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  :ملخصال
إلى الكشف عن واقع تطبيق أبعاد العالقات اإلناانية  ورقة البحثيةهدفت هذه ال      

مطاحن ايدي أجرينا درااة ميدانية في حيث  ة االقتصادية الجزائريةة العموميبالمؤاا
 ،في إجراء الدرااة وتم ااتخدام المنهج الوصفي -الجزائر-بوالية أم البواقي  أرغيس

عامل( وبعد  09طبق على عينة قدرها ) حيث ،أاااية كأداةاالاتبيان معتمدين على 
 ائج أهمها  توصلنا إلى جملة من النتاإلحصائية المعالجة 

 المؤااة ال تطبق بعد المماراات الالطوية المرنة بدرجة كبيرة.   -
 المؤااة ال تطبق بعد االتصا: بدرجة كبيرة.  -
 المؤااة ال تطبق بعد التعاون بدرجة كبيرة. -
 المؤااة ال تطبق بعد إشباع الحاجات المعنوية للعما: بدرجة كبيرة.  -

 .المؤااة العمومية االقتصادية الجزائرية ،اإلناانيةالعالقات الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

The study aimed at discovering the reality of the application of 

human relations dimensions in the Algerian public economic Firms. 

We conducted an empirical study in "Matahin Sidi Argis " in -Oum 

el-Bouaghi province Algeria. A descriptive approach was used in 

the study based on a questionnaire as a tool, the questionnaire was 

applied on a sample of 40 workers. After statistical treatment we 

reached a number of results, the most important are: 

-The firm didn’t apply the construct of flexible authoritarian 

practices significantly. 

-The firm didn’t apply the construct of organizational 

communication significantly  .  

- The firm didn’t apply the construct of cooperation significantly. 

- The firm didn’t apply the construct of workers moral needs 

satisfaction significantly. 

Keywords: human relations; public economic firm. 

 مقدمة: 
ى عا: من تاعى المؤااات االقتصادية إلى رفع أداء العاملين وتحقيق ماتو       

الموارد التنظيمية المتاحة وعناصر اإلنتاج ومدخالته بشكل  االنجاز محاولة ااتعما:
ولقد كانت الفكرة  ،أمثل وهذا كله في ابيل تحقيق مصالحها العامة وبلوغ أهدافها الماطرة

ا في المجا: التنظيمي للمؤااات االقتصادية وغيرها من المؤااات أن المتداولة اابق
الطريقة األكفأ لتحقيق الكفاءة في األداء تتم باالاتعانة بالجوانب الرامية وااتخدام 
األالوب العلمي لحل مشكالت األداء واإلنتاجية، إال أنه مع االزدياد المتنامي لتأثيرات 

ظهرت الحاجة إلى تفعيل مبادئ العالقات اإلناانية  الجانب اإلنااني في مجا: العمل
والعمل على تطبيقها كون الفرد العامل كائن إنااني يشكل أهم عنصر لإلنتاج ومصدر 
طاقة تلعب دورا حااما في تحديد موقع هذه المؤااات ضمن المحيط التنظيمي الناشطة 

ى واقع تطبيق أبعاد وضمن هذا الاياق جاءت الدرااة الراهنة لتلقي الضوء عل ،فيه
العالقات اإلناانية كأحد أهم المداخل الفاعلة في التايير اإلداري داخل المؤااات 

اعتمادنا على مجموعة من الدرااات الاابقة التي وهذا انطالقا من  العمومية االقتصادية
جورج "ااتعنا بها في تكوين التصور النظري وصياغة الفرضيات، نذكر منها درااة 
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حو:  0009-0090في فترة ما بين  "مصانع هاوثورن "التي قام بها في  "مايوالتون 
"العالقات اإلناانية وأنماط التفاعل اإليجابي بالمنظمات الصناعية" والتي أوضح فيها أن 
العامل ليس أداة بايطة ولكنه شخصية معقدة تتفاعل مع مجموعة في محيط العمل كما 

نما يجب أظهرت الحاجة إلى أنه يجب أن ال  تترك المشاكل اإلناانية بمحض الصدفة وا 
أن تعالج وقد ااتفدنا من هذه الدرااة في كثير من جوانب الدرااة الراهنة خاصة في بناء 

وكذا  فرضيات وتحديد األبعاد والمؤشراتاإلطار التصوري لها بما فيها صياغة األائلة وال
واقع مماراة العالقات اإلناانية في حو: "تقييم  (1)درااة "حاين حرزلي ودليلة لقوقي" 
درااة حالة بعض المدارس االبتدائي ببواعادة لعام  –المؤااات التربوية بين األااتذة" 

وتوصلت إلى أن العالقات اإلناانية بين أااتذة التعليم االبتدائي ترقى إلى مكانة  9900
لعالقات وأمتنهم وهي عالية بينهم كواقع ومماراة داخل المؤااة، وبذلك تربطهم أوثق ا

موجودة بشكل علني ومعبر عنه من طرف أفراد العينة المدرواة وبينت أن العالقات 
ن كان ذلك في حقل إنااني وقد ااتفدنا منها في بناء  اإلناانية هي الدافع لإلنتاج حتى وا 

ية حو: العالقات اإلناان (2)بنود الدرااة الراهنة، كما اعتمدنا على درااة "بونوة علي"
وأثرها على الرضا الوظيفي درااة حالة لصندوق الضمان االجتماعي بوكالة الجلفة بعام 

التي هدفت إلى التعرف على ماتوى العالقة بين العما: والمائولين من جهة  9900
اهتمام اإلدارة بتشجيع موظفيها والعما: فيما بينهم من جهة أخرى وخلصت إلى أن 

ت الوظيفية المطروحة وتالفي الضبابية في طر  وتزكية محاوالت فهمهم للمشكال
قد تااهم  ،المشكالت وتشجيع محاوالت موظفيها في إبداع حلو: جديدة للمشكالت كلها

في تطوير عملية اتصالية فعالة وماتمرة بين اإلدارة واألفراد لتوفير نظرة عامة ألهداف 
أهمية مشاركة العاملين المؤااة والوصو: إلى مشكالت العمل المطروحة وهو ما يوضح 

في تشخيص المشكالت ومشاركة خبراتهم في ذلك مما يؤدي إلى شعورهم باالنتماء 
، ودرااة "بن وبأنهم جزء من التنظيم وبأهمية العمل ضمن فريق يشارك فيه الجميع برأيهم

حو: العالقات اإلناانية وأثرها على أداء العامل بالمؤااة بورقلة عام  (3)زاف جميلة"
العامل أااس نجا  أي مؤااة فمن خال: العمل الذي  حت فيها أنأوضوالتي  9900

يؤديه والمقدار الذي يعطيه من جهده وعمله ومهاراته باعتباره العنصر الوحيد الذي يدير 
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الموارد األخرى بالمنظمة ومنه تاتطيع المؤااة أن تحقق مجموع األهداف الماطرة 
بخصوص أثر العالقات  (4)درااة "محمد العيفة"إلى جانب  ،والتي أنشئت من أجلها

اإلناانية على األداء الوظيفي للعاملين بالمركب المنجمي للفوافات بجبل العنق بعام 
ماتوى العالقات اإلناانية بين العاملين في المركب المنجمي للفوافات بحث فيها  9902

عيف وهذا يبين أن ووجد أن ماتوى العالقات اإلناانية في المركب ض ؛بجبل العنق
المناخ التنظيمي الذي يااعد على تنمية األداء غير متوفر في المركب كما أنه ال توجد 
المقومات اإلدارية الالزمة لتطوير األداء وعلى رأاها الحوافز التي بينت الدرااة 

 (5)كذلك ااتعنا بدرااة "فرحات بن ناصر واليم عمرون" ،بخصوصها أنها غائبة تماما
اقع العالقات اإلناانية في الواط المدراي من وجهة نظر أااتذة التعليم حو: "و 

وقد حاولت  9900لعام  -درااة ميدانية ببعض متواطات مدينة المايلة –المتواط" 
الكشف عن واقع ماتوى العالقات اإلناانية في الواط المدراي من وجهة نظر أااتذة 

قات اإلناانية الاليمة أثر كبير في األداء التعليم بمدينة المايلة وتوصلت إلى أن للعال
التربوي للمدراة حيث تؤدي إلى تمااك المجتمع المدراي وزيادة تالحمه وترابطه 
لى إشعار المعلمين بمائولياتهم التربوية واالجتماعية واألخالقية ورفع الرو   وتمااكه وا 

اتفدنا أيضا من هذه الدرااة في المعنوية للمعلمين وزيادة الدافعية والكفاءة اإلنتاجية وقد ا
قامت تحديد اإلطار التصوري وصياغة التوصيات واالقتراحات للدرااة الراهنة التي 

 بدورها إلى محاور هي 
I.المحور األول: اإلطار التصوري للدراسة  
عد الفرد العامل أااس نجا  أي مؤااة مهما أختلف شكلها يإشكالية البحث:  -1

نشاطها وهذا نظرا لما يبذله من جهد في ابيل تحقيق مصالحها وطبيعة عملها وأوجه 
العامة باعتباره أهم عنصر ضمن المدخالت التنظيمية ولهذا كان من لوازم الضرورة 
االهتمام بهذا العنصر من حيث أنه كائن إنااني يحفز بجو من العالقات اإلناانية التي 

، وتعتبر العالقات اإلناانية أحد أنواع تقوم فيما بينه وبين المحيطين به في مكان العمل
عالقات العمل التي تركز على الجوانب االجتماعية وتولي اهتماما بالفرد العامل أكثر من 
اهتمامها بالجوانب آلية في التنظيم وهي من العوامل الهامة التي تاتهدف للوصو: 
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النجاز ومماراة مشجع على امعنوي بالعاملين إلى أفضل إنتاج في ظل توفر مناخ عمل 
بها المهام الوظيفية بكفاءة، ذلك أن العامل عنصر إنااني يميل إلى إناانيته ويتأثر 

بعيدا عن  مرنة ناانيةومماراته التنظيمية وفق أاس إ ويرغب في أن تتم كل تعامالته
كل النزاعات المضرة بأداء العمل. وقد تبلور مفهوم العالقات اإلناانية داخل المؤااة 

مؤشر دا: التي تعتبر المماراات الالطوية المرنة  عاد الالوكية ومنهاملة من األبحو: ج
تمنح لهم إذ على أن تعامالت الهيئة اإلدارية مع بقية العاملين تراعي المبادئ اإلناانية 

الفرصة للمااهمة في اتخاذ القرارات كما تتم قيادتهم بطريقة ديمقراطية بعيدا عن 
التصرف، كما تعنى بمفهوم االتصا: الذي يمثل عملية تنظيمية أوتوقراطية التوجيه و 

ويقوم على تقبل اإلدارة ل المؤااة تربط بين العاملين داخ في نفس الوقت واجتماعية
القتراحات العما: واالاتماع لشكواهم والاما  لهم بمناقشة ايااات المؤااة كما يقوم 

شاورهم حو: المشكالت بأداء العمل وت على تباد: العما: فيما بينهم للمعلومات الخاصة
ويقصد به توفر جو عمل إنااني تاوده عالقات أبعادها ، ويأتي التعاون كأحد المتعلقة به

يمانهم بقيادة الجماعة العما: تعاونية تضامنية تعبر عن مدى تمااك  واندماجهم وا 
ل على تثبيت العمل وانتمائهم لها وهو يشير إلى رغبتهم األكيدة في العمل المشترك إذ يعم

برو  الفريق الواحد مع تجاهل كل الصراعات القائمة بينهم، كما يعد إشباع الحاجات 
توفر يشير إلى التي تقوم عليها العالقات اإلناانية وهو  بعادالمعنوية للعما: من أهم األ

 الرو  المعنوية العالية لدى العامل وشعوره بالثقة تجاه إدارة المؤااة وحصوله على
القبو: االجتماعي من قبلها ويترجم حالة االحترام القائم بين العما: ومدى التوافق بينهم ما 

         تعرقل كفاءة إنجازهم.قد يدعم قدرتهم في القضاء على مشاعر االغتراب والملل التي 
في واإلدارة هكذا يتلخص مفهوم العالقات اإلناانية في االهتمام بالفرد وفريق العمل و   
تشكل وايلة بهذا فس الوقت ومحاولة توفير أفضل مناخ مالئم للعمل ومتطلباته وهي ن

 اتالمؤااومنها فلقد تعرضت المشكالت التي تعاني منها مؤاااتنا لمعالجة هامة 
والهادفة إلى  مجا: التاييرفي العمومية االقتصادية الجزائرية لجملة من التغيرات الطارئة 

أن االهتمام بالجوانب اآللية ال يكفي وحده ما لم يكن هناك إال  ،تحاين أوضاع العمل
اهتمام بمعنويات العامل ومختلف روابطه وعالقاته االجتماعية داخلها وبالتالي كان من 
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شروط ااتمرار هذه المؤااات وبقائها قيام العالقات اإلناانية وحلولها في واقعها 
ي تأتي الدرااة الراهنة لتكشف عن واقع وااتنادا لهذا اإلطار التصور  ،التنظيمي المعاش

بالتركيز  "مطاحن ايدي أرغيس بوالية أم بواقي"داخل  اإلناانية تطبيق أبعاد العالقات
إشباع الحاجات بعد التعاون و بعد االتصا: و بعد المماراات الالطوية المرنة و على بعد 

 تالي الرئياي الالبحثي المعنوية للعما: في محاولة لإلجابة على اؤا: 
 ؟مطاحن سيدي أرغيس بأم بواقيما واقع تطبيق أبعاد العالقات اإلنسانية داخل     

 ويتفرع عنه األائلة الجزئية التالية 
 مطاحن ايدي أرغيس بأم داخل  المرنة ما واقع تطبيق بعد المماراات الالطوية

 ؟بواقي
  ؟مطاحن ايدي أرغيس بأم بواقيما واقع تطبيق بعد االتصا: داخل 
 ؟مطاحن ايدي أرغيس بأم بواقي واقع تطبيق بعد التعاون داخل ما 
  مطاحن ايدي أرغيس بأم ما واقع تطبيق بعد إشباع الحاجات المعنوية للعما: داخل

 ؟بواقي
تحاو: الدرااة الراهنة إلقاء الضوء على العالقات اإلناانية بالمؤااة  أهمية البحث: -2

تفعيلها داخلها للتعرف أكثر على مدى االعتماد االقتصادية والكشف عن تطبيق أبعادها و 
وفي هذا المجا: يمكن أن تمثل الدرااة كغيرها  ،عليها كأداة مهمة في التايير اإلداري 

من الدرااات المشابهة أداة تشخيصية لعالج العديد من مشكالت الالوك والتفاعل وأنماط 
تي اتافر عنها والتوصيات المقدمة وانطالقا من النتائج ال ،العالقات الواقعة ببيئة العمل

إثرها يتوقع أن تااهم هذه الدرااة في مااعدة المائولين واإلداريين في التعرف على 
الحاجات المعنوية والمطالب اإلناانية للعاملين ونوعية العالقات الاائدة بينهم ومن ثم 

م وكذا العمل التخطيط لتحاينها ودفع عمالها نحو تكوين روابط وصالت اجتماعية بينه
على تلبية رغباتهم وتطلعاتهم النفاية وهذا من الناحية العملية، أما على الصعيد العلمي 
فأهميتها تتجلى فيما اوف تقدمه من إضافة للتراكم العلمي المعرفي والتي من شأنها أن 
تعزز األبحاث الالوكية والدرااات المختصة بمفاهيم الالوك اإلنااني وأشكا: العالقات 
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بين أفراد التنظيم الواحد كما يمكن أن تمثل مرجع لتشجيع الباحثين والطالب في تعميق 
ضافة كل ما هو جديد حولها.   هذا النوع من الدرااات وا 

تهدف الدرااة الراهنة إلى الكشف عن واقع تطبيق أبعاد العالقات  أهداف الدراسة: -3
باألاس والمبادئ  يس بأم بواقيمطاحن ايدي أرغمؤااة مل أطراف اإلناانية ومدى تعا

 اإلناانية وذلك انطالقا من  
 مطاحن ايدي أرغيس بأم التعرف على درجة تطبيق بعد المماراات الالطوية المرنة ب

 .بواقي
 :بمطاحن ايدي أرغيس بأم بواقي الكشف عن درجة تطبيق بعد االتصا. 
 اقيمطاحن ايدي أرغيس بأم بو  معرفة درجة تطبيق بعد التعاون داخل. 
  مطاحن ايدي أرغيس بأم معاينة تطبيق بعد إشباع الحاجات المعنوية للعما: داخل

 بواقي.
يمكن حصر مفاهيم الدراسة الراهنة في مفهوم العالقات مصطلحات الدراسة:  -4

 اإلنسانية ومفهوم المؤسسة االقتصادية.

 :األفراد "كيفية التنايق بين جهود عرفت على أنها  مفهوم العالقات اإلنسانية
المختلفين وخلق جو عمل يحفزهم على األداء الجيد والتعاون في ابيل الحصو: على 

كما عرفت أيضا ، (6)نتائج أفضل مما يترتب عليه إشباع رغباتهم االقتصادية والنفاية
"ذلك الميدان في اهتمامات اإلدارة الذي يهدف إلى إحداث التكامل واالناجام بين األفراد 

توياتهم الوظيفية في محيط العمل بالشكل الذي يدفعهم ويحفزهم إلى على اختالف ما
العمل بإنتاجية متصاعدة وبتعاون مقابل حصولهم على إشباع حاجاتهم الطبيعية والنفاية 

وقد بين هذا التعريف أن العالقات اإلناانية آلية لتحفيز العاملين ودفعهم  (7)واالجتماعية" 
عاونا ما يؤدي في النهاية إلى إشباع حاجاتهم وتحقيق للعمل على نحو يجعلهم أكثر ت

أهداف مؤااتهم، ومن خال: هذين التعريفين وانطالقا من الواقع المعاش وأهداف الدرااة 
يمكن أن نعرف العالقات اإلناانية على أااس أنها "نوع من أنواع عالقات العمل قائم 

ائولين الالطة بطريقة مرنة على أاس إناانية في التنظيم اإلداري حيث يمارس الم
ويعملون على تفعيل االتصا: والتعاون بين جميع األفراد إلى جانب اعيهم نحو تحقيق 

شباع حاجاتهم المعنوية".   وا 
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 :عرفت كونها "منظومة بشرية وتكنولوجية قائمة على  مفهوم المؤسسة االقتصادية
وقد ركز هذا التقديم  (8)نة" أاس قانونية بين المالك والماتفيد من أجل تباد: قيم موزو 

على الجوانب القانونية متناايا الجوانب األخرى، كما عرفت أيضا "منظمة اقتصادية 
واجتماعية ماتقلة نوما ما تؤخذ فيها القرارات حو: تركيب الواائل البشرية والمالية 
والمادية واإلعالمية بغية تحقيق خلق قيمة مضافة حاب األهداف في نطاق زماني 

ويوضح هذا التعريف أن المؤااة االقتصادية هي اجتماعية أيضا ألنها  (9)مكاني" و 
تضم أفراد يشكلون محور العمل فيها وهم بالتالي يشكلون مجتمعها تتخذ فيها جملة من 
القرارات التي تحاو: تحقيق التفاعل بين كل عناصر إنتاجها البشرية والمادية والمالية 

صد بها المعلومات وبيانات العمل وتهدف من خال: عمليات وحتى اإلعالمية والتي يق
وعليه وانطالقا من الواقع  ،وفق لما جاء في راالتها وأهدافهاالتفاعل إلى تحقيق اإلنتاج 

المعاش تشير الدرااة الراهنة إلى أن المؤااة االقتصادية على أنها "وحدة تضم مجموعة 
كمدخالت إلنتاج مخرجات في شكل اقتصادي من الموارد البشرية والمادية التي تتفاعل 

 معين".
I. :منهجية البحث المحور الثاني 

ربع فرضيات من أانطلقت الدرااة من أجل االختبار الميداني : فرضيات الدراسة -1
 هي 
  بعد المماراات الالطوية المرنة بدرجة بأم بواقي  مطاحن ايدي أرغيستطبق ال

  كبيرة.
 بعد االتصا: بدرجة كبيرة.  م بواقيمطاحن ايدي أرغيس بأ تطبق ال 
 بعد التعاون بدرجة كبيرة.مطاحن ايدي أرغيس بأم بواقي تطبق  ال 
 بعد إشباع الحاجات المعنوية للعما: بدرجة مطاحن ايدي أرغيس بأم بواقي تطبق  ال

 كبيرة. 
تم ااتخدام المنهج الوصفي كون الدرااة تندرج ضمن : منهج وأدوات الدراسة -2

ع البيانات وتصنيفها تعمل على وصف الظاهرة من خال: جملوصفية التي البحوث ا
وقد تمت للدرااة ااتمارة االاتبيان كأداة أاااية  تم االعتماد علىوتحليلها وتفايرها، وقد 
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موزعين  (-اؤا:–بند  90) ، ومؤلف منصياغته وفق عدة اعتبارات وشروط منهجية
بنود وبعد التعاون  90بنود وبعد االتصا:  0 يةالمماراات الالطو أبعاد )بعد أربعة  على
  .بنود( 90بنود وبعد اشباع الحاجات  92
قمنا بدرااة ميدانية ضمن المؤااة العمومية االقتصادية : ميدان البحث وعينته -3

 9902مطاحن ايدي أرغيس بوالية أم البواقي حيث بلغ عدد الماتخدمين الدائمين لانة 
الذي يعتبر واحدا من أهم األااليب في المعاينة لدرااة أالوب وقد اعتمدت اعامل(  00)

تم اختيارهم بشكل قد و مفردة  09قدرت بـ عرضية البحوث حيث ااتعنا بعينة قصدية
 .لتي أتيحت لنا في المؤااة محل الدرااةنظرا لإلمكانات اقصدي 

 في والكيفي الكمي التحليل أالوبي على الراهنة الدرااة اعتمدت أساليب التحليل: -4
 في تم عرض البيانات حيث ةالميداني الدرااة خال: من عليها المتحصل البيانات تحليل
تم ااتخدام التكرارات والناب المئوية ومقياس ليكارت )الالم  وكذا بايطة: جداو 

هذا فيما يخص  اتمارةاالالعينة المبحوثة تجاه بنود مفردات  اتجاهات الخمااي( لتحديد
 في تحويل الناب المئوية واألرقام فقد اعتمدنا عليه الكيفي وبـــاألال أما ياألالوب الكم

 .وتحليلها وتفايرها مدلوالت كيفية اوايولوجية إلى من صيغتها الرقمية
 يـــرت الخماســاس ليكـــدام مقيـــة استخــــكيفي  

  :أن على افتراض
    +2العبارة  دائما تقدر )

 +(2تقدر) غالبا العبارة 
 .الواطية الحالة باعتبارها (0تقدر ) العبارة أحيانا

 (-2نادرا تقدر ) العبارة 

 (-1) تقدر العبارة  أبدا
اتمارة االالمبحوثة حو: بنود  العينة مفردات ما إذا كانت اتجاهات معرفة أجل ومن  

 العينة  مفرداتإجابات  على تكرار أعاله المذكورة العبارات قيم بإاقاط نقوم االبة أم موجبة
 بالنابة للبند ومحور االاتمارة. من ثم الحصو: على النتيجة ذات الداللة حاب إشارتها
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III . :عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسةالمحور الرابع 
تطبق  ال والتي مفادها " مناقشـــة نتائـــج الفــرضيــــة األولــــى:وتحليل و عرض  -1

ومن خال: مماراات الالطوية المرنة بدرجة كبيرة" بعد ال مطاحن ايدي أرغيس بأم بواقي
 تحليل ومناقشة متغيري هذه الفرضية بأبعادها خلصنا إلى 

 (: البيانات الكمية المتحصل عليها حول الفرضية األولى11لجدول رقم )ا
 العينة  البند

 العبارة                    

النتيج القيمة المئويةالنسبة  التكرار 

 ة

مشرفك جهدا لخلق يبذل / 10

 الدافعية لديك تجاه العمل.

 +10 +10 %00 10 دائما

 +10 +10 %01 10 غالبا

 1 1 %01 00 أحيانا

 -10 -10 %10 10 نادرا

 -01 -10 %10 10 أبدا

 +02 / %011 01 المجموع

يحاول مشرفك تنمية / 10

الصالت االجتماعية بينك وبينه 

 داخل المؤسسة.

 +00 +10 %00 12 دائما  

 +00 +10 %01 00 غالبا

 1 1 %01 00 أحيانا

 -10 -10 %00 10 نادرا

 11 -10 %11 11 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

يحاول مشرفك في العمل / 10

دفعك نحو تحقيق األهداف 

 الرسمية.

 +00 +10 %00 00 دائما

 +12 +10 %00 12 غالبا

 1 1 %01 10 أحيانا

 -10 -10 %01 10 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

يتم توجيهك من قبل القائد / 10

 نحو العمل بأسلوب مرن.

 +00 +10 %00 12 دائما  

 +00 +10 %00 00 غالبا

 1 1 %00 00 أحيانا

 -10 -10 %00 10 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

ح لك المسئول في يوض/ 10

العمل نقاط ضعفك في األداء 

 بطريقة مقبولة.

 +00 +10 %00 10 دائما

 +01 +10 %00 01 غالبا

 1 1 %00 01 أحيانا

 -00 -10 %00 00 نادرا
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 -10 -10 %10 10 أبدا

 +10 / %011 01 المجموع

يتيح لك المسئول في العمل / 10

الفرصة تصحيح أخطائك 

 المهنية.

 +00 +10 %01 00 دائما  

 +00 +10 %00 00 غالبا

 1 1 %00 01 أحيانا

 -10 -10 %00 10 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

تتيح لك إدارة الفرصة / 10

للمشاركة في اتخاذ القرارات 

 التي تخص العمل.

 +10 +10 %10 10 دائما

 +10 +10 %00 10 غالبا

 1 1 %01 00 أحيانا

 -01 -10 %00 01 نادرا

 -01 -10 %00 01 أبدا

 +01 / %011 01 المجموع

يعمل المسئولون على تقييم / 10

أدائك ضمن مجال العمل 

 بموضوعية.

 +00 +10 %00 10 دائما

 +10 +10 %01 10 غالبا

 1 1 %00 01 أحيانا

 -00 -10 %00 00 نادرا

 -01 -10 %00 10 أبدا

 -10 / %011 01 المجموع

يتم تحديد إجراءات العمل / 12

باالشتراك بين الرؤساء 

 والمنفذين في المؤسسة.

 +10 +10 %01 10 دائما

 +10 +10 %01 10 غالبا

 1 1 %01 00 أحيانا

 -01 -10 %00 01 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +10 / %011 01 المجموع

من مفردات العينة المبحوثة يرون %09اة أن نابة تبين البيانات الماتقاة من ميدان الدرا
من %09أن المشرف أحيانا ما يبذ: الجهد لخلق دافعيتهم نحو العمل كما أثبتت نابة 
الشيء  ؛مفردات العينة أن المشرف غالبا ما يحاو: تنمية الصالت االجتماعية بينه وبينهم

نحو العمل من أجل ضمان الذي يد: على أن المشرفين يعملون بمبدأ اإلشراف الموجه 
أداءه على وتيرة حانة دون االهتمام بتنمية وتعزيز الصالت االجتماعية ببعض، كما 

من مفردات %22أن نابة  (90)تظهر الشواهد اإلحصائية الموضحة ضمن الجدو: رقم 
توجيههم نحو ( %90 ، غالبا%02)دائما العينة يرون أن المشرفين والرؤااء يحاولون 

مفردة وهو ما يعبر على اهتمام  (90)داف الرامية للمؤااة أي ما يعاد: تحقيق األه
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اإلداريين في المؤااة والموجه بشكل كبير نحو المصالح العليا وتطبيقهم للقانون بشكل 
 والتي بينت أن "بن زاف جميلة"هذا ما يتفق كثيرا مع درااة  ،حرفي في ابيل تحقيقها

: العمل الذي يؤديه والمقدار الذي يعطيه من العامل أااس نجا  أي مؤااة فمن خال
جهده وعمله ومهاراته باعتباره العنصر الوحيد الذي يدير الموارد األخرى بالمنظمة ومنه 

، وفيما تاتطيع المؤااة أن تحقق مجموع األهداف الماطرة والتي أنشئت من أجلها
ن الدرااة فقد أثبت الميدان يتعلق بأالوب القيادة المنتهج من قبل القادة في المؤااة ميدا

من مفردات العينة المبحوثة يرون أن القائد دائما أو غالبا ما  %22نفاه أن حوالي نابة 
يدفعهم القادة نحو العمل بأالوب مرن كما أن اتجاهاتهم نحو هذا الموضوع تاير في 

يادية فإن + وهو ما يعني أنه على ماتوى العالقات الق92االتجاه الموجب بقيمة قدرت بـ 
القادة يتبعون األالوب الديمقراطي نوعا ما في ابيل أداء العمل وقد أثبتت البيانات 

من مفردات العينة المبحوثة  %09الكمية المتحصل عليها من ميدان الدرااة بأن نابة 
أنه دائما أو غالبا ما يوضح لهم المائولين نقاط ضعفهم فيما يخص األداء لمهامهم 

يرون أنه أحيانا ما يعمل المشرفين على توضيح نقاط ضعفهم في %92 الوظيفية ونابة
العمل أكثر من اهتمامه يهتم بوقد بينا اابقا من خال: الشواهد بأن المشرف  ،أداء العمل

بالعامل وبانشغاالته وهو يتبع األالوب اإلشراف الموجه نحو اإلنتاج من أجل تحقيق 
مع البيانات الموضحة حو: قضية إتاحة معدالت ربحية أكثر وهو ما يتفق كثيرا 

من مفردات %22المائولين الفرصة للعما: لتصحيح أخطائهم المهنية إذ تبين نابة 
أنه دائما أو غالبا ما يتيح لهم المائولين  09من أصل  90العينة المبحوثة أي ما يعاد: 

االتجاه  الفرصة لتصحيح أخطائهم المهنية كما أن اتجاهاتهم حو: هذه القضية تالك
اابقا من أن إدارة المؤااة  أوضحنها+ وهو األمر الذي 92الموجب بدرجة معتبرة بلغت 

وممثليها من قادة ورؤااء ومشرفين ينتهجون أااليب إدارية لضمان اير العمل على 
أكمل وجه وهم يوجهون المرؤواين نحو تحقيق األهداف والتقليل من االنحرافات التي قد 

من  "9902، بونوة علي"هذا ما أوضحته درااة  ،ي العمل واألداءتؤثر بشكل البي ف
اهتمام اإلدارة بتشجيع موظفيها وتزكية محاوالت فهمهم للمشكالت الوظيفية حيث أن 

المطروحة وتالفي الضبابية في طر  المشكالت وتشجيع محاوالت موظفيها في إبداع 
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اتصالية فعالة وماتمرة بين حلو: جديدة للمشكالت كلها قد تااهم في تطوير عملية 
اإلدارة واألفراد لتوفير نظرة عامة ألهداف المؤااة والوصو: إلى مشكالت العمل 

من  %29، ومن خال: الشواهد الماتقاة من ميدان الدرااة يتبين أن نابة المطروحة
مفردات العينة المبحوثة نادر أو أبدا ما يرون أن اإلدارة تمنحهم الفرصة في المشاركة 

اتخاذ القرارات التي تخص المؤااة وهو ما يعبر عن التطبيق الصارم للالطة حيث يتم ب
تركيز عملية صنع القرار واتخاذه على ماتوى اإلدارة وعدم الاما  للمرؤواين بالمشاركة 

وهو ما كشفناه من خال: المقابالت الحرة التي أجريناها مع رئيس قام  ،في هذه العملية
وهو ما يتفق كثيرا د البشرية من أن هذه العملية تجرى بالتشاور بين المائولين فقط الموار 

من مفردات %09مع الشواهد اإلحصائية الموضحة في نفس الجدو: حيث أثبتت نابة 
العينة أنهم نادرا أو أبدا ما يرون أن تقييم أدائهم يتم بأالوب مرن وبشكل موضوعي ما 

مؤااة خاضعة لألالوب اللصيق الصارم، وبخصوص يعبر على أن الرقابة ضمن ال
المااهمة في تحديد إجراءات العمل بالتعاون بين كل من الرؤااء والمرؤواين فقد اتضح 

من مفردات العينة دائما أو غالبا ما يشاركون في تحديدها وقد أثبت %09لدينا أن نابة 
الدرااة أن المااهمة تتم  لنا هؤالء من خال: المقابالت التي أجريناها معهم في ميدان

على ماتوى التنفيذي في أداء العمل خاصة في قام اإلنتاج وهي ليات مااهمة معنية 
بخطط المؤااة وااتراتيجياتها المنتهجة ألن هذه األخيرة تبقى حكرا على ماتوى اإلدارة 

 فحاب.
 تطبق ال" أرغيس ايدي مطاحن" االقتصادية المؤااة أن يتبين عرضه تم ما خال: من
 اإلنتاج نحو موجهة اإلشراف عملية الن كبيرة بدرجة المرنة الالطوية المماراات بعد

 صارم رقابة لنظام تطبيقها جانب الى كبيرة بدرجة العليا واألهداف
تطبق  ال والتي مفادها " مناقشـــة نتائـــج الفــرضيــــة الثانية:تحليل و عرض و  -9

ومن خال: تحليل ومناقشة كبيرة"  بعد االتصا: بدرجة مطاحن ايدي أرغيس
 متغيري هذه الفرضية بأبعادها خلصنا إلى 
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 (: البيانات الكمية المتحصل عليها حول الفرضية الثانية12الجدول رقم )
العينة              البند

 العبارة                    

ة النسب التكرار 

 المئوية

 النتيجة القيمة

تتقبل اإلدارة آراءك / 01

ومقترحاتك المقدمة بخصوص 

 إجراءات العمل.

 +10 +10 %10 10 دائما

 +00 +10 %00 00 غالبا

 1 1 %01 00 أحيانا

 -10 -10 %00 10 نادرا

 -01 -10 %00 10 أبدا

 +10 / %011 01 المجموع

تعقد اإلدارة اجتماعات / 00

 لالستماع القتراحات العمال.

 +10 +10 %10 10 دائما  

 +10 +10 %01 10 غالبا

 1 1 %00 00 أحيانا

 -10 -10 %01 10 نادرا

 -00 -10 %01 10 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

تهتم اإلدارة بانشغاالت / 00

 العمال ومشاكلهم.

 +00 +10 %00 10 دائما

 +10 +10 %00 10 غالبا

 1 1 %00 00 أحيانا

 -10 -10 %10 10 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +01 / %011 01 المجموع

تتبادل المعلومات التي / 00

تخص العمل مع زمالئك داخل 

 المؤسسة.

 +00 +10 %00 00 دائما  

 +01 +10 %00 01 غالبا

 1 1 %01 00 أحيانا

 -10 -10 %01 10 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

تتواصل مع الزمالء في / 00

العمل وتستشيرهم ألداء مهامك 

 بكفاءة.

 +01 +10 %00 01 دائما

 +00 +10 %01 00 غالبا

 1 1 %00 10 أحيانا

 -10 -10 %00 10 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

التشاور مع الزمالء في / 00

 العمل بغية حل المشكالت

 +01 +10 %00 01 دائما  

 +00 +10 %00 00 غالبا

 1 1 %01 10 أحيانا

 -10 -10 %00 10 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا
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 +00 / %011 01 المجموع

من مفردات العينة %09نابة ( أن 99المبينة في الجدو: رقم )تفيد الشواهد الكمية 
المبحوثة يرون أنه أحيانا ما تقبل اإلدارة اقتراحاتهم وأرائهم المقدمة بخصوص العمل 

نظيمه كما أن اتجاهاتهم حو: هذه القضية تالك االتجاه الموجب ولكن بقيمة جد وت
+ وهو أمر يوضح ايااة اإلدارة في التعامل مع مرؤوايه حيث توجه 9ضعيفة جدا تبلغ 

لهم األوامر والتعليمات الواجب عليهم تنفيذها دون أن تهتم بآرائهم التي قد تفيدها فيما 
جراءاته أن اإلدارة تجاد ما يعرف باالتصا: الناز: منها إلى أي  ،يخص العمل وا 

الماتويات الدنيا لكنها ال تعترف بما يعرف باالتصا: الصاعد المتمثل في التقارير التي 
تحمل مقترحات العما: حو: تنفيذ العمل وهو نفس األمر الذي يظهر في الناب الكمية 

مفردات العينة المبحوثة ترى مفردة من  00أي ما يعاد: %09حيث نجد نابة  الموالية
أن اإلدارة نادرا أو أبدا ما تعقد اجتماعات بغرض التعرف على المقترحات التي يقدمها 

ترى أنه في بعض األحيان ما تعقد اجتماعات على ماتوى الهيئة  %02العما: ونابة 
يق اإلدارية األمر الذي أوضحناه في محور الالطة من حيث أن إدارة تتبع ايااة التطب

الحرفي للقواعد التنظيمية تلك القواعد التي ال تعترف كثيرا باالهتمام بأفكار العما: 
إلى جانب هذا فقد أظهرت البيانات الواردة فيما يتعلق  ،وابتكاراتهم في مجا: العمل

من مفردات  %29باهتمام اإلدارة بانشغاالت العما: ومشاكلهم فقد توضح لدينا أن نابة 
أحيانا ما يتم باالهتمام بانشغاالت العما: ومشاكلهم من قبل إدارة التنظيم العينة ترى أنه 

عن تجادات الالطة  وهو ما يدعم كثيرا النتائج المشار إليها اابقا الشيء الذي يعبر
بشكل رامي التي تاتند إلى قوة القواعد والتعليمات القانونية الموضوعة أاااا من أجل 

عترف باالتصا: الصاعد المجاد في التوجه نحو االاتماع التايير التنظيمي والتي ال ت
الهتمام بشكواهم لمقترحات العما: وأراهم قبل اتخاذ أي قرار يخص العمل إضافة ا

وجد أن " الذي 9902،محمد العيفةما يقترب مع ما توصل إليه "، ومشاكلهم الخاصة
خ التنظيمي الذي ماتوى العالقات اإلناانية في المركب ضعيف وهذا يبين أن المنا

يااعد على تنمية األداء غير متوفر في المركب كما أنه ال توجد المقومات اإلدارية 
الالزمة لتطوير األداء وعلى رأاها الحوافز التي بينت الدرااة بخصوصها أنها غائبة 
تماما وهذا باعتبار االاتماع إلى شكاوى العما: والتعرف على مقترحاتهم من أهم الحوافز 
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عنوية، أما فيما يتعلق باالتصا: األفقي الذي يكون حو: جماعة وزمالء العمل فتفيد الم
من مفردات العينة دائما أو غالبا ما يعملون على تباد: %29الشواهد الكمية أن نابة 

المعلومات التي تخص العمل مع زمالئهم ضمن القام الذي يشتغلون به كما أن 
+ ونفس الجدو: 99االتجاه الموجب بقيمة بلغت اتجاهاتهم حو: الموضوع ذاته تالك 

من مفردات العينة غالبا أو دائما ما يتواصلون مع زمالئهم  %02يوضح أن نابة 
العما: على اتصا: الاتشارتهم فيما يخص أداء مهام العمل وهي ناب ناتد: منها على 

علية التي تجمع ماتوى األقاام والوحدات التنظيمية وهو أمر يوضح نوعية العالقات التفا
بينهم كونهم يؤدون العمل مع بعض ما يجعلهم دائما في تواصل وتباد: للمعلومات 

وقد بين لنا معظم المفردات التي قابلناها أنهم  ،والبيانات التي ياتعملونها ألداء العمل
ينتهجون هذا اإلجراء كدعم ومااندة فيما بينهم خصوصا في ظل ما يوجهونه من طرف 

عدم اهتمام فهم يتواصلون حتى ياتمر العمل دون إحااس باالغتراب أو  اإلدارة من
من مفردات العينة  %09االنعزا: ونفس األمر يظهر في الجدو: إذ أوضحت نابة 

مفردة أنهم دائما أو غالبا ما يتشاورون مع زمالء العمل بغية  90المبحوثة أي ما يعاد: 
د: هنا على أن تواصل زمالء العمل يتيح حل المشاكل التي تعترضهم أثناء العمل ونات

وهو ما أتضح  ،لهم الفرصة في التعرف على الايااات المنتهجة من قبل إدارة المؤااة
لدينا مع المقابالت التي أجريناها مع العما: فمنهم من يتعرف على قرارات المؤااة من 

لمكثفة حو: أااليب قبل جماعة العمل كما أن تواصلهم وتبادلهم للمعلومات والمناقشات ا
 العمل تااعدهم في إيجاد الحلو: التي قد تعترضهم في أداء مهامهم ونشاطاتهم الوظيفية.

 التنظيمي االتصا: بعد تطبق ال الدرااة ميدان المؤااة أن عرضه ابق مما ناتنتج
 أو اقتراحاتهم لتقديم للعما: المجا: تفتح ال فهي الصاعد االتصا: لغياب كبيرة بدرجة

 .المؤااة وخطط أهداف مناقشة في شاركةالم
تطبق  ال والتي مفادها " مناقشـــة نتائـــج الفــرضيــــة الثالثة:تحليل و عرض و  -0

ومن خال: تحليل ومناقشة متغيري بعد التعاون بدرجة كبيرة"  مطاحن ايدي أرغيس
 هذه الفرضية بأبعادها خلصنا إلى 

 



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         9802السنة  80العدد: 80لمجلد: ا 521 - 488ص            

 

504 

 

 صل عليها حول الفرضية الثالثة(: البيانات الكمية المتح13الجدول رقم )
 العينة              رقم البند

 العبارة                    

لنسبة ا التكرار 

 المئوية

 لنتيجةا القيمة

لديك الرغبة الكافية ألداء / 00

 عملك على أحسن وجه.

 +01 +10 %01 01 دائما

 +10 +10 %00 10 غالبا

 1 1 %00 00 أحيانا

 -10 -10 %10 10 نادرا

 -11 -10 %11 11 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

تتمتع بدافعية عالية نحو / 00

 عملك.

 +00 +10 %00 00 دائما  

 +00 +10 %00 00 غالبا

 1 1 %00 01 أحيانا

 -11 -10 %11 11 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +01 / %011 01 المجموع

تتفاعل مع زمالئك في / 00

أجل أداء المهام التي  العمل من

 كلفتم بها.

 +01 +10 %00 00 دائما

 +00 +10 %00 00 غالبا

 1 1 %00 10 أحيانا

 -10 -10 %10 10 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +02 / %011 01 المجموع

تساعد زمالئك على أداء / 02

 أعمالهم.

 +00 +10 %00 00 دائما  

 +00 +10 %01 00 غالبا

 1 1 %00 12 أحيانا

 -10 -10 %00 10 نادرا

 -11 -10 %11 11 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

تشعر بإيمانك تجاه قيادة / 01

 الجماعة.

 +00 +10 %00 12 دائما

 +01 +10 %00 01 غالبا

 1 1 %00 12 أحيانا

 -12 -10 %00 12 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

من  %02أن نابة ( 90من الجدو: رقم )تبين الشواهد اإلحصائية المتحصل عليها 
مفردات العينة المبحوثة دائما أو غالبا ما تكون لديهم الرغبة الكافية ألداء العمل على 

+ وهو 02أحان وجه كما أن اتجاهاتهم حولها تاير وفق االتجاه الموجب بقيمة بلغت 
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المقابالت التي أجريناها مع مفردات العينة حيث بين أغلبهم أمر اتضح لدينا من خال: 
أنهم يشعرون بالرغبة في بذ: الجهد وهذا راجع للعالقات االجتماعية البناءة التي يقيمونها 

نفس الشيء تظهره الناب المئوية الموالية حيث نجد  ،مع زمالئهم ضمن مواقع العمل
ما يتمتعون بدافعية عالية نحو العمل ألن من مفردات العينة دائما أو غالبا %20نابة 

التفاعل اإليجابي بين جماعة العمل كفيل بأن يخلق فيهم رو  المثابرة ويرفع من معد: 
كما بينت نابة  ،انجازهم وهذا ما يدعم النتيجة المتحصل عليها ضمن الجدو: نفاه

العمل من أجل  من مفردات العينة المبحوثة دائما أو غالبا ما يتفاعلون مع زمالء20%
أداء المهام الوظيفية واألنشطة المكلفون بانجازها واتجاهاتهم حو: األمر نفاه تالك 

+ ومن خال: المالحظات الميدانية الحرة توضح 00االتجاهات الموجب بقيمة معتبرة هي 
أن األفراد يتعاونون مع بعض لكن ضمن خطوط المكانة أي كل ماتوى تنظيمي ضمن 

مؤااة ما يظهر اناجام وترابط إيجابي بين جماعة العمل وتكاثف فيما وحدات وأقاام ال
إذ أظهرت نابة  ،بينهم من أجل أداء العمل وهي نتيجة تدعم الناب اإلحصائية الواردة

من مفردات العينة المبحوثة أنهم دائما أو غالبا ما يااعدون زمالئهم على أداء 02%
: االتصا: أن األفراد يتفاعلون فيما بينهم من أعمالهم وقد أوضحنا في المحور الاابق حو 

أجل حل المشكالت التي تعترضهم أثناء العمل كما يعملون على تباد: كل المعلومات 
من %02وفيما يخص إيمان األفراد بقيادة جماعة العمل فقد أظهرت نابة ، المهمة ألدائه

الجماعة فانتمائهم لجماعة  مفردات العينة المبحوثة أنه دائما أو غالبا ما يؤمنون بقيادة
العمل وتمااكهم كأفراد يجعلهم ممتثلين بقيمها ومعاييرها وثقافتها الخاصة داخل المؤااة 
وقد تبين في الناب الاابقة الذكر أن األفراد يتفاعلون كجماعة عمل واحدة داخل كل 
ماتوى ويتواصلون مع بعضهم البعض الشيء الذي يعزز من تمااكهم واناجامهم 

التالي إيمانهم بقيادة الفريق ووالئهم له ما يؤثر إيجابا في العمل هذا ما يقترب كثيرا من وب
ن كانت ضمن المؤااات 9902،"فرحات بن ناصر واليم عمرون نتائج درااة  " وا 

التعليمية وليات المؤااات االقتصادية محل الدرااة الراهنة حيث بينت درااتهما أن 
أثر كبير في األداء التربوي للمدراة حيث تؤدي إلى تمااك  للعالقات اإلناانية الاليمة

لى إشعار المعلمين بمائولياتهم  المجتمع المدراي وزيادة تالحمه وترابطه وتمااكه وا 
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التربوية واالجتماعية واألخالقية ورفع الرو  المعنوية للمعلمين وزيادة الدافعية والكفاءة 
 .اإلنتاجية

تطبق  ال والتي مفادها " تائـــج الفــرضيــــة الرابعة:مناقشـــة نتحليل و عرض و  -4
ومن بعد إشباع الحاجات المعنوية للعما: بدرجة كبيرة" مطاحن ايدي أرغيس بأم بواقي 

 خال: تحليل ومناقشة متغيري هذه الفرضية بأبعادها خلصنا إلى 
 (: البيانات الكمية المتحصل عليها حول الفرضية الرابعة14الجدول رقم)

 العينة  رقم البند

 العبارة                    

النسبة  التكرار 

 المئوية

 النتيجة القيمة

تتمتع بمستوى عال من / 00

الروح المعنوية داخل مكان 

 عملك.

 +00 +10 %00 12 دائما

 +01 +10 %00 01 غالبا

 1 1 %00 02 أحيانا

 -10 -10 %10 10 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +00 / %011 01 موعالمج

يعمل المسئولين على أن / 00

تكون بيئة العمل خالية من أي 

 صراعات.

 +01 +10 %00 01 دائما  

 +10 +10 %01 10 غالبا

 1 1 %00 02 أحيانا

 -10 -10 %10 10 نادرا

 -11 -10 %11 11 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

يحرص المسئولون على / 00

 وبين العاملين. بناء الثقة بينها

 +01 +10 %00 10 دائما

 +00 +10 %00 00 غالبا

 1 1 %00 00 أحيانا

 -10 -10 %01 10 نادرا

 11 -10 %11 11 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

يتمتع العمال داخل المؤسسة / 00

بالقبول االجتماعي من قبل 

 المسئولين فيها.

 +00 +10 %00 12 دائما  

 +12 +10 %00 12 غالبا

 1 1 %00 00 أحيانا

 -10 -10 %00 10 نادرا

 11 -10 %11 11 أبدا

 +01 / %011 01 المجموع

تشعر بوجود نوع من / 00

التوافق يجمعك بزمالئك في 

 العمل.

 +00 +10 %01 10 دائما

 +00 +10 %01 00 غالبا

 1 1 %00 00 أحيانا
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 -10 -10 %00 10 نادرا

 -1 -10 %10 10 أبدا

 +001 / %011 001 المجموع

يراعي الرؤساء المشاكل / 00

التي يتعرض لها العمال أثناء 

 العمل ويسعون إلى حلها.

 +00 +10 %01 10 دائما  

 +00 +10 %00 00 غالبا

 1 1 %00 00 أحيانا

 -10 -10 %01 10 نادرا

 -10 -10 %10 10 أبدا

 +00 / %011 01 المجموع

من مفردات العينة المبحوثة أنهم دائما أو غالبا  %02نابة  ( أن90الجدو: رقم ) ظهري
ما يتمتعون بماتوى عا: من الرو  المعنوية داخل مكان العمل كما أن اتجاهاتهم حو: 

+ ويمكن تفاير هذه النتيجة بما تم 92هذا األمر تالك االتجاه الموجب بقيمة قدرت بـ
ي أن الترابط بين زمالء العمل وتمااكهم االجتماعي إظهاره ضمن المحور الاابق ف

كجماعة عمل وتعاونهم في ابيل األداء وهو الابب وراء شعورهم بالمعنويات المرتفعة 
من مفردات العينة المبحوثة أن المائولين  %02كما بينت نابة  ،واالرتيا  النفاي

توترات والصراعات وهو ما يعملون دائما أو غالبا على أن تكون بيئة العمل خالية من ال
حيث أوضحنا أن إدارة المؤااة تعمل جاهدة في عليها يدعم كثيرا النتائج المتحصل 

ابيل الاير الحان ألداء العمل من خال: حرصها على تطبيق القوانين والقواعد 
التنظيمية التي تضمن أداء العمل بكفاءة في مناخ تنظيمي خا: من التوترات المحتمل 

من  %02بخصوص الثقة بين طرفي المؤااة إدارة وعما: فقد أظهرت نابة و  ،وقوعها
مفردات العينة المبحوثة أن إدارة دائما أو غالبا ما تعمل على بناء الثقة بينها وبين 

أنه  %99أنه أحيانا ما تفعل ذلك في حين أظهرت نابة  %02العاملين كما بينت نابة 
بينها وبين العاملين ويمكن تفاير هذه النتائج  غالبا ما تعمل اإلدارة على بناء الثقة

المتباينة بما أتضح مع محور الالطة فاإلدارة يهمها أكثر أداء العمل وضمان الاير 
الحان لتطبيق القواعد كما أن إشرافها موجه نحو اإلنتاج أكثر من توجهه نحو العامل 

غير فعا: بدرجة كبيرة كمورد بشري هام وهذا ما يجعل بناء الثقة بين طرفي التنظيم 
وبخصوص تمتع العما: بالقبو: االجتماعي من قبل زمالئهم فقد أظهرت الشواهد الكمية 

من مفردات العينة أنه دائما أو غالبا ما يتمتعون بذلك القبو: كما أن %00أن نابة 
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+ وناتد: من خال: هذه النتيجة 99اتجاهاتهم تاير وفق االتجاه الموجب بقيمة بلغت 
وفر الجو االجتماعي المريح ألداء العمل فالعامل يعمل بدافعية وبرغبة في التفاعل على ت

واالنجاز الناتج عن ارتياحه لزمالء العمل وحصوله على المكانة والعضوية ضمن جماعة 
وقد أظهرنا اابقا في كل من محور االتصا: والتعاون أن العامل يتواصل مع  ،عمله

ع العمل وهذا ما يعزز شعوره بالقبو: من طرفهم وهو ما زمالؤه ويتضامن معهم في مواق
 يبعده عن انحرافات الالوك كترك الخدمة أو دوران العمل وعدم المواظبة واالنضباط 

حيث بينت نابة  ،وهذه النتيجة تتفق إلى حد بعيد مع ما تظهره الناب المئوية الموالية
فق فيما بينهم وبين ان بوجود تو من مفردات العينة أنه دائما أو غالبا ما يشعرو  29%

زمالء العمل وهي نتيجة ناتد: منها على التفاهم المشترك بين األفراد وعلى احترامهم 
لبعض داخل المؤااة وهي متطلبات نفاية يجب تحقيقها للعامل كونه إناان يرغب في 

وعن تكوين عالقات اجتماعية حانة تااعده في االاتمرار ضمن العمل واالاتقرار فيه، 
اهتمام الرؤااء بالمشاكل التي يتعرض لها العما: ومدى اعيهم نحو حلها فقد أوضحت 

من مفردات العينة أن رؤاائهم دائما أو غالبا ما ياعون لحل مشكالت  %22نابة 
العمل التي يتعرضون لها أثناء أداءه فالمائولية والمشرفين والطاقم اإلداري ككل ياعون 

العليا للمؤااة على توفير كل الابل واآلليات التنظيمية ومنها في ابيل تحقيق المصالح 
 حل تلك المشكالت.

 بعد تطبق ال" أرغيس ايدي مطاحن" االقتصادية المؤااة أن عرضه ابق مما ناتنتج
 المعنوية الحاجات تشبع ال أنه يظهر حيث كبيرة بدرجة للعما: المعنوية الحاجات إشباع
 هذه إشباع ويقتصر بينهم فيما االجتماعي والقبو: كالثقة ا:والعم اإلدارة بين تربط التي

 .العما: بين الحاجات
الشواهد الكمية المتحصل عليها حو: فرضيات الدرااة تبين أن  من خال:النتائج: 

ال تطبق بعد المماراات الالطوية المرنة "مطاحن ايدي أرغيس" المؤااة االقتصادية 
أكثر من توجه  ،ف موجهة نحو اإلنتاج واألهداف العليابدرجة كبيرة ذلك أن عملية اإلشرا

المشرفين نحو االهتمام بالعما: وقضية تنمية قدراتهم وتطوير العالقات البناءة معهم 
كذلك ال يوجد تطبيق لنظام الالمركزية والمشاركة في تحديد إجراءات العمل وتأتي الرقابة 
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ال تطبق بعد االتصا: التنظيمي ة شكل لصيق وصارم، كما أن المؤااة ميدان الدرااب
بدرجة كبيرة كون اإلدارة ال تفعل ما يعرف باالتصا: الصاعد المتمثل في تقبل اقتراحات 

وعملية  ،العما: واالاتماع لشكواهم والاما  لهم بمناقشة ايااات المؤااة وخططها
العمل  االتصا: هنا متوقفة على تباد: العما: فيما بينهم للمعلومات الخاصة بأداء

وتشاورهم حو: المشكالت المتعلقة به هذا ما يتعارض مع ما جاءت به درااة التون مايو 
الذي دعا نحو تحاين العالقات بين جميع أطراف التنظيم من خال: تبني أااليب تعامل 

كون العامل ليس أداة بايطة ولكنه شخصية  أكثر ديمقراطية ومرونة في التايير اإلداري 
"مطاحن ، في حين أن المؤااة االقتصادية ع مجموعة في محيط العملمعقدة تتفاعل م
تطبق بعد التعاون التنظيمي بدرجة كبيرة يظهر ذلك من خال: الشواهد ايدي أرغيس" 

الكمية المتحصل عليها حو: كل من اإليمان بقيادة الجماعة والدافعية نحو العمل والرغبة 
: ورو  العمل الجماعي واالنتماء لجماعة في التفاعل والتمااك واالندماج بين العما

ما ينعكس  العمل وهذا راجع إلى طبيعة العالقات البناءة الاائدة بين جماعة العمل وفرقه
وهو نفس األمر الذي أوضحته درااة  ،إيجابا وبالضرورة على العمل واألداء بشكل عام

لى أن العالقات "حاين حرزلي ودليلة لقوقي" ضمن المؤااات التربوية حيث توصلت إ
اإلناانية بين أااتذة التعليم االبتدائي ترقى إلى مكانة عالية بينهم كواقع ومماراة داخل 
المؤااة وبذلك تربطهم أوثق العالقات وأمتنهم وهي موجودة بشكل علني ومعبر عنه من 
ن  طرف أفراد العينة المدرواة وبينت أن العالقات اإلناانية هي الدافع لإلنتاج حتى وا 

إلى جانب هذا فالدرااة الراهنة تشير إلى أن المؤااة  ،كان ذلك في حقل إنااني
ال تطبق بعد إشباع الحاجات المعنوية للعما: بدرجة "مطاحن ايدي أرغيس" االقتصادية 

كبيرة حيث يظهر أنه ال تشبع الحاجات المعنوية التي تربط بين اإلدارة والعما: كالثقة 
بينهم وتقتصر إشباع هذه الحاجات على ما يربط العما: فيما والقبو: االجتماعي فيما 

بينهم من عالقات كاالحترام والتوافق وهو ما دعت إليه مدراة العالقات اإلناانية حيث 
أكدت على منح احتياجات الفرد خاصة المعنوية أهمية كبيرة من خال: بناء الثقة والروابط 

الرئيس والمرؤواين نظرا لكون إشباع هذه اإليجابية والفعالة بين طرفي التنظيم أي 
 الحاجات يلعب دورا في توجيه الفرد وتحديد الوكه التنظيمي.
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IV:احتل مفهوم العالقات اإلناانية مكانة رائدة في الفكر التنظيمي نظرا أهمية  . الخاتمة
ر هذه األخيرة بالنابة للفرد العامل والمؤااة ككل حيث تااعد الفرد العامل على الشعو 

باالرتيا  ضمن مواقع العمل وترفع من معد: الرو  المعنوية لديه وتبعث فيه اإلحااس 
بالرغبة في األداء والتفاعل مع زمالء العمل ما ينعكس بالضرورة إيجابا على األداء الكلي 
للمؤااات، ومن هنا كان البد من التوجه نحو تبني العالقات اإلناانية مفهوما وأااا 

 وة إليه في ضوء النتائج التي أافرت عنها الدرااة الراهنة.وهو ما تم الدع
 التوصيات:

على ضوء ما أافرت عنه الدرااة الراهنة نقدم جملة من التوصيات التي من الممكن أن 
تااعد في عالج مشكل تهميش العالقات اإلناانية وغيابها بالمؤااة االقتصادية وهي 

 كالتالي 
 والعمل على تنمية ثقته بالهيئة اإلدارية ورفع روحه  ضرورة االهتمام بالفرد العامل

 المعنوية لما لها من تأثير على األداء واإلنتاجية.
  تطبيق مبدأ العدالة بين جميع العاملين واالاتناد إلى المعايير واألاس الموضوعية

 عند عملية الترقية والنقل الوظيفي ومنح المكافآت والحوافز.
 ة من قبل المائولين واإلداريين والتوجه نحو تفعيل المبادئ تعميق العالقات اإلنااني

 اإلناانية عند مماراة القيادة والتوجيه والرقابة واإلشراف واتخاذ القرار.
  دفع المائولين وكل أعضاء المؤااة بتغيير موقفهم من العالقات اإلناانية على أنها

نتاجية ويضعف من الطة نقيض التنظيم الرامي والوك غير رامي يعرقل  العملية اإل
اإلدارة وااتبدا: هذا التوجه بالنظرة التي مفادها أن العالقات اإلناانية نوع من عالقات 
العمل التي تاتهدف لتحقيق أعلى نابة من اإلنتاج واألربا  في ظل توفر المناخ الاليم 

 الذي يدفع بجميع األفراد نحو اإلنجاز برغبة ودافعية نحو العمل.
 رة الموارد البشرية نحو تبني مبادئ العالقات اإلناانية وتعزيز األبعاد توجيه إدا

االجتماعية داخل المؤااة والتأكيد عليها من خال: عقد الدورات بين أعضاء المؤااة 
 والتي تااعدها في تحقيق غاياتها العامة. 
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 ن تشجيع الباحثين والطالب في البحث حو: مواضيع الالوك اإلنااني وتحليالته ضم
 مواقع العمل لما لهذه الالوكيات من أهمية بالنابة للمؤااات االقتصادية.

 قائمة المراجع:
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. أطروحة مقدمة لنيل شهادة -حالة عما: صندوق الضمان االجتماعي"وكالة الجلفة"
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 –(. أثر العالقات اإلناانية على األداء الوظيفي للعاملين 9902(العيفة، محمد.  (4)
. مجلة الباحث، -درااة ميدانية بالمركب المنجمي للفوافات بجبل العنق والية تباة

 ouargla.dz-revues.univ   www.  90 .90. 9902  00 09 (. 02ع(
(.  واقع العالقات في الواط 9902(بن ناصر، فرحات.  عمرون ، اليم. ( 5) 

درااة ميدانية ببعض متواطات –المدراي من وجهة نظر أااتذة التعليم المتواط 
 (.  02ع(. مخبر تطوير المماراات النفاية والتربوية، -مدينة المايلة
ouargla.dz-revues.univ.www. 90 .92 .9902  02 02 

 االتصا: اإلداري واإلعالمي. عمان  دار أاامة.(. 0ط 9990)أبو امرة، محمد. (  6)
 . 090ص
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