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  مقـدمة 

تنبع مـن   ,19كانت طرق التسيري السائدة ابتداء من الثورة الصناعية وحىت القرن         

كل من التجربة واخلطأ واحلدس، والقواعد التقديرية، ألن قواعد التنظيم القدمي مل تكن             

بقدر ما كانت تستمد أسسها من التقاليـد        قائمة على املعرفة الفنية والتفكري الرشيد،       

  .والعرف

 هذه األساليب غري العلمية يف التسيري كانت إحدى الدوافع وراء ظهور أحباث            

ميكن إمجاهلا يف اإلدارة    , التنظيمجادة، مما أدى إىل ظهور نظريات ومدارس متعددة يف          

  .  واإلدارة احلديثة, الكالسيكية

  النموذج البريوقراطي، ونظرييت اإلدارة العلميـة،        سيكيةتناولت من خالل اإلدارة الكال    

  . أو مدرسة مبادئ اإلدارة كما شاع تسميتهااإلدارة اإلدارية

 حركـة العالقـات اإلنـسانية واالجتـاه         :فتناولت خالهلا  أما اإلدارة احلديثة    

  .السلوكي

  يف الوقت الـذي كتـب فيـه       وقد تناولت اجلانب النظري ذا التسلسل ألنه            

Weberاليت ركـزت جهودهـا علـى      عن البريوقراطية ظهرت حركة اإلدارة العلمية

  .مستوى اإلدارة الدنيا وعلى عمليات اإلنتاج يف مستوى الورش

 فقد اشتهرت باسم العامل الفرنسي هنري فايول الذي بـدأ           اإلدارة اإلدارية أما     

 الفرنـسية للـصناعات     اجلمعية(بنشر أحباثه وجتاربه حول موضوع الكفاءة يف نشرة         

ويعدها كثري من أصحاب الفكر التنظيمي من أكثر النظريات الكالسـيكية           . )املعدنية

  .تأثريا يف الفكر اإلداري

 على البناء التنظيمي الداخلي، وعلى اجلوانب الرمسية        د يؤك كالسيكياالجتاه ال و   

 اإلنـسانية يف    للتنظيمات بصفة خاصة ويقلل من قيمة العواطف واجلوانب الوجدانيـة         

    . عمل التنظيمات، أي أنه مل يهتم بالعنصر البشري الذي يؤثر يف سلوك التنظيمات



 بالعنـصر البـشري يف       بدأ االهتمـام   الثالثينيات من القرن املاضي فقد    يف  أما  

 باحلاجــات االجتماعيـة     اهتم الذي   العالقات اإلنسانية التنظيمات ابتدءا من اجتاه     

 فهم مغزى القيـادة الفعالـة،       اد أعضـاء التنظيمات، وحاول   ألفروحاجـات األنا ل  

 وعالقات الصداقة اليت تشكل بناءا تنظيميا غري       ةوتصوير شبـكة االتصاالت غري الرمسي    

  .رمسي

شعور أعضاء  : وقد بدا واضحا من جتارب هاوثورن أن اجلماعة املتماسكة من مظاهرها           

  . ته عملت على ما رأتاجلماعة بالرضى، إن رأت خفض اإلنتاج أو زياد

 فترى أن اجتاهات الفرد اإلجيابية مثل الرضى عن العمـل،           العلوم السلوكية أما مدرسة   

ومن أ هم البـاحثني الـذين مثلـوا هـذا املـدخل هـو               . تؤدي إىل زيادة مستوى أداء الفرد     

"Maslow."  

 مـن   منطلقـا " التسيري الفعال وأثره على متاسك اجلماعات العمالية      "والبحث تناول   

كيف ميكن التوفيق بني أهداف كل من املؤسسة اإلنتاجية اليت تسعى لتحقيق            :إشكالية ملخصها   

أهدافها بواسطة استخدام العامل الذي يريد هو أيضا حتقيق أهدافه من خـالل املؤسـسة الـيت                 

أي حتقيق هدف املؤسسة املتمثـل يف       , وجناح املؤسسة مرهون بتحقيق اهلدفني معا     . استخدمه ؟ 

مع حتقيق إرضاء العامل من خـالل حتقيـق         , وبالتايل الربح , درة على املنافسة يف السوق مثال     الق

إىل جانب أن التسيري الفعال     . أهدافه املتمثلة يف األجر املناسب لعمله والعالوة املناسبة جلهده مثال         

  .يكون من خالل اجلماعات العمالية املتماسكة

واإلطار : والباب الثاين, ب األول اإلطار النظريالبا:مها, وقد قسمت البحث إىل بابني

  .التطبيقي

  : قسمته أيضا إىل أربعة فصول:اإلطار النظري:الباب األول

تناولت فيه أسباب اختيار املوضوع وأهدافه وأمهيته واإلشـكالية وحتديـد           : الفصل األول 

  . املفاهيم

  :  تناولت فيه املداخل النظرية للدراسة وهي:الفصل الثاين 

 .  اليت ضمنتها النظرية البريوقراطية واإلدارة العليمة واإلدارة اإلداريةالكالسيكيةالنظرية  .1



وختمـت اإلدارة   , ضمنتها حركة العالقات اإلنسانية واالجتاه السلوكي     اإلدارة احلديثة    .2

    ,سريورة التارخيية لإلدارة اجلزائريةبال احلديثة

 و رضى ومتاسك مجاعات العمـل     ت واحلوافز   تعرضت فيه للدوافع واحلاجا   :الثالثالفصل  

  .نظرا ألمهيته بالنسبة للدراسة

  . تناولت فيه الدراسات السابقة: الرابعالفصل 

وقد , حتليل بيانات االستمارة,  وتناولت فيه اإلجراءات املنهجية:ياإلطار التطبيق: الباب الثاين

  .وحتليل الفرضيتني, أفردت فصال خاصا ملناقشة وحتليل النتائج املتوصل إليها
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  : أمهية الدراسة-1
و مل يعد كمـا     تكن أمهية الدراسة يف أن تسيري املؤسسة أصبح ذا أمهية كبرية اليوم، فه            

كان يف بداية القرن املاضي جمرد حشد للمواد املادية البشرية، بل أصبح تواجهه عدة عوائق 
  :منها

 .     والقيادة , التنظيم، والتنسيق: ، مما يبني أمهية مثلاملختلفة زيادة احلاجة إىل التخصصات-1-1

ق التسيري لتحقيـق القـدرة   االبتكار يف طر: ، مما يتطلب مثل   منافسة شديدة يف األسواق   -1-2
 .للمشروع) ربح(على املنافسة وفائض القيمة 

والبحث عن  ,  مما يتطلب الرشد يف التسيري     ,ندرة متزايدة يف املوارد البشرية املتخصصة     -1-3
 .وسائل وطرق جديدة ومبتكرة؛ لتحقيق الفعالية

دعو إىل وضع سياسات  مما ي).أحزاب، نقابات( تزايد قوة اجلماعات املدافعة عن العمال-1-4
  .  مقبولة

  
  : أسباب اختيار املوضوع-2

  ":التسيري الفعال وأثره على متاسك اجلماعات العمالية"من أهم أسباب اختيار موضوع      
  بل, أصبح املسري ال يستطيع أن يسري العمال كأفرادحبيث , كرب حجم املؤسسات حالية-2-1
  . ميكنه حتقيق ذلك إال بتماسك اجلماعات العماليةوال, البد أن يسري العمال كجماعات      
إذا , ال حيدث عرضا بل البد أن توضع له اخلطط وتوفر له الوسـائل            اجلماعات  متاسك     -2-2

 .حدث فهو يقاوم كل ما من شأنه أن يهدد كيان اجلماعة
يسهل للمسري فهم األفراد الذين يعملون حتت إمرته، وكلما زادت اجلماعـات            التماسك   -2-3

قيـادات  , ا كلما زاد حتكمها يف أعضائها ومن هنا يقتصر عمل املسري على قيـادة             متاسك
 .وهي بدورها تعمل على التحكم يف أعضاء اجلماعات اليت يقودوا, اجلماعات

 "الفعالية" قلة الدراسات اليت اهتمت ذا املوضوع خاصة إذا قورن مبؤشر -2-4
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  : أهداف الدراسة-3
  :ولة كشف العديد من املعارف منهادف الدراسة إىل حما   

  ,  للمسري اجلزائري يف اجلماعات العماليةأثر العالقات الرمسية وغري الرمسيةمعرفة  -3-1
 .متاسك اجلماعات العمالية          ونتائج ذلك على 

 .ال,  أممبقتضات التسيري من خالل اجلماعاتمعرفة ما إذا كان املسري اجلزائري يهتم  -3-2
  بصفته,  املباشر للعمال على اجلماعات العمالية يف مسألة التسيريدور املشرفعرفة م -3-3

 .       وسيطا بني مجاعات العمال واإلدارة

  ومعرفة العوامل واملسببات اليت أدت إىل: عوامل ومسببات متاسك اجلماعاتمعرفة  -3-4
 .      ارتفاع درجة التماسك أو اخنفاضه

  أثناء الوضعية احلالية اليت تعيشها املؤسسات , يري واجلماعات العماليةطبيعة التسمعرفة  -3-5
  .عمل اجلهة الوصية على خوصصتها أو تصفيتها: مثل,       العمومية اجلزائرية

  
    العمالية؛ ألم وأثره على رضى اجلماعات معرفة حقيقة دور التسيري يف مؤسسة جزائرية -3-6

 .ملؤسسةاألساس يف حتقيق أهداف ا     

  وإثراء الرصيد املعريف ونقطة, لدراسات سابقة إضافة  حماولة أن تكون هذه الدراسة-3-7
  .      انطالق لبحوث أخرى

  

  : اإلشكالية-4
إن املؤسسات االقتصادية وجدت أصال من أجل الربح والبقاء ومل توجد من أجل             

  .حتقيق أهداف اجتماعية فقط، والربح هو ألذي حيقق هلا البقاء
إن العامل ال يأيت إىل املؤسسة عادة من أجل خلق الربح لصاحب املؤسسة وحده،              

  .بل يأيت بالدرجة األوىل ليحقق حاجاته اليت يطمع إليها
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واملؤسسة اإلنتاجية ال ميكن أن تنجح إال إذا عملت على حتقيق اهلدفني معا، الرفع              
 جهة و إرضـاء العـاملني بتحقيـق    املستمر إلنتاجيتها لتحقيق املنافسة وبالتايل الربح من  

  .حاجام املادية واالجتماعية من جهة ثانية
  

وقد ثبت من الدراسات احلديثة أن العامل لكي يتحقق الرضى الوظيفي لديه ال بد              
والعـالوة  , واألجر املناسب لعملـه   , والنقل, أن تتحقق حاجاته املادية املتمثلة يف السكن      

دون إغفال احلاجات اإلنسانية املتمثلة يف التقدير       . ئمة طموحه والترقية املال , املناسبة جلهده 
  . واالحترام و اإلحساس باألمهية والشعور باألمان و االستقرار يف العمل

  

ري العاملني كأفراد ألن ذلك يبعثـر جهـوده         يساملعلوم أن املسري ال يستطيع أن ت      و
الل اجلماعات املتماسـكة     البد أن يسري من خ     كوحيول دون حتقيق أهداف التسيري، لذل     

  .حىت يستطيع حصر الفجوة بني أهداف املؤسسة وأهداف اجلماعات العاملة
فاجلماعات كلما كانت متماسكة أكثر كلما كانت أهدافها واضحة وقيم عملها           

  .منسجمة وأساليب الضبط بني أعضائها واضحة ودقيقة
  

ملتماسـكة يـسهل    فهذا الوضوح لألهداف والقيم وقوة الضبط لدى اجلماعات ا        
للمسريين حتديد حاجات العمال ودوافعهم اليت تساعد على حتقق أهـداف املؤسـسة ،              
وكذلك متكنهم من معرفة قادة اجلماعات، والعمل من خالهلم ، بإقناعهم بأمهية خطـة              

ويغين , املؤسسة احملققة هلدفيهما، والتعرف الدائم على حاجات العاملني املتغرية واملتطورة         
  .ن عن إقناع كل فرد من أفراد املؤسسة  بأمهية اخلطة املسطرة من طرفهااملسريي

  

إن اجلهد املوفر للمسريين من خالل قادة اجلماعات املتماسكة يوظَّف يف توجيـه             
العاملني للتنفيذ حسب اخلطة بطريقة أكثر جدوى، والعمل بطريقة هادفة أكثر على تطابق             

لعمل على تضييق زاوية االحنراف عن اخلطة املرسومة        اخلطة املوضوعة وعملية التنفيذ، أي ا     
  .ما أمكن، واكتشاف ثغرات التخطيط
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واجلزائر عملت منذ االستقالل على حتقيق البقاء ملؤسساا بواسطة التغيريات الـيت            
أجرا على املؤسسات العامة على اخلصوص من مرحلة التسيري الذايت حـىت اخلوصـصة              

  .ريا ولكن جلأت إىل تصفيتها أخ
  .والعامل اجلزائري كثريا ما يالحظ أنه مل يتحقق له الرضى الوظيفي

  .من هنا ثارت تساؤالت
  

ـ       تعاين من مشكل  فعاليـة       -سطيف–" مزلوق"هل مؤسسة التل إلنتاج احلليب ب
  يف التسيري؟ 

  

  أو هل املؤسسة تعاين من مشكل نقص فعالية يف التسيري؟
  لعمالية ؟أم أن املشكل يف تركيبة اجلماعات ا

  أم أن عدم متاسك اجلماعات العمالية مرده إىل نقص يف التسيري؟
  
   :فالتساؤل الرئيسيومن هنا  

  ؟هل التسيري الفعال حيقق متاسك اجلماعات العمالية يف اجلزائر
  

  :حتديد املفاهيم-5
أصبح مألوفا يف الدراسات السوسيولوجية أن تضبط املفاهيم يف سياق نظري يـسمح             

ألن اإلطار املفاهيمي هو اخللفية اليت يعتمد عليها الباحـث يف            راحل البحث؛ بترابط م 
فهي تشكل أدوات حبثية حتدد مضمون وداللة اإلشكالية يف تـرابط           , حتديد مسار حبثه  

كما أن حتديد املفاهيم والربط بينها يولد تساؤالت سوسيولوجية يوصل إىل           , عناصرها
  .ذه املفاهيم يؤدي إىل امليدانوالربط املنطقي بني ه, موضوع حقيقي

  :وأرى أن املفاهيم احملورية اليت ختدم موضع البحث مباشرة هي كالتايل
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   :مفهوم التسيري-5-1
عرفه تايلر بأنه علم مبين على قوانني وقواعد وأصول علمية  قابلـة              :يف االصطالح   -ب

   .  للتطبيق على خمتلف النشاطات اإلنسانية 
ليزي  أما املصطلح اإلجن Management فإنه يشمل املفهوم الضيف باإلضافة إىل    

  .1      القدرات والكفاءات القيادية اليت جيب أن يتوفر عليها املسري
  

العمل على حتقيق اإلستراتيجية واألهداف اليت حددا اجلهة الوصية إىل          : ءيف إال جرا  -ج
 . مؤسسة وحدة التل إلنتاج احلليب ومشتقاته

 
   :اليةالفع . -5-2

والفَعالُ االسم،  : املصدر، والِفعل : من فَعلَ يفْعلُ فَعالً وِفعالً، فالفَعلُ     :  يف اللغة  -أ
  الفَعال أَيضاً مصدر مثل ذَهب ذَهاباً، . 2، مثل اجلود والكرم وحنوهاسم للِفعل احلسن

  
 وهو عام    مؤثِّرٍ الِفعلُ التأِثري ِمن ِجهةِ   :  وهو.3الفَعال يكون فـي الـمدح والذم    

ِلما كان بإجادٍة أو غَيِر إجادٍة وِلما كان ِبِعلٍْم أو غيِر ِعلٍْم وقَصٍد أو غَيِر قَصٍد، وِلما كان                  
صأَخ عنوالص،لُ ِمثلُهماِن واحلَيواِن و اجلماداِت، والعس4من اإلن  

اا ينتج األثـر    " ِإسهام فعال ", "سلطة فعالة : "يؤدي إىل نتائج  , مؤثر, نافذ: فَعال
  اا  قدرة على إنتاج " فَعاِلية دواء: "نجوع: فَعالـية". وسيلة فَعالة", "دواء فعال: "املتوخى
  "فَعالـية أُسلوب تربوي: "أثر

مل يتحقق إمجاع حول تعريف املؤسسة الفعالة وحول املفهوم         : يف االصطالح  -ب
  .    يف حد ذاته بعد

                                      
1
�����ت ا�������، ا���ا��،  ا��  ، ص2001 -��, ��+ ا��زاق، ا)'&�د و$!��� ا��#"!�، د��ان ا�
  �Hآ� ا���������F5� G$�, )�ص �+�E, ج��D ���جB ا��A5, ).ف ع ل(��دة, آ'�ب ا���
, ا�4�56 �
 أ-�+ ا��2اه�+ي 2
  �Hآ� ا���������F5� G$�, )�ص �+�E,  ج��D ���جB ا��A5,�!�ن ا���ب,  ��4�Lدة, ا�
 ��JKر3 
4 Mن�O2صQا ,Rا��ا, B��Fن ا�S�T4, ��دة ��2دات ا��L,. ,�A5ا� Bج��� Dج�� ,�$�����F5� G�آ� ا����H E�+� ص�( .  
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  .باحثني يف ميدان الفعالية التنظيمية على قلتهم مل يتفقوا إال حول أمرين عند تعريفهاإن ال
 . فاملؤسسة اليت تندثر غري فعالة �

 .1املؤسسة الفعال هي اليت حتقق أهدافها �
 القدرة على حتقيق أهداف مؤسسة وحدة التل إلنتاج احلليب ومشتقاته           : يف اإلجراء  -ج

القدرة علـى املنافـسة يف      : مثل, لوصية؛ أهداف إنتاجية  اليت حددا حددت من اجلهة ا     
  . إرضاء العاملني باملؤسسة: مثل, أهداف بشرية. السوق

 

  :التماسك.5-3
مسك بالشيِء و أَمسك به و تمسك و تماسك و استمسك و مسك،          : يف اللغة -أ

  2متماسك؛ أي يمِسك بعضها بعضاً
كسوم كسمتواس كسموت كاسموت كسبه، وأم كسبه: وم مصتواع ،سبت3اح.  

فإمـساك مبعـروف أو تـسريح       {: إمساك الشيِء التعلُّق به وِحفظُه، قال تعاىل      :مسك
  ويقالُ متسكْت به } أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون{: وقال}   بإحسان
  .4ت بهومسكْ
, تعلق شديد : متسك, متعلق تعلقا شديدا  :متمسك. أخذ بشيء وتشبث به   , تعلق:متسك

 تماسـك . شيئان ترابطت أجزاؤمها ببعضها بـبعض     : متاسك. ارتباط تشده عاطفة قوية   
  .الِْتئامها وانِسجامها, تالحم أجزاء وترا بطها, لسوقة:

  

يشعر أعضائها باهلدف املشترك " اليت اجلماعة املتماسكة هي:يف االصطالح-ب
املوحد، أو تلك اليت يكون كل عضو فيها على استعداد لتحمل املسؤولية يف أعمال 

  1..."اجلماعة اليومية
                                      

1    +�U� ������ه�����آV, إ"��Vت         ا�� �Vان�+�� �V"درا ،�V�L�TXات ا��VH#���K��V،   -، درا"� ا������2 �
 خZVل ��YV ا�
        ،��K��K!V( �Vج��� ،G2KVا� BV5� B!V(،ر�\K� �V�R ]U� ،���\ارد ا����أ_�و-� دآ'�را^ B5� ML نG2 ا���4 و$!��� ا�

  94-93، ص 2004،
  .��ج�" D���a!� , bدة ,ا�
 ��JKر  2
  .�Hآ� ا���������F5� G$�, )�ص �+�E,  ج��D ���جB ا���a!� ,�A5دة, ا����Tس ا��c�U,  ا���2وز أ��دي3
 ."����bج��a!� ,  Dدة,��اR, اQص�O2نMا 4
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. كثريا لصفة تتصف ا اجلماعات الصغرية وهي تتضمن" التماسكية"تستخدم 
  .جاذبية اجلماعة ألعضائها:أوال

  .2اء ليظلوا أعضاء فيهاالقوى اليت تدفع األعض:  ثانيا 
عالقة تعبريية اجيابيـة     :امتاي اتزوين تعريف التماسك االجتماعي فيقول بأنه       حياول

  .تقع بني شخصني أو أكثر
غري أن هذا التعريف يبدو ناقصا طاملا أنه ال يشري إىل تطبيق التماسك على اجلماعة وال                

  يذكر أي شيء عن قيم وأهداف ومقاييس اجلماعة
عنـدما تتـوفر يف       الصطالح يستعمل عادة من قبل علمـاء االجتمـاع           لذالك فا 
  :لصفات التاليةاجلماعات ا

 . اعتماد الفرد على املقاييس والقيم املشتركة �

 .متاسك أفراد اجلماعة بسبب املصاحل املشتركة �
  .3التزام الفرد بأخالقية وسلوكية مجاعته �

  عمال وحدة التل إلنتاجماعةاقتناع مجاعي جل: هو.متاسك:  يف اإلجراء-ج
أعضائها ) قبول(والتزام , حتقيق األهداف اليت حددا املؤسسةبضرورة , احلليب ومشتقاته

   .بتحقيق اهلدف احملدد من خالل قيم مشتركة بني أعضاء اجلماعات
  
  

   4  اجلماعة-5-4

                                                                                                                             
�+ _�B�JK$، f!�� g5 و)��دة ا������ت، ��V�'F ا��VTه�ة ا�+U��VX،             دورو�
 آ�$��
 وSخ�ون،   1U� �� ،.ط.د.ت.د$�ج

 40ص
  99-98:ص,1998,ا��Tه�ة,ا��F', ا�����M ا�U+�[, )���س �B5 اiج'��ع, ��+ ا��Oدي ا���ه�ي 2
3 4�\'�� 
FK�د ,��
إ-!�ن, $�ج!Uا� +�U�  ,ع�� 192 ص1�K"1981ط.���وت, دار ا��B5� B��� ,���5 اiج'
4 R. Boudon et F. Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, Presses Universitaire  de 

                   277-269. p, 1980, France 
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ه جمعاً جمع الشيَء عن تفِْرقة  يجمع:اجلماعة.1عدد كل شيء وكثرته: يف اللغة.أ
قد استعملوا ذلك فـي غري الناس حتـى قالوا  جماعة الشجر . وجمعه و أَجمعه فاجتمع

اجتمعوا : و تـجمع القوم. و مجعت الشيء ِإذا جئت به من ههنا وههنا. و مجاعة النبات
  .2أَيضاً من ههنا وههنا

  .العدد الكثري جيمعها غرض واحد:  ج مجاعات:مجاعة
عدد من األفراد تربطهم عالقات ميكن      "  يعرف ديفز اجلماعة بأا    : االصطالح يف.ب

   3مالحظتها أو التعرف عليها
اجلماعة عبارة عن جمموعة العالقات النامجة عن التفاعل اإلجيايب أو املتعطل لشخصني أو             

  4أكثر

قـات       هي جمموعة من األفراد بينهم العديد مـن العال         :  5ويعرفها حنفي حممود سليمان   
إىل ... جلنة سياسية , جلنة نقابية , مثل العائلة   ,  اليت حتدد بدورها نوع اجلماعة ذاا      ةالوصفي
  .غري ذلك

"      الزار سفيلد"يتحدث عنهما . إال أن تعريف اجلماعة يقتضي إضافة مستني اثنتني
  :ومها, "مرتون" و

 . اء املبدئي إىل قيم مشتركة لتعيني شراكة يف املصاحل واألذواق تتعدى االنتمالوئام  .أ 
يعترفون بأنه من أذواقهم    يقتضي أن يهتم أعضاء اموعة مبا       , لكي تكون مثة مجاعة     . ب 

عرب التضحية جبزء من    , وأن يقبلوا باملشاركة يف إدارة شؤوا     , و مصاحلهم املشتركة  
  .وقتهم ومواردهم 

  .:على وجود ثالثة عناصر أساسية" شيلز"يشدد 
بكة من العالقات املتبادلة بني أشخاص ميتلكـون يف آن معـا              يقتضي وجود ش   �

  . القدرة على مقاومة الضغط
                                      

  .��ج�" D�b,  ا�4�56 �
 أ-�+ ا��2اه�+ي1
 
   .��ج�" D�b,  ج���Dدة, ر�
 ��JK ا2

��، "�5ك ا��2د وا������، دار3 JK�  135،  ص2003 ،1وا�'�ز�D، ط  ا�\�وق �K5\� ��ج+ة ا�����، "�5ك ا�
4 +��+ "�+ أ-U� ,��R  .M���.  1997,اKF"m+ر�� �&�, , دار ا�����L ا�������, $&��B و$l�2K ا��U[ اiج'

  13.2: ص
 
��د "�5��ن ا5U� M2K- وي����, B5� دارة���دئmدار, ا�����ا ���ا��� �L�TX226: ص. تد, ا�. 
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ويقتضي كذلك وجود بعض الروابط املقدسة اليت ميكن أن تكون موضوعا لتماثل             �
  .رمزي 

ويقضي أخريا أن تندمج اموعة دون عقبات يف نظام التبعية املتبادلة الـيت جتـد                �
  .نفسها ملتفة به

دون أن يـؤدي ذلـك      , ميكن لكل جمموعة أن تشكل مجاعة     ,  الشروط يف ظل هذه  
  1"مجاعة" إىل أن يتحول حبصر املعىن إىل- اتمع–باموع نفسه 

جتمع بينـهم عوامـل     , عدد من عمال مؤسسة حليب التل     :هي. اجلماعة: يف اإلجراء  -ج   
  .وأهداف مشتركة... مهنية وثقافية

  :الرضى-5-5
ى ِرضىعنهتقول رِضي يرض ه.، وهو راٍض، و مفعوله مرِضيتوض2راضاِني فالنٌ فَر   

اللَّهم ِإنـي أَعوذ بِرضـاك مـن       : وفـي حديث الدعاء  . ضد السخطِ : الرضى
ال أُحصي ثَناًء علـيك أَنت كما أَثْنـيت       , سخِطك ومبعافَاِتك من عقوبِتك، وأَعوذُ بك     

  .علـى نفسك
ِضيرال:الـماِمنالض ِضيو الر ِطيعالـم ِضياه. رضتالً: و ارأَه رآه لَه  .  

عانٌ:  رضى3قُن   
ضاهضيهِ  : أررما ي طاهأع. اهضروت ضاهرتوـ به، فهـو       : اس ،هِضيتور ،ِرضاه طَلَب

طَلَب : استرضاه.وقَع به التراِضي  : تراضياهو. مرضي ومرِضي، وارتضاه ِلصحبِتِه وِخدمِتهِ    
هِضيرإليه أن ي  

                                      
�����VVVVVت  .اiج'��VVVVVعا����BVVVVV ا�VVVVVTK+ي ��BVVVVV5   .$�ج�VVVVV- B�5VVVVV" �VVVVV+اد  . �VVVVVF��VVVVVدون وف ��ر�.ر 1 �د��VVVVVان ا�

    .252: ص.ت.د.ا���ا��.ا�������
  
 .�Hآ� ا���������F5� G$�,  )�ص �+�E. ر��Moدة ,�ML G ا��A5  ا���T,ا�
 �Lرس 2
  .��ج�" D�b, ر��Moدة , ا�
 ��JKر 3
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اختار . زال اسِتياؤه  واستعاد هدوءه: وِرضاًء  و ِرضواناً  ومرضاةً , ِرِضي:رضي  
قبل شيء عن . وافق على وقبل, قَصر رغَباته على ما قُِسم له, قِنع ومل يطلب املزيد. وقبل
  . عدم ممانعة, لقبو, موافقة: رضى, قناعة

وهذه املشاعر , تعبري يطلق على مشاعر العاملني جتاه أعماهلم :يف االصطالح.ب
واإلدراك مبا ) ما يعتقد الفرد أن العمل يتيحه له حاليا(تعتمد على اإلدراك مبا هو كائن 

وعلى هذا فالرضى الوظيفي يتحدد , )ما يتطلع الفرد إىل حتقيقه من عمله(ينبغي أن يكون 
ويوضح ذلك على ,  أو االعتقادين من اتفاق أو تطابق دار ما بني هذين اإلدراكينيمبق

  :1النحو التايل
  

           =الرضى الوظيفي
  

القبول مبا طلب من العامل من عمل يف ظل ظروف فيزيقية            :هو.الرضى:  يف اإلجراء  –ج  
اعـة مؤسـسة    ضمن مج ,  واشرف معني , وأجر حمدد ,  قانونية مسطرة  توإجراءا, حميطة

  .حليب التل

   
   
  
  
  
  

                                      
1 

 اmدارة ا�����ن��. �L�+ ��+ ا�2'�ح ز�
 ا�+�L ,ت ا���دة�T5- ,b���5�����, ا���O2م وا�'� �L�r ,

     268 :ص.ت.د,�&�

   هو كائناالرضى مب 
  الرضى مبا ينبغي أن يكون



  

        

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        
        

        المداخل النظرية للدراسةالمداخل النظرية للدراسةالمداخل النظرية للدراسةالمداخل النظرية للدراسة
  .النظرية الكالسيكية -1 
  . اإلدارة احلديثة-2
  . السريورة التارخيية لإلدارة اجلزائرية- 3 

  
  

  
  



  :مقدمة
, والنظرية العلمية   , تظم نظريات اإلدارة الكالسيكية كل من النظرية البريوقراطية       

  .دارة اإلدارية أو مبادئ اإلدارة والنظرية اإل
  , البريوقراطية واإلدارة اإلدارية مها أول ما كتب يف جمال دراسة التنظيمات

ـ      ويتشاان يف   - بالنموذج اآليل لنظريات التنظيم    -ويعرفان يف تراث التنظيم ب
وتفويض السلطة وغـري    , أما يركزان على اجلوانب البنائية الرمسية للتنظيمات      

  .ذلك
والنظرية العلمية ظهرت يف أمريكا فيما ميكن تسميته حبركة املهندسـني             

  .20 وأوائل القرن .19 الصناعيني يف أواخر القرن
أي استخدام أفضل واقـصر     ,  من الفعالية والرشد   Weberانطلق ماكس       

ألنه يرى أن البريوقراطية من أعلى أشكال       , الطرق للوصول إىل األهداف احملددة    
ية؛ ألن التكامل بني عناصر أو مقومات النموذج املثايل هـو احملـك   التنظيم كفا 

  .الذي يقاس به مدى إسهام البريوقراطية يف حتقيق الكفاية اإلدارية
وانطلق تايلر من فرض مؤداه أن اإلدارة كوظيفة متخصصة تتكون مـن              

 اليت ميكن تطبيقها بنفس الدرجة يف كل التنظيمات وعلى كـل            ئعدد من املباد  
  .نشطة االجتماعيةاأل

هي كيف يتم التعامل    . وانطلق االجتاه اإلداري من اإلشكالية اليت مؤداها        
مع العالقات اهليكلية بني اإلنتاج واألفراد والتموين ووحدات اخلدمات املختلفة          

وكذلك كيف ميكن الوصول إىل تعظيم الكفاءة أي ما هـو الطريـق         . للمنظمة
  .ألقصى من الكفايةالذي يمكِّن  من حتقق احلد ا

واإلدارة , Weberعلى أي حال سوف أتعرض للبريوقراطية عند ماكس             
 ووجوليـك و     Fayol عند     )مبادئ اإلدارة  (واالجتاه اإلداري , العلمية عند تايلر  

  .أورفيك



  النظرية الكالسيكية: أوال
  

 ةدارواإل , اإلدارة العلميةو,النموذج البريوقراطي , تظم النظرية الكالسيكية  
  .اإلدارية

  

  النظرية البريوقراطية -1

عامل  Weber 1864/1920  يكاد جيمع علماء التنظيم على أن ماكس      
 عرف بنموذجه املثايل يف التنظيم واملعروف باسم        ياالجتماع األملاين، الذ  

  ، أول من حاول تقدمي نظرية منظمة شاملة  تتناول حتليـل              1البريوقراطية
أثري عناصره على األداء والـسلوك التنظيمـي،        اجلهاز اإلداري ومدى ت   

 من النظم الرشيدة اليت ميكن استخدامها يف حتقيق زيادة          2Weberويعدها    
فرصة اختاذ قرارات رشيدة ومتكن من السيطرة على األفراد يف األعمـال            

يقر الدقة واالستقرار واالنضباط احملكم وميكـن       ) النموذج (هالكبرية؛ ألن 
  . جمال حتقيق النتائج الكفؤة يف املنظمةاالعتماد عليه يف

 السوسيولوجية  Weberكما أمجعت الدراسات اليت تناولت أعمال         
أن مناذج السلطة والبريوقراطية عنده حتتل مكانة هامة ال نظري هلا بني كل             

فأعترب مايو أول من وضع نظريـة يف        , ما أسهم به العلماء يف هذا الصدد      
 3مها اهليكل التنظيمي الرمسي والقواعد احملددة له      السلطة والبريوقراطية وقوا  

.  
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البريوقراطية مصطلح مشتق من اللغة اإلغريقية مبعىن حكم أو إدارة و
 مل يقدم تعريفا رمسيا للبريوقراطية،إال أنه قـدم         Weberاملكتب، رغم أن      

  .حمكاا
أن الدراسات والبحوث اليت أجريت يف      : " 4ويؤكد السيد احلسيين  

تنظيمات خالل العقود اخلمسة املاضية قد انطلقت بشكل مباشر         ميدان ال 
وتعود املكانـة الـيت     . Weberوغري مباشر من النموذج املثايل ملاكس         

احتلتها هذه النظرية يف علم االجتماع إىل االتساق املنطقي الذي متيـزت            
به، والصدق الذي انطوت عليه حينما هبط ا الباحثون الالحقـون إىل            

 يف  Weberلواقع اإلمربيقي  وهذا ما يؤكد ما ذهب إليه ماكس             مستوى ا 
هدف البريوقراطية هـو الفعاليـة الرشـيدة، أي         كل كتاباته على أن     

ألنه يرها . 5استخدام أفضل واقصر طريقة للوصول إىل األهداف احملددة
ألنه يرى أن التكامل بـني عناصـر أو         ؛  6من أعلى أشكال التنظيم كفاية    

ج املثايل هو احملك الذي نقيس به مدى إسهام البريوقراطية          مقومات النموذ 
وهي إذا قورنت بالتنظيمات األخرى كمـن       . يف حتقيق الكفاية اإلدارية   
ولـذلك فهـي يف   .  واإلنتاج بدون ماكينات  تيقارن بني اإلنتاج مباكينا   

كما . نظره تتميز بالدقة والسرعة والوضوح واإلملام باملعلومات يف امللفات        
والوحدة االنصياع التام   ,  باالستمرار واحلكم الصحيح على األمور     تتميز

   7من جانب املرءوسني وختفيض التكاليف املتصلة باملوارد وباألفراد
  : أنواع البريوقراطية-1-1
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مـا  "أمناط البريوقراطيـة الـصناعية    "  يف كتابه    Gouldnerعرض جولدنر   
 تعـديل وتطـوير     استخلصه من نتائج من مصنع اجلبس مدعيا أنه ميكن        

وذلك من خـالل تـصنيفه      , النموذج املثايل الفيربي للبناءات التنظيمية    
  :للبريوقراطية إىل ثالثة أنواع

يف هذا النوع من البريوقراطية تقوم اإلدارة والعمال        :البريوقراطية التمثيلية  �
ومن هذه اخلاصية تكتـسب     , بوضع القواعد واللوائح واعتبارها تابعة هلم     

وبذلك . شرعية اليت تسديها على القواعد يف ضوء قيمهم اخلاصة        اإلدارة ال 
وإذا كـان   . فإ ن تدعيم هذه القواعد ال ميثل انتهاكا لقيم كل منـهما           

فـإن  , االحنراف عن القاعدة مضر مبصاحل كل من الرؤساء واملرؤوسـني         
وهلذا جند هنا القواعد تفوز     . االنصياع للقاعدة يقوي وحيفظ مصاحلهما      

والنتيجة الطبيعية لـذلك    . ارة كما حتظى بقبول ورضى العمال     بعدم اإلد 
فالتوترات اليت تنشأ من تباين املراكز واملناصب ال تؤدي إىل صـراعات            

فإن الدعم املشترك للقواعد تؤيده األفكار غري الرمسيـة         , وعليه  . حادة  
وهذا ما يضفي على هـذا النـوع الـسمة    , واملشاركة الفعالة واملبادرة   

 .راطية الدميق

من الضغط الذي ميارسه العمال أو اإلدارة يتكون        : البريوقراطية العقابية  �
ويبقى أن كل من مل يساهم يف تكوين هذا القاعدة يعتـربه            , هذا النمط 

وهلذا تكون الشرعية معترف ا إما من قبل العمال         . كأا مفروضة عليه  
عنه انتهاك قيم   ولذلك فتدعيم القواعد ينجم     , وحدهم أو اإلدارة وحدها     

ويترتب عن االحنراف عن القواعد خـسارة يف        . إما العمال أو الرؤساء     
وذلك بالنسبة لالمتثال الذي يترتب عنه      . املكانة  سواء للعمال أو اإلدارة       

ويتم تدعيم القواعد من طرف     , مكاسب يف املكانة إما لإلدارة أو للعمال      
عد التوتر والصراع ويـتم     وتولد هذه القوا  . الكاسب ويتجاهلها اخلاسر    



تدعيمها إما عن طريق تسليط العقوبات واجلزاءات أو عن طريق األفكار           
 .غري الرمسية من قبل العمال أو اإلدارة 

وهي اليت يتم فيها فرض القواعد من خارج التنظيم         : البريوقراطية املزورة  �
قدة ولذلك تبقى هذه القواعد فا     , فهي وافدة على الرؤساء واملرؤوسني    , 

ألن تدعيم القواعد ينجم عنه     , للشرعية ويصبح االحنراف هو سيد املوقف     
بينما انتهاكها يؤدي إىل تدعيم مكانـة       , انتهاك لقيم الرؤساء واملرؤوسني   

 8وبالتايل يبقى الصراع بعيدا عن اإلدارة والعمال, الرؤساء واملرؤوسني

  
 و السلطة وهي السلطة الكاريزمية :السلطة إىل ثالث Weberوقسم   

و ممارسة أي منهما تفترض وجود ظرف . التقليدية والسلطة القانونية
  . اجتماعي يتمثل يف توجيه قيمي مينح هذه املمارسة طابعا شرعيا

مصدر احلـق أو الـشرعية      : وجعل معيار التمييز بني النماذج الثالثة هو      
  . لسلطة القائد

ة طاعة املرؤوسني لـه     وأسلوب القائد يف ممارسة السلطة ونوعيتها ودرج       
خيتلف من منوذج إىل آخر وفقا ملصدر احلق أو الشرعية الدعامة للسلطة و             

  . ةالتوجيه ألقيمي العام الذي يسند السلط
  :ونتعرض فيما يلي لكل منط  من أمناطها بشيء من التفصيل

  

  :Weber أمناط السلطة عند  -1-2
  :هي, أنواع قسم السلطة إىل ثالثة Weberكما سبق القول أن  

 :السلطة الكاريزمية أو املوهوبة أو امللهمة-1-2-1
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وتقوم هذه السلطة على صفات وقدرات ومواهب شخصية نادرة ميلكها             
فرد معني، فيستطيع من خالهلا أن حيصل على والء وإذعان األفراد اآلخرين            

 و هذه القدرات النادرة تستخدمها السلطة الكاريزميـة يف        . وهم التابعني له  
تغيري األوضاع والعالقات االجتماعية القائمة لصاحل التابعني، ومن مث فـإن           
تبعيتهم تكون للشخص حائز للسلطة ومرتبطة بوجوده، وهذا النوع مـن           
السلطة ميثله نفوذ القادة السياسيني، وقادة الثورات واحلركـات التارخييـة           

  .  9واالجتماعية
 :السلطة التقليدية-1-2-2

األوىل اإلدارة الوراثيـة     السلطة التقليدية تتخذ شكلني   اإلدارة يف   إن  
اليت تعتمد على االنتماء القرايب للرئيس األعلى، والثانية اإلدارة اإلقطاعيـة،           
اليت حتقق قدرا حمدودا من االستقالل الذايت، ألن الوالء اإلقطاعي واالرتباط           

 .الشخصي به مها أساس تكوين اجلهاز اإلداري

لتقليدية شرعيتها من االعتقاد يف مبلغ قوة العادات،        وتستمد السلطة ا  
والتقاليد واألعراف السائدة، وشرعية املكانة اليت  حيتلها  أولئـك الـذين             
يشغلون األوضاع االجتماعية املمثلة للسلطة التقليدية، كما هو األمـر يف           

  .10الـملَكيات اليت ال تزال قائمة
و غالبا  . مدا على مكانته الوراثية   إذن فالقائد التقليدي يصدر أوامره معت     

ما تعرب هذه األوامر عن رغباته الشخـصية، ولـذلك تتـسم بالطـابع              
التحكمى، وان كان ذلك يف حدود التقاليد والعادات املقبولة، أمـا والء            
األفراد فريجع إىل احترامهم للمكانة التقليدية، لذلك تكون فيه الوظائف          

الوظائف اإلدارية مـن جيـل إىل       موزعة على أساس العرف، فقد توكل       
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 يف توزيع املراكز يف التنظيم،      يجيل، ويقبل القائد األساس العريف أو الوراث      
  11.املبدأ هو من هو أنت، وليس ما ميكنك أن تقوم بهأي يكون 

أي اإلميان بسيادة القانون وصوابه مع افتراض :السلطة القانونية-1-2-3
  وجود جمموعة

يري االجتماعية تتوىل تنظيم السلوك تنظيما رشـيدا،         رمسية مستقرة من املعا   
 .حبيث يتمكن   هذا السلوك من حتقيق أهداف حمددة

ومن مث فهو تنظيم مبين على تفويض للسلطات اإلدارية والوصـول إىل             
مث يبدأ بعد ذلك البحث عن أفراد لشغل        . أحسن تصميم للهيكل التنظيمي   

اس املقدرة سواء باإلثبات العملي هلا      الوظائف القائمة، ويتم التعيني على أس     
 .أو بتوقعها من خالل الدرجة العلمية احملصل عليها وبالتدريب بعد ذلك

ويف اإلدارة البريوقراطية ال ميكن ألي فرد أن يطالب مبركز معني بسبب    
والئه االستثنائي أو عالقته بالقائد، كما ال ميكن ألي فرد أن يطالب مبركز 

ركز جرى العرف على شغله بأفراد عائلته أو من الطبقة بسبب أن هذا امل
األفراد يشغلون املراكز بفضل ما يتوفر فيهم من مبعىن أن , اليت ينتمي إليها

مقدرة جتعل من احملتمل أن يكونوا هم أنسب املرشحني هلا والقادرين على 
  .اضطالع بأعبائها

  

  :Weberالنموذج املثايل لـ   حماور- 1-3
بأا وصف للنموذج املثايل : بتعبري البريوقراطية Weberيقصد  

للتنظيم، الذي يستند إىل عدد من املبادئ واخلصائص، واليت نشرها يف 
 سنة" نظرية التنظيم االجتماعي واالقتصادي"كتابه باللغة األملانية بعنوان 

 :وجود.ويرتكز على عدة حماور أمهها. 1921
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 .درجة عالية من التخصص �

 .لسلطة ينطوي على نطاق حمدد للمسئولية بناء رئاسي ل �

 . نسق غري شخصي للعالقات بني أعضاء التنظيم �

 .  حتديد العضوية وفق للمقدرة واخلربة الفنية �

 الفصل بني الدخل اخلاص واملرتب الذي حيصل عليه الفرد بصورة  �
 .رمسية

  :وفيما يلي نتعرض إىل هذه احملاور باختصار
 باعتبارها واجبات   ء البريوقراطي بطريقة ثابتة   يتم توزيع أنشطة البنا   -1-3-1

كما يتم   توزيع السلطة الضرورية إلصدار األوامر الالزمة لتنفيذ هذه   ,رمسية
  الواجبات، بطريقة ثابتة أيضا، 

ويؤدي ذلك إىل زيادة تقسيم العمل، يعتمد على اخلربة الفنية ألعـضاء            
 من التخصص ميكن    بدرجة ملحوظة، ومستوى عال   , اهليئة بطريقة مباشرة  

معها االستفادة من خربة أعضاء التنظيم الذين يسألون عن اإلجناز الكفء           
 .لواجبام

مبعـىن أن   . يتم تنظيم الوظائف طبقا ملبدأ التدرج اهلرمي الرمسـي        -1-3-2
تـشرف     اإلدارات العليا على اإلدارات الـدنيا، وأن يـصبح كـل       

وال أمام رئيـسه عـن أعمالـه        مرؤوس يف التدرج اهلرمي اإلداري مسؤ     
مما جيعل كل موظف مسؤول عن مساعديه، وعمـا         .  وقراراته وإجراءاته 
وتحدد نطاق سلطة الرؤساء على مرءوسيهم وقفـا        . يتخذه من قرارات  

 .لقواعد حمددة وواضحة متاما

أي   (يتم حفظ اإلجراءات والقواعد اإلدارية يف وثائق مكتوبـة        -1-3-3
. د هيئة من املوظفني والكتبة يف مجيع التخصصات       ولذلك تتواج ).  ملفات



وتشكل هذه اهليئة باإلضافة إىل األجهزة وامللفات اليت لديهم، إدارة كاملة،           
 .كشخص معنوي "املكتب" ويطلق على هذه اإلدارة يف املشروع 

 أو مكـان    التنظيم احلديث يتم فصل إدارة العمل عن املوقـع        يف  -1-3-4
ارة عن امللكية وبصفة عامة تفـصل إدارة النـشاط          فصل اإلد وكذلك  . املكتب

 وسـائل العمـل     ناإلداري عن احلياة اخلاصة، أي أن العاملني يف التنظيم ال ميتلكو          
واإلنتاج ، ولكنها تقدم إليهم يف شكل نقود أو أدوات، وهم مسئولون عن تربيـر               

تنظـيم   استهالكها باستخدامهم ، ومن مث البد من الفصل التام بـني ممتلكـات ال             
واملتعلقات الشخصية لشاغل الوظيفة  واألموال واملعدات العامة عـن املمتلكـات            

أي ليس هناك   . يوجد هذا املبدأ يف املشروعات العامة واخلاصة على السواء        . اخلاصة
حق ألي شخص يف التنظيم يف امتالك املنصب الرمسي، وال يف متلك املكتب ومـا               

 .م على نظام وراثي أو انتخايبفيه، كما أن توىل الوظائف ال يقو

أو على األقل كل اإلدارات الرمسية املتخصـصة،        ،  تعتمد اإلدارة الرمسية  -1-3-5

، والتعليم الرمسي، أكثر مـن اعتمـاده علـى          فنية وتدريب كامل   على مهارات 
ويتحدد على هذا األساس املوضوعي فرص التقدم       . االرتباطات السياسية واألسرية  

وينطبق ذلك على املدير التنفيذي     . قدمية أو اإلجناز أو كالمها معا     يف العمل وفقا لأل   
  .واملوظفني يف الشركات اخلاصة وموظفي احلكومة أيضا

، واليت تتميز بأا     تسري إدارة املكتب وفق قواعد عامة ال شخصية        -1-3-6
ثابتة وصارمة وميكن تعلمها واستيعاا، والسبب يف وجوب تطبيق نـسق           

واعد العامة هو ضمان اإلعداد املتماثل لكل مهمة بغض النظر          املعايري والق 
عن عدد األفراد املشتركني يف أدائها أو مسام الشخصية، وتتضمن هـذه            

  .القواعد العامة كل من القانون وإدارة األعمال
 إن قيام التنظيم بوظائفه وفقا للمعايري والقواعد العامة، يعمل على -1-3-7

ومن مث يسود التعامل احملايد بني النفعاالت الشخصية إبعاد االعتبارات وا
العاملني يف التنظيم أو بني التنظيم وعمالئه، وينظر إليهم بوصفهم 



وهكذا يعد استبعاد كل االعتبارات الشخصية يف األمور ". حاالت"
واملسافة االجتماعية بني . الرمسية، شرطا ضروريا للحياد والكفاءة

  12 املوظفني والعمالء تتخذ طابعا رمسيااملستويات املتدرجة وبني

    Weberالعوامل املؤثرة يف فكر   -1-4

 قد تأثر بعوامل ثالث كان هلا آثارها يف فكـره           Weberيبدو أن        
  :وبالتايل يف نظريته عن البريوقراطية

والذي عاصره   ،  التضخم الذي طرأ على املؤسسات الصناعية يف أملانيا        -1-4-1
Weber  اين، فقد اقتنع       كمواطن أملWeber          بأن التنظيم الرمسي احملكـم لـه آثـاره

اإلجيابية على اإلنتاج، ومن مث فلم يهتم بالنواحي اإلنسانية، إذ افترض أن النجـاح يف               
 .هذه املنظمات هو نتيجة طبيعية للتنظيم احملكم

 الذي ميثل تنظيما عسكريا ضخما يدار بطريقة        ضابطا باجليش األملاين   -1-4-2
رة، ويتحرك األفراد داخله وفق أوامر وتعليمات صارمة وحمـددة سـلفا            آم

ومفروضة عليهم، فاعتقد أن هذا األسلوب من اإلدارة ميكن أن ينجح يف كل             
 .جماالا

 يهتم بدراسة اتمعات واألفراد، جعلته يلمـس        خربته كعامل اجتماع  -1-4-3
على العنصر البشري، عوامل الضعف يف البشر، وعدم إمكان االعتماد الكامل 

. أو ترك األمور لتصرف األفراد بسبب قصورهم عن اختاذ قرارات رشـيدة           
ويف هذا مربر لوضع القواعد للحيلولة دون تسرب الضعف البشري إىل عمل            

 . املنظمات

، إذًا نظريته يف البريوقراطية من ظروف احلياة يف عصره Weberاستقى  
ثالثة فوضع منوذجه التنظيمي بأسسه ودعمتها خرباته يف هذه ااالت ال
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وقواعده، معتقدا أا ستالئم أي بيئة إدارية، ولكن الواقع أن اإلدارة العامة 
ختتلف عن هذه ااالت، فهي تنفيذ للسياسة العامة اليت يشترك األفراد يف 

  .صنعها، وتنفيذها، وهلم حق تعديلها
 مبجرد وجودها وهي إىل جانب هذا تقدم خدمات حيوية ال تقاس فقط

أو بكمها، وإمنا تقاس أساسا مبدى رضاء اجلمهور عنها، وعن واضعي 
مث أا تسعى الستخدام قوة األفراد وطاقتهم وحفزهم للعمل، .سياستها

وتبحث يف سبيل ذلك عن األسلوب املعتدل الذي حيقق املوازنة بني 
و هذه . ختلفةإخضاعهم للنظام، وببني اكتشاف واستثمار مهارام الفردية امل

كلها عوامل أضفت على اإلدارة العامة مناخا خاصا خيتلف إىل حد كبري عن 
  13.، ذلك اجلو الذي حدده له إطار نظريتهWeberاجلو الذي عاش فيه  

  : البريوقراطية وعيوب معايري االختياري-1-5
 على جمموعة معـايري     اإذا كانت البريوقراطية تعتمد يف اختيار أعضائه      

 مثل التعليم واخلربة الفنية، فإن ذلك من شأنه أن خيلق مـستويات             موضوعية
وتناقضات بني أعضاء الـذين يـشغلون       .اجتماعية متباينة داخل التنظيم ذاته    

مراكزهم باالعتماد على مؤهالم االقتصادية أو الـسياسية أو انتمـاءام           
شخـصية،  اخلاصة يف اتمع، كما أن اعتماد البريوقراطية على قواعد غـري            

وممارسة السلطة على أساسها، قد حيقق قدرا من املساواة بني األفراد، لكنه ال             
فالتأكيد على التعليم، يعين اقتصار عضوية التنظـيم        . خيلو من نتائج عكسية   

على من لديهم إمكانيات مادية متكنهم من إجراء دراسات تـستغرق وقتـا             
وإذن فنمـو   . تنظيماتطويال لكي حيصلون على فرصة مناسبة داخل هذه ال        

البريوقراطية، قد يترتب عليه القضاء على تكافؤ الفرص، أو أن النظام القانوين            
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الرمسي قد حيث تأثريا سلبيا فيما يتعلـق بتحقيـق العدالـة االجتماعيـة يف       
   14.اتمع

  

   Weberنقاط الضعف يف منوذج  -1-6

  :فهينقاط الضعف احملتملة اليت تصاحب استخدام هذا االبتكار 
 .احتمال أن خيلط اإلنسان بني النموذج املثايل والوضع القائم فعال  .أ 

احتمال أن يعد الواحد منا هذا البناء مكانا توضح فيه البيانات بشكل              . ب 
 .سري

 .احتمال أن جيسد األفكار لكي تأخذ طابع القوى احلقيقية  .ج 

فيمكن أن يصبح النموذج املثـايل      . أما إذا مت جتنب هذه األخطار     
  .15افعة يف مواجهة الواقعأداة ن

  

  مناقشة منوذج البريوقراطي -1-7

بالرغم من أن تطبيق النموذج البريوقراطي قد حقق النتائج الكفؤة يف   
حمال التنظيم و ساعد على النمو االقتصادي يف الدول الصناعية، وكـذلك            
اعتماده من قبل أغلب الدول النامية ملا له من فوائد يف توفري االسـتقرار يف       
العمل والوضوح يف العالقات والترتيب لإلجراءات، إال أنه تعرض ملناقشات 
وانتقادات شديدة من قبل أصحاب املدارس والنظريات التنظيمية األخرى         

  :واليت تتمثل يف
أن النموذج البريوقراطي ينظر لإلنـسان نظـرة آليـة، وال وجـود             -1-7-1

 .  واالنفعاالت الشخصيةتللمعنويات  والقناعا
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من الصعوبة على األفراد أن يطـوروا ويغـريوا مـن سـلوكيام             -1-7-2
وتصرفام لكي       يتالءموا مع متطلبات الوظيفة وقواعد املنظمة بصورة               

 .مثالية

 علـى املنظمـة، أي أن       ة يفترض التنظيم البريوقراطي عدم تأثري البيئ      -1-7-3
 البيئة احمليطـة  املنظمة تعيش يف بيئة جامدة وهذه الفرضية غري صحيحة ألن  

  .مستمرةباملنظمة تتغري بصورة 
 بناء على فرضية مجود البيئة فإن البريوقراطية تعيش يف نظام مغلـق             -1-7-4  

ومن الصعوبة      أن نتصور بأنه ليس هناك أي تأثري متبادل بني املنظمـة                  
 .وبيئتها اليت ميكن أن تؤثر على طبيعة األعمال اليت متارسها املنظمة

 هو التنظيم الشرعي الوحيد وليس Weberإن التنظيم الرمسي يف نظر  -1-7-5
متجاهال العالقة الغري رمسية اليت تنمـو يف        . هناك تأثري للتنظيم غري الرمسي    

 .التنظيم وتلعب دورا هاما يف حتديد طابعه وأدائه لوظائفه

 Weberمنـوذج     :ذهب مريتون أن  : التضارب بني عناصر النموذج   -1-7-6
بعد إجراء دراسـة     Gouldner يفقد املوازنة الضرورية، وأيده قولدنر       املثايل

واقعية على أحد املصانع، كشفت تناقضا كامنا يف النموذج املثايل، يتمثـل         
التسلـسل الرئاسـي،    : على وجه اخلصوص بني خاصيتني أساسيتني مهـا       

تندة إىل  أي بني اإلدارة القائمة على اخلربة الفنية وتلك املس        . واملعرفة الفنية 
النظام واالنضباط، حيث أوضح أنه حينما تتوافر هاتان اخلاصيتان يف تنظيم           
واحد، فانه يصعب على هذا التنظيم أن يـؤدي نـشاطاته يف انـسجام              

 .واستقرار

 مبدأ وحدة السلطة اآلمرة يتناقض مع مبدأ التخصص حيث أنه قـد             -1-7-7
ية وليس إىل املـستوى     يتطلب األمر أحيانا الرجوع إىل عدة مستويات إدار       

 . األعلى فقط



 اختاذ القرارات يف املسائل املعروضة على أساس القواعد حىت ولو كان            -1-7-8
ذلـك أن   . القرار املتخذ ضد املنطق السليم وضد احتياجات املوقف املعني        

املسائل تبحث ليس كحاالت فردية ولكـن كمجموعـات داخليـة يف            
أي ال تبحـث    . ئح أو قواعد معينة   تصنيفات رئيسة حتكم كل جمموعة لوا     

و بـذلك   . ككل، ولكن جتزأ حىت تطبق على كل جزء القاعدة اخلاصة به          
 .تفقد املشكلة تكاملها من وجهة نظر صاحب املشكلة

مر األفكار اليت تأيت من األفراد يف املستويات السفلى يف مسالك بطيئة            -1-7-9
هؤالء األفـراد علـى     و حيث أن    . وشاقة حىت تصل إىل املستويات العليا     

اتصال مباشر باملشاكل فإنه يف استطاعتهم أن يتقدموا باحللول الفعالة للكثري 
ولكن ليس يف استطاعتهم أو يف حدود سلطتهم التصرف . من هذه املشاكل

حبرية أو مبرونة طبقا ملا يواجهونه من مواقف، وكل ما يستطيعون فعله هو             
  هم، آملني أن تصل هذه التقدم مبقترحات يرفعوا إىل رؤسائ

       املقترحات إىل املستويات العليا من البريوقراطية ويؤخذ ا للمبـادرة، وإذا           
كانت هناك أفكار جديدة ذات أمهية التصاهلا جبوانب رئيسة يف العمل فإا            

 .تأخذ وقتا طويال حىت خترج إىل حيز التنفيذ

 نيم البريوقراطي ال يـتمك    ونتيجة هلذا الضعفني األخريين من التنظ     -1-7-10
التنظيم من التكيف بسرعة مع التغري يف الظروف احمليطة به واملشاكل الـيت             

 من إدخال التحسينات املطلوبة يف طرق للمشاكل        نتواجهه، كما ال يتمك   
 .فهو نظام حمافظ وحمكوم بالقواعد. القائمة

هو مـا   و.تعتمد نظم التعيني والترقية على أساس عوامل موضوعية       -1-7-11
يساعد على اإلبقاء على الكثريين من األفراد غري األكفاء يف التنظيم، كما            



يؤدي إىل تقدمهم بطريقة تلقائية حسب القواعد اخلاصة بالترقية على أساس    
  16.األقدمية

إن االنتقادات واملالحظات اليت وجهت للنموذج املثايل للتنظـيم مل          
يـشهد  . لى فهم الواقع امللموس   تقلل من قيمته بوصفه أداة منهجية تعني ع       

 مصدر اهلام ونقطة انطـالق      -وال يزال -على ذلك أن هذا النموذج ظل       
 مل يقـدم النمـوذج      Weberلكل من شرع يف دراسة التنظيم، ذلك ألن           

بطريقة توحي للبعض باستخدامه استخداما حرفيا جامدا، وهذه املبـادئ          
تنظيمي حيث ميكن اعتبارها    تقوم بدور غاية يف األمهية يف حتليل السلوك ال        

ولكنها . نقطة البداية يف حتديد اهليكل التنظيمي الذي عمل بداخله األفراد         
حلسن احلظ ليست نقطة النهاية من وجهة نظر السلوك التنظيمي، حيث أن            

 لتفهم وتفسري هيكل التنظيم احلديث، والواقع أن هذه املبادئ    يهذه ال تكف  
 يف التنظيمات احلديثة إال أا بـدأت يف         الزالت موجودة بدرجات متفاوتة   

  .التالشي إلفساح الطريق للمبادئ احلديثة للتنظيم
  

  : العالقات اإلنسانية للبريوقراطيةركيةمناقشة وتقييم ح - 1-8
  اإلنـسانية للبريوقراطيـة يف أن معظـم        العالقاتانتقادات حركة    تركزت
 . البـشري   إدارة العنـصر   يفمتثل يف الواقع مشكالت حادة       البريوقراطية   خصائص

  : على النحو التايلوذلك

 الشديد يعد غري منسجما مع االحتياجات اإلنسانية للنمو التخصص إن- 1- 1-8
 .وعمالئهاوهذا بدوره رمبا يؤدي إىل عزلة العاملني عن املنظمة . واإلجناز

 تؤدي إىل ما املركزية الشديدة واالعتماد على السلطة الرمسية غالبا إن-2- 1-8
 من جانب ية من املعرفة واألفكار االبتكارية واإلبداعاالستفادةالفشل يف 
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 والذين غالبا ما يكونوا أقرب من .األقل يف املستويات اإلدارية العاملني
   .املنظمة أو املستفيدين النهائيني من اخلدمة اليت تقدمها للعمالءغريهم 

مع الظروف  والتكيف االبتكارة تقتل ي املركزفإنوكنتيجة لذلك 
 . املستويات اإلدارية األقلجانبتزايد املقاومة من تومن مث . احمليطة

 املستوى تبين احملددة للعمل تدفع العاملني إىل واإلجراءات القواعد إن- 3- 1-8
 القواعد لألداء الذي حتدده هذه األدىنوالذي ميثل املستوى .املقبولاألقل 

 . امااللتزا وذلك كنوع من .واإلجراءات

 الشاملة الكلية التخصص الدقيق جيعل العاملني يفتقرون إىل النظرة إن -4- 1-8
  .17 ويدعوهم إىل العزلة واالستقاللية بدال من التكامل.املنظمةألهداف 

  
  

  :اإلدارة العلمية -2
  

لقد انزعج مايو من ذلك التفكك االجتماعي والصراع الذي 
فبالرغم من , رة ما قبل التصنيعالحظه نتيجة ايار اتمع الذي وجد يف فت

, أن االكتشافات العلمية والفنية لإلنسان قد أدت إىل تقوض هذا اتمع
. إال أن معرفته بالعمليات االجتماعية مل تكن مالئمة لتكوين جمتمع موافق

ومن مث ذهب مايو إىل أن حل مشكلة فقدان املعايري يف اتمع احلديث إمنا 
وخاصة عن طريق املديرين ورجال , ات االجتماعية يكمن يف تطوير املهار

  18يف إبقائهم على التعاون التلقائي يف الصناعة , اإلدارة
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ولذلك فاهلدف من األعمال اليت قام ا تايلر هو حتقيق الكفايـة               
اإلنتاجية،و كان حيرص على الكشف عن مقدار اخلسارة الكبرية نتيجـة           

التأكيد على أن  كما أنه كان حياول.يةعدم الكفاءة يف مجيع األعمال اليوم
 املنظمة الرشـيدة الـيت      ةعالج عـدم الكفاءة  ميكن  أن يتحقق باإلدار        

تستند على قواعد مبادئ وأسس علمية، وليست املسألة وقفا على وجود           
  . 19رجل غري عادي يقوم ذا العمل
 يف إرساء املبادئ األساسية Taylor: ـل وكانت املسامهة األساسية

 :إلدارة العلمية هيل

 .حمل الطرق البدائية يف العمل إحالل الطرق العلمية �

 .علمي االختبار العلمي للعمال وتدريبهم على أساس �

 .تعاون كل من اإلدارة والعمال طبقا للطريقة العلمية �

 املسريين والعمال مع قيام سريين بني املةللمسؤولي تقسيم عادل �
 .20بالتنفيذ لابتخطيط وتنظيم العمل، وقيام العم

 مبادئ  مثل  الرشد والتخصص ،والكفاءة Taylorوقد وضع فريدريك 
يف  Weberالفنية ، إال أن تركيزه على هذه املبادئ كان أقل من تركيز  

  . األمثليمنوذجه البريوقراط
وكان من أهم األسباب اليت أدت إىل عدم حتقيق الكفاية اإلنتاجية                     

  . الهو تباطؤ         العم
    ملاذا يتباطأ العمال ؟.      وهنا  طرح السؤال
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  : أساب تباطؤ العمال -2-1
         انطالقا من مالحظاته لتباطؤ العمال يف إجناز مهامهم متكن تايلر 

  :جزها فيما يلي من إدراك أسباب ذلك و أو
  ففي اعتقادهم أن اإلسراع يف إجناز املهام:ختوف العمال من البطالة-2-1-1

 تغيري ذهنية Taylorوللتغلب على هذه الصعوبة اقترح . سيفقدهم وظائفهم
 .العاملني من خالل إقناعهم بعكس ما يعتقدون

كان مستوى األجور متدين يقدم نظري املدة املقضات         :سياسة األجور -2-1-2
يف نشاط العمل، وبالتايل فالعمال يلجئون إىل التباطؤ وعدم بذل مزيد اجلهد            

 21 ينادي بتغيري سياسة األجور واقترح األجور بالقطعة       Taylorعل  وهذا ما ج  

مع وجود مستوى أجر مرتفع يدفع للذين يتجاوزون املعدل املعياري لإلنتاج           
   .وباملقابل مستوى أجر منخفض للذين ال يصلون ملعدل اإلنتاج املعياري

 هذه ولكـن    Taylorنظام اإلنتاج بالقطعة كان معموال به قبل دعوة         ف
 بشدة شكل هذا النظام واملبادئ اليت كان يطبقها يف عـصره،            Taylorتقد  ان

وكان من رأيه أن حوافز العمل مثل األجور العالية، إن مل تكن قائمة علـى               
أسس راسخة تعترب غري مرغوب فيها ، ألا جتعل املبادأة يف أيـدي العمـال         

لعمل الذي  أنفسهم ، بينما ال تكون لدى املنظمني فكرة واضحة عن حجم ا           
 .ميكن للعمال القيام به أثناء فترة معينة من الوقت

 هذه بشكل مباشر ما بني األجور ومستوى        Taylorوذا ربطت نظرية    
أداء املستخدمني، وذلك بناء ا على نتائج جتاربه العملية اليت أجراهـا علـى              

  دي "العامل اهلولندي 
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طن 12.7 التوايل من  قفز إنتاجه وأجره علىي، الذ"بنسلفانيا"من  " بون
فرضية الرجل  Taylor دوالر ، وبذلك أكد 85 دوالر إىل 15 طن ومن    48إىل  

االقتصادي من خالل هذه التجربة، ومن مثة سعى إىل تعميم توجيهاته لبقيـة             
   22.املستخدمني

وهذا ما جعل تايلر يؤكد على ضرورة تطبيق النظم املختلفة لإلنتـاج            
 على Taylorو أصر  مية يف حتديد معدل اإلنتاج،بالقطعة وفقا لألساليب العل

ضرورة أن يأخذ كل عامل أجره وفقا إلنتاجه الفردي وليس وفقا إلنتـاج             
  .مجاعة العاملني اليت ينتمي إليها

 يؤكد علـى الطمـوح والتطلـع        Taylorوهناك جانب هام لفلسفة     
إذن . الشخصي لألفراد وأن الفرد يفتقد دافعه الفردي إذا وضـع يف مجاعـة            

 إىل خفض إنتاجية العـامالت ألـن يف         -Taylor يف نظر    -فاجلماعة تؤدي 
ومن . الكالم ولذلك فصل بني العمال والعامالت بصفة خاصة        نظره كثريات 

مث كانت التايلورية أول نسق علمي يفـرق بـني اجلنـسني يف نظريتـه               
  23.التنظيمية

 الطبيعة  ستة افتراضات رئيسية عن   ولقد متكن علماء النفس استخالص      
  :وهي,البشرية ألصحاب املدرسة العلمية

 .أن لإلنسان طبيعة ثابتة ال تتغري �

 ".يقيد بالربامج املناسبة"ما مل , يتميز اإلنسان بعدم الكفاءة والتبذير  �

 .اإلنسان كسول �

 .املصلحة الذاتية هي الشغل الشاغل للفرد �

 .أكثر املكافآت تأثريا يف الفرد هي املكافآت املالية �
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وال توجد لديـه دوافـع      , د ينبغي أن يوضع حتت الرقابة احملكمة      الفر �
  .24داخلية

: كيفية حتسني األداء -2-2  

كمستشار قام  Simmonds Rollin Machin         بعد انتقال تيلور إىل شركة
بدراسات حول أداء العمال ألعماهلم من أجل الوصول إىل أحسن طريقة 

وكنتيجة لدراسات أخرى .  والزمنلألداء وذلك من خالل دراسته للحركة
مبادئ اإلدارة العلمية اليت تسمح حسبه بتحسني أداء  Taylorعديدة وضع 

  :األفراد وأداء املؤسسات ونذكر من بني مبادئ اإلدارة العلمية
تؤدي الطرائق الغري سليمة إىل هدر اجلهد : حتديد الطريقة املثلى لألداء-2-2-1

مما يؤدي إىل اخنفاض مستوى أدائهم تدرجييا، املبذول من قبل املستخدمني 
 يؤتى بالطريقة املثلى إال بالقيام بدراسات تؤدي إىل إلغاء احلركات الزائدة وال

 .الغري ضرورية للنشاط، وهنا يربز دور اإلشراف

يتم تدريب املستخدمني على القيام باحلركات : التدريب واالنتقاء-2-2-2
 حتليل املناصب واألفراد عند عملية االختيار الضرورية يف وظيفتهم ويلجأ إىل

 .حىت يضمن األداء اجليد الحقا

التخطيط (  ويكون ذلك سواء بني اإلدارة والعاملني: تقسيم العمل-2-2-3
أو يف أي وظيفة كانت حبيث يصبح التحكم يف احلركات الضرورية ) والتنفيذ

 25.لإلجناز حمققا للفعالية

   :خلالصةا

                                                 
�, ح��ي یa و��� �:%) و ح:` ا��!س!ي 24��دار ا�%��ب , ��
 ا��[a ا����1� وا���

i114:ص,1999.ا���ی 
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يوجد تعارض بني مصاحل كل من  ر إىل أنه ال تنظ26فلسفة تيلر
العمال واإلدارة وأن مصاحلهما مشتركة إىل أبعد حد، فالرخاء الذي 
يتمتع به صاحب العمل لن يدوم طويال إال إذا صاحبه رخاء مماثل للعمال، 
وأوضح تايلر يف فلسفته أنه ميكن إرضاء كال من العمال وأصحاب 

رتفعة، وحتقيق أرباح عالية ألصحاب بإعطاء العمال أجور م, األعمال
فمن رأي تيلر أن األجور املرتفعة ستدفع . رأس املال يف الوقت نفسه

العمال إىل العمل بكامل قواهم مما يزيد من إنتاجهم وخيفض من تكاليف 
  .الوحدة املنتجة

والواقع أن تفكري تايلر على هذا الشكل كان انقالبا للنظريات 
واليت تقول أنه ال ميكن زيادة األرباح إال بتخفيض السائدة يف ذلك الوقت 

تكاليف اإلنتاج، و ال ميكن ختفيض تكاليف إال بتخفيض 
   "28مقابل قيمة الوظيفة اليت يشغلها الفرد: " بأنهويعرف األجر.27األجور

 يعتقد أن اإلدارة العلمية جيب أن حتدث ثورة Taylorلذلك كان 
دارة، ومها اجلانبان األساسيان فكرية كاملة عند كل من العمال واإل

  .املكونان للمشروع الصناعي
يتصل بالعمال املشتغلني بالصناعة حيث تتجه ثورم الفكريـة أو    : األول

الواجبات املتصلة بأعماهلم وأعمال زمالئهم وأيـضا يف              العقلية حنو 
  .عالقام بزمالئهم وباإلدارة

                                                 
26 F. Jean et Robert Weil, Sociologie contemporaine, Paris,  Pierre 

                        ,472471. me édition  pe2, 1997, Dunand  
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. عمال، واملالحظون وجملس اإلدارةيتصل باإلدارة وميثلها رؤساء ال: الثاين
 ثورم الفكرية حنو واجبام جتاه زمالئهم هوأصحاب املشروع، وتتج

  .العاملون يف اإلدارة  وأيضا جتاه   املشاكل اليومية اليت كانت تواجههم
هذه الثورة الفكرية وظيفتها تتمثل يف إقناع هذين الطرفني بضرورة 

بينهما ) الربح(ا كيفية تقسيم الفائض التعاون معا، حبيث ينسى كل منهم
و بدال من ذلك يركز اجلميع اهتمامهم على زيادة . باعتباره أهم شيء

حجم هذا الفائض الذي حيققه املشروع حىت يزداد بشكل جيعل من غري 
الضروري حدوث النـزاع بينهما، حيث أن زيادة الفائض سوف يترتب 

ادة أرباح صاحب املشروع، وهذا عليه زيادة األجور املدفوعة للعمال وزي
من شأنه أن يؤدي إىل إشاعة السالم داخل العمل وتقريب اجتاهات كل 
من اإلدارة والعمال وتوحيد أهدافهم و إحالل الثقة املتبادلة بينهما حمل 

  .29التربص والشك الذي كان يسود العالقات بينهما

   : أهم مبادئ تايلر -2-3

  :آلتية أهم املبادئ اليت أدخلها تيلر يف علم اإلدارة    تعترب املبادئ األربعة ا
 الواجب أن يقوم ا كل فرد بناء على حتديد نوع وكمية العمل-2-3-1

 .أحباث علمية وليس على جمرد ختمينات من جانب اإلدارة

حىت يستطيع أداء الوظيفة على أمت وجه : االختيار العلمي ألحسن فرد-2-3-2
  . كافمع إعطائه برنامج تدرييب

 بعدالة اإلدارة العلمية واحترام والعمال اقتناع كل فرد من اإلدارة-2-3-3
.  تقسيما عادال بن اإلدارة والعمالتقسم الواجبات واملسؤوليات.مبادئها
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فتختص اإلدارة مبهمة التخطيط ويترك للعمال مهمة التنفيذ ، وهذا ما مساه 
 ذلك الوقت  والذي فيه  مببدأ التخصص ليميزه عن الوضع السائد يفرتايل

 . 30كانت تترك مسؤولية التخطيط والتنفيذ للعامل وحده

    :  عند تايلراملعايري املادية لالستفادة من الرشد -2-4

      بعد أن جعل تايلر من العمل على زيادة الطاقة اإلنتاجية هدفا رئيسا 
 جهد العامل لنسقه، اقترح عددا من املعايري املادية لالستفادة الرشيدة من

ووسائل اإلنتاج، وأكد حرصه الشديد على االستفادة من املواد اخلام 
واآلالت واملعدات وتقنني التعليمات والعمليات واحلساب الدقيق لوقت 
العمل، ودراسة مراحل العمل عن طريق تقسيمها إىل عناصر، وقياس كل 
 مرحلة بساعة التوقيت، ووضع قواعد ضبط لكل عملية من عمليات

ويف حماولته إلرساء اإلدارة على . اخل..العمل، والعمل بنظام تفاوت األجور
  ".  دراسة العمل"أساس علمي سليم ، جاء مبجموعة من املعايري اليت مساها 

ومن حتليله حلركات العمال فرادى ومالحظته عن كثب لكيفية 
  كل عملية إىل عناصرها املكونة هلا ووضعTaylorأدائهم للعمل، حلل 

أساليب مثالية للعمل تستند إىل تطوير أفضل العناصر يف عملية العمل عند 
  . العمال فخمتل

  
أمهية كبرية على االختيار الصحيح للعمال  Taylor وقد علق

واعترب أن اختيار الرجل املناسب للمكان املناسب هاما . وتدريبهم
  .وضروريا لزيادة كفاءة العمل

                                                 
  78-�77بC، ص��دل ح:`، �)�B س  30



دى املتطلبات األولية اليت إحأن : " قائالTaylorوقد كتب 
حيتاجها رجل ليستطيع محل قطعة حديد كبرية، كعمل عادي منظم، أن 
يكون غبيا وباردا وأن ميثل الثور يف تكوينه العقلي أكثر من أي شيء 

  ."آخر
 أمهية تقسيم العمل يف جمال اإلدارة، وعلق أمهية Taylorوأكد 

  .  31األخرىخاصة على الفصل بني وظيفة التخطيط والوظائف 
 

  مناقشة اإلدارة العلمية  -2-5
  : بالرغم من أثر اإلدارة العلمية الواسع على الفكر اإلداري ، فإا   

مل تنجح يف بناء نظرة حمددة املعامل ومتكاملة للتنظيم، فهي مل تتناول -2-5-1
بالدراسة عمليات اختذ القرارات يف التنظيم وذلك على مستويات أبعد من 

 .املصنع الصغريمستويات 

تركت اإلدارة العلمية جماالت عديدة للتساؤل منها كيفية أداء -2-5-2
 .   32املنظمات لوظائفها بكفاءة وفعالية

حيث . فشل تايلر يف فهم استخدام احلاجات السلوكية الكربى للعامل-2-5-3
كشف علم النفس عن أن اإلنسان ال يدفعه إىل العمل وزيادة اإلنتاجية 

بل تلعب احلاجات السيكولوجية دورا هاما يف . االقتصادية وحدهااحلاجات 
ذلك، هذا باإلضافة إىل أن العوامل النفسية هي اليت تساعد على تكيف 

 .العامل لعمله

وقع تايلر يف نوع من الظلم بإسناده أقصى إنتاج ألكفأ عامل، ألن -2-5-4
لتحمل، وكان من هناك فروق فردية بني األفراد يف القدرة والقوة ودرجة ا

  .األجدر أن يعتمد على إنتاج العامل املتوسط كإنتاج منوذجي
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أن استخدام احلافز االقتصادي كان له دورا يف زيادة إنتاجية العامل، إال -2-5-5
أن هذا النظام ميكن أن حيقق أهدافه يف املدى القريب أما يف املدى البعيد فإن 

جة إلعياء العامل وإرهاقه إنتاجية العامل سوف تتعرض  للهبوط نتي
    33.اجلسمي

 ومما أخذ على تايلر أيضا اعتباره األبعاد النفسية واالجتماعية على أا -2-5-6
عوامل ثانوية يف ظل التنظيم املادي الذي حتكمه مبادئ حمددة رشيدة 

.34  
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 يلي أهم أفكار مدرسة اإلدارة اإلدارية أو مدرسة مبادئ      نستعرض فيما
جولييك و "و " Fayolهنري  : "امن خالل أبرز قادا، ومه, اإلدارة
  ":ارفيك

  

Henry  Fayol:   هنري  -3-1
35  

، باحث فرنسي،  يعدمن أهم املسامهني األوروبيني Fayolهنري  
 القرن املاضي، كان يف النظريات العلمية لإلدارة خالل النصف األول من

مهندسا ناجحا وخالقا، وكان له اهتماماته املتعددة واملختلفة ومعرفة 
عملية واسعة ، وقد نشر عدة دراسات من بينها دراسة تناولت طرق 
مكافحة احلرائق يف مناجم الفحم وحتليل التكوينات اجليولوجية يف مناجم 

واسعة، وكان رئيسا الفحم الفرنسية، وقد حقق له نشاطه اإلداري شهرة 
 الفرنسية  للتعدين والصناعات املعدنية، ملدة ثالثني Comambaultلشركة 

عاما، وقد كانت هذه الشركة على حافة اإلفالس عندما عني مديرا عاما 
, ، أحد الفرنسيني ذوي النفوذ والقوة 1918  منذ تقاعده عام وأصبحهلا،

ة والعلمية، وكرس سنواته وأشهر اإلداريني األكفاء يف ااالت الفني
 l'organisation Française  Comite National de  األخرية  لتنظيم هيئة

  .36وحاول تطبيق بعض أفكاره يف إعادة تنظيم اإلدارة الفرنسية العامة

                                                 
35   Gilles Ferrel, Dictionnaire de la sociologie, Paris, Armand Colin, 3em 

ed., 2003, p137-138                                 
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رمبا ال يعد من قبيل املبالغة عندما يعد الكثري من املتتبعني للتطور يف 
ر النظريات الكالسيكية تأثريا على الفكر اإلداري التنظيمي أن من أكث

أو " اإلدارة اإلدارية" الفكر اإلداري تلك النظرية اليت يطلق عليها 
 اليت قادها أحد الرواد األوائل املعروفني يف تاريخ مدرسة مبادئ اإلدارة

 ـ  Fayol ويعد   Fayol   Henri   Fayol1925/1841هنري  :اإلدارة وهو
واليت ما زالت أعماله . قيقي لإلدارة احلديثة الفرنسي األصل ـ األب احل

وقد كان أول . يؤخذ ا يف جمال اإلدارة العامة وإدارة األعمال حىت اليوم 
  من 

وأول من حدد الوظائف . وضع جمموعة من املبادئ الرمسية لإلدارة 
 الشهرية يف مؤلفه Fayolالرئيسة العملية لإلدارة، ولقد جتمعت أعمال  

  . 1916الذي نشر عام  " اإلدارة العامة والصناعية " ماملعروف باس
عملية حتتوي على " يف تعريف اإلدارة من كوا  "Fayol " ينطلق

 Fayol، وبذلك يكون  "خصائص معينة، ومميزة تتوافر يف مجيع املنظمات
 آن ذاك من أن مهمة اإلدارة يتوالها دقد خالف االعتقاد السائ 

، "اإلدارة: "اإلدارة هي.  النظرة اجلديدةمتخصصون حمترفون، إذ حسب
سواء كانت إدارة منجم، أو جيش، مصنع، أو جهاز حكومي، وهي 

. القيادة. التنظيم.التخطيط : حتتاج إىل عمليات ذات وظائف معينة هي
  .الرقابة. التنسيق

 بأا ركزت على استخالص جمموعة مـن        Fayolمتيزت حتليالت     
استخدامها يف إدارة املؤسـسات واملـشروعات       املبادئ العامة اليت ميكن     

وذلـك مـن واقـع التجـارب        , اإلنتاجية اإلدارية والصناعية عمومـا    
, اليت مت استنتاجها من الدراسات امليدانية واخلربة العلميـة        , واملالحظات  



 مـديرا إلدارة     Fayolعندما كان يعمـل       , اليت استمرت لسنوات طويلة   
  .  37رنساالشركات الصناعية الكربى يف ف

 يف النظريـة الكالسـيكية      Fayol  أهم مسامهات وميكن تلخيص   
   :للتنظيم يف األعمال الرئيسة التالية

 .                   وظائف اإلدارة •

 .  املبادئ العامة •

 .  األنشطة الرئيسة للمنظمة •

 .الصفات الواجب توافرها يف املديرين •

ائل الذين سامهوا  من أبرز رواد الفكر اإلداري األوFayolويعد  
واليت على أساسها أمكن يف . يف بلورة وحتديد الوظائف العلمية اإلدارية

  . الوقت املعاصر حتديد وظائف اإلدارية
وبالرغم مما أحدثته مبادئ مدرسة اإلدارة اإلدارية  من تأثري على 

وتطبيق معظمها يف املنظمات يف ، 1950 -1930 اإلدارة يف الفترة ما بني
  .حلاضروقتنا ا

فإن البعض يعتقد أن من هذه املبادئ منها ما قد يتسم بالنمطية يف    
  . التعامل مع مشكالت التنظيم اإلداري

ولكن احلقيقة اليت ال خالف حوهلا أن اإلدارة استفادت كثريا من 
هذه املبادئ وخاصة مبدأ تكافؤ السلطة واملسؤولية، وتفويض السلطة، 

 األمر واإلشراف، والتخصص، وتقسيم العملواخلرائط التنظيمية، ووحدة 
38.  
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  :Fayolوظائف اإلدارة عند   -3-1-1

  : فإن وظائف اإلدارة  تتعلق بـ Fayol          وفقا لرأي  
 . التنبؤ �

 .   التخطيط  �

 .        التنظيم وإصدار األوامر �

 .التنسيق �

 يقوم املسري وفق هذه الوظيفة املستمرة بطبيعتها بـجمع: الرقابة �
اليت تقيس االجناز احلديث يف املنظمة، ومقارنة االجناز  املعلومات

املقرة مسبقاً، وحيدد من هذه املقارنة، ما إذا  احلايل مبعايري األداء
ليتوافق مع املعايري اليت سبق  كان على املنظمة أن تعدل التنظيم

 .39 إقرارها

ـ Fayolأما صفات املدير عند     :  صفات املدير  -3-1-2 ددها يف كتابـه   اليت ح
  اإلدارة العامة 

على أهم الصفات الواجب توافرها يف املدير       , 1916عام   نشر  الصناعية  الذي    
  واليت قام 

بتصنيفها  إىل صفات بدنية، وعقلية، وخلقية، وفنية، وتربوية، و أخـريا            
  .40صفات تتعلق باخلربة واملمارسة

طة الرئيـسة للمنظمـة      األنش Fayolحدد     : أنشطة املنظمة الصناعية  -3-1-3
 كثريا عن أنشطة باقي املنظمات، هـو  فال ختتل الصناعية، واليت أعتقد أا

القيام بإدارة املشروع لتحقيق أهدافه اخلاصة بواسطة اسـتخالص أفـضل           

                                                 
  :���!n��  :16.15.28 ,BH ا�:��+26/09/2006:زی�رة ت�b ی!م  39

19=catID&22=issueID?php.detail_category/ar/masaref/kw.com.ukb://http  
40 �  61- ، ص   س�ب���B�(�Cل ا��ی` ���� �)س



ويتطلب ذلك سري العمل يف سـت وظـائف         . املميزات من املوارد املتاحة   
  : أساسية هي

 . فنية والتكنولوجية *

 .شراء والبيع والتبادلجتارية؛ كال *

 .مالية؛ كالبحث عن رأس املال و االستخدام األمثل له *

 .األمان؛ كحماية األشخاص *

 .احلماية للممتلكات *

 .  امليزانية والتكاليف واإلحصائياتةاإلدارية؛ كاألرصد *

  
  :Fayol مبادئ  -3-1-4  

ة سـواء  معظم هذه املبادئ جتد طريقها  إىل التطبيق يف اإلدارة املعاصر        إن     
" ، ونتيجة ألحباثه ودراساته امليدانية خلص       احلكومية أو اخلاصة   يف التنظيمات 

Fayol "               ائيـة و إىل بناء نظرية أعربها مرنة ومن مثة ال ميكن أن تكـون
يف اإلدارة يتحدد مستوى أداء املنظمة مبدى كفاءـا يف          .  مبدءا 14ضمنها  

  .وهي التحكم فيها
 تستمد املسؤولية من السلطة فهـي       Fayolحسب    : املسؤولية والسلطة   .أ 

، واملالحظ ميدانيا يف جمتمعاتنا أن األفراد يسعون        اتنشأ فقط عند ممارسته   
إىل احلصول على السلطة مهما كان جمال اتساعها دومنا حتمل مسؤولياا           
وهلذا جيب املوازنة بني السلطة واملسؤولية  فبقدر الـسلطات املمنوحـة            

 .تكون املسؤولية

ويندرج هذا من سياق االتصال داخل املؤسسة إذ ال جيب          : ة األمر وحد . ب 
حىت يتم تالف التنـاقض     , أن يتلقي املرؤوس أوامر من أكثر من مصدر       

 . والتعارض يف حال تعدد الرؤساء



ويتم ضبطها من خالل النظام أي عند تـصميم اهليكـل        : وحدة اإلدارة   .ج 
أو األنـشطة ذات الغايـة      التنظيمي مبعىن أن املهام ذات النشاط املتماثل        

الواحدة ال ميكن جتزئتها بل جيب أن تكون تابعة إلدارة واحدة مما يسهل             
 .عملية التوجيه

وتكون مفيدة يف عملية االتصال التنظيمي فالتسلسل املتدرج  :اهلرمية  .د 
الذي يوفره اهليكل التنظيمي يسمح بوضوح العالقات طاملا ال يتم 

هذا ما سنالحظه يف مستوى االتصال اخلروج عن إطار ذلك التسلسل و
سواء الصاعد أو النازل، إن االتصال وفق مبادئ التنظيم اإلداري 
سيسمح بعدم االختالل الوظيفي ويسهل بالتايل االستغالل اجليد والفعال 

 .للموارد وبالتايل ضمان مستوى عايل من األداء

ومستواها غري أن درجتها  Fayolاملركزية أمر طبيعي حسب  : املركزية  .ه 
يف املؤسسات ترتبط بنوعية النشاط املمارس وخبصائص شخصية املدراء 

 ).إنسانية أو مادية(ومجلة من العوامل األخرى بيئية وموقفيه 

 ويقصد به الترتيب والتصنيف الدقيق لكل من املوارد املادية :النظام  .و 
والبشرية وهذا ما يفرض اإلملام بقواعد املنامجنت النفسي من طرف 

ديرين خاصة عند التعامل مع املوارد البشري وذلك بفضل أساليب امل
القيادة واإلشراف اليت ستسمح بوضع وتعيني األفراد يف املناصب اليت 

 .تناسبهم من جهة وحتقق الفعالية بالنسبة للمؤسسة من جهة ثانية

حىت تكون فعالة حيب أن تكون عادلة مبعىن أن تكون  :سياسة األجور  .ز 
وزيعية سواء يف األجور حسب طبيعة النشاط يف املناصب هناك عدالة ت

املختلفة، وحىت بالنسبة للواحق األجر من عالوات ومكافآت، فالال عدالة 
أثناء التوزيع سواء بني املستخدمني من نفس السلم اهلرمي أو بني 

) يف ظل الشركات(  املختلفة، أو بني املسامهني )إدارة، عمال(املستويات 



ر عدم الرضى لدى قطاع عريض من املستخدمني مما يعود ستنشئ مشاع
وعموما  .بالسلب على مستوى أدائهم ومن مثة يؤثر على فعالية املؤسسة

فإن كانت سياسية األجور مرتبطة بعوامل عديدة داخلية وخارجية تؤدي 
إىل حدوث بعض القصور إال أن العدالة واعتماد االتصال واإلقناع 

 .سيلغي كل العوائق

املصلحة العامة أولية  تشكل: ليب املصلحة العامة عن املصلحة اخلاصةتغ  .ح 
مقارنة باملصلحة الفردية، هذه األخرية ال تغلَّب إال يف حالة اجلهل 
والنرجسية واألنانية املرضية، فمصلحة املؤسسة تغلب على مصلحة 

فاألهداف العامة .  على مصلحة الفردتعلو اموعات ومصلحة اجلماعة
 . تكتسي األولوية مقارنة باألهداف الفرديةإذن 

على أن فعالية املؤسسات  Fayolيؤكد   :)األفراد(استقرار املستخدمني .ط 
مرهونة مبدى استقرار مستخدميها، فبقاء العاملني حمافظني على مناصبهم 

وكفاءم أثناء ) أعلى درجات القدرة على اإلجناز(كفيل بإبراز مقدرم 
حملافظة على استقرار املستخدمني و تطويرهم تزيد وظائفهم، فسياسات ا

من درجة ارتباطهم باملؤسسة ومستوى والئهم هلا على املدى البعيد 
 . وخاصة لدى فئة اإلطارات منهم كاملديرين واملسريين

إن إضفاء روح املبادرة وتشجيعها داخل املؤسسة وبني خمتلف : املبادرة .ي 
ة من الظروف والعوامل اليت تسمح املستويات التنظيمية تتأتى بفضل مجل

لكافة املستخدمني بتقدمي أفكارهم واقتراحام حول خطط 
 واستراتيجيات املؤسسة فيما يتعلق بتطوير املخرجات 

أو إبداع منتجات جديدة، وهلذا جند يف املؤسسات ) إنتاج أو خدمات(   .ك 
يف اليابانية صناديق االقتراحات يف أماكن حمددة داخل املؤسسة تكون 

 .متناول كافة املستخدمني



يتشكل االحتاد عند اتفاق الرؤى وانسجامها وليس :  احتاد األفراد  .ل 
بالضرورة تطابق اآلراء، وتلجأ املنظمات جلملة من اإلستراتيجيات 

احلوارات والنقاشات، (كاالتصاالت الشفوية املباشرة والشفافة 
السماح بتقسيم عدم . ب)اخل...احملاضرات والندوات، املآدب واحلفالت
اخل وذلك حىت خيلق املديرون ..املستخدمني ونبذ اخلالفات والصراعات

 .روح الفريق وروح اجلماعة الذي سيسهل األداء وحيقق الفعالية

يسمح هذا املبدأ الذي يقوم على التخصصية يف النشاط : تقسم العمل -ش
امل من بتوزيع السلطة وتقاسم املسؤوليات بوضوح األمر الذي ميكن الع

إجناز الكم والكيف املرجوين جبهد أقل ألنه قد اكتسب املهارة والدقة يف 
  لإلشارة هنا ال جيب . اإلجناز مع مرور الوقت

اإلسراف يف التقسيم والتخصص لتجنب امللل والروتني اللذان قد خيلقان 
 .اإلحساس بعدم أمهية الوظيفة

ؤسسة واحترامهم لبنود ويقصد به مدى التزام كل أطراف امل: االنضباط -ع 
االتفاقات املختلفة اجلماعية أو الفردية املكتوبة أو الضمنية املتعلقة بسلوك 
وقواعد التصرف والعالقات داخل املنظمة أو بني التنظيمني، لإلشارة تكسب 

والتزام ) املفاوضة(هذه االتفاقات مشروعيتها من خالل املشاركة يف صياغتها 
 والتقيد بكل تفاصيلها ومعاقبة كل من خيترقها، األمر الرؤساء ا واحترامها

الذي يكسب املنظمة تقاليدها ويرسخ قيمها ويؤكد هويتها، ، فاالنضباط هو 
 .مفتاح التطور

إن اإلحساس جبو العدالة التنظيمية ينتج عن الال متييز واملساواة : العدالة -فـ 
 والوالء التنظيميني اللذان يربزان يف املعاملة مما يؤدي إىل زيادة الشعور باالنتماء



كعوامل ومتغريات متحكمة يف دافعية األفراد و فعاليتهم ومن مثة قد تتحقق 
 41فعالية التنظيم ككل

 
  :  اإلشـــراف -3-1-5

هو اإلبقاء على األفراد العاملني باملنظمة يف  Fayolاإلشراف عند  
ف فعاال جيب على نشاط دائم وذلك باإلشراف الفعال، ولكي يكون اإلشرا

  :املدير
 .أن تكون لديه معرفة كاملة باألفراد  .أ 

 .أن يلم إملاما تاما باالتفاقات اليت تربط العمل باملعاملني  .ب 

 . أن يكون قدوة حسنة  .ج 

 اخلرائط اليت تساعده على بلوغ م أن يقوم باملراجعة الدورية، و يستخد  .د 
 .هذه الغاية

 .أن يتخلص من العاملني غري األكفاء. هـ

  .42 يستخدم املثريات لتحقيق الوحدة وتركيز اجلهودأن .و 

كما يرى أنصار هذه االجتاه أن املشرف الذي ميارس عمله بشكل     
ويتأكد , هو الذي يتأكد من جعل العاملني يشعرون بالرضى, علمي سليم

كما جيعل , فهذا جيعلهم أكثر إنتاجا, من حتقق روح معنوية عالية بينهم 
  .43املنظمة أكثر جناحا

 
   : التـدريـب -3-1-6
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نشاط خمطط يهدف إىل تزويد األفراد "  التدريب بأنه يعرف
مبجموعة من املعلومات واملهارات اليت تؤدي إىل زيادة معدالت أداء 

  44"األفراد يف عملهم
 بالتدريب اإلداري حيث وضع نظاما تقليديا Fayolوقد اهتم  

لصناعة، مؤكدا على أن القدرة يف ا) اإلداريني(لتدريب املوظفني القياديني 
اإلدارية ال ميكن تنميتها عن طريق التدريب الفين فقط، منتقدا بذلك 
. كليات اهلندسة املدنية يف فرنسا ألا ال تضمن مناهجها شيء عن اإلدارة

 أنه بينما تكون القدرة الفنية هي أهم القدرات للعامل Fayolوقد الحظ  
درة اإلدارية تزداد كلما ارتفع الفرد يف السلم إال أن األمهية النسبية للق

اإلداري حىت تصبح أهم القدرات يف مستوى اإلدارة العليا، وعلى أساس 
 باحلاجة إىل مبادئ لإلدارة وإىل Fayolهذه النتيجة اليت توصل إليها نادى  

  . ضرورة تدريس اإلدارة 
نية البد من و كان من رأيه أن القدرة اإلدارية مثلها مثل القدرة الف

 45حتصيلها وتنميتها يف املدرسة أوال مث بعد ذلك يف املصنع

  
  

  جوليك و أورفيك 2-3-
من مبـادئ تنظيميـة   " أورفيك"و"جوليك"ض فيما يلي أهم ما به      أستعر  

وأشكال التخصص ونطاق اإلشراف وأوجه الشبه بـني اإلدارة البريوقراطيـة            
  واإلدارة العلمية ومدرسة مبادئ اإلدارة
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   :   املبادئ التنظيمية عند عندمها -3-2-1
 Linall Urwik وليندل أورفيك ،Luther Gulik      لقد تأثر لوثر جوليك 

 وحاوال نشر أفكاره، ويؤكد جوليك وأورفيك أن مدخلهما Taylorب
 يف االعتبار أمهية    هذا ال حتدده املنظورات الرمسية لإلدارة فقط، وإمنا يأخذ        

 جتاهـل أمهيـة     وحيذران مـن  العوامل غري الرمسية يف إدارة التنظيمات،       
ومع ذلك حددا املبادئ التنظيمية من خالل معاجلتهما  . العالقات اإلنسانية 

  .لبناء ومكونات التنظيم الرمسي
أو مبعـىن أدق   "  رجل التنفيذ الواحـد   " وتنادي نظريتهما صراحة مببدأ     

 الواحد، واحلقيقة أن هذا املبدأ يعد أهم مبادئ كل النظريات              إدارة الرجل 
حيذر . وبالتايل إسناد املسؤولية لشخص واحد    . الكالسيكية على اإلطالق  

جوليك وأورفيك من استخدام اللجان لتحقيق أهداف اإلدارة، وهو مـا           
  " كان سائدا يف ذلك الوقت، يتطابق مبدأ 

متاما مع نفس املبدأ عند     . يك وأورفيك   أو القيادة عند جول   " وحدة األمر 
فليول، والذي مؤداه أن اإلنسان ال يستطيع أن خيدم سيدين، ورغم إدراك            
جوليك أن التمسك الشديد ذا املبدأ، ورمبا يكون له جوانبه الضارة، إال            
أنه مع ذلك ، يعترف بأن ذلك قد يكون أقل أمهية  إذا قورن بالفوضـى                 

وبينمـا  . سؤولية  اليت تنتج من انتهاك هذا املبدأ         وعدم الكفاءة وعدم امل   
إال أما كانا مدركني    " إدارة الفرد " جوليك وأورفيك على مبدأ     . يصر  

للحقيقة القائلة بأنه كلما ازداد حجم ومستوى النشاط التنظيمي كلمـا           
  ازدادت حاجة 

املنفذين إىل مساعدة عدد كبري من اخلرباء واملتخصصني، ولذلك فهمـا           
  .46دافعان عن تدعيم وتطوير اخلدمات الوظيفيةي
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  :أشكال التخصص عند  جوليك وأورفيك -3-2-2
 ميز جوليك بني أربعة د اهتم جوليك وأورفيك مبسألة التخصص، فق

  :أشكال لتخصص األقسام أو الوحدات الفرعية اإلدارية على النحو التايل
م داخل املؤسسة أي توزيع املها: ختصص قائم على هدف اإلدارة-3-2-2-1

توزيعا رشيدا، كما ميكن مجع األنشطة املختلفة لتعزيز ودعم إجناز هدف 
وعندما يتم االتفاق على اهلدف النهائي . واحد، أو لإلعداد ملهمة عامة

لنشاط إحدى املؤسسات، يصبح من السهل نسبيا تقسيمه إىل أهداف 
 .فرعية

مية، ويتم يف هذه احلالة يكن تنفيذ التخصص وفقا للعملية التنظي-3-2-2-2
جتميع كل األنشطة اليت يتضمن تنفيذها أعماال متماثلة واستخدام نفس 

  األجهزة، يف وحدة إدارية 
فعلى سبيل املثال ميكن مجع عمليات التوثيق   .        فرعية واحدة

واإلحصائيات وملفات العاملني يف وحدة إدارية واحدة، واحلقيقة هذا 
  . ناظر فكرة تقسيم العملالشكل من التخصص ي

ميكن تنفيذ التخصص بشكل يساير فئة السكان املنتفعة أو اليت -3-2-2-3
  .خيدمها        التنظيم

مكن أن يتم التخصص أيضا على أساس املقاييس اجلغرافية، -3-2-2-4
ويطلق جوليك على هذا الشكل من التخصص اسم التخصص النطاقي 

طقة جغرافية حمددة باهتمام قسم بنائي ويف هذه احلالة ترتبط مشاكل من
  .47فرعي واحد

  :نطاق اإلشراف -3-2-3
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أن عدد :      مبدأ دائرة الضبط أو نطاق اإلشراف وفحوى هذا املبدأ
ويقول . مباشرة ألحد املنفذين، جيب أن يكون حمدودااألفراد التابعني 

  ال يوجد رئيس عمال: أورفيك 
ى عمل أكثر من مخسة أو ستة على أو مشرف ميكنه اإلشراف املباشر عل

احلقيقة أن جوليك . األكثر من املرؤوسني الذين تتشابك أعماهلم وتتداخل
مل يكن صرحيا فيما يتعلق بأقصى عدد من املرؤوسني، وحاول أن حيدد 

 الشخصية ويؤكد على السمات. العوامل اليت تؤثر على احلد األمثل 
سني الذين يشرف عليهم، وطبيعة للمنفذ نفسه، وقربه املكاين من املرؤو
  48.العمل الذي يقومون به، وثبات التنظيم

  

  ةأوجه شبه االجتاهات البريوقراطي والعلمية واإلداري -3-2-4

واضح التشابه يب النظرية اإلدارية والعلمية يف تركيزمها على عدة خصائص 
وتقـسيم  , داخل بناءات التنظيم نفسها مثل التخـصص       وظيفيةأو مسات   

والنظرية اإلداريـة تـشمل     , الضبط واإلشراف , االجناز والفاعلية , لالعم
وتؤكـد  "  Weber" كثريا من خصائص النموذج املثايل للبريوقراطية عند        

كــثريا علــى عناصــره األساســية والســيما العقالنيــة والترشــيد 
  49.وغريها..اإلداري

. يالبريوقراطـي واإلدار  : كما توجد أوجه شبه متعددة تربط االجتاهني      
فكالمها يركز على اجلوانب البنائية والرمسية للتنظيمات مثـل التسلـسل           

 واإلجراءات، والعالقـات الرمسيـة للـدور،        داهلرمي للسلطة، والقواع  
  وتفويض السلطة، ووحدة األمر والتوجيه 
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وأصبح من املألوف أن يشار إىل النظريات البريوقراطية واإلدارية         .وغريها
تبارها نظريات آلية للتنظيم ، وعلى ذلك سـوف         يف التراث التنظيمي باع   

  50. اليت وجهت إىل النموذج اآليل بصفة عامةتأشري إىل االنتقادا
  

  .مناقشة النظرية الكالسيكية-3-2-5
أن املفهوم الكالسـيكي للعامـل    W.F Whyte  أكد ويليام فوت هوايت

  :الفرد يستند إىل ثالثة ادعاءات زائفة ومضللة  هي
يهتم باحلد األقصى ألرباحـه ومكاسـبه       . ن عاقل رشيد  اإلنسان حيوا   .أ 

 .االقتصادية فقط

 . ، كفرد منعزل عن اآلخرينيستجيب كل فرد للحوافز االقتصادية  . ب 

 . ، يكون يف اإلمكان التعامل معهم بطريقة مقننةاألفراد كاآلالت  .ج 

 
ويرى هايري أن املدرسة الكالسيكية ختتزل الفرد إىل مخسة صفات رئيسة           

  :هي
 ، ضيق األفق ال حتركه إال احلاجات املادية          قصري النظر  سان كائن اإلن  .أ 

. 

اإلنسان كسول وتعوزه املبادرة، وهو ال يعمل بدون دافع، ويهـتم             . ب 
 .فقط باملكافآت واحلوافز املادية

 حياول جاهدا إشباع حاجاته اخلاصة فحسب، مهمال يف       أناين اإلنسان  .ج 
 .ذلك مصاحل اجلماعة

ختاذ القرارات بشكل مستقل،ولذلك يتحـتم      إلنسان غري قادر على ا    ا  .د 
 .51حتسني مهاراته وتطويرها
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هو عـدم   ,يرى أن السبب يف فشل النظرية الكالسيكية        "ليكرت"أما  
وتطبيقهـا  , قدرا على اللحاق ببعض التنظيمات اليت تفوقها يف اإلنتاجية   

  52لتنظيمات ومبادئ غري منسجمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الكالسيكيةدارةخالصة اإل
طي ونظـرييت اإلدارة    ارالنموذج البريوق رة الكالسيكية احتوت على     اإلدا  

وميكـن  . العلمية واإلدارة اإلدارية أو ما عرف عند البعض بنظرية مبادئ اإلدارة          
  :  تلخيص كل ذلك كما يلي

الذي كان هدفـه    "  ماكس فيرب "أول هذه النظريات الكالسيكية نظرية      
د من خالل منوذجه املثايل هذا وذلـك        األساسي هو  الوصول إىل الفعالية والرش      

باستخدام أفضل الطرق واقصرها للوصول إىل األهداف احملددة؛ ألنه يراها مـن            
. البريوقراطية إىل ثالثة أنـواع    " قولندر" و صنف   , أعلى أشكال التنظيم كفاية   
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م و قس . والبريوقراطية املزورة , والبريوقراطية العقابية , البريوقراطية التمثيلية : وهي
, والـسلطة التقليديـة   , السلطة الكاريزمية : وهي, السلطة إىل ثالثة سلط   " فيرب"

وجعل معيار التمييز بينها هو مصدر احلق أو الشرعية لسلطة          . والسلطة القانونية 
ورأى أن أسلوب القائد يف ممارسته للسلطة وطاعة مرؤوسيه له خيتلـف            . القائد

  . ها سلطته حسب مصدر احلق أو الشرعية اليت يستمد من
أنه مبين على مجود بيئـة       : يإال أن أهم ما أخذ على النموذج البريوقراط         

وال يعتـرف بوجـود املعنويـات       . املنظمة و ال وجود للتأثريات اخلارجية فيها      
ويرى أن التنظيم الرمسـي هـو الوحيـد         , والقناعات واالنفعاالت الشخصية    

كمـا أن   ,  اليت تنمو يف التنظيم    ويتجاهل بذلك العالقات غري الرمسية    , والشرعي
النموذج  البريوقراطي  حيتم أن متر االتصاالت الصاعدة يف مسالك بطيئة حـىت              

رغم أن أصحاب هذه االتصاالت ميكن أن يقـدموا         , تصل إىل املستويات العليا   
  .حلوال فعالة للكثري من املشاكل ألم على اتصال مباشر ا

  
 على الكشف ملقدار اخلسارة نتيجة عدم        فقد حرصت  اإلدارة العلمية أما    

وضع مبادئ أساسية إلدارته    " تايلر" هلذا حاول رائدها  , الكفاءة يف العمل اليومي   
وأكد على أن , من خالل وضع طرق علمية حمل الطرق البدائية يف العمل, العملية

وقسم العمل واملسؤولية بني    , العمال خيتارون ويدربون على العمل بطرق علمية      
فاملسريون كلفهم بالتخطيط والتنظيم بينما العمـال كلفهـم         , سريين والعمال امل

وارجع أسباب التباطؤ يف العمل إىل سياسة األجور و ختوف العمال من            . بالتنفيذ
  . البطالة

حتديـد  : مبادئ نذكر منها  " تايلر"ومن أجل حتسني أداء العاملني وضع       
ي ذلك وجوب حتديد الطريقة املثلى      مث يل , نوع وكمية العمل الواجبة على العامل     



لألداء ووجوب االنتقاء اجليد للعامني وتدريبهم على احلركات الالزمة الضرورية          
  . يف عملهم

, أنه فشل يف فهم احلاجات السلوكية الكربى      " تايلر"إال أن ما أخذ على        
ل ألن اإلنسان ال يدفعه إىل العمل وزيادة اإلنتاج احلاجات االقتصادية وحدها ب           

وجعل مـن األبعـاد     . تلعب احلاجات السلوكية دورا عاما يف العملية اإلنتاجية       
  .النفسية واالجتماعية  أبعادا ثانوية يف ظل التنظيم املادي

  
 ممثلـة يف    اإلدارة اإلدارية أما أهم ما جاءت به مدرسة مبادئ اإلدارة أو            

  :نلخصه فيما يلي".حولييك وأورفيك"و "        هنري فايول"
انطلق من أن اإلدارة هي اإلدارة سواء كانت إدارة منجم          " فايول"    

ومميـزة  , عملية حتتوي على خصائص معينة    "ألنه انطلق من كوا     .... أو جيش 
, وحتتاج إىل عمليات ذات وظائف معينة هي التخطيط       " تتوافر يف مجيع املنظمات   

  . الرقابة, التنسيق, القيادة, التنظيم
وظائف : يف النظرية الكالسيكية يف" فايول"ات وميكن تلخيص أهم مسامه

الصفات الواجب توافرها يف    , األنشطة الرئيسية للمنظمة  , املبادئ العامة , اإلدارة
  . املديرين

 شروط للمشرف الفعال 6فحدد , باإلشراف والتدريب" فايول"كما اهتم 
. ري األكفاء وأن يتخلص من العاملني غ    , منها أن تكون لديه معرفة كاملة باألفراد      

أما التدريب كان رأيه فيه أن القدرة اإلدارية مثلها مثل القدرة الفنية البد مـن               
  .حتصيلها وتنميتها يف املدرسة أوال مث بعد ذلك يف املصنع

رغم أما حيذران من جتاهل أمهيـة العالقـات         " جولييك وأورفيك "أما    
جلتهما لبنـاء ومكونـات     اإلنسانية  فهما حددا املبادئ التنظيمية من خالل معا        

" رجل التنفيذ الواحـد   "وحذرا من استخدام اللجان وناديا مببدأ       . التنظيم الرمسي 



رغم أما كان مدركني أنه كلما زاد حجم ومستوى النشاط التنظيمي كلمـا             
وميزا بني أربعـة    . زادت حاجة املنفذين إىل مساعدين من اخلرباء واملتخصصني       

وختصص قـائم علـى     , م على هدف اإلدارة   ختصص قائ : أشكال من التخصص  
وختصص نطاقي أو   , وختصص مساير للفئة اليت خيدمها التنظيم     , العملية التنظيمية 
أما اإلشراف جيب أن حيدد نطاقه حبيث ال ميكن أن يـشرف            . ختصص اجلغرايف 

  . أشخاص ويكون قريبا ممن يشرف عليهم 6 أو5 مشرف على أكثر من
فالنظريـة  . بني مدارس اإلدارة الكالسيكية   ونالحظ أن هناك أوجه شبه        

اإلدارية والعلمية تركزان على خصائص أو مسات وظيفية داخل التنظيم نفـسه            
كما أن  . واالجناز والفاعلية والضبط واإلشراف   , التخصص وتقسيم العمل  : مثل

فكالمها يركـز   : البريوقراطي واإلداري : هناك نقاط شبه متعددة بني االجتاهني       
انب البنائية والرمسية للتنظيم مثل التسلسل اهلرمي للتنظيم  والعالقـات           على اجلو 

  .ووحدة األمر والتوجيه , وتفويض السلطة , الرمسية للدور
اعتبارها الزائـف   : وهناك انتقادات وجهت إىل النظرية الكالسيكية منها        

 وأن األفراد قصريي النظر ضيقي األفق يـستجيبون       , لإلنسان حيوان عاقل رشيد   
واعتربت العمال كآالت ميكن التعامل , للحوافز املادية كأفراد مبعزل عن مجاعتهم  

  .  معهم بطريقة مقننة
 

  
  
  
  
  
  



  اإلدارة احلديثة: ثانيا
 الكالسيكية اليت تؤكـد علـى البنـاء         ت      من استعراضها لالجتاها        

, التنظيمي الداخلي، وعلى اجلوانب الرمسية للتنظيمات بـصفة خاصـة         
ن هذه االجتاهات تقلل من قيمة العواطف واجلوانب الوجدانيـة          وجدنا أ 

اإلنسانية يف عمل التنظيمات، ومن مث فهي مل تم بالعنصر البشري الذي            
  .يؤثر يف  التنظيمات

 و انطالقا من ذلك، سوف نبحث يف املدرسة السلوكية املكونـة           
حتليليهمـا   من اجتاهني سلوكيني يهتمان بالعناصر البشرية والوجدانية يف       

  . لكيفية أداء التنظيمات لوظائفها
الـذي  : ، اجتاه العالقـات اإلنـسانية     االجتاهات السلوكية أول  

اكتسب قوة وازدهارا يف الثالثينيات من القرن املاضي، وقد اهتم أنـصار         
هذا االجتاه باحلاجات االجتماعية وحاجـات األنـا ألفـراد أعـضاء            

ة الفعالة، وتصوير شبكة االتـصال      التنظيمات، وحاولوا فهم مغزى القياد    
  .  وعالقات الصداقة اليت تشكل بناءا تنظيميا غري رمسيةغري الرمسي

 اليت ترى أن اجتاهات الفـرد  :املدرسة السلوكية  فهو: الثاينالجتاهاأما 
ومن . اإلجيابية مثل الرضى عن العمل، تؤدي إىل زيادة مستوى أداء الفرد          

   .Maslow مثلوا هذا املدخل هو أكثر الباحثني شهرة    الذين
  

  :حركة العالقات اإلنسانية-1 
حركة العالقات اإلنسانية مل تظهر من فراع بل أملتها ظروف كانت           

  :نذكر منها ما يل, سائدة وقت ظهورها
 :مما نتج عنه, ظهور الصناعة يف املؤسسات اإلنتاجية ����



يق استخدام  ضرورة إعادة التفكري يف أساليب اإلنتاج و اإلدارة عن طر          ����
 .األساليب العلمية احلديثة املتطورة

رغبة أصحاب نظرية العالقات اإلنسانية اختبار النتائج اليت توصل إليهـا            ����
 .التون مايو

ولنظريـة اإلدارة   , كما ظهرت كرد فعل لوجود نظرية اإلدارة العلمية        ����
اللذين أحدثا الكثري من األفكـار املؤيـدة        , و نتائجهما ,    اإلدارية

 .تقدة واملعارضةواملن

جاءت نظرية العالقات اإلنسانية لتهتم بعدد من القضايا أمهلتـها نظريـة             ����

 ظهور الكثري من دراسات علماء الـنفس الـصناعي          .اإلدارة العلمية 
والفسيولوجي الذين وجدوا أن الكثري من أسباب التعب وامللل ترجع          

 .53إىل سوء العالقات االجتماعية

 العالقات اإلنسانية، قد ارتبط باسم      ومن املعروف أن ظهور حركة    
املعـروف ببحوثـه    Elton Mayo 54عامل االجتماع األمريكي التون مايو

وجتاربه يف ميدان علم اجتماع بالعالقات الصناعية، وخاصـة سلـسلة           
جتارب هاوثورن اليت كان هدف منها دراسة التنظيم االجتماعي داخـل           

ذه التجـارب، أن للعوامـل      وكانت النتيجة األساسية هل   . مجاعات العمل 
السيكولوجية واالجتماعية تأثريا كبريا يف زيادة الطاقة اإلنتاجية للعامـل،          

  55.أكثر من العوامل املادية
 إىل الواليات املتحدة والتحـق       مث انتقل  يف استراليا " التون مايو "ولد   وقد  

ني أجرى معهم   جبامعة بنسلفانيا، مث التحق جبامعة هارفارد،وقد قاد فريقا من الباحث         
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الدراسة " ومن أهم إسهاماته  ، 1947 و 1927 جمموعة من البحوث فيما بني عام
اليت أجراها يف بنسلفانيا حول أعراض ظاهرة زيادة معدل دوران العمل يف            " األوىل

مصنع للنسيج يف فيال ديفيا ، ودراسات هاوثورن بشركة وسـترن الكتريـك ،              

  .اجلماعة وإنتاجيتهاالراحة على وذلك ملعرفة أثر طول وعدد فترات 
قامت , وهذا ما جعل كتاب التنظيم جيمعون أن مدرسة العالقات اإلنسانية

أساسا على سلسلة من البحوث والدراسات موعة من الباحثني مـن علمـاء             
االجتماع وعلم النفس وعلم األنثروبولوجية، حيث استهدفت أحباثهم اكتـشاف          

 حتسني فاعلية املنظمة من خالل تعـديل        جديدة ميكن أن تؤدي إىل    طرق  
  .56سلوك الفرد وسلوك اجلماعة

أي منظمـة   يف   مدرسة العالقات اإلنسانية بأمهية اإلنسان       تعترف
 . األفراد  عن طريق  لإجناز لألعما  بأا   لإلدارة، مع املعىن الشائع     انسجاما

  اهتمام روادها منصبا على العاملني وعالقام الشخصية فيما        نكا لذلك
قـد  وميكن القول أن هذه املدرسـة       .  وغريها ،الفردية واملبادرات   ،بينهم

  .57)الكالسيكية (التقليديةاختذت موقفا متعاكسا مع املدرسة 
  العالقات اإلنسانية  ةسمدر إشكالية-2 

  كانـت  إذا :       ميكن صياغة إشكالية مدرسة العالقات اإلنسانية كما يلي       
 اإلنـسانية،  العالقـات  دور إىل األنظـار  لفتت مدرسة العالقات اإلنسانية قد   

 مفهـوم  ـا  صيغ اليت اجلديدة الصيغة هي ما .التنظيمي السلوك يف وأمهيتها
 أم للمنظمـة  املادية بالظروف فقط تتأثر اإلنتاجية هل مث  التسيري؟ يف الفعالية

  .58الكالسيكية املدرسة أغفلتها أخرى ظروف هناك
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    اإلنسانيةمنطلقات مدرسة العالقات -3 

      إن الدراسات والبحوث العلمية اليت قام علماء االجتماع وعلمـاء          
يف أواخر العـشرينيات وأوائـل      .النفس االجتماعيون واألثنروبولوجيون  

،  عن ردود فعل العمـال  جتـاه الرتعـة             59الثالثينات من القرن املاضي   
بني طياا، هي يف    العقالنية  والترشيد اليت  حتملها حركة اإلدارة العلمية          

الواقع اليت أدت إىل تغيري شكل املعاجلة التنظيمية وجوهرها وظهور اجتاه           
العالقات اإلنسانية كحركة علمية تدرس املشكالت التنظيمية من وجهة         

  . نظر خمالفة ملنظور اإلدارة العلمية
   من بني هؤالء الرواد املبكرين حلركة العالقات اإلنـسانية جنـد          و

Hugo Munstertherg) 1863-1961(       األملاين األصل والذي يعد مؤسـس
 وصاحب كتاب علم النفس والكفـاءة الـصناعية        علم النفس التطبيقي،  

الذي قام بدراسة اآلثار ) Kurt Lewin)1890-1947          وأيضا  ،1913
املترتبة على األمناط املختلفة من القيادة، وكتب بتوسـع عـن سـلوك             

صاحب كتاب     Chester Barnard           1886-1961 أيضااجلماعة، و
ونادى من خالله بتدعيم ونشر التعـاون بـني         1930 املدير التنفيذي عام  

العمال واملشرفني من خالل تدريب العمال ، وتشجيع عمليات اجلماعة           
الـيت   Follet Parker Mary  1868-1933 والعالقـات يف املنظمة،وأيـضا  

عدون مسؤولني عن خلق الواقعية لدى العاملني       توصلت إىل أن املديرين ي    
وكانـت   إلجناز األهداف التنظيمية حبماس، وليس رد إطاعة األوامر،       

أيضا ترفض الفكرة اليت مؤداها أن املدير جيب أن يكون دوره فقط إعطاء             

                                                 
59Cس�ب B�(� ،(*wو �   64-63 ص ، ���ل ا��ی` ���� ا��)س
 
   



األوامر، بل جبب أن يتم تدريبه على العمل مع األفراد كفريـق إلجنـاز              
 النموذج السلوكي للرقابة يف املنظمـات الـذي   األهداف املشتركة، ويف 

 فإن الرقابة جيب أن تكون مدعمة وموجهـة باجلماعـة،             "فولت"قدمته  
من أكثر الرواد املعروفني ، الذين تزعموا Elton Mayo 1880-1949  وأخريا

حركة العالقات اإلنسانية من خالل ما قدمه هو وزمالؤه من مـسامهات        
ها من سلسلة التجارب الشهرية يف مصنع هاوثورن  رائدة أمكن التوصل إلي   

  .يف شركة وسترن اليكتريك  يف والية إلينوي
 الجتاه العالقات اإلنسانية مفاهيمه وجمالت اهتمامه اخلاصة      وأصبح  

 اليت متيزه عن غريه من االجتاهات النظرية لدراسة وحتليل التنظيمات ومـن           
  :أمهها

 إىل العمال داخل تنظيمـات العمـل        ينظر أنصار جتاه العالقات اإلنسانية      .أ 
باعتبارهم كائنات اجتماعية معقدة هلم مشاعرهم ورغبام وخمـاوفهم         
اخلاصة، ويرون أن سلوك العمال حتدده عوامل خمتلفة بعيدة متاما عـن            
: االقتصاد ومتغريات السوق، إذ يقصرون قوى الدافعية عند العامـل يف          

القيمة واألمهية الشخصية واحملافظة    األنا مبعىن الرغبة يف حتقيق اإلحساس ب      
على هذا اإلحساس، وحب االستطالع والقدرة اإلبداعية والرغبـة يف          

وهذا ال يعين أن العمال     .  الدوافع االقتصادية  احتقيق خربة جديدة، أخري   
 يعين وجود أسس أخرى للحفز و الدافعية، وقد         ا باألجر، وإمن  نال يهتمو 

املكافآت واجلزاءات غري االقتـصادية     أثبتت نتائج دراسات هاوثورن أن      
 هتؤثر على سلوك العمال وحتد من خطط احلافز االقتـصادي، فلهـذ           

املكافآت واجلزاءات تأثريا قويا وان كان كالمها رمزيا، وقد اتضح مـن    
هذه الدراسات أن العمال الذين ينتجون أكثـر ممـا حتـدده املعـايري              

احترام زمالئهم وأصدقائهم،   االجتماعية جلماعتهم غري الرمسية، يفقدون      



وكان العمال يف غرفة األسالك يفضلون اإلبقاء على العالقات الودية مع           
  .  مبسألة املالنأصدقائهم وزمالئهم وال يهتمو

أكد املتخصصون يف العالقات اإلنسانية، أن األفراد يستمدون إشباعهم           . ب 
مث يؤدي  حلاجام من خالل مجاعات اجتماعية غري رمسية متفاعلة، ومن          

الفشل يف املشاركة يف عالقات مثل هذه اجلماعات إىل اخنفاض الـروح         
املعنوية والشعور السريع بالتعب واخنفاض مستويات األداء؛ ولذلك عمل   
رجال العالقات اإلنسانية على ختطيط مراحل العمل لتسهيل ظهور روح          

تقلل اجلماعة، وهكذا تصبح فترات الراحة مثال ذات أمهية مزدوجة فهي           
من التعب اجلسماين للفرد، كما أا تقدم يف الوقت نفـسه ميكـانيزم             

  .يتفاعل األفراد بواسطته مكونني مجاعة اجتماعية غري رمسية
أثبتت دراسات هاوثورن أن املعايري اليت تضعها مجاعة العمل غري الرمسية،            .ج 

 يف مستويات اإلنتاج، ومن مث تعتـرب معـايري اجلماعـة أدوات             متتحك
زة منظمة لسلوك أعضاء اجلماعة، وقد أثـارت جتربـة حجـرة            وأجه

االتصال الشهرية، عددا من التساؤالت حول اإلدارة العلمية، وقد أدرك          
الباحثون من خالل هذه التجربة أن مجاعات العمال أفسدت فعالية نظام           
اإلنتاج بالقطعة الذي أقامته اإلدارة، فقد كان العمال ينتجون أقل ممـا            

إنتاجه بالفعل، وكانوا يتبعون املعيار االجتماعي الذي تفرضه        يستطيعون  
 اجلماعة، والذي حدد الكمية املناسبة من اإلنتاج بدال من أن حياولوا 

استغالل الفترة اإلضافية يف اإلنتاج وهي الفترة اليت اعتقد رجـال اإلدارة            
أم يستطيعون زيادة اإلنتاج ا ، وان كانت قد مسحت هلـم بزيـادة              

 .60أرباحهم بالفعل
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  ومعنويام  أثر اجلدولة على إنتاجية الفرد -4 
وبعد مرور على البحث    ) من جتارب هاوثورن  (تبني التجربة الثانية    

على ثالثة عشر فترة، أن وجود فترات الراحة يف غرفة االختبار كان لـه              
فقد اخنفضت نسبة تغيـب     . تأثري كبريا على انتظام العامالت يف عملهن      

مالت يف غرفة االختبار مبعدل اخلمس عما كانت عليه بينهن يف القسم العا
كذلك دلت السجالت أن صحتهن كانت يف حتـسن مـستمر،           . العام

فبمقارنة صحة العامالت بغرفة االختبار وبالقسم العام وجد أن العامالت          
يف القسم العام حصلن على إجازات مرضية تعادل ثالث مرات ونـصف            

لن عليه الفتيات يف غرفة االختبار، كما ظهر أن رغبتهن          املقدار الذي حص  
فقد قل  . للعمل قد زادت يف غرفة االختبار عما كانت عليه بالقسم العام          

تغيبهن بسبب األعذار الشخصية مبقدار الثلث عما كان عليه األمـر يف            
أما فيما يتعلق بالشعور بالتعب واإلجهاد فكان إىل حد ما يف      . القسم العام 

  61. واحدة بني غرفة االختبار والقسم العاممرتبة
  

  

  

  

  

  : نتائج  اجلدولة يف جتربة هاوثورن -5 

  :يف النقاط التالية" هاوثورن"ميكن تلخيص النتائج اليت توصلت إليها جتربة 
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 ساعة أسبوعيا متضمنة    48حتت الظروف اليت ابتدأت فيها التجربة، وهي          .أ 
 متوسط إنتـاج الفتـاة      يوم السبت، مع عدم وجود فترات راحة، كان       

 . مرحلة أسبوعيا2400

عندما طبق على اجلماعة نظام األجر على أساس القطعة ملدة مثانيـة              . ب 
 .أسابيع ارتفعت معدالت اإلنتاج

منحت اجلماعة فتريت راحة يف اليوم مدة كل منهما مخسة دقـائق،               .ج 
إحدامها يف الصباح واألخرى يف فترة الظهرية، وقد ارتفع اإلنتاج مرة           

 .رىأخ

أدخلت تعديالت على فترات الراحة حبيث أصبحت مدا يف كل مرة       .د 
 .عشر دقائق بدال من مخسة دقائق ارتفع اإلنتاج بطريقة ملحوظة

 دقـائق، منحت اجلماعة ست فترات راحة مدة كل منـها مخـسة              .ه 
فأخنفض اإلنتاج بنسبة ضئيلة، وقد شكت اجلماعة مـن أن تكـرار            

 .ياب العمل وتواترهفترات الراحة قد تداخلت مع انس

أعيد تقدمي فتريت راحة كل منهما عشر دقائق مع تقدمي وجبة ساخنة              .و 
 .للعامالت فأرتفع اإلنتاج مرة أخرى

، 5 بعد الظهر بدال من الـساعة        4.30مسح للجماعة بترك العمل على        .ز 
 .فأرتفع اإلنتاج مرة أخرى

 علـى   مل يطرأ تغري   .4مسح للجماعة بأن تعود إىل مرتهلا على الساعة           .ح 
 . اإلنتاج

 ساعة مع عدم العمـل يـوم        41خفضت ساعات العمل أسبوعيا إىل      .ط 
 .مل يتغري اإلنتاج. السبت 

 عليه  تألغيت مجيع التحسينات وأعيدت الظروف الفيزيقية األولية إىل ما كان           .ي 
 ساعة أسبوعيا، وعدم وجود فترات راحة وعدم        48:  وهي ةعند بدء التجرب  



 12 وعدم تقدمي وجبات استمرت هذه التجربة       نظام األجر بالقطعة،   ماستخدا
  .أسبوع

وكان من املتوقع مع إلغاء مجيع التحسينات الفيزقية أن يؤدي ذلـك       
إال أن ذلك مل حيدث بل ظل اإلنتـاج يف أعلـى            . إىل اخنفاض يف اإلنتاج   

  .مرحلة يف األسبوع لكل فتاة من اجلماعة 3000 مستوى، وصل إىل
ثني يف حماولة اكتشاف السبب يف زيادة اإلنتاج على         يف هذا إشارة إىل حرية الباح     

 إبقاء بـاقي  محماولته الرغم من التغريات املختلفة يف طول اليوم وفترات الراحة مع
  .العوامل األخرى ثابتة

 تلك لإلبقاء على العوامل األخرى ثابتة محماولته أن" مايو"اكتشف  وقد 
ري احلقيقي الذي حدث والذي عن طريق التماس تعاون العمال هو بذاته التغي

حني  أدى إىل تلك النتائج، إن التأثري األساسي للتجربة يتركز يف أن العمال
مجاعة واحدة ظهرت وجتلت بينـهم روح اجلماعـة كمـا أن     جتمعوا يف

إعطاءهم احلق يف االعتراض على طريقة توزيع فترات الراحة وطول يـوم            
إذ كـان   , بالتايل زيادة اإلنتـاج   العمل، أدى إىل ارتفاع روحهم املعنوية و      

العمال يعملون يف ظل دوافع ختتلف متاما عن الدافع إىل العمل يف األجـزاء              
لقد أحس العمال بأمهيتهم وبأم حيتلوا مركزا فريدا يف . األخرى من املصنع

  .التنظيم وأم حمل اهتمام اإلدارة
 تقرير أوقات إن إعطاءهم حق املشاركة يف اختاذ القرارات بالنسبة إىل

وأن . الراحة وطول اليوم جعلهم يشعرون بأم على قدم املساواة مع اإلدارة     
احلقيقة اليت بدأت تتجلى من هذه النتائج هي أن معاملة العمال على أـم              
آدميون، ومتكينهم من التجمع يف مجاعات طبيعية وحتريرهم من القيود، كل           



ينعكس يف شكل زيـادات يف      هذا يؤدي إىل حفزهم على العمل وبالتايل        
   62.اإلنتاج

  

  

   نتائج جتارب هاوثورن -6  
احلاجـات النفـسية    : من املفاهيم اليت متيز العالقات اإلنـسانية      

. املعـايري االجتماعيـة   . مجاعات العمل غري الرمسية   . لواالجتماعية للعام 
  .وغري ذلك.. أمهية االتصال والروح املعنوية. مستويات اإلشراف والقيادة

ميكن التعرف على إسهام جتاه العالقات اإلنسانية بالنسبة هلـذه          و
املفاهيم، وذلك يف ضوء النتائج العامة لدراسة هاوثورن ونتائج الدراسات          

تلخيص أهم النتائج اليت توصل إليها مايو       من خالل   . تلتها اإلمربيقية اليت 
  : من جتارب هاوثورن على النحو التايلوزمالئه

I. تكوينه النفس واالجتماعيأن الفرد إنسان له . 

II.              أن الفرد عضو يف مجاعة غري رمسية ويتأثر سلوكه بقيم وأمناط سلوك هذه
 .اجلماعة

III.  ،تتأثر إنتاجية الفرد أكثر ليس بزيادة األجور وغريها من العوامل املادية
ولكن بزيادة االهتمام واالعتراف والتقدير مـن جانـب املـشرفني           

كثريا من املؤرخني   " إىل أن    63"ي بدر سعد عيد مرس  "ويشري  . واإلدارة
لنظرية التنظيم يؤكدون ضرورة النظر إىل العوامل اليت تؤثر يف إنتاجية           
العامل من زاوية جديدة ، تلك الزاوية اليت تتخلى عن كل الـصياغة             
الصارمة لعمليات التنظيم و التسلسالت الرئاسية اجلامدة، كما جـاء          
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 عأوصت نتائج هذه الدراسات بالتبا    يف النظرية الكالسيكية للتنظيم، و    
طرق جديدة لرفع الطاقة اإلنتاجية للعمال، كتعليم العامل وتوجيهه،         

 ".واختاذ القرارات اجلماعية واإلدارة باملشاركة

IV.           جيب على اإلدارة أن تدرك أن حتسني العالقات اإلنسانية واالتصاالت
هي عوامـل   ) االعتراف والتقدير ( االجتماعية واملكافآت املعنوية مثل   

  64.هامة يف الدافعية للعمل وزيادة اإلنتاجية
 عـدد مـن     اإلنسانية ظهـرت  عالقات  ألحباث ال  الحق  تطور يف
مفاهيم هذه النظريـة      لبعض الباحثني والكتاب لتطوير    األخرىاحملاوالت  

ومن أمثلة هؤالء    . فهم وتفسري سلوك األفراد    يفجعلها أكثر مشوال وعمقا     
، هريزبرج،   Maslowماكجرجيور، ليكرت،  يت،الكتاب أرجريرس، وفول  

  .فروم
  : ما يليوالباحثنيإسهامات هؤالء الكتاب  بني ومن 

هو إال حمصلة تفاعل حاصل ضـرب الـدافع يف            ما العمل إجناز   أن  .أ 
 .املقدرة

 املقدرة× الدافع  = ألداءا

 متعددة أو أن حاجات الناس ميكن تلخيصها يف مخسة العمل دوافع أن  . ب 
    :أنواع

  . املاديةحلاجات ا *
  .  إىل األمانةاحلاج *

  .       واحلاجات االجتماعية *
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 احتـرام   -الـالزم  التقـدير (باإلجنازاحلاجة إىل اعتراف اإلدارة      *
  ).            الذات

  . ق الذاتي الذايت أو حتقزاإلجنا *
 بينهم يف مدى أمهية كل حاجة مـن احلاجـات           فيما األفراد   خيتلف  .ج 

 أما البعض اآلخر فقد     املادية،هتم باحلاجات   السابقة الذكر، فالبعض ي   
 مـن وإن كان على حساب درجة إشباعه        يهتم بتحقيق الذات حىت   

  .احلاجات األخرى
  . أو القيادة يؤثر على إنتاجية األفراداإلشراف منط أن  .د 
 ليس كسوال ومن مث فإن الرقابة اللصيقة املباشـرة          البشري العنصر   أن  .ه 

  .بنفسهقد تؤثر على ثقة الفرد 
 دوافع العمل إىل دوافع ماديـة وأخـرى غـري           تصنيف املمكن   من  .و 

 65.مادية

  نظرة العالقات اإلنسانية إىل الدافعية واحلاجة  -7 

نشري من البداية أن حركة العالقات من بني أهم ما نبـهت                
تعدد حاجات األفراد واليت تتوجب على اإلدارة أخذها بعني االعتبار          , إليه

هذه احلاجات مهمة لرفع الروح املعنوية وزيـادة        ف, والعمل على إشباعها  
وهي مفاهيم تؤكد على االهتمام بالعنـصر       . الوالء واإلخالص واالنتماء  

حيث تؤكد على حتقيق الدافعيـة      , اإلنساين يف اإلدارة من مجيع اجلوانب     
  .66واإلجناز للحفاظ على مصلحة الفرد واملنظمة
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إىل العمـال داخـل     كما ينظر أنصار اجتاه العالقات اإلنـسانية        
تنظيمات العمل باعتبارهم كائنات اجتماعية معقـدة هلـم مـشاعرهم           
ورغبام وخماوفهم اخلاصة ويرون أن سلوك العمال حتدده عوامل خمتلفة          

  بعيدة متاما عن االقتصاد ومتغريات السـوق،
   :يقصرون قوى الدافعية عند العمال يفإذ 

  مبعىن؛:دوافع األنا -7-1 

قيق اإلحساس بالقيمة واألمهية الشخصية واحملافظة على هذا الرغبة يف حت  .أ 
 .اإلحساس

 .دوافع األمن  .ب 

 . حب االستطالع  .ج 

 .القدرة اإلبداعية  .د 

 .الرغبة يف حتقيق خربة جديدة  .ه 

 .الدوافع االقتصادية  .و 

وهذا ال ينعين أن العمال ال يهتمون باألجور، وإمنا يعين وجود أسس 
ائج دراسات هاوثورن أن املكافـآت  أخرى للحفز والدافعية، وقد أثبتت نت 

 تؤثر على سلوك العمال وحتد من خطط احلـافز     ةواجلزاءات غري االقتصادي  
االقتصادي، فلهذه املكافآت واجلزاءات تأثريا قويا وإن كان كالمها رمزيا،          
وقد اتضح من هذه الدراسات أن العمال الذين ينتجون أكثر ممـا حتـدده        

م غري الرمسية، يفقـدون احتـرام زمالئهـم         املعايري االجتماعية جلماعته  
وأصدقائهم، وكان العمال يف غرفة األسالك يفضلون اإلبقاء على العالقات          

  .  الودية مع أصدقائهم وزمالئهم وال يهتمون مبسألة املال
 أكد املختصون يف العالقات اإلنسانية، أن األفراد يستمدون         :احلاجات -7-2 

  م من خالل   مإشباعاومن  متفاعلة، مجاعات اجتماعية غري رمسية       حلاجا 



مث يؤدي الفشل يف املشاركة يف عالقات مثل هذه اجلماعات إىل اخنفـاض             
 مستويات األداء، ولذلك    ضالروح املعنوية والشعور السريع بالتعب واخنفا     

عمل رجال العالقات اإلنسانية على ختطيط مراحل العمل لتسهيل ظهـور           
 فترات الراحة مثال ذات أمهية مزدوجة فهـي        وهكذا تصبح . روح اجلماعة 

تقلل من التعب اجلسماين للفرد، كما أا تقدم يف الوقت نفسه ميكـانيزم             
  .67يتفاعل األفراد بواسطته مكونني مجاعة اجتماعية غري رمسية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   االجتاه السلوكية -2

ية  ملدرسيت اإلدارة العملية ومدرسة العالقات اإلنـسان       امن استعراضن 
جند أن املدرسة العلمية قد ركزت على وجهة النظر االقتـصادية، أي أـا    
ركزت على احلوافز املادية فقط لزيادة دافعية ومحاس الفرد للعمل، ولكـن            
سرعان ما أدرك الباحثون أن افتراضات نظريـة اإلدارة العمليـة املتعلقـة             

  . السلوك اإلنساين املعقدربالدافعية ال تفس
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ت اإلنسانية واليت ظهرت نتيجة لدراسـات هـاوثورن، فإـا           أما العالقا  
اقترحت أن األفراد حيفزون من خالل أشياء غري مادية، خاصة إذا نظرنا إىل             

  .الفرد كمخلوق اجتماعي، يستجيب للبيئة االجتماعية يف العمل
 فترى أن اجتاهات الفرد     -اليت نريد تناوهلا فيما يلي    -أما املدرسة السلوكية     

  . ابية مثل الرضى عن العمل، تؤدي إىل زيادة مستوى أداء الفرداإلجي
   .Maslow ومن أ هم الباحثني الذين مثلوا هذا املدخل هو 

      تعريف السلوك -1 -2
جمموعة التصرفات واألفعال واألنشطة الـيت      :  تعريف السلوك بأنه   ميكن

اجاتـه   ح عتصدر عن الفرد يف حماوالته املستمرة لتحقيق أهدافه، وإشبا        
  .ورغباته من عناصر املناخ الذي حييط به

حمصلة التفاعل بني الفرد ممثال يف قدراته ومهاراته واجتاهاته : هو أو
  .وذكائه ودوافعه،وبني العوامل البيئية اليت حتيط به

ومن . مما سبق يتضح أن هناك عوامل عديدة تؤثر على سلوك العامل             
 اخلـصائص   جنـد ويات األداء،   مـست ، و عقـدة املتعددة و املسباب  هذه األ 

الشخصية، واالجتاهات، والقدرات، واملهارات، وظروف العمـل املاديـة،         
   . واإلشراف،ونظام اإلثابة والعقاب، واالتصاالت،وأمناط القيادة

الدافعية العنصر اجلوهري املـرتبط بكـل هـذا اخلـصائص           د  وتع
األفراد، فهنـاك    كبرية يف األداء بني      68مما يربر وجود اختالفات   واألسباب،  

من يرتفع مستوى أدائه وال حيتاج إال للقليل من اإلشراف والتوجيه ، وهناك        
من يرى الوقوف فقط عند مستويات األداء احلدية ، وهناك من خيفض أداءه             

      69.وحيتاج إىل الكثري من اإلشراف والتوجيه
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 لعاملا سلوك العامل يف املنظمة ملعرفة تأثري املنظمة على           يدرس لذلك   
وتأثري العامل على املنظمة سعيا لتحسني عمل املنظمات ونوعية حياة العامل           

ط الباحثون الضوء علـى تـساؤالت       يسلوهذا ما دعا الباحثني إىل ت     . فيها
  :مثالعملية هامة 

 ؟ ضغوط العمل و  التوتراختاذها لتخفيف اخلطوات اليت جيب هي ما �

  ؟لعامل  اأداء ميكن وضع أهداف ترفع من كيف �
 ؟ 70 يفعل القادة لتحسني فعالية اجلماعات اليت يقودواماذا �

 
  مميزات املدرسة السلوكية  - 2 -2

وتتميز هذه املدرسة يف اإلدارة عن سابقاا بأا تنظر إىل اإلنسان يف              
حميط من البيئة اليت يوجد فيها وتأخذ يف اعتبارها عدد واف من العوامـل              

ركي الذي حيدث بني السلوك الفردي واجلماعة       املؤثرة، وتتناول التفاعل احل   
  .من ناحية والعوامل البيئية املؤثرة فيه من ناحية أخرى

أما السلوك الفردي واجلماعي فيشمل شخصية الفرد ونشأته ودوافعه           
والعوامل اليت تؤثر يف تكوينه باإلضافة إىل اجلماعات احمليطة به كاألسـرة            

، وذلك حىت تكون الصورة عن السلوك       واملدرسة واألصدقاء وزمالء العمل   
  .متكاملة وتوضح نواحي التأثر والتأثري بني هذه العناصر اهلامة املتداخلة

كذلك توجه املدرسة السلوكية اهتمامها لدراسة العوامل البيئية اليت              
  ). عوامل اقتصادية واجتماعية وتعليمية وتكنولوجية(توجد يف اتمع الكبري

درسة بذلك أن تساعد اإلدارة على تفهـم الظـواهر          وتريد هذه امل    
السلوكية من حوهلا ومن مث التوصل إىل أفضل الطرق للتعامل مع العـاملني             

  .71وحتقيق األهداف اإلنتاجية واإلنسانية اليت تسعى إليها
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   :وكية املواضيع التاليةلالس يتناول إسهام العلومو
 من األوائل  الذين  فريدريك تايلور كان:حوافز الفرد يف العمل -

 عندما ركز تايلوز على أمهية 1911كان ذلك يف عامل . حتدثوا عن التحفيز
افترض تايلور أن املوظفني كساىل، وال ميكن حتفيزهم إال . احلوافز املادية

 .72فقط من خالل الرواتب واحلوافز املالة
  .األفراد وآليات تعديل هذه السلوكيات محددات سلوكيات -
جانب فرق التشخيص والتحليل  وين على العالقات بني األفراد منالتك -

  التفاعلي
  .واملمارسة   
  .البعد النفسي ملنظومة األجور -
 )إثراؤها وتوسيعها(إعادة هيكلة املهام  -
  .الرضى يف العمل واإلنتاجيةاالعتماد بني  تبادلةاملدراسة العالقات  -
 73اهليكلية على مستوى املنظمةو منهجية إدخال التغريات الثقافية -
  ). التطوير التنظيمي(
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  االفتراض الذي تقوم عليه املدرسة السلوكية -3 -2
أن الـسلوك   : تقوم املدرسة السلوكية على افتراض أساسـي هـو          

) العمال(وأن مهمة اإلدارة هي حتفيز األفراد       . اإلنساين هو سلوك هادف   
لعمل وذلك مبـا يوفـق بـني        على أداء ا   )مجاعات العمل (واجلماعات  

    74.حاجام وحاجات املنظمة
مل يلق األمهية إال حديثا، إذ أـم        ) الدافعية(وموضوع احلاجات أو    

يف اإلدارة والـيت تـرى يف       " فريدريك تايلر "كانوا يعتمدون على منطق       
اجلوانب االقتصادية أكرب حافز لألفراد حنو حتقيق السلوك املطلـوب مـن            

  . العاملني
 من أكثر نظريات الدافعية شهرة واليت اخترناها لتكون جماال هلذه           لعل

  . لتدرج احلاجات اإلنسانية " Maslow" الدراسة هي نظرية 
  

سوف أتناول الدافعية و احلجات واحلوافز بالتفصيل يف الفـصل          
  . نظرا ألمهتهم بالنسبة ملوضوع الدراسةالثالثا
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  :ة اجلزائريةالسريورة التارخيية لإلدار -3
نستعرض فيما يلي ألهـم  , تكملة ملا جاء به الكتاب والباحثون يف ميدان التسيري     

) 1962(مراحل التسيري اليت مرت ا اإلدارة اجلزائرية إبداء من بداية االستقالل          

حىت اآلن، أي قبل انتهاج النظام االشتراكي مث النظام االشتراكي مث اخلوصصة أو             
  .النظام الرأمسايل

  
 )62/1965:( التسيري الذايت -1 -3

. وهي املرحلة التسيريية األوىل من عمر املؤسسة اجلزائرية يف ظل االستقالل        
وهي املرحلة اليت عرفت برحيل األوروبيني اجلماعي وترك معظم املؤسسات          

 فقد رحل ما يقارب من      إدارا،شاغرة من العمال واإلطارات القادرة على       
إطار متوسط   350.000و إطار عال    350.000منهم   800.000  أي حوايل    95%
    75 موظف 100.000 و

رفع التحدي مـن طـرف      :  هذه املرحلة التسيريية هو    اهلدفهلذا كان     
 و. املسريين والعمال اجلزائريني، دافعهم يف ذلـك هـو الـروح الوطنيـة      

اإلبقاء على املؤسسات الوطنية تعمـل  : اليت طرحت آن ذاك هي     اإلشكالية
  . كانت نسبة اإلنتاج ودون النظر إىل فعاليتهامهما 

 نتيجـة لـشغور     1963مما حتم صدور قانون التسيري الـذايت يف مـارس         
حيث بادر عمال نفس املؤسسات إىل تسيريها، وكان        . املؤسسات اإلدارية 

وراء ذلك الشعور الوطين الذي لعب دورا أساسيا يف دفع احلركة العماليـة             
 مؤسسة شـاغرة بعـد أن       500الذايت يف أكثر من     إىل تشكيل جلان التسيري     

إال .وضعت هذه املؤسسات حتت وصاية الدولة اجلزائرية املستقلة مباشـرة           
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حـق  ( أن انتشار األمية بني العمال أدى إىل مركزية اختاذ القرارات بسبب            
  .76الذي متتع به املدير الذي يرأس املؤسسة) الفيتو

  :نذكر منها: تأدى إىل جمموعة من السلبياوهذا ما 
شعور العمال بالغنب لعدم حتسن أوضاعهم عما كانت عليـه            - أ 

 .يف عهد االستعمار

 .سوء االتصال بني العمال واإلدارة - ب 

 .77اخنفاض الروح املعنوية وضعف األداء - ج 

 
  )1971-1965: (التأميم وإنشاء بعض الشركات الوطنية-2 -3

ومتيـزت  ) لتأميما( استرجاع السيادة االقتصادية    :هو وهي مرحلة هدفها  
باحلجم العمالق للمؤسسات القطاع العام، مما طرح عدة مشاكل إداريـة           

 تتمثل كيـف ميكـن      شكاليهاإ. وسلطة ذات حجم كبري يف يد اإلداريني      
  .التخلص من هيمنة االستعمارية اقتصاديا

 ) 1980-1971(  :78التسيري االشتراكي للمؤسسات -3 -3

. ،للدولـة ممثـل للجماعـة الوطنيـة       املؤسسة االشتراكية هي ملـك      إن     
إعادة تنظيم العالقات بني العمال واملسريين يف املؤسسة الصناعية عن          :"وهدفها

 هـذه املرحلـة     إشـكالية و".طريق مشاركة العمال اإلداريـني يف التـسيري       
  .79"مشاركة العمال اإلدارة يف التسيري تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية:"هي
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  )1985-1980: (إعادة اهليكلة  -4 -3
سـهولة الـتحكم يف املؤسـسة    : اهلدف من إعادة اهليكلة املؤسسات هو   

 ميكن إدخال نظـام      املالية و االقتصادية، حىت    اوتسيريها وحتسني مردوديته  
  .للمراقبة املايل للمؤسسات الصناعية

تصغري حجم املؤسسات وإدخال نظام املراقبة      : إعادة اهليكلة شكالية  إ:إذن
  .80)حتقيق األهداف(ا من زيادة فعاليتهم حىت  يتمكن مسريوه

  

 .1988: مرحلة االستقاللية -5 -3

الوزارة التابعة  (تسيري مستقل للمؤسسة عن الوصاية      :اهلدف من االستقاللية هو   
تصغري حجم املؤسـسة مـن      :  هذه املرحلة هي   فإشكاليةومن مث   .: 81)لقطاع

  .  82 زيادة فاعليتهاخالف استقالليتها قرارها يؤدي إىل تسيري أفضل وبالتايل

  

  1995خلوصصةا -6 -3

حتويل األصول املادية أو املعنوية أو جزء منها،  أو كـل            : اهلدف منها هو  
رأمساهلا، أو جزء منه، لصاحل أشخاص طبيعيني أو معنويني تـابعني للقـاع             

 .83اخلاص من أجل التحكم يف التسيري وإمكانية املراقبة املالية للمؤسسة

 إىل  ةحتميل مـسؤولية املؤسـس    : هي) اخلوصصة( ملرحلة   هذه ا  إشكاليةو
 أفضل يف تـسيري     مأشخاص طبيعيني تابعني للقطاع اخلاص يؤدي إىل حتك       

  . املؤسسة وبالتايل زيادة فعاليتها
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  خالصة اإلدارة احلديثة
انطلقت اإلدارة احلديثة مما أخفقت املدرسة الكالسيكية من الوصول إليه ألن األخرية  

ومن مث جـاءت اإلدارة     , مة العواطف واجلوانب الوجدانية يف عمل التنظيمات      قللت من قي  
لذلك تناولت الـسلوك    , احلديثة لتهتم بالعنصر البشري الذي ترى وأنه يؤثر يف التنظيمات         

فيما بات يعـرف مبدرسـة العالقـات        : األول: البشري يف التنظيمات من خالل اجتاهني     
  .ة السلوكيةوثانيها ما عرف باملدرس, اإلنسانية
خاصة من خالل جتاربه    " التون مايو "ارتبط امسها بإسم    حركة العالقات اإلنسانية       

اليت كان اهلدف منها دراسة التنظيم االجتماعي داخل        " هاوثورن"اليت عرفت باسم جتارب     
, و مسيت ذا االسم ألا لفتت  األنظار إىل دور العالقـات اإلنـسانية               , مجاعات العمل 

هل اإلنتاجيـة تتـأثر فقـط       " ا يف السلوك التنظيمي وانطلقت من إشكالية مؤداها         وأمهيته
وهذا ما جعل   ".بالظروف املادية للمنظمة أم هناك ظروف أخرى أغفلتها اإلدارة الكالسيكية         

هذا االجتاه له مفاهيمه وحتليالته املميزة له    كنظرة هذا االجتاه للعامل داخل التنظيم نظـرة       
وسلوك العامل حتدده عوامل خمتلفة بعيدة عن االقتصاد ومتغريات         , عية معقدة كائنات اجتما 

وأن األفراد يستمدون اشباعام حلاجام من خالل مجاعات اجتماعية غري رمسيـة            , السوق
وأن الفرد  , وأن الذي يتحكم يف مستويات اإلنتاج هو مجاعات العمل غري الرمسية          , متفاعلة

ويتأثر سلوكه بقيم وأمناط سلوك اجلماعة اليت ينتمي        , االجتماعيإنسان له تكوينه النفسي و    
وأن اإلدارة جيب عليها أن تعمل على حتـسني العالقـات اإلنـسانية واالتـصاالت        , إليها

  .واملكافآت املعنوية هي عوامل هامة يف الدافعية وزيادة اإلنتاجية, االجتماعية
القات اإلنسانية أكثـر مشـوال      يف تطور لعدد من الكتابات والباحثني أصبحت الع       

منها أن اجتاهات الفرد اإلجيابية مثـل الرضـى عـن      . وعمقا يف فهم وتفسري سلوك األفراد     
  . وهو ما عرف باالجتاه السلوكي, تؤدي إىل زيادة مستوى أداء الفرد, العمل

 بأنه ينظر لإلنسان يف حميط من البيئة الـيت         االجتاه السلوكي  يتميز: االجتاه السلوكي   
أن سلوك اإلنساين هو سلوك     : "وينطلق االجتاه السلوكي من افتراض أساسي هو      , فيها يعمل

على أداء  ) مجاعات العمل (واجلماعات  ) العمال(وأن مهمة اإلدارة هي حتفيز األفراد     , هادف
ومن هنا صار فهـم املـسري       ". وحاجات املنظمة ) دوافعهم(   العمل مبا يوفق بني حاجام    



نظمة ضروري ألن جناحه ال يتوقف على ما يقوم به من عمليات ووظـائف              للعاملني يف امل  
  .بل البد أن يفهم سلوك العاملني واجتاهام ودوافعهم, إدارية فقط

تناولـت يف هـذا الفـصل       ,  يف ميدان التسيري    والباحثون الكتاب تكملة ملا جاء به   
سيري اإلدارة اجلزائرية عقب      حيث بدأ ت    السريورة التارخيية لطرق تسيري لإلدارة اجلزائرية     

بعد الرحيل اجلماعي للمستوطنني األوروبيني وبقاء      " التسيري الذايت "بـ  االستقالل مبا عرف    
اإلدارة اجلزائرية شاغرة من الكوادر املسرية مما حتم مأل هذا الشغور مبن كان يعمل فيها من                

تـسيري االشـتراكي    ال" مث تلت هـذه املرحلـة مرحلـة          .اجلزائريني ولو كان غري كفئ      
ومن  . اجلزائري د يف ظل النظام االشتراكي الذي كان يسري على منواله االقتصا          "للمؤسسات

ـ أجل سهولة التحكم يف املؤسسات وتسيري اإلدارة طبق ما عرف          الـيت  " إعادة اهليكلة " ب
 وملا بدأ ختلي الـبالد عـن      . كان اهلدف منها إدخال نظام املراقبة على املؤسسات الصناعية        

وذلك حىت ميكن التخلص من     " استقاللية املؤسسات  "النظام االشتراكي طبق ما عرف باسم     
. من أجل حترير االقتصاد من التخطيط املركزي      )  وصاية الوزارة التابعة هلا املؤسسة    (الوصاية  

لتحميل مسؤولية املؤسسة أشخاص طبيعيـون      :  اخلوصصة والتخلص من الوصاية  أدى إىل     
  .اصتابعني للقطاع اخل
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  :م!�م�
 أن أفردت ملدارس التسيري  فصال خاصا ا نظرا لكوا تراثا علميا يتناول خمتلف وجهات                 ���� 

  .    الكتاب والباحثني نظر 

هـم بـسبب    لحاجات والدوافع  واحلوافز ومتاسك مجاعات العمل فصال خاصا مب         أفرد اآلن ل    
اعات العمل وعلى متاسـكها   البالغ على سلوك  األفراد ومج    ماحلوافز واحلاجات والدوافع وأثره   ارتباط  
  .  اليت يعملون ا املنظمةومصلحةالعمال الفرد واجلماعة إن استغال مبا خيدم مصاحل  أداء وعلى 

 الذي حيقـق الـسلوك      زالتحفي,ه   العامل من طرف املسري عامل أساسي لتحفيز       اتاف حاج اكتشف  
  العمـل  حيققها لـه  احلاجات اليت يأمل العامل أن       اليت حترك العمال و    سوف أتناول الدوافع  املطلوب  و  
  ,الذي يعمله 

   . افعألنه نتيجة من نتائج التحفيز وحتقيق احلاجات واستغالل الدوالرضى الوظيفي وأدرجت 
العامل يف املؤسـسة ال     و, ألا أساسية بالنسبة ملوضوع البحث    أدرجت اجلماعة االجتماعية    و  

  .يعمل منفردا بل يعمل يف مجاعة اجتماعية يتفاعل معها ويتأثر بتوجيهاا وخيضع لضوابطها

   الدافـعيـة-1

 الدوافع  مل يعد العمل إىل جمرد وسيلة لكسب الرزق بل أصبح وسيلة إلرضاء كثري من             
. ومن مث كانت هذه الدوافع عوامل هامة يف اختيار املهنـة          , واحلاجات النفسية للفرد  

ومن احلقائق  املقررة يف علم النفس أن الراشد الكبري جيهد نفسه يف إرضاء الـدوافع                
 .1اليت حرم من إرضائها يف عهد الطفولة

على سلوك األداء الذي هاما يتفاعل مع قدرات الفرد ليؤثر  والدافعية متثل عامال  
وهي متثل القوة اليت حترك وتستثري الفرد لكي يؤدي العمـل، أي            . يبديه الفرد يف العمل   

و هذه القوة تنعكس يف كثافة اجلهد الـذي         . قوة احلماس أو الرغبة للقيام مبهمة العمل      
نـده   يف األداء، ويف مدى تقدميه ألفضل ما ع        هيبذله الفرد، ويف درجة مثابرته واستمرار     

  .من قدرات ومهارات
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  :تعريف الدافعية  -1-1-

 الكتاب واملهتمني بالسلوك اإلنساين     أوردها التعريفات اليت     اختلفت و تعددت
هـا إىل البعـد أو      و التعريفات اليت أورد   يفتباين  ل وا االختالف ويرجع هذا    للدافعية،

يقرر أن الدافعية قوة     فهناك من    إطارها، يفالدافعية   الزاوية اليت كان كل منهم يتناول     
 من يقرر أا ليست حاجات نابعة من داخـل الفـرد            ومنهم ،الفرد داخلتنبع من   

 وهناك الفريق الفرد، يعيش أو يعمل فيها  اليت يف البيئة    جودةنة ومو مولكنها عوامل كا  
  . وخارجهالفرد داخل أن الدافعية هي حاجات نابعة من رى ييالثالث الذ

  :لدافعية هييعرف ا: األولاالجتاه
 نشاط أو سلوك معني     الختاذ الرغبةشعور داخلي لدى الفرد يولد فيه          

  . يهدف منه الوصول إىل حتقيق أهداف معينة

 تـسيطر حالة من النقص والقلق والرغبة امللحة والقوة اليت         :  هي أو

 ما لتقليل أو ختفيف أو القضاء على تلـك          شيءعلى الفرد وتدفعه إىل فعل      

  .املظاهر

 للـدافع، خيرج عن كونه مفهوما       ال للدافعية، املفهوم   املنهج و  هلذا   وفقا
 حيث أنه قدم لنا بعـدا       املنهج،رفض هذا    أو ميكن إنكار  وبالرغم من ذلك ال   

  .نبا هاما من جوانب الدافعية وهو مفهوم الدفعا وجأساسيا
       لقـوى الـيت     وا لمالعوامسؤولية املدير يف فهم     :  الدافعية بأا  يعرف:  الثاين االجتاه

 العـاملني   دافعية يف حتريك وإثارة     استخدامهاحتيط بالعاملني واليت ميكن له      

  .لتحقيق األهداف
ميكـن    حيث ال  جزئية، نظرة   الدافعية املنهج هو اآلخر قد نظر إىل        هذا

 هذا البعـد    اعترب ولكنه   الدافعية،رفض هذا املنهج ألنه قدم بعدا آخر من أبعاد          
  . باقي األبعادو أمهلينها هو الدافعية بع
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الذي يرى أن   األبعاد،  املنهج التكاملي متعدد    : ـالذي ميكن تسميته ب   :  الثالث االجتاه
 أخـرى،  ناحيـة وبيئة العمل مـن  ناحية، الدافعية حمصلة تفاعل بني الفرد من       

  :عيةفالدا تعريف يفولذلك جند أن التعريف التايل يركز على كال البعدين 
 نوع من العالقة التبادلية بني الفرد حيـث حاجاتـه           إن الدافعية هي  

 واليت تتيح   أخرى، والبيئة اليت يعمل فيها الفرد من ناحية         ناحية، منودوافعه  

ويؤكد على هذا املدخل التعريف  .حاجاته ودوافعه إلشباع   املختلفةله الفرص   
ـ  ترتبط باملرؤوس     مكان العمل ال   يفالدافعية  : التايل ة  حمـصل  يفقط،وإمنا ه

القيـادة   (العمـل  ممثال يف حاجاته ورغباته من ناحية وبيئة الفرد  التفاعل بني 

  .2من ناحية أخرى)الفعالة

  

  أمهية الدافعية -1-2

الشك أن جناح املسري يف املنظمة من املنظمات ال يتوقف على ما يقوم به مـن                
لني يف  بل يتوقف باإلضافة  إىل ذلك على مدى فهمه للعـام          , عمليات ووظائف إدارية  

ضرورة فه سـلوك هـؤالء       كذلك , املنظمة والنظرة اليت ينظر ا إىل هؤالء العاملني 
ويف ضوء كل ذلك يستطيع املسري أن يوجـه         , العاملني واجتاهات هذا السلوك ودوافعه    

هؤالء العاملني حبيث يسلكوا السلوك الذي يتفق مع القواعد واألسس التنظيمية وبالتايل            
  . 3املنظمة وأهداف العاملني من ناحية أخرىحنو حتقيق أهداف 

من مث كان  أوىل مهام املسري أن حيفز األفراد داخل املنظمة لتحقيق مـستوى                 
ويعين هذا حثهم على العمل اجلاد، وتشجيعهم للحضور للعمل مبكرا،          . عايل من األداء  

احملـدد الوحيـد    ولكن الدافعية ليس هي     . واإلسهام بفعالية يف حتقيق الرسالة التنظيمية     
  . 4لألداء، بل هناك قدرة الفرد، والظروف اليت يعمل فيها

                                      
2،1��$ 2!
  367-365ص  &
	� ��� ا�67�ح ز	3 ا��	3، �
�د ا< آ>; 3! �%?� ���� ,1��$ 2!
 153:ص, �


	� ��� ا�67�ح ز	3 ا��	3،   4&،1��$ 2!
  365 ص�
   
   



75 الفصل الثالث                                                                 الدوافع واحلاجات واحلوافز والرضى ومتساك اجلماعات

 فهناك اخلصائص الشخصية ، واالجتاهات      ؛متعددة ومعقدة أخرى  هناك أسباب   و
، والقدرات ، واملهارات، وظروف العمل املادية ، وأمناط القيادة واإلشراف، ونظـام             

لعنصر اجلوهري املـرتبط بكـل هـذا         وتعد الدافعية ا   .اإلثابة والعقاب، واالتصاالت  
  .اخلصائص واألسباب

  :  وميكن وضع العالقة السابقة يف الصورة التالية

   )البيئة× القدرات × الدافعية = (  :األداء
  

  :أنواع الدوافع اليت حتفز على العمل  -1-3
  :إن الدوافع اليت حتفز العامل على العمل على أنواع ثالثة

هنا يكون  . مل الفرد على العمل ملا جيده من لذة يف إتقانه         حت : دوافع لصيقة بالعمل    .أ 
فاللعب والفن نشاط يزيد االهتمام به لذاته على االهتمام به          . العمل كاللعب والفن  

 .  هذه هي الدوافع الذاتية. لغاية خارجية

لكنها ترتبط بالعمل وظروفه ارتباطا وثيقا مباشرا كما لو كـان           : دوافع غري ذاتية    . ب 
ضي حاجة الفرد إىل التقدير االجتماعي أو إىل الظهور أو إىل االنتمـاء أو              العمل ير 

 .التعبري عن النفس

 إعالة أسرة أو إشباع هواية أو       لكاحلاجة إىل املا  :  دوافع خارجة عن نطاق العمل      .ج 
. مجع مبلغ يتيح للفرد االنفصال عن عمله واالستقالل مبشروع أو عمل خاص بـه             

  .ةهذه هي الدوافع الو ساطي

 ميكن أن يشبع بطرق خمتلفة غريالعمل، فالنـشاط         ي أن الدافع الو ساط    ىوال خيف   
  .الصادر عنه وسيلة وليس غاية يف ذاته كما هو احلال يف الدافع الذايت

م مـا   ـفأحك. مبا أنه من الغلو أن نطلب من العامل العمل من أجل العمل ذاته               

ل ـكي نشبع يف العامل دوافع تتص     ميكن عمله هو أن تم باجلو االجتماعي للعمل         
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فإن عجزنا عن ذلك وجعلنا الدوافع الوساطية يف املرتبة األوىل          . به اتصاال مباشرا  

  . 5كان هذا اعترافا منا بالفشل
   :الدافعية واإلنتاجية  -1-4 

 فكفايتـه   ،إذا كانت قدرة العامل على اإلنتاج تتوقف على استعداده وتدريبه           
  .وقف على قدرته مع رغبته يف العملاإلنتاجية الفعلية تت

  .التدريب× االستعداد= القدرة 

  .الدافع× القدرة = اإلنتاجية 
وإذا كانت الصناعة تستهدف تزويد العمال واملوظفني بالبواعث واملواقـف الـيت         

  :تنشط دوافعهم وميوهلم هلدف زيادة كفايتهم اإلنتاجية، فيجب أن نذكر بأمور ثالث
 يـستعمل   نن حفزهم هو محل كل واحد منهم علـى أ         أن الغرض األساسي م     .أ 

 . وعلى احليلولة دون أن يستغلها يف التبذيرعقدراته إىل أقصى ما يستطي

أن اإلسراف يف بذل اجلهد يؤدي إىل التعب، وان التعب من شانه خفض الكفاية                . ب 
 .    اإلنتاجية وضيق العامل بعمله

  . على بذل اجلهدأن األفراد خيتلف بعضهم عن بعض من حيث قدرام  .ج 
من أجل هذا يتعني على الصناعة أن تصطنع البواعث لزيادة رغبة العامـل يف              

وأن تستخدمها كوسيلة لتـشجيعهم علـى       . العمل املثمر ال يف العمل املتعب املرهق      
  .  مهارام وتعلم طرق أجدى يف العمل، على أال تكلف فردا إال ما قي وسعهحتسني

  :6نتاجية على النحو التايلوعلى هذا تكون معادلة اإل 
  .الدوافع ـ التعب× التدريب× االستعداد= اإلنتاجية 
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  يوضح اإلطار األساسي 1: شكل رقم اإلطار األساسي للدافعية                     -1-5

                                                     *للدافعية

 احلاجات اليت   ميكن فهم الدافعية على أا النقص يف      
توجه سلوك الفرد ناحية حتقيق هدف معني، فالفرد        
الذي يشعر باجلوع، أي حباجته إىل الطعام فإن هذه         
احلاجة ستوجه سلوكه حملاولة إشباعها من خـالل        

  .7األكل
 يف عملية الدافعيـة     البداية هي نقطة    فاحلاجة

وتعرف احلاجة على أنه نوع من النقص يشعر به أو          
 قد يشعر الفرد بنقص يف قيمة       فمثال، .الفردميارسه  
  . وأمهية عمله بالنسبة للمنظمةأمهيته، مع اتناسبهم لعدم نتيجة املنظمة، يف مركزه يف ومرتبه، أ
 وبالنـسبة للمثـال     .احلاجة إىل البحث عن وسائل إلشباع هذه        الفرد، احلاجة   وتدفع  

 لديه  املنظمة،رنة بأمهية عمليه     بعدم تناسب مركزه ومرتبه مقا     يشعرالسابق فإن الفرد الذي     
  :اختياراتثالثة 

 .الترقية  زيادة يف املرتب، أو طلب �

  . بذل جهد أكرب يف العمل على أمل احلصول على زيادة يف املرتب أو الترقيةأو �
 .يف البحث عن وظيفة جديدة تقدم له مرتب أكرب ومركز أفضلجهدا  أن يبذل أو �

 ميكـن للفـرد أن    أنه المباو ).احلاجة(اهلدف   حتقيق   بعد الشعور باحلاجة يعمل الفرد على     
  معظم جهده متجها ومنحازا الختيار هلذا يكون  ،ثالث يف وقت واحدال ختياراتالاحيدد 

 8.واحد فقط من هذه االختيارات

                                      
*

 3� K#<ص ا��Lا� �  . إ��ادن
�ر	� ، ورا 1#$Mا ،� ���
،ا��ار ا�%��  110 ص،2003	� ح3F، ا��F"ك ا�6D �� ا���
8  �  113ص ,نH7 ا��
!2 ,  ح3Fراو	
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فال يتصور أ ن تتساوى خمتلف الدوافع يف تأثريها علـى           , إثارة السلوك وحتريكه   يف ختتلق قوة الدافع  
 وأن تبقى قوة دافع معني على نفس مستواها بغض النظر على تطور املواقف اليت حتيط بعمـل هـذا                    ,السلوك
  .الدافع
  :  وتتوقف قوة الدوافع على تفاعل اخلصائص التالية  

 .األمهية النسبية للرغبة املطلوب إشباعها �

 .وضوح اهلدف من السلوك املشبع للرغبة �

 .املستوى املطلوب من إشباع الرغبة �

 .توى الفعلي من إشباع الرغبةاملس �

 .إدراك الفرد الحتمال حتقق املستوى املطلوب من اإلشباع �

 .درجة حتقق اهلدف �

   "9يف التأثري على السلوك كما يف الشكل التايل" قوة الدافع"تتفاعل العناصر لتحديد
  10  يبني اخلصائص املؤثرة على قوة الدفع2: شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
     

                                      
9 �� D
	N�� ,O ا���F� إدارة ا��F"ك ا�6P دار ,���Qا� RSور T	ر�   536:ص.دون ت
  

10 ���Fا� ��� ,�� D 537-536ص , نH7 ا��
!2, ادارة ا��F"ك ا�6

  ملطلوبااإلشباع 
  من الرغبة

  اإلشباع الفعلي
  من الرغبة

 اهلدف املأمول

  املتحققاهلدف

 أمهية اهلدف

 ية الرغبةأمه

 فجوة اإلشباع

  فجوة اهلدف

 احتمال اإلشباع

  األمهية النسبة

   الكلية

  

  الفجوة الكلية

 لاالحتما

 الكلي للتحقق

  قـوة

 الدافع
 احتمال اهلدف
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, يرا ما يصعب االستدالل على الدافع خلف سلوك مالحـظ معـني           ونشري أنه كث  
 من خـالل    أسباب صعوبة االستدالل على الدافع    " هيلجارد واتكينسون "ويلخص  

  :مالحظة السلوك يف مخسة أسباب اآلتية
ومن فرد آلخـر يف نفـس       , خيتلف التعبري عن الدوافع اإلنسانية من حضارة ألخرى        �

 .احلضارة

 .تعرب أشكال سلوك خمتلفة عن دوافع متشاة �

 .تعرب أشكال سلوك متشاة عن دوافع خمتلفة يف طبيعتها �

 .قد تتخذ الدوافع أشكال مضللة �

 . 11قد يعرب سلوك واحد عن دوافع متعددة �

  

    القياديةوالفعاليةالدوافع  -1-6

 نها اليتم  كل الفردما لدى  من علماء النفس لتحديد عدد الدوافع ومقدارسعيا
  :وهي العاملنيحتدد فعالية القيادة بالقدر الذي تستطيع أن تستثريه منها لدى 

i. العمـل ومدى ارتباطه جبماعـة  ،ويشري إىل جاذبية العمل للفرد:  لالنتماء الدافع ،
العناصـر   (   ويعد هذا الدافع أحد آليات     ،وتبنيه قيما تتشابه وتلك اليت يتبنوا       

 .اجلماعةمتاسك )  يف حدوثةاملسامه

ii. لبذلرغبة العامل يف حتقيق أهداف املنظمة ويسعى         حيث تستثار :  لالجناز الدافع 
 ويتبىن معايري صارمة يف احلكم علـى مـستوى          ،املزيد من اجلهد يف سبيل ذلك       

 . أداءه

iii. يهتم بتحصيل املزيد من املعلومات عـن عملـه         العاملأن   أي :التفوق عفادال ، 
 واإلجـادة   ة عمليه    متكنه من امتالك ناصي    اليتية  واكتساب وتنمية املهارات الفن   

                                      
�ن 11Q�$ � �$ ���� ,ت��D�ن� &� ا��FنMك ا"�Fة,ا��	ا�%� ����  122:ص,2004,دار ا�%
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 فضال عن تطـوير     ، املكلف ا  املهاموابتكار صيغ وأشكال مستحدثة لتنفيذ      ،  فيه
   12.أساليب اإلنتاج

         ورغم ذلك فإن أداء الفرد يف العمل هو الذي يسفر عن قدر من النتائج يف فترة                
وتعد الدافعية من العوامل الرئيسية املهمة يف حتديد        , أو ما يعرب عنه إنتاجيته    , زمنية معينة 

, ويشترك معها قدرات الفرد اليت يوظفها يف أدائـه        , مستوى األداء واإلنتاجية اإلنسانية   
  ولذلك , لبلوغ هدفه, فالدافعية وحدها ال تساعد الفرد يف سلوكه األدائي

  13 املوايل3:فعناصر األداء يوضحها الشكل رقم
  

:  
  

  :ت الدوافع نظريا-1-7

يف حماولة لتفسري دوافع العمل واحلاجات اإلنسانية املختلفة ظهرت العديد من النظريات اليت             
وتندرج هذه النظريات بني املنـهج      . تفسر الدوافع، وكيفية استخدامها لدفع األفراد للعمل      

  .النظري والعملي
 

  :وأهم هذه النظريات سنتناوهلا فيما يلي

i-  نظريةx.   yماكجروجردوجالس :ـل. 

                                      
12 ،�S"� X	
Y دارةMا � ��
	O,ا��F"ك ا�] �دي و&�P ��6#� ,���Y RSور T	ر�  234 ، ص��ون ت
13  N7Q�� � Fأح�� ا� ,�� D  146:ص,2000,إدارة ا��F"ك ا�6

 األداء

 القدرة الرغبة أو الدافعية بيئة العمل
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ركز دوجالس ماكجروجر على أمهية فهم العالقة بني الدافعيـة وفلـسفة الطبيعـة              
البشرية، وقد بىن نظريته على أن معظم املديرين مييلون إىل وضع االفتراضـات عـن               
العاملني معهم، واختيار األسلوب املناسب لدفعهم من خالهلا، وبنـاًء علـى هـذه              

   وحدد لكل (x ,y)عاملني إىل جمموعتني االفتراضات فقد قسم ماكجروجر ال
  :14منهما املالمح الرئيسية نعرضها يف اجلدول التايل

  
  y ونظرية x ينب املالمح الرئيسية لكل من نظرية1:جدول رقم

  )االجتاه التفاؤيل   (yنظرية   )االجتاه التشاؤمي( x   نظرية

العمل غري مريح بالنسبة ملعظـم األفـراد وشـعارهم            
  )بد منهالعمل ال(

العمل شيء طبيعي مثله مثل اللعب إذا كانت        
  .ظروف العمل مناسبة

معظم األفراد يفتقرون إىل القدرة على االبتكار يف حل         
  .املشكالت ومييلون إىل احللول التقليدية يف مواجهتها

القدرة االبتكارية موزعة على األفراد توزيعـا   
  .ومعظمهم لديه القدرة على االبتكار, طبيعيا

معظم األفراد مييلون إىل أداء احلد األدىن من املطلـوب          
  .إجنازه والذي يعفيهم من املساءلة عن عدم االجناز

معظم األفراد حياولون بذل أقـصى مـا يف         
  .وسعهم ألداء أكرب حجم ممكن من العمل

معظم األفراد غري طموحني وليـسوا علـى مـستوى          
لـهم يف   ودائما حيتاجون إىل من يراقب عم     , املسؤولية
  .كل خطوة

معظم األفراد مييلون إىل الرقابة الذاتيـة مـن         
أجل حتقيق األهداف باعتبار أم جـديرون       

  .بالثقة 
يركز التحفيز على مستوى احلاجـات الفـسيولوجية        

  األمان 
  )التحفيز املادي(

يركز التحفيـز علـى مـستوى االنتمـاء         
ــذات      ــق ال ــدير وحتقي ــة والتق للمجموع

  )ويالتحفيز املعن(

البد من إشراف مباشر ودقيق والضغط بالقوة لتحقيـق      
  .األهداف

يقوم األفراد بتوجيه أنفسهم وااللتزام لـديهم    
شيء مرتبط بشخـصيتهم إذا مت حتفيـزهم        

  .بشكل مناسب

                                      
� ��N ا�28/09/2006F : ز	�رة ت�� 	"م14��: 16:48:022S"���:  

 H.derasa/71majalah/arabicsite/sa.gov.shura.www://http 
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ii-  ـ         فيكتور فروم  قام   :نظرية التوقع ذه ـ بوضع أسس هذه النظرية وقد قامـت ه
  النظرية 

 احلاجات تدفع اإلنسان أو حترك سلوكه أكثر من          بالتركيز على أن هناك جمموعة من     
ويرجع ذلك لسبب تواجدها يف شكل هرمي متدرج أعلى من غريهـا مـن              , غريها  

ولكن التدرج اهلرمي ال يعترب قاعدة عامة       , حيث رغبة األفراد يف احلاجة إىل إشباعها        
 سوف يقوم   وطبقا هلذه النظرية فاإلنسان   . جلميع الناس أو بعض الظروف واتمعات       

بتقييم البدائل واخليارات من السلوك قبل اإلقدام على اختيار سلوك معني ويتم اختياره             
  :وهي, بناء على جمموعة من العوامل أوالً

 ما هو اهود املطلوب من الشخص لتحقيق األداء ؟  -أ 

  هل قيام الشخص بتحقيق األداء سوف يؤدي إىل نتائج ؟ -ب 

  ؟ما هي أمهية هذه النتائج للشخص -ج 

بينما أطلق على   , يف نظرية التوقع بالناتج ذات املستوى الثاين      " النواتج"تسمى احلوافز   

  .األداء بالناتج ذات املستوى األول

ه أو وسيلته للحـصول علـى نتـائج      أداء" األداء"وأوضح أن املستوى األول   

وله وعلى الفرد أن يكون لديه إحساس وشعور بأن أداءه مرتبط حبص          , املستوى الثاين   

ويف حالة عدم وجود هذه العوائد تصبح النواتج غري دافعة           ,على عوائد املستوى الثاين   

الترقية هلـا   , فعلى سبيل املثال  , للسلوك حىت يف حالة ارتفاع قيمها بالنسبة للشخص       

ولكن رغم ذلك ال يكون هلا تأثري على سـلوكه يف           , قيمة كبرية لفرد ما يف املنظمة       

فعا له على األداء املرتفع ألن احلصول عليها غري مرتبط ـذه            أو ال تكون دا   , العمل

عند الفرد لكـن    األداء يف حني قد يكون احلصول على عالوة أمهية أكثر من الترقية             
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يكون له تأثري كبري على سلوكه ودافع قوي على األداء  املرتفع وذلـك لوجـود                

  .15االرتباط بني احلصول على العالوة والترقية
iii -  اقترح هريزبرنق جمموعة    ). والعوامل الدافعية  الوقائيةالعوامل   (بريجنظرية هريز 

وهـي عوامـل    . من عوامل العمل اليت تؤثر يف سلوك الفـرد يف التنظـيم             
فالعوامل الوقائية تنتمي إىل حمتويات العمل وبيئة العمل        . وعوامل دفاعية ,وقائية

عالقات التبادلية  وتعمل للمحافظة على العامل من عدم الرضى عن عمله مثل ال          
مع الرؤساء واألقران واملرؤوسني وشعوره باألمان واالستقرار يف العمل وعدالة          

  .اخل...الراتب
لذلك فإن هناك نوع آخر من العوامل ختتص حبفز العامل وتتمثل يف اإلجناز و              

اخل وهذه العوامل تنتمي إىل حمتويات العمل       ..املسؤولية والتقدير ووجود فرص التقدم    
فإذا ما توفرت للفرد فإا حتفزه وجتعله راضيا عن عمله ويرى هريز برج             , لوظيفةأو ا 

أنه إذا استطاع التنظيم تطعيم العمل ذه العوامل من املسؤولية وفرص الترقية واإلجناز             
  .16وغريها فإن العامل سيقوم بتأدية مهمته بشكل أفضل

  ةلعوامل الوقائية والعوامل الدافع يوضح ا4:شكل رقم

 
  

  
  

                                      
�ب ا< ���ر^ ���� ����15!  ,� ��� ا`!�6��Lدارة &� ا�Mا ,a	ا��� ���� 2003, 1ط,ا��O6# ا�%

 141/143:ص,
16 ��7�ه K,  R ���� ا���
��آ� H$وأR D� &� ا�6�� 127:ص.1995, 2ط, دار ا�#7
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 وقائية عوامل عوامل الدفع 

  ال يوجد رضى   
 أو عدم رضى

  جمال عدم 
 الرضى

  جمال
     الرضى
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iv-    أبراهامنظرية Maslow)   سوف نتناول الحقـا       ).التدرج اهلرمي للحاجات
لكوا أشهر النظريات اليت نالـت      ,  بشيء من التفصيل     Maslowنظرية أبراهم     

  .اهتمام العلماء والباحثني
  : إضافة إىل هذه النظريات ظهرت بعض االجتاهات احلديثة يف الدافعية مثل   

v-  ات اجلودة جناحـاً كـبرياً يف دفـع    لقالقى استخدام أسلوب ح. ودةحلقات اجل
  العاملني، 

 .وحتقيق أعلى مستوى من اجلودة واألداء

وحلقات اجلودة تقوم على فكرة تقسيم العاملني إىل جمموعات صغرية وتقوم بعقـد             
العديد من االجتماعات واللقاءات الفكرية خالل وقت العمل للبحث عن الوسـيلة            

  .ة ألداء العمل باجلودة املناسبةاملناسب
وتلجأ بعض املنظمات إىل تشكيل حلقات اجلودة من بعض العـاملني يف املـستوى              
اإلداري الواحد، ولكن يف إدارات خمتلفة باإلضافة إىل جمموعات عمل يـتم اختيـار             

ومن هنا فإن حلقـات     . ولكن يف نفس اإلدارة   . أعضائها من مستويات إدارية خمتلفة    
 تركز فقط على نشاط إدارة بعينها وإمنا متتد لتشمل مجيع األنـشطة الـيت               اجلودة ال 

  .متارس داخل املنظمة
وقد أدى تنفيذ توصيات حلقات اجلودة يف العديد من املنظمات إىل االرتقاء مبستوى             

   . اجلودة
وطبقاً لذلك األسلوب يكتسب العاملون قدرة أعلى على املـشاركة يف العمليـات             

يث إم يتحملون مسئوليات أكرب مما يؤدي إىل االرتقـاء يف مـستوى             ح. اإلنتاجية
  .العمل واألداء

vi- النظرية  (:النموذج الياباين يف اإلدارةz(  
على االعتقاد بأن توفري درجة عالية من املسئولية اجلماعية واإلخالص          ) Z(تبىن نظرية   

  )  اإلدارة العلياممثلة يف(القائم على املشاركة والتقدير املتبادل بني املنظمة 
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. والعاملني يف املستويات اإلدارية املختلفة سوف يؤدي إىل زيـادة معـدالت األداء            
 .وزيادة رفاهية العاملني ووجود درجة عالية من الرضا عن العمل

إىل ممارسة نظام التوظيف مدى احليـاة، أي أن         ) Z(ومتيل املنظمات اليت تتبىن نظرية      
وهي بذلك تتفادى االستغناء عن     . مة يكون ملدى احلياة   التعاقد وتوظيف عامل باملنظ   

  .العاملني مبا حيقق مزايا عديدة منها
  .معدل دوران عمالة منخفض  .أ 
  .اخنفاض نسب الغياب  .ب 
  .ارتفاع معنويات العاملني .ج 

وبذلك يصبح العاملون أكثر ارتباطاً بأعماهلم مبا ينعكس على زيادة اإلنتاجية           
  .واالرتقاء مبستوى األداء

حيث تـساعد   ) Z( أن اإلدارة باملشاركة تعترب الفكرة األساسية للنظرية          كما
وبالتايل تكون عملية االتصاالت واختاذ     . على حتقيق الترابط الوثيق بني مجيع األعضاء      
  ..17القرارات داخل املنظمة أكثر سهولة وفاعلية

  

    للعمل حسب نظرية تدرج احلاجاتالدافعية -1-8

  .الدافعيةة يف عملية  نقطة البدايهي احلاجة
وتا نوع من     على احلاجة فعروتـدفع الفـرد    يشعر به أو ميارسه      النقص أ 
يقصد باإلشباع الفرق   و. 18 ةج الفرد إىل البحث عن وسائل إلشباع هذه احلا        احلاجة

وبني ما يعتقد أنه ينبغي احلصول عليه، وكلمـا          بني شعور الفرد مبا حيصل عليه فعال،      
كرب قل مستوى اإلشباع والعكس بالعكس، وعلى ذلك فإن اإلشباع كان هذا الفرق أ

  . الكامل يوجد عندما يكون هذا الفرق صفرا
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 واحدة من أهم احملددات املؤثرة على      أاإىل الدافعية على     نظرية احلاجات    نظرت 
 عامال هاما يتفاعل مع قدرات الفـرد      متثل حيث إا    العامل،سلوك األداء الذي يبديه     

وهذا يعين أن   ،   على سلوك األداء يف العمل     ليؤثر به، واملناخ التنظيمي احمليط     ،اتهومهار
مـا تزيـد      يف األداء، وعلى ذلك فبقدر     لقدراته الفرد   استخدامالدافعية حتدد مدى    

  .19 القدراتتلك يزيد املُستغل من للعمل،الدافعية 
  

   احلاجاتإشباعنظرية  -2

إىل  ها في واستند) أو تدرج احلاجات  ( جات   نظريته يف إشباع احلا    Maslow قدم
 ودافـع للـسلوك     كمحرك لالفرد، وتعم أن هناك جمموعة من احلاجات اليت يشعر ا         

  : التاليةاخلطوات يف وتتلخص نظرية احلاجات.
 يؤثر علـى    االحتياجمعينة، وهذا    حاجات    إلشباع باحتياج هو كائن يشعر     اإلنسان .أ 

 حالـة   ي والفرد يود أن ينه    .الفرد توترا لدى    بتسب فاحلاجات غري املشبعة     سلوكه،
 وبالتايل فإن احلاجة ، منه للبحث عن إشباع احلاجةوسعىالتوتر هذه من خالل جمهود      

  على السلوك والعكس فإن احلاجة الـيت مت إشـباعها ال        مؤثرةاملشبعة هي حاجة     غري
 .اإلنساينحترك وال تدفع السلوك 

 اجلـسم،  لبقاء   ةالالزمجات األساسية األولية     باحلا يبدأ احلاجات يف هرم     تتدرج  . ب 
 . احلاجات ا إحلاح هذ   ضرورة أو   يعكس مدى أمهية أو    احلاجاتوتتدرج يف سلم من     

احلاجـات  (  بدءا باحلاجـات األساسـية األوليـة       للحاجات الفرد يف إشباعه     يتقدم
حلاجـات   مث ا  إىل األمان،  اإلشباع باالنتقال إىل احلاجة      سالملمث يصعد    )الفسيولوجية
 .وأخريا حاجات حتقيق الذات،  التقديرحاجات مث االجتماعية،

 أو اليت يعاين الفرد من صـعوبة مجـة يف           طويلة،   ملدة احلاجات غري املشبعة     إن  .ج 
ىل  وتوتر حاد قد يسبب آالم نفسية ويـؤدي األمـر إ           إحباطإشباعها، قد تؤدي إىل     

                                      
  19!
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اول الفرد من خالهلا أن حيمـي        اليت متثل ردود أفعال حي     الدافعيةالعديد من الوسائل    
 .  20اإلحباط هذانفسه من 

  : العوامل املؤثرة يف احلاجات املرتبطة باجلانب اإلنساين لإلنتاجية-2-1
  :كما يلي,     يكن تلخيص العوامل املؤثرة يف  احلاجات املرتبطة باجلانب اإلنساين لإلنتاجية

احلاجات املتعددة لألفراد مـن     حيث ميكن إشباع    . احمليط املرتبط بإشباع احلاجات     .أ 
 .خالل احلياة الوظيفية أو من خارج احلياة الوظيفية أو اجلمع بني االثنني

 اهتمـام خـاص     ءيعترب إعطـا  : القدرة على فهم املواقف واإلدراك احلسي       .ب 
, حيث أن تفاعل األفراد مع املوقف مـن جانبـهم  , للمواقف من أساسيات الدوافع  
 .ملوقف نفسهوالذي قد خيتلف عن حقيقة ا

 حيث يتوقف إشباع حاجات األفراد علـى العمـق          :مستوى التطلعات والطموح   .ج 
يكون مـن   , فإذا كانت رغبات وتطلعات األفراد بسيطة     , املالزم لتطلعام و رغبتهم   

كلما تعقدت وزادت تطلعات األفراد كلما أصبح       , والعكس صحيح , السهل إشباعها 
 .من الصعب إشباعها

ويقصد بامعة اليت يطمح الشخص يف التعريف بنفسه مـن          : موعةاإلنتماء إىل ا    . د 
 .خالهلا

فقد تكتفي املـرأة    , ختتلف حاجات املرأة عن حاجات الرجل     ):ذكر أم أنثى  ( جلنسا  .ه 
مقابل حاجات أخرى كالعمل يف بيئة حضارية على العمـل يف بيئـة           , باألجر القليل 

 .ريفية إن كانت هي من احلضر

 يف حتديد مـستوى     ض مستوى من حيث االرتفاع واالخنفا     يتحكم: مستوى التعليم  .و 
 .احلاجات

                                      
��1، ص 20$ 2!
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تعترب اخلربة العملية بصرف النظر عن نوعية العمل الوظيفي أحـد العوامـل             : اخلربة  . ز 
 .املؤثرة على حاجات األفراد 

كلما حتسن الوضـع االقتـصادي وارتفـع معـدل          : الظروف االقتصادية السائدة   .ح 
 .21وحات إلشباع حاجات أخرىتزداد التطلعات والطم, اإلنتاجية

   Maslowتدرج احلاجات عند  -2-2

   مبدخل العالقات اإلنسانية، فقـدم نظريتـه لتتـدرج            Maslowتأثر أبراهام   
، فاإلنسان لديه رغبات طبيعية إلشباع جمموعـة حمـددة مـن            1940احلاجات سنة   

 حيث    أن هذه احلاجات ترتب تدرجييا حسب أمهيتها،        Maslowوقد اعتقد . احلاجات
ويوضح الشكل  املوايل نظرية التدرج      . تقع احلاجات األساسية يف قاع اهلرم التدرجي      

   Maslow للحاجات عند
  

  Maslow  يبني تدرج احلاجات عند 5: شكل رقم

��!ـ+8 ا	Mات ��  ح
ت ا	%!�ی� وا;ح%�ام�  حـ

  حــ�ــت ا;نـــ%ــــــــــــــ�ـء
  ـــــــــــ@حــــــــ�ــــــــــ� ا?مـــــ

  ا	ـ�ـــ�ـــــت ا	ـPــ=ـ+ـ1	ـــ�1ــ+ــ�
  

وتسمى الثالث جمموعات من احلاجات يف قاع اهلرم التدرجي احلاجات األساسـية            
وهـي  .واحلاجة إىل االنتماء  .  إىل األمن  ةوهي تشمل احلاجات الفسيولوجية، واحلاج    
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. يـاة والوجـود    لكي يستمر يف احل    اأساسية من حيث أن الفرد البد له من إشباعه        
  .وليشعر بالراحة

 أما اموعتني من احلاجات يف قمة اهلرم فهما حاجات النمو ألما يركزا على            
  :النمو والتطور الشخصي وفيما يلي نعرض هلذه احلاجات

 .الطعام، الشراب، املسكن، الراحة، النوم: الفسيولوجية  .أ 

يف شعور الفرد بالقلق    املسكن املناسب، وامللبس املناسب، ختف    : األمن واألمان   . ب 
                                                                      .                 والتوتر

 مشاعر الود والصداقة، إقامة عالقات مع اآلخرين، قبـول اجلماعـة            :االنتماء  .ج 
 .الروابط األسرية وعالقات الصداقة داخل أو خارج املنظمة. للفرد

رغبة الفرد يف شغل مركز اجتمـاعي، احتـرام اآلخـرين،          : التقديراالحترام و   .د 
 .اإلحساس بالثقة يف نفسه، حصوله على السلطة والقوة

 حماولة الفرد لتحقيق ذاته، واستخدامه قدراته ومهاراته        :احلاجة إىل حتقيق الذات     .ه 
د يف حتقيق إجناز عايل، وهي من أصعب احلاجات فهما وإشباعا   فنادرا ما يصل الفر               

 .إىل حتقيق هذه احلاجات

    يشبع كـل مـستوى مـن           Maslowتبدأ احلاجات من قاع التدرج حسب     
وهكذا فإنه مبجرد   . احلاجات قبل أن تبدأ أمهية احلاجات يف املستوى األعلى يف الظهور          

أن تشبع احلاجات الفسيولوجية تقل أمهيتها، وتبدأ احلاجة إىل األمن و األمان يف الظهور              
  .22 لدافعية الفردكمصدر أساسي

  

   اإلدارة واحلاجات اإلنسانية للعاملني -2-3

البد من وجود باعث أو مؤثر خارجي لفـرد         , لكي تتحقق إشباع احلاجات اإلنسانية      
لذلك جيب أن تم اإلدارة باستخدام هذه املؤثرات أو البواعث حلفز األفـراد             , يدفعه للتحرك 

فهي , واملديح أو الثناء  , ام مثل األجور و املكافآت    ومن املألوف استخد  , على مزيد من اإلنتاج   
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ويف بعـض   ,  فقط إىل إجناز األهداف التنظيمية بل أيضا حتقق الرضى والسعادة للفرد           يال تؤد 
و , ولكن ال ينصح باستخدام هذا املدخل. كالتهديد والعقاب, األحيان تستخدم احلوافز السلبية
وافز االجيابيـة املـستخدمة علـى نطـاق واسـع           ومن احل , ةيفضل استخدام احلوافز االجيابي   
  :ما يلي, باملشروعات الصناعية والتجارية

 .احلوافز النقدية .أ 

 .األمن واالستقرار الوظيفي  . ب 

 .الثناء واملديح والتقدير  .ج 

 .املنافسة .د 

 .املعرفة واإلبالغ بالنتائج .ه 

  .23فيما خيص العمل,  املشاركة يف اختاذ القرارات .و 

  د األفراد العاملني من اإلدارة أن حتقق هلم؟  وإذا تساءلنا ماذا يري     
  :   االجابة على هذا التساؤل جنمله فيما يلي

باعتبار الدخل وسيلة إلشباع االحتياجات األولية واحتياجـات األمـن          : الدخل .أ 
 . وضمان االستقرار يف مستوى معيشي معني أو االرتقاء به 

 الدخل الذي هو من     مانتظا وهذا الضمان يؤدي إىل      :ضمان البقاء يف الوظيفة     . ب 
اهلامة اليت حيرص عليها العامل اليوم وخاصة يف اتمعات اليت تتميز بالتقدم  األمور

 .إحالل اآللة حمل اإلنسان التكنولوجي السريع وخطر

 ر وتنبع هذه الرغبة من حاجة العامل إىل تقـدي         :احلصول على وظيفة حمترمة     .ج 
ذلك من خالل التحاقه بعمل يتناسب      ذاته وشعوره وإحساسه بأنه شخص منتج، و      

مع قدراته وميوله، وأنه من خالل عمله ومواهبه يساهم فعال مـسامهة إجيابيـة يف               
 .حتقيق أهداف املنظمة
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حيث يسعى العامل يف العادة لتكوين عالقات اجتماعية مع زمالئه          :تكوين العالقات  .د 
ات وفرص تأثريه على    يف العمل، وهذه الرغبة تنبع من احتياج الفرد لتكوين الصداق         

 .اآلخرين

 حيث يرى العامل بأن هناك فعال فرصا للترقيـة يـستطيع            :فرصة الرقي والتقدم   .ه 
 .احلصول عليها عندما يثبت كفاءة وإخالصا يف عمله 

من املسلم به أن كل موظف يأمل يف احلصول على ظـروف            : ظروف عمل مرحية   .و 
 احتياجات أمهها االحتيـاج     عمل مرحية وخربات، وهذه الرغبة نابعة أصال من عدة        

اخلاص النتظام العمل وضمان استمراره، وكذلك االحتياج اخلاص بشعور الفـرد           
 .بأمهيته وتقدير اآلخرين له

 حيث يرغب العامل كذلك يف احلصول على التقدير والثناء علـى            :التقدير والثناء  .ز 
حتياج اإلنسان  إجنازاته يف العمل من قبل رئيسه وزمالئه وهي رغبة نابعة أصال من ا            

لتقدير اآلخرين له واالعتداد بذاته، وميكن لإلدارة يف هذا اإلطار أن حتقـق رغبـة               
املوظف يف الثناء والتقدير من خالل املكافآت أو الترقية، وميكن أن يكون التقـدير              

 .شفويا أو كتابيا

ملني، العـا   أن القيادة احلكيمة هي رغبة يهفو إليها مجيـع      :الرئيس الكفء والعادل  .ح
 القيادة الكفءة واحلكيمة من احلاجة إىل ضـمان االسـتمرار والبقـاء   يف                عوتنب

الوظيفة، وهي حاجة طبيعية إذا قيست حباجة الفرد يف احلياة والبقاء لذلك فإن على              
 .اإلدارة أن تعمل على إشباع احتياجات العاملني

ره علـى أداء  األمر الذي يؤدي إىل شعور العاملني بالرضى وهو ما ينعكس أث        
العاملني يف املنظمة وإشباع هذه احلاجات هو املدخل السليم لبناء عالقات متوازنـة             

  .24بني الطرفني اإلدارة والعاملني
  

  

                                      
 24  
Y��د ا< آ���>;،    و,أح����� �����N7Q خ������! ����%?� ������� ���� ���ت ا`!�6����D���� ا��O���6# ا, إدارة ا�����%�

a	199-197:ص ,1999,ا���  



92 الفصل الثالث                                                                 الدوافع واحلاجات واحلوافز والرضى ومتساك اجلماعات

   :عالقة إشباع احلاجات املعنوية باإلنتاجية -2-4

هل إذا أشبعت احلاجات املادية واالجتماعية والذاتية سيؤدي ذلـك حتمـا إىل             
  فراد وبالتايل كفاءم اإلنتاجية ؟ارتفاع معنويات األ
أن ذلك لن يكون حتما فقد تتجه معنوية األفراد اجتاها عكس االجتاه            :  واإلجابة  

الذي دف إليه اإلدارة  مما يكون له أثرا سلبيا على كفاءم اإلنتاجية ، كأن تتكـون                 
. اف اإلدارة   تنظيمات غري رمسية دف إىل تقييد إنتاج األفراد وبالتايل حتطـيم أهـد            

فالكفاءة اإلنتاجية ألفراد هذه اجلماعات تكون منخفضة بالرغم من ارتفاع معنويـام            
  .وإشباع حاجام

 مركز البحوث جبامعة    ت منها دارسا  -ويف هذا اال أثبتت كثري من الدراسات        
  أن إشباع حاجات األفراد قد يرفع من معنويام ولكن ال يعين بالـضرورة               -متشقان

  .فاع كفاءم اإلنتاجيةارت
      يتضح مما سبق مدى الصعوبة اليت تواجهها اإلدارة يف معاملـة األفـراد، وتـدل               

ال يكفي أن تقصر اإلدارة جهودها على جمرد توفري احلاجـات املاديـة             الظواهر أنه   

واالجتماعية والذاتية لألفراد، بل البد أن تعمل أيضا على إقناعهم بالعمل على حتقيق            

ذلك أن الوظيفة الرئيسة إلدارة هو العمل علـى         . افها ورفع كفاءم اإلنتاجية   أهد

  . 25تنظيم وتوجيه جهود األفراد بطريقة متكنها من حتقيق أهدافها
  

   : Maslowنظرية مناقشة -2-5

بل تناولت مفاهيم تقـوم       ملفاهيم معقدة،  Maslow نظرية من عدم تقدمي     بالرغم      
 وهي مـن أكثـر      ، كانت أوىل نظريات الدافعية    أا إال   ،يطعلى احلس الفكري البس   

 ذلك فقد تعرضت لعديد مـن االنتقـادات         ومع ،النظريات شيوعا يف جمال اإلدارة    
  :ومنها
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  .للحاجات مخس مستويات دائما يوجد ال .أ 
 .Maslow يتفق تدرج احلاجات دائما مع منوذج ال  . ب 

رجة أكثر ممـا أظهرتـه       بل إنه متغري بد    ، أن هيكل احلاجات غري مستقر     كما  .ج 
 .النظرية

 يتمثل يف تقدمي إطار عملي عام لتـصنيف         ،ومن مث فإن اإلسهام األساسي للنظرية      .د 
   26.احلاجات

ليس من الضروري انتقال الفرد من حاجة منخفضة إىل حاجة أعلى منها مباشـرة               .ه 
 .Maslowبنفس الترتيب الذي وضعه 

بغض النظر عن البيئات اليت ينتمون      -اد  أن التسلسل اهلرمي للحاجات يعين ضمان أن األفر        .و 

.  يدركون هذه احلاجات، وكذلك األمهية النسبية لكل منها بصورة متماثلـة           -إليها
واحلقيقة هي أن األفراد خيتلفون يف أسلوب إدراكهم حلاجام املختلفة  وكذلك يف             

 .القيم اليت يعطوا هلا

  27تقال إىل احلاجة األعلى منهامل تم النظرية بتحديد حجم اإلشباع الالزم لالن .ز 
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  :الرضى الوظيـفي-3
        

 اتفاق حول مفهوم الرضى عن الوظيفي إال أنه مفهومه يشري إىل جمموعة          دال يوج 
من اجتاهات الفرد ناحية عمله  وهو ميل الفرد ألن يكون راضي بدرجات متفاوتة عن               

العمل ذاتـه، والـدافع، والترقيـات،       : اجلوانباألوجه املختلفة للعمل، من أمثلة هذه       
والتقدير، واملنافع، وظروف وشروط العمل، واإلشراف، وزمالء العمـل، والـسياسة           

  .التنظيمية
وهذا ما جعل بعض املصطلحات تستخدم للتعبري عن املشاعر النفسية لدى الفرد             

ك من يـستخدم    وهنا" الرضى عن العمل  "جتاه العمل الذي يقوم به فهناك من يستخدم         
  "28الجتاه حنو العمل"وآخرون يستخدمون " الروح املعنوية"

  

  :تعريف الرضى الوظيفي-3-1
عدم وجود اتفاق حول مفهوم الرضى أدى إىل عدم وجود اتفاق حول تعريف             
حمدد، ويرجع يف احلقيقة إىل تعدد الكتابات اليت تناوله من أكثر من جهـة اختـصاص                

 يطور لنفسه مفهوم معني يقوده يف حتقيـق أهـداف           حياول كل منها أن يستحدث أو     
  .البحث الذي يقوم به

يضاف إىل ذلك أن الرضى غالبا ما ينظر إليه على أنه موضوع فردي حبت ومـا            
  .ميكن أن يكون رضى لشخص قد يكون عدم رضى لشخص آخر

وقد انعكس هذا كله على ظهور العديد من التعاريف اليت أعطيت ملعىن الرضى             
 ونورد من بني    29.، وأثر ذلك بالتايل على تعدد وتنوع طرق القياس املستخدمة         الوظيفي

  :هذه التعاريف التعريف التايل
هو تعبري يطلق على مشاعر العاملني جتاه أعماهلم، وهـذه          :  هو يالرضى الوظيف 

) ما يعتقد الفرد أن العمل يتيحه لـه حاليـا  ( كائن  املشاعر تعتمد على اإلدراك مبا هو
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، وعلى هذا فالرضى    )ما يتطلع الفرد إىل حتقيقه من عمله      (ك مبا ينبغي أن يكون      واإلدرا
 أو االعتقادين من اتفـاق أو تطـابق ،          الوظيفي يتحدد مبقدار ما بني هذين اإلدراكني      

  :ويوضح ذلك على النحو التايل

  =الرضى الوظيفي        

جات الفرد يف جمال عملـه،      أنه كلما زاد مستوى اإلشباع الكلي حلا      :        واخلالصة
كلما زاد رضىءه وبالتايل إنتاجيته، ويف الوقت نفسه الذي ختف فيه معـدالت التغيـب      

  30.ومعدالت ترك العمل ومعدالت دوران العمالة، وهذا ما أيدته نظريات الدافعية
  : مسببات الرضى الوظيفي -3-2

و . بات خاصة بالتنظيم  مسب:       ميكن تقسيم مسببات الرضى عن العمل إىل جمموعني       
  .مسببات خاصة بالفرد ذاته

 :  املسببات التنظيمية للرضى -3-2-1

  ويشعر الفرد بالرضى. مثل احلوافز ، واملكافآت ، والترقيات : نظام العوائد - 3-2-1-1
 إذا كانت العوائد يتم توزيعها وفقا لنظام حمدد يضمن توافرها بالقدر املناسب وبالـشكل            

 .العادل

 ذلك يف درجة    رإن إدراك الفرد مدى جودة اإلشراف الواقع عليه يؤث        : اإلشراف   -3-2-1-2
رضاه عن الوظيفة ، واألمر هنا يعتمد على إدراك الفرد ووجهة نظره يف عدالة املـشرف                

  .واهتمامه بشئون املرؤوسني ومحايته هلم
وإجراءات، وقواعـد    أنظمة عمل ولوائح     دوهي تشري إىل وجو   :سياسات املنظمة  -3-2-1-3

  .تنظيم العمل توضح التصرفات وتسلسلها بشكل ييسر العمل وال يعيقه
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  حينما يكون للعمل مصمم تصميما سليما يسمح بالتنوع، : تصميم العمل -3-2-1-4 
واملرونة ، والتكامل، واألمهية ، واالستقاللية ، وتوافر معلومات كاملة يكون هنـاك             

 .ضمان نسيب بالرضى عن العمل

كلما كانت ظروف العمل املادية مناسبة ساعد ذلك علـى          : ظروف عمل جيدة  -3-2-1-5
رضى العاملني عن عملهم، ومن أهم هذه الظروف ما ميس اإلضـاءة، واحلـرارة،              
والتهوية، وحجم املكتب، والتليفون، وترتيب املكاتب، حجم االتصاالت الشخصية،         

 .حجم احلجرة وغريها

  : للرضى املسببات الشخصية-3-2-2
فهناكأنـاس  .        أظهرت الدراسات أن الرضى عن العمل يتأثر بشخـصية الفـرد          

  :ومن أهم هذه املسببات ما يلي. بطبيعتهم وشخصيتهم أقرب إىل الرضى أو االستياء

كلما كانت هناك ميل لدى األفراد لالعتداد برأيه ، واحتـرام           : احترام الذات  -3-2-2-1
 .كان أقرب إىل الرضى عن العملذاته  والعلو بقدره كلما 

أما أولئك األشخاص الذين يشعرون ببخس يف قدرهم ، أو عدم االعتداد بالذات فإم              
  . غري راضيني عن العملاعادة ما يكونو

  كلما كان الفرد قادرا على حتمل الضغوط يف العمل : حتمل الضغوط -3-2-2-2
رضى، أما أولئك الذين يتقاعسون بـسرعة                والتعامل والتكيف معها، كلما كان أكثر       

 .وينهارون فور وجود عقبات فإم عادة ما يكونون مستاءين

كلما ارتفعت املكانة االجتماعية ، أو الوظيفة واألقدمية كلما         : املكانة االجتماعية  -3-2-2-3
زاد رضى الفرد عن عمله ،أما إذا قلت مكانة الفرد وظيفيـا واجتماعيـا وقلـت                

  .زاد استياء الفرداألقدمية 
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ـ           : الرضى عن احلياة   -3-2-2-4  امييل األفراد السعداء يف حيام أن يكونوا سعداء يف عملهم، أم
تعساء يف حيام والغري راضيني عن منط حيام العائلية والزوجية واالجتماعية فإم عادة             

   . 31ما ينقلون هذه التعاسة إىل عملهم
 : عن أعماهلمىض هم أكثر رالعمال الذين -3-2-3

  : وجد أم أعماهلم على عدة دراسات أجريت عن من هم أكري رضى عن بناءا
 مـن ويكونوا أكثر رضـى     . كاملديرين واملتخصصني   . البيضاء الياقات   أصحاب -3-2-3-1

  .الياقات الزرقاء مثل عمال املصانع أصحاب

يف  رضى عندما يكونـوا   يتزايد ال . السن  رضى من صغار   أكثريكونوا  :  السن كبار- 3-2-3-2
 أكثـر   ويكنوااألربعينات   ويفوق مستوى الرضى يف      جناحا أكثرالثالثينات ألم يكونوا    

   .رضى مرة أخرى يف اخلمسينات
  .يكون عندهم رضى أعلى من ذوي اخلربة األقل: خربةفراد األكثر األ -3-2-3-3
 مـن  استاءايكونوا أكثر    وأعضاء األقليات    النساء أن النقيض مما سبق جند      على -3-2-3-4

 األغلبية يف املنظمات املختلفة حيث تكون فرصهم يف التقدم          وأعضاءأعماهلم عن الرجال    
 .32حمدودةوالرقي 

 

  حوافز البقاء يف العمل والرضى عنه  -3-2-4

, كي تعد املنظمة نظاما للحوافز عليها أن تعد قائمة باحلوافز الـيت ستـستخدمها             
يف الدافعية أو تقديرها    " نظريتها"وذلك يف ضوء    , الف املنظمة وهذه القائمة ختتلف باخت   

  :ملا حيرك العاملينبالنسبة لقائمة الدوافع ميكن اعدادها من بني األنواع املختلفة كما يلي
 -معنوية.  مادية-احلوافز من حيث مادا �

 -منفرة:سلبية. جاذبة :إجيابية–احلوافز من حيث اجتاهها  �

                                      
�ن،  31Q�$ 1، ص ���� $� � أن"ر��$ 2!
  214-213 ص �
32  cF72 ن!
                                                                                                                               193، صا��
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  .-.33حوافز مجاعية.حوافز فردية-ل عليهااحلوافز من حيث من حيص �
وقد أمجعت معظم األحباث على اعتبار العشرة حوافز اآلتية أهم العوامـل الـيت              

  :تشجع العامل على البقاء يف عمله و الرضى عنه 
 .                        األجر وملحقاته .أ 

  .                              عمل ثابت  . ب 
                  .   فرص الترقية والتقدم  .ج 

 .                     شروط عمل جيدة .د 

 .زمالة طيبة بني العمال .ه 

 .   رقابة جيدة .و 

 االعتراف بأمهية الفرد     .ز 

 .   االهتمام بالعمل  .ح 

 ساعات عمل مقبولة    .ط 

 34. املزايا العينية  .ي 

  : قياس الرضى -3-2-5

املؤسـسة  انطالقا من كون الرضى مؤشر هام من املؤشرات الدالة على فعاليـة             
وسياستها فإن دراسته وفق مقتضيات املوضوعية العلمية وبشكل دقيق ودوري يعد غاية            
يف األمهية واحليوية ، وألجل بلوغ هذا اهلدف ما فتئ الباحثون واملهتمون يبحثون عـن               
طرائق وأساليب دراسة وتقييم مستويات الرضى  وهذا بالنسبة لكل مؤشر من مؤشراته             

الوصول إىل حتديد بعض املقاييس املوضوعية  والذاتية وسـنتعرض          وكنتيجة لذلك مت    . 
  ):  اليت منا يف حبثنا(ألمهها 

  
  
  

                                      
33 �Y"ن
� X	��د ن�$, ,Klدارة دارواM357-356:ص ص,2004, 3ط,ا   

 34 ،3Fدل ح��2!
�  1��  433ص   ،$
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   قياس الرضى الذايت -3-2-5-1

يعتمد الباحثون يف قياس الرضى على أسلوب التقدير الذايت ، حيـث يقومـون              
  تدور حول مشاعره ) كتابية أو شفهية ( بتوجيه جمموعة من األسئلة للعامل 
  : أساليب متعددة لصياغة تلك األسئلة تتمثل يف كعن جوانب عمله املختلفة، وهنا

 ؟...............ما رأيك يف سياسة اإلدارة: مثل: أسئلة مفتوحة  .أ 

 ..........  اإلدارة ن من متعدد مثل هل تعتقد أ:أسئلة االختيار  .ب 

I. تم بالعاملني يف املقام األول(   ) 

II.  تم اإلنتاج فقط .(   )لكال العنصريناتعطي اهتماما متوازن .(   ) 

 حيث تتحدد اإلجابة رقميا على متصل يبدأ من أدىن مستوى مـن             : الشدة   ةأسئل  .ج 
 :أعتقد أن سياسة اإلدارة جتاه العاملني سيئة : مثل. الشدة إىل أعلى مستوى 

  .)4(معارض . )3( غري موافق ).2(موافق . )1(موافق جدا 
 مجلة ناقصة للمبحوث ويطلب منه إكماهلا، ويفترض يف          حيث تقدم  : تكملة اجلمل   .د 

مثل تلك احلالة أن طبيعة املضمون الذي تستكمل به اجلملة سيعكس رضىه عـن              
 :مثل .علمه 

سياسـة الـشركة حنـو      ). قد يكتب العامل أنه ممل أو مسلي      :...........(إن عملي 
  :........... 35العاملني

  
  قياس الرضى املوضوعي -3-2-5-2

 املقياس الذي يقوم على مؤشرات الغياب وترك العمل  كمنبئات عن درجة             وهو
  .رضى العمال

ويقصد بالغياب املندرج ضمن هذه احلالة كل الغيابات الغري مـشروعة           : الغياب  .أ 
املـرض،  ( استثناء حـاالت التغيـب ألسـباب قهريـة           ي، أ ةمبعىن غريا ملربر  

                                      
 35  (،1��$ 2!
� ،�S"� X	
Y  225ص  
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وعموما حيسب معـدل الغيـاب      )احلوادث،الظروف العائلية السيئة و املناسباتية    
  :حسب الطريقة األمريكية املعتمدة من قبل وزارة العمل كما يلي

                           
  =      خالل فترة حمددة36        معدل الغياب

  
ومن خالل حتليل املعطيات امعة ميكن حتديد مواقع العمل اليت تتميـز            

  .بالرضى والعكس
إذا كان استقرار العامل يف منصبه دليل على رضىه         ): العملدوران  (ترك العمل    .ب 

فإن مغادرته له وتركه للمؤسسة حنو غريها دليل على عدم رضىه وحيسب معدل             
 :ترك العمل وفق املعادلة التالية

  
                                                        

  :=  معدل حاالت ترك العمل خالل الفترة

        

 تـستعملها ) األفـراد (اقترح مكتب العمل األمريكي معادلة لقياس معدل الغياب       وقد  
معظم الشركات يف الوقت احلضر، تتلخص هذه املعادلة  يف قسمة جمموع عدد األيام الـيت                

 كما يتـضح    100تغيبها الفرد على جمموع األيام اليت عمل أو تغيب فيها وضرب النائح يف            
   :فيما يلي
                                     

      =  معدل الغياب

                 

                                      
36 ،�	�  220 -219  ص، ص
!2 نcF7 ا�� �"�

   جمموع غياب األفراد      

 متوسط عدد األفراد العاملني  
X100  

  معدل ترك العمل خالل فترة حمددة

 إمجايل عدد العمال يف متصف الفترة
X 100  

  ا العاملعدد األيام اليت تغيب فيه               

 عدد األيام اليت عمل فيها+عدد األيام اليت تغيب فيها العامل
X 100  
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وتفيد هذه املعادالت حني مقارنتها املؤسسة وإداراا يف حتديد جماالت الرضى وعـدم             
ومن مثة اقتراح سياسات تدخل تنظيمي من خـالل         ) تشخيص املشكالت وضبطها  (الرضى  

  .تطوير برامج مصاحل املوارد البشرية
مييل بعض الباحثون إىل افتراض عالقة سلبية بني الرضى عن العمل وبني             :اإلصابات  . ج 

وتفسر هذه الظاهرة بأن العامل الـذي ال        . معدالت احلوادث واإلصابات يف العمل    
  .يشعر بدرجة عالية من الرضى عن عمله، جتده اقرب إىل اإلصابة

ولكن هذا التفسري غـري     إذ أن ذلك هو السبيل إىل االبتعاد عن جو العمل الذي ال حيبه،              
يرجع الرأي القائل بأن اإلصابات هي مـصدر مـن          " فروم"مقبول من بعض الكتاب لذا جند       

  .مصادر عدم الرضى عن العمل وليس العكس
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ء Zأ� *T=Pن

���� )� 
 واح�ة

  

 الجماعةالجماعةالجماعةالجماعة

  :متاسك اجلماعات-4

عدد من الناس تتكشف بينهم بعض العالقات       :اجلماعة بأا "سامويل"عرف
باإلضافة إىل أن عالقام هذه     , تحدثوا فيما بينهم عنها   االجتماعية اليت ينبغي أن ي    

  "37 تأخذ انطباعا واضحا يلفت األنظار
عدد من األفراد تربطهم عالقات ميكن مالحظتها أو        " ويعرف ديفز اجلماعة بأا   

   38التعرف عليها
كيانا تشمل أثنني أو أكثر من األفراد املتفاعلني مع بعـضهم           :  كما تعرف بأا  

 يبني مكونـات  6 :شكل رقملذين جيمع بينهم منط ثابت                   البعض وا 

  اجلماعة
 من العالقات ويـسعون    
لتحقيق أهداف مـشتركة    
ويعتربون أنفسهم أعـضاء    

  .   بنفس اجلماعة
وحىت يسهل علينا تـصور     
ــا  ــر التعريف،فإنن عناص
نعرضه بيانيا يف الـشكل     

  :39التايل
يف كتابـة   " ماكيفر"يقول  

ــة" ــون :ن أ" اجلماع تك

                                      
�ت, ���� $ � &?��  37��� ا���K �2 ا�%�[	
Y ,a	ا��� ���� 13:ص,1ط, ا��O6# ا�%
�، ط 38 ���، $�"ك ا�7
د وا�%��D�، $�"ك ا�� Qة ا���!�
 وا�6"ز	1، 2003 ،،2 �<  135 صدار ا�>
وق ��
�ن  39Q�$ 1. ���� $� � أن"ر��$ 2!
  180 -179 ص ص . �
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,  أفراد ميكن أن يكونوا غـري اجتمـاعيني        هلذا ال يوجد  , المفر منها  اجلماعة حتمية 
  .40واتمع ما هو إال أفراد حدث بينهم ارتباط وتنظيم

قد يتبادر إىل الذهن أنه ميكن فهم سلوك اجلماعة والتنبؤ به عن طريق فهم سلوك                 
ال االجتماعي كان جمرد جممـوع  وقد يتكون ذلك ممكنا لو أن ا , كل فرد من أفرادها   

فأي جمـال   , ولكن واقع احلياة االجتماعية ليس كذلك     , سلوك األفراد ال أكثر وال اقل     
اجتماعي هو أكثر من جمموع أفراده ألنه يتكـون مـن عالقـات متـشابكة تتميـز                

فكل فرد يتـأثر    , مبعىن أن األفراد داخل اجلماعة يعيشون يف تفاعل مستمر        . بالديناميكية
وبذلك خيتلف كل جمال اجتمـاعي بـاختالف أمنـاط          , ألفراد اآلخرين ويؤثر فيهم     با

  .41العالقات القائمة به
إىل مـدى   , وتشري هذه اخلاصية  , و التماسك من اخلصائص املميزة للجماعات     

ومدى تأثري وانعكاس ذلـك علـى       , ارتباط وقرب أعضاء اجلماعات لبعضهم البعض     
لتماسك أيضا إىل قوة اجلماعة يف جـذب أعـضائها          كما يشري ا  , العضوية يف اجلماعة  

  .42لالستمرار النشط يف داخل اجلماعات
تنتج عن  , أن ظاهرة متاسك اجلماعة Terence Hopkinsوتذكر    
وهي حمصلة للعمليات اجلماعية األخرى اليت تتحقق من خالل التكامـل يف            , التفاعل

ولكن ميثل أيـضا جهـود      , والتماسك ال ينحصر يف الوالء للجماعة     , عناصر الفرد 
ويعمـل  , ومستوى دوافعهم للتعاون يف اجناز املهام حبماس وكفاءة       , األعضاء للتعاون 

متاسك اجلماعة باعتباره نتيجة للروابط االجتماعية أو القوى اليت جتعل األعـضاء يف             
وحينما يتحقق مستوى عال من التماسك يف اجلماعـة         , حالة تفاعل لفترة من الزمن    

ءها يشعرون مبشاعر إجيابية قوية حنو مجاعتهم وتكون لـديهم الرغبـة يف             فإن أعضا 
كما يتضمن التماسك االجتماعي موافقة األعضاء علـى        , االستمرار لعضويتهم فيها    

                                      
40   N7Q�� أح��
Y���1 , وoخ
,خ$ 2!
 97:ص�
41   H"ن	ر ��ن�, ان6�FنMك ا"�Fا� , � ���� ا�%&
 165: ص, 2004, ط .د, دار ا���
  192:ص.دون تاريخ ورقم طبعة,السلوك اإلنساين يف التنظيم دار الفكر.حممد علي شهيب 42
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أو توزيـع احلقـوق   , األهداف املقررة للجماعـة ومعايريهـا وبنـاء األدوار ـا     
   43املمسؤوليات

,  السلوكية للعاملني فيـه      طة من األمنا  جمموع, وميثل التنظيم يف ابسط صوره        
, فالتنظيم مهما اختلف شكله أو تغريت أطره فالبد أن يتكون من مجاعات متعـددة            

مما يؤثر بشكل ال ميكن إنكاره علـى درجـة          , لكل منها أهدافها املعلنة وغري املعلنة       
 هلذا كان مـن الـضروري     . الرضى عن العمل وعلى السلوك الكلي ألعضاء التنظيم       

للتعرف على أمناط سلوكها وأساليب التعامل معهـا       , التعرف دراسة هذه اجلماعات     
  .44ملعاجلة ما قد يترتب على هذا السلوك من إجيابيات وسلبيات

أما االبتعاد  , كما أن التماسك يرتبط باالتصال واالجتماع واملشاركة يف عمل          
ختالف يف الـرأي    وليس من الضروري أن يكون اال     , واالنفصال فيضعف التماسك    

  45مظهرا للتماسك
ألن االتصال هو عملية تفاعل اجتماعي يستخدمها الناس لبناء معان تشكل يف              

و ال يشترط   , وهو املشاركة يف فكرة أم اجتاه أم موقف         , عقوهلم صور ذهنية  للعامل    
ت بل املشاركة تعين األفكار واملشاعر واالجتاها     , أن تكون املشاركة باالتفاق والتطابق    

ومن طبيعة االتصال الفعال أن      . 46واملواقف يف حال االتفاق كما يف حال االختالف       
كما حيسس العاملني بأمهيتهم    , يساعد على تنمية العالقات االجتماعية وروح اجلماعة      

وجتاهل هـذا العامـل     , ودورهم يف إجناح كافة األهداف احملددة من طرف املؤسسة        
  ,يؤدي إىل اإلحساس باالستياء واإلحباط من قبلهماإلنساين يف التنظيم من شأنه أن 

                                      
43 � Q� � ت, ��� ا������� وا�K ��6 &� ا�%� # ��� ا, ا���� �ت ا��	&
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  .47 مما ينعكس يف النهاية على الكفاية اإلنتاجية للمؤسسة ككل
,   واألحباث احلديثة أعطت أمهية كـبرية للعماليـات لالتـصالية          توالدراسا  

وقد أمثـرت جهـود     , مساعدة املسريين على رفع الكفاءات االتصالية داخل املنظمة       
لتنظيمي على عدد كبري من األساليب واإلجراءات اليت يؤدي تطبيقهـا  علماء النفس ا  

  : قوامها ما يلي, إىل رفع كفاءة االتصاالت اإلدارية على اخلصوص
 .تثمني املهارات االتصالية للعاملني �

 .تشجيع تدفق االتصاالت بني املستويات اإلدارية األعلى واألدىن �

 .فهم باملهام اليت تتناسب معهاحتديد األمناط االتصالية للعاملني وتكلي �

  .48التدريب على السلوك االتصايل يف املواقف الصعبة �
ومشاركتهم لتحقيـق   ,  من خالل املشاركة مييل الفرد للتجمع والتعاون مع الغري        

  :وتتخذ املشاركة صورا هي, مصلحته ومصلحة اجلماعة
 .املشاركة يف اختاذ القرار �

 .املشاركة يف املعلومات �

 .  إحداث تغيرياملشاركة يف �

واالتصاالت اجليدة داخل املنشأة تساعد على التعاون والفهم املشرك بني جمموع           
أي أن االتصاالت اجليدة داخل املنشأة تعين إنتاجية مرتفعة وعالقات إنسانية           , العاملني
  .49وتساعد على تنمية العاملني وزيادة خربام, جيدة

رق العمل؛ألا تعد من أبرز مالمـح التـسيري         واملشاركة تكون عن طريق فٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ    
الناجح الذي حيرص على اإلجناز، وحيترم التخصص ويسعى إىل املزيد من املـشاركة             

 . وبني أفراد اإلدارات األخرى) الفرق(بينها

                                      
47 v���. �3 ن"ار �F$uل &� ا���
 ��R ا!�6�ع ا`ت��ل, ا`ت��L� ,6"ري� ����! ,� QFS ,


lاe%85:ص,2003,ا�  
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وحىت ينجح الفريق البد أن تكون أهدافه واضحة جلميع أعضائه، فهو مبثابـة حمطـة           
   -:وتبىن ِفرق العمل ملزايا عدة منها. قات الكامنةتوليد للطا

  .  االستفادة من املواهب املتعددة لألفراد·
  .  زيادة االتصال بني األعضاء·
  . تنمية الشعور باإلحتاد والصداقة .
  .  إجياد جو من التعاون لزيادة اإلنتاج·
  .  الوصول اىل حلول مجاعية·
  .  ختفيف األعباء وتوزيع األدوار·
  .  تبادل املعلومات والتجارب·
  .  الفاعلية يف حل املشكالت لتوفر اخلربة·
  .  حتقيق التوازن بني إنتاجية الفرد واحتياجات األعضاء ·
  .  تقدمي أحدث وأدق املعلومات·
  .  إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة يف إختاذ القرار وحتمل مسئولية تنفيذه·

ي أن جناح الفريق هو جناح يرتبط بكل عضو مـن           وهنا جيب التوقف للتذكري بنقطة وه     
  . 50أعضائه وفشله هو فشل لكل عضو أيضاً ، فالكل أعظم وأكرب من اجلزء

  : ما يليمزايا املشاركة يف اختاذ القراراتومن 
تساعد على حتسني نوعية القرار، وجعل القرار املتخذ أكثر ثباتا وقبـوالً لـدى                - أ 

 .ماس شديد ورغبة صادقةالعاملني، فيعملون على تنفيذه حب

كما تؤدي املشاركة إىل حتقيق الثقة املتبادلة بني املدير وبني أفراد التنظـيم مـن                 - ب 
 .ناحية، وبني التنظيم واجلمهور الذي يتعامل معه من ناحية أخرى

وللمشاركة يف عملية صنع القرارات أثرها يف تنمية القيادات اإلدارية يف املستويات           - ج 
، وتزيد من إحساسهم باملسئولية وتفهمهم ألهـداف التنظـيم        الدنيا من التنظيم،    

                                      
�  25/09/2006:ز	�رة ت�� 	"م -1��Fا� N�� :15.33  ,2S"���:  

   .mht.10p/edarahxedarah/com.geocities.www://http   
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وجتعلهم أكثر استعدادا لتقبل عالج املشكالت وتنفيذ القرارات اليت اشـتركوا يف            
 .صنعها

كما تساعد املشاركة يف اختاذ القرارات على رفع الروح املعنوية ألفراد التنظـيم               -د 
ــذات  ــد الــ ــرام وتأكيــ ــة االحتــ ــباع حاجــ   51وإشــ

  
  : 52راسة اجلماعة فروع د-4-1

  :       هناك اجتهات أساسية يف دراسة اجلماعات االجتماعية مها 
  :وله شقان :  االجتاه النفسي االجتماعي-4-1-1

 ".كريت ليفن" ابتدعه :  اجلماعة ةدينامكي �

 ". تشالز كويل"ووضعه : االجتاه النفسي االجتماعي  �

و شكلها بغظ النظر عن التفاعالت           لذي يهتم حبجم اجلماعة أ    :  االجتاه الشكلي    -4-1-2
واملدرسـة األملانيـة    ’’ جوج سيمل   ’’  هذا االجتاه    ماليت حتدث بني مكوناا ، ويتزع     

  .بصفة عامة
اول من صاغ فكرة االختبار السوسيو      ) مورينو(يعترب  : "  االجتاه السوسيومتري  -4-1-3

ذاب والتنافر الـيت    واستخدمه كطريقة للتعرف على درجة االجن     ) 1934(متري عام   
 "    53يظهرها األفراد جتاه بعضهم البعض

الذي يهتم باجلماعة يف ضوء التفاعـل االجتمـاعي         :   االجتاه البنائي الوظيفي   -4-1-4
ووضوح األدوار اليت تلعبها األجزاء املكونة للجماعة ككل، ويبدو هذا مـثال لـدى                  

  )).جوج سيمل(( 
  
  

                                      
�28/09/2006: ز	�رة ت�� 	"م51��Fا� N��  :15.43.28 ,2S"���:  

http://vb.arabsgate.com/archive/index.php/t-451204.html  
��1، ص 52$ 2!

	O ���� $ � أح��،  �P:3-4  
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   جتماعية عوامل تكون اجلماعات اال-4-2
  :لكي تتكون اجلماعات االجتماعية البد أن تتوفر بعض العوامل اليت تعمل على تكوينها

 جيب أن يرتبط أفراد اجلماعة ببعضهم البعض بطريقة حمدودة وواضحة وعلى ذلك             -4-2-1
فإن التشابه أو التنافر بني أفراد اجلماعة ليس هو العامل الذي حيدد انتماءام إىل جمموعة               

ة أم ال، بل أن نوع التفاعل االجتماعي واألنواع األخرى من العالقات املتداخلـة              واحد
 .بينهم

 اليعترب التفاعل االجتماعي بني أفراد اجلماعة كافياللداللة على وجودها، بل تكرار            -4-2-2
            محدوث هذا التفاعل،وهو أن يتفاعل أفراد اجلماعة مع بعضهم البعض أكثر من تفاعال 

اخلارجني وهذا بدوره يودي إىل خلق الكثري من القرارات املتبادلة بني أفـراد             مع األفراد   
 .اجلماعة أي أنه يؤدي إىل تقوية شعور كل فرد باالنتماء

 حىت يتولد الشعور باالنتماء بني أفراد اجلماعة الواحدة جيب أن تربطهم ببعضهم              -4-2-3
 .البعض روابط عاطفية 

ىل اجلماعة أمرا جمزيـا ، وهـذا ال يتـأتى إال إذا أدرك               جيب أن يكون االنتماء إ     -4-2-4
األعضاء أن هلم أهدافا مشتركة حياولون حتقيقها، وهذا لن يتأتى بدوره إال إذا شعر كل 
عضو أنه يف حماوالته لتحقيق أهدافه الشخصية إمنا يساعد باقي األعضاء  على حتقيـق               

 .54أهدافهم الشخصية أيضا

  : خصائص اجلماعة -4-3
  من ابرز اخلواص اليت متيز اجلماعات 

، بينهم  نوع من التفاعل االجتماعي      أا تتألف من، شخصني أو عدة أشخاص         -4-3-1
مبعىن آخر فإنه جيب أن ميلك أعضاء اجلماعة قـدرة علـى التـأثري علـى بعـضهم                  

مثل تبادل االبتسامات مـع أحـد       ( والتفاعل بني األطراف قد يكون كالميا     .البعض
  ).ردهة املبىنالزمالء 

                                      
1�$ 2!
 227-226:  ص �1، ص ح7� ����"د $� ��ن، �
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وعلى الرغم من أن اجلماعات تتغري بالفعل مع مـرور          . هلا تركيب أو بناء مستقر     -4-3-2
الزمن، إال أنه حيب أن تكون مثة عالقات مستقرة تربط بني األعضاء وجتعلهم يتصرفون        

مثل األشـخاص    (روعليه فإن أي جمموعة من الناس تتغري باستمرا       . كوحدة مترابطة   
ال ميكننا النظر إليهم أـم يـشكلون مجاعـة          ) أحد الطوابري يف وقت ما    الواقفني يف   

 . باملفهوم الصحيح

فعلى سـبيل    . جتمع بينهم أهداف أو مصاحل مشتركة      أن أعضاءها حيب أن      -4-3-3
( ميكننا القول أن أعضاء ناد جلمع الطوابع يشكلون مجاعة حبكـم املـصلحة              . املثال
ينظروا إىل بعضهم البعض    أعضاء اجلماعة جيب أن     . ينهماملشتركة اليت جتمع ب   ) اهلواية

 فاجلماعات تتألف من أفراد يعتربون أننفسهم أعضاء .على أم يشكلون مجاعة واحدة
يف نفس اجلماعة ولديهم القدرة على التمييز بينهم وبني مـن هـم ليـسوا أعـضاء                 

  . 55جبماعتهم
 يـضم أفـراد    اجلماعة وأي جتمع      للتفرقة بني   أساسية حمكاتفيضع    "   بول هريفس "أما  

  :وهذه احملكات هي,  من خالهلا التمييز بينهما ميكننا,
 .وجود تفاعل بني األفراد �

 .توافر أهداف مشتركة بينهم �

 .وجود جمموعة من املعايري حتدد اجتاه نشاط اجلماعة �

 .جمموعة من األدوار �

  .56شبكة من التجاذب الشخصي متيز اجلماعة عن غريها من اجلماعات �
 
  : مميزات اجلماعة-4-4

 : القيادة-4-4-1

بالرغم من أن املشرف هو القائد الرمسي للجماعة ، إال أنه يوجد هناك واحـد أو                  
أكثر من قائد غري رمسي للجماعة ينالون احترام ـ أعضاء اجلماعة ، ويتكون هـذا   

                                      
�ن، 55Q�$ 1 ���� $� � أن"ر��$ 2!
    281 -280 ص، ص,�
56 3Fض ح"� 
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القائد غـري    ( االحترام نتيجة ملعرفة  أعضاء اجلماعة أو زمالئه ملهاراته أو سعة معرفته           
، أو نوع العمل الذي يؤديه ، أو قدرته على االتصال مع اآلخرين ، أو قدرته   ) الرمسي

فإذا كان النقايب قادرا على التعرف على هؤالء القادة        . على الوفاء مبطالبهم الشخصية     
الغري مسيني ، يكون بالتايل قادرا  على تنمية عالقات فعالة متكنـهم مـن اسـتعمال         

 وطاقتهم بفاعلية أكثر جتاه خط سري التنظيم ، ونفـس الـشيء بالنـسبة               مواهبهم
 .للمشرف 

يتميز القائد الرمسي أو الغري رمسي عن بقية العاملني حبصوله على مركز بـني              : املركز  
اآلخرين يف اجلماعة ،  وهذا  املركز قد يرتبط بعوامل أخرى غري القيادة مثل السيادة،           

 .املرتب

 :خاصة القدرات -4-4-2

، وعوامل حمددة متيز شخصه عن       قدرات خاصة      رئيس اجلماعة البد أن تكون له     
اآلخرين و وضيفته عن الوظائف األخرى ، ومن حسن احلظ أنه توجد مناذج عديدة              
من املراكز حىت أن كل شاغل وظيفة حياول أن يستويف بعضا من متطلبات وظيفته ،               

لبات وظيفته يف عالقته بالعـاملني الـذين   ولذلك البد أن يدرك املشرف مصادر متط 
 .يدنون منه 

 : التماثل-4-4-3

 أن التنظيم غر الرمسي خيلق تكوينا ت متماثلة يف داخل اجلماعة مثل هذه التماثالت               
قد ختدم  أهداف اإلدارة ، فمثال قد تكون مجاعة هلا عادة التمسك بقواعد الـشركة                

 الشخص الذي وقع يف عادة أو خطأ أدى إىل           بضغط مجاعي على   مبعناية وتؤثر االلتزا  
مثـال  . كسر قواعد العمل،أو قد تكون هذه التماثالت ضد مصاحل وأهداف اإلدارة          

عندما يعاقب موظف بواسطة اموعة ألنه أنتج أكثر مما أتفق عليه من طرف             : ذلك  
  .اجلماعة بصورة غري رمسية 
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 : الصغر-4-4-4

ب أن تكون متماثلة ولكن هذا ال حيكم شـعور           إن كل مجاعة أو جمموعة عمل جي       
كل شخص حنو اآلخر ، ذلك مما يتسبب يف تكوين مجاعات عمالية أصغر من األفراد               
املترابطني ببعضهم البعض ، هذه اجلماعات غري الرمسية من األفراد طبيعية وال تتداخل             

 يسمح هلم أن مع وظائف اموعة األكرب ،  فإن كان املشرف يقضا لوجودهم فإنه ال
ينفصلوا عن اجلماعة األكرب ، وميكن أن يعرفهم بأن يالحـظ الـذين يعملـون وال                
يأكلون معا ، ويقضون فترات الراحة يتحدثون مع بعض ، وميكن أيضا معرفة هـذه               

 اجلماعات باستخدام طريقة القياس االجتماعي

 : االرتباط-2-4-5

قياس مدى والء هـؤالء املـوظفني        هي والء املوظفني حنو جمموعة عملهم ، وميكن         
 : بطرقتني

. إما عن طريق إجابات كل موظف عن ميوله حنو جمموعته اليت هو عضو فيها                ) أ 
هل يريد أن يبقى  يف اموعة ؟  هل جيب أن يلتصق بأفرادها ؟ هـل يتمتـع                   

 مبساعدة كل منهم اآلخر ويشعرون وأم أجزاء موعة واحدة ؟

ء مبقياس نشاط اموعة ومدى إجنازها لألعمال         وميكن قياس مدى والء هؤال     ) ب 
ألن اموعة املرتبطة تعمل حنو هدف واحد أما اموعة الضعيفة الترابط فتكون            

  57غري قادرة على إجناز عمل معني

 
  : خصائص اجلماعة غري الرمسية -4-5

  :هناك ثالثة خصائص متيز اجلماعة ، وهي 
اجلماعة مقياسا لتوضيح عدد األفراد الـداخلني يف        يعترب حجم    :  حجم اجلماعة  -1 -4-5

عملية التفاعل ، وأمهية ذلك مثال يف تكوين اجتاهات األعضاء ؛ املالحـظ أن التفاعـل                

                                      

	O ���� $ � أح�� 57P,ت����   ا���خK &� درا$� ا�%� ���  صا`!�6	
  17-16 ص  ،دار ا�O6# ا���
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يضعف كلما كرب حجم اجلماعة ،وكلما صغرت اجلماعة كانت أكثر إشباعا ملـن             
 .يدخلون فيها

 شخص يكيـف نفـسه       فهذا يعين  أن كل     : الطبيعة السيكولوجية للتفاعل   -4-5-2
ويكيف سلوكه على أساس توقعه لرد فعل الشخص اآلخر فنحن نتنبأ برد فعل اآلخر              
بناء على خربتنا خبصوصياته  وتصرفاته ، يف مواقف أخرى شبيهة ، وأيـضا علـى                
أساس املعايري والطرق الشعبية اليت يسترشد ا يف املوقف ، وعادة ما حيدث توقـع               

  .عما لو وصفناه على أنه عملية عقلية سلوك اآلخر يف وقت قليل 
 يبني قاموس مفهومات علم االجتماع أن العالقة غري         : الغري رمسية  ت العالقا -4-5-3

الرمسية هي اليت ال تقام بناء على قواعد، وترجع إىل اجلماعة غري الرمسية أو تلك اليت                
البناء الغري رمسي ،    حتكم نفسها بنفسها ، وقد تتضح أمهية هذه العالقة الغري رمسية يف             

  .  58ودراسة مكوناته وخاصة يف علم االجتماع الصناعي
  : وظائف مجاعات العمل غري الرمسية-4-6

رغم أن التنظيم غري الرمسي يتكون من عمليات الشعورية مبقارنتـها بعمليـات               
  :التنظيم الرمسي الشعورية فإن له نوعني هامني من التأثريات

 .والفهم والعرف والعادات أنه يقيم بعض االجتاهات  �

  .59أنه خيلق الظروف االجتماعية اليت يف ظلها ينشأ التظيم الرمسي �
أن التنظيمات غري الرمسية تنشأ كرد فعل للتقـدم التيكنولـوجي           " شنيدر"ويرى

ويف نظره أن مجاعات العمل غري , وتغلغل األسلوب البريوقراطي يف اال الصناعي
  :الرمسية تؤدي مخسة وظائف هي

 .ختفيف الشعور بالرقابة وامللل والتعب  - أ 

 .إتاحة فرص أمام األفراد الكتساب املكانة  - ب 
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 .يئة الفرص لزيادة تدفق االستجابات االنفعالية  - ج 

 .توفري فرص لالستقالل الفردي  -د 

 .60زيادة شعور الفرد باألمان  - ه 

 
   :أثر خصائص اجلماعة على أعضائها  -4-7

ي ونفسي يف ذات الوقـت ، فكلمـا         تكوين اجتماع :( تعين خصائص اجلماعة       
زادت اخلصائص اليت يتمتع ا أفراد اجلماعة ،كلما قويت العالقات بينـهم  وكلمـا               
أصبحت اجلماعة أكثر متاسكا ، ومن املتوقع أن تكون اآلثار الـيت تتركهـا عـضوية                

ألفراد املكونني  "  التماسك اجلماعي   " اجلماعة على العضو الفرد أكثر قوة كلما قوي         
للجماعة ذاا ، إال أن ذلك ال يتوقف على الفرد العضو فقط ، وإمنا على نوع اجلماعة                 
أيضا فعلى سبيل املثال جند أن مشاركة أفراد العائلة يف النواحي املالية عادة ما تكـون                 
أكرب من مشاركة أفراد آخرين  مثل جلنة النقابة يف النواحي املتشاة ، كذلك جنـد أن                 

بني الفرد العضو واجلماعة ـدف       ’’عال قات التبعية املتبادلة     ’’ ا يسمى العضوية ختلق م  
من أن اجلماعة هـي     ’’ التون مايو   ’’حتقيق أهداف معينة وهذا يتناىف مع ما وصل إليه          

السلطة العليا والطرف األقوى الذي يتسيد  املوقف ، ذلك  أن اجلماعة قد ال تكـون                 
  61لفرد راغبا يف االنتماء إليهاطرفا قويا على اإلطالق إذا مل يكن ا

ونوعية االتـصال  , وختتلف درجة تأثري اجلماعة يف أفرادها حبسب حجم اجلماعة      
ففي حالة العالقة الوجه للوجه يتم االتصال   , إذا كان مباشرا أو غري مباشر     , بني أعضائها 

كـان  وكذلك خيتلف الوضع عما إذا      , وتنتقل املثريات احلسية من فرد إىل آخر      , احلسي
  . 62اإلنسان يف وسط مجهرة من الناس أو كانت اجلماعة هي اجلماعة األولية كاألسرة
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  :أنواع اجلماعات اليت ينتمي إليها الفرد -4-8
هي اجلماعة اليت ينتمي إليها يكون الفرد فيها عضوا فعليـا           :  اجلماعة العضوية  -4-8-1

 كلية ،أو العبا يف أحد األندية،       ابنا يف أسرة أو عضو يف نقابة أو طالبا يف         : مثل كونه   
وكل واحدة مما سبق تكون مجاعة عضوية اليت ينبغي يف احلقيقة أن ينصرف األعـضاء      

وتتميز بأن الفرد جيد نفسه منتميا إليها دون إرادة واختيار يف أغلب األحيان ،              .لوالئها
الفعل وذلك بسب اإلسراف يف التنظيم وفرض القيود والعقبات ،يكون الفرد عضوا ب           

جلماعة خمتلفة هي اليت تسيطر على " أو مييل) يرجع( يف مجاعة لكنه من الناحية النفسية 
  .اجتاهاته وآماله، فتكون هذه اجلماعة ، مجاعته املرجعية أو النفسية

ويشري املصطلح إىل اجلماعة الـيت تـؤثر يف سـلوك           :  اجلماعة املرجعية  -4-8-2
د نفسه ا أو يأمل يف أن يرتبط ا نفسيا          وهي اجلماعة اليت يربط الفر    , 63الفرد

؛ ألنه يرى أا سوف تكون أكثر إشباع حلاجاته وحتقيق لرغباتـه ، يـشرك               
امليول والرغبات ومثلهم يف نفسه ، فاجلماعة       ) من خارج مجاعتهم    ( أعضاءها  

إذن مجاعته ومعايريها معايريه ، ويعتز نفسيا ذه اجلماعة  ألا حتقق له مثلـه               
مانيه ويكون والؤه هلا أكثر من اجلماعة العضوية اليت ليس له ا إل جمـرد               وأ

االرتباط دون التعلق  أو االنتماء العاطفي ، وجمـرد التبعيـة  ال التجـاوب                
  .واالندماج

 على أنه ليس من الضروري أن يكون مثة تغـاير       :تطابق اجلماعة العضوية املرجعية    -4-8-3
د املرجعية   ومجاعاته العضوية ، وهلذا كنا نستعمل دائما عبارة            الفر) مجاعات( بني مجاعة أو  

يف ) العضوية والنفـسية    ( لنستثين تلك احلاالت اليت تتطابق فيها عضوية اجلماعتني         ) غالبا(
مجاعة واحدة حبيث يكون االنتماء للجماعة قد مت باختيار األعضاء وإرادم ، ومعايريها قد              

 األعضاء وحتقـق آمـاهلم       روضة عليهم ، وتشبع حاجات    وضعوها بأنفسهم أو ليست مف    
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 معه إىل التطلع جلماعات أخرى ، وبذلك تكون مجاعته العـضوية        ن،وأمانيهم مبا ال حيتاجو   
 .64هي نفسها اجلماعة املرجعية فعال

  ) عند مورينو( أثر االختالف بني عضوية الفرد النفسية وعضويته االجتماعية  -4-9

ة النفسية والعضوية االجتماعية عواقبه الوخيمة على الفرد         للتغاير بيني العضوي  
 ، وهو يفرق بـني      ة للعالقات االجتماعي  هيف قياسا ت  "  مورينو"واجلماعة، كما أثبته      

البعد االجتماعي والبعد العاطفي أو النفسي الذي تفرضه اللوائح وخـرائط توزيـع             
 االجتماعي الذي يوجه مـشاعر      العمال املتسلسلة املتدرجة والتنظيم غري الرمسي  أو       

العمال واجتاهام حنو العمل والرؤساء واملنظمة على خالف ما تقتضي بـه اللـوائح          
غالبا؛ ألنه الذي حيقق أمانيهم ويشبع حاجام بل أن فطرة اجلماعة املرجعية يف أصل              

د للفرد الذي حيد  " اإلطار املرجعي "نشأا وليدة ما يعرف ي علم النفس االجتماعي           
كمـا  ... إدراكه للعامل اخلارجي واجتاهاته العقلية واالجتماعية حنو األشياء واملواقف          

أنه مثرة العمل التجرييب على هذه األطر املرجعية واالرتباطات أو املراسي واملرافئ  اليت          
  .باجلماعة) النفسي االجتماعي (تكشف عن ارتباط الفرد 

   مصادر اجتذاب اجلماعة لفرد -4-10

و حيافظون على   .ما طرح سؤاال حموري، ملاذا ينتمي الناس إىل مجاعة ما ؟            إذا  
  . عضويتهم داخل اجلماعة قدر ما استطاعوا ؟

  :  ميكن حتديد مصدرين رئيسيني لالجنذاب الفرد للجماعة     

قد تكون اجلماعة موضوع حاجة     : موضوع حاجة  أن تكون اجلماعـة      -4-10-1
لذين ينتمون إليها أو بسبب ألوان النشاط الـيت         إما بسبب اجنذاب  األفراد ا     :ما

تتوافر فيها مما يتفق مع ميول هذا الشخص أو لكال السببني معا أو ألغراضـها               
كمقاومة التعصب أو املطالبة حبق التصويت أو حتـسني أسـاليب العمـل يف              
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املؤسسة مثال ، فالفرد ينجذب إىل اجلماعة لشعوره بأن هذه اجلماعة أمر لـه              
  .قيمته

    وسيلة إلشباع حاجات غري موجودة خارج  اجلماعةأن يكون االنتماء للجماعة -4-10-2

أن الفائدة اليت يدعي األفراد أم حيصلون عليها من االنتمـاء إىل         " روز"يوضح    
هي أا تضمن هلم احلصول على أجور أعلـى وعلـى أمـان يف        ) حملية  ( نقابة كربى   

تني عرضنا هلما يقدر العضو مجاعته ألا تساعده علـى          عملهم ، ويف هاتني احلالتني الل     
   .65حتقيق ما هو غري موجود خارج اجلماعة

  : أسباب انضمام األفراد للجماعات يف اجلدول املوايل وميكن توضح
ولكن هذا  . الناس يلتحقون باجلماعات املختلفة ليحققوا مصاحلهم وأهدافهم املشتركة         

فاحلقيقة أنه مثة أسباب أخرى نوردها      ,  ننظم للجماعات  ليس الدافع الوحيد الذي جيعلنا    
  .بإجياز السبب أو الدافع إشباع املصاحل أو الغايات املشتركة
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  66  يوضح أسباب انضمام األفراد للجماعات2جدول رقم  

  املعىن املقصود  .السبب أو الدافع

ــصاحل أو  ــباع امل إش
  الغايات املشتركة

ضهم البعض يتسىن ألفـراد     عن طريق التكتل مع بع    
  .مشاركة اآلخرين يف اهتمامام وحتقيق أهدافهم

توفر اجلماعات ألعضائها فرصة الشعور باألمـان يف          .حتقيق األمان لألفراد
  .مواجهة عدو مشترك

ــات  ــباع احلاج إش
  االجتماعية

العضوية ببعض اجلماعات تساعد أصـحاا علـى        
, بة اآلخرين إشباع حاجام االجتماعية للبقاء بصح    
 Maslowوذلك وفقا هلرياركية أو هرم ماسـلو  

  .للحاجات البشرية 

إشباع احلاجة للشعور   
  بتحقيق الذات

العضوية ببعض اجلماعات تتيح للناس فرصا للشعور       
  )Maslowراجع.(بالرضا عن أنفسهم وعنإجنازام

   
  
  :عوامل متاسك اجلماعات-4-11

, ى مدى تفاعل األفراد وتقابلهم وجهـا لوجـه        يتوقف انسجام اجلماعة وفاعليتها عل    
كما يتوقف متاسك اجلماعة على مدى اندماج       , ومدى اعتمادهم على الضوابط اخلفية    

  :ويتحدد ذلك بأمور ثالث هي, شخصية الفرد يف اجلماعة
درجة انتماء األفراد للجماعة السوسيولوجية مرتبط مبدى تبعيتهم لألهـداف            -  أ

 .اإلنشائية املشتركة
ضوية األفراد يف اجلماعة السيكولوجية يتوقف على إدراكهـم ملـدى           مدى ع   -  ب

 .تبعيتهم لألهداف اإلنشائية املشتركة
دافع العضوية لدى األفراد يف مجاعة سيكولوجية وظيفية مباشرة إلدراكها قوى             -  ت

 .وإدراكها ملدى االشتراك املتبادل بينها, األهداف اإلنشائية
  : و انسجامها مبراعاة عدة معايري أمههاماعةميكن عمليا تقدير متاسك اجلوهكذا 

                                      
66 �Q�$ 1. ن ���� $� � أن"ر��$ 2!
�.2004  
  



118 الفصل الثالث                                                                 الدوافع واحلاجات واحلوافز والرضى ومتساك اجلماعات

i -      م     , مقدار التماثل العقلي بني الفرد واجلماعةأي مدى اتساق عقائدهم واجتاها
 .وقيمهم

ii -            درجة امتثال سلوك أعضاء اجلماعة لنظمها وأحكامها التنظيميـة ومعايريهـا
 .االجتماعية املتفق عليها

iii -         وتقدير الناحيـة   . الكمية والنوعية مدى اندماج الفرد يف اجلماعة من الناحيتني
فقـد تـستفيد    , الكمية لنشاط الفرد يف اجلماعة يتوقف على درجة الشمول        

فقـط  %5 للعمل السياسي و    %15 من وقت الفرد بينما يعطي هو        %80مجاعة
ولكن الكم ال يدل وحده على مدى تشبع الفـرد مببـادئ            , للنادي الرياضي 

أوجه نشاط اجلماعة ضـئيلة إال أنـه        فقد تكون مسامهة العضو يف      , اجلماعة
 67.متشبع بآراء اجلماعة شديد التعلق بأهدافها

  :ميكن اختصارها فيما يلي,  ووحدامصادر متاسك اجلماعةأما 
 .درجة التفاعل بني أعضاء اجلماعة �
 .درجة وجود أهداف مشتركة وعامة للجماع �
 .درجة تشابه اجتاهات وقيم اجلماعة �
 .ماعةاملكانة االجتماعية للج �
عالقة اإلدارة بالعاملني يف املنظمة؛ ألن اجلماعة قد تتكون نتيجة ضـغوط مـن               �

 .اإلدارة
وبالتـايل  , كلما كربت اجلماعة لكما قل االتصال بني أعضائها       , حجم اجلماعة  �

 .تقل عوامل متاسكهم
  . 68طبيعة شبكة أمناط االتصال �

  :  ما يعيق متاسك اجلماعات-4-12
جنملها فيمـا   , اعات أثناء احلياة االجتماعية بعض املشكالت     من الطبيعي أن توجه اجلم    

  :يلي
  قد, القائد واختاذه قرارات منفردا بعيدا عن اجلماعة تسلط:املتسلطةالقيادة -4-12-1

  .يؤدي إىل فشل اجلماعة وظهور مشكالت فيها
  .األمر الذي يؤدي إىل صعوبات حتديد من يستق اللوم:عدم حتديد املسؤولية -4-12-2
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  .خارج أوقات األزمات والطوارئ:السرعة يف اختذ القرارات -4-11-3
  , وعدم اقتناعهم بأهداف اجلماعة, املشاركة يف األنشطة: عدم رغبة األعضاء -4-12-4

  .وعدم استعدادهم لتحمل املسؤولية
  يشترك فيها األعضاء؛ ألن األعمال اجلماعية : عدم وجود أعمال مجاعية -4-12-5

  .و العالقات بني األفراد واجلماعاتتساعد على من
  ألن من بني أهم أهداف االنتماء إىل :عدم إشباع احلاجات الفردية واجلماعية -4-12-6

  .اجلماعة هو أن تكون اجلماعة مشبعة حلاجات أعضاءها
   ألعمال اجلماعة؛ ألن املغاالت يف التنظيم أو غيابه يؤديعدم مالءمة التنظيم -4-12-7

  .69الت إىل وجود مشك
   ؛ألنه يؤدي إىل الصراع مما يضعف درجة متاسك االختالف حول األهداف -4-12-8

  .       اجلماعة
  كلما قلت درجة التفاعل مع , كلما زاد حجم اجلماعة  : حجم اجلماعة -4-12-9

  .      األعضاء اآلخرين وبذلك يقل إحتمال درجة متاسكها
  م التقارب أو الثقة بني أفراد اجلماعة أوحينما ينعد:التجارب غري السارة -4-12-10

  ومريرة مما, يصبح اإلتصال والتفاعل بني األفراد جتربة مؤملة ,       يسود القهر يف حميطها
  .      يؤدي إىل فك روابط اجلماعة

  ألنه يؤدي إىل الصراع والتنافر وظهور عوامل:التنافس داخل اجلماعة -4-12-11
  .70     الشقاق

  
   : نولوجيا و إشباع اجلماعة للحاجات االجتماعية ألفرادهاالتك-4-13

        إن إشباع احلاجات االجتماعية يرتبط ببعض العوامل النفسية االجتماعية كما أن           
استقرار هذا اإلشباع يتوقف على ما إذا كانت عملية التفاعل جمزية أم ال ، كما هـو                 

  :موضح يف الشكل التايل 
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   أثر التكنولوجيا على إشباع احلاجاتيوضح 7شكل رقم 
  
  
  
  
  

   
  

  
  

  
  

  
  

  :يالحظ من هذا الشكل ما يلي 
اىل ..حتدد التيكنولوجيا السائدة تسلسل العمليات، وضع اآلالت، وضع املكاتـب          .أ 

نوع التفاعل الذي يسود بني فرد وآخر وهو تفاعل مفروض على العـاملني              . آخره
ذلك أن من يقوم بالقيـد يف       . على رغبة كل فرد يف اختيار زميله مثال         وال يوقف   

 بالقيد يف دفتر اليومية من دفتر األستاذ ال ميكنه البدء يف عمله إال بعد انتهاء من يقوم
 .عمله

يؤدي التفاعل الفين إىل أن يتعمق كل فرد يف  اآلخر الذي يتعامل عه ، وهناك                  . ب 
 قد يتم اكتشافها حينئذ مثل الرغبات وامليول وهـو          العديد من العوامل النفسية اليت    

اىل ... نوع التعليم واخلربات السابقة و نوع املشاكل اليت يواجههـا كـل فـرد               
وعلى ذلك فإن تشابه هذه العوامل بني فرد وآخر يؤدي إىل ما يسمى بالتفاعل .آخر

ـ             سائدة ،  االجتماعي وهو التفاعل الذي تفرضه  طبيعة العمل أو التكنولوجيـا ال
  .والعوامل النفسية 

إذا كان التفاعل االجتماعي جمزيا لألطراف املعنية فإنه يصبح أكثـر تكـرار               .ج 
 عالقات شخصية قوية متتد خارج مكان العمل مثل االلتقاء          إىل خلق وبذلك يؤدي   

 ةالتكنولوجيا السائد ت7��K ا!�6��� تفاعل الفين 

 عالقات شخصية قوية

عوامل 
  نفسية
  متشاة

  التفاعل االجتماعي
  

  بيـن األفراد

 إشباع احلاجات االجتماعية تفاعل اجتماعي أكثر تكرارا

ـا
جمزي

ان 
ا ك
إذ
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يف األماكن العامة أو التزاور يف املنازل وبـذلك يـؤدي إىل إشـباع احلاجـات                
 .اية االجتماعية و يف النه

اكتشاف أن العالقات املتبادلة مل     : قد ال يستمر هذا اإلشباع طويال لعدة أسباب منها           .د 
إىل آخـر  ..تعد جمزية  كما كانت من قبل ، أو نظرا لالنتقال إىل مكان عمل آخـر   

 71تلك األسباب اليت تؤدي إىل قلة تكرار التفاعل االجتماع 
  
  عة اختالف طبيعة احلياة االجتماعية للجما-4-14
مهما تعددت العضوية للفرد يف أكثر من مجاعة فإن طبيعة احلياة االجتماعية ختتلف تبعا                 

الختالف هذه اجلماعات وجاذبيتها اليت جعلت الفرد ينتمي إليها و إال ملا كان يف حاجـة إىل                 
  عضويتها 

هذه الفكرة يف النتائج اليت توصل إليها من بث قام فيه بتكـوين             )) باك  (( أكد  
اعات جتريبية على ثالث مستويات من التماسك وقد أدت االختالفات تشكيل هذا            مج

  .التماسك إىل أمناط خمتلفة من التواصل والتأثري بني األعضاء
عندما كان التماسك قائما على األداء الفعال للعمل الذي يقومون بـه كـان              

 إىل مناقشة األمـور     األعضاء يريدون إاء  مهمتهم بسرعة وكفاية  ، وكانوا ال مييلون           
اليت يعتربوا متصلة بتحقيق أغراضهم الشخصية  وعندما كان التماسك معتمدا علـى             

كان األعضاء يؤدون عملهم حبذر مركـزين       : املكانة اليت حيصلون عليها من العضوية       
  .على اهتمامهم يف أعماهلم اخلاصة ،وحريصون على عدم املغامرة مبراكزهم 

تماسك يف أدىن درجاته أي عدم وجود أي عامل جـذب           وأخريا عندما كان ال   
كان األعضاء يؤدون عملهم مبعزل عن بعضهم البعض ومل يكن لكـل            : بشكل فعال   

  .  72الواحد منهم إال اهتماما ضئيال بزمالئه
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  مناذج مجاعات العمل طبقا لسلوك األشخاص الذين تعترف م كقادة هلا -4-15
مجاعات العمل وأن يصفها طبقا لسلوكها بصفة خاصة،        أن مييز بني    " سيلز" حياول  

طبقا لألساليب اليت تستخدمها حلل مشكالا اليومية، ومدى استجابتها لإلدارة واإلشراف           
أن مييز بني أربعة    " سيلز  " ومنوذج األشخاص الذين تعترف م كقادة هلا ، ولقد استطاع           

 وبيانات مجعت عن طريق املالحظـة       مناذج جلماعات العمل مستندا يف ذلك إىل معلومات       
 مجاعة يف ثالثني مصنعا تقوم بصناعات خمتلفة يف الواليات         300واملقابالت اليت أجريت على     

املتحدة ، وقد متيزت كل مجاعة من تلك اجلماعات بسلوك خاص يبقى مميزا هلا رغم تغـري       
  .األشخاص

تقل فيها املعارضة والشكاوى    ) رة  مثل كثري من العمال الغري مه     :(اجلماعات السلبية - 2-15-1
وتتميز بقيادة غري واضحة، وبوحدة داخلية ضئيلة ،وهي ال تعترب يف نظر اإلدارة مجاعـات               
تعاونية أو مجاعات على مستوى عال من اإلنتاج كما أا تلعب دورا ا بسيطا يف األعمال                

  .النقابية
فهي أكثر احتادا   ) ة السيارات   كعمال خطوط التجميع يف صناع    : (اجلماعات الضالة  -2-15-2

من اجلماعات األوىل ، كما أا أكثر تظلما ولكن أعضاءها ال ينضبطون علـى الـسلوك                 
 الذي يتفق مع أهدافهم الواضحة ، وغالبا ما تكون على درجة من التركيز 

وهي تعترب يف نظر اإلدارة مجاعات متمردة وغري راضية ، كما أا تلعـب دورا اجيابيـا يف           
 .لنقابة يف املراحل التنظيمية ا

بأعلى مستويا ت التنظيم متارس ضغوطا كثرية بطريقـة          : اجلماعات االستراتيجية -4-15-3
مستترة ورشيدة ، تأكيدا ملصاحلها اخلاصة ، وهي على درجة عالية من الوحدة الداخليـة                

فضال عـن  كما تشارك مشاركة فعالة يف أنشطة النقابات وتكون مصدرا لقيادات عديدة        
 .أن تقارير اإلدارة عنهم كعاملني تكون حسنة إىل حد ما يف املدى الطويل 

فهي أكثر اجلماعات ثباتا ، وأعالها مـن        ) كصناع املالبس : ( اجلماعات احملافظة -4-15-4
حيث الوحدة الداخلية ، وتعترب يف نظر اإلدارة ، أكثر العاملني رضا ، وهي عـادة مـا                  
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نصاف املظامل اخلاصة، كما أا أقل جاذبية فيما يتعلق باألعمال          تستخدم ضغوطا رادعة إل   
  .73النقابية 

إىل ,  اجلماعـات  E.E.eubankيصنف عامل االجتماع األمريكـي      :تصنيف اجلماعات -4-16
  : حسب مايلي. سبعة أصناف

  .االنتماء العرقي-4-16-1
  .مستوى التطور الثقايف-4-16-2
  .اجلماعاتأشكال األبنية املوجودة يف -4-16-3
  .مهام ووظائف اجلماعة يف التجماعات البشرية-4-16-4
  .أشكال االتصال الغالبة بني أعضاءهذه اجلماعات-4-16-5
  .األشكال املختلفة للروابط القائمة يف هذه اجلماعات-2-16-6
  . 74التصنيفات املختلفة القائمة على مبادئ أخرى خمتلفة عما سبق-4-16-7
  
  اعة حتقق أداء أفضل للتنظيمكيفية جعل اجلم-4-17 

أنه من أجل حتقيق أداء أفضل للتنظيم ، جيب خلـق            R.Likert يرى رينسيس ليكرت  

وفقـا  -مجاعات عمل متماسكة تنسجم أهدافها مع أهداف إدارة التنظـيم  ، ويـتم ذلـك        

يكونون أعـضاء يف    '' حماور اتصال وربط    "  بواسطة منسقني أكفاء ، أطلق عليهم        -لليكرت

من مجاعة من هذه اجلماعات وتربط حماور الربط أو االتصال هذه بني التفضيالت  احملددة               أكثر  

إلحدى اجلماعات بأعضاء مجاعات أخرى هلا عمل مشترك أو متداخل مع اجلماعـة األوىل،              

  .كما ميكن أن تتعرف اجلماعة األوىل على تفضيالت اجلماعات األخرى من خالل هذه احملاور
  :ور الربطوظائف القائم مبح
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  :ويرى ليكرت أن القائم بدور حمور الربط يؤدي ثالثة وظائف 
 .فهو يساعد اجلماعة على حتقيق إمجاع  على مسألة ما  �

 مث ينقل هذا اإلمجاع إىل مجاعة أخرى ينتمي إليها  �

 وأخريا حياول يف حاالت الصراع داخل اجلماعة أن يسهل حسم أو تسوية             �
 .75هذا الصراع

فإنه قد يبدو دائما من املرغوب فيه زيادة درجة متاسك جمموعات           , رة  ومن منظور اإلدا  
إذا كانت اموعة متتلك أمناط أو قواعد سلوكية اجيابية فيما يتعلـق            , على سبيل املثال  , العمل

هنا فإن تـدخل اإلدارة لزيـادة درجـة     , إال أا ليست متماسكة بالدرجة الكافية     , باإلنتاجية
  .ة قد يكون مفيدا للغايةالتماسك لدى اموع

  :ومن بني اإلستراتيجيات اليت ميكن لإلدارة إتباعها لزيادة متاسك اموعة ما يلي
 .تشجيع املوافقة والقبول لألهداف اجلماعة �

 .حتقيق التجانس يف عضوية اجلماعة �

 .زيادة معدالت التعامل أو التفاعل بني أعضاء اجلماعة �

 .ت قليل حجم اجلماعة �

76قالل املادي أو االجتماعي للجماعات عن اجلماعات األخرىيئة االست �
.  

  واجلدول املوايل يوضح أكثر العوامل األساسية املؤثرة يف أداء ورضى اجلماعة 
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  .77العوامل األساسية اليت حتدد أداء ورضى اجلماعة 8: يبني الشكل التايل رقم

  
  :ري الرمسية على الفردأثر اجلماعة غ-4-18

أن جلماعات العمل غري الرمسية تأثريات غري متوقعة على العامل الذي يعمل من 
خالهلا ، فهي بالفعل مصدرا إلشباع حاجات العمال االجتماعية ، كاحلاجة إىل حب             
ومودة اآلخرين واحلاجة إىل الصداقة واالتصال باألصدقاء كما أا تشبع حاجـات            

 الوقت ميكن هلا تدعيم األفكار وأمناط السلوك املعتادة للتنظيم بدال           األمن ، ويف نفس   
من أن تدعم التزام األعضاء وارتباطهم به، كما تعمل على محاية الفرد مـن تـسلط                

وهكـذا عنـدما    . املشرف ، وتدعم موقف األفراد يف مقاومتهم للضبط التنظيمي          
افة غري رمسية باإلضـافة إىل      يتعرض األعضاء لقيود وضغوط تنظيمية رمسية، تظهر ثق       

 من خالهلا حتقيق بعـض االسـتقالل      ء ، حياول األعضا   ةاملعايري والتوقعات غري الرمسي   
  . واحلرية 

  إىل أن اجلماعـات      Lippitt وليبتت   Cartwrightوقد أشار كاترايت    
االجتماعية كيان سيكولوجي ، ومن مث حتدث قراراا تغريات يف سلوك الفرد بشكل             

.  التغريات اليت تنشأ عن احملاوالت الرامية لتغيري سلوك األفراد كأفراد منعزلني أكرب من
، فإذا كانت    أن تكون لصاحل التنظيم أو لضده      ويريان أنه بإمكان مجاعات العمل هذه     

تقبل أهداف اإلدارة مثل اإلنتاجية العالية واخنفاض الفاقد من اإلنتاج والنوعية اجليدة ، 
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 تركيب اجلماعة
عمليات 
 اجلماعة

 مهمة اجلماعة

  ءاألدا
 الرضى
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جية لألفراد يف اجلماعة سوف تزداد بسب ضغط اجلماعة ، ولكن إذا            فإن القدرة اإلنتا  
  . 78وقفت هذه اجلماعة ضد أهداف اإلدارة ،يصبح متاسك أفرادها ضد اإلدارة

  . مظاهر ارتفاع الروح املعنوية جلماعات العمل-4-19
  :فيما يلي, يكن تلخيص مظاهر ارتفاع الروح املعنوية يب أعضاء اجلماعات    

  .م وجود صراع بني األفراد ببعضهم بعض عد-4-19-1
  .متاسك بني أعضاء اجلماعات لتحقيق هدف مشترك -4-19-2
   قدرة أعضاء اجلماعات على جماة األزمات واملشاكل بشئ من احلزم والتكيف-4-19-3
  . ارتفاع كمية االنتاج-4-19-4
  . ارتفاع جودة اإلنتاج-4-19-5
  . قلة املواد التالفة-4-19-6
  . اخنفاض نسبة تغيب العمال عن عملهم وتأخرهم عن مواعيد حضورهم-4-19-7
  . معدل دوران العمل بينهمض اخنفا-4-19-8
  . اخنفاض معدل احلوادث-4-19-9
  .79 اخنفاض معدل الشكاوى والتظلمات-4-19-10
  

  خصائص اجلماعات ذات الفعالية العالية-4-20

  : الفعالية العالية فيما يليخصائص اجلماعات ذاRENSIS Likert  حيدد الباحث 
بنية عالقات العمل دون صراع قائمة على الثقة والوفاء بني األفراد أعضاء اجلماعة مـن               �

 .قيم وأهداف اجلماعة جهة وبني قائدهم من جهة أخرى واالخنراط يف

 . على اجلماعة وحتقيق أهدافها الرئيسيةةمستوى عايل من الدافعية للمحا فض �

 تلك اجلماعة اليت تعمل بأسلوب مجاعي حبيث أن كل جزئية فيهـا             نسق اجلماعة مبعىن   �
 80تقوى األخرى
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املنظمـة ويف أي   ووفق هذه النظرية يكون دور الرئيس يف السلم اهلرمـي داخـل  
اجلماعات اليت يشرف عليها متعاونة ومنسجمة وفعالة وذلك حسب  مستوى كان هو جعل

  .اخلصائص التنظيمية السابق ذكرها 
ن الرئيس مسؤوال عن ضمان إحاطة اجلماعة بكل ما هو إجيايب من حيث             وهلذا يكو 

   81)استمرارها يف الزمن( نوعية العالقات ودميومتها
  عالقة اجلماعة الرمسية باجلماعة غري الرمسية  -4-21

ميكن أن نلخص عالقة اجلماعة غري الرمسية باجلماعة الرمسية ، أو عالقة اجلماعة             
ى اليت تتضمنها أو تشرف عليها  وما يكون بني كال النـوعني             الصغرى باجلماعة الكرب  

  :من اجلماعات من تأثري وتأثر يف النقاط التالية 
 .متيل معايري ومستويات اجلماعة الرمسية إىل التأثري يف سلوك اجلماعات الغري رمسية  .أ 

( إذا ما نشأ اعتراض على بعض معايري املنظمة األكرب تصمم اجلماعة غري الرمسية         . ب 
 .معايري و مستويا مقننات اإلنتاج )اليت تعمل وجها لوجه 

إذا مل تكن  اجلماعة غري الرمسية قائمة على معارضة معايري املنظمة األكرب ، فإا                 .ج 
 .تقوي دوافع الوصول لألهداف الرمسية األبعد

ه يبين أعضاء اجلماعة غري الرمسية نشاطا منسجما للميول حنو املصلحة املشترك  متيل مع    .د 
 .املصلحة الذاتية إىل التبعية وتصبح ثانوية 

"  غـري رمسـيني   "ويئ اجلماعات غري الرمسية  يف املصنع لظهور قادة اجتمـاعيني               .ه 
خيتارهم األعضاء تلقائيا وخيضعون هلم أكثر من خضوعهم للقائد الرمسي املفـروض            

 .عليهم حبكم التنظيم

 .ورة وتعميم مستويات فاعلية اجلماعةيقوم هؤالء القادة غري الرمسيني بدور أدوات بل .و 

 .يعاقب عليه ) االجتماعية ( عدم التوافق مع معايري اجلماعة غري الرمسية  .ز 
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 .لدى أعضاء اجلماعة غري الرمسية استعداد ملعاونة بعضهم البعض يف حتقيق معايري اجلماعة  .ح 

ألوسـع   اخلارجية ا  ةيتصرف القائد الغري الرمسي كأداة دفاع عن اجلماعة يف البيئ           .ط 
 .للتنظيم ، اليت هي منه

 82يظهر تسلسل اهلرمي للقيادة غري الرمسية  يف اجلماعة كلما علت  .ي 

  مقارنة بني خصائص التنظيمني الرمسي وغري الرمسي -4-22
  

  .اجلدول التايل  ميكننا من إجراء مقارنة بني التنظيمني الرمسي وغري الرمسي بسهولة
  3: جدول رقم

   غري الرمسيةاملنظمة  املنظمة الرمسية

  معايري مجاعية   معايري التنظيم 

  أدوار   مراكز 

  سلطة سيادة   ترتيب تدرجي 

  .خضوع  إخضاع 

  .تقدير أصيل لألشخاص  تقدير عارض لألشخاص   

  عالقة شخصية  عالقة مراكز 

  
   االختالفات القائمة بني التنظيمني -4-23
  

الحظ بعض االختالفات اليت ميكن إمجاهلـا  إذا قارنا بني التنظيمني الرمسي وغري الرمسي ن     
  : فيما يلي

I.                 أن التنظيم الرمسي أكرب يف احلجم من التنظيم غري الرمسي ، نظرا ألن العـضوية يف
 .التنظيم األول مفروضة على األعضاء ، أما الثاين فإا غري مفروضة 
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II.           ي بعـدم   أن التنظيم الرمسي يتصف باالستمرارية، يف حني يتصف التنظيم غري الرمس
 أن األول ينبين على أسس واضحة للتنظـيم         علىويرجع ذلك   . االستقرار النسيب   

 فإنـه    عل أكتاف أشخاص معينني ، وهذا ما جيب أن يكون ، أما الثاين             موال يقو 
ينبين على أشخاص وليس على أسس تنظيم ، أضف إىل ذلك أن كثـرة دخـول                

 .  هذا التنظيم أقل استقرارا القدامى جتعلء اجلدد، وكثرة خروج األعضاءاألعضا

III.               إن السلطة يف التنظيم الرمسي تتركز يف القمة ويتم تفويضها أسفل التنظيم، يف حني
  بنظرية قبـول     83أا تنبع من القاعدة يف التنظيم غري الرمسي ، وهذا هو ما يسمى            

 . السلطة 

   موقف التنظيم الرمسي من التنظيم غري الرمسي- 4-24
تغـريت النظـرة إىل     )هاوثورن  ( ليت توصلت إليها جتارب     على ضوء النتائج ا   

أن كان السلوك غري الرمسي سلوكا غري شرعي أصـبح           التنظيمات غري الرمسية ، وبعد    
ينظر إليه باعتباره شرا البد منه ، وكان شعار تلك الدراسات هـو حماولـة التعـايش                 

ة  يف ضرورة االعتراف     السلمي بني التنظيمني الرمسي وغري الرمسي وتتلخص هذه الفلسف        
بوجوده فيجب عليها أن حتاول أن تعمل معه ، والعمل مع التنظيم غري الرمسي ال يعـين                 

 بوجوده بل يعين االستماع إىل اآلراء اليت يلقيها قائد اجلماعة غري الرمسية ، كما               دالتندي
نطوي هـذا   يعين أيضا االستماع إىل اجلماعات غري الرمسية يف عمليا اختذ القرارات ، وي            

االجتاه من جانب اإلدارة أيضا على السيطرة والقضاء على اهلمس والـشائعات الـيت              
 كالرمسي وذلك عن طريـق إصـدار        كتساعد يف اختاذ سلوك غري رمسي مناهض للسلو       

   .84املعلومات الصحيحة وإبالغها إىل العاملني يف التنظيم
لرمسي باعتبـاره ظـاهرة     أما االجتاهات فقد أصبحت تنظر احلديثة للتنظيم غري ا        

صحية داخل التنظيم مبعىن أن وجود تنظيما غري رمسية يؤخذ كـدليل علـى جتـاوب                
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إىل أبعد من ذلـك  ’’ شيستر برينارد ’’العاملني مع أهداف وسياسات اإلدارة، ويذهب       
بأن التنظيمات غري الرمسية تؤدي إىل خلق التنظيم الرمسي، مبعـىن أن أي             : عندما يقول   
أن التنظيم غري   ’’ ي يتفرع عنه جمموعة من التنظيمات غري الرمسية ، ويضيف           تنظيم رمس 

الرمسي ينشئ اجتاهات وعادات ومفاهيم جيب أن تأخذ ا التنظيمات الرمسية ، ومثلـها              
يف ذلك العادات واالتفاقيات والتشريع القانوين ، حيـث تعتـرب األوىل تفـاعالت ال               

صرفات ومع ذلك فمن األمور املألوفة األخذ بالعادات        شعورية   والثانية مناذج تقنية للت      
: إىل هــذا الرأي قوله" ففنر" االتفاقية يف حالة احلكم على شرعية تصرف ما وضيف 

أن التنظيم الرمسي إذا كان يعتمد على الشرعية القانونية ، فإن التنظيم غري الرمسي يعتمد               
أن : "قل أمهية عن الشرعية القانونية    يف وجوده على شرعية الوضع االجتماعي واليت ال ت        

الرأي السائد يف الفكر التنظيم احلديث هو أن التنظيمات غري الرمسية الصغرية واليت قـد               
تكون مبثابة صداقات هي اليت تعطي التنظيمات الرمسية صفة االستمرار ، والشيء املؤكد           

 أحدامها يـؤدي إىل      أن يعيش بدون األخر وبالتايل فإن فشل       اهو أنه ال ميكن ألحد مه     
85"تفكك اآلخر

  

  

   كيفية تعامل التنظيم الرمسي مع لتنظيم الغري الرمسي-4-25
عادة ما يقوم األفراد  بتكوين تنظيمام غري الرمسية وخاصة يف أماكن أعمـاهلم              
وذلك دف إشباع الكثري من احلجات، وعلى ذلك كان السؤال اهلام الـذي يواجـه               

   يتعلق بكيفية التعامل مع مثل هذه التنظيمات) ارة على كافة مستويااأي اإلد(التنظيم الرمسي 
ال خترج عن جمرد جتاهل ، أو حماربة التنظيم غري الرمسي ، وقد ثبت               :أحدامها سلبية  �

 :فشل هذه الطريقة لعدة أسباب 

من الصعوبة مبكان أن مل يكن من اخلطأ حماربة الطبيعة البشرية اليت ال ميكن هلـا                  .أ 
  يف معزل عن اآلخرين واليت عادة ما تسعى إلشباع  حاجام االجتماعية احلياة
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 من اخلربات السابقة أن كل حماوالت اليت بذلتها اإلدارة لقمع هذه          حكذلك املتض   .ب 
التنظيمات غري الرمسية كللت بالفشل يف األجل الطويـل ، حـىت وأن صـاحبها                  

 .النجاح يف األمد القصري 

 سلبية لدى العاملني وبالتايل يؤثر      تالقمع تؤدي إىل اجتاها   أن سياسة التجاهل أو       .ج 
 .تأثريا سلبيا على أدائهم ألعماهلم، وخاصة يف األجل الطويل

تقتضي ضرورة أن تقـوم     : يف تعاملها مع التنظيمات غري الرمسية        : اجيابية: ثانيها   �
 مثـل   86اإلدارة مبحاولة كسب هذا التنظيم إىل صفها ، وليس جتاهله أو حماربتـه            

 :ألنه حيقق لإلدارة, إشراك قياداته على اخلصوص يف اختاذ القرارات

 .االستفادة من أفكار العاملني يف رسم خطط وسياسات املنشأة .أ 

 .تقدمي اخلدمات مبا يتفق وحاجات ورغبات العاملني  . ب 

 .إقامة عالقات طيبة بني اإلدارة والعاملني .ج 

ذ القرارات يف امليـادين الـيت       التعرف على آراء ووجهات نظر العاملني قبل اختا        .د 
 .مهم

وتقدير اإلدارة للدور الذي يقومون به يف حتقيـق         , االعتراف بأمهية العاملني  . هـ
  87اإلنتاجية
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  خالصة الفصل الثالث

ودوافع غري ذاتيـة ولكنـها      , دوافع لصيقة بالعمل  :الدوافع أنواع  و, من حمركات سلوك األفراد الدوافع    
عـن طريـق     حتاول فهم الدافعية     صيغوظهرت  . دوافع خارجة عن نطاق العمل    , وفهترتبط بالعمل وظر  

  .معادالت حتدد العالقة بني املكونات الدافع
  . التدريبXاالستعداد = القدرة

  . الدافعXالقدرة  = اإلنتاجية
  . التعب-  الدوافعxالتدريب x االستعداد = اإلنتاجية

  :عمل واحلاجات اإلنسانية املختلفةومن النظريات اليت حاولت تفسري دوافع ال
أن اإلنسان لديه رغبة " ماسلو"حيث ذهب , املعروفة رمها التدرجي للحاجات: ابراهام مسلو نظرية .1

  .طبيعية إلشباع جمموعة حمددة من احلاجات ورتبها ترتيبا هرميا حسب أمهيتها
ـ y  و xن  وحدد لكل مy و xاملعروفة بنظرية" دوقالس ما كقريقروقر :" نظريةو .2 ت  مالمح عرض

   . وهي تركز على العالقة بني الدافعية وفلسفة الطبيعة البشرية, جدول من أجل املقارنة شكليف
الذي يرى أن اإلنسان يقوم بتقييم البدائل واخليارات من السلوك قبل أن يقدم             ":فيكتور فروم "نظرية   .3

ما هو اهـود املطلـوب مـن        : يه, على سلوك معني ويتم اختياره بناء على جمموعة من العوامل         
ما هي أمهية هذه    . هل قيام الشخص بتحقيق األداء سوف يؤدي إىل نتائج؟        . الشخص لتحقيق األداء؟  
  النتائج بالنسبة للشخص؟

وهي , اليت اقترح فيها جمموعة من عوامل العمل اليت تؤثر يف سلوك الفرد يف التنظيم             : نظرية هريزبريق  .4
  .ل الدفاعيةالعوامل الوقائية والعوام

إىل أن يصبح العاملون    ) حسب هذه النظرية  (اليت تبىن على التوظيف مدى احلياة مما يؤدي         ) z(نظرية .5
كما أن اإلدارة   , وهو ما ينعكس على زيادة اإلنتاجية واالرتقاء مبستوى األداء        , أكثر ارتباطا بأعماهلم  

  .باملشاركة تعترب الفكرة األساسية هلذه النظرية
 يف ميدان التسيري ختمت الفصل مـا  الرضى الوظيفي ومتاسك اجلماعات العمالية ونظرا ألمهية

 مؤشر من املؤشرات الدالة على فعاليـة  الرضى الوظيفيوخصصت هلما مساحة تتناسب مع أمهيتها؛ ألن  
وألن متاسك  اجلماعات حينما يتحقق مستوى عال منه فإن أعـضاءها يـشعرون              . املؤسسة وسياستها 

ويوافقـون علـى    , ابية قوية حنو مجاعتهم وتكون لديهم الرغبة يف االستمرار لعضويتهم فيهـا           مبشاعر إجي 
  .أهدافها ومعايريها وبناء األدوار فيها
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, وطبيعـة اإلشـراف   , نظام العوائد :  مثل مسببات وظيفية :  نوعني مسببات الرضى الوظيفي  و  
, وحتمل الـضغط  , احترام الذات :  مثل ومسببات شخصية . وتصميم العمل وظروفه  , وسياسات املنظمة 
حـوافز تـشجع    10وقد أمجعت معظم األحباث على أن هناك        . والرضى عن احلياة  , واملكانة االجتماعية 

وشروط عمـل   , ووجود فرص للترقية  , العمل الثابت : نذكر منها , العامل على البقاء يف عمله ورضاه عنه      
  . يف املنظمةواعتراف بأمهية الفرد , وزمالة طيبة بني العمال, جيدة

 تتم عن طريـق     :املقاييس الذاتية .  مبقاييس موضوعية وأخرى ذاتية    قياس الرضى الوظيفي  وميكن  
وهناك صـيغ  , توجيه الباحث جمموعة من األسئلة للعامل تدور حول مشاعره وعن جوانب عمله املختلفة   

املقـاييس  أما  . وتكملة اجلمل , وأسئلة الشدة , وأسئلة االختيار , أسئلة مفتوحة : خمتلفة لألسئلة تتمثل يف   

  .ومعدالت احلوادث واإلصابات يف العمل, وترك العمل, فهي اليت تقوم على مؤشرات الغياب, املوضوعية
وتشري هذه اخلاصة إىل مدى ارتباط       ,  التماسك من اخلصائص املميزة للجماعة     :متاسك اجلماعات 

على العضوية يف اجلماعـة      كمـا أن             ومدى تأثري وانعكاس ذلك     , أعضاء اجلماعات لبعضهم البعض   
. التماسك يشري أيضا إىل قوة اجلماعة يف جذب أعضائها لالسـتمرار النـشاط يف داخـل اجلماعـات                 

  .واالتصاالت اجليدة داخ املنشأة تساعد على التعاون والفهم املشترك بني جمموع العاملني
, واالجتاه الـشكلي  ,  االجتاه النفسي  :هناك اجتاهات أساسية يف دراسة اجلماعات االجتماعية منها       

  .  البنائي الوظيفيهواالجتا, واالجتاه السوسيومتري
وأن , االرتباط بني األعضاء بطريقة واضـحة     :  البد أن تتوفر عوامل منها     ولكي تتكون اجلماعة  
 أن تتكون من شخـصني أو     : منها,  معينة لكل مجاعة خصائص  كما أن   . يكون االنتماء إىل اجلماعة جمزيا    

وأن جيمع بني أعـضائها     , وأن يكون هلا تركيب أو بناء مستقر      , أكثر بينهم نوع من التفاعل االجتماعي     
والطبيعة , واالرتباط,والصغر, والتماثل, القيادة: مبميزات منها  وتتميز اجلماعة . أهداف أو مصاحل مشتركة   

 كإتاحة فرص أمام األفراد     وظائفللجماعة غري الرمسية    و  . والعالقات غري الرمسية  , السيكولوجية للتفاعل 
  .الكتساب املكانة

  .مجاعة عضوية مرجعية, ومجاعات مرجعية, مجاعات عضوية: واجلماعات أنواع
كون اجلماعة موضع حاجـة بالنـسبة للفـرد         :  مثل مصادر الجتذاب الفرد للجماعة    وهناك  

  . كتحقيقها له األمان
درجة التفاعل بني أعضاء , ة االجتماعية للجماعةاملكانمنها : عوامل لزيادة متاسك اجلماعةوهناك 

, وعدم حتديد املسؤولية, القيادة املتسلطة: مثلعوائق تعيق متاسك اجلماعةوهناك . حجم اجلماعة, اجلماعة
  .وكرب حجم اجلماعة, واالختالف حول األهداف, وعدم وجود أعمال مجاعية



134 الفصل الثالث                                                                 الدوافع واحلاجات واحلوافز والرضى ومتساك اجلماعات

ن خيلق مجاعات عمل متماسكة تنسجم       جيب أ  لكي حيقق التنظيم أداء أفضل    أنه  " ليكرت"ويرى  
حتقيق التجانس : ولكي يزداد متاسك اجلماعة جيب أن تعمل اإلدارة  على مثل     . أهدافها مع أهداف التنظيم   

  . وزيادة معدالت التفاعل بني أعضاء اجلماعة, يف عضوية اجلماعة
شكل أكـرب مـن    هلذا حتدث قراراا تغريات يف سلوك الفرد ب       , ألن اجلماعات كيان سيكولوجي   

وميكن أن تكون اجلماعـات  , التغريات اليت تنشأ عن احملاوالت الرامية لتغيري سلوك األفراد كأفراد منعزلني         
اإلنتاجية العالية واخنفـاض الفاقـد مـن        : فإن قبلت أهداف اإلدارة مثل      , لصاحل التنظيم أو ضده   تعمل  
ولكن إذا وقفت , د سوف تزداد بسبب ضغط اجلماعةفإن القدرة اإلنتاجية لألفرا, والنوعية اجليدة, اإلنتاج

يعمل على عـدم وصـول      يصبح متاسك أفرادها    , اإلدارةاحملددة من طرف    هداف  هذه اجلماعة ضد األ   
   .اإلدارة إىل أهدافها
قدرة أعضاء اجلماعات على جماـة     : املعنوية جلماعات العمل منها   مظاهر الرتفاع الروح    وهناك  

اخنفاض , اخنفاض معدل احلوادث  , وقلة التالف , ارتفاع كمية اإلنتاج  , م والتكيف األزمات بشيء من احلز   
  .معدل الشكاوى والتظلمات
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  : السابقـةتالدراسـا

 السابقة أرضية ينطلق منها الباحث وموجها أساسيا له حىت يتمكن من معرفة             تتعترب الدراسا   

 مـن   فهي توضح  اجلوانب الـيت حبثـت       , اجلوانب املختلفة ملوضوع البحث الذي هو بصدد حبثه       

 الدراسـة   كما تساعد على صياغة فروض    , ع واليت ما زالت موضع نقاش أو مل تبحث بعد           واملوض

كما تسهل التحكم يف    , و نتائجها تكون منطلقا لفروض ينطلق منها البحث احلديث        , املراد إجراءها 

ة والبحث  و االستفادة من املناهج املطبقة من خالل املقارنة بني البحوث السابق          , معطيات املوضوع   

كما تـساهم   ,  ألحباث أخرى تارة أخرى    وهكذا تصري البحوث مكملة لبعضها تارة ومثرية      , املقترح

  .يف إبراز املشاكل اليت قد تعترض البحث ومن مث العمل من البداية على تفاديها أو تذليلها

  :1ةالدراسات األجنبي-1 

  عالقة إجيابية بينا وجود Harold Augl et James L. Perry :لـ1981يف دراسة سنة-1-1  

التأخر عن العمـل يف  . كدوران العمل:  بني والء العاملني ومؤشرات الفعالية التالية  

 .    حني مل توجد نفس العالقة مع مؤشرات الفعالية كتكاليف التشغيل والتغيب

 18على ) 1981(سنة  Cameron et whetten  كامرون و وتني : ويف دراسة أخرى ل-1-2  

سة إنتاجية تبني أن ميول األفراد تتغري عرب مراحل حياا ، ففي املراحل األوىل من منوها                مؤس

يفضل األفراد معايري الفعالية القائمة على مستوى األداء الفردي ويف  املراحل الالحقة مـن               

 .عمر املؤسسة صار التركيز أكثر على خمرجات املؤسسة كاإلنتاجية مثال

بدراسة تصورات املسريين لفعالية 1981سنة  Alain Gedالن قود قام آ ويف دراسة-3- 6-1

إيطالية  وفرنسية  : املؤسسات وكانت عينة الدراسة تضم مسريين من جنسيات خمتلفة

وهل هناك اختالف .  لديهمةوسويسرية  وذلك قصد معرفة وحتديد معايري الفعالية التنظيمي

 بني تصورام ملعايري الفعالية ؟

أي التدرج التجميعي " ليكرت" يانات بواسطة استمارة مصممة وفق سلم بعد مجع الب

وهذا ما . خلص إىل نتائج تربز االختالف بني اإلطارات املسرية ملؤسسات هذه الدول 

  : توضحه األشكال الثالثة التالية

                                      
 1 - 	
��   88، ص ���� ����,  ا���ه������
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  يوضح تصورات املسريين الفرنسيني لفعالية املؤسسة9:شكل رقم
  

  

ملسري الفرنسي يهتم باإلنتاجية من جهة ورضى العاملني من يتضح من الشكل السابق أن ا

جهة أخرى إذ من خالل عملية التنشيط يدعم دافعيتهم، مع التركيز على احلصول على 

أحسن املعلومات املمكنة لقيامه بالتخطيط مما يسهل عملية اختاذ القرارات وبالتايل ضمان 

  .حتقيق األهداف

  . قاء للبا إذن فالنمو هو أحسن ضمان

  

  

  

ا������ 
 
ا����� ه
  :ا��
 ���� �ـ

 

 

  
  حتقيق بعض النتائج

واالجتماعية مع أخذ 

 وضعية البيئة يف احلسبان

  

  

  التخطيط

  

  

 التنشيط

  
ة االجتماعية املسامه

والبيئية حسب تدخل 

 الدولة

ا�� ا���     ����� دو.
و�"وی�ه� �� �م�ت 

����#.  
(��ن ا�'&� ��% .

 ا��+��*

  منح أجور مقبولة  -

مناصب عمل ذات -

  ظروف حسنة

  احلفاظ على البيئة-

  

ا����- � , م �م�ت 

 ا�/�ذ �م���ة 
  ا�&-ار �23 � �غ
  ا3ه�اف ا���5-ة

القتصادية           النتائج ا-

  ) موـن,إنتاجية ( 

 النتائج االجتماعية-
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املؤسسة الفعالة هي اليت 

 :هتم بــت

  
 الكفاية

  
 املرونة والتكيف

  
  

 ا����ه�� ا��27����

حتسني اجلو االجتماعي و احملافظة  -

  .عليه

 . املسامهة يف استمرار املهن-

االعتماد على خطة رمسية مع ترك -

  .ة للمسؤولنياالستقاللي

 .توسع األسواق واملمونني-

ل األحسن لقدرات االستغال-

اإلنتاج للحصول على الربح 

 .وتوزيع الفوائد

   لفعالية املؤسسةيوضح تصورات املسريين اإليطاليني10:شكل رقم
  

  

 أما حسب املسري اإليطايل ففي تصوراته تتحقق الفعالية من خالل إعداد خطة مسطرة 

املؤسسة، األمر  للقرارات مع ترك هامش من االستقاللية ملختلف املستويات اهلرمية داخل

 يسعى املسري للمحافظة عليه وحتسينه، إضافة إىل استعمال الذي خيلق جوا اجتماعيا مناسبا

  .أمثل لقدرات املؤسسة اإلنتاجية املادية منها والبشرية، وذا فقط تكفل املؤسسة استمرارها
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  يبني تصورات املسريين السويسريني لفعالية املؤسسة 11:شكل رقم 

  

بة املالية على الصعيد االقتصادي أما بالنسبة للمسري السويسري فهو يركز على الصال

مع حتقيق بعض املطالب االجتماعية ، وتتجنب املؤسسة الصراع التنظيمي بفضل ذلك 

  

  

املؤسسة الفعالة  

 :هي اليت تم بـ

  
  حتقيق بعض النتائج-

 الوضعية االقتصادية 

 للبيئة

  
  

 التخطيط

  
  

 التكيف

  
  

 التنشيط

 

  
  
  إر(�ء ا�"��%9 -
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 .وا����ی�ات
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التحديد الواضح للمهام واألدوار املناطة بالعمل، وهلذا يالحظ اهتمامه بعملية التنشيط 

   . واالستقالليةوالتخطيط يف التعامل مع املوارد البشرية من خالل إتاحة هامش من احلرية

رغم االهتمام بالعامل االجتماعي إال أن ذلك ال يلغي االهتمام بالزبون وإرضائه إذن 

  .ألنه هو الذي يستهلك خمرجات املؤسسة مما يوفر الصالبة املالية
  

 من خالل العرض السابق تتضح لنا أن إدراك وتصورات املسريين ملعايري 

قافية، وتعدد اجلنسيات تتعاظم االختالفات الفعالية ختتلف حبسب االختالفات الث

  .ويبقى السبيل الوحيد هو حسن تسيريها وألجل ذلك البد من معرفتها

   :الدراسات اجلزائرية -2

   الفعالية من خالل تقييم أداء إطارات اهليئة الوسطى والدنيا ملوضوع 1 دراسة قي-2-1  

 ليشمل أربع   ةالدراسيف منشئات النسيج بالشرق اجلزائري حيث امتد ميدان 

 يتوزعون مناصفة بني فئيت ا إداري240مؤسسات وتشكلت عينة الدراسة من 

. اإلدارات الدنيا واإلدارات العليا وبشكل متناسب بني املؤسسات النسيجية األربعة

" لليكرت" استعمل الباحث مقاييس ذاتية متثلت يف استمارة وفق السلم التدرجي 

 :ة مخسة ختص متغريات الدراسةحتتوي على مقاييس فرعي

 .مقياس فعالية األجور واملكافآت املادية  *

 .مقياس فعالية ظروف العمل الطبيعية  *

 .مقياس فعالية العالقات االجتماعية *

 .مقياس فعالية عالقة اإلشراف *

 .مقياس فعالية تنظيم العمل وفرص التقدم الوظيفي *

                                      
1  -      #$�  .$Eل تB%$%, أداء إ=$�رات ا�;$5% ا���$�: وا�$	8%� 7$6 �3$�50ت ا�3$2%1 ���$�0ق           �$�.
-, +*$	 ا�'($�ح، ا�'&��%$

3%�32 ،ا�R)QSدP+ ,2Q, ا، راO 67 ا�(2%%��	آ(ا� �M3% ش;�دة ، أ=�وح ا�HIائ�يQ   88، ص 1999، ���&
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  : بيانات مت توصل إىل النتائج التاليةوبعد حتليل. عبارة 54  االستبيان علىىأحتو     

عدم وجود اختالف بني اإلطارات الوسطى والدنيا يف اعتبار أن املكافآت  �

املادية املعمول ا ال تتسم بالفعالية يف إثارة دوافعهم للعمل وال حتقق هلم 

 .القدر املرضي من اإلشباع

) الطبيعية (ية اإلدارات الوسطى والدنيا متفقون على أن ظروف العمل املاد �

 .  غري فعالة فهي ال حتقق هلم أي رضى

كال الفئتني يتفقان على أن نظام العالقات االجتماعية فعال ويـوفر بالتـايل              �

 .مناخا اجتماعيا حمفزا

 العتماده على ليتفق أفراد العينة من الفئتني على أن أسلوب اإلشراف غري فعا      �

 .إعطاء األوامر وعدم مراعاته للجوانب اإلنسانية يف العمل

إن تنظيم العمل غري فعال وال يوفر فرص التقـدم الـوظيفي مبـا يتناسـب             �

 .وطموحات كل من اإلطارات الوسطى والدنيا

  :  وبالتايل عرضت مجلة من االقتراحات أمهها

اإلنساين للمؤسسة إىل العمل على إقناع املسريين بالدور االجتماعي و �

 .جانب هدفها االقتصادي

 . النظر يف سياسة األجور وتثمني دورهاةإعاد �

 .حماولة أنسنة االتصال والتقليل من طابع األوامر �

   مديرا ملؤسسات بوسط اجلزائر ضمن28 منجزة  مشلت الدراسة 1يف  دراسة-2-2  

موزعني مناصفة بني القطاع ) اجلزائر العاصمة. تيزي وزو. بويرة (  الرقعة اجلغرافية 

  وقد استعمل الباحث تقنيات حبث موضوعية لتشخيص حالة. العام والقطاع اخلاص

                                      

	 ا���ه�،    1��    88 : ص���� ���������
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 االقتصادية و   ة املؤسسات موضوع الدراسة من حيث االستقاللية املالية ، املردودي        

وذلك لتحديد مدى فعالية تلك املؤسسات أوال وفقا للمؤشـرات          . املالية ةاملردودي

  .املادية

ما جلأ الباحث إىل استعمال االستمارة ملعرفة تصورات املديرين فيما يتعلق           ك

توظيـف  . أقصى ربح لضمان البقـاء . حفظ الربح(بالفعالية انطالقا من ستة أبعاد    

. حتسني النتـائج الكميـة    . إرضاء حاجات األفراد    . كامل لكل قدرات املؤسسة   

 بندا تكون 36 الستمارة منوضمت ا). التنسيق بني كل الطاقات لتحقيق األهداف

  . إجابة مفردات العينة على سلم تدرجي

  :وبعد حتليل البيانات كميا مت التوصل إىل ما يلي

 القطاع العام واخلاص ملعايري الفعالية      ءوجود فروق دالة بني تصورات مدرا      *

 .التنظيمية

 القطاع اخلاص جسدوا تصورام للفعالية يف الواقع نتيجة إهتمـاهم           ءمدرا *

وتوظيف قدرات املؤسسة اإلنسانية واملهنية توظيفـا       . ن جهة ببعد الربح   م

 .فهم بذلك يتماشون مع التسيري احلديث. كامال 

 القطاع العام فلم يستطيعوا جتسيد تصورام ميدانيا وقد يعود ءأما مدرا *

ذلك حسب الباحث إىل القيود اإلدارية والتشريعية اليت ال تستجيب 

 . سوق الذي يتعامل ضمنه هؤالء املدراءملقتضيات اقتصاد ال

 

إطارا    48: ، لـ"الفعالية من خالل بعض املؤشرات الثقافية والتنظيمية" دراسةيف  - 2-3  

 ) إطارا من اهليئة الوسطى األدىن منها28إطارا من اهليئة الوسطى العليا و 20

 .  موزعني على املصاحل اإلدارية و ورشات اإلنتاج
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ولتحقيق غرض الدراسة قام ببناء استمارة . باحث املنهج الوصفي      اعتمد ال

 : بندا حبيث ضمت جانبني أساسيني مها58مكونة من 

استمارة لكشف عن املمارسات اإلدارية والتنظيمية ذات البعد الثقايف  *

 .التنظيمي

جمموعة بنود دف إىل قياس مستوى الرضى لدى اإلطارات على اعتبار أن  *

 وركز الباحث على األبعاد ة مؤشرات الفعالية التنظيميالرضى مؤشر من

 : التايل

سياسة األجور، (سياسة االتصال، الدافعية. أساليب القيادة واإلشراف

  ).اخل.االنتماء 
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  :جماالت الدراسة-1

ما يتمحور حول التـسيري الفعـال وعالقتـه بتماسـك           بعد أن تعرضنا يف الفصول السابقة إىل          
وما أثري من   , عترب جتسيدا ملا طرح من أهداف     يت ت  ال  اإلجراءات املنهجية    نتناول يف هذا الفصل   , اجلماعات

وأدوات مجـع   , واملنهج املـستخدم  , والفروض, ويتناول جماالت الدراسة    , قضايا يف الفروض واإلشكالية   
 . وأسلوب التحليلوعينة الدراسة, البيانات

  :النطاق الذي أجريت فيه الدراسة ويتمثل يف, ونعين مبجاالت الدراسة
  :اال الزمين-1-1

وكنت أتردد بـشكل شـبه      .ودامت أربعة أسابيع  . 2006ماي3مت أول اتصال باملؤسسة يوم    
اليت تبعد عن مدينـة     " مزلوق"بـ  ) مؤسسة التل إلنتاج احلليب ومشتقاته    (منتظم يوما على    

  . كلم10طيف حبوايلس

  :اال الزمين يقسم إىل أربعة مراحل  
وأحد املشرفني الذي عرفين بورشات  , ومت فيها االتصال مبديري املالية وامليزانية     : املرحلة األوىل  �

  .ويف األخري  وعدين مبنحي كل التسهيالت املمكنة, اإلنتاج و نوع العمل اجلاري ا

 من زياريت مؤسسة حليب التـل أيـن اسـتقبلين           وهي اليوم الثاين  :املرحلة الثانية  �
وقام بتعريفـي بـبعض املـشرفني       , املشرف الذي تعرفت عليه يف اليوم السابق      

وأخذ يرسل يل العمـال  , اآلخرين ومنحين طاولة ومقعدا بأحد مكاتب املشرفني     
 ).15(ومت فيها ملء االستمارات التجريبية, حيث كنت

 .يف حوايل ثالثة أسابيع) 78(الستماراتومت فيها ملء ا: املرحلة الثالثة �

 . ومدير اإلنتاج, ومت فيها إجراء مقابالت مع مشرفَني: املرحلة الرابعة �

 املؤسسة إنتاج احلليب: يقصد باال اجلغرايف املكان الذي أجريت فيه الدراسة وهو:1غريفاال اجل-1-2
 "  عني أرنات"دائرة " مزلوق"تقع باملنطقة الصناعة اليت 

منـها مـساحة مغطـاة تقـدر        ,  هكتارات تقريبا  6 مساحتها تقدر ب  , "سطيف"والية  

  . 2م12066:ب
  . بسكرة, عني آزال, كلم جنوب مدينة سطيف على الطريق الرابط بني سطيف10وتقع على بعد 

                                                 
1
�� 2:ر��,  ا��� ا�
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  .1992وبدأ اإلنتاج بتاريخ افر يل  , م1986/ 12/ 14      وقِّـع  عقد البناء يوم 
ـ   ويقصد باال البشري عدد عمال مؤسسة حليـب التـل الـيت يب            : شرياال الب -1-3     الـغ عماهل

  عمالمنهم , عامال201
 املـصلحة    و مـصلحة الـصيانة    و   قسم اإلنتاج :  وهي 1 األقسام اليت تناوهلا البحث   

  :يتوزعون كما يليو.؛ ألم معنيون باإلنتاج مباشرةالتجارية
   : ب ما يليموزعني حس, 2 عامال 87دائرة اإلنتاج-أ

  عامال1تضم  , دائرة اإلنتاج �

 .عامال1رئيس املصلحة  �

 , عامال23تضم , مصلحة يئة احلليب �

 . عامال46تضم , مصلحة تكييف احلليب �

 .عامال 2تضم ,مصلحة مجع احلليب �

 .عمال 4تضم , مصلحة إنتاج احلليب �

 عمال10وتضم, مصلحة صناعة قارورات وأكياس احلليب �

 :يتوزعون على املصاحل كما يلي, 3 عامال  23امصلحة الصيانة-ب

 .عامل1رئيس الدائرة  �

 .   عامال12وتضم, مصلحة التدخل �

 .عامال2وتضم , مصلحة الطرائق �

 .عمال8مصلحة املعدات البيع  �

 : يتوزعون على املصاحل كما يلي4عامال 15ا مصلحة التجارية-ج

 . عامل1رئيس املصلحة *

 .  عمال8مصلحة البيع وتضم  *

                                                 
1
�ح����ر أح�,  أ��� ا�"!  ا���م $%��م ا��+*( م'$�ة ,�-�  2:م��
 ر��, .

 ر��2�� 3: أ��� ا�
 4:��ر, م��
,  ا���3
 5:ر��, م��
,  ا���4
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 .عامل1رئيس املصلحة .البيع ممثل  *

 . عمال5مصلحة الربجمة وتضم *

 
  .عامال123)= غري مذكورة سابقا(اإلدارة العامة وبقية املصاحل -1-4

حىت ميكن حتقيق أهداف الدراسة وما  طرحته اإلشكالية البحثية اليت تتمحور حول أثره 
  . يف اجلزائرالتسيري الفعال  على متاسك اجلماعات العاملة باملؤسسة الصناعية

, وبعد تتبع خمتلف الدراسات والتصورات اليت تدور حول  متاسك اجلماعات وفعالية التسيري              
حتاول الدراسة حتاول الدراسة الراهنة التحقق من مدى الصدق اإلمربيقي للفرضيات املصاغة وذلـك              

  .والية سطيف" مزلوق" مبؤسسة حليب التل الواقعة ب
لتساؤل الرئيسي الذي طرحناه يف اإلشكالية ألن الفرض مبثابـة          وقد انبثقت الفرضيتني من ا    

وهذا ما جعل صياغة الدراسة تـتم علـى      , تفسري ملتغريات املشكلة اليت حنن بصدد حتليلها وتفسريها       
  .  السياق الذي جاءت به اإلشكالية واألهداف احملددة

  :والفرضيتني مها
  
  فروض الدراسة-2

 .ملني وهدف التنظيم معاالتسيري الفعال حيقق رضى العا .1

  رضى العاملني عن هدف التنظيم حيقق متاسك مجاعام .2
  
  :املنهج املستخدم-3

ويقصد املنهج طريقة موضوعية يتبعها الباحث يف دراسة أو تتبع ظاهرة من                  
الظواهر أو مشكلة من املشكالت أو حالة من احلاالت بقصد وصفها وصـفا دقيقـا            

بقصد الوصول  , مل جيعل من السهل التعرف عليها ومتييزها        وحتديد أبعادها بشكل شا   
   1إىل نتائج عامة ميكن تطبيقها

                                                 
�ن 1�ن ح,01 201 ,)*34+�( ا�;�:ث وا��س�56 ا��, م+@:رات ا�@4�ب, ا�+34*( .< آ>

 26ص,1998س+(,1ط



 149 إلجراءات المنهجيةاااا                                                                             خامسالفصل ال

   1"هو جمموعة اإلجراءات واخلطوات الدقيقة من أجل الوصول إىل نتيجة"أو
طريقة " الذي يعرف بأنه     املنهج الوصفي وقد اعتمدت  يف هذه الدراسة على        

من أجل الوصول إىل أغراض حمـددة       من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم        
حيث يقوم املنهج الوصفي بوصف ما هـو        , 2"لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية    

  3.فهو يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني الظواهر, كائن وتفسريه
  :أدوات املستخدمة يف مجع البيانات-4

األدوات للحـصول   من خصائص املنهج الوصفي إمكانية االستعانة مبختلف          
, وقد استعملت يف هذه الدراسـة     , واملقابلة, واالستمارة, كاملالحظة, على بيانات 

  : كما يلي, األدوات الثالث السابقة الذكر
 :  املالحظة-4-1

 .استعنت باملالحظات يف شرح نتائج االستمارة

على إن املالحظة مبا تتميز به من خصائص تصبح مصدرا أساسيا من مصادر احلصول                
فقد تلقـي الـضوء علـى       , حيث ختدم املالحظة الكثري من أهداف البحث      , البيانات

وهي متثل يف هذه    , فتضيف إليها بعدا كيفيا ونوعيا مينحها معىن خاصا       , البيانات الكمية 
وهـي وإن كانـت     , حمكا خارجيا ميكن االحتكام إليه يف مدى صدق البيانات        , احلالة

ما إال أا تعطي للباحث صورة واقعية للظاهر الـيت  تعكس وجهة نظر الباحث إىل حد   
 4.يتناوهلا

                                                 
�2 م�س< 1 D1�ت,م+�هF ا�;�E ا���<, أح:;! 282ص, 1997س+(,ا�J:یH, وآ��( ا�
�ر �:ح:2�ت ا�3�م�*( �J1 2+:ندی:ان ا�!;:1,م+�هF ا�;�E ا���< و$�ق إD1اد ا�;�:ث, ش 1 ,

 81   ص1999س+( , 2ط,ا�O3ا�6
3 �P��� D;1 ا��*D وأحD خ*�ي آ�  . ط.د,دار ا�+V4( ا����*(, م+F4 ا�;�E .< ا�>��*( و1�� ا�+TU, ج

 134ص,1996س+(,
4 >4. D*س D�1*(, م�ا�Y<J ا�3�م�< , �:اD1 ا�;�E .< ا�"Dم( اXج>

EیD�164ص,1999س+(,ا� 
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حيث ,  بدأت املالحظة العفوية قبل اختيار املوضوع      ):عفوية(املالحظة العشوائية -4-1-1
كنت أالحظ عدم قدرة املنتوجات اجلزائرية علـى منافـسة املنتوجـات املـستوردة              

 . خصوصا

مد أن أالحظها  أثناء  الذهاب إىل جهة          وهي اليت كنت أتع    :املالحظة العلمية -4-1-2
مثل تنقالين بني قاعات جتمع العاملني وتعريفي بورشات اإلنتـاج          .معنية من املؤسسة  

حيـث  .من قبل املشرف الذي أوكلت له مهمة مساعديت على اجناز هذا البحـث            
جلوس العمال يف مجاعات يتبادلون األحاديث؛ألن اآلالت متوقفة بـسبب           الحظت
وأيـضا مـا    .وهو ما كنت أعتقد أنه عامل مساعد على متاسـكهم             ,ب  ندرة الطل 

الحظت منشورا مـن    ,الحظته يف اليوم األول جبدارية اإلعالنات مبدخل قسم االنتج        
, مقابل منحة مغرية  , يغري العاملني ملغادرة مؤسسة حليب التل طواعية      ,اجلهة الوصية 

يعوض بأحسن أجر خالل    , كل من يقبل مغادرة مؤسسة حليب التل طواعية       : "وهي
وهو عامل حمبط معنويام ومثري لعـدم رضـاهم         " عن كل سنة عمل   , السنة اجلارية 

  . الوظيفي
وما كنت أتعمد حسابه من عدد قارورات احلليب اليت مل تستعمل من قبل للحليب              

مرميـة  , وحاجات أخرى , مثل شرب املاء  , واستملت حلاجات العمال الشخصية   
 بعد أن علمت أن املؤسسة ا بند مايل يـسمح         , ن خمتلفة بشكل عشوائي يف أماك   

حتول إىل  , وتكلفة القارورات املسترجعة  , جبمع القارورات الغري مستغلة ويعاد صنعها     
وكنت أسجل املالحظات   . مثال" كبش العيد "لكي تضاف إىل    , اخلدمات االجتماعية 

  .وهو عامل مؤكد على عدم فعالية التسيري, ملا أنفرد 
 :ستمارةاال-5

عبارة عن تفاصيل مكتوبة يف شكل أسئلة وأمامهـا فراغـات ليمألهـا             :       هي
املبحوث أو الباحث بنفسه بناءا على مشاهداته اخلاصة و على ما يديل به املبحوث من               

  :بناء االستمارة مت على مرحلتني .1بيانات
                                                 

1  D1*(, .4<س*� م�� 141ص ,ت. د,م�Z, دار ا���.( ا�3�م�*(, م+�هF ا�;�E .< ا�"Dم( اXج>
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اسـترجعتها  وزعتـها كاملـة و    . اسـتمارة  15وكان عددها   :االستمارة التجريبية -5-1
, رئيـسيا   سؤاال38 و ا, ومل أحذف منها أية واحدة    , ألين أنا الذي قمت مبلئها    ,كاملة

  . أسئلة فرعية مفتوحة وأخرى مغلقة ا
أسـئلة  ) 5(وحـذف     , بعد استرجاع االستمارات قام الباحث بغلق األسـئلة املفتوحـة         

  :هي:رئيسية
 : هياألسئلة احملذوفة

i.   من احملور الثاين  .  ؟ ملا كنت أسأل العامـل هـذا الـسؤال    مك مسعة املؤسسةهل 
كيف منا مسعة املؤسسة وهم يريدون طردنا ,جييبين بتساؤل , )االستمارة التجريبية(
 ؟

ii.   هل اخلدمات املتوفرة تشجعك     ؟       هل اخلدمات املتوفرة كافية    :من احملور الثالث

 ).تصفية املؤسسة(ومهدد بالطرد , ؛ ألن العامل يف بطالة مقنعةعلى العمل؟ 

iii.   ألن العمل  هل األجر الذي تتقاضاه يساوي العمل الذي تعمله ؟          :من احملور الرابع
 .فالعمال يعملون ساعتني يف اليوم يف أقصى تقدير, يف حده األدىن

iv.     ؛ لنفس األسباب السابقة؛ ألن      هل تشعر بالتعب من العمل؟        :من احملور اخلامس 
 .أال ينتجواجمربين على , العمال أمجعوا أم

 سؤاال فقط؛ ألن األسئلة احملذوفة إن أبقيتـها سـيجيب عليهـا             33     أبقيت على   
كما , وليس من واقع وجتربة معاشة    , املبحوث  من خالل تصوره اخلاص ملقتضى السؤال       

 املتبقية مقسمة على مخسة     33األسئلة  .  وضحت عند احلديث عن كل سؤال حمذوف        
 :حماور

اهلدف منها معرفـة العوامـل      ,  أسئلة 10ويتناول البيانات الشخصية ويضم   :احملور األول  . أ
 .ألا تنقل معه إىل بيئة العمل,اخلارجية املؤثر يف الرضى الوظيفي 

 :وينقسم إىل, ويتناول عالقات العمل داخل املؤسسة:احملور الثاين . ب

i.  .لعالقات الرمسيةا : 

 .   أسئلة5وتضم : مع املشرف �
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 . . أسئلة8 موتض,  مع اإلدارة �

ii.    تتناول مؤشرات الـروح املعنويـة      ,  أسئلة 6وتضم  :عالقات العمل غري رمسية
 .للعمال أو متاسك اجلماعات

رأيـت  : ويتناول رأي العامل يف إشباع احلاجات     , ويضم سؤاال واحدا  : احملور الثالث  . ت
كاف لإلشارة إىل حاجات العامل اليت يرغبها أن تكـون          ) 30:(أن السؤال املتبقي رقم   

 .وحذفت البقية لألسباب السابقة الذكر.متوفرة

 وتضم سؤال واحد: احملور الرابع . ث

 . ويضم سؤالني: احملور اخلامس .  ج

  
استمارة واسترجعتها  78وزعت  , سؤاال33ذه االستمارة النهائية  :االستمارة النهائية  -4-2

ه ومل أحذف منها أية استمارة؛ ألن الباحث هو الذي قـام مبلئهـا مـن أفـوا          , كاملة
  .املبحوثني

  
 

  :ملقابلة-6

 اعتمدت املقابلة من أجل احلصول على معلومات بشأن ظروف اإلنتـاج الـيت             
  . تساعدين على تفسري االستمارة

تفاعل لفظي حياول فيه شخص اسـتثارة معلومـات أو أداء           : تعرف املقابلة بأا  
  1عيةباإلضافة إىل احلصول على البيانات املوضو, شخص آخر أو أشخاص آخرين

  2"طريقة التحقيق اليت تتميز باالتصال وجها لوجه" كما تعرف بأا
ولكنـها تعطينـا   ,وهي املقابلة اليت ال حتدد فيها أسـئلة مـسبقة       :املقابلة غري املقننة  -6-1

مثل تلك اليت كانت تتم مع العمـال        , معلومات تساهم يف تفسري الظاهرة املدروسة     
و رغم ذلك   , ون حتديد مسبق ملوضوع املقابلة    ويتم فيها احلديث عن العمل وظروفه د      

                                                 
1 D
, ]�یY س*D أح�� 75ص,م�ج\ س
2>U!� D*�ع,  D;1 ا�� 354:ص.ت.د, ا����*(ا�+V4( دار, 1�� اXج>
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وأيضا ملا  .كنت أتعرف من خالهلا على الكثري من املعلومات عن مؤسسة حليب التل           
كنت ألتقي مع مشرفني و مسؤولني يف املؤسسة دون سابق موعد واسأل عن مواضع              

  .مرجتلة حول املؤسسة
  

 :املقابلة املقننة-6-2
هلذا كانت  ,  حباجة إىل بيانات تفسر الظاهرة املدروسة      املقابلة كانت تتم ملا أحس  أين      

بأا " أجنرس"واملقابلة املقننة يعرفها    . ,املقابلة تتم دف واضح وحمدد وبأسئلة حمضرة مسبقا       
دف احلصول على أنواع من املعلومـات       , أو مع أفراد  , حمادثة موجهة يقوم ا فرد مع آخر      

 . 1ا يف عمليات التوجيه والتشخيص والعالجأو االستعانة , الستخدامها يف حبث

 بعـد  ا متـام مـلء         -كلٌ منهما على إنفـراد    -وأهم مقابلة هي اليت مع مشِرفَني       
واملقابلة كان هدفها شرح أو حتليـل مـا     , وقد دامت املقابلة يومني   , 78االستمارات  

دف إىل  وكانت أسئلة املقابلة    . كنت قد تلقيت من إجابات ال ميكن شرحها منطقيا        
و أخرى  , )مهيأة مسبقا (هلذا كانت األسئلة مقننة   , إضفاء واقعية على حتليل االستمارة    

وهناك أسئلة سألتها ومل تستغل يف التحليل؛ ألن الـربط بـني            , استنتجها أثناء احلوار  
وهناك من إجابات استعملت يف التحليل      , اإلجابات أعطاين فهما غري ما كنت أتوقع      

  .ومنها ما ذكرته, ألا إجاباا تتقاطع مع حتليالت أخرى, ومل اذكرها هنا
 : بعض أسئلة املقابلة

مع أا تعود عليهم يف شكل نقص األجـر         ) مالية" (سلفة"يفضلون  ملاذا العمال    .1
 لعدة شهور؟ 

 ؟" أرمل"ملاذا ال يوجد من هو .2

 ؟" مملوكة"كيف تفسر سبب توفر األغلبية على مساكن  .3

 ؟" تقنيون"و " خصصونمت"ما الفرق بني عمال  .4

 ملاذا تتأخر اإلجابة على الشكوى ؟ .5

                                                 
�ر  �:ح:ش 11 .
��  75ص.م�ج\ س
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مبا فـيهم املـسؤولني     , من اجلميع " الشريك االجتماعي " ملاذا ال تستعمل عبارة      .6
 واملشرفني؟ , اإلداريني

 ما نوع املكافآت اليت قدمت إىل العاِمِلني طيلة حياة املؤسسة ؟ .7

   .ملاذا ال يوجد انضباط باملؤسسة .8

  :ةعينة الدراس-7

مبا أنه من الصعب على     .1وهي جزء من  جمتمع البحث الذي جتمع منه البيانات          
, الباحث االتصال بكل املعنيني بالدراسة لكي يطرح عليهم األسئلة اليت يريد طرحهـا            

الـيت  " العينة"لذلك ال مناص من استعمال طريقة       , وحيصل منهم مجيعا على اإلجابات    
  .أن يأخذ صورة مصغرة عن موضوع البحثمتثل اتمع األصلي حىت يستطيع 

 من اتمع الكلي الـذي      % 62.40بنسبة  ,  عامل 78 بلغ عدد أفراد العينة الطبقية      
  .مت انتقاء هؤالء األفراد بطريقة طبقية  قصدية, عامال201هو

  
اهلدف الرئيسي من العينة الطبقية هو حماولة تقليل احتمـاالت اخلطـأ            :عينة طبقية -7-1

من خالل احلرص على متثيل كافة طبقات جمتمع الدراسة يف مفـردات العينـة              , املطابقة
وكذلك التمثيل العادل من خـالل مراعـاة األوزان النـسبية           , اإلمجالية تمع الدراسة  

تابعة ملصاحل هلذا اشترطت يف العينة أن تكون . 2للطبقات عند توزيع مفردات عينة الدراسة 

, ومـصلحة الـصيانة   , قسم اإلنتـاج  : جعلها حمددة يف  وهذا ما   , اإلنتاج بصفة مباشرة  
  .ومصلحة البيع

  
حتديد  رغم أين مل أمتكن من    ,  ألا مشلت الفئات املهنية حبدات اإلنتاج        :عينة قصدية -7-2

وال لنسب  العينة  من اتمع  األصلي بسبب ضرورات البحث اليت حالت دون                مسبق

                                                 
�1*(تDری;�ت a�1 م+34*( ا�;�E ا���< .< ا���:م , رش*D زروات< 1, 1ط, ه:م( ��!;�1( وا�+@� دار, اXج>

 191ص,2002
2  �J� :� 159-158: ص,2002, ا�Dار ا�3�م�*(, ا�;�E ا���<, أحD;1 D اc ا����ح و مaU!Z م�:د أ
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لذلك كانت نسبة العينة من اتمـع       .  تامة قدرة الباحث على االتصال مبن أراد حبرية      
  :األصلي مقدرة حسب ما هو مبني يف اجلدول املوايل

  
  
  
  
  
  

  يوضح توزع أفراد العينة ونسبها 4جدول رقم 

               املصلحة           اموع العام

  املهنة
 التجارة  الصيانة  اإلنتاج

 %  ت.م

  ؟  4  0  1  3  مشرف

  ؟  8  0  3  5  تقين

  ؟  35  0  1  34  تصخم

  ؟  31  1  0  30  مهين
   62.40  78  1  5  72  عدد أفراد العينة

  ؟   201  ؟  ؟  ؟  اموع

  ؟  62.40 0.80 4.00 57.60  للعينة   %
  

يالحظ أنين مل استخرج نسب العينة لكل من املشرفني والتقيني و املختـصني             
ديرية املالية قدمت العـدد     م, األرقام الرمسية خمتلفة  وال لعمال املصاحل؛ ألن     , واملهنيني

ومدير اإلنتاج قدم رقما آخر مغايرا حـسب آخـر    , حسب األجور اليت تدفع شهريا    
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 عـن   والواقع الفعلي خمتلف متاما   , بعد توقف بعض املنتجات   , خريطة لتوزيع العمال  
مثل ,  إىل توقف إنتاج بعض املنتجات     ويرجع سبب هذا االختالف   , الرقمني السابقني 

  و " جنب"
وهذا ما جعل   . وأنواع أخرى مل حتدد يل    " ...حليب بقر " و بسترة   " وتياو"

مما نتج عنه بطالة مقنعة؛ فالعمال ال يعملون إال ساعة أو ساعتني يف             , فائضا يف العمال  
  .إىل جانب قلة اإلنضباط, ومن مث يوجهون حسب الطلب اليومي, اليوم

, فعال يف هذه املناصب   والعمال الذين يعملون    , والبحث حدد املناصب الفعلية   
  . أو اخلريطة الرمسية لتوزيع العاملني, وليس حسب األجر الشهري

 )العدد الكلي (فاجلدول يوضح أن نسبة العينة من اتمع          ومن خالل ما سبق      .9
تـابعني ملـصحة   % 4.00و, تابعني لقسم اإلنتاج%  57.60منهم , % 62.40: تبلغ

التحديـد مت مـن خـالل       هـذا   و.  تابع ملـصحة البيـع     0.80%و,  الصيانة

 ملؤسسة ؟).األفراد املستجوبني(االستمارة

 
  : أسلوب التحليل -8

  :استخدمت  أسلوبني  يف حتليل النتائج األسلوب الكمي واألسلوب الكيفي  
استخدمته يف تكميم املعطيات املتحصل عليها بواسطة االستمارة : األسلوب الكمي -8-1
 .متثيلها يف جداولحيث مت حساب النسب املئوية و, 

استخدمته من خالل تفسري املعطيات الكمية وحتليلها مث ربطها : األسلوب الكيفي-8-2
 .باإلطار النظري للدراسة
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  :قدمةم
 مبا يف ذلك السريورة التارخيية      إىل مدارس التسيري يف تسلسلها التارخيي     ت  بعد ما تعرض  

متاسـك اجلماعـات     " و "رضىال "و" الدافعية"و   "احلاجة" على   التركز مع ,لإلدارة اجلزائرية 
" التسيري الفعال وأثره على متاسك اجلماعات العماليـة       "  من األجل حتديد موضوع   . "العمالية

تلـف  خومن خالل مراجعيت مل   , سياق العمل التحليلي التفسريي الذي اعتمدته الدراسة      اليف  و
اعتمدت خطة منهجيـة    , "التسيري الفعال " ضوع  التصورات النظرية والتطبيقية اليت تناولت مو     

 للتأكد من مـدى صـدقها       اتسري وفقها الدراسة تسمح باختيار فرضيات الدراسة واختباره       
  مشريال من خالل الصفحات املوالية مناقشة النتائج يف ضوء معطيات الدراسة  واأح. اإلمربيقي  

بني أن مـتغري   يإىل أن البيانات واملعلومات الكمية اليت مت مجعها ميدانيا حول موضوع الدراسة             
مترابطان يف الكثري مـن األوجـه دون إغفـال          " متاسك مجاعات العمل  " و  " فعالية التسيري "

كما ابرزت التـساؤالت    ,  املؤثرة يف مسألة الفعالية بنسب متفاوتة      ة األخرى املتغريات التنظيمي 
التسيري الفعال  "  حول   أثارها البحث إىل جانب عرض بعض القضايا اليت       , اليت طرحتها الدراسة  

  "   وأثره على متاسك اجلماعات العمالية 
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  . أفراد العينةوجنس يبني سن :)5( جدول رقم
  التكرارات                  

 ت.مج  إ  ذ  فئات السن
  %مج 

31 - 40  39  1  40 51.28 

41 - 50  36  1  37 47.44 

51 - 60  1  0  1 1.28 

 100 78  2  76  اموع

  
كان السؤال باالستمارة عن السن مفتوحا ولكن تفريغها بني أن أعمار العينة يتكون من                

ا العقد السادس فيتكون من فرد واحد هـو         العقدين الرابع واخلامس ، أم    : فئتني أساسيتني مها  
  . سنة إال شهورا60 على أبواب التقاعد اإلجباري ألنه بلغ

باملؤسسة ، جند أن أقدمية العينة مركزة يف فــئة          " أقدمية العينة "  املبني ل    1      بالرجوع إىل اجلدول  

  انطالقتـها األوىل،     سنة أي أفراد العينة بدءوا العمل باملؤسسة منذ          )15-11(واحدة هي فـئة    
. إىل جانب أن املؤسسة مل توظف منذ زمن طويل ،  وسن أفراد العينة  يبني أنه سن العطـاء                   

فاملؤسسة بإمكاا استغالل هذه الطاقة إلنتاج ما قد يفوق الربنامج احملدد هلا من اجلهة الوصية               
إال أننا وجدنا أن     . وليةإن مل تتدخل عوامل أخرى كالتعطل املستمر لآلالت أو ندرة املواد األ           

اجلهة الوصية تبعا لسياسة خوصصة املؤسسات تعمل على تصفية املؤسسة بتشجيع مغادرة هذه             
الطاقات املؤسسة عن طريق احلوافز املادية بدفع ملن يقبل مغادرة املؤسسة طواعية عن كل سنة               

  .أقدمية ما يساوي أحسن أجر لشهر من شهور السنة اجلارية
  

                                      
1 	
�� أ��اد ا����� : 11را�� ا���ول ر�� .ا�#"�!   
���� وو
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 مـن الـذكور،     % 97.44ذكرا وامرأتني أي من     76تتكون   السابق أعاله أن العينة   كما يظهر   
  من اإلناث، مع مالحظة أن قسم اإلنتاج يضم فعليا إمرة واحدة أما الثانية فهي تابعة لقسم                  2.56%و

  التابعة للمؤسسة فرع اإلنتاج أيضا، ولكنها تطوعت لإلجابة على أسئلة االسـتمارة ،         ةاإلدار
ن خالل سياق كالمهما أن هناك فوارق واضحة بني اجلنسني يف جمتمع املصنع ،              وأحسست م 

هلذا كانت العاملتان تتحينان الفرصة يف كل إجابة من إجابات أسئلة االستمارة لتبديا استياءمها              
  .من حالة التمييز بني اجلنسني يف مواقف خمتلفة عرب مراحل حياة املؤسسة اليت تعمالن ا

 الغلبة العددية للذكور يف قسم اإلنتاج منسجم مع طبيعة العمل الذي            إىل أن : خنلص
 الـصعبة كالرطوبـة     1يتطلب العضلة لنقل صناديق احلليب إىل جانب الظروف الفيزيقية        

  .الشتاءالظاهرة والربودة امللحوظة خاصة يف فصل 
  .اد العينةكما أن سن العينة مازال يف سن العطاء إن استغل مع اخلربة اليت ميتلكها أفر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
1  	
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  أفراد العينة وعدد أوالد الة العائليةيبني احل )6( جدول رقم

  
  
  
  
  
  
  

) 7/9 (يبني اجلدول أعاله أن أفراد العينة ليسوا كثريي  األطفال ، فالفئة اليت عدد أوالدها بـني                
 19 ال ينتمي إليها إال   )6 -4(  والفئة اليت عدد أوالدها بني     % 1.28 ينتمي إليها عنصر واحد  أي بنسبة      

عنصرا  50 ينتمي إليها )3-1(    اليت عدد أوالدها بنيبينما الفئة  .% 24.36 عنصرا من العينة أي نسبتها

يصبح عدد الفئة اليت ليست ذات أطفال       "  بال أوالد " وإذا ما ضممنا إليها الفئة       . % 64.10 أي بنسبة 

 الـيت   ةوهي نسبة معربة عن نفسها رغم البيئ       ،  % 66.66 إىل عنصرا، أي أن النسبة ترتفع     52  كثريين

العينة هي بيئة ريفية   ألن الفالح اجلزائري كان معروفا بكثرة اإلجنـاب إال أن                ينتمي إليها كل عناصر     
  .التطور احلضاري وارتفاع مستوى التعليم أثرا على ما كان معروفا من كثرة اإلجناب

ألما صفريتان مبعىن ال يوجد من بني       " أرمل"و" مطلق"ويالحظ على اجلدول أنين حذفت خانيت       
ألن الزواج باجلهة املتواجدة ا املؤسسة سهل إىل حد كبري، بل           , "أرمل"وال  "مطلق"أفراد العينة من هو     

سنة، وخاصة   80حىت أن هناك من تزوج وقد بلغ من السن عتيا ، مثل           " بدون امرأة "اجلهة تستقبح رجال    
  .        هذا ما أشاع استهجان من يبقى بدون امرأة سواء كان مطلقا أو أرمال". عملة صعبة"إن كان دخله 

يبني اجلدول أعاله أن النسبة الساحقة من أفراد العينة متزوجون أي مستقرون عائليا  مبـا فـيهم               

و تأكد لنا استقرارهم هذا مبقارنة هذا اجلدول مـع          ) 92.31% (العاملتان ، حيث بلغت نسبة املتزوجني     

تربوا هم أنفسهم قريبة    حيث ظهر  أن أكثرهم ميلكون مساكن يف أماكن يع          8و7 و 6و5و :اجلداول رقم 
 أغلبـهم بـني     من مقر العمل، وعدد أطفاهلم مقبول بالنظر إىل تقاليد اتمع اجلزائري؛ ألن عدد أوالد             

  التكرارات            
  %مج    جزئية%  ت  عدد األوالد  احلالة العائلية

 2.56  2  بال أوالد

1 - 3  50  64.10 
4 - 6  19  24.36 

  متزوج

7 - 9  01  1.28 

92.31 

 7.69 7.69    --  أعزب

 100 100  78  --  اموع
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وهذا الوضع جيعل تأثري البيئة اخلارجية على البيئة        .وهلم غرفتان على األقل مع باقي مرافق املسكن       ) 3و1(

  .ها تأثريات سلبية خارجية ينقلها العمال معهم إىل بيئة عملهمالداخلية إجيابيا، أي أن املؤسسة ليس علي
  .إىل أنه يفترض أن التسيري يكون فعاال، إن عمٍٍٍٍٍل املسريون على ما جيعله فعاال:نستنتج

  11و8و7و5و اجلداول رقم اجلدول األخري و حاولنا الربط بنيوإذا 
عانون من مشكل السكن، خاصة مـن       أن سن  العمال بني  الكهولة والشباب  وال ي          :كما نستنتج 

  .  سنة11 وهلم أقدمية يف العمل ال تقل عن. ويقيمون مبكان يعتربونه قريبا من املؤسسة.حيث عدد الغرف
  .  رعاية أسرهم بقدرة شرائية جيدةمستوىكل هذه العوامل ترفع من 

  

  يبني طبيعة سكن أفراد العينة )7 (جدول رقم
  التكرارات           

  %   تجمموع             بعيد       قريب  اإلجابات

 7.69 06  2  4  )كراء(مؤجـر

 92.31 72  4  68  مـلك

 100 78  6  72  عاـمو

يشيع بني اجلزائريني عدم توفر العامل األجري على مسكن مملوك إال ما ندر مثل عينة الدراسـة،                 

 لكن النتيجة كانـت     مشكلة السكن؟ هل تعاين من    :  التجريبية املطروح هو   ةوهلذا كان سؤال االستمار   

هـل  فتغري السؤال من هذه الصيغة وأصبحت الصيغته النهائيـة،          . أم ال يعانون مجيعا من هذا املشكل      
  ؟السكن مؤجر أم مملوك 

لعل شيوع متلك السكن بني أفراد العينية سببه توفر قطع أرضية موروثة عن األصول؛ ألن غالبيتهم  
  .ريفية

  ).ملك للعامل(ذووا مساكن مملوكة 92.31% اله يبني أن نسبةكما أن اجلدول أع
التعرف على ما إذا كان العامل منشغال بالتوفري لبناء أو شراء           : واهلدف من طرح هذا السؤال هو     

سكن، أو على األقل يدفع جزءا من دخله مقابل كراء السكن، وهو ما يرفع النفقات الثابتة اليت تستقطع                  
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انب النقل من وإىل العمل يضاف إليه طعام الغداء، ألن املبلغ الفعلي الذي خيصصه              من أجر العامل إىل ج    
وخاصـة وأن مبلـغ     . العامل  لإلنفاق على أسرته يتناسب تناسبا عكسيا مع ارتفاع هذه النفقات الثابتة            

  .كراء املسكن أو الوعد بإمتام البيع اآلن يكلف استقطاع مبلغ ثابت شهريا معتربا

السؤال ا يدور حول البعد عن مكان العمل بالكلم إال أنه تبني أن طرح        كان  التجريبية  االستمارة   .

السؤال ذه الصيغة ال يفيد ، ألن العمال جييبون ببعيد أو قريب متفادين اإلجابة بالكم ألن معيار املسافة ال                   

   .يهمه بقدر ما يهمه معيار توفر وسائل النقل من عدمها
فقط  مساكنهم بعيدة ، أما       % 7.69عناصر من أفراد العينة أي نسبة       6 أن   فاجلدول السابق يوضح  

 مساكنهم قريبة حسب نظرت أفراد العينة، وهذا ما  % 92.31النسبة الساحقة ألفراد العينة واملقدرة  ب          
فـسح  يبني أم  ال يعانون من بعد املسافة أو الوقت الضائع أثناء ذهام من وإىل مقر إقامتهم، وهو ما ي                   

  .  هلم وقتا كاف للراحة أو قضاء ما حتتاجه أسرهم، وهو ما يشعر هم بالراحة النفسية واالجتماعية
أن العامل األسري له تأثري إجيايب على جمتمع املؤسسة، إن أحسن املسريون التحكم يف      : نستنتج

  .سةالعوامل الداخلية لبيئة العمل جبعلها  يف خدمة  األهداف املسطرة من طرف املؤس
كما نستنتج أن الغالبية الساحقة مساكنها مملوكة وقريبة، وهو عامل إجيايب يضاف إىل البيئـة               

   .اخلارجية
  .1يبني عدد غرف مساكن أفراد عينة البحث) 8 (:جدول رقم

        التكرارات
  %  ت  عدد الغرف

2  34  43.59 
3 23 29.49 
4 20 25.64 
5  01  1.28 

 100 78 اموع

                                      
1  	
  . �6 ��ول ��ی�9>;ف :�� ه8ا ا���ول ��#, ب�� ����, �6 ا���ول ر
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 وهذا عنـصر يـضاف إىل البيئـة        غرفتنياله يبني أن ال أحد ميلك أقل من         اجلدول أع 

  .اخلارجية االجتماعية اجليدة للعامل
 f 4 أقصد به3 و و ملحقاما أي غرفتنيf  3 أقصد به املفهوم الشائع 2وعدد الغرف  

وهو مـا   وهو ما كان أفراد العينة يفهمونه من السؤال         .  بقية املرافق     للغرف  مضافا ،إىل آخره 
  .  كنت أحرص إفهامهم إياه

 f 4  وتليها.وهي أعلى نسبة . % 43.59 تقدر نسبتها f  3         انطالقا مما سبق جند أن الفئة 

 الذي يـبني أن     )6(وإذا ما ربطنا هذا اجلدول باجلدول رقم        . %29.49: اليت تقدر نسبتها ب   
  % 64.10بنسبة ) 3-1( العينة بني تركز يف الفئة الثانية أن عدد أوالعدد أطفال العينة ي

 %74.36إىل الفئة الثانية ترتفع النـسبة إىل " بدون أطفال"وإذا أضفنا الفئة األوىل أي فئة   
  f 3. : ألنه ال يوحد من ميلك أقل من

من العينة تـسكن مـساكن      % 92.31جنده يبني أن    ) 7(إذا ما رجعنا إىل اجلدول رقم       
  .وقريبة من مقر العمل مملوكة 

  
 أي متناسبة مع    أن أفراد العينة ال يعانون من مشكل السكن ومساكنهم الئقة          لصخن

 مما يفعٍٍِِِِّـل عمليـة      ،وهو عامل آخر يضاف إىل الظروف اخلارجية املرحية       .عدد أفراد العائلة  
  .التسيري

 يف جدول واحد    8و7و6:وميكن تلخيص اجلداول الثالثة األخرية السابقة املمثلة باألرقام         
تمكن من املقارنة بسهولة ويسر أكثر بينها ، ومن مث التعرف على الوضع االجتمـاعي               حىت ن 

  . الفعلي ألفراد العينة
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 بلغـت   املتـزوجني أن      " الوضع االجتماعي ألفراد العينة     " يظهر اجلدول السابق    
  .  فقط % 7.69 أما العزاب فنسبتهم %92.31نسبتهم 

من جمموع  % 92.31 فقد بلغت نسبته مملوكةمساكن   أما نسبة املتزوجني الذين ميلكون     

   .%7.69 فنسبتهم مل تتجاوز مساكن مؤجرة املتزوجون الذين هلم ،واملتزوجني  

 ، من جمموع العزاب   %  3.85 فقد بلغت نسبتهم     مساكن مملوكة  الذين هلم    لعزابا     أما  

  .% 3.85 أي مساكن مؤجرةهي للعزاب الذين هلم وبالتايل النسبة الباقية ف

 سواء كانوا عزابا أم متزوجون فقد بلغت         مساكن مملوكة      أما نسبة أفراد العينة الذين هلم       

 سواء كانوا عزابا أم متزوجني فقد       مساكن مؤجرة  الذين هلم    أفراد العينة  أما نسبة    ،% 92.31
  .فقط%  7.69بلغت  

ن املتزوجني أغلبهم ميلكون مساكن الئقة مقارنة بني عدد األطفـال                كما يبني اجلدول أ   
 من  % 38.46:  وتقدر نسبتهم ب   )غرفتني(3f فالنسبة الغالبة هي من ميلك       ،وعدد غرف النوم  

  ) 3 –1( ميلكون غرفتني وعدد أطفاهلم بني %20.51بينهم 
  

لعمـال ال يرجـع إىل      أن ما قد جنده من اخنفاض ملعنويات ا       : خنلص إىل استنتاج           
أسباب خارجية نقلها العامل من خارج بيئة العمل بل أسباا ترجع بالدرجـة األوىل إىل               

 و توفرت هلم القـدرة       التغلب عليها لقلتها  إن أرادوا،      هلذا ميكن للمسريين  ،بيئة العمل   
  .على ذلك

إذن كل نقص أو فشل يف الوصول إىل األهداف املسطرة مـن طـرف مـسريي            
  .ة  يرجع إىل أن تسيريهم غري فعالاملؤسس
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  . يبني املستوى التعليمي ألفراد العينة)10 (جدول رقم 

  %  ت  املستوى التعليمي
 5.13  04  جامعي

 37.18  29  ثانوي

 38.46  30  متوسط

 16.67  13  ابتدائي

 2.56  02  يعرف القراءة والكتابة

 100  78  اموع

" . متوسط"و" ثانوي" لعينة يتركزون يف الفئتني     يالحظ من اجلدول أعاله أن أفراد ا      
 ممن هلم مستوى يتناسب     % 75.64 وجمموع الفئتني يساوي نسبة      ،بنسبتني متساويتني تقريبا  

 ومستوى كهذا  يسمح هلم قراءة امللصقات والتعليمات املوجهة إلـيهم مـن              ،مع مهامهم   
االتصال الصاعد مبعلومات تفيد     كما أن هذا املستوى يسمح بتغذية        ،خالل االتصال النازل    

 ويرجع سبب وجود هذا املستوى يف ورش اإلنتاج خاصة إىل زمـن             ،املسريين واملخططني   
 أما اجلامعيون قد وظفوا خـالل الـسنوات         ،4 سنة خلت  15 و   11التوظيف أي إىل ما بني      

" ربـاء   كه"وقد أكدت املقابلة ذلك فهم تقنيوا ال        ) سنة11( أي هلم أقدمية     ،األخرية فقط   
حتمت التطورات احلاصلة يف التقيات توظيفهم أي ليسوا مهندسني يف الكهرباء           ". كيمياء"و

  . والكيمياء
فيعـود إىل تطبيـق املدرسـة       " الثانوي"و" املتوسط"أما سبب تركز املستويات بني      

سنة ألم يبقون باملدرسة حـىت      16 ألنه مينع طرد التالميذ قبل بلوغ السن         ،األساسية آنذاك 
  .اية الطور الثالث من املدرسة األساسية

  

                                      
4 	
�� أ��اد ا�����11:ان&� ا���ول ر��  .  ا�#"�!  
���� وو
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  أفراد العينة أقدمية و وظيفة يبني)11(جدول رقم 

  األقدمية
  الوظيفة •

  ت  الفئات
%  

 39.74  31  15-11  5عامل مهـين

 44.87  35  15-11  عامل خمتـص

 10.26  8  15-11  6تقـــين

 5.13  4  15-11  7إطـــار

 100  78    اموع

             
إال أن تفريغ االستمارة بـني        سنوات 5أود أكون جمموعة من الفئات طول كل فئة          كنت  

وحىت ال تتكون فـئات    ، أما الفئات األخرى فكانت صفرية       ، فعلية ممثلة  8وجود فئة واحدة  
  .صفرية حذفتها وأبقيت على الفئة املمثلة ألفراد العينة فقط

كما يبني أن املؤسسة مل     ، العاملني باملؤسسة           يبني اجلدول أن مجيع أفراد العينة من أقدم       
 وهي أقدمية كبرية متكن املؤسسة إن أرادت من         ،توظف  منذ السنوات األوىل لبداية عملها      

                                      
 . أي @ ی<#�FK#* L ب<���J أو ب,G>I,ص ���! ,
�G بF *,�3 ب1�Eأ 5
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استغالهلا لتحسني نوعية منتوجها وتطوير طرق إنتاجها وإدخال منتوجات أخرى تتوافق مع            
  .   منتجاا األصلية 

ر العينة يتركزون يف الفئات السفلى من الـسلم          أن عناص   السابق يالحظ من اجلدول  
 اللهم إال من حيث األجر وهذا ما أكدته املقابلة ففـي            ،فكلمة خمتص ال تعين شيئا      : املهين  

أحد مراحل عمر املؤسسة التفق جملس العمال واإلدارة على رفع األجور عن طريق إحداث              
   .فكان من نصيب املوالني للنقابة فقط" خمتص"منصب عامل 

 لذلك فهم ينقلون من مكان إىل مكان دون مراعاة          ،      أما املهين فهي عامل أقلهم أجرا       
 أما من أريد معاقبته فيوجه إىل قسم التكييف  أي تكييف احلليـب بوضـعه يف                 ،أي شرط 

 ملا فيها من ميـاه      ، حىت أصبحت هذه الورشة رمزا للمغضوب عليهم         ،قارورات أو أكياس  
وف دائم إىل جانب أم ال يستطيعون التماطل يف عملهم ألن سلـسلة       متدفقة وضجيج ووق  

  .  وجتربه أن يكون جبانبها باستمرار،العمل تفرض على كل واحد منهم أال يتهاون 

أن أقدمية العاملني كبرية مما ينبئ بوجود خربة كبرية هامة تساعد على تطوير             :     خنلص
  .املؤسسة

طرق إنتاجها وإدخال منتوجات ية منتوجها وتطوير   ع إن أريد استغالهلا لتحسني نو    
  . أخرى تتوافق مع منتوجاا األصلية

  

هكيلهم  ضخماملما عدى خمتصني فهيكلهم     ، أن هناك انسجام بني هياكل املؤسسة      كما    
  .  لسبب سبق شرحه
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  .البيانات الشخصية: خالصة نتائج احملور األول
 .العملغلبة جنس الذكور منسجم مع طبيعة  .1

 بل مساكنهم مملوكة وقريبة من مكـان        ،مجيع العمال ال يعانون من مشكل السكن       .2

 .العمل وعدد غرفها منسجم مع عدد األوالد

 .مستوى التعليم لدى أفراد العينة يسمح باالتصال اجليد .3

 .هلم أقدمية تسمح ببناء متاسك اجلماعات حول  أهداف املؤسسة وتطوير اإلنتاج .4

 

ألن العمـال   .امل الشخصية السابقة إجيابية لصاحل الفعالية يف التسيري       أن العو : نستنتج
عـدم  : فما ظهر من نتـائج    , ينقلون ما يؤثر عليهم من خارج املؤسسة إىل داخلها          

 . يرجع إىل سوء التسيري, وضعف يف متاسك اجلماعات , الفعالية يف التسيري 
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   12:جدول رقم
 ).من خالل الصفة املالزمة أكثر للمسؤول (9ت إىل املسؤول األعلىيبني نظرة أعضاء اجلماعا

  *اجلماعات الرمسية/  أ 

  ال��7ـ!ع ��م م@ــــــــــــــ')!ن ت<;ـــــــــــــ$!ن م��=ـــــــــــ!ن م>;ــــــــــــ$!ن
  ال7ــ����ت
  
  
  

�ت��� % ت % ت % ت  ن% ت % ت ا�ح

 Dم�.� 58.97 46 75.00 3 75.00 6 57.14 20 54.84 17 م

 9 ��دل
29.03 

 
10 28.57 1 12.50 1 25.00 21 26.93 

E�.� 14.10 11 0.00 0 12.50 1 14.29 5 16.13 5 م

 100 78 100 4 100 8 100 35 100 31 ا�#�#;ع

  

 

أن الصفة الغالبة للمشرف يف نظر اجلماعات الرمسيـة هـي           أعاله   من اجلدول    هرظي

وهي بذلك جتاوزت     % 54.84 احتلت املرتبة األوىل  بنسبة ال تقل عن          اليت" متسامح: "صفة
  ".متسلط"، وأربعة أضعاف نسبة "عادل"بة صفةنصف جمموع االختيارات ، وضعف نس

  
  
  
  

                                      
9 //K* ل ا;WE#ا� [K
  . ن �;ق آ3 �_�ف �_�ف *F�K ؛ �8Rا 

*  �"Eد ن��: V?@ة% 100أ�? /K* �*,#� 3ن6 أدرس آ  dوذ� ,G#<#� ا���ر ,g6 إ� !iو���.  
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��� ر������ت ا��%��� $ 1:أ!� ة !�  إ�, ا���1ول ا.!-,�+* �(�ة أ!)�ء ا���

  
  

            

 وهو  %26.93من خالل حوايل ربع االختيارات  بنسبة        " عادل"       ووصف املشرف بأنه    

  ".متسلط"ما يقارب الضعف تقريبا من صفة 

 % 14.10مل ينل منها املشرف إال حوايل سبع االختيارات   بنسبة            " متسلط"       أما صفة   

  ". عادل"، وأكثر بقليل من نصف صفة " متسامح"وهي تساوي أقل من ربع صفة 

"  التـسامح "  الرمسيـة تـرى يف املـشرف صـفة           يع اجلماعات مج     كما نالحظ أن    

  .  لدى مجيع اجلماعات%58.97:بنسبة

 ، كلما ارتفعـت     واملكانة املهنية " متسامح" بني صفة    طردية     كما نالحظ وجود عالقة     

  .املكانة املهنية لعضو اجلماعة الرمسية ،كلما زاد وصف املشرف بأنه متسامح

واملكانة املهنية ، أي كلما اخنفضت املكانة املهنيـة         " متسلط"  صفة  بني وعالقة عكسية      

  .ارتفعت صفة التسلط على املشرف لعضو اجلماعة الرمسية كلما
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      وصفة العدل غلبت عليها صفة التسامح أي أن املشرف ال يتخذ القرارات بقدر مـا               

  . اجلماعات طبعا10 نظريغض الطرف عن العاملني وإن اختذ قرارا كان عادال فيه من وجهة 

أن املشرف متسامح مع من يشرف عليهم و هـو بـذلك مـن          :  خنلص ومما سبق 
وإن أضطر إىل استعمال سلطته     . القيادات اليت تلجأ إىل ردم املشاكل وغض الطرف عنها        

 عدلَ فيها، وقد يلجأ إىل استعمال القوة الرادعة من سلطاته ألسباب قد يكون مضطرا هلا              

 .  
  

F;3;م$G �1�  .م�.�E و م�.�مK�D$#  ال%1HI��  2�J ر�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 13 :ب,��#,*,ت ��m ا��>#�� ��ول ر
	" �<,E�l"  ا�#Lی� �! PIل ا�<�K* j�K/ ص��ان&� 10
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   13 جدول رقم

  ).من خالل الصفة املالزمة أكثر للمسؤول(����يبني نظرة أعضاء اجلماعات للمسؤول األعلى

  .اجلماعات غري الرمسية /  ب 

 ابتـــدائي متـــوسط ثـــانوي عـــايل
القراءة 
 والكتابة

 اموع العام
  املستويات 

    
  التعليمية

  

   
 االحتماالت

 مج % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 58.97 46 50.00 1 61.54 8 60.00 18 58.62 17 50.00 2 متسامح

 9 50.00 2 عـادل
 

31.03 
 

8 26.67 1 7.69 1 50.00 21 26.92 

 14.10 11 0.00 0 30.77 4 13.33 4 10.34 3 0.00 0 متسلط

 78 100 2 100 13 100 30 100 29 100 4 اموع
100 

 

  

     يالحظ من اجلدول السابق أن كل اجلماعات غري الرمسية تنظر إىل املشرف علـى أنـه                

   .%50.00بنسبة ال تقل عن " متسامح"
" ابتدائي"ما عدى أعضاء مجاعة " عادل"      كما نظرت إليه مجيع اجلماعات على أنه أيضا 

  % 7.69بنسبة  

  . غري متسلط متاما" القراءة والكتابة"و " عايل"مستوى التعليم : جلماعتان       ونظرت إليه ا

، وقليل العـدل    %30.77 متسلط أي بنسبة     افقد نظرت إليه أنه أحيان    " ابتدائي"  أما مجاعة   

  .% 7.69بنسبة مل تتجاوز 

                                      
�  �"Eد ن��: V?@ة% 100أ�? /K* �*,#� 3ن6 أدرس آ  dوذ� ,��G#<#� ا���ر ,g6 إ� !iو�.  
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 أن املـشرف أن   فتريان  " القراءة والكتابة "ويعرف    " عايل"أما مجاعتا مستوى التعليم     

  . لكل منهما%50.00 بني العدل والتسامح  أي بنسبة ا متسلط متاما وسوتغري

 بني ارتفاع املستوى التعليمي والنظرة عالقة طر ديةكما يالحظ من اجلدول أن هناك     

  .للمشرف أنه عادل ، مبعىن كلما ارتفع املستوى التعليمي كلما نظر للمشرف أنه عادل
  ".متسامح"و"عادل" تأثري على تقييم األفراد مبثل أن املستوى التعليمي له:      خنلص

  
  

��� ر������ت @�� ا��%��� إ�, ا��5�ف $2:أ!� ة !��(�ة أ!)�ء ا��� *+�  
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  ترى أن املـسؤول األعلـى        58.97 أي ل العما غالبيةأن   :  كما توضح الدائرة النسبية    خنلص

ولعل السبب يف ذلك يرجع أن املؤسسة مهددة بالتصفية         . الة السائدة يف املؤسسة     وهو ما يؤكد الالمبا   متسامح  

  .   ومن مث يشعرون بعدم االنتماء إليها

  
  
  
  
  
  

  

�ت !�داB�ة ���F1 ر��:  1  $�+* �(�ة ����ع أ!)�ءا���
إ�ى����1ول ا.!-,

�����

14.10%

��دل

26.93%

������

58.97%

E�.�م ��دل Dم�.�م
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   ت اختاذ القرارايفمن مشاركة أعضاء اجلماعات املشرف   بني موقف 14رقمجدول 
  اجلماعات الرمسية/ أ

املشرفون بقسم اإلنتاج وقعوا بني واقع يعيشونه ومشاكل يحملهم العمـال إياهـا،             

ولني ؤألين مل أحلظ أثناء تواجدي باملؤسسة أحدا من املـس         ؛   يتعاملون معها  12وإدارة مكتبية 

املشرفني يف مكاتبهم دون ولوج ورش       الذي يزور   اإلنتاج إال رئيس قسم اإلنتاج     زار أقسام 

 الـورش أو إىل     املكيـف إىل  ولني فلم أر أحدا منهم نزل من مكتبه         ؤأما باقي املس  . اإلنتاج

هلذا أدرجـت   .  وأي إشكال يقع يطلب من املشرفني الصعود إىل اإلدارة         .املشرفنيمكاتب  

  .ة الدراسةاملشرفني ضمن عناصر عين

  
  

                                      
ا�#_�ف ی�<�ض أن :_�ك اoدارة )  أو �_�ف ( ولp *.; �6 �#,*,ت اoن<,ج و* F�K�E ن ا�#_�ف / 11

  . �6 ا:t,ذ ا��Jاراتل,��K#ا�#",ش� 

*  �"Eد ن��: V?@ة% 100أ�? /K* �*,#� 3ن6 أدرس آ  dوذ� ,��G#<#� ا���ر ,g6 إ� !iو�  

 .ی_�� ب��م ا �,ن ) - (وبـ ,  ی_�� ب, �,ن(+)ا
�G بـ  *
  . ا��>	 ا�<�E<p#K� 61�1t ب,�#JZK,تان&� 12

 ال��7!ع  11م@ـــــ')ــ!ن ت<;$ــــــــــــ!ن ــــــ!نــــــم��= !ن$>;ـــــــــــــــم

ت
��
��
ل7
ا

    
ت
��
��
�ح
  ا
   
  

 %�  B�B ت % ت %  ت % ت % ت 

 56.41  44  0.00  0 75.00 6 54.29 19 61.29 19  يقبل املشاركة

ال يقبل 
 100 4 25.00 2 45.71 16 38.71 12  املشاركة

  
34 

 
43.59 

 

  31 اموع
 

100 
  

35  100 8  
 

100 
  

4  
 

100 
  

78 100 

االحتماالت 
 الراجحة

7+  
+ 

22.58 
  

3+  +8.58 4+   
 

+ 50 
 

4- 
 

- 100 
 

+  
10 

+ 
12.82 
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 متثل موقف املشرف من مشاركة اجلماعات الرمسية يف اختاذ القرار )3( أعمدة بيانية رقم

  
   ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اجلماعات الرمسية  ترى أن املشرف     الحظ من اجلدول السابق أن النسبة الراجحة من         ي

= 13املشرف(ا  إذا استثنين  أل 81.16 ) =50+8.58+22.58 (قبل املشاركة يف اختاذ القرار بنسبة     

 يف اختاذ القـرارات ال يـصبح         14 ال تقبل املشاركة   ةاإلداري الذي ثبت أن اإلدار    ) املسئول

   .81.16  %  بنسبة بل%  12.82    يف اختاذ القرار هو نسبة الترجيح لقبول املشرف املشاركة

 عدم قبول    ونظرة العامل إىل   15 بني ارتفاع املكانة املهنية    عالقة عكسية         جند أن هناك    

  .املشرف للمشاركة يف اختاذ القرار 

                                      

�Gvv ب,�#vv_�ف ه�vv,أ 13Evv#ا� pvv#داري أو ا�oول اEpoا 	EvvJد ب;vv�;#ف ا��_vv#ا� /vvK* �vvجول ا�#",ش,vv>ن . [vvK
و

E#أب�! ا� />? ,��_�pو��� ا�#",ش�ة    
14  	
 ا�#"�! �#;
w اoدارة �! �_,رآ� أ*.,ء ا��#,*,ت ا��>#�� �6 ا:t,ذ 15و14ان&� ا���ول ر

  .ا��Jارات
��Z ا�E,ب�J,  ب�� أن نE<�6 �_�ف 15G6 ا�� dش�?] ذ� �
 .و
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يطرح كـل    املطروح، فالعامل املهين     حهذه العالقة العكسية ترجع إىل نوعية االقترا      

القضايا البسيطة منها واملعقدة بعكس املشرف والتقين اللذين يطرحان قضايا يصعب عليهما            

     .حلها
ل املشرف                                                                                      ميثل العالقة العكسية بني قبو2منحىن بياين رقم

   املكانة املهنيةاملشاركة يف اختاذ القرار و
         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من مستوى أعلى أو تفويض لـسلطة أو تفـسري           فالقضايا اإلدارية اليت تتطلب قرارا    

 املسؤول اإلداري الشجاعة اإلدارية يف التعامل مع النصوص         اخل تتطلب من  .. لالئحة تنظيمية 

 للتعامل معها حلل ما قد يشكل من قضايا قد تكون سببا معوقا للـسري               ةالقانونية والتنظيمي 

وهذه الشجاعة تقل أو تنعدم يف القطاع العام بسبب اخلوف من الـسلطة    احلسن للمؤسسة، 

وبالتايل يصبح املسؤول يف املؤسسة خيشى على        ،تال تقبل مبا يتخذ ما قرارا     الوصية اليت قد    

  .  منصبه من اجلهة الوصية ، ومالم من الذين يشرف عليهم من جهة أخرى

 تبني من املقابلة أن املشرف ال       % 25.00  احلاصل يف مجاعة التقنيني بنسبة     ءأما االستثنا 

تاج إليه التقين من أدوات     يقبل املشاركة يف اختاذ القرارات فيما خيص شراء قطع الغيار وما حي           

تقنية، فالتقين يرى من الضروري مشاركة املشرف أو القائم بالشراء يف انتقاء قطـع الغيـار          
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ومجيع األدوات التقنية من حيث النوعية واسم الشركة والبلد الفعلي املـصنع ألن القـائم               

ـ                شراء أو  بالشراء إداري أو غري تقين أو تقين من اختصاص آخر غري اختصاص موضـوع ال

  .االنتقاء
5�رآ� $�+* )2(داB�ة ���F1 ر��� K� ا��5�ف S��� ع����  

�ت ا��%��� E4 ا$:�ذ ا�7�ارات!�  أ!)�ء ا���

  

       
  
  
  
  

       
  

 هناك عالقة عكسية بني )إذا استثنينا التقنيني(أن :خنلص كما توضح الدائرة النسبية
  . 16نيةالشعور باملشاركة يف اختاذ القرارات واملكانة امله

  

  

  

  

  

  

  

                                      
�P�G أآ[� ان&�16: !� dذ� 	
  أ*.,ء�;
w اoدارة �! �_,رآ�"�ـ   ا�#"�!PI :22ل ا�<�K* j�K/ ا���ول ر

  ".ا��#,*,ت ا��>#��

 *F7ی J
ا��5�رآ� 
43.59

 *F7ی
ا��5�رآ�; 

56.41

�9�ل  LMا
 ; <ا��ا
12.82

یF7* ا��5�رآ�
J یF7* ا��5�رآ�
<�9�ل ا��اLMا
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  15جدول رقم 

  *يبني موقف املشرف من مشاركة أعضاء اجلماعات يف اختاذ القرارات

  .اجلماعات غري الرمسية/ ب 

�ــــــــــــ�ا�4 م�!ســـــــــE ث�1ــــــــــــــ!ي �ــــــ�ل�Gال<'اءة  ا
2G�� ال��7!ع وال-

ت
��!
�.
ل�
ا

2$
�$
�%
�ال
 

    

ت
��
��
�ح
ا

 

 ت
 

% 
 

 ت
 

 ت 
 

% 
 

 ت
 

% 
 

 ت
 

% 
 

 B�
 ت

 
% 
 

HK>�  
 ال�@�رآ2

4 100 16 55.17 16 53.33 8 61.54 0 0.00 44 56.41 

 HK>� �
 43.59 34 100 2 38.46 5 46.67  14 44.83 13 0.00 0 ال�@�رآ2

 78 100 2 100 13 100 30 100 29 100 4 ا�#�#;ع
100 

 
�ت ���ا�ح
 ال'ا�23

 + 
4 

 
+100 

3+ +10.34 2+  +6.66   
3+  

+ 23.08 
  

2- 
   
100 -  

10  
+12.82 

الحظ من اجلدول السابق أن الشعور العام السائد لدى أعضاء اجلماعات غري الرمسية أن يدب

 إىل جانب أن مجيـع      +12.82املشرف يقبل املشاركة يف اختاذ القرارات ولكن بنسبة ضئيلة          

كما يالحـظ    عات ترى أن املشرف يقبل املشاركة يف اختاذ القرارات وبنسب متفاوتة          اجلما

 أربعة مجاعات غري رمسية يتميزون بعالقة طردية بـني        "  ابتدائي"من اجلدول أنه إذا استثنيا      

املستوى التعليمـي    أي كلما ارتفع  . املشاركة يف اختاذ القرار ومستواهم التعليمي     ب شعورهم

أعضاء اجلماعة غري الرمسية  أن املشرف يقبل مشاركته يف اختاذ القـرارات،     كلما زاد شعور    

  وهي مجاعـة  .%+ 100بنسبة  فهي تتراوح بني يقبل املشاركة يف اختاذ القرار بصفة تامة أي         

                                      

*  �"Eد ن��: V?@ة% 100أ�? /K* �*,#� 3ن6 أدرس آ  dوذ� ,��G#<#� ا���ر ,g6 إ� !iو� 

  .@ یJ"3 ا�#_,رآ� ) -(وبـ , یJ"3 ا�#_,رآ�(+) ا
�G بـ  *
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وهـي مجاعـة املـستوى     %  +6.66: ويقبل  أحيانـا بنـسبة  " عايل"املستوى التعليمي 

  ". القراءة والكتابة" بالنسبة جلماعة -% 100أي وال يقبل متاما  ".متوسط"التعليمي
   

  تبني موقف املشرف من مشاركة أعضاء) 4(أعمدة بيانية رقم
  اجلماعات غري الرمسية يف اختاذ القرارات
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اليت ترى أن املشرف " ابتدائي"ويشذ عن هذه القاعدة أعضاء مجاعة املستوى التعليمي 

  .ة يف اختاذ القراراتاملشارك %+23.08يقبل أحيانا أي بنسبة
   

   ميثل  العالقة بني املستوى التعليمي)3(منحىن بياين رقم

  وقبول املشرف املشاركة يف اختاذ القرارات

تتميز بعالقة طر دية    ) املستوى التعليمي (أن اجلماعات غري الرمسية     :  مما سبق  خنلص
فأعـضاء  . تبني مستواها التعليمي وقبول املشرف املشاركة فيما يتخذه مـن قـرارا           

اجلماعات غري الرمسية ذات املستوى التعليمي العايل تشعر أن املشرف يشركهم يف اختاذ             
  .بقدرام الفكرية واملهنية  املشرففهذا اعتراف من+ 100القرارات بـ
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   ؟ولكن كيف يفسر أعضاء اجلماعات هذا الرفض

 أفراد العينة على أسئلة     من خالل إجابات  : هذا ما جند اجلواب عليه يف اجلدول املوايل       

  .االستمارة اليت طرحت عليهم
  املشرف مشاركة اجلماعات يف اختاذ القرار يبني أسباب عدم قبول )16( جدول رقم

  
  االحتماالت

  جزئية%  جزئي.ت  سبب عدم القبول  %  ت  اإلجابات

  88.24 30  غري عادل

 0.00 0 العامل أقل خربة

 11.76  4  ر خربةاملشرف أكث
 43.59  34  ال يقبل

 100.00  34  اموع اجلزئي

  56.41  44  يقبل

   100  78  اموع

         إذا ما عدنا إىل أعضاء اجلماعات نفسها لنستفسر عن هذا املوقف من املـشرف أي   

 عدم قبوله مشاركتهم  معه فيما يتخذه من قرارات ، لوجدناهم يرجعـون الـسبب إىل أن                

  وذلك بنسبة  "غري عادل " يف اختذ القرار بالدرجة األوىل إىل كونه        املشرف يرفض املشاركة    

%88.24.  

 ال يقبل املـشاركة يف القـرار إىل     املشرف  يرون أن  % 11.76     بينا ترجعها قلة أي نسبة      

من العامل ، رغم أن هذا غري مربر لعدم قبوله املشاركة ، إال أنه من               " أكثر خربة  "    كونه

  .االعتراف باملكانة اليت حيتلها املشرف بينهم رغم ضعفهاجهة أخرى يدل على 

  سبب رفض املشرف مشاركة من يشرف عليهم فيما يتخذه من قرارات هو            أن: خنلص إذًا
  .بني أعضاء اجلماعات أنه غري عادل
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إذا كان املشرف ال يقبل مشاركة من يعملون معه يف اختاذ القرارات،فهل على األقل              

  .يت يطلب منهم القيام ا ؟يشرح هلم األعمال ال
   املشرف األعمال اليت يطلبها من العاملحيبني سبب عدم شر)17( رقم جدول 

  االحتماالت
  اإلجابات

  جزئية%  جزئية.ت  سبب عدم الشرح  %  ت

 77.55 38  عدم جتدد اآلالت

 4.08  2 املعلومات تأيت مكتوبة

18.37   9  ةألن اآلالت بسيط  
 62.82  49  يشرحال

 100.00  49  اموع اجلزئي

  37.18  29  يشرح

   100  78  اموع

نالحظ من اجلدول أعاله أن املشرف ال يشرح ملن يشرف عليهم األعمال اليت يطلب                     
عدم :  وتتنوع أسباب عدم الشرح أمهها    .% 62.82: منهم القيام ا وذلك بنسبة عالية وهي      

 يقر املشرفون والعمال فهي مل جتدد منـذ جتهيـز   وفعال فاآلالت كما 77.55%جتدد اآلالت 
  . املؤسسة ألول مرة عند افتتاحها

أما بقية الذين يرون أن املشرف ال يشرح هلم األعمال اليت يكلفهم ا بسبب بساطتها 
 وذلك نظرا  ألقدميتهم باملؤسسة فقد شاهدوا غريهم يعملون عليها مرات            % 18.37بنسبة  

  .بسيطة إن حولوا إىل العمل عليهاومرات ومن مث تبدو هلم 
أما التقنيون ومساعدوهم فهم كلما أرادوا تغيري قطعة غيار جيدون رفقة القطعة املراد             

  .% 4.08: تغيريها وسائل اإليضاح مرفقة بالقطعة كما يقولون ومتثلهم النسبة 
  الروتني ح ما يطلب من العامل القيام به؛ ألن       أن املشرف ال يتدخل بشر    : نستنتج

طرق اإلنتـاج أو مـا      أو  املكونة إلنتاج  هو السمة املميزة يف العمل سواء من حيث مواد        
  . املؤسسة هتنتج
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ولكن إذا كان املشرف ال يشرك أعضاء اجلماعات يف اختاذ القرار وال يشرح األعمال              

  إىل ماذا يعطي األولية يف اهتماماته إذًا ؟ . اليت يطلب منهم القيام ا 

   أم يهتم ما معا؟ل فقط ؟   أم بالعامل فقط ؟ عمفهل يهتم بال
  يبني جهة تركز اهتمام املشرف)18( :جدول رقم

   االحتماالت                     
  %  ت                 اإلجابات

 57.69  45  بالعمل فقط

 8.97  7  بالعامل فقط

 33.34  26  بالعمل والعامل معا

 100  78  اموع

            

من خالل  " فقط العمل"ألخري يبني أن االهتمام مركز بالدرجة األوىل على          اجلدول ا 

  .%   57.69ـبالنسبة املقدرة 

االهتمام  أي33.34%   فيحل يف املرتبة الثانية بنسبة"العمل والعامل:"ب       أما االهتمام 

  .بالعمل والعامل يساوي أكرب من نصف االهتمام بالعمل 

 وهي طبيعية %8.97:  فهذه نسبة ضعيفة جدا تقدر ب   "لعامل وحده ا "      أما االهتمام ب  

يف حالة ظهور عطب معني قد يؤدي إىل اإلضرار بالعامل من أجل العمل ، هنا يتم التوجـه                  

  .إىل االهتمام بالعامل أوال

ومن خالل هذا التوجه خاصة يف املؤسسات العمومية، بأن إذا قمنا بإضافة نـسبة                    
حنصل على نسبية مرجحة    " االهتمام بالعامل والعمل معا   "إىل  , "لعامل فقط ا"االهتمام يـ   

   . % 42.31  : تقدر ب
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       إن هذا التوجه من االهتمام بالعامل والعمل أو ترجيح االهتمام بالعامل هو السائد يف              

املؤسسات العمومية اليت ال دف إىل الربح بالدرجة األوىل ألـا موروثـة عـن النظـام                 

  :   التايلهذا يربرهشتراكي السابق باجلزائر، ومنحاها اال

 يف حتقيق أهـداف     األمد القريب  قد ينجح فيه املشرف على     االهتمام بالعمل وحده        

، بسبب مقاومـة العامـل هلـذا      أما على األمد البعيد فسيفشل    . املؤسسة مثل رفع اإلنتاج   

سانيته، وهو موجود باملؤسسة لتحقيق     السلوك من مشرفه الذي يشعر من خالله أنه أفقده إن         

 عأهدافها أكثر من أهدافه وهو مستغل منها، رغم ما  حيقق من أهداف شخصية مثل ارتفـا     

  .  األجر مع ارتفاع الكمية املنتجة

 وحده كالتركيز على ظروفه الفيزيقية بالعمـل بـشكل ال           االهتمام بالعامل وأيضا  

 ال  اجية األخرى قد يتسبب يف اإلضرار باملؤسسة بأن       يتناسب مع االهتمام بباقي العوامل اإلنت     
،   ألن العامل كلما قدمت له خدمة معينة باملؤسسة سيطلب غريهـا               حتقق أهدافها املسطرة  

    17إن حصل له شبع منها

قلة أن املشرف غري واضحة جهة تركيزه ؛ ألنه متذبذب بني ما جيب عمله        نستنتج    
  "ناس أمالح"بسب سيادة روح اإلنتاج رغم قلته وما يطمح إليه 

  
  
  
  
  
  
  

                                      
أن  ا��,�3  ی�xmا��t�,ت ا@�<#,*�� ا�<6 " ا�#"�! �ـK* j�K�> :45/ ا���ول ر
	PIل ا� �Lی�ا  �! ان&� 17

   ." :i;ن �<;��ة
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    أعضاء اجلماعاتاليت يرغب فيها 18يبني صفات املسؤول األعلى19: جدول رقم

  .اجلماعات الرمسية/ أ 

 
  

عموما يالحظ من اجلدول السابق أن أهم صفة تفضيل لدى اجلماعات الرمسية الـيت              
وهي بذلك حتتل    % 39.74 بنسبة   العدالة بني العمال  صفة  : جيب أن يتحلى ا املشرف هي     

  .املرتبة األوىل 
   % 433.3وذلك بنسبة ، "االلتزام بالقانون"أما الصفة املفضلة يف املرتبة الثانية فهي صفة 

  .%26.92 بنسبة "التعاون مع العمال" صفة         أخريا
  
  
  
  

                                      

K] ا�#pEول ا *K/ ؛  ب�! أن �3i �_�ف �_�ف18 . 

*  �"Eد ن��: V?@ة% 100أ�? /K* �*,#� 3ن6 أدرس آ  dوذ� ,��G#<#� ا���ر ,g6 إ� !iو�.  
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   أعضاء  اجلماعات الرمسيةاليت يرغبهاصفات املسؤول األعلى متثل  )5(رقمأعمدة بيانية 

  : الرمسية هلا خصوصيتهاألن كل مجاعة من اجلماعات 
ؤوليات  يفضلون بالدرجة األوىل أن يشاركهم مسؤولوهم حتمل أعباء املس         فاملشرفون

 حتمل املسؤولية فيمـا يتعلـق باختـاذ         ،%50.00اليت ميارسوا ولذلك أعطوا للتعاون نسبة       
املسيطر على التـسيري يف     ) الشريك االجتماعي (القرارات الالزمة وتبعاا مثل مواجهة النقابة     

 25.00 املؤسسة،  أما العدالة بني العاملني وااللتزام بالقانون فأعطى املشرفون لكل منها نسبة            
األعلى مع املـشرف يف حتمـل أعبـاء          طبيعي فمهما كان تعاون املسؤول       ، وهذا شيء  %

املسؤوليات إال أنه البد أن تكون هناك عدالة والتزام بالقانون أيضا ، ألما أساس احلمايـة                
  .  الفوقية للمشرف 

 يعـانون مـن     طبيعة مهمتهم ال تتطلب أن يتعاون معهم املشرف عليهم فيما         : التقنيون أما   

مشاكل تقنية ألا من اختصاصهم وهم األوىل ا، ولذلك فهم يف حاجة بالدرجـة األوىل إىل                

مسؤوليهم فيما يلزموم من مهام إضافية و امتيازات مستحقة، ولذلك أعطوهـا            " يعدل "أن

 فالتقنيون أيـضا يف     االلتزام بالقانون أما  . % 62.50 :أكرب من نصف تفضيالم إذ قدرت ب      

 املسؤولني معهم   "تعاون" من   ن وال حيتاجو  % 25.00 أعطوه ربع اختيارام     كحاجة إليه، لذل  
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ولـو  " األصلية"إال النـزر اليسري يف أمور قد تكون خارجة عن نطاقهم كاختيار قطع الغيار              

كان سعرها مرتفع، حىت ال يبقوا يف دوامة التغيري املستمر كمـا الحظـت أثنـاء تواجـدي                

  .باملؤسسة

 طبيعة تسمية عملهم أيضا جعلتهم يف حاجة من مسؤوهلم األعلى أن            :املختصونا  أم
يلتزم بالقانون بالدرجة األوىل، مث من يتعاون معهم يف الدرجة الثانية أما العدالة فهم أيضا يف                

  .حاجة إليها بنسبة تقارب التعاون معهم
داري الذين ال تتطلـب     وهم العمال البسطاء متاما من ناحية اهليكل اإل       : املهنيونأما  

ا على االختصاص ولذلك فهم يف حاجة بالدرجة األوىل إىل          بأعماهلم ال مهارة تقنية وال تدري     
االنتقال بني الورش والتكليف باألعمال أو املهام       ة  العدالة بني العمال ألم يعانون من مشكل      

  . املختلفة
تالف املهام املوكولـة لكـل   أن صفة املشرف املفضلة من العمال ختتلف باخ  :     خنلص

  .مجاعة من مجاعات العمل
" تعاون مـع العمـال    ال" عليهم  صفة     يفضلون بدرجة أوىل يف املشرف    :      فاملشرفون

  . نتائج املسئولية وتبعاامعهم   بتحمله )معهم(
فيما يكلفون به من مهام     "  بني العمال  ةلادالع"فيضلون يف املشرف صفة     :      أما التقنيون 

  . ينالون من امتيازاتأو
  .حىت مييزون عن غريهم" امللتزم بالقانون" فيفضلون يف املشرف صفة :     أما املختصون

 فيحتاجون أن يكون املشرف عادال فيما يكلفون به،         "مهنيون"     ولكن أبسط العاملني  
  .بني الورش واملهامبسبب معانام من االنتقال 

  
  
  
  

   ب 16ينقص الدول 
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   * صفا ت املسؤول األعلى اليت يرغب فيها أعضاء اجلماعات ی"�!20:جدول رقم

  اجلماعات غري الرمسية/ ب

    
.                     كل مجاعة عكست خصوصيتها على اختياراا      نالحظ من اجلدول السابق أن 

" االلتزام بالقانون " تفضيل صفةكبرية إىلأعطت أمهية "  عايل"     اجلماعة غري الرمسية تعليم
 يرجع إىل  قدرم على التفسري احلقيقـي         لعل هذا  % 75.00:يف املشرف حيث بلغت النسبة    

لنصوص القانون واملراسيم  واللوائح ، التفسري املتماثل مع تفسري املسئولني عليهم ، مما  حيقق                
أدناهـا أي    متاما حيث بلغت  نسبة اختياره مل يهتموا به يف املشرف ولذالك لهلم صفة العد  

0.00%.   
  

                                      

*  �"Eد ن��: V?@ن6 أدرس % 100أ  dةوذ��? /K* �*,#� 3آ ,��G#<#� ا���ر ,g6 إ� !iو�  
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��� ر������ت ا��5$) 6(أ!� ة Oف �+* ص��;F@�ی E9ت @�� ا��%ا��!�  ��� أ!)�ء ا���

ول فقـد عكـس اختيارهـا األ      " القراءة والكتابة "أما اجلماعة غري الرمسية مستوى      
، ولكن من خالل تعاون اآلخرين معها       "االلتزام بالقانون  "ـبمستواها التعليمي، فهي تم     

 فالعدل عند   -و املسؤولني    سواء من املتعلمني أ    -ليطبقوه عليها كما فسروه تفسريا حقيقيا       
نتيجة لتعاون اآلخرين معها، من خالل االلتزام بالقانون، ألا غـري           " القراء والكتابة "مجاعة  

قوق و امتيـازات    قادرة بنفسها على استعمال القانون ومراسيمه ولوائحه فيما حتتاج من ح          
  .حني يتعسف يف استعمال سلطتهومحاجة املشرف 

بعدم التركيز   فقد عكست اختياراا أيضا مستوياا       األخرى أما مجاعات املستويات  
  .أو إمهاله" االلتزام بالقانون" على 

ترى تكامل مجيع االختيارات فقد وزعت اختياراا بينهم ، فهي          "ثانوي"      مجاعة تعليم   
  ".القراءة والكتابة" و " عايل"غري واضحة التفاوت مثل اختيارات مجاعيت مستوى التعليم

عكست أيضا مستواها إال أا أ عطت أمهية أكثر قليال          " متوسط"     مجاعة مستوى تعليم    
للعدالة بني العمال ؛ألن أكثرهم متواجدون يف النقابة ولذا يرون أن العدل بني العمال مهـم             

  .، أما القانون فهم منفذون ومحاته% 50.00فأعطوه نسبة 
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أن االختيارات عكست املستويات التعليميـة؛      :ائرة النسبية  كما توضح الد   خنلص
وأكرب من  " عايل"ألن أكرب من يطالب بااللتزام بالقانون هم أعضاء مجاعة مستوى التعليم            

، وأكرب من يطالب    "متوسط"يطالب بالعدالة بني العمال هم أعضاء مجاعة مستوى التعليم          
كمـا  " القراءة والكتابـة " تعليم، يعرف بالتعاون مع العمال هم أعضاء مجاعة مستوى ال  

  .سبق شرحه
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ,WW-!.ول ا�WW1ت ا���OWWع ص�WW��� *WW+�$ (3)  �WWر� ��FWW1�داWB�ة 
�ت    .W!��ء ا���W(!أ KW� �W�ا���@�

  KWW�� �Wا� Yا�
�ل  W�Yا�

39.74%

ا9W�M]ام  
��ن �WW7���

33.34%

  \WW� ول�WY9ا�
�ل �Yا�

26.93%

ا���ا�� ب�! ا��#,ل  اL>�oام ب,�J,ن;ن ا�<�,ون �� ا��#,ل
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  أكثر عند العاملقنوات االتصال املعمول ا   يبني21 :جدول رقم

             التكرارات
   االحتماالت

  %  ت

 50.00  39  من خالل املـشرف

 30.77  24  مبـاشرة

 19.23  15  من خالل ممثل العمال

 100  78  اموع

  

ظ من اجلدول أعاله أن القنوات األساسية املعمول ا بالدرجة األوىل من طـرف         يالح

 كمـا أن    % 50.00"املشرف بنـسبة    " اإلدارة هي القناة الرمسية حسب السلم اإلداري            

 إذ تستقبل العمال مباشرة مـىت أرادوا ،         % 30.77اإلدارة متارس سياسة الباب املفتوح بنسبة     

 تلح عليه الطبيعة البشرية حىت يستمع املتصل إىل اجلواب مباشـرة مث             أما االتصال املباشر أمر   

بدليل . يطرح أسئلة على ما خيتلجه من شكوك سواء رفض اجلواب أم مل يفهمه أو مل يقتنع                 

   .19أنه يفضل يف قرارة نفسه االتصال املباشر

 مـشاكل مهنيـة   فيما يالقيهم مـن "النقابة"     كما أن اإلدارة تتقبل بواسطة ممثلي العمال     

  .أما االتصال عن طريق موعد فهو نادر. واجتماعية

أن اإلدارة قنواا مجيعا مفتوحة أمام العمال لإليصال ـا ، ولكـن تفـضل           :  خنلص   
  كطريقة تنظيمية"املشرف"االتصال الرمسي أي بواسطة 

  
  
  

                                      
19 	
 .  ا�#"���! ��J;ات ا@:G,ل ا�#�.�K 26+25: ان&� ا���و��! ر
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  *ارات يبني موقف اإلدارة من مشاركة أعضاء اجلماعات يف اختاذ القر22 جدول رقم
  اجلماعات الرمسية / أ  

  

 اجلماعات الرمسية يف عمومهم يرون أن اإلدارة        ء       يالحظ من اجلدول السابق أن أعضا     
جحة لعدم قبوهلا املشاركة يف اختـاذ      ال تقبل املشاركة يف اختاذ القرارات، إذ بلغت النسبة املر         

  . -% 23.08  القرار

 املشرفني      أماتفصيال بلغت النسبة أقصاها للشعور بعدم املشاركة يف اختاذ القرارات بني            
  .%100.  
  
  
  
  

                                      
*  �"Eد ن��: V?@ة% 100أ�? /K* �*,#� 3ن6 أدرس آ  dوذ� ,��G#<#� ا���ر ,g6 إ� !iو�.  

  .@ :J"3 ا�#_,رآ� ) -(وبـ,  :J"3 ا�#_,رآ�(+)       ا
�G بـ 

 ال��7ـ!ع م@ـ')ــــــ!ن ت<;$ــــــــــ!ن م��=ـــ!ن م>;ــــــ$!ن

ا
ت
��
��
ل7

  
ت
��
��
�ح
  ا
   
   

 

�B  % ت % ت % ت % ت
 ت

% 

 HK>ت �
 ال�@�رآ2

17 54.84 21 60.00 6 75.00 4 100 48 61.54 

 HK>ت
 ال�@�رآ2

14 45.16 
 

14 40.00 2 25.00 0 0.00 30 38.46 

 100 78 100 4 100 8 100 35 100 31 ا�#�#;ع

�ت ���ا�ح
 ال'ا�23

 23.08 ـ -18 0 -4 50.00 - -4 20.00- -7 9.68 - -3
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  متثل موقف اإلدارة من مشاركة أعضاء اجلماعات الرمسية يف اختاذ القرار)7(أعمدة بيانية رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        

  

 بني ارتفاع املكانة املهنية والشعور بعدم املـشاركة يف          العالقة عكسية  كما ينب اجلدول أن     

اختاذ القرار، أي أن أعضاء اجلماعات الرمسية كلما ارتفعت مكانتـهم املهنيـة كلمـا زاد                

 يف اختاذ القرار و يؤكد هذا أن املشرفني هم أكثر اجلماعات            مشعورهم أن اإلدارة ال تشركه    

ية شعورا بعدم مشاركة اإلدارة فيما تتخذه من قرارات رغم أن املشرفني هـم األدرى               الرمس

    مهزة وصل بني اإلدارة وظروف اإلنتاج واملنـتجني،         ملواقع العمال والعمل وضروراته؛ أل 

  . هلذا من املفروض أن يكونوا األكثر مشاركة يف اختاذ القرارات
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  . املكانة املهنية وطبيعة الشعور باملشاركة يف اختاذ القراراتيبني العالقة بني)4(منحىن بياين رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     وهذه العالقة العكسية بني املكانة املهنية والشعور بعدم املشاركة يف اختاذ القـرار هـي               

عكس ما سنالحظه من عالقة طردية بني املستوى التعليمي وشعور أعضاء اجلماعات غـري              

  .اذ القرارالرمسية باملشاركة يف اخت

     لعل السبب يف ذلك أن أعضاء اجلماعات الرمسية كلما ارتفعت مكانتهم املهنية كلمـا              

 يعتقد أعـضاء    ا كم -زادت مسؤوليام حنو ما يقومون به من مهام إال أن هذه املسؤوليات           

 ال تتناسب مع املشاركة يف اختاذ القرارات، أي أن املـشاركة يف اختـاذ              -اجلماعات الرمسية 

  .القرارات ال تتناسب وما هم حمملون من مسئوليات

  

اجلماعات الرمسية فيما   أعضاء  أن اإلدارة ال تعمل على إشراك       :  املنحىن البياين       خنلص
تتخذه من قرارات ويشمل هذا  املشرفني الذين ميثلوا على املستوى التنظيمي األدىن يف              

 .ورشات اإلنتاج
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  دارة من مشاركة أعضاء اجلماعات يف اختاذ القراراتيبني موقف اإل 23:جدول رقم*ي
  . اجلماعات غري الرمسية/ب

لدى اجلماعات غري الرمسية هـو أن اإلدارة ال         يالحظ من اجلدول السابق أن الشعور العام        

أمـا   .-23.08 تقبل املشاركة يف اختاذ القرارات ، وقد بلغ هذا الشعور السليب الراجح نسبة            

أن اجلماعات غري الرمسية كلما زاد مستواها التعليمـي         : تفصيل ذلك كما يظهر من اجلدول     

  .  اإلدارة اليت ينتمون إليهاكلما زاد شعورها بعدم املشاركة يف اختاذ القرارات مع

إال أن مجاعة مستوى التعليم العايل يشذون عن هذه القاعـدة أي أـم يـشعرون                

وقد يرجع هذا  إىل أن مستواهم التعليمي هـو           ،كة فيما تتخذه اإلدارة من قرارات     باملشار

ولعل ما الذي مكنهم من ذلك؛ ألم  أقدر على مناقشة القضايا اليت مهم مدعومة باحلجة، 

   .% 100 الذي يفضلونه بنسبة 20يؤكد هذا رغبتهم التامة يف االتصال املباشر

                                      
  و�i! �6 إg,ر ��<#� ا�#��G, وذ�d  ن6 أدرس آK* �*,#� 3/ ?�ة% V?100 :��د نE"� أ@ * 

 .@ :J"3 ا�#_,رآ� ) - (وبـ ,  :J"3 ا�#_,رآ�(+)       ا
�G بـ 
     . �J;ات ا@:G,ل ب,oدارة ا�#�.�K �! أ*.,ء ا��#,*,ت ��m ا��>#��� �"�� ا�#26: ��ول ر
	 ان&�20

 ابتـدائي متـوسط ثـانوي عــايل
القراءة 

 والكـتابة
 املـجموع

ات
توي

ملس
ا

 
مية

علي
تـ

ال
الت  

تما
الح

   ا
   

   
  

  

 % ت % ت % ت % ت % ت
 B�
 ت

% 

ال تقبل 
 املشاركة

0 0.00 20 68.97 19 63.33 8 61.54 1 50.00 48 
 

61.54 
 

تقبل 
 املشاركة

4 100 9 31.03 11 36.67 5 38.46 1 50.00 30 38.46 

 100 78 100 2 100 13 100 30 100 29 100 4 اموع

االحتماالت 
 الراجحة

4-   +100 11-  - 37.9 8 - - 26.66 3-  
- 23.08 

 0= 
= 0.00 

 78 
- 23.08 
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   اجلماعات غري الرمسية أعضاءثل موقف اإلدارة من مشاركةمت) 8(أعمدة بيانية رقم    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هذه األعمدة البيانية توضح مبا اليدع جماال للشك العالقة بني املستوى التعليمي واإلحساس             

وهو ما يعكس طبيعة مساحة املشاركة الفعليـة يف         , ملشاركة من طرف أعضاء اجلماعات      با

أو أن اإلدارة ال تسمح باملشاركة      , مما يدل أا مشاركة شكلية    .اختاذ القرار من طرف العمال    

  . فيما تتخذه من قرارات
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اختاذ القرار ولكن كيف تفسر هذه اجلماعات العاملة عدم قبول اإلدارة املشاركة يف 

  سواء كانت اجلماعة رمسية أم غري رمسية
  يبني أسباب عدم مساح اإلدارة مبشاركة العمال يف اختاذ القرار :24جدول رقم

  

  االحتماالت
  جزئية%  جزئية.ت  سبب عدم الشرح  %  ت  اإلجابات

 52.08 25  انعدام قناة للتعبري

 35.42 17 انعدام الصراحة

12.50   6  وف من اإلدارةاخل  
 61.54  48  ال تسمح

 100.00  48  اموع اجلزئي

  38.46  30  تسمح

   100  78  اموع

       

يـرون أن اإلدارة ال    61.54% أن حوايل ثلثي أفراد العينة أي نسبةاألعلى نتبني من اجلدول 

ة عدم وجود قنـا   "تسمح باملشاركة يف اختاذ القرار و يرجعون السبب بالدرجة األوىل إىل            
 من جمموع أسباب عدم الـسماح باملـشاركة ، أي أن اإلدارة مل              %52.08بنسبة     "للتعبري

  . بطريقة رمسية للتعبري عن وجهات نظرهم حول العمل ومشاكله قناة تفتح هلم

أي حىت وإن وجدت بعض القنـوات غـري         " انعدام الصراحة "       وحيل يف املرتبة الثانية     

إذا ما نظرنـا إىل     ( تتقبل اإلدارة أو ال تتبين النقد الذايت         القرار، ال الرمسية للمشاركة يف اختاذ     

وال يرجع ذلك فعال إىل ).جمتمع املصنع كجماعة كربى تنشد هدفا واحدا وتعمل على حتقيقه

  .%12.50اخلوف من اإلدارة بدليل أن من قالوا بذلك نسبتهم ضئيلة تقدر ب 
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اإلدارة ال تسمح ألغلبية العاملني باملشاركة يف اختاذ القرار،         أن  :   من كل ما سبق    خنلص

وليس هلا قنوات رمسية للمشاركة يف اختـاذ      .وإن مسحت فهي تسمح بطرق غري واضحة        
غري ) صاعدة/ نازلة  (ومن مث فقنوات االتصال هنا نازلة  أكثر منها يف االجتاهني            . القرار

  .مغذية للقرارات املتخذة

   الدائرة النسبية التاليةوهذا ما توضح
  
  
  
  
  
  
  

5�رآ� ����ع � K� دارةMا S��� ر��(4)$�+* ����ع ��F1� داB�ة 
�ت  E4 إ$:�ذ ا�7�ارات!�أ!)�ء ا���

F7$* ا��5�رآ�
38.46%

�9�ل  LJا
  <ا��ا

23.08%

 *F7$J
ا��5�رآ� 
61.54%

@:J"3 ا�#_,رآ�
:J"3 ا�#_,رآ�
ا@?<#,ل ا��ا��



 202     تحليل البيانات                                                                                      السادسالفصل 

 * بني قنوات االتصال باإلدارة املفضلة من أعضاء اجلماعات25 :جدول رقم
  .اجلماعات الرمسية/ أ 

   
  

ل  أن كل اجلماعات الرمسية تعطي األولوية لالتصال باإلدارة من خال           السابق   يبني اجلدول 
  ". مشرف"و " مباشرة"القناتني 

االتصال عن طريق املشرف حيتل و ،42.3% بنسبة  األوىل        االتصال املباشر حيتل املرتبة
ـ بني القناتني أي بفارق  ضئيل  %  38.46املرتبة الثانية بنسبة   % 3.85ـإذ يقدر الفارق ب

  .فقط
  وكذلك ,"مباشر"،  واالتصال هنية امل بني املكانةعكسية      كما يالحظ أن هناك عالقة 

   ."نقابة"  بني املكانية املهنية واالتصال بواسطة عكسيةعالقة 
  :وهو ما توضحه األعمدة البيانية املوالية

  

                                      
* * �"Eد ن��: V?@ة%100 أ�? /K* �*,#� 3ن6 أدرس آ  dوذ� ,��G#<#� ا���ر ,g6 إ� !iو�.  

 اموع مشرفــون تقنيـــون خمتصـــون مهنيـــون

ات
ماع

ــ
اجل

  
   

ت  
ارا

ختي
 اال

   
 

 %مج �B ت % ت % ت % ت % ت

 42.31 36 100 4 25.00 2 42.86 15 48.39 15 مباشرة

 38.46 30 0.00 0 75.00 6 28.57 10 45.16 14 املشرف

ممثل 
 العمال

2 6.45 
 10 28.57 0 0.00 0 0.00 12 19.23 

 100 78 100 4 100 8 100 35 100 31 ا�#�#;ع
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  متثل قنوات االتصال املفصلة من اجلماعات الرمسية)9(أعمدة بيانية رقم

  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 من العالقة املذكورة ؛ألن  أكثرهم مسؤولون نقابيون لذا أعطوا           "خمتصون"أما استثناء     
، ورغـم ذلـك    28.57 %أمهية أكرب للنقابة مقارنة مع باقي القنوات، فهم يفضلوا بنـسبة 

. 42.86% الشخصية يفضلون طرحها عن القناة املباشرة بدليل النـسبة املقـدرة ب              قضاياهم
" نقابية"وذلك بنسبة تساوي قناة     " مشرف"وفيما خيص القضايا املهنية يفضلوا من خالل قناة         

  .  % 28.57بنسبة 
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  ميثل العالقة بني املكانة املهنية و قناة االتصال املفضلة) 5(منحىن بياين رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فال يويل هلا العمال أمهية تذكر بالنسبة لالتصاالت العادية، وتبقى االتصاالت            لنقابةأما ا 
 العامل على حل ملشكلته مباشرة بنفسه أو عن طريق املشرف ، إذ  يف حالة عدم قدرة   بواسطتها  

قـدر  فقط، مبعىن أن تفضيلها ي%  19.23يقدر جمموع من يفضلها كقناة لالتصال باإلدارة ب 
  ".مباشرة"وأقل من نصف تفضيل قناة "مشرف"بنصف تفضيل قناة

  : إىل أن      خنلص
خاصـة  " مشرف"و" مباشر"أعضاء اجلماعات الرمسية يفضلون قنوات االتصاالت        .1

  .ذوي املكانة املهنية املرتفعة
 النقابة تفضل كقناة لالتصال من طرف أعضاء اجلماعات ذات املكانة املهنية الدنيا،  .2

أي اقل معرفة بالقانون والتنظيم2م أقل مستوى تعليميأل .  
 .  هناك عالقة عكسية بني املكانة املهنية وقناة االتصال املفضلة .3

 

  

                                      
2   



205 -                        ���� ا�����تا�
	� ا���دس                                                -

    * يبني قنوات االتصال باإلدارة اليت يفضلها أعضاء اجلما عات26جدول رقم
 اجلماعات غري الرمسية  / ب
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 والرغبـة يف    املستوى التعليمـي  بني   عالقة طردية    يالحظ من اجلدول األخري أن هناك           
باإلدارة، أي كلما ارتفع املستوى التعليمي كلما فضل أعـضاء          ) وجها لوجه (ملباشراالتصال ا 

صحيح كلما اخنفـض   والعكس ).مباشرة (ال باإلدارة اجلماعات االعتماد على أنفسهم لالتص    
 التـواري عـن     -املستويات التعليمية –املستوى التعليمي كلما فضلت اجلماعات غري الرمسية        

اتـصال غـري    ( االتصال املباشر باإلدارة من أجل املطالب والشكاوى وفضلوا تكليف غريهم           
 حسب سبب االتصال مهنيـا كـان أو         "النقابة"أو قناة   " املشرف"سواء بواسطة قناة    ) مباشر

 .اجتماعيا

                                      
 .و�:9 8+ إ�6ر ��3�5 ا��	34, 1 ح ةوذ�- ,�+ أدرس آ� ج��'� '�% 100 أ$ح" �! د ���� *
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  متثل قنوات االتصال املفضلة من أعضاء اجلماعات غري الرمسية ) 10(أعمدة بيانية رقم
  

  و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ألن  أكثرهم تقنيون وهلذا يفضلون طرح       " ثانوي  "يشذ عن هذه العالقة الطردية مجاعة       
خصية االجتماعية يفضلون طرحها مباشـرة      قضاياهم املهنية على املشرف، أما مشاكلهم الش      

فهـم يفـضلون    " العايل"ويظهر ذلك واضحا لدى أعضاء مجاعة مستوى التعليم         .على اإلدارة 
  .%100االتصال املباشر 

أعطوا أمهية أكرب للنقابة بـسبب تواجـد        " متوسط"أما أعضاء مجاعة مستوى التعليم      
ة أكرب ألن يتصلوا باإلدارة أكثر من باقي        أكثرهم فيها كمسؤولني وهذه املسؤولية أعطتهم جرأ      

فالترتيب فيها واضح العالقة بني إعطاء األولوية لالتصال املباشر مـن مجاعـة             املستويات؛  
 وتتساوى  "قراء وكتابة "املستوى التعليم العايل، إىل إعطاء األولية للنقابة من مجاعة املستوى           

لكل منـهما، ألن    %50.00يات التعليمية بنسبة    يف أقل املستو  ) املشرف والنقابة (قناتا االتصال   
 مشاركة مجاعات العمل اليت يشرف عليها يف اختاذ القـرارات           - بصفة عامة    –املشرف يقبل   
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وبالتايل يصبح املشرف متنفسا آخر للعمال جبانب النقابة لكل ما جيول خبواطر العمـال مـن                
  .مشاكل وصعوبات مهنية واجتماعية

  
  ميثل العالقة بني املستوى التعليمي والقناة املفضلة) 6(    منحىن بياين رقم

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

أن هناك عالقة طر دية بني املـستوى التعليمـي وقنـاة            :خنلص كما املنحىن البياين   
  االتصال املباشرة

  ).   نقابة( بني املستوى التعليمي وقناة القناة االتصال  3 وعالقة عكسية
  

                                      
3   �
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  ثل جمموع قنوات االتصال املفضلة من أعضاء اجلماعاتمت) 5(دائرة نسبية رقم  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
     

  
توضح الدائرة النسبية أن أكثر القنوات املفضلة هي قناة املشرف مث القناة املباشرة مث              

  .ممثل العمال
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   4رة بني أسباب اتصال اجلماعات باإلدا27جدول رقم

 اجلماعات الرمسية  /أ 
  

 اموع مشرفون تقنيـــون خمتــــصون مهنيـــون

ت
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 %��  ت % ت % ت % ت % ت

 50.00 39 0.00 0 50.00 4 40.00 14 67.74 21 3ــــــ&2

�ــ�ى+ 44.87 35 25.00 1 37.50 3 60.00 21 32.26 10 

 5.13 4 75.00 3 12.50 1 0.00 0 0.00 0 ا6ـــ��اح

 100 78 100 4 100 8 100 35 100  ا� ! �ع

  

 من اموع العام أن أسباب اتصاالت اجلماعـات الرمسيـة           %50.00  نأ السابق   يبني اجلدول 
أما  % 44.87: قدر بي ألنه للشكاوى كله يكاد يكون والنصف الثاين مطلبيةباإلدارة أسباب   

  .الرمسية من جمموع اتصاالت اجلماعات % 5.13 فلم تتجاوز نسبتها االقتراحات
خيصصون ثالثة أرباع اتصاالم    " مشرفون"كما يظهر من اجلدول  أن اجلماعة الرمسية           

 و هذا منتظر منهم ألن مهمة اإلشراف حتتم علـيهم أن  ،%75.00أي نسبة   " اقتراح"باإلدارة  
يكونوا مهزة وصل بني اإلدارة ومجاعات العمل اليت يشرفون عليها،وهذا ما جيعلهم مكلفـني              

  .شكاوى العمال ومطالبهمحبمل 

                                      
نع جممتع إطار يف ولكن, حدة عىل جامعة لك أدرس ألين وذ�% 100 نسـبة تعدد أالحظ 4  .ملصا
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  متثل أسباب اتصال اجلماعات الرمسية)11(أعمدة بيانية رقم                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
 ألن عملـهم  %  25.00 اليت مل خيصصوا هلا سوى الربع الباقي أي نسبة"شكوى"       أما 

ألن نسبة مطالبـهم     بشيء   واليطالبون. كمشرفني قد تعترضه بعض الصعوبات أثناء التطبيق        
 و هو أمر غري منطقي للوهلة األوىل، إال أننا ملا نركز قليال جند أنه منطقي ألن %0.00:تقدر ب

املشرفني يعيشون مع باقي أفراد اجلماعات اليت يشرفون عليها يف بيئة واحدة، ومن مث فمطالب               
هزون فرصة طـرح أحـد      املشرفني تندرج ضمن مطالب باقي أعضاء اجلماعات ، أو أم ينت          

العمال مطلبا معينا مماثال ملا سيطلبون ، إن أستجيب لطلب العامل يتقدم املـشرفون بالطلـب            
كما يفسر أن اتصاالم باإلدارة طغى عليها تبليغ ما يحملهم العمال مـن شـكاوى              . املماثل

  ل أن ومطالب مرفقة من جانب املشرفني يف األغلب حبلول مقترحة على اإلدارة ، بدلي
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املشرفني أكثر من اإلدارة قبوال ملشاركة العمال يف اختاذ القرارات،إىل جانب  كثرة املطالـب               
املرفوعة بواسطتهم يظهر هلم أن مطالبهم ليست ذات أمهية بسبب قلتها العددية مقارنـة مـع               

  .وع العام للمطالب املرفوعة بواسطتهمام
ثلث أسباب اتصاالا باإلدارة  خمصص      " مهنيون " الرمسية     كما يوضح اجلدول أن اجلماعة     

وال ـتم    67.74 %بنـسبة  وذلـك  للطلـب  أما الثلثان الباقيان فقد خصصته للشكوى
ـ            باالقتراحات حيح ؛ ألن االقتـراح      متاما ، ألم يعتربون أنفسهم غري معنيني ، وهذا غري ص

  . مبعىن يتمحور حول طبيعة عمله وضر وفهيكون حسب مهنة أي عامل
اليت خصصت أكرب مـن     " خمتصون"ينطبق على اجلماعة    "مهنيون" اجلماعة   عن      وما قلناه   
، وهـذا   قتراحات والباقي للشكوى وال تم أثناء اتصاالا باإلدارة باال        للطلبباإلدارة  ثلث اتصاالا   

جع إىل طبيعة املكانة املهنية اليت منحت هلم يف فترة سابقة ،حيث متت الترقية من أجل رقع األجور دون               ير
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النظر إىل املناصب الفعلية للصفة املهنية، وذلك بناء على اتفاق مت بني اإلدارة والنقابة حىت يستفيد املقربون          
  .هلا

 الرمسيـة  أما اجلماعـة        
 فقـد خصـصت     "تقنيون"

 للمطالـب صاالا  نصف ات 
 والنصف الباقي   %50.00أي

 %12.50خصص ربعـه أي     
 وثالثة أرباعه أي لالقتراحات

 رغم أن    للشكاوى % 37.50
 باستمرار ألن االقتراح تقتضيه أصول العمل خاصة من ناحية التطوير           التقنية تتطلب االقتراح  

يات جديدة على  التقنيات     من أجل االرتقاء باإلنتاج كما ونوعا وذلك بتطوير أو إدخال  تقن           
  . املعمول ا

أن أسباب اتصاالت اجلماعات الرمسية باإلدارة يكاد يكون كله شـكاوى           : خنلص     
 من العامل  لتغيري ما مل ينل رضاه تصبح نسبة املطالب            وإذا اعتربنا الشكوى طلبا   ومطالب،  

اعـات الرمسيـة     من أسباب اتصاالت اجلم    واحد من عشرين  ومل يبق إال حوايل      % 94.87
واالقتـراح صـادر مـن ذوي االختـصاص          %5.13 أي نـسبة       لالقتراحباإلدارة خمصص   

مما يدل أن اجلماعات الرمسية تم مبـصاحل        . أي فرضته املهمة املسندة هلما    ) مشرفني و تقنيني  :مجاعيت(
حات اليت تتطلـب  أعضائها الفردية الضيقة بالدرجة األوىل املتمثلة يف املطالب والشكاوى، أما االقترا        

التدبر وإمعان الفكر من أجل االبتكار والتطوير والتجديد خصوصا من التقنيني واملشرفني وهو مـا               
  .يعود بالنفع على مجيع اجلماعات و املؤسسة بصفة عامة تكاد تكون منعدمة
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   *ة يبني أسباب اتصاالت أعضاء اجلماعات باإلدار28 : جدول رقم
    ةاجلماعات غري الرمسي/ ب
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0.00 39 50.00 

��ى+ 46.67 14 48.28 14 50.00 2 
 

3 23.08 
 

2 100 35 44.87 
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25.00 
 

1 3.45 2 
 

6.67 
 

0 0.00 0 0.00 4 5.13 

  100 78 100 2 100 13 100 30 100 29 100 4 ا� ! �ع

 يساوي نـصف امـوع العـام        للطلبيالحظ من اجلدول السابق أن اموع العام         نق
ألسباب اتصاالت اجلماعات غري الرمسية باإلدارة، أما النصف الثاين من جمموع اتـصاالا             

  .خصص للشكوى وحوايل العشر الباقي فقط لالقتراحتسعة أعشاره 
 مع ارتفاع املستوى    يتناسبان طرديا  االقتراح والشكوى  كما يالحظ من اجلدول أن      
 مع ارتفـاع املـستوى       والطلب يتناسب تناسبا عكسيا    التعليمي للجماعات غري الرمسية،   

ى التعليمي الثانوي،   التعليمي للجماعات غري الرمسية، وتشذ عن هذه القاعدة مجاعة مستو         
بينما االقتراحات تكاد تكون منعدمة من مجيع اجلماعات غري الرمسية ما عدا مجاعة مستوى              

   ب24ص اجلدول .التعليم العايل اليت خصصت له الربع فقط من اتصاالا

                                      
  .و�:9 8+ إ�6ر ��3�5 ا��	34, وذ�- ,�+ أدرس آ� ج��'� '�1 ح ة%100 أ$ح" �! د ���� *
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  ميثل أسباب اتصال  اجلماعات غري الرمسية)8( منحىن بياين رقم

    
مجاعـة مـستوى    :  هي طلباة أن أكثر اجلماعات غري الرمسية       ويالحظ من املنحنيات البياني   

  ." القراءة والكتابة"هي "تشكيا"وأكثر اجلماعات غري الرمسية ". التعليم االبتدائي"
  

رغم أن أعضاءها   " عايل"هي مجاعة مستوى التعليم       " اقتراحا "و أكثر اجلماعات غري الرمسية    
ثاين للمطالب والربعني الباقيني مـن جممـوع        خصصوا ربع اتصاالم لالقتراحات والربع ال     

  .اتصاالم للشكوى
  لـدى    األوىل املرتبة   الشكوىفإن االتصاالت الصاعدة حتتل فيها       :حيث الترتيب       من  

ومجاعـة  " ثـانوي "ومجاعة مستوى التعليم " عايل"أربع مجاعات هي مجاعة مستوى التعليم      
  ".راءة والكتابةالق"ومجاعة مستوى " متوسط"مستوى التعليم 

مـستوى  :  يف االتصاالت الصاعدة لدى مجاعتني مها      األوىل فيحتل املرتبة    الطلب      أما  
  ".القراءة والكتابة " و مستوى التعليم " االبتدائي"التعليم 
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رغم أنه ميثل ربـع     " عايل" لدى مجاعة مستوى التعليم      األوىل حيتل املرتبة     االقتراح       أما
مـن جممـوع    % 6.90وحيتل املرتبة الثانية بنسبة     .% 25.00 فقط، أي بنسبة     أسباب اتصاالته 

وحيل املرتبة الثالثة من جمموع أسباب اتـصاالت        ". ثانوي"اتصاالت مجاعة مستوى التعليم     
وينعدم متاما من أسباب اتصال مجاعيت مستوى        %6.67أي بنسبة       " متوسط"مجاعة التعليم   

، وهذا شيء منتظر منهم ألم حيسون أم غري قادرين          " والكتابة القراءة"و  " ابتدائي" التعليم  
على املشاركة يف اختاذ القرارات، رغم أن هذا اإلحساس غري منطقي ألن اخلـربة الـسابقة                

  .تؤهلهم أن يبدوا رأيهم فيما خيصهم من أعمال يومية تتصل م مباشرة
ر على اتصاالا الـصاعدة الـصيغة    مما سبق أن اجلماعات غري الرمسية تسيط :       نستنتج

ـ       ألن " شـكوى "  وذلك إذا أضـفنا إليهـا         %94.87: املطلبية بنسبة عالية جدا إذ تقدر ب
  . أعضاء اجلماعاتالشكوى هي أيضا طلب لتغيري ما مل ينل رضى

  فقـط  5.13%ونسبة ضئيلة جدا من جمموع اتصاالت اجلماعات غري الرمسيـة أي     
القرارات أو القتراح أو ما يهم املؤسسة ككل ألنه جيعلها حتافظ           خصص للمشاركة يف اختاذ     

  .ما يتيح هلا ما قد ترقى به: على بقائها أو خيفف عنها ضغط التهديد باحلل ، بل وملَ  ال 
 كلما ارتفع املستوى التعليمي كلما ارتفعـت        -إن استثنيا إبتدائي  –ومما يالحظ أنه    

 تكـون أكثـر     - مثال -" عايل" مستوى التعليم    رغم أنه يفترض أن مجاعة    نسبة الشكوى،   
اجلماعات اقتراحا وأقلهم تشكيا بسبب مشاركتها يف حلول املشاكل اليت تعترض املؤسـسة             
مما يؤهلها ألن تكون أدرى بواقع املؤسسة و بإمكانياا ومن مث احللول املستعجلة واملؤجلـة               

 مجاعة مستوى العـايل تـرى أن   أنخاصة وما ال ميكن حله على األمد القريب على األقل،   
        5اإلدارة تقبل املشاركة يف اختاذ القرارات

  
  
  

  
                                      

5 +�V9 ر4KV��� 9 اOدارة ��L� 9رآ� أ'�Bء ا����'�ت 8+ ا��Eذ ا�23Y و22: ج و�  .  ?ار   ا���
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    متثل جمموع أسباب)7 (                                                      دائرة نسبية  

  اتصال اجلماعات غري الرمسية

      
   
  
  
  

  

  
  

ماعات الرمسية تسيطر عليه    أن أسباب اتصال اجل   :خنلص من خالل الدائرة النسبية    
  .املطالب والشكاوى، أما االقتراحات فال يوىل هلا إال النـزر اليسري

  
  

 ومهما كانت قناة االتصال املعمول ا من طرف اإلدارة أو املفضلة من طـرف مجاعـات                
  .العمال، ومهما كانت أسباب اتصال أعضاء اجلماعات باإلدارة

اوى ؟ ويف حالة عدم رد اإلدارة علـى الـشكاوى و            ما طبيعة معاجلة اإلدارة للشك       
  .إىل ماذا يرجع سببه أفراد عينة البحث ؟. املطالب اليت يتقدم ا العمال

  
  
  
  
  
  

GHI
50.00%

ش�Kى
44.87%
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   يبني طبيعة معاجلة اإلدارة للشكوى29 :جدول رقم

 جزئية% جزئية.ت أسباب عدم الرد % ت اإلجابات

 50.00 6 عدم االهتمام بالعمال

8.33  1 كثرة الشكاوى  

ال يريد أحد حتمل 
 املسؤولية

5 41.67 

 15.38 12 ال ترد

  100.00 12  اموع

 69.24 54 ترد ببطء

 15.38 12 ترد بسرعة
 

  100 78 اموع

يالحظ من اجلدول أعاله أن اإلدارة ترد على ما يتقدم به أعضاء اجلماعـات مـن                
    .  % 69.24وزت نسبة الرد البطيء ، ولكن ببطء إذ جتـا%84.62بنسبة شكاوى 

 وهي النسبة نفسها اليت ترد ا اإلدارة بسرعة   % 15.38مل تتجاوز       " ال ترد   "      أما نسبة   
  . على شكاوى أعضاء اجلماعات

أن اإلدارة يف اتصاالا النازلة بطيئة وهو ما يؤخر حسم اإلشكاالت           :  خنلص إىل استنتاج        
 املناسب ، وهذا يندرج يف خانة عدم االنضباط  اليت يتميز ـا املـشرفون                املطروحة يف وقتها  

   .6ألسباب سيـأيت شرحه).املسؤولون الفَوِقٍٍٍيون(
  
  
  

  
  

                                      
6 IVط48: ا�^? ج ول ر��B�$ا �!�N� 9  .  ا���
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   *يبني طبيعة عالقة  أعضاء اجلماعات باإلدارة30 جدول رقم
 اجلماعات الرمسية  /  أ 

 اموع مشرفون تقـنيون خمتــصون مهنيـون

ا
ت  

اعا
ـم

جل
  

ت
اال
حتم

اال
 

 % ت % ت % ت % ت
مج 
 ت

 %مج 

 57.69 45 100 4 62.50 5 54.29 19 54.84 17 حسنـة

  ليست
 حسنة

14 45.16 16 45.71 3 37.50 0 0.00 33 42.31 

 100 78 100 4 100 8 100 35 100 31 اموع

االحتماالت 
 الراجحة

3+  
9.68+    
 3+  8.58+  2+ 25.00+ 4+ 100+ 12+ 15.38+ 

 املكانة املهنية والعالقة احلسنة بني عالقة طر دية يبني اجلدول السابق أن هناك ماعمو
مبعىن كلما ارتفعت املكانـة املهنيـة ألعـضاء         .بني اإلدارة وأعضاء اجلماعات الرمسية      

 .اجلماعات كلما زادت نسبة العالقة  احلسنة بني اإلدارة ومجاعات العمال الرمسية

 ونفس العالقـة    .%+ 15.38 بنسبة   حسنة  موصوفة أا     امة الراجحة العالقة الع كما يبني أن    
  .اإلجيابية متيزت بني مجيع اجلماعات الرمسية واإلدارة

 جند أن أكثر اجلماعات الرمسية اليت هلا عالقة حسنة مع اإلدارة هي             تفصيالأما         
 إىل االتصال    قد يرجع ذلك   .%+100:حبيث احتلت املرتبة األوىل بنسبة    " مشرفون"مجاعة  

                                      

 .و�:9 8+ إ�6ر ��3�5 ا��	34, وذ�- ,�+ أدرس آ� ج��'� '�1 ح ة% 100أ$ح" �! د ����  *

�A ح�4� ) -(وبـ , ح�4�(+) اV	  بـ  *�. 



219                        ���� ا�����تا�
	� ا���دس                                               

اليومي بني املشرفني واإلدارة مما حتتم عليهم أن يكونوا يف عالقة مهنية مستمرة حـسنة               
  .تتناسب درجتها حسب طبيعة مهمة اجلماعة الرمسية

  
  متثل طبيعة عالقة أعضاء اجلماعات  الرمسية باإلدارة)12( رقم              أعمدة بيانية  

 اجلماعات اتصاال باإلدارة، وهذا ما خلق شعورا باملعاملـة          فاملشرفون مثال من أكثر          
احلسنة، وهو املطلوب فعال حىت تتمكن قنوات االتصال من أداء دورها االجيايب يف امليدانني              

وهو أيضا ما يعمل على متاسك اجلماعات من أجل بلوغ اهلدف احملدد . الرمسي و غري الرمسي
دارة مشاركة املشرفني فيما تتخـذه مـن قـرارات          القبول الظاهري لإل  . من طرف اإلدارة  
، إال أا يف احلقيقة ال تقبل، بدليل عدم مبادرة كل أعـضاء             "ناس امالح "يتماشى وسياسة   

 إبتكارية ختدم املؤسسة ، ويؤكد ذلك أا مل تعترف إال مببتكر            7"اقتراحات"اجلماعات بـ   

                                      
7 IVول ر �  .:�ري  ه+ ح��ل ���Lآ� ی��� و��A ذات �6ب3 اب275:  ���� ا$5V?اح�ت ا���ج�دة ب��
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 الالزم  9 جانب عدم وجود االنضباط    لذلك فاملؤسسة تسري بطريقة روتينية حبتة، إىل      . 8واحد
  ".ناس أمالح"يف املؤسسة وحماولة كل فرد احملافظة على منصبه فقط تابعة لسياسة 

 ترجع إىل وضـوح     % 25.00فعالقتهم احلسنة مع اإلدارة بنسبة راجحة       " التقنيون"     أما  
ال أن مشاكل انتقاء قطع     املكلفني ا وعدم قدرة اإلداريني التدخل فيها إ       ) املهمة  ( املسؤولية  

  . من طرف إداريني مل ترفع حسن العالقة إىل أكثر من ذلك10الغيار
  

6� �G اFدارة )9(                     �/8/9 �%�� ر76H'8 ا�&
 �%/I أ�� ا� <= #  
  
  
  
  
  
   
  

  
أما اجلماعيتان الباقيتان عالقتهم الراجحة بسيطة، اعتقد لو أا نقصت علـى ذلـك              

  .املذكورة سابقا" ناس أمالح"صفة النتفت 
وهي . أن هناك  عالقة طردية بني املكانة املهنية وحسن العالقة مع اإلدارة           :        خنلص

  . ترجع إىل حتمية العالقة املهنية الرمسية بني اجلماعات الرمسية واإلدارة
رة،      كما نستنتج وجود عالقة طردية بني حسن عالقة أعضاء اجلماعـات مـع اإلدا             

  .وشعورهم بعدم املشاركة يف اختاذ القرارات

                                      
8IVول ر �!� ا$ح5?ام وا�Y5 ی?38:  ا�^? ا�5!�b '�1 ا��N� 9 .ا���
9      IV9 ل48ا�^? ج ول ر�6!� ا$���Bط داخ� ا��dس��: " ا��� . " 

9  22: ا�5!�1f�' b ا��f ول رIfV    :  أ�^?  10fا��� "        +f8 ��fت ا�?س�f'�����KfV اOدارة ��Lf� 9fرآ� أ'�Bfء ا�
4�ا�5+ ��9" ا��Eذ ا�Y?ارات�A ا5V?اح�ت اب5:�ری� ب� ه+ ح��ل ���Lآ� ی��� رو�� �g�أ .  
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 بالتمثيل البياين املوايل الذي يوضح أنه كلما 11      وميكن التأكد من ذلك من خالل مقارنة     
زادت العالقة احلسنة بني اإلدارة وأعضاء اجلماعات الرمسية،كلما زاد شعورهم  أن اإلدارة ال 

  .تشركهم يف اختاذ القرارات
  متثل أثر كثافة اتصال أعضاء اجلماعات الرمسية)13( رقمأعمدة بيانية

  .باإلدارة على شعورهم بعدم إشراكهم اإلدارة يف اختاذ القرارات

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ينق

    

                                      
11  9��KV اOدارة ��L�  9رك أ'�Bء ا����'�ت :  ا���9 ل22:ج ول ر�V  :IVرن  ب9 ا$ح��5$ت ا��?ج�� 8+ ا�� و�

9 �6!� ا�!Vi� ب9 ا����'�ت ا�?س�� وا30Oوا�� ول رIV . ا�?س�� 8+ ا��Eذ ا�Y?ارات  .  دارة ا���

9.68

-9.68

8.58

-20

25

-50

100

-100
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

��	��ن ��ن�� 
	��ن� �����ن

�. ا��T�� .,U ا>دارة ��I ��,W ا>دارة �V ا������رآ.



222                        ���� ا�����تا�
	� ا���دس                                               

*يبني  طبيعية عالقة اإلدارة بأعضاء اجلماعات30 جدول رقم  
   

 اجلماعات غري الرمسية/ ب 

  

يوضح اجلدول السابق أن عالقة مجيع اجلماعات على العموم غري الرمسيـة بـاإلدارة              
  إجيابية 

" متوسط"وجند مجاعة مستوى التعليم , % 15.3+8:  أي حسنة بنسبة ترجيح  تقدر  بـ
                            %+33.34عالقتها مع  اإلدارة حسنة أكثر من اجلماعات األخرى  بنسبة 

  
  
  

                                      

  .A�V ا���dول ا,'�1 ؛ ,ب9 أن �:� �L?ف �L?ف *

 .و�:9 8+ إ�6ر ��3�5 ا��	34, وذ�- ,�+ أدرس آ� ج��'� '�1 ح ة% 100أ$ح" �! د ����  *

*  	V(+) ا �) -(وبـ ,ح�4�ح�4 A��.  

 ابتـدائي متـوسط الثانـوي عـايل
  القراءة 
 والكتابة

 اموع

   
مية

علي
 الت

ت
ويا

ست
امل

  
ت  

اال
حتم

 ال
   
 

   
   
   

 

.�0  % ت % ت % ت % % % ت % ت  

 57.69 45 0.00 0 53.85 7 66.67 20 55.17 16 50.00 2 حسـنة

  ليست 
 حسنة

2 
 

50.00 
 

13 44.83 10 33.33 6 46.15 2 100 33 42.31 

 78 100 2 100 13 100 30 100 29 100 4 الـمجموع
 

100 
 

االحتماالت 
 ةالراجح

0= =0.00 3+    
+10.34 +10   

+33.34 
   
1+ + 7.7   

2- 
 
 100-  12   

+15.38 
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6� �G اFدارةميثل)10(منحىن بياين رقم H'8 ا�&
  . أ�� ا� $��ى ا��'&% � 

أما املرتبة الثانية فهي  
جلماعة مستوى التعلـيم    

، %10.34 بنسبة"لثانوي"
ة لـذوي   ويف املرتبة الثالث  

وذلـك  " ابتدائي"التعليم    
  %+7.7 بنسبة

أما اجلماعة اليت  تعـرف      
فهـي  " القراءة و الكتابة  "

 أمـا   -%100سلبية بنسبة   
اجلماعة غري الرمسيـة ذات     

فهي ترى أن العالقة عادية، ال ميكن وصفها باإلجياب وال بالسلب ألا تتنوع             " عايل"التعليم  
  .حسب املواقف، كل موقف له صفته

 بني  عكسية متثل عالقة    املراحل التعليمية العليا الثالث     املالحظ أن مجاعات مستويات        
أي كلما ارتفـع    . ارتفاع املستوى التعليمي والشعور بأن عالقتها ليست حسنة مع اإلدارة         

قد يفسر ذلك بأن اجلماعات     . املستوى التعليمي كلما زاد الشعور بأن العالقة ليست حسنة        
ها التعليمي كلما زادت قدرا على التفسري الصحيح ملا يصدر من قـوانني             كلما زاد مستوا  

  ).  املهام الرمسية( ومراسيم ولوائح، و تقارن بني النصوص والواقع أو نتيجة ملهامها املكلفة ا
      

متثالن عالقة طـر ديـة ألن       " القراءة والكتابة "و"ابتدائي"أما املرحلتان األخريتان أي     
    .قة حسنة مع اإلدارةليست هلما عال
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�. U4,. أ�64ء ا�)���4ت ��Y ا��س��. ب�>دارة      )14(                 أB�4ة ب��ن�. ر,+��I ����  

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

أن أكثر اجلماعـات غـري      : خنلص كما تبينه األعمدة البيانية واألرقم يف اجلدول        
حل األهداف املسطرة ؛فتجعل قنـوات      الرمسية عالقتها باإلدارة حسنة، إن استغلت  لصا       

االتصال نشطة ومغذية والتوجيهات واألوامر اإلدارية تناقش بطريقـة هادفـة و أكثـر        
  .تنفيذا

  
  .لكن ما الذي جيعل العالقة غري حسنة بني أعضاء مجاعات العمل واإلدارة      

  : طرحت هذا السؤال على عينة البحث فكانت النتيجة كما يلي
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  يبني أسباب سوء العالقة بني اإلدارة وأعضاء اجلماعات) 32جدول رقم
       التكرارات

 اإلجابات
 جزئية% جزئية.ت أسباب سوء العالقة % ت

 15.15  5 العامل غري منضبط

  28 العامل صريح كثريا
 

 84.85  
 

 0.00 0 العامل كثري الشكوى

  ليست
 حسنة

33 42.31 

 100.00 33  اموع 

 45 حسنة
57.69 

 
 

  100 78 اموع

     النسبة الساحقة من الذين قالوا أن العالقة ليست حسنة مع اإلدارة يرجعون السبب إىل              
مبعىن أنه ال يداري  فيما يراه غري مناسب سـواء            .%84.85: اليت يتحلى ا العامل    الصراحة

11(�/8/9 �%�� ر76 .        لصاحل املؤسسة أو مضرٍٍٍ به ( <= #  ��6� �%K �$��ى ا��'&%7 وا��-H'ا� �'%,3   
هناك عالقة طردية بني  الشكوى و       

املـستوى   -اإلدارة طبيعة العالقة مـع     

أي كلما زادت الشكوى     .-التعليمي
كلما اخنفضت القيمـة الراجحـة      

  .للعالقة مع
     و يتأكد هذا من مقارنة العالقة      
بني نسبة التـشكي والعالقـة مـع        

البيـاين  ما ميثله املنحىن    اإلدارة، وهو   
  : 12احملاذي

                                      
12 +4k5�� ب!  أن  "+lاب5 ا "IVول ر �ب!  أن "  ��?ج��ا$ح��5$ت ا " 30:وا�� ول رQ . "IV:�ى"�Y�27رن  ب9  ا�

+4k5��"+lاب5 ا "  
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  .يبني نظرة اإلدارة للعامل)33جدول رقم
         التكرارات

 الفئات  
 % التكرارات

 93.59 73 عامل أجري

 6.41 5 عامل شريك

 %100 78 اموع
 

  
  " عامل أجري"يبنني اجلدول أن هناك شبه إمجاع من العينة أن اإلدارة تنظر للعامل نظرة 

أن العامل أصبح ال يتقاسم األرباح مع اإلدارة كما         : جع سبب هذا الشعور إىل    قد ير 
وأيضا طبيعة النظام االقتـصادي     . كان معموال به أيام نظام التسيري االشتراكي للمؤسسات       

   .13اجلاري تطبيقه حاليا واملتمثل يف خوصصة القطاع العمومي، كما سنشرح
  

سريين ألم مل يستطيعوا حتسيس العامل بأنه شريك،        أن الفعالية قليلة من امل    :      نستنتج
فيقتنع أنه واملؤسسة  يتبادالن املصاحل، فهو حيقق أهدافه من خالل األجر الذي حيـصل               

وإفالس املؤسـسة   .  عليه، وهي حتقق أهدافها من خالل فائض القيمة اليت حتصل عليها          
الد من نـدرة مناصـب      ينعكس على العامل بفقده منصب عمله، خاصة وما تعيشه الب         

  . العمل
  
  
  
  

                                      
13IVول ر �!� ا�L!�ر ب�,��ن-44:   ا�^? ا��N� 9  . د ا���
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  صفات اإلدارة الدميقراطية يف نظر العامليبني )34(جدول رقم

  التكرارات                      

  اإلجابات
 % ت

 51.28 40 تطبق القوانني بدقة

  تسمح باملشاركة
 . احلقيقة يف اختاذ القرار

26 33.33 

 15.39 12 تستقبل العامل مباشرة

 100 78 اموع

  
والـسبيل   . هذا اجلدول يبني كيفية حتسني عالقة اإلدارة مع أعضاء مجاعات العمل            

 ويأيت بعـد    51.28%الرئيسي  يف نظر العمال هو تطبيقها للقوانني بدقة حضي على نسبة               
وأخريا فتحهـا للقنـاة   . % 33.33ذلك مساحها للعمال باملشاركة يف اختاذ  القرارات بنسبة          

  .% 915.3ال العمالاملباشرة الستقب
  

. أن تطبيق القوانني دون حماباة هو األساس املطلوب يف أي عمل فعـال            : نستنتج
ووسيلة التطبيق الصحيح للقوانني يف نظر العمال هو إشراكهم يف اختاذ القرار إىل جانب              

الذي يعمل على التغذية املستمرة ملا يتخذ مـن         ) االستقبال املباشر (سياسة الباب املفتوح    
  . ارات ناجحةقر
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   عالقة  أعضاء اجلماعات ببعضهم بعضا35(جدول رقم
              التكرارات

 % ت  اإلجابات

 48.72 38 جيدة

 47.44 37 عادية

 3.85 3 سيئة

 100 78 اموع

العالقة بنني مجاعات العمل واضحة من اجلدول فهي مل تنـزل عن عادية، فجمـع              
  .%96.16: حنصل على نسبة)  % 47.4 : عادية+  48.72: جيدة(نسبيت العالقة 

فاملؤسسة ال توجد ا أهـداف واضـحة        .      لعل هذه العالقة اجليدة ترجع إىل مسبباا      
 وال مكافـآت  تتنافس اجلماعات من أجل بلوغها، وال ترقيات يتبارون للحصول عليهـا ،             

الوات إلنتاجية ، أو إنتاج أعلى للمبتكرين لطرق جديدة يف اإلنتاج أو خمترعني لعوامله وال ع
، فاملشرفون  "ناس أمالح "و االنضباط يف حده األدىن بسبب سيادة مفهوم         . من احلد املسطر  

  ).لالنتقاد(عادلون وملتزمون بالقانون ويسمعون لشكوى العاملني، وال توجد قنوات للتعبري
  

  .ع بينهمأن العالقة بني العمال ال تدل على وجود صرا:      خنلص مما سبق
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  .يبني طبيعة رضى أعضاء اجلماعات عن ظروف العمل )36(جدول رقم

 جزئية% جزئية.ت أسباب عدم الرضا % ت اإلجابات

  55.93 33 الربودة غري مناسبة

  44.07 26  غري مناسبةالرطوبة

 0.00 0 التهوية  غري مناسبة

 0.00 0 اإلضاءة  غري مناسبة

غريراض 
عن ظروف 
العمل 
 الفيزيقية

59 75.64 

  100.00 59  اموع 

  24.36 19 راض

  100 78 اموع

   
     يبدو من اجلدول احملاذي أن أسباب عدم الرضى ترجع بالدرجـة األوىل إىل الـربودة               
املرتفعة   لطبيعة الورشات ذات املساحات الواسعة والسقوف العالية املانعتني لتجمع احلرارة             

 .املفسدة للحليب ومشتقاته

      الرطوبة متمثلة يف كثرة املياه املسكوبة على األرض بشكل واضح ألن فقداا يـسبب               
  .املعطي رائحة غري مقبولة" رائب"رائحة  منبعثة من  احلليب املتسرب  املتحول إىل 

ـ              م       الراضون عن ظروف العمل يرجع سبب رضاهم إىل عملهم يف مكاتب مكيفة وه
اليت شاركت يف اإلجابـة علـى أسـئلة         14املشرفون والعاملون يف املخرب وكذلك اإلدارية     

  .االستمارة وعمال قسم البيع
أن العمال غري راضني عن ظروف العمل بسبب الرطوبة والربودة          :      خنلص من اجلدول  

    .غري املالئمتني
  

                                      
      5:رIV" . س9 وجm4 ا�!4�" ا�^? ا�5!�b '�1 ج ول 14
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  يبني طبيعة تعاون أعضاء اجلماعات)37(جدول رقم
 جزئية% جزئية.ت أسباب عدم وجود تعاون % ت اإلجابات

 12.20 5 منافسة بني العمال

19.51  8 صراع بني العمال  

68.29  28 عدم وضوح األهداف  

اليوجد 
 تعاون

41 52.56 

 100.00 41  اموع 

يوجد 
 تعاون

37 47.44  

  100 78 اموع

  
لعمال نادرة وذلك لعدم وجود ما يدعو إليها              واضح من اجلدول أعاله أن املنافسة بني ا       

كاملكافآت املادية واملعنوية املغرية، وال وضوح ألهداف لدى اجلماعات   حىت يتنافسوا على              
وما دامت األهداف غري واضحة فان الصراع أيضا أصبح  غري موجود اللـهم إال               .بلوغها  

دارة، والدليل  اجلدول أعاله     صراعا حول من يتزعم النقابة من أجل السيطرة على جملس اإل          
  .الذي يبني  أنه غري موجود بني اجلماعات

  
 أعضاء اجلماعات، ولكنـه متفـوق عـدم         أنه يوجد تعاون بني   :      خنلص من اجلدول  

. ولذلك نرى أن كل ما هو موجود من تعاون هو تعاون حول العمل الـروتيين              , التعاون
ألن التعاون احلقيق بني أعضاء اجلماعات يكون من أجل حتقيق اهلدف احملدد الواضـح،               

ف غـري   ولكن األهـدا  ,وحماولة كل مجاعة التفوق فيه على اجلماعات األخرى املنافسة          
ال من ناحية الكم اإلنتاجي وال من ناحيـة النـوعي           , موجودة كما تثبت بقية اجلداول      

  .التميزي  
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  يبني طبيعة االحترام والتقدير ألعضاء اجلماعات) 38(جدول رقم 

 جزئية% جزئية.ت طبيعة املكافأة % ت اإلجابات

 75.00 3 شهادة شرفية

 25.00 1 ترقية

 0.00 0 يةماد
 5.13 4 يكافأ

 100.00 4  اموع

  94.87 74 يكافأال 

  100 78 اموع

  
هل ترى أن األجر اليت تتقاضاه يـساوي        :    االستمارة التجريبية طرحت ا السؤال اآليت       

اجلهد الذي تبذله ؟  لتبيان ما إذا كان العامل راض عن أجره أم ال، لكين حذفته ملا وجدت                   
بطالة مقنعة ؛ ألن العمل متوقف يف أكثر ساعاته ، أي يعملون ساعة أو              أن أغلب العمال يف     

ساعتني من املعدل الزمين للعمل اليومي؛ ألن توزيع  اإلنتاج غري منتظم من الشاحنات الوافدة 
إىل املؤسسة ، ومنعدم من طرف املؤسسة متاما ، مما جعل منتوج املؤسسة مفقودا يف السوق                

 املؤسسة ،رغم أنه من أجود املنتوجات بسبب خضوعه للمعـايري           مبا يف ذلك دكاكني حميط    
  .العلمية

هل توجد مكافأة للعامـل     :" لذلك اكتفيت بالسؤال للموايل للسؤال املذكور سابقا        
الذي يؤدي عمله بتميز؟  ألتبني إن كانت هناك مبادرات إلنقاذ املؤسسة مما هي فيـه مـن        

  .إفالس أو وشك من االيار أي الغلق
    فاهلدف من املكافآت هي اعتراف من املؤسسة للعامل املبـدع واملتميـز بـاالحترام                

 والتقدير من أجل تطوير املؤسسة كإدخال منتوج جديد أو تطوير لطـرق تكييـف مـن               
قارورات وأكياس احلليب، والعمل على ختفيض سعره حىت يواكب التطورات اليت تعرفهـا             

  . اجلزائر السوق العاملية من بابه الواسعاألسواق العاملية وخاصة بعد دخول 
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 3 مكافـآت،  4      فاجلدول السابق يبني أن ال وجود ألي حماولة طول حياة املؤسسة، اللهم إال            
منها شهادات شرفية وأخرى شهادة شرفية وترقية، واألخرية أمههم؛ ألن أحد العمال أصلح             

ان تعبئتها باحلليب تنقلب، ممـا      نظام سري القارورات حيث كانت القارورة قبل وصوهلا مك        
اضطر املؤسسة إىل ختصيص أحد العمال للقارورات املنقلبة بإعادا إىل وضـعها الطبيعـي              
،ولكن أحد العمال تفطن إىل إضافة وسيلة معينة فأصـبحت القـارورات ال تنقلـب ومت                

لية ملا حانت فكوفئ  العامل املبتكر بشهادة شرفية وأعطيت له األو. االستغناء عن جهد عامل
  .الترقيات

  
أنه ال توجد وسائل لالعتراف من املؤسسة للعامل املبـدع واملتميـز بالتقـدير              :نستنتج

  . باالحترام والتقدير كمكافآت مادية ومعنوية
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  *طبيعة إحساس أعضاء اجلماعات إزاء األمهية39 جدول رقم
   .اجلماعات الرمسية/  أ 

 اموع مشـرفون تقنيــــون خمتصـــون مهنـيــون

�%
 %
&'
ا��
ت 

�#�
�$

 �
ا

  
   

ت
*�
 �
*ح

  ا
   
 

 

 % ت % ت % ت % ت
�� .
 %.�� ت

 L9#
� N�� 15 48.39 20 57.14 3 37.50 2 50.00 40 51.28ه %

L9# �'�م 
� 48.72 38 50.00 2 62.5 5 42.86 15 51.61 16 اNه %

 100 78 100 4 100 8 100 35 100 31 ا�����ع

ح� �*ت ا*
�  14.28+  +5 3.22 - -1 ا��اج9

 2- 
  
25 - 

 
0  =0 2+  + 2.56 

  

 

"    خمتـصني "يالحظ من اجلدول السابق أن كل اجلماعات ال تشعر باألمهية ما عدا مجاعـة               
 Les" ألم ليسوا مـن + 14.28اليت نستها الراجعة تشري إىل اإلحساس باألمهية بنسبة تقدر 

bras cassés" كما ذكر أحدهم" (رةاألذرع املكس(  
  
  
  
  

                                      

 .و�:9 8+ إ�6ر ��3�5 ا��	34, وذ�- ,�+ أدرس آ� ج��'� '�1 ح ة% 100أ$ح" �! د ����  *

  .ال حيس باألمهية)  - (وبـ , حيس باألمهية(+) اقصد بـ  *
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  طبيعة إحساس أعضاء اجلماعات الرمسية باألمهية) 15(أB�4ة ب��ن�. ر,+

  
  

أما أكثر اجلماعـات    
إحساسا بعدم األمهية   

؛ "تقنيون"هي مجاعة   
لعل هذا يرجع إىل أن     
ــل إال  اآلالت ال تعم

وقتا قليال من وقتها الرمسي     
  .15وهذا ما سبب قلة العطب

12(�/8/9 �%�� ر76التفسري الوحيد        " مشرفون"أما مجاعة  (�� اFح$�س ��Nه %'%,3  <= #  

                                                             -�  - �Hح� �*ت ا��اج9
أم من ناحيـة    :  هو "الصفرية" هلذه  

منصبهم اإلشرايف حيسهم باألمهية ومن     
 ناحية عدم محايتهم مـن املـسؤولني      

ويؤكـد  .العلويني حيسهم بعدم األمهية   
 اليت حيس   16ذلك حالة عدم االنضباط   

  .ا العاملون
  

يتطلعون إىل مناصب إشرافية ومل ينالوها بل يـشرف          17منهم جامعيون " تقنيون"أما  
  .عليهم من هم أقل منهم تعليما  وحبكم األقدمية اليت أهلتهم إىل  مناصب إشرافية

  
  

                                      
15IVول ر �  .  ا���9 ,س��ب إح��س ا����'�ت ب! م ا,��ن44:  ا�^? ا�

9 �6!� ا$���Bط 8+ بp� ا�!��Q48?ح ا�� ول رIV. ا�^?16    . ا�qي ی�
17IVول ر � ". ا����5ى ا�5!��+ ,8?اد ا�!4�"ا���9 �ـ . 10:  ا�^? ا�
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�. ش��ر أ�64ء ا�)���4ت  ب�[ه��.���� )8(دا�1ة ن/��. ر,+��I ع��(�   
   

 
  
  
  
  
  

  
ــل خن

أنه مهما تعددت األسباب الداعيـة لعـدم اإلحـساس          :  كما تبني الدائرة النسبية    ص
( باألمهية، جند أن اإلحساس العام باألمهية ضعيف جدا خاصة ملا كان من طرف قيادام               

  . ألا املوجه األساسي يف املؤسسة ) املشرفون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��ل R8ا
2.56  ;Pا��اج

ی��� ب�Bم 
ا8ه��.;  
48.72

ی���ب�[ه��.;  
51.28

ی���ب�[ه��. ی��� ب�Bم ا8ه��. Pل ا��اج��R8ا
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  * يبني طبيعة إحساس أعضاء اجلماعات إزاء األمهية 40  جدول رقمين

  اجلماعات غري الرمسية /  ب

  

 واضحة بني ارتفـاع املـستوى       طر دية  يالحظ من اجلدول السابق أن هناك عالقة      
التعليمي واإلحساس باألمهية، أي كلما ارتفع املستوى التعليمي كلما ارتفـع اإلحـساس             

 وتنتهي اخنفاضا   %+50.00 بنسبة"عايل"باألمهية، فالفروق الراجحة تبدأ من مستوى التعليم        
القـراءة  "وى يعـرف     ويستثىن من ذلك مست    .%- 7.7بنسبة  " ابتدائي"عند املستوى التعليم    

 أما الثاين   18سنة 60  قد يرجع سبب االستثناء إىل أن أحد العاملَني بلغ         %0.00فهي  " والكتابة
 . فهو حيس باألمهية

حيسون باألمهية نظرا للدور التقين الذي يقومون به        " عايل"أما أعضاء مجاعة مستوى     
  .ألن كل عطَـل تقين يكون سبب يف وقف اإلنتاج كله

                                      
 و�:9 8+ إ�6ر ��3�5 ا��	34,  آ� ج��'� '�1 ح ةوذ�- ,�+ أدرس% 100أ$ح" �! د ����  * 

  .یL!? ب! م ا,��ن ) - (وبـ ,  یL!? ب�,��ن(+)اV	  بـ  *
  

18 IV5: ا�^? ج ول ر�4  .   ا���9 ��9 ا�!

 ابتدائي متوسط ثانوي عايل
القراءة 
 والكتابة

 اموع

مية
علي

 الت
ت
ويا

ست
امل

  
ت
اال
حتم

 اال
��  % ت % ت % ت % ت % ت 

 ت.
 ��% 

  حيس
  األمهية

3 75.00 15 51.72 15 50.00 6 46.15 1 50.00 40 
  

51.28 
 

س بعدم حي
 األمهية

1 25.00 14 48.28 15 50.00 7 53.85 1 50.00 38 
 

48.72 
 

 100 78 100 2 100 13 100 30 100 29 100 4 ا�����ع

االحتماالت 
 الراجحة

 
+  
2 

+50.00 1+ +3.44 0= 0=  1- - 7.7  
0= 

0=  2+ +2.56 
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هم األكثر انتقاال من ورشـة إىل أخـرى، لعـل عـدم      " ابتدائي" مجاعة   أما أعضاء 
  % -7.7االستقرار يف مهمة حمددة هو السبب يف عدم الشعور باألمهية بنسبة  

 متثل طبيعة إحساس اجلماعات غري الرمسية باألمهية)16(أعمدة بيانية رقم
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  التعليمي واإلحساس باألمهيةميثل العالقة بني املستوى ) 13(منحىن بياين رقم

  
  
  
  

أن هناك عالقة طر دية بني ارتفاع املستوى التعليمـي           : ننخلص من املنحىن البيان   
واإلحساس باألمهية، أي كلما ارتفع املستوى التعليمي كلما زاد إحساس العامل باألمهية            

  .وشعر بذاته من خالله
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   *ات إزاء األمانيبني طبيعة إحساس أعضاء اجلماع41   جدول رقم
   اجلماعات الرمسية/  أ 

  

اجلماعـات        يالحظ من اجلدول السابق أن مجيع اجلماعات تشعر بعدم األمان وأكثـر   
:  قد يرجع ذلك إىل %-100وذلك بنسبة " مشرفون"شعورا بعدم األمان هي اجلماعة الرمسية    

يف . أن خوصصة املؤسسة قد تفقد املشرفني املكانة اليت حيتلوا اآلن داخل هـذه املؤسـسة              
يف وهم العمال األقل مكانة     " مهنيون"املرتبة الثانية ممن خياف من اخلوصصة اجلماعة الرمسية         

املؤسسة، ألن اخلوصصة قد جتعلهم يفقدون مناصب عملهم متاما ألن عملهم ال يتطلب أي              
 . تقنية أو مهارة ، وهلذا ميكن تعويضهم بعمال آخرين أرخص و أشب

  
  

                                      
 و�:9 8+ إ�6ر ��3�5 ا��	34, وذ�- ,�+ أدرس آ� ج��'� '�1 ح ة% 100أ$ح" �! د ����  •
 .!? ب! م ا,��نیL ) - (وبـ ,  یL!? ب�,��ن(+)اV	  بـ  •

 ا� !ـــــ �ع �-ـــــ�W�ن ت�/ــــــ%�ن �T�Uــــــــــــــ�ن �I/ـــــــــــــــ%�ن

ت
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 % ت % ت % ت % ت
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 ت.
 %.مج 

 �'-#  
�'�م 
 ا��Nن

26 83.87 25 71.43 6 75.00 4 100 61 78.21 

 �'-#
 ����Nن

5 16.129 10 28.57 2 25 0 0.00 17 21.79 

100 78 100 4 100 8 100 35 100 31 �����عا 

ا*ح� �*ت 
� -21 ا��اج9
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  متثل طبيعة شعور أعضاء اجلماعات الرمسية إزاء األمان)17(عمدة بيانية رقمأ

  
  
  
  
  
  
  
رغم ختوفهم من اخلوصصة إال أن طبيعة عملهم    " ونتقني" و" خمتصون" أما اجلماعتان      

  .جعلتهم أقل ختوفا من غريهم، فهم يشعرون باألمان بنسبة قاربت أو ساوت النصف
      واخلوف السائد عندهم رغم قلته فهو يرجع إىل الطبيعة البشرية وهو اخلـوف مـن               

دهم ملا سألته هل ختاف من بدليل أن أح.أو املالك القادم الذي ال يعرفون عنه شيـئا      .اهول
وهي كناية " (األذرع املكسرة"  " Les bras cassés"أجاب لست من . خوصصة املؤسسة ؟ 

  ).عن األيدي اليت ال جتيد تقنية
  

14(�8/9 �%�� ر76 (�/I ن وا���N�� ا�-'�ر �'%,3 K%� �6H'ا� <= #  
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ة أن اجلميع يشعر بعدم األمان وأن عدم الشعور باألمان          خنلص من األعمدة البياني   
وهو ) بسبب التسريح اإلجباري للعمال     ( سببه اخلوف من فقدان املنصب بالدرجة األول      

ما تعمل عليه اجلهة الوصية فعال، وذلك بتشجيع كل من يقبل مغادرة املؤسسة طواعيـة               
ـ     يف أحسن أجرة لشهر من     عدد سنوات األقدمية مضروب     :مقابل تعويض مادي يقدر ب

  .شهور  السنة اجلارية
    وثاين أسباب الشعور بعدم األمان هو فقدان امتيازات املنصب احلايل كعالوة األقدمية            

  . واملسؤولية
  
  
  
  
  
  

�. ش��ر أ�64ء ��I ع��(� �دا�1ة ن/��. ر,+ 9 ���
ا�)���4ت إزاء ا[��ن

Pل ا��اج��R8ا
58.42%

ی��� ب�[��ن
21.79%

ی��� ب�Bم 
ا[��ن

78.21%

#-'� �'�م ا��Nن #-'� ����Nن Xا*ح� �ل ا��اج
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*يبني طبيعة إحساس أعضاء اجلماعات باألمان42 جدول رقم
   

  -املستويات التعليمية  -غري الرمسية /  ب

 يالحظ من اجلدول السابق أن مجيع اجلماعات غري الرمسية تشعر بعدم األمان، ويـشتد               ينق
   .التعليمي أرفعالشعور بعدم األمان كلما كان املستوى 

  .أن املستوى التعليمي له عالقة مع طبيعة العمل:قد يرجع السبب يف ذلك
كلما ارتفع املستوى كلما كان العامل له العالقة بتقنية أدق ومهارة أكرب ومن مث فأعضاء  

هذه اجلماعة غري شاعرين باألمان  باعتبار أن املؤسسة إذا خوصصت قد  تكون يف غري 
قد ال حيصلون على أعمال أخرى تتناسب واملستوى الذي ميلكونه، ويفقدون حاجة إليهم و 

  .  امتياز األقدمية الذي حيصلون عليه اآلن 

                                      
  و�:9 8+ إ�6ر ��3�5 ا��	34, وذ�- ,�+ أدرس آ� ج��'� '�1 ح ة% 100أ$ح" �! د ����     *

 .یL!? ب! م ا,��ن ) -(وبـ , یL!? ب�,��ن(+)           اV	  بـ 
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      أما حالة الشعور باألمان فهما لعاملَني، أحدمها يعد وثائقه للتقاعد من املؤسسة؛ ألنـه              
  . والثاين له رغبة غري ملحة لترك املؤسسة 19سنة60بلغ 

  
 : أن العمال يشعرون بعدم األمان بنسبة عالية هي:  الشعور الراجح :اخلالصة

وهذا الشعور املرتفع بعدم األمان سببه بالدرجة األوىل حماولة املؤسسة  % -56.42
�. ش��ر ا�)���4ت) 18(أB�4ة ب��ن�. ر,+التخلص ��I ����  

   األمان من العاملنيإزاء��Y ا��س��. 

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضها ملن يريد مغادرة املؤسسة طواعية ؛ أن تدفع  له عن كل سنة أقدمية مـا                  بدليل تعوي 
  .يساوي أجر أحسن شهر خالل السنة اجلارية

  
                                      

19 ;�  ا�
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� ا�-'�ر ����Nن وا� $��ى ا��'&% �)15(�/8/9 �%�� ر76'%,3 K%%� �6H'ا�  <= # 

  

  
 

 

 

  
  
  
   

  
لتايل البطالة وهو ما يدل عليـه الـشعور         نستنتج من املنحىن البياين أن اجلميع متخوف من التسريع وبا           

  .ألنه على أبواب التقاعد: قراءة وكتابة" وألفرق يف ذلك بني كل املستويات باستثناء , بعدم األمان 
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  .20يبني طبيعة شعور أعضاء اجلماعات إزاء األمان)43(جدول رقم
  ).فئات السن(غري الرمسية / ج

  

  فئات السن                   اموع 60 – 51 50 -- 41 40 -- 31
 % مج ت % ت % ت % ت االحتماالت

 78.21 61 0.00 0 37.18 29 41.03 32 يشعر بعدم األمان

 21.79 17 1.28 1 10.26 8 10.25 8 يشعر باألمان

 100 78 1.28 1 - 47.44 37 51.28 40 اموع

 56.41 - -44 +1.28 1 26.92 - 21- -30.78   24- االحتماالت الراجحة

     
 يالحظ من اجلدول أعاله أن مجيع الفئات العمرية يغلب عليها الـشعور بعـدم اآلمـان                
ويتناسب الشعور بعدم األمان عكسيا مع سن العاملني أي كلما اخنفض  سن العامـل زاد                 
  شعوره بعدم األمان، وهذا شيء طبيعي ، ألن السن كلما اخنفض كلما كان صاحبه أبعد عن

  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
20 ��i' )- (ر ب! م ا,��ن�!Lا� �gب  	Vا , ��i' أ�� (+)�g4� د�	Yر ب�,��ن: ا���!Lا�. 
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�. إR/�س ا�)���4ت   19:أعمدة بيانية رقم��I ����                                                                                     

  - فئات السن–غري الرمسية إزاء األمان 
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 ا عنصر واحد وقت توزيع االستمارة  كان يعد وثائقـه            )60 -51(ما الفئة السن    التقاعد أ 
 سنة  60للخروج من املؤسسة إىل التقاعد ، ومن مث ال يعتد برأيه وخاصة وأنه بلغ من العمر                   

  .إال بعض الشهور
لعل مما زاد شعور اجلماعات العاملة باملؤسسة بعدم األمان، أن اجلهة الوصـية علـى             

ة تعمل على إغالقها بدليل تشجيعها لكل من يقبل مغادرة املؤسسة طواعية تدفع لـه      املؤسس
مقابل كل سنة أقدمية أجرة أحسن شهر من شهور السنة اجلارية ، و هو ما شـجع ثالثـة                   
عمال من قسم اإلنتاج و عاملني من اإلدارة على مغادرة املؤسسة أثناء إجراء هذه الدراسـة                

  ).أي توزيع االستمارة(
  .إىل أن الشعور بعدم األمان يتناسب عكسا مع اخنفاض سن العامل: خنلص
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  يبني طبيعة شعور أعضاء اجلماعات إزاء األمان) 44(جدول رقم
  شعور اجلماعات بعدم األمان أسباب /د 

  التكرارات
 اإلجابات

 % ت
أسباب الشعور بعدم 

 األمان
 جزئية% جزئي.ت

 72.13 44 املؤسسةخوصصة 

 16.39 10 تسريح العمال

سوء العالقة مع 
 املسؤولني

7 11.48 

 0.00 0 التعطل الدائم لآلالت

يشعر بعدم 
 األمان

61 78.21 

  100.00 61  اموع 

يشعر 
 باألمان

17 21.79 

 100 78 اموع

 

يالحظ من اجلدول أعاله أن السبب الرئيسي للشعور بعدم األمان يرجع إىل التخوف             
 وما قد ينجر عنها من تسريح للعمال % 72.13 خوصصة املؤسسة وذلك بنسبة تقدر ب من

  .بطريقة تعسفية من طرف املالك اجلديد للمؤسسة
أما تسريح العمال قبل البيع فهم ال خيشونه ألن املؤسسة عرضت علـيهم  املغـادرة                

ويض حـسب   التطوعية بعوض مادي عن كل سنة أقدمية ما يقدر بأجر شهر، وحيسب التع            
أجر أحسن شهر للسنة اجلارية ، فاملغادرة أو التسريح التطوعي أهون علـى العامـل مـن                 

  .اخلوصصة، فاخلوصصة ينجر عنها مصري جمهول 
  ألن   %11.48      أما سوء العالقة مع املسؤولني فهو ضئيل جدا حيث ال تتجاوز النـسبة              

   .العامل يعلم أن هذه احلالة وإن حدثت هلا ما يربرها
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     أما التعطل املستمر لآلالت فهو غري مطروح متاما من طرف العـاملني ؛ ألن املؤسـسة     
  .تعمل بنسبة ضئيلة من قدرا اإلنتاجية وال أحد يكترث لذلك

  
إىل أن املستقبل املهين الغامض يشعر أعضاء اجلماعات بعدم األمان أكـرب            : خنلص

  .من التسريح الغري تعسفي
  

  . طبيعة اخلدمات اليت يرغب العامل أن تكون متوفرةيبني 45رقمجدول 
  

     التكرارات ت %

 االحتماالت

 مساعدات مالية للزواج والوفاة 50 64.10

 خميمات صيفية لألطفال 12 15.38

 نادي للعمال 6 7.69

 خميمات صيفية للعمال 5 6.41

 دكان املواد االستهالكية 5 6.41

 اموع 78 100

 هل اخلدمات االجتماعية احلالية املوفرة من طرف املؤسسة كافية ؟          ما تساءلنا،            إذا
لوجدنا أن العمال يف حاجة إىل املزيد من اخلدمات مهما وفرت هلم، ألن علمـاء الـنفس                 
واالقتصاد يؤكدون أن حاجات اإلنسان يف تزايد مستمر ، بل وتتطلب التنوع والتغري؛ ألم              

  . غريهاإذا حققوا بعضها طلبوا
ما هي اخلدمات االجتماعية غري املوفرة      :     وهلذا طُرح السؤال على أفراد العينة كما يلي       

  يف املؤسسة وترى أا من الواجب أن تكون متوفرة ؟
خصوصا، وذلـك   ) املادية(      فالنسبة توضح أن العمال يركزون على املساعدات املالية         

  .%    64.10بنسبة
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باقي املقترح عليهم يف االستمارة يف نظر أفراد العينة ال تتجـاوز نـسبة               ال       أما جمموع 
 أي أن نظرم للحاجات األخرى املقترحة عليهم ثانوية،أما املاليـة           .% 35.90حاجتهم إليه   

فهي األساسية ، ويؤكد ذلك أم   أثناء إجابام على السؤال املطروح كانوا يلحون علـى      
ؤسسة بصفة عامة وملن يريد بناء مسكن بصفة خاصـة، وطبعـا            مالية من امل  " سلفة" طلب  

 ما هـي إال     21وقضية بناء مسكن  . القرض من املؤسسة املستخدمة عادة ما يكون بال فوائد        
وساعدهم على ذلك أن    " . البزنسة" تغطية ألخذ  ما يقترض من املؤسسة والقيام بعمليات          
 13 صباحا حـىت الـساعة       6 الساعة   أوقات العمل تسمح هلم، فهم يعملون على فترات من        

  . وهكذا بالتداول بني األفواج20 إىل الساعة 13واألسبوع املوايل من الساعة 
  

أن احلاجات االجتماعية اليت يرغب أعضاء اجلماعات تلبيتـها تتركـز           : نستنتج
أما احلاجات األخرى الترفيهية اليت تساعد       . - مالية –بالدرجة أوىل على النواحي املادية      

  .العامل على جتديد طاقته  كاملخيمات، فال يوىل هلا إمتام يذكر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
21 ;��3� ا�
AEB" ا�
�A3 9 و 7 أ*<� ا�=$ول ر�F " و "GH��ا �3� �J5اد -3@-�
3� ا97��K(�ا."  
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  .يبني طبيعة الترقيات اليت حصل عليها العامل)46جدول رقم
  

 % ت اإلجابات
أسباب عدم ترقية 

 العامل
 جزئية% جزئية.ت

 95.24  40 "عميس"بن 

 4.76 2 عدم توفر الشروط

 0.00 0 تاخلضوع لعقوبا

 53.85 42 مل يرق

 100.00 42 اموع 

 46.15 36 رقي

 78 اموع
 

100 

 

 سنة ورغم ذلك فمنهم من مل يرق        11ال يوجد أحد من أفراد العينة له أقدمية أقل من           
حمابات من هم املوالني  للنقابة، أما املنشقون        .أو  احملابات    " بن عميس " متاما ويعود ذلك إىل     

م و سيبقون من املغضوب عليه إىل أن يأيت فرج  بقدرة قادر أو قرار عنها فهم املغضوب عليه
من اجلهة الوصية أو يتخذ قرار من جملس اإلدارة كما حدث يف الترقيـات األوىل، ترقيـة                 

 مجاعياحيث استفاد منها املوالني للنقابة  أيضا وقد سبقا أن أوضحت الـسلطة              22"خمتصني"
   .23 اليت تتمتع ا النقابة

أن الترقية كمكافأة  للمتميزين وكذلك للذين اكتسبوا خربة أهلتهم للعمل           : لص     خن
  .مبهارة ، غري موجودة

  

                                      
22  IVح ج ول ر?Q 111:ا�^?  إ� �4
� أ8?اد ا�!rو و �� V, 9         .  ا���
9 �6!� ا$���Bط ب���dس��48: رIVا��Y	�د ب�g ا�L?ی- ا$ج��5'+، ا�^? ا�5!�b '�1 ا�� ول   23' �k�4ء ا�� یtأ .  



251                        ���� ا�����تا�
	� ا���دس                                               

  يبني طبيعة التدريب املستمر الذي يتلقاه العمال)47(رقمجدول 

 % ت اإلجابات
أسباب اليت حتول دون 

 التدريب
 جزئية% جزئية.ت

عدم اإلتيان بآالت حتدد 
 تاآلال

61  84.72 

1528  11 اآلالت اجلديدة بسيطة  

ال 
 يتدربون

72 92.31 

 72 اموع  
100.00 

  

 7.69 6 يتدربون
 

 100 78 اموع
 

يالحظ من اجلدول أعاله أن هناك شبه إمجاع على عدم وجود تدريب باملؤسسة وقد              
ي نـسبة    وه % 7.69  أما اليت قالت بوجود تدريب فهي ال تتجاوز           % 92.31بلغت النسبة   

مـن  .       سنة) 15-11( بني  24ضئيلة جدا مع مدة األقدمية اليت يتمتع ا العمال باملؤسسة         
املفروض أن تعمل املؤسسة باستمرار على أن يكون إنتاجها مسايرا مع التغريات احلاصلة يف              
لسوق ، بل حتاولة أن يكون إنتاجها متميزا أو متفردا يف تلبيته األذواق ورغبات وحاجـات                

  .املستلكني 
        وحىت يكون اإلنتاج متميزا أو متفردا جيب أن تحدث تغريات يف اإلنتاج     ويدرب                 

  .العاملون باستمرار مبا يتوافق مع هذا التغريات احلاصلة
أن التدريب تستلزمه اآلالت املستحدثة و طرق  التصنيع املتطورة ملواكبة            :  نستنتج     

لب، وهو ما مل نالحظه من اجلدول السابق ، فالعمال مل يتلقـوا  تغري وتطور األذواق والط 
تدريبا ، واآلالت مل تستحدث منذ افتتاح املؤسسة، وما مت حتديثه  منها جزء بسيط فرضته 

                                      
24IVول ر ��"  ا���9 �ـ 11:   ا�^? ا�� V,ا �!�6    " 
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طبيعة اإلهتراء لآلالت فقط ، ومن مث فهو ال حيتاج إىل تكوين أو تـدريب ، بـدليل أن                   
ة ختلت عن بعض املنتجات اليت كانت تنتجها مثل املنتوج هو نفسه مل يتغري، بل إن املؤسس

وحىت قارورات احلليب وأكياسه شكالمها بقيا كما كان منذ أول يوم من            ". الياوورت" 
ناهيك عن طريقة تصنيعهما املتوارثة رغم ما أصبحتا تتطلبانه من تقنيـة            . افتتاح املؤسسة 

  .زبائنللتقليل من التكاليف وحتسني املظهر حىت يكونا جذابني لل
  

  يبني طبيعة االنضباط داخل بيئة العمل)48(دول رقم

 % ت اإلجابات
أسباب عدم 
 االنضباط

 جزئية% جزئية.ت

 35.29 24 تساهل املشرف

املشرف متساهل 
 أكثر من أالزم

23 33.83  

27.94  19 املشرف غري عادل  

2.94  2 تسلط املشرف  

ال يوجد 
 االنضباط

68 87.18 

 68 وع  ام
100.00 

  

يوجد 
 االنضباط

10 12.82 
 

 100 78 اموع
 

السائدة يف طرق التسيري يف مؤسسات القطاع       " ناس أمالح " اجلدول أعاله يقر سياسة          
  .العام خاصة
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     كما يربز اجلدول بوضوح عدم االنضباط ، مبعىن أن كل مسؤول حيافظ على منـصبه               
  الذي 

والنسبة خري دليل فهي قياسية     . دون مراعاة النتائج املترتبة عن ذلك       25إضافيايدر عليه مبلغا    
  . % 87.18إذ بلغت  

      أما الذين قالوا بوجوده فهم بعض أصحاب القرار من املسؤولني بقسم اإلنتاج، رغم أن 
ولكن أرجعه إىل التكـتالت وعـدم وضـوح حـدود           " عدم االنضباط " فيهم من أكد    

  .املسؤوليات
اعتقادا مين  أن هناك من يتـساهل يف تطبيـق           " تساهل املشرف "     وطرحي  للسؤال    

القوانني متخفيا وراء تفسريات للقوانني مبا خيدم مصلحة املؤسسة وذلك بعدم اللجـوء إىل              
التطبيق احلريف هلذه القوانني ، وحيافظ بالتايل على سريورة العمل عن طريق اإلقناع؛ ألن كل               

  .  يف نوع من االسترخاء أو عدم اإلنضباط الصارممن يعمل قد يقع
 هنا من طرف املشرف هلمـا معـىن         -أكثر من الالزم   -والتساهل املفرط    فالتساهل     

سواء من املشرف الذي جيد نفسه إن بلغ عن أحـد           " عدم حتمل املسؤولية  "واحدا هنا هو      
 من مسؤوله األعلى تنصب      كافة التبعات اليت تالحقه من النقابة، وإن محي        26يتحمل وحده 

طرد اثـنني مـن   كانت السبب يف .27العقابية إىل حد أن النقابة    " النقابة" عليه هو أيضا آلة     
 من املؤسسة عن طريق املقاومة السلبية مبقاطعتهم وعدم اإلمجتاع معهم ،            املديرين السابقني 

 إىل  28 املـديرين  وبالتايل بقيت املؤسسة بدون اجتماع رمسي حىت نقلت اجلهة الوصية هذين          
وعدم اختاذ القرار من خالل مداولة قانونية هو قمة عـدم           . جهات أخرى أو مناصب أخرى    

أما رؤساء املصاحل ، فقد كانوا يتساقطون كـأوراق اخلريـف، باالسـتقالة أو              .االنضباط
  .التنـزيل أو االنتقال إىل جهة أخرى

                                      
�g آ!iوة25� E5��� �س�dا�� �g�4�� +5ا� � . ا���dو�
26IVول ر ��� اOدارة ��L:�ى  29  ا�^? ا���!� �!�N� 9� . ا��
� اuن ���271����V   "+'��5ی- ا$ج?Lم "ا��g
V Ig  اسM'�5 هqا ا��
�gم  �qgا بY+ ا���k�� أح  �9 ا�!��ل أو $ v�إ$ أ ، 

  .و�5Qن ب9 هqا وذاك.ا��Y4ب+ ه� ا��!��ل بv اس�� و���رس� 
��ن 28lی?ان '���ن ر  �.  
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        خالصةخالصةخالصةخالصة

 مناقشة وتحليل مناقشة وتحليل مناقشة وتحليل مناقشة وتحليل 
        
        

            

 البيــاناتالبيــاناتالبيــاناتالبيــانات
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  الدراسة بيانات حتليلخالصة 

  :مقدمة

 مبا يف ذلك الـسريورة      إىل مدارس التسيري يف تسلسلها التارخيي     ت  بعد ما تعرض  

متاسك  " و "رضىال "و" الدافعية"و   "احلاجة" على   التركز مع ,التارخيية لإلدارة اجلزائرية  

التسيري الفعال وأثره علـى متاسـك       "  ألجل حتديد موضوع  من ا . "اجلماعات العمالية 

ومن , سياق العمل التحليلي التفسريي الذي اعتمدته الدراسة      الويف  " اجلماعات العمالية 

التـسيري  " ضوع  تلف التصورات النظرية والتطبيقية اليت تناولت مو      خخالل مراجعيت مل  

 باختيار فرضيات الدراسـة     اعتمدت خطة منهجية تسري وفقها الدراسة تسمح      , "الفعال

  . للتأكد من مدى صدقها اإلمربيقي اواختباره

من خالل الصفحات املوالية    اآلن  ول  ا أح وبعد التحليل املستفيض للدراسة املدانية    

  .مرتبة حسب ترتيب أرقام أسئلة  االستمارة بيانات الدراسة لتحليل خالصةتقدمي 
ليت مت مجعها ميدانيا حول موضـوع       إىل أن البيانات واملعلومات الكمية ا     وأشري  

مترابطان يف الكـثري    " متاسك مجاعات العمل  " و  " فعالية التسيري "بني أن متغري    تالدراسة  

 املؤثرة يف مسألة الفعاليـة بنـسب        من األوجه دون إغفال املتغريات التنظيمية األخرى      

ض القضايا  إىل جانب عرض بع   , كما أبرزت التساؤالت اليت طرحتها الدراسة     , متفاوتة

  "التسيري الفعال وأثره على متاسك اجلماعات العمالية "  حول أثارها البحثاليت 
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  .البيانات الشخصية:احملور األول 

 .غلبة جنس الذكور منسجم مع طبيعة العمل .1

 ,سن عينة البحث مازال سن العطاء إن استغل مع اخلربة املتوفرة لدى العاملني .2

 % 92.31وذلك بنسبة) متزوجون(راد العينة مستقرون عائليا الغالبية الساحقة من أف .3

فعدد أوالدهـم   , النسبة الساحقة من أفراد العينة ال يعانون من مشكل كثرة العيال           .4

 )3-1(يتركز يف فئة عدد األوالد بني 

بل مساكنهم مملوكة وقريبـة     , مجيع أعضاء اجلماعات ال يعانون من مشكل السكن        .5

 .ها منسجم مع عدد األوالدمن مكان العمل وعدد غرف

 . أي غرفتني وملحقاماf3عدد غرف أفراد العينة ال يقل عن  .6

 . تعترف أن مساكنها قريبة حسب تقديرها%92.31نسبة  .7

 .مستوى التعليم لدى أعضاء اجلماعات يسمح باالتصال اجليد يف االجتاهني .8

, خم هيكلـهم  املض" خمتصون"ما عدا   , هناك انسجام بني اهلياكل البشري للمؤسسة      .9

ألسباب ترجع إىل قوة النقابة وما فرضته يف وقت مضى بأا رفعت أجور تابعيهـا               

 .دون موازات يف زيادة املهام كتعلم تقنية جديدة معينة استفادت منها املؤسسة

أعضاء اجلماعات هلم أقدمية تسمح ببناء متاسك اجلماعـات حـول  أهـداف            .10

 .املؤسسة وتطوير اإلنتاج

؛ التـسيري مل الشخصية ألعضاء اجلماعات إجيابية لصاحل الفعالية يف     العوا:نستنتج

فما ظهر مـن    .ألن العمال ينقلون ما يؤثر عليهم من خارج املؤسسة إىل داخلها          

يرجـع إىل سـوء   , وضعف يف متاسك اجلماعـات , عدم فعالية يف التسيري  :نتائج

 .أي أن العمال ال ينقلون إىل املؤسسة مشاكل شخصية, التسيري

  .عالقات العمل:حملور الثاين ا
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  .العالقات الرمسية:أوال

  : عالقات العمال الرمسية مع املشرف–

إمجال العالقات الرمسية بني املشرف ومن يشرف عليهم  يف النقاط            ميكن

  :املوالية

 :النظرة إىل املشرف .11

ويف  , %58.97"متسامح: "ملرتبة األوىل ا: تنظر اجلماعات للمشرف أنه   : عموما •

ــ ــةاملرتب ــادل: "ة الثاني ــي, %26.96"ع ــة أألخــرية فه ــا املرتب : أم

  .%14.10":متسلط"

 ختتلف نظرة اجلماعة للمشرف بأنه متسامح أو عادل أو متسلط حسب            :تفصيال •

  :املكانة املهنية واملستوى التعليمي

 :هذه الصفة تتناسب تناسبا":متسامح" .أ 

I. " كلمـا زاد    , يـة املكانة املهن كلما ارتفعت   , مع املكانة املهنية  " طرديا

 .وصف املشرف بأنه متسامح

II.   كلما ارتفع املستوى التعليمـي  كلمـا        ,  املستوى التعليمي  مععكسيا

 ".متسامح "اخنفضت نسبة وصف املشرف بأنه

 :هذه الصفة تتناسب تناسبا" عـادل"  . ب 

I.    كلما ارتفعت املكانة املهنية كلما اخنفـضت       ,  املكانة املهنية  مععكسيا

 "تقنيون"إن استثنيا ".عادل "أنه نسبة وصف املشرف

بأنه كلما ارتفع املستوى التعليمي كلما زاد وصف املشرف          1 مستوى التعليم  معطرديا  

 ".عادل"

                                      
 "القراءة والكتابة" إن استثنيا /  1
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 :هذه الصفة تتناسب تناسبا" متسلط" .د 
I.     كلما ارتفعت املكانة املهينة كلما اخنفـضت       ,  املكانة املهنية  مععكسيا

 .نسبة وصف املشرف أنه متسلط
II. كلما ارتفع املستوى التعليمـي كلمـا        ,  التعليمي املستوى مع   عكسيا

 .اخنفضت نسبة وصف املشرف بأنه متسلط

 مع اجلماعـات الـيت      %58.97بنسبة  " متسامح"أن املشرف   : نستنتج

أو ) ردم املـشاكل  (وسلوكه هذا مبين على نظرية    , يشرف عليها بنسبة    

عادال ويكون  ,وال يستعل سلطته إال إذا اضطر إليها        , غض الطرف  عنها   

وينسجم مع حالة   .وهذا ما توضحه النسب العامة املتفاوتة     , يف  استعماهلا  

 .عدم االنضباط اليت تسود املؤسسة
.        ميكن إمجال موقف املـشرف مـشاركة أعـضاء          " املشاركة يف اختاذ القرارات    .12

 :كما يلي,اجلماعات اليت يشرف عليها فيما يتخذه من قرارات 
يقبل املشاركة يف اختـاذ     أنه  اعات العمالية للمشرف    ينظر أعضاء اجلم  : عموما •

وهي نسبة ال ترشح املشرف ألن يكون أعضاء  ,  %+12.82"بنسبة القرارات

 .مجاعات العمل راضون عنه

 درجة قبول املشرف مشاركة أعضاء جلماعات ختلف باختالف املكانة          :تفصيال. •

  :املستوى التعليميو املهنية 

 املباشر للعمال فيمـا تتخـذه مـن          املشرف   ال تقبل اإلدارة مشاركة     .أ 

 .%-100.00قرارات 

 اجلماعـات الـيت      مشاركة - مشرف ورشات اإلنتاج   –يقبل املشرف    . ب 

 .يشرف عليها  فيما يتخذه من قرارات
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 مشاركة أعضاء اجلماعـات     )مشرف الورشات (درجة القبول املشرف      .ج 

,  مجاعة     املكلف  ا أعضاء كل      -املكانة املهنية - حسب املهمة  2 ختتلف

 .وأيضا حسب املستوى التعليمي ألعضاء كل مجاعة

يرجع أعضاء اجلماعات سبب عدم قبول املشرف مشاركة من يـشرف             .د 

بـني أعـضاء    " غري عـادل  "إىل كونه    :عليهم فيما يتخذه من قرارات    

 .اجلماعات اليت يشرف عليها

  .      املشرف ال يساعد العمال بشرح ما يطلب منهم مـن أعمـال ؛                          .ه 

 .   لعدم وجود تغري يف املنتوج واآلالت مل جتدد منذ افتتاح املؤسسة.     

 . و ما بقي من اهتمامه يعطيه للعامل,املشرف يعطي اهتمامه للعمل أوال  .و 

أما علـى    , أن هناك مشاركة يف اختاذ القرارات عل املستوى األفقي       : نستنتج

ويعطـي اهتمامـا    , راتاملستوى العمودي فال توجد مشاركة يف اختاذ القرا       

 . للعمل بالدرجة األوىل

املشرف ال يتدخل بشرح ما يطلب من العامل القيام به؛ ألن الروتني هو الـسمة                .13

 .املميزة يف العمل سواء من حيث مواد وطرق اإلنتاج أو ما تنتج املؤسسة

 ؛ ألنه متذبذب بني ما جيـب عملـه           املشرف غري واضحة جهة تركيزه     مهمةأن   .14

 "ناس أمالح"نتاج رغم قلته وما يطمح إليه بسب سيادة روح اجتاه اإل

.  .      ميكـن أمجـال         : صفات املسؤول األعلى اليت يرغبها  أعضاء اجلماعات        .15

  : صفات املسؤول األعلى اليت يرغبها أعضاء اجلماعات فيما يلي

  بنسبة" العدالة بني العمال " أعضاء اجلماعات يعطون األولوية إىل :عموما •

                                      
ت ا��ا	�� ����و�   /  2����� , 15و14: ر����را	�  ا��م*�( ا��"&�ف م"� م"&�رآ� أ#"!�ء      "��ا��

 . .ا����#�ت .�� ا��-���/ ا����#�ت .�� ا��-��� و ب/ أ" ا����#�ت
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التعـاون مـع    "وأخريا   % 33.34:بنسبة"االلتزام بالقانون   " وثانيا ,% 39.74

  .% 26.92:بنسبة" العمال

 " العدالة بني العمال"  .أ 

I.  أي كلمـا   , املكانة املهنية ألعضاء اجلماعات    مع 3 عكسيا تتناسب تناسبا

كلما اخنفضت نسبة رغبة أعضاء اجلماعات يف        املكانة املهنية    ارتفعت

 .لدى املشرف"  العمالالعدالة بني"صفة 

II. بالعدالـة بـني    "أكرب من يطالـب     :4 عكست املستوى التعليمي   النسبة

ألـم   50.00"متوسـط "هم أعضاء مجاعة مـستوى تعلـيم   "العمال

 .متواجدون بالنقابة

 "االلتزام بالقانون" . ب 

i. كلما ارتفعت .ألعضاء اجلماعات املكانة املهنية   مع 5 عكسيا يتناسب تناسبا

 "االلتزام بالقانون"لما اخنفضت نسبة رغبة  اجلماعات يفك,املكانة املهنية 

ii.االلتزام بالقانون "أكرب من يطالب    , 6 عكست املستوى التعليمي   لنسبةا" 

ألم أقدر على تفسريه تفـسريا      " عايل"هم أعضاء مجاعات مستوى تعليم    

 .متماثال مع اإلدارة

  " التعاون مع العمال"  .ج 

i.    كلمـا  .ألعـضاء اجلماعـات   املهنية   املكانة   مع 7طرديايتناسب تناسبا

كلما زادت رغبـة أعـضاء      , ارتفعت املكانة املهينة ألعضاء اجلماعات    

  .اجلماعات يف االلتزام بالقانون

                                      
3
   ��� "ت3��*ن"إن ا-�0
 19 ا���ول ر��  ش�حان5� 4
5
 ".م>�;*ن"-�0���  إن ا 
  19 ش�ح ا���ول ر�� ان5�  6
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ii.  التعاون مـع   " فأكرب من يطالب ب     املستويات التعليمية  النسبة عكست

 "القراءة والكتابة"هم أعضاء مجاعة املستوى التعليمي" العمال

  :تفصيـال •

بسبب ما يعانون من " العدالة بني العمال  :"يعطون األولوية ل  " ونمهني"   .أ 

مث االلتزام بالقانون بالعدالـة يف تطبيقـه؛        , انتقال من مكان إىل آخر    

القانون وبتطبيقه من املـسؤول      بتفسري" التعاون مع العمال  "وأخريا  

 .األعلى حسب ما يفهمه ويطبقه على نفسه

 .8حىت يبقون مميزين عن غريهم" يق القانونتطب:"ـيعطون األولوية ل" خمتصون"و . ب 

فيما يكلفون بـه    " العدالة بني العمال  :" ـيعطون األولوية ل   "تقنيون "  .ج 

 .من مهام وما ينالون من امتيازا

حىت يحمون مـن    " التعاون مع العمال  :"ـيعطون األولية ل  :"مشرفون"  .د 

) اجيتخذه مشرفوا ورشات اإلنت   (فيما يتخذونه ) اإلداريني( مشرفيهم

 .من إجراءات أمام النقابة

املعمول ا من طرف اإلدارة مل ترق إىل        " العدالة بني العمال  "أن  : نستنتج

 من خـالل صـفات      51.28املرتبة اليت يردها العمال؛ ألا فظلت بنسبة      

  .9العامل اإلدارة الدميقراطية يف نظر

  

  

  

                                                                                                                   
7
  ��� ."ت3��*ن"إن ا-�0
 .11 ان5� ا��?��< #�= ا���ول ر�� 8
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B–عالقات العمال الرمسية مع اإلدارة   

  : العمل اقنوات االتصال اجلاري .16

 هـي   -وقت إجراء البحث  -من طرف اإلدارة     قنوات االتصال املعمول ا     .أ 

إىل جانـب   " مباشرة"مث قناة , أوال" املشرف"قناة,القنوات السلم اهلرمي    

 "نقابة"القناة 
أن اإلدارة مجيع قنواا مفتوحة أمام أعضاء اجلماعات ولكـن          :  نستنتج . ب 

املفتـوح أمـام أعـضاء      ومتارس سياسة الباب    " مشرف"تفضل قناة   

مبا يف ذلك قبوهلا لتدخل النقابة فيما مل يرض العامـل مـن             , اجلماعات

" مباشـرة "رغم أن العمال يفـضلون قنـاة        , حلول من طرف اإلدارة   

 .بالدرجة األوىل

  :موقف اإلدارة من مشاركة أعضاء اجلماعات فيما تتخذه من قرارات .17

, عات فيما تتخذه من قـرارات     اإلدارة ال تقبل مشاركة أعضاء اجلما     : عموما •

 .% -23.08: بنسبة

 خيتلف عدم قبول اإلدارة مشاركة أعضاء اجلماعات حسب املكانـة           :تفصيال •

  .املهنية واملستوى التعليمي

 مشاركة أعضاء اجلماعات الرمسية يتناسـب تناسـبا        عدم قبول اإلدارة    .أ 

د شعور  كلما زا ,كما ارتفعت املكانة املهنية     .املكانة املهنية  مع   طرديا

أعضاء اجلماعات الرمسية أم ال يشاركون اإلدارة فيما تتخذه مـن           

ويرجعون السبب إىل أمهية وجدية وكثافة ما يطرحون مـن          ,قرارات

 .احللول 
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, )املستويات التعليميـة  (عدم قبول اإلدارة مشاركة أعضاء غري الرمسية       . ب 

ى كلما ارتفع املـستو   . املستوى التعليمي  مع 10 عكسيا يتناسب تناسبا 

كلما زاد شعور أعضاء اجلماعات غـري الرمسيـة أـم ال            , التعليم

وهذا الشعور يرجـع إىل     , يشاركون اإلدارة فيما تتخذه من قرارات       

كلمـا  , كما ارتفع املستوى التعليمي   .أمهية وجدية وكثافة ما يطرح      

عكـس  , .  كان ما يطرح على اإلدارة أكثر أمهية وجدية وكثافـة         

 .تويات الدنيا من أمور يسهل إجياد حل هلاعكس ما يطرح من املس

عدم :ا أول :إىليرجع أعضاء اجلماعات سبب عدم قبول اإلدارة مشاركة           .ج 

.                                                                                                 وجود قناة رمسية للمشاركة فيما تتخـذه اإلدارة مـن   قـرارات             

 ) .االنتقاد( إىل عدم قبول اإلدارة الصراحة :انياث

وإن , أن اإلدارة ال تسمح باملشاركة يف اختـاذ القـرارات           : نستنتج  .د 

مسحت فهي تسمح فيما خيص األمور الروتينية اليومية وبطرق غري          

 .مبعىن أن قنوات االتصال نازلة أكثر منها يف االجتاهني, رمسية

   :ء اجلماعاتقنوات االتصال املفضلة من أعضا .18

ختتلف عن القنوات   , قنوات االتصال املفضلة من أعضاء اجلماعات       : عموما   •

 .اجلاري ا العمل من طرف اإلدارة

مث تليها يف املرتبة الثانية  , % 42.31نالت املرتبة األوىل بنسبة " مباشرة"قناة   .أ 

وأخريا كما هو جاري به العمل من طـرف         , % 38.46"املشرف "قناة

  .%19.23 -ممثل العمال-"نقابة "يف املرتبة الثالثة قناةاإلدارة 

                                      
10
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  .11 املكانة املهينة مع عكسيااالتصال تتناسب تناسبا مجيع قنوات  .ب 

  مـستوى  مععكسيا  تتناسبان تناسبا   " النقابة"و  "املشرف "االتصال قنايت  .ج 

كلما ارتفع املستوى التعليمي كلما اخنفضت نسبة تفـضيل         . التعليمي  

 ".نقابة"و" املشرف " قنايتاالتصال عن طريق

ارتفـع   كلمـا .مستوى التعليمي  مع طرديا   تتناسب تناسبا "  مباشر"قناة     .د 

من أعـضاء   " مباشرة"كلما زادت نسبة تفضيل قناة    , املستوى التعليمي   

                                     . اجلماعات غري الرمسية

اجلماعات حـسب   ختتلف درجة تفضيل القنوات من طرف أعضاء         :تفصيال •

 .املكانة املهينة واملستوى التعليمي

 :اجلماعات الرمسية  .أ 

i. يفـضلون قنـاة   " مـشرفون "و  "12خمتصون"و  " مهنيون"أعضاء مجاعات 

يرجـع سـبب    "خمتصون"و  " مهنيون :اجلماعتان.بدرجة أوىل " مباشرة"

قـضاياهم   إىل أن أكثر اتصاهلم بـاإلدارة ختـص       " مباشرة  " تفضيلهم  

اكل املهنية فيفضلون حتميلها املشرف الذي احتل املرتبة أما املش, الشخصية

بـسبب  " مباشر "فضل أيضا قناة  فقد  "املشرف "ماأ.الثانية من تفضيال م   

 .طبيعة عمله

ii. 13بدرجة أوىل؛ألن أصعب  " املشرف  "يفضلون قناة " تقنيون"أعضاء مجاعة 

أمـا  .  لذالك يفـضلون توكلوهـا املـشرف       – تقنية -قضاياهم مهنية   

                                      
11
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فتقع يف املرتبة الثانية ألن قضياهم الشخصية أسهل مقارنـة          " اشرةمب"قناة

 لذالك حتملوها بأنسهم كباقي أعضاء اجلماعات, مع القضايا التقنية 

 ):املستويات التعليمية(اجلماعات غري الرمسية  . ب 

i.   يفـضلون يف املرتبـة األوىل قنـاة        " عايل "أعضاء مجاعيت مستوى تعليم

 .تفسري املتماثل مع اإلدارة للنصوص القانونية؛ألم اقدر على ال"مباشرة"

ii.   يفـضلون يف املرتبـة األوىل قنـاة        " ثانوي"أعضاء مجاعة مستوى تعليم

مث يف  .ألن أكثرهم تقنيون لذلك حيملوه مسؤولية القضايا املهنية       " املشرف"

أما اليت مل جيدوا هلـا حـال        , " مباشرة "املرتبة الثانية قضاياهم الشخصية   

 . لنقابةحيولوها إىل ا

iii.   يفضلون يف املرتبـة األوىل قنـاة       " متوسط "أعضاء مجاعة مستوى تعليم

 .ألن أكثرهم نقابيون" مباشر"

iv.   يفضلون يف املرتبـة  األوىل  " القراءة والكتابة  "و" ابتدائي"أعضاء مجاعيت

بسبب عجزهم عن تفسري القانون واحملاجة به لذلك يلجأون         " نقابة "قناة

 .إىل تعاون ممثل العمال
أن القنوات املعمول ا فاعلة إن مسحت اإلدارة  باملشاركة الفعلية يف : نستنتج

 - حسب تفضيل أعضاء اجلماعات    -اختاذ القرارات على املستوى العمودي    

 .حىت تكون احللول  مرتضاة من أعضاء اجلماعات

    :أسباب اتصال أعضاء اجلماعات باإلدارة .19

رتب حسبة أمهية سبب االتـصال    أسباب اتصال أعضاء اجلماعات م    :  عموما •

الـسبب     و     % 50.00"طلب"السبب األول هو  . يف نظر أعضاء اجلماعات   

  .% 5.13" اقتراح"أما السبب األخري فهو. % 44.87"  شكوى"الثاين  هو
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 حسب املكانة املهنيـة     خيتلف أعضاء اجلماعات يف أسباب اتصاالم     : تفصيال •

 .ومستوى التعليم 
 : اجلماعات الرمسية .أ 

i.م    %  67.74" طلب" حيتل   "مهنيون"عضاء مجاعة أأهم أسباب اتـصاال

وال يقترحـون  " .%  32.26شكوى" مث تليه, باإلدارة من حيث األمهية

 .متاما
ii.   م   .% 60.00"شكوى" حتتل   "خمتصون"أعضاء مجاعةأهم أسباب اتصاال

 .وال يقترحون متاما% 40.00" طلب"باإلدارة مث تليها من حيث األمهية 
iii.م     .% 50.00" طلب"حيتل  " تقنيون" مجاعة   أعضاءأهم أسباب اتـصاال 

 .%   12.50والقليل من االقتراحات.%  37.50 "طلب"باإلدارة مث يليه 

iv.   أهم سـبب أسـباب     % 75.00."اقتراح" حيتل   "مشرفون"أعضاء مجاعة

 وال  % 25.00"شـكوى "اتصاالم باإلدارة مث يليه من حيث األمهية            

   . %00.00 شيئا 14يطلبون

 ):املستوى التعليمي (اجلماعات غري الرمسية  . ب 

i.     املرتبة األوىل من     % 50.00"شكوى"حتتل" عايل"أعضاء مجاعة مستوى تعليم

 .% 25.00" اقتراح"و"طلب "أسباب اتصاالم ويف املرتبة الثانية كل من
ii.     املرتبة األوىل   %  48.28" شكوى"حتتل" ثانوي"أعضاء مجاعة مستوى تعليم

 ويف املرتبة الثالثـة   8.28    " طلب "ويف املرتبة الثانية  ,  اتصاالم من أسباب 
 . % 6.90"اقتراح"

iii.   املرتبة "شكوى"و  " طلب "حيل كل من   "متوسط"أعضاء مجاعة مستوى تعليم

 .حيتل املرتبة األخرية % ف6.67" اقتراح"أما .% 46.67 أألوىل

                                      
14
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iv.      املرتبة أوىل .%76.92" طلب"حيتل  " ابتدائي"أعضاء مجاعة مستوى تعليم 

 .فال تويل هله أي أمهية  % 0.00 "اقتراح. "% 23.08" شكوى"و

v.     تـويل كـل اهتمامهـا إىل       " القراءة والكتابة "أعضاء مجاعة مستوى تعليم

ــكوى" ــن  .%100.00" ش ــل م ــة لك ــويل أي أمهي ــب"وال ت "                    طل

 .%0.00"اقتراح"و 

v.نستنتج أن: 

" طلب"ألولوية أثناء اتصاهلا باإلدارة ل    أعضاء اجلماعات الرمسية تعطي ا     ����

 "اقتراح"وال تعطي اهتماما يذكر لـ , املرتبة الثانية"شكوى"أوال

" ثانوي"و" عايل"ذات املستويات العليا    : أعضاء اجلماعات غري الرمسية    ����

ـ       " متوسط"و ". شـكوى "تعطي األولية أثناء اتصاليها بـاإلدارة لـ

 .املرتبة الثانية" طلب"ولـ

وهـذا  , 15"مشرفون"إال " اقتراح" مجاعة تعطي األولية لـ ال توجد أي  ����

 .يؤكد عدم مشاركة أعضاء اجلماعات اإلدارة يف اختاذ القرارات

التغذية الراجعة لقنوات االتصال منعدمة فيما خيص االبتكار والتطوير           ����

 .  كل ما هو موجود من اقتراحات خيص األمور الروتينية, والتجديد

وهو , ولكن ببطء   , اإلدارة تستجيب لالتصاالت الصاعدة   :كاوى طبيعة معاجلة الش   20 

  .ما يؤخر حسم  القضايا ويؤدي إىل عدم رضى العاملني

ختتلف طبيعة عالقة اجلماعـات بـاإلدارة       :طبيعة عالقة أعضاء اجلماعات باإلدارة     .21

  .  حسب املكانة املهنية واملستوى التعليمي

 . +15.38 )حسنة( إجيابية  عالقة أعضاء اجلماعات مع اإلدارة:عموما  •

                                      
15
  27	�ول ر��. ا�>Nص�  م� أ-��ب ات;�ل ا����#�ت ا��-��� ان5�/ 
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ختلف عالقة أعضاء اجلماعات حسب املكانـة املهنيـة واملـستوى           : تفصيال •

 .التعليمي 

 " 16 مشرفون"هي مجاعة    مع اإلدارة  حسنة    اجلماعات الرمسية عالقتها   أكثر  .أ 

 .+25.00"تقنيون" مث يف املرتبة الثانية مجاعة +100.00

مع اإلدارة هي مجاعة مستوى       حسنة عالقتها اجلماعات غري الرمسي  أكثر    . ب 

 .10.34+"ثانوي" مث تليها يف املرتبة الثانية مجاعة +33.34 "17متوسط"تعليم 

 : نستنتج أنه   .ج 
 .توجد عالقة طر دية بني املكانة املهنية وحسن العالقة مع اإلدارة �
 .توجد عالقة عكسية بني املستوى التعليمي وحسن العالقة مع اإلدارة �
, بني حسن عالقة أعضاء اجلماعات مـع اإلدارة       توجد عالقة طر دية      �
18 أعضاء اجلماعات بعدم املشاركة يف اختاذ القرارإحساسو

 . 
إن استغلت هذه العالقة احلسنة لصاحل أهداف املؤسسة واسـتعملت           �

سـتعمل علـى إيـصال التوجيهـات           , كقنوات لالتصال غري الرمسي   
ر اجليد ويعمـل     ما يغذي القرا   - قناة صاعدة  –واسترجاع   معلومات     

  .على فعالية التسيري
فيقتنع أنـه   ,  هناك نقصا من املسريين ألم مل يستطيعوا حتسيس العامل؛ أنه شريك           .22

واملؤسسة يتبادالن املصاحل، فهو حيقق أهدافه من خالل األجر الذي حيصل عليـه،             

 وإفـالس املؤسـسة     .وهي حتقق أهدافها من خالل فائض القيمة اليت حتصل عليها         

ينعكس على العامل بفقده منصب عمله ، خاصة وما تعيشه البالد من ندرة مناصب              

 .العمل

                                      
16
  Lح ذ��ش �ل ا��?��< #�= ا���ول ر��ان5N30 : م� خ  

 
2�T��# دد�ي ا���آ�0 �TC ه� ن�3ب�*ن و م� ث��ن أآ0W .  
 13م� خNل اW#��ة ا����ن�� ر�� ت�KI� ان5�  18
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  :صفات اإلدارة الدميقراطية يف نظر العامل .23

صفات اإلدارة الدميقراطية يف نظر العامل هي اليت تعمل على تنفيذ اإلجـراءات             

  : ك منهم التالية حسب األمهية اليت أعطاها أعضاء اجلماعات ل

 % 51.28 ").بن عميس"دون( تطبيق القوانني بال حماباة  .أ 

 % 33.33.السماح ألعضاء اجلماعات باملشاركة الفعلية يف اختاذ القرارات  .ب 

 % 15.39. استقبال العمال مباشرة  . ج 

  :أن نقص فعالية التسيري تكمن يف : نستنتج

  .عدم السماح للمشرفني والعمال باملشاركة يف اختاذ القرارات �

 . ما متارسه النقابة من ضغوطات على اجلميع �

 . السببان السابقان مها من أسباب نقص فعالية اإلدارة يف التسيري �

 العالقات غري الرمسية  .2

  )الروح املعنوية أو متاسك مجاعات العمل( 

  :العالقة بني أعضاء اجلماعات .24

 .% 48.72 : بني أعضاء اجلماعات قاربت النصفاجليدةالعالقة  .أ 

 .47.44%  :تكاد تصل تكمل النصف الثاين املتبقيالعادي  العالقة  . ب 

وسبب ذلـك        .% 96.16:العالقة اإلجيابية بني العمال تقدر ب      :نستنتج  .ج 

من طرف     , وال مكافآت   ,وال ترقيات   ,عدم وجود أهداف حمددة واضحة      

نـاس  "والسيادة سياسـة    , وال انضباط , اإلدارة يتنافس العمال من أجلها    

  ".أمالح
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تبلغ نسبة غري الراضـني عـن       :يعة رضى أعضاء اجلماعات عن ظروف العمل      طب .25

وترجع أسباب عـدم الرضـى إىل       .19وهي نسبة عالية  , %75.64ظروف العمل ب    

  %    44.07بنسبة " الرطوبة الغري مناسبة " و% 55.93بنسبة " الربودة الغري مناسبة "

 .أن العمال غري راضني عن ظروف عملهم:نستنتج

 بعدم وجـود تعـاون    تبلغ نسبة الذين يشعرون     :تعاون أعضاء اجلماعات    طبيعة   .26

  :ويرجع سبب شعور أعضاء اجلماعات بعدم وجود تعاون إىل , 52.56%

 اليت يتعـاون العمـال مـن أجـل بلوغهـا وتبلـغ          عدم وضوح األهداف   .أ 

 ..% 68.29:نسبتها

 لعـدم وضـوح     % 12.12 بني العمال فهي عادية بنـسبة        املنافسةأما    .ب 

 :.اف اليت يتنافس من أجلها العمالاألهد

ويرجع سبب قلته إىل السببني     , %19.51 بني العمال عادي أيضا      الصراع  . ج 

 ..األولني

 

و ما هو موجود مـن      ,أنه ال يوجد تعاون بني أعضاء مجاعات العمل         :نستنتج

ألن التعاون احلقيقي يكون مـن أجـل        , تعاون يندرج ضمن العمل الروتيين      

وحتدث املنافسة بني اجلماعات مـن أجـل        ,  املشترك   حتقيق اهلدف الواضح  

   .التفوق يف بلوغ اهلدف

 ال توجد وسائل لالعتراف من املؤسسة للعامل املبـدع          : طبيعة االحترام والتقدير   .27

 .واملتميز باالحترام والتقدير كمكافآت املادية و املعنوية

 :طبيعة إحساس العامل باألمهية .28

  .%+2.56 ية ضعيف إحساس اجلماعات باألمه:عموما •

                                      
 .36:��ول ر��ان5� ت�KI� ذ�L م� خNل ا��?��< #�= ا�/  19
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  ختتلف طبيعة إحساس اجلماعات باألمهية حسب املكانة  املهنيـة            :تفصيال •

  .واملستوى التعليمي

 :اجلماعات الرمسية .أ 

i.      أعـضاء مجاعـة    : أكثر أعضاء اجلماعات الرمسية إحساسا باألمهية هم

 .%+14.28: بنسبة" خمتصون"

ii.       مجاعـة   أعـضاء : أقل أعضاء اجلماعات الرمسية إحساسا باألمهية هـم 

 ".تقنيون"

iii.نستنتج أن: 

ال توجد عالقة بني    :  املهنة مل تضف على صاحبها مكانة حيس ا        �

 . املكانة املهنية وطبيعة لإلحساس باألمهية

 "20خمتصون"كل اجلماعات ال حتس باألمهية ما عدا مجاعة  �

 :اجلماعات غري الرمسية  . ب 

i.     توى أعضاء مجاعـة مـس    : أكثر أعضاء اجلماعات إحساسا باألمهية هم

 .%+50.00" عايل"تعليم

ii.     أعـضاء مجاعـة مـستوى      : أقل أعضاء اجلماعات إحساسا باألمهية هم

 ".ابتدائي"

iii.   كلمـا  .واإلحساس باألمهيـة   املستوى التعليمي  بني   طر دية توجد عالقة

 . كلما زاد إحساس أعضاء اجلماعات باألمهية, ارتفع املستوى التعليمي

                                      
�� بـ 19: آ�( أص��*ا م�>;;�� وا���ول ر��11ان5� ا��?��< #�= ا���ول ر��/  20��bا�� S�-
�= ب��نB ر��. أ�A ا����#�ت ش?*را ب?�م اWم�ن: و "ا��dام ب���3ن*ن"��   14:م
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iv.ـ     :نستنتج ة علـى أعـضائه شـعورا       أن املستوى التعليمي أضفى مكان

كلمـا زاد إحـساس أعـضاء    ,كلما ارتفع املستوى التعليمي  .باألمهية

 .باألمهية تشعر ويف عموم اجلماعات فهي ال.اجلماعات باألمهية

  :طبيعة شعور أعضاء اجلماعات باألمان .29

 :عموما •

 .%-56.42:تشعر اجلماعات عموما بعدم باألمان بنسبة عالية .1

 .مان بنسب متفاوتةكل اجلماعات تشعر بعدم األ .2

 ختتلف طبيعة الشعور أعضاء اجلماعات باألمان حسب املكانـة          :تفصيال •

  . املهنية و املستوى التعليمي

 :اجلماعات الرمسية .أ 

I. 100.00"مشرفون:"أكثر أعضاء اجلماعات شعرا بعدم األمان هم-% . 

II. خمتصون"اقل أعضاء اجلماعات شعورا بعدم األمان هم مجاعة." 

III.    كلما ارتفعـت   .بعدم األمان  بني املكانة والشعور     21يةعكستوجد عالقة

 .كلما زاد شعور أعضاء اجلماعات بعدم األمان,املكانة املهنية 

IV. على صـاحبها مـن      22أن ارتفاع املكانة املهينة تضفي خوفا     :نستنتج 

 )اخلوف على فقداا  (كلما زاد , كلما ارتفعت املكانة املهنية     .فقداا

 . الشعور بعدم األمان  

 :ماعات غري الرمسيةاجل  . ب 

I.        أعـضاء مجاعـة   : أكثر أعضاء اجلماعات شعورا بعدم األمان هـم 

 ".ثانوي"

                                      
��*ن/  21Tم ����  .إن ا-�0
 44: أ-��ب ذ�L م� خNل ا��?��< #�= ا���ول ر��ان5� / 22
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II. أعضاء مجاعة مستوى : أعضاء اجلماعات شعورا بعدم األمان هم 23اقل

 ".عايل"تعليم

III.  كلما ارتفع .بعدم األمان الشعور السنبني ارتفع  عكسية   توجد عالقة

 . األمانكلما قل الشعور بعدم,سن أعضاء اجلماعات 

IV. نستنتج : 

 التعليمي ليس له تأثريا علـى طبيعـة الـشعور           24املستوى �

ليس بالضرورة أن املستوى التعليمي كلما ارتفع أو        . باألمان

 . على طبيعة الشعور باألمان" عكسيا"أو " طرديا"اخنفض أثر 

 .سن أعضاء اجلماعات له تأثري على طبيعة الشعور باألمان �

دم األمان من املستقبل املهـين      أعضاء اجلماعات يشعرون بع    �

 . 25الغامض أكثر من التسريح غري التعسفي

  إشباع احلاجات : احملور الثالث

 :طبيعة اخلدمات االجتماعية اليت يرغب العامل أن تكون متوفرة .30

   احلاجات االجتماعية اليت يرغب  أعضاء اجلماعات تلبيتها تتركز بالدرجـة           

أما احلاجات األخرى الترفيهية اليت تساعد       . -ة مالي –أوىل على النواحي املادية     

وهـذا  .26فال يويل هلا إمتام يـذكر     , العامل على جتديد طاقته املعنوية كاملخيمات     

  " طلب"فهو يتركز بالدرجة أوىل على , ينسجم مع أسباب االتصال باإلدارة 

  .  أن حاجات العمال مادية أكثر منها بكثري معنوية: نستنتج

  

                                      
23   0�K#� ن��	أ#!�ء  B��= ا����نB ر��" ا�3�اءة وا���Uب�"���S ا��?��< #�= ا��Kا� �15ان5  
��� ا��B ت]ث�  24Tن� ا���Uا�� eU#  م�نWا�&?*ر ب?�م ا =�#.  
 . وا��?��< #��44X ا���ول ر��  ان5� 25
  45:  ان5� تA�;I أآ0� م� خNل ا��?��< #�= ا���ول ر�� 26
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  احلوافز: احملور الرابع

  :طبيعة الترقيات اليت حيصل عليها العامل .31

 منـذ   27مل تتم الترقية كمكافأة للعمال املتميزين من أفراد عينة البحث إال واحدا           

  ".متخصصني" لعمال أصبحوا يسمون28ولكن منحت.  افتتاح املؤسسة

  

  الفروق الفردية:احملور اخلامس

 ما جيعلها تتطور ولذلك بقي اآلالت       مل تبادراملؤسسة  إىل تدريب العاملني ا على          .32

بل , كما هي منذ إنشائها ومواد املدجمة يف اإلنتاج مل يطرأ عليها أي تغيري أو حتسني              

 ".الياوورت"هناك بعض املنتجات مت االستغناء عنها مثل 

ممـا أدى عـدم     , املفرط مها السمتان السائدتان يف املؤسسة     " التساهل"و" التساهل" .33

وأكد طبيعة عدم   .والبطالة املقنعة , ومما ساعد على ذلك سوط النقابة     , االنضباط التام 

 .االنضباط باملؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

                                      
��?� ا���ام وا���3ي"38:ان5� ا��?��< #�= 	�ول ر��/ 27D  " 
 11	�ول ر��"  م>�g " ا��?��< #�= ان5�       /28
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        مناقشة وتحليلمناقشة وتحليلمناقشة وتحليلمناقشة وتحليل

        النتائجالنتائجالنتائجالنتائج
        

        
   الفرضيتين الفرضيتين الفرضيتين الفرضيتينفي ضوءفي ضوءفي ضوءفي ضوء
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  :حتليل النتائج يف ضوء الفرضيتني

قضية أو عبارة تقرر وجود عالقة بني ظاهرتني        ": أو الفرضية بأا   فَرض يعرف  

  "ي29 أو أكثر وختضع لالختبار التجريبأو متغريين

وسط  كان امل  إذا. توسط احلسايب حسبت امل من أجل التحقق من صحة الفرضيتني       

  .والعكس صحيح,  فالفرضية حمققة50احلسايب أكرب 

  .التسيري الفعال حيقق رضى العاملني وهدف التنظيم معا: الفرضية األوىل

  :األوىلالنسب اليت ختدم الفرضية  يبنني فيما يلي  

  كيفية حتديد املتوسط احلسايب أو -

            :الفرضية األوىل

 . أسئلة الفرضية األوىلحددت  - أ 

 .حددت اخليارات اليت ختدم الفرضية األوىل عن كل سؤال  - ب 

 .حددت اجلداول اليت ختدم الفرضية األوىل  - ج 

 .حددت أكرب قيمة ختدم الفرضية األوىل  -د 

 ىلمجعت القيم اليت ختدم الفرضية األو  - ه 

 .قسمت اموع على عدد اجلداول اليت ختدم الفرضية األوىل  -و 

  :الفرضية الثانية

 . أسئلة الفرضية الثانيةحددت  - أ 

 .حددت اخليارات اليت ختدم الفرضية الثانية عن كل سؤال  - ب 

 حددت اجلداول اليت ختدم الفرضية الثانية  - ج 

 . الفرضية الثانيةمجعت القيم اليت ختدم هـ   .حددت أكرب قيمة ختدم الفرضية الثانية  -د 

 .قسمة على عدد اجلداول اليت ختدم الفرض الثانية -و    

                                      
29 h�. )D�# ع,م������	  22:ص, 1995,دار ا��?��C ا���م?��, ��م*س #�� ا

X     
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  = التساؤل الرئيسي لإلشكالية
  النسب اليت ختدم الفرض األوىليبني  49جدول 

رقم  

  السؤال
 %  املوضوع

  رقم 

  اجلدول

  12     عادلاملشرف  11

  14  56.41  " املشاركة يف اختاذ لقراراملشرف يقبل  12

  17    " يشرح ما يطلب من العامل   عمله "رف املش  13

  18     " والعمل معاالعملب "ـاملشرف يهتم ب  14

  21    "30مباشرة"اإلدارة تستقبل   16

  22     املشاركة يف اختاذ القرار اإلدارة تقبل  17

  27  50.00  "طلب" االتصال باإلدارة   19

  29    "بسرعة"رد اإلدارة على الشكوى  20

  30  57.69  "حسنة"دارةالعالقة مع اإل  21

  33    "شريك"نظرة اإلدارة للعمل   22
   

                         

  

    X                    =  

  

     x  =  
= 16.41   

                                      
 21:أنظر اجلدول رقم,ألا القناة املفضلة من طرف العاملني , ستقبال املباشر االت اختر 30

  فرضية من اليت ختدم ال جمموع أكرب النسب      

   يف كل  اجلدول من جداول الفرضية اإلجابات      

       جمموع اجلداول اليت ختدم الفرضية األوىل

  
                56.41  + 50+ 57.69+   

10   

  نتيجة الفرضية الثانية+نتيجة الفرضية األوىل

 عدد الفرضيات
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.      فإن الفرضـية مل تتحقـق        , % 50                    مبا أن معدل اإلجابات أقل      

يـبني أن    8اجلدول رقـم    :  مثل داولعدم حتقق الفرضية تؤكده أيضا نتائج حتليل اجل       

 18واجلدول رقـم  , وهي مؤشر على عدم االنضباط    ,  تغلب عليه صفة متسامح    املشرف

 يبني أن اإلدارة تـرد      25اجلدول رقم , أن اإلدارة ال تقبل املشاركة يف اختاذ القرار       يبني  

  .ببطء

  

  .رضى العاملني عن هدف التنظيم حيقق متاسك مجاعام: الثانية الفرضية
  . فيما يلي النسب اليت ختدم الفرضية الثانيةنبني

   يبني النسب اليت ختدم الفرضية الثانية50:جدول رقم

  رقم
  السؤال

 %  املوضوع
رقم 
  اجلدول

  35  48.72  "جيدة"العالقة بني أعضاء اجلماعات  24

  36     الرضى عن ظروف العمل   25

  37     تعاون بني أعضاء اجلماعات  ال  26

  38    "املكافأة"العامل  والتقديراالحترام  27

  39  51.28  اإلحساس باألمهية  28

  41    اإلحساس باألمان  29

  46    اليت حصل عليها العامل "الترقيات"  31

  46    "يتدرب"التدريب املستمر "  32

  48      االنضباط داخل    33
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X               =   

  

  

   x                 =                             

               =  11.11  
  ,فإن الفرضية الثانية مل تتحقق,  %50 أقل من معد اإلجابات مبا أن           

  

  :التساؤل الرئيسي

  ؟هل التسيري الفعال حيقق متاسك اجلماعات العمالية

    
  

  

                 

  .         إذن التساؤل الرئيسي مل يتحقق13.76  =            

  .وهذا ما تؤكده نتائج حتليل االستمارة    
 
  

  

  

  

  

  

   األوىلاليت ختدم الفرضية أكرب النسبجمموع 

   يف كل  اجلدول من جداول الفرضية اإلجاباتمن 

  جمموع اجلداول اليت ختدم الفرضية الثانية

48.72+ 51.28   
9  

  

16.41  +11.11  

           2  
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    : العامة للدراسةالنتائج
بـ " وحدة التل إلنتاج احلليب ومشتقاته    "تأكد النتائج املتوصل إليها أن التسيري بـ         لقد  

والية سطيف غري فعال وبالتايل مل يتحقق متاسك اجلماعات  ومن هنا جند أن التـساؤل    " مزلوق"

, املؤسـسة  مل يتحقق ذه   " التسيري الفعال حيقق متاسك اجلماعات العمالية     " الرئيس الذي مفاده    

   .فقط 13.76 وهذا تؤكده نتائج الدراسة أن املتوسط احلساب للفرضيتني بلغ
التـسيري الفعـال   " فالفرضية األوىل اليت مفادها . الفرضيتان املقترحتان مل تتحققا   أن كما

, مل تتحقق ألن العمال غري راضني عن أهـداف التنظـيم          " حيقق رضى العاملني وهدف التنظيم    

  . فقط16.41 فاإلجابات اليت ختدم الفرضية األوىل بلغت نسبة متوسطها احلسايب

رضى العاملني عن هدف التنظيم حيقق      " ونفس الشيء بالنسبة للفرضية الثانية اليت مفادها          

؛ ألن املتوسط احلسايب    " بـ مزلوق  بوحدة حليب التل  "فهي أيضا مل تتحقق بـ      "متاسك مجاعام   

   .   فقط11.11 لإلجابات اليت ختدم الفرضية الثانية بلغ متوسطها احلسايب

  : هيفالتساؤالت اليت تثريها هذه الدراسةومن هنا   

ما هي اآلليات اليت ميكن العمل ا حىت نتيح فرصة مشاركة مجيع العـاملني يف تـسيري                  •

 املؤسسة اليت يعملون ا ؟

 هي حدود التسامح اليت حتقق االنضباط يف العمل ورضى العاملني يف نفس الوقت ؟ما  •

 حىت ينظر له ولإلدارة بأما دميقراطيان ؟, كيف حيقق املسري العدالة بني العمال •

مع احملافظة يف نفس , كيف جتعل اإلدارة من قنوات االتصال بأنواعها ومستوياا أداة فعالة          •

 رمي أثناء صعود الرسالة ؟الوقت على التسلسل اهل

ما هي العوامل اليت تساعد اإلدارة على رفع مستوى موضوع الرسالة الصاعدة وجتعهـا               •

لكي ميكن رفع اإلنتاجيـة     " املطالب"على  " االقتراحات" ختدم املؤسسة من خالل تغليب      

 من خالل مقتضيات الواقع امليداين ؟

إىل املفهوم اجلديد   " نقابة"يف عمله من    يتطور  " الشريك االجتماعي "كيف تلزم املؤسسة       •

 .كما حدده القوانني, " شريك اجتماعي"وهو أنه 
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ما هي اآلليات اليت ميكن وضعها حىت تطور املؤسسة تعاون العمال من التعاون يف األعمال     •

 الروتينية إىل تعاون تنافسي حقيقي حيقق اهلدف املشترك احملدد الواضح ؟ 

•  
 ة واملستوى التعليمي أساس الرتفاع الشعور باألمهية ؟ كيف جتعل املؤسسة املهن •

•   
حىت تكـون   ) من غري األجر  ( ما هي تكشف املؤسسة حاجات العامل احلقيقية بسهولة          •

 دافع هلم لتحقيق اهلدف املسطر ويتحقق الرضى والتماسك ؟

  :القضايا اليت تثريها الدراسة

توقف عندها ودراستها دراسة امربيقيـة        من بني القضايا اليت أثارا الدراسة وتستدعي ال         

 :ما يلي, من الباحثني يف ميدان علم اجتماع التنظيم وتنمية املوارد البشرية

 ا حاليـا أداة مـن األدوات الفعالـة          قوانني وتشريعات العمل اجلزائرية املعمول    هل   •

إلنتاج مبـا   من حيث وضوح العالقة بني طريف ا      , املساعدة على التنظيم والتسيري الفعالني    

ومشرعوها , ومشيعة لألمان والشعور باألمهية يف بيئة العمل      , تشمله من حقوق وواجبات   

عربوا عن    واقع اجتماعي واقتصادي وسياسي واضعني يف حسبام رضـى  العامـل                 

 اجلزائري عن العمل الذي ميارسه ؟

سة و للعامل من     ميكن املسري من حتقيق األهداف الفعلية للمؤس       تطوير منوذج كيف ميكن    •

  خالل غزل املتغريات اخلاصة ببيئة التسيري ومكونات الفعالية؟
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  :اخلامتة
حاولت دراسته  , موضوع هام ا  " التسيري الفعال وأثره على متاسك اجلماعات العمالية      "  إن  

طلب  يتوتبني من الدراسة أن فعالية التسيري من خالل اجلماعات العمالية املتماسكة        , نظريا وميداين 

بالطمأنينة واالستقرار يف العمـل      العاملني  إحساس  قدرات خاصة من طرف املسريين حىت ميكن        

ألن هذه العناصر املهمة هـي      ,والشعور باألمهية واألمان وبالتايل الرضى والروح املعنوية املرتفعة         

  .اليت تؤدي إىل رفع األداء والوصول باملؤسسة إىل هدفها املنشود 

نظرة املسريين األجانب واجلزائـريني     من خالل    الدراسات السابقة    تفادة من   مت االس كما    

  .إىل موضوع الفعالية يف التسيري

عالقة الفعالية يف التسيري بتماسك اجلماعـات       , ويف نفس السياق عاجلت الدراسة امليدانية       

ور العمـال   من حيث احلاجة إىل خلق مناخ تنظيمي مالئم لشع        " حليب التل " العاملة يف مؤسسة    

واالعتـراف  , االعتراف بالتقـدير إلجنـازام  االحترام هلم وو, ألمان"وضرورة توفري ا  , بأمهيتهم

 التفاعل بني األفـراد     شدةباجلماعات غري الرمسية واستغالهلا خللق جو اجتماعي مالئم من خالل           

  .ططهيعمل وفق التنظيم املعمول به ومنفذا خلل التنظيم لصاحل هواجلماعات واستغالل

 بوحـدة    بـ اليت أجريته وقد اعتمدت الدراسة خطة منهجية تستجيب ألهداف الدراسة       

دف التحقق من الصدق اإلمربيقي     .  والية سطيف  "مزلوق" إلنتاج احلليب ومشتقاته بـ      "التل"

للفرضية العامة واسدة يف فرضيتني إجرائيتني  توصلت من خالهلما إىل عدد من النتائج املتعلقـة            

  .   لدراسةبا
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 ملاذا ؟) ال(           إذا كان اجلواب ب



  :االستقرار واألمان/ و

 هل حتس باألمان يف عملك؟                   نعم        ال  .29

 ملاذا ؟) ال(واب ب      إذا كان اجل

      ألن هناك بعض العمال مت تسرحيهم             خوصصة املصنع                       

 . لسوء العالقة مع مسؤويل املصنع               التعطل الدائم لآلالت املصنع

  :رأي العمال يف إشباع احلاجات: احملور الثالث

توفرة اليت ترى أنه من واجب أن تكون متوفرة يف ما هي اخلدمات االجتماعية غري امل .30

 املؤسسة؟     

       نادي للعمال         دكان املواد استهالكية         خميمات صيفية لألطفال      

          خميمات صيفية للعمال          مساعدات مالية للزواج والوفاة  

  

  :بيانات متعلقة باحلوافز:احملور الربع

  هل متت ترقيتك؟        نعم         ال   .31

 )بنعميس(ملاذا ؟   م تتوفر يف الشروط          هناك ) ال(إذا كان اجلواب ب         

                بسبب خضوعي لعقوبات

  

  



  :بيانات حول الفروق الفردية: احملور اخلامس 

  :التدريب . أ

  م            ال ؟             نع هل تقام لكم دورات تدريبية  .32

 ).     ال(    يف حالة اإلجابة ب

  .  عدم اإلتيان بآالت جديدة             ألن اآلالت اجلديدة سهلة    

  :العمل  . ب

 هل ترى أن االنضباط يف العمل حسن؟          نعم             ال  .33

 :ملاذا؟).ال(إذا كان اجلواب ب           

  .هل       ألن املشرف متسلط      ألن املشرف غري عادل         ألن املشرف متسا

  .                 ألن املشرف متسامح أكثر من الالزم
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                      FICHE TECHNIQUE                                             
  

  Désignation  : Entreprise  de production laitière 
 
- Localisation :  Zone industrielle de Mezloug BP  71  
                                - Daîra de  Ain Arnet 
                                - wilaya de Setif   
 
- Superficie total : environ 06 Ha 
 
- Superficie couverte : 12066 m² 
 
- Date de signature de contrat avec le constructeur étranger ALFA LAVAL ( SUEDE )  : 

14/12/86 
 
- Nature du contrat  : produit en main  
 
- Durée de réalisation  : 63 mois 
 
- Date de démarrage des travaux Génie - Civil : 01/02/87 
 
- Entreprise de réalisation du génie - Civil :  REAL - SIDER ( ANNABA) 
 
- Entreprise des travaux d'étude  : INSID ( ANNABA ) 
 
- Date d'entrée en production  : Avril 1992 
 
- Programme de production   : 
 
                                       Capacités installées              capacités utilisées 
 
1- Réception lait cru :           70.000  L/J                                        5.500 L/j 
 



2- Lait pasteurisé      :         200. 000 L/J                                     84.000 L/j  
3- L'ben                    :              40.000 L/J                                     3.000 L/j 
 
4- pâte fraîche          :             9000  KG /J                                     250 Kg/j 
 
5- Yaourt brassé       :            25.000 L/j                                           00   
 
6- Yaourt étuvé        :             25.000 L/j                                          00 
 
7- Smen                   :               2.000  Kg/j                                       00 
 
8- Raib                              3 000 L/J                                         6.000 L/j 
 
9- Lait cru pasteurisé  4000 L/J                                         4.000 L/j 
 
- Composition des batiments  
 
• Process  ………………………….6840  m² 
• 2 batiments de stockage ………… 3420 m² 
• Social …………………………….  540 m² 
• Administration  ………………….  450 m² 
• Maintenance et PDR  …………….  720 m² 
• Poste de garde ……………………..  48  m² 
• Local électrique……………………. 48 m² 
• Dalage en béton armé …………….. 1800 m² 
 
- Besoins en utilités : 
 
• Eau potable ( forage )  : 1500 m3 /J 
• Electricité  : 18 000 Kw /J 
• Puissance installée : 2 transformateurs de 1600 KVA chacun  
• Fuel lourd : 1 T/J  
• Gaz naturel : Démarrage juin 2004 
• 2 chaudières mixtes  
 
- EFFECTIFS  : Actuel  : 200 agents dont 01 contractuel. 
 
- Chiffre d'affaire/année : 884 054  KDA 
 
- Coût de l'investissement : 175 684 000 DA 
 
• Etudes et Engineering  ………………………..  7 121 000 
• Batiments et Génie Civil  ……………… ……. 59 500 000  
• Machine et équipement  ……………………… 65 380 000 
• Matériel de transport et de manutention ……..   7 835 000 
• Formation  …………………………………..         753 000 
• Préstation de services extérieurs  ………………..  395 000 
• Stocks outils ……………………………………. 7 500 000 
• Autres …………………………………………. 27 200 000 
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01           Chef de Département 

Service Préparation et CIP 
Service Conditionnement 

Lait 
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Laitiers 
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01                Chef de Service 

 .3     Préparateurs  Lait 

04      Pasteurisateurs    

05    Agents CIP 

01  Chef de service 

39  Ouvriers  spécialisés  

03        Contremaîtres     

  03     Chef  d’équipe 

a. 08      

01   Ouvrier Nettoyage  

0      Agents réception lait  

01   Agent fusion MGLA  

01     Chef de Service 

02   Ouvrier 
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Préparateur 
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01        Chef de          
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46 
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TOTAL=87 


