

      ) 61.،ص2006

سلم من االنتقادات التي وجهت لمختلف اتجاهاتها أما فيما يخص المدرسة السلوكية فهي األخرى لم ت  

فعلــى الــرغم مــن أهميتهــا إال أن "النظريــة ومــن بينهــا تلــك التــي تعرضــت لهــا نظريــة الحاجــات لماســلو 

كمـا أن الفـرد يسـعى إلـى إشـباع مسـتوى معـين ثـم  ،منفعتها محـدودة فـي نطـاق تفسـير السـلوك اإلنسـاني

بعده ينتقل إلى مستوى أعلى مـن الحاجـات أمـر يصـعب تطبيقـه بشـكل عـام ، فهنـاك العديـد مـن األفـراد 

يسعون إلى إشباع أكثر من حاجة في نفس الوقت مثل إشباع الحاجات المادية و االجتماعية و األمان 

كما أن . هتمون بالدرجة األولى بإشباع التقدير و تحقيق الذاتفي نفس الوقت ، كما أن بعض األفراد ي
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محمـــد عثمـــان ( " .هـــذه النظريـــة تعجـــز عـــن تفســـير تنـــاقص بعـــض الحاجـــات عنـــد تـــدرج الفـــرد وظيفيـــا

    ) 291.،ص1998،  حميد حمدي مصطفى المعاز،إسماعيل 

ومــن أهــم االنتقــادات الموجهــة أيضــا  لنظريــة العــاملين لهرزبيــرغ تلــك الخاصــة بالمنهجيــة المتبعــة  "   

،فحسب بعض الباحثين و المختصين في االنتسابية و السلوك النفسي االجتمـاعي لألفـراد ،فـإن النتـائج 

أن األشـخاص المتوصل إليها بتطبيق نظريـة العـاملين هـي نتـائج متوقعـة و طبيعيـة ، إذ مـن المعـروف 

يميلــون بطبيعــتهم إلــى نســب األحــداث المرضــية فــي العمــل إلــى أنفســهم و األحــداث غيــر المرضــية إلــى 

ظروف خارجة عن نطاقهم ، خصوصا وأن البيانات التي حصل عليها هرزبيـرغ تـم جمعهـا عـن طريـق 

د حاول بعض مقابالت وجها لوجه ،مما قد يجعل المفحوصين في وضعية دفاعية أثناء االستجابة ،و ق

الباحثين إعادة التجربة باستعمال طرق أخرى غير تلك المبنية على المقابالت المباشـرة،ولم يتمكنـوا فـي 

بوظريفـــــة و حمــــو ( ".اغلــــب الحــــاالت مـــــن التوصــــل إلــــى نفـــــس النتــــائج التـــــي توصــــل إليهــــا هرزبيـــــرغ

   )29.ص،2007،آخرون

اإلنسانية فإنها كانت معلما في تاريخ تطور  و على الرغم من االنتقادات التي وجهت لحركة العالقات" 

الفكـر اإلداري و التنظيمـي ،فهـي التـي أظهـرت أهميـة الفــرد كعنصـر رئيسـي فـي التنظـيم و لـيس آلــة أو 

. ،ص2004 ،المغربـيكامل محمـد (" .أداة إنتاجية مجردة من الحس و الفكر و العاطفة و االحتياجات

56(   

الســلوكية فــان رغــم االنتقــادات التــي تعرضــت لهــا  هــي األخــرى فــال كــذلك هــو  األمــر بالنســبة للمدرســة "

يمكن أن نتجاهل، المجهود الفكري ألصحاب االتجاه السلوكي في نظرية التنظيم  و الذي قد عـزز مـن 

قــات اإلنســانية ،نتيجــة تأكيــدهم علــى أهميــة العالقــات االجتماعيــة و تــأثير النتــائج أصــحاب نظريــة الع

ية علـــى زيـــادة الكفـــاءة و الفعاليـــة ،و مســـاهمته فـــي توطيـــد الـــروابط الوديـــة بـــين التنظيمـــات غيـــر الرســـم

     )199.،ص2010،صالح بن نوار( ."العمال و اإلدارة
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  الــنــظـــريــات الحديثة : ثالثا

  النظريات البنائية الوظيفية -1

مـن أهـم رواد )  Talcott.parsons(يعتبـر تـالكوت بارسـونز "   :نظريـة النسـق االجتمـاعي -1-2 

النظرية البنائية الوظيفية ،و أبرز علماء االجتماع المعاصـرين الـذين لهـم إسـهامات قيمـة لـيس فقـط فـي 

مجــدي احمــد ( ".مجــال دراســات التنظيمــات بــل أيضــا فــي دراســة و تحليــل النظريــة السوســيولوجية عامــة

     )96.،ص2009، بيومي ،محمد سيد لطفي

لنظرية التنظيم ، هو تصـوره لظـاهرة التنظـيم علـى أنهـا نسـقا اجتماعيـا  و أهم شيء أضافه بارسونز"   

و أن التنظــيم فــي حــد .يضــم مجموعــة مــن األنســاق الفرعيــة المختلفــة كالجماعــات و األقســام و اإلدارات

صـــــــــالح بـــــــــن ( ".ذاتـــــــــه مـــــــــا هـــــــــو إال نســـــــــقا فرعيـــــــــا لنســـــــــق اكبـــــــــر و اشـــــــــمل منـــــــــه و هـــــــــو المجتمـــــــــع

    )161.،ص2010،نوار

رسونز بأن التنظيم نسق اجتماعي يعمل من خالل بناء معين ، هـذا البنـاء بـدوره يقـوم علـى و يؤكد با "

  : عدد من العناصر لها طابع وظيفي كل منها يكمل األخر وهي

ضرورة وجود القيم في األنساق الثقافية، و التي لها دور وظيفي هام يعمل على ديمومة و اسـتقرار  ∗

   .التنظيم

  .الدور التنظيمي، نظرا للمشاركة في الوظائف أهمية كل من الجماعة و ∗

يعتمد التنظيم علـى قـادة و أفـراد لهـم مسـؤوليات القيـادة فـي رسـم سياسـات التنظـيم و اتخـاذ القـرارات  ∗

    ) 107.،ص2004، حسين عبد الحميد احمد رشوان( ".في خطوط السلطة المحددة 

إضــافة إلــى هــذا فقــد حلــل بارســونز التنظــيم مــن وجهــة نظــر ثقافيــة نظاميــة ،مؤكــدا علــى التوجيهــات "  

حيــث أوضــح بارســونز أن القــيم الســائدة فــي التنظــيم هــي التــي .القيميــة الســائدة فــي التنظيمــات المختلفــة 

تحقيـــق تمـــنح أهـــداف هـــذا التنظـــيم طابعـــا شـــرعيا ،ألنهـــا هـــي التـــي تؤكـــد إســـهام النســـق التنظيمـــي فـــي 

و هـذا يفتـرض بالضـرورة تـوافر .إلـى تحقيقهـا ) المجتمـع(المتطلبات الوظيفية التي يسعى النسق األكبـر 

و مــن خــالل الشــرعية التــي يحققهــا .قــدر مــن االنســجام بــين قــيم التنظــيم و قــيم المجتمــع الــذي يوجــد فيــه

و عليـه بعــد .المكونـة لـهالتنظـيم، يسـتطيع أن يضـع أهدافـه األساسـية فـي أولويـة تسـبق أهـداف األنسـاق 

و إذن فالنســق .وان يحــدد مواقفــه أمــام أيــة منافســة خارجيــة تهــدده . ذلــك أن يحــدد مكانتــه فــي المجتمــع
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إال أن   .القيمــي فــي التنظــيم هــو الــذي يحــدد كــل الظــروف الداخليــة و الخارجيــة التــي يواجههــا التنظــيم

 .،ص1977، الســـــيد الحســـــيني( " بارســـــونز ال يـــــذهب إلـــــى حـــــد المطابقـــــة بـــــين التنظـــــيم و المجتمـــــع

ألنه أوضح في موضع أخر أن التنظيمات تتميـز عـن المجتمـع بأنهـا وحـدات اجتماعيـة " )76.75:ص

لهـــا أهـــداف محـــددة وواضـــحة نســـبيا تســـعى إلـــى تحقيقهـــا ، و أن تحقيـــق هـــذه األهـــداف تفـــرض و جـــود 

نحـان التنظـيم طابعـا يميـزه إجراءات تنظيمية تضمن ذلـك ،إذن فوضـوح األهـداف و تـوافر اإلجـراءات يم

  )161.،ص2010،صالح بن نوار( ."إلى حد ما عن المجتمع

و يذهب بارسـونز إلـى أن هنـاك أربعـة متطلبـات وظيفيـة أساسـية يتعـين علـى كـل نسـق أن يواجههـا  "  

  .المواءمة أو التكيف ،تحقيق األهداف ، التكامل، الكمون : إذا ما أراد البقاء و هي 

لمواءمة و تحقيق األهداف بعالقة النسق ببيئته، و يتعلق التكامل و الكمون بالظروف حيث تتعلق ا    

فمطلــب المواءمــة أو التكيــف يعبــر عــن تــوفير كــل المــوارد البشــرية و الماديــة الضــرورية .الداخليــة للنســق

يـق أما مطلب تحقيـق األهـداف فيتمثـل فـي حشـد المـوارد التنظيميـة مـن اجـل تحق.لتحقيق أهداف التنظيم

  .األهداف

و يشير مطلـب التكامـل إلـى العالقـات بـين الوحـدات، و خاصـة تلـك المتصـلة بضـمان تحقيـق أعلـى    

  .مستوى من التضامن و التماسك بين األنساق الفرعية

و أخيـــرا يشـــير مطلـــب الكمـــون إلـــى مـــدى مالئمـــة الظـــروف الســـائدة فـــي األنســـاق الفرعيـــة للظـــروف    

  .السائدة في النسق األكبر

و لعـــل أهـــم اإلســـهامات التـــي قـــدمها بارســـونز ،تصـــنيف التنظيمـــات و خاصـــة التصـــنيف الـــداخلي    

  للتنظيم  حيث ميز بين ثالثة مستويات أو انساق فرعية في التنظيم 

  .ويهتم بالنشاطات الفنية التي تسهم بشكل مباشر في انجاز أهداف التنظيم: النسق الفني ∗

  .مور الداخلية للتنظيمو الذي يتولى األ: النسق اإلداري ∗

الــذي يعمــل علــى ربــط النســق الفنــي و النســق اإلداري مــن جهــة و المجتمــع مــن : النســق النظــامي ∗

 .جهة أخرى

لقد قدم بارسـونز نموذجـا للتـوازن فـي التنظيمـات التـي اعتبرهـا انسـاقا اجتماعيـة و هـذا مـا يخـالف       

هــذا يركــز علــى البنــاء بالدرجــة األولــى ،حيــث  النمــوذج الفيبــري و يمكــن القــول هنــا أن نمــوذج بارســونز

نظر إلى التنظيمات على أنها وحدات فرعية داخل النسق األكبر و هو مـا يؤكـد علـى نمـو هـذا االتجـاه 
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يوســـف عنصــــر ( ."شـــامال متكــــامال ه تفســــيرا و اتســـاع نطاقــــه ووضـــوح مفاهيمــــه و قدرتـــه علــــى تفســـير 

  )90.89:.ص.،ص2006،

  نموذج سلزنيك-1-2

فــي نظريــة التنظــيم يكشــف عــن تــأثره البــالغ باالتجــاه ) Philip.Selznick(فليــب ســلزنيك إســهاماقــدم "  

و لقـــد عـــرض إســـهامه هـــذا فـــي مقـــالين نظـــريين هـــامين و بحـــث . البنـــائي الـــوظيفي فـــي علـــم االجتمـــاع

تشـكل جميعهـا إطـارا تصـوريا متميـزا ووجهـة نظـر محـدودة فـي دراسـة .امبريقي أجراه في تنظيم أمريكـي 

لتنظــيم تشــبه إلــى حــد كبيــر و جهتــي نظــر بارســونز و ميرتــون ، و لكنهــا تختلــف عنهمــا فــي اعتمادهــا ا

فـإذا . بيد أن وجهة نظر سلزنيك ترتبط بوجهة نظر ميرتون ارتباطـا واضـحا .على نتائج بحث امبريقي 

ســلزنيك  نإكــان ميرتــون قــد أكــد علــى الضــبط الــذي تمارســه القواعــد ، و مــا يترتــب عليــه مــن اســتجابة فــ

 .،ص1977، السـيد الحسـيني( ."يؤكد فكرة تفويض السـلطة و مـا يترتـب عليهـا مـن نتـائج غيـر متوقعـة

و يتفـــق ســـلزنيك مـــع ميرتـــون فـــي أن تلـــك النتـــائج غيـــر المتوقعـــة تنشـــأ مـــن المشـــاكل  " . )90.89:ص

المتعلقة بوجود عالقات إنسانية متداخلة في التنظـيم البيروقراطـي ، تلـك العالقـات اإلنسـانية التـي أغفـل 

  )42 .،ص1980،علي السلمي ( ."ماكس فيبر أهميتها في نموذجه المثالي

لزنيك مــن قضــية أساســية و هــي أن التنظــيم يوجــه مطلــب الضــبط الــذي و عمومــا فقــد انطلــق ســ "    

تمارســها أعلــى المســتويات الرئاســية ، وهــذا يفــرض بالضــرورة تفويضــا دائمــا للســلطة ،بحيــث يتخــذ هــذا 

و يترتب على هـذا التفـويض نتـائج مباشـرة ، فهـو يزيـد مـن فرصـة التـدريب علـى .التفويض طابع نظاميا

تســاب الخبـــرة فـــي ميــادين محـــددة ممــا يمكـــن عضـــو التنظــيم مـــن مواجهـــة الوظــائف المتخصصـــة ،و اك

إلـى زيـادة نمـو الوحـدات و األقسـام الفرعيـة فـي  و تفـويض السـلطة يـؤدي أيضـا. المشكالت و معالجتها

    .التنظيم، مما يترتب عليه تنوع في اهتمامات و مصالح هذه األقسام الفرعية 

و لكــي يــؤدي التنظــيم وظائفــه، يتعــين علــى هــذه األقســام أن تتعهــد و تلتــزم بتحقيــق األهــداف التــي     

و بــرغم مــا يؤديــه هــذا الموقــف مــن وظــائف، إال انــه يتــيح الفرصــة لظهــور صــراعات بــين . تســعى إليهــا

اتيجية التنظـيم و األقسام الفرعية في التنظيم، و لهذا يتعين على التنظيم أن يتخذ قراراته فـي ضـوء إسـتر 

أقسامه الفرعية ، مما قد ينشأ عنه في بعض األحيـان تفـاوت بـين األهـداف الرسـمية للتنظـيم و االنجـاز 

    )90 .،ص1977، السيد الحسيني(" .و هو موقف يتطلب مستوى أخر من التفويض.الفعلي لها
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و لعــل اخطــر مــا قدمــه ســلزنيك هــو دراســته للنتــائج المترتبــة علــى تفــويض الســلطة ، و هــي الدراســة  " 

التي عبرت عـن اتجاهـه البنـائي الـوظيفي أوضـح تعبيـر ، فلـذا أوضـح أن هنـاك نتـائج وظيفيـة و أخـرى 

ان كال مـن غير وظيفية لهذا التفويض ، وان هذه النتائج ترتبط أساسا بمشكلة تحقيق أهداف التنظيم ،و 

    )42 .،ص1994، السيد الحسيني(" .هذين الضربين من النتائج يؤدي إلى مزيد من التفويض

  :فبالنسبة للجوانب الوظيفية فلقد رأى في تفويض السلطة ما يلي "

  .مشاركة فئات واسعة في اتخاذ القرار ∗

يــق تقاســمها و تــدريب و تكــوين أشــخاص علــى اتخــاذ القــرارات و تحمــل المســؤولية  ، التــي عــن طر  ∗

  .توزيعها يؤدي إلى خلق جو من الديمقراطية التنظيمية بين أعضاء التنظيم 

  التقليل من احتمال الملل و الروتين  ∗

   :وظيفية فهي بحسب سلزنيكالالأما عن الجوانب 

  .كثرة المستويات التنظيمية ∗

  .استبدال األهداف األساسية باألهداف الفرعية  ∗

  .في التنظيم مما يؤدي إلى خلق الصراع بروز اديولوجيات ثانوية   ∗

  .تعدد مراكز اتخاذ القرار،هذا التعدد يؤدي بدوره إلى نفي مبدأ تحمل المسؤولية  ∗

تلقائيــا ،كمــا أن العالقــات بداخلــه تقــوم علــى  أو قــد ابــرز ســلزنيك أيضــا أن البنــاء غيــر الرســمي ينشــ  

ماعـــة ،و تقـــوم كـــذلك علـــى روابـــط أســـس شخصـــية و تنطـــوي علـــى عوامـــل القبـــول و الهيبـــة داخـــل الج

  .الصداقة و تستعين بالقوة و أساليب الضبط 

و قـــد أوضـــح  أهميـــة البنـــاء غيـــر الرســـمي داخـــل التنظـــيم عامـــة ،حيـــث يكـــون البنـــاء الغيـــر الرســـمي   

ضـــروريا و جوهريـــا فـــي النســـق الرســـمي ،مـــن اجـــل عمليتـــي التفـــويض و الضـــبط ذاتهـــا ولمـــا كـــان مـــن 

التنظــيم فــي اســتجابات األفــراد ،فــان دراســة التنظــيم التلقــائي للــوالء و المصــالح المرغــوب فيــه أن يــتحكم 

أبعاد البناء غير الرسمي  يفيـد القيـادة عنـد التطبيـق باعتبـاره وسـيلة  أمر ال مناص منه ، ذلك أن معرفة

    )164 .،ص1998،علي عبد الرازق جلبي ( ".فعالة لالتصال و اإلقناع

لـى أن االتجــاه البنـائي الــوظيفي قـد حــاول مـن خــالل إسـهاماته المختلفــة و ممـا ســبق يمكـن أن نخلــص إ

معالجــــة العديــــد مـــــن المشــــاكل التنظيميـــــة التــــي أغفلتهـــــا الجهــــود الكالســـــيكية ،بمــــا فـــــي ذلــــك النظريـــــة 

البيروقراطيــة التــي تعــد نقطــة انطــالق هــذه النظريــات،و هــذا مــن خــالل تناولهــا لمجموعــة مــن العوامــل 
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وذلــك لمــا لهــا مــن تــأثير ايجــابي علــى .برتهــا أســاس اســتمرار و اســتقرار التنظيمــات التنظيميــة التــي اعت

  . السلوك التنظيمي بما في ذلك الرضا الوظيفي

  :التعاوني النسق نظرية -2

 علـى يقـوم مفتـوح نسـق أو نظـام عـن عبـارة التنظـيم أن   )Bernard Leicer( برنـارد  لشسـتر يـرى "

 العوامـل فيـه تلعـب التعـاون هـذا التنظـيم، في األفراد بين القائم التعاون خالل وذلك من تعاوني، أساس

 للتنظيم الغيـر أهمية يعطي فبرنارد الكالسيكية النظريات عكس وعلى حيويا، دورا النفسية واالجتماعية

 التـدريب إلـى أهميـة النظـر الفـت قـد برنارد أنحيث نجد  لألفراد، التخصص بمبدأ ينادي كذلك رسمي،

 تتحـدد لألوامر األفراد قبول منطقة اتساعأن   برنارد اعتبار ،وقدالمنظمة داخل للقادة اإلعداد وضرورة

فهـو يـرى " ،)35. ،ص1997، سـليمان حنفـي محمـد("لهـم الممنوحـة اإلغـراءات والحـوافز وكمية بنوعية

 تزيد التنظيم يقدمها التي المختلفة والحوافز بأشكالها المغريات كانت إذا التنظيم مع يتعاون إلنسانبأن ا

 واالشـتراك التعـاون العضـو يـرفض ذلك عكس حالة تقديمها،وفي الفرد من يطلب التي المساهمات عن

 وتـرك االسـتقالة تقـديم إلـى البسـيط واالحتجـاج مرذالتـ مـن شـدتها تتـراوح فـي طـرق بعـدة ذلـك عن معبرا

  :إلى والحوافز المغريات هذه برنارد قسم وقد) 61. ،ص2004، المغربي محمد كامل("العمل

 علـى تغـري األفـراد التـي القيمـة ذات الماديـة األشـياء مـن وغيرهـا النقـود مثـل الماديـة المغريـات ∗

  .التنظيم أهداف تحقيق في بجهودهم المساهمة

 السيطرة إلى مراكز والوصول والتفوق للتقدم المتاحة الفرص مثل المادية غير الشخصية المغريات ∗

  .التنظيم في

 فـي لهـا أهميتهـا يكـون قـد التـي المغريـات مـن نوعا تمثل المالئمة المادية العمل ظروف فإن كذلك ∗

  .األحيان بعض

  .مثال الوطن أو للتنظيم والوالء بالخدمة والشعور المبذولة الجهود تقدير مثل المعنوية المغريات ∗

  .وتحميه الفرد تؤيد جماعة إلى باالنتماء والشعور الجماعي االرتباط حافز ∗

  .القرارات اتخاذ في المساهمة نتيجة باألهمية والشعور المشاركة حافز ∗

 للتعـاون للعمال تدفعهم تمنح الحوافز من مجموعة وجود بضرورة ينادي برنارد نجد األساس هذا وعلى

 تجـاوز مـا إذا الماديـة جـدوى الحـوافز عـدم علـى يؤكـد فهـو أكثـر، مجهـودات وبـذل العمـل على وتحثهم
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 مـن يمكـن والتـي ماديـة الغيـر الحـوافز أخـرمن نـوع إلـى اهتمـامهم يتحـول حيـث الكفاءة، مستوى العمال

  )181.180:ص.،ص1980،علي السلمي ( ".العمل في الرغبة تعزيز خاللها

مــن خــالل اســتعراض أهــم إســهامات  نظريــة النســق التعــاوني نالحــظ بأنهــا ركــزت علــى مجموعــة مــن 

حيـث أصـرت علـى ضـرورة تـوفير االتصـال غيـر  ،تحقيق الرضـا الـوظيفيالعوامل التنظيمية الهامة في 

كمــا أكــدت علــى التــدريب و مــنح العــاملين الحــوافز  ،الرسـمي الــذي يســاهم فــي تنميــة العالقــات اإلنســانية

    .مع إتاحتهم فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات

 نظرية النظم -3

توضــيح حقيقــة التنظــيم و بيــان مصــادر حركتــه و مــن أهــم المــداخل الفكريــة التــي أســهمت فــي "    

اتجاهات فعاليتـه ،ومـن ثـم يبـدوا تفسـير السـلوك التنظيمـي أمـرا ممكنـا بمعرفـة طبيعـة المنـاخ المحـيط 

، مع األخذ في االعتبار طبيعة وخصائص )المدخالت(بالتنظيم و تحليل األهداف التي يسعى إليها 

 )101 .،ص1993،عبد الغفار حنفي ( ")المدخالت البشرية(األفراد و الجماعات 

وتعتمد هذه النظرية علـى المحـاوالت العلميـة للنظـر إلـى األشـياء كمجموعـة مـن العناصـر المتداخلـة "   

التي تشكل بينها كال موحدا ، فقد أدرك الفالسفة منذ زمـن طويـل نسـيبا ضـرورة دراسـة األشـياء كأنظمـة 

ها الـبعض لتحقيـق غايـة معينـة و هـي المحافظـة علـى تتكون من عدة أجزاء تتفاعل مـع بعضـ ) نسق (

وقــد بــدأ علمــاء الطبيعــة و األحيــاء و الــنفس و االجتمــاع باســتخدام نظريــة األنظمــة  ،بقــاء النظــام ونمــوه

كـــأداة لتحليـــل الكـــل و تفســـير مكوناتـــه،ثم انتقلـــت النظريـــة إلـــى ميـــدان اإلدارة حيـــث اســـتخدمت كمـــدخل 

   )84 .،ص2002،ى الشرقاوي عل( ".لدراسة اإلدارة و التنظيم

النظريـة العامـة ) Ludwig vonberta lanffy(و مـن المسـاهمات الهامـة لفهـم اإلدارة أوجـد العـالم "  

حيـــث قـــال أنـــه لفهـــم وحـــدة كليـــة البـــد مـــن أن يفهـــم المـــرء بدقـــة أجزاءهـــا المعتمـــدة علـــى بعضـــها  للـــنظم

باســـتخدام مـــدخل الــــنظم يمكـــن للمـــدير أن يـــدرك العالقــــات و الصـــالت االجتماعيـــة لجزئيــــات .الـــبعض

  :  األعمال في عملية ككل ،وقد حدد بيرتالنفي نوعين من األنظمة 

ة التي ال تتكيف أو تتفاعل مع البيئـة، و المـدير النـاجح هـو مـن ال و هي األنظم: األنظمة المغلقة -أ

  يرى المنطقة نظاما مغلقا 



    �  االتجاهات النظرية المفسرة للعوامل التنظيمية و الرضا الوظيفي                                   الثانيالفــــــصــل 

 

 

108 

و هـي األنظمـة التـي تتفاعـل باسـتمرار مـع البيئـة وتعتبـر هـذه األنظمـة مـدخال  :األنظمة المفتوحة -ب

حــيط بدقــة ضــروريا يجــب علــى المــدير النــاجح أن يتبعــه، ويطلــب هــذا األمــر مهــارة فائقــة للمــدير لكــي ي

  .بالصورة الكلية للتفاعالت بين المنظمة و البيئة

و يركــز هــذا المــدخل علــى كــون المنظمــة نظامــا مفتوحــا علــى البيئــة يعتمــد عليهــا فــي الحصــول علــى 

ــــر العتيبــــي  (" .عناصــــر إنتاجــــه الرئيســــية و علــــى تصــــريف مــــا ينتجــــه : ص.،ص2005،صــــبحي جب

212.211(  

  : وتتكون نظرية النظم من أربعة أجزاء رئيسية"

و تتضـــمن جميـــع المـــوارد البشـــرية و الماديـــة و الماليـــة و المعلومـــات التـــي  : )Inputs(المـــدخالت  ∗

يحصــل عليهــا النظــام مــن المجتمــع األكبــر ، و تتكــون المــوارد البشــرية مــن األفــراد بمختلــف قــدراتهم و 

اتجاهــاتهم وأفكــارهم و عقائــدهم و طموحــاتهم و شخصــياتهم و أهــدافهم و مــن المــوارد الماديــة المتمثلــة 

و المعـــدات و األدوات ، و مـــن المـــوارد الماليـــة التـــي تمثـــل رؤوس األمـــوال المقترحـــة و غيـــر بـــاآلالت 

  .المقترضة، ومن المعلومات المكونة من البيانات اإلحصائيات المختلفة

و هــــي جميــــع الفعاليــــات و األنشــــطة الفنيــــة و  ) :transformation process(العمليــــات   ∗

و تغييـر خصائصـها الفرديـة لتصـبح سـلعا أو  تاإلدارية التي يقوم بها النظـام مـن أجـل تحويـل المـدخال

  .خدمات لها خصائص مميزة مختلفة عن المفردات التي تتكون منها 

مها النظـام للبيئـة و هـي جميـع السـلع و الخـدمات و المعلومـات التـي يقـد ) :Outputs(المخرجات  ∗

 كامـــــل محمـــــد المغربـــــي( ."الخارجيـــــة و تعتبـــــر المخرجـــــات هـــــي  أســـــاس وجـــــود النظـــــام وســـــبب قيامـــــه

  )128.،ص2007،

وتعني كل عمليات االتصال المتبادلة بين المخرجات و البيئـة  :)Feed back: (التغذية العكسية" ∗

التي تساعد المنظمة على تجديـد و تصـحيح طـرق إنتاجهـا مـن اجـل التكيـف و  الخارجية، والداخلية و 

 )103.،ص2006،محمد عبد الفتاح الصيرفي  (". االستمرارية

وتتمثل مساهمة نظرية النظم في ضرورة النظر إلى األفراد و الموارد و العمليات اإلدارية و األهـداف   

أن هـــذا النظـــام يتـــأثر  ، وفـــي أي منظمـــة كمجموعـــة مـــن األنظمـــة الفرعيـــة التـــي تكـــون نظـــام متكامـــل

  )72.،ص2002،احمد ماهر و آخرون ( ".بالتفاعالت التي تحدث بين عناصر هذا النظام
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كخالصة يمكن القول أن نظرية النظم تشكل بناء متناسق و متكامل من األجزاء و العناصر و التـي و 

مــن بينهــا مختلــف النشــاطات اإلداريــة و التــي تشــمل مجموعــة مــن العوامــل التنظيميــة كاالتصــال مــثال 

مــا ،حيـث تـؤثر علــى بعضـها الــبعض ،و تسـعى لتحقيــق هـدف واحـد و هــو السـمو و االرتقــاء بـالتنظيم ب

  .          في ذلك العنصر البشري

   Zنظرية  -4

           هي إحدى النظريات اإلدارية الحديثة والتي حققت نجاحا الفتا ابتكرها العالم وليم اوتشي "  

  (William.Ouchi)وطرحهـا فـي كتـاب نظريـة Z ، و كنتيجـة حققــت الشـركات اليابانيـة إنتاجيـة اكبــر

وهــي نمــوذج إداري يابــاني يجمــع مفــاهيم و أنمــاط مختلفــة فبــالرغم مــن تفــوق  .مــن الشــركات األمريكيــة

الـخ إال أن اوتشــي أرجـح ســر ....المؤسسـة األمريكيـة فــي عناصـر اإلنتــاج مـن رأس المــال وعـدد العمــال

التفــوق اليابــاني إلــى األســلوب اإلداري المتبــع فــي المنظمــات اليابانيــة لــذلك يــرى أنــه علــى المؤسســات 

الــتعلم مــن اليابــانيين فــي كيفيــة إدارة العنصــر البشــري لحــل مشــكلة اإلنتاجيــة،فاإلدارة اليابانيــة األمريكيــة 

  )413.414: ص.،ص2002، محمد قاسم القريوتي( ".تدور حول فلسفة وهي خلق العامل السعيد

  :Zو يمكن تلخيص أهم خصائص التنظيمات وفق نظرية 

عن العامل الياباني من المنظمة التي يعمل فيهـا إال ال يتم االستغناء :ضمان التوظيف مدى الحياة" ∗

مــن هــي  و.ألســباب جوهريــة كتــدهور حالتــه الصــحية أو بنــاء علــى رغبتــه الشخصــية فــي تــرك العمــل 

  .السياسات المكملة لسياسة التوظيف الدائم 

فـي  فالمنظمات الكبـرى فـي اليابـان تفضـل دائمـا الخـريجين الجـدد باعتبـارهم أسـهل: سياسة االختيار ∗

عمليات اإلعداد والتهيئة ،ويكون التركيز في عمليات االختيار ال على مدى تمتع الفرد بمهـارات مؤهلـة 

علـــى مـــدى توافـــق خصائصـــه الشخصـــية و مســـتواه التعليمـــي مـــع احتياجـــات  ،بـــللمنصـــب معـــين دائما

  .المنظمة و مدى قدرته على النمو و االستعداد الكتساب مهارات جديدة

و تسـتهدف عمليـة التـدريب المسـتمر تأهيـل الفـرد ليكـون أكثـر قـدرة علـى : لمسـتمرسياسة التدريب ا ∗

التكيف مع فلسفة المنظمة وأكثر استعدادا لـبعض الوظـائف األخـرى بالمنظمـة و هـي مسـؤولية مشـتركة 

  .بين الفرد و المنظمة
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جــوهر هــذه السياســة أن الفــرد ال يرقــى إال بعــد أن تمــر عليــه فتــرة :  السياســة البطيئــة فــي الترقيــة ∗

و أن تكــون الفتــرة  ،كافيــة فــي المنظمــة يــتمكن مــن  خاللهــا أن يلــم بمختلــف جوانــب العمــل فــي المنظمــة

  .كافية لتقييم أدائه و الحكم على مستوى جدارته على أساس سليم

ن مجـرد مشـاركة إوجهة نظر اإلدارة اليابانية ف من:  المشاركة الجماعية في صنع و اتخاذ القرارات ∗

العــاملين مــن خــالل ممثلــيهم فــي مجلــس اإلدارة فــي رســم السياســات العامــة للمنظمــة أو الموافقــة علــى 

الخطط و األهداف ال يعبر عن مشاركة حقيقيـة و إنمـا تحقـق المشـاركة الفعليـة حينمـا تتـاح لهـم فرصـة 

ليهم في مختلف القرارات المؤثرة علـى عملهـم اليـومي لـذلك فـان المشاركة بأنفسهم و ليس من خالل ممث

  .اإلدارة اليابانية تؤكد على أهمية صنع القرار من أسفل إلى أعلى

ــة ∗ أي أن تحديــد الســلطات و المســؤوليات ال يكــون علــى أســاس فــردي و إنمــا : المســؤولية الجماعي

ماعة و ليس الفرد ،وطالما أن السلطة ن وحدة البناء في التنظيم هي الجإعلى أساس جماعي ومن ثم ف

ن المســاءلة البــد أن تكــون علــى إو المســؤولية تحــدد علــى أســاس الجماعــة ولــيس علــى أســاس فــردي فــ

  .أساس جماعي

ال يهتم المدير الياباني بالجانب العملي من حياة الموظف فقط و إنما : االهتمام الشمولي بالموظف ∗

كــال  منطلــق أن اإلنســان كيــان متكامــل ال يمكــن تجزئتــه وأن يهــتم أيضــا بالجانــب المتعلــق بحياتــه مــن

 )111.110: ص.،ص2006، سعيد شعبان حامد( ."الجانبين في حياته يؤثر في األخر

للمفكـر اوتشـي قـد حققـت نجاحـات هائلـة ،و  Zمما سبق نخلص إلـى أن المبـادئ التـي نـادت بهـا نظريـة

ا علــــى واقـــع التنظيمــــات اليابانيـــة و التــــي اكبـــر دليــــل علـــى ذلــــك يمكـــن أن نلمســــه مـــن خــــالل اطالعنـــ

و الســر فــي ذلــك النجــاح .اســتطاعت أن تغــزو أســواق العــالم بمــا فيهــا األســواق األمريكيــة و األوروبيــة 

  .اهتمامها  بكل من الجانب اإلنساني و التنظيمي في نفس الوقت

  نقد و تقييم النظريات الحديثة  -3

يمكــن القـــول أن النظريـــات الحديثـــة فــي دراســـة التنظـــيم قـــد حاولــت إدراك و تحقيـــق مـــا عجـــزت عنـــه    

ـــيالتهم  وعمومـــا فقـــد .النظريـــات الكالســـيكية و النيوكالســـيكية التـــي شـــكلت نقطـــة انطـــالق لمختلـــف تحل

 .جاءت النظريات الحديثة بمجموعة من اإلسهامات القيمية
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نــه لعــل أهـــم و أوضــح فائــدة ينطـــوي عليهــا التحليــل البنـــائي فإوظيفيـــة ففيمــا يتعلــق بالنظريــات ال"      

الـــوظيفي فـــي دراســـة التنظـــيم هـــو إتاحتـــه فرصـــة دراســـة التنظـــيم مـــن منظـــور واســـع نســـبيا،إذا مـــا قـــورن 

كما أن التحليل الوظيفي زود علماء االجتمـاع بفرصـة .بالمنظور الذي تبناه دارسوا الجماعات الصغيرة 

ـــة بـــين التنظـــيم و البيئـــة التـــي يمـــارس فيهـــا نشـــاطاته ،و كشـــف الميكانيزمـــات دراســـة العالقـــات ا لمتبادل

كمــا أن منظــرو . المختلفــة التــي يســتخدمها كــل مــن التنظــيم و البيئــة لكــي يحقــق أفضــل تكيــف ممكــن 

الدارسـين مـن دراسـة الوظـائف الكامنـة لألفعـال، فـأثرى تحلـيالتهم و منحهـا شـيئا  واالتحليل الوظيفي مكن

   )110 .،ص1977، السيد الحسيني(" .الجدية و العمقمن 

ن أهــم إســهام لهــا يتمثــل فــي النظــر إلــى النســق كنظــام يقــوم علــى أســاس إأمــا نظريــة النســق التعــاوني فــ

   .التعاون المتبادل بين أفراده

 ن أهم إسهام لها يتمثل في النظر إلى المنظمات كنظام كبيـر تتكـونإأما فيما يخص نظرية النظم ف"   

  )71.،ص2002،احمد ماهر و آخرون ( ".من عدة أنظمة جزئية تؤثر و تتأثر و تتفاعل مع بعضها

ن هـــذا النمـــوذج قـــد ســـاهم فـــي تحقيـــق التميـــز بشـــكل ملحـــوظ للكثيـــر مـــن إفـــ Zوفيمـــا يتعلـــق بنظريـــة    

  .منظمات األعمال اليابانية و يعود الفضل في ذلك لمختلف المبادئ التي تبنها هذا النموذج

و رغــم ذلــك فــإن بعــض النظريــات الحديثــة لــم تنجــو مــن النقــد شــأنها شــأن نظريــات البعــد الواحــد و     

تحلــيالت فيبــر للبيروقراطيــة ،فلقــد تعرضــت النظريــات البنائيــة الوظيفيــة  بــدورها لعــدة انتقــادات متنوعــة 

تلــك النظريــات  فلقــد أهملــت.حــول طبيعــة تحليالتهــا و تناولهــا لمشــاكل التنظيمــات و قضــاياها المختلفــة 

جوانــب أو مظــاهر تنظيميــة هامــة مثــل  مشــكلة الصــراع التنظيمــي ،حيــث عالجــت كثيــر مــن تحلــيالت 

كمـا انطـوت تحلـيالت فيبـر بهـذه –مظهر الصراع نتيجة للتغير فقط، فكانت آراءهم ذات صفة محافظة 

نزمات التـوازن و حيث ركزت تحليالتهم و أفكارهم عامة على عمليات أو ميكا -الصفة المحافظة أيضا

علــى البنــاء التنظيمــي  كمــا أن هــذه النظريــات ظلــت بعيــدا إلــى حــد مــا عــن التركيــز.االســتقرار و التكيــف

الرسمي ،مثال ذلـك القـرارات العقالنيـة لـم تفسـر و تحلـل كمـا ظهـرت فـي التحلـيالت الكالسـيكية  بـالرغم 

تجابات األفـراد و اتجاهـاتهم ،فإنهـا لـم أيضا من االهتمام المستمر بالبناءات غيـر الرسـمية ،و نتيجـة اسـ

مجـدي ( .تهتم بصورة كافية بالعالقات الشخصية التي توجـد داخـل التنظيمـات و خارجهـا ألفـراد التنظـيم

   )107.106:ص.،ص2009،احمد بيومي ،محمد سيد لطفي 
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المقاربة النظرية: رابعا  

نظريــات قائمــة حــول طبيعــة الظــاهرة يتعــين علــى الباحــث قبــل الشــروع فــي بحثــه أن يسترشــد بأفكــار أو "

   )35.،ص2009علي غربي،( ".التي يريد استجالء حقيقتها

ألن هاتـــه النظريـــات تشـــكل اإلطـــار التصـــوري المالئـــم لتفســـير الظـــواهر و المواضـــيع االجتماعيـــة  "  

إنما تشير للعالقـة المتبادلـة بـين األشـياء  ،لتصبح مفهومة من خالله و هي ليست نطاقا للتفكير المجرد

فيــــروز زرارقــــة و ( "و الظــــواهر ، فهــــي األداة التــــي تــــنظم الوقــــائع فتصــــبح ذات معنــــى و داللــــة معينــــة

علــي ( ".كمــا أنهــا تعمـل علــى تســهيل إدراك النتـائج التــي يصــل إليهـا البحــث"، )30.،ص2007آخـرون،

للتشـبع النظـري يجـد الباحـث نفسـه فـي حيـرة خاصـة و لكـن نظـرا "، )52.،ص1995،عبد الرازق جلبي 

و هـذا مـا يدفعـه إلـى طـرح  .في المرحلة األولـى مـن عمليـة البحـث عنـد بنـاء النمـوذج النظـري التفسـيري

أي النظريــات اقـدر علــى تفسـير المشــكلة مجـال الدراســة و توجيـه عمليــة البحـث ؟أو مــا : األسـئلة التاليـة

الباحث في تفسير الواقع؟ و الجواب أن النظرية االيجابية التي تدخل هي النظرية التي يجب أن يتبناها 

فـي إطـاره .عملية البحث إلى الفعالية هي تلك التي تستوعب مفاهيمها للوقائع االجتماعية مجال الدراسة

   ، )32.،ص2007فيروز زرارقة و آخرون،( ."الزماني و المكاني

قاربة النظرية لموضوع الدراسـة الحاليـة يمكـن أن تتحـدد و تأسيسا على ما سبق يمكن القول أن الم     

التــي تناولــت فــي تحليلهــا بعــض العوامــل التنظيميــة التــي مــن خــالل مجموعــة مــن االتجاهــات النظريــة، 

و عليـه يمكـن إدراج النظريـة البيروقراطيـة للمفكـر األلمـاني مـاكس  .تشكل محور اهتمام الدراسـة الراهنـة

 ا، ألنه قد أولى اهتماما كبيرا لمجموعة من العوامل التنظيمية التي من شـأنهفيبر كإطار نظري لدراستنا

و تتمثــل هــذه العوامــل و التــي تــم تحديــدها مــن خــالل . الرضــا الــوظيفي للعمــال فــي تحقيــق تســاهم أن

 اتعريف واجباتهو  هاتحديد تصميم الوظائف و ذلك من خالل :نموذجه البيروقراطي المثالي في ما يلي 

لة الترقية التي أتعريفا دقيقا،كما أصر أيضا على تدريب العاملين تدريبا فنيا دقيقا ،كما أنه أكد على مس

   .ينبغي أن تقوم على مبدأ الجدارة و االقدمية

 كمـــا يمكـــن األخـــذ بنظريـــة اإلدارة العلميـــة للمفكـــر األمريكـــي فريـــديريك تـــايلور الـــذي كـــان قـــد اهـــتم     

ـــ ي اعتبرهـــا العامـــل األساســـي األول فـــي تحقيـــق الرضـــا الـــوظيفي هـــذا إلـــى جانـــب بـــالحوافز الماديـــة الت

  . اهتمامه بعملية التدريب



    �  االتجاهات النظرية المفسرة للعوامل التنظيمية و الرضا الوظيفي                                   الثانيالفــــــصــل 

 

 

113 

و يمكن أن نتخذ أيضا من نظرية المبادئ اإلدارية للمفكر الفرنسي هنري فايول إطار نظريا لدراستنا    

أ المسـاواة فــي التعامــل و المتمثلــة فـي مبــد الحاليـة ،ألنــه قـام باســتخالص مجموعـة مــن المبــادئ اإلداريـة

مبدأ المكافأة و كذا العمل على تحقيق االستقرار الوظيفي مع العمـل علـى تنميـة روح الفريـق و التعـاون 

هــذا فضــال علــى اهتمامــه بالتــدريب حيــث تضــمن تحقيــق الرضــا الــوظيفي للفــرد و نجــاح  ،بــين العمــال

  .  المؤسسات

فــيمكن أن نتخــذ كــذلك مــن مدرســة العالقــات اإلنســانية و أمــا فيمــا يتعلــق بالنظريــات النيوكالســيكية    

النظريــات الســلوكية  بمختلــف اتجاهاتهــا التــي تعرضــنا لهــا مــن خــالل الدراســة مقاربــة نظريــة لموضــوع 

علـــى مجموعـــة مـــن العوامـــل التـــي لهـــا تـــأثير واضـــح علـــى الرضـــا ألنهـــا ركـــزت فـــي تحليلهـــا  الدراســـة، 

و كــذا  ،الــذي دعــت إلــى االهتمــام بــه طبيعــة العمــل مــل كــل مــنو تشــمل هــذه العوا ،الــوظيفي للعــاملين 

بما في ذلك الترقية الشعور بالتقـدير و  مع إشباع حاجاته المعنوية بالعامل، الظروف الفيزيقية المحيطة

    .االحترام ،كذلك االهتمام أيضا باألجر و المكافآت المالية  مع اإلصرار على االتصال الغير الرسمي

و ذلـــك  برنـــارد  لشســـترو  ســـيلزنيكفـــيمكن أن نشـــير لنمـــودج  تعلـــق بالنظريـــات الحديثـــة أمـــا فيمـــا    

كاهتمـام سـلزينك بالتـدريب  ،الهتمامهم ببعض العوامل التنظيمية التي تساهم في تحقيق الرضا الوظيفي

مــع تأكيــده علــى أهميــة التنظــيم غيــر الرســمي و هــو مــا أصــر عليــه برنــارد و ذلــك إلــى جانــب اهتمامــه 

و ذلــك ألنهــا تصــر علــى سياســة التــدريب المســتمرة و  لويليــام اوتشــي z كــذلك نجــد نظريــة ،بــالحوافز 

امـل التنظيميـة األساسـية التـي اهتمـت بهـا و التي تعد مـن العو .االهتمام بعامل الترقية  إلىالدعوة كذلك 

  .  الدراسة الراهنة و اعتبرتها احد عوامل تحقيق الرضا الوظيفي
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  خالصة 

مـــن خـــالل  عرضـــنا ألهـــم االتجاهـــات النظريـــة التـــي عالجـــت موضـــوع العوامـــل التنظيميـــة و الرضـــا    

مختلـــف االتجاهـــات النظريـــة  الـــوظيفي الحظنـــا أن العوامـــل التنظيميـــة تشـــكل األســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه

،حيث عملت على بلورتها في شكل مجموعة من المبادئ الهامة و ذلك لما لهـا مـن تـأثير واضـح علـى 

الســلوك التنظيمــي، بمــا فــي ذلــك الرضــا الــوظيفي الــذي كــان هــو األخــر محــل اهتمــام هاتــه  االتجاهــات 

وامــل التنظيميــة مــن حيــث أهميتــه فــي النظريــة، إال  أن هاتــه األخيــرة  اختلفــت فيمــا يخــص تصــنيفها للع

و هــذا مــا يجعلنــا نــدرك فعــال أهميــة الــدور الــذي تلعبــه .تحقيــق الرضــا الــوظيفي  مــن خــالل تحليالتهــا 

مختلـــف هاتـــه العوامـــل التنظيميـــة  و هـــذا مـــا سنكتشـــفه فـــي الفصـــل المـــوالي الـــذي ســـنتناول مـــن خاللـــه 

  .  الكثير من الدارسين و الباحثين مجموعة من العوامل التنظيمية الذي شكلت محور اهتمام
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  :تمهيد

بمـا  متابعـة و زيـادة فعاليـة  مختلـف عواملهـا التنظيميـة  مـن خـالل ، أهدافهالتحقيق  المنظمات تسعى 

التـــي  لألهميـــةو ذلـــك نظـــرا ،و الحـــوافز و االتصـــال التنظيمـــي و التـــدريب  الوظـــائففـــي ذلـــك  تصـــميم 

التنظــيم   إليهــا  أالسياســات المحوريــة التــي يلجــ إحــدىيحظــى بهــا كــل مــنهم حيــث تشــكل فــي مجملهــا 

بفعاليـة مهمـا كـان مـوقعهم فـي الهيكـل  أنشـطتهمالعديـد مـن  تأديةالعاملين بحوزته على  رادفاأللمساعدة 

احـد  فقـد شـكلتنظرا لدورها الفعال علـى مسـتوى التنظيمـات و .  التنظيمي و مهما كانت اختصاصاتهم

 العلمــاء والكثيــر مــن  أبحــاثهامــا فــي  شــغلت حيــزاحيــث  االجتماعيــة ابــرز محــاور البحــث فــي العلــوم

تعــد مــن  تصــميم الوظــائف ،الحــوافز ،االتصــال التنظيمــي ،التــدريب أن كــل مــن إذاوباعتبــار  .المفكــرين

فقــد ســعينا مــن خــالل هــذا الفصــل  اإلحاطــة  ،الدراســة أهــم متغيــرات العوامــل التنظيميــة التــي تمثــل احــد

مختلــف االتجاهــات و كــذا معالجــة تحديــد مفهــوم كــل مــنهم علــى حــدى أكثــر بتلــك العوامــل بعــد أن تــم 

   .النظرية التي حاولت تفسيرها
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  تهتصميم الوظائف و شروط فعالي:أوال

و .تشــكل الوظــائف التــي يؤديهــا العــاملون فــي أي منظمــة لبنــات البنــاء فــي الهيكــل التنظيمــي للمنظمــة "

 أودورا هامـــا فـــي فاعليـــة المنظمـــة ، و فـــي حيـــاة العامـــل نفســـه شـــاغل العمـــل  الوظـــائفيلعـــب تصـــميم 

الوظيفة ، فالطريقة التي يتم بها تصميم الوظائف قد تساعد كثيرا على زيادة فاعلية المنظمة في تحقيق 

 ."الســـلبية أوااليجابيـــة  اآلثـــارالعكـــس ،كمـــا قـــد تعـــود علـــى العـــاملين بكثيـــر مـــن النتـــائج و  أو أهـــدافها

  )287.،ص 2009حسين حريم ،(

    :و عالقته مع أنشطة إدارة الموارد البشرية أهمية تصميم الوظائف-1

  :أهمية تصميم الوظائف -1-1

  :األتيفي  الوظائفتصميم  أهميةنجمل  أنيمكن 

معـــدالت  الزيـــادة فـــيو مـــن حيـــث الكـــم و النـــوع، فـــي الرفـــع مـــن الكفـــاءة اإلنتاجيـــة للفـــرد  المســـاهمة ∗

فيهـا ،علـى اعتبـار أن المنظمـة قـد ،و يكون ذلك من خالل حبه لعمله و المنظمة التي يعمـل األداء

  .و فرت له العمل المناسب الذي يشبع من خالله حاجاته و رغباته

إن حــب الفــرد للعمــل و للمنظمـــة يســهم إلــى حـــد كبيــر فــي تخفــيض معـــدل الــدوران و الغيــاب عـــن  ∗

العمل ،كما يسهم في تخفيض نسبة الحوادث و اإلصابات التي تحدث في مكان العمـل ، وهـذا بـال 

 .له تأثير ايجابي على إنتاجية المنظمة ككل من خالل تخفيض تكلفة العمل  شك

المساهمة في تحديد السلوك المطلـوب مـن األفـراد و المرغـوب بـه مـن قبـل المنظمـة، و الـذي يعمـل  ∗

عبـد المحسـن نعسـاني ،عمـر وصـفي عقيلـي ( .على تحقيـق األهـداف الفرديـة و األهـداف التنظيميـة

 )84.،ص 2008،

و ذلــك بســبب  العــاملين،الراحــة و اســتعادة النشــاط مــن قبــل  ألخــذلوقــت الــالزم و المناســب تــوفير ا ∗

و عدم ترك العاملين لحاالت من الضجر و  منظمة،و جدولتها ضمن فترات زمنية  األعمالترتيب 

  .المتواصلحاالت من ضغط العمل  أو الفراغ،الملل بسبب 

بما أن أوقات العمل و أدائه قد تم تصميمها بشكل وفر المرونـة فـي العمـل ، لـذا فـإن ذلـك سـيجعل  ∗

العــاملين فــي إطــار مــن الحريــة ، لتنظــيم و توزيــع جهــودهم بشــكل عــادل و صــادق بــين مــا يتطلبــه 
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العمل و بين ما تتطلبه تلبية حاجاتهم الشخصية ، و بالتالي فإن ذلك سيرفع من مسـتوى التصـرف 

 .المسؤولية الشخصية للعاملين تجاه كل الواجبات  و

بما أن األعمال ستكون منظمة ضمن تصميم مالئم و متطابق مع الطاقة المقابلة له و المصـروفة  ∗

من قبل الموظف أو العامل ،فإن ذلك سـيجعل انجـاز العمـل واضـحا خـالل الـزمن المـؤدى بـه ،ممـا 

 2014زيـــد منيـــر عبـــوي ،محمـــد هـــاني محمـــد ،. (يشـــعر العامـــل أو الموظـــف بالرضـــا عـــن أدائـــه 

 )205.،ص

تعكـــس نتـــائج تصـــميم الوظـــائف مســـتوى التكنولوجيـــا المســـتخدمة فـــي المنظمـــة، ذلـــك الن تصـــميم  ∗

 األعمال، التيالوظائف يأخذ في اعتباره و إلى حد كبير متطلبات التكنولوجيا المستخدمة في تنفيذ 

 .األعمالتسهم كثيرا في تحديد مكونات هذه 

كــــس نتــــائج تصــــميم الوظــــائف الشــــروط المناخيــــة التــــي تــــؤدى فــــي ظلهــــا األعمــــال و األخطــــار تع ∗

و يــتم .و علــى ضــوء هــذه النتــائج تبنــى دراســات تخطــيط مكــان العمــل و تصــميمه .المصــاحبة لهــا 

إعداد برامج األمن و السالمة التي تحمي األفراد من أخطار العمل ،و تبعث الطمأنينة في نفوسـهم 

 .وحهم المعنوية ،مما يقوي ر 

تـــبن نتـــائج تصـــميم الوظـــائف أهميـــة كـــل وظيفـــة و األســـباب الداعيـــة لوجودهـــا ،و ذلـــك مـــن خـــالل  ∗

 .االطالع على أهدافها و خصائصها وواجباتها 

تعمــل نتــائج تصــميم الوظــائف علــى تحســين نوعيــة حيــاة العمــل داخــل المنظمــة،و ذلــك مــن خــالل  ∗

عبد المحسن نعساني ،عمر وصفي .(اجاته و رغباته وضع الفرد في العمل الذي يناسبه و يشبع ح

  )84.،ص 2008عقيلي ،

  :الموارد البشرية  إدارة أنشطةمع  الوظائفعالقة تصميم -1-2

تقــديم خدمــة ذات قيمــة  إلــى ، إنمــا يســعىمتكامــلكنشــاط  أو الوظــائف كوظيفــةتصــميم  أنيمكــن القــول "

 األنشـطةتباشر  إليهاعلى ضوء النتائج التي يتوصل  البشرية، حيثالموارد  إدارة أنشطةكبيرة لعدد من 

  :الوظائفو نورد فيما يلي المجاالت التي يستخدم فيها نتائج تصميم .مهامها األخرى

تـوفر  أنهـانشـاط تخطـيط القـوى العاملـة ،فـي  الوظـائفتساعد نتائج تصميم : تخطيط القوى العاملة ∗

لطبيعـــة وظـــائف  الرؤيـــاالـــذي تبنـــى عليـــه خطـــة المنظمـــة للقـــوى العاملـــة ،فهـــي تـــوفر لهـــا  األســـاس
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المنظمـــة و متطلباتهـــا مـــن العـــاملين مـــن حيـــث الكميـــة و النوعيـــة و المواصـــفات ، و هـــذا بالتـــالي 

 .المدى القصير و البعيد في األفراد باحتياجات المنظمة من التنبؤيساعدها على 

تصميم الوظائف المنظمة في معرفـة مـن سـتقوم بتـرغيبهم و جـذبهم للتقـدم تساعد نتائج :االستقطاب ∗

و العمل لديها، و ذلك من خالل المعلومات الكاملة عن المواصفات و الشروط الواجب توافرها فـي 

 .الذين سيشغلون وظائفها التي يوفرها التصميم االفراد

المعلومات الكافية عن الوظيفة و عن الفرد الـذي  الوظائفتوفر نتائج تصميم  :االختيار و التعيين ∗

و ذلـك مـن .أفضل المتقدمين للعمـلتكون هذه المعلومات بمثابة المرشد في انتقاء  سيشغلها، بحيث

و مــا يمتلكــه المتقــدم للتوظــف مــن هــذه  خــالل المقارنــة مــابين مــا تتطلبــه الوظيفــة مــن مواصــفات،

ج التصـميم مــا هـي فـي الواقـع إال عبـارة عـن معيـار يــتم و بالتـالي يمكـن القـول أن نتـائ.المواصـفات 

عبد ( .في الوظائف المناسبة لهم في المنظمة للعمل، لتعيينهمعلى أساسه اختيار أفضل المتقدمين 

 ) 81.،ص 2008المحسن نعساني ،عمر وصفي عقيلي ،

وظيفــة مــن حيــث  أوتوضــح نتــائج تصــميم الوظــائف طبيعــة كــل عمــل : بــرامج األمــن و الحمايــة" ∗

المصــاحبة لهــا،و هــو مــا  األخطــار،و ســماتها العامــة و التفصــيلية،و الظــروف المناخيــة و  أهــدافها

التـي تهـدف  األمـنالموارد البشرية على تصميم برامج الحمايـة و  إدارةيساعد المنظمة و من خالل 

لهــم  الطمأنينــةو  مــناألالتــي يزاولونهــا ،و تــوفير عنصــر  األعمــال أخطــارحمايــة العــاملين مــن  إلــى

  . لواجباتهم و مسؤولياتهم  أدائهم أثناء

أو قــد يكــون بهــدف رفــع مســتوى  تطوراتــه،قــد يكــون التــدريب بهــدف التعريــف بالعمــل أو :التــدريب ∗

الـخ ،و النتيجـة انـه فـي كـل الحـاالت ...أو إعداد شاغل وظيفة ما لوظيفـة ذات مهـام جديـدة األداء،

 فـــة ليـــتم علـــى أساســـها إعـــداد برنـــامج التـــدريب المناســـب للفـــرد ،ال بـــد مـــن معرفـــة متطلبـــات الوظي

تـــوفر المعلومـــات الكافيـــة عـــن ذلـــك و التـــي  تســـاعد  وبالتـــالي نجـــد أن  نتـــائج تصـــميم الوظـــائف 

 .التدريب على أداء  مهمته كما يجب

ذات مســؤوليات و مهــام جديــدة ،و حتــى يكــون  لوظيفــةالترقيــة عبــارة عــن شــغل الموظــف  :الترقيــة  ∗

و مســـؤوليات  أعبـــاءقـــرار الترقيـــة ســـليما و موضـــوعيا ،ال بـــد مـــن معرفـــة المعلومـــات الكافيـــة عـــن 

كانـــت  إذاالوظيفـــة الجديـــدة و مقارنتـــه بمواصـــفات و انجـــازات الموظـــف المـــراد ترقيتـــه ،لتحديـــد مـــا 
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و بـــالطبع يـــوفر تصـــميم .ال  أم إليهـــاقيتـــه مواصـــفاته تناســـب متطلبـــات الوظيفـــة الجديـــدة المنـــوي تر 

 .الوظائف هذه المعلومات الضرورية 

على ضوء نتـائج تصـميم الوظـائف يمكـن تحديـد العناصـر و الصـفات التـي :معايير قياس الكفاءة  ∗

متطلبــات تنفيــذ ن التصــميم يوضــح ألتتــوفر فــي الموظــف ليــؤدي عملــه بنجــاح و كفــاءة ، أنيجــب 

أن هذه المعايير هي أساس قياس كفاءة الفـرد إذ يقـارن األداء الفعلـي بهـا العمل بكفاءة ، و ال شك 

  . لتحديد مستوى االنجاز المحقق من قبله

و المســؤوليات الملقــاة علــى عــاتق شــاغل  باألعبــاءيــرتبط  أنالعــادل ال بــد  األجــر: تحديــد األجــور ∗

الوظـائف المختلفـة لـدفع  أهميـةيتمثـل فـي تقـدير  األعبـاءلتقدير ضوعي مو  أساسالوظيفة ،و اقرب 

يجـب االعتمـاد علـى نتـائج التصـميم التـي توضـح  األهمية،و لتقدير  أعبائهابما يتناسب مع  األجر

عبد المحسن نعسـاني ،عمـر وصـفي ( ".لمنشأةعمل في ا أوكل وظيفة  أعباءو  مسؤولياتمهام و 

   )83.82:ص.،ص 2008عقيلي ،

  :للتصميم  سلوب المناسباألاختيار  ومعايير الوظائفتصميم  أساليب-2

  :أساليب تصميم الوظائف -2-1

  : أهمها الوظائفعديدة لتصميم  أساليبهناك 

 اإلدارةالحركــة العلميـــة فـــي  إلـــىو يســـتند "):mechanistic design(العلمـــي / اآللـــيالتصـــميم  -أ

التخصص  مبدأفي االعتبار الجوانب الفنية في العمل ، و تطبيق  األخذبشكل خاص ،حيث يقوم على 

و معـــايير  إجـــراءاتيتضـــمن العمـــل مهـــام محـــددة جـــدا يـــتم انجازهـــا وفـــق  أنالضـــيق جـــدا ، أي بمعنـــى 

 : أهمهامزايا عديدة و من  يحققانه الوظائف  تصميمهذا النوع من  أنصارو قد افترض .محددة 

  .العالية اإلنتاجية ∗

  .العمل إتقان  ∗

   .سهولة تدريب العامل ∗

 .العاملين و غيرهاسهولة اختيار  ∗

و نتائج سلبية عديدة لهذا النوع من تصـميم  أثارالميدانية كشفت عن  األبحاثو لكن الدراسات و   ∗

ـــدوران  ،شـــعور العامـــل بالغربـــة و الملـــل بســـبب روتينيـــة العمـــل :أهمهـــامـــن  ، والوظـــائف ارتفـــاع ال
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 2009حســـين حـــريم ،( .فـــي العمـــل ،و الشـــكاوي و غيرهـــا اإلصـــابات ،نســـبة الغيـــاب الـــوظيفي، و

  )289.،ص

تـدوير العمـل فـي تنقـل  أسـلوبيـتلخص  "):Job Rotation(تـدوير العمـل  /التنـاوب الـوظيفي  -ب

، و ذلـك بهـدف تقلـيص احتمـاالت الشـعور بالملـل و الـروتين و الرتابـة ، و ذلـك ألخـرالعامل من عمـل 

مــن  ينبغــي لــم يحقــق مــا كــان األســلوبمــن خــالل زيــادة تنــوع المهــام التــي يقــوم بهــا العامــل و لكــن هــذا 

 أنهـــو  ذلـــك ،و الســـبب فـــي حافزتيـــهالفـــرد ، و زيـــادة رضـــاه عـــن العمـــل و  أداءحيـــث تحســـن مســـتوى 

روتينيــة و مملــة متنوعــة بــدال مــن  أعمــاالمــن كونــه جعــل العامــل يــؤدي  أكثــرالتــدوير الــوظيفي ال يعــدو 

  )289.،ص 2009حسين حريم ،( ".عمل واحد

  

  

  

  

  

                                            

 

  

  

  

  

  

  )146.،ص1991واالس، سيزالقي ،مارك جي.اندرودي(التناوب الوظيفي يوضح ) 3(شكل رقم 

يالتناوب الوظيف  

 األولىالفترة 

 العامل ج العامل ب  العامل أ

الثانية المهمة   األولىالمهمة  الثالثةالمهمة    المواد الخام  المنتج 

                                الدوران  الدوران                  الدوران                               الفترة الثانية

 العامل ب العامل أ  ج العامل

 المواد الخام  المنتج المهمة الثالثة المهمة الثانية  المهمة األولى 
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 إضــافةيـتم تكبيـر العمــل مـن خـالل ": )Job en largement( تكبيــر العمـل/التوسـع الـوظيفي -ت

و الهـدف هـو التغلـب علـى مشـاكل . زيـادة التنويـع فـي المهـام  أيمما له عالقـة بالعمـل  أكثر أوواجب 

و هنــا يســند للفــرد عمــل .المفــرطالالمبــاالة الناتجــة عــن التخصــص  المتدنيــة، والمعنويــات  اإلرهــاق، و

  .تنوعا و اكبر نطاقا أكثر

نجاحا من تدوير العمل ، نعم فلقد حقق بعض االيجابيـات فـي مجـال  أكثرلم يكن  األسلوبهذا  أن إال

الرضـــا عـــن العمـــل ،و لكنـــه لـــم يحقـــق الكثيـــر فـــي مجـــال الحـــوافز الرئيســـية مثـــل الشـــعور بالمســـؤولية و 

  )289.،ص 2009حسين حريم ،( ."االنجاز و االستقاللية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

    )   147.،ص1991واالس، سيزالقي ،مارك جي.اندرودي(التوسع  الوظيفي يوضح ) 4(شكل رقم 

يالوظيف التوسع  

 قبل التوسع الوظيفي 
 العامل ج العامل ب  العامل أ

3رقم  المهمة  2رقم المهمة  1رقم المهمة  مواد الخام  اإلنتاج 

  )التوسع األفقي (بعد التوسع الوظيفي

 أ العامل 

 

 جالعامل  ب العامل

  2رقم المهمة مواد الخام  المنتج  4رقم المهمة  3رقم المهمة  1رقم المهمة
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 إلى الوظيفةفي تصميم  األسلوبيستند هذا  " : ) Job enrichment( غناء الوظيفةإ/ إثراء-ث

المــدخل التحفيــزي فــي تصــميم الوظيفــة الــذي ينطلــق مــن نظريــة ذات العــاملين فــي الدافعيــة للكاتــب 

 أنالعمـل ذاتـه يمكـن  أنهـو و جـوهر هـذه النظريـة  )Frederick Herzberg(فريـديريك هرزبـرغ 

مـا كـان للعمـل معنـى و قيمـة و يتضـمن تحـديا و تنوعـا و شـعورا  إذايشكل حـافزا هامـا للفـرد ،و انـه 

  . أفضل أداءن الفرد سيبذل مزيدا من الجهد و العطاء و تحقيق إبالمسؤولية و االنجاز ، ف

و زيــادة عمــق العمــل )زيــادة تنــوع الواجبــات (تعنــى بتحســين نطــاق العمــل  الوظــائف إثــراء إســتراتيجية إن

و تتم زيادة عمق العمل بمنح العامل مزيدا من حرية العمل و التصرف و االسـتقاللية .واحد أنمعا في 

الوظيفـة  إثـراء إسـتراتيجيةو فـي سـبيل زيـادة فعاليـة .الفرد مسؤوليات اكبر  إعطاءو تفويض السلطة ،و 

 تحديــد العوامــل و الخصــائص الذاتيــة إلــىمنهــا ،ســعى بعــض الكتــاب  المرجــوة، وضــمان تحقيــق الفوائــد 

  :هذه الخصائص نذكر  أهمو من  األفراد لدى في العمل التي تسبب اكبر دافعية و حافزية 

مدى ما يتطلبه العمل من قدرات و مهـارات متنوعـة للقيـام بالواجبـات التـي يتضـمنها :المهاراتتنوع  ∗

  .العمل

حـدات كاملـة مـن العمـل يمكـن التعـرف  وأ أجـزاءانجـاز يتم مدى  أي إلى: هوية التحقق من العمل ∗

  .و التحقق منها ،عليها 

داخــل المنظمــة و  اآلخــرين األفــرادو حيــاة  أعمــالعلــى  تــأثيرمــدى مــا للعمــل مــن : الواجــب أهميــة ∗

    .خارجها

 اإلجـراءاتمدى ما يوفره العمل للعامل من حرية التصرف في جدولة العمـل و تحديـد : االستقاللية ∗

  .و غيرها 

لعملـه و فاعليـة  أدائـهو تعنـي مـدى اطـالع العامـل علـى مسـتوى :معرفـة النتـائج /التغذية الراجحة  ∗

  :هيالبعض خاصية سادسة و  أضافو قد . جهود الوظيفة 

لعملـــه و فعاليـــة جهـــوده  أدائـــهو تعنـــي مـــدى اطـــالع العامـــل علـــى مســـتوى : العمـــل أثنـــاءالتفاعـــل  ∗

 )290.،ص 2009حسين حريم ،( ."الوظيفية
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 األسـاليبيالحـظ فـي : )Team- bas approach(فريق العمـل  أساسعلى  الوظائفتصميم -ج

 األعمــالو خصــائص وواجبــات  ألهــدافتصــميم الوظــائف يعتمــد علــى الفــرد فــي تحديــده  أنالســابقة 

واجبــات متعــددة فــي  بــأداء،بينمــا نجــده فــي هــذا المــدخل يعتمــد علــى الجماعــة كفريــق عمــل واحــد يقــوم 

متكاملـة و متجانسـة  أهـدافيتميز بهـا العمـل ، و ذلـك فـي سـبيل تحقيـق  أيضاظل خصائص متعددة 

جزئيـة ، يقـوم الفريـق  أهـدافيحدد لفريق العمل هدفا كليا مكونـا مـن  األسلوبهذا  أنيمكن القول  إذ،

بمهــام متعــددة و متنوعــة ضــمن خصــائص عمــل متنوعــة فــي ســبيل تحقيــق هــدف العمــل الكلــي  بــأفراده

يسمح  األسلوببموجب هذا  الوظائف تصميم أنو يتضح  من ذلك . المطلوب انجازه من قبل الفريق

 األسـلوب، و بالتـالي فهـذا  اهـمع زمالئه في الفريق فـي سـبيل تحقيق امتنوعة متعاون أعمال بأداءللفرد 

عبــد .(الكلــي علــى مراحــل ،كــل مرحلــة يقــوم بانجازهــا فريــق عمــل محــدد الوظــائفتصــميم  إلــىى يســع

  )90.،ص 2008المحسن نعساني ،عمر وصفي عقيلي ،

  :ومن بينها :العملتطبيق بدائل لجدولة -ح

  .فقط  أيام أربعةالعمل  أيامتكون  أنمثال : المضغوط األسبوع" ∗

ســاعات مــا بــين الســاعة الثامنــة صــباحا و الرابعــة  خمســةيعمــل الفــرد لمــدة  أن:مرنــةســاعات عمــل  ∗

   .مساءا

 إنو ليس بالضـرورة  خرآفي مكان  أوو هو في بيته يؤدي الفرد عمله  أنمثال : مكان عمل مرن ∗

  يتواجد في مكاتب المنظمة 

 األخــرمعينــة و  أيامــا احــدهمايــداوم  األســبوعي، بحيــثيتقاســم زمــيالن العمــل  أن أي:العمــلتقاســم  ∗

  .األسبوع أيامباقي 

  .ينقطع الفرد عن عمله فترة معينة ثم يعود لعمله أن:العملاالنقطاع المؤقت عن  ∗

يقـوم المـدخل بتصـميم الوظـائف بشـكل يـتالءم مـع القـدرات :"مدخل مالئمة العمـل لخصـائص الفـرد -خ

 إلــىالفســيولوجية و خصــائص األفــراد و ذلــك لتمكيــنهم مــن أدائهــا بشــكل جيــد ،و ليكــون عملهــم محببــا 

فعلـى سـبيل .اسـتخدام  أحسننفوسهم ،مما يتاح له االستخدام و االستفادة من القوة العاملة في المنظمة 

و خصائصـهن و   الفسـيولوجيةتزاولها النساء بشـكل يتناسـب مـع قـدراتهن  م الوظائف التييالمثال تصم

  )91.،ص 2008عبد المحسن نعساني ،عمر وصفي عقيلي ،(." طبيعتهن
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إن لكل أسلوب من األساليب السابقة مزاياه و سلبياته، ومـن المهـم تحقيـق تـوازن بـين كفـاءة المنظمـة و 

الفرد و تطلعاته نحو مزيـد مـن االسـتقاللية و الحريـة و فاعليتها من ناحية، و تحقيق حاجات و رغبات 

  )293.،ص 2009حسين حريم ،( ."االجتهاد و التحدي، و النمو و التطور

  :المناسب الوظائفاختيار أسلوب تصميم  معايير -2-2

  :تحكم عملية اختيار أسلوب تصميم الوظائف المناسب عدة معايير نعرض أهمها فيما يلي

تكـون المنظمـة جديـدة تكـون  قديمة، فعنـدما أوكانت منظمة حديثة  إذاو ذلك فيما :المنظمةحداثة " ∗

فـي .ميـدانيام المـدخل العلمـي امعـه اسـتخد األمـريصـعب  جديـدة، ممـافي هذه الحالة  أعمالهاجميع 

 أداءحين تتيح المنظمـة القديمـة الفرصـة السـتخدام هـذا المـدخل ميـدانيا و ذلـك مـن خـالل مالحظـة 

   .األفرادخالل تنفيذها في الواقع الفعلي من قبل  األعمال

أنهـا  أمكانـت تعتمـد علـى القـدرات الذهنيـة و الفكريـة ،  إذاو ذلـك فيمـا :و الوظـائف األعمالطبيعة  ∗

 األسلوبالستخدام  الحركية تتيح الفرصة فاألعمالعلى القدرات الفسيولوجية ،  أساساحركية تعتمد 

   .األسلوبذات الطبيعة الذهنية استخدام هذا  األعمالفي حين ال تسمح  ،العلمي

ــدى  ∗ ــوفرة ل ــرة و المهــارة المت ــة و الخب ــرادالمعرف فانخفــاض مســتواها ال يســاعد علــى اســتخدام : األف

و  ،و مسـؤوليات العمـل  أعبـاءيزيـد مـن  األسلوبن هذا أل، ذلك  الوظائفتوسيع و اغناء  أسلوب

ليكونـوا قـادرين . األفراديكون مستوى المعرفة و الخبرة و المهارة جيدا لدى  أن األمربالتالي يتطلب 

مسـتوى القـدرة علـى  ،كـذلك ال يتـيح انخفـاضبشـكل جيـد  أعمالهمعلى القيام بواجبات و مسؤوليات 

و فــي هــذه  . اآلخــرينالمشــاركة و حــب المســؤولية و العمــل الجمــاعي ،و القــدرة علــى التعامــل مــع 

يكــون مســتوى المشــاركة و  أنمــدخل فريــق العمــل حيــث يتطلــب اســتخدامه خدام اســتالحالــة يمكــن 

عبــد المحســن نعســـاني ( .األســلوبحتــى يتحقـــق النفــع مــن اســتخدام هـــذا  مرتفعــا،العمــل الجمــاعي 

  )92 .،ص 2008،عمر وصفي عقيلي ،

 اآلمـرالتحـدي يتطلـب  باألهميـة وفوجـود حاجـات كاالنجـاز، و الشـعور :طبيعة حاجـات العـاملين " ∗

مثــل هـــذه  إشــباعفعــاال فـــي  إســهامايســـهم  ألنــهمـــدخل اغنــاء العمــل مـــثال ، ذلــك  إلــىمعــه اللجــوء 

   .الحاجات

 أو بـاآلالتسـواءا فيمـا يتعلـق :داخل المنظمة  األعمالمتطلبات التكنولوجيا المستخدمة في تنفيذ  ∗

دون   األعمـالالكامـل  يـتم بموجبـه تنفيـذ  اآلليفنظام العمل .العمل  أساليب  أوالمواد  أوالمعدات 
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ســب انهايتــه ، و هنــا يكــون مــن غيــر المن إلــىتنجــز العمــل مــن بدايتــه  اآللــةفــرد ، الن  أيتــدخل 

عبــد المحســن نعســاني ( ."يؤديهــا العامــل أصــال حركــات ال توجــد  ألنــهاســتخدام المــدخل العلمــي ، 

  .)93. ،ص 2008،عمر وصفي عقيلي ،

  : و شروط  فعاليته على تصميم الوظائف العوامل المؤثرة -3

  العوامل المؤثرة على تصميم الوظائف -3-1

   اثر كبير على تصميم الوظائف لإلفرادللخلفية الثقافية و االجتماعية  إن:االجتماعيةالبيئة  ∗

هبـــوط الســـوق التنافســـية و التقلبــــات  أوعناصـــر مثـــل ارتفــــاع  تـــأثيرو تشــــمل :االقتصـــاديةالبيئـــة  ∗

  .االقتصاديةالموسمية و الدورية في الحالة 

في المعاملة و تسـاوي  التمييزالتي تقر بضرورة النظر في اللوائح التشريعية مثل :البيئة السياسية  ∗

تصــميم الوظــائف  إلعــادةبرنــامج  أيالفــرص ،و المواقــف اتجــاه االتحــادات العماليــة ،و خالفهــا فــي 

  .لمنظمات في ا

ــة الجغرافيــة  ∗ فــي الثقافــة و النشــاطات و التــي قــد تظهــر فــي محــيط البيئــة  اإلقليميــةالفــروق  :البيئ

  .االشمل 

تغييـرات  إجـراءمـثال  األيسـرو تشمل عناصر العملية التحويلية في المنظمة فقد يكـون مـن :التقنية  ∗

فــي منظمــة تعمــل بنظــام خــط  إجرائهــامــن  أكثــرفــي تصــميم الوظــائف فــي منظمــة خدميــة  جذريــة

  .التجميع

بالتغيير في تصميم الوظائف ،فقد يرى كثير مـن العمـال  تتأثرو التي قد :نظم التعويضات النقدية  ∗

تقتضـي زيـادة  األعمـالاركة فـي شالزيادة في المسؤوليات و درجة حرية التصرف و التنوع و الم نأ

  . أيضافي الراتب 

التــي قــد تثيــر مشــكالت كثيــرة لجهــود تصــميم الوظــائف و التــي توجــه عـــادة :االتحــادات النقابيــة " ∗

هــذه الظــروف نفســها المواتيــة  أنعلــى .و الملــل و الغربــة المرتبطــة بالعمــل  اإلحبــاطللــتخلص مــن 

،البـرامج  األحيـان، فـي بعـض  النقابيـةوم االتحـادات اتق أنو بناءا على ذلك يتوقع . لقيام النقابات 

  )147.،ص1991واالس، سيزالقي ،مارك جي.اندرودي( ."صميم الوظائفت إلعادةالكبرى 

قد يكون للفروق الفردية بين العاملين اثـر خطيـر علـى نجـاح بـرامج تصـميم " :الخصائص الفردية ∗

و تشـمل الحاجـات الخاصـة  ")167.،ص1991واالس، سـيزالقي ،مـارك جـي.انـدرودي( "الوظائف،
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السائدة ،و القدرة و الـتعلم ،و مـدى تـوفر روح التحـدي لـدى األفـراد بأفراد التنظيم،و القيم و العادات 

  )  136.، ص2001عبد الحميد احمد دياب، ( ."داخل المنظمة و اإلدراك و االتجاهات

  تصميم الوظائف فعالية شروط  -3-2

  :هي لزيادة فعاليته تصميم الوظائف مراعاتها عند ينبغيالتي العوامل  أوالشروط  هناك مجموعة من

خطــوة تصــميمية  أي إجــراءالمنظمــة عنــد  أهــدافذلــك مــن ناحيــة مراعــاة المنظمــة  أهــدافتحقيــق " ∗

تــؤثر علــى مســتوى الوظيفــة و لــيس علــى  أنتــتم عمليــة التصــميم دون  أن،حيــث يجــب  للوظــائف

زيـد منيـر عبـوي ،محمـد ( ."المنظمـة أهـدافحساب درجة نشاطها باعتبارها جزء من وسائل تحقيـق 

 )204.،ص 2014،هاني محمد 

و االعتزاز بالنفس  باألهمية اإلحساسيوفر للوظيفة و بالتالي لشاغلها  أنيعمل التصميم على  أن" ∗

حسـب موقعهـا فـي الهيكـل  ألخرىمن وظيفة  متفاوتةستكون  األهمية، و بالطبع هذه  اإلمكانقدر 

 .التنظيمي و مواصفات شاغلها 

 إثارةو واجبات الوظيفة على  أهدافتعمل  أنبمعنى  العمل،التحدي في  التصميم عنصريوفر  أن ∗

 .الجهودالحماس في نفس شاغلها للعمل و بدل 

 .بالمسؤولية لدى شاغل الوظيفة تجاه عمله  اإلحساسيعمل تصميم الوظائف على توفير  أن ∗

واجبات الوظيفـة و هـذا يكـون  أداءعلى توفير درجة من االستقاللية في  الوظائفيعمل تصميم  أن ∗

 . عن طريق تحديد درجة من الحرية في ممارسة واجباتها

الوظيفــة  مباشــر لشــاغلواضــحة و بشــكل  معلومــات مرتــدة تــوفيرعلــى الوظــائف يعمــل تصــميم  أن ∗

 .وظيفتهواجبات  أداءعن نتائج جهده و نشاطه و فعاليته في 

و يكون ذلك عن طريـق . اإلمكانباالنجاز لدى الفرد قدر  اإلحساسعلى توفير  التصميميعمل  أن ∗

 إنملموسـة  إنتاجيتـهجزئيـة كاملـة مـن العمـل و جعـل  أووحدة عمـل كاملـة  إنتاججعله مسؤوال عن 

 .سمحت طبيعة العمل بذلك 

 إلىمن الفرد شاغل الوظيفة في سبيل الوصول  أداؤهيعمل على توضيح ما هو المطلوب  أنيجب  ∗

   )86.85 :ص.،ص 2008عبد المحسن نعساني ،عمر وصفي عقيلي ،(  ".أهدافهاتحقيق 
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 أجريـتعني حالة توافق العاملين و شعورهم بالراحـة باتجـاه التصـميم الـذي ويتحقيق رضا العاملين " ∗

الجيـد يضـغط علـى حريـاتهم الشخصـية ،لـذلك فالتصـميم  الـذيلـم يكـن بالشـكل  ألنهعليه وظائفهم ،

م طمـــوحهم و يحقـــق ئـــبالشـــكل الـــذي يال األداءللوظيفـــة يعمـــل علـــى تشـــجيع العـــاملين علـــى حســـن 

 )204.،ص 2014زيد منير عبوي ،محمد هاني محمد ،( ."رغباتهم

 .ط فعاليتهارو شالحوافز و : ثانيا

  الحوافز و أهداف  أهمية-1

  :الحوافز أهمية -1-1

  :األتيالحوافز في  أهميةنجمل  أنيمكن 

مهمـا  إنسـانيارفع روحهم المعنوية بما يحقق هدفا  العاملين، و األفرادحاجات  إشباعالمساهمة في " ∗

و تعزيـز انتمـائهم و  األفـراد، لهـؤالء اإلنتاجيـةفي حد ذاته و غرضا رئيسيا له انعكاساته على زيادة 

 .للمؤسسة و إدارتها و مع أنفسهم و زمالئهمعالقاتهم ووالئهم 

حكم في سلوك األفراد العاملين بما يضمن تحريك هذا السلوك و تعزيزه أو توجيهـه المساهمة في الت ∗

 . أو تعديله أو تغييره أو إلغائه حسب المصلحة المشتركة بين المؤسسة و األفراد

 العــاملين ،تنميــة عــادات و قــيم ســلوكية جديــدة تســعى المؤسســة إلــى إيجادهــا بــين صــفوف أفرادهــا ∗

لين ألهــداف المؤسســة أو سياســاتها و تعزيــز قــدراتهم و ميــولهم للتكيــف كالمســاهمة فــي تعزيــز العــام

ن األفراد كثيرا ما يسيئون فهم اإلدارة و يخضعون ممارسـاتها إلـى تفسـيرات كثيـرا مـا تكـون معها ،أل

خاطئــة ،ممــا  يولــد مناخــا مبلــدا بســوء الفهــم و العــداوة و الســلبية بــين المؤسســة و بــين أفرادهــا ،و 

 .لبا على المؤسسة و العاملين معا ، و قد تكون مدمرة أحيانا بصورة تنعكس س

تنميـة الطاقــات اإلبداعيــة لـدى العــاملين بمــا يضـمن ازدهــار المؤسســة و تحقيـق أهــدافها المســطرة و  ∗

 )86.،ص 1999محمد عساف عبد المعطي ،( ".تفوقها

امـات، و تخفـيض تخفيض الفاقد في العمـل، و مـن أمثلتـه تخفـيض التكـاليف، تخفـيض كميـات الخ" ∗

 . الفاقد في الموارد البشرية و أي مواد أخرى

 . إشعار العاملين بروح العدالة داخل المنظمة ∗

 .تحسين صورة المنظمة أمام المجتمع  ∗
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 .تنمية روح التعاون بين العاملين و تنمية روح الفريق و التضامن ∗

 .جدب العاملين إلى المنظمة و رفع روح الوالء و االنتماء ∗

احتياجات العاملين بشـتى أنواعهـا و علـى األخـص مـا يعـرف بالتقـدير و االحتـرام و الشـعور إشباع  ∗

  )15.16:ص.،ص2007هيثم العاني ،. ( "بالمكانة

  : أهداف الحوافز-1-2

  :عملية التحفيز في أي منظمة إلى ما يلي تهدف

إنتاج كما و نوعا فبينما تسعى المنظمة إلى تحقيق أفضل :ربط أهداف المنظمة بأهداف العاملين " ∗

على رفـع مسـتوى معيشـة العامـل  طيبا ن للحوافز المادية االيجابية أثراإو تقديم أفضل الخدمات ، ف

و زيــادة دخلــه ،إذ أنهــا تمكنــه مــن الوفــاء بالتزاماتــه الماديــة ،كمــا يــؤدي اســتخدام الحــوافز المعنويــة 

 .االيجابية إلى رفع الروح المعنوية للعاملين و دفعهم للعمل بإخالص و التفاني في خدمة المنظمة 

فمـن النتـائج التـي تترتـب علـى اسـتخدام : تمـعربط أهـداف المنظمـة و العـاملين فيهـا بأهـداف المج ∗

التحفيز في المنظمة ،دفع العاملين للعمل و ترغيبهم فيه بحيث يؤدي ذلك إلـى إنتـاج اكبـر كميـة و 

أفضــــل نوعيــــة ،ســــواء مــــن الســــلع أو الخــــدمات ،و توفيرهــــا ألفــــراد المجتمــــع فــــي الزمــــان و المكــــان 

منظمـــة فـــي أوســـاط المجتمـــع الـــذي تعمـــل فيـــه المناســـبين ،هـــذا بـــدوره يـــنعكس إيجابـــا علـــى ســـمعة ال

محمــــد فــــالح صــــالح ( ."،فيــــدفع أفــــراد هــــذا المجتمــــع للتعامــــل مــــع المنظمــــة و تفضــــيله عــــن غيرهــــا

  )122.،ص2004،

 .الجماعياالرتباط و االنسجام و التوافق " ∗

  .مع ظروف العملالمالئمة  ∗

 )78.،ص2003ناصر دادي عدون ،( ."الشعور بالتضامن و التكافل الجماعي ∗

 .انخفاض معدل دوران العمل " ∗

 .يهدف إلى انخفاض نسبة تغيب العامل في المنظمة و تأخره عن العمل  ∗

يوسـف حجـيم الطـائي و آخـرون (".تحقيق األهداف التي خطط لها العامل أو رئيسه أو الـدائرة ككـل ∗

 )145.،ص2006،
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  :و أسس منحها أنواع الحوافز -2

  :أنواع الحوافز -2-1

أظهــرت الدراســات المختلفــة فــي مجــال التحفيــز ضــرورة تنــوع الحــوافز نظــرا لتنــوع الحاجــات المرتبطــة   

و تختلف أنواع الحوافز بشكل عام مـن منظمـة إلـى أخـرى ، لـذا فقـد سـعى الكثيـرون إلخضـاع  ،باألفراد

  :الحوافز لتصنيفات محددة ، نذكر فيما يلي أهمها 

  :االيجابية الحوافز المادية  -2-1-1

الحوافز المادية هي مثيرات ملموسة تعمل على إشباع حاجات أفراد التنظيم المادية، و تعتبر من أهم " 

، 2003 مصــطفى نجيــب شــاويش،( ".الحــوافز خاصــة بالنســبة للفــرد فــي المســتويات الــدنيا فــي المنظمــة

و يمكـــن إظهـــار  و تتعـــدد أشـــكال هـــذه الحـــوافز و تختلـــف صـــورها مـــن منظمـــة إلـــى أخـــرى، )209.ص

                :أهمها كما يلي

تمثـــل األجـــور أهـــم حـــوافز العمـــل فـــي المجتمعـــات المختلفـــة ،و تختلـــف أنظمـــة دفـــع :  حـــافز األجـــر"-أ

األجــور فــي المنظمــات كمــا تختلــف فــي المنظمــة الواحــدة بالنســبة ألنــواع مختلفــة مــن األفــراد ،أو أنــواع 

 :حصل عليه العامل محصلة تفاعل العديد من العوامل منها مختلفة من العمل ،و يعتبر األجر الذي ي

  .طبيعة العمل نفسه و درجة صعوبته و أهميته  ∗

   .العرض و الطلب من القوى العاملة ∗

   .اقدمية العامل ∗

   .القواعد القانونية العامة التي تنظم عملية دفع األجور ∗

 )308.،ص1985علي السلمي ،( ".مستوى األداء الفردي للعامل ∗

يـوزع األجـر علـى العامـل بطـرق عديــدة، حيـث لكـل منهـا اثـر علــى حفـزه و دفعـه للعمـل و مـن هــذه  و "

  : الطرق نذكر

حيث يدفع للعامل اجر معين يحدد علـى أسـاس الوقـت الـذي يقضـيه فـي عملـه دون  :األجر الزمني ∗

ومن مزايا هذه الطريقة سـهولة الحسـاب و يفضـلها   .كمية و جودة العمل الذي يقوم به الرجوع إلى

و األعمــال التــي يصــعب  ،كثيــرا مــن العــاملين ،كمــا أنهــا تطبــق  فــي األعمــال التــي تحتــاج إلــى دقــة

و مـــن عيوبهـــا أنهـــا تغفـــل عـــن الفـــروق الفرديـــة بـــين .قيـــاس اإلنتاجيـــة فيهـــا كالقطاعـــات الخدماتيـــة 
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مجتهـدين و المهملـين ، أي أنهـا ال تشـجع المجـدين مـنهم العاملين ، ومن ثم ال فرق بين العاملين ال

على بدل جهود اكبر و تحتاج إلى رقابة و إشراف دقيقـين حتـى ال تتـاح الفرصـة للعـاملين للتكاسـل 

  .و التباطئ في العمل

يرتبط اجر العامـل طبقـا لهـذه الطريقـة بكميـة اإلنتـاج التـي ينتجهـا فـي  :األجر على أساس اإلنتاج  ∗

معينة ،حيـث يكـون هنـاك اجـر معـين للوحـدة أو القطعـة المنتجـة ،و يصـبح اجـر العامـل  فترة زمنية

عــن الســاعة أو اليــوم هــو عــدد القطــع التــي ينتجهــا فــي هــذه الســاعة أو اليــوم مضــروبان فــي األجــر 

و تحقق هذه الطريقة بعض المزايا و هي تحفيز العاملين على زيادة اإلنتاج ، كما .المحدد للقطعة 

فرق بين العـاملين علـى أسـاس المجهـود الـذي يبذلونـه ، غيـر أن هنـاك عيـوب تصـاحب هـذه وأنها ت

الطريقــة مــن أهمهــا مشــكلة تحديــد المعــايير التــي يــتم دفــع األجــر علــى أساســها ، و إرهــاق المــوارد 

البشرية ،االهتمام فقط بسرعة العامل و زيادة إنتاجه و إهمال عوامل أخرى لها أهميتها مثل سلوكه 

 )52.51:ص.،ص2000علي عبد الوهاب ،( ".ظيفي و تعامله مع اآلخرينالو 

كلمــا كانــت خبــرة العامــل كبيــرة كلمــا كــان األجــر عاليــا ،و يكمــن :األجــر حســب الخبــرة فــي العمــل " ∗

  . المعيار في ذلك عادة في عدد السنوات التي قضاها الفرد  في العمل أي االقدمية

أســرته، يــزداد اجــر الفــرد كلمــا ازدادت احتياجاتــه و مــع زيــادة أفــراد  :األجــر حســب احتياجــات الفــرد ∗

تدفع األجور بناءا على األسلوب الذي يضمن تحقيق اكبر قـدر مـن الرضـا و اإلشـباع لـدى  عموما

 )  35.، ص1994شفيق رضوان، (". الفرد

مــن  ا،تحقيقهــ لــىإالتــي يســعى الفــرد  األهــداف أولــىكحــافز  يعــد مــن  األجــر أنو ممــا تقــد يمكــن القــول 

  .وراء عمله لكونه يتيح له فرصة تلبية مختلف احتياجاته التي تضمن له تحقيق اكبر قدر من الرضا

حيـث  تنتمي العالوات إلى الحوافز المالية ، و تعبر عن كـل مـا زاد عـن اجـر العامـل ،: العالوات"–ب 

مبلـغ مقطـوع و بدفعـة واحـدة ، و تمنح للعاملين بموجب النظام الذي يطبق عليهم ،و يكـون علـى شـكل 

في حالة تعـرض المنظمـة للمخـاطر فإنهـا غيـر ملزمـة باسـتمرارية دفعهـا ، و باإلمكـان تقـديمها للعـاملين 

ســـهيلة محمـــد عبـــاس ( ".الـــذين ينجـــزون انجـــازات غيـــر اعتياديـــة و خارجـــة عـــن مســـؤولياتهم المحـــددة 

                                          : نورد أهم هذه العالوات فيما يليو  )244. ،ص2003،
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تمنح للعامل عالوة نتيجة للكفاءة األدائيـة خـالل السـنة ،فعلـى سـبيل المثـال عنـدما : عالوة الكفاءة" ∗

يتحصل العامل على تقريـر كفـاءة بمرتبـة ممتـاز ،أو الحصـول علـى درجـة علميـة أعلـى مـن درجتـه 

  .حسين طرق العمل و غيرهاالحالية ،أو تقديم مقترحات و بحوث تساعد على ت

هي عنصر من المقررات المالية التي تستحق للعامل ،و هي تتقرر بصفة دورية  :العالوة الدورية  ∗

جـــزاءات  و تســـتحق العـــالوة الدوريـــة بشـــروط معينـــة لعـــل أهمهـــا عـــدم الحصـــول علـــى  و مســـتمرة ،

المطلوبـة ، حتـى يتفـادى تقريـر و توفي األداء المطلوب ، و السعي للوصـول إلـى النتـائج  تأديبية ،

                                             ".انتهــــــــــــــاء الســــــــــــــنة بتقريــــــــــــــر ضــــــــــــــعيف و منــــــــــــــه إلغــــــــــــــاء العــــــــــــــالوة ، أو تأجيــــــــــــــل اســــــــــــــتحقاقها

 )228. 227:ص.، ص2005محمد حافظ حجازي، (

ــــــة ∗ ــــــر عــــــن ": عــــــالوة االقدمي ــــــي المنظمــــــة و تعبي ــــــرد ف فهــــــي تعــــــويض كامــــــل عــــــن عضــــــوية الف

  )101.،ص2008فيصل حسونة،(".إخالصه

                                                      ".أداء و مجهــــود مميــــز يســــتلزم التعــــويض االســــتثنائيتمــــنح بســــبب وجــــود ":العــــالوة االســــتثنائية ∗

  )18. ،ص2007هيثم العاني ،(

العـاملون فـي نفـس  يحصل عليهـاالتي  األجورهي تلك الزيادات في ": األجورالزيادة العامة في -ج

لمواجهـة غـالء المعيشـة مـثال ،و هـذا الحـافز لـيس إلى هـذا النـوع مـن الحـوافز  المنظمة  الوقت، و تلجأ

بجودة العمـل ،  أو،يستفيد الجميع منه في نفس الوقت و هي غير مرتبطة بمقدار  األداءعلى  تأثيرله 

 طارق المجدوب( ."لمنظمةا اتجاهالعرفان  بالشكر و األفراديقدمه هذا الحافز هو شعور  أنن كو ما يم

   )344.،ص2000،

هي مبالغ من النقود تدفع باإلضـافة إلـى األجـر المعتـاد لخدمـة تـؤدى إمـا كجـزء ": المكافآت المالية-د 

و تقـــدم عـــادة لكبـــار المتخصصـــين أو .للعمـــل اإلضـــافي غيـــر المنـــتظم أو التفـــوق فـــي نوعيتـــه أو كميتـــه

و  ،بنـاءا علـى األداء العـام للمنظمـة ككـل أو ألداء إدارتهـم التـي يشـرفون عليهـاالفئات اإلداريـة، و ذلـك 

  )246ص  2004،احمد ماهر(" .المبيعات ألرباح عادة أو بكميات اإلنتاج أويقاس هذا األداء العام با

كلمـا ال توجد قاعدة معينة لتحديد المكافـآت و إنمـا تقـوم كـل منظمـة بتحديـد النظـام المناسـب لهـا، و و "

ن المكافـآت الثابتـة و كانت المكافآت متغيرة و متباينـة مـن فـرد ألخـر كلمـا أحـدثت و أنتجـت ثمارهـا ،أل

                                                     ".التــــــــــــــــــــي تكتســـــــــــــــــــــب صـــــــــــــــــــــفة الدوريـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــوف تنتفـــــــــــــــــــــي عنهـــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــفة الحافزيـــــــــــــــــــــة

  )227. ، ص2005محمد حافظ حجازي، (
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و هي عبارة عن استقطاع جـزء مـن أربـاح الشـركة و توزيعهـا علـى العـاملين ": احالمشاركة في األرب-و

،حيــث يــتم التوزيــع حســب األجــر أو الدرجــة ،أو المســتوى التنظيمــي ، أو األداء الجيــد و هــذا مــا يحفــز 

األفراد على بدل المزيد مـن الجهـد لتحقيـق إنتاجيـة أعلـى و بالتـالي ضـمان الحصـول علـى حصـة كبيـرة 

                                                                 ".األربـــــــاح ،و يــــــــتم التوزيـــــــع نقـــــــدا مــــــــرة واحـــــــدة ، أو تقســـــــيمها علــــــــى عـــــــدة دورات فـــــــي الســــــــنةمـــــــن 

وينمـــي هـــذا الحـــافز مشـــاعر االنتمـــاء للمنظمـــة و يرفـــع الـــدوافع " .)249. ، ص2004احمـــد مـــاهر، (

إال  ".)232. ، ص2005حجـازي، محمـد حـافظ ( ".التعـاون  د مـناألدائية كما يعمل على تنميـة المزيـ

انــه يعيــب علــى اســتخدام هــذا النظــام وجــود عالقــة  واهيــة بــين أداء كــل فــرد منفــردا و بــين األداء الكلــي 

،أي األرباح الخاصة بالمؤسسة فال يعني أن المؤسسة قد ربحت كثيرا ،أن كل فرد قد أدى دوره بالشكل 

اح يسـاوي بـين العـاملين فـي المرسوم له ،و مما يزيد األمر سـوءا أن كثيـرا مـن نظـام المشـاركة فـي األربـ

المســتوى التنظيمــي الواحــد فــي حجــم األربــاح التــي يحصــلون عليهــا و ذلــك بــالرغم مــن اخــتالف كفــاءة 

   .)249. ، ص2004 ،احمد ماهر(. أداءهم

  :الحوافز المعنوية االيجابية -2-1-2

الذاتيـــة و  تعتمـــد علـــى إشـــباع الحاجـــاتبـــل  حـــوافز المعنويـــة هـــي حـــوافز ال تعتمـــد علـــى المـــال ،ال"

االجتماعيـــة للعـــاملين،و تهـــدف المنظمـــة مـــن تقـــديمها إلـــى تحقيـــق التمييـــز بـــين العـــاملين عـــن األداء 

األفضل ،و تشجيع التنافس بينهم و رفع مستوياتهم و توليد مستمر لـدوافع االنتمـاء و الـوالء للمنظمـة 

و هنــاك عــدة  )211.ص،2003مصــطفى نجيــب شــاويش،( ."و زيــادة عالقــات التعــاون بــين األفــراد

   :يليأنواع من هذه الحوافز يمكن إظهار أهمها فيما 

إن أهـم مـا يريـده األفـراد فـي حيـاتهم المهنيـة هـو الشـعور باألمـان و :  األمن و االستقرار فـي العمـل"-أ

االستقرار في العمل، فهم بحاجة إلى اإلحساس بأنهم مؤمنون من المخـاطر فـي ميـدان العمـل ،فالعامـل 

الـذي يشــعر بأنــه مهــدد بــالطرد بـين لحظــة و أخــرى ال شــك انــه يشـعر بعــدم االطمئنــان و االســتقرار فــي 

هــذا العامــل تــأثير كبيــر علــى نفســية العــاملين ،و مــن ثــم كــان ال بــد مــن طمأنتــه و جعلــه إذن فل.العمــل 

يشــعر علــى انــه بــاق فــي منصــب عملــه، بــل و إتاحــة الفرصــة لــه لينتقــل إلــى أعلــى المراتــب كلمــا اثبــت 

 الن العامــل الــذي يفتقــد إلــى مثــل هــذا. جدارتــه و مســؤوليته فــي القيــام بالمهــام و األعمــال الموكلــة إليــه

  ) 237.،ص1997محمد فريد الصحن ،سعيد محمد المصري ،(".الشعور يجعله عاجزا على اإلبداع
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يوجه المدح و الثناء عند قيـام العامـل بعمـل متميـز، و ال بـد أن يكـون المـدح فـي ": المدح و الثناء-ب

مسمع  الوقت المناسب حتى يكون له األثر المتوقع ،و من األفضل أيضا أن يكون المدح على مرأى و

العمــال اآلخــرين حتــى يشــعر ذلــك العامــل بــالفخر ،و أيضــا حتــى يحــرك لــدى اآلخــرين مشــاعر الغيــرة 

  )75.،ص2000محمد قاسم القريوتي ،( ."االيجابية و روح المنافسة

يعطــي كثيــر مــن العمــال أهميــة بالغــة لالعتــراف بجهــودهم و يعتبــرون ":االعتــراف بجهــود العــاملين -ت

التعبير عن التقدير بعدة طـرق منهـا شـهادات  ذلك حافزا مهما لهم لبذل جهود إضافية في العمل ،و يتم

تقديرية ،رسـائل شـكر للعمـال الـذين يحققـون مسـتويات أدائيـة عاليـة ،تسـجيل أسـمائهم علـى لوحـة شـرف 

  )75.،ص2000محمد قاسم القريوتي ،( ."،تعلق في مكان بارز في المنظمة

عن السلوك المرغوب، حيث  تستخدم المنافسة كحافز للبحث:توفير جو من التنافس بين العاملين"-ث

يمكــن أن يتنــافس الفــرد مــع ذاتــه، مــع زمالئــه، أو باعتبــاره احــد أعضــاء جماعــة تتنــافس مــع جماعــات 

محمــد فريــد الصــحن (" .أخــرى، فالمنافســة تــدفع الفــرد لتحســين مســتوى أدائــه و بالتــالي إحساســه بالرضــا

  )238.،ص1997،سعيد محمد المصري ،

تشير إلى مقدار الدعم الذي يلقاه الموظف من زمالئـه فـي العمـل بحيـث و  : جود زمالء داعمينو "-ج

  )22.،ص2011مروان طاهر الزعبي، ( ."يستطيع االطمئنان إليهم و طلب مساعدتهم إذا ما احتاجها

يطلــق عليهــا الــبعض اســم التعويضــات أو الحــوافز غيــر المباشــرة ، و ذلــك : الخــدمات االجتماعيــة "-ح

األداء ،حيث تقـدم لجميـع العـاملين بغـض النظـر عـن مقـدار نشـاطهم و انجـازهم  لعدم ارتباطها بمستوى

،و تشبع هذه الحوافز حاجات ذاتية لدى العـاملين و تشـعرهم أن اإلدارة ترعـى مصـالحهم الشخصـية ،و 

تساعدهم علـى حـل مشـاكلهم الخاصـة، و تشـمل الحـوافز االجتماعيـة خـدمات تقـدمها المنظمـة للعـاملين 

  ) 212.،ص2003مصطفى نجيب شاويش ،( ."أو بمقابل بسيطدون مقابل ،

  :و تتمثل هذه الخدمات فيما يلي 

التـــأمين الصـــحي يغطـــي نفقـــات العـــالج و االستشـــفاء كليـــا أو جزئيـــا للشـــخص :التـــأمين الصـــحي " ∗

العامــل أو أفـــراد أســـرته، أو يقـــدم خـــدمات العـــالج فـــي مركـــز صـــحي داخـــل المنظمـــة أو مـــن خـــالل 

  .المستشفياتالتعاقد مع بعض 
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ـــة ∗ ـــأمين ضـــد البطال تقـــدم المنظمـــة تعويضـــا مناســـبا لألفـــراد حـــين حـــدوث ظـــروف يـــنجم عنهـــا : الت

  .تسريحهم

و الـذي يقـدم تعويضـا للعـاملين فـي حـين :المهنيةالعمل و األمراض  إصاباتالتأمين ضد العجز و  ∗

مرعـــي (  ".عـــدم تمكـــنهم مـــن االســـتمرار فـــي أداء أعمـــالهم جـــراء إصـــابات أو أمـــراض تعرضـــوا لهـــا

   )36.، ص2003، مرعيمحمد 

  .تعطي منح الزواج إلى المنتسب عن زواجه الحاصل للمرة األولى: منح الزواج" ∗

  .معينةبقيمة  ميتا منحةتعطى عن كل مولود حيا كان أو :الوالدةمنح  ∗

ـــيم  ∗ طـــارق ( ".يعطـــى للعامـــل منحـــة تعلـــيم لكـــل أوالده المتمدرســـين وفقـــا لنســـب محـــددة: مـــنح التعل

  )346. ،ص2000المجدوب ،

جمعيــة تعاونيــة  إنشــاءطــرق  المعيشــة، عــنتــوفير مســتلزمات :إنشــاء جمعيــة تعاونيــة اســتهالكية" ∗

    .منهاللعاملين شراء احتياجاتهم اليومية  المنظمة، يمكناستهالكية في 

من خالل مساعدة العاملين فـي إيجـاد المسـكن المالئـم، و ذلـك عـن طريـق : تقديم خدمات اإلسكان ∗

بناء مساكن خاصة أو تأجيرها للعاملين بأجور زهيدة، أو تقديم سلف مالية تساعدهم على شراء أو 

  .إقامة مساكن خاصة بهم

صــندوق لالدخــار يســاهم فيــه العــاملين و المنظمــة، يقــوم بمــنح قــروض و  إنشــاء: تقــديم القــروض ∗

   .       إعانات للعاملين في مناسبات اجتماعية متعددة

و ذلك عن طرق إنشاء مكتبة تضم مجموعة من الكتب الثقافية و العلميـة، و :ثقافيةتقديم خدمات  ∗

  .كذلك المساهمة بجزء من النفقات الدراسية للعاملين الذين لديهم الرغبة في التحصيل العلمي

مــن خــالل القيــام بنقــل العــاملين مــن أمــاكن ســكنهم إلــى المنظمــة، و ذلــك مــن :تقــديم خــدمات النقــل ∗

قل تملكها المنظمة أو تستأجرها، و إن لم توفر ذلك تمنح لهم مقابل مالي مخصص خالل وسائل ن

  .لتنقل األفراد إلى العمل

، إنشاء المطاعم و الكافيتريات تقدم المأكوالت و المشروبات الباردة والساخنة:تقديم خدمات غذائية ∗

مـنح العامـل مقابــل  ذلـك فـي أوقـات األكـل و أثنـاء االسـتراحة، وفـي حالــة عـدم تـوفر مطعـم يجـب و

  .لذلكمالي 
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إنشاء نـاد للعـاملين و أفـراد أسـرهم، يجتمعـون فيـه أيـام العطـل و فـي أوقـات  :تقديم خدمات ترفيهية ∗

الفـــراغ لالســـتجمام و الراحـــة و كـــذلك لممارســـة بعـــض الهوايـــات الرياضـــية مـــثال، و هـــي مـــا تســـمى 

  )37.، ص2003، مرعي محمدمرعي (  ".باألندية الترفيهية

تــدفع المؤسســات أجــرا كــامال لعمالهــا خــالل فتــرة مرضــهم، و لكــن ضــمن حــدود :اإلجــازة المرضــية" ∗

زمنية معينة، تختلف من مؤسسة ألخرى و من بلد ألخر حسب القوانين الحكومية السائدة فـي ذلـك 

  . البلد

املين هـي عـدد مـن األيـام السـنوية مدفوعـة األجـر تقـدمها المؤسسـات للعـ:إجازة الراحة و االستجمام ∗

لديها، من اجـل اخـذ قسـط مـن الراحـة و تجديـد النشـاط، و تأخـذ عـدة اعتبـارات فـي تحديـد فتـرة هـذه 

عمـــر وصـــفي ( ".اإلجـــازة نـــذكر منهـــا المســـتوى اإلداري، العمـــر، التشـــريعات و القـــوانين الحكوميـــة

  )524.،ص1997عقيلي ،

الـوظيفي الحـالي إلـى مركـز وظيفـي نقـل الموظـف مـن مركـزه  يمكـن القـول أن الترقيـة هـي :الترقيـة-خ

ـــه عـــادة الحصـــول علـــى مزايـــا ماديـــة أكبـــر ووضـــع معنـــوي أفضـــل ممـــا كـــان عليـــه قبـــل  أعلـــى،يتيح ل

و لــذا تعــد الترقيــة مــن الحــوافز المعنويــة التــي ") 284.،ص2010شــيخة،  أبــونــادر احمــد ( ".الترقيــة

عــادل ( ".العمــل بأهميــةشــعورهم تعمــل علــى رفــع الــروح المعنويــة للعمــال و تــدفعهم للعمــل و تزيــد فــي 

االقدميـة الــذي  أسـلوبمعينـة ، مـن بينهـا  أسـاليبو تعتمـد بـرامج الترقيـات  )446.،ص1974حسـن ،

موضـوعي و عـادل ،ذلـك  أسـلوب ألنـهملين و نقابـات العمـال ،هـذا امن طرف الع محبد أسلوبيعتبر 

 األسـلوبيفضلون هذا  األفرادمعظم  أنخبرة ، كما  األكثرفي المنظمة هو  األقدمالفرد  أنالعتقادهم 

 األسـلوبعـن هـذا  يأخـذمنـه فـي العمـل ،و لكـن  أقـدمسنا يشرف علـى مـن هـم  األحدثال يجعل  ألنه

بين العاملين و يثبط الكفاءة و يقضي على دوافع تنمية الشخصية ،  المبادأةانه يقتل روح المنافسة و 

 ترقيــةللمــؤهالت الالزمــة لكــي يــتم  ادنــيالجــدارة ، الــذي يضــع حــد  أســلوبو هــو  أخــر أســلوبوهنــاك 

االمتحانـــــات الخاصــــة و المقـــــابالت الشخصـــــية  ،  أوتقـــــديرات المشــــرفين،  إلــــى باإلضـــــافةالعامــــل ، 

العـاملين فـي سـالمتها ، بسـبب  إلـىتسرب الشك  األسلوبالتكوين  ، و يؤخذ على هذا  إلى باإلضافة

 أنبحيـث يجــب  أفضـل األسـلوبيناالعتمـاد علـى كـال  أنو بهـذا نجـد  تـدخل العامـل الشخصـي فيهـا ،

   )132 .ص،  1990،عبد الهادي أمينحمدي  ( ".بهاحتكشف االقدمية عن جدارة صا
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أخـرى أو و يشير إلـى نقـل أو تحويـل الموظـف مـن قسـم إلـى آخـر أو مـن إدارة إلـى :النقل"-د

مــن وظيفـــة إلـــى أخـــرى ،و النقـــل أو التحويـــل عـــادة مـــا يـــتم بـــين وظـــائف متماثلـــة فـــي الدرجـــة 

الوظيفية على األقل ،ويتم نقـل بعـض المزايـا المحفـزة بقبـول التحـرك مـن مكـان ألخـر و لكنهـا 

 )71.،ص2008بشار يزيد الوليد، (". ال تتساوى مع الترقية في مكانتها

عمليـــــة تقيـــــيم األداء فـــــي تعزيـــــز حالـــــة الشـــــعور بالمســـــؤولية لـــــدى تســـــاهم  ":تقيـــــيم األداء-ذ

المرؤوســين، مــن خــالل توليــد القناعــة الكاملــة لــديهم مــن أن الجهــود التــي يبــدلونها فــي ســبيل 

 ".تحقيق أهداف المؤسسة ،هي تحت التقيـيم ،ممـا يحفـزهم لنيـل المكافـآت و تجنـب العقوبـات 

 )105.،ص2009 عادل حرحوش صالح،،مؤيد سعيد سالم ( 

  :الحوافز السلبية -2-1-3

تتمثل الحوافز السلبية في الجزاءات و العقوبـات حيـث يتضـمنها نظـام يسـمى نظـام العقوبـات "

،و الذي يطبق على العاملين الذين يخالفون قواعد العمل أو السلوك ،و بهذا فإيقاف الثواب 

مـــــــــــد حـــــــــــافظ مح" (أي عـــــــــــدم مـــــــــــنح الحـــــــــــوافز االيجابيـــــــــــة يعتبـــــــــــر مـــــــــــن قبيـــــــــــل العقـــــــــــاب

  ) 215.،ص2005حجازي،

لمؤسســة  األولــىتــم التطــرق تبعــا لمــا جــاء فــي االتفاقيــة الجماعيــة لالطــالع أكثــر علــى أنــواع الحــوافز و 

محـل  الـداخلي للمؤسسـةالحـوافز التـي يوفرهـا النظـام  لمختلف 16/07/2003:بتاريخاتصاالت الجزائر 

  :التاليو هي تتمثل في  البحث

  :الماديةالحوافز  :الفرع األول

مـن االتفاقيـة الجماعيـة للمؤسسـة  82حيث يستفيد الموظف من اجر قاعـدي حسـب المـادة : األجر" - 1

من نفس االتفاقيـة و التـي 83التعويضات حسب المادة  إلى باإلضافة 16/07/2003المؤرخة في 

 :كالتاليهي 

ــة -أ ــرة المهني و هــي منحــة تقــدم علــى حســب الخبــرة التــي يكتســبها العامــل داخــل :تعويضــات الخب

حســب اقدميــة المتحصــل عليهــا ،و تقــدم علــى شــكل نســب مئويــة  أيالمؤسســة خــالل ســنوات عملــه 

  :القاعدي كما يلي  األجرمن 
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  .سبع سنوات اقدمية  إلىمن سنة  - 

  .خمسة عشر سنة اقدمية  إلىمن سبع سنوات  - 

  .عشرون سنة اقدمية  إلىمن خمسة عشر  - 

  .فوقمن عشرون سنة فما  - 

 2011مـدوري نـور الـدين،( ."% 60و تحدد هذه االتفاقية النسبة القصـوى لتعـويض الخبـرة المهنيـة ب 

  )214.،ص

و هــي مــنح تمــنح طبقــا للمــواد التــي ســوف يــتم ذكرهــا حســب كــل واحــدة منهــا فــي : منحــة المنصــب"-ب

  : 16/07/2003 بتاريخاالتفاقية الجماعية للمؤسسة 

  :و تحدد على النحو التالي   2.83تمنح حسب المادة : اإلضافيةمنحة الساعات  �

  .بالنسبة للساعات األربعة األولى % 50

   .بالنسبة للساعات اإلضافية المؤداة بعد الخامسة و األربعين  % 75

بالنســبة للســاعات اإلضــافية المــؤداة بــين الســاعة التاســعة لــيال و الخامســة صــباحا إذا لــم تكــن  % 100

  .في إطار المناوبة 

،حيث يـؤدي الموظـف خدمـة خـرج سـاعات العمـل  4.83 تمنح طبقا للمادة:منحة الخدمة اإللزامية �

عليهــا مســبقا ،و العاديــة للعمــل و هــي تبعــة مفروضــة غيــر الســاعات اإلضــافية ،حيــث يــتم االتفــاق 

  .يبقى خاللها الموظف  تحت تصرف المؤسسة أو المصلحة التابعة لها 

من الجر  % 20و تصل النسبة فيها  الى 5.83بموجب المادة تمنح :منحة اإلدارة و المسؤولية  �

 .القاعدي 

وجباتهم و هي تمنح تعويضا للضرر عن التكاليف التي ينفقها المستخدمون على أخد :السلةمنحة  �

مـن نفـس  7.83و هـي حسـب المـادة  ،موقـع العمـل، و تقـدم شـهريا إلـى األجيـر فـي ورقـة راتـب في

  .االتفاقية الجماعية

و يحــدد النظــام الــداخلي للمؤسســة الشــروط الواجــب اســتيفاؤها لالســتفادة مــن تعــويض :النقــلمنحــة  �

يعـد المقيــاس العـام لهــذه المنحـة حســب المسـافات المقطوعــة و المقــدرة  التنقـل، حيــثضـرر تكــاليف 

 :يليكما 
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    .دج  شهريا  500:ب كلم  5إلى  كلم  2من -

  . دج شهريا 700: كلم  ب 10كلم  إلى  5من -

  .    دج شهريا 1000: كلم  ب15كلم  إلى  10من  -

      .دج شهريا 1500: كلم  ب 30كلم  إلى 15من  -

  )215.،ص 2011مدوري نور الدين،( ."دج شهريا2000:كلم ب 30أكثر من -

من نفس االتفاقية الجماعية للمؤسسة و يتمثل  14.83و 13.83ويمنح طبقا للمواد :الوحيدالراتب " �

  :التاليةفي المنح 

منحـة  مـأجورنشـاط  أيه تـمـارس زوجتحيـث يتحصـل العامـل المتـزوج و الـذي ال :  المنح العائلية ∗

  .دج شهريا750: تقدر ب

  .االجتماعية بالتأميناتتدفع لذوي الحقوق بمقتضى التشريع المتعلق  :الوفاةالمال  رأسمنحة -

  :يليا و هي تتمثل حسب االتفاقية الجماعية فيم:اإلنتاج مكافآتالعالوات و  - 2

لالستفادة من نتائج المؤسسة المتحصل عليهـا  للعاملو هي عالوة تخصص : االنتفاع من النتائج ∗

  .بقرار من الهيئات االجتماعية للمؤسسة 

شخصـية  بأعمـالهـي تمـنح للعامـل الـذي يتميـز  و17.83هـي تمـنح طبقـا للمـادة و  :االبتكارعالوة  ∗

  .للمؤسسة  إضافيةبمكاسب  تأتياالنجاز ،و التي  أوفي مجاالت البحث ، التصميم 

  .دج 2000 إلىهي محددة و ارتفعت  و :اإلنتاجية مكافأة ∗

لالتفاقية الجماعية و هي قـروض اجتماعيـة الهـدف  73تمنح حسب المادة :  القروض االجتماعية - 3

في تحسين الحالة  الصحية و العقلية للعمال و العائالت التي يتكفلون بها ،و تمنح مة همنها المسا

اقتناء القـرض االجتمـاعي ، كمـا يمكـن  ألجلهذه القروض عن طريق لجنة تدرس الملفات المقدمة 

  :لية ات التالاتمنح هذه القروض في الح أن

الرياضــة الجماهريــة ،يــاض و حــدائق األطفــال ،ر الخــدمات فــي مجــال الصــحة  ،المســاعدات االجتماعيــة

ــــة، نشــــاطات ذات طــــابع إداري  ،المخيمــــات الصــــيفية و مراكــــز االســــتجمام العائليــــة ،النشــــاطات الثقافي

  .شاء تعاونيات عقاريةكتسهيل إن
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 التفاوض الجماعي. ممارسة الحق النقابي :هيللعاملين  أيضاو من الحقوق التي تمنح 

التـــدريب و  ،المســـاهمة فـــي وقايـــة نزاعـــات العمـــل ،المشـــاركة فـــي الهيئـــة المســـتخدمة، العطـــل و الراحـــة

  )216.،ص 2011مدوري نور الدين،"( .التكوين في العمل

  الحوافز المعنوية :الثانيالفرع 

لــنفس االتفاقيــة الجماعيــة الســابقة  انــه طبقــان للمؤسســة حــوافز معنويــة حيــث إللحــوافز الماديــة فــ إضــافة"

  :منهاتوجد مواد تمنح للعامل الحق في هذه الحوافز نذكر 

فـــي سلســـلة الترتيـــب  أوســـلم المـــؤهالت  و هـــي حـــق للعامـــل حيـــث يرفـــع فـــي 59طبقـــا للمـــادة :الترقيـــة

لكفـاءة العامـل و جدارتـه و مؤهالتـه المهنيـة  أوالمناصـب المتـوفرة  إلـىتتم هذه الترقية استناد و  .المهني

توافــق  وتكــوين يبــادره  أوتــدريب  أيالتــي يكتســبها و الشــهادات التــي يتحصــل عليهــا عقــب معــارف الو 

  .عليه المؤسسة 

ـــدالياتمـــنح  ـــداليات تمـــنح حســـب االقدميـــة و الخبـــرة فـــي العمـــل :و اللوحـــات الشـــرفية  المي و هـــي مي

  و مبالغ مالية لوحات شرفية  إلى باإلضافة

   السلبيةالحوافز :الثالثالفرع 

مـن مجلـة 72المبنـي علـى مـا تخولـه المـادة 118حسب ما ورد في التنظيم الداخلي للمؤسسة في المـادة 

العـــام  االنضـــباطالمهنيـــة و  األخطـــاءالعقوبـــات المطبقـــة حســـب  الســـابقة، تصـــنفاالتفاقيـــة الجماعيـــة 

  :لياكالت

ــة مــن الدرجــة   االنتبــاه،كتــابي يوجــه لجلــب  ردعو هــو االنحــدار الكتــابي :كالتــاليو هــي :األولــىعقوب

  .التوبيخ، التوقيف عن العمل لثالثة أيام

  .أيام التوقيف عن العمل من أربعة إلى ثمانية  :عقوبة من الدرجة الثانية 

 ،التنزيل في الرتبة ، انتقال نحو موقع آخر للعملو يعني التحويل التلقائي :العقوبة من الدرجة الثالثة 

   )218.217:ص.ص، 2011الدين، مدوري نو( ."إنهاء عالقة العمل أي التسريح ذات الطبع التأديبي

 أننها أمــن شــالتــي  مــن الحــوافز تزخــر بجملــةمؤسســة اتصــاالت  أنن القــول كــو فــي ضــوء مــا تقــدم يم

هــل مــا  هــو الســؤال المطــروح هنــا و لكــن ،موظفيهــازيــد مــن والء يتســاهم فــي خلــق منــاخ عمــل مالئــم 
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 ،من مكافآت و عالوات و خدمات اجتماعية األولى للمؤسسة محل البحث  تضمنته االتفاقية الجماعية

   .)10(رقمو )9(رقم  ينخالل الجدول ما سنكتشفه منذلك  ؟ طال جميع اإلطارات العاملة بحوزتهاي

 من المكافآت و العالوات إطارات مؤسسة اتصاالت الجزائر استفادةيوضح : )9(الجدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرارات  االستفادة من المكافآت و العالوات

 %91.43 64 نعم

 %8.57 6 ال

 %100 70 المجموع

   

  

  

  

  

     من المكافآت و العـالوات إطارات مؤسسة اتصاالت الجزائر استفادةيوضح ): 5(رقم  الشكل          

مـــن اســـتفادوا ، بشـــكل واضـــح إلـــى أن معظـــم المبحـــوثين و شـــيرت ،)9(إن الـــدالئل الكميـــة للجـــدول رقـــم 

و هــذا مــا  ،الجزائــر تضــمنتها االتفاقيــة الجماعيــة األولــى لمؤسســة اتصــاالتو العــالوات التــي  المكافــآت

فـي حـين نجـد  ،إطـار 64 ما يعادلب من المجموع اإلجمالي،) %91.43(أشارت إليه اكبر نسبة و هي

و هــي نســبة  مــن المجمــوع الكلــي، ) %8.57(نســبة  يوافــقمــا  أيمــن العــدد اإلجمــالي  إطــارات 6أن 

 حسـباالتفاقيـة التـي احتوتهـا ضئيلة جـدا مقارنـة بالنسـبة األولـى لـم يسـتفيدوا مـن المكافـآت و العـالوات 

    .تصريحاتهم

91.43%

8.57%

نعم 

ال
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، يمكن القول أن مؤسسة اتصـاالت الجزائـر قـد  أعالهمن خالل قراءتنا للمعطيات الواردة في الجدول   

  حرصــت علــى أن يســتفيد بالتقريــب كــل اإلطــارات العاملــة بحوزتهــا ،مــن مختلــف المكافــآت و العــالوات

الـدور الـذي يلعبـه كـل  ألهميـةمنهـا يتقاضونه،و ذلك إدراكـا  الذي  لألجر إضافةالتي توفرها المؤسسة، 

   .منهما في تحقيق الفعالية

أما فيما يتعلق ببعض اإلطارات التي صرحت عدم استفادتها من هاته المكافآت و العالوات، فإنـه      

 طـارات ربمـااإلهاتـه الفئـة مـن  أنبعد استفسارنا عن األمر توصلنا حسب تصريحات احد المسـؤولين ، 

التــي تتــيح لهــا الحــق فــي و  ،االتفاقيــة الجماعيــة األولــى للمؤسســة تضــمنتهاالتــي  لــم تســتوفي الشــروط

   .االتفاقيةالتي تم تحديدها على مستوى تلك و العالوات  المكافآتاالستفادة من 

  )10(رقم  خالل الجدولمن مصداقية تطبيقها من  التأكد نفيمكمات االجتماعية دلخا يخصفيما  أما

مـــن الخـــدمات االجتماعيـــة  إطـــارات مؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر اســـتفادةيوضـــح  ):10(الجـــدول رقـــم 

  العمالية

 النسبة المئوية التكرارات  االستفادة من الخدمات االجتماعية العمالية

 %100 70 نعم

 %0 0 ال

 %100 70 المجموع

  

  

  

  من الخدمات االجتماعية العمالية اتصاالت الجزائرإطارات مؤسسة  استفادةيوضح ): 6(رقم  الشكل

%100

00

نعم



    �العوامل التنظيمية و شروط فعاليتها            الفــــــصــل الثالث                                                    

 

 

143 

أن جميـع المبحـوثين يسـتفيدون مـن الخـدمات  ،)10(تشير المعطيات الكمية الواردة في الجدول رقم    

مؤسســة اتصــاالت الجزائــر أي مــا يقــدر ل األولــىتضــمنتها االتفاقيــة الجماعيــة االجتماعيــة العماليــة التــي 

  )%100(بنسبة

أن مؤسسـة اتصـاالت  ، )10(رقـم يمكن القول مـن خـالل قراءتنـا للنسـب التـي تضـمنها الجـدول أعـاله  

 فإنهــــا تحــــرص أيضــــا علــــى أن يســــتفيد جميــــع ،الجزائــــر إلــــى جانــــب اهتمامهــــا بالمكافــــآت و العــــالوات

 علـى مسـتوى  التـي تـم تحديـدها مـن مختلـف الخـدمات االجتماعيـة العماليـة  العـاملين بحوزتهـا اإلطارات

 و إنمـا تعتبرهـا المؤسسـة  ،فقـط تحفيـز لل تمثـل وسـيلة  و وهـي ال.للمؤسسـة   الجماعية األولـىالتفاقية ا

تتمثل فـي المسـاعدات االجتماعيـة ،الخـدمات فـي مجـال هي و احد الحقوق التي يستحق االستفادة منها  

 ،، مراكــز االســتجمام العائليـــة،تنظــيم نشــاطات ثقافيـــة  الجماهيريــةالصــحة ،ريــاض األطفــال ،الرياضـــة 

   .الخ...

  :أسس منح الحوافز -2-2

  : يرتكز نظام التحفيز إلى مجموعة من المعايير ،يمكن إظهارها كما يلي 

يعتبــــر التميــــز فــــي األداء المعيــــار األساســــي، و ربمــــا األوحــــد لــــدى الــــبعض ، وفــــي بعــــض : األداء"-أ

و هو يعني ما يزيد عن المعـدل النمطـي لـألداء سـواء كـان ذلـك فـي الكميـة ، أو الجـودة ،أو  .الحاالت 

ـــــر فـــــي أي مـــــورد أخـــــر ـــــي التكـــــاليف ، أو وف ـــــر فـــــي وقـــــت العمـــــل ، أو وفـــــر ف فيصـــــل حســـــونة ( ".وف

فالعامــل إذا يكــرم علــى األداء المميــز الــذي ال يمكــن تخيلــه قبــل انجــازه أو يصــعب  ").99.،ص2008،

  )47.، ص2003، مرعيمحمد مرعي ( ."يقهلآلخرين تحق

و خاصـة عنـدما يكـون غيـر ملمـوس وواضـح ،كمـا  يصعب أحيانـا قيـاس نـاتج العمـل ، ":المجهود -ب

هــو الحــال  فــي أداء وظــائف الخــدمات ،و األعمــال الحكوميــة ،أو ألن النــاتج شــيء احتمــالي الحــدوث 

،مثل الفوز بعرض في إحدى المناقصات أو المسابقات، و بالتـالي فـإن العبـرة أحيانـا بالمحاولـة و لـيس 

ة الجهــــود أو األســــلوب أو الوســــيلة التــــي اســــتخدمها الفــــرد بالنتيجــــة ،و بهــــذا يأخــــذ فــــي الحســــبان مكافــــأ

و يمكن األخذ بمعيـار المجهـود عـن ).237.، ص2003احمد ماهر، ( ."للوصول إلى النتائج و األداء

  :طريق 
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تختار المنظمات األفراد الذين يمضون أوقاتا أكثـر خـارج الـدوام  ":اختيار األكثر دواما في المنظمة �

هامهم الصعبة و تمنحهم حوافز مادية و معنوية تكريما علـى اسـتمرارهم فـي الرسمي ،بقصد إتمام م

  . تنفيذ أعمالهم طوعا بقصد انجازها

ــاال لألوامــر و القــوانين  � ــر امتث ــار األكث يمكــن للمنظمــة  أن تعتمــد فــي اكتشــاف المجهــودات : اختي

 نين الصـــادرة بشـــأنالمبذولـــة مـــن طـــرف العـــاملين، مـــن خـــالل امتثالـــه لألوامـــر و التعليمـــات و القـــوا

  ).48.، ص2003، مرعي محمدمرعي ( ".العمل

و يقصد بها طول الفترة التي قضاها الفرد في العمل ، و هي تشير إلى حد ما للـوالء  ":االقدمية -ج

  ."و االنتماء الذي يجب مكافأته بشكل ما ،و تظهر هذه المكافآت  في الغالب  على شكل عالوات

  )158.،ص2004،وسيلة حمداوي (

تسعى بعض المنظمات لتعويض و مكافأة الفرد على مـا يحصـل عليـه مـن شـهادات عليـا ":المهارة-د

،أو بـراءات أو انجـازات أو دورات تدريبيــة،و المالحـظ عــن هـذا المعيــار انـه محــدودا جـدا و ال يســاهم 

   )237.، ص2003احمد ماهر، ( ."ر ضئيل في حساب حوافز العاملينإال بقد

   و شروط فعاليته معوقات التحفيز-3

  :معوقات التحفيز-3-1

  :تتعرض عملية التحفيز لبعض المعوقات التي تقلل من كفاءتها و تؤثر عليها سلبا نذكر منها 

 .الخوف أو الرهبة من المؤسسة" ∗

 .عدم وضوح األهداف لدى المؤسسة  ∗

 .عدم متابعة العاملين  ∗

 .قلة التدريب على العمل  ∗

 .قنوات االتصال بين المدربين و العاملين عدم وجود  ∗

 .كتعدد القرارات و تضاربها  اإلدارية األخطاء ∗

 .تعدد القيادات و تضارب أوامرها  ∗

 .كثرة التغيير في القيادات  ∗

 .نقص في وعي المدير للطبيعة اإلنسانية و سبل التعامل مع العاملين  ∗
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االلتفات إلى من هو أهال لالستحقاق أو غير أهل لها إتباع اإلدارة ألسلوب الحوافز الجماعية دون  ∗

 .و المحددة في كمها و نوعها 

 2007مهــــــدي صــــــالح الســــــامرائي ، ." (مــــــنح المكافــــــآت ألعمــــــال ال تســــــتحق مثــــــل هــــــذا التكــــــريم ∗

 )290.289:ص.،ص

  شروط فعالية نظام التحفيز-3-2

بعـين االعتبـار   أخـذهاينبغـي   أساسيةهناك شروط   من اجل أن يؤدي نظام الحوافز دوره بشكل فعال

  : و هذه الشروط هي 

 .معا  اإلدارةالعاملين و  بأهدافترتبط الحوافز  أن ∗

لـم تحـرك الـدوافع عنـد  إنال فائـدة مـن الحـوافز  إذ.صـلة وثيقـة بـين الحـافز و الهـدف  إيجادضرورة  ∗

 .هدفهالشخص لتحقيق 

الماليـــة و  المكافـــآتال بـــد مـــن تحديـــد الوقـــت المالئـــم الســـتخدام الحـــوافز و خصوصـــا الماديـــة مثـــل  ∗

 .األجور

 .العاملين عند الطمأنينةضرورة استمرارية الحوافز لخلق الشعور و  ∗

 . التي تقررها الحوافز بالتزاماتهاتضمن المنظمة الوفاء  أنضرورة  ∗

 . بالعدالة و المساواة و الكفاءة تكون السياسة التي تنظم الحوافز تتصف أن ∗

  .الحوافزالسياسة التي تنظم  األفراديدرك  أن ∗

تتناســب الحــوافز تناســبا طرديـــا و ملحوظــا مــع الجهـــود التــي يبــذلها العـــاملين لتــؤدي دورهــا فـــي  أن ∗

 . اإلبداعو تشجيعهم على  األفرادتحفيز 

هاشــم ( ".الحــافزالجيــد و الحصــول علــى  األداءتنمــي فــي ذهــن العامــل العالقــة العضــوية بــين  أن ∗

  )127.،ص 2010حمدي رضا ، 

 .أن ينظر المدراء إلى الجوانب االيجابية و إبرازها بدال من التركيز على الجوانب السلبية " ∗

 .منح التقدير و المكافآت بشكل علني أمام جميع العاملين لتعظيم أثرها ∗

 .العاملين في وضع نظام الحوافز و سبل تنفيذه  إشراكيجب  ∗

 . تأثيرهاحتى ال تفقد  تأخيربعد تحقيق االنجاز مباشرة و دون  المكافآتتقديم  ∗
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مهـدي صـالح السـامرائي ( ". نهايتـه  إلـىالسلم  أعلىيشمل التحفيز كل العاملين في المؤسسة من   ∗

  )289.،ص 2007، 

  فعاليتهط رو و ش االتصال التنظيمي:ثالثا

  :التنظيمياالتصال و أهداف أهمية -1

  :التنظيميأهمية االتصال -1-1

  :يلييمكن إيجاز األهمية التي تنطوي عليها االتصاالت في المنظمة بما 

يــــتم مــــن خــــالل االتصــــال نقــــل المعلومــــات و البيانــــات و اإلحصــــاءات و المفــــاهيم عبــــر القنــــوات " ∗

المختلفة مما يسهم بشكل أو بأخر في اتخـاذ القـرارات اإلداريـة و تحقيـق نجـاح المنظمـة و نموهـا و 

 . تطورها

علــى تسـاهم االتصــاالت فــي الســيطرة علـى األعمــال التــي يمارســها أعضـاء المنظمــة، و ذلــك مبنــي  ∗

للمنظمـة ،و عبـر المسـتويات المتعـددة  األفـرادالمقابالت و التقارير التي تنتقل باسـتمرار بـين  أساس

بــذلك يــتمكن المـــدير مــن الوقــوف علـــى نقــاط الضـــعف الخاصــة بــأداء األفـــراد و الســعي لمعالجتهـــا 

 . بشكل يضمن تحقيق كفاءة عالية في أداء المنظمة

فتنسيق الجهود يعد أساسا للنظام التعـاوني حيـث يـتم علـى ،ارة االتصاالت هي المفتاح المؤدي لإلد ∗

 .هذا التنسيق تحقيق أهداف المنظمة بشكل كفؤأساس 

تعد عملية االتصاالت بين األفـراد ضـرورة أساسـية فـي توجيـه و تغييـر السـلوك الفـردي و الجمـاعي  ∗

 .للعاملين في المنظمة

 . األفراد العاملين داخل المنظمةتعد االتصاالت احد العوامل المؤثرة في اتجاهات  ∗

زيـــد منيـــر ."(تعـــد االتصـــاالت احـــد العوامـــل المـــؤثرة فـــي اتجاهـــات األفـــراد العـــاملين داخـــل المنظمـــة ∗

 )82.،ص2007عبودي،

  :التنظيمياالتصال أهداف  -1-2

االتصال وسيلة أساسية في التبادل الفكري ،فهي عمليـة عالئقيـة يـتم فيهـا تبـادل و نقـل المعلومـات بـين 

الرؤســاء و المرؤوســـين و اإلدارات ،و يســعى األفـــراد فـــي التنظــيم الواحـــد لتغييــر حيـــاتهم االجتماعيـــة و 
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خـرى  لالتصـال  فهـي تحقيق الهدف العام من االتصـال و هـو التـأثير فـي المسـتقبل و أمـا األهـداف األ

  :كاألتي 

  :إداريةأهداف -أ

   .تحسين العمل و توزيع المسؤوليات و دعم التفاعل بين العاملين في المنظمة" ∗

قـرار معـين يحتـاج المـوظفين  الهـام، فالتخـاذالمشاركة في اتخاذ القـرار حيـث يلعـب االتصـال الـدور  ∗

  .إلى معلومات معينة لتحديد المشاكل و تقييم البدائل و تنفيذ القرارات و تقييم نتائجها

  :أهداف تعليمية-ب

  .اتجاهات جديدة أو تعديل اتجاهات قديمة أو تثبيتها) المستقبل (إكساب الفرد  ∗

تبصــير و توعيــة المســتقبلين بــأمور تهمهــم بقصــد مســاعدتهم و زيــادة معــارفهم و اتســاع أفقهــم لمــا  ∗

  .أحداثيدور حولهم من 

  .مفاهيمإكساب الفرد المستقبل خبرات جديدة أو مهارات و  ∗

  :اجتماعيةأهداف -ج

و يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة لزيــادة احتكــاك الجماعــات و األفــراد ببعضــهم الــبعض لتقويــة الصــالت 

  ) 4.،ص2012ياسين محجر ،الهاشمي لوكيا ،(  ".بينهماالجتماعية 

  :التنظيمي االتــصــال و أنواع وظــائــف-2

  :التنظيمي االتــصــال وظــائــف-2-1

يؤدي االتصال التنظيمي داخل المنشأة دورا أساسيا حيث يستشهد احد الباحثين بآراء المـؤلفين كـاتز و "

و هما من رواد مدرسة األنساق المفتوحة اللذان يؤكدان انه يجـب عـدم عـد   )Kahn & Katz(كهان 

بـــل ينبغـــي النظـــر إلـــى عالقتـــه بالنســـق  ،االتصـــال مجـــرد عمليـــة  تحـــدث بـــين مرســـل و مســـتقبل فقـــط

  :االجتماعي الذي يحدث فيه و يمكن تقسيم وظائف االتصال التنظيمي داخل المنشاة كما يلي 

ت حيث يرى كيث آيسهم االتصال التنظيمي مساهمة فعالة في اإلنتاج داخل المنش :اإلنتاجوظيفة  ∗

االتصـال الجيـد يـؤدي إلـى انجـاز أفضـل للعمـل :"في هـذا المجـال أن   )Tech Dive NZ( ديفينز
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مع وجود اإلشباع المهني الالزم ،فهو يعمـل علـى اإلمـداد بالمعلومـات الضـرورية  الخاصـة بانجـاز 

ة فهـو يحـدد سـير اإلنتـاج مـن أو من هنا تتضح أهمية وجـوده فـي المنشـ."العمل  و التعاون الفعال 

مثـل توجيـه اإلنـذار بسـبب :الل التوجيهـات المرتبطـة بـاألداء و التنفيـذ حيث كميته و نوعيته مـن خـ

التقــاعس و التغيــب عــن العمــل و إبــداء اإلعجــاب أو اإلعــالن عــن مكافــأة مقابــل أداء جيــد ،فضــال 

عــن إرســال المــذكرات و عقــد االجتماعــات الخاصــة لمناقشــة المشــاكل و رفــع اإلنتاجيــة و تحســين 

قـد بينـت بحـوث كثيـرة ابتـداءا بدراسـات هـاوثورن مـدى تـأثير االتصـال ظروف العمل أو النوعية ،و 

التنظيمـــــي الرســـــمي الـــــذي ينبثـــــق عـــــن التنظـــــيم الرســـــمي لجماعـــــات العمـــــل فـــــي تقنـــــين اإلنتـــــاج و 

تقييده،وكذلك  دور االتصال التنظيمي غير الرسمي في وضع بعض المعايير السلوكية التي يعـزز 

ز بعضــــها بمــــا يســــمى باالتصــــال غيــــر اللفظــــي كاســــتعمال بعضــــها بالشــــائعات و األقــــوال ،و يعــــز 

اجتمــاعي –اإلشــارات و اإليمــاءات والنظــرات ،و مختلــف الحركــات التــي تــدل علــى معنــى ســلوكي 

معين من قبيل الرضا و االشمئزاز ، فالمعلومـات المنقولـة ضـمن النسـق االتصـالي تسـمح للفـاعلين 

علهم في موقع جيد في المنشاة و تمنحهم نوعا مـن بتبرير الفعل أو النشاط الذي يقومون به كما تج

   ) 403.402 :ص .ص، 2010،جمال بن زروق  ( ".السلطة

يرتبط االتصال بالهيكل التنظيمي ارتباطا وثيقا ، حيث تحاول المنظمات السيطرة : وظيفة الرقابة " ∗

االتصـــال  أو فـــرض الرقابـــة علـــى نشـــاطات األفـــراد مـــن خـــالل الهيكـــل التنظيمـــي باســـتخدام قنـــوات

الرسمي ، على اعتبار أن الهياكل التنظيمية تميل إلى روتينية اتخاذ القرار باستخدام البرامج ،و أن 

 -معظم  أنماط البرامج  أو إجراءات العمل المقننة لهـا تمثـل جـزءا أساسـيا مـن االتصـال كمـا ادعيـا

ق االتصـال الرســمي ،و أن النشــاطات و القـرارات الروتينيــة يبـادر بهــا عـن طريــ –مـارش و سـيمون 

أن نوع األداء و النتائج يمكن إرجاعها و تدوينها من خـالل القنـوات الرسـمية ،ممـا يعنـي أن قنـوات 

علــــــي عياصــــــرة ( ".االتصــــــال الرســــــمي تمثــــــل وســــــيلة هيكليــــــة رئيســــــية للرقابــــــة داخــــــل المؤسســــــات

  )30.،ص2006،

إن االتصال يساهم في دفع و توجيه و تقويم أداء العـاملين فـي المنظمـة ، حيـث تتطلـب ":الدافعية  ∗

إصدار األوامر ،المكافأة ،المراجعة ،تخصيص المهام و الوظـائف ، : كل النشاطات اتصاالت مثل

  . التدريب
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ات و يوفر االتصال المعلومات لعمليـة اتخـاذ القـرارات و تركيـز أعلـى معالجـة للمعلومـ: المعلومات" ∗

 رائــــد يوســــف الحــــاج( ".تحســــين مســــتوى و دقــــة قنــــوات االتصــــال فــــي نقــــل المعلومــــات المطلوبــــة

  )185.،ص2009،

   :أنواع االتصال التنظيمي-2-2

  :هناك نوعان رئيسيان لالتصاالت التنظيمية 

 إجــراءاتو هــي ذلــك النظــام الــذي تخضــع فيــه االتصــاالت لقواعــد و : االتصــاالت الرســمية-2-2-1

بمـــا يتماشـــى و محـــددة رســـميا و مثبتـــة بصـــورة مكتوبـــة و رســـمية ،و فيـــه تتـــدفق البيانـــات فـــي المنظمـــة 

  : و االتصاالت الرسمية على أنواع نذكر منها .التوزيع الرسمي للسلطات و االختصاصات الوظيفية 

االتصـال شـيوعا ،و  أنـواع أكثـرو هـو "): Down Ward Communication( االتصـال الهـابط-أ

التوجيهات و التعليمات التي تصدر عـن المسـتويات العليـا فـي الهيكـل التنظيمـي ،و تمـر  إلىهو يشير 

المسـتويات  أدنى إلىمن خالل المستويات التنظيمية المتسلسلة  األوامر أوهذه التوجيهات و التعليمات 

 اإلدارةمهمــة  أن إذفهــوم الســلطة فــي التنظــيم و يــرتبط هــذا النــوع مــن االتصــال بم.التنفيذيــة  أو اإلداريــة

 أنـواعو يمكـن القـول بـان هنـاك خمسـة . األخـرىالمسـتويات  إلـىالعليا هـي صـناعة القـرارات و تمريرهـا 

  :من االتصال الهابط تحدث بين المشرفين و المرؤوسين في أي تنظيم و هي 

  .تعليمات محددة تتعلق بالمهمات المحددة  ∗

   .األخرىتطوير درجة عالية من التفهم للمهمة و عالقتها بمهمات التنظيم  إلىمعلومات تهدف  ∗

  .و الممارسات التنظيمية  اإلجراءاتمعلومات حول  ∗

  .المتحقق  األداءمعلومات ترجع للمرؤوسين فيما يتعلق بمستوى  ∗

  .التنظيم  أهدافتماثل بين العاملين و  إحداثغايتها  إيديولوجيةمعلومات ذات طبيعة  ∗

 األقســـامالمختلفـــة و  اإلدارات إلـــىعلـــى االتصـــال الهـــابط عنـــدما يصـــدر المـــدير العـــام  األمثلـــةو مـــن 

التسـهيالت الماليـة و طريقـة  أوبيع السلع المنتجـة  أسعار أو اإلجازات أوالمختلفة تعليمات حول الدوام 

البيروقراطيــة و  و ينســجم هــذا النــوع مــن االتصــال بنظريــة.شــروط منحهــا و كيفيــة االتصــال بــالعمالء 

  )46.،ص2009محمد أبو سمرة ،."(المركزية في االتصال 
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و هو االتصال الذي يتم بعكس االتصال ": ) Upward Communication( الصاعداالتصال -ب

المختلفـة فـي صـورة  اإلداريـةالعليـا ،و يمـر عبـر المسـتويات  اإلداريةمن المستويات  يأتيحيث الهابط ،

 إلــىالمختلفـة ليصــل  اإلداريــةالمســتويات  أدنـىمــن  يبـدأو قــرارات ،حيــث  أوامـرتوجيهـات و تعليمــات و 

محمد أبو ( ." أعاله إلىالهرم في الهيكل التنظيمي  أسفلالمختلفة من  اإلداريةعبر المستويات  أعالها

يعطـي فرصـة المشـاركة فـي توجيـه  ألنهبالغة  أهميةتصال و لهذا النوع من اال")47.،ص2009سمرة ،

  ) 5.،ص2012ياسين محجر ،الهاشمي لوكيا ،( ".المنظمة

  :التاليةو يمكن أن تنقل هذه االتصاالت المعلومات  

 .األفكار الرئيسية عن أعمال المرؤوسين ،و انجازاتهم و تقدمهم و خطط العمل المستقبلية " ∗

حســــين حــــريم ( ".ظمــــة بصــــورة عامــــةو المن االقتراحــــات أو األفكــــار لتحســــين العمــــل فــــي دوائــــرهم ∗

 )258.،ص2009،

 .معلومات عن العامل نفسه و أدائه ومشاكله" ∗

 .معلومات حول السياسات و اإلجراءات التنظيمية  ∗

 )47.،ص2009محمد أبو سمرة ،." (يتم ذلك أنمعلومات حول ما ينبغي القيام به و كيف يمكن  ∗

عملهـــم معلومـــات متنوعـــة و تفصـــيلية عـــن المشـــاكل التـــي  أثنـــاءللمـــديرين  االتصـــالو يـــوفر هـــذا  ∗

د مرسـي بـدر بـسـعيد ع( .تعترض تقدم العمل ،و عـن مـدى االلتـزام بـالخطط و البـرامج الموضـوعة 

 )107.،ص2000،

و هو ذلك النوع من االتصال الذي يحـدث  ": ) Lateral Communication(االتصال األفقي -ج

فـــي مســـتويات  أفـــرادبـــين  أوفـــي الهيكـــل التنظيمـــي الهرمـــي ، اإلداريبـــين العـــاملين فـــي نفـــس المســـتوى 

محمـــد أبـــو ســــمرة ( "بـــين رئـــيس و مــــرؤوس،،و لكـــن العالقـــة بيــــنهم ليســـت مـــن نــــوع العالقـــة  مختلفـــة 

التنسـيق المطلــوب بفعاليــة  إلحــداثضــروريا  أمـراو يعتبـر هــذا النـوع مــن  االتصــال  ")50.،ص2009،

از واجبات معينة يتعاونون عليها و تحقيـق غايـات مشـتركة و محـددة ، النج اإلداراتاكبر بين مختلف 

و يؤكد هنري فايول أهمية االتصال األفقي داخـل التنظيمـات نظـرا لـدوره فـي اختصـار الوقـت و تطـوير 

العالقـــات االيجابيـــة بـــين األفــــراد و اســـتمرارها،و يقـــوم االتصـــال األفقــــي علـــى أســـاس الثقـــة و التعــــاون 

ياسـين محجـر ،الهاشـمي لوكيـا  ( ."الجوانب و الذي يسهم في تحقيـق أهـداف المنظمـة المتبادل بين كل

  ) 5.،ص2012،
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هــي التــي تــتم بــين األفــراد رؤســاء و مرؤوســين و زمــالء بغــض ":االتصــاالت غيــر الرســمية -2-2-2

و يتضــمن هــذا االتصــال العالقــات الشخصــية و االجتماعيــة و ال توجــد  ،النظــر عــن مــوقعهم الــوظيفي 

قناة محددة أو معروفة لـدى اإلدارة لهـذا النـوع مـن االتصـال،و ال يمكـن رؤيتـه علـى الخريطـة التنظيميـة 

،و إنما يجري بشكل عفـوي ، وغيـر رسـمي ،و غيـر مكتـوب ،و غيـر موقـوت ،أو محـدد بفتـرة زمنيـة أو 

راحـل العمـل ، و إنمـا هـو يسـتمر و ينقطـع ، و ينسـاب و يتعطـل ،حسـب دينامكيـة مرحلة معينة ،مـن م

  .الجماعة أو التنظيم الغير رسمي 

  :و يمكن إيجاز أهم صفات االتصاالت غير الرسمية بما يلي

  .السرعة في نقل المعلومات بطريقة أسرع من تلك التي تنقل عن طريق االتصاالت الرسمية ∗

تـأتي مـن خـالل االتصـاالت  التـيالمعلومات من  %75حوالي  أنالمنقولة حيث  اتصدق المعلوم ∗

هي معلومات دقيقة و صادقة ،و هنا يجب التمييز بـين االتصـاالت غيـر الرسـمية و  ،الغير رسمية

  .اإلشاعة 

فعالية المعلومات حيث تصل هذه المعلومات إلى األشخاص الذين تهمهـم هـذه المعلومـات، و لكـن  ∗

  .مصلحة بهاليس لهم 

  .المساعدة في توضيح المعلومات المنقولة بواسطة االتصاالت الرسمية  ∗

ــــر عبــــوي ،محمــــد هــــاني محمــــد ،. (عــــدم تــــدفق المعلومــــات بشــــكل ثابــــت و دائــــم  ∗  2014زيــــد مني

 )256.،ص

  االتصال التنظيمي  أساليب-3

المعلومــات و نشــرها و تــدفقها دورا هامــا فــي نجــاح  إرســالاالتصــال التــي يــتم بواســطتها  أســاليبتلعــب "

اتخـاذ القـرارات و  إلـىيـؤدي  أنن ذلـك أن من شـإما تم استخدام وسيلة غير مناسبة ، ف فإذااالتصال ، 

 أسـلوب أون اختيـار وسـيلة إ،و لـذا فـبشـكل خـاطئ  اسات ،ووضـع الخطـط، و حـل المشـكالترسم السي

و يمكن توضيح  )266.،ص 2009حسين حريم ،( " .االتصال يعد عنصر حاسم في عملية االتصال

  :أهم هذه األساليب فيما يأتي 
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 أهـممـن  و ،تـدوين الرسـائل فـي صـورة ماديـة مكتوبـةهـذا االتصـال  يعنـي و ":االتصال الكتابي -3-1

المــذكرات و التقــارير و التعليمــات و المنشــورات و :اإلداريــةهــذه االتصــاالت فــي مجــال العمليــة  أشــكال

  : األسلوبما يميز هذا  أهمو من ...الرسائلالكتب و 

 .تحديدامواد االتصال  أكثرالمكتوبة هي  فالمادة ،الوضوحانه يحقق شرط  ∗

و ذلك على خالف الحال لو تـم االتصـال  ،التحريف بتشويه المعلومات أوانه يحول دون التالعب  ∗

 .ىأخر بصورة 

 .يضمن تحديد المسؤولية و ال يسمح بالتنكر لها في حاالت الفشل  ∗

و هــي االتصــاالت التــي يــتم نقــل المعلومــات خاللهــا عــن طريــق تبــادل :االتصــاالت الشــفوية  -3-2

 أوغيـر مباشـرة و ذلـك عـن طريـق المواجهـة بينهمـا  أوالحديث بين المرسل و المسـتقبل بصـورة مباشـرة 

هـــذا  أســـاليبن مـــن إ،و عمومـــا فـــليقـــوم بنقلهـــا ألحـــدهمابتحميـــل رســـالة شـــفوية  أوعـــن طريـــق الهـــاتف 

االتصـــال هـــو االتصـــال خـــالل االجتماعـــات و المـــؤتمرات ،االتصـــال خـــالل المقـــابالت الشخصـــية ،و 

  : األسلوبما يميز هذا  أهمو من . الهاتفية المكالماتالمباشرة ،و االتصاالت خالل  األحاديث

تتســرب فيهــا  أنانــه يحــافظ علــى قــدر كبيــر مــن الســرية و يــتم العمــل بــه فــي الحــاالت التــي يخشــى  ∗

 .الكتابة بأسلوب األخذلو تم  األخرى لألطرافالمعلومات 

قـد فهـم الرسـالة و مـا ترمـي  بأنـه األخـرمـن  يتأكـد أنلكـل طـرف فـي االتصـال  األسلوبيسمح هذا  ∗

 )147 .ص،2014،البرزنجي حيدر شاكر, محمود حسن الهواسي( ".إليه

نه يتميز بالسرعة البالغة ،و هو فوق كل ذلك يتيح للجـانبين فرصـة المشـاركة فـي الموقـف ،و أكما  ∗

 )443.،ص2003 ،محمد علي محمد ( .و المشاعر اآلراءتبادل 

 أوالصـور  أويـتم فـي هـذا االتصـال اسـتعمال بعـض الرمـوز  إذ: االتصاالت المرمزة و المصورة-3-3

 األسـاليبيكون كال من المستقبل و المرسل متفهمـين علـى مـا ترمـي هـذه  أنالمهم  ،في التعبير األلوان

ــــة كوســــائل . ــــتم اســــتعمال االتصــــاالت المرمــــزة فــــي االتصــــاالت التعليمي ــــة  إيضــــاحو غالبــــا مــــا ي للطلب

  .المبتدئين
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تكـون هـذه  أنهذا النوع حتى يـنجح ال بـد  إن: بتعابير الوجه أو باإلشارة أواالتصاالت بالمس -3-4

غمـزة  أبرزهـاو متداولة لدى المستقبل حتى يفهم مراميها و من  مألوفةذات معان  اإلشارات أواللمسات 

عــادة فــي االتصــاالت المباشــرة و  األســلوبهــذا  إتبــاعو يــتم .االبتســامة  أو بــالرأس اإليمــاء أوالعــين ، 

يميـزوا بـين مـا هـو مقصـود و  أنيجـب علـى الرؤسـاء  االتصالمن غير الرسمية ،و في مثل هذا النوع 

الفهـم  إسـاءةضـرورة عـدم  إلـىبين ما هو غير مقصود ، و التنبيه في حـاالت االتصـال غيـر المقصـود 

 .ص،2014،البرزنجـي حيـدر شـاكر, محمود حسن الهواسي( ."حتى ال تحدث نتائج غير مرغوب فيها

148(  

المعلومات التـي تصـل للعـاملين عـن طريـق التقنيـات  أوو هي القرارات : االتصاالت االلكترونية-3-5

تعـــزز نمـــو و  أنااللكترونيـــة مـــن الممكـــن  فاالتصـــاالت.الفـــاكس  أواالنترنيـــت  أوالحديثـــة االنترانيـــت 

لـم تكتـب بطريقـة  إذابعـدم الفهـم الصـحيح تحـاط  أنمـن الممكـن  أنها إال ،فاعلية االتصال بين العاملين

 .ص،2014،البرزنجــــي حيــــدر شــــاكر, محمــــود حســــن الهواســــي( ".الكتابيــــةاالتصــــاالت  ثــــلواضــــحة م

141( 

تختلــف مــن حيــث  أنهــا إالاالتصــال التنظيمــي  أســاليبالتــي تحظــى بهــا  األهميــةه رغــم يمكــن القــول انــ

 الميدانيــة ةدراســال لخــالمــن  تــم الكشــف عنــه مــا و هــو أخــرى، إلــىمــن منظمــة فــي االســتخدام  األولويــة

 لإلطــارات القــراراتاســتخداما فــي نقــل المعلومــات و  األكثــر األســاليبتحديــد خــالل  ذلــك مــن و.الراهنــة

  )11(الجدول رقم ما يتضح من خالل هو و  .العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر محل البحث

   بمؤسسة اتصاالت الجزائر األكثر استخداما التنظيمي أساليب االتصاليوضح ): 11(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات        التنظيمي االتصالأساليب 

 %11.43 8 ) ..،الشخصية ،االجتماعات الهاتف، المقابلة( ةالشفوي تاالتصاال

 %24.28  17 االتصال االلكتروني

 %14.29 10 ) ...الكتابية، المنشورات(االتصاالت المكتوبة  

 %50  35  االلكتروني االتصال+الشفوية االتصاالت 

 %100 70 المجموع
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   بمؤسسة اتصاالت الجزائر األكثر استخداما التنظيمي أساليب االتصاليوضح ): 7(رقم  الشكل      

بمؤسســــة  معظــــم المبحــــوثين أن،  )11(المعطيــــات الكميــــة الــــواردة فــــي الجــــدول رقــــم  يتبــــين مــــن      

 بـأناقـروا  ،إطـار 35يعـادل بمـا  مـن المجمـوع اإلجمـالي) 50%(و تقـدر نسـبتهم ب  اتصاالت الجزائر

الخاصـة بالعمـل إلـيهم، يتمثـل فـي كـل أسلوب االتصال األكثر استخداما في نقل المعلومـات و القـرارات 

، لتليهــا بعــد ذلــك  نســبة المبحــوثين الــذين اعتبــروا أن  االتصــال االلكترونــيو  ةالشــفوي تمــن االتصــاال

) %24.28(حيـث تقـدر نسـبتهم ب  اللكترونـياالتصـال اأسلوب االتصال األكثـر اسـتخداما يتمثـل فـي 

 10بمـــا يوافـــق ) %14.29(ثـــم نســـجل بعـــد ذلـــك نســـبة.إطـــار  17بمـــا يعـــادل  مـــن المجمـــوع اإلجمـــالي

التقــارير و (االتصــاالت المكتوبــة إطــارات ممــن اقــروا أن أســلوب االتصــال األكثــر اســتعماال، يتمثــل فــي 

 8بمـــا يوافـــق ) %11.43(المتبقيـــة و المقـــدرة بحـــواليأمـــا فيمـــا يخـــص النســـبة ) ..،الكتابيـــةالمنشـــورات 

إطارات، فقد اعتبروا أن االتصال الشفوي هو األسلوب األكثر اسـتخداما فـي نقـل المعلومـات و التقـارير 

   .الخاصة بالعمل

االتصـــالية المطبقـــة بمؤسســـة  األســـاليبيمكـــن القـــول انـــه رغـــم تتعـــدد و فـــي ضـــوء هـــذه النتـــائج ،      

كبيــرة  لكــل مــن ثقافــة االتصــال الشــفوي  أهميــةالمؤسســة محــل الدراســة تــولي  أن ،إال راتصــاالت الجزائــ

نظــرا  ،الخاصــة بالعمــلالقــرارات العاملــة بحوزتهــا عــن المعلومــات و  اإلطــارات إبــالغفــي  االلكترونــي و 

مالحظته تم  هو ماو  ،الجيد للمؤسسة السيرفي ضمان  األساليبالدور الذي تلعبه هذه  ألهمية إلدراكها

القــرارات  واســتعماال فــي نقــل المعلومــات  األســاليب األكثــر ،حيــث أن بالفعــل طيلــة تواجــدي بالمؤسســة

ذلــك بالفعــل مــا تــم و ، االتصــال االلكترونــيعــن طريــق  أوتــتم عــن طريــق االتصــال الشــفوي  لإلطــارات

  . توبة االتصاالت المك أهميةولكن هذا ال يستبعد  .العديد من المبحوثينتأكيده من قبل 

%11.43

%24.28

%14.29

%50

ا
تصا
ت الشفوية 

ا
تصال ا
لكتروني

ا
تصا
ت المكتوبة

ا
تصال +ا
تصا
ت الشفوية 
ا
لكتروني
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  التنظيمي  و شبكات االتصال عناصر-4

  :عناصر االتصال التنظيمي-4-1

  :تتضمن عملية االتصال التنظيمي مجموعة من العناصر و هي كالتالي

  .المعلوماتو هي الجهة الراغبة في نقل :المرسل ∗

  .و تتمثل في المعلومات المراد نقلها :الرسالة ∗

  .لنقل المعلوماتالطريقة التي يختارها المرسل :الوسيلة ∗

  .و هي الجهة التي تستلم المعلومات:المستقبل ∗

زيـد منيـر عبـودي ( .للرسـالةو تتمثل فـي رد فعـل المسـتقبل الـذي يبـين مـدى فهمـه :التغذية العكسية ∗

 )89.،ص2007،

  

  

  

                                       

زيـــــــد منيـــــــر عبـــــــودي : (يوضـــــــح عناصـــــــر عمليـــــــة االتصـــــــال التنظيمـــــــي المصـــــــدر ) 8(الشـــــــكل رقـــــــم 

 )89.،ص2007،

   :شبكات االتصال التنظيمي-4-2

لقــد دلــت األبحــاث و الدراســات التــي أجريــت فــي حقــل االتصــاالت التنظيميــة أن التنظــيم الــدقيق لتــدفق "

يؤدي إلى الكفاءة الفعليـة فـي العمليـات ، و لكـن لـيس بالضـرورة فـي معنويـات األفـراد المعلومات سوف 

زيــد منيــر عبــوي ،محمــد (  : "،و قـد توصــلت هــذه الدراســات إلــى نمــاذج مختلفــة لشـبكات االتصــال منهــا

  ) 246.،ص2014هاني محمد،

يكــون قــادرا  عجلــة، وو فــي هــذه الشــبكة يجلــس شــخص وســط مجموعــة علــى شــكل ":شــبكة العجلــة  - أ

بالشــخص  إالفــال يســتطيعون االتصــال  األفــراد أمــا.المجموعــة أفــرادعلــى االتصــال مــع كــل فــرد مــن 

 المستقبل الرسالة الوسيلة المرسل

 التغذية العكسية 
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و يكون هذا الشخص بالتالي قائدا للمجموعة و صانع القرارات لها و يمكـن تصـور ذلـك فـي  نفسه،

  ) 41.،ص2009، محمد أبو سمرة(  ":الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

   ) 41.،ص2009محمد أبو سمرة ،(  :المصدر يمثل شبكة العجلة )9(شكل رقم

وقـد تـم االسـتنتاج  الـدائرة،متجـاورة علـى  مراكـزفي هذه الشبكة يحدث االتصال بـين  ":ةالدائر شبكة -ب

فـي التعامـل مـع  للخطـأعرضـة  األشـكال أكثـركانـت  وأنهـا .مركزية األقل بأنهان هذه الشبكة توصف أب

رضـا  األشـخاص أكثـر أنو كلما زادت المركزية كلما زاد االتفاق على مـن هـو القائـد و .بسيطةمهمات 

و يمكن تصور شبكة الدائرة في الشـكل .مجموعة و مركزها الرئيسي لالذين يشكلون محورا ل أولئككانوا 

  ) 42.،ص2009محمد أبو سمرة ،( :"التالي 

  

  

  

  

  

  ) 42.،ص2009محمد أبو سمرة ،( : المصدريمثل شبكة الدائرة  )10(الشكل رقم

  

× × 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 
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مع بعضـهم الـبعض دون  األعضاءيتم االتصال في الشبكة المتكاملة بين جميع :الشبكة المتكاملة"-ج

  ) 247.،ص2014محمد،زيد منير عبوي ،محمد هاني "( .قيود

  

  

  

  

  ) 43.،ص2009محمد أبو سمرة ،(  :المصدر يمثل الشبكة المتكاملة)11(الشكل رقم 

و  2باالتصال بالعضو رقم 1فمثال يقوم العضو رقم واحد، يتم االتصال فقط بعضو ":السلسلةشكل -د

." ( 4فقــط بالعضــو رقــم  5و يتصــل العضــو رقــم  5 أو 3االتصــال بالعضــو رقــم  4يمكــن للعضــو رقــم 

  ) 247.،ص2014زيد منير عبوي ،محمد هاني محمد،

                              1       2         3         4       5            

  

   )247.،ص2014زيد منير عبوي ،محمد هاني محمد،:( المصدر يمثل شكل السلسلة )12(الشكل رقم

حســـب موقعـــه فـــي الهيكـــل التنظيمـــي فمـــثال  أكثـــر أوحيـــث يـــتم االتصـــال بعضـــو : Yشـــكل حـــرف "-ه

يســـتطيع االتصـــال بـــرقم  4العضـــو رقـــم  أن، فـــي حـــين 1،2،4االتصـــال بـــرقم  3يســـتطيع العضـــو رقـــم 

  ) 247.،ص2014زيد منير عبوي ،محمد هاني محمد،"(  ."3،5

                                                             1  

                                                             2  

                                                             3  

                                                             4  

                                                            5  

زيــــــــــد منيــــــــــر عبــــــــــوي ،محمــــــــــد هــــــــــاني : ( المصــــــــــدر Yيمثــــــــــل شــــــــــكل حــــــــــرف  )13(الشــــــــــكل رقــــــــــم

  ) 247.،ص2014محمد،

× 

× 

× 

× 

× 
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  و شروط فعاليتهمعوقات االتصال التنظيمي -5

  :معوقات االتصال التنظيمي-5-1

تقلــــل مــــن كفاءتــــه ، و هــــذه المعوقــــات تــــؤدي إلــــى تتعــــرض عمليــــة االتصــــال لــــبعض المعوقــــات التــــي "

،  )346.، ص2003احمـد مـاهر،("عمليـة االتصـال ، و علـى عناصـر االتصـال نفسـها ىالتشويش عل

ـــى رفـــع كفـــاءة االتصـــال فـــي الوصـــول إلـــى األهـــداف إولـــذا فـــ ن التعـــرف علـــى هـــذه المعوقـــات يـــؤدي إل

  :االتصال التنظيمي نذكر و من معوقات )293.، ص2004 المغربي،كامل محمد ( .المطلوبة

و هي المعيقات التي ترجـع إلـى المرسـل و المسـتقبل فـي عمليـة االتصـاالت ":المعوقات الشخصية  ∗

، و تحدث  فيها أثرا عكسيا و ذلك نظرا للفروق الفرديـة التـي تجعـل األفـراد يختلفـون فـي حكمهـم و 

قــدان الثقــة بــين األفــراد ممــا فــي عــواطفهم و فــي مــدى فهمهــم لالتصــال و االســتجابة لــه ، و كــذلك ف

يـــؤدي إلـــى عـــدم تعـــاونهم و بالتـــالي حجـــب المعلومـــات عـــن بعضـــهم الـــبعض ، ممـــا يعقـــد عمليـــة 

  ) 287.،ص2012ياسين محجر ،الهاشمي لوكيا ،(  ."االتصاالت و يحد فعاليتها

بوضـوح مراكـز االتصـال و عـدم وجـود هيكـل تنظيمـي يحـدد  إلى أساساو يرجع ": معيقات تنظيمية ∗

تعتمـــد علـــى االتصـــال غيـــر  اإلداريـــة القيـــاداتخطـــوط الســـلطة الرســـمية فـــي المنظمـــة،مما يجعـــل 

هـذه  أهـمو مـن .التنظيميـة  األهـدافمـع  أهدافـهفـي  األحيـانالرسمي و الذي ال يتفق في كثير من 

  :المعوقات هي 

من معوقات االتصال ، و ذلك في الذي يقوم عليها التنظيم  األسسقد يكون التخصص و هو احد  .1

الحــاالت التــي يشــكل فيهــا الفنيــون و المتخصصــون جماعــات متباينــة لكــل منهــا لغتهــا الخاصــة و 

  .الخاصة ،  فيصعب عليها االتصال بغير الفننين المتخصصين أهدافها

  .قصور هذه السياسة  أوالعليا تجاه االتصال  اإلدارةعدم وجود سياسة واضحة تعبر عن نوايا  .2

الستقرار التنظيمي يؤدي عدم وجود وحدة تنظيمية لجمع  و نشر البيانات و  المعلومات،  و عدم ا .3

ياســــــين محجــــــر ،الهاشــــــمي لوكيــــــا (  ".عــــــدم اســــــتقرار نظــــــام االتصــــــاالت بالمنظمــــــة  إلــــــى أيضــــــا

  ) 287.،ص2012،

مجموعـة  إلـى ترجـع والتـي االتصـال فاعليـة مـن تحـد التـي المشـكالت ونقصـد بهـا:"بيئيـة معيقـات ∗

أهـم  ومـن .خارجهـا أو المنظمـة داخـل سـواء الفـرد فيـه يعـيش الـذي المجتمـع فـي توجـد التي العوامل

  :هيهذه المعوقات 
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 .االتصال أدوات وكفاءة كفاية عدم .1

 .اجتماعي نشاط وجود عدم .2

 ) 288.،ص2012ياسين محجر ،الهاشمي لوكيا ،(  ".العاملين بين واالنسجام التفاهم عدم .3

ن المسافة بين مراكز اتخـاذ القـرارات و مراكـز التنفيـذ البيئية ،أل المعوقاتالموقع الجغرافي يعد من " .4

 .المناسب صعوبة االتصال بينهما في الوقت إلىتؤدي 

هـــي مـــدلوالت تلـــك  إنمـــااللغـــة ليســـت الكلمـــات نفســـها و  إن:مـــدلوالتهاو  األلفـــاظاللغـــة ومشـــكالت  .5

ات الخاصـة بـالفرد فهـو يسـتخرجها فـي ضـوء خبراتـه و عاداتـه و فالمعاني هي من الممتلك.الكلمات

 )242.، ص2004كامل محمد المغربي، (." تقاليده المتواجدة في البيئة التي يعيش فيها

  : شروط االتصال الفعال-5-2

  :منهايتوفر فيه عدة شروط نذكر  أنليكون االتصال فعاال و مجديا ال بد و 

 .المقصودةالفكرة  أوتعبر الرسالة الصادرة تعبيرا صادقا عن المعنى  نأ " ∗

تكــون مســارات مضــي الرســالة علــى قــدر واف مــن الثبــات و االســتقرار حتــى تصــبح معروفــة و  نأ ∗

 ".مألوفـــة للعـــاملين ممـــا يحقـــق تيســـير االتصـــال و تحســـينه و تـــدابير فعاليتـــه و مهـــارات اســـتخدامه

  )274.،ص 2007 محمد الفقي، إسماعيل،محمد علي شمس الدين(

  .المختلفة  األطرافحسن توقيت العملية االتصالية بما يناسب ظروف " ∗

 2008رابــــح العايــــب ، ( ."مــــن وصــــول الرســــالة و فهمهــــا علــــى وجههــــا الصــــحيح للتأكــــدالمتابعــــة  ∗

 )179.،ص

ينبغـي إن اللغة هي من أهم و سائل االتصال في المنظمة أو فـي الجماعـات المختلفـة ، مـن ذلـك " ∗

مراعاة هذا الجانب ، بحيث يكون أسلوب المخاطـب سـهال و مالئمـا للمسـتوى اللغـوي للعامـل ، مـع 

محمـــد مســـلم،دس، ( ."توحيـــد إن أمكـــن ذلـــك ،الـــدالالت لمختلـــف المفـــاهيم المســـتعملة فـــي المنظمـــة

  ) 230.ص

 .المناسباختيار وسيلة االتصال " ∗

 .األمثلم بالحج إرسالهاتقديم المعلومات بتسلسل منطقي و  ∗

 )254.، ص2002،محمود سلمان العميان (".عملية االتصال أطرافتطوير و بناء الثقة بين   ∗

 .على أهداف محددة مسبقا و خطة جيدة اأن يوضع بناء" ∗
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 ، 2004كامل محمد المغربي، ( ."اإلصغاء الجيد هو جزء فعال في عملية االتصال الجيد ∗

  )242.ص

المؤسسـة لكـي يشـعر كـل عضـو بقـوة الرابطـة بينـه و بـين فريـق الحفاظ على التواصل مـع مـوظفي " ∗

عملــه و التنظــيم ككــل ،و فهــم دوره و مســؤولياته ،ممــا يمنحــه الشــعور بقيمتــه كموظــف إلــى جانــب 

  (Christine Donjean ,2006,p.15) ."قيمته كشخص

  التدريب و شروط فعاليته:رابعا

  :التدريب و أهداف أهمية -1

  :التدريب أهمية -1-1

  : اآلتيةالتدريب في الجوانب الرئيسية  أهميةتتمثل 

و تزويدهم بالمعلومات  أداءهممن حيث تطوير و تحسين مستوى و ذلك : العاملين لألفراد أهميته" ∗

و يساعد على رفع روحهم المعنوية و تحسـين قـراراتهم و  ،التي تزيد من اهتمامهم بالعمل األساسية

رجـــــــــاء حاســـــــــم ،ابتســـــــــام احمـــــــــد " ( .الفاعـــــــــل األداءحـــــــــل مشـــــــــاكلهم فـــــــــي العمـــــــــل بمـــــــــا يحقـــــــــق 

و تظهـــر أيضــــا أهميـــة التــــدريب بالنســــبة لألفـــراد العــــاملين مـــن خــــالل تغييــــر )" 263.،ص2011،

إســــماعيل ." ( الســــلوك الخــــاص بــــالفرد، أو ســــلوك الجماعــــة كتطــــوير مســــتوى العالقــــات اإلنســــانية

  ) 50.،ص2013حجازي ،معاليم سعاد ،

خدمـة و انخفـاض مقـدار  أمسـواءا كـان سـلعة  اإلنتـاجيساعد التدريب على زيـادة : للمنظمة أهميته ∗

فضــال عــن تنميــة  ،اإلنتــاجالوقــت الــالزم لالنجــاز و تقليــل نســبة الفاقــد مــن المــواد المســتخدمة فــي 

رجـــاء حاســـم ،ابتســـام احمـــد  ( ."الخبـــرات التـــي توافـــق احتياجـــات تنفيـــذ خطـــط التنميـــة االقتصـــادية

   )263.،ص2011،

  .منظمة أيالضعف لدى  والتعرف على نواحي القوة  أيضا يمكن عن طريق التدريب" ∗

  )25.،ص2013هاشم حمدي رضا ، ." (اكتشاف خبرات و طاقات العاملين إمكانية ∗
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  :أهداف التدريب-1-2

ن إباالســـتناد إلـــى مـــا ينطـــوي عليـــه مفهـــوم التـــدريب مـــن مضـــامين، و مـــا يشـــير إليـــه مـــن معطيـــات، فـــ"

  :التي يحاول التدريب تحقيقها هي كما يأتياألهداف 

 .زيادة معارف المتدربين و معلوماتهم  ∗

 .اإلداريةلتطوير كفايتهم  الالزمة المهاراتالمتدربين بعض  إكساب ∗

 .تنمية اتجاهات المتدربين االيجابية نحو العمل و العاملين معهم ∗

 .للمتدربين زيادة االستقرار في العمل بما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية  ∗

 .السليمةتنمية الروابط اإلنسانية  ∗

الطعـــاني، حســـن احمـــد ( ".مواكبـــة المتـــدربين للمســـتجدات فـــي حقـــول المعرفـــة ذات العالقـــة بعملهـــم ∗

 )16.15 :ص.، ص2007

ضــبط  ، وإكســاب العامــل عــادات جديــدة و مفيــدة مثــل احتــرام القــانون و المحافظــة علــى المواعيــد" ∗

 )62.ص ،2007طارق كمال ،( ."غير ذلك من العادات االجتماعية المفيدة ، والنفس

حــدث فــائض فــي العمالــة فــي  العمالــة، فــإذاالتــوازن النــوعي و العــددي لهيكــل  إعــادةفــي  اإلســهام" ∗

حيـث  أخـرىتخصصـات  أولتخصـص  تـأهيلهممن خالل التـدريب  معين، يمكنقطاع  أوتخصص 

  .يسد بهم العجز فيها

 األداء، وصــنف ثــاني مؤهــل يمكــن االعتمــاد عليــه فــي تفــويض الســلطة و تحقيــق ال مركزيــة  إيجــاد ∗

 .تنتقل لمواقع أخرى أوفي الحلول محل القيادة التي تتقاعد 

 . تقبل التغيير و االستعداد له إلىتنمية الوعي لدى المتدربين بالحاجة  ∗

تلــك  أداءالمهــارات التــي تمكــنهم مــن  المختلفــة و تزويــدهم بالمعــارف و بــأدوارهمتعريــف المتــدربين  ∗

 )29.،ص2013هاشم حمدي رضا ، ( ."بفعالية وكفاءة األدوار

  :ست مجموعات رئيسية  إلىالتدريب  أهداففي حين قام بروسر و فانويك بتصنيف 

و  بـــاألدواتيــتعلم العامـــل مــاذا يعمــل  أنيجــب :بهـــاو المـــواد و العنايــة  اآلالتو  ترتيــب األدوات -1

في مواضعها في غيـر  األدواتفترتيب  .العمل أوقاتالعمل و في  أوقاتالمواد في غير  اآلالت و

 .االقتصاد في الوقت  إلىالعمل مما يؤدي  أثناءالعمل يساعد على سهولة تناولها  أوقات
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 يــتعلم العامـل مواضـع الخطـر فـي عملــه ،و كيـف تقـع الحـوادث ،و مــا أنيجـب : األمـاناحتياطـات  -2

يالحظهـا ،و مـا  أنالتـي يجـب  األمـانيتبعهـا ،و عالمـات  أنلالزمـة التـي يجـب هـي االحتياطـات ا

 .الالزمة  اإلسعافاتموضع  أينهي الطريقة التي يتبعها في حالة وقوع الحوادث ،و 

يـتعلم  أنفيجـب .تعمل و تتوقـف كمـا يشـاء هـو  اآلالت أنيتعلم العامل  أنيجب : اآلالتاستخدام  -3

يــف يعتنــي بهــا ،و كيــف يســيطر عليهــا ،و كيــف يتجنــب الحــوادث كيــف يفحصــها قبــل العمــل ،و ك

 .حين يديرها 

لــذلك  للصــيانة، و أخصــائيون أشــخاص الحــاالتال يوجــد فــي كثيــر مــن :اآلالتو  األدواتصــيانة  -4

التـي  األجـزاءتغييـر  بصـيانتها، وكيـف يقـوم  للعمـل، و آالتـهيتعلم كيف يعـد  أنيجب على العامل 

  .كيف يقوم بترتيبها و ضبطها ، وتغيير إلىتحتاج 

ــم المهــارات  -5 و لتحقيــق ذلــك .العمــل ألداءيــتعلم العامــل المهــارات الالزمــة  أنيجــب :العمــل ألداءتعل

 .صحيحةتنظم برامج التدريب على قواعد علمية  أنيجب 

دقتـه، عدم  أوكيف يتبين دقته  العمل، ويتعلم العامل كيف يفحص  أنيجب :فحص العمل و دقته -6

 إلـىحتـى يصـل  أسـبابهاكيـف يقـوم بتصـحيحها و تالفـي  أخطائـه، ويتعلم كيف يعرف  أنيجب  و

ـــــــوب مـــــــن المهـــــــارة و  ـــــــةالمســـــــتوى المطل ـــــــد ســـــــلطان المشـــــــعان( ".الكفاي  :ص.، ص1994،  عوي

283.282(      

  :  إلى ثالثة مجموعات رئيسية هي أيضا تصنيف أهداف التدريبكما تم 

معروفـــة مثـــل تـــدريب العـــاملين الجـــدد،و تعـــريفهم بالمنظمـــة ،و  أهـــدافاوتتضـــمن : تقليديـــة أهـــداف" - 1

،و القـــوانين المطبقـــة منهـــا ، كمـــا تشـــمل تزويـــد  اإلجـــراءات، و  أنشـــطتها،و سياســـتها ،و  أهـــدافها

العمــل و طرقــه ،و  أســاليبتعــديالت فــي  إدخــالبعــض العــاملين بمعلومــات ،و مهــارات معينــة عنــد 

  .تنقالت على نطاق واسع داخل المنظمة  اءإجر عند  أو األنظمةفي القوانين ،و 

حلــول لمشــكالت محــددة  إيجــادنحــو  األولــىبالدرجــة  األهــدافتتجــه هــذه : حــل المشــكالت أهــداف - 2

،و تــدريب العــاملين فيهــا ليكونــوا قــادرين علــى التعامــل مــع  أعــدادتعــاني منهــا المنظمــة ،عــن طريــق 

علميــة متطــورة ،و ال تكــون المشــكالت واضــحة و محــددة كمــا  أســاليبتلــك المشــكالت ،و اســتخدام 

المقارنـات،و  إجـراءقدرة و مهارة في التشخيص،و التحليل ،و  إلىالتقليدية ،بل تحتاج  األهداففي 



    �العوامل التنظيمية و شروط فعاليتها            الفــــــصــل الثالث                                                    

 

 

163 

المشكلة علـى شـكل انخفـاض العمـل ،و  أعراضلحل المشكالت ،و قد تظهر  األمثلاختيار البديل 

  .معدالت االنجاز المخططة االنحراف عن  إلىقد تؤدي جميعها 

تحقيـــق  إلــىمــن المهمــات التدريبيـــة و ترمــي  أعلــىمســـتوى  األهــدافتمثـــل هــذه  :إبداعيــة أهــداف - 3

علميــة  أســاليباســتخدام  األهــدافيتطلــب تحقيــق هــذه  األداء، وو  اإلنتاجيــةمســتويات عاليــة مــن 

انتمــاء للمنظمــة التــي يعملــون  ، ورفيــع أخالقــيقــادة تتمتــع بحســن  متميــزة، وعناصــر  متطــورة، و

  .فيها

ن البــرامج التقليديــة و بــرامج حــل المشــكالت ،ال إابتكاريــة فــ أوو كلمـا كانــت مجــاالت العمــل جديــدة 

 األســاليبفــي هــذا المســتوى بــل يتطلــب ذلــك ارتقــاء فــي البــرامج و  األهــدافتحقيــق  بــأغراضتفيــان 

      )17.، ص2007الطعاني، حسن احمد ( ."اإلبداعمستوى التجديد واالبتكار و  إلىالتدريبية 

ال تقتصـر فقـط  التـي األساسـية األهـدافتحقيق مجموعة مـن  إلىالتدريب يرمي  أنيتضح مما سبق 

و   .بفعاليـة أعملهم ألداءمعلومات جديدة  المتدربين وٕاكسابهم خبرات وعلى تنمية مهارات و قدرات 

تساعدهم  علـى تحقيـق  أننها ألديهم والتي من ش تنمية العديد من االتجاهات إلىيهدف  أيضا  إنما

العديد من التغيرات االيجابية التي ال  إحداثو كذا  ،و بين المنظمة التي يعملون فيها التوافق  بينهم

  .على المنظمة ككل إنماتقتصر على المتدربين فحسب و 

  )طبيعة البرنامج التدريبي ( هاتجاهاتو  التدريب أنواع-2

  :التدريب أنواع-2-1

 أنو الهدف حسب المواقف التدريبية و يمكن  األسلوبمختلفة تتباين في  أنواعايتخذ التدريب صورا و 

  :التدريب حسب قاعدة التصنيف التالية  أنواعنصنف 

  : التدريب من حيث المكان-2-1-1

ضــمن مجموعــة مـــن  أوفــردي  أســاسيــتم هــذا التــدريب علـــى ):داخــل المنظمـــة( التــدريب الــداخلي -أ

،و يتميز هذا التدريب انـه يـتم  إليهااجتماعات في المنظمة التي ينتسبون  أوالموظفين تعقد لهم دورات 

انحصـاره فـي محـيط العمـل ،و فـي حـدود تجـارب و  هو تحـت رقابتهـا و يعـاب عليـ اإلدارةوفقا لتخطيط 
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هاشم (  .و خبرات جديدة و مختلفة  أفكار إلىخبرات العاملين بها ،و من ثم ال يوجد احتمال للتوصل 

  )56.،ص2013حمدي رضا ،

 إبعـادو يتم من خاللـه  :)خارجه  أوفي مراكز التدريب المتخصصة داخل البلد ( الخارجي التدريب-ب

و مسؤوليات الوظيفية خالل فترة التدريب و يعني هذا  أعباءالمتدرب عن ضغوط العمل ،و تحريره من 

الفرصة للمتـدرب  إتاحة إلى باإلضافةهذا .تخصيص الوقت بالكامل للتزود بالخبرات و تنمية المهارات 

و التجـارب و تقويـة العالقـات  األفكـارتبـادل  إلـى،كمـا يـؤدي  أخـرى إداراتمن  األفرادلمقابلة عديد من 

  )357 .،ص 2002 ،عبد الغفار حنفي( .مستحبا بعد العودة للوظائف أمرالك فيما بينهم و يعتبر ذ

ضعف رقابة المنظمـة ، علـى  أوو لكن ال يخلو التدريب الخارجي من بعض السلبيات ،و منها انعدام "

تعتمـد المنظمـة فـي التقيـيم علـى  إذالتدريب ، و من ثم يصعب تقييم نتائج التـدريب بصـورة موضـوعية ،

لتــي يعــدها المتــدربون بعــد انتهــاء التــدريب ، و التــي ال تخلــو مــن التحيــز ، و عــدم الدقــة ، و التقــارير ا

مــــن تلــــك التــــي تتحملهــــا فــــي التــــدريب  أكثــــرفــــي التــــدريب الخــــارجي ، إضــــافيةتتحمــــل المنظمــــة نفقــــات 

       )20.، ص2007الطعاني، حسن احمد (."الداخلي

موقع تدريب اإلطارات العاملة بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر محـل  .)12( و فيما يلي يوضح الجدول رقم

 .و الذي تم الكشف عنه من خالل الدراسة الميدانية الراهنة البحث

  . إطارات مؤسسة اتصاالت الجزائرموقع  تدريب يوضح ): 12(الجدول رقم 

 المئوية النسبة التكرارات  موقع التدريب

 %30 21 داخل المؤسسة

 %11.43 8 خارج المؤسسة

 %58.57 41  المؤسسة جداخل و خار 

 %100 70 المجموع
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  موقع  تدريب إطارات مؤسسة اتصاالت الجزائريوضح ): 14(رقم  لشكلا

بحوثين تلقـوا تـدريبهم داخـل و مال لبيةاغ أنإلى  ،)12(رقمالمعطيات الكمية الواردة في الجدول  رتشي  

بمــــا  اإلجمــــاليمــــن المجمــــوع ) %58.57(نســــبة أكدتــــهو هــــو مــــا  ،خــــارج مؤسســــة اتصــــاالت الجزائــــر

لتليها بعد ذلك نسبة المبحوثين الذين تلقوا تدريبهم داخل المؤسسة، حيث تقدر نسبتهم  ،إطار 41يعادل

بمــا ) %11.43(أمــا فيمــا يخــص النســبة المتبقيــة و المقــدرة بحــوالي .إطــار 21بمــا يعــادل  )%30(ب 

   .خارج المؤسسة فقطتلقوا تدريبهم إطارات، فقد  8يوافق 

اختيـــار مؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر للمكـــان المخصـــص  أنيمكـــن القـــول  و فـــي ضـــوء هـــذه النتـــائج ،  

احد المسؤولين  إفادةحسب  لألفراد التدريبيةلالحتياجات يتحدد وفقا  ،العاملة بحوزتها  اإلطاراتلتدريب 

عبـر قاعـات  أو ،موقـع العمـل ذاتـه حيـث يـتم ذلـك داخـل المؤسسـة نفسـها سـواءا فـي،بالمؤسسة المعنية 

بالمــدارس  األحيــانفــي كثيــر مــن  كمــا  يــتم االســتعانة،مخصصــة تــم توفيرهــا مــن اجــل ذلــك بالمؤسســة 

و هــي مــدارس  ،)ورقلــة قســنطينة ، الجزائــر العاصــمة ،(المتواجــدة عبــر عــدة نقــاط مــن الــوطن الجهوريــة

و  .مـن اجـل تنفيـذ البـرامج التدريبيـة المقـررةو ذلـك ، االتصاالت والتسويق  و األعمال إدارةخاصة في 

 إطاراتهـا إلرسـال األحيـانفـي بعـض  أبل تلجـ ،على مستوى الوطن  فقط إطاراتهاهي ال تكتفي بتدريب 

      . في شكل بعثات خارج الجزائر كفرنسا،الصين ،البرتغال

  : الزمانالتدريب من حيث  -2-1-2

سـليما ،بحيـث يـؤهلهم  إعـداداالفرد علميا و عمليا  إعدادو يقصد بذلك :بالعمل االلتحاقالتدريب قبل -أ

عنــد التحــاقهم بعملهــم ،و كــذلك التعــرف علــى حــدود و احتياجــات و  إلــيهمالتــي ســتوكل  باألعمــالللقيــام 

%30

%11,43

%58,57

داخل المؤسسة 

خالرج المؤسسة 

داخل و خارج 
المؤسسة 
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بوظيفتـه ،و بالتـالي لضـمان انتظامـه فـي  اإلحاطةو قوانين و لوائح الوظيفة حتى يتحقق للموظف  ئةبي

   :مل التدريب قبل االلتحاق بالعمل برامج التدريب التوجيهية و التدريب على العملو يش ،العمل

 األمـورو هو الذي يعمل على توجيه الموظف توجيها عاما فـي : :التوجيهي أوالتدريب التمهيدي  ∗

و قــوانين و لــوائح المنظمــة وواجباتـــه فــي الوظيفــة ،و واقــع التنظــيم فــي المنظمـــة ،و  أهــداف،مثــل 

الشـــروط العامـــة للخدمـــة والواجبـــات و المســـؤوليات الخاصـــة بـــالموظف ،كالمرتبـــات و الترقيـــات و 

 إدارة أوشـؤون المـوظفين  إدارةو امتيازات الموظف ،و يتم هذا التدريب عـادة عـن طريـق  اإلجازات

   .ي المنظمةالتدريب ف

و يقصد به التعليم بالعمل الفعلي ،و هـو عبـارة عـن مجموعـة مـن التوجيهـات :التدريب على العمل  ∗

التــي يتلقاهــا الموظــف و التــي تكــون متعلقــة بواجبــات الوظيفــة العامــة عــن طريــق غيــر رســمي مــن 

على العمل  رئيسه ،و يتم ذلك في نفس موقع العمل و تتكون عملية التدريب أوزميل له في العمل 

 أثنـاءالموظف ،ثم مرحلة مشاهدة الموظـف لمشـرفه  إخبارمرحلة :من ثالث مراحل متكاملة و هي 

العملي ،و هي التي يقوم فيها  اإلشراف،و مرحلة  المالحظاتعمله ،حيث يقوم بدوره بتدوين  تأدية

   )54.،ص2013هاشم حمدي رضا ،(  ".المشرف أوالمدرب  إشرافالموظف نفسه بالعمل تحت 

ف تزويـدهم دبهـ ،و هو التدريب الذي يقدم للعـاملين الموجـودين فـي الخدمـة: الخدمة أثناءالتدريب "-ب

رفــع مســتوى الكفــاءة لــديهم ،و يعــد  إلــىصــوال و بالمعلومــات ،و الخبــرات المســتجدة فــي مجــال عملهــم ، 

تجــدد وظــائف :عــدة منهــا  ألســباب ضــروريا لجميــع الفئــات فــي المنظمــة أمــراالخدمــة  أثنــاءالتــدريب فــي 

، 2007الطعـــاني، حســـن احمـــد ( ".باســـتمرار ،و اســـتخدام تقنيـــات حديثـــة متطـــورة إجراءاتـــه و ،العمـــل

الخدمـة علـى االحتياجـات التدريبيـة للمنتفعـين منهـا  أثنـاءتبنى برامج التدريب في  أنو يجب  ")21.ص

لتفــــادي الهــــدر فــــي الوقــــت و المــــال علــــى غيــــر تلــــك  إليهــــا،بعــــد تقيــــيم هــــذه االحتياجــــات و التعــــرف 

الخدمــة البــرامج  أثنــاءو يتضــمن التــدريب  )145.، ص2003المصــري، منــذر واصــف  .(االحتياجــات

     :التدريبية التالية 

  . السكرتاريةالمكتبية و  األعمالبرامج التدريب على " •

  .و الوحدات  األقسامالذي يتكون من رؤساء  األول اإلشرافبرامج التدريب لمستوى  •

  .الوسطى اإلدارةبرامج التدريب لمستوى  •
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   )56.،ص2013هاشم حمدي رضا ،(  ."العليا اإلدارةبرامج التدريب لمستوى  •

التــي تســتغرقها عمليــة  الزمنيــة المــدة أســاسمــن حيــث الــزمن علــى  أيضــاكمــا يمكــن تصــنيف التــدريب "

   :ويضم التدريب

يستغرق هذا النوع من التدريب فترة أسبوع إلـى سـتة أسـابيع وفـي إطـار غالبا ما :المدىتدريب قصير -أ

هــذا الــنمط التــدريبي يــتم عقــد الــدورات التدريبيــة بصــورة مكثفــة ، حيــث يقــوم المــدرب عــادة بإعطــاء فكــرة 

ن مـن إعامة و شاملة حول البرنامج التدريبي دون الدخول بالتفصيالت التي يتطلبها البرنامج ، و لذا فـ

ا النوع من التدريب عدم توفير الوقت الكافي للمدرب لتغطية الموضوع بصورة تفصيلية ، كما عيوب هذ

  .أن المتدرب ال يمتلك الوقت الكافي لإللمام بالمادة التدريبية بصورة كاملة وشمولية

ذا هذا النوع من التدريب يمتد إلى سنة أو أكثر ، ومن المزايا التي يتسم بها ه :المدىتدريب طويل -ب

الــنمط مــن التــدريب حصــول المتــدرب علــى معلومــات وافيــة و كافيــة حــول المــادة التدريبيــة ممــا يجعــل 

االســتفادة أكبــر بكثيــر قياســا بالتــدريب قصــير األجل،كمــا أن المــدرب يمتلــك الوقــت الكــافي للــدخول فــي 

المآخــذ علــى هــذا الــنمط مــن التــدريب طــول  وأللمتــدرب ، ومــن العيــوب  بإيحالهــاالتفاصــيل التــي يرغــب 

الفتـــرة الزمنيـــة و التـــي تتطلـــب تعيـــين أشـــخاص يقومـــون بـــأداء عمـــل المتـــدرب باإلضـــافة إلـــى التكـــاليف 

  )142.، ص2007،خضير كاظم حمود، ياسين كاسب الخرشة ( ".الناجمة عن العملية التدريبية

التـدريب  يغطيهـاهنا فيمـا يخـص المـدة التـي  اإلشارةتجدر  الزمن،أنواع التدريب من حيث تصنيف بعد 

 تـدوم قد تستغرق مدة التـدريب فتـرة متوسـطةإنما  فقط، و لمدى القصير و الطويلاال تقتصر على  أنها

مــدة تــدريب  )13( و فيمــا يلــي يوضــح الجــدول رقــم.)شــهرا 12(مــا بــين الشــهرين إلــى اثنــي عشــر شــهرا

مـن خـالل الدراسـة  او الـذي تـم الكشـف عنهـ محـل البحـثاإلطارات العاملة بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر 

   .الميدانية الراهنة
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  . إطارات مؤسسة اتصاالت الجزائرمدة  تدريب يوضح ): 13(الجدول رقم 

 المئوية النسبة التكرارات  مدة التدريب

 %28.57 20 قصير المدى

 %21.43 15 متوسط المدى

 %0  0  طويل المدى

 %50 35  متوسط المدىقصير و 

 %100 70 المجموع

  

  

  . مدة  تدريب إطارات مؤسسة اتصاالت الجزائريوضح ): 15(رقم  الشكل                 

ــ  بــين  لبيــة المبحــوثين ازدوجــت مــدة تــدريهماأن غ ،) 13(رقــم الشــواهد الكميــة المبوبــة فــي الجــدول رتق

 إطـار 35 بمـا يعـادل اإلجمـاليمـن المجمـوع )%50(نسـبة  أكدتهو هو ما  متوسطة،الو الفترة القصيرة 

  ، لتليهـــا بعـــد ذلـــك نســـبة المبحـــوثين الـــذين كانـــت فتـــرة تـــدريبهم قصـــيرة المـــدى، حيـــث تقـــدر نســـبتهم ب

) %21.43( ما تبقى من المبحـوثين و الـذين تقـدر نسـبتهم ب أما إطار ، 20بما  يعادل )28.57%(

فــي حــين لــم نســجل أيــة حالــة بالنســبة  .فتــرة متوســطةإطــار، فقــد اســتغرقت مــدة تــدريبهم  15 يوافــق بمــا

   .للمبحوثين الذين استغرقت فترة تدريبهم مدة طويلة 

%28.57

%21.43

%50

قصير المدى

متوسط المدى

قصير و متوسط المدى
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أن االخــتالف فـــي تحديــد المـــدة المخصصــة  لتـــدريب  ،يمكــن القـــول  و فــي ضـــوء هــذه النتـــائج ،      

المســؤولين عــن عمليــة اإلطــارات العاملــة بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر، حســب مــا أفــاد بــه احــد اإلطــارات 

التــدريب ، يكمــن فــي طبيعــة األهــداف التــي تســعى المؤسســة لتحقيقهــا مــن وراء العمليــة التدريبيــة، فقــد 

بينمـا تتـراوح مـدة التـدريب الـذي يسـتغرق فتـرة متوسـطة  ريب مدة قصيرة ال تتجـاوز الشـهر ،يستغرق التد

،في حـين تتجـاوز مـدة التـدريب   )شهرا 12(إلى اثني عشر شهرا ينما بين الشهر  األحيانفي كثير من 

  . الطويل اثني عشر شهرا، ونادرا فقط ما يتم اللجوء  إلى هذا النوع من التدريب 

  :ما يأتي إلى األهدافيمكن تصنيف التدريب من حيث :األهدافالتدريب من حيث  -2-1-3

رفــع مســتوى مهــارة المتــدربين الموجــودين بالمنظمــة و االرتقــاء  إلــىو يهــدف :المســتوىتــدريب لرفــع "-أ

و مهـنهم و  أعمـالهم إدارةالتـي اسـتحدثت فـي  األسـاليبعن طريق تقديم برامج التدريب على  ،بمعارفهم

التخصــــــص فــــــي المهــــــارات الضــــــرورية و تعــــــريفهم بالمســــــتجدات فــــــي النــــــواحي الفنيــــــة و التكنولوجيــــــة 

   .المستخدمة

 أعمـال إجـادةالمهـارات و المعـارف التـي تمكـنهم مـن  األفـراد إكسـاب إلـىو يرمي :اإلضافيالتدريب -ب

  ) 170.ص،1999محمود فتحي عكاشة ،( ".بصفة عامة أدائهمتفيد تحسين مستوى  إضافية

وجهــات النظــر و االتجاهــات التــي يتبعهــا  أوالســلوك  أنمــاطتغييــر  إلــىو يهــدف :الســلوكيالتــدريب -ج

لمامــا بالمبــادئ إنــه يتطلــب إو حتــى يــنجح التــدريب الســلوكي ف.أعمــالهم أداءالمــديرون و الموظفــون فــي 

 :أهمهاالسلوكية التي تحكم عملية التدريب و 

ذلـك انـه  المتـدرب، معنـىالـدافع لـدى  أوعلى تـوافر الرغبـة  أساساالتدريب عملية شخصية تقوم  إن ∗

 .إجبارياال يمكن فرض التدريب و جعله 

 اإلدراكهذا السلوك كالـدوافع و  أنتجتالتي  األساسيةالتغيير في السلوك يتطلب تغيير العوامل  إن ∗

ال جــدوى  ، ألنــهاالجتماعيــة و االقتصـادية التــي يعمـل فيهــا الموظـف البيئـةو االتجاهـات و عوامــل 

  .العوامللم تصاحبه عملية تغيير لتلك  إنمن التدريب 

الـوظيفي ،عـن  األداءالموظـف بغيـة تحسـين مسـتوى  إمكانيـاتتحسـين  إلـىيهدف : التدريب للترقية"-د

و الطـرق الجديـدة و  األسـاليبالعمـل و تزويـد المتـدربين بالمعلومـات المتجـددة و  أساليبطريق تحسين 



    �العوامل التنظيمية و شروط فعاليتها            الفــــــصــل الثالث                                                    

 

 

170 

 إداريــة وظــائفالموظــف بغيــة تحضــيره لتــولي  كانيــاتإمتحســين  إلــىالمتطــورة ،و يهــدف هــذا التــدريب 

  )57.،ص2013هاشم حمدي رضا ،(  ".،مما يؤمن له مجاالت للترقية في المستقبل أعلى

 األنـــواع إلـــىيمكـــن تقســـيم التـــدريب تبعــا للوظـــائف المختلفـــة :الوظـــائفالتـــدريب مـــن حيـــث  -2-1-4

  :التالية

عمـل  أوو يشـمل هـذا التـدريب الخبـرات و المهـارات المتخصصـة لمزاولـة مهنـة :التخصصيالتدريب "-أ

 إلـىو يهـدف هـذا التـدريب  .الـخ...و المهندسـين و المحاسـبين  األطبـاءمثال ذلـك وظـائف  ،متخصص

   .لمواجهة مشاكل العمل اإلمكانيات رتوفيتنمية المهارات و الخبرات المتخصصة بغية 

المسـتودعات و المشـتريات و  أعمـالالكتابيـة و  األعماله التدريب على و يقصد ب:اإلداريالتدريب -ب

 األعمـــالجانبـــا هامـــا مـــن  األعمـــالو تمثـــل هـــذه  ،الســـجالت و المحفوظـــات أعمـــالالشـــؤون الماليـــة و 

  .المجاالتتتوقف كفاءة المنشأة على انتظام العمل في هذه  ، واإلدارية

للقـادة  إجـراؤهو هو ذلك التدريب الذي يغطي احتياجات التدريب المطلـوب :القيادي اإلداريالتدريب -ج

  :التاليةالرؤساء في المستويات  أو

و هو ذلك المستوى من العاملين الذين تقع علـى عـاتقهم مسـئولية قيـادة و : األول اإلشرافمستوى  ∗

و عـادة . اآلخرينعلى عمل  باإلشرافال يقومون بدورهم  آخرونالعمل الذي يمارسه عاملون  إدارة

  .الهيكل التنظيمي للمنشأة  أسفليكون المشرفون في 

 إلـىو  األول اإلشـرافمباشـرة فـوق مسـتوى  يبدأوهو ذلك المستوى الذي  : الوسطى اإلدارةمستوى  ∗

بالغـة فـي زيـادة كفـاءة العمــل  أهميـةو لهـذا المسـتوى .العليـا  اإلدارةمسـتوى اقـل مباشـرة مـن مسـتوى 

  .المختلفة و التنسيق بينها  األقسامعدد من  ةإدار بالمختلفة ،بحيث يقوم هذا المستوى  هزةاألجفي 

و هـــو ذلـــك المســـتوى الـــذي يتضـــمن الوظـــائف الرئيســـية التـــي تكـــون مـــن : العليـــا اإلدارةمســـتوى  ∗

صـــالح الـــدين عبـــد  ( ."األساســـيةمســـؤولياتها وضـــع السياســـات العامـــة للمنشـــاة و اتخـــاذ القـــرارات 

  )219.219:ص.ص، 2002،قياالب

  :من حيث عدد المتدربين  التدريب-2-1-5

  :أهمهاو يعني تدريب كل موظف على حدى ،و يتم هذا النوع من التدريب بطرق : التدريب الفردي"-أ
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بموجـب هـذه  الجديـد، والمشـرف بتـدريب الموظـف  أوو يقوم الرئيس المباشـر :العمل أثناءالتدريب  ∗

  .الرسميةالعمل  أوقاتالطريقة يتم تدريب الموظف في نفس مكان العمل و خالل 

يـتم تـدريب الموظـف فـي هـذه الطريقـة عـن طريـق : أخـرى أعمـال ألداءنقل الموظف بصـفة مؤقتـة  ∗

،و تتــيح هــذه الطريقــة للموظــف  وظيفــةكــل ب لإللمــام مؤقتــةبعــدد مــن الوظــائف علــى فتــرات  إلحاقــه

التـرابط  أوجـهالمتصـلة بوظيفتـه ،ووقوفـه علـى  األخرى باألعمالقدراته العامة و درايته  فرصة زيادة

 .المنشأة  المختلفة  أنشطةبين 

و يكلــف الموظــف بالقيــام بمســؤوليات اكبــر مــن :  أعلــىذات مســؤوليات  بأعمــالتكليــف الموظــف  ∗

ة لفتــرات معينــة ،و تصــلح أبالمنشــ إدارة أوعلــى قســم  باإلشــرافمســؤولياته الحاليــة ،و ذلــك بتكليفــه 

مهـــارات  إلكســـابهمو ذلـــك  إشـــرافيةوظـــائف  إلـــىهـــذه الطريقـــة لتـــدريب العـــاملين المرشـــحين للترقيـــة 

 .قيادية 

العمل الرسمية  أوقاتمن موظف معا و في غير  أكثرويقصد بذلك تدريب : التدريب الجماعي-ب

و عادة ما يعفى  المنظمةفي مركز تدريب خارج  أووجد  بالمنظمة إذا،و قد يتم في مركز التدريب 

المتـدربين  إفـادةو يعمل هـذا النـوع مـن التـدريب علـى  ،خالل فترة التدريب من الدوام الرسمي األفراد

صالح الـدين عبـد  ( ."فترة التدريب أثناءمن خبرات بعضهم البعض نتيجة وجودهم في مكان واحد 

 )223.222:ص.،ص 2002،قياالب

  :)طبيعة البرنامج التدريبي (اتجاهات التدريب -2 -2

  :تتمثل اتجاهات التدريب أو طبيعة البرنامج التدريبي في ما يلي

تنميـــة المعلومـــات و الخبـــرات  جديـــدة، أويســـتهدف اكتســـاب الفـــرد معلومـــات و خبـــرات :نظـــرياتجـــاه -أ

  .القديمة لديه

 أكثــرطــرق عمــل حديثــة تكــون  أوتعلــيم الفــرد مهــارات جديــدة  إلــىيرمــي : )تطبيقــي (عملــي اتجــاه-ب

 ."درجـــة ممكنـــة بـــأكبر إتقانـــهالفـــرد فـــي عملـــه ،و  أداءاالرتفـــاع بمعـــدالت  إلـــىتـــؤدي  إنتاجيـــةفاعليـــة و 

  )45.،ص2009-2008الطاهر مجاهدي،(
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المراكـــز  أوالمعاهـــد  أوو هـــو الـــذي يجمـــع بـــين الدراســـة النظريـــة فـــي المـــدارس :المـــزدوج اتجـــاه" -ج

. ، ص1994عويــد ســلطان المشــعان ، ( ".الشــركات أوبــين التمــرين العملــي فــي المصــانع  الخاصــة، و

278 ( 

يمكن القول فيما يخص االتجـاه المـزدوج انـه يمكـن اإللمـام بالجـانبين النظـري و الميـداني علـى مسـتوى  

المراكـز الخاصـة و فيمـا يلـي يوضـح المنظمة الواحدة ،كذلك هو األمر بالنسبة للمـدارس أو المعاهـد أو 

طبيعــة البرنــامج التــدريبي الــذي اســتفادت منــه اإلطــارات العاملــة بمؤسســة اتصــاالت ) 14(الجــدول رقــم

  .الجزائر محل الدراسة الميدانية خالل التدريب

   مؤسسة اتصاالت الجزائر منه إطارات الذي استفاد طبيعة البرنامج التدريبييوضح ): 14(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات  طبيعة البرنامج التدريبي

 %14.29 10 نظري

 %10 7 تطبيقي

 %75.71 53  نظري و تطبيقي

 %100 70 المجموع

 

  

  مؤسسة اتصاالت الجزائر  منه إطارات طبيعة البرنامج التدريبي الذي استفاديوضح ): 16(رقم شكل  

%14.29

%10

%75.71

نظري

تطبيقي

تطبيقي+نظري
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تـم التركيـز علـى  بأنـه أجـابواالمبحـوثين  بيـةغال أن، )14(تشير الشواهد الكمية المدونة في الجدول رقـم 

و تقــــدر نســــبتهم  ،فــــي عــــرض البرنــــامج التــــدريبي الــــذي اســــتفادوا منــــه الجــــانبين النظــــري و التطبيقــــي

التركيز في اعتبروا بأنه  تم  لتليها بعد ذلك نسبة المبحوثين الذين ،إطار 53ما يعادل ب )%75.71(ب

ــــى الجانــــب النظــــري فقــــط ،حيــــث تقــــدر نســــبتهم ب  عــــرض البرنــــامج التــــدريبي الــــذي اســــتفادوا منــــه عل

ما تبقى من المبحوثين و الذين تقدر  أما ، إطارات 10 ما يوافقب المجموع اإلجمالي من  )14.29%(

الـذي اســتفادوا  البرنــامج التـدريبيالتركيــز فـي عـرض إطــارات، فقـد تـم  7يعـادل  بمـا) %10( نسـبتهم ب

  . منه ،على الجانب التطبيقي فقط 

مؤسسة اتصاالت الجزائر تراعي الجانبين النظري و التطبيقي  أنالقول  و في ضوء هذه النتائج ،يمكن

الـدور  ألهميـةمنهـا  إدراكـا بحوزتهـا ، العاملـة  اإلطـاراتمنهـا  يسـتفيدفي تصميها للبرامج التدريبية التي 

محـاور العمليـة   أهـمو ذلك باعتبارهما يمـثالن احـد  ،الذي يلعبه كل منهما في تحقيق الفعالية المطلوبة

اختيـار  أن إلـى ،هنا حسب تصريحات احد المسؤولين  بالمؤسسة المعنيـة   اإلشارةو تجدر  .التدريبية 

اذه بعـــد دراســـة هـــو قـــرار يـــتم  اتخـــ، الـــدورات التدريبيـــة  لطبيعـــة البرنـــامج التـــدريبي إعـــدادعلـــى  القـــائمين

العاملــة بالمؤسســة مــن  لإلطــاراتمــن خاللهــا مراعــاة مختلــف االحتياجــات التدريبيــة  يــتم،تحليليــة شــاملة 

          .و تقدم على شكل دورات تدريبية البرامج هذهو بناءا عليه تصاغ عن النقائص ، اجل تعويضها

   :التدريب) طرق( أساليب-3

التـدريب، كمـا يتوقـف نوعهـا علـى الهـدف مـن  األخـرىتختلف كل طريقة عـن حيث طرق للتدريب عدة "

  :نذكرو من هذه الطرق  آخرلهدف  إطالقاالتي تصلح لهدف قد ال تصلح  فالطريقة

لكـــن  النـــاس، وفـــي تعلـــيم اكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن  أســـرعهاالطـــرق و  أســـهلمـــن :المحاضـــرةطريقـــة  ∗

فـي تغييـر  أثرهاو يظهر .المستمعيننجاحها يتوقف على شخصية المحاضر و مدى سيطرته على 

  .االتجاهات و تعديلها 

يـوزع كثيـر مـن الشـركات نشـرات مطبوعـة علـى العـاملين و المـوظفين تتضـمن :النشرات المطبوعة  ∗

ينبغـي معرفتهـا ،و  بعض التعليمات و المعلومات الالزمة عن مؤسسة العمل و ما فيها مـن جوانـب

 أنهــامــن العمــال يهمــل قراءتهــا و  األغلبيــة أنميــزة هــذه النشــرات انــه يمكــن تكــرار قراءتهــا و عيبهــا 

  .حفز مستمر على قراءتها  إلىتحتاج 
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يبـين  إنتعتبر مـن انجـح الوسـائل فـي تعلـم كثيـر مـن المهـارات فـالفيلم يسـتطيع : اإليضاحية األفالم ∗

بــبعض ،كمــا انــه يبــين الطريقــة  أجزائهــافاصــيلها و الصــلة بــين بعــض يســر العمليــة و تسلســلها و ت

وقـت و جهـد كبيـرين لـو اتبـع طريقـة خاطئـة فـي  إنفـاقالعملية و يعفي المتكلم مـن  ألداءالصحيحة 

فـي تعلـيم  أثرهاأن مهما كانت قيمتها ال تستطيع تعليم مهارات حركية ،كما  األفالم أنغير .العمل 

  )56.55:ص.،ص1996،كامل محمد محمد عويضه( ".غير كبير اإلنسانيةالعالقات 

لحــل مشــكلة  أوتفهــم  أوو تســتخدم فــي حالــة المجموعــات الصــغيرة التــي تجتمــع لتحديــد :المناقشــة" ∗

ــــادل  ــــا مــــا يــــديرها رائــــد  اآلراءو المعلومــــات و  األفكــــارمشــــتركة عــــن طريــــق تب و الخبــــرات و غالب

  )212، 2001، القاسمبديع محمود مبارك  (".المدرب أومجموعة لا

 أهميتـهلدراسـة موضـوع معـين لـه  األعضـاءالمـؤتمر هـو اجتمـاع يشـترك فيـه عـدد مـن :المؤتمرات " ∗

العليـا بصـفة خاصـة حيـث تفيـد  اإلدارة،و تعتبـر هـذه الوسـيلة شـائعة لتـدريب رجـال  األعضاءلكافة 

  . لألعضاءفي استعراض التجارب و الخبرات المختلفة 

بموجب هذه الطريقة يشترك مجموعة مـن الدارسـين فـي بحـث موضـوع : حلقات الدراسة أوالندوات  ∗

معين ،و يقوم كل مشترك في الندوة بدراسة جانب معين مـن الموضـوع و يكتـب تقريـر عنـه ،و فـي 

الغيـــر حيـــث يعـــد تقريـــر كلـــي مشـــترك يعـــرض فـــي النـــدوة  أراءالنـــدوة تتـــاح الفرصـــة لالســـتفادة مـــن 

  . األعضاءمن جانب كافة  رأيالللمناقشة و تبادل 

تصور المـدرب موقفـا معينـا مـن المواقـف التـي تحـدث  أساستقوم هذه الطريقة على : األدوارتمثيل 

يحـــدد لكـــل مـــنهم دوره ، و فـــي النهايـــة  أنعـــادة ،و يطلـــب مـــن المتـــدربين تمثيـــل هـــذا الموقـــف بعـــد 

يقتـرح مـا يـراه  أنفـي الطريقـة التـي تصـرف بهـا زميلـه ،و  رأيـهيبـدي  أن يطلب المدرب من كل فـرد

و يتمثــل دور المــدرب هنــا فــي ترشــيد ســلوك المتــدربين نحــو التصــرفات .مــن حلــول فــي هــذا الصــدد 

الســلوك الرشــيد فــي ضــوء الموقــف  إلــى إرشـادهمالتــي وقعــوا فيهــا و  األخطــاء إلــىالسـليمة و التنبيــه 

و تفضل هذه الطريقـة فـي تـدريب .متخصصينمدربين  إلىتاج ن هذه الطريقة تحإو لذلك ف .القائم 

 2002،قياصــالح الــدين عبــد البــ ( ."اإلنســانيةالمتصــلة بــالمواقف  ايضــالقا الشــخص علــى معالجــة

   )224.223:ص.،ص

مـن  أو أخر إلىالعاملين داخل المؤسسة من قسم  األفراديتم نقل  األسلوبفقا لهذا و  :العملتدوير " ∗

  .إليهيصحب هذه العملية التوجيه لتعريف الفرد بالعمل الجديد المنقول  ألخر، وعمل 
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يـتم وضـع  تكلفـة، حيـثهـي اقـل  العمـل، وهـذه الطريقـة تكـون فـي موقـع :العملالتدريب في مواقع  ∗

  .مباشرةالفرد العامل في موقع العمل الفعلي الذي يكون ممارسا له بصورة 

تــتم بموجــب هــذا النــوع تهيئــة مكــان بمســتلزمات مشــابهة لمــا هــو :للعمــلالتــدريب فــي بيئــة مماثلــة  ∗

التـــي يســـتخدمها العامـــل فـــي  اآلالتنمـــاذج مـــن المكـــان و  األصـــلي، أيموجـــود فـــي مكـــان العمـــل 

  .العمل

على العالقات الشخصية التبادلية بين مجموعـة المتـدربين  المختبريركز تدريب : تدريب الحساسية ∗

شــرة ،و يتــيح لهــم رؤى حــول كيفيــة تصــرف الفــرد ضــمن المجموعــة مبا تنظيميــةال تــربطهم عالقــة 

 بــــأثرالفــــرد  إحســــاسزيــــادة  إلــــىف دبهــــذا الســــلوك ،و يهــــ اآلخــــرين إدراك،كيفيــــة الســــلوك و كيفيــــة 

تطـوير المعـارف و القـيم و  إلـىو اثـر سـلوكهم عليـه ،كمـا يهـدف  اآلخـرينانفعاالته و سلوكه علـى 

مجموعــــات مســـــتهدفة ،مــــن خـــــالل التفاعـــــل  أواالتجاهــــات ،و تنميـــــة مهــــارات ســـــلوكية لمجموعـــــة 

  )33.،ص2013هاشم حمدي رضا ، ( ."و التعلم اآلراءالجماعي و صراع 

و رؤيته  األداء أسلوبللتعرف على  نموذجيةوحدات  إلىبون ر و فيها ينتقل المتد:الميدانيةالزيارة " ∗

خارجيــا و فــق بــرامج  أوداخليــا  األســلوبعلــى الطبيعــة و مناقشــة القــائمين عليــه و يــتم تنفيــذ هــذا 

  ) 289.، ص2009، سيد لطفي ، محمدمجدي احمد بيومي ("المعونة المتبادلة في هذا النطاق

احمـــد  حاســـم، ابتســـامرجـــاء  ( ".بمعنـــى تلقـــي التـــدريب عـــن طريـــق االنترنيـــت: التـــدريب عـــن بعـــد" ∗

  )265.،ص2011،

إال أنهـا تختلـف مـن حيـث األولويـة فـي  التـدريبيمكن القـول انـه رغـم األهميـة التـي تحظـى بهـا أسـاليب 

و هــو مــا تــم الكشــف عنــه مــن خــالل  .و هــذا راجــع لطبيعــة البرنــامج التــدريبي و الهــدف منــه االســتخدام

رض البرنـامج ي تـم االعتمـاد عليهـا فـي عـالت و ذلك من خالل تحديد األساليب.الدراسة الميدانية الراهنة

و هـو مـا يتضـح مـن خـالل . مؤسسة اتصـاالت الجزائـر محـل البحـث طاراتإ الذي استفاد منه التدريبي

   )15(الجدول رقم 
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ــــامج التــــدريبييوضــــح ): 15(الجــــدول رقــــم  مؤسســــة  إطــــاراتالــــذي اســــتفاد منــــه  أســــاليب عــــرض البرن

   اتصاالت الجزائر

 النسبة المئوية التكرارات  البرنامج التدريبيأساليب عرض 

 . في موقع العمل، التدريب اإليضاحية الندوات، الملتقيات، األفالم  
36 51.43% 

 %24.28 17  .  ، الندوات، التدريب في موقع العمل)االنترنيت(عن بعد  التدريب 

 %14.29 10  )االنترنيت(عن بعد  التدريب الندوات، الملتقيات،

 %10 7    التدريب في موقع العمل، الزيارات الميدانية 

 %0 0  أخرى تذكر   

 %100 70 المجموع        

    

  

مؤسسـة اتصـاالت  إطـاراتأسـاليب عـرض البرنـامج التـدريبي الـذي اسـتفاد منـه يوضـح  )17(الشكل رقـم

  الجزائر

%51.43

%24.28

%14.29

%10

الندوات،الملتقيات،ا
ف!م 
ا
يضاحية ،التدريب في 

موقع العمل 

التدريب عن بعد ،الندوات 
،التدريب في موقع العمل 

الندوات ، الملتقيات 
،التدريب عن بعد

التدريب في موقع العمل ، 
الزيارات الميدانية
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النـــدوات و  نأبـــ أكـــدواالمبحـــوثين  لبيـــةاغ أن ،)15(البيانـــات الرقميـــة الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم  رتشـــي  

التي تـم اعتمادهـا فـي عـرض  األساليب ، هيو التدريب في موقع العمل الملتقيات واألفالم اإليضاحية،

بمـا يعـادل العينـة  جمـاليإمـن ) %51.43( نسـبة أكدتـهو هـو مـا  ،البرنامج التدريبي الذي استفادوا منه

األســاليب المعتمــدة فــي عــرض البرنــامج لتليهــا بعــد ذلــك نســبة المبحــوثين الــذين اعتبــروا أن  ،إطــار 36

و النــدوات و التــدريب فــي موقــع ) االنترنيــت(التــدريبي الــذي اســتفادوا منــه، تتمثــل فــي التــدريب عــن بعــد 

    أمــا نســبة  .إطــار 17بمــا يعــادل  مــن المجمــوع اإلجمــالي) %24.28(نســبتهم ب  العمــل، حيــث تقــدر

هي  )االنترنيت(عن بعد  التدريب الملتقيات، الندوات، أنفقد اقروا  إطارات 10بما يعادل  )14.29%(

، أمـا فيمـا يخـص النسـبة المتبقيـة فقــد فـي عـرض البرنــامج التـدريبي  األسـاليب التـي تـم االعتمـاد عليهـا 

حيـــث تقــدر نســـبتهم ب الزيـــارات الميدانيــة  و التــدريب فـــي موقــع العمــلاعتبــرت انــه تـــم االعتمــاد علـــى 

   .في حين لم نسجل أية حالة فيما يخص ذكر المبحوثين ألسباب أخرى. إطارات 7بما يعادل  )10%(

يكـون هنـاك تنـوع  أنمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر تحـرص علـى   أن القـول  في ضوء هذه النتائج ،يمكـن

العاملــــة  تااإلطـــار منهـــا  تســـتفيدالمعتمـــدة فـــي عـــرض البــــرامج  التدريبيـــة التـــي  األســـاليبفيمـــا يخـــص 

 أن  إلـى أيضـاهنـا    اإلشـارةو تجـدر  ،المرسـومة للبرنـامج التـدريبي افداألهمن اجل تحقيق  ،بحوزتها

فــي  ألهميتــهمنهــا  إدراكـا ،التــدريب عــن بعــد ألسـلوب تطبيقهــامؤسسـة اتصــاالت الجزائــر قـد شــرعت فــي 

   . الفرد و المؤسسة على حد سواء رد وديةمتحسين 

  تصميم البرامج التدريبية-4

  :تتمثل اإلجراءات المتبعة في تصميم البرنامج التدريبي في ما يلي

ـــة "-4-1 ـــد االحتياجـــات التدريبي عمليـــة  إلنجـــاحهـــي عبـــارة عـــن كـــل المســـتلزمات الضـــرورية  :تحدي

و التـي  ،المنظمـة المـراد تحقيقهـا أهـدافوبما يتوافـق مـع  فعال،التدريب و تقديم برامجها بشكل منتج و 

هـو مـا يعمـل علـى سـد الخلـل فـي  األخـرو الجانـب  األمـام إلـى اإلنتـاجعجلـة منها ما يساعد على دفـع 

ثالثـة  إلـى، و تنقسـم االحتياجـات  األفضلمستويات العاملين في كل النواحي و تطويرها و رفعها نحو 

منها هي االحتياجات التدريبية على مستوى المنظمة ،و يقصد بهـا تحديـد مواقـع الضـعف  األولى أقسام

ظهــور  أو اإلنتـاجخلـل فـي و الخلـل فـي نـواحي المنظمـة عـن طريـق االسـتدالل عليهـا مـن خـالل وجـود 

االحتياجات التدريبية على مستوى الوظيفة فيقصد بها العمل على  أماغير صحيحة ، وظيفيةسلوكيات 
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بالنسـبة لالحتياجـات التدريبيـة  أمـا، الكـفءالجيد و  األداء إلىالعاملين بالشكل الذي يؤدي  أداءمة مالئ

  .الفرد مقارنة بالوظيفة التي يؤديها  إمكانياتعلى مستوى الفرد ، فيقصد بها تحديد 

المطلوبـة مــن  األهـدافو هـي المرحلــة التـي يـتم فيهـا تحديـد : األهـدافمرحلـة و ضـع و تحديـد -4-2

المنظمـــة ، و يـــتم تحديـــد  أهـــدافغيـــر مباشـــر  أوعمليـــة التـــدريب و التـــي تخـــدم بشـــكل مباشـــر  إجـــراء

 األداءقياســـية لمســـتوى  كـــأداةتعتبـــر  أنهـــاقياســـها كمـــا و نوعـــا ، و  أســـاسمـــن التـــدريب علـــى  األهـــداف

زيــد "(.ســتقبل تعمــل علــى تصــحيح مســارات القــرار فــي الم أنيجــب  األهــدافهــذه  أنالمطلــوب ، كمــا 

  )209.208:ص.،ص2014منير عبوي ،محمد هاني محمد ،

  :التاليةتشمل تنفيذ الفقرات :التدريبمرحلة التصميم و  "-4-3

المشــاركين فيــه و اختيــار مــواد  المــدربين وو الــذي يشــمل خطــوات تهيئــة :التــدريبيتصــميم البرنــامج -أ

النتــائج الملموســة التــي تعــود  بأفضــلحــث المشــاركين علــى الخــروج منــه  إلــى ، إضــافةالتــدريب المناســبة

  .المنظمةبفائدتها عليهم و على 

ــامج  إدارة-ب ــدريبيالبرن و التــي تشــمل  التــدريبي،البرنــامج  إلقامــةو هــي جميــع العمليــات الالزمــة :الت

  .التدريبالمدربين و المتدربين و مستلزمات  فيه، مثلل المشاركة يفاصتالتحضيرات لكل ال

ــدريب -ج ــي الت ــد الطــرق المســتخدمة ف الواقــع  يالئــمحيــث يــتم اختيــار الطريقــة المناســبة بشــكل :تحدي

يجب أن تتناسب و األهداف الطريقة المختارة  أنالموجود و خالل زمن معين مناسب لكل طريقة ،كما 

زيــد منيــر ( ."المهنــي للعــاملين المــراد رفعــه إلــى النســب المطلوبــة أوالمــراد تحقيقهــا و المســتوى الثقــافي 

      )209. ،ص2014عبوي ،محمد هاني محمد ،

  شروط التدريب الفعال-5

ة، و ذلك أالتي ينبغي مراعاتها عند ممارسة النشاط التدريبي بالمنش الشروطهناك عددا من المبادئ أو 

  ):الشروط(المستهدفة منه و من أهم هذه المبادئ حتى تتحقق فعالية التدريب، و يحقق النتائج 

التـدريب  أنو القصـد هنـا  :التدريب نشاط ضـروري و مسـتمر ،و لـيس كماليـا و لفتـرة معينـة -5-1

تنصـــرف عنـــه باختيارهـــا و لكـــن التـــدريب نشـــاطا ضـــروريا، فبعـــد  أو اإلدارة إليـــهكماليـــا تلجـــأ  أمـــرالـــيس 
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تعريـف  إلـى اإلعـدادو التهيئـة ،و تهـدف عمليـة  اإلعـدادعمليـة  تـأتياختيار الفرد لشـغل وظيفـة معينـة ،

 إدارةتقوم  أنو ال يمكن  .ة أتوعية الفرد تجاه الدور الذي تلعبه المنش إلى، و  إليهالفرد بالعمل المسند 

و تهيئــــتهم للعمــــل الجديــــد ،و لكنهــــا  األفــــراد إعــــدادالمــــوارد البشــــرية بمفردهــــا بتخطــــيط و تنفيــــذ برنــــامج 

و فـي .ة أبالمنشـ األخـرى اإلداراتالموارد البشـرية و كـذلك  إدارةمسؤولية مشتركة و مجهود تعاوني بين 

المـوارد البشـرية و المشـرف عليـه  إدارةكثير من المنشآت تنظم مقابالت للفرد الجديد من المسؤولين في 

نظـام  إتبـاع إلـىبعـض المنظمـات  أمـن التحاقـه بالعمـل ،و تلجـ لـىاألو ،و تتم هـذه المقـابالت فـي الفتـرة 

يتــولى زمالــة الموظــف الجديــد و  أنو المقصــود مــن هــذا النظــام .الرعايــة أوالزمالــة  يطلــق عليــه نظــام

ن التـدريب يمثـل إلـذا فـ .يتـوافر فيـه شـروط معينـة أنرعايته احد العـاملين القـدامى فـي المنشـأة و ينبغـي 

متعـددة، نشاطا رئيسيا و مستمرا من زاوية تكرار حدوثـه علـى مـدار الحيـاة الوظيفيـة للفـرد فـي مناسـبات 

صــالح  ( ".هــو نشــاط مــالزم للتطــور الــوظيفي للفــرد بســرعة، بــللــيس مجــرد حــدث يقــع و يتجــاوزه  فهــو

  )213. ،ص 2002،قياالدين عبد الب

لــيس  التــدريبي، فهــوهنــاك تكامــل و تـرابط فــي العمــل  أنويقصــد بــذلك : التــدريب نظــام متكامــل"-5-2

انه ال ينبع من فراغ و ال يتجه  جانب، كمامن  )33.، ص2013هاشم حمدي رضا،  (نشاطا عشوائيا

  : كاألتيالتكامل في نظام التدريب  إيضاحو يمكن .أخرفراغ من جانب  إلى

  :هيو  التي يقوم عليها التدريب األساسيةالتكامل و التجانس و التفاعل االيجابي بين المكونات  -أ

 .المطلوب تدريبهم األفراد ∗

 .للمتدربين إكسابهاالخبرات و المعارف و المعلومات المطلوب  ∗

 . آخرينالقائمين بالعمل التدريبي من مدربين و مسؤولين  ∗

 . المنظمةالمشكالت التي تعاني منها  ∗

 :التدريبية و هي  األنشطةالتكامل في -ب

 .اإلداريةالتنظيمية و  األنماطو  األوضاعتوصيف و تحليل  ∗

 . أدائهمو تقييم  األفرادتوصيف و تحليل سلوك  ∗

 .تحديد االحتياجات التدريبية ∗

  .تصميم البرامج التدربية ∗

 .التدريبيةتجهيز المعدات و المساعدات  ∗
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 . المدربين إعداد ∗

 .التدريبيةتنفيذ البرامج  ∗

 .متابعة و تقييم النشاط التدريبي ∗

يتــوافر قــدر كــاف مــن التكامــل و التــوازن بــين هــذه  نأالتكامــل فــي نتــائج التــدريب حيــث ينبغــي -ج

 :هيالنتائج و 

 ألداءالنتــائج االقتصــادية المتمثلــة فــي انخفــاض النفقــات و تحســين النتــائج و خفــض الوقــت الــالزم  ∗

 .العمل

و تحمسـهم  إقبـالهم،و  اإلنسـانيةالنتائج السلوكية المتمثلـة فـي السـلوك الجديـد للمتـدربين و عالقـتهم  ∗

 .للعمل

 أومتزايــدة مــن العــاملين الــذين تتــوفر لــديهم معلومــات ال عــداداألالنتــائج البشــرية و التــي تتمثــل فــي  ∗

صــالح الـدين عبــد  ( .ددةعمليــات وواجبـات محـ ألداءالزمـة  اإلدارةخبـرات و قـدرات معينــة تعتبرهـا 

  )215. ،ص 2002،قياالب

تتـوافر فيـه مقومـات العمـل  أنفينبغـي  إداريـاالتدريب عمـال  أنبما :فنيو  إداريالتدريب نشاط "-5-3

المـوارد الماديـة و  البرامج، توافرالخطط و  السياسات، إعدادو  األهداف وضوحومنها  الكفء، اإلداري

  .المستمرةالبشرية و توافر الرقابة 

  :وهي تنظيمية،و  إداريةمقومات  إلىيستند التدريب :و تنظيمية إداريةالتدريب له مقومات -5-4

و بالتالي يتحقـق للتـدريب الجديـة و  أدائهمتساهم في تحسين  كأداةيبرز التدريب في نظر العاملين  ∗

 .طرقهو  أنواعه تحفز، بمختلفيقبل عليه العاملين بقناعة و 

 .هذا العمل  ألداءالالزمة  اإلمكانيات،و توفر  األنشطةو  األهدافوجود خطة للعمل تحدد  ∗

 .توفر نظام للحوافز المادية و المعنوية يربط بين التقدم الوظيفي  ∗

و التوجيــــه  األساســــيةالــــذين يحصــــل منهمــــا الموظــــف علــــى المعلومــــات  اإلشــــرافتــــوفر القيــــادة و  ∗

 .المستمر

 . لألفرادالتدريب الفعال هو االختيار السليم  فأساسار و التعيين للعاملين ،توفر نظام سليم لالختي ∗

التـــدريب ال يكفـــي  أنهنـــا  األســـاس التـــدريب، و إليــهالتنظيمـــي الصـــحيح لكـــي يســـتند  اإلطـــارتــوفر  ∗

 .التنظيم أخطاءعيوب و  إلصالح
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هاشــم  ."(ت تدريبيــةيمكــن اســتنتاج احتياجــا العــاملين، حتــىو كفــاءة  أداءتــوفر نظــام مســتمر لتقيــيم  ∗

        )23.22:ص.، ص2013حمدي رضا، 

التـدريب سـلفا و تعلـن  أهـدافتحـدد  أن هادفـا، بمعنـىيكون التـدريب  أن:التدريبتحديد أهداف "-5-5

 )المتـدربين و المـدربين(يكون تحديد الهدف متفقا عليه بين طرفي العمليـة التدريبيـة  أن للمتدربين، على

 .لكي تتحقق الفائدة المرجوة من التدريب

 نأتبنــى بــرامج التــدريب علــى االحتياجــات الفعليــة للمؤسســة و  نأ:تحديــد االحتياجــات التدريبيــة-5-6

 .أنفسهمتنبع من المتدربين 

 األفـرادجميـع  إشـراكعنـد تخطـيط البـرامج التدريبيـة ال بـد مـن :بالتدريبمشاركة جميع المعنيين -5-7

 أفكـــارهم نظـــرهم، والمـــدربين لالســـتفادة مـــن وجهـــات  المتـــدربين، والـــذين لهـــم صـــلة بالبرنـــامج خاصـــة 

  .المرسومة األهدافالمهام الوظيفية بفعالية و كفاءة لتحقيق  أداءذلك من اجل  الجديدة، و

متعــددة ،و  أنشــطةيشــمل البرنــامج التــدريبي  أنيجــب :  الشــمولية و مواكبــة التطــورات الجديــدة-5-8

التعديالت حسب ما تتطلبه ظروف البرنـامج ،و  إجراءيتصف البرنامج بالمرونة من اجل  أنشاملة ،و 

الخدمــة ،بهــدف  أثنــاءيتصــف البرنــامج التــدريبي كــذلك باالســتمرار  أنالتغيــرات التــي ربمــا قــد تحــدث ،و 

 أعمالهمخبرات العاملين ،و تنمية معلوماتهم ،و اطالعهم على ما هو جديد ،و متطور في مجال  إثراء

، 2007الطعــــاني، حســــن احمــــد "(.ممــــا يســــاعد علــــى نمــــوهم المهنــــي ،و مواكبــــة التطــــورات المعاصــــرة

 )19.18:ص.ص

فكلمـا كـان الـدافع قويـا لـدى المتـدرب كلمـا سـاعد ذلـك علـى  :المتـدربضرورة خلق الدافع لدى "-5-9

يعنـــي هـــذا ربـــط التـــدريب بهـــدف يرغـــب فيـــه  ، وســـرعة الـــتعلم واكتســـاب المعـــارف و المهـــارات الجديـــدة

الدافع لدى الفرد الجديـد  أنو ال شك ....)التقدير للعمل  الدخل، الترقية، إضفاءوسيلة لزيادة (المتدرب 

الذي يؤدي العمـل حاليـا و يعـاد تدريبـه ،و ال يقتصـر التحفيـز علـى التـدريب علـى  من الفرد القديم أقوى

عملــه  إلــىللمشــرف دور فــي ذلــك خاصــة عنــدما يعــود المتــدرب  أيضــا إنمــاالتــدريب و  أثنــاءالمــدرب و 

 .يحثه على االلتحاق بالتدريب  أو،حيث يتابعه و يشجعه و يعالج جوانب الضعف لديه 

وجــود عالقــة بــين حجــم المعلومــات  إلــىالعديــد مــن الدراســات  أشــارت: تــدربمتابعــة تقــدم الم-5-10

كثـرة المعلومـات ال تكفـي فـي  أن إالالتخصصية التي تعطى للمتدربين و السرعة و الفعالية فـي الـتعلم ،

الفهم السليم لما تعنيه هذه المعلومات و استيعابها،فقد يجـد صـعوبة  إنماحد ذاتها الكتساب المهارة ، و 
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اســتيعاب المهــارة الجديــدة بــدون تعلــم كيفيــة تطبيقهــا ،و هــذه مهمــة المــدرب فــي متابعــة درجــة تقــدم  فــي

ــــامج التــــدريب ــــي لمحتويــــات برن ــــد الغفــــار ( ".المتــــدرب ،و التحقــــق مــــن االســــتيعاب النظــــري و العمل عب

 )348. ،ص2002حنفي،

 أوبعد تعلم المهارات من خالل التدريب ال بد مـن ربـط النتيجـة :للتدعيمربط التدريب ببرنامج -5-11

 األجــرو مــن المــدعمات االيجابيــة و جــود فــرص للترقيــة ،زيــادة .العقــابالنــاتج بنظــام للثــواب و  األثــر

هـي مقابـل  المكافـأة أنالتحقـق مـن  اإلدارة،توجيه الشكر لما قـام بـه الفـرد مـن انجـاز ،لـذلك يجـب علـى 

التشــغيلية  األقســاماالنجــاز للفــرد المتــدرب مــع وجــود نــوع مــن التناســق بــين بــرامج التــدريب و احتياجــات 

التصرف ال يتماشى مع السلوك التنظيمي  أوكان السلوك  إذاو . األعمال،ووفقا لمتطلبات الوظائف و 

لتقويـة و تـدعيم و الحفـاظ علـى  إالاستخدام العقوبات ما هـي  أن أيعقابي  إجراءيتبع ذلك  أن،فال بد 

فـي  أساسياالسلوك التنظيمي بحيث توقع على الفرد الذي يخالف هذا السلوك ،لذلك يلعب التدريب دورا 

 .االنضباط التنظيمي  أوتعليم هذا السلوك 

بد من مشاركة  بفعالية، فاللكي تكتسب المهارة و المعرفة :للمتدربضرورة الممارسة العملية -5-12

و الوسائل التدريبية فـي  األدواتال بد من توافر و .الوقت المناسب للتعليم الفرصة، و إعطائهدرب و المت

يعــرف المتـــدرب معنــى و مغــزى ذلـــك و  أنو العمــل،مكــان التــدريب مشــابهة لمـــا هــو موجــود فـــي بيئــة 

 .و كيفية تشغيلها بدون مخاطر  ابعادهأ

تعلـم العمـل  األنسـبتحديـد هـل  إلـىلـم تتوصـل البحـوث بعـد : االنتقال من الكليات للجزيئات -5-13

فقا لمكوناته ،فكلما تعقـد العمـل و كـان مركبـا كلمـا كـان و تعلمه على مراحل متتالية  أوككل مرة واحدة ،

مـع بعضـها  األجـزاء،و بذلك يتعلم المتدرب كيفيـة تجميـع  أجزائهتعلمه على مراحل حسب  األفضلمن 

ن خلـق الحـافز لـدى المتـدرب للـتعلم هـي مـن الواجبـات إ،و كيفية تداخلها لتكوين العمل ككل ،و لذلك فـ

 .للمدرب  األساسية

التـدريب الجمـاعي اقـل تكلفـة ،و لكـن  أنعلـى الـرغم مـن : األفرادضرورة مراعاة التفاوت بين -5-14

بنـاء بـرامج التـدريب بحيـث  إلـىمن حيث مستوى الـذكاء و االسـتعداد ،ممـا يـدعو  األفرادنظرا الختالف 

التدريب و التعلم الفرديـة لمقابلـة مثـل هـذه االختالفـات  أجهزةباستخدام  األفرادتتالءم و االختالفات بين 

 )349.348:ص.،ص2002عبد الغفار حنفي،( ."منطقية و عملية أكثرمما يجعلها 
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ــار -5-15 فهــو  التــدريب،فــي نجــاح خطــة  األساســيالمــدرب هــو العنصــر  إن" :مــدربينالحســن اختي

 )63.، ص2013هاشم حمدي رضا، "(يشكل الوسيلة التي يتم عن طريقها نقل رسالة و هدف التدريب

مهـام تدريبيـة و مـا يتحملونـه نتيجـة مـا يمارسـونه مـن منـه المـدربون  عـانيي حيث انه رغم التوتر الـذي"،

أنهــم يســعون للقيــام بمهــام إبداعيــة تســاعد المتــدربين علــى التطــور و تغييــر نظــرتهم  ،إالمــن مســؤوليات 

   (Renau Sainsaulieu,1995,p.369)."المستقبلية و تحويل معارفهم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    �العوامل التنظيمية و شروط فعاليتها            الفــــــصــل الثالث                                                    

 

 

184 

  الخالصة

تضــح ممــا ســبق أهميــة العوامــل التنظيميــة المتمثلــة فــي كــل مــن تصــميم الوظــائف ،الحــوافز ،االتصــال ت

تعــد مــن المقومــات الرئيســية لنجــاح التنظيمــات و احــد أهــم الــدعائم  ،و ذلــك لكونهــاالتنظيمــي ،التــدريب 

و التكامل بين و لذا فإن العمل على تحقيق االنسجام ،  بحوزتها التي تكشف عن رضا األفراد العاملين

هاتــه العوامــل التنظيميــة و الســعي لزيــادة فعاليتهــا هــو مــا تســعى إليــه التنظيمــات الناجحــة وذلــك بهــدف 

  .  تحقيق مصالحها و مصالح عمالها

  

  

  

  

  

  

  



  الرضا الوظيفي و عالقته بالعوامل التنظيمية

             خصائص الرضا الوظيفي و ديناميات تشكله

  مؤشرات الرضا الوظيفي و عدم الرضا الوظيفي و مقاييسه

             .دور االتجاهات اإلدارية الحديثة في تحقيق الرضا الوظيفي

  

  )بتصميم الوظائف، الحوافز، االتصال التنظيمي، التدري

 

  

  

  

  

  

  

الرضا الوظيفي و عالقته بالعوامل التنظيمية :الرابعالفصل 

  :تمهيد

خصائص الرضا الوظيفي و ديناميات تشكلهأهمية و  :أوال         

مؤشرات الرضا الوظيفي و عدم الرضا الوظيفي و مقاييسه :ثانيا                   

دور االتجاهات اإلدارية الحديثة في تحقيق الرضا الوظيفي  :ثالثا                   

  العوامل التنظيمية بالرضا الوظيفي  عالقة :رابعا

تصميم الوظائف، الحوافز، االتصال التنظيمي، التدري(                      

  :خالصة

 

تمهيد               

                   

                   

                   

رابعا                  

                      

خالصة                   
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  :تمهيد

يعتبر الرضا الوظيفي من القضايا الهامة التـي أولتهـا الدراسـات السوسـيولوجية أهميـة كبيـرة حيـث       

كان موضع التجريب و الدراسة عبر الزمن نظرا للحالة البشرية المتغيرة و التي تبحث دائما عـن  حالـة 

لرضـا الـوظيفي كأحـد أهـم و بمـا أن هاتـه الدراسـة تتنـاول موضـوع ا. من الطمأنينة و الرضـا و االرتيـاح

متغيــرات الدراســة  فــإن منهجيــة البحــث تســتدعي التعــرف أكثــر علــى هــذا الموضــوع بعــد أن تــم تحديــد 

مفهومه الذي ال يزال محل اختالف لدى العديد من الباحثين بسبب ارتباطه بمشاعر الفرد التي يصعب 

لتـي حاولـت تفسـير العوامـل التنظيميـة تفسيرها  هذا باإلضافة إلى التطرق لمختلف االتجاهات النظرية ا

المـــؤثرة عليـــه ولهـــذا ســـنحاول مـــن خـــالل هـــذا الفصـــل  أن نلـــم  بمـــا تبقـــى مـــن العناصـــر الخاصـــة بهـــذا 

الموضــوع  مــن خــالل تحديــد أهميتــه و خصائصــه و ديناميــات تشــكله  مــع إبــراز العوامــل المــؤثرة فيــه  

خـــتم فـــي النهايـــة بـــدور االتجاهـــات اإلداريـــة ومختلـــف أثـــاره هـــذا باإلضـــافة إلـــى التطـــرق لطـــرق قياســـه لن

  .الحديثة في تحقيقه
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  أهمية و خصائص الرضا الوظيفي و ديناميات تشكله : أوال

 :أهمية الرضا الوظيفي -1

يكتسي الرضا الوظيفي أهمية كبيرة لكل من العمال أو المنظمة و المجتمع و تتضـح هاتـه األهميـة فـي 

 :ما يلي

  :الرضا الوظيفي بالنسبة للموارد البشرية أهمية -1-1

إن ارتفــاع شــعور المــوارد البشــرية بالرضــا الــوظيفي يســاهم فــي تحقيــق العديــد مــن الجوانــب "   ∗

  :االيجابية للموارد البشرية حيث  يؤدي بها إلى 

القدرة على التكيف مع بيئة العمـل، حيـث أن الوضـعية النفسـية المريحـة التـي يتمتـع بهـا المـورد  ∗

 .البشري تعطيه إمكانية اكبر للتحكم في عمله و ما يحيط به

الرغبة في اإلبداع و االبتكار ،فعندما  تشـعر المـوارد البشـرية  بـأن جميـع حاجاتهـا الماديـة مـن  ∗

الــخ مشــبعة ...الــخ و الغيــر الماديــة مــن تقــدير و احتــرام ،أمــان وظيفــي..أكــل ،شــرب ،ســكن ،

 .دية األعمال بطريقة مميزةبشكل كافي، تزيد لديها الرغبة في تأ

زيادة مستوى الطموح و التقدم، فالموارد البشـرية التـي تتمتـع بالرضـا الـوظيفي تكـون أكثـر رغبـة  ∗

 ) 6.،ص2010-2009شاطر شفيق،."(في تطوير مستقبلها الوظيفي

 .يساهم  في زيادة المشاعر اإلنسانية السعيدة في مختلف  األعمال" ∗

لتنميـــة المـــوارد البشـــرية ،التـــي تتطلـــب رضـــا المـــورد البشـــري و يعتبـــر  أيضـــا مـــن أهـــم العوامـــل  ∗

 .قناعته ،حتى يعزز لديه الوالء و االنتماء و الشعور بالمسؤولية

يســاعد بصــورة كبيــرة فــي تحقيــق التوافــق النفســي و االجتمــاعي للمــورد البشــري،و هــذا مــا يــؤدي  ∗

 .يإلى النجاح في العمل ، و بالتالي زيادة إنتاجية المورد البشر 
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و يعتبر الرضا الوظيفي أيضا أحد العناصر المهمـة فـي تحقيـق األمـن و االسـتقرار النفسـي، و  ∗

بغـض النظـر عـن طبيعـة . الفكري و    الوظيفي، للموارد البشـرية بمختلـف المسـتويات اإلداريـة

 )  7.،ص2013بن ساهل ،عبود سعاد،وسيلة ." (نشاطها

    :أهمية الرضا الوظيفي بالنسبة للمنظمة-1-2

إن شــعور المــوارد البشــرية بالرضــا الــوظيفي يــنعكس باإليجــاب علــى المنظمــة التــي ينتمــون إليهــا و " ∗

  :تتضح أهمية الرضا الوظيفي بالنسبة للمنظمة من خالل النقاط التالية

إن القيــام بدراســة الرضــا الــوظيفي بشــكل جيــد ،مــدعم بخطــة متابعــة و منفــذة بشــكل فعــال لــه تــأثير  ∗

  .على العمال  ايجابي في الحفاظ

القيام بدراسة للرضـا الـوظيفي يعمـل كنظـام إنـذار مبكـر يهـدف إلـى الكشـف عـن المشـاكل الموجـودة  ∗

  .أو المحتملة قبل خروجها عن السيطرة

  .يساعد في التعرف على األسباب المؤدية إلى قلة إنتاجية العمال  ∗

  .يساعد في التعرف إلى أمال و تطلعات العمال ∗

  .أفعال العمال اتجاه التغيرات األخيرة و المشاريع الجديدةيسمح بتفهم ردود  ∗

  .ترسيخ فكرة أهمية العمال  لدى المؤسسة  ∗

 ) 222.221:ص.،ص2007-2006خديجة بوخلف،. " (يساعد في اتخاذ قرارات توزيع الموارد ∗

يســاعد فــي اســتنفار كافــة طاقــات و مواهــب العــاملين بالمؤسســة لتقــديم أفضــل مــا عنــدها لتحقيــق "  ∗

  .هداف المؤسسةأ

  .المحافظة على الرصيد االستثماري البشري و الفني و الخبراتي للمنظمة من التسرب أو الضياع ∗

  .تعزيز قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها و مغالبة أي تحديات تواجهها ∗

 . "تحســــن و تطــــور و تجويــــد مســــتوى المنــــتج النهــــائي للمنظمــــة و الخــــدمات المقدمــــة للمســــتهلكين ∗

 )  88.،ص2006يب،دال إبراهيم(

إن أهمية الرضا الوظيفي بالنسبة للمنظمـة تكمـن أيضـا فـي زيـادة روح الثقـة ،و المـودة ،و التعـاون " ∗

بــــين القيــــادة اإلداريــــة ،و المرؤوســــين ، و بــــين العــــاملين أنفســــهم ،ممــــا يســــاهم فــــي تحقيــــق أهــــداف 

 . المنظمة و العاملين معا
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بالنسـبة لـإلدارة، فعـن طريقـه يـتم التعـرف علـى مشـاعر  إن دراسة الرضـا الـوظيفي ذات أهميـة كبيـرة ∗

األفـــراد، و اتجاهـــاتهم المتعـــددة نحـــو مختلـــف جوانـــب العمليـــة اإلداريـــة، و بـــذلك يـــتم التعـــرف علـــى 

  ) 7.،ص2013بن ساهل ،عبود سعاد،وسيلة ( " .جوانب القصور، و محاولة عالجها

  .زيد من ممارسة الرقابة الذاتيةزيادة االستقرار التنظيمي ألن توفير الرضا الوظيفي ي" ∗

  .زيادة الوالء التنظيمي يجعل األفراد يكرسون طاقاتهم لتحقيق األهداف ∗

تقليل التكاليف المتعلقة بالغياب تلك التكـاليف التـي تصـل إلـى مبـالغ كبيـرة جـدا فـي بعـض األحيـان  ∗

غيــاب إلــى  عامــل عامــل فــان زيــادة نســبة ال1000إذ أثبتــت الدراســات أن المنظمــة التــي يعمــل فيهــا 

دوالر خـالل السـنة ،و ال تقتصـر أثـار الغيـاب 150000واحد فقط تـؤدي إلـى ارتفـاع التكـاليف إلـى 

 ) 66.،ص2011منى رسول سلمان،( . "على ذلك بل تتعداه إلى تعطيل المكائن و اآلالت

ـــوظيفي للمجتمـــع-1-3 ـــة الرضـــا ال في يـــنعكس ارتفـــاع شـــعور المـــوارد البشـــرية بالرضـــا الـــوظي": أهمي

  :باإليجاب على المجتمع و نالحظ ذلك من خالل النقاط التالية

  .ارتفاع معدالت اإلنتاج وتحقيق الفعالية االقتصادية للمجتمع ∗

  ) 7.،ص2010-2009شاطر شفيق،. "(ارتفاع معدالت النمو و التطور للمجتمع ∗

 

 

  

 

  

 ) 89.،ص2006: يبالدإبراهيم :(يوضح األهمية المتتابعة للرضا الوظيفي):18(شكل رقم

مـن خــالل مـا تقــدم ذكــره نسـتنتج أن للرضــا الـوظيفي أهميــة كبيــرة جعلتـه يحظــى باهتمـام متزايــد مــن     

قبل الباحثين و الدارسين  الذين اجمعوا على ضرورة االهتمام به من خالل تعزيز الجوانب االيجابية و 

البشرية بما فـيهم فئـة  تصويب النواحي السلبية التي من شأنها  االرتقاء بمستوى الرضا الوظيفي للموارد

  .اإلطارات مما ينعكس إيجابا على تحقيق أهداف المنظمة و المجتمع ككل

قدر جيد من االستقرار العام 

والقدرة على تحقيق أهداف 

.المؤسسة  

تعزيز قدرة المؤسسة على 

مواجهة المشاكل والتحديات 

 

 االستقرار الوظيفي

 

 الرضا الوظيفي
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  :خصائص الرضا الوظيفي -2

  :يمكن أن تتحدد أهم خصائص الرضا الوظيفي في ما يلي    

ــاهيم وطــرق القيــاس" ∗ أشــار الكثيــر مــن البــاحثين فــي ميــدان الرضــا الــوظيفي إلــى تعــدد : تعــدد المف

التعريفــات و تباينهــا حــول الرضــا الــوظيفي و ذلــك الخــتالف وجهــات النظــر بــين العلمــاء الــذين تختلــف 

مــداخلهم و أرضــياتهم التــي يقفــون عليهــا و ينظــرون إلــى الرضــا الــوظيفي و هــذا يشــير إلــى عــدم وجــود 

  .ضا الوظيفي اتفاق عام حول تعريف الر 

غالبـا مـا ينظـر إلـى الرضـا الـوظيفي علـى انـه  :النظر إلى الرضا الوظيفي على انه موضوع فـردي  ∗

موضــوع فــردي لــذا فــإن مــا يمكــن أن يكــون رضــا لشــخص قــد يكــون عــدم رضــا لشــخص آخــر فاإلنســان 

مخلــوق معقــد لديــه حاجــات و دوافــع متعــددة و مختلفــة مــن وقــت إلــى أخــر و قــد انعكــس هــذا كلــه علــى 

  .تنوع طرق القياس المستخدمة في قايس الرضا الوظيفي

ــب المتداخلــة للســلوك اإلنســاني الرضــ ∗ ــق بالعديــد مــن الجوان نظــرا لتعــدد وتعقيــد  :ا الــوظيفي يتعل

وتداخل جوانب السـلوك اإلنسـاني تتبـاين أنماطـه مـن موقـف ألخـر ومـن دراسـة ألخـرى و بالتـالي تظهـر 

ت نتائج متناقضة و متضاربة للدراسـات التـي تناولـت الرضـا ألنهـا تصـور الظـروف المتباينـة التـي أجريـ

 .في ظلها تلك الدراسات 

حيــث يعــد الرضــا الــوظيفي : للرضــا عــن العمــل ارتبــاط بســياق تنظــيم العمــل و النظــام االجتمــاعي ∗

محصلة للعديد من الخبرات المحبوبـة و الغيـر المحبوبـة المرتبطـة بالعمـل فيكشـف عـن نفسـه فـي تقـدير 

جــاح الشخصــي أو الفشــل فــي تحقيــق الفــرد للعمــل و إدارتــه و يســتند هــذا التقريــر بدرجــة كبيــرة علــى الن

األهـداف الشخصـية و علـى اإلســهامات التـي يقـدمها العمــل و إدارة العمـل فـي ســبيل الوصـول إلـى هــذه 

 الغايات

إن رضــا الفــرد عــن  :رضــا الفــرد عــن عنصــر معــين لــيس دلــيال علــى رضــاه عــن العناصــر األخــرى ∗

خرى كما أن ما قد يؤدي لرضـا فـرد عنصر معين ال يمثل ذلك دليل كافي على رضاه عن العناصر األ

معين ليس بالضرورة أن يفعل ذلك عند األخر و إن فعل لـيس بالضـرورة أن يكـون لـه نفـس قـوة التـأثير 

 )7.، ص2007ماطل، عارف بن ( " .و ذلك نتيجة الختالف حاجات األفراد و توقعاتهم
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الـوظيفي بأنـه حالـة مـن الشـعور و القناعـة يتميز الرضـا :  الرضا الوظيفي حالة من القناعة و القبول"

عويــد ( ".و االرتيــاح إلشــباع الحاجــات و الرغبــات و التوقعــات مــن العمــل نفســه و محتــوى بيئــة العمــل

   )217.، ص1994سلطان المشعان، 

 ) :كيف يحدث الرضا الوظيفي(ديناميات عملية الرضا الوظيفي - 1

يعمل الناس لكي يصلوا إلى أهداف معينة ،و ينشطون في أعمالهم العتقادهم أن األداء سيحقق لهم "  

هــذه األهــداف ، ومــن ثــم فــان بلــوغهم إياهــا ســيجعلهم أكثــر رضــا عمــا هــم عليــه ،أي أن األداء ســيؤدي 

  .للرضا 

ســبقه و تعــد مســؤولة حــين ننظــر للرضــا كنتيجــة للكشــف عــن الكيفيــة التــي يتحقــق بهــا و العوامــل التــي ت

  : عن حدوثه سنجد أن تلك العوامل تنتظم في نسق من التفاعالت يتم على النحو األتي 

يعــد العمــل أكثــر مصــادر هــذا اإلشــباع  إشــباعها، ولكــل فــرد حاجــات يريــد أن يســعى إلــى :الحاجــات-أ

  . إتاحة

المصــادر المتوقــع إشــباع  تولــد الحاجــات قــدرا مــن الدافعيــة لحــث الفــرد علــى التوجــه نحــو:الدافعيــة  -ب

  .تلك الحاجات من خاللها

اعتقـادا منـه أن هـذا األداء  -و بوجه خـاص فـي عملـه–تتحول الدافعية إلى أداء َنِشط للفرد :األداء -ج

  .وسيلته إلشباع تلك الحاجات 

  .يؤدي األداء الفعال إلى إشباع حاجات الفرد :اإلشباع-د

مـن خـالل األداء الكـفء فـي عملـه يجعلـه راضـيا عـن العمـل  إن بلـوغ الفـرد مرحلـة اإلشـباع:الرضا -ه

  )222دس،  ،طريف شوقي محمد فرج( ."باعتباره الوسيلة التي يتسنى من خاللها إشباع حاجاته

    :يوضح الشكل التالي تلك العملية 
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            )223،دس،طريــف شــوقي:( يوضــح ديناميــات عمليــة الرضـا الــوظيفي المصــدر):19(شـكل رقــم        

يشير الشكل إلى أن الحاجات تولد قدرا من الدافعيـة لـدى الفـرد لمحاولـة إشـباعها ،و أن توقعـات الفـرد  "

األسلوب الذي سيمارسه أو يلجأ إليه ،و مـن حول أفضل السبل و أكثرها احتماال إلشباع حاجاته يحدد 

ثــم فــإن توقــع الفــرد أن األداء الكــفء فــي العمــل  بمثابــة الســبيل الرئيســي إلشــباع تلــك الحاجــات ســيحثه 

علــى تحســين أدائــه حتــى يتحقـــق ذلــك اإلشــباع ،و حينئــذ يصــل الفـــرد إلــى مرحلــة الرضــا الــذي ســـيمتد 

  )223دس،  ،محمد فرج ،طريف شوقي( ."ن خاللها غايتهليشمل العمل باعتباره الوسيلة التي تحققت م

و تجــدر اإلشــارة إلــى أن العناصــر الخمســة الســابقة تتبــادل التــأثير فيمــا بينهــا ،فالرضــا قــد يــؤدي إلــى  "

ويبقــى جانــب هــام يتصــل بــديناميات عمليــة الرضــا  . بــروز حاجــات جديــدة ،فــي حــين قــد يخفــض األداء 

فما يعتقد أنه مثير للرضا و من ثم مؤشرا للفاعلية لدى الفرد قد  الرضا نسبةيحسن االلتفات إليه و هو 

ال يــؤدي إلــى الرضــا بالنســبة ألخــر ،و بالتــالي فــإن الوقــوف علــى القــوانين التــي تحكــم هــذه النســبية مــن 

مـن خـالل تحديـد طبيعـة    شأنه اإلسهام في تقويم الرضا بشـكل أكثـر إحكامـا ،و فهمـه علـى نحـو أكثـر

 2007-2006 ،بـــووذن نبيلـــة("لفعاليـــة بدرجـــة أكثـــر مـــن الدقـــة ،و تتمثـــل تلـــك القـــوانين فـــيعالقتـــه با

   :)23.،ص

رغبة الفرد في شيء فإنه يكون أكثر رضا حين يحصل عليه، و في المقابل يتضـاعف  ازدادتكلما "-أ

  .عدم رضاه حين ال يتمكن من ذلك

  .حاجات الفرد و اشتدت قوتها كلما انخفض احتمال إشباعها كلما تعددت -ب

 دافعية  إشباع  أداء  رضا  حاجات 

 عـــــــائـــــــد        
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الفرد ذو الحاجات المحدودة حين يشبعها على قدر من الرضا يماثل ما يحصل عليه الفرد  يحصل -ج

ذو الحاجات المتعددة حين يشبعها ،فالعبرة هنـا فـي التناسـب بـين الحاجـات المتوقـع إشـباعها ،و مـا يـتم 

للتفـاوت بـين الحاجـات و  دالـةليس حجم اإلشباع فـي حـد ذاتـه ، أي أن الرضـا إشباعه منها بالفعل ،و 

اإلشباع ،فكلما ضاقت الفجوة بينهما ارتفع الرضا و العكس صحيح، فمن يرغب في وظيفـة رئـيس قسـم 

سيرضــى حــين يحصــل عليهــا بقــدر يماثــل رضــا مــن يطمــح فــي شــغل وظيفــة رئيســي مجلــس إدارة حــين 

  .يصل إليها

قوية بين تقويم الجماعة المرجعية للعمل و بين رضا الفرد عنه ،فأحيانـا مـا يعـاني الفـرد  عالقةتوجد -د

مـن مشـكالت عديـدة فـي عملـه تجعلـه ال يرضـى عنــه ،إال أن جماعتـه تنظـر لـه بفخـر لشـغله إيـاه ،ممــا 

يسهم في تعديل اتجاهاته نحو عمله فيصـبح أكثـر رضـا عنـه بوصـفه الوسـيلة التـي مـن خاللهـا يكتسـب 

   .كانة متميزة في الجماعةم

إن توقعات التابع تحدد مدى رضاه ، فمن يتوقـع أن يكـون القائـد صـارما سـيزيد رضـاه حـين يسـلك  -ه

طريـف شـوقي محمــد ( ".قائـده علـى نحــو متسـامح مقارنـة بــأخر يتوقـع أن يسـلك القائــد علـى هـذا المنــوال

  )225.224 :ص.ص ،دس ،فرج

   .هو مقاييسالرضا الوظيفي و عدم الرضا الوظيفي مؤشرات -ثانيا

  مؤشرات الرضا الوظيفي-1

  : تحسين األداء-أ"

تــدل الدراســات علـــى وجــود عالقـــة بــين الرضــا الـــوظيفي و األداء علــى مســـتوى األفــراد أو علـــى        

فالموظف السعيد في عمله يميل بشكل كبير إلى أن يكون أداءه و إنتاجيته أعلى من . مستوى المنظمة

سـعداء بعملهـم و غيره ،أما على المستوى التنظيمي ،فالمنظمة التي يتواجد فيها غالبيـة مـن المـوظفين ال

الراضين عنه يكون مستوى إنتاجيتها و أدائها عاليا ،على اعتبار أن مسـتوى أدائهـا الكلـي هـو محصـلة 

  .جهود أفرادها معا 
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  :زيادة المواطنة التنظيمية  -ب

يعتبر مفهـوم المواطنـة التنظيميـة مـن المفـاهيم  اإلداريـة الحديثـة ،و هـو عبـارة عـن سـلوك تطـوعي      

ال يــرتبط بشــكل مباشــر بحــوافز المنظمــة ،و يشــمل ذلــك الســلوك مســاعدة الموظــف لزمالئــه و اختيــاري 

تجنـــب إثـــارة المشـــاكل و تحمـــل أعبـــاء إضـــافية دون تـــذمر و المشـــاركة فـــي تطـــور المنظمـــة و احتـــرام 

قوانينها ،وهنا  تبدو العالقة واضحة بين الرضـا الـوظيفي و المواطنـة التنظيميـة ،الن الموظـف الراضـي 

عملـه  أكثــر مــيال إلظهـار المواطنــة التنظيميــة فـي أنمــاط تصــرفاته ،فهـو أكثــر مــيال مـن الموظــف غيــر ب

الســعيد بعملــه لمســاعدة اآلخــرين و الحــرص علــى مســتقبل منظمتــه و تحمــل أعبــاء إضــافية دون شــكوى 

،و لقــــد دلــــت العديــــد مــــن الدراســــات علــــى أن الرضــــا الــــوظيفي يمثــــل احــــد المحــــددات الرئيســــية لســــلوك 

  . المواطنة التنظيمية 

  :تعزيز الوالء التنظيمي -ت

إن مفهوم الـوالء يمثـل اتجـاه أو شـعور يحملـه الموظفـون اتجـاه منظمـتهم التـي يعملـون فيهـا ككيـان      

متكامــل ،و ال يــزال موضــوع الــوالء التنظيمــي يشــغل حيــزا كبيــرا مــن قبــل البــاحثين فــي مجــالي الســلوك 

شـــرية ، و ذلــك االهتمـــام يرجــع إلــى األهميـــة التــي يوفرهـــا وجــود مســـتويات التنظيمــي و إدارة المــوارد الب

ومفهــوم الــوالء التنظيمــي يعكــس إيمــان .مرتفعــة مــن الــوالء للمنظمــة فهــو يســاهم فــي تطورهــا و ازدهارهــا

الموظف بأهداف المنظمة التي يعمل فيها ،و الرغبة في البقاء فيها ،و االستعداد للعمل بجهد اكبر من 

لتحقيــق أهــدافها ،و قــد أشــارت الدراســات إلــى أن الــوالء التنظيمــي مــرتبط بشــكل واضــح بمــدى المطلــوب 

بنـدر كـريم أبـو تايـه ( ".رضا األفراد العاملين ،بحيث يكون األفـراد السـعداء بعملهـم أكثـر والء لمنظمـاتهم

  )169.168 :ص.ص ،2012 ، ،خليل الحياري،منار إبراهيم القطاونة

  : زيادة معدل الحضور -ث"

تشــير بعــض األبحــاث و الدراســات إلــى أن الرضــا المرتفــع عــن العمــل يــؤدي إلــى معــدل مرتفــع        

للحضــور إلــى العمــل و اشــتراك اقــل فــي أنشــطة نقابــات العمــال و يصــبح العمــال أكثــر رضــا عــن أشــياء 

قلـت  وبشكل أخر يمكن القـول أنـه كلمـا زادت درجـة رضـا العـاملين عـن العمـل كلمـا. خارج العمل أيضا

نســبة الغيــاب و زاد معــدل الحضــور و خاصــة إذا كــان ال يوجــد عقــاب عــن الغيــاب وأن الحضــور لــيس 

إجباريـا و ربمــا كــان السـبب فــي ذلــك أن الحضـور إلــى العمــل يمثـل ســلوكا معينــا ،فـإذا كانــت توابــع هــذا 
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يه رغبة في السلوك ايجابية مثل حب العمل أو الرضا عنه سوف يكرر العامل ذلك السلوك أو يكون لد

تكـرار الحضـور إلـى العمـل ألن حضـوره يتبعـه حصـوله علــى شـيء ايجـابي و هـو كونـه سـعيدا فـي جــو 

العمــل ،أمــا إذا كــان العامــل غيــر ســعيد أو غيــر راض عــن العمــل و بالتــالي فحضــوره إلــى العمــل تتبعــه 

  . عواقب سلبية

  :الرضا العام عن الحياة-ج

يعتبر الرضا عن العمل احد المـؤثرات المحـددة للرضـا العـام عـن الحيـاة ،أي أن هنـاك انعكاسـات       

للرضا عن العمـل علـى الرضـا العـام عـن الحيـاة و األدلـة التجريبيـة تشـير إلـى وجـود عالقـة طرديـة بـين 

و لبيـان . الحيـاة المتغيرين ،و أن متغير الرضا عن العمل يمكن اعتباره احـد مكونـات الرضـا العـام عـن

طبيعــة العالقــة بــين الرضــا عــن العمــل و الرضــا عــن الحيــاة ،يمكــن افتــراض و جــود عالقــة تبادليــة بــين 

المتغيرين ،بمعنى أن الرضا عن العمل يؤثر فـي الرضـا العـام عـن الحيـاة كمـا يتـأثر بـه أيضـا ، و رغـم 

ا العـام عـن الحيـاة ، إال أن تـأثير افتراض أن هناك عالقة تأثير متبادلة بين الرضـا عـن العمـل و الرضـ

الرضا عن العمل في الرضا العام عن الحياة قد ال يتعادل بالضرورة مـع تـأثير الرضـا العـام عـن الحيـاة 

  )43.42: ص.، ص 2011 ، فايز محمد رجب بهنسي( ."في الرضا عن العمل

  : انخفاض نسبة منازعات العمل"-ت

يســتطيع العــاملون إشــباع حاجــاتهم الفســيولوجية و حاجــاتهم ال شـك انــه فــي ظــل عالقــات إنســانية فعالــة 

النفســية و االجتماعيــة ممــا يســبب لهــؤالء العــاملين قــدرا مــن الرضــا و االســتقرار فتقــل المنازعــات داخــل 

  .العمل

  : انخفاض درجة مقاومة التغيير-ث

إن مقاومة العمال للتغيير بكافة صوره وأشكاله و أنواعه تقـل إذا سـاد المنظمـة جـو مـن العالقـات       

  )56. ص ،2007 ،اشرف رياض حرز اهللا( ".اإلنسانية الجيدة 

  

  



    �الرضا الوظيفي و عالقته بالعوامل التنظيمية                                                            الرابعالفــــــصــل 

 

 

199 

  مؤشرات عدم الرضا الوظيفي-2

  :زيادة معدل الغياب  -أ

و .سيذهب إلى العمل في بداية اليوم أم ال نستطيع أن نتصور أن العامل يتخذ قرارا يوميا بما إن كان "

ال شــك أن العوامــل المحــددة لنــوع القــرار هــي الفــرص البديلــة المتاحــة للعامــل إذا قــرر عــدم الــذهاب إلــى 

فإن كانت هذه الفرص مغرية و لهـا األفضـلية لـدى العامـل، فسـوف يتغيـب عـن العمـل و العكـس .العمل

العتمـــاد عليهـــا فـــي عمليـــة التنبـــؤ بحـــاالت الغيـــاب بـــين و مـــن العوامـــل األساســـية التـــي يمكـــن ا.صـــحيح

و الفـرض هنـا انـه إذا كـان العامـل يحصـل علـى درجـة مـن الرضـاء أثنـاء .العمال هي الرضا عن العمل

وجـوده فـي عملــه أكثـر مـن الرضــا الـذي يمكـن الحصــول عليـه إذا تغيـب عــن العمـل ،فنسـتطيع أن نتنبــأ 

و مــن هــذا التحليــل نســتطيع افتــراض و جــود عالقــة . بأنــه ســوف يحضــر إلــى العمــل و العكــس صــحيح

 2004،محمــــد ســــعيد أنــــور ســــلطان( ".ســــلبية بــــين درجــــة الرضــــا عــــن العمــــل و بــــين معــــدالت الغيــــاب

   ).205.204:ص.،ص

    :اإلصابات  -ب

إن الحوادث الصناعية و اإلصابات شأنها شأن التغيب أو ترك العمل، إنما هي تعبيـر جزئـي عـن "    

الفــرد عــن عملــه و بالتــالي انعــدام الــدافع علــى أداء العمــل بكفــاءة و عــدم الرغبــة فــي العمــل عــدم رضــاء 

و على هذا يميل الباحثون إلى افتراض وجود عالقة سلبية بين الرضاء عن العمل و بين معدالت .ذاته

ن و تفســر هــذه الظــاهرة بــأن العامــل الــذي ال يشــعر بدرجــة عاليــة مــ.الحــوادث و اإلصــابات فــي العمــل

الرضاء عن عمله ،تجده اقرب إلى اإلصابة ،إذ أن ذلك هو سبيله إلى االبتعاد عن جو العمل الـذي ال 

ـــرأي القائـــل بـــأن  ـــه ،و لكـــن هـــذا التفســـير غيـــر مقبـــول مـــن بعـــض الكتـــاب لـــذا نجـــد فـــروم يـــرجح ال يحب

ن اإلصابات هي مصدر مـن مصـادر عـدم الرضـاء عـن العمـل و لـيس العكـس ،و أيـا كـان التفسـير ،فـإ

البحــوث تــدل علــى وجــود تلــك العالقــة الســلبية بــين نســبة الحــوادث و اإلصــابات ،و بــين درجــة الشــعور 

  .بالرضاء عن العمل
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  : زيادة معدل دوران العمل   -ت

يقود التفكير المنطقـي إلـى افتـراض انـه كلمـا زاد رضـاء الفـرد عـن عملـه، زاد الـدافع لديـه علـى البقـاء    

لقـد أجريـت عـدة دراسـات تهـدف إلـى اختبـار .ال تركه للعمـل بطريقـة اختياريـة في هذا العمل ،وقل احتم

أن هنـــاك عالقـــة ســـلبية بـــين )بـــدرجات متفاوتـــة(صـــحة هـــذا الفـــرض و قـــد أظهـــرت كـــل تلـــك الدراســـات 

الرضاء عن العمل و معدل دوران العمـل بمعنـى انـه كلمـا ارتفـع الرضـاء عـن العمـل يميـل دوران العمـل 

  )244.243: ص.دس،ص،لي السلمي ع (. "إلى االنخفاض

  :أثاره على الصحة العضوية  -ث

و زمـــــالءه إلـــــى أن األعـــــراض العضـــــوية )Frederick Herzberg(لقـــــد توصـــــل هرزببيـــــرغ  "    

الموضوعية كآالم الـرأس ،فقـدان الشـهية ،عصـر الهضـم و الغثيـان تحـدث بعـد تكـرار الالرضـا الـوظيفي 

ارتباطا بين الرضا الوظيفي و بعض األعراض العضوية  )BURKE(   كما وجد بورك.كنتيجة حتمية 

فقد توصل إلى أن نسـبة مـن   )WHYTE(أما وايت .كالتعب ،صعوبة التنفس ،صداع الرأس و التعرق 

و يؤكـد الكثيـر مـن البـاحثين و جـود .حاالت القرحة المعديـة ظهـرت عنـد العمـال غيـر الراضـين بعملهـم 

 ,SALES(و بعـــد األمـــراض ،نـــذكر مـــنهم ســـالس و هـــاوس  عالقـــة مباشـــرة بـــين الالرضـــا الـــوظيفي

HOUSE( و قد سبق لهاوس أن حاول تحليل و فهم ذلك تجريبيا ،و قد توصل إلى وجود عالقة سببية

بين رضا و ارتياح األفراد في عملهم و تغيرات في مستوى مصل الكولسـترول فـي أجسـامهم خـالل مـدة 

يظهــر إذا بــأن الرضــا .بعــض األمــراض كــأمراض القلــب  العمــل ،ارتفــاع هــذه المــادة يــؤدي إلــى حــدوث

شرط أساسي ليس فقط لضمان الصحة النفسية للعمال أو لضـمان بقـاءهم فـي المؤسسـة بـل حتـى لبقـاء 

الحالة العضوية في أحسن صورها، فضمان رضى العامل يعني تحقيـق احـد شـروط الصـحة العضـوية، 

الــذي ) PALMORE(عض ألكثــر مـن ذلــك بـالمورو ذهــب الـب.وهـذه تقلـص معاناتــه و تزيـد مــن رضـاه 

  .جعل من الرضا شرطا من شروط طول العمر مؤكدا تكرار طول العمر عند العمال الراضين

  :أثاره على الصحة العقلية  -ج

مــه ظروفــه االجتماعيــة علــى البقــاء فــي عملــه رغــم عــدم رضــاه يحيــا صـــراعا رغإن العامــل الــذي ت    

ليجعل من عمله ضغطا كبيـرا ،األمـر الـذي جعـل البـاحثين يفترضـون و جـود داخليا يزداد يوما بعد يوم 

  و قد اهتم الكثير منهم بالموضوع كورنهاوس .عالقة بين الالرضا و الصحة العقلية 
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)KORN HOUSE( الــذي أكــد بعــد دراســة معمقــة وجــود عالقــة قويــة بــين الرضــا و الصــحة العقليــة

و العكـس .مشـاكل الصـحة العقليـة  –الالرضا  –وضعية العمل : ،فوضعوا معادلة ذات ثالثة عناصر 

بالنسبة لمحيط العمل الذي يبعث على االرتياح و يوفر أسباب الرضا بحيث يجعل حالة العامل العقلية 

 (."و ال شـك أن للصـحة العضـوية أيضـا أثـارا علـى الصـحة العقليـة. ابعد عن المشـاكل و االضـطرابات

   )180.179:ص.،ص2005،عبد النور ارزقي 

  :سوء التوافق المهني -ح

الفرد المتوافق هو الذي يستطيع أن يعيش حياة سـعيدة ناجحـة فـي أسـرته و عملـه و مجتمعـه ككـل "    

بما يحقق له التوازن المطلوب و هذا ما نسميه حسن التوافق ،أما سوء التوافق فهو عـدم التكيـف السـليم 

المجتمـع الخـارجي بمـا يشـعر الفـرد بأنـه غيـر راض عـن مع ظروف العمـل أو الظـروف األسـرية أو مـع 

و ينشــأ ســوء التوافــق فــي مجــال العمــل مــن عوامــل كثيــرة . نفســه و دائــم الشــكوى مــع تعاســته فــي الحيــاة

متداخلــة منهــا عوامــل شخصــية و ترجــع إلــى العامــل نفســه مــن حيــث اجتهــاده أو اســتعداده أو تدريبــه أو 

ا ينشــا أيضــا مــن عيــوب المنشــأة التــي يعمــل بهــا أو مــن عيــوب لعــدم تناســب قدراتــه مــع نــوع عملــه ،كمــ

الجوانب المادية ،و غالبا ما ينشأ سوء التوافق من تداخل العوامل الشخصية و الخارجية باإلضـافة إلـى 

سوء التوافق الذاتي و االجتماعي ،و ماله من تأثير فعال و حاسم بالنسبة لسوء التوافق المهنـي و سـوء 

له مؤثرات عديدة منها ما يرتبط بسوء اإلنتاج و نقصه أو التنقـل مـن عمـل إلـى أخـر أو التوافق المهني 

 2011 ، فـايز محمـد رجـب بهنسـي( ."التكاسل و الالمباالة بالعمل و أيضا سوء العالقات داخـل العمـل

  )45.44: ص.، ص

  :و من اآلثار األخرى الناجمة عن عدم الرضا الوظيفي يمكن أن نذكر أيضا

  .من األخطاء الفنية  اإلكثار" ∗

  .كثرة االنتقال من عمل ألخر  ∗

  .الالمباالة و التكاسل ∗

  .اإلسراف في الشكوى أو التمرد أو المشاغبة ∗

  كثرة االحتكاك بالزمالء و الرؤساء و المرؤوسين  ∗

  .عدم إطاعة تعليمات المؤسسة  ∗
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  .تحريض الزمالء على الشكوى من اللوائح و نظام العمل  ∗

  ).175.174:ص.،ص 1999جودت عزت عبد الهادي ،سعيد حسني العزه ،( ".نشر اإلشاعات  

  .تكلفة تعيين و تدريب أفراد جدد كبدالء " ∗

تعـــرض خبـــرات و أســـرار المؤسســـة للفقـــد و التنـــاثر و التوزيـــع المجـــاني علـــى المؤسســـات األخـــرى  ∗

  ) 90.،ص2006: يبالدإبراهيم ( ."المنافسة

  مقاييس الرضا الوظيفي - 3

إن القيــاس الــدقيق للرضــاء عــن العمــل يتطلــب اتخــاذ ترتيبــات و إجــراءات خاصــة ،علــى نحــو يكفــل "   

إمداد اإلدارة   بمعلومات دقيقـة و منتظمـة حـول شـعور العـاملين اتجـاه وظـائفهم و أعمـالهم و الظـروف 

 –قتهــا مهمــا كانــت د -و يجــب اإلشــارة إلــى أن مقــاييس الرضــاء عــن العمــل. الســائدة فــي تنظيمــاتهم 

يتعذر اعتبارها أداة محايدة لجمع المعلومات فقد ثبت أن توقعات العاملين و معتقـداتهم حـول مـا ينبغـي 

أن يكون عليه هـذا الرضـاء ترتفـع تلقائيـا بمجـرد أن نطلـب مـنهم المشـاركة بإبـداء أرائهـم مـن خـالل هـذه 

ذا الرضــاء بعــد الدراســات و كمــا أن عــدم اتخــاذ خطــوات عمليــة مــن جانــب اإلدارة لتحســين هــ.المقــاييس 

مجــدي  ."(القياســات التــي يــتم إجراؤهــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى انخفــاض مســتوى الرضــاء عــن ذي قبــل

  )147.، ص2009،لطفيسيد  بيومي، محمداحمد 

  .و يمكن حصر األساليب المستخدمة في قياس الرضا الوظيفي في نوعين من المقاييس   

  :بالمقاييس الموضوعية و تتمثل في ما يليو تسمى : النوع األول-3-1

  :طريقة تحليل ظواهر الرضاء  - أ

و هــي أكثــر طــرق القيــاس بســاطة و انتشــارا حيــث تعتمــد علــى تحليــل عــدد مــن الظــواهر المعبــرة عــن  "

و مــن هــذه الظــواهر التــي تســاعد علــى تلمــس درجــة الرضــا .درجــة رضــا الفــرد و مشــاعره اتجــاه عملــه

ين معدل دوران العمل ،و التغيب،و التمارض ،فقد  اظهـر تحليـل هـذه الظـواهر أن األفـراد الـذ:الوظيفي 

يبدون درجة عالية من الرضاء الوظيفي ال يتجاوز غيابهم إال نسبة ضئيلة، فضال عن انخفاض معـدل 

دوران العمل بينهم بصـورة ال نجـدها بـين الـذين يبـدون درجـة منخفضـة مـن الرضـا الـوظيفي ،ومـن مزايـا 

تها فــي عــدم و هــذه الطريقــة دقــة المعلومــات ،و ســهولة تصــنيفها ،و االبتعــاد عــن التحيــز ،و لكــن مشــكل
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ســـالم تيســـير  ( ".جــود وســـيلة للتأكـــد مــن صـــحة البيانـــات ،إضـــافة إلــى صـــعوبة ترجمـــة بعــض البيانـــات

  )107.، ص2008الشرايدة ،

المقــاييس التــي تعتمــد علــى جمــع المعلومــات مــن العــاملين باســتخدام وســائل  هــي:النــوع الثــاني "-3-2

مـن األسـئلة الخاصـة بالرضـا الـوظيفي ،أو محددة مثل صحيفة االستقصاء التـي تحتـوي علـى مجموعـة 

باســتخدام طريقــة المقــابالت الشخصــية التــي يجريهــا البــاحثون مــع العــاملين فــي المنظمــة ،وغيرهــا مــن 

صـالح الـدين محمـد عبــد  ( ".و لكـل طريقــة مزاياهـا و عيوبهـا و ظـروف الســتخدامها.المقـاييس األخـرى

    :ي و تتمثل هاته المقاييس ف )216.، ص2001الباقي ،

    :أسلوب األحداث الحرجة 

و هنـا يضـيف الفـرد .و هو أسلوب أو إجـراء يمكـن مـن خاللـه قيـاس و تقيـيم رضـا الفـرد عـن عملـه"    

ثـــم يـــتم اختبـــار و فحـــص .بعـــض األحـــداث المرتبطـــة بعملـــه، و التـــي حققـــت لـــه الرضـــا أو عـــدم الرضـــا

  )170.،ص 2002راويـــة حســـن ، ( ".اإلجابـــات الكتشـــاف عوامـــل أو مســـببات الرضـــا أو عـــدم الرضـــا

على سؤالين أساسين للمفحوص من اجل محاولة )Flanagan(وتعتمد طريقة الوقائع الحرجة لفالنغان "

  :قياس مشاعره نحو العمل ،و عادة ما يقدم محتوى السؤالين على النحو التالي

مطلقـة فـي عملـك خـالل الرجاء منك محاولة تذكر الفترات التي أحسست فيها بالسـعادة ال: السؤال األول ∗

 .الخ.....الستة أشهر الماضية أو خالل الشهر الماضي 

على أن يحدد الباحث المدة التي يريدها بالضبط، كما يطلب من المفحوص و صف مـا يحـدث لـه      

بدقة في    كـل مـرة ينتابـه هـذا الشـعور، و بالتـالي يقـدم األسـباب التـي تسـببت فـي وجـود هـذه المشـاعر 

  .لديه

الرجـاء منــك محاولـة تــذكر الفتــرات التـي شــعرت فيهـا باالســتياء الشــديد فـي عملــك خــالل :ال الثــانيالســؤ  ∗

 .الخ........الشهر الماضي أو الستة أشهر الماضية أو السنة الماضية 

أي أن المدة الزمنية تحدد أيضا من طرف الباحث، كما يطلب مـن المفحـوص وصـف مـا حـدث لـه     

بوظريفــــة حمــــو و  ( " .ر كــــل األســــباب التــــي جعلتــــه يحــــس بهــــذا الشــــعوربالضــــبط، و مــــع محاولــــة ذكــــ

  )73.،ص ،2007،آخرون
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فمــثال إذا ذكــر العديــد مــن األفــراد مواقــف فــي العمــل و التــي تــم معــاملتهم مــن خاللهــا بطريقــة ســيئة "    

مــن المشــرف، أو عنــدما يمتــدحون المشــرف لمعاملتــه الطيبــة، يظهــر هــذا أن نمــط اإلشــراف يلعــب دورا 

     )170.،ص 2002راوية حسن ، ( ".هاما في رضا األفراد عن العمل

 :طريقة االستقصاءات    - أ

و تعتمد هذه الطريقـة علـى استقصـاء أراء المفـردات المسـتهدف قيـاس رضـائها مـن خـالل نمـاذج "      

الســتطالع الــرأي ،تصــاغ محتوياتهــا ،و تصــمم عناصــرها علــى النحــو الــذي يخــدم أهــداف البــاحثين ،و 

أشـكاال عـدة ،و تتفـاوت ببسـاطة أو يتالءم مع مستويات الذين يتم استطالع أرائهم و تأخذ هذه النمـاذج 

تعقيد هذه االستقصاءات حسب الغرض منها و الوسيلة التـي سـتعالج بهـا بياناتهـا و الظـروف المحيطـة 

  .بعملية استيفاءها 

و مع ظهور األساليب الرياضية و الطرق الكمية في العلوم االجتماعية فقـد ظهـر االتجـاه إلـى إخضـاع 

صــرها بطريقــة كميــة تســاعد علــى الوصــول إلــى مؤشــرات و محــددات االستقصــاءات و تصــميم عناهــذه 

كميــة تكشــف عــن حــدود الرضــاء الــوظيفي و مؤشــراته و مــن النمــاذج المعروفــة فــي هــذا الصــدد نمــوذج 

كمـا يسـميه الـبعض أحيانـا ،و كـذلك )  Expectancy Model( أو نمـوذج التوقعـات)Voorm(فـروم 

رضاء العامل عـن وظيفتـه فـي نمـو إشـباعها لخمـس فئـات الذي استهدف قياس ) Borter(نموذج بورتر

  )149.148:ص.، ص2009،لطفيسيد  بيومي، محمدمجدي احمد  ( ."من الحاجات اإلنسانية

  :و هناك أساليب متعددة لصياغة أسئلة االستقصاء و تتمثل في "

 ؟........................مثل ما رأيك في سياسة اإلدارة: أسئلة مفتوحة ∗

 :هل تعتقد أن اإلدارة مثل: أسئلة االختيار المتعددة ∗

  (    ).تهتم بالعاملين في المقام األول -

  (    ).تهتم باإلنتاج فقط  -

  (    ). تعطي اهتماما متوازنا لكال العنصرين  -

 :حيث تتحدد اإلجابة رقميا من ادني مستوى من الشدة إلى أعلى مستوى، مثل: أسئلة الشدة ∗

معــارض جــدا )3(غيــر موافــق ) 2(موافــق) 1(موافــق جــدا :سياســة اإلدارة اتجــاه العــاملين ســيئةاعتقــد أن 

)4.(  
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حيــث تقــدم جملــة ناقصــة للمبحــوث و يطلــب منــه إكمالهــا، و يفتــرض فــي مثــل تلــك : تكملــة الجمــل ∗

 :الحالة أن طبيعة المضمون الذي تستكمل به الجملة سيعكس رضاه عن عمله، مثل

  ).قد يكتب العامل أنه ممل أو مسل ..(:.........إن عملي  -

 :ص.صدس، ،شــــــــوقي محمــــــــد فــــــــرج طريــــــــف(":............. سياســــــــة الشــــــــركة نحــــــــو العــــــــاملين  -

226.225(  

  ) :مقابالت المواجهة (طريقة المقابالت الشخصية  -ج 

يمكن للمقابلة أن تكون منظمة أو غير منظمة و هي أداة تسمح بالتعمق في كشف جوانب من "       

العمــل ال يمكــن ال يمكــن تقــديرها عــن طريــق المقــاييس األخــرى، باإلضــافة إلــى ذلــك تعتبــر المقابلــة جــد 

بوظريفــة  ("ابيــا مهمــة بالنســبة للعمــال األميــين أو أولئــك الــذين يتعــذر علــيهم اإلجابــة عــن االســتبيان كت

فــي بيئــة يشــعر فيهــا العــاملون بحريــة فــي  مقابلــة المواجهــة و تــتم"،  )75.،ص ،2007،حمــو و آخــرون

الكــالم و بهــذا تــتم أول خطــوة اتجــاه تصـــحيح أو محــو المشــاكل ،و تكــون مقابلــة المواجهــة ناجحـــة إذا 

لمشــاعرهم فــي ظــل حمايــة اإلدارة أجــاب األفــراد بأمانــة و بالتــالي يكونــون قــادرين علــى التقريــر الــدقيق 

و " )199.198:ص.،ص 2004،محمــد ســعيد أنــور ســلطان( ."الســتجابتهم و حقهــم فــي الخصوصــية

تكمن عيوب المقابلة كأداة للتعرف على مستوى الرضا في كونها عـادة مـا تتطلـب وقتـا طـويال إلجرائهـا 

  . و تتطلب خبراء من اجل إجرائها

  :طريقة المقياس المتدرج  -د 

بمؤشـر أوصـاف العمـل و فيـه يقـد للفـرد  )Smith & al(يعـرف هـذا المقيـاس لسـميث و آخـرون       

العمــل نفســه ،األجــرة ،الترقيــة ،اإلشــراف (عــددا مــن األوصــاف التــي تصــف خمســة جوانــب مــن العمــل 

و المطلــوب اإلجابــة علــى كــل عبــارة بــنعم ،ال،أو ال اعــرف ،باإلشــارة إلــى أي مــدى ينطبــق )،الــزمالء 

  .لوصف على الموصوف ا

  :طريقة النزعات الفعلية –ه 

يقــيس المقيــاس نيــة الفــرد للقيــام أو االمتنــاع عــن القيــام بفعــل شــيء معــين، و يتميــز هــذا المقيــاس      

باسـتخدام هـذا المقيـاس علـى عمـال   )Kornhouser(باحتوائه على أسئلة مباشرة ،و قـد قـام كورنـوزار 

البذل الزرقاء،حيث وجد أن المستويات المنخفضة من الرضا تكشف أحسن بمقياس النزاعات االنفعاليـة 

  : و ذلك مقارنة مع المقاييس المتدرجة ،و من األسئلة الواردة في مقياس النزعات االنفعالية ما يلي
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  من الذهاب إلى عملك ؟ عندما تستيقظ في الصباح هل تشعر بشيء يمنعك-

  :مقياس تعبيرات الوجه –و 

، و يتكــون مــن عــدة رســومات تمثــل وجــه إنســان فــي   )Kunin( ينســب هــذا المقيــاس إلــى كــونن     

مختلف التعبيرات و المطلوب من المستجوب وضع عالمة أمام التعبير الذي يناسب شعوره نحـو عملـه 

إلى أن هذا المقياس يمكن كذلك اسـتعماله    )Dunham et Herman(و قد توصل دانهام و هيرمان

  )75.74:ص.،ص ،2007،بوظريفة حمو و آخرون (. " بوجوه نسائية بالنسبة لإلناث

و يالحظ أن لكل طريقة من طرق قياس الرضـا الـوظيفي مزاياهـا و عيوبهـا،و علـى الباحـث أن يفضـل "

  :بين هذه الطرق من حيث 

  .العينة التي يود اختيارها مالءمتها لمجتمع البحث و مفردات-1

  .التسهيالت و اإلمكانيات المتاحة له باستخدام كل طريقة-2

  .درجة الدقة التي يتوخاها لنتائجه ،و طبيعة المؤثرات التي يسعى للوصول إليها -3

، 2008ســـــالم تيســـــير الشـــــرايدة ، (  . "نقـــــاط القـــــوة و الضـــــعف التـــــي تنطـــــوي عليهـــــا كـــــل طريقـــــة -4

   )109.ص

  .الرضا الوظيفي في تحقيق االتجاهات اإلدارية الحديثةدور  –ثالثا 

نتيجة للتغيرات و التطورات العلمية و التكنولوجية ظهـرت مجموعـة مـن االتجاهـات اإلداريـة الحديثـة 

المواكبـــة و المســـايرة لتلـــك التغيـــرات و التطـــورات حيـــث كـــان هـــدفها األساســـي هـــو الســـمو بالعنصـــر 

ة ومــن االتجاهــات اإلداريــ. البشــري مــن خــالل تــوفير كــل مــا يضــمن رضــاه و اســتمرار يتــه بالمنظمــة

  :    الحديثة التي لعبت دورا في تحقيق الرضا الوظيفي نذكر

  الرضا الوظيفيفي تحقيق إدارة المعرفة دور – 1

   :المعرفةإدارة  مفهوم -1- 1

عبــد ( ".توظيــف الحكمــة المتراكمــة لزيــادة ســرعة االســتجابة و االبتكــار عمليــة":هــيإدارة المعرفــة  ∗
  )27.، ص2006 ،الستار العلي و آخرون
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العمليــات التــي تســاعد المنظمــات علــى توليــد المعرفــة و " :المعرفــة هــيو فــي تعريــف أخــر إدارة  ∗

  )139.، ص 2007،مدحت محمد أبو النصر( ."اختبارها و تنظيمها و استخدمها و نشرها

  : وظائف إدارة المعرفة -2- 1

  .من حيث جلبهم و استقطابهم و رعايتهم ةصر البشريااالهتمام بالعن" ∗

  .االهتمام بالثقافة التنظيمية الداعمة للمعرفة من حيث توليدها و تقاسمها و استخدامها  ∗

  .توفير الوسائل اإلبداعية الالزمة ألفراد  المعرفة  ∗

  .االهتمام بالجوانب القانونية و األخالقية للمعرفة بجميع عملياتها بحيث تكون قانونية و أخالقية  ∗

  .للمعرفة من حواسيب و برمجيات ووسائل االتصال الالزمة إعداد البنية التحتية الالزمة  ∗

  : أهداف إدارة المعرفة-1-3

  .تبسيط العمليات و نقص التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات المطولة أو غير ضرورية  ∗

  .تحسين خدمة العمالء عن طريق اختزال الزمن المستغرق في تقديم الخدمات المطلوبة  ∗

  .عن طريق تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحرية تبني فكرة اإلبداع  ∗

  .تفعيل المعرفة و رأس المال الفكري لتحسين طرق إيصال الخدمات  ∗

  .تكوين مصدر موحد للمعرفة  ∗

ي حــرب( ."إيجــاد بيئــة تفاعليــة لتجميــع و نقــل الخبــرات التراكميــة المكتســبة مــن و أثنــاء الممارســة اليوميــة

  )158 .ص ،2008 ،مصطفي عليان

وممــا ســبق  يمكــن القــول أن المعرفــة تعتبــر مــن أهــم المتطلبــات التــي تقــوم عليهــا المنظمــة فــي        

جميع المجاالت ، فهي األساس الذي يقوم عليـه العمـل ، و تظهـر هـذه األهميـة مـن خـالل السـرعة فـي 

تلـــف تطبيـــق سياســـات جديـــدة لـــألداء الجيـــد ، باإلضـــافة إلـــى  كونهـــا تســـاعد علـــى إيجـــاد الحلـــول لمخ

الصعوبات التي تعرقل عجلة التنمية، فالمعرفة هي شرط لتحقيـق الجـودة و النوعيـة فهـي بمثابـة تحويـل 

و هـــــو مــــا يســــاهم فــــي تحســــين الــــتعلم و التخطـــــيط . الخبــــرات الفكريــــة و الفنيــــة إلــــى خبــــرات علميــــة 

لــوظيفي للمــورد االســتراتيجي و األداء الجيــد األمــر الــذي يــؤدي بالتــالي إلــى  الرفــع مــن مســتوى الرضــا ا

  .البشري  
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  الرضا الوظيفي في تحقيق اإلدارة على المكشوف دور  -2

   :اإلدارة على المكشوف مفهوم  -1- 2

تقوم على شفافية المعلومـات ،حيـث يكـون , هي فلسفة إدارية جديدة ":اإلدارة على المكشوف هي  ∗

فهـي , كل العاملين بالمنظمة أين ما كانت مواقعهم وتخصصاتهم على علم بأبعـاد نشـاط المنظمـة

ـــــى اإلدارة القائمـــــة علـــــى الشـــــفافية والمكاشـــــفة  والمصـــــارحة إذا مـــــدحت محمـــــد أبـــــو ( " .تشـــــير إل

  )163.، ص 2007النصر،

, وضــوح التشــريعات ودقــة األعمــال المنجــزة " : أخــر يقصــد بــاإلدارة علــى المكشــوفو فــي تعريــف  ∗

وٕاتباع تعليمات وممارسات إدارية واضحة وسـهلة للوصـول إلـى اتخـاذ قـرارات علـى درجـة كبيـرة مـن 

  ".الموضوعية والدقة

  :داخل المنظمة اإلدارة على المكشوف أهمية-2-2

 .تحقيق المصلحة العامة ∗

 .اتخاذ القرارات الصحيحةالمساعدة على  ∗

 .توفير النجاح واالستمرارية ألية منظمة تريد مكافحة الفساد بكل أشكاله ∗

 . إزالة العوائق البيروقراطية والروتينية ∗

  : فوائد تطبيق الشفافية-3 -2

  :وتتمثل فوائدها في, إن تطبيق الشفافية داخل المنظمة يعود بفوائد تخدم المنظمة والعاملين بها

  .قيم التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائجترسيخ  ∗

, والموضــوعية, العمـل علــى اختيــار القيــادات اإلداريــة ذات القــدرة علــى أخــذ القــرارات النزيهــة واألمانــة ∗

  .واالنتماء والوالء للمنظمة

يتمتــــع األفــــراد العــــاملين فــــي التنظيمــــات اإلداريــــة المطبقــــة للشــــفافية باســــتقاللية أكثــــر أثنــــاء قيــــامهم   ∗

  .وهذا يعزز الرقابة الذاتية بدال من الرقابة اإلدارية, جباتهم الوظيفيةبوا

 )17. 16: ص.،ص2007، سعيد علي الراشدي "(.العمل على تغيير الثقافة التنظيمية السائدة ∗
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  ): الشفافية(ركائز اإلدارة على المكشوف-4 -2

  :فيتتمثل  -الشفافية–هناك ركائز تعكس حقيقة اإلدارة على المكشوف "

  ).المكاشفة( إبالغ كل العاملين بالموقف المالي للشركة كل أسبوع    ∗

  .تدريب العاملين على التفكير والتصرف كرجل أعمال ال كموظفين عاديين   ∗

أســلوب فريــق العمــل هــو القاعــدة فــي إنجــاز المهــام بشــكل يرتكــز علــى األهــداف المحــددة والتنســيق    ∗

  .والتعاون

  .بل أحيانا اتخاذها من دون الرجوع إلى اإلدارة, العاملين في صنع القراراتتطبيق نظرية مشاركة    ∗

  .تشجيع المقترحات الجيدة وٕاعطاء مكافآت عليها   ∗

  )163.، ص 2007مدحت محمد أبو النصر،( " .تطبيق نظام حوافز عادل وسريع   ∗

وأهميتهـا بالنسـبة للمنظمـة والفوائـد التـي  -بالشـفافية–بعد التعرف على مفهوم اإلدارة على المكشوف    

بـين أن هـذا النمـوذج اإلداري الحـديث يلعـب دورا ،يتإضـافة إلـى أهـم ركائزهـا األساسـية  ،تعود بها عليها

ت و يرجــع الفضــل فــي ذلــك  كبيــرا فــي تحقيــق الرضــا الــوظيفي للمــوارد البشــرية العاملــة بمختلــف المنظمــا

والتــي مــن شــأنها أن تحقــق أهــداف المنظمــة بصــفة  ،لمختلــف السياســات المنتهجــة مــن قبــل هاتــه اإلدارة

  .عامة والمورد البشري بصفة خاصة

  : الرضا الوظيفي  في تحقيقاإلدارة االلكترونية دور  – 3

  اإلدارة االلكترونية مفهوم-3-1

االســـتغناء علـــى المعـــامالت الورقيـــة و إحـــالل المكتـــب االلكترونـــي عـــن " :اإلدارة االلكترونيـــة هـــي  ∗

 )31.، ص 2008عالء عبد الرزاق السالمي ،  "(.طريق االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات

فهــي تشــمل مجموعــة مــن األساســيات  أوراق،إدارة بــال " :هــيو فــي تعريــف أخــر اإلدارة االلكترونيــة  ∗

 االلكتروني،والبريد  االلكتروني،ولكن ال تستخدمه بكثافة و لكن يوجد األرشيف  الورق،حيث يوجد 

  ) 124.،ص 2008 ،بشار يزيد الوليد "(.و المفكرات االلكترونية و الوسائل الصوتية
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  : فوائد اإلدارة االلكترونية-3-2

تبســـيط اإلجـــراءات داخـــل هـــذه المؤسســـات و االعتمـــاد علـــى الدقـــة و الموضـــوعية فـــي العمليـــات  " ∗

  .المنجزة داخل المؤسسة 

تسهيل إجراء االتصال بين دوائر المؤسسة المختلفة و كذلك مع المؤسسات األخرى داخـل وخـارج بلـد  ∗

  .المؤسسة

وراق بشــكل ملحــوظ ممــا يــؤثر ايجابيــا أن اســتخدام اإلدارة االلكترونيــة بشــكل صــحيح تقلــل اســتخدام األ ∗

  .على عمل  المؤسسة 

كما أن تقليل استخدام الورق سوف يعالج مشكلة تعاني منهـا أغلـب المؤسسـات فـي عمليـة الحفـظ و  ∗

التوثيق مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى أماكن خزن حيث يتم االسـتفادة منهـا فـي أمـور أخـرى و اإلدارة 

حويل األيدي العاملة الزائدة عن الحاجة إلى أيدي عاملة لها دور أساسـي االلكترونية سوف تؤدي إلى ت

فـــي تنفيـــذ هـــذه اإلدارة عـــن طريـــق إعـــادة التأهيـــل لغـــرض مواكبـــة التطـــورات الجديـــدة التـــي طـــرأت علـــى 

   )125.124:ص. ص ،2008 ،الرزاق السالميعالء عبد ."( المؤسسة

  : أهداف اإلدارة االلكترونية- 3-3

إعادة هيكلة المؤسسات التقليدية الحالية لتحسين األداء اإلداري التقليدي المتمثل في كسب محاولة "   ∗

  .الوقت و تقليل التكلفة الالزمين النجاز المعامالت و فق تطور ومفهوم اإلدارة االلكترونية 

   إعادة النظر في الموارد البشرية المتاحة و العمل على رفع كفاءتها و مهاراتها تكنولوجيا  ∗

بشــار يزيــد  ( ".اســتعراض المحتويــات بــدال مــن القــراءة و مراجعــة محتــوى الوثيقــة بــدال مــن كتابتهــا  ∗

  ) 147.،ص 2008 ،الوليد

و . و كبــاقي اإلدارات الحديثــة فــإن اإلدارة االلكترونيــة تســعى هــي األخــرى  وراء الحداثــة و العصــرنة  

هــو مــا يتضــح  مــن خــالل سلســلة  االســتراتيجيات التــي مــن شــأنها أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق 

    .تقوم عليها الرضا الوظيفي للموارد البشرية المتواجدة  عبر و هو ما يضمن  االستمرارية  لها التي
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  الرضا الوظيفي في تحقيقاإلدارة بالمشاركة دور  -4

  :اإلدارة بالمشاركة  مفهوم-4-1

إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات اإلداريـة فهـي إذا عالقـة متبادلـة بـين " :بالمشاركة هي اإلدارة ∗

بشــكل مســتمر ،عــن  ة همــا اإلدارة والعمــال ،تهــدف إلــى زيــادة إنتاجيــة المنظمــةأطــرفين فــي المنشــ

طريــق ضــمان تــأثير العمــال علـــى القــرارات التــي تتخــذ فيهــا بمـــا يــؤدي إلــى تحقيــق التعــاون بـــين 

محمــد حســين ( ."العمــال مــن جهــة  و اإلدارة مــن جهــة أخــرى للتخفيــف مــن حــدة الصــراع بينهمــا

  ) 14.13:ص .،ص 2009 ،الرفاعي

العامـــل فــي أي منظمـــة  مـــن خاللهــاالتــي يصــبح "  :بالمشــاركة هـــي  أخـــر اإلدارةو فــي تعريــف   ∗

فاعال نشطا و ليس مجرد أداة يخضـع لعمليـات و سـيرورات ال يعـرف طبيعتهـا ،و يجهـل نتائجهـا 

المشــاركة بهــذا المعنــى أن  معنويــة و تقتضــي ،و ال يســتفيد مــن االمتيــازات التــي تحققهــا ماديــة أو

إال أن ذلـــك ال ينفـــي  .بهـــا  تلتقـــي أهـــداف العـــاملين،و لـــو جزئيـــا بأهـــداف المنظمـــة التـــي يعملـــون

لكــن المشــاركة .بــالطبع وجــود  اخــتالف و تبــاين بــين أهــداف الطــرفين ربمــا يصــل حــد التنــاقض 

تعني بالضبط إمكانية العمل على تقليص تلك االختالفات من خالل تفاوض دائـم و مسـتمر بـين 

ا مــا يبقــى علــى الطــرفين يأخــذ أشــكاال و صــيغا متعــددة منهــا مــا يكتســي طابعــا مؤسســاتيا و منهــ

  )3.2:ص.،ص1997العياشي عنصر ،(" .طبيعته العفوية و غير الرسمية

لقد اختلفت المفاهيم ووجهـات النظـر و لكـن جميعهـا كانـت تـدور حـول محـور واحـد و هـو أن "    ∗

التشارك في اإلدارة ،أو اإلدارة التشاركية ،أو اإلدارة بالمشاركة ،كل هذه التسميات تعتبـر مـن أهـم 

التـــي تحقـــق التعـــاون بـــين اإلدارة والعمـــال ،و تخفـــف مـــن أشـــكال الصـــراع القائمـــة ، أنهـــا  العوامـــل

وســــيلة لنجــــاح و اســــتمرار عمــــل المنظمــــة ،و بإنتاجيــــة عاليــــة شــــرط تطبيقهــــا فعليــــا و باألســــلوب 

  )15.،ص 2009 ،محمد حسين الرفاعي( ".الصحيح

  :فوائد اإلدارة بالمشاركة - 4-2

النمط التشاركي بما يوفره من مناخ منفتح للحوار بين العمال و المديرين إلـى يقود : و ضوح الرؤيا -أ"

فهم واضح للسياسات و األهداف و البرامج و القرارات فيما بين أفراد المنظمة ،و بالتالي تمنح المنظمة 

  .فرصة متابعة تطور واقعها بشكل منتج 
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م التطـرق و التصـدي إلـى الخالفـات بـروح في ضوء اإلدارة بالمشاركة يـت :حل الخالفات بشكل فعال-ب

االنفتــاح و الثقــة و الحــوار البنــاء ،و بخاصــة أن ذلــك يــتم فــي ضــوء مــا تــم االتفــاق عليــه مــن أهــداف و 

  .سياسات و برامج 

طبيعــة (يقصــد هنــا بالمقــدرة علــى التجــدد بأنهــا إعــادة تركيــب البنيــة اإلداريــة  :المقــدرة علــى التجــدد -ج

األمر الذي يصعب من خالل إمالء القرارات الفوقية ،و يمكن أن )واعد االتصال ق–العالقات _األدوار 

يتم هذا التغيير من خالل المشاركة الشاملة ،فـي البحـث عـن ماهيـة التغيـر ،و النقـاش الهـادف و الناقـد 

 ،محمــد حسـين الرفــاعي( ".حولـه ،كخطـوة منطقيــة و فـي االتجـاه الصــحيح علـى طريــق التغييـر المنشـود

  )99.100: ص.،ص 2009

  :اثر اإلدارة بالمشاركة على العالقات اإلنسانية -4-3

تعمــل علــى توثيــق التعــاون و االتصــال بــين مجموعــات اكبــر مــن العمــال   فــي المؤسســة ذلــك أن " ∗

 .مناقشة القرارات ضمن المجموعات يتيح قدرا اكبر من  التفاعل و التفاهم بينهم التفاهم 

زيـــدا مـــن رضـــا العمـــال، و ترفـــع مـــن روحهـــم المعنويـــة و تزيـــد مـــن حـــبهم إن اإلدارة بالمشـــاركة تحقـــق م

  )38. ص ،2007 ،اشرف رياض حرز اهللا( . "ألعمالهم

  .تؤدي إلى تحقيق العدالة ،كل حسب ما يستحق من ثمار  الجهد الجماعي " ∗

 .،ص 2009 ،محمــد حســين الرفــاعي( ".هــي وســيلة لخلــق بــوادر اإلبــداع و االبتكــار مــن قبــل العمــال

97(  

يتضح مما سبق أن السماح للموارد البشرية بالمشاركة فـي اتخـاذ القـرارات يعـد الهـدف األساسـي الـذي   

ذلـك مـن شـأنه أن يسـاهم فـي تحقيـق الرضـا الـوظيفي  ألن ،يسعى هـذا النمـوذج اإلداري الحـديث لبلوغـه

اتخــاذ القــرارات  ن المشــاركة فــيأل.هــو مــا يضــمن ازدهــار و اســتمرارية المنظمــات البشــري، وللعنصــر 

  .تجعل الفرد يشعر بكيانه و أهميته داخل المنظمات
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  الرضا الوظيفي في تحقيقاإلدارة باألهداف  دور5-

  اإلدارة باألهداف  مفهوم-5-1

نظام يربط أهـداف أداء المرؤوسـين بالمشـرفين علـيهم ،بحيـث تـتم مراجعـة "  :اإلدارة باألهداف هي  ∗

   .هذا األداء بصفة دورية منتظمة ،لمكافأتهم وفقا للتقدم الذي تم انجازه

  .عملية ربط المرؤوسين باألهداف التي وضعها الرؤساء : و في تعريف أخر اإلدارة باألهداف هي ∗

إحدى األساليب اإلدارية التي بموجبها يتم تحديـد األهـداف  : كما تعرف اإلدارة باألهداف على أنها ∗

المختلفة،بواســطة الرؤســاء و المرؤوســين ،ثــم متابعــة أداء هــؤالء المرؤوســين للتأكــد مــن تحقيــق تلــك 

   )577.،ص2006 ،طارق طه (.األهداف

  أهمية اإلدارة باألهداف  -5-2

  . تحسين موقف العمال و رفع روحهم المعنوية اتجاه المنظمة" ∗

  . تخفيض القلق وعدم الراحة بالنسبة للمرؤوس نتيجة عدم معرفته بموقف رئيسه اتجاهه ∗

لقـــد أظهـــرت الدراســـات و األبحـــاث التـــي أجريـــت علـــى هـــذا األســـلوب نتـــائج ايجابيـــة فـــي تحســـين طـــرق 

   )84. 83: ص.، ص2011:انس عبد الباسط عباس (."االتصال و الفهم بين الرؤساء و المرؤوسين

 1999عبـــد الـــرحمن العيســـوي ،( ."إن اإلســـهام فـــي وضـــع األهـــداف يقـــود إلـــى الشـــعور العـــام بالرضـــا"

  )49.،ص

يتضح مما سبق أن الهدف األساسي لهذا النموذج اإلداري الحديث هو الوصول بالمنظمات بمـا فيهـا   

العنصر البشري  إلى مستوى االرتقاء  و ذلك من خالل ما تتضمنه من استراتيجيات حديثة التي تعمل 

اســـتمرارية  علــى تعزيــز الـــوالء و تحقيــق الرضـــا الــوظيفي للمـــوارد البشــرية و هـــو مــا يضـــمن ازدهــار و 

  .المنظمات 
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تصــميم الوظــائف، الحــوافز، االتصــال التنظيمــي، (عالقــة العوامــل التنظيميــة بالرضــا الــوظيفي :رابعــا

  )التدريب

  :بالرضا الوظيفي تصميم الوظائف عالقة-1

إن العالقة بين تصميم الوظائف و الرضا الـوظيفي ليسـت بالبسـاطة التـي يعتقـدها الـبعض، و إنمـا هـي 

 و لذا ينبغي أن يتم تصميم الوظائف بشكل سليم". ) 294.،ص 2009،  حسين حريم( ".معقدةعالقة 

رضــــا الضــــمان لكاملــــة المعلومــــات التــــوافر  االســــتقالل، و التكامــــل، و المرونــــة، و ، وبــــالتنوعيســــمح 

مـــن مؤشـــرات تصـــميم الوظـــائف التـــي مـــن و ،)  بتصـــرف.230.، ص2003 مـــاهر،احمـــد ." (الـــوظيفي

  :نذكر منها  تساهم في تحقيق الرضا الوظيفيشانها أن 

يختلــف األفـراد مــن حيـث تفضــيل وقـت العمــل، فمـنهم مــن يفضـل العمــل لـيال و مــنهم " :سـاعــات العمــل  - أ

و ....مــن يميــل للعمــل بــال انقطــاع، و مــنهم مــن يرتــاح للنظــام الــذي يحتــوي فتــرات راحــة كثيــرة و هكــذا 

  ،)184.،ص2005،عبـد النـور ارزقـي  ( ".رضـا العامـلعلى ذلك فإن لتوزيع ساعات العمـل اثـر علـى 

حيـث يمكــن أن نفتــرض أنــه بالقــدر الـذي تــوفر ســاعات العمــل للفــرد حريـة اســتخدام وقــت الراحــة و تزيــد 

و بالقــدر الـذي تتعــارض سـاعات العمــل مـع وقــت .مـن هـذا الوقــت، بالقـدر الــذي يزيـد الرضــا عـن العمـل

إن العالقـــة الســـابقة . بالقـــدر الـــذي يـــنخفض بـــه الرضــا عـــن العمـــلالراحــة و حريـــة الفـــرد فـــي اســتخدامه 

فكلمـا كانـت منـافع وقـت الراحـة .تتوقف علـى األهميـة النسـبية التـي يعطيهـا الفـرد لوقـت الراحـة أو الفـراغ

لدى الفرد عالية كلما كـان أثـر سـاعات العمـل علـى الرضـا الـوظيفي بالزيـادة أو بالنقصـان كبيـرا و كلمـا 

احمد صقر ( ".منافع وقت الراحة قليلة كلما كان أثر ساعات العمل على الرضا محدودا كانت أهمية أو

هنالـــك  عالقـــة طرديـــة بـــين توزيـــع  يمكـــن القـــول أن و عليـــه .)149.148:ص .، ص1995عاشـــور، 

زاد  تــم توزيــع ســاعات العمـــل بشــكل عــادل و مالئــم كلمـــاكلمـــا  ســاعات العمــل و الرضــا الــوظيفي، أي

  )16(وهو ما يتضح أكثر من خالل  الجدول رقم. الرضا عن العمل ،و العكس بالعكس
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 اليوميـة عملهـمعـن حجـم سـاعات  إطـارات مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر رضـايوضـح ): 16(الجدول رقـم 

  حسب الحالة العائلية 

  أعزب  متزوج  المجموع الكلي
 الحالة العائلية

  

  

 ت  % ت  % ت %  اليومية  ساعات العمل

 راض 17 89.47% 45 88.24% 62 88.57%

  غير راض 2 10.53% 6 11.76% 8 11.43%

 مجموع  ال        19 10%0 51 100% 70 10%0

 

 

  

 عملهــمعــن حجــم ســاعات  إطــارات مؤسســة اتصــاالت الجزائــر رضــايوضــح ): 20(رقــم  الشــكل        

  .حسب الحالة العائلية اليومية

من فئتي المتـزوجين و  المبحوثينغالبية  أن ، )16( دول رقمالكمية المدونة في الجتكشف البيانات    
 نســبة أكدتــهو هــو مــا  ،بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر عملهــم اليوميــة عــن حجــم ســاعات راضــينالعــزاب 

إطــار مــن العــدد اإلجمــالي ، حيــث نالحــظ مــن خــالل  62 بمــا يعــادل العينــة، إجمــاليمــن  )%88.57(
 أن أعلى نسبة من المبحوثين الراضين قد سجلت في فئة العزاب، و تقدر نسبتهم ب )16(الجدول رقم 
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عـــدد مـــن المبحـــوثين المتـــزوجين الراضـــين عـــن ) %88.24(، ثـــم تليهـــا بعـــد ذلـــك نســـبة  )89.47%(

ساعات عملهم اليومية، و المالحـظ هنـا تواجـد تقـارب نسـبي بـين نسـبة المبحـوثين الراضـين مـن الفئتـين 
 العمــلعــدم رضــاهم عــن حجــم ســاعات  أكــدوافيمــا يخــص المبحــوثين الــذين  أمــا .متــزوجينالعــزاب و ال

 يوافـقما  أي ،العينة إجمالي من )%11.43(نسبتهم ب  فتقدراليومية من فئتي العزاب و المتزوجين، 

حيـــث ســـجلت أعلـــى نســـبة مـــن المبحـــوثين غيـــر الراضـــين عـــن عـــدد  .مـــن العـــدد اإلجمـــالي  إطـــارات 8
،  ثم تليها بعـد ذلـك فئـة العـزاب غيـر )%11.76(ساعات العمل في فئة المتزوجين و تقدر نسبتهم ب 

و المالحظ هنا أيضا انخفاض كبير في كلتا النسبتين مقارنة بسابقاتهما . )%10.53( الراضين بنسبة 
  . من النسب الراضية

من الفئتين العزاب و المتزوجين  المبحوثين بالتقريب كل هأن يمكن  القول،في ضوء هذه النتائج  و     

و مضـــبوطة بشـــكل ال مناســـبة  حســـب تصـــريحاتهم  ألنهـــا ،حجـــم ســـاعات عملهـــم اليوميـــةراضـــين عـــن 

يعملـون ثمانيـة سـاعات يوميـا و هـو مـا يتـيح لهـم الفرصـة السـترجاع  أنهـم ،يتعدى الحد المعقول حيـث 

فيما يتعلق بالساعات  أما . أسرهمالوقت الكافي لقضاء الوقت مع  كما انه يمنحهم ،طاقاتهم و حيويتهم

بـه  مـولن المؤسسة تعمل على تسجيلها ليتم تعويضها فيمـا بعـد حسـب مـا هـو متفـق و معإف  اإلضافية

و هـو مـا يسـاهم فـي الرفـع مـن  ،الراحـة  أويث يـتم تعويضـها عـن طريـق مـنح ماليـة ح،داخل المؤسسة 

 .معنوياتهم و يزيد شعورهم بالرضا الوظيفي 

حجــم الســاعي لســاعات ال عــنمــن فئــة المتــزوجين  ســبب عــدم رضــا بعــض المبحــوثينبينمــا يرجــع     

ن أب لشعورهم ،العاملة بالمؤسسة حسب تصريحاتهم اإلطاراترغم انه ثابت بالنسبة لكل  ،العمل اليومية

عــن  أكثــرو كمحاولــة منــا لالستفســار  أســرهم،لهــم بقضــاء الوقــت الكــافي مــع ال تســمح  ســاعات العمــل

نظـرا في شكل دوريات تتناوب فيما بينها  يعملون أنهم،البعض منهم  ما أدلى به السبب اكتشفنا حسب 

 أمروهذا  ،األحيانلمنازلهم في كثير من  متأخرينيدفعهم للعودة  و هو ما ،لطبيعة المهام التي يؤدونها

أمــا فيمــا يخــص الحــالتين اللتــين تــم تســجيلهما فــي فئــة .اثــر ســلبا علــى معنويــاتهم و رضــاهم الــوظيفي 

العزاب، فاألمر يتعلق بمبحوثتين، بحيث اعتبرتا أن عدم رضاهما عن ساعات العمل سببه أيضا نظـام 

  .   المناوبة 

 اإلطـارات لـه كافـةخضـع تال  ،)نظـام المناوبـة (مـن العمـل هـذا األسـلوب أن إلـى هنـا اإلشارةتجدر و   

يعملـون يوميـا مـن السـاعة الثامنـة صـباحا  أنهـم منهم، حيثبه الكثير  أدلىحسب ما  بالمؤسسةالعاملة 

، و ال ســيما إذا تعلــق األمــر باإلطــارات العاملــة بــاإلدارة المركزيــة لمؤسســة الظهــرغايــة الرابعــة بعــد  إلــى
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و هو ما الحظته بالفعل طيلة تواجدي بالمؤسسـة، حيـث ال تخضـع اإلدارة المركزيـة  .اتصاالت الجزائر 

    .لنظام المناوبة على عكس المراكز الفرعية التابعة لها

اليوميـة حجـم سـاعات العمـل  أن إذا نسـتنتج لمدونة أعاله،و تفسيرنا للمعطيات ا تحليلنا من خالل     

الن نســبة  ،العاملــة بحوزتهــا لإلطــاراتالرضــا الــوظيفي  فــي تحقيــقالجزائــر تســاهم  اتصــاالت بمؤسســة

  .الراضينبكثير نسبة غير  الراضين تفوق

و هــذا راجــع  ،االهتمــام بــالحجم الســاعي لســاعات العمــل اليوميــة أهميــةبنــاءا علــى مــا تقــدم نــدرك     

  .)16(نتائج الجدول رقم  أكدتهالواضح على الرضا الوظيفي كما  يرهاثألت

إن إناطــة أعمــال أو مهــام يتناســب  حجمهــا مــع قــدرات وٕامكانــات الفــرد يــؤدي إلــى  " :العمــل حجــم -ب

وفـــــاء احمـــــد محمــــــد ( ".تـــــدعيم أدائهـــــم و هـــــذا يــــــنعكس علـــــى الرضـــــا الــــــذي يتحقـــــق لهـــــم جـــــراء ذلــــــك

و عليــه يمكــن القــول أن هنالــك عالقــة طرديــة بــين حجــم العمــل و الرضــا  )بتصــرف.254.،ص2009،

زاد الرضـا عـن العمـل ،و العكـس  حجـم العمـل مالئـم لقـدرات و إمكانـات الفـرد كلمـاكلمـا كـان الوظيفي، 

  .من خالل الجدول رقم و الشكل البيانيذلك أكثر يتضح و . بالعكس

ونظرا ألهمية االرتباط القائم بين حجم العمل و الرضا الوظيفي فقد حاولنا من خالل الدراسة الميدانيـة  

التــي أجريــت علــى مســتوى مؤسســة اتصــاالت الجزائــر محــل البحــث، االطــالع عمــا إن كــان حجــم عمــل 

ل مـــن خـــال أكثـــراإلطـــارات العاملـــة بحوزتهـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق رضـــاهم الـــوظيفي، وذلـــك مـــا سيتضـــح 

  . )17(الجدول رقم
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مــع ذكــر ســبب  عملهــمعــن حجــم  إطــارات مؤسســة اتصــاالت الجزائــر رضــايوضــح ): 17(الجــدول رقــم 

  عدم الرضا 

  

  

مع ذكر سبب عدم  عملهمعن حجم  إطارات مؤسسة اتصاالت الجزائر رضايوضح ): 21(رقم  الشكل

  الرضا 

 ،حجـم العمــلالمتعلـق بالرضــا عـن و  )17(المبوبـة فـي الجــدول رقـم  اإلحصــائيةمـن خـالل البيانـات    

هـو  وزائـر بمؤسسـة اتصـاالت الج يمارسـونهالمبحوثين راضين عن حجم العمل الـذي غالبية  أنيتضح 

 فيما ترى نسبة . إطار من العدد اإلجمالي 56 ما يعادل ، أيإجمالي العينةمن  %)80( نسبة أكدتهما 

إطـار مـن العـدد  14بمـا يعـادل  غير راضية عن حجم العمـل الـذي يؤدونـه أنهامن المبحوثين  )20%(

%80

15.71%

%4.21

%20

راض غير راض توزيع غير عادل الشعور بارھاق كبير 

 النسبة المئوية التكرار     حجم العمل                      

 %80 56 راض                      

غيــــــــــــــــــر 

  راض 

 

ضا
عدم الر

ب 
سب

 11 العملتوزيع غير عادل لكمية  

14 

15.71% 

 %4.29 3 إرهاق كبيرالشعور ب 20%

 %0 0 رـــــذكـــــت رىـــــأخ   

 %100 70 المجموع الكلي          
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نســبة لتوزيــع غيــر العــادل لحجــم العمــل و هــذا با إلــى ذلــك الــبعض مــنهم الســبب فــي ويرجــعاإلجمــالي، 

 راجــع رضــاهم عــن حجــم العمــل عــدمأن   إلــى مــنهم ) %4.29( فــي حــين تــذهب  نســبة ،%)15.71(

لشعورهم بإرهاق كبير، بينما ال نسجل أية حالة فيما يتعلق بذكر المبحوثين ألسباب أخـرى تخـص عـدم 

  .  رضاهم عن  حجم العمل

حجــم المبحــوثين راضــين عــن  بالتقريــب كــل هأنــ،لمختلــف النســب  قراءتنــايمكــن القــول مــن خــالل      

و ذلـــك راجـــع حســـب تصـــريحاتهم لوجـــود توزيـــع عـــادل و مناســـب للمهـــام التـــي  يؤدونـــه ،الـــذي  العمـــل

 وقـــدرات التســـعى للتنســـيق بـــين كميـــة العمـــل و  األخيـــرةفهـــذه  ،يمارســـونها بمؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر

وتجــدر اإلشــارة هنــا أيضــا إلــى أن الكثيــر مــن اإلطــارات  .العــاملين بحوزتهــا لألفــرادالمتاحــة  مكانيــاتاإل

سة اتصاالت الجزائر و خاصة أولئك الذين ينتمون  لفئة الشباب يعتبـرون حسـب مـا أدلـوا العاملة بمؤس

بـــه مـــن تصـــريحات ،أن حجـــم العمـــل الـــذي يؤدونـــه يعـــد بالنســـبة لهـــم  فرصـــة إلثبـــات ذاتهـــم و قـــدراتهم 

  .  لضمان مكانة داخل المؤسسة ،مما يمنحهم فرصة للترقي و ضمان العمل في مناصب أعلى

 التـي جمعتنـي معهـم المقـابالت  العمـل خـالل حجـمير الراضـين عـن غ ينلمبحوثا لنا بعض أكدبينما    

 وظيفــتهمال يعتبرونهــا جــزءا مــن مهــام و  أعمــال بتأديــةكثيــرا مــا يقومــون  أنهــم، أثنــاء توزيــع االســتمارات

ظيفيـة بتوزيـع المهـام الو  ن مؤسسـتهم ال تقـومأعلهم يشـعرون بـتتعدى مجال عملهم و هذا ما ج أنها أي،

العمــل غيــر  أنمـن هــذه الفئـة غيــر الراضـية  األخــر جــزءال فـي حــين يعتبـر ،بشـكل عــادل اإلطــاراتبـين 

ن إو عليـه فـ.  إلـيهمالمهـام الموكلـة  تهم ال تتوافق بشـكل كبيـر مـع كميـةاقدر  ن،ألمريح جسميا و ذهنيا 

   .اهم الوظيفيعلى رض سلبي التوزيع غير العادل و عدم توافق المهام مع القدرات اثر بشكل

ــ تحليلنــا و تفســيرنا للمعطيــات الــواردة أعــاله،مــن خــالل نســتخلص إذا     الــذي تؤديــه  عمــلالن حجــم أب

اضــين نســبة الر  ،ألن الــوظيفي هاتحقيــق رضــا يســاهم فــي اإلطــارات العاملــة بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر

  .تفوق بكثير نسبة غير الراضين عن كمية العمل 

الواضـــح علـــى الرضـــا  لتـــأثيرهراجـــع  و هـــذاالعمـــل، االهتمـــام بحجـــم  أهميـــةنـــدرك  مـــا تقـــدم بنـــاءا علـــى  
 )17(نتائج الجدول رقم  أكدتهكما  الوظيفي
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كلمـا قــل تكرارهـا كليـا زاد الرضـا عــن  عاليـة، أيكلمــا كانـت درجـة تنـوع مهــام العمـل " :تنـوع المهـام-ت

وجــود التنــوع فــي طبيعــة  ألن " ،) 144.، ص1995عاشــور، احمــد صــقر ("العمــل ،و العكــس بــالعكس

العمــل و فــي كيفيــة أدائــه يســمح للعــاملين بــأداء عــدة أعمــال مختلفــة فــي الوقــت ذاتــه و بطــرق مختلفــة ، 

ومـــن خـــالل هـــذا التنـــوع يســـتطيع العـــاملون بالتـــالي اســـتغالل جميـــع إمكانيـــاتهم و مهـــاراتهم و يشـــعرون 

هــارة الالزمــة لــدى العامــل ألداء عمــل معــين بــأهليتهم ألداء عــدة أعمــال متنوعــة فــي حالــة عــدم تــوفر الم

 ".فإنــه ســوف يســعى جاهــدا إلــى اكتســاب هــذه المهــارة و بالتــالي ينمــو الفــرد مهنيــا وذاتيــا داخــل العمــل

مما سبق يمكن القول أن هنالك عالقة طرديـة بـين دجـة  .)234.، ص1994، عويد سلطان المشعان(

 و الشـــكل البيـــاني)18(خـــالل الجـــدول رقـــم مـــن ويتضـــح ذلـــك أكثـــر   تنـــوع المهـــام و الرضـــا الـــوظيفي

  .)22(رقم

   مهامهمعن درجة تنوع  المبحوثين بمؤسسة اتصاالت الجزائر رضايوضح ): 18(الجدول رقم 

 المئوية النسبة التكرارات  تنوع المهام

 %82.86 58 راض

 %17.14 12 غير راض

 المجموع
70 100% 
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عـن درجـة تنـوع  المبحـوثين بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر رضـايوضـح ): 22(رقـم  الشـكل               

   .مهامهم

 أن ،المهامالمتعلق بالرضا عن درجة تنوع  و )18(رقم تبرز المعطيات الكمية الواردة في الجدول      

إطـار مـن  58 مـا يعـادلب اإلجمالين المجموع م )% 82.86( المبحوثين و المقدرة نسبتهم ب  غالبية

مـــن  بينمـــا صـــرحت النســـبة المتبقيـــة ،راضـــين عـــن درجـــة تنـــوع المهـــام المنوطـــة بهـــم  اإلجمـــاليالعـــدد 

عن عدم رضاهم  إطار من العدد اإلجمالي، 12بما يعادل )   %17.14( و البالغة حوالي المبحوثين 

  .عن درجة تنوع المهام المنوطة بهم 

المبحـوثين راضـين عـن درجـة تنـوع المهـام  بالتقريـب كـل هان ،يمكن القول في ضوء هذه النتائج و      

 كـذا المشـاريع التـي تسـعى لتحقيقهـان طبيعـة نشـاط المؤسسـة و إو حسـب تصـريحاتهم  فـ .المنوطة بهـم

 إن" :قــائال اإلطــاراتاحــد  أعــرب حيــث ،تتســم بــالتنوع والتجديــد إلــيهمندة هــي التــي جعلــت المهــام المســ

 منهــا إدراكـا، الوظــائفعنــد تصـميمها لمختلـف  العمـل إثـراء مبــدأمراعـاة  اإلمكـانمؤسسـتهم تحـاول قــدر 

  .وظائفهموهذا بالتالي ما جعل هؤالء المبحوثين يشعرون بالرضا اتجاه  ".و ضرورة تنوع المهام ألهمية

السبب في ذلك  ،أنعدم رضاهم عن  درجة تنوع مهامهم  فيما يرى المبحوثون الذين عبروا عن    

و مــا جعلهــم يشــعرون هــ وت لقيــامهم بمهــام نمطيــة روتينيــة بــه مــن تصــريحا أدلــواحســب مــا  راجــع 

  .  اإلحباطوعدم الرضا و  بالملل

المهـام التـي تمـارس  نأبـ إذانسـتخلص  تحليلنا و تفسيرنا للبيانات الكمية الواردة أعـاله ، من خالل     

تحقيـق  إلـى بالتـالي مـا أدى تتسم بالتنوع و هو ،مؤسسة اتصاالت الجزائرب من طرف اإلطارات العاملة

  .نسبة الراضين تفوق بكثير نسبة غير الراضين  ،ألن  رضاهم الوظيفي

%82.86

%17.14

راض

غير راض
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كمـا  ضا الوظيفيالواضح على الر  ثيرهاألت هذا راجع و تنوع المهام، أهميةما تقدم ندرك  بناءا على    
   )18(نتائج الجدول رقم  أكدته

تصــميم  أثنـاءالتـي ينبغـي مراعاتهـا  األمـورمـن  إن  :العلميـةتوافـق منصـب العمـل مـع المـؤهالت  -ث

يشـــعر  حتـــى ،هلشـــاغلالمنصـــب و المـــؤهالت العلميـــة  بـــينالتوافـــق علـــى تحقيـــق  هـــي العمـــل الوظـــائف

و لكـن يحـدث عكـس ذلـك  .على الرضا الوظيفي لديـه إيجابامهامه و هو ما ينعكس  أداءفي  باالرتياح

يتضـح و . يشـغلونها الـوظيفيمـع المناصـب التـي ألفراد العـاملين ل عدم توافق المؤهالت العلميةفي حين 

  )19(من خالل الجدول رقم ذلك أكثر 

 عملهـمصب امنعن مدى توافق  بمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين رضايوضح ): 19(الجدول رقم 

  .مع مؤهالتهم العلمية حسب المستوى التعليمي

  متوسط       ثانوي   جامعي   الكلي  المجموع
المستوى            
 التعليمي     

  

  توافق المنصب 

  مع المؤهالت 

  العلمية

 ت %   ت   % ت  % ت   %

 راض 4 100% 15 100% 36 70.58% 55 78.57%

  غير راض 0 0% 0 0% 15 29.42% 15 21.43%

 المجموع  4 100% 15 100% 51 100% 70 100%
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 عملهـمصـب امنعـن مـدى توافـق  بمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين رضايوضح ): 23(رقم  الشكل

  .مع مؤهالتهم العلمية حسب المستوى التعليمي

مـدى توافـق منصـب العمـل مـع بالرضـا عـن  المتعلق و  )19(من خالل ما يتضمنه الجدول رقم       
مــن المســـتويات التعليميـــة  المبحـــوثينغالبيـــة  أنيتضــح  المــؤهالت العلميـــة حســب المســـتوى التعليمـــي ،

توافــق المناصــب التــي يشــغلونها مــع مــؤهالتهم  مــدى  راضــين عــن ) متوســط،ثانوي و جــامعي( الثالثــة 
من العدد  إطار 55ما يوافق  أي ،اإلجماليمن المجموع  ) %78.57( نسبة  أكدتهما  وو ه العلمية،

سـجلت و بنسـب متسـاوية فـي كـل  حيث نالحـظ أن أعلـى نسـبة مـن المبحـوثين الراضـين، قـد اإلجمالي،
ثـم تليهـا . )  %100( من فئتي المستوى التعليمي المتوسط و الثـانوي، حيـث تقـدر نسـبة كـل منهمـا ب

 فيمـــا يخـــص أمـــا .مـــن المبحـــوثين الراضـــين مـــن ذوي المســـتوى الجـــامعي )%70.58( بعـــد ذلـــك نســـبة 

بمؤسســة  مــدى توافــق مناصــب عملهــم مــع مــؤهالتهم العلميــة اقــروا عــدم رضــاهم عــنالــذين  المبحــوثين 
مـن  إطـار 15ما يوافق  أي ،اإلجماليمن المجموع  ) %21.43( ، فتقدر نسبتهم باتصاالت الجزائر
حيث اقتصرت هذه النسبة فقط على المبحوثين من المستوى الجامعي و تقدر نسبتهم  العدد اإلجمالي ،

  .) %29.42( ب 

مـن المسـتويات  المبحـوثين مـن ثالثـة أربـاع أكثـر أنيمكن القـول  ،للنسب  اإلحصائيةبعد القراءة       

 التـي يشــغلونها صــب العمـلامنتوافـق راضـين عــن مـدى ) متوسـط ، ثــانوي ،جـامعي ( التعليميـة الثالثـة 

ات مـــع الشـــهادتتوافـــق إلـــى حـــد كبيـــر ائفهم وظـــ العلميـــة، ألنـــه حســـب تصـــريحاتهم فـــإن  مـــؤهالتهم مـــع

يعملـون بمراكـز حساسـة  أنهـم رغـم ،أكثـرعلـى الـتحكم فـي العمـل  ذلـك سـاعدهم حيـث، المتحصل عليها

ولعـل مـا يـدعم هـذا الطـرح هـو مـا صـرح  ،كما انه مـنحهم فرصـة تحقيـق الـذات  ،تتطلب دقة في العمل

مؤسسـة  إن "أثناء توزيـع االسـتمارات ، معه بالمؤسسة من خالل لقاءنا من المسؤولين اإلطاراتبه احد 
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و ذلك من خـالل ، المناسب في المكان المناسب  الشخصوضع  مبدأتسعى لمراعاة  اتصاالت الجزائر

تحقيـق رضـاهم  إلـى أدىوهـو مـا " .الشـهادات فـي المكـان الصـحيح أصـحاب أيالفئات المؤهلة   إدماج

  .  أعمالجعلهم يرغبون فيما يقومون به من  ،و الوظيفي

مناصــب  أنفقــد اعتبــروا  مــن فئــة اإلطــارات الجامعيــة ،الراضــين  رفيمــا يتعلــق بــالمبحوثين غيــ أمــا     

تـــؤهلهم لشـــغل  ،أفضـــليتـــوفرون علـــى مـــؤهالت و قـــدرات  ألنهـــم ،عملهـــم ال تقتـــرن بمســـتواهم التعليمـــي

 اإلطاراتبعض  إن": قائال  اإلطاراتحيث عبر لنا احد  ،من تلك التي يحتلونها  أحسنمناصب عمل 

" .التــي لــم تكــن موضــوعية روهــذا راجــع لعمليــات االختيــا ،تحتــل مناصــب عمــل ال تســتحقها بالمؤسســة

     .جعلهم يشعرون بالتذمر و عدم  الرضا في العمل حيال ذلك األمر الذي

مـع مناصـب العمـل  توافـقن أبـ تحليلنا و تفسيرنا للمعطيات الواردة أعاله، من خاللنستخلص إذا      

العاملـــة  لإلطـــارات تحقيـــق الرضـــا الـــوظيفي يســـاهم فـــي  ،المتـــوفرة لـــدى المبحـــوثين العلميـــة مـــؤهالتال

  .تفوق بكثير نسبة الغير الراضين الن نسبة الراضين ،المؤسسة اتصاالت الجزائرب

حتـــى  مراعـــاة وضــع الشـــخص المناســب فـــي المكــان المناســـب، نــدرك، أهميـــةمــا تقـــدم بنــاءا علـــى      

الواضح علـى الرضـا  هلتأثير راجع  هذا لمنصب و المؤهالت العلمية للفرد العامل، ويتحقق التوافق بين ا

 )19(نتائج الجدول رقم  أكدتهكما  ،يالوظيف

محــددة و األهــداف غيــر وفيــة الوضــوح يــنجم عنهــا الإن المهــام غيــر "   :تحديــد مضــمون الوظيفــة –ج 

و .عوامل الضغط، ألن الفرد يكون في وضعية ال تسمح له أبدا من التأكد من إتمام المهام الموكلة إليه

  ."بما فيهم المسؤولين داخل التنظيمهذا األمر ينطبق أيضا على اإلطارات 

 (Commission Universitaire de Sécurité et Santé au Travail, 2005, p.3)بالتـالي فـإن هـذا  و

األمــر  ســينعكس ســلبا علــى الرضــا الــوظيفي لــديهم وســيؤثر أيضــا علــى أدائهــم لألعمــال المنوطــة بهــم 

الرضـا الــوظيفي فقـد حاولنـا مــن  تحديـد مضـمون الوظــائف فـي تحقيـقونظـرا ألهميــة . بالشـكل المطلـوب

خالل الدراسة الميدانية التي أجريت علـى مسـتوى مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر محـل البحـث الكشـف عمـا 

ســــاهم فــــي تحقيــــق رضــــاهم ي محــــددة بشــــكلاإلطــــارات العاملــــة مضــــمون الوظــــائف الخاصــــة ب إن كــــان

  )20(الل الجدول رقم الوظيفي، ويتضح ذلك من خ
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عـــن مـــدى تحديـــد مضـــمون  بمؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر المبحـــوثين رضـــايوضـــح ): 20(الجـــدول رقـــم 

 مع ذكر سبب عدم الرضا الوظيفي وظيفتهم

 

  

عـــن مـــدى تحديـــد مضـــمون  بمؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر المبحـــوثين رضـــايوضـــح ): 24(رقـــم  الشــكل  

  مع ذكر سبب عدم الرضا الوظيفي وظيفتهم

 نيمــثال نالــذي و )24(الشــكل البيــاني رقــم  و )20(توضــح الشــواهد الكميــة المبينــة فــي الجــدول رقــم    

رضـاهم عـن تحديـد مضـمون  أكـدواالمبحـوثين  معظـم الوظيفـة، أنعن تحديد مضـمون  المبحوثينرضا 

%91.43 %7.15

%1.42

%8.57

راض غير راض الص�حيات و المسؤوليات غير محددة  ا�ھداف غير واضحة 

   وظيفة تحديد مضمون ال      
  

 التكرار
 النسبة المئوية 

  %91.43  64  راض                

غيــــــــر 

  راض 

ضا
عدم الر

ب 
سب

الصــــالحيات و المســــؤوليات غيــــر  
 محددة 

5 

6 

7.15% 

8.57% 
 %1.42 1 األهداف غير واضحة 

  %0  0   أخرى تذكر  

 %100 70 المجموع الكلي             
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مــن المجمــوع  ) %91.43(و تقــدر نســبتهم ب   ،الوظيفــة التــي يمارســونها بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر

مـا تبقـى مـن المبحـوثين و الـذين تقـدر نسـبتهم  أمـا .اإلجمـاليمن العدد  إطار 64يعادل  ،بما اإلجمالي

فقــد اقـروا عـدم رضــاهم عـن تحديــد  مـن العـدد الكلــي للمبحـوثين، إطــارات 6 بمـا يعـادل)  %8.57( ب 

عـــدم تحديـــد  أناعتبـــروا )   %7.15(بـــين  إجابـــاتهمحيـــث توزعـــت  مضـــمون الوظيفـــة التـــي يؤدونهـــا ،

غيــر واضــحة  افداألهــ أنالــذين اعتبــروا  أمــا ،صــالحياتهم و مســؤولياتهم بدقــة هــو ســبب عــدم رضــاهم

حالــة فيمــا يتعلــق بــذكر المبحــوثين بينمــا لــم  نســجل أيــة  ،)  %1.42( فتقــدر نســبتهم ب ،هــي الســبب 

  .  مضمون الوظيفيةألسباب أخرى تخص عدم رضاهم عن مدى تحديد  

المبحــوثين راضــين عــن  تحديــد مضــمون الوظيفــة  انــه بالتقريــب كــل ،نجــدو فــي ضــوء هــذه النتــائج     

علــى  رجــع ذلــك حســب تصــريحاتهم  الطالعهــم التــاميو  .ريؤدونهــا فــي مؤسســة اتصــاالت الجزائــالتــي ،

المتوقعـــة  األهـــدافلمختلـــف  إلدراكهـــم باإلضـــافةهـــذا ،حـــدود مســـؤولياتهم و الصـــالحيات المخولـــة لهـــم 

،  المؤسسـةو حساسـيتها داخـل  المهـام المنوطـة بهـم ألهمية ،نظرا ه تحقيقها من وراء الدور الذي يؤدون

و  بكفــاءة و فعاليــة بإعمــالهمالقيــام تحديــدها بشــكل دقيــق  وهــو مــا ســاعدهم علــى حيــث يســتدعي األمــر 

  .جعلهم يشعرون بالرضا الوظيفي

 ،اهالتــي يمارســون مضــمون الوظيفــةدم رضــا بعــض المبحــوثين عــن تحديــد فــي حــين يرجــع ســبب عــ    

حــدود صـــالحياتهم و مــن طــرف المؤسســة عــن  معلومــات الكافيـــةلعــدم تزويــدهم بالحســب تصــريحاتهم 

، فيما يرى البعض مـنهم انـه تسـند إلـيهم فـي بعـض األحيـان مهـام ال يـدركون األهـداف التـي مسؤولياتهم

يـؤثر  أننه أما من ش هوو راء انجازهم لها، أي أنها تتسم بعدم الوضوح ، تسعى المؤسسة لبلوغها من و 

  . الوظيفيسلبا على رضاهم 

تحديــد مضــمون  أن إذانســتخلص  أعــاله،الــواردة  معطيــات الكميــةتحليلنــا و تفســيرنا للخــالل مــن       

ـــة  لإلطـــاراتتحقيـــق الرضـــا الـــوظيفي  ســـاهم فـــي ،الوظيفـــة بدقـــة فـــي مؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر العامل

  .الراضينالن نسبة الراضين تفوق بكثير نسبة غير  ،بحوزتها

 الــوظيفي،الواضــح علــى الرضــا  لتــأثيرهراجــع  هــذا الوظيفــة، وتحديــد مضــمون  أهميــةتقــدم نــدرك  و فيمــا

   )20(نتائج الجدول رقم  أكدتهكما 
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مقـدار مـا يشـعر بـه الفـرد مـن يقصد بالحرية المتاحة في العمـل " : )االستقاللية ( الحرية في العمل-ح

االستقالل و حرية التصرف في جدولة بعـض جوانـب العمـل اليـومي ،فكلمـا أتـيح للفـرد تـوافر درجـة مـن 

الحرية فـي العمـل ،شـعر بالمسـؤولية الشخصـية حـول إمكانيـات النجـاح أو الفشـل التـي يمكـن أن تحـدث 

 )30.،ص2003اهللا بـن عبـد المحسـن المـدلج ،عبـد ( ."في تنفيذ تلك األعمال و النتائج المترتبـة عليهـا

االســتقاللية مــن خــالل الوظيفــة التعامــل ال تــؤثر فحســب  إشــباعمحاولــة  أنو مــن هــذا المنطلــق يتبــين 

نور الدين بو ( ."و إنما أيضا تقوية العالقة بين كل من رضا و أداء هذا األخيرعلى راحة الفرد  إيجابا

مــل االســتقاللية أو الحريــة عنصــرا هامــا فــي تحقيــق الرضــا بهــذا يعــد إذا عاو  .)344.،ص2012علــي ،

و يـؤثر سـلبا علـى مسـتوى الرضـا الـوظيفي  أننه أن غياب هذا العامل الحاسم من شـإو لذا ف،الوظيفي 

   )21( يتضح ذلك أكثر من خالل الجدول رقم

 )االسـتقاللية (عن مقـدار الحريـةبمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين رضا يوضح ): 21(الجدول رقم 

  .مهامهمأداء  أثناء التي يشعرون بها

 أثنـــــــاءالحريـــــــة  رمقـــــــدا

  أداء المهام   
 المئوية النسبة   التكرارات    

 %87.14 61 راض    

 %12.86 9 غير راض   

 %100 70 المجموع    
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عـــــــن مقـــــــدار بمؤسســـــــة اتصـــــــاالت الجزائـــــــر المبحـــــــوثين رضـــــــا يوضـــــــح ): 25(رقـــــــم  الشـــــــكل       

  .مهامهمأداء  أثناء التي يشعرون بها) االستقاللية (الحرية

)  %87.14( ةنسب غالبية المبحوثين أن ، يتضح )21(البيانات الواردة في الجدول رقم  من خالل    

يؤكـدون رضـاهم عـن مقـدار  من العـدد الكلـي للمبحـوثين ، إطار 61 يعادلما ،ب اإلجماليمن المجموع 

ات مـن المجمـوع اإلجمـالي إطـار  9 أنفـي حـين نجـد . بهـا خـالل انجـاز مهـامهم  يشـعرون الحرية التي 

اقـروا عـدم رضـاهم عـن مقـدار   المجمـوع اإلجمـالي،مـن  ) %12.86( ما يعادل نسبة  أيللمبحوثين، 

  . الحرية التي يشعرون بها خالل انجازهم لمهامهم 

المبحـوثين راضـين عـن مقـدار الحريـة التـي انه بالتقريـب كـل  يمكن القول النتائج،في ضوء هذه و      

راجــع لجملــة الصــالحيات التــي منحتهــا لهــم وهــذا حســب تصــريحاتهم .أعمــالهم تأديــةبهــا خــالل  يشــعرون

 لألعمـــال لهــم بالعمـــل بكـــل حريـــة دون تــدخل مـــن احـــد فــي كيفيـــة انجـــازهم  المؤسســة ،و التـــي ســـمحت

و هـو  ،أنفسـهمعلـى  لالعتمـادهارات و القدرات التـي تـؤهلهم  ميمتلكون ال وأنهمو خاصة  ،المكلفين بها

الــذي مــنحهم الثقــة فــي الــنفس و جعلهــم  األمــر المبــادرات فــي العمــل ، مــن بــالكثيرمــا جعلهــم يقومــون 

مكـنهم مـن التـدقيق فـي األعمـال المطلوبـة مـنهم وانجازهـا بكفـاءة ،و يشعرون  بالرضـا و حريـة التصـرف 

  .عالية

 تأدية أثناء تمنح لهمق بالمبحوثين الذين عبرا عن عدم رضاهم عن مقدار الحرية التي فيما يتعل أما    

،باإلضــافة مــا يعــانون منــه مــن تــدخالت  إلــىبــه مــن تصــريحات  أدلــوفهــذا راجــع حســب مــا  ،أعمــالهم

فـرغم مـا يتمتعـون بـه مـن  ، أعمـالهم تأديـة أثنـاءمقيـدون  بـأنهمجعلـتهم يشـعرون  حيث مراقبة المستمرةلل

87.14%

12.86%

راض

غير راض
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الثقة بينهم و بين  غياب إلىوهذا راجع  ،ادرةبية مأن مجال حريتهم محدود جدا في القيام  بإف إمكانيات

هـو يتـدخل فـي كـل حركـة ف،ووجهـات نظـرهم  أرائهـم إلبـداءالـذي ال يفسـح لهـم المجـال  ر،رئيسهم المباش

 ،في العمل ذلك إزاءاالستقرار  وجعلهم يشعرون باالستياء و التذمر وعدم الرضا وهو ما  تخص العمل

ا حريــة التصــرف فــي أداء عملهــا، حيــث ال يمنحهــ الهو ن مســؤ أبــ "قائلــة  اإلطــارات ىإحــد تحيــث صــرح

  ".    يقحم نفسه في كل صغيرة و كبيرة 

مـا  نأبـ إذانستخلص  ، )21(الواردة في الجدول رقم معطيات الكميةتحليلنا و تفسيرنا لل من خالل     

 قـد يشعر به اإلطارات العاملين بمؤسسة اتصاالت الجزائـر، مـن حريـة و اسـتقاللية أثنـاء انجـاز المهـام 

   .ن نسبة الراضين تفوق بكثير نسبة غير الراضين،أل تحقيق رضاهم الوظيفي ساهم في

 األفـــراد هـــاب يشـــعر أنمقـــدار الحريـــة الـــذي ينبغـــي ب االهتمـــام أهميـــةنـــدرك ،مـــا تقـــدم  بنـــاءا علـــى       

كمــا  واضــح علــى الرضــا الــوظيفي تــأثيرو ذلــك لــم لهــا مــن  ،للمهــام المنوطــة بهــم أدائهــم أثنــاء العــاملون

  . )21(نتائج الجدول رقم  أكدته

  :عالقة العامل بمعدات و تقنيات العمل -خ

األدوات و باإلضافة إلى األشخاص و لوائح العمل التـي يتعامـل العامـل معهـا، فإنـه يحتـك بـاآلالت و  "

التقنيات التكنولوجية الحديثة التي يستخدمها و التي يتوقف نجاحه و رضاه العام ورضاه الوظيفي على 

، 1994، عويـــد ســـلطان المشـــعان( ".اســـتمرار ســـيرها، و أســـلوب التعامـــل معهـــا و طريقـــة األداء عليهـــا

أن يسـاهم فـي تحقيـق و عليه فالعمل على توفير معدات و تقنيـات عمـل مالئمـة ،مـن شـأنه  )261.ص

الرضا الوظيفي ،و لكن يحدث عكس ذلك في حين لم تتوفر المنظمة على مـا يحتاجـه األفـراد العـاملين 

بحوزتهـا مـن معـدات و تقنيـات عمـل مالئمـة ، و هـو مـا يعكـس العالقـة الطرديـة بـين معـدات و تقنيـات 

 )22(من خالل الجدول رقم ذلك أكثر يتضح و . العمل و الرضا الوظيفي
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معــدات و تقنيــات العمـــل  نعـــبمؤسســة اتصــاالت الجزائــر  المبحوثينرضـــايوضــح ): 22(جــدول رقــم ال
   .   المؤسسةحسب االقدمية في 

  [7-1[  [14-8[  [21-15[  [فما فوق-22[  المجموع الكلي
  االقدمية

  

معـــــــــــــدات 
وتقنيــــــــات 

  العمل

 ت % ت % ت % ت % ت %

 راض 15 51.72% 17 85% 9 100% 12 100% 53 75.71%

24.29% 17 0% 0 0% 0 15%  3  48.28%  14  
ـــــــــــــــــــر  غي

  راض

  المجموع  29  100%         20  100% 9 100% 12 100% 70 100%

  

  

معـــدات و تقنيـــات العمـــل  نعـــبمؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر  المبحوثينرضـــايوضـــح ): 26(رقـــم  الشـــكل
   .   المؤسسةحسب االقدمية في 

0

20

40

60

80

100

120

راض غير راض

سنة[7- 1[

سنة[14- 8[

سنة[15-21[

سنة[ فوق فما-22[



    �الرضا الوظيفي و عالقته بالعوامل التنظيمية                                                            الرابعالفــــــصــل 

 

 

231 

، أن غالبيــة  المبحــوثين مــن كــل ) 22(يتضــح مــن خــالل الشــواهد الكميــة المبينــة فــي الجــدول رقــم     

فئات االقدمية ،أكدوا رضاهم عن معدات و تقنيات العمل التي يعتمدون عليها، مـن اجـل انجـاز المهـام 

بمـا  مـن المجمـوع اإلجمـالي، )%75.71(المنوطة بهم بمؤسسة اتصاالت الجزائـر، و تقـدر نسـبتهم ب 

حيـث نالحـظ أن أعلـى نسـبة مـن المبحـوثين الراضـين، قـد . إطار من العدد الكلي للمبحوثين 53يعادل 

 -15[سجلت و بنسب متساوية في كل من فئتي المبحوثين الذين تتراوح اقدميتهم في المؤسسة ما بين 

ذلــك نســبة  ، ثــم تليهــا بعــد )%100( و تقــدر نســبة كــل منهمــا ب ســنة،[ فمــا فــوق - 22[ســنة و [ 21

سنة ،لنسجل في [ 14- 8[من المبحوثين الراضين الذين تتراوح اقدميتهم في المؤسسة ما بين ) 85%(

- 1[األخيـــر اقـــل نســـبة مـــن المبحـــوثين الراضـــين و هـــم الـــذين تتـــراوح اقـــدميتهم فـــي المؤسســـة مـــا بـــين 

أما فيما يخص المبحوثين الذين اقروا عدم رضاهم عن ). %51.72(سنوات ، حيث تقدر نسبتهم ب[7

معــدات و تقنيــات العمــل التــي يعتمــدون عليهــا فــي انجــاز مهــامهم بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر ،فتقــدر 

إطــار مــن العــدد الكلــي للمبحــوثين،   17مــن المجمــوع اإلجمــالي، بمــا يعــادل ) %24.29( نســبتهم ب 

[ 7 -1[ثين الــذين تتــراوح اقــدميتهم فــي المؤسســة مــا بــين وقــد اقتصــرت هــذه النســبة  فقــط علــى المبحــو 

و هــي أعلـــى نســـبة، والمبحـــوثين ممــن تتـــراوح اقـــدميتهم فـــي  )%48.28(ســنوات، و تقـــدر نســـبتهم ب  

     .)%15(سنة و تقدر نسبتهم ب[14 -8[ المؤسسة ما بين

فئـات األقدميـة ، و في ضوء هذه النتائج يمكن القـول أن أكثـر مـن نصـف المبحـوثين مـن مختلـف      

ألنها بنظرهم توفر عنهم بدل راضين عن معدات و تقنيات العمل المتوفرة بمؤسسة اتصاالت الجزائر،  

، كما أن خبرتهم الطويلة في المؤسسة ساعدتهم على المزيد من الجهود  في األعمال التي يقومون بها 

اليوميـة ألعمـالهم بالمؤسسـة، حيـث  التكيف مع مختلف المعدات و التقنيات و ذلك من خالل الممارسـة

األمــر الــذي ســاهم فــي الرفــع مــن فــتح ذلــك لهــم المجــال أكثــر إلبــراز قــدراتهم و إمكانيــاتهم فــي العمــل ،

  . معنوياتهم و جعلهم يشعرون بالرضا الوظيفي

، و خاصــــة الــــذين تراوحــــت اقــــدميتهم فــــي فــــي حــــين يرجــــع ســــبب عــــدم رضــــا بعــــض المبحــــوثين      

معدات و تقنيات العمل المتـوفرة بالمؤسسـة ،لعـدم قـدرتهم عن السنة و السبعة سنوات  المؤسسة، ما بين

ال تنســجم مــع متطلبــات العمــل الــذي يمارســونه و هــو مــا  حســب تصــريحاتهمألنهــا  علــى التكيــف معهــا،

في حين صرح احـد .،حيث اثر ذلك سلبا على رضاهم الوظيفي يعيق انجازهم للعمل بالشكل المطلوب 

إن عـدم قـدرة بعـض اإلطـارات علـى التكيـف مـع مختلـف معـدات و تقنيـات :" اإلطارات بالمؤسسة قائال 
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توظفــوا حــديثا فــي هــذه المؤسســة ولــم يتعرفــوا بعــد  لكــونهمخبــرة مســبقة، العمــل، راجــع لعــدم تــوفرهم علــى 

  ." يا يزالون  في بداية المسار المهنتعملة، أي أنهم معلى التقنيات والمعدات المس

معــدات و تقنيــات  أن إذانســتخلص  أعــاله ،الــواردة  معطيــات الكميــةتحليلنــا و تفســيرنا لل مــن خــالل    

 العاملة بحوزتها لإلطاراتتحقيق الرضا الوظيفي تساهم في مؤسسة اتصاالت الجزائر ب العمل المتوفرة 

  .وق بكثير نسبة غير الراضين الن نسبة الراضين تف،

الواضـح لتأثيرهـا هـذا راجـع  و انتقاء معدات و تقنيـات العمـل، حسن أهميةما تقدم ندرك  بناءا على    

  .)22(نتائج الجدول رقم  أكدته الوظيفي كماعلى الرضا 

  :إجراءات و قوانين العمل  -د

مجموعــة القــرارات و األوامــر و التعليمــات الدائمــة التــي تــنظم تنفيــذ المهــام المختلفــة التــي تقــع  هــي "    
و علــى ســبيل المثــال فــان نظــم العمــل و إجراءاتــه تبــين بــدء الــدوام و انتهائــه ،و . علــى عــاتق المنظمــة

ين كيفية سير اإلجازات األسبوعية، و شؤون الموظفين ، و غير ذلك من اإلجراءات و األنظمة التي تب
و يتضـح ممـا تقـدم أن مرونـة األنظمـة و اإلجـراءات . العمل بصورة تساعد المنظمـة علـى تنفيـذ مهامهـا

تخلــق مجــاال مــن الحريــة يشــجع علــى اإلبــداع و االبتكــار و تفســح المجــال أمــام العــاملين للبحــث عــن 
قــدرات العــاملين و حفــزهم أســاليب جديــدة لمواجهــة التغيــرات البيئيــة ممــا يخلــق مناخــا للثقــة فــي توســيع 

لإلبــداع فـــي تفاعــل و تكامـــل مقومــات البيئـــة، و بـــذلك تجعــل كـــل عامــل يقـــدم أفضــل جهـــوده و قدراتـــه 
بعكس الحـال حينمـا تسـود .إلحساسه بأنه مشارك في كل النتائج االيجابية المترتبة على تفوق المنظمة 

ى السمات و القدرات اإلبداعيـة للعـاملين روتينية اإلجراءات و جمود و تعقد األنظمة ،فان ذلك يؤثر عل
فــاروق عبــده  ( ".علــى مختلــف مســتوياتهم الوظيفيــة ممــا يــؤثر ســلبا علــى مســتوى الرضــا الــوظيفي لــديهم

  )299.298:ص.،ص2005فليه ،السيد محمد عبد المجيد ،

فـي  نه أن يسـاهمأو عليه يمكن القول أن العمل على توفير إجراءات و قوانين عمل موضـوعية  مـن شـ

تحقيق الرضا الوظيفي و لكن يحدث عكس ذلك في حين لم تتوفر إجراءات و قوانين موضوعية و هـو 

مــن خــالل ذلــك يتضــح و . مــا يعكــس العالقــة الطرديــة بــين الظــروف الفيزيقيــة للعمــل و الرضــا الــوظيفي

  )23(الجدول رقم 
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  جراءات و قوانين العملعن إ بمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين رضايوضح ): 23(الجدول رقم 

 المئوية  النسبة التكرارات  إجراءات و قوانين العمل

 %81.43 57 راض

 %18.57 13 غير راض

 %100 70 المجموع

 

  

   عن إجراءات و قوانين العمل بمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين رضايوضح ): 27(رقم  الشكل    

ـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم  المبحـــوثين راضـــين عـــن قـــوانين و  غالبيـــة  أن،  )23(تؤكـــد الشـــواهد الكميـــة ال

فــي  .إطــار 57مــا يعــادل  أيمــن المجمــوع اإلجمــالي  )%81.43(العمــل و تقــدر نســبتهم ب  إجــراءات

غيـــر راضـــين عـــن قـــوانين و  ،مـــن المبحـــوثين )%18.57(نســـبة  يقابـــلبمـــا  إطـــار 13 أننجـــد حـــين 

  . العمل  إجراءات

العمـل  إجـراءاتالمبحوثين راضين عن قـوانين و  انه بالتقريب كل ، يتضحفي ضوء هذه النتائج و     

عدالـة ووضـوح  إلـى تصريحاتهم يهو هذا  راجع حسب ما دلت عل ،الخاصة بمؤسسة اتصاالت الجزائر

و  جعلهــم يشــعرون بالرضــاالــذي   األمــر ،العمــل إجــراءاتو الضــوابط المنبثقــة عــن قــوانين و  األحكــام

81.43%

18.57%

راض

غير راض



    �الرضا الوظيفي و عالقته بالعوامل التنظيمية                                                            الرابعالفــــــصــل 

 

 

234 

 اإلطـاراتحيـث صـرح احـد .قيـود صـارمة و غيـر عادلـة  أيـةبارتياح دون  أعمالهمساعدهم على انجاز 

ف مــن تطبيــق  القــوانين الخاصــة دالهــ  إن" :أثنــاء توزيــع االســتمارات قــائال بالمؤسســة  مــن المســؤولين

لســير العمــل  اضــروري ابهــا شــرط  االلتــزام ديعــهــو تحقيــق المصــلحة العامــة و لهــذا  إجراءاتــهو بالعمــل 

  . "بطريقة منظمة 

فهــذا راجــع  ،العمــل إجــراءاتعــن قــوانين و  المبحــوثين الــذين اقــروا عــدم رضــاهمفيمــا يخــص  أمــا     

العمــــل بشــــكل عــــادل علــــى جميــــع  إجــــراءاتعــــدم تطبيــــق قــــوانين و  إلــــى أراءبــــه مــــن  أدلــــواحســــب مــــا 

 إجـراءاتقـوانين و  أن ،في حين اقر بعـض المبحوثـون الـذين التحقـوا بمناصـب العمـل حـديثا ،اإلطارات

حيــث يســودها بعــض الغمــوض وهــو مــا يجعــل هــؤالء المبحــوثين ، العمــل غيــر واضــحة بالشــكل الكــافي

التطبيـق غيـر  أدىو بناءا علـى ذلـك فقـد . صعوبة في تطبيقها و من ثم ،استيعابهايجدون صعوبة في 

رون بالتـذمر و عـدم جعل هـؤالء المبحـوثين يشـع إلىغموضها ا و كذ ،العمل إجراءاتلقوانين و العادل 

  .الرضا الوظيفي

 ،و قوانين العمل الخاصة بمؤسسة اتصاالت الجزائر جراءاتإالمبحوثين الراضين عن  نسبة  أنبما    

العمـــل  إجـــراءاتقـــوانين و   أننســـتنتج ،تفــوق بكثيـــر نســـبة المبحـــوثين الـــذين اقـــروا عـــدم رضـــاهم عنهـــا 

  .العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر  لإلطاراتتحقيق الرضا الوظيفي  تساهم في 

واضـح علـى الرضـا  تـأثيروذلك لم لها من ،العمل  إجراءات والقوانين  أهميةل ما تقدم ندرك من خال  

  .)23(نتائج الجدول رقم  أكدتهكما  ،الوظيفي 

تؤثر ظروف العمل الفيزيقية على درجة تقبل الفـرد لبيئـة العمـل و بالتـالي " :ظروف العمل الفيزيقية -ذ

الحـرارة ،و التهويـة و  اإلضـاءة، وقد شغلت متغيـرات ظـروف العمـل مثـل ف لذاو .على رضاه عن العمل 

الرطوبــة ،و الضوضــاء ،النظافــة ،ووضــع الفــرد أثنــاء تأديتــه للعمــل ،و أمــراض المهنــة المتصــلة بأدائــه 

وكان اهتمـام هـذه الدراسـات مركـزا علـى اثـر . هتمام الباحثين في السنين األولى من هذا القرن للعمل ،ا

و لقـد اتجهـت الدراسـات فيمـا بعـد إلـى اختبـار اثـر هـذه .هذه العوامـل الماديـة علـى أداء اإلنتـاجي لألفـراد

الدراسـات إلـى أن  و تشـير نتـائج هـذه .و على رضاهم عـن العمـل العوامل على الحالة النفسية للعاملين

درجة جودة أو سوء ظروف العمل المادية تؤثر على قوة الجذب التي تربط الفرد بعمله ،أي على درجـة 

و عليــه يمكــن القــول أن تــوفر ظــروف  )149.، ص1995عاشــور، احمــد صــقر ( ."رضــاه عــن العمــل



    �الرضا الوظيفي و عالقته بالعوامل التنظيمية                                                            الرابعالفــــــصــل 

 

 

235 

فـي حـين تـوفر فيزيقية جيدة من شـأنه أن يسـاهم فـي تحقيـق الرضـا الـوظيفي و لكـن يحـدث عكـس ذلـك 

ظــروف فيزيقيــة غيــر مالئمــة و هــو مــا يعكــس العالقــة الطرديــة بــين الظــروف الفيزيقيــة للعمــل و الرضــا 

  )24(من خالل الجدول ذلك يتضح و . الوظيفي

عــــــن ظــــــروف العمــــــل بمؤسســــــة اتصــــــاالت الجزائــــــر المبحــــــوثين  رضــــــايوضــــــح ): 24(الجــــــدول رقــــــم 

   )الفيزيقية(المادية

  

 المئوية النسبة     التكرارات      ظروف العمل     

 %85.71 60 راض      

 %14.29 10 غير راض    

 %100 70 المجموع    

  

  

عـــــن ظـــــروف العمـــــل بمؤسســـــة اتصـــــاالت الجزائـــــر المبحـــــوثين  رضـــــايوضـــــح ): 28(رقـــــم  الشـــــكل   

   )الفيزيقية(المادية

 المبحــوثينغالبيـة  أن ، )24(المدونــة فـي الجـدول رقــم  اإلحصـائيةخــالل الشـواهد  يتضـح مـن      

) %85.71(نسـبة  أكدتـهو هـو مـا  ،ت الجزائـرعملهم الماديـة بمؤسسـة اتصـاال عن ظروفراضين 

%85,71

%14,29

راض

غير راض
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 هذه عدم رضاهم عن أكدوافيما يخص المبحوثين الذين  أما.إطار 60 بما يعادل العينة إجماليمن 

  .إطارات 10يوافق و هو ما  العينة إجماليمن ) %14.29(فتقدر نسبتهم ب  ،الظروف المادية

المبحــوثين راضــين عــن  ظــروف العمــل  ،انــه بالتقريــب كــليتضــح  و فــي ضــوء هــذه النتــائج ،      

الن المؤسســة تسـعى لتـوفير ظــروف عمـل مالئمـة لهــم  ،الماديـة المتـوفرة بمؤسســة اتصـاالت الجزائـر

جميـع المكاتــب  أنحيــث مــن خـالل تواجــدي بالمؤسسـة  هالحظتـ و هـو مــا ،مهـامهم بكـل راحــة ألداء

، باإلضافة إلى النظافة التـي كنـت قـد ال مسـتها فـي جميـع أمـاكن العمـل  تتوفر على مكيفات هوائية

الـــخ ،  كمـــا أن المقـــرات اإلداريـــة كانـــت تتســـم بالهـــدوء و قلـــت الحركـــة ..،األمـــن، اإلضـــاءة المناســـبة

عليــه فــان ظــروف العمــل و . ،عكــس المقــرات التجاريــة التــي ال تتوقــف فيهــا حركــة العمــال و الزبــائن

  .المادية الحسنة ساهمت في شعورهم بالرضا الوظيفي و ساعدتهم على انجاز أعمالهم بكل ارتياح

 أنظــروف العمــل الماديــة أو الفيزيقيــة، فيمــا يــرى المبحوثــون الــذين عبــروا عــن عــدم رضــاهم عــن     

ين مختلـف الوحـدات و خاصـة طبيعة مناصبهم التي تتطلب منهم االنتقـال بـ  إلىالسبب في ذلك راجع 

منهــا التجاريــة، هنالــك أيــن تكثــر حركــة العمــال و الزبــائن و هــذا يجعلهــم يشــعرون فــي بعــض األحيــان 

بـــالتوتر و عـــدم الرضـــا  كمـــا، أن بعـــض المهـــام تتطلـــب مـــنهم التنقـــل خـــارج المؤسســـة خاصـــة بالنســـبة 

خــارج المؤسســة ،مــن اجــل أداء  للمهندســين و التقنيــين الســامين ، حيــث أنهــم  يضــطرون أحيانــا للتنقــل

  . بعض المهام و هذا ما يجبرهم أحيانا على مواجهة بعض الظروف الفيزيقية الصعبة

أن ظـروف العمـل الماديـة  إذا نسـتنتج تحليلنا و تفسيرنا للمعطيات الكمية الواردة أعـاله، من خالل     

الـــوظيفي لإلطـــارات العاملـــة مناســـبة بمؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر، و هـــو مـــا ســـاهم فـــي تحقيـــق الرضـــا 

  .الراضينالن نسبة الراضين تفوق بكثير نسبة غير  بحوزتها،

 لتأثيرهــاهــذا راجــع  و ،)الفيزيقيــة ( االهتمــام بظــروف العمــل الماديــة  أهميــةتقــدم نــدرك  بنــاءا علــى مــا

  .)24(نتائج الجدول رقم  أكدته الوظيفي كماالواضح على الرضا 

  :بالرضا الوظيفي الحوافزعالقة -2

ن مــن تنظــيم و توجيــه ســلوك العــاملين لتحقيــق أهــداف و غايــات كــتعتبــر الحــوافز مــن الوســائل التــي تم

يعتبـر الرضـا الـوظيفي المحصـلة النهائيـة للحـوافز، و بالتـالي يكـون جـزءا " وفعالية، المؤسسة بكفاءة و 

وليد حليم غازي ( ."راسة الرضا الوظيفيمنها، و من ثم فدراسة نظام الحوافز في المنظمة يكون لزاما لد
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وعموما يتوقف الرضا عن الحوافز على عدة مؤشرات و التي تساهم في تحقيقه و  )118.،ص2011،

  :من أهمها

و هو المبلغ النقدي الذي يتقاضاه الموظف نظير عمله اليـومي الـذي يقـدم فيـه جهـده " :األجــــر  - أ

و يتوقـــف رضـــا .للتنظـــيم، و هـــذا المبلـــغ مـــن المـــال يســـتخدمه الفـــرد إلشـــباع حاجاتـــه األساســـية

الموظــف عــن الراتــب الــذي يتقاضــاه بمــدى كفايتــه إلشــباع حاجاتــه األساســية ،و عدالتــه مقارنــة 

مســـتوى الراتـــب فـــي المنظمـــات األخـــرى ،و أي نقـــص فـــي كفايـــة الراتـــب بالجهـــد المبـــذول ،و ب

لتحقيــق الحاجــات األساســية للموظــف ،قــد يــؤدي بالتــالي إلــى ظهــور عالمــات مــن عــدم الرضــا 

ــــى أدائــــه فــــي العمــــل ــــدى الموظــــف ،و التــــي قــــد تــــنعكس عل احمــــد محمــــد عــــوض بنــــي (  ". ل

وجـــود عالقــــة طرديـــة بــــين  فقـــد أشــــارت الكثيـــر مـــن الدراســــات إلـــى" ) 50.، ص2007احمـــد،

مستوى الدخل و الرضا عن العمل ،فكلما زاد مستوى دخـل األفـراد ارتفـع رضـاهم عـن العمـل و 

و تتضــح هـــذه  )28.،ص 2003عبــد اهللا بـــن عبــد المحســن المـــدلج ،( ."العكــس هــو الصـــحيح

 .)25(العالقة الطردية بين مستوى الدخل و الرضا الوظيفي أكثر من خالل الجدول رقم 
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طبيعــة حســب  أجــورهم عــن  رضــا المبحــوثين بمؤسســة اتصــاالت الجزائــريوضــح ): 25(الجــدول رقــم 
 .مع ذكر سبب عدم الرضا الوظيفي الذي يشغلونه المنصب

   إطارات عادية    علياإطارات   المجموع الكلي     

  طبيعة المنصب

  
  

   الرضا عن األجر    

 ت % ت % ت %

 نعم  28 70% 27 90% 55 78.57%
  

 

12.86% 9 10% 3 15% 6 

ال يتناســــب  األجــــر
مــــــع حجــــــم الجهــــــد 

 له دالذي تب

ضا 
عدم الر

ب 
سب

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ال

2.85% 2 0% 0 5% 2 

ال يتناســــب  األجــــر
مــــــــــــــع متطلبـــــــــــــــات 

 المعيشة 

5.71% 4 0% 0 10% 4 

تكوينــك ال يتناســب 
الــــــذي  األجــــــرمــــــع 

 تتقاضاه 

 المجموع الجزئي    12 30% 3 10% 15 21.43%
 

 المجموع            40 100% 30 100% 70 100%

  

  

حســب طبيعــة أجــورهم عــن  بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر المبحــوثين رضــايوضــح ): 29(رقــم  لكالشــ

  الذي يشغلونه المنصب

0
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راض غير راض
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األجـر حسـب عـن  بمؤسسة اتصـاالت الجزائـر المبحوثين سبب عدم رضايوضح ): 30(رقم  الشكل

  طبيعة المنصب

مـن فئتـي اإلطـارات  المبحـوثين غالبيـة  أن،) 25(تؤكد البيانات  الكمية الواردة في الجـدول رقـم        

بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر، و هــو مــا الــذي يتقاضــونه  األجــرراضــين عــن  ، العليــاالعاديــة واإلطــارات 

حيــث سـجلت أعلــى نسـبة مــن المبحـوثين الراضــين فــي  ،إطـار 55مـا يعــادل ب )%78.57(أكدتـه نســبة 

مـــن المبحـــوثين ) %70(، ثـــم تليهـــا بعـــد ذلـــك نســـبة )%90(، و تقـــدر نســـبتهم ب العليـــافئـــة اإلطـــارات 

أما فيما يخص المبحوثين الذين اقروا عدم رضاهم عن األجر الذي . الراضين في فئة اإلطارات العادية

إطـار مـن العـدد الكلـي  15المجموع اإلجمالي بما يعادل  من) %21.43(يتقاضونه، فتقدر نسبتهم ب 

مـن بيـنهم حسـب مــا ) %30(، حيـث سـجلت أعلـى نسـبة فـي فئـة اإلطــارات العاديـة، و تقـدر نسـبتهم ب

، من اعتبروا أن سبب عدم رضاهم يرجع لعدم تناسب ) 30(نالحظه في الجدول و الشكل البياني رقم 

مــنهم فقــد اعتبــروا أن راتــبهم ال ) %5(، أمــا )%15(نســبتهم ب األجــر مــع الجهــد الــذي يبدلونــه و تقــدر

من اإلطـارات العاديـة، اعتبـرت أن تكوينهـا ال ) %10(يتناسب مع مستوى المعيشة ،  في حين نجد أن

 العليـاأمـا فيمـا يتعلـق بـالمبحوثين غيـر الراضـين مـن فئـة اإلطـارات . يتناسب مـع الراتـب الـذي تتقاضـاه 

حيث تمثل سبب عدم رضاهم  فقط، في عدم تناسب األجـر الـذي يتقاضـونه ) %10(،فتقدر نسبتهم ب

  .   في حين ال نسجل أية حالة فيما تبقى من األسباب. مع الجهد الذي يبدلونه

 العليـامن اإلطارات العاديـة و المبحوثين  أكثر من ثالثة أرباع هأن يمكن القول، في ضوء هذه النتائجو  

ما أدلوا به من تصريحات، راجع حسب ما لمسناه من خالل  هذا واضونه الذي يتق األجرراضين عن ،

عــن المجهــود  أيضــاكمــا انــه يعبــر ،الــذي يتقاضــونه كثيــرا مــع المنصــب الــذي يحتلونــه  األجــر لتناســب
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و  ،بمؤسســـتهم مرتفـــع األجـــور مســـتوى أن حيـــث صـــرح لنـــا الكثيـــر مـــن المبحـــوثين،المبـــذول مـــن قـــبلهم 

مـا تمـت  إذاو ال سـيما ، العليـاسـواءا تعلـق األمـر باإلطـارات العاديـة أو   اإلطـارات خاصة بالنسبة لفئـة

الـذي دفـع  األمـر ،األخـرى نيـةفـي  بعـض المؤسسـات الوط ،أجورمن  اإلطاراتتقاضاه ت مقارنته مع ما

عن اجـر  بحثا  ،اته المؤسسات و االلتحاق بمؤسسة اتصاالت الجزائرهترك العمل ب إلىبالكثير منهم  

جعلهـــتم يشـــعرون بالرضــا اتجـــاه عملهـــم  ،أجــوريتقاضــاه المبحوثـــون مـــن  عدالـــة مـــافــإن  و لـــذا .أفضــل

 أنحيـــث  ،الجزائـــر اتصـــاالتالرغبـــة فـــي االســـتمرار بالعمــل بمؤسســـة  أيضــاكمـــا ولـــد لـــديهم ،واالرتيــاح 

   .فيما يتقاضونه من اجر "نحمد اهللا "لي عبارة  الكثير منهم كان يردد

،و خاصـــة بالنســـبة الـــذي يتقاضــونه  األجـــرأمــا فيمـــا يخــص المبحـــوثين الـــذين ابــدوا عـــدم رضـــاهم عــن 

البعض منهم اقروا انه رغم ارتفاع ما يتقاضونه من أجر،   لكنهم اعتبروا أنهم  نإف لإلطارات العادية ،

مـن جهـد كبيـر يستحقون أجـرا أفضـل مـن ذلـك الـذي يتقاضـونه ،ألنـه بنظـرهم ال يتكـافئ مـع مـا يبدلونـه 

و هم ما سجلناه أيضا بالنسبة لثالثة حاالت مـن اإلطـارات القياديـة ، وهنالـك مـن اإلطـارات  بالمؤسسة ،

، مبررين ذلك في أن األجر الـذي  إلى زيادة أجورهم لمجاراة تكاليف المعيشةالعادية هم ممن يطمحون 

يما يـرى الـبعض مـنهم أن األجـر الـذي ، فالمعيشية  مو احتياجاته مال يغطي جميع متطلباتهيتقاضاونه 

    . تكوينهم ال يتناسب مع يتقاضونه، 

نظـــام األجـــور بمؤسســـة  أن إذا نســـتنتج مـــن خـــالل تحليلنـــا و تفســـيرنا للبيانـــات الكميـــة المدونـــة أعـــاله،

اتصــاالت الجزائـــر، يســـاهم فــي تحقيـــق الرضـــا الــوظيفي لإلطـــارات العاملـــة بحوزتهــا، و ذلـــك الن نســـبة 

  . المبحوثين الراضين تفوق بكثير نسبة غير الراضين

الواضـــح علـــى الرضـــا  لتـــأثيرهو هـــذا راجـــع  االهتمـــام بنظـــام األجـــور، أهميـــةتقـــدم نـــدرك  بنـــاءا علـــى مـــا

  . )25(نتائج الجدول رقم  دتهأك الوظيفي كما

وهــي تعــد مــن العوامــل الماديــة و التــي تســاهم فــي إثــارة حمــاس و " :الماليــةالمكافــآت و العــالوات  -ب

نشــاط الفــرد خاصــة إذا كــان الراتــب غيــر كــاف إلشــباع المتطلبــات الضــرورية، فهــذه المتغيــرات تعــوض 

هـــو مـــا و  )38.،ص2007 ،إبـــراهيم البريمـــيعائشـــة  (".الـــنقص بـــين الراتـــب و ارتفـــاع تكـــاليف المعيشـــة

لـــذلك فـــإن غيـــاب أو عـــدم توزيـــع  المكافـــآت و و .يســـاهم فـــي تحقيـــق الرضـــا الـــوظيفي لألفـــراد العـــاملين
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العالوات بشكل عادل من شانه أن يؤثرا سلبا على مستوى الرضا الوظيفي لألفراد العاملين ، و هـذا مـا 

   )26(من خالل الجدول رقمثر و يتضح ذلك أك. يعكس العالقة الطردية بينهما

   .عن المكافآت و العالواتبمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين رضا حيوض): 26(الجدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرارات  المكافآت و العالوات

 %74.29 52 راض

 %25.71 18 غير راض

 %100 70 المجموع

  

  

   .عن المكافآت و العالواتبمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين رضا حيوض): 31(رقم  الشكل

 المكافآتعن  المبحوثين راضين معظم أن ، )26(الواردة في الجدول رقم  اإلحصائيةتبين الشواهد  

مــن ) %74.29(حيــث تقــدر نســبتهم ب ،مؤسســة اتصــاالت الجزائــر التــي تمنحهــا لهــم و العــالوات

 مــا يوافــق أيمــن المبحــوثين  ) %25.71( عبــر حــينفــي  ،إطــار 52 يعــادل بمــا اإلجماليــةالنســبة 

   .الممنوحة من قبل المؤسسة و العالوات المكافآت عن عدم رضاهم عن اطار18

عــن  المبحــوثين، عبــروابالتقريــب ثالثــة أربــاع مــن  هأنــ و فــي ضــوء هــذه النتــائج يمكــن القــول،     

هـــذا راجـــع حســـب  و ،الجزائـــرمؤسســـة اتصـــاالت توفرهـــا ي و العـــالوات التـــ المكافـــآترضـــاهم عـــن 

  . اتصاالت الجزائر ةالذي تتبناه مؤسس و العالوات المكافآتتوزيع  عدالة نظامل تصريحاتهم

74.29%

25.71% راض

غير راض
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المكافــآت و العــالوات  التــي تتــوفر الــذين عبــروا عــن عــدم رضــاهم عــن  يــرى المبحوثــون  افيمــ      

حسب تصريحات البعض منهم لعدم استفادتهم أصال مـن تلـك  السبب في ذلك راجع  أنبالمؤسسة، 

العــــالوات و المكافــــآت، بينمــــا يــــرى الــــبعض مــــنهم أن توزيــــع المكافــــآت و العــــالوات بــــين مختلــــف 

 :اإلطارات ال يتم بأسلوب عادل،  و لعل ما يدعم هذا الطرح، هو ما صرح  به احد اإلطارات قائال

  منها  إن المكافآت و العالوات التي استفيد"

 : "فـي حـين أدل احـد اإلطـارات قـائال  . "غير عادلة، لكونها ال تتناسب مع حجم ما أنجزه من مهام

." إن العــالوات و المكافــآت تمــنح للجميــع بالتســاوي دون األخــذ بعــين االعتبــار المجهــودات الفرديــة 

  .م يشعرون بالتذمر وعدم الرضا هوهو ما جعل

أن العــــالوات و المكافــــآت نســــتخلص  المدونــــة أعــــاله، تحليلنــــا و تفســــيرنا للمعطيــــات مــــن خــــالل      

 ألن ،المتوفرة بمؤسسة اتصاالت الجزائر، تساهم في تحقيق الرضـا الـوظيفي لإلطـارات العاملـة بحوزتهـا

  .الراضيننسبة الراضين تفوق بكثير نسبة غير 

الواضـح علـى  لتأثيرهـاو هـذا راجـع  ات و المكافـآتاالهتمـام بـالعالو  أهميـةتقدم نـدرك  بناءا على ما    

  .)26(نتائج الجدول رقم  أكدته الوظيفي كماالرضا 

يشكل الرضا عن النواحي االجتماعية المتمثلة في مختلف الخدمات  :الخدمات االجتماعية العمالية-ت

يحصــل عليــه الفــرد مــن  "االجتماعيــة العماليــة عنصــرا مهمــا فــي تحقيــق الرضــا الــوظيفي ،و تشــمل مــا

 ،ســـالم تيســـير الشـــرايدة("امتيـــازات نتيجـــة إلشـــغاله لوظيفـــة مـــا مثـــل اإلجـــازات ،التـــأمين الصحي،الســـكن 

،مســـاندة الفـــرد علـــى  ،المشـــاركة فـــي األنشـــطة الترويحيـــة ،تـــوفير خـــدمات النقـــل للفـــرد )99.،ص2008

تــوفير الخــدمات االجتماعيــة بالشــكل  إذا يعــد عليــهو .مواجهــة الكــوارث و الكــوارث التــي قــد يتعــرض لهــا

و هو ما يعكس العالقة الطردية بينهما حيث كلما  .الوظيفيالمطلوب عنصرا حاسما في تحقيق الرضا 

و لكـن ،تم توفير ما يحتاجه األفراد من خدمات اجتماعية كلما ساهم ذلك فـي تحقيـق رضـاهم الـوظيفي 

و يتضح على مستوى الرضا الوظيفي لألفراد،  ن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا إعكس فالفي حين حدث 

   )27(من خالل الجدول رقم أكثر ذلك
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يوضــح رضــا المبحــوثين بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر عــن الخــدمات االجتماعيــة ): 27(الجــدول رقــم 

  العمالية

 النسبة المئوية  التكرارات  الخدمات االجتماعية العمالية

 %84.29 59 راضك

 %15.71 11 غير راض         

 %100 70 المجموع

  

  

  

  

  

يوضــــح رضــــا المبحــــوثين بمؤسســــة اتصــــاالت الجزائــــر عــــن الخــــدمات االجتماعيــــة  ):32(رقــــم  الشــــكل

  العمالية

المبحـوثين راضـين عـن  غالبيـة ، أن )27( يتضح من خالل البيانات الكمية الـواردة فـي الجـدول رقـم   

نســـــــبتهم  تقـــــــدرو  ،مؤسســـــــة اتصـــــــاالت الجزائـــــــر لهـــــــم الخــــــدمات االجتماعيـــــــة العماليـــــــة التـــــــي تمنحهـــــــا

المبحـوثين الـذين عبـروا  إطـار، أمـا فيمـا يخـص 59 بمـا يعـادل من المجموع اإلجمـالي،) %84.29(ب

 ، فتقـدر نسـبتهم بالمؤسسـةالتي يسـتفيدون منهـا ب العمالية،عن عدم رضاهم عن الخدمات االجتماعية 

  .راطا11 ما يعادل أيمن المجموع اإلجمالي ،) 15.71%(

عن الخدمات االجتماعيـة  نراضيكل المبحوثين ، نه بالتقريب أ و في ضوء هذه النتائج يمكن القول،  

، ألنهــا حســب مــا اقــروا بــه مــن تصــريحات  رمؤسســة اتصــاالت الجزائــب يســتفيدون منهــاالعماليــة التــي 

التـي  تالحاجـابعـض تسـاهم فـي تغطيـة العديـد مـن الخـدمات التـي  تضمن لهم تـوفير، خالل لقاء معهم

   .  إشباعها إلىيسعون 

%84

%16

راض

غير راض
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الخـــدمات االجتماعيـــة العماليـــة التـــي أمـــا فيمـــا يخـــص المبحـــوثين الـــذين ابـــدوا عـــدم رضـــاهم عـــن    

توزيــع االســتمارات، لعــدم  أثنــاء أراءراجــع حســب مــا صــرحوا بــه مــن  ن هــذاإفــ تمنحهــا لهــم المؤسســة،

الــبعض مــنهم أن الخـدمات غيــر كافيــة ، بينمــا يـرى . اسـتفادتهم مــن بعـض الخــدمات بصــورة مسـتمرة

  . الوظيفي م يشعرون بالتذمر وعدم الرضاهوهو ما جعل. لسد بعض احتياجاتهم

و فــي إطــار مناقشــتي مــع احــد اإلطــارات القياديــة، مــا ســجلته مــن مالحظــات عــن غيــاب بعــض    

 الخـــدمات كالنقـــل و اإلطعـــام، اتضـــح مـــن خـــالل مـــا صـــرح بـــه اإلطـــار، أن مؤسســـتهم تعمـــل علـــى

  .  تعويض هذه الخدمات بمبالغ مالية، يستفيد منها جميع العاملين بالمؤسسة

الخـــدمات االجتماعيـــة  تحليلنـــا و تفســـيرنا للمعطيـــات الـــواردة أعـــاله، أن و بهـــذا نســـتنتج مـــن خـــالل    

العماليـــة المتـــوفرة بمؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر، تســـاهم فـــي تحقيـــق الرضـــا الـــوظيفي لإلطـــارات العاملـــة 

  .الراضيننسبة الراضين تفوق بكثير نسبة غير  بحوزتها، ألن

 لتأثيرهـــاو هــذا راجــع  االهتمـــام بالخــدمات االجتماعيــة العماليـــة، أهميــةتقـــدم نــدرك  بنــاءا علــى مــا     

 .)27(رقم  الرضا الوظيفي كما أكدته نتائج الجدول علىالواضح 

الموظف على فرص للترقي إلى مناصب أعلـى فـي ينظر إلى الترقية على أنها حصول ":  الترقية -ث

الســلم اإلداري ،بحيــث تمنحــه الترقيــة اإلشــباع المــادي و المعنــوي ،فهــي بجانــب الزيــادة التــي سيحصــل 

نـه فـي الوقـت نفسـه إعليها الموظف  فـي راتبـه الشـهري إذا ارتقـى إلـى درجـة أعلـى فـي السـلم اإلداري ،ف

نـه يتطلـع دائمـا إلـى المراكـز العليـا ،فهـو إينتمي إلـى التنظـيم فيحقق مركزا اجتماعيا ،و الموظف عندما 

ال يتوقع أن يبقـى لفتـرة طويلـة فـي المركـز اإلداري نفسـه ،فالرغبـة فـي النمـو و التقـدم تدفعـه إلـى التطلـع 

ن رضــا الموظــف عــن هــذا الجانــب يتوقــف علــى  مــدى  إتاحــة فــرص الترقــي لــه إللترقيــة، و بالتــالي فــ

ه للترقية متساوية مع الفرص المتاحة ،و كلما كانت تطلعاتـه للترقيـة اكبـر ممـا هـو بحيث ،تكون تطلعات

يمكـن القـول  و عليـه)28.،ص 2003عبد اهللا بـن عبـد المحسـن المـدلج ،( ".متاح قل رضاه عن العمل

ن هنالـك عالقـة طرديـة بـين مـا يتــاح للفـرد مـن فـرص للترقـي و الرضــا الـوظيفي و ذلـك مـا يتضـح مــن أ

  )28(الجدول رقمخالل 
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عـــن عمليــات الترقيـــة حســـب  بمؤسســـة اتصـــاالت الجزائــر المبحــوثينرضـــا يوضــح ): 28(الجــدول رقـــم 

  المؤسسة  االقدمية في

  [7-1[  [14-8[  [21-15[  [فما فوق-22[  المجموع الكلي
  االقدمية

  
  

عمليـــــــــــــــــات 
  الترقية

 ت % ت % ت % ت % ت %

 راض 16 55.17% 12 60% 9 100% 12 100% 49 70%

  غير راض  13  44.83%  8  40% 0 0% 0 0% 21 30%

  المجموع  29  100%  20  100% 9 100% 12 100% 70 100%

  

  

عـن عمليـات الترقيـة حسـب  بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر المبحـوثينرضـا يوضـح ): 33(الجدول رقم    

  المؤسسة  االقدمية في

0

50

100

150

راض غير راض

سنة[7- 1[

سنة[14- 8[

سنة[15-21[

سنة[فما فوق -22[
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مـــن  المبحـــوثين غالبيـــة أن، )28( المعطيـــات الكميـــة الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم يتضـــح مـــن خـــالل      

هــو مــا  و ،الحاصــلة بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر عــن عمليــات الترقيــةأكــدوا رضــاهم  الفئــات األربعــة ،

حيث نالحظ أن أعلـى نسـبة مـن . إطار 49ما يعادل ،بالدراسة  أفراد إجماليمن  )%70(نسبة   أكدته

المبحوثين الراضين قد سجلت و بنسب متساوية في كل من فئتـي المبحـوثين الـذين تتـراوح اقـدميتهم فـي 

 ، )%100( و تقـدر نسـبة كـل منهمـا ب سـنة، [فمـا فـوق - 22[و  سـنة [21 -15[المؤسسة ما بـين 

 8[من المبحوثين الراضين الذين تتراوح اقدميتهم في المؤسسـة مـا بـين ) %60(ثم تليها بعد ذلك نسبة 

،لنســجل فــي األخيــر اقــل نســبة مــن المبحــوثين الراضــين عــن عمليــات الترقيــة، و هــم الــذين  ســنة [14-

فيمــا  أمــا). %55.17(،ســنوات حيــث تقــدر نســبتهم ب [7- 1[تتــراوح اقــدميتهم فــي المؤسســة مــا بــين 

يخــص المبحــوثين الــذين اقــروا عــدم رضــاهم عــن عمليــات الترقيــة الحاصــلة بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر 

مــن العـدد الكلــي للمبحــوثين،   إطــار 21بمــا يعـادل  مــن المجمـوع اإلجمــالي،) %30( ،فتقـدر نســبتهم ب

 -1[وقد اقتصرت هذه النسـبة  فقـط علـى كـل مـن المبحـوثين الـذين تتـراوح اقـدميتهم فـي العمـل مـا بـين 

هـي أعلـى نسـبة، والمبحـوثين ممـن تتـراوح اقـدميتهم فــي  و )%44.83(  سـنوات و تقـدر نسـبتهم ب [7

  .   .)%40(سنوات و تقدر نسبتهم ب[14 -8[ العمل ما بين

انــه بالتقريــب أكثــر مــن نصــف المبحــوثين مــن مختلــف الفئــات  يمكــن القــول،النتــائج هــذه  و بقــراءة    

راضــين عــن عمليــات الترقيــة الحاصــلة بالمؤسســة و هــذا راجــع حســب تصــريحاتهم لموضــوعية وعدالــة 

كـوين ،أو المعايير التي تحكم عمليـات الترقيـة المنتهجـة بالمؤسسـة كاالقدميـة فـي العمـل و الكفـاءة و الت

ال يتوقف عند هـذا الحـد  األمرن إف  أيضاعن حتى طريق توفر مناصب شاغرة، و حسب تصريحاتهم 

ن الترقيـة  عملـت علـى تـوفير بعـض االمتيـازات التـي  سـاهمت فـي من ذلـك أل أكثر إلىفقط بل يتعداه 

و هــذا بــالطبع مــا رفــع مــن معنويــاتهم و جعلهــم  يشــعرون  ،الماديــة و االجتماعيــة أوضــاعهمتحســين  

  .بالرضا الوظيفي

، و خاصة الـذين تراوحـت اقـدميتهم فـي المؤسسـة  يرجع سبب عدم رضا بعض المبحوثين في حين    

 ،حسـب مـا صـرحوا بـهعمليـات الترقيـة بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر  نعـما بين السنة و السـبعة سـنوات 

بينمـا يعتبـر بعـض المبحـوثين الـذين . ة ترقيـة  بالمؤسسـة خـالل مسـارهم الـوظيفيلعدم استفادتهم مـن أيـ

معايير الترقية غير عادلة  فبالرغم من  إنعشر سنة  ، األربعةتتراوح سنوات خبرتهم ما بين الثمانية و 
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بمــا انــه تمــت تــرقيتهم بالمؤسســة  لكــنهم يشــعرون  بــأنهم لــم ينــالوا بعــد مــا يســتحقونه مــن ترقيــات مقارنــة 

 .يبدلونه من جهد 

الحاصـــلة  الترقيـــةن عمليـــات أبـــ إذانســـتخلص  تحليلنـــا و تفســـيرنا للبيانـــات المدونـــة أعـــاله ،  مـــن خـــالل

الن  ،العاملــة فــي المؤسســة لإلطــارات الرضــا الــوظيفي تحقيــق  تســاهم فــي ،بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر

  .تفوق بكثير نسبة غير الراضين  الترقيةنسبة الراضين عن عملية 

الوظيفي الواضح على الرضا  لتأثيرهاراجع  هذا و مراعاة عملية الترقية أهميةمن خالل ما تقدم ندرك  

  . )28(نتائج الجدول رقم  أكدته كما

تساعد عمليـة تقيـيم األداء فـي المنظمـة علـى توضـيح أسـاليب التعـايش فـي المنظمـة "  :تقييم األداء-ج

،و تحسين عالقات العمل بها حيث يمكـن القـول أن تقيـيم األداء هـي وسـيلة تنميـة و زيـادة االنسـجام و 

ديــة التــرابط بــين األفــراد و المنظمــة ،األمــر الــذي يصــعب تحقيقــه غالبــا فــي المنظمــات ذات الثقافــة التقلي

و هـو مـا يسـاهم فـي  )16.،ص 2007-2006بعجي سعاد ،( ."و السلطوية و البيروقراطية)الجامدة (

و بهذا يعد إذا تقييم األداء الموضوعي عامال حاسما في تحقيـق .تحقيق الرضا الوظيفي للموارد البشرية

الرضــا الــوظيفي ،إذ تربطهمــا عالقــة طرديــة حيــث كلمــا تــم تقيــيم األداء بطريقــة موضــوعية كلمــا ارتفــع 

ويتضـح ذلـك . مستوى الرضا الـوظيفي ، وكلمـا حـدث العكـس كلمـا اثـر ذلـك سـلبا علـى الرضـا الـوظيفي

     )29( أكثر من خالل الجدول رقم

  عن تقييم األداء بمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين رضايوضح ): 29(الجدول رقم 

 المئوية النسبة التكرارات  تقييم األداء

 %72.86 51 راض

 %27.14 19 غير راض

 %100 70 المجموع
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  عن تقييم األداءبمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين  رضايوضح ): 34(رقم  الشكل

المبحوثين راضـين عـن عمليـة تقيـيم  غالبية ، أن )29(البيانات الرقمية المدونة في الجدول رقم  تفيد   

فـي حـين  اطار51ما يوافق ب )%72.86(بالتي تتم بمؤسسة اتصاالت الجزائر و تقدر نسبتهم  األداء

عـــدم رضـــاهم عـــن عمليـــات  إطـــار، 19مـــا يعـــادل ب )%27.14( بحـــوثين تقـــدر بمنســـبة مـــن ال أقـــرت

  .التقييم الحاصلة بالمؤسسة 

من المبحوثين عبروا عن رضاهم عن ه بالتقريب ثالثة أرباع أن و في ضوء هذه النتائج يمكن القول،   

 إلـىو يرجـع السـبب فـي ذلـك حسـب تعلـيالتهم  ،الحاصلة بمؤسسة اتصاالت الجزائر األداءعملية تقييم 

جعلهــم يشــعرون  و أدائهــم وتيــرةو هــو مــا ســاهم كثيــرا فــي الرفــع مــن  بالمؤسســة األداءموضــوعية تقيــيم 

  .بالرضا و االرتياح في العمل

 أثنـاءحسب ما صـرحوا بـه  األداءبينما يرجع سبب عدم رضا بعض المبحوثين عن عملية تقييم        

لتعسـف بعـض المشـرفين غياب عنصر العدالة فيما يتعلق بعملية التقييم و ذلـك راجـع  إلى،معهم  لقائي

،ولعـل مـا يـدعم هـذا الطـرح التـذمر وعـدم الرضـا ب و هو مـا جعلهـم يشـعرون  ،األداءعلى عملية  تقييم 

و ذلــك لتحصــيلنا علــى عــن عمليــة التقيــيم  غيــر راض تمامــا أنــا":قــائال  اإلطــاراتاحــد بــه صــرح  هــو مــا

  ." إضافي عن زمالئي نفس التنقيط رغم ما أبدله من جهد

الحاصـــلة  األداءن عمليـــات تقيـــيم أبـــ إذانســـتخلص  الـــواردة أعـــاله، تحليلنـــا و تفســـيرنا للمعطيـــات بعـــد  

نســبة  ألن بحوزتهـا ،العاملـة  لإلطـارات الرضـا الـوظيفي تحقيــق  تسـاهم فـي بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر

  .الراضين عن عملية التقييم تفوق بكثير نسبة الغير الراضين 

%72.86

%27.14 راض

غير راض
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الواضــح علــى الرضــا  لتأثيرهــاراجــع  هــذا و األداء تقيــيممراعــاة عمليــة  ميــةأهمــن خــالل مــا تقــدم نــدرك  

 .)29(نتائج الجدول رقم  أكدته الوظيفي كما

  :االحترام و التقدير -ح

من الحاجات األساسية التي يسعى الفرد إلى الحصول عليها هـي الحاجـة إلـى التقـدير و االحتـرام "     

يحــرص علــى الحصــول علــى التقــدير فــي بيئــة عملــه نتيجــة مــا مــن قبــل اآلخــرين، و الموظــف كانســان 

الموظــف بالتقــدير يــدخل فــي نفســه الســرور و البهجــة ويحقــق لــه درجــة مــن   فشــعور. يبدلــه مــن جهــد

الرضـاء فـي عملــه و عـادة مــا يكـون التقــدير فـي العمــل مـن المســؤولين و المشـرفين و الــزمالء و اإلدارة 

 ،عائشـــــــــــــة إبــــــــــــــراهيم البريمــــــــــــــي(  ".اديـــــــــــــة و المعنويــــــــــــــةو يـــــــــــــتم التعبيــــــــــــــر عنـــــــــــــه بالمكافــــــــــــــآت الم.

و بهـــذا يعـــد الشـــعور بـــاالحترام و التقـــدير عـــامال حاســـما فـــي تحقيـــق الرضـــا  )38.37:ص.،ص2007

الوظيفي ،إذ تربطهما عالقة طردية حيث كلما شعر الفرد العامل بما يحتاجه من تقـدير و احتـرام  كلمـا 

العكـس كلمـا اثـر ذلـك سـلبا علـى  مسـتوى الرضـا الـوظيفي ارتفع مستوى رضاه الـوظيفي ، وكلمـا حـدث 

   )30(ويتضح ذلك أكثر من خالل الجدول رقم. لديه 

 و التقــدير الحتــراما عــن مقــدار بمؤسســة اتصـاالت الجزائــر المبحــوثينرضــا يوضــح ): 30(الجـدول رقــم 

  حسب الجنس  الذي يشعرون به

  ذكر  أنثى  المجموع الكلي
 الجنس

  

  

مقــــدار االحتــــرام  
  التقدير و

 ت  % ت  % ت %

 راض 34 94.44% 27 79.42% 61 87.14%

  غير راض 2 5.56% 7 20.58% 9 12.86%

 مجموعال 36 10%0 34 100% 70 10%0
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 الذي يشعرون بـه و التقدير االحترامعن مقدار  بمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثينرضا يوضح ): 35(رقم  الشكل

  سحسب الجن

مــن الجنســين ذكــور و  المبحــوثين لبيــةاغ أن ، )30( دول رقــمالبيانــات الكميــة المدونــة فــي الجــتكشــف  

و هـو   ،اتصاالت الجزائـر مؤسسة به داخليشعرون التقدير الذي  واالحترام مقدار  عن راضينإناث، 

حيـث نالحـظ أن  ،مـن العـدد الكلـي إطـار 61مـا يعـادل ب العينـة إجمـاليمن  %)87.14(نسبة أكدتهما 

، ثــم  )%94.44( أعلــى نســبة مــن المبحــوثين الراضــين قــد ســجلت فــي فئــة الــذكور، و تقــدر نســبتهم ب

مقـدار االحتــرام و التقــدير الــذي مــن المبحــوثين اإلنـاث الراضــين عــن ) %79.42(تليهـا بعــد ذلــك نسـبة 

مقـدار االحتـرام و التقـدير الـذي  عـدم رضـاهم عـن أكـدوافيما يخـص المبحـوثين الـذين  أما .يشعرون به 

 إجمــالي مــن )%12.86(نســبتهم ب  فتقــدرالجنســين ذكــور و إنــاث،  مــنيشــعرون بــه داخــل المؤسســة 

حيث سجلت أعلى نسبة من المبحوثين غير الراضين . من العدد اإلجمالي إطارات 9 يوافقما ب ،العينة

،  ثـم تليهـا بعـد ذلـك فئـة )%20.58(ب  عن مقدار االحتـرام و التقـدير فـي فئـة اإلنـاث و تقـدر نسـبتهم

و المالحـــظ هنـــا انخفـــاض كبيـــر فـــي كلتـــا النســـبتين مقارنـــة . )%5.56( الـــذكور غيـــر الراضـــين بنســـبة 

  . بسابقاتهما من النسب الراضية

راضـين مـن الجنسـين ذكـور و إنـاث   المبحـوثين بالتقريـب كـل هأنـ و في ضوء هذه النتائج ،يمكن القول

و يرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك حســـب  داخـــل المؤسســـة ، و التقـــدير الـــذي يشـــعرون بـــه مقـــدار االحتـــرامعـــن 

و  أرائهـــماحتـــرام   تصـــريحاتهم لتـــوفر مجموعـــة مـــن العوامـــل التـــي ســـاهمت فـــي تحقيـــق ذلـــك مـــن بينهـــا

داتهم مـع تقـديم الشـكر و و جهـم،االعتراف بقدراتهم و تقدير احترام مشاعرهم   إلى باإلضافة ،اقتراحاتهم

جعلهـم يشـعرون بالرضـا و االرتيـاح فـي و   أدائهـم وتيـرةهو ما ساهم كثيـرا فـي الرفـع مـن  ولهم،  الثناء
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مــن االحتــرام المتبــادل، الــذي يبديــه عمــال مؤسســة  و تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى مــا تــم مالحظتــه .العمــل

  .اتصاالت الجزائر من نساء و رجال لبعضهم البعض

االحتــرام و  مقــدارعــن و خاصــة مــن فئــة اإلنــاث ،بينمــا يرجــع ســبب عــدم رضــا بعــض المبحــوثين      

هم يشـعرون بعـدم اهميـتهم داخـل المؤسسـة و هـذا لكـون ، الذي يشعرون به حسب ما صـرحوا بـه التقدير

و هـو مـا اثـر سـلبا علـى مسـتوى و رؤسـائهم فـي العمـل  زمالئهم بـ راجع للعالقات السيئة التـي تـربطهم 

  .رضاهم

ن مقــدار االحتــرام و التقــدير الــذي أبــ إذانســتخلص  الــواردة أعــاله، تحليلنــا و تفســيرنا للمعطيــات بعــد    

تحقيــق رضــاهم الــوظيفي الن نســبة  فــي الجزائر،يســاهمبمؤسســة اتصــاالت  اإلطــارات العاملــة تشــعر بــه

  .الراضينالراضين تفوق بكثير نسبة غير 

الواضح علـى الرضـا  لتأثيره هذا راجعترام و التقدير و الشعور باالح أهميةما تقدم ندرك  بناءا على    

  .)30(نتائج الجدول رقم  أكدته الوظيفي كما

  :بالرضا الوظيفياالتصال التنظيمي  عالقة-3

تلعب االتصاالت دورا هامـا فـي المحافظـة علـى تـدفق و انسـياب العمـل داخـل المنظمـات، حيـث ترتفـع "

و لهـذا فهـو ) 340.، ص2003 ،ماهراحمد ( ."جيدة لالتصاالتكفاءة العمل كلما كانت هناك أنظمة 

يعد من أهـم العوامـل التنظيميـة المـؤثرة علـى الرضـا الـوظيفي و يمكـن مالحظـة ذلـك مـن خـالل مجمـوع 

  .  المؤشرات التي تنطوي عليها عملية االتصال

  :طبيعة المعلومات المنقولة -أ

إن سوء إدراك و فهم األفراد العاملين من مختلف المستويات التنظيمية للمعلومات المنقولة  إليهم مـن   

و لــذا . شــأنه أن يــؤثر علــى الرضــا الــوظيفي لــديهم، و خاصــة إذا تعلــق األمــر بتعليمــات تخــص العمــل

سـاهم فـي تحقيـق و هـو مـا ي .يجب أن تكون المعلومات المنقولة واضـحة و محـددة وكافيـة ألداء العمـل

إذا يمكــن القـــول أن هنالــك عالقــة طرديـــة بــين طبيعــة المعلومـــات و . لألفـــراد العــاملينالرضــا الــوظيفي 

الرضــا الــوظيفي، حيــث كلمــا كانــت المعلومــات المنقولــة واضــحة و كاملــة  كلمــا ارتفــع مســتوى الرضــا 
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ضـح ذلـك أكثـر مـن خـالل ويت. الوظيفي ، وكلما حدث العكس كلما اثر ذلك سلبا علـى الرضـا الـوظيفي

     .)31(الجدول رقم 

عــن طبيعــة المعلومــات التــي  بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر المبحــوثينضــح رضــا يو ): 31(الجــدول رقــم 
  مع ذكر سبب عدم الرضاتصلهم 

  

 

طبيعة المعلومات التي تصلهم مع ذكر سبب عـدم المبحوثين عن رضا يوضح ): 36(رقم  الشكل     
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  طبيعة المعلومات       

  

  التكرار

 
 النسبة المئوية 

 %80 56 راض                

غيـــــــــــــــــــــــــر 

  راض 

 

ضا
عدم الر

ب 
سب

 3 المضمون غامض 

14 

4.29% 

 %11.42 8 المعلومات غير كافية  20%

  3  معا   
4.29%  

 %100 70 المجموع الكلي             
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رضــاهم  أكــدواالمبحــوثين  غالبيـة إلــى أن ، )31(فـي الجــدول رقــم  تشـير البيانــات الرقميــة المدونــة      

المجمـوع مـن )%80(و تقدر نسبتهم ب بمؤسسة اتصاالت الجزائر  اإلدارةعن المعلومات الصادرة من 

الحجــم اإلجمــالي مــن  )%20( يعــادل نســبة بمــا إطــار 14 ربينمــا اقــ إطــار، 56مــا يقابــل ب اإلجمــالي،

اعتبـروا أن سـبب عـدم رضـاهم ) %4.29(الصادرة من اإلدارة، مـن بيـنهم المعلوماتعدم رضاهم عن ،

 اقــروا بــان المعلومــاتمــنهم فقــد ) %11.42(، أمــا  لغمــوض المضــمونراجــع عــن المعلومــات الصــادرة 

بالنســبة للمبحــوثين الــذين اعتبــروا أن المعلومــات غيــر  )%4.29( ،في حــين ســجلت نســبة غيــر كافيــة

  .كافية و كدا المضمون غامض

الصـادرة  المعلومـاتالمبحـوثين راضـين عـن  بالتقريب كل هأنيمكن القول  ،في ضوء هذه النتائج و      

 ،إلــيهموضــوح المعلومــات الــواردة ل تصــريحات المبحــوثينبــه  أفــادتراجــع حســب مــا  و هــذا ،اإلدارةمــن 

و و هـي اللغـة الفرنسـية  ،صعوبات فيما يخص اللغة المسـتعملة أيةحسب ما اقروا به  لم يواجهوا ألنهم

بالفعــل طيلــة تواجــدي تــم مالحظتــه  و هــو مــا ،بشــكل كبيــر  يفضــلون اســتعمالها  فــي تعــامالتهم التــي

 ،مـع احتياجـات العمـل تمامـاكافيـة و متوافقـة  إلـيهمالمعلومات الـواردة  أن هذا باإلضافة إلى .بالمؤسسة

مما ساهم فـي زيـادة شـعورهم بالرضـا  و هو ما ساعدهم  كثيرا على انجازه  بارتياح و بالشكل المطلوب

  . الوظيفي

فهذا ،عدم رضاهم عن المعلومات بسبب غموض المضمون  أكدوافيما يخص المبحوثين الذين  أما    

وظيـف ت األحيـانيـتم فـي بعـض  ألنه ،طبيعة اللغة المستعملة إلىبه تصريحاتهم  أفادتراجع حسب ما 

الـبعض مـنهم  أمـا ،وهو ما يجعل المضمون غير واضح   ،يصعب فهمها بسهولة  فرنسية مصطلحات

قـد  أنهـاعلومات غير كافية النجـاز المهـام المنوطـة بهـم كمـا تردهم م األحيانفقد اعتبروا انه في بعض 

  .التذمر و عدم الرضا  إلىال تتماشى مع مجريات العمل و هو ما يؤدي بهم 

 المعلومـات الصـادرة أن أعـاله ، الـواردة  للمعطيات الكميـةتحليلنا و تفسيرنا  نستخلص من خالل      

نســبة  الجزائــر النالعاملــة بمؤسســة اتصــاالت  لإلطــاراتتحقيــق الرضــا الــوظيفي  فــي اإلدارة تســاهممــن 

  .الراضينغير  نسبة الراضين تفوق

 هــذا راجــعكبيــرة و  أهميــة اإلدارة تشــكلطبيعــة المعلومــات الصــادرة مــن  أنمــن خــالل مــا تقــدم نــدرك  

  .)31(نتائج الجدول رقم  أكدتهكما  الواضح على الرضا الوظيفي لتأثيرها
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  :المنقولةسرعة المعلومات -ب

إن مدة السرعة أو البطء في نقل المعلومات يؤثر على الرضا الوظيفي للعامل ،الن المعلومات تفقـد "  

 أي توجــد)،بتصــرف394.، ص2003 ،مــاهراحمــد ( ."قيمتهــا إن لــم تنقــل أو تصــل وقــت اتخــاذ القــرار

خـــالل الجـــدول و الرضـــا الـــوظيفي و ذلـــك مــا يتضـــح مـــن   ســـرعة نقــل المعلومـــات  عالقــة طرديـــة بـــين

   )32(رقم

عن سرعة وصول المعلومات و  بمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثينضا ر يوضح ): 32(الجدول رقم 
  الخاصة بالعمل التقارير

  

  المئوية ةالنسب التكرارات  التقاريرسرعة وصول المعلومات و 

 %85.71 60 راض

 %14.29 10 غير راض

 %100 70 المجموع

    

  

ن سـرعة وصـول المعلومـات و عـ بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر المبحوثينرضـايوضـح ): 37(رقم  الشكل
  ر الخاصة بالعملالتقاري

%85.71

14.29%

راض

غير راض
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غالبيـــة  أنإلــى  ،)37(و الشــكل البيـــاني رقــم )32(تشــير الشــواهد الرقميـــة المدونــة فــي الجـــدول رقــم    

بمؤسســــة اإلدارة الصــــادرة مــــن القــــرارات المعلومــــات و  وصــــول رضــــاهم عــــن ســــرعة أكــــدوا المبحــــوثين

 أمـا إطـارات 4عينـة الدراسـة أي مـا يقابـل  أفـرادمـن ) %18.57(و تقـدر نسـبتهم ب اتصاالت الجزائـر 

عــدم  اقــروا إطــارات 5مــا يعــادل  أي المختــارةمــن حجــم العينــة )  %70(  بالنســبة المتبقيــة و المقــدرة 

   .اإلدارةالصادرة من  القراراتالمعلومات و  وصول رضاهم عن سرعة

ســـرعة وصـــول  المبحـــوثين راضـــين عـــن بالتقريـــب كـــل هأنـــ فـــي ضـــوء هـــذه النتـــائج يمكـــن القـــول ،و 

تصـــل دائمـــا فـــي الوقـــت المناســـب و يرجـــع  ألنهـــا  إلـــيهم اإلدارةالصـــادرة مـــن  التقـــاريرو  المعلومـــات

االتصالية التي تعتمدها  مؤسسة اتصاالت الجزائر فـي نقـل المعلومـات  لألساليبالفضل في ذلك   

 األســــاليب أهــــم كأحــــداعتمــــاد المؤسســـة علــــى االنترنيــــت  أنالخاصــــة بالعمــــل فهــــم يــــرون ارير التقـــو 

 عـن هـذا فضـال معلومـات و التقـارير فـي وقـت قياسـيعلـى ال ساعدهم كثيرا فـي الحصـول االتصالية

في الحصول على المعلومات في وقتها المناسب و هو ما  األخر االتصال المباشر الذي يساهم هو

  .  الوظيفي بارتياح و جعلهم يشعرون بالرضا  أعمالهمساعدهم  كثيرا على انجاز 

و القـــرارات  وصـــول المعلومـــاتســـرعة  يرجـــع ســـبب عـــدم رضـــا بعـــض المبحـــوثين عـــن بينمـــا      

احتكار المعلومات في بعض انه يتم  إلىبه من تصريحات  أدلواحسب ما  إليهم اإلدارةالصادرة من 

   .وصولها في الوقت المناسب بالتالي معين و هو ما يعيق إداريمن طرف مستوى  األحيان

 المركزية و الفروع التابعة لها هـو مـا يجعـل اإلدارةالبعد المكاني بين  أنمنهم  يرى البعض في حين

تسـتغرق وقتـا طـويال فـي  فـي شـكل مـذكرات مكتوبـة إليهمالمعلومات و التقارير التي يتم نقلها  بعض

لمهــاهم فــي  يعيــق انجــازهم  أمــر ألنــهمــا يجعلهــم يشــعرون بالتــذمر حيــال ذلــك  و هــو إلــيهمالوصــول 

و لالستفســـار أكثـــر عـــن هـــذه النقطـــة بالـــذات و خاصـــة و أننـــي أدركـــت مـــن خـــالل . الوقـــت المحـــدد

علمـت مـن خـالل مـا أدل بـه احـد اإلطـارات .مالحظاتي ذلـك االسـتعمال الواسـع لتكنولوجيـا االتصـال

  .   أن مؤسستهم تفضل في بعض الحاالت الخاصة نقل المعلومات على شكل مذكرات مكتوبة

ســـرعة وصـــول المعلومـــات و  أننســـتنتج  تحليلنـــا و تفســـيرنا للمعطيـــات الـــواردة أعـــاله،مـــن خـــالل     

تحقيــــق الرضــــا الــــوظيفي  تســــاهم فــــيمؤسســــة اتصــــاالت الجزائــــر  اإلدارة فــــي  التقــــارير الصــــادرة مــــن 
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 العاملة بحوزتها الن نسـبة المبحـوثين الـذين عبـروا عـن رضـاهم تفـوق بكثيـر نسـبة المبحـوثين لإلطارات

   .غير الراضين

  اإلدارةســـرعة و صـــول  المعلومـــات  و التقـــارير الصـــادرة مـــن  أننـــدرك  ذكـــره  تقـــدم فـــي ضـــوء مـــا    

 و   )32( نتائج الجدول رقم أكدتهالواضح على الرضا الوظيفي  كما   لتأثيرهاكبيرة راجع  أهميةتشكل 

 :التنظيميأساليب االتصال -ج

داخــل التنظيمــات،  دورا هامــا فــي نجــاح االتصــال التنظيمــي يلعــب االتصــال أســاليبإن حســن اختيــار 

حيث يساعد الفرد في الحصول على ما يحتاجه من معلومات و في الوقت المناسب و هو ما يرفع من 

و لكن يحـدث عكـس ذلـك فـي حـين تـم اختيـار أسـاليب غيـر . معنوياته و يجعله يشعر بالرضا الوظيفي

  )33(من خالل الجدول رقمذلك أكثر يتضح و . مالئمة لنقل المعلومات

  عن أساليب االتصال  بمؤسسة اتصاالت الجزائر رضا المبحوثينيوضح ): 33(رقم الجدول 

 المئوية النسبة التكرارات  الرضا عن أساليب االتصال

 %84.29 59 راض

 %15.71 11 غير راض

 المجموع
70 100% 
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  عن أساليب االتصالبمؤسسة اتصاالت الجزائر رضا المبحوثين يوضح ): 38(الجدول رقم 

المبحوثين أكدوا رضاهم عن  غالبية أن  إلى ،) 33(تشير البيانات الكمية الواردة في الجدول رقم      

و تقـدر  و القـرارات الخاصـة بالعمـل  األكثر اسـتعماال فـي إبالغهـم عـن المعلومـاتاألساليب االتصالية 

فــي حــين نجــد فــي المقابــل أن النســبة المتبقيــة مــن . إطــار 59،أي مــا يعــادل  )%84.29(نســبتهم ب 

إطار، غيـر راضـين عـن أسـاليب االتصـال المطبقـة  11يعادل بما) %15.71( المبحوثين و المقدرة ب

  .في المؤسسة إلبالغهم عن المعلومات و القرارات الخاصة بالعمل

و في ضوء هذه النتائج يمكن القول،أنه بالتقريب كل المبحوثين راضـين عـن أسـاليب االتصـال      

التي يتم عن طريقها إبالغهم  بالمعومات و القرارات الخاصة بالعمل، حيث أصر الكثير منهم على 

أن هذه األسـاليب و خاصـة المقابلـة الشخصـية تعـدو أكثـر الوسـائل فعاليـة فـي تحقيـق اتصـال نـاجح 

ألنهــا تشــجعهم علــى تبــادل اآلراء و األفكــار و تمكــنهم  مــن  االستفســار عــن بعــض  النقــاط التــي ،

الحصــول علــى المعلومــات  فــييكتنفهــا الغمــوض ، أمــا فيمــا يخــص االنترنيــت فقــد ســاعدتهم  كثيــرا 

توبة ،أما بالنسبة  للتقارير المك) 32(الالزمة في الوقت المناسب، و هو ما أكدته نتائج الجدول رقم 

شــرح و ذلــك لمــا تقدمــه مــن تفســير و  تصــريحاتهم فهــي ال تقــل شــأنا بالنســبة للكثيــرين مــنهم حســب

وهـو مـا سـاعدهم علـى انجـاز  ،العمـل  التعليمـات التـي تخـص و التعليمات التـي تخـصللمعلومات  

  .الذي جعلهم يشعرون بالراحة و الرضا الوظيفي الشيءبدقة  أعمالهم

التـــي يـــتم عـــن االتصـــالية  األســـاليبأمـــا فيمـــا يخـــص المبحـــوثين الـــذين اقـــروا عـــدم رضـــاهم عـــن     

بـــه مـــن  أدلـــواحســـب مـــا  طريقهـــا إبالغهـــم عـــن المعلومـــات و القـــرارات ، فقـــد اعتبـــر الـــبعض مـــنهم 

84,29

15,71

راض

غير راض
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تجـاوز فـي العديـد مـن مـن مـا يـنجم عنـه ل ، أن السبب يكمن فـي االتصـال الشـفوي و ذلـكتصريحات

و هـو مـا ، ألخـرتم نقلها من شخص  إذاوخاصة  لتأويالتالتي قد تتعرض   ،ضروريةالمعلومات ال

الوسـائل ، فـي حـين اعتبـر الـبعض مـنهم أن السـبب يكمـن فـي بشـكل جيـد  اسـتيعابهاعدم  إلىيؤدي 

رح شــالتــي تحتــاج لتفســير و  ب تصــريحاتهم لغمــوض بعــض المصــطلحاتذلــك راجــع حســ،و الكتابيــة 

فــي الوقــت المحــدد، و قــد تــم اإلشــارة إلــى ذلــك فــي  كمــا أنهــا فــي بعــض األحيــان ال تصــلهم  ،أكثــر

  .ذلكو هو ما جعلهم يشعرون بالتذمر حيال الجداول السابقة 

التــي االتصــالية  األســاليب أننســتنتج   تحليلنــا و تفســيرنا للمعطيــات الــواردة أعــاله، مــن خــالل        

تحقيـق  في نقـل المعلومـات و القـرارات الخاصـة بالعمـل ،تسـاهم فـي الجزائر مؤسسة اتصاالت  تعتمدها

الن نسبة المبحـوثين الـذين عبـروا عـن رضـاهم تفـوق بكثيـر ،العاملة بحوزتها  لإلطاراتالرضا الوظيفي 

  .نسبة المبحوثين غير الراضين

  لتأثيرهــاراجــع  هـذا ،واالتصــالية  األســاليبمختلـف باختيــار  االهتمــام أهميـةتظهــر  إذاو مـن هنــا       

  .)33(نتائج الجدول رقم  أكدتهالواضح على الرضا الوظيفي  كما 

  : المشاركة في اتخاذ القرارات-ت

إن المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات يتــيح للعــاملين فــرص إبــداء أفكــارهم و آراءهــم و اقتراحــاتهم ،األمــر "   

و خاصــة إذا تعلــق  )35.،ص2006، واصــل جميــل المــومني( ."الــذي يزيــد مــن تحســين فــرص العمــل

األمـر بفئــة اإلطـارات التــي تمثـل المحــور األساســي فـي عمليــة نجـاح التنظــيم ،ألن هـذا األمــر ســيجعلهم 

يشعرون بأهميتهم كأعضاء داخل التنظيم وهو ما سينعكس ايجابيا على مسـتوى الرضـا الـوظيفي لـديهم 

ذلــك يتضـح و . ركة فــي اتخـاذ القـرارات و لكـن يحـدث عكـس ذلــك فـي حـين لـم تمــنح لهـم فرصـة المشـا .

   .)34(من خالل الجدول رقم أكثر 
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عـن واقـع مشـاركتهم فـي عمليـة بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر رضا المبحـوثين يوضح ): 34(الجدول رقم 
  اتخاذ القرارات 

  المشـــــــــــاركة فـــــــــــي عمليـــــــــــة 

        القراراتاتخاذ 
 النسبة المئوية  التكرارات

 %67.14 47 راض

 %32.86 23 راضغير 

 %100 70 المجموع

  

  

عـن واقــع مشــاركتهم فــي عمليــة  بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر رضــا المبحـوثينيوضــح ): 39(رقــم  الشـكل
  اتخاذ القرارات 

المبحـوثين اقـروا  غالبيـة  أنيتضح   ، )34(من خالل الشواهد الكمية الواردة في الجدول رقم          

و هو ما  ،اتخاذ القرارات  الحاصلة بمؤسسة اتصاالت الجزائر اتعمليواقع مشاركتهم في رضاهم عن 

ما تبقى من المبحوثين فقد اقروا  أما ،اإلجماليمن العدد  إطار 47ما يعادل ب )%67.14(نسبة  أكدته

( و تقـدر نسـبتهم ب  ،بالمؤسسـة اتخـاذ القـرارات الحاصـلة واقع مشاركتهم في عملياتعدم رضاهم عن 

  . إطار 23ما يوافق  أي)  32.86%

اتخــاذ  واقــع مشــاركتهم فــي عمليــة المبحــوثين راضــين عــن مــن ثلثــي أكثــر أنومــن هنــا يبــدو جليــا     

جعلهــم يشــعرون  أمــر ، الن إتاحــة الفرصــة لهــم للمشــاركةالقــرارات الحاصــلة بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر

%67.14

%32.86 راض

غير راض
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 بأنــه أكــدتنســبة مــنهم  أنعلــى الــرغم مــن ،  المكانــة التــي يحتلونهــا داخــل المؤسســة بأهميــةبقيمــتهم و 

و  أثناء مشاركتهم في عمليات اتخاذ القـرارات ، و اتجاهاتهم بعين االعتبار همئراآب األخذما  يتم  أحيانا

احـــد  بـــهصـــرح  و مـــا يـــدعم هـــذا الطـــرح هـــو مـــالـــم يـــؤثر ســـلبا علـــى رضـــاهم  األمـــرن هـــذا إمـــع ذلـــك فـــ

و  ،اذ القــرارات المتعلقــة بالعمــل ال تتــاح لجميــع العــاملينفرصــة المشــاركة فــي اتخــ إن" :قــائال اإلطــارات

ن مشـــاركتي كعضـــو فـــي االجتماعـــات التـــي تعقـــد التخـــاذ القـــرارات الخاصـــة بالعمـــل يرفـــع مـــن إلهـــذا فـــ

من خـالل مناقشـتنا لقضـية مشـاركة  أيضاكما اتضح لنا ."  اقتراحاتيمعنوياتي حتى وان لم تقبل كامل 

نوعيــة القــرارات التــي ســوف  أوتــرتبط بطبيعــة  األخيــرةهــذه  أن، القــراراتفــي عمليــات اتخــاذ   اإلطــارات

       .تتم بصورة دائمة ال اإلطاراتتتخذ و هو بالتالي ما يجعل مشاركة بعض 

أما فيما يخص المبحوثين الذين اقروا عدم رضاهم عـن  واقـع مشـاركتهم فيمـا يخـص عمليـات اتخـاذ    

 األخـذعدم  أن السبب يكمن في  به من تصريحات أدلواحسب ما   القرارات، ، فقد اعتبر البعض منهم

و  ،مشــاركتهم فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات الحاصــلة بالمؤسســة أثنــاءواقتراحــاتهم بعــين االعتبــار  رائهمبــآ

بعــين  األخــذالــذين تــربطهم بهــم عالقــات شخصــية دون  اإلطــاراتلــبعض  األولويــة إعطــاءذلــك بســبب 

تطبيــق  فــي حــين اعتبــر الــبعض مــنهم أن الســبب يكمــن فــي ،التــي يــتم اقتراحهــا االعتبــار كفــاءة البــدائل

تقتصر عملية  المشاركة في اتخذ القرارات على فئة معينـة  فحسب تصريحاتهم  ،القراراتمركزية اتخاذ 

  .  و هو ما اثر سلبا على مستوى رضاهم الوظيفي  .ما يستبعد مشاركتهمبالتالي و هو  اإلطاراتمن 

مشـــاركة  واقــع ن أبــ إذانســـتخلص أعــاله ، الــواردة  الكميـــةتحليلنـــا و تفســيرنا للمعطيــات  خــاللمــن     

تحقيـق رضـاهم  سـاهم فـي  ،الحاصـلة بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر اتخـاذ القـرارات في عمليات اإلطارات

  .الن نسبة  المبحوثين الراضين تفوق بكثير نسبة المبحوثين غير الراضينالوظيفي 

الواضـح علـى الرضـا  لتأثيرهـاراجـع  و هـذاالمشاركة في اتخـاذ القـرارات  أهميةما تقدم ندرك بناءا على  

  . )34(نتائج الجدول رقم  أكدتهكما  الوظيفي

ــة مــع الــزمالء -ث ــة العالق يعتبــر االتصــال بــين الــزمالء مــن أهــم العوامــل المــؤثرة علــى الرضــا :طبيع

عالقـات طبيـة " الوظيفي للفرد ألن االتصاالت الجيدة بين هؤالء الزمالء من شأنها أن تؤدي إلـى خلـق 

و حســنة  و هــو مــا يزيــد مــن ارتبــاط الفــرد بالعمــل و بالمؤسســة و يقــوي انتمائــه إليهــا و يســعى لتحقيــق 

المطلوبـة منـه و عكـس ذلـك قـد يـؤثر بشـكل سـلبي علـى مسـتوى رضـا الفـرد الـوظيفي و انجاز األعمـال 
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فايزه ( .يقل انتماءه سواء للعمل أو المؤسسة التي يعمل بها و يصبح معوقا ألي أعمال مطلوب انجازها

  )35(و يتضح ذلك أكثر من خالل الجدول رقم  )59.، ص2011محمد رجب بهنسي،

عـــن طبيعـــة العالقـــة التـــي بمؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر  رضـــا المبحـــوثين يوضـــح ): 35(الجـــدول رقـــم 

  تربطهم بزمالئهم

 المئوية  النسبة التكرارات  العالقة مع الزمالء

 %87.14 61 راض

 %12.86 9 غير راض

 %100 70 المجموع

     

  

التــي عــن طبيعــة العالقــة بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر  رضــا المبحــوثين يوضــح ): 40(رقــم  الشــكل

  تربطهم بزمالئهم

و المقــدرة نســبتهم  المبحــوثينغالبيــة  أنإلــى  ، )35(البيانــات الكميــة الــواردة فــي الجــدول رقــم  تفيــد

 فـي العمـلبـزمالئهم  عالقـاتهمراضـين عـن  إطـار 61يعادل  بماالعينة،  إجماليمن ) %87.14(ب

مـن )  %12.86( بينما صرحت النسبة المتبقية منهم و البالغة حـوالي  .الجزائربمؤسسة اتصاالت 

%87.14

%12.86

راض

غير راض
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العالقـة التـي تـربطهم بـزمالئهم  نمـطعن عدم رضاهم عن  إطارات 9يعادل  بما المجموع اإلجمالي،

  . في العمل مؤسسة اتصاالت الجزائر

العالقــة التــي نمــط  راضــين عــن المبحــوثينبالتقريــب كــل  هأنــيمكــن القــول  و فــي ضــوء هــذه النتــائج،    

حيـث تـربطهم عالقــات  جـدون صـعوبة فـي التكيـف مــع زمالئهـمال ي نهــمأل .تـربطهم بـزمالئهم فـي العمـل

يبـث فـيهم روح الحمـاس و  ألنـهيفضـلون العمـل الجمـاعي  جيدة بهم ،و حسـب تصـريحاتهم أيضـا فـإنهم

ذلــك الجــو المشــحون  الحظــت حيــث ته طيلــة فتــرة تواجــدي بالمؤسســة،مــا لمســ هــوو  ،يبعــد عــنهم الملــل 

بالكفـاءة و  أعمـالهمو هو ما ساعدهم على انجاز ، االنسجام و التشاور فيما بينهم والتعاون  وبالمودة 

  .  وزاد من شعورهم بالرضا  ،الفعالية المطلوبة

نمــط العالقــة التــي تــربطهم بــبعض فــي حــين يرجــع ســبب عــدم رضــا بعــض المبحــوثين عــن        

التــي خالفــات لحــدوث بعــض ال ،حســب تصــريحاتهم اتصــاالت الجزائــر بمؤسســة الــزمالء فــي العمــل 

لتنفيذ و متابعة العمل أو بسبب هـروب الـبعض مـنهم الطريقة المثلى  أو األرجح الرأيحول  تتمحور

مــن  تحمــل المســؤولية ، و هــو مــا أثــر نوعــا مــا ســلبا علــى عالقــتهم أمــا الــبعض مــنهم فيعتبــر، أن 

بيــنهم هــو ســبب عــدم رضــاهم و هــو مــا أكدتــه نتــائج الجــدول الســابق رقــم  غيــاب االحتــرام المتبــادل

 .ذلكو هو ما جعلهم يشعرون بالتذمر حيال ، )31(

طبيعة العالقة التي ن أب إذانستخلص أعاله،  الكمية الواردة للمعطياتتحليلنا و تفسيرنا خالل من      

رضـــاهم  تحقيـــقتـــربط اإلطـــارات العاملـــة بمؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر بـــزمالئهم فـــي العمـــل، تســـاهم فـــي 

  .الن نسبة المبحوثين الراضين تفوق بكثير نسبة المبحوثين غير الراضين الوظيفي،

بزمالئهم في العمل،  االهتمام بنمط العالقة التي تربط اإلطارات أهميةما تقدم ندرك بناءا على         

   )35(نتائج الجدول رقم  أكدتهكما  الواضح على الرضا الوظيفي لتأثيرهاراجع  هذا و

  :ئهمالمرؤوسين برؤسا عالقة-ح

تعتمــد نوعيــة العالقــة مــع  المشــرف إلــى حــد كبيــر علــى نوعيــة و فعاليــة االتصــال كمــا هــو الحــال "    

هــذا االتصــال علــى اتجــاه واحــد فقــط حتــى يصــبح اخــذ  لــذلك ينبغــي أن ال يقتصــر.بالنســبة لــإلدارة ككــل

  ."االحتياجات و المطالب بعين االعتبار أمرا ممكنا
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(Commission Universitaire de Sécurité et Santé au Travail, 2005, p.3) " ألن للمشـرف أهميـة

فهو الذي يشكل نقطة االتصال بين التنظيم و األفراد و يكون لـه اكبـر األثـر لمـا  ،في هذا المجال كبرى

فإن إدراك الفرد لجـودة  و لهذا  " )98.،ص2008 ،سالم تيسير الشرايدة( ."يقومون به من أنشطة يومية

 اإلشراف الواقع عليـه تـؤثر فـي درجـة رضـاه عـن الوظيفـة ،و األمـر هنـا يعتمـد علـى إدراك الفـرد ووجهـة

محمــد ســعيد أنــور ســلطان  ."(نظــره حــول عدالــة المشــرف و اهتمامــه بشــؤون المرؤوســين و حمايتــه لهــم

جيــدة  عالقـةو منـه يمكـن القـول إذا انـه كلمـا كانـت عالقـة المرؤوسـين برؤسـائهم  )202. ،ص 2004،

رضـاهم  و كلما كانـت العالقـة سـيئة كلمـا اثـر ذلـك سـلبا علـى ،كلما ارتفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم

  )36(و يتضح ذلك أكثر من خالل الجدول رقم.الوظيفي

عن طبيعة العالقة التي تربطهم  بمؤسسة اتصاالت الجزائر رضا المبحوثينيوضح ): 36(الجدول رقم 

  برؤسائهم

 المئوية  النسبة التكرارات  العالقة مع الرؤساء  

 %87.14 61 راض

 %12.86 9 غير راض

 %100 70 المجموع

  

  

عــن طبيعــة العالقــة التــي  بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر رضــا المبحــوثينيوضــح ): 41(رقــم  الشــكل     

  تربطهم برؤسائهم

%87.14

%12.86

راض

غير راض
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المبحـوثين و المقــدرة  غالبيــة  أن إلـى ، )36(البيانـات الكميــة الـواردة فــي الجـدول رقــم  أسـفرت      

عالقــــتهم راضــــين عــــن  إطــــار 61 مــــا يعــــادل أي ،اإلجمــــاليمــــن المجمــــوع )%87.14(نســــبتهم ب

عـن  إطـارات 9يعـادل  بمـا)  %12.86( بينما صرحت النسبة المتبقية و البالغة حـوالي  .برؤسائهم

  .برؤسائهم تربطهمالعالقة التي  عن عدم رضاهم

 عالقـــتهم المبحـــوثين راضـــين عـــن  بالتقريـــب كـــل هأنـــ،يمكـــن القـــول  و فـــي ضـــوء هـــذه النتـــائج ،    

علـــى  مســـاعدتهمو كـــذا  فين لهـــمو هـــذا راجـــع حســـب تصـــريحاتهم لحســـن معاملـــة المشـــر  ،ســـائهمؤ بر 

راض جــدا عــن  أنــا":قــائال اإلطــاراتحيــث صــرح لــي احــد  . تعترضــهمتخطــي بعــض المشــاكل التــي 

 أنهــمعلــى  أيضــا المبحــوثيناجمــع هــؤالء  كمــا، "اأواجههــ ةمشــكل ةأيــفــي  يســاندني دائمــا ألنــهرئيســي 

وهـو بالفعـل مـا تمـت مالحظتـه طيلـة تواجـدي بالمؤسسـة عبـر  ،سـائهم ؤ ع ر مـ يتواصلون بكل ارتياح

عالقــاتهم مــع رؤســائهم ال تبقــى  أنعلــى أيضــا  الــبعض مــنهم  أعــرب ، و قــدالكثيــر مــن المصــالح 

هو ما  و ،قات حتى خارج  العملاتكوين الصد إلىبل تتعدى ذلك  ،العمل فقط  إطارمحصورة في 

   .ا الوظيفيبكفاءة و الشعور بالرض أعمالهمساعدهم على انجاز 

 أن ،فيمــا يــرى المبحوثــون الــذين عبــروا عــن عــدم رضــاهم عــن العالقــة التــي تــربطهم برؤســائهم       

 باإلضـافةهـذا  ،لمعـاملتهم  لهـم بصـرامة شـديدة  به من تصريحات أدلواحسب ما  السبب في ذلك راجع

بعـــض المســـؤولين  إن"قـــائال  اإلطـــاراتحيـــث صـــرح احـــد ،العمـــل  أثنـــاءعـــدم تحفيـــزهم و تشـــجيعهم  إلــى

بينمـا اعتبـر و هـو مـا جعلهـم يجـدون صـعوبة فـي االتصـال بهـم ،  "خـاطئيستغلون مناصبهم استغالال 

و حتى القـرارات  أعمالهسبب عدم رضاه عن مسؤوله راجع لتدخله المتواصل في كل  أن اإلطاراتاحد 

  . الوظيفي لمبحوثين يشعرون بالتذمر و عدم الرضاجعلت هؤالء ا األمورهذه   الخاصة به كل

ن أبـــ إذانســـتخلص ، )32(فـــي الجـــدول رقـــم الكميـــة الـــواردة للمعطيـــات تحليلنـــا و تفســـيرنامـــن خـــالل    

طبيعة العالقة التي تربط اإلطارات العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر برؤسائهم فـي العمـل، تسـاهم فـي 

  .الن نسبة المبحوثين الراضين تفوق بكثير نسبة المبحوثين غير الراضين الوظيفي،رضاهم  تحقيق

 واالهتمام بنمط العالقة التي تربط اإلطارات برؤسائهم في العمل،  أهميةما تقدم ندرك بناءا على      

   )36(نتائج الجدول رقم  أكدتهكما  الواضح على الرضا الوظيفي لتأثيرهاراجع  هذا
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  :الرؤساء بمرؤوسيهم عالقة-ج

ال يمكــن التقليــل مــن أهميــة االتصــاالت التــي تجمــع الرؤســاء بمرؤوســيهم فهــي األخــرى تــؤثر علــى      

يســاعد الرؤســاء "الرضــا الــوظيفي للمشــرف ، ألن االتصــال الجيــد بــين المشــرف أو الــرئيس و مرؤوســيه 

و يرفـع  )259.،ص2009ن حريم ،حسي(."كثيرا على القيام بمهامهم و مسؤولياتهم في انجاز أعمالهم 

مــا يعكــس العالقــة  هــو ويحــدث العكــس إذا كانــت العالقــة بينهمــا ســيئة و مــن مســتوى رضــاهم الــوظيفي

   )37(ثر من خالل الجدول رقميتضح ذلك أك الطردية بينهما ،و

عــن طبيعــة العالقــة التــي  بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر رضــا المبحــوثينيوضــح ): 37(الجــدول رقــم    

  بمرؤوسيهمتربطهم 

 المئوية النسبة     التكرارات   العالقة مع المرؤوسين  

 %83.33 25 راض

 %16.67 5 غير راض

 %100 30 المجموع

  

  

  

  

  

عــن طبيعــة العالقــة التــي  بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر رضــا المبحــوثينيوضــح ): 42(الجــدول رقــم    

  بمرؤوسيهمتربطهم 

 طبيعـةو المتعلـق برضـا المبحـوثين عـن  )37(تبرز المعطيـات الكميـة الـواردة فـي الجـدول رقـم      

المبحـــــوثين و المقـــــدرة نســـــبتهم  غالبيـــــة  أنعلـــــى  م بمرؤوســـــيهم فـــــي العمـــــلالعالقـــــة التـــــي تـــــربطه

%83.33

%16.67

راض

غير راض
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 عـن عالقـتهم راضـين  إطـار 25ما يعادل  أي لإلطارات العليا اإلجماليمن المجموع )%83.33(ب

( بمرؤوســــيهم  فــــي مؤسســــة اتصــــاالت الجزائــــر بينمــــا صــــرحت النســــبة المتبقيــــة و البالغــــة حــــوالي 

 عــن عــن عــدم رضــاهم إطــارات 5بمــا يعــادل مــن المجمــوع اإلجمــالي لإلطــارات العليــا )  16.67%

  . طبيعة عالقتهم بالمرؤوسين

مـن  المبحـوثينبالتقريـب كـل  هأنـ للمعطيـات المدونـة فـي الجـدول قراءتنـايمكن القـول مـن خـالل         

سـلوكهم  و  منضـبطون فـي ألنهـمطبيعة العالقة التي تـربطهم بمرؤوسـيهم،  راضين عن اإلطارات العليا

   .الوظيفي بالرضاباالرتياح و   هو ما جعلهم يشعرونيحترمونهم حسب تصريحاتهم و 

  بمرؤوسيهمالعالقة التي تربطهم طبيعة فيما يرى المبحوثون الذين عبروا عن عدم رضاهم عن         

لعـدم انجـاز هـؤالء المرؤوسـين بـه مـن تصـريحات  أدلـواحسـب مـا  السبب فـي ذلـك راجـع  أنفي العمل ،

للمهام الموكلة إليهم بالشكل المطلوب نتيجة التهاون و التماطـل فـي أدائهـا، و هـو مـا دفعهـم  للتـوتر و 

  .عدم الرضا الوظيفي 

ن أبـ إذانسـتخلص ، )37(فـي الجـدول رقـم الكميـة الـواردة للمعطيـات تفسـيرنا تحليلنـا ومن خـالل        

طبيعـة العالقــة التـي تــربط اإلطــارات العاملـة بمؤسســة اتصـاالت الجزائــر بمرؤوســيهم فـي العمــل، تســاهم 

   .الن نسبة المبحوثين الراضين تفوق بكثير نسبة المبحوثين غير الراضين الوظيفي،رضاهم  تحقيقفي 

االهتمام بنمط العالقـة التـي تـربط اإلطـارات بمرؤوسـيهم فـي العمـل،  أهميةما تقدم ندرك بناءا على     

  .)37(نتائج الجدول رقم  أكدتهكما  الواضح على الرضا الوظيفي لتأثيرهاراجع  هذا و

  :منح العمال فرصا لمناقشة انشغاالتهم-خ

االجتماعـات الدوريـة و كـذا نظـم التظلمـات و "  منح العمال فرصا لمناقشة انشغاالتهم مـن خـالل إن   

 فـي يساهم ،)261.،ص2009حسين حريم ،("صندوق االقتراحات و اإلرشاد و االستبيان و المقابالت 

و يحـــدث عكـــس ذلـــك فـــي حالـــة عـــدم مـــنح األفـــراد العـــاملين فرصـــا  .تحقيـــق الرضـــا الـــوظيفي للعـــاملين

  .)38(لجدول رقمو يتضح ذلك أكثر من خالل ا لمناقشة انشغاالتهم
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 عمـا تمنحـه لهـم المؤسسـة مـنبمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر  رضا المبحـوثين يوضح ): 38(الجدول رقم 

  .  فرص لمناقشة انشغاالتهم

لمناقشــــة الفــــرص مــــنح 
   االنشغاالت

 النسبة التكرارات

 راض  
55 78.57% 

 غير راض  
15 21.43% 

 %100 70 المجموع

  

  

مـنحهم فرصـا لمناقشـة مـدى  عـنبمؤسسة اتصاالت الجزائـر رضا المبحوثين يوضح ): 43(رقم  الشكل

  .  انشغاالتهم

 مـن برضـا المبحـوثين عمـا يمـنح لهـم المتعلـق  و )38(البيانات الكميـة الـواردة فـي الجـدول رقـم  تفيد   

 العينة، أي إجماليمن )%78.57(المبحوثين و المقدرة نسبتهم ب غالبية أن ،انشغالتهملمناقشة  فرص

الفــــرص التــــي تمنحهــــا لهــــم مؤسســــة اتصــــاالت الجزائــــر لمناقشــــة    راضــــين عــــن إطــــار 55يعــــادل  امــــ

مـــــن المجمـــــوع  ) %21.43( بينمـــــا صـــــرحت النســـــبة المتبقيـــــة مـــــنهم و البالغـــــة حـــــوالي  . انشـــــغاالتهم

مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر عـن الفـرص التـي تمنحهـا عـن عـدم رضـاهم  إطار 15يعادل  بما اإلجمالي،

  . لمناقشة انشغاالتهم لهم

%78.57

%21.43

راض

غير راض



    �الرضا الوظيفي و عالقته بالعوامل التنظيمية                                                            الرابعالفــــــصــل 

 

 

268 

المبحـوثين ثلثـي مـن  أكثـر أنأعـاله للمعطيـات المدونـة فـي الجـدول  قراءتنـايمكن القول من خـالل      
الفـــرص التـــي تمنحهـــا لهـــم مؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر لمناقشـــة انشـــغاالتهم ، حيـــث تقـــوم  راضـــين عـــن

المؤسسة حسب تصريحاتهم  بعقد اجتماعات أو ندوات يطرح من خاللها اإلطارات كل انشغاالتهم  مع 
  و هو ما جعلهم يشعرون بالرضا  . التعبير عن أرائهم بكل حرية 

الفرص التي تمنحها مؤسسة اتصاالت الجزائر  بحوثين عنفي حين يرجع سبب عدم رضا بعض الم   

لمناقشـــة االنشـــغاالت حســـب تصـــريحاتهم لعـــدم مـــنحهم فرصـــا عادلـــة فـــي التعبيـــر عـــن أرائهـــم أو طـــرح 

  . انشغاالتهم، و هو ما جعلهم يشعرون بالتذمر و عدم الرضا

ن أبـــ إذانســـتخلص ، )38(فـــي الجـــدول رقـــم الكميـــة الـــواردة للمعطيـــات تحليلنـــا و تفســـيرنامـــن خـــالل     

الفرص التي تمنحها مؤسسة اتصاالت الجزائر إلطاراتها للتعبير عـن أرائهـم و احتياجـاتهم ، تسـاهم فـي 

  .الن نسبة المبحوثين الراضين تفوق بكثير نسبة المبحوثين غير الراضين الوظيفي،رضاهم  تحقيق

لة لإلطارات قصد التعبير عن آرائهـم و االهتمام بمنح فرص عاد أهميةما تقدم ندرك بناءا على        

  .)38(نتائج الجدول رقم  أكدتهكما  الواضح على الرضا الوظيفي لتأثيرهاراجع  هذا و انشغاالتهم،

  :بالرضا الوظيفيالتدريب  عالقة-4

يعكس اهتمام المنظمة بتطوير و تأهيل و تنمية العنصر البشري فيها كما " إن تدريب الموارد البشرية  

وكذا ) 306.،ص2002محمود سلمان العميان ،( ."يكون لها اكبر األثر في تحقيق األهداف التنظيمية

أهـم مؤشـرات التـدريب الرضا الوظيفي لمواردها البشرية بما فيهـا اإلطـارات الموجـودة بحوزتهـا ومـن بـين 

  :التي تساهم في تحقيق الرضا الوظيفي

  :المشاركة في الدورات التدريبية -أ

تساهم المشاركة في البرامج التدريبية من تنمية مهارات المتدربين و تحسـين أدائهـم األمـر الـذي يـنعكس 

من شـأنه أن يـؤثر يبية أما عدم مشاركة األفراد العاملين في الدورات التدر  .إيجابا على رضاهم الوظيفي

إذا توجــد عالقــة طرديــة بــين المشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة و . ســلبا علــى مســتوى رضــاهم الــوظيفي 

   .)39(و يتضح ذلك من خالل الجدول رقم. الرضا الوظيفي
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  . من دورات تدريبية بمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين استفادة يوضح): 39(الجدول رقم 

 النسبة المئوية      التكرارات       االستفادة من دورات  تدريبية   

 %100 70 نعم

 %0 0 ال

 %100 70 المجموع

  

 

 

 

 

  

  من دورات تدريبية بمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين استفادة يوضح): 44(رقم  الشكل

بمؤسســـة اتصـــاالت المبحـــوثين  جميـــع أن،  )39(الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم  الشـــواهد اإلحصـــائيةتبـــرز 

استفادوا من دورات تدريبية خالل مسارهم  ،إطار 70 ما يعادلب) %100( المقدرة نسبتهم ب الجزائر و

 .الوظيفي

و  ،،ندرك األهمية الكبيـرة التـي توليهـا مؤسسـة اتصـاالت الجزائـر للتـدريب و في ضوء هذه النتائج     

ن المؤسســة محــل إو لــذا فــ،مــن اجــل مواكبــة التطــورات الحاصــلة فــي مجــال التكنولوجيــات الحديثــة  ذلــك

 هــــا مــــن الــــدورات التدريبيــــة الالزمــــةالبحــــث تحــــرص علــــى أن يســــتفيد جميــــع اإلطــــارات العــــاملين بحوزت

هم بكفاءة الستيعابهم لتقنيات و أساليب العمل الحديثة التي يتطلبها العمل حتى  يتمكنوا  من أداء مهام

  .مما يزيد فرصهم في الترقي والتقدم بالمؤسسة،عالية وتكاليف أقل 

100%
نعم 
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  :موقع التدريب-ب

، فاختيــار يعتبـر موقــع إجــراء التــدريب مـن العوامــل المــؤثرة علــى مســتوى الرضـا الــوظيفي لــدى المتــدربين

فـي حـين حـدث  الموقع المناسب و المالئم للتدريب من شأنه أن يساهم في تحقيق الرضـا الـوظيفي، أمـا

و يتضــح ذلــك أكثــر مــن خــالل .العكــس فــإن مــن شــأن ذلــك أن يــؤثر ســلبا علــى مســتوى الرضــا الــوظيفي

   )40(الجدول رقم

  . موقع التدريب عن بمؤسسة اتصاالت الجزائر رضا المبحوثينيوضح ): 40(الجدول رقم 

 المئوية النسبة التكرارات  موقع التدريب

 %84.29 59 راض

 %15.71 11 غير راض

 %100 70 المجموع

 

  

 . موقع التـدريب عن بمؤسسة اتصاالت الجزائر رضا المبحوثينيوضح ): 45(الجدول رقم             

بمؤسســــة المبحــــوثين  أغلبيــــة أنيتضــــح  ، )40(الكميــــة المدونــــة فــــي الجــــدول رقــــم  حســــب المعطيــــات

نسـبة  أكدتـهو هـو مـا  ،منهـا اسـتفادواتلقيهم للـدورات التدريبيـة التـي  موقع راضين عن اتصاالت الجزائر

%84.29

%15.71

راض

غير راض
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عـــدم  أكــدوافيمــا يخــص المبحـــوثين الــذين  أمـــا.  إطــار 59 بمـــا يعــادل العينــة إجمــاليمــن )84.29%(

مــن  ) %15.71( التــي اســتفادوا منهــا فتقــدر نســبتهم ب  رضــاهم عــن مكــان تلقــيهم للــدورات التدريبيــة

  .إطار 11 يوافقبما العينة  إجمالي

، تـدريبهم موقـع المبحوثين راضين عن  و في ضوء هذه النتائج ،يمكن القول انه بالتقريب كل      

 ،األفراد الذين يتم لقائهم تبادل الخبرات معلتغيير جو العمل و  ألنه يعتبر حسب تصريحاتهم فرصة

 خــارج البلــد، أو ،للمؤسســةســواء تــم ذلــك علــى مســتوى الــوطن مــن خــالل المــدارس الجهوريــة التابعــة 

المخصصــــة للتــــدريب  لتكــــوين داخــــل المؤسســــة ،الن القاعــــاتكمــــا أن األمــــر ال يختلــــف بالنســــبة ل

هو  ، وبكافة الوسائل الحديثة ،من أجهزة كمبيوتر و انترنيت و شاشات عرض بالمؤسسة تم تهيئتها

، األمـر الـذي  سـاهم فـي الرفـع ما ساعدهم على  التركيز و اسـتيعاب البرنـامج التـدريبي  بشـكل جيـد

  .  من معنوياتهم، و زيادة شعورهم بالرضا الوظيفي 

هو أن المؤسسة لم تتح لهم فرصة ،التدريب  موقع  أما سبب عدم رضا بعض المبحوثين عن      

االســتفادة مــن دورات  المشــاركة فــي الــدورات التدريبيــة التــي تــتم علــى مســتوى المــدارس الجهوريــة أو

و هو ما جعلهم يشعرون باإلحبـاط  ،حيث اقتصر تدريبهم على المؤسسة فقط ،خرج الوطن تدريبية 

   .  ألنهم يرغبون في تغيير جو العمل الملل و عدم الرضاو 

 اإلطـارات موقـع تـدريب أنب إذانستخلص  تحليلنا و تفسيرنا للمعطيات الواردة أعاله،  من خالل       

موقـع  الن نسـبة الراضـين عـن ،يرضـاهم الـوظيف فـي تحقيـقسـاهم ي الجزائـرالعاملة بمؤسسـة اتصـاالت 

  .الراضينبكثير نسبة غير  التدريب تفوق

الواضح على  لتأثيرهراجع  هذا ، وموقع التدريبالدور الذي يلعبه  أهميةما تقدم ندرك  بناءا على      

   )40(نتائج الجدول رقم  أكدته الوظيفي كماالرضا 

  :مدة التدريب-ت

توجـد عالقـة طرديـة بـين مـدة  حيـث  ،مدة التدريب التي يخضـع لهـا المتـدرب علـى رضـاه الـوظيفيتأثر 

حيث كلما كانـت مـدة التـدريب كافيـة لتغطيـة البرنـامج التـدريبي  كلمـا ارتفـع  التدريب و الرضا الوظيفي،
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ذلـك  ويتضـح. مستوى الرضا الـوظيفي ، وكلمـا حـدث العكـس كلمـا اثـر ذلـك سـلبا علـى الرضـا الـوظيفي

  .    )41(أكثر من خالل الجدول رقم و الشكل البياني رقم

  . مدة التدريب عنبمؤسسة اتصاالت الجزائر  رضا المبحوثينيوضح ): 41(الجدول رقم 

 المئوية  النسبة التكرارات  موقع التدريب

 %81.43 57 راض

 %18.57 13 غير راض

 %100 70 المجموع

     

 

  .مدة التدريب عن بمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين رضايوضح ): 46(رقم  الشكل

 ،)39(مضمون الشكل البياني رقمو  )39(يتضح من خالل البيانات الكمية الواردة في الجدول رقم      

التدريبيـة التـي  للـدورات المـدة المخصصـةراضـين عـن  ئـراتصـاالت الجزا المبحوثين بمؤسسـة بيةغال أن

بينمـا نجـد إطـار،  57بمـا يعـادل  العينـة، إجمـاليمـن ) %81.43(أكدتـه نسـبةهـو مـا  منها، واستفادوا 

دورات للـالمخصصـة  راضين عن المـدةغير  إطار 13ما يوافق  أي ) %18.57( نسبة أنفي المقابل 

   .التدريبية التي استفادوا منها

%81.43

%18.57

راض

غير راض
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المبحــوثين بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر  بالتقريــب كــل هأنــيمكــن القــول و فــي ضــوء هــذه النتــائج ،       

الن المدة المحددة  لتدريبهم كانـت ،راضين عن المدة  المخصصة للدورات التدريبية التي استفادوا منها 

    .حسب تصريحاتهم كافية لتغطية البرنامج التدريبي المقترح

ت اخصصــة للــدور بينمــا يرجــع ســبب عــدم رضــا بعــض المبحــوثين بالمؤسســة المعنيــة عــن المــدة الم     

إلـى عـدم التنسـيق بـين فتـرة التـدريب و  بـه مـن تصـريحات أفـادوا حسـب مـا،التدريبية التي استفادوا منها 

فالفترة المحددة لم تكن كافية الستيعابه و لهذا فقد تعـذر علـيهم فهـم مـا تـم  ،تنفيذه رلبرنامج المقر احجم 

   .الرضاى بهم إلى التذمر و عدم دمما أ ،تقديمه بشكل جيد 

التدريبيـة  للـدوراتمـدة المخصصـة ال أننستنتج  تحليلنا و تفسيرنا للنتائج الواردة أعاله، من خالل      

الن نســبة  ،العاملــة بحوزتهــا لإلطــاراتتحقيــق الرضــا الــوظيفي  تســاهم فــي ،مؤسســة اتصــاالت الجزائــرب

  .راضينغير ال المبحوثين الذين عبروا عن رضاهم تفوق بكثير نسبة المبحوثين

 فهـي تشـكلمؤشـرات العمليـة التدريبيـة لـذلك  أهممدة التدريب تعد احد  أنما تقدم ندرك  بناءا على     

  )41(رقم نتائج الجدول  أكدته الوظيفي كماعلى الرضا  لتأثيرها الواضح هذا راجع كبيرة، و أهمية

  ): اتجاهات التدريب (طبيعة البرنامج التدريبي  -ث

بالشـــكل المناســـب مـــن شـــأنه أن ) تـــدريب نظـــري أو تـــدريب ميـــداني(إن تحديـــد اتجاهـــات التـــدريب      

أمـا فـي حالـة عـدم تحديـد اتجـاه التـدريب بالشـكل المناســب .يسـاهم فـي تحقيـق الرضـا الـوظيفي للمتـدربين

  )42(  ويتضح ذلك أكثر من خالل الجدول رقم. فإن هذا سيؤثر سلبا على الرضا الوظيفي للمتدربين
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  .طبيعة البرنامج التدريبي عنبمؤسسة اتصاالت الجزائر  رضا المبحوثينيوضح ): 42(الجدول رقم 

طبيعــــــــــــة البرنــــــــــــامج 

  التدريبي
 النسبة المئوية التكرارات

 %85.71 60 راض

 %14.29 10 غير راض

 %100 70 المجموع

      

  

  . طبيعة البرنامج التدريبي رضا المبحوثين عنيوضح ): 47(الجدول رقم     

البرنــامج التــدريبي  طبيعــةالمبحــوثين راضــين عــن  بيــةغال ،أن )42(يتضــح مــن خــالل الجــدول رقــم  

 60 بمــــا يعــــادل مــــن المجمــــوع اإلجمــــالي)%85.71(نســــبة  أكدتــــههــــو مــــا  ،واســــتفادوا منــــه  الــــذي

البرامج التدريبية الـذي اسـتفادوا  طبيعةعدم رضاهم عن  أكدوافيما يخص المبحوثين الذين  أما.إطار

  .إطارات 10 بما يوافق ) %85.71( فتقدر نسبتهم ب  امنه

البرنـامج طبيعـة  المبحوثين راضين عن بالتقريب كل هيمكن القول أنو في ضوء هذه النتائج ،      

ل لكـل احتياجـاتهم التدريبيـة بـه مـن تصـريحات شـام أدلـواحسب ما  ألنه ،التدريبي الذي استفادوا منه

و عمــل  ،أفضــلواجبــاتهم بشــكل   ألداء م بالمعــارف و المعلومــات الالزمــة حيــث ســاهم فــي تزويــده،

%85.71

%14.29

راض

غير راض
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و زيــادة شــعورهم   بأنفســهمتعزيــز الثقــة  إلــى األمــرهــذا  أدىوقــد  ، علــى تنميــة مهــاراتهم و قــدراتهم 

  .بالرضا عن العمل أكثر

البرنامج التدريبي الذي استفادوا منه  طبيعةبينما يرجع سبب عدم رضا بعض المبحوثين عن        

و ذلـــك  لعـــدم ،المرجـــوة مـــن العمليـــة التدريبيـــة  افداألهـــحقـــق  يكونـــه لـــم  إلـــىحســـب تصـــريحاتهم  ،

بمــا ســاهم فـي تنميــة قـدراتهم و مهــاراتهم يلـم  ونسـبيا فقــط فهــ إالتغطيتـه لجميــع  متطلبـاتهم التدريبيــة 

غيــر دقيــق ممــا أدى إلــى عــدم اســتيعابه  بينمــا يــرى الــبعض مــنهم أن مضــمون التــدريب .فيــه الكفايــة

    .وهو ما جعلهم يشعرون بعد الرضا الوظيفي بشكل جيد

ــ إذانســتخلص  الــواردة أعــاله، تحليلنــا و تفســيرنا للنتــائجخــالل مــن          التدريبيــة، البــرامج طبيعــةن أب

المؤسسـة، العاملـة فـي  الـوظيفي لإلطـاراتتحقيـق الرضـا  في الجزائر تساهماتصاالت  المطبقة بمؤسسة

  .لراضين رغيبكثير نسبة  منه تفوق دالبرنامج المستفا طبيعةنسبة الراضين عن  نأل

علــى  لتأثيرهــا الواضــح هــذا راجــع و التدريبيــة،البــرامج  طبيعــة اختيــار أهميــةمــا تقــدم نــدرك  بنــاءا علــى

  )42(نتائج الجدول رقم  أكدته كما الوظيفيالرضا 

  ):أساليب عرض البرنامج التدريبي(أساليب التدريب -ج

 أمـاإن مراعاة االختيار المناسب لمختلف أساليب التدريب يساهم فـي تحقيـق الرضـا الـوظيفي للمتـدربين 

االســـتفادة مـــن البرنـــامج  يـــؤدي إلـــى عـــدم لعـــرض البرنـــامج التـــدريبي  مناســـبالعـــدم تحديـــد األســـاليب 

ويتضــح ذلــك أكثــر مــن  .التــدريبي و هــو مــا يــؤثر ســلبا علــى مســتوى الرضــا الــوظيفي لــدى المتــدربين 

   )43(خالل الجدول رقم
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أســاليب عــرض البرنــامج  عــن بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر رضــا المبحــوثينيوضــح ): 43(الجــدول رقــم 

  . التدريبي

أســـــــــــــــــــاليب عـــــــــــــــــــرض 
  البرنامج التدريبي

 النسبة المئوية  التكرارات   

 راض      
59 84.29% 

 %15.71 11 غير راض    

 المجموع
70 100% 

    

  

أســاليب عــرض البرنــامج  عــن بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر رضــا المبحــوثينيوضــح ): 48(الجــدول رقــم 

  . التدريبي

عـــن  أكـــدوا رضـــاهم المبحـــوثين لبيـــةاغ أن ، )43(الـــواردة فـــي الجـــدول رقـــم  تفيـــد البيانـــات الرقميـــة  

و هــو مــا  فــي عــرض البرنــامج التــدريبي الــذي اســتفادوا منــه،األســاليب التدريبيــة التــي تــم اعتمادهــا 

 أنالمقابـــل  نجـــد فـــيفـــي حـــين  .إطـــار 59 بمـــا يعـــادلالعينـــة   إجمـــاليمـــن )%84.29(نســـبة أكدتـــه

%84.29

%15.71

راض

غير راض
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غيــر راضــين عــن إطــار  11بمــا يوافــق )  %15.71( المتبقيــة مــن المبحــوثين و المقــدرة ب  النســبة

   .عرض البرنامج التدريبي الذي استفادوا منه أساليب التدريب التي تم اعتمادها في

األسـاليب المعتمـدة  المبحـوثين راضـين عـن بالتقريـب كـل هيمكـن القـول أنـو في ضـوء هـذه النتـائج ،    

لتـــدريبي واألســـاليب تصـــريحاتهم قـــد تـــم التنســـيق بشـــكل جيـــد بـــين البرنـــامج احســـب ألنـــه ، فـــي تـــدريبهم

 األســاليبن هــذه أكمــا يــرى الــبعض مــنهم بــ ،و هــو مــا ســاعدهم علــى اســتيعابه ،المعتمــدة فــي عرضــه

  .سمحت لهم بتبادل اآلراء و األفكار و كذا مناقشة مشكالت العمل و ما يواجههم من صعوبات 

راجــع  تدريبيــة،الالمعتمــدة فــي عــرض البــرامج  األســاليب ســبب عــدم رضــا بعــض المبحــوثين عــن أمــا   

الحقــائق التــي  أمــامعلــى وضــع المتــدرب أكثــر التــي تســاعد  األســاليببعــض  حســب تصــريحاتهم لغيــاب

  .ذلكحيال و عدم الرضا  وهو ما جعلهم يشعرون بالتذمر  العمل،تخص 

األساليب التي تم اعتمادهـا  نأب إذانستخلص خالل تحليلنا و تفسيرنا للمعطيات الواردة أعاله، من     

العاملــــة بمؤسســــة  لإلطــــاراترضــــا الــــوظيفي ال قــــد ســــاهمت فــــي تحقيــــق البــــرامج التدريبيــــة،فــــي عــــرض 

  .الراضينالن نسبة الراضين تفوق بكثير نسبة غير  ،اتصاالت الجزائر

و  ،تدريبيـةالمعتمـدة فـي عـرض البـرامج ال ريبيـةاختيار األساليب التد أهميةما تقدم ندرك  بناءا على    

  .)43(نتائج الجدول رقم  أكدته الوظيفي كماالواضح على الرضا  لتأثيرهاراجع  هذا

  :كفاءة المتدربين-ح

تساهم الكفاءة العالية للمدربين في تحسين مستوى األداء للمتـدربين و هـو مـا سـينعكس إيجابـا علـى     

ويتضـح ذلـك أكثـر  .سـلبا علـى رضـاهمن ذلك يـنعكس إالرضا الوظيفي أما إذا كان المستوى منخفض ف

     )44(من خالل الجدول رقم
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  . كفاءة المدربين عن بمؤسسة اتصاالت الجزائر رضا المبحوثينيوضح ): 44(الجدول رقم 

 المئوية  النسبة التكرارات  كفاءة المدربين

 %85.71 60 راض

 %14.29 10 غير راض

 %100 70 المجموع

     

  

  .كفاءة المدربين رضا المبحوثين عنيوضح ): 49(الجدول رقم                   

المبحوثين راضين  لبيةاغ أن ، )44(المدونة في الجدول رقم  اإلحصائيةيتضح من خالل الشواهد  

نســبة  أكدتـهو هـو مـا  ،المـدربين الـذين اشــرفوا علـى الـدورات التدريبيـة التـي اســتفادوا منهـا عـن كفـاءة

عـدم  أكـدوافيمـا يخـص المبحـوثين الـذين  أمـا.إطار 60 يعادل بما العينة   إجماليمن ) 85.71%(

فتقــدر نســبتهم ب  ،التــي اســتفادوا منهــا ن المشــرفين عــن الــدورات التدريبيــةالمــدربي كفــاءة رضـاهم عــن

  .إطارات 10بما يوافق المجموع اإلجماليمن  )14.29%(

%85.71

%14.29

راض

غير راض
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المبحـوثين راضـين عـن كفـاءة المـدربين  ه بالتقريـب كـلأنـو في ضوء هذه النتائج، يمكن القـول      

بهــا   أدلــواو هــذا حســب تصــريحاتهم التــي .منهــاعلــى الــدورات التدريبيــة التــي اســتفادوا  الــذين اشــرفوا

 اسـتيعابهكثيرا علـى  همالذي ساعد األمر،العالية في تطبيق البرنامج التدريبي لكفاءة المدربين راجع 

النقاشــات مــع المتــدربين  إدارةو ،قــدرتهم علــى فــتح قنــوات الحــوار   إلــى باإلضــافةبكــل بســاطة هــذا 

    .بصدر رحب و هو ما ساهم في رفع معنوياتهم و جعلهم يشعرون بالرضا

 يرغ ون الذين أعربوا عن عدم رضاهم  ، أن هؤالء المدربين حسب تصريحاتهمالمبحوث بينما يرى     

ت الواردة المعلوما هو ما يعيق قدرتهم على استيعاب و ،البرنامج التدريبي إلدارة ؤهلين بما فيه الكفايةم

   .يشعرون بالتذمر وعدم الرضا جعلهم األمر الذي  ،بالشكل المطلوب في  البرنامج التدريبي

ن الـــذي كفـــاءة المـــدربين أن إذانســـتخلص  نا للمعطيـــات الـــواردة أعـــاله،و تفســـير  نـــامـــن خـــالل تحليل      

، الجزائـرالعاملة بمؤسسة اتصاالت  اإلطاراتمنها  تالدورات التدريبية التي استفاد مختلف على اشرفوا

  .الراضيننسبة الراضين تفوق بكثير نسبة غير  الوظيفي النرضاهم  في تحقيقساهمت  قد

علــى  لتأثيرهــا الواضــح هــذا راجــعو  نكفــاءة المــدربيلعبـه تالــدور الــذي  أهميــةمــا تقــدم نــدرك  بنـاءا علــى 

   )44(نتائج الجدول رقم  أكدته الوظيفي كماالرضا 

  :التدريبيةمردود الدورات -خ

يساعد التدريب الناجع في الرفـع مـن كفـاءة المتـدربين و هـو مـا يـنعكس إيجابـا علـى مسـتوى الرضـا     

وهو أمر يدركه المتدرب بعد انتهائه من مرحلة التدريب من خالل تقييمه لمستوى أدائه  لديهم،الوظيفي 

أمـا إذا كـان مـردود الـدورات التدريبيـة سـيئا فمـن شـأن ذلـك  .التـدريبو كل ما يتعلـق بالعمـل قبـل و بعـد 

التدريبيـة و انخفاض مستوى الرضا الوظيفي إذا هنالك عالقة طردية بـين مـردود الـدورات أن يؤدي إلى 

   )45( الرضا الوظيفي و يتضح ذلك أكثر من خالل الجدول رقم
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  . مردود الدورات التدريبية عنبمؤسسة اتصاالت الجزائر  رضا المبحوثينيوضح ): 45(الجدول رقم 

 المئوية النسبة التكرارات  مردود الدورات التدريبية

 %84.29 59 راض

 %15.71 11 غير راض

 %100 70 المجموع

      

  

مــردود الــدورات  عــن بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر رضــا المبحــوثينيوضــح ): 50(الجــدول رقــم       

  . التدريبية

المبحــوثين و المقــدرة نســبتهم  لبيــةاغ أن ، )45(تشــير المعطيــات الكميــة الــواردة فــي الجــدول رقــم   

الــدورات التدريبيــة التــي مــردود عــن راضــين  إطــار 60مــا يعــادل بالعينــة  إجمــاليمــن )%85.71(ب

المتبقيــــة مــــن  النســــبة أنالمقابــــل  نجــــد فــــيفــــي حــــين  .اســــتفادوا منهــــا بمؤسســــة اتصــــاالت الجزائــــر

مـــردود الـــدورات غيـــر راضـــين عـــن إطـــارات  10بمـــا يوافـــق )  %14.29( المبحـــوثين و المقـــدرة ب 

  .التدريبية التي استفادوا منها

%84.29

%15.71

راض

غير راض
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الــدورات  مــردود المبحــوثين راضــين عــن انــه بالتقريــب كــل يمكــن القــولوفــي ضــوء هــذه النتــائج ،      

 إلـى هـذا راجـع حسـب تصـريحاتهمريبية التي استفادوا منها بعد تقييمهم لعملهم قبل و بعد التدريب ،و التد

 أصـبحتحيـث  ،المنوطـة بهـم بعـد االسـتفادة مـن التـدريب لألعمـالفـي كيفيـة انجـازهم  الملحوظ التحسن

مســتوى  ىأعلــالصــائبة التــي تضــمن ى مواجهــة مشــاكل العمــل و اتخــاذ القــرارات لــديهم القــدرة الكافيــة علــ

و هــو مــا  يــوحي بنجــاح البــرامج التدريبيــة المقترحــة ألنــهو هــذا شــيء ايجــابي  ،مــن النجاعــة و الكفــاءة

  .ساهم في الرفع من معنوياتهم و تحقيق رضاهم الوظيفي

الــدورات التدريبيــة التــي اســتفادوا مــردود فيمــا يــرى المبحوثــون الــذين عبــروا عــن عــدم رضــاهم عــن       

ـــواالســـبب فـــي ذلـــك راجـــع  حســـب مـــا  أن،منهـــا بعـــد تقيـــيمهم لعملهـــم قبـــل و بعـــد التـــدريب  بـــه مـــن  أدل

علـــى تغطيـــة جوانــب العجـــز فـــي  ملـــم  تســاعده ألنهـــا،تصــريحات لعـــدم اســتفادتهم منهـــا بالشـــكل الجيــد 

نظـرا   ،العمـل الـذي يمارسـونه ال يـزال صـعبا نوعـا أن إالرغم استفادتهم مـن هاتـه الـدورات  ألنه ،داءاأل

 أكدتـهللجانب النظري  بشكل جيد و هذا مـا  استيعابهمفترة التدريب كعدم  أثناءللصعوبات التي تلقوها  

الـــذين اشـــرفوا علـــى الـــدورات  للمـــدربينالكفـــاءة المتوســـطة  إلـــى باإلضـــافةهـــذا ،)42(نتـــائج الجـــدول رقـــم

وهــو مــا جعلهــم يواجهــون بعــض  )44(التــي اســتفادوا منهــا و هــو مــا أكدتــه نتــائج الجــدول رقــم التدريبيــة

ســاعدهم الــذي  شــكل الب  .ممــا جعلهــم يشــعرون بالتــذمر وعــدم الرضــا   أعمــالهم تأديــةالصــعوبات فــي 

  .عوائق أيةو انجازها بكل سهولة و بسرعة دون  ،بدقة أعملهمعلى التحكم في 

الــدورات التدريبيــة التــي مــردود  أن نســتخلص الــواردة أعــاله، تحليلنــا و تفســيرنا للمعطيــاتخــالل مــن    

الـوظيفي، رضـاهم  فـي تحقيـق تسـاهمقـد  ،ئـرالجزاالعاملـة بمؤسسـة اتصـاالت  اإلطاراتاستفادت منها 

  .الراضينغير نسبة الراضين تفوق بكثير نسبة  الن

علــى الرضــا  لتأثيرهــا الواضــحراجــع  هــذا و ،التدريبيــةالــدورات  أهميــةدور و نــدرك مــا تقــدم  بنــاءا علــى 

   .)45(نتائج الجدول رقم  أكدته الوظيفي كما

  :التقييم و المراجعة المستمرة للتدريب من قبل الجهات المختصة-د

إن مراجعــة و متابعــة تقيــيم التــدريب بشــكل مســتمر يســاعد فــي إعطــاء صــورة واضــحة عــن مــدى       

استفادة المتدربين من البرنامج التدريبي و هو ما يسمح بمعرفة مختلف الثغرات التي حدثت خالل تنفيذ 

نعكس إيجابا على البرنامج التدريبي و بالتالي سيتم استدراك عوامل النقص لدى المتدربين األمر الذي ي
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غيــاب التقيــيم و المراجعــة المســتمرة للتــدريب فــان ذلــك يــؤثر ســلبا علــى أمــا فــي حالــة  .رضــاهم الــوظيفي

يمكن القول إذا انه توجد عالقة طردية بين عملية التقييم و المراجعـة المسـتمرة للتـدريب .الرضا الوظيفي

   .)46(و الرضا الوظيفي ، و يتضح ذلك أكثر من خالل الجدول رقم

عمليـة مراجعـة و تقيـيم  عـن بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر رضـا المبحـوثينيوضـح ): 46(الجدول رقم    

  . دورات التدريبيةالمختصين لل

تقيـــــيم و مراجعـــــة عمليـــــة 

  مردود الدورات التدريبية
 المئوية النسبة التكرارات

 %77.14 54 راض

 %22.86 16 غير راض

 %100 70 المجموع

  

  

عمليــة مراجعــة و تقيــيم  عــنبمؤسســة اتصــاالت الجزائــر  رضــا المبحــوثين يوضــح ): 51(رقــم  شــكل  
  الدورات التدريبية

%77.14

%22.86

راض

غير راض
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بمؤسســـة اتصـــاالت  المبحـــوثين لبيـــةاغ أن ،)46(رقـــمتكشـــف البيانـــات الكميـــة المدونـــة فـــي الجـــدول     
و ،التـي اسـتفادوا منهـا  لمـردود الـدورات التدريبيـة راضين عن عملية مراجعة و تقييم المختصـين الجزائر

فيمــــا يخــــص  أمــــا. إطــــار 54المجمــــوع اإلجمــــالي بمــــا يعــــادل مــــن ) %77.14(نســــبة  أكدتــــههــــو مــــا 
التـي اسـتفادوا  مـردود الـدورات التدريبيـةمراجعـة عـدم رضـاهم عـن عمليـة تقيـيم و  أكـدواالمبحوثين الذين 
 5بمــــا يعــــادل  المجمــــوع الكلــــي مــــن )   %22.86( فتقــــدر نســــبتهم ب  المختصــــين منهــــا مــــن طــــرف

  .إطارات

عمليـــة مـــن خـــالل قراءتنـــا لمعطيـــات الجـــدول يتضـــح أن أكثـــر مـــن نصـــف المبحـــوثين راضـــين عـــن    

حسـب تصـريحاتهم  يـتم  ألنـهمراجعة و تقييم المختصين  لمردود الدورات التدريبية التـي اسـتفادوا منهـا، 

فــي مجــال التــدريب بعــد انتهــاء العمليــة مراجعــة و تقيــيم مــردود الــدورات التدريبيــة مــن طــرف المختصــين 

و ذلــك مــن خــالل  ،العمليــة التدريبيــة و بعــدهاقبــل   مــردودهم وبيــة ، ليــروا الفــارق بــين مســتواهم التدري

تعلمــه مــن خــالل الــدورات  تــم  لمــا همفيــذو تناســتيعابهم التقــارير التــي تحتــوي علــى تفاصــيل حــول مــدى 

و هو  .حتى يتسنى لهم تحديد النقائص ليتم تداركها في البرامج المستقبلية ،منها واالتدريبية التي استفاد

   .ما ساهم في الرضا الوظيفي

المبحـوثين عـن عمليـة التقيـيم و المراجعـة، حسـب كتصـريحاتهم يرجع سـبب عـدم رضـا بعـض  بينما    

لعدم اهتمام المؤسسة بتقييم و مراجعة مستواهم بعد انتهاء العملية التدريبية بصورة مستمرة حيث ال يـتم 

تقيــيمهم إال نــادرا، و هــو مــا اثــر ســلبا علــى معنويــاتهم و رضــاهم الن ذلــك ال يســمح لهــم بتــدارك بعــض 

      .    االحتياجات 

ــ تحليلنــا و تفســيرنامــن خــالل       عمليــة مراجعــة و تقيــيم مؤسســة  أن إذانســتخلص  )46(مللجــدول رق

العاملــة بمؤسســة اتصــاالت  اإلطــاراتلــدورات التدريبيــة التــي اســتفادت منهــا ا اتصــاالت الجزائــر لمــردود

فـوق بكثيـر نسـبة ساهمت في  تحقيق رضاهم الوظيفي  الن نسـبة الراضـين عـن المـدربين    ت  الجزائر

  .الغير الراضين 

لتأثيرهــا  هــذا راجــعو عمليــة مراجعــة و تقيــيم الــدورات التدريبيــة أهميــة مــن خــالل مــا تقــدم نــدرك       

  )46(نتائج الجدول رقم  أكدته الوظيفي كماعلى الرضا  الواضح
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  :عدد الدورات التدريبية -و

ينبغي مرعـاة عـدد الـدورات  التدريبيـة التـي ينبغـي أن يسـتفيد منهـا المتـدرب خـالل مسـاره الـوظيفي حتـى 

و هـو مـا يرفـع مـن مسـتوى ،العجـز الـذي يعـاني منـه المتـدرب  أوتضمن المنظمة تغطية كافة النقائص 

أمـا فـي حـين لـم يخضـع الفـرد لمـا يسـتحقه مـن دورات تدريبيـة فـإن .و يزيد شعوره بالرضا الـوظيفي أدائه

و يتضــح ذلــك أكثــر مــن خــالل الجــدول رقــم و الشــكل .ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى مســتوى رضــاه الــوظيفي 

   . )47(البياني رقم 

عن عدد الـدورات التدريبيـة التـي بمؤسسة اتصاالت الجزائر المبحوثين رضا  يوضح): 47(الجدول رقم 

  . استفادوا منها

 المئوية النسبة التكرارات  عدد الدورات التدريبية  

 %78.57 55 راض    

 %21.43 15 غير راض  

 %100  70 المجموع

        

  

عـن عـدد الـدورات التدريبيـة بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر المبحـوثين رضا  يوضح): 52(رقم  شكل      

  . التي استفادوا منها

  

%78.57

%21.43

راض

غير راض
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 أنالدورات التدريبيـة،  بالرضا عن عددو المتعلق  )47(الواردة في الجدول رقم تشير البيانات الكمية   

من المجموع اإلجمالي، )%18.57(  المقدرة نسبتهم ب بمؤسسة اتصاالت الجزائر والمبحوثين أغلبية 

إطار راضين عـن عـدد الـدورات التدريبيـة التـي اسـتفادوا منهـا خـالل مسـارهم الـوظيفي  55 ما يعادل أي

 عــن عــدم رضــاهمإطـار  15بمــا يعــادل )  %21.43( بينمـا صــرحت النســبة المتبقيــة و البالغـة حــوالي 

  .عدد الدورات التدريبية التي استفادوا منها عن

من نصف المبحوثين راضـين  أكثر أن للمعطيات المدونة في الجدول قراءتنايمكن القول من خالل     

ليســوا بحاجــة لفتــرة  ألنهــمعــدد الــدورات التدريبيــة التــي اســتفادوا منهــا بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر،  عــن

جديـدة للتـدريب ،فالـدورات التـي اسـتفادوا منهـا كانـت حسـب تصـريحاتهم كافيـة لتجديـد معـارفهم وتحسـين 

   .الوظيفي بالرضاباالرتياح و  ا جعلهم يشعرونهو م قدراتهم ،و

يرى بعض المبحوثون الذين عبروا عن عدم رضاهم  ،بأنـه حسـب تصـريحاتهم  فانـه رغـم   في حين    

أن الدورات التدريبية التي اسـتفادوا منهـا قـد سـاعدتهم علـى تجديـد معـارفهم و تحسـين مسـتوى أدائهـم إال 

دورات تدريبية أخرى من اجل تحقيق بعض األهـداف و الطموحـات  أنهم ال يزالون بحاجة للمشاركة في

و لذا فان عدم منحهم فرصة المشاركة في بعض الدورات التدريبية التي تـم تنظيمهـا .ومن بينها الترقية 

أما البعض مـنهم .من طرف مؤسسة اتصاالت الجزائر جعلهم يشعرون بالتذمر و عدم الرضا الوظيفي 

ورات لم تكن كافية لتغطيـة احتياجـاتهم و تنميـة قـدراتهم و مهـاراتهم هـو مـا جعلهـم فقد اعتبر أن هذه الد

  .يشعرون إما البعض منهم فقد اعتبر أن هذه الدورات لم تكن كافية بعدم الرضا الوظيفي

ــ إذانســتخلص ، )47(فــي الجــدول رقــم الكميــة الــواردة للمعطيــاتقراءتنــا و تحليلنــا  مــن خــالل       ن أب

عــدد الــدورات التدريبيــة التــي اســتفادت منهــا اإلطــارات العاملــة بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر، تســاهم فــي 

   .الن نسبة المبحوثين الراضين تفوق بكثير نسبة المبحوثين غير الراضين الوظيفي،رضاهم  تحقيق

 هـذا ور الـوظيفي، خـالل المسـا التدريبيـةاالهتمـام بعـدد الـدورات  أهميـةما تقدم نـدرك بناءا على        

   .)47(نتائج الجدول رقم  أكدتهكما  الواضح على الرضا الوظيفي لتأثيرهاراجع 

و فــي األخيــر تــم ترتيــب العوامــل التنظيميــة األربعــة حســب أهميتهــا مــن وجهــة نظــر المبحــوثين و  �

  يتضح ذلك من خالل الجدول و الشكل البياني
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المبحــــوثين ترتيـــب العوامــــل التنظيميـــة حســـب أهميتهــــا مـــن و جهــــة نظـــر  يوضــــح): 48(الجـــدول رقـــم 

   .بمؤسسة اتصاالت الجزائر

  العوامل التنظيمية  

  الترتيب
 الحوافز      تصميم   الوظائف 

االتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  

 التنظيمي
 التدريب   

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

 %5.71 4 %1.42 1 %17.14 12 %75.71 53 المرتبة األولى

 %17.14 12 %17.14 12 %48.57  34 %17.14  12  الثانيةالمرتبة 

  %38.57  27  %37.14  26  %21.42  15  %2.85  2  المرتبة الثالثة

  %38.57  27  %44.29  31  %12.86  9  %2.29  3   المرتبة الرابعة

 %100 70 %100 70 %100 70 %100 70 المجموع

ترتيب العوامل التنظيميـة األربعـة حسـب و المتعلق ب )48(تشير البيانات الكمية الواردة في الجدول رقم 

تصـميم الوظـائف هـو  أن اعتبـروا٪  75.71 بنسـبة مبحوثـا 53أن ،أهميتها من وجهـة نظـر المبحـوثين

تليــه بعـد ذلــك  ثـم ،حيـث احتــل المرتبـة األولــى عامـل تنظيمــي يسـاهم فــي تحقيـق الرضــا الـوظيفي أهـم

ثـم يليهـا التـدريب فـي المرتبـة  ٪، 48.57 بنسـبة مبحوثـا 34 عليها أكد الذي الحوافز في المرتبة الثانية

فنجـد  األخيـرةفـي المرتبـة الرابعـة و  أما مبحوث، 27بما يعادل  ٪ 38.57نسبة  أكدتهالثالثة و هو ما 

   .مبحوث 31 يعادل ٪ بما 44.29 االتصال التنظيمي و ذلك بنسبة 

كبيـرة  أهميـةانه لكل عامل من هاته العوامل التنظيميـة  إالانه رغم هذا الترتيب  األخيريمكن القول في 

   .في تحقيق الرضا الوظيفي
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  :الخالصة

بعــد  التطــرق لمجموعــة  مــن العناصــر الهامــة التــي  تتعلــق  بموضــوع الرضــا الــوظيفي يمكــن القــول أن 

بـه مـن موضوع الرضا الـوظيفي اسـتطاع أن يحتـل مكانـة متميـزة فـي مختلـف الدراسـات نظـرا لمـا يتميـز 

خصائص و ما يتمتع به من أهمية ال تقتصر على الفرد العامل فقـط و إنمـا علـى المنظمـة و المجتمـع 

و .  ومــا لــه كــذلك مــن تــأثير واضــح و مباشــر علــى العــاملين مــن مختلــف المســتويات التنظيميــة.  ككــل

دهـا البشـرية و ال هذا ما يستدعي االهتمام بمختلف العوامل المؤثرة فيه حتى تحافظ المنظمـة علـى موار 

و هو ما اكتشفناه من خالل عرضنا و تحليلنا لمختلف نتـائج الدراسـة الميدانيـة التـي تمـت علـى   .سيما

  .مستوى مؤسسة اتصاالت الجزائر

  



  مناقشة نتائج الدراسة الميدانية

  ضوء الدراسات السابقة

  النظريات

  الفرضيات

  

  

  

  

  

  

مناقشة نتائج الدراسة الميدانية:الفصل الخامس

  :تمهيد

ضوء الدراسات السابقة فيمناقشة نتائج الدراسة :أوال

النظرياتمناقشة نتائج الدراسة في ضوء :ثانيا

الفرضياتمناقشة نتائج الدراسة في ضوء :ثالثا

    النتيجة العامة:رابعا 

 خالصة

تمهيد               

أوال                 

ثانيا                 

ثالثا                 

رابعا                  

خالصة                    
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  :تمهيد

 مــع "  العوامــل التنظيميــة و الرضــا الــوظيفي" المعالجــة النظريــة لموضــوع دراســتنا الموســوم ب بعــد    

كنمـوذج و من خالل دراستنا الميدانية بالمؤسسة التي اخترناها  للبيانات الكمية التي تم جمعها  عرضنا

مناقشــة أهــم  الفصــلســنحاول مــن خــالل هــذا ، هــا و تفســيرهاو تحليل ،اتصــاالت الجزائــر" هــي مؤسســة 

و ، النظريـات ضـوء ثـم ثانيـا فـي الدراسـات السـابقة ضـوء  النتائج التي أفرزتها الدراسة الميدانيـة أوال فـي

لنخلص في األخير إلى النتيجة العامة التي من خاللها يتم إثبات أو  فرضيات الدراسة ،ضوء  في ثالثا

  .العامة التي تم طرحها في بداية الدراسة  يةنفي الفرض
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 أوال: :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة

 ضـوء الدراسـات السـابقة التـي تـم التعـرض لهـا مـن فـيإن مناقشة النتائج االمبريقيـة للدراسـة الراهنـة     

تســـاهم فـــي تحديـــد أوجـــه االتفـــاق و  التـــيخـــالل الفصـــل األول  يعـــد مـــن الخطـــى المنهجيـــة األساســـية 

االختالف بين مختلف النتائج التي تم التوصـل  إليهـا مـن خـالل الدراسـات السـابقة  و الدراسـة موضـوع 

أجـزاء منهـا مـع نتـائج الدراسـات  فـيالدراسة الراهنـة تتفـق  و ضمن هذا السياق يتضح جليا أن . البحث

تـم تناولهـا و تتعـارض معهـا فـي جوانـب أخـرى ،و يتجسـد ذلـك مـن خـالل مـا أسـفرت عنــه  التـي السـابقة

سـاعات و (نتائج الدراسة موضوع البحث، حيث أكدت هذه األخيـرة أن البعـد الخـاص بتصـميم الوظـائف

حجم العمل،تنوع المهام توافق المنصب مـع المـؤهالت العلميـة، تحديـد مضـمون الوظيفـة ،اإلجـراءات و 

 فــييســاهم ) ن، درجــة الحريــة أو االســتقاللية ،معــدات و تقنيــات العمــل، ظــروف العمــل الفيزيقيــةالقــواني

تحقيــق الرضــا الــوظيفي لإلطــارات العاملــة بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر بمدينــة ســطيف، وقــد اتفقــت هــذه 

بيئــة تمحــورت حــول اثــر  التــيالنتيجــة مــع مــا أســفرت عنــه أيضــا نتــائج الدراســة الســابقة لنســيم بوقــال و 

فقــد تبــين مــن خــالل نتــائج هاتــه الدراســة الســابقة وجــود اثــر ايجــابي العمــل فــي تحقيــق الرضــا الــوظيفي، 

لمحتوى و طبيعة العمل على الرضا الوظيفي للعاملين بديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية قسنطينة 

كـذا حـدود صـالحياتهم و تجسد ذلك من خالل الرضا عن عـدد سـاعات العمـل اليوميـة وحجـم العمـل و 

كمـــا اتفقـــت نتـــائج  الدراســـة الراهنـــة أيضـــا  مـــن حيـــث البعـــد .  و مســـؤلياتهم وظـــروف عملهـــم الفيزيقيـــة

مـــع مـــا خلصـــت إليـــه الدراســـة الســـابقة لســـيف بـــن صـــالح الـــدلبحي و التـــي  الخـــاص بتصـــميم الوظـــائف

األداء، حيــث ابــرز تمحــورت حــول اثــر العوامــل الوظيفيــة و الشخصــية علــى الرضــا الــوظيفي و كفايــة 

الباحث من خالل دراسته وجود حالة من الرضا الوظيفي عن كل من مقدار الحرية أو االستقاللية التي 

يشـــعر بهـــا العـــاملون  فـــي إمـــارة منطقـــة الريـــاض، و كـــذا توجهـــات ايجابيـــة نحـــو حـــدود صـــالحياتهم و 

و . كما أن مهامهم تتسم بـالتنوع مسؤولياتهم، أيضا مالئمة المناصب التي يشغلونها لمؤهالتهم العلمية،

هو ما يتوافق أيضا مع دراسة عمود بن مطلق العماج التي تمحورت حول اثر العوامـل التنظيميـة علـى 

األداء الــوظيفي فــي مدينــة  الملــك عبــد العزيــز الطبيــة للحــرس الــوطني، فقــد اتضــح مــن خــالل نتائجهــا 

أيضــا مــع دراســة إيهــاب محمــود عــايش الطيــب و  كمــا اتفقــت. وجــود اثــر ايجــابي  لبيئــة العمــل الماديــة 

  التي تمحورت حول اثر المناخ التنظيمي على الرضا الوظيفي في شركة االتصاالت الفلسطينية ، فقد
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تبـــين مـــن خـــالل نتائجهـــا وجـــود اثـــر ايجـــابي لمحتـــوى العمـــل علـــى الرضـــا الـــوظيفي للعـــاملين بقطـــاع 

ن الراتــب ،إجــراءات وحجــم العمــل، الحريــة فــي االتصــاالت بفلســطين و تجســد ذلــك مــن خــالل الرضــا عــ

أداء العمل حيث ال توجد قيود بيروقراطية صارمة مفروضة على أدائهم ،و ال تغلب األعمـال الروتينيـة 

على واجبـاتهم، كمـا أن مؤسسـتهم تحـرص علـى مواكبـة أخـر التطـورات التكنولوجيـة ، إال أنهـا تتعـارض 

خاصة بتصميم الوظائف حيث أظهرت نتائجها توجهات سـلبية مع الدراسة الراهنة في بعض الجوانب ال

نحـــو اثـــر كـــل مـــن عـــدد ســـاعات العمـــل و مواعيـــد الـــدوام و بيئـــة العمـــل الماديـــة علـــى الرضـــا الـــوظيفي 

بمؤسسة اتصاالت فلسطين كما تختلف الدراسة الراهنة أيضا مع نتائج دراسة عادل بضياف حول مدى 

حقيـق الرضــا الـوظيفي لــدى المـوظفين بـالمركز الجــامعي سـوق أهــراس فعاليـة إدارة المـوارد البشــرية فـي ت

،حيث أكدت هاته الدراسة على أن الغالبية الساحقة من الموظفين بالمركز الجامعي لسوق أهراس غيـر 

راضـــين عـــن تصـــميم عملهـــم مـــن حيـــث الظـــروف الماديـــة الن سياســـة  تحســـين الظـــروف الماديـــة التـــي 

شرية قلما تستخدم علـى مسـتوى المركـز و بالتـالي فعـدم تطبيقـه خلـف عـدم تشرف عليها إدارة الموارد الب

  .الرضا  الوظيفي

أما فيما يتصل بسياسة الحـوافز فقـد أسـفرت نتـائج الدراسـة الراهنـة عـن وجـود حالـة مـن الرضـا الـوظيفي 

لــدى اإلطــارات العاملــة بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر بســطيف، عــن مــا تمــنحهم لهــم المؤسســة مــن حــوافز 

ماديـــة و معنويـــة و قـــد اتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع مـــا جـــاءت بـــه الدراســـة الســـابقة الخاصـــة بـــأثر العوامـــل 

مــود بـــن مطلــق العمـــاج ،  بينمــا تتعـــارض هــذه النتيجـــة مـــع حالتنظيميــة علـــى األداء الــوظيفي للباحـــث 

ر المكافـآت األجـ( دراسة الباحث نسيم بوقال التي أسفرت  نتائجها عن وجـود اثـر سـلبي  لبعـد الحـوافز 

داخل المنظمة على الرضـا الـوظيفي لـدى العـاملين بـديوان الترقيـة و التسـيير العقـاري لواليـة ) و الترقية 

ـــذي شـــهد توجهـــا ايجابيـــا نحـــوه مـــن قبـــل العـــاملين .قســـنطينة كمـــا . باســـتثناء بعـــد االحتـــرام و التقـــدير ال

دراســة الباحــث ســيف بــن صــالح تعارضــت كــذلك نتيجــة الدراســة الراهنــة فيمــا يخــص الحــوافز كــذلك مــع 

حيـــث ابـــرز هــذا األخيـــر مـــن خــالل دراســـته وجـــود حالــة مـــن عـــدم الرضــا الـــوظيفي عـــن بعـــد  ،الــدلبحي

الحـــوافز باســـتثناء  كـــل مـــن األجـــر و مقـــدار االحتـــرام والتقـــدير الـــذين عرفـــا توجهـــا ايجابيـــا مـــن طـــرف 

كمــا تختلــف نتــائج الدراســة الراهنــة مــن حيــث بعــد الحــوافز أيضــا مــع نتــائج الباحــث عــادل . المبحــوثين 

التي اتضـح مـن خاللهـا و بصـورة واضـحة ، أن مسـتوى الرضـا عـن مـدى تطبيـق إدارة المـوارد  بضياف

البشرية لسياسة نظام  الحوافز ظهر منخفض لدى الغالبية  السـاحقة مـن المـوظفين المسـتجوبين، وذلـك 
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مـادي حسب  النتائج الموضحة و التي تفيد أن أفراد البحث إجماال يرون  أن  تطبيق سياسة التحفيز ال

و المعنـوي  التـي تشــرف عليهـا إدارة المـوارد البشــرية قلمـا تســتخدم علـى مسـتوى المركــز و بالتـالي فعــدم 

  .تطبيقه خلف عدم الرضا لعينة أفراد الدراسة

أمـــا فيمـــا يخـــص االتصـــال التنظيمـــي  فقـــد أســـفرت نتـــائج الدراســـة الراهنـــة عـــن وجـــود حالـــة مـــن الرضـــا 

ؤسسة اتصاالت الجزائر بسطيف عن االتصال التنظيمي، وقد اتفقت الوظيفي لدى اإلطارات العاملة بم

هــذه النتيجــة مــع مــا جــاءت بــه الدراســة الســابقة الخاصــة بــأثر المنــاخ التنظيمــي علــى الرضــا الــوظيفي

مع دراسة الباحـث سـيف بـن صـالح  أيضااتفقت هذه النتيجة كما للباحث إيهاب محمود عايش الطيب ،

الرضـا الـوظيفي للعـاملين  علـىا عن و جود اثر ايجابي لالتصـال التنظيمـي الدلبحي الذي أقرت نتائجه

فـــي إمـــارة منطقـــة الريـــاض  و يتجســـد ذلـــك مـــن خـــالل تـــوفر عالقـــات جيـــدة بـــين الـــزمالء و كـــذلك بـــين 

الرؤســاء و المرؤوســـين، كمـــا اتفقـــت نتـــائج  الدراســـة الراهنــة أيضـــا مـــن حيـــث البعـــد الخـــاص باالتصـــال 

اتضـح مـن خـالل نتائجـه وجـود عالقـات  مـود بـن مطلـق العمـاج ، حيـث حباحـث التنظيمي مع نتـائج ال

بينما تتعـارض هـذه النتيجـة . طيبة تجمع بين الرؤساء و المرؤوسين في مدينة الملك عبد العزيز الطبية

مــع دراســة الباحــث نســيم بوقــال التــي أســفرت  نتائجهــا عــن وجــود اثــر ســلبي  لبعــد االتصــال التنظيمــي  

ة علــــــى الرضــــــا الــــــوظيفي لــــــدى العــــــاملين بــــــديوان الترقيــــــة و التســــــيير العقــــــاري لواليــــــة داخــــــل المنظمــــــ

باســـتثناء المؤشـــرات الخاصـــة بطبيعـــة العالقـــة بـــين الـــزمالء فيمـــا بيـــنهم  و واقـــع العالقـــة بـــين  .قســـنطينة

كمـا تختلـف الدراسـة الراهنـة أيضـا . الرؤساء و مرؤوسـيهم حيـث شـهدا توجهـا ايجابيـا مـن قبـل العـاملين 

مع نتائج دراسة عادل بضياف حول مدى فعاليـة إدارة المـوارد البشـرية فـي تحقيـق الرضـا الـوظيفي لـدى 

المـــوظفين بـــالمركز الجـــامعي ســـوق أهـــراس ، حيـــث أفـــادت النتـــائج أن أفـــراد البحـــث إجمـــاال يـــرون  أن  

ى المركـز و شبكة االتصال المنتهجة من طـرف إدارة المـوارد البشـرية قلمـا تحظـى باالهتمـام علـى مسـتو 

  . بالتالي فعدم تطبيقه خلف عدم الرضا لعينة أفراد الدراسة

أما فيما يخص بعد التدريب فقد أسفرت نتائج الدراسة الراهنة عن وجـود حالـة مـن الرضـا الـوظيفي لـدى 

بينمـا تتعـارض هـذه النتيجـة . اإلطارات العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر بسطيف عن عملية التدريب،

الباحــث عــادل بضــياف حــول مــدى فعاليــة إدارة المــوارد البشــرية فــي تحقيــق الرضــا الــوظيفي  مــع دراســة

لــدى المــوظفين بــالمركز الجــامعي ســوق أهــراس ، حيــث أفــادت نتائجــه و بصــورة واضــحة ، أن مســتوى 
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الرضا لدى األغلبية الساحقة من الموظفين المستجوبين ،عن مدى تطبيق إدارة الموارد البشـرية لسياسـة 

 . لتكوين ظهر منخفضا

  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظريات:ثانيا 

لنظـــــــري مـــــــن الدراســـــــة الراهنـــــــة  لـــــــبعض االتجاهـــــــات النظريـــــــة التـــــــي ابعـــــــد تعرضـــــــنا فـــــــي القســـــــم    

منهـــــا ســــوف نحـــــاول   ،بعـــــض الجوانــــب أوعالجــــت  موضــــوع العوامـــــل التنظيميــــة و الرضـــــا الــــوظيفي 

فـــــي هـــــذا الســـــياق مناقشـــــة نتـــــائج الدراســـــة الراهنـــــة فـــــي ضـــــوء هاتـــــه النظريـــــات  التـــــي اتســـــمت بتعـــــدد 

 .الفكرية  في تناولها  لهذا الموضوع  الرؤى

روقراطـــــي و يدراســـــة لمـــــاكس فيبـــــر حـــــول التنظـــــيم الب أول إلـــــىنشـــــير  أنو فـــــي هـــــذا الصـــــدد نـــــود    

  .التــــي  تتفـــق فـــي جــــزء منهـــا مـــع نتــــائج الدراســـة الراهنــــة التـــي توصـــل مــــن خالهـــا لجملـــة مــــن النقـــاط

و  اتحديــــــدهمــــــن خــــــالل  الوظــــــائفكــــــل مــــــن تصــــــميم   ألهميــــــة إبــــــراز مــــــاكس فيبــــــرو تتمثــــــل فــــــي 

تعيـــــين المـــــوظفين بنـــــاء علـــــى و ذلـــــك بالتخصـــــص  مبـــــدأمـــــع مراعـــــاة  ،تعريفـــــا دقيقـــــا اتعريـــــف واجباتهـــــ

مـــــــع تـــــــدريبهم و العمـــــــل علـــــــى تـــــــرقيتهم عـــــــن طريـــــــق االقدميـــــــة و  ،مـــــــؤهالتهم و خصائصـــــــهم الفنيـــــــة

حيـــــث  ،مــــن نتــــائج موضــــوع البحــــث إليــــه وقــــد اتضــــح ذلــــك جليــــا فيمـــــا توصــــل مكافــــأتهمالجــــدارة  و 

العاملــــــة  لإلطــــــاراتســــــاهمت مختلــــــف هاتــــــه العوامــــــل ســــــالفة الــــــذكر فــــــي تحقيــــــق الرضــــــا الــــــوظيفي 

راهنــــة تتعــــارض مــــع ن الدراســــة الإفــــو لكــــن بــــالرغم مــــن ذلــــك ،بمؤسســــة اتصــــاالت الجزائــــر ســــطيف 

كزيــــــة اتخــــــاذ القــــــرارات و ر م إلــــــىدعــــــا مــــــن خاللهــــــا  التــــــيفــــــي بعــــــض النقــــــاط  دراســــــة مــــــاكس فيبــــــر

ـــــة  ـــــى صـــــرامة القواعـــــد البيروقراطي ـــــة عل ـــــة المبني ـــــى  التأكيـــــدمـــــع  ،الرقابـــــة التنظيمي ـــــةعل التنظـــــيم  أهمي

ــــذمر و عــــدم الرضــــا الــــوظ  إلــــىالرســــمي و هــــو مــــا يــــؤدي بطبيعــــة الحــــال  وقــــد اتضــــح ذلــــك  ،يفيالت

نتــــائج البحــــث الــــراهن  فالســــلطة المبنيــــة  علــــى المشــــاركة فــــي اتخــــاذ  إليــــهمــــن خــــالل مــــا توصــــلت  

التنظـــــيم غيـــــر الرســـــمي كســـــلطة موازيـــــة لســـــلطة البنـــــاء الرســـــمي   تواجـــــدالقـــــرارات و الرقابـــــة المرنـــــة و 

ي فــــي حــــين الرضــــا الــــوظيفبالعاملــــة بمؤسســــة اتصــــاالت الجزائــــر  اإلطــــاراتقــــد ســــاهمت فــــي شــــعور 

الرقابيــــــة  األســــــاليبالســــــلطة القائمــــــة علــــــى عــــــدم المشــــــاركة و المركزيــــــة فــــــي اتخــــــاذ القــــــرارات و  أن

  . التذمر و عدم الرضا الوظيفي إلىبهم   أدتالصارمة و العالقات الرسمية  

بالتطــــــابق فـــــــي الجـــــــزء المتعلـــــــق بـــــــالحوافز الماديـــــــة  أيضـــــــاو قــــــد تعـــــــززت نتـــــــائج الدراســـــــة الراهنـــــــة   

مــــــــــع دراســــــــــة  ،و التــــــــــدريب  الوظــــــــــائفو تصــــــــــميم ) الماديــــــــــة  المكافــــــــــآتو العــــــــــالوات و  األجــــــــــر(
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حيــــــث  توصــــــل مــــــن خــــــالل بحثــــــه عــــــن الطــــــرق المثلــــــى ،العلميــــــة   اإلدارةفريــــــديريك تــــــايلور  حــــــول 

كـــــل مـــــن هاتـــــه العوامـــــل  التـــــي  اســـــتهدف مـــــن خاللهـــــا تحقيـــــق   أهميـــــة إبـــــراز إلـــــىلتحقيـــــق الفعاليـــــة 

عنــــــــه  نتــــــــائج  أســــــــفرتو هــــــــو مــــــــا   ،العــــــــاملين األفــــــــراد أداءى الرضــــــــا الــــــــوظيفي و تحســــــــين مســــــــتو 

 إجابـــــــاتالدراســـــــة الراهنـــــــة  حيـــــــث اتضـــــــح مـــــــن خـــــــالل  الدراســـــــة الميدانيـــــــة و بعـــــــد االطـــــــالع علـــــــى 

و  الوظــــــــائفتصــــــــميم   و الحــــــــوافز الماديــــــــة  ه  كــــــــل مــــــــنتــــــــالــــــــدور الــــــــذي لعب  أهميــــــــةالمبحــــــــوثين 

ــــــدريب فــــــي  تحقيــــــق الرضــــــا الــــــوظيفي   ــــــة  لإلطــــــاراتالت   أن إالبمؤسســــــة اتصــــــاالت الجزائــــــر، العامل

بـــــــالحوافز المعنويـــــــة و ذلـــــــك أن اإلدارة  ال تتفـــــــق مـــــــع الدراســـــــة الراهنـــــــة فيمـــــــا يتعلـــــــقاإلدارة العلميـــــــة 

  .  اإلنسانيةحوافز المعنوية و كذا العالقات لل العلمية لم تولي أهمية

ــــة مــــع دراســــة كــــارل مــــاركس     ــــق بمــــنح العمــــال فرصــــة   أيضــــاوقــــد اتفقــــت الدراســــة الراهن فيمــــا يتعل

  .التنظيم  أفرادت و خلق عالقات ودية بين راالمشاركة في اتخاذ القرا

ـــــذي دعـــــا    ـــــايول ال ـــــراهن مـــــع  دراســـــة هنـــــري ف ـــــائج البحـــــث ال ـــــت نت ـــــىكمـــــا اتفق ضـــــرورة االهتمـــــام  إل

ـــــدريب و التحفيـــــز مـــــن خـــــالل مـــــنح  ـــــى تنميـــــة روح التعـــــاون  ،للعـــــاملين المكافـــــآتبالت مـــــع الســـــعي عل

ـــــــق ـــــــنهم ،و وروح الفري ـــــــوى العمـــــــل مـــــــع مـــــــنح العـــــــاملين فرصـــــــة  بي االهتمـــــــام بكـــــــل مـــــــا يخـــــــص محت

  .المشاركة في اتخاذ القرارات 

عنهــــــا كـــــل مــــــن مدرســــــة  أســــــفرتنتيجــــــة الدراســـــة الراهنــــــة   تتطــــــابق مـــــع النتــــــائج التـــــي  أنكمـــــا     

ــــــذين  اإلنســــــانيةالعالقــــــات  ــــــة أكــــــداو المدرســــــة الســــــلوكية ال ــــــة   نســــــانيةاإلو دور العالقــــــات  أهمي الطيب

كـــــل مـــــن  التـــــدريب و الحـــــوافز ببعـــــديها المـــــادي   أهميـــــةو كـــــدا  ،بـــــين  الـــــزمالء و العمـــــال و الرؤســـــاء

ـــــك الترقيـــــة و الخـــــدمات االجتماعيـــــة و تقيـــــيم  ـــــى اإلنســـــانو حاجـــــة  األداءو المعنـــــوي  بمـــــا فـــــي ذل  إل

تخـــــاذ القـــــرارات  و المشـــــاركة فـــــي ا أهميـــــةوكـــــذا   ،التقـــــدير و االحتـــــرام فـــــي تحقيـــــق  الرضـــــا الـــــوظيفي

   .بالفعل نتائج البحث موضوع الدراسة أكدتههو ما 

ــــة النســــق التعــــاوني فقــــد اتفقــــت هــــي  أمــــا   ــــائج البحــــث الــــراهن مــــن  األخــــرفيمــــا يتعلــــق بنظري مــــع نت

لـــــه عالقـــــة بتحفيـــــز اوكـــــل م،كـــــل مـــــن المشـــــاركة و الثقـــــة و التفـــــاهم و العدالـــــة  ألهميـــــة إبرازهـــــاحيـــــث 

   .تحقيق الرضا الوظيفي من العوامل التي تساهم في ألنهاالعمال  
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بالتطـــــابق فـــــي الجـــــزء المتعلـــــق بالمشـــــاركة فـــــي اتخـــــاذ  أيضـــــاو قـــــد تعـــــززت نتـــــائج الدراســـــة الراهنـــــة   

ـــــىحيـــــث  توصـــــل مـــــن خـــــالل بحثـــــه   ،القـــــرارات  و التـــــدريب  مـــــع دراســـــة ســـــلزينك  ـــــة إبـــــراز إل   أهمي

ـــــي اســـــتهدف مـــــن خاللهـــــا تح ـــــه العوامـــــل الت ـــــوظيفي و تحســـــين  مســـــتوى كـــــل مـــــن هات ـــــق الرضـــــا ال قي

ــــائج الدراســــة الراهنــــة حيــــث اتضــــح مــــن خــــالل  أســــفرتو هــــو مــــا   ،العــــاملين لألفــــراد األداء عنــــه  نت

الــــــدور الــــــذي لعبتــــــه  عمليــــــة المشــــــاركة فــــــي اتخــــــاذ القــــــرارات  و   أهميــــــةنتــــــائج الدراســــــة الميدانيــــــة 

عاملـــــــة بمؤسســـــــة اتصـــــــاالت ال لإلطـــــــاراتكــــــذلك عنصـــــــر التـــــــدريب فـــــــي  تحقيـــــــق الرضــــــا الـــــــوظيفي  

  .الجزائر

مــــن خـــــالل الدراســـــة  إليهـــــاكمــــا أن نتيجـــــة الدراســــة الراهنـــــة تتفــــق مـــــن حيـــــث النتــــائج التـــــي توصــــلت  

 الوظـــــائفالتـــــدريب و االتصــــال و تصـــــميم  أهميـــــة إبــــرازالتــــي عملـــــت علـــــى  Zالميدانيــــة مـــــع نظريـــــة 

  .الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي و

  في ضوء الفرضياتمناقشة نتائج الدراسة :ثالثا 

البيانـــــات الكميـــــة الخاصـــــة بالدراســـــة الميدانيـــــة التـــــي أجريـــــت  و تفســـــير بعـــــد عـــــرض و تحليـــــل      

ــــــــى مــــــــدى صــــــــدق  ــــــــى مســــــــتوى مؤسســــــــة اتصــــــــاالت الجزائــــــــر بســــــــطيف مــــــــن اجــــــــل البرهنــــــــة عل عل

التــــــي تــــــم طرحهــــــا لمعالجــــــة البحــــــث موضــــــوع الدراســــــة ،و التأكــــــد مــــــن صــــــدق  الفرضــــــيات الفرعيــــــة

أو الوصـــــول إلـــــى نفيهـــــا تـــــم التوصـــــل  لجملـــــة مـــــن النتـــــائج  التـــــي   اثباتهـــــا ميـــــداني الفرضـــــية العامـــــة و

،الحـــــوافز  الوظـــــائفتعكـــــس و تعبـــــر عـــــن أهميـــــة العوامـــــل التنظيميـــــة المتمثلـــــة فـــــي كـــــل مـــــن تصـــــميم 

  .،التدريب في تحقيق الرضا الوظيفي التنظيمي ،االتصال

ـــــائج  مناقشـــــة -1 ـــــة األولـــــى الدراســـــة فـــــي ضـــــوء نت يســـــاهم " و التـــــي مفادهـــــا :الفرضـــــية الجزئي

ــــــر  ــــــة بمؤسســــــة اتصــــــاالت الجزائ ــــــوظيفي لإلطــــــارات العامل ــــــق الرضــــــا ال ــــــي تحقي تصــــــميم الوظــــــائف ف

  :من خالل مناقشة مؤشرات هذه الفرضية توصلنا إلى النتائج التالية"

مـــن ) 88.57%( تؤكـــد الشـــواهد اإلحصـــائية التـــي جمعـــت مـــن المؤسســـة مجـــال الدراســـة أن نســـبة  ∗

بأن ساعات العمل اليومية تسـاهم فـي تحقيـق رضـاهم الـوظيفي بمؤسسـة اتصـاالت  المبحوثين اقروا

  .الجزائر بسطيف
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حجـم العمـل الـذي  أن أوضـحوامـن المبحـوثين قـد  %)80( نسـبة  أن أيضـاو تشير الشواهد الكمية  ∗

  .يؤدونه بمؤسسة اتصاالت الجزائر يساهم في تحقيق رضاهم الوظيفي

المهــــام التــــي يمارســــونها   بــــأنمــــن المبحــــوثين قــــد اقــــروا  )% 82.86(نســــبة  أن أيضــــاكمــــا نجــــد   ∗

  .تحقيق رضاهم الوظيفي  إلى  أدىبمؤسسة اتصاالت الجزائر تتسم بالتنوع و هو بالتالي ما 

مناصـب عملهـم  ن بـأمن المبحوثين يقـرون  )  %78.57( نسبة  أنالكمية  كشفت الشواهدو قد   ∗

العلميـة و هـو مـا سـاهم فـي تحقيـق رضـاهم  لمـؤهالتهمبمؤسسة اتصاالت الجزائـر بسـطيف مالئمـة 

  .الوظيفي  

 وظــائفهممضــمون و  تحديــدتــم  بأنــهمــن المبحــوثين يقــرون )  %91.43(نســبة  أن أيضــاكمــا نجــد  ∗

  .الوظيفيرضهم  في تحقيقبدقة في مؤسسة اتصاالت الجزائر و هو ما ساهم 

الـــذي ) االســـتقاللية(الحريـــة  مقـــدار أنعلـــى  مـــن المبحـــوثين )  %87.14(نســـبة  أقـــرتفـــي حـــين  ∗

  . ساهم في  تحقيق رضاهم الوظيفيي أعمالهاانجاز  أثناء  يشعرون به

اعتبـــرت أن معـــدات و تقنيـــات العمـــل مـــن المبحـــوثين ) %75.71(نســـبة أننجـــد  أخـــرىمـــن جهـــة  ∗

  .اتصاالت الجزائر تساهم في تحقيق رضهم الوظيفي المتوفرة بمؤسسة

إجـــراءات و قـــوانين العمـــل بمؤسســـة اتصـــاالت  أنمـــن المبحـــوثين )%81.43( اعتبـــرت نســـبةكمـــا  ∗

  .الجزائر واضحة  و هو ما ساهم في  تحقيق رضهم الوظيفي 

العمل المادية مناسـبة بمؤسسـة اتصـاالت  ظروفأن من المبحوثين ) %85.71(نسبة  أثبتتو قد  ∗

 .الجزائر و هو ما ساهم في تحقيق رضهم الوظيفي

تصـميم  أن أكـدوامعظـم المبحـوثين و بنسـب عاليـة قـد  أنالـذكر ،يبـدو جليـا  األنفةو من مجمل النتائج 

بمؤسسة اتصاالت الجزائر يساهم في تحقيق رضاهم الوظيفي و هو ما يثبت صدق و صحة  الوظائف

 لإلطـاراتيسـاهم فـي تحقيـق الرضـا الـوظيفي  الوظـائفتصميم  أنالتي مفادها  األولىالفرضية الجزئية 

  .العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر 

تسـاهم الحـوافز فـي :"و التـي مفادهـا  :الفرضـية الجزئيـة الثانيـة نتائج الدراسة فـي ضـوء  مناقشة -2

من خالل مناقشـة مؤشـرات هـذه  ."العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر  لإلطاراتتحقيق الرضا الوظيفي 

 : النتائج التالية  إلىالفرضية توصلنا 
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مــــن )%78.57(نســــبة  أنالتــــي جمعــــت مــــن المؤسســــة مجــــال الدراســــة  اإلحصــــائيةدلـــت الشــــواهد  ∗

الذي يتقاضـونه بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر بسـطيف يسـاهم فـي تحقيـق  اآلجرن بأالمبحوثين اقروا 

  .رضاهم الوظيفي

يسـتفيدون مـن  بـأنهم  مـن المبحـوثين قـد اقـروا) %91.43(نسـبة  أن أيضـاو تشير الشواهد الكميـة  ∗

المكافــــآت و العــــالوات التــــي توفرهــــا المؤسســــة اتصــــاالت الجزائــــر  و ذلــــك إضــــافة لألجــــر الــــذي 

  . يتقاضونه

بـأن العـالوات و المكافـآت التـي تمنحهـا  مـن المبحـوثين يقـرون)%74.29(نسبة  أن أيضاكما نجد  ∗

   .اتصاالت الجزائر تساهم في تحقيق رضهم الوظيفي لهم مؤسسة

مــــن المبحــــوثين أي جميــــع اإلطــــارات  )%100(نســــبة   نأ أيضــــاو قــــد كشــــفت  الشــــواهد الكميــــة   ∗

   .مؤسسة اتصاالت الجزائر بسطيف يستفيدون من الخدمات االجتماعية العمالية التي توفرها  

من المبحوثين يقرون بان الخدمات االجتماعية  التي توفرها )  %84.29(نسبة  أن أيضاكما نجد  ∗

  .مؤسسة اتصاالت الجزائر  تساهم في  تحقيق رضهم الوظيفي  لهم 

مؤسســة مــن المبحــوثين يقــرون بــان عمليــات الترقيــة الحاصــلة ب)  %70(نســبة  أن أيضــاكمــا نجــد  ∗

  .اتصاالت الجزائر  تساهم في  تحقيق رضهم الوظيفي 

الحاصلة  اءاعتبرت أن عمليات تقييم األدمن المبحوثين )%72.86(نسبة  أننجد  أخرىمن جهة  ∗

  .تساهم في تحقيق رضهم الوظيفي  بمؤسسة اتصاالت الجزائر

ـــذي يشـــعرون بـــه  أنمـــن المبحـــوثين %) 87.14(نســـبة  أثبتـــتو قـــد  ∗ مقـــدار االحتـــرام و التقـــدير ال

  .في تحقيق رضاهم الوظيفي   بمؤسسة اتصاالت الجزائر يساهم

الحـوافز  أن أكـدوامعظم المبحوثين و بنسب عاليـة قـد  أنالذكر ،يبدو جليا  األنفةمن مجمل النتائج  و 

التي توفرها لهم مؤسسة اتصاالت الجزائر تساهم في تحقيق رضاهم الـوظيفي و هـو مـا يثبـت صـدق و 

 لإلطــاراتالحــوافز تســاهم فــي تحقيــق الرضــا الــوظيفي  أنصــحة الفرضــية الجزئيــة الثانيــة  التــي مفادهــا 

   .العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر

يســـاهم االتصـــال " و التـــي مفادهـــا :الثالثـــةالفرضـــية الجزئيـــة  نتـــائج الدراســـة فـــي ضـــوء مناقشـــة -3

مـن خـالل مناقشـة "العاملـة بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر  لإلطـاراتالتنظيمي فـي تحقيـق الرضـا الـوظيفي 

  :التاليةالنتائج  إلىمؤشرات هذه الفرضية توصلنا 
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مــن المبحــوثين اقــروا بــان طبيعــة المعلومــات  الصــادرة )%80( نســبة  أن اإلحصــائيةتؤكــد الشــواهد  ∗

  عن  اإلدارة  بمؤسسة اتصاالت الجزائر لسطيف تساهم في تحقيق رضاهم الوظيفي 

أن ســـرعة  أن أوضـــحوامـــن المبحـــوثين قـــد )%85.71( نســـبة  أن أيضـــاو تشـــير الشـــواهد الكميـــة  ∗

تساهم في وصول المعلومات و التقارير الصادرة من اإلدارة في مؤسسة اتصاالت الجزائر بسطيف 

 . تحقيق رضاهم الوظيفي

اقـروا بـأن أسـلوب االتصـال األكثـر  بـأنمـن المبحـوثين قـد اقـروا ) 50%(نسـبة  أن أيضـاكما نجـد   ∗

، يتمثل في كل من االتصـال الشـفوي استخداما في نقل المعلومات و القرارات الخاصة بالعمل إليهم

 و االنترنيت

األساليب االتصالية  من المبحوثين يقرون بان )%84.29( نسبة  و قد كشفت  الشواهد الكمية ان ∗

التـــي تعتمـــدها مؤسســـة اتصـــاالت  الجزائـــر مـــن اجـــل نقـــل المعلومـــات و القـــرارات الخاصـــة بالعمـــل 

  .تساهم في تحقيق رضاهم الوظيفي  

واقــع  مشــاركتهم فــي عمليـــات  مــن المبحـــوثين يقــرون بــان)%67.14(  نســبة  أن أيضــاكمــا نجــد  ∗

ب بســـطيف قـــد ســـاهم فـــي  تحقيـــق رضـــاهم  اتخـــاذ القـــرارات الحاصـــلة بمؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر

   الوظيفي

بــأن طبيعـــة العالقــة التـــي تـــربطهم  أنن علـــى مــن المبحـــوثي)  %87.14( نســـب  أقــرتحـــين   فــي ∗

  اتصاالت الجزائر ، تساهم في تحقيق رضاهم الوظيفي،  بزمالئهم في العمل بمؤسسة

ن اعتبـرت أن طبيعـة العالقـة التـي تـربطهم مـن المبحـوثي)%87.14(نسـبة  أننجـد  أخـرىمن جهـة  ∗

  .  برؤسائهم في العمل بمؤسسة اتصاالت الجزائر بسطيف ، تساهم في تحقيق رضاهم الوظيفي

طبيعـــة العالقـــة التـــي تـــربطهم بمرؤوســـيهم فـــي  أنن مـــن المبحـــوثي)%83.33(كمـــا اعتبـــرت  نســـبة  ∗

  . العمل بمؤسسة اتصاالت الجزائر بسطيف ، تساهم في تحقيق رضاهم الوظيفي

مؤسسة اتصاالت الجزائر تمنحهم فرصة لمناقشة   أنمن المبحوثين )%78.57(نسبة  أثبتتو قد  ∗

 .و هو ما ساهم في تحقيق رضهم الوظيفي  أرائهمانشغاالتهم و 

االتصـال  أن أكـدوامعظم المبحوثين و بنسب عالية قـد  أنالذكر ،يبدو جليا  األنفةو من مجمل النتائج 

التنظيمي بمؤسسة اتصاالت الجزائر يساهم في تحقيق رضاهم الوظيفي و هو ما يثبت صدق و صحة 
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لــــوظيفي االتصــــال التنظيمــــي يســــاهم فــــي تحقيــــق الرضــــا ا أنالفرضــــية الجزئيــــة الثالثــــة  التــــي مفادهــــا 

  .العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر  لإلطارات

يسـاهم التـدريب فـي " و التـي مفادهـا :الرابعـةالفرضـية الجزئيـة  نتـائج الدراسـة فـي ضـوء مناقشـة-4  

مـن خـالل مناقشـة مؤشـرات هــذه "العاملـة بمؤسسـة اتصـاالت الجزائـر  لإلطـاراتتحقيـق الرضـا الـوظيفي 

  :التاليةالنتائج  إلىالفرضية توصلنا 

العاملـة بمؤسســة  اإلطــاراتجميـع  أيمــن المبحـوثين )%100( نسـبة  أن اإلحصــائيةتؤكـد الشـواهد  ∗

 .اتصاالت الجزائر استفادوا من دورات تدريبية  خالل مسارهم الوظيفي

تلقوا تـدريبهم داخـل و خـارج مؤسسـة اتصـاالت  أنهمن من المبحوثي)%58.57(كما اعتبرت  نسبة  ∗

 .الجزائر

ســاهم فــي  موقــع تــدريبهم اقــروا بــانمــن المبحــوثين )%84.29(الشــواهد اإلحصــائية أن نســبةتؤكــد  ∗

  .تحقيق رضاهم الوظيفي

ـــ)%50( نســـبة  أنو قـــد كشـــفت  الشـــواهد الكميـــة  ∗ مـــدة تـــدريبهم قـــد  ، ن أمـــن المبحـــوثين يقـــرون ب

  .ازدوجت بين الفترة القصيرة و المتوسطة 

المدة المخصصة للدورات التدريبية   نبأمن المبحوثين يقرون )%81.43( نسبة  أن أيضاكما نجد  ∗

   التي استفادوا منها قد ساهمت في تحقيق رضاهم الوظيفي

ن أن مؤسســـة اتصـــاالت الجزائـــر تراعـــي الجـــانبين مـــن المبحـــوثي)%75.71(نســـبة  أقـــرتفـــي حـــين  ∗

 النظري و التطبيقي في تصميها للبرامج التدريبية التي استفادوا منها

ن اعتبــرت أن طبيعــة البــرامج التدريبيــة،  مــن المبحــوثي)%85.71(نســبة  أننجــد  أخــرىمــن جهــة    ∗

  .  المطبقة بمؤسسة اتصاالت الجزائر سطيف  ساهمت في تحقيق رضاهم الوظيفي

بمؤسسة اتصاالت الجزائر أكدوا بأن النـدوات و  من المبحوثين)%51.43(كما اعتبرت  نسبة      ∗

اإليضــاحية، و التــدريب فــي موقــع العمــل، هــي األســاليب التــي تــم اعتمادهــا فــي الملتقيــات واألفــالم 

 عرض البرنامج التدريبي الذي استفادوا منه 

ن بـــأن األســـاليب التـــي تـــم اعتمادهـــا فـــي عـــرض مـــن المبحـــوثين ا)%84.29(نســـبة  أثبتـــتو قـــد  ∗

 .منها قد ساهمت في تحقيق رضهم الوظيفي استفادواالبرنامج التدريبي،الذي 
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كفـاءة المـدربين الـذين ن بـأمن المبحوثين يقرون ) %85.71(نسبة  أنما كشفت  الشواهد الكمية ك ∗

    .اشرفوا على الدورات التدريبية التي استفادوا منها  قد ساهمت في تحقيق رضاهم الوظيفي

من المبحوثين اقروا بأن مردود الدورات )%84.29( نسبة  أن أيضا اإلحصائيةو قد دلت الشواهد  ∗

  .التدريبية التي استفادوا منها قد ساهمت في تحقيق رضاهم الوظيفي

ن عملية مراجعة أمن المبحوثين قد اقروا  ب) %77.14(نسبة  أن أيضاو تشير الشواهد الكمية     ∗

و تقيــيم مؤسســة اتصــاالت الجزائــر لمــردود الــدورات التدريبيــة التــي  قــد ســاهمت فــي تحقيــق رضــاهم 

 . الوظيفي

عـــدد الـــدورات  أنمـــن المبحـــوثين قـــد اقـــروا ) %78.57 (نســـبة  أن أيضـــاو تشـــير الشـــواهد الكميـــة  ∗

تســـاهم فــــي تحقيـــق رضــــاهم التدريبيـــة التـــي اســــتفادوا منهـــا  بمؤسســــة اتصـــاالت الجزائـــر بســــطيف 

 . الوظيفي

التـدريب  أن أكـدوامعظـم المبحـوثين و بنسـب عاليـة قـد  أنالذكر ،يبدو جليـا  األنفةو من مجمل النتائج 

يســاهم فـــي تحقيــق رضـــاهم الـــوظيفي و هــو مـــا يثبـــت صــدق و صـــحة الفرضـــية الجزئيــة الرابعـــة  التـــي 

  .    العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر  لإلطاراتالتدريب يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي  أنمفادها 

  :  النتيجة العامة:رابعا 

فقـد  تحققـت،دراسـة الراهنـة قـد لل األربعـةضح من خالل نتائج الدراسة الميدانية أن الفرضـيات الجزئيـة يت

كــل مــن تصــميم الوظــائف و الحــوافز و االتصــال التنظيمــي و  أن العوامــل التنظيميــة المتمثلــة فــيتبــين 

نسـتنتج  و منـه.ت الجزائـرتحقيق الرضا الوظيفي لإلطـارات العاملـة بمؤسسـة اتصـاال تساهم فيالتدريب 

تحقيـق الرضـا الـوظيفي تؤدي  إلـى تنظيمية  عوامل هناك عدة: كاألتيالفرضية العامة و المصاغة  أن

  .ميدانيا إثباتها،قد تم البرهنة عليها و العاملة بمؤسسة اتصاالت الجزائر لإلطارات
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  :الخالصة

فـــي هـــذا الجـــزء مـــن البحـــث مناقشـــة النتـــائج  بعـــد عـــرض و تحليـــل وتفســـير نتـــائج الدراســـة الميدانيـــة تـــم

 النتيجـةو صوال إلـى  في ضوء الفرضياتو النظريات ضوء  وفي الدراسات السابقة ضوء  الميدانية في

  . تم طرحها   التي صحة الفرضيات إثباتالتي تم من خاللها العامة 
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مـن الدراسـة الحاليـة التـي حاولنـا جاهـدين مـن خاللهـا مناقشـة  األخيـرةالمرحلـة قد بلغنـا هنا نكون  إلى  

 أهـــم تحديـــدمـــن اجـــل   -ســـطيف–تصـــاالت ا بمؤسســـةموضـــوع العوامـــل التنظيميـــة و الرضـــا الـــوظيفي 

  .العاملة بحوزتها لإلطاراتتحقيق الرضا الوظيفي  إلىالعوامل التنظيمية التي تؤدي 

مع تبني مجموعة  ، الموضوعبهذا  لنظرية ذات الصلة ا األطرهذا المسعى تم تناول مختلف  لبلوغ  و

 مـــن مـــدى الصـــدق االمبريقـــي التأكـــدبغيـــة الدراســـة  أهـــدافالمنهجيـــة التـــي تتماشـــى و  اإلجـــراءاتمـــن 

و ذلـك فـي ضـوء مـا توصـلت صـحتها  إثبـات،حيـث تـم مـن خـالل موضـوع البحـث المقترحة  للفرضيات

من هنا تتجلى و بوضوح أهمية كـل مـن تصـميم الوظـائف و و . إليه الدراسة الراهنة من نتائج ميدانية 

و  الحوافز و االتصال التنظيمي و التدريب التي تشكل فـي مجملهـا احـد أهـم مقومـات نجـاح التنظيمـات

خاصة و أن تأثيرها كان واضحا على الرضا الوظيفي الذي يضمن تحقيقه والء والتـزام األفـراد العـاملين 

ـــ ،مرتفعـــة التـــي تـــم  تســـجيلها مـــن خـــالل الدراســـة  الميدانيـــة،و لكـــن رغـــم حـــاالت الرضـــا ال  ىال بـــد عل

المكانـة الالئقـة بهـا مـن اجـل  إعطائهـاو  إطاراتهـاحافظـة علـى ممـن اجـل ال جهودهاتكثف  أنالمؤسسة 

المؤسسـة المعنيـة بصـفة  تعمـل بهـا أنو االقتراحـات التـي ينبـغ و من جملـة التوصـيات .تحقيق رضاها 

  خاصة و باقي المؤسسات بصفة عامة نذكر 

  .مع ظروف العمل المستجدة للتالؤمالمنظمة للعمل  اإلجراءاتمراجعة دورية للقوانين و  إجراء ∗

لمهــامهم  اإلطــارات أداءمــن معــدات و تقنيــات حديثــة حتــى تســاهم فــي  اإلمكانيــاتتــوفير كافــة  ∗

 .رضاهمبكل فعالية مما يرفع من مستوى 

ــبالم اإلطــاراتالــوظيفي لتفــادي شــعور  اإلثــراءمراعــاة حجــم العمــل و العمــل علــى تحقيــق  ∗ ل و ل

 .الروتين

 .بكل دقة تصميم الوظائف  اإلطاراتتحديد مسؤوليات و صالحيات  ∗

مــن مســتوى للرفــع  لإلطــاراتو العــالوات  المكافــآتالموضــوعية فــي عمليــة مــنح  األســس إتبــاع ∗

 .رضاهم الوظيفي
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 موضــوعية، مــنفقـا لمعــايير و تــتم عمليـة الترقيــة تبعــا لسياسـة واضــحة عادلــة  أنعلــى  الحـرص ∗

 .أعلىاجل توفير فرص الترقية و التقدم نحو مناصب 

 .بمزيد من الحوافز المادية و المعنوية من اجل تشجيعهم  اإلطاراتدعم  ∗

االتصـــال التنظيمـــي التـــي تضـــمن الحصـــول علـــى  أســـاليبالحـــرص علـــى االهتمـــام بمختلـــف   ∗

  .ت في وقتها المحددماالمعلو 

 .من اجل خلق مناخ يسوده التعاون و التفاهم اإلنسانيةبالعالقات  أكثراالهتمام  ∗

 . القراراتفي عملية اتخاذ  اإلطاراتتعزيز عملية مشاركة  ∗

 .متطلباتهم لمناقشة انشغاالتهم و  اإلطاراتالعمل على عقد لقاءات دورية مع  ∗

  .تحديد االحتياجات التدريبيةالحرص على مراجعة و تقييم الدورات التدريبية بصفة دورية ليتم  ∗

 .زيادة فرص التدريب خارج الوطن لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال االتصاالت  ∗
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 2007، األردن،عمان ،  1،دار الفكر ناشرون و موزعون ،ط

،دار -مدخل للتراث و المشكالت و الموضوع و المنهج –علم اجتماع التنظيم :محمد علي محمد  - 107

 2003المعرفة الجامعية،دط ،اإلسكندرية ،مصر ، 

،عمان،  1، دار الحامد للنشر و التوزيع ،ط"عرض و تحليل "الموارد البشرية إدارة: صالحمحمد فالح  - 108

2004  

إدارة األعمال ،الدار الجامعية للنشر،دط ،اإلسكندرية ، :محمد فريد الصحن ، سعيد محمد المصري - 109

  1997مصر،

 2000مبادئ اإلدارة ، الدار الجامعية ، دط ، اإلسكندرية ،: محمد فريد الصحن و آخرون  - 110

  ،مصـر ،الكتـب عـالم ،والشـركات العامـة المؤسسـات فـي اإلداريـة العالقـات :العطـروزي فهمـي مـدمح - 111
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،دار الشـروق للنشـر و التوزيـع "الفردي   اإلنسانيدراسة للسلوك "السلوك التنظيمي : القريوتي محمد قاسم - 112

   2000، األردن،عمان ،  2،عمان ،ط
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،دراسة السلوك اإلنساني الفردي و الجماعي في المنظمات السلوك التنظيمي :محمد قاسم القريوتي  - 113

 2009،دار وائل ،األردن ،5المختلفة ، ط،

إدارة الجــــــودة مــــــن المنظــــــور اإلداري مــــــدخل إداري متكامــــــل ،الــــــدار الجامعيــــــة :محمــــــد محمــــــد إبــــــراهيم  - 114

 2009،دط،اإلسكندرية ،مصر ،

 طلة ،دط ،الجزائر ،دس،دار طلي أدواتتنمية الموارد البشرية دعائم و :محمد مسلم  - 115

  2007،الجزائر ،1مدخل إلى علم النفس العمل ،منشورات قرطبة،ط:محمد مسلم - 116

مطبعـــــــة ابـــــــن العربـــــــي  ، الحديثـــــــة اإلدارةحيـــــــدر شـــــــاكر البرزنجي،مبـــــــادئ , محمـــــــود حســـــــن الهواســـــــي - 117

 2014،دط، بغداد،

،عمان 1للطباعة  للنشر ،طالسلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،دار وائل : مان العميانيد سلو محم - 118

 2002،األردن ،

 1999اإلسكندرية، ،دط ،مطبعة الجمهورية ،علم النفس الصناعي  ،محمود فتحي عكاشة - 119

مجموعـــة النيـــل  –االتجاهـــات المعاصـــرة  –مـــدحت محمـــد أبـــو النصـــر ، إدارة و تنميـــة المـــوارد البشـــرية  - 120
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 2004، األردن،

اقتصاديات التعليم و التدريب المهني، المركز العربي لتنمية الموارد البشرية، :منذر واصف المصري - 124

  2003،، بنغازي1ط

إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي و الخدمي،دار جرير للنشر و :ئي مهدي صالح السامرا - 125
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دار صفاء للنشر و التوزيع، ، )حاالت عمليةإطار نظري و (نادر احمد ابو شيخة، إدارة الموارد البشرية  - 127
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مية و الوظيفية و عالقتها بمستوى الرضا الوظيفي و فقا لنظرية لمتغيرات التنظيا :بن عبد اهللا الدهشزياد  -5
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،رسالة ماجستير غير   قتصادية الجزائريةتقييم فعالية نظام تقييم أداء العاملين في المؤسسة اال:بعجي سعاد  -6

منشورة،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و علوم التجارة  ،قسم العلوم التجارية ،جامعة محمد 
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كلية العلوم االجتماعية و  ،دكتوراه  أطروحة، األداءعلى  أثرهفعالية التدريب المهني و :الطاهر مجاهدي  -9
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مــدى فعاليــة إدارة المــوارد البشــرية فــي تحقيــق الرضــا الــوظيفي لــدى المــوظفين " عــادل بضــياف ،بعنــوان  -10

دراسة ميدانية بالمركز الجامعي سوق أهراس، رسـالة ماجسـتير ، كليـة العلـوم اإلنسـانية و العلـوم " الجامعيين 

 2010- 2009،قسم علم النفس و علو التربية و االرطوفونيا ،جامعة منتوري، قسنطينة ،  االجتماعية
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دراسة - التحفيز و دوره  في تحقيق الرضا لدى العاملين بشرطة منطقة الجوف :عارف بن ماطل الجريد  -11

كلية  ة،اإلداريقسم العلوم  مذكرة ماجستير غير منشورة،-شرطة منطقة الجوف أفرادميدانية على ضباط و 

 2007األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم ،الدراسات العليا

قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين الفنيين في الخدمات : عبد اهللا بن عبد المحسن المدلج -12

الطبية للقوات المسلحة، مذكرة ماجيستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية،جامعة 

  2003 عربية للعلوم األمنية، الرياض ،نايف ال

 اإلدارياثر خصائص التصميم الوظيفي في الوالء التنظيمي لدى وظيفة الحاكم :محمد المبيضين صفوان -13

 األردن،جامعة مؤتة ،  ،مذكرة ماجستير ،قسم اإلدارة العامةالهاشمية األردنيةفي وزارة الداخلية في المملكة 

،2004  

اإلدارة بالمشاركة و أثرها على العاملين و اإلدارة ، أطروحة دكتوراه ،كلية اإلدارة : محمد حسين الرفاعي -14

 2009،جامعة سانت كليمانس العالمية ،بريطانيا ، 

دراسة حالة مؤسسـة -اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية في ظل التغيرات التكنولوجية:مدوري نور الدين  -15

،كليــــة العلــــوم االقتصــــادية و التســــيير و العلــــوم التجارية،قســــم علــــوم اتصــــاالت بمســــتغانم، رســــالة ماجســــتير 

       2011-2010التسيير،جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان ،الجزائر،

محددات الرضا الوظيفي لدى العامل الجزائري في إطار نظرية دافيد ماكليالند للدافعية : بووذننبيلة  -16

رة ماجستير غير منشورة ، كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية دراسة ميدانية بمؤسسة سوناريك فرجيوة ،مذك

 2007-  2006،قسم علم النفس و علوم التربية و االرطوفونيا ،جامعة محمود منتوري ،قسنطينة،

دراسـة حالـة ، " اثـر بيئـة العمـل الداخليـة للمنظمـة علـى الرضـا الـوظيفي للعـاملين " نسـيم بوقـال  ،بعنـوان  -17

ليـة العلـوم االقتصـادية و علـوم التسـيير ،قسـم علـوم التسـيير ،جامعـة منتـوري، قسـنطينة ، رسالة ماجستير ، ك

 2012- 2011الجزائر،

  :المجالت الدوريات و  �

مجلة جامعة الملك عبد  :العالقة بين تصميم الوظيفة و شكل الهيكل التنظيمي: احمد دياب عبد الحميد -1

 2001، الثانيالعدد ،15المجلد، اإلدارةاالقتصاد و :العزيز

اإلنسـانية،  العـدد الخـامس ، جامعـة محمـد مجلـة العلـوم العالقات اإلنسانية فـي المؤسسـة ، :بلقاسم سالطنية  -2

  2004خيضر،بسكرة، فيفري 



 

306 

العالقة بين المناخ التنظيمي و الرضا الوظيفي في : بندر كريم أبو تايه ،خليل الحياري،منار إبراهيم القطاونة -3

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية و اإلدارية ،المجلد العشرين  ،األردنية بعض منظمات األعمال

 2012،العدد األول ، األردن،

مجلــة التغييــر التنظيمــي داخــل المنشــأة  و مــدى مســاهمة النســق االتصــالي فــي إنجاحــه ،:جمــال بــن زروق  -4

    2010،الثاني +العدد األول – 26المجلد -جامعة دمشق

 ، الباحث مجلة،اإلسالمية  البلدان في البشرية الموارد تنمية على والتحفيز التدريب أثر تحليل :الشيخالداوي  -5

  2008،الجزائر جامعة ، السادس عددال

التاســـع و أداة لتحقيـــق الفعاليـــة التنظيميـــة ،مجلـــة العلـــوم اإلنســـانية،العدد :رابـــح العايـــب ،االتصـــال التنظيمـــي  -6

 2008،جوان العشرون

اثر البرامج التدريبية في تطوير أداء العاملين، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية :رجاء حاسم ،ابتسام احمد -7

  . 2011،السابع و العشرون، العدد 

 1تعريـــب الـــدكتور فـــؤاد شاهين،موســـوعة علـــم الـــنفس ،منشـــورات عويـــدات ،ط:روالن دورون و فرنســـوا زيـــارو -8

 .1997، األول،بيروت ، لبنان ،المجلد 

محددات الرضى المهني لدى العامل الجزائري دراسة ميدانية، مجلة منتدى األساتذة، دار : عبد النور ارزقي  -9

 2005الهدى، العدد األول، عين مليلة،  افريل 

عقلنــة المنظمــة و نظريــات التنظــيم ،األكاديميــة للدراســات االجتماعيــة و :الفضــيل رتيمــي ،أســماء رتيمــي  -10

  2013،جوان 10العلوم االجتماعية ،العدد اإلنسانية ، قسم 

الموســــوعة العلميـــة للســــلوك التنظيمــــي ، التحليــــل علـــى مســــتوى المنظمــــات ، المكتــــب :محمـــد الصــــيرفي  -11

 2009الجامعي الحديث ،الجزء الرابع ،مصر ،

العربيـة التحفيز المعنوي و كيفية تفعيله في القطاع العـام العربـي ،منشـورات المنظمـة :مرعي محمد مرعي -12

  .2003للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،

الرضـــا الـــوظيفي لـــدى المشـــرفين االختصاصـــي و عالقتـــه بـــأدائهم الـــوظيفي، مجلـــة  :منـــى رســـول ســـلمان -13

 2011، جويلية، 15،العدد  4دراسات تربوية، المجلد 

لوم خصائص تصميم الوظيفة و االستجابات  االنفعالية و السلوكية ،مجلة الع:نور الدين بو علي  -14

  2012ديسمبر،2جامعة سطيف  ،38عدد ال، اإلنسانية

اثر قوة نمو الحاجة في العالقة بين الوظيفة المثيرة للتحديات و الرضا الوظيفي العام، : الدين بوعلي نور -15

 2008مجلة تنمية الموارد البشرية،العدد الخامس ،
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تطبيقــي فــي مصــرف الرشــيد اثــر الرضــا الــوظيفي فــي تحليــل و تصــميم العمــل بحــث : وفــاء احمــد محمــد -16

 2009عشر، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد التاسع  ،)اإلدارة العامة(

دراســة شــبه تجريبيــة علــى -تــأثير برنــامج االتصــال التنظيمــي فــي األداء : ياســين محجــر ،الهاشــمي لوكيــا -17

  .2012السابع ،  جانفي مجلة العلوم االجتماعية و اإلنسانية العدد  -بعض العمال في الجزائر

 :القواميس و المعاجم �

،مجد المؤسسة الجامعية للدراسـات 1ترجمة سليم حداد ،المعجم النقدي لعلم االجتماع ،ج:بوريكو.بورون وف  -1

 1986و النشر و التوزيع ،باريس،فرنسا ،

 1997ن ،،لبنا1معجم إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين،مكتبة لبنان ناشرون ،ط:حبيب الصحاف -2

  2006،بيروت ،لبنان ، األدبالمنهل ،قاموس فرنسي عربي ،دار :سهيل ادريس -3

 1991،الجزائر،7علي بن هادية و آخرون ،القاموس الجديد للطالب ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،ط -4

،دار المعرفـــــــــــــــة الجامعيـــــــــــــــة  األولقـــــــــــــــاموس علـــــــــــــــم االجتمـــــــــــــــاع ،الجـــــــــــــــزء :محمـــــــــــــــد عـــــــــــــــاطف غيـــــــــــــــث  -5

 1995،دط،االزاريطة،مصر،

  2003 التوزيع، الجزائر،بن رشد للنشر و  عربي، دار الطالب، قاموسمرشد  -6

  1988لسان العرب المحيط إلبن منظور،المجلد الرابع،دار الجيل، بيروت :يوسف خياط -7

 :الملتقيات والمؤتمرات  �

مسـاهمة التسـيير التقـديري للشـغل و المهـارات فـي تحقيـق الرضـا الـوظيفي  :بن ساهل وسيلة ،عبـود سـعاد -1

الملتقـى الـوطني الثـاني حـول تسـيير المـوارد البشـرية بعنـوان  ،-الوطايـة–دارسة حالة مركب تكرير الملـح 

التســـيير التقـــديري للمـــوارد البشـــرية و مخطـــط الحفـــاظ علـــى مناصـــب العمـــل بالمؤسســـات الجزائريـــة ،كليـــة 

 28-27 العلــــــوم االقتصــــــادية و التجاريــــــة و علــــــوم التســــــيير ،جامعــــــة محمــــــد خيضــــــر ،بســــــكرة، يــــــومي

  2013فيفيري

الملتقـى العلمـي حـول المدينـة  ، اإلدارة بالمشاركة رهان المستقبل في المؤسسة الجزائرية :العياشي عنصر -2

 21-20و المؤسســــة غــــدا ،مركــــز البحــــوث فــــي االنتربولوجيــــا االجتماعيــــة و الثقافيــــة ، وهــــران، يــــومي 

 1997ديسمبر

 المراجع األجنبية  �

1- Christine Donjean : la communication intern,edipro,Belgique,  2006  

2- Commission universitaire de Sécurité et Santé au Travail : Les risques liés 

aux relations  humaines au travail (les risques psychosociaux au travail)- 
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Facteurs organisationnels et psychosociaux de Perturbation- Version 1, 

Romande, suisse, 2005 

3- Mahmoud.M.Aljoni, & others: The classical Theory of organization and it’s 

Relevance, International Research Journal of finance and Economics 

ISSN1450-2887 Issue 41(2010) 

4- Marcel FAULKER : Travail et Organisation –Regards croisés sur la recherche 

sociologique, L’Harmattan, Paris, 2010 

5- Renaud Sainsaulieu :sociologie de l’entrerise,presses de sciences, PO et 

Dalloz,2eedition ,1995 
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  الشعبيةلجزائرية الديمقراطية الجمهورية ا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  جامعة محمد لمين دباغين

  -2جامعة سطيف-

  كلية العلوم ا�نسانية و ا�جتماعية

 قسم علم ا�جتماع
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:            مذكرة التخرج لنيل شھادة الماجيستير الذي يدور موضوعھا حول  

 

  و الرضا الوظيفي العوامل التنظيمية

  -سطيف-بمؤسسة اتصا�ت الجزائر  دراسة ميدانية

  

                         

  :د.إشراف أ                                                                                       :إعداد الّطلبة  
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  ھو السبب في ذلك ؟ راض فما غيرفي حالة اJجابة ب -
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  ؟ أنت راض عن درجة تنوع المھام التي تمارسھاھل  -11

   غير راض                               راض

   ؟عن مدى توافق منصب عملك مع مؤھUتك العلميةراض  أنتھل  -12

  راض                 غير راض

  ؟مدى تحديد مضمون وظيفتك راض عن  أنتھل  -13
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    ؟خUل انجازك لعملك اھب تشعر التي )ا+ستقUلية( الحرية مقدارراض عن  أنتھل  -14

 غير راض                   راض 

  ؟ عملك نجازفي اتعتمد عليھا  التي )برامج و تطبيقات الحاسوب( معدات و تقنيات العمل راض عن أنت ھل -15

                غير راض                          راض

  ؟   العمل و قوانين إجراءات راض عن أنت ھل -16

            غير راض                        راض 

  ؟ الفيزيقية  عملكراض عن ظروف  أنتھل -17

  نعم                              � 

  بالحوافز والرضا الوظيفيالبيانات الخاصة   : الثالمحور الث

  الذي تتقاضاه ؟) ا7جر(ھل أنت راض عن الراتب -18

              غير راض                                              راض

  إذا كانت اJجابة بU فما ھو السبب؟ -

  الراتب + يتناسب مع حجم الجھد الذي تبذله            الراتب + يتناسب مع متطلبات المعيشة            

  تكوينك +يتناسب مع الراتب الذي تتقاضاه             

  ...............:........................................................اخرى تذكر 

  ھل تستفيد من المكافآت و العUوات التي تمنحھا المؤسسة؟– 19

  �                                     نعم    

  المالية التي تمنحھا لك المؤسسة؟  المكافآت العUوات وھل أنت راض عن  - 20

  غير راض                            راض 

  المقدمة بالمؤسسة ؟ العمالية ا+جتماعية   الخدماتھل تستفيد من  -21

  نعم                                          �             

  ؟ العمالية التي تستفيد منھا الخدمات ا+جتماعيةعن  راض أنتھل  - 22 

                     غير راض                   راض                         

  ھل أنت راض عن عمليات الترقية الحاصلة في المؤسسة ؟ – 23

  غير راض                         راض

  ا7داء في مؤسستكم؟تقييم  ھل أنت راض عن-24
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  ؟احترام و تقدير في المؤسسة التي تعمل بھمن ا به تشعر أنت راض عن مقدار ما ھل-25
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  ا+تصال التنظيمي و الرضا الوظيفيبالبيانات الخاصة  :المحور الرابع 

  ؟تصلكم المعلومات التي طبيعة ھل أنت راض عن -26
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  ) ...الكتابية، المنشورات(االتصاالت المكتوبة  -

  ؟ المعتمدة التنظيمي نت راض عن أساليب ا+تصالأھل    -29
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  ملخص

و هو   .الشديدةفي ظل بيئة تتسم بالمنافسة  للمنظمات التميز التي تضمن األساسيةاحد الركائز التنظيمية تعد العوامل 

باهتمـــام  العديـــد مـــن البـــاحثين الـــذين أكـــدوا أهميتهـــا و ذلـــك لمـــا لهـــا مـــن تـــأثير فعـــال علـــى الســـلوك  جعلهـــا  تحظـــىا مـــ

الدراســـة الراهنـــة لمناقشـــة موضـــوع العوامـــل  جـــاءت اإلطـــارو فـــي هـــذا التنظيمـــي كـــاألداء و الـــوالء و الرضـــا الـــوظيفي ،

تحديـــد العوامـــل  هـــو منـــه األساســـيحيـــث كـــان الهـــدف  أهميـــةلمـــا لهـــذا الموضـــوع مـــن  ، التنظيميـــة  و الرضـــا الـــوظيفي

بمؤسســة اتصــاالت الجزائــر،و التــي تعــد فئــة العاملــة  تحقيــق الرضــا الــوظيفي  لإلطــارات  تســاهم  فــي التنظيميــة التــي  

الدراســة تــم توظيــف  أهــدافو لتحقيــق . عماليــة إســتراتيجية يعــول عليهــا فــي تحقيــق الرقــي للتنظيمــات و المجتمــع ككــل 

مـن بينهـا تلـك التـي  ولتحقق من الفرضيات التي تـم طرحهـا مـن خـالل موضـوع البحـث ا  من اجل جمع البيانات أدوات

 كـأداة  استخدمتاالستمارة فقد  أما و المقابلة و السجالت و الوثائقثانوية وتشمل  المالحظة البسيطة   كأداةاستعملت 

مجموعـة  إلـىو قد توصلت الدراسة بنـاءا علـى هـذا   إطار 70 العينة البالغ عددهم أفرادرئيسة  حيث تم  توزيعها على 

العاملة  ي لإلطاراتتحقيق الرضا الوظيف تساهم في من النتائج  تبين بان جميع العوامل التنظيمية التي تناولتها الدراسة 

  . باتصاالت الجزائر

  Résumé :  

  Les facteurs organisationnels sont considérés comme parmi l’un des Piliers qui 
garantissent aux entreprises l’excellence dans un environnement de Concurrence intense 
.L’attention de plusieurs chercheurs a été attirée sur leurs Importances en raison de 
l’influence sur le comportement  organisationnel tel Que ,la fonctionnalité, la satisfaction 
au travail etc..Dans ce contexte la Présente étude est venue dans un but pour traiter les 
facteurs organisationnels Et la satisfaction au travail. Vu l’importance de ce sujet ,le but 
principal vise à circonscrire les Facteurs organisationnels qui permettent d’obtenir la 
satisfaction au travail Des cadres d’ALGERIE TELECOM. Considérés comme l’élite sur 
laquelle On peut compter ,afin  d’atteindre la réussite ainsi que la prospérité des 
Entreprises et de la société en général. Pour arriver  aux objectifs  de l’étude, Il a fallu 
mobiliser les outils de collecte des données, afin de confirmer L’hypothèse posée, relative 
au sujet de recherches et parmi ceux-ci, certains Ont été utilisés comme outils secondaires 
incluant les remarques, les rencontres, ainsi que les archives. Tandis que les questionnaires 
ils ont servi Comme outils principaux et distribués aux membres représentatifs, dont le 
Nombre s’élève à soixante dix (70) cadres.  Cet étude a permi d’arriver à un ensemble de 
résultats qui démontrent Que tous les facteurs organisationnels concernés par la présente 
étude, ont Contribué à créé la satisfaction au travail des cadres employés par ALGERIE 
TELECOM. 
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